
ກະຊວງສຶ ກສາທິການ ແລະ
ກິລາ

ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ

ນ າສະເໜີໂດຍ: ທ່ານ ພູວັນ ວົງສຸທິ

ຮອງຫົວໜ້າກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ



I. ສະພາບລວມການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜ
ງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ
II. ລະບຽບການຂ ອະນຸມັດເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ກັບ
ຕ່າງປະເທດແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ
III. ການຮ່າງເອກະສານສັນຍາຮ່ວມມື
IV. ພິທີ ການໃນການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື



I. ສະພາບລວມການພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນ
ຂະແໜງສຶ ກສາທິ ການແລະກິລາ

1. ສັນຍາຮ່ວມມື ໃນຂອບສອງຝ່າຍ.
❖ ດ້ານການສຶ ກສາ
ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ສັນຍາຮ່ວມມື ດ້ານການສຶ ກສາລະດັບລັດຖະບານ ແລະ ລະດັບກະຊວງຕ ່ ກະຊວງ ມີ 25

ປະເທດ (68 ສະບັບ) ທີ່ ໄດ້ລົງນາມ. ສະເພາະໃນປີ 2021, ມີ ສັນຍາຮ່ວມມື ລະດັບກະຊວງທີ່ ໄດ້ຮັບການລົງ
ນາມໃໝ່ຈ ານວນ 02 ສະບັບ. ສ າລັບສະຖາບັນການສຶ ກສາລະດັບມະຫາວິ ທະຍາໄລ ແລະ ວິ ທະຍາໄລຂອງ
ສປປ ລາວ, ປັດຈຸບັນໄດ້ມີ ການພົວພັນຮ່ວມມື ດ້ານວິ ຊາການກັບຫຼາຍມະຫາວິ ທະຍາໄລ ຫຼື ສະຖາບັນການ
ສຶ ກສາຂອງຫຼາຍປະເທດ ເຊິ່ ງໄດ້ເຊັນMoU ຮ່ວມກັນລວມມີ 81 ສະບັບ,ທີ່ ຖື ວ່າຍັງມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້.

❖ ດ້ານກິລາ
ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ ມີ ການຮ່ວມມື ດ້ານວຽກງານກິລາ ມີ ບົດບັນທຶ ກຄວາມເຂົ ້ າໃຈທີ່ ຍັງມີ
ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ 18 ປະເທດ ລວມມີ 12 ສະບັບ ຄື : ອິ ນໂດເນເຊຍ, ສສ.ຫວຽດນາມ, ໄທ, ບຣູໄນ, ມາເລເຊຍ,

ຍີ່ ປຸ່ນ, ສ. ເກົາຫຼີ ແລະ ສ. ກູບາ.



2. ສັນຍາຮ່ວມມື ຫຼາຍຝ່າຍ.

ຂະແໜງການສຶ ກສາແລະກິລາໄດ້ເຂົ ້ າເປັນພາຄີ ກັບອົງການພາກພ້ືນແລະສາກົນທາງດ້ານວຽກງານ
ການສຶ ກສາແລະກິລາທີ່ ມີ ລັກສະນະເປັນການຮ່ວມມື ຫຼາຍຝ່າຍເຊັ່ ນ: ASEAN (ດ້ານການສຶ ກສາ,ກິລາ
ແລະ ວິ ທະຍາສາດ), ASEM, FEALAC, CLMV, GMS, SEAMEO. ນອກຈາກນ້ັນ, ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ
ກິລາ ຍັງມີ ສັນຍາຮັບເອົ າການຊ່ວຍເຫຼື ອເພ່ືອການພັດທະນາຈາກຜູ້ໃຫ້ທື ນສາກົນ ເຊັ່ ນ: EU, ADB,

WorldBank, WFPແລະ UNICEF.

3. ສັນຍາຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີ່ ບ ່ ສັງກັດລັດຖະບານ,ສະມາຄົມແລະ ມູນນິ ທິ .

ປະຈຸບັນ, ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ບ ່ ສັງກັດລັດຖະບານ, ສະມາຄົມ ແລະ ມູນນິ ທິ ມີ ທັງໝົດ 49 ອົງການ ແລະ
73ໂຄງການ ທີ ກ າລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນຂະແໜງການສຶ ກສາທິ ການ ແລະ ກິລາ ເຊິ່ ງລວມມູນຄ່າ
ໂຄງການທັງໝົດ 115, 504, 274.28 ໂດລາສະຫະລັດ(ໜ່ຶງຮ້ອຍສິ ບຫ້າລ້ານຫ້າຮ້ອຍສີ່ ພັນສອງຮ້ອຍເຈັດ
ສິ ບສີ່ ຈຸດຊາວແປດ ໂດລາສະຫະລັດ). ສະເພາະປີ 2021 ກະຊວງ ສສກ ສາມາດເຊັນບົດບັນທຶ ກຄວາມ
ເຂົ ້ າໃຈ ຫຼື ຮັບເອົ າໂຄງການໃໝ່ ໄດ້ທັງໝົດ 25 ໂຄງການ, ລວມມູນຄ່າໂຄງການທັງໝົດ 24, 548,045 ໂດ
ລາສະຫະລັດ (ຊາວສີ່ ລ້ານຫ້າຮ້ອຍສີ່ ສິ ບແປດພັນສີ່ ສິ ບຫ້າ ໂດລາສະຫະລັດ).



II. ລະບຽບການຂ ອະນຸມັດເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື
ກັບຕ່າງປະ ເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ
1. ນິ ຍາມແລະປະເພດຂອງການເຊັນສັນຍາດ້ານການສຶ ກສາແລະກິລາ

ສັນຍາມີ ສອງປະເພດຄື : 

1) ສັນຍາສອງຝ່າຍ: ສັນຍາທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນເພ່ືອການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍລະຫວ່າງຂ້ັນຕ່າງໆຂອງ
ຂະແໜງການສຶ ກສາທິ ການແລະກິລາຂອງສປປລາວກັບຂ້ັນຕ່າງໆຂອງກະຊວງທີ່ ຮັບຜິດຊອບ
ວຽກງານດ້ານການສຶ ກສາແລະກິລາຕ່າງປະເທດຫຼື ກັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນອື່ ນໆ;

2) ສັນຍາຫຼາຍຝ່າຍ: ສັນຍາຫຼື ບົດບັນທຶ ກຄວາມເຂົ ້ າໃຈທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນເພ່ືອການຮ່ວມມື ໃນຂະແໜ
ງການສຶ ກສາທິ ການແລະກິລາກັບຫຼາຍປະເທດ, ຫຼາຍອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ, ຫຼາຍບ ລິ ສັດແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.



2. ລະບຽບການຂ ອະນຸມັດເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື ໃນຂະແໜງສຶ ກສາທິ ການແລະ ກິລາ ມີ ດ່ັງນີ ້ :

ສັນຍາສອງຝ່າຍແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ ແມ່ນມີ ລະບຽບການແລະ ຂ້ັນຕອນທີ່ ຄື ກັນ:

 ຂ້ັນຕອນດ າເນີ ນການ:

▪ ມີ ການເຈລະຈາ,ປຶ ກສາຫາລື ຮ່ວມກັນເພ່ືອຮ່າງເນື ້ ອໃນສັນຍາ
▪ ປະກອບເອກະສານຜ່ານກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດສັງລວມລາຍງານຂ ຄ າເຫັນຈາກທ່ານລມຕ
ແລ້ວນ າສະເໜີຫາກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. (ພາຍໃນ 10 ວັນລັດຖະການ)

▪ ເມື່ ອໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຈຶ່ ງສາມາດເຊັນ
ໄດ້.

▪ ກ ລະນີ ເປັນສັນຍາລະດັບລັດຖະບານແມ່ນຕ້ອງລາຍງານຕ ່ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ .

 ເອກະສານປະກອບ:
• ໜັງສຶ ແຈ້ງຈຸດປະສົງການຮ່ວມມື ຫາກະຊວງສສກໂດຍຜ່ານກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ
• ບົດບັນທຶ ກການສົນທະນາ,ປຶ ກສາຫາລື ແລະອື່ ນໆ
• ບົດວິ ພາກຫຼື ບົດປະເມີ ນຜົນກະທົບການຮ່ວມມື
• ຮ່າງສັນຍາສະບັບພາສາລາວ, ອັງກິດແລະພາສາຂອງປະເທດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຢ່າງລະ 1 ສະບັບ
• ເອກະສານອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.



3. ສັນຍາກັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີ່ ບ ່ ສັງກັດລັດຖະບານ
ຂ້ັນຕອນດ າເນີ ນການ: 
- ອສບລແລະຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເກັບຂ ້ ມູນແລະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນການຮ່າງMoU ເບື ້ ອງຕ້ົນ
- ອສບລແລະຄູ່ຮ່ວມງານຢູ່ຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນສົມທົບກັນເປີ ດກອປະຊຸມຜ່ານຮ່າງMoU ເບື ້ ອງຕ້ົນ
-ພະແນກສສກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງສົມທົບກັບພະແນກການຕ່າງປະເທດແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງນ າ
ສະເໜີຫາຮອງເຈົ ້ າແຂວງເພ່ືອພິຈາລະນາ
- ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດແລະກົມວິ ຊາການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງສົມທົບກັບອສບລເປີ ດກອງປະຊຸມຜ່ານຮ່າງ
MoU ໂດຍການເຂົ ້ າຮ່ວມຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. 
- ອສບລເຮັດໜັງສື ສະເໜີຫາສສກໂດຍຜ່ານກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດເພ່ືອສັງລວມລາຍງານລມຕ
ເພ່ືອມີ ຄ າເຫັນສະເໜີຫາກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. 

- ຈັດພິທີ ເຊັນພາຍໃນ30ວັນຫັຼງຈາກໄດ້ຮັບຂ ້ ຕົກລົງອະນຸມັດຮັບເອົ າໂຄງການຈາກກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດ.

ເອກະສານປະກອບ: 
- ໜັງສື ສະເໜີຈຸດປະສົງການຮ່ວມມື ຈາກອົງການ, ຄ າເຫັນຂອງກົມວິ ຊາການຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ
- ໜັງສື ສະໜັບສະໜູນຈາກອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ
- ຮ່າງMoUເປັນພາສາລາວແລະອັງກິດ
- ໃບອະນຸຍາດປະຕິບັດງານ
- ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນໄລຍະຜ່ານມາ
- ເອກະສານອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ





4. ການສະເໜີຂ ອະນຸມັດຮັບເອົ າທຶນຊ່ວຍເຫຼື ອຈາກຕ່າງປະເທດ ຂອງສະມາຄົມ/ມູນນິ ທິ ແລະ ການຂ ອະນຸມັດ
ໂຄງການ ໃນຂະແໜງສຶ ກສາທິການແລະ ກິລາ (ອີ ງຕາມ ຂ ້ ແນະນ າເລກທີ 004289/ຕປທ.ຈສກ, ລົງວັນທີ 22 
ມິຖຸນາ 2018) ການຮັບເອົ າທຶ ນ/ຊັບສິ ນທີ່ ມີ ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 500.000.000 ກີບສະມາຄົມ/ມູນນິ ທິ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານດ່ັງນີ ້ :

1 ໜັງສື ສະເໜີຂ ອະນຸມັດຮັບເອົ າທຶ ນຈາກຕ່າງປະເທດຂອງສະມາຄົມ/

ມູນນິ ທິ ໂດຍໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກ ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການ ແລະ
ກິລາ

2 ບົດສະເໜີແຜນງານ, ໂຄງການຫຼື ກິດຈະກ າທີ່ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ຈາກ
ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການແລະກິລາແລະອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ
ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ

3 ສ າເນົ າໃບອະນຸມັດສ້າງຕ້ັງສະມາຄົມຫຼື ມູນນິ ທິ
4 ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບທຶ ນແລ້ວ, ສະມາຄົມ/ມູນນິ ທິ ຕ້ອງເຮັດບົດບັນທຶ ກ

ຄວາມເຂົ ້ າໃຈ (MoU) ຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງແລ້ວສະເ
ໜີຂ ອະນຸມັດຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນ າກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

(ເອກະສານປະກອບແມ່ນປະຕິບັດຕາມການປະກອບເອກະສານຂ້າງ
ລຸ່ມ)

ການພິຈາລະນຢ່າງຊ້າສຸດບ ່ ເກີນ15ວັນລັດຖະ
ການນັບແຕ່ມື ້ ໄດ້ຮັບໜັງສຶ ສະເໜີທີ່ ຖື ກຕອງ
ແລະຄົບຖ້ວນຈາກກະຊວງສສກ.

ການຮັບເອົ າທຶ ນ/ຊັບສິ ນທີ່ ມີ ມູນຄ່າໜ້ອຍກວ່າ 500.000.000 ກີບລົງມາສະມາຄົມ/ມູນນິ ທິ ຕ້ອງດ່ັງນີ ້

ສະມາຄົມຫຼື ມູນນິ ທິ ບ ່ ຕ້ອງຍື່ ນເອກະສານຂ ອະນຸມັດຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດແຕ່ຕ້ອງຜ່ານການເຫັນດີ ຈາກກະຊວງສຶ ກ
ສາທິ ການແລະກິລາ .

1 ໜັງສື ສະເໜີຈຸດປະສົງການຮ່ວມມື ຈາກສະມາຄົມ/ມູນນິ ທິ

2 ໜັງສື ຄ າເຫັນຂອງກົມວິ ຊາການ ຫຼື ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ

3 ໜັງສື ສະເໜີຈາກອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ:

• ຫ້ອງການສຶ ກສາທິ ການແລະກິລາ ເມື ອງ
• ພະແນກສຶ ກສາທິ ການແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
• ເຈົ ້ າແຂວງ, ເຈົ ້ າຄອງນະຄອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ

4 ຮ່າງບົດບັນທຶ ກຄວາມເຂົ ້ າໃຈ ເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ
ຢ່າງລະ 1 ສະບັບ

(ຕາມຮູບແບບຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ)

5 ໃບອະນຸມັດສ້າງຕ້ັງສະມາຄົມຫຼື ມູນນິ ທິ
6 ບົດສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ຫຼື ການຊ່ວຍເຫຼື ອໃນໄລຍະ

ຜ່ານມາ
7 ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. (ຖ້າມີ )



5. ການມອບສິ ດໃນການເຊັນສັນຍາ
ພາຍຫັຼງທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຫຼື ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ/ຫ້ອງວ່າການສ ານັກງານນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີ ແລ້ວ, ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງສຶ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີ ສິ ດເຊັນສັນຍາ ຕາມລະບຽບ
ການມອບສິ ດດ່ັງນີ ້ : 

- ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມີ ສິ ດລົງລາຍເຊັນໃນສັນຍາຮ່ວມມື ລະດັບກະຊວງໃນຂົງເຂດການ
ຮ່ວມມື ທີ່ ກວມເອົ າໜ້າວຽກຮ່ວມມື ດ້ານການສຶ ກສາ ແລະ ກິລາ ລະດັບກະຊວງ ະຫວ່າງ ກະຊວງສຶ ກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ສປປ ລາວ ກັບ ກະຊວງທີ່ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການສຶ ກສາ ແລະ ກິລາຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ ງເປັນການຮ່ວມມື ທີ່

ກວມເອົ າຫຼາຍແຂວງ, ຫຼາຍຂະແໜງການຍ່ອຍ ຫຼື ຫຼາຍໂຄງການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຕ່າງໆ ໃນລະດັບລັດຖະບານ ທີ່

ໄດ້ຮັບການມອບສິ ດຈາກນາຍົກລັດຖະມົນຕີ .

- ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມອບສິ ດໃຫ້ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດລົງລາຍເຊັນບົດບັນທຶກສັນຍາ
ຕ່າງໆ ທີ່ ກວມເອົ າໜ້າວຽກວິ ຊາສະເພາະພົວພັນກັບຫຼາຍກົມວິ ຊາການ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກ າ
ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼື ອຢູ່ຫຼາຍແຂວງ.

- ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມອບສິ ດໃຫ້ບັນດາກົມ, ອົງການເທົ່ າກົມ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ
ເລຂາທິການຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ ອອຸຍແນສສະໂກ, ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກ າມະການ
ໂອແລັມປິ ກແຫ່ງຊາດລາວ, ມະຫາວິ ທະຍາໄລ, ວິ ທະຍາໄລ, ສູນ ແລະ ພາກສ່ວນອ້ອມຂ້າງກະຊວງສຶ ກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ລົງລາຍເຊັນໃນບົດບັນທຶກສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ ກວມເອົ າໜ້າວຽກວິ ຊາສະເພາະຂອງຕົນ.

- ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ມອບສິ ດໃຫ້ພະແນກສຶ ກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ລົງລາຍເຊັນໃນບົດບັນທຶກສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ.

- ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສຶ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ອະນຸມັດໃຫ້ພະແນກສຶ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
ມອບສິ ດໃຫ້ຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶ ກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເມື ອງ, ເທດສະບານ ນະຄອນ ລົງລາຍເຊັນບົດບັນທຶກ
ສັນຍາ ທີ່ ກວມເອົ າວຽກງານຍ່ອຍຂອງຂະແໜງສຶ ກສາ ແລະ ກິລາ ທີ່ ຂຶ ້ ນກັບເມື ອງດຽວ.



6. ການເຊັນສັນຍາ ແລະ ການປະຕິບັດສັນຍາ
ພາຍຫັຼງໄດ້ຮັບການມອບສິ ດໃຫ້ເຊັນສັນຍາແລ້ວ ກ່ອນຈະດ າເນີ ນການປະຕິບັດໂຄງການສອງຝ່າຍ, ຫຼາຍ

ຝ່າຍ, ອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີ່ ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ບ ່ ສັງກັດລັດຖະບານ, ພາກສ່ວນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດມອບ
ສິ ດຕ້ອງສົມທົບກັບຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ເພື່ ອຈັດພິທີ ເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັນ. ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຄວນສົມທົບກັນໃນການ
ກ ານົດວັນ, ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ຈັດພິທີ ເຊັນສັນຍາ ໂດຍໃຫ້ມີ ການສົມທົບກັບກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດໃນການ

ກະກຽມຮ່າງສັນຍາທີ່ ຈະເຊັນ, ວາລະພິທີ , ໜັງສື ເຊີ ນເຂົ ້ າຮ່ວມ, ປ້າຍຄ າຂວັນ, ທຸງຊາດຂອງຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ ແລະ
ຄວາມພ້ອມດ້ານພິທີ ການອື່ ນໆ. 

ຫັຼງຈາກທີ່ ສັນຍາໄດ້ຮັບການເຊັນແລ້ວ ພາກສ່ວນທີ່ ເຊັນສັນຍາມີ ໜ້າທີ່ ເກັບຮັກສາບົດບັນທຶກສັນຍາ ຫຼື ບົດ

ບັນທຶກຄວາມເຂົ ້ າໃຈສະບັບຕ້ົນ ແລະ ສ່ົງສ າເນົ າສັນຍາທີ່ ມີ ຜົນສັກສິ ດນ້ັນ ໃຫ້ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ ແລະ
ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ ອຮັບຊາບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດບັນທຶກສັນຍາ. 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສັນຍາແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສັນຍາທີ່ ຕົນໄດ້ສ້າງຂຶ ້ ນຢ່າງເຂ້ັມ

ງວດດ້ວຍການສ້າງຕ້ັງຄະນະຮັບຜິດຊອບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສັນຍາຫຼື ແຕ່ງຕ້ັງຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການຕາມພາລະບົດບາດ, ຂອບເຂດ, ສິ ດແລະໜ້າທີ່ ຂອງຕົນພ້ອມທັງຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາຕ່າງປະເທດ
ປະຕິບັດສັນຍາຢ່າງເຂ້ັມງວດໃຫ້ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງທີ່ ວາງໄວ້; ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄວນມີ ການສ້າງແຜນຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດໄລຍະຍາວແລະແຜນປະຈ າປີ ເພື່ ອລາຍງານໃຫ້ກະຊວງສຶ ກສາທິການແລະກິລາຕິດຕາມ, ສັງລວມແລະ
ລາຍງານຕ ່ ຂ້ັນເທິງຊາບ; ພ້ອມທັງໃຫ້ມີ ການສະຫຸຼບສັງລວມສະພາບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສັນຍາຂອງຕົນປະຈ າ 3 

ເດື ອນ, 6 ເດື ອນແລະ 1 ປີ ເພື່ ອລາຍງານຕ ່ ກະຊວງສຶ ກສາທິການແລະກິລາແລ້ວສັງລວມສ່ົງໃຫ້ກະຊວງການ

ຕ່າງປະເທດແລະພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ. 



III.ການຮ່າງເອກະສານສັນຍາຮ່ວມມື

1. ບົດບັນທຶ ກການສົນທະນາ/ການປຶ ກສາຫາລື ກັບຄູ່ຮ່ວມມື ຕ່າງປະເທດ: 

ອົງປະກອບທາງດ້ານເນື ້ ອໃນຂອງບົດບັນທຶ ກການສົນທະນາມີ ດ່ັງນີ ້ :

▪ ຫົວຂ ້ ບົດບັນທຶ ກການປຶ ກສາຫາລື : ຄູ່ຮ່ວມມື , ຂົງເຂດການຮ່ວມມື
▪ ຈຸດປະສົງຂອງການປຶ ກສາຫາລື
▪ ຜົນໄດ້ຮັບຫັຼກຂອງການປຶ ກສາຫາລື
▪ ກ ານົດວິ ທີ ການເພ່ືອຜັນຂະຫຍາຍບົດບັນທຶ ກດ່ັງກ່າວ.

▪ ກ ານົດການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
▪ ການແກ້ໄຂຂ ້ ຂັດແຍ່ງ
▪ ຜົນສັກສິ ດຂອງບົດບັນທຶ ກ
▪ ບ່ອນເຊັນ/ຊື່ ແລະຕ າແໜ່ງ



2. ຮ່າງສັນຍາຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍລະດັບກະຊວງ/ສັນຍາຮ່ວມມື ຫຼາຍຝ່າຍ:

ອົງປະກອບດ້ານເນື ້ ອໃນມີ ດ່ັງນີ ້ :

• ຫົວຂ ້ ບົດບັນທຶ ກຄວາມເຂົ ້ າໃຈ
• ອາລ າພະບົດ
• ວັກທີ 1: ຈຸດປະສົງ
• ວັກທີ 2: ຂົງເຂດການຮ່ວມມື
• ວັກທີ 3:ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
• ວັກທີ 4:ການຈັດການດ້ານງົບປະມານ
• ວັກທີ 5:ການທົບທວນ,ການດັດແກ້ແລະປັບປຸງ
• ວັກທີ 6:ການແກ້ໄຂຂ ້ ຂັດແຍ່ງ
• ວັກທີ 7:ການມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້,ກ ານົດເວລາແລະການສິ ້ ນສຸດ
• ວັກທີ 8: ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ



3. ຮ່າງບົດບັນທຶ ກຄວາມເຂົ ້ າໃຈຮ່ວມມື ດ້ານວິ ຊາການລະດັບມະຫາວິ ທະຍາໄລ/
ວິ ທະຍາໄລ
ມີ ອົງປະກອບດ້ານເນື ້ ອໃນດ່ັງນີ ້ :

• ຫົວຂ ້ ຂອງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ ້ າໃຈ

• ອາລ າພະບົດ

• ຈຸດປະສົງ

• ການຮ່ວມມື ດ້ານວິ ຊາການ

• ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

• ກ ານົດເວລາ

• ການແກ້ໄຂຂ ້ ຂັດແຍ່ງ
• ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ



4. ຮ່າງສັນຍາຮ່ວມມື ກັບອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນທີ່ ບ ່ ສັງກັດລັດຖະບານ (INGO), 
ສະມາຄົມແລະ ມູນນິ ທິ : ປະກອບມີ ສອງລະດັບຄື : ບົດບັນທຶກຂ ້ ຕົກລົງ (MoA) ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ ້ າໃຈ (MoU). ບົດບັນທຶກຂ ້ ຕົກລົງ
(MoA) ແມ່ນນ າໃຊ້ສ າລັບກິດຈະກ າໄລຍະສ້ັນ 1ປີ ລົງມາດ້ວຍງົບປະມານຕ ່ າກວ່າ 100,000 ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ . ສ່ວນ
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ ້ າໃຈ (MoU) ແມ່ນນ າໃຊ້ສ າລັບໂຄງການໄລຍະຍາວ 1 ຫາ 5ປີ ດ້ວຍງົບປະມານ 100,000 ໂດລາ
ສະຫະລັດ/ປີ ຂຶ ້ ນໄປ. ອົງປະກອບດ້ານເນື ້ ອໃນມີ ດ່ັງນີ ້ :

1. ຂ ້ ມູນທ່ົວໄປ
2. ຊື່ ໂຄງການ
3. ຈຸດປະສົງໂຄງການ
4. ທີ່ ຕ້ັງໂຄງການ
5. ໄລຍະເວລາໂຄງການ
6. ງົບປະມານທັງໝົດຂອງໂຄງການ
7. ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
8. ການສ້າງຕ້ັງຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
9. ພາລະບົດບາດແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ
10. ບຸກຄະລາກອນໂຄງການ
11. ພາຫະນະແລະອຸປະກອນທີ່ ຈ ານ າໃຊ້
12. ການມອບໂອນ
13. ການລາຍງານ, ຕິດຕາມແລະປະເມີ ນຜົນ
14. ການດັດແກ້
15. ຂ ້ ຂັດແຍ່ງແລະການແກ້ໄຂ
16. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ
17. ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ



5. ຮ່າງບົດວິ ພາກການຮ່ວມມື :

ອົງປະກອບດ້ານເນື ້ ອໃນມີ ດ່ັງນີ ້ :

• ຫົວຂ ້
• ບ່ອນອີ ງ
• ຈຸດປະສົງຂອງການຮ່ວມມື
• ການຮ່ວມມື ໃນໄລຍະຜ່ານມາ
• ຜົນທີ່ ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ
• ຂ ້ ຫຍຸ້ງຍາກແລະສິ່ ງທ້າທາຍ
• ສິ່ ງທີ່ ຕ້ອງເອົ າໃຈໃສ່ໃນການຮ່ວມມື ກັບປະເທດດ່ັງກ່າວ
• ເຊັນຢ້ັງຢື ນ/ປະທັບຕາຫົວໜ້າກົມກອງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ.



IV. ພິທີ ການໃນພິທີ ເຊັນສັນຍາຮ່ວມມື

1. ອົງປະກອບໃນພິທີ ເຊັນສັນຍາ
• ປຶ ກສາຫາລື ຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມສັນຍາເພື່ ອກະກຽມ
• ກ ານົດລາຍຊື່ ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ
• ໜັງສື ເຊີ ນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ ້ າຮ່ວມ
• ປ້າຍຄ າຂວັນ
• ປາກກາເຊັນ
• ແຜ່ນຮອງ/ແຟ້ມເອກະສານສານເຊັນ
• ດອກໄມ້ຕ້ັງໂຕະ
• ຈອກວາຍເພື່ ອຍົກຈອກອວຍພອນ
• ກ ານົດບ່ອນໃຫ້ນັກຂ່າວ/ຂ ້ ມູນນັກຂ່າວ
• ຜູ້ຍື່ ນເອກະສານສ າລັບເຊັນ
• ບົດພິທີ ກອນ (MC)

• ເກັບກ າລາຍຊື່ ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມຕົວຈິ ງ
• ຈັດສະຖານທີ່ /ເຄື່ ອງສຽງ
• ໃບລົງທະບຽນ



2.ວາລະພິທີ ເຊັນສັນຍາ:

ເວລາ ເນື ້ ອໃນ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ

8:45-9:00
ລົງທະບຽນແລະເຕ້ົາໂຮມແຂກເຂົ ້ າ

ຮ່ວມ
ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

9:00-9:15
ກ່າວຈຸດປະສົງ ແລະ ສະເໜີແຂກ
ເຂົ ້ າຮ່ວມ

ຄະນະຈັດຕ້ັງພິທີ

9:15-9:30

ອ່ານແຈ້ງການອະນຸມັດຂອງກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດ
ອ່ານໃບມອບສິ ດຂອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງສຶ ກສາທິ ການແລະ ກິລາ

9:30-9:45
ຕາງໜ້າຝ່າຍຄູ່ຮ່ວມມື ຕ່າງປະເທດ
ມີ ຄ າເຫັນ

ທ່ານ………

10:00-10:15

ຕາງໜ້າຄູ່ຮ່ວມງານຝ່າຍ
ກະຊວງສສກມີ ຄ າເຫັນແລະ ກ່າວ
ສະແດງຄວາມຂອບໃຈ

ທ່ານ……………………..

10:15

- ເຂົ ້ າສູ່ພິທີ ເຊັນສັນຍາ
- ຖ່າຍຮູບ

ຝ່າຍສສກ:

ທ່ານ……………………….

ຝ່າຍຕ່າງປະເທດ:

ທ່ານ………………………..

- ເຊີ ນແຂກທຸກຄົນຍົກຈອກ
ອວຍພອນ, ປິ ດພິທີ

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມທັງໝົດ



3.ປ້າຍຄ າຂວັນສ າລັບພິທີ ເຊັນສັນຍາ:

ຮູບທີ 1: ປ້າຍຄ າຂວັນສ າລັບການຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ/ຮ່ວມມື ກັບອສບລ

3 m

1,50 m



ຮູບທີ 2: ປ້າຍຄ າຂວັນສ າລັບການຮ່ວມມື ສາມຝ່າຍ



4. ການຈັດສະຖານທີ່ ໃນພິທີ ເຊັນສັນຍາ

ຮູບແບບທີ 1: ຮູບແບບ II



ຮູບແບບທີ 2: ຮູບແບບໂຕ U



ຮູບແບບທີ 3: ແບບພົບປະຢູ່ຫ້ອງຮັບແຂກ



5. ການເປັນພິທີ ກອນ (Master of Ceremony) ໃນພິທີ ເຊັນສັນຍາ

 ການກະກຽມ
▪ ທ າຄວາມເຂົ ້ າໃຈກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ເນື ້ ອໃນຂອງພິທີ
▪ ກ າໄດ້ກ່ຽວກັບບັນດາຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມພິທີ (ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ,ຕ າແໜ່ງຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ)

▪ ສຶ ກສາວາລະ ແລະ ຂ້ັນຕອນການດ າເນີ ນພິທີ ໃຫ້ລະອຽດ
▪ ກຽມບົດMC ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ພິທີ ດ າເນີ ນໄປຢ່າງຈົບງາມ (ເປັນພາສາລາວ ຫຼື ພາສາອັງກິດ)

▪ ມີ ການຝຶກສ້ອມ: ຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຄວາມຖື ກຕ້ອງໃນການອອກສຽງ, ສ ານຽງ, ການໃຊ້ຄ າສັບ
ຕ່າງໆ.

▪ ໄປເບິ່ ງສະຖານທີ່ ຕົວຈິ ງ: ບ່ອນຢື ນ,ຄວາມພ້ອມຂອງເຄື່ ອງສຽງ ແລະ ອື່ ນໆ ເພ່ືອຄວາມລຶ ້ ງເຄີ ຍ.

▪ ການແຕ່ງກາຍໃຫ້ເໝາະສົມ: ຊຸດສາກົນ ຫຼື ຊຸດໄໝລາວ
 ເວລາດ າເນີ ນ
▪ ທັກທາຍ,ແນະນ າຕົນເອງແລະ ກ່າວຕ້ອນຮັບຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ
▪ ຮຽນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມລຽງຕາມຕ າແໜ່ງ
▪ ດ າເນີ ນພິທີ ຕາມວາລະທີ່ ກ ານົດໄວ້ແລ້ວ
▪ ການເວົ ້ າ,ອອກສຽງໃຫ້ຊັດເຈນ
▪ ພະຍາຍາມເວົ ້ າໃຫ້ແຕ່ລະສ່ວນຂອງວາລະເຊື່ ອມໂຍງກັນ
▪ ພະຍາຍາມຄວບຄຸມອາລົມຄວາມຕ່ືນເຕ້ັນ
▪ ເວລາເວົ ້ າແມ່ນໃຫ້ສົບຕາກັບຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມເປັນໄລຍະ
▪ ກ່າວປິ ດພິທີ



ສາທິ ດການເຊັນສັນຍາຕົວຈິ ງ

ພິທີ ກອນເຊື ້ ອເຊີ ນຜູ້ຈະລົງນາມເຂົ ້ ານ່ັງປະຈ າທີ່ ແລະໃຫ້ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມເປັນສັກຂີ ພິຍານຍື ນຢູ່ດ້ານຫັຼງ.

ຜູ້ຍື່ ນເອກະສານແນະນ າບ່ອນເຊັນໂດຍໃຊ້ນິ ້ ວໂປ້ແນະນ າໄປທີ່ ຈຸດທີ່ ຈະເຊັນ (ຫ້າມໃຊ້ນິ ້ ວຊີ ້ )

ທັງສອງຝ່າຍພ້ອມກັນເຊັນສັນຍາ
ຜູ້ຍື່ ນເອກະສານເຊື່ ອນເອກະສານຢູ່ທາງດ້ານຫັຼງຂອງຜູ້ລົງນາມ
ສື ບຕ ່ ເຊັນເອກະສານຮອບທີ ສອງ
ຜູ້ລົງນາມຢື ນຂຶ ້ ນ,ມີ ການແລກປ່ຽນເອກະສານນ າກັນ ແລະ ສ າພັດມື ກັນ.

ຫັຼງຈາກນ້ັນມີ ການເຫ້ົຼາຊ າປາຍ (ຫຼື ນ ້ າໝາກໄມ້) ເພື່ ອຊົມເຊີ ຍການເຊັນສັນຍາ.

➢ ຂ ້ ຄວນເອົ າໃຈໃສ່ເວລາດ າເນີ ນພິທີ ເຊັນສັນຍາ:

ພິທີ ກອນຂຶ ້ ນກ່າວ, ສ່ັນແລະເວົ ້ າບ ່ ອອກ.ຄວນຊອກຫາຜູ້ຊ ານານເວທີ ແລະໃຫ້ຝຶກຊ້ອມຫຼາຍຄ້ັງກ່ອນຈັດພິທີ
ບາງຄ້ັງຜູ້ເປີ ດເອກະສານສັນຍາຂາດການຝຶກຊ້ອມໄວ້ລ່ວງໜ້າເມື່ ອເຮັດຕົວຈິ ງຊອກຫາບ່ອນລົງນາມບ ່ ເຫັນ
ໃຊ້ເວລາເປີ ດໄປເປີ ດມາ. ຄວນຝຶກຊ້ອມຫຼາຍຫົຼບຫຼາຍຕ່າວເພື່ ອໃຫ້ຄ່ອງຕົວແລະເອົ າເຈ້ຍສີ ນ້ອຍາຂ້ັນສັນຍາ
ໄວ້ເພື່ ອຊອກຫາງ່ າຍ.

ບາງຄ້ັງຜູ້ເປີ ດເອກະສານມັກເອົ າເອກະສານໄປແລກປ່ຽນກັນຢູ່ຕ ່ ໜ້າໂຕະລົງນາມ. ດີ ແທ້ຄວນມາແລກປ່ຽນຢູ່
ດ້ານຫັຼງ.



ຂ 
ຂອບໃຈ


