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ບດົບນັທກຶກອງປະຊຸມ ກຸ່ມໜ່ວຍງານວຊິາການອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ (CSWG)  

ວນັທ:ີ 28 ມຖຸິນາ 2018  

ສະຖານທ:ີ ຫ ັ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມວຽງຈນັພຣາຊາ  

ຈດຸປະສງົຂອງກອງປະຊຸມມ ີດັ່ ງນີ ັ້: 

- ເພ ່ ອແບ່ງປນັຂ ັ້ມູນກ່ຽວກບັການພດັທະນາທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົໃນປະເທດລາວ ໃນ 6 ເດ ອນຜ່ານມານີ ັ້; 
- ເພ ່ ອສະຫນອງເວທສີ າລບັອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ CSOs ຂອງສປປລາວ ໃນການແລກປ່ຽນບດົຮຽນ, ການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັບດົຮຽນທີ່ ດ ີແລະ ສິ່ ງທ ັ້າທາຍໃນການປະຕບິດັໂຄງການ 

(ການສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດ) ແລະ ໃນຂະບວນການຈດົທະບຽນ; 
- ເພ ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກ່ຽວກບັການລເິລີ່ ມຂອງ CSWG (ກດິຈະກ າ ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ ຈະມຂີ ັ້ນໃນໄວໆນີ ັ້), ແຕ່ກ ່ ຮຽກຮັ້ອງໃຫ ັ້ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມສາມາດຍກົບນັຫາອ ່ ນທີ່ ມຄີວາມ

ສນົໃຈ ຕ ່ ໜ່ວຍງານວຊິາການອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ CSWG. 
ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ: 52 ຄນົ 

ເວລາ ຫວົຂ ັ້ສນົທະນາ  

08.00–08.30 ລງົທະບຽນ - ກອງເລຂາ CSWG  

08:30-08:45 ກ່າວຕ ັ້ອນຮບັ ແລະ ພທິເີປດີ, ຄະນະຈດັຕັ ັ້ງກອງປະຊຸມນ າສະເໜຕີາຕະລາງກອງປະຊຸມ - ໂລລາ (INN)  

ອບັເດດ ຄວາມຄ ບໜັ້າຈາກກອງປະຊຸມຄັ ັ້ງຫລ ັ້າສຸດ ຜ່ານມາ   



ໜ່ວຍງານວຊິາກນອງົກນຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ (CSWG) 2018 

 ກອງປະຊຸມ, ມຖຸີນາ 2018, ທີ່ ໂຮງແຮມວຽງຈນັພລາຊາ 

 

ເປດີໂອກາດໃຫັ້ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມແບ່ງປນັຫວົຂ ັ້ສນົທະນາ ທີ່ ເກດີຂຶ ັ້ນໃນໄລຍະ 6 ເດ ອນ ຜ່ານມາ 
 ທບົທວນຄ ນການປະຕບິດັບນັດາຈດຸປະສງົ ແລະ ກດິຈະກ າທີ່ ລເິລີ່ ມໃຫມ່ຂອງກຸ່ມໜ່ວຍງານວຊິາການອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົມາເຖງີປະຈບຸນັ   

ທ່ານ ນາງ Aurelie ຈາກອງົການ Cord ໄດ ັ້ນ າສະເໜອີບັເດດຂ ັ້ມູນກ່ຽວກບັການລເິລີ່ ມຂອງ CSWG ແລະ ເນັ ັ້ນວ່າ CSWG ແມ່ນເປນັເວທ ີທີ່ ບ ່ ເປນັທາງການ ໃຫ ັ້ກັບັອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ 
CSOs, INGOs ແລະ ຮ່ວມກນັຮຽນຮູ ັ້ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສບົການ, ຂ ັ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ. CSWG ປະຕບິດັຕາມສາມຫ ກັການຕົ ັ້ນຕ  ເພ ່ ອແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້າໃນການສັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມ
ທີ່ ດໃີຫ ັ້ກບັການເຮດັວຽກຂອງ CSOs: 

1. ອງົການ CSOs / NPAs ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົ ໃນ ສປປລາວ ແມ່ນເຮດັວຽກຮ່ວມກນັ ໂດຍຜ່ານກຸ່ມໜ່ວຍງານວຊິາການອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ (CSWG); 
2. ມພີນັທະ ໃຫ ັ້ການຊ່ວຍເຫລ ່ ອທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ, ການສັ້າງການປະສານງານທີ່ ດ ີແລະ ມປີະສດິທພິາບຫ າຍຂຶ ັ້ນກ່ວາເກົ່ າໃນບນັດາ CSOs ປະກອບສ່ວນສະຫນບັສະຫນນູແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ (NSEDP), ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການຕ່າງໆຂອງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ (SDGs) ຂອງລາວ ທີ່ ສອດຄ່ອງກບັຖະແຫ ງການ
ວຽງຈນັ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ (VDCAP);  

3. ສະຫນບັສະຫນນູການພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງອງົການ CSOs ຂອງ ສປປລາວ ໃນການປບັປຸງການເປນັຕວົແທນ ແລະ ປບັປຸງຂ ັ້ມູນກ່ຽວກບັ CSOs ເພ ່ ອເປນັຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ສ າ
ຄນັ; ສະຫນອງໃຫັ້ໂອກາດໃນການສັ້າງເຄ ອຂ່າຍສ າລບັການສ ັ້າງຄວາມເປນັຄູ່ຮ່ວມງານນ າກນັ.  

ກດິຈະກ າຈ ານວນຫນຶ່ ງໄດ ັ້ດ າເນນີໄປພາຍໃຕ ັ້ການລເິລີ່ ມຂອງ CSWG ຈນົເຖງີປດັຈບຸນັນີ ັ້, ທີ່ ເປນັຕວົຢ່າງແມ່ນກອງປະຊຸມບ ່ ເປນັທາງການໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ກອງປະຊຸມໃນແຂວງຕ່າງໆທີ່  
ອງົການ CSOs ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງໃນຂັ ັ້ນທ ັ້ອງຖິ່ ນ ທີ່ ໄດ ັ້ຮບັການເຊ ັ້ອເຊນີເຂົ ັ້ ັ້າຮ່ວມໃນການແລກປ່ຽນ, ຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ລະບບົຂ ັ້ມູນຂ່າວສານ ເຊິ່ ງເປນັລະບບົອອນໄລ (http: /laocs-kis.org/) 
ແລະ ປ ັ້ມສງັລວມຂ ັ້ມູນອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົລາວສະບບັປບັປຸງ ກ ່ ສາມາດເຂົ ັ້າເຖງີຢູ່ທີ່ ນີ ັ້. ກຸ່ມໜ່ວຍງານວຊິາການອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ ກ ່ ໄດ ັ້ຈດັງານວາງສະແດງອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົແຫ່ງຊາດຂຶ ັ້ນໃນ
ເດ ອນກນັຍາ 2017. ນາງ Aurelie ຍງັໄດ ັ້ແຈ ັ້ງໃຫ ັ້ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຮູ ັ້ກ່ຽວກບັບນັດາຫວົຂ ັ້ ທີ່ ໄດ ັ້ປກຶສາຫາລ ກນັມາໃນວາລະກອງປະຊຸມ CSWG ນີ ັ້. 
ທ່ານ ນາງ Aurelie ໄດ ັ້ກ່າວຂອບໃຈນ າ ທ່ານ ດາວວອນ (ອະດດີຜູ ັ້ປະສານງານ CSWG) ກ່ຽວກບັການປະຕບິດັວຽກງານທີ່ ປະສບົຜນົສ າເລດັຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຜ່ານມາຈນົເຖງີເດ ອນກຸມພາ 2018 
ແລະ ປະຈບຸນັ ໄດ ັ້ປະກາດສະໝກັຜູ ັ້ປະສານງານຄນົໃຫມ່ ເພ ່ ອມາຜດິຊອບການເປນັຜູ ັ້ປະສານງານຕ ່ ໄປ ແລະ ການພວົພນັກບັອງົການ NPA. ຜູ ັ້ປະສານງານໃໝ່ນີ ັ້ ສາມາດຕດິຕ ່ ໄດ ັ້ທີ່ ອເີມວຕ ່ ໄປນີ ັ້: 
laocswg@gmail.com 
ທ່ານ ນາງ Aurelie  ຍງັໄດ ັ້ຮຽກຮັ້ອງໃຫ ັ້ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມ ສະເໜ ີແລະ ແນະນ າຫວົຂ ັ້ທີ່ ຕ ັ້ອງການສນົທະນາ ໃນກອງປະຊຸມຄັ ັ້ງຕ ່ ໄປ ທີ່ ຈະຈດັຂ ັ້ນໃນເດ ອນຕຸລາ / ເດ ອນພະຈກິ ປນີີ ັ້ ແຕ່ບ ່ ມທ່ີານໃດສະເໜ.ີ 
 ບດົສ າເໜ ີສາມາດເຂົ ັ້າເບີ່ ງໄດ ັ້ທີ່ນີ ັ້ : 
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ໜ່ວຍງານວຊິາກນອງົກນຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ (CSWG) 2018 

 ກອງປະຊຸມ, ມຖຸີນາ 2018, ທີ່ ໂຮງແຮມວຽງຈນັພລາຊາ 

 

 ຫັ້ອງການປະສານງານອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົລາວ CSO (LCCO) (ຄວາມຄ ບໜັ້າການສ ັ້າງຕັັ ັ້ງ ແລະ ການເຄ ່ ອນໄຫວກດິຈະກ າ) 
_________________________________________________ 

ການອບັເດດຂ ັ້ມູນກ່ຽວກບັ LCCO  
ທ່ານ ສສີະຫວາດ, ຜູ ັ້ປະສານງານ LCCO ຊົ່ ວຄາວ (ຈນົເຖງີ 30 ເດ ອນມຖຸິນາ) ແລະ ຜູ ັ້ອ ານວຍການສະມາຄມົ RRDP ໄດ ັ້ນ າສະເຫນກ່ີຽວກບັການປບັປຸງ LCCO ແລະ ຂະບວນການທີ່ ນ າໄປສູ່
ຍຸດທະສາດໃຫມ່ຂອງພວກເຂາົ. ທ່ານໄດ ັ້ສະເໜ ີວໄິສທດັ ແລະ ພາລະກດິຂອງ LCCO ບ ່ ມກີານປ່ຽນແປງນບັຕັ ັ້ງແຕ່ເປນັຫ ັ້ອງຮຽນເພ ່ ອການພດັທະນາ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍ CSO ລາວ ແລະ ນ າສະເຫນີ
ໂຄງສ ັ້າງການຄຸ ັ້ມຄອງ. ຄະນະກ າມະການທີ່ ປກຶສາທີ່ ເລ ອກໂດຍ ສະມາຊກິ 36 ເຄ ອຂ່າຍ ແລະ ປະກອບມຜູີ ັ້ຕາງຫນ ັ້າຂອງ CDEA, VYDA, LBA ແລະ PFHA.  
 

ຈດຸປະສງົຂອງ LCCO ແມ່ນເພ ່ ອ;  
- ສົ່ ງເສມີຄວາມເປນັເອກະພາບ; 
- ເນັ ັ້ນຫນກັໃສ່ການປະສານງານເພຶ່ ອການພດັທະນາເສດຖະກດິ - ສງັຄມົຂອງ ສປປລາວ; 
- ສະຫນບັສະຫນນູລດັຖະບານລາວໃນການລບົລ ັ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ລຸດພົ ັ້ນອອກຈາກປະເທດດັ້ອຍພດັທະນາ (LDC); 
- ສະຫນບັສະຫນນູໃຫ ັ້ສ າເລດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ SDGs.  

ເປົ ັ້າຫມາຍຕົ ັ້ນຕ ແມ່ນເພ ່ ອປບັປຸງການຄຸ ັ້ມຄອງອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົທີ່ ເປນັອງົການ NPA ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການປະຕບິດັໂຄງການດຂີຶ ັ້ນ ແລະ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ສາມາດບນັລຸຈດຸປະສງົຂ ັ້າງເທງີນັ ັ້ນ. 
ຜູ ັ້ປະສານງານ LCCO ໄດ ັ້ຍກົບນັຫາເງນີທນຶຊ່ວຍເຫລ ອຮອດປະຈບຸນັ ແລະ ຂາດເງນິທນຶ ມຄີວາມຫຍຸ ັ້ງຍາກຫລາຍໃນການເຮດັວຽກ ເຮດັໃຫ ັ້ການກ ານດົກນົໄກການປະສານງານເກດີຂ ັ້ນ ໄດ ັ້ຍາກ. ອງີ
ຕາມຍຸດທະສາດທີ່ ພດັທະນາແລ ັ້ວນັ ັ້ນ, ກອງເລຂາຕ ັ້ອງໄດ ັ້ຮບັການສະຫນບັສະຫນນູ ແລະ ຮຽກຮັ້ອງໃຫ ັ້ມພີະນກັງານທີ່ ເຮດັວຽກເຕມັເວລາຈ ານວນ 3 ທ່ານ - ຜູ ັ້ອ ານວຍການ 1 ທ່ານ, ຜູ ັ້ຊ່ວຍ 1 ທ່ານ 
ແລະ ພະນກັງານບ ລຫິານ, ການເງນິ1 ທ່ານ. ຜູ ັ້ປະສານງານໄດ ັ້ສະເຫນໃີຫ ັ້ກອງປະຊຸມມຄີ າແນະນ າກ່ຽວກບັ ຈະມວີທິກີານຊອກຫາເງນີທນຶຊ່ວຍເຫລ ອສ າລບັຫ ັ້ອງການປະສານງານແນວໃດ. LCCO 
ບອກວ່າການປະຕບິດັຂອງອງົການ NPA ຈະມປີະສດິທຜິນົຫ າຍຂຶ ັ້ນ ຖັ້າຫາກວ່າການສະເຫນກ່ີຽວຂ ັ້ອງກບັທດັສະນະຂອງອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ ແລະ ການຮ່ວມມ ຈະຖ ກແກ ັ້ໄຂບນັຫາໂດຍກງົຕ ່ ກບັ 
LCCO. ທ່ານ ສສີະຫວັດ ນ າສະເຫນບີດົບນັຍດັກອບການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານກບັ LCCO:  
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ຕວົຢ່າງທີ່ ດກ່ີຽວກບັກດິຈະກ າຂອງ LCCO ໃນຕົ ັ້ນປນີີ ັ້ໄດ ັ້ຖ ກເວົ ັ້າເຖງິໃນພາລະບດົບາດຂອງພວກເຂາົ ໃນການມສ່ີວນຮ່ວມຊ່ວຍຮ່າງບດົລາຍຜນົສ າເລດັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາ
ແບບຍ ນຍງົ SDGs ຊ່ວຍລດັຖະບານ. ອກີຕວົຢ່າງຫນຶ່ ງທີ່ ດຂີອງການເຮດັວຽກຂອງ LCCO ແມ່ນການປະສານງານ ຮ່ວມການປກຶສາຫາລ ກບັລດັຖະບານກ່ຽວກບັຂ ັ້ຕກົລງົການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານແບບ
ສະໝກັໃຈໃນໂຄງການ FlegT. ລດັຖະບານໄດ ັ້ປະສານງານ ແລະ ຕດິຕ ່ ໂດຍກງົກບັ LCCO ເພ ່ ອແລກປ່ຽນຂ ັ້ມູນ-ຂ່າວສານປະກອບເຂົ ັ້າໃສ່ໃນບດົລາຍງານຂອງລດັຖະບານ.  
 

ການເຮດັວຽກຮ່ວມກບັກຸ່ມຂະແຫນງການ  

ດັ່ ງທີ່ ພວກເຮາົສາມາດສງັເກດເຫນັໃນແຜນວາດໂຄງຈດັຕັ ັ້ງຂ ັ້າງເທງິນີ ັ້, LCCO ຄາດຄະເນວ່າຈະມ ີ9 ກຸ່ມການເຮດັວຽກຂະແໜງການ ໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ຕ ັ້ອງມ ີ1 ອງົການ NPA ເປນັລກັໃນການ
ນ າພາຕາງໜັ້າກຸ່ມຂະແໜງການ ແລະ ຖ ກເລ ອກໂດຍສະມາຊກິຂອງຫ ັ້ອງການປະສານງານ. LCCO ສະເຫນວ່ີາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງລດັຖະບານສາມາດຕດິຕ ່ ໂດຍກງົກບັຜູ ັ້ຕາງຫນ ັ້າຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຂະແໜ
ງການເຮດັວຽກ ໃນເວລາມຄີວາມຈ າເປນັ. 
 

ລາຍງານຄວາມຄ ບໜັ້າການດ າເນນີງານ ໃນການສັ້າງຕັ ັ້ງເປນັສະຫະພນັ CSO  
ທ່ານ ສສີະຫວັດ ໄດ ັ້ອະທບິາຍວ່າ ໃນດ າລດັສະບບັປບັປຸງໃໝ່ ເລກທ ີ238/ລບ ວ່າດ ັ້ວຍສະມາຄມົ ແລະ ມູນນທິ ິໄດ ັ້ໃຫ ັ້ພ ັ້ນທີ່ ຂອບເຂດ ໃນການສັ້າງຕັ ັ້ງສະຫະພນັ ແລະ LCCO ໄດ ັ້ຮ່ວມກນັກບັ
ສະມາຊກິປກຶສາຫາລ ຢາງເປນັທາງການ ໃນເດ ອນເມສາ 2018 ເພ ່ ອປະເມນີຜນົໄດ ັ້ຜນົເສຍ. ມສີະມາຊກິຈ ານວນ 30 ທ່ານ ເຫນັດສີ ບຕ ່ ຄົ ັ້ນຄວ ັ້າ ເພ ່ ອຊອກຮູ ັ້ສະຖານະພາບທາງດ ັ້ານກດົຫມາຍ ແລະ 
ປກຶສາຫາລ ກບັສູນກາງແນວລາວສັ້າງຊາດ (LFND). ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ ັ້ມກີານປກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັການຕັ ັ້ງຊ  ໂດຍມ ີ4 ຊ ່  ໄດ ັ້ຍກົຂຶ ັ້ນມາ ເຊິ່ ງມເີນ ່ ອໃນ ແລະ ຄວາມໝາຍແຕກຕ່າງກນັ ຄ : ສະມາຄມົ 
CSO ລາວ, ສະຫະສະມາຄມົ CSO ລາວ, ສູນ CSO ລາວ, ສະຫະພນັ CSO ລາວ, ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນເດ ອນເມສາທີ່ ຜ່ານມາໄດ ັ້ປກຶສາຫາລ ລະອຽດບນັດາຕວົເລ ອກຕ່າງໆ ແລະ ລງົ
ຄະແນນສຽງ ໃນເວລາຕ ່ ມາ. ໃນທີ່ ສຸດກ ໄດ ັ້ຕດັສນິໃຈວ່າ LCCO ຈະຖ ກສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂຶ ັ້ນເປນັສະຫະພນັ CSO ລາວ. ຂັ ັ້ນຕອນຕ ່ ໄປນີ ັ້ແມ່ນຈະ ໄດ ັ້ປກຶສາຫາລ ກບັສູນກາງແນວລາວສັ້າງຊາາດ LFND ເພ ່ ອ
ຊອກຫາຊ່ອງທາງໃນການຈດົທະບຽນໃຫັ້ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົຫມາຍ ຄ : 

- ການຍ ່ ນຄ າຮ ັ້ອງເຖງີສູນກາງແນວລາວສັ້າງຊາດ LFND ເພ ່ ອທບົທວນຄ ນໃຫ ັ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງແນວລາວສັ້າງຊາດ LFND; 
- ສູນກາງແນວລາວສັ້າງຊາດ LFND ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ MoHA ຈະປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມອະນຸມດັ ໃນຂັ ັ້ນສຸດທ ັ້າຍໂດຍອງີຕາມຄ າແນະນ າ ແລະ ຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຮູບແບບຂອງ

ສະຫະພນັ CSO; 
- ສູນກາງແນວລາວສັ້າງຊາດ LFND ຈະຈດັກອງປະຊຸມກບັ LCCO, ບນັດາສະມາຊກິ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາອ ່ ນໆ ເພ ່ ອປກຶສາຫາລ ລາຍລະອຽດ ໃນການຕກົລງົ. 
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ໃນປດັຈບຸນັ, ອງົການ NPA  ຜູ ັ້ທີ່ ຢູ່ໃນຂະບວນການລງົທະບຽນສາມາດຂ ເປນັສະມາຊກິ ແລະ ເປນັຜູ ັ້ສງັເກດການໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ, ແຕ່ບ ່ ມສີດິໃນການລງົຄະແນນສຽງຮບັຮອງ. ກອງເລຂາ 
LCCO ສະເໜວ່ີາ ເມ ່ ອ LCCO ເປນັອງົການ ທີ່ ຈດົທະບຽນຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍແລັ້ວ LCCO ຈະສາມາດເຮດັວຽກຮ່ວມກບັອງົການ NPA ທີ່ ກ າລງັລງົທະບຽນ. ພາລະບດົບາດຂອງ LCCO ກ 
ຈະສາມາດໃຫັ້ຄ າແນະນ າອງົການ NPA ໃນຂະບວນການລງົທະບຽນ ໃຫ ັ້ເປນັອງົການທີ່ ຖ ກຕ ັ້ອງຕາມກດົໝາຍໄດ ັ້. 
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ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າຄດິເຫນັ 

1- ສະມາຊກິຈະ ໄດ ັ້ຮບັການອະນຸມດັດ ັ້ວຍວທິໃີດ ແລະ ຕ ັ້ອງມມີາດຖານເງ  ່ອນໄຂແນວໃດແດ່? ສະມາຊກິຕ ັ້ອງມກີານເຄ ່ ອນໄຫວແນວໃດ ແລະ ມຄີວາມ
ສ າພນັກບັ LCCO ແນວໃດບ  ? 

ສະມາຊກິທີ່ ມສີກັກະຍະພາບແມ່ນເຊ ັ້ອເຊນີແມ່ໃຫ ັ້ຂຽນສະໝກັຕາມແບບຟອມ ແລະ ຄະນະກ າມະການຈະອະນຸມດັບນົພ ັ້ນຖານລະບຽບການ ໃນການເປນັ
ສະມາຊກິໃຫມ່.  

2- ຈດຸປະສງົເປົ ັ້າຫມາຍ ຂອງການກາຍເປນັສະຫະພນັ ແມ່ນຫຍງັ? ທ່ານຕ ັ້ອງການທີ່ ຈະເອາົອງົການ CSOs ທງັໝດົໃນລາວ ໃຫ ັ້ຢູ່ພາຍໃຕ ັ້ສະຫະພນັບ ? 
ພວກເຮາົບ ່ ໄດ ັ້ມເີປົ ັ້າຫມາຍເອາົທງັໝດົອງົການ CSOs. ອງົການ CSO ແມ່ນຖ ກເຊນີເຂົ ັ້າຮ່ວມບນົພ ັ້ນຖານຄວາມສະຫມກັໃຈ, ດັ່ ງນັ ັ້ນ, ມນັບ ່ ຈ າເປນັຕ ັ້ອງມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນກດິຈະກ າ ແລະ ການສນົທະນາກ່ຽວກບັສະຫະພາບ CSO ລາວ. 

3. ສງັເກດເຫນັວ່າການເຂົ ັ້າຮ່ວມຂອງອງົການ NPA ໃນກອງປະຊຸມ CSWG ຄັ ັ້ງນີ ັ້ແມ່ນມນີ ັ້ອຍ ມພີຽງ 13 ອງົການ NPA, ເຫດຜນົຫຍງັ ຄ ມນີ ັ້ອຍແທັ້ 
ຫ ັ້ອງການ LCCO ໄດ ັ້ປະສານງານຕດິຕ ່ ສະມາຊກິຕນົແລ ັ້ວບ ່ ? 

LCCO ໄດ ັ້ປະສານງານຫາ ກອງເລຂາ CSWG. ເຊິ່ ງໄດ ັ້ຮບັຄ າຕອບມາວ່າ ຈະມກີານປກຶສາຫາລ ກບັ LCCO ກ່ອນກອງປະຊຸມຈະໄດ ັ້ຈດັຂຶ ັ້ນຢ່າງໜັ້ອຍ ພາຍ
ໃນໄລຍະເວລາ 2 ອາທດິກ່ອນກອງປະຊຸມ CSWG ຈະຈດັຂຶ ັ້ນ ແຕ່ວ່າວາລະກອງປະຊຸມສະບບັພາສາລາວທີ່ ສງົມາແມ່ນໄລຍະເວລາສັ ັ້ນ. 

4. ຕາມການສງັເກດກ່ຽວກບັຍຸດທະສາດ 3 ປ ີຂອງ LCCO ນັ ັ້ນ ຄວນຈະເປນັແຜນການ, ຍຸດທະສາດຄວນຈະເຊ ່ ອມໂຍງກບັວໄິສທດັຂອງ LCCO 
ແລະ ສ ັ້າງເປນັໄລຍະເວລາ 5 ປຂີຶ ັ້ນໄປ. 



ໜ່ວຍງານວຊິາກນອງົກນຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ (CSWG) 2018 
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5. ກຸ່ມການເຮດັວຽກແມ່ນກຸ່ມເຮດັວຽກຕາມຫວົຂ ັ້ຕ່າງໆຫ າຍກ່ວາກຸ່ມເຮດັວຽກຕາມຂະແໜງການ. ມນັຈະມຄີວາມກ່ຽວຂັ້ອງກບັການປບັຫວົຂ ັ້ຕ່າງ/
ດດັແກ ັ້ຊ ່ /ຫວົຂ ັ້ຕ່າງໆ? ຫນັ້າທີ່ ຫ ກັຂອງພວກເຂາົແມ່ນຫຍງັ? ມຄີວາມສ່ຽງທີ່ ຈະຊ ັ້າກບັກຸ່ມວຽກງານທີ່ ມຢູ່ີແລ ັ້ວບ  ເຊັ່ ນກຸ່ມເຄ ອຂ່າຍບດົບາດຍງິຊາຍ. 

ພາລະບດົບາດ ແລະ ຫນ ັ້າທີ່ ຂອງກຸ່ມເຮດັວຽກເຫ ົ່ ານີ ັ້ ແມ່ນເພ ່ ອສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງ LCCO ແລະຍງັເປນັການສ ັ້າງຄວາມສາມາດດັ້ານວຊິາການຂອງ
ອງົການ NPA ອກີດ ັ້ວຍ. ການສັ້າງບນັດາ 9 ກຸ່ມເຮດັວຽກນີ ັ້ ແມ່ນເປນັສີ່ ງໃໝ່ ແລະ ເຫນັດໃີນກອງປະຊຸມໃນເດ ອນເມສາ 2018, ສະນັ ັ້ນການປ່ຽນແປງແມ່ນຍງັ
ສາມາດປ່ຽນແປງໄດ ັ້ອກີ.   

6. ການລງົທະບຽນເປນັສະຫະພນັ ຈະມຫີຍງັປ່ຽນແປງບ  ກ່ຽວກບັການພວົພນັກບັລດັຖະບານ ແລະ ຈະມກີານພວົພນັກບັແນວລາວສັ້າງຊາດແນວໃດ? 
ສະມາຊກິ LCCO ຈະໄດ ັ້ຮບັຜນົປະໂຫຍດຫຍງັແດ່? LCCO ໄດ ັ້ປະເມນີຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກບັດ ັ້ານດດີ ັ້ານອ່ອນແລັ້ວບ ່  ເພ ່ ອສະເໜໃີຫ ັ້ສະມາຊກິຮບັຮູ ັ້
ນ າ? 

ເຫດຜນົສ າລບັ LCCO ໃນການຮ່ວມມ ກບັແນວລາວສັ້າງຊາດ ແມ່ນຍ ັ້ອນວ່າດ າລດັດັ່ ງກ່າວໃຫ ັ້ໂອກາດຄວາມເປນັໄປໄດ ັ້ຂອງການເປນັຄູ່ຮ່ວມງານຂອງເຄ ່ ອຂ່າຍ
ອງົການ CSO ລາວ ແລະ ສະມາຊກິ LCCO ເຊ ່ ອຢ່າງຈງິຈງັວ່າ ການຮ່ວມມ ກບັລດັຖະບານຈະເປນັການອ ານວຍຄວາມສະດວກທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ ັ້ຄູ່ຮ່ວມງານອງົການ 
CSO. ແລະ ສູນກາງແນວລາວສັ້າງຊາດກ ່  ໄດ ັ້ຢ ນຢນັ ໃນການສະຫນບັສະຫນນູການສັ້າງຕັ ັ້ງສະຫະພນັ CSO ລາວ. 

  

 ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ CSO ລາວ ໃນເວທປີະຊາຊນົອາຊຽນ / AEPF 

________________________________________________________ 

ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ CSO ລາວ ໃນເວທປີະຊາຊນົອາຊຽນ APF ປ ີ2017 ໃນເມ ອງ Manila 
 

ທ່ານ ນາງ ນລິາ, ຜູ ັ້ຈດັການໂຄງການຂອງສະມາຄມົ LDA ໄດ ັ້ສະເໜຂີ ັ້ມູນບາງຢ່າງກ່ຽວກບັການກະກຽມ ແລະ ຄວາມພັ້ອມຂອງຜູ ັ້ຕາງຫນ ັ້າ CSO ລາວ ຈ ານວນ 29 ທ່ານ ເພ ່ ອເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ
ເວທປີະຊາຊນົອາຊຽນ APF ຢູ່ Manila ໃນປ ີ2017 ແລະ ການກະກຽມເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເວທປີະຊາຊນົອາຊຽນ APF ທີ່ ຈະຈດັຂຶ ັ້ນຢູ່ປະເທດສງິກະໂປ ໃນເດ ອນພະຈກິປ ີ2018. 
ໃນປນີີ ັ້ມຄີ າຂວນັ "ບນົພ ັ້ນຖານຂອບເຂດຊາຍແດນ: ການເສມີຂະຫຍາຍຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງຂອງປະຊາຊນົນັ ັ້ນກ ່ ຄ , ມຄີວາມສະເຫມພີາບ ແລະ ມະນຸດສະທ າໃນປະເທດອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ັ້" ໂດຍມ ີ
5 ຫວົຂ ັ້ສນົທະນາ ເຊັ່ ນ a) ຮ່ວມມ  ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການອ ານາດ b) ການເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍແຮງງານ ແລະ ການເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍທີ່ ຫລາກຫລາຍຮູບແບບ c) ສນັຕພິາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງມະນຸດ d) 
ຊວິດິທີ່ ມຄຸີນຄ່າ ກຽດສກັສ ີe) ສດິທມິະນຸດ ແລະ ການເຂົ ັ້າເຖງິຄວາມຍຸຕທິ າ. ກອງປະຊຸມ APF ຢູ່ນະຄອນຫ ວງມະນລີາ ໄດ ັ້ລວມເອາົບນັດາຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມຫ າຍກວ່າ 800 ຄນົ. 
ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມຈາກປະເທດລາວ ໄດ ັ້ຮບັການຊ່ວຍເຫລ ອ ແລະ ຝກຶອບົຮມົຈາກເລຂາທກິານ APF ຂອງພາກພ ັ້ນກ່ຽວກບັປະຫວດັຄວາມເປນັມາ ແລະ ຈດຸປະສງົຂອງກອງປະຊຸມເວທປີະຊາຊນົອາຊຽນ, 
ວທິກີານກະກຽມ ແລະ ນ າສະເຫນບີດົລາຍງານສ າລບັກອງປະຊຸມລະດບັພາກພ ັ້ນນີ ັ້. ໃນປນີີ ັ້ທມີນກັຂ່າວໄດ ັ້ລວມເອາົເຫດການ ແລະ ຜະລດິເປນັຮູບເງາົສັ ັ້ນ: 



ໜ່ວຍງານວຊິາກນອງົກນຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ (CSWG) 2018 

 ກອງປະຊຸມ, ມຖຸີນາ 2018, ທີ່ ໂຮງແຮມວຽງຈນັພລາຊາ 

 

ທ່ານ ນາງ ນລີາ ນ າສະເຫນ ີສິ່ ງທ ັ້າທາຍ ແລະ ຂ ັ້ສະເຫນແີນະນ າສ າລບັການເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເວທປີະຊາຊນົອາຊຽນ ທີ່ ຈະຈດັຂຶ ັ້ນໃນປະເທດສງິກະໂປ 2018 ນີ ັ້. ດັ່ ງລະອຽດລຸ່ມນີ ັ້: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ຄ າແນະນ າ ໃນການກະກຽມ ເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃນຕ ່ ໜ ັ້າ :  
 

• ຕັ ັ້ງຄະນະກ າມະການປະສານງານລວງຫນ ັ້າ ແລະ ກ ານດົເອາົກ ລະນສີກຶສາ, ການປະຕບິດັທີ່ ດກ່ີຽວກບັບນັຫາດ ັ້ານວຊິາການເພ ່ ອແລກປ່ຽນ/ ແບ່ງປນັໃນກອງປະຊຸມ ACSC / APF, ແລະກ 
ກ ່ ຕ ັ້ອງມກີານແບ່ງຄວາມຮບັຜດິຊອບ ແລະ ຫນ ັ້າທີ່ ຂອງຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄນົ;  

• ເຊ ັ້ອເຊນີ ຜູ ັ້ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ເພ ່ ອຊ່ວຍເຫລ ອການສັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ ແລະ ຝກຶກ່ຽວກບັການກະກຽມການນ າສະເຫນ,ີ ທບົທວນຈດຸສ າຄນັສ າລບັການສນົທະນາ ແລະ ທກັສະ ໃນການ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ເພ ່ ອຈະກາຍເປນັຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມທີ່ ມຄີວາມສາມາດຫັ້າວຫນັ ໃນເວລາເຂົ ັ້າຮ່ວມແຕ່ລະຫວົຂ ັ້ຂອງການປກຶສາຫາລ  
 

ສິ່ ງທ ັ້າທາຍ   

 

ການເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລະດບັພາກພ ັ້ນ 
ການໃຫັ້ຂ ັ້ມູນໂດຍຫຍ ັໆ້ ຈາກຄະນະກ າມະການ APF ລາວ ກ່ຽວກບັການເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນກອງ
ປະຊຸມ ໃນແຕ່ລະຫວົຂ ຍງັບ ່ ຈະແຈ ັ້ງ / ມຜູີ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມຈ ານວນຫລາຍຄນົທີ່ ມາຈາກຫລາຍປະເທດ 
ເພ ່ ອໃຫ ັ້ເປນັພ ັ້ນທີ່ ສ າລບັກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຮ່ວມກນັ. 

 ການສ ່ ສານ ແລະ ຄ າແນະນ າຈາກຄະນະກ າມະການຈດັຕັ ັ້ງກອງປະຊຸມຂອງປະເທດເຈົ ັ້າພາບກ ່ ບ ່ ມ ີ
ຄວາມຊດັເຈນ: ສະຖານທີ່ ຫ ັ້ອງປະຊຸມ, ການຈດັວາງວາລະກອງປະຊຸມສ າລບັຜູ່ບນັຍາຍ, ສິ່ ງອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກ ອ ່ ນໆ ... 

ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມ : ຜູ ັ້ບນັຍາຍພເິສດຂອງລາວ ກ ານດົເອາົແຕ່ຈດຸທີ່ ສ າຄນັທີ່ ຈະຍກົຂ ັ້ນນ າສະເໜໃີຫ ັ້ເໝາະກບັເວລາທີ່ ສັ ັ້ນໆ 
 ການສ ່ ສານພາສາອງັກດິ ແຕ່ຍງັມບີນັຫາກ່ຽວກບັທກັສະໃນການແປພາສາ ໃນເວລາການສນົທະນາ

ດ ັ້ານວຊິາການ 

 ຄວາມຫມັ ັ້ນໃຈໃນການເວົ ັ້າໃນເວທສີາທາລະນະທົ່ ວໄປ 
 ລະດບັຄວາມຮູ ັ້ດ ັ້ານວຊິາການກ່ຽວກບັຫວົຂ ັ້ທີ່ ຍກົຂຶ ັ້ນມານ າສະເໜ ີແລະ ສະພາບແວດລັ້ອມທາງ

ດ ັ້ານການເມ ອງໃນລະດບັພາກພ ັ້ນ 
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• ວ່າຈ ັ້າງ ພາສາແປ່ ຜູ ັ້ທີ່ ມປີະສບົການ ໃນການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ກບັຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມທງັຫມດົ ແລະ ວາງແຜນສະໜອງຫູຟງັໃຫ ັ້ພຽງພ ; 
• ລວບລວມທນຶສະໜບັສະໜນູລ່ວງຫນ ັ້າ ເພ ່ ອຮບັໃຊ ັ້ໃນການກະກຽມ ແລະ ຮບັປະກນັດ ັ້ານເນ ່ ອໃນ ແລະ ມປີະສດິທພິາບສູງ ໃຫ ັ້ແກ່ການເຂົ ັ້າຮ່ວມຂອງຄະນະຜູ ັ້ແທນລາວໃນລະຫວ່າງກອງ

ປະຊຸມ APF /AEPF. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບດົຮຽນຖອດຖອນໄດັ້   

 

ການປກຶສາຫາລ ດ ັ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສ ັ້າງສະພາບແວດ
ລັ້ອມອ ານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ ັ້ກບັອງົການ CSOs 

ບນັຫາສງັຄມົທີ່ ເກດີຂ ັ້ນ ໃນບນັດາ 11 ປະເທດອາຊຽນ 
 
 

 ຊ່ອງວ່າງ ທີ່ ເກດີຂ ັ້ນໃນສງັຄມົຂອງປະເທດອາຊຽນ: ຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມທຸກຍາກທີ່ ສຸດ, 
ຄວາມຮງັມ ີແລະ ຄວາມທຸກຍາກ  

  

 ບນັຫາຊາຍແດນ ແລະ ການແກ ັ້ໄຂທາງການເມ ອງທີ່ ໄດ ັ້ນ າມາໃຊ ັ້ 
 ເຮດັ ໃຫ ັ້ມກີານເສ ່ ອມໂຍງລະຫ່ວາງນະໂຍບາຍລະດບັພາກພ ັ້ນ ແລະ ກອບນະໂຍບາຍລະດບັ

ປະເທດ ແລະ ໃຫ ັ້ຄ າແນະນ າເພີ່ ມຕ ່ ມກ່ຽວກບັການຮ່ວມກນັຖະແຫລງການອງົການ CSOs 
ຂອງປະເທດອາຊຽນ ແລະ ການຕດິຕາມຊຸກຍູ ັ້ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ  

ທກັສະດັ້ານວຊິາການ  ການກະກຽມ ບດົສະເໜ ີ/ ທກັສະການອ ານວຍຄວາມສະດວກ  
 ການປະຕບິດັທີ່ ດ ີທໄີດ ັ້ຈາກອງົການ CSOs ຂອງປະເທດອາຊຽນ: ການປກົປັ້ອງສິ່ ງແວດລັ້ອມ, 

ແຮງງານ ແລະ ການເຄ ່ ອນຍ ັ້າຍ, ຊວິດິ ແລະ ຄຸນຄ່າກຽດສກັສ,ີ ກນົໄກການປກົປັ້ອງສງັຄມົໃນ
ບນັດາປະເທດອາຊຽນ 

 ການສັ້າງເຄ ່ ອຂ່າຍກບັອງັການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົໃນບນັດາປະເທດອາຊຽນ. 
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 ບດົສະເໜ ີສາມາດເຂົ ັ້າເບີ່ ງໄດ ັ້ທີ່ນີ ັ້ : 

APF2017_LaoCSO 

participation.pdf
 

 ວດິໂີອສງັລວມການເຄ ່ອນໄຫວ ແມ່ນມໃີຫ ັ້ຖັ້າທ່ານສນົໃຈທີ່ ຢູ່ໃນເວບໄຊ ກໂູກ (Google)  
https://drive.google.com/open?id=1lrVZr7zYU3NyVendDMU9d63sQsDf4BhZ  
  

ສະພາບການກະກຽມເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເວທປີະຊາຊນົອາຊຽນ APF 2018 ຢູ່ປະເທດສງິກະໂປ  

ກອງປະຊຸມ AFP ທີ່ ຈະຈດັຂຶ ັ້ນຢູ່ປະເທດສງິກະໂປຈະເຊນີຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມທງັໝດົພຽງ 300 ຄນົ ຈາກພາກພ ັ້ນນີ ັ້ເທົ່ ານັ ັ້ນ ນີ ັ້ຖ ກວ່າເປນັການເຂົ ັ້າຮ່ວມໜັ້ອຍຫລາຍ ເມ ່ ອທຽບກບັຄັ ັ້ງທີ່ ຜ່ານມາ. ຄະນະກ າ
ມະການ APF ຈະແຕ່ງຕັ ັ້ງ ແລະ ປກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັບຸກຄນົທີ່ ເຫມາະສມົທີ່ ຈະເຂົ ັ້າຮ່ວມການສນົທະນາໃນກອງປະຊຸມທີ່ ສງິກະໂປ. ມຜູີ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶ 3 ອງົການ ໄດ ັ້ຢ ນຢນັຈະໃຫັ້ການສະຫນບັສະຫນນູ
ທນຶ ແລະ ເລຂາຂອງ APF ກ ່ ຍງັລ ຖັ້າການຢ ນຢນັອກີ 2 ຜູ ັ້ໃຫ ັ້ທນຶຢູ່. 

ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າຄດິເຫນັ  

1- ອງົການ INGO ສາມາດເຂົ ັ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການນີ ັ້ໄດ ັ້ ແນວໃດ? ຂ ັ້ສະເຫນໃີຫ ັ້ປະກອບມພີະນກັງານລາວເຂົ ັ້າໃນການປກຶສາຫາລ , ກອງປະຊຸມກະກຽມຄວາມພັ້ອມ.  
ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງອງົການ INGO ກ ່ ແມ່ນສະຫນບັສະຫນນູທີ່ ເທົ່ າທຽມກນັກບັຈາກກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງປັ້ອງກນັຄວາມສະຫງົບ ແລະ ກ ່  ໄດ ັ້ຖ ກເຊ ັ້ອເຊນີໃຫ ັ້ເປນັຜູ ັ້ສງັເກດ
ການໃນລະຫ່ວາງການກະກຽມຄວາມພັ້ອມ ແລະ ຖາມຄ າຖາມຄວາມຄ ບໜັ້າ ໃນກອງປະຊຸມ. ມນັມຄີວາມຈ າເປນັທີ່ ຈະມພີະນກັງານອງົການຈດັຕັ ັ້ງສາກນົທີ່ ຢູ່ຄຽງຂ ັ້າງພວກເຮາົ ເພາະ
ພວກເຮາົຈ າເປນັຕ ັ້ອງສ ັ້າງຄວາມສາມາດແນວໃດກ່ຽວກບັການແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫນັ ແລະ ທກັສະໃນການນ າສະເຫນ.ີ 

2- ບູລມິະສດິສ າຄນັທີ່ ສຸດ ເພ ່ ອໃຫ ັ້ມກີານມສ່ີວນຮ່ວມຢ່າງເຕມັທີ່  ແມ່ນການນ າເອາົຜູ ັ້ແປພາສາມ ອາຊບີເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ. 
 

 

 

 ກອງປະຊຸມ 2030 ສ າລບັ SDG ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມຂອງ CSOs ໃນການທບົທວນຄ ນແບບສະຫມກັໃຈ  
________________________________________________________ 

 

https://drive.google.com/open?id=1lrVZr7zYU3NyVendDMU9d63sQsDf4BhZ
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ຄ ດັ່ ງທີ່ ເປນັສ່ວນຫນຶ່ ງຂອງກນົໄກການຕດິຕາມ ແລະ ການທບົທວນຄ ນແຜນປະຕບິດັງານຍຸດທະສາດປ ີ2030 ການປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ SDG ຂອງ ສປປລາວ ໄດ ັ້ມກີານສະ
ໜບັສະໜນູໃຫັ້ດ າເນນີການທບົທວນຄ ນກ່ຽວກບັຄວາມຄ ບຫນ ັ້າການປະຕບິດັ SDG ແລະ ຜນົກະທບົທີ່ ເກດີຂ ັ້ນສ າລບັພາກລດັ. ບດົລາຍງານດັ່ ງກ່າວ ໄດ ັ້ຮ່າງຂ ັ້ນໂດຍລດັຖະບານ ທີ່ ຈະເປນັຂ ັ້ມູນ
ພ ັ້ນຖານສ າລບັກອງປະຊຸມທາງດ ັ້ານການເມ ອງໃນລະດບັສູງທີ່ ຈດັຂຶ ັ້ນຢູ່ນະຄອນນວິຢອກ ໃນເດ ອນກ ລະກດົ 2018. ການທບົທວນນີ ັ້ແມ່ນການນ າພາ ໂດຍພາກລດັ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມຂອງຫ າຍໆຄູ່
ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ ເປນັໄປໄດ ັ້. ການທບົທວນຄ ນນີ ັ້ມຈີດຸປະສງົເພ ່ ອສ ັ້າງຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນປະສບົການ ແລະ ຄວາມສ າເລດັ ແຕ່ຍງັມສີິ່ ງທ ັ້າທາຍ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດັ້ ພ ັ້ອມກບັ
ແນວຄວາມຄດິເພ ່ ອການສະຫນບັສະຫນນູ ໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັງານຍຸດທະສາດປ ີ2030. ການທບົທວນ ໃນປນີີ ັ້ ຍງັເປນັໂອກາດໃນການກະຕຸກຊຸກຍູ ັ້ຄູ່ຮ່ວມປະຕບິດັງານຫລາຍ
ພາກສ່ວນໃຫັ້ການສະຫນບັສະຫນນູ ແລະ ຍກົລະດບັຄວາມຮ່ວມມ ທີ່ ສ າຄນັຂ ັ້ນກວ່າເກົ່ າກບັອງົການ CSOs. 
 ບດົສະເໜທີີ່ ເປນັພາສາລາວ ສາມາດເຂົ ັ້າເບີ່ ງໄດ ັ້ທີ່ນີ ັ້: 
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ຄວາມຄດິເຫນັຂອງ LCCO ທີ່ ແລກປ່ຽນໃນມຸມມອງຂອງ VRN  

LCCO ໄດ ັ້ລວບລວມເອາົສະມາຊກິໃນວນັທ ີ26 ແລະ 27 ເດ ອນເມສາ ເພ ່ ອຮ່າງຂ ັ້ສະເຫນແີນະນ າທີ່ ຈະໄປແລກປ່ຽນກບັລດັຖະບານ (MOFA ແລະ MPI). ຫັ້ອງການ LCCO ໄດ ັ້ຮບັການ
ຊ່ວຍເຫລ ອໂດຍອງົການ NGO ປະເທດໄທ ເພ ່ ອຮຽນຮູ ັ້ເພີ່ ມເຕມີກ່ຽວກບັຂອບເຂດຂອງ VNR ໃນແຜນປະຕບິດັງານຍຸດທະສາດປ ີ2030 ເພ ່ ອບນັລຸ SDG ແລະ ວທິກີານຮ່ວມກນັຮ່າງບດົລາຍ
ງານສະແດງຄວາມສນົໃຈກ່ຽວກບັສິ່ ງທ ັ້າທາຍຕ່າງໆຕ ່ ການປະຕບິດັງານລດັຖະບານ. 
 ອງົການ CSO ລາວມຄີ າສະເໜແີນະນ າຕ ່ ກບັ MoHA ແລະ MPI ກ່ຽວກບັການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັ SDGs. 
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ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າຄດິເຫນັ  

1- ພະນກັງານຂອງອງົການ UNDP ລາຍງານຕ ່ ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມວ່າ ນອກເຫນ ອຈາກ 17 ເປົ ັ້າຫມາຍລວມສາກນົແລ ັ້ວ ລດັຖະບານລາວໄດ ັ້ສະເໜຄີວາມເປນັມາຂອງລາວທີ່ ໄດ ັ້
ຕກົລງົໃນປ ີ2016 ກ່ຽວກບັ SDG ແຫ່ງຊາດ ເພ ່ ອຫ ຸດຜ່ອນຜນົກະທບົຂອງລະເບດີບ ່ ທນັແຕກຕ ່ ການພດັທະນາຂອງປະເທດ ຄ  SDG ທ ີ18 ຂອງ ສປປ ລາວ.  
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 ກອງປະຊຸມ, ມຖຸີນາ 2018, ທີ່ ໂຮງແຮມວຽງຈນັພລາຊາ 

 

 ການຕດິຕາມການປະຕບິດັ ດ າລດັ 238 ວ່າດ ັ້ວຍສະມາຄມົ  

 

ກອງເລຂາ INN ໄດ ັ້ສະເໜກີານປບັປຸງການປະຕບິດັງານທີ່ ນ າໂດຍເຄ ່ ອຂ່າຍອງົການ INGO ເພ ່ ອຮ່ວມໃນການປກຶສາຫາລ ກບັຄູ່ຮ່ວມງານຈາກລດັຖະບານກ່ຽວກບັການຊີ ັ້ແຈງບນັດາມາດຕາຕ່າງຂອງ
ດ າລດັ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນມາດ 55 ທີ່ ເວົ ັ້ ັ້າເຖງີການຮບັທນຶຊ່ວຍເຫລ ອ, ວດັຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ໂດຍສະມາຄມົ. ກດົລະບຽບສະບບັຮ່າງສ າລບັມາດຕາ 55 ໄດ ັ້ຮບັໃນເດ ອນກຸມພາກ່ອນ
ກອງປະຊຸມການຮ່ວມມ ພດັທະນາ ທີ່ ຈດັຂ ັ້ນໂດຍກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ກອງປະຊຸມຈດັຂ ັ້ນທຸກ 2-3 ປ ີໂດຍມຈີດຸປະສງົທບົທວນການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ INGOs ແລະ MoFA ເພ ່ ອເສມີສ ັ້າງ
ສະພາບແວດລັ້ອມໃນການເຮດັວຽກງານ ແລະ ການດ າເນນີງານສ າລບັ INGOs. ດ າລດັ 238 ແລະ ຂ ັ້ກ ານດົລະບຽບສະບບັຮ່າງສ າລບັມາດຕາ 55 ໄດ ັ້ມກີານສະເໜຂີຶ ັ້ນຢູ່ໃນກອງປະຊຸມໂດຍຜູ ັ້ກ່ຽວ
ຂ ັ້ອງຕ່າງໆ (NPAs, INGOs, DPs). 
ເຄ ອຂ່າຍ INGO ແລກປ່ຽນຄວາມຄດິເຫນັ (ຕດິຄດັລຸ່ມນີ ັ້) ກບັ MOFA ແລະ DP ກ່ຽວກບັຂ ັ້ກ ານດົລະບຽບສະບບັຮ່າງສ າລບັມາດຕາ 55. ຄ າຄດິເຫນັສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັເຖງິທດັສະນະຂອງບນັດາ
ອງົການ INGO: 
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ເຄ ອຂ່າຍ INGO ໄດ ັ້ຮບັການສະຫນບັສະຫນນູຈາກບນັດາຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາ ແລະ ພຈິາລະນາວ່າຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກນັທີ່ ນ າໄປສູ່ຜນົໄດ ັ້ຮບັ ແລະ ການເປດີການປກຶສາຫາລ ກບັ MoFA ເພ ່ ອ
ປກຶສາຫາລ ກ່ຽວກບັບນັດາຈດຸທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການຮ່ວມມ ຂອງອງົການ INGO/NPA. ເຄ ່ ອຂ່າຍ INGO ໄດ ັ້ພບົກບັ MOFA ໃນເດ ອນມຖຸິນາ 2018 ຊຶ່ ງເປນັສ່ວນໜ ່ ງຂອງກອງປະຊຸມທີ່ ບ ່ ເປນັທາງ
ການປະຈ າໄຕມາດ ຊຶ່ ງໄດ ັ້ນ າເອາົມາດຕາ 55 ມາປກຶສາຫາລ  ແລະ MoFA ມຸ່ງຫມັ ັ້ນທີ່ ແບ່ງປນັສົ່ ງຂ ັ້ກ ານດົລະບຽບສ າລບັມາດຕາ 55 ທີ່ ເປນັສະບບັສມົບູນໃຫ ັ້ ໃນເດ ອນກ ລະກດົ 2018. ໃນກອງ
ປະຊຸມໄດ ັ້ມກີານເຊນີຜູ ັ້ຕາງຫນ ັ້າອງົການ NPA ໃຫັ້ແລກປ່ຽນປະສບົການທົ່ ວໄປຂອງພວກເຂາົກ່ຽວກບັຂະບວນການລງົທະບຽນໃຫມ່. ນາງ Lola ໄດ ັ້ຖາມວ່າ NPA ຕັ້ອງໄດ ັ້ປະຕບິດັຕາມຂະບວນ
ການຕາມກອບກດົຫມາຍໃຫມ່ບ  ແລະ ໃນກ ລະນນີີ ັ້ ຖັ້າແບບຟອມ ແລະ ຮ່າງແບບຟອມແມ່ນມອບໃຫັ້ໂດຍກະຊວງພາຍໃນ MoHA ແລະ ອ ານາດການປກົຄອງທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງບ ? ແລະ ລະບຽບອ ່ ນທີ່
ກ່ຽວຂ ັ້ອງໃນລະດບັທ ັ້ອງຖິ່ ນ.  
ສິ່ ງທຕີ ັ້ອງປະຕບິດັ : ລວບລວມເອາົກຸ່ມວຊິາການເພ ່ ອຄົ ັ້ນຫາຊ່ອງທາງວທິກີານ ແລະ ປະມານ 1-2 ອງົການ ເພ ່ ອດ າເນນີການສ າຫ ວດອງົການ NPA ໃນປະສບົການທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງກບັການຂ ັ້ນທະບຽນ
ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ. ຜນົໄດ ັ້ຮບັຈະເປນັພ ັ້ນຖານສ າລບັການປກຶສາຫາລ ກບັກະຊວງພາຍໃນ MoHA. ແມ່ນ ໃຜ? 
LCCO ຮັ້ອງຂ ໃຫ ັ້ມກີອງປະຊຸມທີ່ ມອີງົການ NPA ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ MoHA ຢ່າງເປນັປກົກະຕ ິເພ ່ ອປກຶສາຫາລ ການດ າເນນີສະພາບແວດລັ້ອມຫວົຂ ັ້ ໃຫ ັ້ເປນັໄປຕາມກອງປະຊຸມຂອງ INGO-
MoFA ປະຈ າໄຕມາດທີ່ ໄດ ັ້ຈດັຂ ັ້ນຢູ່ແລ ັ້ວ. 
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ພກັທ່ຽງ 

ອບັເດດ ແຜນງານ/ໂຄງການ/ກດິຈະກ າເຄ ່ ອຂ່າຍ  

 ການສຸມໃສ່ວຽກງານສະພາແຫ່ງຊາດ 

__________________________________________ 

 

ທ່ານ ຄ າພນັ ພະນກັງານໂຄງການດັ້ານການປກົຄອງທີ່ ເຮດັວຽກກບັອງົການ Helvetas ໄດ ັ້ນ າສະເຫນກ່ີຽວກບັພາລະບດົບາດ, ສດິ ແລະ ຫນ ັ້າທີ່  ແລະ ການປະຕບິດັຫນ ັ້າທີ່ ວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ງ
ຊາດ (NA) ແລະ ການສ ັ້າງຕັ ັ້ງສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ (PPA) ໃໝ່. ບນັດາຄູ່ຮ່ວມງານຕ່າງໆກ າລງັສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພ ່ ອຍກົລະດບັຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊກິຂອງຕນົ ໂດຍມຈີດຸປະສງົ
ເພ ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງດ ັ້ານນຕິກິ າ, ການຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເປນັຕວົແທນຂອງພວກປະຊາຊນົ, ແລະ ໃນວາລະນີ ັ້ເປນັໂອກາດທີ່ ຈະຄົ ັ້ນຄວ ັ້າພາລະບດົບາດຂອງອງົ
ການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົຂອງພວກເຮາົ ໃນການສັ້າງ ແລະ ການຮບັຮອງເອາົກດົຫມາຍ. Helvetas ເຮາົກ າລງັສະໜອງໃນການສັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ PPA ໃນ 2 ແຂວງທດົລອງ 
(ຊງງຂວາງ ແລະ ບ ລຄິ າໄຊ), ອງົການ Oxfam ແລະ Asia foundation ກ ່ ກ າລງັເຮດັວຽກເພ ່ ອສະຫນບັສະຫນນູສະພາແຫ່ງຊາດ NA ເຊນັກນັ.  
 ສ າລບັຂ ັ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງບດົສະເໜ ີແມ່ນກດົເບີ່ ງເອກະສານລຸ່ມນີ ັ້:  

Roles and 

Mandates of NA and PPA for CSWG meeting Jun2018 up.pdf
 

ຄ າຖາມ ແລະ ຄ າຄດິເຫນັ 
1- ຂ ັ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກບັການພດັທະນາທີ່ ໄດ ັ້ປກຶສາຫາລ ກນັຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ NA ແລະ ສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ ມກີານສະໜອງໃຫັ້ແກ່ສາທາລະນະບ ່  ແລະ ຜ່ານຊ່ອງທາງ ໃດແດ່? 

, ສະພາແຫ່ງຊາດມເີວບັໄຊທຂ໌ອງຕນົເອງທີ່ ເປນັພາສາລາວ ແລະ ອງັກດິ: http://www.na.gov.la/index.php?lang=en  ແລະ ຫນງັສ ພມິຜູ ັ້ແທນປະຊາຊນົ ແມ່ນມຢູ່ີໃນພາສາລາວ. 
2- ເປນັຫຍງັການສ ັ້າງຕັ ັ້ງສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ PPA ເປນັການຫ ຸດຄວາມສາມາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ? 

ການສັ້າງຕັ ັ້ງສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງ PPA ແມ່ນເປນັການຮ ັ້ອງໃຫ ັ້ເພີ່ ມດ ັ້ານງບົປະມານເພ ່ ອຊ່ວຍປບັປຸງກງົຈກັ, ສ ັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກ່ພະນກັງານດັ່ ງກ່າວ ທີ່ ເປນັໄປໄດ ັ້ ແຕ່ເນ ່ ອງຈາກ
ງບົປະມານຈ າກດັ, ດັ່ ງນັ ັ້ນ NA ໃນລະດບັສູນກາງບ ່ ໄດ ັ້ມກີານສະໜອງງບົປະມານໃຫັ້ສະພາປະຊາຊນົຂັ ັ້ນແຂວງຢ່າງເຕມັສ່ວນ ເທົ່ າທີ່ ມນັຄວນຈະເປນັ. 

3- ແມ່ນຫຍງັຄ ຜນົສ າເລດັ ແລະ ຄວາມທັ້າທາຍທີ່ ສ າຄນັຂອງ PPA ເຖງິມ ັ້ນີ ັ້, ກະລຸນາແລກປ່ຽນຕວົຢ່າງທີ່ ເປນັຕວົຈງິ. 

http://www.na.gov.la/index.php?lang=en


ໜ່ວຍງານວຊິາກນອງົກນຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ (CSWG) 2018 

 ກອງປະຊຸມ, ມຖຸີນາ 2018, ທີ່ ໂຮງແຮມວຽງຈນັພລາຊາ 

 

ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ, PPA ໄດ ັ້ສະເຫນກີານຮ່າງກດົຫມາຍກ່ຽວກບັຢາປາບສດັຕູພ ດ, ກດົຫມາຍນີ ັ້ບ ່ ໄດ ັ້ມຜີນົບງັຄບັໃຊ ັ້. 
4- ການສງັເກດການໄດ ັ້ນ າເອາົຄວາມສນົໃຈຂອງຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມກ່ຽວກບັການເກບັກ າເອາົຂ ັ້ຮ ັ້ອງທຸກຜ່ານທາງໂທລະສບັສາຍດ່ວນ. ບນັຫາຕ່າງໆທີ່ ຍກົຂຶ ັ້ນມາໂດຍສ່ວນຕວົກ ່ ອາດຈະບ ່ ໄດ ັ້ຮບັການ

ນ າເອາົໄປພຈິາລະນາ ໂດຍບນັດາຜູ ັ້ຕາງຫນ ັ້າທີ່ ຢູ່ໃນ NA ເພາະວ່າພວກເຂາົກ ່ ເປນັພະນກັງານລດັຖະບານ. 5 ທ່ານນອກເໜ ອຈາກຈ ານວນສະມາຊກິ NA ຈ ານວນ 149 ທ່ານ ແມ່ນ
ຜູ ັ້ຕາງຫນ ັ້າຈາກອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ. ອາດຈະມຄີວາມຂດັແຍ່ງກນັທາງດ ັ້ານຜນົປະໂຫຍດ ໃນການສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫນັເຖງິການເຮດັວຽກຂອງພວກເຂາົເອງ ແລະ ການຂາດຄວາມເປນັ
ເອກະລາດໃນເວລາມກີານວເິຄາະສິ່ ງທ ັ້າທາຍທີ່ ເກດີຂ ັ້ນ. 

 

 ກອງປະຊຸມທບົທວນຄ ນ EU-NPA ທີ່ ເມ  ອງວງັວຽງ - ເດ ອນກຸມພາ 2019  
_________________________________________ 

ກໂິຕ ໄດ ັ້ແລກປ່ຽນລາຍລະອຽດກ່ຽວກບັກອງປະຊຸມທີ່ ຈດັຂ ັ້ນ ໂດຍ EU ຢູ່ເມ  ອງວງັວຽງ. ຈດຸປະສງົຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພ ່ ອເສມີຂະຫຍາຍການເປນັຄູ່ຮ່ວມມ ຂອງ EU ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ
ເພ ່ ອການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ. ກອງປະຊຸມນີ ັ້ໄດ ັ້ຮບັການອ ານວຍຄວາມສະດວກຈາກອງົການ Cord ແລະ ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມທງັຫມດົ 35 ຄນົ ເຂົ ັ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເປນັເວລາ 4 ມ ັ້. ຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງການ
ປກຶສາຫາລ ແມ່ນການສະຫນອງຂ ັ້ມູນຄວາມຮູ ັ້ໃຫ ັ້ກບັການທບົທວນເອກະສານແຜນຍຸດທະສາດຂອງ EU ຕ ່ ການສະຫນບັສະຫນນູອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ. ກໂິຕ ໄດ ັ້ຊີ ັ້ ັ້ແຈງຄວາມເຂົ ັ້າໃຈກ່ຽວກບັແຜນຕ ່
ໜ ັ້າຂອງ EU ຕ ່ ກບັ CSO ແລະ ອະທບິາຍວ່າຈະມກີານເນັ ັ້ນຫນກັໃສ່ເປນັພເິສດຄ ການເປນັເວທໃີນການສົ່ ງເສມີການສ ັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມທີ່ ເຫມາະສມົ ແລະ ການປກຶສາຫາລ ທາງດ ັ້ານນະໂຍບາຍ 
ເພ ່ ອເສມີສ ັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມການດ າເນນີງານສ າລບັ CSO ຢູ່ປະເທດລາວ ໃນລະດບັສູງ. ຫ ງັຈາກການນ າສະເໜໄີປໜັ້ອຍໜ ່ ງແລ ັ້ວ, ກໂິຕ ໄດ ັ້ສາຍວດິໂີອທີ່ ກ່ຽວກບັກອງປະຊຸມທມີຄີວາມຍາວ 15 
ນາທ.ີ ຊຶ່ ງວດິໂີອດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ ຈະມກີານສະໜອງໃຫັ້ ເມ ່ ອມວີດິໂີອດັ່ ງກ່າວສມົບຸນແລ ັ້ວ. 
ກໂິຕ ຍງັ ໄດ ັ້ກ່າວເພີ່ ມຕ ່ ມວ່າ ສະຫະພາບເອຮີບົ EU ຢູ່ປະເທດລາວກ າລງັ ໃຫ ັ້ການສະຫນບັສະຫນນູການພດັທະນາຄວາມສາມາດຂອງອງົການ CSO ໃນທັ້ອງຖິ່ ນ ໂດຍຜ່ານ 2 ອງົປະກອບສ າຄນັ ທີ່
ແຕກຕ່າງກນັ: ທນຶ EIDHR ແລະ ແຜນງານອົງົປະກອບໂຄງການ CEGGA.  

 ການນ າສະເໜໂີດຍຫຍ ັ້ ຂອງເຄ ່ ອຂ່າຍ  
__________________________________________ 

ແນວຄວາມຄດິດັ່ ງກ່າວນີ ັ້ແມ່ນໄດ ັ້ເຊ ັ້ອເຊນີເອາົເຄ ອຂ່າຍທີ່ ເນັ ັ້ນໃສ່ອງົການ NPA ຈ ານວນຫນຶ່ ງ ເພ ່ ອສະເຫນພີາບລວມກດິຈະກ າທີ່ ໄດ ັ້ດ າເນນີໃນຕະຫ ອດປນີີ ັ້. ແຕ່ລະເຄ ອຂ່າຍຂອງ 3 ເຄ ່ ອຂ່າຍນັ ັ້ນ
ແມ່ນໄດ ັ້ມເີວລາ 15 ນາທ ີເພ ່ ອນ າສະເໜຄີວາມສ າເລດັຂອງພວກເຂາົ (ບ ່ ແມ່ນແນວຄດິ Pecha Kucha, ແຕ່ມຄີວາມຄັ້າຍຄ ກນັໃນຈດິໃຈ). ບ ່ ມເີວລາທີ່ ຈະໄດ ັ້ໃຫ ັ້ຖາມ ແລະ ຕອບຄ າຖາມ. ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າ
ຮ່ວມໄດ ັ້ຖ ກຂ ຮ ັ້ອງຕດິຕ ່ ໂດຍກງົກບັຜູ ັ້ຕາງຫນ ັ້າຂອງແຕ່ລະເຄ ອຂ່າຍ ຖັ້າມຄີວາມຕັ້ອງການຄວາມກະຈ່າງແຈ ັ້ງເພີ່ ມຕ ່ ມ. 
 ບດົນ າສະເໜ ີມໃີຫ ັ້ແລ ັ້ວສ າລບັເປນັຂ ັ້ມູນຂອງທ່ານ ພ ັ້ອມກບັລາຍລະອຽດການຕດິຕ ່ ພວົພນັ: 
ການຂະຫຍາຍດັ້ານໂພຊະນາການ 
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Mina-Plan International : Vanmina.Phanthavong@plan-international.org  

SUN-CSA_Introducti

on_CSWG.pdf
 

ແຜນງານເຄ ່ ອຂ່າຍ ຄູ່ຮ່ວມມ ດ ັ້ານການພດັທະນາ 
Phonekeo-LDPA:  phonekeo.ldpa@gmail.com   

DPOs Laos.pdf

 

ແຜນງານ FlegT-VPA 

Khambang-LBA thipphavongbang@gmail.com  

 ການນ າສະເຫນຂີອງໂຄງການສຸມໃສ່ການສະຫນບັສະຫນນູອງົການ NPA  

__________________________________________ 

ກອບແຜນງານຄູ່ຮ່ວມມ ອງົການແຄ-2018  
ອງົການແຄ ໄດ ັ້ເຮດັວຽກກ່ຽວກບັກອບແຜນຄູ່ຮ່ວມງານໃຫມ່ ທີ່ ມຈີດຸປະສງົເພ ່ ອພດັທະນາການພວົພນັປະສານງານລະຫວ່າງຂະແຫນງການຕ່າງໆ ເພ ່ ອເຮດັໃຫ ັ້ການນ າໃຊ ັ້ຊບັພະຍາກອນ ແລະ ຂ ັ້ມູນທີ່
ມປີະສດິທຜິນົທີ່ ສຸດເພ ່ ອສະຫນບັສະຫນນູການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັຂອງອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົໃນປະເທດລາວ. 
 ບດົນ າສະເໜ:ີ   

 

CARE_partnership_

Framework_2018.pdf
 

ສ າລບັຂ ັ້ມູນເພີ່ ມຕ ່ ມສາມາດຕດິຕ ່ ໂດຍກງົຫາ ດາວວອນ ຈາກອງົການແຄ: Daovone.Phonemanichane@careint.org 
 

mailto:Vanmina.Phanthavong@plan-international.org
mailto:phonekeo.ldpa@gmail.com
mailto:thipphavongbang@gmail.com
mailto:Daovone.Phonemanichane@careint.org


ໜ່ວຍງານວຊິາກນອງົກນຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ (CSWG) 2018 
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CB4N-ການສ ັ້າງຄວາມສາມາດສ າລບັໂພຊະນາການ- Plan international 
ທ່ານ David Shields, ທີ່ ປກຶສາໂຄງການອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົ, ໄດ ັ້ນ າສະເຫນໂີຄງການ CB4N ສ າລບັ 4 ປ ີທີ່ ປະຕບິດັໂດຍ ອງົການ Plan ປະເທດເຢຍລະມນັ, ສະມາຄມົແມ່ຍງິຮ່ວມໃຈ
ພດັທະນາ/MHP, ສະມາຄມົສົ່ ງເສມີສຸຂະພາບຄອບຄວົ/PFHA ແລະ SUN CSA Laos. ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການນີ ັ້ແມ່ນເພ ່ ອສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງໃຫ ັ້ແກ່ອງົການ CSO ລາວ ແລະ ອງົການຈດັຕັ ັ້ງ
ທ ັ້ອງຖິ່ ນເພ ່ ອປະກອບສ່ວນ ໃນການປະສບົຜນົສ າເລດັແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານດ ັ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ.  
 ບດົນ າສະເໜ ີ:   

EU_NSA_CB4N 

Project presentation.pdf
 

ສ າລບັຂ ັ້ມູນເພີ່ ມຕ ່ ມສາມາດຕດິຕ ່ ໂດຍກງົຫາ ພອນສະຫວັນ ແລະ ເດວດິ ຈາກອງົການແພຣນ ສາກນົ: Phonesavanh.KEOMANYSONE@plan-international.org ແລະ 

David.Shields@plan-international.org 
 ແຜນງານໂຄງການວອຍ-ສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ກບັທນຶຂະໜາດນ ັ້ອຍ  

__________________________________________ 

ແຜນງານວອຍໃນປະເທດລາວແມ່ນກ າລງັ ໃຫ ັ້ການສະຫນບັສະຫນນູເງນິທນຶຊ່ວຍເຫ  ອ ສ າລບັການປະຕບິດັໂຄງການຕ ັ້ານການລະເມດີຕ ່ ກຸ່ມທີ່ ດ ັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຈ າແນກຕ ່ ກຸ່ມຕ່າງໆ. ແຫລັ້, ຜູ ັ້ທີ່
ຮບັຜດິຊອບແຜນງານ ໂຄງການວອຍ ຂອງອງົການອອກຟາມ/Oxfam ໄດ ັ້ສາຍວດິໂີອ ແລະ ມ ີ4 ປະເພດເງນິຊ່ວຍເຫ  ອທີ່ ມໃີຫ ັ້ກບັອງົການ CSO ລາວ. 

* ທນຶຊ່ວຍເຫລ ອໃຫ ັ້ແກ່ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ: https://www.voice.global/call-for-proposal/laos-empowerment-grants-v-1873-la-em/  

*ທນຶຊ່ວຍເຫລ ອໃຫ ັ້ແກ່ການເກດີປະສດິທຜິນົ: https://www.voice.global/call-for-proposal/laos-influencing-grants-v-1872-la-if/  

ທນຶຊ່ວຍເຫລ ອໃຫ ັ້ແກ່ວຽກງານທີ່ ຮບີດ່ວນ: https://www.voice.global/call-for-proposal/laos-sudden-opportunity-grant-v-1874-la-so/  

ນີ ັ້ແມ່ນຕາຕະລາງ ສ າລບັການຍນຶສະໝກັຂ ທນຶຊ່ວຍເຫລ ອ 

ປະເພດຂອງເງນີທນຶຊ່ວຍເຫລ ອ  ຍ ນສະໝກັພາຍໃນ / ວນັທສຸີດທ ັ້າຍ  

* ທນຶຊ່ວຍເຫລ ອໃຫ ັ້ແກ່ການສ ັ້າງຄວາມເຂັ ັ້ມແຂງ (ອງີຕາມຮອບວຽນ) ຮອບທບົທວນ ທ1ີ :     

mailto:Phonesavanh.KEOMANYSONE@plan-international.org
mailto:David.Shields@plan-international.org
https://www.voice.global/call-for-proposal/laos-empowerment-grants-v-1873-la-em/
https://www.voice.global/call-for-proposal/laos-influencing-grants-v-1872-la-if/
https://www.voice.global/call-for-proposal/laos-sudden-opportunity-grant-v-1874-la-so/
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8 ກ ລະກດົ 2018  

ທນຶຊ່ວຍເຫລ ອໃຫ ັ້ແກ່ການເກດີປະສດິທຜິນົ: ຮອບທບົທວນ ທ1ີ :     
8 ກ ລະກດົ 2018 

ທນຶຊ່ວຍເຫລ ອໃຫ ັ້ແກ່ການຮຽນຮູ ັ້ ແລະ ປ່ຽນແປງ(ອງີຕາມຮອບວຽນ)   ຍ ນບດົສະເໜໂີຄງການ ເລີ່ມວນັທີ່ :  
16 ກ ລະກດົ 2018 

ແລະ 
16 ກນັຍາ 2018  

ທນຶຊ່ວຍເຫລ ອໃຫ ັ້ແກ່ວຽກງານທີ່ຮບີດ່ວນ  ເປດີຮບັບດົສະເໜໂີຄງການ ທຸກເວລາ  

ສ າລບັຂ ັ້ມູນເພີ່ ມຕ ່ ມທ່ານສາມາດຕດິຕ ່  : laos@voice.global  ຫລ  ນະຄອນເພດັ/ແຫລັ້- ອອກຟາມ : Nakhornphet.Pasomsouk@oxfam.org 

Voice small 

Grants_presentation.pdf
 

 

 ການວາງແຜນສ າລບັ ງານວາງສະແດງຜນົງານອງົການຈດັຕັ ັ້ງສງັຄມົແຫ່ງຊາດ-2018 

__________________________________________ 

ນາງ Aurelie ຈາກອງົການຄອດໄດ ັ້ສະເຫນສີະຫ ຸບສງັລວມກ່ຽວກບັຜນົສ າເລດັ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ໄດ ັ້ຮຽນຮູ ັ້ໃນປທີີ່ ຜ່ານມາຂອງກດິຈະກ າ CSO ແຫ່ງຊາດທີ່ ຈດັໂດຍທມີງານ CSWG. ບດົນ າ
ສະເຫນນີີ ັ້ໄດ ັ້ມລີາຍລະອຽດຄດັຕດິຂ ັ້າງລຸ່ມນີ ັ້ ແລະ ໄດ ັ້ນ າສະເໜຄີ າຖາມຕ່າງໆເພ ່ ອເປດີການສນົທະນາ. ຄ ດັ່ ງເວລາ ໄດ ັ້ເກນີກ ານດົອອກໄປແລັ້ວ, ການວາງແຜນສນົທະນາເປນັ 3 ຫ   4 ກຸ່ມ ແມ່ນບ ່
ສາມາດເປນັໄປໄດ ັ້ ແລະ ໄດ ັ້ມກີານຕດັສນິໃຈທີ່ ຈະມກີານປກຶສາຫາລ ທົ່ ວໄປກ່ຽວກບັ 7 ຄ າຖາມ ຕ ່ ໄປນີ ັ້: 

- ຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມເຫນັດກ່ີຽວກບັຈດຸປະສງົຂອງງານກດິຈະກ າດັ່ ງກ່າວ: ສ າລບັປະຊາຊນົທົ່ ວໄປ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານລດັຖະບານເພ ່ ອໃຫ ັ້ຮບັຮູ ັ້ການປະກອບສ່ວນຂອງອງົການ INGOs ແລະ ວຽກງານ 
ການພດັທະນາຂອງອງົການ CSOs 

  

1. ຫວົຂ ັ້ຂອງງານອງົການ CSO ສ າລບັປ ີ2018  
 

- ສະແດງໃຫ ັ້ເຫນັຜນົກະທບົຂອງໂຄງການພດັທະນາທີ່ ເຮດັວຽກຮ່ວມມ ກນັກບັ CSOs 
(NPAs + INGOs) 

mailto:laos@voice.global
mailto:Nakhornphet.Pasomsouk@oxfam.org
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 - ເອາົໂອກາດທີ່ ເປດີງານປທ່ີອງທ່ຽວປະເທດລາວປ ີ2018 

2. ເປົ ັ້າຫມາຍກຸ່ມຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມ ແມ່ນໃຜ?  
 

- ຖັ້າເປົ ັ້າຫມາຍແມ່ນຄູ່ຮ່ວມງານລດັຖະບານ: ງານກດິຈະກ າສາມາດຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັໂດຍ
ຜ່ານ MoU ຂອງໂຄງການ, ອງົການທີ່ ມ ີMoU ຈະສາມາດສົ່ ງເສມີຄວາມຮບັຮູ ັ້ເຂົ ັ້າໃຈ
ກ່ຽວກບັການຮ່ວມມ ຂອງພວກເຂາົ ກບັຄູ່ຮ່ວມງານລດັຖະບານ ແລະ ອງົ
ການຈດັຕັ ັ້ງອ ່ ນໆຂອງລດັ ສາມາດຖ ກເຊນີໄດ ັ້ໂດຍຜ່ານ MoU ຂອງໂຄງການ. 

- ຊາວຫນຸ່ມ ແລະ ມະຫາວທິະຍາໄລ 

3. ແນວຄວາມຄດິຂອງງານກດິຈະກ າ? ໃນທາງການ ແລະ ບ ່ ເປນັທາງການ 

 

- ໃນແຕ່ລະປທີາງລດັຖະບານກ ່ ຈດັກດິຈະກ າຢູ່, ພວກເຮາົອາດຈະຮ່ວມຕວົເຂົ ັ້າກນັ ໄປ
ຮ່ວມໃນງານກດິຈະກ າທີ່ ກ່ຽວຂ ັ້ອງ 

- ກ ານດົຮູບແບບເວທ ີສ າລບັການສນົທະນາ. 
- ງານກດິຈະກ າຄວນເປນັແບບບ ່ ເປນັທາງການ ຄ ກບັຄັ ັ້ງຜ່ານມາ ແຕ່ກ ່ ຕ ັ້ອງເປນັແບບ

ສ າລບັປະຊາຊນົທົ່ ວໄປ 

4. ສິ່ ງທ ັ້າທາຍກ່ຽວກບັການມສ່ີວນຮ່ວມ?  

5. ສະຖານທີ່ ຂອງງານ ? 

 

- ຄວນແມ່ນບ່ອນທີ່ ມປີະຊາຊນົທົ່ ວໄປ, ເດກັນ ັ້ອຍ ແລະ ຜູ ັ້ອ ່ ນໆ ກ ່ ອາດຕ ັ້ອງພຈິາລະນາ
ກ່ຽວກບັລະດູຝນົ ແລະ ພ ັ້ນຂີ ັ້ຕມົ. 

- ອາດຈະເປນັການຮ່ວມກບັງານກດິຈະກ າກບັຂອງລດັຖະບານເຊັ່ ນ: ງານເທສະການ 
ອາຫານຢູ່ແຄມແມ່ນ ັ້ າຂອງ, ບ່ອນທີ່ ທຸກຄນົໄປທ່ຽວ ແລະ ມເີວທສີ າລບັສນົທະນາ ທີ່
ເຮດັໃຫ ັ້ປະຊາຊນົທົ່ ວໄປສາມາດຮບັຮູ ັ້ເຖງິວຽກງານຂອງ CSOs. 

- ລາວ ໄອເຕກັ  
6. ວນັທຈີະຈດັງານ?  - ອາທດິແຫ່ງການລບົລ ັ້າງຄວາມທຸກຍາກ 

7. ເປດີຮບັສະໝກັ ອາສາສະຫມກັ.  - ຄ າຫລ ັ້າ ຈາກ Helvetas. Khamla from Helvetas 
- ມນີາ ຈາກ SUNCSA. Mina from SUNCSA. 
- ມະໄລວນັ ຈາກ GIZ/CEGGA. Malayvanh from GIZ/CEGGA 
- ມນິລາ ຈາກ Humanity and Inclusion.  Minla from Humanity and Inclusion 
- Lola ຈາກ INN.  Lola from INN 
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-  ນລິາ ຈາກ ສະມາຄມົ LDA. Nila from LDA 
-  ທ່ານ ນ ພວງຄ າ ຈາກ DCYA/LCCO (based in SVK). MS. Phouangkham 
DCYA/LCCO (based in SVK) 
-   ແສງທນັ (ສະຫວັນນະເຂດ) Sengthan (based in SVK) 
- ອງົການ World Education?  

ຫມາຍເຫດ: ຜູ ັ້ຈດັງານສ າລບັງານວາງສະແດງ CS ຫລກັ ແມ່ນຜູ ັ້ປະສານງານ CSWG ພາຍໃຕ ັ້
ການຊີ ັ້ນ າຂອງ Cord. 

 

 ພທິປີດິ  
 

 


