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ການຄ ຸ້ມຄອງ
ອົງການຈັດຕັັ້ງທ ີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ( ອສບລ )

ກົມອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ

27 ທັນວາ 2022 ທ ີ່ ໂຮງແຮມແລນມາກ



ຂັັ້ນຕອນການອະນ ມັດ ໂຄງການ ຂອງ ອສບລ

ການອະນ ມັດໃຫຸ້ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິ ຮັບເອົາທຶນ, ຊັນສນິ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຈາກ
ຕ່າງປະເທດ

ກອງປະຊມຸທົບທວນຄືນການຮວ່ມມື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກັບ ອົງການຈດັຕັັ້ງ
ສາກົນທ ີ່ບ ໍ່ສງັກັດລັດຖະບານ (ອສບລ) ຄັັ້ງທ  IV ທ ີ່ ສູນ ICTC, 13-14 ກັນຍາ 2022



ຂັັ້ນຕອນໃນການຂ ອະນ ມັດໂຄງການ 



1. ຂ ໍ້ມູນທົົ່ວໄປ
2. ຊືີ່ໂຄງການ
3. ຈ ດປະສົງໂຄງການ
4. ທ ີ່ຕັັ້ງໂຄງການ
5. ໄລຍະເວລາໂຄງການ
6. ງ ົບປະມານຂອງໂຄງການ
7. ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
8. ການສຸ້າງຕັັ້ງຄະນະກ າມະການ IMC
9. ພາລະບົດບາດຂອງ IMC
10.ບ ກຄະລາກອນຂອງໂຄງການ
11.ພາຫະນະ, ອ ປະກອນຮັບໃຊຸ້ໂຄງການ
12.ການມອບໂອນ ພາຍຫ ັງສິັ້ນສ ດໂຄງການ
13.ການລາຍງານ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມ ນຜົນ
14.ການດັດແກຸ້
15.ຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ ແລະ ການແກຸ້ໄຂ
16.ເອກະສານຊຸ້ອນທຸ້າຍ
17.ບົດບັນຍັດສ ດທຸ້າຍ





4 ຂັັ້ນຕອນໃນການອະ ນ ມັດໂຄງ ການ

ການອະ ນ ມັດໂຄງ ການ
ກະຊວງ ການຕ່າງ ປະເທດ ເມືີ່ອໄດຸ້ ຮັບໜັງ ສືສະເໜ ຂ ອະ
ນ ມັດໂຄງ ການຈາກ ກະຊວງ ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຄົບຖຸ້ວນແລຸ້ວ
ຕຸ້ອງ ດ າເນ ນການຄົັ້ນ ຄວຸ້າ ນ າສະເໜ ຂັັ້ນເທິງ ເພືີ່ອອອກ
ຂ ໍ້ຕົກ ລົງອະນ ມັດຮັບເອົາໂຄງ ການ ຢ່າງ ຊຸ້າສ ດບ ໍ່ ໃຫຸ້ ເກ ນ
10-15 ວັນລັດຖະການ

ຜ່ານ ຮ່າງ MOU ຂັັ້ນສູນກາງ
• ກະຊວງ ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຕຸ້ອງສົມທົບກັບອົງ ການ NGO ເປີດກອງ ປະຊຸມຜ່ານຮ່າງ MOU ເບືັ້ອງ 

ຕົັ້ນ ທ ີ່ໄດຸ້ຮັບຈາກ ແຂວງ ພາຍ ໃນ 15 ວັນລັດຖະການ ໂດຍ ມ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງ
• ຈາກນັັ້ນ ອົງ ການ NGO ແລະ ກະຊວງ ກ່ຽວຂຸ້ອງ ມ ເວລາ 15 ວັນລັດຖະການ ໃນການ

ປັບປ ງຮ່າງ MOU ຄືນ ຕາມຄ າເຫັນຂອງກອງປະຊຸມ.
• ກະຊວງ ກ່ຽວຂຸ້ອງ ເຮັດໜັງ ສືເຖິງ ກະຊວງ ການຕ່າງ ປະເທດ ເພືີ່ອຂ ອະນ ມັດຮັບເອົາໂຄງ ການ

ຜ່ານຮ່າງ MOU ຂັັ້ນທຸ້ອງ ຖິີ່ນ
• ໃຫຸ້ ຖືເອົາມືັ້ຈັດກອງ ປະຊຸມ ຜ່ານຮ່າງ MOU ເບືັ້ອງ ຕົັ້ນ ຢູ່ຂັັ້ນທຸ້ອງ ຖິີ່ນເປັນມືັ້ທ າອິດ ໃນຂະບວນການພິຈາລະນາ ອະນ ມັດ

ໂຄງ ການ ໂດຍ ມ ພະແນກການຕ່າງ ປະເທດ, ພະແນກການກ່ຽວຂຸ້ອງ, ເມືອງ ແລະ NGOເຂົັ້າຮ່ວມກອງ ປະຊຸມ.
• ອົງ ການ NGO ແລະ ທຸ້ອງ ຖິີ່ນມ ເວລາຝ່າຍ ລະ 15 ວັນລັດຖະການ, ໃນການປັບປ ງ MOU ເບືັ້ອງ ຕົັ້ນຄືນ
• ພາຍ ຫ ັງ ທ ີ່ໄດຸ້ຮັບການປັບປ ງຂອງ ຝ່າຍ ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນແລຸ້ວ ຂັັ້ນເມືອງ ເຮັດໜັງ ສື ສະເໜ ຫາຂັັ້ນແຂວງ

ເພືີ່ອຂ ຮັບເອົາໂຄງ ການ.
• ພະແນກ ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຂອງຂັັ້ນແຂວງ ຕຸ້ອງສົມທົບກັບພະແນກການຕ່າງ ປະເທດກວດ ກາເບິີ່ງ ຮ່າງ MOU ເບືຶັ້ອງ ຕົັ້ນຄືນ ແລຸ້ວ

ນ າສະເໜ ຫາ ທ່ານຮອງເຈົັ້າແຂວງ ຜູຸ້ ຊ ັ້ ນ າວຽກ ງານຄ ຸ້ມຄອງ ອົງ ການ NGOພາຍ ໃນ 15 ວັນລັດຖະການ

ການເກັບ ຂ ໍ້ ມູນ
ການເກັບຂ ໍ້ມູນ ແມ່ນຈະບ ໍ່ມ ການກ ານົດເວລາ, ຈະໄວ
ຫ ື ຊຸ້າ ຂຶັ້ນກັບການປະສານງານ ແລະ ເຮັດວຽກ ຮ່ວມ
ກັນ ລະຫວ່າງ ອົງ ການ INGO ແລະ ຄູ່ ຮ່ວມງານທ ີ່ 
ກ່ຽວຂຸ້ອງ ລວມທັງການຮ່າງ MOU ເບືັ້ອງ ຕົັ້ນ



ເລ ີ່ມ

ສິັ້ນສ ດ

ໜັງສືແຈຸ້ງ ຈາກ
ອ ສບລ

ຈັດກອງ ປະຊຸມ
ອສບລ+ທຸ້ອງ ຖິີ່ນ

ໜັງ ສືຈາກເມືອງ ເຖິງ 
ພະແນກການຄູ່ ຮ່ວມງານ

ໜັງ ສື ຈາກພະແນກ  
ເຖິງ ການນ າແຂວງ

ໜັງ ສືຈາກການນ າ
ແຂວງ ເຖິງ ກະຊວງ ຄູ່ 

ຮ່ວມງານ
ໜັງ ສືຄູ ຮ່ວມງານເຖິງ

ກະຊວງ ການຕ່າງ ປະເທດ
ກະຊວງ ການຕ່າງ ປະ
ເທດອອກ ຂ ໍ້ຕົກລົງ

ອ ສບ ລ ກັບ ຄູ່ ຮ່ວມ 
ງານ ຫ ັກ ເຊັັ້ນ MOU









70%

30%

ກິດຈະກ າ ບ ລິຫານ





ການຮັບເອົາທຶນຂອງ ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິທິຂອງລາວ
• ປະຕິບັດຕາມຂ ໍ້ແນະນ າ ເລກທ  4289/ຕປທ.ຈສກ, ລົງວັນທ  22 ມິຖຸນາ 2018  ວ່າດຸ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດມາດຕາ 55 ວັກສອງ ຂອງດ າລັດວ່າດຸ້ວຍສະມາຄົມ ກ່ຽວກັບ ການອະນ ມັດໃຫຸ້ສະມາຄົມ ແລະ 
ມູນນິທິ ຮັບເອົາທຶນ, ຊັນສິນ ແລະ ຊ່ຽວຊານ ຈາກຕ່າງປະເທດ ຄື:

✓ ການຮັບເອົາທຶນ, ຊັບສິນ ທ ີ່ມ ມູນຄ່າຫ າຍກວ່າ 500 ລຸ້ານກ ບ: ສະມາຄົມ ຫ ື ມູນນິທິ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຂ ການ
ອະນ ມັດຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກ ຄືປະຕິບັດຕາມດ າລັດ 013/ນຍ, ລົງວັນທ  08 ມັງກອນ 
2010;

✓ ການຮັບເອົາທຶນ, ຊັບສິນ ທ ີ່ມ ມູນຄ່າ 500 ລຸ້ານກ ບ ລົງມາ : ສະມາຄົມ ຫ ື ມູນນິທິ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕຸ້ອງຍືີ່ນ
ເອກະສານຂ ການອະນ ມັດຫາ ກະຊວງ ຕປທ ໂດຍກົງ. ທຶນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຕຸ້ອງຜ່ານການເຫັນດ ຈາກ
ກະຊວງ/ຂະແໜງການທ ີ່ກ່ຽວຂຸ້ອງ (ອົງການທ ີ່ອະນ ມັດສຸ້າງຕັັ້ງສະມາຄົມ) ໂດຍສອດຄອງກັບບົດສະເໜ 
ແຜນງານ, ໂຄງການ ຫ ື ກິດຈະກ າ ແລຸ້ວແຈຸ້ງໃຫຸ້ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ຊາບ
ພາຍໃນ 10 ວັນ.



ຜົນຂອງ
ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ 

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ກັບ ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ   
ທ ີ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ (ອສບລ) ຄັັ້ງທ  IV 
ທ ີ່ ສູນ ICTC, 13-14 ກັນຍາ 2022



ຂ ໍ້ມູນທົົ່ວໄປ



ບັນດາຫົວຂ ໍ້ປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມ



ຂ ໍ້ສະເໜ ຈາກພາກລັດ



ຂ ໍ້ສະເໜ ຈາກ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ (ລວມ ອສບລ) 



ຜົນຂອງກອງປະຊຸມ



ຂອບໃຈ




