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ປະກາດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການເບ ື້ ອງຕົື້ ນ, 

ພ ື້ ນທີີ່ ສ າຄັນດື້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ ພາກພ ື້ ນອິນໂດ-ມຽນມື້າ  

(Indo-Burma Hotspot) 

 

ມ ື້ ື້ ເປີດຮັບ: ວັນທີ 11 ພະຈິກ 2021 

ມ ື້ ປິດຮັບ: ວັນທີ 21 ທັນວາ 2021 

ຂະໜາດຂອງໂຄງການ: ຂະໜາດນ້ອຍ (ມູນຄ່າບ ່ ເກີນ $40.000) ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ (ນັບແຕ່ $40.000 ຫາ 

$  ໍ 250.000). 

ປະເທດທີີ່ ມີສິດໄດື້ຮັບທ ນ: ກ າປູເຈຍ, ສປ. ຈີນ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ສສ. ຫວຽດນາມ. 

ຂົງເຂດບູລິມະສິດທີີ່ ມີສິດຈະໄດື້ຮັບທ ນ: ທິດທາງຍຸດທະສາດ (Strategic Directions) ທີ 4 ແລະ 8.  

ພາສາທີີ່ ສາມາດນ າໃຊື້ໄດື້: ສ າລັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍີ່  CEPF 

ອະນຸຍາດໃຫ້ສ່ົງບົດສະເໜີໂຄງການເປັນພາສາອັງກິດ, ຝຣ່ັງ, ປອກຕຸຍການ ແລະ ແອສປາຍ. 

ສີ່ວນໂຄງການຂະໜາດນື້ອຍ ຜູ້ສະໜໝັກສາມາດຍ ່ ນບົດສະເໜີໂຄງການເປັນພາສາຈີນ, ອັງກິດ, ຂະແມ, 

ລາວ, ມຽນມ້າ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້. 

CEPF ໄດ້ຖ ກອອກແບບມາເພ ່ ອປົກປ້ອງບັນດາພາກພ ້ ນທີ່ີ ທ່ີມີຄວາມອຸດົມຮ່ັງມີທ່ີສຸດທາງດ້ານຊີວະພາບ 

ແລະ ທ່ີຖ ກຄຸກຄາມຫຼາຍທ່ີສຸດໃນໂລກ ເຊ່ິງຮັບຮູ້ກັນທ່ົວໄປໃນນາມ 

ພ ື້ ນທ ີ່ ສ ຳຄັນດື້ຳນຄວຳມຫຼຳກຫຼຳຍທຳງຊ ວະພຳບ (Biodiversity Hotspot). CEPF 

ແມ່ນໂຄງການລິເລ່ີມຮ່ວມກັນຂອງອົງການຝຣ່ັງເພ ່ ອການພັດທະນາ, ອົງການ ການອະນຸລັກສາກົນ, 

ສະຫະພາບເອີຣົບ, ກອງທຶນສ່ິງແວດລ້ອມໂລກ, ລັດຖະບານແຫ່ງປະເທດຍ່ີປຸ່ນ, ແລະ ທະນາຄານໂລກ. 

ສ າລັບຢູ່ເຂດທ່ີມີຄວາມສ າຄັນທາງດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະນາໆພັນໃນພາກພ ້ ນອິນໂດ-ມຽນມ້າ 

(Indo-Burma Hotspot) ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເພ່ີມເຕີມຈາກ Margaret A. Cargill 

Philanthropies 

ໂດຍມີຈຸດປະສົງພ ້ ນຖານແມ່ນເພ ່ ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສັງຄົມໃນການອະນຸລັກຊີວະນາ

ໆພັນ. 

Indo-Burma Hotspot ກວມເອົາພ ້ ນທ່ີ ທ່ີບ ່ ແມ່ນທະເລຂອງປະເທດກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມ້າ, ໄທ 

ແລະ ຫວຽດນາມ ບວກກັບບາງພ ້ ນທ່ີທາງພາກໃຕ້ຂອງ ສປ. ຈີນ. 

ການປະກາດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການເບ ້ ອງຕ້ົນຄ້ັງນ້ີ ແມ່ນຈ າກັດສະເພາະໂຄງການທ່ີສອດຄ່ອງກັບໜ່ຶງ ຫຼ  

ຫຼາຍບູລິມະສິດຂອງການລົງທຶນຕາມທ່ີຈັດລຽງໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. CEPF 

ມີຄວາມຄາດຫວັງທ່ີຈະປະກາດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການເພ່ີມເຕີມ 

ເຊ່ິງຈະກວມເອົາບູລິມະສິດການລົງທຶນໃນຂົງເຂດອ ່ ນອີກໃນປີ 2022. 

ການປະກາດດ່ັງກ່າວຈະດ າເນີນຜ່ານທາງເວບໄຊ ແລະ ຈົດໝາຍອີເລັກໂທຣນິກຂອງ CEPF. 
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ໂຄງການທ່ີຈະຖ ກເລ ອກເປັນບູລິມະສິດ ແມ່ນບັນດາໂຄງການທ່ີຕອບຮັບກັບມາດຖານດ່ັງຕ ່ ໄປນ້ີ: (i) 

ເປັນໂຄງການທ່ີໃກ້ຄຽງທ່ີສຸດກັບບູລິມະສິດຂອງການລົງທຶນ 

ທ່ີມີສິດຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນພາຍໃຕ້ການປະກາດນ້ີ; (ii) ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ 

ທ່ີຈະບັນລຸໄດ້ຕາມບັນດາຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການຕາມທ່ີໄດ້ກ ານົດໄວ້ ແລະ 

ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕ້ັງໜ້າເຂ້ົາໃນຜົນໄດ້ຮັບຂອງການອະນຸລັກແບບຍ ນຍົງ; (iii) 

ສ້າງຂ້ຶນໂດຍອີງໃສ່ແນວຄິດລິເລ່ີມທ່ີຜ່ານມາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍແນວຄິດລິເລ່ີມທ່ີກ າລັງດ າເນີນຢູ່; (iv) 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານທ່ີຄຸ້ມຄ່າ; ແລະ (v) 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານການຈັດຕ້ັງ ແລະ 

ປະສົບການຕ່າງໆທ່ີຈ າເປັນສ າລັບຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານ. CEPF 

ຍິນດີຈະຮັບຄ າຮ້ອງຈາກຜູ້ສະໜັກທັງຜູ້ໃໝ່ ແລະ ຜູ້ເກ່ົາທ່ີເຄີຍຍ ່ ນບົດສະເໜີໂຄງການຜ່ານມາແລ້ວ 

ເຊ່ັນດຽວກັບບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີຍັງບ ່ ທັນເຄີຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນງົບປະມານຈາກ CEPF. 

ພວກເຮົາແນະນ າໃຫ້ຜູ້ສະໝັກທຸກພາກສ່ວນທ າຄວາມລ້ຶງເຄີຍກັບຂ ້ ມູນທາງລະບົບນິເວດວິທະຍາ 

Ecosystem Profile ຂອງ Indo-Burma Hotspot ແລະ 

ໃຫ້ຕິຕ ່ ກັບໜ່ວຍງານຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ັນພາກພ ້ ນຂອງຂົງເຂດອິນໂດ-ມຽນມ້າ Indo-Burma Regional 

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

ຖ້າຫາກຜູ້ສະໝັກຫາກມີຄວາມຕ້ອງການສອບຖາມຂ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມ ຫຼ  

ຕ້ອງການທ່ີຈະປຶກສາກ່ຽວກັບແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ. ພ້ອມກັນນ້ີ, 

ພວກເຮົາກ ່ ຂ ແນະນ າໃຫ້ຜູ້ສະໝັກເຂ້ົາເວບໄຊຂອງ CEPF ໂດຍສະເພາະເຂ້ົາເບ່ິງພາກມາດຖານເງ ່ ອນໄຂ, 

ກ່ອນການສະໝັກ ແລະ ວິທີການສະໝັກ (Eligibility; Before You Apply; and How to Apply).   

ຂົງເຂດທີີ່ ເປັນບູລິມະສິດທີີ່ ຈະໄດື້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທ ນ  

ທິດທາງຍຸດທະສາດທີ 4. ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນເພ ່ ອປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການອະນຸລັກ 

ແລະ ການຄຸ້ມຄອງພ ້ ນທ່ີບູລິມະສິດຕ່າງໆ 

ໝາຍເຫດ: ສະເພາະຍຸດທະສາດການລົງທຶນທີ 4.4 ທ່ີເນ້ັນໜັກໃສ່ການກ ານົດພ ້ ນທ່ີ 

ທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ (Key Biodiversity Area/KBA) 

ເພ ່ ອທ່ີຈະມີເງ ່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທຶນພາຍໃຕ້ການປະກາດນ້ີ 

ທຸກໆໂຄງການໄດ້ຕ້ອງສຸມໃສ່ໜ່ຶງ ຫຼ  ຫຼາຍພ ້ ນທ່ີບູລິມະສິດຢູ່ ສ.ປ ຈີນ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ສ.ສ. 

ຫວຽດນາມ ຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນຕາຕະລາງທີ 27 ຂອງເອກະສານຂ ້ ມູນທາງລະບົບນິເວດວິທະຍາ. 

ໂດຍຄ ານຶງເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງວຽກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທ່ີມີບົດບາດໃນການກ ານົດການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ 

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ 

ແຕ່ລະໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ລວມເອົາວຽກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂ້ົາໃນການອອກແບບ ແລະ 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຕົນ. 

CEPF ແລະ IUCN ຂ ເຊີນຮ່ວມຍ ່ ນບົດສະເໜີໂຄງການທ່ີຕອບຮັບກັບໜ່ຶງ ຫຼ  

ຫຼາຍບູລິມະສິດການລົງທຶນດ່ັງຕ ່ ໄປນ້ີ: 

 

https://www.cepf.net/sites/default/files/ep_indoburma_2020_update_final-sm_0.pdf
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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4.1  ສະໜັບສະໜຸນຊຸມຊົນໃນການວິເຄາະບັນຫາດ້ານການອະນຸລັກ 

ພ້ອມດ້ວຍການສະໜອງຂ ້ ມູນກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ກາລະໂອກາດກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 

ການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາ. 

4.2  ທົດລອງ, ຂະຫຍາຍ ແລະ ພັດທະນາກົນໄກຄວາມຍ ນຍົງສ າລັບປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ, ການປະມົງຊຸມຊົນ 

ແລະ ເຂດສະຫງວນທ່ີບ ລິຫານຈັດການໂດຍຊຸມຊົນ 

ໂດຍຜ່ານຂະບວນການທ່ີນ າພາໂດຍຊຸມຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ. 

4.3  ພັດທະນາກົນໄກການຄຸ້ມຄອງຮ່ວມສ າລັບເຂດສະຫງວນ 

ທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມໃນການແບ່ງເຂດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບ ລິຫານເຂດສະຫງວນນ້ັນ  

4.4  ທົບທວນການກ ານົດພ ້ ນທ່ີ ທ່ີມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ (KBA) 

ຢູ່ພາຍໃນພ ້ ນທ່ີສ າຄັນດ້ານຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງຊີວະພາບ (hotspot) 

ໂດຍການນ າໃຊ້ມາດຕະຖານ KBA ອັນໃໝ່. 

ທິດທາງຍຸດທະສາດທີ 8. ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ 

ເພ ່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກໃນຂົງເຂດຊີວະນາໆພັນ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນລະດັບພາກພ ້ ນ, 

ລະດັບຊາດ, ລະດັບທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຮາກຖານ  

ໝາຍເຫດ: ການສະໝັກຂ ທຶນຂະໜາດໃຫຍ່ ທ່ີຈະມີເງ ່ ອນໄຂໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທຶນນ້ັນ 

ຕ້ອງໄດ້ຕ້ັງເປ້ົາໝາຍໃນການເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ກັບຫຼາຍໆອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ. 

ສ າລັບຜູ້ສະໝັກທ່ີຕ້ອງການສຸມໃສ່ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມພຽງອົງການ

ດຽວ ແມ່ນໃຫ້ສະໝັກຂ ທຶນຂະໜາດນ້ອຍ. ສ າລັບການສະໝັກທຶນຂະໜາດນ້ອຍ 

ທ່ີຈະຕອບຮັບກັບບູລິມະສິດການລົງທຶນພາຍໃຕ້ທິດທາງຍຸດທະສາດທີ 8 ທຶນສູງສຸດແມ່ນ  US$20,000. 

CEPF ແລະ IUCN ຂ ເຊີນຮ່ວມຍ ່ ນບົດສະເໜີໂຄງການທ່ີຕອບຮັບກັບໜ່ຶງ ຫຼ  

ຫຼາຍບູລິມະສິດການລົງທຶນດ່ັງຕ ່ ໄປນ້ີ: 

 

8.1  ສະໜັບສະໜຸນກົນໄກເຄ ອຂ່າຍ 

ທ່ີຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມໂດຍລວມສາມາດຕອບໂຕ້ກັບໄພຄຸກຄາມອັນສ າຄັນ ແລະ 

ອັນທ່ີເກີດຂ້ຶນໃໝ່ໄດ້ 

8.2  ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນສະເພາະການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕ້ັງ ແລະ 

ດ້ານວິຊາການທ່ີຍ ນຍົງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມພາຍໃນປະເທດ 

ຂ ື້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມ 

ການປະກາດດ່ັງກ່າວນ້ີ ແມ່ນສ າລັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ແລະ 

ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງພາຍໃນບັນດາປະເທດໃນພາກພ ້ ນ Indo-Burma Hotspot. ສ າລັບບຸກຄົນ 

ທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການທ່ີຈະສະໝັກຂ ຮັບທຶນ ບ ່ ສາມາດຍ ່ ນບົດສະເໜີໂຄງການດ້ວຍຕົນເອງໂດຍກົງໄດ້ 

ແຕ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ. 

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າໂຄງການທ່ີມີເງ ່ ອນໄຂຈະໄດ້ຮັບທຶນ 

ແມ່ນຈະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດການນ າພາຕ ່ ອົງການຈັດຕ້ັງຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ/ຫຼ  

ສຸມໃສ່ຢ່າງຈະແຈ້ງຕ ່ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ກັບພາກປະຊາສັງຄົມໃນທ້ອງຖ່ິນ. ນອກນ້ັນ 

ຍັງໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ບັນດາໂຄງການທ່ີຖ ສ າຄັນ ແລະ ດຶງເອົາວຽກງານບົດບາດຍິງ-
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ຊາຍເຂ້ົາເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງໂຄງການ ເຊ່ິງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ (gender policy) ແລະ 

ຊຸດເຄ ່ ອງມ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງ (gender toolkit) CEPF. 

ທ່ານສາມາດເບ່ິງຂ ້ ມູນກ່ຽວກັບບດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງ CEPF ເພ່ີມເຕີມໄດ້ຕາມລ້ິງຕ ່ ໄປນ້ີ gender 

factsheet.  

ເງິນຊ່ວຍເຫຼ ອພາຍໃຕ້ໂຄງການດ່ັງກ່າວນ້ີ ບ ່ ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ໃນກ ລະນີຕ ່ ໄປນ້ີ: (i) ການຊ ້ ທ່ີດິນ; (ii) 

ການຮ ້ ຖອນ ຫຼ  ດັດແກ້ໂຄງສ້າງຂອງຊັບສົມບັດທາງວັດທະນະທ າໃດໜ່ຶງ 

(ທ່ີລວມມີຄຸນຄ່າທາງບູຮານຄະດີ, ຄຸນຄ່າທາງດ້ານຊາກເສດເຫຼ ອຂອງສ່ິງທ່ີມີຊີວິດ, 

ຄຸນຄ່າທາງສາດສະໜາ, ຄຸນຄ່າທາງທ າມະຊາດທ່ີເປັນເອກະລັກ); (iii) ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ຫຼ  

ການຕ້ັງຖ່ິນຖານ ໃໝ່ໃນທຸກຮູບແບບທ່ີບ ່ ເກີດຈາກຄວາມສະໝັກໃຈ ຫຼ  (iv) ໃຊ້ເປັນເງິນກອງທຶນ. 

ທຸກໆກິດຈະກ າຂອງໂຄງການ ຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍດ້ານສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມຂອງ CEPF 

ເຊ່ິງສາມາດເຂ້ົາເບ່ິງລາຍລະອຽດໄດ້ທ່ີນ້ີ here.  

ວິທີການສະໝັກ 

ຜູື້ສະໝັກຂ ທ ນສ າລັບໂຄງການຂະໜາດນື້ອຍ (ບ ີ່ ເກີນ US$40,000 ສ າລັບທິດທາງຍຸດທະສາດທີ 4; ບ ີ່ ເກີນ 

US$20,000 ສ າລັບທິດທາງຍຸດທະສາດທີ 8) ສາມາດຍ ່ ນບົດສະເໜີໂຄງການເປັນພາສາຈີນ, ອັງກິດ, ຂະແມ, 

ລາວ, ມຽນມ້າ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໂດຍນ າໃຊ້ແບບຟອມແບບອັອຟລາຍ ຕາມທ່ີໄດ້ຄັດຕິມານ້ີ here. 

ຂ ແນະນ າໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຮ່າງບົດສະເໜີໂຄງການເບ ້ ອງຕ້ົນທ່ີມີໄລຍະເວລາແຕ່ 1-2 ປີ 

ພ້ອມທັງຄາດຄະເນມ ້ ເລ່ີມຕ້ົນໂຄງການໄວ້ລ່ວງໜ້າ ໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2022. 

ບົດສະເໜີໂຄງການເບ ້ ອງຕ້ົນສະບັບສົມບູນ ແມນໃຫ້ສ່ົງເປັນເອກະສານຄັດຕິດທາງອີເມວ ຕາມທ່ີຢູ່ນ້ີ: 

CEPF-Indoburma@iucn.org. ການໃສ່ຊ ່ ຂອງຟາຍບົດສະເໜີໂຄງການເບ ້ ອງຕ້ົນທ່ີຈະສ່ົງມານ້ັນ 

ແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕອນຕ ່ ໄປນ້ີ: ຕົວໜັງສ ທ່ີເປັນຊ ່ ຫຍ ້ ຂອງອົງກອນ ຕາມດ້ວຍ_CEPF SG Letter 

of Inquiry. ຕົວຢ່າງ IUCN_CEPF SG Letter of Inquiry. 

ໜັງສ ຢ້ັງຢ ນການໄດ້ຮັບບົດສະເໜີໂຄງການເບ ້ ອງຕ້ົນ ຈະຖ ກສ່ົງຕອບທາງອີເມວເຊ່ັນກັນ. ຫັຼງຈາກນ້ັນ 

ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ຮັບການຕິດຕ ່ ກັບຄ ນເພ ່ ອແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການດ າເນີນການຂ້ັນຕ ່ ໄປ. 

ຖ້າມີຄ າຖາມ ຫຼ  ຂ ້ ກັງວົນຕ່າງໆໃນລະຫວ່າງການດ າເນີນຂ້ັນຕອນນ້ີ ສາມາດສ່ົງໄປທ່ີ CEPF-

Indoburma@iucn.org.  

ບົດສະເໜີໂຄງການເບ ້ ອງຕ້ົນທັງໝົດທ່ີສ່ົງເຂ້ົາມາຈະຖ ກຄັດຈ້ອນ 

ເພ ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຖານທ່ີວາງໄວ້. ຈາກນ້ັນ ບົດສະເໜີໂຄງການທ່ີຖ ກຕາມມາດຖານ 

ຈະຖ ກນ າມາທົບທວນຂ້ັນຕ້ົນ ໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານຕ່າງໆທ່ີໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ. 

ອີງໃສ່ຜົນການທົບທວນນ້ີ ບົດສະເໜີໂຄງການທ່ີຖ ກຄັດເລ ອກ (shortlist) 

ຈະຖ ກນ າໄປພິຈາລະນາເພ່ີມເຕີມໃນລະຫວ່າງການດ າເນີນກອງປະຊຸມຂອງຄະນະກ າມະການໃຫ້ຄ າປຶກສາ

ລະດັບຊາດ National Advisory Committees (NAC) 

ທ່ີໄດ້ຖ ກສ້າງຕ້ັງຂ້ຶນຢູ່ແຕ່ລະປະເທດພາຍໃນຂົງເຂດ ອິນໂດ-ມຽນມ້າ. 

ຫັຼງຈາກທົບທວນບັນດາຄ າແນະນ າຕ່າງໆຂອງ NAC 

ແລ້ວຈ່ຶງຈະສາມາດຕັດສິນໃຈໄດ້ວ່າມີໂຄງການໃດແດ່ທ່ີຈະໄດ້ຮັບທຶນ.  

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
https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-gender-factsheet.pdf
https://www.cepf.net/sites/default/files/cepf-gender-factsheet.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
mailto:CEPF-Indoburma@iucn.org
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ສ າລັບຜູື້ສະໝັກຂ ທ ນໂຄງການຂະໜາດໃຫຍີ່ (US$40,000 ຫາ US$250,000) 

ຕ້ອງສະໝັກຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍຂອງ CEPF (ConservationGrants). ຜູ້ໃຊ້ໃໝ່ 

ຄ້ັງທ າອິດຈະຕ້ອງໄດ້ລົງທະບຽນກ່ອນ register ເພ ່ ອສ້າງບັນຊີຂອງຕົນ. 

ຖ້າຜູ້ສະໝັກຫາກພົບບັນຫາໃນການເຂ້ົານ າໃຊ້ຊ່ອງທາງອອນລາຍດ່ັງກ່າວນ້ີໃຫ້ຕິດຕ ່ ໄປຍັງ 

conservationgrants@conservation.org.   

ຂ້ັນຕອນທ າອິດຂອງຂະບວນການສະໝັກ ແມ່ນຍ ່ ນບົດສະເໜີໂຄງການເບ ້ ອງຕ້ົນທາງອອນລາຍ. 

ບົດສະເໜີໂຄງການນ້ັນ ສາມາດຍ ່ ນເປັນພາສາອັງກິດ, ຝຣ່ັງ, ປອກຕຸຍການ ຫຼ  ແອສປາຍ ກ ່ ໄດ້. 

ຂ ແນະນ າໃຫ້ຜູ້ສະໝັກກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການເບ ້ ອງຕ້ົນທ່ີມີອາຍຸແຕ່ 1-3 ປີ 

ພ້ອມທັງຄາດຄະເນມ ້ ເລ່ີມຕົນໂຄງການໄວ້ລ່ວງໜ້າໃນວັນທີ 1 ມິຖຸນາ 2022. 

ບົດສະເໜີໂຄງການທ່ີມີເງ ່ ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ຈະຖ ກນ າໄປທົບທວນດ້ານວິຊາການໂດຍກອງເລຂາຂອງ CEPF 

ແລະ IUCN ໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານຕ່າງໆຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງເທິງນ້ັນ. ຜູ້ສະໝັກທ່ີຖ ກຄັດເລ ອກ 

(shortlist) 

ຈະຖ ກເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມການນ າສະເໜີບົດສະເໜີໂຄງການຂອງຕົນຕ ່ ຄະນະກ າມະການທົບທວນບົດ. 

ຈັກນ້ັນຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງໃນພາຍຫັຼງວ່າຕົນເອງຈະຖ ກຮັບເຊີນ 

ເພ ່ ອສ ບຕ ່ ສ້າງບົດສະເໜີບົດໂຄງການສະບັບສົມບູນ ຫຼ  ບ ່ . 

ຄ າແນະນ າລະອຽດກ່ຽວກັບການກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການແບບສົມບູນ 

ຈະໄດ້ສ່ົງໃຫ້ຜູ້ສະໜັກທ່ີຖ ກຄັດເລ ອກ ໄປພ້ອມກັບຈົດໝາຍເຊີນ. ຜູ້ສະໝັກທ່ີໄດ້ຖ ກຄັດເລ ອກ ມີເວລາ 6 

ອາທິດສ າລັບກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການສະບັບເຕັມ ໂດຍຜ່ານຊ່ອງທາງອອນລາຍ. ໃນໄລຍະນ້ີ 

ພວກເຂົາເຈ້ົາຈະຖ ກເຊີນເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການ 

ເຊ່ິງພວກເຂົາເຈ້ົາຈະມີໂອກາດໃນການສ້າງບົດສະເໜີໂຄງການຮ່ວມກັນເປັນກຸ່ມ 

ພາຍໃຕ້ການແນະນ າຂອງກອງເລຂາຂອງ CEPF ແລະ ພະນັກງານຂອງ IUCN.  

ຜູື້ສະໝັກທັງໝົດ ຈະຕື້ອງຍ ີ່ ນບົດສະເໜີໂຄງການເບ ື້ ອງຕົື້ ນຂອງຕົນກີ່ອນເວລາ 17.00 ໂມງ 

(ຕາມເວລາຂອງພາກພ ື້ ນອິນດູຈີນ) ຂອງວັນທີ 21 ທັນວາ 2022. 

ບົດສະເໜີໂຄງການເບ ້ ອງຕ້ົນທ່ີຍ ່ ນກາຍເວລາດ່ັງກ່າວນ້ັນຈະຖ ກປະຕິເສດ. 

ພາຍຫັຼງໄດ້ຍ ່ ນບົດສະເໜີໂຄງການເຂ້ົາລະບົບແລ້ວ 

ຜູ້ສະໝັກຈະໄດ້ຮັບອີເມວຢ້ັງຢ ນການໄດ້ຮັບບົດສະເໜີໂຄງການທັນທີ.  

ຄ າຕອບສ າລັບຄ າຖາມທ່ີມີຜູ້ສອບຖາມເລ ້ ອຍໆ (FAQ) ສາມາດເບ່ິງໄດ້ (ເປັນພາສາອັງກິດ) ທ່ີນ້ີ here. 

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 22-26 ພະຈິກ 2021 IUCN 

ຈະໄດ້ຈັດສ າມະນາທາງອອນລາຍກ່ຽວກັບການປະກາດຮັບບົດສະເໜີໂຄງການດ່ັງກ່າວນ້ີ 

ເຊ່ິງບັນດາຂ ້ ມູນຕ່າງໆທ່ີກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ຖ ກເຜີຍແຜ່ລົງໃນ Facebook ແລະ Twitter ຂອງອົງການ IUCN 

ພາກພ ້ ນອາຊີ. 

ທີ່ານສາມາດສອບຖາມຂ ື້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມ ແລະ ຂ ການຊີ່ວຍເຫຼ ອໄດື້ຈາກ: 

CEPF Regional Implementation Team, IUCN Asia Regional Office, 

63 Sukhumvit Soi 39, Wattana, Bangkok 10110, Thailand 

https://conservationgrants.force.com/
https://conservationgrants.force.com/FGM_Portal__CommunitySignin
mailto:conservationgrants@conservation.org
https://www.iucn.org/regions/asia/our-work/regional-projects/critical-ecosystem-partnership-fund-cepf/how-apply-cepf-funds
https://www.facebook.com/iucn.asia/
https://twitter.com/IUCNAsia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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Email: CEPF-Indoburma@iucn.org  

Tel: +66 2 662 4029; Fax: +66 2 662 4389. 
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