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ເພ ີ່ມທະວ ການຈດັຕັັ້ງປະຕິບດັພັນທະສດິທມິະນດຸ ແລະ ການສ້າງລດັທ ີ່ປກົຄອງດວ້ຍກດົ

ໝາຍຢໃູນ ສປປ ລາວ 

ແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຕ ໍ່ວຽກງານການປກົຄອງທີີ່ດີ ແລະ ການສ້າງລັດທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ

 
ປະຫວດັຄວາມເປນັມາ  
ການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕ ໍ່ວຽກງານການປກົຄອງທີີ່ດີ ແລະ ການສາ້ງລັດທີີ່ປກົຄອງ
ດ້ວຍກົດໝາຍ ຫ ຼື ແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ແມນ່ການລິເລີີ່ມຮ່ວມກນັລະຫວ່າງ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ (EU), ປະເທດເຢຍລະມັນ, ປະເທດສະວິສເຊີແລນ ແລະ ລັດຖະບານ

ຂອງສປປ ລາວ ແລະ ເປັນສ່ວນໜ ີ່ງໃນແຜນຮ່ວມງານຂອງສະຫະພາບ ເອີຣົບ ທີີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020. ແຜນງານນີີ້ເລັັ່ງໃສ່
ການເພີີ່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ, ການປົກຄອງທີີ່ດີ ແລະສ້າງລັດທີີ່ປົກຄອງ

ດ້ວຍກົດໝາຍຢ ູ່ໃນ   ສປປ ລາວ. ເຊິີ່ງແຜນງານນີີ້ໄດ້ລເິລີີ່ມໃນປ ີ2017. 

ຫົວຂ ໍ້ແຜນງານ ການມສີ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ຕ ໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີີ່
ດີແລະ ການສາ້ງລັດທີີ່ປກົຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ (CEGGA) 

ຜ ້ໃຫທ້ ນ ສະຫະພາບເອີຣົບ, ປະເທດເຢຍລະມນັ, ປະເທດສະວິສເຊີ
ແລນ 

ຜ ້ຮ່ວມງານ ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຸຕິທ າ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
ແລະ ສະສະພາແຫ່ງຊາດ 

ງົບປະມານ 18,500,000 ເອີໂຣ 

ໄລຍະເວລາ ມັງກອນ 2017 - ມີນາ 2022 

ໜ່ວຍງານທີີ່ສາມຂອງແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) ມເີປົົ້າໝາຍເພຼືີ່ອເພີີ່ມທະວີການຈັດຕັີ້ງ
ປະຕິບັດພນັທະດ້ານສິດທິມະນຸດ ແລະ ການສ້າງລັດທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ເພຼືີ່ອ
ຂະບວນການພັດທະນາແບບກວມລວມໃຫຫ້ າຍຂຼືີ້ນໃນ ສປປ ລາວ. 
ກອບນິຕິກ າການສ້າງລັດທີີ່ປກົຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຢ ູ່ ສປປ ລາວແມນ່ກ າລງັພັດທະນາ 
ແລະ ພາກລັດກ າລັງເພີີ່ມຄວາມພະຍາຍາມເພຼືີ່ອປດິຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງກົດໝາຍທີີ່ຂຽນຢ ູ່
ໃນປ ົ້ມ ແລະ ກົດໝາຍໃນພາກປະຕບິັດຕົວຈິງ. ແຜນງານເຊກາ (CEGGA) ຮ່ວມມຼືກັບ
ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທ າເພຼືີ່ອສມຸໃສ່ໃນການນ າເອາົພັນທະດ້ານສິດທິິ

ມະນຸດສາກນົເຂົີ້າໃນກອບກົດໝາຍພາຍໃນ ແລະ ຊຸກຍ ້ກະຊວງຍຸຕິທ າເພຼືີ່ອສາ້ງສິີ່ງອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການສ້າງລັດທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກດົໝາຍ, ພ້ອມທັງເຜີຍແຜ່ (ປ ກຈິດ

ສ ານ ກ) ສິດທິພຼືີ້ນຖານຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ການເຂົີ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທ າ. 

ຂງົເຂດທ ີ່ສ າຄນັໃນການສະໜບັສະໜ ນຂອງແຜນງານ ເຊກາ (CEGGA) 
ປັບປຸງນຕິິກ າ ແລະ ກອບນະໂຍບາຍໃຫແ່ກກ່ານສ້າງລັດທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ: ແຜນ
ງານເຊກາ (CEGGA) ໄດ້ໃຫກ້ານຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານວິຊາການຫ າຍຢູ່າງແກຂ່ະບວນການ
ສ້າງນະໂຍບາຍລະດັບສ ງເພຼືີ່ອແນໃສ່ສາ້ງຄວາມເຂັີ້ມແຂງການຈັກຕັີ້ງປະຕບິັດຕົວຈິງໃນ
ການສາ້ງລັດທີີ່ປກົຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ. ຕ ໍ່ກບັບັນຫາດັັ່ງກ່າວ, ປະສົບການກ່ຽວກັບ

ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດການສາ້ງລັດທີີ່ປກົຄອງດ້ວຍກົດໝາຍຢ ູ່ໃນ 9 ປະເທດສາກົນນັີ້ນໄດ້

ຖຼືກນ າສະເໜີຕ ໍ່ບັນດາຜ ້ຕາງໜ້າລະດັບສ ງຂອງພາກລັດສະຖາບັນຕາ່ງໆຂອງສປປ ລາວ.  
 

ໃນເດຼືອນ ກັນຍາ 2019, ກອງປະຊຸມການສ້າງລດັທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ເປນັເວທເີພຼືີ່ອ

ສົນທະນາກຽ່ວກບັຜົນການຄົີ້ນຄວ້າສມົທຽບຂອງກະຊວງຍຸຕິທ າຮ່ວມກັບແຜນງານ ເຊກາ 
ແລະ ສິີ່ງທ້າທ້າຍປະຈຸບັນເພຼືີ່ອຫັນເອົານະໂຍບາຍເຂົີ້າໃນການປະຕບິັດຕົວຈິງ.  
 

 

ໃນດ້ານກອບກົດໝາຍ, ແຜນງານເຊກາ (CEGGA) ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຢູ່າງ 

ກ້ວາງຂວາງ ໃຫແ້ກຂ່ະບວນການສາ້ງນິຕກິ າຕາ່ງໆ ໄປຈນົເຖິງການຮ່າງດ າລັດຂອງ
ຫ້ອງການສ ານກັງານນາຍົກລັດຖະມນົຕີ ວ່າດ້ວຍການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ທີີ່ໄດ້ຮັບອະນຸດ
ມັດໃນຂະນະດຽວກນັ ແລະ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍຈາກລັດຊ ີ່ງ
ຄາດວ່າຈະຖຼືກສະເໜີຕ ໍ່ກອງປະຊຸມວິສາມັນຂອງສະພາແຫງ່ຊາດຊຸດທີ 9 ເພຼືີ່ອການ
ພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອາົ. ຜົນຜະລິດດ້ານນິຕກິ າສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນພົວພນັກັບວຽກງານ 
ການປ ກຈິດສ ານ ກດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະນກັງານ-
ລັດຖະກອນ. ຍິີ່ງໄປກວ່ານັີ້ນ, ແຜນງານເຊກາ (CEGGA) ຍັງໄດ້ສະຫນບັສະຫນ ນການ

ປັບປຸງຂະບວນການສ້າງກົດຫມາຍອຼືີ່ນໆ ຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ.  

ກອງປະຊຸມສ າມະນາ ການສ້າງກົດໝາຍ ແລະ ນຕິິກ າລຸມ່ກົດໝາຍ– ຮູບ: @GIZ/eh  

 

ສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກກຸ່ມ່ເປົົ້າໝາຍຜ ປ້ະຕບິດັກດົໝາຍ ແລະ ພະນກັງານ
ລດັຖະກອນ: ແຜນງານເຊກາ (CEGGA) ສະໜັບສະໜ ນສະຖາບນັຍຸດຕິແຫ່ງຊາດເພຼືີ່ອ

ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ ແລະ ປັບປຸງເພີີ່ມເຕມີວີທກີານພັດທະນາຫ ກັສ ດ, ການສອນ ແລະ 

ການຄົີ້ນຄວ້າ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພຼືີ່ອເສມີຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງນັກກົດຫມາຍ ແລະ 
ພະນັກງານລັດຖະກອນໃນທົັ່ວປະເທດ. GIZ ຍັງອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫແ້ກກ່ານຮ່ວມ

ມຼືລະຫວ່າງສະຖາບນັຍຸຕິທ າແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄະນະນິຕສິາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລພະເຍົາ 
ປະເທດໄທ ໂດຍຜ່ານການຈັດກິດຈະກ າຝຶກອບົຮົມທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການພັດທະນາການ
ສິດສອນ ແລະ ປັບປຸງຫ ກັສຸດ. ແຜນງານເຊກາ ຍັງໄດ້ສະຫນັບສະຫນ ນພະນກັງານກະຊວງ
ຍຸຕິທ າໃນການມສີ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານສາກົນຕາ່ງໆ ເພຼືີ່ອເປີດກ້ວາງການປະຕບິັດທີີ່ດ ີ
ແລະ ໃຫ້ໂອກາດໃນເພຼືີ່ອສ້າງສາຍພົວພັນໃນພາກພຼືີ້ນ. 

ປບັປງຸການເຜຍີແຜສ່ດິທຂິອງປະຊາຊນົ ແລະ ການເຂົີ້າເຖງິການຊວ່ຍເຫ ຼືອດາ້ນກດົໝາຍ 
ແລະ ກນົໄກການໄກເ່ກຍ່: ພາຍໃຕກ້ານຮ່ວມມຼືກບັອົງການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງດ້ານການສ ກສາ
ກົດໝາຍໃຫແ້ກ່ຊຸມຊົນຂອງບັນດາປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້
(BABSEACLE).  ແຜນງານເຊກາ (CEGGA) ສະຫນັບສະຫນ ນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການການສ ກສາທາງດ້ານກົດຫມາຍຄລນີິກ (CLE) ພາຍໃນສະຖາບນັຍຸຕິທ າແຫ່ງ
ຊາດ ໂດຍເນັີ້ນໃສທ່ັກສະດາ້ນວິຊາການ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນການໃຫ້ບ ລິການທາງດ້ານ
ກົດຫມາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຕ ໍ່ຜ ທ້ີີ່ຢ ູ່ໃນຊູມຊົນທີີ່ຫຍຸ້ງຍາກ. ໂຄງການດັັ່ງກາ່ວໄດ້ຖຼືກ



 

ຈັດພິມໂດຍ: DeutscheິGesellschaftິfürິInternationaleິ  ໃນນາມຂອງ: ສະຫະພາບ ເອີຣົບ (EU) 

 Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  

ສ ານັກງານຂຼືີ້ນທະບຽນ ບອນ ແລະ ເອດຈ  ບອນ, ປະເທດເຢຍລະມັນ  
ຫ້ອງການແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕ ໍ່ວຽກງານການປົກຄອງທີີ່ດີ ແລະ ການ
ສ້າງລັດທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ, ບ້ານວັດນາກນ້ອຍ, ເມຼືອງສີສັດຕະນາກ,ນະຄອນຫ ວງ

ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. 

 
 

 
 

ກະຊວງການຮ່ວມມຼືດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ ຂອງສະຫະພັນເຢຍ
ລະມັນ (BMZ) 

ອົງການຮ່ວມມຼືເພຼືີ່ອການພັດທະນາ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ(SDC) 

 ລະຫັດໄປສະນ ີ9233 

ໂທ: +856 21 316 653 

www.giz.de/laos (EN); www.giz.de/laos-la (LAO) 

   

GIZ ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ເນຼືີ້ອໃນພິມດັັ່ງກ່າວ ແລະ ບ ໍ່ມີຜົນຕ ໍ່ທັດສະນະຂອງສະຫະພາບ ເອີຣົບ, ກະຊວງການຮວ່ມມຼືດ້ານເສດ

ຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ, ອົງການຮ່ວມມຼືເພຼືີ່ອການພັດທະນາ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ. 
ຜ ູ ີ້ຕິດຕ ໍ່ ປອ ພາເມລາ ຈາຫວັດ  

ລົງວັນທີ:                ເມສາ 201  

 

ອອກແບບເພຼືີ່ອພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຄະນະ ແລະ ນກັສ ກສາໂດຍຜ່ານການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຕົວຈິງຂອງເຂົາເຈົີ້າໃນການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ແລະ ການບ ລິການຊ່ວຍເຫ ຼືອທາງ
ດ້ານກົດຫມາຍ. ຍິີ່ງໄປກວ່ານັີ້ນ, ກະຊວງຍຸຕທິ າ ແລະ ແຜນງານເຊກາ (CEGGA) ໄດ້

ຮ່ວມມຼືໃນການພັດທະນາແນວທາງ ແລະ ເຄຼືີ່ອງມຼືທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ທີີ່
ແນໃສ່ປບັປຸງການເຂົີ້າເຖິງຄວາມຍຸຕທິ າ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ "supply side". 

ການຮ່ວມມຼືດ້ານວິຊາການນີີ້ ປະກອບດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງ
ດ້ານການສຼືີ່ສານກົດຫມາຍ ພ້ອມທັງປັບປຸງການເຂົີ້າເຖງິ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນເພຼືີ່ອ
ການສາ້ງຖານຂ ໍ້ມ ນ ຕ ໍ່ຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍ. ນອກນີີ້, ແຜນງານເຊກາ (CEGGA) 

ຍັງພະຍາຍາມ ຊູກຍ ່ເປົົ້າໝາຍຂອງກະຊວງຍຸຕທິ າໃນການສົັ່ງເສມີການແກ້ໄຂຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງ
ຂັີ້ນບາ້ນ ໂດຍແນ່ໃສ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ເວທ ການສົນທະນາລະດັບສູງກອງປະຊຸມການສ້າງລັດທີີ່ປກົຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ 

ຮູບ@GIZ/Petter Svensson 

 
ການປບັປງຸພຼືີ້ນຖານໃຫແ້ກຂ່ບວນການພາຍໃນ ແລະ/ຫ ຼື ເຄາົລບົພນັທະທາງດາ້ນສດິທິ
ມະນດຸ: ເພຼືີ່ອເສມີຂະຫຍາຍຄວາມເຂົີ້າໃຈຢູ່າງເລກິເຊິີ່ງຂອງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບພນັທະ
ສິດທມິະນຸດສາກນົ, ວຽກງານ, ມາດຕະການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ວຽກງານອຼືີ່ນໆ ທີີ່ໄດ້ຈັດຂ ີ້ນ

ກັບຄ ່ຮ່ວມງານຫ ກັຂອງແຜນງານເຊກາ ເຊັັ່ນ ສະພາແຫ່ງຊາດ, ສະພາປະຊາຊົນຂັີ້ນແຂວງ, 
ສະຖາບນັຍຸຕິທ າແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງທາງສັງຄົມ ທີີ່ຮ່ວມມຼືກບັໜ່ວຍງານອຼືີ່ນໆ
ຂອງແຜນງານເຊກາ. ຫົວຂ ໍ້ຕາ່ງໆໄດ້ຖຼືກຍົກຂຼືີ້ນໃຫເ້ປນັສ່ວນຫນ ີ່ງຂອງການຮ່ວມມຼືດ້ານ
ວິຊາການ ລວມມທີັງການຄ້າມະນຸດ, ການຟອກເງິນ, ສດິເສຣີພາບໃນການສະແດງອອກ, 

ແລະ ພັນທະດ້ານສິດທມິະນຸດຂອງພາກເອກະຊົນ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ,ພະນກັງານລັດຫ າຍ

ກວ່າ 380 ທ່ານໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມຮ ້ ແລະ ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບພນັທະສິດທມິະນຸດ ໂດຍການ
ສະໜັບສະໜ ນຈາກແຜນງານເຊກາ.  
GIZ ໄດ້ສະຫນັບສະຫນ ນ ກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ ໂດຍຊີີ້ໃຫເ້ຫນັຊ່ອງຫວາ່ງລະຫວ່າງ

ພັນທະສິດທິມະນຸດສາກົນ ແລະ ກົດຫມາຍພາຍໃນປະເທດ. ນອກນັີ້ນ, ແຜນງານເຊກາ 

ສະໜັບສະໜ ນການປຶກສາກ່ຽວກັບບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດພາຍໃຕກ້ານທບົທວນຄຼືນປະ
ຈ າໄລຍະ3 (UPR)  ແລະ ບັນດາຜ ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມ ທີີ່

ສະພາສິດທມິະນຸດ ໃນນະຄອນເຈນີວາ. ເຄຼືີ່ອງມຼືອຸປະກອບໄດ້ຖຼືກພັດທະນາ ເພຼືີ່ອ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອການເຊຼືີ່ອມໂຍງ ສິດທມິະນຸດສາກນົ ເຂົີ້າໂຄງຮ່າງກົດໝາຍຂອງປະເທດທີີ່ 
ສປປ ລາວ. 

 

ມສີ່ວນຮ່ວມໃນການສນົທະນາກຽ່ວກບັສິດທິມະນຸດລະຫວາ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບ
ເອຣີບົ: ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບໄດ້ຮ່ວມກັນສົນທະນາດ້ານການເມຼືອງກ່ຽວກັບສິດທິ
ມະນຸດເປັນປະຈ າ. ໃນລະດັບວິຊາການ, ກົມສົນທິສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ, ກະຊວງການ

ຕ່າງປະເທດ ຮ່ວມມຼືກັບ GIZ ຈັດງານຕ່າງໆເຊັັ່ນ ເວທີການສົນທະນາ ແລະ ແລກປູ່ຽນກັບ
ຫລາຍພາກສ່ວນຂອງພາກລັດ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານກ່ຽວກັບຫົວຂ ໍ້ສິດທິມະນຸດທີຖຼືກ

ເລຼືອກຂຼືີ້ນມາ ທີີ່ເປັນສ່ວນປະກອບໃນສົນທະນາລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ. 
ກ່ຽວກັບປະເດັນດັັ່ງກ່າວ, ແຜນງານເຊກາ ຊ່ວຍຈັດການເດີນທາງເພຼືີ່ອໄປທັດສະນະສ ກສາກັບ
ສະຖາບັນ ເອີຣົບ ແລະ ສາກົນຕ່າງໆເຊັັ່ນ ສານຍຸຕິທ າສາກົນ ໃນເມຼືອງ ເຮັກປະ ຂອງປະເທດ ເນ
ເທີແລນ. ພ້ອມດ່ຽວກັນນັີ້ນ,ຍັງໄດ້ແລກປູ່ຽນກັບອົງການສະຫະພາບເອີຣົບທີີ່ບ ໍ່ຂຼືີ້ນກັບ

ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງອົງການຈັດຕັີ້ງສັງຄົມທີີ່ເຮັດວຽກຕ ໍ່ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງທຸກຮ ບແບບ, ຄວາມຮຸນແຮງບົນພຼືີ້ນຖານທາງເພດ ທີີ່ເປັນເຫດໃຫ້ແກ່ຜ ້ຕ່າງຄະນະຜ ້ແທນ

ຂອງ ລາວ ໄດ້ສົນທະນາກັນໃນກອງປະຊຸມ Brussels, Belgium ໃນປີ 2018. ໃນປ ີ2019, 

ກອງປະຊຸມສົນທະນາກັບເອກອັກຄະລັດຖະທ ດລາວປະຈ າອາຊຽນ, ຜ ້ຕ່າງໜ້າຂອງກະຊວງ

ການຕ່າງປະເທດ, ມ ນລະນິທິການເມຼືອງແລະການປົກຄອງຂອງເຢຍລະມັນ, ນັກຄົີ້ນຄວ້າ ແລະ 

ນັກຂ່າວ ໃນຫົວຂ ໍ້ສິດເສລີພາບໃນການສະແດງອອກ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີີ່ເປັນກ ກວນ
ເພຼືີ່ອບີດເບຼືອນຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ຂ່າວປອມ ເພຼືີ່ອເປັນການເຜີຍແຜ່ໃນວົງກ້ວາງຕ ໍ່ຜ ້ເຂົີ້າຮ່ວມຈາກພາກ
ລັດ, ບັນດາອົງການສາກົນ, ນັກຮຽນ ແລະ ສຼືີ່ມວນຊົນຕ່າງໆ 

 

 

 

 
 

 

GIZ ເປັນພາກສ່ວນໜ ີ່ງຂອງການຮ່ວມມຼືເຢຍລະມັນ ເຊິີ່ງໄດ້ເລີີ່ມເຄຼືີ່ອນໄຫວວຽກງານຢ ູ່ໃນປະເທດລາວນັບ

ຕັີ້ງແຕ່ປີ 1993 ແລະ ປະຈຸບັນສະໜັບສະໜ ນຫລາຍໂຄງການຢ ູ່ໃນສອງເຂດຈຸດສຸມຫ ກັຄຼື: ການພັດທະນາ

ຊົນນະບົດ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກດິແບບຍຼືນຍົງໃນເຂດທີີ່ທຸກຍາກ. ນອກຈາກນີີ້, GIZ ລາວ  ຍັງໄດ້

ປະກອບສ່ວນເຂົີ້າໃນວຽກງານການປກົຄອງທີີ່ດີ ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມໂຄງການພາກພຼືີ້ນເຊັັ່ນ ຄະນະກ າມາທິການ
ແມ່ນ ້າຂອງ ແລະ ອາຊຽນ. 

 

 

 

 

 

ກ່ຽວກັບ GIZ ລາວ 

GIZ ເປັນພາກສ່ວນໜ ີ່ງຂອງການຮ່ວມມຼືເຢຍລະມັນ ເຊິີ່ງໄດ້ເລີີ່ມເຄຼືີ່ອນໄຫວວຽກງານຢ ູ່ໃນປະເທດລາວນັບຕັີ້ງແຕ່

ປີ 1993 ແລະ ປະຈຸບັນສະໜັບສະໜ ນຫລາຍໂຄງການຢ ູ່ໃນສອງເຂດຈຸດສຸມຫ ກັຄຼື: ການພັດທະນາຊົນນະບົດ 

ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດແບບຍຼືນຍົງໃນເຂດທີີ່ທຸກຍາກ. ນອກຈາກນີີ້, GIZ ລາວ  ຍັງໄດປ້ະກອບສ່ວນເຂົີ້າ

ໃນວຽກງານການປົກຄອງທີີ່ດີ ແລະ ເຂົີ້າຮ່ວມໂຄງການພາກພຼືີ້ນເຊັັ່ນ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ້າຂອງ ແລະ 
ອາຊຽນ.  

ຂ ໍ້ມ ນເພີີ່ມເຕີມທີີ່: www.giz.de/laos 

 ຜນົສ າເລດັທີີ່ສ າຄນັຂອງແຜນງານເຊກາ  

• ພະນັກງານລັດລະດັບສ ງຫ າຍກວ່າ 200 ທາ່ນໄດ້ເຂົີ້າຮ່ວມປະຊຸມການສ້າງລັດທີີ່
ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍເພຼືີ່ອ ສົນທະນາກ່ຽວກັບຜົນ ໂຄງການຄົີ້ນຄວ້າ ສົມທຽບ
ກ່ຽວກບັການປະຕິບັດການສ້າງລັດທີີ່ປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ ຢ ູ່ໃນ ເຈັດ ປະເທດ 
ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງຢ ູ່ໃນ ສປປ ລາວ.  

• ສະໜັບສະໜ ນດ້ານວິຊາການ ເຂົີ້າໃນການພັດທະນາກົດຫມາຍທີີ່ສ າຄັນເຊັັ່ນ ກົດໝ
າຍວ່າດ້ວຍການຊົດເຊີຍຄວາມເສຍຫາຍຈາກລັດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ດ້ານ
ກົດຫມາຍ.  

• ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຫ ັກສ ດ ແລະ ວິທີການສິດສອນຂອງສະຖາບນັຍຸຕິທ າແຫ່ງ
ຊາດ. 

• ສ້າງຍຸດທະສາດຂອງການໄກ່ເກ່ຍ ຕ ໍ່ກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.  
• ມີພະນັກງານລັດຫ າຍກວ່າ 380 ທ່ານໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມຮ  ້ແລະ ເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບ

ພັນທະສິດທິມະນຸດ. 
• ໃຫກ້ານວິເຄາະຫາຊ່ອງຫວ່າງໃນກອບກົດຫມາຍພາຍໃນປະເທດ ໃຫ້ສອ່ດຄ່ອງກບັ

ການໃຫ້ສັດຕະຍະບນັດ້ານສິດທມິະນຸດເພຼືີ່ອລາຍງານເພີີ່ມຕຼືີ່ມເຖິງຄວາມພະຍາຍາມ
ຂອງ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ເພຼືີ່ອສາ້ງເງຼືີ່ອນໄຂ ແລະ ປບັປຸງປະເດັນດັັ່ງກາ່ວ. 

http://www.giz.de/laos
http://www.giz.de/laos-la

