ບົດສະຫຼຸ ບການສົນທະນາ ຂອງກຼຸຸ່ ມ 4

ົ ຄອງ/ການຄຼຸ ມ
ຸ້ ຄອງລັດດຸ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້ກດ
ົ ໝາຍ
ການປກ
ໂດຍ: ທຸ່ ານ ຄໍາມູນ ວິພງົ ໄຊ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ

ຮຽນ: .............................................................................................
ຸ້ ຕາງໜຸ້າໃຫຸ້ກຼຸຸ່ມ 4 ຂໍອານຼຸຍາດລາຍງານຫຍໍກຸຸ່້ ຽວກັບຜົນຂອງການສົນທະນາຂອງກຼຸຸ່ ມ.
ຂຸ້າພະເຈົາ,
ຸ້ ນທະນາພົວພັນກັບຫາຍຂະແໜງການ (Cross-cutting Issue). ຫົວຂໍສົ
ຸ້ ນທະນາ
ັ ກຼຸຸ່ ມທີຸ່ຫົວຂໍສົ
ກຼຸຸ່ ມ 4 ເປນ
ຸ້ ງ
ົ ຄອງ/ການຄຼຸ ມ
ຸ້ ຄອງລັດດຸ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້ກດ
ົ ໝາຍ ລວມທັການເຂົາເຖິ
ແມຸ່ ນ “ການປກ
ິ ໍາ ແລະການມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມຂອງປະຊາຊົນ”
ລະບົບຍຼຸ ຕທ

ຸ້ ວມສົນທະນາ 5 ທຸ່ ານ:
ໃນເວທີການສົນທະນາຂອງກຼຸຸ່ ມ 4 ມີຜູເຸ້ ຂົາຮຸ່
ິ າໍ
- ທຸ່ ານ ເກດສະໜາ ພົມມະຈັນ, ຫົວໜຸ້າກົມຮຸ່ ວມມືສາກົນ, ກະຊວງຍຼຸ ຕທ
ຸ້ ງກັນຄວາມສະຫງ ົບ
- ທຸ່ ານ ພັນໂທ ວົງເພັດ ແສງວົງສາ, ກະຊວງປອ
- ທຸ່ ານ ນາງ ສຼຸ ພາພອນ ພານິດ, ສູນກາງສະຫະພັນແມຸ່ ຍິງ
ີ , ອົງການຮຸ່ ວມມືເພືຸ່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດສະວິດເຊີແລນ
- ທຸ່ ານ ຕີມ ເອັນເດີລນ
ົ
- ທຸ່ ານ ນາງ ແຟນຊິດກາ, ສະຫະພາບເອີຣບ
ັ ຍາ, ຫົວໜຸ້າກົມແຜນການ
ຸ້ ໍາເນີນການສົນທະນາ (moderator) ໂດຍ: ທຸ່ ານ ນິສດ
ິ ແກ ຸ້ວປນ
- ຜູ ດ
ແລະ ການຮຸ່ ວມມື, ກະຊວງພາຍໃນ
ຸ້
ຸ້ ວມຮັບຟງັ ການສົນທະນາດັຸ່ງກຸ່ າວເຊັຸ່ນດຽວກັນ, ສັງເກດເຫັນວຸ່ າການ
ຂຸ້າພະເຈົາເອງ
ກໍໄດຸ້ເຂົາຮຸ່

ັ ຍາກາດດີຫາຍ ໄດຸ້ມກ
ີ ານແລກປຸ່ຽນທັດສະນະ ຄໍາຄິດເຫັນຫາກຫາຍສົມຄວນ ແລະຜູ ເຸ້ ຂົາຸ້
ສົນທະນາ ມີບນ
ີ ວາມສົນໃຈຫາຍ ແຕຸ່ ເສຍດາຍເວລາບໍຸ່ພຽງພໍ ສໍາລັບການສົນທະນາ, ການປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ
ຮຸ່ ວມກໍມຄ
ຸ້
ແລະ ການຊີແຈງ.

ຸ້
ຸ້ ຸ່ ງກຸ່ າວ ມີທງັ ໝົດ 5 ຄໍາຖາມ, ແຕຸ່ ສັງລວມແລຸ້ວມີ 3 ເນືອໃນຕົ
ຸ້ ດັຸ່ງນີ:ຸ້
ສໍາລັບຫົວຂໍດັ
ນຕໍ
ົ ຄອງ/ການຄຼຸ ມ
ຸ້ ຄອງລັດດຸ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້ກດ
ົ ໝາຍ ມີຄວາມສໍາຄັນ ຫ ື
- ການປກ
ປະກອບສຸ່ ວນໃຫຸ້ແກຸ່ ການພັດທະນາ ຄືແນວໃດ?
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ຸ້
ຸ້ ງລະບົບຍຼຸ ຕທ
ິ າໍ ໄດຸ້ຫາຍຂນແນວໃດ
ີ ນ
- ຈະສົຸ່ງເສີມໃຫຸ້ປະຊາຊົນເຂົາເຖິ
ແລະ ຈະນໍາໃຊຸ້ເຕັກໂນໂລຊີທຸ່ ທັ
ຸ້
ົ ຄອງ ເພືຸ່ອສົຸ່ງເສີມໃຫຸ້ມີການປກ
ົ ຄອງທີຸ່ດີແນວໃດ?
ສະໄໝເຂົາໃນວຽກງານການປ
ກ
ຸ້ ໂດຍສະເພາະການ
- ຈະເຮັດແນວໃດເພືຸ່ອສົຸ່ງເສີມການມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມຂອງປະຊາຊົນໃຫຸ້ຫາຍຂນ,
ສົຸ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ບົດບາດ ແລະໂອກາດຂອງກຼຸຸ່ ມທີຸ່ມີຄວາມອຸ່ ອນແອ ຕໍຸ່
ກັບການພັດທະນາ?
ັ :ຸ້
ສະຫຼຸ ບຜົນຂອງການສົນທະນາທີຸ່ສໍາຄັນ (6 ຈຼຸດສໍາຄັນ) ໄດຸ້ດຸ່ ງນີ
ຸ້
ຸ່ ອ
ົ ຄອງ ຫກ
ັ ພືນຖານເພື
ື ານຄຼຸ ມ
ຸ້ ຄອງລັດດຸ້ວຍກົດໝາຍ ແລະການບັງໃຊຸ້ກດ
ົ ໝາຍ ຈະເປນ
1. ການປກ
ົ ຄອງທີຸ່ດ
ັ ບັນຫາສໍາຄັນ ແລະ ເປນ
ັ ບັນຫາປຸ່ ນອຸ້
ິ ອມ ໃນການຈັດຕັງຸ້
ີ ,ີ ຊຸ່ ງເປນ
ກ ຸ້າວໄປສູຸ່ ການປກ

ຸ້ VIII ໃຫຸ້ບນ
ຸ້
ົ ຸ້
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫຸ່ ງຊາດຄັງທີ
ັ ລຼຸ ເປາໝາຍໄດຸ້
ປະຕິບດ
. ສະນັນ,
ຸ້ ຸ່ ສໍາຄັນ ແລະ ເປນ
ັ
ຸ້ ຄອງລັດດຸ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດໝາຍ ແມຸ່ ນເສົາຄໍາທີ
ການຄຼຸ ມ

ຸ້
ຸ່ ເຂັມແຂງຂອງການປ
ຸ້
ຸ້ ງກົດ
ົ ຄອງທີຸ່ດີ ແລະຈະຊຼຸກຍູ ຸ້ໃຫຸ້ປະຊາຊົນ/ພົນລະເມືອງ ໄດຸ້ເຂົາເຖິ
ພືນຖານທີ
ກ
ຸ້
ິ ໍາຫາຍຂນ.
ໝາຍ ແລະຄວາມຍຼຸ ຕທ

ົ ຄອງ ກໍແມຸ່ ນປດ
ັ ໃຈທີຸ່ສໍາຄັນໜຸ່ ງ ເພືຸ່ອ
2. ການມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມຂອງປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດການປກ
ຸ້
ປະກອບສຸ່ ວນເຂົາໃນການພັ
ດທະນາໃນທຼຸກລະດັບ ໂດຍສະເພາະ ແມຸ່ ນການສົຸ່ງເສີມຄວາມສະເໝີ

ົ ຄອງ,
ພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນທຼຸກຂົງເຂດວຽກງານ ນັບທັງຂົງເຂດການເມືອງ-ການປກ
ຸ້
ິ ານ/
ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ໃນນັນຸ້ ແມຸ່ ນການຊຼຸກຍູ ຸ້ສົຸ່ງເສີມເພດຍິງເຂົາໃນລະດັ
ບບໍລຫ
ລະດັບຕັດສິນບັນຫາໃຫຸ້ຫາຍຂນຸ້ ເພືຸ່ອຊຸ່ ວຍແກ ຸ້ໄຂບັນຫາຂອງເພດຍິງໃນດຸ້ານຕຸ່ າງໆ. ນອກນັນຸ້ ກໍ
ື
ແມຸ່ ນການສຸ້າງໂອກາດ ແລະເງຸ່ ອນໄຂໃຫຸ້
ທຼຸກພາກສຸ່ ວນຂອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະກຼຸຸ່ ມທີຸ່ມີຄວາມ

ິ ຢູຸ່ ເຂດຫຸ່ າງໄກ
ອຸ່ ອນນ ຸ້ອຍ ບອບບາງ ເຊັຸ່ນ: ເດັກນ ຸ້ອຍ, ຄົນພິການ ແລະຊົນເຜົຸ່າທີຸ່ດໍາລົງຊີວດ
ຸ້
ຸ້
ີ , ອົງການຈັດຕັງທາງສັ
ສອກຫກ
ງຄົມຕຸ່ າງໆ ໄດຸ້ປະກອບສຸ່ ວນເຂົາໃນພັ
ດທະນາຢູຸ່ບັນດາຂົງເຂດວຽກ
ງານຕຸ່ າງໆຕາມຄວາມສາມາດ.

ຸ້
ັ ເອກະພາບກັນກຸ່ ຽວກັບຄວາມຄືບໜຸ້າໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ັ ວຽກ
3. ກອງປະຊຼຸມສົນທະນາ ໄດຸ້ເປນ
ບດ
ຸ້ ງຄວາມ
ົ ຄອງລັດດຸ້ວຍກົດໝາຍດຸ້ວຍການບັງຄັບໃຊຸ້ກດ
ົ ໝາຍ, ການເຂົາເຖິ
ງານເພືຸ່ອຊຼຸກຍູ ຸ້ການປກ

ີ ຸ່ ານມາ ດັຸ່ງບົດບົດສະຫຼຸບກາງສະໄໝແຜນ
ິ ໍາ ແລະການມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມຂອງປະຊາຊົນ ໃນຊຼຸມປຜ
ຍຼຸ ຕທ
ຸ້ VIII ທີຸ່ຕາງໜຸ້າກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທນໄດຸ້
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັງທີ
ິ ອມທີຸ່ຕິດພັນກັບຫາຍຂະແໜງການ, ຊຸ່ ງໃນໄລຍະ 3
ລາຍງານຕໍຸ່ກອງປະຊຼຸມ ໃນວຽກງານປຸ່ ນອຸ້
ຸ້
ີ ຸ່ ານມາ ການປບ
ັ ປຼຸ ງການບໍລຫ
ົ ຄອງດຸ້ວຍກົດໝາຍນັນ,
ິ ານລັດ ແລະ ການສຸ້າງລັດທີຸ່ປກ
ປຜ

ັ ປຼຸ ງບັນດານິຕກ
ີ ວາມພະຍາມຍາມສຸ້າງ ແລະປບ
ິ າໍ ເພືຸ່ອຄຼຸ ມ
ຸ້ ຄອງລັດ ຄຼຸ ມ
ຸ້ ຄອງ
ລັດຖະບານ ກໍໄດຸ້ມຄ
ຸ້ ທີຸ່ສໍາຄັນກວຸ່ າໝູຸ່ໝົດແມຸ່ ນການປບ
ັ ປຼຸ ງລັດຖະທໍາມະນູນ ໃຫຸ້ສອດຄຸ່ ອງກັບ
ສັງຄົມໃຫຸ້ຫາຍຂນ,
2

ື
ັ ແລະໃນຕໍຸ່ໜຸ້າ, ຊຸ່ ງລັດຖະທໍາມະນູນສະບັບ
ສະພາບເງຸ່ ອນໄຂຂອງການພັ
ດທະນາໃນປະຈຼຸບນ
ັ ປຼຸ ງໃໝຸ່ ກໍໄດຸ້ກາໍ ນົດກຸ່ ຽວກັບສິດທິມະນຼຸດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ກົດໝາຍ
ປບ
ຸ້
ັ ປຼຸ ງ ແລະ ສຸ້າງຂນໃໝ
ັ ເຄືຸ່ອງມືໃນການຄຼຸ ມ
ັ ການປບ
ຸ່ ເພືຸ່ອເປນ
ຸ້ ຄອງລັດ-ຄຼຸ ມ
ຸ້ ຄອງ
ຫາຍສະບັບໄດຸ້ຮບ

ັ ປຼຸ ງຄືນໃໝຸ່ຈໍານວນໜຸ່ ງ ແລະສຸ້າງ
ິ າໍ ລຼຸຸ່ ມກົດໝາຍຫາຍສະບັບ ກໍໄດຸ້ຮບ
ັ ການປບ
ສັງຄົມ ລວມທັງນິຕກ
ຸ້
ຸ່ ອີກຈໍານວນໜຸ່ ງເຊັຸ່ນດຽວກັນ. ຜົນສໍາເລັດທີຸ່ສໍາຄັນອີກຢຸ່າງໜຸ່ ງກໍແມຸ່ ນການສໍາເລັດການ
ຂນໃໝ
ຸ້
ຄົນຄວຸ້
າ ປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍແພຸ່ ງ (ສໍາລັບປະມວນກົດໝາຍແພຸ່ ງເຖິງຈະບໍຸ່ທັນ

ັ ).
ຮັບຮອງແຕຸ່ ກໍພວມສະເໜີສະພາແຫຸ່ ງຊາດພິຈາລະນາໃນປະຈຼຸບນ
ຸ້ ງລະບົບຍຼຸ ຕທ
ົ ໝາຍ ແລະການເຂົາເຖິ
ິ ໍາ, ທີຸ່ຜຸ່ານມາ ລັດຖະບານກໍ
ກຸ່ ຽວກັບການບັງຄັບໃຊຸ້ກດ
ຸ້ ບແຕຸ່ ຂັນສູ
ຸ້ ນກາງລົງຮອດຂັນທຸ້
ຸ້ ອງຖິຸ່ນ-ຮາກຖານ ດຸ້ວຍການປະເມີນ
ັ ປຼຸ ງລະບົບການຈັດຕັງນັ
ໄດຸ້ປບ
ຸ້ ລະຂັນ.
ຸ້ ການປບ
ັ ປຼຸ ງອົງການ
ກຸ່ ຽວກັບໂຄງຮຸ່ າງການຈັດຕັງຸ້ ພາລະບົດບາດໜຸ້າທີຸ່ຂອງການຈັດຕັງແຕຸ່

ຸ້ ການສຸ້າງຕັງສະພາປະຊາຊົ
ຸ້
ຸ້
ສານ, ອົງການໄອຍະການຢູຸ່ແຕຸ່ ລະຂັນ,
ນຂັນແຂວງກໍ
ແມຸ່ ນຕົວຢຸ່າງໜຸ່ ງທີຸ່
ຸ້ ອງການຊຸ່ ວຍເຫອ
ຸ້ ອງ ແລະການປບ
ັ ປຼຸ ງໜຸ່ວຍ
ື ດຸ້ານກົດໝາຍຢູຸ່ທຸ້ອງຖິຸ່ນຂັນເມື
ສໍາຄັນ, ການສຸ້າງຕັງຫຸ້

ຸ້ ານ ກໍແມຸ່ ນການຊຼຸກຍູ ຸ້ການປະຕິບດ
ັ ຊຸ່ ອງທາງເພືຸ່ອໃຫຸ້
ັ ກົດໝາຍໃນທົຸ່ວສັງຄົມ ແລະເປນ
ໄກຸ່ ເກຸ່ ຽຂັນບຸ້
ຸ້ ກົນໄກໃນການ
ຸ້ ງກົດໝາຍ, ເຂົາເຖິ
ຸ້ ງລະບົບຍຼຸ ຕທ
ິ າໍ ໄດຸ້ຫາຍຂນ.
ປະຊາຊົນ/ພົນລະເມືອງໄດຸ້ເຂົາເຖິ

ຸ້ ງລະບົບຍຼຸ ຕທ
ົ ໝາຍ ແລະການເຂົາເຖິ
ິ ໍາ ກໍແມຸ່ ນເລີຸ່ມຈາກການເຜີຍແຜຸ່ບັນດານິຕກ
ິ າໍ ທີຸ່ໄດຸ້
ບັງຄັບໃຊຸ້ກດ
ຸ້
ົ ງຄົມເພືຸ່ອສຸ້າງຄວາມຮັບຮູ ຸ້ ແລະເຂົາໃຈ
ຮັບຮອງ ແລະອອກຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ໃຫຸ້ທຸ່ ວສັ
ຸ້
ິ າໍ ຕຸ່ າງໆ.
ເນືອໃນຂອງບັ
ນດາກົດໝາຍ ແລະນິຕກ

ັ ປຼຸ ງໃນທຼຸກລະດັບເຊັຸ່ນດຽວກັນ ຕົວຢຸ່າງ
ັ ການປບ
ການມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມຂອງປະຊາຊົນ ກໍໄດຸ້ຮບ

ຍຼຸ ດທະສາດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປກສາຫາລືກຸ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຜູ ໃຸ້ ຫຍຸ່ ແລະໄວໜຼຸຸ່ ມແຫຸ່ ງຊາດ,
ຸ້
ັ ນະໂຍບາຍສາມສຸ້າງ, ການ
ອອກມາດຕະການໃນການສຸ້າງຄວາມເຂັມແຂງໃຫຸ້
ທ ຸ້ອງຖິຸ່ນເພືຸ່ອປະຕິບດ
ຸ້
ັ ປຼຸ ງດໍາລັດວຸ່ າດຸ້ວຍ
ຄົນຄວຸ້
າສຸ້າງ ແລະລົງທະບຽນສະມາຄົມບໍຸ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ ລວມທັງການປບ
ຸ້ ງຄົມ.
ື
ສະມາຄົມ ແລະອືຸ່ນໆ ເຊິຸ່ງໄດຸ້ສາຸ້ ງໂອກາດ ແລະ ເງຸ່ ອນໄຂສະດວກໃຫຸ່
ບັນດາອົງການຈັດຕັງສັ

ົ ຸ້ ກໍແມຸ່ ນການປະກອບສຸ່ ວນທີຸ່ສໍາຄັນຈາກຄູຸ່ ຮຸ່ ວມພັດທະນາ, ສະນັນຸ້
ບັນດາຜົນສໍາເລັດເຫຸ່ ານີ
ຸ້
ັ ທະນາ
ຕາງໜຸ້າລັດຖະບານ ກໍຂໍຂອບໃຈບັນດາປະເທດເພືຸ່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັງສາກົ
ນ, ຄູຸ່ ຮຸ່ ວມພັດ
ອືຸ່ນໆ ທີຸ່ໄດຸ້ໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນວຽກງານການຄຼຸ ຸ້ມຄອງລັດດຸ້ວຍກົດໝາຍ ເຊັຸ່ນ: ອົງການສະຫະ
ົ , ໄຈກ ຸ້າ, ສະວິດເຊີແລນ, ຝະລັຸ່ງ ແລະ ອືຸ່ນໆ.
ປະຊາຊາດເພືຸ່ອການພັດທະນາ, ສະຫະພາບເອີຣບ

ົ ຄອງລັດດຸ້ວຍກົດໝາຍ, ການບັງຄັບໃຊຸ້ກດ
ົ ໝາຍ, ການມີສຸ່ວນ
4. ບັນຫາ ແລະສິຸ່ງທຸ້າທາຍ ໃນການປກ
ົ ຄອງທີຸ່ດີ ກໍຍງັ ມີຫາຍບັນຫາທີຸ່ລັດຖະບານຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ທບ
ົ
ຮຸ່ ວມຂອງປະຊາຊົນ ເພືຸ່ອສົຸ່ງເສີມການປກ
ທວນຄືນ ເຊັຸ່ນ:
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ິ າໍ ສຸ່ ວນຫາຍຍັງມີລກ
ັ ສະນະດັຸ່ງເດີມ, ບໍຸ່ທັນກວຸ້າງຂວາງ ແລະ
- ການເຜີຍແຜຸ່ກົດໝາຍ ແລະນິຕກ
ຸ້
ໍ ຸ້ າກັດໃນການນໍາໃຊຸ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົາມາຊຸ່
ຫາກຫາຍ, ຍັງມີຂຈໍ
ວຍ ເຖິງວຸ່ າໄດຸ້ມແີ ອບພິເຄເຊັນ

ຸ້ າກັດ.
ັ ຂໍຈໍ
ແລະມີເວັບໄຊກຸ່ ຽວກັບກົດໝາຍ ແຕຸ່ ເຄືອຂຸ່ າຍທາງດຸ້ານອິນເຕີເນັດ ກໍຍງັ ເປນ
ຸ້ ອງຖິຸ່ນຍັງມີຂຈໍ
ໍ ຸ້ າກັດທັງດຸ້ານຄວາມ
- ລະດັບຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໂດຍສະເພາະຢູຸ່ຂັນທຸ້
ຸ້ ທງັ ພະນັກງານວິຊາການໃນຂົງເຂດຍຼຸ ຕທ
ໍ
ິ ໍາ, ຜູ ຸ້
ຮູ -ຸ້ ຄວາມສາມາດ ແລະຈໍານວນກໍບຸ່ ພຽງພໍ
ໃນນັນມີ
ຸ້ າທີຸ່ ທີຸ່ກຸ່ ຽວຂຸ້ອງຕຸ່ າງໆ.
ພິພາກສາ, ທະນາຍຄວາມ ແລະເຈົາໜຸ້
ຸ້ າຍ, ປະຈຼຸບນ
ິ າໍ ຕຸ່ າງໆ ແມຸ່ ນໄດຸ້ສາຸ້ ງຂນຫ
ັ ກົດໝາຍມີຈາໍ ນວນ 100
- ຈໍານວນກົດໝາຍ ແລະນິຕກ
ຸ້
ັ ກົດໝາຍ/ການບັງຄັບໃຊຸ້ກດ
ົ ໝາຍຍັງບໍຸ່ທັນເຂັມງວດ.
ກວຸ່ າສະບັບ ແຕຸ່ ການປະຕິບດ

ຸ້
ຸ້
ຸ້ ນັ ຕົນແມຸ່
ັ ກົດໝາຍ ຍັງຈໍາກັດ ເປນ
- ພືນຖານໂຄງລຸ່
າງເພືຸ່ອຮັບໃຊຸ້ໃຫຸ້ແກຸ່ ການປະຕິບດ
ນຂໍມູ
ຸ້
ຂຸ່ າວສານ ສະຖິຕ ິ ທີຸ່ມີຄວາມຖືກຕຸ້ອງ-ວຸ່ ອງໄວ ເພືຸ່ອນໍາໃຊຸ້ເຂົາໃນການວາງແຜນ/ວາງນະໂຍບາຍ
ຸ້ ນ-ຫກ
ັ ລະບົບ.
ັ ຖານຍັງບໍຸ່ທັນເປນ
ທີຸ່ອີງໃສຸ່ ຂໍມູ
ັ ເພືຸ່ອຮຸ່ ວມງານກັນ ລະຫວຸ່ າງລັດ ແລະປະຊາຊົນ/ພົນລະເມືອງ
- ການມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມ ແລະການເປນ
ແຕຸ່ ລະກຼຸຸ່ ມໃນທົຸ່ວສັງຄົມ ຍັງບໍຸ່ທັນກົມກຽວດີເທົຸ່າທີຸ່ຄວນ.

ຸ້ ຈະໄດຸ້ທບ
ົ ທວນຄືນໃນການກໍານົດທິດທາງໃນສະເພາະໜຸ້າ ແລະຍາວນານ, ຊຸ່ ງໄດຸ້ແບຸ່ ງອອກ
5. ສະນັນ,
ຸ້
ັ 3 ຈຼຸດສຼຸ ມ ຫ ື 3 E ດັຸ່ງນີ:ຸ້ (Engineering- ເອົາການປບ
ັ ປູງສະຖາບັນ-ການຈັດຕັງ,
ເປນ
Educating- ເອົາການເຜີຍແຜຸ່ ແລະສກສາອົບຮົມ/ສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ Enforcement
ຸ້
ຸ້
ັ /ການບັງຄັບໃຊຸ້ກດ
ົ ໝາຍໃຫຸ້ເຂັມງວດ)
-ເອົາການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ ປຼຸ ງລະບົບສະຖາບັນ-ການຈັດຕັງຸ້ (engineering): ໃນໄລຍະຜຸ່ານມາ ໄດຸ້ມກ
ີ ານ
 ການປບ
ັ ປຼຸ ງລັດຖະທໍາມະນູນ, ບັນດາກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ າໍ ຕຸ່ າງໆຫາຍສະບັບ. ສະນັນຸ້ ໃນ
ປບ

ັ ປຼຸ ງ
ິ າໍ ຫາຍສະບັບ ຍັງຕຸ້ອງໄດຸ້ສືບຕໍຸ່ປບ
ສະເພາະໜຸ້າ ແລະໃນໄລຍະຍາວ ກົດໝາຍ ແລະນິຕກ
ຸ້
ຸ່ ເພືຸ່ອໃຫຸ້ແທດເໝາະກັບສະພາບເງຸ່ ອນໄຂຂອງການພັ
ື
ແລະສຸ້າງຂນໃໝ
ດທະນາໃນແຕຸ່ ລະ
ົ ຂອງບັນດາ
ໄລຍະຢຸ່າງເໝາະສົມ. ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນປະສິດທິພາບ-ປະສິດທິຜນ
ຸ້ ຸ່ ເປນ
ັ ອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງການປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍ/ການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດໝາຍ. ທີຸ່
ການຈັດຕັງທີ

ົ ຄອງດຸ້ວຍກົດໝາຍ,
ສໍາຄັນ ແມຸ່ ນຄວາມປະສົງຂອງລັດຖະບານໃນການພັດທະນາລັດທີຸ່ປກ
ີ ະຕິຂອງສູນກາງພັກວຸ່ າດຸ້ວຍການຄຼຸ ມ
ຸ້ ຄອງລັດ, ຄຼຸ ມ
ຸ້ ຄອງສັງຄົມດຸ້ວຍກົດໝາຍ ເລກ
ຊຸ່ ງໄດຸ້ມມ
ຸ້ ນທີ 18 /6/2018 ຈະເປນ
ັ ບຸ່ ອນອິງທີຸ່ສໍາຄັນໃນການສືບຕໍຸ່ປບ
ັ ປຼຸ ງ
ທີ 037/ກມສພ; ຄັງວັ
ົ ຄອງລັດດຸ້ວຍກົດໝາຍໃນຕໍຸ່ໜຸ້າ.
ແລະພັດທະນາການປກ

 ການສກສາອົບຮົມ (educating & building capacity): ແມຸ່ ນເອົາການເຜີຍແຜຸ່ບັນດາ
ຸ້
ິ າໍ ຕຸ່ າງໆ ດັຸ່ງທີຸ່ໄດຸ້ຈດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ຜຸ່ານມາ, ຊຸ່ ງຕໍຸ່ໜຸ້າກໍຍງັ ຈະໄດຸ້ສບ
ື ຕໍຸ່, ໃນ
ກົດໝາຍ ແລະນິຕກ
ບດ
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ຸ້ ານ ທີຸ່ເປນ
ື ອົບຮົມໜຸ່ວຍໄກຸ່ ເກຸ່ ຍຂັນບຸ້
ັ ກົນໄກສໍາຄັນໃນ
ນັນຸ້ ແມຸ່ ນຈະໄດຸ້ເອົາໃຈໃສຸ່ ຕໍຸ່ການຝກ
ຸ້
ຸ້ ງລະບົບຍຼຸ ຕທ
ຸ້ ນຖານ.
ິ າໍ ຂັນພື
ການຊຸ່ ວຍໃຫຸ້ປະຊາຊົນເຂົາເຖິ
ການເຜີຍແຜຸ່ ແລະການສກສາ

ຸ້
ອົບຮົມສຸ້າງຄວາມຮັບຮູ ຸ້ ແລະຄວາມເຂົາໃຈດຸ້
ານກົດໝາຍ ແມຸ່ ນຈະຕຸ້ອງໄດຸ້ຄໍານງເຖິງທັງ 2
ຸ້ ຄື: 1. ເບືອງເຈົ
ຸ້
ຸ້ າທີຸ່, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ (ຜູ ຈ
ຸ້
ຸ້ ດ
ັ ຕັງປະຕິ
ັ ກົດໝາຍ ເພືຸ່ອ
ເບືອງ
າໜຸ້
ບດ
ຸ້
ຸ່ ງ (2)
ຸ້
ັ ) ແລະ ອີກເບືອງໜ
ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕຸ້ອງ ແລະ ໂປຸ່ງໃສໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຸ້
ຸ້ ຸ່ ຈະຕຸ້
ີ
ົ ໝາຍ
ແມຸ່ ນພາກປະຊາຊົນ/ພົນລະເມືອງ ຜູ ທ
ອງເຂົາໃຈສິ
ດ-ພັນທະຂອງຕົນເອງຕໍຸ່ກົດ
ັ ກົດໝາຍ. ພວກເຮົາເຫັນວຸ່ າ ການເຜີຍແຜຸ່ກົດໝາຍໃຫຸ້
ແລະການເຄົາລົບ ແລະປະຕິບດ
ັ ວຽກງານທີຸ່ສໍາຄັນ ແຕຸ່ ລັດອາດບໍຸ່
ກວຸ້າງຂວາງ ແລະສກສາອົບຮົມດຸ້ານກົດໝາຍເປນ

ຸ້ ພາກປະຊາຊົນ ໂດຍະສະເພາະແມຸ່ ນ
ົ
ສາມາດດໍາເນີນການເຜີຍແຜຸ່ໃຫຸ້ທຸ່ ວເຖິ
ງໄດຸ້. ສະນັນ,
ັ ພາກລັດ ໃນການນໍາເອົາບັນດານິຕກ
ິ າໍ
ສະມາຄົມ ອາດສາມາດຊຸ່ ວຍລັດ ດຸ້ວຍການຮຸ່ ວມມືກບ
ຸ້
ລົງໄປເຖິງປະຊາຊົນເພືຸ່ອໃຫຸ້ເຂົາເຈົາໄດຸ້
ຮູ ເຸ້ ຖິງສິດ ແລະ ພັນທະຂອງຕົນຕໍຸ່ກົດໝາຍ ໂດຍ
ສະເພາະແມຸ່ ຍິງ ບັນດາເຜົຸ່າ.

ຸ້ ຄອງລັດດຸ້ວຍກົດ
 ການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດໝາຍ (enforcement): ກອງປະຊຼຸມເຫັນວຸ່ າ ການຄຼຸ ມ
ຸ້
ົ ໝາຍ. ສະນັນຸ້ ລັດຖະບານຈະໄດຸ້ມແີ ຜນຍຼຸ
ໝາຍ ແມຸ່ ນຄວາມເຂັມງວດໃນການບັ
ງຄັບໃຊຸ້ກດ
ຸ້
ັ ໂດຍສົມທົບກັບຫາຍພາກສຸ່ ວນ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ທະສາດ ແລະ ກົນໄກຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ຸ້
ຸ້
ັ ຕົນແມຸ່
ັ ບັນດາແຜນງານ/ໂຄງການ ເຊັຸ່ນ: ແຜນງານ
ສາກົນ ເປນ
ນ ການສືບຕໍຸ່ຈັດຕັງປະຕິ
ບດ

ັ ປຼຸ ງບູລະນະການປກ
ົ ຄອງ (NGPAR), ແຜນງານ/ໂຄງການສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັງຸ້
ປບ
ຸ້
ັ ກົດໝາຍ, ແຜນງານ CEGGA ທີຸ່ພວມຈັດຕັງປະຕິ
ັ ຢູຸ່ໃນປະຈຼຸບນ
ັ ແມຸ່ ນມີ
ປະຕິບດ
ບດ

ຸ້ າງໆ ແລະ
ົ ໝາຍ ພວກເຮົາໄດຸ້ນາໍ ໃຊຸ້ສານຂັນຕຸ່
ຄວາມສໍາຄັນຫາຍ. ຜຸ່ານມາ, ການບັງຄັບໃຊຸ້ກດ
ັ ບັນຫາ, ມີຫາຍ
ັ ຄໍາຕັດສິນຂອງສານຍັງຄົງເປນ
ມີການຕັດສິນຫາຍຄະດີ ແຕຸ່ ວຸ່ າການປະຕິບດ
ຸ້
ີ
ັ ການຈັດຕັງປະຕິ
ັ , ບັນຫາດັຸ່ງກຸ່ າວ ກໍຈະຕຸ້ອງໄດຸ້
ຄະດີທຸ່ ສານຕັ
ດສິນແລຸ້ວ ແຕຸ່ ຍັງບໍຸ່ໄດຸ້ຮບ
ບດ
ຸ້
ົ ທວນຄືນ ເຖິງບັນຫາທີຸ່ພົວພັນກັບເນືອໃນ
ຮັບແກ ຸ້ໄຂ, ຊຸ່ ງຕຸ້ອງໄດຸ້ທບ
ແລະກົນໄກການ
ຸ້ າທີຸ່ກຸ່ ຽວຂຸ້ອງຕຸ່ າງໆ. ການມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມຂອງແມຸ່ ຍິງ
ຕັດສິນຂອງສານ, ລວມທັງເຈົາໜຸ້

ຸ້
ຸ້ າທີຸ່ເພດຍິງ ຢູຸ່ໃນຂົງເຂດດັຸ່ງກຸ່ າວໃຫຸ້ຫາຍເພືຸ່ອຊຸ່ ວຍສືບສວນ ສອບສວນ
ັ ຕົນແມຸ່
ເປນ
ນເຈົາໜຸ້
ັ ສະນະສະເພາະຂອງແມຸ່ ຍິງ ເຊັຸ່ນ: ຜູ ພ
ຸ້ ພ
ິ າກສາເພດຍິງ, ໄອຍະການເພດຍິງ, ຕໍາຫວດ
ທີຸ່ມີລກ
ຸ້
ັ ຕົນ.
ແມຸ່ ຍິງ, ທະນາຍຄວາມເພດຍິງເປນ
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ຸ້ ດທາງຕໍຸ່ໜຸ້າ ຍັງຕຸ້ອງໄດຸ້ເອົາໃຈໃສຸ່ ຕືຸ່ມດັຸ່ງນີ:ຸ້
6. ນອກນັນທິ
- ສຸ້າງສະພາບແວດລຸ້ອມ ແລະ ສຸ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມຂອງທຼຸກພາກສຸ່ ວນ,
ຸ້
ຸ້ ງຄົມ ເຂົາໃນການພັ
ຸ້
ັ ຕົນແມຸ່
ເປນ
ນນໍາໃຊຸ້ກາໍ ລັງແຮງຂອງພາກເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັງສັ
ດທະນາໃນ

ົ ຸ້
ຂົງເຂດຕຸ່ າງໆ ເຊິຸ່ງແມຸ່ ນນະໂຍບາຍສະເໝີຕນສະເໝີ
ປາຍຂອງລັດ.
ຸ້
ຸ້
ັ ປຼຸ ງລະບົບການບໍລຫ
ິ ານລັດ
- ສືບຕໍຸ່ຄົນຄວຸ້
າສຸ້າງລະບົບຄຼຸ ຸ້ມຄອງລັດດຸ້ວຍກົດໝາຍ ທີຸ່ເຂັມແຂງ
ເພືຸ່ອປບ
ມີຄວາມໂປຸ່ງໃສ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ແລະ ໃຫຸ້ປະຊົນມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມໄດຸ້ຫາຍຂນຸ້ ເຊັຸ່ນ: ສານ
ົ ຄອງ ແລະ ປະມວນກົດໝາຍປກ
ົ ຄອງ
ປກ

ັ ຕຸ້ອງໄດຸ້ເຮັດໃຫຸ້ຫາຍຂນຸ້ ໃນທຼຸກລະດັບ ແລະ ທັງພາກລັດ ແລະ
- ການເຜີຍແຜຸ່ ກົດໝາຍ ກໍຍງັ ຈໍາເປນ
ື
ພາກປະຊາຊົນ, ດຸ້ວຍຫາຍວິທ,ີ ຫາຍຮູ ບຫາຍສີ ໂດຍຜຸ່ານເຕັກໂນໂລຊີ, ເຄືຸ່ອງມືສຸ່ ສານຕຸ່
າງໆ ເຊັຸ່ນ:
ຸ່ ນໆ.
ີ ວຸ່ າເຄືຸ່ອງມືສຸ່ ສານອື
ື
ວິທະຍຼຸ ຊຼຸມຊົນ, ຊຸ່ ງສາມາດເຜີຍແຜຸ່ຜຸ່ານພາສາຊົນເຜົຸ່າໄດຸ້ດກ
ຸ້
ຸ້ າງໆ ເພືຸ່ອ
ີ ນສະໄໝເຂົາມາຊຸ່
ິ ານລັດຂັນຕຸ່
- ຊຼຸກຍູ ຸ້ສົຸ່ງເສີມການນໍາໃຊຸ້ເຕັກໂນໂຍຊີທຸ່ ທັ
ວຍ ໃນການບໍລຫ
ຮັບປະກັນຄວາມໂປຸ່ງໃສຸ່ , ວຸ່ ອງໄວ ແລະ ຊັດເຈນ.

ຸ້
ົ ຄອງ/ຄຼຸ ມ
ຸ້ ຄອງລັດດຸ້ວຍ
ນັນແມຸ່
ນ, ການສັງລວມຫຍໍ ຸ້ ຜົນຂອງການປກສາຫາລືຂອງກຼຸຸ່ ມ 4 “ການປກ
ຸ້ ງລະບົບຍຼຸ ຕທ
ິ ໍາ, ການມີສຸ່ວນຮຸ່ ວມຂອງປະຊາຊົນ ເພືຸ່ອກ ຸ້າວ
ກົດໝາຍ, ການບັງຄັບໃຊຸ້ກົດໝາຍ, ການເຂົາເຖິ
ົ ຄອງທີຸ່ດີ”.
ໄປເຖິງການປກ
ຸ້ ຸ້ ຈົຸ່ງປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມຈຼຸດປະສົງ.
ຂໍອວຍພອນໃຫຸ້ກອງປະຊຼຸມໂຕະມົນຄັງນີ

ຂໍຂອບໃຈ!!
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