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ອົງການກາແດງລາວ 

ພະແນກສົົ່ ງເສີ ມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມົ່ ຍິ ງ                                        ເລກທີ   15 / ສພຍ 

ແລະ ວຽກແມົ່  ແລະ ເດັກ                                                ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ວັນທີ  03/7/2018 

 

ບົດລາຍງານ 

ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ແລະ ເເຜີຍແຜົ່  

ຜົນການສ າຫລວດຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນໃນເວລາ ເກີ ດໄພພິ
ບັດ ເພືົ່ ອປ້ອງກັນ 

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດ ທີົ່ ແຂວງ ອຸດົມໃຊ ໃນລະຫວົ່ າງວັນທີ  

21-30/7/2018 

1. ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 

ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດເປັນທີ ຮ ້ ຈັກກັນໃນທົົ່ ວໂລກແລ້ວວົ່ າເປັນ
ອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງຕ ົ່ ແມົ່ ຍິ ງ,ຜ ້ ຊາຍ ເດັກຍິ ງ ແລະ ເດັກຊາຍ ຊືົ່ ງຜ ້ ຖື ກຄວາມຮ້າຍແຮງ
ຈະມີ ຄວາມທຸກທ ລະມານທາງດ້ານຈິ ດໃຈ,ຮົ່ າງກາຍ ດ້ານອາລົມຈິ ດ  ແລະ ຍັງສົົ່ ງຜົນກະ
ທົບເຖີ ງສະພາບເສດຖະກິດການພັດທະນາປະເທດຊາດອິ ກດ້ວຍ. 

- ຄະນະກ າມາທິ ການເພືົ່ ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມົ່ ຍິ ງ ແລະ ວຽກແມົ່  ແລະ ເດັກອົງການ
ກາແດງລາວ ເປັນເສນາທິ ການໃຫ້ແກົ່ ການນ າຂອງອົງການກາແດງລາວ ໃນການ
ຄ້ົນຄວ້ານະໂຍບາຍ, ການວາງແຜນ ເພືົ່ ອສົົ່ ງເສີ ມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມົ່ ຍິ ງ ປະສານ
ງານກັບທຸກຂະແໜງການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄວາມສະເໝີພາບຍິ ງ-

ຊາຍ, ລຶ ບລ້າງທຸກຮ ບການຈ າແນກຕ ົ່ ແມົ່ ຍິ ງ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສົ່ ວນທີົ່ ກົ່ ຽວຂ້ອງ
ກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິ ງ-ຊາຍ, ເຄືົ່ ອນໄຫວຕາມມາດຖານທີົ່ ໄດ້ວາງໄວ້ຕາມກອງປະຊຸມ
ສາກົນ,  ກົດໝາຍຂອງລາວ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍແຫົ່ ງຊາດທີົ່ ພົວພັນກັບແຜນຍຸດທະ
ສາດແຫົ່ ງຊາດ ຄ້ັງທີ  III ເພືົ່ ອຄວາມສະເໝີພາບຍິ ງ-ຊາຍ ປີ  2014-2020,   ທັງໝົດນີ ້  

ເພືົ່ ອປົກປ້ອງສິ ດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມົ່ ຍິ ງ ແລະ ລຶ ບລ້າງ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ຕ ົ່ ແມົ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃຫ້ນັບມື ້ ນັບຫລຸດໜ້ອຍຖ້ອຍລົງຕາມຈຸດປະສົງທີົ່ ວາງໄວ້. 
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- ປະຊາຊົນທີົ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການສຸກເສີ ນນ້ັນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີົ່ ແຕກຕົ່ າງ
ກັນ, ຄວາມບ ົ່ ເທົົ່ າທຽມກັນທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ການລົ່ ວງລະເມີ ດທາງເພດ
ຈະເກີ ດຂຶ ້ ນທັງໃນໄລຍະເກີ ດ ແລະ ຫ ັ ງເກີ ດພາວະສຸກເສີ ນ ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ປັດໄຈ
ທາງສັງຄົມອືົ່ ນໆ, ລວມທັງກຸົ່ ມອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ສະຖານະພາບສຸຂະພາບ, ຜ ົ່ ຕິດເຊື ້ ອ 

HIV/ພະຍາດ AIDS, ພະຍາດຊ າເຮື ້ ອຕົ່ າງໆ, ສະຖານະພາບທາງສັງຄົມ, ຊົນເຜົົ່ າ ແລະ 
ອືົ່ ນໆ ໃນເຂດທີົ່ ປະຊາຊົນມີ ຄວາມສົ່ ຽງຈະສົົ່ ງຜົນກະທົບຕ ົ່ ການຟື ້ ນຕົວຈາກພາວະສຸກ
ເສີ ນ.ດ້ວຍເຫດຜົນດັົ່ ງກົ່ າວນ້ັນພະແນກສົົ່ ງເສີ ມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມົ່ ຍິ ງຈືົ່ ງໃດ້ເຮັດ
ການສື ກສາຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນ ໃນເວລາເກີ ດໄພພິບັດທີົ່ ສອງ
ແຂວງ ອຸດົມໃຊ ແລະ ແຂວງ ເຊກອງ ເພືົ່ ອສື ກສາບັນຫາທີົ່ ເປັນສາຍເຫດພາໃຫ້ແມົ່ ຍິ ງ,

ຜ ້ ຊາຍ ເດັກຍິ ງ ແລະ ເດັກຊາຍພົບຄວາມຫຍ້ງຍາກໃນເວລາເກີ ດໄພພິບັດຊືົ່ ງຜົນການ
ສ າຫລວດໃດ້ຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນວົ່ າບັນຫາທີົ່ ພົບເຫັນຫລາຍກວົ່ າໝ ົ່ ແມົ່ ນການແຕົ່ ງງານແຕົ່ ຫົວ
ທີົ່  47%,ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ35 % ແລະນອກຈາກນ້ັນການສ າຫລວດຍັງ
ພົບວົ່ ານອຈາກແມົ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງທີົ່ ຖື ກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແລ້ວ ຜ ້ ຊາຍຈ ານວນໜືົ່ ງ
ກ ຖື ກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງເຊັົ່ ນດຽວກັນລວມີ   1%,ໃນການສື ກສາຄັງນີ ້ ຜ ້ ເຮັດການຄ້ົນຄວ້າ
ຍັງໃດ້ມີ ຂ ້ ແນະນ າໃນການແກ້ໃຂບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດ 

ໜົ່ ວຍງານທີົ່ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແຕົ່ ລະພາກສວົ່ ນຄວນໃດ້ສື ບຕ ົ່ ໃນ
ການເຜີ ຍແຜົ່ ຜົນການສ າຫລວດໃຫ້ຊຸມຊົນ ໃດ້ຮັບຮ ້ ຢົ່ າງກວ້າງຂວາງເພືົ່ ອເປັນການປ ກ
ຈິ ດສ ານື ກໃຫ້ພວກເຂົ າເຂົ ້ າໃຈກົ່ ຽວກັບຄວາມອັນຕະລາຍຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 

ແລະ ອິ ກດ້ານໜືົ່ ງກ ເປັນການປ ກຈິ ດສ ານື ກໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດປົ່ ຽນແປງພຶດຕິກ າອັນ
ເກົົ່ າ ມາເປັນການປ້ອງກັນຄອບຄົວ ແລະ ຕົວຂອງເຂົ າເອງຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ບົນພ້ືນຖານທາງເພດໃຫ້ນັບມື ້ ນັບສ ງຂື ້ ນ. 

- ດັົ່ ງນ້ັນພະແນກສົົ່ ງເສີ ມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມົ່ ຍິ ງ ແລະ ວຽກແມົ່  ແລະ ເດັກ ຊືົ່ ງມີ ພາລ
ະບົດບາດໃນການສົົ່ ງເສີ ມຄວາມສະເໜີພາບຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ການປົກປ້ອງສິ ດ ແລະ ຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງແມົ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະໃນນາມຜ ້ ທີົ່ ໃດ້ຮັບໜ້າທີົ່ ໃນການສື ກສາຄ້ົນ
ຄວ້າຜົນກະທົບແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນທີົ່ ສອງແຂວງ ອຸດົມໃຊ ແລະ ເຊກອງ 

ຈືົ່ ງໃດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກອງປະຊຸມເຜີ ຍແຜົ່  ຜົນສ າຫລວດ ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຊຸມຊົນໃນເວລາເກີ ດໄພພິບັດທີົ່ ແຂວງ ອຸດົມໃຊ ຕາມຄຳ າແນະນ າຂອງຜ ້ ຊົ່ ຽວ
ຊານໃນການສື ກສາຄ້ັງນີ ້ : 

 

- ກອງປະຊຸມໃດ້ຈັດຂື ້ ນທີົ່ ຫ້ອງການປົກຄອງເມື ອງແບົ່ ງແຂວງ ອຸດົມໃຊ ໂດຍການເປັນປະທານ
ຂອງທົ່ ານ ນ . ບຸນທອນ ພີມມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ອົງການກາແດງແຂວງ, ເປັນປະ
ທານຮົ່ ວມ ກັບທົ່ ານ ນ.ສົມພອນ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການປົກຄອງເມື ອງແບົ່ ງ,ມີ ຜ ້ ເຂົ ້ າຮົ່ ວມ
ກອງປະຊຸມທັງໝົດ 35 ທົ່ ານ ຈາກພາກສວົ່ ນຕົ່ າງໆອ້ອມຂ້າງຫ້ອງການປົກຄອງເມື ອງແບົ່ ງ 13 

ທົ່ ານ   ແລະ ຊາວໝຸົ່ ມຈາກ ມສ ຕອນປາຍຂອງມື ອງແບົ່ ງລວມທັງໝົດຈ ານວນ 17 ຄົນ,ນາຍ
ບ້ານສາມ 03 ບ້ານຄື :ນາຍບ້ານນາປາ,ບ້ານ ໄລໄຫຍົ່ ແລະ ບ້ານຈັນໄໝົ່ . 

- ຜ ້ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກອງປະຊຸມ ແມົ່ ນ ພະແນກສົົ່ ງເສີ ມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມົ່ ຍິ ງ ອົງການກາ
ແດງລາວ 
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- ໄລຍະເວລາຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ກິດຈະກ າ : 21 -30/7/2018  ລວມ 10 ວັນ .  

  ຈຸດປະສົງຂອງອງປະຊຸມ:  

- ເພືົ່ ອເຜີ ຍແຜົ່ ຜົນການສ າຫລວດ ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນໃນເວລາ
ເກີ ດໄພພິບັດທີົ່ ແຂວງ ອຸດົມໃຊ ແລະ ເຊກອງໃນປີ  ຜົ່ ານມາ ແລະ ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ 

ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ເຄືົ່ ອຂົ່ າຍສົົ່ ງຕ ົ່ ຜ ້ ຖື ກຜົນກະທົບຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ບົນພ້ືນຖານທາງເພດໃນເວລາເກີ ດໄພພິບັດໃຫ້ພະນັກງານຂ້ັນແຂວງ ,ນາຍບ້ານເປ ້ າໝາຍ 

ແລະ ຊາວໝ ຸ່ ມ ສມເມື ອງແບຸ່ ງ, 

- ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມໃຫ້ຊາວໝຸົ່ ມເພືົ່ ອສະແດງລະຄອນໃນການເຜີ ຍແຜົ່ ການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດ ເພືຸ່ ອນ າໄປເຜີ ຍແຜຸ່ ໃນຮູບແບບການສະແດງລະຄອນ 
ໃຫ້ປະຊາຊ ນເຂ ້ າໃຈງຸ່ າຍຂື ້ ນ. 

2. ລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກ າມີ ດັົ່ ງຕ ົ່ ໄປນີ ້ : 

23/7/2018 

-  ເວລາ 8.30 - 8.45: ປະທານກອງປະຊຸມກົ່ າວປະກອບຄ າເຫັນໃສົ່ ກອງປະຊຸມ ທົ່ ານໃດ້ເນ້ັນໝັ
ກເຖີ ງຄວາມສ າຄັນຂອງວຽກງານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດໃນເວລາເກີ ດໄພພິບັດແມົ່ ນວຽກງານໜືົ່ ງທີົ່ ກາແດງລາວໃດ້ເອົ າ
ໃຈໃສົ່ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານຫລັກຂອງກາແດງໂດຍສະເພາະໄດ້ເລັົ່ ງໃສົ່ ວຽກ
ງານສຸກຂະພາບ ແລະວຽກງານຕອບໂຕ້ໄພພິບັດ,ນອກຈາກນ້ັນທົ່ ານຍັງໃດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກ
ສ າມະນາກອນຈົົ່ ງໄດ້ເອົ າໃຈໃສົ່ ສື ກສາຄ້ົນຄວ້າບົດຮຽນຢົ່ າງເລີ ກເຊີົ່ ງເພືົ່ ອຈະໄດ້ນ າໄປຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດໃນວຽກງານຂອງຕົນໃຫ້ເກີ ດຜົນເປັນຈິ ງ. 

- ເວລາ ຕ ົ່ ມາ ທົ່ ານ ນ.ມະໄລກັນ ແກ້ວມຸນຕີິ  ຄ ຝືກຈາກ ກອງເລຂາຄະນະກ າມາທິ ການເພືົ່ ອ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມົ່ ຍິ ງແຫົ່ ງຊາດ ໄດ້ຂື ້ ນນ າສະໝີ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງວຽກ
ງານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ຂອງ ສປປລາວ,ເພືົ່ ອໃຫ້ພະນັກງານ,ຊາວໝຸົ່ ມໃດ້ເຂົ ້ າໃຈກົ່ ຽວກັບນະ
ໂຍບາຍຂອງພ ຳັກ ແລະ ລັດຖະບານລາວ ທີົ່ ຍາມໄດກ ໃດ້ເອົ າໃຈໃສົ່ ວຽກງານສົົ່ ງເສີ ມຄວາມ
ສະໜີພາບຍິ ງ-ຊາຍໃນທຸກຂ້ັນຊືົ່ ງສະແດງອອກໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ນິ ຕິກ າເພືົ່ ອ
ເປັນບົ່ ອນອີ ງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານຄວາມສະເໜີພາບຍິ ງ-ຊາຍໃຫ້ທົົ່ ວເຖີ ງແຕົ່
ສ ນກາງລົງເຖີ ງທ້ອງຖີົ່ ນ 

- ເວລາ 10.00 11.30  H  ທົ່ ານ ນ.ເກດແກ້ວ ອຸປະລະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສົົ່ ງເສີ ມຄວາ
ມກ້າວໜ້າຂອງແມົ່ ຍິ ງ ອົງການກາແດງລາວ ໃດ້ຂື ້ ນນ າສະເໜີຜົນການສ າຫລວດຜົນກະ
ທົບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຳຸມຊົນ ໃນເວລາເກີ ດໄພພິບັດທີົ່ ໄດ້ຈັດຕ້ັງຂື ້ ນທີົ່ ສອງ
ແຂວງອຸດົມໃຊ ແລະ ເຊກອງເພືົ່ ອປັຕົວແທນໃນການສື ກສາເບີົ່ ງຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນໃນເວລາ ໃຫ້ທີົ່ ປະຊຸມໃດ້ເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ຮັບຮ ້  ແລະ ເຂົ ້ າໃຈກົ່ ຽວກັບຜົນ
ໃດ້ຮັບຈາກການເຮັດການສ າຫລວດໃນຄ້ັັງນີ ້  ແມົ່ ນມີ ຄວາມສ າຄັນແນວໄດ,ເປັນຫັຍງພວກ
ເຮົ າຈືົ່ ງເຮັດການສ າຫລວດ ແລະ ນອກຈາກນ້ັນພວກເຮົ າຈະນ າເອົ າຜົນການສ າຫລວດໄປ
ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແນວໃດ ເພືົ່ ອປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດໃພືົ່ ອບ ົ່

ໃຫ້ເກີ ດຂື ້ ນໃນຊຸມຊົນທີົ່ ຜ ້ ເຂົ ້ າຮົ່ ວມຮັບຜິດຊອບຢ ົ່ . 
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- ກອງປະຊຸມຍັງໃດ້ແບົ່ ງກຸົ່ ມສົນທະນະໃນຫົວຂ ້ ບົດແນະນ າການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການປ້ອງກັນ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືື້໊ ນຖານທາງເພດໂດຍສະເພາະແມົ່ ນເລັົ່ ງໃສົ່ ການປ້ອງກັນດ້ວຍ
ວີ ທີ ເຜີ ຍແຜົ່ ຜົນການສ າຫລວດ ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນເພືົ່ ອໃຫ້ທຸກ
ຄົນໃນຊຸມຊົນເຂົ າໃຈວົ່ າ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດແມົ່ ນມີ ຜົນກະທົບ
ຫລາຍດ້ານຕ ົ່  ເສດຖະກິດ,ຊີ ວິ ດ ແລະ ສັບສິ ນຂອງຄົນທີົ່ ຖື ກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ. 

- ກອງປະຊຸມຍັງໃດ້ຮັບພັງ ແລະ ຮຽນຮ ້ ກົ່ ຽວກັບບົດຮຽນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານ
ທາງເພດ ຈາກທົ່ ານ ນ.ເກດແກວ ອຸປະລະວົງ: ທົ່ ານໃດ້ ອະທິ ບາຍ ເຖີ ງ ຄວາມໝາຍຂອງ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດແມົ່ ນຫັຍງ,ເປັນຫັຍງພວກເຮົ າຈືົ່ ງຈ າເປັນ
ຕ້ອງເອົ າໃຈໃສົ່ ບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດ,ປະເພດຂອງການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດມີ ຈັກປະເພດ ແຕົ່ ລະປະເພດມີ ຮ ບແບບແນວໃດ,  

- ທົ່ ານ.ນາງມະໄລກັນ ແກ້ວມຸນຕີ  ຄ ຝືກຈາກກອງເລຂາຄະນະກ າມະການເພຶົ່ ອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມົ່ ຍິ ງໃດ້ນ າສະເໜີກົດໝາຍການໃຊ້ການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ົ່ ແມົ່ ຍິ ງ
ຂອງ ສປປລາວ ຕ ົ່ ທີົ່ ປະຊຸມ ເພືົ່ ອໃຫ້ຜ ້ ເຂົ ້ າຮົ່ ວມໃດ້ຮັບຮ ້  ແລະ ເຂົ ້ າໃຈເຖີ ງວິ ທີ ການໄກົ່ ເກຍ 

ແລະ ປົກປ້ອງ ຜ ້ ທີົ່ ຖື ກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃຫ້ທັນເວລາ ແລະ ເຂົ ້ າເຖີ ງຂະບວນການຍຸດຕິທ າ
ໃຫ້ໃວທີົ່ ສຸດ. 

- ທົ່ ານ ນເກດແກ້ວ ອຸປະລະວົ ງ ໃດ້ນ າສະເໜີບົດຮຽນກົ່ ຽວກັບການນ າໄຊ້ປື ມຄ ົ່ ມື  ມາດຖານ
ການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫລາກຫລາຍເຂົ ້ າໃນໂຄງການສຸກເສີ ນຂອງ
ອົງການກາແດງລາວຊືົ່ ງໃດ້ເນ້ັນໝັກເຖີ ງການນ າໄຊ້ມາດຕະຖານນຕົ່ າງໆ ເຂົ ້ າໃນໂຄງສຸກ
ເສີ ນ,ແລະບ ົ່ ສຸກເສີ ນ ເພືົ່ ອໃຫ້ຜ ້ ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຂອງແຕົ່ ລະພາກສວົ່ ນໄດ້ນ າໄປປະຕິ
ບັດເພືົ່ ອປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຸຖານທາງເພດຕາມມາດຖານຂອງກາແດງ
ລາວ ແລະຂອງສະຫະພັນກາແດງສາກົນ,ຊືົ່ ງຜ ້ ຮັບຜິດຊອບໂຄງການຕອ້ງໃດ້ຄ ານືົ່ ງເຖີ ງຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງແມົ່ ຍິ ງ,ຜ ້ ຊາຍ ເດັກຊາຍ ເດັກຍິ ງ,ຄົນພີການ ແລະທຸກຄຸົ່ ມຄົນທີົ່ ຖື ກຜົນກະ
ທົບໂດຍຄ ານືົ່ ງເຖີ ງສີົ່ ຫລັກການຄື : ການເຄົ າລົບ,ການເຂົ ້ າເຖີ ງ,ການມີ ສວົ່ ນຮົ່ ວມ ແລະ 
ຄວາມປອດໄຟ. 

- ເວລາຕ ົ່ ມາ ຕ ົ່ ມາແມົ່ ນການຄ້ົນຄວາມກຸົ່ ມ ເພືົ່ ອເປັນໃຫ້ນັກສ າມະນາກອນເຂົ ້ າໃຈແຈ້ງຕືົ່ ມ
ໃນຫົວຂ້ທີົ່ ໄດ້ຮຽນມາກຽວກັບປື ້ ມຄ ມື ມາດຖານການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມ
ຫລາກຫລາຍໃນໂຄງການສຸກເສີ ນຂອງອົງການກາແດງລາວ 

- ຫົວຂ ້ ຄ້ົນຄວ້າປະກອບດ້ວຍ 

ກ) ປື ້ ມຄ ົ່ ມື ມາດຖານປະກອບດ້ວຍສອງຫົວຂ ້ ຄື  ສຸກກະພາບສຸກເສີ ນ, ແລະ ການຕອບໂຕ້ໄພ
ພິບັດສຸກເສີ ນ ສອງຫົວຂ ້ ດັົ່ ງກົ່ າວມີ ຄວາມສ າຄັນຕ ົ່ ການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນ
ພ້ືນຖານທາງເພດແນວໄດ. 

ຂ) ການປະຕິບົດບົດບາດຍິ ງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫລາກຫລາຍມີ ຈັກຫລັກການ ແຕົ່ ລະຫລັກ
ການມີ ຄວາມສ າຄັນແນວໃດ 

ວັນທີ :24/7/2018. 

- 8.30 - 8.50 H ທົບທວນບົດບົດຮຽນ ໃນມື ້ ທີົ່ ຜຳົ່ ານມາດ້ວຍວິ ທີ ການຫລີ ້ ນກຽມໂຍນຄ າຖາມ 

ໃຫ້ແຕົ່ ລະຕົນຕອບຊືົ່ ງປະກອບດ້ວຍຄ າຖາມຕົ່ າງໆຄື : 
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- ເພດແມົ່ ນຫັຍງ,ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍໝາຍເຖີ ງຫັຍງ, ມີ ຄວາມສ າຄັນແນວໃດ,ຄວາມຫລາກ
ຫລາຍແມົ່ ນຫັຍງ 

- ຜົນການສ າຫລວດຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນໃນປີ ຜົ່ ານມາ ພວກເຮົ າ
ພົບບັນຫາການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃດທີົ່ ສ ງກວົ່ າໝ ົ່  

- ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດ ແມົ່ ນຫຍັງ,ມີ ຈັກປະເພດ, 

- ພວກເຮົ າຈະປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົ່ ໃຫ້ເກີ ດຂື ້ ນແນວໃດ 

- ມາດຖານຄ ົ່ ມື ການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງອົງການກາແດງ
ລາວ ມີ ຈັກຫົວຂ ້ ທີົ່ ຄວນເອົ າໃຈໃສົ່  ຍ້ອນຫັຍງ 

- ເວລາ 9.00 -10.00 h ທົ່ ານ ນາງ.ເກດແກ້ວ ໃດ້ນ າສະເໝີ ບົດຮຽນການສ້າງເຄືົ່ ອຂົ່ າຍສົົ່ ງຕ ົ່ ຜ ້
ຖື ກຜົນກະທົບຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດໃນເວລາເກີ ດໄພພິບັດ 

ໂດຍອິ ງໃສົ່ ບົດລາຍງານການທ າຮ້າຍເດັກ(ອິ ງໃສົ່ ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ ເດັກຂອງອົງການ
ກາແດງລາວເປັນບົ່ ອນອິ ງໃນການລາຍງານ ແລະ ສົົ່ ງຕ ົ່   

- ຫລັງຈາກນ້ັນໃດ້ສະເໜີໃຫ້ຜ ້ ເຂົ ້ າຮົ່ ວມຈາກແຕົ່ ລະພາກສວົ່ ນຂຽນພາລະບົດບາດໃນການ
ຮັບຜິດຊອບໃນການນ າເອົ າຜົນການສ າຫລວດໄປເຜີ ຍແຜົ່  ແລະ ຮັບຜິດຊອບການລາຍ
ງານການທາລຸນຊືົ່ ງແຕົ່ ລະພາກສວົ່ ນໃດ້ປະກອບຄ າເຫັນ ແລະຂຽນພາລະບົດບາດຂອງຕົນ
ຫລັງຈາກນ້ັນຈະສົົ່ ງໃຫ້ ກາແດງແຂວງ ເພືົ່ ອລວບລວມ ແລ້ວສົົ່ ງໃຫ້ພະແນກສົົ່ ງເສີ ມຄວາມ
ກ້ສາວໜ້າຂອງແມົ່ ຍິ ງເພືົ່ ອສັງລວມເປັນຄ້ັງສຸດທ້າຍເພືົ່ ອຂ ໃຫ້ການນ າກາແດງອອກໃຈ
ແຈ້ງການແຕົ່ ງຕ້ັງເຄືົ່ ອຂົ່ າຍ. 

   ວັນທີ :25/7/2018. ກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ໃຫ້ ຊາວໝຸົ່ ມ ເມື ອງແບົ່ ງຈ ານວນ ສີ ບແປດຄົນ 

ເພືົ່ ອເປັນນັກສະແດງລະຄອນເລື ້ ອງ ແວົ່ ນແຍົ່ ງ ຊືົ່ ງຈະໃຊ້ເປັນຊືົ່ ໂຄສະນາປ ກຈິ ດສ ານື ກໃຫ້ແກົ່ ພ ົ່

ແມົ່ ປະຊາຊົນໃນການຫຸລດຜົ່ ອນ ແລະ ປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງພດໃຫ້
ຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງ . 

- ຫລັງຈາກຜົ່ ານທິ ດສະດີ  ແລະ ຝືກແອບຮອບທ າອິ ດແລ້ວ ໃດ້ຄັດເລື ອກເອົ ານັກຮຽນຈ ານວນ
ແປດຄົນ ເພືົ່ ອຝືກແອບປັນນັກສະແດງຕົວຈິ ງຕາມສະຄີ ບທີົ່ ທາງທີ ມບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍໃດ້
ກະກຽມໃວ້ ເປັນເວລາໜ້ືງວັນເພືົ່ ອໃຫ້ນັກຮຽນທັງໝົດສາມາດເລົົ່ າບົດຂອງແຕົ່ ລະຄົນເພືົ່ ອ
ກະກຽມການສະແດງໃນຂ້ັນບ້ານຕາມແຜນການຄື ້  ບ້ານນາປາ,ບ້ານມາງ(ປຽນຈາກບ້ານໃລ
ໄຫຍົ່ ,ທາງຂາດໄປບ ົ່ ໃດ້ ) ແລະ ບ້ານຈັນໃໝົ່ . 

- ວັນທີ  26/7/2018  

- ເວລາ 8.30 -11,30  ພາຍຫລັງທີົ່ ນັກຮຽນແຕົ່ ລະຄົນໃດ້ຮັບບົດລະຄອນແລ້ວ ແຕົ່ ລະຄົນຝືກ
ແອບໂດຍການເລົ່ າບົດ ແລະ ທ າຄວາມເຂັົ ້ າໃຈ ບົດລະຄອນ,ໂດຍມທີ ມຄ ຝືກໃດ້ແນະນ າການ
ສະແດງຢົ່ າງໄກ້ສິ ດ 

- 13.30 -14.30 ຝືກແອບການສະແດງຮອບທ າອິ ດ ,ຊືົ່ ງເຫັນວົ່ ານັກຮຽນທັງໝົດສາມາດສະ
ແດງໃດ້ຕາມຄາດໝາຍ 

- 14.30-15.00  ຊ້ອມການສະແດງລະຄອນເລື ້ ອງ ແວົ່ ນແຍງ ໃຫ້ຄ ຝືກຊົມ ແລະ ສັງເກດວົ່ າ
ບົ່ ອນໃດຍັງມີ ຈຸດທີົ່ ຕ້ອງປຽນແປງ ແລະ ຄວນເພີົ່ ມເຕີ ມ,ຊືົ່ ງທີ ມຄ ຝືກໃດ້ປື ກສາຫາລື ໃນການ
ປະເມີ ນການຝືກແອບ ເຫັນວົ່ າມາດນ າທີ ມນັກຮຽລົງສະແດງທີົ່ ບ້ານໃດ້. 
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- 17.00 -19.00 ນ :   ເດີ ນທາງໄປບ້ານເພືົ່ ອກະກຽມເປີ ດກອງປະຊຸມເຜີ ຍແຜົ່  ຜົນການສ າ
ຫລວດທີົ່ ບ້ານ ນາປາ ເມື ອງແບົ່ ງ ແຂວງ ອຸມໃຊ ,ມີ ຜ ້ ເຂົ ້ າ 

ວັນທີ  27/7, 2018  

- ເປີ ດກອງປະຊຸມເຜີ ຍແຜົ່  ມີ ຜ ້  ເຂົ ້ າ ຮົ່ ວມທັງໝົດ 250 ສອງຮ້ອຍຫ້າສິ ຍຄົນ,ຍີ ງ  100 ໜືົ່ ງ
ຮ້ອຍຄົນ,ເດັກ 50 ຫ້າສີ ບຄົນ ແລະ ຊາຍ100  ໜືົ່ ງຮ້ອຍຄົນ, 

ຫົວຂ ້ ການເຜີ ຍແຜົ່ ມີ : ຜົນການສ າຫລວດ ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນໃນ
ເວລາເກີ ດໄພພິບັດ 

- ພາລະບົດບາດຂອງກາແດງລາວ  

- ການສະແດງລະຄອນເລື ້ ອງ ແວົ່ ນແຍົ່ ງໂດຍນັກສະແດງຂອງຊາວໝຸົ່ ມເມື ອງແບົ່ ງ,ຊືົ່ ງເນື ້ ອ
ໃນຂອງລື ້ ອງສົ່ ອງແສງຖີ ງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ການປ້ອງກັນບ ົ່ ໃຫ້ມັນ
ເກີ ດຂື ້ ນ. 

- ການຮ້ອງເພັງລວມໝ ຍິ ງ-ຊາຍຂອງນ້ອງຮັກຮຽນ ຊືົ່ ເພັງ ການສົົ່ ງເສີ ມຄວາມສະເໜີພາບ
ຍິ ງ-ຊາຍ ແຕົ່ ງໂດຍ ຄະນະຄ ອາຈານຈາກ ອົງການສົົ່ ງເສີ ມການສື ກສາເດັກຍິ ງ ເມື ອງແບົ່ ງ. 

- ຫລັງຈາກນ້ັນໃດ້ສົນທະນາ ແລກປົ່ ຽນຄ າຄິ ດເຫັນກັບຊາວບ້ານທີົ່ ເຂົ ້ າມາຮົ່ ວມກອງປະຊຸມໃນ
ຫົວຂ ້ ຕົ່ າງໆເຊັົ່ ນ: 

- ທົ່ ານຄິ ດວົ່ າການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວເປັນອັນຕະລາຍ ຕ ົ່ ຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ຄົນ
ອ້ອມຂ້າງຄື ແນວໃດ 

- ແລະ ທົ່ ານຄິ ດວົ່ າ ຈະປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດໃດ້ແນວໃດໂດຍ
ສະເພາະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວໄດ້ແນວໃດ 

- ວັນທີ  28/7/2018: 

-  ລົງຜີ ຍແຜົ່ ທີົ່ ບ້ານມາງ,ເມື ອງແບົ່ ງ ແຂວງ ອຸດົມໃຊ  (ປຽນບ້ານຈັນໃໝົ່ ,ທີົ່ ບ ົ່ ສາມາດໄປໄດ້ 

ທາງຂາດ ) ມີ ຜ ້ ເຂົ ້ າຮົ່ ວມຈ ານວນ  350 ສາມຮ້ອຍຫ້າສີ ບຄົນ ຍິ ງ 105.ຄົນ ເດັກ 57 

- ຫົວຂ ້ ເຜີ ຍແຜົ່  : 

ຫົວຂ ້ ການເຜີ ຍແຜົ່ ມີ : ຜົນການສ າຫລວດ ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນໃນ
ເວລາເກີ ດໄພພິບັດ 

- ພາລະບົດບາດຂອງກາແດງລາວ  

- ການສະແດງລະຄອນເລື ້ ອງ ແວົ່ ນແຍົ່ ງໂດຍນັກສະແດງຂອງຊາວໝຸົ່ ມເມື ອງແບົ່ ງ,ຊືົ່ ງເນື ້ ອ
ໃນຂອງລື ້ ອງສົ່ ອງແສງຖີ ງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ ແລະ ການປ້ອງກັນບ ົ່ ໃຫ້ມັນ
ເກີ ດຂື ້ ນ. 

- ການຮ້ອງເພັງລວມໝ ຍິ ງ-ຊາຍຂອງນ້ອງຮັກຮຽນ ຊືົ່ ເພັງ ການສົົ່ ງເສີ ມຄວາມສະເໜີພາບ
ຍິ ງ-ຊາຍ ແຕົ່ ງໂດຍ ຄະນະຄ ອາຈານຈາກ ອົງການສົົ່ ງເສີ ມການສື ກສາເດັກຍິ ງ, 

- ຫລັງຈາກນ້ັນໃດ້ສົນທະນາ ແລກປົ່ ຽນຄ າຄິ ດເຫັນກັບຊາວບ້ານທີົ່ ເຂົ ້ າມາຮົ່ ວມກອງປະຊຸມໃນ
ຫົວຂ ້ ຕົ່ າງໆເຊັົ່ ນ: 

- ທົ່ ານຄິ ດວົ່ າການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວເປັນອັນຕະລາຍ ຕ ົ່ ຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ຄົນ
ອ້ອມຂ້າງຄື ແນວໃດ 

- ແລະ ທົ່ ານຄິ ດວົ່ າ ຈະປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດໃດ້ແນວໃດໂດຍ
ສະເພາະການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວໄດ້ແນວໃດ 
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-  ວັນທີ  29/7/2018 : ສະຫລຸບວຽກທີົ່ ເຮັດຜົ່ ານມາທີົ່ ເມື ອງໄຊ (ສະຫລຸບແຜນວຽກ ແລະ 
ແຜນງົບປພມານ) 

- 30/7/2018 ເດີ ນທາງກັບນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ  

3. ປະເມີ ນຜົນໃດ້ຮັບຂອງການຈັດຕ້ັງກອງປະຊຸມຝືກອົບຮົມ ແລະ ການເຜຍແຜົ່  

- ພະນັກງານ ໃນຂະແໜງການຕົ່ າງທີົ່ ເມື ອງແບົ່ ງ,ແຂວງອຸດົມໃຊໃດ້ຮັບຮ ້ ຜົນໃດ້ຮັບຂອງການ
ສ າຫລວດຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນໃນເວລາເກີ ດໄພພິບັດ,ໃດ້ຮັບຮ ້ ກ
ຽວກັບວຽກງານສົົ່ ງເສີ ມຄວາມສະເໜຳີ ພາບຍິ ງບຊາຍ ໃນລະດັບ ສາກົນ,ປະເທດ ແລະ ໃນອົງ
ການກາແດງລາວດີ ຂື ້ ນກວົ່ າເກົົ່ າ ອິ ງຕາມຜົນການປະເມີ ນຫລັງຈາກຝືກອົບຮົມ 

- ໃດ້ມີ ການປື ກສາຫາລື ໃນການສ້າງເຄືົ່ ອຂົ່ າຍສົົ່ ງຕ ົ່ ຜ ້ ຖື ກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງບົນພ້ືີນຖານທາງເພດໃນເວລາເກີ ດໄພພິບັດຊືົ່ ງແຕົ່ ລະພາກສວົ່ ນທີົ່ ເຂົ ້ າຮົ່ ວມກອງປະ
ຊຸມໃດ້ຕົກລົງທີົ່ ຈະຂຽນພາລະບົດບາດຂອງຕົນໃນການຮັບຜິດຊອບຕ ົ່ ການຊົ່ ວຍເຫລື ອຜ ້ ປະ
ສົບໃພຕາມໜ້າທີົ່ ຂອງຕົນເພືົ່ ອກະກຽມສ້າງທີ ມງານສົົ່ ງຕ ົ່ ໃນລະດັບເມື ອງຊືົ່ ງເມື ອງແບົ່ ງຈະ
ເປັນເມື ອງທ າອິ ດທີົ່ ຄາດວົ່ າຈະເປັນເມື ອງທົດລອງໂຄງການ. 

- ເຄືົ່ ອຂົ່ າຍບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍຂອງອົງການກາແດງລາວໃດ້ມີ ຈ ານວນເພີົ່ ມຂື ້ ນໃນລະດັບເມຳື ອງ
ຊືົ່ ງໃນໄລຍະຜົ່ ານມາຍັງບ ົ່ ມີ ເຄືົ່ ອຂົ່ າຍຂອງ ອົງການກາແດງຂ້ັນເມື ອງ 

- ມີ ຊາວຊາວໜຸົ່ ມທີົ່ ເຂົ ້ າຮົ່ ວມຝືກອົບຮົມການນ າໄຊ້ເຄືົ່ ອງມື  YEC ເຂົ ້ າໃນການເຜີ ຍແຜົ່  ການ
ປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດໃນເວລາເກີ ດໄພພິບັດ ແລະ ເວລາປົ
ກະຕິ. 

- ປະຊາຊົນສອງບ້ານຈ ານວນທັງໝົດ 600 ຄົນໃດ້ຮັບພັງການເຜີ ຍແຜົ່ ຜົນການສ າຫລວດໃນ
ຮ ບແບບບັນລະຍາຍ ແລະ ການສະແດງລະຄອນຊືົ່ ງພວກເຂົ າມີ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈຫລາຍຂື ້ ນກວົ່ າ
ເກົົ່ າກຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດ ແລະ ປະຊາຊົນທີົ່ ເຂົ ້ າຮົ່ ວມໃດ້
ເຂົ ້ າໃຈເຖີ ງໄພອັນຕະລາຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໂດຍທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ຊືົ່ ງຜ ້ ນ າ
ຂອງບ້ານກ ຄື ນາຍບ້ານໃດ້ກົ່ າວວົ່ າຄວນຈະມີ ການເຜີ ຍແຜົ່ ຜົນການສ າຫລວດໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໃຫ້ຫລາຍຂື ້ ນກວົ່ າເກົົ່ າເພືົ່ ອໃຫ້ພ ົ່ ແມົ່ ປະຊາຊົນຈະໄດ້ປຽນແປງພຶດຕິກ າທີົ່ ມີ ຄວາມສຽງຕ ົ່ ຄົນ
ໃນຄອບຄົວ ແລະ ຄົນຢ ົ່ ອ້ອມຂ້າງໃຫ້ມີ ຄວາມປອດໄພ. 

 

4. ບົດຮຽນທີົ່ ຖອດຖອນໄດ້ 

ດ້ານດີ :  

- ຍ້ອນທີ ການຊີ ້ ນ າຢົ່ າງໄກ້ສິ ດຂອງການນ າອົງການກາແດງລາວໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກ
ງານສົົ່ ງເສີ ມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມົ່ ຍິ ງຈີົ່ ງປະສົບຜົນສ າເລັດ. 

- ຍ້ອນການນ າໃນຂ້ັນທ້ອງຖີົ່ ນກ ຄື ການນ າຂອງກາແດງແຂວງ,ເມື ອງ ແລະ ບ້ານໃຫ້ຄວາມສະ
ດວກ ແລະ ໃຫ້ການຮົ່ ວມມື ຢົ່ າງດີ  ຈືົ່ ງເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມສ າເລັດຕາມເປົ ້ າໝາຍ 

- ຍ້ອນວົ່ າມີ ການວາງແຜນ ຮົ່ ວມກັນ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການຊີ ້ ນ າຂອງຂ້ັນເທີ ງກ ຄື ການນ າ
ການແດງລາວ,ໃນການປະສານງານກັບພາກສວົ່ ນຕົ່ າງໆຈື ງເຮັດໃຫ້ການປະຕິບັດວຽກໄດ້
ງານຕາມຕາຕະລາງເວລາ,ລວມເຖີ ງການວາງແຜນຝືກຊ້ອມການຂື ້ ນສອນ,ການກະກຽມ
ບົດຮຽນທີົ່ ຈະສອນໃຫ້ໄດ້ຕາມເປົ ້ າໝາຍຈາກທີ ມຊຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍຂອງ ສະຫະ
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ພັນກາແດງລວມເຖີ ງການກະກຽມດ້ານງົບປະມານຢົ່ າງພຽງພ ກັບກິດຈະກ າຈືົ່ ງເປັນໄປຕາມ
ເປົ ້ າໝາຍທີົ່ ວາງໄວ້. 

- ຍ້ອນນັກສ າມະນາກອນມີ ຄວາມຕ້ັງໃຈ ແລະ ເຊືົ່ ອມຊື ມນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດ ຈືົ່ ງເຮັດໃຫ້
ການຝືກອົບຮົມສາມາດສ າເລັດ ແລະ ນັກສ າມະນາກອນມີ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈດີ ຂື ້ ນຢົ່ າງວົ່ ອງໃວ. 

ສີົ່ ງທ້າທາຍ: 

- ເຖີ ງວົ່ າກອງປະຊຸມປະສົບຜົນສ າເລັດຕາມຄາດໝາຍ ແຕົ່ ກ ຍັງມີ ສີົ່ ງທ້າທາຍບາງດ້ານ ຊືົ່ ງ
ເປັນເຫດສຸດວິ ໃສ ຍ້ອນວົ່ າການຈັດກິດຈະກ າແມົ່ ນລະດ ຝົນ,ຈືົ່ ງເຮັດໃຫ້ການເດີ ນທາງມີ ອຸປະ
ສັກ,ການເຜີ ຍແຜົ່ ຜົນສ າຫລວດສ າເລັດພຽງແຕົ່ ສອງບ້ານ,ຍັງໜືົ່ ງບ້ານທີົ່ ບ ົ່ ສາມາດເດີ ນ
ທາງໄປຕ ົ່ ໄດ້ 

- ອິ ກເຫດຜົນໜືົ່ ງກ ມີ ເຫດການເຄືົ່ ອໄຟຟ້າເຊນ ້ ານ້ອຍ ແລະເຊປຽນທີົ່ ແຂວງອັດຕະປື ເກີ ດອຸ
ບັດຕິເຫດ ດັົ່ ງນ້ັນທາງທີ ມງານຈືົ່ ງຖື ກຮຽກຕົວກັບເພືົ່ ອມາຊົ່ ວຍກັນໃນການກະກຽມການ
ຊົ່ ວຍເຫລື ອໄປແຂວງອັດຕະປື  

- ແລະທີ ມງານທັງໝົດໄດ້ເດີ ນທາງກັບກັບກົ່ ອນກ ານົດ ສອງວັນ. 

ແຜນການໃນຕ ົ່ ໜ້າ 

- ສື ບຕ ົ່ ຂື ້ ນແຜນງົບປະມານ ການເຜີ ຍແຜົ່ ຜົນການສ າຫລວດໃຫ້ພະນັກງານຂ້ັນແຂວງ ,

ແຂວງ ອຸດົມໃຊ ແລະ ບ້ານທີົ່ ຍັງເຮັດບ ົ່ ສ າເລັດ ໃນທ້າຍເດື ອນ ກັນຍາ 2018.ຕາມແຜນງົບ
ປະມານທີົ່ ທາງສະຫະພັນກາແດງ ແລະຊິ ກວົງເດື ອນແດງສາກົນກ ານົດໄວ້. 

ຂ ້ ສະເໜີ 

- ສະເໜີເຖີ ງສະຫະພັນກາແດງແລະຊິ ກວົງເດື ອນແດງສາກົນ ພິຈາລະນາເວລາທີົ່ ຈະຈັດຕ້ັງປະ
ຕິບັດກິດຈະກ າເຜີ ຍແຜົ່ ຜົນການສ າຫລວດໃຫ້ຂ້ັນແຂວງ ອາດຈະຊ້າອອກໄປຍ້ອນສະພາບ
ດີ ນຟ້າອາກາດ ມີ ຜົນຕົກໝັກ ການເດີ ນທາງມີ ຄວາມລ າບາກ. 

- ຍ້ອນວົ່ າ ວຽກງານ ການປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ືນຖານທາງເພດ ແມົ່ ນມີ
ຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຈ າເປັນທີົ່ ທາງພະແນກສົົ່ ງເສີ ມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມົ່ ຍິ ງຕ້ອງໃດ້ເອົ າ
ໃຈໃສົ່ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂດຍສະເພາະຕ ົ່ ເຫດການທີົ່ ກ າລັງປະເຊີ ນຟ ົ່ ໃນແຂວງອັດຕະປື  ແລະ 
ແຂວງອືົ່ ນໆທົົ່ ວປະເທດ ຊືົ່ ງຜົ່ ານການປື ກສາຫາລື ກັບທີ ມຊົ່ ຽວຊານສະຫະພັນ ແລະ ຄະນະກ າ
ມາທິ ການເພືົ່ ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມົ່ ຍິ ງກາແດງລາວ  ແລະ ຂ ້ ແນະນ າ ຈາກຜົນການສື ກ
ສາ ຜົນກະທົບ  ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນໃນເວລາເກີ ດໄພພິບັດ  ແລະ ຍັງມີ ຫລາຍ
ກິດຈະກ າທີົ່ ຈະຕ້ອງໄດ້ສື ບຕ ົ່ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ດັົ່ ງນ້ັນຈືົ່ ງ ສະເນີ ທາງການນ າໄດ້ປະກອບບຸກຄະ
ລາກອນໃຫ້ພະແນກສົົ່ ງເສີ ມຄວາມກ້າວໜ້າຕືົ່ ມ ເພາະຍັງມີ ຄວາມຈ າເປັນເພືົ່ ອໃຫ້ການ
ເຄືົ່ ອນໄຫວສາມາດສ າເລັດຕາມຈຸດປະສົງ ແລະ ແຜນການທີົ່ ວາງໄວ້. 

- ໝາຍເຫດ ບົດສະ;ລຸບດ້ານການເງີ ນແມົ່ ນຕິດຄັດດ້ານຫລັງ 

 

          ຫົວໜ້າຫ້ອງການ                                                                 ຜ ້ ສະຫລຸບລາຍງານ 

 

 

 


