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PISCCA 2022-2023 
ປະກາດຮັບສະໝັກໂຄງການ 2023  

PISCCA ຫຍ ໍ້ມາຈາກ Projets innovants de la société civile et coalitions d'acteurs (ກອງທຶນສ າລັບໂຄງການທ ີ່
ສ້າງສັນຂອງອົງການຈດັຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ກ ຸ່ມພັນທະມິດທ ີ່ເຄ ີ່ອນໄຫວກິດຈະກ າທາງສັງຄົມ).  
ເປັນແຜນງານທຶນຊຸ່ວຍເຫ  ອຈາກສະຖານທູດຝຣັັ່ງ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ໃຫ້ແກຸ່ບນັດາອົງການຈດັຕັັ້ງທາງສັງຄົມຂອງລາວ.  
PISCCA ມ ເປ ົ້າໝາຍສະໜັບສະໜູນໂຄງການຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂ ໍ້ລິເລ ີ່ມໃນການພັດທະນາ ທ ີ່ສາມາດປະກອບສຸ່ວນເສ ມສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກຸ່ອົງການຈດັຕັັ້ງທາງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສົັ່ງເສ ມສິດທິທາງສັງຄົມ, ທາງເສດຖະກິດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ.     

ເປດີຮບັສະໝັກໂຄງການພັດທະນາກະສິກ າແບບຍ ນຍງົ ຈົນເຖງິວນັທ  13/01/2023. 

1. ເປ ົ້າໝາຍຫ ກັຂອງ PISCCA  
 

- ປະກອບສຸ່ວນເຂົັ້າໃນເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. 
- ປັບປ ງເງ ີ່ອນໄຂຊ ວິດການເປັນຢູູ່ຂອງປະຊາຊົນທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດ. 
- ສົັ່ງເສ ມບັນດາຂ ໍ້ລິເລ ີ່ມຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ເສ ມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ. 
- ສົັ່ງເສ ມການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງຊາວໜ ຸ່ມ ແລະ ແມຸ່ຍິງ ໃນການອອກແບບໂຄງການ ລວມທັງ ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັໂຄງການ.  
- ຊຸກຍູ້ສົັ່ງເສ ມການສ້າງເຄ ອຂຸ່າຍ ແລະ ການປະສານງານ ລະຫວຸ່າງ ຜູເ້ຄ ີ່ອນໄຫວກິດຈະກ າຢູູ່ພາກສະໜາມ. 

ໃຫ້ບູລິມະສິດແກຸ່ປະຊາຊົນທ ີ່ມ ຄວາມສຸ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດທ ີ່ສ ດ  

ສະຖານທູດຝຣັັ່ງ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ຕ້ອງການພັດທະນາຫ ັກການການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງທ ກພາກສຸ່ວນໃນສັງຄົມ, ການບ ໍ່ຈ າແນກ, 
ການບ ໍ່ດູຖູກດູມິີ່ນ ຫ   ລັງກຽດ, ຄວາມສະເໝ ພາບ ແລະ ຄວາມເປັນທ າ ໂດຍໃຫ້ບູລິມະສິດແກຸ່ກ ຸ່ມຄົນທ ີ່ມ ຄວາມສຸ່ຽງ ແລະ ດ້ອຍໂອ 

ກາດທ ີ່ສ ດ ໂດຍສະເພາະ ແມຸ່ຍິງ, ຊາວໜ ຸ່ມ, ເດັກນ້ອຍ, ປະຊາຊົນເຂດຊົນນະບດົຫຸ່າງໄກສອກຫ  ກ, ກ ຸ່ມຊົັ່ນເຜົັ່າ, ກ ຸ່ມຜູ້ຍົກຍ້າຍຖິີ່ນ
ຖານ, ກ ຸ່ມຄົນທ ີ່ຕິດເຊ ັ້ອພະຍາດ, ກ ຸ່ມຄົນພິການທາງກາຍ ຫ   ທາງຈິດ. PISCCA ແນໃສຸ່ສົັ່ງເສ ມຂ ໍ້ລິເລ ີ່ມຂອງກ ຸ່ມຄົນທ ີ່ມ ຄວາມສຸ່ຽງ 
ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ຫ   ຂ ໍ້ລິເລ ີ່ມເພ ີ່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງກ ຸ່ມຄົນດັັ່ງກຸ່າວ ເພ ີ່ອຊຸກຍູ້ສົັ່ງເສ ມການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງພວກເຂົາ ຫ   ຜູ້ຕາງໜ້າ
ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກຸ່ພວກເຂົາໃຫ້ສາມາດຊຸ່ວຍເຫ  ອຕົວເອງໄດ້. 

ສົັ່ງເສ ມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊາວໜ ຸ່ມ  

ສາມະຄົມທ ີ່ມ ຍ ດທະສາດດ້ານ « ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ » ແລະ ມ ໂຄງການທ ີ່ປະກອບສຸ່ວນໃນການສົັ່ງເສ ມການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມດ້ານເສດຖະ 

ກິດ-ສັງຄົມ ຂອງແມຸ່ຍິງ ແລະ/ຫ   ການເພ ີ່ມທະວ ການເຂົັ້າເຖິງສິດທິຂອງພວກເຂົາ ຈະໄດ້ຮັບບູລິມະສິດ.  
ນອກຈາກນ ັ້ ໃນຂັັ້ນຕອນການຄດັເລ ອກນັັ້ນ ຈະໃຫ້ບູລິມະສິດແກຸ່ໂຄງການທ ີ່ເນັັ້ນການມ ສຸ່ວນຮຸ່ວມຂອງຊາວໜ ຸ່ມໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິ 
ບັດກດິຈະກ າ (ເຊັັ່ນ ນກັສຶກສາ, ອາສາສະໝັກ, ຜູ້ປະກອບອາຊ ບໜ ຸ່ມນ້ອຍ) ຫ   ໂຄງການທ ີ່ສະເໜ ກິດຈະກ າແນໃສຸ່ຊາວໜ ຸ່ມເປັນຜູ້ໄດ້

ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫ ັກ.  

ໂຄງການຈະຕ້ອງກ ານົດຈ ານວນກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍຢູ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເກບັກ າຂ ໍ້ມູນຢູ່າງລະອຽດ ກຸ່ຽວກັບເພດ, ອາຍ  ແລະ ອ ີ່ນໆ.   
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2. ຂງົເຂດການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັໂຄງການ  

 

ທ ກໂຄງການທ ີ່ສະເໜ ມາຕ້ອງຢູູ່ໃນ ໜ ີ່ງ ຫ   ຫ າຍຂົງເຂດ ດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້ :  
- ການພັດທະນາການເຮັດກະສິກ າແບບຍ ນຍົງ. 
- ການຄ ້ມຄອງປູ່າໄມ້ ແລະ ເຄ ີ່ອງປູ່າຂອງດົງ ແບບຍ ນຍົງ. 
- ເພ ີ່ມທະວ ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ຄ ນນະພາບຂະແໜງກະສິກ າ.  
- ການເຮັດກະສິກ ານິເວດທ ີ່ມ ປະສິດທິພາບ ແລະ ຍ ນຍົງ ທ ີ່ສົັ່ງຜົນກະທົບທາງບວກດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. 
- ການເຮັດກະສິກ າແບບຍ ນຍົງ ມ ຄວາມທົນທານຕ ໍ່ສະພາບການປູ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດ ແລະ ທ ກພາກສຸ່ວນໃນສັງຄົມມ 

ສຸ່ວນຮຸ່ວມ  
- ແນວທາງແບບປະສົມປະສານ, ເປັນລະບົບ ແລະ ມ ສາຍພົວພັນກັນ ລະຫວຸ່າງ ສ ຂະພາບສັດ ສ ຂະພາບສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ ຂະ 

ພາບຄົນ ໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ (ແນວທາງສ ຂະພາບໜຶີ່ງດຽວ ຫ   One Health).  
- ການຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງອົງການຈດັຕັັ້ງທາງສັງຄົມທ ີ່ຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາໃດໜ ີ່ງໃນຂົງເຂດທ ີ່ລະບ ຂ້າງ

ເທິງນ ັ້. 
 

3. ເງ ີ່ອນໄຂການສະໝກັຂ ທນຶຊຸ່ວຍເຫ  ອ 

 

ອົງການຈດັຕັັ້ງທ ີ່ສາມາດສະເໜ ຂ ທຶນຊຸ່ວຍເຫ  ອຕ້ອງມ ເງ ີ່ອນໄຂດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້ : 
- ຕ້ອງເປັນສະມາຄົມທ ີ່ບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ (NPA) ທ ີ່ຈົດທະບຽນແລວ້ ຫ   ກ າລງັລ ຖ້າຈົດທະບຽນ ຢູ່າງຖ ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ

ລາວ (ໃນກ ລະນ ທ ີ່ກ າລັງລ ຖ້າຈົດທະບຽນ, ເງນິຊຸ່ວຍເຫ  ອຈະຖ ກໂອນໃຫ້ NGO ທ ີ່ເປັນຄູຸ່ຮຸ່ວມມ  ໂດຍຜຸ່ານການເຫັນດ ຂອງ
ສະມາຄົມທ ີ່ຖ ກຄັດເລ ອກໃຫ້ທຶນຊຸ່ວຍເຫ  ອ). 

- ສະມາຄົມອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄມົທ ີ່ມ ອົງການຈດັຕັັ້ງໜ ີ່ງເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຮັບທຶນຊຸ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ນ າພາໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ 

- ມູນນ ທິ.    
- ພັນທະມິດຂອງອົງການຈດັຕັັ້ງທາງສັງຄົມທ ີ່ເຮັດໜ້າທ ີ່ໃຫ້ຄ າປຶກສາແກຸ່ສະມາຄົມທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ມ ອົງການຈດັຕັັ້ງໃດໜ ີ່ງເປັນຜູ້

ຕາງໜ້າຮັບທຶນຊຸ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ນ າພາໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັ.  

ໂຄງການທ ີ່ສາມາດສະເໜ ຂ ທຶນຊຸ່ວຍເຫ  ອຕ້ອງມ ເງ ີ່ອນໄຂດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້ : 
- ໂຄງການຕ້ອງຢູູ່ໃນ ຢູ່າງໜ້ອຍ ໜ ີ່ງໃນຂົງເຂດທ ີ່ລະບ ໃນຂ ໍ້ 2.  
- ເງິນຊຸ່ວຍເຫ  ອທ ີ່ສະເໜ ຂ  ຕ້ອງຢູູ່ລະຫວຸ່າງ ຕ ໍ່າສ ດ 100 ລ້ານ ກ ບ ຫາ ສູງສ ດບ ໍ່ເກ ນ 500 ລ້ານ ກ ບ. 
- ງົບປະມານລາຍຈຸ່າຍສ າລັບບ ກຄະລາກອນ ແລະ ບ ລິຫານ (ໝາຍເຖິງ ຄຸ່າໃຊ້ຈຸ່າຍໃນການບ ລິຫານໂຄງການທ ີ່ອົງການຈດັຕັັ້ງ

ທາງສັງຄົມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ) ຕ້ອງບ ໍ່ເກ ນ 30% ຂອງງົບປະມານທັງໝົດ. 
- ໂຄງການຈະຕ້ອງຖ ກຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັນັບແຕຸ່ເດ ອນມ ນາ 2023 ເປັນຕົັ້ນໄປ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ ສູງສ ດບ ໍ່ເກ ນ 12 ເດ ອນ. ອົງ

ການຈດັຕັັ້ງທ ີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊຸ່ວຍເຫ  ອ PISCCA ໃນປີ 2022 ສາມາດສະເໜ ຂ ຕ ໍ່ໂຄງການໄລຍະສອງ ຫ   ສະເໜ ໂຄງການໃໝຸ່
ໄດ້.  

- ກິດຈະກ າຂອງໂຄງການບ ໍ່ສາມາດເນັັ້ນໃສຸ່ແຕຸ່ການຈດັງານສະເພາະໃດໜຶີ່ງ ທ ີ່ບ ໍ່ມ ຈ ດປະສົງດ້ານສັງຄມົ ຫ   ດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ 
(ຕົວຢູ່າງ : ກອງປະຊຸມ ແລະ ອ ີ່ນໆ) ແລະ ຕອ້ງບ ໍ່ແມຸ່ນວຽກງານດ້ານມະນ ດສະທ າ ແລະ/ຫ   ວຽກງານສ ກເສ ນ. 

- ຕ້ອງເປັນໂຄງການພັດທະນາຢູ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດນ າໃຊ້ເງນິຊຸ່ວຍເຫ  ອເຂົັ້າໃນການຈດັຊ ັ້ອ ປະກອນຕຸ່າງໆ ຫ   ນ າໃຊ້ເຂົັ້າໃນ
ວຽກງານສະເພາະໃດໜຶີ່ງ (ທຶນການສຶກສາ, ການເຊ ັ້ອເຊ ນ, ພາລະກດິຂອງຊຸ່ຽວຊານ, ການສະໜັບສະໜນູດ້ານໂລຈ ສຕິກ).  

- ການສະເໜ ຂ ທຶນຕ້ອງປະກອບເອກະສານ ແລະ ຂ ໍ້ມູນ ຢູ່າງຄົບຖ້ວນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ.  
 

ໂຄງການໃດທ ີ່ບ ໍ່ສອດຄຸ່ອງກບັເງ ີ່ອນໄຂທງັໝດົທ ີ່ກຸ່າວມາຂາ້ງເທງິນ ັ້ ຈະຖ ກປະຕເິສດ. 
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4. ການຄດັເລ ອກ ແລະ ການຈດັຕັັ້ງປະຕບິດັ  

 

ການຄດັເລ ອກໂຄງການ 

ຄະນະກ າມະການຈະຄດັເລ ອກເອົາໂຄງການ ໂດຍອ ງໃສຸ່ເງ ີ່ອນໄຂດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້ :  

- ໂຄງການສາມາດປະກອບສຸ່ວນໃນເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ.
- ກິດຈະກ າທ ີ່ສະເໜ ມາມ ລັກສະນະສ້າງສັນ ແລະ ສາມາດສ້າງຜົນປະໂຫຍດໄດ້.
- ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມສອດຄຸ່ອງຂອງໂຄງການກັບເຂດເປ ົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ, ກັບກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍທ ີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

ແລະ ກດິຈະກ າຂອງຄູຸ່ຮຸ່ວມພັດທະນາອ ີ່ນໆ.
- ຜົນທ ີ່ຄາດວຸ່າຈະໄດ້ຮັບຈາກການໃຫ້ທຶນຊຸ່ວຍເຫ  ອ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກຸ່ອົງການຈັດຕັັ້ງ ແລະ/ຫ   ຊຸມຊນົທ ີ່ໄດ້ຮັບ

ຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການ.
- ການກ ານດົເອົາແນວຄວາມຄິດດ້ານບດົບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຊາວໜ ຸ່ມເຂົັ້າໃນໂຄງການ. 
- ການກ ານດົເອົາບັນຫາດ້ານການປູ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ສິດທິທາງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ເຂົັ້າໃນໂຄງການ. 
- ການຮຸ່ວມໃຫ້ທຶນຊຸ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ຄວາມມ ້ງໝັັ້ນຂອງຄູຸ່ຮຸ່ວມມ .  
- ຄວາມສອດຄຸ່ອງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ການເງນິຂອງໂຄງການ. 
- ຄວາມຍ ນຍົງຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງທ ີ່ໃຫ້ການການສະໜັບສະໜນູ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງຂອງໂຄງການ.

ຖ້າຫາກໂຄງການມ ຄວາມສອດຄຸ່ອງກັບວຽກງານທ ີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊຸ່ວຍເຫ  ອຈາກການຮຸ່ວມມ ຂອງຝຣັັ່ງ ຍິີ່ງເປັນຂ ໍ້ດ .  
ເຈົັ້າຂອງໂຄງການອາດຈະຖ ກເຊ ນໃຫ້ມານ າສະເໜ ໂຄງການຂອງຕົນຕ ໍ່ໜ້າຄະນະກ າມະການຄດັເລ ອກ ຊ ີ່ງປະກອບມ ບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຄູຸ່
ຮຸ່ວມມ ພັດທະນາ.  

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 

ຈະມ ການເຊັນສັນຍາຊຸ່ວຍເຫ  ອ ລະຫວຸ່າງ ສະຖານທູດຝຣັັ່ງ ແລະ ອົງການຈດັຕັັ້ງທ ີ່ຖ ກຄັດເລ ອກ. 
ສັນຍາຊຸ່ວຍເຫ  ອດັັ່ງກຸ່າວ ຈະກ ານດົຮູບແບບ ແລະ ລະບຽບການ ກຸ່ຽວກັບ ການໂອນເງນິຊຸ່ວຍເຫ  ອ ແລະ ບດົລາຍງານການນ າໃຊ້ທຶນ. 

 

5. ເອກະສານສະເໜ ຂ ທນຶຊຸ່ວຍເຫ  ອ   

 

ກະລ ນາຕ ີ່ມແບບຟອມສະໝັກດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ພ້ອມປະກອບເອກະສານດັັ່ງຕ ໍ່ໄປນ ັ້ : 
☐ ໃບຢັົ້ງຢືນການຈດົທະບຽນ ຫ   ໃບຢັົ້ງຢືນການສະເໜ ຂ ຈົດທະບຽນ. 
☐ ບົດລາຍງານກດິຈະກ າ ແລະ ການເງິນ ຖ້າມ . 
☐ ເອກະສານອ ີ່ນໆທ ີ່ສາມາດສະໜັບສະໜນູໃຫ້ແກຸ່ການສະໝັກໂຄງການ.

ທ ກເອກະສານຕ້ອງຂຽນເປັນພາສາອງັກດິ. 

ກະລ ນາປະກອບເອກະສານໃຫ້ຄົບຖ້ວນ (ຟອມສະໝັກເປັນຟາຍ Word ສຸ່ວນເອກະສານອ ີ່ນໆເປັນຟາຍ PDF) ແລະ ສົັ່ງທາງອ ເມວ 

ໂດຍໃຫ້ໃສຸ່ຫົວຂ ໍ້ອ ເມວວຸ່າ « PISCCA ຊ ີ່ຂອງອົງການຈດັຕັັ້ງ » : piscca.vientiane-amba@diplomatie.gouv.fr. 

ພາຍຫ ັງທ ີ່ສົັ່ງແລ້ວ ທຸ່ານຈະໄດ້ຮັບອ ເມວຕອບກັບເພ ີ່ອຢັົ້ງຢືນວຸ່າໄດ້ຮັບເອກະສານແລ້ວ. 

ເອກະສານທ ີ່ບ ໍ່ຄບົຖວ້ນ ຫ   ໄດ້ຮບັຫ ງັວນັທ  13 ມງັກອນ 2023 ຈະຖ ກປະຕິເສດໂດຍອດັຕະໂນມດັ.  
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