
ກອງທຶນ ສ ົ່ ງເສີມນະວັດຕະກໍາທາງດ້ານກະສິກໍາໃນອາຊຽນ 

ແບບຮ່າງແນວຄິດໂຄງການ 

ກອງທຶນ ສ ົ່ ງເສີມນະວັດຕະກໍາທາງດ້ານກະສິກໍາ ໃນອາຊຽນ 

• ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ານນະວັດຕະກໍາ ແລະ ຫາທາງແກ້ໄຂປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຄວາມ 

ຍືນຍົງໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າສິນຄ້າກະສິກໍາ;  

• ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການກ່ຽວກັບການປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ານນະວັດຕະກໍາ, ລະບົບ, ເຄ່ືອງມື, ປັບປຸງ

ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການປະຕິບັດທ່ີດີ ທ່ີມີຢູ່ໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ເປັນມິດຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ຊ່ວຍໃນການປັບຕົວໃຫ້ເຂ້ົາ

ກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ;  

• ສະໜັບສະໜູນຄູ່ຮ່ວມມືພາກເອກະຊົນ ໃນການເພ່ີມທະວີົົນການດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາ ແລະ ນໍາໃຊ້

ປະໂຫຍດຈາກຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງພາກເອກະຊົນ ແລະ ເງິນທຶນ ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍດ້ານນະໂຍບາຍຂອງພາກລັດ;  

• ການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ການຮ່ວມມືກັນ ຊ່ຶງສະໜັບສະໜູນໂດຍ ອົງການ GIZ;  

• ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເງິນທຶນໃຫ້ແກ່ໂຄງການໃນສ່ີປະເທດ: ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ ຫວຽດນາມ;  

• ແນວຄິດໂຄງການທ່ີສະເໜີແມ່ນນຈະຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ອອກແບບຮ່ວມກັນກັບຄູ່ຮ່ວມມືພາກເອກະຊົນ, ອົງການ 

GIZ ແລະ ົູ້ສະນະການຄັດເລືອກໃນແຕ່ລະປະເທດ;  

• ົູ້ຊະນະກອງທືນສາມາດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ໂດຍົ່ານົູ້ສະໜອງການໃຫ້ບໍລິການທ່ີເອ້ີນວ່າບຸກຄົນທີສາມໄດ້;  

• ສາມາດປະກອບສ່ວນເງິນທຶນຕ່ໍບົດສະເໜີໂຄງການໜ່ຶງສູງເຖິງ 20.000 ເອີໂຣ, ແລະ ສູງສຸດ 40.000 ເອີໂຣໃນກໍລະນີ

ທ່ີບົດສະເໜີໂຄງການສະແດງເຫດົົນໄດ້ດີ ເພ່ືອນໍາໃຊ້ເຂ້ົາໃນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີປຶກສາ, ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ, ວັດສະ

ດຸອຸປະກອນຕ່າງໆ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ື ອທາງດ້ານເຕັກນິກ;  

• ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະກອບສ່ວນສົມທົບທຶນຈາກົູ້ສະໝັກຂໍທຶນ ຈະເປັນເງິນ ຫ ື  ວັດຖຸປັດໄຈອ່ືນໆທ່ີບ່ໍແມ່ນເງິນກໍໄດ້, 

ຕົວຢ່າງ, ຖ້າຫາກ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການທັງໝົດ ແມ່ນ 36.000 ເອີໂຣ, ການປະກອບສ່ວນສູງສຸດຈາກກອງທຶນ  

ຈະແມ່ນ 18.000 ເອີໂຣ.  

ໃຜສາມາດສະໝັກຂໍທຶນໄດ້? 

ອົງການຈັດຕ້ັງົູ້ົະລິດ

ຂະໜາດນ້ອຍ 

ົູ້ປຸງແຕ່ງ ແລະ  

ົູ້ສ່ົງອອກ 

ົູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍ ົູ້ໃຫ້ບໍລິການສະໜອງປັດ

ໄຈການົະລິດກະສິກໍາ 



ກະລຸນາລະບຸເນ້ືອໃນດ່ັງລຸ່ມນ້ີ: 

• ອະທິບາຍໂດຍຫຍ້ໍກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທ່ານ ໂດຍການຕ່ືມຂ້ໍມູນໃສ່ໃນແບບຮ່າງ 

• ແນວຄິດໂຄງການທ່ີທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ທ່ານຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນດ້ານໃດໃນ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ 

• 

 
*ບົດສະເໜີໂຄງການ ຖືກປະເມີນົົນ ອີງຕາມມາດຖານເທ່ີຕ້ອງົ່ານຂອງົູ້ສະໝັກຂໍທຶນ ແລະ ມາດຖານການຄັດເລືອກບົດສະເໜີໂຄງການຂອງກອງທຶນກໍານົດໄວ້.   

ມາດຖານທົ່ ວໄປຂອງຜ ້ ສະໝັກຂໍທຶນ 

ອະທິບາຍໂດຍຫຍ້ໍກົ່ຽວກັບອ ງການຈັດຕ້ັງຂອງການ 

ຊ່ືອົງການຈັດຕ້ັງ 

ົູ້ຕິດຕ່ໍ 

ເບີໂທລະສັບ 

ອີເມວ 

ເວັບໄຊ້: 

ປີສ້າງຕ້ັງ 

ທຶນຈົດທະບຽນ 

ທີມຄຸ້ມຄອງຈັດການ & ຄວາມ

ຮັບົິດຊອບ 

ຈໍານວນພະນັກງານ 

ປະເພດທຸລະກິດ 

 

 

ົະລິດຕະພັນຕ້ົນຕໍ 

ຄວາມສາມາດໃນການົະລິດຕ່ໍປີ 

(ໂຕນ) 

ຕະຫ າດຫ ັ ກ 

ສ່ວນແບ່ງຕະຫ າດ 
ພາຍໃນ % 

ສ່ົງອອກ % 

ລາຍຮັບສ່ົງອອກ 

(USD) (ຖ້າມີ) 
2018 

2019 

ຕະຫ າດເປ້ົາໝາຍ   

ຍອດຂາຍທ່ີຄາດໄວ້ 

(USD) 

2020 

2021 

ອົງການຈັດຕ້ັງົູ້ົະລິດ  

ົູ້ສ່ົງອອກ        

ົູ້ປຸງແຕ່ງເອກະຊົນ 

ົູ້ສະໜອງບໍລິການ 

    ອ່ືນໆ, ກະລຸນາລະບຸ: 



ແນວຄິດຂອງໂຄງການ 

ຄວາມມຸົ່ ງໝ້ັນຂອງທຸລະກິດທົ່ານ & ຄວາມຍືນຍ ງ

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານບ່ໍສາມາດຕ່ືມຟອມເນ່ືອງຈາກມີບັນຫາເລ່ືອງປະເພດຕົວອັກສອນກະລຸນາ download link | Adobe website 
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ມາດຖານທີົ່ ຕ້ອງຜົ່ ານຂອງຜ ້ ສະໝັກຂໍທຶນ 

ມາດຖານຂອງການຄັດເລືອກ 

ມາດຖານທາງດ້ານເຕັກນິກ 

• ຕ້ອງເປັນົູ້ົະລິດທ່ີໄດ້ຈົດທະບຽນແລ້ວ ແລະ ມີສະມາຊິກຢ່າງໜ້ອຍທ່ີສຸດ 10 ຄົນ;

• ຕ້ອງເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນທ່ີຂ້ຶນທະບຽນແລ້ວ ໂດຍຢ່າງໜ້ອຍທ່ີສຸດມີພະນັກງານໜ່ຶງຄົນທ່ີເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການ

ົະລິດ, ການປຸງແຕ່ງ, ການຕະຫ າດ ພາຍໃນ/ຂາຍຍົກ/ຂາຍຍ່ອຍ; ຫ ື

• ຕ້ອງເປັນບໍລິສັດເອກະຊົນທ່ີຂ້ຶນທະບຽນແລ້ວ ໂດຍຢ່າງໜ້ອຍທ່ີສຸດມີພະນັກງານໜ່ຶງຄົນທ່ີເຮັດວຽກໃນການໃຫ້

ບໍລິການ & ຂົງເຂດອ່ືນໆ.

• ຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ການນໍາພາໂຄງການ;

• ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານ ແລະ ມີຄວາມມຸ່ງຫວັງທ່ີຈະຖ່າຍທອດໃຫ້ຄົນອ່ືນ ຊ່ືງມັນເປັນຈູດມຸ່ງໝາຍໜ່ຶງຂອງ

ໂຄງການ;

• ົູ້ສະໝັກຕ້ອງມີຄວາມສະໜັກໃຈໃນການສົມທົບທຶນຂອງຕົນເອງເຂ້ົາໃນກອງທຶນ ທ່ີໄດ້ສະເໜີໄປແລ້ວນ້ັນໃນຮູບ

ແບບເງິນ ຫ ື  ເປັນວັດຖຸສ່ິງຂອງ;

• ກອງທຶນນ້ີ ແມ່ນສະຫງວນໄວ້ສະເພາະໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດຈຸດສຸມທ່ີຄັດເລືອກເທ່ົານ້ັນ ຄື (CLMV)

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍົ່ ສັງຄ ມ & ສິົ່ ງແວດລ້ອມ 

• ພັນທະສັນຍາທ່ີສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບການດໍາເນີນທຸລະກິດແບບຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ;

• ຍິນດີທ່ີຈະເຮັດວຽກ ເພ່ືອົົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໃນຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ, ໂດຍສະເພາະ ບັນດາຊາວສວນຂະໜາດ

ນ້ອຍ, ອົງການຈັດຕ້ັງົູ້ົະລິດ, ໄວໜຸ່ມ ແລະ ແມ່ຍິງ;

• ແນວທາງຕ່າງໆແມ່ນເອ້ືອອໍານວຍໃນການຫ ຸ ດົ່ອນສານມົນລະພິດ GHG ແລະ/ຫ ື  ສະໜັບສະໜູນການປັບຕົວໃຫ້

ເຂ້ົາກັບການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດີນຢ້າອາກາດ

• ຍິນດີແບ່ງປັນປະສົບການ ແລະ ການຮຽນຮູ້ກັບບັນດາົູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ ົ່ານການຮຽນຮູ້ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ

ຮ່ວມກັນໃນຮູບແບບເພ່ືອນ-ກັບ-ເພ່ືອນ;

• ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາທ່ີຍືນຍົງໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ການ

ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. 

ທົ່າແຮງທີົ່ ພາໃຫ້ເກີດຜ ນກະທ ບ 
ບົດສະເໜີຂອງົູ້ສະໜັກຄວນລະບຸວ່າຈະສາມາດສ່ົງົົນກະທົບໃນທາງບວກ(ໂດຍກົງຫ ື ໂດຍທາງ
ອ້ອມ)ແນວໃດ ຕ່ໍລະບົບຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າໃນປະເທດໜ່ຶງ ຫ ື  ປະເທດກຸ່ມເປ້ົາໝາຍ

ນະວັດຕະກໍາ 
ບົດສະເໜີໂຄງການ ຕ້ອງນໍາໜ້າທາງດ້ານແນວຄິດນະວັດຕະກໍາໃໝ່ສໍາລັບລະບົບ  
ແລະ ົະລິດຕະພັນທ່ີຍັງບ່ໍທັນໄດ້ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນຂົງເຂດ, ປະເທດ, ຫ ື  ພາກພ້ືນ 

ການມີສົ່ວນຮົ່ວມ 
ບົດສະເໜີ ຕ່າງໆຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການທ່ີຊາວໜຸ່ມ ແລະແມ່ຍິງໃນຊຸມຊົນສາມາດມີ
ສ່ວນຮ່ວມແລະໄດ້ຮັບົົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ 

ສາມາດເຮັດຊ້ໍາຄືນໄດ້ 
ບົດສະເໜີທ່ີເໝາະສົມຄວນມີລະດັບຄວາມສາມາດໃນການໜູນໃຊ້ໃນຂົງເຂດ, ປະເທດ ຫ ື  ພາກພ້ືນອ່ືນ 

ຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ 
ບົດສະເໜີໂຄງການໃຫ້ມີ ວິໄສທັດສໍາລັບ ການຂະຫຍາຍົະລິດຕະພັນ ແລະ ລະບົບທ່ີພັດທະນາ
ຂ້ຶນພາຍໃຕ້ກອງທຶນໃນອະນາຄົດໄດ້. 

ເງືົ່ ອນໄຂການຄັດເລືອກ 



ຕິດຕໍົ່

ສ່ົງແບບຮ່າງແນວຄິດໂຄງການເຖິງ: agrinnovationfund@giz.de 

ພວກເຮົາລໍຖ້າທ່ີຈະໄດ້ຮັບແນວຄິດໂຄງການນະວັດຕະກໍາຂອງທ່ານຢູ່! 

ບ່ໍມີສິດຕາມກົດໝາຍໃນການລະດົມທຶນຈາກໂຄງການນ້ີ.  

ຂ້ໍມູນທ່ີທ່ານໃຫ້ ຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ ເພ່ືອຈຸດປະສົງໃນການສ່ືສານ ແລະ ການປະເມີນົົນຂ້ັນຕອນພາຍໃນ GIZ.
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