ແຜນງານການຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານ
ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກັບຂົງເຂດແມ່ນໍ້າຂອງ
(ແຜນງານ EEP Mekong)
ຊ່ວງໄລຍະທີ II, 2014-2018
ຄູ່ຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມກັບຂົງເຂດ
ແມ່ນຳ້ ຂອງ (EEP Mekong) ແມ່ນສ່ວນໜຶງ່ ຂອງແຜນງານ
ຄູຮ
່ ວ
່ ມມືດາ
້ ນພະລັງງານ ແລະ ສິງ່ ແວດລ້ອມສາກົນ ທີໄ່ ດ້ຮບ
ັ
ທືນສະໜັບສະໜູນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຂອງປະເທດ
ຟີນແລນ (MFA). ແຜນງານ EEP ໃນພາກພື້ນອື່ນໆຂອງ
ໂລກເຊັ່ນ: ຢູ່ພາກໃຕ້ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຂອງ
ທະວີບອັບຝະລິກກາ ພາກພື້ນແອນດ່ຽນ ອາເມລິກາກາງ
ແລະ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ.

ຈຸດປະສົງ (Objectives)

ແຜນງານ EEP ໃນຂົງເຂດແມ່ນາ້ໍ ຂອງແມ່ນໄດ້ຈດ
ັ ຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ມາຕັງ້ ແຕ່
ປີ 2009. ຊ່ວງໄລຍະທໍາອີດແມ່ນການຮ່ວມສະໜອງທຶນໂດຍກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຟິນແລນ ແລະ ກອງທຶນພັດທະນາ Nordic
ເຊີ່ງມີງົບປະມານທັງໝົດ 7.9 ລ້ານຢູໂລ ໂດຍຜ່ານການເຊື້ອເຊີນໃຫ້
ຂຽນບົດສະເໜີໂຄງການ ແຜນງານໄດ້ສະໜອງທຶນ ໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບດ
ັ 39 ໂຄງການ ຢູໃ່ ນ 4 ປະເທດລຸມ
່ ແມ່ນາ້ໍ ຂອງ (ປະເທດກໍາປູເຈຍ,
ສປປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ) ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
ໂຄງການເຫຼາ່ົ ນີ້ ແມ່ນໄດ້ດາໍ ເນີນການ ໂດຍ 75 ອົງກອນພັດທະນາໂຄງການ
ໃນນັນ
້ ລວມມີ (ບັນດາບໍລສ
ິ ດ
ັ ເອກະຊົນ ບັນດາສະຖາບັນມະຫາວິທະຍາໄລ
ແລະ ອືນ
່ ໆ...) ໂດຍການເລີມ
່ ຕົນ
້ ຢູພ
່ າຍໃນພາກພືນ
້ ແມ່ນາ້ໍ ຂອງກັນເອງ.

ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ II ) ແຜນງານ EEP ແມ່ນໍ້າຂອງຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງແບບ
ປະສົມປະສານ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນແມ່ນອິງໃສ່ການຜົນ
ສຳເລັດຂອງໂຄງການ ແລະ ບັນຫາເລື່ອງສິດທີມະນຸດເປັນຫຼັກ ເຂົ້າໃນ
ແຜນງານກໍຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.

ຜ່ານການເຊືອ
້ ເຊີນ ໃຫ້ຍນ
່ື ບົດສະເໜີໂຄງການໃນ 4 ຄັງ້ ຜ່ານມາ. ໜ່ວຍງານ
ປະສານງານ ຂອງແຜນງານ EEP ໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ຮັບບົດ
ສະເໜີໂຄງການຈໍານວນ 432 ບົດ.
ຜ່ານຂະບວນການປະເມີນຜົນ ແລະ ການຄັດເລືອກນັນ
້ ມີ 39 ໂຄງການ
ໄດ້ຮບ
ັ ທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກແຜນງານ. EEP ແມ່ນາ້ໍ ຂອງ. ຈາກການເຊືອ
້
ເຊີນການສະເໜີໂຄງການຄັ້ງທີ 4 ນັ້ນ, ມີ 7 ໂຄງການຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ
ກຳລັງຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ແລະ ຈະສໍາເລັດຢູໃ່ ນໄລຍະປີ 2015 ນີ.້ ແຜນງານ
ດັງ່ ກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 50,000 ຄົນ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດ.
ໃນຈໍານວນ 39 ໂຄງການນັ້ນເຫັນວ່າ ມີ 13 ໂຄງການເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີ
ແລະ ສາມາດຕໍ່ຂະຫຍາຍໄດ້.
ແຜນງານ EEP ແມ່ນາ້ໍ ຂອງ ຊ່ວງໄລຍະທີ II ແມ່ນໄດ້ຮບ
ັ ການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງປະເທດຟິນແລນພຽງແຕ່ຜູ້ດຽວ,
ໃນງົບປະມານທັງໝົດ 9.1 ລ້ານຢູໂລ. ການປະກອບສ່ວນດັ່ງກ່າວນີ້
ແມ່ນສ່ວນໜຶງ່ ຂອງນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ ປະເທດ
ຟີນແລນ ເຊິງ່ ມີຈດ
ຸ ປະສົງແນ່ໃສ່ເພືອ
່ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດີນຟ້າອາກາດ ໂດຍສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້
ເຂົ້າເຖີງການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທີ່ໝັ້ນຄົງຖາວອນ ຢ່າງເປັນຈິງ ແກ່ໝົດ
ທຸກຄົນ.

ແຜນງານ EEP ແມ່ນໍ້າຂອງ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖີງ
ພະລັງງານ ທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ
ພ້ອມດຽວກັນນີ້ກໍເພື່ອເປັນການຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນ
ຟ້າອາກາດນຳອີກ.

ຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
(Implementation Strategy)

1. ການເຊື້ອເຊີນໃນການສົ່ງບົດສະເໜີ ໂຄງການ (CfP)
ໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນີ້ໄດ້ມີແຜນເຊື້ອເຊີນໃນ
ການສົ່ງບົດສະໜີໂຄງການເຖິງສອງຄັ້ງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຮ່ວມມືຂອງ
ພາກເອກະຊົນ ເຊິ່ງຈະສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເປັນຜູ້ນຳພາ ຄູ່ຮ່ວມງານ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
ການຮ່ວມມືກັບບັນດາອົງກອນທີ່
ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ (NGOs) ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫວັງ ຜົນກຳໄລ
ສະມາຄົມທຸລະກິດ ແລະ ໜ່ວຍງານອື່ນໆ ກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ແຕ່ພວກ
ເຂົາເຫຼົ່ານັ້ນຕ້ອງບໍ່ແມ່ນອົງກອນຫຼັກທີ່ເປັນ ຄູ່ຮ່ວມ ໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ໂຄງການພະລັງງານສະອາດທີ່ນຳ ສະເໜີທີ່ມີຄວາມ
ຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຂະຫຍາຍ ການດຳເນີນງານຕ້ອງ
ໄດ້ກຳນົດເຂົ້າ ໃນແຜນ/ຮູບແບບທາງ ດ້ານທຸລະກິດ ແລະ ກໍ່ຖືເປັນພາ
ກສ່ວນໜຶ່ງຂອງວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.
2. ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນ ໂດຍອີງໃສ່ຜົນ
ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (RBF)
ຜູສ
້ ະເໜີໂຄງການທຸກຄົນຕ້ອງກຳນົດຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບ ການສະໜັບ
ສະໜຸນດ້ານການເງິນ ຈາກແຜນງານ EEP ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ຈະເປັນ
ກົນໄກໃນການພັດທະນາ ພະລັງງານສະອາດ ທີກ
່ ຽ່ ວພັນກັບການຕະຫຼາດ
ຄືແນວໃດ. ການສະໜັບສະໜຸນ ຂອງແຜນງານ EEP ແມ່ນໍ້າຂອງ
ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົນໄກການເງິນທີ່ອິງໃສ່ຜົນສຳເລັດ ຂອງການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ ໃນນັ້ນຍັງມີສິ່ງຈູງໃຈທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ຜູ້ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ຫຼັງຈາກ ກ່ອນການຮັບຮອງການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ/ຜົນສໍາເລັດ
ໄດ້ຮັບການກວດສອບແລ້ວ.

3. ວິທກ
ີ ານທີອ
່ ງິ ຕາມເງືອ
່ ນໄຂທາງດ້ານສິດທີມະນຸດ (HRBA)
ແຜນງານ EEP ນໍ້າຂອງຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍການປະສົມ
ປະສານຫຼັກການດ້ານສິດທີມະນຸດ ແລະ ວັດຖຸປະສົງຫຼາຍຢ່າງ ໃນການ
ວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ໃນນີ້ລວມທັງບັນຫາທີ່
ສໍາຄັນ ໃນການມີສວ
່ ນຮ່ວມ ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ ບໍແ
່ ບ່ງຊັນ
້ ວັນນະເຊືອ
້ ຊາດ
ຜິວພັນ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ມີຄວາມສະເໜີພາບ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ມີຄວາມຍຶນຍົງທາງດ້ານສະພາບດີນຟ້າອາກາດໃນ
ທຸກດ້ານ. ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ວຽກງານ
ການຕິດຕາມຜົນກະທົບ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ອົງປະກອບຂອງແຜນງານ
1. ການລະດົມສັງລວມເອົາຊັບພະຍາກອນ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພືນ
້
ເພືຶ່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ແກ້ໄຂພະລັງງານ
ຢູ່ຊົນນະບົດ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກໃຫ້ມີລາຄາຖືກ.
2. ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ໂດຍເຮັດໃຫ້
ຊົນນະ ບົດໄດ້ ມີພະລັງງານຊົມໃຊ້.
3. ສ້າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຮູໃ້ ນລະດັບພາກພືນ
້ .

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງອົງການ
ແຜນງານ EEP ແມ່ນໍ້າຂອງ ໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາກະຊວງ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະລັງງານສະອາດ ຂອງ ປະເທດກໍາປູເຈຍ ສປປລາວ
ປະທດພະມ້າ ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ຕົວແທນຈາກ
ກະຊວງເຫຼາ່ົ ນີ້ ໄດ້ແຕ່ງຕັງ້ ສະມາຊິກ ຄະນະຊີນ
້ ຳໂຄງການ ສໍາລັບແຜນງານ
EEP ແມ່ນໍ້າຂອງ. ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຈະຈັດກອງປະຊຸມພົບປະ ສອງ
ຄັ້ງຕໍ່ປີ ເພື່ອໃຫ້ທິດຊີ້ນໍາ ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາສໍາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດວຽກງານຂອງໂຄງການ.
ແຜນ ແລະ ການປະສານງານ ຂອງ ແຜນງານ EEP ແມ່ນໍ້າຂອງແມ່ນ
ຈະໄດ້ດໍາເນີນການ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ຈາກໜ່ວຍງານປະສານງານ
ລະດັບພາກພື້ນ ເຊິ່ງມີສໍານັກງານຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ໃນການສົ່ງບົດສະເໜີໂຄງການ ແມ່ນຈະໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ເພືອ
່ ຄັດເລືອກ ເອົາບັນດາໂຄງການທີເ່ ຮັດໃຫ້ມຜ
ີ ທ
ູ້ ່ີ ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນ
ປະໂຫຍດຈຳນວນຫຼາຍ ພ້ອມທັງມີຊັບ ພະຍາກອນເງິນທຶນ
ຂອງຕົນເອງທີ່ພຽງພໍ.

ໃນລະດັບປະເທດ ມີຜປ
ູ້ ະສານງານລະດັບຊາດ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ ກັບ
ໜ່ວຍງານປະສານງານສໍາລັບພາກພື້ນ ສະໜັບສະໜູນໃນການເຊື້ອເຊີນ
ການສົງ່ ບົດສະເໜີໂຄງການ ພາຍໃນປະເທດຂອງເຂົາເຈົາ້ ມີພາລະບົດບາດ
ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ສ້າງຄວາມອາດສະມາດ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.

ພາບສະແດງ ກ່ຽວກັບ ແຜນງານ EEP 1
ປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ : 4 ປະເທດ
ງົບປະມານ: 7.9 ລ້ານຢູໂລ
ຜູ້ໃຫ້ທືນ: 2 ແຫຼ່ງ
ປະກາດເຊີນເພື່ອສະເໜີຂໍໂຄງການ: 4 ຄັ້ງ
ອົງກອນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ: 75
ຈໍານວນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບ ສະເໜີມາ: 432
ຈໍານວນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທືນ: 39
ຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ: 54,768 ຄົນ
ຄວາມສະມາດທີ່ເຮັດໄດ້ດີ 13 ໂຄງການ
ຄໍ້າປະກັນທືນສໍາລັບອະນາຄົດ : 1 ໂຄງການ

ສົນໃຈຂໍ້ມູນເພີ່ມ, ເຊີນເຂົ້າເບີ່ງທີ່:
website: www.eepmekong.org.
e-mail: info@eepmekong.org
ທີ່ຢູ່:
ຊັ້ນທີ 6 ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ
ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຖະໜົນໜອງບອນ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ:
ໜ່ວຍງານປະສານງານພາກພື້ນ
ແຜນງານ EEP ແມ່ນໍ້າຂອງ ຕູ້ໄປສະນີ 4400 ວຽງຈັນ ສປປລາວ

