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1. ຄ ານ າ 

ຈຸດມຸງ້ໝາຍຂອງຄ ິ່ ມສືະບັບນີແ້ມິ່ ນເພຶິ່ ອໃຫຂ້ ແ້ນະນ າແກິ່ ພະນັກງານຫອ້ງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ
ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ເພຶິ່ ອອງົການຕິ່ າງໆທີິ່ ສະໝກັກຂ ໂຄງການຍິ່ ອຍ ສ າລບັການອອກແບບ ແລະ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ. 
 
ຄ ານຍິາມ ແລະ ຕວົຫຍ ຕ້ິ່ າງໆແມິ່ ນມຢີ ິ່ ໃນຄ ິ່ ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເຫ ັມ້ 1. 

 ສະຫ ຸບສງັລວມໂຄງການ 

ລາຍລະອວດຂອງການອະທບິາຍທີິ່ ລວມທງັຜນົໄດຮ້ບັຕິ່ າງໆແມິ່ ນສາມາດຄົນ້ຫາໄດໃ້ນເອກະສານປະເມນີ
ໂຄງການ ແລະ ໃນຄ ິ່ ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເຫ ັມ້ 1. 
 
ໂຄງການຈະຖືກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຜິ່ ານກນົໄກການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ ອຍໂດຍກອງທນຶປົກປັກຮກັສາ
ສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ກປສ) ຈະນ າ ໃຊຊ້ິ່ ອງທາງທນຶຂອງ ກປສ. ໂຄງການຍິ່ ອຍຕິ່ າງໆຈະຖກືຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ. ໂຄງການນີຈ້ະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດທີິ່ ຫ າກຫ າຍຈາກຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານ ແລະ ຜ ບ້ ລຫິານລວມທງັຊຸມຊນົ
ຕິ່ າງໆ. 
 
ກອງເລຂາກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ/ຫອ້ງການ (ຫອ້ງການກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ) ຈະ
ເປັນຜ ຮ້ບັຜດິຊອບສ າລບັການບ ລຫິານໂຄງການ ລວມທງັການຄຸມ້ຄອງການເງນິ, ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ, ການ
ກວດກາຜນົກະທບົ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ. ຫອ້ງການ ກປສ ຈະເປນັຜ ຊ້ີນ້ າ ແລະ ຄວບຄຸມຄຸນ
ນະພາບຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໃນແງິ່ຂອງຜນົຜະລດິ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ໃຫເ້ປນັໄປຕາມຄວາມ
ຕອ້ງການ. ຫອ້ງການ ກປສ ຈະບ ິ່ ແນະນ າກິ່ ວວກບັນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ກດົໝາຍຕິ່ າງໆ, ຊຶິ່ ງຈະຢ ິ່ ໃນ
ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົກອນຂອງລດັຖະບານ (ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ, 
ກະຊວງກະສກິ າ ແລະ ປິ່ າໄມ,້ ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ, ກະຊວງພະລງັງານ 
ແລະ ບ ິ່ ແຮິ່ ) ທີິ່ ເປັນຕວົແທນ ຄະວຊິາການສ າລບັໂຄງການປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ (TC) ແລະ ສະພາ
ບ ລຫິານ ກປສ. ຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິຂອງ ໂຄງການ ຈະທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງບດົສະເໜີ
ໂຄງການຍິ່ ອຍທງັໝດົທີິ່ ມສີດິໄດຮ້ບັ ແລະ ໃຫຂ້ ແ້ນະນ າກິ່ ວວກບັບນັຫາທາງເຕກັນກິທງັໝດົຂອງໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ. ຄະນະກ າມະການຈະທບົທວນບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ໂຄງການຍິ່ ອຍເຊັິ່ ນດວວກບັບດົລາຍງານທາງ
ດາ້ນເຕກັນກິ ຫ  ືບດົແນະນ າທີິ່ ອາດຈະຖກືສາ້ງຂຶນ້ໂດຍທີິ່ ປກຶສາໂຄງການ. 
 
ຫອ້ງກປສ ຈະຮບັປະກນັວິ່ າເງນິທນຶໄດຖ້ກືນ າໃຊຕ້າມຂ ແ້ນະນ າຂອງທະນາຄານ ໂລກກິ່ ວວກບັການຈດັຊືຈ້ດັ
ຈາ້ງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ. ນອກຈາກນັນ້, ຫອ້ງການ ກປສ ຈະໃຫກ້ານຊິ່ ວຍເຫ ອືດາ້ນວຊິາການຕ ິ່
ອງົການຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ ເພຶິ່ ອຮບັປະກນັວິ່ າຄຸນນະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມິ່ ນຢ ິ່ ໃນລະດບັທີິ່ ເພິິ່ ງ
ພ ໃຈ. ທີິ່ ປກຶສາດາ້ນວຊິາການ ແລະ ທີິ່ ປກຶສາໄລຍະສັນ້ຈະໄດຮ້ບັການຈາ້ງເຂົາ້ເຮດັວວກໂດຍຫອ້ງການ ກປສ 
ເພືິ່ ອເສມີສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ. 
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 ຫ ກັການປະຕບິດັການ 

ເພຶິ່ ອໃຫບ້ນັລຸເປົາ້ໝາຍຂອງໂຄງການທີິ່ ຕັງ້ໄວ,້ ຫອ້ງການ ກປສ ໄດມ້ກີານສາ້ງຕັງ້ຫ ກັການ ການດ າເນນີງານທີິ່
ສ າຄນັຊຶິ່ ງຈະຖກືນ າໄປໃຊໂ້ດຍພະນກັງານທງັໝດົຂອງຫອ້ງການ ກປສ ແລະ ອງົການຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ. 
ຫ ກັການພືນ້ຖານລວມມ:ີ 
 

• ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຕາ້ນການສ ລ້າດບງັຫ ວງ: ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຍິ່ ອຍຈະໄດຮ້ບັການ
ປະຕບິດັໃຫສ້ອດຄິ່ ອງກບັແນວທາງຕາ້ນການສ ຫ້ າດບງັຫ ວງ. ມາດຕະການການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການ
ຕາ້ນການສ ຫ້ າດບງັຫ ວງໄດຖ້ກືສາ້ງເຂົາ້ໃນການອອກແບບໂຄງການ ເພືິ່ ອສະໜບັສະໜ ນຄວາມໂປິ່ ງ
ໃສ, ຄວາມຮບັຜດິຊອບ, ການມສີິ່ ວນຮິ່ ວມ ແລະ ການລວມເອາົກຸິ່ ມຕິ່ າງໆທີິ່ ບ ິ່ ໄດຄ້ດິໄລິ່ ເມ ຶິ່ ອກິ່ ອນ. 
ໂຄງການໄດບ້ນັຈຫຸ າຍມາດຕະການການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຕາ້ນການສ ລ້າດບງັຫ ວງລວມທງັການ
ກວດສອບການມສີິ່ ວນຮິ່ ວມໃນລະດບັໝ ິ່ ບາ້ນ ແລະ ການສາ້ງກນົໄກການແກໄ້ຂຂ ຂ້ອ້ງໃຈ (ເບິິ່ ງໂຄງ
ຮິ່ າງການມສີິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຊຸມຊນົ). ນອກຈາກນັນ້, ການລງົໂທດຈະຖກືປະຕບິດັກບັຊາວບາ້ນ, ເຈ ົາ້
ໜາ້ທີິ່ ຂອງລດັ ແລະ ພະນກັງານຫອ້ງການ ກປສ ແລະ ທີິ່ ປກຶສາຕິ່ າງໆຜ ໃ້ຊທ້ນຶໄປໃນທາງທີິ່ ຜດິ ຫ  ືມີ
ສິ່ ວນຮິ່ ວມໃນການສ ້ຫ າດບັງຫ ວງ. ພະນັກງານຄຸມ້ຄອງຫອ້ງການກອງທຶນປົກປັກຮັກສາ
ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຜ ຈ້ດັການໂຄງການຍິ່ ອຍຕິ່ າງໆຈະຕອ້ງເອາົມາດຕະການພເິສດດັິ່ ງຕ ິ່ ໄປນີ ້ ເພຶິ່ ອ
ປອ້ງກນັການໃຊເ້ງນິໄປທາງທີິ່ ຜດິ, ການສ ໂ້ກງ ຫ  ືການສ ລ້າດບງັຫ ວງ: (i) ມຄີວາມໂປິ່ ງໃສ ແລະ 
ເປີດເຜີຍເອກະສານຕິ່ າງໆຂອງໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຍິ່ ອຍຢ ິ່ ໃນເວບໄຊທຂ໌ອງກອງທນຶປົກປັກ
ຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ເຜຍີແຜິ່ ໃນກອງປະຊຸມປະຈ າປກີບັຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານລວມທງັທນຶຕິ່ າງໆຂອງຊຸມ
ຊນົ; (ii) ປະຕບິດັຕາມຂັນ້ຕອນທີິ່ ມຢີ ິ່ ໃນເອກະສານຕິ່ າງໆຂອງໂຄງການລວມທງັຄ ິ່ ມກືານຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ ກນົໄກການຈດັການຄ າຮອ້ງທຸກ; (iii) ການຝຶກອບົຮມົຂອງພະນກັງານ
ຫອ້ງການ ກປສ ແລະ ອົງການຜ ສ້ະເໜີໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ທີິ່ ປຶກສາ ເຊັິ່ ນດວວກບັຜ ໄ້ດຮ້ັບ
ປະໂຫຍດຂອງຊຸມຊນົຢ ິ່ ໃນການຄຸມ້ຄອງທີິ່ ດ,ີ ມກີານຄຸມ້ຄອງການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ການເງນິ; (iv) 
ຕດິຕາມ ແລະ ແນະນ າຢິ່ າງໃກຊ້ດິ; (v) ການກວດສອບລວມ 

 
• ຄວາມເປນັເຈົາ້ການ ແລະ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ: ໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນທາງດາ້ນການເງນິ
ຈະເປນັເຈົາ້ຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ຮບັຜດິຊອບຢິ່ າງເຕມັສິ່ ວນສ າລບັຄວາມສ າເລດັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ກດິຈະກ າຕິ່ າງໆຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ. ໂຄງການຍິ່ ອຍໆຈະຕອ້ງຮບັຜດິຊອບ ໃນການນ າໃຊທ້ນຶໃຫເ້ໝາະສມົ ແລະ 
ເພຶິ່ ອບນັລຸຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັ. 
 
• ຄວາມໂປິ່ ງໃສ ແລະ ປະສດິທພິາບ: ການນ າໃຊທ້ຶນຂອງໂຄງການຈະຮວກຮອ້ງໃຫໂ້ຄງການຍິ່ ອຍຕິ່ າງໆ
ຮບັປະກນັຄວາມໂປິ່ ງໃສໃນການນ າໃຊທ້ນຶ ແລະ ໃຫກ້ານເປີດເຜຍີຕ ິ່ ສາທາລະນະຂອງການເຮດັທຸລະກ າທງັໝດົ
ໃນບິ່ ອນທີິ່ ມຄີວາມຈ າເປນັ. ທນຶທີິ່ ໃຫຈ້ະຖກືນ າໄປໃຊໃ້ນທາງທີິ່ ມປີະສດິທພິາບ, ເກດີປະໂຫຍດສ ງສຸດສ າລບັຜ ້
ໄດຮ້ບັປະໂຫຍດໃນເຂດເປົາ້ໝາຍ. 
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• ການດ າເນນີງານທີິ່ ມປີະສດິທພິາບຈາກນະໂຍບາຍຕິ່ າງໆຂອງລດັຖະບານ: ກດິຈະກ າຕິ່ າງໆທີິ່ ປະຕບິດັພາຍໃຕ ້
ໂຄງການຈະມປີະສດິທພິາບ ເມຶິ່ ອມກີານເຊຶິ່ ອມໂຍງກບັນະໂຍບາຍຕິ່ າງໆຂອງລດັຖະບານ. ກດິຈະກ າເຫ ົິ່ ານີຈ້ະ
ຖືກປະຕິບັດໃຫເ້ຂົາ້ກບັນະໂຍບາຍແຫິ່ ງຊາດ, ຍຸດທະສາດສິິ່ ງແວດລອ້ມຂອງແຂວງ, ແຜນຄຸມ້ຄອງປິ່ າ
ສະຫງວນ ແລະ ຄວາມຄດິລເິລີິ່ ມຂອງຊຸມຊນົເພືິ່ ອປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການອະນຸລກັຊວີະ
ນາໆພນັ 
 
• ການວດັແທກຜນົໄດຮ້ບັຕິ່ າງໆຈາກຄວາມສ າເລດັ: ການດ າເນນີກດິຈະກ າທີິ່ ໄດຮ້ບັການສະໜອງທນຶຈາກ
ໂຄງການຈະຕອ້ງບນັລຸຜນົໄດຮ້ບັຕິ່ າງໆ, ຊຶິ່ ງຈະນ າໄປສ ິ່ ຈດຸປະສງົໂດຍລວມຂອງໂຄງການ. ກດິຈະກ າຕິ່ າງໆຈະ
ຕອ້ງໄດມ້ກີານຂຶນ້ແຜນ ແລະ ງບົປະມານກບັຕາຕະລາງເວລາສະເພາະ ເພຶິ່ ອໃຫບ້ນັລຸຄວາມຄາດຫວງັໃນ
ລະຫວິ່ າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັງານ. 
 
• ຄວາມຍນືຍງົ: ໂຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນຄວນຈະມຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດໄລຍະຍາວ ເກນີໄລຍະ
ເວລາຂອງຊິ່ ວງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ. 

 ຂອບກດົໝາຍ, ການປອ້ງກນັທາງສງັຄມົ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ 

ກດິຈະກ າທງັໝດົທີິ່ ປະຕບິດັພາຍໃຕໂ້ຄງການຈ າເປນັຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັຕາມກດົໝາຍ ແລະ ຂອບຂ ກ້ ານດົກດົ
ລະບວບຂອງລາວ.  
ໂຄງຮິ່ າງການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ການມສີິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຊຸມຊນົຂອງໂຄງການໄດໃ້ຫ ້
ຂ ແ້ນະນ າໄປໃຊເ້ພຶິ່ ອຫ ກີລວ້ງ ຫ  ືຫ ຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົຈາກໂຄງການຍິ່ ອຍ 
ແລະ ເພືິ່ ອໃຫແ້ນິ່ ໃຈວິ່ າເຂົາເຈົາ້ໄດປ້ະຕິບັດຕາມຂ ກ້ ານົດຂອງທະນາຄານໂລກທີິ່ ໄດອ້ະທິບາຍຢ ິ່ ໃນ
ນະໂຍບາຍການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕິ່ າງໆກິ່ ວວກບັການປະເມນີຜນົດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມ (OP/BP 4.01), 
ທີິ່ ຢ ິ່ ອາໄສຕາມທ າມະຊາດ (OP/BP 4.04), ປິ່ າໄມ ້(OP/BP 4.36), ການຈດັການສດັຕ ພດື (OP/BP 
4.09), ຊັບສິນທາງວັດທະນະທ າດັງ້ເດີມ (OP/BP 4.11), ການຕັງ້ຖິິ່ ນຖານໃໝິ່ ໂດຍບ ິ່ ສະມັກໃຈ 
(OP/BP 4.12), ປະຊາຊນົເຜົິ່ າພືນ້ເມອືງ (OP/BP 4.10), ເສັນ້ທາງເດນີເຮອືສາກນົ (OP/BP 7.50) 
ໂຄງຮິ່ າງການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ການປະເມນີຜນົກະທບົອຶິ່ ນໆ ແລະ ແຜນຕິ່ າງໆ ຈະນ າ ໄປ
ໃຊກ້ບັໂຄງການຍິ່ ອຍທງັໝດົ ແລະ ກດິຈະກ າຕິ່ າງໆ ທີິ່ ໄດນ້ າສະເໜ,ີ ເພືິ່ ອໃຫໄ້ດມ້ກີານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ພາຍ
ໃຕຜ້ ມ້ສີດິໄດຮ້ບັທນຶຈາກ ກປສ ທີິ່ ໄດກ້ ານດົຢ ິ່ ໃນເອກະສານໂຄງການ. ໂຄງຮິ່ າງນີໄ້ດອ້ະທບິາຍບນັຫາຜນົ
ກະທບົຕິ່ າງໆທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງກບັ: 
 

• ລາຍລະອວດຂອງປະເພດໂຄງການຍິ່ ອຍ ຫ  ືກດິຈະກ າຕິ່ າງໆທີິ່ ຈະບ ິ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນ
ຈາກໂຄງການ 

• ລາຍລະອວດຂອງປະເພດໂຄງການຍິ່ ອຍ ຫ  ືກດິຈະກ າຕິ່ າງໆທີິ່ ອາດອະນຸຍາດພວງແຕິ່ ໃຫເ້ຂົາ້ຮິ່ ວມ
ບາງຂັນ້ຕອນ 

• ລາຍລະອວດຂັນ້ຕອນການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ມາດຕະການຕິ່ າງໆສ າລບັ
ໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ມຜີນົກະທບົຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

• ການຈດັຕວມເນືອ້ຫາການຕດິຕາມ.  
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ນບັຕັງ້ແຕິ່ ໂຄງການໄດມ້ກີານປບັປຸງການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດແມິ່ ນໄດເ້ອາົໃຈໃສິ່
ເປັນສິ່ ວນໃຫຍິ່  ແລະ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍຜິ່ ານໂຄງການຍິ່ ອຍ, ບ ິ່ ມຜີນົກະທບົອນັໃຫຍິ່ ຫ ວງທາງສງັຄມົ 
ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມແມິ່ ນໄດມ້ກີານຄາດໝາຍໄວ.້ ຢິ່ າງໃດກ ຕາມ, ບາງວວກຂະໜາດນອ້ຍ ຫ  ືກດິຈະກ າການ
ຄຸມ້ຄອງປິ່ າສະຫງວນອາດຈະມຜີນົກະທບົຕ ິ່ ສງັຄມົ ຫ  ືສິິ່ ງແວດລອ້ມເລກັນອ້ຍ. 
 

2. ຂັນ້ຕອນການສະໝກັ ແລະ ທບົທວນໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ວງົຈອນຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍໂດຍທົິ່ ວໄປ ແມິ່ ນໄດກ້ິ່ າວລາຍລະອວດໄວຂ້າ້ງລຸິ່ ມ ທີິ່ ຈະໄດສ້ະເໜໃີນແຕິ່ ລະພາກ. 
ອງີຕາມຂະບວນການຂາ້ງເທງິ, ມຄີວາມຄາດຫວງັວິ່ າຈະມ ີການກວດສອບບດົສະເໜໂີຄງການ ແລະ ການທບົ
ທວນຂະບວນການໃນການອະນຸມດັ ແລະ ການເຊນັສນັຍາໃຫທ້ນຶໂຄງການຍິ່ ອຍ ແມິ່ ນຈະໃຊເ້ວລາລະຫວິ່ າງ 
2-3 ເດອືນ ລວມທງັໄລຍະເວລາສ າລບັ ໂຄງການຍິ່ ອຍເພືິ່ ອສົິ່ ງຂ ມ້ ນເພີິ່ ມເຕມີ.  
 
 
ຂອບແນວຄວາມຄດິ: ໂຄງການຍິ່ ອຍ ສົິ່ ງບດົຂອບແນວຄວາມຄດິ ໂດຍຫຍ ໃ້ຫຫ້ອ້ງການກອງທນຶປົກປັກ
ຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ ເພືິ່ ອຈະໄດທ້ບົທວນຄຸນນະສມົບດັທົິ່ ວໄປ ອງີຕາມເງ ືິ່ອນໄຂທີິ່ ໄດກ້ິ່ າວມາຂາ້ເທງິ (ເອກ
ກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A ສ າລບັແບບຟອມ).   
ການສະໝກັ: ມພີວງແຕິ່  ຖາ້ວິ່ າຂອບແນວຄວາມຄດິມຄຸີນນະສມົບດັພວງພ , ໂຄງການຍິ່ ອຍຈະ ໄດກ້ະກວມ
ບດົສະເໜໂີຄງການແບບຄບົຊຸດ ໂດຍນ າໃຊແ້ບບຟອມສະໜກັໂຄງການຍິ່ ອຍ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ B ສ າ
ລບັແບບຟອມ). ຫອ້ງການກປສ ຈະໃຫກ້ານຊິ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນງບົປະມານ ແລະ ການຊິ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນ
ວຊິາການໃຫແ້ກິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍ ເພືິ່ ອໃຫແ້ນິ່ ໃຈກິ່ ວວກບັຄຸນນະພາບຂອງການສະໝກັ ແລະ ໃນຂະນະດວວ
ກນັກບັເພືິ່ ອສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍ. 
ງບົປະມານໃນການກະກວມໂຄງການ: ຖາ້ວິ່ າບດົຂອບແນວຄວາມຄດິໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຮບັຮອງໂດຍ
ຫອ້ງການ ກປສ, ໂຄງການຍິ່ ອຍສາມາດສະເໜຂີ ງບົປະມານ ຈາກຫອ້ງການ ກປສ ເພືິ່ ອນ າໃຊໃ້ນກດິຈະກ າ
ກະກວມໃນການພດັທະນາບດົສະເໜໂີຄງການແບບຄບົຊຸດ. (ເບິິ່ ງພາກທ ີ3.1.3).     
ການທບົທວນຂອງຫອ້ງການ ກປສ: ໂຄງການຍິ່ ອຍສາມາດສົິ່ ງຊຸດສະໝກັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ຄບົຖວ້ນໃຫ ້
ຫອ້ງການ ກປສ. ທາງຫອ້ງການດັິ່ ງກິ່ າວຈະໄດປ້ະເມນີ ໂດຍການນ າໃຊລ້າຍການກວດກາຫ ໃືນຂັນ້ຕອນ
ການຄດັເລອືກ (ເບິິ່ ງພາບທ ີ3.1.2 ແລະ 3.1.4). 
ການທບົທວນຂອງຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິ: ອງີຕາມການຢັງ້ຢນືຂອງຫອ້ງການ ກປສ ແລະ ຄຸນ
ນະສມົບດັຂອງ ໂຄງການຍິ່ ອຍຕິ່ າງໆ, ຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິຈະໄດຖ້ກືເຊນີເພືິ່ ອທບົທວນບດົ
ສະໝກັໂຄງການຍິ່ ອຍ. ຖາ້ມຄີວາມຈ າເປນັ, ຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິຈະຮວກຮອ້ງໃຫມ້ ີຜ ທ້ບົ
ທວນຈາກພາຍນອກ. ໂດຍອງີຕາມຄ າເຫນັທີິ່ ໄດຮ້ບັ, ໂຄງການຍິ່ ອຍຈ າເປນັຈະຕອ້ງໄດທ້ບົທວນຄນືບດົສະ
ໝກັໂຄງການຍິ່ ອຍ. ກປສ ຈະຊິ່ ວຍໂຄງການຍິ່ ອຍ, ຖາ້ມຄີວາມຈ າເປນັ.   
ການເຫນັດຈີາກທະນາຄານໂລກ: ຖາ້ຫາກຫອ້ງ ກປສ ແລະ ຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິເຫນັດ ີທີິ່ ວິ່ າ
ໂຄງການຍິ່ ອຍມເີງ ືິ່ອນໄຂເໝາະສມົ ແລະ ແກໄ້ຂທຸກໆບນັຫາທີິ່ ໄດຍ້ກົຂຶນ້ມາແລວ້ນັນ້, ພອ້ມທງັແປເປນັ
ສະບບັພາສາອງັກດິ ຈະໄດສ້ົິ່ ງໃຫທ້ະນາຄານໂລກທບົທວນ, ໃຫຄ້ າເຫນັ ແລະ ການບ ິ່ ຄດັຄາ້ນ.   
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ການອະນຸມດັຈາກຄະນະກ າມາທກິານ: ເມືິ່ ອໄດຮ້ບັການອະນຸມດັຈາກທະນາຄານໂລກ, ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍິ່
ຂອງຫອ້ງການ ກປສ ຈະໄດຮ້ັບຮອງບົດສະເໜີໂຄງການໃຫແ້ກິ່  ຄະນະວິຊາການສ າລັບໂຄງການປິ່ າ
ສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ ເພືິ່ ອຫ ກັຖານໃນການອະນຸມດັ. 
ຂ ຕ້ກົລງົຂອງທນຶຍິ່ ອຍ: ການອະນຸມດັອງີຕາມຄະນະວຊິາການສ າລບັໂຄງການປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ, ມີ
ສາມຂັນ້ຕອນ ອງີຕາມຈ ານວນງບົປະມານຂອງບດົສະເໜໂີຄງການ:  

(i) ໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ສະເໜງີບົປະມານຕ ິ່ າກວິ່ າ US$50,000  ສາມາດອະນຸມດັໂດຍກງົໂດຍຜ ອ້ າ
ນວຍການຂອງ ຫອ້ງການກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ; 

(ii) ໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ສະເໜງີບົປະມານສ ງກວິ່ າ US$50,000 ຫາ US$100,000 ແມິ່ ນຈະຕອ້ງ
ໄດສ້ະເໜີຂ ອະນຸມດັຈາກ ຮອງຫົວໜາ້ຄະນະວຊິາການສ າລັບໂຄງການປິ່ າສະຫງວນ ແລະ 
ສດັປິ່ າ;  

(iii) ໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ສະເໜງີບົປະມານສ ງກວິ່ າ US$100,000 ຈ າເປັນຕອ້ງສະເໜຫີວົໜາ້ຄະນະ
ວຊິາການສ າລບັໂຄງການປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ ເປນັຜ ອ້ະນຸມດັ.  

ໝາຍເຫດ ການເຊນັສນັຍາຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນຈະໄດເ້ຊນັໂດຍຜ ຕ້າງໜາ້ທີິ່ ໄດຮ້ບັການແຕິ່ ງຕັງ້ ຫ  ືຫວົ
ໜາ້ຂອງອງົຜ ກ້ານສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍິ່ ຂອງຫອ້ງການ ກປສ. 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ: ການສບືຕ ິ່ ໃຫທ້ນຶສ າລບັໂຄງການຍິ່ ອຍ ແມິ່ ນອງີຕາມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັປະຈ າປີທີິ່
ກິ່ ວວຂອ້ງກບັຕົນ້ທນຶ ແລະ ຜນົທີິ່ ໄດຮ້ບັຕາມການຕກົລງົໃນຂ ຕ້ກົລງົໂຄງການຍິ່ ອຍ. 
ການປບັໂຄງສາ້ງ: ຖາ້ຫາກວິ່ າໂຄງການຍິ່ ອຍມກີານປບັໂຄງສາ້ງ ແມິ່ ນມຄີວາມຈ າເປນັທີິ່ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການ
ຢັງ້ຍນືຈາກຫອ້ງການ ກປສ ແລະ ທະນາຄານໂລກ (ຕວົຢິ່ າງ ການປິ່ ວນແປງກິ່ ວວກບັ PDO, ຕວົຊີວ້ດັຜນົ
ໄດຮ້ບັຂອງກອບໜາ້ວວກ, ການຈດັສນັງບົປະມານ ແລະ ອືິ່ ນໆ), ບດົສະເໜໂີຄງການແບບຄບົຊຸດທີິ່ ໄດຮ້ບັ
ການປບັປຸງແມິ່ ນມຄີວາມຈ າເປນັ.  

 
ບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນຈະໄດກ້ະກວມໂດຍ ໂຄງການຍິ່ ອຍດວ້ຍການສະໝບັສະໝ ນທາງດາ້ນວຊິາການ
ຈາກຫອ້ງການ ກປສ ແລະ ຖາ້ຈ າເປນັແມິ່ ນຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນຈາກທີິ່ ປກຶສາ ໂດຍການນ າໃຊທ້ນຶ
ກະກວມໂຄງການ. 
 
ບດົສະເໜໂີຄງການແມິ່ ນຈ າເປນັຕອ້ງມເີງ ືິ່ອນໄຂທີິ່ ຄບົຖວ້ນດັິ່ ງນີ:້ 
• ສະໜບັສະໜ ນນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານລາວ, ຍຸດທະສາດ ແລະ/ຫ  ືແຜນວວກທີິ່ ເປນັທາງການ; 
• ຢິ່ າງໜອ້ຍຈະຕອ້ງສະໜບັສະໜ ນໜຶິ່ ງຕວົຊີວ້ດັຂອງຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຢິ່ າງໜອ້ຍຕວົຊີວ້ດັກາງຂອງຜນົໄດ ້

ຮບັ (ເບິິ່ ງຂອບຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ); 
• ສ າລບັໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ກິ່ ວວກບັເນືອ້ທີິ່ປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າເທົິ່ ານ ັນ້: ຕອ້ງໄດສ້ະໜບັສະໜ ນຜນົໄດ ້

ຮບັຂອງພາກພືນ້ ຫ  ືຂອງໂລກ ເຊັິ່ ນວິ່ າ ການຮິ່ ວມມລືະຫວິ່ າງປະເທດ, ການສົິ່ ງຄວາມຮ  ້ຫ  ືການຫ ກີລວ້ງ
ການຄາ້ສດັປິ່ າຜດິກດົໝາຍ; 

• ຂອບເຂດທາງພ ມມສິາດຂອງໂຄງການ (ລະດບັສ ນກາງ ແລະ ແຂວງເປົາ້ໝາຍ ເຊັິ່ ນ ບ ລຄິ າໄຊ, ຄ າມິ່ ວນ, 
ຫວົພນັ, ຊວງຂວາງ, ຫ ວງພະບາງ, ສະຫວນັນະເຂດ, ວວງຈນັ ແລະ ໄຊສມົບ ນ); 

• ຖືກກັບໜຶິ່ ງໃນເງ ືິ່ ອນໄຂຂອງຊິ່ ອງທາງທຶນຂອງກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ນະໂຍບາຍ 
(PICE), ວວກງານຄຸມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັ (CBI); ແລະ 
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• ບ ິ່ ລວມເອົາກດິຈະຈ າໃນທີິ່ ເປັນທາງລົບໃນລາຍການກວດກາທີິ່ ລະບຸ ໄວໃ້ນຄ ິ່ ມກືານຈດັຕັງ້ປະຕິບັດ
ໂຄງການ. 

ຂະບວນການແມິ່ ນສະແດງໃນແຜນຜງັ 1. ວທິກີານສ າລບັການພດັທະນາ ແລະ ການຄດັເລອືກຄຸນນະສມົບດັ
ຂອງບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍສ າລບັພະນກັງານ ກປສ ແລະ ພະນກັງານອງົການຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ ແມິ່ ນ
ໄດອ້ະທບິາຍດັິ່ ງລຸິ່ ມນີ.້ 

 ການແຕິ່ ງຕັງ້ທມີງານໂຄງການຍິ່ ອຍຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍຕິ່ າງໆ 

ມີການແນະນ າວິ່ າການແຕິ່ ງຕັງ້ທີມງານຂອງ ໂຄງການຍິ່ ອຍຕິ່ າງໆ ເພືິ່ ອກະກວມໃນການສະໝັກ ແລະ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ. ທີມງານໂຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນລວມເອາົຫວົໜາ້ໂຄງການຍິ່ ອຍ/ຜ ຊ້ີນ້ າ
ໂຄງການ, ຜ ຈ້ດັການໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ພະນກັງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ. ສະມາຊກິທມີງານຜ ອ້ ືິ່ ນໆທີິ່
ມຄີວາມຈ າເປັນອາດຈະມາຈາກພະນກັງານພາກລດັ. ມນັມຄີວາມຈ າເປນັທີິ່ ຈະຕອ້ງໄດກ້ ານດົພາລະບດົບາດ 
ແລະ ສ າລບັພາລະ ແລະ ໜາ້ທີິ່ ຂອງແຕິ່ ລະສະມາຊກິຂອງທມີງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ (ເບິິ່ ງໜາ້ທີິ່
ໂດຍທົິ່ ວໄປຂາ້ງລຸິ່ ມນີ)້.  
ບາງໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ໃຫຍິ່  ແລະ ມຄີວາມຊບັຊອ້ນ ແມິ່ ນຮວກຮອ້ງໃຫຈ້າ້ງພະນກັງານ/ທີິ່ ປກຶສາເຕກັນກິ/ທີິ່
ປກຶສາເພີິ່ ມເຕມີ. ສ າລບັໂຄງການທີິ່ ມງີບົປະມາຍຫ າຍກວິ່ າ US$1million (ໜືິ່ ງລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ), ຜ ້
ຮບັຜດິຊອບໂຄງການຍິ່ ອຍສາມາດຈາ້ງ ພະນກັງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ແລະ ພະນກັງານວາງແຜນແບບ
ເຕມັເວລາ.  
 
ຜ ຈ້ດັການໂຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນມໜີາ້ທີິ່ ຮບັຜດິຊອບເພືິ່ ອຮບັປະກນັວິ່ າມ ີບຸກຄະລາກອນທີິ່ ພວງພ , ພະນກັງານ
ການເງນິ ແລະ ພະນກັງານເຕກັນກິແມິ່ ນໄດປ້ະຈ າການ ເພືິ່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ. ການຝກຶອບົຮມົ
ພືນ້ຖານ ແລະ ການຝກຶອບົຮມົແບບສະເພາະສ າລບັສະມາຊກິທມີງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ ເພືິ່ ອ
ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ແມິ່ ນ ໄດຈ້ດັໂດຍ ຫອ້ງການ ກປສ ລວມທງັການຢວ້ມຢາມເປນັປະຈ າ ແລະ ການ
ສະໜບັສະໜ ນ. 
 
ພາລະ ແລະ ບດົບາດທົິ່ ວໄປຂອງສະມາຊກິທມີງານແມິ່ ນໄດກ້ິ່ າວໄວຂ້າ້ງລຸິ່ ມນີ ້ເພືິ່ ອຮບັຮ ຄ້ວາມຈ າເປນັສ າລບັ
ການແກໄ້ຂຄວາມຕອ້ງການຂອງແຕິ່ ລະໂຄງການຍິ່ ອຍ: 
 
ຫວົໜາ້ໂຄງການຍິ່ ອຍ: ພະນກັງານລດັຜ ອ້າວຸໂສ ທີິ່ ຢ ິ່ ໃນລະດບັຫວົໜາ້ ຫ  ືຮອງກມົ ຫ  ືທວບເທົິ່ າ. 
ພະນກັງານດັິ່ ງກິ່ າວສາມາດເຊນັຂ ຕ້ກົລງົໂຄງການຍິ່ ອຍ, ຂ ຕ້ກົລງົເຫນັດກີິ່ ວວກບັການອານຸລກັຊຸມຊນົ ແລະ 
ການຮບັຜດິຊອບທີິ່ ຊອບທ າ ສ າລບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ ອຍທງັໝດົ. ຫວົໜາ້ໂຄງການຈະໄດຕ້ດິຕ ິ່ ກບັ
ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍິ່ ຫອ້ງການ ກປສ ສ າລບັທຸກໆນຕິກິ າ ແລະ ສນັຍາຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ. ຫວົໜາ້ໂຄງການ
ຍິ່ ອຍຈະເປນັຜ ເ້ຊນັບດົລາຍງານ (ບດົລາຍງານທາງດາ້ນການເງນິ, ຂັນ້ຕອນຂອງບດົລາຍງານ) ແລະ ແຜນ
ວວກ ແລະ ງບົປະມານປະຈ າປ.ີ 
 
ຜ ຈ້ດັການໂຄງການ/ຜ ປ້ະສານງານຫ ກັ: ພະນກັງານລດັທີິ່ ໄດຮ້ບັການແຕິ່ ງຕັງ້ ຜ ທ້ີິ່ ຈະຊິ່ ວຍຈດັການກດິຈະກ າ
ປະຈ າວນັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ. ລາວຈະຮບັປະກນັວິ່ າໂຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນບ ິ່ ມອຸີປະສກັໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
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ແລະ ໄດຮ້ບັຜນົດ.ີ ລາວຈະຮບັຜດິຊອບໃນການກວດກາການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມແຜນວວກ ແລະ ງບົປະມານ
ປະຈ າປຂີອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ລວມທງັໄດຮ້ບັມອບໝາຍອ ານາດ ແລະ ການລາຍງານ ແລະ ແນະນ າ ແລະ ຄວບ
ຄຸມສະມາຊກິທມີງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ. ຜ ຈ້ດັການຈະຕອ້ງແມິ່ ນລະດບັຫວົໜາ້ ຫ  ືຮອງພະ
ແນກ. ລາວຈະຕດິຕ ິ່ ພວົພນັຢິ່ າງເປນັປກົກະຕກິບັກອງເລຂາຂອງຫອ້ງການ ກປສ, ຫວົໜາ້ໜິ່ ວຍງານວຊິາການ 
ແລະ ຜ ປ້ະສານງານໂຄງການຍິ່ ອຍ.  
 
ພະນກັງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ: ພະນກັງານລດັຜ ທ້ີິ່ ໄດຮ້ບັການແຕິ່ ງຕັງ້ ຫ  ືຈາ້ງພະນກັງານທີິ່ ມຄີວາມຮ ້
ພືນ້ຖານທາງດາ້ນຄອມພວິເຕ,ີ ການວາງແຜນ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການລາຍງານ. ລາວຈະເປນັພະນກັງານວຊິາ
ການທີິ່ ມປີະສບົການໃນການຈດັການຂ ມ້ ນ ແລະ ມທີກັສະທີິ່ ດໃີນການສືິ່ ສານ. ຜ ຕ້ດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ
ແມິ່ ນຈະເຮດັວວກໃກຊ້ດິຕດິແທດກບັຜ ຈ້ດັການ ເພືິ່ ອດ ແລ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ໃນແຕິ່ ລະເດອືນ 
ເພືິ່ ອຮບັປະກບັຕົນ້ທນຶ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັ ແມິ່ ນໃຫຖ້ກືຕາມເວລາທີິ່ ກ ານດົ. ພະນກັງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ
ຜນົຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນຈະຊິ່ ວຍຜ ປ້ະສານງານໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ພະນກັງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ
ຂອງຫອ້ງການກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ. 

 ການກະກວມແນວຄວາມຄດິ ແລະ ການສະໝກັໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ຂັນ້ຕອນທ ີ1: ໂຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນຈະສົິ່ ງບດົແນວຄວາມຄດິຫຍ ້ໆ  (ເບິິ່ ງແບບຟອມໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A) 
ຈະໄດຮ້ບັການທບົທວນຄຸນນະສມົບດັຕາມເງ ືິ່ ອນໄຂຂາ້ງເທງິໂດຍຫອ້ງການ ກປສ. ຖາ້ມຄີວາມຈ າເປັນ, 
ໂຄງການຍິ່ ອຍອາດຈະໄດຄ້ດັຕດິງບົປະມານກະກວມໂຄງການ ທີິ່ ນ າໃຊງ້ບົປະມານກະກວມໂຄງການ (ເບິິ່ ງຂ  ້
3.1.3).  ງບົປະມານແມິ່ ນຈະຕອ້ງນ າໃຊແ້ບບຟອມທີິ່ ຄກືນັກບັແບບຟອມງບົປະມານໃນການສະໝກັໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ A1).  ງບົປະມານກະກວມຄວນຈະລວມເອາົກດິຈະກ າທີິ່ ຈ າເປນັສະເພາະ ທີິ່ ມ ີ
ຄວາມຈ າເປັນໃນການພດັທະນາການສະໝກັໂຄງການຍິ່ ອຍແບບຄບົຖວ້ນ. (ເຊັິ່ ນວິ່ າ ຄິ່ າຈາ້ງທີິ່ ປຶກສາ ແລະ 
ງບົປະມານສ າລບັການປກຶສາຫາລເືພືິ່ ອການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ກອງປະຊຸມ, ຄິ່ າເດນີທາງ)  
 
ຂັນ້ຕອນທ ີ2: ຖາ້ວິ່ າບດົແນວຄວາມຄດິມຄຸີນນະສມົບດັເໝາະສມົ, ໂຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນຈະ ໄດກ້ະກວມບດົ
ສະເໜໂີຄງການແບບຄບົຊຸດ ໂດຍນ າໃຊ ້ແບບຟອມສະໜກັໂຄງການຍິ່ ອຍ (ເບິິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ B). ໃນ
ກ ລະນທີີິ່ ວິ່ າອງົການຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍໄດກ້ະກວມໃນເບືອ້ງຕົນ້ ແລະ ປຶກສາຫາລກືບັຫອ້ງການ ກປສ 
ແລວ້, ອງົການຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍສາມາດເລີິ່ ມຂັນ້ຕອນທ ີ2.  
 
ຫອ້ງການ ກປສ ແມິ່ ນຈະເອາົແບບຟອມແນວຄວາມຄດິ/ແບບຟອມສະໝກັພອ້ມດວວກນັກບັກອບຜນົໄດຮ້ບັ
ຂອງໂຄງການໃຫແ້ກິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ມຄີວາມສນົໃຈ. ຫອ້ງການ ກປສ ຈະຊິ່ ວຍໂຄງການຍິ່ ອຍໃຫມ້ຄີວາມເຂົາ້
ໃນແຕິ່ ລະພາກຂອງແບບຟອມແນວຄວາມຄດິ/ແບບຟອມສະໝກັ.  
 
ຫອ້ງການ ກປສ ຈະຊິ່ ວຍໃນການປກຶສາຫາລເືບືອ້ງຕົນ້ກບັໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ມຄີວາມສນົໃຈ ໂດຍເນັນ້ໝກັໃສິ່
ການ ໄຈແ້ຍກວໃິສທດັ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ (ຈດຸປະສງົ/ຜນົໄດຮ້ບັ) ເຊັິ່ ນດວວກບັເຫດຜນົສ າລບັໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ. 
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ໂຄງການຍິ່ ອຍຈະຕອ້ງໄດເ້ອາົໃຈໃສິ່  ຄ ານຍິາມ (ເບິິ່ ງໃນ ຄ ິ່ ມກືານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເຫ ັມ້ 1). ການເຂົາ້ໃຈ
ຄ ານຍິາມໄດດ້ແີມິ່ ນຈະຊິ່ ວຍໃຫໂ້ຄງການຍິ່ ອຍສາມາດອະທບິາຍການນ າໃຊຄ້ ິ່ ມນືີ.້ 
 
ໂຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນຈະຕອ້ງກະກວມກອບຜນົໄດຮ້ບັສ າລບັໂຄງການຍິ່ ອຍເອງ. ອງົການຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ
ຄວນຈະ ໄຈແ້ຍກຕວົຊີວດັຈາກຂອບໜາ້ວວກກິ່ ອນໄຈແ້ຍກຕວົຊີວ້ດັເພີິ່ ມເຕີມສ າລບັໂຄງການຍິ່ ອຍຂອງ
ເຂາົເຈ ົາ້. ຕວົຊີວ້ດັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍຈະຕອ້ງໄດສ້ະໜບັສະໜ ນຂອບຜນົໄດຮ້ບັ. 
 
ອງົການຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍຄວນຮບັຮ ວ້ິ່ າຂອບຜນົໄດຮ້ບັ ແມິ່ ນຂອບໜາ້ວວກທີິ່ ຈະປະເມນີຜນົສ າເລດັ ຫ  ື
ລົມ້ເຫ ວ. ຖາ້ວາ້ເຂາົເຈ ົາ້ໄດປ້ະສບົຜົນສ າເລດັແມິ່ ນສາມາດບນັລຸເປົາ້ໝາຍຂອງຕວົຊີວ້ດັ, ເຂາົເຈ ົາ້ກ ິ່ ຈະມີ
ໂອກາດໃນການຮບັທນຶເພີິ່ ມເຕມີ ແຕິ່ ຖາ້ຫາກວິ່ າເຂາົເຈ ົາ້ບ ິ່ ປະສບົຜນົສ າເລດັ ເຂາົເຈ ົາ້ກ ິ່ ຈະບ ິ່ ສາມາດເຂົາ້ເຖງິ
ທນຶໃນອະນາຄດົ ແລະ ບາງທນຶທີິ່ ໄດນ້ າໃຊແ້ລວ້ນັນ້ກ ິ່ ຈະຖກືຍກົເລກີ. 
 
ອກີຕາມການ ໄຈແ້ຍກຄວາມຕອ້ງການຂອງຜນົໄດຮ້ບັ, ກດິຈະກ າຫ ກັແມິ່ ນຈະຕອ້ງໄດວ້າງອອກ ແລະ ມກີານ
ວາງງບົປະມານ. ຖາ້ມຄີວາມຈ າເປນັ, ຫອ້ງການ ກປສ ອາດຈະໄດຊ້ິ່ ວຍໃນຂະບວນການດັິ່ ງກິ່ າວ. ງບົປະມານ
ຈະຕອ້ງໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມເປນັຈງິ. 
 
ທຸກໆໂຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນນ າໃຊແ້ບບຟອມສະໝກັໂຄງການຍິ່ ອຍ ກບັຂ ບ້ງັຄບັໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເພືິ່ ອ
ການສະເໜໃີຫພ້ຈິາລະນາຂອງບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍຕ ິ່ ຫອ້ງການ ກປສ. ການສະໝກັແມິ່ ນສາມາດສົິ່ ງໄດ ້
ທງັພາສາອງັກດິ ຫ  ືພາສາລາວ. ຄິ່ າແປເອກະສານແມິ່ ນຈະນ າໃຊງ້ບົປະມານຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ແຕິ່ ສາມາດດ າ
ເນນີການໂດຍນ າໃຊງ້ບົປະມານຂອງຫອ້ງການ ກປສ ເພືິ່ ອຮບັປະກນັຄຸນນະພາບ ແລະ ການນ າໃຊງ້ບົປະມານທີິ່
ມປີະສດິທພິາບ. 
 
ໝາຍເຫດ: ສ າລບັໂຄງການຍິ່ ອຍ, ທີິ່ ລວມເອາົການສະໜບັສະໜ ນຊຸມຊນົເຊັິ່ ນວິ່ າ: ເຂດອະນຸລກັ, ອງົການຜ ້
ສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍຈະຕອ້ງໄດອ້ີງໃສິ່  ຂອບໜາ້ວວກຂອງການມສີິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຊຸມຊນົ (Community 
Engagement Framework) ແລະ ອງີຕາມຄ າແນະນ າ. 

 ທນຶສ າລບັກະກວມໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ທຶນສ າລບັກະກວມໂຄງການຍິ່ ອຍ: ຖາ້ວິ່ າໂຄງການຍິ່ ອຍໄດຮ້ວກຮອ້ງງບົປະມານໃນການກະກວມ, ແລະ 
ໂຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນໄດຖ້ກືຕດັສນິຕາມຄຸນນະສມົບດັ ໂດຍຫອ້ງການ ກປສ, ຫອ້ງການ ກປສ ຈະຊິ່ ວຍກ ານດົ
ໃນການສະເໜງີບົປະມານກະກວມ ແລະ ປຶກສາຫາລຄືວາມເປັນໄປໄດຂ້ອງໂຄງການຍິ່ ອຍ. ເມືິ່ ອຫອ້ງການ 
ກປສ ເຫນັດ ີແລະ ຍອມຮບັຄຸນນະພາບຂອງບດົສະເໜ ີແລະ ງບົປະມານກະກວມທີິ່ ສະເໜມີາ, ມນັຈະຊິ່ ວຍ
ໃນການວາງແຜນຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ. 
ຫ ງັຈາກນັນ້, ຫອ້ງການ ກປສ ຈະໄດສ້ົິ່ ງໃຫທ້ະນາຄານໂລກລວມມ ີ(a) ແນວຄວາມຄດິ, (b) ງບົປະມານ
ກະກວມ ແລະ (c) ແຜນຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ. ງບົປະມານກະກວມຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແມິ່ ນຫວົຂ ດ້ວວກນັກບັ
ກດົລະບວບຂອງການບ ລຫິານການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ການເງນິ ຄກືນັກບັໂຄງກາຍຍິ່ ອຍອືິ່ ນໆ. ຫອ້ງການ 
ກປສ ຈະເປນັຜ ຈ້ດັການການບ ລຫິານການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ການເງນິ.     
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ທນຶສ າລບັກະກວມໂຄງການຍິ່ ອຍ ຈະໄດຮ້ບັການຄິ່ ວນເງນິ ພາຍໃຕໂ້ຄງການຍິ່ ອຍ ເມືິ່ ອຄິ່ າໃຊຈ້ິ່ າຍໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ ແລະ ພາກສິ່ ວນຂອງການລາຍງານໄດສ້ົິ່ ງຕາມທີິ່ ໄດກ້ ານດົໄວ.້ ຂະບວນການໃນການບ ລຫິານການເງນິ
ແມິ່ ນຄກືນັກບັໂຄງການຍິ່ ອຍອືິ່ ນໆ. 

 ການຄດັເລອືກຄ າຮອ້ງຕິ່ າງໆ 

ການຄດັເລອືກແມິ່ ນມ ີ3 ຂັນ້ຕອນ: 
• ຂັນ້ຕອນທ ີ1: ຫອ້ງການ ກປສ ຈະນ າໃຊແ້ບບຟອມຄດັເລອືກໂຄງການຍິ່ ອຍ (ເບິິ່ ງເອກະສານ

ຊອ້ນທາ້ຍ C, ໂດຍສະເພາະ C2) ແລະ ແບບຟອມການຄດັເລອືກການຄຸມ້ຄອງ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ (ເບິິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ E ແລະ F - ESMF).   

• ຂັນ້ຕອນທ ີ2: ຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິ ນ າໃຊແ້ບບຟອມປະເມນີບດົສະເໜ ີໂຄງການ 
(ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ D) 

• ຂັນ້ຕອນທ ີ3: ທະນາຄານໂລກໄດດ້ າເນນີການໂດຍນ າໃຊຂ້ະບວນການພາຍໃນ. 
 
ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການຄດັເລອືກ: ແຕິ່ ລະຂັນ້ຕອນຂອງການສະໝກັແມິ່ ນຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັການຍອມຮບັ, ໃນກ ລະນີ
ທີິ່ ຈະກາ້ວໄປສ ິ່ ຂັນ້ຕອນຕ ິ່ ໄປ ຫ  ືສົິ່ ງກບັຄນືໃຫອ້ງົການຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ ເພືິ່ ອປບັປຸງຕາມຄ າເຫນັ.  

 ລາຍລະອວດແຕິ່ ລະຂັນ້ຕອນຂອງການຄດັເລອືກ 

ການຄດັເລອືກໂດຍຫອ້ງການ ກປສ 
ຂະບວນການໃນການຄດັເລອືກນີແ້ມິ່ ນຄາດຄະເນໃຫມ້ກີານປັບປຸງທີິ່ ດຂີືນ້ ເຊິິ່ ງວິ່ າພະນກັງານຂອງຫອ້ງການ 
ກປສ ໄດເ້ຂົາ້ຮິ່ ວມໃນການພດັທະນາການສະໝກັ. ຂັນ້ຕອນທ ີ1 ຈະໃຊເ້ວລາສະເລິ່ ຍປະມານໜຶິ່ ງອາທດິ. 
 
ເພືິ່ ອຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕອ້ງຂອງນະໂຍບາຍສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ, ຫອ້ງການ ກປສ ຈະເປັນຜ ທ້ບົ
ທວນທ າອດິຂອງການສະໝກັທີິ່ ອງີໃສິ່ ລາຍການເງ ືິ່ອນໄຂ.   
 
ຫອ້ງການ ກປສ ຈະກວດສອບວິ່ າບ ິ່ ມກີດິຈະກ າທີິ່ ນ າສະເໜມີານອນໃນ “ລາຍການກວດສອບໃນທາງລບົ’’ 
(ເບິິ່ ງແບບຟອມສະໝກັ). ຖາ້ວິ່ າໜຶິ່ ງໃນກດິຈະກ າທີິ່ ສະເໜີມານອນໃນລາຍການກວດສອບໃນທາງລົບ, 
ຫອ້ງການ ກປສ ຈະແຈງ້ໃຫອ້ງົການຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ໃຫຄ້ າແນະນ າເພືິ່ ອປັບປຸງ (ເບິິ່ ງຮ ບພາບ 
ຂອບໜາ້ວວກການຈກັການສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ESMF 1)  
ຫ ງັຈາກບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍຖກືຍອມຮບັຈາກ ຫອ້ງການ ກປສ, ຫອ້ງການ ກປສ ຈະຊິ່ ວຍກະກວມບດົ
ສະຫ ຸບ ແລະ ຜ ອ້ ານວຍການຂອງຫອ້ງການ ກປສ ຈະໄດສ້ົິ່ ງໃຫ ້ຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິ ເພືິ່ ອການ
ທບົທວນຕ ິ່ ໄປ.  
 
ຖາ້ຫາກວິ່ າບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍບ ິ່ ຖກືຍອມຮບັໃນແບບຟອມທີິ່ ນ າໃຊ ້ແລະ ເນືອ້ໃນ, ຫອ້ງການ ກປສ ຈະ
ຊິ່ ວຍໃຫຄ້ າແນະນ າໃຫແ້ກິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍເພືິ່ ອການປບັປຸງແກໄ້ຂ. 
 



 Page 13 | Project Implementation Manual (PIM) Vol. 2 Final Version October 2015  

ຫອ້ງການ ກປສ ຈະຊິ່ ວຍການສະໝກັທງັໝດົໃຫຖ້ກືຕອ້ງຕາມຂະບວນການ ແລະ ການຕດັສນິໃຈສຸດທາ້ຍໃນ
ຖານຂ ມ້ ນຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ. 
 
ການຄດັເລອືກຂອງຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິ. 
ຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິແຕິ່ ລະທິ່ ານໄດອ້ງີຕາມຂອບເຂດດັິ່ ງນີ:້ 

• ສະໝບັສະໝ ນການພດັທະນາຈດຸປະສງົ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັຂອງໂຄງການໃນບດົສະເໜໂີຄງການ ແລະ 
ໃຫບ້ ລມິະສດິແກິ່ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ທອ້ງຖິິ່ ນ. 

• ທນຶທີິ່ ໄດຮ້ບັກບັຊບັພະຍາກອນທີິ່ ຊີບ້ອກໃນບດົສະເໜໂີຄງການ ແລະ ກນົໄກການປະເມນີບດົສະເໜີ
ໂຄງການແບບຍນືຍງົ. 

• ການປະເມນີດາ້ນເຕກັນກິໃນການອອກແບບບດົສະເໜໂີຄງການ, ລວມເອາົ ການນ າງບົປະມານທີິ່ ມ ີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ຄວາມເໝາະສມົຕ ິ່ ເງ ືິ່ ອນໄຂໃນທອ້ງຖິິ່ ນ, ແລະ ບດົຮວນທີິ່ ຖອດຖອນໄດຈ້າກ
ໂຄງການອືິ່ ນ ແລະ ລວມເອາົປະສບົການທີິ່ ຜິ່ ານມາ. 

• ທບົທວນຄວາມສິ່ ວງທີິ່ ມໃີນປະຈບຸນັ ທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງກບັການສະໝກັ ແລະ ອາດຈະເປັນຜນົທບົໃນ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. ຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິຈະຊິ່ ວຍແນະນ າມາດຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນ. 

 
ຖາ້ຫາກວິ່ າມຄີວາມຈ າເປັນຂອງຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິ, ຜ ທ້ບົທວນພາຍນອກສາມາດເຂົາ້ຮິ່ ວມ
ໃນຂະບວນການທບົທວນ ເຊິິ່ ງຖາ້ວິ່ າໂຄງການຍິ່ ອຍເປນັສິິ່ ງໃໝິ່  ຫ  ືມຄີວາມຊບັຊອ້ນ. ຜ ທ້ບົທວນພາຍນອກມີ
ເວລາໃນການເຮດັວວກ 7 ວນັ ເພືິ່ ອທບົທວນການສະໝກັໂຄງການຍິ່ ອຍ. 
 
ຫ ັງຈາກການສະໝັກໂຄງການຍິ່ ອຍໄດຮ້ັບການຮັບຮອງຈາກຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕັກນິກ, 
ຜ ອ້ ານວຍການໃຫຍິ່ ຂອງຫອ້ງການ ກປສ ຈະໄດສ້ົິ່ ງບດົສະເໜໂີຄງການສະບບັພາສາອງັກດິໃຫທ້ະນາຄານໂລກ
ເພືິ່ ອການບ ິ່ ຄດັຄາ້ນ. 
 
ຖາ້ໂຄງການຍິ່ ອຍບ ິ່ ຖກືຍອມຮບັຈາກຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິ, ຫອ້ງການ ກປສ ຈະມອບຄ າເຫນັ
ຂອງຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິໃຫແ້ກິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍເພືິ່ ອຶການປບັປຸງແກໄ້ຂ. 
 
ການຄດັເລອືກໂດຍທະນາຄານໂລກ. 
ທະນາຄານໂລກຈະກວດສອບຄວາມສອດຄິ່ ອງຂອງການສະໝກັໂຄງການຍິ່ ອຍດັິ່ ງລຸິ່ ມນີ:້ 

• ພືນ້ຖານ ແລະ ເງ ືິ່ອນໄຂສະເພາະ (ຕວົຊີວ້ດັ, ນະໂຍບາຍ, ຄວາມສ າຄນັໃນພາກພືນ້, ແນວຄດິປະດດິ
ສາ້ງ, ການສົິ່ ງເສມີທີິ່ ກິ່ ວວກບັໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ການດ າເນນີການອືິ່ ນໆ, ການນ າໃຊງ້ບົປະມານທີິ່ ມ ີ
ປະສດິທພິາບ ແລະ ອືິ່ ນໆ.) 

• ລວມເອາົຂ ຮ້ວກຮອ້ງ (ແຜນຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ, ການບ ລຫິານການເງນິ, ການປົກຄອງ, ການຈດັການ
ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແລະ ບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍ)  

• ຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມແທດເໝາະຂອງແຜນວວກ ແລະ ງບົປະມານປະຈ າປ ີແລະ ກິ່ ວວກບັເອກະ
ສາຍຊອ້ນທາ້ຍ (ຂອບຜນົໄດຮ້ບັ, ແຜນກດິຈະກ າ) 
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 ການອະນຸມດັຂອງຄະນະກ າມາທກິານ ກປສ 

ຫ ງັຈາກການສະໝ ັກໂຄງການຍິ່ ອຍໄດຜ້ິ່ ານການຍອມຮບັຈາກການຄດັເລອືກຂອງຫອ້ງການ ກປສ, ຄະນະ
ກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິ (ແລະຜ ຄ້ດັເລອືກພາຍນອກທີິ່ ເປັນໄປໄດ)້ ແລະ ໄດຮ້ບັການຍນິຍອມຈາກ
ທະນາຄານ ໂລກ, ຜ ອ້ ານວຍການຂອງຫອ້ງການ ກປສ ຈະໄດສ້ົິ່ ງບດົສະເໜໂີຄງການໃຫແ້ກິ່ ຫວົໜາ້ຄະນະວຊິາ
ການສ າລບັໂຄງການປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ ຫ  ືຮອງຫວົໜາ້ (ອງີຕາມງບົປະມານໂຄງການຍິ່ ອຍ) ເພືິ່ ອການ
ອະນຸມດັ ໃນຂັນ້ຕ ິ່ ໄປ. ການອະນຸມດັຈະໃຊເ້ວລາປະມານໜຶິ່ ງອາທດິ. 
 
ສ າລບັການອະນຸມດັໂດຍຄະນະວຊິາການສ າລບັໂຄງການປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ, ມສີາມຂັນ້ອງີຕາມຈ າ
ນວນງບົປະມານຂອງບດົສະເໜໂີຄງການ: 

• ໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ສະເໜງີບົປະມານຕ ິ່ າກວິ່ າ US$50,000 ສາມາດອະນຸມດັໂດຍກງົໂດຍຜ ອ້ ານວຍ
ການຂອງຫອ້ງການ ກປສ. 

• ໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ສະເໜງີບົປະມານສ ງກວິ່ າ US$50,000 ຫາ US$100,000 ແມິ່ ນຈະຕອ້ງໄດສ້ະເ
ໜຂີ ອະນຸມດັຈາກ ຮອງຫວົໜາ້ຄະນະວຊິາການສ າລບັໂຄງການປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ 

• ໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ສະເໜງີບົປະມານສ ງກວິ່ າ US$100,000 ຈ າເປັນຕອ້ງສະເໜຫີວົໜາ້ຄະນະວຊິາ
ການສ າລບັໂຄງການປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ ເປນັຜ ອ້ະນຸມດັ.  

 ການເຊນັຂ ຕ້ກົລງົ 

ຜ ອ້ ານວຍການຂອງຫອ້ງການ ກປສ ສາມາດເຊນັຂ ຕ້ກົລງົໂຄງການຍິ່ ອຍສ າລບັ ກປສ ແລະ ຫວົໜາ້ໂຄງການ
ຍິ່ ອຍສ າລບັອງົການຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ. ແບບຟອມຂອງຂ ຕ້ກົລງົແມິ່ ນຢ ິ່ ໃນເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ G. 

 ລະບບົການຈດັການຂ ມ້ ນ ຫ  ືຖານຂ ມ້ ນຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ຫອ້ງການ ກປສ ຈະເກບັກ າບດົແນວຄວາມຄດິ ແລະ ການສະໝກັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍເປັນແຕິ່ ລະໄລຍະ ໃນ
ລະບບົການຈດັການຂ ມ້ ນ ຫ  ືຖານຂ ມ້ ນຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ເພືິ່ ອຮບັປະກນັວິ່ າແຕິ່ ລະຂັນ້ຕອນໄດຮ້ບັ
ການບນັທກຶ (ການຄດັເລອືກ, ການອະນຸມດັ, ການປບັປຸງແກໄ້ຂ, ການລາຍງານ ແລະ ອືິ່ ນໆ). ຖານຂ ມ້ ນຂອງ
ໂຄງການຍິ່ ອຍໃນຫອ້ງການ ກປສ ປະຈຸບັນ ແມິ່ ນມຄີວາມຕອ້ງການປັບປຸງ ເພືິ່ ອເກບັຂ ມ້ ນພືນ້ຖານໃນ
ແບບຟອມສະໝກັທີິ່ ເປນັມາດຕະຖານ ເພືິ່ ອນ າ ໃຊເ້ຂົາ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ລາຍງານ ແລະ ເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ເຂົາ້ກບັ
ລະບບົການຈດັການທາງດາ້ນການເງນິຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ. 
 

3. ຂັນ້ຕອນການ ການບ ລຫິານໂຄງການຍິ່ ອຍ  

 ການສະຫນບັສະໜ ນ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ກປສ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບລວມໃນການບ ລຫິານ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ການແນະນ າ ແລະຮບັປະກນັຄຸນ
ນະພາບໃນການຄວມຄຸມ ຂອງການປະຕບິດັ ໂຄງການ ແລະ ເພືິ່ ອໃຫສ້ອດຄິ່ ອງກບັຄວາມຮວກຮອ້ງຕອ້ງການທີິ່
ກ ານດົໄວ ້ລວມທງັນະໂຍບາຍຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ. ຫອ້ງການ ກປສ ຕອ້ງຮບັປະກນັວິ່ າ
ງບົປະມານຈະນ າໃຊໂ້ດຍອງີຕາມຄ າແນະນ າ ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃນການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ
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ການເງນິ. ນອກຈາກນີ,້ ຫອ້ງການ ກປສ ຈະໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນການຊິ່ ວຍເຫ ອືທາງດາ້ນເຕກັນກິໃຫແ້ກິ່
ໂຄງການຍິ່ ອຍ ສ າລບັການພດັທະນາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການຕດິຕາມໂຄງການຍິ່ ອຍ ເພືິ່ ອຮບັປະກນັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເປນັທີິ່ ເພິິ່ ງພ ໃຈ. 
ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການແມິ່ ນເພືິ່ ອປບັປຸງຄວາມສາມາດຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ໃນລະຫວິ່ າງ ການພດັທະນາ ແລະ 
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ, ທີິ່ ຮວກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຝກຶອບົຮມົເປນັປະຈ າ ແລະ ການສະໜບັສະໜ ນ. 

 ການອະທບິາຍກິ່ ວວກບັທມີຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ອງີຕາມຫ ກັການແລວ້, ແຕິ່ ລະທມີງານການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ ແມິ່ ນຄາດວິ່ າຈະລວມເອາົ ຜ ຊ້ີນ້ າ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ, ຜ ທ້ີິ່ ໄດຮ້ບັການແຕິ່ ງຕັງ້ ຫ  ືວິ່ າຈາ້ງຜ ບ້ ລຫິານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ/ຜ ປ້ະສານງານຫ ກັ, ພະນກັງານ
ບນັຊີ (ຈ າເປັນເມືິ່ ອໄດຮ້ບັທນຶຫ າຍກວິ່ າ US$50,000) ແລະ ພະນກັງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜົນ1. 
ສະມາຊກິທມີງານຜ ອ້ ືິ່ ນອາດຈະມາຈາກການແຕິ່ ງຕັງ້ຂອງພາກລດັຕາມຄວາມຕອ້ງການ (ເບິິ່ ງ 4.1.1) ແລະ ທີິ່
ປກຶສາວຊິາການສາມາດວິ່ າຈາ້ງ ໂດຍອງີຕາມຄວາມຕອ້ງການສະເພາະ ແລະ ຂະໜາດຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ 
ຄວາມຊບັຊອ້ນ. ຜ ບ້ ລຫິານໂຄງການແມິ່ ນຈະໄດຄຸ້ມ້ຄອງໂຄງການປະຈ າວນັ. 
ໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ມຄີວາມຊບັຊອ້ນ ແລະ ມໜີາ້ວວກຫລາຍ ແມິ່ ນຕອ້ງໄດເ້ພີິ່ ມພະນກັງານການເງນິເຂົາ້ໄປ ແລະ 
ທີິ່ ປຶກສາວຊິາການ ເຮດັວວກເຕມັເວລາ ຫລ ືບ ິ່ ເຕມັເວລາ ລວມທງັຜ ປ້ະສານງານຂັນ້ເມອືງຈາກຂະແໜງ 
ກະສກິ າ, ລວ້ງສດັ, ພດັທະນາຊຸມຊນົ ຜ ທ້ີິ່ ຈະສະໜບັສະໜ ນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ. ພະນກັງານ
ບັນຊີຄວນຈະໄດຈ້າ້ງຢິ່ າງໜອ້ຍໜຶິ່ ງຄົນ ໃນຂະນະດວວກັນອົງການຜ ສ້ະເໜີໂຄງການຈະຕອ້ງແຕິ່ ງຕັງ້
ພະນກັງານບນັຊຂີອງລດັ “ພະນກັງານໜຸິ່ ມນອ້ຍ” ເພືິ່ ອເຮດັວວກກບັທມີງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ. 
ພະນກັງານດັິ່ ງກິ່ າວຈະໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ການແນະນ າໃນການເຮດັວວກຕວົຈງິຈາກພະນກັງານບນັຊ ີ
ແລະ ຫອ້ງການ ກປສ. 
ການກ ານດົໜາ້ວວກສ າລບັແຕິ່ ລະໜາ້ທີິ່ , ລວມທງັຜ ປ້ະສານງານຂະແໜງຕິ່ າງໆ, ຄວນຈະກະກວມໂດຍອງົການ
ຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ເຫນັດກີບັຫອ້ງການ ກປສ. ໃນກ ລະນສີິ່ ວນໃຫຍິ່ , ຫອ້ງການ ກປສ ຈະສະເໜີ
ໄປຍງັທະນາຄານໂລກເພືິ່ ອຂ ການເຫນັດ.ີ  

 ການຮບັສະໝກັສະມາຊກິຂອງທມີຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ເພືິ່ ອເຮດັໃຫກ້ານກະກວມ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍເປນັທີິ່ ເພິິ່ ງພ ໃຈ, ໂຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນຈະ
ຕອ້ງໄດບ້ນັຈພຸະນກັງານວຊິາການ ແລະ ພະນກັງານຈ ານວນໜືິ່ ງ ເພືິ່ ອສະໜບັສະໜ ນທມີງານການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ. ພະນກັງານເຫ ົິ່ ານີອ້າດຈະຖກືວິ່ າຈາ້ງເຕມັເວລາ ຫ  ືທີິ່ ປຶກສາໄລຍະສັນ້. ພະນກັງານ
ວຊິາການ ແລະ ພະນກັງານອືິ່ ນໆຈະຖກືວິ່ າຈາ້ງ ອງີໃສິ່ ຄວາມຕອ້ງການທີິ່ ລະບຸໄວໃ້ນບດົສະເໜໂີຄງການ, ວຸດທິ
ການສກຶສາ ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງພະນກັງານທີິ່ ຕອ້ງການນັນ້ ຈະຕອ້ງຖກືກ ານດົ, ອະທບິາຍເຫດຜນົ ແລະ 
ວາງງບົປະມານໃສິ່ . ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງຕ າແໜິ່ ງເຫ ົິ່ ານແີມິ່ ນດ າເນນີໂດຍ ຫອ້ງການ ກປສ ຕາມຂັນ້ຕອນຈດັຊືຈ້ດັ
ຈາ້ງທີິ່ ລະບຸໄວໃ້ນຄ ິ່ ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ (ເຫ ັມ້ 5). 
ຕ າແໜິ່ ງໃດກ ິ່ ຕາມ ທີິ່ ຈະໄດບ້ນັຈນຸ ັນ້ແມິ່ ນອງີຕາມການເປີດກວາ້ງ, ໂດຍຜິ່ ານການໂຄສະນາທາງໜາ້ໜງັສພືມິ
ສະບບັພາສາລາວ ແລະ ພາສາອງັກດິ (ແລະຜິ່ ານສືິ່ ປະຊາສ າພນັອືິ່ ນໆອກີ) ໂດຍການເຊືອ້ເຊນີຜ ສ້ະໝກັທງັພາກ
ລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 
ຂະບວນການຄດັເລອືກ ແລະ ວິ່ າຈາ້ງປະກອບດວ້ຍຂັນ້ຕອນຕ ິ່ ໄປນີ:້ 
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• ກະກວມໜາ້ວວກ (ToRs) ສ າລບັແຕິ່ ລະຕ າແໜິ່ ງງານ ແລະ ສົິ່ ງໃຫຫ້ອ້ງການ ກປສ ເພືິ່ ອທບົທວນ 
ແລະ ອະນຸມດັ. 

• ຫອ້ງການ ກປສ ສົິ່ ງໜາ້ວວກຂອງຕ າແໜິ່ ງດັິ່ ງກິ່ າວໄປຫາທະນາຄານໂລກ ເພືິ່ ອຂ ຄວາມເຫນັດ;ີ 
• ກະກວມການລງົໂຄສະນາ ແລະ ລງົໜງັສພືມຶໂດຍຫອ້ງການ ກປສ; 
• ຈດັຕັງ້ຄະນະກ າມະການຄດົເລອືກໂດຍຫອ້ງການ ກປສ; 
• ຮິ່ າງຕາຕະລາງຂັນ້ຕອນການຄດັເລອືກຜ ສ້ະໝກັ, ລວມທງັຄ ານງຶເຖງິບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຊນົເຜົິ່ າ 

ໂດຍຫອ້ງການ ກປສ; 
• ທບົທວນ ແລະ ໃຫຄ້ະແນນຜ ສ້ະໜກັໂດຍຄະນະກ າມະການຄດັເລອືກ; 
• ເຊນີຜ ສ້ະໝກັທີິ່ ຜິ່ ານເງ ືິ່ອນໄຂມາສ າພາດ; 
• ສ າພາດຜ ສ້ະໝກັ ໂດຍຄະນະກ າມະການຄດັເລອືກ ແລະ ຢິ່ າງໜອ້ຍຄວນມຜີ ຊ້ີນ້ າໂດຍກງົ ຂອງ

ຕ າແຫນິ່ ງທີິ່ ຈະບນັຈ,ຸ ຜ ຊ້ີນ້ າ/ຜ ຈ້ດັການ ໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ຜ ອ້ ານວຍການ ຫອ້ງການ ກປສ. 
• ສະເໜຜີ ສ້ະໝກັທີິ່ ເໝາະສມົ ໂດຍຄະນະກ າມະການຄດັເລອືກ. 
• ຕ ິ່ ລອງເງ ືິ່ອນໄຂຂອງສນັຍາ ກິ່ ອນການເຊນັສນັຍາ ໂດຍອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ/ຜ ຊ້ີນ້ າ ຫລ ືຜ ຈ້ດັການ 

ໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ຜ ສ້ະໝກັ. 
ເຖິງຢິ່ າງໃດກ ິ່ ຕາມຄຸນນະວຸດທາງດາ້ນວຊິາການ ແລະ ປະສບົການຂອງຜ ສ້ະໝກັສ າລບັຕ າແໜິ່ ງທີິ່ ຖກື
ເລອືກນັນ້ ຈະແມິ່ ນຖກືຕາມເງ ືິ່ອນໄຂຂອງການຄດັເລອືກ, ຄວາມສາມາດສືິ່ ສານ ແລະ ທກັສະພາສາອງັກດິ
, ການຕືິ່ ນຕວົຕ ິ່ ເລືິ່ ອງບດົບາດຍງິ, ຊນົເຜົິ່ າ, ແລະ ບນັຫາສິິ່ ງແວດລອ້ມ ທີິ່ ຈະຖກືປະເມນີໃນລະຫວິ່ າງການ
ສ າພດັ. ສ າລບັຕ າແໜິ່ ງພາຍໃຕວ້ວກງານຊວີະນາໆພນັນັນ້, ຄວາມສາມາດປາກເວົາ້ຂອງພາສາຊນົເຜົິ່ າຕິ່ າງໆ 
ທີິ່ ຢ ິ່ ໃນພນືທີິ່ ຂອງໂຄງການແມິ່ ນຖວືິ່ າເປນັຂ ໄ້ດປ້ວບ. 
 
ບດົບາດຍງິຊາຍ: ໂຄງການຈະຕອ້ງໄດລ້ວມເອາົນະໂຍບາຍຂອງລດັຖະບານໃນການສົິ່ ງເສມີແມິ່ ຍງິ, ເຂົາ້ໃນ
ການເຮດັວວກທີິ່ ສອດຄິ່ ອງກບັມາດຕະຖານສາກນົ. ສະນັນ້, ຫອ້ງການ ກປສ ແມິ່ ນໄດກ້ະຕຸກຊຸກຍ  ້ແລະ 
ເອາົໃຈໃສິ່ ເພືິ່ ອບນັຈພຸະນກັງານທີິ່ ເໝາະສມົ ແລະ ດຸິ່ ນດິ່ ວງທງັເພດຍງິຊາຍ ແລະ ຊນົເຜົິ່ າ. ຄະນະກ າມະກ າ
ມະການຄດັເລອືກຄວນຈະຄດັເລອືກຢິ່ າງໜອ້ຍແມິ່ ຍງິໜືິ່ ງຄນົສ າລບັການສ າພາດ. ຄະນະກ າມະການ
ສ າພາດຄວນຈະມເີພດຍງິເປນັຜ ສ້ າພາດນ າ.  

 ການຄຸມ້ຄອງພະນກັງານ 

ທມີງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍອາດຈະໃຫມ້ພີະນກັງານລດັຖະກອນ ແລະ ພະນກັງານໂຄງການ. ໃນ
ໄລຍະເລີິ່ ມຕົນ້ຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການປະເມນີຄວາມສາມາດຂອງທມີງານ ເພືິ່ ອກ ານດົຄວາມຕອ້ງການ
ໃນການຝກຶອບົຮມົ. ການຝກຶອບົຮມົທີິ່ ເໝາະສມົສ າລບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນໄດກ້ ານດົໂດຍທມີ
ງານ ຫ  ືໂຄງການຍິ່ ອຍ ໂດຍການປກຶສາຫາລກືບັຜ ອ້ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຜ ປ້ະສານງານໂຄງການຍິ່ ອຍ
ຂອງ ຫອ້ງການ ກປສ. ຫອ້ງການ ກປສ ຈະໄດຈ້ດັການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນທມີງານຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ພອ້ມກບັການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດ. 
ໂຄງການຍິ່ ອຍໂດຍປະສານສມົທບົກບັຫອ້ງການ ກປສ ຈະທບົທວນການເຮດັວວກຂອງພະນກັງານປະຈ າປ.ີ 
ພະນກັງານຈະຖກືປະເມນີຕາມໜາ້ວວກທີິ່ ຖກືກ ານດົ ແລະ ສອດຄິ່ ອງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ແລະ 
ຮ ບແບບປະຕບິດັ. ການປະເມນີມ ີ3 ລະດບັທີິ່ ຄາດວິ່ າຈະມຄີວາມເໝາະສມົ ດັິ່ ງລຸິ່ ມນີ:້ 
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ກ ລະນທີ ີ1: ເຮດັວວກໄດຕ້າມຄາດໝາຍ ຫ  ືດກີວິ່ າ ແລະ ສບືຕ ິ່ ວິ່ າຈາ້ງ; 
ກ ລະນທີ ີ2: ວວກບ ິ່ ໄດຕ້າມຄາດໝາຍ, ແຕິ່ ສາມາດປບັປຸງ ດວ້ຍເງ ືິ່ອນໄຂການແກໄ້ຂ; ແລະ ສບືຕ ິ່ ວິ່ າຈາ້ງ; 
ກ ລະນທີ ີ3: ເຮດັວວກບ ິ່ ໄດຕ້າມຄາດໝາຍ, ບ ິ່ ສາມາດປບັປຸງ ແລະ ແນະນ າໃຫຍຸ້ດຕກິານວິ່ າຈາ້ງ. 

 ຄິ່ າຕອບແທນ ແລະ ເບຍ້ລວ້ງ/ອດັຕາກນິ 

ສ າລບັພະນກັງານໂຄງການທີິ່ ຖກືຈາ້ງ ຈະໄດອ້ອກສນັຍາເຮດັວວກໃຫ.້ ລະດບັເງນິເດອືນແມິ່ ນອງີໃສິ່ ອດັຕຕາ
ຕາມທອ້ງຕະຫ າດ ແຕິ່ ວິ່ າຄິ່ າຕອບແທນອາດຈະສ ງຂືນ້ຕືິ່ ມໄດອ້ກີ ເພືິ່ ອດງຶດ ດພະນກັງານຜ ທ້ີິ່ ມຄີວາມສາມາດ, 
ປະສບົການ ແລະ ມຄີວາມທຸມ້ເທໃນວວກງານ. ພະນກັງານລດັຖະກອນ ທີິ່ ເຮດັວວກໃຫໂ້ຄງການຍິ່ ອຍ ແມິ່ ນ
ຈະບ ິ່ ໄດຮ້ບັເງນິເດອືນຈາກໂຄງການ. ເຖງິຢິ່ າງໃດກ ິ່ ຕາມ, ຜ ຊ້ີນ້ າໂຄງການຍິ່ ອຍ, ຜ ບ້ ລຫິານໂຄງການຍິ່ ອຍ ຈະໄດ ້
ຮບັການສະໜບັສະໜ ນ ຄິ່ າໃຊຈ້ິ່ າຍຕິ່ າງໆເຊັິ່ ນ ຄິ່ າໂທລະສບັ ແລະ ນ າ້ມນັລດົ ຕາມລາຍຈິ່ າຍທີິ່ ເກດີຂືນ້ປະຈ າ
ເດອືນ. 
ເງນິເບຍ້ລວ້ງ/ອດັຕາກນິ ຂອງພະນກັງານຫອ້ງການ ປກສ, ໂຄງການຍິ່ ອຍ ສະມາຊກິທມີງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ຊຸມຊນົ ແມິ່ ນຕອ້ງຈິ່ າຍຕາມອດັຕາລດັຖະບານ ຫ  ືຕາມກດົລະບວບຂອງກະຊວງການເງນິ
ວາງອອກ. ເງນິເດອືນ ແລະ ອດັຕາກນິສ າລບັການບ ລຫິານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ, ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ການຝກຶ
ອບົຮມົ ເພືິ່ ອສະໜບັສະໜ ນໂຄງການຍິ່ ອຍ ຫ  ືໂຄງການຍິ່ ອຍນັນ້ຈະຈິ່ າຍພາຍໃຕງ້ບົປະມານຂອງໂຄງການ ໃນ
ອງົປະກອບທ ີ3. ນອກຈາກນັນ້ ທມີງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍຈະຮບັຜດິຊອບລາຍຈິ່ າຍຂອງທມີງານ
ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ ເຂົາ້ຮິ່ ວມກອງປະຊຸມ ຫ  ືປະຊຸມແລກປິ່ ວນກິ່ ວວກບັໂຄງການທີິ່ ຈດັໂດຍຫອ້ງການ 
ກປສ. 

 ບິ່ ອນຢ ິ່  ແລະ ອຸປກອນຂອງຫອ້ງການ  

ໂຄງການຍິ່ ອຍຈະເປນັຜ ກ້ະກວມບິ່ ອນເຮດັວວກ ແລະ ອຸປະກອນຮບັໃຊຫ້ອ້ງການເຊິິ່ ງລວມທງັພາຫະນະຮບັ
ໃຊ ້ແລະ ເຄືິ່ ອງເຟນີເີຈຫີອ້ງການຕິ່ າງໆຢິ່ າງພວງພ ໃຫທ້ມີງານປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ. ຖາ້ຈ າເປນັ, ອຸປະກອນ
ເພີິ່ ມເຕມີ, ຍານພະຫານະຮບັໃຊ ້ແລະ ພືນ້ທີິ່ ຫອ້ງການໃຫຂ້ວນເຂົາ້ໃນບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ. ອຸປະກອນ
ຮບັໃຊໂ້ຄງການປົກກະຕອິາດຈະລວມເອາົ ພາຫະນະ, ເຟນີເີຈີຫ້ອ້ງການ, ຄອມພວິເຕ ີ(ຕັງ້ໂຕະ ແລະ ໂນ໋ດ
ບຸກ), ເຄືິ່ ອງສ າເນາົເອກະສານ, ເຄືິ່ ອງປບັອາກາດ, ໂທລະສບັ, GPS, ກອ້ງຖິ່ າຍຮ ບ, ກອ້ງສິ່ ອງທາງໄກ ແລະ 
ອືິ່ ນໆ. ຂ ມ້ ນສະເພາະຂອງພາຫະນະ ແລະ ອຸປະກອນທີິ່ ຈະໄດຈ້ດັຊືນ້ ັນ້ ໂຄງການຍິ່ ອຍຄວນລະບຸໃຫລ້ະອວດ
ໃນບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ບ າລຸງຮກັສາອຸປະກອນຫອ້ງການ ແລະ ຍານພາຫະນະ 
ແມິ່ ນຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ໃນການປກຶສາຫາລກືບັຫອ້ງການ ກປສ, ການປະກອບສິ່ ວນຈາກ
ອງົການຈດັຕັງ້ລດັຖະບານ ຫ  ືອງົການຈດັຕັງ້ທີິ່ ບ ິ່ ຂືນ້ກບັລດັຖະບານ ໃນການນ າໃຊພ້ືນ້ທີິ່ ຫອ້ງການ ແລະ 
ອຸປະກອນສ ານກັງານທີິ່ ມຢີ ິ່ ແລວ້ ເຊິິ່ ງຈະໄດນ້ບັເຂົາ້ເປັນການປະກອບສິ່ ວນທາງດາ້ນວດັຖຸ ແລະ ຖເືປັນການ
ຮິ່ ວມທນຶໃນໂຄງການອກີຢິ່ າງໜືິ່ ງ. 
 
ຫອ້ງການ ກປສ ຈະລວບລວມເອາົແຜນການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງ ແລະ ກະກວມການຈດັຊືອຸ້ບປະກອນ
ບາງຢິ່ າງເຊັິ່ ນ ການຈດັຊືຍ້ານພະຫານະ ໃຫໄ້ດໄ້ວທີິ່ ສຸດເທົິ່ າທີິ່ ເປັນໄປໄດ ້ເພືິ່ ອຮບັປະກນັການຈດັສົິ່ ງໄປຮອດ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ ກິ່ ອນເລີິ່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ.  
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ງບົປະມານຂອງໂຄງການໂດຍພືນ້ຖານ ແມິ່ ນຈະລວບລວມເອາົຈາກບນັດາງບົປະມານປະຈ າປີຂອງແຕິ່ ລະ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ (ທີິ່ ໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ ແລະ ຢ ິ່ ໃນແຜນ).  
 

 ການວາງແຜນ ແລະ ການລາຍງານ  

3.7.1. ການວາງແຜນ 

ໂຄງການຍິ່ ອຍ ຈະໄດກ້ະກວມ ແຜນວວກ ແລະ ງບົປະມານປະຈ າປ ີໂດຍໄດຮ້ບັການຊິ່ ວຍເຫ ອືຈາກຫອ້ງການ 
ກປສ ອງີໃສິ່ ຮິ່ າງແບບຟອມພືນ້ຖານທີິ່ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນຄ ິ່ ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການເຫ ັມ້ 3, ເອກະສານຊອ້ນ
ທາ້ຍທ ີ5. ແຜນວວກ ແລະ ງບົປະມານປະຈ າປທີງັໝດົລວມມ ີລາຍລະອວດໂດຍຫຍ ,້ ຂອບຜນົໄດຮ້ບັ, ແຜນ
ກດິຈະກ າ, ງບົປະມານ ແລະ ແຜນຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ. 
ໂດຍປກົກະຕແິລວ້, ແຜນວວກ ແລະ ແຜນງບົປະມານປະຈ າປ ີແມິ່ ນກວມເອາົໜືິ່ ງປງີບົປະມານ. ຖາ້ໂຄງການ
ຍິ່ ອຍໄດຮ້ບັການອະນຸມດັໃນໄລຍະສກົປງີບົປະມານ, ທີິ່ ເປນັທາງເລອືກຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ, ແຜນວວກ ແລະ 
ງບົປະມານປະຈ າປສີາມາດກວມເອາົໄລຍະທີິ່ ເຫ ອືປີງບົປະມານປະຈບຸນັ ຫ  ືໄລຍະທີິ່ ເຫ ອືປງີບົປະມານ ບວກ
ກບັ ແຜນປງີບົປະມານປຕີ ິ່ ໄປ. ຕວົຢິ່ າງ: ໂຄງການຍິ່ ອຍຍືິ່ ນບດົສະເໜໂີຄງການໃນເດອືນພະຈກິ 2014 ໄດຮ້ບັ
ການອະນຸມດັໃນເດອືນມງັກອນ 2015 ແລະ ເຊນັສນັຍາໃນເດອືນກຸມພາ 2015. ສະນັນ້ ແຜນວວກ ແລະ 
ງບົປະມານປະຈ າປສີາມາດກວມເອາົ ໃນລະຫວິ່ າງ ວນັທ ີ1 ເດອືນມນີາ 2015  ເຖງິວນັທ ີ30 ເດອືນກນັຍາ 
2016, ແຜນງບົປະມານປະຈ າປຂີອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ຈະໄດນ້ າສະເໜໄີປຍງັຄະນະອ ານວຍການຫອ້ງການ 
ກປສ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເພືິ່ ອຮບັຮອງ ແລະ ອະນຸມດັ1. 
ງບົປະມານໂຄງການຍິ່ ອຍຈະໄດລ້ວມເອາົລາຄາຕິ່ າງໆທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງ ເພືິ່ ອດ າເນນີການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ແປ
ພາສາຕິ່ າງໆ (ເຊັິ່ ນ ການໂຄສະນາ, ກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການ, ແປພາສາ ແລະ ອືິ່ ນໆ). 
ຫອ້ງການ ກປສ ຈະພດັທະນາແຜນຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງແຕິ່ ລະໂຄງການຍິ່ ອຍ. ເຖງິແນວໃດກ ິ່ ດ,ີ ຖາ້ຫາກວິ່ າໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ ຫາກມຄີວາມອາດສາມາດໃນການກະກວມແຜນການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງຂອງຕວົເອງ (ລາຍລະອວດເບິິ່ ງໃນຄ ິ່ ມ ື
ໂຄງການເຫ ັມ້ 5, ຂ  ້1.2). 
ແຜນງານ ແລະ ງບົປະມານປະຈ າປີສາມາດດດັແກໄ້ດ ້(ຖາ້ໃຫດ້ຄີວນເຮດັຄັງ້ດວວໃນກາງປີ), ເປົາ້ໝາຍແມິ່ ນ
ໃຫທ້ະນາຄານໂລກຮບັຮອງ ແລະ ອະນຸມດັຈາກຄະນະອ ານວຍການ ກປສ ຖາ້ຈ າເປນັ.  

3.7.2. ການລາຍງານ 

ຜ ບ້ ລຫິານໂຄງການຍິ່ ອຍ ຈະເຮດັ ບດົລາຍງານປະຈ າໄຕມາດ (ໃນຊິ່ ວງທາ້ຍເດອືນມນີາ ວນັທ ີ30) ແລະ ບດົ
ລາຍງານປະຈ າປ ີ(ໃນຊິ່ ວງທາ້ຍເດອືນກນັຍາ ວນັທ ີ30) ເຊິິ່ ງເປນັໄປຕາມມາດຖານທາງດາ້ນວຊິາການ, ດາ້ນ
ການເງນິ ແລະ ສິິ່ ງທີິ່ ຕອ້ງການໃນການລາຍງານໂຄງການ ເຊິິ່ ງໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນຄ ິ່ ມໂືຄງການເຫ ັມ້ 3 (ເບິິ່ ງລາຍ
ລະອວດທຸກໆຄວາມຕອ້ງການໃນບດົລາຍງາຍ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ H, I, J). 

                                                 
 
 
 
1 ການອະນຸມດັ ແຜນວວກ ແລະແຜນງບົປະມານຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍອາດຈະໄດຮ້ບັການມອບຫມາຍ ໂດຍ ຄະນະສະພາບ ລຫິານ ກປສ ເຖງີອ າ
ນວຍການກອງທນຶ ເພືິ່ ອຂບັເຄືິ່ ອນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ. 
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ບດົລາຍງານຈະໄດຍ້ືິ່ ນໄປຍງັຫອ້ງການ ກປສ ໂດຍໂຄງການຍິ່ ອຍຕາມໄລຍະເວລາໃນຕາຕະລາງ 1 ລຸິ່ ມນີ.້ 
ບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຈະລວມເອາົ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ ເຊິິ່ ງເປນັບດົລາຍງານທາງດາ້ນການເງນິ (IFR) 
(ເບິິ່ ງລາຍລະອວດແນະນ າໃນຄ ິ່ ມໂືຄງການເຫ ັມ້ 3 ແລະ ເຫ ັມ້ 4).         
 

ຕາຕະລາງ 1 - ຕາລາງເວລາສ າລບັການຍືິ່ ນສະເໜເີອກະສານແຜນວວກ ແລະ ງບົປະມານປະຈ າປ ີແລະ ບດົລາຍ
ງານຄວາມຄບືໜາ້ໄປຍງັຫອ້ງການ ກປສ ໂດຍໂຄງການຍິ່ ອຍ 

 ວນັເດອືນປ ີກ ານດົສົິ່ ງ 
ແຜນງານ ແລະ ງບົປະມານປະຈ າປ ີ
(ເບິິ່ ງຮິ່ າງແບບຟອມໃນຄ ິ່ ມໂືຄງການເຫ ັມ້ 3, 
ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 5) 
 

 

• ຊຸດເອກະສານເບືອ້ງຕົນ້ 
 

ວນັທ ີ1 ກ ລະກດົ (ຍກົເວັນ້ແຜນວວກ ແລະ ງບົປະມານປະຈ າປທີ າອດິ ທີິ່ ໄດຍ້ືິ່ ນສະເໜຕີາມ
ບດົສະເໜໂີຄງການ) 
 

• ຊຸດປບັປຸງ ຕາມທີິ່ ຕອ້ງການແຕິ່ ໄລຍະກາງປີຈະເປນັການດ ີແລະ ບ ິ່ ຫ າຍກວິ່ າໜືິ່ ງຄັງ້ຕ ິ່ ປ)ີ. 
ບດົລາຍງານ:  
• ລາຍງານໃຕມາດ (ວວກ/ການເງນິ) 
• ລາຍງານປະຈ າປ ີ(ວວກ/ການເງນິ) 

ວນັທ ີ20 ເມສາ 
ວນັທ ີ20 ຕຸລາ 

• ລາຍງານສິນ້ສຸດໂຄງການ ພາຍໃນ 30 ວນັຫ ງັຈາກສິນ້ສຸດໂຄງການ 
  

 
4. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ 

 ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ພາຍຫ ງັການເຊນັສນັຍາໂຄງການແລວ້, ຫອ້ງການ ກປສ ແລະ ໂຄງການຍິ່ ອຍຈະຮບັຜດິຊອບໃນການສະໜບັ
ສະໜ ນໂຄງການຍິ່ ອຍ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ ໃຫສ້ າເລດັຜນົດວ້ຍດ.ີ ດວ້ຍເຫດນີ ້ໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ ແລະ ຫອ້ງການ ກປສ ຈະເລີິ່ ມລງົມເືຮດັວວກໄດໃ້ນທນັທ.ີ 
 
ຕາຕະລາງ 2 - ລາຍການໜາ້ວວກໃນຊິ່ ວງເລີິ່ ມຕົນ້ໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ໄລຍະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
 ໂຄງການຍິ່ ອຍ ຫອ້ງການ ກປສ 
1 ຢັງ້ຍນືຄນືບຸກຄນົ (ທມີງານປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ) 

ແລະ ສົິ່ ງລາຍຊືິ່ ສຸດທາ້ຍໃຫ ້ຫອ້ງການ ກປສ. 
ຢນືຍນັວິ່ າໄດຮ້ບັລາຍຊືິ່ ບຸກຄນົ ແລະ ຖາ້
ມຄີ າເຫນັໃຫສ້ົິ່ ງຫາໂຄງການຍິ່ ອຍ 
 

2 ເປດີບນັຊສີະເພາະໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ສົິ່ ງເອກະສານ
ທີິ່ ຈ າເປັນໃຫຫ້ອ້ງການ ກປສ (ຊືິ່ ບນັຊ ີແລະ ບນັດາ
ລາຍເຊນັຢິ່ າງໜອ້ຍຕອ້ງມສີອງ (2) ລາຍເຊນັ) ມາ
ພອ້ມໜງັສສືະເໜຂີ ເງນິງວດທ າອດິ. 

ຢນືຍນັວິ່ າໄດຮ້ບັ, ສອບຖາມການຊີແ້ຈງຖາ້
ຈ າເປນັ, ເລັິ່ ງການໂອນເງນິງວດທ າອດິ. 
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3 ຮິ່ າງລາຍການໜາ້ວວກຂອງທີິ່ ປຶກສາ ແລະ ທີິ່ ປຶກສາ
ວຊິາການ ເຊິິ່ ງມຢີ ິ່ ໃນແຜນວວກ ແລະ ງບົປະມານປະ
ຈ າປ.ີ ຍືິ່ ນໄປຍງັຫອ້ງການ ກປສ ເພືິ່ ອຂ ຄ າເຫນັ ແລະ 
ອະນຸມດັ. ຮວກຮອ້ງໃຫຫ້ອ້ງການ ກປສ ດ າເນນີການ
ຄັດເລືອກ ແລະ ຮິ່ ວມໃນຄະນະກ າມະການຄັດ
ເລອືກ. 

ຫອ້ງການ ກປສ ຖເືອາົການດ າເນນີການຄດັ
ເລອືກຕາມຂັນ້ຕອນ ແລະ ຄ ິ່ ມກືານຈດັຊື ້
ຈດັຈາ້ງຂອງທະນາຄານໂລກ. 
 

4 ກະກວມບິ່ ອນເຮັດວວກ ແລະ ຕິດຕັງ້ອຸປະກອນ 
(ອຸປະກອນເຄືິ່ ອງໃຊຫ້ອ້ງການ, ແລະ ພືນ້ທີິ່ ເຮດັວວກ
ທີິ່ ໄດລ້ະບຸຢ ິ່ ໃນບົດສະເໜີໂຄງການ, ງບົປະມານ 
ແລະ ແຜນການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ) 
 

ສະໜັບສະໜ ນ ໂຄ ງກ ານຍິ່ ອຍ  ເພືິ່ ອ
ຮບັປະກນັວິ່ າທີມງານປະຕບິດັໂຄງການມີ
ພືນ້ທີິ່ ເຮດັວວກ ແລະ ໄດຮ້ບັການສະໜອງ 
ແລະ ຕດິຕັງ້ອຸປະກອນຫອ້ງການຢິ່ າງພວງພ . 

5 ສົິ່ ງພະນກັງານເຂົາ້ຮິ່ ວມການຝຶກອບົຮມົທີິ່ ຈດັໂດຍ
ຫອ້ງການ ກປສ. 
 

ຈດັຝກຶອບົຮມົພືນ້ຖານການເຮດັແຜນງານ, 
ການຕດິຕາມກວດກາໂຄງການຍິ່ ອຍ, ການ
ປະເມີນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ, ການ
ບ ລຫິານການເງນິ ແລະ ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ. 

6 ຫອ້ງການ ກປສ ສາມາດມອບໝາຍການຈດັຊືຈ້ດັ
ຈາ້ງໃຫໂ້ຄງການຍິ່ ອຍ (ເບິິ່ ງເພີິ່ ມເຕມີໃນຄ ິ່ ມເືຫ ັມ້ 5) 
ດ າ ເນີນການຈັດຊືຈ້ ັດຈາ້ງໄດ ້ ໃນມ ນຄິ່ າສ ງສຸດ 
10,000 ໂດລາ. ແຕິ່ ເຖິງຢິ່ າງ ໃດກ ິ່ ຕາມ ພະນກັງານ
ຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ຕອ້ງໄດຮ້ັບການຝຶກອົບຮົມ
ກິ່ ອນ.  
ໂຄງການຍິ່ ອຍສົິ່ ງບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ການຈດັ
ຊືຈ້ດັຈາ້ງໃຫຫ້ອ້ງການ ກປສ ໃນບດົລາຍງານປະຈ າ
ເດອືນ 6 ເດອືນ. 
ມ ນຄິ່ າການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ (ການລງົໂຄສະນາ, ການ
ແປພາສາ, ຄະນະກ າມະການ ແລະ ອືິ່ ນໆ ...) ແມິ່ ນ
ໃຫລ້ວມໄວໃ້ນງບົປະມານໂຄງການຍິ່ ອຍ. 
ໂຄງການຍິ່ ອຍເຊັນສັນຍາກັບທີິ່ ປຶກສາ  ແລະ 
ຮບັຜດິຊອບຕ ິ່ ການດ າເນນີກດິຈະກ າ.   
 
 
 
 

ທຸກໆກ ານຈັດຊື ້ຈ ັດຈ ້າ ງ ແມິ່ ນຄວ າມ
ຮບັຜດິຊອບຂອງຫອ້ງການ ກປສ (ເບິິ່ ງຕືິ່ ມ
ໃນຄ ິ່ ມກືານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັເຫ ັມ້ 5). 
ຫອ້ງການ ກປສ ສາມາດມອບໝາຍທຸກ
ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ຫ  ືບາງສິ່ ວນໃຫໂ້ຄງການ
ຍິ່ ອຍປະຕບິດັໄດ ້ຖາ້ຫາກວິ່ າໂຄງການຍິ່ ອຍ
ສະແດງໃຫເ້ຫັນຄວາມອາດສາມາດໃນ
ການດ າເນນີການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ. 
ໃນມ ນຄິ່ າ  10,000 ໂດລ າສະຫະລັດ 
ຫອ້ງການ ກປສ ບ ິ່ ຈ າເປັນຂ ຄວາມເຫັນ
ພອ້ມຈາກທະນາຄານໂລກ ໃນການມອບ
ການຈດັຊື.້ 
ຈາກຂ ້າ ງ ເທິງ ຕ ້ອ ງໄດ ້ມີກ ານຂ ໄ ປຍັງ
ທະນາຄານໂລກ ເພືິ່ ອຂ ອະນຸມັດ ແລະ 
ສະແດງໃຫເ້ຫັນການປະເມນີຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ໃນການຈດັຊື ້
ຈດັຈາ້ງ. 
ເມືິ່ ອການຈັດຊືຈ້ ັດຈາ້ງໄດຮ້ັບການມອບ   
ໝາຍແລວ້, ພະນກັງານຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງຂອງ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ ແມິ່ ນຈະໄດຮ້ັບການຝຶກ
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ອົບຮົມ ຂະບວນການຈັດຊືຈ້ດັຈາ້ງຂອງ
ທະນາຄານໂລກ. 
ແຜນການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງຂອງແຕິ່ ລະໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ ຕອ້ງສະແດງໃຫເ້ຫນັວິ່ າ ສິ່ ວນໃດເປນັ
ການດ າເນີນການພາຍໃຕຫ້ອ້ງການ ກປສ 
ແລະ ອນັໃດແດິ່  ຢ ິ່ ພາຍໃຕຫ້ອ້ງການ ກປສ 
ແລະ ອນັໃດແດິ່ ຢ ິ່ ພາຍໃຕໂ້ຄງການຍິ່ ອຍ. 

10 ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ປັບປຸງການລງົທະບວນຊັບສນິຄງົທີິ່  
(ເບິິ່ ງຕືິ່ ມໃນຄ ິ່ ມຈືດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ) ແລະ ສົິ່ ງໃຫຫ້ອ້ງການ 
ກປສ. 

ຢືນຍັນໄດຮ້ັບແລວ້, ມີຄ າຊີແ້ຈງຫາກຈ າ
ເປັນ, ລວບລວມເອົາໃນແຟມ້ເອກະສານ
ຂອງຫອ້ການ ກປສ. 

11 ໂຄງການຍິ່ ອຍອງີຕາມການເຫນັດໃີນແຜນກດິຈະກ າ, 
ເພືິ່ ອຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໃນແຜນກດິຈະ
ກ າໂຄງການຍິ່ ອຍໄດຕ້າມເວລາ ແລະ ຖເືອາົຜນົການ
ຕກິຕາມກວດກາເຂົາ້ໃນບດົລາຍງານປະຈ າງວດ (ຫກົ
ເດອືນ) ແລະ ລາຍງານປະຈ າປ.ີ 

ຊີນ້ າທມີງານໂຄງການຍິ່ ອຍ ເພືິ່ ອຮບັປະກນັ
ທາງດາ້ນຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມໂປິ່ ງໃສ, 
ດ າເນນີການຕດິຕາມກວດກາພາກສະໝາມ
ຢິ່ າງໜອ້ຍປລີະຄັງ້. 

12 ການປບັປຸງໂຄງຮິ່ າງການຈດັຕັງ້: ຖາ້ຈ າເປນັຕອ້ງໄດມ້ີ
ການປິ່ ວນແປງໂຄງຮິ່ າງການຈດັຕັງ້ຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 
(ເຊັິ່ ນ :  ປິ່ ວນແປງທີິ່ ພົວພັນເຖິງຈຸດປະສົງຂອງ
ໂຄງການ, ຕົວຊີ ້ວັດຂອບຜົນໄດຮ້ັບ, ການຈັດ
ສນັແຫ ິ່ ງທນຶ ແລະ ອືິ່ ນໆ). ການສະເໜໂີຄງການໃໝິ່
ແບບຄບົຊຸດແມິ່ ນມຄີວາມຈ າເປນັ. 

ຢືນຍນັເຖງິຄວາມຕອ້ງການປັບປຸງໂຄງຮິ່ າງ
ການຈດັຕັງ້ (ປຶກສາຫາລືກັບທະນາຄານ
ໂລກ) ແລະ ໃຫກ້ານຊິ່ ວຍເຫ ືອໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ ດວ້ຍການກະກວມຂັນ້ຕອນຕິ່ າງໆ
ທີິ່ ຈ າເປນັ. 
 

13 ເຂົາ້ຮິ່ ວມໃນການປະເມນີໂຄງການໄລຍະກາງ ແລະ 
ໄລຍະສິນ້ສຸດໂຄງການ 
 

ດ າເນີນການປະເມີນໂຄງການໄລຍະກາງ 
ແລະ ໄລຍະສິນ້ສຸດໂຄງການ ໂດຍໄດຮ້ບັ
ການຊິ່ ວຍເຫ ອືຈາກທີິ່ ປກຶສາພາຍນອກ. 
 

4.1.1.  ການບນັລຸຈດຸປະສງົໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ໂດຍເນັນ້ຫນກັໃສິ່ ຢິ່ າງຜນົໄດຮ້ບັ, ອງົການຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ ຄວນເນັນ້ໃສິ່ ຄ າແນະນ າດັິ່ ງຕ ິ່ ໄປນີ:້ 
 
ຮບັປະກນັຄວາມເຂົາ້ໃນໂດຍລວມກິ່ ວວກບັຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ. ຜ ຈ້ດັການ/ຫວົໜາ້ໂຄງການຍິ່ ອຍ
ຕອ້ງໝັນ້ໃຈວິ່ າສະມາຊກິທມີງານປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍທຸກຄນົ ເຂົາ້ໃຈຈດຸປະສງົລວມຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ, 
ປັດໃຈທີິ່ ໄດມ້າ/ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ກດິຈະກ າຕິ່ າງໆຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ. ຜ ບ້ ລຫິານໂຄງການຕອ້ງໄດຈ້ດັກອງ
ປະຊຸມ ເພືິ່ ອໃຫຄ້ າອະທບິາຍກິ່ ວວກບັຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ ຕອ້ງໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມເພືິ່ ອໃຫຄ້ າອະທບິາຍ
ກິ່ ວວກບັຈດຸປະສງົໂຄງການ, ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ເປົາ້ໝາຍ (ອງີຕາມຂອບວວກໂຄງການຍິ່ ອຍເປນັພືນ້ຖານ) ແລະ 
ມຄີວາມກິ່ ວວພນັກບັຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພະນກັງານແຕິ່ ລະຄນົ ເຊິິ່ ງລາຍລະອວດແມິ່ ນຢ ິ່ ໃນແຜນຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ. 
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ສາ້ງລະບບົຕດິຕາມກວດກາໂຄງການຍິ່ ອຍແບບງິ່ າຍດາຍ. ຫວົໜາ້ໂຄງການຍິ່ ອຍຈະຕອ້ງອງີໃສິ່ ຂອບວວກທີິ່
ອະນຸມດັແລວ້ ແລະ ໃຫລ້າຍລະອວດວິ່ າຂ ມ້ ນປະເພດໃດທີິ່ ຈະຕອ້ງໄດເ້ກບັກ າ ແລະ ຕດິຕາມ, ຈະເກບັກ າ
ແບບໃດ, ໃຜຈະເປນັຜ ເ້ກບັກ າ ແລະ/ຫ  ືປະມວນຜນົຂ ມ້ ນ, ເມືິ່ ອໃດຂ ມ້ ນຈະໄດຮ້ບັການເກບັກ າ, ໃຜຈະເປນັ
ຜ ລ້ວບລວມຂ ມ້ ນທີິ່ ເກບັກ າໄດ ້ແລະ ໃຜຈະເປັນຜ ວ້ເິຄາະ ແລະ ລາຍງານໃສິ່ ແບບຟອມເກບັກ າຂ ມ້ ນຂອງ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ. 
ຕັງ້ເປົາ້ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ກດິຈະກ າຕ ິ່ ເດອືນ. ຫວົໜາ້ໂຄງການ ແລະ ພະນກັງານທງັໝດົຕອ້ງກວດຄນືແຜນຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ແຍກຜນົໄດຮ້ບັຕາມເປົາ້ໝາຍ ຫ  ືຜນົສ າເລດັຕ ິ່ ເດອືນ ເພືິ່ ອຮບັປະກນັຜນົໄດຮ້ບັຕິ່ າງໆທີິ່ ຈະ
ໄດຮ້ບັພາຍໃນໄລຍະເວລາຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ. 
ແຍກບນັດາຜນົໄດຮ້ບັໃຫໄ້ດແ້ບບຕາຍຕວົເຂົາ້ໃນ “ລາຍການວວກທີິ່ ຈະເຮດັ” ສ າລບັພະນກັງານແຕິ່ ລະຄນົ
ຮບັຜດິຊອບ. ຫ ັງຈາກທຸກຄົນໄດຮ້ັບຮ  ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈແຈງ້ເປົາ້ໝາຍຜົນໄດຮ້ັບແລວ້, ໃຫແ້ຕິ່ ລະຄົນສາ້ງ 
“ລາຍການວວກທີິ່ ຈະເຮດັ” ທີິ່ ມນັສະແດງວິ່ າເປນັໜາ້ທີິ່ ຫ ກັຂອງພະນກັງານແຕິ່ ລະຄນົທີິ່ ຕອ້ງເຮດັ. ໂດຍຫຍ ກ້ ິ່ ຄື
ເຮດັລາຍການງິ່ າຍໆໃຫແ້ຕິ່ ລະຄນົວິ່ າຈະເຮດັຫຍງັແດິ່ , ແລະ ສະຖານະພາບຂອງແຜນງານ ຫ  ືແຜນກດິຈະກ າ
ເປນັແນວໃດ. ເຊິິ່ ງມນັເປນັເລືິ່ ອງສ າຄນັໄລຍະປະຕບິດັໜາ້ທີິ່  ຫ  ືກດິຈະກ າຂອງພະນກັງານແຕິ່ ລະຄນົ ໄດຮ້ບັ
ການປະສານເຂົາ້ກນັກບັບນັດາຄາດໝາຍຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ໃຫບ້ນັລຸຕາມເວລາທີິ່ ກ ານດົໄວ.້ 
 
ຕວົຢິ່ າງ “ລາຍການວວກທີິ່ ຕອ້ງເຮດັ” ມດີັິ່ ງລຸິ່ ມນີ.້ 
 
ສິິ່ ງຕິ່ າງໆທີິ່ ຕອ້ງເຮດັ  ວນັທເີດອືນປີ ຄາດໝາຍຈະ

ສ າເລດັ ກດິຈະກ າ 
ສະຖານະຂອງຄວາມ 
ຄບືຫນາ້ 

1.  ສົິ່ ງບດົລາຍງານການເງນິ 15 ມງັກອນ 2015 ກ າລງັຮິ່ າງ 
2. ກວດກາບົດລາຍງານການໃຊຈ້ິ່ າຍພາກ
ສະຫນາມ 

30 ທນັວາ 2014  

3. ຢນືຍນັງບົປະມານຂອງໄຕມາດຕ ິ່ ໄປ 25 ມງັກອນ 2015  
 
ຮວກປະຊຸມເພືິ່ອລາຍງານຄວາມຄບືຫນາ້ປະຈ າອາທດິ. ຫວົຫນາ້ໂຄງການຍິ່ ອຍ ຈະຈດັກອງປະຊຸມປະຈ າອາທດິ
ກບັພະນກັງານຫລກັ ເພືິ່ ອກວດຄນືຜນົຂອງການປະຕບິດັກດິຈະກ າ ຂອງທມີຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍອງີ
ຕາມ “ລາຍການວວກທີິ່ ຕອ້ງເຮັດ” ຂອງພະນກັງານແຕິ່ ລະຄົນວິ່ າເຮັດຫຍງັແດິ່  ເພືິ່ ອໃຫໄ້ດມ້າເຊິິ່ ງຜົນທີິ່
ຕອ້ງການ. 

ຮວກປະຊຸມທບົທວນຄືນປະຈ າເດອືນ.  ຫົວຫນາ້ໂຄງການຍິ່ ອຍຈະຈັດກອງປະຊຸມປະຈ າເດືອນ ກັບ 
ພະນກັງານທງັຫມດົ ເພືິ່ ອທບົທວນຄນື ການບນັລຸຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ຕາມທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົກນັ ໃນເດອືນ
ນັນ້ ແລະ ມວີທິແີກໄ້ຂແນວໃດ, ມກີານປິ່ ວນແປງ ຫລ ືການຕດິຕາມ ທີິ່ ຈ າເປນັຕອ້ງໄດເ້ຮດັ. 

ສົິ່ ງບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ກງົຕ ິ່ ເວລາ. ການຕດິຕາມເອາົບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້
ກດິຈະກ າທີິ່ ຕກົລງົກບັຫອ້ງການ ກປສ ແລະ ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນສນັຍາໂຄງການ. ບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຄວນ
ຈະເຮດັຕາມຄວາມຕອ້ງການ ແລະ ແບບຟອມລາຍງານ. ກ ານດົມືສ້ າເລດັບດົລາຍງານຢິ່ າງໜອ້ຍ 3 ວນັ ກິ່ ອນ
ສົິ່ ງບດົລາຍງານໃຫຫ້ອ້ງການ ກປສ. ບດົລາຍງານການເງນິຄວນຈະສົິ່ ງໃຫຫ້ວົໜາ້ໂຄງການຍິ່ ອຍກວດກາຄນື 
ແລະ ເຊນັຮບັຮອງ. 
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4.1.2. ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫຊ້ບັພະຍາກອນມະນຸດ 

ຮບັປະກນັໃຫທ້ມີປະຕບິໂັຄງການຍິ່ ອຍເຂົາ້ໃຈໜາ້ທີິ່  ແລະ ພາລະບດົບາດຂອງຕນົເອງ, ທີິ່ ປກຶສາເຂົາ້ໃຈໜາ້ທີິ່
ຮບັຜດິຊອບ (ToR) ຢິ່ າງຈະແຈງ້ ແລະ ເປນັທີິ່ ຮ ຈ້ກັ ແລະ ເຂົາ້ໃຈດໃີນບນັດາສະມາຊກິຂອງທມີ. ຫ ງັຈາກໄດ ້
ປກຶສາຫາລກືບັແຕິ່ ລະຄນົແລວ້, ຫວົໜາ້ໂຄງການຈະໄດເ້ອີນ້ທມີງານທງັໝດົທີິ່ ໄດຮ້ບັແຈງ້ກິ່ ວວກບັໜາ້ທີິ່ ຄວາມ
ຮບັຜດິຊອບເຂົາ້ຮິ່ ວມປະຊຸມ. ໂຄງການຍິ່ ອຍຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັປະກນັວິ່ າພະນກັງານໂຄງການຍິ່ ອຍໄດຮ້ບັການ
ບນັຈ,ຸ ຮບັຮ ໜ້າ້ທີິ່  ແລະ ເຂົາ້ໃຈດໃີນໜາ້ວວກຂອງໃຜມນັ. ຖເືປນັການດທີີິ່ ຈະເນັນ້ໜກັໃນການປກຶສາຫາລກືບັ
ສະມາຊກິທມີງານກິ່ ວວກບັນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ຫ  ືການປະຕບິດັທີິ່ ດ ີແລະ ການໃຫລ້າງວນັແກິ່
ພະນກັງານທີິ່ ເຮດັວວກດ ີເຊັິ່ ນດວວກນັກບັການຍຸດຕສິນັຍາຈາ້ງສ າລບັພະນກັງານທີິ່ ບ ິ່ ປະຕບິດັໜາ້ທີິ່ . ຖາ້ວິ່ າ
ໂຄງການຍິ່ ອຍບ ິ່ ມນີະໂຍບາຍໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນມະນຸດ/ລະບວບການນ າໃຊ,້ ຄວນຂ ຄວາມ
ຊິ່ ວຍເຫ ອືຈາກຫອ້ງການ ກປສ ເພືິ່ ອສາ້ງຕັງ້ສິິ່ ງຕິ່ າງໆເຫ ົິ່ ານີໃ້ນເວລາເລີິ່ ມຕົນ້ໂຄງການຍິ່ ອຍ. ຖາ້ຫາກວິ່ າມນັບ ິ່ ມ ີ
ຜນົກະທບົຕ ິ່ ການປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍຂ ກ້ ານດົເຫ ົິ່ ານັນ້ ຄວນຈະອອກຂ ກ້ ານດົແນະນ າ ໃຫພ້ະນກັງານທີິ່ ບ ິ່
ໄດປ້ະຕບິດັໜາ້ທີິ່ ໄດພ້າຍໃນຊິ່ ວງເວລາທີິ່ ຈ າກດັໃດໜືິ່ ງ. ຖາ້ຫາກວິ່ າພະນກັງານຜ ດ້ ັິ່ ງກິ່ າວບ ິ່ ປະຕບິດັໜາ້ທີິ່ , 
ການປິ່ ວນຄນົ ຫ  ືການຍຸດຕສິນັຍາຈາ້ງຄວນພຈິາລະນາຢິ່ າງຮບີດິ່ ວນ. 
ຮວກຮອ້ງການຝກຶອບົຮມົ ຫ  ືຄ າແນະນ າຈາກຫອ້ງການ ກປສ ແຕິ່ ຫວົທ.ີ ພາຍຫ ງັສິນ້ສຸດການຝກຶອບົຮມົທີິ່ ຈດັ
ໂດຍຫອ້ງການ ກປສ, ຖາ້ຫາກວິ່ າຍງັມປີະເດນັທີິ່ ຍງັບ ິ່ ທນັຈະແຈງ້, ທມີງານປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍຈະຕອ້ງຂ 
ໃຫທ້າງຫອ້ງການ ກປສ ໃຫຄ້ວາມກະຈິ່ າງແຈງ້ຕືິ່ ມ ແລະ/ຫ  ືຮວກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຝກຶອບົຮມົຄນືໃໝິ່  ຜິ່ ານການ
ເຮດັວວກຕວົຈງິ ຫ  ືຂ ຄ າແນະນ າຈາກຫອ້ງການ ກປສ ໂດຍທນັທີ. ກອງປະຊຸມປະຈ າປີກບັພາກສິ່ ວນທີິ່
ກິ່ ວວຂອ້ງຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍອືິ່ ນອາດຈະຊິ່ ວຍໃນການຮວນຮ  ້ແລະ ປບັປຸງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 
ສາ້ງຕັງ້ຂະບວນການສືິ່ ສານ ແລະ ການແບິ່ ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ. ມກີານຕກົລງົຮິ່ ວມກນັກບັທມີງານກິ່ ວວກບັວທິີ
ການ/ຫນົທາງທີິ່ ມປີະສດິທພິາບ ແລະ ວິ່ ອງໄວໃນການພວົພນັສືິ່ ສານກບັຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານທງັພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກ. ແຕິ່ ງຕັງ້ໃຜຈະເປັນຜ ຮ້ິ່ າງ ຫ  ືກະກວມເອກະສານ ບດົລາຍງານ ຫ  ືແບບຟອມ, ໃຜຈະເປັນຜ ກ້ວດຄນື 
ແລະ ໃຜເປນັຜ ຮ້ບັຮອງ ຫ  ືອະນຸມດັ (ເທົິ່ າທີິ່ ຈ າເປນັ). ຕກົລງົເປນັເອກະພາບກນັກິ່ ວວກບັທດິທາງ ແລະ ຂັນ້
ຕອນຂອງການແລິ່ ນ/ຜິ່ ານເອກະສານ ແລະ ເອກະສານໜືິ່ ງໆຈະໃຊເ້ວລາດນົປານໃດ ຫ  ືຄາດວິ່ າຈະຢ ິ່ ແຕິ່ ລະ
ບິ່ ອນດນົປານໃດ. ພດັທະນາລະບບົຜິ່ ານເອກກະສານ ແລະ ການໄຫ ຜິ່ ານຢິ່ າງຮອບຄອບ. ພດັທະນາລະບບົ
ຕດິຕາມເອກະສານແບບງິ່ າຍດາຍ ບິ່ ອນທີິ່ ຮບັເອກະສານຂາເຂົາ້-ຂາອອກ, ສາ້ງລາຍການສວກທີິ່ ຕອ້ງເຮດັກບັ
ເອກະສານເຫ ົິ່ ານັນ້ ແລວ້ບນັທກຶໄວ.້ ເນັນ້ຈດຸສ າຄນັທີິ່ ຕອ້ງອິ່ ານ ແລະ ທ າຄວາມເຂົາ້ໃຈເອກະສານ/ແບບຟອມ
ກິ່ ອນເຊນັເອກະສານ.  

4.1.3. ສາ້ງຕັງ້ ແລະ ຮກັສາລະບບົບ ລຫິານການເງນິ 

ກວດຄນືງບົະມານກບັລາຍຈິ່ າຍ. ກວດຄນືງບົປະມານໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັແລວ້ ຢິ່ າງເປນັປກົກະຕ ິ
ແລະ ງບົປະມານໄຕມາດປະຈ າ 6 ເດອືນ ໂດຍພະນກັງານອາວຸໂສດາ້ນການເງນິ ແລະ ວຊິາການ ເພືິ່ ອຕດິຕາມ
ລາຍຈິ່ າຍກບັງບົປະມານເບືອ້ງຕົນ້ຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ. ຖາ້ຫາກວິ່ າມກີານປິ່ ວນແປງຫ າຍໃນແຜນວວກທີິ່ ກະທບົ
ໃສິ່ ແຜນວວກງບົປະມານນັນ້ ຕອ້ງໄດປ້ຶກສາຫາລກືບັຫອ້ງການ ກປສ ໂດຍດິ່ ວນ ເພືິ່ ອຕດັສນິໃຈ ຖາ້ຫາກມີ
ຄວາມຈ າເປນັຈດັລວງງບົປະມານ ແລະ ປບັປຸງແຜນວວກຄນືໃໝິ່ . ຄວນເອາົໃຈໃສິ່ ວິ່ າໂຄງການຍິ່ ອຍບ ິ່ ສາມາດ
ປິ່ ວນແປງງບົປະມານ ແລະ ແຜນວວກປະຈ າປໂີດຍບ ິ່ ໄດຮ້ບັການເຫນັດຈີາກຫອ້ງການ ກປສ.  
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ສົິ່ ງບດົລາຍງານການເງນິໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ແລະ ກງົຕ ິ່ ເວລາ. ຕດິຕາມກບັພະນກັງານການເງນິໃນການສົິ່ ງບດົລາຍງານ
ລາຍຮບັລາຍຈິ່ າຍ ແລະ ບນັດາບດົລາຍງານ/ເອກະສານທີິ່ ຫອ້ງການ ກປສ ຕອ້ງການ. ບດົລາຍງານທາງການເງນິ
ຄວນຈະເຮດັຕາມແບບຟອມລາຍງານຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ຕາມຄວາມຮວກຮອ້ງຕອ້ງການຕິ່ າງໆ. ຕອ້ງ
ຮບັປະກນັວິ່ າບດົລາຍງານການເງນິໄດຮ້ບັການກວດຄນື ແລະ ເຊນັກິ່ ອນສົິ່ ງໃຫຫ້ອ້ງການ ກປສ ຢິ່ າງໜອ້ຍ 3 
ວນັ. 
ຮບັປະກນັການປະຕບິດັຕາມກດົລະບວບຂອງຫອ້ງການ ກປສ ເພືິ່ ອການເພີິ່ ມເງນິທນຶ, ການຮວກຮອ້ງການ
ເພີິ່ ມທນຶ 30 ວນັກິ່ ອນສິນ້ສຸດໄຕມາດ, ແລະ ສົິ່ ງໃບຮບັເງນິ ແລະ ບດົລາຍງານການເງນິອືິ່ ນໆ ເພືິ່ ອອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການເພີິ່ ມທນຶ. 
ກດົລະບວບທາງການເງນິທີິ່ ທຸກຄນົຕອ້ງຮ .້ ຕອ້ງໃຫແ້ນິ່ ໃຈວິ່ າທຸກຄນົໃນທມີປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍຮບັຮ ກ້ດົ
ລະບວບ ແລະ ບນັດາຂັນ້ຕອນຕິ່ າງໆດາ້ນການເງນິ. ອອກຈດົໝາຍວວນກິ່ ວວກບັບນັຫາທາງການເງນິທີິ່ ສ າ
ຄນັເຊັິ່ ນ: ບນັດາກດົລະບວບໃນການຈິ່ າຍຄິ່ າເບຍ້ລວ້ງ, ກ ານດົຂອບເພດານລາຍຈິ່ າຍສ າລບັການຝກຶອບົຮມົ, ສິິ່ ງ
ສ າຄນັເອກະສານທາງການເງນິຕອ້ງມລີາຍເຊນັ ແລະ ຄ າອະທບິາຍອືິ່ ນໆ. ຮວກປະຊຸມເພືິ່ ອປຶກສາຫາລກືດົ
ລະບວບ ແລະ ຂັນ້ຕອນຕິ່ າງໆເຫ ົິ່ ານີ ້ເພືິ່ ອຮບັປະກນັໃຫພ້ະນກັງານເຂົາ້ໃຈຖກືຕອ້ງໃນທາງດວວກນັ. 
ຮບັປະກນັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດົລະບວບທາງການເງນິ. ໂຄງການຍິ່ ອຍສມົທບົກບັພະນກັງານການເງນິຂອງ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ ຄວນຈະມຄີວາມຄຸນ້ເຄຍີກດົລະບວບການເງນິ ແລະ ຮບັປະກນັວິ່ າໄດຮ້ບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ. 
ຜ ຊ້ີນ້ າໂຄງການຍິ່ ອຍມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຂັນ້ສຸດທາ້ຍ ສ າລບັການດ າເນນີງານທາງການເງນິໂຄງການຍິ່ ອຍ.  
 

4.1.4. ສາ້ງ ແລະ ຮກັສາການສະຫນບັສະໜ ນວວກຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ  

ຮບັປະກນັຄວາມຮ ກ້ິ່ ວວກບັກດົລະບວບຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ. ຕອ້ງຮບັປະກນັວິ່ າທຸກໆຄນົໃນທມີງານປະຕບິດັ
ໂຄງການຍິ່ ອຍຮບັຮ ກ້ດົລະບວບ, ຫ ກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງສະເພາະ ທີິ່ ກິ່ ວວພນັກບັແຜນຈດັ
ຊືຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ລາຍການຊືທ້ີິ່ ໄດມ້ອບໃຫໂ້ຄງການຍິ່ ອຍດ າເນນີການ. ອອກຈດົໝາຍວວນກິ່ ວວກບັບນັຫາທີິ່
ສ າຄນັເຊັິ່ ນວິ່ າ: “ຫ ກັການສມົທວບ 3 ລາຄາ”, ປະເພດການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງທີິ່ ຜິ່ ານມາ, ລາຄາເພດານ ແລະ ອືິ່ ນໆ. 
ຮວກປະຊຸມເພືິ່ ອປກຶສາຫາລບືນັດາກດົລະບວບ ແລະ ຫ ກັການຕິ່ າງໆ ເພືິ່ ອຮບັປະກນັວິ່ າພະນກັງານທຸກຄນົ
ເຂົາ້ໃຈໃນທດິທາງດວວກນັ. 
ຮບັປະກນັການກວມພອ້ມອຸປະກອນຫອ້ງການໃຫພ້ະນກັງານປະຕບິດັໜາ້ທີິ່ . ຮບັປະກນັການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ
ເຄືິ່ ອງຄອມພວິເຕ,ີ ເຄືິ່ ອງອດັເອກະສານ, ແຟກັ ແລະ ອືິ່ ນໆ. ຖາ້ຫາກວິ່ າໂຄງການຍິ່ ອຍບ ິ່ ມງີບົສ າລບັຊືເ້ຄືິ່ ອງ
ເຫ ົິ່ ານັນ້, ຫວົໜາ້ໂຄງການຕອ້ງປະສານງານກບັຄະນະນ າຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ເພືິ່ ອກະກວມໃຫມ້ອຸີປະກອນ
ດັິ່ ງກິ່ າວ ເປນັການປະກອບສິ່ ວນທາງດາ້ນວດັຖຸ. 
ຮບັປະກນັການນ າໃຊພ້າຫະນະຢິ່ າງເຂັມ້ງວດ. ຮບັປະກນັວິ່ າມນີະໂຍບາຍຈະແຈງ້ ແລະ ຄວາມເຂົາ້ໃຈທີິ່
ຖກືຕອ້ງກິ່ ວວກບັຫ ກັການ ໃນການນ າໃຊພ້າຫະນະໃນວວກທາງການ, ເຖງິແມິ່ ນວິ່ າ ການເປນັເຈົາ້ຂອງ
ພາຫະນະໂດຍໂຄງການຍິ່ ອຍ, ພະນກັງານ ຫ  ືເຊົິ່ າຈາກຫວົໜິ່ ວຍທຸກລະກດິໃດກ ິ່ ຕາມ. ເພືິ່ ອຮບັປະກນັວິ່ າ
ບນັດານະໂຍບາຍເຫ ົິ່ ານີ ້ແລະ ບນັດາຫ ກັການຕິ່ າງໆ ໃນການນ າໃຊພ້າຫະນະຄວນຈະຖກືຕາມນະໂຍບາຍ
ການນ າໃຊພ້າຫະນະຂອງຫອ້ງການ ກປສ. ຖາ້ຫາກໂຄງການຍິ່ ອຍບ ິ່ ມນີະໂຍບາຍ ແລະ ຫ ກັການນ າໃຊ ້
ພາຫະນະນັນ້ ກ ິ່ ຄວນຂ ຄວາມຊິ່ ວຍເຫ ອືຈາກຫອ້ງການ ກປສ ໃນການຮິ່ າງນະໂຍບາຍ. 
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ສະໜບັສະໜ ນການສືິ່ ສານທີິ່ ມປີະສດິທພິາບ. ຮບັປະກນັການເຂົາ້ເຖງິຈດົມາຍອເີລກັໂທຮນກິສ ໌(ອເີມລ), 
ໂທລະສບັ ແລະ ແຟກັ. ຮບັປະກນັວິ່ າຄອມພວິເຕຕີອ້ງມໂີປ ແກ ມປອ້ງກນັໄວຣສັ, ຕອ້ງມລີະບບົຮກັສາຄວາມ
ປອດໄພຂອງຂ ມ້ ນທີິ່ ເໝາະສມົ (ເຊັິ່ ນ: ການໃຊລ້ະຫດັ, ການສ າຮອງແຟມ້ຂ ມ້ ນຢິ່ າງເປນັປກົກະຕ)ິ. ຕວມການ
ຝກຶອບົຮມົກິ່ ວວກບັການຮກັສາຄວາມປອດໄພຂອງຂ ມ້ ນໃຫພ້ະນກັ ງານທຸກຄນົ (ການສາ້ງລະຫດັ/ການປິ່ ວນ
ລະຫດັລບັ ແລະ ອືິ່ ນໆ). 

 ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ດ າເນນີການຕດິຕາມກວດກາໂຄງການຍິ່ ອຍໃຫເ້ປນັປກົກະຕໃິນຫ າຍລະດບັ: (i) ຕດິຕາມແບບລາຍວນັ ເຊິິ່ ງ
ປະຕບິດັໂດຍໂຄງການຍິ່ ອຍ/ທມີງານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ, (ii) ຕດິຕາມແບບປກົກະຕເິຊິິ່ ງປະຕບິດັ
ໂດຍພະນກັງານຫອ້ງການ ກປສ ທີິ່ ໄດຮ້ບັມອບມາຍເຊັິ່ ນ: ພະນກັງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ, ຫວົໜາ້
ໂຄງການຂັນ້ແຂວງ ແລະ ຜ ປ້ະສານງານໂຄງການຍິ່ ອຍ, (iii) ເວລາຂອງການລາຍງານໂດຍຄະນະກ າມະການ
ທາງດາ້ນເຕກັນກິ, ປະທານ ກປສ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ແລະ (iv) ໃນລະຫວິ່ າງພາລະກດິຊີນ້ າຂອງ
ທະນາຄານໂລກ. ຂະບວນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ຂັນ້ຕອນແມິ່ ນໄດຂ້ວນອອກດັິ່ ງ
ລຸິ່ ມນີ ້(ເບິິ່ ງລາຍລະອວດເພີິ່ ມເຕມີໃນຄ ິ່ ມກືານຕດິຕາມປະເມນີຜນົໂຄງການ, ເຫ ັມ້ 3). 

4.2.1. ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ການວາງເພືິ່ ອຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການຍິ່ ອຍຈະຕອ້ງດ າເນນີການໂດຍໂຄງການຍິ່ ອຍ ດວ້ຍການສະ
ໜບັສະໜ ນຈາກຫອ້ງການ ກປສ. ໃນລະຫວິ່ າງການກະກວມຮິ່ າງບດົສະເໜີໂຄງການ, ຄາດໝາຍຜົນໄດ ້
ຮບັລວມທງັຕວົຊີວ້ດັໂຄງການຈະໄດຖ້ກືກ ານດົ. 
 

• ຫອ້ງການ ກປສ ຈະຕອ້ງຮບັປະກນັວິ່ າ ຈດຸປະສງົໂຄງການຍິ່ ອຍ, ບນັດາຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົທີິ່ ເກດີ
ຂືນ້ຕາມພາຍຫລງັ ແມິ່ ນໄດລ້ະບຸໄວຈ້ະແຈງ້ໃນບດົສະເໜໂີຄງການທີິ່ ຖກືຮບັຮອງເພືິ່ ອອະນຸມດັ. 

• ຫອ້ງການ ກປສ ຈະຮບັປະກນັວິ່ າ ແຜນວວກມຄີວາມລະອວດ, ແຜນງບົປະມານ ແລະ ແຜນຈດັຊື ້
ຈດັຈາ້ງ ແມິ່ ນຢ ິ່ ໃນບດົສະເຫນໂີຄງການສະບບັສຸດທາ້ຍທີິ່ ໄດຮ້ບັອະນຸມດັ ແລະ ມຄີວາມກມົກວວກນັ
ກບັສິ່ ວນອືິ່ ນໆ ແລະ ເຊືິ່ ອມຕ ິ່ ກບັຈດຸປະສງົທີິ່ ອະນຸມດັ, ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົທີິ່ ຕາມມາ. ແຜນ 3 ຢິ່ າງ 
(ແຜນວວກ, ແຜນງບົ ແລະ ແຜນຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ) ຈະຖກືໃຊເ້ປນັພືນ້ຖານເພືິ່ ອຕດິຕາມປະເມນີຜນົ. 

• ພະນກັງານ ຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ ຂອງຫອ້ງການ ກປສ ຈະກວດສອບຄຸນນະພາບ ຂອງ ລະດບັ
ຄາດໝາຍ (ຜນົຂອບວວກ) ໃນແຜນການຕດິຕາມກວດກາ ທີິ່ ມຢີ ິ່ ໃນບດົສະເໜໂີຄງການ. ຄວນຈະ
ເອາົໃຈໃສິ່ ໃນຄວາມພອ້ມ ຫລ ືການເກບັຂ ມ້ ນທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງແບບງິ່າຍດາຍ.   

4.2.2. ການຕວມການ ຕດິຕາມ ເບືອ້ງຕົນ້ 

ພະນກັງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງຫອ້ງການ ກປສ ຈະປກຶສາຫາລ ືແລະ ເຮດັແຜນຕດິຕາມໄລຍະສຸດ
ທາ້ຍກບັໂຄງການຍິ່ ອຍໃຫໄ້ວເທົິ່ າທີິ່ ໄວໄດ ້ພາຍຫ ງັບດົສະເໜໂີຄງການໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ. 
 
ຫອ້ງການ ກປສ ຈະປກຶສາຫາລກືບັໂຄງການຍິ່ ອຍ ກິ່ ວວກບັຂ ກ້ ານດົໃນລາຍການລາຍງານ ແລະ ກວດຄນືນ າ
ກນັ, ແບບຟອມບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ I), ເຊິິ່ ງອະທບິາຍວິ່ າຜນົໄດຮ້ບັ/ຜນົທີິ່ ເກດີ
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ຂືນ້ຕາມພາຍຫ ງັຂອງກດິຈະກ າຕິ່ າງໆ ພອ້ມດວ້ຍການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິກ ິ່ ຈະໄດລ້າຍງານ ແລະ ໄດຮ້ຍັ
ການຕດິຕາມກວດກາພາຍໃນໂດຍໂຄງການຍິ່ ອຍເອງ.  

4.2.3. ການປະຕບິດັການຕດິຕາມກວດກາ 

ໂຄງການຍິ່ ອຍ: ຫອ້ງການ ກປສ ຈະອະທບິາຍຕ ິ່ ພະນກັງານຕດິຕາມປະເມນີຜນົທີິ່ ໄດຮ້ບັມອບໝາຍຈາກ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ ເຊິິ່ ງເປນັໜຶິ່ ງໃນທມີງານປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ, ການຕດິຕາມກວດກາປກົກະຕຈິະໄດຮ້ບັການ
ສະໜບັສະໜ ນໂດຍພະນກັງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງຫອ້ງການ ກປສ. ໂດຍນ າໃຊແ້ບບຟອມບດົ
ລາຍງານການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົເບິິ່ ງໃນ (ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ I). ບດົລາຍງານຕດິຕາມກວດກາຕອ້ງ
ໄດສ້ົິ່ ງໃຫຫ້ອ້ງການ ກປສ ໃນບດົລາຍງານປະຈ າ 6 ເດອືນ. 
ຫອ້ງການກອງທນຶປົກປັກຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ: ຫອ້ງການ ກປສ ແຜນດ າເນນີການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ 
ການລາຍງານແມິ່ ນໄດຮ້ບັການພດັທະນາໂດຍພະນກັງານ ກປສ ທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງທງັໝດົໃນການຕດິຕາມກວດກາ 
(ພະນກັງານເຕກັນກິ, ການເງນິ, ຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ຄະນະບ ລຫິານ ກປສ). ຫອ້ງການ ກປສ ຈະແຈງ້ຄະນະ
ເຕກັນກິ, ສະພາບ ລຫິານ ກປສ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. 
ພະນກັງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງຫອ້ງການ ກປສ. ຮບັປະກນັວິ່ າຜ ມ້ສີິ່ ວນຮິ່ ວມທງັໝດົທີິ່ ຮິ່ ວມໃນ
ການຕດິຕາມກວດກາ ມຄີວາມເຂົາ້ໃຈຈະແຈງ້ຈດຸປະສງົຂອງການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ວທິກີານ ແລະ ໄດ ້
ຮບັການຝກຶອບົຮມົຈາກການເຮດັວວກຕວົຈງິຢິ່ າງພວງພ , ສງັລວມບດົສນົທະນາ ແລະ ເອກະສານທີິ່ ຈ າເປນັ.  

4.2.4. ການກະກວມ ປະເມນີຜນົໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ພະນກັງານຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົຂອງຫອ້ງການ ກປສ ຈະອະທບິາຍຫຍ ໃ້ຫແ້ກິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ທມີ
ງານປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ ກິ່ ວວກບັຂະບວນການປະເມນີໂຄງການ, ອະທບິາຍຈະແຈງ້ວິ່ າການປະເມນີຜນົ
ໂຄງການຈະເຮດັຄແືນວໃດ ໂດຍສະເພາະການປະເມນີຜນົໄລຍະກາງຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ຫ  ື
ກິ່ ອນປິດໂຄງການ. ຫອ້ງການ ກປສ ຈະອະທບິາຍຂ ມ້ ນວິ່ າຂ ມ້ ນຈາກໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ຂ ມ້ ນຈາກການ
ຕດິຕາມໂຄງການລວມ ຈະສາມາດເຊືິ່ ອມໂຍງກບັການປະເມນີຜນົຄແືນວໃດ. ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ 
ການລາຍງານຈະເປນັພືນ້ຖານສ າລບັການປະເມນີຜນົ.  
ຫອ້ງການ ກປສ ຈະຈດັຝກຶອບົຮມົ ແລະ ໃຫຂ້ ມ້ ນລວມ, ເອກະສານກິ່ ວວຂອ້ງຕິ່ າງໆ ສ າລບັຜ ທ້ີິ່ ຈະເຂົາ້ຮິ່ ວມ
ໃນການປະເມນີ ເພືິ່ ອໃຫມ້ຄີວາມເຂົາ້ໃຈເຖງິຈດຸປະສງົລວມຂອງການປະເມນີຜນົ ພອ້ມທງັວທິກີານດ າເນນີ. 

4.2.5. ດ າເນນີການປະເມນີຜນົໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ຫອ້ງການ ກປສ ຈະຮບັຜດິຊອບໃນການປະສານທຸກກດິຈະກ າການປະເມນີ (ການປະເມນີໄລຍະກາງ ແລະ 
ໄລຍະທາ້ຍໂຄງການ) ສ າລບັໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ຮບັປະກນັຂອບເວລາທີິ່ ເໝາະສມົ. 
 
ຫອ້ງການ ກປສ ຈະຮບັຜດິຊອບກະກວມຂ ມ້ ນກິ່ ອນລງົເຮດັວວກຢ ິ່ ສະໜາມ ເພືິ່ ອໃຫສ້າມາດນ າໃຊເ້ວລາໃຫ ້
ເກດີຜນົສ ງສຸດຢ ິ່ ພາກສະໜາມ. ຜ ປ້ະສານງານໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ຜ ຮ້ບັຜດິຊອບວວກງານຕດິຕາມປະເມນີ
ຜນົຫອ້ງການ ກປສ ຈະໃຫຄ້ວາມເຂົາ້ໃຈກະຈິ່ າງແຈງ້ກິ່ ວວກບັແບບຟອມລາຍງານປະເມນີຜນົໂຄງການຍິ່ ອຍ 
(ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ I) ໃນທຸກຂະບວນການ.   
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 ຂະບວນການສ າເລດັໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ຂະບວນການລວມ: ພາຍຫ ງັກດິຈະກ າທງັໝດົສ າເລດັຕາມແຜນ ແລະ ບນັລຸໝາກຜນົ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັທີິ່ ວາງ
ໄວ,້ ໂຄງການຍິ່ ອຍຈະຕອ້ງໄດກ້ະກວມບດົລາຍງານສ າເລດັໂຄງການ. ສ າລບັຮິ່ າງຕວົຢິ່ າງຂອງບດົລາຍງານແມິ່ ນ
ຢ ິ່ ໃນ ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ J. ການຢັງ້ຍນືຜນົສ າເລດັຂອງການປະຕບິດັໂຄງການ ຈະຕອ້ງໄດຮ້ບັອະນຸມດັເຫນັ
ດຢີິ່ າງເປັນທາງການໂດຍຫອ້ງການ ກປສ. ດວ້ຍເຫດນັນ້ ພະນກັງານຫອ້ງການ ກປສ ຈະເປັນຜ ປ້ະເມນີສຸດ
ທາ້ຍ. ຜນົສ າເລດັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍຈະຖກືທບົທວນຄນືໂດຍຫອ້ງການ ກປສ ໂດຍສມົທວບກບັເນືອ້ໃນບດົ
ສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍໃນເບືອ້ງຕົນ້, ສນັຍາໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ໄດເ້ຊນັກນັ, ທບົທວນຄນືບດົລາຍງານຄວາມຄບື 
ໜາ້ ແລະ ບດົລາຍງານການຕດິຕາມໂຄງການຍິ່ ອຍ, ບດົລາຍງານສ າເລດັໂຄງການສຸດທາ້ຍ ແລະ ຖາ້ເປນັໄປໄດ ້
ແມິ່ ນລງົກວດກາວວກຢ ິ່ ພາກສະໜາມ. 
ຖາ້ພຈິາລະນາແລວ້ເຫນັວິ່ າເໝາະສມົ, ຄະນະຜ ບ້ ລຫິານຂອງ ກປສ ອາດໃຫພ້າກສິ່ ວນທີິ່ ສາມເຂົາ້ຮິ່ ວມໃນການ
ທບົທວນໂຄງການ (ເປັນບຸກຄນົ ຫ  ືອງົການ) ເພືິ່ ອເຂົາ້ຮິ່ ວມເປັນຄະນະທບົທວນໃນການຄົນ້ຄວາ້ຜນົໄດຮ້ບັ
ຂອງໂຄງການ. ພາຍຫ ງັໄດຮ້ບັການອະນຸມດັແລວ້, ໂຄງການຍິ່ ອຍຕອ້ງໄດສ້ະຫ ຸບການເງນິໃຫສ້ າເລດັ ກິ່ ອນປດິ
ບນັຊໂີຄງການຍິ່ ອຍ. 
ຜນົການທບົທວນຄັງ້ສຸດທາ້ຍ ຈະໄດບ້ນັທກຶໄວໃ້ນລະບບົຕດິຕາມໂຄງການ ແລະ ຈະຖືກລາຍງານ ແລະ 
ປກຶສາຫາລກືນັໃນກອງປະຊຸມປະຈ າປ.ີ 
 

 ການຕດິຕາມຄ າຮອ້ງທຸກ ແລະ ຂັນ້ຕອນການແກໄ້ຂ 

“ການຕດິຕາມຮອ້ງທຸກ ແລະ ຂັນ້ຕອນ” ເປັນວທິກີານເພືິ່ ອແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄ າຖາມຕິ່ າງໆ. ຫ ກັການ
ພືນ້ຖານໃນການແກໄ້ຂ ແມິ່ ນຕອ້ງໃຫຊຸ້ມຊນົເຂົາ້ຮິ່ ວມໃນຂະບວນການແກໄ້ຂ. ທຸກຄນົມສີດິຮບັຮ ຂ້ ມ້ ນກິ່ ວວ
ກບັໂຄງການຍິ່ ອຍເຊັິ່ ນ ໂຄງການດ າເນນີຄແືນວໃດ, ທນຶຖກືນ າໃຊຄ້ແືນວໃດ ແລະ ເພືິ່ ອໃຫໝ້ັນ້ໃຈວິ່ າທນຶໄດ ້
ຖກືນ າໃຊເ້ປັນຢິ່ າງດ.ີ ຖາ້ສະມາຊກິຊຸມຊນົຮ ວ້ິ່ າມບີາງສິິ່ ງຜດິປົກກະຕ/ິບ ິ່ ຖກືຕອ້ງ ໃນໂຄງການຍິ່ ອຍ ເຂາົເຈ ົາ້
ສາມາດສອບຖາມກບັຜ ປ້ະສານງານໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ພະນກັງານຫອ້ງການ ກປສ ແລະ ໃນກ ລະນທີີິ່ ຄ າ
ຮອ້ງຮວນບ ິ່ ໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ. ໜາ້ວວກໜືິ່ ງທີິ່ ສ າຄນັສ າລບັຜ ປ້ະສານງານໂຄງການຍິ່ ອຍ (ຫ ຊືິ່ ວວຊານທີິ່
ປກຶສາ) ແມິ່ ນເພືິ່ ອຊິ່ ວຍແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງຮວນ ແລະ ຕອບຄ າຖາມ. ຖາ້ຄ າຮອ້ງຮວນບ ິ່ ສາມາດແກໄ້ຂໄດໃ້ນລະດບັ
ແຂວງ. ຜ ປ້ະສານງານໂຄງການຍິ່ ອຍຈະປກຶສາກບັທມີງານ ກປສ ສ ນກາງ ເພືິ່ ອຫາວທິກີານແກໄ້ຂ. 
ເມືິ່ ອຄ ານງຶເຖິງສະພາບເງ ືິ່ອນໄຂຂອງປະເທດລາວ ທີິ່ ບ ິ່ ມກັການໂຕແ້ຍງ້ປະເຊນີໜາ້, ສະນັນ້ ຂະບວນການ
ຕດິຕາມ ແລະ ດ າເນນີການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງທຸກ ຈືິ່ ງສາມາດຕຄີວາມໝາຍໄປໃນລກັສະນະເປັນການຕດິຕາມ 
ແລະ ແກໄ້ຂຄ າຄດິຄ າເຫນັ, ຄ າຮອ້ງຂ .   
ແຫ ິ່ ງຄ າຮອ້ງທຸກ: ຄ າຮອ້ງທຸກ ແລະ ຄ າຖາມກິ່ ວວກບັການປະຕບິດັກດິຈະກ າໂຄງການຍິ່ ອຍ ອາດມາຈາກຫ າຍ
ແຫ ິ່ ງທີິ່ ແຕກຕິ່ າງກນັໄປເຊັິ່ ນ ຈາກຊຸມຊນົ, ສະຖາບນັ ຫ  ືອງົການຈດັຕັງ້ຂັນ້ຊຸມຊນົ, ລດັຖະບານ ແລະ ຜ ອ້ າ
ນວຍຄວາມສະດວກ. ຄ າຮອ້ງທຸກສາມາດສິ່ ອງແສງຜິ່ ານຊິ່ ອງທາງດັິ່ ງນີ:້ 
 

• ຜິ່ ານການລາຍງານ ຫລ ືຄ າຖາມ ປາກເປົິ່ າໂດຍກງົຈາກບຸກຄນົ, ຄອບຄວົ ຫລ ືກຸິ່ ມຄນົ; 
• ຜິ່ ານບດົລາຍງານ ຈາກຜ ອ້ ານວຍຄວາມສະດວກ ຫລ ືອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; 
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• ຜິ່ ານຜນົໄດຮ້ບັຈາກການຕດິຕາມກວດກາ ຫລ ືບດົລາຍງານ; 
• ຜິ່ ານຈດົໝາຍທີິ່ ສົິ່ ງເຖິງລດັຖະບານ ຫລ ືສົິ່ ງເຖິງຜ ປ້ະສານງານໂຄງການ. ຕ  ້ໄປສະນ ີສະເພາະທີິ່

ໂຄງການຍິ່ ອຍເປີດເພືິ່ ອຮບັຄ າຄດິເຫນັ (ລະດບັຊາດ) ແລະ ກິ່ ອງຮບັຄ າຮອ້ງທຸກ ຄວນຕດິຕັງ້ໄວໃ້ນ
ກຸິ່ ມບາ້ນທີິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ; 

• ຜິ່ ານສືິ່ ຂ ມ້ ນຂິ່ າວສານ (ເຊັິ່ ນ: ໜງັສພືມີ, ວທິະຍຸ ຫລ ືໂທລະພາບ) 
 
ປະເພດຄ າຮອ້ງທຸກ: ທຸກຄ າຮອ້ງທຸກທີິ່ ໄດຮ້ບັ ຈະໄດຈ້ດັເຂົາ້ໃນແຕິ່ ລະປະເພດດັິ່ ງນີ:້ 

• ປະເພດ 1 -  ຂດັກບັຫລກັການ ແລະ ຂັນ້ຕອນດ າເນນີງານຂັນ້ພືນ້ຖານຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ; 
• ປະເພດ 2 - ນ າໃຊທ້ນຶຜດິວດັຖຸປະສງົ; 
• ປະເພດ 3 - ການແຊກແຊງດາ້ນລບົ ແລະ ບນັຫາກິ່ ວວກບັໂຄງການຍິ່ ອຍ; 
• ປະເພດ 4 - ເຫດການສຸດວໃິສ 
• ປະເພດ 5 - ຄ າຮອ້ງທຸກປະເພດອືິ່ ນໆ 

 
ລະບບົໃນການຈດັແບິ່ ງປະເພດ ແລະ ແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງທຸກຄວນຈະເປນັລກັສະນະງິ່າຍດາຍ. ຖາ້ຄ າຮອ້ງທຸກນອນ
ຢ ິ່ ໃນຫ າຍກວິ່ າໜຶິ່ ງປະເພດເຊັິ່ ນ ການສວຍໃຊອ້ ານາດພວົພນັກບັພດຶຕກິ າສ ລ້າດບງັຫ ວງ. ຄ າຮອ້ງທຸກປະເພດນີ
ຕອ້ງໄດຈ້ດັເຂົາ້ໃນປະເພດອືິ່ ນໆທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງ. ນີແ້ມິ່ ນວທິກີານທີິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍຈະສາມາດຕອບສະໜອງຕວົ
ເລກທີິ່ ໜາ້ເຊືິ່ ອຖ ືສ າລບັແຕິ່ ລະປະເພດຂອງກ ລະນໃີນແຕິ່ ລະປ ີ(ຕວົຢິ່ າງ: ຈ ານວນທີິ່ ມສີິ່ ວນຮິ່ ວມໃນການສວຍ
ໃຊອ້ ານາດ, ຈ ານວນທີິ່ ມສີິ່ ວນຮິ່ ວມໃນພດຶຕກິ າສ ລ້າດບງັຫ ວງ). ລະບບົຕອ້ງສະແດງຕວົເລກທີິ່ ຊດັເຈນ (ບ ິ່
ແມິ່ ນຕວົເລກຄຸມເຄອື). 
ການຈດັການກບັຄ າຮອ້ງທຸກ ແລະ ກນົໄກການຕດິຕາມ: ມຫີ ກັການພືນ້ຖານໃນການຈດັການກບັຄ າຮອ້ງທຸກ 
ຊືິ່ ງປະກອບດວ້ຍ: 
 

• ຮບັປະກນັການຮກັສາຄວາມລບັ: ແຫລິ່ ງຄ າຮອ້ງທຸກ ຈະຕອ້ງຖກືເກບັຮກັສາໄວເ້ປັນຄວາມລບັເປນັ
ຢິ່ າງດ.ີ ບຸກຄນົທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງໃນການລາຍງານຄ າຮອ້ງທຸກຕອ້ງໄດຮ້ບັການຮບັປະກນັວິ່ າ ເຂາົເຈ ົາ້ໄດຖ້ກື
ຮບັຟງັ ແລະ ເອາົໃຈໃສິ່ ໂດຍປາສະຈາກຄວາມຢາ້ນທີິ່ ຈະຖກືແກແ້ຄນ້. 

• ຂັນ້ຕອນໃນການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງທຸກຄວນປະຕບິດັຕາມລ າດບັຂອງການຕດັສນິໃຈ: ຄ າຮອ້ງທຸກທງັ  
ໝດົ ຈະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂຂັນ້ທ າອດິຢ ິ່ ໃນລະດບັທອ້ງຖິິ່ ນໂດຍຊຸມຊນົເອງ, ຜ ປ້ະສານງານໂຄງການ 
ແລະ ຖາ້ຈ າເປນັ ການແກໄ້ຂອາດຢ ິ່ ໃນລະດບັຂັນ້ເມອືງ. ຖາ້ການແກໄ້ຂບນັຫາເຮດັໃນລະດບັຊຸມຊນົ, 
ຂັນ້ຖດັໄປທີິ່ ສ ງກິ່ ວາຈະເປນັຜ ຕ້ດິຕາມ ແລະ ໃຫຄ້ າແນະນ າ. ຖາ້ບນັຫາບ ິ່ ສາມາດແກໄ້ຂໄດໃ້ນລະດບັ
ຊຸມຊນົ ຫລ ືຂັນ້ເມອືງ, ການຈດັຕັງ້ຂັນ້ແຂວງ ຫລ ືສ ນກາງຕອ້ງໄດເ້ຂົາ້ມາມສີິ່ ວນໃນຂະບວນການ
ແກໄ້ຂ.  

• ຄວາມໂປິ່ ງໃສ ແລະ ການມສີິ່ ວນຮິ່ ວມ: ຊຸມຊນົຕອ້ງໄດຮ້ບັຮ ຂ້ ມ້ ນຂິ່ າວສານ ແລະ ເຂົາ້ຮິ່ ວມໃນທຸກ
ຂັນ້ຕອນຂອງການຕດິຕາມ ແລະ ຂະບວນການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງທຸກ. 

• ລະດບັຂອງບນັຫາ: ການແກໄ້ຂຄ າຮອ້ງທຸກຕອ້ງຢ ິ່ ບົນພືນ້ຖານຂອບເຂດຂອງບັນຫາ, ຕົວຢິ່ າງ: 
ຫອ້ງການ ກປສ ບ ິ່ ຄວນເຂົາ້ຮິ່ ວມໃນການແກໄ້ຂບນັຫາເລກັນອ້ຍ ແຕິ່ ຕອ້ງເຂົາ້ຮິ່ ວມແກໄ້ຂບນັຫາທີິ່
ໃຫຍິ່ ກິ່ ວາ ຫລ ືມຄີວາມຫຍຸງ້ຍາກເປນັພເິສດ. 
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• ເປນັໄປຕາມຈດຸປະສງົ: ຂ ມ້ ນທງັໝດົຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢນືຢນັຄນື ໂດຍນ າໃຊກ້ນົໄກການກວດກາຢິ່ າງ
ລະອວດ. ໝາຍຄວາມວິ່ າບນັດາຄ າຮອ້ງທຸກຕອ້ງໄດຖ້ກືສບືສວນຄນືຢິ່ າງເໝາະສມົ ໂດຍມຂີ ມ້ ນ ຊຶິ່ ງ
ໄດຈ້າກແຫລິ່ ງຂ ມ້ ນທງັໝດົດວ້ຍຄວາມເອາົໃຈໃສິ່ . 

 
ຂະບວນການດ າເນນີ: ຄ າຮອ້ງທຸກທງັໝດົຈະຕອ້ງຖືກບນັທກຶ ແລະ ເກບັມວ້ນເອກະສານໃນຮ ບແບບເປັນ
ລາຍການໃນຕາຕະລາງ. ຂ ມ້ ນທີິ່ ບນັທກຶໄວຈ້ະລວມມ ີເລກທເີອກະສານ, ເລກທຈີດົໝາຍ, ວນັທໃີນຈດົໝາຍ, 
ຜ ສ້ ົິ່ ງ (ຊືິ່ , ທີິ່ ຢ ິ່ , ຜ ພ້ກັເຊາົ ແລະ ຂ ມ້ ນອືິ່ ນໆ); ສະຖານະການໃນການແກໄ້ຂ (ກ າລງັດ າເນນີ ຫ  ືແກໄ້ຂແລວ້). 
ຂ ມ້ ນທີິ່ ໄດມ້າຕອ້ງໄດຮ້ບັການຢນືຍນັ ໂດຍນ າໃຊກ້ນົໄກກວດກາ ເພືິ່ ອໃຫໄ້ດຂ້ ມ້ ນທີິ່ ຊດັເຈນ ແລະ ສະຖານະ
ຂອງບນັຫາຢ ິ່ ໃນພືນ້ທີິ່ ຕວົຈງິ. ອງີໃສິ່ ຂ ມ້ ນດັິ່ ງກິ່ າວ, ໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ພະນກັງານຂອງຫອ້ງການ ກປສ 
ວເິຄາະບນັຫາ ແລະ ສະເໜຄີ າແນະນ າ ແລະ “ຍຸດທະສາດການແກໄ້ຂ”. ຄ າແນະນ າຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ 
ພະນກັງານຫອ້ງການ ກປສ ຈະຖກືສົິ່ ງໄປຕ ິ່ ໃຫຜ້ ທ້ີິ່ ຈະດ າເນນີການແກໄ້ຂບນັຫາ. ທຸກຄ າຮອ້ງທີິ່ ໄດຮ້ບັຈະຖກື
ຕດິຕາມຈນົກວິ່ າວິ່ າຈະໄດຮ້ບັການແກໄ້ຂ. ຖາ້ບນັຫາດັິ່ ງກິ່ າວບ ິ່ ສາມາດແກໄ້ຂໄດ ້ຫ  ືຖາ້ຜນົກະທບົດາ້ນລບົ
ຂອງບນັຫາຂະຫຍາຍກວາ້ງອອກ, ຜ ປ້ະສານງານໂຄງການຍິ່ ອຍ ຕອ້ງໄປຍງັສະຖານທີິ່ ຕົນ້ຕ ຂອງບນັຫາ ແລະ 
ສບືສວນບນັຫາໂດຍກງົ.  
ການລາຍງານ: ຫວົໜາ້ໂຄງການຍິ່ ອຍຕອ້ງລາຍງານບນັຫາໃດໆກ ິ່ ຕາມທີິ່ ເກດີຂຶນ້ ແລະ ຂະບວນການແກໄ້ຂທີິ່
ກິ່ ວວຂອ້ງໃສິ່ ໃນບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ. ຫວົໜາ້ໂຄງການຕອ້ງຮບັຮ ວ້ິ່ າຫອ້ງການ ກປສ 
ຈະປະຕບິດັມາດຕະການໃດໜຶິ່ ງ ຖາ້ຫາກໂຄງການຍິ່ ອຍບ ິ່ ສາມາດລາຍງານສະພາບບນັຫາທີິ່ ເກດີຂຶນ້ໃນພືນ້ທີິ່
ຂອງຕນົເອງ. ໃນກ ລະນຮີາ້ຍແຮງ ຜ ປ້ະສານງານໂຄງການຈະຖກືສັິ່ ງພກັວວກ ຖາ້ບ ິ່ ລາຍງານບນັຫາທີິ່ ເກດີຂຶນ້. 
ຍິິ່ ງໄປກວິ່ ານັນ້, ເງ ືິ່ອນໄຂທີິ່ ສ າຄນັໃນການປະເມນີຜນົການເຮດັວວກຂອງຜ ປ້ະສານໂຄງການ ບ ິ່ ໄດຂ້ຶນ້ກບັວິ່ າມີ
ບນັຫາເກດີຂຶນ້ຫ າຍປານໃດ ໃນເຂດຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຕນົ, ແຕິ່ ຂຶນ້ຢ ິ່ ກບັໄດໃ້ຊຄ້ວາມພະຍາຍາມປານໃດ
ໃນການແກໄ້ຂບນັຫາທີິ່ ເກດີຂືນ້ ຕາມຫ ກັການແກໄ້ຂທີິ່ ໄດກ້ ານດົໄວ.້ ດັິ່ ງນັນ້ຜ ປ້ະສານງານໂຄງການຕອ້ງໄດ ້
ລາຍງານທຸກບນັຫາທີິ່ ເກດີຂຶນ້ ແລະ ພະຍາຍາມຫາວທິແີກໄ້ຂ. 
ມາດຕະການລງົໂທດ: ບາງບນັຫາສາມາດແກໄ້ຂໄດໂ້ດຍວາງມາດຕະການລງົໂທດ. ໃນຫ າຍໆກ ລະນ ີການແກ ້
ໄຂບນັຫາຕອ້ງເຮດັໂດຍການຮບັຮ  ້ແລະ ເຫນັດຈີາກຄະນະບ ລຫິານໂຄງການຍິ່ ອຍ. ຖາ້ຫາກຊຸມຊນົຕອ້ງການ
ວາງມາດຕະການລງົໂທດເອງ, ຜ ປ້ະສານໂຄງການຕອ້ງແນະນ າໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ ປະຕບິດັຢິ່ າງຍຸດຕທິ າ ແລະ ບນົ
ພືນ້ຖານຂ ມ້ ນຄວາມຈງິ. ໃນເວລາທີິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍວາງມາດຕະການລງົໂທດໃສິ່ ຊຸມຊນົເຊັິ່ ນ: ເລືິ່ ອນການຈິ່ າຍ
ເງນິ ຫ ື ຍາ້ຍພືນ້ທີິ່ ເປົາ້ໝາຍຜ ໄ້ດຮ້ັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ, ກ ລະນີນີຕ້ອ້ງໄດຮ້ັບການເຫັນດີຈາກ
ຫອ້ງການ ກປສ ເສຍກິ່ ອນ. ຫອ້ງການ ກປສ ຍງັຕອ້ງໄດຕ້ດັສນິໃຈກິ່ ວວກບັມາດຕະການລງົໂທດໃນສິ່ ວນທີິ່
ກິ່ ວວຂອ້ງກບັຜ ປ້ະສານງານໂຄງການ. ການລົງໂທດຕ ິ່ ພະນກັງານລັດ ຈະດ າເນີນການໂດຍຜິ່ ານກົງຈກັ
ການຈດັຕັງ້ທອ້ງຖິິ່ ນຂຶນ້ຢ ິ່ ກບັຄວາມໜກັເບາົຂອງແຕິ່ ລະກ ລະນ.ີ  
 
 
 
ແຜນວາດ1: ການສະໜກັໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ຂະບວນການທບົທວນ  
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ແຜນວາດທ ີ2 - ຂະບວນການທບົທວນຄນືການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 
 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ 

ການກະກວມການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດ/ການຕິດຕາມ 
ແລະ ການເຊັນຂ ້ຕົກລົງຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ . 
ຫອ້ງການ ກປສ ກະກວມແຜນຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ. 
 

ການປະເມນີໂຄງການຍິ່ ອຍໂດຍທີມງານຫອ້ງການ 
ກປສ, ຄະນະກ າມະການທາວດາ້ນເຕັກນິກ ແລະ 
ທະນາຄານໂລກ 

ການສົິ່ ງການສະໝກັໂຄງການຍິ່ ອຍໂດຍໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ 

ການຄັດ ເລືອກຂັ ້ນຕົ ້ນຂອງການສະໝັກໂດຍ
ພະນກັງານ ກປສ 

ແບບຟອມສະໝກັ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ແບບຟອມການຄັດ
ເລອືກໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ແບບຟອມການປະ
ເມນີບດົສະເໜີ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ແບບຟອມປະເມນີ/
ຕດິຕາມໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ 

ທົບທວນເປັນສະບັບສົມບ ນ ແລະ/ຫ ື ປັບປຸງ ບົດ
ສະເໜີໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ສົິ່ ງມາພອ້ມກັບເອກ
ກະສານທີິ່ ອງີໃສິ່ ແບບຟອມສະໝກັມາດຕະຖານໂດຍ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ ທີິ່ ໄດຮ້ັບການສະໜັບສະໜ ນໂດຍ
ຫອ້ງການ ກປສ. 

ຂ ຕ້ກົລງົດາ້ນການເງນິ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ 
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ການໃຈແ້ຍກ ແລະ ການຄດັເລອືກຕາມບນັຊເີກອືດຫາ້ງໂດຍຫອ້ງການ ກປສ 
 

ຜິ່ ານ: ໃຈແ້ຍກຜນົກະທບົທີິ່ ເປນັໄປໄດ ້ແລະ ຄວາມຕອ້ງການ
ການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 
 

ບ ິ່ ຜິ່ ານ: ຍກົເລກີການສະໝກັໂຄງການຍິ່ ອຍ 
ແລະ ແຈງ້ຜ ສ້ະໝກັ 
 
 
 

ບ ິ່ ມຜີນົກະທບົ: ຕືິ່ ມຟອມ E1
ໃນເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 

ຜນົກະທບົໜອ້ຍ/ປານກາງ: ຕືິ່ ມຟອມ 
E2ໃນເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍ F 
 

ທົບທວນມາດຕະການຫ ຸ ດຜິ່ ອນ (ການ
ປະຕບິດັທີິ່ ດ ີແລະ/ຫ  ືການປກຶສາຫາລ)ື 
 

ຖ້ າ ພ ວ ງ ພ :  ດ າ ເ ນີ ນ
ຂະບວນການສະໜັກ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ຄດັຕດິລາຍການຄດັເລອືກ/ເອກກະສານການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ໃສິ່ ໃບສະໝກັໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ພາຍຫ ງັເຊນັຂ ້
ຕກົລງົໂຄງການຍິ່ ອຍ 
 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ການປະຕບິດັການຕດິຕາມໂດຍໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ 
ຫອ້ງການ ກປສ 
 

ການກະກວມເອກກະສານການຄຸມ້
ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ກບັຜ ້
ສະໝກັ ແລະ/ຫ ທືະນາຄານໂລກຕາມ
ຄວາມຈ າເປນັ 
 

ກະກວມບົດລາຍງານການຄຸມ້ຄອງ
ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົອີງຕາມ
ນະໂຍບາຍຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົຂອງໂຄງການ 
 

ໄດຮ້ບັການຢັງ້ຍນືຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ 
ດ າເນນີຂະບວນການສະໝກັໂຄງການຍິ່ ອຍ 
 

ຖາ້ບ ິ່ ພວງພ : ສົິ່ ງກັບ
ຄນືໃຫຜ້ ສ້ະໝກັເພືິ່ ອ
ປບັປຸງແກໄ້ຂຈນົກວິ່ າ
ສາມາດນ າໃຊໄ້ດ ້
 

ຜົນກະທບົຫ າຍ: ຕືິ່ ມຟອມ E3ໃນ
ເອກກະສານຊອ້ນທາ້ຍ F  
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ແຜນວາດທ ີ3 -  ການທບົທວນໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ຂະບວນການປະເມນີ 
ຫອ້ງການ ກປສ ລວບລວມເອາົຂ ມ້ ນ ແລະ ຂະບວນການປະກອບເອກກະສານຂອງແຕິ່ ລະໂຄງການຍິ່ ອຍ (ຈ າເປນັຕອ້ງອິ່ ານແຕິ່ ກອບສີິ່ ຫ ິ່ ວມເທງິຫາອນັສຸດທາ້ຍ). 
 
 
 

                  
                   
                   
                   
                   
                   
                   
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຜ ສ້ະເໜໂີຄງການສົິ່ ງບດົແນວຄວາມຄດິ/ບດົສະ ເ
ໜໂີຄງການໂດຍໃຊຕ້າມແບບຟອມ 

ຫອ້ງການ ກປສ ສະຫ ຸບສງັລວມການທບົທວນບດົສະເໜີ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ ໂດຍນ າໃຊແ້ບບຟອມ C1 

ຫອ້ງການ ກປສ ເຮດັການກັິ່ ນກອງໂດຍນ າໃຊຟ້ອມ C2 ເຮດັ
ການປະເມນີ ແລະ ແບບຟອມກວດກາປອ້ງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມ

ແລະສງັຄມົ 

ຄະນະວຊິາການປະເມນີໂດຍນ າໃຊແ້ບບຟອມ D 

ທະນາຄານໂລກ ປະເມນີ (ເຫນັດຮີບັຮອງ) 

ໂຄງການຍິ່ ອຍທບົທວນ ຄນື 
ແລະ ເຮດັການປະເມນີ 

ສະພາບ ລຫິານ ກປສ ປະເມນີ
(ບນັທກຶ) 

ເຊນັສນັຍາລະຫວິ່ າງອງົການຜ ສ້ະເໜີ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ກປສ 
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ແຜນວາດທ ີ4 -  ຂະບວນການລະດມົໂຄງການຍິ່ ອຍ 
 

     
       
       
       
       

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

            
     

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ການເຊນັຂ ຕ້ກົລງົຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 

1. ການປະເມນີຄນືການຈດັການການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ 
 

2. ການປະເມນີຄນືການຄຸມ້ຄອງທາງດາ້ນການເງນິ 
 

• ຈິ່ າຍງວດທ າອດິ 

• ການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຕວົຢິ່ າງ. ກະກວມ ພາລະໜາ້ທີິ່ /
ສນັຍາ, ຫອ້ງການ, ທມີງານໂຄງການຍິ່ ອຍ. 

• ສະໜອງຂ ມ້ ນໃຫແ້ກິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍໃນຂະບວນການຈດັຊືຈ້ດັ
ຈາ້ງ ແລະ ອະທບິາຍຂະບວນການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງຂອງ
ຫອ້ງການ ກປສ function 

• Initiate Procurement Procedures (EPFO; 
SDA) 

• Provide training in project 
management  

ການຕກົລງົ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ 

3. ສາ້ງຂະບວນການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ (ຂ ມ້ ນພືນ້ຖານ, ການ
ເກບັກ າຂ ມ້ ນ ແລະ ການບນັທກຶ, ການຝກຶອບົຮມົ ແລະ ອືິ່ ນໆ) 
 
 

ສ າລບັທຸກໆໂຄງການຍິ່ ອຍ:  
• ຫອ້ງການ ກປສ ສັງລວມຂ ມ້ ນໃນຖານຂ ມ້ ນ

ໂຄງການຍິ່ ອຍໃສິ່ ໃນຖານຂ ມ້ ນໂຄງການຍິ່ ອຍ/
ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຂ ມ້ ນ 

• ລວມເອາົຂ ຮ້ວກຮອ້ງໃນການຕດິຕາມເຂົາ້ໃນທຸກ
ໜາ້ວວກ. 
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ແຜນວາດທ ີ5 -  ຂະບວນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົ 
            

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກ າ ໄລຍະເວລາການທບົທວນ ແລະ 
ການຢ້ວມຢາມສະໝາມຂອງ
ກດິຈະກ າໂຄງການຍິ່ ອຍ 
 

ກະກວມ ແລະ ສົິ່ ງບົດລາຍງານ
ສະບບັສມົບ ນ 
 

ບດົລາຍງານສະບບັ
ສມົບ ນຂອງໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ 

ໂຄງການຍິ່ ອຍ ຫອ້ງການ ກປສ 

ທບົທວນບດົລາຍງານສະບບັ
ສມົບ ນຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 
 

ດ າເນນີການຕດິຕາມ 
 

ຖາ້ຕອ້ງການ, ໃຫກ້ານຊິ່ ວຍເຫ ອື
ໂຄງການຍິ່ ອຍ 
 

ເອກກະສານໂຄງການ
ໄລຍະກາງ ແລະ ການ
ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ 
 

ຖາ້ເປນັໄປໄດ,້ ເຂົາ້ຮິ່ ວມ ແລະ ນ າ
ສະເໜໃີນກອງປະຊຸມປກຶສາຫາລື
ປະຈ າປ ີ
 

ກະກວມ ແລະ ຈດັກອງປະຊຸມ
ປກຶສາຫາລປືະຈ າປີ 
 

ບດົລາຍງານກອງ
ປະຊຸມປກຶສາຫາລປືະ
ຈ າປ ີ

ດ າເນນີການປະເມນີ 
 

ບດົລາຍງານການ
ຕດິຕາມ 
 

ບົດລ າຍ ງ າ ນ
ການປະເມນີ 
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ເອກະສານຄດັຕດິ A1- ຂອບແນວຄວາມຄດິໂຄງການຍິ່ ອຍ 

 

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
************************ 

ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ 
 

ຂອບແນວຄວາມຄດິສ າລບັສະໜບັສະໜ ນໂຄງການຍິ່ ອຍ 
(ບ ິ່ ກາຍ 4 ໜາ້) 

 
ອງົການຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ/ຜ ສ້ະເໜ ີ 
(ມສີດິໄດຮ້ບັຖາ້ວິ່ າທຸກຢິ່ າງຢ ິ່ ພາຍໃຕລ້ະບວບ
ຫ ກັການຂອງກອງທນຶປກົປກັຮກັສາ
ສິິ່ ງແວດລອ້ມ) 

      

ຊືິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍ       
ຈ ານວນເງນິທີິ່ ຮອ້ງຂ  (US$) 
(ຄາດຄະເນ) 

       

ເງນິສ າລບັກະກວມໂຄງການທີິ່ ຮອ້ງຂ  (US$) 
(ກະລຸນນາຕດິຂດັງບົປະມານລະອວດ) 

      

ໄລຍະເວລາທີິ່ ສະເໜ ີ
(ກະລຸນນາບອກຈ ານວນປ)ີ 

      

ຊິ່ ອງທາງການນ າໃຊທ້ນຶ  
(ເລອືກພວງ 1 ຊິ່ ອງ)  

 ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍ ແລະ ການຍກົລະດບັຄວາມສາມາດ (PICE) 
 ການຄຸມ້ຄອງຊວີະນາໆພນັ, ແລະ ການພດັທະນາຊຸມຊນົ(CBI) 

ລະດບັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ  
(ສາມາດເລອືກໄດກ້ິ່ ວາ 1 ທາງເລອືກ) 

 ລະດບັນານາຊາດ 
 ລະດບັສ ນກາງ/ລະດບັຊາດ 
 ລະດບັແຂວງ/ລະດບັເມອືງ. ກະລຸນາບອກຊືິ່ ແຂວງເປົາ້ໝາຍ:  
 ປິ່ າສະຫງວນ.  ກາລຸນາບອກຊືີິ່  (ປິ່ າສະຫງວນແຫິ່ ງຊາດ, ປິ່ າປອ້ງກນັ, ປິ່ າອະນຸລກັ)  

 
  
ຈດຸປະສງົໂຄງການ ເພຶິ່ ອຊິ່ ວຍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງກິ່ ວວກບັລະບບົການຈດັການ ການປອ້ງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມ

ຂອງໂຄງການທີິ່ ໄດຮ້ບັເລອືກ, ໂດຍສະເພາະການອະນຸລກັປິ່ າສະຫງວນ, ການບງັຄບັໃຊ ້
ກດົໝາຍສດັປິ່ າ ແລະ ການຈດັການ ການປະເມນີສິິ່ ງແວດລອ້ມ 

ຈດຸປະສງົໂຄງການຍິ່ ອຍ  
(ພວງແຕິ່ ປະໂຫຍກດວວ) 

      

ຄວາມຄາດຫວງັຫ ກັຂອງຜນົທີິ່ ຈະໄດຮ້ບັ  
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(ຜນົໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທີິ່ ເປນັປະໂຫຍດລະຍະ
ຍາວຈາກການບ ລກິານຕ ິ່ ກຸິ່ ມເປົາ້ໝາຍ. 
ຕວົຢິ່ າງ: ການເຂົາ້ເຖງິການສກຶສາຖກືປບັປຸງ, 
ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັນອ້ຍຖກືລຸດລງົ) 
ຄວາມຄາດຫວງັຫ ກັຂອງຜນົຜະລດິ 
(ການບ ລກິານຕິ່ າງໆທີິ່ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັເຊັິ່ນ: 
x ພະນກັງານໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົ; ຂ ້
ແນະນ າກິ່ ວວກບັ x ຖກືສາ້ງຂຶນ້) 

 

ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ າຫ ກັ
Components and key activities 
(ບ ິ່ຫ າຍກິ່ ວາ 5 ອງົປະກອບລວມທັງ້ການຄຸມ້
ຄອງໂຄງການຍິ່ ອຍ)  

                 
            
            
            
            

 

ຕວົຊີວ້ດັຕິ່ າງໆ  
(ບ ິ່ໄດບ້ງັຄບັໃນຂັນ້ຕອນນີແ້ຕິ່ ສາມາດຖກື
ກວມລວມ) 

      

ຜ ໄ້ດຮ້ບັປະໂຫຍດໂດຍກງົ   ພະນກັງານລດັ 
 ຊຸມຊນົຊນົນະບດົ 
 ນກັຮວນ 
 ປະຊາຊນົທົິ່ ວໄປ 
 ຂະແໜງການເອກະຊນົ 

ບິ່ ອນຕດິຕ ິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍ/ຜ ປ້ະສານງານ (ຊືິ່ , 
ຕ າແໜິ່ ງ, ທີິ່ ຢ ິ່ ລະອວດ) 

      

ວນັທ,ີ ເດອືນ, ປ ີການຍືິ່ ນສະເໜ ີ       

 
ກິ່ ອງ: ຫ ກັການທີິ່ ມສີດິໄດຮ້ບັໂຄງການຍິ່ ອຍ 

 ການສະໜບັສະໜ ນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ຂອງລດັຖະບານ ແລະ/ຫ  ືແຜນທີິ່ ເປນັທາງການ 
 ປະກອບສິ່ ວນເຂົາ້ຢິ່ າງນອ້ຍ 1 ຕວົຊິວ້ດັຂອງຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຢິ່ າງນອ້ຍ 1 ຕວົຊີວ້ດັຂອງຜນົໄດຮ້ບັລະດບັກາງ (ເບິິ່ ງກອບ

ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ  ເວບໄຊຂ໌ອງກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ຄ ິ່ ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ເຫ ັມ້ 1)  
 ປະກອບສິ່ ວນເຂົາ້ຜນົໄດຮ້ບັລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ໂລກ ເຊັິ່ ນ: ການຮິ່ ວມມຂືາ້ມຊາຍແດນ, ການສົິ່ ງຄວາມຮ  ້ຫ  ືການປອ້ງ

ກນັການຄາ້ສດັປິ່ າທີິ່ ຜດິກດົໝາຍ (ນ າໃຊພ້ວງແຕິ່ ກບັປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ໂຄງການສດັປິ່ າ)  
 ສອດຄິ່ ອງກບັລະດບັຂອບເຂດຂອງໂຄງການ (ລະດບັສ ນກາງ ແລະ 8 ແຂວງ: ບ ລຄິ າໄຊ, ຄ າມິ່ ວນ, ຫວົພນັ, ຊວງຂວາງ, 

ຫ ວງພະບາງ, ສະຫວນັນະເຂດ, ວວງຈນັ ແລະ ໄຊສມົບ ນ).  
 ເໝາະກບັ 1 ຈາກສອງຊິ່ ອງທາງການເງນິທີິ່ ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜ ນຈາກກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ 
 ກດິຈະກ າທີິ່ ບ ິ່ ໄດລ້ວມຢ ິ່ ໃນລາຍການເຊງີລບົ (ເບິິ່ ງເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1) 
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ເອກະສານຊອ້ນທາ້ຍ 1: ລາຍການກວດສອບເຊງີລບົ 
 
1 ການຕັງ້ຖິິ່ ນຖານໃໝິ່  ຫ  ືການຂະຫຍາຍຖິິ່ ນຖານທີິ່ ມຢີ ິ່ ແລວ້ອອກໄປນອກເນືອ້ທີິ່ ຈະຖກືຕຄີວາມ

ໂດຍ PLUP ຫ  ືຢ ິ່ ໃນເຂດໃດໜຶິ່ ງທີິ່ ບ ິ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດຈາກທາງລດັຖະການສ າລບັການເຮດັກະສກິ າ 
ຫ  ືການຢ ິ່ ອາໄສໃນເຂດທີິ່ ກວ້າງຂວາງຂອງ NPA 

2 ການສາ້ງຜນົກະທບົໃນທາງລບົຕ ິ່ ປະຊາຊນົໃນທອ້ງຖິິ່ ນລວມທງັກຸິ່ ມຊນົເຜົິ່ າຕິ່ າງໆທີິ່ ພວກເຂາົບ ິ່
ສາມາດຍອມຮບັໄດ,້ ແມກ້ະທັງ້ກບັມາດຕະການ ການຫ ຸດຜິ່ ອນໄດຖ້ກືສາ້ງໃນການມສີິ່ ວນຮິ່ ວມ
ຂອງພວກເຂາົ 

3 ການຍກົຍາ້ຍ ແລະ ການຮືຖ້ອນທີິ່ ຢ ິ່ ອາໄສຂອງຄວົເຮອືນຕິ່ າງໆ 
4 ນ າໃຊໂ້ຄງການຍິ່ ອຍຈາກ LENS2 ຫ  ືກດິຈະກ າທີິ່ ຈ  ງໃຈ ແລະ/ຫ  ືເຄືິ່ ອງມໃືດໜຶິ່ ງເພຶິ່ ອສະໜບັສະ

ໜ ນ ແລະ/ຫ  ືດ າເນນີການຕັງ້ຖິິ່ ນຖານໃໝິ່ ໂດຍບ ິ່ ສະໝກັໃຈຂອງຄນົທອ້ງຖິິ່ ນ ແລະ ການລວມໝ ິ່
ບາ້ນເຂົາ້ກນັ 

5 ຄວາມເສຍຫາຍ ຫ  ືສ ນເສຍຊບັສນິທາງວດັທະນະທ າ, ລວມທງັ ສະຖານທີິ່ ໂບຮານນະຄະດ,ີ ສດັ 
ແລະ ພດືດັງ້ເດມີ, ປະຫວດັສາດ, ສາສະໜາ, ວດັທະນະທ າ ແລະ ຄຸນຄິ່ າຂອງເອກະລກັທ າມະຊາດ 

6 ການກ ິ່ ສາ້ງຖະໜນົຫນົທາງໃໝິ່ , ການກ ິ່ ສາ້ງທາງຄນືໃໝິ່ , ການປບັປຸງໜາ້ທາງ ຫ  ືການປບັປຸງທາງໃນ
ທີິ່ ຢ ິ່ ອາໄສຂອງທ າມະຊາດ ຫ  ືເນືອ້ທີິ່ ຕິ່ າງໆຖກືສະເໜໃີຫມ້ກີານປກົປກັຮກັສາໂດຍມຄີວາມຄາດ
ຫວງັວິ່ າຈະມກີານກ ິ່ ສາ້ງໃດໜຶິ່ ງຊຶິ່ ງອາດຈະສາ້ງຜນົກະທບົທາງລບົຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ 

7 ການສະເໜຊີະນດິພນັຕິ່ າງໆທີິ່ ບ ິ່ ເປນັທາງລບົ, ເວັນ້ເສຍແຕິ່ ສິິ່ ງເຫ ົິ່ ານີມ້ຢີ ິ່ ແລວ້ໃນບ ລເິວນໃກຄ້ວງ 
ແລະ ການແນະນ າພນັພດືທີິ່ ມກີານດດັແປງທາງພນັທຸກ າໃນພືນ້ທີິ່ ໂຄງການ 

8 ການນ າໃຊປ້ິ່ າໄມ ້ລວມທງັການຕດັໄມທ້ິ່ ອນ, ການເກບັກິ່ ວວພດືຜນົ ຫ  ືການປຸງແຕິ່ ງຜະລດິຕະພນັ
ໄມທ້ິ່ ອນ ແລະ ທີິ່ ບ ິ່ ແມິ່ ນໄມທ້ິ່ ອນ. ຢິ່ າງໃດກ ຕາມການຕດັ ແລະ ປຸງແຕິ່ ງໄມແ້ບບຢັງ້ຢນືແມິ່ ນຖກື
ອະນຸຍາດຖາ້ວິ່ າມແີຜນຄຸມ້ຄອງສ າລບັການນ າໃຊແ້ບບຢັງ້ຢນືຈາກຊບັພະຍາກອນ 

9 ການນ າໃຊປ້ິ່ າໄມຢ້ ິ່ ໃນອິ່ າງແມິ່ ນ າ້ຕິ່ າງ ໃໆນລກັສະນະທີິ່ ມແີນວໂນມ້ເພີິ່ ມຄວາມສິ່ ວງທີິ່ ຈະເກດີ
ໄພພບິດັທາງທ າມະຊາດ 

10 ການປິ່ ວນແປງ ຫ  ືການເສືິ່ ອມໂຊມລງົຂອງທີິ່ ຢ ິ່ ທ າມະຊາດ ແລະ ການໃຊປ້ະໂຫຍດທີິ່ ບ ິ່ ຢນືຢງົໃດ 
ໜຶິ່ ງຂອງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດລວມທງັ NTFPs. 

11 ການຜະລດິ ຫ  ືການຄາ້ໃນຜະລດິຕະພນັສດັປິ່ າ ຫ  ືຜະລດິຕະພນັອຶິ່ ນໆ ຫ  ືກດິຈະກ າທີິ່ ຮ ສ້ກຶຜດິ
ລະບວບກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ຫ  ືສນົທສິນັຍາສາກນົ ແລະ ຂ ຕ້ກົລງົຕິ່ າງໆ 

12 ການຜະລດິ, ການປຸງແຕິ່ ງ, ການຈດັການ, ການເກບັຮກັສາ ຫ  ືການຂາຍຂອງຢາສ ບ ຫ  ືຜະລດິຕະ
ພນັຕິ່ າງໆທີິ່ ມສີິ່ ວນປະສມົຂອງຢາສ ບ 

13 ການຄາ້ໃນຜະລດິຕະພນັໃດໜຶິ່ ງກບັທຸລະກດິທີິ່ ມສີິ່ ວນເຮດັໃຫສ້ິິ່ ງແວດລອ້ມເຊືິ່ ອມໂຊມ ຫ  ືພດຶຕກິ າ
ຂອງສງັຄມົ ຫ  ືມສີິ່ ວນຮິ່ ວມໃນກດິຈະກ າຕິ່ າງໆທີິ່ ບ ິ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໂດຍສະເພາະສິິ່ ງເຫ ົິ່ ານັນ້ຖກື
ພວົພນັເຖງິຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

14 ການຊືສ້ານກ າຈດັສດັຕ ພດື, ຢາຂາ້ແມງໄມ,້ ຢາຂາ້ຫຍາ້ ແລະ ສານເຄມທີີິ່ ເປນັອນັຕະລາຍອຶິ່ ນໆທີິ່
ເກນີຈ ານວນທີິ່ ຕອ້ງການໃນການປອ້ງກນັພືນ້ທີິ່ ທີິ່ ໄດຮ້ບັຄວາມເສຍຫາຍຊຶິ່ ງບ ິ່ ຢ ິ່ ໃນລາຍການແຫິ່ ງ
ຊາດອະນຸຍາດເພຶິ່ ອນ າໃຊຢ້ ິ່ ໃນປະເທດ ຫ  ືຖາ້ວິ່ າສານກ າຈດັສດັຕ ພດືຖກືສັິ່ ງຫາ້ມໂດຍລະບວບຂອງ
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ອງົການອະນາໄມໂລກ. ຢິ່ າງໃດກ ຕາມຖາ້ວິ່ າສດັຕ ພດືບຸກລຸກເກດີຂືນ້, ຈ ານວນນອ້ຍຂອງສານ
ກ າຈດັສດັຕ ພດືທີິ່ ໄດລ້ງົທະບວນໃນ ສປປ ລາວ ແມິ່ ນຖກືອະນຸຍາດ ຖາ້ຖກືຕດິຕາມວິ່ າມກີານຝກຶ
ອບົຮມົການນ າໃຊທ້ີິ່ ປອດໄພໃຫຊ້າວບາ້ນ ແລະ ການອະນຸຍາດຂອງທະນາຄານໂລກແມິ່ ນຈ າເປນັ. 
ຖາ້ຈ າເປນັໃຊສ້ານກ າຈດັສດັຕ ພດື, ຜ ປ້ະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍຕອ້ງສະເໜແີຜນຄຸມ້ຄອງສານດັິ່ ງກິ່ າວ 

15 ການຊືປ້ນື, ຈກັຕດັໄມ,້ ດນີລະເບດີ, ການລິ່ າສດັ, ເຄືິ່ ອງມກືານລິ່ າສດັ ແລະ ຫາປາແບບທ າລາຍລາ້ງ 
ແລະ ການລງົທນຶອຶິ່ ນໆທີິ່ ເປນັອນັຕະລາຍຕ ິ່ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ໃນການຊືຂ້າຍສນິຄາ້ທົິ່ ວໄປທີິ່ ມ ີ
ຈດຸປະສງົທາງການທະຫານ ຫ  ືການບ ລໂິພກແບບຫ  ຫ າ 

16 ແຮງງານ ແລະ ສະພາບ ການເຮດັວວກທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງກບັການທີິ່ ເປນັອນັຕະລາຍ, ການຂ ດຮດີ, ບ ິ່ ສະ
ໝກັໃຈ ຫ  ືຮ ບແບບການບງັຄບັແຮງງານ, ແຮງງານເດກັນອ້ຍ ຫ  ືການປະກອບອາຊບີທາງດາ້ນ
ສຸຂະພາບ ແລະ ບນັຫາດາ້ນຄວາມປອດໄພ 

17 ໂຄງການຍິ່ ອຍ ຫ  ືກດິຈະກ າຕິ່ າງໆທີິ່ ຕອ້ງການ ການປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມແບບຄບົ
ຊຸດ (ປະເພດ A) 

18 ເນືອ້ທີິ່ ຊນົລະປະທານຫ າຍກິ່ ວາ 10 ເຮກັຕາ ແລະ ການສະໜອງນ າ້ຫ າຍກິ່ ວາ 50 ລດິຕ ິ່ ວນິາທ ີ
 
 
ສ າລບັຫອ້ງການກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ 
ເລກທບີດົສະເໜແີນວຄວາມຄດິ: 
ທບົທວນ/ກວດບດົໂດຍ: 
ວນັທ:ີ 
ການຕດັສນິໃຈ:   ເຫນັດໃີຫສ້ຍືຕ ິ່ ຂວນບດົສະເໜໂີຄງການ 
    ບ ິ່ ເຫນັດ ີ
 
 
ວນັທສີົິ່ ງຄ າຄດິເຫນັມາໃຫຜ້ ສ້ະເໜປີະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ: 
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ເອກະສານຄດັຕດິ  A2 - ແບບຟອມສ າລບັພະນກັງານ ກປສ  

 
ອງົການຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ/ຜ ສ້ະເໜ(ີSDA)       
ຊືິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍ       
ເງນິສ າລບັກະກວມໂຄງການທີິ່ ຮອ້ງຂ  (ກບີ ຫ  ືໂດລາ) 
(ກະລຸນນາຕດິຄດັງບົປະມານລະອວດ)   

      

ຕດິຂດັແຜນວວກ ແລະ ງບົປະມານ ສ າລບັກະກວມ
ໂຄງການ 

      ເຫນັດ ີ

 

 
ສ ລບັພະນກັງານ ກປສເທົິ່ິ່ ານັນ້ 
 
ເລກທບີດົແນວຄວາມຄດິ:                     
ທບົທວນ ແລະ ກວດບດົໂດຍ:        
ວນັທ:ີ         
ການຕດັສນິໃຈ:   ເຫນັດອີະນຸມດັ 
    ຕອ້ງການປບັປຸງດັິ່ ງຕ ິ່ ໄປນີ:້ 
 
 
ການຕດິຕາມ:  ກະກວມແຜນການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ 
 
 
ວນັທ ີສົິ່ ງຄ າຄດິເຫນັມາໃຫຜ້ ສ້ະເໜປີະຕບິດັ ໂຄງການຍິ່ ອຍ:       
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ເອກະສານຂດັຕດິ B - ຟອມກວດກາໂຄງການຍິ່ ອຍ 

 
 

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
-----===000===----- 

 

ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແບບຟອມບດົສະເໜໂີຄງການ PAW/LENS2 

 
ຂ ແ້ນະນ າທົິ່ ວ ໄປ: ອງີໃສິ່  ຄ ິ່ ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ (PIM), ເຫລັມ້ 1 ເຖງີ 5 ເພືິ່ ອອອກແບບໂຄງການຍິ່ ອຍ
, ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ການຕດິຕາມ/ປະເມນີຜນົ (M&E), ສງັລວມໄດລຸ້ິ່ ມນີ:້ 

• ຄ າຮອ້ງສາມາດຍືິ່ ນໄດ ້2 ພາສາ; ພາສາລາວ ແລະ ພາສາອງັກດິ ມາຍງັ ກປສ. ການແປພາສາ ບດົສະ 
ເໜໂີຄງການ ເປນັຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຂອງ ອງົການຮບັຜດິຊອບໂຄງການຍິ່ ອຍ. ເງນິທນຶໃນການແປ 
ໂຄງການຍິ່ ອຍ ສາມາດໃຫໄ້ດ ້ເພືິ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນຊິ່ ວງກະກວມໂຄງການຍິ່ ອຍ ຖາ້ວິ່ າ 
ການອ ານວຍຄວາມສະດວກດັິ່ ງກິ່ າວໄດຮ້ບັການປຸກລະດມົ ຫລ ືກປສ ອອກໃຫກ້ິ່ ອນໄດ.້ 

• ບດົສະເໜໂີຄງການ ຈະຕອ້ງ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວິ່ າ ໂຄງການຍິ່ ອຍ ຖກືຕາມບນັທດັຖານທີິ່ ຈະໄດທ້ນຶມີ
ດັິ່ ງຕ ິ່ ໄປນີ:້ (a) ສະນບັສະໜ ນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ ຂອງລດັຖະບານ; (b) 
ປະກອບ ສິ່ ວນຢິ່ າງໜອ້ຍໃຫ ້1 ຕວົຊີວ້ດັ ຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ຜນົຊີວ້ດັໄລຍະກາງຂອງໂຄງການ (ເບິິ່ ງ
ຕາມຂອບຜນົຮບັຂອງໂຄງການ LENS2) ; (c) ໄດຖ້ກືກບັ ຫນາ້ວວກໃດໜືິ່ ງໃນຊິ່ ອງໃຫທ້ນຶ 
(PICE ຫລ ືCBI) ຂອງກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ, (d) ບ ິ່ ຖກືຢ ິ່ ໃນກດິຈະກ າຂອງ
ລາຍການກດິຈະກ າທາງລບົຂອງໂຄງການ ແລະ (e) ຖກືກບັພືນ້ທີິ່ ໂຄງການ ລະດບັຊາດ/ສ ນກາງ 
ແລະ ແຂວງເປົາ້ໝາຍ ເຊັິ່ ນ: ແຂວງ ບ ລຄິ າໄຊ, ຄ າມິ່ ວນ, ຫວົພນັ, ຊວງຂວາງ, ຫ ວງພະບາງ, 
ສະຫວນັນະເຂດ, ແຂວງ ວວງຈນັ ແລະ ໄຊສມົບ ນ.  

• ໂຄງການເພືິ່ ອປິ່ າປອ້ງກນັ ແລະ ໂຄງການຍິ່ ອຍສດັປິ່ າ ຈະຕອ້ງສະແດງໃຫເ້ຫນັວິ່ າ ໂຄງການຍິ່ ອຍຖກື
ກບັເງ ືິ່ອນໄຂເພີິ່ ມຕືິ່ ມ: ປະກອບສິ່ ວນໃສິ່  ຜນົໄດຮ້ບັ ລະດບັທະວບີ ຫລ ືລະດບັສາກນົ ເຊັິ່ ນວິ່ າ: ການ
ຮິ່ ວມມຂືາ້ມແດນ, ການຖິ່ າຍເທຄວາມຮ  ້ຫລ ືການປອ້ງກນັການຄາ້ສດັປິ່ າແບບຜດິກດົຫມາຍ. 
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• ໂຄງການຍິ່ ອຍຈະໄດຖ້ກືຮບັຮອງເອາົໃນໄລຍະເຮດັບດົໂຄງການຍິ່ ອຍ, ແນວໃດກ ິ່ ດ,ີ ຄວາມຕອ້ງການ
ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໄດນ້ັນ້ ແຜນວວກ-ງບົປະມານ ປະຈ າປຕີອ້ງໄດຮ້ບັການອະນຸມດັ
ກິ່ ອນ. ກປສ ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຕ ິ່ ການຍກົເລກີໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ຖກືອະນຸມດັແລວ້ ຖາ້ວິ່ າການ
ດ າເນນີໂຄງການ ບ ິ່ ເປນັທີິ່ ພ ໃຈ ແລະບ ິ່ ບນັລຸຈດຸປະສງົໄດ.້ 

• ອະນຸມດັໃຫໄ້ດພ້ວງແຕິ່  1 ໂຄງການຍິ່ ອຍ ໃນເວລາດວວກນັ ສ າລບັກມົໃດກມົໜຶິ່ ງຂັນ້ສ ນກາງ ຫ  ືພະ
ແນກການໃດໜຶິ່ ງຂອງແຂວງ ຫ  ືຄະນະໃດໜຶິ່ ງ ຫ  ືສະຖາບນັເອກະລາດໃດໜຶິ່ ງ ຫ  ືຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານໃດໜຶິ່ ງ.  

ເລກລະຫດັບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍຂອງກປສ: 
1. ຊືິ່  ແລະ ທີິ່ ຢ ິ່ ຂອງຜ ສ້ະເໜຈີດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

(SDA) ໂຄງການຍິ່ ອຍ: 
 

2. ຊືິ່ , ໜາ້ທີິ່ , ບິ່ ອນພວົພນັລະອວດ ຈດຸ
ປະສານງານຜ ສ້ະເໜຈີດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
(SDA) ໂຄງການຍິ່ ອຍ: 

 

3. ລະດບັພືນ້ທີິ່ ຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 
(ອາດຫ າຍກວິ່ າ 1 ທາງເລອືກ) 

□ ລະດບັສາກນົ 
□ ປິ່ າສະຫງວນແຫິ່ ງຊາດລະດບັແຂວງ, ກລນ ໃຫບ້ອກຊືິ່ ປິ່ າສະຫງວນເປົາ້
ໝາຍ 
ສ ນກາງ/ລະດບັຊາດ 
□ ລະດບັແຂວງ/ເມອືງ, ກລນ ໃຫບ້ອກຊືິ່ ແຂວງ:  
□ ປິ່ າສະຫງວນແຫິ່ ງຊາດລະດບັແຂວງ, ກລນ ໃຫບ້ອກຊືິ່ ປິ່ າສະຫງວນເປົາ້
ໝາຍ 

4. ຊືິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍ  
5. ຈ ານວນທນຶທີິ່ ຂ : 

(ງບົໂດຍປະມານ ເປນັ ໂດລາສະຫະລດັ) 
 

6. ກອງທນຶຍິ່ ອຍຂອງກປສທີິ່ ໃຫທ້ນຶ 
(ໃຫໝ້າຍເອາົ 1 ທາງເລອືກ) 

□ ນະໂຍບາຍ 
□ ຊວີະນາໆພນັ (ໃຫກ້ວດເບິິ່ ງຖາ້ຈ າເປນັນ າໃຊຂ້ອບ CEF2) 
□ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ (LENS2) 

7. ຈດຸປະສງົການພດັທະນາໂຄງການ  

                                                 
 
 
 
2 ໃຫປ້ະຕບິດັຕາມລະບວບການທີິ່ ໄດກ້ ານດົຢ ິ່ ໃນເອກະສານຂອບແຜນການເຂົາ້ຮິ່ ວມຂອງຊຸມຊນົ (CEF) ແລະ ໃຫແ້ນິ່
ໃຈວິ່ າລາຍລະອວດຕິ່ າງໆຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ພວົພນັກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັCEF ການຫາ້ງຫາກະກວມ, ໜາ້ວວກ, ຕວົ
ຊີວ້ດັ ແລະງບົປະມານ ໄດເ້ອາົເຂົາ້ໃນຫວົຂ ທ້ີິ່ ພວົພນັຢ ິ່ ໃນບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ (ກອບຜນົໂຄງການ, ງບົປະມານ, ໜາ້
ວວກ, ການກວດກາ ແລະ ຕດິຕາມປະເມນີຜນົ).  
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(ສະບບັປບັປຸງ)3 
8. ໜາ້ວວກສະຖາບນັ ຫ ຂືະແໜງການທີິ່

ພວົພນັກບັໂຄງກາານຍິ່ ອຍ, ສິິ່ ງທາ້ທາຍ
ແລະບ ລມິະສດິ(ອະທບິາຍກິ່ ວວກບັໜາ້ທີິ່ຂອງ
ຜ ສ້ະເໜ,ີ ຄວາມອາດສາມາດ ແລະໜາ້ວວກທີິ່
ເຮດັໃນປະຈບຸນັທີິ່ພວົພນັກບັປິ່ າສະຫງວນ, 
ສດັປິ່ າ, ສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ການປອ້ງກນັທາງສງັຄມົ, 
ສີິ່ ງທາ້ທາຍ, ບ ລມິະສດິທີິ່ຕອ້ງການ ແລະ ສະເ
ໜແີນວທາງໃນການແກໄ້ຂບ ລມິະສດິ ແລະ
ຂ ຄ້ງົຄາ້ງດັິ່ ງກິ່ າວ) 

 

9. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງານຍິ່ ອຍ 
(ໃຫຂ້ວນພວງປະໂຫຍກດວວ) 

 

10. ນະໂຍບາຍ/ ແຜນການ ແລະຍຸດທະສາດ
ຂອງລດັຖະບານ ທີິ່ ສະໜບັສະໜ ນ ໂດຍ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ(ລວມທງັແຜນຍຸດທະສາດຂອງ
ແຂວງຖາ້ເປນັໄປໄດ)້. 

 

11. ຜນົຮບັລະດບັພາກພຶນ້ ແລະ ລະດບັໂລກ
ທີິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍສະໜບັສະໜ ນ ຫ ື
ປະກອບສິ່ ວນ(ເຊັິ່ນ: ການຮິ່ ວມມື
ລະຫວິ່ າງຊາດ, ການແລກປິ່ ວນຄວາມຮ ,້ 
ປອ້ງກນັການຄາ້-ຂາຍສດັປິ່ າທີິ່ຜດິກດົໝ
າຍໃນເຂດພາກພືນ້) 

 

12. ຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ(ຂວນ
ລາຍການຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັ ແລະ ຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັ
ໄລຍະກາງ ທີິ່ ພວົພນັຈາກຂອບຜນົຮບັຂອງ
ໂຄງການ PAW/LENS2. ພອ້ມທງັອະທບິາຍ
ຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັສະເພາະຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ. ຜນົ
ຮບັ ແລະຜນົກະທບົ ເປນັຜນົປະໂຫຍດໄລຍະ
ຍາວ ໃດໜຶິ່ ງສະເພາະກິ່ ວວກບັສິິ່ ງຂອງຫ ກືານ
ບ ລກິານຕ ິ່ ກຸິ່ ມຜ ໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດເປົາ້ໝາຍ.  

  

13. ຜນົໄດຮ້ບັຕົນ້ຕ ຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ(ສິິ່ ງຂອງ
ຫ ກືານບ ລກິານທີິ່ ໄດຮ້ບັຈາກການກະທບົໃສິ່ ຂອງ
ໂຄງການ (ໂຕຂບັເຄືິ່ອນການສະໜອງ) ເຊັິ່ນ: 
ຈ ານວນພະນກັງານທີິ່ ໄດຝ້ກື, ເອກະສານຄ ິ່ ມ ືເປນັ
ຈ ານວນໃດໜຶິ່ ງທີິ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້) 

 

                                                 
 
 
 
3ນີຄ້ຈືດຸປະສງົການພດັທະນາໂຄງການທີິ່ ໄດສ້ະເໜ ີແຕິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍຂອງຈະບ ິ່ໄດມ້ກີານດ າເນນີ ເພືິ່ອການອະນຸມດັຈນົ
ກວິ່ າໂຄງການໄດມ້ຜີນົສກັສດິ. 
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14. ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ າ(ຂວນລາຍການອງົປະກອບ ແລະກດິຈະກ າທີິ່ຈະເຮດັໃຫເ້ກດີຜນົໄດຮ້ບັຂາ້ງເທງີ. ບ ິ່ຄວນໃຫຫ້ າຍຫວິ່ າ 5 ອງົ
ປະກອບ (ເບີິ່ ງລາຍລະອຍດຢ ິ່ ໃນແຜນວວກ ແລະ ງບົປະມານປະຈ າປຂີດັຕດິ). 
 
ອງົປະກອບ ກດິຈະກ າຕົນ້ຕ  
ອງົປະກອບ 1. ກ ິ່ ສາ້ງຄວາມ
ອາດສາມາດຂອງພະນກັງານ 
ແລະ ການປະສານງານຄຸມ້ຄອງ
ປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ປິ່ າປອ້ງກນັ. 

 

ອງົປະກອບທ ີ2. ສະໜບັສະ
ໜ ນ ການຄຸມ້ຄອງປິ່ າສະຫງວນ 
ແລະ ປິ່ າປອ້ງກນັ. 
 

 
 

ອງົປະກອບທ ີ3. ການບ ລຫິານ 
ແລະຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 

 

 

15. ຜ ເ້ປົາ້ໝາຍທີິ່ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດ ພະນກັງານລດັ 
ຈ ານວນທງັໝດົ (_______) ແມິ່ ຍງິ (____) 
ລະດບັສ ນກາງ (________) ແມິ່ ຍງິ (______) 
ລະດບັແຂວງ (________) ແມິ່ ຍງິ (______) 
ລະດບັເມອືງ(________) ແມິ່ ຍງິ (______)  
□ຊຸມຊນົທອ້ງຖີິ່ ນ 
ຈ ານວນຄນົ (____) ແມິ່ ຍງິ (_____) 
□ນກັສກຶສາ(_______) ແມິ່ ຍງິ (______) 
□ມວນຊນົທົິ່ ວໄປ 
□ພາກສິ່ ວນເອກຊນົ 

16. ມືເ້ລີິ່ ມໂຄງການ   
17. ມືປ້ດິໂຄງການ (ໄລຍະໂຄງການເປນັປ)ີ  
18. ຜ ຮ້ິ່ ວມທນຶ(ແຫ ິ່ ງ ແລະຈ ານວນເປນັໂດລາລວມທງັ

ທນຶປະກອບສິ່ ວນເປນັວດັຖຸ ແລະ ແຮງງານ ເຊິິ່ ງອາດ
ແຍກສະເພາະຕ ິ່ ແຕິ່ ລະອງົປະກອບຖາ້ເປນັໄປໄດ)້ 

  

19. ໂຄງການ/ ແຜນງານເສມີໃສິ່ ສິິ່ ງໄດລ້ເິລີິ່ ມ ຫ  ື
ກ າລງັດ າເນນີ(ຊືິ່ , ແຫ ິ່ ງທນຶ, ສາຍພວົພນັ) 

 

20. ກນົໄກການຈດັຕັງ້ໂຄງການຍິ່ ອຍ 

a) ອະທບິາຍໂຄງຮິ່ າງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ ອຍ.  
b) ພະນກັງານແລະການຊິ່ ວຍເຫ ອືທາງວຊິາການທີິ່ຕອ້ງການເພີິ່ມເຕມີ ໃນດາ້ນໃດ ເພືິ່ອເຮດັໃຫໂ້ຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ສະເໜີ

ມາ ໄດຮ້ບັຜນົສ າເລດັ (ເປນັຕົນ້ພະນກັງານກວດກາຕດິຕາມ, ບນັຊກີານເງນີ….).  
 

a) ອະທບິາຍໂຄງຮິ່ າງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ ອຍ.  
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b) ພະນກັງານ ແລະ ການຊິ່ ວຍເຫ ອືທາງວຊິາການ  
 

 
21. ງບົປະມານລວມ 

ສະເໜງີບົປະມານ ແລະ ຄດັຕດິກບັບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ (ເບີິ່ ງຮິ່ າງທີິ່ໄດຂ້ດັຕດິມາພອ້ມນີ)້. ໃນບດົສະເໜີ
ນີຈ້ະສະແດງໃຫເ້ຫນັພວງແຕິ່  ງບົປະມານສງັລວມຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ. ສງັເກດວິ່ າເມ ືິ່ອໂຄງການຍິ່ ອຍຈະໄດຖ້ກື
ຮບັຮອງໝດົໄລຍະໂຄງການຍິ່ ອຍທງັໝດົ ແຕິ່ ຫ ງັຈາກປທີ ີ1, ທນຶຮອນຈະປິ່ ອຍໃຫນ້ັນ້ ແມິ່ ນອງີໃສິ່ ຜນົງານໃນ
ປຜີິ່ ານມາ, ອງີໃສິ່ ຄາດໝາຍທີິ່ກ ານດົໃນແຜນປທີີິ່ໄດຖ້ກືຮບັຮອງເອາົ (ເບີິ່ ງຂ  ້24).ສ າລບັໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ໄດ ້
ຮບັຮອງແລວ້ຫອ້ງການ ກປສ ຈະເປນັຜ ເ້ຮດັແຜນຈດັຊື-້ຈດັຈາ້ງຕິ່ າງໆ.  
ອງົປະກອບ (ບ ິ່ ເກນີ 5 ອງົປະກອບລວມທງັການ
ຄຸມ້ຄອງໂຄງການ) 

ງບົປະມານ  
ຄສລ2 (US$) 

ທນຶປະກອນສິ່ ວນ ທີິ່
ບ ິ່ ເປນັເງນີຂອງລດັ 

ງບົປະມານທງັ
ໝດົ 

ອງົປະກອບ 1. ກ ິ່ ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງ ແລະ ການ
ປະສານງານຄຸມ້ຄອງປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ປິ່ າປອ້ງກນັ 

   

ອງົປະກອບ 2. ສະໜບັສະໜ ນການຄຸມ້ຄອງປິ່ າສະຫງວນ 
ແລະ ປິ່ າປອ້ງກນັ 

   

ອງົປະກອບ 3. ບ ລຫິານແລະຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ ອຍ    
ລວມຍິ່ ອຍ    
ຄິ່ າແຮສຸກເສນີ (10%)    
ລວມຍອດ    

22. ຄວາມຍນືຍງົ 
ອະທບິາຍຜນົໄດຂ້ອງໂຄງການຍິ່ ອຍຈະມສີບຶຕ ິ່  ຫ  ືຮກັສາໄວ ້ຫ ງັໂຄງການສີນ້ສຸດ. 

ຄວາມຍນືຍງົຂອງກດິຈະກ າໂຄງການຍິ່ ອຍ ແມິ່ ນການມບຸີກຄະລະກອນ, ມກີນົໄກ ແລະ ມລີະບບົການເຮດັວວກ ແລະ 
ມເີຄືິ່ ອງມທືີິ່ ສາມາດນ າໃຊຕ້ ິ່ ໄປ. ດັິ່ ງນັນ້, ພະນກັງານຜ ປ້ະຕບິດັໂຄງການຕອ້ງແມິ່ ນພະນກັງານລດັ. ໃນນັນ້, ອາດມກີານ
ກ ານດົເອາົຜ ທ້ີິ່ ສາມາດສອນຄນົອືິ່ ນມຄີວາມຮ  ້ແລະ ປະສບົການອາດຈດັໃຫມ້ກີານຝກຶເພີິ່ ມເຕມີສະເພາະ. ພອ້ມນັນ້, 
ພະນກັງານໜຸິ່ ມນອ້ຍກ ິ່ ຕອ້ງໄດຈ້ດັໃຫມ້າເຮດັວວກໃນທມີ ເພືິ່ ອໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ໄດມ້ໂີອກາດໃນການຮວນຮ .້ ແນິ່ ນອນ, ກນົ
ໄກ, ລະບບົ, ຂະບວນການແລະເຄືິ່ ອງມທືີິ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ ຈະຖກືນ າໃຊ ້ແລະ ປບັປຸງ ເພືິ່ ອເຮດັໃຫມ້ລີະບບົການຄຸມ້ຄອງປິ່ າ
ສະຫງວນໄດມ້ປີະສດິທພິາບດຂີຶນ້.  
23. ການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍປອ້ງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ 

ກວດກາເບີິ່ ງວິ່ າມຄີວາມຕອ້ງການກະກວມ ແຜນຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຫ  ືບ ິ່  (ກອບແຜນຄຸມ້ຄອງ
ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ສາມາດຄົນ້ຫາໄດ ້ທີິ່ ເວບັໄຊ ກປສ. 

24. ການມສີິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຊຸມຊນົ ລວມທງັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນລະດບັບາ້ນ 
ເບີິ່ ງຕາມເອກະສານແນະນ າ ກິ່ ວວກບັຂັນ້ຕອນປະຕບິດັ ໃນແຜນການມສີິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຊຸມຊນົ ຊືິ່ ງສາມາດຄົນ້ຫາໄດທ້ີິ່ ເວບັໄຊ ກປສ. 
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25. ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (ການເຊືິ່ ອມສານ) 
ອະທບິາຍກິ່ ວວກບັໂຄງການຍິ່ ອຍໄດຍ້ນີຍອມກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັໃນການເອາົໃຈໃສິ່  ຕ ິ່ ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ. 
ການວາງແຜນຄນົໃສິ່ ກດິຈະກ າຕິ່ າງໆຂອງໂຄງການຈະໄດຄ້ ານງຶກິ່ ວວກບັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍເຊິິ່ ງຢິ່ າງໜອ້ຍ 
20% ຂອງຜ ເ້ຂົາ້ຮິ່ ວມຕອ້ງເປນັເພດຍງິ. ໜາ້ວວກກິ່ ວວກບັໂຄງການຍິ່ ອຍນີຈ້ະແມິ່ ນການກ ານດົຜ ເ້ຂົາ້ຮິ່ ວມ
ການຝກຶອບົຮມົ, ການໄປທດັສະນາສກຶສາ, ການປະຊຸມຕອ້ງໄດກ້ວດເບິິ່ ງສດັສິ່ ວນການເຂົາ້ຮິ່ ວມຂອງເພດຍງິ.  
 

26. ເງ ືິ່ອນໄຂ ການປະຕບິດັແຜນງານປະຈ າປທີີິ່ໄດຕ້ກົລງົກນັ 
ລາຍການເປົາ້ໝາຍທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົວິ່ າຈະໄດສ້ າເລດັ ເພືິ່ອເປນັເງ ືິ່ອນໄຂການອະນຸມດັງບົປະມານໃນປຕີ ິ່ ໄປ. 

ໄດຕ້ກົລງົໃນເງ ືິ່ອນໄຂທີິ່ ວິ່ າ: 
• ປະຕບິດັຖກືຕອ້ງດາ້ນຄວາມໂປິ່ ງໃສ ແລະ ຄວາມຕອ້ງການໃນການປອ້ງກນັຜນົກະທບົ (ຢິ່ າງໜອ້ຍ

ໄດໃ້ນລະດບັປານກາງ ໃນປທີ ີ1 ແລະ ພ ໃຊໃ້ນປຕີ ິ່ ໄປ). 
• ປະຕບິດັຖກືຕອ້ງຕາມມາດຖານການລາຍງານ (ດາ້ນຈ ານວນ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ເວລາ) (ຢິ່ າງໜອ້ຍ

ໄດໃ້ນລະດບັປານກາງ ໃນປທີ ີ1 ແລະ ພ ໃຊໃ້ນປຕີ ິ່ ໄປ). 
• ໃນປທີ ີ1 ຢິ່ າງໜອ້ຍ 50% ຂອງກດິຈະກ າແຜນປໄີດສ້ າເລດັ. ໃນປທີ ີ2 ແລະຕ ິ່ ໄປຢິ່ າງໜອ້ຍ 70% 

ຂອງແຕິ່ ລະກດິຈະກ າແຜນປໄີດສ້ າເລດັ. 
• ເປົາ້ໝາຍຂອງຜນົຮບັໃນປທີີິ່ ພວມປະຕບິດັນັນ້ ໄດມ້ກີານວດັແທກ, ປະເມນີຜນົ ແລະ ສະແດງໃຫ ້

ເຫນັຄວາມຄບືໜາ້ທີິ່ ຈະສ າເລດັຕາມເປົາ້ໝາຍ. 
• ແຜນວວກ ແລະ ງບົປະມານໃນປໃີໝິ່ ໄດກ້ະກວມ ໂດຍຜິ່ ານທະນາຄານໂລກ ແລະ ເຫນັດຮີບັຮອງ

ໂດຍສະພາບ ລຫິານ ກປສ. 
 
27. ບນັຊກີວດເອກະສານ 

ຈົິ່ ງຮບັປະກນັວິ່ າໄດຄ້ດັຕດິເອກະສານດັິ່ ງຕ ິ່ ໄປນີໂ້ດຍອງີໃສິ່ ຮິ່ າງທີິ່ ສະໜອງໃຫ:້ 
 ຂອບຜນົຮບັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ (ທງັໝດົໄລຍະໂຄງການ) 
 ແຜນງບົປະມານຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍທງັໝດົ (a) ແຍກຕາມອງົປະກອບ ແລະ b) ແຍກປະເພດ). 
 ແຜນວວກລະອວດຂອງປທີ ີ1 ແຍກຕາມອງົປະກອບ. 

□ ແຜນຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ, ຖາ້ຫາກເຮດັໄດ ້
 
ວນັທ ີ:……………….. 

ຮບັຮ  ້ແລະເຫນັດ ີໂດຍ     ສະເໜໂີດຍ:  
 
 
 

□ການກວດແກບ້ດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ໄດສ້ົິ່ ງໄປ ກິ່ ອນການຮບັຮອງນັນ້ບ ິ່ ຈ າເປນັຕອ້ງໄດສ້ົິ່ ງອກີຕືິ່ ມ. ການຮບັຮອງໂດຍຜ ສ້ະເໜ ີ
(SDA) ແລະກປສ (EPF) ໄດມ້ກີານສງັລວມຂ ມ້ ນໄວຂ້າ້ງລຸິ່ ມ. ໃຫມ້ກີານບນັທກຶເລກທເີອກະສານຕວົຢິ່ າງ #20 ແລະ 
ເອກະສານຄດັຕດິ ແລະວນັທີິ່  ໃນການສືິ່ ສານຂອງຫອ້ງການ ກປສ ຕ ິ່ ການປບັປຸງສົິ່ ງໃຫຜ້ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ (SDA). 
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ເອກະສານຄດັຕດິກບັແບບຟອມຄ າຮອ້ງສະຫມກັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 
ຂາ້ງລຸິ່ ມນີແ້ມິ່ ນຕາຕະລາງແມິ່ ບດົທີິ່ ຈ າເປນັຕອ້ງໄດຄ້ດັຕດິກບັບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ: 

A1. ຂອບຜນົໄດຮ້ບັ ໂຄງການຍິ່ ອຍ(ໄລຍະເວລາທງັໝດົ) 
(ກະລະນາເພມີການພດັທະນາຈດຸປະສງົໂຄງການ(PDO)ທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງແລະຕວົຊີວ້ດັຈາກໄລຍະກາງກອບຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງກບັບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍໃນຄ ລ າທ າອດິລວມທງັຄິ່ າເປົາ້ໝາຍ).  

ຈດຸປະສງົການພດັທະນາໂຄງ
ການ: (PDO) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫລ້ະບບົການຄຸມ້ຄອງສ າລບັປິ່ າສະຫງວນແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍສດັປິ່ າ 

ຈດຸປະສງົໂຄງການຍິ່ ອຍ
(SPO)  

ຕວົຊີວ້ດັຜນົໄດຮ້ບັ 
ຫ/ໜ 
 

ແຜນ ຂ ມ້ ນ
ພືນ້ຖານ 

 
ຄິ່ າເປົາ້ໝາຍປະຈ າປ ີ

ຄວາມຖີິ່  
ການລາຍ
ງານ 

ແຫ ິ່ ງຂ ມ້ ນ/ວ ິທີ
ການ 

ຜ ເ້ກບັກ າຂ ມ້ ນ ຜ ຮ້ບັຜດິຊອບການ
ວໄິຈ ແລະ ລາຍ
ງານ 

ບນັລະຍາຍ  
(ນຍິາມຕວົຊີວ້ດັ) 

ປ ີ1 ປ ີ2 ປ ີ3 ປ ີ4 ປ ີ5 ປ ີ6 ປ ີ7 

ໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ພວົພນັກບັຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັຂອງຈດຸປະສງົການພດັທະນາໂຄງການ 

 

% 

ແຜນ              

ດດັປບັແຜນ         

ຕວົຈງິ         
 

# 

ແຜນ              

ດດັປບັແຜນ         
ຕວົຈງິ         

ໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ພວົພນັກບັຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັໄລຍະກາງ 

 

# 

ແຜນ              

ດດັປບັແຜນ         
ຕວົຈງິ         

  ແຜນ              

 # ດດັປບັແຜນ              
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ຈດຸປະສງົການພດັທະນາໂຄງ
ການ: (PDO) ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫລ້ະບບົການຄຸມ້ຄອງສ າລບັປິ່ າສະຫງວນແຫິ່ ງຊາດ ແລະ ບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍສດັປິ່ າ 

ຈດຸປະສງົໂຄງການຍິ່ ອຍ
(SPO)  

ຕວົຊີວ້ດັຜນົໄດຮ້ບັ 
ຫ/ໜ 
 

ແຜນ ຂ ມ້ ນ
ພືນ້ຖານ 

 
ຄິ່ າເປົາ້ໝາຍປະຈ າປ ີ

ຄວາມຖີິ່  
ການລາຍ
ງານ 

ແຫ ິ່ ງຂ ມ້ ນ/ວ ິທີ
ການ 

ຜ ເ້ກບັກ າຂ ມ້ ນ ຜ ຮ້ບັຜດິຊອບການ
ວໄິຈ ແລະ ລາຍ
ງານ 

ບນັລະຍາຍ  
(ນຍິາມຕວົຊີວ້ດັ) 

ປ ີ1 ປ ີ2 ປ ີ3 ປ ີ4 ປ ີ5 ປ ີ6 ປ ີ7 

ຕວົຈງິ         
ຜນົຕວົຊີວ້ດັ ໂຄງການຍິ່ ອຍ (ຕາມອງົປະກອບ) 

ອງົປະກອບທ ີ1 

ຜນົຕວົຊີວ້ດັ ໂຄງການຍິ່ ອຍ ທີ
ສະເພາະ 1: 

# 

ແຜນ              

ດດັປບັແຜນ         
ຕວົຈງິ         

ຜນົຕວົຊີວ້ດັ ໂຄງການຍິ່ ອຍ ທີ
ສະເພາະ 2: 

# 

ແຜນ              

ດດັປບັແຜນ         
ຕວົຈງິ         
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A2.  ງບົປະມານລາຍລະອວດຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍໃນໄລຍະເວລາທງັໝດົ(ຕ ິ່ ອງົປະກອບ) 
ຫວົຂ ໂ້ຄງການຍິ່ ອຍ: 
ຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ 
ວນັທ:ີ 

 

 
 

 
 
 
 
 

Sub-project	title:

SDA:

Date:

DETAILED	BUDGET	TABLE	PER	COMPONENT
Estimated	

cost	($)
SDA	($) Project	($)

SDA* Project* Total SDA Project Total SDA Project Total SDA Project Total SDA Project Total SDA Project Total SDA Project Total

Component	1:	Cp.	title (Please	prepare	a	budget	table	for	each	component)

No.	 Description Unit Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7
Unit	cost	

($)

												-			 																	-			 											-			 																	-			 																	-			

A

Studies,	advisors	and	

technical	assistance

												-			 												-			 																	-			 											-			 																	-			 											-			 														-			 											-			 												-			 												-			 												-			

												-			 												-			 																	-			 											-			 											-			 																	-			 											-			 														-			 											-			 												-			 												-			 												-			

												-			 															-			 																	-			 																	-			 											-			 											-			 																	-			 											-			 														-			 											-			 												-			 												-			 												-			

B Goods/Vehicles 												-			 												-			 															-			 																	-			 																	-			 											-			 											-			 																	-			 											-			 														-			 											-			 												-			 												-			 												-			

C Planning	workshops 												-			 															-			 																	-			 																	-			 											-			 																	-			 																	-			 											-			 														-			 											-			 												-			 												-			 												-			

												-			 												-			 																	-			 																	-			 											-			 											-			 																	-			 											-			 														-			 											-			 												-			 												-			 												-			

												-			 															-			 																	-			 																	-			 											-			 																	-			 																	-			 											-			 														-			 											-			 												-			 												-			 												-			

D Trainings/workshops 												-			 												-			 																	-			 																	-			 											-			 											-			 																	-			 											-			 														-			 											-			 												-			 												-			 												-			

												-			 															-			 																	-			 																	-			 											-			 																	-			 																	-			 												-			 														-			 											-			 												-			 												-			 												-			

												-			 												-			 																	-			 																	-			 											-			 											-			 																	-			 											-			 														-			 											-			 												-			 												-			 												-			

E
Incremental	Operating	
Costs	(IOC)

																	-			 												-			 												-			 												-			 																	-			 																	-			 											-			 											-			 																	-			 											-			 														-			 											-			 												-			 												-			 												-			

Grand	Total	Base	Cost:	 												-			 															-			 																	-			 																	-			 											-			 																	-			 																	-			 												-			 														-			 															-			 												-			 												-			 												-			

												-			 												-			 												-			 																	-			 																	-			 											-			 											-			 																	-			 											-			 														-			 											-			 												-			 												-			 												-			
F Contingencies	 % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 												-			 															-			 																	-			 																	-			 											-			 																	-			 																	-			 												-			 														-			 															-			 												-			 												-			 												-			

Grand	Total	Full	Cost:	 												-			 															-			 																	-			 																	-			 											-			 																	-			 																	-			 												-			 														-			 															-			 												-			 												-			 												-			

*SDA	includes	SDA	and	other	cofinancing.	Project	refers	to	EPF	funding	using	WB	funds.

20120-212014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
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A3. ແຜນກດິຈະກ າລະອວດຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍສ າລບັ 01 ປ ີຂອງ (ອງົປະກອບທງັໝດົ) 
ຫວົຂ ໂ້ຄງການຍິ່ ອຍ: 
ຜ ສ້ະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ 
ວນັທ:ີ 

ແຜນກດິຈະກ າສ າລບັ 01 ປ ີ
ຜນົຮບັ ກດິຈະກ າ ໜາ້ວວກ ຜ ຮ້ບັຜດິຊອບ ສກົປ ີ2014 - 2015 ຄ າຄດິເຫນັ ສະຖານະ 

ງວດ 1 ງວດ 2 ງວດ 3 ງວດ 4 
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ເອກະສານຄດັຕດິ C – ບດົລາຍງານການປະເມນີບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ 

 

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
 
 

C1. ຮິ່ າງສະຫ ຸບສງັລວມການທບົທວນບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ 
 
ແບບຟອມນີຈ້ະຖກືໃຊພ້າຍໃນຫອ້ງການກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ຜ ປ້ະສານງານໂຄງການຍິ່ ອຍ/ຜ ແ້ນະນ າ) ສ າລບັການທບົ
ທວນຮິ່ າງບດົສະເໜຄີັງ້ທ ີ1 ແລະ ການສນົທະນາ ກບັ ຜ ປ້ະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍເພຶິ່ ອໃຫແ້ນິ່ ໃຈວິ່ າບດົສະເໜມີຄີວາມຈະແຈງ້ ແລະ ມຄຸີນ
ນະພາບກິ່ ອນຈະຍືິ່ ນສະເໜຕີ ິ່ ຄະນະວຊິາການສ າລບັໂຄງການປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ 

 
ຊືິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍ/ຜ ຈ້ດັຕັງ້ໂຄງການຍິ່ ອຍ: ……………………………………………………… 
ວນັອາ້ງອງີໃນການຮິ່ າງບດົສະເໜ:ີ ……………………………………………….  
 

ລາຍການບດົສະເໜີ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ຄ າເຫນັຂອງຫອ້ງການ ກປສ/
ຜ ແ້ນະນ າ  

ຜ ປ້ະຕບິດັໂຄງການ
ຍິ່ ອຍຕອບຮບັ  

ການສະຫ ຸບ 

1. ຜ ຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ (SDA) 

   

2. ຜ ປ້ະສານງານໂຄງການຍິ່ ອຍ    
3. ຂອບເຂດຂອງລະດບັ 
 

   

4. ຊືິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍ    
5. ຈ ານວນເງນິທີິ່ ຂ  (US$m) 
(ປະມານ) 

   

6. ສດິໃນການໄດຮ້ບັກອງທນຶ
ຂອງ ກປສ  

   

7a. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ    
8. ໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ພວົພນັເຖງິ
ຂະແໜງການ ແລະ ສະຖາບນັ, 
ສິິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ບຸລມິະສດິ 

   

9. ຈດຸປະສງົໂຄງການຍິ່ ອຍ    
10. ນະໂຍບາຍລດັຖະບານ/
ແຜນ/ຍຸດທະສາດ ຖກືສະໜບັ
ສະນ ນໂດຍໂຄງການຍິ່ ອຍ 
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11. ຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການໃນ
ລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ລະດບັ
ໂລກ 
 

   

12. ຕວົຊີວ້ດັຜນົໄດຮ້ບັໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ 

   

13. ຜນົຜະລດິຫ ກັໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ 

   

14. ອງົປະກອບ ແລະ 
ກດິຈະກ າຕິ່ າງໆຂອງໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ:  
[ຜ ຈ້ດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ຜ ຄຸ້ມ້
ຄອງການເງນິຈະທບົທວນແຜນ
ງບົປະມານປະຈ າປໂີດຍອງົ
ປະກອບ ແລະ ໂດຍປະເພດ
ການເບກີຈິ່ າຍ ແລະ ຜ ຕ້ດິຕາມ 
ແລະ ປະເມນີຜນົຈະທບົທວນ
ຄວາມສະໝ ິ່ າສະເໝຂີອງຜນົ
ຜະລດິ, ຜນົໄດຮ້ບັ, ຕວົຊີວ້ດັ
ຕິ່ າງໆເພຶິ່ອໃຫສ້ອດຄອ້ງກບັຄ ິ່ ມ ື
ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ] 
 

   

15. ຜ ໄ້ດຮ້ບັປະໂຫຍດໂດຍກງົ
ຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 

   

16. ວນັສະເໜເີລີິ່ ມຕົນ້ໂຄງການ    
17. ວນັສະເໜສີິນ້ສຸດໂຄງການ    
18. ການເງນິຮິ່ ວມ    
19. ເສມີສາ້ງໂຄງການທີິ່ ກ າລງັ
ດ າເນນີ ແລະ ທີິ່ໄດວ້າງແຜນໄວ ້
ແລວ້ 

   

20. ການກະກວມຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ  

   

21. ສງັລວມງບົປະມານ     
22. ຄວາມຍນືຍງົ    
23. ແຜນຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ 
ແລະ ສງັຄມົ 

   

24. ຂອບການຮິ່ ວມມຂືອງຊຸມ
ຊນົ  

   

25. ບນັຫາບດົບາດຍງິຊາຍ
(ການເຊຶິ່ ອມໂຍງ) 

   

26. ການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ
ປະຈ າປໄີດມ້ກີານຕກົລງົ 
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27. ບນັຊເີອກະສານ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
======000====== 

 
C2. ບດົລາຍງານການປະເມນີ ບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ 

 
ຟອມນີປ້ະກອບດວ້ຍ 6 ພາກ:  

• ພາກ A: ການອະທບິາຍກິ່ ວວກບັໂຄງການຍິ່ ອຍ (ທີິ່ ຈະຖກືກະກວມໂດຍພະນກັງານຫອ້ງການກອງທນຶປກົປກັ
ຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ)  

• ພາກ B: ການສະຫ ຸບສງັລວມການປະເມນີ (ທີິ່ ຈະຖກືກະກວມໂດຍພະນກັງານຫອ້ງການກອງທນຶປກົປກັຮກັສາ
ສິິ່ ງແວດລອ້ມ)  

• ພາກ C: ຄ າເຫນັຜ ອ້ ານວຍການຫອ້ງການກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ຈະຖກືກະກວມໂດຍ
ຜ ອ້ ານວຍການຫອ້ງການ ກປສ) 

• ພາກ D: ການຕດັສນິໃຈຂອງຄະນະວຊິາການສ າລບັໂຄງການປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ (ຈະຖກືບນັທກຶຫ ງັຈາກ
ກອງປະຊຸມຂອງຄະນະວຊິາການສ າລບັໂຄງການປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ) 

• ພາກ E: ການເຫນັດໂີດຍທະນາຄານໂລກ ຫ  ືຄ າເຫນັຕິ່ າງໆໄດມ້ກີານບນັທກຶໄວ ້ແລະ ໄດມ້ກີານຕດິຕາມໂດຍ
ຜ ອ້ ານວຍການຫອ້ງການ ກປສ  

• ພາກ F: ການອະນຸມດັຂອງສະພາບ ລຫິານ ກປສ/ການຮບັຮອງ  
 

ກະລຸນນາຕຶິ່ ມຂ ມ້ ນໃນສອງຖນັຕ ິ່ ໄປນີ.້  
 
ພາກ (A) ຟອມສະໝກັທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ຄດັຕດິຟອມທີິ່ ສມົບ ນ) 
 
ພາກ (B) ການສະຫ ຸບສງັລວມການປະເມນີ (ທີິ່ ຈະຖກືກະກວມໂດຍພະນກັງານຫອ້ງການກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ)  
 
ຄ າເຫນັ ການອະທບິາຍ  
 
(B1) ແບບ/ເຕກັນກິ 
 

 

B1.1 ໂຄງການຍິ່ ອຍເປນັໄປຕາມຫ ກັເກນທີິ່ມສີດິບ ິ່? (ແມິ່ ນ ຫ  ື
ບ ິ່ແມິ່ ນ) 

 

• ສະໜບັສະໜ ນນະໂຍບາຍລດັຖະບານ ແລະ ແຜນທາງ
ການ (ຫ ກັເກນ a) 

 

• ປະກອບສິ່ ວນໃຫຢ້ິ່ າງນອ້ຍ 1 ຕວົຊີວ້ດັຫ ກັຂອງຜນົໄດຮ້ບັ 
ແລະ ຢິ່ າງນອ້ຍ 1 ຕວົຊີວ້ດັຜນົໄດຮ້ບັລະດບັກາງ (ເບິິ່ ງ
ກອບຜນົໄດຮ້ບັ) (ຫ ກັເກນ b) 
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• ປະກອບສິ່ ວນໃຫຜ້ນົໄດຮ້ບັໃນລະດບັພາກພືນ້ ເຊັິ່ນ ການ
ຮິ່ ວມມຂືາ້ມຜິ່ ານແດນ, ການສົິ່ ງຄວາມຮ  ້ຫ  ືການປອ້ງກນັ
ການຄາ້ຂາຍສດັປິ່ າແບບຜດິກດົໝາຍ (ຫ ກັເກນ c) 

• ສອດຄິ່ ອງກບັພ ມສນັຖານຂອງໂຄງການ (ລະດບັສ ນກາງ 
ແລະ ແຂວງເປົາ້ໝາຍ: ບ ລຄິ າໄຊ, ຄ າມິ່ ວນ, ຫວົພນັ, 
ຊວງຂວາງ, ຫ ວງພະບາງ, ສະຫວນັນະເຂດ, ວວງຈນັ 
ແລະ ໄຊສມົບ ນ) (ຫ ກັເກນ d) 

 

• ເໝາະສມົກບັຊິ່ ອງທາງການໃຫທ້ນຶຂອງ ກປສ 
(ນະໂຍບາຍ, ຊວີະນາໆພນັ) (ຫ ກັເກນ e)  

 

• ບ ິ່ລວມກດິຈະກ າໃນເຊງີລບົເຂົາ້ໃນຄ ິ່ ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການ (ຫ ກັເກນ f) 

 

B1.2 ຕວົຊີວ້ດັຜນົໄດຮ້ບັ, ຂອບຜນົໄດຮ້ບັ ແລະ ແຜນ
ງບົປະມານປ ີຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍໝັນ້ຄງົບ ິ່? (ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່ແມິ່ ນ) 

 

B1.3 ຈດຸປະສງົ, ອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ າຕິ່ າງໆເໝາະສມົ 
ແລະ ພວົພນັໂຄງການບ ິ່  (PDO and RF)? (ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່
ແມິ່ ນ) 

 

B1.4 ງບົປະມານ, ຊິ່ ວງເວລາ ແລະ ແຜນວວກໂຄງການຍິ່ ອຍເ
ໝາະສມົ ແລະ ເປນັຈງິບ ິ່?(ຄວນເອາົເຂົາ້ປກຶສາຫາກບັທີິ່ປກຶສາ, 
ທງັໝດົຕອ້ງຈະແຈງ້ ແລະ ມກີານປະເມນີ (ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່ແມິ່ ນ) 

 

B1.5 ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (ບນັຫາ ແລະ/ຫ ກືານເຊືິ່ອມໂຍງ) ໄດມ້ີ
ການພຈິາລະນາບ ິ່ ໃນໂຄງການຍິ່ ອຍ (ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່ແມິ່ ນ) 

 

B1.6 ຄວາມຍນືຍງົໄດມ້ກີານພຈິາລະນາບ ິ່ ໃນໂຄງການຍິ່ ອຍ? 
(ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່ແມິ່ ນ) 

 

B1.7 ໄດມ້ກີານພຈິາລະນາເຖງິເລຶິ່ອງການປະສານງານ ແລະ 
ການຮິ່ ວມມທືີິ່ມປີະສດິທພິາບບ ິ່ກບັຜ ຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ
ຍິ່ ອຍອຶິ່ນໆທີິ່ກິ່ ວວຂອ້ງ (ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່ແມິ່ ນ) 

 

 
(B2) ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ 
 

 

B2.1 ແຜນຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ 18 ເດອືນຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍໄດມ້ກີານ
ກະກວມບ ິ່  ແລະ ໄດມ້ກີານປະເມນີຈາກ ພະນກັງານຫອ້ງການ 
ກປສ ບ ິ່? (ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່ແມິ່ ນ) 

 

B2.2 ໂຄງການຍິ່ ອຍໄດມ້ກີານກະກວມແຜນຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງບ ິ່  
ແລະ ໄດຮ້ວກຮອ້ງໃຫມ້ກີານຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງບ ິ່? (ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່
ແມິ່ ນ) 

 

B2.3 ຫອ້ງການກອງທນຶ ກປສ ໄດມ້ກີານປະເມນີຄວາມ
ສາມາດໃນການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍບ ິ່? ຫອ້ງການ 
ກປສ ໄດມ້ກີານຝກຶອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານໂຄງການຍິ່ ອຍບ ິ່? 
(ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່ແມິ່ ນ) 

 

B2.4 ຫອ້ງການ ກປສ ຖາມຄວາມເຫນັດຈີາກທະນາຄານໂລກ
ບ ິ່ ເພຶິ່ອມອບການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ສ າລບັການຊືເ້ຄືິ່ອງທີິ່ມມີ ນຄິ່ າ
ຫ າຍກິ່ ວາ 5,000 ໂດລາ? (ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່ແມິ່ ນ) 
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(B3) ການຄຸມ້ຄອງການເງນິ 
 
B3.1 ແຜນງບົປະມານຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍໄດມ້ກີານກະກວມ
ຕາມອງົປະກອບ ແລະ ຕາມປະເພດການຈິ່ າຍແລະ ໄດຖ້ກືທບົ
ທວນໂດຍພະນກັງານຫອ້ງການ ກປສ ບ ິ່? (ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່ແມິ່ ນ) 

 

B3.2 ຫອ້ງການ ກປສ ໄດມ້ກີານຝກຶອບົຮມົໃຫພ້ະນກັງານ
ໂຄງການຍິ່ ອຍບ ິ່ ? (ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່ ແມິ່ ນ) 

 

 
(B4) ການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕິ່ າງໆ 
 

 

B4.1 ແຜນຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ຂອງໂຄງການ
ຍິ່ ອຍໄດມ້ກີານກະກວມບ ິ່? ມກີານປະເມນີບ ິ່?(ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່
ແມິ່ ນ) 

 

B4.2 ກອບຄວາມຮິ່ ວມມຂືອງຊຸມຊນົໄດມ້ກີານກະກວມ/ປະ
ເມນີບ ິ່? (ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່ແມິ່ ນ) 

 

B4.3 ພະນກັງານຫອ້ງການ ກປສ ໄດມ້ກີານຝກຶອບົຮມົກິ່ ວວ
ກບັການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕິ່ າງໆໃຫພ້ະນກັງານໂຄງການຍິ່ ອຍ
ບ ິ່ ? (ແມິ່ ນ ຫ ືບ ິ່ ແມິ່ ນ) 

 

 
(B5) ການກວມພອ້ມ  
 

 

B5.1 ພະນກັງານຫອ້ງການ ກປສ ໄດມ້ກີານຝກຶອບົຮມົກິ່ ວວ
ກບັການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໃຫພ້ະນກັງານໂຄງການ
ຍິ່ ອຍບ ິ່  (ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່ແມິ່ ນ) 

 

B5.2 ການປະເມນີທນຶທີິ່ຈະເຮດັວວກໃນປຕີ ິ່ ໄປທີິ່ ໄດລ້ະບຸໃນ
ບດົສະເໜຂີ ທ້ ີ26 ໄດມ້ກີານສນົທະນາ ແລະ ເຫນັດ ີ(ແມິ່ ນ ຫ  ື
ບ ິ່ແມິ່ ນ) 

 

B5.3 ຮິ່ າງຂ ຕ້ກົລງົທນຶໂຄງການຍິ່ ອຍໄດມ້ກີານສນົທະນາ ແລະ 
ເຫນັດ?ີ (ແມິ່ ນ ຫ  ືບ ິ່ແມິ່ ນ) 

 

B5.4 ທມີຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍພອ້ມແລວ້ບ ິ່ສ າລບັ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ? (ມພີະນກັງານຫ ກັ, ມຮີິ່ າງຂອບ
ວວກ) (ແມິ່ ນ, ບ ິ່ແມິ່ ນ, ແມິ່ ນບາງສິ່ ວນ) 

 

 
ພາກ (C) ຄ າເຫນັຜ ອ້ ານວຍການຫອ້ງການກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ຈະຖກືກະກວມໂດຍຜ ອ້ ານວຍການຫອ້ງການ 
ກປສ) 
 
ຄ າເຫນັ ການອະທບິາຍ 
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C1 ໂຄງການຍິ່ ອຍມສີິ່ ວນຮິ່ ວມໃນການພດັທະນາຈດຸປະສງົ
ຂອງໂຄງການ (ສ າຄນັຫ າຍ, ສ າຄນັ, ປານກາງ)4 

ສ າຄນັຫ າຍ 
ສ າຄນັ 
ປານກາງ 

 

 

C2 ການກວມພອ້ມຂອງຜ ສ້ະເໜໂີຄງການໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ (ພອ້ມ, ບ ິ່ ທນັພອ້ມ ຫ  ືພອ້ມກບັຄ າ
ຄດິເຫນັ) 
 

ພອ້ມ 
ບ ິ່ ພອ້ມ 
ພອ້ມກບັຄ າຄດິເຫນັກິ່ ວວກບັ:  

1. ງບົປະມານ/ໄລຍະເວລາ: ……………… 
2.ການກະກວມການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ……….. 
3.ການຕວມພອ້ມຂອງທມີໂຄງການຍິ່ ອຍ … 
4.ພາຫະນະ…………………………… 
5.ການດ ແລ ການຝກຶອບົຮມົ/ທນຶ…………… 
6.ອຶິ່ ນໆ ………………………………….. 

 

 
 

C3 ການສະເໜແີນະຕ ິ່ ຄະນະກ າມະການທາງດາ້ນເຕກັນກິ 
(ອະນຸມດັ, ບ ິ່ ອະນຸມດັ ຫ  ືອະນຸມດັກບັຄ າເຫນັ) 

ອະນຸມດັ 
ບ ິ່ ອະນຸມດັ 
ອະນຸມດັກບັຄ າເຫນັ  

 

  
  
  
  
  
  

 
 
ພາກ (D) ການຕດັສນິໃຈຂອງຄະນະວຊິາການສ າລບັໂຄງການປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ (ຈະຖກືບນັທກຶຫ ງັຈາກກອງປະຊຸມຄະນະວຊິາການ
ສ າລບັໂຄງການປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ) 
ການຕດັສນິໃຈ ຄ າເຫນັຕິ່ າງໆ (ຖາ້ມ)ີ: (i) ສອດຄິ່ ອງກບັນະໂຍບາຍ, ແຜນ ແລະ ຍຸດທະ

ສາດ; (ii) ງບົປະມານ/ໄລຍະເວລາ, (iii) ການກະກວມການຈດັຕັງ້
                                                 
 
 
 
4 “ສ າຄນັຫ າຍ” ໝາຍເຖງິໂຄງການຍິ່ ອຍມຄີວາມຈ າເປນັສ າລບັການສ າເລດັຢິ່ າງນອ້ຍ 2 ຕວົຊີວ້ດັຫ ກັຂອງຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການ ແລະ 1 ຕວົຊີວ້ດັລະດບັກາງ;  “ສ າຄນັ” 
ໝາຍເຖງິໂຄງການຍິ່ ອຍໄດປ້ະກອບສິ່ ວນເພຶິ່ ອບນັລຸເປົາ້ໝາຍ 1 ຕວົຊີວ້ດັຫ ກັຂອງຈດຸປະສງົໂຄງການ; “ປານກາງ” ໝາຍເຖງິໂຄງການຍິ່ ອຍມຄີວາມສ າຄນັສ າລບັການຍກົສ ງ
ການມສີິ່ ວນຮິ່ ວມຂອງຜ ມ້ສີິ່ ວນໄດສ້ິ່ ວນເສຍ 
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ປະຕບິດັ, (iv) ພາຫະນະ, (v) ທນຶ, (vi) ການຕວມພອ້ມຂອງທມີ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ, ແລະ  (vii) ອຶິ່ນໆ 

ອະນຸມດັ 
ບ ິ່ ອະນຸມດັ 
ອະນຸມດັກບັຄ າເຫນັ  

 

 
ພາກ (E) ການຕດັສນິໃຈຂອງສະພາບ ລຫິານກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ຈະຖກືບນັທກຶຫ ງັຈາກກອງປະຊຸມ) 
ການຕດັສນິໃຈ ຄ າເຫນັຕິ່ າງໆ (ຖາ້ມ)ີ 

ອະນຸມດັ 
ບ ິ່ ອະນຸມດັ 
ອະນມຸດັກບັຄ າເຫນັ 

 

 

 

ພາກ (F) ການຕດັສນິໃຈຂອງທະນາຄານໂລກ  
ການຕດັສນິໃຈ ຄ າເຫນັຕິ່ າງໆ (ຖາ້ມ)ີ 

ອະນຸມດັ 
ບ ິ່ ອະນຸມດັ 
ອະນຸມດັກບັຄ າເຫນັ 
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ເອກະສານຄດັຕດິ  D – ແບບຟອມປະເມນີໂຄງການຍິ່ ອຍສ າລບັຄະນະວຊິາການສ າລບັໂຄງການ ປິ່ າສະຫງວນ ແລະ 
ສດັປິ່ າ  (TC) 

 

 
ສາທາລະນະລດັປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
 

ແບບຟອມປະເມນີໂຄງການ 
 

(ຄະນະວຊິາການເປນັຜ ປ້ະກອບຟອມດັິ່ ງກິ່ າວນີ)້ 
 
ຜ ຮ້ອ້ງຂ : ຊືິ່ ຄ າຮອ້ງ: 

 
ເລກທຄີ າຮອ້ງ: 

ປະເພດການຊິ່ ວຍ
ເຫ ອື: 

ກອງທນຶຍິ່ ອຍ ປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ   
 

ກອງທນຶຍິ່ ອຍ ຊວີະນາໆ
ພນັ     
 

ງບົປະມານທີິ່ ຮອ້ງຂ :  
 
ຕາຕະລາງປະເມນີ 
 ກວດວິ່ າແມິ່ ນຫ ບື ິ່ ແມິ່ ນ 

ແມິ່ ນ ບ ິ່ ແມິ່ ນ 
ປະກອບສິ່ ວນຕ ິ່ ຈດຸປະສງົການພດັທະນາຂອງໂຄງການບ ?   
ຈດຸປະສງົເໝາະສມົແລະຈະແຈງ້ບ ?   
ຜນົທີິ່ ຈະໄດຮ້ບັ ເໝາະສມົແລະຈະແຈງ້ບ ?   
ການອອກແບບເຕກັນກິແລະກດິຈະກ າ ເໝາະບ ?   
ໂຄງການຍິ່ ອຍແມິ່ ນສອດຄິ່ ອງກບັແຜນຍຸດທະສາດ,ນະໂຍບາຍຂອງຊາດ ແລະ ທອ້ງຖິິ່ ນ, ແລະ 
ເປນັບ ລມິະສດິບ ? 

  

ເປນັແຜນປະຈ າປສີກົງບົປະມານທີິ່ ຊດັເຈນ ແລະ ເປນັທີິ່ ພ ໃຈບ ?   
ກອບຜນົໄດຮ້ບັຈະແຈງ້ ແລະ ພ ໃຈບ ?   
ແຜນຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ ຈະແຈງ້ແລະພ ໃຈບ ?   
ການກະກວມການດ າເນນີຢິ່ າງພວງພ ແລວ້ບ ?   
ການກວດມາດຕະການປອ້ງກນັສງັຄມົ ພ ໃຈບ ?(ບ ິ່ ໄດນ້ອນຢ ິ່ ໃນກດິຈະກ າທາງລບົບ ?   
ມຄີວາມສິ່ ວງສ າຄນັບ ໃນໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ສະເໜມີາ? ຖາ້ມ,ີ ໃຫເ້ຂາົເຈ ົາ້ອະທບິາຍກິ່ ວວກບັ
ມາດຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົ ແລະ ລວມຢ ິ່ ໃນຂ ສ້ະເໜ ີ

  

ຄ າຄດິເຫນັອືິ່ ນໆ   
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RECOMMENDATIONS: 
 
□ ສົິ່ ງອອກໄປຂາ້ງນອກເພືິ່ ອກວດກາ 
 
□ ສົິ່ ງໃຫ ້ WB ຈກົລງົເຫນັດຮີບັຮອງ  
 
□ ສະເໜໃີຫ ້ SDA ປບັປຸງບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ : 
 

 
ບດົສະເໜໄີດຜ້ິ່ ານການຕລີາຄາ ຈາກສະມາຊກິຄະນະວຊິາການ (ຢິ່ າງໜອ້ຍ 3 ທິ່ ານ):    
ຊືິ່  ແລະ ນາມສະກຸນ : (1)            
ໜາ້ທີິ່ ຮບັຜດິຊອບ: 
ວນັທ:ີ 
ລາຍເຊນັ: 
 
ຊືິ່  ແລະ ນາມສະກຸນ : (2)            
ໜາ້ທີິ່ ຮບັຜດິຊອບ: 
ວນັທ:ີ 
ລາຍເຊນັ: 
 
 
ຊືິ່  ແລະ ນາມສະກຸນ : (3)            
ໜາ້ທີິ່ ຮບັຜດິຊອບ: 
ວນັທ:ີ 
ລາຍເຊນັ: 
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ເອກະສານຄດັຕດິ E - ກອບການຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ກນົໄກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 

ກປສ/ຄປສ ເປນັຜ ຮ້ບັຜດິຊອບເພືິ່ ອຮບັປະກນັໃຫປ້ະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະ ສງັຄມົ. 
ທຸກໂຄງການຍິ່ ອຍ ຈະໄດກ້ວດຕາມບນັທດັຖານຂອງການກວດດາ້ນນະໂຍບາຍສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 
(ຕາຕະລາງ 2 ແລະ ຮ ບ 1 ແລະ 2) ແລະ ຜນົທີິ່ ອອກມາກ ຈະໄດເ້ຮດັເປນັເອກະສານ ໂດຍນ າໃຊແ້ບບຟອມ (A1, 
A2 ຫ  ືA3) ທີິ່ ໄດມ້ໃີນເອກະສານຂດັຕດິ A. ການກວດຜິ່ ານດາ້ນນະໂຍບາຍສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ຄວນເຮດັ
ແລວ້ກິ່ ອນສະເໜໃີຫຄ້ະນະກ າມະການປະເມນີຜນົໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ຄະນະວຊິາການສ າລບັໂຄງການປິ່ າ
ສະຫງວນ ແລະ ສດັປິ່ າ ແລະ ຜ ກ້ວດກາພາຍນອກ (ຖາ້ຈ າເປນັ). ເອກະສານທີິ່ ເຮດັຕາມນະໂຍບາຍດັິ່ ງກິ່ າວ ເຊັິ່ ນ 
A1, A2, A3 ແລະ ເອກະສານອືິ່ ນໆ ຕອ້ງໄດຄ້ດັຕດິໃສິ່ ເອກະສານໂຄງການຍິ່ ອຍຕາມທີິ່ ເໝາະສມົ ແລະ ເກບັຮກັ
ສາໄວ.້ ການກວດຜິ່ ານ ຄວນດ າເນນີໂດຍຜິ່ ານການປກຶສາຫາລຢືິ່ າງໃກສ້ດິກບັຜ ຂ້ ທນຶ ຈນົສາມາດຕກົລງົນ າກນັ
ກິ່ ວວກບັບາດກາ້ວຕ ິ່ ໄປແລະ/ຫ ມືາດຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົ. ໃນກ ລະນທີີິ່ ຜ ຂ້ ທນຶບ ິ່ ມຄີວາມສາມາດ ແລະ 
ທນຶຮອນພ  ເພືິ່ ອສາ້ງແຜນ ແລະ ເອກກະສານທີິ່ ຈ າເປນັໃຫແ້ລວ້, ຜ ຂ້ ທນຶອາດຂ ທນຶຂະໜາດນອ້ຍ ເພືິ່ ອປະຕບິດັ
ມາດຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົທີິ່ ຈ າເປນັ. ຕາຕະລາງ 3 ສະຫ ຸບຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງແຕິ່ ລະພາກສິ່ ວນຕົນ້ຕ .  
ຕາຕະລາງ 3 - ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງອງົການຮບັຜດິຊອບໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ກປສ   
 
ຜ ຮ້ບັຜດິຊອບ ຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

ຜ ຂ້ ທນຶ (ຜ ຈ້ດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ) 
 

ໄລຍະກະກວມ: 
 ອິ່ ານເອກະສານນະໂຍບາຍດັິ່ ງກິ່ າວ; 
 ຮບັປະກນັວິ່ າ ບ ິ່ ມກີດິຈະກ າທີິ່ ຫາ້ມຢ ິ່ ໃນບດົສະເໜ ີ(ເບິິ່ ງບນັຊ ີກດິຈະກ າທາງລບົ) 
 ຊອກຮ ຜ້ນົກະທບົທີິ່ ອາດເກດີຂຶນ້ ແລະ ກະກວມມາດຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນທີິ່ ເໝາະສມົ ແລະ ເອ

ກະສານ ແລະ ແຜນທີິ່ ຕອ້ງເຮດັ, ເຊັິ່ ນວທິວີສິະວະກ າແລະ 
 ບວົລະບດັເຮອືນທີິ່ ດ,ີ ແຜນຫ ຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ແຜນດ າເນນີງານຍກົຍາ້ຍຈດັ

ສນັປະຊາຊນົ,  ນະໂຍບາຍຍກົຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາຊນົ, ການປະເມນີຜນົດາ້ນສງັຄມົ, ແຜນ
ພດັທະນາຊນົເຜົິ່ າ ຕາມຄວາມຈ າເປນັ. ດແີທຄ້ວນປກຶສາຫາລກືບັ ກປສ/ຄປສ.  

 ແຜນການ ແລະ ນະໂຍບາຍທີິ່ ສະເໜມີາ ຄວນເອາົມາປກຶສາຫາລກືບັປະຊາຊນົທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
(ທາງລບົ ແລະ ທາງບວກ).  

 ເຜຍີແຜິ່ ເນືອ້ໃນຂອງນະໂຍບາຍສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ແບບເໝາະສມົກບັຕວົຈງິ.   
ໄລຍະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ: 
- ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົເຫນັດນີ າກນັມາ ຄດືັິ່ ງກ ານດົໃນໂຄງການຍິ່ ອຍແລະສະເໜບີດົ

ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ໃຫ ້ກປສ/ຄປສ ເປນັແຕິ່ ລະໄລຍະ.  ເອກະສານດັິ່ ງກິ່ າວ ຄວນເກບັໃນແຟມັເອ ກ
ະສານເພືິ່ ອວິ່ າທະນາຄານໂລກຈະໄດກ້ວດຄນື. 

ກປສ/ຄປສ  ການກວດຜິ່ ານບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍທງັໝດົ ເພືິ່ ອໃຫຖ້ກືກບັນໂຍບາຍດັິ່ ງກິ່ າວ 
 ບນັທກຶທຸກບດົສະເໜແີລະຄ າເຫນັໃນການກວດດັິ່ ງກິ່ າວ 
 ຍກົໃຫເ້ຫນັບນັຫາທີິ່ ຂດັກບັນະໂຍບາຍ ແລະ ສະເໜວີທິກີານແກໄ້ຂ, ຖາ້ມ,ີ ອງີໃສິ່ ການປກຶສາ

ຫາລກືບັຜ ຂ້ ທນຶ ແລະ ປະຊາຊນົທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 
 ຖາ້ຈ າເປນັ, ໃນເວລາດ າເນນີການກວດຜິ່ ານດາ້ນນະໂຍບາຍ ໄປເບິິ່ ງຕວົຈງິໂຄງການຍິ່ ອຍເຫ ົິ່ ານັນ້ 

ຂດັກບັນະໂຍບາຍແນວໃດ ເພືິ່ ອພສິ ດລກັສະນະກາຍະພາບຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍກບັຜນົກະທບົດາ້ນ
ສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະ/ຫ ເືພືິ່ ອຢັງ້ຢນືຂະບວນການປກຶສາຫາລກືບັປະຊາຊນົທີິ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົ 

 ທບົທວນເອກະສານນະໂຍບາຍ ກິ່ ອນສົິ່ ງໃຫທ້ະນາຄານໂລກ 
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 ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫມ້ກີານຕກົລງົນ າກນັລະຫວິ່ າງຊຸມຊນົ ແລະ ຜ ຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ
ຍິ່ ອຍກິ່ ວວກບັມາດຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົດາ້ນນະໂຍບາຍ 

 ຊິ່ ວຍໄທບາ້ນໃນການເຮດັບດົລາຍງານກິ່ ວວກບັມາດຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນ ເຊັິ່ ນ ບດົລາຍງານກິ່ ວວກບັ 
ການເວນຄນືທີິ່ ດນິ ແລະ ບດົລາຍງານ ການຍກົຍາ້ຍ ຈດັສນັປະຊາຊນົ 

 ດ ແລການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຜນຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະມາດຕະການອືິ່ ນໆ; ອາດໃຫກ້ານຊິ່ ວຍ
ເຫ ອືດາ້ນເຕກັນກິສະເພາະ 

- ລງົກວດກາໃນພາກສະໜາມເປນັແຕິ່ ລະໄລຍະ ແລະ ຕດິຕາມຜນົງານ ໂຄງການທີິ່ ຕອ້ງການລະບວບດ າ
ເນນີງານທີິ່ ມມີາດຕະຖານ ໃນໄລຍະທບົທວນໂຄງການຍິ່ ອຍໄລຍະກາງ ແລະ ເວລາຈບົໂຄງການຍິ່ ອຍ 

ທະນາຄານໂລກ ກວດແລະຮບັຮອງເອກະສານຕິ່ າງໆກິ່ ວວກບັນະໂຍບາຍດັິ່ ງກິ່ າວ, ໃຫກ້ານເຫນັດນີ າ ຕາມຄວາມຈ າເປນັ 
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ເອກະສານຄດັຕດິ F – ແບບຟອມກວດນະໂຍບາຍປອ້ງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

 

 
ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
 

ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ກປສ) 
 

 
 
 
ແບບຟອມກວດນະໂຍບາຍປອ້ງກນັສິິ່ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ E1  
 
ຜ ຮ້ອ້ງຂ : ຊືິ່ ຄ າຮອ້ງ: 

 
ເລກທຄີ າຮອ້ງ: 

ປະເພດການຊິ່ ວຍເຫ ອື: 
 
 

ຊວີະນາໆພນັ □ 
ນະໂຍບາຍ □ 
 

ຈ ານວນທີິ່ ຂ : 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຢັງ້ຢນືວິ່ າໂຄງການຍິ່ ອຍນີບ້ ິ່ ໄດກ້ິ່ ວວຂອ້ງກບັກດິຈະກ າ ໃດໜຶິ່ ງໃນ 
ກດິຈະກ າ ທີິ່ ມໃີນບນັຊກີວດສອບຂອງບາດກາ້ວທ ີ1 ຂອງນະໂຍບາຍ ປອ້ງກນັ
ສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ. ໂຄງການຍິ່ ອຍດັິ່ ງ ກິ່ າວນີ ້ຈະບ ິ່ ສາ້ງຜນົກະທບົທີິ່ ບ ິ່ ດີ
ທາງສງັຄມົແລະສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ຈະບ ິ່ ແຕະຕອ້ງຊນົເຜົິ່ າ ດັິ່ ງນັນ້ ຈ ຶິ່ ງບ ິ່ ຈ າເປນັ
ກະກວມແລະຮບັຮອງເອາົ ມາດຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນ.  
 
ກວດຜິ່ ານໂດຍ/ວນັທ:ີ …………………………………………….. 

ວນັທ:ີ 

ໝາຍເຫດ: 
1. ອະທບິາຍຈດຸປະສງົ, ຂອບເຂດ ແລະ ສະຖານທີິ່ ຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 

 
 
 
 
 

SP-Number………………. 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
 

ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ກປສ) 
 
 

 
 
ແບບຟອມກວດນະໂຍບາຍປອ້ງກນັສິິ່ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ E2  
 
ຜ ຮ້ອ້ງຂ : ຊືິ່ ຄ າຮອ້ງ: 

 
ເລກທຄີ າຮອ້ງ: 

ປະເພດການຊິ່ ວຍເຫ ອື: 
 
 

ກອງທນຶຍິ່ ອຍ ຊວີະນາໆພນັ □ 
ກອງທນຶຍິ່ ອຍ ນະໂຍບາຍ □ 
 

ຈ ານວນທີິ່ ຂ : 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຢັງ້ຢນືວິ່ າໂຄງການຍິ່ ອຍນີ ້ບ ິ່ ໄດກ້ິ່ ວວຂອ້ງກບັກດິ ຈະກ າໃດໜຶິ່ ງໃນ ກດິຈະກ າ ທີິ່ ມໃີນ
ບນັຊກີວດສອບຂອງບາດກາ້ວທ ີ1 ຂອງນະໂຍບາຍປອ້ງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ. ໂຄງການ
ຍິ່ ອຍດັິ່ ງກິ່ າວນີ ້ຈະບ ິ່ ແຕະຕອ້ງຊນົເຜົິ່ າ. ຖາ້ໂຄງການຍິ່ ອຍພວົພນັກບັການເວນທີິ່ ດນິຄນືໃນຂະໜ
າດນອ້ຍ, ຕອ້ງໄດເ້ຮດັແຜນດ າເນນີງານຍກົຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາຊນົ (ຕາມທີິ່ ໄດອ້ະທບິາຍໃນເອ
ກະສານຂດັຕດິ ຂ). ຖາ້ມຜີນົກະທບົທີິ່ ບ ິ່ ດທີາງດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົເລກັນອ້ຍ ອືິ່ ນໆ, 
ຕອ້ງໄດເ້ອາົວທິວີສິາວະກ າ ແລະ ການອະນາໄມເຂດກ ິ່ ສາ້ງທີິ່ ດເີຂົາ້ໃນແບບຂອງໂຄງການ ເພືິ່ ອ
ຫ ຸດຜິ່ ອນຫ ຫື ກີລວ້ງຜນົກະທບົດັິ່ ງກິ່ າວ. ລາຍລະອວດຂອງຜນົກະທບົທີິ່ ອາດເກດີຂຶນ້ ແລະ ມາດ
ຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນແມິ່ ນມດີັິ່ ງລຸິ່ ມນີ.້  
 
ກວດຜິ່ ານໂດຍ: …………………………………………………….. 

ວນັທ:ີ 

ໝາຍເຫດ: 
1. ອະທບິາຍໂດຍຫຍ  ້ຈດຸປະສງົ, ຂອບເຂດແລະສະຖານທີິ່ ຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 
2. ອະທບິາຍໂດຍຫຍ  ້ມາດຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົ 

 
 
 
 
 
 
 

SP-Number………………. 
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ຄ າຖາມກວດຜິ່ ານ 
ກດິຈະກ າ ແລະ ງບົປະມານທີິ່ ສະເໜມີາມໃີນອນັຕ ິ່
ໄປນີບ້ ? 

ບ ິ່ ແມິ່ ນ     ບ ິ່ ຮ  ້ ແມິ່ ນ ມາດຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົສະ   ເ
ໜມີາ 

A. ບນັຫາສງັຄມົ   ຖາ້ມ,ີ ເບິິ່ ງບດົແນະນ າໃນCEF.  
 ຖາ້ບ ິ່ ຮ ເ້ກບັຂ ມ້ ນຕືິ່ ມ 

• ການຈ າກດັການເຂົາ້ເຖງິ ຫ  ືນ າໃຊຊ້ບັພະຍາ
ກອນທ າມະຊາດໃນປິ່ າສະຫງວນທີິ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ 

□ □ □ ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ມ້າດຕະການ ຫ ຸດ ຜິ່ ອນ
ຜນົກະທບົ 

• ການຈ າກດັການເຂົາ້ເຖງິ ຫ  ືນ າໃຊຊ້ບັພະຍາ
ກອນທ າມະຊາດໃນປິ່ າສະຫງວນທີິ່ ໄດສ້າ້ງຂຶນ້ 

□ □ □ ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ມ້າດຕະການ ຫ ຸດຜິ່ ອນ
ຜນົກະທບົ 

• ມຂີ ຂ້ດັແຍິ່ ງທາງດາ້ນສງັຄມົທີິ່ ອາດເກດີຂຶນ້
ບ ? 

□ □ □ ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ມ້າດຕະການ ຫ ຸດ ຜິ່ ອນ
ຜນົກະທບົ 

• ອາດພວົພນັກບັຊນົເຜົິ່ າ □ □ □ ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ມ້າດຕະການ ຫ ຸດຜິ່ ອນ
ຜນົກະທບົ 

B. ບນັຫາສິິ່ ງແວດລອ້ມ:   ຖາ້ມ,ີ ເບິິ່ ງບດົແນະນ າໃນESMF.  
ຖາ້ບ ິ່ ຮ ,້ ເກບັກ າຂ ມ້ ນເພີິ່ ມຕືິ່ ມ  .     

• ມວີວກກ ິ່ ສາ້ງນອ້ຍແລະຕອ້ງການມຜີ ຮ້ບັເໝາົ □ □ □ ອະທບິາຍບນັຫາມາດຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນ
ສັນ້ໆ 

• ນ າເຂົາ້ຊະນດິພນັຕິ່ າງຖິິ່ ນ, ແຕິ່ ກ ເອາົມາແລວ້
ໃນເຂດອອ້ມແອມ້ຫ ຮື ວ້ິ່ າໃນແບບດວວກນັນີ ້
ມນັບ ິ່ ຄຸກຄາມຊະນດິພນັພືນ້ເມອືງ 

□ □ □ ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ມ້າດຕະການ ຫ ຸດຜິ່ ອນ
ຜນົກະທບົ 

• ການນ າໃຊຜ້ະລດິຕະພນັປິ່ າໄມ ້ຄຕືດັໄມ,້ ຫາ
ເຄືິ່ ອງປິ່ າຂອງດງົ 

□ □ □ ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ມ້າດຕະການ ຫ ຸດຜິ່ ອນ
ຜນົກະທບົ 

• ປິ່ າສະຫງວນ, ເຂດັສະຫງວນພນັສດັ, ເຂດ
ກນັຊນົ, ຫ ເືຂດອະນຸລກັອືິ່ ນໆ 

□ □ □ ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ມ້າດຕະການ ຫ ຸດຜິ່ ອນ
ຜນົກະທບົ 

• ທີິ່ ດນິບ ລເິວນນ າ້ ແລະ/ຫ  ືເຂດບອບບາງ 
(ໂຮງຮວນ, ໂຮງໝ ແລະອືິ່ ນໆ) 

□ □ □ ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ມ້າດຕະການ ຫ ຸດຜິ່ ອນ
ຜນົກະທບົ 
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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 
 

ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ກປສ) 
 

 
 
ແບບຟອມກວດນະໂຍບາຍປອ້ງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ E3  
 
ຜ ຮ້ອ້ງຂ : ຊືິ່ ຄ າຮອ້ງ: 

 
ເລກທຄີ າຮອ້ງ: 

ປະເພດການຊິ່ ວຍເຫ ອື: 
 
 

ກອງທນຶຍິ່ ອຍ ຊວີະນາໆພນັ □ 
ກອງທນຶຍິ່ ອຍ ນະໂຍບາຍ □ 
 

ຈ ານວນທີິ່ ຂ : 

ຂາ້ພະເຈົາ້ຢັງ້ຢນືວິ່ າໂຄງການຍິ່ ອຍນີ ້ບ ິ່ ໄດກ້ິ່ ວວຂອ້ງກບັກດິຈະກ າໃດໜຶິ່ ງໃນ ກດິຈະກ າ ທີິ່ ມໃີນບນັຊກີວດຂອງບາດກາ້ວທ ີ1 ຂອງ
ນະໂຍບາຍປອ້ງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ. ເຖງິຢິ່ າງໃດກ ິ່ ຕາມ,ການສນົທະນາຕ ິ່ ກບັຜ ສ້ະມກັທີິ່ ມຄີວາມຈ າເປນັເພືິ່ ອຮບັຮອງ
ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕາມມາດຕະການປກົປອ້ງ. 
 
ກວດສອບໂດຍ: (ຊືິ່ , ໜາ້ທີິ່ ຮບັຜດິຊອບ, ວນັທ)ີ:  
 
ຕອ້ງມນີະໂຍບາຍປອ້ງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ:        □ 
(ເຮດັບນັຊ ີແລະ ອະທບິາຍໂດຍຫຍ ແ້ຜນຫ ຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົ) 

ວນັທ:ີ 

ຄ າເຫນັແນະນ າ ເພືິ່ ອປບັປຸງບດົສະເໜໂີຄງການ ກິ່ ອນສະເໜໃີຫຄ້ະນະກວດກາຈາກພາຍນອກ ຫ  ືຄະນະ 
ກ າມະການປະເມນີໂຄງການຍິ່ ອຍ: 
 
 
ກະກວມຮິ່ ວມກບັສະມາຊກິຂອງຊຸມຊນົ/ອງົການຮິ່ ວມງານ 
 
 
 
 
ໝາຍເຫດ: 
 
 

 

SP-Number………………. 
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ຄ າຖາມກວດຜິ່ ານ 
ກດິຈະກ າ ແລະ ງບົປະມານທີິ່ ສະເໜມີາມໃີນ 
ອນັຕ ິ່ ໄປນີບ້ ? 

ບ ິ່ ແມິ່ ນ     ບ ິ່ ຮ  ້ ແມິ່ ນ ມາດຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົສະເໜີ
ມາ 

A. ກວດການປອ້ງກນັສງັຄມົ 
 ໂຄງການຍິ່ ອຍພວົພນັກບັສິິ່ ງຕ ິ່ ໄປນີບ້ ?: 

   ຖາ້ມ,ີ ເບິິ່ ງບດົແນະນ າໃນ CEF.    
ຖາ້ບ ິ່ ຮ ,້ ເກບັກ າຂ ມ້ ນເພີິ່ ມຕືິ່ ມ   

• ການສ ນເສຍທີິ່ ດນິແລະຊບັພະຍາກອນ
ຖາວອນຫ ຊື ົິ່ ວຄາວ ລວມທງັການຈ າກດັການເຂົາ້
ໄປເຖງິຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ໃນປິ່ າສະຫງວນ
ທາງການບ ? 

□ □ □ ອະທບິາຍບນັຫາ ແລະ ມາດຕະການ
ຫ ຸດຜິ່ ອນສັນ້ໆ 

• ມຜີນົກະທບົຕ ິ່ ຊນົເຜົິ່ າບ ິ່ ? □ □ □ ອະທບິາຍບນັຫາ ແລະ ມາດຕະການ
ຫ ຸດຜິ່ ອນສັນ້ໆ 

• ມຂີ ຂ້ດັແຍິ່ ງໃນສດິໃຊນ້ າ້ ແລະ ຂ ຂ້ດັແຍິ່ ງ
ທາງດາ້ນສງັຄມົທີິ່ ຕາມມາ ບ ິ່ ? 

□ □ □ ອະທບິາຍບນັຫາ ແລະ ມາດຕະການ
ຫ ຸດຜິ່ ອນສັນ້ໆ 

• ຕດັທາງເດນີຂອງຄນົແລະສດັບ ? □ □ □ ອະທບິາຍບນັຫາ ແລະ ມາດຕະການ
ຫ ຸດຜິ່ ອນສັນ້ໆ 

• ມຂີ ຂ້ດັແຍິ່ ງທາງດາ້ນສງັຄມົທີິ່ ອາດເກດີຂຶນ້
ຈາກການຄອບຄອງທີິ່ ດນິ ແລະ ການນ າໃຊທ້ີິ່
ດນິ ບ ິ່ ? 

□ □ □ ອະທບິາຍບນັຫາ ແລະ ມາດຕະການ
ຫ ຸດຜິ່ ອນສັນ້ໆ 

• ການຊຸດໂຊມຂອງການທ າມາຫາກນິຫ ເືງ ືິ່ອນ
ໄຂດ າລງົຊວີດິຂອງແມິ່ ຍງິ ຫ  ືຄອບຄວົທີິ່ ທຸກ
ຍາກທີິ່ ສຸດໃນຂງົເຂດບ ລກິານໂຄງການຍິ່ ອຍ? 

□ □ □ ອະທບິາຍບນັຫາ ແລະ ມາດຕະການ
ຫ ຸດຜິ່ ອນສັນ້ໆ 

• ອືິ່ ນໆ: 
…………………………………… 

□ □ □ ອະທບິາຍບນັຫາ ແລະ ມາດຕະການ
ຫ ຸດຜິ່ ອນສັນ້ໆ 

B.ຜນົກະທບົດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມທີິ່ ອາດເກດີ 
  ຂຶນ້ 
• ໂຄງການຍິ່ ອຍຈະກ ິ່ : 

   ຖາ້ມ,ີ ເບິິ່ ງບດົແນະນ າໃນESMF.  
ຖາ້ບ ິ່ ຮ ,້ ເກບັກ າຂ ມ້ ນເພີິ່ ມຕືິ່ ມ  .   
 

• ແຕະຕອ້ງຄຸນນະພາບນ າ້ຕອນລຸິ່ ມ ແລະຈາກ
ນັນ້ແຕະຕອ້ງການນ າໃຊນ້ າ້ທີິ່ ມປີະໂຫຍດຢ ິ່
ຕອນລຸິ່ ມບ ? 

□ □ □ ອະທບິາຍບນັຫາ ແລະ ມາດຕະການ
ຫ ຸດຜິ່ ອນສັນ້ໆ 

• ສວງແລະຂີຝຸ້ິ່ ນຈາກເຄືິ່ ອງຈກັກ ິ່ ສາ້ງ ບ ? □ □ □ ອະທບິາຍບນັຫາ ແລະ ມາດຕະການ
ຫ ຸດຜິ່ ອນສັນ້ໆ 

• ມຄີວາມສິ່ ວງທີິ່ ຈະມດີນິຖກືເສາະໄຫ ? □ □ □ ອະທບິາຍບນັຫາ ແລະ ມາດຕະການ
ຫ ຸດຜິ່ ອນສັນ້ໆ 

• ມມີນົລະພດິໃດໜຶິ່ ງແລະຄວາມສິ່ ວງຕ ິ່
ສຸກຂະພາບຂອງຄນົບ ? 

□ □ □ ອະທບິາຍບນັຫາ ແລະ ມາດຕະການ
ຫ ຸດຜິ່ ອນສັນ້ໆ 

C. ຂ ສ້ງັເກດອືິ່ ນໆ 
 
 
 

    

D. ສະຫ ຸບແລະຂ ແ້ນະນ າ: 
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ລາຍເຊນັ: 
 
ເຈ ົາ້ຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ: 
 
 
 
 
ຊືິ່ : ....................................... 
ຕ າແໜິ່ ງ: ............................... 
ວນັທ:ີ .................................. 

    
 
ຜ ປ້ະສານງານປອ້ງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມ
ແລະສງັຄມົຂອງ ກປສ/ຄປສ 
 
 
ຊືິ່ : ..................................... 
ຕ າແໜິ່ ງ: ............................... 
ວນັທ:ີ .................................. 
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ເອກະສານຄດັຕດິ G - ຕວົຢິ່ າງຮິ່ າງສນັຍາ  

 
 

ສາທະລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

 
 

 
ສນັຍາຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

 
ອງີຕາມຈດຸປະສງົຂອງກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ (ກປສ) ໂດຍສະເພາະແມິ່ ນໂຄງການ

ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ ໄລຍະ 2 )ຄສລ2 ( ໃຫທ້ນຶໂດຍທະນາຄານໂລກ ແລະ  
 ອງີຕາມໃບສະເໜຂີອງ ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່ າໄມ ້ເລກທີ  1797/ ກຄຊປ ລງົວນັທ ີ 05 ທນັວາ 
2014  
 

ກປສ ໃນນາມອງົການສະໜອງທນຶ, ຢ ິ່ ຕກຶ 100, ຖະໜນົສດີ າດວນ, ນະຄອນຫ ວງວວງຈນັ, ສປປລາວ, 
ໂທລ: (021) 251947, ແຟກັ: (021) 251946 (ຕ ິ່ ໄປເອີນ້ວິ່ າອງົການສະໜອງທນຶ) 

ແລະ 
 

ກມົຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນປິ່ າໄມ,້ ໃນຈດຸປະສງົຂອງສນັຍາສະບບັນີ ້ຊຶິ່ ງເອີນ້ວິ່ າ “ອງົການຮບັຜດິຊອບ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ” ຢ ິ່  ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ  ,ຖະໜນົຂຸນບ ລມົ ,ບາ້ນທົິ່ ງຂນັຄ າ,
ເມອືງຈນັທະບ ລີ , ນະຄອນຫ ວງວວງຈນັ  ສປປລາວ, ໄປສະນ ີ 2932 ໂທລ: 216921021  ແຟກັ: 

___________  
 

ໄດຕ້ກົລງົເຫນັດນີ າກນັດັິ່ ງນີ:້ 
ມາດຕາ 1: ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ: 
ເລກທໂີຄງການຍິ່ ອຍ: PICE-001 
ຊືິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍ  ການສາ້ງຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບນັໃນການຄຸມ້ຄອງປິ່ າສະຫງວນ ແລະ ປິ່ າປອ້ງກນັ ແລະ 
ການອະນຸລກັສດັປິ່ າ 
ທີິ່ ຢ ິ່ ຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ  ນະຄອນຫ ວງວວງຈນັ  
ມ ນຄິ່ າໂຄງການຍິ່ ອຍ   19,979,520,000ກບີຖວ້ນ (ສບິເກົາ້ຕືເ້ກ ົາ້ຮອ້ຍເຈດັສບິເກົາ້ລາ້ນຫາ້ແສນຊາວພນັກບີ) 
 
ມາດຕາ 2: ສດິແລະໜາ້ທີິ່ຂອງແຕິ່ ລະຝິ່ າຍ  
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ກ.  ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ 

2.1. ຈະມໜີາ້ທີິ່ ຮບັຜດິຊອບໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຕດິຕາມກວດກາແລະຄຸມ້ຄອງ ໂຄງການ
ຍິ່ ອຍຕາມ ທີິ່ ລະບຸໃນບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ, ລາຍລະອວດຂອງໂຄງການ ຍິ່ ອຍ, 
ຕາຕະລາງຈດັ ຕັງ້ປະຕບິດັແລະມ ນຄິ່ າ ທີິ່ໄດລ້ະບຸໄວໃ້ນສນັຍາ ແລະ ບນັດາ ເອກະສານຄດັ
ຕດິຕິ່ າງໆ. ໂດຍສະເພາະແລວ້, ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ ຈະຮບັຮອງ, ເຮດັໃຫ ້
ມຜີນົສກັສດິ ແລະ ຕະຫ ອດການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ ຈະຈດັຕັງ້ແຜນວວກ, ແຜນ
ງບົປະມານ, ແຜນຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງແລະແຜນຕດິຕາມກວດກາ ໃຫເ້ປນັທີິ່ ພ ໃຈຂອງອງົການສະ
ໜອງທນຶ. 

2.2. ຈະປະຕບິດັ ຕາມດ າລດັປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ຂອງລດັຖະບານ 
ສປປ ລາວ ທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ. 

2.3. ຈະປະຕບິດັຕາມ “ບດົ/ຂ ແ້ນະນ າ” ທີິ່ ມໃີນນະໂຍບາຍປອ້ງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຂອງ 
ຄປສ ແລະ ຄ ິ່ ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍຂອງ ຄປສ, ຕາມສະບບັທີິ່ ສະໜອງໃຫແ້ລະ
ສະບບັທີິ່ ໄດຮ້ບັການປບັປຸງໂດຍ ຄປສ. ໃນກ ລະນທີີິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍ ພວົພນັກບັການເວນທີິ່
ດນິຄນືເລກັນອ້ຍ, ການຈ າກດັການເຂົາ້ໄປຫາຊບັພະຍາກອນ, ຊນົເຜົິ່ າຫ ວືວກກ ິ່ ສາ້ງເລກັນອ້ຍ
, ຈະໄດປ້ະຕບິດັຕາມກອບນະໂຍບາຍຍກົຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາຊນົ, ກອບນະໂຍບາຍຊນົເຜົິ່ າ
ແລະ ວທິວີສິະວະກ າ ແລະ ຄຸມ້ຄອງທີິ່ ດ ີທີິ່ ໄດກ້ ານດົໃນຂອບປອ້ງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ
ສງັຄມົ. 

2.4. ຈະປະຕບິດັຕາມລະບວບການຈດັຈາ້ງ/ຈດັຊື,້ ການຄຸມ້ຄອງການເງນິທີິ່  ຄປສ ແນະນ າທາງ
ການ ແລະ ໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນຄ ິ່ ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍແລະຄ ິ່ ມອືືິ່ ນໆທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງຂອງ 
ຄປສ. ອນັນີລ້ວມເອາົການປະຕບິດັຕາມນະໂຍບາຍແລະລະບວບຂອງ ກປສ ກິ່ ວວກບັການ
ນ າໃຊລ້ດົທີິ່ ເຊົິ່ າມາຫ ຊື ືເ້ອາົເພືິ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກ າໂຄງການຍິ່ ອຍ. 

2.5. ຈະສົິ່ ງພະນກັງານໂຄງການຍິ່ ອຍ ທີິ່ ຮບັຜດິຊອບການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ ອຍ (ພະນກັ ງານທີິ່
ພວົພນັກບັການຄຸມ້ຄອງໂຄງການແລະລາຍງານກດິຈະກ າ, ພະນກັງານການເງນິແລະຈດັຊືຈ້ດັ
ຈາ້ງ) ເຂົາ້ຮິ່ ວມການຝກຶອບົຮມົທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງຈດັໂດຍ ຄປສ/ກປສ. 

2.6. ຈະເອາົໃຈໃສິ່ ແລະປະຕບິດັເນືອ້ໃນຂອງກດົໝາຍຕິ່ າງໆ, ລະບວບແລະຫ ກັການຂອງ 
ລດັຖະບານແຫິ່ ງ ສປປລາວ ທີິ່ ກິ່ ວວຂອ້ງກບັໂຄງການ ເປນັຕົນ້ກິ່ ວວກບັຄວາມປອດ ໄພແລະ
ສະຫງບົສຸກ ໃນການດ າເນນີການຈດັຕັງ້ໂຄງການຍິ່ ອຍຢ ິ່ ພາກສະໜາມ, ວທິກີານຂອງການ
ກ ິ່ ສາ້ງ, ລະບວບຈາລະຈອນ, ການປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ.   

2.7. ຈະຮບັຜດິຊອບທຸກໆອຸປະຕເິຫດທີິ່ ເກດີຈາກວວກ, ຜ ບ້າດເຈບັ, ຜ ຖ້ກືກະທບົ, ຜ ເ້ສຍ ຫາຍ
ທີິ່ ເກດີມາຈາກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ.  

2.8. ຈະບ ິ່ ເຮດັສນັຍາຕ ິ່ ຫ ມືອບວວກໃດໜຶິ່ ງໃຫຜ້ ອ້ ືິ່ ນດ າເນນີ ຖາ້ບ ິ່ ມກີານເຫນັດຈີາກອງົການສະໜ
ອງທນຶກິ່ ອນ ຍກົເວັນ້ແຕິ່ ກ ານດົໃນເອກກະສານໂຄງການ. 
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2.9. ຈະໃຫກ້ານຮິ່ ວມມຢືິ່ າງເຕມັສິ່ ວນກບັອງົການສະໜອງທນຶ ໃນການຊີນ້ າລວມທງັວວກ 
ຕດິຕາມກວດກາແລະປະເມນີຜນົ. 

2.10. ຈະສະໜອງເອກກະສານອນັຈ າເປນັ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜ ນດາ້ນການບ ລຫິານ ເພືິ່ ອ
ຮບັປະກນັໃຫມ້ກີານທບົທວນນ າກນັລະຫວິ່ າງອງົການສະໜອງທນຶແລະອງົການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ, ຢິ່ າງໜອ້ຍທຸກໆ 6 ເດອືນ. ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເຫນັດວີິ່ າ ຖາ້ຫາກອງົການສະ
ໜອງທນຶ ສະຫ ຸບຈາກການທບົທວນດັິ່ ງກິ່ າວວິ່ າໂຄງການບ ິ່ ມຜີນົງານ ເປນັທີິ່ ພ ໃຈ ແລະ ຄວນ
ໂອນເອາົທນຶສິ່ ວນໜຶິ່ ງຫ ທືງັໝດົຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ໄປໃຫໂ້ຄງການຍິ່ ອຍອືິ່ ນ, ອງົການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ຈະໃຫກ້ານຮິ່ ວມມເືປນັຢິ່ າງດໃີນການໂອນເງນິ, ຂິ່ າວສານແລະຊບັສນິ, ຕາມທີິ່
ອງົການສະໜອງທນຶສະເໜມີາ. 

2.11. ຈະເອາົຄວາມຮບັຜດິຊອບໃນການຮບັປະກນັໃຫບ້ນັລຸຕາມຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 
ແລະ ໃນການປະກອບເອກກະສານກິ່ ວວກບັຜນົສ າເລດັ (ຫ ອືນັທີິ່ ບ ິ່ ສ າເລດັ) ຕາມຈດຸປະສງົ
ແລະຜນົທີິ່ ຄາດວິ່ າຈະໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການຕາມວທິແີລະແບບທີິ່  ຄປສ ຕອ້ງການ. 

2.12. ຈະເຮດັບດົລາຍງານເປນັໄລຍະ (ເດອືນ, ງວດ, ປແີລະສະຫ ຸບໂຄງການຍິ່ ອຍ) ແລະບດົລາຍ
ງານການເງນິ/ຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ຕາມແບບແລະວທິທີີິ່ ກ ານດົໃນຄ ິ່ ມຈີດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ. 
ບດົລາຍງານປະຈ າເດອືນ ຈະໄດເ້ຮດັໃຫແ້ລວ້ພາຍໃນ 15 ວນັຫ ງັຈາກຈບົເດອືນທີິ່ ລາຍງານ
ນັນ້. ບດົລາຍງານປະຈ າໄຕມາດແລະບດົສະຫ ຸບໂຄງການຍິ່ ອຍ ຈະໄດເ້ຮດັໃຫແ້ລວ້ພາຍໃນ 
30 ວນັຫ ງັຈາກຈບົໄຕມາດທີິ່ ລາຍງານນັນ້ຫ ມື ືຈ້ບົໂຄງການ. ນອກຈາກບດົລາຍງານທີິ່ ກິ່ າວມາ
ເທງິນີ,້ ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຍງັຈະສົິ່ ງບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ມາແຕິ່ ຕົນ້ໂຄງການຍິ່ ອຍ 
ຈນົຮອດມືປ້ດິໂຄງການຍິ່ ອຍ.  

2.13. ຈະເຮດັບດົລາຍງານກິ່ ວວກບັຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ເປນັແຕິ່ ລະໄລຍະ (ເຄິິ່ ງປ,ີ ປີ
ແລະສະຫ ຸບໂຄງການຍິ່ ອຍ) ໃຫອ້ງົການສະໜອງທນຶຕາມແບບແລະວທິທີີິ່ ກ ານດົໃນຄ ິ່ ມຈືດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ. ບດົລາຍງານເຄິິ່ ງປແີລະປະຈ າປ ີຈະຕອ້ງໄດເ້ຮດັແລວ້ພາຍໃນ 15 
ວນັ ຫ ງັຈາກໄລຍະທີິ່ ບດົລາຍງານນັນ້ກວມເອາົ, ສິ່ ວນບດົສະຫ ຸບໂຄງການ  ຈະຕອ້ງໄດເ້ຮດັ
ແລວ້ 30ວນັ ຫ ງັຈາກສ າເລດັໂຄງການ. ໄດມ້ຄີວາມເຂົາ້ໃຈວິ່ າຄວາມຄບືໜາ້ຂອງໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ ແລະ ບດົລາຍງານດາ້ນການເງນິແລະຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ອາດມານ າໃຊເ້ປນັເອກກະສານເພືິ່ ອ
ໃຫ ້ຄປສ ຕດັສນິໃຈວິ່ າຈະໃຫທ້ນຶຕ ິ່ ແກິ່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍຫ ບື ິ່ . 
ນອກຈາກບດົລາຍງານທີິ່ ກິ່ າວມາເທງິນີ,້ ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຍງັຈະສະເໜບີດົລາຍງານ
ຄວາມຄບືໜາ້ມາແຕິ່ ຕົນ້ໂຄງການຍິ່ ອຍ ຈນົຮອດມືປ້ດິໂຄງການຍິ່ ອຍ. 

2.14. ຈະເປດີບນັຊທີະນາຄານຢິ່ າງເປນັທາງການ ໂດຍໃສິ່ ຊືິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍແລະຈະມອບໝາຍໃຫ ້
ພະນກັງານຢິ່ າງໜອ້ຍ 2 ຄນົມສີດິລງົນາມເພືິ່ ອຖອນເອາົເງນິ. ນອກຈາກນີ,້ ຜ ໄ້ດຮ້ບັທນຶຈະ
ຮບັປະກນັວິ່ າ ໄດເ້ຮດັຕາມກນົໄກທະນາຄານ ເພືິ່ ອວິ່ າຕອ້ງມສີອງລາຍເຊນັ ເພືິ່ ອຖອນ, ໂອນ, 
ຈິ່ າຍເງນິ ແລະຂ ປິ່ ວນລາຍເຊນັສ າລບັບນັຊນີ ັນ້. ນອກນີ ້ຈະໄດສ້ົິ່ ງສ າເນາົຊືິ່ ບນັຊທີະນາຄານ
ແລະເລກທຂີອງມນັ ແລະ ເອກກະສານທະນາຄານທີິ່  ຢັງ້ຢນືວິ່ າຢິ່ າງນອ້ຍມສີອງລາຍເຊນັໃຫ ້
ອງົການສະໜອງທນຶ ໃນໄລຍະ 2 ອາທດິຫ ງັຈາກໄດເ້ຊນັສນັຍາ. 
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2.15. ປະກອບຄ າເຫນັທນັກບັເວລາໃຫແ້ກິ່ ອງົການສະໜອງທນຶ ເພືິ່ ອກະກວມບດົລາຍງານທີິ່  
ອງົການສະໜອງທນຶສາ້ງຂຶນ້, ຕາມທີິ່  ຄປສ ຕອ້ງການ; 

2.16. ຈະຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຢິ່ າງເອາົໃຈໃສິ່ ແລະມປີະສດິທພິາບ ແລະ ຖກືຕາມແຜນວວກ
ແລະຕາມມາດຕະຖານແລະວທິກີານທາງດາ້ນເຕກັນກິ, ເສດຖະກດິ, ການເງນິ, ຄຸມ້ຄອງ, ສິິ່ ງ
ແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ໃຫເ້ປນັທີິ່ ພ ໃຈຂອງອງົການສະໜອງທນຶ ຕາມທີິ່ ວາງໄວໃ້ນຄ ິ່ ມຈືດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ;  

2.17. ຈະບ ິ່ ນ າໃຊທ້ນຶຮອນຕາມສນັຍາໂຄງການຍິ່ ອຍ ໃຫແ້ກິ່ ສິິ່ ງທີິ່ ບ ິ່ ມສີດິຈິ່ າຍແລະຈດຸປະສງົທີິ່ ບ ິ່
ຖກືຕອ້ງຕາມສນັຍາສະບບັນີ ້ແລະຕາມເນືອ້ໃນຂອງບດົແນະນ າຂອງທະນາຄານໂລກ ກິ່ ວວ
ກບັການປອ້ງກນັແລະຕາ້ນການສ ລ້າດບງັຫ ວງໃນໂຄງການທີິ່ ໄດເ້ງນິກ ຢ້ມື, ສນິເຊືິ່ ອແລະທນຶ
ຊິ່ ວຍເຫ ອືລາ້ຈາກທະນາຄານໂລກ, ລງົວນັທ ີ15/10/2006; 

2.18. ຈະບ ິ່ ດດັແກ,້ ໂຈະ, ປິ່ ວນແປງ, ອຸທອນຫ ປືະຕເິສດເນືອ້ໃນຂອງແຜນວວກ, ແຜນຕດິຕາມ
ກວດກາ, ແຜນງບົປະມານແລະຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ ຖາ້ບ ິ່ ໄດຮ້ບັການເຫນັດຈີາກ ອງົການໃຫທ້ນຶ; 

2.19. ຈະຊິ່ ວຍອງົການສະໜອງທນຶ ເພືິ່ ອມາກວດການໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ການເຄືິ່ ອນໄຫວຂອງ
ມນັແລະບດົບນັທກຶແລະເອກກະສານຕິ່ າງໆ; 

2.20. ຈະແຈງ້ອງົການສະໜອງທນຶຢິ່ າງທນັການກິ່ ວວກບັເງ ືິ່ອນໄຂ ທີິ່ ເປນັອຸປະສກັຫ ເືຮດັໃຫມ້ີ
ອຸປະສກັຕ ິ່ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍແລະຜນົສ າເລດັຂອງມນັ;  

2.21. ຈະພະຍາຍາມເພືິ່ ອ: 
i) ຮກັສາເອກກະສານແລະບນັຊກີານເງນິຢິ່ າງເໝາະສມົ ເພືິ່ ອສະແດງອອກການເຄືິ່ ອນໄຫວຂອງຕນົ

ແລະ ເງ ືິ່ອນໄຂດາ້ນການເງນິຕາມວທິກີານເຮດັບນັຊທີີິ່ ດ;ີ 
ii) ສົິ່ ງເອກກະສານຕົນ້ສະບບັທງັໝດົໃຫ ້ຄປສ (ສນັຍາ, ໃບສັິ່ ງຊື,້ ໃບສະເໜລີາຄາ, ໃບບນິ, 

ໃບຮບັເງນິແລະເອກກະສານອືິ່ ນໆ) ເພືິ່ ອຢັງ້ຢນືການໃຊຈ້ິ່ າຍຂອງໂຄງ ການຍິ່ ອຍ; 
iii) ຮກັສາເອກະສານຕິ່ າງໆ (ສນັຍາ, ໃບສັິ່ ງຊື,້ ໃບສະເໜລີາຄາ, ໃບບນິ, ໃບຮບັເງນິແລະເອກ

ກະສານອືິ່ ນໆ) ເພືິ່ ອຢັງ້ຢນືການໃຊຈ້ິ່ າຍຂອງໂຄງການຢິ່ າງໜອ້ຍ ຮອດວນັທ ີ30/6/2023 ຫ ື
ວນັທີິ່ ອງົການສະໜອງທນຶ ຈະແຈງ້ໃຫຕ້ືິ່ ມ; 

iv) ໃຫຜ້ ຕ້າງໜາ້ກະຊວງການເງນິ ແລະ ທະນາຄານໂລກ ເບິິ່ ງເອກກະສານດັິ່ ງກິ່ າວ; 
v) ຮກັສາເອກກະສານ, ບນັຊກີານເງນິແລະບດົລາຍງານການເງນິ (ສະພາບການເຄືິ່ ອນໄຫວການ

ເງນິ) ໃນແຕິ່ ລະປງີບົປະມານທີິ່ ໄດກ້ວດສອບຕາມຫ ກັການກວດສອບທີິ່ ດ ີໂດຍຜ ກ້ວດສອບ
ເອກກະລາດທີິ່ ອງົການສະໜອງທນຶ ສົິ່ ງມາໃຫ;້   

vi) ກະກວມແລະສະໜອງໃຫອ້ງົການສະໜອງທນຶ ຂິ່ າວສານເຫ ົິ່ ານີ ້ເຊັິ່ ນບດົລາຍງານ ການເງນິ, 
ສະພາບການເງນິແລະບນັຊ ີລວມທງັບດົກວດສອບໂຄງການ ຕາມທີິ່  ອງົການສະໜອງທນຶແລະ
ກະຊວງການເງນິ ຂ ມາຢິ່ າງສມົເຫດສມົຜນົ. 

2.22. ຈະພະຍາຍາມເພືິ່ ອ: 
i) ຮກັສານະໂຍບາຍແລະລະບວບທີິ່ ເໝາະສມົ ເພືິ່ ອສາມາດຕດິຕາມກວດກາແລະຕິລີາຄາ ຕາມ

ພືນ້ຖານທີິ່ ເຄຍີເຮດັມາ ໂດຍອງີໃສິ່ ຕວົຊີວ້ດັທີິ່ ໄດກ້ ານດົໃນບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ ໃນການຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍແລະບນັລຸໃຫໄ້ດຈ້ດຸປະສງົຂອງມນັ; 
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ii) ສົິ່ ງຄນືໃຫອ້ງົການສະໜອງທນຶທນັທ ີທນຶຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍທີິ່ ບ ິ່ທນັໄດໃ້ຊໃ້ນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັໂຄງການ ຫ  ືເພືິ່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ຫ  ືບນັລຸຈດຸປະສງົຈາກນັນ້ ຫ  ືນ າ
ໃຊທ້ນຶທີິ່ ບ ິ່ ໄດປ້ະຕບິດັຕາມເນືອ້ໃນຂອງສນັຍາ ສະບບັນີ;້ ແລະ 

iii) ເຫນັດໃີຫອ້ງົການສະໜອງທນຶ ໃຊສ້ດິໂຈະຫ ຢຸືດຕສິດິຂອງອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພືິ່ ອນ າໃຊ ້
ທນຶທີິ່ ກ ານດົໃນສນັຍາໂຄງການຍິ່ ອຍກບັອງົການດັິ່ ງກິ່ າວ ເມືິ່ ອເຫນັວິ່ າອງົການນີ ້ເຮດັບ ິ່ ໄດຕ້າມ
ພນັທະໃນສນັຍາດັິ່ ງກິ່ າວ. 

2.23. ຈະຈດັການແລະສະໜອງທນຶຮອນຢິ່ າງໄວວາຕາມທີິ່ ຈ າເປນັ ເພືິ່ ອບນັລຸຈດຸປະສງົຂອງ
ໂຄງການຍິ່ ອຍ.   

 

ຂ). ອງົການສະໜອງທນຶ 

1.  ຈະຮບັຜດິຊອບ ສະໜອງທນຶຕາມສນັຍາໃຫແ້ກິ່ ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພືິ່ ອເຮດັວວກຂອງໂຄງ
ການຍິ່ ອຍໃຫສ້ າເລດັຕາມທີິ່ ໄດວ້າງແຜນໄວ.້ ອງົການສະໜອງທນຶ ຍງັຈະຮບັ ຜດິຊອບໃນການ
ຕດິຕາມກວດກາແລະຮບັປະກນັຄຸນນະພາບທາງດາ້ນວຊິາຊບີ ແລະ ເຕກັນກິ ສ າລບັວວກທີິ່ ຈະ
ເຮດັອອກມາ. ຍິິ່ ງໄປກວິ່ ານັນ້, ອງົການສະໜອງທນຶ ຈະຕກົລງົຢຸດຕຊິົິ່ ວຄາວຫ ຍືກົເລກີສນັຍາ, 
ເມືິ່ ອເຫນັວິ່ າມຄີວາມຈ າເປນັ.  

2.  ຈະມສີດິຊີນ້ າການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍຈນົກວິ່ າຈະສ າເລດັ ແລະ ຈະມສີດິໃນ ການ
ກວດກາເອກກະສານໂຄງການ ແລະ ສິິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງໂຄງການ ຍິ່ ອຍ ໂດຍບ ິ່ ແຈງ້
ລິ່ ວງໜາ້ ໄດທຸ້ກໆເວລາ.  

3.  ຈະລາຍງານສະພາບການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍຢິ່ າງສະໝ ິ່ າສະເໝຕີ ິ່ ຜ ໃ້ຫທ້ນຶແລະຄະນະ
ກ າມະການເຕກັນກິ.  

4.  ຈະຈດັການຝກຶອບົຮມົກິ່ ວວກບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ຕດິຕາມກວດກາ, ລາຍງານແລະປະເມນີ
ຜນົ, ຄຸມ້ຄອງແລະລາຍງານການເງນິໂຄງການຍິ່ ອຍແລະລະບວບຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ.  

5.  ຈະໃຫກ້ານຊິ່ ວຍເຫ ອືດາ້ນເຕກັນກິແກິ່ ອງົການຮບັຜດິຊອບໂຄງການຍິ່ ອຍໃນການສາ້ງເອກະສານ
)ເຊັິ່ ນສາ້ງແລະທບົທວນຕ າແໜິ່ ງງານ/ໜາ້ທີິ່ ຂອງພະນກັງານແລະທີິ່ ປກຶສາ, ໃຫກ້ານຊິ່ ວຍເຫ ອືພາ
ຂວນບດົລາຍງານແລະອືິ່ ນໆ) ຕາມທີິ່ ອງົການຮບັຜດິຊອບສະເໜມີາ. 

6. ຮກັສາເອກກະສານຕົນ້ສະບບັທງັໝດົໄວ ້(ສນັຍາ, ໃບສັິ່ ງຊື,້ ໃບສະເໜລີາຄາ, ໃບບນິ, ໃບຮບັ
ເງນິແລະເອກກະສານອືິ່ ນໆ) ເພືິ່ ອຢັງ້ຢນືການໃຊຈ້ິ່ າຍຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ຮອດວນັທ ີ
30/6/2015 ຫ ວືນັທທີີິ່ ທະນາຄານໂລກ ຈະແຈງ້ໃຫຕ້ືິ່ ມ. 

 

ມາດຕາ 3: ການສະໜອງທນຶ ແລະ ການເບກີຈິ່ າຍ 

1.  ຈ ານວນຄິ່ າຕາມສນັຍາ ແມິ່ ນຕກົທງັໝດົເປນັ __________ ກບີ.  

2. ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ເມືິ່ ອເຫນັວິ່ າມຄີວາມຈ າເປນັ, ຈະສົິ່ ງ “ໃບສະເໜຂີ ເບກີເງນິ” ເປນັລາຍ
ລກັອກັສອນ, ຕາມຂັນ້ຕອນທີິ່ ອງົການໃຫທ້ນຶໄດກ້ ານດົໄວໃ້ນຄ ິ່ ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ. 
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ຫ ງັຈາກນັນ້, ກປສ ຈະເບກີຈິ່ າຍເງນິໃຫຕ້າມກ ານດົເວລາ ທີິ່ ກ ານດົ ໄວຂ້າ້ງເທງິນັນ້ ແລະ ພາຍຫ ງັ
ສ າເລດັ ວວກກ ິ່ ສາ້ງຫ ໄືດຮ້ບັອຸປະກອນຕິ່ າງໆ ຖກືຕອ້ງ ຄບົຖວ້ນແລວ້.  

3.  ຫາ້ມບ ິ່ ໃຫຂ້ ຖອນແລະເບກີຈິ່ າຍເງນິ ກິ່ ອນມືສ້ນັຍາມຜີນົສກັສດິ.  

4.  ຖາ້ອງົການສະໜອງທນຶ ຮ ໃ້ນເວລາໃດໜຶິ່ ງວິ່ າເງນິທີິ່ ມໃີນບນັຊຂີອງໂຄງການຍິ່ ອຍບ ິ່ ໄດ ້ເອາົໄປ
ໃຊຈ້ິ່ າຍໃນວວກໃດໜຶິ່ ງທີິ່ ກ ານດົໄວ,້ ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ, ເມືິ່ ອໄດຮ້ບັການແຈງ້ການຈາກ 
ກປສ, ຈະໃຊຄ້ນືເງນິຈ ານວນດັິ່ ງກິ່ າວ.  

5.  ໃນກ ລະນທີີິ່ ຢຸດຕຫິ ຍືກົເລກີໂຄງການຍິ່ ອຍ, ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຈະບ ິ່ ຖອນເງນິອອກ ຫ  ື
ຈິ່ າຍເງນິອອກຈາກບນັຊຂີອງໂຄງການຍິ່ ອຍໄດອ້ກີ ຖາ້ບ ິ່ ໄດມ້ກີານອະນຸຍາດຈາກ ອງົການສະໜ
ອງທນຶສາກິ່ ອນ.  

6.  ຖາ້ອງົການສະໜອງທນຶ ຫາກເຫນັໃນເວລາໃດໜຶິ່ ງວິ່ າ ທນຶຮອນໄດຈ້ິ່ າຍໄປ ໂດຍບ ິ່ ສອດຄິ່ ອງກບັ
ສນັຍາສະບບັນີ,້ ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຈະໄດໃ້ຊຄ້ນືເງນິຈ ານວນດັິ່ ງກິ່ າວທນັທທີີິ່ ໄດຮ້ບັການ
ແຈງ້ການຈາກອງົການສະໜອງທນຶ.  

 
ມາດຕາ 4: ຕາຕະລາງຈິ່ າຍເງນິທີິ່ຄາດໄວ ້ 

1.  ການຈິ່ າຍເງນິ ຈະຈິ່ າຍເປນັໄຕມາດຕາມທີິ່ ກ ານດົໃນແຜນງບົປະມານ ທີິ່ ຈະໄດຕ້ກົລງົຮິ່ ວມກນັ
ລະຫວິ່ າງອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແລະອງົການສະໜອງທນຶ ພາຍຫ ງັເຊນັສນັຍາ ສະບບັນີ.້ ເງນິ 
ຈະໄດເ້ບກີຈິ່ າຍໃຫເ້ປນັງວດ ເພືິ່ ອໃຫທ້ນຶແກິ່ ກດິຈະກ າທີິ່ ວາງໄວສ້ າລບັ ງວດນັນ້. ເບິິ່ ງຮິ່ າງທີິ່ ຂດັ
ຕດິມາພອ້ມນີ.້  

2.  ການໂອນເງນິງວດທ າອດິ ຈະລວມເອາົຄິ່ າຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກດິຈະກ າຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ໃນ 3 
ເດອືນທ າອດິ. 

3.  ການໂອນໃນງວດຕ ິ່ ໄປ ຈະເຮດັຕາມການສະເໜຂີອງອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ ບ ິ່
ເກນີມືທ້ ີ5 ຂອງເດອືນສຸດທາ້ຍຂອງໄຕມາດຂອງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ, ພອ້ມທງັ
ບດົລາຍງານກິ່ ວວກບັການຈິ່ າຍເງນິແບບສະສມົມາແລະສະຫ ຸບການເບກີຈິ່ າຍຈາກ ຄປສ. ເມືິ່ ອ
ບດົລາຍງານການເງນິແບບສະສມົມາ ເປນັທີິ່ ຮບັໄດໂ້ດຍອງົການສະໜອງທນຶ, ອງົການສະໜອງ
ທນຶ ຈະໂອນເງນິງວດທີິ່ ຂ ມານັນ້ໃຫ.້ 

4.  ການຈິ່ າຍເທືິ່ ອສຸດທາ້ຍ ຈະແມິ່ ນພາຍຫ ງັທີິ່ ໄດສ້ າເລດັທຸກເງ ືິ່ອນໄຂທີິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍກ ານດົໄວ ້ຫ  ື
ຕາມຂ ຕ້ກົລງົນ າກນັກິ່ ອນກບັ ຄປສ.  

 
ມາດຕາ 5: ການຢຸດຕແິລະຍກົເລກີສນັຍາ 

1. ອງົການສະໜອງທນຶ ອາດຈະຢຸດຕກິານເບກີຈິ່ າຍແລະຍກົເລກີສນັຍາສະບບັນີ ້ຍອ້ນ ເງ ືິ່ອນໄຂດັິ່ ງ
ຕ ິ່ ໄປນີ:້ 
i) ຝິ່ າຍໃດຝິ່ າຍໜຶິ່ ງຂອງສນັຍາສະບບັນີ ້ບ ິ່ ສາມາດປະຕບິດັໄດຕ້າມພນັທະທີິ່ໄດລ້ະບຸໄວ ້ໃນ

ສນັຍາສະບບັນີ.້  
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ii) ຖາ້, ໃນການຕລີາຄາຂອງ ກປສ, ຫາກເຫນັວິ່ າຄຸນນະພາບໃນການຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັໂຄງການ
ຍງັບ ິ່ ດພີ  ວິ່ າຈດຸປະສງົແລະຜນົທີິ່ຄາດວິ່ າຈະໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການ ຍິ່ ອຍ ບ ິ່ ສາມາດໄດຮ້ບັ
ຕາມຄຸນນະພາບແລະກອບເວລາທີິ່ ໄດຕ້ກົລງົນ າກນັ. 

iii) ຕາມການສະເໜຂີອງອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກິ່ ວວກບັເຫດການພເິສດທີິ່ບ ິ່ ໄດ ້ຄາດຄະເນມາ
ກິ່ ອນໃນເອກກະສານໂຄງການ,  ອງົການສະໜອງທນຶ ຈະພຈິາລະນາໃບສະເໜດີັິ່ ງກິ່ າວ 
ເພືິ່ອຍກົເລກີສນັຍາ. ກິ່ ອນຍກົເລກີ,  ອງົການສະໜອງທນຶ ຈະຂ ຄ າເຫນັທາງດາ້ນນະໂຍ
ບາຍຈາກຄະນະກ າມະການເຕກັນກິຂອງ ກປສ ເພືິ່ອຊອກຫາກນົໄກການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ໂຄງການໃໝິ່ . ຖາ້ຫາກມເີຫດຜນົຍກົເລກີສນັຍາ,  ອງົການສະໜອງທນຶ ຈະສາ້ງແລະປກຶສາ
ເງ ືິ່ອນໄຂທາງດາ້ນການເງນິແລະກນົໄກ ຕິ່ າງໆເພືິ່ອຍກົເລກີ.  

iv) ຖາ້, ໃນການຕລີາຄາຂອງອງົການສະໜອງທນຶ, ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ ໄດ ້
ໂຈະການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ ໃນໄລຍະເວລາທີິ່ ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ມີ
ຄວາມສິ່ ວງ, 

v) ຖາ້ພາລະບດົບາດຂອງອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ໄດຖ້ກືດດັແກ,້ ໂຈະ, ປິ່ ວນແປງ, ອຸທອນຫ ື
ປະຕເິສດ ຈນົເຮດັໃຫມ້ຜີນົເສຍຫາຍທາງດາ້ນກາຍະພາບແລະແຕະຕອ້ງຄວາມສາມາດຂອງ
ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ເພືິ່ອຈດັຕັງ້ໂຄງການຍິ່ ອຍດັິ່ ງກິ່ າວ. 

vi) ຍອ້ນມເີຫດການໃດໜຶິ່ ງເກດີຂຶນ້ພາຍຫ ງັເຊນັສນັຍາ, ສະພາບການພເິສດໄດເ້ກດີຂຶນ້ ຊຶິ່ ງ
ອາດເຮດັໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບ ິ່ ສາມາດຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍໄດ.້ 

2 ໃນກ ລະນທີີິ່ ອງົການສະໜອງທນຶ ແຈງ້ໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ວິ່ າຈະມກີານຍກົເລກີ ສນັຍາ, 
ອງົການສະໜອງທນຶ ອາດສະເໜໃີຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ ແກສ້າເຫດຂອງການ
ຍກົເລກີດັິ່ ງກິ່ າວ ພາຍໃນໄລຍະສັນ້ໆໜຶິ່ ງເພືິ່ ອຫ ກີລວ້ງການຍກົເລກີ. ຢິ່ າງໃດກ ດ,ີ ເຖງິແມິ່ ນວິ່ າ
ອງົການສະໜອງທນຶ ເຫນັວິ່ າສາເຫດທີິ່ ຈະພາໃຫຍ້ກົເລກີສນັຍານັນ້ ບ ິ່ ຢ ິ່ ໃນຄວາມຮບັຜດິຊອບ
ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັກ ດ,ີ ອງົການສະໜອງທນຶ ຍງັມສີດິທີິ່ ຈະຍກົເລກີສນັຍານີຢ້ ິ່  ພາຍຫ ງັ
ທີິ່ ໄດແ້ຈງ້ໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍຊາບ.  

 

ມາດຕາ 6: ບນັດາເອກະສານຂດັຕດິ ໃສິ່ ສນັຍາສະບບັນີ ້  

1. ບນັດາເອກະສານຕ ິ່ ໄປນີ ້ແມິ່ ນໄດຂ້ດັຕດິໃສິ່ ສນັຍາສະບບັນີ ້ແລະ ດັິ່ ງນັນ້ ຈະເປນັ ພາກສິ່ ວນໜຶິ່ງ
ທີິ່ສມົບ ນຂອງສນັຍາສະບບັນີ.້  

 ເອກກະສານ ມ ີ ບ ິ່ ມ ີ

1.  ເງ ືິ່ອນໄຂພເິສດ     

2.  ບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອນທີິ່ ຖກືຮບັຮອງເອາົ     

3.  ໃບແຕິ່ ງຕັງ້ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍທາງການ     

4.  ຈດົໝາຍຂ ການຊິ່ ວຍເຫ ອື ຂອງອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ (ຈດົໝາຍຊີແ້ຈງ້
ບດົສະເໜໂີຄງການ) 
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 ເອກກະສານ ມ ີ ບ ິ່ ມ ີ

5.  ຄ ິ່ ມຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍຂອງ ຄປສ      

6.  ເອກະສານຕິ່ າງໆ ກິ່ ວວກບັດນິສາທາລະນະ (ຖາ້ມ)ີ     

7.  ເອກະສານປອ້ງກນັສງັຄມົ (ຖາ້ມ)ີ     

8.  ເອກະສານອືິ່ ນໆ: ນະໂຍບາຍການນ າໃຊລ້ດົຂອງ ກປສ/ຄປສ     

 

2. ເອກກະສານທີິ່ ຂດັຕດິໃສິ່ ສນັຍາສະບບັນີ ້ເປນັຂ ຜ້ ກພນັທາງດາ້ນກດົໝາຍ ແລະ ການທີິ່ ບ ິ່ ນບັຖື
ສນັຍາສະບບັນີ ້ຈະເປນັພືນ້ຖານໃຫອ້ງົການສະໜອງທນຶ ຍກົເລກີສນັຍາໄດ.້  

 

ມາດຕາ 7: ການດດັແກສ້ນັຍາ 

ການດດັແກເ້ນືອ້ໃນຂອງສນັຍາສະບບັນີ ້ແມິ່ ນສາມາດເຮດັໄດດ້ວ້ຍການຕກົລງົເຫນັດຈີາກທຸກຝິ່ າຍທີິ່
ກິ່ ວວ ຂອ້ງ, ໂດຍສະເພາະ ແມິ່ ນຜ ລ້ງົນາມໃສິ່ ສນັຍາສະບບັນີ.້  
 
ມາດຕາ 8: ສິິ່ ງຕອ້ງຫາ້ມຕິ່ າງໆ 

1.  ໃນການດ າເນນີວວກກ ິ່ ສາ້ງ, ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຈະບ ິ່ ນ າໃຊອຸ້ປະກອນກນົຈກັໜກັ ທີິ່ ບ ິ່ ໄດລ້ະບຸ
ໄວ ້ໃນເອກກະສານໂຄງການທີິ່ ໄດຂ້ດັຕດິມາພອ້ມນັນ້.  

2.  ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແມິ່ ນຫາ້ມບ ິ່ ໃຫສ້ະເໜໃີຫຜ້ ໄ້ດຜ້ນົປະໂຫຍດນ າມາເຮດັວວກ ໂດຍບ ິ່  ຈິ່ າຍຄິ່ າ
ໃດໆໃຫສ້ າລບັວວກຕິ່ າງໆທີິ່ ກ ານດົໃນສນັຍາສະບບັນີ.້ ອງົການສະໜອງທນຶ ມສີດິ ເຕມັສິ່ ວນ ທີິ່ ຈະ
ຢຸດຕກິານເບກີຈິ່ າຍທນັທ ີແລະ ຢຸດຕຫິ ຍືກົເລກີສນັຍາສະບບັນີ.້  

3.  ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແມິ່ ນບ ິ່ ອະນຸຍາດໃຫເ້ຮດັສນັຍາຍິ່ ອຍຕ ິ່ ກບັພາກສິ່ ວນອືິ່ ນຍກົເວັນ້ ແຕິ່ ໄດ ້
ກ ານດົໃນບດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ. ແຕິ່ ຢິ່ າງໃດກ ດ,ີ ວວກບາງສິ່ ວນ ສາມາດເຮດັ ສນັຍາຍິ່ ອຍຕ ິ່ ໄດ,້ 
ພາຍຫ ງັທີິ່ ໄດສ້ົິ່ ງເຫດຜນົລະອວດ ເພືິ່ ອເຮດັສນັຍາຍິ່ ອຍ ແລະ ໄດຮ້ບັ ຈດົໝາຍແຈງ້ຢິ່ າງເປນັທາງການ
ຈາກອງົການສະໜອງທນຶ. ໃນກ ລະນ,ີ ທີິ່ ອງົການຈດັຕັງ້ ປະຕບິດັ ໄດເ້ຮດັສນັຍາຍິ່ ອຍກິ່ ອນໄດຮ້ບັ
ອະນຸມດັ ເປນັລາຍລກັອກັສອນ, ອງົການສະໜອງທນຶ ມສີດິຢິ່ າງເຕມັສິ່ ວນໃນການຍກົເລກີສນັຍາ 
ແລະ ຈະບ ິ່ ຈິ່ າຍເງນິທີິ່ ເປນັຄິ່ າກດິຈະການຕິ່ າງໆໃຫອ້ງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ.  

 
ມາດຕາ 9: ລາຍເຊນັທີິ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ  

ທຸກໆການສະເໜ ີຫ  ືການລາຍງານໂດຍກງົຫາຝິ່ າຍໃດໜຶິ່ ງຂອງສນັຍາສະບບັນີ ້ຕອ້ງມລີາຍເຊນັ ຂອງຜ ຕ້າງ
ໜາ້ຂອງຝິ່ າຍນັນ້.  
 
ມາດຕາ 10: ໄລຍະອາຍຸຂອງສນັຍາ 
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ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຕດັສນີໃຈທີິ່ ຈະຈດັຕັງ້ໂຄງການໃຫສ້ າເລດັ ພາຍໃນ __ ເດອືນ, ຊຶິ່ ງຈະເລີມ້ນບັ
ແຕິ່  _____ (ບອກມືລ້ງົລາຍເຊນັໃສິ່ ສນັຍາສະບບັນີ)້. ໃນກ ລະນ ີທີິ່ ບ ິ່ ສາມາດປະຕບິດັ ຕາມເງ ືິ່ອນໄຂນີໄ້ດ,້ 
ອງົການສະໜອງທນຶ ມສີດິທີິ່ ຈະຍກົເລກີສນັຍາ ຫ  ືສາມາດຕລີາຄາຕລີາຄາ ການຕ ິ່ ເວລາ ແລະ ແຈງ້ໃຫອ້ງົການຈດັ
ຕັງ້ປະຕບິດັຊາບ.  

 

ມາດຕາ 11: ສິິ່ ງເພີິ່ມເຕມີ ແລະ ການກວດຄນື 

1. ໃນກ ລະນ ີທີິ່ ລາຄາເພີິ່ ມຂຶນ້ຫ າຍໂດຍບ ິ່ ຄດິໄວ ້ສ າລບັບາງວວກຂອງໂຄງການ, ອງົການ ຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ ຕອ້ງໄດຄ້ າເຫນັດ ີຈາກ ຄປສ ກິ່ ວວກບັທນຶເພີິ່ ມ ຕາມປະເພດມ ນຄິ່ າ, ຄກືບັອນັທີິ່ ໂຄງ
ການສະເໜມີາ.  

2. ອງົການຈດັຕັງ້ ຈະບ ິ່ ຂ ເບກີເງນິນ າອງົການໃຫທ້ນຶສ າລບັວວກທີິ່ ບ ິ່ ທນັສ າເລດັ ຫ  ືມຄີວາມຜດິພາດ 
ທີິ່ ເກດີມາຈາກການອອກແບບຫ ມືາດຖານດາ້ນເຕກັນກິ ໃນໄລຍະ ຫ  ືຫ ງັຈາກຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ
ສນັຍາ.  

 
ມາດຕາ 12: ການແກໄ້ຂຂ ຂ້ດັແຍິ່ ງ 

ທຸກໆຂ ຂ້ດັແຍິ່ ງຫ ຜືດິພາດ ທີິ່ ເກດີຂຶນ້ຫ ຕືດິພນັກບັການຕຄີວາມໝາຍເນືອ້ໃນຫ ຈືດັຕັງ້ປະຕບິດັ ສນັຍາ
ສະບບັນີ,້ ທີິ່ ບ ິ່ ສາມາດແກໄ້ຂໄດແ້ບບມດິຕະພາບ ໂດຍຝິ່ າຍກິ່ ວວຂອ້ງ ແມິ່ ນຈະນ າສະເໜໃີຫດ້ າເນນີຕາມຂະບວນ
ການຍຸດຕທິ າ ຕາມກດົໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ.  
 
ມາດຕາ 13: ສນັຍາສະບບັນີ ້ຈະມຜີນົສກັສດິນບັແຕິ່ ມ ືທ້ີິ່ຝິ່ າຍກິ່ ວວຂອ້ງລງົລາຍເຊນັ ແລະ ເງ ືິ່ອນໄຂສມົບ ນ.  
 
ຮບັຮອງເອາົໃນວນັທ ີ __________ ທີິ່  _______________________ 
 
ຜ ຕ້າງໜາ້ອງົການສະໜອງທນຶ    ຜ ຕ້າງໜາ້ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
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ເອກະສານຄດັຕດິ H- ແບບຟອມລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ໂຄງການຍິ່ ອຍປະຈ າໄຕມາດ ( 6ເດອືນ )ຫ ປືະຈ າປ ີ

 
ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ 

 
ແບບຟອມລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ໂຄງການຍິ່ ອຍປະຈ າໃຕມາດ ( 6  ເດອືນ) ຫລ ືປະຈ າປ ີ

(ນບັແຕິ່ __________ ຫາ ___________) 
 
 
I. ຂ ມ້ ນໂດຍລວມ  

   
ເລກທໂີຄງການຍິ່ ອຍ:  __________________ປະເພດໂຄງການ:  ນະໂຍບາຍ   ຊວີະນາໆພນັ   

ຊືິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍ: ______________________________________________________ 

ທີິ່ ຕັງ້ໂຄງການ (ສ ນກາງ/ແຂວງ):_____________________________________________ 

ວນັທເີລີິ່ິ່ ມຕົນ້ໂຄງການ: _________________ວນັທສີ າເລດັໂຄງການ: ___________________ 

ຈດຸປະສງົໂຄງການ:_____________________________________________________ 

 

II.     ສະພາບການເງນິ 

ມ ນຄິ່ າທງັໝດົຂອງໂຄງການ: _______________________________________________ 

ເງນິທີິ່ ໄດຮ້ບັທງັໝດົ: ____________________________________________________ 

ເງນິທີິ່ ໄດສ້ະຫ ຸບແລວ້: ____________________________________________________ 

ເງນິຈິ່ າຍລິ່ ວງໜາ້ທີິ່ ຕອ້ງໄດສ້ະຫ ຸບ:____________________________________________ 

ວນັທສີົິ່ ງບດົສະຫ ຸບການເງນິສຸດທາ້ຍ:  __________________________________________ 

ເງນິທີິ່ ສົິ່ ງທງັໝດົໃນບດົສະຫ ຸບການເງນິສຸດທາ້ຍ: ____________________________________ 

 
 
III. ຕລີາຄາ ໝາກຜນົ/ຜນົໄດຮ້ບັໂຄງການ (ເບິິ່ ງລາຍລະອວດໃນ ຂອບຜນົໄດຮ້ບັໂຄງການ) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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IV. ກດິຈະກ າທີິ່ ໄດລ້າຍງານໃນໄຕມາດຜິ່ ານມາ (ເບິິ່ ງລາຍລະອວດໃນແຜນວວກ-ແຜນງບົປະມານປະຈ າປ ີ
ສະບບັປບັປຸງຄັງ້ຫລງັສຸດ) 

 
 
 

 

 
V. ບນັຫາອືິ່ ນໆ/ໝາຍເຫດສ າຄນັ (ໝາຍເອາົ ແລະ ຕືິ່ ມໃສິ່ ບິ່ ອນວິ່ າງ) 

a. ຄາດໝາຍສ າເລດັໂຄງການ:   
 ຄາດວິ່ າຈະສ າເລດັໂຄງການທນັຕາມກ ານດົເວລາ  
 ຄາດວິ່ າຈະແກິ່ ຍາວອອກໄປ, ຍອ້ນ____________________________________________ 

 
b. ການປອ້ງກນັຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ: 

 ຕອ້ງການມມີາດຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ.  
(ຖາ້ມ,ີ ໃຫມ້ຄີ າເຫນັກິ່ ວວກບັສະພາບການຫ ຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົລຸິ່ ມນີ ້ແລະ ລາຍງານສະພາບໂດຍຫຍ )້.   
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 ບ ິ່ ຕອ້ງການມມີາດຕະການຫ ຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົດາ້ນສງັຄມົ 

 
c. ບນັຫາ/ຄ າຮອ້ງທຸກ ທີິ່ພບົ ແລະ ວທິກີານແກໄ້ຂ ຫລ ືມາດຕະການທີິ່ຈ າເປນັເພືິ່ອແກໄ້ຂບນັຫາ ແລະຄ າ

ຮອ້ງທຸກ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 

d.    ບນັຫາອືິ່ນໆ:  
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____ 
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___________________________________________________________________

__ 

 

ກະກວມໂດຍ ພາກສິ່ ວນປະຕບິດັ (SDA): 
 
ລາຍເຊນັ__________________________ 
 
ຊືິ່  & ຕ າແໜິ່ ງ:_______________________ 
 
ວນັທ:ີ________________________ 

ກວດກາໂດຍຜ ຮ້ບັຜດິຊອບໂຄງການ: 
 
ລາຍເຊນັ__________________________ 
 
ຊືິ່  & ຕ າແໜິ່ ງ:_______________________ 
 
ວນັທ:ີ________________________ 

 
 
 
ສ າລບັພະນກັງານ ກປສ  
ລາຍເຊນັ:  
(ປະຈ າສະໜາມ) ________________________     

(ຢ ິ່ ວວງຈນັ)___________________________   

ຊືິ່  & ຕ າແໜິ່ ງ:  ______________________                  

ວນັທ:ີ ________________________________       
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ເອກະສານຄດັຕດິ  I - ຟອມລາຍງານການຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການຍິ່ ອຍ 

 
 

 
 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

************************ 
 

ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ 
 

 
ຟອມຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີຜນົໂຄງການຍິ່ ອຍ 

(ຈະຖກືຂວນລງົໂດຍພະນກັງານຫອ້ງການ ກປສ) 
 
I. ຂ ມ້ ນທົິ່ ວໄປ 
 
□  ການຕດິຕາມ 
□  ການປະເມນີຜນົ  
 
ໂຄງການຍິ່ ອຍ #:  ______________________ປະເພດ (ນະໂຍບາຍ, ຊວີະນາໆພນັ):  
ຊືິ່ ໂຄງການຍິ່ ອຍ: __________________________________________________________ 
ທີິ່ ຕັງ້ (ສ ນກາງ/ແຂວງ): _________________________________________________ 
ວນັເລີິ່ ມໂຄງການ: _________________________________________________________ 
ຊິ່ ວງເວລາການຕດິຕາມ: ຈາກ _________ເຖງິ ____________________________ 
 
 II. ຄວາມສ າເລດັຕິ່ າງໆ (ການອາ້ງອງີກິ່ ວວກບັຜນົຜະລດິ ແລະ ຜນົໄດຮ້ບັຂອງກອບໂຄງການຍິ່ ອຍ) 

 
III. ສະຖານະພາບທາງດາ້ນການເງນິ  

 
ຈ ານວນເງນິທງັໝດົຄກືບັຢ ິ່ ໃນຂ ຕ້ກົລງົ: _________________________________________ 
ຈ ານວນທີິ່ ໄດຮ້ບັທງັໝດົ:________________________________________________ 
ທງັໝດົແທ ້ໆ :  _______________________________________________________ 
ເງນິເບກີໄປລິ່ ວງໜາ້ທງັໝດົທີິ່ ຕອ້ງໄດສ້ າລະສະສາງ: ________________________________ 
 
 
IV. ບນັຫາທີິ່ ຍງັຄາ້ງຄາອຶິ່ ນໆ/ການນ າເຂົາ້ ແລະ ຂ ສ້ງັເກດອຶິ່ ນໆ(ຕດິໃສິ່ ກິ່ ອງກາເຄືິ່ ອງໝາຍ) 
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d. ການຂະຫຍາຍເວລາ:   
□ ຄາດວິ່ າຈະສ າເລດັໂຄງການຍິ່ ອຍຕາມກອບເວລາ  
□ ຄາດວິ່ າການສ າເລດັໂຄງການຈະຊກັຊາ້, ຟອມຮອ້ງຂ ຂະຫຍາຍເວລາໄດຕ້ດິຂດັມາ 
□ ຄາດວິ່ າການສ າເລດັໂຄງການຈະຊກັຊາ້, ຈະຍືິ່ ນຟອມຂ ຂະຫຍາຍເວລາໃນ _______ (ລະບຸວນັ) 
 

e. ຄາດຄະເນທນຶຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານ: 
□ ທນຶຄາດຄະເນຂອງຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານໄດຍ້ືິ່ ນແລວ້ 
□ ທນຶຄາດຄະເນຂອງຄ ິ່ ຮິ່ ວມງານຍງັບ ິ່ ທນັໄດຍ້ືິ່ ນ, ຈະຍືິ່ ນໃນ _________(ລະບຸວນັ) 
 

f. ການລາຍງານການເງນິ 
□ ການຍນືບດົລາຍງານການເງນິຕງົເວລາ, ວນັຍືິ່ ນສຸດທາ້ຍ: ______________  
□ ການຍືິ່ ນບດົລາຍງານການເງນິລາ້ຊາ້, ຈະຍືິ່ ນໃນມື ້(ລະບຸວນັ): ________________ 
 

g. ກວດສອບລາຍເຊນັ 
□  ຕອ້ງການ 2 ລາຍເຊນັຢ ິ່ ບິ່ ອນກວດສອບ 
□ ອະນຸຍາດລາຍເຊນັດວວຢ ິ່ ບິ່ ອນກວດສອບ 
 

h. ຊືິ່ ບນັຊໂີຄງການຍິ່ ອຍ 
□  ທນຶໂຄງການຍິ່ ອຍໃນຊືິ່ ບນັຊໂີຄງການ (ຂວນຊືິ່ ບນັຊ ີແລະ ຂດັຕດິເອກະສານສະໜບັສະໜ ນ) ______ 
□ ທນຶໂຄງການຍິ່ ອຍບ ິ່ ຢ ິ່ ໃນຊືິ່ ບນັຊໂີຄງການຍິ່ ອຍ 
 

i. ການຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ  
□ ເຮດັຕາມຫ ກັການທົິ່ ວໄປ “3 ໃບສະເໜລີາຄາ” 
□ ບ ິ່ ເຮດັຕາມຫ ກັການທົິ່ ວໄປ  “3 ໃບສະເໜລີາຄາ” 
 
 

j. ການປອ້ງກນັຜນົກະທບົຕິ່ າງໆ 
□  ຮວກຮອ້ງມາດຕະການລຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົ...ຄ າເຫນັກິ່ ວວກບັສະພາບການລຸດຜິ່ ອນ: 
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
□ ບ ິ່ ຕອ້ງການມາດຕະການການລຸດຜິ່ ອນຜນົກະທບົ 
 
ອຶິ່ ນໆ: _______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
ສ າລບັການປະເມນີຜນົເທົິ່ ານັນ້: 
V. ບດົຮວນທີິ່ ຖອດຖອນໄດ:້ 
 

k. ອນັໃດຄຄືວາມສ າເລດັໃນເຊງີບວກໃນລະຫວິ່ າງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັທີິ່ ສາມາດຂະຫຍາຍໄດໃ້ນບິ່ ອນອຶິ່ ນໆ 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
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l. ບນັຫາຫຍງັໄດເ້ກດີຂຶນ້ໃນໂຄງການຍິ່ ອບນີຊ້ ຶິ່ ງຈະໄດຫ້ ກີລວ້ງໃນອານາຄດົ: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 

 
m. ຄ າແນະນ າຂອງເຈ ົາ້ເພຶິ່ ອໃຫກ້ານຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍດຂີຶນ້ໃນອານາຄດົ: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 

 
 
ຕວມໂດຍ:         ກວດກາໂດຍ: 
ລາຍເຊນັ: ___________________________     ______________________________ 
 
ຊືິ່ :  ___________________________ ______________________________ 
 
ວນັທ:ີ               ___________________________     ______________________________ 
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ເອກະສານຂດັຕດິ J- ບດົສະຫ ຸບຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ   

 
 

 
 

ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທປິະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 
ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທປິະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນະຖາວອນ 

************************ 
 

ກອງທນຶປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ 
 

ບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້/ສະຫ ຸບໂຄງການ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ກະກວມໂດຍ SDA: 
ກວດກາໂດຍ ວຊິາການຕດິຕາມປະເມນີຜນົຂອງຫອ້ງການ ກປສ:  
 
ວນັທສີົິ່ ງບດົສະເໜໂີຄງການ:  
ວນັທີິ່ ກວດກາ: 
ວນັທເີຊນັບດົລາຍງານຄັງ້ສຸດທາ້ຍ: 

 
 
 
 
 
 
 

ຮ ບການເຄືິ່ ອນໄຫວ ທີິ່ ມຄີວາມໝາຍທີິ່ ສຸດ 
(ຕດິຫ ບື ິ່ ກ ໄດ,້ ເອາົຮ ບທີິ່ ມແີລວ້ມາໃສ໋) 
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I. ພາກລວມ 

ເລກໂຄງການ:_____________________________________________________ 

ຊືິ່ ໂຄງການ:  _____________________________________________________ 

ສະຖານທີິ່ :_____________________________________________________ 

ອງົການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ: __________________________________________________ 

     ມືເ້ຊນັສນັຍາ:____________________________________________________ 
 
ໄລຍະຂອງໂຄງການຕາມແຜນ:          
 
ໄລຍະຈດັຕັງ້ຕວົຈງິ::   
 

ໄລຍະສຸດທາ້ຍ ທີິ່  ກປສ/ຄປສ ຕ ິ່ ໃຫ:້ 
 
 

ຈກັເທືິ່ ອທີິ່ ໄດຕ້ ິ່ ອາຍຸໂຄງການຍິ່ ອຍ:  _____ 
ງບົປະມານທີິ່ ອະນຸມດັ: __________________________________________________ 
 
ງບົປະມານທີິ່ ໄດຮ້ບັຕວົຈງິຈາກ ກປສ/ຄປສ ທງັໝດົ:  ____________________________________ 
 
ລາຍຈິ່ າຍທງັໝດົ: ________________________________________________ 
 
ເຫ ອື US$ :_________________________________________________________ 
 
 

ຈະເຮດັຫຍງັກບັທນຶທີິ່ ເຫ ອື: (ໝາຍອນັໜຶິ່ ງໃນລຸິ່ ມນີ)້ 
o ເງນິຍອດເຫ ອືສົິ່ ງຄນືໂຄງການ 
o ອືິ່ ນໆ: ____________________________________________ 

 
 
 

I. ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍິ່ ອຍ 
 
2.1.  ການວໄິຈ ໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ສະພາບຂອງການບນັລຸຜນົສ າເລດັ 
    ຈ ານວນຜນົໄດຮ້ບັຂອງການອະນຸມດັ ແລະ ສະພາບການຂອງຜນົສ າເລດັ: 

ແຕິ່  ຮອດ 

ແຕິ່  ຮອດ 

ແຕິ່  ຮອດ 
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ຈດຸປະສງົໂຄງການຍິ່ ອຍ ຄວາມຄບືໜາ້ໃນທາ້ຍໂຄງການ
ຍິ່ ອຍ 

ເຫດຜນົເປນັຫຍງັບ ິ່ ບນັລຸ (ຖາ້ບນັ
ລຸ, ບ ິ່ ຕອບ) 

   
 
 
2.2. ການວໃິຈຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ ແລະ ສະພາບການຂອງຜນົສ າເລດັ 
ຈ ານວນຜນົໄດຮ້ບັຂອງການອະນຸມດັ ແລະ ສະພາບການຂອງຜນົສ າເລດັ: 
ຜນົໄດຮ້ບັໂຄງການຍິ່ ອຍ ຄວາມຄບືໜາ້ໃນທາ້ຍໂຄງການ

ຍິ່ ອຍ 
ເຫດຜນົເປນັຫຍງັບ ິ່ ບນັລຸ (ຖາ້ບນັ
ລຸ, ບ ິ່ ຕອບ) 

1   
2   
3   

 
 
2.3. ສະພາບຂອງກນົໄກການຈດັຕັງ້  

ໃນຂ ນ້ ີ ້ຄວນອະທບິາຍລະອວດການຈດັຕັງ້ທມີງານ, ການປະສານງານ ແລະ ຮິ່ ວມມກືບັໜິ່ ວຍງານອືິ່ ນ 
ເພືິ່ ອຈດັຕັງ້ໂຄງການຍິ່ ອຍນີ.້ ມນັອາດລວມທງັການປບັປຸງຄວາມສາມາດ ແລະ/ຫ  ືສິິ່ ງທາ້ທາຍໃນການຈດັຕັງ້ 
 
2.4 ການຈດັຕັງ້ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັອງົປະກອບໂຄງການ ແລະ ຄາດຜນົໄດຮ້ບັ 

ໃນຂ ນ້ ີ ້ຄວນອະທບິາຍລະອວດແຕິ່ ລະກດິຈະກ າ, ຜນົສ າເລດັ ແລະເຮດັເອກກະສານຂດັຕດິ ກິ່ ວວກບັຜນົ
ໄດຮ້ບັໃນພາກ ເອກກະສານຂດັຕດິ. 

 
ກດິຈະກ າສ າລບັຜນົໄດຮ້ບັ 1:  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
ກດິຈະກ າສ າລບັຜນົໄດຮ້ບັ 2:  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
ກດິຈະກ າສ າລບັຜນົໄດຮ້ບັ 3:  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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___________________________________________________________________ 
 
2.5 ບນັຫາທີິ່ ພບົເຫນັໃນການຈດັຕັງ້ໂຄງການຍິ່ ອຍ  

ໄລິ່ ບນັຫາທີິ່ ພບົເຫນັ ແລະ ມາດຕະການແກໄ້ຂບນັຫາເຫ ົິ່ ານີ ້ 
 ບນັຫາທີິ່ ພບົເຫນັໃນການຈດັຕັງ້ໂຄງການຍິ່ ອຍ ມາດຕະການແກໄ້ຂບນັຫາ 
1.    
2.    
3.    

 
 
III. ແຜນເພືິ່ອເຮດັໃຫໂ້ຄງການຍນືຍງົໃນຕ ິ່ໜາ້ 

ໃນຂ ນ້ ີ ້ຄວນອະທບິາຍແຜນໃນອະນາຄດົ (ລວມທງັແຜນຕດິຕາມຫ ບືດົສະເໜໂີຄງການຍິ່ ອຍ,  ເຮດັຫ າຍ
ຕືິ່ ມ ແລະ ຜນັຂະຫຍາຍ) ເພືິ່ ອເຮດັໃຫໂ້ຄງການຍນືຍງົໃນຕ ິ່ ໜາ້. ຈະບນັລຸໄດແ້ນວໃດ ແລະ ໃຜຈະເຮດັ?   
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
IV. ສະຫ ຸບ  

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 
V. ຂ ສ້ະເໜອີງີໃສິ່ ບດົຮວນທີິ່ຖອດຖອນໄດ ້ 

1. ຈະເຮດັຫຍງັໃນຕ ິ່ ໜາ້? 
1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

 
2. ຈະຫ ກີລວ້ງຫຍງັໃນຕ ິ່ ໜາ້? 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
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3. ຈະສະເໜຫີຍງັໃນຕ ິ່ ໜາ້? 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 

 
ກະກວມໂດຍ:  
ລາຍເຊນັ: 
 
 
 
ຊືິ່ ແລະຕ າແໜິ່ ງ:  
 
ວນັທ:ີ 

ຮບັຮອງໂດຍ: 
ລາຍເຊນັ: 
 
 
 
ຊືິ່ ແລະຕ າແໜິ່ ງ: 
 
ວນັທ:ີ 
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ສ າລບັ ກປສ ເທົິ່ ານັນ້: 
1. ຜນົສ າເລດັຂອງຈດຸປະສງົແລະຜນົໄດຮ້ບັຂອງໂຄງການຍິ່ ອຍ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

2. ຜນົສ າເລດັທາງດາ້ນເວລາ      
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

3. ຜນົງານທາງດາ້ນການເງນິແລະຈດັຊືຈ້ດັຈາ້ງ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

4. ກນົໄກການຈດັຕັງ້ແລະຜນົງານບຸກຄນົ ລວມທງັການປະເມນີຄວາມສາມາດ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

5. ບດົຮວນທີິ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ຂ ແ້ນະນ າຕ ິ່  (ເຮດັຫຍງັແດິ່ , ບ ິ່ ເຮດັຫຍງັແດິ່ , ເລີິ່ ມເຮດັບ ?) 

ເຮດັຫຍງັອກີ: _________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ບ ິ່ ເຮດັຫຍງັອກີ: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
ອນັໃດໃໝິ່ /ເລີິ່ ມເຮດັໃນຕ ິ່ ໜາ້: _______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
6. ການຈດັອນັດບັຂອງຜນົສ າເລດັ 
   ພ ໃຈຫ າຍ    
    ພ ໃຈ     
    ພ ໃຈຢ ິ່ / ບ ິ່ ພ ໃຈປານໃດ   

ບ ິ່ ພ ໃຈ     
ບ ິ່ ພ ໃຈຫ າຍ    

7. ຜນົສ າເລດັ 
ຈ ານວນຜນົທີິ່ ຄາດໄວ ້ ________________ 
 
ຈ ານວນຜນົທີິ່ ໄດຮ້ບັ  ________________ 

ກະກວມໂດຍ:  
ລາຍເຊນັ: 
 
 
ຊືິ່ ແລະຕ າແໜິ່ ງ:  
 
ວນັທ:ີ 

ກວດໂດຍ: 
ລາຍເຊນັ: 
 
 
ຊືິ່ ແລະຕ າແໜິ່ ງ: 
 
ວນັທ:ີ 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 




