
 Î ການຜະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການຈັດການ,ການເກັບ 
ຮັກສາ ຫຼື ການຂາຍຂອງຢາສູບ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ 
ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງຢາສູບ

 Î ການຄ້າໃນຜະລິດຕະພັນໃດໜຶ່ງກັບທຸລະກິດທີ່ມີສ່ວນເຮັດ
ໃຫ້ສິ່ງແວດລ້ອມເຊື່ອມໂຊມ 

 Î ການຊື້ສານກ�ຈັດສັດຕູພືດ, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ຢາຂ້າຫຍ້າ 
ແລະ ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍອຶ່ນໆ

 Î ການຊື້ປືນ, ຈັກຕັດໄມ້, ດີນລະເບີດ, ການລ່າສັດ, 
ເຄື່ອງມື ການລ່າສັດ ແລະ ຫາປາແບບທ�ລາຍລ້າງ ແລະ 
ການລົງທຶນ ອຶ່ນໆທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ

 Î ແຮງງານ ແລະ ສະພາບ ການເຮັດວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
ການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ການຂູດຮີດ, ບໍ່ສະໝັກໃຈ ຫຼື ຮູບ 
ແບບການບັງຄັບແຮງງານ, ແຮງງານເດັກນ້ອຍ ຫຼື ການປະ 
ກອບອາຊີບທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ບັນຫາດ້ານຄວາມ 
ປອດໄພ

 Î ເນື້ອທີ່ຊົນລະປະທານຫຼາຍກ່ວາ 10 ເຮັກຕາ ແລະ ການ 
ສະໜອງນໍ້າຫຼາຍກ່ວາ 50 ລິດຕໍ່ວິນາທີ

 
ບາງກິດຈະກ�ທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນ 
ຈາກກອງທຶນຍ່ອຍມີ:

 Î ການຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ ຫຼື ການຂະຫຍາຍຖິ່ນຖານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ 
 Î ການສ້າງຜົນກະທົບໃນທາງລົບຕໍ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ   
ລວມທັງກຸ່ມຊົນເຜົ່າຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດຍອມ    
ຮັບໄດ້

 Î ການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການຮື້ຖອນທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຄົວເຮືອນ 
ຕ່າງໆ

 Î ຄວາມເສຍຫາຍ ຫຼື ສູນເສຍຊັບສິນທາງວັດທະນະທ�
 Î ການກໍ່ສ້າງຖະໜົນຫົນທາງໃໝ່, ການກໍ່ສ້າງທາງຄືນໃໝ່
 Î ການນ�ໃຊ້ປ່າໄມ້ ລວມທັງການຕັດໄມ້ທ່ອນ, ການເກັບ 
ກ່ຽວພືດຜົນ ຫຼື ການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນໄມ້ທ່ອນ ແລະ 
ທີ່ບໍ່ແມ່ນໄມ້ທ່ອນ

 Î ການນ�ໃຊ້ປ່າໄມ້ຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຕ່າງໆໃນລັກສະນະທີ່
ມີແນວໂນ້ມເພີ່ມຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດໄພພິບັດທາງທ�ມະ 
ຊາດ

 Î ການປ່ຽນແປງ ຫຼື ການເສື່ອມໂຊມລົງຂອງທີ່ຢູ່ທ�ມະຊາດ 
ແລະ ການໃຊ້ປະໂຫຍດທີ່ບໍ່ຢືນຢົງໃດໜຶ່ງຂອງຊັບພະຍາກ
ອນ ທ�ມະຊາດລວມທັງເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ

 Î ການຜະລິດ ຫຼື ການຄ້າໃນຜະລິດຕະພັນສັດປ່າ ຫຼື ຜະລິດ 
ຕະພັນອຶ່ນໆ ຫຼື ກິດຈະກ�ທີ່ຮູ້ສຶກຜິດລະບຽບກົດໝາຍ 
ຂອງ  ສປປ ລາວ ຫຼື ສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ຂໍ້ຕົກ 
ລົງຕ່າງໆ

ກິດຈະກ�ທີ່ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ກອງທຶນຍ່ອຍ ຊອກຮູ ້ແລະ ສົ່ ງເສມີໂຄງການ

ໃບແຈງ້ຂ່າວກ່ຽວກບັໂຄງການຍ່ອຍ

ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ື(ໂຄງການຍ່ອຍຂອງຊຸມຊນົ)

ປັບປຸງ/ຂຽນໂຄງການ ແລະ ເອກະສານທີ່ ຈາໍເປັນໃຫແ້ລວ້

ຍືນ້ຄໍາຮອ້ງ

ໂດຍນາໍໃຊແ້ບບຟອມສະເໜໂີຄງການ

ກວດຄໍາຮອ້ງໂດຍ ກປສ

ແບບຟອມກວດໂຄງການ

ແບບຟອມຕລີາຄາໂຄງການ

ກປສ ຮບັຮອງເອາົໂຄງການ ແລະ ເຊນັສນັຍາໃຫທ້ນຶ

ແບບຟອມສນັຍາໂຄງການ

ກປສ ຮບັຮອງເອາົໂຄງການ ແລະ ເຊນັສນັຍາໃຫທ້ນຶ

ກວດຄໍາຮອ້ງໂດຍຜູກ້ວດພາຍນອກ
ສໍາລບັໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່

ກປສ ໃຫຄໍ້າເຫນັ

ເພື່ ອປັບປຸງໂຄງການ

ກປສ ໃຫຄໍ້າເຫນັ

ເພື່ ອປັບປຸງໂຄງການ

ເພື່ອສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການ ທີ່ສະເໜີມາ, ກປສ ໄດ້ສ້າງ 
5 ກອງທຶນຍ່ອຍຂື້ນດັ່ງນີ້:
• ສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ

 Â ການຕິດຕາມກວດກາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ,     
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

 Â ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສ�ນຶກດ້ານສິ່ງ 
ແວດລ້ອມ

• ລົງທຶນແກ່ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ຊຸມຊົນ
 Â ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ/      

ປ່າປ້ອງກັນ
 Â ປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໂດຍປັບປຸງ 

ຊີວິດ ການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ
• ຄວບຄຸມມົນລະພິດ

 Â ການຄຸ້ມຄອງສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງເທດສະບານເມືອງ
 Â ການຄຸ້ມຄອງຢາປາບສັດຕູພືດ

• ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແບບຍືນຍົງ
 Â ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນທີ່ດິນ
 Â ການຄຸ້ມຄອງດິນແຫ້ງແລ້ງ

• ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ
 Â ການຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນໍ້າແບບປະສົມປະສານ
 Â ການຄຸ້ມຄອງທີ່່ດິນບໍລິເວນນໍ້າ



 ກອງທຶນປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ກປສ) ໄດ້ 
ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໃນປີ 2005  ໃນຖານະເປັນອົງການທີ່ກຸ້ມຕົນ 
ເອງ  ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການບໍລິຫານເພື່ອປັບປຸງ 
ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ 
ທ�ມະຊາດແບບຍືນຍົງ,ການຄຸ້ມ ຄອງຊີວະນາໆພັນ ແລະ 
ການພັດທະນາສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຊຸມຊົນໃນ ສ.ປ.ປ ລາວ

 
 ກປສ      ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຮວ່ມມືກັບ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
ເພື່ອສ້າງຕົ້ນທຶນ ແລະ ກັບທະນາຄານໂລກໃນການສະໜັບ 
ສະໜູນ ໂຄງການສຶ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງ ຄົມ ຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ 
ກປສ ຍັງໄດ້ສຶບຕ່ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆໃນການຈັດ 
ຕັ້ງວຽກງານປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຢູ່ ສ.ປ.ປ ລາວ 

ຈຸດປະສົງ

ການຮ່ວມມື

          ກປສ ມີແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ລາຍຮັບຈາກ:
 � ງົບປະມານລັດ,
 � ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ 

ຕ່າງປະເທດ
 � ການປະກອບສ່ວນຂອງໂຄງການລົງທຶນ, 

ພາກສ່ວນທຸລະກິດ, ແລະ ສ່ວນບຸກຄົນ,
 � ດອກເບ້ຍ ຫຼື ຜົນກ�ໄລທີ່ເກີດຈາກການລົງທຶນຂອງກອງ

ທຶນ,
 � ຄ່າບູລະນະຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ ຈາກໂຄງການລົງທຶນ  

ແລະ ກິດຈະກ�ຕ່າງໆ, ແລະ
 � ຄ່າບໍລິການລະບົບນິເວດ.

 ກປສ ຈະສະໜອງທຶນຮອນໃນຮູບແບບ: ການຊ່ວຍ 
ເຫຼືອລ້າ, ເງິນກູ້ອັດຕາດອກເບ້ຍຕໍ່າ, ການຖົມຂຸມອັດຕາ 
ດອກເບັຍ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫລືອແບບປະສົມປະສານທຶນຂອງ 
ກປສ 
 ບຸກຄົນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ  
ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ສາມາດຂໍທຶນຮອນຈາກ ກປສ ໄດ້.
 

ແຫຼ່ງທຶນ ແລະ ການດ�ເນີນງານການຈັດຕັ້ງ

ຫອ້ງການບໍລຫິານ ກປສ
ຕູ ້ປ.ນ : 7647
ຊັນ້ 2, ຕກຶ ກຊສ, ຖະໜນົສດໍີາດວນ, 
ຫອ້ງວ່າການສໍານກັງານນາຍກົລດັຖະມນົຕ,ີ 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ
ໂທ: 856-21 252 739
ແຟັກ: 856-21 252 741
ເວບັໄຊ: http:// www.laoepf.org.la

ຂັນ້ຕອນການອະນຸມດັທນຶ

ວງົຈອນໂຄງການຍ່ອຍ
ອົ ຮ ນາກງ ັ ຜ ບ ິ ນາກ ງຄໂ ບອຊ ດ
ຍ່ອຍ ( ແບບ  ນາກ ງຄໂ ມອຟ

ຍ່ອຍ) ສະ ເໜີ

ພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂອ້ງ ສົ່ ງ ຄ.ກ ໃຫ ້
ກປສ 

 ກອງງເລຂາ ກປສ ແລະ ຄະນະ ວຊິາ 
ການ ທບົ ທວນ ແລະ ຮບັຮອງ 

 ກລໂ ນາຄ ານ ະທ ທບົ ທວນ  
ແລະ ເຫນັ ດີ

ສະພາ ບໍລຫິານ ປະທານ/ຮອງ 
ປະທານ ຮບັຮອງ ເອາົ/ອະນຸມດັ

ຫອ້ງການ ກປສ  ແລະ ອົ ຮ ນາກງ ັ ຜ ບ ິ ບອຊ ດ
ຍ ນາກ ງຄໂ ່ ອຍ  ເຊນັ ສັ ຍ ນາກ ງຄໂ າຍນ ່ ອຍ

ອົ ຮ ນາກງ ັ ຜ ບ ິ ຍ ນາກ ງຄໂ ບອຊ ດ ່   ຍອ ຈັ ຕ ດ ັ ້ ຕ ະປ ງ  ິບັດ
ການຈດັຊືຂ້ະໜາດໃຫຍ່ແມ່ນ ກປສຈະເປັນຜູເ້ຮດັ

ຊ່ວຍ

ຕິ ມເະປະລແ າກດວກມາຕດ ນີຜົ ະລແ ນ
ຄ ຍດໂ ນາງຍາລນາກ /ຍ ແລະ ກປສ 

ໂຄງການຍ່ອຍສບືຕ່ໍປີຕ່ໍໄປອງີ
ຕາມຜນົງານ

ກປສ ປະກອບດ້ວຍ
1. ສະພາບໍລິຫານ
2. ຫ້ອງການບໍລິຫານ
       ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ມີພາລະບົດບາດຮັບຜິດຊອບ 
ລວມໃນການຊຸກຍູ້ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກປສ ໃຫ້ບັນລຸ 
ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ຕັ້ງໄວ້ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ 
ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,ອ�ນາດການ 
ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ສະພາການຄ້າ ແລະອຸດສາຫະກ�, ສະຖາ 
ບັນຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ອົງການຈັດ ຕັ້ງສັງຄົມ ໂດຍມີຮອງນາຍົກ 
ລັດຖະມົນຕີ ເປັນປະທານ.
                 ຫ້ອງການບໍລິຫານ  ກປສ ເປັນເສນາທິການຊ່ວຍສະ ພາ 
ບໍລິຫານໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນ,  ຊຶ່ງນ�ພາໂດຍຜູ້ 
ອ�ນວຍ ແລະ ຮອງຜູ້ອ�ນວຍການທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍສະ
ພາບໍລິຫານ, ຫ້ອງການ ກປສ ປະກອບດ້ວຍ 4 ໜ່ວຍງານ: 
ໜ່ວຍງານການ ເງິນ, ໜ່ວຍງານວິຊາການ, ໜ່ວຍງານຈັດ    
ຊື້-ຈັດຈ້າງ ແລະ ໜ່ວຍງານບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ.

ກອງທນຶປົກປັກຮກັສາສີ່ ງແວດລອ້ມ

Environment Protection Fund


