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ບດົສະຫຸຼບການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ລາຍຮບັລາຍຈາ່ຍ ຂອງ 

ກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ສາໍລບັຕ ົນ້ປີ 2010 

1. ຄວາມເປັນມາ 

ກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ (ກປສ) ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ 1 ໃຫເ້ປັນອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີ

ມ ີ ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ ແລະ ເຄື່ ອນໄຫວພາຍໃຕ້
ລະບຽບ ກດົໝາຍ ຂອງ ສປປລາວ ໂດຍມຈີດຸປະສງົ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກກ່ານປກົປກັຮກັສາສິ່ ງ
ແວດລອ້ມ, ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແບບຍນືຍງົ ໂດຍສະເພາະການຄຸມ້ຄອງຊວີະນາໆ
ພນັ, ແລະ ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງຊຸມຊນົ. 

2. ການຈດັຕ ັງ້ 

ກປສ ປະກອບດວ້ຍ ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ຫອ້ງການບໍລິຫານ. ນອກນີ,້ ສະພາບໍລິຫານ ມສີດິ 

ແຕງ່ຕ ັງ້ຄະນະກາໍມະການໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັວຽກງານສະເພາະ.  

2.1. ສະພາບໍລິຫານ  

ສະພາບໍລຫິານ ກປສ ໄດຮ້ບັການແຕງ່ຕ ັງ້ຂຶນ້2 ເພ່ືອຊີນ້າໍການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກປສ ໃຫບ້ນັລຸ
ຕາມ ຈດຸປະສງົຂອງຕນົ ໂດຍສະເພາະ (i) ຕກົລງົນະໂຍບາຍ, ຍດຸທະສາດ ແລະ ບລູມິະສດິ ຂອງ 
ກປສ; ແລະ (ii) ຊີນ້າໍແລະກວດກາການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງຫອ້ງການ ກປສ ໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ.  ສະພາ
ບໍລຫິານຂອງ ກປສ ໃນປດັຈບຸນັ ມສີະມາຊກິ 9 ທາ່ນ ໂດຍມຮີອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີເປັນ ປະທານ, 
ທາ່ນ ລດັຖະມນົຕວີາ່ການ ກະຊວງ ການເງນິ ເປັນຮອງປະທານ ແລະ ມຜີູຕ້າງໜາ້ ອງົການຊບັພະ
ຍາກອນນໍາ້ແລະສິ່ ງແວດລອ້ມ (ອຊນສ), ກະຊວງພະລງັງານແລະບ່ໍແຮ ່(ກພບ), ສະພາ ວທິະຍາສາດ

                                                            

1  ຕາມດາໍລດັ ວາ່ດວ້ຍ ກປສ ເລກທີ 146/ນຍ ລງົວນັທີ 6 ເດອືນມຖິນຸາ 2005. 

2  ຕາມດາໍລດັ ວາ່ດວ້ຍ ສະພາບໍລິຫານ ກປສ ສະບບັເລກທີ 72/ນຍ ລງົວນັທີ 1 ເດອືນພະຈກິ 2005, ດດັ
ແກຕ້າມຂໍຕ້ກົລງົຂອງນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີສະບບັເລກທີ 048/ນຍ ລງົວນັທີ 15/05/2009. 
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ແລະເຕັກໂນໂລຊແີຫງ່ຊາດ, ສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ, ແຂວງບໍລຄິາໍໄຊ, ສະພາການຄາ້ ແລະ 
ອດຸສາຫະກາໍ, ແລະບໍລສິດັໄໝລາວ ເປັນສະມາຊກິ.  

2.2. ຫອ້ງການ ກປສ  

ຫອ້ງການ ກປສ ໄດຮ້ບັການສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ ຕາມດາໍລດັ ວາ່ດວ້ຍ ກປສ ເພ່ືອເປັນເສນາທິການ

ຊວ່ຍສະພາບໍລິຫານໃນການຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ ກປສ ແລະ ປະກອບດວ້ຍຜູອ້າໍນວຍການຫອ້ງການ

ບໍລິຫານ ເຊິ່ ງຖກືແຕງ່ຕ ັງ້ໂດຍສະພາບໍລິຫານ. ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້, ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ຂອງຫອ້ງການ 

ປະກອບດວ້ຍ ສີ່ໜວ່ຍງານສະໜບັສະໜນູ (ໜວ່ຍງານການເງນິແລະບໍລິຫານ, ໜວ່ຍງານປະຕບິດັງານ

ໂຄງການຍອ່ຍ, ໜວ່ຍງານຂໍມ້ນູຂາ່ວສານ ແລະ ໜວ່ຍງານຕດິຕາມແລະປະເມນີຜນົ) ແລະ ໄດຮ້ບັ

ການປບັປງຸໃຫມ້ແີຕສ່ອງໜວ່ຍງານ (ບໍລິຫານ-ການເງນິ ແລະ ວຊິາການ).  

   . ໃນໄລຍະຜາ່ນມາ ກປສ ໄດຮ້ບັທຶນຈາກທະນາຄານໂລກ ຈາໍນວນ 4 ລາ້ນໂດລາ ເພ່ືອ

ຈດັຕ ັງ້ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຢູ ່ ສປປລາວ (ຄສລ) ທງັເປັນການລິເລີ້ມເຄື່ ອນໄຫວ ກອງ

ທຶນ ແລະ ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກກ່ານຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີຕດິພນັກບັນາໍໃຊຊ້ບັພະ ຍາກອນທາໍ

ມະຊາດແບບຍນືຍງົ. ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ ປະກອບດວ້ຍ:  

2.2.1. ຄະນະຊີນ້າໍ ຄສລ 

ຄະນະກາໍມະການຊີນ້າໍ ໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຢູ ່ ສປປລາວ (ຄສລ) ໄດຮ້ບັການ

ສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ 3  ເພ່ືອໃຫທິ້ດທາງນະໂຍບາຍລວມ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາ ຄສລ. ຄະນະກາໍມະການ

ດ ັງ່ກາ່ວ  ມສີະມາຊກິ 14 ທາ່ນ ໂດຍມຮີອງຫວົໜາ້ ອຊນສ ເປັນປະທານ,  ຜູຕ້າງໜາ້ ກະຊວງ 

ກະສກິາໍແລະປ່າໄມ ້(ກກປ) ແລະ ກະຊວງພະລງັງານແລະບ່ໍແຮ ່(ກພບ) ເປັນຮອງປະທານ, ແລະ ຜູ້
ຕາງໜາ້ສາໍນກັງານນາຍກົ, ກະຊວງການເງນິ, ກະຊວງສກຶສາ, ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ, ກະຊວງ 

ຖະແຫຼງຂາ່ວແລະວດັທະນະທາໍ, ກະຊວງແຜນການແລະ ການລງົທຶນ, ແຂວງຈາໍນວນໜ່ຶງ, ມະຫາ 

ວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດລາວ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ ມະຫາຊນົ ແລະ ອງົການຈດັຕ ັງ້ສງັຄມົ ເປັນກາໍມະການ. 

 

                                                            

3  ຕາມຂໍຕ້ກົລງົເລກທີ 04/ສນຍ.ກປສ, ລງົວນັທີ 13 ມງັກອນ 2006, ດດັແກຕ້າມຂໍຕ້ກົລງົເລກທີ 1/ສນຍ-ກປສ ລງົວນັ
ທີ 18/7/2007  
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2.2.2. ໜວ່ຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການ 

ໜວ່ຍງານຄຸມ້ຄອງໂຄງການສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົຢູ ່ ສປປລາວ (ໜຄຄ) ໄດຮ້ບັການສາ້ງ

ຕ ັງ້ຂຶນ້4 ເປັນພາກສວ່ນໜ່ຶງຂອງຫອ້ງການ ກປສ ເພ່ືອຮບັຜິດຊອບ: (1) ຄຸມ້ຄອງວຽກງານປະຈາໍ ວນັ 

ຂອງ ຄສລ; (2) ກະກຽມ, ທບົທວນ ແລະ ຮບັຮອງເອົາສນັຍາໂຄງການຍອ່ຍຕາ່ງໆ; (3) ຈດັຕ ັງ້

ປະຕບິດັວຽກງານຈດັຈາ້ງຈດັຊືແ້ລະການເງນິຂອງໂຄງການ; (4) ສາ້ງບດົລາຍງານການເງນິ ແລະ 

ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງໂຄງການ; ແລະ (5) ຕດິຕາມກວດກາແລະ ປະເມນີຜນົກະທບົ ຂອງວຽກງານ 

ໂຄງການ ຊຶ່ ງເປັນເສນາທິການໃຫແ້ກຄ່ະນະຊີນ້າໍໂຄງການ.  

  ໃນເບືອ້ງຕ ົນ້ ໜວ່ຍງານດ ັງ່ກາ່ວປະກອບ ຫວົໜາ້ໂຄງການ, ຫວົໜາ້ກອງທຶນຍອ່ຍ (2 ຕາໍແ

ໜງ່), ຫວົໜາ້ການເງນິ, ພະນກັງານຈດັຈາ້ງຈດັຊື,້ ບນັຊ ີແລະ ຜູອ້າໍນວຍຄວາມສະດວກຢູແ່ຂວງ (3 

ຄນົ ປະຈາໍ 3 ແຂວງເປ້ົາໝາຍ) ຈາກນ ັນ້ກມໍກີານປບັປງຸມາເລ້ືອຍໆ ເພ່ືອເຊື່ ອມຍງົເຂ້ົາເປັນອນັໜ່ຶງອນັ

ດຽວກບັຫອ້ງການ ກປສ ແລະ ປະກອບດວ້ຍ ຫວົໜາ້ໂຄງການ ຊຶ່ ງແມນ່ຜູອ້າໍນວຍການ ກປສ ເອງ 

ແລະ ມຮີອງຜູອ້າໍນວຍການ ກປສ, ຫວົໜາ້ກອງທຶນຍອ່ຍແລະຕດິຕາມກວດກາ, ຫວົໜາ້ການເງນິ, 

ພະນກັງານຈດັຈາ້ງຈດັຊື,້ ບນັຊ ີ ແລະ ຜູອ້າໍນວຍຄວາມສະດວກຢູແ່ຂວງ (1 ຄນົປະຈາໍແຂວງບໍລິຄາໍ

ໄຊ). ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ຂອງ ກປສ ແມນ່ມໃີນ ຮບູ 1.  

                                                            

4  ຕາມຂໍຕ້ກົລງົເລກທີ 02/ສນຍ.ກປສ, ລງົວນັທີ 18/7/2007    
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3. ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ	ກປສ	

3.1. ການສາ້ງ	ກປສ	ເປັນກນົໄກສະໜອງທຶນ	

ຕາມພາລະບດົບາດຂອງ ກປສ, ກປສ ມໜີາ້ທ່ີລະດມົທຶນຮອນຈາກແຫຼງ່ຕາ່ງໆ ແລະ ສາ້ງລາຍ

ຮບັຈາກຕ ົນ້ທຶນຂອງຕນົ.  ໃນໄລຍະ ຜາ່ນມາ ກປສ ໄດທຶ້ນຮອນມາຈາກ 3 ໃນ 5 ແຫຼງ່ຕາມທ່ີໄດ້
ກາໍນດົມາດຕາ 12 ຂອງ ດາໍລດັວາ່ດວ້ຍ ກປສ, ແລະມດີ ັງ່ນີ:້  

1. ການຊວ່ຍເຫືຼອ ແລະ ການກູຢື້ມຈາກຕາ່ງປະເທດ: ຈາກທະນາຄານໂລກ, ທະນາຄານ

ພດັທະນາອາຊ ີແລະ ອງົການອຍຸແນັດສະໂກ; 

2. ການປະກອບສວ່ນຂອງໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ກດິຈະການຕາ່ງໆ: ຕາມນະໂຍບາຍ

ໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົແບບຍນືຍງົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ, ກປສ ຕອ້ງໄດຮ້ບັທຶນປະກອບ 

ສວ່ນ; ແຕໃ່ນການຈດັຕ ັງ້ຕວົຈງິ, ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ນະໂຍບາຍດ ັງ່ກາ່ວ ພບົກບັຄວາມ

ຫຍຸງ້ຍາກ ແລະປະຕບິດັບ່ໍໄດ,້ ແຕມ່ໂີຄງການລງົທຶນດາ້ນບ່ໍແຮໄ່ດປ້ະກອບສວ່ນໃຫ;້ 

3. ດອກເບຍ້ ຫືຼ ຜນົກາໍໄລ ທ່ີເກດີຈາກກອງທຶນ: ຈາກເອົາຕ ົນ້ທຶນໄປຝາກ.  

ການຮບັທຶນ ແມນ່ຈດັເປັນ 3 ແບບຄ:ື (i) ເພ່ືອຂໍຕ ັງ້ກອງທຶນຍອ່ຍ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ແຜນທ່ີເຫັນດນີາໍ

ກນັລະຫວາ່ງຜູໃ້ຫທຶ້ນ ແລະ ກປສ ເປັນຕ ົນ້ ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຂອງທະນາຄານໂລກ ໃຫແ້ກ ່ຄສລ ໂດຍ

ສາ້ງກອງທຶນຍອ່ຍນະໂຍບາຍແລະຊວີະນາໆພນັ, ຫືຼ ການໃຫທຶ້ນຂອງອງົການອຍຸແນັດສະໂກ ແກ ່

ໂຄງການຝຶກອບົຮມົພະນກັງານປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ່ໍ; (ii) ເພ່ືອເປັນຕ ົນ້ທຶນໃຫ ້ກປສ ເປັນຕ ົນ້ ທຶນກູ້
ຢືມຂອງທະນາຄານພດັທະນາອາຊ;ີ  ແລະ (iii) ເພ່ືອເປັນການປະກອບສວ່ນລວມໃຫ ້ ກປສ ຊຶ່ ງທຶນ

ດ ັງ່ກາ່ວ ສະພາບໍລິຫານ ຈະຕດັສນີໃຈວາ່ຈະຈດັສນັໃສກ່ອງທຶນຍອ່ຍໃດ ເປັນຕ ົນ້ ການປະກອບ ສວ່ນ

ຂອງໂຄງການລງົທຶນຂດຸຄ ົນ້ແລະປງຸແຕງ່ບ່ໍແຮ.່ 

ດວ້ຍລາຍຮບັດ ັງ່ກາ່ວ, ກປສ ໄດເ້ຮັດໜາ້ທ່ີສະໜອງທຶນໃຫແ້ກໂ່ຄງການຍອ່ຍເພ່ືອສາ້ງຄວາມ 

ເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກກ່ານຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ, ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດແບບຍນືຍງົ ໂດຍ

ສະເພາະ ການອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັແລະການພດັທະນາຊຸມຊນົຢູໃ່ນ ສປປລາວ.  

ການສະໜອງທຶນ ແມນ່ໃຫຈ້າກກອງທຶນຍອ່ຍ ດ ັງ່ນີ:້ .  
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1. ກອງທຶນຍອ່ຍ ນະໂຍບາຍແລະສາ້ງຄວາມສາມາດ (ຫືຼ ກອງທຶນຍອ່ຍນະໂຍບາຍ);  

2. ກອງທຶນຍອ່ຍ ລງົທຶນໃສ ່ຊວີະນາໆພນັແລະຊຸມຊນົ (ຫືຼ ກອງທຶນຍອ່ຍຊວີະນາໆພນັ);  

3. ກອງທຶນຍອ່ຍ ຄວບຄມຸມນົລະພິດ (ຫືຼ ກອງທຶນຍອ່ຍມນົລະພິດ); 

4. ກອງທຶນຍອ່ຍ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ (ຫືຼ ກອງທຶນຍອ່ຍນ ໍາ້); ແລະ 

5. ກອງທຶນຍອ່ຍ ຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິແບບຍນືຍງົ (ຫືຼ ກອງທຶນຍອ່ຍທ່ີດນິ).  

ກອງທຶນຍອ່ຍເຫ່ົຼານີ ້ມຈີດຸປະສງົ, ຄາດໝາຍ ແລະ ທຶນຂອງຕນົ. ກນົໄກດ ັງ່ກາ່ວ ສະແດງຢູໃ່ນ

ຮບູ 2 ລຸມ່ນີ.້ 
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ຮບູ 2 ກນົໄກການເງນິ 
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 ການສະໜອງທຶນໃຫໂ້ຄງການຍອ່ຍ ແມນ່ຈດັເປັນ 2 ແບບ ຄ:ື  

1. ຕາມແຜນການທ່ີເຫັນດນີາໍກນັລະຫວາ່ງຜູໃ້ຫທຶ້ນ, ແລະ ກປສ ຜູໄ້ດຮ້ບັທຶນ, ເປັນຕ ົນ້ 

ທຶນເພ້ີມທ່ີໄດຮ້ບັຈາກທະນາຄານໂລກ ສາໍລບັປີ 2010-2012 ແມນ່ໄດຈ້ດັສນັເປັນ 19 

ໂຄງການ;   

2. ຕາມທ່ີອງົການຕາ່ງໆ ຂໍມາ ໂດຍຜາ່ນຂະບວນການພິຈາລະນາສະເພາະ ເປັນຕ ົນ້ 

ໂຄງການຄວບຄມຸມນົລະພິດ, ໂຄງການກຽ່ວກບັນ ໍາ້ ແລະ ທ່ີດນິ ຈາກສາມກອງທຶນຍອ່ຍ 

3 ອນັສດຸທາ້ຍ.   

ທຶນຮອນ ແມນ່ສາມາດສະໜອງໃຫໃ້ນຮບູການ: ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້, ເງນິກູດ້ວ້ຍອດັຕາດອກເບຍ້ຕ ໍາ່, 
ການຖມົຂມຸອດັຕາດອກເບຍ້ ຫືຼປະສມົກນັ. ແຕໃ່ນ 5 ປີ ຜາ່ນມາ ມແີຕກ່ານຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ເທ່ົານ ັນ້.   
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ທຶນຂອງ ກປສ ບ່ໍໄດສ້ະໜອງໃຫກ້ດິຈະກາໍ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຜນົກະທບົທ່ີໂຄງການລງົທຶນສາ້ງຂຶນ້, 

ສວ່ນກດິຈະກາໍກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງໃຫຍແ່ລະພາຫະນະ ໄດກ້ານສະໜບັສະໜນູ ກແໍຕເ່ມ ື່ອໄດຮ້ບັການເຫັນດີ

ຈາກສະພາບໍລິຫານ ກປສ ເທ່ົານ ັນ້.  

3.2. ຜນົງານ	

3.2.1. ລາຍຮບັ	

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມາ, ກປສ ໄດຮ້ບັທຶນທງັໝດົ ຫຼາຍກວາ່ 110 ຕື,້ ຈາກການຊວ່ຍເຫືຼອແລະ

ກູຢື້ມຈາກຕາ່ງປະເທດ ເກອືບ 103 ຕືກ້ບີ ຫືຼປະມານ 92% (ທຶນກູຢື້ມ ຈາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ

ມາເປັນຕ ົນ້ທຶນປະມານ 46 ຕືກ້ບີ, ຈາກການຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ ຈາກທະນາຄານໂລກ 56 ຕືກ້ບີ, ຈາກການ

ປະກອບສວ່ນຂອງໂຄງການລງົທຶນປະມານ 2 ຕືກ້ບີ ແລະ ລາຍຮບັຈາກຕ ົນ້ທຶນ ປະມານ 7 ຕືກ້ບີ ຫືຼ

ປະມານ 6%. ລາຍລະອຽດຂອງລາຍຮບັ ມໃີນຕາຕະລາງ 1 ແລະ ຮບູ 3.  

 

ຕາຕະລາງ 1 - ແຫລງ່ລາຍຮບັຂອງ ກປສ ໃນໄລຍະ 2006-2010 

ແຫຼງ່ລາຍຮບັ ໂດລາ ລາ້ນກບີ 

ຊວ່ຍເຫືຼອລາ້   7,023,000      56,184 

 ທະນາຄານໂລກ  7,000,000      56,000 

 ອຍຸແນັດສະໂກ 23,000        184 

ກູຢື້ມ ຈາກທະນາຄານພດັທະນາອາຊ ີ 5,798,194      46,386 

ທຶນປະກອບສວ່ນ ຂອງໂຄງການລງົທຶນ  265,878       2,127 

ລາຍຮບັຈາກຕ ົນ້ທຶນ   896,756       7,174 

ລວມ 13,983,828     111,871 

ໝາຍເຫດ: 1 ໂດລາ ຄດິໄລ ່8,000 ກບີ 

  



ບດົສະຫຸຼບ

 

3.2.2. 

ກາໍນດົໃ

ຜາ່ນກາ

ປຶກສາຫ

ແລະກອ

(ແຂວງບ

ແຂວງ 

ມາດຕະ

ເມ ື່ອເຫັນ

ແລະ ຕິ

ກອງທຶນ

ບການເຄື່ ອນໄ

ການສະໜອ

ກປສ ໄດສ້້
ນຄູມ່ດືາໍເນນີ

ນແຈກແຜນ່ພ

ຫາລືໂດຍກງົກ

ອງເລຂາຄະນ

ບໍລິຄາໍໄຊ, 

ແລະອງົການ

ຖານ ຊຶ່ ງຫ້
ນວາ່ດ,ີ  ກປ

ດຕາມກວດກ

ນຍອ່ຍນະໂຍ

i. ວຽກ
ຕ ັງ້ນ

ທຶນຕາ່ງ
, 102

92

ໄຫວວຽກງານ

ຮບູ

ອງທຶນ	

ສາ້ງ ແລະ 

ນງານ. ຂ ັນ້

ພບັຂອງ ກ

ກບັກຸມ່ເປ້ົາໝ

ນະກາໍມະການ

ຄາໍມວ່ນ ແ

ນຕາ່ງໆ. ພອ້

ອງການ ກປ

ປສ ກໄໍດອ້ະ

ກາແລະຕລີາ

ບາຍແລະສາ້

ກງານຕດິຕາມ
ນະໂຍບາຍດ້

ງປະເທດ 
2,570, 
2% 

 ແລະ ລາຍຮ ັ

 3 ລາຍຮບັ

ນາໍໃຊຂ້ ັນ້ຕອ

ຕອນດ ັງ່ກາ່ວ

ກປສ ແລະ 

ໝາຍ  ໂດຍສ

ນປະສານງາ

ແລະ ສະຫວ

ອມນ ັນ້, ກປສ

ປສ ແລະຄ

ະນມຸດັ ແລະ

າຄາການຈດັຕ

າງຄວາມສາມ

ມກວດກາ 
ດາ້ນສິ່ ງແວດລ

ຮບັລາຍຈາ່ຍ ກ

 

ບ ຂອງ ກປສ

ອນທ່ີໂປ່ງໃສ

ວ ເລີ່ ມຈາກ

ຄສລ, ກາ

ສະເພາະ 3 

ນ ກມົຊບັພະ

ວນັນະເຂດ) 

ສ ໄດແ້ນະນ ໍ

ະນະກາໍມະກ

ະ ເຊັນສນັຍ

ຕ ັງ້ປະຕບິດັໂ

ມາດ ໄດສ້ະ

ດາ້ນສິ່ ງແວດ
ລອ້ມ: ຫຊນ

ກປສ ສາໍລບັຕ ົ

ສ, ຈດັຕາມແ

ສ ເພ່ືອສະໜ

ກ ການໂຄສ

ານຈດັກອງປ

 ກມົຕ ົນ້ຕໍ (

ະຍາກອນນ ໍາ້

 ຫອ້ງການ

ນາໍໃຫຂ້ຽນໂຄ

ການພິຈາລະ

ຍາສະໜອງທຶ

ໂຄງການຍອ່

ະໜບັສະໜນູ 

ດລອ້ມແລະສ
ນສ ຂອງສາ

ຕ ົນ້ປີ 2010 

ແຫຼງ່ທຶນ 

ໜອງທຶນໃຫແ້

ສະນາເຜີຍແ

ປະຊຸມກບັຜູມ້ ີ

(ກມົໄຟຟ້າ, 

າ, ອຊນສ), 

ຊບັພະຍາກອ

ຄງການຍອ່ຍ 

ນາໂຄງການ

ທຶນໃຫ.້ ຈາກ

ຍຕາມທ່ີເຫັນ

 5 ວຽກຕ ົນ້

ສງັຄມົແລະສ
ມແຂວງເປ້ົາ

ທຶນປະ
ຂອງໂ

ລງົທຶນ 

ລາຍ
ທຶນ 

ແກໂ່ຄງການຍ

ແຜຈ່ດຸປະສງົຂ

ມສີວ່ນຮວ່ມ 

ກພບ; ກມົສິ

3 ແຂວງເປ້ົ

ອນນ ໍາ້ແລະສິ

 ມາຂໍທຶນຕາ

ນຍອ່ຍ ກໄໍດ້
ກນ ັນ້, ກຈໍດັຕ

ນວາ່ສມົຄວນ

ຕໍຄ:ື 

ສະໜບັສະໜນູ
າໝາຍຄ ື ແຂ

ະກອບ ສວ່ນ 
ໂຄງ ການ 
 , 2,127, 
2% 

ຍ ຮບັ ຈາກ ຕ ົນ້ 
ນ  , 7,174, 

6% 

ໜາ້ 9

 

ຍອ່ຍຄດື ັງ່ໄດ້
ຂອງ ກປສ

ແລະ ການ

ສິ່ ງແວດລອ້ມ

ປ້ົາໝາຍ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ

າມແບບຟອມ

ດພິ້ຈາລະນາ

ຕ ັງ້ປະຕບິດັ 

ນ.  

ໜນ ການຈດັ
ຂວງສະຫວນັ

9 

ດ ້

ສ 

ນ

ມ

ມ

ມ
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ນະເຂດ, ຄາໍມວ່ນແລະບໍລິຄາໍໄຊ ເປັນອງົການຕ ົນ້ຕໍທ່ີໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ເພ່ືອ

ສາ້ງຄວາມສາມາດ ໃນການເຜີຍແຜຍ່ດຸທະສາດແລະແຜນດາໍເນນີງານສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ

ແຂວງ, ຊວ່ຍກາໍນດົໂຄງການຍອ່ຍບລູິມະສດິຂອງເມອືງ ແລະ ຂະແໜງການ, ຕດິຕາມ

ແລະ ປະເມນີຜນົຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນ 2006-2010 ແລະ ວາງແຜນ 2011-2015. 

ຜນົສາໍເລັດຂອງສາມແຂວງ ເປັນປະກອບສວ່ນໃນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງ

ປະເທດ. ອນັນີ ້ ໄດເ້ປັນພ້ືນຖານ ເພ່ືອແຂວງຈະໄດສ້ບືຕ່ໍດາໍເນນີການໃນຕ່ໍໜາ້ ແລະ 

ກປສ ຈະໄດສ້ບືຕ່ໍ ສະໜບັສະໜນູໃນດາ້ນການສາ້ງຖານຂໍມ້ນູເພ່ືອຕດິຕາມສະພາບ

ສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງແຂວງ.     

ii. ວຽກງານຄຸມ້ຄອງອາ່ງແມນ່ ໍາ້ແບບປະສມົປະສານ: ກມົຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້, ອຊນສ ເປັນ
ອງົການຕ ົນ້ຕໍທ່ີໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງອາ່ງແມນ່ ໍາ້ແບບປະສມົປະສານ 

ສາໍລບັນ ໍາ້ເທີນ-ນ ໍາ້ກະດງິ. ກດິຈະກາໍໜ່ຶງທ່ີມຄີວາມສາໍຄນັກວາ່ໝູ ່ ການສາ້ງຕ ັງ້ຄະນະ

ກາໍມະການ ອາ່ງແມນ່ ໍາ້ ສາໍລບັນ ໍາ້ເທີນ-ນ ໍາ້ກະດງິ ຊຶ່ ງໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດ ໃນວນັທີ 

15/06/2010. ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງຄະນະກາໍມະການດ ັງ່ກາ່ວ ແລະກອງເລຂາຍງັຈະໄດ້
ຮບັການສະໜບັ ສະໜນູຈາກທຶນເພ່ີມໃຫ ້ຄສລ. 

iii.  ນະໂຍບາຍດາ້ນພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ:  ກມົໄຟຟ້າ ກະຊວງພະລງັງານ ແລະບ່ໍແຮ ່
ເປັນອງົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕ ົນ້ຕໍ ທ່ີໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູ ແນໃສຈ່ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະ

ໂຍບາຍໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົແບບຍນືຍງົທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສງັຄມົ; ຊຶ່ ງນາໍໃຊກ້ບັ

ເຂື່ອນທ່ີມຂີະໜາດໃຫຍກ່ວາ່ 50ເມກາວດັ ຫືຼ ມເີນືອ້ທ່ີອາ່ງເກບັນ ໍາ້ 10,000 ຮຕ ຂຶນ້ໄປ 

ສາ້ງຂຶນ້ຫຼງັປີ 1990. ຄາດໝາຍທາງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ກບັວຽກນີ ້ແມນ່ສາ້ງແຜນດາໍເນນີ

ງານ ເພ່ືອເຮັດໃຫໂ້ຄງການໄຟຟ້າ ທ່ີມຢີູ ່ ມາຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍດ ັງ່ກາ່ວໃຫແ້ລວ້ 

ໃນເດອືນ 6/2008, ແຕຍ່ອ້ນມກີານປບັປງຸການຈດັຕ ັງ້ພາຍໃນ ກພບ, ຂໍຫ້ຍຸງ້ຍາກ ຈາໍ

ນວນໜ່ຶງ -Ã--¡¾--¯½ªò®ñ© ນະໂຍບາຍດ ັງ່ກາ່ວຈຶ່ງມກີານແກບ່າວມາ.. ໃນ

ປດັຈບຸນັກາໍນດົໝາຍດ ັງ່ກາ່ວຖວືາ່ ໄດຮ້ບັຜນົສາໍເລັດສວ່ນໜ່ຶງແລວ້ ແລະແຜນດາໍເນນີ

ງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົທ່ີຈະສາ້ງຂຶນ້ ແທນຈະໄດສ້ບືຕ່ໍໃນໂຄງການ--ÃÏÈຕາ່ງຫາກ ຄື

ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນເຕັກນກິຂອງທະນາ ຄານໂລກ ໃຫກ້ະຊວງພະລງັງານແລະບ່ໍແຮ.່  
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iv. ການປະເມນີຜນົກະທöບດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ (ນະໂຍບາຍຍກົຍາ້ຍຈດັສນັ 
ປະຊາຊນົ): ກອງປະເມນີ ຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ, ອຊນສ ເປັນ

ອງົການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັຕ ົນ້ຕໍ ທ່ີໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູ ເພ່ືອສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດາ້ນ

ວຽກງານປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ລວມທງັການຄຸມ້ຄອງວຽກງານ

ທດົແທນຄາ່ເສຍຫາຍ ແລະ ຍກົຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາຊນົ ຈາກໂຄງການພດັທະນາ. ພອ້ມນີ້

, ກອງຍງັໄດປ້ບັປງຸລະບຽບປະເມນີຜນົກະທບົດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ ເພ່ືອໃຫສ້ອດຄອ່ງກບັ

ສະພາບການ ພາຍຫຼງັທ່ີໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັມາ 10ປີ ໃຫເ້ປັນດາໍລດັ ຊຶ່ ງໄດຖ້ກືຮບັຮອງ

ເອົາໃນວນັທີ 16/2/2010. ກອງດ ັງ່ກາ່ວ ເປັນໜວ່ຍງານຫຼກັໃນການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດ

ລອ້ມແລະສງັຄມົ ຂອງໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ຫາກສໍາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໃໝ,່ ກປສ ຈະໄດສ້ບື

ຕ່ໍສະໜອງທຶນໃຫ ້ເພ່ືອເຮັດໃຫວ້ຽກງານດ ັງ່ກາ່ວ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງຂຶນ້ຕື່ ມ.  

ພອ້ມນີ,້ ຍງັໄດຈ້ດັການໄປທດັສະນະສກຶສາຢູ ່ ສປຈນີ ເພ່ືອຖອດຖອນບດົຮຽນໃນ

ການຄຸມ້ຄອງການຍກົຍາ້ຍຈດັສນັປະຊາຊນົໃນໂຄງການລງົທຶນຕາ່ງໆ, ອນັພາໃຫມ້ແີຜນທ່ີ

ຈະປບັປງຸການຄຸມ້ຄອງສງັຄມົໃນລະດບັແຂວງຊຶ່ ງ ກປສ ຈະໄດສ້ບືຕ່ໍໃຫທຶ້ນຕື່ ມ.  

ນອກນີ,້ ກປສ ຍງັໄດສ້ະໜອງທຶນໃຫແ້ກວ່ຽກປ້ອງກນັການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ 

ແກກ່ອງເລຂາຂອງຄະນະກາໍມະການການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ ເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາ

ໃນການວາງຍດຸທະສາດຂອງການປບັຕວົ ໃນເມ ື່ອອາກາດປ່ຽນແປງ ຊຶ່ ງລດັຖະບານ ໄດ້
ຮບັຮອງເອົາໃນວນັທີ 23/3/2010. ບນັຫາການປ່ຽນແປງອາກາດ ໄດກ້າຍເປັນບນັຫາທ່ີ

ພ ົນ້ເດ່ັນ, ແຕຍ່ງັບ່ໍທນັໄດເ້ອົາເຂ້ົາໃນແຜນສິ່ ງແວດລອ້ມແຫງ່ຊາດ, ດ ັງ່ນ ັນ້, ຈຶ່ງຕອ້ງໄດມ້ ີ

ການປບັປງຸຍດຸທະສາດ ແລະ ສາ້ງແຜນດາໍເນນີງານສິ່ ງແວດລອ້ມແຫງ່ຊາດ ສາໍລບັ 

2011-2015 ໂດຍເອົາວຽກດ ັງ່ກາ່ວ ເຂ້ົານາໍ. ດ ັງ່ນ ັນ້, ກປສ ຈະໄດສ້ບືຕ່ໍໃຫທຶ້ນຕື່ ມ 

ເພ່ືອປບັປງຸຍດຸທະສາດແລະແຜນດາໍເນນີງານແຫງ່ຊາດ ສາໍລບັ 2011-2015.   

v. ວຽກງານສກຶສາແລະສາ້ງຈດິສາໍນກຶດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ: ຫຼາຍກວາ່ 10 ອງົການຈດັຕ ັງ້ 

(ອງົການມະຫາຊນົ, ມະຫາວທິະຍາໄລ, ອງົການລດັ) ໄດຮ້ບັທຶນຈດັຕ ັງ້ 17 ໂຄງການ

ຍອ່ຍ ກວມເອົາການສາ້ງຈດິສາໍນກຶກຽ່ວກບັການຄຸມ້ຄອງຂີເ້ຫຍືອ້, ການປກູພືດປອດ 

ສານພິດ, ການອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັ ແລະ ການຫາເຄື່ ອງປ່າແບບຍນືຍງົ. ອນັນີ ້ ໄດ້
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ເຮັດໃຫຫຼ້າຍພາກສວ່ນມຈີດິສາໍນກຶສງູຂຶນ້, ກປສ ຈະໄດປ້ບັປງຸໂດຍສມຸໃສວ່ຽກທ່ີກວມ 

ເອົາຫຼາຍກຸມ່ຄນົ 

1. ກອງທຶນຍອ່ຍ ລງົທຶນໃສຊ່ວີະນາໆພນັແລະຊຸມຊນົ  ໄດສ້ະໜບັສະໜນູ 2 ວຽກຕ ົນ້ຕໍຄ:ື 

i. ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນ: ສາມແຂວງເປ້ົາໝາຍ ເປັນອງົການ

ຕ ົນ້ຕໍ ທ່ີໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູ ເພ່ືອສາ້ງແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນຮວ່ມກບັ 

ປະຊາຊນົແລະຊນົເຜ່ົາໃນທອ້ງຖິ່ນ ໃຫໄ້ດ ້ 6 ແຫງ່ ແລະ ຈາກນ ັນ້ ກຈໍດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ

ແຜນດ ັງ່ກາ່ວ. ແຕລ່ະແຂວງໄດຄ້ດັເລືອກເອົາ 2 ແຫງ່ເພ່ືອດາໍເນນີການວາງແຜນຄຸມ້

ຄອງດ ັງ່ນີ:້ (i) ສະຫວນັນະເຂດ, ເອົາປ່າສະຫງວນດງົນາຕາດ (ປ່າສະຫງວນຕດິກບັ

ເທດສະບານແຂວງ) ແລະ ປ່າສະຫງວນລະວງິລະເວນີ (ຢູສ່າຍພຫຼູວງ) ຂອງແຂວງ; (ii) 

ຄາໍມວ່ນ ເອົາປ່າສະຫງວນຜາຖ ໍາ້ບິງ້ ແລະ ຂນຸເຊໜອງມາ້ (ຢູສ່າຍພຫຼູວງ); ແລະ (iii) 

ແຂວງບໍລິຄາໍໄຊ ເອົາປ່າສະຫງວນ ພຈູອມວອຍ (ຢູສ່າຍພຫຼູວງ) ແລະ ຫວ້ຍງວົ (ຕດິ

ກບັເມອືງບໍລິຄນັ). ນອກນີ,້ ກປສ ຍງັໄດສ້ະໜອງທຶນໃຫ ້ກມົປ່າໄມ ້ ເພ່ືອວາງແຜນຄຸມ້

ຄອງປ່າສະຫງວນແຫງ່ຊາດ, ປ່າສະຫງວນຫີນໜາມໜ່ໍ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ການຝຶກອບົຮມົໃຫ້
ພະນກັງານແລະສາ້ງຈດິສາໍນກຶໃຫປ້ະຊາຊນົ. ກດິຈະກາໍຕ ົນ້ຕໍ ມດີ ັງ່ນີ:້ ການຝຶກອບົຮມົ, 

ການສາ້ງຈດິສາໍນກຶ, ການກາໍນດົແລະປກັຫຼກັໝາຍເຂດແດນ, ການລາດຕະເວນແລະວາງ 

ຈດຸກວດກາ, ການສກຶສາຂໍມ້ນູປ່າສະຫງວນ ແລະ ການວາງແຜນຄຸມ້ຄອງພາກສະໜາມ. 

ຄາດໝາຍທາງການ ແມນ່ເຮັດແຜນຄຸມ້ຄອງປ່າສະຫງວນໃຫໄ້ດ ້ 6 ແຫງ່ ຊຶ່ ງຄາດວາ່ 

ຈະສາໍເລັດໃນເດອືນ 12/2010. ຈາກນ ັນ້, ກປສ ຈະສບືຕ່ໍສະໜອງທຶນໃຫ ້ປ່າສະຫງວນ

ເຫ່ົຼານີ ້ ເພ່ືອຈດັຕ ັງ້ກດິຈະກາໍຈາໍນວນໜ່ຶງຂອງແຜນ ພອ້ມທງັປະສານການຮວ່ມມກືບັ 

ພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ເຂ້ົາໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນເຫ່ົຼານີ ້ໃຫສ້າໍເລັດຜນົ. 

ii. ລງົທຶນເຂ້ົາໃນ ກດິຈະການປບັປງຸສິ່ ງແວດລອ້ມ ຢູຮ່າກຖານຂອງຊຸມຊນົທ່ີທກຸຍາກ: ສາມ
ແຂວງເປ້ົາໝາຍ ເປັນອງົການຕ ົນ້ຕໍທ່ີໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູ ເພ່ືອເຮັດໃຫ ້ 60 ຊຸມ

ຊນົ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນແບບຍນືຍງົ ຊຶ່ ງເປັນຄາດໝາຍ

ທາງການ. ມາຮອດປດັຈບຸນັຫຼາຍກວາ່ 200 ບາ້ນໃນສາມແຂວງເປ້ົາໝາຍ ໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມ

ໃນໂຄງການຍອ່ຍທ່ີ ກປສ ສະໜອງທຶນໃຫ.້ ກດິຈະກາໍອນັສາໍຄນັ ມກີານຄຸມ້ຄອງແລະ

ນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດທ່ີຕດິກບັບາ້ນ, ລວມທງັສດັປ່າ ແລະ ພືດ ທ່ີມຄີວາມ
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ສາໍຄນັດາ້ນ ອະນລຸກັ ເປັນຕ ົນ້ອະນລຸກັໂອງມ ັງ່, ດງົລີງ, ປາຝາ, ໜອງຫຼວງ ຢູສ່ະຫວນັ

ນະເຂດ, ໜຂູະຍ,ຸ ຊາ້ງ, ຖ ໍາ້ເຈຍັ, ວງັສະຫງວນຢູນ່ ໍາ້ກະດນັ ແລະ ປ່າແປກທົ່ງພຽງ ຢູ່
ຄາໍມວ່ນ, ແລະ ພນັໄມເ້ກດສະໜາ, ໜອງຫຍາ້, ຢູບໍ່ລິຄາໍໄຊ. 

2. ກອງທຶນຍອ່ຍ ຄວບຄມຸມນົລະພິດ ໄດສ້ະໜບັສະໜນູ ວຽກຕ ົນ້ຕໍດ ັງ່ນີ:້  

i. ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງເສດເຫືຼອ: ເກອືບ 20 ເມອືງ ໂດຍສະເພາະ ເມອືງທ່ີມກີານພດັທະນາ 
ວອ່ງໄວ, ມພີນົລະເມອືງໃນເທດສະບານຫຼາຍ, ເປັນເມອືງທ່ີການທອ່ງທຽ່ວແລະອື່ ນໆ ໄດ້
ຮບັທຶນສະໜບັສະໜນູ ເພ່ືອແກໄ້ຂບນັຫາຂີເ້ຫຍືອ້ ຊຶ່ ງມກີດິຈະກາໍຕ ົນ້ຕໍ ເຮັດໃຫປ້ະຊາຊນົ 

ເຂ້ົາຮວ່ມ, ຈດັຕ ັງ້ຫືຼຊຸກຍູກ້ານສາ້ງຕ ັງ້ໜວ່ຍງານເກບັມຽ້ນ ແລະສາ້ງສະໜາມຖິມ້ຂີເ້ຫຍືອ້. 

ສາໍລບັການບາໍບດັນ ໍາ້ເປ້ືອນ, ກປສ ໄດໃ້ຫທຶ້ນສະໜບັສະໜນູການບວົລະບດັຮກັສາອາ່ງ

ບາໍບດັນ ໍາ້ເປ້ືອນຂອງໂຮງໝໍເສດຖາ, ຊຶ່ ງສາມາດກບັມາໃຊໄ້ດຄ້ນື, ພາຍຫຼງັທ່ີ ໃຊບ່ໍ້ໄດມ້າ

ໄລຍະໜ່ຶງ.   

ii. ການຄຸມ້ຄອງຢາປາບສດັຕພືູດ: ແຂວງໄຊຍະບລູີ ໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູ ເພ່ືອດາໍເນນີ

ການຄຸມ້ຄອງການນາໍໃຊຢ້າປາບສດັຕພືູດ ທ່ີປະຊາຊນົໄດນ້າໍໃຊແ້ບບບ່ໍຖກືຫຼກັການ ແລະ 

ມຄີວາມສຽ່ງທ່ີຈະສາ້ງບນັຫາ ຕ່ໍສກຸຂະພາບຂອງຊາວກະສກິອນແລະຜູບໍ້ລິໂພກຜນົຜະລິດ

ທ່ີເຈົາ້ຂອງໄດໃ້ຊສ້ານດ ັງ່ກາ່ວຮກັສາ. ບນັຫາດ ັງ່ກາ່ວ ເປັນບນັຫາບລູມິະສດິດາ້ນສິ່ ງແວດ

ລອ້ມຂອງແຂວງ ເນື່ອງຈາກການຂະຫຍາຍການຜະລິດພືດກະສກິາໍ ໂດຍສະເພາະ ສາລີ 

ເພ່ືອສ ົ່ງອອກ ແຕຍ່ງັບ່ໍທນັໄດເ້ອົາມາດຕະການສິ່ ງແວດລອ້ມຄກັແນ.່  ກດິຈະກາໍຕ ົນ້ຕໍມ:ີ 

ຝຶກອບົຮມົກຽ່ວກບັວທີິເກບັຂໍມ້ນູຢາປາບສດັຕພືູດ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜກ່ຽ່ວກບັເຕັກນກິ 

ການນາໍໃຊ ້ແລະ ຜນົກະທບົຂອງຢາປາບສດັຕພືູດ ຖາ້ນາໍໃຊບ່ໍ້ຖກືວທີິ. 

iii. ການຄຸມ້ຄອງສານເຄມອີນັຕະລາຍ: ບ່ໍມພີາກສວ່ນໃດຂໍມາ ຍກົເວັນ້ກມົອດຸສາຫະກາໍ ເພ່ືອ
ສາ້ງຄວາມສາມາດ ແຕເ່ປັນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ ່ແລະ ກປສ ບ່ໍໄດສ້ະໜອງທຶນໃຫ.້  

3. ກອງທຶນຍອ່ຍ ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ໄດສ້ະໜບັສະໜນູວຽກດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້  

i. ການຄຸມ້ຄອງອາ່ງນ ໍາ້ແບບຮອບດາ້ນ: ແຂວງໄຊຍະບລູີ ໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູ 

ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງຍອດນ ໍາ້ຕຽນ ເພ່ືອຮກັສານ ໍາ້ແລະສະໜອງນ ໍາ້ໃຫນ້ ໍາ້ຮຸງ່ ທ່ີເປັນສາຍນ ໍາ້ທ່ີ

ໄຫຼຜາ່ນເມອືງໄຊຍະບລູີ. ກດິຈະກາໍຕ ົນ້ຕໍມ:ີ ຈດັສນັເຂດໃຫປ້ະຊາຊນົ ທາໍມາຫາກນິຢູ່
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ຍອດນ ໍາ້ ໂດຍປ່ຽນການຖາງເຮັດໄຮ ່ໃຫທ້າໍມາຫາກນິແບບຍນືຍງົຂຶນ້ກວາ່ເກົ່ າ, ການ

ຟ້ືນຟປູ່າໄມ,້ ການໝາຍເຂດແດນ. ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວ ຍງັຈະສບືຕ່ໍໄປອກີໃນປີ 

2011. 

ii. ການຄຸມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງສາຍນ ໍາ້: ກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂນົສ ົ່ງ ໄດຮ້ບັ

ທຶນສະໜບັສະໜນູ ເພ່ືອເກບັກາໍຂໍມ້ນູຄຸມ້ຄອງຕະຝ ັ່ງເຈື່ອນ ແລະ ທຶນປະກອບສວ່ນ

ເຂ້ົາໃນໂຄງການປ້ອງກນັຕະຝ ັ່ງເຈື່ອນ ຢູບ່າ້ນດອຍແດງ ແຂວງບ່ໍແກວ້. ວຽກດ ັງ່ກາ່ວ 

ເປັນການກໍ່ສາ້ງໂຄງລາ່ງຂະໜາດໃຫຍ ່ຊຶ່ ງ ກປສ ຈະບ່ໍໄດໃ້ຫທຶ້ນຕື່ ມ. 

iii. ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິບໍລເິວນນ ໍາ້: ແຂວງສາລະວນັ ໄດຮ້ບັທຶນສະໜບັສະໜນູເພ່ືອຄຸມ້

ຄອງກດຸຈະເກງີ ຊຶ່ ງເປັນໜອງທາໍມະຊາດ ທ່ີຍງັມຊີບັພະຍາກອນຊວີະນາໆພນັທາງ

ນ ໍາ້ ອດຸມົສມົບນູ ແລະ ຍງັຢູສ່ະພາບດ;ີ ແຕຖ່າ້ບ່ໍເລີ້ມຮກັສາ ມນັອາດຈະຊຸດໂຊມລງົ

ໄດ ້ ຍອ້ນມຄີນົເລ້ີມເຂ້ົາໄປນາໍໃຊແ້ລະບກຸເບກີ. ກດິຈະກາໍຕ ົນ້ຕໍ ມ ີ ການກາໍນດົເຂດ

ແດນ, ການເກບັຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັຊະນດິພນັພືດແລະສດັຢູໃ່ນເຂດດ ັງ່ກາ່ວ, ການ ວາງ

ລະບຽບຄຸມ້ຄອງ ໂດຍສມົທບົກບັບາ້ນທ່ີຢູອ່ອ້ມແອມ້ ເພ່ືອອະນລຸກັກດຸດ ັງ່ກາ່ວ.  

4. ກອງທຶນຍອ່ຍຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ ໄດສ້ະໜບັສະໜນູ: 

i. ການແກໄ້ຂດນິປອກໂລນ້:  ບ່ໍໄດມ້ກີານຂໍທຶນມາ. 

ii. ການແກໄ້ຂດນິຊຸດໂຊມຈາກການນາໍໃຊທ່ີ້ດນິແບບສມຸ: ວຽກນີ ້ໄດສ້ະໜບັສະໜນູແກ່
ໂຄງ ການຄຸມ້ຄອງແລະນາໍໃຊທ່ີ້ດນິ ໃນເຂດທ່ີມຂີໍຂ້ດັແຍງ້ກນັຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະ:  

- ຢູເ່ຂດກນັຊນົຂອງພຈູອມວອຍ ເມອືງຄາໍເກດີ ເພ່ືອສະກດັກ ັນ້ບ່ໍໃຫນ້າໍໃຊ້
ເກນີຂອບເຂດ ແລະ ບກຸລກຸເຂ້ົາໃນປ່າສະຫງວນແຂວງ,  

- ຢູເ່ຂດປ່າກນັຊນົຫວ້ຍງວົ, ເມອືງບໍລຄິນັ ເພ່ືອສະກດັກ ັນ້ບ່ໍໃຫບ້ກຸລກຸເຂ້ົາ

ໃນປ່າສະຫງວນອກີໃໝ,່  

- ຢູເ່ຂດຍອດນ ໍາ້ເຊໂດນ, ເມອືງທາ່ແຕງ ເພ່ືອສະກດັກ ັນ້ບ່ໍໃຫບ້ກຸລກຸ ແລະ 

ຫນັມາເອົາໃຈໃສຄຸ່ມ້ຄອງເຂດດ ັງ່ກາ່ວ;  ແລະ  
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- ເຂດປ່າຫີນ ເມອືງດອນໂຂງ ເພ່ືອໃຫປ້ະຊາຊນົຫນັມາປກົປກັຮກັສາ 

ແລະ ແກໄ້ຂຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງເຂົາເຈົາ້.  

ກດິຈະກາໍຕ ົນ້ຕໍ ມກີານກາໍນດົເຂດແດນ, ປກູຕ ົນ້ໄມຟ້ື້ນຟປູ່າ, ສາ້ງກອງທຶນ

ພດັທະນາບາ້ນໃນເຂດດ ັງ່ກາ່ວ, ການສາ້ງເອກກະສານນຕິກິາໍ ແລະ ການເຜີຍແຜ່
ເອກກະສານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອສາ້ງຈດິສໍານກຶແລະເຂ້ົາຮວ່ມໃນການຮກັສາປ່າໄມ.້ 

iii. ການຄຸມ້ຄອງດນິແຫງ້ແລງ້: ກປສ ໄດສ້ະໜບັສະໜນູການວາງແຜນ ເພ່ືອແກໄ້ຂ 

ເຂດແຫງ້ແລງ້ ຢູເ່ມອືງລະຄອນເພັງ ແຂວງສາລະວນັ ແລະ ກາໍລງັກະກຽມ

ໂຄງການທ່ີຈະສາ້ງຝາຍເກບັນ ໍາ້ ເພ່ືອແກໄ້ຂເຂດດນິແຫງ້ແລງ້.   

ກອງທຶນຍອ່ຍ 1 ແລະ 2 ແມນ່ໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູຈາກທະນາຄານໂລກແລະອງົການອຍຸ

ແນັດສະໂກ. ສວ່ນກອງທຶນຍອ່ຍ 3, 4 ແລະ 5 ຈາກລາຍຮບັຂອງຕ ົນ້ທຶນຂອງ ກປສ ແລະ ທຶນ

ປະກອບສວ່ນຂອງໂຄງການລງົທຶນດາ້ນບ່ໍແຮ.່ 

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມາ, ກປສ ໄດຮ້ບັບດົສະເໜີໂຄງການຍອ່ຍທງັໝດົ ຫຼາຍກວາ່ 400 ສະບບັ 

ແລະ ໄດອ້ະນມຸດັທຶນຮອນໃຫແ້ກໂ່ຄງການຍອ່ຍຕາ່ງໆ 202 ໂຄງການທ່ີສະເໜີໂດຍອງົການລດັທງັສນູ

ກາງແລະທອ້ງຖິ່ນ, ອງົການມະຫາຊນົແລະອງົການສງັຄມົ, ອງົການຊຸມຊນົແລະອື່ ນໆ ຜາ່ນ 5 ກອງທຶນ

ຍອ່ຍ ລວມມນູຄາ່ເກອືບ 46 ຕືກ້ບີ (ປະມານ 5.7 ລາ້ນໂດລາ) ໂດຍສະເລຍ່ແລວ້ ໂຄງການລະ

ປະມານ 220 ລາ້ນກບີ (ປະມານ 28.000ໂດລາ). ການຈດັສນັງບົໃຫກ້ອງທຶນຍອ່ຍ ຍງັຂຶນ້ກບັແຫຼງ່ທຶນ 

ຕ ົນ້ຕໍແມນ່ທຶນຈາກຕາ່ງປະເທດເປັນສວ່ນໃຫຍ;່ ດ ັງ່ນ ັນ້, ກອງທຶນຍອ່ຍ ຈຶ່ງມທຶີນບ່ໍເທ່ົາກນັ ໂດຍສະເພາະ 

ກອງທຶນຍອ່ຍນະໂຍບາຍແລະຊວີະນາໆພນັ ທ່ີໄດທຶ້ນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຈາກທະນາຄານໂລກ ຢາ່ງຫຼວງຫຼາຍ 

ສາມາດສະໜອງທຶນປະມານ  92% ຂອງທຶນທງັໝດົ; ສວ່ນກອງທຶນຍອ່ຍອື່ ນໆ ທ່ີນາໍໃຊລ້າຍຮບັອື່ ນໆ

ຂອງ ກປສ ປະມານ 8%. ລາຍລະອຽດ  ມໃີນຕາຕະລາງ 2 ແລະ ຮບູ 4 ລຸມ່ນີ.້  
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3.2.3. ການຕດິຕາມກວດກາ	ແລະ	ຕລີາຄາ	ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍ		

ກປສ ໄດຕ້ດິຕາມກວດກາການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍຢາ່ງເປັນປກົກະຕ ິ ແລະສາມາດ 

ສະຫຸຼບ ໄດວ້າ່ໃນ 202 ໂຄງການຍອ່ຍທ່ີໄດຮ້ບັທຶນທງັໝດົ, ມ ີ174 ໂຄງການຍອ່ຍ ຫືຼ ປະມານ 86% 

ສາໍເລັດແລວ້. ໃນ 21 ໂຄງການຍອ່ຍຂອງ ຄສລ ທ່ີຍງັບ່ໍແລວ້, 8 ໂຄງການ ເປັນໂຄງການໃໝທ່ີ່ຫາກໍ

ອະນມຸດັ ແລະ ວາງແຜນເພ່ືອສາໍເລັດໃນເດອືນ 12/2012 ແລະ ອກີ 13 ໂຄງການຍອ່ຍ ຊື່ ງລວມມ ີ6

ໂຄງການຍອ່ຍ ກຽ່ວກບັ ປ່າສະຫງວນ ທ່ີຕອ້ງໄດເ້ລ່ັງຈດັຕ ັງ້ໃຫແ້ລວ້ໃນເດອືນ 12/2010.  ສວ່ນ

ໂຄງການຍອ່ຍຂອງກອງທຶນຍອ່ຍອື່ ນໆ ກ ໍປະຕບິດັໄປຕາມແຜນ ແລະ ເວລາທ່ີກາໍນດົໄວ ້ໝາຍຄວາມ

ວາ່ຈະສາໍເລັດໃນປີ 2011. 

ສະພາບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍ ແມນ່ມໃີນຕາຕະລາງ 3 ລຸມ່ນີ.້    

ຕາຕະລາງ 3 - ສະພາບການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຍອ່ຍ ໃນໄລຍະ 2006-2010 

(ຫວົໜວ່ຍ: ໂຄງການຍອ່ຍ)  

ກອງທຶນຍອ່ຍ  ທງັໝດົ  ສາໍເລັດແລວ້  ກາໍລງັຈດັຕ ັງ້ຢູ ່

ຊວີະນາໆພນັ   109  101  8 

ນະໂຍບາຍ 
54  41  13 

ຄວບຄມຸມນົລະພິດ 
30  27  3 

ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້   4  3  1 

ຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ   5  2  3 

ລວມ  202  174  28 
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4. ງບົປະມານ ແລະ ການໃຊຈ້າ່ຍ  

4.1. ງບົປະມານ	
  ງບົປະມານຂອງ ກປສ ໄດມ້າຈາກລາຍຮບັຈາກຕ ົນ້ທຶນຂອງ ກປສ (2006-2010), ທຶນ

ປະກອບສວ່ນຂອງໂຄງການພດັທະນາ ແຕປີ່ 2009 ເປັນຕ ົນ້ມາ ແລະ ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອລາ້ຂອງທະນາຄານ

ໂລກ ທ່ີໄດຖ້ອນມາໃຫ ້ ຄສລ ແຕປີ່ 2005 ເປັນຕ ົນ້ມາ. ໃນ 5 ປີຜາ່ນມາ, ກປສ ມງີບົປະມານ 

ປະມານ 44 ຕືກ້ບີ ຫືຼ ປະມານ 5.5. ລາ້ນໂດລາ, ໃນນີ ້ ບ່ໍນບັຕ ົນ້ທຶນ ຈາໍນວນ 5,798,194.04 ໂດ

ລາ. ລາຍລະອຽດມໃີນຕາຕະລາງ 4 ລຸມ່ນີ.້ 

ຕາຕະລາງ 4 - ລາຍຮບັທ່ີໄດມ້າເປັນງບົປະມານ ນອກຈາກຕ ົນ້ທຶນ ໃນໄລຍະ 2006-2010 

ລ/ດ ແຫຼງ່ລາຍຮບັ 
ຈາໍນວນ ຈາໍນວນ 

ໂດລາ ລາ້ນກບີ 

1. ທຶນປະກອບສວ່ນຈາກໂຄງການພດັທະນາ      265,878         2,127 

2. ດອກເບຍ້ຈາກຕ ົນ້ທຶນ       896,756         7,174 

3. ທຶນທ່ີໄດຮ້ບັຈາກອງົການອຍຸແນັດສະໂກ       23,000          184 

4. ຖອນຈາກທະນາຄານໂລກ    4,306,294        34,450 
  ລວມ    5,491,928        43,935 

 ອດັຕາແລກປ່ຽນທ່ີເອົາມາຄດິໄລ ່ແມນ່ 1 ໂດລາ ເທ່ົາກບັ 8000 ກບີ 

   

4.2. ການໃຊຈ້າ່ຍ	

ໃນໄລຍະ 5 ປີຜາ່ນມາ, ການໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກປສ ມສີອງວຽກຕ ົນ້ຕໍຄ:ື (i) 

ທຶນໃຫກ້ອງທຶນຍອ່ຍ ແລະ (ii) ຄາ່ບໍລຫິານ. ໃນນີ,້ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍລະອຽດ ມໃີນຕາຕະລາງ 5 ລຸມ່ນີ:້ 
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ຕາຕະລາງ 5 - ງບົປະມານໃຊຈ້າ່ຍສາໍລບັ 2006-2010 

ລາຍການ 
ການໃຊຈ້າ່ຍຂອງ 
ກປສ (ລາ້ນກບີ) 

ການໃຊຈ້າ່ຍຂອງ 
ຄສລ (ລາ້ນກບີ) 

ລວມ 
(ລາ້ນກບີ) 

ໂຄງການຍອ່ຍ       
ຊວີະນາໆພນັ         184.0     9,788.7       9,972.7 
ນະໂຍບາຍ               10,684.0      10,684.0 
ຄວບຄມຸມນົລະພິດ       1,523.6                1,523.6 
ຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້         720.9                 720.9 
ຄຸມ້ຄອງທ່ີດນິ         397.0                 397.0 

ລວມຍອ່ຍ       2,825.6     20,472.7       23,2982 
ບໍລິຫານ       
ທ່ີປຶກສາ       2,622.4     5,624.9       8,247.3 
ປະຊຸມ/ຝຶກອບົຮມົ        355.5       951.6       1,307.1 
ເຄື່ ອງຮບັໃຊ ້        858.9       557.9       1,416.8 
ຄາ່ບໍລຫິານອື່ ນໆ        436.2       603.9       1,040.1 

ລວມຍອ່ຍ       4,273.0     7,738.4      12,011.4 
ລວມທງັໝດົ       7,098.6     28,211.0      35,309.6 

 ອດັຕາແລກປ່ຽນທ່ີເອົາມາຄດິໄລ ່ແມນ່ 1 ໂດລາ ເທ່ົາກບັ 8000 ກບີ   

 

ໃນ 5 ປີຜາ່ນມາ, ການໃຊຈ້າ່ຍຂອງ ຄສລ (2 ກອງທຶນຍອ່ຍ) ກວມເອົາ 80% ແລະ ຂອງ 

ກປສ (3 ກອງທຶນຍອ່ຍ) 20%. ເມ ື່ອຫອ້ງການ ມທຶີນຈາໍກດັ, ລາຍຈາ່ຍບໍລຫິານ ກວມເອົາ 60% ແລະ 

ໃຫທຶ້ນແກກ່ອງທຶນຍອ່ຍ 40%. ສວ່ນ ຄສລ ທ່ີມທຶີນຫຼາຍ, ລາຍຈາ່ຍບໍລິຫານກວມເອົາ 27.5%, ທຶນໃຫ້
ກອງທຶນຍອ່ຍ 72.5%. ອນັເຮັດໃຫ ້ຄາ່ບໍລິຫານລວມຂອງ ກປສ  ຕກົຢູ ່34.1%, ຊຶ່ ງໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ 

ແມນ່ສງູ. ສາເຫດ ມາຈາກການສະໜອງທຶນ ໄດເ້ລີ້ມຊາ້, ຄວາມສາມາດຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການຂອງ 

ຜູໄ້ດຮ້ບັທຶນຍງັຈາໍກດັ ແລະ ທຶນຮອນຍງັຈາໍກດັ ສາໍລບັບາງກອງທຶນຍອ່ຍ.     

5. ຂະບວນການປຶກສາຫາລືແລະຕດິຕາມ 
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ກປສ ໄດສ້າ້ງແລະຈດັຕ ັງ້ກນົໄກປຶກສາຫາລືແລະຕດິຕາມອນັສາໍຄນັສາໍລບັການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງ 

ຕນົດ ັງ່ນີ:້ 

5.1. ກອງປະຊຸມກບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມປະຈາໍປີ	

ກປສ ໄດຈ້ດັກອງປະຊຸມປະຈາໍປີຂຶນ້ກບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມຕ ົນ້ຕໍ ໃນແຕລ່ະປີ ເພ່ືອແຈງ້ການເຄື່ ອນ

ໄຫວຂອງ ກປສ ໃຫເ້ຂົາເຈົາ້ຊາບ ໂດຍມຜີູຕ້າງໜາ້ຂອງອງົການລດັ ທງັສນູກາງແລະທອ້ງຖິ່ນ, ອງົການ

ໃຫທຶ້ນ, ອງົການມະຫາຊນົ, ອງົການສງັຄມົ, ບໍລິສດັລງົທຶນ ໄດຖ້ກືເຊືອ້ເຊນີໃຫເ້ຂ້ົາຮວ່ມກອງປະຊຸມ 

ດ ັງ່ກາ່ວ. ກອງປະຊຸມດ ັງ່ກາ່ວໄດຮ້ບັ (i) ຄາໍເຫັນທ່ີມລີກັສະນະກວາ້ງຂວາງ ຕ່ໍການເຄື່ ອນໄຫວ ຂອງ 

ກປສ, (ii) ຂາ່ວສານຈາກພາກສວ່ນຕາ່ງໆ ທ່ີໄດເ້ຄື່ ອນໄຫວໃນຂງົເຂດແລະທອ້ງຖິ່ນດຽວກນັ, ແລະ (iii) 

ການແລກບດົຮຽນໃນການເຄື່ ອນໄຫວ ຊຶ່ ງເປັນປະໂຫຍດສາໍລບັ ກປສ. 

5.2. ການສາ້ງສນູຂາ່ວສານມວນຊນົ	

  ຫອ້ງການ ກປສ ໄດສ້າ້ງສນູຂາ່ວສານມວນຊນົຂຶນ້ ໂດຍມຈີດຸປະສງົເພ່ືອໃຫຜູ້ມ້ສີວ່ນຮວ່ມ ໄດ້
ຮບັຂາ່ວສານ ກຽ່ວກບັການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກປສ ແລະ ຂາ່ວສານອື່ ນໆ ກຽ່ວກບັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງ

ແວດລອ້ມ.  ອນັເຮັດໃຫ ້ກປສ ສາມາດ (i) ໃຫຂ້າ່ວສານກຽ່ວກບັເຄື່ ອງມສືະໜບັສະໜນູທຶນຮອນທ່ີມຢີູ ່

ຈາກ ກປສ; (ii) ມເີອກະສານແລະບດົລາຍງານ ເພ່ືອແຈກໃຫໂ້ຄງການຍອ່ຍຂອງ ກປສ;  (iii) ເຮັດໜາ້

ທ່ີສາ້ງເຄອືຂາ່ຍ: ການຊອກຫາໂຄງການຍອ່ຍ, ແລະສາ້ງຈດິສາໍນກຶກຽ່ວກບັການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດ 

ລອ້ມ ແລະແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ຄວາມຮູ ້ແລະ ຂາ່ວສານ. 

5.3. ການສາ້ງເວບໄຊ	

ກປສ ໄດສ້າ້ງແລະຈດັເວັບໄຊທາງການໃຫທ້ນັກບັສະພາບ ທງັເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາ

ອງັກດິ http://www.laoepf.org.la. ເພ່ືອເຜີຍແຜກ່ານເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກປສ ໃຫແ້ກມ່ວນຊນົຊາບ 

ໂດຍສງັລວມເອົາຂໍມ້ນູແລະລາຍລະອຽດ ຂອງໂຄງການແລະກດິຈະການທງັໝດົ ທ່ີໄດຮ້ບັທຶນຮອນຈາກ 

ກປສ, ລວມທງັ ການເຄື່ ອນໄຫວຂອງ ກປສ.  

ເວັບໄຊດ ັງ່ກາ່ວ ຍງັໄດສ້ະໜອງຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັການໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫືຼອທາງດາ້ນການເງນິ ພອ້ມທງັ

ເງ ື່ອນໄຂແລະບນັທດັຖານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ແບບຟອມຄາໍຮອ້ງ ທ່ີສາມາດອດັເອົາມານາໍໃຊໄ້ດ.້ ລາຍ

ລະອຽດຂອງຜູທ່ີ້ເຂ້ົາຊມົ ເວັບໄຊຂອງ ກປສ ມລີາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງ 6 ລຸມ່ນີ.້ 
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ຕາຕະລາງ 6 - ຜູທ່ີ້ເຂ້ົາຊມົ ເວັບໄຊຂອງ ກປສ ມາຮອດປດັຈບຸນັນີ ້

ຜູເ້ຂ້ົາຊມົ ຈາໍນວນເທ່ືອ ຄາ່ສະເລຍ່ຕ່ໍເດອືນ 
ຜູເ້ຂ້ົາຊມົເທ່ືອທາໍອດິ 2,107 49 
ຜູເ້ຂ້ົາຊມົຄນື 876 20 

ລວມ 2,107 69 

5.4. ການກວດສອບພາຍນອກທ່ີເອກກະລາດ	

ຫອ້ງການບໍລິຫານກອງທຶນ ໄດຈ້ດັຈາ້ງບໍລິສດັວາເຕປີະໄຣເຮົາຄບຸເປີ ມາເຮັດການກວດສອບ 

ຄສລ ແລະ ອງົການກວດສອບລດັ ມາກວດກາການເງນິຂອງ ຫອ້ງການ ກປສ, ໃນນີ ້ ລວມເອົາການ

ກວດສອບບນັຊທີະນາຄານຂອງ ກປສ, ການກວດສອບພາຍໃນ ແລະ ການດາໍເນນີງານຂອງກອງທຶນ

ຍອ່ຍ ຂອງ ກປສ, ການກວດກາ ບນັດາວຽກງານການເງນິ ແລະ ການບໍລິຫານ. ບດົລາຍງານການກວດ

ສອບວຽກງານປະຈາໍປີ ແມນ່ມໄີວຢູ້ສ່ນູຂາ່ວສານ ແລະສ ົ່ງໃຫພ້າກສວ່ນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ແລະຜູໃ້ຫທຶ້ນ.  

ຕ່ໍຜນົຂອງການກວດສອບດ ັງ່ກາ່ວ, ຫອ້ງການບໍລິຫານກອງທຶນ ໄດ:້ (i) ລາຍງານສະພາບໍລິຫານ 

ກປສ ເພ່ືອຂໍທິດຊີນ້າໍກຽ່ວກບັບນັຫາທ່ີຍກົຂຶນ້ ລວມທງັສະເໜີປບັປງຸລະບຽບການຄຸມ້ຄອງ, ເມ ື່ອເຫັນຈາໍ

ເປັນ; (ii) ປຶກສາແລະແນະນາໍໂຄງການຍອ່ຍແລະໜວ່ຍງານທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ເພ່ືອແກໄ້ຂແລະບ່ໍໃຫເ້ກດີ

ບນັຫານ ັນ້ອກີ; ແລະ (iii) ດາໍເນນີມາດຕະການທ່ີເໝາະສມົ.  

6. ສະຫຸຼບຜນົ 

ກປສ ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັແຜນຍດຸທະສາດ 5 ຂອງກອງທຶນປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ໄດຜ້ນົສາໍເລັດອນັສາໍຄນັ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້ 

 ໄດພ້ດັທະນາການຮວ່ມງານກບັອງົການຕາ່ງໆຂອງລດັ, ແຂວງ, ຜູໃ້ຫທຶ້ນແລະພາກສວ່ນເອກ

ກະຊນົ ໃນການປະຕບິດັໜາ້ທ່ີກອງທຶນ ເປັນຕ ົນ້ ກອງປະຊຸມກບັຜູມ້ສີວ່ນຮວ່ມປະຈາໍປີ, ການ
ລາຍງານ, ການປຶກສາຫາລືກບັທອ້ງຖິ່ນ ແລະ ການລງົພາກສະໜາມ; 



ບດົສະຫຸຼບການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ລາຍຮບັລາຍຈາ່ຍ ກປສ ສາໍລບັຕ ົນ້ປີ 2010 ໜາ້ 22 

 

 ຈດັຕ ັງ້ການຄຸມ້ຄອງທ່ີດທີາງດາ້ນການເງນິ ເພ່ືອໃຫອ້ງົການລດັແລະອງົການໃຫທຶ້ນ ມຄີວາມ

ເຊື່ ອໝ ັນ້ນາໍ ກປສ ໂດຍນາໍໃຊລ້ະບບົຕດິຕາມດາ້ນເຕັກນກິແລະການເງນິ ດວ້ຍຄອມພິວເຕ;ີ   

 ສາ້ງເຄື່ ອງມສືະໜອງທຶນຮອນ ເປັນຕ ົນ້ຄູມ່ດືາໍເນນີງານ, ຄູມ່ຈືດັຕ ັງ້ປະຕບິດັໂຄງການລວມທງັ
ແບບຟອມ ຄາໍຮອ້ງຂໍທຶນ;  

 ສະໜບັສະໜນູ ແຜນບລູມິະສດິໃນການປກົປກັຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ ຢູ ່ ສປປລາວ ຜາ່ນ 5 

ກອງທຶນຍອ່ຍຂຶນ້ ໂດຍສມຸໃສສ່າມແຂວງເປ້ົາໝາຍ (ສະຫວນັນະເຂດ, ຄາໍມວ່ນແລະບໍລຄິາໍ
ໄຊ) ແລະ ສາມຂະແໜງການຕ ົນ້ຕໍ (ໄຟຟ້າ, ສິ່ ງແວດລອ້ມແລະສງັຄມົ ແລະ ຊບັພະຍາ 
ກອນນ ໍາ້); 

 ສາ້ງລະບບົຕດິຕາມກວດກາແລະຊີນ້າໍນາໍພາວຽກງານທ່ີດ ີ ເພ່ືອໃຫຖ້ກືຕາມຫຼກັການດາໍເນນີງານ
ຂອງ ກປສ ຄ:ື (i) ເປັນເຈົາ້ແລະຄວາມຮບັຜິດຊອບ; (ii) ມຄີວາມໂປ່ງໄສແລະປະສດິທິພາບ; 
(iii) ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັນະໂຍບາຍຂອງລດັໃຫມ້ປີະສດິທິຜນົ; (iv) ບນັລຜຸນົທ່ີສາມາດວດັ
ແທກໄດ;້ ແລະ (v) ຄວາມຍນືຍງົ.  

ອນັເຮັດໃຫ ້ ກປສ ໄດກ້າຍເປັນກນົໄກການເງນິດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມທ່ີໃຊກ້ານໄດ ້ ຢູ ່ ສປປລາວ. 

ຢາ່ງໃດກດໍ,ີ ໃນຂະບວນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ການປ່ຽນແປງທາງດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມ 

ທ່ີວອ່ງໄວ, ກປສ ຍງັ: 

– ດາໍເນນີງານໃນຂອບເຂດຈາໍກດັ, ຊຶ່ ງຕອ້ງໄດຂ້ະຫຍາຍອອກໄປທກຸແຂວງແລະຂະແໜງ

ການ ແລະ ຕອ້ງໄດປ້ະຕບິດັແຜນບລູິມະສດິດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຂອງລດັຖະບານ;  

– ມທຶີນຮອນຈາໍກດັ ເພ່ືອຕອບສະໜອງກບັຄວາມຕອ້ງການທ່ີເພ້ີມຂຶນ້, ຊຶ່ ງ ກປສ ຕອ້ງມ ີ

ແຫຼງ່ລາຍຮບັຫຼາຍຂຶນ້; 

– ມຮີບູແບບໃຫທຶ້ນຈາໍກດັ, ຊຶ່ ງ ກປສ ຕອ້ງໄດໃ້ຊຮ້ບູແບບອື່ ນ ນອກຈາກໃຫທຶ້ນຊວ່ຍເຫືຼອ

ລາ້. 


