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ຈຸດປະສົງລວມ 
ຂະແໜງການປົກຄອງໃນ ສປປ ລາວ ແມ�ນອີງຕາມໃສ�ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແຫ�ງຊາດ ໂດຍຖືເອົາວຽກງານ ການບ�ລິການພາກລັດທີ່ມີປະສິດທິພາບ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະ
ຢູ�ຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງກ�ຽວຂ�ອງກັບບູລິມະສິດຂອງລັດຖະບານແຫ�ງ ສປປ ລາວ 

ທີ່ຈະກ�າວສູ� ການສ�າງລັດປົກຄອງດ�ວຍກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະ ເສົາຄ�້້າທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບ 
�ສຽງຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາຂອງສະພາແຫ�ງຊາດ.

ແຜນທ່ີລຸ�ມນ້ີສະແດງໃຫ�ເຫັນເຖິງການແຈກຢາຍຂອງແຜນງານກະສິ�� ແລະ ການພັດທະນາຊົນນະບົດແຍກຕາມແຕ�ລະ
ເຂດພູມສັນຖານ ເຊ່ິງໄດ�ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາສະຫະພາບເອີຣົບຜ�ານແຜນງານຮ�ວມ. ��ລັບໂຄງ

ການທ່ີມີການຄຸ�ມຄອງຢູ�ຂ້ັນສູນກາງແມ�ນມີການລາຍງານໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
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ໂຄງການ

ຈ ຸດສ ຸມສະເພາະ
ແຜນງານ ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງປະຊາຊົນ 
ຕ�ວ່ຽກງານການປົກຄອງທ່ີດີ ແລະ ການສ�າງລັດ 
ທ່ີປົກຄອງດ�ວຍກົດໝາຍ (CEGGA)
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການທີ່ມີມູນຄ�າ��ນວນ 18 
ລ�ານ ເອີໂຣ ເຊິ່ງໄດ�ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ 
ອົງການ ຮ�ວມມື ເຢຍລະມັນ (GIZ) ແລະການ
ສະໜອງທຶນຮ�ວມຂອງອົງການ ເພື່ອການພັດ
ທະນາ ແລະ ການຮ�ວມມືສະວິດ (SDC) 
ແລະ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ, ແມ�ນເພື່ອສ�າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ຂະບວນການພັດທະນາແບບມີ
ສ�ວນຮ�ວມໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ຢູ�ບົນພື້ນຖານການ
ມີສ�ວນຮ�ວມຫຼາຍຂື້ນຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຫຼັກ
ນິຕິ�� ທ່ີໄດ�ຮັບການສ�າງຂ້ືນ. ໂຄງການປະກອບ
ດ�ວຍສາມອົງປະກອບຄື:
1. ເສີມຂະຫຍາຍການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງ ອົງ
ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ (CSOs) ພາຍໃຕ�
ຂະບວນການ ພັດທະນາແຫ�ງຊາດ, ຜ�ານການ
ສະໜອງທຶນຂະໜາດນ�ອຍເປັນຫຼັກໃຫ�ແກ�ໂຄງ
ການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ�ທ�ອງຖິ່ນ, ເພື່ອສ�າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງ
ຄົມ ແລະ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບນິຕິ��ທີ່
ເອື້ອ��ນວຍໃຫ�ແກ�ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ.
2. ເສີມຂະຫຍາຍພາລະໜ�າທີ່ດ�ານນິຕິບັນຍັດ,
ການເປັນຜູ�ແທນ ແລະ ການຕິດຕາມກວດ
ກາຂອງສະພາແຫ�ງຊາດລາວ ແລະ ສະພາ
ປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ.
3. ເສີມຂະຫຍາຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປົກ
ຄອງລັດດ�ວຍກົດຫມາຍ ລວມໄປເຖິງການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະ ສິດທິມະນຸດສູ�ກົດໝາຍ
ແຫ�ງຊາດ. ໂຄງການດັ່ງກ�າວນີ້ຍັງຊ�ວຍສະໜັບ
ສະໜູນ ການເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິ�� ດ�ວຍການ
ຊ�ວຍເຫຼືອກະຊວງຍຸຕິ��ໃນການເຜີຍແຜ� ແລະ 
ປັບປຸງການບ�ລິການດ�ານກົດໝາຍໃນຂອບເຂດ 
ທົ່ວປະເທດ, ໂດຍສະເພາະ ຢູ�ເຂດຊົນນະບົດ
ຫ�າງໄກສອກຫຼີກ.

ໂຄງການຄຸ�ມຄອງປະຊາກອນລາວ
ເພື່ອຫັນການອອກບັດປະຊາຊົນໃຫ�ເປັນທັນສະໄໝ
ໃນລາວ, ປະເທດຮັງກາຣີ ໄດ�ອະນຸມັດທຶນກູ�ຢືມເພື່ອ
ການຊ�ວຍເຫຼືອ ສ�າງລະບົບລົງທະບຽນປະຊາກອນ 
ແລະ ອອກບັດປະຊາຊົນແບບອີເລັກໂຕຼນິກ. ການ��
ໃຊ�ລະບົບຖານຂ�້ມູນ ແລະ ໂປຼແກຼມສະເພາະເພື່ອຄຸ�ມ
ຄອງປະຊາກອນ ຈະຊ�ວຍເຮັດໃຫ�ການຄຸ�ມຄອງປະຊາ
ກອນໂດຍກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ ເປັນໄປ
ຢ�າງວ�ອງໄວ, ງ�າຍດາຍ ແລະ ຖືກຕ�ອງກ�ວາເກົ່າ.

ຈ ຸດສ ຸມສະເພາະ
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ຈ ຸດປະສ ົງສະເພາະ

SO 1 - ສະໜັບສະໜູນເພື່ອປັບ
ປຸງວຽກງານການບ�ລິການຂອງລັດ 
ແຜນງານຮ�ວມຂອງຄູ�ຮ�ວມພັດທະ
ນາເອີຣົບ ແນໃສ�:
•  ການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາ
 ມາດໃນການວາງແຜນ ແລະ 
 ການສະໜອງການບ�ລິການຂອງ
 ອົງການປົກຂັ້ນແຂວງ/ເມືອງ 
•  ການໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອ,  ສະ
 ໜັບສະໜູນໃຫ�ປະຊາຊົນ ສາ
 ມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບຍຸຕິ�� 
 ແລະ ການສ�າງບັນຖັດຖານໃນ 
• ການສະໜອງການບ�ລິການຂອງ
 ພາກລັດ ແລະ ການໃຫ���ເຫັນ
 ຂອງປະຊາຊົນການເສີມຂະ
 ຫຍາຍການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງ
 ປະຊາຊົນໃນການວາງແຜນ, 
• ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ 
 ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາການ
 ພັດທະນາການເພີ່ມທະວີຄວາມ
 ສາມາດໃນການຄຸ�ມຄອງວຽກ
 ງານການເງິນຂອງລັດຢູ�ຂັ້ນສູນ
 ກາງໃນຂົງເຂດລະບົບສ�ວຍສາອາ
 ກອນ ພາຍໃນ, ການລະດົມການ
 ເກັບລາຍຮັບພາຍໃນ ແລະ ການ
 ຈັດຊື້-ຈັດຈ�າງ 
• ການສ�າງຄວາມສາມາດຂອງອົງ
 ກອນທີ່ມີບົດບາດຊີ້�� 

SO 2 - ປະກອບສ�ວນໃນການ
ສ�າງສະພາບແວດລ�ອມທີ່ສົ່ງເສີມ
ການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງປະຊາຊົນ
ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 
ແລະ ການປົກຄອງທີ່ດີ
ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ເອີຣົບ
ແນໃສ�: 

• ຊຸກຍູ�ເພື່ອການມີສ�ວນຮ�ວມ
 ລະຫວ�າງລັດຖະບານ ແລະ 
 ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ
•  ເພື່ອໃຫ�ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງ
 ຄົມໄດ�ມີສ�ວນຮ�ວມໃນການສະ
 ໜອງການບ�ລິການ ແລະ ມີ
 ບົດບາດໃນ ວຽກງານການປົກ
 ຄອງທີ່ດີໃນທົ່ວທຸກຂັ້ນ
•  ເພີ່ມທະວີການມີສ�ວນຮ�ວມ
 ຂອງປະຊາຊົນຕ�່ກັບສະພາ
 ແຫ�ງຊາດ

SO 3 - ສະໜັບສະໜູນວຽກ
ງານການສ�າງລັດປົກຄອງດ�ວຍ
ກົດໝາຍ
ການສະໜັບສະໜູນຂອງແຜນງານ
ຮ�ວມຂອງຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາເອີຣົບ 
ແນໃສ�:
• ການສັງລວມລະບົບຍຸຕິ��ທີ່
 ເປັນທາງການ ແລະ ກົນໄກ
 ການໄກ�ເກ�ຍແບບເຄິ່ງທາງການ
 ຢູ�ຂັ້ນຊຸມຊົນ ແລະ ປັບປຸງວຽກ
 ງານການເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນຂ�າວສານ

 ດ�ານກົດໝາຍ ແລະ ການໃຫ���
 ປຶກສາທາງດ�ານກົດໝາຍແກ�ປະ
 ຊາຊົນ
• ການຝຶກອົບຮົມໃຫ�ແກ�ພະນັກ
 ງານ-ລັດຖະກອນທຸກຂັ້ນທີ່ຕິດ
 ພັນກັບວຽກງານການສ�າງລັດ
 ປົກຄອງດ�ວຍກົດໝາຍ ພາຍໃນ
 ປີ 2020 ແລະ ການສ�າງຄວາມ
 ເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ�ບັນດາສະຖາບັນ 
 ເພື່ອການຝຶກອົບຮົມດ�ານຕຸລາ
 ການ ແລະ ກົດໝາຍ
•  ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການ
 ຝຶກອົບຮົມດ�ານກົດໝາຍໃຫ�ແກ�
 ກະຊວງຍຸຕິ�� ແລະ ກະຊວງ
 ການ ຕ�າງປະເທດ ເພື່ອການປະ
 ສານງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ 
 ການເພີ່ມທະວີການຈັດຕັ້ງປະຕິ
 ບັດພັນທະສາກົນດ�ານສິດທິດ 
 ມະນຸດ
• ການຮ�າງ, ຄົ້ນຄວ�າ, ພິຈາລະນາ
 ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດກົດ
 ໝາຍໂດຍສະພາແຫ�ງຊາດ

ຈຸ ດປະສົງລວມແມ�ນເພື່ອປະກອບສ�ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດີ, ການຄຸ�ມຄອງລັດ ຄຸ�ມຄອງສັງຄົມ
 ດ�ວຍ ກົດໝາຍ ແລະ ສິດທິມະນຸດ ໃນ ສປປ ລາວ. ຂອບນິຕິ�� ແລະ ລະບຽບການທີ່ພວມໄດ�ຮັບການ
 ພັດທະນາ ເຖິງວ�າຈະຊັກຊ�າ ແຕ�ກ�ເພື່ອໃຫ� ປະຊາຊົນ ມີສ�ວນຮ�ວມຫຼາຍຂື້ນ, ບົນພື້ນຖານສິດທິມະນຸດ  ແລະ 

 ພັນທະຕ�າງໆທີ່ໄດ���ນົດໄວ�ໃນ ລັດຖະ��ມະນູນ ແລະ ນິຕິ��ທີ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ�ໃນປັດຈຸບັນ. ແຜນງານຮ�ວມ
ຂອງຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາສະຫະພາບເອີຣົບ ເຊິ່ງສະໜັບສະໜູນວຽກງານການຄຸ�ມຄອງທາງດ�ານເສດຖະກິດ ໂດຍຜ�ານບັນ
ດາຂ�້ລິເລີ່ມຕ�າງໆທີ່ສົ່ງເສີມວຽກງານການຄຸ�ມຄອງການເງິນ ຂອງລັດທີ່ດີ

ການສະໜັບສະໜູນທຶນຊ�ວຍເຫຼືອສອງຝ�າຍໂດຍແຍກຕາມຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ

ຂະແໜງການຍ່ອຍ

ລັດຖະບານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ມີຄວາມ
ຄືບໜ�າໃນການຫັນເປັນທັນສະໄຫມ 
ແລະ ໄດ�ປັບປຸງໂຄງຮ�າງການຈັດຕ້ັງ 

ການບ�ລິຫານຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ 
ລວມທັງການຂະຫຍາຍການບ�ລິການຂອງ

ລັດຖະບານໄປສູ� ປະຊາຊົນ.

ຂ ໍ ້ມ ູນຫ ຼ ້ າສ ຸດ

2017 135/180
2018 132/180

59%

ສິດທິມະນຸດ
��ແນະ��ພາຍຫຼັງບົດລາຍງານການທົບ
ທວນປະ��ໄລຍະດ�ານສິດທິມະນຸດ 

(UPR) ຄັ້ງທີ 2

ຮັບຮອງ
116 ໃນ 196 ��ແນະ��

ການເຂົ້າເຖິງລະບົບຍຸຕິທຳ

11 
7 

ຫ�ອງການຊ�ວຍເຫຼຶອທາງກົດໝາຍໃນ 

ແຂວງ

ປະເທດສະວິດເຊີແລນ 
ເປັນປະທານກ�ມຸເຮັດວຽກ

ຂະແໜງການປົກຄອງ

ປະເທດຝຣ່ັງ 
ແລະ ລຸກ��ບວກ ມີຄວາມຕ້ັງ
ໜ�າທ່ີສຸດໃນການພັດທະນາຂະ
ແໜງການກົດໝາຍ ແລະ ການຝຶກ
ອົບຮົມ ໃຫ�ແກ�ວິຊາຊີບກົດໝາຍ

ປະເທດ 
ເຢຍລະມັນ, ສະວິດເຊີແລນ 
ແລະ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ
ອັງກິດ ມີຄວາມຕ້ັງໜ�າໃນການ
ສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານຂອງ
ສະພາແຫ�ງຊາດ

ປະເທດຝຣ່ັງ, ເຢຍລະມັນ,
ລຸກ��ບວກ, ສະວິດເຊີແລນ
ແລະ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ
ອັງກິດ ມີຄວາມຕ້ັງໜ�າໃນການ 
ສະໜັບສະໜູນອົງການຈັດຕ້ັງທາງ
ສັງຄົມລາວ.

ແຜນງານຮ�ວມຂອງຄູ�ຮ�ວມພັດ
ທະນາສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ�ສະ
ໜອງເວທີອັນ��ຄັນເພ່ືອການ
ປະສານງານພາຍໃນ ແລະ ການ
ສະໜັບສະໜູນເຊ່ິງກັນ ແລະ 
ກັນ, ໃນຂະນະດຽວກັນກ�ຫ� ດ
ຜ�ອນຄວາມສ�ຽງເພ່ືອຫລີກລ�ຽງ
ການທັບຊ�ອນກັນ

ບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທ
ະນາສະຫະພາບເອີຣົບ, ອີຢູ 
ແມ�ນຜູ�ທ່ີມີການປະກອບສ�ວນ
ຫຼາຍທ່ີສຸດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິ
ບັດແຜນແມ�ບົດພັດທະນາລັດ
ປົກຄອງດ�ວຍກົດຫມາຍ

ການປະກອບສ ່ວນຂອງແຜນງານຮ ່ວມໃນ
ຂະແໜງການນັບແຕ ່ປ ີ  2016 ຫາ 2020

J J

JOINT  
PROGRAMMING

Working Better Together

1 PROJECT  10 ລ�ານ ເອີໂຣ
ເຊິ່ງຖືເປັນສ�ວນໜຶ່ງຂອງເງິນກູ�ຢືມເພື່ອການຊ�ວຍເຫຼືອ��ນວນ 20 ລ�ານ ເອີໂຣ

ດັດຊະນີຊີ້ວັດຄວາມຮັບຮູ�
ຕ�່ກັບການສ�້ລາດບັງຫຼວງ 

ຂອງອົງກອນຄວາມໂປ�ງໃສນາໆຊາດ

ການຈັດຕັ້ງ
ທາງສັງຄົມ

ປະຊາທິປະໄຕ 
ແລະ ສິດທິມະນຸດ

ການສະໜອງ
ການບ�ລິການພາກລັດ

ການຄົ້ນຄວ�າ ແລະ 
ນະວັດຕະ��

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍການສ�າງລັດປົກຄອງ
ດ�ວຍກົດໝາຍ
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