
ສະພາບການຂອງປະເທດແລະລັດຖະບານ

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ(ສປປ
ລາວ)ແມ່ນປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບທະເລເຊິງ
ຕັ້ງຢູ່ເຂດພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້,ມີຊາຍແດນ
ຕິດກັບປະເທດກຳປູເຈຍ,ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ,
ສະຫະພາບມ່ຽນມ້າ,ລາດຊະອານາຈັກໄທແລະສ.ສ
ຫວຽດນາມ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແມ່ນຕົວເມືອງໃຫ່ຍທີ່ມີ
ປະຊາກອນປະມານ600,000ຄົນແລະຕັ້ງຢູ່ແຄມແມ່ນໍ້າຂອງ.

ສປປລາວມີປະຊາກອນປະມານ6,7ລ້ານຄົນ,ປະກອບ
ມີ49ກຸ່ມຊົນເຜົ່າທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ສີ່ກຸ່ມຊົນເຜົ່າໃຫຍ່ທີ່
ແຍກຕາມພາສາປາກເວົ້າ:ລາວລຸ່ມ(ກວມ67%ຂອງ
ປະຊາກອນ),ມອນ-ຂະແມ(21%),ມົ້ງ-ລູມຽນ(8%),
ແລະຈີນ-ທິເບດ(3%).a.ສປປລາວມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ
236,800ກິໂລຕາແມັດ,ເຊິ່ງເປັນເຂດພູຜາລຽບຕາມຊາຍ
ແດນເບື້ອງຕາເວັນອອກແລະທາງພາກເໜືອຂອງປະ
ເທດ.ລະດັບຄວາມທຸກຍາກໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາໃນຊຸມປີ
ທີ່ຜ່ານມາ:ໃນປີ2008,ຄາດວ່າ27%(ຈາກ46%ໃນປີ
1992)ຂອງປະຊາກອນມີລາຍໄດ້ນ້ອຍກວ່າ$1ຕໍ່ມື້;b.ຜູ້
ທຸກຍາກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແມ່ນຢູ່ເໜືອກວ່າເສັ້ນຄວາມທຸກ
ຍາກພຽງໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນສະນັ້ນຈິ່ງມີຄວາມອ່ອນໄຫວ
ແລະບອບບາງຫຼາຍ.ປະຊາຊົນທີ່ທຸກຍາກສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ເຕົ້າໂຮມຢູ່ເຂດພູສູງ,ແລະປະຊາກອນສ່ວນຫຼາຍຍັງຢຶດຖື
ເອົາອາຊີບການກະສິກຳທີ່ຍັງມີຄວາມຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖິງ
ຕະຫຼາດຢູ່.

ສປປລາວແມ່ນເປັນປະເທດສາທາລະນະລັດທີ່ມີລະ
ບົບສະພາດຽວທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ.ລະບົບກົດໝາຍແມ່ນຜົນຂອງການປະສົມປະສານ
ກັນລະຫວ່າງລະບົບສັງຄົມນິຍົມ,ລະບົບກົດໝາຍຂອງຝຣັ່ງ
ແລະທຳນຽມປະຕິບັດດ້ານກົດໝາຍດັ້ງເດີມ.ລະດັບການ
ຂະຫຍາຍຕົວດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສູງໃນປະຈຸບັນແມ່ນມາຈາກ
ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ,ເຊິ່ງລວມມີການສົ່ງອອກ
ຜົນຂອງຜະລິດດ້ານກະສິກຳ,ພະລັງງານໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ,ແລະ
ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່;ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ພົນລະເມືອງລາວສ່ວນ
ໃຫຍ່ແມ່ນຊາວກະສິກອນທີ່ເຮັດການຜະລິດພໍກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ.

a E.KingແລະD.vanderWalle.2010.ຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານ
ພາສາຊົນເຜົ່າແລະຂໍ້ເສຍປຽບ.ພາກທີ7ປະຊາຊົນດັ້ງເດີມ,
ຄວາມທຸກຍາກແລະການພັດທະນາ.ເອກະສານການປຶກສາຫາລື
ຂອງທະນາຄານໂລກ.Washington,D.C.(ມີໃຫ້ທາງອອນລາຍທີ່
http://go.worldbank.org/IILHOIG110)

b ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາປະຈຳສປປລາວ,
2009.ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບMDG.ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ.(ມີໃຫ້ທາງອອນລາຍທີ່www.undplao.org/mdgs/
mdgs1.php)

ພາກປະຊາສັງຄົມ:ສັງລວມໂດຍຫຍໍ້
ພາກປະຊາສັງຄົມໃນປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ
(ສປປລາວ)ໄລຍະຊຸມປີທີ່ຕົກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຝຣັ່ງຈົນມາຮອດໄລຍະທີ່ໄດ້
ຮັບເອກະລາດໃນຊຸມປີ1953ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກບັນທຶກໄວ້ເປັນເອກະສານຢ່າງຈະ
ແຈ້ງ.ຕັ້ງແຕ່ການສ້າງຕັ້ງປະເທດສປປລາວຫາປີ1986,ມີພຽງແຕ່ສາມອົງການ
ຈັດຕັ້ງສາກົນບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ(INGOs)ເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນ
ງານໃນສປປລາວນັ້ນຄື:ອົງການAmericanFriendsServiceCommittee,
ອົງການMennoniteCentralCommittee,ແລະອົງການຊ່ວຍເຫືຼອເດັກອັງກິດ
(SavetheChildrenUK).1ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການ
ຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານມະນຸດສະທໍາແລະການພັດທະນາໃນເຂດພື້ນທີ່ທາງພູມີສາດທີ່ຖືກ
ຈຳກັດ,ແລະດໍາເນີນງານພາຍໃຕ້ຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານການບໍລິຫານ,ເຊິ່ງລວມທັງການ
ວ່າຈ້າງພະນັກງານທ້ອງຖິ່ນ.ຫັຼງຈາກການນໍາໃຊ້ກົນໄກເສດຖະກິດຫັນປ່ຽນໃໝ່ໃນ
ປີ1986,ຫຼາຍໆINGOsຄ່ອຍໆໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ດຳເນີນງານໃນສປປລາວ
ຫຼາຍຂຶ້ນ,ເຊິ່ງສ່ວນໃຫ່ຍເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການພັດທະນາແລະການໃຫ້ການ
ບໍລິການຊຸມຊົນ.

ໃນຂະນະທີ່ສິດທິໃນການສ້າງຕັ້ງເປັນສະມາຄົມໄດ້ປະກົດມີຕັ້ງແຕ່ການປະກາດ
ໃຊ້ລັດຖະທໍາມະນູນໃນປີ1991(ມາດຕາ44),ມີພຽງແຕ່ສອງສາມອົງການຈັດຕັ້ງ
ທ້ອງຖິ່ນທີ່ເປັນເອກະລາດເທົ່ານັ້ນທີ່ມີການດຳເນີນງານຈົນມາຮອດການປ່ຽນແປງ
ທາງກົດໝາຍໃນປີ2009(ເບິ່ງການຮ່ວມມືລະຫ່ວາງADB–ພາກປະຊາສັງຄົມ).
ກຸ່ມອົງການເຫຼົ່ານີ້ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ການກຽມການຊົ່ວຄາວ,
ລວມທັງການຈົດທະບຽນເປັນບໍລິສັດຫືຼສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ,ຫືຼຜ່ານການກຽມການ
ກັບກະຊວງສະເພາະໃດໜຶ່ງ.ຫຼາຍໆພາລະໜ້າທີ່ດ້ານການພັດທະນາທີ່ຄວນຈະ
ເປັນໜ້າວຽກພາກປະຊາສັງຄົມ(CSOs)ໃນສະພາບການອື່ນແມ່ນຖືກທຳໜ້າທີ່
ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,ເຊັ່ນວ່າແນວລາວສ້າງຊາດ,ໜ່ວຍງານກໍ່ສ້າງຮາກ
ຖານການເມືອງທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ1979.ໜ້າວຽກຂອງອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
ປະກອບມີການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍສັງຄົມແລະຂະຫຍາຍວຽກງານຂອງພັກ
ແລະລັດຖະບານໃນທົ່ວສັງຄົມລາວແລະທຸກກຸ່ມຊົນເຜົ່າ.ນອກນັ້ນຍັງ
ມີໜ້າທີ່ກໍາກັບຄວບຄຸມແລະປະສານງານກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນອື່ນໆ.

ບົດບາດຂອງພາກປະຊາສັງຄົມໃນການພັດທະນາຂອງສປປລາວ,ໃນຂະນະທີ່ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢູ່ໃນລະດັບນະໂຍບາຍກວ້າງໆ,ຍັງພວມຖືກກຳໜົດ,ແລະ
ກົນໄກການປະສານງານແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການ
ວິວັດພັດທະນາ.2CSOsທີ່ດຳເນີນງານໃນສປປລາວໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວເຮັດວຽກ
ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ,ໂດຍບໍ່ຄັດຄ້ານ,ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ,ເຖິງແມ່ນວ່າໃນ
ຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ,ບາງກຸ່ມອົງການສະໜັບສະໜູນສາກົນໄດ້ເລີ່ມຕິດຕາມກວດກາການ
ພັດທະນາໃນສປປລາວຈາກນອກປະເທດ.

ໃນປະຈຸບັນມີປະມານ160INGOsທີ່ດຳເນີນງານໃນສປປລາວ;ປະມານ
66ອົງການໃນຈຳນວນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍINGO.INGOsທີ່ມີ
ສຳນັກງານໃນສປປລາວ,ເກອືບວ່າບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ,ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດບັນດາແຜນງານການພັດທະນາໃນຂະແໜງການຕ່າງໆ,ເຊັ່ນວ່າກະສິກໍາ

ພາກປະຊາສັງຄົມໂດຍຫຍໍ້

ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ



ແລະການພັດທະນາຊົນນະບົດ,ການສຶກສາ,ສິ່ງແວດລ້ອມ,ການເກັບກູ້
ລະເບີດທີ່ຕົກຄ້າງຈາກສົງຄາມ,ບົດບາດຍິງຊາຍ,ສຸຂະພາບ,ແລະການ
ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.ນອກນັ້ນINGOs,ໃນຊຸມປີບໍ່ດົນ
ມານີ້,ຍັງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດຳເນີນງານເພື່ອສ້າງບົດບາດຕໍ່ກັບນະໂຍບາຍດ້ານ
ການພັດທະນາ,ໂດຍສະເພາະຜ່ານການເຈລະຈາໂຕະມົນປະຈຳປີກັບ
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາ.ໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມາ,INGOsໄດ້
ນຳສະເໜີຄຳຄິດເຫັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບບັນຫາເລື່ອງດິນແລະການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ,ໂດຍສະແຫວງຫາການສະໜັບສະໜູນ
ຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນແລະລັດຖະບານເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບ
ບັນຫາເຫຼົ່ານີ້.ບາງINGOs,ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ,ເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການສົ່ງເສີມສະໜັບສະໜູນທີ່ມີລັກສະນະໂດຍກົງກວ່າ,ແຕ່ມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງຢ່າງຈະແຈ້ງລະຫ່ວາງອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົ່ານີ້ແລະINGOsທີ່ດຳເນີນ
ງານໃນສປປລາວ.

CSOsລາວທີ່ເປັນເອກະລາດແມ່ນຍັງຢູ່ໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການວິວັດ
ພັດທະນາ,ແຕ່ກໍ່ກຳລັງນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນ.ກ່ອນເດືອນ
ເມສາປີ2009,ອົງການCSOsທ້ອງຖິ່ນ(ຮັບຮູ້ກັນພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ
ວ່າເປັນສະມາຄົມຫຼືອົງການບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ[ຫຼືຂຽນຫຍໍ້NPAs])ໄດ້
ຈົດທະບຽນຜ່ານຫຼາກຫຼາຍວິທີທີ່ມີຢູ່,ເຊິ່ງໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຜ່ານຄວາມ
ສຳພັນສ່ວນບຸກຄົນທີ່ມີຕໍ່ກັບໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືພະແນກການຂອງ
ລັດຖະບານ.ສະມາຄົມເຫຼົ່ານີ້ປະກອບມີສະມາຄົມດ້ານການຄ້າແລະ
ວິຊາຊີບເຊັ່ນວ່າສະມາຄົມຜູ້ຂັບຂີ່ລົດຕຸກໆ ແຂວງຫຼວງພະບາງ,ກຸ່ມຜູ້
ປູກແລະຜູ້ຜະລິດ,ສະມາຄົມຜູ້ນໍາໃຊ້ນໍ້າແລະອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຊຸມຊົນ
(CBOs)ອື່ນໆ,ມູນນິທິການກຸສົນ,ແລະສະມາຄົມດ້ານການພັດທະນາ
ອີກຈຳນວນໜຶ່ງ.

ໃນເດືອນເມສາ2009,ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດວ່າ
ດ້ວຍສະມາຄົມ,ເຊິ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຈົດທະບຽນຢູ່ຂັ້ນສູນກາງຂອງ
ບັນດາສະມາຄົມທ້ອງຖິ່ນເປັນຄັ້ງທຳອິດ.ດຳລັດດັ່ງກ່າວເຊິ່ງມີຜົນນໍາ
ໃຊ້ໃນເດືອນພະຈິກປີ2009ກໍານົດໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ຈົດ
ທະບຽນຜ່ານຊ່ອງທາງອື່ນໃຫ້ຈົດທະບຽນພາຍໃຕ້ລະບົບໃໝ່.ອີງໃສ່ຜົນ
ການສຶກສາປີ2009,ມີພຽງແຕ່ປະມານ20ອົງການNPAsທີ່ສາມາດ
ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຂະໜາດນ້ອຍໄດ້.3ມາຮອດທ້າຍປີ2010,
ຈໍານວນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຮ້ອງຂໍຈົດທະບຽນພາຍໃຕ້ດຳລັດໃໝ່ໄດ້ເພີ່ມ
ເປັນ80ອົງການ,4ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພົນລະເມືອງລາວຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ
ໄດ້ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນອົງການCSOs,ແຕ່ກຳລັງລໍຖ້າ
ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະພາບການເມືອງແລະກົດໝາຍ.ແນວ
ໃດກໍ່ຕາມ,ຄືກັນກັບໃນຫຼາຍປະເທດອື່ນໃນເຂດພາກພື້ນ,ອົງການ
ພາກປະຊາສັງຄົມຂອງລາວຍັງຮັກສາການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ
ລັດຖະບານແລະເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມສຳພັນສ່ວນບຸກຄົນ.

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງລາວ-ອົງການຈັດຕັ້ງສາຍພັກຂອງ
ລັດຖະບານ-ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຫຼາຍໆບົດບາດຂອງພາກປະຊາ
ສັງຄົມ.ດັ່ງໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ,ມີການໂຕ້ຖຽງກັນກ່ຽວກັບ
ວ່າອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນສາມາດຖືວ່າເປັນອົງການພາກປະຊາສັງຄົມ
ໄດ້ຫືຼບໍ,ເພາະວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຕໍ່ກັບລັດ,ບໍ່
ແມ່ນຕໍ່ກັບສະມາຊິກຂອງເຂົາເຈົ້າ.ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ບາງອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນສະແດງບົດບາດຢ່າງຈິງຈັງໃນວຽກງານການພັດທະນາຢູ່ລະດັບ
ທ້ອງຖິ່ນແລະສູນກາງ,ເຊິ່ງລວມທັງຜ່ານການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ
ແລະການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ,ການຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳທີ່ອີງໃສ່ຊຸມ
ຊົນ,ແລະການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບບັນດາ
ຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາໃນເຂດຊົນນະບົດ.ໃນສປປລາວ,ອົງ
ການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນມີລັກສະນະເດັ່ນໂດຍການມີເຄືອຂ່າຍສາຍຕັ້ງທີ່ເຂັ້ມ
ແຂງ,ເຊິ່ງເກືອບທັງໝົດລ້ວນແຕ່ມີຕົວແທນໃນແຕ່ລະບ້ານທີ່ເຊື່ອມໂຍງ
ກັບຂັ້ນເມືອງ,ແຂວງ,ແລະສູນກາງ.ອົງການຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນຕົ້ນຕໍ:

ແນວລາວສ້າງຊາດ(LFNC)ຮັບຜິດຊອບສ້າງຄວາມສາມັກຄີພາຍໃນ
ຊາດແລະຮັບປະກັນວ່າສິດປະໂຫຍດຂອງກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍໄດ້ຖືກ
ຮັບຮູ້.ອົງການດັ່ງກ່າວມີສະມາຊິກໃນທົ່ວລະບົບການເມືອງຈາກຂັ້ນສູງ
ກາງເຖິງຂັ້ນບ້ານ.FNCຍັງຮັບຜິດຊອບປະສານງານກັບບັນດາອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນແລະກຸ່ມສັງຄົມການເມືອງອື່ນແລະຮັບຜິດຊອບວຽກ
ງານສາສະໜາ.ເຖິງແມ່ນວ່າມັນມີຄວາມສາມາດຈຳກັດໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ,ແຕ່ມັນກໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າແລະເຮັດໜ້າ
ວຽກການປະສານງານແລະການພົວພັນໃນນາມຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານ
ແລະຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ(LWU),ໂດຍສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ1995,ມີ
ສະມາຊິກຫຼາຍກວ່າ800,000ຄົນໂດຍມີການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເຂັ້ມແຂງ
ຢູ່ຂັ້ນຮາກຫຍ ້າ.ສະຫະພັນແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນວຽກງານພັດທະນາ
ເສດຖະກິດສັງຄົມໃນລະດັບຊຸມຊົນຢູ່ຫຼາຍໆເຂດຂອງສປປລາວ,ໂດຍ
ໂຄງການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແນໃສ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະເພີ່ມ
ທະວີຄວາມຮູ້ແລະທັກສະຂອງແມ່ຍິງຜ່ານການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາ
ຊີບແລະການພັດທະນາທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ.LWUເຄື່ອນໄຫວ
ຢ່າງຈິງຈັງໃນຖານະເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບ
ທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນແລະມີບາງປະສົບການໃນເລື່ອງວິທີການເຮັດວຽກ
ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ,ເຖິງແມ່ນວ່າລະດັບຄວາມສາມາດແລະປະສົບການ
ແມ່ນຂຶ້ນກັບຕົວບຸກຄົນໃນແຕ່ລະແຫ່ງກໍ່ຕາມ.ນອກນັ້ນLWUຍັງຄຸ້ມ
ຄອງບໍລິຫານສູນຄົ້ນຄວ້ານະໂຍບາຍດ້ານການພັດທະນາ,ສູນຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານບົດບາດຍິງຊາຍແລະການພັດທະນາຢູ່ວຽງຈັນ,ເຊິ່ງໄດ້ດຳ
ເນີນວຽກງານຄົ້ນຄວ້າວິໄຈກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າຄວາມຮຸນ
ແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງແລະການຈັດງົບປະມານດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍໃນນາມ
ຕາງໜ້າຜູ້ໃຫ້ທຶນ.

ສະຫະພັນກຳມະບານລາວ(LFTU)ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ1996
ແລະແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງກຳມະກອນໜຶ່ງດຽວໃນປະເທດ.ມັນ
ຮັກສາສະຖານະເປັນຄືກະຊວງໜຶ່ງໂດຍມີການສະໜັບສະໜູນດ້ານ
ງົບປະມານຈາກລັດຖະບານ(ພະນັກງານແລະກິດຈະກຳ).ໃນຂະນະ
ທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕົ້ນຕໍແມ່ນເປັນຕົວແທນໃຫ້ສິດທິຂອງຜູ້ອອກແຮງ
ງານ,LFTUຍັງໃຫ້ບູລິມະສິດແກ່ວຽກງານການສຶກສາອົບຮົບກຳມະກອນ,
ເຊິ່ງລວມທັງການຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບການຫັນປ່ຽນເປັນເສດຖະກິດ
ຕະຫຼາດ.LFTUໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການເຜີຍແຜ່ເອກະສານກ່ຽວກັບການ
ປ້ອງກັນHIV/AIDSໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ.

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຕິວັດລາວ(LYU)ເອົາແບບຢ່າງຈາກLWU.YU
ເຂົ້າຮ່ວມໃນບາງກິດຈະກຳການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບແລະການພັດທະນາ.
ມັນບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງສູນຊາວໜຸ່ມແລະເຮັດການຕະຫຼາດດ້ານເຄື່ອງ
ຫັດຖະກໍາ,ເຊັ່ນວ່າກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບເຄື່ອງຫັດຖະກຳແຜ່ນ
ແພຂອງຊາວໜຸ່ມຢູ່ແຂວງຫຼວງພະບາງ.ນອກນັ້ນມັນຍັງເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ບັນດາໂຄງການລິເລີ່ມຂອງສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ຫືຼອາຊຽນ.

ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງ
ລັດຖະບານ–ພາກປະຊາສັງຄົມ
ສາຍສຳພັນທາງການຂອງພາກປະຊາສັງຄົມກັບລັດຖະບານບໍ່ໄດ້ຖືກ
ກຳໜົດຢ່າງຈະແຈ້ງ.ຕົວຢ່າງ,CSOsບໍ່ໄດ້ມີຕົວແທນຢ່າງເປັນທາງການ
ໃນບັນດາກົນໄກການຮ່ວມງານທາງການຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ,ຂະບວນການ
ໂຕະມົນ(RTP),ຫຼືໃນຄະນະເຮັດວຽກຕາມຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບRTP.INGOsໄດ້ມີຄວາມສຳເລັດຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງໃນການເຮັດ
ວຽກຜ່ານບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນບັນດາເວທີເຫຼົ່ານີ້,ແຕ່NPAsແມ່ນຍັງບໍ່ມີ



ບົດບາດໃດໆໃນການປະສານງານດ້ານການພັດທະນາທາງການ.ສ່ວນ
ໜຶ່ງຂອງບັນຫາໃນເລື່ອງການກຳນົດບົດບາດສໍາລັບອົງການພາກປະຊາ
ສັງຄົມແມ່ນເປັນຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈຳແຍກບົດບາດຂອງ
NPAsອອກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ.ນອກນັ້ນມັນຍັງສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນຄວາມກັງວົນທີ່ວ່າNGOsອາດຈະຕຳນິວິຈານລັດຖະບານໂດຍສະ
ເພາະໃນສະພາບແວດລ້ອມບ່ອນທີ່ລັດຖະບານບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະຮັບເອົາສິ່ງນີ້.
ນອກນັ້ນຍັງຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວ່າຍ້ອນຫຍັງລັດຖະບານ,ໂດຍ
ສະເພາະໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ,ຈິ່ງເຫັນNGOsເປັນຄູ່ແຂ່ງສຳລັບການໄດ້
ຮັບທຶນທີ່ມີຈຳກັດຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ.ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງບົດບາດ
ທີ່ເປັນໄປໄດ້ຂອງອົງການພາກປະຊາສັງຄົມໃນຂະບວນການພັດທະນາ
ທີ່ກ່າວໄວ້ໃນດຳລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມບໍ່ເປັນຄຳຕອບຢ່າງຄົບຖ້ວນຕໍ່ກັບ
ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນເຫຼົ່ານີ້,ແລະສະນັ້ນແນວຄວາມຄິດຂອງພາກປະຊາ
ສັງຄົມຈິ່ງຍັງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບສັງຄົມ
ພາຍໃນລັດຖະບານແລະຊຸມຊົນ.

ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນກ່ຽວກັບພາກປະຊາສັງຄົມນີ້ຍັງມີຜົນສະທ້ອນຕໍ່ກັບ
ຄວາມສາມາດຂອງCSOsໃນການລະດົມບັນດາໂຄງການ.ເພາະວ່າ
ກິດຈະກຳຂອງCSOຈະໄດ້ຮັບການຍິນດີຫືຼຖືກຮັບເອົາກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມັນ
ຫາກສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານແລະຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບ
ຄຸມຫືຼການກໍາກັບດູແລຂອງໜ່ວຍງານລັດຖະບານເທົ່ານັ້ນ,5INGOs
ເກີດຄວາມສັບສົນກ່ຽວກັບບົດບາດແລະສິດອຳນາດຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ພາຍ
ໃນລະບົບຂອງລາວ.ຕົວຢ່າງ,ຫຼາຍໆINGOsມີຄວາມສຳພັນທາງດ້ານ
ວິຊາການທີ່ເຂັ້ມແຂງກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະອຳນາດ
ການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງແລະເມືອງ,ແຕ່ກໍ່ຍັງມີຄວາມບໍ່ໄວ້ວາງໃຈໃນ
ລະດັບໃດໜຶ່ງຢູ່ພາຍໃນລັດຖະບານ.INGOsໃນບາງກໍລະນີຖືກປະຕິບັດ
ຕໍ່ດັ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນ,ທີ່ນຳເອົາການໃຫ້ທຶນມາມອບໃຫ້,ແຕ່ໃນບາງຄັ້ງກໍ່ຖື
ວ່າເປັນອົງການພາກປະຊາສັງຄົມ,ແລະຕ້ອງມີການຄວບຄຸມກິດຈະກຳ
ຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.ຜົນກະທົບຂອງສິ່ງນີ້,ອີງໃສ່ບາງINGOs,ມີຢູ່
ວ່າການອະນຸມັດໂຄງການແລະການຕັດສິນບັນຫາສາມາດໃຊ້ເວລາດົນ
ນານແລະໜ່ວຍງານລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະຈັດປະເພດ
ການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງINGOແນວໃດ.

ເຖິງຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້ກໍ່ຕາມ,ມີຫຼາຍໆຕົວຢ່າງທີ່ສະແດງໃຫ້
ເຫັນການຮ່ວມມືທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດລະຫວ່າງລັດຖະບານແລະພາກ
ປະຊາສັງຄົມໃນບັນດາໂຄງການຂອງADBໃນສປປລາວ(ເບິ່ງການ
ຮ່ວມມືລະຫວ່າງADB-ພາກປະຊາສັງຄົມ),ເຊິ່ງເກືອບທັງໝົດແມ່ນຜ່ານ
ແຜນງານເຂດອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ(GMS).ມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນ
ວ່າລັກສະນະຂອງແຜນງານGMSໃນເຂດພາກພື້ນໄດ້ສະໜອງສະພາບ
ແວດລ້ອມທີ່ດີສຳລັບການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະສົບການກັບCSOsກາຍເປັນ
ວິທີການໃໝ່ໃນການເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານສປປລາວ.

ໃນບາງຂະແໜງການ,ມີການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຂັ້ມແຂງສຳລັບບັນດາ
ອົງການCSOsທີ່ອີງໃສ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ,ເຊັ່ນວ່າຄະນະ
ກຳມະການພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ.ບັນດາອົງການCBOsເຫຼົ່ານີ້
ແມ່ນນະໂຍບາຍຂອງກະຊວງສຶກສາ,ແລະບົດບາດຂອງເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າ
ຈະແມ່ນການສົ່ງເສີມການເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີແລະການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຢ່າງຈິງຈັງໃນການເພີ່ມຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາແລະການສະນັບສະ
ໜູນຊຸມຊົນໃນວຽກງານການສຶກສາອົບຮົມເດັກນ້ອຍ.

ຂອບກົດໝາຍສຳລັບພາກປະຊາສັງຄົມ
ມີສອງດຳລັດຕົ້ນຕໍຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີທີ່ຄວບຄຸມກິດຈະກຳຂອງພາກ
ປະຊາສັງຄົມໃນສປປລາວ,ເຊິ່ງທັງສອງດຳລັດນີ້ລ້ວນແຕ່ຖືກປະກາດໃຊ້
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.ດຳລັດວ່າດ້ວຍສະມາຄົມ(ດຳລັດເລກທີ115)ແມ່ນສິ່ງ
ໃໝ່ແລະແມ່ນສັນຍານບົ່ງບອກເຖິງການປ່ຽນແປງດ້ານນະໂຍບາຍຈາກ

ລັດຖະບານວ່າພາກປະຊາສັງຄົມທ້ອງຖິ່ນໄດ້ມີບ່ອນຢືນໃນຂະບວນການ
ພັດທະນາ,ໃນຂະນະທີ່ດຳລັດວ່າດ້ວຍINGO(ດຳລັດເລກທີ13)ແມ່ນ
ການແກ້ໄຂປັບປຸງດຳລັດເກົ່າ.ທັງສອງດຳລັດສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້
ຈາກຄັງເອກະສານຂອງLaoFAB(www.laofab.org/).

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ລົງນາມໃນດຳລັດ115ທີ່ຄາດຫວັງກັນມາຍາ
ວນານໃນເດືອນເມສາປີ2009.ການຈົດທະບຽນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນເດືອນ
ພະຈິກປີ2009;ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ພາຍໃນຕົ້ນປີ2011,ບໍ່ມີອົງການຈັດ
ຕັ້ງໃດເຮັດສຳເລັດຂະບວນການແລະໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຖາວອນ.
ການຊັກຊ້ານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມດົນນານແລະຄວາມສັບສົນຂອງ
ຂະບວນການຈົດທະບຽນ,ເຊິ່ງປະກອບມີການສ້າງຕັ້ງຫຼາຍໆຄະນະ
ກຳມະການແລະຫຼາຍໆຂັ້ນຕອນໃນການຈົດທະບຽນນໍາທະບວງ
ການປົກຄອງແລະຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ(PACSA)ແລະໜ່ວຍງານ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືດ້ານວິຊາການທີ່ເໝາະສົມຢູ່ຂັ້ນສູນກາງແລະຫ້ອງ
ວ່າການປົກຄອງແຂວງແລະບັນດາໜ່ວຍງານຂັ້ນແຂວງຫຼືຂັ້ນເມືອງທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຖ້າNPAຕ້ອງການດຳເນີນງານໃນແຂວງຫຼືເມືອງໃດໜຶ່ງຕາມ
ລຳດັບ.

PACSAໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຫຼາຍໆສ່ວນຂອງນິຕິກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ແບບຟອມຂອງການດຳເນີນງານຂອງສະມາຄົມ,ເຊິ່ງປະກອບມີມູນນິທິ
(ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ມີການເປັນສະມາຊິກ)ແລະສະຫະກອນ,ຈະຖືກ
ພັດທະນາຂຶ້ນໃນອີກຫຼາຍປີຕໍ່ໄປ.ບາງບັນຫາເລື່ອງພາສີແລະການເງິນ
ເຊິ່ງລວມມີສະຖານະດ້ານພາສີ,ທີ່ໄດ້ຮັບການໃຫ້ທຶນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນ,ແລະ
ວິທີທີ່ອົງການພາກປະຊາສັງຄົມຈະເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນທາງການກວ່າໃນ
ຂະບວນການວາງແຜນຂອງລັດຖະບານ,ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ
ໃນຂອບກົດໝາຍສຳລັບອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ດຳລັດເລກທີ13ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນຕົ້ນປີ2010ແລະທົດແທນ
ດຳລັດວ່າດ້ວຍINGOເລກທີ71(1998)ສະບັບກ່ອນ,ເຊິ່ງຖືວ່າບໍ່ມີລາຍ
ລະອຽດພຽງພໍໃນການໃຫ້ຂອບຄ່າຍຢ່າງພຽງພໍສຳລັບການຈົດທະບຽນ
ແລະການດຳເນີນງານຂອງINGOໃນສປປລາວ.ກົມການຈັດຕັ້ງສາກົນ
ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານດຳລັດດັ່ງກ່າວ
ແລະສ້າງຕັ້ງກອງເລຂາຄະນະກຳມະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງແລະ
ການປະສານງານວຽກງານINGOs,ເຊິ່ງຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍມາດຕາທີ
20ຂອງດຳລັດໃໝ່ນີ້.

ດຳລັດເລກທີ13ວາງຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆສຳລັບINGOs(ທີ່ຖືກກຳນົດເປັນ
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດວຽກສຳລັບການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຫຼື
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາໂດຍບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ)ເພື່ອດຳເນີນ
ງານໃນສປປລາວ.ສິ່ງນີ້ປະກອບມີການຮ້ອງຂໍເອົາໃບອະນຸຍາດດຳເນີນ
ງານ,ການອະນຸມັດສ້າງຕ້ັງສຳນັກງານ,ການອະນຸມັດໂຄງການ,ການ
ອະນຸມັດວ່າຈ້າງພະນັກງານແລະການອະນຸມັດດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆ
ທີ່ບໍ່ເຊື່ອມໂຍງກັບໂຄງການໃດໜຶ່ງ.ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນງານແມ່ນຂໍ້
ກຳນົດທຳອິດສຳລັບINGOທີ່ຕ້ອງການສ້າງຕັ້ງການດຳເນີນງານໃນ
ສປປລາວ.

ເມື່ອໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດຳເນີນງານແລ້ວ,INGOກໍ່ຈະສາມາດສ້າງບົດ
ສະເໜີໂຄງການແລະບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບບັນດາຄູຮ່ວມງານທີ່
ເໝາະສົມຂອງລັດຖະບານ.ປະສົບການພາຍໃຕ້ດຳລັດສະບັບກ່ອນມີຢູ່
ວ່າຂະບວນການນີ້ຂ້ອນຂ້າງໃຊ້ເວລາດົນນານ,ບາງຄັ້ງໃຊ້ເວລາເປັນປີ,
ເຊິ່ງກໍ່ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເລື່ອງກຳນົດເວລາຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນສຳລັບການ
ເບີກຈ່າຍເງິນທຶນ.ແນວໃດກໍ່ຕາມດຳລັດສະບັບໃໝ່ໃຫ້ຂະບວນການ
ທີ່ວ່ອງໄວທັນສະໄໝກວ່າໜ້ອຍໜຶ່ງເຖິງແມ່ນວ່າມັນບໍ່ຈະແຈ້ງເທື່ອວ່ານີ້
ຈະນໍາໄປສູ່ການຊັກຊ້ານ້ອຍລົງຫຼືບໍ່.INGOsຖືກກຳໜົດໃຫ້ລາຍງານ
ເປັນແຕ່ລະປີຕໍ່ກັບຄູ່ຮ່ວມງານຝ່າຍລັດຖະບານຂອງເຂົາເຈົ້າແລະ,ເມື່ອ
ສຳເລັດໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າ,ຕໍ່ກັບພະແນກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ.



ເຄືອຂ່າຍແລະໜ່ວຍງານປະສານງານ
ເຄືອຂ່າຍINGOຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນເດືອນມັງກອນປີ2005,ໂດຍໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນເບື້ອງຕົ້ນຈາກແຜນງານທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຂະໜາດ
ນ້ອຍຂອງທະນາຄານໂລກ.ພາຍໃນເດືອນມິຖຸນາປີ2005,ຄະນະ
ກຳມະການເຄືອຂ່າຍINGOທໍາອິດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ,ໂດຍມີຜູ້ຕາງໜ້າ
ຈາກເຈັດອົງການINGOsທີ່ດຳເນີນງານຢູ່ໃນສປປລາວ.ໃນປະຈຸບັນ
ເຄືອຂ່າຍINGOໄດ້ຮັບທຶນທັງໝົດຈາກຄ່າທຳນຽມການເປັນສະມາຊິກ.
ເຄືອຂ່າຍINGOມີສະມາຊິກທັງໝົດ66ອົງການແລະບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ
ເວັບໄຊບັນຊີລາຍຊື່ຂອງສະມາຊິກINGOທາງອອນລາຍແລະໂຄງການ
ທັງໝົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.ເຄືອຂ່າຍINGOສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດ,ປະສານ
ງານ,ແລະໃຫ້ການບໍລິການແກ່ບັນດາສະມາຊິກຂອງຕົນເພື່ອເສີມທະວີ
ການປະກອບສ່ວນຂອງເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາສປປລາວ.

ເຄືອຂ່າຍINGOໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຄະນະເຮັດວຽກຕາມຂະ
ແໜງການທີ່ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະກິດແລະການ
ສະໜັບສະໜູນຂອງເຄືອຂ່າຍINGOຕໍ່ກັບບັນດາສະມາຊິກຜ່ານການ
ແລກປ່ຽນການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ,ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ແລະວິທີປະຕິບັດ
ວຽກທີ່ດີທີ່ສຸດ;ການກຳໜົດແລະການເຮັດວຽກຮູບແບບດຽວກັນ;ແລະ
ການປະສານງານຕາມຂະແໜງການ.ໃນປີ2010,ມີຄະນະເຮັດວຽກໃນ
ບັນດາຂະແໜງການຕໍ່ໄປນີ້:ພາກປະຊາສັງຄົມແລະການປົກຄອງ,ການ
ສຶກສາ,ສຸຂະພາບ,ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,ບັນຫາເລື່ອງດິນ,ສຸຂະພາບ
ຈິດ,ແລະລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ(UXO).ເວັບໄຊຂອງເຄືອຂ່າຍINGO
ປະກອບມີລາຍຊື່ໃນປະຈຸບັນຂອງຄະນະເຮັດວຽກຕາມຂະແໜງການແລະ
ບຸກຄົນຕິດຕໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຜູ້ປະສານງານແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຕິດຕໍ່ພົວພັນ
ຕູ້ປນ11344
ວຽງຈັນ,ສປປລາວ
ໂທ+85621413290/413291ຕໍ່ສາຍ221
ມືຖື+8562055599006ingonetwork.info@
directoryofngos.org

ເຄືອຂ່າຍສະມາຄົມບໍ່ຫັວງຜົນກຳໄລປະເທດລາວ(LNN)ແມ່ນເຄືອຂ່າຍ
ບໍ່ເປັນທາງການຂອງບັນດາສະມາຄົມ/ອົງການບໍ່ຫັວງຜົນກຳໄລ(NPAs)
ທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນວຽກງານພັດທະນາໃນສປປລາວ,ເຊິ່ງໄດ້ຈົດ
ທະບຽນຢ່າງຖືກກົດໝາຍພາຍໃຕ້ຫຼາຍໆໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ,ເຊັ່ນ
ວ່າແນວລາວສ້າງຊາດ(LFNC),ແລະສະຫະພັນສະມາຄົມວິທະຍາສາດ
ແລະວິສະວະກອນແຫ່ງປະເທດລາວ(LUSEA).ເຄືອຂ່າຍLNNໄດ້
ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນຕົ້ນເດືອນມີນາ2009,ໂດຍມີຈຸດປະສົງແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ
ແລະສົ່ງເສີມການເຮັດວຽກທີ່ມີປະສິດທິຜົນແລະປະສິດທິພາບ.

ໃນປະຈຸບັນນີ້,LNNແມ່ນເຄືອຂ່າຍບໍ່ເປັນທາງການ,ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ການເມືອງຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງລາວທີ່ມີເປົ້າໝາຍຕົ້ນຕໍເພື່ອເສີມ
ທະວີການປະສານງານ,ການຮ່ວມມືແລະຄວາມສາມັກຄີເຊິ່ງກັນແລະ
ກັນ;ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນແລະການຊ່ວຍເຫຼືອກັນລະຫວ່າງສະມາຊິກ
ໃນເຄືອຂ່າຍ;ແລະການເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຮ່ວມກັນຂອງ
ບັນດາສະມາຊິກ.ເຄືອຂ່າຍຍັງຊອກຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແລະໃຫ້ທຶນບັນດາໂຄງການສະເພາະຂອງເຄືອຂ່າຍເພື່ອປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກໃນສປປລາວ.ອົງການບໍລິການ
ດ້ານການພັດທະນາຂອງເຢັຍລະມັນ(DED)ແລະອົງການConcern
Worldwideໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຄວາມອາດ
ສາມາດສຳລັບສະມາຊິກຂອງເຄືອຂ່າຍແລະໄດ້ສະໜອງສະຖານ
ທີ່ຫ້ອງການໃຫ້ເຄືອຂ່າຍ.ເຄືອຂ່າຍLNNຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານເວັບໄຊແລະ
ມີຫ້ອງການຢູ່ວຽງຈັນ:

ເຄືອຂ່າຍສະມາຄົມບໍ່ຫັວງຜົນກຳໄລປະເທດລາວ(LNN)
08/2ບ້ານຫາຍໂສກ,ເມືອງຈັນທະບູລີ
ຕູ້ປນ4374
ວຽງຈັນ,ສປປລາວ
ໂທ+85621213578/219436ຕໍ່ສາຍ114
ແຟັກ+85621213577
ມືຖື+8562055620793www.lao-npa-network.org/eng/

ກຸ່ມພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ(GDG)ແມ່ນເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງ
ຖິ່ນທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ.ທາງກຸ່ມໄດ້
ດຳເນີນງານມາແຕ່ປີ1991(ເຊິງຮັບຮູ້ກັນດີໃນຊື່ແມ່ຍິງໃນການພັດທະ
ນາ)ພາຍໃຕ້ຄັນຮົ່ມຂອງຫຼາຍໆອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເປັນເຈົ້າພາບ.ໃນຂະນະ
ທີ່ບົດບາດຕົ້ນຕໍຂອງກຸ່ມຍັງແມ່ນການສ້າງເຄືອຂ່າຍແລະຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງພະນັກງານພາຍໃນອົງການບໍ່ສັງກດັລັດໃນດ້ານບົດບາດ
ຍິງຊາຍ,ທາງກຸ່ມຍັງໃຫ້ການບໍລິການທີ່ປຶກສາແລະການຝຶກອົບຮົມແກ່
ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນ,ລວມທັງໜ່ວຍງານລັດຖະບານ.

ກຸ່ມພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ(GDG)ບ້ານຫາຍໂສກເຮືອນເລກທີ
071/01
ຕູ້ປນ10820
ວຽງຈັນ,ສປປລາວ
ໂທ/ແຟັກ+85621263349gdglaos@laopdr.com
www.gdglaos.org/

ຫຼັກການ,ສິດອຳນາດແລະມາດຕະຖານ
ຂອງອົງການບໍ່ສັງກັດລັດ(NGO)
ອົງການCSOລາວຍັງບໍ່ທັນພັດທະນາມາດຕະຖານຫືຼກົນໄກການປົກຄອງ
ຕົນເອງ.ຂໍ້ກຳນົດດ້ານການຈົດທະບຽນສຳລັບINGOsແລະNPAs
ກວມເອົາບາງມາດຕະຖານຕໍ່າສຸດສຳລັບການດຳເນີນງານ,ເຖິງແມ່ນວ່າ
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເໝາະສົມສຳລັບການຄວບຄຸມກິດຈະກຳຂອງອົງການ
CSOຫຼາຍກວ່າການສົ່ງເສີມການປົກຄອງທີ່ດີຂອງອົງການພາກປະຊາ
ສັງຄົມ.ສຳລັບNPAs,ສິ່ງນີ້ລວມມີສະພາທີ່ປະຊຸມກັນຢ່າງນ້ອຍໜຶ່ງຄັ້ງຕໍ່ປີ,
ພະນັກງານ,ບົດລາຍງານເປັນປົກກະຕິແລະແຜນວຽກ.INGOsຖືກກຳນົດ
ໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບອະນຸຍາດສຳລັບການດຳເນີນງານ,ເຊິ່ງລວມທັງການວ່າຈ້າງ
ພະນັກງານ,ການເປີດສຳນັກງານ,ແລະການເປີດໂຄງການ.

ການໃຫ້ທຶນຂອງອົງການພາກປະຊາ
ສັງຄົມ
ສປປລາວຍັງສືບຕໍ່ອາໄສຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງໃສ່ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍ
ນອກເພື່ອໃຫ້ທຶນແຜນງານການລົງທຶນຂອງລັດ,ເຊິ່ງການຊ່ວຍເຫືຼອການ
ພັດທະນາທາງການ(ODA)ກວມເອົາປະມານ85%–90%ຂອງທຶນທັງ
ໝົດໃນຂະແໜງການພາກລັດໃນສົກປີ2006–2008.ອີງໃສ່ບົດລາຍ
ງານການຊ່ວຍເຫືຼອຕ່າງປະເທດຂອງກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ,
ໃນນັບຕັ້ງແຕ່ປີ1999,ADBປະຈໍາສປປລາວໄດ້ຊອກຫາວິທີທາງ
ຢ່າງຈິງຈັງເພື່ອຮ່ວມມືກັບພາກປະຊາສັງຄົມແລະອົງການບໍ່ສັງກັດລັດ
NGOs[ແລະ]ດຽວນີ້ຍັງຮັກສາການຕິດຕໍ່ເຈລະຈາຢ່າງເປັນປົກກະຕິກັບ
ທາງອົງການCSOsປະເພດຕ່າງໆ.

ສົກປີ2006–2007,NGOsປະກອບສ່ວນ$16.47ລ້ານ(ຫືຼ3.8%)
ຈາກທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຕ່າງປະເທດທັງໝົດ$432.76ລ້ານໃນສປປລາວ.



ໃນສົກປີ2007–2008,ຕົວເລກນີ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ$17.88ລ້ານ(ຫືຼ
4.3%)ຈາກເງິນຊ່ວຍເຫືຼອທັງໝົດ$413.44ລ້ານ.ຕົວເລກທາງການ
ເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ລວມເອົາບາງແຫ່ຼງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຕ່າງປະເທດໂດຍສະ
ເພາະຈາກແຫ່ຼງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອສອງຝ່າຍ,ແລະມັນບໍ່ຈະແຈ້ງວ່າການ
ປະກອບສ່ວນຂອງINGOsແມ່ນການໃຫ້ທຶນ‘ໃໝ່’ທັງໝົດຈາກແຫ່ຼງທຶນ
ນອກປະເທດຫືຼບໍ່.ແນວໃດກໍ່ຕາມຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າສ່ວນ
ແບ່ງຂອງການໃຫ້ທຶນດ້ານການພັດທະນາທີ່ນຳເຂົ້າມາໂດຍNGOsສູ່ປະ
ເທດລາວແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສູງສຳລັບເຂດພາກພື້ນ.

ໃນຊຸມປີຜ່ານມານີ້,ສະມາຄົມNPAsທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າເຖິງແຫ່ຼງ
ການໃຫ້ທຶນໃນສປປລາວຜ່ານກົນໄກການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂະໜາດ
ນ້ອຍທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ.ຄະນະກຳມະການເອີຣົບ,ບັນດາໜ່ວຍ
ງານຕ່າງໆ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ,ທະນາຄານໂລກແລະຫຼາຍໆ
ຜູ້ໃຫ້ທຶນສອງຝ່າຍໄດ້ເລີ່ມສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້
ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໂຄງການຫຸຼດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກຢູ່ພາຍໃນປະເທດລາວ.

ອີງໃສ່ຜົນການສຶກສາໜຶ່ງ,ວິທີການທີ່ຖືກສະເໜີແນະໃນການ
ສະໜັບສະໜູນພາກປະຊາສັງຄົມຜ່ານໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນນີ້ຄວນຈະແມ່ນ
ທັງວິທີການແຕ່ເທິງລົງລຸ່ມແລະແຕ່ລຸ່ມຂຶ້ນເທິງ.6ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າ,
ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາຄວນເຮັດວຽກເພື່ອປັບປຸງຄວາມ
ເຂົ້າໃຈແລະການຍອມຮັບເອົາພາກປະຊາສັງຄົມເຂົ້າໃນໝູ່ຜູ້ກຳນົດນະ
ໂຍບາຍໃນຂະນະທີ່ຍັງເຮັດວຽກກັບປະຊາຊົນ,CSOs,ແລະຊຸມຊົນເພື່ອ
ເພີ່ມຊ່ອງວ່າງສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແລະຈິງ
ຈັງ.ສິ່ງນີ້ອາດຈະຈຳເປັນຕ້ອງມີການພົວພັນໃນລະດັບນະໂຍບາຍຜ່ານກົນ
ໄກການປະສານງານດ້ານການພັດທະນາທາງການ,ໃນຂະນະທີ່ຊອກຫາ
ໂອກາດເພື່ອດຶງດູດເອົາCSOsເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມໃນບົດບາດເປັນຂົວຕໍ່
ລະຫ່ວາງຊຸມຊົນ,ຜູ້ໃຫ້ທຶນແລະລັດຖະບານ.7

ຄວາມອາດສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່
ສັງກັດລັດ(NGO)
ໃນຕະຫຼອດສອງສາມທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ,ຫຼາຍໆINGOsໄດ້ສະສົມ
ປະສົບການອັນລໍ້າຄ່າໃນການເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະພາບສັງຄົມການເມືອງທີ່ບໍ່
ຄືໃຜຂອງລາວ,ໂດຍສະເພາະໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ.
ໃນບາງອົງການມີພະນັກງານທີ່ມີຄວາມຮູ້ໃນດ້ານການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ດ້ານພາສາແລະວັດທະນະທໍາແລະມີວິທີການເຮັດວຽກກັບຊຸມຊົນທີ່

ຖືກຕັດຂາດແລະທຸກຍາກທີ່ສຸດທີ່ບໍ່ປະກົດມີໃຫ້ເຫັນໄດ້ຈາກບ່ອນ
ອື່ນ.ຍ້ອນເຫດຜົນນີ້,INGOsຈື່ງສາມາດເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ໜ້າສົນ
ໃຈທີ່ສຸດໃນການກະກຽມ,ການຕິດຕາມແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ບັນດາໂຄງການ.ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າINGOsໃນສປປ
ລາວອາດຈະມີປະສົບການຈຳກັດໃນເລື່ອງລະບົບແລະຂະບວນການ
ຂອງADB,ແລະຕ້ອງໄດ້ສຸມເວລາແລະຊັບພະຍາກອນຢ່າງພຽງພໍຕໍ່
ກັບທຸກໆການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານເພື່ອຮັບປະກັນວ່າປະສົບການແມ່ນເປັນ
ໄປໃນທາງບວກ,ແລະຄວາມສຳເລັດແມ່ນສາມາດນໍາໄປໝູນໃຊ້ໄດ້ອີກ
ໃນອະນາຄົດ.ນອກນັ້ນຄູ່ຮ່ວມງານລັດຖະບານອາດຈະຍັງບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບ
NGOsແລະຍ້ອນເຫດຜົນຫຍັງມັນຈິ່ງສົມຄວນລວມເອົາພວກເຂົາເຂົ້າ
ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານໃນໂຄງການ.

NPAsຍັງຢູ່ໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນຂອງການວິວັດພັດທະນາໃນ
ສປປລາວ,ແລະສ່ວນໃຫ່ຍພົບວ່າຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ຍັງຈຳກັດໃນເວລາສະໝັກຂໍເອົາແລະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທຶນຊ່ວຍ
ເຫືຼອລ້າຂະໜາດນ້ອຍ.ມີບາງກໍລະນີຍົກເວັ້ນຕໍ່ກັບກົດເກນນີ້,ໃນ
ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ໄດ້ດຳເນີນງານມາເປັນໄລຍະເວລາດົນນານຜ່ານຊ່ອງ
ທາງກົດໝາຍອື່ນເຊັ່ນວ່າການຈົດທະບຽນເປັນທຸລະກິດບໍ່ຫັວງຜົນ
ກຳໄລ(ຕົວຢ່າງວ່າSunlabob,ກຸ່ມພະລັງງານຍືນຍົງ),ຫືຼເປັນໂຄງ
ການ‘ຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງ’ຂອງINGO(ຕົວຢ່າງກຸ່ມຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ລອດ
ຊີວິດຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກUXO,COPE).ມາຮອດປະຈຸບັນຍັງບໍ່ມີ
ຕົວຢ່າງໃດໆກ່ຽວກັບສະມາຄົມNPAsທ້ອງຖິ່ນທີ່ມີບົດບາດເປັນທາງ
ການໃນບັນດາໂຄງການADB.ການເຮັດວຽກກັບNPAsຄວນເອົາໃຈ
ໃສ່ເຖິງທັງທາງດ້ານຄວາມໃໝ່ຂອງພາກປະຊາສັງຄົມໃນສປປລາວ
ແລະຄວາມສິ້ນເຄີຍດ້ານແນວຄວາມຄິດຕໍ່ກັບຄູ່ຮ່ວມງານລັດຖະບານ,
ແລະບັນຫາຄວາມອາດສາມາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນການປະຕິບັດຕາມຂະ
ບວນການຂອງADB.ແນວໃດກໍ່ຕາມ,ການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງມີການຈັດ
ຕັ້ງທີ່ດີແລະໃນຂອບເຂດນ້ອຍສາມາດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ບັນດາ
ໂຄງການຂອງADBຜ່ານຄວາມເປັນເຈົ້າການຂອງຊຸມຊົນແລະຄວາມ
ຍືນຍົງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,ໂດຍສະເພາະສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ,ໄດ້ຮັບ
ເອົາບົດບາດທີ່ຍິ່ງໃຫ່ຍນໍາຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນຊຸມປີທີ່ຜ່ານມານີ້.ຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບຂັ້ນຮາກຫ້ຍາ,ໂດຍທີ່ບາງອົງການຈັດ
ຕັ້ງແມ່ນມີສະມາຊິກຢູ່ທຸກໆບ້ານໃນທົ່ວປະເທດ.

ບັນຊີລາຍຊື່
ເຄືອຂ່າຍINGOຮັກສາຖານຂໍ້ມູນອອນລາຍຂອງບັນດາສະມາຊິກ
NGOແລະໂຄງການຂອງເຂົາເຈົ້າ(ເບິ່ງທີ່www.directoryofngos.
org).ນອກຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນ
ແຂວງແລະເມືອງກໍ່ສາມາດຊ່ວຍໃນເລື່ອງການກຳນົດບັນດາໂຄງການ
ທາງການຂອງINGOໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ.NPAsແມ່ນ
ມີບົດບາດນ້ອຍກວ່າແລະປົກກະຕິແລ້ວການຕິດຕໍ່ພົວພັນສ່ວນ
ຫຼາຍແມ່ນເຮັດໂດຍຜ່ານສ່ວນບຸກຄົນ,ເຖິງແມ່ນວ່າLNNອາດຈະ
ສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໃນດ້ານການກຳນົດກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງ
ການຫຼືສະຖານທີ່ສະເພາະໃດໜຶ່ງ.

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງADB–ພາກປະຊາ
ສັງຄົມ
ADBເປີດຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າປະຈຳປະເທດລາວ(LRM)ໃນເດືອນ
ກໍລະກົດປີ2001.LRMເຮັດໜ້າທີ່ປະສານງານການເຈລະຈາດ້ານນະ

ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ1999,ADBປະຈຳ
ສປປລາວໄດ້ຊອກຫາວິທີທາງຢ່າງ
ຈິງຈັງເພື່ອຮ່ວມມືກັບພາກປະຊາ
ສັງຄົມແລະອົງການບໍ່ສັງກັດລັດ
NGOs[ແລະ]ດຽວນີ້ຍັງຮັກສາ
ການຕິດຕໍ່ເຈລະຈາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ກັບທາງອົງການCSOsປະເພດ
ຕ່າງໆ.



ໂຍບາຍລະດັບສູງແລະການຊ່ວຍເຫືຼອ,ແລະຊ່ວຍໃນເລື່ອງການກຳນົດ
ແຜນງານປະຈຳປະເທດ,ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ,ການບໍລິຫານ
ຄຸ້ມຄອງ,ການກຳນົດໂຄງການ,ການຄຸ້ມຄອງດ້ານຍຸດທະສາດ,ແລະ
ການບໍລິຫານໂຄງການ.ນັບແຕ່ປີ1999,ADBປະຈຳປະເທດລາວໄດ້
ຊອກຫາວິທີທາງຢ່າງຈິງຈັງໃນການເຮັດວຽກກັບພາກປະຊາສັງຄົມແລະ
NGOs.ດຽວນີ້LRMຮັກສາການຕິດຕໍ່ເຈລະຈາຢ່າງເປັນປົກກະຕິ
ກັບCSOsປະເພດຕ່າງໆກ່ຽວກັບເລື່ອງການຊ່ວຍເຫືຼອຂອງADBໃນ
ປະເທດ,ເຊິ່ງລວມທັງການປຶກສາຫາລືໃນໄລຍະການກຳນົດຍຸດທະ
ສາດແລະແຜນງານການຮ່ວມມືກັບປະເທດ(CPS)ແລະໃນລະຫ່ວາງ
ຂະບວນການສ້າງໂຄງການໃໝ່.LRMມີສະມາຊິກຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ
ໃຫ້ເປັນຜູ້ປະສານງານNGOທີ່ຮັບຜິດຊອບການພົວພັນກັບພາກປະຊາ
ສັງຄົມໃນສປປລາວແລະສາມາດໃຫ້ຄຳແນະນໍາກ່ຽວກັບວ່າNGOs
ໃດແດ່ທີ່ຄວນໄປພົບສຳລັບຂົງເຂດວຽກງານຕ່າງໆຂອງADB.

ຂະແໜງການຕ່າງໆໃນວຽກງານຂອງADBໃນສປປລາວຖືກກຳນົດ,
ໂດຍຮ່ວມກັບລັດຖະບານ,ຜ່ານຂະບວນການວິເຄາະເທື່ອລະຂັ້ນແລະ
ການກຳນົດບູລິມະສິດ,ແລະອະທິບາຍລາຍລະອຽດໃນCPS2007–
2011.ຍຸດທະສາດCPSໃໝ່ສຳລັບສົກປີ2012–2016ທີ່ພວມກະກຽມ.

ນອກນັ້ນADBຍັງເປັນປະທານຮ່ວມຂອງຄະນະເຮັດວຽກຕາມຂະແໜງ
ການຕໍ່ໄປນີ້:ຄະນະເຮັດວຽກກ່ຽວກັບປະເດັນເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ແລະການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ(ປະທານ:ກະຊວງແຜນການແລະ
ການລົງທຶນ)ແລະຄະນະເຮັດວຽກຂະແໜງໂຄງລ່າງ(ກັບຍີ່ຢຸ່ນ;ປະທານ:
ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ,ຂົນສົ່ງ,ໄປສະນີແລະກໍ່ສ້າງ).ນອກນັ້ນADB
ຍັງເປັນປະທານຮ່ວມຂອງຄະນະເຮັດວຽກຍ່ອຍສຳລັບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະສິ່ງແວດລ້ອມ(ຮ່ວມກັບຫົວໜ້າອົງການ
ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ),ພາຍໃຕ້ຄະນະເຮັດວຽກດ້ານ
ກະສິກຳແລະຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ.ໃນປະຈຸບັນ,ອົງການCSOs
ບໍ່ມີຕົວແທນໃນບັນດາຄະນະເຮັດວຽກເຫຼົ່ານີ້,ເຖິງແມ່ນວ່ານີ້ແມ່ນຂົງ
ເຂດໜຶ່ງທີ່ບາງອົງການອາດຈະມີກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນທີ່ອາດຈະເໝາະສົມ
ໃນຮ່ວມເອົາການປະສານງານດ້ານນະໂຍບາຍຂອງຂະແໜງ.ນີ້ອາດຈະ
ສະໜັບສະໜູນແນວຄິດຂອງລັດຖະບານທີ່ວ່າຕ້ອງການໃຫ້CSOsດຳ
ເນີນງານໃນສປປລາວພາຍໃນຂອບເຂດຂອງນະໂຍບາຍທາງການ.

ບັນດາກິດຈະກຳທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍ
ADBທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບພາກປະຊາສັງຄົມ
ADBຖືວ່າອົງການCSOs,ລວມທັງອົງການບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ
(NGOs),ເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນໃນຂະບວນການພັດທະນາແລະ
ຮ່ວມມືກັບເຂົາເຈົ້າເພື່ອປັບປຸງຜົນກະທົບ,ຄວາມຍືນຍົງ,ແລະຄຸນນະພາ
ບຂອງການບໍລິການ.NGOsໃຫ້ການເພີ່ມຄຸນຄ່າໃນການສົ່ງເສີມການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງຜ່ານການປ່ຽນແປງໃໝ່ການກຳໜົດວິທີການແລະ
ຮູບແບບໃໝ່ໆສຳລັບກິດຈະກຳການພັດທະນາສະເພາະແລະອາໄສ
ໃສ່ຄວາມຮູ້ທີ່ໃກ້ຊິດຂອງຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນ;ຄວາມຮັບຜິດຊອບ-ການຊ່ວຍ
ຮັບປະກັນວ່າອົງປະກອບຂອງໂຄງການຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມທີ່ໄດ້ຄາດ
ຄະເນແລະວາງແຜນໄວ້;ການຕອບສະໜອງ-ການສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ້ອງຖິ່ນ;ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມ-ການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫ່ວາງໂຄງການແລະຊຸມຊົນທີ່
ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ,ແລະການສະໜອງໂຄງສ້າງສຳລັບການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຂອງປະຊາຊົນ;ແລະຄວາມຍືນຍົງ-ການເສີມສ້າງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງໃນວຽກ
ງານໂຄງການ,ໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍັງ
ຂາດຄວາມອາດສາມາດຫືຼໃນເວລາມີການປ່ຽນແປງດ້ານພະນັກງານ.

ADBປະຈຳສປປລາວກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼາຍໆໂຄງການທີ່ລວມ
ເອົາCSOsໃນຫຼາກຫຼາຍວິທີການເພື່ອໝູນໃຊ້ຈຸດແຂງໃນຂົງເຂດເຫຼົ່ານີ້.

ໜຶ່ງໃນບັນດາໂຄງການໃຫຍ່ທີ່ADBອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ລວມເອົາ
CSOsໃນເຂດພາກພື້ນແມ່ນການກະກຽມໄລຍະທີສອງ.8ໄລຍະກ່ອນນີ້,
ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານຟິນແລນແລະສະວີເດັນ,
ເນັ້ນໜັກໃສ່ການເສື່ອມສານບັນຫາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມເຂົ້າໃນວຽກງານ
ການຂົນສົ່ງ,ພະລັງງານ,ທ່ອງທ່ຽວແລະຂະແໜງກະສິກຳຂອງແຜນ
ງານການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດຂອງGMS.9ມັນສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້
ເຄື່ອງມືການວາງແຜນດ້ານການພັດທະນາທີ່ປະສົມປະສານສິ່ງແວດລ້ອມ
ເຂົ້າໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.ແຜນງານແລວເຊື່ອມຕໍ່ການອະນຸລັກ
ຊີວະນາໆພັນGMS(GMSBCI)ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ປ້ອງກັນການ
ພັງທະລາຍຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາທີ່ຈະເກີດຈາກຄວາມກົດດັນທີ່ມີ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຕາມແລວເສດຖະກິດຂອງGMS,ແລະ
ກຳລັງເຮັດວຽກຢູ່ຫົກເຂດພື້ນທີ່ທົດລອງໂດຍເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບIUCN
ແລະກອງທຶນສັດປ່າໂລກ(WWF).

ໂຄງການທົດລອງໜຶ່ງທີ່ຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍINGO,ອົງການ
ພັດທະນາປະເທດເນເທີແລນSNV,ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາ
ບຊີວິດແລະໂອກາດໃນການທຳມາຫາກິນຂອງຄອບຄົວຊາວຊົນນະບົດ,
ແລະເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຂອງຊັບພະຍາກອນຊີວະມວນໃນສປປ
ລາວໂດຍການຂຸດຄົ້ນຫາເອົາຜົນປະໂຫຍດທາງຕະຫຼາດແລະບໍ່ແມ່ນ
ຕະຫຼາດຂອງອາຍແກັສຊີວະພາບຈາກຄົວເຮືອນ.SNVໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫຼາຍໆ
ກິດຈະກຳທົດລອງກ່ຽວກັບອາຍແກັສຊີວະພາບເພື່ອສ້າງພື້ນຖານຂອງ
ແຜນງານອາຍແກັສຊີວະພາບທີ່ໃຫຍ່ກວ່າໃນອະນາຄົດທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງຂະ
ແໜງອາຍແກັສຊີວະພາບຈາກຄົວເຮືອນທີ່ໃຫ້ປະໂຫຍດທາງການຄ້າ.
ໂຄງການທົດລອງນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານGMS.10

ອີກກິດຈະກຳໜຶ່ງຂອງGMSໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວທີ່ເຮັດວຽກກັບ
ອົງການທ່ອງທ່ຽວແຫ່ງຊາດລາວໄປພ້ອມກັບINGOsອົງການSNV
ແລະອົງການອະນຸລັກສັດປ່າເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການທ່ອງທ່ຽວໃນ
ສປປລາວ.ໂຄງການສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນກ່ຽວກັບ
ການນໍາທ່ຽວ,ການຮັບຕ້ອນແຂກ,ການແຕ່ງຢູ່ຄົວກິນ,ການຄຸ້ມຄອງ
ການທ່ອງທ່ຽວ,ແລະການເຮັດການຕະຫຼາດ.ນອກນັ້ນໂຄງການຍັງ
ຊ່ວຍຊຸມຊົນສ້າງໂຄງລ່າງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ,ເຊັ່ນວ່າເຮືອນພັກ,ຫ້ອງ
ນໍ້າ,ພື້ນທີ່ພັກຜ່ອນ,ແລະການປັບປຸງຖະໜົນຫົນທາງ.ນອກນັ້ນມັນຍັງ
ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນແລະການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຖືກ
ອອກແບບແລະດຳເນີນງານໂດຍຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນໂດຍການຮ່ວມມືກັບ
ພາກເອກະຊົນ,ແລະການລິເລີ່ມດ້ານຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງ,ທີ່ເຊື່ອມ
ໂຍງການຜະລິດສິນຄ້າກະສິກຳແລະເຄື່ອງຫັດຖະກໍາໂດຍຊຸມຊົນທີ່ທຸກ
ຍາກກັບເສດຖະກິດການທ່ອງທ່ຽວຂອງທ້ອງຖິ່ນ,ໃນເຂດທ້ອງຖື່ນພາກ
ພື້ນແລະລະດັບປະເທດ.ນອກນັ້ນໂຄງການຍັງແນໃສ່ການປົກປ້ອງ
ວັດທະນາທຳຊົນເຜົ່າແລະຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຂອງການທ່ອງ
ທ່ຽວໃຫ້ມີນ້ອຍສຸດ.11

ໃນປີ2010,ADBໄດ້ອະນຸມັດການໃຫ້ທຶນເພີ່ມເຕີມເພື່ອສືບຕໍ່ຄວາມ
ຄືບໜ້າແລະຂະຫຍາຍຄວາມພະຍາຍາມພາຍໃຕ້ໂຄງການທີ່ກຳລັງດຳ
ເນີນ12ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງຊຸມຊົນໃນການຄຸ້ມຄອງ
ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສະໜອງນໍ້າແລະສຸຂະອະນາໄມ
(WSS).ໂຄງການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນລະບົບສະໜອງນໍ້າແລະການ
ປັບປຸງເຂດຕົວເມືອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ12ຕົວເມືອງນ້ອຍໃນແຂວງທຸກຍາກ
ຢູ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ.ໃນປີ2009,ໃນການກະກຽມຂະຫຍາຍ
ແຜນງານ,ADBໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສຳມະນາແລະສ້າງຕັ້ງຂອບ
ວຽກດ້ານສະຖາບັນໃນທັງໝົດ12ເມືອງທີ່ມີໂຄງການ.ກິດຈະກຳລະດົມ
ຊຸມຊົນແລະວຽກງານກໍ່ສ້າງດ້ານວັດຖຸສຳລັບຕົວເມືອງໄລຍະທີ1ໄດ້
ເຮັດສຳເລັດໃນປີ2009,ໃນກິດຈະກຳຂອງຕົວເມືອງໄລຍະທີ2ໄດ້ຖືກ
ກຳນົດໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີ2010.ໂຄງການໄດ້ລວມເອົາການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງໃຫ່ຍຫຼວງຂອງຊຸມຊົນເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນຕໍ່ກັບສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກWSSແລະເພື່ອເຮັດໃຫ້ການ



ຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກແລະຜົນປະໂຫຍດດ້ານສຸຂະພາບມີຫຼາຍສຸດ.
ໃນທັງໝົດ12ຕົວເມືອງ,ມີການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຂັ້ມແຂງສຳລັບການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ.ອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນເຊັ່ນວ່າສະຫະພັນແມ່ຍິງແລະແນວລາວສ້າງຊາດຈະແມ່ນ
ສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອຊ່ວຍອຳນວຍຄວາມສະ
ດວກເລື່ອງການມີສ່ວນຮ່ວມແລະການຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈຂອງຊຸມຊົນ,ໂດຍສະ
ເພາະໃນກຸ່ມແມ່ຍິງ.ໜ່ວຍງານWSSອີງໃສ່ຊຸມຊົນແລະທີມປະຕິບັດງານ
ຂອງຊຸມຊົນໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຶຮຽບຮ້ອຍແລ້ວແລະກຳລັງສະໜັບສະໜູນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢ່າງຈິງຈັງ.ມາຮອດປະຈຸບັນ,ເກືອບໜຶ່ງສ່ວນ
ສາມຂອງພະນັກງານທີ່ຖືກເລືອກເອົາແມ່ນແມ່ຍິງ.

ກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກປະເທດ
ຍີ່ປຸ່ນ
ກອງທຶນຫຸຼດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ(JFPR)ແມ່ນກອງທຶນ
ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າທີ່ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍລັດຖະບານປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລະADB
ໃນເດືອນພຶດສະພາປີ2000.ຈາກການປະກອບສ່ວນໃນເບື້ອງຕົ້ນ
ຈຳນວນ$90ລ້ານ,ປະຈຸບັນນີ້ກອງທຶນມີທຶນປະກອບສ່ວນຫຼາຍກວ່າ
$392ລ້ານ,ເຊິ່ງໃນນັ້ນ$335ລ້ານໄດ້ໃຫ້ສັນຍາຈະຊ່ວຍເຫືຼອແລ້ວ.
ກອງທຶນJFPRໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອບັນດາລູກຄ້າຂອງADBເພື່ອສະ
ໜອງການບັນເທົາທຸກໂດຍກົງໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຄົນຜູ້ທຸກຍາກທີ່ສຸດແລະດ້ອຍ
ໂອກາດທີ່ສຸດໃນສັງຄົມໃນຂະນະທີ່ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເພື່ອຊ່ວຍເຫືຼອຕົນເອງແລະການສ້າງລາຍຮັບ.ໂດຍສະເພາະ
ແລ້ວ,JFPRລິເລີ່ມແລະສະໜັບສະໜູນແຜນງານໃໝ່ໆທີ່ມີທ່າແຮງ
ສູງສຳລັບການປັບປຸງສະພາບການຂອງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ;
ສະໜອງຜົນປະໂຫຍດທີ່ເຫັນໄດ້ຂ້ອນຂ້າງໄວຜ່ານບັນດາການລິເລີ່ມທີ່
ສາມາດຖືກພັດທະນາແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ;ແລະ
ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫືຼອປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນແລະພາກປະຊາສັງຄົມໃນການ
ອອກແບບແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານຕ່າງໆ.ກອງທຶນJFPR
ໃຫ້ໂອກາດແກ່ຊຸມຊົນທ້ອງຖິ່ນແລະອົງການCSOs,ລວມທັງNGOs,
ໃນການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຈິງຈັງໃນຂະບວນການພັດທະນາ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງNGOແມ່ນຝັງເລິກຢູ່ໃນການດຳເນີນງານຂອງ
JFPR-JFPRຖືກຮັບຮູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງວ່າເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາແຫ່ຼງທຶນ
ຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຕົ້ນຕໍທີ່ມີໃຫ້NGOs.NGOsແລະກຸ່ມຊຸມຊົນເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງ
ເປັນປົກກະຕິໃນໄລຍະຕ່າງໆຂອງຮອບວຽນໂຄງການ.ພວກເຂົາເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນຖານະເປັນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ,ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
NGOທີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,ການຈັດຕັ້ງຊຸມ
ຊົນ,ຫືຼບາງການບໍລິການສະເພາະອື່ນ;ຫືຼທີ່ປຶກສາໃຫ້ແກ່ADBໃນ
ລະຫ່ວາງໄລຍະຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ.

ໂຄງການໜຶ່ງໃນຫ່ວາງບໍ່ດົນມານີ້ຂອງJFPRກວມເອົາເກົ້າຊຸມຊົນຂອງຊົ
ນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍທີ່ທຸກຍາກທີ່ດຳລົງຊີວິດໃນເຂດພູສູງທາງທິດຕາເວັນຕົກ
ສ່ຽງເໜືອຂອງແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.ໂຄງການໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການ
ກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງໃນຟາມ-ລວມທັງລະບົບຊົນລະປະທານໃໝ່ສຳລັບເນື້ອ
ທີ່ນາ30ເຮັກຕາ,ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການປັບປຸງລະບົບຊົນລະປະທານ
ສຳລັບອີກ65ເຮັກຕາທີ່ຊ່ວຍຫັນປ່ຽນວິທີເຮັດດ້ານກະສິກຳຂອງ
ເຂົາເຈົ້າຈາກການເຮັດໄຮ່ເລື່ອນລອຍມາເປັນການກະສິກຳແບບຄົງ
ທີ່,ເຊິ່ງຕ້ອງການໃຫ້ມີການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນແບບຖາວອນຄົງທີ່.ໂຄງການນີ້
ເປັນໂຄງການຊ່ວຍເສີມໃຫ້ແກ່ໂຄງການແລວເສດຖະກິດພາກເໜືອຂອງ
GMS.ມັນຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍINGOsທີ່ມີຊື່ວ່າອົງການບັນເທົາທຸກ
ແລະການພັດທະນາ(ADRALao)ແລະອົງການGAA.13

ກອງທຶນJFPRຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນການເສີມສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດສຳລັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການໃນໝູ່ພະນັກງານຂອງພະແນ

ກກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ແຂວງ,ຫ້ອງການກະສິກຳແລະປ່າໄມ້ເມືອງ;
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວເພື່ອສົ່ງເສີມການສ້າງຄວາມອາດສາມາດສຳລັບ
ການພັດທະນາທີ່ເອົາຊຸມຊົນເປັນແຮງຂັບເຄື່ອນ.14

ຄວາມກັງວົນຂອງອົງການNGOກ່ຽວກັບ
ການລິເລີ່ມຂອງADB
ADBຮັບຮູ້ອົງການNGOsເປັນຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການພັດທະນາແລະ
ມີຈຸດປະສົງບັນທຶກເປັນເອກະສານແລະຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບທຸກຄວາ
ມກັງວົນຂອງNGOທີ່ປະກົດມີໃນລະຫ່ວາງການອອກແບບແລະ
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ເປັນທາງການໄປຈົນຮອດອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພາບແຮງງານລະດັບສາກົນ.ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະກັບADBກໍ່ແມ່ນບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງບໍ່ສັງກັດລັດ,ອົງການຈັດ
ຕັ້ງຂັ້ນຊຸມຊົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງຂອງປະຊາຊົນ,ມູນນິທິ,ສະມາຄົມວິຊາຊີບ,ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິໄຈແລະມະຫາວິທະຍາໄລ,ສະມາຄົມແຮງງານ,ອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນ,ຂະບວນການທາງສັງຄົມ,ແລະການຮ່ວມມືແລະເຄືອຂ່າຍຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາກປະຊາສັງຄົມ(CSOs)ແລະອົງການຈັດຕັ້ງແມ່.a

ADBຖືວ່າCSOsເປັນຜູ້ປະດຳເນີນງານທີ່ສຳຄັນໃນດ້ານການພັດທະນາຕາມສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າຊຶ່ງຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນການເສີມເຕີມໃຫ້ແກ່
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານແລະພາກເອກະຊົນ,ແລະຜູ້ທີ່ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການພັດທະນາໃນເຂດອາຊີແລະປາຊີຟິກ.ADBມີທຳນຽມປະຕິບັດມາຍາ
ວນານໃນການຮ່ວມງານກັບCSOsໃນສະພາບການຕ່າງໆ,ຜ່ານການປຶກສາຫາລືໃນລະດັບນະໂຍບາຍແລະຍຸດທະສາດລະດັບປະເທດ,ແລະໃນການອອກ
ແບບ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການ.

ໃນປີ2008,ADBເລີ່ມນໍາໃຊ້ຍຸດທະສາດປີ2020,ເຊິ່ງອະທິບາຍແຈ້ງທິດທາງໃນອະນາຄົດແລະວິໄສທັດຂອງອົງການແຕ່ນີ້ຮອດປີ2020.bກ່ອນອື່ນໝົດ,ຍຸດ
ທະສາດປີ2020ສະເໜີສາມວາລະຍຸດທະສາດທີ່ເພີ່ມເຕີມກັນແລະກັນເພື່ອເປັນສິ່ງຊີ້ນໍາການດຳເນີນງານຂອງADB:ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຮອບດ້ານ,
ການເຕີບໂຕທີ່ມີຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ,ແລະການລວມຕົວເຂົ້າໃນພາກພື້ນ.ວາລະເຫຼົ່ານີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮັບຮູ້ວ່າມັນບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນອັດຕາ
ການເຕີບໂຕເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງແມ່ນຮູບແບບຂອງການເຕີບໂຕນໍາອີກທີ່ມີຄວາມສຳຄັນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດພາກພື້ນ.ໃນຂອບກໍາໜົດຍຸດທະ
ສາດໃໝ່ນີ້,ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບຫຼາກຫຼາຍອົງການຈັດຕັ້ງ,ລວມທັງCSOs,ຈະກາຍເປັນໃຈກາງໃນການວາງແຜນ,ການໃຫ້ທຶນ,ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,ແລະ
ການປະເມີນຜົນບັນດາໂຄງການຂອງADB.

a ADB.ໃກ້ຈະມາເຖິງ.ການເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມເພື່ອຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການພັດທະນາ.ມະນີລາ.
b ADB.2008.ຍຸດທະສາດປີ2020:ກອບຍຸດທະສາດໄລຍະຍາວຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ,2008–2020.ມະນີລາ.


