
 

 

 

ການສາງຂີດຄວາມສາມາດໃນການປະຕພິາລະບດົບາດທີສ່າຄນັຂອງສະມາຊກິສະພາປະຊາຊນົຂັ້ນແຂວງ 
 

ແຜນງານການມສີວນຮວມຂອງປະຊາຊົນຕວໍຽກງານການປກຄອງທີດ່ ີແລະ ການສາງລັດທ່ີປກຄອງດວຍກົດໝາຍ 
 

ແຜນງານການຮວມມລືະຫວາງສະຫະພາບ ເອຣີບົ-ສປປ ລາວ 

ແຜນງານການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນຕໍວຽກງານການປກຄອງທີດ່ ີ ແລະ ການສາງລັດທີ່

ປກຄອງດວຍກົດໝາຍ ຫຼ ືແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ແມນເປນການລເິລີ່ມຮວມກນັລະ

ຫວາງ ສະຫະພາບເອຣີົບ (EU), ປະເທດເຢຍລະມັນ, ປະເທດສະວສິະແລນ ແລະ ລດັຖະບານ

ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ເປນສວນໜຶ່ງໃນແຜນຮວມງານຂອງສະຫະພາບ ເອຣີົບ ທີສ່ອດຄອງ

ກັບແຜນການພດັທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫງຊາດ (2016-2020). ແຜນງານດັງກາວ 

ແມນເລງັໃສການເພີ່ມທະວີການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ, ການປກຄອງທີດ່,ີ ການສາງລດັ

ທີປ່ກຄອງດວຍກດົໝາຍຢໃນ ສປປ ລາວ. ແຜນງານນ້ີ ໄດລິເລີ່ມຈດັຕັງ້ປະຕິບັດໃນປ 

2017. 

ຫົວຂໍແຜນງານ ການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ ຕໍວຽກງານການປກຄອງທີດ່ີ 

ແລະ ສາງລດັທີ່ປກຄອງດວຍກົດໝາຍ (CEGGA) 

ຜໃຫທຶນ ສະຫະພາບເອຣີົບ, ປະເທດເຢຍລະມັນ, ປະເທດສະວິສເຊີແລນ 

ຄຮວມຈດັຕັງ້
ປະຕິບັດ 

ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຕທິາ, ກະຊວງການຕາງປະເທດ ແລະ 

ສະພາແຫງຊາດ 
ງົບປະມານ 18,500,000 ເອີໂຣ 

ໄລຍະເວລາ ມັງກອນ 2017 - ມນີາ 2022 

ສະພາບຄວາມເປນມາ 

ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ໄດຖກືແນະນາໃນລະບົບການປກຄອງຂອງ 17 ແຂວງ ແລະ ນະ

ຄອນຫຼວງວຽງຈັນໃນປ 2016; ສະມາຊກິສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ (ສສຂ) ໄດຖກື

ຂັດເລຶອກຄັງ້ທາອິດໃນເດືອນມນີາ 2016. ສສຂ ຫຼາຍທານມີຕາແໜງຄວບເປນທັງ         ສ

ະມາຊິກສະພາແຫງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ. ສສຂ ປະກອບມີຕົວແທນ

ຈາກພາກລດັທີໃ່ກສດິກັບປະຊາຊົນ.  ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ເປນຕວົແທນແຫງສິດ ແລະ 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ ມພີາລະບົດບາດ  (1) ພຈິາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ

ນຕິິກາທີ່ສາຄັນຂອງທອງຖີ່ນ; (2)  ຕົກລົງບນັຫາສາຄັນຂອງທອງຖ່ີນ ແລະ (3) ຕິດຕາມ

ກວດກາການປະຕິບັດໜາທຂີອງບັນດາອງົການຂັ້ນແຂວງລວມທງັ ລາຍຮັບ  ແລະ ລາຍຈາຍ

ງົບປະມານຂ້ັນແຂວງ, ໂຄງການລງົທຶນຂອງລດັ, ການໃຫການບໍລິການ, ແລະ ແຜນພດັທະນາ

ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັນ້ແຂວງ ແມນໄດມີ

ການເຮັດວຽກຮວມ ແລະ ປະສານສມົທົບກັບອົງ ການປກຄອງທອງຖີ່ນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນ
ເມືອງທີ່ກຽວຂອງ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ.  

 

ໂດຍການສະໜັບສະໜນຂອງຄຮວມພັດທະນາສາກົນ ເວົ້າສະເພາະແຜນງານ ເຊກາ 

(CEGGA), ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ໄດປະຕິບັດດາເນີນງານ. ສະພາປະຊາຊົນ 

 

ຂັ້ນແຂວງ ຊດຸທາອິດໄດໝດົອາຍການ (2016-2020) ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ຊດຸ

ທີ່ສອງເລືອກເອົາສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງຈານວນ 492 ທານໃນເດືອນ ກມພາ 

2021. ຄວາມພະຍາຍາມໃນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການແບງພາລະບົດບົດ

ບາດຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ອົງການປກທອງຖີ່ນຂັ້ນແຂວງ ຈາເປນຕອງລວມ

ເອົາພາລະບົດບາດຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໃນການເປນຕົວແທນແຫງສດິ ແລະ ຜນົ
ປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ ໃນການພຈິະນາ ແລະ ຮັບຮອງນິຕິກາຂັ້ນແຂວງ ແລະ 
ການຕິດຕາມກວດກາອົງການປກຄອງຂັ້ນແຂວງ.   

 

ແຜນງານ ເຊກາ ສະໜັບສະໜນການຮວມມທືາງດານວິຊາການ ເພື່ອສາງຂີດຄວາມສາມາດ
ໃນລະດັບບກຄົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ການຮວມມື ແລະ ຂອບວຽກຂອງການດາເນນີງານ ໃຫ
ແກສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ເພື່ອຊວຍໃນການປະຕິບັດພາລະບົດບາດການເປນຕວົແທນ
ແຫງສດິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜາົ, ໃນການພຈິະນາ ແລະ ຮັບຮອງນຕິິກາ

ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາອງົການປກຄອງຂັ້ນແຂວງ. ສະພາແຫງຊາດ, ສະພາ

ປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ແລະ ຈໄີອແຊັດ (GIZ) ເຮັດວຽກຮວມກັນເພື່ອໃຫບັນລຜົນສາເລດັຂາງ

ລມດັງນີ:້  

(1) ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ພັດທະນາລະບົບ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດການທາບຖາມຄາຄດິ

ເຫັນຂອງປະຊາຊົນ, ຄວາມໂປງໃສ ແລະ ການມີຄວາມຮັບຜີດຊອບ   ເປນຕົ້ນ ການພດັ

ທະນາ ແລະ ການນາໃຊ ເຄື່ອງມືການມີຮວມສວນຂອງປະຊາຊົນ ທີຈ່ະຊວຍໃຫສະພາ
ປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ນາເອົາຄວາມຄດິເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ 

ມາພຈິາລະໃນການຕັດສ ິນໃຈ; 

(2) ແຫງຼຂໍມນຂາວສານເພື່ອການຕັດສິນໃຈດານນຕິິກາຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໂດຍ

ອງີໃສຫັຼກຖານໄດຮັບການປບປງດີຂື້ນ ໂດຍການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ນາໃຊແຫງຼຂມໍນກຽວ

ກັບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.  

(3) ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ເພີ່ມທະວີ ແລະ ຍົກສ ງູການປະຕິບັດພາລະບົດບາດໃນການ

ຕິດຕາມກວດກາລາຍຮັບ  ແລະ ລາຍຈາຍງົບປະມານຂັ້ນແຂວງ ໂດຍການເຂົ້າຮວມການ
ຝກອົບຮົມ ແລະ ການປະຖົມນເີທດ ເພື່ອຊວຍໃຫພະນັກງານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 
ຮວທີກີານທົບທວນ ແລະ ຕດິຕາກວດກາແຜນງົບປະມານແຫງລັດຂັ້ນແຂວງ.  

 

ເປາໝາຍສະຂອງສະພາປະຊາຊນົຂັນ້ແຂວງຢ ໃນ ສປປ ລາວ 

2015: ກດົໝາຍ ວາດວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກດົໝາຍ ວາດວຍການ

ເລືອກຕັ້ງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດຖສືະເໜີເຂົ້າລະບົບການປກຄອງຂອງ ສປປລາວ 

2016: ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ໄດຖກືເລືອກຕັງ້ໃນເດືອນ ມີນາ 2016 

2020: ກດົໝາຍ ວາດວຍສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ກດົໝາຍວາການເລືອກຕັ້ງ

ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງໄດຖກືປບປງ 

2021: ວັນທ ີ21 ກມພາ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງຈານວນ 492 ທານ 

 

 

ໂຄງຮາງການຈດັຕັງ້ຂອງສະພາປະຊາຊນົຂັນ້ແຂວງ ມດີັງນີ:້  

1. ປະທານ  1 ທານ ແລະ ຮອງປະທານ 2 ທານ; 

2. ຄະນະປະຈາປະກອບມີ ປະທານສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ, ຮອງປະທານສອງທານ, ປະ

ທານຂອງ 3 ກາມະການ ແລະ ເລຂາທິການ; 



 

 

ຈັດພິມໂດຍ: Deutsche Gesellschaft für Internationale   ໃນນາມຂອງ: ສະຫະພາບ ເອີຣົບ (EU) 

 Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

ສານັກງານຂື້ນທະບຽນ ບອນ ແລະ ເອດຈ ໌ບອນ, ປະເທດເຢຍລະມັນ  
ຫອງການແຜນງານການມສີວນຮວມຂອງປະຊາຊົນຕໍວຽກງານການປກຄອງທີດ່ ີ
ແລະ ການສາງລັດທີປ່ກຄອງດວຍກົດໝາຍ, ບານວັດນາກນອຍ, ເມືອງສສີດັຕະນາກ

, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. 
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GIZ ຮັບຜດິຊອບຕໍເນື້ອໃນພິມດງັກາວ ແລະ ບໍມຜີົນຕໍທັດສະນະຂອງສະຫະພາບ ເອີຣົບ, ກະຊວງການຮວມ

ມດືານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ, ອົງການຮວມມເືພ່ືອການພັດທະນາ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ. 
ຜ ູ ຕິ້ດຕໍ ປອ ພາເມລາ ຈາຫວດັ  

ລົງວັນທີ:               ພະຈິກ 2020  
 

3. 3 ກາມະການ ປະກອບມີປະທານ 1 ທານ, ຮອງປະທານ 2 ທານ (1) ກํາມະການຍຕິທํາ 

ແລະ ປອງກັນຊາດ-ປອງກັນຄວາມສະຫງົບ; (2) ກາມະການວັດທະນະທາ-ສັງຄົມ ແລະ 

ບັນດາຊົນເຜາົ (3) ກ ໍາມະການເສດຖະກິດ, ແຜນການ ແລະ ການເງີນ;       (4) ເລຂາທິການ 

ແລະ ຮອງເລຂາທິການ 2 ທານ ຊີ້ນํາວຽກງານບໍລິຫານ ແລະ ຊີ້ນາວຽກການເງິນຂອງສະພາ

ປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ.  

 

 

 

 

 

 

 

ຂະບວນການເຈລະຈາຢຂັ້ນບານ – ແຕມໂດຍ: @Village Focus International (VFI)/ໂຄງຮາງ

ການການຈັດຕ້ັງຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ 

 

ກອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ  

ອງີຕາມມາດຕາ 56 ຂອງກົດໝາຍ ວາດວຍສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ (ສະບັບປບປງ) ເລກ

ທີ 11/ສພຊ ລົງວັນທ ີ 14.11.2016 ກອງປະຊຸມຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ມ ີ 3 

ປະເພດ (1) ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ; (2) ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນປະຈາປ  ແລະ (3) 

ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ. 

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກ ເປດຂ້ືນຢາງຊາ ສາມສິບວັນ (30) ວັນພາຍຫັຼງສາເລດັກອງ

ປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລືກຂອງສະພາແຫງຊາດ (ມາດຕາ 57) ຊື່ງແມນທານປະທານສະພາປະ
ຊາຊົນຂັ້ນແຂວງຜເກາົ ເປນປະທານ ແລະ ຊີ້ນາກອງປະຊຸມ ຈົນກວາໄດເລືອກຕັ້ງປະທານສະ
ພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງຊດຸໃໝ.  

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນປະຈາປ  ແມນເປດກອງປະຊຸມ ປລະ 2 ຄັ້ງພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມສະ

ພາແຫງຊາດ (ມາດຕາ 58) ເພື່ອພຈິາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຂອງເຈົ້າແຂວງ 

ແລະ ເຈົ້າຄອງນະຄອນກຽວກບັການຈັດຕັງ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບ

ປະມານແຫງລັດຂັ້ນແຂວງ ປະຈາປທີຜ່ານມາ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄົມ ແລະ 

ແຜນງົບປະມານແຫງລັດຂັ້ນແຂວງ ປະຈາປຕໜໍາ; ພຈິາລະນາ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານຜົນ
ການກວດສອບຄືນ ແລະ ການສະຫຼຸບງົບປະມານຂາດຕວົຂອງອົງການກວດສອບປະຈາພາກ
ທີ່ກຽວຂອງກັບແຂວງນັ້ນ; ພຈິາລະນາ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການຈດັຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈາປຜານມາ ແລະ ທິດທາງແຜນເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈາປຕໜໍາ
ຂອງຫົວໜາອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ, ປະທານສານປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; ພິຈາລະນາ ບົດ
ລາຍງານກຽວກັບການຈດັຕັງ້ປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈາປຜານມາ ແລະ 
ທິດທາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວປະຈາປຕໜໍາຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ; ພຈິາລະນາ 
ຮັບຮອງເອົາການສາງ ແລະ ປບປງນຕິິກາທີສ່າຄັນຂັ້ນແຂວງ (ມາດຕາ 59, ມາດຕາ 60).  
ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເປດຂ້ືນໃນລະຫວາງກອງປະຊຸມສະໄໜສາມັນ ຕາມການຕົກລງົ
ຂອງຄະນະປະຈາສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຫືຼ ຕາມການສະເໜີຂອງເຈົາ້ແຂວງ, ເຈົ້າຄອງ
ນະຄອນ ຫືຼ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຢາງໜອຍໜື່ງສວນສີ່ຂອງຈານວນສະມາຊິກ
ທັງໝົດ ເພື່ອພິຈາລະນາ, ຕົກລງົບັນຫາສາຄັນ ແລະ ຮີບດວນ.   

ບົດບາດຂອງສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ  

ການເຮັດວຽກຮວມກັບແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA), ການດາເນີນງານວຽກງານການສວນ

ຮວມຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ວຽກງານດານນຕິິກາຂອງປະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງຊດຸທາອດິ ໄດ

ຖກືປະເມີນໃນປ 2020. ການປະເມີນ ໄດຖກືອອກແບບໃຫໄດຮັບຮເຖງີຂມໍນທີລ່ະອຽດ 

ເພື່ອຊ້ີໃຫເຫັນຄວາມພະຍາຍາມ (1) ການສະໜັບສະໜນຂໍລິເລີ່ມຍດທະສາດຂອງສະພາ
ປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງຢາງມີປະສິດທິພາບ; ແລະ (2) ຍົກສງພາລະບົດບາດຂອງສະພາປະຊາຊົນ
ຂັ້ນແຂວງ.  
ການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ: ແຜນງານ ເຊກາ ໄດສະໜັບສະໜນການຖາຍທອດຄວາມຮ 
ແລະ ປະສົບການຈາກສະພາແຫງຊາດໃຫແກສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ 18 ແຂວງ ເອີ້ນວາ 

“ໄດຜົນໄວ (quick-win)”. ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ໄດຕດິຕາມພາກສວນທີ່ກຽວຂອງໃນ

ການພິຈາລະນາແກໄຂຄາຮອງທກຂອງປະຊາຊນົຫຼາຍກວາ 800 ເລື່ອງ, ສາຍດວນ 500 

ເລື່ອງ ແລະ ການລົງພົບປະຊາຊົນຫຼາຍກວາ 24 ຄັ້ງ ນັບແຕລິເລ ີ່ມແຜນງານ ເຊກາ. ສະເລຍ 

18 ແຂວງ ການລງົພົບປະ ປະຊາຊົນແມນ 2 ຄັ້ງຕປໍ ເພື່ອການຊຸກຍ, ແລກປຽນຂໍມນ ແລະ 
ຮັບຟງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ທັງເປນການຊວຍແກໄຂບັນຫາ. ໂທລະສັບສາຍດວນ ຖື
ວາເປນສີ່ງທີ່ສາຄັນສາລັບປະຊາຊົນໃນການສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນໃນຂະນະທີ່ມີການດາເນີນ
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະ ພາປະຊາຊນົຂ້ັນແຂວງ. ຕາມປກກະຕິ ຄາຮອງທກທີ່ໄດ
ຮັບ ແມນນາໃຊແບບຟອມຄາຮອງທກ. ຄາຮອງທກສວນໃຫຍ ແມນຕດິພັນກັບບັນຫາ
ພັດທະນາໂຄງການ, ຂໍຂດັແຍງທີດ່ິນ ແລະ ຊີວດິການເປນຢ. ຄາຕອບຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນ

ແຂວງ ສວຍຫຼາຍ ພຈິາລະນາ ວາກອງປະຊຸມປກສາຫາລື ແມນມີປະໂຫຍດ ເພື່ອຍົກສ ູງພາລະ

ບົດບາດຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງໃນການຕິດຕາມກວດກາອົງການປກຄອງທອງຖີ່ນ 
ແລະ ການປບປງນິຕິກາລມກົດໝາຍ.  
ດານນຕິິກາ: ໃນປ 2019 ຫາ 2020, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໄດສາງນິຕິກາລມກົດໝາຍ
ຈານວນ 169 ສະບັບ (ສະເລຍ 9 ສະບັບຕແໍຂວງ). ບັນດານຕິິກາດງັກາວ ແມນຕດິພັນກັບ
ການແກໄຂວຽກງານພັດທະນາສັງຄົມ, ໂຄງການການລົງທືນ, ວຽກງານພາຍໃນຂອງສະພາ
ປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ, ບັນຫາສີງ່ແວດລອມ, ທີດ່ິນ ແລະ ການປກສາງ. ສີງ່ທາທາຍຂອງການ
ສາງນິຕິກາລມກົດໝາຍທີ່ຖືກກາວເຖີງສວນຫຼາຍ ແມນຄວາມເຂົ້າ ໃຈທີ່ຈາກດັຕກໍັບ
ຂະບວນການສາງນິຕິກາ ໃນກລໍະນີທີ່ບໍມີເອກະສານແນະນາທີເ່ປນເອກະພາບກັນ.  
ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ ຈະເຫັນຄນຄາເພີ່ມຂ້ືນໃນລະບົບການສະໜັນສະໜນທີ່ເຂັ້ມ ແຂງ 
ການສະໜັບສະໜນແນວທາງປະຕິບັດທີຈ່ະແຈງ ແລະ ເອກະສານທີຮ່ັດກມ ໂດຍສະເພາະ ຂັ້ນ
ຕອນຕາງໆຂອງສະພາ ລວມທັງການວເິຄາະ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການໄຂແກບັນຫາທີ່ຍົກຂືນ້
ໂດຍປະຊາຊົນຜມີສດິເລືອກຕັງ້. ຜົນຂອງການປະເມີນຍັງສະແດງໃຫເຫັນວາ ການອະທິບາຍ
ຄາສັບຕອງການໃຫມີຄວາມຈະຈາງແຈງຕື່ມອກີ (ເຊັນ: ການລງົພົບປະ ແລະ ການປກສາ
ຫາລື). ການພັດທະນາທີຕ່ເໍນື່ອງຂອງເຄື່ອງມືການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ ຄາດວາຈະເປນ
ການຍົກສງພາລະບົບດຂອງສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງຕື່ມອີກ.  

 

 

 

 

 
ກຽວກບັ ຈໄີອແຊກັ (GIZ) ລາວ 

ຈີໄອແຊັດ (GIZ) ເປນພາກສວນໜ່ຶງຂອງການຮວມມືເຢຍລະມັນ ເຊິ່ງໄດເລີ່ມເຄືອ່ນໄຫວວຽກງານຢໃນປະເທດລາວນັບ

ຕ້ັງແຕປ 1993 ແລະ ປະຈບັນສະໜັບສະໜນຫລາຍໂຄງການຢໃນສອງເຂດຈດສມຫຼກັຄື: ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ 

ການພັດທະນາເສດຖະກດິແບບຍືນຍົງໃນເຂດທີທ່ກຍາກ. ນອກຈາກນີ້, ຈີໄອແຊັກ (GIZ) ລາວ  ຍັງໄດປະກອບສວນເຂົ້າ

ໃນວຽກງານການປກຄອງທີ່ດີ ແລະ ເຂົ້າຮວມໂຄງການພາກພ້ືນເຊນັ ຄະນະກາມາທິການແມນາຂອງ ແລະ ອາຊຽນ.  

ຂໍມນເພ່ີມເຕີມທີ່: www.giz.de/laos


