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ປະກາດຮັບບດົສະເໜີໂຄງການເບ ື້ອງຕົື້ນ, ພ ື້ນທີີ່ສ າຄັນດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊວີະພາບ 
ພາກພ ື້ນອິນໂດ-ມຽນມາ້ 

 
 

ມ ື້ ື້ເປີດຮັບ: ວັນທີ 8 ມັງກອນ 2021 

ມ ື້ປິດຮັບ: ວັນທີ 5 ກຸມພາ 2021 

ຂະໜາດຂອງໂຄງການ: ຂະໜາດນ້ອຍ (ມູນຄ່າບ ໍ່ເກີນ $40.000) ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ (ນັບແຕ່ $40.000 ຫາ $  
250.000). 
ປະເທດທີີ່ມີສິດໄດ້ຮັບທ ນ: ກ າປູເຈຍ, ສປ. ຈີນ, ສປປ ລາວ, ມຽນມ້າ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. 
ຂົງເຂດວຽກນອນໃນບູລິມະສິດທີີ່ມີສິດຈະໄດ້ຮັບທ ນ: ທດິທາງຍດຸທະສາດ (Strategic Directions) ທ ີ 1 ແລະ 2, 
ແລະ ບລູະມະສດິການລງົທ ນ 8.3 (Investment Priority8.3). 
ພາສາທີີ່ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້: ສ າລັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ CEPF ອະນຸຍາດໃຫ້ສົົ່ງບົດສະເໜີໂງຄການເປັນພາສາອັງກິດ, 
ຝຣັົ່ງ, ປອກຕຸຍການ ແລະ ແອສປາຍ. ສ່ວນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ຜູ້ສະໜໝັກສາມາດຍ ີ່ນບົດສະເໜີໂຄງການເປັນພາສາ
ຈີນ, ອັງກິດ, ຂະແມ, ລາວ, ມຽນມ້າ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້. 
 

CEPF ແລະ ອົງການສາກົນເພ ີ່ອການອະນຸລັກທ າມະຊາດ (IUCN) ພວມເປີດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການເບ ື້ອງຕົື້ນ (LoIs) 

ຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງທີີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ກຸ່ມການຈັດຕັື້ງຂັື້ນຊຸມຊົນ, ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງຊົນເຜົົ່າພ ື້ນເມ ອງ, ກຸ່ມ
ແມ່ຍິງ, ບ ລິສັດເອກະຊົນຕ່າງໆ ລວມທັງບັນດາອົງການຈັດຕັງທາງສັງຄົມທົົ່ວໄປ ເພ ີ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ ຢູູ່ໃນພາກພ ື້ນອິນໂດ-ມຽນມ້າ  ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຖານຕ່າງໆຕາມທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນ
ປະກາດສະບັບນີື້. 
 

CEPF ໄດ້ຖ ກອອກແບບມາເພ ີ່ອປົກປ້ອງບັນດາພາກພ ື້ນທີີ່ີມີຄວາມອຸດົມຮັົ່ງມີທາງດ້ານຊີວະພາບທີີ່ຖ ກຄຸຄາມຫຼາຍທີີ່ສຸດ
ໃນໂລກ ເຊິີ່ງຮັບຮູ້ກັນທົົ່ວໄປໃນນາມ ພ ື້ນທີີ່ສ າຄນັດາ້ນຄວາມຫາຼກຫາຼຍທາງຊວີະນາໆພນັ. CEPF ແມ່ນໂຄງການລິເລີີ່ມ
ຮ່ວມກັນຂອງອົງການຝຣັົ່ງເພ ີ່ອການພັດທະນາ, ອົງການ ການອະນຸລັກສາກົນ, ສະຫະພາບເອີຣົບ, ກອງທ ນສິີ່ງແວດລ້ອມ
ໂລກ, ລັດຖະບານແຫ່ງປະເທດຍີີ່ປຸູ່ນ, ແລະ ທະນາຄານໂລກ. ສ າລັບຢູູ່ເຂດທີີ່ມີຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງ
ຊີວະນາໆພັນໃນພາກພ ື້ນອິນໂດ-ມຽນມ້າ (Indo-Burma Hotspot) ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພີີ່ມເຕີມຈາກ 

Margaret A. Cargill Philanthropies ໂດຍມີຈຸດປະສົງພ ື້ນຖານແມ່ນເພ ີ່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກ
ສັງຄົມໃນການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ.  
 

Indo-Burma Hotspot ກວມເອົາພ ື້ນທີີ່ ທີີ່ບ ໍ່ແມ່ນທະເລຂອງປະເທດກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມ້າ, ໄທ ແລະ 
ຫວຽດນາມ ບວກກັບບາງພ ື້ນທີີ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສປ. ຈີນ. ການປະກາດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການເບ ື້ອງຕົື້ນຄັື້ງນີື້ ແມ່ນຈ າກັດ
ສະເພາະໂຄງການທີີ່ສອດຄ່ອງກັບໜ ີ່ງ ຫຼ  ຫຼາຍບູລິມະສິດຂອງການລົງທ ນຕາມທີີ່ຈັດລຽງໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີື້. CEPF ມີຄວາມ
ຄາດຫວັງທີີ່ຈະປະກາດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການເພີີ່ມເຕີມ ເຊິີ່ງຈະກວມເອົາບູລິມະສິດການລົງທ ນໃນຂົງເຂດອ ີ່ນອີກ ສ າລັບປ ີ
2021 ແລະ 2022. ການປະກາດດັົ່ງກ່າວຈະດ າເນີນຜ່ານທາງເວບໄຊ ແລະ ຈົດໝາຍອີເລັກໂທຣນິກຂອງ CEPF. 
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ໂຄງການທີີ່ຈະຖ ກເລ ອກເປັນບູລິມະສິດ ແມ່ນບັນດາໂຄງການທີີ່ຕອບຮັບກັບມາດຖານດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: (i) ເປັນໂຄງການທີີ່ໃກ້
ຄຽງກັບບູລິມະສິດຂອງການລົງທ ນທີີ່ສຸດ ທີີ່ມີສິດຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນພາຍໃຕ້ການປະກາດນີື້; (ii) ມີຄວາມເປັນໄປ
ໄດ້ສູງ ທີີ່ຈະບັນລຸໄດ້ຕາມບັນດາຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຕາມທີີ່ໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະ ປະກອບສ່ວນຢູ່າງຕັື້ງໜ້າເຂົື້າໃນຜົນໄດ້
ຮັບຂອງການອະນຸລັກແບບຍ ນຍົງ; (iii) ສ້າງຂ ື້ນໂດຍອີງໃສ່ແນວຄິດລິເລີີ່ມທີີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍແນວຄິດລິເລີີ່ມທີີ່
ກ າລັງດ າເນີນຢູູ່; (iv) ເປັນຕົວແທນຂອງການໃຊ້ຈ່າຍງ ົບປະມານທີີ່ຄຸ້ມຄ່າ; ແລະ (v) ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອາດສາມາດ
ທາງດ້ານການຈັດຕັື້ງ ແລະ ປະສົບການຕ່າງໆທີີ່ຈ າເປັນສ າລັບຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານ. CEPF ຍິນດີຈະຮັບຄ າຮ້ອງຈາກຜູ້
ສະໜັກທັງຜູ້ໃໝ່ ແລະ ຜູ້ເກົົ່າທີີ່ເຄີຍຍ ີ່ນບົດສະເໜີໂຄງການຜ່ານມາແລ້ວ ເຊັົ່ນດຽວກັບບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງທີີ່ຍັງບ ໍ່ທັນເຄີຍ
ໄດ້ຮັບການສະໜັສະໜູນງ ົບປະມານຈາກ CEPF. 

 

ພວກເຮົາແນະນ າໃຫ້ຜູ້ສະໝັກທຸກພາກສ່ວນທ າຄວາມລ ື້ງເຄີຍກັບຂ ໍ້ມູນທາງລະບົບນິເວດວິທະຍາ Ecosystem Profile 

ຂອງ Indo-Burma Hotspot ແລະ ໃຫ້ຕິຕ ໍ່ກັບໜ່ວຍງານຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂັື້ນພາກພ ື້ນຂອງຂົງເຂດອິນໂດ-ມຽນມ້າ Indo-

Burma Regional Implementation Team (RIT) ໂດຍຜ່ານທາງ (email: CEPF-Indoburma@iucn.org) 

ຖ້າຫາກຜູ້ສະໝັກຫາກມີຄວາມຕ້ອງການສອບຖາມຂ ໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມ ຫຼ  ຕ້ອງການທີີ່ຈະປຶກສາກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງ
ໂຄງການ. ນອກນັື້ນພວກເຮົາຍັງແນະນ າໃຫ້ຜູ້ສະໝັກເຂົື້າເວບໄຊຂອງ CEPF ໂດຍສະເພາະເຂົື້າເບິີ່ງພາກມາດຖານເງ ີ່ອນໄຂ
, ກ່ອນການສະໝັກ ແລະ ວິທີການສະໝັກ (Eligibility; Before You Apply; and How to Apply). 

ຂົງເຂດທີີ່ເປນັບູລິມະສິດທີີ່ຈະໄດຮ້ັບການສະໜັບສະໜູນທ ນ 
 

ທິດທາງຍຸດທະສາດທີ 1 (SD 1). ປົກປ້ອງຊະນິດພັນທີີ່ນອນໃນບັນຊີທີີ່ຖ ກຄຸກຄາມໃນລະດັບໂລກໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນໄພ
ຂົົ່ມຂູ່ອັນສ າຄັນ  
 

ໝາຍເຫດ: ໂຄງການຈະຕ້ອງສຸມໃສ່ຢູ່າງໜ້ອຍໜ ີ່ງຊະນິດພັນທີີ່ເປັນບູລິມະສິດ ຕາມທີີ່ໄດ້ຈັດລຽງໃນຕາຕະລາງ 28 ວ່າດ້ວຍ
ຂ ໍ້ມູນທາງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ຫຼ  ຕ້ອງສຸມໃສ່ການອະນຸລັກກົບ ອ້າຍລາວ (Bufo ailaoanus) ເຊິີ່ງ CEPF  ຖ ວ່າເປັນ
ຊະນິດພັນທີີ່ຈສ າຄັນຄວນຈະລົງທ ນໃສ່ເພ ີ່ອການອະນຸລັກໄວ້ ພາຍຫຼັງທີີ່ໄດ້ປະເມີນສະຖານະພາບໄພຂົົ່ມຂູ່ໃນລະດັບໂລກ
ຂອງມັນ ຕາມບັນຊີສີແດງຂອງ IUCN. 
 

CEPF ແລະ IUCN ເຊີນຮ່ວມຍ ີ່ນບົດສະເໜີໂຄງການທີີ່ຕອບຮັບກັບໜ ີ່ງ ຫຼ  ຫຼາຍບູລິມະສິດການລົງທ ນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 
 

1.1 ໂຄງການສ້າງຄວາມຍ ນຍົງ ໃຫ້ແກ່ແຜນງານການອະນຸລັກໄລຍະຍາວ ສ າລັບປະຊາກອນຂອງຊະນິດພັນສ າຄັນທີີ່ເປັນບູ
ລິມິສິດ. 

1.2 ສ້າງປະຊາກອນສັດປູ່າທີີ່ເປັນຊະນິດພັນບູລິມະສິດ ໃຫ້ກັບຄ ນມາມີຊີວິດຊີວາອີກຄັື້ງ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງ
ຂອງສາກົນ. 

1.3 ດ າເນີນການຄົື້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບບັນດາຊະນິດພັນທີີ່ຖ ກຄຸກຄາມ ທີີ່ເຫັນວ່າ ຂ ໍ້ມູນດ້ານສະຖານະພາບ ແລະ ການແຜ່
ຂະຫຍາຍຂອງພວກມັນນັື້ນ ຈ າເປັນທີີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. 

1.4 ຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ທົດລອງຈັດສັນແຫຼ່ງທ ນໃຫ້ແກ່ການອະນຸລັກບັນດາຊະນິດພັນ. 

1.5 ສະໜັບສະໜູນຜູ້ນ າໜ້າ (ແຊັມປ້ຽນ) ດ້ານຊະນິດພັນຢູູ່ໃນຊຸມຊົນ ເພ ີ່ອປະຕິບັດບັນດາໜ້າວຽກກ່ຽວກັບຊະນິດພັນບູ
ລິມະສິດ ຕາມທີີ່ທ້ອງຖິີ່ນໄດ້ກ ານົດໄວ້. 

 

ທິດທາງຍຸດທະສາດທີ 2 (SD 2). ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານພະຍາດສັດປູ່າໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການຄ້າຂາຍ ແລະ ການ
ບ ລິໂພກສັດປູ່າແບບຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນໄພຄຸກຄາມຕ ໍ່ສັດປູ່າ 
 

https://www.cepf.net/resources/ecosystem-profile-documents/indo-burma-ecosystem-profile-update-2020
mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org
https://www.cepf.net/grants/eligibility
https://www.cepf.net/grants/before-you-apply
https://www.cepf.net/grants/how-to-apply
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CEPF ແລະ IUCN ຂ ເຊີນຍ ີ່ນບົດສະເໜີໂງຄການ ທີີ່ຕອບຮັບກັບໜ ີ່ງ ຫຼ  ຫຼາຍບູລິມະສິດການລົງທ ນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 
 

2.1 ສະໜັບສະໜູນບັນດາໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕ່າງໆ ເພ ີ່ອແກ້ໄຂເຄ ອຂ່າຍຄ້າຂາຍສັດປູ່າລະດັບສູງ ໂດຍການ
ສົົ່ງເສີມການນ າໃຊ້ວິທີການປະຕິບັດທີີ່ດີທີີ່ສຸດໃນໂລກ ຮ່ວມກັບການສ ບສວນ, ລະບົບຂ່າວກອງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ຂ ໍ້ມູນ. 

2.2 ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການປະສານສົມທົບກັນຂອງບັນດາໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ທີີ່ເຂົື້າຮ່ວມໃນການ
ຕ ໍ່ຕ້ານການຄ້າຂາຍສັດປູ່າແບບຜິດກົດໝາຍ ລວມໄປເຖິງການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນອ ີ່ນໆອີກ ເຊິີ່ງຖ ເປັນ
ພາກສ່ວນໜີ່ ງຂອງແນວທາງສຸຂະພາບແບບໜ ີ່ງດຽວ (One Health approach). 

2.3 ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາບ ລິສັດເອກະຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດຂອງລັດ ໂດຍສຸມໃສ່ສະເພາະການຂົນສົົ່ງ ແລະ ຊ່ອງທາງ
ອອນລາຍຕ່າງໆ ເພ ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນໂອກາດໃນການເຂົື້າໄປພົວພັນກັບການຄ້າຂາຍສັດປູ່າຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ. 

2.4 ສະໜັບສະໜູນການໂຄສະນາ ຂົນຂວາຍທີີ່ເປັນເປົົ້າໝາຍ ເພ ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ປຸກລະດົມການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງມວນຊົນເຂົື້າໃນການກວດສອບ ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບອາດສະຍາກ າສັດປູ່າ. 

2.5 ທ າຄວາມເຂົື້າໃຈ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກິດຈະກ າທີີ່ສອດຄ່ອງກັບການເຊ ີ່ອມໂຍງກັນລະຫວ່າງຊີວະນາໆພັນ ກັບ
ສຸຂະພາບຂອງຄົນ ລວມທັງບົດບາດຂອງການສູນເສຍຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານຊີວະນາໆພັນ ເມ ີ່ອເກີດມີພະຍາດລະບາດ
ໃນສັດ. 

 

ທິດທາງຍຸດທະສາດທີ 8 (SD8). ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງດ້ານຄວາມອາດສາມາດຂອງພາກສັງຄົມ ເພ ີ່ອເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຊີວະ
ນາໆພັນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູູ່ ໃນລະດັບພາກພ ື້ນ, ລະດັບຊາດ, ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ລະດັບຮາກຖານ. 
 

CEPF ແລະ IUCN ຂ ເຊີນຍ ີ່ນບົດສະເໜີໂຄງການ ທີີ່ຕອບຮັບກັບໜ ີ່ງ ຫຼ  ຫຼາຍບູລິມະສິດການລົງທ ນດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 
 

8.3 ສ້າງກົນໄກເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ບັນດາອາສາສະໝັກ ກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມຂອງອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ
ຕ່າງໆນັື້ນ ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນ. 
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ຂ ໍ້ມູນເພີີ່ມເຕີມ 
 

ການປະກາດດັົ່ງກ່າວນີື້ ແມ່ນສ າລັບອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງພາຍໃນບັນດາປະເທດໃນພາກພ ື້ນ 

Indo-Burma Hotspot. ສ າລັບບຸກຄົນ ທີີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີີ່ຈະສະໝັກຂ ຮັບທ ນ ແມ່ນບ ໍ່ສາມາດສະໝັກໄດ້ດ້ວຍຕົນ
ເອງໂດຍກົງ ແຕ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າໂຄງການທີີ່ມີ
ເງ  ີ່ອນໄຂຈະໄດ້ຮັບທ ນ ແມ່ນຈະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດການນ າພາຕ ໍ່ອົງການຈັດຕັື້ງຂັື້ນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ/ຫຼ  ສຸມໃສ່ຢູ່າງ
ຈະແຈ້ງຕ ໍ່ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບພາກປະຊາສັງຄົມໃນທ້ອງຖິີ່ນ. ນອກນັື້ນ ຍັງໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ບັນດາໂຄງການ
ທີີ່ຖ ສ າຄັນ ແລະ ດ ງເອົາວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົື້າເປັນພາກສ່ວນໜ ີ່ງຂອງໂຄງການ ເຊິີ່ງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ 
ຊຸດເຄ ີ່ອງມ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງ CEPF (gender policy and gender toolkit). 

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອພາຍໃຕ້ໂຄງການດັົ່ງກ່າວນີື້ ບ ໍ່ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ໃນກ ລະນີຕ ໍ່ໄປນີື້: (i) ການຊ ື້ທີີ່ດິນ; (ii) ການຮ ື້ຖອນ ຫຼ  ດັດແກ້
ໂຄງສ້າງຂອງຊັບສົມບັດທາງວັດທະນະທ າໃດໆ (ທີີ່ລວມມີຄຸນຄ່າທາງບູຮານຄະດີ, ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊາກເສດເຫຼ ອຂອງສິີ່ງທີີ່ມີ
ຊີວິດ, ຄຸນຄ່າທາງສາດສະໜາ, ຄຸນຄ່າທາງທ າມະຊາດທີີ່ເປັນເອກະລັກ); (iii) ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຫຼ  ການຕັື້ງຖິີ່ນຖານໃນ
ທຸກຮູບແບບທີີ່ບ ໍ່ເກີດຈາກຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼ  (iv) ໃຊ້ເປັນເງິນກອງທ ນ. ທຸກໆກິດຈະກ າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບ
ນະໂຍບາຍດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງ CEPF ເຊິີ່ງສາມາດເຂົື້າເບິີ່ງລາຍລະອຽດໄດ້ທີີ່ນີື້ here. 
 

ວິທີການສະໝັກ 
 

ຜູ້ສະໝັກຂ ທ ນສ າລັບໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ (ບ ໍ່ເກີນ US$40,000) ສາມາດຍ ີ່ນບົດສະເໜີໂຄງການເປັນພາສາຈີນ, 
ອັງກິດ, ຂະແມ, ລາວ, ມຽນມ້າ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໂດຍນ າໃຊ້ແບບຟອມແບບອັອຟລາຍ ຕາມທີີ່ໄດ້ຄັດຕິມານີື້ here. 
ແນະນ າໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຮ່າງບົດສະເໜີໂຄງການເບ ື້ອງຕົື້ນສ າລັບໂຄງການທີີ່ມີໄລຍະເວລາແຕ່ 1-2 ປີ ພ້ອມທັງຄາດຄະເນມ ື້ເລີີ່ມ
ຕົື້ນໂຄງການໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໃນວັນທີ 1 ກ ລະກົດ 2021. ບົດສະເໜີໂຄງການເບ ື້ອງຕົື້ນສະບັບສົມບູນ ແມນໃຫ້ສົົ່ງເປັນ
ເອກະສານຄັດຕິດທາງອີເມວ, ຕາມທີີ່ຢູູ່ນີື້: CEPF-Indoburma@iucn.org. ການໃສ່ຊ ີ່ຂອງຟາຍບົດສະເໜີໂຄງການ
ເບ ື້ອງຕົື້ນທີີ່ຈະສົົ່ງມານັື້ນ ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂັື້ນຕອນຕ ໍ່ໄປນີື້: ຕົວໜັງສ ທີີ່ເປັນຊ ີ່ຫຍ ໍ້ຂອງອົງກອນ_CEPF SG Call 1. 
ຕົວຢູ່າງ IUCN_CEPF SG Call 1. ໜັງສ ຢັົ້ງຢືນການໄດ້ຮັບບົດສະເໜີໂຄງການເບ ື້ອງຕົື້ນ ຈະຖ ກສົົ່ງຕອບທາງອີເມວ
ເຊັົ່ນກັນ. ຫຼັງຈາກນັື້ນ ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕ ໍ່ກັບຄ ນເພ ີ່ອແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການດ າເນີນການຂັື້ນຕ ໍ່ໄປ. ຖ້າມີຄ າ
ຖາມ ຫຼ  ຂ ໍ້ກັງວົນຕ່າງໆໃນລະຫວ່າງການດ າເນີນຂັື້ນຕອນນີື້ ສາມາດສົົ່ງໄປທີີ່ CEPF-Indoburma@iucn.org. 
 

ບົດສະເໜີໂຄງການເບ ື້ອງຕົື້ນທັງໝດົທີີ່ສົົ່ງເຂົື້າມາຈະຖ ກຄັດເລ ອກ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານທີີ່ວາງໄວ້. 
ຈາກນັື້ນ ບົດສະເໜີໂຄງການທີີ່ຖ ກຕາມມາດຖານ ຈະຖ ກນ າມາທົບທວນຂັື້ນຕົື້ນ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານຕ່າງໆທີີ່ໄດ້ກ່າວມາ
ຂ້າງເທິງນັື້ນ. ອີງໃສຜ່ົນການທົບທວນນີື້ ບົດສະເໜີໂຄງການທີີ່ຖ ກຄັດເລ ອກ ຈະຖ ກນ າໄປພິຈາລະນາເພີີ່ມເຕີມໃນລະຫວ່າງ
ການດ າເນີນກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກ າມະການໃຫ້ຄ າປຶກສາລະດັບຊາດ National Advisory Committees (NAC) ທີີ່
ໄດ້ຖ ກສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນຢູູ່ແຕ່ລະປະເທດພາຍໃນຂົງເຂດ ອິນໂດ-ມຽນມ້າ. ຫຼັງຈາກທົບທວນບັນດາຄ າແນະນ າຕ່າງໆຂອງ NAC 
ແລ້ວຈ ີ່ງຈະສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າມີໂຄງການໃດແດ່ທີີ່ຈະໄດ້ຮັບທ ນ. 
 

ຜູ້ສະໝັກທ ນສ າລັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ (US$40,000 ຫາ US$250,000) ຕ້ອງສະໝັກຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ
ຂອງ CEPF (ConservationGrants) ສ າລັບຜູ້ໃຊ້ໃໝ່ ຄັື້ງທ າອິດ ຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນກ່ອນ ເພ ີ່ອສ້າງບັນຊີຂອງຕົນ. 
ຖ້າຜູ້ສະໝັກຫາກພົບບັນຫາໃນການເຂົື້ານ າໃຊ້ຊ່ອງທາງອອນລາຍດັົ່ງກ່າວນີື້ໃຫ້ຕິດຕ ໍ່ໄປຍັງ
conservationgrants@conservation.org.  

 

https://www.cepf.net/sites/default/files/CEPF-gender-policy-English.pdf
https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-gender-toolkit-2018-en.pdf
http://www.cepf.net/grants/Pages/safeguard_policies.aspx
https://www.iucn.org/regions/asia/our-work/regional-projects/critical-ecosystem-partnership-fund-cepf/how-apply-cepf-funds
mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org
mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org
https://conservationgrants.force.com/
mailto:conservationgrants@conservation.org
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ຂັື້ນຕອນທ າອິດຂອງຂະບວນການສະໝັກ ແມ່ນຍ ີ່ນບົດສະເໜີໂຄງການເບ ື້ອງຕົື້ນທາງອອນລາຍ. ບົດສະເໜີໂຄງການນັື້ນ 
ສາມາດຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ, ຝຣັົ່ງ, ປອກຕຸຍການ ຫຼ  ແອສປາຍ ກ ໍ່ໄດ້. ຂ ແນະນ າໃຫ້ຜູ້ສະໝັກກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການ
ເບ ື້ອງຕົື້ນສ າລັບໂຄງການທີີ່ມີອາຍຸແຕ່ 1-3 ປີ ພ້ອມທັງຄາດເຄເນມ ື້ເລີີ່ມຕົນໂຄງການໄວ້ລ່ວງໜ້າໃນວັນທີ 1 ກ ລະກົດ 
2021. ບົດສະເໜີໂຄງການທີີ່ມີເງ  ີ່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຈະຖ ກນ າໄປທົບທວນດ້ານວິຊາການໂດຍກອງເລຂາຂອງ CEPF ແລະ 
ໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານຕ່າງໆຕາມທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນັື້ນ. ຜູ້ສະໝັກທີີ່ຖ ກຄັດເລ ອກຈະຖ ກເຊີນເຂົື້າຮ່ວມການນ າສະເໜີບົດ
ສະເໜີໂຄງການຂອງຕົນຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການທົບທວນບົດ. ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງໃນພາຍຫຼັງວ່າຈະໄດ້ຮັບເຊີນເຂົື້າຮ່ວມ
ການນ າສະເໜີບົດແບບເຕັມ ຫຼ  ບ ໍ່. 
 

ຄ າແນະນ າລະອຽດກ່ຽວກັບການກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການແບບສົມບູນ ຈະໄດ້ສົົ່ງໃຫ້ຜູ້ສະໜັກທີີ່ຖ ກຄັດເລ ອກ ໄປພ້ອມ
ກັບຈົດໝາຍເຊີນ. ຜູ້ສະໝັກທີີ່ໄດ້ຖ ກຄັດເລ ອກ ມີເວລາ 6 ອາທິດສ າລັບກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການສະບັບເຕັມ ໂດຍຜ່ານ
ຊ່ອງທາງອອນລາຍ. ໃນໄລຍະນີື້ ພວກເຂົາເຈົື້າຈະຖ ກເຊີນເຂົື້າຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການ ເຊິີ່ງ
ພວກເຂົາເຈົື້າຈະມີໂອກາດໃນການສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ ພາຍໃຕ້ການແນະນ າຂອງກອງເລຂາຂອງ 
CEPF ແລະ ພະນັກງານຂອງ IUCN. 

 

ຜູ້ສະໝັກທັງໝດົ ຈະຕ້ອງຍ ີ່ນບົດສະເໜີໂຄງການເບ ື້ອງຕົື້ນຂອງຕົນກ່ອນເວລາ 17.00 ໂມງ ຕາມເວລາຂອງພາກພ ື້ນ
ອິນດູຈີນ, ໃນວັນທີ 5 ກຸມພາ 2021. ບົດສະເໜີໂຄງການເບ ື້ອງຕົື້ນທີີ່ຍ ີ່ນກາຍເວລາດັົ່ງກ່າວນັື້ນຈະຖ ກປະຕິເສດ. ຜູ້ສະໝັກ
ຈະໄດ້ຮັບອີເມວຢັົ້ງຢືນການໄດ້ຮັບບົດສະເໜີໂຄງການພາຍຫຼັງໄດ້ຍ ີ່ນບົດສະເໜີເຂົື້າລະບົບແລ້ວ.  

ຄ າຕອບສ າລັບຄ າຖາມທີີ່ມີຜູ້ສອບຖາມເລ ື້ອຍໆ ສາມາດເບິີ່ງໄດ້ (ເປັນພາສາອັງກິດ) ທີີ່ນີື້ here.  
 
 

ທ່ານສາມາດສອບຖາມຂ ໍ້ມນູເພີີ່ມເຕີມ ແລະ ຂ ການຊວ່ຍເຫຼ ອໄດ້ຈາກ: 
 

CEPF Regional Implementation Team, IUCN Asia Regional Office, 
63 Sukhumvit Soi 39, Wattana, Bangkok 10110, Thailand 

Email: CEPF-Indoburma@iucn.org  
Tel: +66 2 662 4029; Fax: +66 2 662 4389. 

 

https://www.iucn.org/regions/asia/our-work/regional-projects/critical-ecosystem-partnership-fund-cepf/how-apply-cepf-funds
mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org

