
 

 

 

ແຜນງານການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງປະຊາຊນົ ຕ ໍ່ວຽກງານການປກົຄອງທີີ່ດ ີແລະ 
ການສາ້ງລດັທີີ່ປກົຄອງດວ້ຍກດົໝາຍ  

ເສີມສ້າງການປົກຄອງທີີ່ດີໂດຍອີງໃສ່ຊີວິດການເປນັຢ ູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ 

ແຜນງານການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງສະຫະພາບ ເອຣີບົ-ສປປ ລາວ 

ແຜນງານການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕ ໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີີ່ດີ ແລະ ການສາ້ງລັດທີີ່
ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ຫ ື ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ແມນ່ເປັນການລເິລີີ່ມຮ່ວມກັນລະ

ຫວ່າງ ສະຫະພາບເອຣົີບ (EU), ປະເທດເຢຍລະມນັ, ປະເທດສະວິສເຊີແລນ ແລະ ລັດຖະບານ

ຂອງ    ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນສ່ວນໜ ີ່ງໃນແຜນຮ່ວມງານຂອງສະຫະພາບ ເອຣົີບ ທີີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. ແຜນງານນີີ້ເລັັ່ງໃສກ່ານເພີີ່ມທະວີການ

ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ການປົກຄອງທີີ່ດີ, ສາ້ງລັດທີີ່ປກົຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຢ ູ່ໃນ            

ສປປ ລາວ. ແຜນງານນ ີ້ໄດ້ລເິລີີ່ມໃນປີ 2017. 

ຫົວຂ ໍ້ແຜນງານ ການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຕ ໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີີ່ດີ 
ແລະ ສ້າງລັດທີີ່ປກົຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ (CEGGA) 

ຜ ້ໃຫທ້ ນ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ປະເທດເຢຍລະມນັ, ປະເທດສະວິສເຊີແລນ 

ຜ ້ຮ່ວມງານ ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ 

ງົບປະມານແຜນງານ 18,500,000 ເອີໂຣ 

ໄລຍະເວລາ ມັງກອນ 2017 - ຕຸລາ 2022 

ສະພາບຄວາມເປນັມາ 

ໃນໄລຍະທີີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການ ສ້າງຄວາມ
ເຂັີ້ມແຂງຕ ໍ່ວຽກງານການປກົຄອງທີີ່ດີ ໂດຍແນໃສ່ ການປກົຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ຫ ກັ
ປະຊາທປິະໄຕ ເພືີ່ອສາ້ງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານການປົກຄອງທີີ່ດີເທືີ່ອລະກາ້ວ. ບັນດາຜົນສ າເລັດ
ແມນ່ໄດ້ຮັບມາຈາກການປັບປຸງລັດຖະທ າມະນ ນ, ກົດໝາຍໃໝ່ ແລະ ດ າລັດຕາ່ງໆ ຕ້ອງໃຫ້

ແທດເໝາະກບັຊີວິດການເປັນຢ ູ່. ສະມາຊິກສະພາ ແລະ ພະນກັງານ-ລັດຖະກອນເຂົີ້າໃຈຢູ່າງ

ເລກິເຊິີ່ງກ່ຽວກບັຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົົ້າໝາຍຂອງກອບກົດໝາຍ ພ້ອມທັງບົດບາດ, ໜ້າທີີ່ເຂົາ

ເຈົີ້າ ແລະ ປະຊາຊົນເປັນພາກສ່ວນໜ ີ່ງໃນຂະບວນການພັດທະນາປະເທດ ແລະ ຮັບຮ ້ສິດຂອງ
ພວກເຂົາເຈົີ້າ. ນີີ້ຈິີ່ງເປັນທີີ່ມາຂອງແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA).   
 

 

ເປົົ້າໝາຍ 
ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ແມນ່ແນໃສ່ຂະບວນການພັດທະນາປະເທດຊາດແບບກວມ 

ລວມໃຫຫ້ າຍຂືີ້ນຢ ູ່ໃນປະເທດລາວ ໂດຍການຊຸກຍ ້ສົັ່ງເສມີ ການປກົຄອງທີີ່ດີ, ສິດທມິະນຸດ 
ແລະ ການສາ້ງລັດທີີ່ປກົຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ ດັັ່ງທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ຢ ູ່ໃນນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ.  
 

 

ແນວທາງ 
ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນລດັຖະບານ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໃນການສົັ່ງ
ເສມີຄວາມພະຍາຍາມເພືີ່ອກາ້ວໜ້າໃນ ສາມຂອບເຂດວຽກງານທີີ່ສ າຄັນ: 1) ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມ 
ແຂງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງອງົການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ, 2) ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫແ້ກສ່ະພາໃນ

ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, 3) ເພີີ່ມທະວີການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການສ້າງລັດທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍ 
ກົດໝາຍ ແລະ ສິດທມິະນຸດ. 

 
 

 
 

ສາ້ງຄວາມເຂັີ້ມແຂງການມສີວ່ນຮວ່ມຂອງອງົການຈດັຕັີ້ງສງັຄມົ: ຫ າຍກວ່າ 150 ອົງການ
ຈັດຕັີ້ງສັງຄົມໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນທີີ່ສ າຄັນໃນການ 
ພັດທະນາປະເທດຊາດ. ຫ າຍອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມໄດ້ມີ ຄວາມຫ້າວຫັນ ໃນການພັດທະນາ
ຊ່ວຍເຫລອືດ້ານສັງຄົມ ເຊັັ່ນ: ຊ່ວຍເຫລືອກຸ່ມຄົນທີີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ສົັ່ງເສີມການເຮັດກະສິ
ກ າທີີ່ມີຄວາມຍືນຍົງ ຫ  ືການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຮັກສາສິີ່ງແວດລອ້ມ. ເພືີ່ອໃຫມ້ີປະສິດ
ທິຜົນຫ າຍຂືີ້ນໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕາ່ງໆຂອງພວກເຂາົ, ອົງການຈັດຕັີ້ງສງັຄົມ ມີ

ຄວາມປາດຖະໜາ ໃນການສາ້ງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ
ການຄຸ້ມຄອງ ພ້ອມທັງທັກສະການຄົີ້ນຄວ້າວິໄຈ. ຄວາມຕອ້ງການສ າລັບການສະໜັບສະໜ ນ
ແມນ່ມຫີລາຍ. ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ໄດ້ສະໜັບສະໜ ນອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ທີີ່ໄດ້

ລົງທະບຽນໃນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ຢູ່າງມີປະສິດທຜົິນຂືີ້ນກວ່າເກົັ່າ ໂດຍຜ່ານການເຂົີ້າ

ຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຝຶກສອນທີີ່ເໝາະສມົ; ສົັ່ງເສີມການແລກປູ່ຽນປະສົບການ ແລະ 

ຄວາມຮ ລ້ະຫວ່າງບັນດາອົງການຕາ່ງໆ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານທກັສະການຄົີ້ນຄວ້າ
ເພືີ່ອຈະຊ່ວຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ສາມາດປະກອບສ່ວນດ້ານຄວາມຮ ້ເຂົີ້າໃນການສົນທະ
ນາກຽ່ວກບັນະໂຍບາຍໃຫຫ້ າຍຂືີ້ນກວ່າເກົັ່າ. ພ້ອມດຽວກັນນັີ້ນ ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) 

ຍັງໃຫກ້ານສະໜັບສະໜ ນດ້ານທ ນຊ່ວຍເຫ ືອຂະໜາດນ້ອຍເພືີ່ອໃຫ້ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມສາ
ມາດນ າໃຊ້ທັກສະໃໝ່ໆ ເຂົີ້າໃນການປະຕິບັດ ແລະ ຂະຫຍາຍການມສີ່ວນຮວ່ມຂອງພວກ
ເຂາົ. ຍິີ່ງໄປກວ່ານັີ້ນ. ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ຍັງໄດ້ຊ່ວຍກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ບນັດາ

ອົງການຈັດຕັີ້ງລັດຖະບານ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບດັກອບນິຕິກ າ ສ າລັບການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງ

ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ແລະ ເພືີ່ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມໃນການ

ຈົດທະບຽນ. ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ຍັງໃຫກ້ານສະໜັນສະໜ ນການປກຶສາຫາລລືະ

ຫວ່າງພາກລັດ ກັບ ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮ ້ໃຫແ້ກສ່ັງຄົມ ກ່ຽວກັບການ

ປະກອບສ່ວນອັນມີຄຸນຄ່າຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ຕ ໍ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 

 
 

 

ຄາດໝາຍຫລກັຂອງການປກົຄອງທີີ່ດຢີ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ  

2009: ດ າລັດ ເລກທີ 115 ໄດ້ກ ານົດກອບວຽກໃນການລງົທະບຽບ ແລະ ວຽກງານຂອງອົງ

ການຈັດຕັີ້ງສງັຄົມ. ຢ ູ່ໃນແຜນແມ່ບົດຂອງຂະແໜງການກົດໝາຍ (LSMP), ລັດຖະບານໄດ້

ວາງບາດກາ້ວເພືີ່ອໃຫບ້ັນລຈຸຸດປະສົງຂອງການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເປັນລັດທີີ່ປົກຄອງ
ດ້ວຍກົດໝາຍໃນ 2020. 

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ນິຕິກ າກ່ຽວກັບວຽກງານອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມໃຫ້ແກ່ພະແນກການ ແລະ ອົງການຈດັຕັີ້ງ
ທຽບເທົັ່າພະແນກການຂັີ້ນແຂວງໃນແຂວງຜົີ້ງສາລີ – ຮູບໂດຍ: © GIZ/ເກີດສະລີນ ລາຊະພົນ 
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 Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

ສ ານັກງານຂືີ້ນທະບຽນ ບອນ ແລະ ເອດຈ  ບອນ, ປະເທດເຢຍລະມັນ  
ຫ້ອງການແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕ ໍ່ວຽກງານການປົກ
ຄອງທີີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ, ບ້ານວັດນາກ

ນ້ອຍ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. 
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GIZ ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ເນືີ້ອໃນພິມດັັ່ງກ່າວ ແລະ ບ ໍ່ມີຜົນຕ ໍ່ທັດສະນະຂອງສະຫະພາບ ເອີຣົບ, ກະ

ຊວງການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ, ອົງການຮ່ວມມືເພືີ່ອການພັດທະນາ 

ປະເທດສະວິດເຊີແລນ. ຜ   ີ້ຕິດຕ ໍ່ ປອ ພາເມລາ ຈາຫວັດ  

ລົງວັນທີ:                ພະຈິກ 2020  
 

2012:  ລັດຖະບານແນະນ ານະໂຍບາຍ 3 ສາ້ງ ເພືີ່ອມອບໝາຍໃຫຂ້ັີ້ນແຂວງເປັນໜ່ວຍງານ

ຍຸດທະສາດ, ຂັີ້ນເມືອງເປັນໜ່ວຍງານການວາງແຜນ ແລະ ຂັີ້ນບາ້ນເປັນໜ່ວຍງານການພັດທະ

ນາ. 
2015: ການປັບປຸງລັດຖະທ າມະນ ນໄດສ້າ້ງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫແ້ກ່ສະພາແຫງ່ຊາດ. ສະພາປະ

ຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງໄດ້ຖືກສາ້ງຕັີ້ງຂືີ້ນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ເລືອກຕັີ້ງຄັີ້ງທ າອິດໃນປີ 2016.  

2017: ດ າລັດ ເລກທ ີ238 ປູ່ຽນແທນ ດ າລັດ ເລກທ ີ115 ແບ່ງໜ້າທີີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ຂອງລັດຖະບານສ າລບັການລົງທະບຽນຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ແລະ ນ າສະເໜີ ການລົງທະ
ບຽນປະຈ າປີຄືນໃໝ່ ໃຫແ້ກອ່ົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ.  
 
ສາ້ງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃນການປະຕບິດັໜາ້ທີີ່ຂອງສະພາແຫງ່ຊາດ ແລະ ບນັດາສະພາປະຊາຊນົ
ຂັີ້ນແຂວງ: ສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນອົງການນິຕິບັນຍັດສ ງສດຸຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຮ່ວມກັບສະ
ພາປະຊາຊົນຢ ູ່ໃນ 18 ແຂວງ (ທີີ່ໄດ້ຕັີ້ງໃຫມ່ໃນປີ 2016) ເຊິີ່ງຄະນະຜ ແ້ທນເປັນຜ ້ຕາງໜ້າພິ
ຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອາົນິຕິກ າ ແລະ ດ າເນີນການຕິດຕາມກວດກາລັດ ຢ ູ່ໃນຂັີ້ນສ ນກາງ 
ແລະ ຂັີ້ນແຂວງ. ໃນການເລືອກຕັີ້ງລະດັບສ ນກາງ ແລະ ແຂວງ ໃນປີ 2016, ທີີ່ຜ່ານມາ 69% 

ຂອງສະມາຊິກສະພາໄດ້ຖກືເລືອກເປນັສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງເປັນຄັີ້ງທ າອິດ ແລະ 

ຜ ້ຖືກເລືອກຕັີ້ງຕ້ອງເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບບົດບາດ. ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ໃຫກ້ານສະໜັບສະ

ໜ ນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງໃນການຕິດຕາມກວດກາການຄຸ້ມຄອງ

ກອງທ ນລັດ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍໂດຍລັດ; ສາ້ງກົດໝາຍໃຫສ້ອດຄ່ອງກັບມາດຕະ

ຖານຂອງລັດຖະທ າມະນ ນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນ; ປຶກສາຫາລກືັບປະຊາຊົນ 
ແລະ ຜ ທ້ີີ່ກ່ຽວຂ້ອງດ້ານກົດໝາຍ. ນອກຈາກນີີ້, ຍັງມກີານກະກຽມສະມາຊິກສະພາເພືີ່ອສົນ
ທະນາກຽ່ວກບັກົດໝາຍທີີ່ມເີອກະສານ ແລະ ກອງປະຊຸມແລກປູ່ຽນຂ ໍ້ມ ນ ໃນການພັດທະນາ 
ແລະ ທົດລອງຄ ມ່ືວິທີດ າເນີນການ ແລະ ປະຕິບັດການຝຶກອົບຮົມໃຫແ້ກພ່ະນກັງານສະພາແຫ່ງ
ຊາດ 

ເສມີຂະຫຍາຍການຈດັປະຕບິດັ ການສາ້ງລດັທ ີ່ປກົຄອງດວ້ຍກດົໝາຍ ແລະ ສດິທມິະນດຸ: 

ກອບວຽກດ້ານກົດໝາຍສ າລັບການສາ້ງລັດທ ີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຢ ູ່ໃນປະເທດລາວ ແມ່ນ

ກ າລັງປູ່ຽນແປງ ແລະ ລັດຖະບານພວມກ າລັງເລັັ່ງໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມທີີ່ຈະປິດຊ່ອງວ່າງ ລະ
ຫວ່າງກົດໝາຍທີີ່ມີລາຍລັກອກັສອນ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງທາງດ້ານກົດໝາຍ. ແຜນງານ 

ເຊກາ (CEGGA) ໄດ້ຮ່ວມມືກບັກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ແລະ ກະຊວງຍຸຕທິ າກ່ຽວກັບການ

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການລວມເອົາພັນທະສດິທິມະນຸດຂອງສາກົນໃຫເ້ປັນອັນໜ ີ່ງອນັ
ດຽວເຂົີ້າໃນກົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ. ນອກຈາກນັີ້ນ, ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ແມນ່ຍັງ

ສະໜັບສະໜ ນກະຊວງຍຸຕິທ າໃນການປັບປຸງນິຕິກ າ ແລະ ນະໂຍບາຍເພືີ່ອການສ້າງລັດທ ີ່ປົກ

ຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ແລະ ເຂົີ້າເຖິງຄວາມຍຸຕທິ າ, ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງການໄກເ່ກ່ຍຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ

ຢ ູ່ໃນລະດັບຂັີ້ນບາ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍການບ ລກິານຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານກົດໝາຍໃຫທ້ົັ່ວເຖງິ 18 
ແຂວງ ເພືີ່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົີ້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ, ຄ າແນະນ າທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຊ່ວຍ

ເຫ ືອການຮ່າງເອກະສານດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ທະນາຍຄວາມເປັນຕາງໜ້າໃຫ້ ກ ລະນີດ າເນ ນ

ດ້ານກົດໝາຍ. ນອກຈາກນີີ້, ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ຍັງຊ່ວຍເຫ ືອສະຖາບນັຍຸຕິທ າແຫ່ງ

ຊາດໃນສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃນດ າເນີນການຝຶກອບົຮົມດ້ານກົດໝາຍທີີ່ຈ າເປັນໃຫແ້ກ່ນກັ
ກົດໝາຍ ແລະ ພະນັກງານຢ ູ່ໃນຂະແໜງຍຸຕິທ າ. 

ຜນົໄດຮ້ບັ  
ສ າເລັດດ າເນີນຂະບວນການເຜີຍແຜ່ ດ າລັດ 238 ແລະ ລະບຽບການດ າເນີນງານແບບ
ມາດຕະຖານທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂອບເຂດທົັ່ວປະເທດ ໂດຍມ ພະນກັງານລັດຈ ານວນຫລາຍກວ່າ 

800 ທ່ານ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມກຽ່ວກບັ ດ າລັດ 238, ຕົວແທນຈາກອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ຫລາຍ

ກວ່າ 122 ທ່ານໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມການສົນທະນາກັບພະນັກງານລັດ ກ່ຽວກັບປະສົບການ ການປະ

ຕິບັດກອບລະບຽບສ າລບັອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ. ນອກຈາກນ ີ້, ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) 

ໃຫທ້ ນຊ່ວຍເຫ ືອລ້າຂະໜາດນ້ອຍແກ່ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ຈ ານວນ 37 ອົງການ ເພືີ່ອຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດການພັດທະນາໂຄງການແບບຍືນຍົງໃນ 5 ຂະແໜງການ ແລະ ເຊັນສນັຍາການຊ່ວຍ
ເຫ ືອດ້ານການຮຽນຮ ້ເພືີ່ອສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃຫ ີ້ແກອ່ົງການ

ຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ. 12 ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມທີີ່ໄດ້ຮັບທ ນຂະໜາດນ້ອຍແມ່ນສຸມໃສ່ວຽກງານຫ ກັ

ກ່ຽວກບັ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຫ ື ກຸມ່ຄົນພິເສດ ເຊັັ່ນ: ຄົນພິການ. ໂດຍທົັ່ວໄປແລ້ວ ການພິຈາ

ລະນາວຽກງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການພັດທະນາແບບກວມລວມແມ່ນໄດ້ເອາົເຂົີ້າ

ໃນຮອບວຽນໂຄງການຂອງອງົການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ. ຮ່ວມມືກບັຄະນະກ າມະການປະສານອົງ

ການຈັດຕັີ້ງສງັຄົມລາວ (LCCC) ເພືີ່ອສາ້ງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫແ້ກ່ອົງການຈັດຕັີ້ງສງັຄົມລາວ
ໃນການປະສານງານເພືີ່ອເຂົີ້າຮ່ວມການສນົທະນາກັບພາກລັດ ແລະ ອົງການອືີ່ນໆ ພ້ອມທັງ
ສ້າງຄວາມຮັບຮ ້ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊົນກ່ຽວກບັງານຕ່າງໆເຊັັ່ນ ງານວາງສະແດງສນິຄ້າຂອງອົງການ
ຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ. 

ຖ່າຍທອດຄວາມຮ ້ ແລະ ການຮຽນຮ ້ວິທກີານຈາກ ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄປສ ລ່ະດບັ ສະພາປະຊາ
ຊົນຂັີ້ນແຂວງ (quick wins). ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງໄດ້ຕິດຕາມກບັພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວ

ຂ້ອງກັບບນັຫາຂອງປະຊາຊົນທີີ່ຖກືຍົກຂືີ້ນໃນການຮ້ອງທກຸຫລາຍກວ່າ 800 ກ ລະນີ, ສາຍ

ດ່ວນຫລາຍກວ່າ 500 ກ ລະນ,ີ ແລະ ໄດ້ພົບປະກັບປະຊາຊົນຫລາຍກວ່າ 24 ຄັີ້ງ ເລີີ່ມແຕມ່ີ

ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA). ສ າເລັດການປະເມີນການປະຕິບັດຂອງສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ 

18 ແຂວງ ໃນປີ 2019 ເຊິີ່ງໄດ້ບົັ່ງບອກແນວທາງການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກ່
ສະພາຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ. ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ຍັງໄດ້ຮ່ວມມກືບັ ສະມາຊິກສະພາເພດ

ຍິງ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫແ້ກ່ ສະມາຊິກສະພາເພດຍິງຂັີ້ນແຂວງ ຈ ານວນ 46 ທາ່ນ 
ກ່ຽວກບັຍຸດທະສາດການເຜີຍແຜ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສະມາຊິກສະພາເພດຍິງຂັີ້ນແຂວງ ຈ າ

ນວນ 130 ທາ່ນໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມວຽກງານພາຍໃຕສ້ນົທສິັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທກຸຮ ບການ
ຈ າແນກຕ ໍ່ແມ່ຍິງ (CEDAW) ເຊິີ່ງໃນນັີ້ນລວມທັງວຽກງານການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ສະ

ພາບເງືີ່ອນໄຂການອອກແຮງງານຂອງເພດຍິງ. ນອກຈາກນັີ້ນ, ໄດ້ຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ

ສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໃນການເອົາຄ າຄິດເຫນັຈາກພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ ໍ່
ກັບຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນເພືີ່ອກະ

ກຽມສະມາຊິກສະພາເພືີ່ອປະກອບສ່ວນທາງດ້ານວິຊາການກຽ່ວກບັຫົວຂ ໍ້ກຽ່ວກບັນິຕິກ າທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊັັ່ນ ສານປກົຄອງ ແລະ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກລັດ.  

ບົດຄົີ້ນຄວ້າສົມທຽບຈາກ ເຈັດປະເທດກ່ຽວກບັການສາ້ງລັດທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍໂດຍ
ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ກ ໄດ້ຮັບການປກຶສາຫາລຢື ູ່ໃນກອງປະຊຸມລະດັບສ ງວ່າດ້ວຍການ

ສ້າງລັດທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ນີີ້ກ ເພືີ່ອແຈ້ງໃຫ້ຮ ກ້່ຽວກັບຂັີ້ນຕອນໃນການສ້າງຍຸດທະ
ສາດແຫ່ງຊາດ. ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ປະກອບສ່ວນທາງດ້ານວິຊາການເຂົີ້າໃນການພັດ

ທະນາຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍຈາກລັດ ເຊິີ່ງກະຊວງຍຸຕິທ າ ໄດ້ສົັ່ງຮ່າງ
ກົດໝາຍດັັ່ງກາ່ວມາຍັງຫ້ອງວ່າການສ ານກັງານນາຍົກລັດຖະມນົຕີ ກອ່ນກອງປະຊ ຸມສະພາ. 

ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຂອງແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA), ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຈ ານວນ

ຫລາຍກວ່າ 380 ທາ່ນ ໄດ້ຮຽນຮ ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈ ກ່ຽວກບັພັນທະສິດທມິະນຸດສາກົນ. 
ກຽ່ວກບັ GIZ ລາວ 
GIZ ເປັນພາກສ່ວນໜ ີ່ງຂອງການຮ່ວມມືເຢຍລະມັນ ເຊິີ່ງໄດ້ເລີີ່ມເຄືີ່ອນໄຫວວຽກງານຢ ູ່ໃນປະເທດ
ລາວນັບຕັີ້ງແຕ່ປີ 1993 ແລະ ປະຈຸບັນສະໜັບສະໜ ນຫລາຍໂຄງການຢ ູ່ໃນສອງເຂດຈຸດສຸມຫ ັກຄື: 
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍືນຍົງໃນເຂດທີີ່ທຸກຍາກ. 
ນອກຈາກນີີ້, GIZ ລາວ  ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນວຽກງານການປົກຄອງທີີ່ດີ ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມ

ໂຄງການພາກພືີ້ນເຊັັ່ນ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ້າຂອງ ແລະ ອາຊຽນ.  
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