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ບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມວິຊາການເຮັດວຽກ ຂອງອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ (CSWG) 
ຄ້ັງວັນທີ 25/06/2019 
 

1. ທ ົບທ ວນຄືນຂ�້ລ ິເລ ີ່ມຂອງ  CSWG  –   Cord 
 
ກອງປະຊຸມຄ້ັງທີ 19 - ນັບແຕ�ປີ 2009 ແລະ ມີການເຄ່ືອນໄຫວຫຼາຍຂ້ຶນນັບແຕ�ປີ 2012/2013 
 
ສ�າຫຼັບການປຶກສາຫາລືກ�ຽວກັບຫົວຂ�້ທີ່ໜ�າສົນໃຈ (ເຊ່ັນ: ການປົກຄອງທີ່ດີ, ການຈົດທະບຽນ ແລະ ອ່ືນໆ) ແລະ ການ
ກ�ານົດແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຂ�້ຄວາມຮ�ວມກັນຂອງ CSO ໃນວົງກວ�າງ. 
 
ຜົນໄດ�ຮັບ:  

• ກິດຈະກ�າຂອງ CSWG ແລະ ລາຍຊ່ືອີເມລ� 
• TWG ເພ່ືອການແລກປ�ຽນ ແລະ ເປັນເວທີສ�າລັບການແລກປ�ຽນ ແລະ ສ່ົງເສີມດ�ານຂ�້ມູນຂ�າວສານໂດຍລວມ/

ຄວາມເປັນຮູບປະທ�າ 
• ເວັບໄຊທ� KIS - ການພັດທະນາຄວາມສາມາດ, ກອງປະຊຸມ, ການປະກາດກິດຈະກ�າ 
• FB - ຜູ�ຕິດຕາມ 3000 ຄົນ 
• ລາຍຊ່ືຂອງ CSOs –   ຄາດວ�າຈະໄດ�ຮັບການປັບປຸງໃນເດືອນກັນຍາ 
• ກິດຈະກ�າເພ່ືອການສ່ົງເສີມ CSO - ເພ່ືອສ່ົງເສີມດ�ານຂ�້ມູນຂ�າວສານໂດຍລວມ ອັນເປັນການສ�າງຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນ 

ແລະ ສ�າງສາຍພົວພັນທີ່ດີ ສ�າຫຼັບບົດບາດຂອງ CSO ໃນວຽກງານການບັນລຸເປ້ົາໝາຍ ການພັດທະນາຂອງ
ລັດຖະບານລາວ. 

 
ການແຈ�ງເຕືອນ - ກະລຸນາແລກປ�ຽນວີດີໂອ/ບົດນ�າສະເໜີ/ກິດຈະກ�າຂອງທ�ານ ເພ່ືອໂພສ�ລົງໃນ FB ແລະ CSWG + ຂ�
ລາຍລະອຽດການເຂ້ົາໃນລະບົບ/ລົງທະບຽນ (login/registration) ເພ່ືອໂພສ�ດ�ວຍຕົນເອງ 
 
ຖາມ-ຕອບ 
 
ເງ່ືອນໄຂໃນການເປັນສະມາຊິກ: ບ�່ມີເງ່ືອນໄຂໃດໆ, ທຸກອົງການຈັັັດຕ້ັງທີ່ເຮັດວຽກກ�ຽວກັບການພັດທະນາ ແມ�ນສາມາດເຂ້ົາ
ຮ�ວມໄດ�. 
 

2. ກາ ນນ �າ ສະເໜ ີຂອງ  LCCC/LCCO (ຄະນະກ�າ ມະກາ ນ/ຫ �ອງກາ ນ ອ ົງກາ ນຈັດຕ ັ້ງທ າ ງສ ັງຄົມລາ ວ)  
 
- ລາຍງານຄວາມຄືບໜ�າກ�ຽວກັບວຽກງານການປັງປຸງ LCCC & LCCO - ໂດຍ ດຣ. ຈັນສີ (PHFA), 
ຮອງຜູ�ປະສານງານຂອງ LCCC 
 
LCCC - ໄດ�ຮັບການອະນຸມັດຢ�າງເປັນທາງການໃນວ�າງບ�່ດົນມານ້ີ. 
 
ຄະນະກ�າມະການມີບົດບາດໃນການປະສານງານໃນລະດັບມະຫາພາກ - LCCC ມີການປະສາງານກັບພາກລັດ ແລະ ຄູ�ຮ�ວມ
ພັດທະນາ. 
 

https://laocs-kis.org/
https://www.facebook.com/csosinlaos/
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LCCO- ຜູ�ທີ່ເຮັດວຽກງານໃນລະດັບຈຸລະພາກສ�າລັບ CSO ລາວ ທີ່ຈົດທະບຽນ ແລະ ບ�່ໄດ�ຈົດທະບຽນ - ກວມເອົາ 9 
ຂະແໜງການ (ກະສິກ�າ, ສຸຂະພາບ ແລະ ອ່ືນໆ) - ແລະ LCCO ສາມາດເຈລະຈາ/ສະໜັບສະໜູນ ຂະບວນການຈົດ
ທະບຽນຂອງ CSO ທີ່ຖືກຂ້ຶນບັນຊີດ�າ/ສ່ົງເສີມການເປັນຄູ�ຮ�ວມ (ກັບຜູ�ໃຫ�ທຶນ ແລະ ໜ�ວຍງານຕ�າງໆຂອງລັດຖະບານ). 
 
 ເບ່ິງໃນບົດນ�າສະເໜີ ສ�າລັບອົງປະກອບ ແລະ ບົດບາດຂອງ LCCC (ລວມເຖິງການມີສ�ວນຮ�ວມໃນ AFP) ແລະ 

LCCO (ລວມມີການມີສ�ວນຮ�ວມໃນ SDG, UPR, ຄະນະກ�າມະການ APF ລາວ ແລະ ອ່ືນໆ.) 
 LCCO ມີກອງເລຂາທີ່ມີສະມາຊິກ 5 ທ�ານ  

 
- ຜ ົນຂອງກອງປະຊຸມປະຈ�າ ປີຂອງ  MOHA-NPA ຄັ້ງວ ັນທ  ີ4-5 ກຸມພາ 2019 - ດຣ. ໄມດົມ - ປະທານ 
LCCC 
 
ຫົວຂ�້ທີ່ປຶກສາຫາລື 
 

- ບົດລາຍງານກ�ຽວກັບການບ�ລິຫານງານຂອງ CSO ລາວ 
- ຄ�າແນະນ�າກ�ຽວກັບຄວາມປອດໄພສາທາລະນະກ�ຽວກັບກິດຈະກ�າຂອງ CSO  
- ສັງລວມກິດຈະກ�າຂອງ CSO ໃນປີ 2018 
- ແຜນງານ 5 ປີ ຄ້ັງທີ 8 ຂອງ NSEDP ແລະ ໂຄງການປະຕິບັດງານ ປີ 2019 
- ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ປີ 2019  
- ແຜນພັດທະນາຂະແໜງສຸຂະພາບ ປີ 2019 
- ແຜນພັດທະນາຄົນພິການ ປີ 2019 
- ແຜນພັດທະນາວຽກງານຖະແຫຼງຂ�າວ, ວັດທະນະທ�າ ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ ປີ 2019 
- ແຜນພັດທະນາວຽກງານກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� 
- ແຜນພັດທະນາວຽກງານອຸດສາຫະກ�າ ແລະ ການຄ�າ 
- ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ�ຈາກການບ�ລິຫານງານຂອງ CSO ມົງໂກເລຍ 

 
- ລາ ຍງາ ນຄວາ ມຄືບໜ �າ ຂອງ  APF 2019  

 
ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ RCM ຄ້ັງທີ 1 
 
ຄະນະກ�າມະການ 3 ທ�ານ ຈະເຂ້ົາຮ�ວມກອງປະຊຸມ RCM  ທີ່ ບາງກອກ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2019 
ກອງປະຊຸຸມ APF 2019 ຖືກກ�ານົດໃຫ�ຈັດຂ້ຶນໃນວັນທີ 13-15 ກັນຍາ ທີ່ ປະເທດໄທ - ຫົວຂ�້ = ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງແກ�
ຂະບວນການຂອງປະຊາຊົນ ເພ່ືອຄວາມຍຸຕິທ�າ, ສັນຕິພາບ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ ໃນ
ອາຊຽນ–  
ຄາດວ�າຈະມີ CSO ລາວ ຈ�ານວນ 50 ທ�ານ ເຂ້ົາຮ�ວມ 
 
ຈະມີການປຶກສາຫາລື 7 ຫົວຂ�້ໃຫຍ� (ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ, ການລົງທຶນດ�ານການຄ�າ ແລະ ການຄ�າແບບເສລີຂອງ
ບ�ລິສັດ, ເສດຖະກິດແບບຫັນປ�ຽນ, ຢາປົວພະຍາດ, ສ່ິງແວດລ�ອມ, ປະຊາທິປະໄຕ HR ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງຂະບວນການຍຸຕິ
ທ�າ/ການຍ�າຍຖິ່ນ ແລະ ການຄ�າມະນຸດ/ການເຮັດວຽກທີ່ເໝາະສົມ/ການປົກປ�ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ມາດຕະຖານແຮງງານ ແລະ 
ສຸຂະພາບ, ຜູ�ເຮັດວຽກບ�ລິການທາງເພດ, LGBTI, ຄຸນນະພາບຊີວິດ, ການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ, ການເງິນ/ວຽກງານ IT ແລະ
ເທັກໂນໂລຢີອອນໄລນ� ແລະ ການປົກຄອງ) + 4/5 ສ�າມະນາ ສ�າລັບແຕ�ລະຫົວຂ�້ 
ການຕັດສິນໃຈເພ່ີມຄະນະກ�າມະການຄົນທີ 4, ເປັນຕ້ົນແມ�ນຄະນະກ�າມະການກ�ຽວກັບວຽກງານສ່ື 
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ການລົງທະບຽນອອນໄລນ�ຈະເລ່ີມໃນເດືອນມິຖູນາ + ແຈ�ງເຕືອນກ�ຽວກັບບັນຫາດ�ານຄວາມປອດໄພທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ 
ການຈັດກຽມດ�ານຖະແຫຼງການ- ກົດລະບຽບດຽວກັນກັບຕອນຈັດຢູ� ສິງກະໂປ (ເຊ່ັນ: ບ�່ໃສ�ຊ່ື) 
ບ�່ມີການພົບປະກັບຜູ�ນ�າ 
 
ການລະດົມທຶນສ�າຫຼັບຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ 50 ຄົນ 

- ສະໜັບສະໜູນໂດຍ Helvetas, IRI, ສະຖານທູດໄອແລນ - ໄດ�ຮັບແລ�ວ 
- ທີມ UN, ສະຖານທູດຝຣ່ັງ, GIZ/CEGGA- ຍັງລ�ຖ�າການຢືນຢັນ 
- ອ່ືນໆ- ຍັງລ�ຖ�າການຕອບກັບ 

 
ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມ  
ຄະນະກ�າມະການ APF ລາວ 8 ທ�ານ/ຜູ�ນ�າສະເໜີໃນກອງປະຊຸມສູງສຸດ 7 ທ�ານ ແລະ CSO ທີ່ລົງທະບຽນ (ໃຫ�ມີ
ຄວາມດຸ�ນດ�ຽງລະຫວ�າງຍິງ-ຊາຍ, ປະສົມປະສານກັນລະຫວ�າງຜູ�ທີ່ເຄີຍເຂ້ົາຮ�ວມ ແລະ ຍັງບ�່ເຄີຍເຂ້ົາຮ�ວມ, ຈາກສູນກາງ 
ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ອ່ືນໆ) + ຜູ�ຕາງໜ�າ INGO 5 ທ�ານ. ສ�າຫຼັບທ�ານໃດທີ່ສົນໃຈ ກະລຸນາຕິດຕ�່ ທ�ານ ທິບມັງກອນ, 
LCCO. 
 
ຖາມ-ຕອບ  

o Bong- Helvetas 
ກອງປະຊຸມ MoHA/NPA- ຂ�້ຈ�າກັດທີ່ບັນດາກະຊວງກ�ຽວຂ�ອງສາມາດຊ�ວຍ ກ�ຽວກັບການອະນຸມັດຢູ�ຂ້ັນແຂວງ/ຂ້ັນຕອນ
ການຈົດທະບຽນ- ໃຊ�ເວລາຂ�ອນຂ�າງດົນ- ວິທີການແກ�ໄຂແມ�ນຫຍັງ? 
 
ຕອບ: ການປຶກສາຫາລືກ�ຽວກັບດ�າລັດ 238- ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມຫຼາຍທ�ານທີ່ສົນໃຈໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດ�າລັດ ຍັງຂາດຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈ 
ຕ�່າກວ�າ 5  ລ�ານກີບ ບ�່ຈ�າເປັນຕ�ອງມີ MoU- ສູງກວ�າ ແມ�ນຕ�ອງການ- MoHA ແຈ�ງວ�າ 2 ອາທິດ ແຕ�ທີ່ຊ�າບ�່ໄດ�ເປັນຍ�ອນ 
MoHA ແຕ�ເປັນຍ�ອນບັນດາກະຊວງກ�ຽວຂ�ອງໃຊ�ເວລາໃນການກວດກາກ�ອນສ່ົງໃຫ� MoHA (ຕົວຢ�າງເຊ່ັນ: ຄູ�ຮ�ວມງານ
ຂອງລັດຖະບານບ�່ເຂ້ົາໃຈພາລະບົດບາດຂອງ NPA). MoHA ຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ສ�າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ ແລະ ເຜີຍແຜ�ໃຫ�ແກ�ບັນດາ
ກະຊວງກ�ຽວຂ�ອງ ໃຫ�ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຫຼາຍຂ້ຶນ. 
ຈ�າເປັນຕ�ອງມີຈຸດປະສານງານເພ່ືອເຈລະຈາ 
 
CEGGA ໄດ�ເຮັດປ້ຶມຄູ�ມືກ�ຽວກັບການຈົດທະບຽນ 
 

o Sivila- LDWDC 
ວຽກງານຄວາມພິການຈະຖືກປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມ APF  
ຕອບ: ສາມາດປຶກສາຫາລືພາຍໃຕ�ວຽກງານເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບ/ບຸກຄະລາກອນ 
 

o World Vision  
ການກະກຽມກອງປະຊຸມ APF- ພວກເຮົາມີການກະກຽມຢູ�ພາຍໃນຄືແນວໃດ ເພ່ືອໃຫ�ຄູ�ຮ�ວມງານສາມາດມີສ�ວນຮ�ວມ 
ແລະ ແລກປ�ຽນຄ�າຄິດເຫັນກັບຄະນະກ�າມະການໄດ�? 
 
ຕອບ: ມີກອງປະຊຸມກັບ CSO ລາວ 
 

o ຜູ�ປະສານງານຫ�ອງການ UN  
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ການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກ UN ແມ�ນກຽມພ�ອມ, ຢືນຢັນການສະໜັບສະໜູນ APF 
 
ໄລຍະເວລາໃນການດ�າເນີນການ ໃນກ�ລະນີທີ່ UN ຕ�ອງການຄ�າເຫັນດ�ານວິຊາການ, ຊ່ຶງຈະສາມາດສ�າເລັດໄດ�ຄືແນວໃດ? 
 
ຕອບ: ບົດຄ້ົນຄວ�າກ�ຽວກັບຄວາມຕ�ອງການຈະຖືກນ�າສ່ົງໃຫ� ເພ່ືອໃຫ�ການນ�າສະເໜີມີຄວາມໜັກແໜ�ນ, ຊ່ຶງຕ�ອງການການ
ສະໜັບສະໜູນດ�ານວິຊາການ ໃນການຂຽນບົດສັງເຂບ ແລະ ຕ�ອງການການຝຶກອົບົຮົມດ�ານການນ�າສະເໜີໃນກອງປະຊຸມ+
ການຂຽນບົດສັງເຂບ ໃຫ�ມີຄວາມໜ�າສົນໃຈ 
 

3. ເຄືອຂ�າ ຍ INGO   
 

ຄວາ ມຄືບໜ �າ ຂອງວຽກງາ ນ ເຄືອຂ�າ ຍ INGO ແ ລະ ຜ ົນຂອງກອງປະຊຸມຫ ຼ້າ ສ ຸດກ ັບ MOFA  
 
 ຈຸດປະສົງ ແລະ ບົດບາດຂອງເຄືອຂ�າຍ INGO 

 
ກອງປະຊຸມວິຊາການເຮັດວຽກດ�ານເນ້ືອໃນ (Thematic Working groups)- ເພ່ືອແລກປ�ຽນການຄ້ົນຄວ�າ, ບົດຮຽນທີ່
ຖອດຖອນໄດ� + ເພ່ືອປະກບໃຫ�ກອງປະຊຸມ RT. 
ບ�່ໄດ�ມີພຽງແຕ� INGO ເຂ້ົາຮ�ວມ, ແຕ�ຍັງມີ DP ຫຼື CSO ນ�າ ແລະ ບາງກອງປະຊຸມກ�່ດ�າເນີນເປັນພາສາອັງກິດ ສະນ້ັນ ບ�່
ຕ�ອງກັງວົນທີ່ຈະເຂ້ົາຮ�ວມ. 
 
 ໂຄງສ�າງຂອງເຄືອຂ�າຍ 

 
ລະດັບທີ 1= ສະມາຊິກ (ກອງປະຊຸມປະຈ�າປີຂອງສະມາຊິກ 2 ຄ້ັງ) + ລະດັບທີ 2=  ຄະນະກ�າມະການຊ້ີນ�າ ແລະ ລະດັບ
ທີ 3= ກອງເລຂາ ສ�າລັບທຸກວັນ (ເວັບໄຊທ�, ການບ�ລິການ ແລະ ອ່ືນໆ) 
 
ກອງປະຊຸມ INGO-MOFA - ຄ້ັງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2019 
ບັນຫາທີ່ໄດ�ປຶກສາຫາລື: 

- ຂ້ັນຕອນ MoU + ສອບຖາມກົນໄກຂ�້ສະເໜີ + HI ນ�າສະເໜີຕົວຢ�າງ MoU ທີ່ຂ�ອນຂ�າງຫຼ້າຊ�າ 
- ຄວາມຫຼ້າຊ�າໃນການຮັບຮອງ MoU- MoFA ຮັບຟັງ ແລະ ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ 
- ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດດ�າລັດວ�າດ�ວຍ DSA - ຍັງເປັນສ່ິງທ�າທາຍສ�າລັບລັດຖະບານ 
- ໄລຍະເວລາໃນການເຮັດວີຊ�າ 

 
ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ: 

- MoFA ໄດ�ມອບລາຍຊ່ືຈຸດປະສານງານຂອງບັນດາກະຊວງກ�ຽວຂ�ອງ ທີ່ INGO ສາມາດໃຊ�ໃນການຕິດຕ�່ໄດ� + 
ຈະແຈ�ງໃຫ�ຊາບຫາກມີການປັບປຸງ 

- ສະໜັບສະໜູນການເຮັດປ້ຶມຄູ�ມື (ດ�າລັດ INGO ແລະ ຄ�າສ່ັງຊ້ີນ�າກ�ຽວກັບ MoU ) 
- ສະໜັບສະໜູນກອງປະຊຸມສ�າມະນາເຜີຍແຜ�ປ້ຶມຄູ�ມືໃນລະດັບຊາດ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ 

 
ສະເໜີການສະໜັບສະໜູນຈາກ INGO ໃຫ�ແກ� LCCO  
 
ຖາມ-ຕອບ 

o ກອງປະຊຸມເຄືອຂ�າຍ INGO ກັບ MoFA- ສັງເກດເຫັນບັນຫາ ກ�ຽວກັບຂ້ັນຕອນຂອງການເຮັດ MoU ແລະ 
ການນ�າສະເໜີໂຄງການ ເປັນບັນຫາທີ່ສ�າຄັນສ�າລັບ CSO/ ການເລ່ີມຕ້ົນເຮັດ MoU ຢູ�ໃນລະດັບແຂວງ ແລ�ວສ່ົງ
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ຫາສູນກາງ ຫຼັງຈາກນ້ັນຈ່ຶງກັບມາຫາລະດັບແຂວງ + ບັນຫາແມ�ນຄວາມເຂ້ົາໃຈທີ່ແຕກຕ�າງກັນ ແລະ ມີຄວາມຫຼ້າ
ຊ�າຫຼາຍ ເຮັດໃຫ�ຜູ�ໃຫ�ທຶນຖອນທຶນຄືນ 

ຕອບ: ຈຸດປະສານງານລະດັບຊາດ ແມ�ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການສະໜັບສະໜູນ/ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າແກ� INGO ແລະ 
INGO ບ�່ໄດ�ມີໜ�າທີ່ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າ ແຕ�ສາມາດແນະນ�າໃຫ�ຮູ�ຜູ�ຮັບຜິດຊອບໄດ� 
ແນວຄວາມຄິດຮ�ວມກັບ MoFA ເພ່ືອສ�າເລັດປ້ຶມຄູ�ມື- ມາດຕະຖານຂອງຂ້ັນຕອນການດ�າເນີນການ- ເພ່ືອໃຫ�ມີຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈທີ່ເປັນເອກະພາບກັນກ�ຽວກັບຂ້ັນຕອນ MoU ໃນທຸກລະດັບ (ຮູບແບບເອກະສານ, ໄລຍະເວລາ ແລະ ອ່ືນໆ) ເພ່ືອ
ໃຫ�ມີຂ້ັນຕອນທີ່ໄວຂ້ຶນ 
ການປຶກສາຫາລືກ�ຽວກັບຄວາມຫຼ້າຊ�າຂອງ MoU: MoFA ຮັບຮູ�ເຖິງບັນຫາດ່ັງກ�າວ ແລະ INGO ພະຍາຍາມສະໜັບສະ   
ໜູນ. ກອງປະຊຸມແມ�ນສ�າຫຼັບ INGO ແຕ�ພວກເຂົາຈະພະຍາຍາມລວມເອົາບັນຫາ CSO ເຂ້ົາໃນການປຶກສາຫາລືນ�າ 
ຄ�າສ່ັງແນະນ�າຈະສ�າເລັດພາຍໃນ 2-3 ເດືອນ–  ໄດ�ຈ�າງທີ່ປຶກສາແລ�ວ 
 
LCCC ເປັນຄູ�ສົນທະນາກັບ MoHA ແລະ ພວກເຮົາຈ�າເປັນຕ�ອງສືບຕ�່ການປຶກສາຫາລື/ແລກປ�ຽນ 
CEGGA ໄດ�ດ�າເນີນຢູ�ແຂວງບ�ລິຄ�າໃຊເປັນຕົວແບບໃນອາທິດແລ�ວນ້ີ- ພະນັກງານລັດ ແລະ NPA ໄດ�ຖືກເຊີນເຂ້ົາຮ�ວມ.  
ມາດຕະຖານຂອງຂ້ັນຕອນການດ�າເນີນການຂອງດ�າລັດ 238 ທີ່ຄອບຄຸມເອົາການສ�າງຕ້ັງ/ການຈົດທະບຽນ ແຕ�ບ�່ລວມ MoU 
(ວ�າຕ�ອງການ ຫຼື ບ�່) ແລະ MoHA ມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກໃນການທີ່ຈະເບ່ິງວ�າ ໃນການສ�າງ MoU ນ້ັນ ມີບັນຫາຫຼາຍຊ�່າໃດ. 
NPA ຄວນຈະຍົກບັນຫາກ�ຽວກັບ MoU ກັບ MoHA. 
ເປັນເວລາສອງປີແລ�ວ ທີ່ພວກເຮົາໄດ�ມີການປຶກສາຫາລືເຖິງການເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຄ�າຍຄືກັນກັບເຄືອຂ�າຍ INGO ໃນແງ�ຂອງການ
ແລກປ�ຽນທີ່ມີຄວາມສະໝ�່າສະເໝີຫຼາຍຂ້ຶນ ບ�່ແມ�ນສະເພາະແຕ�ໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ�ປະຈ�າປີເທົ່ານ້ັນ. ເພ່ືອນຮ�ວມງານຈາກ 
LCCC ຕ�ອງການຍົກບັນຫານ້ີຂ້ຶນ 
ຄ�າສ່ັງແນະນ�າກ�ຽວກັບຂ້ັນຕອນຂອງ MoU ບ�່ໄດ�ຖືກຄອບຄຸມໂດຍ SOP ສ�າລັບດ�າລັດ 238, ດ່ັງນ້ັນ ຈະຕ�ອງໄດ�ທ�າການ
ແກ�ໄຂ ຊ່ຶງກ�່ຍັງເປັນຄ�າຖາມຢູ�ສ�າລັບວິທີການ. 
ສ�າລັບ ດຣ. ໄມດົມ, ບັນຫາແມ�ນ MoU ແຕ�ຍັງລວມເຖິງການລາຍງານນ�າ- ບົດລາຍງານຄວນຈະເປັນແບບເຂ້ົາໃຈໄດ�ງ�າຍ. 
ສະເໜີໃຫ�ມີຮູບແບບມາດຕະຖານ, ສາມາດໂອ�ລົມກັນຕ່ືມກ�ຽວກັບຮູບແບບ. 
 

o ສະຖານທູດ US- ບັນດາຄູ�ຮ�ວມງານທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ ສາມາດຂ�ລາຍຊ່ືຈຸດປະສານງານຂອງກອງປະຊຸມວິຊາ
ການເຮັດວຽກນ້ີໄດ�ບ�່ ເພ່ືອກ�ລະນີຢາກເຂ້ົາຮ�ວມ? 
 

ກອງປະຊຸມວິຊາການເຮັດວຽກນ້ີ ເປີດໃຫ�ທຸກຄົນສາມາດເຂ້ົາຮ�ວມໄດ�- ຖ�າສົນໃຈສາມາດສ່ົງອີເມລ�ຫາຜູ�ປະສານງານ INGO 
ໄດ�ເລີຍ 
 

4. ຫ ຼັກສ ູດແ ຫ �ງຊາ ດສະບັບໃໝ � ສ�າ ລ ັບໂຮງຮຽນປະຖົົມ ແ ລະ ແ ຜນກາ ນໃນກາ ນຈັດຕ ັ້ງປະຕ ິບັດ –  
ໂຄງກາ ນ AUSAID BEQUAL 
 

ສະໜັບສະໜູນກະຊວງສຶກສາທິການ 
 
 ເບ່ິງເອກະສານທີ່ແຈກຢາຍໃຫ�ທີ່ເປັນພາສາລາວ 

 
ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫຼັກສູດ: ToT ຈາກຜູ�ຝຶກສອນຫຼັກ (Master trainers) - ເນ້ັນໃສ�ການປະຕິບັດ ແລະ ວິທີການ 
ປ້ຶມແບບຮຽນ:  ວິຊາພາສາສາວ/ຄຸນສົມບັດ/ວິທະຍາສາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ - ບ�່ມີວິຊາຄະນິດສາດເພາະໄດ�ຮັບການສະໜັບ
ສະໜູນຈາກ JICA ແລ�ວ. 
ປ້ຶມຄູ�ມືຄູ + ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ 
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ລະບົບການຝຶກອົບຮົມຄູ: ຈະມີການສະໜອງຜູ�ຝຶກສອນຫຼັກ ຈ�ານວນ 60 ຄົນ ສ�າລັບການຝຶກແບບ TOT ໃຫ�ແກ�ຄູຈ�ານວນ
ຫຼາຍຮ�ອຍຄົນໃນທົ່ວປະເທດ. 
ສະໜບັສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫຼກັສູດ: 2 ໄລຍະ ດ�ວຍຫຼັກສູດພ້ືນຖານ ແລະ ຈະມີການສະໜັບສະໜູນເພ່ີມເຕີມ (ເຊ່ັນ: 
ການສະໜັບສະໜູນແບບອອນໄລນ� ສ�າລັບການຮຽນດ�ວຍຕົນເອງ, ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ�ແບບເພ່ືອນ, ກຸ�ມການຮຽນຮູ�
ທາງວັອດສ�ແອັບ). 
ກຽມພ�ອມລາຍການທາງໂທລະພາບ ເຊ່ັນດຽວກັນກັບລະບົບສ່ືຕ�າງໆ. 
+ ແນວຄວາມຄິດສ�າລັບການສະໜັບສະໜູນຂອງຄູ�ຮ�ວມງານພາຍນອກ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຫຼັກສູດການສຶກສາ  
 
ຖາມ-ຕອບ 
 
CARE- ຈະຂ�ການຮ�ວມມືຈາກຄົນອ່ືນໆທີ່ບ�່ແມ�ນຄູໄດ�ດ�ວຍວິທີໃດ? ກ�ຽວກັບການປະສານງານກັບມະຫາວິທະຍາໄລ/ຄູຈົບ   
ໃໝ�ເດ? ຈະເຊ່ືອມໂຍງສະພາບແວດລ�ອມຄືແນວໃດ? 
 
ຕອບ: ໃນປີໜ�າເປັນຕ້ົນໄປຄູທຸກຄົນໃນວິທະຍາໄລສ�າງຄູ ຈະໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກ�ຽວກັບວິທີການສິດສອນຫຼັກສູດ
ແບບໃໝ� ໂດຍເນ້ັນໃສ�ທັກສະໃນການປະຕິບັດໃນແນວທາງທີ່ມີຄວາມສອດຄ�ອງຫຼາຍຂ້ຶນ. ສ�າລັບຊ�ອງວ�າງຂອງຜູ�ທີ່ຈົບການ
ສຶກສາເຫຼົ່ານ້ີ, BEQUAL ກ�າລັງເຮັດວຽກຮ�ວມກັບຂ້ັນເມືອງ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ�ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາມາມີສ�ວນຮ�ວມໃນການຝຶກ
ອົບຮົມ ໂດຍໄດ�ວາງເປ້ົາໝາຍໄວ�ວ�າ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 3 ປີ ທັງໝົດຈະໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມ. 
 
ຖ�າມີຄົນອ່ືນໆໃຫ�ຄວາມສົນໃຈ, ກັບມາຈາກການຄຸມວຽກ ແລະ ອ່ືນໆ ທີ່ຕ�ອງການມາສັງເກດການໃນການຝຶກອົບຮົມແບບ
ຊ�ອງໜ�າ ຈະຕ�ອງໄດ�ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຈາກເມືອງກ�ອນ ແລະ ຈະຕ�ອງໄປຜ�ານລັດຖະບານ ແລະ ບ�່ໄດ�ຢູ�ພາຍໃຕ�ການຄວບ
ຄຸມຂອງ BEQUAL. 
 
ການສອນຢູ�ມະຫາວິທະຍາໄລ- ປັດຈຸບັນກ�າລັງດ�າເນີນການຢູ� ແຕ�ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈວ�າຄວນມີການປະຕິຮູບດ�ານການຝຶກອົບຮົມ
ຄູໃນມະຫາວິທະຍາໄລ. 
 
ແລ�ວການສຶກສາແບບຮຽນຮ�ວມເດ? 
 
ຕອບ: ການປະຕິຮູບຫຼັກສູດການສຶກສາຂ້ັນປະຖົມ ແມ�ນເພ່ືອປັບປຸງການສຶກສາເພ່ືອເດັກທຸກຄົນ ລວມເຖິງເດັກພິການນ�າ. 
ຫຼັກສູດການສຶກສາແຫ�ງຊາດໃນປັດຈຸບັນບ�່ໄດ�ເນ້ັນໜັກໃສ�ຄົນພິການ, ແຕ�ໃນບາງພາກຂອງປ້ຶມູ�ມືຄູຊ�້າພັດມຸ�ງເນ້ັນໃສ�ການສະ
ໜັບສະໜູນ. ຂ້ັນຕອນທ�າອິດແມ�ນການທີ່ຄູສາມາດສອນໄດ� ແລະ ພວກເຮົາຫວັງວ�າເຂົາເຈ້ົາຈະເກ່ັງຂ້ຶນ ແລະ ສາມາດໃຫ�ສະ
ໜັບສະໜູນເດັກພິການໄດ�ໃນທີ່ສຸດ. 
 

5. ແ ຈ�ງກ �ຽວກ ັບກາ ນກະກຽມງາ ນວາ ງສະແ ດງຜ ົນງ າ ນຂອງ  CSO ປະຈ�າ ປີ 2019 /  ຮຽກຮ�ອງໃຫ �
ອາ ສາ ສະໝ ັກເຂົ້າ ຮ �ວມໃນຄະນະເຮດັວຽກສະເພ າ ະກ ິດ, – ກ �ອງຄ�າ ເຫ ັນ –   ກຽມໄວ�ສ �າ ລ ັບທ �າ ນ
ແ ລ�ວ 

 
!!ຕ່ືມແບບຟອມງານວາງສະແດງຂອງ CSO ຄ້ັງຕ�່ໄປ 
ຍັງບ�່ສາມາດຮັບປະກັນໄດ� ເລ່ືອງການລະດົມທຶນ ແລະ  ຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ມີການກ�ານົດແນວຄວາມຄິດໃໝ�, ໂດຍອີງຕາມ
ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ�ຈາກປີທີ່ຜ�ານມາ. 
 
1/ ຂ�ອາສາສະໝັກເຂ້ົາຮ�ວມໃນຄະນະເຮັດວຽກສະເພາະກິດ (ລວມມີຫຼາຍວຽກເຊ່ັນ: ການຈັດກຽມດ�ານອາຫານ, ການເຊ່ົາ
ເຕ້ັນ, ລະບົບສຽງ ແລະ ອ່ືນໆ) - ປັດຈຸບັນມີ INGO, LCCO, Cord  
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2/ ຄິດຫາຫົວຂ�້ທີ່ໜ�າສົນໃຈ 
 
ຂ�້ມູນເພ່ີມເຕີມ–  ຕິດຕ�່ຜູ�ປະສານງານ CSWG  
 
ຖາມ-ຕອບ 
 
ເປັນໄປໄດ�ທີ່ຈະສ່ົງແບບຟອມທາງອີເລັກໂທຣນິກ + ເຈາະຈົງໃສ�ຈຸດປະສົງຂອງງານ 
ຈຸດປະສົງແມ�ນເພ່ືອຮວບຮວມຂ�້ມູນ/ການໃຫ�ເປັນທີ່ປະຈັກຕາ/ການວາງສະແດງ ສ່ິງທີ່ CSO ສາມາດເຮັດໄດ� ແລະ ສາມາດ
ປະກອບສ�ວນເຂ້ົາໃນການພັດທະນາໃນທກຸຂະແໜງການ ແລະ ສາມາດເປັນກະສິກອນອິນຊີທີ່ມີຜະລິດຕະພັນສ�າລັບຂາຍ, 
NPA ທີ່ຈົດທະບຽນ ຫຼື ບ�່ຈົດທະບຽນກ�່ໄດ� 
ຄ�າຕອບຈາກ LCCO - ຈັນນາລີ ມະນີຈັນ (HJA) ຈະເປັນຈຸດປະສານງານສ�າລັບງານວາງສະແດງຂອງ CSO ໃນຄ້ັງນ້ີ - 
ໃນມ້ືອ່ືນວັນທີ  26 ຈະມີການປຶກສາຫາລືກ�ຽວກັບຮູບແບບ, ຊ່ຶງ LCCO ຈະເປັນຜູ�ປຶກສາຫາລືກັບ MoHA. 
ເອກະສານແນວຄວາມຄິດຈະຖືກກະກຽມຕາມພາຍຫຼັງ  
 

6. ລາ ຍງາ ນຄວາ ມຄືບໜ �າ ຂອງກອງປະຊຸມວ ິຊາ ການເຮ ັດວຽກດ�າ ນ ເນ ື້ອໃນຢູ�ຂັ້ນແ ຂວງ  (TWG) ແ ລະ 
ກ ິດຈະກ�າ ທ ີ່ຈະມາ ເຖິງ , ບົດຮຽນທ ີ່ຖອດຖອນໄດ�ຈາ ກກອງປະຊຸມ TWG ຄັ້ງກ �ອນ ພ າ ຍໃຕ �ໂຄງກາ ນ  
CONNECT ທ ີ່ໄດ �ຮ ັບກາ ນສະໜ ັບສະໜ ູນທ ຶນຈາ ກ EU 

 
ຂ�້ມູນແມ�ນມີຢູ�ໃນເວັບໄຊທ� KIS + Facebook Page + ລາຍຊ່ືຜູ�ຕິດຕ�່ຢູ�ແຕ�ລະແຂວງ 
ແຜນການສ�າລັບກອງປະຊຸມ TWG ຄ້ັງຕ�່ໄປ ໄດ�ແຈ�ງໃຫ�ຊາບແລ�ວ 
 
ກອງປະຊຸມເຮັດວຽກດ�ານເນື້ອໃນຢູ�ແຂວງຈ�າປາສັກ (CPS) 
 
ສຸມໃສ�ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ໂພຊະນາການ  
ບັນຫາທີ່ພົບເຫັນ: 1/ພ�່ແມ�ບ�່ໃຫ�ລູກສາວທີ່ເປັນຄົນພິການເຂ້ົາໂຮງຮຽນ + ຂາດເຄ່ືອງໃຊ�ສອຍສ�າລັບນັກຮຽນທີ່ພິການ (ເຊ່ັນ: 
ຫ�ອງນ�າ) + 2/ ເລ່ືອງຄວາມເປ້ືອນເປິະ 
 
ຜົນໄດ�ຮັບຈາກການປຶກສາຫາລືກັນກ�ຽວກັບການສຶກສາຮຽນແບບຮຽນຮ�ວມມີດ່ັງນ້ີ: ຜູ�ເຂ້ົາຮ�ວມໃຫ�ຄວາມສົນໃຈຫຼາຍສ�າລັບ
ນັກຮຽນທີ່່ເປັນຄົນພິການ ແຕ�ປະເດັນແມ�ນ ຄູ�ຮ�ວມງານພາກລັດຖະບານຈະຕ�ອງເຂ້ົາໃຈບົດບາດຂອງ CSO ແລະ NPA. ໃນ
ເບ້ືອງຕ້ົນ CSO ທີ່ຢູ�ໃນຂ້ັນແຂວງໄດ�ບ�່ເປັນທີ່ຮູ�ຈັກດີ, ການນ�າສະເໜີບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຜ�ານກອງ
ປະຊຸມ TWG ນ້ີຈະຊ�ວຍໃນການຮ�ວມມືກັບຄູ�ຮ�ວມງານພາກລັດຖະບານ.  
 
ກອງປະຊຸມ TWG ຢູ�ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (SVK) 
 
ກອງປະຊຸມ TWG ສອງຄ້ັງ ນັບແຕ�ທ�າຍປີ 2018 
 
ຫົວຂ�້ທີ 1 ເນ້ັນໃສ�ສ່ິງທ�າທາຍ ດ�ານການເຂ້ົາເຖິງການຊອກວຽກເຮັດງານທ�າສ�າລັບຊາວໜຸ�ມ ແລະ ການພັດທະນາຊາວໜຸ�ມຊ່ຶງ
ລັດຖະບານກ�່ໄດ�ຖືກເຊີນນເຂ້ົາຮ�ວມ ແລະ ຕິດຕາມ. 
 
ຫົວຂ�້ທີ 2 ເນ້ັນໃສ�ບັນຫາທີ່ເກີດຈາກຢາເສບຕິດຂອງຊາວໜຸ�ມ ແລະ ການເຂ້ົາເຖິງໄດ�ງ�າຍ. ທົວແທນຂອງຊາວໜຸ�ມໄດ�ມາ
ແລກປ�ຽນບັນຫາຂອງເຂົາເຈ້ົາໃນກອງປະຊຸມຄ້ັງນ້ີດ�ວຍ 
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ຜົນໄດ�ຮັບຂອງກອງປະຊຸມ: ການຮ�ວມມືກັບລັດຖະບານເປັນເລ່ືອງສ�າຄັນສ�າລັບ CSO. ຂ�ຂອບໃຈມາຍັງກອງປະຊຸມ TWG 
ທີ່ເຮັດໃຫ�ລັດຖະບານເຂ້ົາໃຈເຖິງພາລະບົດບາດ ແລະ ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າ, ພ�ອມທັງໃຫ�ການສະໜັບສະໜູນ CSO ທີ່ດີກ�ວາເກ່ົາ. 
 
ຖາມ-ຕອບ 
 
ຜົນຂອງກອງປະຊຸມຢູ�ແຂວງຈ�າປາສັກ ກ�ຽວກັບການເຂ້ົາເຖິງວຽກງານການສຶກສາ - ມີວິທີການອັນໃດທີ່ຈະນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນການ
ສ່ົງເສີມການເຖິງການສຶກສາຂອງເດັກພິການ? 
ຕອບ: ໃນກອງປະຊຸມ TWG ມີການເຮັດວຽກເປັນກຸ�ມເພ່ືອລະບຸບັນຫາ ແລະ ວິທີການແກ�ໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ� - ເຮັດວຽກກັບ 
LDPA ທີ່ແຂວງຈ�າປາສັກ ຕາມແຜນຍຸດທະສາດ ເພ່ືອລົງຢ�ຽມຢາມບັນດາຄອບຄົວ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ�ໃນຄົວເຮືອນ, 
ເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍ, ຄວາມສ�າຄັນຂອງການສຶກສາຕ�່ກັບເດັກພິການ. 
 
ຂ�້ສະເໜີອ່ືນໆຈາກທີ່ປະຊຸມ - ສ�າງໂຮງຮຽນໃຫ�ກັບເດັກພິການ - ການຮ�ວມມືກັບສະມາຄົມທີເ່ຮັດວຽກດ�ານການສຶກສາ + 
ຊອກຫາຫຼັກສຸດສາກົນ 
 
ຄ�າເຫັນຕ�່ກັບກອງປະຊຸມ TWG ຢູ�ແຂວງອຸດົມໄຊ: ເນ້ັນໃສ�ຄວາມສํາຄັນຂອງບັນດາພະແນກການຂອງລັດຖະບານຢູ�ພາຍ
ໃນແຂວງ ທີ່ບ�່ທັນຮູ�ຈັກບົດບາດຂອງ NPA, ດ່ັງນ້ັນ ນ້ີຈ່ຶງເປັນເຫດຜົນທີ່ຈັດກອງປະຊຸມ TWG ນ້ີຂ້ຶນ ຊ່ຶງຈະເປັນ
ບາດກ�າວທ�າອິດທີ່ສ�າຄັນເພ່ືອນ�າໄປສູ�ການຮ�ວມມືກັບຂະແໜງການການສຶກສາຢູ�ພາຍໃນແຂວງ. 
 

7. ກາ ນສຶກສາ ຄວາ ມສ�ຽງກ �ຽວກ ັບລະເບີດ (MRE) ແ ລະ ກາ ນສຶກສາ ເບື້ອງຕ ົ້ນກ �ຽວກ ັບພ ື້ນທ ີ່ທ ີ່ມ ີUXO  
 
ໂຄງການ MRE - ການຄອບຄຸມດ�ານພູມສາດ + ເປ້ົາໝາຍແມ�ນເດັກນ�ອຍ ຍ�ອນວ�າເຂົາເຈ້ົາມີອັດຕາການບາດເຈັບລ້ົມຕາຍ
ເຖິງ 40%. 
 
ຂ�້ຄວາມຂອງ MRE ຖືກນ�າໃຊ�ເຂ້ົາໃນສ່ິງພິມ, ໂປສ�ເຕີ, ວີດີໂອ + ເສ້ືອຢືດທີ່ມີຂ�້ຄວາມຂອງ MER, ພັດທະນາລາຍການ
ວິທະຍຸ ແລະ ໂທລະພາບ 
 
+ ເພ່ີມຫຼັກສູດ MRE ແລະ ເຮັດການສິດສອນຢູ�ໃນໂຮງຮຽນ, ແຕ�ງເພງທີ່ກ�ຽວກັບ MRE ສ�າລັບເດັກນ�ອຍ ຫຼື ສ�າງເປັນປ້ຶມ
ນິທານ. 
 
ລວມທັງສ�າງຂີດຄວາມສາມາດດ�ວຍການຝຶກອົບຮົມແບບ TOT ດ�ານການສິດສອນກ�ຽວກັບ MRE/ການຝຶກອົບຮົມແບບ 
TOT ທີ່ກ�ຽວກັບການສະແດງຫຸ�ນກະບອກກ�ຽວກັບຄວາມປອດໄພຈາກ UXO  
 

8. ໂຄງກາ ນສົ່ງ ເສ ີມ ແ ລະ ປົກປ�ອງສ ິດທ ິທ າ ງດ �າ ນວ ັດທ ະນະທ �າ  ແ ລະ ສ ັງຄົມ - World Vision ແ ລະ 
PADECT. ໄດ �ຖອດຖອນບົດຮຽນຈາ ກກາ ນໃຫ � ກາ ນສ ຶກສາແ ກ�ເດ ັກນ �ອຍ ແ ລະ ຊາ ວຫ ນ ຸ�ມໃນດ�າ ນ
ກາ ນມີສ �ວນຮ �ວມ 

 
ການເຮັດວຽກກັບ PADECT - ສ່ົງເສີມສິດທິດ�ານວັດທະນະທ�າ ແລະ ສັງຄົມ ໃນປະເທດລາວ ໂດຍຜ�ານການສ�າງຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງທາງດ�ານບົດບາດຂອງກຸ�ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນທ�ອງຖິ່ນ. 
 
ຜົນໄດ�ຮັບ 3 ຢ�າງ: 1/ ເພ່ີມຄວາມອາດສາມາດໃນການປົກປ�ອງ ແລະ ສ່ົງເສີມສິດທິມະນຸດ 2/ ໂຄງການຂະໜາດນ�ອຍ 3/ 
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ວິທີການ: ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃຫ�ແກ�ຄະນະກ�າມະການພັດທະນາການສຶກສາຂ້ັນບ�ານ (VEDC)+ ການສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ
ໃຫ�ແກ�ເດັກນ�ອຍ ແລະ ຊາວໜຸ�ມ + ສະຫນອງເງິນທຶນເພ່ືອໃຫ�ເຂົາເຈ້ົາສາມາດດ�າເນີນງານໂຄງການຂອງຕົນເອງໄດ�. 
 
ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ�: 

• ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງຊາວໜຸ�ມ ແລະ ເດັກນ�ອຍ ໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຂອງແຜນພັດທະນາບ�ານ ທີ່ມີ
ປະສິດທິພາບ 

• ການບັນທຶກການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງກຸ�ມສ�ຽງ ທີ່ໃຫ�ຄວາມສົນໃຈ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�່ VEDC ຫຼາຍຂ້ຶນ 
• ການນ�າໃຊ�ໂຄງການຂະໜາດນ�ອຍ ໃນການສະຫນັບສະຫນູນການສະແດງອອກທາງດ�ານສິດທຂິອງພົນລະເຮືອນ: 

ອົງປະກອບທີມີ່ສົມດຸນທາງດ�ານຄວາມໜັກແໜ�ນຫນັກ ແລະ ຄ�າຄິດເຫັນເປັນສ່ິງສ�າຄັນ + ໄດ�ຮັບແຮງຈູງໃຈໂດຍ
ການສະໜັບສະໜູນທຶນຜ�ານໂຄງການຂະໜາດນ�ອຍ 

• ການໃຊ�ຄ�າເວ້ົາແມ�ນສ�າຄັນ- ສິດທິມະນຸດບ�ໄ່ດ�ຖືກເວ້ົາໃນທາງກົງ ແຕ�ເປັນແບບທາງອ�ອມ/ບ�່ໄດ�ເວ້ົາເຖິງການ
ສ່ົງເສີມ ແຕ�ກ�ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ�/ການສ�າງຄວາມເຂ້ົາໃຈຫຼາຍກວ�າ 

 
ຖາມ-ຕອບ 
 
450 ໂດລາສະຫະລັດຕ�່ບ�ານ ແຕ�ການປະຕິບັດ/ແນວທາງການປະຕິບັດທີ່ດີທີ່ສຸດແມ�ນຫຍັງ?  
 
ຕອບ: PADETC ໄດ�ແລກປ�ຽນຕົວຢ�າງຂອງການປັບປຸງໂຮງຮຽນ/ຕົວຊ້ີວັດຄວາມສ�າເລັດ + ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງແມ�ຍິງ
ເພ່ີມຂ້ືນ ລວມເຖິງການທີແ່ມ�ຍິງຫນຸ�ມນ�ອຍທີ່ມີຄວາມຫມ້ັນໃຈໃນການປະກອບຄ�າເຫັນໃນກອງປະຊຸມ  
 

9. ຈັດຕ ັ້ງອາ ສາ ສະໝ ັກເພ ື່ອເຮ ັດວຽກການເຜ ີຍແ ຜ � ກາ ນປ�ອງກ ັນປະກົດກາ ນຫ ຍ�້ທ �້ທ າ ງສ ັງຄົມ  
 
ອາສາສະໝັກ ແລະ ກຸ�ມເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ ສ�າລັບຄົນຮຸ�ນໃໝ� 
ອາສາສະໝັກ 3 ປະເພດ - ໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ ແລະ ຫຼັງຈາກນ້ັນຈະສາມາດໄດ�ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າແກ�ຊາວໜຸ�ມໄດ� 12 
ຫົວຂ�້ທີ່ຄອບຄຸມສ�າລັຍອາສາສະໝັກ 
 

10. ຂະບວນກາ ນເຮ ັດປື້ມຄູ�ມືໃຫ �ຄວາ ມຮູ�ພ ື້ນ ເມືອງແ ກ �ຊຸມຊົນ. 
 
ໂຄງການ 4 ປີ- ເລ່ີມຕ້ົນດ�ວຍການເຮັດກິດຈະກ�ານອກຫລັກສູດ ແລະ ໄດ�ພັດທະນາຈາກບົດຮຽນດ�ານຫັດຖະກ�າເມ່ືອ 3 ປີ
ກ�ອນສືບຕ�່ມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ຍັງຄົງສືບຕ�່ສິດສອນໃຫ�ກັບນັກສຶກສາຢູ�ທີວິ່ທະຍາໄລສ�າງຄູ ກ�ຽວກັບຄວາມຮູ�ແບບພ້ືນເມືອງ. 
 
ຂະບວນການປະຕິບັດມີຫຼາຍຂ້ັນຕອນ 
 
1/ ການເລືອກເຟ້ັນແບບມີສ�ວນຮ�ວມ ກ�ຽວກັບຄວາມຮູ�ແບບພ້ືນເມືອງ 
2/ ກ�ານົດຜູ�ທີ່ຈະເຜີຍແຜ� 
3/ ຊ�ວຍຂຽນຫຼັກສູດ ລວມເຖິງການຮວບຮວມຄ�າຄິດເຫັນ 
4/ ນ�າສະເໜີຕ�່ PoES ແລະ ສະເໜີຕ�່ກະຊວງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມດ�າລັດ 
ປະຈຸບັນນ້ີຫຼັກສູດໄດ�ຮັບການອະນຸມັດແລ�ວ, ແຕ�ເພ່ືອໃຫ�ມີຄວາມຍືນຍົງມັນຈ�າເປັນຕ�ອງຖືກເຊ່ືອມໂຍງເຂ້ົາໃນແຜນແຫ�ງຊາດ 
ຜົນໄດ�ຮັບ: ສ�າລັບປີທີ 4 ໄດ� 45 ຫົວຂ�້ ກ�ຽວກັບອາຫານ/ການປຸງແຕ�ງອາຫານ/ການຟ�ອນລ�າ/ດົນຕີ/ການຕ�່າຫູກ ແລະ ອ່ືນໆ 
(ຈາກ ຫຼາຍກວ�າ 140 ໃນເບ້ືອງຕ້ົນ) - ເຂົາເຈ້ົາເລືອກດ�ວຍຕົວເອງ ແຕ�ຈ�າເປັນຕ�ອງມີຄູທີ່ສາມາດສອນເຂົາເຈ້ົາໄດ�.  
ໃນເດືອນສິງຫາ ປ້ຶມຈະຖືກແຈກຢາຍພາຍຫຼັງຖືກຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ. 
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ຖາມ-ຕອບ 
 
ຖືກຮັບຮອງທົ່ວປະເທດ ຫຼື ໃນແຂວງເປ້ົາຫມາຍ? ລະບຸຊ່ືແຂວງ ແລະ ບ�່ທົ່ວປະເທດ ເພາະມີປະເພນີທີ່ແຕກຕ�າງກັນ 
 
ຊາວພ້ືນເມືອງ: ໃຊ�ຄ�າສັບຫຍັງ? ຊາວພ້ືນເມືອງໃນຄວາມໝາຍພາສາລາວອາດຈະບ�່ເໝາະສົມ/ຈ�າເປັນຕ�ອງເວ້ົາເຖິງຊົນເຜ່ົາ+ 
ຄວາມຮູ�ຂອງທ�ອງຖິ່ນມີຫຼາຍ ແລະ ກ�່ຄວນໄດ�ຮັບການອະນຸລັກໄວ� (ເຊັນ: ກ�ຽວກັບຢາ) 
 

11. ກາ ນຈັດຕ ັ້ງປະຕ ິບັດກ ິດຈະກ�າ ດ �າ ນ ໂພ ຊະນາ ກາ ນ ຢ ູ�ແ ຂວງຊຽງຂວາ ງ  (ໄດ �ຮ ັບທ ຶນຈາ ກ EU) 
 
APEDC (ເຮັດວຽກຮ�ວມກັບ Caritas ແລະ ອົງການ Plan ກ�ຽວກັບໂຄງການທີ່ໄດ�ຮັບທຶນຈາກ EU) 
ໂຄງການດ�ານໂພຊະນາການ - ຈະສ້ິນສຸດໃນເດືອນກຸມພາ 2020 
ຊຸມຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນ - ສະໜັບສະໜູນການສ�ຽງລູກດ�ວຍນົມແມ�/ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ 
ແມ�ຍິງຖືພາ ແລະ ຜູ�ທີ່ໃຫ�ນົມລູກ 
ຈັດການຝຶກອົບຮົມດ�ານການສ�າງຄວາມອາດສາມາດ ໂດຍການລົງຫາປະຊາຊົນ/ອາສາສະໝັກບ�ານ ແລະ ແມ�ຍິງໃນຊຸມຊົນ 
ແລ�ວທ�າການສາທິດໃນຮູບແບບກິດຈະກ�າລັກສະນະເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ. 
ຫຼັງຈາກນ້ັນກ�່ທ�າການວາງແຜນ ເພ່ືອສ່ົງເສີມການປູກຝັງ ແລະ ເຮັດກິດຈະກ�າດ�ານໂພຊະນາການ  
 
ການເປັນຄູ�ຮ�ວມດ�ານການສ່ົງເສີມວຽກງານສຸຂະພາບ 
ເຫັນການເປັນຄູ�ຮ�ວມກັບຂະແໜງການດ�ານສຸຂະພາບ ແລະ ຜູ�ໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດ - ດ�າເນີນໄປຈົນເຖິງປີ 2021 
ກິດຈະກ�າ=ຝຶກອົບຮົມກ�ຽວກັບເຄ່ືອງຕອງນ�້າ + ການແຈກຢາຍນ�້າ 
ຈັດກອງປະຊຸມທກຸໆ 3 ເດືອນ ເພ່ືອປຶກສາຫາລືກ�ຽວກັບບັນຫາຕ�າງໆ ແລະ ການຮ�ວມມືດ�ານໂພຊະນາການ 
 
ຈຸດປະສານງານສ�າລັບວຽກງານໂພຊະນາການ ໄດ�ຮັບການສ�າງຕ້ັງຂ້ຶນໃນແຂວງຊຽງວຂວາງ - ໄດ�ພົບປະກັບກອງເລຂາດ�ານ
ວຽກໂພຊະນາການຂອງແຂວງ 
 
APEDC ໃນຕອນນ້ີ - ເຮັດວຽກກ�ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດເພ່ືອເນ້ັນໃສ�ບາງວຽກງານ ເຊ່ັນ: ການສ�າງຄວາມອາດສາມາດ 
 
ສະທ�ອນໃຫ�ເຫັນການຊ�ວຍເຫຼືອເຊ່ິງກັນ ແລະ ກັນຂອງ CSO ແລະ ການເຮັດວຽກງານການປຸກລະດົມຂົນຂວຍເພ່ືອຂ�ການ
ສະໜັບສະໜູນໃນແບບລາວເຮົາ - ນ້ີແມ�ນແຜນງານຂອງ SUN CSA ກ�ຽວກັບການຈັດກອງປະຊຸມສ�າມະນາກ�ຽວກັບວຽກ
ງານການປຸກລະດົມຂົນຂວຍເພ່ືອຂ�ການສະໜັບສະໜູນ. ຄູ�ຮ�ວມງານຂອງ CSO ຈະໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອກັນ ແລະ ເນ້ັນໃຫ�
ເຫັນເຖິງຄວາມຈ�າເປັນໃນການຮ�ວມມືກັນກັບລັດຖະບານໃຫ�ຫຼາຍຂ້ືນ. 
 
ຖາມ-ຕອບ 
 
ໂຄງການໂພຊະນາການຢູ�ແຂວງຊຽງຂວາງ - ການຂາດສານອາຫານຫ�ດລົງບ�? ໃນເວລາພຽງ 9 ເດືອນ ທີ່ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ຈະ
ເນ້ັນໃສ�ການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າເປັນຫຼັກ. ຕົວຢ�າງ: ແມ�ຍິງຫຼັງເກີດລູກຈະບ�່ກິນອາຫານພຽງຢ�າງດຽວອີກຕ�່ໄປ. ຂ�້ມູນສາມາດ
ເກັບກ�າໄດ�ຈາກຂະແໜງສຸຂະພາບ 
 
ຈະປະເມີນການປ�ຽນແປງດ�ານພຶດຕິກ�າໄດ�ຄືແນວໃດ? ໂຄງການໄດ�ສາທິດວິທີປຸງແຕ�ງອາຫານ ແລະ ໃນການປະເມີນໄລຍະ
ກາງເຫັນວ�າມີການສອນຕ�່ໆກັນໄປ (ຕົວຢ�າງ: ການແຕ�ງເຂ້ົາ, ການກິນຜັກຫຼາຍຂ້ຶນ) –  ການປະເມີນຜົນແມ�ນໄດ�ຈາກການ
ສ�າພາດ. 
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12. ຄວາ ມຮຸນແ ຮງທ າ ງ ເພ ດ, ກາ ນໃຫ �ຄວາ ມຍຸຕທິ �າ ແ ກ �ແ ມ�ຍ ິງ  ທ ີ່ປະສ ົບບັນຫ າ ກາ ນໃຊ�ຄວາ ມຮຸນ
ແ ຮງທ າ ງ ເພ ດ (ສະໜ ັບສະໜ ູນທ ຶນໂດຍ  EU) 

 
ເຮັດວຽກຮ�ວມກັບ - ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ�ານຄວາມອາດສາມາດ ກ�ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ�ເຂ້ົາໃຈດ�ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ/ສິດທິ
ມະນຸດ/ກົດໝາຍ + ຝຶກອົບຮົມອາສາສະໝັກ ເພ່ືອເຮັດວຽກຮ�ວມກັບ VMC ແລະ ທີ່ປຶກສາດ�ານກົດໝາຍ/ຜູ�ຊ�ວຍທະນາຍ 
ເພ່ືອໃຫ�ຄ�າປຶກສາດ�ານຂ�້ກ�ານົດດ�ານກົດໝາຍ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຊາວບ�ານກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບດ�ານບົດບາຍິງ-ຊາຍ 
 
ຄລີນິກດ�ານກົດໝາຍ - ເນ້ັນໃສ�ວຽກງານຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ/ການຂ່ົມຂືນ/ການຢ�າຮ�າງ ໂດຍບ�່ກ�ຽວກັບບັນຫາເລ່ືອງທີ່ດິນ 
ຫຼື ບັນຫາອ່ືນໆແຕ�ຢ�າງໃດ. ມີພຽງ 15 ບ�ານເທົ່ານ້ັນທີ່ສາມາດເຮັດໜ�າທີ່ເປັນສູນໃຫ�ຄ�າປຶກສາໄດ� (ເບ່ິງແຜນວາດສ�າລັບລະບົບ
ສູນໃຫ�ຄ�າປຶກສາ) 
+ ເຮັດວຽກຮ�ວມກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ�ງຊາດລາວ ແລະ ຄະນະນິຕິສາດ ເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມຮັບຮູ�ກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີ
ພາບດ�ານບົດບາຍິງ-ຊາຍ  
 
ຖາມ-ຕອບ 
ຈະຍົກລະດັບຂອງຜົນກະທົບແນວໃດ/ຈະເຊ່ືອມໂຍງກິດຈະກ�າເຫຼົ່ານ້ີ ໃຫ�ກາຍເປັນວຽກຂອງນັກກົດໝາຍ ຫຼື ເປັນອີກວຽກ
ໜຶ່ງຂອງສູນກາງສະຫະພັນແມ�ຍິງລາວ ຫຼື SubCAW ໄດ�ຄືແນວໃດ? 
ຕອບ: MoU ກັບ ພະແນກຍຸຕິທ�າຂອງແຂວງ - ວິທີການແມ�ນການສ�າງເຄືອຂ�າຍກັບນັກກົດໝາຍທີ່ບ�່ມີວຽກເຮັດ ທີ່ໄດ�ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມໂດຍ MoJ. ພາຍຫຼັງທີ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ�ຮັບການຢ້ັງຢືນ, ສະນ້ັນ ອົງກອນຈ່ຶງກາຍເປັນສູນຝຶກອົບຮົມທີ່ມີອາສາສະ
ໝັກຫຼາຍກວ�າ 10 ຄົນໃນແຕ�ລະປີ.  
 
ມີຫຼາຍບັນຫາທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນຊຸມຊົນ- ຕົວຢ�າງ: ມີຫາຼຍບັນຫາເກີດຂ້ຶນຢູ�ແຂວງຊຽງຂວາງ - ການແຕ�ງງານຫຼາຍຄ້ັງຈົນກວ�າຈະມີ
ລູກຊາຍ/ບັນຫາກ�ຽວກັບມ�ລະດົກ/ການພາກເດັກຍິງ 
ຕອບ: ນ້ີຖືວ�າຜິດກົດໝາຍ/ຖ�າໃຜຕ�ອງການຢ�າຮ�າງ ສາມາດຂ�ຄ�າແນະນ�າກ�ຽວກັບຂະບວນການທາງດ�ານກົດຫມາຍໄດ�. ສ່ິງສ�າ
ຄັນກ�່ເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມຮັບຮູ�ເຂ້ົາໃຈຂອງເຂົາ ເພ່ືອໃຫ�ມີການປ�ຽນແປງພຶດຕິກ�າ, ເພ່ືອຊ�ວຍໃຫ�ຈ�ານວນຂອງຄວາມຮຸນແຮງ
ຫ�ດລົງຈາກປັດຈຸບັນ ແລະ ຈ�ານວນການຢ�າຮ�າງເພ່ີມຂ້ຶນ. 
 
ສະມາຄົມ AMA ພົບເຫັນຫຼາຍກ�ລະນີກ�ຽວກັບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ຄ�າຍຄືກັນນ້ີ ທີ່ເກີດຂ້ຶນຫຼາຍໃນເຜ່ົາມ້ົງ + ຍົກໃຫ�
ເຫັນສະມາຄົມຫນ່ຶງທີ່ບ�່ມີຄວາມຮູ�ໃນການສ�າງແຮງຈູງໃຈໃຫ�ຜົວ ຫຼື ສະໜັບສະໜູນເມຍ, ດ່ັງນ້ັນ ຈ່ຶງໄດ�ເຊີນໃຫ�ມາໃນ
ຂະບວນການທາງກົດໝາຍ. 
 

13. ກາ ນສື່ສາ ນຂອງກອງ ເລຂາ  LCCO  
ກອງປະຊຸມສະມາຊິກ LCCO / NPA ມ້ືອ່ືນ, ວັນທີ 26/06 ສະຖານທີເ່ດີມ. 
 

14. ກາ ນເປີດເວທ ີຖາ ມ-ຕອບ 
–  
• ແ ນວທ າ ງຕ �່ໜ �າ ສ �າ ລ ັບກອງປະຊຸມ CSWG ຄັ້ງຕ �່ໄປ 

 
• ສະຫ �ບກອງປະຊຸມ 

 
ການນ�າສະເໜີທີ່ດີ ແລະ ການມີສ�ວນຮ�ວມຢ�າງຫ�າວຫັນ 
–  
• ປິດກອງປະຊຸມ 
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