ບດສະຫລບຫຍ
ກອງທນຮວມອະນລກລະບບນເວດວທະຍາເຂດຫລແຫລມ (CEPF) ແມນສາງຂນມາ ເພອແນໃສປກປກ
ຮກສາຂງເຂດພາກພນທ#ມຄ
# ວາມອດມຮງມ#ທາງດານຊ#ວະນາໆພນທ#ຫລາກຫລາຍ ແລະ ກາລງຖກໄພ
ຄກຄາມຢາງຫນກຫນວງ ຊງຮບຮ*ກນດ#ກແມນຮຽກກນວາຈດສາຄນທ#ສດຂອງໂລກນນເອງ. ກອງທນ

CEPF ເປນການລເລ#ມໂດຍການຮວມມ ຂອງອງການພດທະນາແຫງປະເທດຝຣງ (AFD), ອງການອະ
ນລກທາມະຊາດສາກນ, ກອງທນສງແວດລອມໂລກ, ລດຖະບານ ແຫງປະເທດຍ#ປນ, ມ*ນນທຈອນດ#
ແລະ ແຄດເທ#ຣນ ທ# ແມກອາເທ# (John D. and Catherine T. MacArthur) ແລະ ທະນາຄານ
ໂລກ.
ເປາໝາຍຫລກໆທ#ເປນພນຖານ ແມນເພອຮບປະກນ ໃຫອງການຈດຕງເພອສງຄມຕາງໆ ເຊນ: ອງການ
ຈດຕງຊມຊນ, ອງການຈດຕງທ#ບຂນກບລດຖະບານ, ສະຖາບນການສກສາ ແລະ ວສາຫາກດເອກະຊນ
ຕາງໆ ໄດເຂາຮວມເຄອນໄຫວໃນການອະນລກຊ#ວະນາໆພນໃນເຂດພາກພນສາຄນແຫງນ#. ແຕເພອໃຫ
ຮບປະກນວາອງການຈດຕງເລານນເຮດສາເລດຄວາມພະຍາຍາມໄດ ມນຈາເປນຈະຕອງປະກອບເສ#ມ
ວຽກງານນ# ເຂາໃສຍດທະສາດ ແລະ ແຜນງານແຫງຊາດຕາງໆຂອງລດຖະບານ ແລະ ກອງທນອະນ
ລກອນໆທ#ມຢ
# *. ເພອຢາກເຮດໄດຄແນວເຊນນນ ກອງທນ CEPF ໄດສະຫນບສະຫນ*ນຄວາມພະຍາຍາມ
ການເຮດວຽກຮວມພນທະມດກບອງການຈດຕງຕາງໆ ໂດຍມ#ຈດປະສງເພອຮວມເອາຄວາມອາດສາມາດ
ເຂາຫາກນ ແລະ ຫລດຜອນການທບຊອນຂອງວຽກ ເພອສາງໃຫວຽກງານອະນລກແຜກວງອອກໄປ
ແລະ ມ#ລກສະນະປະສານງານກນ. ວທທາງຢາງຫນງທ#ກອງທນໄດປະຕບດໃນດານນ# ກແມນການກະ
ກຽມສາງ “ບດເອກະສານລະອຽດກຽວກບລະບບນເວດ” ທ#ສະແດງໃຫເຫນຍດທະສາດຮວມກນ ແລະ
ການວເຄາະສະຖານນະການຢາງລະອຽດຈາກການປກສາຫາລກບພາກສວນຕາງໆໃນພ*ມມ#ພາກນ#.
ດງນນ, ເອກະສານດງກາວນ# ຈງກາຍເປນຍດທະສາດ ການດແນວທາງການລງທນໃນຊວງໄລຍະ 5 ປ#
ຂອງກອງທນ CEPF .
ເນອໃນໃຈຄວາມຂອງເອກະສານສະບບນ# ແມນນາສະເຫນ# ລາຍລະອຽດກຽວກບລະບບນເວດວທະຍາ
ເຂດສາຄນທ#ສດໃນພາກພນ ອນໂດ-ມຽນມາ ທ#ກວມເອາພນທ#ໆບແມນທາງທະເລ ໃນປະເທດ ກາປ*
ເຈຍ, ລາວ, ມຽນມາ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ບາງສວນຂອງປະເທດຈ#ນທາງພາກໄຕ. ດວຍຄນ
ລກສະນະພເສດຂອງພນພດ ແລະ ສດປະຈາຖນໃນພ*ມມ#ພາກນ#ມ#ລະດບສ*ງ ແລະ ຖນທ#ຢອາໃສທ
*
າມະ
ຊາດຍງເຫລອຫນອຍ, ເຂດພາກພນ ອນໂດ-ມຽນມາ ຈງໄດຈດເປນຫນງໃນ 10 ຈດຮອນແຮງ ຫລ
ສາຄນທ#ສດທາງດານຊ#ວະນາໆພນຂອງໂລກທ#ບມ#ບອນອນມາປຽບທຽບໄດ ແລະ ເປນຫນງໃນ 5 ແຫງ
ທ#ຖກໄພຄກຄາມຫລາຍທ#ສດ. ເຂດພາກພນ ອນໂດ-ມຽນມາ ເປນເຂດທ#ມປ
# ະຊາກອນມະນດຫລາຍກວາ

ເຂດສາຄນແຫງອນໆຂອງໂລກ ແລະ ຖນທ#ຢອາໃສທ
*
າມະຊາດຍງເຫລອໃນເຂດນ# ຫລດລງຢາງວອງໄວ
ແລະ ກາລງປະເຊ#ນຫນາກບຄວາມກດດນສ*ງຈາກສະພາບຖນທ#ຢອາໃສ
*
ສ*ນເສຍ, ຊດໂຊມລງ ແລະ
ຖກຕດແຍກ ແລະ ຮວມທງການນາໃຊຊບພະຍາກອນທາມະຊາດຫລາຍເກ#ນ ຂອບເຂດອ#ກດວຍໃນພ*ມ
ມ#ພາກນ#.
ການປບປງບດເອກະສານລະອຽດກຽວກບລະບບນເວດ
ກອງທນຮວມອະນລກລະບບນເວດວທະຍາເຂດຫລແຫລມ (CEPF) ໄດໃຫທນແກອງການຈດຕງສງຄມ
ໃນເຂດພາກພນ ອນໂດ-ມຽນມາ ມາຕງແຕປ# 2008 ໂດຍອ#ງໃສໃຈຄວາມໃນເອກະສານລະອຽດກຽວ
ກບລະບບນເວດທ#ສາງຂນສະບບທາອດ ໃນປ# 2003 ໂດຍຜານຂະບວນການປກສາຫາຂອງຫລາຍພາກ
ສວນທ#ກຽວຂອງ. ແຕໃນນ#ປະຈບນນ# ເຫນໄດມ#ຫລາຍສງຫລາຍຢາງແມນໄດປຽນໄປຈາກສະບບຕນທ#
ສາງຂນກອນຫນານນ ເຊນ:

ການປຽນແປງລະດບຄວາມ ສາຄນຂອງໄພຂມຂ*ຕຊ#ວະນາໆພນ ແລະ

ມ#ສງ ທ#ທາທາຍຫລາຍສງຫລາຍຢາງໄດເກ#ດຂນມາໃຫມ ເຊນ: ການສາງເຂອນໄຟຟາພະລງງານນາ,
ການປ*ກ ພດອດສະຫະກາ, ການຂດຄນບແຮ ແລະ ການປຽນແປງດນຟາອາກາດ. ນອກຈາກນນ ກມ#
ເຫດການປຽນແປງຢາງໃຫຍຫລວງທາງດານຮ*ບແບບການລງທນເຂາໃນດານການອະນລກ ໂດຍຜ*ທ#
ເຄ#ຍໃຫທນອະນລກຊ#ວະນາໆພນທ#ຜານມານນ ໄດຫນປຽນແຜນງານຂອງເຂາເຈາໃສເຂດບລມະສດ
ອນໆ ຫລ ງດທນຊວຍເຫລອໃນຂງເຂດພາກພນນ#ໄປພອມໆກນ. ແຕໃນອ#ກດານຫນງ, ຊອງວາງການ
ປະຕບດວຽກງານສາລບອງການຈດຕງສງຄມໄດຂະຫຍາຍກວາງຂວາງອອກໄປຢາງຕເນອງ ໃນເກອບ
ທກໆປະເທດ ຊງເປ# ດໂອກາດໃຫອງ ຈດຕງລະດບຊາດ, ທອງຖນ ແລະ ຊມຊນ ໄດມ#ບດບາດເຂາຮວມ
ວຽກງານອະນລກຫລາຍຂນ. ສງສາຄນທ#ສດ ກອງທນອະນລກລະບບວທະຍາເຂດທ#ຫລແຫລມ ຮວມ
ກບກອງທນອນໆໄດພອມກນສາງເວທ#ທ#ເຂມແຂງ ໃນການສະແດງຜນງານຂອງວຽກງານ ດານອະນລກ,
ການປະຕບດທ#ດ,# ຂມ*ນຂາວສານ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທ#ສາມາດສານຕໄປໄດ.

ໃນເດອນ ເມສາ ປ# 2011, ກອງທນ CEPF ໄດຮວມຕວກບກອງທນ ແມກກາເທ, ກອງທນ ມາກາເຣດ
ຄາກລ ແລະ ກອງທນ ເມກໃນ ເພອສນທະນາປກສາຫາລຮວມກນ ດານຄວາມສນໃຈຂອງແຕລະຝາຍ
ທ#ກຽວພນກບ ການປະສານງານການລງທນໃຫກບອງການຈດຕງສງຄມ ໃນເຂດອາງແມນາຂອງຕອນ
ລາງ ຊງເຂດພາກພນ ອນໂດ-ມຽນມາ ກແມນກວມເອາໂດຍລວມ. ພາຍຫລງຕມາ ທງຫມດ 4 ກອງ
ທນ ໄດຕກລງເຫນສະຫນບສະຫນ*ນທນ ເພອປບປງເນອໃນເອກະສານລະອຽດສະບບນ# ເພອເຮດໃຫສມ
ບ*ນຂນ. ຂະບວນການປບປງເອກະສານດງກາວນ# ແມນໄດລເລ#ມໃນເດອນ ມຖນາ ປ# 2011 ແລະ ສາ
ເລດລງໃນ ເດອນ ມງກອນ ປ# 2012.

ຜ*ທ#ປະສານງານຫລກໆໃນຂະບວນການປບປງເອກສານນ# ແມນນາໂດຍຄະນະກອງເລຂາຂອງກອງທນ
CEPF ຮວມກບ ອງການອະນລກນກສາກນໃນພາກພນອນໂດຈ#ນ, ອງການອະນລກສາກນ ປະເທດຈ#ນ,
ສວນພກສາຊາດ ກາດ*ຣ,# ສະຖາບນສມຫານາ ແລະ ກອງທນພດທະນາສະພາບແວດ ລອມສ#ຂຽວຢ*ນ

ນານ. ໃນຊວງທ#ດາເນ#ນຂະບວນການປບປງ ໄດມ#ການປກສາຫາລກບພາກສວນຕາງໆ ຫລາຍກວາ 470
ອງການ ໂດຍ ຈດປະຊມປກສາຫາລເປນຊດໆ, ຈດປະຊມເປນກມນອຍໆ ຫລ ຖາມ-ຕອບທາງອ#ແມວ
ຈນວາເກ#ດເປນເອກະສານສະບບສດທາຍ ທ#ສະແດງເຖງຫມາກຜນສາເລດ ຂອງການຮວມມເຊງກນແລະ
ກນຢາງແທຈງຂອງອງການຈດຕງສງຄມ, ອງການຈດຂອງຕງລດຖະບານ ແລະ ບນດາກອງທນອນໆ.
ຍດທະສາດການລງທນ ແລະ ຂງເຂດກອງທນ CEPF.
ເອກະສານລະອຽດກຽວກບລະບບນເວດວທະຍາ ໄດສະເຫນ#ຜນການວເຄາະສະຖານນະການທວໄປ ຂອງ
ເຂດພນທ#ສາຄນ ພາກພນ ອນໂດ-ມຽນມາ ທ#ກຽວພນເຖງ ຄວາມສາຄນການອະນລກຊ#ວະນາໆພນ, ສະ
ພາບເສດຖະກດ-ສງຄມ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂຄວາມທ#ກຽວກບອງການຈດຕງສງຄມຕາງໆ. ເອກະສານ
ດງກາວ ໄດການດຫມາກຜນຂອງວຽກງານອະນລກທ#ສາມາດວດຈານວນໄດ ໃນລະດບຊະນດ, ສະຖານ
ທ# ແລະ ເຂດປາເຊອມຕ (ກຄທວຂງເຂດພາກພນ) ພອມທງຜນການປະເມ#ນໄພຂມຂ*ທາງກງຕຊ#ວະ
ນາໆພນ ແລະ ສາຍເຫດຂອງມນນາອ#ກດວຍ. ການວເຄາະສະຖານນະການ ແມນລວມມ#ການຕ#ລາຄາ
ປະເມ#ນຜນການລງທນການອະນລກໃນປະຈບນ ແລະ ຜນສະທອນຂອງການປຽນແປງດນຟາອາກາດຕ
ກບການອະນລກຊ#ວະນາໆພນ. ເອກະສານລະອຽດກຽວກບລະບບນເວດວທະຍານ# ຕມາຈງເຊອມໂຍງ
ໄປເຖງຍດທະສາດເປາຫມາຍການລງທນຂອງຜ*ໃຫທນ ທ#ສນໃຈຢາກສະຫນບສະຫນ*ນວຽກງານອະນ
ລກໃຫກບບນດາອງການຈດຕງສງຄມຕາງໆ. ໃນຍດທະສາດດງກາວນ# ກແມນເວາເຖງທ#ວາ ຂອບເຂດ
ການລງທນ ຂອງ CEPF ຈະລງໃສໃນຈດໃດຈງຈະໃຫມ#ຄນຄາມະຫາສານທ#ສດ.
ຂອບເຂດການລງທນ ຂອງກອງທນ CEPF ກວາມເອາໄລຍະເວລາ 5 ປ# ທ#ສານຕຈາກການລງທນ
ແລະ ທນປະກອບສວນຈາກກອງທນອນໆໃນເມອກອນ ຊງໃນນນຈະກວາມລວມເອາ ປະເພດໂອກາດ
ການລງທນແບບມ#ເປາຫມາຍ, ທດທາງຍດທະສາດທ#ການດເປນໄລຍະ, ແຕກຍອຍອອກເປນຍດທະ
ສາດການລງທນ ທ#ການດປະເພດກດຈະກາທ#ຈະມ#ສດໄດຮບການສະຫນບສະຫນ*ນທນ ຈາກ CEPF.
ພນຖານທາງຊ#ວະວທະຍາສາລບການລງທນຂອງ CEPF ໃນເຂດສາຄນພາກພນ ອນໂດ-ມຽນມາ ຈະ
ຕອງແມນຄາດຫມາຍຜນໄດຮບໃນດານການອະນລກທ#ເກ#ດຕາມມາ ເຊນ: ຈານວນຊະນດ, ສະຖານທ#
ແລະ ເຂດປາເຊອມຕ ທ#ຈະຕອງໄດປກປກຮກສາ ເພອຫລດຜອນການສ*ນເສຍຊ#ວະນາໆພນທ#ສາຄນ
ໃນລະດບໂລກ. ຄາດຫມາຍຜນໄດຮບຈາກການອະນລກໃນເຂດພາກພນ ອນໂດ-ມຽນມາ ແມນໄດກາ
ນດຢາງຈະແຈງມາແລວໃນຊວງເວລາທ#ສາງເອກະສານສະບບທາອດ. ສາລບໃນຊວງໄລຍະເວລາທ#ດາ

ເນ#ນຂະບວນການປບປງເອກະສານເນອຄວາມລະອຽດ ບນດາຄາດ ຜນໄດຮບຈາກການອະນລກກແມນ
ໄດມ#ການກວດແກຄນໃຫມເພອໄຕຕອງໃຫສອດຄອງກບສະພາບການປຽນແປງຕວຈງຂອງບນດາຊະນດ
ພນ, ສະຖານທ#, ແລະ ເຂດປາເຊອມຕ ແລະ ຕາມຂມ*ນໃຫມທ#ມ # ເຊນ: ປະເທດມຽນມາ. ໃນນນ ເພອ
ເຮດໃຫການລງທນ ຈາກກອງທນ CEPF ແລະ ກອງທນອນໆໃຫມ#ປະສດທຜນສ*ງ ຈານວນຊະນດພນ,
ຈານວນສະຖານທ# ແລະ ເຂດປາເຊອມຕ ກແມນໄດຈດບລມະສດຢາງຄກແນ ໂດຍຜານຂະບວນການ
ປກສາຫາລກບຫລາຍໆພາກສວນກຽວຂອງ ທ#ນາໃຊຂພຈາລະນາທ#ໄດມາດຕະຖານ ໂດຍຈະເນນໃສ
ຄວາມຮ#ບດວນຈະຕອງປະຕບດການອະນລກ ແລະ ໂອກາດທ#ຈະສງເສ#ມວຽກງານອະນລກທ#ມຢ
*
# ໃນຂະ
ນະນ#ໃຫສບຕເນອງ.

ຄາດຫມາຍຜນໄດຮບທ#ໄດການດ ແມນມ#ທງຫມດ 754 ຊະນດ, 509 ຈດສະຖານທ# ແລະ

ເຂດປາ

ເຊອມຕ 66 ແຫງ. ໃນຈານວນເລານນ ມ# 152 ຊະນດ, 74 ສະຖານທ# ແລະ 4 ເຂດປາເຊອມຕ
ແມນໄດຈດເປນບລມະສດສ*ງສດສາລບການລງທນໃນການອະນລກ. ຈານວນຊະນດທ#ຈດເປນບລມະ
ສດເຫນວາເພ#ມຂນຫລາຍກວາ 67 ຊະນດທ#ໄດການດໃນບດເອກະສານສະບບຕນ. ເຫດຜນຫລກໆອາດ
ຈະແມນເນອງມາຈາກວາໄດຮວມເອາຊະນດພດພນເຂາໃສ ເປນຄງທາອດ ແລະ ການວເຄາະຂມ*ນ
ກວາມເອາພນທ#ກວາງກວາເກາ ເຊນ: ລວມເອາປະເທດມຽນມາ ຊງເປນສະຖານທ#ຖນທ#ຢອາໃສຂອງ
*
ຫລາຍໆຊະນດທ#ບພບເຫນໃນແຫງອນໆຢ*ໃນທວຂງເຂດພາກພນສາຄນນ# (ຊະນດປະຈາຖນ).

ເຂດປາເຊອມຕທ#ເປນບລມະສດການລງທນຂອງກອງທນ CEPF ໃນເຂດສາຄນພາກພນ ອນໂດ-ມຽນມາ

ຄວາມເຫນເປນເອກະພາບຈາກການປກສາຫາລນາກນຂອງຫລາຍພາກສວນກຽວຂອງ ກຄວາ ກອງທນ
CEPF ຄວນຮກສາ ເຂດບລມະສດທ#ການດທາງພ*ມມ#ສາດໃນປະຈບນນ#ເອາໄວຄເກາ (ເຊນ:
ສາຍນາຂອງ ແລະ ສາຂາສາຄນຂອງມນ, ເຂດປາເຊອມຕ ພ*ຫ#ນປ*ນ ຈ#ນ-ຫວຽດນາມ (ເມອ

ກອນມ#ຊວາເຂດພ*ຫ#ນປ*ນທາງພາກເຫນອ) ແລະ ເຂດອນໆທ#ມນ
# ນ ແລະ ສະເຫນ#ໃຫເພ#ມເຂາ

ຕມຖາມ#ທນສະຫນບສະຫນ*ນເພ#ມ. ນອກຈາກນນ, ຄວາມເຫນເປນເອກະພາບອ#ກຢາງຫນງ ກ
ແມນສະເຫນ#ເອາ ທະເລສາບ ກາປ*ເຈຍ ແລະ ເຂດດນທາມນາຖວມຕາງໆ ແລະ ສາຍພ*ໄຮນານ
ເຂາເປນເຂດປາເຊອມຕທ#ເປນບລມະສດເພ#ມ ຊງນ#ແມນສະທອນໃຫເຫນຊອງວາງຂອງທນສະຫນບສະ
ຫນ*ນ ແລະ ການເຕ#ບໂຕຢາງໄວວາຂອງໄພຂມຂ*ຕາງໆທ#ມຕ
# ສອງເຂດດງກາວນ#. ເຂດບລມະສດຕາງໆ

ທ#ຍງບທນໄດການດ ຢ*ໃນປະເທດ ມຽນມາ ຊງເປນເຂດທ#ຈດຢ*ໃນປະເພດລະດບການລງທນໃສການ
ອະນລກຂອນຂາງຕາໃນປະຈບນ ເຫນວາມ#ຫລາຍໆຈດສະຖານທ# ແລະ ເຂດປາເຊອມຕ ແມນກາລງໄດ
ຮບໄພຄກຄາມຢາງຫນກຫນວງ ແລະ ທງຕອງການຍດທະສາດແກໄຂທ#ແຕກຕາງຈາກເຂດອນໆໃນເຂດ
ສາຄນພ*ມມ#ພາກນ#. ດງນນ, ຫລາຍໆສະຖານທ# ໃນປະເທດ ມຽນມາ ຄວນຈະໃໄດຫເປນເຂດບລມະສດ
ໃນເມອກອນ ແລະ ບລມະສດຂອງການລງທນໃນການອະນລກສະເພາະອ#ກດວຍ.
ສະເພາະຂງເຂດບລມະສດສາລບການລງທນໃນດານການອະນລກໃນຈດຫລແຫລມທ#ວານ# ແມນການດ
ຮວມກນດວຍຂະບວນການປກສາຫາລຂອງຫລາຍໆພາກສວນທ#ກຽວຂອງ ໂດຍອ#ງໃສການວເຄາະບນ
ຫາໄພຂມຂ*ຫລກໆທ#ມຕ
# ຊ#ວະນາໆພນ ແລະ ສາຍເຫດຕນຕຂອງມນໃນພ*ມມ#ພາກນ#. ຜານການຄນຄວາ

ເຫນວາ ໄພຂມຂ*ທ#ຈດລະດບທ#ສ*ງສດ ແມນການລາ ແລະ ຄາຂາຍສດປາ ທ#ຄກຄາມແຕລະຊະນດ ສຽງ
ຕການສ*ນພນ ແລະ ເກ#ດຜນກະທບຕລະບບນເວດເປນວງກວາງ. ໄພຂມຂ*ທ#ຈດທ#ຢໃນລະດ
*
ບສ*ງຕມາ
ແມນການຫນປຽນຖນທ#ຢອາໃສທ
*
າມະຊາດ ເພອປ*ກພດອດສະຫະກາ ເຊນ: ຢາງພາລາ, ນາມນປາມ,
ຊາ ແລະ ພດທ#ເປນສນຄາປະເພດອນໆ. ສງທ#ເປນໄພຂມລະດບສ*ງອ#ກຕມາແມນການເຕ#ບໂຕຂອງ
ການສາງເຂອນໄຟຟາພະລງງານນາ ຊງເປນໄພຄກຄາມຢາງຫນກ ຫນວງຕລະບບນເວດແມນາສາຄນ
ຕາງໆໃນເຂດສາຄນດງກາວນ#. ຄວາມເຫນເປນເອກະພາບ ສຽງດຽວກນກຄວາ ບນຫາໄພຂມຂ* 3 ຢາງ
ທ#ກາວມານ#ແມນທະວ#ຄວາມຮນແຮງຂນຢາງຊກໄຊ ແລະ ມ#ແນວໂນມສບຕໄປຢ*ພາຍໃນໄລຍະເວລາສນ.
ໃນກລະນ#ໄດກຕາມ ທງຫມດໄພຂມຂ*ເລານ# ແມນ ກຽວພນກບເສດຖະກດຂອງຊາດ ແລະ ຊ#ວດການ
ເປນຢ*ຂອງປະຊາຊນທອງຖນທ#ເພງພາທາມະຊາດໂດຍສະຫນອງໃຫຢາງຕເນອງຈາກລະບບນເວດວທະ
ຍາທ#ສມບ*ນນນເອງ.
ດງນນ, ເພອແກໄຂບນຫາໄພຂມຂ*ຕາງໆທ#ກາວມາ ຫລ ໄພຂມຂ*ອນໆ ແລະ ສາຍເຫດ ຫລກໆຂອງ
ບນຫາ ກອງທນ CEPF ຈງໄດການດຂງເຂດການລງທນ ກວມເອາ 21 ແຫງບລມະສດ ຈດເປນ 6
ຫມວດທດທາງຍດທະສາດ. ຂງເຂດທ#ການດນ# ແມນຜນໄດຮບຈາກຂະ ບວນການຄນຄວາປກສາຫາ
ລຂອງຫລາຍໆພາກສວນທ#ກຽວຂອງທ#ມຄ
# ວາມເປນເອກະພາບນາກນ ທ#ມຕ
# ວແທນເຂາຮວມມາຈາກອງ
ການຈດຕງສງຄມ, ພາກລດຖະບານ ແລະ ກອງທນຕາງໆທ#ຮວມກບມ ກບ CEPF. ຂອບເຂດຍດທະ

ສາດການລງທນ ຂອງ CEPF ແມນກວາມ 38 ບລມະສດການລງທນ ທ#ຈດເປນ 11 ຫມວດທດທາງ
ຍດທະສາດ. ຍດທະສາດດງກາວນ# ແມນເປນພນຖານການປະສານງານສາລບການລງທນຂອງກອງທນ
CEPF ແລະ ຜ*ໃຫທນອໆທ#ສນໃຈໃນການສະຫນບສະຫນ*ນວຽກງານການອະນລກ ທ#ອງການຈດຕງສງ
ຄມເປນຜ*ນາພາຫລກໆໃນການຈດຕງປະຕບດ.

ທດທາງຍດທະສາດ ແລະ ບລມະສດການລງທນຂອງກອງທນ CEPF ໃນເຂດຫລແຫລມ
ພາກພນອນໂດ-ມຽນມາ.
ທດທາງຍດທະສາດ
1. ປກປກຮກສາຊະນດພນທ# ຖກໄພ
ຂມຂ*ໃນລະດບໂລກໂດຍສມໃສແກ
ໄຂບນຫາໄພຂມຂ*

ບລມະສດການລງທນ
1.1 ປຽນແປງຮ*ບແບບມາດຕາການທດລອງເພອອະນລກປະຊາກອນ
ສາຄນຂອງຊະນດບລມະສດ ເຂາເປນແຜນງານອະນລກໃນໄລຍະ
ຍາວນານ.
1.2 ສາງວທ# ການດ#ທ#ສດ ເພອອະນລກຊະນດສດນາຈດ ທ# ຖກໄພຄມ
ຄາມສ*ງ ແລະ ອາໃສຢ*ປະຈາຖນສະເພາະ

1.3 ສກສາຄນຄວາຊະນດທ# ໄກຈະສ*ນພນໃນລະດບໂລກ ທ# ຕອງການ
ປບປງຂມ*ນດານສະຖານນະພາບ ແລະ ການກະຈາຍ
1.4 ຊກຍ*ທນທ# ມຢ
* ກາຍເປນເຄອງມທ#ມປ
# ໃຫ
# ະສດທຜນສ*ງສາລບການ
ອະນລກຊະນດສາຄນທ#ເປນບລມະສດໃນເຂດສາຄນ

2. ສາທດວທ#ການແກໄຂບນຫາ
ແບບໃຫມ ຕກບການຄາຂາຍ ແລະ
ບລໂພກ ສດປາ

2.1 ຊກຍ*ອງການຈດຕງປະຕບດ ຫລ ບງຄບໃຊກດຫມາຍ ເພອປາບ
ເຄອຂາຍການຄາຂາຍສດປາ ໂດຍນາເອາວທ# ການທ# ດທ
# #ສດໃນໂລກ
ທ# ມທ
# ງການສບສວນ ແລະ ຜ*ບອກຂາວ

2.2 ເອອອານວຍການຮວມມຂອງບນດາອງການຈດຕງທ#ບງຄບໃຊກດ
ຫມາຍ ແລະ ຜ*ຈດຕງປະຕບດອນໆ ເພອຮວມກນຫລດຜອນການ
ຄາຂາຍ ສດປາຂາມຊາຍແດນ
2.3 ເຮດວຽກກບບລສດເອກະຊນ ເພອສະຫນບສະຫນ*ນການຈາກດທ#
ແບບສະຫມກໃຈ ໃນດານຂນສງ, ຄາຂາຍ ແລະ ບລໂພກສດປາ
ໃນລະດບສາກນ
2.4 ສະຫນບສະຫນ*ນການໂຄສະນາເຜ#ຍແຜ, ການຕະຫລາດທາງສງ
ຄມ, ສາຍດວນ ແລະ ໂຄງການສສານໄລຍະຍາວນານອນໆ ເພອ
ຫລດຜອນຄວາມຕອງການບລໂພກສດປາ ແລະ ສາງໃຫສາທາລະ
ນະຊນສະຫນບສະຫນ*ນການບງຄບໃຊກດຫມາຍສດປາ
4. ສາງຄວາມເຂມແຂງໃຫຊມຊນທອງ
ຖນ ເພອເຂາຮວມໃນການອະນລກ
ແລະ ຄມຄອງຈດສນເຂດບລມະ
ສດອະນລກຊ#ວະນາໆພນສາຄນ

4.1 ໂຄສະນາເຜ#ຍແຜລະບຽບກດຫມາຍກຽວກບການອະນລກຊ#ວະນາໆ
ພນສະເພາະກມເປາຫມາຍ ໃນເຂດທ#ເປນບລມະສດ
4.2 ທດລອງ ແລະ ຜນຂະຫຍາຍ ປາໄມຊມຊນ, ການປະໂມງຊມຊນ
ແລະ ປາສະຫງວນທ#ຄມຄອງໂດຍຊມຊນ
4.3 ສາງກນໄກການຄມຄອງຈດສນປາສະຫງວນທ# ສາມາດເຮດໃຫຊມ
ຊນເຂາມ#ສວນຮວມໃນທກໆລະດບຂອງວຽກງານຈດສນ

ທດທາງຍດທະສາດ

ບລມະສດການລງທນ
4.4 ດາເນ#ນການວເຄາະຊອງວາງເຂດຊ#ວະນາໆພນທ# ສາຄນໃນປະເທດ
ມຽນມາ ແລະ ສງເສ#ມການຂະຫຍາຍເຄອຂາຍປາສະຫງວນທ# ນາ
ໃຊຕວແບບຊມຊນມ#ສວນຮວມ

6. ຮວມເອາຜ*ຈດຕງປະຕບດທ# ສາຄນ
ເພອຜນຂະຫຍາຍ ຊ#ວະນາໆພນ,
ຊມຊນ ແລະ ຊ#ວດການເປນຢ*
ເຂາໃນແຜນພດທະນາ ໃນເຂດປາ
ເຊອມຕທ#ເປນບລມະສດ

6.1 ສະຫນບສະຫນ*ນວຽກອງການຈດຕງສງຄມ ເພອວເຄາະນະໂຍ
ບາຍ, ແຜນການ, ແລະ ແຜນງານ ດານການພດທະນາ, ແລະ
ປະເມ#ນຜນກະທບຕຊ#ວະນາໆພນ, ຕຊມຊນ ແລະ ຊ#ວດການເປນຢ*
ແລະ ພອມທງສະເຫນ#ທາງເລອກ ທ#ເປນມາດຕະການເຫມາະສມສາ
ລບແກໄຂບນຫາຖາບອນໃດຕອງການ
6.2 ຮວມເອາຄນຄາຊ#ວະນາໆພນ ແລະ ການບລການຂອງລະບບນ
ເວດວທະຍາຂອງເຂດປາເຊອມຕເຂາໃນການວາງແຜນດານການພດ
ທະນາ ແລະ ການນາໃຊທ#ດນ ໃນທກໆລະດບ
6.3 ພດທະນາລະບຽບແຜນ ແລະ ໂຄງການສາທດ ເພອຟນຟ*ລະບບນ
ເວດວທະຍາ ທ#ປບປງການອະນລກຊ#ວະນາໆພນຂອງແຜນງານປາ
ໄມແຫງຊາດຊາດ
6.4 ຮວມເອາສມວນຊນຕາງໆໃຫເປນເຄອງມໂຄສະນາເຜ#ຍແຜ ແລະ
ແຈງໃຫສາທາລະນະຊນຮບຮ*ປະເດນດານສງແວດລອມ

8. ສາງຄວາມອາດສາມາດຂອງອງ
ການຈດຕງສງຄມ ເພອປະຕບດວຽກ
ງານອະນລກຊ#ວະນາໆພນ, ພດທະ
ນາຊມຊນ ແລະ ຊ#ວດການເປນຢ*ໃນ
ລະດບພ*ມມ#ພາກ, ລະດບຊາດ, ລະ
ດບທອງຖນ ແລະ ລະດບຮາກຫຍາ

8.1 ສະຫນບສະຫນ*ນກດຈະກາເຄອຂາຍທ# ສາມາດສາງຄວາມເຂມແຂງ
ໃຫອງການຈດຕງສງຄມເພອແກໄຂໄພຂມຂ*ຕາງໆທ#ເກ#ດຂນ
8.2 ໃຫການສະຫນບສະຫນ*ນສາງອງການຈດສງຄມພາຍໃນ ປະເທດ
8.3 ສາງກນໄກສ*ນການຮຽນເພອໃຫອາສາສະຫມກໃນອງການຈດຕງ
ສງຄມໄດຝກອບຮມ

11.ຕຽມການຄວາມເປນຜ*ນາທ#ມຍ
# ດທະ 11.1 ບລຫານ ແລະ ປະສານງານຂະບວນການຈດການທນ ແລະ
ສາດ ແລະ ປະສານງານຢາງມ#ປະ

ສດທຜນຂອງການລງທນໃນການອະ
ນລກ ໂດຍທມງານຈດຕງປະຕບດ
ລະດບພ*ມມ#ພາກ

ລະບຽບການຂອງກອງທນ CEPF ເພອຮບປະກນການປະຕບດຍດ
ທະສາດການລງທນໃຫມ#ປະສດທຜນສ*ງທວເຂດພນທ# ສາຄນ

11.2 ສາງເວທ#ສະພາສາລບກມອງການຈດຕງສງຄມ ເພອສາງໃຫສະຖາ
ບນຕາງໆໄດເຮດວຽກຮວມກນ ທ#ແນໃສບນລເປາຫມາຍການອະນ
ລກອນດຽວກນທ#ບນລະຍາຍໃນເອກະສານລະອຽດນ#.

ຫມາຍເຫດ: ຄາກະຈາງແຈງໃນນ#ໃຫເບງຫນາອນເພອລາຍລະອຽດເພ#ມເຕ#ມ, ຊງໃສຫມາຍເລກທດທາງຍດທະສາດ ແລະ ບລມະສດ
ການລງທນໃນຂອບເຂດເຄອນໄຫວ ຂອງ

ສະຫລບລວມ

CEPF (ຍດທະສາດທ# 6) ຈາກນນຍດທະສາດລວມ (ທດທາງຍດທະສາດ 11)

ຖາເວາເຖງເລອງຄວາມຫລາກຫລາຍທາງດານຊະນດພນ ແລະ ຊະນດທ#ມສ
# ະເພາະປະຈາຖນ (ຫລ
ຊະນດທ#ເຫນຢ*ໃນເຂດທອງຖນແຫງດຽວໃນໂລກ) ເຂດສາຄນໃນພ*ມມ#ພາກອນ ໂດ-ມຽນມາແຫງນ#

ແມນເປນແຫງຫນງຂອງໂລກທ#ມຄ
# ວາມສາຄນທ#ສດທາງດານຊ#ວະນາໆພນ. ແຕວາ ຍອນຄວາມກດດນ

ຈາກທ#ມປ
# ະຊາກອນມະນດສ*ງ, ການເຕ#ບໂຕດານການພດທະນາເສດຖະກດຢາງວອງໄວ ແລະ ປຽນແປງ
ຮ*ບແບບການບລໂພກ ລະບບນເວດວທະຍາໃນເຂດຫລແຫລມທ#ສາຄນໃນພາກພນນ#ຈງໄດຮບການເພ#ມ

ທະວ#ຄວາມກດດນສ*ງຂນ. ນບແຕປະຊາຄມ ອະນລກໂລກໃດໃຫຄວາມສນໃຈໃນເຂດຫລແຫລມດງກາວ
ນ# ນບແຕປ# 1991 ແລະ ການພດທະນາດານການເມອງໃນທາງທ#ດ # ການຫລງໄຫລທນຊວຍເຫລອການ
ພດທະນາເຂາມາໃນພາກພນດງກາວນ# ຊງເຫນໄດຢາງຈະແຈງວາເກອບຫມດທກໆປະເທດແມນໄດຮບ

ທນສະຫນບສະຫນ*ນວຽກງານອະນລກ ໂດຍຜານອງການຈດຕງຂອງລດຖະບານ ແລະ ອງການຈດຕງ
ຊວຍເຫລອສາກນຕາງໆ. ຜນຕາມມາທ#ເກ#ດຈາກການລງທນໃນພ*ມມ#ພາກນ#ປະກດເຫນໄດວາ ໃນປະຈ
ບນນ# ມ#ເນອທ#ປາສະຫງວນທ#ຮບຮອງຢາງເປນທາງການຂະຫຍາຍຫລາຍຂນ ພອມທງພດທະນາຍດທະ
ສາດການອະນລກທ#ທ#ສະແດງປະສດທຜນຂອງການຄມຄອງ ໃນທກໆປະເທດ.
ແຕເຖງຢາງໃດກດ#, ໃນຊວງປະຈບນນ# ສງເກດເຫນວາທນສະຫນບສະຫນ*ນດານການອະນລກຊວ#ວະ
ນາໆພນຢ*ໃນພ*ມມ#ພາກນ#ແມນຫລດຫນອຍຖອຍລງ ເພາະຜ*ທ#ເຄ#ຍໃຫທນຫນປຽນໄປສມໃສໃນປະເດນ
ອນໆ (ທ#ຮກ
* ນດ# ແມນເລອງ ການປຽນແປງດນຟາອາກາດ) ຫລ ບາງທ#ກແມນຖອນທນຊວຍເຫລອ
ຈາກປະເທດນນໆໄປພອມ. ຄຽງຄ*ກນນ#
ການປຽນປຽນສະພາບເງອນໄຂສະພາບການທາງດານການເມອງ ແລະ ເສດຖະກດ
ຍງສາງຄວາມສະດວກໃຫບນດາບລສດລງທນເອກະຊນເຂາມາສມການລງທນໃສ
ການພດທະນາໄຟຟາພະລງງານນາ, ປ*ກພດອດສະຫາກາ, ບແຮ ແລະ ອດສະກາອນໆ ທ#ສາງຜນກະ
ທບຕສະພາບແວດລອມຢາງໃຫຍຫລວງສມຄວນ. ຖາເບງແນວໂນມຂອງການລງທນນນໃນຂະນະນ#
ແມນສະແດງໃຫເຫນຢາງຈະແຈງວາມນຄສງທ#ທາທາຍທ#ສດຕການອະນລກ, ແຕການພດທະນາໃນທາງ
ບວກພດມ#ການເຕ#ບໂຕຂອງອງການຈດຕງສງຄມພາຍໃນປະເທດສ*ງຂນ ທ#ມສ
# ວນຮວມຢາງຈງຈງ

ໃນດານການອະນລກຊ#ວະນາໆພນ, ການພດທະນາແບບຍນຍງ, ການແກໄຂຄວາມທກຍາກ ແລະ
ຄວາມເທາທຽມກນໃນສງຄມ.
ການເຕ#ບໂຕຂະຫຍາຍຕວຂອງອງການຈດຕງສງຄມຕາງໆນນ ມນສະແດງໃຫເຫນໂອກາດທ#ດ # ຂອງ

ກອງທນ CEPF ແລະ ກອງທນອນໆ ເພອສະຫນບສະຫນ*ນການປະສານຮວມມກນຂອງ ບນດາອງການ
ຈດຕງສງຄມເລານນ ທ#ລວມເອາອງການຈດຕງທ#ບຂນກບລດຖະບານສາກນ ເຖງອງການຈດຕງລະດບ
ຊມຊນ ແລະ ເພອສາງກມກອງທນຮວມທນເຂາໃສແກໄຂສງທາທາຍທ#ມາຈາກຫລາຍມ*ມມອງ.

ຍດທະສາດການລງທນທ#ຮວມນາກນນນຈງວາງອອກຢາງຈະແຈງໃນເອກະສານລະອຽດລະບບນເວດສະ
ບບນ# ເພອເຮດໃຫເປນໂຄງປະກອບລວມສາລບການພດທະນາການຮວມມກນໃນດານນ# ທ#ຕອງການໃນ
ຫລາຍລະດບ ເຊນ: ລະດບທອງຖນ, ລະດບຊາດ ແລະ ລະດບພ*ມມ#ພາກ. ດງນນ, ຍດທະສາດການ
ລງທນຈງເປນທງຄວາມໄຝຝນ ແລະ ຕວບງບອກລາດບຂອງສງທາທາຍທ#ເຂດຫລແຫລມພ*ມມ#ພາກອນ
ໂດ-ມຽນມາ ທ#ກາລງປະເຊ#ນຫນາໃນຂະນະນ#. ແຕເຖງຢາງໃດ ສງທ#ສມມດຖານໃນທ#ນ # ບແມນຈະເປນທ#
ແນນອນວາ ທງຫມດສງທາທາຍນນໆຈະຕອງໄດຮບການແກໄຂພາຍໃນຊວງໄລຍະເວລາ 5 ປ# ນໄດ
#

ຫມດ. ແຕດວຍຄວາມມງຫວງໃນການສະຫນບສະຫນ*ນທນ ເພອຊກຍ*ໃຫອງການຈດຕງສງຄມຕາງໆເລາ
ນ#ໄດເຄອນໄຫວວຽກງານ, ກອງທນ CEPF ເຊອວາ ພວກເຮາສາມາດສາງພນຖານທ#ແຂງແກນດ#ສມ
ຄວນໃນດານຄວາມອາດສາມາດ, ຄວາມຮ* ແລະ ປະສບການ ທ#ເຮດໃຫວທ#ການແກໄຂບນຫານນ ເຂມ
ແຂງ, ຂະຫຍາຍຕວ ແລະ ມ#ສວນຮວມດ#ຂນໄປເປນກາວໆ.

