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ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການ
ເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ວາລະສານ

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 1 ມິຖຸນາ
ທີ່ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຄັ້ງວັນທີ 30 ພຶດສະພາ 2014

ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 
ຕ້ັງຢູ່ຖະໜົນສຸພານຸວົງ, ບ້ານ ສີຖານເໜືອ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ຫ້ອງການ, ໂທ: ( 856-21 ) 911584, ແຟັກ: 021 217010.

   ສະບັບປະຈຳປີ 2014

	 ຮຽມຂໍກ່າວບ່ອນບັ້ນ
ທົ່ວໂລກຂອງເຮົາ	
ຕາມແນວທາງພັກຊີ້
ສ້າງຊາດລາວໃຫ້ກ້າວໜ້າ	
	 ນີ້ມັນເປັນບາດລຽ້ວ
ໃຫ້ປະຊາທັງຫຼາຍ
ນໍາຊາດລາວລຸດພົ້ນ
ໃຫ້ຊາວໂລກໄດ້ຮັບຮູ້

ຍຸກໃໝ່ການພັດທະນາ		ກ່ອນເນີ
ພ້ອມແຂ່ງຂັນກັນສ້າງ
ເພື່ອປະຊາທຸກເຜົ່າ
ປະຊາເຊື້ອໄດ້ຢູ່ເຢັນ		ແດ່ທ້ອນ
ແນວທາງໃໝ່ການນໍາພາ
ໄດ້ເຂັ້ມແຂງຮັ່ງມີລົ້ນ
ດ້ອຍພັດທະນາທີເພີ່ນກ່າວ
ຜົນງານນັ້ນແມ່ນຊາດລາວ		ທ່ານເອີຍ	...	



2 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ

ຄະນະທີ່ປຶກສາ:

ທ່ານ ດຣ. ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ
ທ່ານ ນາງ ຄໍາຈັນ ວົງແສນບູນ
ທ່ານ ດຣ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ
ທ່ານ ນາງ ສົມສຸກ ຫອມສົມບັດ

ຄະນະບັນນາທິການເນື້ອໃນ:

ທ່ານ ນາງ ທຳມາ ເພັດວິໄຊ
ທ່ານ ຟອງສະມຸດ ຄໍາວານວົງສາ
ທ່ານ ນາງ ນິພາພອນ ສຸກອາລຸນ
ທ່ານ ນາງ ອໍລະໄທ ວິສີສົມບັດ
ທ່ານ ນາງ ວາດສະໜາ ສຸວັນນະເມທີ
ທ່ານ ນາງ ຈັນເພັດ ໄຊຍະສິງ
ທ່ານ ນາງ ໝີ ຄໍາລື

ອອກແບບ-ຈັດໜ້າ	ແລະ	ຮູບພາບ

ທ່ານ ນາງ ວິມົນພອນ ຊະນະສີສານ
ທ່ານ ພອນວິໄລ ພຸດທະວົງສ໌
ທ່ານ ນາງ ສີວິໄລ ໂພທິຈັນ
ທ່ານ ພຸດທະສອນ ວົງພັນສັບ

ສາລະບານ
ຄະນະຈັດທໍາ

ໜ້າ
ບົດນຳ 3

ກາບກອນ 4

ບົດສຳພາດແມ່ຍິງດີເດ່ັນ ໃນການປະກອບສ່ວນ
ເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5

ກອງປະຊຸມປັບປຸງວຽກງານຫ້ອງການ 
ໃຫ້ຫັນເປັນທັນສະໄໝ 11

ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອ
ທາງການ ເພື່ອການພັດທະນາໃນວຽກງານ
ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 12

ກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້
 " ສົນທິສັນຍາຊີດໍ " 13

ກອງປະຊຸມສຳມະນາ ເນື່ອງໃນໂອກາດ
ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ 
ແຫ່ງຊາດ 14

ກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານ
ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 16

ກອງປະຊຸມສຳມະນາເນ່ືອງໃນໂອກາດສະເຫລີມສະຫລອງ ວັນສາກົນ ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 25 ພະຈິກ 17

ຮູບພາບການເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆໆ ຂອງແມ່ຍິງໃນລະດັບການນຳ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 18

ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ ຜທ ກັບ ພະແນກ ຜທ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ 20

ຮູບພາບການລົງເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳ, ດຳລັດ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ຫ້ອງການ ກະຊວງ ຜທ 24

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ສິທິເດັກ 25
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 ວາລະສານຄະນະກໍາມະທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສະບັບນ້ີ
ຈັດພິມຂຶ້ນ ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ກຽ່ວກັບການ
ເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ທ່ີຕິດພັນກັບວຽກງານບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະເ ດັກ ກະຊວງ ຜທ ຕະຫລອດ
ໄລຍະສົກປີ 2013-2014 ກໍຄື ປີ 2014, ຊຶ່ງໃນນີ້ ຈະນໍາ
ສະເໜີ ສາລະ, ບາງບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການ
ຊ້ີນໍາໆພາຂະບວນການເຄ່ືອນໄຫວຂອງເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງ 
ຜທ ກໍຄື ການມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການນຳພາຂະບວນການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ຜທ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແຜນພັດທະນາ 5ປີ ຄ້ັງທີ VII (2011-2015) 
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຜົນເປັນຈິງ. ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ 
“ ວາລະສານສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ” ສະບັບນີ້
ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ບັນດາທ່ານເພ່ືອສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈ
ຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວໃນຂົງເຂດສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ ຂອງກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

 ຂ້າພະເຈ້ົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ແລະ ນ້ອມຮັບ
ທຸກຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ແລະ ການຕໍານິຕິຊົມທີ່ສ້າງສັນ ແລະ
ມີຄຸນຄ່າຈາກບັນດາທ່ານເພື່ອພ້ອມກັນປັບປຸງວາລະສານນີ້
ໃຫ້ດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ ແລະ ເນື່ອງໃນໂອກາດປີໃໝ່ ພ.ສ 
2558 ນີ້ ຂໍອວຍພອນໃຫ້ບັນດາທ່ານຈົ່ງມີສຸຂະພາບ
ເຂັ້ມແຂງ, ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ
ທຸກປະການ.

ບົດນຳ

ຫົວໜ້າຄະນະກຳມາທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ, ກະຊວງ ຜທ.



4 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ

ອ່ານຕໍ່ຈາກໜ້າ 1

ໂດຍ : ສອນເພັດວົງສີ ບຸດພົມເມືອງ ກົມປະເມີນຜົນ

 ພາລະກິດທຸກຢ່າງນັ້ນ

ແມ່ຍິງ ຜທ ຂໍຂານ

ຢືນຄຽງຂ້າງເພດຊາຍໝັ້ນ

ຮ້ອຍພັນອຸປະສັກຂວາງໜ້າ

 ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຜທ ຂໍຍຶດໝັ້ນ

ພົນລະເມືອງທີ່ດີໄດ້ເວົ້າ

ແມ່ຍິງ ຜທ ໄດ້ຍຶດໝັ້ນ 

ຮັກຊາດ ຮັກກຽດສັກສີເປັນແກ້ນແທ້

 ພັດທະນາທີ່ດີວ່ານັ້ນ

ກາຍເປັນ ດຣ ກໍມາກລົ້ນ

ທົ່ວສັງຄົມໄດ້ຮັບຮູ້

ຈົນກາຍເປັນການນໍາພ້ອມ

 ເຮັດວຽກອົດທົນ ແລະ ຍຶດໝັ້ນ

ບໍ່ຟັງສຽງແອບອ້າງ

ຍຶດແນວທາງພັກແທ້

ພາຊາດລາວກ້າວຂຶ້ນ

 ອີກຄວາມດີໜຶ່ງນັ້ນ

ຖືປະເພນີອັນດີງາມ

ນຸ່ງຜ້າໄໝຊ່າງງາມແທ້

ຈົນຊ່າລືໃຫ້ໂລກຍ້ອງ

 ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຜທ ຂໍຈັບມືໝ້ັນ

ສ້າງເສດຖະກິດລາວໃຫ້ກ້າວໜ້າ

ສົມຄວາມຫວັງທີ່ຄາດໄວ້

ຂໍໃຫ້ປະຊາຈົ່ງເຊື້ອໝັ້ນ

ເຖິງຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ຍາວນານ

ຊ່ວຍແຮງກັນສ້າງ

ຈັບມືກັນຟັນຟ່າ

ແມ່ຍິງນັ້ນສູ່ບໍ້ຖອຍ  ແທ້ໜາ

ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີທີ່ໄດ້ກ່າວ

ໄດ້ທໍາແທ້ເຮັດຈິງ

ສາມັກຄີກັນເປັນປຶກແຜ່ນ

ເສຍສະຫຼຸະໄດ້ເພື່ອປະຊາ  ແທ້ແລ້ວ

ນັບວັນນັບກ່າວເດັ່ນ

ຫຼາຍຄົນຍ້ອງຊື່ນຊົມ

ແມ່ຍິງ ຜທ ນັ້ນກ້າເກັ່ງ

ພາລາວກ້າວສູ່ສາກົນ   ພຸ້ນໜາ

ຕາມຫຼັກການບໍງໍງຽ່ງ

ພວກຄົນຮ້າຍກ່າວປະນາມ

ອຸດົມການອັນຍິ່ງໃຫ່ຍ

ສັງຄົມນີ້ນັ້ນຢ່າງສະຫງ່າງາມ   ແທ້ໜາ

ຄືຊື່ສັດຮັກສາມີ

ຂອງຊາດລາວໄດ້ວາງໄວ້

ຕົກຢູ່ໃສເຂົາກາຈື່

ແມ່ຍິງ ຜທ ນັ້ນຈັ່ງແມ່ນງາມ   ແທ້ໃດ

ຄຽງເພດຊາຍບໍ່ເຫີນຫ່າງ

ເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນກວ່າແຕ່ຫຼັງ

ມວນປະຊາໄດ້ຕັ່ງຕໍ່

ແມ່ຍິງ ຜທ ນັ້ນ ຈະເຮັດໄດ້ແນ່ນອນ   ທ່ານເອີຍ
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 1.	ວຽກງານການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ	ເປັນວຽກງານໜ່ຶງ
ທີ່ສໍາຄັນ	ໃນຖານະທີ່ທ່ານເຕີບໃຫຍ່	ແລະ	ເປັນຄະນະນໍາ	ຢູ່ໃນ
ຂົງເຂດນີ້,	ຢາກໃຫ້ທ່ານເວົ້າເຖິງຜົນສໍາເລັດ	ແລະ	ປະສົບການ
ໃນການພັດທະນາໃນຂົງເຂດວຽກງານນີ້ໂດຍຫຍໍ້?

 ເວ້ົາເຖິງວຽກງານພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ຂ້າພະເຈ້ົາ
ເຂົ້າໃຈວ່າ ມີຫຼາຍຂົງເຂດການພົວພັນຮ່ວມມື ເປັນຕົ້ນ ຂົງເຂດ
ການເມືອງ, ຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ຂົງເຂດວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ 
ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ໃນທ່ີນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຍົກບາງບົດຮຽນຜົນສໍາເລັດ 
ແລະ ປະສົບການໃນວຽກງານຮ່ວມມືສາກົນ ກໍ່ຄື ວຽກງານການ
ລະດົມແຫຼ່ງທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ 
(ຊ.ກ.ພ) ຈາກຕ່າງປະເທດໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ. ຂ້າພະເຈ້ົາ ໄດ້ເລ່ີມ
ປະຕິບັດວຽກງານການຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ມາແຕ່ປີ 1988, 
ເຊ່ິງເຫັນໄດ້ວ່າວຽກງານນ້ີມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ ແລະ ເປັນວຽກໜ່ຶງ
ທ່ີລະອຽດອ່ອນ ເຊິ່ງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ກ່ອນອື່ນແມ່ນ
ຈະຕ້ອງກໍາໃຫ້ໄດ້ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ເປັນຢ່າງດີ 
ປະກອບກັບການໝູນໃຊ້ຍຸດທະສາດ ແລະ ຍຸດໂທບາຍ ເພື່ອ
ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ເພື່ອ
ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ໝາກຜົນຂອງ
ການພົວພັນຮ່ວມມືກັບສາກົນແມ່ນມີທ່າກ້າວ ແລະ ສືບຕໍ່
ຂະຫຍາຍຕົວມາຈົນເຖິງປະຈຸບັນ, ເຊິ່ງສະແດງອອກບ່ອນວ່າ: 
ການພົວພັນຮ່ວມມືໄດ້ຂະຫຍາຍກ້ວາງອອກໃນທຸກຂົງເຂດ
ວຽກງານ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ເພີ່ມຂື້ນທາງດ້ານຈໍານວນ ແລະ 
ປະລິມານຕົວເລກການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກຕ່າງປະເທດກ່ໍນັບມ້ືເພ່ີມຂ້ືນ
ເປັນລໍາດັບ ( ຕົວຢ່າງ: ຕົວເລກການຊ່ວຍເຫືຼອໃນສົກປີ 2000-2001 

ແມ່ນມີພຽງ 331 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ປີ, ແຕ່ມາຮອດ
ປະຈຸບັນ ໃນສົກປີ 2014 ຕົວເລກການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ເພີ່ມຂື້ນ
ເປັນ 795 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ປີ ແລະ ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ, 
ການລະດົມຂົນຂວາຍແຫຼ່ງທຶນ ຊ.ກ.ພ ຫຼື ODA ແມ່ນຈະ
ພະຍາຍາມສູ້ຊົນໃຫ້ບັນລຸຕາມແຜນຄືຢູ່ໃນລະດັບ 15-17% 
ຂອງແຜນການ 5 ປີ 2016-2020). 
 ການເຄ່ືອນໄຫວຂົນຂວາຍທຶນ ຊ.ກ.ພ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນໄປ
ດ້ວຍຫຼາຍຮູບຫຼາຍສີ, ມີທັງການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ທ່ານຜູ້ນຳ
ພັກ-ລັດ, ຂອງຂະແໜງການສູນກາງ-ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ໄດ້ອອກດໍາລັດ, ບົດແນະນຳ, ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ
ໂຕະມົນລະດັບສູງ, ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ, ກອງປະຊຸມ
ໂຕະມົນຂັ້ນແຂວງ, ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງ 10 ໜ່ວຍງານຂະແໜງການ
ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນ (SWGs), ໄດ້ມີການນຳສະເໜີ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ດ້ວຍຮູບແບບອື່ນໆ.
ໃນພາກປະຕິບັດ ກໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍງານຮັບຜິດຊອບແຕ່ລະ
ໂຄງການ, ມີການກວດກາຕິດຕາມປະເມີນຜົນ, ການຈັດແບ່ງ
ປະເພດ, ໃຫ້ການຍ້ອງຍໍ  ແລະ ໃຫ້ບຳເນັດບາງໂຄງການ (ຕົວຢ່າງ 
ໂຄງການຊ່ວຍຈາກ ADB). ສິ່ງທ່ີພົ້ນເດັ່ນອີກປະການໜ່ຶງ ກໍ່ແມ່ນ 
ລັດຖະບານເຮົາໄດ້ອອກຖະແຫຼງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍປະສິດ
ທິຜົນຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ເຊິ່ງມີ 24 ປະເທດຮ່ວມລົງນາມ, ຈາກ
ຖະແຫຼງການນີ້ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ປັບປຸງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ທິດທາງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕົນໄປຕາມທິດທາງການພັດທະນາ
ຂອງ ສປປ ລາວ ດີຂຶ້ນ. 
 ຜົນໄດ້ຮັບຈາກທຶນ ຊ.ກ.ພ ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນໃນຫຼາຍດ້ານ 
ເຊັ່ນ: ທາງດ້ານການເມືອງ-ການຕ່າງປະເທດພວກເຮົາ ໄດ້
ຂຸດຄົ້ນທຶນ ຊ.ກ.ພ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ
ປະເທດຕາມແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດ, ການໃຫ້ທຶນ
ຊ.ກ.ພ ແກ່ປະເທດເຮົາກໍ່ໝາຍເຖິງປະເທດເຫຼົ່ານັ້ນໄດ້ໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນແຜນນະໂຍບາຍການພັດທະນາຂອງລາວເຮົາ. 
ສະນັ້ນ, ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ແຜນພັດທະນາເສດຖາະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນຖືກຕ້ອງ
ສອດຄ່ອງ, ທັງເປັນການກຳຈັດການຂັດຂວາງຂອງພວກຄົນບໍ່ດີ
ເປັນກ້າວໆ, ທັງຍັງເປັນການເປີດຊ່ອງທາງ ແລະ ສ້າງຄວາມ

ບົດສຳພາດແມ່ຍິງດີເດັ່ນ

ແມ່ຍິງດີເດັ່ນ
ໃນວຽກງານການນໍາພາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ

ວຽກງານ ຮ່ວມມືສາກົນ

ທ່ານ ນາງ ສີສົມບູນ ອຸນາວົງ, ຫົວໜ້າກົມຮ່ວມມືສາກົນ, 
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ



6 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ

ເຊື່ອໝ້ັນໃຫ້ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ 
ຫຼາຍຂຶ້ນ. ຜ່ານການນຳໃຊ້ທຶນຕົວຈິງແມ່ນໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ສະດຸ້ງໄວຕ່ໍທ່າອ່ຽງຂອງໂລກ, ສາມາດປັບປຸງຂອດດ້ອຍຂອງຕົນເອງ
ໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າຄື:  ປັບປຸງກົນໄກ ແລະ ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງ
ທຸລະກິດຂອງລັດ,  ການປັບປຸງລະບົບການເງິນ, ການທະນາຄານ, 
ປັບປຸງການບໍລິຫານການປົກຄອງໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສດີຂຶ້ນ ແລະ 
ອື່ນໆ.
 ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ຄຽງຄູ່ກັບຈຸດດີດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ, 
ກໍ່ຍັງມີບາງຈຸດຄົງຄ້າງທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນ ເປັນຕົ້ນ
ແມ່ນ ການພັດທະນາບັນດານິຕິກໍາທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ ຊ.ກ.ພ 

ໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຮັດກຸມ, ຂອດການປະສານງານ
ພາຍໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ມີຄວາມກົມກຽວ ແລະ 
ຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍ່ຍັງຈະໄດ້ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ ໃນ
ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບທຽບ
ທັນກັບສາກົນ.

 2.	ທ່ານມີວິທີການບໍລິຫານ	ແລະ	ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ
ພາຍໃນກົມຄືແນວໃດ	 ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມັກຄີປອງດອງ	 ທັງ
ພາຍໃນ	ແລະ	ພາຍນອກ?

 ກ່ອນອື່ນໝົດ ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ແມ່ນຍ້ອນ
ຄວາມຕື່ນຕົວສະໝັກໃຈ ແລະ ຄວາມມີສະຕິເຄົາລົບຕໍ່ໍລະບຽບ
ກົດໝາຍ, ກົດລະບຽບຂອງພັກ, ລະບຽບລັດຖະກອນ ແລະ ນິຕິກໍາ
ອື່ນໆ ຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງພະນັກງານພາຍໃນກົມກອງ ເຊິ່ງ
ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດເຊື່ອມຊື່ມ ແລະ ຮູ້ຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າ
ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ກໍ ່ຄືການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕົວຈິງ. 
ພ້ອມດຽວກັນນີ້ ຄຽງຄູ່ກັບຄວາມມີສະຕິຕື່ນຕົວຂອງອ້າຍນ້ອງ
ພະນັກງານແລ້ວ, ການຈັດຕັ້ງ ຍາມໃດກໍ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສຶກສາ
ອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ ໂດຍຜ່ານສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ
ເອງ ຫຼື ຜ່ານຂະບວນການຂອງມະຫາຊົນເປັນຜູ້ສຶກສາອົບຮົມ, 
ຕໍານິສົ່ງຂ່າວເພື່ອກໍ່ສ້າງຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອແນ
ໃສ່ສ້າງໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີປອງດອງທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ກັບ
ພາຍນອກ. 

 3.	 ທ່ານຈັດວາງແບບແຜນການດໍາລົງຊີວິດຄືແນວໃດ	
ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດຂອງໜ້າທີ່ວຽກງານ	 ກໍ່ຄື	 ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ	ແລະ	ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາສັງຄົມໃນສະພາບ
ປັດຈຸບັນ?

 ໂດຍຍຶດໝ້ັນຫັຼກການໃນການດໍາລົງຊີວິດແບບລຽບງ່າຍ, 
ຊື່ສັດ, ປະຫຍັດມັດທະຍັດ ແລະ ຕົງຕໍ່ເວລາ, ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ 
ແມ່ນໄດ້ໝູນໃຊ້ຫັຼກການດ່ັງກ່າວເຂ້ົາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ ກ່ໍຄື ເຂ້ົາໃນ
ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຕົວຈິງ. ນອກຈາກນີ້,  ຂ້າພະເຈົ້າ 
ຖືວ່າຄວາມຮັກມັກ ແລະ ຄວາມຊື່ສັດບໍລິສຸດຕໍ່ອາຊີບ  ກໍ່ແມ່ນ
ສ່ິງສໍາຄັນໃນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີວຽກງານໃດໜຶ່ງໃຫ້ມີຜົນສໍາເລັດ
ຢ່າງທັນເວລາ. ສໍາລັບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ
ໃນສັງຄົມນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຖືວ່າມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫຼາຍ ຄວບຄູ່
ກັບການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຢູ່ພາຍໃນຫ້ອງການ, ດັ່ງນັ້ນ 
ຮູບແບບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ
ຂອງສັງຄົມ ກໍ່ແມ່ນ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕົວຈິງ ຫຼື 
ເຂົ້າຮ່ວມເດີນຂະບວນເພື່ອລົນນະລົງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ວັນປູກຕົ້ນໄມ້
ແຫ່ງຊາດ, ວັນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ, ວັນຕ້ານຢາສູບ, ວັນ
ຕ້ານທຸກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ, ວັນຕ້ານ
ເອດໂລກ ແລະ ວັນສໍາຄັນອື່ນໆ, ເຊິ່ງໃນນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ  ແມ່ນ
ໄດ້ມີການຈັດແຈງເວລາຢ່າງລະອຽດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບ ຕໍ່
ວຽກງານ ກ່ໍຄື ການເຂ້ົາຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຂອງສັງຄົມໂດຍທ່ົວໄປ.

 4.	 ທັດສະນະການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີປະກອບມີຈັກປັດໃຈ?	
ທ່ານຄິດວ່າເຮົາຄວນປັບປຸງຕົນເອງຄືແນວໃດແດ່	ເພື່ອໃຫ້ກາຍ
ເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ?

 ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ, ທັດສະນະການເປັນຜູ້ນໍາທີ່ດີ 
ແມ່ນປະກອບມີຫຼາຍປັດໃຈດ້ວຍກັນ ເຊິ ່ງຂໍຍົກບາງຕົວຢ່າງ
ດັ່ງນີ້: ດ້ານການປະພຶດ ຫຼື ທັດສະນະຄະຕິ: ໝາຍຄວາມວ່າ 
ຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີການປະພຶດທີ່ດີ ແລະ ເໝາະສົມ, ບໍ່ມີອະຄະຕິ
ຕໍ່ຜູ້ອື່ນ, ມີຄວາມຍຸຕິທໍາສູງ ແລະ ອື່ນໆ; ດ້ານຄວາມຮູ້ ຄວາມ
ສາມາດ: ດ້ານນີ້ແມ່ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດ ຍ້ອນວ່າ ໃນການ
ບໍລິຫານ ກໍ່ຄືການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາວຽກງານໃດໜຶ່ງ ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ຜູ້ນໍາ ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃນດ້ານນັ້ນໆ ເປັນຢ່າງດີ; 
ດ້ານວິໄສທັດ: ກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານ
ມີການພັດທະນາ ແລະ  ເຕີບໂຕທ່ີດີ. ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ນໍາທ່ີດີ, 
ຂ້າພະເຈົ້າ ຄິດວ່າ ກ່ອນອື່ນໝົດ ແມ່ນຕ້ອງມີການເຝິກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມ
ຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນທ່ີໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງມະຫາຊົນ ແລະ ການ
ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຕ້ອງກໍາແໜ້ນຫຼັກການໃນການນໍາພາຂອງພັກໃຫ້
ໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງບວກກັບການເຄົາລົບຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງ
ເຂັ້ມງວດ.



7ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ

 5.	 ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ	 ຢູ່
ກະຊວງ	ແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ	ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ	ທີ່
ວາງໄວ້,	ໃນກົມກອງຂອງທ່ານເອງໄດ້ດໍາເນີນການ	ຫຼື	ມີທິດທາງ
ຄືແນວໃດ?

 ວຽກງານເຊ່ືອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນວຽກງານໜ່ືງ
ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເປັນວຽກງານທີ່ປິ່ນອ້ອມຂອງທຸກໆ
ຂະແໜງການ. ສໍາລັບຢູ່ພາຍໃນກົມຮ່ວມມືສາກົນ, ກະຊວງ ຜທ 
ແລ້ວ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າ ແມ່ນໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ
ວຽກງານດັ່ງກ່າວໄດ້ດີພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງສະແດງອອກບ່ອນວ່າ: 
ໃນການຈັດສ່ົງພະນັກງານຂອງກົມໄປຝຶກອົບຮົມ ຫືຼ ສຶກສາຮ່ໍາຮຽນ
ໄລຍະສັ້ນ/ໄລຍະຍາວ, ທາງກົມ ແມ່ນໄດ້ຄໍານືງເຖິງຈໍານວນ
ຂອງເພດຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃຫ້ເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ, 
ໃນການກໍ່ສ້າງພະນັກງານລຸ້ນສືບທອດ, ພວກເຮົາ ກໍ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງ
ພະນັກງານທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ຄວບຄູ່ກັນໄປ. ນອກ
ຈາກນີ້, ໃນພາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້
ຖືເອົາ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ໂດຍສະເພາະ ອົງການຈັດຕັ້ງ

ແມ່ຍິງຂອງກົມ ເປັນບ່ອນສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນວຽກງານແມ່ຍິງ 
ກໍ່ຄືວຽກງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. ສໍາລັບ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ
ໃນການເຊື່ອມສານວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ກົມຮ່ວມມືສາກົນ 
ແມ່ນຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາສໍາຄັນ ຄື: ສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົມ
ທາງດ້ານການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ແກ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງພະນັກງານ
ໃຫ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ເຊື່ອມຊືມ, ເອົາໃຈໃສ່ກໍ່ສ້າງໂດຍຜ່ານຂະບວນ
ການມະຫາຊົນ ກໍ່ຄືວຽກງານຂອງ 3 ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,
ຊອກຫາກາລະໂອກາດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ເພື່ອສ້າງໃຫ້ພະນັກງານ-
ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມກອງ ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ຄວາມ
ສາມາດທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ ກໍ່ຄື ດ້ານພາສາຕ່າງປະເທດ 
ຢ່າງຕ່ໍເນ່ືອງ, ສ້າງພະນັກງານສືບທອດທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ
ຄຽງຄູ່ກັນໄປ ໂດຍອີງໃສ່ຄວາມກ້ໍາເກິ່ງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ 
ຄຸນນະພາບເປັນຫຼັກ.
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ທ່ານ ນາງ ທຳມາ ເພັດວີໄຊ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ( ອະດີດຮອງຫົວໜ້າກົມ 
ກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ) ແລະ ທັງເປັນ ປະທານ ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ແມ່ຍິງດີເດັ່ນໃນວຽກງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
 ຄະນະທີມງານວາລະສານເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ມີໂອກາດສຳພາດແມ່ຍິງ
ດີເດັ່ນ ອີກທ່ານໜຶ່ງຄື ທ່ານ ນາງ ທຳມາ ເພັດວີໄຊ  ຊຶ່ງທ່ານເປັນ
ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ( ອະດີດ
ຮອງຫົວໜ້າກົມ ກົມສ່ົງເສີມການລົງທຶນ ) ແລະ ທັງເປັນຮອງປະທານ 
ຄະນະສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 
ຊ່ຶງພວກເຮົາເຫັນວ່າຜົນງານການເຄ່ືອນໄຫວຂອງເພ່ິນມີຫລາຍຢ່າງ
ທີ່ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງພວກເຮົາສາມາດນຳມາເປັນບົດຮຽນໄດ້.

 1.	ກ່ຽວກັບປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງທ່ານ:

 ທ່ານ ນາງ ທຳມາ ເພັດວີໄຊ ເປັນລູກຫລານດິນແດນ
ຊຳເຫນືອ ແຂວງ ຫົວພັນ, ເກີດໃນຄອບຄົວຊາວກະສິກອນທຳມະດາ
ສາມັນທ່ົວໄປ, ເປັນລູກສາວຫລ້າ ແລະ ມີອ້າຍນ້ອງນຳກັນທັງໝົດ 
3 ຄົນ ແລະ ຍ້ອນອ້າຍກົກມາຮຽນຕ່ໍວິຊາຄູ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, 
ພໍ່ແມ່ຈຶ່ງໄດ້ຍ້າຍຈາກຊຳເໜືອມາຢູ່ວຽງຈັນເພາະເປັນຫ່ວງລູກ, 
ຊຶ່ງຕອນນັ້ນ ທ່ານ ນາງ ທຳມາ ເພັດວີໄຊ ຫາກໍເກີດ ແລະ ທ່ານ
ກໍດຳລົງຊີວິດ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ໂດຍໄດ້
ເຂ້ົາຮຽນຢູ່ຊ້ັນປະຖົມຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນ ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ, 
ຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຢູ່ມັດທະຍົມບໍ່ນາງົວ ແລະ ຮຽນຊັ້ນອຸດົມ
ສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນອຸດົມວຽງຈັນ. ຫລັງຈາກນັ້ນ, ໃນປີ 1983 
ທ່ານໄດ້ໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ອະດີດສະຫະພາບໂຊວຽດ (ຮຽນກຽມພາສາ

ຢູ່ທີ່ເມືອງ ມາຄາສກາລາ (Macaskala) ເປັນເວລາ 1 ປີ ແລະ
ຮຽນຕ່ໍວິຊາເສດຖະກິດການຄ້າທ່ີ ວິທະຍາໄລເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
ລັດເບລາຣຸດ (Belarus National Institute of Economic) 
ຢູ່ເມືອງ ມິນສກ໌ (MINSK), ລັດເບລາຣຸດ. ຫລັງຈາກຮຽນຈົບ
ໃນປີ 1989 ທ່ານໄດ້ກັບມາເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການຄະນະກຳມະການ
ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ກະຊວງ ການຄ້າ 
ແລະ ພົວພັນເສດຖະກິດກັບຕ່າງປະເທດຈົນຮອດປີ 1994 ຈຶ່ງ
ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ໄປຍົກລະດັບຕ່ືມອີກຢູ່ທ່ີສະຖາບັນ ບັນດິດພັດທະນາ
ບໍລິຫານສາດ (National Institute of Development 
Administration NIDA) ທີ່ບາງກອກ, ປະເທດໄທຈົນຮອດປີ 
1997 ທ່ານໄດ້ສຳເລັດການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາໂທຕາມ
ຄາດໝາຍທ່ີວາງໄວ້ ແລະ ກັບຄືນມາເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ 
ແລະ ຄຸ້ມຄອງການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ( ຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນ ) ຫລື 
ໃນປະຈຸບັນເອ້ີນວ່າ ກົມສ່ົງເສີມການລົງທຶນ ຈົນມາເຖິງປະຈຸບັນນີ້.

 2.	 ການຈັດວາງແບບແຜນດຳລົງຊີວິດເພື່ອຮັບປະກັນ
ຜົນສຳເລັດຂອງຫນ້າທີ່ວຽກງານກໍຄືຄວາມຮັບຜິດຊອບ	 ແລະ 
ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳສັງຄົມໃນສະພາບປະຈຸບັນ:

 ທ່ານ ນາງ ທຳມາ ເພັດວີໄຊ ຍອມຮັບວ່າປະຈຸບັນ ມີ
ເວລາໜ້ອຍລົງສຳລັບກິດຈະກຳສ່ວນຕົວກໍຄືຄອບຄົວ ເພາະ
ແຕ່ລະມື້ແມ່ນໃຊ້ເວລາຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ
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ສັງຄົມ ຫລາຍກວ່າຢູ່ເຮືອນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຍ້ອນທ່ານ ມີ
ແບບແຜນດຳລົງຊີວິດແບບລຽບງ່າຍ ແລະ ຢູ່ບົນພື້ນຖານ ຂອງ
ຄວາມພໍດີ, ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ, ໃຊ້ວິທີປຶກສາຫາລືທຳ ຄວາມ
ເຂົ້າໃຈກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ວາງແຜນຮ່ວມກັນຂອງສະມາຊິກ
ຄອບຄົວ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບທັງຄວາມສຸກຄວາມອົບອຸ່ນ
ຈາກຄອບຄົວ ແລະ ທັງໄດ້ຮັບຄວາມເຊື້ອໝັ້ນຈາກໝູ່ຄູ່ເພື່ອນ
ມະຫາຊົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງຕະຫລອດມາ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ
ຍັງແລກປ່ຽນສູ່ພວກເຮົາຟັງວ່າ ເບື້ອງຫລັງຄວາມສຳເລັດຂອງ
ທ່ານອີກຂໍ້ໜຶ່ງແມ່ນຍ້ອນທ່ານມີຄູ່ຊີວິດທີ່ເຂົ້າໃຈ, ໃຫ້ໂອກາດ
ແລະ ຄ່ອຍຊ່ວຍແບ່ງເບົາພັນທະທາງຄອບຄົວຕະຫລອດເວລາ
ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດທຸ່ມເທສະຕິປັນຍາເຂົ້າໃນການປະຕິບັດ
ໜ້າທີ່ວຽກງານຢ່າງເຕັມຄວາມສາມາດ, ຊຶ່ງສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ
ສາມີຂອງເພິ່ນເປັນຜູ້ເຮັດບົດບາດໃນການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ( ພັນລະຍາຂອງຕົນ ) ໄດ້ດີຜູ້ໜຶ່ງກໍວ່າໄດ້.
ເວົ ້າລວມແລ້ວ, ຍ້ອນຄວາມເຂົ້າອົກເຂົ ້າໃຈຂອງສະມາຊິກ
ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຍາດຕິພ່ີນ້ອງທັງໝົດການໃຫ້ກຽດ, ເຄົາລົບນັບຖື 
ແລະ ຈິງໃຈຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຂອງຄອບຄົວ ປະກອບ
ກັບການມີແບບແຜນດຳລົງຊີວິດແບບລຽບງ່າຍຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທ່ານ
ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການປະຕິບັດໜ້າທ່ີວຽກງານຂອງທ່ານ ແລະ
ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳສັງຄົມໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີບັນຫາ.

 3.	 ທ່ານຄິດວ່າປັດໃຈໃດແດ່ທີ ່ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນ	
ຕ່າງປະເທດສົນໃຈມາລົງທຶນຢູ່	 ສປປ	 ລາວ:	 ທ່ານເຫັນວ່າ
ປະເທດເຮົາມີ	 5	 ປັດໃຈສຳຄັນຕົ້ນຕໍ	 ທີ່ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນ
ສົນໃຈມາລົງທຶນຄື: 

 (1) ເປັນປະເທດທ່ີມີຄວາມໝ້ັນຄົງທາງດ້ານການເມືອງ, 
ຄວາມສະຫງົບ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສູງ;
 (2) ລັດຖະບານມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການລົງທຶນ
ຂອງພາກເອກະຊົນຢ່າງຈະແຈ້ງ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການປະກາດ
ໃຊ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ວິສາຫະກິດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ 
ແລະ ກົດໝາຍອື່ນໆ ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານທາງດ້ານນິຕິກຳ ໃນການ
ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງພາກທຸລະກິດ;  ພ້ອມກັນນັ້ນການນຳ
ພັກ-ລັດ ຂັ້ນຕ່າງໆກໍໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ໃນການ
ໂຄສະນາດຶງດູດເອົາການລົງທຶນລວມທັງປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມ
ການລົງທຶຶນຢູ່ພາຍໃນຕະຫລອດເວລາ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນ
ມີຄວາມເຊື້ອໝັ້ນຍິ່ງຂື້ນອີກ;
 (3) ເປັນປະເທດທີ່ມີທ່າແຮງທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດທີ່ເໝາະສຳລັບການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ
ສະອາດ, ມີແຫລ່ງແຮ່ທາດທີ່ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ດຳເນີນການສຶກສາ
ສຳຫລວດລະອຽດເພື່ອຮູ້ປະລິມານສະສົມຂອງແຮ່ ແລະ ກ້າວ
ໄປສູ່ການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງ, ມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ,

ວັດທະນະທຳ ແລະ ປະຫວັດສາດທ່ີໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍຈາກສາກົນ 
ແລະ ມີເນື້ອທີ່ດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນເໝາະສຳລັບການປູກຝັງ ແລະ 
ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ. ພ້ອມນັ້ນປະເທດເຮົາ ປະກອບມີ
ພົນລະເມືອງໜຸ່ມກວມເກືອບເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງພົນລະເມືອງທັງໝົດ, 
ຊ່ຶງເປັນປັດໃຈສຳຄັນໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳເບົາ 
( ຕັດຫຍິບ, ໂຮງງານປະກອບສ້ິນສ່ວນອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກ ...). 
 (4) ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນອີກປັດໃຈ
ສຳຄັນໜຶ່ງໃນຍຸກຂອງການເຊື່ອມໂຍງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, 
ເປັນທ່ີຕ້ັງຍຸດທະສາດໃນການເຊ່ືອມຕ່ໍແລວເສດຖະກິດເໜືອ-ໃຕ້, 
ແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ ແລະ ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດຂອງຂົງເຂດ.ຈາກທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້
ນັກລົງທຶນມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ ສປປ ລາວ ຫລາຍຂື້ນໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນການລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຕາມ
ແລວເສດຖະກິດດັ່ງກ່າວ.   
 (5) ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດເຮົາ
ໄດ້ມີການເຕີບໃຫຍ່  ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວພາຍໃນທົດສະຫວັດ
ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ອົງການການເງິນສາກົນ ກໍຍັງຄາດຄະເນວ່າ
ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດລາວ ຍັງຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່
ໄປໃນຂ້າງໜ້າ ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນມີຄວາມເຊ້ືອໝ້ັນຕ່ໍເສດຖະກິດ
ມະຫາພາກຂອງລາວ, ຊຶ່ງເປັນປັດໃຈຕັດສິນທີ່ສຳຄັນໜຶ່ງຂອງ
ການລົງທຶນໂດຍພາກເອກະຊົນ. 

 4.	 ວຽກງານລົງທຶນເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ,ໃນຖານະ
ທີ່ທ່ານເຕີບໃຫຍ່	ແລະ	ເປັນຄະນະນຳຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້,	ຢາກໃຫ້
ທ່ານເວ້ົາເຖິງຜົນສຳເລັດ	ແລະ	ການພັດທະນາໃນຂົງເຂດວຽກງານ
ນີ້ໂດຍຫຍໍ້:

 ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ກາຍ
ເປັນປັດໃຈສຳຄັນ ໃນການຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງປະເທດເຮົາ ຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຫັນໄດ້ຈາກ
ອັດຕາສ່ວນການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນກວມເອົາຫລາຍກວ່າ 
55% ຂອງການລົງທຶນທ່ົວສັງຄົມ, ມູນຄ່າລົງທຶນ 24ຕື້ $ ນັບຈາກ
ປີ 1989 ຮອດປະຈຸບັນ, ຊຶ່ງໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕ
ຂອງປະເທດໃນຊຸມປີຜ່ານມາ ຢູ່ໃນລະດັບສະເລັ່ຍບໍ່ຕໍ່າກວ່າ
7-8% ຕໍ່ປີ. ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງເຂົ້າໃນວຽກງານ
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນ
ຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ ຕາມ
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກຍ້ອນວ່າການລົງທຶນໄດ້ກະຈາຍ
ໄປທົ່ວທຸກແຂວງຂອງປະເທດ ແລະ ກວມເອົາ 15 ປະເພດ
ກິດຈະການ ນັບຕັ້ງແຕ່ການລົງທຶນຂະຫນາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ: ຂະແໜງ
ພະລັງງານໄຟຟ້າ, ອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່, ກະສິກຳ, ບໍລິການດ້ານ
ການຄ້າ, ການທ່ອງທ່ຽວ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ສະຖາບັນການເງິນ 
ແລະ ອື່ນໆ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູ່ກັບທີ່



10 ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ

ແລະ ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີລາຍໄດ້ທ່ີແນ່ນອນ, ສາມາດແກ້ໄຂ
ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຕົນໃຫ້ນັບມ້ືດີຂ້ືນເປັນລຳດັບ.ນອກຈາກນ້ັນ, 
ແຮງງານລາວຈຳນວນໜຶ່ງຍັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານທັກສະ
ຫລື ວິຊາຊີບໃດໜຶ່ງ ຕົວຢ່າງ; ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ຢູ່ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສາມາດຂັບລົດຂົນສົ່ງ
ແຮ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ຄືກັບເພດຊາຍ, ຊ່ຶງເປັນສ່ິງທ່ີແມ່ຍິງເຮົາບ່ໍຄາດຄິດ
ມາກ່ອນ ວ່າຈະສາມາດເຮັດໄດ້. ຕໍ່ໝາກຜົນທີ່ຍາດມາໄດ້ ຄືທີ່
ກ່າວມານ້ັນ ບ່ໍແມ່ນກົມກອງໃດໜ່ຶງເປັນຜູ້ເຮັດ ແຕ່ຫາກແມ່ນຍ້ອນ
ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳ-ນຳພາຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບສູງຂອງທຸກຂະແໜງການ ນັບແຕ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຮອດຂັ້ນ
ສູນກາງ ໂດຍມີຂະແໜງການ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເປັນ
ໃຈກາງໃນການປະສານງານເພ່ືອຍາດແຍ່ງ ແລະ ດຶງດູດການລົງທຶນ
ດັ່ງກ່າວ. ເຖິງວ່າຜົນສຳເລັດທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນຈະເປັນໜ້າ
ຊື່ນຊົມ ແລະ ຍິນດີກໍຕາມ ແຕ່ເມ່ືອພິຈາລະນາຈາກຄວາມເປັນຈິງ
ໃນປະຈຸບັນ ເຫັນວ່າ ຍັງມີຫລາຍບັນຫາທີ່ຄວນໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ດີ
ກວ່າເກົ່າ ເພື່ອດຶງດູດເອົາການລົງທຶນທີ່ມີຄຸນນະພາບໄປຕາມ
ທິດຍືນຍົງ, ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ 
ການລົງທຶນໃນກິດຈະການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນ
ກະສິກຳ, ຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳຂະໜາດນ້ອຍ-ຂະໜາດກາງ, 
ອຸດສາຫະກຳເບົາ ແລະ ການບໍລິການ ການຄ້າ-ການທ່ອງທ່ຽວ
ໃຫ້ຫລາຍຂື້ນ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນ
ທຳມະຊາດລົງເທົ່າທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້. 

 5.	ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ	ຢູ່ໃນ
ກະຊວງ	 ແຜນການ	 ແລະ	 ການລົງທຶນ	 ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ
ທີ່ວາງໄວ້	 ໃນກົມກອງຂອງທ່ານໆເອງ	 ໄດ້ດຳເນີນການ	ຫລື	ມີ
ທິດທາງແນວໃດ?

 ຕໍ່ກັບວຽກງານເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ທ່ານ ນາງ 
ທຳມາ ເພັດວີໄຊ ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະວ່າເປັນວຽກທີ່ມີຄວາມໝາຍ
ສຳຄັນຫລາຍ ຕ່ໍເອື້້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງລາວເຮົາ. ສະນັ້ນ, ເອື້ອຍນ້ອງ

ແມ່ຍິງ ຄວນພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ຮັບໂອກາດດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕ້ອງ
ຕັ້ງໜ້າພັດທະນາຕົນເອງຢ່າງຮອບດ້ານ ເພື່ອກາຍເປັນແມ່ຍິງ
ທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ເພື່ອຢືນຄຽງໄຫລ່ກັບເພດຊາຍ ໃນທຸກ
ລະດັບ ແລະ ໃນທຸກໜ້າວຽກງານ.
 ສຳລັບກົມສົ່ງເສີມການລົງທຶນ ຄະນະໜ່ວຍພັກ ກໍຄື
ການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ ກໍໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ວຽກນີ້ຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ
ຍັງຕ້ອງສືບຕໍ່ເຮັດໄປເລື້ອຍໆ, ເຊິ່ງກ່ອນອື່ນໝົດແມ່ນ:

  ຕ້ອງປູກຈິດສຳນຶກໃຫ້ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງພະນັກງານ
ພາຍໃນກົມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບທິດທາງນະໂຍບາຍ
ຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ການຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ;

 ຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງເຮົາເອງ ມີ
ຄວາມກະຕື້ລືລົ້ນ, ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການສູງໃນການພັດທະນາ
ຕົນເອງທຸກດ້ານເພື່ອກຽມພ້ອມປະຕິບັດທຸກໜ້າທີ່ວຽກງານ ທີ່
ການຈັດຕັ້ງມອບໝາຍໃຫ້ໄດ້ດີກວ່າ ຫລື ເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍ
ໂດຍເລີ້ມຈາກການຝຶກຝົນຕົນເອງໃນຂະບວນແມ່ຍິງກົມ, ຝຶກ
ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ, ຝຶກປະຖະກາຖາດ້ານວຽກງານ
ວິຊາສະເພາະ ແລະ ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ
ເພື່ອສ້າງໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຊື້ອໝັ້ນໃນຕົນເອງເທື່ອ
ລະກ້າວ ແລະ ກ້າຫານກ້າສະແດງຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ໃນ
ເວທີທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນຕາມລຳດັບ;  

 ໃກ້ຊິດຕິດແທດ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມັກຄີເປັນໜຶ່ງດຽວ
ກັບອ້າຍນ້ອງຊາຍໂດຍຜ່ານຂະບວນການມະຫາຊົນ: ຊາວໜຸ່ມ, 
ແມ່ຍິງ ແລະ ກຳມະບານເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາເຈ້ົາເຫັນ ແລະ ຍອມຮັບ
ຄວາມສາມາດທີ່ແທ້ຈິງຂອງແມ່ຍິງ.
 
 ໂດຍສັງລວມແລ້ວ, ທ່ານເຫັນວ່າຄວາມສະເໝີພາບ
ທ່ີແທ້ຈິງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນຕ້ອງສະແດງອອກຜ່ານວຽກງານ 
ແລະ ພຶດຕິກຳຕົວຈິງ, ແມ່ຍິງເອງກໍຕ້ອງບຸກໜ້າບືນຕົວ, ກ້າຄິດ, 
ກ້າທຳ, ກ້າສະແດງອອກ ແລະ ກ້າຮັບຜິດຊອບເພື່ອຢັ້ງຢືນ ຕໍ່
ຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນແທ້ ສ່ວນອ້າຍນ້ອງຊາຍ
ກໍຕ້ອງຈິງໃຈ, ໃຫ້ໂອກາດ ແລະ ຍ້ອງຍໍຕໍ່ຜົນງານທີ່ຕົວຈິງ
ຂອງແມ່ຍິງ ພຽງແຕ່ເທ່ົານ້ັນກໍຈະເຮັດໃຫ້ຍິງ ແລະ ຊາຍມີບົດບາດ
ຄຽງຄູ່ກັນໄປ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ
 ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດໃຫ້ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງຕໍ່ໄປ.



11ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ້າງທຸກຮູບການຈໍາແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ

 ໃນວັນທີ 19 ພະຈິກ 2014 ທີ່ຫ້ອງການຂອງສໍານັກງານ
ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ໄດ້ມີການເຂ້ົາຮ່ວມ ແລະ ນໍາສະເໜີ 
ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວຽກງານ ຫ້ອງການ ລະຫວ່າງ 
ຫ້ອງການ ຜທ ກັບ ຫ້ອງການສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ໃນໂອກາດທີ ່ຫ້ອງການສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ໄດ້
ດໍາເນີນການຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານຫ້ອງການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ຂອງຕົນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 19-20 ພະຈິກ 2014 ໂດຍການ
ເປັນປະທານຂອງ ທ່ານນ. ຄໍາຈັນ ພົມແສງສະຫວັນ ຮອງປະທານ
ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. ເນື້ອໃນ
ທ່ີນໍາມາສະເໜີ ແລະ ແລກປ່ຽນໂດຍ ທ່ານ ຟອງສະມຸດ ຄໍາວານວົງສາ 
ຮອງຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ກະຊວງ ຜທ ແລະ ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແມ່ນບົດຮຽນການຫັນເປັນທັນສະໄໝວຽກງານ ຫ້ອງການ ” ຊຶ່ງ

ເລີ່ມຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈພື້ນຖານການຫັນເປັນທັນສະໄໝ, ຄວາມ
ຈໍາເປັນ, ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຫັນເປັນ
ທັນສະໄໝຂອງວຽກງານຫ້ອງການຂອງ ຜທ, ບັນຫາຂໍ້ສະດວກ, 
ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ສາເຫດ ແລະ ທິດທາງການແກ້ໄຂ ແລະ 
ປັບປຸງການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ຂອງ ຫ້ອງການ ຜທ ໃນຕໍ່ໜ້າ. 
 ໃນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ
ຢ່າງຟົດຟື້ນ, ສ້າງສັນ, ແລະ ກົງໄປກົງມາ. ໂດຍລວມເຫັນວ່າ
ການນຳສະເໜີແລກປ່ຽນບົດຮຽນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີປະໂຫຍດ ເພື່ອ
ປັບປຸງວຽກງານ ຫ້ອງການ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໃນຕໍ່ໜ້າ.

ກອງປະຊຸມການປັບປຸງວຽກງານ	ຫ້ອງການ	ໃຫ້ຫັນເປັນທັນສະໄໝ

	ທ່ານ	ຟອງສະມຸດ	ຄໍາວານວົງສາ	
ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ	ກະຊວງ	ແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ
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 ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 08 ເມສາ 2014 ທີ່ ກະຊວງ
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂ້ໍ 
“ ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງການເພ່ືອການພັດທະນາ ໃນວຽກງານສ່ົງເສີມ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ”. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ 
ດຣ. ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ,  ທັງເປັນຮອງປະທານຄະນະກຳມະທິການ
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະທານຄະນະ
ກຳມະທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກແຫ່ງຊາດ ແລະ ມີການເຂ້ົາຮ່ວມ
ຂອງພະນັກງານຈາກ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ຈຳນວນ  100 ກວ່າທ່ານ. 
 ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມເທື່ອນີ້ ແມ່ນເພື່ອຮັບຟັງ
ການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫືຼອທາງການ ເພ່ືອການພັດທະນາ
ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມຮູ້
ພື້ນຖານກ່ຽວກັບວິທີຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ວິທີປ້ອງກັນພະຍາດ
ຂອງແມ່ຍິງ ເພື່ອແນໃສ່ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ 
ທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ເອື້ອຍນອ້ງແມ່ຍິງພາຍໃນກະຊວງ ຜທ.
 ຜ່ານການຮັບຟັງການນໍາສະເໜີຂອງນັກວິທະຍາກອນ
ທັງສອງທ່ານ ເຫັນວ່າພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມຮັບຮູ້ເພີ້ມຂື້ນກ່ຽວກັບ
ສະພາບ, ເງື່ອນໄຂ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເຊ່ືອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຊ່ວຍເຫືຼອ
ທາງການເພື່ອການພັດທະນາ, ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາ ໂດຍ
ສະເພາະ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່
ຈິງຈັງໃນການຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການ ເພື່ອການ
ພັດທະນາ ( ODA ) ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດທີ 3 
( MDG3 ) ໂດຍສະເພາະ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະການລົງທຶນ 
ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກໃສ່ເນື້ອໃນຂອງຖະແຫຼງການຂອງ ສປປ ລາວ 
ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດກອບ ແລະ ຫຼັກການໃນການພັກດັນຄວາມ

ສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ ໃຫ້ກາຍເປັນບັນດາບູລິມະສິດ
ຂອງການພັດທະນາ. ປະຈຸບັນຢູ່ ສປປ ລາວ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ແມ່ນໄດ້ເຊື່ອມເຂົ້າໃນທຸກວຽກງານຂອງທີມງານ ເຮັດວຽກສຳລັບ
ຂະແໜງການ (SWGs). ພ້ອມນັ້ນ, ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເນື້ອໃນ
ກ່ຽວກັບແຜນງານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ 
ອົງການ UNICEF ( 2012-2015 ) ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດເອົາການ
ສືກສາອົບຮົມ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ດ້ານວິຊາການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ
ຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສິດທິຂອງເດັກ 
ຊຶ່ງປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອຫຼັກແມ່ນປະເທດ ອັງກິດ, 
ນີວຊີແລນ ແລະ ບັນດາປະເທດອື່ນໆ ນອກນັ້ນ, ໄດ້ຮັບຟັງ
ການສະເໜີ  ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບສາເຫດ ທີ່ພາ
ໃຫ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງປາກມົດລູກ ແລະ ມະເຮັງເຕົ ້ານົມ
ພ້ອມທັງວິທີປ້ອງກັນ, ຮັກສາ ແລະ ປິ່ນປົວ.   
 ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນໄປດ້ວຍບັນຍາກາດອັນຟົດຟື້ນ 
ແລະ ມີເນື້ອໃນທີ່ເລິກເຊິ່ງ ໂດຍສະເພາະໄດ້ມີການສົນທະນາ
ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາ ສະນັ້ນ, ຄວນມີ
ການສ້າງເງື່ອນໄຂເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດກອງປະຊຸມໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ 
ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສືກສາສຸຂະພາບ ໄປຄວບຄູ່
ກັບການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາເຜີຍແຜ່ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດພັນກັບ
ວຽກງານຂອງກົມກອງພາຍໃນກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
ເພື່ອແນໃສ່ເຊື່ອມສານເຮັດໃຫ້ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກງານແມ່ ແລະເດັກ ເຂົ້າໃນວຽກງານອື່ນໆ
ໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂື້ນ. 
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ກະຊວງ	ແຜນການ	ແລະ	ການລົງທຶນ	ຈັດສຳມະນາ
ໃນຫົວຂໍ້ “ສົນທິສັນຍາຊີດໍ” 

 ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2014, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂ້ໍ “ສົນທິສັນຍາຊີດໍ” 
ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ.ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ,  ອະດີດ
ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ ຜທ , ປະຈຸບັນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ
ຜທ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງບັນດາຜູ້ປະສານງານກ່ຽວກັບ
ວຽກງານສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຈາກກົມກອງພາຍໃນ 
ກະຊວງ ຜທ, ໃນກອງປະຊຸມຊຶ່ງດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 1 ວັນ, 
ນັກສຳມະນາກອນໄດ້ຮັບຟັງການນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາ
ຊີດໍ ຫຼືເອີ້ນວ່າ “ສົນທີສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການ
ຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ”ເປັນສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ຄ້ຳປະກັນເຖິງສິດ
ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ ທີ່ແມ່ຍິງຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຈາກ
ລັດຖະບານ ບົນພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, 
ສິດທິພ້ືນຖານຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນການປົກປ້ອງດູແລຄອບຄົວ, 
ການໄດ້ຮັບການສືກສາ, ສິດສະເໝີພາບທາງດ້ານການເມືອງ,
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ສິດໃນການຮ່ວມວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕ້ັງແຜນ
ໃນທຸກຂັ້ນ, ໃນນັ້ນຈະໄດ້ລົງເລິກກ່ຽວກັບເອກະສານທີ່ສຳຄັນ 
ເປັນຕ້ົນແມ່ນຫັຼກການພ້ືນຖານຂອງສົນທິສັນຍາຊີດໍ ແລະ ເອກະສານ
ອ່ືນໆທ່ີຕິດພັນກັບສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ປາສະຈາກການຈຳແນກ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ. 

 ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ລັດຖະບານແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ
ຕໍ່ກັບວຽກງານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຊິ່ງເປັນວຽກງານໜຶ່ງທ່ີນອນໃນ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະ ໃນແຜນ 5 ປີ
ຄັ້ງທີ VII (2011-2015). ສະນັ້ນພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງພ້ອມກັນ
ໄດ້ສຸມໃສ່ວຽກງານ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ, ສາມາດ
ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ເຂ້ົາໃນວຽກງານຕົວຈິງ
ຂອງຕົນຢ່າງສອດຄ່ອງແນ່ໃສ່ ເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍສະຫັດສະຫວັດ
ດ້ານການພັດທະນາ MDG3. 

 ກອງປະຊຸມຄ້ັງນ້ີແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປັນໂອກາດດີ
ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ແລກປ່ຽນ, ສົນທະນາ ແລະ ເຈະຈ້ີມບັນຫາຕ່າງໆ
ນຳຜູ້ທີ່ມີປະສົບປະການໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ, ບັນດາສຳມະນາກອນເກືອບທັງໝົດ
ກໍ່ຄື ພະນັັກງານຜູ້ທ່ີຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຂອງສົນທິສັນຍາຊີດໍ
ໃຫ້ເລິກເຊິ ່ງຂື ້ນກ່ວາເກົ ່າ ສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ 
ມານຳໃຊ້ເຂົ ້າໃນວຽກງານ ກໍ່ຄືຊິວິດຂອງຕົນເອງໃຫ້ປະສົບ
ຜົນສຳເລັດຍິ່ງຂື້ນ.
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ກອງປະຊຸມສຳມະນາເນ່ືອງໃນໂອກາດວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ
  ໃນວັນທີ 30 ພຶດສະພາ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ສະໂມສອນ 
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ 
ເນ່ືອງໃນໂອກາດວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕ້ົນໄມ້ແຫ່ງຊາດ 
ວັນທີ 01 ມິຖຸນາ ຈັດໂດຍ ຄະນະກຳມະທິການເພື່ອແມ່ ແລະ 
ເດັກ ຜທ ຮ່ວມກັບສາມອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ ກະຊວງ ແຜນການ 
ແລະ ການ ລົງທຶນ, ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ
ດຣ. ຄຳລຽນ ພົນເສນາ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຜທ, 
ຮອງປະທານຄະນະກຳມະທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ແຫ່ງຊາດ 
ທັງເປັນ ປະທານຄະນະກຳມາທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ກະຊວງ 
ຜທ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 
ກະຊວງ ຜທ, ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອະອີດ
ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງມີຄະນະ
ກຳມະທິການເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ, ຄະນະກຳມະທິການເພື່ອ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ 
ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອ້ອມຂ້າງກະຊວງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງ
ພ້ອມພຽງ ຈຳນວນ 200 ກວ່າທ່ານ. ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ
ເທື່ອນີ້ ແມ່ນເປັນການເຊື່ອມຊຶມກໍາແໜ້ນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 05 ປີ ຄັ້ງທີ 08 (2016-2020) ກ່ຽວກັບ
ການພັດທະນາແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ
ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍ
ສາກົນ ແລະ ວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນ
ໄປເປັນເວລາ 01 ວັນ.
 ກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງການນຳສະເໜີຈາກວິທະຍາກອນ 
ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ ອຸທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ກະຊວງ

 
ຜທ ແລະ ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງ 
ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້ ເຊິ່ງເນື້ອໃນຫົວຂໍ້ທີ່ ທ່ານ ນາງ ພອນວັນ 
ອຸທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມ ແຜນການ ກະຊວງ ຜທ: ໄດ້ສະເໜີ

ທ່ານ	ນາງ	ພອນວັນ	ອຸທະວົງ	ຮອງຫົວໜ້າກົມ	ແຜນການ	ກະຊວງ	ຜທ
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ກ່ຽວກັບວຽກງານແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນອ້ຍ ໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ( 2016-2020 ) 
ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນໂດຍລວມແມ່ນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເວົ້າເຖິິງຜົນສຳເລັດ
ຕົ້ນຕໍ ທີ່ລັດຖະບານຍາດມາໄດ້ເປັນຕົ້ນການພັດທະນາຊົນນະບົດ 
ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກເຊິ່ງມີພຽງ 20.5% ໃນປີ 2012-
2013 ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນໄດ້ສ້າງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ
ດ້ານສາທາລະນະສຸກ,ໄຟຟ້າ ແລະ ນໍ້າປະປາ ເຊິ່ງລັດຖະບານ
ໄດ້ລະດົມທຶນເຂົ້າສູ່ການພັດທະນາທັງໝົດເຖິງ 85,147,35ຕື້. 
ສຳລັບນະໂຍບາຍຕໍ່ວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ແມ່ນຈະຕອ້ງໄດ້
ສືບຕ່ໍໂຄສະນາ, ປູກຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນອ້ຍພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ໄດ້ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ 
ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານ
ແຫ່ງຊາດ 2011-2015 ນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ບັນຫາສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ເຫັນວ່າແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າ 
ເພື່ອຮັບປະກັນການຫລຸດລົງຂອງອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ 
ເດັກ.

 ທ່ານ ທອງພັດ ວົງມະນີ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງ 
ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້: ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາປ່າໄມ້
ຮອດປີ 2020  ເຊິ ່ງໂດຍລວມແມ່ນໄດ້ຊີ ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສຳລັບ
ແຜນການພັດທະນາປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020 ຊຶ່ງຈະໄດ້ເຮັດໃຫ້
ເນື້ອທີ່ປ່າຕຶບໜາເພີ້ມຂື້ນເຖິງ 70% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ, 
ສືບຕໍ່ຟື້ນຟູປ່າໄມ້ເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ປູກໄມ້ 5 ແສນເຮັກຕາ. 
ນອກຈາກນັ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ເຊິ່ງສ້າງຄວາມສົມດູນ ໃຫ້ແກ່ລະບົບນິເວດ
ວິທະຍາ. ສຳລັບລະບົບການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ແມ່ນຈັດແບ່ງເປັນ
3 ປະເພດຄື: ກ) ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ ຂື້ນກັບກະຊວງ
ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມ,  ຂ). ການຄຸ້ມຄອງ
ປ່າຜະລິດ, ປ່າປູກ ແລະ ປ່າໄມ້ບ້ານ ຂື້ນກັບກະຊວງ ກະສິກຳ 
ແລະ ປ່າໄມ້, ຄ). ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ. 
 ກອງປະຊຸມຄ້ັງນ້ີໄດ້ອັດລົງໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນດຽວກັນ
ດ້ວຍຜົນສຳເລັດອັນຈົບງາມຜ່ານການຮັບຟັງການນຳສະເໜີ 
ແລະ ການສົນທະນາຂອງຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ສາມາດຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈວຽກງານແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນອ້ຍ 
ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5ປີ ຄັ້ງທີ VIII 
(2016-2020), ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມສາມາດກຳໄດ້
ກ່ຽວກັບບັນຫາການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບເນື້ອໃນ
ແຜນພັດທະນາປ່າໄມ້ຮອດປີ 2020.

ທ່ານ	ທອງພັດ	ວົງມະນີ	ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້	ກະຊວງ	ກະສິກໍາ-ປ່າໄມ
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 ໃນວັນທີ 02 ຕຸລາ ຢູ່ທ່ີຫ້ອງປະຊຸມຊັ້ນ 06, ຕຶກ 06 ຊັ້ນ 
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ
ເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ
ທ່ານ ດຣ. ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ, ຮອງ
ປະທານ ຄກມຊ, ຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ນອກຈາກນີ້, 
ກ່ໍຍັງມີບັນດາທ່ານຄະນະກຳທິການເພ່ືອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, 
ຄະນະກົມ, ຄະນະພະແນກ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານລັດຖະກອນ
ພາຍໃນກະຊວງ ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນຈຳນວນ 100 ກ່ວາທ່ານ. ຈຸດປະສົງ
ຂອງກອງປະຊຸມເທ່ືອນີ້ແມ່ນ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມເຂົ້າໃຈຄວາມຮູ້
ພ້ືນຖານກ່ຽວກັບເນ້ືອໃນເອກະສານທ່ີສຳຄັນເປັນຕ້ົນ: ການສຳຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທ່ົວປະເທດຄັ້ງທີ IV ປີ 2015 ແລະ 
ສະຖິຕິບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

 ສຳລັບຫົວຂໍ້ທີ	 1: ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ
ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທ່ົວປະເທດຄັ້ງທີ IV ປີ 2015, ໄດ້ຮັບການສະເໜີ
ໂດຍ: ທ່ານ ນ ພອນສະຫຼີ ສຸກສະຫວັດ, ຫົວໜ້າກົມສະຖິຕິສັງຄົມ

ເຊິ່ງການສະເໜີປະກອບດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນຄື: ພາບລວມ, 
ຄວາມສຳຄັນຂອງການສຳຫຼວດ, ຈຸດປະສົງຂອງການສຳຫຼວດ,
ຕົວຊີ້ບອກຈາກການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ, ງົບປະມານ ແລະ ຜົນ
ສຳເລັດ ແລະ ແຜນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ. 
ໃນນັ້ນທ່ານໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານການ
ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຈະເປັນການສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນສະພາບການເປັນຢູ່ຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ
ກໍ່ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບການສ້າງແຜນພັດທະນາຕ່າງໆ ຄື: 
ສະໜອງຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນການວາງແຜນລະດັບຊາດ ໂດຍສະເພາະ
ສະໜອງຕົວຊີ້ວັດພື້ນຖານສຳລັບການສ້າງແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ5ປີຄ້ັງທີ 8 ແລະ ການຕິດຕາມບັນດາໂຄງການ
ພັດທະນາຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ, 
ທີ່ຢູ່ອາໃສ ແລະ ອື່ນໆ ພ້ອມກັນນັ້ນຕົວຊີ້ວັດນີ້ກໍຍັງຈະນໍາໃຊ້
ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເປ້ົາໝາຍ
ສະຫັດສະຫວັດ ແລະ ອື່ນໆ.
 ສຳລັບຫົວຂໍ້ທີ2: ກ່ຽວກັບສະຖິຕິແຍກເພດ ສະເໜີໂດຍ 
ທ່ານ ນ. ທີລະຄາ ຈັນທະລານຸວົງ, ຮອງຫົວໜ້າກົມສະຖິຕິສັງຄົມ, 
ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເຊ່ິງຄວາມໝາຍຂອງສະຖິຕິບົດບາດຍິງ-ຊາຍ: 
ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນສະພາບຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ຄວາມແຕກຕ່າງ
ໃນສັງຄົມເຊ່ັນ: ການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, 
ການເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ແລະ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ຂອງທຸກຂົງເຂດວຽກງານ. ສະຖິຕິບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພື່ອການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງຂອງສັງຄົມໃນຍຸກສະໄໝ
ປະຈຸບັນ ແລະ ພັດທະນາສັງຄົມໃຫ້ມີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ. ສະນັ້ນ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິແມ່ນເປັນພື້ນຖານອັນສຳຄັນ
ໃຫ້ແກ່ການນຳນົດນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນໃນສະເພາະໜ້າ
ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມໃນດ້ານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. 
ກອງປະຊຸມສຳມະນາຄັ້ງນີ້ໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາເຄິ່ງວັນ ແລະ 
ສຳເລັດລົງຢ່າງສະຫງ່າງາມ.

ການຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາກ່ຽວກັບວຽກງານ
ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	ກະຊວງ	ຜທ.
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 ໃນວັນທີ 20 ພະຈິກ 2014 ຢູ່ທ່ີຫ້ອງປະຊຸມ ຊ້ັນ6 ຕຶກ 6 ຊ້ັນ 
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາ
ເນ່ືອງໃນໂອກາດສະເຫີຼມສະຫຼອງວັນສາກົນຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 25 ພະຈິກ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງ ແສນບູນ  ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ, 
ຮອງຫົວໜ້າຄະນະກຳມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ກະຊວງ ຜທ, ນອກຈາກນີ້ຍັງມີບັນດາຄະນະກົມ,  ທຽບເທົ່າກົມ, 
ນັກວິທະຍາກອນ ແລະ ກອງເລຂາເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ, ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ 
ເດັກແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກລັດຖະກອນງານພາຍໃນກະຊວງ 
ຜທ ຈຳນວນ 100 ກວ່າທ່ານເຂົ້າຮ່ວມ.
 ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມຄ້ັງນ້ີແມ່ນເພ່ືອເຊ່ືອມຊຶມແຜນ
ດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນ ສປປ ລາວ 2014-2020 ຊ່ຶງໃຫ້ກຽດນຳສະເໜີ
ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ມະນີວອນ ຫຼວງສົມບັດ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກອງເລຂາ
ຄະນະກຳມະທິການເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ 
ແລະ  ທ່ານ ສົນທະຈັກ ພິມມະສອນ  ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອງເລຂາຄະນະ
ກໍາມະທິການເພ່ືອແມ່ ແລະ ເດັກ ແຫ່ງຊາດ ຊ່ຶງທ່ານໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ: 
ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ: ສາເຫດຕ້ົນຕໍຂອງຄວາມຮຸນແຮງ ແມ່ນຄວາມ
ບ່ໍສົມດຸນທາງດ້ານອຳນາດລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ເປັນຕ້ົນແມ່ນອຳນາດ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນາທຳ-ສັງຄົມ ເຮັດໃຫ້ເພດຍິງຖືກກົດຂ່ີ 
ແລະ  ເອົາລັດເອົາປຽບຢູ່, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຊົນນະບົດ ຍັງຖືເອົາ
ຮີດເກ່ົາຄອງເດີມ, ເພດຊາຍຍັງມີສິດ ແລະ ອຳນາດໃນການຕັດສິນບັນຫາ 
ໃນທຸກໆດ້ານ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມຈຳແນກຕໍ່ເພດຍິງ, ຮູບການ
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກແມ່ນລວມມີ: ຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິດໃຈ, ຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງເພດ, ການເອົາລັດເອົາປຽບ ແລະ ຂູດຮີດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, 
ຂ້ໍມູນສະຖິຕິສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຢູ່ໃນລະດັບທ່ີຍັງສູງພໍສົມຄວນ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນທ່ີສຸດ
ທ່ີເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງ ຂອງກະຊວງ ຜທ  ເຮົາທັງໝົດໄດ້ຮັບຮູ້ເນ້ືອໃນ

ຂອງແຜນດຳເນີນງານຕ້ົນຕໍເພ່ືອທົບທວນນະໂຍບາຍ ແລະ ບັນດາ
ນິຕິກຳເພ່ືອປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຈະຕ້ອງມີການແກ້ໄຂ
ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ ແລະ  ເດັກ. ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມມີເນ້ືອໃນ
ໜັກແໜ້ນຂ້ຶນຕ່ືມ ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນວົງ ແສນບູນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 
ທັງເປັນປະທານຂອງກອງປະຊຸມໃນຄ້ັງນ້ີກ່ໍໄດ້ມີບາງຄຳຄິດຄໍາເຫັນ
ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໂດຍທ່ານໄດ້ເນັ້ນໜັກໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄືື :
     1. ພວກເຮົາຕ້ອງສະກັດກ້ັນຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນຄອບຄົວເພາະວ່າ ການກະທໍາດ່ັງກ່າວ ແມ່ນການ
ກະທຳ ຫືຼ ການເມີນເສີຍຂອງບຸກຄົນໃດບຸກຄົນໜ່ຶງ ເຊ່ິງສ້າງຜົນກະທົບ
ຕ່ໍຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ຊັບສິນຂອງແມ່ຍິງ  ຫືຼ ເດັກນ້ອຍ ໃນຄອບຄົວ.
     2. ເພ່ືອປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງແລ້ວ, ການສຶກສາ
ອົບຮົມແມ່ຍິງຍັງແມ່ນໜ້າທີ່ສຳຄັນ ທີ່ບັນດາທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້
ເອົາໃຈໃສ່ຍົກສູງສະຕິລະວັງຕົວໃຫ້ສູງ, ຕ້ານທຸກກົນອຸບາຍຫັນປ່ຽນ
ໂດຍສັນຕິຂອງພວກຄົນບໍ່ດີ, ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມັກຄີໃຫ້ເປັນ
ປຶກແຜ່ນແໜ້ນໜາ, ມີນ້ຳໃຈຮັກຊາດຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ, 
ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຕໍ່ການນຳພາຂອງພັກຍົກສູງສະຕິລະວັງຕົວ
ໃຫ້ສູງຂື້ນ.
     3. ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປຸກລະດົມແມ່ຍິງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ
ໃນການປົກປັກຮັກສາວັດທະະທຳອັນດີງາມຂອງຊາດ ພ້ອມກັນແກ້ໄຂ
ຮີດຄອງປະເພນີອັນຫລ້າຫລັງ, ຄວາມເຊື່ອຖືທ່ີບໍ່ສອດຄ່ອງ, ຕ້ານ
ປະກົດການຫຍໍ້ທ້ໍຕ່າງໆຢູ່ໃນຄອບຄົວ.
     4. ເພ່ີມທະວີການສຶກສາອົບຮົມດ້ານຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ, 
ສ້າງແນວຄິດປະຢັດມັດທະຍັດເພ່ິງຕົນເອງ,ກຸ້ມຕົນເອງ, ຕ້ານ ແລະ 
ສະກັດກ້ັນປະກົດການຫຍ້ໍທ້ໍໃນແບບແຜນການດຳລົງຊີວິດທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ, 
ການນຸ່ງຖືແຕ່ງກາຍທ່ີບໍ່ເໝາະສົມ ແລະ ອື່ນໆ.
     5. ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ມີຄວາມຜາສຸກ, ປະກອບສ່ວນ
ຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ບ້ານວັດທະນະທຳ
ຕິດພັນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3ດີ ແນໃສ່ສົ່ງເສີມການ
ປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນຄອບຄົວ ແລະ 
ຢູ່ໃນສັງຄົມໃຫ້ນັບມື້ນັບເປັນຮູບປະທຳຫລາຍຂຶ້ນ.
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ຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆໆ	
ຂອງແມ່ຍິງ ລະດັບການນຳ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ບັນດາ	ທ່ານ	ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ	ກະຊວງ	ຜທ	ພ້ອມຄະນະ
ຮ່ວມເຊຍນັກກິລາກະຊວງ ຜທ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຊິງຫລຽນ ໃນງານມະຫາກຳກິລາແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ X ທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ 

( ວັນທີ 13-21 ທັນວາ 2014 )
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ທ່ານ	ນາງ	ຄຳຈັນ	ວົງແສນບູນ
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຜທ

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ III 

ຂອງໜ່ວຍພັກ ພະແນກ ຜທ ແຂວງ 

ອັດຕະປື

ທ່ານ ນາງ ຄຳຈັນ ວົງແສນບູນລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງ ຜທ ເຂ້ົາຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຸຼບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ແຜ່ນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົກປີ 2013-2014 ແລະ ວາງທິດທາງ ແຜນການ ສົກປີ 2014-2015 ຂອງພະແນກ ແຜນການ 

ແລະ ການລົງທຶນ ຂອງແຂວງ ຫລວງນ້ຳທາ, ຄັ້ງວັນທີ 11 ພະຈິກ 2014
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ປະມວນການເຄື່ອນໄຫວທັດສະນະສຶກສາຂອງຄະນະກໍາມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ	ແລະ	ວຽກແມ່	ແລະ	ເດັກ	ທີ່	ແຂວງ	ບໍລິຄຳໄຊ

 ການໄປເຄ່ືອນໄຫວທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ
ກ່ຽວກັບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ຂອງຄະນະ
ກໍາມະທິການເພ່ືອສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ຄະນະ
ກໍາມະທິການເພື່ອແມ່ແລະເດັກ ກະຊວງ ຜທ ໄດ້ດໍາເນີນໄປ
ເປັນເວລາ 2 ວັນຄື: ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24-25 ກໍລະກົດ 2014 
ທີ່ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ການລົງເຄື່ອນໄຫວຄັ້ງນີ້ແມ່ນນໍາພາໂດຍ 
ສະຫາຍ ດຣ. ກິແກ້ວ ຈັນທະບູຣີ ອະດີດຫົວໜ້າຫ້ອງການ ຜທ
( ປະຈຸບັນ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ຜທ), ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມ
ຂອງບັນດາສະມະຊິກຄະນະກໍາມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ກະຊວງ ຜທ, ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກອງເລຂາຄະນະ
ກໍາມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ຜູ້ປະສານງານຈາກບັນດາກົມ ແລະ ທຽບເທ່ົາກົມພາຍໃນ ກະຊວງ
ຜທ ຈໍານວນທັງໝົດ 25 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງການທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອ 
 1) ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ. 

 2) ເພື່ອຮັດແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີ, ສ້າງຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ
ລະຫວ່າງພະນັກງານ ຜທ ກັບພະນັກງານ ຜທ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ 
 3) ເພື່ອຢ້ຽມຊົມທັດສະນະສຶກສາການພັດທະນາ, ການ
ຜະລິດເປັນສິນຄ້າ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ພາຍໃນແຂວງ 
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ກຸ່ມຫັດຖະກຳຈັກສານບ້ານນາ ແລະ ສວນ
ຢາງພາລາຂອງເມືອງທ່າພະບາດ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ.
 ພາຍຫຼັງທີ່ຄະນະເດີນທາງຮອດ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ກໍໄດ້
ຮັບການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຈາກທ່ານ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ
ແຜນການແຂວງ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ຈາກ 
ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນສະມະຊິກທີ່ເຮັດວຽກກຽ່ວຂ້ອງກັບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກງານເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ພະແນກ 
ຜທ ແຂວງ ຈາກນ້ັນ, ໃນເວລາ 11 ໂມງ ທ່ີສະໂມສອນຂອງພະແນກ
ແຜນການແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ກໍໄດ້ມີການພົບປະແລກປ່ຽນ ຂອງ
ສອງຄະນະ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມທັງສອງຫົວໜ້າຄະນະ, 
ພາຍຫລັງທ່ີສອງສະຫາຍຄະນະປະທານໄດ້ມີຄຳເຫັນແລກປ່ຽນແລ້ວ. 
ຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ພະແນກ ແຜນການ
ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີລາຍງານ
ສະພາບການເຄ່ືອນໄຫວຂອງເອ້ືອຍນ້ອງແມ່ຍິງໃນໄລຍະທ່ີຜ່ານມາ
ຊີ້ໃຫ້ເຫັນ ຈຸດດີ , ຈຸດອ່ອນ, ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ສະຫາຍ ຟອງສະມຸດ ຄໍາວານວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າ
ຫ້ອງການ, ທັງເປັນຄະນະ ໃນຄະນະກໍາມະທິການເພື່ອຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຕາງໜ້າຄະນະຈາກ ກະຊວງ ຜທ ກໍໄດ້ຂ້ຶນກ່າວ
ສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບສະພາບລວມການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ
ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ແລະ ເດັກ ຜທ 
ໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ.
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 ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ນາງ ມະນີວອນ ຫຼວງສົມບັດ, ຫົວໜ້າ
ພະແນກ ຂໍ້ມູນຂ່າວສ່ານ, ຕາງໜ້າຈາກ ກອງເລຂາ ຄກມຊ ກໍໄດ້
ສະເໜີກ່ຽວກັບ “ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພາລະບົດບາດ ແລະ 
ໜ້າທີ່ຂອງຄະນະກຳມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ”. 

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍ່ສືບຕໍ່ສະເໜີໃນຫົວຂໍ້ “ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດ
ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລືບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ” ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນ

ຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງສ້າງສັນກົງໄປກົງມາ.
 ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງເວລາ 15:30 ນາທີ ພາຍຫລັງ
ການແລກປ່ຽນຂອງທີ່ລະນຶກຂອງສອງຄະນະ ແລະ ຖ່າຍຮູບ
ຮ່ວມກັນກ່ອນຈະເຂ້ົາສູ່ວາລະການເຄ່ືອນໄຫວກິດຈະກຳແຂ່ງຂັນ
ກິລາເຕະບານຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງທັງສອງຄະນະ ທີ່ສະໜາມ
ຫຍ້າທຽມໃຫມ່ຂອງແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຊ່ິງຜົນການແຂ່ງຂັນແມ່ນທີມ
ບານເຕະຍິງຂອງ ຜທ ແຂວງ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ດ້ວຍຄະແນນ 
2:1 ປະຕູ, ຫລັງຈາກນັ້ນສອງພາກສ່ວນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ແຂ່ງຂັນ
ກິລາເປຕັງ ເຊີ່ງຜົນການແຂ່ງຂັນແມ່ນສະເໝີກັນ ແລະ ຫລັງ
ຈາກນ້ັນກ່ໍໄດ້ມີການຮັບປະທານອາຫານຄ່ໍາຮ່ວມກັນ ແລະ ມ່ວນຊ່ືນ
ຈົນເຖິງເວລາອັນສົມຄວນ.
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ການແຂ່ງຂັນກິລາມິດຕະພາບຂອງເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງຄະນະກຳມາທິການ
ເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ	ແລະ	ວຽກແມ່	ແລະ	ເດັກ	ກະຊວງ	ຜທ	ແລະ	ພະແນກ	ຜທ	ແຂວງ	ບໍລິຄຳໄຊ

( ກິລາເຕະບານ ແລະ ກິລາເປຕັງ )
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 ຕອນເຊ້ົາຂອງມ້ືຕ່ໍມາຄື ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2014 ເຖິງວ່າ
ອາກາດຈະມືດຄື້ມເຢັນແດ່ເລັກໜ້ອຍ ພາຍຫລັງທີ່ຮັບປະທານ
ອາຫານເຊົ້າຢ່າງອີ່ມໜຳສຳລານ ແລະ ອົບອຸ່ນແລ້ວ ຄະນະ
ທັງສອງຝ່າຍ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານພາຍໃນພະແນກ ຜທ ແຂວງ
ຈຳນວນໜ່ຶງ ກໍໄດ້ອອກເດີນທາງໄປຢ້ຽມຊົມກຸ່ມຫັດຖະກຳຈັກສານ
ບ້ານນາ ຊຶ່ງຢູ່ເມືອງທ່າພະບາດພາຍຫລັງທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາ
ປະມານ 30 ນາທີ ກໍ່ໄດ້ເດີນທາງເຖິງສະຖານທ່ີ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ຕ້ອນຮັບຈາກຄະນະອຳນາດການປົກຄອງເມືອງ ແລະ ບ້ານ ຈາກນ້ັນ 

ກໍ່ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການເຄື່ອນໄຫວຂອງກຸ່ມ
ຫັດຖະກຳຈັກສານ ທີ່ສະເໜີໂດຍທ່ານນາຍບ້ານ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້
ແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າອີງໃສ່ທ່າແຮງຂອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 
ເປັນຕົ້ນວັດຖຸດິບເຊັ່ນ: ໄມ້ປ່ອງ. ກຸ່ມນີ້ໄດ້ຕັ້ງຂື້ນ ປະມານ 12 
ປີກ່ອນ ແລະ ປະຈຸບັນກຸ່ມຫັດຖະກໍາຈັກສານບ້ານນາແມ່ນມີ
ຈຳນວນທັງໝົດ 20 ທ່ານ, ຍິງ 18 ທ່ານ, ຊາຍ 2 ທ່ານ ກຸ່ມດ່ັງກ່າວ
ໄດ້ມີການຍົກລະດັບດ້ານຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກໃນການຈັກສານ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານຕ່າງໆຈາກໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອສາກົນ
ຜ່ານການເຄື່ອນໄຫວເຫັນໄດ້ວ່າສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດບ້ານນາ ແລະ ໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ 5 ລ້ານກີບ
/ປີ/ຄອບຄົວ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກຸ່ມຫັດຖະກໍາຈັກສານ ກ່ໍຍັງພົບພ້ໍ
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນດ້ານການຕະຫຼາດ ຫລັງຈາກນ້ັນ, ຄະນະພວກເຮົາ
ກໍໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານກ່ຽວກັບໂຄງການປູກຢາງພາລາ ໂດຍ
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງໂຄງການເຊິ່ງໄດ້ຮັບຊາບວ່າໂຄງການນີ້ແມ່ນ
ການລົງທຶນພາຍໃນ 100% ໃນມູນຄ່າທຶນຈົດທະບຽນ 3 ຕື້ກີບ 

ໃນເນ້ືອທ່ີປູກຢາງ 55 ເຮັກຕາ. ບັນຫາທ່ີພົບພ້ໍໃນການເຮັດທຸລະກິດ
ສວນຢາງພາລາແມ່ນເລື່ອງແຮງງານບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້
ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ລາຄາຢາງພາລາໃນຕະຫຼາດສາກົນ
ແມ່ນຍັງຕ່ໍາຊ່ຶງບໍລິສັດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ພາກລັດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ 
ພາຍຫລັງ ການປຶກສາຫາລືກັນແລ້ວ ຄະນະກໍໄດ້ຮ່ວມພາເຂົ້າ
ສາມັກຄີ ແລະ ມ່ວນຊື່ນລຳວົງຮ່ວມກັນທ່ີຕາດ ມັງກອນ ເຊີ່ງເປັນ
ແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວຂອງເມືອງ ທ່ີກຳລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໂດຍການ
ເປັນເຈົ້າພາບຂອງ ທ່ານ ຮອງເຈົ້າເມືອງໆທ່າພະບາດ ແລະ 
ການປະສານສົມທົບຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງເມືອງ, ຫ້ອງການ
ແຜນການ ເມືອງ ທ່າພະບາດ ແລະ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນຈາກ
ນັກທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການທ້ອງຖ່ິນຈໍານວນໜ່ຶງ ພາຍຫລັງ
ທ່ີໄດ້ຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງຢ່າງແຊບຊ້ອຍເຕັມອີ່ມ ແລະ ຮ່ວມ
ມ່ວນຊ່ືນຈົນເຖິງເວລາອັນສົມຄວນ ແລ້ວຄະນະກໍໄດ້ອອກເດີນທາງ
ກັບຄືນສູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນດ້ວຍຄວາມສະຫວັດດີພາບ.
 ການທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຄ້ັງນ້ີ ແມ່ນໄດ້
ບັນລຸຜົນຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ເຫລືອໄວ້ກໍຄືຄວາມຊົງຈໍາ
ແລະ ບົດຮຽນທ່ີດີທ່ີພວກເຮົາຈະນໍາມາສຶກສາປັບປຸງ, ຖອດຖອນ
ບົດຮຽນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ການເຄ່ືອນໄຫວແລກປ່ຽນຄ້ັງຕ່ໍໄປດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ.
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ການລົງເຜີຍແຜ່

ທ່ານ ນາງ ອໍລະໄທ ວິສີສົມບັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 
ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ

ຫ້ອງການ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

 ທ່ີພິທີຝຶກອົບຮົມການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂວງຂອງສາຍຕ້ັງ 
ແລະ ສາຍຂວາງ ໃນການຫັນເປັນທັນສະໄໝຂອງຂະແໜງ ຜທ 
ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ຄັ້ງວັນທີ 29-31 ກໍລະກົດ 20147 
ທ່ີແຂວງ ສາລະວັນ.

ນິຕິກຳ, ດຳລັດ ແລະ ພາລະບົດບາດ
ຂອງພະແນກ ສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 

ແລະ ວຽກແມ່ ແລະ ເດັກ
ຫ້ອງການ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
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 I.ຄວາມເປັນມາ: ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ແມ່ນ 
ຮັບຮອງ ໂດຍ ຍັດຕິສະມັດຊາໃຫຍ່ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 
ສະບັບເລກທີ 44/25 ລົງວັນທີ 20 ພະຈິກ 1989. ມາເຖິງປະຈຸບັນ
ມີ 194 ປະເທດ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມລົງນາມ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍະບັນ.
ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ແລະ ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ ໃນ
ວັນທີ 8 ພຶດສະພາ 1991.ນອກຈາກນ້ີ, ຍັງມີ ຄະນະກໍາມາທິການ 
ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ໃນລະດັບຕ່າງ ເຊັ່ນ:ໃນລະດັບ
ພາກພື້ນ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ຫຼື ການຮ່ວມມືໃຕ້ -ໃຕ້ ກ່ຽວກັບວຽກ
ສິດທິເດັກ ຊ່ຶງລວມມີ 28 ປະເທດ ລວມທັງ ສປປ ລາວ. ໃນລະດັບ
ອາຊຽນ ການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບວຽກສິດທິເດັກ ແມ່ນມີ ຄະນະ
ກໍາມາທິການ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ້ອງ ສິດທິຂອງແມ່ຍິງ ແລະ
ເດັກ ອາຊຽນ ຊຶ່ງລວມມີ 10 ປະເທດ ລວມທັງ   ສປປ ລາວ.
  ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ຄະນະກໍາມາທິການເພື່ອແມ່
ແລະ ເດັກ ແຫ່ງຊາດ (ຄມດຊ) ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ 
ໃຫ້ລັດຖະບານ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສົ່ງເສີມ ວຽກແມ່ແລະເດັກ 
ໃນຂອບເຂດທ່ົວປະເທດ ກໍ່ຄື ວຽກສິດທິເດັກ ຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້
ໃນ ສົນທິສັນຍາສາກົນ ຕ່າງໆ ທ່ີລັດຖະບານໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໄວ້. 
 II.	ເນ້ືອໃນ	ສົນທິສັນຍາ	ວ່າດ້ວຍ	ສິດທິເດັກ	ສົນທິສັນຍາ 
ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ ປະກອບມີ 54 ມາດຕາ ຊຶ່ງສາມາດສັງລວມ
ເປັນ 3 ພາກ ຄື : ພາກທີ	01:	ມາດຕາ	1	-	41 ສິດທິຕ່າງໆຂອງເດັກ,
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພ່ໍແມ່, ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
ຂອງລັດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພ່ໍແມ່. ພາກທີ	02	:	ມາດຕາ	42-45   
ການປະຕິບັດສົນທິສັນຍາຂອງລັດ, ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ເນ້ືອໃນ 
ຂອງສົນທິສັນຍາ,ການລາຍງານໃຫ້ ຄະນະກໍາມະການ ສິດທິເດັກ 
ສະຫະປະຊາຊາດ. ພາກທີ	03	:	ມາດຕາ	46-54 ການເຂົ້າເປັນ

ສະມາຊິກຂອງສົນທິສັນຍາການໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ (ສະພາຮັບຮອງເອົາ) 
ຜົນບັງຄັບໃຊ້.
 III. ສິດທິພື້ນຖານຂອງເດັກ:ສິດທິພື້ນຖານຂອງເດັກ 
ປະກອບມີ : 1. ສິດໃນການຢູ່ລອດ, 2. ສິດໃນການໄດ້ຮັບການ
ພັດທະນາ, 3. ສິດໃນການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ,4. ສິດໃນການ
ມີສ່ວນຮ່ວມ 
 1.	ສິດໃນການຢູ່ລອດ	(ມາດຕາ:	6,	24,	26)
 ສິດໃນການມີຊີວິດ ແລະ ໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລ
ທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການລ້ຽງດູເປັນຢ່າງດີ. ໃນນັ້ນ ປັດໃຈ
ພ້ືນຖານ: ທ່ີຢູ່ອາໄສ,ເຄ່ືອງນຸ່ງຫ່ົມ,ສະບຽງອາຫານ,ຢາປົວພະຍາດ.
 ມາດຕາ	 6. ສິດທິຂອງເດັກໃນການມີຊີວິດ: ບັນດາ
ລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກທຸກຄົນ ມີຊີວິດຢູ່ລອດ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ.
 ມາດຕາ	24. ສິດທິຂອງເດັກໃນການໄດ້ຮັບການດູແລ
ແລະ ການຊົມໃຊ້ ການບໍລິການ ດ້ານສຸຂະພາບ. ບັນດາລັດພາຄີ 
ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໃນ:ການຊົມໃຊ້ ການບໍລິການ
ດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ການເຂົ້າເຖິງສິ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນການປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ຟື້ນຟູສຸຂະພາບ.
 ມາດຕາ	 26.  ສິດທິຂອງເດັກໃນການການຊົມໃຊ້
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ: ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ໃຫ້
ເດັກທຸກຄົນ ໄດ້ຊົມໃຊ້ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ປະກັນສັງຄົມ
ຂອງລັດສະຫຸຼບ: ລັດຖະບານຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກ: ມີຊີວິດຢູ່ລອດ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ໄດ້ຊົມໃຊ້ການ
ບໍລິການສຸຂະພາບທ່ີໄດ້ມາດຕະຖານ ໄດ້ຊົມໃຊ້ສະຫວັດດີການສັງຄົມ.
 2.	 ສິດໃນການໄດ້ຮັບການພັດທະນາ	 (ມາດຕາ:	 17,

ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທິເດັກ
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23,	27,	28,	29,	30,	31): ສິດໃນການພັດທະນາເດັກທາງດ້ານ
ຮ່າງກາຍ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ສະຕິປັນຍາ, ຈິດໃຈ, ອາລົມ, ສັງຄົມ, 
ສິລະທຳ ເພື່ອໃຫ້ເດັກທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ
ເຄື່ອນໄຫວໃນວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ.   
 ມາດຕາ	27. ມາດຕະຖານການດໍາລົງຊີວິດຂອງເດັກ: 
ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກທຸກຄົນ ໃນການໄດ້ຮັບ 
ມາດຕະຖານ ການດຳລົງຊີວິດ ໂດຍສະເພາະ ການພັດທະນາ
ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ມັນສະໝອງ, ຈິດໃຈ, ສິນລະທຳ ແລະ ສັງຄົມ. 
ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ປົກຄອງເດັກ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເບື້ອງຕົ້ນ ໃນການ
ຮັບປະກັນເງື່ອນໄຂ ຊີວິດການເປັນຢູ່ອັນຈຳເປັນ ໂດຍອີງຕາມ
ຄວາມສາມາດ ແລະ ແຫຼ່ງລາຍຮັບຂອງຕົນເອງ. ລັດມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວັດຖຸແກ່ພໍ່ແມ່ ແລະ 
ເດັກທີ່ທຸກຍາກ.ດັກທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມ
ເຄື່ອນໄຫວໃນວຽກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ.
 ມາດຕາ	 28. ສິດທິຂອງເດັກທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສຶກສາ: 
ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບ ການສຶກສາ
ຂັ້ນປະຖົມແບບບັງຄັບ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບ
ການສຶກສາ ຂັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ສາຍອາຊີວະສຶກສາຕ່າງໆ.
ຖ້າກໍລະນີຈໍາເປັນລັດຕ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານງົບປະມານ ໃຫ້
ເດັກ ໂດຍສະເພາະເດັກທ່ີດ້ອຍໂອກາດທຸກຄົນໃຫ້ໄດ້ຮັບການສຶກສາ.
 ມາດຕາ	29. ເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສາ:ບັນດາລັດພາຄີ 
ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ການສຶກສາ ຂອງເດັກຕ້ອງແນໃສ່ ການພັດທະນາ 
ບຸກຄະລິກະພາບ, ພອນສະຫວັນ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານ
ຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ມັນສະໝອງຂອງເດັກ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.
 ມາດຕາ	 30. ສິດທິຂອງເດັກຊົນເຜົ່າ:ບັນດາລັດພາຄີ 
ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກຊົນເຜົ ່າ  ມີສິດຮັກສາວັດທະນະທຳ, 
ນັບຖືສາສະໜາ ແລະ ນໍາໃຊ້ພາສາຊົນເຜົ່າຂອງຕົນເອງ.
 3.	ສິດໃນການໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ	(ມາດຕາ	:	2,	7-10,	
16,	19-22,	25,	32-36,	38-40):	ສິດໄດ້ຮັບການຈົດທະບຽນ
ການເກີດ, ຊື່, ນາມສະກຸນ, ສັນຊາດ. ສິດໄດ້ຮູ້ພໍ່ແມ່ ແລະ ໄດ້
ຮັບການລ້ຽງດູຈາກພໍ່ແມ່ ສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຄວາມສ່ຽງຈາກ: 
ຖືກທາລຸນ, ຖືກຈຳແນກ, ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ, ຖືກຂູດຮີດແຮງງານ,
ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ່າງໆ,ຖືກຄ້າຂາຍຕ່າງໆ.
 ມາດຕາ	 2.	 ການບໍ່ຖືກຈຳແນກ:ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງ
ຮັບປະກັນໃນການປົກປ້ອງເດັກຈາກການຈໍາແນກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: 
ຕ້ົນກຳເນີດ, ເຊ້ືອຊາດ ຜິວພັນ, ເພດ, ພາສາ, ສາສະໜາ, ຄວາມຄິດ
ເຫັນທາງການເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ.
 ມາດຕາ	7. ສິດໃນການມີ ຊ່ື, ນາມສະກຸນ ແລະ ສັນຊາດ:
ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກໄດ້ມີ  ການຈົດທະບຽນ
ການເກີດ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ ( ມີ ຊື່, ນາມສະກຸນ, ສັນຊາດ ແລະ 
ສະຖານະພາບຂອງຮ່າງກາຍ).ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບຮູ້ພ່ໍແມ່ 
ແລະ ໄດ້ຮັບການລ້ຽງດູຈາກພໍ່ແມ່.
	 ມາດຕາ	 8.	 	 ການປົກປັກຮັກສາເອກະລັກຂອງເດັກ:

ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນການເຄົາລົບສິດ ໃນການຮັກສາ
ປະຫວັດ ແລະ ສາຍພົວພັນທາງຄອບຄົວ ຂອງເດັກ.
	 ມາດຕາ	9.	ສິດທ່ີບໍ່ຖືກຕັດແຍກອອກຈາກພໍ່ແມ່: ບັນດາ
ລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ບໍ່ໃຫ້ເດັກຖືກຕັດແຍກອອກຈາກພໍ່ແມ່. 
ຖ້າໃນກໍລະນີຈໍາເປັນ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງຕ້ອງຮັບຜິດຊອບໃນການ
ດູແລເດັກ.
	 ມາດຕາ	10.	ການກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວຂອງເດັກ: ບັນດາ
ລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃນການເຄົາລົບສິດທິຂອງເດັກ ແລະ 
ພໍ່ແມ່ເດັກ ທີ່ຈະເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ເພື່ອກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວ.
	 ມາດຕາ	 11.	ການເຄື່ອນຍ້າຍເດັກແບບຜິດກົດໝາຍ:
ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃນການປົກປ້ອງເດັກ ຈາກການ
ລັກພາຕົວ ຫືຼ ເຄ່ືອນຍ້າຍເດັກ ໄປຕ່າງປະເທດ ແບບຜິດກົດໝາຍ.
	 ມາດຕາ	16. ສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ: ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງ
ຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກທຸກຄົນ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກການລ່ວງລະເມີດ
ສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ ແບບຜິດກົດໝາຍ.
	 ມາດຕາ	 19. ການປົກປ້ອງເດັກຈາກການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງທຸກຮູບການ: ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ໃນການ
ວາງມາດຕະການທ່ີເໝາະສົມທາງດ້ານກົດໝາຍ, ການບໍລິຫານລັດ, 
ສັງຄົມ, ການສຶກສາ ເພ່ືອປົກປ້ອງເດັກຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
ໃນທຸກຮູບແບບ ( ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ເພດ ແລະ ການ
ລະເລີຍ ).
	 ມາດຕາ	20.	ການປົກປ້ອງເດັກທ່ີບ່ໍມີ ຫືຼ ບ່ໍໄດ້ຢູ່ກັບພ່ໍແມ່:
ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກທ່ີບໍ່ມີ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ຢູ່ນໍາພໍ່ແມ່ 
ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງເປັນພິເສດ ໂດຍຄອບຄົວ ຫຼື ສະຖາບັນ
ໃດຫນຶ່ງດູແລ.
	 ມາດຕາ	21.	ການຮັບເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ: ບັນດາ
ລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກທີ່ຖືກຮັບໄປເປັນລູກລ້ຽງ ທັງຢູ່
ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງສິດ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດອັນສູງສຸດຂອງເດັກ.
	 ມາດຕາ	22. ເດັກອົບພະຍົບ:ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບ
ປະກັນ ໃນການປົກປ້ອງເດັກອົບພະຍົບ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ 
ດ້ານມະນຸດສະທໍາ.
	 ມາດຕາ	25. ການຕິດຕາມ ກວດກາ ເດັກທີ່ຢູ່ໃນສູນ: 
ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ມີການຕິດຕາມ ກວດກາ 
ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງເດັກ ທີ່ຢູ່ໃນສູນດູແລຕ່າງໆຂອງລັດ ແລະ 
ເອກະຊົນ.
	 ມາດຕາ	 32. ການປົກປ້ອງເດັກຈາກການຖືກຂູດຮີດ
ແຮງງານ:ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃນການປົກປ້ອງເດັກ
ຈາກການຖືກຂູດຮີດແຮງງານ, ການເຮັດວຽກໜັກ, ວຽກທີ່ເປັນ
ອັນຕະລາຍ ແລະ ການໃຊ້ແຮງງານເດັກ.
	 ມາດຕາ	 33.	 	 ການປົກປ້ອງເດັກຈາກການນຳໃຊ້ສິ່ງ
ເສບຕິດ: ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃນການປົກປ້ອງເດັກ 
ຈາກການນຳໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດ, ສານອອກລິດຈາກ ຈິດປະສາດ,
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ພົວພັນກັບການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າຂາຍ ສິ່ງເສບຕິດ.
 ມາດຕາ	 34. ການປົກປ້ອງເດັກຈາກການຖືກຂູດຮີດ
ທາງເພດ: ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃນການປົກປ້ອງເດັກ 
ຈາກການຖືກຂູດຮີດທາງເພດ, ການຖືກທາລຸນ ທາງເພດ ລວມທັງ
ການຄ້າປະເວນີ ແລະ ສິ່ງລາມົກຕ່າງໆ.
 ມາດຕາ	 35. ການປົກປ້ອງເດັກຈາກການຖືກຄ້າຂາຍ 
 ແລະ ການລັກພາຕົວ ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃນການ
ປົກປ້ອງເດັກ ຈາກການຖືກຄ້າຂາຍ ແລະ ການລັກພາຕົວເດັກ.
 ມາດຕາ	 36. ການປົກປ້ອງເດັກຈາກການຖືກຂູດຮີດ
ອື່ນໆ: ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃນການປົກປ້ອງ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ຈາກທຸກຮູບແບບຂອງການຂູດຮີດ ທີ່ນຳຄວາມ
ເສຍຫາຍມາສູ່ ສະຫວັດດີພາບຂອງເດັກໃນທຸກດ້ານ.
 ມາດຕາ	37. ການປົກປ້ອງເດັກຈາກການຖືກທໍລະມານ 
ແລະ ການຕັດອິດສະຫຼະພາບ:ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບຮັບປະກັນ 
ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຈາກການຖືກຂູດຮີດ ດ້ວຍ
ຮູບການຕ່າງໆ, ຖືກທໍລະມານ ຫຼື ຖືກລົງໂທດ.
 ມາດຕາ	 38. ການປົກປ້ອງເດັກຈາກການເຂົ້າຮ່ວມ
ກອງກໍາລັງປະກອບອາວຸດ: ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນບໍ່
ໃຫ້ເດັກອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ ເຂົ້າຮັບໃຊ້ໃນກອງກໍາລັງປະກອບ
ອາວຸດ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສູ້ຮົບ. ລັດຕ້ອງຮັບປະກັນ
 ມາດຕາ	39. ເດັກ ມີສິດໄດ້ຮັບ ການຟື້ນຟູທາງດ້ານ 
ຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ:ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອຮັບຜິດຊອບໃນກາ
ນຟື້ນຟູທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈ ເດັກທີ່ຖືກເຄາະຮ້າຍຕ່າງໆ 
ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສັງຄົມ.
 ມາດຕາ	40. ເດັກ ມີສິດໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນຂະບວນ
ຍຸຕິທໍາ: ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນ ໃນການປົກປ້ອງສິດ

ຂອງເດັກ ໃນຂະບວນຍຸຕິທໍາ.ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ເບິ່ງແຍງ 
ດູແລເດັກ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສະທ້ອນ ຈາກການປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງ
ປະກອບອາວຸດ.
 ສະຫຸຼບ: ລັດຖະບານຕ້ອງຮັບປະກັນ: ໃຫ້ເດັກບ່ໍຖືກຈໍາແນກ, 
ບໍ່ຖືກຕັດແຍກອອກຈາກພໍ່ແມ່, ບໍ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍແບບຜິດ
ກົດໝາຍ,ໃນການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກຈາກທຸກຮູບແບບ
ຂອງການຂູດຮີດລວມທັງໃນລະບົບຍຸຕິທໍາ ໃຫ້ກັບຄືນສູ່ສັງຄົມ, 
ໃຫ້ມີການຕິດຕາມ ກວດກາ ຄວາມເປັນຢູ່ຂອງເດັກ ທີ່ຢູ່ໃນສູນ
ດູແລຕ່າງ ລວມທັງ ເດັກ ທີ່ຖືກຮັບໄປເປັນລູກລ້ຽງ, ປົກປ້ອງເດັກ
ຈາກການປະທະກັນດ້ວຍກໍາລັງປະກອບອາວຸດ.
 4.	 ສິດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ	 ມາດຕາ:	 12-15:	 ເດັກ
ຕ້ອງໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ດ້ວຍ
ການເປີດໂອກາດ: ໃຫ້ເດັກໄດ້ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໃຫ້ພິຈາລະນາ
ຄຳເຫັນ ຂອງເດັກມີເສລີພາບໃນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ ໂຮມ
ຊຸມນຸມໂດຍສັນຕິ
 ມາດຕາ	12.	ສິດໃນການສະແດງທັດສະນະຂອງເດັກ:
ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ເດັກໄດ້ມີໂອກາດ ສະແດງ
ທັດສະນະຂອງຕົນ ຕໍ່ທຸກໆບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ ລວມທັງ 
ໃນຂະບວນຍຸຕິທໍາ.
 ມາດຕາ	 13. ສິດທິໃນການສະແດງຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ
ຂອງເດັກ: ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກມີເສລີພາບ ໃນ
ການສະແດງ ຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນ, ສະແດງທັດສະນະຂອງຕົນ, 
ໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
 ມາດຕາ	14. ເສລີພາບການເຊື່ອຖືສາສະໜາ: ບັນດາ
ລັດພາຄີ ຕ້ອງຮັບປະກັນໃຫ້ເຄົາລົບສິດເສລີພາບຂອງເດັກ 
ໃນການຄິດ, ຈິດສໍານຶກ, ການເຊ່ືອຖືສາສະໜາ ແລະ ຄວາມເຊ່ືອຖື
ອື່ນໆ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງພໍ່ແມ່.
 ມາດຕາ	 15. ສິດເສລີພາບໃນການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ
ແລະ ໂຮມຊຸມນຸມໂດຍສັນຕິ:ບັນດາລັດພາຄີ ຕ້ອງ  ຮັບປະກັນ
ໃຫ້ເຄົາລົບສິດເສລີພາບຂອງເດັກ ໃນການສ້າງຕ້ັງສະມາຄົມ ແລະ 
ໂຮມຊຸມນຸມໂດຍສັນຕິ
 ສະຫຼຸບ: ລັດຖະບານຕ້ອງຮັບປະກັນ:ໃຫ້ໂອກາດແກ່ເດັກ 
ສະແດງທັດສະນະ, ປະກອບຄໍາຄິດ ຄໍາເຫັນ, ຮັບຟັງ ແລະ 
ພິຈາລະນາ ຄໍາເຫັນຂອງເດັກ,ໃນການເຊື່ອຖືສາສະໜາ,ໃຫ້ເດັກ
ສາມາດສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມ ແລະ ໂຮມຊຸມນຸມໂດຍສັນຕິ.
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ສະຖິຕິຕົວເລກ	ຄະນະນໍາ	ແລະ	ສັດສ່ວນຂອງເພດຍິງ 
ພາຍໃນກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສົກປີ (2013-2014)

ລ/ດ ຊື່ ແລະ ຕໍາແໜ່ງ
ລວມ 

( ທ່ານ )
ຍິງ

ເປີເຊັນຂອງເພດຍິງ
2013-2014

ເປີເຊັນຂອງເພດຍິງ
2012-2013

											ພະນັກງານທັງໝົດ 552 201 33.94 32.89

ສາຍພັກ

3 ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ 7 1 14.28 12.5

4 ຄະນະພັກຮາກຖານສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 5 2 40 40

5 ເລຂາໜ່ວຍພັກ 15 3 20 28.57

6 ຮອງເລຂາໜ່ວຍພັກ 15 2 13.33 13.33

7 ຄະນະໜ່ວຍພັກ 15 4 26.66 24.32

8 ສະມາຊິກພັກສົມບູນ 229 79 35.24 30.88

ສາຍລັດ

10 ລັດຖະມົນຕີວ່າການ 1 0 0 0

11 ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ 4 1 25 25

12 ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີວ່າການ 2 0 0 33.33

13 ຄະນະກົມ/ທຽບເທົ່າກົມ 51 9 23.4 22.58

14 ຫົວໜ້າພະແນກ 33 10 20.93 23.80

15 ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກ 12 7 50 100

16 ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ 81 30 38.46 30.55


