ັ້ ງຄົມ (CSWG) 2018
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ັ້ ງຄົມ (CSWG)
ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມ ກຸ່ ມໜ່ວຍງານວິຊາການອົງການຈັດຕັງສັ
ວັນທີ: 28 ມິຖຸນາ 2018
ສະຖານທີ: ຫັ້ອງປະຊຸມໂຮງແຮມວຽງຈັນພຣາຊາ
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມມີ ດັ່ງນີ:ັ້

-

ັ້ ນກ່ ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງອົງການຈັດຕັງສັ
ັ້ ງຄົມໃນປະເທດລາວ ໃນ 6 ເດອນຜ່ານມານີ;ັ້
ັ ຂມູ
ເພ່ ອແບ່ ງປນ
ັ້ ງຄົມ CSOs ຂອງສປປລາວ ໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ, ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ບົດຮຽນທີ່ດີ ແລະ ສິ່ງທັ້າທາຍໃນການປະຕິບດ
ັ ໂຄງການ
ເພ່ ອສະຫນອງເວທີສາລັບອົງການຈັດຕັງສັ
ບດ

-

(ການສັ້າງຄວາມອາດສາມາດ) ແລະ ໃນຂະບວນການຈົດທະບຽນ;
ັ້
ັ້ ແຕ່ ກ່ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ຜູເັ້ ຂົາຮ່
ັ້
ັ້ ວມສາມາດຍົກບັນຫາອ່ ນທີ່ມີຄວາມ
ເພ່ ອສັ້າງຄວາມເຂົາໃຈກ່
ຽວກັບການລິເລີ່ມຂອງ CSWG (ກິດຈະກາ ແລະ ກອງປະຊຸມທີ່ຈະມີຂນໃນໄວໆນີ
),

-

ັ້ ງຄົມ CSWG.
ສົນໃຈ ຕ່ ໜ່ວຍງານວິຊາການອົງການຈັດຕັງສັ

ັ້ ວມກອງປະຊຸມ: 52 ຄົນ
ຜູ ເັ້ ຂົາຮ່

ັ້ ນທະນາ
ຫົວຂສົ

ເວລາ
08.00–08.30

ລົງທະບຽນ - ກອງເລຂາ CSWG

08:30-08:45

ັ້
ີ , ຄະນະຈັດຕັງກອງປະຊ
ກ່ າວຕັ້ອນຮັບ ແລະ ພິທເີ ປດ
ຸ ມນາສະເໜີຕາຕະລາງກອງປະຊຸມ - ໂລລາ (INN)
ັ້
ອັບເດດ ຄວາມຄບໜັ້າຈາກກອງປະຊຸມຄັງຫລັ້
າສຸ ດ ຜ່ານມາ

ັ້ ງຄົມ (CSWG) 2018
ໜ່ວຍງານວິຊາກນອົງກນຈັດຕັງສັ
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ັ້
ັ້ ວມແບ່ ງປນ
ັ້ ນທະນາ ທີ່ເກີດຂຶນໃນໄລຍະ
ີ ໂອກາດໃຫັ້ຜູເັ້ ຂົາຮ່
ັ ຫົວຂສົ
ເປດ
6 ເດອນ ຜ່ານມາ


ັ້ ງຄົມມາເຖີງປະຈຸບນ
ັ ບັນດາຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກາທີ່ລິເລີ່ມໃຫມ່ ຂອງກຸ່ ມໜ່ວຍງານວິຊາການອົງການຈັດຕັງສັ
ັ
ທົບທວນຄນການປະຕິບດ

ັ້ ນກ່ ຽວກັບການລິເລີ່ມຂອງ CSWG ແລະ ເນັນວ່
ັ້ າ CSWG ແມ່ ນເປນ
ັ້ ງຄົມ
ັ ເວທີ ທີ່ບ່ ເປນ
ັ ທາງການໃຫັ້ກບ
ັ ເດດຂມູ
ັ ອົງການຈັດຕັງສັ
ທ່ ານ ນາງ Aurelie ຈາກອົງການ Cord ໄດັ້ນາສະເໜີອບ
ັ້ ນຂ່ າວສານຕ່ າງໆ. CSWG ປະຕິບດ
ັ້ ເພ່ ອແນໃສ່ ປະກອບສ່ ວນເຂົາໃນການສັ້
ັ້
ັ ຕາມສາມຫກ
ັ ການຕົນຕ
CSOs, INGOs ແລະ ຮ່ ວມກັນຮຽນຮູ ັ້ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການ, ຂມູ
າງສະພາບແວດລັ້ອມ
ັ ການເຮັດວຽກຂອງ CSOs:
ທີ່ດີໃຫັ້ກບ

ັ້
ັ້ ງຄົມ (CSWG);
1. ອົງການ CSOs / NPAs ແລະ ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນ ໃນ ສປປລາວ ແມ່ ນເຮັດວຽກຮ່ ວມກັນໂດຍຜ່ານກຸ່ ມໜ່ວຍງານວິຊາການອົງການຈັດຕັງສັ

ັ້ ວາເກົ່າໃນບັນດາ CSOs ປະກອບສ່ ວນສະຫນັບສະຫນູນແຜນພັດທະນາ
ັ ທະໃຫັ້ການຊ່ ວຍເຫລ່ ອທີ່ມີປະສິດທິຜນ
ົ , ການສັ້າງການປະສານງານທີ່ດີ ແລະ ມີປະສິດທິພາບຫາຍຂຶນກ່
2. ມີພນ
ົ ັ້
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ (NSEDP), ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການຕ່ າງໆຂອງປະເທດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ ນເປາໝາຍການພັ
ດທະນາແບບຍນຍົງ (SDGs) ຂອງລາວ ທີ່ສອດຄ່ ອງກັບຖະແຫງການ
ັ ງານແຫ່ ງຊາດ (VDCAP);
ວຽງຈັນ ແລະ ແຜນປະຕິບດ

ັ້ ນກ່ ຽວກັບ CSOs ເພ່ ອເປນ
ັ ປຸ ງການເປນ
ັ ຕົວແທນ ແລະ ປບ
ັ ປຸ ງຂມູ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາທີ່ສາ
3. ສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງອົງການ CSOs ຂອງ ສປປລາວ ໃນການປບ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມງານນາກັນ.
ຄັນ; ສະຫນອງໃຫັ້ໂອກາດໃນການສັ້າງເຄອຂ່ າຍສາລັບການສັ້າງຄວາມເປນ

ັ ຈຸບນ
ັ ຕົວຢ່າງແມ່ ນກອງປະຊຸມບ່ ເປນ
ັ ທາງການໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ກອງປະຊຸມໃນແຂວງຕ່ າງໆທີ່
ັ ນີ,ັ້ ທີ່ເປນ
ກິດຈະກາຈານວນຫນຶ່ງໄດັ້ດາເນີນໄປພາຍໃຕັ້ການລິເລີ່ມຂອງ CSWG ຈົນເຖີງປດ
ັ້ ນເຂົາຮ່
ັ້
ັ້ ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດັ້ຮບ
ັ້ ັ້ ວມໃນການແລກປ່ຽນ, ຄວາມຮູ ັ້ ແລະ ລະບົບຂມູ
ັ້ ນຂ່ າວສານ ເຊິ່ງເປນ
ັ ລະບົບອອນໄລ (http: /laocs-kis.org/)
ັ ການເຊອເຊີ
ອົງການ CSOs ແລະ ອົງການຈັດຕັງໃນຂັ
ນທັ້
ັ້ ງລວມຂມູ
ັ້
ັ້ ນອົງການຈັດຕັງສັ
ັ້ ງຄົມລາວສະບັບປບ
ັ້ ງຢູ່ ທີ່ນີ.ັ້ ກຸ່ ມໜ່ວຍງານວິຊາການອົງການຈັດຕັງສັ
ັ້ ງຄົມ ກ່ ໄດັ້ຈດ
ັ້ ງຄົມແຫ່ ງຊາດຂຶນໃນ
ັ ປຸ ງ ກ່ ສາມາດເຂົາເຖີ
ັ ງານວາງສະແດງອົງການຈັດຕັງສັ
ແລະ ປມສັ
ັ້ ວມກອງປະຊຸມຮູ ກ
ຶ ສາຫາລກັນມາໃນວາລະກອງປະຊຸມ CSWG ນີ.ັ້
ັ້ ່ ຽວກັບບັນດາຫົວຂ ັ້ ທີ່ໄດັ້ປກ
ເດອນກັນຍາ 2017. ນາງ Aurelie ຍັງໄດັ້ແຈ ັ້ງໃຫັ້ຜູເັ້ ຂົາຮ່

ັ້ ະສານງານ CSWG) ກ່ ຽວກັບການປະຕິບດ
ັ ວຽກງານທີ່ປະສົບຜົນສາເລັດຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຜ່ານມາຈົນເຖີງເດອນກຸ ມພາ 2018
ທ່ ານ ນາງ Aurelie ໄດັ້ກ່າວຂອບໃຈນາ ທ່ ານ ດາວວອນ (ອະດີດຜູ ປ
ັ ຜູ ປ
ັ ໄດັ້ປະກາດສະໝັກຜູ ປ
ັ້ ະສານງານຄົນໃຫມ່ ເພ່ ອມາຜິດຊອບການເປນ
ັ້ ະສານງານຕ່ ໄປ ແລະ ການພົວພັນກັບອົງການ NPA. ຜູ ປ
ັ້ ະສານງານໃໝ່ນີ ັ້ ສາມາດຕິດຕ່ ໄດັ້ທ່ ອີ
ີ ເມວຕ່ ໄປນີ:ັ້
ແລະ ປະຈຸບນ
laocswg@gmail.com

ັ້
ັ້ ວມ ສະເໜີ ແລະ ແນະນາຫົວຂທີ
ັ້ ່ ຕັ້ອງການສົນທະນາ ໃນກອງປະຊຸມຄັງຕ
ັ້ ່ ໄປ ທີ່ຈະຈັດຂນໃນເດ
ີ ີ ັ້ ແຕ່ ບ່ ມີທ່ານໃດສະເໜີ.
ທ່ ານ ນາງ Aurelie ຍັງໄດັ້ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ຜູເັ້ ຂົາຮ່
ອນຕຸ ລາ / ເດອນພະຈິກ ປນ

ັ້ ່ ງໄດັ້ທ່ ນີ
ີ ັ້ :
 ບົດສາເໜີ ສາມາດເຂົາເບີ
1806_CSWG
Initiative_Presentation.pptx.pdf
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ັ້ ງຄົມລາວ CSO (LCCO) (ຄວາມຄບໜັ້າການສັ້າງຕັງັ ັ້ ແລະ ການເຄ່ ອນໄຫວກິດຈະກາ)
ຫັ້ອງການປະສານງານອົງການຈັດຕັງສັ
_________________________________________________
ັ້ ນກ່ ຽວກັບ LCCO
ການອັບເດດຂມູ

ັ ປຸ ງ LCCO ແລະ ຂະບວນການທີ່ນາໄປສູ່
ັ້ ະສານງານ LCCO ຊົ່ວຄາວ (ຈົນເຖີງ 30 ເດອນມິຖຸນາ) ແລະ ຜູ ອ
ັ້ ານວຍການສະມາຄົມ RRDP ໄດັ້ນາສະເຫນີກ່ຽວກັບການປບ
ທ່ ານ ສີສະຫວາດ, ຜູ ປ
ັ້ ເປນ
ັ ຫັ້ອງຮຽນເພ່ ອການພັດທະນາ ແລະ ເຄອຂ່ າຍ CSO ລາວ ແລະ ນາສະເຫນີ
ຍຸ ດທະສາດໃຫມ່ ຂອງພວກເຂົາ. ທ່ ານໄດັ້ສະເໜີ ວິໄສທັດ ແລະ ພາລະກິດຂອງ LCCO ບ່ ມີການປ່ຽນແປງນັບຕັງແຕ່
ຶ ສາທີ່ເລອກໂດຍ ສະມາຊິກ 36 ເຄອຂ່ າຍ ແລະ ປະກອບມີຜູຕ
ັ້ ຄອງ. ຄະນະກາມະການທີ່ປກ
ັ້ າງຫນັ້າຂອງ CDEA, VYDA, LBA ແລະ PFHA.
ໂຄງສັ້າງການຄຸ ມ
ຈຸດປະສົງຂອງ LCCO ແມ່ ນເພ່ ອ;
-

ັ ເອກະພາບ;
ສົ່ງເສີມຄວາມເປນ
ັ້
ເນັນຫນັ
ກໃສ່ ການປະສານງານເພຶ່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງ ສປປລາວ;

ັ້
ສະຫນັບສະຫນູນລັດຖະບານລາວໃນການລົບລັ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ລຸ ດພົນອອກຈາກປະເທດດັ້
ອຍພັດທະນາ (LDC);
ົ ັ້
ສະຫນັບສະຫນູນໃຫັ້ສາເລັດເປາໝາຍການພັ
ດທະນາແບບຍນຍົງ SDGs.

ັ້ ແມ່ ນເພ່ ອປບ
ັ້ ງຄົມທີ່ເປນ
ັ້
ົ ັ້
ັ ປຸ ງການຄຸ ມ
ັ ອົງການ NPA ເພ່ ອເຮັດໃຫັ້ການປະຕິບດ
ັ້ ຄອງອົງການຈັດຕັງສັ
ັ ໂຄງການດີຂນ
ຶ ັ້ ແລະ ເພ່ ອໃຫັ້ສາມາດບັນລຸ ຈດ
ເປາຫມາຍຕົ
ນຕ
ຸ ປະສົງຂັ້າງເທີງນັນ.

ັ້ ະສານງານ LCCO ໄດັ້ຍກ
ົ ບັນຫາເງ ີນທຶນຊ່ ວຍເຫລອຮອດປະຈຸບນ
ັ ແລະ ຂາດເງ ິນທຶນ ມີຄວາມຫຍຸ ງັ້ ຍາກຫລາຍໃນການເຮັດວຽກ ເຮັດໃຫັ້ການການົດກົນໄກການປະສານງານເກີດຂນັ້ ໄດັ້ຍາກ. ອີງ
ຜູ ປ
ັ້ ກອງເລຂາຕັ້ອງໄດັ້ຮບ
ັ ການສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມພ
ີ ະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກເຕັມເວລາຈານວນ 3 ທ່ ານ - ຜູ ອ
ັ້ ານວຍການ 1 ທ່ ານ, ຜູ ຊ
ັ້ ່ ວຍ 1 ທ່ ານ
ຕາມຍຸ ດທະສາດທີ່ພັດທະນາແລັ້ວນັນ,
ັ້ ະສານງານໄດັ້ສະເຫນີໃຫັ້ກອງປະຊຸມມີຄາແນະນາກ່ ຽວກັບ ຈະມີວທ
ິ ກ
ີ ານຊອກຫາເງ ີນທຶນຊ່ ວຍເຫລອສາລັບຫັ້ອງການປະສານງານແນວໃດ. LCCO
ແລະ ພະນັກງານບລິຫານ, ການເງ ິນ1 ທ່ ານ. ຜູ ປ
ັ້ ງຄົມ ແລະ ການຮ່ ວມມຈະຖກແກໄັ້ ຂບັນຫາໂດຍກົງຕ່ ກັບ
ັ ຂອງອົງການ NPA ຈະມີປະສິດທິຜນ
ົ ຫາຍຂຶນັ້ ຖັ້າຫາກວ່ າການສະເຫນີກ່ຽວຂັ້ອງກັບທັດສະນະຂອງອົງການຈັດຕັງສັ
ບອກວ່ າການປະຕິບດ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມງານກັບ LCCO:
ົ ບັນຍັດກອບການເປນ
LCCO. ທ່ ານ ສີສະຫັວດ ນາສະເຫນີບດ
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ັ້ ນ
ັ້ ງໃນພາລະບົດບາດຂອງພວກເຂົາ ໃນການມີສ່ວນຮ່ ວມຊ່ ວຍຮ່ າງບົດລາຍຜົນສາເລັດການຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ີ ໄດັ້
ົ ັ້
ີ ັ້ ຖກເວົາເຖິ
ັ ເປາໝາຍການພັ
ຕົວຢ່າງທີ່ດີກ່ຽວກັບກິດຈະກາຂອງ LCCO ໃນຕົນປ
ບດ
ດທະນາ
ັ້ ກລົງການເປນ
ຶ ສາຫາລກັບລັດຖະບານກ່ ຽວກັບຂຕົ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມງານແບບ
ແບບຍນຍົງ SDGs ຊ່ ວຍລັດຖະບານ. ອີກຕົວຢ່າງຫນຶ່ງທີ່ດີຂອງການເຮັດວຽກຂອງ LCCO ແມ່ ນການປະສານງານ ຮ່ ວມການປກ
ັ້ ນ-ຂ່ າວສານປະກອບເຂົາໃສ່
ັ້ ໃນບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ.
ສະໝັກໃຈໃນໂຄງການ FlegT. ລັດຖະບານໄດັ້ປະສານງານ ແລະ ຕິດຕ່ ໂດຍກົງກັບ LCCO ເພ່ ອແລກປ່ຽນຂມູ
ການເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບກຸ່ ມຂະແຫນງການ

ັ້ າງເທິງນີ,ັ້ LCCO ຄາດຄະເນວ່ າຈະມີ 9 ກຸ່ ມການເຮັດວຽກຂະແໜງການ ໃນແຕ່ ລະຂະແໜງການ ຕັ້ອງມີ 1 ອົງການ NPA ເປນ
ັ ລັກໃນການ
ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດສັງເກດເຫັນໃນແຜນວາດໂຄງຈັດຕັງຂັ້
ັ້ າງຫນັ້າຂອງແຕ່ ລະກຸ່ ມຂະແໜ
ນາພາຕາງໜັ້າກຸ່ ມຂະແໜງການ ແລະ ຖກເລອກໂດຍສະມາຊິກຂອງຫັ້ອງການປະສານງານ. LCCO ສະເຫນີວ່າຄູ່ ຮ່ ວມງານຂອງລັດຖະບານສາມາດຕິດຕ່ ໂດຍກົງກັບຜູ ຕ
ັ .
ງການເຮັດວຽກ ໃນເວລາມີຄວາມຈາເປນ

ັ້ ນ
ັ ສະຫະພັນ CSO
ລາຍງານຄວາມຄບໜັ້າການດາເນີນງານ ໃນການສັ້າງຕັງເປ

ັ້ ່ ຂອບເຂດ ໃນການສັ້າງຕັງສະຫະພັ
ັ້
ັ ປຸ ງໃໝ່ ເລກທີ 238/ລບ ວ່ າດັ້ວຍສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທ ິ ໄດັ້ໃຫັ້ພນທີ
ທ່ ານ ສີສະຫັວດ ໄດັ້ອະທິບາຍວ່ າ ໃນດາລັດສະບັບປບ
ນ ແລະ LCCO ໄດັ້ຮ່ວມກັນກັບ
ັ້
ຶ ສາຫາລຢາງເປນ
ັ ທາງການໃນເດອນເມສາ 2018 ເພ່ ອປະເມີນຜົນໄດັ້ຜນ
ົ ເສຍ. ມີສະມາຊິກຈານວນ 30 ທ່ ານ ເຫັນດີສບຕ່ ຄົນຄວັ້
ັ້ ະຖານະພາບທາງດັ້ານກົດຫມາຍ ແລະ
ສະມາຊິກປກ
າ ເພ່ ອຊອກຮູ ສ

ັ້
ັ້ ໂດຍມີ 4 ຊ່ ໄດັ້ຍກ
ຶ ສາຫາລກັບສູ ນກາງແນວລາວສັ້າງຊາດ (LFND). ໃນກອງປະຊຸມໄດັ້ມກ
ຶ ສາຫາລກ່ ຽວກັບການຕັງຊ
ີ ານປກ
ົ ຂຶນມາ
ປກ
ເຊິ່ງມີເນ່ ອໃນ ແລະ ຄວາມໝາຍແຕກຕ່ າງກັນ ຄ: ສະມາຄົມ
ັ້ ວມກອງປະຊຸມໃນເດອນເມສາທີ່ຜ່ານມາໄດັ້ປກ
ຶ ສາຫາລລະອຽດບັນດາຕົວເລອກຕ່ າງໆ ແລະ ລົງ
CSO ລາວ, ສະຫະສະມາຄົມ CSO ລາວ, ສູ ນ CSO ລາວ, ສະຫະພັນ CSO ລາວ, ຜູ ເັ້ ຂົາຮ່
ັ້ ນ
ັ້ ນຈະໄດັ້ປກ
ັ້ ນເປ
ັ້
່ ໄປນີແມ່
ັ ສະຫະພັນ CSO ລາວ. ຂັນຕອນຕ
ຶ ສາຫາລກັບສູ ນກາງແນວລາວສັ້າງຊາາດ LFND ເພ່ ອ
ັ ສິນໃຈວ່ າ LCCO ຈະຖກສັ້າງຕັງຂຶ
ຄະແນນສຽງໃນເວລາຕ່ ມາ. ໃນທີ່ສຸ ດກໄດັ້ຕດ
ຊອກຫາຊ່ ອງທາງໃນການຈົດທະບຽນໃຫັ້ຖກຕັ້ອງຕາມກົດຫມາຍ ຄ:
-

ການຍ່ ນຄາຮັ້ອງເຖີງສູ ນກາງແນວລາວສັ້າງຊາດ LFND ເພ່ ອທົບທວນຄນໃຫັ້ສອດຄ່ ອງ ແລະ ຖກຕັ້ອງຕາມລະບຽບການຂອງແນວລາວສັ້າງຊາດ LFND;
ັ້ ດທັ້າຍໂດຍອີງຕາມຄາແນະນາ ແລະ ຈັດຕັງປະຕິ
ັ້
ັ ໃນຂັນສຸ
ັ ຮູ ບແບບຂອງ
ສູ ນກາງແນວລາວສັ້າງຊາດ LFND ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ MoHA ຈະປະສານງານ ແລະ ຮ່ ວມອະນຸມດ
ບດ
ສະຫະພັນ CSO;

-

ຶ ສາຫາລລາຍລະອຽດໃນການຕົກລົງ.
ສູ ນກາງແນວລາວສັ້າງຊາດ LFND ຈະຈັດກອງປະຊຸມກັບ LCCO, ບັນດາສະມາຊິກ ແລະ ຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາອ່ ນໆ ເພ່ ອປກ
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ັ ຈຸບນ
ັ ສະມາຊິກ ແລະ ເປນ
ັ ຜູ ສ
ັ , ອົງການ NPA ຜູ ທ
ັ້ ່ ຢູ
ີ ່ ໃນຂະບວນການລົງທະບຽນສາມາດຂເປນ
ັ້ ງັ ເກດການໃນລະຫວ່ າງກອງປະຊຸມ, ແຕ່ ບ່ ມີສດ
ິ ໃນການລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງ. ກອງເລຂາ
ໃນປດ
່
່
່
ັ ອົງການ ທີຈົດທະບຽນຖກຕັ້ອງຕາມກົດໝາຍແລັ້ວ LCCO ຈະສາມາດເຮັດວຽກຮ່ ວມກັບອົງການ NPA ທີກາລັງລົງທະບຽນ. ພາລະບົດບາດຂອງ LCCO ກ
LCCO ສະເໜີວ່າ ເມອ LCCO ເປນ
ັ ອົງການທີ່ຖກຕັ້ອງຕາມກົດໝາຍໄດັ້.
ຈະສາມາດໃຫັ້ຄາແນະນາອົງການ NPA ໃນຂະບວນການລົງທະບຽນໃຫັ້ເປນ

ັ້ ່ ງໄດັ້ທ່ ນີ
ັ ພາສາລາວ ສາມາດເຂົາເບີ
ີ ນ
ີ ັ້ :
 ບົດສະເໜີທ່ ເປ
180628_LCCO
Presentation_FInal.pdf

ຄາຖາມ ແລະ ຄາຄິດເຫັນ

ັ ການອະນຸມດ
ັ ດັ້ວຍວິທໃີ ດ ແລະ ຕັ້ອງມີມາດຖານເງ່ ອນໄຂແນວໃດແດ່ ? ສະມາຊິກຕັ້ອງມີການເຄ່ ອນໄຫວແນວໃດ ແລະ ມີຄວາມ
1- ສະມາຊິກຈະໄດັ້ຮບ
ສາພັນກັບ LCCO ແນວໃດບ ?

ັ້ ນແມ່ ໃຫັ້ຂຽນສະໝັກຕາມແບບຟອມ ແລະ ຄະນະກາມະການຈະອະນຸມດ
ັ້
ັ
ັ ກະຍະພາບແມ່ ນເຊອເຊີ
ັ ບົນພນຖານລະບຽບການ
ສະມາຊິກທີ່ມີສກ
ໃນການເປນ
ສະມາຊິກໃຫມ່ .

ົ ັ້
ັ ສະຫະພັນ ແມ່ ນຫຍັງ? ທ່ ານຕັ້ອງການທີ່ຈະເອົາອົງການ CSOs ທັງໝົດໃນລາວ ໃຫັ້ຢ່ ູ ພາຍໃຕັ້ສະຫະພັນບ?
2- ຈຸດປະສົງເປາຫມາຍ
ຂອງການກາຍເປນ
ັ້
ັ້ ວມບົນພນຖານຄວາມສະຫມັ
ັ້ ມັນບ່ ຈາເປນ
ົ ັ້
ັ ຕັ້ອງມີ
ພວກເຮົາບ່ ໄດັ້ມເີ ປາຫມາຍເອົ
າທັງໝົດອົງການ CSOs. ອົງການ CSO ແມ່ ນຖກເຊີນເຂົາຮ່
ກໃຈ, ດັ່ງນັນ,
ສ່ ວນຮ່ ວມໃນກິດຈະກາ ແລະ ການສົນທະນາກ່ ຽວກັບສະຫະພາບ CSO ລາວ.

ັ້ ນມີນອັ້ ຍ ມີພຽງ 13 ອົງການ NPA, ເຫດຜົນຫຍັງ ຄມີນອັ້ ຍແທັ້
ັ້ ວມຂອງອົງການ NPA ໃນກອງປະຊຸມ CSWG ຄັງນີ
ັ້ ແມ່
3. ສັງເກດເຫັນວ່ າການເຂົາຮ່
ຫັ້ອງການ LCCO ໄດັ້ປະສານງານຕິດຕ່ ສະມາຊິກຕົນແລັ້ວບ່ ?

ັ້ ່ າງໜັ້ອຍ ພາຍ
ຶ ສາຫາລກັບ LCCO ກ່ ອນກອງປະຊຸມຈະໄດັ້ຈດ
ັ ຄາຕອບມາວ່ າ ຈະມີການປກ
ັ ຂຶນຢ
LCCO ໄດັ້ປະສານງານຫາ ກອງເລຂາ CSWG. ເຊິ່ງໄດັ້ຮບ
ັ້
ໃນໄລຍະເວລາ 2 ອາທິດກ່ ອນກອງປະຊຸມ CSWG ຈະຈັດຂຶນັ້ ແຕ່ ວ່ າວາລະກອງປະຊຸມສະບັບພາສາລາວທີ່ສົງມາແມ່ ນໄລຍະເວລາສັນ.
ັ ແຜນການ, ຍຸ ດທະສາດຄວນຈະເຊ່ ອມໂຍງກັບວິໄສທັດຂອງ LCCO
4. ຕາມການສັງເກດກ່ ຽວກັບຍຸ ດທະສາດ 3 ປີ ຂອງ LCCO ນັນັ້ ຄວນຈະເປນ
ັ ໄລຍະເວລາ 5 ປຂ
ີ ນໄປ.
ຶ ັ້
ແລະ ສັ້າງເປນ

ັ້ ງຄົມ (CSWG) 2018
ໜ່ວຍງານວິຊາກນອົງກນຈັດຕັງສັ
ກອງປະຊຸມ, ມີຖຸນາ 2018, ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ

ັ ຫົວຂຕ່ັ້ າງ/
5. ກຸ່ ມການເຮັດວຽກແມ່ ນກຸ່ ມເຮັດວຽກຕາມຫົວຂຕ່ັ້ າງໆຫາຍກ່ ວາກຸ່ ມເຮັດວຽກຕາມຂະແໜງການ. ມັນຈະມີຄວາມກ່ ຽວຂັ້ອງກັບການປບ
ັ້ ບກຸ່ ມວຽກງານທີ່ມີຢ່ ູ ແລັ້ວບ ເຊັ່ນກຸ່ ມເຄອຂ່ າຍບົດບາດຍິງຊາຍ.
ັ ຂອງພວກເຂົາແມ່ ນຫຍັງ? ມີຄວາມສ່ ຽງທີ່ຈະຊາກັ
ດັດແກຊັ້ ່ /ຫົວຂຕ່ັ້ າງໆ? ຫນັ້າທີ່ຫກ

ັ ການສັ້າງຄວາມສາມາດດັ້ານວິຊາການຂອງ
ົ ັ້ ແມ່ ນເພ່ ອສັ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງ LCCO ແລະຍັງເປນ
ພາລະບົດບາດ ແລະ ຫນັ້າທີ່ຂອງກຸ່ ມເຮັດວຽກເຫ່ ານີ
ັ້
ັ ສີ່ງໃໝ່ ແລະ ເຫັນດີໃນກອງປະຊຸມໃນເດອນເມສາ 2018, ສະນັນການປ
່ ຽນແປງແມ່ ນຍັງ
ອົງການ NPA ອີກດັ້ວຍ. ການສັ້າງບັນດາ 9 ກຸ່ ມເຮັດວຽກນີ ັ້ ແມ່ ນເປນ
ີ .
ສາມາດປ່ຽນແປງໄດັ້ອກ

ັ ສະຫະພັນ ຈະມີຫຍັງປ່ຽນແປງບ ກ່ ຽວກັບການພົວພັນກັບລັດຖະບານ ແລະ ຈະມີການພົວພັນກັບແນວລາວສັ້າງຊາດແນວໃດ?
6. ການລົງທະບຽນເປນ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຫຍັງແດ່ ? LCCO ໄດັ້ປະເມີນຄວາມສ່ ຽງກ່ ຽວກັບດັ້ານດີດາັ້ ນອ່ ອນແລັ້ວບ່ ເພ່ ອສະເໜີໃຫັ້ສະມາຊິກຮັບຮູ ັ້
ສະມາຊິກ LCCO ຈະໄດັ້ຮບ
ນາ?

ັ ໄປໄດັ້ຂອງການເປນ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມງານຂອງເຄ່ ອຂ່ າຍ
ເຫດຜົນສາລັບ LCCO ໃນການຮ່ ວມມກັບແນວລາວສັ້າງຊາດ ແມ່ ນຍັ້ອນວ່ າດາລັດດັ່ງກ່ າວໃຫັ້ໂອກາດຄວາມເປນ
ັ ການອານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຢູ່ພາຍໃຕັ້ຄູ່ຮ່ ວມງານອົງການ
ອົງການ CSO ລາວ ແລະ ສະມາຊິກ LCCO ເຊ່ ອຢ່າງຈິງຈັງວ່ າ ການຮ່ ວມມກັບລັດຖະບານຈະເປນ
ັ້
ັ ໃນການສະຫນັບສະຫນູນການສັ້າງຕັງສະຫະພັ
CSO. ແລະ ສູ ນກາງແນວລາວສັ້າງຊາດກ່ ໄດັ້ຢນຢນ
ນ CSO ລາວ.


ການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງ CSO ລາວ ໃນເວທີປະຊາຊົນອາຊຽນ / AEPF

________________________________________________________
ການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງ CSO ລາວ ໃນເວທີປະຊາຊົນອາຊຽນ APF ປີ 2017 ໃນເມອງ Manila
ັ້ ນບາງຢ່າງກ່ ຽວກັບການກະກຽມ ແລະ ຄວາມພັ້ອມຂອງຜູ ຕ
ັ້ ວມກອງປະຊຸມ
ັ້ ດ
ັ ການໂຄງການຂອງສະມາຄົມ LDA ໄດັ້ສະເໜີຂມູ
ັ້ າງຫນັ້າ CSO ລາວ ຈານວນ 29 ທ່ ານ ເພ່ ອເຂົາຮ່
ທ່ ານ ນາງ ນິລາ, ຜູ ຈ
ັ້ ່ ປະເທດສິງກະໂປ ໃນເດອນພະຈິກປີ 2018.
ັ້ ວມກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊົນອາຊຽນ APF ທີ່ຈະຈັດຂຶນຢູ
ເວທີປະຊາຊົນອາຊຽນ APF ຢູ່ Manila ໃນປີ 2017 ແລະ ການກະກຽມເຂົາຮ່
ັ້
ັ້
ັ້ ່ ຄ, ມີຄວາມສະເຫມີພາບ ແລະ ມະນຸດສະທາໃນປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ ຽງໃຕັ້" ໂດຍມີ
ີ ມີ
ີ ັ້ ຄາຂວັນ "ບົນພນຖານຂອບເຂດຊາຍແດນ:
ໃນປນ
ການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂັມແຂງຂອງປະຊາຊົ
ນນັນກ
ັ້ ນທະນາ ເຊັ່ນ a) ຮ່ ວມມ ແລະ ຄວາມຕັ້ອງການອານາດ b) ການເຄ່ ອນຍັ້າຍແຮງງານ ແລະ ການເຄ່ ອນຍັ້າຍທີ່ຫລາກຫລາຍຮູ ບແບບ c) ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງມະນຸດ d)
5 ຫົວຂສົ
ັ້ ງຄວາມຍຸ ຕທ
ັ້ ວມຫາຍກວ່ າ 800 ຄົນ.
ິ ທີ່ມີຄຸນຄ່ າ ກຽດສັກສີ e) ສິດທິມະນຸດ ແລະ ການເຂົາເຖິ
ິ າ. ກອງປະຊຸມ APF ຢູ່ ນະຄອນຫວງມະນີລາ ໄດັ້ລວມເອົາບັນດາຜູ ເັ້ ຂົາຮ່
ຊິວດ
ັ້ ຽວກັບປະຫວັດຄວາມເປນ
ັ້ ວມຈາກປະເທດລາວ ໄດັ້ຮບ
ຶ ອົບຮົມຈາກເລຂາທິການ APF ຂອງພາກພນກ່
ັ ມາ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊົນອາຊຽນ,
ັ ການຊ່ ວຍເຫລອ ແລະ ຝກ
ຜູ ເັ້ ຂົາຮ່
ັ້ .ັ້ ໃນປນ
ັ້
ີ ທີ
ັ ຮູ ບເງ ົາສັນ:
ີ ານກະກຽມ ແລະ ນາສະເຫນີບດ
ົ ລາຍງານສາລັບກອງປະຊຸມລະດັບພາກພນນີ
ີ ັ້ ມນັກຂ່ າວໄດັ້ລວມເອົາເຫດການ ແລະ ຜະລິດເປນ
ວິທກ

ັ້ ງຄົມ (CSWG) 2018
ໜ່ວຍງານວິຊາກນອົງກນຈັດຕັງສັ
ກອງປະຊຸມ, ມີຖຸນາ 2018, ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ

ັ້
ັ້
ັ້ ວມກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊົນອາຊຽນ ທີ່ຈະຈັດຂຶນໃນປະເທດສິ
ທ່ ານ ນາງ ນີລາ ນາສະເຫນີ ສິ່ງທັ້າທາຍ ແລະ ຂສະເຫນີ
ແນະນາສາລັບການເຂົາຮ່
ງກະໂປ 2018 ນີ.ັ້ ດັ່ງລະອຽດລຸ່ ມນີ:ັ້

ສິ່ງທັ້າທາຍ
ັ້ ວມກອງປະຊຸມລະດັບພາກພນັ້
ການເຂົາຮ່

ັ້ ວມ : ຜູ ບ
ັ້ ນ
ັ ຍາຍພິເສດຂອງລາວ
ຜູ ເັ້ ຂົາຮ່

ັ້ ນໂດຍຫຍໆຈາກຄະນະກ
ັ້
ັ້ ວມໃນກອງ
ການໃຫັ້ຂມູ
າມະການ APF ລາວ ກ່ ຽວກັບການເຂົາຮ່
ັ້ ວມຈານວນຫລາຍຄົນທີ່ມາຈາກຫລາຍປະເທດ
ປະຊຸມໃນແຕ່ ລະຫົວຂຍັງບ່ ຈະແຈ ັ້ງ / ມີຜູເັ້ ຂົາຮ່

ັ້ ່ ສາລັບກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນຮ່ ວມກັນ.
ັ ພນທີ
ເພ່ ອໃຫັ້ເປນ
ັ້
ັ້
່ ບ່ ມີ
ການສ່ ສານ ແລະ ຄາແນະນາຈາກຄະນະກາມະການຈັດຕັງກອງປະຊ
ຸ ມຂອງປະເທດເຈົາພາບກ
ຄວາມຊັດເຈນ: ສະຖານທີ່ຫັ້ອງປະຊຸມ, ການຈັດວາງວາລະກອງປະຊຸມສາລັບຜູ່ ບັນຍາຍ, ສິ່ງອາ
ນວຍຄວາມສະດວກ ອ່ ນໆ ...

ັ້ າສະເໜີໃຫັ້ເໝາະກັບເວລາທີ່ສັນໆ
ັ້
ການົດເອົາແຕ່ ຈຸດທີ່ສາຄັນທີ່ຈະຍົກຂນນ
ັ ຫາກ່ ຽວກັບທັກສະໃນການແປພາສາໃນເວລາການສົນທະນາ
ການສ່ ສານພາສາອັງກິດ ແຕ່ ຍັງມີບນ
ດັ້ານວິຊາການ
ັ້
ັ້
ຄວາມຫມັນໃຈໃນການເວົ
າໃນເວທີ
ສາທາລະນະທົ່ວໄປ

ັ້
ັ້ ່ ຍົກຂຶນມານ
ັ້ າັ້ ນວິຊາການກ່ ຽວກັບຫົວຂທີ
ລະດັບຄວາມຮູ ດ
າສະເໜີ ແລະ ສະພາບແວດລັ້ອມທາງ
ດັ້ານການເມອງໃນລະດັບພາກພນັ້
ັ້ ວມກອງປະຊຸມໃນຕ່ ໜັ້າ :
ຄາແນະນາໃນການກະກຽມ ເຂົາຮ່
•
•

ັ້
ັ ໃນກອງປະຊຸມ ACSC / APF, ແລະກ
ຶ ສາ, ການປະຕິບດ
ັ ທີ່ດີກ່ຽວກັບບັນຫາດັ້ານວິຊາການເພ່ ອແລກປ່ຽນ/ ແບ່ ງປນ
ຕັງຄະນະກ
າມະການປະສານງານລວງຫນັ້າ ແລະ ການົດເອົາກລະນີສກ
ັ້ ວມແຕ່ ລະຄົນ;
ກ່ ຕັ້ອງມີການແບ່ ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຫນັ້າທີ່ຂອງຜູ ເັ້ ຂົາຮ່
ັ້ ນ ຜູ ຊ
ັ້
ຶ ກ່ ຽວກັບການກະກຽມການນາສະເຫນີ, ທົບທວນຈຸດສາຄັນສາລັບການສົນທະນາ ແລະ ທັກສະໃນການ
ັ້ ່ ຽວຊານອາວຸ ໂສ ເພ່ ອຊ່ ວຍເຫລອການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
ເຊອເຊີ
ແລະ ຝກ
ັ້ ວມທີ່ມີຄວາມສາມາດຫັ້າວຫັນ ໃນເວລາເຂົາຮ່
ັ້ ວມແຕ່ ລະຫົວຂຂອງການປ
ັ້
ັ ຜູ ເັ້ ຂົາຮ່
ຶ ສາຫາລ
ອານວຍຄວາມສະດວກ ເພ່ ອຈະກາຍເປນ
ກ
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•
•

ັ້ ວມກອງປະຊຸມທັງຫມົດ ແລະ ວາງແຜນສະໜອງຫູຟງັ ໃຫັ້ພຽງພ;
ັ້ ່ ມີ
ີ ປະສົບການ ໃນການອານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ກບ
ັ ຜູ ເັ້ ຂົາຮ່
ວ່ າຈ ັ້າງ ພາສາແປ່ ຜູ ທ
ັ້ ວມຂອງຄະນະຜູ ແັ້ ທນລາວໃນລະຫວ່ າງກອງ
ລວບລວມທຶນສະໜັບສະໜູນລ່ ວງຫນັ້າ ເພ່ ອຮັບໃຊັ້ໃນການກະກຽມ ແລະ ຮັບປະກັນດັ້ານເນ່ ອໃນ ແລະ ມີປະສິດທິພາບສູ ງ ໃຫັ້ແກ່ ການເຂົາຮ່
ປະຊຸມ APF /AEPF.
ບົດຮຽນຖອດຖອນໄດັ້
ຶ ສາຫາລດັ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການສັ້າງສະພາບແວດ
ການປກ
ັ ອົງການ CSOs
ລັ້ອມອານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ກບ

ບັນຫາສັງຄົມທີ່ເກີດຂນັ້ ໃນບັນດາ 11 ປະເທດອາຊຽນ

ັ້
ຊ່ ອງວ່ າງ ທີ່ເກີດຂນໃນສັ
ງຄົມຂອງປະເທດອາຊຽນ: ຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມທຸກຍາກທີ່ສຸ ດ,
ຄວາມຮັງມີ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ
ບັນຫາຊາຍແດນ ແລະ ການແກໄັ້ ຂທາງການເມອງທີ່ໄດັ້ນາມາໃຊັ້
ີ ານເສ່ ອມໂຍງລະຫ່ ວາງນະໂຍບາຍລະດັບພາກພນັ້ ແລະ ກອບນະໂຍບາຍລະດັບ
ເຮັດໃຫັ້ມກ

ທັກສະດັ້ານວິຊາການ

ປະເທດ ແລະ ໃຫັ້ຄາແນະນາເພີ່ມຕ່ ມກ່ ຽວກັບການຮ່ ວມກັນຖະແຫລງການອົງການ CSOs
ັ້
ັ
ຂອງປະເທດອາຊຽນ ແລະ ການຕິດຕາມຊຸກຍູ ໃັ້ ນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ການກະກຽມ ບົດສະເໜີ / ທັກສະການອານວຍຄວາມສະດວກ
ົ ປອ
ັ້ ງສິ່ງແວດລັ້ອມ,
ັ ທີ່ດີ ທີໄດັ້ຈາກອົງການ CSOs ຂອງປະເທດອາຊຽນ: ການປກ
ການປະຕິບດ
ົ ປອ
ັ້ ງສັງຄົມໃນ
ິ ແລະ ຄຸ ນຄ່ າກຽດສັກສີ, ກົນໄກການປກ
ແຮງງານ ແລະ ການເຄ່ ອນຍັ້າຍ, ຊິວດ
ບັນດາປະເທດອາຊຽນ
ັ້ ງຄົມໃນບັນດາປະເທດອາຊຽນ.
ການສັ້າງເຄ່ ອຂ່ າຍກັບອັງການຈັດຕັງສັ
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ັ້ ່ ງໄດັ້ທ່ ນີ
ີ ັ້ :
 ບົດສະເໜີ ສາມາດເຂົາເບີ
APF2017_LaoCSO
participation.pdf

 ວິດໂີ ອສັງລວມການເຄ່ ອນໄຫວ ແມ່ ນມີໃຫັ້ຖາັ້ ທ່ ານສົນໃຈທີ່ຢູ່ໃນເວບໄຊ ກູໂກ (Google)
https://drive.google.com/open?id=1lrVZr7zYU3NyVendDMU9d63sQsDf4BhZ
ັ້ ວມກອງປະຊຸມເວທີປະຊາຊົນອາຊຽນ APF 2018 ຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ
ສະພາບການກະກຽມເຂົາຮ່

ັ້ ່ ປະເທດສິງກະໂປຈະເຊີນຜູ ເັ້ ຂົາຮ່
ັ້ ເທົ
ັ້ ່ ານັນັ້ ນີຖ
ັ້ ກວ່ າເປນ
ັ້ ວມທັງໝົດພຽງ 300 ຄົນ ຈາກພາກພນນີ
ັ້ ວມໜັ້ອຍຫລາຍ ເມ່ ອທຽບກັບຄັງທີ
ັ້ ່ ຜ່ານມາ. ຄະນະກາ
ັ ການເຂົາຮ່
ກອງປະຊຸມ AFP ທີ່ຈະຈັດຂຶນຢູ
ັ້ ວມການສົນທະນາໃນກອງປະຊຸມທີ່ສິງກະໂປ. ມີຜູໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ ສາຫາລກ່ ຽວກັບບຸ ກຄົນທີ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະເຂົາຮ່
ັ ຈະໃຫັ້ການສະຫນັບສະຫນູນ
ຶ 3 ອົງການ ໄດັ້ຢນຢນ
ມະການ APF ຈະແຕ່ ງຕັງັ້ ແລະ ປກ
ັ ອີກ 2 ຜູ ໃັ້ ຫັ້ທນ
ຶ ຢູ່ .
ທຶນ ແລະ ເລຂາຂອງ APF ກ່ ຍັງລຖັ້າການຢນຢນ
ຄາຖາມ ແລະ ຄາຄິດເຫັນ

ັ້ ແນວໃດ? ຂສະເຫນີ
ັ້ ວມໃນຂະບວນການນີໄດັ້
ັ້
ັ້
ຶ ສາຫາລ, ກອງປະຊຸມກະກຽມຄວາມພັ້ອມ.
1- ອົງການ INGO ສາມາດເຂົາຮ່
ໃຫັ້ປະກອບມີພະນັກງານລາວເຂົາໃນການປ
ກ

ັ້ ນໃຫັ້ເປນ
ັ້ ງກັນຄວາມສະຫົງບ ແລະ ກ່ ໄດັ້ຖກເຊອເຊີ
ັ ຜູ ສ
ັ້ ງັ ເກດ
ການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງອົງການ INGO ກ່ ແມ່ ນສະຫນັບສະຫນູນທີ່ເທົ່າທຽມກັນກັບຈາກກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງປອ
່
່
ັ້
ັ ທີຈະມີພະນັກງານອົງການຈັດຕັງສາກົນທີຢູ່ ຄຽງຂັ້າງພວກເຮົາ ເພາະ
ການໃນລະຫ່ ວາງການກະກຽມຄວາມພັ້ອມ ແລະ ຖາມຄາຖາມຄວາມຄບໜັ້າໃນກອງປະຊຸມ. ມັນມີຄວາມຈາເປນ
ັ ຕັ້ອງສັ້າງຄວາມສາມາດແນວໃດກ່ ຽວກັບການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ທັກສະໃນການນາສະເຫນີ.
ພວກເຮົາຈາເປນ

ັ້ ວມກອງປະຊຸມ.
ິ ະສິດສາຄັນທີ່ສຸ ດ ເພ່ ອໃຫັ້ມກ
ີ ານມີສ່ວນຮ່ ວມຢ່າງເຕັມທີ່ ແມ່ ນການນາເອົາຜູ ແັ້ ປພາສາມອາຊີບເຂົາຮ່
2- ບູ ລມ



ກອງປະຊຸມ 2030 ສາລັບ SDG ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງ CSOs ໃນການທົບທວນຄນແບບສະຫມັກໃຈ
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ັ ສ່ ວນຫນຶ່ງຂອງກົນໄກການຕິດຕາມ ແລະ ການທົບທວນຄນແຜນປະຕິບດ
ົ ັ້
ັ ງານຍຸ ດທະສາດປີ 2030 ການປະຕິບດ
ັ ເປາໝາຍການພັ
ີ ານສະ
ຄດັ່ງທີ່ເປນ
ດທະນາແບບຍນຍົງ SDG ຂອງ ສປປລາວ ໄດັ້ມກ
່
ັ້
ັ້
່
ັ້ ນ
ັ ຂມູ
ັ SDG ແລະ ຜົນກະທົບທີເກີດຂນສາລັບພາກລັດ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່ າວໄດັ້ຮ່າງຂນໂດຍລັດຖະບານ ທີຈະເປນ
ໜັບສະໜູນໃຫັ້ດາເນີນການທົບທວນຄນກ່ ຽວກັບຄວາມຄບຫນັ້າການປະຕິບດ
ັ້
ັ້ ່ ນະຄອນນິວຢອກ ໃນເດອນກລະກົດ 2018. ການທົບທວນນີແມ່
ັ້ ນການນາພາໂດຍພາກລັດ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ ວມຂອງຫາຍໆຄູ່
ພນຖານສ
າລັບກອງປະຊຸມທາງດັ້ານການເມອງໃນລະດັບສູ ງທີ່ຈັດຂຶນຢູ
ັ້ ຈດ
ັ ໄປໄດັ້. ການທົບທວນຄນນີມີ
ິ າທາຍ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດັ້ ພັ້ອມກັບ
ຮ່ ວມພັດທະນາທີ່ເປນ
ຸ ປະສົງເພ່ ອສັ້າງຄວາມສະດວກໃນການແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຄວາມສາເລັດ ແຕ່ ຍັງມີສ່ ງທັ້
ັ້
ີ ີ ັ້ ຍັງເປນ
ັ ໂອກາດໃນການກະຕຸ ກຊຸກຍູ ຄັ້ ູ່ ຮ່ ວມປະຕິບດ
ັ ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານຍຸ ດທະສາດປີ 2030. ການທົບທວນໃນປນ
ັ ງານຫລາຍ
ແນວຄວາມຄິດເພ່ ອການສະຫນັບສະຫນູນໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ພາກສ່ ວນໃຫັ້ການສະຫນັບສະຫນູນ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮ່ ວມມທີ່ສາຄັນຂນກວ່
າເກົ່າກັບອົງການ CSOs.

ັ້ ່ ງໄດັ້ທ່ ນີ
ັ ພາສາລາວ ສາມາດເຂົາເບີ
ີ ນ
ີ :ັ້
 ບົດສະເໜີທ່ ເປ

Brief on
VNR_NPAs.pdf

ຄວາມຄິດເຫັນຂອງ LCCO ທີ່ແລກປ່ຽນໃນມຸ ມມອງຂອງ VRN

ັ້
ັ ການ
LCCO ໄດັ້ລວບລວມເອົາສະມາຊິກໃນວັນທີ 26 ແລະ 27 ເດອນເມສາ ເພ່ ອຮ່ າງຂສະເຫນີ
ແນະນາທີ່ຈະໄປແລກປ່ຽນກັບລັດຖະບານ (MOFA ແລະ MPI). ຫັ້ອງການ LCCO ໄດັ້ຮບ
ັ ງານຍຸ ດທະສາດປີ 2030 ເພ່ ອບັນລຸ SDG ແລະ ວິທກ
ີ ານຮ່ ວມກັນຮ່ າງບົດລາຍ
ຊ່ ວຍເຫລອໂດຍອົງການ NGO ປະເທດໄທ ເພ່ ອຮຽນຮູ ເັ້ ພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັບຂອບເຂດຂອງ VNR ໃນແຜນປະຕິບດ
ັ ງານລັດຖະບານ.
ງານສະແດງຄວາມສົນໃຈກ່ ຽວກັບສິ່ງທັ້າທາຍຕ່ າງໆຕ່ ການປະຕິບດ

ັ້
ັ SDGs.
 ອົງການ CSO ລາວມີຄາສະເໜີແນະນາຕ່ ກັບ MoHA ແລະ MPI ກ່ ຽວກັບການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
2018 04 30 Lao
CSOs Recommendation to GoL VNR 2018 of SDG (002).pdf

ຄາຖາມ ແລະ ຄາຄິດເຫັນ

ັ້ ວມວ່ າ ນອກເຫນອຈາກ 17 ເປາຫມາຍລວມສາກົ
ົ ັ້
ັ ມາຂອງລາວທີ່ໄດັ້
1- ພະນັກງານຂອງອົງການ UNDP ລາຍງານຕ່ ຜູ ເັ້ ຂົາຮ່
ນແລັ້ວ ລັດຖະບານລາວໄດັ້ສະເໜີຄວາມເປນ
ຕົກລົງໃນປີ 2016 ກ່ ຽວກັບ SDG ແຫ່ ງຊາດ ເພ່ ອຫຸ ດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງລະເບີດບ່ ທັນແຕກຕ່ ການພັດທະນາຂອງປະເທດ ຄ SDG ທີ 18 ຂອງ ສປປ ລາວ.
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ໜ່ວຍງານວິຊາກນອົງກນຈັດຕັງສັ
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ັ ດາລັດ 238 ວ່ າດັ້ວຍສະມາຄົມ
ການຕິດຕາມການປະຕິບດ

ັ້
ັ ປຸ ງການປະຕິບດ
ຶ ສາຫາລກັບຄູ່ ຮ່ ວມງານຈາກລັດຖະບານກ່ ຽວກັບການຊີແຈງບັ
ັ ງານທີ່ນາໂດຍເຄ່ ອຂ່ າຍອົງການ INGO ເພ່ ອຮ່ ວມໃນການປກ
ກອງເລຂາ INN ໄດັ້ສະເໜີການປບ
ນດາມາດຕາຕ່ າງຂອງ
ັ້
່
ັ້ ງການຮັບທຶນຊ່ ວຍເຫລອ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ຊ່ ຽວຊານ ໂດຍສະມາຄົມ. ກົດລະບຽບສະບັບຮ່ າງສາລັບມາດຕາ 55 ໄດັ້ຮບ
ັ ໃນເດອນກຸ ມພາກ່ ອນ
ດາລັດ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນມາດ 55 ທີເວົາເຖີ

ັ້
ັ້ ກ 2-3 ປີ ໂດຍມີຈດ
ກອງປະຊຸມການຮ່ ວມມພັດທະນາ ທີ່ຈັດຂນໂດຍກະຊວງການຕ່
າງປະເທດ. ກອງປະຊຸມຈັດຂນທຸ
ຸ ປະສົງທົບທວນການຮ່ ວມມລະຫວ່ າງ INGOs ແລະ MoFA ເພ່ ອເສີມສັ້າງ
ັ້ ານົດລະບຽບສະບັບຮ່ າງສາລັບມາດຕາ 55 ໄດັ້ມກ
ີ ານສະເໜີຂນຢູ
ຶ ັ້ ່ ໃນກອງປະຊຸມໂດຍຜູ ກ
ັ້ ່ ຽວ
ສະພາບແວດລັ້ອມໃນການເຮັດວຽກງານ ແລະ ການດາເນີນງານສາລັບ INGOs. ດາລັດ 238 ແລະ ຂກ
ຂັ້ອງຕ່ າງໆ (NPAs, INGOs, DPs).

ັ້ ານົດລະບຽບສະບັບຮ່ າງສາລັບມາດຕາ 55. ຄາຄິດເຫັນສະແດງໃຫັ້ເຫັນເຖິງທັດສະນະຂອງບັນດາ
ເຄອຂ່ າຍ INGO ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ (ຕິດຄັດລຸ່ ມນີ)ັ້ ກັບ MOFA ແລະ DP ກ່ ຽວກັບຂກ
ອົງການ INGO:

180306_INN
propositions_238Decree Art5564 FINAL.pdf

ີ ການປກ
ຶ ສາຫາລກັບ MoFA ເພ່ ອ
ັ ການສະຫນັບສະຫນູນຈາກບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມພັດທະນາ ແລະ ພິຈາລະນາວ່ າຄວາມພະຍາຍາມຮ່ ວມກັນທີ່ນາໄປສູ່ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ແລະ ການເປດ
ເຄອຂ່ າຍ INGO ໄດັ້ຮບ
ຶ ສາຫາລກ່ ຽວກັບບັນດາຈຸດທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງກັບການຮ່ ວມມຂອງອົງການ INGO/NPA. ເຄ່ ອຂ່ າຍ INGO ໄດັ້ພບ
ັ ສ່ ວນໜ່ ງຂອງກອງປະຊຸມທີ່ບ່ ເປນ
ັ ທາງ
ົ ກັບ MOFA ໃນເດອນມິຖຸນາ 2018 ຊຶ່ງເປນ
ປກ
ັ້ ່ ແບ່ ງປນ
ັ້ ານົດລະບຽບສາລັບມາດຕາ 55 ທີ່ເປນ
ຶ ສາຫາລ ແລະ MoFA ມຸ່ ງຫມັນທີ
ັ ສົ່ງຂກ
ັ ສະບັບສົມບູ ນໃຫັ້ ໃນເດອນກລະກົດ 2018. ໃນກອງ
ການປະຈາໄຕມາດ ຊຶ່ງໄດັ້ນາເອົາມາດຕາ 55 ມາປກ
ີ ານເຊີນຜູ ຕ
ັ້ າງຫນັ້າອົງການ NPA ໃຫັ້ແລກປ່ຽນປະສົບການທົ່ວໄປຂອງພວກເຂົາກ່ ຽວກັບຂະບວນການລົງທະບຽນໃຫມ່ . ນາງ Lola ໄດັ້ຖາມວ່ າ NPA ຕັ້ອງໄດັ້ປະຕິບດ
ັ ຕາມຂະບວນ
ປະຊຸມໄດັ້ມກ
ົ ຄອງທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງບ? ແລະ ລະບຽບອ່ ນທີ່
ການຕາມກອບກົດຫມາຍໃຫມ່ ບ ແລະ ໃນກລະນີນ ີ ັ້ ຖັ້າແບບຟອມ ແລະ ຮ່ າງແບບຟອມແມ່ ນມອບໃຫັ້ໂດຍກະຊວງພາຍໃນ MoHA ແລະ ອານາດການປກ
ກ່ ຽວຂັ້ອງໃນລະດັບທັ້ອງຖິ່ນ.
ັ້
ັ້
ັ : ລວບລວມເອົາກຸ່ ມວິຊາການເພ່ ອຄົນຫາຊ່
ີ ານ ແລະ ປະມານ 1-2 ອົງການ ເພ່ ອດາເນີນການສາຫວດອົງການ NPA ໃນປະສົບການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງກັບການຂນທະບຽນ
ສິ່ງທີຕອັ້ ງປະຕິບດ
ອງທາງວິທກ
ັ້
ັ ພນຖານສ
ຶ ສາຫາລກັບກະຊວງພາຍໃນ MoHA. ແມ່ ນໃຜ?
ັ ຈະເປນ
ແລະ ຂະບວນການຕ່ າງໆ. ຜົນໄດັ້ຮບ
າລັບການປກ

ັ ປກ
ົ ກະຕິ ເພ່ ອປກ
ຶ ສາຫາລການດາເນີນສະພາບແວດລັ້ອມຫົວຂ ັ້ ໃຫັ້ເປນ
ັ ໄປຕາມກອງປະຊຸມຂອງ INGOີ ອງປະຊຸມທີ່ມີອງົ ການ NPA ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ MoHA ຢ່າງເປນ
LCCO ຮັ້ອງຂໃຫັ້ມກ
ັ້ ່ ແລັ້ວ.
ັ ຂນຢູ
MoFA ປະຈາໄຕມາດທີ່ໄດັ້ຈດ

ັ້ ງຄົມ (CSWG) 2018
ໜ່ວຍງານວິຊາກນອົງກນຈັດຕັງສັ
ກອງປະຊຸມ, ມີຖຸນາ 2018, ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ

ພັກທ່ ຽງ
ອັບເດດ ແຜນງານ/ໂຄງການ/ກິດຈະກາເຄ່ ອຂ່ າຍ


ການສຸ ມໃສ່ ວຽກງານສະພາແຫ່ ງຊາດ

__________________________________________
ົ ຄອງທີ່ເຮັດວຽກກັບອົງການ Helvetas ໄດັ້ນາສະເຫນີກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ຫນັ້າທີ່ ແລະ ການປະຕິບດ
ັ ຫນັ້າທີ່ວຽກງານຂອງສະພາແຫ່ ງ
ທ່ ານ ຄາພັນ ພະນັກງານໂຄງການດັ້ານການປກ
ັ້
ັ້
ຊາດ (NA) ແລະ ການສັ້າງຕັງສະພາປະຊາຊົ
ນຂັນແຂວງ
(PPA) ໃໝ່. ບັນດາຄູ່ ຮ່ ວມງານຕ່ າງໆກາລັງສຸ ມທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພ່ ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊິກຂອງຕົນ ໂດຍມີຈດ
ຸ ປະສົງ

ັ້ ນ
ັ້
ັ້
ັ ຕົວແທນຂອງພວກປະຊາຊົນ, ແລະ ໃນວາລະນີເປ
ັ ໂອກາດທີ່ຈະຄົນຄວັ້
ິ າ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເປນ
ເພ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງດັ້
ານນິຕກ
າພາລະບົດບາດຂອງອົງ
ັ້
ັ້
ັ້
ການຈັດຕັງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາໃນການສັ້າງ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາກົດຫມາຍ. Helvetas ເຮົາກາລັງສະໜອງໃນການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ PPA ໃນ 2 ແຂວງທົດລອງ
(ຊງງຂວາງ ແລະ ບລິຄາໄຊ), ອົງການ Oxfam ແລະ Asia foundation ກ່ ກາລັງເຮັດວຽກເພ່ ອສະຫນັບສະຫນູນສະພາແຫ່ ງຊາດ NA ເຊັນກັນ.

 ສາລັບຂມູັ້ ນລາຍລະອຽດຂອງບົດສະເໜີ ແມ່ ນກົດເບີ່ງເອກະສານລຸ່ ມນີ:ັ້
Roles and
Mandates of NA and PPA for CSWG meeting Jun2018 up.pdf

ຄາຖາມ ແລະ ຄາຄິດເຫັນ

ັ້ ນຂ່ າວສານກ່ ຽວກັບການພັດທະນາທີ່ໄດັ້ປກ
ັ້
ຶ ສາຫາລກັນຢູ່ ໃນສະພາແຫ່ ງຊາດ NA ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງ
1- ຂມູ
ມີການສະໜອງໃຫັ້ແກ່ ສາທາລະນະບ່ ແລະ ຜ່ານຊ່ ອງທາງໃດແດ່ ?

ັ ພາສາລາວ ແລະ ອັງກິດ: http://www.na.gov.la/index.php?lang=en ແລະ ຫນັງສພິມຜູ ແັ້ ທນປະຊາຊົນ ແມ່ ນມີຢ່ ູ ໃນພາສາລາວ.
, ສະພາແຫ່ ງຊາດມີເວັບໄຊທ໌ຂອງຕົນເອງທີ່ເປນ
ັ້
ັ້
ັ ຫຍັງການສັ້າງຕັງສະພາປະຊາຊົ
ັ ການຫຸ ດຄວາມສາມາດຂອງສະພາແຫ່ ງຊາດ?
2- ເປນ
ນຂັນແຂວງ
PPA ເປນ

ັ້
ັ້
ັ ການຮັ້ອງໃຫັ້ເພີ່ມດັ້ານງ ົບປະມານເພ່ ອຊ່ ວຍປບ
ັ ປຸ ງກົງຈັກ, ສັ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫັ້ແກ່ ພະນັກງານດັ່ງກ່ າວ ທີ່ເປນ
ັ ໄປໄດັ້ ແຕ່ ເນ່ ອງຈາກ
ການສັ້າງຕັງສະພາປະຊາຊົ
ນຂັນແຂວງ
PPA ແມ່ ນເປນ
ັ້
່ າງເຕັມສ່ ວນ ເທົ່າທີ່ມັນຄວນຈະເປນ
ັ .
ີ ານສະໜອງງ ົບປະມານໃຫັ້ສະພາປະຊາຊົນຂັນແຂວງຢ
ງ ົບປະມານຈາກັດ, ດັ່ງນັນັ້ NA ໃນລະດັບສູ ນກາງບ່ ໄດັ້ມກ
ັ້ ,ັ້ ກະລຸ ນາແລກປ່ຽນຕົວຢ່າງທີ່ເປນ
ັ ຕົວຈິງ.
3- ແມ່ ນຫຍັງຄຜົນສາເລັດ ແລະ ຄວາມທັ້າທາຍທີ່ສາຄັນຂອງ PPA ເຖິງມນີ

ັ້ ງຄົມ (CSWG) 2018
ໜ່ວຍງານວິຊາກນອົງກນຈັດຕັງສັ
ກອງປະຊຸມ, ມີຖຸນາ 2018, ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ

ີ ນ
ົ ບັງຄັບໃຊັ້.
ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ, PPA ໄດັ້ສະເຫນີການຮ່ າງກົດຫມາຍກ່ ຽວກັບຢາປາບສັດຕູ ພດ, ກົດຫມາຍນີບັ້ ່ ໄດັ້ມຜ

ັ້
ັ້ ວມກ່ ຽວກັບການເກັບກາເອົາຂຮັ້
ັ້ ອງທຸກຜ່ານທາງໂທລະສັບສາຍດ່ ວນ. ບັນຫາຕ່ າງໆທີ່ຍົກຂຶນມາໂດຍສ່
ັ ການ
4- ການສັງເກດການໄດັ້ນາເອົາຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ ເັ້ ຂົາຮ່
ວນຕົວກ່ ອາດຈະບ່ ໄດັ້ຮບ
ັ ພະນັກງານລັດຖະບານ. 5 ທ່ ານນອກເໜອຈາກຈານວນສະມາຊິກ NA ຈານວນ 149 ທ່ ານ ແມ່ ນ
ັ້ າງຫນັ້າທີ່ຢູ່ ໃນ NA ເພາະວ່ າພວກເຂົາກ່ ເປນ
ນາເອົາໄປພິຈາລະນາໂດຍບັນດາຜູ ຕ
ັ້ ງຄົມ. ອາດຈະມີຄວາມຂັດແຍ່ ງກັນທາງດັ້ານຜົນປະໂຫຍດ ໃນການສະທັ້ອນໃຫັ້ເຫັນເຖິງການເຮັດວຽກຂອງພວກເຂົາເອງ ແລະ ການຂາດຄວາມເປນ
ັ
ັ້ າງຫນັ້າຈາກອົງການຈັດຕັງສັ
ຜູ ຕ
ັ້
ເອກະລາດໃນເວລາມີການວິເຄາະສິ່ງທັ້າທາຍທີ່ເກີດຂນ.



ກອງປະຊຸມທົບທວນຄນ EU-NPA ທີ່ເມອງວັງວຽງ - ເດອນກຸ ມພາ 2019

_________________________________________
ັ້ ງຄົມ
ັ ຄູ່ ຮ່ ວມມຂອງ EU ແລະ ອົງການຈັດຕັງສັ
ກິໂຕ ໄດັ້ແລກປ່ຽນລາຍລະອຽດກ່ ຽວກັບກອງປະຊຸມທີ່ຈັດຂນັ້ ໂດຍ EU ຢູ່ ເມອງວັງວຽງ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ ນເພ່ ອເສີມຂະຫຍາຍການເປນ

ັ້ ຮບ
ັ້ ວມທັງຫມົດ 35 ຄົນ ເຂົາຮ່
ັ້ ວມກອງປະຊຸມເປນ
ັ ເວລາ 4 ມ.ັ້ ຜົນໄດັ້ຮບ
ັ ການອານວຍຄວາມສະດວກຈາກອົງການ Cord ແລະ ຜູ ເັ້ ຂົາຮ່
ັ ຂອງການ
ເພ່ ອການພັດທະນາແບບຍນຍົງ. ກອງປະຊຸມນີໄດັ້
ັ້
ັ້
ັ້ ນຄວາມຮູ ໃັ້ ຫັ້ກບ
ັ້ ງຄົມ. ກິໂຕ ໄດັ້ຊແຈງຄວາມເຂົ
ັ້
ຶ ສາຫາລແມ່ ນການສະຫນອງຂມູ
ັ ການທົບທວນເອກະສານແຜນຍຸ ດທະສາດຂອງ EU ຕ່ ການສະຫນັບສະຫນູນອົງການຈັດຕັງສັ
ີ
ປກ
າໃຈກ່
ຽວກັບແຜນຕ່
ັ້
ັ ພິເສດຄການເປນ
ັ ເວທີໃນການສົ່ງເສີມການສັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມທີ່ເຫມາະສົມ ແລະ ການປກ
ຶ ສາຫາລທາງດັ້ານນະໂຍບາຍ
ໜັ້າຂອງ EU ຕ່ ກັບ CSO ແລະ ອະທິບາຍວ່ າຈະມີການເນັນຫນັ
ກໃສ່ ເປນ
ີ ວາມຍາວ 15
ເພ່ ອເສີມສັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມການດາເນີນງານສາລັບ CSO ຢູ່ ປະເທດລາວໃນລະດັບສູ ງ. ຫງັ ຈາກການນາສະເໜີໄປໜັ້ອຍໜ່ ງແລັ້ວ, ກິໂຕ ໄດັ້ສາຍວິດໂີ ອທີ່ກ່ ຽວກັບກອງປະຊຸມທີມຄ
່
ັ້
່
ິ ໂີ ອດັ່ງກ່ າວສົມບຸ ນແລັ້ວ.
ນາທີ. ຊຶງວິດໂີ ອດັ່ງກ່ າວນີ ຈະມີການສະໜອງໃຫັ້ ເມອມີວດ
ົ EU ຢູ່ ປະເທດລາວກາລັງໃຫັ້ການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງອົງການ CSO ໃນທັ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຜ່ານ 2 ອົງປະກອບສາຄັນ ທີ່
ກິໂຕ ຍັງໄດັ້ກ່າວເພີ່ມຕ່ ມວ່ າ ສະຫະພາບເອີຮບ
ແຕກຕ່ າງກັນ: ທຶນ EIDHR ແລະ ແຜນງານອົງົ ປະກອບໂຄງການ CEGGA.


ການນາສະເໜີໂດຍຫຍ ັ້ ຂອງເຄ່ ອຂ່ າຍ

__________________________________________
ັ້ ນໄດັ້ເຊອເຊີ
ັ້ ນເອົາເຄອຂ່ າຍທີ່ເນັນໃສ່
ັ້
ີ .ີ ັ້ ແຕ່ ລະເຄອຂ່ າຍຂອງ 3 ເຄ່ ອຂ່ າຍນັນັ້
ແນວຄວາມຄິດດັ່ງກ່ າວນີແມ່
ອົງການ NPA ຈານວນຫນຶ່ງ ເພ່ ອສະເຫນີພາບລວມກິດຈະກາທີ່ໄດັ້ດາເນີນໃນຕະຫອດປນ
ແມ່ ນໄດັ້ມເີ ວລາ 15 ນາທີ ເພ່ ອນາສະເໜີຄວາມສາເລັດຂອງພວກເຂົາ (ບ່ ແມ່ ນແນວຄິດ Pecha Kucha, ແຕ່ ມີຄວາມຄັ້າຍຄກັນໃນຈິດໃຈ). ບ່ ມີເວລາທີ່ຈະໄດັ້ໃຫັ້ຖາມ ແລະ ຕອບຄາຖາມ. ຜູ ເັ້ ຂົາັ້
ັ້ າງຫນັ້າຂອງແຕ່ ລະເຄອຂ່ າຍ ຖັ້າມີຄວາມຕັ້ອງການຄວາມກະຈ່ າງແຈ ັ້ງເພີ່ມຕ່ ມ.
ຮ່ ວມໄດັ້ຖກຂຮັ້ອງຕິດຕ່ ໂດຍກົງກັບຜູ ຕ

ັ ຂມູັ້ ນຂອງທ່ ານ ພັ້ອມກັບລາຍລະອຽດການຕິດຕ່ ພົວພັນ:
 ບົດນາສະເໜີ ມີໃຫັ້ແລັ້ວສາລັບເປນ
ການຂະຫຍາຍດັ້ານໂພຊະນາການ

ັ້ ງຄົມ (CSWG) 2018
ໜ່ວຍງານວິຊາກນອົງກນຈັດຕັງສັ
ກອງປະຊຸມ, ມີຖຸນາ 2018, ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ

Mina-Plan International : Vanmina.Phanthavong@plan-international.org

SUN-CSA_Introducti
on_CSWG.pdf

ແຜນງານເຄ່ ອຂ່ າຍ ຄູ່ ຮ່ ວມມດັ້ານການພັດທະນາ
Phonekeo-LDPA: phonekeo.ldpa@gmail.com

DPOs Laos.pdf

ແຜນງານ FlegT-VPA
Khambang-LBA thipphavongbang@gmail.com


ການນາສະເຫນີຂອງໂຄງການສຸ ມໃສ່ ການສະຫນັບສະຫນູນອົງການ NPA

__________________________________________
ກອບແຜນງານຄູ່ ຮ່ ວມມອົງການແຄ-2018

ັ້ ນທີ່
ັ ພະຍາກອນ ແລະ ຂມູ
ອົງການແຄ ໄດັ້ເຮັດວຽກກ່ ຽວກັບກອບແຜນຄູ່ ຮ່ ວມງານໃຫມ່ ທີ່ມີຈດ
ຸ ປະສົງເພ່ ອພັດທະນາການພົວພັນປະສານງານລະຫວ່ າງຂະແຫນງການຕ່ າງໆ ເພ່ ອເຮັດໃຫັ້ການນາໃຊັ້ຊບ
ັ້
ັ້ ງຄົມໃນປະເທດລາວ.
ົ ທີ່ສຸ ດເພ່ ອສະຫນັບສະຫນູນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຂອງອົງການຈັດຕັງສັ
ມີປະສິດທິຜນ
ບດ

 ບົດນາສະເໜີ:

CARE_partnership_
Framework_2018.pdf

ັ້ ນເພີ່ມຕ່ ມສາມາດຕິດຕ່ ໂດຍກົງຫາ ດາວວອນ ຈາກອົງການແຄ: Daovone.Phonemanichane@careint.org
ສາລັບຂມູ

ັ້ ງຄົມ (CSWG) 2018
ໜ່ວຍງານວິຊາກນອົງກນຈັດຕັງສັ
ກອງປະຊຸມ, ມີຖຸນາ 2018, ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ

CB4N-ການສັ້າງຄວາມສາມາດສາລັບໂພຊະນາການ- Plan international

ັ້ ງຄົມ, ໄດັ້ນາສະເຫນີໂຄງການ CB4N ສາລັບ 4 ປີ ທີ່ປະຕິບດ
ຶ ສາໂຄງການອົງການຈັດຕັງສັ
ັ ໂດຍ ອົງການ Plan ປະເທດເຢຍລະມັນ, ສະມາຄົມແມ່ ຍິງຮ່ ວມໃຈ
ທ່ ານ David Shields, ທີ່ປກ
ັ້ ນເພ່ ອສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫັ້
ັ້
ພັດທະນາ/MHP, ສະມາຄົມສົ່ງເສີມສຸ ຂະພາບຄອບຄົວ/PFHA ແລະ SUN CSA Laos. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການນີແມ່
ແກ່ ອົງການ CSO ລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັງັ້
ັ ງານດັ້ານໂພຊະນາການແຫ່ ງຊາດ.
ທັ້ອງຖິ່ນເພ່ ອປະກອບສ່ ວນໃນການປະສົບຜົນສາເລັດແຜນຍຸ ດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບດ

 ບົດນາສະເໜີ :
EU_NSA_CB4N
Project presentation.pdf

ັ້ ນເພີ່ມຕ່ ມສາມາດຕິດຕ່ ໂດຍກົງຫາ ພອນສະຫັວນ ແລະ ເດວິດ ຈາກອົງການແພຣນ ສາກົນ: Phonesavanh.KEOMANYSONE@plan-international.org ແລະ
ສາລັບຂມູ
David.Shields@plan-international.org


ແຜນງານໂຄງການວອຍ-ສິ່ງອານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ກັບທຶນຂະໜາດນັ້ອຍ

__________________________________________
ັ ໂຄງການຕັ້ານການລະເມີດຕ່ ກຸ່ ມທີ່ດັ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຈາແນກຕ່ ກຸ່ ມຕ່ າງໆ. ແຫລັ້, ຜູ ທ
ັ້ ່ ີ
ແຜນງານວອຍໃນປະເທດລາວແມ່ ນກາລັງໃຫັ້ການສະຫນັບສະຫນູນເງ ິນທຶນຊ່ ວຍເຫອ ສາລັບການປະຕິບດ
ັ ອົງການ CSO ລາວ.
ຮັບຜິດຊອບແຜນງານໂຄງການວອຍ ຂອງອົງການອອກຟາມ/Oxfam ໄດັ້ສາຍວິດໂີ ອ ແລະ ມີ 4 ປະເພດເງ ິນຊ່ ວຍເຫອທີ່ມີໃຫັ້ກບ
ັ້
* ທຶນຊ່ ວຍເຫລອໃຫັ້ແກ່ ການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ:
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/
*ທຶນຊ່ ວຍເຫລອໃຫັ້ແກ່ ການເກີດປະສິດທິຜນ
ທຶນຊ່ ວຍເຫລອໃຫັ້ແກ່ ວຽກງານທີ່ຮີບດ່ ວນ: https://www.voice.global/call-for-proposal/laos-sudden-opportunity-grant-v-1874-la-so/
ັ້ ນຕາຕະລາງ ສາລັບການຍຶນສະໝັກຂທຶນຊ່ ວຍເຫລອ
ນີແມ່
ປະເພດຂອງເງ ີນທຶນຊ່ ວຍເຫລອ

ຍນສະໝັກພາຍໃນ / ວັນທີສຸດທັ້າຍ

ັ້
* ທຶນຊ່ ວຍເຫລອໃຫັ້ແກ່ ການສັ້າງຄວາມເຂັມແຂງ
(ອີງຕາມຮອບວຽນ)

ຮອບທົບທວນ ທີ1 :

ັ້ ງຄົມ (CSWG) 2018
ໜ່ວຍງານວິຊາກນອົງກນຈັດຕັງສັ
ກອງປະຊຸມ, ມີຖຸນາ 2018, ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ

ົ :
ທຶນຊ່ ວຍເຫລອໃຫັ້ແກ່ ການເກີດປະສິດທິຜນ
ທຶນຊ່ ວຍເຫລອໃຫັ້ແກ່ ການຮຽນຮູ ັ້ ແລະ ປ່ຽນແປງ(ອີງຕາມຮອບວຽນ)

8 ກລະກົດ 2018

ຮອບທົບທວນ ທີ1 :
8 ກລະກົດ 2018

ຍນບົດສະເໜີໂຄງການ ເລີ່ມວັນທີ່:
16 ກລະກົດ 2018

ແລະ
ທຶນຊ່ ວຍເຫລອໃຫັ້ແກ່ ວຽກງານທີ່ຮີບດ່ ວນ

16 ກັນຍາ 2018

ີ ຮັບບົດສະເໜີໂຄງການ ທຸກເວລາ
ເປດ

ັ້ ນເພີ່ມຕ່ ມທ່ານສາມາດຕິດຕ່ : laos@voice.global ຫລ ນະຄອນເພັດ/ແຫລັ້- ອອກຟາມ : Nakhornphet.Pasomsouk@oxfam.org
ສາລັບຂມູ
Voice small
Grants_presentation.pdf



ັ້ ງຄົມແຫ່ ງຊາດ-2018
ການວາງແຜນສາລັບ ງານວາງສະແດງຜົນງານອົງການຈັດຕັງສັ

__________________________________________
ີ ່ຜ
ີ ່ ານມາຂອງກິດຈະກາ CSO ແຫ່ ງຊາດທີ່ຈັດໂດຍທີມງານ CSWG. ບົດນາ
ນາງ Aurelie ຈາກອົງການຄອດໄດັ້ສະເຫນີສະຫຸ ບສັງລວມກ່ ຽວກັບຜົນສາເລັດ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ໄດັ້ຮຽນຮູ ໃັ້ ນປທ
ີ ການສົນທະນາ. ຄດັ່ງເວລາໄດັ້ເກີນການົດອອກໄປແລັ້ວ, ການວາງແຜນສົນທະນາເປນ
ັ 3 ຫ 4 ກຸ່ ມ ແມ່ ນບ່
ີ ັ້ ມລ
ີ າຍລະອຽດຄັດຕິດຂັ້າງລຸ່ ມນີ ັ້ ແລະ ໄດັ້ນາສະເໜີຄາຖາມຕ່ າງໆເພ່ ອເປດ
ສະເຫນີນໄດັ້
ັ ໄປໄດັ້ ແລະ ໄດັ້ມກ
ຶ ສາຫາລທົ່ວໄປກ່ ຽວກັບ 7 ຄາຖາມ ຕ່ ໄປນີ:ັ້
ີ ານຕັດສິນໃຈທີ່ຈະມີການປກ
ສາມາດເປນ
-

ັ້ ວມເຫັນດີກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງຂອງງານກິດຈະກາດັ່ງກ່ າວ: ສາລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ແລະ ຄູ່ ຮ່ ວມງານລັດຖະບານເພ່ ອໃຫັ້ຮບ
ັ ຮູ ກ
ັ້ ານປະກອບສ່ ວນຂອງອົງການ INGOs ແລະ ວຽກງານ
ຜູ ເັ້ ຂົາຮ່
ການພັດທະນາຂອງອົງການ CSOs

ັ້
1. ຫົວຂຂອງງານອົ
ງການ CSO ສາລັບປີ 2018

-

ສະແດງໃຫັ້ເຫັນຜົນກະທົບຂອງໂຄງການພັດທະນາທີ່ເຮັດວຽກຮ່ ວມມກັນກັບ CSOs
(NPAs + INGOs)

ັ້ ງຄົມ (CSWG) 2018
ໜ່ວຍງານວິຊາກນອົງກນຈັດຕັງສັ
ກອງປະຊຸມ, ມີຖຸນາ 2018, ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ

ັ້ ວມ ແມ່ ນໃຜ?
ົ ັ້
2. ເປາຫມາຍກຸ່
ມຜູ ເັ້ ຂົາຮ່

-

ີ ງານປທ
ີ ່ ອງທ່ ຽວປະເທດລາວປີ 2018
ເອົາໂອກາດທີ່ເປດ
ັ້
ົ ັ້
ັ ໂດຍ
ຖັ້າເປາຫມາຍແມ່
ນຄູ່ ຮ່ ວມງານລັດຖະບານ: ງານກິດຈະກາສາມາດຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ຜ່ານ MoU ຂອງໂຄງການ, ອົງການທີ່ມີ MoU ຈະສາມາດສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຮູ ເັ້ ຂົາໃຈ
ກ່ ຽວກັບການຮ່ ວມມຂອງພວກເຂົາ ກັບຄູ່ ຮ່ ວມງານລັດຖະບານ ແລະ ອົງ
ັ້ ່ ນໆຂອງລັດ ສາມາດຖກເຊີນໄດັ້ໂດຍຜ່ານ MoU ຂອງໂຄງການ.
ການຈັດຕັງອ

ັ ທາງການ
3. ແນວຄວາມຄິດຂອງງານກິດຈະກາ? ໃນທາງການ ແລະ ບ່ ເປນ

-

-

-

ັ້ ່ ນໆ ກ່ ອາດຕັ້ອງພິຈາລະນາ
ຄວນແມ່ ນບ່ ອນທີ່ມີປະຊາຊົນທົ່ວໄປ, ເດັກນັ້ອຍ ແລະ ຜູ ອ
ັ້ ຕົ
ັ້ ມ.
ົ ແລະ ພນຂີ
ກ່ ຽວກັບລະດູຝນ

-

6. ວັນທີຈະຈັດງານ?

ີ ຮັບສະໝັກ ອາສາສະຫມັກ.
7. ເປດ

ຮ່ ວມໃນງານກິດຈະກາທີ່ກ່ ຽວຂັ້ອງ

ການົດຮູ ບແບບເວທີ ສາລັບການສົນທະນາ.
ັ້ ່ ານມາ ແຕ່ ກ່ ຕັ້ອງເປນ
ັ ແບບບ່ ເປນ
ັ ທາງການ ຄກັບຄັງຜ
ັ ແບບ
ງານກິດຈະກາຄວນເປນ
ສາລັບປະຊາຊົນທົ່ວໄປ

-

4. ສິ່ງທັ້າທາຍກ່ ຽວກັບການມີສ່ວນຮ່ ວມ?
5. ສະຖານທີ່ຂອງງານ ?

ຊາວຫນຸ່ ມ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ
ັ້ ນໄປ
ີ າງລັດຖະບານກ່ ຈັດກິດຈະກາຢູ່ , ພວກເຮົາອາດຈະຮ່ ວມຕົວເຂົາກັ
ໃນແຕ່ ລະປທ

ັ ການຮ່ ວມກັບງານກິດຈະກາກັບຂອງລັດຖະບານເຊັ່ນ: ງານເທສະການ
ອາດຈະເປນ
ອາຫານຢູ່ ແຄມແມ່ ນັ້າຂອງ, ບ່ ອນທີ່ທຸກຄົນໄປທ່ ຽວ ແລະ ມີເວທີສາລັບສົນທະນາ ທີ່
ເຮັດໃຫັ້ປະຊາຊົນທົ່ວໄປສາມາດຮັບຮູ ເັ້ ຖິງວຽກງານຂອງ CSOs.

-

ລາວ ໄອເຕັກ

-

ອາທິດແຫ່ ງການລົບລັ້າງຄວາມທຸກຍາກ
- ຄາຫລັ້າ ຈາກ Helvetas. Khamla from Helvetas
- ມີນາ ຈາກ SUNCSA. Mina from SUNCSA.
- ມະໄລວັນ ຈາກ GIZ/CEGGA. Malayvanh from GIZ/CEGGA
- ມິນລາ ຈາກ Humanity and Inclusion. Minla from Humanity and Inclusion
- Lola ຈາກ INN. Lola from INN

ັ້ ງຄົມ (CSWG) 2018
ໜ່ວຍງານວິຊາກນອົງກນຈັດຕັງສັ
ກອງປະຊຸມ, ມີຖຸນາ 2018, ທີ່ໂຮງແຮມວຽງຈັນພລາຊາ

- ນິລາ ຈາກ ສະມາຄົມ LDA. Nila from LDA
- ທ່ ານ ນ ພວງຄາ ຈາກ DCYA/LCCO (based in SVK). MS. Phouangkham
DCYA/LCCO (based in SVK)
- ແສງທັນ (ສະຫັວນນະເຂດ) Sengthan (based in SVK)
- ອົງການ World Education?

ັ້ ດ
ັ ງານສາລັບງານວາງສະແດງ CS ຫລັກ ແມ່ ນຜູ ປ
ັ້ ະສານງານ CSWG ພາຍໃຕັ້
ຫມາຍເຫດ: ຜູ ຈ
ັ້ າຂອງ Cord.
ການຊີນ
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