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SDC ແມ່ນ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງສະວິດເຊີແລນ ພາຍໃຕ້ການຄຸມ
້ ຄອງຂອງ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຫ່ງສະຫະພັນທະລັດ ສະວິດເຊີແລນ.
ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບ ຫ້ອງການສະຫະພັນອື່ນໆ, SDC ມີພາລະໜ້າທີ່
ປະສານງານ ກິດຈະກໍາຮ່ວມມືໂດຍລວມ ໃນບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ,
ການຮ່ວມມືກັບ ສະຖາບັນຮ່ວມມືຫາຼ ຍຝ່າຍ, ການຮ່ວມມືກັບ ພາກພື້ນ
ເອີຣົບຕາເວັນອອກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ດ້ານມະນຸດສະທໍາ ໂດຍ ສະຫະພັນທະລັດ
ສະວິດເຊີແລນ.
ໃນຖານະເປັນຜູມ
້ ີບົດບາດ ມາເປັນໄລຍະຍາວນານໃນ ພາກພື້ນແມ່ນໍ�າຂອງ,
SDC ແນໃສ່ ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ,
ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ຍືນຍົງ ກໍຄື
ສົ່ງເສີມການປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ. SDC
ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກສະໜັບສະໜູນພາກລັດຖະບານ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະບານ ໃນປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມາ ແລະ
ຫວຽດນາມ (ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ ປະເທດ CLMV) ເພື່ອໃຫ້ກ້າວສູ່
ຄູຮ
່ ່ວມງານທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ອໍານາດພາຍໃນປະຊາຄົມ ອາຊຽນ.
ຫ້ອງການຮ່ວມມືຂອງສະວິດ ແລະ ກົງສູນປະຈໍາລາວ ຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຕັ້ງແຕ່ປີ 2006, ໂດຍ ມີ ພາລະໜ້າທີ່ ປະສານງານ ການຮ່ວມມື ຂອງ ສະວິດ
ໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ�າຂອງ ແລະ ແຜນງານໃນ ສປປ ລາວ.

SDC ໃນພາກພືນ
້ ແມ່ນາໍ� ຂອງ
ແຜນງານພາກພືນ
້ ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາທີມ
່ ີຄວາມສໍາຄັນລະດັບພາກພືນ
້
ເຊິງ່ ບໍສ
່ າມາດຈະແກ້ໄຂໄດ້ໂດຍປະເທດໃດປະເທດໜຶງ່ ພຽງຜູດ
້ ຽວ.
ບັນດາແຜນງານພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນສະໜັບສະໜູນ ສະຖາບັນຕ່າງໆເຊັ່ນ ອົງການ
MRC, RECOFTC, ພ້ອມທັງ ສະໜັບສະໜູນແຜນງານລິເລີມ
່ ພາກພືນ
້
ກ່ຽວກັບ ການຍ້າຍຖິນ
່ ຖານ, ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ການປົກຄອງທີດ
່ ນ
ິ .
ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນລະດັບພາກພືນ
້ CLMV ແມ່ນໄດ້ລວມເຂົາ້ ກັບ
ແຜນງານປະເທດຂອງ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໂດຍການດໍາເນີນງານ ໃນ 3
ຂະແໜງການສະໜັບສະໜູນລະດັບປະເທດ ເພືອ
່ ຮັບປະກັນຄວາມຕໍເ່ ນືອ
່ ງ ກໍຄື
ການເພີມ
່ ເສີມໃຫ້ກັນ ແລະ ການຮ່ວມມືປະສົມປະສານກັນ
ຂອງຂົງເຂດແຜນງານຕ່າງໆ.
ກິດຈະກໍາຂອງ SDC ທັງໝົດລວມມີ
ຂົງເຂດວຽກງານທີພ
່ ວ
ົ ພັນກັບຫຼາຍຂະແໜງການ ເຊັ່ນ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ,
ການປົກຄອງ ແລະ ການປັບຕົວເຂົາ້ ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ (climate
change adaptation ຫຼື CCA) ແລະ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ
(disaster risk reduction ຫຼື DRR).

SDC ໃນ ສປປ ລາວ
ເປົ້າໝາຍລວມຂອງ SDC ແມ່ນເພື່ອປະກອບສ່ວນຕໍ່ການສ້າງສັງຄົມທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ຜ່ານການພັດທະນາທີ່ສະເໝີພາບ ແລະ ຍືນຍົງ ແລະ
ການປົກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ. ທັງໝົດນັ້ນ ກໍເພື່ອ ໃຫ້ ສະວິດເຊີແລນ
ປະກອບສ່ວນຕໍ່ ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາຢ່າງທົ່ວເຖິງ
ແລະ ສະເໝີພາບໃນ ສປປ ລາວ.
SDC ຕັ້ງໜ້າສະໜັບສະໜູນ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານລາວ
ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ເພື່ອຫລຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ໂດຍ ຜ່ານ 3
ຂະແໜງການສະໜັບສະໜູນຄື:
ໃນ ຂະແໜງການສະໜັບສະໜູນ ການປົກຄອງ ແລະ
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງ, SDC ໄດ້ສຸມແຜນງານຂອງຕົນ
ເຂົ້າໃສ່ການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ
ໃນການບໍລິການພາກລັດຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ມີໄຫວພິບຕໍ່ ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ
ດ້ອຍໂອກາດ,
ເພື່ອນັບມື້ໃຫ້ພົນລະເມືອງສາມາດປະກອບສ່ວນວາງແນວທາງນະໂຍບາຍແບບມີສ່ວ
ນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ
ໃຫ້ອົງການລັດຖະບານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສໍາລັບການກະທໍາຂອງຕົນ.
ໃນຂະແໜງການ ກະສິກາໍ ແລະ ການຄໍ�າປະກັນສະບຽງອາຫານ,
ຂົງເຂດສະໜັບສະໜູນຫຼັກ ແມ່ນການປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານອາຫານ,
ການປູກຈີດສໍານຶກດ້ານໂພຊະນາການ, ຄວາມທົນທານ, ການເພີ່ມລາຍໄດ້ ແລະ
ຄວາມສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມທີ່ດິນກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ
ຊັບພະຍາກອນນໍ�າສໍາລັບ ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ.
ໃນຂະແໜງການສະໜັບສະໜູນ ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ
ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ຄວາມພະຍາຍາມຂອງແຜນງານຈະ ສ້າງໂອກາດໃຫ້ຜູ້ຍິງ
ແລະ ຜູ້ຊາຍ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ມາຈາກກຸ່ມດ້ອຍໂອກາດ,
ໃຫ້ພັດທະນາທັກສະທີ່ດີກວ່າ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ
ເຮັດວຽກໃຫ້ຕົນເອງ-ເປັນເຈົ້າຕົນເອງຢ່າງໄດ້ໝາກຜົນ ກໍຄື ມີກຽດ.
ການມີສວ
່ ນຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ ຈະຮັບປະກັນວ່າ ທັກສະ ແລະ
ວຽກງານເຫຼົ່ານີ້ ຈະຍັງເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບ ຜູ້ຈ້າງງານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ.
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ການປົກຄອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພົນລະເມືອງ

ກະສິກໍາ ແລະ ການຄໍາ� ປະກັນສະບຽງອາຫານ

ກອງທຶນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ: (12/2016-06/2021, CHF
17,800,000). ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ທະນາຄານໂລກ ຕໍ່ ກອງທຶນ ແມ່ນ
ແນໃສ່ ເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການຕາງໜ້າຂອງປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ
ໃນໄລຍະການວາງແຜນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການລົງທຶນພາກລັດ ແລະ
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນ ເພື່ອ ດໍາເນີນ
ແລະ ສະໜອງການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້.

ສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນ ສປປ ລາວ:
(03/2017-12/2020, CHF 5,100,000). ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ອົງການ
Helvetas ແລະ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາພາກເໜືອ ພາຍໃຕ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມ້, ໂຄງການແມ່ນ ສະໜັບສະໜູນ
ຍຸດທະສາດປະຕິຮູບການສຶກສາຂອງຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້
(2008-2020). ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ທັງ ຫ້າ
ມີການປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດ້ານຄຸນນະພາບໃນການສຶກສາ ເປັນກ້າວໆ
ເພື່ອຮັບປະກັນ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ມີທັກສະຄວາມອາດສາມາດ
ທີ່ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຂະແໜງການກະສິກໍາ
ແບບຕະຫຼາດທັນສະໄໝ.

ແຜນງານປັບປຸງບູລະນະການປົກຄອງແຫ່ງຊາດ ສປປ ລາວ ແຜນງານປັບປຸງການປົກຄອງເພື່ອການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມ:
(08/2017-07/2021, CHF 4,000,000). ໂດຍຮ່ວມກັບ ກະຊວງພາຍໃນ
ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການ UNDP, ໂຄງການ ແນໃສ່
ສະໜັບສະໜູນເຈດຈໍານົງຂອງລັດຖະບານໃນການເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການປົກ
ຄອງພາກລັດຂອງຕົນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້
ເປົ້າໝາຍການສະໜອງການບໍລິການທີ່ດີກວ່າເກົ່າ (ມີຄວາມສະເໝີພາບ,
ມີໄຫວພິບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ) ແລະ ສົ່ງເສີມ
ການປັບປຸງດ້ານການປົກຄອງທີ່ກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່າ
ໂດຍເພີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ.
ຄວາມຮູ້ ເພື່ອການພັດທະນາ: (06/2018-05/2021, CHF 3,100,000).
ໂຄງການທີ່ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ສູນເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ
ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລ ເບີນ, ແມ່ນສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານລາວ
ດ້ວຍ ຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ອຈັດວາງ
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ
ຄວາມຍືນຍົງດ້ານນິເວດວິທະຍາ ພ້ອມທັງສົ່ງເສີມ
ຄວາມເປັນເຈົ້າການຮັບຜິດຊອບຂອງ ຜູ້ຕັດສິນວາງນະໂຍບາຍ.
ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດ
ທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ: (01/2017-03/2022, CHF 5,950,000).
ໂຄງການນີ້ ມີຈຸດປະສົງ ປັບປຸງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຂະບວນການພັດທະນາໃນ
ສປປ ລາວ ໂດຍສຸມໃສ່ 3 ຂົງເຂດວຽກງານຄື:
ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມການດໍາເນີນງານຂອງອົງການເພື່ອສັງຄົມ,
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍົກສູງການສ້າງລັດ
ທີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ. ໂຄງການແມ່ນແຜນງານຮ່ວມຂອງ ສະວິດເຊີແລນ,
ເຢຍລະມັນ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ ເຊິ່ງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ GIZ.

ບໍລິການ-ສົງ່ ເສີມກະສິກໍາຮອບດ້ານ: (12/017-11/2021, CHF 7,400,000).
ໂຄງການນີ້ ປະຕິບັດວິທີການ ຕິດພັນກັບຕະຫຼາດ
ຂອງຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍພາກສ່ວນ ເພື່ອສົ່ງເສີມ
ແລະສ້າງຕັ້ງລະບົບການຂະຫຍາຍອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຫຼາກຫຼາຍ ເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນ ຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກໍາ ເຊິ່ງຈະປັບປຸງ ຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານ
ອາຫານ, ໂອກາດ ແລະ ລາຍໄດ້ ຂອງຊາວກະສິກອນຢູ່ເຂດພູດອຍ ຢ່າງຍຸດຕິທໍາ,
ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍືນຍົງ. ໂຄງການໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດໂດຍ ອົງ ການ
Helvetas/SNV.
ສົ່ງເສີມໂພຊະນາການຂອງຄອບຄົວຊາວກະສິກອນເຂດພູດອຍ:
(07/2020-06/2024, CHF 7,000,000). ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງ
SNV, ໂຄງການປະຕິບັດຕາມ ວິທີການຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງການ ເພື່ອປັບປຸງ
ສະຖານະດ້ານໂພຊະນາການຂອງຊຸມຊົມຊາວກະສິກອນເຂດພູດອຍ
ຜ່ານວິທີການປ້ອນ-ການໃຫ້ອາຫານທີ່ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ,ໂພຊະນາການຂອງຄົວເຮືອນທີ່
ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ການເຂົ້າເຖິງ ສຸຂາອະນາໄມ ແລະ ສຸຂາພິບານທີ່ດີຂຶ້ນ,
ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການ ພ້ອມທັງ
ກອບນະໂຍບາຍຂັ້ນແຂວງ-ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ ເອື້ອອໍານວຍກວ່າເກົ່າ.

ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ
ທັກສະສໍາລັບວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ: (08/2016-12/2021, CHF 7,500,000).
ໂຄງການ, ໂດຍການສະໜອງທຶນຮ່ວມເທົ່າກັນຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ ແລະ
ລັກຊໍາເບີກ, ຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ
LuxDev, ແມ່ນສະໜັບສະໜູນ ເພືອ
່ ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ
ຂະຫຍາຍແຜນງານການພັດທະນາທັກສະໃນຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ການໂຮງແຮມ. ໂຄງການແນໃສ່ ເພີມ
່ ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ
ການເຂົາ້ ຮ່ວມຂອງຊາວໜຸມ
່ ລາວ ຈາກກຸມ
່ ຜູດ
້ ້ອຍໂອກາດ
ເພືອ
່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານການທ່ອງທ່ຽວ.

ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການບໍລິການສົ່ງເສີມການຈັດຫາງານ:
(08/2019-07/2023) CHF 8,6100,000. ໂດຍການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດຂອງ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,
ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ສະວິດຄອນແທັກ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລວິທະຍາສາດ
ແລະ ສິລະປະລູເຊີນ, ໂຄງການ ແມ່ນ ສະໜັບສະໜູນ
ລະບົບອາຊີວະສຶກສາແບບເຊືອ
່ ມໂຍງ (Integrated Vocational Education
່ ການຈັດຫາງານນອາຊີບ
System ຫຼື IVET) ພ້ອມກັບ ການບໍລິການສົ່ງເສີມ
(Employment Support Services ຫຼື ESS) ເພືອ
່ ນໍາເອົາບຸກຄົນທີທ
່ ຸກຍາກ
ຫຼື ພິການ, ຜູຊ
້ ອກຫາວຽກເຮັດ, ບຸກຄົນດ້ອຍໂອກາດ ແລະ
ກຸມ
່ ຄົນສ່ວນໜ້ອຍອືນ
່ ໆ ໃຫ້ ກັບຄືນມາໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ປະກອບອາຊີບ
ອິດສະລະ ສ້າງລາຍໄດ້ ຫຼື ກັບຄືນເຂົາ້ ລະບົບການສຶກສາ.
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