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ຄາໍນໍາ 

ໂມສາອິກ (MOSAIC) ແມ່ນຫຍງັ? 

 

ໂມສາອິກ (MOSAIC) ແມ່ນຂະບວນການຫັນວັດຖຼຸປະສົງຕ່າງໆຂອງບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງສາກົນທີື່ສໍາຄັນ ໃຫຸ້ເປັນຮູບປະທໍາ ໂດຍມີເປ ົ້າໝາຍ
ສະກັດກັັ້ນການຄຸ້າ, ການສະສົມ ແລະ ນໍາໃຊຸ້ອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາທີື່ຜິດກົດໝາຍ, ຊ ື່ງບັນດາຂ ໍ້ຕົກລົງສາກົນດັົ່ງກ່າວ ລວມມີ: 
 

 ແຜນປະຕິບັດງານ ວ່າດຸ້ວຍການຄຸ້າອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາທີື່ຜີດກົດໝາຍ 

 ນິຕິກໍາສາກົນ ວ່າດຸ້ວນການຕິດຕາມກວດກາ 
 ອະນ ສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍອາວ ດປືນ ທີື່ີເສີມສຸ້າງໃຫຸ້ແກ່ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ວ່າດຸ້ວຍການຕຸ້ານອາຊະຍາກໍາຂຸ້າມຊາດທີື່ມີການຈັດຕັັ້ງ. 
 ສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍການຄ້າອາວຸດ (ATT) 

 
ຫ ັກສູດໂມສາອິກ (MOSAIC) ແມ່ນອີງໃສ່ພາກປະຕິບັດທີື່ດີ, ກົດແຫ່ງການປະພຶດ ແລະ ຂັັ້ື່ນຕອນການດໍາເນີນງານມາດຕະຖານ ທີື່ໄດຸ້ຮັບ
ການພັດທະນາໃນລະດັບອະນ ພາກພ ັ້ນ ແລະ ພາກພ ັ້ນ. ຫ ັກສູດດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນຖ ກສຸ້າງຂຶັ້ນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ແລະ ຈາກ
ການປະກອບສ່ວນຂອງບັນດານັກຊ່ຽວຊານຈາກທົົ່ວໂລກ.  
 

ໂມສາອິກ (MOSAIC) ແມ່ນຄູ່ມ ໂດຍສະມັກໃຈຢ່າງສົມບູບແບບ. 
  
ໂມສາອິກ (MOSAIC) ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການບັນລ ເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, ລວມທັງເປ ົ້າໝາຍ 16 ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມສັງຄົມທີື່
ມີສັນຕິພາບ, ຄວາມຍ ຕິທໍາ ແລະ ຄວາມກວມລວມ, ແລະ ຄາດໝາຍ 16.4 ທີື່ປະກອບມີການຫ ຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົັ້າ-ສົົ່ງອອກອາວ ດທີື່ຜິດ
ກົດໝາຍ.  
 
ໃຜສຸ້າງໂມສາອິກ (MOSAIC) ? 

 

ລັດຖະບານສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຮຽກຮຸ້ອງໃຫຸ້ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ໃຫຸ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີື່ຕິດ
ພັນກັບການຄ ຸ້ມຄອງອາສ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ - ລວມທັງບັນຫາທາງດຸ້ານນິຕິກໍາ, ແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ພາກປະຕິບັດ. 
  
ບັນດາອົງການເຄ ອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ໄດຸ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັນວ່າ ວິທີທີື່ດີທີື່ສ ດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫຸ້ອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ໂດຍລວມ ສາມາດໃຫຸ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນທີື່ມີຄ ນນະພາບສູງ ແລະ ຢ່າງສະເໝີຕົັ້ນສະເໝີປາຍ ຕ ໍ່ຂ ໍ້ສະເໜີດັົ່ງກ່າວໄດຸ້ 
ຄວນແມ່ນການສຸ້າງລະບຽບການສາກົນ ກ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຄຸ້າຍຄ ກັບບັນດາມາດຕະຖານ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການ
ສຸ້າງຂ ັ້ນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ກ່ຽວກັບການເກັບກູຸ້ລູກລະເບີດ ((International Mine Action Standards – 

IMAS)); ການຫ ຼຸດຜ່ອນອາວ ດ, ການຖອນກໍາ ແລະ ການກັບຄ ນສູ່ສັງຄົມ (Integrated DDR Standards – IDDRS); ແລະ 
ລູກປືນ (International Ammunition Technical Guidelines – IATG). 
 

ບົດສະຫ ຼຸບຫຍ ໍ້ນີັ້ ແມ່ນໄດຸ້ມາຈາກການເຮັດວຽກ ແລະ ການປະສານງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ເປັນເວລາ 10 ກວ່າປີ, ຊ ື່ງ
ກວມເອົາບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງຄູ່ຮ່ວມມ  ທີື່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນຫ າກຫ າຍຂົງເຂດ ນັບແຕ່ຂົງເຂດການພັດພັດທະນາ ແລະ ການ
ຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດ ຈົນເຖິງ ການສົົ່ງເສີມສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສາທາລະນະສ ກ. ນອກນີັ້, ຍັງມີການອຸ້າງອີງຈາກກ ່ມນັກຊ່ຽວຊານຈາກ
ພາຍນອກ ທີື່ກວມເອົານັກຊ່ຽວຊານສະເພາະດຸ້ານ ຫ າຍກວ່າ 300 ຄົນ ຈາກບັນດາອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ບ ໍ່ຂ ັ້ນກັບລັດຖະານ ແລະ ພາກອ ດສາຫະ
ກໍາ ທີື່ໄດຸ້ປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນຂະບວນການສຸ້າງຫ ັກສູດ.  
 

ໃຜສາມາດນາໍໃຊຸ້ ໂມສາອິກ (MOSAIC)? 

ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງໃດ ກ ສາມາດນໍາໃຊຸ້ໂມສາອິກ (MOSAIC). ການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາຍນອຍ ແລະ ເບົາ ໂດຍອີງໃສ 
ໂມສາອິກ (MOSAIC) ຢ່າງຖ ກຕຸ້ອງ ຈະຊ່ວຍຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີື່ອາວ ດຈະຕົກໄປຢູ່ໃນກໍາມ ຂອງກ ່ມກ ໍ່ອາຊະຍາກໍາ, ກ ່ມຕິດອາວ ດ, 
ກ ່ມກ ໍ່ການຮຸ້າຍ ແລະ ກ ່ມອ ື່ນໆ ທີື່ອາດຈະນໍາໃຊຸ້ອາວ ດໃນທາງທີື່ຜິດ.  
  

ໂມສາອິກ (MOSAIC) ພາກປະຕບິດັທີື່ດ ີເພ ື່ອສຸ້າງສັງຄມົທີື່ປອດໄພ.   
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ຄໍາແນະນາໍ 

 

ການສຸ້າງ, ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊຸ້ກົນໄກການຄ ຸ້ມຄອງວົງຈອນຊີວິດຂອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາລະດັບຊາດທີື່ມີ
ປະສິດທິພາບ ແມ່ນຈໍາເປັນຕຸ້ອງມີການຮ່ວມມ  ແລະ ການປະສານງານ ລະຫວ່າງບັນດາພາກສ່ວນຕ່າງໆ, ລວມທັງຂະແໜງການຂອງພາກ
ລັດ, ອົງການຈັດຕັັ້ງພົນລະເຮ ອນ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງລະຫວ່າງລັດຖະບານ. ກົນໄກການປະສານງານລະດັບຊາດ ວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມ
ຄອງ ອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ສາມາດຮັບປະກັນໃຫຸ້ທ ກພາກສ່ວນກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງລັດຖະບານ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຄູ່ຮ່ວມມ  ໃນ
ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ເພ ື່ອໃຫຸ້ມີແນວຄິດລິເລີື່ມ, ຊີັ້ນໍາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນບັນດາມາດຕະການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ 
ເບົາ. 
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ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດ ນຸ້ອຍ ແລະ ເບາົ 
 
1 ຂອບເຂດ 

 
ເອກະສານສະບັບນີັ້ ໃຫຸ້ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການສຸ້າງຕັັ້ງ ແລະ ໜຸ້າທີື່ຂອງກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງ
ອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທີື່ກວມເອົາຫ າຍຂົງເຂດວຽກງານ. 
 

ບັນດາລັດຖະບານຕ່າງໆ ທີື່ມີຄວາມປະສົງຢາກສຸ້າງຕັັ້ງກົນໄກ, ລວມທັງບັນດາລັດຖະບານຕ່າງໆ ທີື່ມີຄວາມປະສົງຢາກປະເມີນໂຄງສຸ້າງ/ອົງ
ປະກອບ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງກົນໄກການປະສານງານທີື່ມີຢູ່ແລຸ້ວ ໂດຍສົມທຽບໃສ່ມາດຕະຖານສາກົນ ສາມາດໝູນໃຊຸ້ເອກະສານ
ສະບັບນີັ້ື່. 
 

ເອກະສານສະບັບນີັ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫຸ້ແກ່ບັນດາອົງການເຄ ອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ແລະ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມ ສາກົນ ໃນການ
ໃຫຸ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອລັດຖະບານຕ່າງໆ ເພ ື່ອສຸ້າງຕັັ້ງກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດ
ນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ.  

2 ເອກະສານອຸ້າງອງີພ ັ້ນຖານ 

 

ບັນດາເອກະສານອຸ້າງອີງຕ ໍ່ໄປນີັ້ ແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເອກະສານສະບັບນີັ້. ສໍາລັບເອກະສານ
ອຸ້າງອີງທີື່ມີເລກທີ ແມ່ນນໍາໃຊຸ້ເອກະສານສະບັບຈັດພິມ ທີື່ມີການອຸ້າງເຖິງເທົົ່ານັັ້ນ. ສໍາລັບເອກະສານອຸ້າງອີງທີື່ບ ໍ່ມີເລກທີ ແມ່ນນໍາໃຊຸ້
ເອກະສານສະບັບຈັດພິມຫ ຸ້າສ ດ (ລວມທັງສະບັບປັປປ ງ).  

 
ໂມສາອິກ (MOSAIC)  04.10, ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານງານແຫ່ງຊາດ 

ໂມສາອິກ (MOSAIC) 04.20, ການອອກແບບ ແລະ ຈັການດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄວາມປອດໄພຂອງຊຼຸມຊົນ 

ໂມສາອິກ (MOSAIC) 04.10, ການສົົ່ງເສີມຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ 

ໂມສາອິກ (MOSAIC) 04.10, ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນ ແລະ ການລາຍງານ 

3 ຂ ໍ້ກາໍນດົ ແລະ ຄາໍນຍິາມ 
 

ເພ ື່ອຈ ດປະສົງຂອງເອກະສານສະບັບນີັ້, ບັນດາຂ ໍ້ກໍານົດ ແລະ ຄໍານິຍາມ ໃນເອກະສານສະບັບເລກທີ ໂມສາອິກ (MOSAIC) 01.20, ຄໍາ
ສັບ ແລະ ຄໍານິຍາມ, ແລະ ຂ ໍ້ກໍານົດລ ່ມນີັ້ ແມ່ນໃຊຸ້ປະຕິບັດຕ ໍ່ເອກະສານສະບັບນີັ້:  
 

ໃນທ ກຫ ັກສູດຂອງໂມສາອິກ (MOSAIC), ຄໍາສັບ “ຕຸ້ອງ” “ຄວນ” “ອາດສາມາດ” ແລະ “ສາມາດ” ແມ່ນຖ ກນໍາໃຊຸ້ ເພ ື່ອກໍານົດຂ ໍ້ບັນຍັດ 
ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການໃຊຸ້ຄໍາສັບໃນລະບົບມາດຕະຖານຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ ວ່າດຸ້ວຍມາດຕະຖານ (ISO).  
 
ກ.) ຄໍາວ່າ “ຕຸ້ອງ” ຊີັ້ບອກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນ: ເປັນການໃຊຸ້ຄໍາສັບ ເພ ື່ອຊີັ້ບອກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຢ່າງເຂັັ້ມ

ງວດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງກັບເອກະສານ ແລະ ບ ໍ່ອະນ ຍາດໃຫຸ້ໃຫຸ້ມີການຝ່າຝືນ. 
 

ຂ.) ຄໍາວາ່ “ຄວນ” ຊີັ້ບອກເຖງິຂ ໍ້ສະເໜແີນະ: ເປັນການໃຊຸ້ຄໍາສັບ ເພ ື່ອຊີັ້ບອກເຖິງຂ ໍ້ສະເໜີແນະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂ ໍ້ສະເໜີແນະທີື່ເໝ
າະສົມ ໃນບັນດາຂ ໍ້ເໜີຕ່າງໆທີື່ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້, ໂດຍບ ໍ່ມີການເຈາະຈົງ ແລະ ຍົກເວັັ້ນຂ ໍ້ສະເໜີແນະອ ື່ນໆ, ຫ   ພາກການ
ປະຕິບັດໃດໜຶື່ງ ທີື່ມີຄວາມເໝາະສົມກວ່າ ແຕ່ບ ໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນ, ຫ   (ການໃຊຸ້ຄໍາສັບໃນລັກສະນະປະຕິເສດ) “ບ ໍ່ຄວນ” ໃນກ ລະນີ
ມີຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ຫ   ພາກການປະຕິບັດໃດໜຶື່ງ ທີື່ບ ໍ່ໄດຸ້ຮັບການຮັບຮອງ ແຕ່ບ ໍ່ໄດຸ້ຖ ກຫວງຫຸ້າມ. 
 

ຄ.) ຄໍາວາ່ “ສາມາດ” ຊີັ້ບອກເຖງິການອະນ ຍາດ: ເປັນການໃຊຸ້ຄໍາສັບ ເພ ື່ອຊີັ້ບອກເຖິງພາກການປະຕິບັດທີື່ໄດຸ້ຮັບການອະນ ຍາດ ພາຍ
ໃຕຸ້ຂອບຈໍາກັດຂອງເອກະສານ.  
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ງ.) ຄໍາວາ່ “ສາມາດເຮດັໄດຸ້” ຊີັ້ບອກເຖງິຄວາມເປນັໄປໄດຸ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ: ເປັນການນໍາໃຊຸ້ຄໍາສັບ ເພ ື່ອເປັນການຢືນຢັນເຖິງ
ຄວາມເປັນໄປໄດຸ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ, ບ ໍ່ວ່າຈະແມ່ນໃນລັກສະນະທີື່ເປັນຮູບປະທໍາ, ທາງກາຍະພາບ ຫ   ແບບບ ໍ່ເປັນທາງການ. 

 

4 ຂອບການຮ່ວມມ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) 
 

4.1 ພາກທົົ່ວໄປ 

 
ເອກະສານສະບັບນີັ້ ໃຫຸ້ຄໍາແນະນໍາ ກ່ຽວກັບຈັດຕັັ້ງຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຄວາມໝາຍໝັັ້ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ທີື່
ໄດຸ້ຖ ກກໍານົດໄວຸ້ໃນເອກະສານທາງກົດໝາຍການຮ່ວມມ ຫ າຍຝ່າຍຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ທີື່ຕິດພັນກັບການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດ 
ຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ.  
 

4.2 ແຜນປະຕິບັດງານສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) 
 

ອີງຕາມແຜນປະຕິບັດງານສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ເພ ື່ອສະກັດກັັ້ນ, ແກຸ້ໄຂ ແລະ ລຶບລຸ້າງການຄຸ້າອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາທ ກຮູບ
ແບບທີື່ຜິດກົດໝາຍ (ແຜນປະຕິບັດງານ ສປຊ), ທ ກປະເທດສະມາຊິກ ສປຊ ມີຄວາມໝາຍໝັັ້ນໃນການ:  
 
ກ.) ຮັດແໜຸ້ນ ຫ   ສຸ້າງບັນດາລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງກັນໃນລະດັບຊາດ, ຊຶື່ງຈະເປັນການເສີມສຸ້າງ ແລະ ສ ບຕ ໍ່

ປະສານຄວາມພະຍາຍາມ ແນໃສ່ສະກັດກັັ້ນ, ແກຸ້ໄຂ ແລະ ລົບລຸ້າງການຄຸ້າອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາໃນທ ກຮູບແບບທີື່ຜິດກົດ
ໝາຍ (ພາກທ ີI, ວກັທ ີ22.a); 
 

ຂ.) ສຸ້າງຕັັ້ງ, ຫ   ແຕ່ງຕັັ້ງ ອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ອົງກອນ ຫ   ຂະແໜງການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນ ທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກ
ງານໃນການໃຫຸ້ຄໍາແນະນໍາທາງດຸ້ານນະໂຍບາບ, ການຄົັ້ນຄຸ້ວາ ແລະ ການຕິດຕາມຄວາມພະຍາຍາມ ໃນການສະກັດກັັ້ນ, ແກຸ້ໄຂ 
ແລະ ລຶບລຸ້າງການຄຸ້າອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາໃນທ ກຮູບແບບທີື່ຜິດກົດໝາຍ (ພາກທ ີII, ວກັທ ີ5);  
 

ຄ.) ສຸ້າງຕັັ້ງ ຫ   ແຕ່ຕັັ້ງ ອີງຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຈ ດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອເຮັດໜຸ້າທີື່ປະສານງານ ລະຫວ່າງລັດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາ
ທີື່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ (ພາກທ ີII, ວກັທ ີ5); ແລະ 

 
ງ.) ຮັບປະກັນໃຫຸ້ແກ່ການປະສານງານ, ການເຊ ື່ອມສານ ແລະ ຄວາມກົມກ່ຽວ ລະຫວ່າງຄວາມພະຍາຍາມຕ່າງໆໃນລະດັດຊາດ ແນໃສ່

ແກຸ້ໄຂບັນຫາການຄຸ້າອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາໃນທູກຮູບແບບທີື່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ເພ ື່ອຊຼຸກຍູຸ້ການສຸ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຮັດແໜຸ້ນ ການ
ຮ່ວມມ  ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນທ ກລະດັບ ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັັ້ງລະຫວ່າງລັດ ແລະ ອົງການ ຈັດຕັັ້ງ
ພົນລະເຮ ອນ, ລວມທັງອົງການຈັດຕັັ້ື່ງທີື່ບ ໍ່ຂຶັ້ນກັບລັດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ (ພາກທ ີIII, ວກັທ ີ2).  
 

4.3 ນິຕິກໍາສາກົນ ວ່າດຸ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາອາວ ດ 

 

ອີງຕາມນິຕິກໍາສາກົນ ວ່າດຸ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາອາວ ດ, ທ ກປະເທດສະມາຊີກ ສປຊ ມີຄວາມໝາຍໝັັ້ນໃນການ:  

ກ.)  ແຕ່ງຕັັ້ງ 01 ຫ   ຫ າຍກວ່າ 01 ຈ ດປະສານງານງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເຮັດໜຸ້າທີື່ເປັນຜູຸ້ປະສານງານ ກ່ຽວກັບ
ບັນຫາທີື່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາສາກົນວ່າດຸ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາອາວ ດ (ວັກທີ 25); ແລະ 

ຂ.)  ສະໜອງ ແລະ ປັບປ ງບັນດາຂ ໍ້ມູນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຖຸ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ ໃຫຸ້ແກ່ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຜ່ານກົມການຫ ຼຸດຜ່ອນອາວ ດຂອງ
ກອງເລຂາ ເຊັົ່ນ: (ກ) ຊ ື່ ແລະ ຂ ໍ້ມູນຕິດຕ ໍ່ ສໍາລັບຈ ດປະສານງານແຫ່ງຊາດ (ວັກທີ 31). 

4.4 ອານ ສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍການຄຸມ້ຄອງອາວ ດປນື 

 

ອານ ສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍການຕຸ້ານການຜະລິດ ແລະ ການຄຸ້າຂາຍອາວ ດປືນ, ຊິັ້ນສ່ວນ ແລະ ສ່ວນປະກອບ ແລະ ລູກປືນທີື່ຜີດກົດໝາຍ, ທີື່ີເສີມ
ສຸ້າງໃຫຸ້ແກ່ສົນທິສັນຍາ ສປຊ ວ່າດຸ້ວຍການຕຸ້ານອາຊະຍາກໍາຂຸ້າມຊາດທີື່ມີການຈັດຕັັ້ງ (ອານ ສັນຍາ ສປຊ ວ່າດຸ້ວຍການຕຸ້ານອາວ ດປືນ), 
ໄດຸ້ລະບ ວ່າ ທ ກປະເທດທີື່ເປັນພາຄີ:  
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ກ.) ຕຸ້ອງກໍານົດຂະແໜງການແຫ່ງຊາດ ຫ   ຈ ດປະສານງານ ທີື່ເຮັດໜຸ້າທີື່ເປັນຜູຸ້ປະສານງານ ລະຫວ່າງບັນດາຂະແໜງການຂອງຕົນ ແລະ 

ບັນດາລັດພາຄີອ ື່ນໆ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີື່ຕິດພັນກັບອານ ສັນຍາ (ມາດຕາທີ 13.2) 
 

4.5 ສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍການຄຸ້າອາວ ດ 

 
ສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍການຄຸ້າອາວ ດ ໄດຸ້ລະບ ວ່າ ທ ກລັດພາຄີ:  
 
ກ.) ຕຸ້ອງແຕ່ງ 01 ຫ   ຫ າຍກວ່າ 01 ຈ ດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີື່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ສັນຍາດັົ່ງກ່າວ. ທ ກລັດພາຄີ ຕຸ້ອງແຈຸ້ງກອງເລຂາ […] ຂອງບັນດາຈ ດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ປັບປ ງຂ ໍ້ມູນ (ມາດຕາທີ 5.6) 
 

5 ຄະນະກາໍມະການແຫງ່ຊາດ 

  
5.1 ພາກທົົ່ວໄປ 

 
ບັນດາລັດ ຕຸ້ອງແຕ່ງຕັັ້ງ ຫ   ສຸ້າງຕັັ້ງຂະແໜງການຂອງພາກລັດ (ເຊັົ່ນ: ກະຊວງ, ອົງກອນ ແລະ ອ ື່ນໆ) ເພ ື່ອນໍາພາວຽກງານການປະສານງານທາງ
ດຸ້ານການເມ ອງ ແລະ ຊີັ້ນໍາທາງດຸ້ານນະໂຍບາຍ ໃຫຸ້ແກ່ຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ. ຂະແໜງການ
ດັົ່ງກ່າວ ອາດໃຊຸ້ຊ ື່ວ່າ ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ.  
  

5.2 ບົດບາດ 

 

ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ຄວນ 

 
ກ.) ປະສານງານກັບບັນດາສະຖາບັນຂອງພາກລັດ ແລະ ອົງກອນສາກົນ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ 

ແລະ ເບົາ; 
 

ຂ.) ຮັບປະກັນການປະສານງານຂອງແຜນປະຕິບັດງານ ເຊັົ່ນ: ຂອບເຂດຂອງແຜນປະຕິບັດງານ, ແນວທາງການເຮັດວຽກທີື່ມີຄວາມ
ກົມກ່ຽວ ແລະ ແບບຮັບຮູຸ້ຮ່ວມກັນ, ການນໍາໃຊຸ້ມາດຕະຖານທີື່ໄດຸ້ຕົກລົງເຫັນດີ, ແລະ ອ ື່ນໆ);  

  
ຄ.) ຊຼຸກຍູຸ້ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການສະແດງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມໂປ່ງໃສ ແນໃສ່ສຸ້າງຄວາມເຊ ື່ອໝັັ້ນຂອງທ ກຂະແໜງການ ຕ ໍ່

ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ (ຂ ໍ້ທີ 7); 
 

ງ.) ຮັບປະກັນການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງທາງດຸ້ານງົບປະມານ ແລະ ເຕັກເນັກ ຈາກແຫ ່ງການຊ່ວຍເຫ  ອຂອງຊາດ, ພາກພ ັ້ື່ນ 
ແລະ ສາກົນ; ແລະ 

 
ຈ.) ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຂະແໜງການແຜນການ ແລະ ປະສານງານທາງດຸ້ານເຕັກນິກແຫ່ງຊາດ. 

 
ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ເປ ົ້າໝາຍຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເພ ື່ອປະສານງານ ແລະ ຊຼຸກຍູຸ້ຄວາມພະຍາຍາມໃນລະດັບຊາດ ໃນການຄ ຸ້ມ
ຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ, ຄະນະກໍາມະການດັົ່ງກ່າວ ຄວນເປັນຂະແໜງການຂອງພາກລັດ ຫ   ຂ ັ້ນກັບຂະແໜງການຂອງພາກລັດ 
ທີື່ມີໜຸ້າທີື່ໃນການຮັບປະກັນສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພພາຍໃນ.  
 

6 ຈ ດປະສານງານແຫງ່ຊາດ 

  
6.1 ພາກທົົ່ວໄປ 

 
 

ຈ ດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຕຸ້ອງໄດຸ້ຮັບການມອບໝາຍໃຫຸ້ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ເຮັດໜຸ້າທີື່ການປະສານງານ ກ່ຽວກັບທ ກບັນຫາທີື່ຕິດພັນ
ກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກໍາສາກົນ ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນຂ ໍ້ທີ 4.    
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ເພ ື່ອຫ ຼຸດຜ່ອນສິື່ງທາທຸ້າຍຈາກການປະສານງານ, ອາດມອບໃຫຸ້ 01 ຈ ດປະງານແຫ່ງຊາດ ຮັບໜຸ້າທີື່ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ປະສານງານ ກ່ຽວກັບ 
ບັນດານິຕິກໍາສາກົນຕ່າງໆ ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນຂ ໍ້ທີ 4.  
 
ຖຸ້າມີການແຕ່ງຕັັ້ງຫ າຍກວ່າ 01 ຈ ດປະສານງານ, ບັນດາຈ ດປະສານງານ ຕຸ້ອງແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ປະສານບັນດາກິດຈະກໍາ /ຢ່າງເປັນ
ປ ກກະຕິ, ພາຍໃຕຸ້ການຕິດຕາມຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ.  
 

6.2 ບົດບາດ 

 
ຈ ດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ແມ່ນບ ກຄົນ ຫ   ຫຸ້ອງການ ທີື່ໄດຸ້ຮັບການແຕ່ງຕັັ້ງຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍໃນຂະແໜງການຂອງພາກລັດ ທີື່ມີໜຸ້າ
ທີື່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບການປະສານງານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນກັບບັນດາຂະແໜງການແຫ່ງຊາດທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ກ ຄ ບັນດາລັດ, ອົງການເຄ ອ
ຂ່າຍສາກົນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ອານ ພາກພ ັ້ນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາຊາດ ກ່ຽວກັບບັນຫາທີື່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກໍາ
ສາກົນ ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນຂ ໍ້ທີ 4. 
 

ຈ ດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຄວນ:  
 

ກ.) ເປັນຈ ດປະສານງານຫ ັກໃຫຸ້ແກ່ທ ກຂະແໜງການ (ລະດັບຊາດ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ) ໃນການຄົັ້ນຫາ ຫ   ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ, ໃຫຸ້ 
ການຮ່ວມມ  ຫ   ການຊ່ວຍເຫ  ອ ທີື່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກໍາສາກົນ ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນບັນຊີລາຍຊ ື່ຂອງຂ ໍ້ທີ 4; 

 
ຂ.) ມີຄວາມຮູຸ້ຢ່າງກວຸ້າງຂວາງ ກ່ຽວກັບຄວາມຕຸ້ອງການທາງດຸ້ານການເມ ອງ, ກົດໝາຍ ແລະ ເຕັກນິກ ທີື່ຕິດພັນກັບການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດບັນດານິຕິກໍາສາກົນ ທີື່ໄດຸ້ກໍານົດໄວຸ້ໃນບັນຊີລາຍຊ ື່ຂອງຂ ໍ້ທີ 4; 
 

ຄ.) ມີປະສົບການຢ່າງກຸ້ວາງຂວາງໃນການອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານ ວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ 
ແລະ ເບົາ;  

 
ງ.) ມີຄວາມເຂົັ້າໃຈຢ່າງຖ ກຕຸ້ອງ ກ່ຽວກັບບົດບາດ, ໜຸ້າທີື່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂອງທ ກພາກສ່ວນທີື່

ກ່ຽວຂຸ້ອງ ພາຍໃຕຸ້ອໍານາດການປ ກຄອງຂອງລັດ;  
 

ຈ.) ມີທັກສະທາງດຸ້ານການສ ື່ສານ ແລະ ການທູດທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການປຶກສາຫາລ , ສ ື່ສານ ແລະ ແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນກັບທ ກ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ; ແລະ  

 
ສ.) ມີທັກສະທາງດຸ້ານການຂີດຂຽນ, ສ ື່ສານ ແລະ ນໍາສະເໜີບົດທີື່ມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການກະກຽມ ແລະ ນໍາສະເໜີຂ ໍ້ມູນ ແລະ ລົດ  

ລາຍງານໃນລະດັບຊາດ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ.  
 

6.3 ລາຍລະອຽດໃນການຕິດຕ ໍ່ 
 

6.3.1 ແຜນປະຕິບັດງານ ສປຊ ແລະ ນິຕິກໍາ ວ່າດຸ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາອາວ ດສາກົນ 

 
ຊ ື່ ແລະ ລາຍລະອຽດຕິດຕ ໍ່ຂອງບັນດາຈ ດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ທີື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບ: 
 

ກ.) ແຜນປະຕິບັດງານ ສປຊ (ກວດເບິື່ງ ຂ ໍ້ທີ 4.2); ແລະ  
ຂ.) ນິຕິກໍາ ວ່າດຸ້ວຍການຕິດຕາມກວດກາອາວ ດສາກົນ (ກວດເບິື່ງ ຂ ໍ້ທີ 4.3).  
 

ຕຸ້ອງສະໜອງລາຍລະອຽດຕິດຕ ໍ່ ໃຫຸ້ຫຸ້ອງການຂອງອົງການ ສປຊ ເພ ື່ອຕຸ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ (UNODA) ແລະ ຕຸ້ອງໄດຸ້ມີ
ການປັບປ ງເປັນປ ກກະຕິ. 
 

ໝາຍເຫດ:  ຂ ໍ້ມູນ ສາມາດສົົ່ງເຖິງ: ຫຸ້ອງການຂອງອົງການ ສປຊ ເພ ື່ອຕຸ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ (UNODA), ພະແນກອາວ ດທໍາມະດາ, ຢູ
ເອັນ ພລາຊາ, ນິວຢອກ, NY 10017, ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ; ຫ   ສົົ່ງທາງອີເມວ: conventionalarms@un.org. 

 

6.3.2 ອານ ສັນຍາ ສປຊ ວາ່ດຸ້ວຍອາວ ດປນື 

 

mailto:conventionalarms@un.org
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ຊ ື່ ແລະ ລາຍລະອຽດຕິດຕ ໍ່ຂອງບັນດາຈ ດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ທີື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບອານ ສັນຍາ ສປຊ ວ່າດຸ້ວຍອາວ ດປືນ (ກວດເບິື່ງ ຂ ໍ້ທີ 
4.4) ຕຸ້ອງໄດຸ້ສະໜອງໃຫຸ້ຫຸ້ອງການຂອງອົງການ ສປຊ ເພ ື່ອຕຸ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ (UNODA) ແລະ ຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການປັບປ ງ
ເປັນປ ກກະຕິ. 
 

ໝາຍເຫດ:  ຂ ໍ້ມູນ ສາມາດສົົ່ງເຖິງ: ຫຸ້ອງການຂອງອົງການ ສປຊ ເພ ື່ອຕຸ້ານຢາເສບຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກໍາ (UNODA), ພະແນກອາວ ດທໍາມະດາ, ຢູ່ສູນ
ວຽນສາກົນ, ຕູຸ້ໄປສະນີ: 500, A 1400, ວຽນ, ໂອຕຣິດ.  
  

6.3.3 ສັນຍາ ວາ່ດຸ້ວຍການຄຸ້າອາວ ດ 

 

ຊ ື່ ແລະ ລາຍລະອຽດຕິດຕ ໍ່ຂອງບັນດາຈ ດປະສານງານແຫ່ງຊາດ ທີື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍການຄຸ້າອາວ ດ (ກວດເບິື່ງ ຂ ໍ້ທີ 4.5) 
ຕຸ້ອງໄດຸ້ສະໜອງໃຫຸ້ກອງເລຂາຂອງສັນຍາ ວ່າດຸ້ວຍການຄຸ້າອາວ ດ ແລະ ຕຸ້ອງໄດຸ້ມີການປັບປ ງເປັນປ ກກະຕິ. 
 

7 ກນົໄກການປະສານງານແຫງ່ຊາດ 

 

7.1 ພາກທົົ່ວໄປ 
 
ຕຸ້ອງສຸ້າງຕັັ້ງກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ - ທີື່ກວມເອົາຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ, ຈ ດປະສານງານ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນໆ.  
 

7.2 ບົດບາດ 

 
ກົນໄກການປະສານງານ ກ່ຽວກັບອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຄວນຮັບປະກັນໃຫຸ້: 
  
ກ).  ທ ກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງຂອງພາກລັດ ກ ຄ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມມ ທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກ   

ແບບ, ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນແຜນປະຕິບັດງານ ວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ;  

 
ຂ). ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມປ່ຽມທ ກຄວາມໝາຍໝັັ້ື່ນຂອງລັດ ຕ ໍ່ ແຜນປະຕິບັດງານ ສປຊ (ກວດເບິື່ງ ຂ ໍ້ທີ 4.2), ນິຕິກໍາ ວ່າດຸ້ວຍ 

ການຕິດຕາມກວດອາວ ດສາກົນ (ກວດເບິື່ງ ຂ ໍ້ທີ 4.3) ແລະ ບັນດານິຕິກໍາພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນອ ື່ນໆ ທີື່ລັດໄດຸ້ເຂົັ້າເປັນພາຄີ 
(ກວດເບິື່ງ ຂ ໍ້ທີ 4.4 ແລະ 4.5).  

 
ໝາຍເຫດ 1: ໂດຍມີຂ ໍ້ຜູກມັດທາງກົດໝາຍ, ບັນດາລັດຢູ່ບາງພາກພ ັ້ນ ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຟຣິກາຕາເວັນຕົກ, the Great 

Lakes Region and the Horn of Africa, ແລະ ປະຊາຄົມພັດທະນາອາຟຣິກາໃຕຸ້, ຕຸ້ອງໄດຸ້ສຸ້າງຕັັ້ງກົນໄກການປະສານງານ ກ່ຽວກັບອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ 
ແລະ ເບົາ.   
  
ໝາຍເຫດ 2: ເຖິງແມ່ນວ່າ ລະບຽບການ ທີື່ໄດຸ້ຖ ກກໍານົດໄວຸ້ໃນເອກະສານສະບັບນີັ້ ຈະສ ມໃສ່ອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ, ແຕ່ບ ໍ່ໄດຸ້ໝາຍຄວາມວ່າ 
ກົນໄກການປະສານງານ ຈະບ ໍ່ສາມາດຂະຫຍາຍຂອບເຂດ-ບົດບາດ ໃຫຸ້ກວມເອົາບັນດາອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍທີື່ມີຄວາມຮຸ້າຍແຮງ ຖຸ້າຖ ວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນ
ໃນການສະກັດກັັ້ນ ຫ   ຫ ຼຸດຜ່ອນຄວາມຮ ນແຮງຂອງອາວ ດ (ເປັນຕົັ້ນແມ່ນ: bladed weapons, hand grenades, improvised explosive 

devices ແລະ ອ ື່ນໆ). 
 

7.3 ໜຸ້າທີື່ 
 

7.3.1 ພາກທົົ່ວໄປ 

 
ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຄວນປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ທີື່ສໍາຄັນ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້: 
 
7.3.2 ບລູມິະສິດລະດບັສູງ 
 

ກ.) ຕິດຕາມຢ່າງເປັນປ ກກະຕິຜົນກະທົບຂອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຕ ໍ່ລັດ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດຸ້ານມະນ ດ ກ ຄ ຄວາມ
ເປັນຢູ່ທາງດຸ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ພາຍໃຕຸ້ອໍານາດການປ ກຄອງຂອງລັດ.   

 
ການຈັດການປະເມີນຕ່າງໆ ພາຍໃຕຸ້ຂະບວນການຕີິດຕາມ ຕຸ້ອງອີງໃສ່ການຄົັ້ນຄວຸ້າທີື່ມີຫ ັກຖານອຸ້າງອີງ ຜ່ານການນໍາໃຊຸ້ວິທີການ
ຄົັ້ນຄຸ້ວາໃນຮູບແບບການສ ບສວນ ແລະ ການຄົັ້ນຄຸ້ວາທາງດຸ້ານວິທະຍາສາດ-ສັງຄົມ, ແລະ ການປະເມີນດັົ່ງກ່າວ ຄວນປະກອບມີ  



MOSAIC 03.40:2014(E)V1.0 

6 © United Nations 2018 – All rights reserved 

 
1) ການຄອບຄອງອາວ ດຂອງພາກລັດ, ຊ ື່ງລວມມີ  

 ການຄ ຸ້ມຄອງ ແລະ ຄວາມປອດໄພດຸ້ານການສະສົມອາວ ດ, ແລະ 
 ການໂຈລະກໍາ ແລະ ສູນຫາຍຂອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຈາກການສະສົມຂອງລັດ, 

 
2) ການຄອບຄອງອາວ ດຂອງພົນລະເຮ ອນ, ຊ ື່ງລວມມີ  

 ຈໍານວຍຕົວເລກຂອງທະບຽນການຄອບຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ (ແຍກຕາມເພດ), ແລະ  
 ການຄາດຄະເນການຄອບຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາແບບຜິດກົດໝາຍ (ແຍກຕາມເພດ), 

 
3) ການນໍາໃຊຸ້ອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາໃນການກ ໍ່ອາຊະຍາກໍາ ແລະ ໃນທາງທີື່ຜິດ, ຊຶື່ງກວມມີ 

 ການຄາດຕະກໍາ (ສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບຜູຸ້ກໍາທໍາຜິດ ແລະ ຜູຸ້ເຄາະຮຸ້າຍ ຈໍາແນກຕາມເພດ) 

 ການຄຸ້າຕົວຕາຍ (ຈໍາແນກຕາມເພດ), ແລະ  
 ການກະທໍາຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດ, ການກະທໍາຄວາມຮ ນແຮງບົນພ ັ້ນຖານທາງເພດ ແລະ ການກະທໍາຄວາມຮ ນແຮງ 

ໂດຍຄູ່ຮັກ/ຄວາມຮ ນແຮງທາງຄອບຄົວ (ສະຖິຕິ ກ່ຽວກັບຜູຸ້ກໍາທໍາຜິດ ແລະ ຜູຸ້ເຄາະຮຸ້າຍ ຈໍາແນກຕາມເພດ) 
 

4) ຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງເພດ ແລະ ອາຍ  ໃນການນໍາໃຊຸ້ອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ; 
 

5) ການຄຸ້າຂາຍອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທີື່ຜິດກົດໝາຍ, ຊຶື່ງລວມມີ 

 ຕົວຂັບເຄ ື່ອນຄວາມຕຸ້ອງການທີື່ຜີດກົດໝາຍ  

 ກົນໄກການສະໜອງ, ແລະ   

 ເສັັ້ນທາງການລັກລອບ 

 
6) ການຜະວິດອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ (ລວມທັງສີມ ໃນການການຜະລິດ) ແລະ ການຄຸ້າຂາຍ ພາຍໃນເຂດອໍານາດ

ການປ ກຄອງຂອງລັດ ໃນທ່າມກາງສະພາບການທາງວັດທະນາທໍາ ແລະ ພາກພ ັ້ນ,  

 
7) ຄວາມຫ າກຫ າຍ, ບົດບາດ ແລະ ຜົນກະທົບທີື່ກຸ້ວາງຂວາງ (ລວມທັງດຸ້ານເສດຖະກິດ) ຂອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ 

ເບົາ ໃນຂົງເຂດການລ່າສັດ ແລະ ຍິື່ງສັດ, ລວມທັງຜົນກະທົບທີື່ຕິດພັນກັບສັດປ່າ ແລະ ການຄ ຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດ;  
 

8)  ຈ ດແຂງ, ຈ ດອ່ອນ, ຄວາມແຕກໂຕນ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ມີປະສິດທິພາບຂອງນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 
ເພ ື່ອຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ; 

 
ຂ.) ກໍານົດເປ ົ້າໝາຍຂອງການຍົກລະດັບຍ ດທະສາດການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ (ຊຶື່ງອາດກວມເອົາການປັບປ ງ

ນະໂຍບາຍ, ນິຕິກໍາ ແລະ ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ) ພາຍໃນເຂດອໍານາດການປ ກຄອງຂອງລັດ ໂດຍການປຶກສາຫາລ ກັບພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂຸ້ອງ (ກວດເບິື່ງ ຂ ໍ້ທີ 7.4); 

 
ຄ.) ໂດຍສ ບເນ ື່ອງຈາກເປ ົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ, ກໍານົດວັດຖຼຸປະສົງທາງດຸ້ານຍ ດທະສາດ ແລະ ການປະຕິບັດຂອງການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດ 

ນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ໂດຍໃຫຸ້ຄໍານຶງເຖິງວັດທະນາທໍາ, ເພດ ແລະ ອາຍ  ແລະ ຜ່ານການປຶກສາຫາລ ກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;  
 
ງ.) ກໍານົດ ແລະ ແຕ່ງຕັັ້ງບັນດາຂະແໜງການຂອງພາກລັດ (ແລະ ຖຸ້າມີຄວາມເໝາະສົມ, ກໍານົດ ສປຊ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງພາກພ ັ້ນ 

ແລະ ສາກົນ) ເພ ື່ອເຮັດໜຸ້າທີື່ໃດໜຶື່ງ ກ່ຽວກັບການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ເພ ື່ອຮັບປະກັບແນວທາງການເຮັດ
ວຽກແບບຮອບດຸ້ານ ແລະ ຫ ີກລຸ້ຽງການທັບຊຸ້ອນຂອງບົດບາດໜຸ້າທີື່;  

 
ຈ.) ອີງຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ 04.10 (MOSAIC 04.10) - ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດແຫ່ງຊາດ - ອອກແບບ ແລະ ເຜີຍແຜ່ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ 
ແລະ ເບົາ ທີື່ເປັນໄປໄດຸ້ ແລະ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໄດຸ້ ແນໃສ່ຕອບສະໜອງວັດຖຼຸປະສົງທາງດຸ້ານຍ ດທະສາດ ແລະ ການປະຕິບັດ 
ໂດຍການປຶກສາຫາລ ກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ;  

 
ສ.) ປຶກສາຫາລ ກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, ລວມທັງໃນລະດັບຂະແໜງການ ແລະ ເມ ອງ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະສານການຈັດບັນດາກິດຈະກໍາທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ.  
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7.3.3 ບລູມິະສິດລະດບັກາງ 

 
ກ.) ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊີັ້ນໍາຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມຂະບວນການຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດ ແລະ ຂຸ້າມຜ່ານສິງກີດຂວາງຕ່າງໆ ແນໃສ່ຮັບປະກັນການປະຕີບັດວຽກງານທີື່ດີ 
 

ຂ.) ປຶກສາຫາລ ກັບ ແລະ ສະໜອງຂ ໍ້ມູນໃຫຸ້ແກ່ອົງການນິຕິບັນຍັດແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດ 
ນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆຕ ໍ່ຂ ໍ້ທີ 7.3.2.a; 

 

ຄ.) ຮັບປະກັນຄວາມເຂົັ້າໃຈຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງບັນດາຂະແໜງການຂອງພາກລັດທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນໆ 
ກ່ຽວກັບພາລະ-ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີື່ຕິດພັນກັບການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາໃນລະດັບຊາດ; 

  
ງ.) ສຸ້າງຕັັ້ງສາຍການສ ື່ສານແບບສອງທາງ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງອ ື່ນໆ;  
 

ຈ.) ເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມູນທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ຢ່າງທັນການໃຫຸ້ແກ່ທ ກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແລະ ສ ື່ມວນຊົນ ໃນການສະໜັບສະໜູນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດຸ້ວຍການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ, ລວມທັງຜົນຂອງການ
ຄົັ້ນຄຸ້ວາ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຕ ໍ່ລັດ ແລະ ຄວາມໝັັ້ນຄົງທາງດຸ້ານມະນ ດ ແລະ ການເປັນຢູ່
ທາງດຸ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ; 

  
ສ.) ຕິດຕາມ ຫ   ຮັບປະກັນການຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຍ ດທະສາດການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາທ ກຮູບແບບ 

ໃນການສະໜັບສະໜູນແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຕາມແຜນ;  
 

ຊ.) ປະເມີນຍ ດທະສາດການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາທ ກຮູບແບບ ເພ ື່ອເປັນການສະໜັບສະໜູນແຜນປະຕິບັດງານ
ແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອໃຫຸ້ສາມາດກໍານົດຜົນກະທົບຕົວຈິງຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ, ລວມທັງການປ່ຽນແປງຂອງສັດສ່ວນທາງເພດ ແລະ ອາຍ 
, ຊຶື່ງຕິດພັນກັບການຄອບຄອງ, ການນໍາໃຊຸ້, ການນໍາໃຊຸ້ອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອນ ແລະ ເບົາ ທີື່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການຕົກເປັນຜູຸ້ເຄາະ
ຮຸ້າຍ;  

 
ຍ.) ປັບປ ງແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ຫ   ຍ ດທະສາດ ໃນເວລາທີື່ເໝາະ ເພ ື່ອຮັບມ ກັບການປ່ຽນແປງຂອງເງ ື່ອນໄຂການປະຕິບັດງານ 

ກ ຄ ຜົນຈາກການຄົັ້ນຄຸ້ວາ ແລະ ການປະເມີນ;  
 

7.3.4 ບູລມິະສິດລະດັບຕໍໍ່າ 
 

ກ.) ສຸ້າງຕັັ້ງລະບົບ/ກົນໄກການສ ື່ສານທີື່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລະບົບເຕັກນິກໃນການສະໜັບສະໜູນການຄ ຸ້ມອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ 
ແລະ ເບົາ ກັບລັດຢູ່ປະເທດໃກຸ້ຄຽງ ຖຸ້າມີຄວາມເໝາະ;  

 
ຂ.) ຕິດຕາມກວດກາການລາຍງານແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບມາດຕະການການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຕ ໍ່ສະຫະປະຊາຊາດ 

(ສປຊ) ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງພາກພ ັ້ື່ນ ແລະ ອະນ ພາກພ ັ້ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ (ກວດເບິື່ງ MOSAIC 04.10, ການຕິດຕາມ, ການປະ
ເມີນ ແລະ ການລາຍງານ ເພ ື່ອຂ ໍ້ແນະນໍາເພີື່ມເຕີມ;) 

 
ຄ.) ຢັງຢືນວ່າມີມາດຕະການການຄ ຸ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ທີື່ມີປະສິດທິພາບ ໃນການຄ ຸ້ມຄອງການນໍາເຂົັ້າ, ການຂົນສົົ່ງຜ່ານ, ການຄຸ້ຽນຖ່າຍ 

ແລະ ນາຍໜຸ້າຄຸ້າຂາຍອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ MOSAIC 03.20, ການຄ ຸ້ມຄອງການຂົນສົົ່ື່ງອາວ ດ
ຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາແຫ່ງຊາດ;  

 
ງ.) ສະໜອງຂ ໍ້ມູນ (ລວມທັງບົດລາຍງານ) ຖຸ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ ໃຫຸ້ແກ່ສະຖາບັນພາກພ ັ້ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງ ບັນດາ

ກິດຈະກໍາໃນການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ທີື່ຢູ່ພາຍໃຕຸ້ການຕິດຕາມກວດກາຂອງກົນໄກການປະສານງານລະດັບຊາດ;  
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7.4 ໂຄງສຸ້າງ/ອງົປະກອບຄະນະປະກອບກນົໄກການປະສານງານແຫງ່ຊາດ 

  

7.4.1 ພາກທົົ່ວໄປ 

 

ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຄວນປະກອບມີບັນດາຂະແໜງການຂອງພາກລັດ ແລະ ຂະແໜງການທີື່ບ ໍ່ແມ່ນຂອງພາກລັດ ທີື່ມີໜຸ້າທີື່
ຮັບຜິດຊອບບັນຫາ-ຂົງເຂດທີື່ຕິດພັນກັບວຽກງານການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ.  
 
ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຄວນມີໂຄງສຸ້າງທີື່ຄວາມສົມດ ນທາງເພດ. 
 
7.4.2 ຂະແໜງການຂອງພາກລດັ 

 
ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ທີື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບັນຫາດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີັ້ ຄວນເອົາປະກອບເຂົັ້າໃນໂຄງສຸ້າງຂອງກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ:  
 
ໝາຍເຫດ:  ບັນຊີລ ່ມນີັ້ ບ ໍ່ແມ່ນບັນຊີທີື່ລະອຽດທີື່ສ ດ. ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ ທີື່ມີໜຸ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບບັນຫາ-ຂົງເຂດອ ື່ນໆ ທີື່ີຕິດພັນກັບວຽກງານການ
ຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ບ ໍ່ວ່າຈະທາງກົງ ຫ   ທາງອຸ້ອມ ກ ອາດສາມາດເອົາປະກອບເຂົັ້ັ້າໃນກົນໄກກາປະສານງານລະດັບຊາດ.  
 

ກ.) ເດັກນຸ້ອຍ; 

 
ຂ.) ປ້ອງກັນປະເທດ; 

 
ຄ.)  ການສຶກສາ; 
 
ງ).  ການເງິນ / ເສດຖະກິດ / ພາສີ; 

 
ຈ.)  ວຽກງານການຕ່າງປະເທດ; 

 
ສ.) ສາທາລະນະສ ກ; 

 

ຊ.)  ສ ບຂ່າວ; 
 
ຍ.)  ວຽກງານພາຍໃນ / ຕໍາຫ ວດ; 

 
ດ.)  ຍ ຕິທໍາ / ກົດໝາຍ; 

 
ຕ.)  ລັດຖະບານທຸ້ອງຖິື່ນ; 

 
ຖ.)  ສະຫວັດດີການສັງຄົມ; 

 
ທ.)  ຂົນສົົ່ງ (ທາງອາກາດ, ລົດໄຟ, ທາງບົກ ແລະ ເຈົັ້າໜຸ້າທີື່ປະຈໍາຢູ່ທ່າເຮ ອ) 
 
ນ.)  ແມ່ຍິງ ແລະ ຄວາມເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ; 

 
ບ.)  ຊາວໜ ່ມ; 

 
ຜ.)  ການຄຸ້າ ແລະ ອ ດສາຫະກໍາ; 
 
ພ.)  ກິລາ (ຖຸ້າກວມເອົາກິລາຍິື່ງປືນ); 
 
ຟ.)  ກະສິກໍາ / ສັດປ່າ / ສິື່ງແວດລຸ້ອມ; ແລະ 
 
ມ.)  ວັດທະນາທໍາ / ມ ລະດົກ.  
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ນອກຈາກນັັ້ນ, ຖຸ້າຫາກມີ, ບັນດາຂະແໜງການພາກຂອງລັດລ ່ມນີັ້ ກ ຄວນເອົາປະກອບເຂົັ້າໃນກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ: 
 
ຢ.)  ປະສານງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດຸ້ວຍອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ (ກວດເບິື່ງ ຂ ໍ້ທີ 6); 

 
ລ.)  ອົງການນິຕິບັນຍັດແຫ່ງຊາດ; 

 

ວ.)  ຫຸ້ອງວ່າການ ສໍານັກງານປະທານປະເທດ / ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ; ແລະ 
 
ຫ.)  ຕົວແທນ/ສົົ່ງອອກ/ນໍາເຂົັ້າອາວ ດ; 

 

7.4.3 ອງົການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄມົ 

 

ຜູຸ້ຕາງໜຸ້າຈາກອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ຄວນເອົາປະກອບເຂົັ້າໃນກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ 

 

ຕວົຢ່າງ: ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ ອາດປະກອບມີອົງການຈັດຕັັ້ງທີື່ບ ໍ່ຂຶັ້ນກັບລັດຖະບານທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ, ສະຖາບັນການຄົັ້ນຄຸ້ວາ, ອົງການແມ່ຍິງ, ສະມາຄົມ
ລ່າສັດ ແລະ ກິລາຍິື່ງປືນ, ອົງການສ ື່ສານ, ກ ່ມການເມ ອງ, ຊາວໜ ່ມ, ສະຫະພັນເດັກນຸ້ອຍ, ເຄ ອຂ່າຍປ ກປ້ອງຊຼຸມຊົນ, ສະມາຄົມຄົນພິການ, 
ຄັງປັນຍາ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສາສະໜາ.  

 

7.4.4 ອ ດສາຫະກາໍ 
 
ຜູຸ້ຜະລິດ ແລະ ສະມາຄົມການຜະລິດອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາທີື່ຖ ກກົດໝາຍ ກ ຄ ຜູຸ້ອໍານວຍໃຫຸ້ຫຸ້ແກ່ການຄຸ້າຂາຍອາວ ດຂະໜາດ
ນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາທີື່ຖ ກກົດໝາຍ (ນາຍໜຸ້າ, ຕົວແທນຈໍາໜ່າຍ ແລະ ອ ື່ນໆ) ຄວນເອົາປະກອບເຂົັ້າໃນກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ.  
   
7.4.5 ບນັດາອງົການເຄ ອຂາ່ຍສາກນົ 

 
ບັນດາອົງການເຄ ອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ), ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ພາກພ ັ້ນ ແລະ ອະນ ພາກພ ັ້ນ ທີື່ໃຫຸ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການ
ສະໜັບສະໜູນ ແກ່ລັດຖະບານ ໃນຂົງເຂດການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ຄວນເອົາປະກອບເຂົັ້າໃນກົນໄກການປະສານງານ
ແຫ່ງຊາດ. ບັນດາຂະແໜງການດັົ່ງກ່າວ ອາດເຂົັ້າຮ່ວມ ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກສົມບູນ ຫ   ສັງເກດການ.  

 

8 ໂຄງຮາ່ງ ແລະ ການບ ລຫິານຈດັການ 

 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິພົນ, ກົນໄກການໄປສານງານແຫ່ງຊາດ ຄວນມີຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆດັົ່ງຕ ໍ່
ໄປນີັ້: 
 
ກ.) ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ ທີື່ມີຄວາມຮູຸ້ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດໃນການປະຕິບັດໜຸ້າທີື່;   

 
ຂ.) ພ ັ້ນທີື່ ແລະ ສະຖານທີທີື່ເໝາະສົມແກ່ການຈັດກອງປະຊຼຸມຕ່າງໆ;  

 
ຄ.)  ພ ັ້ນທີື່ ແລະ ອ ປະກອນເຮັດວຽກທີື່ເໝາະສົມ ເພ ື່ອອໍານວຍໃຫຸ້ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ ສາມາດປະຕິບັດໜຸ້າທີື່ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ 

(ເຊັົ່ນ: ໂຕະ, ຕັົ່ງ, ຄອມພິວເຕີ, ອ ປະກອນການສ ື່ສານ, ອິນເຕີເນັດ ແລະ ອ ື່ນໆ); ແລະ 

 
ງ.)  ຊັບພະຍາກອນທາງການເງິນທີື່ພຽງພ  ເພ ື່ອໃຫຸ້ສາມາດຈ່າຍເງິນເດ ອນພະນັກງານຊ່ວຍວຽກ, ຄ່າເດີນທາງ (ຖຸ້າມີຄວາມຈໍາເປັນ), ຄ່າ

ໃຊຸ້ ຈ່າຍຕ່າງໆໃນການຈັດກອງປະຊຼຸມຂອງກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ແລະ ການບ ລິຫານຫຸ້ອງການ. 
 
ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ ອາດສະໜອງຊັບພະຍາກອນດັົ່ງກ່າວຂຸ້າງເທິງ (ກວດເບິື່ງ ຂ ໍ້ທີ 5). 
 

9  ຂງົເຂດໜຸ້າທີື່ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງພາກລດັ 

ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບການປະສານບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງກັບການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ 
ແລະ ເບົາ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ບັນດາກະຊວງ, ກົມ, ຂະແໜງການ ແລະ ອ ື່ນໆ ແມ່ນຕຸ້ອງໄດຸ້ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາເຫ ົົ່ານັັ້ນ.  
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ຂົງເຂດໜຸ້າທີື່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ສາມາດຈັດແບ່ງໃຫຸ້
ບັນດາຂະແໜງການຂອງພາກລັດ ຕາມຕາຕະລາງ 01.  

ຕາຕະລາງ 1 – ໜຸ້າທີື່ຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການຂອງພາກລດັ 

ຂົງເຂດວຽກງານໃນການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບາົ ຂະແໜງການຂອງພາກລັດທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ແມ່ນບັນດາຂະແໜງການທີື່ຮບັຜດິຊອບ
ວຽກງານ: 

ການຄ ຸ້ມຄອງຂຸ້າມແດນ ພາຍໃນ/ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ/ຕໍາຫ ວດ 

ປ້ອງກັນປະເທດ 

ພາສີ 

ການຕ່າງປະເທດ 

ຜົນກະທົບດຸ້ານສາທາລະນະສ ກ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ສາທາລະນະສ ກ 

ສະຫວັດດີການສັງຄົທ 

ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 

ສັດປ່າ/ສິື່ງແວດລຸ້ອມ 

ການຄ ຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ ພາຍໃນ/ຄວາມສະຫງົບ/ຕໍາຫ ວດ 

ການສ ບຂ່າວ 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ນິຕິກໍາ ອົງການນິິຕິບັນຍັດແຫ່ງຊາດ 

ພາຍໃນ/ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ/ຕໍາຫ ວດ 

ຍ ຕິທໍາ 

ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 

ການປ ກປ້ອງເດັກ/ສິດຂອງເດັກ 

ພາສີ 

ການສົົ່ງເສີມຄວາມເຂົັ້າໃຈ ແລະ ການສ ື່ສານ ພາຍໃນ/ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ/ຕໍາຫ ວດ 

ການສ ື່ສານ 

ສາທາລະນະສ ກ 

ສະຫວັດດີກາ ື່ນສັງຄົມ 

ການສຶກສາ 

ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 

ຊາວໜ ່ມ 

ສັດປ່າ/ສິື່ງແວດລຸ້ອມ 

ການນໍາເຂົັ້າ-ສົົ່ງອອກ ແລະ ນາຍຈຸ້າງ ການຕ່າງປະເທດ 

ປ້ອງກັນປະເທດ 

ພາຍໃນ/ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ/ຕໍາຫ ວດ 

ພາສີ 

ໃບອະນ ຍາດການນໍາເຂົັ້າ/ສົົ່ງອອກ 

ເຄ ື່ອງໝາຍ, ການບັນທຶກ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ພາຍໃນ/ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ/ຕໍາຫ ວດ 

ປ້ອງກັນປະເທດ 

ການເກັບກໍາ 
 

ພາຍໃນ/ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ/ຕໍາຫ ວດ 

ປ້ອງກັນປະເທດ 

ລັດຖະບານທຸ້ອງຖິື່ນ 

ແມ່ຍິງ ແລະ ສິດສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 

ຊາວໜ ່ມ 

ການທໍາລາຍ 

 
 

ພາຍໃນ/ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ/ຕໍາຫ ວດ 

ປ້ອງກັນປະເທດ 

ການຄ ຸ້ມມຄອງການສະສົມ 

 

ປ້ອງກັນປະເທດ 

ພາຍໃນ/ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ/ຕໍາຫ ວດ 
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10 ແຜນປະຕບິດັງານແຫງ່ຊາດ ແລະ ຂະບວນການຕາ່ງໆທີື່ກຽ່ວຂຸ້ອງນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຄວນສຸ້າງແຜນ

ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ MOSAIC 04.10, ການອອກແບບ 
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ  

  
ກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ ຄວນປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂ ໍ້ລິເລີື່ມ ກ່ຽວກັບການ
ສົົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພທາງຊຼຸມຊົນ ແລະ ຄວາມເຂົັ້າໃຈ ໂດຍອີງຕາມ MOSAIC 04.20, ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການຄວາມປອດໄພທາງຊຼຸມຊົນ, ແລະ MOSAIC 04.30, ການສົົ່ງເສີມຄວາມເຂົັ້າໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມຈໍາເປັນໃນການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດ
ຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ.  
 

11 ບດົບາດພເິສດ ຂອງ ອງົການຈດັຕັັ້ງພາກພ ັ້ນ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) 
 

ໃນບາງຊ່ວງ ແລະ ບາງຂົງເຂດທາງດຸ້ານພູມສາດ (ເຊັົ່ນ: ຂົງເຂດ ທີື່ຫ ຼຸດພົັ້ນອອກຈາກການຂັດແຍ່ງທາງດຸ້ານອາວ ດ, ຊຶື່ງອາດສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ຄວາມ
ອາດສາມາດຂອງລັດຖະບານ ໃນການຊີັ້ນໍາ-ນໍາພາ), ບັນດາລັດດັົ່ງກ່າວ ອາດຕົກລົງມອບໝາຍພັນທະ-ໜຸ້າທີື່ ໃຫຸ້ແກ່ອົງການຈັດຕັັ້ງພາກ
ພ ັ້ນ ຫ   ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ເພ ື່ອປະສານງານ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ 
ເບົາ.  

ໃນສະພາບການດັົ່ງກ່າວ, ອົງການຈັດຕັັ້ງພາກພ ັ້ນ ຫ   ອົງການເຄ ອຂ່າຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ທີື່ກ່ຽວນຸ້ອງ ຄວນເຮັດບາງ ແລະ  
ທ ກໜຸ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດ, ແລະ ອາດຫ ິັ້ນບົດບາດເປັນຂົວຕ ໍ່ປະສານງານກັບແຫ ່ງສະໜອງທຶິນຮອນ. 
ບົດບາດ ແລະ ໜຸ້າທີຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງພາກພ ັ້ນ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ອາດແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວາ ື່ງລັດຕ່າງໆ 
ແລະ ອາດຂຶັ້ນກັບການຕົກລົງເຫັນດີສະເພາະດຸ້ານ.  

ອົງການຈັດຕັັ້ງພາກພ ັ້ນທີື່ກ່ຽວຂຸ້ອງ ຫ   ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (ສປຊ) ຄວນໃຫຸ້ການສະໜັບສະໜູນໃນການຍົກລະດັບຄວາມອາດ
ສາມາດ ແລະ ທາງການເຕັກນິກທີື່ຈໍາເປັນ ໃຫຸ້ແກ່ລັດຖະບານທີື່ຍັງບ ໍ່ມີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຂາດເຂີນຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມ
ຊ່ຽວຊານ ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດການຄ ຸ້ມຄອງອາວ ດຂະໜາດນຸ້ອຍ ແລະ ເບົາ ໂດຍແນໃສ່ສົົ່ງເສີມການສຸ້າງຕັັ້ງກົນໄກການປະສານງານແຫ່ງຊາດ 
ທີື່ເປັນເອກະລາດ  ແລະ ມີປະສິດທິພາບ.  
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