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ບດົສະຫ ຼຸບການສນົທະນາ ຂອງກຼຸຸ່ ມ 4 
ການປກົຄອງ/ການຄຼຸ ຸ້ມຄອງລດັດ ຸ້ວຍກດົໝາຍ ແລະ ການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍ 

 
ໂດຍ: ທຸ່ ານ ຄໍາມູນ ວພິງົໄຊ, ຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງພາຍໃນ 

 

ຮຽນ: ............................................................................................. 

 

ຂ ຸ້າພະເຈົ ຸ້າ, ຕາງໜຸ້າໃຫ ຸ້ກຼຸຸ່ ມ 4 ຂໍອານຼຸຍາດລາຍງານຫຍໍ ຸ້ກຸ່ ຽວກບັຜນົຂອງການສນົທະນາຂອງກຼຸຸ່ ມ. 
ກຼຸຸ່ ມ 4 ເປນັກຼຸຸ່ ມທີຸ່ ຫວົຂໍ ຸ້ສນົທະນາພວົພນັກບັຫ າຍຂະແໜງການ (Cross-cutting Issue). ຫວົຂໍ ຸ້ສນົທະນາ 
ແມຸ່ ນ “ການປກົຄອງ/ການຄຼຸ ຸ້ມຄອງລດັດ ຸ້ວຍກດົໝາຍ ແລະ ການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍ ລວມທກັານເຂົ ຸ້າເຖງິ
ລະບບົຍຼຸຕທໍິາ ແລະການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງປະຊາຊນົ” 
 

ໃນເວທກີານສນົທະນາຂອງກຼຸຸ່ ມ 4 ມຜູີ ຸ້ເຂົ ຸ້າຮຸ່ ວມສນົທະນາ 5 ທຸ່ ານ: 

- ທຸ່ ານ ເກດສະໜາ ພມົມະຈນັ, ຫວົໜຸ້າກມົຮຸ່ ວມມສືາກນົ, ກະຊວງຍຼຸຕທໍິາ 
- ທຸ່ ານ ພນັໂທ ວງົເພດັ ແສງວງົສາ, ກະຊວງປຸ້ອງກນັຄວາມສະຫງບົ  
- ທຸ່ ານ ນາງ ສຼຸພາພອນ ພານດິ, ສູນກາງສະຫະພນັແມຸ່ ຍງິ 
- ທຸ່ ານ ຕມີ ເອນັເດລີນີ, ອງົການຮຸ່ ວມມເືພືຸ່ ອການພດັທະນາຂອງປະເທດສະວດິເຊແີລນ  
- ທຸ່ ານ ນາງ ແຟນຊດິກາ, ສະຫະພາບເອຣີບົ 
- ຜູ ຸ້ດໍາເນນີການສນົທະນາ (moderator) ໂດຍ: ທຸ່ ານ ນສິດິ ແກ ຸ້ວປນັຍາ, ຫວົໜຸ້າກມົແຜນການ 

ແລະ ການຮຸ່ ວມມ,ື ກະຊວງພາຍໃນ  

ຂ ຸ້າພະເຈົ ຸ້າເອງ ກໄໍດ ຸ້ເຂົ ຸ້າຮຸ່ ວມຮບັຟງັການສນົທະນາດັຸ່ ງກຸ່ າວເຊັຸ່ ນດຽວກນັ, ສງັເກດເຫນັວຸ່ າການ
ສນົທະນາ ມບີນັຍາກາດດຫີ າຍ ໄດ ຸ້ມກີານແລກປຸ່ ຽນທດັສະນະ ຄໍາຄດິເຫນັຫ າກຫ າຍສມົຄວນ ແລະຜູ ຸ້ເຂົ ຸ້າ
ຮຸ່ ວມກມໍຄີວາມສນົໃຈຫ າຍ ແຕຸ່ ເສຍດາຍເວລາບໍຸ່ ພຽງພໍ ສໍາລບັການສນົທະນາ, ການປະກອບຄໍາຄດິເຫນັ 
ແລະ ການຊີ ຸ້ແຈງ. 

ສໍາລບັຫວົຂໍ ຸ້ດັຸ່ ງກຸ່ າວ ມທີງັໝດົ 5 ຄໍາຖາມ, ແຕຸ່ ສງັລວມແລ ຸ້ວມ ີ3 ເນື ຸ້ອໃນຕົ ຸ້ນຕໍ ດັຸ່ ງນີ ຸ້:  

- ການປກົຄອງ/ການຄຼຸ ຸ້ມຄອງລດັດ ຸ້ວຍກດົໝາຍ ແລະ ການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍ ມຄີວາມສໍາຄນັ ຫ ື
ປະກອບສຸ່ ວນໃຫ ຸ້ແກຸ່ ການພດັທະນາ ຄແືນວໃດ?  
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- ຈະສົຸ່ ງເສມີໃຫ ຸ້ປະຊາຊນົເຂົ ຸ້າເຖງິລະບບົຍຼຸຕທໍິາໄດ ຸ້ຫ າຍຂ ຸ້ນແນວໃດ ແລະ ຈະນາໍໃຊ ຸ້ເຕກັໂນໂລຊທີີຸ່ ທນັ
ສະໄໝເຂົ ຸ້າໃນວຽກງານການປກົຄອງ ເພືຸ່ ອສົຸ່ ງເສມີໃຫ ຸ້ມກີານປກົຄອງທີຸ່ ດແີນວໃດ? 

- ຈະເຮດັແນວໃດເພືຸ່ ອສົຸ່ ງເສມີການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງປະຊາຊນົໃຫ ຸ້ຫ າຍຂ ຸ້ນ, ໂດຍສະເພາະການ
ສົຸ່ ງເສມີຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ບດົບາດ  ແລະໂອກາດຂອງກຼຸຸ່ ມທີຸ່ ມຄີວາມອຸ່ ອນແອ ຕໍຸ່

ກບັການພດັທະນາ?  

ສະຫ ຼຸບຜນົຂອງການສນົທະນາທີຸ່ ສໍາຄນັ (6 ຈຼຸດສໍາຄນັ) ໄດ ຸ້ດັຸ່ ງນີ ຸ້: 

1. ການປກົຄອງ ຫ ກືານຄຼຸ ຸ້ມຄອງລດັດ ຸ້ວຍກດົໝາຍ ແລະການບງັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍ ຈະເປນັພື ຸ້ນຖານເພືຸ່ ອ
ກ ຸ້າວໄປສູຸ່ ການປກົຄອງທີຸ່ ດີ,ີ ຊ ຸ່ ງເປນັບນັຫາສໍາຄນັ ແລະ ເປນັບນັຫາປິຸ່ ນອ ຸ້ອມ ໃນການຈດັຕັ ຸ້ງ
ປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫຸ່ ງຊາດຄັ ຸ້ງທ ີVIII ໃຫ ຸ້ບນັລຼຸເປົ ຸ້າໝາຍໄດ ຸ້. ສະນັ ຸ້ນ, 
ການຄຼຸ ຸ້ມຄອງລດັດ ຸ້ວຍກດົໝາຍ ແລະ ການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍ ແມຸ່ ນເສາົຄໍ ຸ້າທີຸ່ ສໍາຄນັ ແລະ ເປນັ
ພື ຸ້ນຖານທີຸ່ ເຂັ ຸ້ມແຂງຂອງການປກົຄອງທີຸ່ ດ ີແລະຈະຊຼຸກຍູ ຸ້ໃຫ ຸ້ປະຊາຊນົ/ພນົລະເມອືງ ໄດ ຸ້ເຂົ ຸ້າເຖງິກດົ
ໝາຍ ແລະຄວາມຍຼຸຕທໍິາຫ າຍຂ ຸ້ນ.  

2. ການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງປະຊາຊນົໃນຂງົເຂດການປກົຄອງ ກແໍມຸ່ ນປດັໃຈທີຸ່ ສໍາຄນັໜ ຸ່ ງ ເພືຸ່ ອ
ປະກອບສຸ່ ວນເຂົ ຸ້າໃນການພດັທະນາໃນທຼຸກລະດບັ ໂດຍສະເພາະ ແມຸ່ ນການສົຸ່ ງເສມີຄວາມສະເໝີ
ພາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ໃນທຼຸກຂງົເຂດວຽກງານ ນບັທງັຂງົເຂດການເມອືງ-ການປກົຄອງ, 
ເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທໍາ-ສງັຄມົ ໃນນັ ຸ້ນ ແມຸ່ ນການຊຼຸກຍູ ຸ້ສົຸ່ ງເສມີເພດຍງິເຂົ ຸ້າໃນລະດບັບໍລຫິານ/
ລະດບັຕດັສນິບນັຫາໃຫ ຸ້ຫ າຍຂ ຸ້ນ ເພືຸ່ ອຊຸ່ ວຍແກ ຸ້ໄຂບນັຫາຂອງເພດຍງິໃນດ ຸ້ານຕຸ່ າງໆ. ນອກນັ ຸ້ນ ກໍ
ແມຸ່ ນການສ ຸ້າງໂອກາດ ແລະເງ ືຸ່ອນໄຂໃຫ ຸ້ທຼຸກພາກສຸ່ ວນຂອງສງັຄມົ ໂດຍສະເພາະກຼຸຸ່ ມທີຸ່ ມຄີວາມ
ອຸ່ ອນນ ຸ້ອຍ ບອບບາງ ເຊັຸ່ ນ: ເດກັນ ຸ້ອຍ, ຄນົພກິານ ແລະຊນົເຜົຸ່ າທີຸ່ ດໍາລງົຊວີດິຢູຸ່ ເຂດຫຸ່ າງໄກ 
ສອກຫ ກີ, ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງທາງສງັຄມົຕຸ່ າງໆ ໄດ ຸ້ປະກອບສຸ່ ວນເຂົ ຸ້າໃນພດັທະນາຢູຸ່ ບນັດາຂງົເຂດວຽກ
ງານຕຸ່ າງໆຕາມຄວາມສາມາດ. 

3. ກອງປະຊຼຸມສນົທະນາ ໄດ ຸ້ເປນັເອກະພາບກນັກຸ່ ຽວກບັຄວາມຄບືໜຸ້າໃນການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັວຽກ
ງານເພືຸ່ ອຊຼຸກຍູ ຸ້ການປກົຄອງລດັດ ຸ້ວຍກດົໝາຍດ ຸ້ວຍການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍ, ການເຂົ ຸ້າເຖງິຄວາມ
ຍຼຸຕທໍິາ ແລະການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງປະຊາຊນົ ໃນຊຼຸມປຜີຸ່ ານມາ ດັຸ່ ງບດົບດົສະຫ ຼຸບກາງສະໄໝແຜນ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົ 5 ປ ີຄັ ຸ້ງທ ີVIII ທີຸ່ ຕາງໜຸ້າກະຊວງແຜນການ ແລະການລງົທ ນໄດ ຸ້
ລາຍງານຕໍຸ່ ກອງປະຊຼຸມ ໃນວຽກງານປິຸ່ ນອ ຸ້ອມທີຸ່ ຕດິພນັກບັຫ າຍຂະແໜງການ, ຊ ຸ່ ງໃນ ໄລຍະ 3 
ປຜີຸ່ ານມາ ການປບັປຼຸງການບໍລຫິານລດັ ແລະ ການສ ຸ້າງລດັທີຸ່ ປກົຄອງດ ຸ້ວຍກດົໝາຍນັ ຸ້ນ, 
ລດັຖະບານ ກໄໍດ ຸ້ມຄີວາມພະຍາມຍາມສ ຸ້າງ ແລະປບັປຼຸງບນັດານຕິກິາໍເພືຸ່ ອຄຼຸ ຸ້ມຄອງລດັ ຄຼຸ ຸ້ມຄອງ
ສງັຄມົໃຫ ຸ້ຫ າຍຂ ຸ້ນ, ທີຸ່ ສໍາຄນັກວຸ່ າໝູຸ່ ໝດົແມຸ່ ນການປບັປຼຸງລດັຖະທໍາມະນນູ ໃຫ ຸ້ສອດຄຸ່ ອງກບັ
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ສະພາບເງ ືຸ່ອນໄຂຂອງການພດັທະນາໃນປະຈຼຸບນັ ແລະໃນຕໍຸ່ ໜ ຸ້າ, ຊ ຸ່ ງລດັຖະທໍາມະນນູສະບບັ
ປບັປຼຸງໃໝຸ່  ກໄໍດ ຸ້ກາໍນດົກຸ່ ຽວກບັສດິທມິະນຼຸດ ແລະ ຄວາມສະເໝພີາບບດົບາດຍງິ-ຊາຍ. ກດົໝາຍ
ຫ າຍສະບບັໄດ ຸ້ຮບັການປບັປຼຸງ ແລະ ສ ຸ້າງຂ ຸ້ນໃໝຸ່ ເພືຸ່ ອເປນັເຄືຸ່ ອງມໃືນການຄຼຸ ຸ້ມຄອງລດັ-ຄຼຸ ຸ້ມຄອງ
ສງັຄມົ ລວມທງັນຕິກິາໍລຼຸຸ່ ມກດົໝາຍຫ າຍສະບບັ ກໄໍດ ຸ້ຮບັການປບັປຼຸງຄນືໃໝຸ່ ຈາໍນວນໜ ຸ່ ງ ແລະສ ຸ້າງ
ຂ ຸ້ນໃໝຸ່ ອກີຈາໍນວນໜ ຸ່ ງເຊັຸ່ ນດຽວກນັ. ຜນົສໍາເລດັທີຸ່ ສໍາຄນັອກີຢຸ່ າງໜ ຸ່ ງກແໍມຸ່ ນການສໍາເລດັການ
ຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າ ປະມວນກດົໝາຍອາຍາ ແລະ ກດົໝາຍແພຸ່ ງ (ສໍາລບັປະມວນກດົໝາຍແພຸ່ ງເຖງິຈະບໍຸ່ ທນັ
ຮບັຮອງແຕຸ່ ກພໍວມສະເໜສີະພາແຫຸ່ ງຊາດພຈິາລະນາໃນປະຈຼຸບນັ). 

ກຸ່ ຽວກບັການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍ ແລະການເຂົ ຸ້າເຖງິລະບບົຍຼຸຕທໍິາ, ທີຸ່ ຜຸ່ ານມາ ລດັຖະບານກໍ
ໄດ ຸ້ປບັປຼຸງລະບບົການຈດັຕັ ຸ້ງນບັແຕຸ່ ຂັ ຸ້ນສູນກາງລງົຮອດຂັ ຸ້ນທ ຸ້ອງຖິຸ່ ນ-ຮາກຖານ ດ ຸ້ວຍການປະເມນີ
ກຸ່ ຽວກບັໂຄງຮຸ່ າງການຈດັຕັ ຸ້ງ ພາລະບດົບາດໜຸ້າທີຸ່ ຂອງການຈດັຕັ ຸ້ງແຕຸ່ ລະຂັ ຸ້ນ. ການປບັປຼຸງອງົການ
ສານ, ອງົການໄອຍະການຢູຸ່ ແຕຸ່ ລະຂັ ຸ້ນ, ການສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງສະພາປະຊາຊນົຂັ ຸ້ນແຂວງກແໍມຸ່ ນຕວົຢຸ່ າງໜ ຸ່ ງທີຸ່

ສໍາຄນັ, ການສ ຸ້າງຕັ ຸ້ງຫ ຸ້ອງການຊຸ່ ວຍເຫ ອືດ ຸ້ານກດົໝາຍຢູຸ່ ທ ຸ້ອງຖິຸ່ ນຂັ ຸ້ນເມອືງ ແລະການປບັປຼຸງໜຸ່ ວຍ
ໄກຸ່ ເກຸ່ ຽຂັ ຸ້ນບ ຸ້ານ ກແໍມຸ່ ນການຊຼຸກຍູ ຸ້ການປະຕບິດັກດົໝາຍໃນທົຸ່ ວສງັຄມົ ແລະເປນັຊຸ່ ອງທາງເພືຸ່ ອໃຫ ຸ້
ປະຊາຊນົ/ພນົລະເມອືງໄດ ຸ້ເຂົ ຸ້າເຖງິກດົໝາຍ, ເຂົ ຸ້າເຖງິລະບບົຍຼຸຕທໍິາໄດ ຸ້ຫ າຍຂ ຸ້ນ. ກນົໄກໃນການ
ບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍ ແລະການເຂົ ຸ້າເຖງິລະບບົຍຼຸຕທໍິາ ກແໍມຸ່ ນເລີຸ່ ມຈາກການເຜຍີແຜຸ່ ບນັດານຕິກິາໍທີຸ່ ໄດ ຸ້
ຮບັຮອງ ແລະອອກຈດົໝາຍເຫດທາງລດັຖະການ ໃຫ ຸ້ທົຸ່ ວສງັຄມົເພືຸ່ ອສ ຸ້າງຄວາມຮບັຮູ ຸ້ ແລະເຂົ ຸ້າໃຈ
ເນື ຸ້ອໃນຂອງບນັດາກດົໝາຍ ແລະນຕິກິາໍຕຸ່ າງໆ. 

ການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງປະຊາຊນົ ກໄໍດ ຸ້ຮບັການປບັປຼຸງໃນທຼຸກລະດບັເຊັຸ່ ນດຽວກນັ ຕວົຢຸ່ າງ
ຍຼຸດທະສາດບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ການປ ກສາຫາລກືຸ່ ຽວກບັນະໂຍບາຍຜູ ຸ້ໃຫຍຸ່  ແລະໄວໜຼຸຸ່ ມແຫຸ່ ງຊາດ, 
ອອກມາດຕະການໃນການສ ຸ້າງຄວາມເຂັ ຸ້ມແຂງໃຫ ຸ້ທ ຸ້ອງຖິຸ່ ນເພືຸ່ ອປະຕບິດັນະໂຍບາຍສາມສ ຸ້າງ, ການ
ຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າສ ຸ້າງ ແລະລງົທະບຽນສະມາຄມົບໍຸ່ ຫວງັຜນົກາໍໄລ ລວມທງັການປບັປຼຸງດໍາລດັວຸ່ າດ ຸ້ວຍ
ສະມາຄມົ ແລະອືຸ່ ນໆ ເຊິຸ່ ງໄດ ຸ້ສ ຸ້າງໂອກາດ ແລະ ເງ ືຸ່ອນໄຂສະດວກໃຫຸ່ ບນັດາອງົການຈດັຕັ ຸ້ງສງັຄມົ. 

 
ບນັດາຜນົສໍາເລດັເຫ ົຸ່ ານີ ຸ້ ກແໍມຸ່ ນການປະກອບສຸ່ ວນທີຸ່ ສໍາຄນັຈາກຄູຸ່ ຮຸ່ ວມພດັທະນາ, ສະນັ ຸ້ນ

ຕາງໜຸ້າລດັຖະບານ ກຂໍໍຂອບໃຈບນັດາປະເທດເພືຸ່ ອນມດິ, ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງສາກນົ, ຄູຸ່ ຮຸ່ ວມພັດັທະນາ
ອືຸ່ ນໆ ທີຸ່ ໄດ ຸ້ໃຫ ຸ້ການສະໜບັສະໜນູວຽກງານການຄຼຸ ຸ້ມຄອງລດັດ ຸ້ວຍກດົໝາຍ ເຊັຸ່ ນ: ອງົການສະຫະ
ປະຊາຊາດເພືຸ່ ອການພດັທະນາ,  ສະຫະພາບເອຣີບົ, ໄຈກ ຸ້າ, ສະວດິເຊແີລນ, ຝະລັຸ່ ງ ແລະ ອືຸ່ ນໆ.  

4. ບນັຫາ ແລະສິຸ່ ງທ ຸ້າທາຍ ໃນການປກົຄອງລດັດ ຸ້ວຍກດົໝາຍ, ການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍ, ການມສີຸ່ ວນ
ຮຸ່ ວມຂອງປະຊາຊນົ ເພືຸ່ ອສົຸ່ ງເສມີການປກົຄອງທີຸ່ ດ ີກຍໍງັມຫີ າຍບນັຫາທີຸ່ ລດັຖະບານຈະຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ທບົ
ທວນຄນື ເຊັຸ່ ນ:  
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- ການເຜຍີແຜຸ່ ກດົໝາຍ ແລະນຕິກິາໍ ສຸ່ ວນຫ າຍຍງັມລີກັສະນະດັຸ່ ງເດມີ, ບໍຸ່ ທນັກວ ຸ້າງຂວາງ ແລະ
ຫ າກຫ າຍ, ຍງັມຂໍີ ຸ້ຈາໍກດັໃນການນາໍໃຊ ຸ້ເຕກັໂນໂລຊເີຂົ ຸ້າມາຊຸ່ ວຍ ເຖງິວຸ່ າໄດ ຸ້ມແີອບພເິຄເຊນັ 
ແລະມເີວບັໄຊກຸ່ ຽວກບັກດົໝາຍ ແຕຸ່ ເຄອືຂຸ່ າຍທາງດ ຸ້ານອນິເຕເີນດັ ກຍໍງັເປນັຂໍ ຸ້ຈາໍກດັ.  

- ລະດບັຂອງພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ ໂດຍສະເພາະຢູຸ່ ຂັ ຸ້ນທ ຸ້ອງຖິຸ່ ນຍງັມຂໍີ ຸ້ຈາໍກດັທງັດ ຸ້ານຄວາມ
ຮູ ຸ້-ຄວາມສາມາດ ແລະຈາໍນວນກບໍໍຸ່ ພຽງພໍ ໃນນັ ຸ້ນມທີງັພະນກັງານວຊິາການໃນຂງົເຂດຍຼຸຕທໍິາ, ຜູ ຸ້
ພພິາກສາ, ທະນາຍຄວາມ ແລະເຈົ ຸ້າໜ ຸ້າທີຸ່  ທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂ ຸ້ອງຕຸ່ າງໆ. 

- ຈາໍນວນກດົໝາຍ ແລະນຕິກິາໍຕຸ່ າງໆ ແມຸ່ ນໄດ ຸ້ສ ຸ້າງຂ ຸ້ນຫ າຍ, ປະຈຼຸບນັກດົໝາຍມຈີາໍນວນ 100 
ກວຸ່ າສະບບັ ແຕຸ່ ການປະຕບິດັກດົໝາຍ/ການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍຍງັບໍຸ່ ທນັເຂັ ຸ້ມງວດ. 

- ພື ຸ້ນຖານໂຄງລຸ່ າງເພືຸ່ ອຮບັໃຊ ຸ້ໃຫ ຸ້ແກຸ່ ການປະຕບິດັກດົໝາຍ ຍງັຈາໍກດັ ເປນັຕົ ຸ້ນແມຸ່ ນຂໍ ຸ້ມູນ-
ຂຸ່ າວສານ ສະຖຕິ ິທີຸ່ ມຄີວາມຖກືຕ ຸ້ອງ-ວຸ່ ອງໄວ ເພືຸ່ ອນາໍໃຊ ຸ້ເຂົ ຸ້າໃນການວາງແຜນ/ວາງນະໂຍບາຍ 
ທີຸ່ ອງີໃສຸ່ ຂໍ ຸ້ມູນ-ຫ ກັຖານຍງັບໍຸ່ ທນັເປນັລະບບົ. 

- ການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມ ແລະການເປນັເພືຸ່ ອຮຸ່ ວມງານກນັ ລະຫວຸ່ າງລດັ ແລະປະຊາຊນົ/ພນົລະເມອືງ 
ແຕຸ່ ລະກຼຸຸ່ ມໃນທົຸ່ ວສງັຄມົ ຍງັບໍຸ່ ທນັກມົກຽວດເີທົຸ່ າທີຸ່ ຄວນ.  
 

5. ສະນັ ຸ້ນ, ຈະໄດ ຸ້ທບົທວນຄນືໃນການກາໍນດົທດິທາງໃນສະເພາະໜຸ້າ ແລະຍາວນານ, ຊ ຸ່ ງໄດ ຸ້ແບຸ່ ງອອກ
ເປນັ 3 ຈຼຸດສຼຸມ ຫ  ື3 E ດັຸ່ ງນີ ຸ້: (Engineering- ເອາົການປບັປູງສະຖາບນັ-ການຈດັຕັ ຸ້ງ, 
Educating- ເອາົການເຜຍີແຜຸ່  ແລະສ ກສາອບົຮມົ/ສ ຸ້າງຂດີຄວາມສາມາດ ແລະ Enforcement 
-ເອາົການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ/ການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍໃຫ ຸ້ເຂັ ຸ້ມງວດ) 

 ການປບັປຼຸງລະບບົສະຖາບນັ-ການຈດັຕັ ຸ້ງ (engineering): ໃນໄລຍະຜຸ່ ານມາ ໄດ ຸ້ມກີານ
ປບັປຼຸງລດັຖະທໍາມະນນູ, ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ນຕິກິາໍຕຸ່ າງໆຫ າຍສະບບັ. ສະນັ ຸ້ນ ໃນ
ສະເພາະໜຸ້າ ແລະໃນໄລຍະຍາວ ກດົໝາຍ ແລະນຕິກິາໍຫ າຍສະບບັ ຍງັຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ສບືຕໍຸ່ ປບັປຼຸງ 
ແລະສ ຸ້າງຂ ຸ້ນໃໝຸ່  ເພືຸ່ ອໃຫ ຸ້ແທດເໝາະກບັສະພາບເງ ືຸ່ອນໄຂຂອງການພດັທະນາໃນແຕຸ່ ລະ
ໄລຍະຢຸ່ າງເໝາະສມົ. ທບົທວນ ແລະ ປະເມນີປະສດິທພິາບ-ປະສດິທຜິນົຂອງບນັດາ
ການຈດັຕັ ຸ້ງທີຸ່ ເປນັອງົປະກອບສໍາຄນັຂອງການປະຕບິດັກດົໝາຍ/ການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍ. ທີຸ່

ສໍາຄນັ ແມຸ່ ນຄວາມປະສງົຂອງລດັຖະບານໃນການພດັທະນາລດັທີຸ່ ປກົຄອງດ ຸ້ວຍກດົໝາຍ, 
ຊ ຸ່ ງໄດ ຸ້ມມີະຕຂິອງສູນກາງພກັວຸ່ າດ ຸ້ວຍການຄຼຸ ຸ້ມຄອງລດັ, ຄຼຸ ຸ້ມຄອງສງັຄມົດ ຸ້ວຍກດົໝາຍ ເລກ
ທ ີ037/ກມສພ; ຄັ ຸ້ງວນັທ ີ 18 /6/2018 ຈະເປນັບຸ່ ອນອງິທີຸ່ ສໍາຄນັໃນການສບືຕໍຸ່ ປບັປຼຸງ 
ແລະພດັທະນາການປກົຄອງລດັດ ຸ້ວຍກດົໝາຍໃນຕໍຸ່ ໜ ຸ້າ. 

 ການສ ກສາອບົຮມົ (educating & building capacity): ແມຸ່ ນເອາົການເຜຍີແຜຸ່ ບນັດາ
ກດົໝາຍ ແລະນຕິກິາໍຕຸ່ າງໆ ດັຸ່ ງທີຸ່ ໄດ ຸ້ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັຜຸ່ ານມາ, ຊ ຸ່ ງຕໍຸ່ ໜ ຸ້າກຍໍງັຈະໄດ ຸ້ສບືຕໍຸ່ , ໃນ
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ນັ ຸ້ນ ແມຸ່ ນຈະໄດ ຸ້ເອາົໃຈໃສຸ່ ຕໍຸ່ ການຝກືອບົຮມົໜຸ່ ວຍໄກຸ່ ເກຸ່ ຍຂັ ຸ້ນບ ຸ້ານ ທີຸ່ ເປນັກນົໄກສໍາຄນັ ໃນ
ການຊຸ່ ວຍໃຫ ຸ້ປະຊາຊນົເຂົ ຸ້າເຖງິລະບບົຍຼຸຕທໍິາຂັ ຸ້ນພື ຸ້ນຖານ. ການເຜຍີແຜຸ່  ແລະການສ ກສາ
ອບົຮມົສ ຸ້າງຄວາມຮບັຮູ ຸ້ ແລະຄວາມເຂົ ຸ້າໃຈດ ຸ້ານກດົໝາຍ ແມຸ່ ນຈະຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ຄໍານ ງເຖງິທງັ 2 
ເບື ຸ້ອງ ຄ:ື 1. ເບື ຸ້ອງເຈົ ຸ້າໜ ຸ້າທີຸ່ , ພະນກັງານ-ລດັຖະກອນ (ຜູ ຸ້ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັກດົໝາຍ ເພືຸ່ ອ
ຮບັປະກນັຄວາມຖກືຕ ຸ້ອງ ແລະ ໂປຸ່ ງໃສໃນການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ) ແລະ ອກີເບື ຸ້ອງໜ ຸ່ ງ (2) 
ແມຸ່ ນພາກປະຊາຊນົ/ພນົລະເມອືງ ຜູ ຸ້ທີຸ່ ຈະຕ ຸ້ອງເຂົ ຸ້າໃຈສດິ-ພນັທະຂອງຕນົເອງຕໍຸ່ ກົດົໝາຍ 
ແລະການເຄາົລບົ ແລະປະຕບິດັກດົໝາຍ. ພວກເຮາົເຫນັວຸ່ າ ການເຜຍີແຜຸ່ ກດົໝາຍໃຫ ຸ້
ກວ ຸ້າງຂວາງ ແລະສ ກສາອບົຮມົດ ຸ້ານກດົໝາຍເປນັວຽກງານທີຸ່ ສໍາຄນັ ແຕຸ່ ລດັອາດບໍຸ່

ສາມາດດໍາເນນີການເຜຍີແຜຸ່ ໃຫ ຸ້ທົຸ່ ວເຖງິໄດ ຸ້. ສະນັ ຸ້ນ, ພາກປະຊາຊນົ  ໂດຍະສະເພາະແມຸ່ ນ
ສະມາຄມົ ອາດສາມາດຊຸ່ ວຍລດັ ດ ຸ້ວຍການຮຸ່ ວມມກືບັພາກລດັ ໃນການນາໍເອາົບນັດານຕິກິາໍ
ລງົໄປເຖງິປະຊາຊນົເພືຸ່ ອໃຫ ຸ້ເຂາົເຈ ົ ຸ້າໄດ ຸ້ ຮູ ຸ້ເຖງິສດິ ແລະ ພນັທະຂອງຕນົຕໍຸ່ ກດົໝາຍ ໂດຍ
ສະເພາະແມຸ່ ຍງິ ບນັດາເຜົຸ່ າ. 

 ການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍ (enforcement): ກອງປະຊຼຸມເຫນັວຸ່ າ ການຄຼຸ ຸ້ມຄອງລດັດ ຸ້ວຍກດົ
ໝາຍ ແມຸ່ ນຄວາມເຂັ ຸ້ມງວດໃນການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍ. ສະນັ ຸ້ນ ລດັຖະບານຈະໄດ ຸ້ມແີຜນຍຼຸ
ທະສາດ ແລະ ກນົໄກຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັໂດຍສມົທບົກບັຫ າຍພາກສຸ່ ວນ ທງັພາຍໃນ ແລະ 
ສາກນົ ເປນັຕົ ຸ້ນແມຸ່ ນ ການສບືຕໍຸ່ ຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັບນັດາແຜນງານ/ໂຄງການ ເຊັຸ່ ນ: ແຜນງານ
ປບັປຼຸງບູລະນະການປກົຄອງ (NGPAR), ແຜນງານ/ໂຄງການສະໜບັສະໜນູການຈດັຕັ ຸ້ງ
ປະຕບິດັກດົໝາຍ, ແຜນງານ CEGGA ທີຸ່ ພວມຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັຢູຸ່ ໃນປະຈຼຸບນັ ແມຸ່ ນມີ
ຄວາມສໍາຄນັຫ າຍ. ຜຸ່ ານມາ, ການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍ ພວກເຮາົ ໄດ ຸ້ນາໍໃຊ ຸ້ສານຂັ ຸ້ນຕຸ່ າງໆ ແລະ 
ມກີານຕດັສນິຫ າຍຄະດ ີແຕຸ່ ວຸ່ າການປະຕບິດັຄໍາຕດັສນິຂອງສານຍງັຄງົເປນັບນັຫາ, ມຫີ າຍ
ຄະດທີີຸ່ ສານຕດັສນິແລ ຸ້ວ ແຕຸ່ ຍງັບໍຸ່ ໄດ ຸ້ຮບັການຈດັຕັ ຸ້ງປະຕບິດັ, ບນັຫາດັຸ່ ງກຸ່ າວ ກຈໍະຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້
ຮບັແກ ຸ້ໄຂ, ຊ ຸ່ ງຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ທບົທວນຄນື ເຖງິບນັຫາທີຸ່ ພວົພນັກບັເນື ຸ້ອໃນ ແລະກນົໄກການ
ຕດັສນິຂອງສານ, ລວມທງັເຈົ ຸ້າໜ ຸ້າທີຸ່ ກຸ່ ຽວຂ ຸ້ອງຕຸ່ າງໆ. ການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງແມຸ່ ຍງິ 
ເປນັຕົ ຸ້ນແມຸ່ ນເຈົ ຸ້າໜ ຸ້າທີຸ່ ເພດຍງິ ຢູຸ່ ໃນຂງົເຂດດັຸ່ ງກຸ່ າວໃຫ ຸ້ຫ າຍເພືຸ່ ອຊຸ່ ວຍສບືສວນ ສອບສວນ
ທີຸ່ ມລີກັສະນະສະເພາະຂອງແມຸ່ ຍງິ ເຊັຸ່ ນ: ຜູ ຸ້ພພິາກສາເພດຍງິ, ໄອຍະການເພດຍງິ, ຕໍາຫ ວດ
ແມຸ່ ຍງິ, ທະນາຍຄວາມເພດຍງິເປນັຕົ ຸ້ນ.  
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6. ນອກນັ ຸ້ນທດິທາງຕໍຸ່ ໜ ຸ້າ ຍງັຕ ຸ້ອງໄດ ຸ້ເອາົໃຈ ໃສຸ່ ຕືຸ່ ມດັຸ່ ງນີ ຸ້: 
- ສ ຸ້າງສະພາບແວດລ ຸ້ອມ ແລະ ສ ຸ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃນການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງທຼຸກພາກສຸ່ ວນ, 

ເປນັຕົ ຸ້ນແມຸ່ ນນາໍໃຊ ຸ້ກາໍລງັແຮງຂອງພາກເອກະຊນົ, ອງົການຈດັຕັ ຸ້ງສງັຄມົ ເຂົ ຸ້າໃນການພດັທະນາໃນ
ຂງົເຂດຕຸ່ າງໆ ເຊິຸ່ ງແມຸ່ ນນະໂຍບາຍສະເໝຕີົ ຸ້ນສະເໝປີາຍຂອງລດັ. 

- ສບືຕໍຸ່ ຄົ ຸ້ນຄວ ຸ້າສ ຸ້າງລະບບົຄຼຸ ຸ້ມຄອງລດັດ ຸ້ວຍກດົໝາຍ ທີຸ່ ເຂັ ຸ້ມແຂງ ເພືຸ່ ອປບັປຼຸງລະບບົການບໍລຫິານລດັ
ມຄີວາມໂປຸ່ ງໃສ, ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບສູງ ແລະ ໃຫ ຸ້ປະຊນົມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມໄດ ຸ້ຫ າຍຂ ຸ້ນ ເຊັຸ່ ນ: ສານ
ປກົຄອງ ແລະ ປະມວນກດົໝາຍປກົຄອງ 

- ການເຜຍີແຜຸ່  ກດົໝາຍ ກຍໍງັຈາໍເປນັຕ ຸ້ອງ ໄດ ຸ້ເຮດັໃຫ ຸ້ຫ າຍຂ ຸ້ນ ໃນທຼຸກລະດບັ ແລະ ທງັພາກລດັ ແລະ
ພາກປະຊາຊນົ, ດ ຸ້ວຍຫ າຍວທິ,ີ ຫ າຍຮູບຫ າຍສ ີ ໂດຍຜຸ່ ານເຕກັໂນໂລຊ,ີ ເຄືຸ່ ອງມສືືຸ່ ສານຕຸ່ າງໆ ເຊັຸ່ ນ: 
ວທິະຍຼຸຊຼຸມຊນົ, ຊ ຸ່ ງສາມາດເຜຍີແຜຸ່ ຜຸ່ ານພາສາຊນົເຜົຸ່ າໄດ ຸ້ດກີວຸ່ າເຄືຸ່ ອງມສືືຸ່ ສານອືຸ່ ນໆ.  

- ຊຼຸກຍູ ຸ້ສົຸ່ ງເສມີການນາໍໃຊ ຸ້ເຕກັໂນໂຍຊທີີຸ່ ທນັສະໄໝເຂົ ຸ້າມາຊຸ່ ວຍ ໃນການບໍລຫິານລດັຂັ ຸ້ນຕຸ່ າງໆ ເພືຸ່ ອ
ຮບັປະກນັຄວາມໂປຸ່ ງໃສຸ່ , ວຸ່ ອງໄວ ແລະ ຊດັເຈນ.  
 

ນັ ຸ້ນແມຸ່ ນ, ການສງັລວມຫຍໍ ຸ້ ຜນົຂອງການປ ກສາຫາລຂືອງກຼຸຸ່ ມ 4 “ການປກົຄອງ/ຄຼຸ ຸ້ມຄອງລດັດ ຸ້ວຍ
ກດົໝາຍ, ການບງັຄບັໃຊ ຸ້ກດົໝາຍ, ການເຂົ ຸ້າເຖງິລະບບົຍຼຸຕທໍິາ, ການມສີຸ່ ວນຮຸ່ ວມຂອງປະຊາຊນົ ເພືຸ່ ອກ ຸ້າວ
ໄປເຖງິການປກົຄອງທີຸ່ ດ”ີ. 

ຂໍອວຍພອນໃຫ ຸ້ກອງປະຊຼຸມໂຕະມນົຄັ ຸ້ງນີ ຸ້ ຈ ົຸ່ ງປະສບົຜນົສໍາເລດັຕາມຈຼຸດປະສງົ. 

 

ຂໍຂອບໃຈ!! 
 
 

   


