
ການເຮດັວຽກຮວ່ມກັນ ເພືື່ອພດັທະນາອາ່ງແມນ່ ໍ້າຂອງໃຫຍື້ນຍົງ 
ຄວາມເປນັມາ  
ພົນລະເມືອງຂອງ ຣາຊະອານາຈັກກ າປູເຈຍ, ສ.ປ.ປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກ
ໄທ ແລະ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍກວ່າ 70 ລ້ານຄົນ ແມ່ນອາໄສອ່າງແມ່ນ ້າ
ຂອງຕອນລ ່ມ ເພືື່ອການປະມົງ ແລະ ການກະສິກ າໃນການດ າລົງຊີວິດ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຢ່າງໄວວາ ເປັນການ
ເພີື່ມຄວາມກົດດັນຕ ໍ່ຊັບພະຍາກອນທາງນ ໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ
ໂດຍລວມ. ຄວາມສົມດູນລະຫວ່າງ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
ສັງຄົມ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມສາມາດເກີດຂ ້ນໄດ້ໂດຍການຮ່ວມມືຂອງບັນດາ
ປະເທດ ທີື່ຕ້ັງຢູ່ລ ່ມແມ່ນ ໍ້າຂອງ. ດັັ່ງນັ້ນ, ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງ
ສາກົນຈິື່ງໄດ້ຖືກສ້າງຕ້ັງຂື້ນໃນປີ 1995. ນັບຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາຄະນະກ າມາທິ
ການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ ໄດ້ມີການປັບປ ງຕະຫຼອດມາ ໃນຖານະເປັນອົງ
ການຈັດຕ້ັງສາກົນຫຼັກເພືື່ອຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າດັັ່ງກ່າວ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ ໜ້າວຽກຂອງຄະນະກ າມາທິການສາກົນ ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການ
ປັບປ ງບ ໍ່ ວ່າຈະເປັນລະດັບຂັ້ນຂົງເຂດ ແລະ ຂັ້ນປະເທດ ເພືື່ອປະເຊີນກັບ
ຄວາມທ້າທາຍທີື່ກ າລັງເກີດຂ ້ນ ຢູ່ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລ ່ມ. ເຊິື່ງໄດ້
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ອົງການຈັດຕ້ັງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍ
ໃນປະເທດ ແລະ ການຮ່ວມມືຢູ່ພາກພ້ືນທີື່ແໜ້ນແຟ້ນກວ່າເກົັ່າ. ແຜນງານ
ການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບນ ໍ້າຂ້າມຊາຍແດນ ແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການປັບປ ງການ
ປະສານງານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄ ້ມຄອງຂອງຄະນະກ າມາທິການ
ແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ, ໂດຍສະເພາະ ສະໜັບສະໜູນການຕິດຕາມກວດກາ
ແມ່ນ ໍ້າ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ການຄ ້ມຄອງໄພນ ໍ້າຖ້ວນ ແລະ 
ໄພແຫ້ງແລ້ງຮ່ວມກັນ. 

ຈ ດປະສົງ 
ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ ໄດ້ກາຍມາເປັນອົງກອນທີື່ຕິດພັນ 
ແລະ ເປັນອົງກອນທີື່ມີປະສິດທິພາບ ໂດຍສະເພາະ ໃນວຽກງານການຮັບມື
ກັບຄວາມທ້າທ້າຍອັນເນືື່ອງມາຈາກໂຄງການພັດທະນາທີື່ເກີດຂ ້ນຕາມລ່ອງ
ແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລ ່ມ ພາຍໃຕ້ຍ ກສະໄໝການປະເຊີນໜ້າກັບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ.  

ວິທີດ າເນີນວຽກງານ 
ໂຄງການດ າເນີນ ບັນດາກິດຈະກ າຂ້າງລ ່ມນີ້: 
• ໃຫ້ຄ າແນະນ າດ້ານວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງ
ສາກົນ ເພືື່ອດ າເນີນວຽກງານການຕິດຕາມກວດກາອ່າງນ ໍ້າ ເຊິື່ງເປັນ
ວຽກງານໜ ື່ງຂອງອົງກອນ ເພືື່ອຕ ໍ່ໄປຈະໄດ້ ມີການກະຈາຍໜ້າວຽກ
ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໜ້າວຽກຫຼັກເຫຼົັ່ານ້ີໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດຊະມາຊິກ. 

• ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກະກຽມບົດສະເໜີໂຄງການ ການພັດທະນານ ໍ້າ ແລະ 
ການຄ ້ມຄອງອ່າງຍ່ອຍ ຂ້າມຊາຍແດນລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈັກ
ກ າປູເຈຍ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ເພືື່ອຊອກທ ນ ມາຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ແຜນແມ່ບົດຄ ້ມຄອງໄພນ ໍ້າຖ້ວນ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ລວມທັງລະບົບ
ເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າຮ່ວມກັນ. 

• ຊຸກຍູ້ການປັບປ ງລະບົບຄ ້ມຄອງພາຍໃນຂອງກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິ
ການສາກົນ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແຜນຍ ດທະ
ສາດຂອງຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງ 2021-2025. ເຊິື່ງລວມທັງ 
ການໃຫ້ຄ າແນະນ າດ້ານຊິຊາການກ່ຽວກັບກົນໄກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໃຫ້ໄປຕາມລະບຽບຂ ໍ້ກ ານົດຕ່າງໆ, ຕົວຢ່າງ: ການຄ ້ມຄອງການເງິນ
ພາຍໃນ ແລະ ການນ າໃຊ້ທ ນຈາກຄູ່ຮ່ວມສັນຍາສອງຝ່າຍ, ຜູ້ໃຫ້ທ ນ
ສາກົນ ແລະ ທ ນສົມທົບຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໃຫ້ມີ
ປະສິດທິພາບ. 

ການມອບ-ຮັບສະຖານີອ ທົກກະສາດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຄູນນະພາບນ ໍ້າ ໃຫ້ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ  
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ການສະໜັບສະໜູນຄະນະກ າມາທິການແມນ່ ໍ້າຂອງສາກົນ 



ຊ່ຽວຊານຜ່າຕັດປາທີື່ເປັນແມ່ຍິງລາວ ທີື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການເຄືື່ອນຍ້າຍຂອງປາ  
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ສິື່ງທີື່ພວກເຮາົບນັລ  
ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຂອງ ສະຫະພັນສາທາລະນະລັດ ເຢຍລະມັນ, 
ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປ ງ
ຄວາມຮູ້ ດ້ານຊັບພະຍາກອນນ າ  ຂອງປະເທດສະມາຊິກ, ຊ່ວຍສ້າງວິໄສທັດ
ຮ່ວມ ແລະ ປັບປ ງກົນໄກການຮ່ວມມືຂອງປະເທດສະມາຊິກ. ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມແບບນີ້ ເຮັດໃຫ້ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ ກາຍເປັນອົງ
ກອນທີື່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກ າລັງກ້າວຂື້ນໄປເປັນອົງກອນນ າໜ້າຂອງ
ໂລກ ທາງດ້ານການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບນ ໍ້າຂ້າມຊາຍແດນ ທີື່ໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜູນທັງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະ ທ ນໃຫ້ນັບມ້ືນັບຫຼາຍຂ ້ນ. 
ປັດຈ ບັນນ້ີ ທາງໂຄງການໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດ ແລະ ມີຄວາມຄືບໜ້າດັັ່ງນີ້: 
• ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຕົວແບບ ຈາກແຜນງານ ຕິດຕາມກວດກາ

ສິື່ງແວດລ້ອມແບບຮ່ວມມື ກ າລັງຖືກເຊືື່ອມສານ ເຂົ້າໃນເຄືອຂ່າຍ
ຕິດຕາມກວດກາແມ່ນ ໍ້າສາຍຫຼັກ ຂອງຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງ
ສາກົນ ເຊິື່ງລວມທັງແມ່ນ າ  ຂອງ ແລະ ແມ່ນ ໍ້າທີື່ເປັນສາຂາຫຼັກ ລວມ
ທັງການຕິດຕາມກວດກາເສດຖະກິດສັງຄົມເຊິື່ງໃນນ້ັນໜ້າທີື່
ຮັບຜິດຊອບຫຼັກໄດ້ຖືກກະຈາຍສົັ່ງຕ ໍ່ໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ. 

• ແຜນແມ່ບົດ ການຮ່ວມມືກັນຂອງອ່າງຮັບນ ໍ້າ ຕົງເລສາບ, ແຜນ
ດັັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຮັບຮອງໂດຍ ຄະນະກ າມາທິການຮ່ວມ ຂອງຣາຊະ
ອານາຈັກກ າປູເຈຍ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ. 

• ເຮັດສ າເລັດສ້າງລະບົບແຜນທີື່ ອ່າງຮັບນ ໍ້າ ຕົງເລສາບ ແລະ ລະບົບ
ສາມາດນ າໃຊ້ໄດ້ແລ້ວ ເພືື່ອສ້າງລະບົບເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ. 

• ຊ່ວຍສົັ່ງເສີມໃຫ້ນ າໃຊ້ລະບົບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ຂອງຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນເພືື່ອລາຍງານ ຂື້ນງົບປະມານ 
ແລະ ວາງແຜນ. 
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ບດົບາດຍງິ - ຊາຍ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ 
ຍ ດທະສາດສົັ່ງເສີມບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ເພືື່ອນ າໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ເຄືອຂ່າຍ
ຕິດຕາມກວດກາແມ່ນ ໍ້າສາຍຫຼັກ ກ າລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສ້າງ ແລະ ຄາດວ່າ
ຈະສາມາດນ າໃຊ້ຍ ດທະສາດດັັ່ງກ່າວພາຍໃນປີ 2023.  ທາງໂຄງການຍັງໄດ້
ສະໜັບສະໜູນການປະເມີນຜົນກະທົບ ຕ ໍ່ກັບທ ກເພດທ ກໄວ ແລະ ຄວາມ
ບອບບາງຂອງພວກເຂົາຢູ່ໃນຂົງເຂດອ່າງຍ່ອຍ ລວມທັງ ຊ່ວຍໃນການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານບົດບາດ ຍິງ - ຊາຍ ຂອງຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ້າ
ຂອງສາກົນ. ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ 

 

ກຽ່ວກບັ GIZ 
 
ການບ ລິການຂອງ GIZ ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນລະດັບພາກພ້ືນ 
ແລະ ຄວາມຊ ານານດ້ານວິຊາການ ພ້ອມທັງຄວາມຮູ້ດ້ານການຄ ້ມຄອງ
ບ ລິຫານ ທີື່ໄດ້ຜ່ານການທົດລອງ ແລະ ທົດສອບມາແລ້ວ. ໃນນາມເປັນ
ວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ພວກເຮົາຊ່ວຍ ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໃຫ້ບັນລ 
ຈ ດປະສົງໃນຂົງເຂດ ການຮ່ວມມືສາກົນເພືື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 
 
ກະລ ນາເຂົ້າເບິື່ງໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ www.giz.de ສ າລັບຂ ໍ້ມູນ
ເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຂອງ GIZ ໃນອາຊີ ແລະ ທົັ່ວໂລກ. 
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