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ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ
ເພ່ືອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

05 ປີ ຄ້ັງທີ IV (2021-2025)

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2021





ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພ່ືອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
05 ປີ ຄ້ັງທີ IV (2021-2025)

ຄະນະ��ມາທິການແຫ�ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ ຂຽນເປັນອັກສອນຫຍ�້ວ�າ (ຄຊກມດ) 
ແມ�ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານທີ່ບ�່ປະ��ການ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການຊ�ວຍວຽກລັດຖະບານ ໃນການ 
ສຶກສາ, ຄົ້ນຄ�ວາ��ນົດນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ນິຕິ��, ແຜນ��ເນີນງານ, ແຜນງານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິ 
ສັນຍາ, ສັນຍາ ແລະ ຖະແຫຼງການຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ, ສິດທິເດັກ, ການ 
ປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ� ແລະ ເດັກ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແນ�ໃສ�ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີຮ�ວມຂອງແມ�ຍິງໃນທຸກດ�ານ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ� ແລະ 
ເດັກ ຕິດພັນກັບການສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາເດັກຢ�າງຮອບດ�ານ ເພື່ອປະກອບສ�ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການປົກປັກ 
ຮັກສາ ແລະ ສ�າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ຈັດພິມໂດຍ: 
ຄະນະ��ມາທິການແຫ�ງຊາດ ເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ (ຄຊກມດ)
ຫ�ອງການກອງເລຂາ ຕັ້ງຢູ�ຊັ້ນ 3 ຕຶກສູນກາງສະຫະພັນແມ�ຍິງລາວ 
ຖະໜົນທ�າເດື່ອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ໂທລະສັບ: 021 316715; ແຟັກ: 021 316716

ສະຫງວນລິຂະສິດ
ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 05 ປີ ຄັ້ງທ ີIV (2021-2025)

ພິມປີ 2021

ພິມຄັ້ງທີ 1 (ສະບັບພາສາລາວ)
��ນວນ: 1,000 ຫົວ 

ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍ: 
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນ��ລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ແລະ  ອົງການຮ�ວມມືສາກົນ ສ. ເກົາຫຼີ (KOICA) 
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ສາລະບານ
ອາ��ພະບົດ ..........................................................................................................................................  
ພາກທີໜ່ຶງ:  ສະຫ�ບ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພ່ືອຄວາມສະເໝີພາບ
                  ຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄ້ັງທີ III (2016-2020) ............................................................................. 
I. ສະພາບແວດລ�ອມສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ພາຍໃນ ........................................................................... 
   1. ສະພາບແວດລ�ອມສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ......................................................................................... 
   2. ສະພາບແວດລ�ອມພາຍໃນປະເທດ ................................................................................................. 
II. ຜົນສ�າເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
         05 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020) ...................................................................................................... 
   1. ແຜນງານທີ 1: ພັດທະນາຂ�້ມູນຂ�າວສານ, ສະຖິຕິແຍກເພດ, ການເຮັດບົດສຶກສາຄົ້ນຄ�ວາ ................... 
   2. ແຜນງານທີ 2: ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ� ແລະ ປູກຈິດ��ນຶກໃຫ�ມວນຊົນ ............................................ 
   3. ແຜນງານທີ 3: ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນຕ�າແໜ�ງຕັດສິນບັນຫາ, ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, 
         ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ�ານເສດຖະກິດໃຫ�ແມ�ຍິງ...
         3.1.   ດ�ານນິຕິ�� ແລະ ຍຸດທະສາດ ............................................................................................. 
         3.2.   ແມ�ຍິງໃນຕ�າແໜ�ງ��ພາຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາ ............................................................ 
         3.3.   ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ...................................................................................................... 
         3.4.   ການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການດ�ານສາທາລະນະສຸກ ..................................................................... 
         3.5.   ການມີວຽກເຮັດງານ�� .................................................................................................... 
         3.6.   ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ�ານເສດຖະກິດ ..................................................................... 
            3.7.   ການຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຈາກໄພພິບັດ ................................................................................ 
   4. ແຜນງານທີ 4: ການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ...................................... 
   5. ແຜນງານທີ 5: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ເຮັດວຽກສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ......... 
   6. ແຜນງານທີ 6: ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຮ�ວມມືກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ .................................. 
III. ຕີລາຄາດ�ານດີ, ຂ�້ຄົງຄ�າງ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ� ...................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,................... 
1. ຕີລາຄາດ�ານດີ. .......................................................................................................................... 
2. ຕີລາຄາຂ�້ຄົງຄ�າງ ......................................................................................................................... 
3. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ� ............................................................................................................ 
ພາກທີສອງ: ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພ່ືອຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ 
                  5 ປີ ຄ້ັງທີ III (2016-2020) .......................................................................................... 
I. ສະພາບແວດລ�ອມ ພາກພື້ນ, ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນ ....................................................................... 
   1. ສະພາບແວດລ�ອມ ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ .................................................................................... 
   2. ສະພາບແວດລ�ອມພາຍໃນ .......................................................................................................... 
II. ຈຸດໝາຍລວມ ແລະ ແຜນງານ ຂອງແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
          05 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020) ................................................................................................... 
   1. ຈຸດໝາຍລວມ, ຕົວຊີ້ບອກ ແລະ ແຜນງານ .................................................................................. 
         1.1. ຈຸດໝາຍລວມ .............................................................................................................. 
         1.2. ທິດທາງລວມ ............................................................................................................... 
         1.3. ຄາດໝາຍສູ�ຊົນ ............................................................................................................. 
         1.4. ແຜນງານ ................................................................................................................... 
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   2. ບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ ທີ່ຈະບັນລຸແຜນງານຕ�າງໆ .......................... 
         2.1.   ແຜນງານ 1: ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ�, ປູກຈິດ��ນຶກ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບຖານ
                 ຂ�້ມູນຂ�າວສານ ................................................................................................................. 
               2.1.1.   ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1.1: ໂຄສະນາເຜີຍແຜ�, ໃຫ�ຂ�້ມູນຂ�າວສານ ແລະ ປູກຈິດ
                          ��ນຶກໃນທົ່ວສັງຄົມໃຫ�ຮັບຮູ�ເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ແລະ ໃຫ�ຄວາມ��ຄັນໃນການ
                          ມີສ�ວນຮ�ວມປະຕິບັດວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ....................................... 
               2.1.2.   ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1.2: ພັດທະນາລະບົບຂ�້ມູນ ແລະ ຖານຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຄວາມ
                          ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ .............................................................................................. 
         2.2. ແຜນງານ 2: ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ�າງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ .............................................. 
               2.2.1.   ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.1: ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງເຂົ້າເຖິງການສຶກສາເທົ່າທຽມ
                          ກັບເພດຊາຍ ແລະ ເດັກຊາຍ ເພື່ອອັດຊ�ອງຫວ�າງດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາບ
                          ໃນການສຶກສາ ແລະ ໃຫ�ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ໄດ�ຮັບການພັດທະນາຄວາມຮູ� ............ 
               2.2.2.   ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.2: ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການດ�ານສຸຂະພາບ
                          ຢ�າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ............................................................................ 
               2.2.3.   ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.3: ພັດທະນາ��ລັງແຮງງານ ແລະ ອາຊີບ ຂອງແມ�ຍິງໃຫ� 
                          ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ສາມາດສ�າງລາຍທີ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີກຽດສັກສີໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ ........ 
               2.2.4.   ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.4: ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ�ານເສດຖະກິດໃຫ�ແມ�ຍິງ ............. 
               2.2.5.   ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.5: ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແມ�ຍິງໃນຂະແໜງການ/ໃນຂັ້ນ
                          ຊຸມຊົນໂດຍຜ�ານການພັດທະນາທັດສະດ�ານ IT ແລະ ການອົບຮົມດ�ານພາວະຜູ��� ..... 
               2.2.6.   ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.6: ຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຂອງຍິງ, ຊາຍ, ເດັກຊາຍ  
                          ແລະ ເດັກຍິງ ຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ................................ 
               2.2.7.   ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.7: ສ�າງແມ�ຍິງໃນ��ແໜ�ງ��ພາ-ຄຸ�ມຄອງໃຫ�ເພີ່ມຂື້ນ
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I

         ຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດ 
ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 05 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020) ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ�ໂດຍ��ລັດ ສະບັບ 
ເລກທີ 79/ລບ, ລົງວັນທີ 28 ມີນາ 2016 ເຊິ່ງທັງສອງເອກະສານດັ່ງກ�າວແມ�ນການຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງ ປະຊຸມ 
ໃຫຍ�ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຄັ້ງທີ X, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ�ງຊາດ 05 ປີ ຄັ້ງທີ VIII 
(2016-2020) ໄດ�ກ�ານົດຂອບວຽກໃນການສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການ 
ລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ຫ�ດຜ�ອນຄວາມທຸກຍາກລົງເທື່ອລະ ກ�າວ 
ໃນຊຸມປີຕ�່ໜ�າ.
         ແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ 05 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ສະບັບນີ້ ເປັນແຜນ 
ສືບຕ�່ຈາກແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 05 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020) ເປັນການຜັນຂະຫຍາຍ 
ວິໄສທັດ 2030 ກ�່ຄືແຜນຍຸດທະສາດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 10 ປີ (2016-2025) ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ 05 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025), ນະໂຍບາຍແຫ�ງຊາດດ�ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 
(2019-2030), ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ບັນດາຂ�້ສະເໜີແນະ�� ຂອງ ອົງການ ສະຫະປະ 
ຊາຊາດ ຕ�່ບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດປະ��ໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນສັນຍາວ�າດ�ວຍ ການລຶບລ�າງ 
ທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ, ຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25, ກອງປະຊຸມສາກົນ ກ�ຽວກັບປະຊາ 
ກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (ICPD), ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ໂດຍສະເພາະ ເປົ້າໝາຍທີ 5: 
ບັນລຸຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ�າງຄວາມເຂັ້້ມແຂງໃຫ�ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກຄົນ, ການປະຕິບັດບັນດາ 
ສົນທິສັນຍາ/ຖະແຫຼງການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ທີ່ຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມສະ 
ເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ.

         ແຜນດ�າເນີນງານສະບັບນີ້ປະກອບມີ 02 ທິດທາງລວມ ແລະ 05 ຄາດໝາຍສູ�ຊົນ ດັ່ງນີ້:

1)  ຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄ້ັງທ່ີ XI ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ�ງຊາດ 05 ປີ
     ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ 10 ປີ (2016-2025),

     ນະໂຍບາຍແຫ�ງຊາດດ�ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (2019-2030).

2)  ປະຕິບັດພັນທະຂອງລັດພາຄີພາຍໃຕ�ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ, ບົດປະກອບ
     ຄ�າເຫັນມ�ວນທ�າຍຂອງຄະນະກ�າມະການຊີດ� ຕ�ບົ່ດລາຍງານແຫ�ງຊາດປະຈ�າໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ໃນການຈັດຕ້ັງປະ
     ຕິບັດ ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ຂອງ ສປປ ລາວ; ຜັນຂະຫຍາຍຜົນໄດ�ຮັບ
     ໃນການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25, ກອງປະຊຸມສາກົນກ�ຽວ
     ກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນອື່ນໆ 
     ທີກ່�ຽວກັບສິດຂອງແມ�ຍິງ.

ອາ��ພະບົດ

ທິດທາງລວມຂອງແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດ:

1  Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
2  Concluding Observations of the CEDAW Committee of the United Nations
3  Beijing Declaration and Platform For Action+25 (BPFA+25)



II

ຄາດໝາຍສູ�ຊົນຂອງແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດ:

1  Sustainable Development Goals (SDGs)

1)  ການປັບປຸງລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານ, ສ�າງຖານຂ�້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການ
     ລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�ແ່ມ�ຍິງໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ; 

2)  ສ�າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຊຸກຍູ�ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນຂ�າວສານ ກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບ
     ລ�າງທຸກຮູບການແບບຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ຂອງທຸກພາກສ�ວນການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ພາກທຸລະກິດ
     ເອກະຊົນ,ບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສົງຄົມ ແລະ ມວນຊົນ.

3)  ເອົາໃຈໃສ�ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ� ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄວາມສະເໝີ
     ພາບຍິງ-ຊາຍ ຕາມ 5 ວິທີການທີ່ໄດ���ນົດໃນມາດຕາ 20 ຂອງກົດຫມາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍຄື:

                        ການປູກຈິດ��ນຶກກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
                         ການບ�່ໃຫ�ມີການ��ແນກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
                         ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝິພາບຍິງ-ຊາຍ
                         ການຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
                         ການ��ໃຊ�ສະຖິຕິແຍກເພດຍິງ-ຊາຍ

4)  ສ່ົົງເສີມການ��ໃຊ� IT ເພ່ືອເພ່ີມທະວີການຄຸ�ມຄອງ, ການປະສານງານ ແລະ ການຕິດຕາມ ຂອງບັນດາຂະແໜງການ 
     ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ ເພ່ືອສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ�ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຢ�າງເປັນລະບົບໃນທ່ົວປະເທດ.

5)  ແມ�ຍິງໃນຕ�າແໜ�ງຄຸ�ມຄອງນ�າພາ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາ ໃນອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ
     ໃນຂັ້ນຕ�າງໆ ມີຈ�ານວນເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ�ຍ 25-30%;

6)  ສະມາຊິກສະພາແຫ�ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາ ປະຊາຊົນແຂວງ ກວມ 30% ຂຶ້ນໄປ.

7)  ເຮັດໃຫ�ຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງດີຂຶ້ນສາມາດຫ�ດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ມີ
     ການດ�າລົງຊີວິດທີ່ປອດໄພ ໂດຍການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ�ານເສດຖະກິດ; ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການທີ່
     ມີຄຸນນະພາບດ�ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທ�າ
     ຢ�າງສະເໝີພາບ, ປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຈາກ
     ໄພພິບັດ ແລະ ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ.

8)  ບົດປະກອບ��ເຫັນມ�ວນທ�າຍຂອງຄະນະ��ມະການຊີດ�ສາກົນ ຕ� ່ບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດປະ��ໄລຍະທີ 10 ກ�ຽວ
     ກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່່ແມ�ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ໄດ�ຮັບການ
     ຜັນຂະຫຍາຍ 50%.

9)  ບົດລາຍງານຄວາມຄືບຫນ�າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫລງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25 ໃນ 
     ສປປລາວ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ�ຮັບການເຜີຍແຜ�ກວມ 60%.

10)  ຄກມດ ��ເອົາແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 05 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ໄປ
       ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ�ໄດ� 80% ຂອງ ຄກມດ ທັງຫມົດ.

11)  ສົ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ�ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາໃນວຽກງານ
       ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ.



III

          ແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ 05 ປີ   ຄັ້ງທີ IV  (2021-2025)  

ປະກອບມີ 03 ພາກ:

1  Sustainable Development Goals (SDGs)

ພາກທີ I:     ສະຫ�ບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ
               ຍິງ-ຊາຍ 05 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020).

ພາກທີ II:    ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 05 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025).

ພາກທີ III:   ມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

          ເນື້ອໃນແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ 05 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-

2025) ປະກອບມີ 04 ແຜນງານດັ່ງນີ້:     ແຜນງານ 1: ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ�, ປູກຈິດ��ນຶກ ແລະ ການພັດ
ທະນາ ລະບົບຖານຂ�້ມູນ ຂ�າວສານ;     ແຜນງານ 2: ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ�າງໃຫ�ມີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ;
     ແຜນງານ 3: ການທົບທວນ, ປັບປຸງ ແລະ ສ�າງ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິ�� ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະຕ�່ສົນ
ທິສັນຍາ ແລະ ຖະແຫຼງການຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນກ�ຽວກັບສິດທິຂອງແມ�ຍິງ ທີ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ແລະ
     ແຜນງານ 4: ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຄຸ�ມຄອງວຽກຄວາມສະເໝີພາບ
ຍິງ-ຊາຍ.
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          ຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແມ�ນພື້ນຖານທີ່��ເປັນ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ກ�າວໄປສູ�ການ 
ລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ທັງເປັນປັດໄຈໜຶ່ງ ປະກອບສ�ວນໃນການລຶບລ�າງຄວາມທຸກຍາກ. ບັນດາປະເທດ 
ໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ�ເອົາໃສ�ໃຈຕ�່ວຽກງານຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ, ຄວາມສະເໜີພາບຍິງຊາຍ ແລະ 
ລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ດ�ວຍການສຸມໃສ�ຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດບົດປະກອບ��ເຫັນມ�ວນທ�າຍຂອງຄະນະ��ມະການຊີດ�  ຕ�່ບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍ  
ການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ, ກ�່ຄືຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງໃນແຕ�ລະໄລຍະ.  ໃນກອບ 
ຂອງອາຊຽນ ບັນດາປະເທດ ໄດ�ມີການຮັບຮອງເອົາແຜນ��ເນີນງານກ�ຽວກັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງສິດທິຂອງແມ� 
ຍິງ ແລະ ສິດທິເດັກ ເຊິ່ງປະກອບມີ 16 ແຜນງານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ��ໜັ້ນສັນຍາ, ການມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�່ສັງຄົມຂອງປະຊາຄົມອາຊຽນ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ��ລັບທຸກຄົນ. 
ຄຽງຄູ�ກັນນັ້ນ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ ໄດ�ມີຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາ, 
ຖະແຫຼງການ ແລະ ນິຕິ��ທີ່ຕິດພັນກັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ�ຍິງ ເຊັ່ນ: ວຽກງານລຶບລ�າງການໃຊ�ຄວາມຮຸນ 
ແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ, ການຕ�ານການຄ�າມະນຸດໂດຍສະເພາະແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າສິດ ແລະ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ�ຍິງຈະໄດ�ຮັບການສົ່ງເສີມ ແລະ ປົກປ�ອງຢ�າງເທົ່າທຽມກັນກັບເພດຊາຍ.
          ເຖິງວ�າລັດຖະບານຫລາຍປະເທດຈະໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ພັດທະນາຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ, ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີ 
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ໃຫ�ມີຄວາມຄືບໜ�າໃນຫຼາຍໆດ�ານ ແຕ�ກ�ຍັງມີສິ່ງທ�າທາຍຫຼາຍ 
ປະການເປັນຕົ້ນ: ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ�າງໆທີ່ມີຢູ�ໃນສັງຄົມຈ�ານວນໜຶ່ງຍັງມີການ��ແນກ, ແມ�ຍິງໃນຕ�າແໜ�ງ 
��ພາ-ຄຸ�ມຄອງ ຍັງກວມຈ�ານວນໜ�ອຍກວ�າເພດຊາຍຫລາຍ; ແມ�ຍິງ 1 ໃນ 5 ຄົນ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ�າງ 15-49 ປີ ທີ່ເຄີຍ 
ແຕ�ງງານຫຼືຍັງຢູ�ໃນສະຖານະແຕ�ງງານ ໄດ�ປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ�າງກາຍ ຫຼື ທາງເພດໂດຍຄູ�ຮ�ວມຊີວິດ ແລະ ຄູ� 
ຮ�ວມງານທີ່ມີຄວາມໃກ�ຊິດໃນປະຈຸບັນຫຼືໃນ 12 ເດືອນຜ�ານມາ, ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ�າວເກີດຂື້ນຫຼາຍໃນປະເທດດ�ອຍ 
ພັດທະນາ (24,3%). ການລະບາດໃນທົ່ວໂລກຂອງ ພະຍາດອັກເສບປອດເຊື້ອຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ� (COVID-19) 
ເຮັດໃຫ�ມີຜົນກະທົບໃນຫຼາຍມິຕິຕ�່ຄວາມບ�່ສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຕ�່ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍໃນທຸກຂົງເຂດ ເຊັ່ນ: ສຸຂະ 
ພາບ ແລະ ເສດຖະກິດ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປົກປ�ອງທາງສັງຄົມ; ວຽກງານເບິ່ງແຍງດູແລທີ່ບ�່ໄດ�ຮັບຄ�າຈ�າງ ຂອງ 
ແມ�ຍິງໄດ�ເພີ່ມຂື້ນຢ�າງຫຼວງຫຼາຍຍ�ອນການປິດໂຮງຮຽນ ແລະ ຄວາມຕ�ອງການທີ່ເພີ່ມຂື້ນຂອງຜູ�ສູງອາຍຸ. 60% ຂອງແມ� 
ຍິງທີ່ເຮັດວຽກຢູ�ຂົງເຂດເສດຖະກິດທີ່ບ�່ເປັນທາງການ, ເຮັດວຽກຢູ�ໃນຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ບ�່ປອດໄພ ມີຄວາມສ�ຽງສູງທີ່ 
ຈະຕົກຢູ�ໃນຄວາມທຸກຍາກ.

ພາກທີໜ່ຶງ:   ສະຫ�ບ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ
                   ເພ່ືອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 05 ປີ ຄ້ັງທີ III 
                   (2016-2020)

I. ສະພາບແວດລ�ອມສາກົນ, ພາກພ້ືນ ແລະ ພາຍໃນ
1. ສະພາບແວດລ�ອມສາກົນ ແລະ ພາກພ້ືນ

5  Concluding Observations of the CEDAW Committee of the United Nations
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          ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 05 ປີ ຄັ້ງທີ III (2016-2020) 

ໄດ���ເນີນໄປໃນສະພາບການເສດຖະກິດ ມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກ ການຂະຫຍາຍຕົວບ�່ໄດ�ຕາມຄາດໝາຍ, ຍັງປະເຊີນກັບໄພ 
ນ��ຖ�ວມຢ�າງໜັກໜ�ວງ, ໄພແຫ�ງແລ�ງ ແລະ ການແຜ�ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດເຊື້ອຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ� 
(ໂຄວິດ -19), ເຖິງຢ�າງໃດກ�ຕາມ ລັດຖະບານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຢ�າງຕັ້ງຫນ�າໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີ 
ພາບຍິງ- ຊາຍໄດ�ຢ�າງມີປະສິດທິພາບ ສະແດງອອກ ສປປ ລາວ ມີກົນໄກລະດັບຊາດ ແລະ ມີບັນດາກົດໝາຍນະໂຍ 
ບາຍນິຕິ�� ຍຸດທະສາດ ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອຂັບເຄື່ອນວຽກງານດັ່ງກ�າວ, ຜ�ານການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຕົວຈິງເຮັດໃຫ� ດັດສະນີການພັດທະນາຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 0,927 ໃນປີ 2019; ດັດຊະນີຄວາມບ�່ 
ສະເໜີພາບຍິງ -ຊາຍ ຫລຸດລົງເປັນ 0,459 ໃນປີ 2019; ດັດສະນີການພັດທະນາແມ�ຍິງ ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 0,589 ໃນປີ 
2019. ຄຽງຄູ�ກັບຜົນສ�າເລັດນັ້ນ, ກ�ຍັງມີສິ່ງທ�າທາຍທ�ີຕ�ອງໄດ�ສືບຕ�່ປັບປຸງ ແລະ ແກ�ໄຂ ເປັນຕົ້ນ: ��ນວນແມ�ຍິງໃນ�� 
ແໜ�ງຕັດສິນ ບັນຫາ, ການຈ�າງງານເພດຍິງ, ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ�ານເສດຖະກິດໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ, ການເຂົ້າ 
ເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການສາທາລະນະສຸກຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນເຂດຫ�າງໄກສອກຫຼີກ, 
ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ ທຶນ ແລະ ທີ່ດິນເພື່ອ��ການຜະລິດ, ການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິ��ຢ�າງສະເຫມີພາບ ເຊິ່ງບັນຫາ 
ເຫຼົ່ານີ້ແມ�ນຕິດພັນ ກັບງ�ບປະມານ, ຊັບພະຍາກອນມະນຸດເພື່ອລົງທຶນເຂົ້າໃນວຽກພັດທະນາ, ສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າ 
ຂອງແມ�ຍິງ, ຄວາມ ສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຂອງແມ�ຍິງທີ່ມີຢ�າງ��ກັດ.

          ຄະນະ��ມາທິການແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ (ຄຊກມດ) ໃນຖານະເປັນເສນາ 
ທິການໃຫ�ລັດຖະບານ ໃນວຽກສິດທິແມ�ຍິງ ແລະ ສິດທິເດັກ ໄດ�ປັບປຸງກາໝາຍຂອງ ຄຊກມດ ໃໝ���ເລັດ ແລະ ��ໃຊ� 
ໃນລະດັບ ຄຊກມດ ແລະ ບັນດາ ຄກມດ ແຕ�ລະຂັ້ນ. 
          ໃນບັນດາຂະແໜງການ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ປັບປຸງຖານຂ�້ມູນຂອງຂະແໜງການຕົນ ເປັນຕົ້ນ: ປັບປຸງແບບຟອມການ 
ເກັບກ�າຂ�້ມູນໂດຍ��ໃຊ�ສະຖິຕິແຍກເພດ ເພື່ອ��ໃຊ�ຂ�້ມູນດັ່ງກ�າວ ໃນການປະເມີນສະຖານະພາບຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ສ�າງ 
ບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິ�� ແລະ ຍຸດທະສາດຕ�າງໆ. ໄດ�ດ�າເນີນການສຶກສາຄົ້ນຄວ�າ ດ�ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຕິດພັນກັບ 
ພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງການຕົນເປັນຕົ້ນ: ການສຶກສາກ�ຽວກັບການສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງໃນການປະ 
ກອບສ�ວນເຂົ້າໃນວິຊາສະເພາະທາງດ�ານການແພດທີ່ຕິດພັນກັບການໃຫ�ບ�ລິການປະຊາຊົນໃນການປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາ 
ສຸຂະພາບໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ; ບົດວິໄຈ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະແໜງການຜະລິດ ແລະ ການບ�ລິການເຊິ່ງບົດ 
ສຶກສາດັ່ງກ�າວຍົກໃຫ�ເຫັນສາຍພົວພັນລະຫວ�າງການຄ�າ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນ ສປປ ລາວ ໃນຂະແໜງອຸດສະຫະ�� 
-ການຄ�າ; ບົດຄົ້ນຄ�ວາຄວາມຕ�ອງການບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນການຜະລິດກະສິ��, ແມ�ຍິງທີ່ມີລາຍຮັບຕ��ໃນການຜະລິດ 
ກະສິ��, ຄວາມຕ�ອງການບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມເຕັກນິກກະສິ�� ປີ 2018 ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂົງ 
ເຂດອາຊຽນໃນຂະແໜງກະສິ��. ບົດຄົ້ນຄ�ວາ “ຄວາມຄິດເຫັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຕ�່ການປະຕິບັດວຽກງານ 
ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ”.

2. ສະພາບແວດລ�ອມພາຍໃນປະເທດ

II. ຜົນສ�າເລັດໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພ່ືອຄວາມ
        ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 05 ປີ ຄ້ັງທີ III (2016-2020)

1. ແຜນງານທີ 1: ພັດທະນາຂ�ມູ້ນຂ�າວສານ, ສະຖິຕິແຍກເພດ, ການເຮັດບົດສຶກສາ
         ຄ້ົນຄ�ວາ
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          ເອກະສານໂຄສະນາ: ສ�າເລັດຄູ�ມືສ�າລັບຝຶກອົບຮົມການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ 
ຂະແໜງການພາຍໃນ; ຮ�າງຄູ�ມືຝຶກອົບຮົມສົນທິສັນຍາຊີດ�; ຮ�າງຄູ�ມືການໂຄສະນາການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ� 
ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ, ປຶ້ມກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ 
(ຈ�ານວນ 1,000 ຫົວ), ສ�າເລັດຄູ�ມືການສ�າງແຜນການ ແລະ ງ�ບປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ປຶ້ມກົດໝາຍວ�າ 
ດ�ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ (ຈ�ານວນ 4,000 ຫົວ), ປຶ້ມບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດປະ��ໄລຍະທີ 8-9 ກ�ຽວກັບການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ (ຈ�ານວນ 500 ຫົວ) ແລະ 
ປຶ້ມບົດປະກອບ��ເຫັນມ�ວນທ�າຍຕ�່ບົດລາຍງານດັ່ງກ�າວ; ແຜ�ນພັບພາລະບົດບາດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກ�າ 
ມາທິການແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ ຈ�ານວນ 1,000 ອັນ, ໂປສເຕີ, ປະຕິທິນສັງລວມ 
ການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ�ລະປີຂອງ ຄຊກມດ.
          ສ�າງ ແຜ�ນພັບ ແລະ ໂປສເຕີ ເປັນຕົ້ນ: ແຜ�ນພັບ ໂຄສະນາ ກ�ຽວກັບ ສິດ ແລະ ພັນທະໃນການເຂົ້າເປັນສະມາ 
ຊິກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ ທີ່ເອົາໃຈໃສ�ດ�ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ໂປສເຕີຄາດ ໂຄສະນາ ກ�ຽວກັບການສະໜອງຂ�້ມູນ ຫຼື 
ຄວາມຊ�ວຍເຫຼືອສ�າລັບແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ ໂດຍສະເພາະແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍເພດຍິງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ.

          ການໂຄສະນາຜ�ານວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພີມ: ໄດ�ໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ວຽກງານ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ 
ໂດຍຜ�ານລາຍການວິທະຍຸເປັນຕົ້ນ:  ລາຍການວິທະຍຸ FM ຊື່ລາຍການ ‘‘ພັດທະນາສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ’’, 
ບັນດາວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພີມ ຂອງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ. 

          ຈັດຕ້ັງການເຜີຍແຜ� ແລະ ປູກຈິດ��ນຶກ: ໃຫ�ບັນດາ ຄກມດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ນັກຮຽນນັກສືກ 
ສາ ແລະ ແມ�ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ ດ�ວຍການຈັດກອງປະຊຸມ, ສ�າມະນາຂັ້ນຕ�າງໆທີ່ມີເນື້ອໃນປິ່ນອ�ອມ: ວິໄສທັດຮອດປີ 
2030, ຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ (2016-2025) ແລະ ແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 05 ປີຄັ້ງທີ III (2016-2020), ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ� 
ຍິງ, ບົດປະກອບ��ເຫັນມ�ວນທ�າຍຕ�່ບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດປະ��ໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງໃນ ສປປ ລາວ, ຖະແຫລງການ ແລະ ແຜນປະຕິ 
ບັດງານປັກກິ່ງ+25 ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ອື່ນໆທີ່ເປັນຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ 
ຍິງ-ຊາຍ.    

ສ�າງຄູຝຶກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ວຽກງານພາຍໃນ, ວຽກງານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ວຽກງານພະລັງ 
ງານ ແລະ ບ�່ແຮ� ໄດ�ທັງໝົດ 121 ຄົນ, ຍິງ 76 ທ�ານ, ຊາຍ 45 ທ�ານ.

ສ�າງຄູຝຶກການສ�າງແຜນການ ແລະ ງ�ບປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ� 06 ທ�ານ (ຍິງ) ພ�ອມທັງ 
ຝຶກອົບຮົມໃຫ�ພະນັກງານແຜນການການເງິນ ແລະ ພະແນກ ຄກມດ ຈາກຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ 
103 ທ�ານ, ຍິງ 77 ທ�ານ ແລະ ຊາຍ 26 ທ�ານ.

-

-

2. ແຜນງານທີ 2:  ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ� ແລະ ປູກຈິດ��ນຶກໃຫ�ມວນຊົນ

3. ແຜນງານທີ 3:  ສ່ົງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນຕ�າແໜ�ງຕັດສິນບັນຫາ, ການ
                              ເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ 
                              ແລະ ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ�ານເສດຖະກິດໃຫ�ແມ�ຍິງ

ຄູຝຶກ: 



4

          ກົດໝາຍ: ສ�າເລັດການສ�າງກົດໝາຍ ວ�າດ�ວຍ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ສະບັບເລກທີ 77/ສພຊ, ລົງວັນ 
ທີ 28 ພະຈິກ 2019, ກົດໝາຍດັ່ງກ�າວປະກອບດ�ວຍ VII ພາກ, 4 ໝວດ ແລະ 47 ມາດຕາ; ��ນົດຫຼັກການ, ລະ 
ບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ�ຽວກັບການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ກົດ 
ໝາຍສະບັບນີ້ໄດ�ກ�ານົດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນ 11 ດ�ານ ຄື: (1)ການເມືອງ-ການປົກຄອງ (2)ເສດຖະກິດ 
(3)ວັດທະນະທ�າ (4)ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (5)ສາທາລະນະສຸກ (6)ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (7)ວິທະ 
ຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂ�້ມູນຂ�າວສານ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ (8)ການປ�ອງກັນຊາດ ແລະ ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ (9)ການ 
ຕ�າງປະເທດ (10)ສາຍພົວພັນຄອບຄົວ ແລະ (11)ການຮ�ອງທຸກ. ເພື່ອເຮັດໃຫ�ວຽກງານດັ່ງກ�າວໄດ�ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດຢ�າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ແນໃສ�ຍົກສູງສິດທິ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ,ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບອັນ 
ແທ�ຈິງລະຫວ�າງຍິງ-ຊາຍ ໃນເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນ, ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການໃນການພັດທະນາ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ�າຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ລຶບລ�າງທຸກການກະທ�າທີ່ເປັນການ��ແນກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ- 
ຊາຍ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

          ປັບປຸງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍງ�ບປະມານແຫ�ງລັດ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 71/ສພຊ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ  2016 

ໄດ���ນົດໄວ�ໃນມາດຕາ 6 ຂ�້ທີ 11, ມາດຕາ 33 ແລະ 34. ປັບປຸງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍທີ່ດິນ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 
70/ສພຊ, ລົງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2019, ພາກທີ 4 ໝວດທີ 2 ມາດຕາທີ 100. ປະມວນກົດໝາຍແພ�ງສະບັບເລກທີ 
55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2018 ພາກທີ 8 ການສືບທອນມ�ລະດົກ, ໝວດທີ 1 ຫຼັກການສືບທອດມູນມ�ລະດົກ, 
ມາດຕາ 574 ຜູ�ສືບທອດມູນມ�ລະດົກ ຕາມກົດໝາຍຂ�້ 2 ຜົວຫຼືເມຍຂອງເຈົ້າມູນມ�ລະດົກທີ່ຍັງມີຊີວິດ

          ສ�າງນິຕິກ�າເພີ່ມ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນກົດໝາຍວ�າດ�ວຍແຮງງານ ໃນມາດຕາ 126 ວ�າດ�ວຍການກວດ 
ກາສຸຂະພາບຂອງຜູ�ອອກແຮງງານ ແນໃສ�ເຮັດໃຫ�ຊາວຜູ�ອອກແຮງງານ ຢູ� ສປປ ລາວ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໄດ�ຮັບການກວດ 
ສຸຂະພາບ ເປັນປົກກະຕິ ໜຶ່ງຄັ້ງຕ�່ປີ ຕາມທີ່ກ�ານົດໄວ� ໃນມາດຕາ 24 ຂອງດ�າລັດ ວ�າດ�ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະ 
ພາບແຮງງານ ສະບັບເລກທີ 22/ລບ, ລົງວັນທີ 5 ກຸມພາ 2019 ແລະ ຂອງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍແຮງງານ.

          ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ: ສ�າເລັດການສ�າງວິໄສທັດຮອດປ ີ2030, ຍຸດທະສາດແຫ�ງ 
ຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ (2016-2025) ແລະ ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
05 ປີ ຄັ້ງ ທີ III (2016-2020) ເຊິ່ງຖືກຮັບຮອງໂດຍ��ລັດຂອງລັດຖະບານສະບັບເລກທີ 79/ລບ, ລົງວັນທີ 28 ມີນາ 
2016 ພ�ອມນັ້ນກ�ໄດ�ອອກແຈ�ງການແນະ��ໃຫ� ບັນດາຄະນະ��ມາທິການ ເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ຂະແໜງການ 
ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ��ໄປຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການໄດ� 18 ກະຊວງ, 16 ອົງການ ແລະ 18 
ແຂວງ ແລະ ສາມາດສ�າງເປັນແຜນຍຸດທະສາດສະເພາະຂອງຂະແໜງການ ໄດ� 6 ກະຊວງຄື: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ�, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 

ສະຫວັດດີ ການ-ສັງຄົມ, ກະຊວງປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນໄດ� 6 ແຂວງ.

 ການເຊ່ືອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂ້ົາໃນແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກ�າ:  ສ�າງຄູ�ມືຝຶກອົບຮົມການ 
ສ�າງແຜນການ ແລະ ງ�ບປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນຂະແໜງການ ແລະທ�ອງຖິ່ນ ໃນນັ້ນ ສ�າງໄດ�ຄູຝຶກ 
ການສ�າງແຜນການ ແລະ ງ�ບປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍຈ�ານວນ 6 ທ�ານ (ຍິງ), ພ�ອມທັງຝຶກອົບຮົມ ໃຫ� 
ພະນັກງານແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ພະແນກ ຄກມດ ຈາກຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ 103 ຄົນ, ຍິງ 77 ຄົນ, 
ຊາຍ 26 ຄົນ ເພື່ອສ�າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສ�າງແຜນການແລະງ�ບປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນ 
ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ. ໂດຍເນື້ອໃນພື້ນຖານທີ່ນ�າໃຊ�ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມປະກອບມີ:  (1)ນະໂຍ 
ບາຍ ແລະ ກົນໄກສົ່ງເສີມການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; (2)ຂະບວນການ 
ເຊື່ອມທັດສະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນຂະແໜງການຕ�າງໆ; (3)ແນວຄວາມຄິດງ�ບປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; 
(4)ການສ�າງແຜນງ�ບປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ; (5)ເຄື່ອງມື 
ໃນການວິເຄາະງ�ບປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; (6)ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ 
ງານປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

3.1. ດ�ານນິຕິ�� ແລະ ຍຸດທະສາດ
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         ໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ�ງຊາດສະໄໝທີ VIII ນັ້ນ, ສະພາແຫ�ງຊາດ ລວມທັງລັດຖະບານ ແລະ ອົງ 
ການຈັດຕັ້ງແຕ�ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງແມ�ຍິງ ໄດ�ມີແຈ�ງການ ໃຫ���ນາດການປົກ 
ຄອງແຕ�ລະຂັ້ນ ໃນການປຸກລະດົມ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໃນການໃຊ�ສິດຂອງຕົນໃຫ�ຄ�ານຶງເຖິງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ຜ�ານການ 
ເລືອກຕັ້ງ ສາມາດເລືອກໄດ� ຍິງ 27,52% ແລະ ຊາຍ 72,48% (ຫ�ດຄາດໝາຍ 2,48%) ທຽບໃສ�ສະໄໝທີ VII 
ແມ�ຍິງເພີ່ມ 2,9%. ສະພາປະຊາຊົນແຂວງ ຍິງ 31,94% ແລະ ຊາຍ 68,05% (ລື່ນຄາດ ໝາຍ 1,94%). 
ການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ�ງຊາດສະໄໝທີ IV ເລືອກໄດ� ຍິງ 36 ທ�ານ ກວມ 21,95% (ຫ�ດສະໄໝທີ VIII 
5,55%) ຊາຍ 78,05% (ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກສະໄໝທີ VIII 5,55%). ສະມາຊິກສະພາແຂວງ (ສສຂ II)  ຊາຍ 69,52% 

ຍິງ ກວມ 30,48% (ຫ�ດລົງ 0,9%).
         ພັກ ແລະ ລັດຖະບານໄດ�ເອົາໃຈ ��ນວຍຄວາມສະດວກ,  ສ�າງເງື່ອນໄຂໃຫ�ແມ�ຍິງໄດ�ມີສ�ວນຮ�ວມເຂົ້າໃນທຸກ 
ຂົງເຂດວຽກງານ ໂດຍໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ໃນການຍົກລະດັບດ�ານວິຊາສະເພາະ ທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ ລວມທັງ 
ເງື່ອນໄຂຕ�າງໆໃນການໃຫ�ແມ�ຍິງສາມາດກ�າວຂຶ້ນສູ���ແໜ�ງ��ພາ-ຄຸ�ມຄອງລັດ ສະແດງອອກໃນຕ�າແໜ�ງ��ພາ-ຄຸ�ມຄອງ 
ຂັ້ນສູນກາງ: ຕ�າແໜ�ງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທຽບເທົ່າ ແມ�ຍິງກວມເອົາ 23,20%, ຊາຍ 76,80%; ຕ�າແໜ�ງບ�ລິຫານ 
ປະເພດ 1-8 ແມ�ຍິງກວມເອົາ 36,04% ຊາຍ 63,96%. ຂັ້ນແຂວງ: ຕ�າແໜ�ງບ�ລິຫານ ປະເພດ 1-8 ແມ�ຍິງກວມເອົາ 
32,25%, ຊາຍ 67,75%. ຂັ້ນເມືອງ: ຕ�າແໜ�ງບ�ລິຫານ ປະເພດ 1-8 ແມ�ຍິງກວມເອົາ 33,02%, ຊາຍ 66,98% ແລະ 
ຂັ້ນບ�ານ ຍິງ 9,21% ຊາຍ 90,79%.
         ໃນຂົງເຂດວຽກງານການຕ�າງປະເທດ ໄລຍະ 2016-2019 ແມ�ຍິງມີຕ�າແໜ�ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ, ອັກຄະ 
ລັດຖະທູດທີ່ປຶກສາ, ກົງສຸນໃຫຍ�, ເລຂາເອກ, ເລຂາໂທ ແລະ ເລຂາຕີ ສະເລ�ຍກວມເອົາ 19,3% ແລະ ຊາຍ 80,7%.

3.2. ແມ�ຍິງໃນຕ�າແໜ�ງ��ພາຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາ

         ສ�າເລັດ ແລະ ເຜີຍແຜ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ວຽກງານແມ� ແລະ ເດັກ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)  ແລະ ແຜນດ�າເນີນ 
ງານເພື່ອຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວຽກງານແມ� ແລະ ເດັກ ໃນຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ 05 ປີ ຄັ້ງທີ III 
(2016-2020)

         ສ�າເລັດການປັບປຸງ, ເຜີຍແຜ�ປຶ້ມຄູ�ມືເພດສຶກສາສ�າລັບການຮຽນ-ການສອນ ໃນສາຍອາຊີວະສຶກສາ, ສາມັນສຶກ 
ສາ ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ພ�ອມທັງທົດລອງການນ�າໃຊ�ທີວິທະຍາໄລເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, 
ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ-ວິຊາຊີບ ແບບປະສົມ ແຂວງຫຼວງນ�້າທາ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດວິຊາຊີບ ທີ່ເປັນບຸລິມະ ສິດ ເຊັ່ນ 
ວິຊາກ�່ສ�າງ, ໄຟຟ�າ, ກົນຈັກ ມີແມ�ຍິງເຂົ້າຮ�ວມ 10% ແລະ ທຸລະກິດພື້ນຖານ 60%, ສູນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ຢູ� 
ເມືອງເຊໂປນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ��ນວນ 2 ຄັ້ງ ຍິງ 40 ຄົນ, ມ. ຜາອຸດົມ ແຂວງ ບ�່ແກ�ວ ��ນວນ 2 ຄັ້ງ ຍິງ 40 ຄົນ, 
��ລັງຂະຫຍາຍໄປເມືອງ ນາໝ�້ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ສືບຕ�່ຝຶກອົບຮົມໃນແຕ�ລະສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ໃນຂອບເຂດ 
ທົ່ວປະເທດ.
         ��ເລັດຄູ�ມືຝຶກອົບຮົມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃຫ�ແກ�ໄວໝຸ�ມນັກຮຽນຊັ້້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເພື່ອປ�ອງກັນ 
ການນ�າໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ�ວິຊາການຂະແໜງ/ໜ�ວຍງານ/ຜູ���ນວຍການ ແລະ ຄູ-ອາ 
ຈານຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນ 17 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງລະ 2 ເມືອງ, ເມືອງລະ 
2 ໂຮງຮຽນ ນັບແຕ�ປີ 2015-2018. 

         ໄດ���ເລັດການປັບປຸງເນື້ອໃນຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນປຶ້ມສ�າລັບອະນຸບານ ທີ່ໄດ�ມີການສອດແຊກ 
ເນື້ອຫາຂອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສິດທິເດັກຄື: ປື້ມແຜນຈັດປະສົບການ 8 ໜ�ວຍການສອນ, ປື້ມບົດຝຶກຫັດພາສາ 
ລາວ, ປື້ມບົດຝຶກຫັດຄະນິດສາດ, ປື້ມບົດຝືກຫັດຄວາມຮູ�ທົ່ວໄປ ສ�າລັບ 8 ໜ�ວຍ ການສອນ; ແລະ ຊັ້້ນປະຖົມ ເປັນ 
ຕົ້ນ: ວິຊາພາສາລາວ, ຄະນິດສາດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ, ຄຸນສົມບັດ, ສີລະປະກ�າ- ຫັດຖະກ�າ ແລະ ສີລະ 
ປະດົນຕີ.

3.3. ການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ
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 ��ເລັດການເຊື່ອມສານເນື້ອໃນທັກສະຊີວິດ, ເພດສຶກສາ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດໃໝ�ຊັ້ນ 
ປະຖົມສຶກສາ ໃນວິຊາຄຸນສົມບັດສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.1 ແລະ ປ.2. ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເຊື່ອມເນື້ອໃນຄວາມສະເໝີ 
ພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນການສ�າງຫຼັກສູດ ແລະ ການຂຽນປື້ມແບບຮຽນ, ການອອກແບບຮູບປະກອບປື້ມແບບຮຽນຕາມ 
ມູມມອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ; ສ�າງຄວາມຮັບຮູ�ກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃຫ�ແກ�ໂຮງຮຽນເຄືອຂ�າຍເພື່ອຄວາມ 
ເຂົ້າໃຈລະຫວ�າງຊາດຂອງອົງການອຸຍແນສໂກ (ASPnet) ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທີ່ບ�່ແມ�ນສະມາຊິກ ຈ�ານວນ 4 
ຄັ້ງ; ຈັດກິດຈະກ�າສະໂມສອນນັກຮຽນໃນການເເຂ�ງຂັນຂຽນບົດເລື່ອງສັ້ນກ�ຽວກັບຫົວຂ�້ຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ- 
ຊາຍ; ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການຍ�ອຍຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ (ASPnet) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ 
ທະນາຄານ ພັດທະນາອາຊີ (ADB), ໄດ�ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເພື່ອຂະຫຍາຍ 
ໂອກາດການເຂົ້າ ຮຽນ ໃຫ�ແກ�ເດັກນ�ອຍທຸກຍາກ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ດ�ອຍໂອກາດ ທີ່ອາໄສຢູ�ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ 
ເຂດຫ�າງໄກສອກຫຼີກ ໂດຍສະເພາະ ແມ�ນໄດ�ເນັ້ນໃສ�ເດັກນ�ອຍຜູ�ຍິງເປັນສ�ວນຫຼາຍ.
         ປັບປຸງສະຖານການສຶກສາ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ ໃຫ�ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເອົາໃຈໃສ�ຄວາມສະເໝີ ພາບຍິງ- 
ຊາຍ ເປັນຕົ້ນ: ການປຸກສ�າງອາຄານຮຽນໃໝ� ພ�ອມຫ�ພັກນັກຮຽນ ທີ່ມີຫ�ອງນ�້າແຍກຍິງ-ຊາຍ ຈ�ານວນ 30 ແຫ�ງ ແລະ 
ສະໜອງຫ�ພັກນັກຮຽນແຍກຍິງ-ຊາຍ ຈ�ານວນ 30 ຫຼັງ ຊຶ່ງແຕ�ລະຫຼັງສາມາດຮັບນັກຮຽນຍິງ 25 ຄົນ, ຊາຍ 25 ຄົນ. 
ອອກຂ�້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສະບັບເລກທີ 8338/ສສກ, ລົງວັນທີ 16 ພະຈິກ 2016 
ວ�າດ�ວຍການຄຸ�ມຄອງຫ�ພັກນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນ ການປະລະການຮຽນ ທັງເປັນການປ�ອງກັນ ແລະ 
ຫຼີກເວັ້ນການລ�ວງລະເມີດທາງເພດ, ສ�າງຫ�ພັກ ນັກຮຽນ, ເຮືອນຄົວ, ຫ�ອງນ�� ເເລະ ບ�ອນອາບນ��ທີ່ປອດໄພ ��ລັບເດັກ 
ຍິງ ໃນໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການທີ່ແຂວງບ�່ແກ�ວ ຈ�ານວນ 2 ຫຼັງ, ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ເຄື່ອງນຸ�ງ 
ໃຫ�ແກ�ເດັກຍິງທີ່ທຸກຍາກ ໃນແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ສາລະວັນ ຈ�ານວນ 1,334 ຄົນ. ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ�ນັກຮຽນຍິງ 
ກ�ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ທັກສະຊີວິດ, ການຕັດສິນໃຈ, ການແກ�ໄຂບັນຫາ, ແນະນ�າວິຊາຊີບ, ຮຽນບ�າລຸງເພີ້ມ; ນອກ 
ນັ້ນ, ຍັງໄດ�ມີການຕິດຕາມ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ�ສອບເສັງເຂົ້າຮຽນຕ�່ຊັ້ນສູງ.
         ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການຣູມທູຣີດ ປະ�� ສປປ ລາວ ໄດ�ຮ�ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 2 
ແຜນງານຫຼັກ ຄື: ແຜນງານສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ�ໜັງສື ແລະ ແຜນງານສົ່ງເສີມການສຶກສາ��ລັບເດັກຍິງ ໃນ 6 ແຂວງເປົ້າ 
ໝາຍ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ��ປາສັກ. 
         ປັບປຸງຄູ�ມືການຮຽນ-ການສອນເພດສຶກສາ ສ�າລັບຊ້ັນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຊຶ່ງເລີ່ມມາ 
ແຕ�ປີ 2018 ແລະ ສ�າເລັດໃນປີ 2019 ພາຍໃຕ�ການສະໜັບສະໜູນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອປະຊາກອນ 
(UNFPA). ໂດຍຈຸດປະສົງ ເພື່ອຊ�ວຍໃຫ�ນັກຮຽນໄດ�ມີທັກສະ, ມີຄວາມສະເໝີພາບ ມີຊີວິດທີ່ປອດໄພ ມີຄວາມສຸກ 
ໃນການ��ລົງຊີວິດຢູ�ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມບ�ອນທີ່ມີຄວາມສ�ຽງ ໂດຍສະເພາະ ແມ�ນການແຕ�ງດອງກ�ອນໄວອັນຄວນ, 
ການຖືພາແບບບ�່ຕັ້ງໃຈ. ຄູູ�ມືນີ້ຈະຊ�ວຍໃຫ�ນັກຮຽນຮູ�ສິດທິ ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ�າງ ຍິງ-ຊາຍ, ວິທີການວາງແຜນ, 
ການປ�ອງກັນການຖືພາ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງການຖືພາ, ສາເຫດຂອງການຕິດຕ�່ພະຍາດທາງເພດສ�າພັນ (STIs) ລວມ 
ທັງການຕິດເຊື້ອ HIV  ແລະ ການປ�ອງກັນ ແລະ ການນ�າໃຊ�ສື່ສັງຄົມອອນລາຍຢ�າງມີຄວາມປອດໄພ.
         ໃນປີ 2018 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການອຸຍແນດສະໂກ ໄດ�ສ�າງຄູຝຶກທີ່ເອົາໃຈໃສ�ຄວາມ 
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນການສິດສອນວິຊາ ສະເຕັມສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ (Sceince Technology Engineer-

ing and Mathematic Education (STEM Education)) ທີ່ສູນ SEAMEO RECSAM ປະເທດມາເລເຊຍ�� 
ນວນ 15 ທ�ານ ແລະ ໄດ�ສ�າງຄູຝຶກຂັ້ນກະຊວງ, ຂັ້ນວິທະຍາໄລຄູ, ຂັ້ນຂະແໜງສ�າງຄູ ແລະ ຂະແໜງມັດທະຍົມສຶກສາ 
ແຂວງ ��ນວນ 42 ທ�ານ ແລະ ຄູສອນວິຊາວິທະຍາດທ�າມະຊາດໃນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ ເພື່ອ��ໃຊ�ຄູ�ມືຝຶກອົບຮົມການ 
ສິດສອນທີ່��ນຶງບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນວິຊາສະເຕັມສຶກສາໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ເພື່ອຝຶກໃຫ�ຄູສອນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ 
ສຶກສາທົ່ວປະເທດ ຊຸດທີ່ໜຶ່ງ ��ນວນ 962 ທ�ານ ໃນນັ້ນເປັນຄູສອນວິຊາເລກ ��ນວນ 450 ທ�ານ, ວິຊາວິທະຍາສາດ 
��ມະຊາດ 469 ທ�ານ ແລະ ວິຊາເຕັກໂນໂລຊີ ��ນວນ 43 ທ�ານ ຊຶ່ງຄູທັງໝົດນີ້ໄດ�ເລີ່ມປະຕິບັດການສອນນັບແຕ�ປີ 
2019 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນນີ້.
         ພາຍໃຕ�ໂຄງການອາຊີວະສຶກສາລາວ ຫຼື VELA, ຫຼັກສູດວິຊາຊີບລະດັບ 1 ແລະ 2 ຈ�ານວນ 19 ຫຼັກສູດ ໄດ�ຮັບ
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ການສ�າງຂຶ້ນ ແລະ ນ�າໃຊ�ເພື່ອຝຶກອົບຮົມຊາວໜຸ�ມຜູ�ດ�ອຍໂອກາດໄດ�ທັງໝົດ 9.615 ຄົນ. ພາຍໃຕ�ໂຄງການ SSTVET, 

ການສະໜອງບັດທຶນການສຶກສາລັບ��ລັບນັກສຶກສາທີ່ຂາດໂອກາດ, ຜູ�ທີ່ທຸກຍາກ ແລະ 
ໂດຍສະເພາະເພດຍິງໃຫ�ໄດ�ເຂົ້າຮຽນ ໃນລະດັບ C1-C2-C3 ໃຫ�ໄດ� 50% ລວມ 1.801 ຍິງ 953 ຄົນ ເທ່ົາກັບ 52,92% 

ຊາຍ 857 ຄົນ ເທ່ົາກັບ 49,08%.

         ສະໜອງທຶນອຸດໜູນການສຶກສາ (ເບ�ຍລ�ຽງ) ໃຫ�ນັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ຈ�ານວນ 1.740 ຄົນ, ຍິງ 
923 ຄົນ ເທົ່າກັບ 53.05% ແລະ ຕອນປາຍ 1.200 ຄົນ, ຍິງ 940 ຄົນ ເທົ່າກັບ 78,33%, ສະໜອງເງິນອຸດໜູນ 
ການສຶກສາໃຫ�ແກ�ນັກຮຽນທຸກຍາກ, ດ�ອຍໂອກາດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ຈ�ານວນ 1.495 ຄົນ, ຍິງ 807 ຄົນ 
ເທົ່າກັບ 54,71%, ສະໜອງເບ�ຍລ�ຽງທີ່ເປັນການອຸດໜູນການສຶກສາໃຫ�ແກ�ນັກຮຽນທຸກຍາກ, ດ�ອຍໂອກາດ ຊັ້ນມັດ 
ທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ມ.4 ດ�ວຍທຶນຂອງລັດຖະບານຈ�ານວນ 1.000 ຄົນ; ສະໜອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າຮຽນ ໃຫ� 
ແກ�ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຈ�ານວນ 60 ແຫ�ງ ແລະ ມ.ປາຍ 15 ແຫ�ງໃນ 30 ເມືອງ, ໃນ 15 ແຂວງ.
         ໄດ�ສະໜອງເບັ້ຍລ�ຽງໃຫ�ນັກຮຽນຜູ�ທຸກຍາກໃນຂົງເຂດວິຊາຊີບ ທີ່ເປັນວິຊາບຸລິມະສິດ ເຊັ່ນ ວິຊາກ�່ສ�າງ, ໄຟຟ�າ, 
ກົນຈັກ ມີແມ�ຍິງເຂົ້າຮ�ວມ 10% ແລະ ທຸລະກິດພື້ນຖານ 60%; ໄດ�ສ�າເລັດການຝຶກອົບຮົມ ໃຫ�ແກ�ນັກຮຽນຜູ�ດ�ອຍ 
ໂອກາດໃນເຂດຫ�າງໄກສອກຫຼີກ ໃນປີ 2018-2019 ລະດັບ 1-2 ລວມ 563 ຄົນ ຍິງ 387 ຄົນ ເທົ່າກັບ 68,74% ຊາຍ 
176 ຄົນ ເທົ່າກັບ 31,26%, ລະດັບ 3 ລວມ 351 ຄົນ ຍິງ 132 ຄົນ ເທົ່າກັບ 37,61%  ຊາຍ 219 ຄົນ ເທົ່າ ກັບ 
62,39%, ລວມທັງໝົດ 914 ຄົນ ຍິງ 519 ຄົນ ເທົ່າກັບ 56,78% ຊາຍ 395 ຄົນ ເທົ່າກັບ 43,22% ພາຍໃຕ� ໂຄງການ 
SSTVET. ໄດ�ສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ; ໄດ�ສ�າເລັດ ແລະ ເຜີຍແຜ�ຄູ�ມືກ�ຽວກັບການ ປ�ອງກັນ 
ແລະ ແກ�ໄຂການຄຸກຄາມຂົ່ມຂູ�ທາງເພດໃນສະຖາບັນການສຶກສາ.
         ພາຍໃຕ�ໂຄງການ SSHEP II ໄດ�ເສີມສ�າງພາວະຜູ���ເພດຍິງໃຫ�ແກ�ຜູ�ບ�ລິຫານການສຶກສາຂັ້ນມະຫາ ວິທະຍາໄລ 
ໃນ��ແໜ�ງຕັດສິນບັນຫາ, ການໄປຮັບການຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະອາຈານສອນເພດຍິງ ແລະສູ�ຊົນເພີ່ມອັດຕາການເຂົ້າ 
ຮຽນຂອງນັກຮຽນຍິງໃນສາຍວິຊາ ສະເຕັມສຶກສາໃຫ�ເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ���ນົດໄວ�.
         ຜ�ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຫັນວ�າອັດຕາການເຂົ້າຮຽນນັກຮຽນແມ�ນ ຍັບ 
ມ�່ສະເໜີພາບກັນ ເປັນຕົ້ນ: 
         -   ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ການເຂົ້າຮຽນ ຊັ້ນອະນຸບານ 3-5 ປີ ລວມທົ່ວປະເທດເທົ່າກັບ 1,00.   
ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ການເຂົ້າຮຽນລວມ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ລວມທົ່ວປະເທດເທົ່າກັບ 0,98. ດັດສະນີ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍການເຂົ້າຮຽນສຸດທິ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ລວມທົ່ວປະເທດເທົ່າກັບ 0,99 ໃນປີ 2020

         -   ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂັ້ນການສຶກສາກ�ອນໄວຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຸດທິ ເພີ່ມຂຶ້ນ, 
ອັດຕາການລອດເຫຼືອຂອງນັກຮຽນຊັ້ນປະຖົມເພີ່ມຂຶ້ນ, ອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັ້ນປະຖົມ ມີທ�າອ�ຽງຫລຸດລົງ; 
ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ�ອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນ 
ຕົ້ນ ແມ�ນມີທ�າອ�ຽງເພີ່ມຂຶ້ນ; ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຫລຸດລົງ ແຕ�ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມຂອງນັກ 
ຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ອັດຕາການປະລະການຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ກ�ເຫັນວ�າຍັງເພີ່ມ 
ຂຶ້ນຫລາຍ; ເຊິ່ງມັນສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າ ການເຂົ້າຮຽນຂອງນັກຮຽນສູງຂຶ້ນເທົ່າໃດມີການຫລຸດລົງເທົ່ານັ້ນ.
         -   ຈ�ານວນຜູ�ເຂົ້າຮຽນ ໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ທັງໜົດໄດ�ເພີ່ມຂຶ້ນ ຈາກ 30.241 ຄົນ, ຍິງ 12.340 ຄົນ 
ເທົ່າກັບ 40,81% ຊາຍ 17.901 ຄົນ ເທົ່າກັບ 59,19%, ໃນປີ 2015-2016 ມາເປັນ 35.661 ຄົນ, ຍິງ 14.519 ຄົນ 
ເທົ່າກັບ 40,71%, ຊາຍ 21.092 ຄົນ ເທົ່າກັບ 59,29%  ໃນປີ 2019 ຈາກຂ�້ມູນໄດ�ຊີ້ໃຫ�ເຫັນວ�າ ດັດສະນີ ຄວາມສະ 
ເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ລະດັບ 0,68 ໃນປີ 2019. 

         -   ປີ 2018 ໃນທົ່ວປະເທດມີຈ�ານວນນັກສຶກສາ ໃນສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ທັງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະ 
ຊົນ ລວມທັງໝົດ 65,472 ຄົນ. ນັກສຶກສາພາກລັດມ ີ41.892 ຄົນ, ຍິງ 19.640 ຄົນ ເທົ່າກັບ 25% ແລະ ພາກເອກະຊົນ 
ມີ 23.580 ຄົນ, ຍິງ 12.676 ຄົນ ເທົ່າກັບ 53%. ສະເພາະມະຫາວິທະຍາໄລ 4 ແຫ�ງ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ມີ 34.736 ຄົນ,ຍິງ 15.998 ຄົນ ເທົ່າກັບ 46% ສະແດງໃຫ�ເຫັນວ�າອັດຕາສ�ວນຂອງແມ�ຍິງເຂົ້າຮຽນ 
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         -   ��ລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນປະຖົມໃຫ�ກຸ�ມເປົ້າໝາຍອາຍຸ 6-14 ປີ ທີ່ບ�່ມີໂອກາດ ແລະ ພາດໂອກາດ 
ທາງການສຶກສາຢູ�ເຂດຫ�າງໄກສອກຫຼີກ ແລະ ເຂດບ�່ມີໂຮງຮຽນຢູ� 15 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຊຶ່ງມີຜູ�ຮຽນທັງ 
ໝົດ ��ນວນ 4.819 ຄົນ, ຍິງ 2.131 ຄົນ ເທົ່າກັບ 44,22% ຊາຍ 2.688 ຄົນ ເທົ່າກັບ 55,78%.

         ເຊ່ືອມສານຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂ້ົາໃນຍຸດທະສາດໂພຊະນາການ, ຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິ 
ບັດງານ��ລັບການບ�ລິການແບບເຊື່ອມສານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ�, ເດັກເກີດໃໝ� ແລະ ເດັກນ�ອຍ ປ ີ2016-2025 
ແລະ ສ�າງຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມສະເໜີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ວຽກ ແມ�-ເດັກ ຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ (2019- 

2025), ຝຶກອົບຮົມການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ທົ່ວປະເທດ   ມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງ 
ໝົດ 106 ຄົນ, ຍິງ 68 ຄົນ ເທົ່າກັບ 64,15% ແລະ ຊາຍ 28 ຄົນ ເທົ່າກັບ 35,85%  ທີ່ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ທີ່ມາຈາກ 
ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຜົ້ງສາລີ, ຫຼວງນ�້າທາ, ອຸດົມໄຊ, ບ�່ແກ�ວ, ໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ ແລະ ຫົວພັນ. 
         ເພ່ືອເປັນການປ�ອງກັນບ�ໃ່ຫ�ແມ�ຍິງຖືພາກ�ອນໄວອັນຄວນໃນກຸ�ມໄວໝຸ�ມ ໄດ�ມີການ ສ�າງປ້ືມການຮຽນ-ການສອນ 
ການບ�ລິການສຸຂະພາບ ທີ່ເປັນມິດກັບເຍົາວະຊົນ ແລະ ໄວໝຸ�ມ; ສ�າງປື້ມຄູ�ມືແຫ�ງຊາດການບ�ລິການທີ່ເປັນມິດກັບເຍົາ 
ວະຊົນ ແລະ ໄວໝຸ�ມ ລາວ; ສ�າງປື້ມຄູ�ມືປະຕິບັດຕົວຈິງ��ລັບຜູ�ໃຫ�ບ�ລິການສຸຂະພາບທີ່ເປັນມິດກັບເຍົາວະຊົນ ແລະ 
ໄວໝຸ�ມ; ສ�າງຄູ�ມືມາດຕະຖານການກວດທ�ອງກ�ອນເກີດ, ຄູ�ມືການລຸລູກທີ່ປອດໄພ, ຄູ�ມືທົບທວນ ແລະ ໂຕ�ຕອບການ 
ຕາຍຂອງແມ� ແລະ ຄູ�ມືການອົບຮົມວາງແຜນຄອບຄົວຄົບຊຸດ ແລະ ການໃຫ�ຄ�າປຶກສາແບບໄວໝຸ�ມ.
         ເຜີຍແຜ�ຍຸດທະສາດເພື່ອຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແມ�-ເດັກ ຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 2019- 2025 
ໃຫ� ແກ�ຜູ�ປະສານງນວຽກຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ ທົ່ວປະເທດ ມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງໝົດ 191ທ�ານ, ຍິງ 

120 ທ�ານ ເທົ່າກັບ 62.83%, ຊາຍ 71 ທ�ານ ເທົ່າກັບ 37,17%. ສ�າງຄູຝຶກໃນການຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ 
ເພື່ອຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແມ�-ເດັກ ຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ 2019-2025 ທັງໝົດ 29 ທ�ານ, ຍິງ 20 

ທ�ານ ເທົ່າກັບ 68,97%, ຊາຍ 9 ທ�ານ ເທົ່າກັບ 31,03%. ເຜີຍແຜ�ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບ 
ການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ (ຊີດ�) ແລະ ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍ ສິດທິເດັກ ແລະ ນິຕິ��ຕ�າງໆ ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ ໃຫ�ຜູ�ປະສານງານ 
ວຽກສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ ໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງໝົດ 308 ທ�ານ 
ຍິງ 199 ທ�ານ, ຊາຍ 109 ທ�ານ.
         ການປິ່ນປົວ ແລະ ເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ໂດຍນ�າໃຊ�ນະໂຍບາຍການເກີດລູກ ແລະ ການປິ່ນ 
ປົວ ເດັກລຸ�ມ 5 ປີ ບ�່ເສຍຄ�າຢູ�ສະຖານທີ່ໃຫ�ບ�ລິການສາທາລະນະສຸກຂອງລັດ. ເດັກຍິງ ແລະ ແມ�ຍິງເຂົ້າເຖິງສຸຂະສຶກສາ, 
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນເພື່ອຫ�ດຜ�ອນອັດຕາ ການເກີດລູກກ�ອນໄວ ອັນຄວນເປັນ ຕົ້ນໃນເຂດຫ�າງໄກສອກຫຼີກ ໃນໄວໜຸ�ມ 
ກຸ�ມອາຍຸ 15-19 ປີ ໃນສົກປີ 2016-2017 ສາມາດປະຕິບັດໄດ� 83/1,000 ຄົນ ທຽບໃສ�ສົກປີ 2011-2012 ຫ�ດລົງ 
11/1,000 ຄົນ (LSIS2017), ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ�ຫລຸດລົງ ຈາກ 206/100.000 ໃນປ ີ2015 ເປັນ 160/100.000 
ເດັກເກີດມີຊີວິດ ໃນປີ 2020; ອາຍຸຍືນສະເລ�ຍ  ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນປີ 2020 ຊາຍ 71 ປີ, ຍິງ 75 ປ ີຈາກປີ 2016 ຊາຍ 64 ປີ, 
ຍິງ 67 ປີ.
         ສ�າງກອງທຶນປະກັນສຸຂະພາບປະຈຸບັນກວມ 94% ໃນ ທົ່ວປະເທດ 6% ກ�າລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຢູ�ນະຄອນ 
ຫຼວງວຽງຈັນ, ຄາດໝາຍ 2020 ຈະໃຫ�ສ�າເລັດທົ່ວປະເທດ. ແມ�ຍິງ ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖີງ ການປະກັນສຸຂະພາບ 100%. 
ໃນທົ່ວປະເທດຕາມຈ�ານວນປະຊາກອນແມ�ຍິງໃນແຕ�ລະຂົງເຂດ, ແມ�ຍິງຖືພາ ແລະ ເດັກລຸ�ມ 5 ປ ີ ສາມາດເຂົ້າ ເຖີງບ�ລິ 
ການສຸຂະພາບ 100%

         ສະຖານທີ່ບ�ລິການສາທາລະນະສຸກຢູ�ເຂດຊຸມຊົນທີ່ສາມາດຊ�ວຍເກີດລູກໄດ�ມີ ສຸກສາລາທີ່ມີນາງພະດຸງຄັນ ແລະ 
ສາມາດຊ�ວຍເກີດລູກໄດ�ມີ 892 ແຫ�ງ, ປະເພດເອົາເຮືອນເປັນສຸກສາລາເພື່ອຊ�ວຍເກີດລູກມີ 11 ແຫ�ງ ທີ່ສາມາດຊ�ວຍ 
ເກີດລູກໂດຍມີແພດຊ�ວຍ.

3.4. ການເຂ້ົາເຖິງການບ�ລິການດ�ານສາທາລະນະສຸກ
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         ລັດຖະບານໄດ�ມີຄວາມພະຍາຍາມສູງໃນການພັດທະນາສີມືແຮງງານໃຫ�ມີຄຸນນະພາບສູງ ເພື່ອຕອບສະໜອງ 
ຄວາມຕ�ອງການໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ ດ�ວຍການ��ເນີນຫຼາຍກິດຈະ�� ເປັນຕ້ົນ: 
         -   ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ�ຕ້ັງໜ�າຊຸກຍູ� ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກ ສ�ວນຕ�າງໆ 
ທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ (ຂະແໜງການພາກລັດ, ທຸລະກິດເອກະຊົນ ແລະ ໂຄງການ) ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ເປັນຍິງຈ�ານວນ 
184.556 ຄົນ (ເທົ່າກັບ 44,1%) ແລະ ຊາຍຈ�ານວນ 234.708 ຄົນ (ເທົ່າກັບ 55,9%) ໃນຈ�ານວນທັງໝົດ 
419.264 ຄົນ. 
         -   ສ�າເລັດມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ�ງຊາດ 5 ສາຂາອາຊີບ ແລະ ທົດສອບສີມືແຮງງານຕາມມາດຕະຖານສີ 
ມືແຫ�ງຊາດ ພ�ອມທັງອອກໃບຢ້ັງຢືນມາດຕະຖານແຫ�ງຊາດໄດ� ຍິງ 3.147 ຄົນ ເທ່ົາກັບ 32,84% ຊາຍ 6.435 ຄົນ 
ເທ່ົາກັບ 67,16% ຂອງຈ�ານວນລວມ 9.528 ຄົນ (ແຜນການ 12.500 ຄົນ) ເທ່ົາກັບ 76,66%. ໄດ�ສ່ົງແຮງງານ ເພດຍິງ 
ຕາງໜ�າໃຫ� ສປປ ລາວ ຈ�ານວນ 01 ຄົນ ຈາກສູນພັດທະນາສີມືຕັດຫຍິບ ເຂ້ົາຮ�ວມໃນງານແຂ�ງຂັນສີມືແຮງງານສາກົນ 
ໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ທີ່ນະຄອນໂສງສິ້ງ, ສປ ຈີນ ໂດຍສາມາດຍາດມາໄດ�ໃບຢັ້ງຢືນສີມືແຮງງານດີເລີດ ໃນຄະແນນ 
700 ຕາມມາດຕະຖານ ຈາກນັກແຂ�ງຂັນທັງໝົດ 13 ຄົນ ທ່ີມາຈາກ 13 ປະເທດເຂ້ົາຮ�ວມແຂ�ງຂັນ.
         ຕາມການສ�າຫຼວດກ�າລັງແຮງງານ ໃນປີ 2017 ສະແດງໃຫ�ເຫັນການມີວຽກເຮັດງານທ�າຂອງພົນລະເມືອງລາວ 
ໃນເກນອາຍຸ 25-64 ປີ ກວມເອົາຈ�ານວນ 1.251.709 ຄົນ, ແມ�ຍິງ 569.728 ຄົນ ເທົ່າກັບ 45,52%, ຊາຍ 
681.980 ຄົນ ເທ່ົາກັບ 54,47% ຂອງຜູ�ມີວຽກເຮັດງານ��ທັງໝົດ.
 ຕ້ັງໜ�າຊຸກຍູ�ສ່ົງເສີມການສ�າງວຽກເຮັດງານທ�າໃຫ�ທັງຍິງ-ຊາຍ ໃນຊົນນະບົດ ເພ່ືອສ�າງໂອກາດການມີວຽກເຮັດ 
ທ່ີມີຄຸນຄ�າ ແລະ ມີຜະລິດຕະພາບໃນຊົນນະບົດ ໂດຍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການສ�າງຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດສ່ົງເສີມການສ�າງ 
ວຽກເຮັດງານທ�າໃນຊົນນະບົດ ຢູ� 2 ເມືອງ ຂອງແຂວງເຊກອງ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປ 2 ເມືອງ ຢູ�ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ຊ່ຶງສາມາດຝຶກໄດ� ຈ�ານວນ 296 ຄົນ (ຍິງ 71 ຄົນ ກວມ 23.98% ຖ�າທຽບກັບຊາຍ). ໃນປີ 2019-2020, ຂະແໜງ 
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ໃນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ມີທາງເລືອກໃນການ 
ປະກອບອາຊີບ ຫືຼ ການມີວຽກເຮັດງານ��ເພ່ືອສ�າງລາຍໄດ�ຫລາຍຂ້ຶນ ໃຫ�ແມ�ຍິງໃນຊົນນະບົດ ເປັນຕ້ົນແມ�ນ ແມ�ຍິງໄວ 
ໜຸ�ມ ແລະ ແມ�ຍິງທ່ີເປັນຫົວໜ�າຄອບຄົວ ໄດ�ທັງໝົດ 14.711 ຄົນ, ໃນນ້ັນ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�າ 2.271 ຄົນ, ຂະແໜງ 
ກະສິກ�າ 4.767 ຄົນ ແລະ ບ�ລິການ 7.673 ຄົນ.
         ສ່ົງເສີມ ແລະ ຊ�ວຍເຫລືອພົນລະເມືອງໃຫ�ເຂ້ົາເຖິງການປົກປ�ອງທາງສັງຄົມ ເປັນຕ້ົນ: 
         -   ອັດຕາການປົກຄຸມຂອງລະບົບປະກັນສັງຄົມ ມີຜູ�ປະກັນຕົນທ່ີຂ້ຶນທະບຽນ ແລະ ຈ�າຍເງິນສົມທົບ ທັງພາກ 
ລັດ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ�ສະໝັກໃຈທັງໝົດ 312.175 ຄົນ ເປັນຍິງ 143.815 ຄົນ ເທ່ົາກັບ 46%, ຊາຍ 163.360 ຄົນ 
ເທ່ົາກັບ 54% (ບ�ລ່ວມພາກສ�ວນ ປກຊ ແລະ ປກສ)
         -   ປະຕິບັດການອຸດໜູນຫວ�າງງານ ໃຫ�ແກ�ຜູ�ອອກແຮງງານ ໃນຫົວໜ�ວຍແຮງງານທ່ີໄດ�ຮັບຜົນກະທົບຈາກການ 
ແຜ�ລະບາດປອດອັກເສບສາຍພັນໃໝ� (COVID-19) ຈ�ານວນ 326 ຫົວໜ�ວຍແຮງງານ, ມີແມ�ຍິງໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຈ�າ ນວນ 13.270 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 7.389 ຄົນ ເປັນເງີນ 18,93 ຕ້ືກວ�າກີບ.
         ເອົາໃຈໃສ� ຄຸ�ມຄອງ ແລະ ປົກປ�ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແຮງງານລາວ ໂດຍສະເພາະແຮງງານເຄ່ືອນຍ�າຍ ທ່ີຢູ� 
ຕ�າງ ປະເທດ ແລະ ກັບຄືນປະເທດ ເປັນຕ້ົນ:
         -   ປັບສະຖານະພາບແຮງງານເຄ່ືອນຍ�າຍ  ຈ�ານວນ 113.906 ຄົນ ເປັນຍິງ 25.958 ຄົນ ຂອງແຮງງານລາວ 
ເຮັດວຽກຢູ�ຕ�າງປະເທດ ທັງໝົດ 307.559 ຄົນ ເປັນຍິງ 160.154 ຄົນ.
         -   ສົມທົບພາກສ�ວນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ຢູ�ຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນເກັບກ�າຂ�ມູ້ນແຮງງານ ທ່ີກັບມາຈາກຕ�າງປະເທດ, 
ຜູ�ຫວ�າງງານ ເນື່ອງຈາກການໂຈະ ແລະ ປິດກິດຈະການຂອງຫົວໜ�ວຍແຮງງານພາຍໃນປະເທດ ເຫັນວ�າແມ�ຍິງກວມຈ�າ 
ນວນຫລາຍກວ�າເພດຊາຍ 1,58% (ເປັນຍິງ 32.000 ຄົນ ເທົ່າກັບ 50,79%, ຊາຍ 30.999 ຄົນ ເທົ່າກັບ 49,21%) 
ໃນຈ�ານວນ ທັງໝົດ 62.999 ຄົນ

3.5. ການມີວຽກເຮັດງານ��



10

         ຂະແໜງກະສິກ�າ ແລະ ປ�າໄມ� ໄດ�ສ�າງວິໃສທັດຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຂະແໜງ 
ກະສິ��-ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດແຕ�ປີ 2016-2025, ແຜນ��ເນີນງານເພ່ືອຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
ຂະແໜງກະສິ�� ປ�າໄມ� ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ 05 ປີ ຄັ້ງທີ III ປ ີ2016-2020 ພ�ອມທັງເຜີຍແຜ�ໃຫ�ແກ�ພະນັກງານ 
ວິຊາການໃນຂະແໜງການອ�ອມຂ�າງນັບແຕ�ສູນກາງຈົນຮອດຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນ 36 ຄັ້ງ, ມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງໝົດ 1.787 ທ�ານ, ຍິງ 
870 ທ�ານ ເທົ່າກັບ 49%  ແລະ ຊາຍ 917 ທ�ານ  ເທົ່າກັບ 51%. 
         ສົ່ງເສີມໃຫ�ແມ�ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດປະກອບສ�ວນໃຫ�ຄອບຄົວຫ�ດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ�າວ 
ໂດຍການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການປູກຝັງ-ລ�ຽງສັດ ເປັນຕົ້ນ: ການປູກໝາກຂາມ, ໝາກແໜ�ງ, ຊາ, ກາເຟ, ສາລີ, ມັນຕົ້ນ; 
ການລ�ຽງໄກ�, ໝູ, ແບ�, ງ�ວ ແລະ ປາ ໄດ� 11.540 ກຸ�ມ ໃນ��ນວນ 853.075 ຄົນ ເປັນຍິງ 420.864 ຄົນ ເທົ່າກັບ 49% 
ເປັນຊາຍ 432.211 ຄົນ. ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້, ຊາວກະສິກອນ ຜູ�ທຸກຍາກ, ດ�ອຍໂອກາດສາມາດເຂົ້າເຖິງການ 
ປູກ-ການລ�ຽງໄດ� 1.856.329. ຄົນ ເປັນເພດຍິງ 837.521 ຄົນ ເທົ່າກັບ 45% ເພດຊາຍ 1.018.808 ຄົນ; ເຂົ້າເຖິງ 
ແຫລ�ງທຶນເພື່ອ��ການປູກ-ການລ�ຽງ ໄດ� 1.072.351 ຄອບຄົວ ��ນວນ 4.247.750 ຄົນ, ແມ�ຍິງ 1.597.981 ຄົນ 
ເທົ່າກັບ 38% ແລະ ຊາຍ 2.649.769 ຄົນ ເທົ່າກັບ 62%. ເຂົ້າເຖິງແຫລ�ງທຶນ ການປູກ-ການລ�ຽງ ແລະ ຈຸນລະວິສາ 
ຫະກິດ ໄດ� 283.257 ຄອບຄົວ ໃນ��ນວນ 1.415.917 ຄົນ, ແມ�ຍິງ 495.571 ຄົນ ເທົ່າກັບ 35% ແລະ ຊາຍ 
920.346 ຄົນ ເທົ່າກັບ 65%.
         ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ�ເອົາໃຈໃສ� ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງປະ 
ຊາຊົນທັງຍິງ-ຊາຍທີ່ທຸກຍາກໃນຊົນນະບົດ ເປັນຕົ້ນ ສົ່ງເສີມດ�ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ສຸຂະອະນາໄມ, ຝຶກວິ 
ຊາຊີບ, ສ�າງຊົນລະປະທານ, ນ�້າລິນ, ສະໜອງປັດໃຈການຜະລິດ, ແນວພັນ, ເງິນເພື່ອງານ, ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂະໜາດ 
ນ�ອຍ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກຕ�າງໆໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ມູນຄ�າ  17.843.649.763 ກີບ, 8.158.329 ໂດສະຫະລັດ, 
7.269.510 ໂດລາອົດສະຕາລີ ແລະ 2.196.668,40 ຢູໂຣ ມີຜູ�ໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຈ�ານວນ 109.610 ຄົນ, ຍິງ 
49.737 ຄົນ ເທົ່າກັບ 45,38%, ຊາຍ 59.873 ຄົນ ເທົ່າກັບ 54,62%.
 ຫຼາຍພາກສ�ວນຂະແໜງການ ໄດ�ສົ່ງເສີມ, ສ�າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ��ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ�ຜູ�ທຸກຍາກ, ຜູ�ດ�ອຍ 
ໂອກາດ ແລະ ຜູ�ປະກອບການ ເຂ້ົາເຖິງສິນເຊ່ືອເງິນກູ�ຢືມຈາກທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກ ແລະ 
ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ເພື່ອປະກອບກິດຈະການຫາລາຍໄດ� ແລະ ��ເນີນທຸລະກິດ ຈຸລະວິສະຫະກິດ, ຂະໜາດນ�ອຍ 
ແລະ ຂະໜາດກາງ ແມ�ຍິງກວມເອົາ 22,21%, ຊາຍ 77,79%; ໃນນັ້ນ ຂະແໜງອຸດສາຫະກ�າ ຍິງ 5%, ຊາຍ 95%, 
ຂະແໜງກ�່ສ�າງຍິງ 8,98%, ຊາຍ 91,20%, ຂະແໜງປະກອບວັດຖຸເຕັກນິກ ຍິງ 0,75%, ຊາຍ 99,25%, ຂະແໜງ 
ຫັດຖະກ�າ ຍິງ 0,18% ຊາຍ 99,82%, ຂະແໜງການຄ�າ ຍິງ 30,91% ຊາຍ 69,09%, ຂະແໜງກະສິກ�າ-ປ�າໄມ� ຍິງ 
5,95%, ຊາຍ 94,05%, ຂະແໜງຂົນສົ່ງໄປສະນ ີຍິງ 1,07%, ຊາຍ 98,93%, ຂະແໜງບ�ລິການ ຍິງ 14,20%, ຊາຍ 
85,80%, ອື່ນໆ ຍິງ 2,92%, ຊາຍ 97,08%; ຕາມສະຖິຕິແລ�ວເຫັນໄດ�ວ�າຄວາມສາມາດຂອງແມ�ຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງການ 
ກູ�ຢືມນັ້ນຍັງຕ�� ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງອຸດສາຫະ�� ແຕ�ຈະກວມສ�ວນຫຼາຍໃນຂະແໜງການຄ�າ ແລະ ຂະແໜງການ 
ອື່ນໆ ກ�ຍັງຕ��ກວ�າເພດຊາຍ.

3.6. ການສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ�ານເສດຖະກິດ

 ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໃຫ�ຄວາມສ�າຄັນວຽກງານຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຂອງແມ�ຍິງຈາກໄພພິບັດ 
ໂດຍການບັນເທົາທຸກແກ�ແມ�ຍິງທີ່ປະສົບເຄາະຮ�າຍຈາກໄພພິບັດ, ຜູ�ທຸກຍາກ, ຜູ�ດ�ອຍໂອກາດ ໂດຍໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອ 
ສົງເຄາະເປັນເຄື່ອງອຸປະໂພກ-ບ�ລິໂພກປະເພດຕ�າງໆ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າກິນ, ອາຫານແຫ�ງ, ນ�້າດື່ມ, ເຄື່ອງໃຊ�ຄົວເຮືອນ, ເຄື່ອງ 
ນອນ, ເຄື່ອງນຸ�ງຫົ່ມ ແລະ ເງິນສົດ ມີປະຊາຊົນຜູ�ປະສົບໄພ��ມະຊາດ ແລະ ຜູ�ດ�ອຍໂອກາດ ໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ��ນວນ 
1.386.794 ຄົນ, ຍິງ 537.096 ຄົນ, ຊາຍ 849.698 ຄົນ; ພ�ອມນັ້ນ ກ�່ໄດ�ສ�າງຕັ້ງກອງທຶນຄຸ�ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນເມືອງ 
ໄດ� 1 ເມືອງ, ກອງທຶນແບ�ໄດ� 799 ຄອບຄົວ ມີ 1.106 ໂຕ, ສະໜອງອຸປະກອນການເຕືອນໄພ ໃຫ� 12 ບ�ານ, ສ�າງຊົນ 
ລະປະທານ 3 ແຫ�ງ ຊຶ່ງສາມາດສະໜອງນ�້າໃຫ�ເນື້ອທີ່ທ�າການຜະລິດ 22,6 ເຮັກຕາ ມີຜູ�ໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງ ໝົດ 

56.115 ຄົນ, ຍິງ 22.740 ຄົນ, ຊາຍ 33.375 ຄົນ

3.7. ການຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຈາກໄພພິບັດ
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 ສົ່ງເສີມແມ�ຍິງ ແລະ ຊາຍ ພາຍຫຼັງໄພພິບັດ ດ�ານວຽກງານພັດທະນາສີມືແຮງງານ (ກິດຈະກ�າສົ່ງເສີມຊີວິດການ 
ເປັນຢູ�ຂອງຊຸມຊົນ) ຢູ� ເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື, ໂດຍໄດ�ຝຶກອົບຮົມສີມືແຮງງານ ��ນວນ 247 ຄົນ, ຍິງ 147 
ຄົນ ໃນ 7 ສາຂາອາຊີບ. 
 ໂຄສະນາເຜີຍແຜ� ການກະກຽມຄວາມພ�ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ ແລະ ທົບທວນແຜນຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງໄພພິ 
ບັດຂັ້ນບ�ານ, ເຜີຍແຜ�ໂຄງການທົດລອງການສ�າງລະບົບເຕືອນໄພ ຜ�ານເຄື່ອຂ�າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໃຫ�ຄະນະກ�າມະ 
ການປ�ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດຂັ້ນບ�ານ ມີແມ�ຍິງເຂົ້າຮ�ວມທັງໝົດຈ�ານວນ 485 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 1.042 ຄົນ.

         ເອົາໃຈໃສ�ເຜີຍແຜ�ຂ�ມູ້ນຜົນສ�າຫລວດລະດັບຊາດ ກ�ຽວກັບກັບຄວາມຮຸນແຮງໃນ 2 ຫົວຂ�້ ໃຫ�ບັນດາຜູ� 
ສ�າງນະໂຍບາຍ, ນິຕິ��, ຍຸດທະສາດ ຂອງ ຄກມດ ແຕ�ລະຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ຕ�າງໆ ໃຫ�ຮັບຮູ�ຂ�້ມູນດັ່ງກ�າວ, 
ໂດຍຜົນ��ຫຼວດລະດັບຊາດກ�ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ໃນຫົວຂ�້ທິ 1 “ສຸຂະພາບ ແລະ ປະສົບການຊີວິດຂອງແມ� 
ຍິງ” ຢູ� ສປປ ລາວ ປີ 2014 ນັ້ນໄດ�ຊີ້ໃຫ�ເຫັນວ�າ: ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງຈາກຜົວ ຫຼື ຄູ�ຮັກໃນຊ�ວງຊີວິດຂອງ 
ແມ�ຍິງທີ່ມີຄູ�ຮັກ: ທາງດ�ານຮ�າງກາຍ ແມ�ນ 11,6%; ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 7,2%, ອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນ 
ກຸ�ມໄວໜຸ�ມອາຍຸລະຫວ�າງ 15-19 ປ ີແມ�ນ 12,9%; ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ�ານຈິດໃຈ ຫຼ ືຄວາມຮູ�ສຶກແມ�ນປະເພດຄວາມ 
ຮຸນແຮງທີ່ແມ�ຍິງພົບພ�້ເປັນປົກກະຕິ, ອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງທາງດ�ານຈິດໃຈແມ�ນ 26,2%; ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງດ�ານ 
ຮ�າງກາຍ ແລະ  ທາງເພດ ກວມເຖິງ 15,3%. ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງເຊິ່ງຜູ�ກະ��ບ�່ແມ�ນຄູ�ຮັກແຕ�ອາຍຸ 15 ປີ ທາງຮ�າງ 
ກາຍກວມອັດຕາ 4,2%; ທາງເພດ 5,3%. ຜົນສ�າຫລວດຫົວຂ�້ທີ 2:  “ຄາດຄະເນຄ�າໃຊ�ຈ�າຍຊັບພະຍາກອນທີ່��ເປັນ 
ຂອງຫລາຍພາກສ�ວນ��ລັບໃຫ�ບ�ລິການຊ�ວຍເຫຼືອແມ�ຍິງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນ ສປປ ລາວ” ເຫັນວ�າຄ�າ 
ໃຊ�ຈ�າຍທີ່ຕ�ອງການໃນໄລຍະ 2015-2017 ຂະແໜງການທີ່ຕ�ອງລົງທຶນໃສ�ແມ�ນ: ບ�ລິການສາຍດ�ວນ 24 ຊມ, ສູນໃຫ� 
ການຊ�ວຍເຫຼືອຈຸດດຽວ (ສຸຂະພາບ), ບ�ານພັກສຸກເສີນ, ບ�ລິການໃຫ���ປຶກສາ ແມ�ນເທົ່າກັບ 669.942 ໂດລາສະຫະລັດ 
ເທົ່າກັບ 0,25% ຂອງ GDP.
         ພ�ອມນັ້ນ, ຍັງໄດ�ໂຄສະນາປູກຈິດສ�ານຶກ ໃນທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ�ໃນທົ່ວສັງຄົມປັບປ�ຽນທັດສະນະຄະຕິ ທີ່ເປັນ 
ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ, ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ເປັນການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ທັງການລະເມີດ ແລະ ການ 
ບັ່ນທອນ ສິດທິມະນຸດ ແລະ ເສລີພາບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງແມ�ຍິງ ກ�ຄືການກະ��ທີ່ຜິດຕ�່ກົດໝາຍ, ຊຶ່ງການໂຄສະນານັ້ນໄດ� 
��ເນີນໃນທາງກ�ວາງ ແລະ ທາງເລິກ ດ�ວຍວິທີການຫຼາຍຮູບແບບ ເປັນຕົ້ນ: 
         -   ຢູ�ໃນສະຖານການສຶກສາ: ໄດ�ສ�າງຄູ�ຝຶກອົບຮົມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃຫ�ແກ�ໄວໜຸ�ມນັກຮຽນຊັ້ນມັດ 
ທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ� ແກ�ຫົວໜ�າຂະແໜງ, ຫົວໜ�າໜ�ວຍງານ ແລະ ນັກຮຽນ ທີ່ຕາງໜ�າຈາກ 4 

ແຂວງຄື: ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ອຸດົມໄຊ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫົວພັນ. 
         -   ໃນຊຸມຊົນ: ໄດ�ສ�າງຄູ�ມືການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການປ�ອງກັນ ແລະ ແກ�ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ ແມ�ຍິງ 
ແລະ ເດັກ ພ�ອມທັງຝຶກອົບຮົມໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ ແລະ ຜູ�ຊາຍ ທີ່ເປັນຕົວແທນຢູ�ໃນບ�ານໃຫ�ຮັບຮູ� ແລະ ເຂົ້າໃຈຕ�່ບັນ 
ຫາດັ່ງກ�າວເພື່ອເປັນກະບອກສຽງໃນການປ�ອງກັນ ແລະ ການຊ�ວຍເຫຼືອຜູ�ທີ່ຢູ�ໃນກຸ�ມສ�ຽງ ແລະ ຜູ�ທີ່ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກ 
ບັນຫາດັ່ງກ�າວ.
         -   ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ກັບສະມາຊິກ ສະມາຄົມນັກຂ�າວລາວ ໃນການໃຫ�ຄວາມຮູ� ແລະ ການຂຽນຂ�າວ 
ເພື່ອໂຄສະນາ ແລະ ປຸກລະດົມສັງຄົມ ຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມຈາກໂທລະພາບ, ວິທະຍຸກະ 
ຈາຍສຽງແຫ�ງຊາດ ແລະ ໜັງສືພິມ ທັງໝົດ 60 ເທື່ອຄົນ. ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ�ຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ, ບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງ ໃນພະນັກງານພະແນກຖະແຫຼງຂ�າວ-ວັດທະນະ�� ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ 
ໂດຍສະເພາະນັກຈັດລາຍການຊຸມຊົນ ໃນ 03 ແຂວງ ພາກໃຕ� ຄື: ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື.
         -   ໂຄສະນາເຜີຍແຜ� ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ 
ໃຫ�ພະນັກງານຍຸຕິ��, ເຈົ້າໜ�າທີ່��ຫຼວດ, ໄອຍະການ ແລະ ຄະນະສານ ເພື່ອໃຫ�ເຂົ້າໃຈຢ�າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ��ໃຊ�ກົດ 

4. ແຜນງານທີ 4: ການຕ�ານ ແລະ ສະກັດກ້ັນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ
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ໝາຍດັງກ�າວເຂົ້າໃນການໄກ�ເກ�ຍ, ການສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ການພິຈາລະນາຄະດີທີ່ຕິດພັນການການໃຊ�ຄວາມຮຸນ 
ແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ.
         ສ�າງຂະບວນການລະນຶກວັນສາກົນເພື່ອລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ 25 ພະຈິກ: ໂຄສະນາ ແລະ ປູກຈິດ�� 
ນຶກໃນທົ່ວສັງຄົມ ໄດ�ປະຕິບັດຄຽງຄູ�ໄປກັບການສ�າງຂະບວນການເພື່ອລະນຶກວັນສາກົນເພື່ອລຶບລ�າງການໃຊ�ຄວາມຮຸນ 
ແຮງ ຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ 25 ພະຈິກ ຂອງທຸກໆ ປີ ໂດຍເນັ້ນໃສ�ການເຜີຍແຜ�ເອກະສານ ແລະ ກິດຈະ��ປຸກລະດົມ 
ມວນຊົນເປັນຕົ້ນ: ທ�ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກສານເຖິງປວງຊົນລາວທັງຊາດ ຜ�ານໂທລະ 
ພາບ, ວິທະຍຸ, ໜັງສື, ສື່ອອນໄລ ແລະ ໂທລະໂຄ�ງປະ��ບ�ານ. ຈັດຕັ້ງພິທີ ແລະ ເຜີຍແຜ�ເອກະສານກ�ຽວກັບການຕ�ານ 
ການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ຈັດກິດຈະ��ຍ�າງເພື່ອສຸຂະພາບ, ເຕັ້ນອອກ��ລັງກາຍ, ຖີບລົດຖີບ; ຈັດ 
ການແຂ�ງຂັນປະກວດ ວີດີໂອສັ້ນ, ໂຄສະນາສັ້ນ ແລະ ບົດຄວາມສັ້ນ ໃນຫົວຂ�້ ເພື່ອຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນ 
ຖານທາງເພດຕ�່ແມ�ຍິງ ຕິດພັນກັບການແຜ�ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 1 ຄັ້ງ. ຍ�ອງຍ� ຄກມດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 
ແລະ  ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃຈການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ 
ແລະ ເດັກຍິງ ລວມທັງໝົດ 120 ຄັ້ງ ມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງໝົດ 32.250 ທ�ານ, ຍິງ 22.575 ທ�ານ ຊາຍ 9.675 ທ�ານ. 
ຜະລິດວີດີໂອ, ສິ່ງພິມ, ຖົງ  ເພື່ອໂຄສະນາຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນສາກົນຕ�ານການໃຊ� 
ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງໃນແຕ�ລະປີ.
         ສ�າງຂະບວນການຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ຕິດພັນກັບ ການສ�າງຄອບຄົວ, ບ�ານ ແລະ ເມືອງ ປະຕິບັດສິດສະ 
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເດັກ ແລະ ປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ: ໂດຍເຊື່ອມເອົາວຽກ 
ດັ່ງກ�າວເຂົ້າໃນ��ລັດວ�າດ�ວຍ ມາດຕະຖານການພັດທະນາ ແລະ ພົ້ນທຸກ ໄລຍະ 2016-2020 ພ�ອມທັງສ�າງເອກະສານ 
ຄູ�ມືໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຄອບຄົວ, ບ�ານ ແລະ ເມືອງດັ່ງກ�າວ; ຜ�ານການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດໄລຍະ 4 ປີ 
ສາມາດປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເດັກ ແລະ ປາສະຈາກການໃຊ�ຄວາມ ຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ 
ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ ໄດ� ຄອບຄົວ 95,22%, ບ�ານ 89,05% ແລະ ເມືອງ 66,89%.

         ແກ�ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ: ໃຫ�ເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການດ�ານສຸຂະພາບ ດ�ວຍການສ�າງຕັ້ງໜ�ວຍງານຊ�ວຍເຫລືອ 
ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຢູ�ໂຮງໝ�ສູນກາງ 07 ແຫ�ງຄື: ໂຮງໝ�ມະໂຫສົດ, ມິດຕະພາບ, ເສດຖາທິລາດ, ແມ� 
ແລະ ເດັກເກີດໃໝ�, ໂຮງໝ� 103 (ກະຊວງປ�ອງກັນປະເທດ) ແລະ ໂຮງໝ� 05 ເມສາ (ກະຊວງ ປ�ອງກັນຄວາມສະ 
ຫງ�ບ). ແກ�ໄຂໃຫ�ເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການດ�ານສັງຄົມ ດ�ວຍການ ບ�ລິການໃຫ�ບ�ລິການໃຫ�ຄ�າປຶກສາທາງໂທລະສັບ ແລະ 
ເຊິ່ງໜ�າ ຈ�ານວນ 166 ແຫ�ງ ໃນ 17 ແຂວງ 1 ນະຄອນຫລວງ 148 ເມືອງ ແລະ ຜ�ານສາຍດ�ວນ 1362; ສະໜອງສະ 
ຖານທີ່ພັກເຊົາຊົ່ວຄາວ: ໃນການສະໜອງໃຫ�ແກ�ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ທີ່ເປັນຂອງລັດຖະບານມີ��ນວນ 02 ແຫ�ງຄື: ສູນໃຫ� 
��ປຶກສາ ແລະ ປົກປ�ອງແມ�ຍິງ-ເດັກນ�ອຍ ແລະ ສູນຮັບຕ�ອນຊົ່ວຄາວ ແຂວງ ຫຼວງນ��ທາ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີສູນຂອງອົງ 
ການຈັດຕັ້ງສາກົນ ��ນວນ 3 ສູນຄື: ສູນຂອງອົງການບ�ານຈຸດສຸມສາກົນ ຢູ�ແຂວງ ��ປາສັກ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ແລະ ສູນບ�ານແສງສະຫວ�າງ ຢູ�ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ; ມີການຊ�ວຍເຫລືອ ແລະ ເບິ່ງແຍງເດັກທີ່ຕິດຕາມມາ��ຜູ�ຖືກ 
ເຄາະຮ�າຍ, ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການສົ່ງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍກັບຄືນສູ�ສັງຄົມ.
         ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພ�ືອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ 5 ປີ 
ຄັ້ງທີ II (2021-2025):  ໄດ�ຖືກຮ�າງ��ເລັດໂດຍ ຄະນະ��ມາທິການແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມກ�າວຫນ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ 
ແມ�-ເດັກ ຮ�ວມກັບ ຄກມດ ບັນດາຂະແຫນງການ/ທ�ອງຖິ່ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ, ອົງການ 
ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ທຸກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດດັ່ງກ�າວໄດ�ຖືກຮັບຮອງທາງດ�ານຫລັກ 
ການໃນກອງປະຊຸມລັດຖະບານປະ��ເດືອນສິງຫາ 2021. ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພ�ືອປ�ອງກັນ ແລະລືບລ�າງຄວາມ 
ຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2021-2025)  ໄດ�ສະຫລຸບຕີລາຄາໝາກຜົນ��ເລັດໃນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລືບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ 
ຕ�່ເດັກ ຄັ້ງທ ີ I (2014-2020) ລວມທັງຕີລາຄາ ຂ�້ຄົງຄ�າງ ສິ່ງທ�າທາຍ ແລະບົດຮຽນທ�ີຖອດຖອນໄດ� ໃນໄລຍະຜ�ານມາ; 
ແລະໄດ�ສືບຕ�່��ນົດທິດທາງເຄື່ອນໄຫວໃນຕ�່ຫນ�າຂອງແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດໄລຍະ 2021-2025 ເຊິ່ງໄດ�ແບ�ງອອກ 
ເປັນສອງວຽກໃຫຍ�ຄືແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດໄລຍະ 2014-2020 ຜ�ານມາ ຄື:
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         -   ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພ�ອືປ�ອງກັນ ແລະ ລືບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�ແ່ມ�ຍິງ 5 ປີ ຄ້ັງທີ II (2021-2025): 
ໄດ���ນົດເອົາ 3 ແຜນງານ ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງໃນການປົກປ�ອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບ��ຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ 
ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ ແນໃສ���ກັດທຸກຮູບການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ຍົກສູງຖານະບົດບາດ, ກຽດສັກ 
ສີແມ�ຍິງ ແລະເດັກຍິງ, ເພື່ອສ�າງສັງຄົມ ຊຸມຊົນ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ປະຕິບັດສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ປາສະຈາກຄວາມ 
ຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານທາງເພດ ປະກອບສ�ວນສ�າງສັງຄົມໃຫ�ມີຄວາມສະຫງ�ບ, ສາມັກຄີປອງດອງ, ຍຸຕິ�� ແລະ ສີວິໄລ, 
ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ�າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.
         -   ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລືບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ II (2021-2025): 

ປະກອບມີ 4 ແຜນງານ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອຫລຸດຜ�ອນການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່່ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍີງ ໃນ ສປປ ລາວ 
ໂດຍຜ�ານການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ການປະສານງານຂອງຫລາຍຂະແໜງການ ໂດຍມີການປ�ອງກັນ ແລະ ແກ�ໄຂທີ່ 
ດີ ແນໃສ�ຄວາມຮຸນແຮງໃນໂຮງຮຽນ ແລະຄວາມຮຸນແຮງທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ.

          ດ�ານກົງຈັກການຈັດຕ້ັງ: ໃນປີ 2016 ເພື່ອເປັນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດໃຫ�ກະທັດຮັດ ຕາມທິດທາງ 
ຂອງພັກ-ລັດ, ຈຶ່ງໄດ�ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສິດທິເດັກ ໂດຍການ 
ໂຮມເອົາ ຄະນະ��ມາທິການເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງແຫ�ງຊາດ ແລະ ຄະນະ��ມາທິການ ເພື່ອແມ� ແລະ ເດັກແຫ�ງ 
ຊາດ ເຂົ້າເປັນຄະນະດຽວ ແລະ ຍົກຍ�າຍຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ຈາກຫ�ອງວ�າການ��ນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ 
ໄປສັງກັດຢູ� ສູນກາງສະຫະພັນແມ�ຍິງລາວ, ປັດຈຸບັນກົງຈັກດັ່ງກ�າວໄດ�ປັບປຸງ��ເລັດແຕ�ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ�ອງຖິ່ນຄື:

-   

- 

 
-   

-   

-   

ຂັ້ນສູນກາງ ເອີ້ນຊື່: ຄະນະ��ມາທິການແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ (ຄຊກມດ) ເປັນ 
ການຈັດຕັ້ງທີ່ບ�່ປະ��ການຂອງລັດຖະບານ ໂດຍມີທ�ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປະທານ, ມີປະທານສູນກາງສະ 
ຫະພັນແມ�ຍິງລາວເປັນຮອງປະທານຜູ�ປະ��ການ ແລະ ມີຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ທີ່ເປັນເສນາທິການໃຫ� 
ຄະນະ��ມາທິການແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ, ຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ມີທີ່ 
ຕັ້ງຢູ�ສູນກາງສະຫະພັນແມ�ຍິງລາວ.

ໃນຂ້ັນກະຊວງ/ອົງການ ເອ້ີນຊ່ື: ຄະນະ��ມາທິການເພ່ືອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ ກະຊວງ/ອົງການ 
ໂດຍມີທ�ານຮອງລັດຖະມົນຕີ/ຮອງປະທານ ເປັນປະທານ ແລະ ມີເສນາທິການຊ�ວຍວຽກ ເອີ້ນວ�າ ພະແນກ ຄກມດ 

ສັງກັດ ຢູ�ຫ�ອງການກະຊວງ; ປັດຈຸບັນ ໄດ�ສ�າງຕັ້ງ��ເລັດແລ�ວ 18 ກະຊວງ ແລະ 16 ອົງການ (ໃນນັ້ນພະແນກ 
ຄກມດ ທີ່ ສັງກັດຢູ�ຫ�ອງການກະຊວງມີ 16 ກະຊວງ, 15 ອົງການ , ສັງກັດຢູ�ກົມຈັດຕັ້ງມ ີ2 ກະຊວງ ແລະ 1 ອົງການ 
ໃນຂັ້ນແຂວງ ເອີ້ນຊື່: ຄະນະ��ມາທິການເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ ແຂວງ ໂດຍມີທ�ານຮອງ 
ເຈົ້າແຂວງເປັນປະທານ ແລະ ມີເສນາທິການຊ�ວຍວຽກ ເອີ້ນວ�າ ຂະແໜງ ຄກມດ ສັງກັດຢູ�ສະຫະພັນແມ�ຍິງແຂວງ; 
ປະຈຸບັນນີ້ແມ�ນສາມາດສ�າງຕັ້ງໄດ� 16 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງ (ແຂວງໄຊສົມບູນຍັງບ�່ທັນໄດ�ມີການສ�າງຕັ້ງ).
ໃນຂັ້ນເມືອງ ເອີ້ນຊື່: ຄະນະ��ມາທິການເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ ເມືອງ ໂດຍມີທ�ານ 
ຮອງເຈົ້າເມືອງ ເປັນປະທານ ແລະ ມີເສນາທິການຊ�ວຍວຽກຄື: ໜ�ວຍງານ ຄກມດ ສັງກັດຢູ�ສະຫະພັນແມ�ຍິງເມືອງ; 
ປະຈຸບັນແມ�ນສ�າງຕັ້ງ 145 ເມືອງ, 3 ນະຄອນ.
ໃນຂັ້ນບ�ານມີຄະນະບ�ານ 1 ທ�ານ ເປັນຜູ�ປະສານງານວຽກຄວາມກ�າວໜ�າແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ

          ດ�ານບຸກຄະລາກອນ: ບຸກຄະລາກອນທີິ່ເຮັດວຽກຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກໃນຂອບເຂດ 
ທົ່ວປະເທດປະຈຸບັນມີ 3.460 ຄົນ ເປັນຍິງ 1.133 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 2.150 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ຄກມດ: ມີ 3.107 ຄົນ ເປັນຍິງ 
2.823 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 284 ຄົນ. , ພະແນກ/ຂະແໜງ/ໜ�ວຍງານ ຄກມດ ມີ 297 ຄົນ ເປັນຍິງ 284 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 
13 ຄົນ ແລະ ຜູ�ປະສານງານຂັ້ນບ�ານ ມີ 4.834 ຄົນ.

5.        ແຜນງານທີ 5: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດທ່ີເຮັດວຽກສ່ົງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າ
          ຂອງແມ�ຍິງ
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          ສົນທິສັນຍາ ວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບແບບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ຖືກຮັບຮອງໂດຍອົງການສະຫະປະຊາ ຊາດ 
ໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 1979 ໃນກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍ�ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສະໄຫມ 34/180, ມີ 
ຜົນບັງຄັບໃຊ� 03 ກັນຍາ 1981, ເປັນສົນທິສັນຍາສາກົນວ�າດ�ວຍສິດທິມະນຸດຂອງແມ�ຍິງ ເພື່ອປົກປ�ອງສິດທິ ຂອງແມ� 
ຍິງ ແລະ ຄວາມຕ�ອງການຂອງບັນດາປະເທດຕ�າງໆໃນການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ທັງໃນພາກລັດ, ພາກເອ 
ກະຊົນ ແລະ ສ�ວນຕົວໃນດ�ານຕ�າງໆເປັນຕົ້ນ: ດ�ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທ�າ-ສັງຄົມ. ພາຍຫຼັງການໃຫ�ສັດ 
ຕະຍາບັນແລ�ວ, ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ກາຍເປັນນິຕິ��ທາງດ�ານກົດໝາຍທີ່ລັດ 
ພາຄີ ມີພັນທະຕ�ອງປະຕິບັດຕາມແຕ�ລະມາດຕາຂອງສົນທິສັນຍາ ໂດຍປະຕິບັດຕາມ 03 ຫຼັກການ ຄື:(1) ຫຼັກການ 
ຄວາມສະເໜີພາບ, (2) ຫຼັກການບ�່ຈ�າແນກ ແລະ (3) ພັນທະຂອງລັດພາຄີ.
          ລັດຖະບານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ຮັບຮອງເອົາສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ 
(ຊີດ�) ໃນປີ 1981 ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ�ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ�ຄືການສະຫ�ບລາຍງານການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງຕ�່ສົນທິສັນຍາດັ່ງກ�າວເປັນບົດລາຍງານປະ��ແຕ�ລະໄລຍະສົ່ງໃຫ�ຄະນະ��ມະການຊີດ�ຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ລວມມີ��ນວນ 03  ສະບັບ. ບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດສະບັບປະ��ໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ກ�ຽວກັບການ 
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�ແ່ມ�ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ໄດ�ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດ 
ໃຊ�ຕາມດ�າລັດຂອງລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 55/ລບ, ລົງວັນ 18 ກຸມພາ 2016 ແລະ ໄດ���ສົ່ງໃຫ�ຄະນະ��ມະການ 
ຊີດ�ສາກົນ ໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ 2017; ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລັດຖະບານ:
          -   ໄດ�ຮັບຄ�າຖາມເພີ່ມເຕີມ (List of Issues) ໃນ ເດືອນມີນາ 2018 ຈ�ານວນ 20 ຂ�້. ລັດຖະບານ ແຫ�ງ 
ສປປລາວ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ�ນ ຄຊກມດ ໄດ�ຕອບ��ຖາມເພີ່ມເຕີມສົ່ງໃຫ� ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນທີ 
19 ມິຖຸນາ 2018.
          -   ລັດຖະບານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ�ນ ຄຊກມດ ໄດ�ເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມພິຈາລະນາ 
ບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດປະ��ໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບ

          ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ: ເພື່ອເປັນການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານໃຫ�ກົງຈັກຊ�ວຍວຽກ 
ແຕ�ຂັ້້ນສູນກາງຮອດຂັ້້ນທ�ອງຖິ່ນນັ້ນ, ຄຊກມດ, ຄກມດ ກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງໄດ�ຈັດຕັ້ງ 
ກອງປະຊຸມຄົບຄະນະຂອງຄະນະກ�າມາທິການຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ ຂັ້ນຂອງຕົນຂຶ້ນໃນທຸກໆປີ 
ເພ່ືອຕີລາຄາຄືນການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຜ�ານມາ ແລະ ວາງທິດທາງແຜນການໃນຕ�ໜ່�າເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ�ວຽກງານຄວາມ 
ສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ມີຄວາມສອດຄ�ອງ 
ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງແຕ�ລະທ�ອງຖິ່ນໃນແຕ�ລະໄລຍະ. ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດ 
ໃຫ�ພະນັກງານແຜນການ, ການເງິນ ແລະ ຄກມດ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງມີຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງໝົດ 170 ຄົນ 
ຍິງ 105 ຄົນ ແລະ ຊາຍ 65 ຄົນ ຜ�ານການຝຶກອົບຮົມເຮັດໃຫ�ຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມເຂົ້າໃຈຫຼາຍຂຶ້ນຕ�່ກັບວຽກງານການສ�າງແຜນ 
ການ ແລະ ງ�ບປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສາມາດນ�າໄປໃຊ�ເຂົ້າໃນການວາງແຜນການ ແລະ ງ�ບປະມານ 
ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ. ແນະນ�າການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວິໄສທັດຮອດປ ີ2030, ແຜນຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດ 
ແລະ ແຜນດ�າເນີນງານເພື່ອຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ. ການ��ໃຊ�ຄູ�ມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອບການຕິດຕາມກວດກາ 
ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປ ີຄັ້ງທີ III ປ ີ(2016-2020) ໃຫ�ບັນດາ 
ຄກມດ ທຸກຂັ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ; ບົດປະກອບ 
ຄ�າເຫັນມ�ວນທ�າຍຂອງຄະນະກ�າມະການຊີດ� ຕ�່ບົດລາຍງານປະຈ�າໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນ 
ຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງໃຫ� ຄກມດ ກະຊວງ, ອົງການແລະ ແຂວງ.

6.  ແຜນງານທີ 6:  ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຮ�ວມມືກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ

8    ຂ�້ມູນປະ��ປີ 2020
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ການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນວາລະທີ 71, ລະຫວ�າງວັນທີ 22 ຕຸລາ - 9 

ພະຈິກ 2018 (2 ພະຈິກ 2018), ທີ່ ນະຄອນເຊີແນວ ປະເທດສະວິດ.
          -   ໄດ�ຮັບບົດປະກອບ��ເຫັນມ�ວນທ�າຍ ຂອງຄະນະ��ມະການຊີດ� ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ�່ບົດລາຍ 
ງານແຫ�ງຊາດ ປະຈ�າໄລຍະທີ 8-9 ຂອງ ສປປ ລາວ ຈ�ານວນ 61 ຂ�້ ໃນວັນທີ 14 ພະຈິກ 2018

          -   ສ�າເລັດ ບົດລາຍງານຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບົດປະກອບຄ�າເຫັນມ�ວນທ�າຍ  ໃນ 03 ຫົວຂ�້: ການສຶກ 
ສາຂອງແມ�ຍິງ, ສຸຂະພາບຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�ຍິງຊົນນະບົດ ສ່ົງໃຫ�ຄະນະ��ມະການຊີດ� ໃນທ�າຍປີ 2020 ແລະ ໄດ�ຮັບ 
ການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ໃນວັນທີ 8 ທັນວາ 2020.

          ພາຍຫລັງທີ່ ສ�າເລັດການເຂົ້າຮ�ວມພິຈາລະນາບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດປະ��ໄລຍະ 8 ແລະ 9 ໃນທ�າຍປີ 2018, 
ຄຊກມດ, ບັນດາ ຄກມດ ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນຮ�ວມກັບຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ຈັດ 
ຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເປັນຕົ້ນ: ລັດຖະບານໄດ�ອອກແຈ�ງການ 475/ຫສນຍ, ລົງວັນທີ 18 ມີນາ 2019 ໃຫ�ບັນດາຂະແໜງ 
ການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກບຸລິມະສິດ ແລະ ເລັ່ງດ�ວນ ທີ່ຢູ�ໃນບົດປະກອບຄ�າເຫັນມ�ວນທ�າຍຂອງຄະນະ 
��ມະການຊີດ� ຕ�່ບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດປະ��ໄລຍະທີ 8 ແລະ 9. ແປບົດປະກອບຄ�າເຫັນມ�ວນທ�າຍດັ່ງກ�າວ ຈາກພາສາ 
ອັງກິດ ເປັນພາສາລາວ; ຈັດພິມເຜີຍແຜ�ປຶ້ມ ບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດ ປະ��ໄລຍະທີ 8-9 ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບແບບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ປຶ້ມບົດປະກອບຄ�າເຫັນມ�ວນ 
ທ�າຍ ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດໃນເຫລັ້ມດຽວ; ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ� ແລະ ແນະນ�າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບົດ 
ປະກອບຄ�າເຫັນມ�ວນທ�າຍ ຄຽງຄູ�ກັບການເຜີຍແຜ�ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ໃຫ� 
ບັນດາກະຊວງ, ອົງການ, ບັນດາແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ແລະ ບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ. ບັນດາ ຄກມດ ຂະແໜງການ 
ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ໄດ�ມີການເຊື່ອມເອົາບັນດາຂ�້ສະເໜີແນະ��ດັ່ງກ�າວ ເຂົ້າໃນແຜນການຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ 
ຕົນ ໂດຍສະເພາະແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ແລະ ປະຈ�າປີ ກ�ຄືໂຄງການ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກ�າແຕ�ລະໄລຍະ.
          ການເຂົ້າຮ�ວມກອງປະຊຸມຄະນະກ�າມະການເພື່ອສະຖານະພາບຂອງແມ�ຍິງ (Commission of the Status of 

Women ) ໃນແຕ�ລະສະໄໝເຊິ່ງຈະມີຫົວຂ�້ບຸລິມະສິດທີ່ໄດ���ນົດຮ�ວມກັນເພື່ອປຶກສາຫາລືເປັນຕົ້ນ: ສະໄໝທີ 60: 
ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແມ�ຍິງໂດຍເຊື່ອມໃສ�ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ສະໄໝທີ 61: ການສ�າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງທາງດ�ານເສດຖະກິດໃນແມ�ຍິງໃນໂລກແຫ�ງການປ�ຽນແປງ ; ສະໄໝທີ 62: ສິ່ງທ�າທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ 
ໃນການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແມ�ຍິງໃນຊົນນະບົດ ; ສະໄໝທີ 63: ລະບົບ 
ການປົກປ�ອງທາງສັງຄົມເພືື່ອເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການສາທາລະນະ ແລະ ພື້ນຖານໂຄງລ�າງທີ່ຍືນຍົງເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ 
ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ; ໃນການເຂົ້າຮ�ວມນັ້ນເປັນການລາຍງານຄວາມຄືບໜ�າ ແລະ 
ຮ�ວມກັນປຶກສາຫາລືແຜນການໃນຕ�່ໜ�າແຕ�ລະປີຂອງຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ ໃນລະດັບພາກພື້ນ 
ແລະ ລະດັບໂລກ; ພ�ອມດຽວກັນນັ້ນກ�ໄດ�ເຜີຍແຜ� ແລະ ແນະນ�າການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ເນື້ອໃນມະຕິຕົກລົງຂອງ 
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ�າວເຊື່ອມສານເຂົ້າໃນແຜນການຂອງ ສປປ ລາວ ກ�ຄືຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ. 
          ຜັນຂະຫຍາຍ ບັນດາຕົວຊີ້ບອກຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະເປົ້າໝາຍທີ 5: ບັນລຸ 
ຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ ແລະ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມໂຕະມົນໃນແຕ�ລະປີ 
ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນແຜນວຽກຂອງ ຄະນະ��ມາທິການແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມກ�າວ 
ໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ ພ�ອມທັງແນະ�� ຊຸກຍູ�ບັນດາຂະແໜງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

9   ສະບັບທີ 1 (ກວມເອົາ 5 ໄລຍະ): ບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດສະບັບປະ��ໄລຍະທີ 1,2,3,4 ແລະ 5 ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ
                                         ວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງໃນ ສປປ ລາວ
   ສະບັບທີ 2 (ກວມເອົາ 2 ໄລຍະ): ບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດສະບັບປະ��ໄລຍະທີ 6 ແລະ 7 ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍ
                                         ການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງໃນ ສປປ ລາວ 
   ສະບັບທີ 3 (ກວມເອົາ 2 ໄລຍະ): ບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດສະບັບປະ��ໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍ
                                         ການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງໃນ ສປປ ລາວ
10   Follow-up Concluding Observations Procudure 
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         1)   ພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຍາມໃດກ�ໄດ�ມີນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍໃນການສົ່ງເສີມ 
ຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ�າງທຸກຮູບແບບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ຊຶ່ງ��ນົດໄວ�ໃນ 
ມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຂອງພັກ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ�ລະໄລຍະ ລວມທັງ ລັດຖະ��ມະນູນ, 
ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິ��ຕ�າງໆ ເປັນບ�ອນອີງໃຫ� ຄຊກມດ ແລະ ຄກມດ ແຕ�ລະຂັ້ນໃນການປະຕິບັດໜ�າທີ່ຂອງຕົນ.
         2)   ໄດ�ຮັບການເອົາໃຈໃສ�ຊ້ີນ�າຢ�າງເປັນປະ�� ຈາກກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນ 
ປະທານ ຄຊກມດ, ຮັບການຊີ້��-��ພາຢ�າງໃກ�ຊິດຕິດແທດ ແລະ ເປັນປົກກະຕິຕ�ເນື່ອງຈາກ��ມະການສູນກາງພັກ, 
ປະທານສູນກາງສະຫະພັນແມ�ຍິງລາວ ທັງເປັນຮອງປະທານ ຄຊກມດ ຜູ�ປະ��ການ  ກ�ຄືຈາກບັນດາຄະນະປະທານ/�� 
ມະການໃນ ຄຊກມດ ໃນຂະບວນການກ�ານົດແຜນງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ, ກິດຈະ�� ແລະ ງ�ບປະມານ ໃນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ�າງ 
ທຸກຮູບແບບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງຢ�າງຖືກຕ�ອງ, ສອດຄ�ອງ ເຮັດໃຫ�ວຽກງານດັ່ງກ�າວໄດ�ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດ��ເລັດຜົນຢ�າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
         3)   ໄດ�ເອົາໃຈໃສ� ອອກແຮງເຄື່ອນໄຫວ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ� ແລະ ປູກຈິດສ�ານຶກ ດ�ວຍຫລາຍຮູບການໃຫ�ທຸກ 
ພາກສ�ວນການຈັດຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ລວມທັງມວນຊົນໃຫ�ຮັບຮູ� ແລະ ເຂົ້າໃຈຕ�່ບັນດາແຜນດ�າເນີນງານ, ສົນ 
ທິສັນຍາສາກົນ, ນິຕິກ�າຕ�າງໆທີ່ກ�ຽວກັບການພັດທະນາຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ, ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ການລຶບລ�າງທຸກຮູບແບບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ.

III. ຕີລາຄາດ�ານດີ, ຂ�ຄົ້ງຄ�າງ ແລະ ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ�
1. ຕີລາຄາດ�ານດີ.

         1)   ການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ເສນາທິການຊ�ວຍວຽກຂອງ ຄຊກມດ ແລະ ຄກມດ ຢູ�ບາງຂະແໜງການ 
ແລະ ທ�ອງຖິ່ນຍັງບ�່ທັນສອດຄ�ອງ ສົ່ງຜົນໃຫ�ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງ 
ແມ�ຍິງ, ຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ບ�່ສາມາດ��ເນີນໄດ�ເປັນປົກກະຕິຕ�່ເນື່ອງ 
ແລະ ບ�່ສາມາດສະຫ�ບຕີລາຄາສະພາບຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍໃນຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນຕົນໄດ�ຢ�າງຊັດເຈນ.
         2)   ຄະນະພັກ, ຄະນະ��ບາງບ�ອນຍັງບ�ທັ່ນໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຢ�າງຕ້ັງໜ�າໃນການຊ້ີ��-��ພາວຽກງານສ່ົງເສີມຄວາມ 
ກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ, ຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ.
         3)   ຄວາມຮັບຮູ� ແລະ ເຂົ້າໃຈຂອງພະນັກງານ ຄກມດ ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ��ນວນຫນື່ງ ທີ່ເຮັດວຽກ 
ໃນການຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ�, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ຍັງບ�່ທັນເປັນເອກະ 
ພາບ, ຍັງບ�່ທັນໄດ�ຕັ້ງຫນ�າຄົ້ນຄວ�າເຊື່ອມຊຶມ��ແໜ�ນຢ�າງເລິກເຊິ່ງແນວທາງນະໂບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ແຜນງານ, ໂຄງການ 
ແລະ ກິດຈະ��ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານດັ່ງກ�າວ.
         4)   ຍ�ອນສະພາບລວມຂອງປະເທດເຮົາ ມີຄວາມຫຍຸ�ງຍາກ ທາງດ�ານການເງິນ-ເງິນຕາ, ສະພາບຂອງໄພ��ມະ 
ຊາດ-ນ��ຖ�ວມ, ການລະບາດຂອງພະຍາດລະບາດຕາມລະດູການ ແລະ ພະຍາດອັກເສບປອດເຊື້ອຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ� 
(COVID-19) ສົ່ງຜົນກະທົບ ໃຫ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ຖືກແກ�ຍາວ ແລະ ບ�່ສາມາດຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດໃຫ���ເລັດໄດ�ຕາມເປົ້າ ໝາຍ��ນວນໜື່ງ.

2. ຕີລາຄາຂ�ຄົ້ງຄ�າງ

11   CSW60: Women’s Empowerment and the link to Sustainable Development, 2016
12   CSW61: Women’s Economic Empowerment in the Changing of Work, 2017
13   CSW62: Challenges and Opportunities in Achieving Gender Equality and the Empowerment of Rural 

                     Women and Girls,2018
14   Social Protection, Public Services, Infrastructure 11-22 Murch 2019
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         1)   ການເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ��ແໜ�ນພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ�າທີ່ຂອງ ຄກມດ ແຕ�ລະຂັ້ນຢ�າງເລິກເຊິ່ງຈະເຮັດ 
ໃຫ�ການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ. ໃນຂະແໜງ 
ການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶ້ນ.
         2)   ການຫັນລົງຮາກຖານ ແລະ ການໂຄສະນາປູກຈິດ��ນຶກໃຫ�ທຸກພາກສ�ວນ ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ພາກວິ 
ສາຫະກິດ, ພາກທຸລະກິດ ເອກະຊົນ ແລະ ບຸກຄົນໃນທົ່ວສັງຄົມ  ດ�ວຍຫຼາຍຮູບການ/ວິທີການ ແລະ ໃນຫຼາຍລະດັບ 
ໃຫ�ກວ�າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງ ແມ�ນມີຄວາມ��ຄັນ ແລະ ��ເປັນຢ�າງຍິ່ງທ�ີຕ�ອງໄດ�ສືບຕ�່��ເນີນຢ�າງເປັນລະບົບຕ�່ເນື່ອງ 
ໃນການຊຸກຍູ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ 
ແນໃສ�ຍົກສູງສິດທິແລະບົດບາດຂອງແມ�ຍິງ ເພື່ອກ�າວໄປສູ�ການສ�າງຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍອັນແທ�ຈິງ.
         3)   ການ��ນົດຂອບວຽກຈຸດສຸມທີ່ຊັດເຈນ, ຈະແຈ�ງ ແລະ ການສະໜອງງ�ບປະມານຢ�າງເໝາະສົມ ລວມທັງ 
ການເອົາໃຈໃສ�ແນະ��, ຊຸກຍູ�, ຕິດຕາມ, ກວດກາປະເມີນຜົນ, ສະຫ�ບລາຍງານ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງ 
ປະຕິບັດຢ�າງເປັນປົກກະຕິ ຈະຊ�ວຍໃຫ�ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸຈຸດໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍສູ�ຊົນໄດ�ຢ�າງມີປະສິດທິຜົນ.
         4)   ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ�ພະນັກງານທີ່ຄຸ�ມຄອງ ວຽກງານຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບ 
ລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ໂດຍເລີ່ມຈາກ ການ��ແໜ�ນທັດສະນະຂອງພັກ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດຕ�່ 
ກັບບັນຫາດັ່ງກ�າວຍັງແມ�ນຄວາມຕ�ອງການອັນຮີບດ�ວນ, ຄ�ຽງຄູ�ກັບ ການ��ລຸງກ�່ສ�າງ ແລະ ຍົກລະດັບດ�ານວິຊາການທີ່ 
ຕິດພັນກັບປະເດັນພາວະຜູ���, ກົດໝາຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ກ�ຽວພັນ ແລະ ການບ�ລິຫານຈັດການຄຸ�ມຄອງວຽກ 
ງານຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍໃຫ�ມີຄຸນນະພາບໃໝ�ຕາມຫຼັກການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການບ�່��ແນກ ແລະ ການປະ 
ຕິບັດພັນທະຂອງລັດພາຄີ.
         5)   ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍົກສູງຄວາມເປັນເຈົ້າການໃຫ�ແກ�ພະນັກງານຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊດມດ 
ແລະ ຄກມດ ທຸກຂັ້ນ ໃນການຍາດແຍ�ງເອົາການສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາເຂົ້າ 
ໃນວຽກງານການສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ, ຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກ 
ຕ�່ແມ�ຍິງ.
         6)   ໂດຍສອດຄ�ອງແນວທາງການຕ�າງປະເທດຂອງພັກເຮົາ, ການສືບຕ�່ລະດົມການຊ�ວຍເຫລືອດ�ານທຶນຮອນ, 
ດ�ານເຕັກນິກ ແລະ ດ�ານວິຊາການ ຢ�າງມີການເລືອກເຟັ້ນຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຍຸດທະສາດ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນ 
ມິດໃນພາກພືຶ້ນ ແລະ ໃນໂລກ ລວມທັງຈາກບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງບ�່ສັງກັດລັດ 
ຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາຄວາມກ�າວໜ�າຂອງ 
ແມ�ຍິງ, ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ຍັງແມ�ນຄວາມຕ�ອງການ 
ແລະ ສິ່ງຈ�າເປັນເພື່ອປະກອບສ�ວນເຮັດໃຫ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ມີຜົນສ�າເລັດ.

3. ບົດຮຽນທ່ີຖອດຖອນໄດ�

5) ການພົວພັນປະສານງານ ແລະ ແລກປ�ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ�າງ ຄຊກມດ ແລະ ຄກມດ ແຕ�ລະຂັ້ນຍັງບ�່ທັນໄດ�ດີ 
ແລະ ບ�່ທັນເປັນລະບົບຕ�່ເນື່ອງ.
6) ການຫັນລົງຮາກຖານຂອງ ຄຊກມດ ແລະ ຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ຍັງບ�່ທັນເຄື່ອນໄຫວຢ�າງແຂງແຮງ 
ເພື່ອຕິດຕາມຊຸກຍຸ�, ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງໃນແຕ�ລະຂັ້ນເຊິ່ງມີຜົນມາຈາກຫຼາຍປັດໃຈ.
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          ການລາຍງານຄວາມຄືບຫນ�າ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຖະແຫລງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກ່ິງ +25 ໄດ� 
ຖືກທົບທວນໃນກອງປະຊຸມປະ��ປີ ແລະ ປະ�� 5 ປີ ຂອງຄະນະ��ມາທິການເພ່ືອສະຖານະພາບຂອງແມ�ຍິງ. ຜ�ານການ 
ສະຫລຸບສັງລວມບົດລາຍງານຂອງ ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ລະດັບໂລກ ໄດ�ຢັ້ງຢືນຄືນເຖິງຄວາມຄືບຫນ�າ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ບັນດາຜົນ��ເລັດ, ສິ່ງທ�າທາຍ ແລະ ບັນດາປະເດັນ/ຫົວຂ�້ບູລິມະສິດຂອງບັນດາປະເທດໃນ 
ພາກພືື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ທີ່ຈະສືບຕ�່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຊຸມປິຕ�່ຫນ�າ. ຄວາມຮັບຮູ� ແລະ ເຂົ້າໃຈຕ�່ກັບບັນດາຜົນ��ເລັດ 
ແລະ ສິ່ງທ�າທາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫລງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25 ແມ�ນມີຄວາມ��ຄັນຖ�າ 
ພວກເຮົາຢາກບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນຊຸມປີຕ�່ຫນ�າ. ບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ມີຄວາມ��ຄັນຕ�່ກັບ 
ທຸກຄົນ: ຍິງ, ຊາຍ, ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ເພື່ອໃຫ�ເຂົາເຈົ້າໄດ�ຮັບຮູ� ເຂົ້າໃຈ ແລະ��ໃຊ�ສິດທິຂັ້ນພື້ນຖານຂອງຕົນຢ�າງ 
ເຕັມປ�ຽມໃນການ��ລົງຊີວິດຢ�າງເທົ່າທຽມ ແລະ ມີກຽດສັກສີໃນສັງຄົມ, ຊຸມຊົນ ແລະ ຄອບຄົວ. 
          ໃນປີ 2021 ກອງປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກ  ໄດ�ພິມເຜີຍແຜ� ບົດລາຍງານຄວາມແຕກໂຕນດ�ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
ໃນທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງບົດລາຍງານດັ່ງກ�າວ ໄດ�ຈັດອັນດັບຄວາມເທົ່າທຽມດ�ານບົດບາດຍິງຊາຍປະ��ປີ 2021, ໃນນັ້ນ ສາທາ 
ລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຖືກຈັດຢູ�ໃນອັນດັບທີ 37 ຂອງໂລກ ແລະ ອັນດັບທີ 2 ຂອງບັນດາປະເທດ 
ອາຊຽນ. ການຈັດອັນດັບນັ້ນເປັນການຢັ້ງຢືນໃຫ�ເຫັນຢ�າງຊັດເຈນວ�າ ສປປ ລາວເຮົາກ�່ແມ�ນປະເທດຫນື່ງ ທີ່ໄດ�ເອົາໃຈ 
ໃສ�ໃນການ��ເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວຫນ�າຂອງແມ�ຍີງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງໄດ�ຢ�າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໂດຍສະເພາະແມ�ນການປະຕິບັດ 
ພັນທະຂອງລັດພາຄີຂອງ ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ, ຖະແຫລງການ ແລະ ແຜນປະ 
ຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25 ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນອື່ນໆ ລວມທັງເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະ 
ເພາະເປົ້າຫມາຍທີ 5 ທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ.  

         ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແມ�ນບັນຫາລວມຂອງຊາດທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານແຫ�ງ ສປປ ລາວ ຍາມໃດກ�ໃຫ� 
ຄວາມ��ຄັນ ແລະ ມີແນວທາງນະໂຍບາຍອັນຖືກຕ�ອງ ແລະ ສອດຄ�ອງຢ�າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ ຕ�່ບັນຫາດັ່ງກ�າວ. 
ໃນໄລຍະຜ�ານມາ ສູນກາງສະຫະພັນແມ�ຍິງລາວ ແລະ ຄະນະ��ມາທິການແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງແມ�ນ 
ສອງກົນໄກລະດັບຊາດຕົ້ນຕ� ທີ່ເຮັດໜ�າທີ່ໃນການຂັບເຄື່ອນ ແລະ ��ເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງກ�າວ ເຮັດໃຫ� 
ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດ�ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນຂົງເຂດການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ການປ�ອງກັນ 
ແລະ ການລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງແລະເດັກຍິງໄດ�ໃນລະດັບດີສົມຄວນ ເປັນຕົ້ນ ການສ�າງກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ທີ່ຖືກຮັບຮອງໂດຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມສະພາແຫ�ງຊາດ ເລກທີ 32/ສພຊ, ລົງວັນທີ 28 

ພະຈິກ 2019 ແລະ ປະກາດໃຊ�ໂດຍລັດຖະ��ລັດຂອງປະທານປະເທດ ສປປ ລາວ ເລກທີ 029/ປປທ ລົງວັນທີ 09

ພາກທີສອງ:  ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພ່ືອຄວາມສະເໝີພາບ 
                   ຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄ້ັງທີ IV (2021-2025)

I. ສະພາບແວດລ�ອມ ພາກພ້ືນ, ສາກົນ ແລະ ພາຍໃນ
1. ສະພາບແວດລ�ອມ ພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ

2. ສະພາບແວດລ�ອມພາຍໃນ

15  Commission on the Status of Women (CSW)
16  The World Economic Forum 2021
17  The Global Gender Gap Report 2021
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ມັງກອນ 2020; ການຊຸກຍູ�ສະໜັບສະໜູນບັນດາກິດຈະ��ຕ�າງໆ ທີ່ເລັ່ງໃສ�ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດຮອດປີ 
2030, ຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ (2016-2025), ຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດເພື່ອແມ�ແລະເດັກ 
(2016 -2025) ລວມທັງແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ລຶບລ�າງຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມ 
ຮຸນແຮງຕ�່ເດັກ. ຄວາມບ�່ສະເໝີພາບຕົ້ນຕ�ມີສາເຫດມາຈາກແມ�ຍິງມີຄວາມຈ�າກັດໃນການມີສ�ວນຮ�ວມຕັດສິນບັນຫາ, 
ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຈ�າເປັນຕ�ອງໄດ�ເອົາໃຈໃສ���ພາຊຸກຍູ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງແມ�ຍິງໃນການ 
ຄຸ�ມຄອງ ��ພາທຸກຂັ້ນ; ການສ�າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ໂອກາດໃນການ��ລົງຊີວິດໃຫ�ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, 
ສາທາ ລະນະສຸກ, ການມີວຽກເຮັດງານ��ຢ�າງສະເໝີພາບ, ການເຂົ້າເຖິງການຈ�າງງານເພດຍິງ, ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ�ແມ�ຍິງດ�ານເສດຖະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດຫ�າງໄກສອກຫຼີກ, ການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ 
ແລະ ທີ່ດິນເພື່ອ��ການຜະລິດເພື່ອໃຫ�ຍິງ ແລະ ຊາຍ ໄດ�ປະກອບສ�ວນ ແລະ ໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ�າງເຕັມສ�ວນຈາກ 
ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລວມທັງການສ�າງສະພາບແວດລ�ອມໃນການເຮັດວຽກ, ການຮຽນ ແລະ ທີ່ຢູ�ອາໃສທີ່ 
ປອດໄພໃຫ�ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງປາສະຈາກການລ�ວງລະເມີດ, ຄຸກຄາມທາງເພດ ຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງແມ�ນເປົ້າ 
ໝາຍສ�າຄັນ. ການເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິ��ຢ�າງສະເຫມີພາບ, ການຮັບມືການກັບການແຜ�ລະບາດຂອງ 
ພະຍາດອັກເສບປອດເຊື້ອຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ� (COVID-19) ແລະ ການກຽມພ�ອມຮັບມືກັບໄພພິບັດ, ການປ�ຽນ 
ແປງຂອງສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ດິນຟ�າອາກາດ.

         ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ການພັດທະນາສິດສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ລວມທັງຢຸດຕິທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງໃນທຸກ 
ຂົງເຂດວຽກງານ, ຮັບປະກັນໃຫ�ແມ�ຍິງ ໄດ�ເຂົ້າຮ�ວມຢ�າງເຕັມສ�ວນໃນການເຄື່ອນໄຫວທາງດ�ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, 
ວັດທະນາ��-ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວ.

II. ຈຸດໝາຍລວມ ແລະ ແຜນງານ ຂອງແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ
        ເພ່ືອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 05 ປີ ຄ້ັງທີ IV (2021-2025)

1. ຈຸດໝາຍລວມ, ຕົວຊ້ີບອກ ແລະ ແຜນງານ

1.1. ຈຸດໝາຍລວມ

1.2. ທິດທາງລວມ

1)   ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງທີ່ XI ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ�ງຊາດ 
      05 ປີ ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ 10 ປີ (2016-

      2025), ນະໂຍບາຍແຫ�ງຊາດດ�ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (2019-2030).
2)   ປະຕິບັດພັນທະຂອງລັດພາຄີພາຍໃຕ�ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�ແ່ມ�ຍິງ , ບົດປະກອບ
      ຄ�າເຫັນມ�ວນທ�າຍຂອງຄະນະກ�າມະການຊີດ�  ຕ�່ບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດປະຈ�າໄລຍະທີ 8 ແລະ 9 ໃນການຈັດຕັ້ງ
      ປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ຂອງ ສປປ ລາວ; ຜັນຂະຫຍາຍຜົນໄດ�
      ຮັບໃນການທົບທວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25, ກອງປະຊຸມສາກົນ
      ກ�ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ  ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນ
      ອື່ນໆ ທີ່ກ�ຽວກັບສິດຂອງແມ�ຍິງ.
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1.3. ຄາດໝາຍສູ�ຊົນ
1)   ປັບປຸງລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານ, ສ�າງຖານຂ�້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບ
      ລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ;

2)   ສ�າງເງື່ອນໄຂ ເພື່ອຊຸກຍູ�ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນຂ�າວສານ ກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບ
      ລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ຂອງທຸກພາກສ�ວນອົງການການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ພາກທຸລະ
      ກິດເອກະຊົນ, ບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ ມວນຊົນ.

3)   ເອົາໃຈໃສ�ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ� ກົງຈັກການຈັດຕ້ັງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນທ�ຮັີບຜິດຊອບວຽກງານຄວາມສະເໝີ
      ພາບຍິງ-ຊາຍ ຕາມ 5 ວິທີການທີ່ໄດ���ນົດໃນກົດຫມາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຄື:
                     ການປູກຈິດ��ນຶກກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
                     ການບ�່ໃຫ�ມີການ��ແນກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
                     ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝິພາບຍິງ-ຊາຍ
                     ການຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
                     ການ��ໃຊ�ສະຖິຕິແຍກເພດຍິງ-ຊາຍ

4)   ສົ່ງເສີມການ��ໃຊ� IT ເພື່ອເພີ່ມທະວີການຄຸ�ມຄອງ, ການປະສານງານ ແລະ ການຕິດຕາມ ຂອງບັນດາຂະແຫນງ
      ການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ເພື່ອສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຢ�າງເປັນລະບົບ ໃນ
      ທົ່ວປະເທດ.

5)   ແມ�ຍິງໃນຕ�າແໜ�ງຄຸ�ມຄອງນ�າພາ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາ ໃນອົງການຈັດຕ້ັງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕ້ັງມະຫາຊົນ
      ໃນຂັ້ນຕ�າງໆ ມີຈ�ານວນເພີ່ມຂຶ້ນສະເລ�ຍ 25-30%;

6)   ສະມາຊິກສະພາແຫ�ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາປະຊາຊົນແຂວງ ກວມ 30% ຂຶ້ນໄປ.

7)   ເຮັດໃຫ�ຊີວິດການເປັນຢູ�ຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງດີຂຶ້ນສາມາດຫ�ດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກຂັ້ນພື້ນຖານ ແລະ ມີ
      ການດ�າລົງຊີວິດທີ່ປອດໄພ ໂດຍການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ�ານເສດຖະກິດ; ເພີ່ມການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການ
      ທີ່ມີຄຸນນະພາບດ�ານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ການເຂົ້າເຖິງຂະບວນການຍຸຕິ
      ທ�າຢ�າງສະເຫມີພາບ, ປ�ອງກັນແລະລຶບລ�າງການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງ
      ຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ.

8)   ບົດປະກອບ��ເຫັນມ�ວນທ�າຍຂອງຄະນະ��ມະການຊີດ�ສາກົນ ຕ�ບົ່ດລາຍງານແຫ�ງຊາດປະ��ໄລຍະທີ 10 ກ�ຽວ
      ກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແ່ມ�ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ໄດ�ຮັບການ
      ຜັນຂະຫຍາຍ 50%.

9)   ບົດລາຍງານຄວາມຄືບຫນ�າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຖະແຫລງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25 ໃນ 
      ສປປ ລາວ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໄດ�ຮັບການເຜີຍແຜ�ກວມ 60%.

10)  ຄກມດ ��ເອົາແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ໄປ
       ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ�ໄດ� 80% ຂອງ ຄກມດ ທັງຫມົດ.

11)  ສົ່ງເສີມ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ�ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ແລະ ບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາໃນວຽກງານ
       ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ.

18  Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
19  Concluding Observations of the CEDAW Committee of the United Nations
20  Beijing Declaration and Platform For Action+25 (BPFA+25)
21  Sustainable Development Goals (SDGs)
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-   ດັດສະນີການພັດທະນາຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍໃຫ�ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 0,984

-   ດັດຊະນີຄວາມບ�່ສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃຫ�ຫລຸດລົງເປັນ  0,430

-   ດັດສະນີການພັດທະນາແມ�ຍິງ ໃຫ�ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 0,675

-   ທັດສະນະຄະຕິ, ຄ�ານິຍົມ ກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ມີການເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 50% ທຽບໃສ�ຜູ�ທີ່ຖືກ
    ��ພາດທັງໝົດ.

1.4. ແຜນງານ
         ເພື່ອບັນລຸຈຸດໝາຍລວມກ�ຄືບັນດາຄາດໝາຍສູ�ຊົນທີ່ກ�າວມາຂ�າງຕົ້ນ, ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະ
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ໄດ���ນົດ 4 ແຜນງານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື:
   1)    ແຜນງານ 1:   ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ�, ປູກຈິດ��ນຶກ ແລະ ການພັດທະນາລະບົບຖານຂ�້ມູນຂ�າວສານ.
   2) ແຜນງານ 2:  ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ�າງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
   3) ແຜນງານ 3:  ການທົບທວນ, ປັບປຸງ ແລະ ສ�າງ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິ�� ແລະ ການປະຕິບັດພັນທະຕ�່
                         ສົນທິສັນຍາ ແລະ ຖະແຫຼງການຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນກ�ຽວກັບສິດທິຂອງແມ�ຍິງ ທີ ສປປ 
                         ລາວ ເປັນພາຄີ
   4) ແຜນງານ 4:  ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຄຸ�ມຄອງວຽກຄວາມສະເໝີ
                         ພາບຍິງ-ຊາຍ.

80% ຂອງການນ�າພັກ-ລັດແຕ�ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ�ອງຖິ່ນ, ນັກກົດໝາຍ (ຜູ�ທີ່ເຮັດວຽກຕິດພັນກັບຄວາມສະ 
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ), ຜູ�ນ�າຊຸມຊົນ, ອ�ານາດການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນແຕ�ລະຂັ້ນໄດ�ຮັບຮູ� ແລະ ເຂົ້າໃຈ ຄວາມສະ 
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ,  ຫລັກການເຄື່ອນໄຫວຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ວຽກ 
ງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�່ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການຄຸ�ມ 
ຄອງ ແລະ ກວດກາວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສາມາດ��ໃຊ�ຄວາມຮູ�ດັ່ງກ�າວເຂົ້າໃນການປະ 
ຕິບັດ ໜ�າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

80% ຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ�ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສາພາປະຊາຊົນແຂວງ ຮັບຮູ�  ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມ 
ສະເໝີພາບຍີງ-ຊາຍ, ຫລັກການເຄື່ອນໄຫວຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ວຽກ 
ງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�່ວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການ 
ຕິດຕາມ ກວດກາ ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.

70% ຂອງພະນັກງານຂອງແຕ�ລະພາກສ�ວນ ເຂົ້າໃຈ ຄວາມຫມາຍ��ຄັນຂອງຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ລວມ 
ທັງ ບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິ�� ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນທ�ີກ�ຽວພັນ.

-

-

-

2.      ບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມ, ຄາດໝາຍ ແລະ ວຽກຈຸດສຸມ ທ່ີຈະບັນລຸແຜນງານຕ�າງໆ

2.1.    ແຜນງານ 1:  ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ�, ປູກຈິດ��ນຶກ ແລະ ການພັດທະນາຖານຂ�ມູ້ນ
                          ຂ�າວສານ 

2.1.1.  ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1.1:  ໂຄສະນາເຜີຍແຜ�, ໃຫ�ຂ�ມູ້ນຂ�າວສານ ແລະ ປູກຈິດ��ນຶກໃນ
         ທ່ົວສັງຄົມໃຫ�ຮັບຮູ�ເຂ້ົາໃຈເລິກເຊ່ິງ ແລະ ໃຫ�ຄວາມ��ຄັນໃນການມີສ�ວນຮ�ວມປະຕິ
         ບັດວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

•     ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກ
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ຜະລິດສື່ໂຄສະນາຕ�າງໆ ກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຊັ່ນ: ໂປສເຕີ, ແຜ�ນພັບ, ສະປອດໂຄສະນາ, 
ບົດຄວາມຕ�າງໆ, ລະຄອນ ແລະ ບົດເພັງ ຜ�ານ ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ, ໜັງສືພິມ ແລະ ສື່ອອນລາຍຕ�າງໆ.

ຈັດຕັ້ງເຊື່ອມຊຶມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ�ຄັ້ງທີ່ XI ຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ�ງຊາດ 05 ປີ 
ຄັ້ງທີ IX (2021-2025) ທ�ີຕິດພັນກັບການສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວຫນ�າຂອງແມ�ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 

ແລະ ການລືບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ; ຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 10 ປ ີ

(2016-2025), ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພ່ືອຄວາມສະເໝີພາບ 
ຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ລວມທັງບັນດານິຕິກ�າສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນທ�ີກ�ຽວພັນກັບສິດທິແມ�ຍິງ.

ໂດຍຮ�ວມສ�າງບົດຂ�າວ, ບົດ��ພາດ, ບົດວຽກດີຄົນເດັ່ນ ແລະ ບົດຄວາມຕ�າງໆ ລວມທັງສັງລວມການເຄຶ່ອນ 
ໄຫວວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລືບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງໃນຂັ້ນຂອງຕົນໃນ 
ແຕ�ລະໄລຍະ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ� ຜ�ານຫນັງສືພິມ, ວາລະສານ, ວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ແລະ ກະບອກສຽງແມ� 
ຍິງລາວໃນແຕ�ລະໄຕມາດ.

ຈັດເວທີສົນທະນາ/ປະຖະກະຖາ ຫຼື ��ມະນາຮ�ວມກັບສະມາຊິກສະພາແຫ�ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາ 
ຊົນແຂວງ ໃຫ�ໄດ�ຢ�າງຫນ�ອຍປີລະ 01 ຄັ້ງ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ນິຕິ��ພາຍໃນຕ�າງໆ ລວມທັງການແລກປ�ຽນ 
ຂ�້ມູນຂ�າວສານ, ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບ 
ຍີງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ.

ຊຸກຍູ�ປຸກລະດົມຜູ�ຊົງຄຸນວຸດທິ, ຜູ�ທີ່ມີບົດບາດໃນສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ��ນາດການປົກຄອງ 
ເຂົ້າຮ�ວມ ��ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ລວມທັງ 
ການປ�ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກນ�ອຍ.

ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນຂ�າວສານຢູ�ຂັ້ນຊຸມຊົນ ແລະ ສ�າງຈິດ��ນຶກໃຫ�ເພດຊາຍ ມີພຶດຕິ��ທ�ີຖືກຕ�ອງຕ�່ກັບການສົ່ງ 
ເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ, ຄວາມສະເໝີພາບຍີງ-ຊາຍ ແລະ ການລຶບລ�າງທຸກຮູບການຈ�າແນກຕ�່ແມ�ຍິງ.

ທຸກພາກສ�ວນຊູກຍູ�ການຮ�າງ ແລະ ອອກ��ລັດວ�າດ�ວຍການສ�າງຄອບຄົວວັດທະນະທ�າ, ຮ�າງດ�າລັດ ວ�າດ�ວຍ 
ການແຕ�ງກາຍ, ຮ�າງດ�າລັດວ�າດ�ວຍການຄຸ�ມຄອງວັດທະນະທ�າຢູ�ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ຮ�າງດ�າລັດຄຸ�ມຄອງພິ 
ທີກ�າທາງວັດທະນະທ�າ.

-

-

-

-

-

-

-

ເພີ່ມ��ນວນການປະກອບສ�ວນຂອງເພດຊາຍ ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃຫ�ຫລາຍຂື້ນ 
ໂດຍສະເພາະ ເຮັດໃຫ�ເພດຊາຍມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ�າງໃຫຍ�ຫລວງ ຕ�ກ່ານສ່ົງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.

60% ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ ໄດ�ຮັບຂ�້ມູນຂ�າວສານ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ 
ໂດຍສະເພາະເພດຊາຍໃຫ�ເຂົ້າໃຈຢ�າງຖືກຕ�ອງ ກ�ຽວກັບບັນຫາທ�ີພົວພັນກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ. 

ໃຫ���ເລັດບັນດານິຕິ��: ຮ�າງດ�າລັດວ�າດ�ວຍການສ�າງຄອບຄົວວັດທະນະທ�າ, ຮ�າງດ�າລັດ ວ�າດ�ວຍການແຕ�ງກາຍ, 
ຮ�າງດ�າລັດວ�າດ�ວຍການຄຸ�ມຄອງວັດທະນະທ�າຢູ�ສະຖານທີ່ສາທາລະນະ, ຮ�າງດ�າລັດຄຸ�ມຄອງພິທີກ�າທາງ ວັດທະ 
ນະທ�າ.

-

-

-

•     ວຽກຈຸດສຸມ
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80% ຂອງຂະແໜງການ ��ໃຊ� ບົດແນະ��ການເກັບຂ�້ມູນສະຖິຕິແຍກເພດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ ຊົນເຜົ່າ, 
ພູມ��ເນົາ ແລະ ຖານະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ເຂົ້າໃນການເກັບ��ຂ�້ມູນ ແລະ ລະບົບຖານຂ�້ມູນ.

-

2.1.2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 1.2:   ພັດທະນາລະບົບຂ�້ມູນຂ�າວສານ ແລະ ຖານຂ�້ມູນກ�ຽວກັບ
                                     ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ

•     ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກ

         ຂ�້ມູນຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ, ມີສະຖິຕິແຍກເພດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ 
ພູມ��ເນົາ ເປັນມາດຕະຖານທີ່ຈ�າເປັນ ເພື່ອ��ໃຊ�ວັດແທກຄວາມຄືບໜ�າດ�ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນແຕ�ລະໄລ 
ຍະ; ການ��ນົດມາດຕະຖານຂ�້ມູນຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍທີ່ມີລັກສະນະຄົບຖ�ວນ ຈະຊ�ວຍໃຫ�ຂ�້ມູນທ�ີໄດ�ມີຄວາມ 
ລະອຽດຊັດເຈນ ສົ່ງຜົນໃຫ�ການ��ນົດສ�າງນະໂຍບາຍມີຄວາມຖືກຕ�ອງສອດຄ�ອງ, ແທດຕົວຈິງ ແລະສາມາດຈັດຕັ້ງປະ 
ຕິບັດໄດ�.

ການປັບປຸງຄຸນນະພາບການເກັບ��ຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
+   ຄຊກມດ ປະສານສົມທົບກັບ ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ ຮ�ວມກັບ ສູນສະຖິຕິແຫ�ງຊາດ ສ�າງບົດ
      ແນະ��ການເກັບ��ຂ�້ມູນສະຖິຕິແຍກເພດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ຊົນເຜົ່າ, ພູມລ�າເນົາ ແລະ ຖານະເສດ
          ຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຂັ້ນລະດັບຊາດ ພ�ອມທັງສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ 
     ໃນການ��ໃຊ�ສະຖິຕິດັ່ງກ�າວ.
+   ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແຕ�ລະຂະແໜງການໃນການວິເຄາະສະຖານະພາບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 

ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
+   ປັບປຸງເວັບໄຊ ຂອງ ຄຊກມດ ແລະ ສ�າງເຟສບຸກຂອງ ຄຊກມດ ເພື່ອເປັນແຫລ�ງເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນຕ�າງໆ ທີ່ຕິດ 
     ພັນກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຢູ� ສປປ ລາວ

ການປັບປຸງສະໜອງຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

ການສ�າງລະບົບຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
+   ��ນົດຕົວຊີ້ບອກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຢູ� ສປປ ລາວ
+   ສ�າງຖານຂ�້ມູນລະດັບຊາດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
+   ປັບປຸງ ແລະ ສ�າງແບບຟອມ ແລະ ເກັບ��ຂ�້ມູນ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນແຕ�ລະຂົງເຂດເປັນຕົ້ນ: 
     ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ-ສັງຄົມ, ສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ�ານ 
     ເສດຖະກິດໃຫ�ແມ�ຍິງ ແລະ ຂົງເຂດຍຸຕິ�� ແລະ ການໝູນໃຊ�ຂ�້ມູນຂ�າວສານຈາກການຂຶ້ນທະບຽນເລກ
    ໝາຍໂທລະສັບ. 

ເພີ່ມການວິໄຈລົງເລິກຂ�້ມູນກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
+  ��ເນີນການສຶກສາກ�ຽວກັບສິດທິ, ສະຖານະພາບຂອງແມ�ຍິງ, ຂ�້ສະດວກ ແລະ ຫຍຸ�ງຍາກໃນການເຂົ້າ  
    ເຖິງການບ�ລິການຕ�າງໆ.
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ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນການເຂົ້າຮຽນຂອງນັກຮຽນ 5 ປີ ລະຫວ�າງ 0,97 ແລະ 1,03.

ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ການເຂ້ົາຮຽນຂອງເດັກ ປ.1 ທ່ີຜ�ານການສຶກສາກ�ອນໄວຮຽນ ໃຫ�ໄດ� 1,00.

ດັດຊະນີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍອັດຕາເຂ້ົາຮຽນໃໝ�ລວມຂ້ັນ ປ.5 ລະດັບຊາດ ໃຫ�ບັນລຸລະຫວ�າງ 0,97-1,03

ໃຫ�ມີແມ�ຍິງ 49%, ຈົບປະຖົມ��ລຸງ ໃຫ�ມີແມ�ຍິງ 54%, ຈົບມັດທະຍົມຕົ້ນ��ລຸງໃຫ�ມີແມ�ຍິງ 49%, 
ຈົບມັດທະຍົມປາຍ��ລຸງ ໃຫ�ມີແມ�ຍິງ 40% ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ໃຫ�ມີແມ�ຍິງ 40%.

ຈ�ານວນນັກຮຽນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮຽນໃນອາຊີວະສຶກສາ 80.000 ຄົນ ທີ່ມີຜົນການຮຽນດີ ຕາມຫຼັກສູດຂະແໜງ 
ກະສິ��, ອຸດສາຫະ�� ແລະ ບ�ລິການ ແລະ ຮຽນຈົບສາຍອາຊີວະສຶກສາ ໃນນັ້ນໃຫ�ມີແມ�ຍິງ 35%.

ຈ�ານວນນັກຮຽນທັງໝົດທີ່ເຂົ້າຮຽນການສຶກສາຊັ້ນສູງ 59,000 ຄົນ ແລະຮຽນຈົບໃນນັ້ນໃຫ�ມີແມ�ຍິງ 49%.

ຈ�ານວນນັກສຶກສາສາຍວິທະຍາສາດທ�າມະຊາດ, ວິສາວະກ�າ ແລະ ເທັກໂນໂລຊີ ທີ່ຈົບອອກຈາກ ມະຫາວິທະ 
ຍາໄລ ຫຼາຍກວ�າ 4.000 ຄົນ ໃນນັ້ນໃຫ�ມີແມ�ຍິງ 35%.

-

-

-

-

-

-

-

                                       
2.2. ແຜນງານ 2: ສ່ົງເສີມ ແລະ ສ�າງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 

2.2.1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.1: ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາເທ່ົາທຽມກັບເພດ 
                                       ຊາຍ ແລະ ເດັກຊາຍ ເພ່ືອອັດຊ�ອງຫວ�າງຄວາມແຕກໂຕນດັດ
                                       ສະນີຄວາມສະເໝີພາບໃນການສຶກສາ ແລະ ໃຫ�ແມ�ຍິງ ແລະ 

                                       ເດັກຍິງ ໄດ�ຮັບການພັດທະນາຄວາມຮູ�

•     ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກ

ຄະນະພັກ-ຄະນະນ�າ,ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນແມ�ຍິງ,ຊາວໝຸ�ມ ຕ�ອງໄດ�ເປັນເຈົ້າການໃນການໂຄສະນາ, ສຶກສາ 
ອົບຮົມໃຫ���ລັງເພດຍິງ ໃຫ�ມີຄວາມຫ�າວຫັນໃນການປະຕິບັດໜ�າທີ່ວຽກງານ ແລະ ການສຶກ ສາຄົ້ນຄວ�າເພື່ອ 
ຍົກລະດັບວິຊາການດ�ານຕ�າງໆ.

ປູກຈິດ��ນຶກໃຫ� ພ�່ແມ�, ຜູ���ຊຸມຊົນ, ຄູ ແລະ ຜູ�ບ�ລິຫານການສຶກສາ ໃຫ�ເຫັນຄວາມ��ຄັນຂອງ ການ ສຶກສາ 
ແລະ ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ

ຝືກອົບຮົມຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ໃຫ�ແກ�ຄູ ແລະ ອາຈານໃຫ�ທຸກສະຖານທີ່ການສຶກສາ ແລະ ສືບຕ�່ຈັດການ 
ຮຽນການສອນໃຫ�ແກ�ນັກຮຽນ ຂັ້ນ ອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມ, ອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ 
ກ�ຽວກັບຄວາມຮູ�ກ�ຽວຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຂະພາບຈະເລີນພັນໃຫ�ເໝາະສົມຕາມອາຍຸ.

ສືບຕ�່ຈັດການຮຽນການສອນໃຫ�ແກ� ປະຊາຊົນໃນກຸ�ມອາຍຸ 15-24 ແລະ ກຸ�ມປະຊາຊົນໃນກຸ�ມອາຍຸ 15 ຂື້ນໄປ 
ໃຫ�ທົ່ວເຖິງ

ສະໜອງນະໂຍບາຍທຶນການສຶກສາ, ຝືກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ຫ�ພັກນັກຮຽນໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງທີ່ທຸກຍາກດ�ອຍໂອ 
ກາດ ແລະ ທຶນນະໂຍບາຍໃຫ�ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ອອກໂຮງຮຽນໄດ�ຮັບການອົບຮົມວິຊາຊີບ.

ຊຸກຍູ�, ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ, ວິທີການສອນ ທີ່��ນຶງ 
ເຖິງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃຫ�ແກ�ຄູສອນວິຊາວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະ��ສາດ, ແລະ ຄະນິດ 
ສາດ” ໃນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແລະ  ການສຶກສາຊັ້ນສູງ.

ປັບປຸງສະຖານການສຶກສາ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ ໃຫ�ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ເອົາໃຈໃສ�ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 

ປັບປຸງຫຼັກສູດລົບລ�າງຄວາມບ�່ຮູ�ໜັງສື ແລະ ບ�າລຸງຊັ້ນປະຖົມລະດັບ 1, ລະດັບ 2, ລະດັບ 3.
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70% ຂອງພົນລະເມືອງ ອາຍຸ 15 ປີ ຂື້ນໄປ ໄດ�ຮັບຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ  (ລາຍງານໃຊ�ສະ 
ຖິຕິແຍກ ຍິງ-ຊາຍ).

80% ຂອງພົນລະເມືອງ ອາຍຸ 15-24 ປີ ໃນນັ້ນ 50% ແມ�ນແມ�ຍິງ ໄດ�ຮັບຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບການປ�ອງກັນ 
ການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີຢ�າງຖືກຕ�ອງ.

ອັດຕາການຕິດເຊື້ອ HIV/AIDS : 

       ກຸ�ມຍິງໜຸ�ມ-ຊາຍໜຸ�ມ ອາຍຸ 15-24 ປີ ຕ�ອງໄດ�ຮັບຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບການປ�ອງ ກັນການຕິດເຊື້ອ ເຮສໄອວີ
       ທີ່ຖືກຕ�ອງ 80% ຮອດປີ 2025 (ລາຍງານແຍກສະຖິຕິ ຍິງ-ຊາຍ) ຄວນເປັນຂ�້ມູນຜູ�ທີ່ຕິດເຊື້ອຫລຸດລົງ 
       ບ�່ແມ�ນຜູ�ມີຄວາມຮູ�.

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ�ຫລຸດລົງ ຈາກ 197/100,000 ຄົນ ເປັນ 100/100.000 ຄົນ

85% ຂອງອັດຕາເກີດລູກມີແພດຊ�ວຍຂອງກຸ�ມປະຊາກອນເປ້ົາໝາຍ ໃນປີ 2025. 

ອັດຕາປົກຄຸມປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວປວງຊົນ ໃຫ�ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 94% (ຄາດໝາຍ 2020) ມາເປັນ 96% ຂອງ 
ປະຊາກອນທັງໝົດ ໃນປີ 2025. 

ອັດຕາການຈະເລີນພັນ/ການເກີດລູກໃນໄວໝຸ�ມ ຈາກ 70% (ຄາດໝາຍ 2020) ລຸດເປັນ 65% ໃນປີ 2025.

ອັດຕາການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນການວາງແຜນຄອບຄົວຂອງປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 54,1% ໃນປີ 2017 ໃຫ�ໄດ� 
65% ໃນປີ 2025.

ອັດຕາຄຸມກ�າເນີດ ��ລັບແມ�ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນ(ທຸກວິທີ) ໃຫ�ໄດ� 70% ແລະ ຫ�ດອັດຕາຄວາມຕ�ອງການ 
ການບ�ລິການຄຸມ��ເນີດວິທີການທີ່ທັນສະໄໝແຕ�ບ�່ໄດ�ໃຊ�ການບ�ລິການໃຫ�ໄດ� 15% 

ອັດຕາຄຸມ��ເນີດວິທີທັນສະໄໝ (ແມ�ຍິງກຸ�ມອາຍຸ 15-24 ປີ ທີ່ແຕ�ງງານ ຫລື ບ�່ທັນແຕ�ງ) ໃຫ�ໄດ� 35% 

ອັດຕາຂອງຜູ�ທີ່ບ�່ວາງແຜນຄອບຄົວ (ແມ�ຍິງກຸ�ມອາຍ ຸ15-49 ປ ີທີ່ແຕ�ງງານ ຫລ ືບ�່ທັນແຕ�ງ) ຫ�ດລົງເຫຼືອ 10%

ອັດຕາ ຄຸມ��ເນີດແບບທັນສະໄໝ (ແມ�ຍິງກຸ�ມອາຍຸ 15-19 ປີ ທີ່ແຕ�ງງານ ) ໃຫ�ໄດ� 45%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.2:  ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການດ�ານສຸຂະພາບ
                                       ຢ�າງທ່ົວເຖິງ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ

•     ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກ

ສ�າງຖານຂ�້ມູນກ�ຽວກັບ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ, ມະເຮັງປາກມົດລູກ, ແມ�ຍິງ ກຸ�ມອາຍຸ 15-19 ປີ ທີ່ມີລູກຄົນ��ອິດ 
ແລະ ແມ�ຍິງທີ່ຖືກເຄາະຮ�າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໄດ�ຮັບການຊ�ວຍເຫລືອທາງດ�ານການແພດ.

-

•     ວຽກຈຸດສຸມ

ປັບປຸງ ແລະ ສ�າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ�ຫຼາກຫຼາຍ.

ສ�າງເຄື່ອງມືເກັບກ�າຂ�້ມູນຂອງກຸ�ມເປົ້າໝາຍວຽກງານການສຶກສານອກໂມງຮຽນ.

ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃຫ�ໄດ�ຮຽນວິຊາຊີບໃນຂະແໜງກະສິ��, ອຸດສາຫະ�� ແລະ ການບ�ລິການ.

-

-

-

22    ປອດໄພ ໝາຍເເຖີງ ມີຫ�ອງນ�� ແຍກຍິງຊາຍ, ມີຫ�ພັກແຍກຍິງຊາຍ ເປັນສັດສ�ວນ, ມີນ��ໃຊ�ພຽງພ�, ມີການປ�ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ມີແສງ
ສະຫວ�າງພຽງພ�, ມີສະຖານທີ ແລະ ກິດຈະ��ນອກໂມງ ທີ່ເອົາໃຈໃສ�ຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ. 
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ອັດຕາຂອງກ�າລັງແຮງງານໃນໄວອອກແຮງງານທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ເຂົ້້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ໄລຍະສັ້ນ 
ໃນເກນອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ (ລາຍງານແຍກຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ):
             ໃນຂົງເຂດກະສິ��  ເປັນແມ�ຍິງ 34% ແລະ ຜູ�ຊາຍ 66% 
             ຂົງເຂດອຸດສາຫະ��  ເປັນແມ�ຍິງ 29% ແລະ ຜູ�ຊາຍ 71% 

             ຂົງເຂດການບ�ລິການ  ເປັນແມ�ຍິງ 56% ແລະ ຜູ�ຊາຍ 44% 

ອັດຕາແຮງງານທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຜ�ານການທົດສອບ ແລະ ຢັ້ງຢືນສີມືແຮງງານ 
ຕາມມາດຕະຖານສີມືແຮງງານແຫ�ງຊາດ ໃນເກນອາຍຸ 15 ປີຂຶ້ນໄປ:
             ຂົງເຂດກະສິກ�າ ເປັນແມ�ຍິງປະມານ 36,8% ແລະ ຜູ�ຊາຍປະມານ 63,2%;

-

-

2.2.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.3:  ພັດທະນາ��ລັງແຮງງານ ແລະ ອາຊີບ ຂອງແມ�ຍິງ ໃຫ�ມີຄຸນ
                                       ນະພາບ ແລະ ສາມາດສ�າງລາຍຮັບທ່ີໝ້ັນຄົງ ແລະ ມີກຽດ
                                       ສັກສີໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ 

•     ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກ

ສືບຕ�່ໃຫ�ປິ່ນປົວສຸຂະພາບທົ່ວໄປໃຫ�ແກ�ປະຊາກອນ ໂດຍສະເພາະແມ�ຍິງ ແລະ ເກັບ��ຂ�້ມູນດ�ານການ ໃຫ�ບ�ລິ 
ການປິ່ນປົ່ວສຸຂະພາບ ແຍກເພດ, ຊົນເຜົ່າ, ອາຍຸ ແລະ ຜູ�ພິການ.

ສ�າງ ແລະ ຝືກອົບຮົມໝ���ແຍ, ຜະດຸງຄັນ, ພະຍາບານ, ໝ�ປະສູດ  ໃນການຊ�ວຍການເກີດລູກ ໂດຍສະເພາະ 
ຂັ້ນສຸກສາລາ

ເຜີຍແຜ�ຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໃຫ�ແກ�ປະຊາກອນ ອາຍຸ 15 ປີ ຂື້ນໄປ ໃຫ�ທົ່ວເຖິງ ແລະ ຜົນຕ�່ 
ສຸຂະພາບຂອງການມີລູກແຕ�ອາຍຸຍັງນ�ອຍ; ການວາງແຜນຄອບຄົວຂອງປະຊາກອນ ຢ�າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ສືບຕ�່ໃຫ� 
ບ�ລິການວາງແຜນຄອບຄົວຂອງປະຊາກອນ; ໃຫ�ຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບການປ�ອງກັນການຕິດເຊື້ອເຮສໄອວີຢ�າງຖືກ 
ຕ�ອງໃຫ�ແກ�ປະຊາກອນອາຍຸ 15-24 ປີ ຢ�າງທົ່ວເຖີງ

ສືບຕ�່ເຜີຍແຜ� ຄວາມຮູ�ໃຫ�ແມ�ຍິງໄປກວດຫາພະຍາດມະເຮັງເຕ້ົານົມ ພ�ອມທັງປັບປຸງສະຖານທີ່ ແລະ ເຄື່ອງມື 
ໃຫ�ມີການບ�ລິການກວດຫາພະຍາດມະເຮັງເຕົ້ານົມຢູ�ໂຮງໝ�ເມືອງ ແລະ ແຂວງ

ສ�າງລະບົບການເກັບ��ຂ�ມູ້ນຂອງສາທາ, ແຍກເພດ, ແຍກຊົນເຜ່ົາ, ອາຍຸ, ພູມ��ເນົາ ແລະ ຂ�ມູ້ນດ�ານສຸຂະພາບຈິດ

ເຜີຍແຜ� ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍກ�ຽວກັບການກວດທ�ອງ ແລະ ເກີດລູກບ�່ເສຍຄ�າ ຢ�າງທົ່ວເຖີງ ໂດຍສະເພາະ 
ຜູ�ຍິງໃນເຂດຫ�າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ທຸກຍາກ; ພ�ອມທັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເກີດລູກ ແລະ ປິ່ນປົວເດັກບ�່ 
ເສຍຄ�າ, ໃຫ�ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປົກຄຸມທ່ົວ ປະເທດ ໂດຍສະເພາະຜູ�ຍິງໃນເຂດຫ�າງໄກສອກຫີຼກ ແລະ ທຸກຍາກ.

ສ�າງສື່ໂຄສະນາ ໃຫ�ມີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ແທດເໝາະກັບກຸ�ມເປົ້າມໝາຍ ກ�ຽວກັບການດູແລສຸຂະພາບແມ� ແລະ 
ເດັກ, ສັກຢາກັນພະຍາດ, ວາງແຜນຄອບຄົວ, ການປ�ອງກັນການມີລູກກ�ອນໄວ, ການປ�ອງກັນການຕິດເຊື້ອທາງ 
ເພດ��ພັນ.

ເຊື່ອມສານວຽກງານຕ�ານເອດ, ທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນລະບົບການຮຽນການສອນຢູ�ໃນໂຮງຮຽນ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະສະຖາບັນການສຶກສາຕ�າງໆຂອງສາທາລະນະສຸກ.

ຄົ້ນຄ�ວາ ເພື່ອປັບປຸງ ຫລື ສ�າງກົດໝາຍ, ນິຕິກ�າໃໝ� ກ�ຽວກັບ ການຫລຸລູກ ແລະ ຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍທາງເພດ.

ເລັ່ງໃສ� ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດແຫ�ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສ�າລັບການບ�ລິການແບບເຊື່ອມສານ 
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ�, ເດັກເກີດໃໝ� ແລະ ເດັກນ�ອຍ ແລະ ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການ ແລະ ຕົວເລກ 
ຂອງຜູ�ຖືກເຄາະຮ�າຍ ເຂົ້າໃນລະບົບ (DHIS2).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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             ຂົງເຂດອຸດສາຫະກ�າ ເປັນແມ�ຍິງປະມານ 6,5% ແລະ ຜູ�ຊາຍປະມານ 93,5%;

             ຂົງເຂດການບ�ລິການ ເປັນແມ�ຍິງປະມານ 67% ແລະ ຜູ�ຊາຍ ປະມານ 33%

ອັດຕາການຈັດຫາງານຂອງກ�າລັງແຮງງານ ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ໃນກິດຈະ��ເສດຖະກິດ ໃນເກນອາຍຸ 15 

ປີຂຶ້ນໄປ (ລາຍງານ ແຍກຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ):
             ຂະແໜງກະສິ�� ເປັນຍິງ 35%  ແລະ ຊາຍ 65% 
             ຂະແໜງອຸດສາຫະ�� ເປັນຍິງ 33% ແລະ ຊາຍ 67% 
             ຂະແໜງບ�ລິການ ເປັນຍິງ 37% ແລະ ຊາຍ 63% 

ສ�າງນະໂຍບາຍຮອບດ�ານ ກ�ຽວກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ ທີ່ເອົາໃຈໃສ�ດ�ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ  
ເພື່ອປົກປ�ອງແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍຂອງລາວ ທີ່ໄປອອກແຮງງານ ຢູ�ຕ�າງປະເທດ ໃຫ�ໄດ� 1 ສະບັບ. 

ກົນໄກ ກ�ຽວກັບການແກ�ໄຂຂ�້ຂັດແຍ�ງແຮງງານ ທີ່ເອົາໃຈໃສ�ດ�ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຕ�່ແຮງງານໄວໜຸ�ມ, 
ຕ�່ກຸ�ມຄົນທີ່ດ�ອຍໂອກາດ ແລະ ຄົນພິການ ໄດ�ຮັບການປັບປຸງ ໃຫ�ມີປະສິດທິພາບ. 

-

-

-

ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃຫ�ໄດ�ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃນຂະແໜງກະສິ��, ອຸດສາຫະ��-ການຄ�າ ແລະ 
ການບ�ລິການ.

ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນການ ຈັດຕັ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ໃຫ�ຍິງ-ຊາຍທີ່ໄດ�ຮັບຄ�າຈ�າງໃນ��ແໜ�ງ 
ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຄືກັນ ໄດ�ຮັບຄ�າຈ�າງເທົ່າທຽມກັນ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ�າງ 
ຍິງ-ຊາຍ ໃນການຈ�າງງານ.

ຝຶກອົມວິຊາຊີບ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນໃຫ�ແຮງງານເຄ່ືອນຍ�າຍເພດຍິງ ແບບບ�່ຖືກຕ�ອງຕາມກົດໝາຍ  
ແລະ ແຮງງານຢູ�ໃນກຸ�ມສ�ຽງ, ດ�ອຍໂອກາດ ມີວຽກເຮັດງານ��ໃຫ�ໝັ້ນຄົງ.

ສົ່ງເສີມການແບ�ງປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ເທົ່າທຽມກັນໃນຄອບຄົວ ແລະ ອົງກອນ ລະຫວ�າງແມ�ຍິງ ແລະ 
ຜູ�ຊາຍ.

ຄົ້ນຄ�ວາ, ປັບປຸງ ແລະ ສ�າງ ພື້ນຖານໂຄງລ�າງທີ່ເໝາະສົມ ຮັບປະກັນການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງເດັກ, ແມ�ຍິງ, ກຸ�ມຄົນ 
ດ�ອຍໂອກາດ ແລະ ຄົນພິການ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງ ເພື່ອສ�າງໂອກາດວຽກເຮັດງານທ�າ, ຫ�ດຜ�ອນ 
ແຮງງານແມ�ຍິງທີ່ເຮັດວຽກຢູ�ເຮືອນ ແລະ ບ�່ໄດ�ຮັບຄ�າຈ�າງ ແລະ ໃຫ�ສາມາດ��ໃຊ�ໂດຍທຸກພາກສ�ວນ ລວມທັງ 
ຜູ�ສູງອາຍຸ.

ສະໜອງການຊ�ວຍເຫຼືອທີ່ເອົາໃຈໃສ�ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອສົ່ງກັບແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍເພດຍິງ ໂດຍ 
ໃຫ�ເຂົາເຈົ້າສາມາດກັບຄືນສູ�ສະພາບປົກກະຕິ ລວມທັງສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜອງທຶນ ໃຫ�ແຮງ 
ງານຢູ�ໃນກຸ�ມສ�ຽງ, ດ�ອຍໂອກາດ ມີວຽກເຮັດງານ�� ແລະ ລາຍໄດ�ທີ່ໝັ້ນຄົງ 

ທົບທວນ, ປັບປຸງ ນະໂຍບາຍ, ນິຕິ�� ກ�ຽວກັບ ການ��ໃຊ�ແຮງງານເພດຍິງ ແລະ ແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍເພດຍິງ 
ໂດຍໃຫ�ການປົກປ�ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການກົດຂີ່ຂູດຮີດ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອ-ຟື້ນຟູ 
ໃນກ�ລະນີມີຄວາມຮຸນແຮງເກີດຂຶ້ນກັບແຮງງານເພດຍິງ

ປັບປຸງລະບົບການແກ�ໄຂຂ�້ຂັດແຍ�ງແຮງງານໃຫ�ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ປົກປ�ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ� 
ອອກແຮງງານ ເປັນຕົ້ນແມ�ນ ແຮງງານເພດຍິງ, ແຮງງານໄວໜຸ�ມ, ຜູ�ດ�ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ�ພິການ.

-

-

-

-

-

-

-

-

•     ວຽກຈຸດສຸມ
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ອັດຕາການຈົດທະບຽນທີ່ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ຄຸ�ມຄອງໂດຍແມ�ຍິງ ທຸລະກິດຂະໝາດ ນ�ອຍ ແລະ ກາງໃນຂະແໜງ:
              ກະສິ�� ມີ 25% ໃນນັ້ນ��ເນີນໂດຍແມ�ຍິງ 15% ແລະ ຜູ�ຊາຍ 10%

              ອຸດສາຫະ�� ມີ 25% ໃນນັ້ນ��ເນີນໂດຍແມ�ຍິງ 10% ແລະ ຜູ�ຊາຍ 15%

              ການບ�ລິການ ມີ 25% ໃນນັ້ນ��ເນີນໂດຍແມ�ຍິງ 15% ແລະ ຜູ�ຊາຍ 10%

ອັດຕາລາຍໄດ�ຂອງແມ�ຍິງ ໃຫ�ບັນລຸ 5,6 ລ�ານ/ຄົນ/ປີ 

ອັດຕາຊາວກະສິກອນໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ ການປູກຝັງ ເພີ່ມຂຶ້ນ 100% ໃນນັ້ນ ແມ�ຍິງ 50%, ຜູ�ຊາຍ 
50%  ຂອງ��ນວນທີ່ໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ

ອັດຕາຊາວກະສິກອນໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ ການລ�ຽງສັດ ເພີ່ມຂຶ້ນ 100% ໃນນັ້ນ ແມ�ຍິງ 45%, 
ຜູ�ຊາຍ 65%  ຂອງ��ນວນທີ່ໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ

��ນວນຜູ�ທີ່ໄດ�ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ�ານການບ�ລິການດ�ານການເງິນ, ການເກັບພາສ ີແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບ 
ການທຸລະກິດ ��ນວນ 1,000 ຄົນ, ຍິງ 550 ຄົນ ເທົ່າກັບ 55% ແລະ ຊາຍ 30 ຄົນ ເທົ່າກັບ 45%.

ອັດຕາແມ�ຍິງຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກໄດ�ເຂົ້າເຖີງທີ່ດິນ��ມາຫາກິນໃຫ�ໄດ� 50% ຂອງຜູ�ທີ່ໄດ�ຮັບທີ່ດິນ��ມາຫາ 
ກິນທັງໝົດ

ອັດຕາແມ�ຍິງໄດ�ຮັບສິດ��ໃຊ� ແລະ ຄຸ�ມຄອງ ທີ່ດິນ ປຸກສ�າງ ແລະ ��ການຜະລິດ  ຢ�າງໜ�ອຍ 50% ຂອງຜູ�ມີ 
ສິດ��ໃຊ� ແລະ ຄຸ�ມຄອງທີ່ດິນ

-

-

-

-

-

-

-

2.2.4. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.4:  ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ�ານເສດຖະກິດ ແລະ ຫ�ດຜ�ອນ
                                      ຄວາມທຸກຍາກ

•     ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກ

-    ສ�າງນະໂຍບາຍຕ�່ແມ�ຍິງ ໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນຂອງແມ�ຍິງ ເພື່ອເປັນແຫຼ່ງທຶນໃນການ��ເນີນທຸລະກິດ
-    ປັບປຸງລະບົບຖານຂ�້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ກ�ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການທາງດ�ານການເງິນຂອງເພດຍິງ
     ເຊັ່ນ: ເງິນຝາກ (ໂດຍແຍກປະເພດເງິນຝາກ, ແຍກອາຍຸຕ�່າກວ�າ 18 ປີ ແລະ 18 ປີ ຂຶ້ນໄປ) ແລະ ເງິນກູ� 
     (ໂດຍແຍກປະເພດເງິນກູ� ແລະ ແຍກຂະແໜງການ) ເພື່ອປະກອບທຸລະກິດ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ຂະໜາດ 
     ນ�ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ໃນຂະແໜງເສດຖະກິດ
-    ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ ການຜະລິດກະສິ��ໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ
-    ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ ຫັດຖະ�� ໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ
-    ຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ ການແປຮູບຜະລິດຕະພັນກະສິ�� ໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ
-    ຝຶກອົບຮົມການບ�ລິການການເງິນ, ດ�າເນີນທຸລະກິດ, ພາສີ, ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທຸລະກິດ
-    ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແມ�ຍິງ ��ເນີນທຸລະກິດ ໂດຍການສະໜອງການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານວິຊາ
     ການ, ໃຫ���ປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ�ຽວກັບການພັດທະນາຜູ�ປະກອບການ ແລະ ການບ�ລິຫານ.
-    ສະໜອງທີ່ດິນ��ມາຫາກິນ ແລະ ທຶນ ໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງຂອງຄອບຄົວທຸກຍາກ.
-    ໂຄສະນາ ປູກຈິດ��ນຶກ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ກ�ຽວກັບສິດ��ໃຊ� ແລະ ຄຸ�ມຄອງ ທີ່ດິນ ປຸກສ�າງ ແລະ
     ��ການຜະລິດ ລວມທັງສິດໃນການສືບທອດ.  
-    ສ�າງນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບການ ເພື່ອຊຸກຍູ� ແລະ ສ�າງເງື່ອນໄຂໃນການຕີຖອຍ ສິ່ງທີ່ກີດກັ້ນການເຂົ້າຫາສິນ
     ເຊື່ອຂອງເພດຍິງໃຫ�ແທດເໝາະກັບແຕ�ລະປະເພດຂອງສະຖາບັນການເງິນ ດ�ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະ
     ການທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມ��ນວນແມ�ຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການດ�ານການເງິນ ເຊັ່ນ: ສິນ
     ເຊື່ອດອກເບ�ຍຕ�່າ ແລະ ລະບົບການທ�ອນເງິນ.

•     ວຽກຈຸດສຸມ
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ອັດຕາສ�ວນແມ�ຍິງໃນຂະແໜງການ/ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນໄດ�ເຂົ້າຮ�ວມຝຶກທັກສະດ�ານ IT ແລະ ການສຶກສາດ�ານ 
ພາວະຜູ��� ມີ��ນວນເພີ່ມຂຶ້ນ.

ອັດຕາສ�ວນແມ�ຍິງໃນຂັ້ນຊຸມຊົນໄດ�ຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບການສຶກສາດ�ານພາວະຜູ���, ຄວາມສະເໝີ 
ພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າແມ�ຍິງ ແລະ ການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງມີ��ນວນ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ອັດຕາສ�ວນແມ�ຍິງ ໃນຂະແໜງການ/ໃນຂັ້ນຊຸມຊົນປະກອບເຂົ້າໃນຄະນະ��ນາດການປົກຄອງຂັ້ນຂອງຕົນ 
ມີ��ນວນເພີ່ມຂຶ້ນ.

-

-

-

ສ�າງກິດຈະ�� ແລະໂຄງການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ�ແມ�ຍິງໂດຍການພັດທະນາທັກສະດ�ານ IT ແລະ ການ 
ສຶກສາອົບຮົມພາວະຜູ���.

ສ�າງຈຸດທົດລອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ/ກິດຈະ�� ແລ�ວຈຶ່ງຂະຫຍາຍອອກໄປສູ�ຈຸດອື່ນໆ.

ສ�າງຕົວແບບແມ�ຍິງໃນຂັ້ນຂະແໜງການ ແລະຂັ້ນຊຸມຊົນ ທີ່ມີຄວາມຮັບຮູ�ດ�ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ທ�ີຕິດພັນກັບ ພາວະຜູ���, ສາມາດ��ໃຊ� IT ໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນ ແລະ ໃນຊີວິດປະ��ວັນ.

-

-

-

2.2.5. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.5:  ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແມ�ຍິງໃນຂະແໜງການ/ໃນຂ້ັນຊຸມ
                                       ຊົນໂດຍຜ�ານການພັດທະນາທັກສະດ�ານ IT ແລະ ການອົບຮົມ
                                       ດ�ານພາວະຜູ���
•     ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກ

•     ວຽກຈຸດສຸມ

ອັດຕາຂອງແມ�ຍິງໄດ�ເຂົ້າຮ�ວມໃນການສ�າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ�ງຊາດ ແລະ ແຜນງານ ກ�ຽວ 
ກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ, ການຕອບໂຕ�ໄພພິບັດ ແລະ ການຫລຸດຜ�ອນໄພພິບັດ ໃຫ�ໄດ� 30% 

ຂອງຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງໝົດ

ອັດຕາຂອງແມ�ຍິງໃນຄະນະ��ມະການລະດັບຊາດ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ເພື່ອປ�ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄພພິບັດ 
ທາງ��ມະຊາດ ແລະ ໄພພິບັດຈາກມະນຸດສ�າງຂື້ນ ກວມເອົາ 30% ຂອງ��ແໜງຜູ���ທັງໝົດ

ອັດຕາແມ�ຍິງໄດ�ຮັບຝືກອົບຮົມກ�ຽວກັບການປ�ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ�ໄພພິບັດ��ມະຊາດ ແລະ ໄພພິບັດ 
ຈາກມະນຸດສ�າງຂຶ້ນ ກວມເອົາ 40% ຂອງຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງໝົດ 

ອັດຕາແມ�ຍິງໄດ�ຝຶກອົບຮົມໃນເຕັກໂນໂລຊີກະສິ�� ທີ່ປະຫຍັດພະລັງງານ ແລະ ແບບຍືນຍົງ ກວມເອົາ 
50% ຂອງຜູ�ເຂົ້າຮ�ວມທັງໝົດ

ອັດຕາສ�ວນ ຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໄວໜຸ�ມທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດເຂົ້າເຖິງການຊ�ວຍເຫຼືອ ເຄື່ອງ 
ໃຊ�ທີ່��ເປັນໃນຊີວິດປະ��ວັນ ເພື່ອຄວາມຢູ�ລອດ (ຖົງເຄື່ອງໃຊ�ທີ່ຈ�າເປັນເພື່ອບັນເທົາທຸກ)

-

-

-

-

-

2.2.6. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.6:  ຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຂອງຍິງ, ຊາຍ, ເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິງ 
                                        ຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ

•     ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກ
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ຊຸກຍູ� ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ�າງເງື່ອນໄຂໃຫ�ແມ�ຍິງໄດ�ບັນຈຸສັບຊ�ອນເຂົ້າໃນ��ແໜ�ງ��ພາ-ຄຸ�ມຄອງຂັ້ນຕ�າງໆ:
   •    ສະມາຊິກສະພາແຫ�ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາປະຊາຊົນແຂວງ ກວມ 30% ຂຶ້ນໄປ.
   •    ການ��ທີ່ເປັນເພດຍິງຂັ້ນສູນກາງ ກວມ 30% ຂຶ້ນໄປ.
   •    ການ��ທີ່ເປັນເພດຍິງຂັ້ນແຂວງ ກວມ 20% ຂຶ້ນໄປ.
   •    ການ��ທີ່ເປັນເພດຍິງຂັ້ນເມືອງ ກວມ 20% ຂຶ້ນໄປ.
   •    ການ��ທີ່ເປັນເພດຍິງຂັ້ນບ�ານ ກວມ 10% ຂຶ້ນໄປ.

ຜູ�ທີ່ໄດ�ຮັບການຍົກລະດັບກົດໝາຍໃຫ� ມີແມ�ຍິງ 30% ຂອງຜູ�ໄດ�ຮັບການຍົກລະດັບທັງໝົດ

ອັດຕາສ�ວນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໄດ�ຮັບການຍົກລະດັບວິຊາສະເພາະ ດ�ວຍການຝຶກອົບຮົມໄລຍະ 
ສັ້ນ ໃນນັ້ນແມ�ຍິງ 40% (ແຍກພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ)

ສູ�ຊົນໃຫ�ພະນັກງານເພດຍິງ ໄດ�ຍົກລະດັບທິດສະດີການເມືອງລະດັບຕ�າງໆເພີ່ມຂຶ້ນ 15-20% ຂຶ້ນໄປ ຂອງ 
ຜູ�ໄດ�ຮັບການຍົກລະດັບທັງໝົດ

          ການສ�າງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ�ທຸກພາກສ�ວນ ໃນການສົ່ງເສີມ ແລະ ສ�າງແມ�ຍິງມີສ�ວນຮ�ວມ 
ເຂົ້າໃນ��ແໜ�ງ��ພາຄຸ�ມຄອງແລະຕັດສິນບັນຫາແຕ�ລະຂັ້ນແມ�ນມີຄວາມ��ຄັນຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ການພັດທະນາຄວາມສາ 
ມາດ ຂອງທຸກຂະແໜງການໃນການເຊື່ອມສານເອົາ ຄາດໝາຍ ຕົວຊີ້ບອກຂອງແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະ 
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນແຜນ��ນົດສ�າງພະນັກງານເພດຍິງຂອງແຕ�ລະຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ຈຶ່ງແມ�ນອົງປະກອບ��ຄັນ ທີ່ຈະປະກອບສ�ວນໃຫ�ແຜນວຽກຈຸດສຸມນີ້ມີຜົນ��ເລັດ.

-

-

-

-

2.2.7. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.7:  ສ�າງແມ�ຍິງໃນ��ແໜ�ງ��ພາ - ຄຸ�ມຄອງໃຫ�ເພີ່ມຂຶ້ນໃນ
                                      ແຕ�ລະຂັ້ນ

•     ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກ

ເຊື່ອມສານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານການປ�ອງກັນ ແລະ 
ຕອບໂຕ�ໄພພິບັດ ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາການ ແລະ ໄພພິບັດ ແລະ ການປັບປຸງລະບົບນິເວດໃນຕົວເມືອງ 
ແລະ ຊົນນະບົດ ເຂົ້າໃນການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ  

ຊຸກຍູ�, ສົ່ງເສີມ ໃຫ�ແມ�ຍິງມີສ�ວນຮ�ວມ ເຂົ້້າໃນການກະກຽມ, ການຮັບຮອງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ກ�ຽວກັບບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານແຫ�ງຊາດກ�ຽວກັບ ການປ�ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ� ການປ�ຽນແປງ 
ດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ການຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຂອງໄພພິບັດ

ປູກຈິດ��ນຶກໃຫ�ແມ�ຍິງຮັບຮູ� ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ�ຽວກັບການປ�ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ�ໄພພິບັດ ��ມະຊາດ 
ແລະ ໄພພິບັດຈາກມະນຸດສ�າງຂື້ນ  

ປູກຈິດ��ນຶກໃຫ�ແມ�ຍິງຮັບຮູ� ແລະ ເຂົ້າໃຈ ກ�ຽວກັບວຽກງານຫ�ດຜ�ອນການປ�ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ�ວປັບ 
ຕົວເຂົ້າກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດເພື່ອແນໃສ�ຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຈາກການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ.

ແຈກຊຸດເຄື່ອງຊ�ວຍເຫຼືອ (ຖົງເຄື່ອງໃຊ�ຈ�າເປັນບັນເທົາທຸກ) ໃຫ�ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ຖືກກະທົບຈາກ 
ໂຣກລະບາດ ແລະ ໄພພິບັດຕ�າງໆ.

-

-

-

-

-

•     ວຽກຈຸດສຸມ
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��ນວນກອງປະຊຸມປະ��ປີ ແລະ ປະ�� 6 ເດືອນ ທີ່ໄດ�ຈັດຂື້ນເພື່ອຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ 
ການບັງຄັບໃຊ�ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ກ�ຄືເພື່ອຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ�� 
ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ກັບທຸກພາກສ�ວນທີ່ 
ກ�ຽວຂ�ອງ.

ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງບັນດານະໂຍບາຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ�ຽວກັບຄວາມກ�າວຫນ�າຂອງແມ�ຍີງ, 
ຄວາມສະເໝີພາບຍີງ-ຊາຍ ແລະ ການລືບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງໃນຂະແຫນງການຍຸຕິ��, ຂະ 
ແໜງ ບັງຄັບໃຊ�ກົດຫມາຍ ແລະ ຂະແໜງນິຕິບັນຍັດ ເພື່ອເພີ່ມທະວີປະສິດທິພາບແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໜັກແໜ�ນຂອງບັນດານິຕິ��ຕ�າງໆ.

ຊຸກຍູ� ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ�າງເງື່ອນໄຂໃຫ�ແມ�ຍິງໄດ�ບັນຈຸສັບຊ�ອນເຂົ້າໃນ��ແໜ�ງ��ພາ-ຄຸ�ມຄອງຂັ້ນຕ�າງໆໃນ 
ຂະແໜງຍຸຕິ��, ຂະແໜງບັງຄັບໃຊ�ກົດຫມາຍ ແລະ ຂະແໜງນິຕິບັນຍັດ ມີ��ນວນເພີ່ມຂື້ນ.

ສ�າງບົດແນະ�� ແລະ ຄູ�ມື ກ�ຽວກັບການບັງຄັບໃຊ�ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການ 
ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນຂົງເຂດຍຸຕິ��.

          ເພີ່ມທະວີການປະສານງານ ການແລກປ�ຽນຂ�້ມູນ ແລະ ການຕິດຕາມ ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນ 
ຂະແໜງການຍຸຕິ��, ຂະແໜງບັງຄັບໃຊ�ກົດຫມາຍ ແລະ ຂະແໜງນິຕິບັນຍັດ ທຸກຂັ້ນ ໃຫ�ໄດ�ຮັບການປັບປຸງດີຂື້ນ ເພື່ອ 
ຊຸກຍູ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ�ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ກ�ຄື ການຕິດຕາມການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຢ�າງມີປະສິດທິຜົນ.

-

-

-

-

2.2.8. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 2.8:  ການເຂ້ົາເຖິງຂະບວນການຍຸຕິທ�າຢ�າງສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

•     ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກ

ຊຸກຍູ�ແຕ�ລະຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ທົບທວນ, ປັບປຸງມາດຕະການທີ່ມີຢູ� ລວມທັງອອກມາດຕະການ 
ທີ່ເຫມາະສົມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ແມ�ຍິງສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ກ�າວໄປສູ���ແຫນ�ງ ຕັດສິນ��ພາ ເປັນຕົ້ນ: ການ 
��ນົດສ�າງມາດຕະການພິເສດຊົ່ວຄາວ ໃຫ�ໂກຕ�າແມ�ຍິງເຂົ້າໃນ��ແໜ�ງ��ພາ ໃນແຕ�ລະຂັ້ນ.

ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ພະນັກງານເພດຍິງ ທ່ີນອນຢູ�ໃນແຜນ��ນົດສ�າງພະນັກງານ��ພາຄຸ�ມຄອງຂອງແຕ�ລະ 
ຂະແຫນງການ ແລະ ທ�ອງຖີ່ນ ທາງດ�ານວິຊາສະເພາະ ແລະ ດ�ານລະດັບທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກຄອງ. 

ຂະແໜງການກ�ຽວຂ�ອງສ�າງຄູ�ມືຝຶກອົບຮົມກ�ຽວກັບ “ແມ�ຍິງໃນ��ແໜ�ງຄຸ�ມຄອງ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາ” ເພ່ືອ 
��ໃຊ�ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ແນະ��ໃຫ�ແກ�ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກ�່ສ�າງພະນັກງານຢູ�ຂັ້ນສູນກາງ/ 
ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ.

ສ�າງນະໂຍບາຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງການປົກຄອງ.

ປະສານສົມທົບລະຫວ�າງພາກສ�ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ພາກ 
ສວນທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານກ�່ສ�າງພັກ-ພະນັກງານ ເພື່ອຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ�ນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ 
ແລະ ຂ�້ມູນຂ�າວສານຕ�າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສົ່ງເສີມໃຫ�ແມ�ຍິງມີສ�ວນຮ�ວມ 
ຢ�າງເຕັມສ�ວນ ແລະ ໄດ�ຮັບໂອກາດຮັບ��ແໜ�ງຕັດສິນບັນຫາຂັ້ນຕ�າງໆຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ�ໃຫ�ກັບບັນດາ��ນາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນ ແລະ ປະຊາຊົນໃຫ�ທົ່ວໄປກ�ຽວກັບ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີສ�ວນຮ�ວມຢ�າງເຕັມສ�ວນຂອງແມ�ຍິງໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ.
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ຈັດກອງປະຊຸມລະດັບຊາດປະ��ປີ ເພື່ອຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ�ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ກ�ຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ- 
ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ໂດຍມີການເຂົ້າຮ�ວມຂອງບັນດາແຂວງ, ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ, ອົງ 
ການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ອື່ນໆ.

ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄູ�ຮ�ວມງານລະດັບຊາດ ແລະ ຂັ້ນທ�ອງຖິ່ນ ເພື່ອເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໝີ 
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພ່ືອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄ້ັງທີ IV (2021-2025) 
ໂດຍສະເພາະວຽກງານຈຸດສຸມທີ່ກ�ຽວພັນ ເຖິງພາລະບົດບາດຫນ�າທ� ີແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົາເຈົ້າ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ.

ສ�າງແຜນງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນຂະແໜງຍຸຕິ��, ຂະແໜງບັງຄັບໃຊ�ກົດຫມາຍ ແລະ ຂະແໜງ 
ນິຕິບັນຍັດ ແລະ ຊູກຍູ�ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍີງ-ຊາຍ ໃຫ�ໄດ�ເຊ່ືອມສານເຂ້ົາໃນແຜນການ ແລະ ງ�ບປະ 
ມານຂອງຂະແຫນງການດັ່ງກ�າວ.

ທົບທວນ, ປັບປຸງມາດຕະການທີ່ມີຢູ� ລວມທັງອອກມາດຕະການທີ່ເຫມາະສົມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ແມ�ຍິງ 
ສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ກ�າວໄປສູ���ແຫນ�ງ ຕັດສິນ��ພາຂັ້ນຕ�າງໆ.        

ສົມທົບກັບ ຂະແໜງຍຸຕິ��, ຂະແໜງບັງຄັບໃຊ�ກົດຫມາຍ ແລະ ຂະແໜງນິຕິບັນຍັດ ສ�າງແບບຟອມການ 
ລາຍງານກ�ຽວກັບການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງຊາຍ ລວມທັງ��ນົດ, ອອກແບບ ແລະ ��ໃຊ�ຂອບການ 
ຕາມປະເມີນຜົນ ໃນການເກັບ��ຂ�້ມູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ�ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໝີ 
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດດັ່ງກ�າວ.

ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ພະນັກງານ��ຫຼວດ, ໄອຍະການ, ຜູ�ພິພາກສາ, ຄະນະສານທຸກຂັ້ນ ໃນການຈັດ 
ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ�ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິ 
ບັດແຜນ��ເນີນງານດັ່ງກ�າວໃນຂະແໜງການຕົນ.

ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງສະພາແຫ�ງຊາດ ແລະ ສະພາທ�ອງຖິ່ນກ�ຽວກັບການ 
ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 
IV (2021-2025).

ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ກົນໄກ ຕິດຕາມຊຸກຍູ� ແລະ ບັງຄັບໃຊ�ກົດໝາຍ ທ່ີຕິດພັນຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ສົນທິສັນຍາຊີດ�.

ສ�າງຄວາມອາດສາມາດອັນ��ເປັນ ໃຫ�ບັນດາຜູ�ພິພາກສາ, ເຈົ້າໜ�າທີ່ບັງຄັບໃຊ�ກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະການ 
ແກ�ໄຂຂ�້ຂັດແຍ�ງຂັ້ນບ�ານ ພ�ອມທັງຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງການໃຫ���ປຶກສາ, ຄວາມຊ�ວຍເຫຼືອທາງດ�ານ 
ກົດໝາຍ ໂດຍບ�່ເສຍຄ�າ.

ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ພະນັກງານຮັບ��ຮ�ອງ-ຮ�ອງທຸກ ແລະ ແກ�ໄຂ��ຮ�ອງຟ�ອງ-ຟ�ອງທຸກ ໂດຍເອົາໃຈໃສ� 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
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ຈັດຝືກອົບຮົມກ�ຽວກັບ ການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນແຜນການ ແລະ ການສ�າງແຜນງ�ບ 
ປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ� ຂະແຫນງການ ແລະທ�ອງຖິ່ນ. 

ສ�າງຂອບຕິດຕາມກວດກາ ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫລຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.  

ທົບທວນ, ປັບປຸງມາດຕະການທີ່ມີຢູ� ລວມທັງອອກມາດຕະການທີ່ເຫມາະສົມ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ແມ�ຍິງ 
ມີສ�ວນຮ�ວມ ແລະ ກ�າວໄປສູ���ແຫນ�ງ ຕັດສິນ��ພາຂັ້ນຕ�າງໆ ໂດຍສະເພາະແມ�ນຂັ້ນບ�ານ.

ທົບທວນ ແລະ ປັບປຸງເອກະສານ ການສ�າງ ຄອບຄົວ, ບ�ານ ແລະ ເມືອງ ປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ- 
ຊາຍ, ສົ່ງເສີມການພັດທະນາເດັກ ແລະ ປາສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ ຕິດພັນກັບຂະບວນ 
ການຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ.

ທົບທວນບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕິ��ລຸ�ມກົດໝາຍຕ�າງໆ ເພື່ອໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ລາວເປັນ 
ພາຄີ ພ�ອມທັງປະເມີນຜົນກະທົບດ�ານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອເປັນບ�ອນອີງໃນການປັບປຸງທາງດ�ານ 
ກົດໝາຍ ແລະ ສ�າງກົດໝາຍໃໝ�.

-

-

-

-

-

•     ວຽກຈຸດສຸມ

2.3.    ແຜນງານ 3:  ການທົບທວນ, ປັບປຸງ, ສ�າງບັນດານິຕິກ�າ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຕ�ສົ່ນທິ
                           ສັນຍາ ແລະ ຖະແຫຼງການຂອງສາກົນ ແລະ ພາກພ້ືນກ�ຽວກັບສິດທິ
                           ຂອງແມ�ຍິງ ທີ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ

2.3.1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3.1:  ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິ��ຕ�າງໆທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມສະ
                                        ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

ບັນດາຂະແໜງການໄດ�ເຊ່ືອມເອົາວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂ້ົາໃນແຜນພັດທະນາ 5 ປີ ຂອງຂະແໜງ 
ການຕົນໄດ� 80% ແລະ ສາມາດສ�າງເປັນແຜນງານສະເພາະໄດ� 60% ຂອງບັນດາ ຂະແໜງການທັງໝົດ 
ພ�ອມທັງໄດ�ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ບັນດາທ�ອງຖິ່ນໄດ�ເຊື່ອມເອົາວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 
ປີ ຂອງທ�ອງຖິ່ນ ຕົນໄດ� 40% ແລະ ສາມາດສ�າງເປັນແຜນງານສະເພາະໄດ� 60% ຂອງບັນດາທ�ອງຖິ່ນທັງ 
ໝົດ ພ�ອມທັງໄດ�ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ບັນດາກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການໄດ�ມີການປັບປຸງ ໂດຍເຊື່ອມສານວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນ 
ບັນດາກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ໃຫ�ໄດ� 30% ຂອງກົດໝາຍທີ່ມີການປັບປຸງ.

ບັນດານິຕິ��ລຸ�ມກົດໝາຍຂອງຂະແໜງການໄດ�ຮັບການປັບປຸງ ໂດຍເຊື່ອມວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ- 
ຊາຍ ເຂົ້າກວມ 50% ຂອງບັນດາຂະແໜງ ແລະ ນິຕິ��ສະເພາະວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໄດ�ຮັບການ 
ສ�າງຂ້ຶນ ກວມ 50% ຕາມ��ແນະ��ຂອງຄະນະ��ມະການ ສົນທິສັນຍາ ສາກົນວ�າ ດ�ວຍ ການ ລົບ ລ�າງ ທຸກ ຮູບ  
ການ ຈ�າ ແນ ກຕ� ່ແມ�ຍິງ (ຊີດ� ສາກົນ).

ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໄດ�ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນລ ຸ80% ຂອງບັນ 
ດາຕົວຊີ້ບອກທີ່ໄດ���ນົດໄວ�.

-

-

-

-

-
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ສ�າງຄູ�ມື/ເອກະສານ/��ນົດວິທີການ ແລະ ສ�າງຄູຝຶກ ຫຼື ນັກໂຄສະນາປາຖະກະຖາເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ຊູກຍູ� 
ວຽກງານການໂຄສະນາເຜີຍແຜ� ແລະ ແນະ��ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບ 
ການ��ແນກຕ�ແ່ມ�ຍິງ (ຊີດ�) ລວມທັງ ຂ�ສ້ະເໜີແນະໃນແຕ�ລະໄລຍະ ໃຫ�ບັນດາ ຄກມດ ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງ 
ຖິ່ນ ເພື່ອເຊື່ອມສານເອົາບັນດາຂ�້ສະເໜີແນະດັ່ງກ�າວເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານຂອງພາກສ�ວນຕົນ.

ຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ� ແລະ ສ�າງຄວາມສາມາດໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ� ບັນດາສົນທິສັນຍາ ສາກົນວ�າ ດ�ວຍ  
ການ ລົບ ລ�າງ ທຸກ ຮູບ ການ ຈ�າ ແນ ກຕ� ່ແມ�ຍິງ (ຊີດ�), ບົດປະກອບ��ເຫັນມ�ວນທ�າຍ ລວມທັງຖະແຫລງການ ແລະ 
ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25 ໃຫ� ຄກມດ ແຕ�ລະຂັ້ນ.

ສ�າງຂະບວນການລະນຶກ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 40 ປ ີທີ່ລັດຖະບານ ແຫ�ງ ສປປ ລາວ ໄດ�ເຊັນຮັບຮອງ, 
ໃຫ�ສັດຕະຍາບັນ  ແລະ ��ເນີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ� 
ຍິງນັບແຕ�ປ ີ1981 ເປັນຕົ້ນມາ, ຈັດຕັ້ງກິດຈະ�� ແລະ ສ�າງເອກະສານ ເພື່ອໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ບັນດາຜົນ��ເລັດ 
ໃນລະດັບຊາດ, ລະດັບຂະແຫນງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂ, ທ�າແຮງ ແລະ ຄວາມສາມາດຕົວ 
ຈິງ ຂອງແຕ�ລະຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ. 

•    

•    

•    

•     ວຽກຈຸດສຸມ
-     ວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜ�:

2.3.2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3.2:  ປະຕິບັດພັນທະຕ�ສົ່ນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ພາກພ້ືນ

ຂ�້ສະເໜີແນະ ຂອງຄະນະ��ມະການສົນທິສັນຍາ ສາກົນວ�າ ດ�ວຍ ການ ລົບ ລ�າງ ທຸກ ຮູບ ການ ຈ�າ ແນ ກຕ� ່ແມ�ຍິງ 
(ຊີດ�). ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ ວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ໄດ�ຖືກໂຄ 
ສະນາເຜີຍແຜ� ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍໂດຍ ຂະແຫນງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນໄດ� 60% ໃນແຕ�ລະປີ.
   •    ��ນວນກິດຈະ�� ແລະ ບັນດາຄູ�ມືເອກະສານ ປຸກລະດົມສ�າງຄວາມຮັບຮູ� ແລະ ເຂົ້າໃຈກ�ຽວກັບ
       ສົນທິສັນຍາ ສາກົນວ�າ ດ�ວຍ ການ ລົບ ລ�າງ ທຸກ ຮູບ ການ ຈ�າ ແນ ກຕ� ່ແມ�ຍິງ (ຊີດ�) ໃນລະດັບຊາດ, ຂະແໜງ 
       ການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນເພີ່ມຂື້ນ.
   •    ��ນວນກິດຈະ�� ແລະ ບັນດາຄູ�ມືເອກະສານ ປຸກລະດົມສ�າງຄວາມຮັບຮູ� ແລະ ເຂົ້າໃຈກ�ຽວກັບ 
       ສົນທິສັນຍາ ສາກົນວ�າ ດ�ວຍ ການ ລົບ ລ�າງ ທຸກ ຮູບ ການ ຈ�າ ແນ ກຕ� ່ແມ�ຍິງ (ຊີດ�) ໃນພາກສ�ວນ ສານໄອຍະ
       ການຍຸຕິ��, ເຈົ້າຫນ�າທີ່ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ ແລະ ພາກສ�ວນທຸລະກິດເອກະຊົນ ເພີ່ມຂື້ນ.

ບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດປະ��ໄລຍະທີ 10 ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍ ການລຶບລ�າງ 
ທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ຢູ� ສປປ ລາວ ໄດ�ສ�າງ��ເລັດ ແລະ ສົ່ງໃຫ�ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕາມ�� 
ນົດເວລາ.

ຂ�້ຕົກລົງຂອງຄະນະ��ມາທິການເພື່ອສະຖານະພາບຂອງແມ�ຍິງ (CSW) ໃນການຜັນຂະຫຍາຍຖະແຫຼງ 
ການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25 ໄດ�ຮັບການເຊື່ອມສານ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ� 60% ໃນແຕ� 
ລະປີ.
   •    ��ນວນກິດຈະ�� ແລະ ບັນດາຄູ�ມືເອກະສານ ປຸກລະດົມສ�າງຄວາມຮັບຮູ� ແລະ ເຂົ້າໃຈກ�ຽວກັບຖະ 
       ແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກ່ິງ+25 ໃນລະດັບຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນເພ່ີມຂ້ຶນ.
   •    ��ນວນກິດຈະ�� ແລະ ບັນດາຄູ�ມືເອກະສານ ປຸກລະດົມສ�າງຄວາມຮັບຮູ� ແລະ ເຂົ້າໃຈກ�ຽວກັບຖະ 
       ແຫລງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25  ໃນພາກສ�ວນ ສານ ໄອຍະການ ຍຸຕິ��, ເຈົ້າຫນ�າ 
       ທີ່ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ ແລະ ພາກສ�ວນທຸລະກິດເອກະຊົນ ເພີ່ມຂື້ນ.

ບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຖະແຫລງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດປັກກິ່ງ+30 ໄດ�ຖືກສ�າງຂຶ້ນ 
ແລະ ສົ່ງໃຫ�ອົງການ ສປຊ ປະ��ພາກພື້ນຕາມ��ນົດເວລາ.

-

-

-

•     ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກ
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ໂຄສະນາເຜີຍແຜ�, ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ� ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ�າງເປັນລະບົບກ�ຽວກັບສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການ 
ລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຂອງບັນດາພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ, ພະນັກ 
ງານ-ລັດຖະກອນ, ສະມາຊິກສະພາ, ພະນັກງານບັງຄັບໃຊ�ກົດໝາຍ, ນັກວິຊາການກົດໝາຍ, ສະມາຊິກຂອງ 
ໜ�ວຍໄກ�ເກ�ຍຂັ້ນບ�ານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນແມ�ຍິງ ເພື່ອສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການ��ໃຊ�ສົນທິສັນ 
ຍາເຂົ້າເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກໆນິຕິ��, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ ທີ່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ�າງ 
ຄວາມສະເໝີພາບອັນແທ�ຈິງລະຫວ�າງຍິງ ແລະ ຊາຍ.

•    

ເຊື່ອມສານບັນດາຂ�້ສະເໜີແນະຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕ�່ບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດປະ��ໄລຍະ 8-9 ໃນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຂ�້ຕົກ 
ລົງຂອງຄະນະ��ມາທິການເພື່ອສະຖານະພາບຂອງແມ�ຍີງ(CSW) ໃນການຜັນຂະຫຍາຍຖະແຫລງການ ແລະ 
ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25  ເຂົ້າໃນແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດກຽ່ວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ການຕ�ານການໃຊ�ຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ໃນແຕ�ລະໄລຍະ.
ເຊື່ອມສານ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາຖະແຫຼງການ, ແຜນປະຕິບັດງານໃນລະດັບສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ອາຊຽນທີ່ 
ກ�ຽວຂ�ອງກັບວຽກສິດທິແມ�ຍິງ ໂດຍການເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ�ວມມືສອງຝ�າຍ ຫຼື ຫຼາຍຝ�າຍກັບບັນດາປະ 
ເທດເພື່ອນມິດໃນພາກພື້ນ ແລະ ອາຊຽນ

•

•

-     ວຽກງານການເຊ່ືອມສານ:

ສ�າງລະບົບການເກັບ��ຂ�້ມູນ ແລະ ລະບົບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກ 
ຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ໃນສປປ ລາວ ໃນແຕ�ລະໄລຍະ. 
ຝຶກອົບຮົມສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ແນະ��ການສ�າງບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍ 
ການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງຢູ�ໃນຂັ້ນຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ເພື່ອປະກອບເຂົ້າໃນບົດລາຍ 
ງານແຫ�ງຊາດ.
��ເນີນການສ�າງບົດລາຍງານແຫ�ງຊາດປະ��ໄລຍະທີ 10 ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນທິສັນຍາວ�າ 
ດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ສົ່ງໃຫ�ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕາມ 
��ນົດເວລາ, ພ�ອມທັງເຂົ້າຮ�ວມພິຈາລະນາບົດລາຍງານດັ່ງກ�າວ ຢູ���ນັກງານໃຫຍ� ສປຊ.
ລົງຊຸກຍູ� ແລະ ຕິດຕາມບັນດາພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍສົນທິສັນຍາ, 
ສັນຍາ ແລະ ຖະແຫລງການຕ�າງໆ ລວມທັງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຕິດພັນກັບສິດທິແມ�ຍິງ.
ຄກມດ ຂະແຫນງການ ແລະ ທ�ອງຖ�ິນ  ເກັບ��ຂ�້ມູນ, ສັງລວມຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ 
ບຸກຄົນ ທ�ີມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ� 
ຍິງ, ຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25 ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເພື່ອຂ��ນັບຊົມເຊີຍ 
ຂະບວນການລະນືກ ແລະ ສະເຫລີມສະຫລອງ  ຄົບຮອບ 40 ປີ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າ 
ດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ ໃນ ສປປລາວ ແລະ ວັນ��ຄັນຂອງພັກ ຂອງຊາດ. 
ສ�າງບົດແນະນ�າ ແລະ ຄູ�ມືກ�ຽວກັບການຕິດຕາມຊຸກຍູ�ການຈັດຕັ້້ງປະຕິບັດ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫ�ບລາຍງານ 
ວຽກສົນທິສັນຍາ ສາກົນວ�າ ດ�ວຍ ການ ລົບ ລ�າງ ທຸກ ຮູບ ການ ຈ�າ ແນ ກຕ� ່ແມ�ຍິງ (ຊີດ�) ຕາມຂອບຂອງບົດປະກອບ 
ຄ�າເຫັນມ�ວນທ�າຍໄລຍະທີ 8 ແລະ 9, ຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ, ເປົ້້າໝາຍການພັດທະ 
ນາແບບຍືນຍົງໂດຍສະເພາະ ເປົ້້າໝາຍທ ີ5 (SDG5): ຕິດຕາມ /ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫ�ບລາຍງານ.

•

•

•

•

•

•

-     ວຽກງານການສ�າງບົດລາຍງານ :

2.3.3. ແຜນວຽກຈຸດສຸມ 3.3:  ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນການຮ�ວມມືກັບພາກພ້ືນ ແລະ ສາກົນ

��ນວນ��ມະການ ໃນ ຄຊກມດ, ບຸກຄະລາກອນ ຄກມດ ແຕ�ລະຂັ້ນ ລວມທັງພະນັກງານລັດຖະກອນ ຂອງ-
•     ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກ
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ຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ມີຄວາມສາມາດໃນການອົບຮົມເຜີຍແຜ�, ລວມທັງສາມາດຊຸກຍູ� ແລະ ຕິດຕາມ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ, ຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນ 
ປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25 ມີ��ນວນເພີ່ມຂື້ນ.
��ນວນຜູ�ສ�າງນະໂຍບາຍ ແລະ ຜູ�ຕັດສິນບັນຫາໃນຂະແໜງການ/ ທ�ອງຖິ່ນ ໄດ�ຮັບການຍົກລະດັບຄວາມຮັບ 
ຮູ� ແລະ ເຂົ້າໃຈ ລວມທັງສາມາດຊຸກຍູ� ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສົນທິສັນຍາສາກົນ, ສົນທິສັນ ຍາວ�າ 
ດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ�ຍິງ, ຖະແຫຼງການ ແລະແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25 ແລະ ເປົ້າ 
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ມີ��ນວນເພີ່ມຂື້ນ.
��ນວນຕົວແບບໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສົນທິສັນຍາ ວ�າດ�ວຍການລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່ແມ� ຍິງ, 
ຖະແຫຼງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25 ແລະເປົ້າຫມາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໃນບັນດາຂະ 
ແຫນງການແລະທ�ອງຖິ່ນ ລວມທັງບັນດາຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ແລະ 
ອື່ນໆ ມີ��ນວນເພີ່ມຂື້ນ.

-

-

ສ�າງເອກະສານ ແລະ ຄູ�ມືກ�ຽວກັບປະເດັນພົ້ນເດັ່ນ, ຫົວຂ�້ບູລິມະສິດ ແລະ ກອບແຜນງານພາກພື້ນ ໂດຍສະ 
ເພາະ ຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອ��ໃຊ�ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ.
ຈັດ��ມະນາ/ຝຶກອົບຮົມເຜີຍແຜ�ເນື້ອໃນສົນທິສັນຍາຊີດ�, ບົດປະກອບຄ�າເຫັນມ�ວນທ�າຍຊີດ�, ຖະແຫຼງການ 
ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25, ກອບແຜນງານພາກພື້ນ ກ�ຽວກັບການສົ່ງເສີມສິດທິແມ�ຍິງ, ຄວາມສະ    
ເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ���ມະການ ໃນ ຄຊກມດ, ບຸກຄະລາກອນ ຄກມດ ແຕ�ລະ 
ຂັ້ນ ລວມທັງພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງ ຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ.
ເຜີຍແຜ�ລະບຽບ, ຫຼັກການ, ພັນທະກ�ຽວກັບການຮ�ວມມືກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນວຽກງານສົ່ງເສີມຄວາມ 
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງ ໃຫ�ບັນດາຂະແໜງການແຕ�ສູນກາງລົງຮອດ 
ທ�ອງຖີ່ນ. 
ສົ່ງເສີມການລະດົມທຶນ ຂອງບັນດາຂະແໜງການແຕ�ສູນກາງລົງຮອດທ�ອງຖີ່ນ ຈາກການຮ�ວມມື ກັບພາກພື້ນ 
ແລະ ສາກົນ.
ຝືກອົບຮົມໃຫ�ບັນດາຂະແໜງການຈາກສູນກາງ ຫາ ທ�ອງຖີ່ນ ກ�ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ 
ກວດກາ, ການສະຫ�ບລາຍງານ ໂຄງການ ກິດຈະ��ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ�າງທຸກ 
ຮູບການ��ແນກຕ�່່ແມ�ຍິງ ທີ່ໄດ�ຮັບເງິນທຶນການຊ�ວຍເຫລືອ ຈາກ UN, CSOs, NGOs, ສະຖາບັນການເງິນ, 
ສະຖານທູດ ເພື່ອຍົກສູງຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ.
ສົ່ງເສີມໃຫ�ບັນດາຂະແໜງການແຕ�ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ�ອງຖິ່ນ ໃນ ການເພີ່ມທະວີການສະໜັບສະໜູນເຊິ່ງກັນ 
ແລະ ກັນ ລວມທັງການປະສານງານກັບບັນດາອົງການ UN, CSOs, NGOs, ສະຖາບັນການເງິນ, ສະຖານ 
ທູດ ປະ�� ສປປລາວ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ລຶບລ�າງທຸກຮູບການ��ແນກຕ�່່ແມ�ຍິງ.

•     ວຽກຈຸດສຸມ

-

-

-

-

-

-

2.4. ແຜນງານ 4: ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ກົງຈັກການຈັດຕ້ັງ ແລະ ບຸກຄະລາກອນ ຄຸ�ມຄອງ
                           ວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

2.4.1. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 4.1:  ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ກົງຈັກການຈັດຕ້ັງ ແລະ ບຸກຄະລາ
                                          ກອນ ທ່ີຮັບຜິດຊອບວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 

80% ຂອງ ຄກມດ ແລະ ເສນາທິການຊ�ວຍວຽກ ຢູ�ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ 
ຕ�່ກັບພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

-
•     ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກ
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ຝຶກອົບຮົມກ�ຽວກັບການເຊື່ອມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃຫ�ແກ� ຄກມດ ຂັ້້ນຂະ 
ແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ (ໃນການຝຶກອົບຮົມຈະໄດ�ມີການປະກຽມບົດແນະນ�າ/ຄູ�ມືກ�ຽວກັບການເຊື່ອມ 
ສານວຽກງານຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາ).
   •    ການກະກຽມ/ສ�າງບົດແນະນ�າ ແລະ/ຫຼື ຄູ�ມືກ�ຽວກັບການເຊື່ອມສານວຽກງານຄວາມສະເໜີພາບຍິງ- 
       ຊາຍ ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາໂດຍສະເພາະໃຫ� ຄກມດ ລວມທັງພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກແຜນ 
       ການຢູ�ໃນຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ.
   •    ການກະກຽມສ�າງບົດແນະນ�າ ແລະ/ຫຼື ຄູ�ມືກ�ຽວກັບການຕິດຕາມຊຸກຍູ�ການຈັດຕັ້້ງປະຕິບັດ, ປະເມີນ 
       ຜົນ ແລະ ສະຫ�ບລາຍງານແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພ່ືອຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ (2021-2025).

   •    ການກະກຽມບົດແນະນ�າ ແລະຄູ�ມືກ�ຽວກັບການໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ກົດໝາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໜີພາບ 
       ຍິງ-ຊາຍ.
   •   ທົບທວນຄູ�ມືການສ�າງແຜນການ ແລະ ງ�ບປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ທີ່ມີແລ�ວໃຫ�ສອດ 
      ຄ�ອງເໝາະສົມເພື່ອນ�າໃຊ�ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ.
ກ�ານົດມາດຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຕົວແບບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມ 
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະແຫນງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ.

-

-

ຮວບຮວມຂ�້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ກ�ຽວກັບຈ�ານວນແຜນຂອງ ຄກມດ ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ�ເຊື່ອມສານ 
ເອົາຂ�້ມູນຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍເຂົ້າ.
ຮວບຮວມຂ�້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ�ຽວກັບບຸກຄະລາກອນຂອງ ຄກມດ ໃນຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ທີ່ໄດ�ຮັບ 
ການຝຶກອົບຮົມໃນການເຊື່ອມວຽກງານຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນແຜນ.
ຮວບຮວມຂ�້ມູນເຄື່ອງມື/ວິທີການທີ່ໃຊ�ໃນການເຊື່ອມສານຂອງ ຄກມດ ແຕ�ລະຂະແໜງການ ແລະທ�ອງຖິ່ນ.
ທົບທວນແຜນຂອງຂະແໜງການ/ທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ 
(2021-2025) ເພື່ອປະເມີນການເຊື່ອມຂ�້ມູນບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແນະ 
ນ�າວິທີການຈັດຕັ້້ງປະຕິບັດ.

•     ວຽກຈຸດສຸມ

80% ຂອງ ເສນາທິການຊ�ວຍວຽກ ຄກມດ ຢູ�ຂັ້ນຂະແໜງການ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ�າງ, ເຊື່ອມວຽກ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນບັນດານະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ນິຕິ�� ຂອງສາກົນ ແລະ ພາຍໃນເຂົ້າ ໃນ 
ນິຕິ��, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະ�� ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ.
80% ຂອງ ຄກມດ ແລະ ເສນາທິການຊ�ວຍວຽກ ຢູ�ຂັ້ນ ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ມີຄວາມຮູ�ຄວາມສາ 
ມາດໃນການຂຽນບົດລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາ, ສັນຍາ ແລະ ຖະແຫລງການໃນຂັ້ນຂອງຕົນ
80% ຂອງ ຄກມດ ແລະ ເສນາທິການຊ�ວຍວຽກ ຢູ�ຂັ້ນ ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ມີຄວາມຮູ�ຄວາມສາ 
ມາດໃນລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍ, ນິຕິ��, ແຜນ��ເນີນງານ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ 
ກິດຈະ��ຂອງ ຂະແໜງການຕົນທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.
��ນວນບຸກຄະລາກອນທີ່ມີຄວາມ��ນານ ແລະ ເປັນຕົວແບບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງ 
ຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະແຫນງການ  ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ໃຫ�ໄດ� 12 ພາກສ�ວນ.

-

-

-

-

-

-

-
-
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ສ�າງລະບົບ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມ ກວດກາ ປະເມີນຜົນ ແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະ 
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໂດຍການ��ໃຊ� IT ໃຫ�ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ພ�ອມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ� ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິ 
ທີການນ�າໃຊ�.
ຄົ້ນຄ�ວາ��ນົດລະບົບ IT ທ�ີເໝາະສົມເພື່ອ��ໃຊ�ເຂົ້າໃນກົນໄກການປະສານງານລະຫວ�າງ ຄຊກມດ ກັບ 
ຄກມດ ແລະ ເສນາທິການຊ�ວຍວຽກໃນແຕ�ລະຂັ້ນໃຫ�ມີຄວາມທັນສະໄຫມ ແລະວ�ອງໄວ.
ຈັດຝຶກອົບຮົມວິທີການ��ໃຊ� ລະບົບ IT ໃນການສື່ສານ, ການປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ ລະຫວ�າງ 
ຄກມດ ແຕ�ລະຂັ້ນ ກັບ ຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ.
ຂື້ນແຜນຄາດຄະເນງ�ບປະມານຂອງລະບົບ IT ທ�ີຈະ��ໃຊ�ເຂົ້າໃນການສື່ສານ, ການປະສານງານ ແລະ ການ 
ລາຍງານ.
ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມປະ�� 3 ເດືອນ ແລະ 6 ເດືອນ ລະຫວ�າງ ຄກມດ ຂະແໜງການໂດຍອາດແບ�ງເປັນແຕ� 
ຂົງເຂດ ການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະ��-ສັງຄົມ.
ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຮ�ວມກັບ ຄກມດ ທ�ອງຖິ່ນ ໂດຍອາດແບ�ງເປັນ 3 ພາກ.

•     ວຽກຈຸດສຸມ

80% ��ໃຊ�ລະບົບ IT ເຂົ້າໃນກົນໄກການປະສານງານ ຂອງ ຄຊກມດ, ຄກມດ ຂະແຫນງການ/ທ�ອງຖິ່ນ 
ແລະ ຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ.
��ນວນບຸກຄະລາກອນຂອງຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ໄດ�ຮັບການຍົກລະດັບ ແລະ ຄວາມຮູ�ໃນການ�� 
ໃຊ�ລະບົບ IT ທີ່��ເປັນໃນການປະສານງານ ແລະ ��ເນີນງານ ວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ກວມ 90%. 
��ນວນບຸກຄະລາກອນ ຂອງ ຄກມດ ໃນຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ໄດ�ຮັບການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນ 
ການ��ໃຊ� ລະບົບ IT ທີ່ຈ�າເປັນໃນການປະສານງານ ແລະ ��ເນີນງານ ກວມ 60%.

ຈ�ານວນຜູ���ນານງານ ແລະ ຕົວແບບໃນການ��ໃຊ� IT ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ມີຈ�ານວນເພີ່ມຂື້ນ.
��ນວນງ�ບປະມານຮັບໃຊ�ໃນການສື່ສານ, ປະສານງານ ແລະ ການລາຍງານ ໄດ�ຖືກຈັດສັນໃຫ�ຢ�າງເໝາະສົມ 
ໂດຍລັດຖະບານ. 
��ນວນກອງປະຊຸມປະ�� 6 ເດືອນ/ປະ�� 3 ເດືອນ ລະຫວ�າງ ຄກມດ ຂະແໜງການ ກັບຫ�ອງການກອງເລຂາ 
ຄຊກມດ ທີ່ໄດ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
��ນວນກອງປະຊຸມປະ�� 6 ເດືອນ/ປະ�� 3 ເດືອນ ລະຫວ�າງ ຄກມດ ທ�ອງຖິ່ນ ກັບ ຫ�ອງການກອງເລຂາ 
ຄຊກມດ ທີ່ໄດ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນແຕ�ລະ ພາກເໜືອ, ພາກກາງ ແລະ ພາກໃຕ�.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•     ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກ

2.4.2. ແຜນວຽກຈຸດສຸມທີ 4.2:  ປັບປຸງກົນໄກການປະສານງານ, ລະບຽບການປະສານງານ 
                                          ໃຫ�ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ ແລະ ວ�ອງໄວ ລະຫວ�າງກົນໄກ
                                          ທ່ີເຮັດວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

 ໃນຍຸກສະໄຫມທ�ີມີການແຜ�ລະບາດຂອງພະຍາດອັກເສບປອດເຊື້ອຈຸລາໂລກສາຍພັນໃໝ� (COVID-19) ນີ້, 
ການ��ລົງຊິວິດປະ��ວັນ ຂອງຄົນໃນສັງຄົມໄດ�ມີການປັບຕົວໃຫ�ສອດຄ�ອງກັບວິຖີການ��ລົງຊີວິດແບບໃຫມ� (New 

Normal). ເຕັກໂນໂລຊີ ການສື່ສານອີເລັກໂທຼນິກໃນຮູບແບບຕ�າງໆ ໄດ�ຖືກ��ມາໃຊ�ຢ�າງກວ�າງຂວາງ ໂດຍສະເພາະໃນ 
ເວລາທີ່ຕ�ອງກັກຕົວຢູ�ບ�ານ ແລະ ຕ�ອງເຮັດວຽກຢູ�ເຮືອນ (Work from home) ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ�ວຽກງານສາມາດສືບ 
ຕ�່��ເນີນໄປເປັນປົກກະຕິ ຕ�່ເນື່ອງ.
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         ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແມ�ນຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ຄຸນຄ�າທີ່ໄດ�ຮັບທາງດ�ານສິດ, ຜົນປະໂຫຍດ, ຄວາມ 
ຮັບຜິດຊອບ, ການຕັດສີນບັນຫາ ແລະ ໂອກາດໃນການພັດທະນາໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານຂອງສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດຄອບ 
ຄົວ23.

         ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃຫ�ປະຕິບັດຕາມຫລັກການດັ່ງນີ້:
    1)  ສອດຄ�ອງກັບແນວທາງ ນະໂຍບາຍ, ລັດຖະ��ມະນູນ, ກົດຫມາຍ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງ 
         ຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແຕ�ລະໄລຍະ.
    2)  ຄຸ�ມຄອງຢ�າງລວມສູນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວປະເທດ.
    3)  ປະສານສົມທົບ ແລະ ມີການເຂົ້າຮ�ວມຂອງຂະແໜງການ, ອົງການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ທຸກພາກສ�ວນໃນ 
         ການພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.
    4)  ຮັບປະກັນການເຊື່ອມສານທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານ.
    5)  ສອດຄ�ອງກັບຖະແຫລງການສາກົນ, ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສັນຍາສາກົນກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ທ�ີ 
         ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ.

ພາກທີສາມ:  ມາດຕະການ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ

I. ມາດຕະການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
1. ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ

2. ຫັຼກການເຄ່ືອນໄຫວວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ24

         ການເຊື່ອມສານວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໝາຍເຖິງ ການນ�າເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ/ຕົວຊີ້ບອກຄວາມສະ 
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນການວາງນະໂຍບາຍ, ນິຕິ��, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະກ�າ ລວມທັງການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການສະຫ�ບລາຍງານ ເພື່ອສ�າງໂອກາດໃຫ�ເພດຍິງ ໄດ�ຮັບການພັດທະນາເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍ.

3. ການເຊ່ືອມສານວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ25

         ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ມີດັ່ງນີ້:
    1)  ການປູກຈິດ��ນຶກກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ;
    2)  ການບ�່ໃຫ�ມີການ��ແນກກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ;
    3)  ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ;
    4)  ການຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ;
    5)  ການ��ໃຊ�ສະຖິຕິແຍກເພດຍິງ-ຊາຍ

4. ການສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ�ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ26

23 ມາດຕາ 2 ຂອງກົດຫມາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ
24 ມາດຕາ 5 ຂອງກົດຫມາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ
25 ມາດຕາ 3 ຂ�້ 4 ຂອງກົດຫມາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ
26 ມາດຕາ 20 ຂອງກົດຫມາຍວ�າດ�ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ
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         ງ�ບປະມານແມ�ນເອກະສານ ທີ່ຄົບຖ�ວນທີ່ສຸດຂອງແຜນການ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ 
ຂອງລັດຖະບານ ໃນການຕິດຕາມເບິ່ງວ�າເງິນນັ້ນໄດ�ມາຈາກແຫລ�ງໃດ ແລະ ຖືກ��ໃຊ�ແບບໃດ, ງ�ບປະມານ ��ນົດວິທີ 
ການລະດົມທຶນຂອງລັດ, ວິທີການ��ໃຊ� ແລະ ຜູ�ໃດໄດ�ຮັບຜົນປະໂຫຍດ. ສະນັ້ນ, ການປະຕິບັດ��ໝັ້ນໝາຍກ�ຽວກັບ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຮຽກຮ�ອງໃຫ�ມີມາດຕະການ ໂດຍລວມເອົາທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນການວາງແຜນ 
ແລະ ແຜນງ�ບປະມານ ແລະ ການລົງທຶນທີ່ແທດເໝາະໃນການແກ�ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ�າງຍິງ-ຊາຍ.
         ການຈັດສັນງ�ບປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ຕ�່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ບ�່ແມ�ນການສ�າງງ�ບປະມານແຍກຕ�າງ ຫາກ��ລັບແມ�ຍິງ, 
ຫຼືເພີ່ມການໃຊ�ຈ�າຍໃນໂຄງການຂອງແມ�ຍິງເທົ່ານັ້ນ. ແຕ�ເປັນການສະໜອງງ�ບປະມານທີ່ຕອບສະໜອງຕ�່ຄວາມສະເໝີ 
ພາບຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນວ�າການເກັບ�� ແລະ ຈັດສັນຊັບພະຍາກອນຂອງລັດໄດ���ເນີນໄປໃນທາງທີ່ມີປະສິດທິຜົນ 
ແລະ ປະກອບສ�ວນເພື່ອສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. ເປັນບາດກ�າວໜຶ່ງ ທີ່ບ�່ພຽງ 
ແຕ�ແມ�ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ�່ສິດທິຂອງແມ�ຍິງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ�ມັນຍັງມີຄວາມໂປ�ງໃສຕ�່ປະຊາຊົນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດ 
ຫັນປ�ຽນນະໂຍບາຍເສດຖະກິດທີ່��ໄປສູ�ຜົນປະໂຫຍດໃນທົ່ວສັງຄົມ.

5. ຫລັກການຈັດສັນງ�ບປະມານທ່ີເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

         ສະຖິຕິບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ�ນມີຄວາມ��ເປັນໃນການວັດແທກ ແລະ ຕິດຕາມສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງຊີວິດ 
ຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ຜູ�ຊາຍ ແລະ ຂອງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ. ຫົວຂ�້ ແລະ ບັນຫາທີ່ຫຼາກຫຼາຍແມ�ນກວມເອົາພາຍໃຕ�ຫົວ 
ຂ�້ຂອງສະຖິຕິບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສະທ�ອນໃຫ�ເຫັນເຖິງບົດບາດການປ�ຽນແປງຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ຜູ�ຊາຍໃນສັງຄົມ, ໃນເສດ 
ຖະກິດ ແລະ ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຄົວເຮືອນ.
         ສະຖິຕິບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ�ນຫຼາຍກ�ວາຂ�້ມູນທີ່ເປັນສະຖິຕິແຍກເພດ, ສະຖິຕິແຍກເພດແມ�ນພຽງແຕ�ຂ�້ມູນທີ່ 
ເກັບ�� ແລະ ຈັດຕາຕະລາງແຍກຕ�າງຫາກ��ລັບແມ�ຍິງ ແລະ ຜູ�ຊາຍ. ສະຖິຕິບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເປັນການເກັບ��ຂ�້ມູນ, 
ວິໄຈ ແລະ ເຜີຍແຜ�ຂ�້ມູນຢ�າງຄົບຖ�ວນ, ມີການແຍກຕາມເພດ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ເຜົ່າ, ພູມ��ເນົາ ແລະ ສະຖານະ 
ພາບດ�ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການ��ໃຊ�ຕົວຊີ້ບອກທີ່ສາມາດວັດແທກໄດ� ເພື່ອປະເມີນສະຖານະ ພາບຂອງແມ�ຍິງ 
ແລະ ຄວາມຄືບໜ�າ ເພື່ອກ�າວໄປສູ�ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ�າງແມ�ຍິງ ແລະ ຜູ�ຊາຍຢ�າງແທ�ຈິງ.
          ສະຫລຸບລວມແລ�ວ, ສະຖິຕິບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ�ນ��ນົດໂດຍຜົນລວມຂອງຄຸນລັກສະນະດ່ັງຕ�ໄ່ປນ້ີ:

    (1) ຂ�້ມູນທີ່ແຍກເພດ;
    (2) ຂ�້ມູນທີ່ສະທ�ອນໃຫ�ເຫັນເຖິງບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມບ�່ສະເໝີພາບ;
    (3) ຂ�້ມູນທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊີວິດຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ຜູ�ຊາຍ;
    (4) ວິທີການເກັບ��ຂ�ມູ້ນຈະຕ�ອງ��ນຶງເຖິງປັດໃຈທາງສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະ��ສັງຄົມທ່ີອາດຈະເຮັດໃຫ�ມີຄວາມ
          ��ອຽງໃນຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.

6. ສະຖິຕິບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

         ແຫຼ່ງທຶນທີ່��ໃຊ�ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດສະບັບນີ້ ແມ�ນມາຈາກແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ 
ແລະ ການຊ�ວຍເຫຼືອລ�າ.
         ແຫ່ຼງທຶນພາຍໃນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສົມທົບກັບກະຊວງການເງິນ ຄົ້ນຄວ�າ ແລະ ສະໜອງ 
ງ�ບປະມານໃຫ�ແຕ�ລະຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນຢ�າງເໝາະສົມເພື່ອ��ໃຊ�ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານ 
ແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ IV (2021-2025). ທຸກຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ຈະຕ�ອງໄດ� 
ຈັດສັນງ�ບປະມານຂອງຕົນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະແໜງການ ແລະ 
ທ�ອງຖິ່ນຕົນ ໂດຍ��ໃຊ�ຫລັກການຈັດສັນງ�ບປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

7. ແຫ່ຼງທຶນ
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          ຄຊກມດ ມີໜ�າທີ່ຊີ້�� ແລະ ��ພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ- 
ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ເພື່ອຫັນເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະ��ອັນລະອຽດຂອງວຽກງານແຕ� 
ລະດ�ານໃນແຕ�ລະຂົງເຂດ.
          ຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ມີບົດບາດໃນການປະສານງານ ແລະ ຊຸກຍູ�ໃຫ�ພະແນກຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ� 
ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ ບັນດາກະຊວງ-ອົງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ; ຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄະນະ��ມາທິການເພື່ອຄວາມກ�າວ 
ໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ ປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຕົນຜັນຂະຫຍາຍແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະ 
ເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະ��ອັນລະອຽດຂອງພາກສ�ວນ 
ຕົນ, ຄຽງຄູ�ກັນນັ້ນ, ກ�່ຕ�ອງໄດ�ເອົາໃຈໃສ�ຂົນຂວາຍຊອກຫາແຫລ�ງທຶນສົມທົບກັບງ�ບປະມານຂອງລັດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ� 
ແກ�ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸດທະສາດໃຫ�ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ�.

II. ກົນໄກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
1. ຄຊກມດ

          ບັນດາຂະແໜງການ, ອົງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ເປັນຜູ�ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ໂດຍ 
ຄກມດ ກະຊວງ, ອົງການ, ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ຜັນຂະຫຍາຍເປັນແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະ��ອັນລະອຽດ 
ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ ແລະ ເຮັດໜ�າທີ່ເປັນເສນາທິການຫັນເອົາແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເຂົ້າມາເປັນແຜນ��ເນີນ 
ງານ, ແຜນການ, ໂຄງການ ແລະ ງ�ບປະມານ ໂດຍເຊື່ອມຈອດກັບລະບົບການສ�າງແຜນການ, ແຜນງ�ບປະມານລວມຂອງ 
ຂະແໜງການ, ອົງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ. 

          ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ສູນສະຖິຕິ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການເຊື່ອມແຜນ��ເນີນງານ 
ແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທ ີIV (2021-2025) ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ�ງ 
ແລະ ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດແຕ�ລະໄລຍະ; ຄົ້ນຄ�ວານິຕິ��ລຸ�ມກົດໝາຍ ຫຼ ືມາດຕະການໃດໜຶ່ງທີ່ເໝາະສົມໃຫ�ບັນດາ 
ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ ເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນການວາງແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ກິດຈະ�� 
ຂອງຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ; ປັບປຸງແບບຟອມປະເມີນຜົນໂຄງການກ�ອນອະນຸມັດເຂົ້າແຜນ ແລະ ພາຍຫຼັງ��ເລັດ 
ໂຄງການ ໃຫ�ມີມາດຖານກ�ຽວກັບການເອົາໃຈໃສ�ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນເວລາສ�າງແຜນ ແລະ ��ເລັດໂຄງການ; ສົມທົບ 
ກັບບັນດາພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງເກັບ�� ແລະ ສ�າງຖານຂ�້ມູນສະຖິຕິ ກ�ຽວກັບສະພາບ ແລະ ແນວໂນ�ມຄວາມສະເໝີພາບ 
ຍິງ-ຊາຍ ໃນແຕ�ລະໄລຍະ ໂດຍແຍກເພດ, ອາຍຸ, ໄວ, ຄວາມພິການ, ພູມ��ເນົາ ແລະ ສະຖານະພາບທາງດ�ານ ເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມ ພ�ອມທັງພິມເຜີຍແຜ� ແລະ ສະໜອງໃຫ�ສັງຄົມ ແລະ ພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງເພື່ອເປັນພື້ນຖານ ໃນການ��ນົດ 
ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິ�� ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມຮຸນແຮງຕ�່ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກ. 

          ຂະແໜງການເງິນ ຮັບຜິດຊອບຈັດສັນ ແລະ ສະໜອງງ�ບປະມານຂອງລັດຢ�າງເໝາະສົມ ເພື່ອຮັບປະກັນການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ໃຫ�ໄດ�ຮັບ 
ຜົນສ�າເລັດ; ຄົ້ນຄ�ວານິຕິ��ລຸ�ມກົດໝາຍ ຫຼື ມາດຕະການໃດໜຶ່ງທີ່ເໝາະສົມ ໃຫ�ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນ 
ເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນການຈັດສັນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ລາຍງານ ງ�ບປະມານທີ່ເອົາໃຈໃສ�ບົດ 
ບາດຍິງ-ຊາຍ ຢູ� ສປປ ລາວ.

2. ຄກມດ ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ

         ແຫ່ຼງທຶນການຊ�ວຍເຫືຼອ: ພົວພັນຮ�ວມມືກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະຖາບັນການ 
ເງິນ, ອົງການ ຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດເພື່ອຍາດແຍ�ງການຊ�ວຍເຫຼືອ 
ທາງດ�ານເຕັກນິກວິຊາການ ແລະທຶນຮອນ.
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          ຂະແຫນງສາທາລະນະສຸກ ຮັບຜິດຊອບ ການບ�ລິການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ, ໃຫ�ການບ�ລິການ ແລະ ອຸດໜຸນ 
ການກວດທ�ອງ ແລະ ການເກີດລູກທີ່ບ�່ເສຍຄ�າ, ໃຫ�ຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບໂພຊະນາການ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ 
ເພື່ອຫລຸດຜ�ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ� ແລະ ເດັກ. ປັບປຸງລະບົບການເກັບ��ຂ�້ມູນຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ 
ໂດຍການແຍກເພດ, ອາຍຸ, ຊົນເຜົ່າ, ພູມ��ເນົາ ໂດຍສະເພາະ ກ�ຽວກັບການລຸລູກທີ່ບ�່ປອດໄພ, ອັດຕາການຂອງແມ�ຍິງ, 
ມະເຮັງເຕົ້ານົມ, ມະເຮັງປາກມົດລູກ ລວມທັງກົນໄກການຕິດຕາມຜົນກະທົບຕ�່ສຸຂະພາບທີ່ເກີດຈາກບັນຫາດັ່ງກ�າວ; ຊຸກ 
ຍູ�, ສົ່ງເສີມ ໃຫ�ແມ�ຍິງຊົນນະບົດໄດ�ເຂົ້າເຮັດວຽກ ແລະ ເປັນອາສາໝັກໃນຂັ້ນບ�ານ ແລະ ສຸກສາລາ. ຄົ້ນຄ�ວາສ�າງນິຕິ�� 
ກ�ຽວກັບການໃຫ�ຖືພາ ແລະ ການຫລຸລູກທີ່ຖືກກົດໝາຍ; ເຊື່ອມວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນລະບົບການ 
ຮຽນການສອນຢູ�ໃນໂຮງຮຽນ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະສະຖາບັນການສຶກສາຕ�າງໆຂອງສາທາລະນະສຸກ.

          ຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຮັບຜິດຊອບ ພັດທະນາເດັກ ແລະ ແມ�ຍິງທາງດ�ານການສຶກສາ ໂດຍການ 
ສ�າງເງື່ອນໄຂໃຫ�ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງໄດ�ເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນທຸກລະດັບການສຶກສາຄຽງຄູ�ກັບເພດຊາຍ ແລະ ເດັກຊາຍ ລວມ 
ທັງການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາກ�ອນໄວຮຽນ, ຊັ້ນປະຖົມພາກບັງຄັບ, ມັດທະຍົມສຶກສາ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການຮຽນຕ�່ 
ວິຊາຊີບ, ໃຫ�ຄວາມຮູ�ທາງດ�ານກົດໝາຍ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ໃຫ�ແກ�ນັກຮຽນ ທັງໃນໂມງຮຽນ ແລະ 
ນອກໂມງຮຽນລວມທັງຊຸມຊົນ ເພື່ອສ�າງເງື່ອນໄຂໃຫ�ແກ�ເດັກຍິງ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເດັກຍິງມີວຽກເຮັດງານ�� ແລະ ມີ 
ຊີວິດການເປັນຢູ�ທີ່ດີຂຶ້ນ; ສະໜອງນະໂຍບາຍສະໜອງທຶນການສຶກສາໃຫ�ແກ�ເດັກຍິງ ແລະ ແມ�ຍິງ, ສະໜອງນະໂຍບາຍ 
ທືນຝືກອົບຮົມວິຊາຊີບ, ສະໜອງທຶນນະໂຍບາຍໃຫ�ແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທ່ີອອກໂຮງຮຽນໄດ�ຮັບທຶນຝຶກການສຶກສາ ແລະ 
ການອົບຮົມວິຊາຊີບ ໂດຍສະເພາະແມ�ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ທີ່ດ�ອຍໂອກາດ, ຢູ�ຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ�າງໄກສອກຫລີກ. 
ສືບຕ�່ຈັດການຮຽນການສອນໃຫ�ແກ�ນັກຮຽນ ຂັ້ນ ອະນຸບານ, ປະຖົມ, ມັດທະຍົມ, ອະຊີວະສຶກສາ ແລະ ມະຫາວິທະ 
ຍາໄລ ກ�ຽວກັບຄວາມຮູ�ກ�ຽວຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ; ປັບປຸງສະຖານການສຶກສາ ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມ ໃຫ�ມີຄວາມ 
ປອດໄພ ແລະ ເອົາໃຈໃສ�ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ.

          ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແລະ ສະຫະພັນ��ມະການລາວ ຮັບຜິດຊອບ ສົ່ງ 
ເສີມໃຫ�ແມ�ຍິງໄດ�ຮຽນ ແລະ ຝຶກວິຊາຊີບໃນຂະແໜງກະສິ��, ອຸດສາຫະ�� ແລະ ການບ�ລິການ; ຝຶກອົມວິຊາຊີບ ແລະ 

ສະໜັບສະໜູນທຶນຮອນໃຫ�ແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍເພດຍິງ ທີ່ໄປເຮັດວຽກແບບບ�່ມີເອກະສານ ແລະ ແຮງງານຢູ�ໃນກຸ�ມສ�ຽງ, 
ດ�ອຍໂອກາດ ມີວຽກເຮັດງານ��ໃຫ�ໝັ້ນຄົງ; ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນການ ຈັດຕັ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ 
ໃຫ�ຍິງ-ຊາຍທີ່ໄດ�ຮັບຄ�າຈ�າງໃນ��ແໜ�ງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຄືກັນ ໄດ�ຮັບຄ�າຈ�າງເທົ່າທຽມກັນ; ຄົ້ນຄ�ວາປັບປຸງ 
ປັບປຸງມາດຕາ 83 ຂອງກົດໝາຍແຮງງານ ເພື່ອ��ນົດນິຍາມກ�ຽວກັບການລ�ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ໃຊ�ມາດຕະການ 
ລົງໂທດຕ�່ຜູ�ກະ��ຜິດ, ນິຕິ�� ກ�ຽວກັບ ການ��ໃຊ�ແຮງງານເພດຍິງ ແລະ ແຮງງານເຄື່ອນຍ�າຍ ເພດຍິງ. 

          ຂະແໜງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສ່ົງ ຮັບຜິດຊອບ ຄົ້ນຄ�ວາ, ປັບປຸງ ແລະ ສ�າງ ພື້ນຖານໂຄງລ�າງທີ່ເໝາະສົມ 
ຮັບປະກັນການມີສ�ວນຮ�ວມຂອງເດັກ, ແມ�ຍິງ, ກຸ�ມຄົນດ�ອຍໂອກາດ ແລະ ຄົນພິການ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາຕົວເມືອງ 
ເພື່ອສ�າງໂອກາດວຽກເຮັດງານ�� ແລະ ໃຫ�ສາມາດ��ໃຊ�ໂດຍທຸກພາກສ�ວນ.

          ຂະແໜງ ກະສິ��-ປ�າໄມ� ຮັບຜິດຊອບ ໃຫ�ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜອງທຶນຮອນ ໃຫ�ແມ�ຍິງ ໂດຍສະ 
ເພາະແມ�ຍິງທີ່ຢູ�ຊົນນະບົດ, ເຂດຫ�າງໄກສອກຫລີກ ໃນການປູກຝັງ-ລ�ຽງສັດ, ການຜະລິດກະສິ�� ຕິດພັນກັບອຸດສາຫະ 
��ປຸງແຕ�ງ; ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ກຸ�ມການຜະລິດເພື່ອກ�າວໄປສູ�ການເປັນສະຫະກອນ, ຈັດສັນພູມ��ເນົາ ແລະ ອາຊີບ 
ທ່ີໝ້ັນຄົງໃຫ�ປະຊາຊົນບັນດາເຜ່ົາ ໂດຍສະເພາະແມ�ຍິງທ່ີດ�ອຍໂອກາດ, ຈັດສັນທ່ີດິນກະສິ�� ເພ່ືອໃຫ�ສາມາດ��ເນີນການ 
ປູກຝັງ-ລ�ຽງສັດ; ເຊື່ອມສານວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນບັນດານະໂຍບາຍແຫ�ງຊາດທີ່ກ�ຽວຂ�ອງກັບຂະແໜງ 
ກະສິ�� ແລະ ຮັບປະກັນວ�າ ກຸ�ມແມ�ຍິງທີ່ເຮັດກະສິ��ຄືເປັນເປົ້າໝາຍຫຼັກໃນການຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ�ານເສດຖະກິດ 
ເພື່ອສ�າງລາຍຮັບໃຫ�ຕົນເອງ ແລະ ຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະຜູ�ທ່ີດ�ອຍໂອກາດ ແລະ ທຸກຍາກ.

          ຂະແໜງອຸດສາຫະ��-ການຄ�າ ຮັບຜິດຊອບ ສົ່ງເສີມໃຫ�ແມ�ຍິງ  ��ເນີນທຸລະກິດ ໂດຍການສະໜອງ 
ການຊ�ວຍເຫຼືອດ�ານວິຊາການ ເປັນຕົ້ນ ໃຫ���ປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມກ�ຽວກັບ ຫັດຖະ��, ອຸດສາຫະ��ການປຸງແຕ�ງ, 
ການບ�ລິການເງິນ, ��ເນີນທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທຸລະກິດ, ສ�າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ເອື້ອຍ��ນວຍສະ 



43

ພາບແວດລ�ອມໃຫ�ຜູ�ປະກອບການໄດ�ຮັບການພັດທະນາທຸລະກິດຂອງ ໂດຍສະເພາະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ທຸລະກິດຂະ 
ໜາດນ�ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ສາມາດແຂ�ງຂັນໃນຍຸກຂອງການເຊື່ອມໂຍງກັບເສດຖະກິດປະຊາຄົມອາຊຽນ.ສ�າງຄວາມ 
ເຂັ້ມແຂງໃຫ�ແກ�ກຸ�ມການຜະລິດອຸດສະຫະ��ປຸງແຕ�ງ ແລະ ຫັດຖະ�� ເປັນຕົ້ນ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ການຕະຫຼາດ.

          ຂະແໜງທະນາຄານ ຮັບຜິດຊອບ ສົ່ງເສີມໃຫ�ແມ�ຍິງ  ��ເນີນທຸລະກິດ ໂດຍການ ສ�າງນະໂຍບາຍ ແລະ 
ລະບຽບການ ເພື່ອຊຸກຍູ� ແລະ ສ�າງເງື່ອນໄຂໃນການຕີຖອຍ ສິ່ງທີ່ກີດກັ້ນການເຂົ້າຫາສິນເຊື່ອຂອງເພດຍິງ ໃຫ�ແທດເໝາະ 
ກັບແຕ�ລະປະເພດຂອງສະຖາບັນການເງິນ; ປັບປຸງລະບົບຖານຂ�້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ກ�ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງການບ�ລິການ 
ທາງດ�ານການເງິນ ທີ່��ໃຊ�ສະຖິຕິບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

          ຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ��ມະຊາດ ແລະ ສ່ິງແວດລ�ອມ ຮັບຜິດຊອບໃນການເຊື່ອມສານຄວາມສະເໝີ 
ພາບຍິງ-ຊາຍ ການເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດ, ແຜນງານການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວຽກງານຫ�ດ 
ຜ�ອນການປ�ອຍທາດອາຍເຮືອນແກ�ວ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດເພື່ອຫ�ດຜ�ອນຄວາມສ�ຽງຈາກ 
ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ.

          ຂະແໜງພາຍໃນ ແລະ ຈັດຕ້ັງສູນກາງພັກ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການສ�າງນິຕິກ�າ ແລະ ມາດຕະການ ພິເສດ 
ຊົ່ວຄາວ ເພື່ອສ�າງເງື່ອນໄຂໃຫ�ແມ�ຍິງສາມາດເຂົ້າຢູ�ໃນ��ແໜ�ງ��ພາຄຸ�ມຄອງ ໃນແຕ�ລະຂັ້ນ. ການສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ 
ໃຫ�ພະນັກງານທີ່ຢູ�ໃນແຜນ��ນົດພະນັກງານ��ພາຄຸ�ມຄອງ ທາງດ�ານວິຊາສະເພາະ, ລະດັບທິດສະດີການເມືອງ-ການປົກ 
ຄອງ; ການສ�າງນະໂຍບາຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂະແໜງ ການປົກຄອງ ລວມທັງ 
ການຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮູ�ໃຫ�ກັບບັນດານັກການເມືອງ, ນາຍບ�ານ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີ ພາບ 
ແລະ ການມີສ�ວນຮ�ວມຢ�າງເຕັມສ�ວນ.

          ຂະແໜງຖະແຫຼງຂ�າວ-ວັດທະນະ�� ແລະ ທ�ອງທ�ຽວ ຮັບຜິດຊອບການຮ�າງດ�າລັດວ�າດ�ວຍການສ�າງ 
ຄອບຄົວວັດທະນະທ�າ, ຮ�າງດ�າລັດວ�າດ�ວຍການແຕ�ງກາຍ, ຮ�າງດ�າລັດວ�າດ�ວຍການຄຸ�ມຄອງວັດທະນະທ�າຢູ�ສະຖານທີສາ 
ທາລະນະ, ຮ�າງດ�າລັດຄຸ�ມຄອງພິທີກ�າທາງວັດທະນະທ�າ ລວມທັງຮັບຜິດຊອບໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ�ແນວທາງນະໂຍບາຍ 
ຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ມູນເຊື້ອວັດທະນະທ�າອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຂອງແມ�ຍິງລາວ, ສົນທິສັນຍາຕ�າງໆ 
ທີ່ກ�ຽວພັນເຖິງສິດທິຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ການສ�າງ ແລະ ໂຄສະນາບົດຄວາມກ�ຽວກັບຄວາມ 
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຜ�ານສື່ຕ�າງໆ; ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ ການເຂົ້າເຖີງຂ�້ມູນຂ�າວສານ ແລະ ຄວາມຮູ�ກ�ຽວກັບຄວາມ 
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ຂອງປະຊາຊົນ ລວມເຖິງຄົນພິການ, ຊົນເຜົ່າ ແລະ ປະຊາຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ໃນແຕ�ລະໄລຍະ.

          ຂະແໜງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມ-ມະນາຄົມ ແລະ ການສ່ືສານ ຮັບຜິດຊອບກ�ຽວກັບການເຂົ້າເຖິງຂ�້ມູນຂ�າວ 
ສານທີ່ປອດໄພຂອງແມ�ຍິງ ລວມທັງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານ, ຂ�້ມູນຂ�າວສານກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ 
ຍິງ-ຊາຍ, ສະກັດກັ້ນການຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ�ສື່ລາມົກຕ�າງໆ ທີ່ຂັດກັບລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ ຮີດຄອງປະເພ 
ນີອັນດີງາມຂອງຊາດ. ສ�າງເງື່ອນໄຂເພື່ອເຊື່ອມສານກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນລະບົບການຮຽນການ 
ສອນຢູ�ໃນສະຖາບັນ.

          ຂະແໜງຍຸຕິ�� ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານກັບທຸກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງໃນການທົບທວນ, ສ�າງ ແລະ 
ປັບປຸງກົດໝາຍໃຫ�ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ສອດຄ�ອງກັບສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່ພົວພັນເຖິງຄວາມສະເໝີ 
ພາບຍິງ-ຊາຍ; ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ�ບັນດາກົດໝາຍ, ນິຕິກ�າຕ�າງໆ ໃຫ�ກວ�າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງຢູ�ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ 
ທ�ອງຖິ່ນ ແນໃສ�ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການເຄົາລົບ ແລະ ມີສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍໃຫ�ນັບມື້ນັບ 
ດີຂຶ້ນ.

          ຂະແໜງຍຸຕິ��, ປ�ອງກັນຄວາມສະຫງ�ບ, ໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ສານປະຊາຊົນ ຮັບຜິດຊອບ 
ກ�ຽວກັບລະບົົບຍຸຕິ����ລັບແມ�ຍິງ, ປັບປຸງ ແລະ ສ�າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ�ຄະນະ��ມະການແກ�ໄຂຂ�້ຂັດແຍ�ງຂັ້ນບ�ານ 
ແລະ ພະນັກງານຍຸຕິ��, ��ຫຼວດ, ໄອຍະການ, ຜູ�ພິພາກສາ ແລະ ຄະນະສານ ທຸກຂັ້ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ກົດໝາຍອື່ນໆທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ; ປັບປຸງກົນໄກຮັບ��ຮ�ອງຟ�ອງ 
ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາການປະຕິບັດແກ�ໄຂ��ຮ�ອງທຸກໃຫ�ມີຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
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          ສະຫະພັນແມ�ຍິງລາວ ຮັບຜິດຊອບໃນການປ�ອງກັນບ�່ໃຫ�ມີການລະເມີດສິດ ແລະ ການເຮັດໃຫ�ແມ�ຍິງໄດ� 
ຮັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບ��ໃນທຸກດ�ານເທົ່າທຽມກັບເພດຊາຍ; ມີໜ�າທີ່ໂຄສະນາປູກຈິດ��ນຶກກ�ຽວກັບ 
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ມູນເຊື້ອວັດທະນະ��ອັນດີງາມຂອງຊາດ, ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ພົວ 
ພັນເຖິງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃຫ�ແກ�ແມ�ຍິງລາວບັນດາເຜົ່າ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ; ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ�ຄ�າ 
ປຶກສາ ແລະ ປົກປ�ອງແມ�ຍິງ-ເດັກນ�ອຍ ຂັ້ນສູນກາງນະຄອນຫຼວງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບ�ານ.

          ອົງການແນວລາວສ�າງຊາດ ແມ�ນການຈັດຕັ້ງ��ພັນທາງດ�ານການເມືອງຂອງທົ່ວສັງຄົມ, ສຶກສາອົບຮົມເຕົ້າ 
ໂຮມຄວາມສາມັກຄີປອງດອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢູ�ເຂດຫ�າງໄກສອກຫຼີກ; ຮັບຜິດ 
ຊອບໃນສ�າງຂະບວນການປູກຈິດ��ນຶກ ກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍ ແລະ ລຶບລ�າງປະເພນີການປະຕິບັດທີ່ເປັນ 
ອັນຕະລາຍ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີທ່ີເກ່ົາແກ�ຫ້ຼາຫລັງທ່ີມີການ��ແນກບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃຫ�ຜູ�ນ�າຊຸມຊົນ, ການ��ຂ້ັນເມືອງ, 
ເຈົ້່່າກົກເຈົ້າເຫລົ່າ, ຜູ���ທາງສາດສະໜາ, ຜູ�ຊາຍ ແລະ ເດັກຊາຍ.

          ສູນກາງສະຫະພັນ��ມະບານລາວ ແລະ ສູນກາງຊາວໜຸ�ມ ສປປ ລາວ ແມ�ນອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ 
ຂອງພັກ, ຮັບຜິດຊອບໂຄສະນາເຜີຍແຜ�ປູກຈິດ��ນຶກກ�ຽວກັບແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ກົດໝາຍຂອງລັດ, ສົນທິ 
ສັນຍາສາກົນທີ່ພົວພັນເຖິງສິດທິຂອງແມ�ຍິງ ຕາມສາຍຕັ້ງຂອງຕົນ ແຕ�ສູນກາງລົງຮອດທ�ອງຖິ່ນຮາກຖານ.

          ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ�ຽວຂ�ອງ, ອ�ານາດການປົກຄອງທ�ອງຖິ່ນທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຫົວໜ�ວຍ 
ທຸລະກິດ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ�າງປະເທດ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ເຂົ້າຮ�ວມປະກອບສ�ວນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ 
��ເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.
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ຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ຮັບຜິດຊອບເປັນໃຈກາງໃນການລາຍງານໃຫ� ຄຊກມດ ກ�ຽວກັບຄວາມຄືບໜ�າ 
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພ່ືອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປ ີຄັ້ງທ ີIV (2021-2025) 

ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ສ�າງລະບົບ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການຕິດຕາມກວດກາປະເມີນຜົນ ແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອ ຄວາມສະເໝີ 
ພາບຍິງ-ຊາຍ ໃຫ�ເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ພ�ອມທັງໂຄສະນາເຜີຍແຜ� ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິທີການນ�າໃຊ�.

ຄກມດ ຂັ້ນ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ຂັ້ນແຂວງ/ເມືອງ ຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄືບໜ�າ ໃນການຜັນຂະຫຍາຍ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີ ຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ໃນ 
ຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖິ່ນຂອງຕົນໂດຍມີພະແນກ, ຂະແໜງ ແລະ ໜ�ວຍງານຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ 
ແລະ ແມ�-ເດັກ ຊຶ່ງເປັນເສນາທິການເພື່ອສະຫ�ບລາຍງານໃຫ� ຄຊກມດ ເປັນປົກກະຕິ.

ຄກມດ ທຸກຂັ້ນ ຈັດກອງປະຊຸມແຕ�ລະໄລຍະຢ�າງເປັນປົກກະຕິ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ 
ວຽກງານ ແລະ ສັງລວມຂ�້ມູນຢ�າງຄົບຖ�ວນ ແລະ ຈະແຈ�ງເປັນລະບົບເພື່ອສະໜອງ ໃຫ�ຫ�ອງການກອງເລຂາ 
ຄຊກມດ.

ຄຊກມດ ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫ�ວຽກງານຄວາມສະເໝີ 
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງເຊື່ອມໂຍງ ເຂົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ.

ພະແນກ, ໜ�ວຍງານ ແລະ ຂະແໜງ ຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງຈັດກອງປະຊຸມປະ��ໄຕມາດ.

ຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ຈັດກອງປະຊຸມກັບ ຄກມດ ກະຊວງ, ອົງການທຸກໆ 03 ເດືອນ ແລະ ຈັດກອງ 
ປະຊຸມຮ�ວມກັບ ຄກມດ ກະຊວງ, ອົງການ ແລະ ແຂວງທຸກໆ 06 ເດືອນເພື່ອສະຫ�ບວຽກງານ

ຄຊກມດ ຈັດກອງປະຊຸມຄົບຄະນະເປີດກ�ວາງ 01 ຄ້ັງຕ�່ປີ.

ຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ປະສານສົມທົບກັບທຸກພາກສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງ ��ເນີນການປະເມີນຜົນ ໄລຍະກາງ 
(2023) ແລະ ໄລຍະທ�າຍ (2025) ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ 
ຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ IV (2021-2025) ລວມທັງການປະຕິບັດພັນທະ ໃນຂອບຂອງສົນທິສັນຍາຊີດ�, ຖະແຫຼງ 
ການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກິ່ງ+25 ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ຄກມດ ສະຫລຸບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນຂະ ແໜງການ ແລະ 
ທ�ອງຖິ່ນຕົນ ໃຫ� ຄຊກມດ ປະ�� 6 ເດືອນ, ປີ, ກາງສະໄໝ ແລະ 5 ປີ.

ການລາຍງານຂອງ ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ�ອງຖ່ິນ ຕ�ອງໄດ���ໃຊ�ສະຖິຕິ ແຍກເພດ, ອາຍຸ, ຊົນເຜົ່າ, ຄວາມ 
ພິການ, ພູມລ�າເນົາ ແລະ ຖານະເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.

ຄຊກມດ ສະຫ�ບ ແລະ ລາຍງານ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ��ເນີນງານແຫ�ງຊາດເພື່ອຄວາມສະ ເໝີພາບຍິງ- 
ຊາຍ ໃຫ�ລັດຖະບານຢ�າງເປັນປົກກະຕິ ປະ��ແຕ�ລະໄລຍະ.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

       ຄະນະ��ມາທິການເພື່ອຄວາມກ�າວໜ�າຂອງແມ�ຍິງ ແລະ ແມ�-ເດັກ ທຸກຂັ້ນ ແລະ ທຸກພາກສ�ວນຕ�ອງມີສ�ວນ 
ຮ�ວມໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ�າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນດ�າເນີນງານແຫ�ງຊາດ ເພື່ອ 
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 5 ປີຄັ້ງທີ IV (2021-2025)  ດັ່ງນີ້:

III. ການຕິດຕາມຊຸກຍູ�, ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະຫ�ບລາຍງານ
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ຕາຕະລາງສະຖິຕິ 2:  ແມ�ຍິງໃນຕ�າແໜ�ງ��ພາ-ຄຸ�ມຄອງ ໃນຂ້ັນຕ�າງໆ ປີ 2021

ຕາຕະລາງສະຖິຕິ 3:  ແມ�ຍິງໃນຕ�າແໜ�ງ��ພາ-ຄຸ�ມຄອງ ໃນຂ້ັນຕ�າງໆ ປີ 2020

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: ຫ�ອງການກອງເລຂາ ຄຊກມດ ຄັ້ງວັນທີ 8 ກ�ລະກົົດ 2021

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: ກະຊວງພາຍໃນ, ມີນາ ປີ 2020

ຍິງ ຊາຍ

ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທຽບເທົ່າ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ທຽບເທົ່າ

ຈ�ານວນ ຈ�ານວນ %%
ຂ້ັນສູນກາງ 148 32 21,62 116 78,38

43 10 23,26 33 76,74

105 22 20,95 83 79,05

ລ/ດ ເນ້ືອໃນ ລວມ

I

ຂັ້ນສູນກາງ 9.592 3.457 36,04 6.135 63,96

ປະເພດ I 47 7 14,89 40 85,11

ປະເພດ II 430 87 20,23 343 79,77

ປະເພດ III 1.232 310 25,16 922 74,84

ປະເພດ IV 2.303 740 32,13 1563 67,87

ປະເພດ V 3.563 1.421 39,88 2142 60,12

ປະເພດ VI 1.012 439 43,38 573 56,62

ປະເພດ VII 636 272 42,77 364 57,23

ປະເພດ VIII 369 181 49,05 188 50,95

I

ຂັ້ນແຂວງ 13.466 4.343 32,25 9.123 67,75

ປະເພດ I 105 19 18,09 86 81,90

ປະເພດ II 228 42 18,42 186 81,58

ປະເພດ III 436 68 15,63 368 84,40

ປະເພດ IV 1.509 257 17,03 1.252 82,97

ປະເພດ V 3.355 870 25,93 2.485 74,07

ປະເພດ VI 4.807 1.690 35,16 3.117 64,84

ປະເພດ VII 1.555 644 41,41 911 58,58

ປະເພດ VIII 1.471 753 51,19 718 48,81

II

ຂັ້ນເມືອງ 46.424 15.330

ປະເພດ I 6 0 0 6 100

ປະເພດ II 144 2 1,39 142 98,61

ປະເພດ III 765 99 12,94 666 87,06

ປະເພດ IV 3.352 495 14,77 2.857 85,23

ປະເພດ V 6.884 1.419 20,61 5.465 79,39

ປະເພດ VI 15.68 4.487 28,60 11.202 71,40

ປະເພດ VII 13.420 5.287 39,40 8.133 60,60

ປະເພດ VIII 6.164 3.541 57,45 2.623 42,55

III

ຂັ້ນບ�ານ 30.995 2.855 9,21 28.140 90,79

ນາຍບ�ານ 8.448 199 2,36 8.249 97,64

ຮອງນາຍບ�ານ 22.547 2.656 11,78 19.891 88,2

IV

ຍິງ ຊາຍ
ຈ�ານວນ ຈ�ານວນ %%

ລ/ດ ເນ້ືອໃນ ລວມ

[ ເອກະສານຊ�ອນທ�າຍ 1 ]
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ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ 135 6 4,4 129 95,6

ອັກຄະລັດຖະທູດທີ່ປຶກສາ 42 1 2,4 41 97,6

ກົງສຸນໃຫຍ� 46 6 13 40 87

ທີ່ປຶກສາ 54 12 22,2 42 77,8

ເລຂາເອກ 153 26 17 127 83

ເລຂາໂທ 205 47 22,9 158 77.1

ເລຂາຕີ 68 30,2 157 69,8

ຕາຕະລາງສະຖິຕິ 4:  ການມີສ�ວນຮ�ວມໃນເວທີສາກົນ ປີ 2019

ແຫລ�ງຂ�້ມູນ: ກະຊວງການຕ�າງປະເທດ, ປີ 2020

ຍິງ ຊາຍລ/ດ ເນ້ືອໃນ ລວມ

860 116 19,3% 744 80,7%

ຕາຕະລາງສະຖິຕິ 5:  ອັດຕາການເຂ້ົາເຖິງການສຶກສາ 

ແຫລ�ງຂ�້ມູນ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ປີ 2020

66% 82,7% 82,5% 82,8% +16,6%
ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂັ້ນການສຶກສາ
ກ�ອນໄວຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ

97,2% 98,9% 98,7% 99% +1,7%ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຸດທິ

78,3% 82,1%, 84,5% 79,8% +3,8%
ອັດຕາການລອດເຫຼືອຂອງນັກຮຽນ
ຊັ້ນປະຖົມ

5,8% 4,3% 3,7% 4,9% -1,5%ອັດຕາການປະລະການຮຽນ ຊັ້ນປະຖົມ

I ຊັ້ນປະຖົມ

78,1% 83,3%, 81,9% 84,6% +5,2%
ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຂອງນັກຮຽນ
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ

7,7% 10,3% 9,7% 10,8% +2,6%
ອັດຕາການປະລະການຮຽນ
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ

93,3% 91,8% 94,8% 82,4% 79,6% 84,9% -10,9%ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ

45,8% 54,8% 52,0% 57,5% +9%
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມຂອງນັກຮຽນ
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ

4,9% 8,8% 8,7% 8,8% +3,9%
ອັດຕາການປະລະການຮຽນ
ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ

ລ/ດ ລາຍການ ປີ 2015 ປີ 2020 ທຽບ
ເປີເຊັນ

ລວມ ຍິງ ຊາຍ ຍິງ ຊາຍລວມ 2015-2020

II ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ

III ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
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3

(GDI)
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2. (GII)

1
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