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ສາທາລະນະລດັ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊນົລາວ 

ສນັຕພິາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວດັທະນາຖາວອນ 

-----===000===----- 

ຫ້ອງການລດັຖະບານ 

ກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລ້ອມ  

ແບບຟອມບດົສະເໜີໂຄງການ 

 

ຂ ແ້ນະນ  າ: 

•   ຄ  າຮອ້ງສາມາດຍ ິ່ ນເປັນພາສາລາວ.   

•   ບນັທດັຖານທີິ່ ຈະໄດທຶ້ນມດີ ັິ່ງຕ ິ່ ໄປນີ:້ (i) ສະໜບັສະໜນູນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດແລະແຜນການຂອງ ລດັຖະບານ/

ແຂວງ; (ii) ຖ ກກບັໜຶິ່ ງຂອງເຂດຂອງກອງທຶນຍິ່ອຍຂອງ ກປສ (ນະໂຍບາຍແລະສ້າງ ຄວາມສາມາດ, ຊວີະນາໆພນັ, 

ຄວບຄມຸມນົລະພິດ, ຄຸ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້, ຄຸ້ມຄອງທີິ່ ດນິ); (iii) ຖ ກກບັຕວົຊີວ້ດັຢິ່າງໜ້ອຍ 1 ຕວົຂອງ ກປສ 

(iv) ບ ິ່ ມກີດິຈະກ  າທີິ່ ເກ ອດຫ້າມ.   

•   ໂຄງການຍິ່ອຍ, ຖາ້ແມິ່ນຫຼາຍປີ, ຈະໄດຕ້້ອງມຜີນົງານທີິ່ ດເີພ ິ່ ອຈະຕ ິ່ ໃນປີຕ ິ່ ໄປ. ການປະເມນີຜນົງານປະຈ  າປີ ພວົພນັ 

ກບັທຶນ, ການຄຸ້ມຄອງແລະຜນົໄດຮ້ບັໃນປີນ ັນ້ ຊຶິ່ ງໄດກ້  ານດົໄວ.້ 

 

 

ເລກລະຫດັບດົສະເໜີໂຄງການຍິ່ອຍ ຂອງ ກປສ: 

 
 

1. ຊ ິ່  ແລະ ທີິ່ ຢູິ່ຂອງຜູສ້ະເໜີ 

ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ 

ຍິ່ອຍ:  

ອ  ານວຍການ ໂທລະພາບແຫິ່ງຊາດລາວ  

ພະແນກຜະລິດລາຍການ ທຊລ3  

ລາຍການ: ເພ ິ່ ອ...ສີິ່ ງແວດລອ້ມ  

ບາ້ນ ສວີໄິລ ເມ  ອງ ໄຊທານ ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ  

ຖະໜນົ 150ຕຽງ  

Website : www.gov.la  

 

2. ຊ ິ່ , ໜາ້ທີິ່ , ບິ່ອນພວົພນັລະ • ທິ່ານ ບນຸຫຼອງ ພິມແສງທອງ  
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ອຽດ ຂອງຈດຸປະສານງານ 

ຜູສ້ະເໜີຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ໂຄງການຍິ່ອຍ:   

• ຮອງພະແນກຜະລິດ ທຊລ3  

   Tel :  021 710 165 

    Fax : 021 710 165 

   Mobile : 020 556 059 82 
   E-mail : bounlong8888@hotmail.com 

 

3. ລະດບັພ ້ນທີິ່ ຂອງໂຄງການ 

ຍິ່ອຍ (ອາດຫຼາຍກິ່ວາ 1 

ທາງເລ ອກ) 

☐ ລະດບັສາກນົ 
 ລະດບັສນູກາງ/ຊາດ 
 ລະດບັແຂວງ/ເມ  ອງ ໃນຂອບເຂດທົິ່ວປະເທດ   
( ລາຍການ ເພ ິ່ ອ...ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ກວມເອົາຫຼາຍພາກສິ່ວນ ໃນການ
ຜະລິດລາຍການ ຕາມເປ້ົາໝາຍ ການນ  າສະເໜີ ລາຍການ )  

 

4. ຊ ິ່ ໂຄງການຍິ່ອຍ  ໂຄງການປບັປງຸລາຍການສິິ່ ງແວດລອ້ມ  

  

5. ຈ  ານວນທຶນທີິ່ ຂ  

(ງບົທີິ່ ສະເໜີເປັນເງນິກບີ) 

313,930,000 ກບີ   

 

6. ກອງທຶນຍິ່ອຍຂອງ ກປສ 

ທີິ່ ໃຫທຶ້ນ  

(ໃຫ້ໝາຍເອົາ 1 ທາງເລ ອກ) 

  ນະໂຍບາຍ 
☐  ຊວີະນາໆພນັ 
☐  ການຄ ຸ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ  ຸ້າ 

 

7. ໜາ້ວຽກການຈດັຕ ັຸ້ງ 

ປະຕບິດັ ຫ ຼື ຂະແໜງ 

ການທີີ່ ພວົພນັກບັໂຄງ 

ການຍີ່ອຍ, ສິິ່ ງທາ້ທາຍ 

ແລະ ບລິູມະສດິ (ອະທິບາຍ

ກິ່ຽວກບັໜ້າທີິ່ ຂອງຜູ້ສະເໜີ, 

ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ໜ້າ

ວຽກທີິ່ ເຮັດໃນປະຈບຸນັທີິ່ ພວົ ພນັ

ກບັປິ່າສະຫງວນ, ສດັປິ່າ, 

ສິິ່ ງແວດລ້ອມ, ການປ້ອງກນັທາງ 

ສງັຄມົ, ສິິ່ ງທ້າທາຍ, ບລິູມະສິດ 

ທີິ່ ຕ້ອງການ ແລະສະເໜີ ແນວ 

ທາງ ໃນການແກໄ້ຂບລິູມະສິດ 

ພາລະບດົບາດ ແລະ ໜ້າທີິ່ ຂອງ ລາຍການ ເພ ິ່ ອ...ສິິ່ ງແວດລ້ອມ  

  ລາຍການເພ ິ່ ອ...ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ກະຈາຍອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ

ແຫິ່ງຊາດລາວ 5ປີຜິ່ານມາ ພາຍໄຕກ້ານຮິ່ວມມ  ລະຫວິ່າງ ກມົສ ົິ່ງເສມີ

ຄນຸນະພາບ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ກະຊວງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ກບັ ໂທລະພາບແຫິ່ງຊາດລາວ ກະຊວງ ຖະແຫຼງຂິ່າວ 

ວດັທະນະທ  າ ແລະ ທິ່ອງທິ່ຽວ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂດຍ ພະແນກຜະລິດ

ລາຍການ ທຊລ3 ໂດຍມເີປ້ົາໝາຍ ໂຄສະນາເຜີຍແຜີ່ ນະໂຍບາຍຂອງ

ພກັ-ລດັ ດຸ້ານການຄ ຸ້ມຄອງສີີ່ ງແວດລຸ້ອມ,ຜນົງານການຈດັຕ ັຸ້ງປະຕິບດັ

ບນັດາສນົທິສນັຍາສາກນົ,ການປະຕິບດັໂຄງການ ຍຸ້ອງຍ ຜ ຸ້ຮກັ ແລະ 

ອະນ ລກັສີີ່ ງແວດລຸ້ອມ ຫຸຼດຜິ່ອນ ການຝີ່າຝຼືນທ  າລາຍສີີ່ ງແວດລຸ້ອມ ທ ກ

ຮ ບແບບ 
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ແລະຂ ຄ້ງົຄ້າງດ ັິ່ງກິ່າວ) ວເິຄາະເຈາະເລີກ ຕອບສະໜອງຂ ຸ້ມ  ນຂີ່າວສານ ບນັດາ ສາຍເຫດຂອງ

ການປີ່ຽນແປງດນິຟຸ້າອາກາດ ມນົລະພິດທາງອາກາດ ທາງນ  ຸ້າ ທາງສຽງ  

ນ  າສະເໜີຢີ່າງຕ ີ່ ເນຼືີ່ອງ ວຽກງານນະໂຍບາຍ - ນຕິິກ  າໃຫຸ້ທ ກຊ ັຸ້ນຄນົເຂົຸ້າ

ໃຈ ແລະ ກ  າໄດຸ້ ບນັດານະໂຍບາຍຕີ່າງໆ ສຸ້າງໃຫຸ້ທ ົີ່ວສງັຄມົ ມຈີດິ

ສ  ານກຶ ຮກັຫອມສີີ່ ງແວດລຸ້ອມ ໄສີ່ໃຈໃນສີີ່ ງແວດລຸ້ອມ  

ຄະນະທິມງານຜະລິດລາຍການ ມທີງັໝດົ 10ຄນົ ຍິງ 3ຄນົ    

 
ສິີ່ ງທຸ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການ 

 

‘ລາຍການ ເພ ິ່ ອ...ສິິ່ ງແວດລອ້ມ’  ຍງັຂາດຫຼາຍປດັໄຈ ໃນ ການ

ຜະລິດລາຍການຂອງຕນົເອງ.  ນອກຈາກບ ິ່ ມງີບົປະມານ ຕອບສະໜ

ອງການຜະລິດແລວ້ ບນັດາອປຸະກອນຮບັໄຊທ້າງດາ້ນ ວຊິາສະເພາະຍງັ

ຂາດເຂນີ ເຊັິ່ ນ: ກອ້ງຖິ່າຍທ  າ ແລະ ລດົເຄ ິ່ ອນໄຫວ ຖິ່າຍທ  າ ທີິ່ ໄຊ້

ຮ ິ່ວມກນັກບັການຜະລິດລາຍການອ ິ່ ນໆ ອນັບ ິ່ ສະດວກ ຕ ິ່ ການຜະລິດ

ລາຍການ      ແຕິ່ດວ້ຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮບັ ໃຊສ້ງັຄມົ 

ແລະ ບນັລເຸປ້ົາໝາຍຂອງຕນົ. ຄະນະຮບັຜິດຊອບ ຜະລິດລາຍການ 

ເພ ິ່ ອ...ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ກ ໄດຜ້ະລິດລາຍການອອກອາກາດເປັນປກົກະຕ ິ

ສບັປະດາໜ ິ່ ງອອກ 2ມ  ້ທງັມຄີນຸນະພາບ ແລະ ເຈ ອຈນູໃຫລ້າຍການ 

ພ ມອີນັອອກອາກາດ ເຊິິ່ ງການຜະລິດ ໂດຍສິ່ວນ ຫຼາຍ ແມ ິ່ຢູິ່

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ສ  າລບັຢູິ່ຕິ່າງແຂວງ ມບີາງໂອກາດ ເທົິ່ ານ ັນ້ 

ແລະ ໂອກາດດ ັິ່ງກ ິ່າວ ແມ ິ່ນອງິຕາມການເຄ ິ່ ອນໄຫວກອງ ປະຊຸມຕິ່າງໆ

ກບັບນັດາກມົກອງ ທີິ່ ເຊ ອ້ເຊນິເຂ້ົາຮິ່ວມ ກ ຜະລິດເປັນຂິ່າວ ເປັນບດົນ  າ

ສະເໜີ ຫຼ  ຜະລິດເປັນສາລະຄະດຕີາມຄວາມເໝາະສມົ ແຕິ່ຈະໃຫມ້ ີ

ງບົປະມານ ໂດຍກງົໄປຜະລິດລາຍການ ແມ ິ່ນບ ິ່ ມເີລີຍ ເຊິິ່ ງເປັນສິິ່ ງທາ້

ທາຍຕ ິ່ ລາຍການ ອນັບ ິ່ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຮູ ້ພ ້ນຖານກິ່ຽວກບັ

ວຽກງານ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄມົ ຢາງເລິກເຊີິ່ ງ ໄດເ້ປັນພຽງຮບູ

ແບບລວມໆ ຍງັບ ິ່ ເປັນທາງເລ ອກທີິ່ ດຂີອງຜູຊ້ມົທາງບາ້ນ   

        ຮບູແບບການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ:  ຄະນະຜະລິດລາຍການສິີ່ ງແວດ
ລຸ້ອມ ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການຍິ່ອຍດ ັິ່ງກ ິ່າວ  ໂດຍເກບັກ  າ, ຜະ

ລິດລາຍການແລະອອກອາກາດ ຕາມແຜນຂອງພະແນກຜະລິດລາຍ

ການຊິ່ອງ 3,  ຕາມການຊີນ້  າຂອງຄະນະອ  ານວຍການໂທລະພາບແຫິ່ງ
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ຊາດ. 

8. ຈດຸປະສງົການຂອງໂຄງ

ການຍິ່ອຍ 

     (ໃຫ້ຂຽນພຽງປະໂຫຍກດຽວ) 

ເພ ິ່ ອສາ້ງລາຍການທີິ່ ມຄີນຸນະພາບ ເປັນທາງເລ ອກຂອງສງັຄມົ ແລະ 

ເປ້ົາໝາຍແລກປິ່ຽນລາຍການ ທງັພາຍໃນ ແລະ ສາກນົ  

9. ນະໂຍບາຍ/ແຜນການ 

ແລະຍດຸທະສາດຂອງ 

ລດັຖະບານ ທີີ່ ສະໜບັສະ

ໜ ນ ໂດຍ ໂຄງການຍີ່ອຍ 

(ລວມທງັແຜນຍດຸທະສາດຂອງ

ແຂວງ ຖາ້ເປັນໄປໄດ)້ 

ໂຄງການຍີ່ອຍນີຸ້ໄດຸ້ຮບັການສະໜບັສະໜ ນ  

• ແຜນຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດແລະສິິ່ ງແວດລອ້ມແຫິ່ງ

ຊາດ ສ  າລບັ 2016-2020 ໂດຍສະເພາະໃນດາ້ນການໂຄສະ

ນາແລະສາ້ງຈດິສ  ານກຶ, 

 

 

10. ຜນົຮບັລະດບັພາກພຼືຸ້ນ 

ແລະລະດບັໂລກ  ທີິ່

ໂຄງການຍິ່ອຍສະນບັສະ

ໜນູ ຫລ ປະກອບສິ່ວນ 

(ເຊັິ່ ນ: ການຮິ່ວມມ ລະຫວິ່າງ

ຊາດ, ການແລກປິ່ຽນຄວາມຮູ,້ 

ປ້ອງກນັການຄ້າ-ຂາຍສດັປິ່າ ທີິ່

ຜິດກດົໝາຍໃນຂອບເຂດພາກ

ພ ້ນ) 

ລາຍການ ເພ ິ່ ອ...ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ຜນົໄດຮ້ບັໃນລະດບັພາກພ ້ນ ສາມາດ

ແລກປິ່ຽນ ບດົຮຽນກບັບນັດາປະເທດຕິ່າງໆທງັລະດບັພາກພ ້ນ ແລະ 

ລະດບັໂລກ ມຂີ ມ້ນູຂິ່າວສານ ສາລະຄະດ ີຫຼາຍຕອນດວ້ຍກນັ ທີິ່ ຕິດ

ພນັກບັ ການປກົປກົຮກັສາ ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ ງແວດລອ້ມ   

11. ຕວົຊີຸ້ວດັຜນົຮບັຂອງໂຄງ

ການຍີ່ອຍ 

(ຂຽນລາຍການຕວົຊີຸ້ວດັຜນົຮບັ 

ແລະ ຕວົຊີຸ້ວດັຜນົຮບັໄລຍະ

ກາງ ທີິ່ ພວົພນັຈາກກອບຜນົຮບັ

ຂອງໂຄງການ ພ້ອມທງັ

ອະທິບາຍຕວົຊີວ້ດັຜນົຮບັ

ສະເພາະຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ. 

ຜນົຮບັແລະຜນົກະທບົ ເປັນຜນົ

ປະໂຫຍດໄລຍະຍາວໃດໜຶິ່ ງ

ສະເພາະກິ່ຽວກບັສິິ່ ງຂອງ ຫລ 

ການບ ລິການຕ ິ່ ກ ຸິ່ມຜູ້ໄດຮ້ບັຜນົ

ປະໂຫຍດເປົາ້ໝາຍ) 

ຕວົຊີວ້ດັຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ ມດີ ັິ່ງນີ:້ 

(ຕວົຊີຸ້ວດັ ຂອງ ໂຄງການ  ໂດຍອີງໃສີ່ລະດບັຄາດໝາຍ/ຕວົຊີຸ້ວດັເບຼືຸ້ອງຕ ົຸ້ນ 

ຂອງ ກປສ) 

1. ຕວົຊີຸ້ວດັ 3 : ດດັສະນສີງັລວມຂອງຄວາມສາມາດທີີ່ ເຄຼືີ່ ອນໄຫວ

ໄດຸ້ ຂອງອງົການຮບັຜິດຊອບໂຄງການຍີ່ອຍ (ປະຈ  າປີ) 

2. ຕວົຊີວ້ດັ : 1  

ຜະລິດລາຍການ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄມົ /ປີ  
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12. ຜນົໄດຸ້ຮບັຕ ົນ້ຕ  ຂອງໂຄງ

ການຍີ່ອຍ 

 

ຜນົໄດຮ້ບັ ທີ 1.  

1. ການຜະລິດລາຍການທີິ່ ມຄີນຸນະພາບດຂີຶນ້; 

2. ການອອກລາຍການແບບຕ ິ່ ເນ ິ່ອງແລະໃໝິ່ 

  

13. ອງົປະກອບແລະກດິຈະກ  າ 

(ຂຽນລາຍການອງົປະກອບ ແລະ ກດິຈະກ  າທີິ່ ເຮັດໃຫ້ເກດີຜນົໄດຮ້ບັຂາ້ງເທິງ ບ ິ່ ຄວນໃຫ້ຫລາຍກິ່ວາ 5 ອງົປະກອບ (ເບິິ່ ງລາຍ

ລະອຽດຢູິ່ໃນແຜນວຽກແລະ ງບົປະມານປະຈ  າປີຄດັຕິດ). 

 

ອງົປະກອບ ກດິຈະກ  າຕ ົົນ້ຕ  

ອງົປະກອບ 1 -  

ຄຸມ້ຄອງ ບ ລິຫານໂຄງການ 

ການບ ລິຫານ ແລະການຄຸມ້ຄອງໂຄງການ ຈະຕອ້ງໄດ້

ປະຕິບດັຕາມຄູິ່ມ  ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ລວມທງັການຄຸມ້ຄອງ

ການເງນິ, ການຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງ, ການກວດກາຕດິຕາມ ແລະ ການ

ລາຍງານ ໂດຍໄດຮ້ບັການຝຶກອບົຮມົຈາກ ກປສ ແລະ ຮບັປະກນັ

ກດິຈະກ  າດ ັິ່ງຕ ິ່ ໄປນີ:້ 

3.1. ສາ້ງທີມຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂ້ົາໃຈ

ຮິ່ວມກນັໃນທີມງານ 

3.2. ຈດັຊ ອ້ປຸະກອນ ໂຄງການ  

3.3. ສຸ້າງບດົລາຍງານປະຈ  າ 6 ເດ ອນ ແລະ ປີ ກິ່ຽວກບັຄວາມ

ຄ ບໜາ້ກດິຈະກ  າທີິ່ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ລວມທງັຕວົຊີວ້ດັ 

ແລະ ຜນົທີິ່ ໄດຮ້ບັ ແລະ ການເງນິ (ລວມທງັການຈດັຊ )້ ຊຶິ່ ງ

ຈະໄດສ້ ົິ່ງໃຫຫ້ອ້ງການ ກປສ ແລະ ຂຶນ້ແຜນການ 6 ເດ ອນ 

ແລະ ປີ ຕ ິ່ ໄປ ໂດຍອງີໃສິ່ແຜນລວມ. 

3.4. ປະສານກບັອງົການກີ່ຽວຂຸ້ອງອຼືີ່ ນໆ ກີ່ຽວກບັການຄ ຸ້ມຄອງ

ໂຄງການ ໂດຍສະເພາະ ກບັ ກປສ ແລະ ກີ່ຽວກບັການຄ ຸ້ມ

ຄອງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດແລະສິີ່ ງແວດລຸ້ອມ ເພຼືີ່ ອເອົາ

ຂີ່າວ 

3.5. ປະເມນີຜນົ: ດ  າເນນີການປະເມນີຜນົສ  າເລັດຂອງ

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ໂດຍ ກປສ.  

ອງົປະກອບ 2. ສະໜບັສະໜ ນ ກດິຈະກ  າ 2.1: ການນ  າສະເໜີ ສນົທະນາ ສາລະແວດລ້ອມຄູິ່ການ
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ການສຸ້າງລາຍການໂທລະພາບ-       ປະພຶດ  

- ຫວົຂ ກ້ານສນົທະນາກິ່ຽວກບັຄວາມຮູພ້ ້ນຖານ ການເຂ້ົາຖງິ 

ນະໂຍບາຍຂອງສິິ່ ງແວດລອ້ມ ຈະເປັນລະບຽບກດົໝາຍ ນຕິິ

ກ  າ ລວມທງັການປະພຶດອ ິ່ ນໆທີິ່ ສ ົິ່ງຜນົດ ີຫຼ  ຜນົກະທບົຕ ິ່

ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ກ ຈະນ  າມາ

ສນົທະນາ; 

- ສນົທະນາ ຄວາມຮູພ້ ້ນຖານການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ 

ທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ເປັນຕ ົນ້ກ ແມ ິ່ນ ການຫຸຼດ

ນອ້ຍຖອຍລງົ ຊບັພະຍາກອນປິ່າໄມ ້ໃນຫຼາຍໆສາຍເຫດ 

ຊວີະນາໆພນັດບັສນູບນັຫາຂີເ້ຫຍ ອ້ ມນົລະພິດ ແລະ ອ ິ່ ນໆ  

- ສນົທະນາ ການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ກິ່ຽວກບັການຄຸມ້

ຄອງສີິ່ ງແວດລອ້ມ-ສງັຄມົ ຄາດຄະເນການຜະລິດ 10 

ເລ ິ່ ອງ  

 

ກດິຈະກ  າ 2.2: ການຜະລິດສາລະຄະດແີລະອອກລາຍການ  

  

ໂຄງການຍິ່ອຍ ຈະໄດຜ້ະລິດລາຍການ ໂດຍລງົເກບັກ  າຂ ມ້ນູ 

ຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດແລະສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ຕດັຕ ິ່ , ຂຽນບດົ, ບນັ

ຍາຍ, ຈດັອອກອາກາດ. 
 

 

14. ຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທີິ່

ເປັນ 

ເປ້ົາໝາຍ 

 

❑ ເປ້ົາໝາຍຜູຊ້ມົທ ົິ່ວໆໄປ   

- ຜູຊ້ມົລາຍການ  

     ລະດບັສນູກາງ   (   500:000 ຄນົ )   

     ລະດບັແຂວງ    (  2:000,000ຄນົ ) 

     ລະດບັ ເຂດອາຊ ີ- ຢໂູລບ 30,000ຄນົ)     

❑ ອາດມກີານແລກປິ່ຽນລາຍການກບັຕິ່າງປະເທດ  

❑ ລວມ 2,800,000 ຄນົ  

15. ມ ເ້ລ້ີມທີິ່ ສະເໜີມາ 01/01/2016 

16. ມ ປິ້ດທີິ່ ສະເໜີມາ 31/12/2017   
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17. ຜູຮ້ ິ່ວມທຶນ (ແຫຼິ່ງແລະຈ  ານວນ 

ເປັນໂດລາ)  

ບ ິ່ ມອີງົການໃດສະໜບັສະໜນູ  

18. ໂຄງການ/ແຜນງານ 

ເສມີສີີ່ ງໄດຸ້ລິເລ້ີມ ຫ ຼືກ  າ ລງັ

ດ  າເນນີ (ຊ ິ່ , ແຫຼິ່ງທຶນ, ສາຍ

ພວົພນັ)  

  

 

 

19. ກນົໄກການຈດັຕ ັງ້ໂຄງການຍິ່ອຍ  

a) ອະທິບາຍໂຄງຮິ່າງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ.  

b) ພະນກັງານແລະການຊິ່ວຍເຫຼ ອທາງວຊິາການທີິ່ ຕ້ອງການເພີິ່ ມເຕີມ ໃນດາ້ນໃດ ເພ ິ່ ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການຍິ່ອຍທີິ່ ສະເໜີມາ ໄດ້

ຮບັຜນົສ  າເລັດ    (ເປັນຕ ົນ້ພະນກັງານກວດກາຕິດຕາມ, ບນັຊີການເງນີ…).  

 

a) ອະທິບາຍໂຄງຮິ່າງການຄຸມ້ຄອງໂຄງການຍິ່ອຍ.  

     ໂຄງການນີ ້ຈະຢູິ່ພາຍໃຕກ້ານນ  າພາຂອງອ  ານວຍການໂທລະພາບແຫິ່ງຊາດ ກ/ຊ ຖວທ ໂດຍຮິ່ວມມ  

ກບັອງົການທີິ່ ເຄ ິ່ ອນໄຫວຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດແລະສິິ່ ງແວດລອ້ມ, ຊຶິ່ ງພະແນກ ຜະລິດ

ລາຍການ ທຊລ3 ເປັນຜູຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການດ ັິ່ງກ ິ່າວ ໂດຍແຕິ່ງຕ ັງ້ຄະນະຮບັຜິດຊອບໂຄງການຍິ່ອຍຂຶນ້ 

(ພາລະບດົບາດແລະຕ  າແໜິ່ງສ  າຄນັມໃີນເອກະສານຂດັຕິດ). ກປສ ຈະປະສານ ແລະ ຕິດຕາມການຈດັຕ ັງ້ 

ປະຕິບດັກດິຈະກ  າຕິ່າງໆ ໃນຖານະເປັນຜູໃ້ຫທຶ້ນ ເພ ິ່ ອຮບັປະກນັໃຫໂ້ຄງການໄດບ້ນັລຕຸາມຈດຸປະສງົ ຂອງ 

ກປສ. 

 

1). ໜາ້ທີິ່ ແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບຂອງພາກສິ່ວນທີິ່ ກ ິ່ຽວຂອ້ງ: 

- ຄະນະອ  ານວຍການ ໂທລະພາບແຫິ່ງຊາດ ທີິ່ ຊີນ້  າ ການຜະລິດລາຍການ ທຊລ3 :  ມໜີາ້ທີິ່

ພິຈາລະນາແຜນການລວມ ແລະ ໃຫທິ້ດທາງແກິ່ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັວຽກງານຂອງໂຄງການ. 

- ຄະນະຮບັຜິດຊອບລາຍການ ເພ ິ່ ອ...ສິິ່ ງແວດລອ້ມ:  ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັກດິຈະກ  າ, ຮບັຜິດຊອບ ໃນ

ການຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງການເງນິຂອງວຽກນີ,້ ເຮັດບດົລາຍງານການການເຄ ິ່ ອນໄຫວວຽກງານ

ໂຄງການເປັນປະຈ  າລາຍງານໃຫ ້ອ  ານວຍການ ແລະ ກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ. 

- ກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິິ່ ງແວດລອ້ມ:  ອະນມຸດັບດົສະເໜີໂຄງການ, ສະໜອງຄູິ່ມ  ແນະນ  າ 

ການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັໂຄງການ, ການຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການ ລວມທງັ ດາ້ນ

ເຕັກນກິ ແລະ ການເງນິ. 

- ເພ ິ່ ອນຮິ່ວມງານ ຫຼ ວິ່າ ຜູເ້ຂ້ົາຮິ່ວມໃນການຜະລິດ ຂິ່າວ ການສນົທະນາ ແລະ ສາລະຄະດ ີ 

ຄະນະຮບັຜິດຊອບລາຍການເພ ິ່ ອ...ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ເປັນຜູປ້ະສານງານ ໃນການປະຕບິດັກດິຈະກ  າ 
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ຮິ່ວມກນັ ທງັໃນລະດບັສນູກາງ ແລະ ທອ້ງຖິິ່ນ ໂດຍສະເພາະ ພະແນກຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ 

ສິິ່ ງແວດລອ້ມຢູິ່ແຕິ່ລະແຂວງ  

 

20. ງບົປະມານສງັລວມ 

 

ສະເໜີແຜນງບົປະມານ ແລະ ຂດັຕິດກບັບດົສະເໜີໂຄງການຍິ່ອຍ (ເບິິ່ ງຮິ່າງທີິ່ ໄດຂ້ດັຕິດມາພ້ອມນີ)້. ໃນບດົສະເໜີນີ ້ຈະສະ

ແດງໃຫ້ເຫັນພຽງແຕິ່ ງບົປະມານສງັລວມຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ. ສງັເກດວິ່າເມ  ິ່ອໂຄງການຍິ່ອຍຈະໄດຖ້ ກຮບັຮອງໝດົໄລຍະໂຄງການ

ຍິ່ອຍທງັໝດົ ແຕິ່ຫລງັຈາກປີທີ 1, ທຶນຮອນຈະປິ່ອຍໃຫ້ນ ັນ້ ແມິ່ນອີງໃສິ່ຜນົງານໃນປີຜິ່ານມາ ອີງໃສິ່ຄາດໝາຍທີິ່ ກ  ານດົໃນແຜນປີທີິ່

ໄດຖ້ ກຮບັຮອງເອົາ (ເບີິ່ ງຂ  ້24). ສ  າລບັໂຄງການຍິ່ອຍທີິ່ ໄດຮ້ບັຮອງແລ້ວ ຫ້ອງການ ກປສ ຈະເປັນຜູ້ເຮັດແຜນ ຈດັຊ -້ຈດັຈາ້ງ 

ຕິ່າງໆ 

ອງົປະກອບ (ບ ິ່ ເກນີ 5 ອງົປະກອບລວມທງັການຄຸມ້

ຄອງໂຄງການ) 

ງບົປະມານ 

 (ລາ້ນກບີ)     

ທຶນປະກອບສິ່ວນທາງກງົ ຫລ ຄູິ່ຂະ   

ໜານຖາ້ເປັນໄປໄດ ້

ອງົປະກອບ 1. ຄ ຸ້ມຄອງບ ລິຫານໂຄງການ    5.70   

ອງົປະກອບ 2. ສະໜບັສະໜ ນການສຸ້າງລາຍການ

ໂທລະພາບ 

293.29  

 

 

ແຮສ ກເສນີ 14.95  

ລວມຍອດ 313.93   

 

 

21. ຄວາມຍ ນຍງົ 

ອະທິບາຍວິ່າຜນົໄດຂ້ອງໂຄງການຍິ່ອຍຈະສ ບຕ ິ່  ຫຼ  ຮກັສາໄວ ້ຫຼງັໂຄງການສິນ້ສດຸ.  

       ລາຍການ ເພ ິ່ ອ...ສິິ່ ງແວດລອ້ມ ຫຼງັໂຄງການຊີນ້ສດຸ ກ ຈະສ ບຕ ິ່ ເລ ້ອຍໄປເນັນ້ການຜະລິດ ສາລະ

ຄະດໃີຫຫຼ້າຍກວິ່າເກົິ່ າ ໂດຍອງີໃສິ່ພະນກັງານມຄີວາມສາມາດເພ້ີມຂຶນ້, ການພວົພນັກບັອງົການຮບັຜິດຊອບ

ສິິ່ ງແວດລອ້ມກວາ້ງຂວາງອອກຕ ິ່ ມ. 

      

22. ແຜນການປະຕິບດັນະໂຍບາຍປ້ອງກນັສິິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ 

ກວດກາເບິີ່ ງວີ່າມຄີວາມຕຸ້ອງການກະກຽມ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ ງແວດລ້ອມແລະສງັຄມົ ຫ ຼື ບ ິ່ (ກອບແຜນຄຸ້ມຄອງສິິ່ ງແວດລ້ອມແລະ

ສງັຄມົສາມາດຄ ົຸ້ນຫາໄດຸ້ ທີີ່ ເວບໄຊ ກປສ). 

 

ໂຄງການນີ ້ສາ້ງໃຫລ້າຍການ ມຄີວາມຍ ນຍງົ ເປັນທາງເລ ອກຂອງທິ່ານຜູຊ້ມົມຸງ້ເນັນ້ໃຫກ້ດິຈະກ  າ 

ເຜີຍແຜິ່ ຂ ມ້ນູ-ຂິ່າວສານ ຄວາມຮູພ້ ້ນຖານ ແນວຄິດ ອະນລຸກັ ຮກັຊບັພະຍາກອນທ  າມະຊາດ ແລະ ສິິ່ ງ

ແວດລອ້ມ ເຂ້ົາເຖງິທກຸຊ ັນ້ຄນົ ບນັລເຸປ້ົາໝາຍ ສາ້ງປະເທດໃຫເ້ປັນສຂີຽວ ສະອາດງາມຕາ ຕາມແຜນຍດຸ
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ທະສາດ ແລະ ວໄິສທດັທີິ່ ກ  ານດົໄວ.້ ລາຍການທີິ່ ສາ້ງຂຶນ້ ຄາດວິ່າຈະບ ິ່ ມຜີນົກະທບົຕ ິ່ ຊຸມຊນົ, ແລະ ມກີານ

ຜິ່ານການກວດກາກິ່ອນອອກອາກາດ. ດ ັິ່ງນ ັນ້ ຈຶິ່ງບ ິ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງໄດເ້ຮັດບດົອະທິບາຍແລະວໄິຈບນັຫາຈາກ

ໂຄງການຍິ່ອຍນີ.້  

 

23. ການມສີີ່ວນຮີ່ວມຂອງຊ ມຊນົ ລວມທງັບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນການຜະລິດລາຍການ 

ເບິີ່ ງຕາມເອກະສານແນະນ  າ ກີ່ຽວກບັຂ ັ ຸ້ນຕອນປະຕິບດັ ໃນແຜນການມສີີ່ວນຮີ່ວມຂອງຊ ມຊນົ ຊິີ່ ງສາມາດຄ ົຸ້ນຫາໄດຸ້ ທີີ່ ເວບໄຊ 

ກປສ. 

 

ໂຄງການດ ັິ່ງກ ິ່າວ ແມ ິ່ນເພ ິ່ ອສາ້ງລາຍການສິິ່ ງແວດລອ້ມ ຊຶິ່ ງຖ ວິ່າມຜີນົດທີີິ່ ເຮັດໃຫຊຸ້ມຊນົໄດຮ້ບັຂິ່າວສານ

ທີິ່ ດຈີາກລາຍການ. ການມສີິ່ວນຮິ່ວມຂອງຊຸມຊນົໃນການຜະລິດລາຍການ ຈະມແີຜນສະເພາະຕາມເນ ອ້ເລ ້ອງ

ການຜະລິດ ແລະ ຈະມກີານປະສານກບັຊຸມຊນົກິ່ຽວຂອ້ງ ຖາ້ຫາກມຄີວາມຈ  າເປັນໃຫເ້ຂົາເຈົ້າເຂ້ົາຮິ່ວມ.  ການ

ເຂ້ົາຮິ່ວມຂອງຊຸມຊນົ ຈະເຮັດຕາມຄວາມສະໝກໃຈຂອງເຂົາເຈົາ້.  

 

 

25. ບນັຫາບດົບາດຍງິ-ຊາຍ (ການເຊຼືີ່ ອມສານ) 

 ອະທິບາຍກີ່ຽວກບັໂຄງການຍີ່ອຍ ທີີ່ ຍິນຍອມກບັນະໂຍບາຍຂອງລດັ ໃນການເອົາໃຈໃສີ່ ຕ ີ່ ບນັຫາບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ພາຍໃຕຸ້

ໂຄງການ.  

ໃນການຜະລິດຂິ່າວ ການສນົທະນາລາຍການ ແລະ ການຜະລິດສາລະຄະດນີີ ້ຈະມພີະນກັງານຍງິເຂ້ົາ

ຮິ່ວມໃນຖານະພິທີກອນ, ຜູປ້ະສານງານ, ຜູຂ້ຽນຂິ່າວ ແລະ ອ ິ່ ນໆ, ຄາດວິ່າຢິ່າງໜອ້ຍ 15%. ນອກນີ ້ຄາດວິ່າ

ຜູຊ້ມົລາຍການ ຢິ່າງໜອ້ຍ ມ ີ40%.   

 

26. ເງ ຼືີ່ອນໄຂການປະຕິບດັຜນົງານປະຈ  າປີທີີ່ ໄດຸ້ຕກົລງົກນັ  

ລາຍການເປົຸ້າໝາຍທີີ່ ໄດຸ້ຕກົລງົວີ່າຈະໄດຸ້ສ  າເລັດ ເພຼືີ່ ອເປັນເງຼືີ່ອນໄຂ ການອະນ ມດັງບົປະມານໃນປີຕ ີ່ ໄປ  

        ໄດຸ້ຕກົລງົໃນເງ ຼືີ່ອນໄຂທີີ່ ວີ່າ: 

• ປະຕິບດັຖກຶຕຸ້ອງ ດຸ້ານຄວາມໂປີ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຕຸ້ອງການໃນການປບັປງຸລາຍການ  (ໃນລະດບັດໃີນ

ປີທີ 1 ເພ ິ່ ອຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ ສາ້ງລາຍການຮິ່ວມມ  ກບັສາກນົ ໃນປີຕ ີ່ ມາ). 

• ປະຕິບດັຖກຶຕຸ້ອງຕາມມາດຖານການຜະລິດລາຍການ (ດຸ້ານຈ  ານວນ, ຄ ນນະພາບ ແລະ ເວລາ) (ວາງ

ເປ້ົາໝາຍໃນລະດບັດ ີປີທີ 1 ແລະ ຮບັປະກນັຄນຸນະພາບ ໃນປີຕ ີ່ ມາ). 

• ໃນປີທີ 1 ສ  າເລັດ 100 % ຕາມແຜນການຜະລິດລາຍການປະຈ  າປີ ສາ້ງພ ້ນຖານການຜະລິດປີທີ2 ມ ີ

ການເຄ ິ່ ອນໄຫວ ການຜະລິດລາຍການກບັສາກນົ ສາ້ງບດົບາດລາຍການ ເພ ິ່ ອ...ສິິ່ ງແວດລອ້ມ. 
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• ເປົຸ້າໝາຍຂອງຜນົຮບັໃນປີທີຈະຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ການຜະລິດລາຍການ ໄດກ້  ານດົເປັນລາຍລະອຽດ ໂດຍ

ທງັໝດົ ຕາມທິ່າແຮງຂອງຄະນະຜະລິດລາຍການ ບວກກບັ ງບົປະມານທີິ່ ໄດຮ້ບັ ແມ ິ່ນສມົຄຸິ່ ກບັຄວາມ

ອາດສາມາດຕວົຈງິ ແລະ ເຊ ິ່ ອໝ ັນ້ວິ່າຈະບນັລຕຸາມເປ້ົາໝາຍທີິ່ ວາງໄວ ້  

• ແຜນວຽກ ແລະ ງບົປະມານ ໃນປີໃໝີ່ ໄດຸ້ກະກຽມ ໂດຍຜີ່ານກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິີ່ ງແວດລຸ້ອມ ແລະ 

ເຫັນດຮີບັຮອງໂດຍສະພາບ ລິຫານ ກປສ. 

 

27. ບນັຊກີວດເອກກະສານຂດັຕິດ 

ຈ ົິ່ງຮບັປະກນັວິ່າ ໄດຂ້ດັຕິດເອກກະສານດ ັິ່ງຕ ິ່ ໄປນີ ້ໂດຍອີງໃສິ່ຮິ່າງທີິ່ ສະໜອງໃຫ້:  

 ກອບຜນົຮບັໂຄງການຍີ່ອຍ (ທງັໝດົໄລຍະໂຄງການ) 

 ແຜນງບົປະມານຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ ( a). ແຍກຕາມອງົປະກອບ ແລະ b). ແຍກປະເພດ ) 

 ແຜນວຽກລະອຽດຂອງປີທີ 1 (ແຍກຕາມອງົປະກອບ) 

 ແຜນຈດັຊ ຈ້ດັຈາ້ງຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ 

ແຜນຄຸມ້ຄອງສິິ່ ງແວດລອ້ມຂອງໂຄງການຍິ່ອຍ, ຖາ້ຫາກເຮັດໄດ ້

 

 

 

ຮບັຮູ ້ແລະ ເຫັນດ ີໂດຍ:                                            ສະເໜີໂດຍ: 

ຜູອ້  ານວຍການ ໂທລະພາບແຫິ່ງຊາດລາວ                     ຜູຮ້ບັຜິດຊອບ ໂຄງການຍິ່ອຍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


