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ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມທ ີ່ເອ ື້ອຍອ ຳນວຍ ແລະ ເພ ີ່ມຄວຳມອາດສຳມຳດ 

ໃຫ້ແກ່ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງກຳນຈດັຕັັ້ງສັງຄົມ ໃນ ສປປ ລຳວ 
ແຜນງານການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຕ ໍ່ວຽກງານການປກົຄອງທ ີ່ດ  ແລະ ການສ້າງລັດທ ີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ

 
ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ  
ແຜນງານການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕ ໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທ ີ່ດ  ແລະ ການສ້າງລັດທ ີ່
ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ຫ   ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ແມ່ນເປັນການລິເລ ີ່ມຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ 

ສະຫະພາບເອ ຣົບ (EU), ປະເທດເຢຍລະມັນ, ປະເທດສະວິສເຊ ແລນ ແລະ ລັດຖະບານຂອງ    

ສປປ ລາວ ເຊິີ່ງເປັນສ່ວນໜ ີ່ງໃນແຜນງານຮ່ວມຂອງສະຫະພາບ ເອ ຣົບ ທ ີ່ລະບຸຢ ູ່ໃນແຜນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 2016-2020. ແຜນງານນ ື້ມ ຈຸດປະສົງເພ ີ່ອເພ ີ່ມທະວ 
ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ການປົກຄອງທ ີ່ດ , ແລະ ການສ້າງລັດທ ີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ

ຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ. ແຜນງານນ ື້ໄດ້ເລ ີ່ມຈັດຕັື້ງໃນປີ 2017. 

ຫົວຂ ໍ້ແຜນງານ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຕ ໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທ ີ່ດ 
ແລະ ການສ້າງລັດທ ີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ (CEGGA) 

ຜ ້ໃຫ້ທ ນ ສະຫະພາບເອ ຣົບ, ປະເທດເຢຍລະມັນ, ປະເທດສະວິສເຊ ແລນ 

ຜ ້ຮ່ວມງານ ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ສະສະພາແຫ່ງຊາດ 

ງົບປະມານ 18,500,000 ເອ ໂຣ 

ໄລຍະເວລາ ມັງກອນ 2017 - ມ ນາ 2022 

ເປ ົ້ຳໝຳຍສະເພຳະທ ີ່ໜ ີ່ງ ຂອງໜ່ວຍງຳນແຜນງຳນເຊກຳ (CEGGA) ແມ່ນມ ຈຸດປະສົງເພ ີ່ອປັບ

ປຸງສະພາບແວດລ້ອມທ ີ່ເອ ື້ອອ ຳນວຍ ແລະ ເພ ີ່ມຄວຳມອາດສຳມຳດໃນກຳນເຮັດວຽກຂອງອົງ

ກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ເພ ີ່ອເພ ີ່ມກຳນມ ສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນກຳນພັດທະນຳປະເທດຊາດໃນ ສປປ 

ລຳວ.ກອບລະບຽບສ ຳລັບກຳນສ້ຳງຕັັ້ງ ແລະ ກຳນດ ຳເນ ນງຳນຂອງອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ໄດ້ຖືກ

ລະບຸໄວ້ໃນດ ຳລັດ 238 ວ່ຳດ້ວຍ ສະມຳຄົມ ແລະ ດ ຳລັດ 149 ວ່ຳດ້ວຍ ມ  ນນທິິ. ປະຈຸບັນ, ມ 

ຈ ານວນປະມານ 200 ສະມາຄົມໄດ້ຈົດທະບຽນ, ໃນນັື້ນຫລຳຍສະມຳຄົມແມ່ນຫຳກ ໍ່ສ້ຳງຕັັ້ງຂືັ້ນ

ໃໝ ີ່ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໃນຂັັ້ນແຂວງ.  

ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມໄດ້ມ ການປະກອບສ່ວນທ ີ່ສ ຳຄັນ ຕ ໍ່ວຽກງານກຳນພັດທະນຳປະເທດຊຳດ 

ໃນກຳນຕອບສະໜອງຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຊຸມຊົນໃນຂັັ້ນທ້ອງຖິີ່ນ ໂດຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງ

ກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງຢ ູ່ໃນຫຼຳຍຂະແໜງກຳນ. ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມຈ ຳນວນຫລຳຍໄດ້ມ 

ຄວາມສົນໃຈໃນກຳນແລກປູ່ຽນຄວຳມຮ ້ ແລະ ປະສົບກຳນໃນກຳນສົນທະນຳດ້ຳນນະໂຍບຳຍ. 

ບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ ມ ຄວາມປາດຖະນາໃນການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງດ້ານແນວຄວາມ
ຄິດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ ພ້ອມທັງທັກສະການຄົື້ນຄ້ວາວິໄຈ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕ່າງໆ ໄດ້ມ ປະສິດທິຜົນເພ ີ່ມຂ ື້ນໃນລະດັບກ້ວາງ. 

ວຽກງານຫ ກັໃນການສະໜບັສະໜ ນຂອງແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) 
ການສະໜບັສະໜ ນຄ ຮ່່ວມງານພາກລດັຖະບານເພ ີ່ອປັບປງຸການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັກອບລະບຽບ
ວຽກງານຂອງອງົການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ:  
ແຜນງານເຊກາ (CEGGA) ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນກະຊວງພຳຍໃນ ໃນການພັດທະນຳຄ ່ມືກຳນຈັດ

ຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງຳນສະມຳຄົມ ເພືີ່ອຊ່ວຍແນະນ ຳໃຫ້ບັນດາອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ທາງດ້ານກຳນ

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກຳນສ້ຳງຕັັ້ງສະມຳຄົມ ແລະ ຂັື້ນຕອນກຳນລົົງທະບຽບ ພຳຍໃຕ້ດ ຳລັດ 238. ແບບ

ຄ ມື່ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງຳນສະມຳຄົມ ແລະ ອຸປະກອນກຳນສືີ່ສຳນຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຖືກທົດ

ລອງນ າໃຊ້ກັບຕຳງໜ້ຳຫ້ອງການທ້ອງຖິີ່ນຂອງພຳກລັດຖະບານ ແລະ ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ເພ ີ່ອ

ໃຫ້ແທດເໝາະກ່ອນທ ີ່ຈະຖ ກນ າໃຊ້. ຫ ັງຈາກນັື້ນ, ແຜນງານເຊກາ (CEGGA) ຍັງ 

 

ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນກະຊວງພຳຍໃນ ໃນວຽກງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງ ດ ຳລັດ 238 ຢ ູ່ໃນ18 

ແຂວງ ໂດຍນ າໃຊ້ວິທ ການທ ີ່ເໝາະສົມ. ວຽກງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແມ່ນລວມເຖິງກຳນເຜ ຍ

ແຜ່ໃຫ້ແກ່ຜ ້ເຂົັ້ຳຮ່ວມທຳງພຳກລັດ ແລະ ພຳກສ່ວນອືີ່ນໆ ກ່ຽວກັບກອບລະບຽບອົງກຳນຈັດຕັັ້ງ

ສັງຄົມ ພ້ອມທັງການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄ ່ມືກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງຳນສະມຳຄົມ ໃຫ້ແກ່ຜ ້

ຮັບຜິດຊອບວຽກງຳນອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມຢ ູ່ຂັັ້ນປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ. ນອກຈາກນັື້ນ, ແຜນງານເຊ

ກາ (CEGGA) ກ ໍ່ຍັງໄດ້ມ ກຳນສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານອ ີ່ນໃຫ້ແກ່ກະຊວງພາຍໃນ ກ ໍ່ຄ ກຳນປົັ

ປປຸງດ້ຳນຂ ໍ້ມ ນທ ີ່ເປັນດິຈິຕອນ (digital services): ການສ້າງເວັບໄຊ ື້ໃຫມ່ (new 

website) ແລະ ຖຳນຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ມ ຄວາມເຂົື້າໃຈງ່າຍຂ ື້ນ ແລະ 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການລົງທະບຽນຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ.

 
ຈ ຳນວນສະມຳຄົມລົງທະບຽນຕ ໍ່ປີ (2009-ມິຖຸນຳ 2021), ຂ ໍ້ມ ນຈາກກະຊວງພຳຍໃນ, ສັງລວມ

ໂດຍກຳນສະໜັບສະໜ ນຂອງແຜນງຳນເຊກຳ @GIZ   

ກຳນສຳ້ງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງໃນກຳນສຳ້ງຄວຳມອຳດສຳມຳດໃຫແ້ກອ່ົງກຳນຈັດຕັັ້ງສງັຄົມ ເພືີ່ອຈັດ

ຕັັ້ງປະຕົິບັດໂຄງກຳນພດັທຳນຳແບບຍນືຍງົ: ແຜນງານເຊກ(CEGGA) ຍັງໄດ້ໃຫ້ສະໜັບສະ

ໜ ນດ້ຳນການສ້າງຄວຳມອຳດສຳມຳດ ແລະ ໃຫ້ທ ນຂະໜຳດນ້ອຍໃຫ້ແກ່ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ

ລຳວ ໂດຍແນ່ໃສ່ສະເພຳະອົງກອນທ ີ່ຈັດຢ ູ່ໃນລະດັບຄວຳມສຳມຳດຕ ໍ່າເຖິງປຳນກຳງ ເຊິີ່ງມ ຄວຳມ

ຕ້ອງກຳນຢາກຮຽນຮ ້ ແລະ ສົົ່ງເສ ມວຽກງຳນອົງກຳນຈັດສັງຄົມກັບຄ ຮ່່ວມງຳນ. ຄຽງຄ ກ່ັນນ ັ້, ອົງ

ກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມສຳມຳດສະໜັກຂ ທ ນເປັນພຳສຳລຳວໄດ້ ສ າລັບການສະເໜ ແນວຄວາມຄິດ

ເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ອນຂຽນບົດສະເໜ ໂຄງການສະບັບສົມບ ນ. ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມໄດ້ຮັບກຳນສະໜັບ

ສະໜ ນ ໃນການພັດທະນາການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການລົງປະເມ ນຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງ

ຊຸ່ມຊົນ ແລະ ເພ ີ່ອນ າມາຂຽນບົດສະເໜ ໂຄງກຳນສະບົບສົມບ ນເປັນພຳສຳອັງກິດ. ແຜນງານເຊ

ກາ (CEGGA) ໃຫ້ທ ນຊ່ວຍເຫ  ອລ້າຂະໜາດນ້ອຍແກ່ 37 ອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ ເພ ີ່ອຈັດຕັື້ງ

ປະຕິບັດການພັດທະນາໂຄງການແບບຍ ນຍົງໃນ 5 ຂະແໜງການ. ໂດຍສະເພຳະແນໃສ່ຊຸມຊົນ

ທ ີ່ດ້ອຍໂອກຳດ. ກ່ຽວກັບວຽກງານຮັບມ ຕ ໍ່ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດປອດອັກເສບ 

(Covid-19), ແຜນການ ເຊກາ (CEGGA) ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜ ນ ໂຄງການການຮ່ວມມ ຂອງ

ກຸ່ມອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ເພ ີ່ອແກ້ໄຂຄວຳມຕ້ອງກຳນອັນຮ ບດ່ວນຂອງຊຸມຊົນ.  
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ຈັດພິມໂດຍ: DeutscheົGesellschaftົfürົInternationaleົ  ໃນນາມຂອງ: ສະຫະພາບ ເອ ຣົບ (EU) 

 Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

ສ ານັກງານຂ ື້ນທະບຽນ ບອນ ແລະ ເອດຈ  ບອນ, ປະເທດເຢຍລະມັນ  
ຫ້ອງການແຜນງານການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕ ໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທ ີ່ດ  ແລະ ການ
ສ້າງລັດທ ີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ, ບ້ານວັດນາກນ້ອຍ, ເມ ອງສ ສັດຕະນາກ,ນະຄອນຫ ວງ

ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. 

 
 

 
 

ກະຊວງການຮ່ວມມ ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງສະຫະພັນເຢຍ
ລະມັນ (BMZ) 

ອົງການຮ່ວມມ ເພ ີ່ອການພັດທະນາ ປະເທດສະວິດເຊ ແລນ(SDC) 

 ລະຫັດໄປສະນ  9233 

ໂທ: +856 21 316 653 

www.giz.de/laos (EN); www.giz.de/laos-la (LAO) 

   

GIZ ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ເນ ື້ອໃນພິມດັັ່ງກ່າວ ແລະ ບ ໍ່ມ ຜົນຕ ໍ່ທັດສະນະຂອງສະຫະພາບ ເອ ຣົບ, ກະຊວງການຮວ່ມມ ດ້ານເສດ

ຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ, ອົງການຮ່ວມມ ເພ ີ່ອການພັດທະນາ ປະເທດສະວິດເຊ ແລນ. 
ຜ   ື້ຕິດຕ ໍ່ ປອ ພາເມລາ ຈາຫວັດ  

ລົງວັນທ :                ພະຈິກ 2020  

 

ແຜນງຳນ ເຊກຳ (CEGGA) ສະໜັບສະໜ ນວຽກງຳນຂອງອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມຢ ູ່ແຂວງຊຽງ

ຂວຳງ  – ຮ ບ: @GIZ 

ໃນໄລຍະກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕົິບັດໂຄງກຳນເພືີ່ອກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງ, ອົງກຳນຈັດຕົັົັ້ງສັງຄົມໄດ້

ຮັບກຳນສະໜັບສະໜ ນດ້ຳນພັດທະນຳອົງກອນຢູ່າງຕ ໍ່ເນືີ່ອງ ເພືົີ່ອເຮັດໃຫ້ເຂົຳເຈົັ້ຳສາມາດຄຸ້ມຄອງ

ໂຄງກຳນໄດ້ຢູ່ຳງມ ປະສິດທິພຳບ. ກຳນສະໜັບສະໜ ນນ ັ້ລວມມ ກຳນຝືກອົບຮົມ ແລະ ການແນະ 

ນ ຳໃນຫຼຳກຫລຳຍຫົວຂ ໍ້ ໂດຍອົ ງໃສ່ກຳນປະເມ ນດ້ຳນຄວຳມອຳດສຳມຳດທ ີ່ສ ຳຄັນ ແລະ ແຜນ

ກຳນພັດທະນຳ ພ້ອມທັງຄວຳມຕ້ອງກຳນຢາກຮຽນຮ ້ຂອງອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ. ກຳນສະໜັບສະ

ໜ ນດ້ຳນກຳນພັດທະນຳຄວຳມອຳດສຳມຳດເປັນສິີ່ງທ ີ່ຈ ຳເປັນເພືີ່ອໃຫ້ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມຈັດ

ຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງກຳນຳຢູ່ຳງມ ປະສິດທິພຳບ. ວຽກງຳນຂອງໂຄງກຳນ ແມ່ນໄດ້ສ້າງໂອກຳດເພືີ່ອໃຫົັ້

ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມໄດ້ນ ຳໃຊ້ທັກສະໃຫມ່ໆ ເຂົັ້ຳໃນກຳນປະຕິບັດວຽກຕົວຈິງ.  

ຜົນລ ຳເລັດຫ ກັຂອງແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) 

• ພະນັກງຳນລັດຈ ຳນວນຫ າຍກ່ວາ 1.260 ທ່ຳນ ໃນ 18 ແຂວງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 

ກ່ຽວກັບກອບລະບຽບອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ, ຄ ມື່ກຳນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງຳນສະມຳ

ຄົມ ແລະ ອຸປະກອນກຳນສ ີ່ສຳນ ກ່ຽວກັບດ ຳລັດ 238.  

• ປັບປຸງສົນທະນຳລະຫວ່ຳງພຳກລັດ ແລະ ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມໂດຍຜ່ຳນເວທ ກຳນ

ແລກປູ່ຽນຕ່ຳງໆ ໃນລະດັບຂັັ້ນສ ນກຳງ ແລະ ຂັັ້ນແຂວງ.  

• ປົັບປຸງວຽກງຳນຂອງອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມໂດຍຜ່ຳນງານວາງສະແດງສິນຄ້າຂອງອົງ
ການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ. 

• ຈ ານວນ 37 ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ (ສ່ວນຫລຳຍມ ຄວຳມອຳດສຳມຳດລະດັບຕ ່ຳ) ໄດ້

ປະກອບສ່ວນໃນກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງ ໂດຍການໃຫ້ທ ນຂະໜາດນ້ອຍຄຽງຄ ່

ກັບກຳນສະໜັບສະໜ ນກຳນພັດທະນຳຂ ດຄວຳມອຳດສຳມຳດຂອງອົງກອນ.  

ກຳນສຳ້ງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງໃຫແ້ກອ່ງົກຳນຈດັຕັັ້ງສງັຄມົໄດມ້ ສ່ວນຮ່ວມໃນກຳນສນົທະນຳດຳ້ນນະ

ໂຍບຳຍ: ແຜນງຳນເຊກຳ (CEGGA) ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄະນະກ າມະການປະສານງານອົງ

ການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ (LCCC) ແລະ ສະໜັບສະໜ ນເພ ີ່ອປັບປຸງກຳນປະສຳນງຳນ, ກຳນແລກປູ່ຽນ 

ແລະ ໂຄງຮ່ຳງການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ ໃນກຳນສົນທະນຳໂຍບຳຍທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ຢ ູ່ໃນ ສປປ ລຳວ, ເຊັັ່ນວ່າ ວຽກງຳນກຸ່ມຂະແໜງການຕ່າງໆ ແລະ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນ. ນອກຈາກ

ກຳນປະສຳນງຳນກັບຄະນະກ າມະການປະສານອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມລາວ (LCCC) ແລະ ກຳນ

ຮ່ວມມືກັບຄ ່ຮ່ວມງຳນພຳກສ່ວນອືີ່ນໆ, ແຜນງຳນເຊກຳ (CEGGA) ກ ໍ່ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜ ນ

ບັນດາອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມລຳວ ເພ ີ່ອກະກຽມ ແລະ ເຂົັ້ຳຮ່ວມສົນທະນາເວທ ກອງປະຊຸມ

ປະຊາຊົນອາຊຽນ (APF) ປະຈ ຳປີ.  

ແຜນງຳນເຊກຳ (CEGGA) ໄດ້ມ ການສະໜັບສະໜ ນຈ ານວນ 14 ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ 

ເພືີ່ອຍົກລະດັບທັກສະດ້ຳນກຳນຄົັ້ນຄວ້ຳວ ິໃຈ ໂດຍກຳນຝຶກອົບຮົມຫລັກສ ດກ່ຽວກັບກຳນອອກ

ແບບບົດຄົັ້ນຄ້ວຳວິໃຈ, ກຳນເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ, ການວິເຄຳະຂ ໍ້ມ ນ, ແລະ ກຳນນ ຳສະເໜ ຜົນໄດ້ຮັບ 

ພ້ອມທັງກຳນຕົິດຕຳມໃນຊ່ວງໄລຍະກຳນປະຕິບັດ.  

 
      ແຂວງເປ ົ້ຳໝຳຍຂອງກຳນໜັບສະໜ ນໂຄງກຳນອງົກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມພຳຍໃຕໄ້ລຍະທ ີ່ 1 

      ແຂວງເປ ົ້ຳໝຳຍຂອງກຳນໜັບສະໜ ນໂຄງກຳນອງົກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມພຳຍໃຕໄ້ລຍະທ ີ່ 2 

ໝຳຍເຫດ: ຈ ຳນວນຕົວເລກສ ຂຽວ ແລະ ສ ແດງໝຳຍເຖົິງຈ ຳນວນໂຄງກຳນ 

ຂົງເຂດກຳນສະໜັບສະໜ ນຂອງແຜນງຳນເຊກາ (CEGGA) ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຄງກຳນຂອງສະມຳຄົມ @GIZ 

ສົົ່ງເສ ມວຽກງານກຳນສນົທະນຳລະຫວຳ່ງພຳກລັດ ແລະ ອງົກຳນຈັດຕັັ້ງສງັຄົມ ແລະ ເພ ີ່ມທະ

ວ ກຳນເຜ ຍແຜກ່ຳນປະກອບສວ່ນທ ີ່ສ ຳຄົັນຂອງອງົກຳນຈດັຕັັ້ງສງັຄມົເພ ີ່ອກຳນພດັທະນຳແບບຍນື

ຍງົ: ແຜນງຳນເຊກຳ (CEGGA) ສະໜັບສະໜ ນເວທ ກຳນສົນທະນຳແບບເປັນທຳງກຳນ ແລະ ບ ໍ່

ເປັນທຳງກຳນລະຫວ່ຳງພຳກລັດຖະບານ ແລະ ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ຢ ູ່ໃນຂັັ້ນສຸນກຳງ ແລະ ຂັັ້ນ

ແຂວງ. ເຊັັ່ນວ່າ: ກອງປະຊຸມປະຈ ຳປີ ລະຫວ່ຳງພຳກລັດຖະບານ ແລະ ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ພ້ອມ

ທັງກຳນແລກປູ່ຽນປະຈ ຳປີ ແລະ ກິດຈະກ ຳສ້ຳງຄວຳມສາມັກຄ ລະຫວ່ຳງພາກລັດຖະບານ ແລະ ຄະ

ນະກ າມະການປະສານງານອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມລາວ (LCCC). ບັນດາຮ ບແບບການສົນທະນາ

ເຫົຼົ່ຳນ  ັ້ແມ່ນເປັນແບບຢູ່າງທ ີ່ດ ໃນການຈັດຕັື້ັງກິດກ ຳຈະກ ຳອ ີ່ນໆ ກ ໍ່ຄ ການໄປທັດສະນະສ ກສາຮ່ວມ

ກັນຂອງຜ ້ຕາງໜ້າກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ ຢ ູ່ປະເທດມົງໂກນ ເພ ີ່ອຮຽນຮ ້ ແລະ 
ພັດທະນາແນວຄວາມຄິດຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບຄວາມສ າພັນຂອງພາກລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ
ສັງຄົມ, ລວມເຖິງກອບລະບຽບຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ ຢ ູ່ໃນປະເທດມົງໂກນ. 
ເພືີ່ອເສ ມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດ ແລະ ການສົນທະນາໃນສາທາລະນະກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງອົງ

ການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ, ແຜນງຳນເຊກຳ (CEGGA) ຮວ່ມກັບບັນດຳຄ ່ຮ່ວມງຳນ ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນ

ການຈັດງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງສະມາຄົມປະຈ າປີ ຢ ູ່ທ ີ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ເຊິີ່ງເປົົ້າໝາຍ
ຂອງຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມແມ່ນບັນດາພະນັກງານລັດ ແລະ ບຸກຄົນທົັ່ວໄປ. ແຜນຄາດຄະເນການສະໜັບສະ
ໜ ນໃນຕ ໍ່ໜ້າ ແມ່ນແນໃສ່ການຂະຫຍາຍການຈັດງານວາງສະແດງຜົນງານຂອງສະມາຄົມໃນ
ລະດັບແຂວງ ແລະ ການສ້າງວ ດ ໂອເພ ີ່ອການໂຄສະນາຜົນຂອງອົງສະມາຄົມ. 

GIZ ເປັນພາກສ່ວນໜ ີ່ງຂອງການຮ່ວມມ ເຢຍລະມັນ ເຊິີ່ງໄດ້ເລ ີ່ມເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານຢ ູ່ໃນປະເທດລາວນັບ

ຕັື້ງແຕ່ປີ 1993 ແລະ ປະຈຸບັນສະໜັບສະໜ ນຫລາຍໂຄງການຢ ູ່ໃນສອງເຂດຈຸດສຸມຫ ກັຄ : ການພັດທະນາ

ຊົນນະບົດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກດິແບບຍ ນຍົງໃນເຂດທ ີ່ທຸກຍາກ. ນອກຈາກນ ື້, GIZ ລາວ  ຍັງໄດ້

ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນວຽກງານການປກົຄອງທ ີ່ດ  ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການພາກພ ື້ນເຊັັ່ນ ຄະນະກ າມາທິການ
ແມ່ນ ້າຂອງ ແລະ ອາຊຽນ. 

 

ໂຄງກຳນທ ນຂະໜາດນອ້ຍໃນ 5 ຂະແຫນງກຳນ: 

• ກະສິກ ຳ ແລະ ກຳນພັດທະນຳຊົນລະບົດ 

• ສັບພະຍຳກອນທ ຳມະຊຳດ ແລະ ສິີ່ງແວດລອ້ມ 

• ສຳທຳລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນຳກຳນ 

• ກຳນສ ກສຳ 

• ກຳນສົົ່ງເສ ມຄວຳມຮັບຮ ທ້ຳງດ້ຳນກດົໝຳຍ/ຊ່ວຍຜ ້ທ ີ່ຕົກ

ເປັນເຫຍືີ່ອຂອງຄວຳມຮຸນແຮງ ແລະ ກຳນຄ້ຳມະນຸດ 

 

ກ່ຽວກັບ GIZ ລາວ 

GIZ ເປັນພາກສ່ວນໜ ີ່ງຂອງການຮ່ວມມ ເຢຍລະມັນ ເຊິີ່ງໄດ້ເລ ີ່ມເຄ ີ່ອນໄຫວວຽກງານຢ ູ່ໃນປະເທດລາວນັບຕັື້ງແຕ່

ປີ 1993 ແລະ ປະຈຸບັນສະໜັບສະໜ ນຫລາຍໂຄງການຢ ູ່ໃນສອງເຂດຈຸດສຸມຫ ກັຄ : ການພັດທະນາຊົນນະບົດ 

ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍ ນຍົງໃນເຂດທ ີ່ທຸກຍາກ. ນອກຈາກນ ື້, GIZ ລາວ  ຍັງໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂົື້າ

ໃນວຽກງານການປົກຄອງທ ີ່ດ  ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການພາກພ ື້ນເຊັັ່ນ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ້າຂອງ ແລະ 
ອາຊຽນ.  

http://www.giz.de/laos
http://www.giz.de/laos-la

