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ຊຶ່ງປະກອບມີສີ່ພາກ ດັງນີ້:
ພາກທີ I.

ສະຫຼຸບ, ຕີລາຄາໂດຍສັງເຂບການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການຍຕິທາ 15 ປຜານມາ 2000-2015

ພາກທີ II. ວິໄສທັດຮອດປ 2030
ພາກທີ III. ຍດທະສາດຮອດປ 2025
ພາກທີ IV. ມາດຕະການ, ກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ

I. ສະຫຼບ
ຸ , ຕີລາຄາໂດຍສັງເຂບການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການຍຕິທາ 15 ປຜານມາ 20002015
ກ. ອັນພົ້ນເດັນ
ບົນພື້ນຖານການເພີ່ມທະວີ ແລະ ການສືບຕໍໍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ
ຄັ້ງທີ VII, VIII ແລະ IX ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ກໍຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງ
ທີ II ແລະ III ຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງຍຕິທາໃນຂະແໜງຍຕິທາ ໃນຊຸມປທີ່ຜານມາ ທາມກາງສະພາບແວດ
ລອມສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນມີການຜັນແປໄປຢາງໄວວາ ມີທັງຂໍສະດວກ, ຂໍຫຍງຍາກ ແລະ ສິ່ງທາທາຍຫຼາຍປະ
ການ, ພວກເຮົາໄດເປນເຈົ້າການເດັດດຽວຜານຜາຄວາມຫຍງຍາກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທິດທາງ, ໜາທີ່ການເມືອງ
ແລະ ຄາດໝາຍສຊົນທີ່ການົດອອກຢໃນມະຕິຂອງພັກ ແລະ ອົງຄະນະພັກກະຊວງຍຕິທາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍດທະສາດສາງລັດທີ່ປກຄອງດວຍກົດໝາຍເທື່ອລະກາວ ແຕນີ້ຮອດປ 2020 ໄປຄຽງຄກັບການເພີ່ມທະວີວຽກ
ງານຍຕິທາຮາກຖານ ຕິດພັນກັບການເຂົ້າຮວມເຮັດທົດລອງວຽກງານ 3 ສາງ, ພວກເຮົາສາມາດບັນລຜົນສາເລັດ
ການພັດທະນາ ແລະ ກໍສາງຂະແໜງການຍຕິທາຫຼາຍດານ ເປນໜາເພິ່ງພໍໃຈ ຊຶ່ງສັງລວມຜົນງານທີ່ພົ້ນເດັນຄື:
1. ໂດຍປະຕິບັດໜາທີ່ ເປນເສນາທິການທາງດານກົດໝາຍໃຫລັດຖະບານ ແລະ ເປນໃຈກາງໃນການພັດທະ
ນາລະບົບນິຕິກາ ກໍຄືກົດໝາຍ ແລະ ໂດຍການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການກຽວຂອງ ໄດເອົາໃຈໃສຫັນເອົາ
ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະທາມະນນ ມາເປນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕກ
ິ າລມກົດໝາຍ ແນໃສເພີ່ມທະວີ
ເຄື່ອງມືຄມຄອງລັດ, ຄມຄອງສັງຄົມ ໃຫເປນລະບົບຄົບຊຸດເທື່ອລະກາວ ຊຶ່ງໄດສາເລັດການຮາງກົດໝາຍໃໝ ໄດ
18 ສະບັບ. ໃນນີ້ ຂົງເຂດການປກຄອງ 10 ສະບັບ, ຂົງເຂດເສດຖະກິດ 8 ສະບັບ, ປບປງກົດໝາຍທີ່ໄດປະກາດ
ໃຊແລວໄດ 32 ສະບັບ, ທຽບໃສຄາດໝາຍທີ່ວາງອອກປະຕິບັດໄດ 94,1 %, ລັດຖະບັນຍັດ ແລະ ດາລັດໄດຫຼາຍ
ຮອຍສະບັບ. ປບປງກົດໝາຍ 47 ກົດໝາຍ, ມາຮອດປດຈບັນ ສາງໄດ 110 ສະບັບ ຊຶ່ງສາມາມາດເປນເຄື່ອງມືທີ່
ເປນລະບົບຄົບຊຸດເທື່ອລະກາວໃນການຄມຄອງລັດ, ຄມຄອງສັງຄົມ;
2. ກຽວກັບການສາງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍທົວປວງຊົນ, ພວກເຮົາໄດສມໃສປບປງຕາໜາງ ແລະ ກົນໄກໂຄ
ສະນາອົບຮົມກົດໝາຍ ນັບແຕສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນໃຫຄົບຊຸດ. ພວກເຮົາໄດຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາອົບຮົມກົດ
ໝາຍຢໃນສັງຄົມ ໂດຍຜານບັນດາກົນໄກຕາງໆທີ່ເປນລະບົບ ເຊັນ ການໂຄສະນາຜານສື່ມວນຊົນທກປະເພດ, ຜານ
ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ, ວາລະສານ ກົດໝາຍ ແລະ ຍຕິທํາ ແລະ ໜັງສືພິມກົດໝາຍເປນປກກະຕິ; ນອກ

ຈາກນີ້ ຍັງໄດຈັດພິມປມກົດໝາຍໃນທກຂົງເຂດແຕລະປ ບໍຕາກວາ 10,000 ຫົວ; ພິເສດໄດສາງຕກົດໝາຍຢໃນ
ບານທົດລອງວຽກງານ 3 ສາງໄດແລວທັງໝົດ 109 ບານທົດລອງ 3 ສາງໃນທົວປະເທດ;
3. ກຽວກັບການພັດທະນາອົງການ ໃຫການບໍລິການທາງດານກົດໝາຍຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຢໃນຂະ
ແໜງຍຕິທາ, ພວກເຮົາໄດພະຍາຍາມຢາງຕັ້ງໜາພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ກົງຈັກທີ່ນອນໃນກະຊວງຍຕິ
ທາ ເພື່ອສາງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຮັບປະກັນການບໍລິການຮັບໃຊປະຊາຊົນດວຍຄວາມຖືກຕອງ, ໂປງໃສ ແລະ ມີຜົນ
ສັກສິດເຂັ້ມງວດ. ໃນຊຸມປຜານມາໄດປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານໄດ 4.178 ເລື່ອງ, ໄດມອບເງິນໃຫລັດທັງໝົດ
ໄດ 5.560.075.000 ກີບ; 56.890 ໂດລາສະຫະລັດ; ໄດຢງຢນເອກະສານໄດທັງໝົດ 87.226 ສະບັບ; ເກັບ
ເງິນຄາທານຽມ ແລະ ຄາບໍລິການໄດ 8.278.061.000 ກີບ. ອົງການແກໄຂຂໍຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດ ແກ
ໄຂສາເລັດ 4 ຂໍຂັດແຍງ ໃນມນຄາ 4.650.100.000 ກີບ, 18.495 ໂດລາ ແລະ ກາລັງພິຈາລະນາ 9 ຂໍຂັດ
ແຍງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງປບປງແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ, ອົງການທີ່ປກສາກົດໝາຍ ແລະ
ອົງການອື່ນນັບທັງຢສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ ອັນໄດເຮັດໃຫບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງເຫຼົານີ້ຄອຍໆເປນລະບົບຄົບຊຸດ, ມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ບໍລິຫານວອງໄວ, ມີຄນນະພາບ ແລະ ສາມາດເປນເຄື່ອງມື ທີ່ນັບມື້ມີຄວາມສັກສິດໃຫແກລັດ
ເຮົາ ເພື່ອປະຕິບັດບົດບາດຄມຄອງລັດ, ຄມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມດວຍລະບຽບກົດໝາຍ;
4. ເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຄາສັງ ເລກທີ 46/ນຍ, ລົງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2009 ກຽວກັບການເພີ່ມທະວີ
ຄວາມເອົາໃຈໃສຕໍວຽກງານຍຕິທາຮາກຖານໃຫປາກົດຜົນເປນຈິງ, ພວກເຮົາໄດເອົາໃຈໃສສາງ ແລະ ປບປງໜວຍ
ໄກເກັຽຂໍຂັດແຍງຂັ້ນບານໄດຈານວນ 8.472 ບານ ເທົາກັບ 98,50% ຂອງຈານວນບານທັງໝົດ. ໄກເກັຽຂໍຂັດ
ແຍງໄດທັງໝົດ 14.452 ເລື່ອງ, ສາງບານປອດຄະດີໄດ 5.073 ບານ ເທົາກັບ 58,98% ຂອງຈານວນບານທັງ
ໝົດ ແລະ ຄອບຄົວປອດຄະດີ 660.036 ຄອບຄົວ ເທົາກັບ 53,11%; ນັບແຕປ 2013 ເປນຕົ້ນມາ, ພວກເຮົາ
ໄດສມໃສການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 3 ສາງເຂົ້າໃນວຽກງານຍຕິທາํ ຮາກຖານ ຊຶ່ງຄະນະພັກ, ຄະນະນາກະຊວງຍຕິທາ ໄດ
ຕັດສິນໃຈໃຫພະນັກງານຂັ້ນກົມຂອງກະຊວງ 17 ຄົນ ແລະ ຂັ້ນພະແນກ 19 ຄົນ ລົງເຮັດວຽກຢທອງຖິ່ນຮາກ
ຖານ ປະສານສົມທົບກັບກອນກາລັງນັກສຶກສາກົດໝາຍປທີ 5 ຂອງວິທະຍາໄລກົດໝາຍ ແຫງ ສປປລາວ ຈານວນ
3.119 ຄົນ, ຍິງ 736 ຄົນ. ພະນັກງານຫຼັກແຫຼງ ແລະ ບັນດານັກສຶກສາວິທະຍາໄລກົດໝາຍ ໄດກາຍເປນກະບອກ
ສຽງທີ່ສາຄັນໃນການນາເອົາກົດໝາຍ, ການສາງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍລົງສຮາກຖານປະຊາຊົນ, ທັງເປນການກໍສາງ
ພະນັກງານຕິດພັນກັບຂະບວນການກໍສາງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດານ, ທັງເປນການ
ສາງເງື່ອນໄຂທີ່ຈາເປນໃນການສາງລັດທີ່ປກຄອງດວຍກົດໝາຍເທື່ອລະກາວ;
5. ໃນດານການພັດທະນາບກຄະລາກອນຢໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຍຕິທາ ນັບທັງຢສນກາງ ແລະ
ທອງຖິ່ນຮາກຖານ ເພື່ອເພີ່ມທະວີກາລັງແຮງເຄື່ອນໄຫວທາງດານກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຍຕິທາໃນທກດານ.
ພວກເຮົາສາມາດສາງນັກກົດໝາຍໄດລະດັບປະລິນຍາໂທ 11 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ; ປະລິນຍາຕີ 4.535 ຄົນ, ຍິງ
1.173 ຄົນ; ຊັ້ນສງ 72 ຄົນ, ຍິງ 24 ຄົນ; ຊັ້ນກາງ 1.491 ຄົນ, ຍິງ 451 ຄົນ; ພວກເຮົາໄດເອົາໃຈໃສຈັດຕັ້ງ
ການບາລງຍົກລະດັບໃຫແກນັກກົດໝາຍ ແລະ ພະນັກງານຍຕິທາ ໄດຫຼາຍກວາ 21 ຊຸດ, ມີຜເຂົ້າຝກອົບຮົມໃນ
ວິຊາຊີບກົດໝາຍດານຕາງໆ 787 ຄົນ. ນອກຈາກນີ້ນບ
ັ ແຕປ 2011 ເປນຕົ້ນມາ ພວກເຮົາໄດຈັດຕັ້ງການບາລງ
ກົດໝາຍໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນ, ທັງໝົດ 38 ຊຸດ ໃຫບັນດາພະນັກງານຫຼັກແຫຼງ ກໍຄືການນາຈາກຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງ
ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ, ມີຜເຂົ້າຮວມບາລງທັງໝົດ 2.054 ຄົນ, ຍິງ 320 ຄົນ. ໃນນີ,້ ມີຮອງເລຂາພັກແຂວງ,
ກາມະການພັກແຂວງ ແລະ ບັນດາພະແນກການຂອງແຂວງ ເຂົ້າຮວມ 665 ຄົນ, ຍິງ 118 ຄົນ, ການນາຂັ້ນເມືອງ
175 ຄົນ, ຍິງ 8 ຄົນ. ນອກຈາກນັ້ນ ແມນປກສ, ປກຊ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຫຼັກແຫຼງຈານວນໜຶ່ງເຂົ້າ

ຮວມ. ກໍສາງນັກກົດໝາຍຊັ້ນຕົ້ນໃຫຮາກຖານບານ ແລະ ກມບານໄດ 13.795 ຄົນ, ຍິງ 2.146 ຄົນ. ໃນນີ,້ ມີ
ເລຂາ, ຮອງເລຂາຄະນະພັກກມບານ, ເລຂາ, ຮອງເລຂາໜວຍພັກບານ, ບັນດາຕາແໜງງານຂັ້ນບານ 1.374 ຄົນ;
6. ໄດເອົາໃຈໃສປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍພະນັກງນ, ສະມາຊິກພັກ, ລັດຖະກອນຕາມຄວາມເໝາະສົມ ເປນຕົ້ນ
ການຍອງຍໍຊົມເຊີຍ, ການເລື່ອນຊັ້ນ-ເລື່ອນຂັ້ນເງິນເດືອນ, ການເລື່ອນຕາແໜງ, ການສະໜອງທຶນສົມທົບຊຸກຍ
ການຂຽນບົດຈົບຊັ້ນ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊຸກຍ ແລະ ຊວຍເຫຼືອໃນເວລາເຈັບເປນ, ການແກໄຂວັດຖຸອປະ
ກອນທີ່ຈາເປນຮັບໃຊໃຫແກວຽກງານຈານວນໜຶ່ງ ທັງຢສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ. ທາງດານພື້ນຖານໂຄງລາງ ໂດຍ
ໄດຮັບການອະນມັດຈາກລັດຖະບານ ໄດກໍສາງຫອງການກະຊວງຍຕິທາຫຼັງໃໝ ພວກເຮົາສຊົນສົມທົບທຶນກັບອົງ
ການປກຄອງທອງຖິ່ນ ປກສາງພະແນກຍຕິທາ ແຕລະແຂວງສາເລັດແລວ 14 ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຍັງບໍທັນສາ
ເລັດ 3 ແຂວງ ຄື: ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ, ໄຊສົມບນ ແລະ ແຂວງ ບໍລິຄາໄຊ, ຜົນສໍາເລັດເທົາກັບ 83,33%. ໃນທົວ
ປະເທດ ພວກເຮົາມີຫອງການຍຕິທາແບບຖາວອນ ຈານວນ 38 ເມືອງ ເທົາກັບ 26% ຂອງຈານວນເມືອງທົວປະ
ເທດ;
7. ໄດເອົາໃຈໃສ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນ ແລະ ຮວມມືກັບຕາງປະເທດ ໃນດານກົດໝາຍ ແລະ ຍຕິທາ
ກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດຍດທະສາດອາຍນອງຮວມອດົມການດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ
ຈີນ, ສປປ ເກົາຫຼີ ແລະ ສ. ກບາ; ໄດຕັ້ງໜາເສີມຂະຫຍາຍ ແລະ ຮັດແໜນການພົວພັນ ແລະ ຮວມມືກັບບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ, ບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການບໍສັງກັດລັດຖະບານທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ ສາມາດລະດົມທຶນຮອນປະກອບສວນເຂົ້າໃນການສາງລັດທີ່ປກຄອງດວຍກົດໝາຍເທື່ອ
ລະກາວໄດຢາງດີ. ພິເສດໃນປ 2013 ກະຊວງຍຕິທາ ໄດເປນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມເຈົ້າໜາທີ່ກົດໝາຍອາຊຽນ
ຄັ້ງທີ 15 ຢນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງໄດເຮັດໜາທີ່ເຈົ້າພາບໄດເປນຢາງດີ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ໄດຮັບການຍອງຍໍ
ຊົມເຊີຍຈາກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ.

ຂ. ບັນຫາທີຄ
່ ົງຄາງ
ບົນພື້ນຖານຜົນສາເລັດທີ່ກາວມາຂາງເທິງນັ້ນ ຍັງມີດານອອນ ແລະ ຂໍຄົງຄາງ ຈານວນໜຶ່ງ ຄື:
1. ເຖິງວາໄດມີຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍພໍສົມຄວນກຽວກັບການກໍສາງກົດໝາຍ, ແຕຖາທຽບໃສສະພາບຄວາມ
ເປນຈິງໃນການປຽນແປງ ແລະ ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການໃນການຄມຄອງລັດ, ຄມຄອງເສດຖະກິດສັງຄົມແລວ
ເຫັນວາ ກົດໝາຍເຮົາຍັງບໍທັນມີລັກສະນະຄົບຊຸດ. ການສາງກົດໝາຍບາງສະບັບຍັງມີລັກສະນະຟາວຟງ, ບໍດາເນີນ
ໄປຕາມຂັ້ນຕອນ, ຂາດການວິໄຈຢາງລະອຽດ, ເຮັດໃຫເນື້ອໃນກົດໝາຍບໍທັນຮອບດານ ແລະ ເລິກເຊິ່ງເທົາທີ່ຄວນ
, ບາງເນື້ອໃນຂອງແຕລະກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການບໍສອດຄອງກັນ ເປນສາເຫດເຮັດໃຫກົດໝາຍບາງສະບັບໄດ
ປະກາດໃຊແລວບໍພໍເທົາໃດ, ກໍມີຄວາມຈາເປນໄດປບປງຄືນໃໝ ຫຼື ມີຄວາມຫຍງຍາກໃນທາງປະຕິບັດ. ການຫັນ
ສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ ສປປ ລາວ ເປນພາຄີ ເພື່ອຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນຍັງ
ເຮັດບໍທັນໄດດີ;
2. ການນາເອົາກົດໝາຍເຂົ້າສຊີວິດຕົວຈິງຢໃນສັງຄົມ ຍັງເຮັດໄດບໍທັນທົວເຖິງ, ເລິກເຊິ່ງ, ເຂັ້ມງວດ, ການ
ໂຄສະນາສາງສະຕິກົດໝາຍ ຍັງເຮັດໄດບໍທັນກວາງຂວາງ, ເລິກເຊິ່ງ, ການປະສານສົມທົບໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ
ຂອງພາກສວນກຽວຂອງບໍໜັກແໜນ, ກົມກຽວ, ປາກົດການລະເມີດລະບຽບກົດໝາຍຍັງແຜຫຼາຍ ເປນຕົ້ນ ແມນ
ຢໃນຂົງເຂດລັດ, ໃນໝພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ແລະ ຫົວໜວຍເສດຖະກິດ, ຫົວໜວຍການຜະລິດທລະກິດ.
ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີສະພາບການປະຕິບັດກົດໝາຍບໍສອດຄອງກັບເນື້ອໃນກົດໝາຍ ຫຼື ການປະຕິບັດບໍດາເນີນໄປ
ຕາມບາດກາວ, ຂັ້ນຕອນ, ບາງຄັ້ງຍັງນາໃຊນະໂຍບາຍດານບໍລິຫານຍັງເປນຄວາມຊິນເຄີຍແທນການປະຕິບັດກົດ
ໝາຍ, ພາໃຫເກີດມີການສວຍໂອກາດ, ເອົາລັດເອົາປຽບກັນ, ເກີດມີການສໍລາດບັງຫຼວງ, ການທາລາຍຊັບພະຍາ

ກອນຂອງຊາດ ແລະ ອື່ນໆ. ພອມດຽວກັນນີ,້ ປາກົດການລະເຫຼີງໃນການປະຕິບັດພັນທະ, ໜາທີ່ຂອງພົນລະເມືອງ
ຕາມທີ່ໄດການົດໄວຢໃນລັດຖະທາມະນນ ແລະ ກົດໝາຍຍັງມີຢາງແຜຫຼາຍ;
3. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງຍຕິທາ ຍັງມີລັກສະນະກວມລວມ, ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງບໍ
ສອດຄອງກັບສະພາບຄວາມຮຽກຮອງຕອງການໃນຕົວຈິງ, ຂາດອົງກອນທີ່ກັນຕອງໃນການສາງກົດໝາຍລວມສນ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ, ຂາດອົງກອນທີ່ຮບ
ັ ຜິດຊອບພັດທະນາບກຄະລາກອນກົດໝາຍ ໃຫເປນມືອາຊີບທີ່ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຮັບ
ປະກັນເຖິງຄວາມໜັກແໜນທາງດານຄນທາດການເມືອງ ແລະ ຄນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ;
4. ການພົວພັນຮວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຍັງຊັກຊາ, ຍັງບໍສາມາດຍາດແຍງທຶນຊວຍເຫຼືອດານຕາງໆ ເຂົ້າ
ມາຮັບໃຊໃນໜາທີ່ການເມືອງຍັງເຮັດບໍທັນໄດດີ, ງົບປະມານທີ່ລັດລົງທຶນໃນການພັດທະນາກົດໝາຍ, ການສາງສະ
ຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຍຕິທາຮາກຖານຍັງມີຈາກັດ, ການພັດທະນາ ແລະ ປບປງພື້ນຖານໂຄງລາງຂອງ
ຂະແໜງຍຕິທາຍັງມີໜອຍ ໂດຍສະເພາະຢຂັ້ນເມືອງ.

ຄ. ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ
1. ຄະນະພັກ, ຄະນະນາ ພະນັກງານຂະແໜງຍຕິທາທກຂັ້ນ ສືບຕໍຄົ້ນຄວາເຊື່ອມຊືມ ແລະ ກາແໜນມະຕິ
ກອງປະຊຸມໃຫຍ ຄັ້ງທີ IX ຂອງພັກ ກຽວກັບການບລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ໃຫເປນລັດຂອງປະຊາຊົນ
ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນເທື່ອລະກາວ. ໂດຍຕິດພັນກັບແນວທາງການເມືອງຂອງພັກແຕລະໄລຍະນັ້ນ ສາງ
ເປນກົດໝາຍໃໝໃຫຄົບຖວນ, ປບປງກົດໝາຍເກົາ ທີ່ເຫັນວາບໍສອດຄອງກັບການປະຕິບັດໜາທີ່ການເມືອງ, ສາງ
ແຜນຍດທະສາດ, ໂຄງການ, ແຜນງານ ແລະ ກິດຈະກາອັນລະອຽດຂອງຕົນ, ພອມນັ້ນກໍຕອງເພີ່ມທະວີການສຶກສາ
ອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດ ແລະ ຝກອົບຮົມວິຊາສະເພາະທີ່ຈາເປນໃຫພະນັກງານ ແລະ ຜທີ່ເຂົ້າຮວມຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນການດາເນີນງານໃຫເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ ແລະ ກາແໜນຈດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍ, ເນື້ອໃນ, ວິທີການ,
ຂັ້ນຕອນ ແລະ ບາດກາວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫໄດຮັບຜົນດີ;
2. ສືບຕໍການສາງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ ລົງສປະຊາຊົນບັນດາເຜົາເຂດຈດສມ, ຫາງໄກສອກຫຼີກໃຫຫຼາຍຂຶນ
້
ໂດຍຕິດພັນກັບວຽກງານຍຕິທາຮາກຖານ ເຮັດໃຫການຈັດຕັງ້ ປະຕິບັດ ໃຫມີຄນນະພາບກວາຊຸມປຜານມາ, ເພື່ອ
ຮັບປະກັນການປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ ແລະ ສາງທກເງື່ອນໄຂທີ່ຈາເປນໃຫປະຊາຊົນໄດ
ຮຽນຮກົດໝາຍພື້ນຖານຢາງທົວເຖິງ ແລະ ມີສວນຮວມ ເພື່ອຍົກສງຄນນະພາບໃນການສາງສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະ
ຕິບັດກົດໝາຍຢທອງຖິ່ນຂອງຕົນ, ສາງຄວາມຍຕິທາ ແລະ ສີວິໄລທາງດານຈິດໃຈ ໄປຄຽງຄກັບຄວາມການພັດ
ທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ;
3. ຄະນະນາຂະແໜງຍຕິທາ ຕອງເອົາໃຈໃສເປນເຈົ້າການໃນການຄົ້ນຄວາ ແລະ ການົດແຜນຍດທະສາດປບ
ປງພາລະບົດບາດຂອງຕົນໃຫຈະແຈງ, ສາງໂຄງການທີ່ສອດຄອງກັບສະພາບການຕົວຈິງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໄດ, ການົດກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງຍຕິທາຄືນໃໝ ເປນຕົ້ນ ແມນສະເໜີສາງໃຫມີພາກສວນທີ່ຮັບຜິດ
ຊອບໃນການກວດກາການສາງກົດໝາຍ ແລະ ການອອກນິຕິກາລມກົດໝາຍຂອງກະຊວງ. ຍົກສງວິຊາຊີບກົດ
ໝາຍໃຫເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຄົບຊຸດ;
4. ສືບຕໍບກທະລດານການແກໄຂກົນໄກ ແລະ ລະບຽບການບໍລິຫານຄມຄອງຂອງຂະແໜງຍຕິທາ ທີ່ເຫັນ
ວາເປນສິ່ງທີ່ກົດໜວງຖວງດຶງ ໂດຍການນາຂະແໜງຍຕິທາ ແລະ ອົງການປກຄອງທອງຖິ່ນແຕລະຂັ້ນ ຄວນມີແບບ
ແຜນວິທີເຮັດວຽກທີ່ດ,ີ ສາງກົນໄກການປະສານສົມທົບ ໃຫກົມກຽວກວາຊຸມປຜານມາ, ພອມກັນນັ້ນ ກໍເອົາໃຈ
ໃສປບປງ ແລະ ຍົກສງຄນນະພາບຂອງຂະແໜງຍຕິທາ ໃຫມີຄວາມໜັກແໜນເຂັ້ມແຂງເທື່ອລະກາວ. ພອມກັນ
ນັ້ນ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງຂອງຂະແໜງຍຕິທາ ຄວນພິຈາລະນາດວຍຄວາມເໝາະສົມ ເພື່ອໃຫສົມຄກັບ

ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແນໃສບໍລິການຮັບໃຊປະຊາຊົນຢາງວອງໄວທັນເວລາ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສງ
ຂຶ້ນ;
5. ເພີ່ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ ໃນການຍົກລະດັບຄວາມຮັບຮທາງດານກົດໝາຍ ໃຫແກການນາຂອງເມືອງ,
ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ດວຍການບາລງກົດໝາຍໄລຍະສັ້ນ 45 ວັນ, ຮຽນກົດໝາຍຊັ້ນຕົ້ນ 3 ເດືອນໃຫແກອົງ
ການປກຄອງບານ, ສືບຕໍໂຄສະນາອົບຮົມຢາງຕັ້ງໜາໃນການສາງສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍໃຫປະຊາ
ຊົນບັນດາເຜົາດວຍຫຼາຍຮບ, ຫຼາຍສີ ແລະ ຫຼາຍວິທີການ ເພື່ອເປນການຍົກສງຄນນະພາບວຽກງານດັງກາວ ຢາງຕໍ
ເນື່ອງ ແລະ ເປນປກກະຕິຢສະເໝີ;
6. ສືບຕໍຍາດແຍງການຊວຍເຫຼືອຂອງຕາງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ເພື່ອນາໃຊເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດໜາທີ່ການເມືອງ ຕາມທັດສະນະຂອງພັກທີ່ວາ ສະເໝີພາບ ແລະ ຕາງຝາຍຕາງມີຜົນປະໂຫຽດຮວມກັນ.

II. ວິໄສທັດຮອດປ 2030 ຂອງຂະແໜງຍຕິທາ
ຄວາມຍຕິທາ ແມນຄວາມຮຽກຮອງຕອງການອັນຈາເປນ ແລະ ຂາດບໍໄດຂອງມວນມະນດ. ວຽກງານຍຕິ
ທາ ແມນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສາຄັນຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນ ທີ່ເດີນຕາມຈດໝາຍເສັ້ນ
ທາງສັງຄົມນິຍົມ. ວຽກງານຍຕິທາ ກໍແມນການບໍລິການໜຶ່ງຮັບໃຊປະຊາຊົນບັນດາເຜົາຢາງທົວເຖິງ ແລະ ນັບມື້ນັບ
ກວາງຂວາງ. ສະນັ້ນ, ຕອງໄດພັດທະນາວຽກງນຍຕິທາ ໃນທກດານ ຊຶ່ງເປນພາລະກິດລວມຂອງທົວປວງຊົນ.
ຜານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງຍຕິທາ

ໃນໄລຍະຜານມາເຫັນວາ

ມີຫຼາຍຜົນງານທີ່ພົ້ນ

ເດັນ ແຕກໍຍັງມີບັນຫາທີ່ຍັງອອນ, ຄົງຄາງທີ່ຈະຕອງໄດປບປງ. ສະນັ້ນ, ການປບປງ ແລະ ພັດທະນາວຽກງານຍຕິ
ທາແມນຕອງອີງໃສບັນດາເງື່ອນໄຂໃໝ ດັງລມນີ:້
- ເງື່ອນໄຂການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ມະຕິຂອງພັກຕາມກົນໄກເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ຕາມທິດສັງຄົມ
ນິຍົມ;
- ເງື່ອນໄຂໃໝແຫງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງຂອງພັກ ຕາມທິດ 3 ສາງ: ສາງຍຕິທາແຂວງ ເປນຫົວ
ໜວຍຍດທະສາດ, ສາງຍຕິທາເມືອງ ເປນຫົວໜວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດານ ແລະ ສາງຍຕິທາບານ ເປນຫົວໜວຍ
ພັດທະນາ ໂດຍການສາງປະຖົມປດໃຈ ແລະ ເງື່ອນໄຂຕາງໆນັບແຕຮາກຖານຂຶ້ນມາເພື່ອບັນລຈດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ;
- ເງື່ອນໄຂໃໝແຫງການເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
- ເງື່ອນໄຂໃໝທີສ
່ ະພາບການຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນມີການຜັນແປທີ່ວອງໄວ, ສະຫຼັບສັບຊອນ ມີທັງ
ກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທາທາຍຕໍລະບອບໃໝຂອງພວກເຮົາ;
- ເງື່ອນໄຂໃໝທີສ
່ ັດຕ ແລະ ກມຄົນບໍດີ ຍາມໃດພວກເຂົາກໍຫວັງດາເນີນກົນອບາຍທາລາຍລະບອບໃໝ
ຂອງພວກເຮົາ ໂດຍສົງຄາມຫັນປຽນໃໝໂດຍສັນຕິ.
ດັງນັ້ນ, ວິໄສທັດຂອງຂະແໜງຍຕິທາ ແຕນີ້ຮອດປ 2030 ແມນຈະຕອງເອົາໃຈໃສ ແລະ ກາແໜນ ຄື:
1. ວິໄສທັດລວມ
ໜາທີສ
່ າຄັນຫຼັກຂອງຂະແໜງຍຕິທາ ສາລັບ 2015–2030 ຍັງສືບຕໍປະຕິບັດບົດບາດການກໍສາງ ແລະ
ຄົ້ນຄວາປບປງລະບົບກົດໝາຍ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນສາງບກຄະລະກອນວິຊາຊີບຍຕິທາ ໃຫເຂັ້ມ
ແຂງ ແລະ ການສາງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍທົວສັງຄົມ. ບົນຈິດໃຈດັງກາວວິໄສທັດລວມຂອງຂະແໜງຍຕິທາ ແຕນີ້
ຮອດປ 2030 ແມນ:

“ພັດທະນາລັດແຫງ ສປປ ລາວ ໃຫກາຍເປນລັດທີ່ປກຄອງດວຍກົດໝາຍ ໂດຍຖືກົດໝາຍເປນສິ່ງສງສດ,
ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບຂອງພົນລະເມືອງລາວ ຕໍໜາກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຕິທາໃນສັງຄົມ. ຮັບປະກັນ
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງປະເທດຊາດ,

ປກປອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງປະຊາຊົນ,

ເສີມສາງຄວາມສາມັກຄີ

ຂອງປວງຊົນພາຍໃນຊາດໃຫເປນປກແຜນແໜນໜາ”.
2.

ວິໄສທັດແຕລະດານ
(1). ການພັດທະນາກົດໝາຍໃຫເປນລະບົບຄົບຊຸດທີ່ທັນສະໃໝ

ເປນປດໄຈສາຄັນຂອງການສາງລັດທີ່ປກ

ຄອງດວຍໝາຍ ຊຶ່ງຮຽກຮອງໃຫມີລະບົບນິຕກ
ິ າ ທີ່ຄມຄອງທກສາຍພົວພັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສັງຄົມ.
ສະນັ້ນ, ວິໄສທັດການພັດທະນານິຕກ
ິ າໃນໄລຍະນີຈ
້ ຶ່ງສມໃສ: “ພັດທະນາລະບົບກົດໝາຍທີ່ເປນເອກະພາບກົມ ກຽວ
ຈະແຈງ, ເຊື່ອຖືໄດ, ຄາດຄະເນໄດ, ມີຄນນະພາບ, ຍຕິທາ, ເຮັດໃຫສັງຄົມເຂົ້າໃຈ, ທກຄົນສາມາດປະຕິບັດໄດ,
ຜານຂະບວນການສາງທີ່ໂປງໃສ ແລະ ມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນເຂົ້າໃນການຈັດຕັງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ເຂົ້າ
ໃນການກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນດານກົດໝາຍ”;
(2). ສາງກົນໄກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍທີສ
່ ອດຄອງ,

ມີປະສິດທິພາບຈະເຮັດໃຫລະບົບກົດໝາຍທີໄ່ ດປະ

ກາດໃຊໄດຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງມີຜົນສັກສິດ. ສະນັ້ນ, ໃນໄລຍະແຕນີຮ
້ ອດປ 2030, ຂະແໜງຍຕິທາຕອງ
ຮັບປະກັນການພັດທະນາກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ໂດຍສມໃສ: “ພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ
ໝາຍໃຫເປນລະບົບຄົບຊຸດຕາມກົດໝາຍການົດ, ມີປະສິດທິພາບໃນການຄມຄອງ ແລະ ປກປອງກົດໝາຍ, ໂປງ
ໃສ ແລະ ຮັບໃຊສັງຄົມຢາງທົວເຖິງ”;
(3). ບກຄະລະກອນກົດໝາຍ ທີມ
່ ີຄນນະພາບທາງດານການເມືອງ, ຄນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ ເພື່ອເປນກາ
ລັງແຮງທີ່ສາຄັນທີສ
່ ດສາລັບປກປອງຜົນປະໂຫຽດຂອງຊາດໃນຍກເຊື່ອມໂຍງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ຕາມທິດສັງ
ຄົມນິຍົມ. ສະນັ້ນ, ພາລະບົດບາດຂອງຂະແໜງຍຕິທາ ຕອງສມໃສ: “ພັດທະນາບກຄະລະກອນໃນຂົງເຂດກົດໝາຍ
ແລະ ວຽກງານຍຕິທາໃຫເປນພະນັກງານວິຊາຊີບ, ຊານານງານ ແລະ ຊຽວຊານ ທີຮ
່ ັບປະກັນທາງດານປະລິມານ
ແລະ ຄນນະພາບໃຫໄດມາດຕະຖານພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ”;
(4). ການສາງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍເນື້ອແທ ແມນເພື່ອໃຫປະຊາຊົນບັນດາເຜົາທກຄົນ ໃນສັງຄົມຕອງເຄື່ອນ
ໄຫວ ແລະ ດາລົງຊິວິດພາຍໃຕລັດຖະທາມະນນ ແລະ ກົດໝາຍຕາງໆ. ແນໃສຍົກສງຄວາມສະເໝີພາບ, ຍຕິທາ
ແລະ ຫຼຸດຜອນຂໍຂັດແຍງໃນສັງຄົມ. ດັງ ປະທານ ໄກສອນ ພົມວິຫານ ໄດໃຫທັດສະນະກຽວກັບການສາງລັດແຫງ
ອານາດແຫງກົດໝາຍວາ: “ລັດແຫງກົດໝາຍ ແມນລັດທີ່ຖືກົດໝາຍເປນສິ່ງສງກວາສິ່ງໃດໆ, ສາງສະຕິເຄົາລົບກົດ
ໝາຍຂອງພົນລະເມືອງໃຫກາຍເປນຄວາມຊີນເຄີຍໃນຊິວິດປະຈໍາວັນ”.
ສະນັ້ນ, ວິໄສທັດຂອງການສາງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍ ແຕນີ້ຮອດ 2030 ແມນ:
“ພັດທະນາແຫຼງຂໍມນຂາວສານກົດໝາຍໃຫອອົມຮັງມີ ແລະ ທັນສະໄໝ ເພື່ອເພີມ
່ ທະວີສະຕິເຄົາລົບກົດໝ
າຍຂອງສັງຄົມ, ສົງເສີມການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນໃນວຽກງານພັດທະນາກົດໝາຍ ແລະ ຍຕິທາ”;
(5). ສຊົນເຮັດໃຫຂະແໜງຍຕິທາແຕສນກາງຮອດທອງຖິ່ນ ມີສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຖາວອນ, ພຽງພໍ ແລະ ເປນ
ລະບົບຄົບຊຸດ ພອມທັງພາຫະນະ ແລະ ອປະກອນຮັບໃຊທີເ່ ໝາະສົມກັບບົດບາດໜາທີ່ຂອງແຕລະພາກສວນ.

III. ຍດທະສາດຮອດປ 2025
1) ສາງ ແລະ ບລະນະລະບົບກົດໝາຍກຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການຈັດ
ຕັ້ງໃນລະບົບການເມືອງໃຫຄົບຊຸດ ແລະ ສອດຄອງກັບການສາງລັດເຮົາໃຫເປນລັດຂອງປະຊາຊົນ,ໂດຍປະຊາຊົນ
ແລະ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນ;
2) ພັດທະນາລະບົບກົດໝາຍຂອງລາວເຮົາໃຫຄົບຊຸດ ໂດຍຖືເອົາການສາງ ແລະ ບລະນະກົດໝາຍ ເພື່ອ
ຮັບປະກັນການຂະຫຽາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດຕະຫຼາດ ຕາມທິດກາວຂຶ້ນສັງຄົມນິຍົມ. ພອມກັນນັ້ນ ກໍຮັບປະກັນ
ການຫັນເອົາແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ຂໍການົດຕາງໆຂອງລັດຖະທາມະນນ ເປນ
ລະບຽບກົດໝາຍຢາງທັນການ, ຄົບຖວນ, ຖືກຕອງເພື່ອສາງລັດຂອງພວກເຮົາໃຫເປນລັດທີປ
່ ກຄອງດວຍກົດໝາຍ
ໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອປະຊາຊົນ;
3) ພັດທະນາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງຍຕິທາ ໃຫຢບົນພື້ນຖານບົດບາດໜາທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ທີ່ມີຄວາມໜັກແໜນ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໂປງໃສກວາເກົາ ໂດຍສະເພາະ ແມນດານລະບອບລະບຽບວິທກ
ີ ານເຮັດ
ວຽກ ພອມທັງການສັບຊອນບກຄະລະກອນ ໃຫເໝາະສົມກັບຄວາມຮຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມໜັກແໜນທາງ
ດານການເມືອງ ແລະ ຄນສົມບັດສິນທາປະຕິວັດ;
4) ປບປງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກຂອງອົງການຊວຍສະໜັບສະໜນຍຕິທາ ເປນ
ຕົ້ນ ແມນສນແກໄຂຂໍຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດ, ອົງການທະບຽນສານ, ສະພາທະນາຍຄວາມ, ວຽກງານ
ທະບຽນຄອບຄົວ ແລະ ວຽກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃຫໜັກແໜນ ແລະ ເຂັ້ມແຂງໃນທກດານ
ເພື່ອຫັນເປນຫົວໜວຍບໍລິຫານວິຊາການທີສ
່ າມາດກມຕົນເອງດານງົບປະມານເທື່ອລະກາວ;
5) ປບປງສະຖາບັນຍຕິທາແຫງຊາດ, ສະຖາບັນຍຕິທາທກພາກ ໃຫມີຄວາມພອມທກດານເພື່ອຮອງຮັບ
ນັກສຶກສາກົດໝາຍທີ່ຮຽນຈົບຊັ້ນສງ ຫຼື ປະລິນຍາຕີ ໄດເຂົ້າຍົກລະດັບຕົນເອງ ບໍວາຢພາຍໃນ ຫຼື ຕາງປະເທດ;
6) ພັດທະນາວຽກງານພົວພັນກັບຕາງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນດານວຽກງານກົດໝາຍ ແລະ
ຍຕິທາ ໂດຍເລັງໃສພົວພັນຮວມມືກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ, ບັນດາປະເທດທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດ ເຊັນ ກາ
ປເຈຍ, ໄທ, ມຽນມາ ແລະ ບັນດາປະເທດອືນ
່ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອດຶງດດທຶນຮອນໃນການພັດທະນາຊັບ
ພະຍາກອນມະນດດານກົດໝາຍຍຕິທາ, ດານປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ກາວໜາໃນການເຊື່ອມໂຍງກັບກົດ
ໝາຍສາກົນທີ່ລາວເຮົາເປນພາຄີ, ແລກປຽນ ແລະ ທັງຖອດຖອນບົດຮຽນສະພາບການພັດທະນາກົດໝາຍ, ການ
ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ການຊວຍເຫຼອ
ື ກັນດານຍຕິທາ.

V. ວິໄສທັດ ການປບປງວຽກງານຂະແໜງຍຕິທາ ແຕ 2016-2020
1. ທິດທາງໜາທີ່
(1). ການົດຄືນໃໝຍດທະສາດລັດປກຄອງດວຍກົດໝາຍ ແລະ ສາງຄວາມຍຕິທາໃຫສອດຄອງກັບຕົວ
ຈິງ ແລະ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດໃຫປາກົດຜົນເປນຈິງຢາງມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມສາເລັດຢາງ
ເອກະພາບ ລະຫວາງ ສະພາແຫງຊາດ, ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສງສດ, ສານປະຊາຊົນສງສດ, ກະຊວງຍຕິທາ,
ກະຊວງປອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ອົງການຊວຍໜນລະບົບຍຕິທາ;
(2). ປບປງຂະບວນການຍຕິທາ ແລະ ເຮັດໃຫຂະບວນການຍຕິທາ ເປນຂະບວນການທີ່ມີການເລີ່ມຕົ້ນ
ແລະ ສິ້ນສດຢາງສັກສິດ ແລະ ເດັດຂາດ ເທື່ອລະກາວ ເພື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງລັດ, ລວມໝ
ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ ຢາງສະເໝີພາບ ແລະ ຍຕິທາ. ໃນນີ້ຕອງປບປງຂະບວນການປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ
ໂດຍໃຫກະຊວງຍຕິທາ ຄມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍກົງ ລວມທັງການປບປງຂໍການົດກົດລະບຽບ ແລະ ວິທີການ
ເຮັດວຽກປະສານງານກັບພາກສວນກຽວຂອງ;

(3). ພັດທະນາລະບົບກົດໝາຍ ໃຫຫັນເອົາແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ໃຫກາຍເປນກົດໝາຍ ທີ່
ເອກະພາບກົມກຽວ, ຈະແຈງ, ເຊື່ອຖືໄດ, ຄາດຄະເນໄດ, ທກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ, ຂະບວນການສາງທີ່ໂປງໃສ
ແລະ ມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍ ແລະ ເຂົ້າໃນການກວດກາ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນດານກົດໝາຍ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄອງກັບຊົນຊັ້ນ ແລະ ລະບອບການເມືອງ ຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມຂອງ
ພວກເຮົາ;
(4). ພັດທະນາອົງການຈັດຕັ້ງໃຫເປນລະບົບຄົບຖວນ, ມີປະສິດທິຜົນ ໂດຍສາງໃຫກະຊວງຍຕິທາ ເປນຜ
ຄມຄອງມະຫາພາກ, ສາງພະແນກຍຕິທາແຂວງ, ນະຄອນ ເປນຫົວໜວຍຍດທະສາດ, ສາງຫອງການຍຕິທາເມືອງ
ເປນຫົວໜວຍເຂັ້ມແຂງຮອບດານ ແລະ ສາງຍຕິທາບານເປນຫົວໜວຍພັດທະນາ, ເປນການຈັດຕັ້ງທີ່ໂປງໃສ, ປກ
ປອງສິດຜົນປະໂຫຽດຂອງລັດ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕຂອງປະຊາຊົນຢາງກວາງຂວາງ, ບໍລິການກົດໝາຍໃຫປະຊາຊົນ
ຢາງທົວເຖິງ, ວອງໄວ ແລະ ທັນສະໄໝ;
(5). ພັດທະນາບກຄະລາກອນໃນຂະແໜງຍຕິທາ ໃຫເປນພະນັກງານວິຊາຊີບ ໄດທັງປະລິມານ ແລະ ຄນ
ນະພາບ, ມີຄນທາດການເມືອງ ແລະ ຄນສົມບັດສິນທາປະຕິບັດ, ມີຈັນຍາທາ ທີ່ເຂັ້ມງວດ, ບໍລິການຮັບໃຊປະຊາ
ຊົນຢາງເຕັມສວນ;
(6). ພັດທະນາແຫຼງຂໍມນຂາວສານກຽວກັບກົດໝາຍໃຫຮັງມີ ແລະ ທັນສະໄໝ, ທົວເຖິງ, ແລະ ມີຫຼາຍ
ຮບແບບ, ຫຼາຍສີສັນ ທັງທາງກວາງຂວາງ, ທາງເລິກ ແລະ ຍາວນານ. ສາງເງືອ
່ ນໄຂໃຫປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງຢາງງາຍ
ດາຍ ເພື່ອນາເອົາກົດໝາຍເຂົ້າສຊີວິດສັງຄົມ. ເພີ່ມທະວີສະຕິກົດໝາຍຂອງສັງຄົມ, ການມີສວນຮວມຂອງປະຊາ
ຊົນໃນວຽກງານກົດໝາຍ ແລະ ຍຕິທາ.
2. ຄາດໝາຍສຊົນລວມ
(1). ພັດທະນາລະບົບກົດໝາຍຂອງປະເທດເຮົາໃຫຄົບຊຸດ ໂດຍຖືເອົາການສາງ ແລະ ບລະນະກົດໝາຍ
ເພື່ອຮັບປະກັນການຂະຫຍາຍພື້ນຖານເສດຖະກິດຕະຫຼາດຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ; ເສີມຂະຫຍາຍພາລະບົດບາດ ແລະ
ປະສິດທິຜົນຂອງກົດໝາຍເຂົ້າໃນການຄມຄອງລັດ, ຄມຄອງສັງຄົມ ເພື່ອຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດານການ
ເມືອງ, ການຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ; ສາງ ແລະ ບລະນະລັດເຮົາໃຫ
ເປນລັດປກຄອງດວຍກົດໝາຍ ທີ່ໜັກແໜນ, ເຂັ້ມແຂງ, ໂປງໃສ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຂອງ
ພົນລະເມືອງ, ສິດເສລີພາບ, ປະຊາທິປະໄຕຂອງພົນລະເມືອງ ບົນພື້ນຖານລະບຽບກົດໝາຍ, ປະກອບສວນນາເອົາ
ປະເທດຊາດກາວຂຶ້ນເປນປະເທດອດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝເທື່ອລະກາວ;
(2). ຮັບປະກັນການຫັນເອົາແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ຂໍການົດຕາງໆ ຂອງ
ພັກ, ລັດຖະທາມະນນ ເປນລະບຽບກົດໝາຍຢາງທັນການ, ຄົບຖວນ, ຖືກຕອງ ເພື່ອໃຊກົດໝາຍເປນເຄື່ອງມື
ດັດສົມເສດຖະກິດ ເພື່ອປບປງຊີວິດການເປນຢຂອງປະຊາຊົນ, ປກປກຮັກສາສິ່ງແວດລອມ, ຮັກສາວັດທະນະທາ
ອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຮັບປະກັນຄວາມເປນເອກະລາດ, ອານາດອະທິປະໄຕ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ ຕາມທິດ
ສັງຄົມນິຍົມ. ການສາງ, ການບລະນະ ແລະ ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ຕອງອີງໃສຈດພິເສດຕົວຈິງຂອງສັງຄົມລາວ,
ພອມກັນນັ້ນ ກໍຕອງເລືອກເຟນເອົາບົດຮຽນທີ່ດ,ີ ຂອງສາກົນ; ມີການປະສົມປະສານຢາງກົມກຽວ ລະຫວາງ ລັກ
ສະນະເອກະລັກດານວັດທະນະທາ ແລະ ມນເຊື້ອອັນດີງາມຂອງຊາດ ກັບລັກສະນະທັນສະໄໝ ຂອງລະບົບກົດໝາຍ
ໃນຍກປດຈບັນ.

3. ຄາດໝາຍສຊົນແຕລະດານ
3.1 ຄາດໝາຍສຊົນການສາງ ແລະ ປບປງກົດໝາຍ
1) ສາງ ແລະ ປບປງກົດໝາຍ ພາຍໃນໃຫມີຄວາມກົມກຽວ ລະຫວາງ ກົດໝາຍກັບສົນທິສັນຍາສາກົນ ທີ່
ສປປ ລາວ ເປນພາຄີ ແລະ ປະເພນີສາກົນ;
2) ພັດທະນາກົດໝາຍໃຫເປນລະບົບຄົບຊຸດ, ຫັນເປນປະມວນກົດໝາຍແຕລະຂົງເຂດ ເພື່ອສົງເສີມເສດ
ຖະກິດ, ປກປອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສົງເສີມວັດທະນະທາສັງຄົມ, ສົງເສີມຄວາມຍຕິທາໃນສັງຄົມ;
3) ສາງກົນໄກປະເມີນຜົນການນາໃຊກົດໝາຍທີ່ໄດປະກາດໃຊ ເປນແຕລະໄລຍະ ເພື່ອຮັບປະກັນແກການ
ດັດແກປບປງກົດໝາຍໃຫທວງທັນກັບສະພາບການ ແລະ ເງື່ອນໄຂຈດພິເສດຂອງປະເທດເຮົາ ເພື່ອຕອບສະໜອງ
ກັບຄວາມຕອງການຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ.
3.2. ຄາດໝາຍສຊົນການປບປງກົນໄກ
1) ສືບຕໍເພີ່ມທະວີການຮັບປະກັນສິດເສລີພາບ, ປະຊາທິປະໄຕຂອງພົນລະເມືອງ, ປກປອງ, ສົງເສີມສິດຂອງ
ພົນລະເມື່ອງ ຕາມທີ່ໄດການົດໄວໃນລັດຖະທາມະນນ ແລະ ກົດໝາຍ;
2) ການົດບົດບາດ, ໜາທີ່ ແລະ ສິດອານາດຂອງຂະແໜງການຍຕິທາ ນັບແຕຂັ້ນສນກາງລົງຮອດທອງຖິ່ນ
ໃຫຈະແຈງ. ສາລັບວຽກງານຕາງໆ ທີກ
່ ຽວພັນກັບຫຼາຍພາກສວນ, ຫຼາຍຂະແໜງການຂອງພາກລັດນັ້ນ ຕອງສາງ
ຕັ້ງກົນໄກປະສານງານຂຶ້ນ;
3) ທົບທວນຄືນກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກາຕາງໆ ທີ່ກຽວຂອງກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ເພື່ອ
ຫັນເປນຫົວໜວຍວິຊາການໃນຕໍໜາ ແລະ ກມຕົນເອງດານງົບປະມານ, ມີສິດອານາດ ແລະ ໜາທີ່ຮັບຜິດຊອບທີ່
ລະອຽດຈະແຈງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານຕາງປະເທດທີ່ ສປປ ລາວ ໄດເຊັນສັນຍາຊວຍເຫຼືອກັນທາງ
ດານກົດໝາຍ ແລະ ຍຕິທາ.
3.3. ຄາດໝາຍສຊົນການພັດທະນາບກຄະລາກອນກົດໝາຍ
1) ສາງບກຄະລາກອນວິຊາຊີບໃນຂະແໜງຍຕິທາ ໃຫພຽງພໍ ແລະ ໃນແຕລະປຕອງບາລງພະນັກງານໃຫ
ມີຄວາມຮ ແລະ ຄວາມສາມາດຮັບປະກັນຄນນະພາບໃນການແກໄຂບັນຫາຕົວຈິງ, ນາເອົາຜົນປະໂຫຽດຕົວຈິງມາ
ໃຫປະຊາຊົນ, ສາງຊຽວຊານກົດໝາຍ ທີ່ລົງເລິກສະເພາະແຕລະວິຊາ, ສາງນັກວິຊາຊີບກົດໝາຍຫັນເປນໜມ, ມີ
ຄວາມໜັກແໜນດານທິດສະດີການເມືອງ-ການປກຄອງ, ມີຈັນຍາບັນ ແລະ ບໍລິການຮັບໃຊປະຊາຊົນ;
2) ຍົກສງຄນນະພາບຂອງການກໍສາງ ແລະ ການບາລງຝກອົບຮົມບກຄະລາກອນກົດໝາຍ;
3) ກໍສາງ ແລະ ຝກອົບຮົມທາງດານກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຍຕິທາ ຢໃນລະດັບທຽບເທົາກັບບັນດາ
ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລວ. ຮັບປະກັນໃຫການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາຊີບທາງດານກົດໝາຍຖືກຕອງຕາມເງື່ອນໄຂ,
ມາດຕະຖານ, ມີຄວາມຮ ແລະ ທັກສະ ທີ່ແນນອນໃນໜາທີ່ວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ. ນອກນັ້ນ, ບັນດານັກວິຊາການ
ທີ່ເປນຫຼັກແຫຼງຈະຕອງໄດຮັບການຝກອົບຮົມໃຫມີຄວາມສາມາດສງຢທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ;
4) ປບປງຫຼັກສດການກໍສາງບກຄະລາກອນທກຊັ້ນ, ທກລະບົບກໍສາງ, ບາລງ ແລະ ຝກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ;
5) ກໍສາງຄຝກໃຫໄດທັງປະລິມານ ແລະ ຄນະພາບ, ມີລະດັບວດທິການສຶກສາຕາມມາດຕະຖານການ
ສຶກສາ ໂດຍສົງຄໄປສຶກສາຢພາຍໃນ ຫຼື ຕາງປະເທດ.
3.4 ຄາດໝາຍສຊົນການພັດທະນາແຫຼງຂໍມນຂາວສານກົດໝາຍ
1) ພັດທະນາລະບົບສະໜອງຂໍມນຂາວສານກົດໝາຍໃຫຄົບຖວນ ແລະ ທັນສະໄໝ, ສາມາດແລກປຽນ
ຂໍມນຂາວສານທາງດານກົດໝາຍກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
2) ສາງຄຝກວຽກງານໂຄສະນາເຜີຍແຜກົດໝາຍໃຫທົວເຖິງ ແລະ ແທດເໝາະກັບເປາໝາຍ ແນໃສຈາ
ກັດປາກົດການຫຍໍທໍໃນສັງຄົມ.

3.5. ຄາດໝາຍສຊົນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລາງ, ວັດຖຸເຕັກນິກຂອງຂະແໜງຍຕິທາ
ຕອງສຊົນເຮັດໃຫຂະແໜງຍຕິທາ ແຕສນກາງຮອດທອງຖິ່ນ ມີສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຖາວອນ, ພຽງພໍ ແລະ
ເປນລະບົບຊຸດ. ພອມທັງ ພາຫະນະ ແລະ ອປະກອນຮັບໃຊທີ່ເໜາະສົມກັບບົດບາດໜາທີ່, ໄດມາດຕະຖານ ແລະ ຢ
ໃນລະດັບທີີສາມາດພົວພັນ ແລະ ປະສານງານຢາງມີປະສິດທິພາບຢພາຍໃນປະເທດ.
4. ທິດທາງການປບປງວຽກງານຂະແໜງຍຕິທາ
1) ສາງ ແລະ ບລະນະລະບົບກົດໝາຍກຽວກັບການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ
ໃນລະບົບການເມືອງ ປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນໃຫຄົບຊຸດ. ສະນັ້ນ, ຕອງສາງລະບົບກົດໝາຍຂອງປະເທດເຮົາໃຫໄດ
ຮັບການບລະນະຢາງຄົບຊຸດ, ຕອງສາງຕື່ມປະມວນກົດໝາຍການດາເນີນຄະດີແພງ, ປະມວນກົດໝາຍການດາ ເນີນ
ຄະດີອາຍາ, ປະມວນກົດໝາຍການປກຄອງ ໃຫໄດຮັບການປະກາດໃຊ;
2) ສາງ ແລະ ປບປງກົດໝາຍພາຍໃນ ໃຫມີຄວາມກົມກຽວ ລະຫວາງ ກົດໝາຍ ກັບ ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ
ລາວ ເປນພາຄີ; ພັດທະນາກົດໝາຍໃຫເປນລະບົບຄົບຊຸດ ເພື່ອສົງເສີມນະໂຍບາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງລັດ ໄປພອມໆກັບການຫັນເປນອດສາຫະກາ ແລະ ທັນສະໄໝ, ການປກປອງສິ່ງແວດລອມ ແລະ ສົງເສີມວັດ
ທະນະທາສັງຄົມ, ສົງເສີມຄວາມຍຕິທາແກທກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ;
3) ປບປງກົນໄກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ຕອງໄດເອົາໃຈໃສຕໍບາງບັນຫາຕົ້ນຕໍ ດັງນີ້:
- ຕອງເພີ່ມທະວີບົດບາດການເປນເສນາທິການດານກົດໝາຍ ໃຫແກລັດຖະບານທັງເປນຈດໃຈກາງປະ
ສານງານໃນການສາງ ແລະ ປບປງກົດໝາຍ, ການສາງສະຕິເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ, ການກວດກາຄວາມ
ສອດຄອງດານກົດໝາຍ ແລະ ການກວດກາຄວາມຖືກຕອງຂອງນິຕິກາໃນຂົງເຂດບໍລິຫານ. ສາລັບ ຂັ້ນພະແນກ
ຍຕິທາຂັ້ນແຂວງ ຕອງເປນເສນາທິການດານກົດໝາຍໃຫອົງການປກຄອງແຂວງ, ຂັ້ນຫອງການຍຕິທາເມືອງ ຕອງ
ເປນເສນາທິການດານກົດໝາຍໃຫອົງການປກຄອງເມືອງ ແລະ ໜວຍໄກເກັຽຂໍຂັດແຍງຂັ້ນບານ ຕອງເປນເສນາທິ
ການດານກົດໝາຍໃຫອົງການປກຄອງບານ;
- ສາງຕັ້ງ ແລະ ປບປງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຍຕິທາແຕລະຂັ້ນໃຫຄົບຖວນ, ສົມເຫດສົມຜົນຕາມທິດສາມ
ສາງ ແລະ ສອດຄອງກັບກົດໝາຍ, ພັດທະນາກົນໄກກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດ
ໝາຍໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ;
- ສາງຕັ້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍຕາໜາງ ເພື່ອເປດກວາງການມີສວນຮວມຂອງປະຊາຊົນ ໃນການຕໍສຕານກັບ
ປາກົດການຫຍໍທໍຕາງໆ ທີ່ເກີດຈາກອົງການບໍລິຫານລັດ;
- ຄົ້ນຄວາ ແລະ ການົດເງື່ອນໄຂກຽວກັບການຊົດໃຊ, ທົດແທນ, ປວແປງຄວາມເສັຍຫາຕາງໆທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ຈາກການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຝາຝນລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ໂດຍພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ.
5. ປບປງອົງການຊວຍໜນດານຍຕິທາອື່ນໆ
1). ສາລັບສນແກໄຂຂໍຂັດແຍງທາງດານເສດຖະກິດ ໃນຕໍໜາແມນສມໃສ:
- ປບປງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກງານຂອງສນແກໄຂຂໍຂັດແຍງທາງດານເສດຖະ
ກິດ ຫັນເປນຫົວໜວຍບໍລິຫານວິຊາການກມຕົນເອງດານງົບປະມານ;
- ຄົ້ນຄວາເງື່ອນໄຂໃຫມີການແລກປຽນຖອດຖອນບົດຮຽນ ລະຫວາງ ນັກໄກເກັຽ ທັງຢພາຍໃນ ແລະ ຢ
ຕາງປະເທດ ເພື່ອຍົກບົດບາດຂອງອົງການດັງກາວໃຫເປນບອນເຊື່ອໝັນ
້ ຂອງສັງຄົມ ແລະ ເປນບອນບໍລິການດວຍ
ຄວາມຖືກຕອງ, ທຽງທາ, ເປນທີ່ເພີ່ງຂອງນັກທລະກິດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕາງປະເທດ;
- ສົງເສີມການສາງນັກໄກເກັຽ, ກາມະການຕັດສີນທັງປະຈາການ ແລະ ບໍປະຈາການ ໃຫມີຄວາມໜັກ
ແໜນທາງດານການເມືອງ, ເຂັ້ມແຂງດານການຈັດຕັ້ງ, ມີລະດັບວິຊາສະເພາະເຕັກນິກໃນການໄກເກັຽ ທີເ່ ທົາທຽມ
ກັບພາກພຶ້ນ ແລະ ສາກົນ ເທື່ອລະກາວ.

2). ສາລັບໜວຍໄກເກັຽຂໍຂັດແຍງຂັ້ນບານ ໃນຕໍໜາສມໃສການພັດທະນາໜວຍໄກເກັຽຂັດແຍງຂັ້ນບານ
- ເພີ່ມທະວີການສາງຕັ້ງ ແລະ ປບປງໜວຍໄກເກັຽຂໍຂັດແຍງຂັ້ນບານ ໃຫທົວເຖິງເຂັ້ມແຂງ ແລະ ມີຖາ
ນະເປນອົງການທີ່ມີບົດບາດໃນການຮັບປະກັນໃຫການບໍລິການດານກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຍຕິທາ ຢຮາກຖານປະ
ຊາຊົນ;
- ເຮັດບົດບາດເປນເສນາທິການ ດານກົດໝາຍແກອົງການປກຄອງບານ, ສາງສະຕິເຄົາລົບກົດໝາຍຢ
ຂັ້ນບານ, ປກປອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຽດຂອງແມຍິງ ແລະ ເດັກນອຍ ແລະ ສາງບານແບບຢາງຍຕິທາ;
- ອານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ,
ແກປະຊາຊົນ, ດານວຽກງານສາມະໂນຄົວ ແລະ ວຽກງານທະບຽນສານ.

ການໃຫຄາປກສາດານກົດໝາຍ

3) ປບປງອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ ຄํາຕັດສີນຂອງສານ
- ເອົາໃຈໃສປບປງພາລະບົດບາດໃນການຄມຄອງມະຫາພາກ ແລະ ພາລະບົດບາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໃຫສາມາດປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ໂດຍກົງບໍວາຢສນກາງ ແລະ ທອງຖິນ
່ , ພັດທະນາ
ອົງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ກາຍເປນອົງການບໍລິຫານວິຊາການເທື່ອລະກາວ;
- ເພີ່ມທະວີການປະສານສົມທົບກັບພາກສວນກຽວຂອງອື່ນໆ ຕາມແຕລະກໍລະນີ, ເຮັດໃຫການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງສານ ມີຄວາມສັກສິດ, ວອງໄວ, ໂປງໃສ, ຍຕິທາ, ສະດວກ, ໂລງລຽນ, ຖືກຕອງ ແລະ ທັນ
ການ;
- ເພີ່ມທະວີລະດັບຄວາມຮຄວາມສາມາດ ແລະ ຈັນຍາທາ ຂອງພະນັກງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຂອງ
ສານ ຢາງຕໍເນື່ອງເປນປະຈາ;
- ປບປງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພາຍໃນໃຫຄົບຖວນ, ປກສາຫາລືເປນຄະນະ, ມີການປະສານສົມທົບກັບພາກ
ສວນກຽວຂອງ ແລະ ຂັ້ນຮາກຖານຢາງກົມກຽວ, ມີການເກັບຄາບໍລິການທີເ່ ໝາະສົມ ແລະ ຮັບປະກັນເຮັດໃຫອົງ
ການປະຕິບັດຄາຕັດສີນ ມີງ ົບປະມານພຽງພໍໃນການເຄື່ອນໄຫວ;
- ຮັບປະກັນການປະຕິບັດພັນທະງົບປະມານຕໍລັດ, ຮັບປະກັນເຮັດໃຫຜຊະນະຄະດີໄດຮັບຄວາມເປນທາທີ່
ວອງໄວ, ປກປອງຄວາມເປນທາ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄາຕັດສີນຢາງມີຜົນສັກສິດ.
4). ປບປງສະພາທະນາຍຄວາມ
ການພັດທະນາສະພາທະນາຍຄວາມ ແມນເລັງໃສ:
-

ປງປງຄືນກົດໝາຍວາດວຍ ທະນາຍຄວາມ, ກົດໝາຍ ແລະ ດາລັດຕາງໆ, ທີ່ກຽວຂອງກັບວຽກງານ

ທະນາຍຄວາມ, ຄົ້ນຄວາສາງ ແລະ ການົດຫຼກ
ັ ຈັນຍາທາ ຂອງທະນາຍຄວາມ;
- ປບປງກົງຈັກບໍລິຫານຂອງສະພານະນາຍຄວາມໃຫຄົບຖວນ ແລະ ສາມາດຄມຄອງວຽກງານພາຍໃນ
ໄດຢາງຮອບດານເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຢໃຕການນາພາຂອງພັກ;
- ທົບທວນຄືນຄວາມອາດສາມາດຂອງປະຊາຊົນ ໃນການນາໃຊການບໍລກ
ິ ານຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ
ຊຶ່ງເປນປດໄຈອັນສາຄັນໃຫປະຊາຊົນໄດເຂົ້າເຖິງກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຍຕິທາ;
- ສືບຕໍຂະຫຍາຍສະມາຊິກທະນາຍຄວາມ ທີ່ໄດຕາມມາດຕະຖານໃຫຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ສາງລະບຽບການ
ກຽວກັບການເລືອກເຟນ, ຄັດຈອນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄນນະພາບ ແລະ ຫັນເປນໜມໃຫກວມສວນໃຫຍ;
- ປບປງກອງທຶນຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາຕົນເອງ ຕາມທິດກມຕົນ
ເອງ, ເພິ່ງຕົນເອງ, ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງດວຍຕົນເອງ ແລະ ໃຫການຊວຍເຫຼືອທາງດານກົດໝາຍໃຫແກຜດອຍໂອ
ກາດ;
- ສືບຕໍຂົນຂວາຍເອົາການຊວຍເຫຼືອ, ຮວມມືຈາກສາກົນ ແລະ ເພີ່ມທະວີການແລກປຽນ, ຖອດຖອນ
ບົດຮຽນກຽວກັບວຽກງານທະນາຍຄວາມ ກັບບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;

- ປບປງການກໍສາງພື້ນຖານໂຄງລາງຫອງການເຮັດວຽກຂອງສະພາທະນາຍຄວາມ ເພື່ອຍົກຖານະບົດບາດ
ໃຫສງຂຶ້ນຕື່ມ.
5) ປບປງອົງການທະບຽນສານ
ທິດທາງການພັດທະນາໃນຕໍໜາ ແມນເລັງໃສການຍົກສງຄນນະພາບ ໃນການບໍລິການປະຊາຊົນ ໂດຍ
ການສາງທກເງື່ອນໄຂອານວຍຄວາມສະດວກ, ວອງໄວ ແລະ ມີມາດຕະຖານທາງກົດໝາຍຢາງເຕັມສວນ ບົນຈິດ
ໃຈດັງກາວຕອງເອົາໃຈໃສ ດັງນີ້:
- ປບປງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງພາຍໃນແຕລະສານັກງານທະບຽນສານໃຫຄົບຖວນ, ສາມາດຄມຄອງວຽກງານ
ຂອງຕົນໄດເປນຢາງດີ, ຮັບປະກັນການຄມຄອງບໍລິຫານທີ່ໂລງລຽນ, ໂປງໃສ ເພື່ອສາງເງື່ອນໄຂພັດທະນາຕົນເອງ
ກາວຂຶ້ນສຖານະອົງການບໍລິຫານວິຊາການ;
- ປະສານສົມທົບກັບພາກສວນທີ່ກຽວຂອງ

ເພື່ອພອມກັນການົດພາລະໜາທີ່ຂອງໃຜລາວໃຫລະອຽດຈະ

ແຈງ;
- ປບປງພາລະບົດບາດຂອງສານັກງານທະບຽນສານ ເພື່ອດາເນີນການສະກັດກັ້ນ ບໍໃຫຂໍຂັດແຍງກຽວກັບ
ເນື້ອໃນຂອງເອກະສານໃດໜຶ່ງ ທີ່ໄດຮັບການຢງຢນຈາກສານັກງານທະບຽນສານແລວ ກາຍເປນເປາໝາຍຂອງການ
ຮອງຟອງຂຶ້ນສານໂດຍບໍຈາເປນ;
- ສາງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫໜວຍງານທະບຽນສານຂຶ້ນຢທກເມືອງ ເພື່ອສາງເງື່ອນໄຂໃຫແກການບໍລິການ
ປະຊາຊົນຢາງໃກຊິດ, ທົວເຖິງ ເພື່ອປກປອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງປະຊາຊົນແຕຫົວທີ.
6) ປບປງວຽກງານທະບຽນຄອບຄົວ
- ຕອງໄດເອົາໃຈໃສທົບທວນຄືນກົດໝາຍວາດວຍ ທະບຽນຄອບຄົວ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫຖືກຕອງ
ໂດຍການສາງຕັ້ງຫອງການທະບຽນຄອບຄົວຂຶ້ນຢອົງການປກຄອງເມືອງ
ເພື່ອເຮັດໜາທີ່ອັນຈາເປນໃຫຄົບຖວນ
ເຊັນ: ບັນທຶກການແຈງເກີດ, ແຈງການເສຍຊີວິດ, ແຈງຫາຍສາບສນ, ຈົດທະບຽນການແຕງດອງ, ຈົດທະບຽນ
ການຢາຮາງ (ພາຍຫຼັງທີ່ມີຄາຕັດສີນຂອງສານແລວ), ຈົດທະບຽນການຂໍເອົາເດັກມາເປນລກລຽງ;
- ເອົາໃຈໃສຊີ້ນານາພາ ກັບພະແນກຍຕິທາແຂວງ, ຫອງການຍຕິທາເມືອງ ແລະ ໜວຍໄກເກັຽຂັ້ນບານ
ໃນການໃຫການບໍລິການກົດໝາຍແກປະຊາຊົນໂດຍບໍເສັຽຄາ;
- ພັດທະນາ ແລະ ສົງເສີມວຽກງານສິດທິເດັກ, ການແກໄຂຄະດີເດັກ, ການສົງເສີມຄວາມກາວໜາຂອງ
ເພດຍິງໃຫມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກວາງຂວາງ, ທົວເຖິງ. ສາງທກເງືອ
່ ນໄຂເພື່ອປກປອງສິດຜົນປະໂຫຽດຂອງແມຍິງ
ແລະ ເດັກນອຍ ໃຫມີການພັດທະນາຂຶ້ນເລື້ອຍໆ;
- ຄມຄອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງບໍລິສັດທີ່ປກສາກົດໝາຍພາກເອກຊົນ ໃຫມີປະສິດທິຜົນ.
7) ການກໍສາງ ແລະ ບາລງບກຄະລາກອນກົດໝາຍ
-

ປບປງຄືນຫຼັກສດການຝກອົບຮົມໃຫມີຄນນະພາບ,

ມີມາດຕະຖານສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ

ແລະ ສາກົນ;
- ສາງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການຍົກລະດັບການຝກອົບຮົມວຽກງານຕາງໆ ຂັ້ນພື້ນຖານ
ຂຶ້ນສລະດັບສງຢພາຍໃນປະເທດເທື່ອລະກາວ. ພອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍສືບຕໍສາງນັກວິຊາການດັງກາວຢຕາງປະເທດ
ໃຫເປນລະບົບຕໍເນື່ອງ;
- ເພີ່ມທະວີການກໍສາງຖັນແຖວຄອາຈານໃຫໄດທັງປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ ທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງ
ໄດວິທີການຮຽນ-ການສອນແບບໃໝ;

- ພັດທະນາຕາລາການຝກອົບຮົມໃຫໄດທັງປະລິມານ ແລະ ຄນນະພາບ ຄຽງຄກັບການຕອບສະໜອງ
ເອກະສານປະກອບການຄົ້ນຄວາໃຫອດົມຮັງມີ ແລະ ສາງເງື່ອນໄຂໃຫນັກຝກອົບຮົມສາມາດນາໃຊໄດຢາງທົວເຖິງ;
- ການົດພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜາທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢາງຈະແຈງກຽວກັບການຝກອົບຮົມວຽກ
ງານກົດໝາຍ ແລະ ຍຕິທາ.
8) ທິດທາງປບປງແຫຼງຂໍມນຂາວສານກົດໝາຍ
- ສາງເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການສາງຕັ້ງສນຂໍມນຂາວສານທາງດານກົດໝາຍ ເພື່ອ
ເປນໃຈກາງໃນການບໍລິການວຽກງານດັງກາວພາຍໃນປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;
- ເພີ່ມທະວີຮບການ ແລະ ວິທີການ ການສະໜອງຂໍມນຂາວສານທາງດານກົດໝາຍ ເພື່ອໃຫຂໍມນ
ຂາວສານ ໄດເຂົ້າເຖິງສັງຄົມຢາງທົວເຖິງວອງໄວ ແລະ ແທດເໝາະກັບເປາໝາຍ;
- ເພີ່ມທະວີການສະໜອງຂໍມນຂາວສານກົດໝາຍ ໃຫແກຫອງສະໝດ ແລະ ພັດທະນາການຄມຄອງ
ການບໍລິການຂໍມນກົດໝາຍພາຍໃນຫອງສະໝດ;
- ປບປງວາລະສານກົດໝາຍ ແລະ ຍຕິທາ, ປບປງໜັງສືພິມກົດໝາຍ ແລະ ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ
ທາງເອເຣັກໂຕຣນິກໃຫຄົບຖວນສົມບນ ແລະ ວອງໄວກວາເກົາ.
9) ທິດທາງປບປງການພົວພັນ ແລະ ຮວມມືກັບຕາງປະເທດ
- ພັດທະນາວຽກງານພົວພັນກັບຕາງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ດານວຽກງານກົດໝາຍ ແລະ
ຍຕິທາ ໂດຍເລັງໃສພົວພັນຮວມມືກບ
ັ ສສ ຫວຽດນາມ, ສປ ຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດ ເຊັນ
ກາປເຈຍ, ໄທ, ມຽນມາ ແລະ ບັນດາປະເທດອືນ
່ ໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອດຶງດດທຶນຮອນໃນການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນດດານກົດໝາຍ ແລະ ຍຕິທາ, ດານປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ກາວໜາໃນການເຊື່ອມໂຍງ
ກັບກົດໝາຍສາກົນທີ່ລາວເຮົາເປນພາຄີ, ແລກປຽນ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນສະພາບການພັດທະນາກົດໝາຍ,
ການປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ການຊວຍເຫຼືອກັນດານຍຕິທາ.
10) ທິດທາງການປບປງພື້ນຖານໂຄງລາງຂອງກະຊວງຍຕິທາ
ການປບປງພື້ນຖານໂຄງລາງຂອງກະຊວງຍຕິທາ ໃຫມີຫອງການເຮັດວຽກທີ່ພຽງພໍເອື້ອອານວຍຄວາມສະ
ດວກໃນດານພະຫານະ, ອປະກອນຮັບໃຊໃຫພຽງພໍ ແລະ ທັນສະໄໝ, ຕອບສະໜອງງົບປະມານ, ຮັບປະກັນໃຫ
ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ສາເລັດຕາມແຜນການ ໂດຍໃຫປະຊາຊົນສາມາດເຂົ້າສການບໍລິ
ການທີ່ສະດວກ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພສງ, ມີຫອງປະຊຸມທີ່ເໝາະສົມ, ມີສະຖານທີຫ
່ ຼິ້ນກິລາ, ມີຫອງສະໝດກະ
ຊວງ ແລະ ຮັບປະກັນສະພາບແວດລອມທີ່ເອື້ອອານວຍ.

IV. ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບດ
ັ , ມາດຕະການ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
ກ. ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
- ສາງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນາລວມ ໂດຍແມນລັດຖະມົນຕີວາການກະຊວງຍຕິທາ ເປນປະທານ ແລະ
ປະກອບມີຄະນະຈານວນໜຶ່ງ;
- ສາງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນາແຕລະຂົງເຂດວຽກງານ ໂດຍແມນຫົວໜາຫອງການກະຊວງ ເປນຫົວ
ໜາ ແລະ ປະກອບມີບັນດາທານຫົວໜາກົມ, ສະຖາບັນຈານວນໜຶ່ງເປນຄະນະ;
- ສາງຕັ້ງກອງເລຂາຊວຍວຽກຈານວນໜຶ່ງ ແຕລະຄະນະຕອງການົດແຈງສິດ, ໜາທີ່, ກົນໄກລະບອບວິທີ
ເຮັດວຽກ, ລະບອບປະເມີນຜົນ ຢາງລະອຽດຈະແຈງໃນແຕລະໄລຍະ.
ຂ. ມາດຕະການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ
1. ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫຈດໝາຍລວມ, ຄາດໝາຍສຊົນ, ທິດທາງ ແລະ ເນື້ອໃນການປບປງວຽກງານຍຕິ
ທາມີຜົນສາເລັດ ຕອງໄດເຜີຍແຜໃຫພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທົວຂະແໜງຍຕິທາ ທັງຂັ້ນສນກາງ ແລະ ທອງຖິ່ນ
ເຊື່ອມຊຶມກາແໜນຢາງເລິກເຊິງ່ ;
2. ຄະນະຊີ້ນາລວມ ແລະ ຄະນະຊີ້ນາແຕລະຂົງເຂດ ຕອງຖືເອົາວຽກງານດັງກາວເປນບລິມະສິດ ແລະ
ຕອງນາເອົາເນື້ອໃນໄປຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເປນຍດທະສາດ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ກິດຈະກາ ແລະ ໜາວຽກລະ
ອຽດແຕລະໄລຍະຕື່ມ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ. ພອມທັງມີການຊີ້ນາ-ນາພາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດ
ຕາມກວດກາ, ສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ, ເຮັດເປນປະຈາ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສງ, ມີການແບງງານ, ແບງ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຊີ້ນາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫແທດຕົວຈິງ, ມີການປະສານສົມທົບກັບພາກສວນອືນ
່
ແລະ
ທອງຖິ່ນຢາງກົມກຽວ ເພື່ອເຮັດໃຫການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີປະສິດທິຜົນ.
ຄ. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ
- ຕອງມີລະບົບການຕິດຕາມກວດກາຢາງຕໍເນື່ອງ ແລະ ປະເມີນຜົນເປນແຕລະໄລຍະ ໂດຍກົມກວດກາ,
ກົມແຜນການ ແລະ ຮວມມື ແລະ ພາກສວນທີ່ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ;
- ຕອງການຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕີລາຄາປະເມີນຜົນສະຫຼຸບລາຍງານ ແລະ ທົບ
ທວນແຜນພັດທະນາຂະແໜງຍຕິທານີ້ເປນແຕລະໄລຍະ ພອມທັງຕີລາຄາຈດດີ, ຈດອອນ, ສາເຫດ ແລະ ບົດ
ຮຽນ. ພອມທັງສະເໜີມາດຕະການປບປງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢາງທັນການ, ລາຍງານໃຫແກຄະນະນາກະຊວງ ເປນ
ແຕລະໄລຍະ ໃຫເປນປກກະຕິ ແລະ ທັນເວລາ;

- ຂໍຂອບໃຈ -

