ວຽກງານດ້ານຂມູນຂອງ
ເພດຍິງໃນພາກພືນແມ່ນາຂອງ
ບົດລາຍງານບໍລິຫານຂອງລາວ

ຂຈຳກັດທາງເພດ ທີເປນອຸປະສັກຕົນຕໍ ໃນການ
ເຂາເຖິງຂມູນຂອງແມ່ຍງິ
ບົດນຳ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຫຼື ເອີນ
ຫຍວ່າ ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນປະມານ 6.5 ລ້ານຄົນ.
ໂດຍວ່າ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງຈຳນວນປະຊາກອນທັງໝົດ
ແມ່ນອາໃສຢູໃນເຂດຊົນນະບົດ.
ປະເທດລາວເປນ
ປະເທດໜຶງ ນອນໃນຂົງເຂດອາຊີຕະເວນສຽງໃຕ້ ທີ
ປະກອບມີຫຼາກຫຼາຍຊົນເຜາອາໄສຢູຮ່ວມກັນ.
ໃນນີ
ປະກອບດ້ວຍ 50 ຊົນເຜາໃຫຍ່ ແລະ ຍັງໄດ້ແບ່ງອອກ
ເປນຫລາຍກວ່າ 200 ຊົນເຜາຍ່ອຍ[1]. ສປປ ລາວ
ຖືກຈັດຢູໃນປະເທດທີກຳລັງພັດທະນາ, ມີອັດຕາຄວາມ
ທຸກຍາກຂອງປະຊາກອນສູງ, ປະຊາຊົນຍັງມີລາຍຮັບທີບ
ດຸ່ນດ່ຽງກັບລາຍຈ່າຍ ແລະ ຍັງເກີດມີຄວາມບທັນເທາ
ທຽມກັນໃນເລືອງເພດ ໂດຍອ້າງອີງຈາກຕົວຊີວັດ ການ
ພັດທະນາກ່ຽວກັບເລືອງເພດ
ຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ. ອັດຕາການຮູ້ຫນັງສື ແລະ ການສຶກສາຊັນສູງ
ແລະ ເລືອງອືນໆສຳລັບເພດຍິງ ແມ່ນຍັງຖືວ່າດ້ອຍກວ່າ
ເພດຊາຍ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງທີເປນຊົນເຜາທີ
ອາໄສຢູເຂດຊົນນະບົດ. ເພດຍິງ ແມ່ນມີໂອກາດໜ້ອຍ
ກວ່າຜູ້ຊາຍ ໃນເລືອງຂອງການຖືກຮັບເຂາເຮດວຽກ ໃນ
ພາກລັດ ແລະ ຍິງມີໂອກາດໜ້ອຍຫຼາຍສຳລັບແມ່ຍິງທີ
ເປນຊົນເຜາກຸ່ມນ້ອຍ
ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກ
ຫຼີກ. ເພດຍິງບໄດ້ຖືກຍົກໃຫ້ເປນຕົວແທນໃນຂະແໜງ
ວິຊາຊີບ, ໃນວຽກງານບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ໃນວຽກງານ
ການປກຄອງ. ໂດຍສະເພາະວຽກງານເຕກໂນໂລຊີຂມູນ
ຂ່າວສານ ແລະ ການສືສານໂດຍທົວໄປ ແມ່ນເຈາະຈົງໄປທີ
ເພດຊາຍເປນຫຼັກ. ຄ່ານິຍົມໃນການເຮດວຽກຢູເຮືອນ
ຖືວ່າເປນສິງສຳຄັນຕົນຕໍຂອງເພດຍິງ ແລະ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານສຶກສາຖືວ່າເປນສິງສຳຮອງ. ເປນຕົນ
ແມ່ນເພດຍິງທີອາໄສຢູໃນເຂດຊົນນະບົດ. ເຂາເຈາ ຈະຖືກ
ພິຈາລະນາວ່າບເໝາະສົມ
ໃນການສຶກສາແບບບູລະນາ
ການຄືປະກອບມີ 4 ສາຂາວິຊາເຊນ: ສາຂາວິທະຍາສາດ,
ສາຂາວິສະວະກຳ, ສາຂາເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ສາຂາ
ຄະນິດສາດ (ເອີນຫຍວ່າ ການສຶກສາແບບ STEM)
ແລະ ການນຳໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີ ແມ່ນຖືວ່າບມີຄວາມຈຳເປນ
ສຳລັບເຂາເຈາ. ອິນເຕີເນດ ແລະ ສືສັງຄົມອອນລາຍ
ແມ່ນກຳລັງຖືກໃຊ້ງານເພີມຂຶນຢາງກວ້າງຂວາງ,
ສ່ວນ
ໃຫຍ່ແລ້ວ
ແມ່ນສືສັງຄົມອອນລາຍທີນຳໃຊ້ເຟດບຸກ
(Facebook).
ການເຊືອມຕແບບໄຮ້ສາຍແມ່ນຍັງມີ
ຄວາມທ້າທາຍ, ແລະ ຄົນສ່ວນໜ້ອຍທີຈະສາມາດ
ເຂາເຖິງເຕກໂນໂລຊີແບບນີໄດ້ໃນເຂດຊົນນະບົດທີຫ່າງໄກ
ສອກຫຼີກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພດຍິງ ແລະ ບັນດາກຸ່ມ
ຄົນຊົນເຜາ.

ຊ່ອງວ່າງເລືອງເພດເກີດຂຶນໄດ້ໃນທຸກພືນທີ ໂດຍສະເພາະ
ແມ່ນເລືອງການເຂາເຖິງ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆ.
ຂມູນແມ່ນຍັງຖືກປດກັນຢູ, ໂດຍການເປດເຜີຍຂມູນໃນ
ເລືອງທີກ່ຽວຂ້ອງກັບເລືອງເພດຢູແມ່ນຖືວ່າຍັງຢູໃນ
ລະດັບສູນ[2].

ນິຕິກຳ ແລະ ກົດໝາຍທີກ່ຽວຂ້ອງ
ໃນຂະນະທີ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຊກຍູ້ການໃຫ້ສິດເທາ
ທຽມກັນລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ຄວາມເປນຈິງແລ້ວໃນທາງ
ປະຕິບັດແມ່ນຍັງບທັນກວ້າງຂວາງ. ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບ
ການຖືກພິຈາລະນາເລືອງເພດ,
ແມ່ນປາສະຈາກການ
ພິຈາລະນາ ໃນດ້ານແງ່ມູມອືນໆຂອງຊີວິດ, ລວມທັງການ
ເຂາເຖິງເຕກໂນໂລຊີ[3].
ໃນແຜນແມ່ບົດແຫ່ງຊາດ
ກ່ຽວກັບການຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັນຄວາມຮຸນແຮງຕແມ່
ຍິງ ແລະ ເດກ (2021–2025)[4]. ກົດບັນຍັດ 2
ສະບັບ ສຳລັບເພດຍິງ ແລະ ກົດໝາຍຄວາມເທາທຽມ
ກັນທາງເພດແມ່ນໄດ້ຖືກຮອງຮັບເມືອບດົນມານີ[5] ໃນ
ຂະນະທີກົດຫມາຍເຫຼົານີກ່າວເຖິງເລືອງຄວາມເທາທຽມ
ທາງເພດ, ການອອກກົດຫມາຍຄຸ້ມຄອງສະຫນັບສະຫ
ນູນສິດເທາທຽມກັນແມ່ນຍັງຖືວ່າ ເປນເລືອງທີຖືກຈຳກັດ
ຢູເຊນ: ການສຶກສາ ຫລື ສິງທີບມີຕົວຕົນຢູຈິງ, ເຊນການ
ເຂາເຖິງຂມູນຂ່າວສານ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ສືມວນຊົນ
(ສະບັບເລກທີ 01/NA, 2008)[6] ແລະ ດຳລັດວ່າ
ດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຂມູນຂ່າວສານຜ່ານອິນເຕີເນດ
(ສະບັບເລກທີ 327/GOV, 2014)[7] ໃຫ້ປະຊາຊົນ
ໄດ້ເຂາເຖິງສືທີຖືກຕ້ອງ,
ແຕ່ສືເຫຼົານັນແມ່ນຕ້ອງຢູ
ພາຍໃຕ້ການຊີນຳຂອງລັດຖະບານເປນຫຼັກ ແລະ ມີສິດອຳ
ນາດໃນການກຳນົດສື ແລະ ບັນດາຊ່ອງທາງໃນການ
ເຜີຍແຜ່ຂມູນຂ່າວສານ. ບາງກົດຫມາຍສະບັບໃໝ່ແມ່ນ
ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫນບັນຫາໄອຊີທີ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕກໂນ
ໂລຊີ ການສືສານ ຂມູນຂ່າວສານ
(ສະບັບ ເລກທີ
02/NA, 2016)[8] ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຂມູນ (ກົດຫ
ມາຍວ່າດ້ວຍການປກປອງຂມູນ ເອເລກໂຕຣນິກ (ສະບັບ
ເລກທີ 25/NA, 2017))[9]. ໜຶງໃນອົງການສູນກາງທີ
ເຄືອນໄຫວເຮດວຽກເປນກະບອກສຽງ, ເປນຕົວແທນ
ໃຫ້ແມ່ຍິງໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ (LWU). ທີສຳຄັນຍັງມີງານວູເມນເທກເມກເກີວຽນ
ທຽນ (Women Tech- makers Vientiane) ທີ
ໄດ້ສະຫນັບສະໜຸນແມ່ຍິງໃຫ້ເຂາເຖິງ, ຮຽນຮູ້ ແລະ
ປະຍຸກໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີ, ເຊິງງານດັງກ່າວມັກຈະຖືກຈັດຂຶນ
ພ້ອມໆກັບງານບາແຄ້ມຢາງເປນປະຈຳໃນທຸກໆປ.
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ນອກຈາກນີ,
ຍັງມີອົງການໂອເພີນດິວິລົບເມນລາວ
(Open Development Laos) ທີເຄືອນໄຫວເຮດ
ວຽກງານກ່ຽວກັບແມ່ຍິງຕືມອີກ ຊຶງຜ່ານມາແມ່ນຍັງບ
ປາກົດມີຂມູນຂອງໂຄງການລິເລີມອືນໆທີກ່ຽວຂ້ອງ
ເທືອ.

ການສຳຫຼວດຂມູນ
ເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ຍິງທຸກຄົນທີຖືກສຳພາດຈະຮູ້ສຶກວ່າຂມູນ
ແລະ
ຂມູນຂ່າວສານເປນສິງທີສຳຄັນສຳລັບຊີວິດ
ປະຈຳວັນ ແລະ ເຕກໂນໂລຊີກສ
ໍ າມາດເຮດໃຫ້ຊີວິດການ
ເປນຢູສະດວກສະບາຍຂຶນກວ່າເກາ, ເຮດໃຫ້ເກີດທັກສະ
ທີຫຼາກຫຼາຍ, ສາມາດເພີມລາຍຮັບ,ຊ່ວຍໃນການສຶກສາ
ຂມູນທາງພູມສາດ, ແລະ ສາມາດສ້າງອາຊີບໄດ້. “ຂມູນ
ເປດ” ຫຼື ຂມູນທີທຸກຄົນສາມາດນຳໄປໃຊ້ໄດ້ ຢາງ
ອິດສະຫຼະເຊນ: ສາມາດນຳໄປໃຊ້, ນຳກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່, ຫຼື
ສາມາດນຳໄປເຜີຍແຜ່ໄດ້ແບບອິດສະຫຼະ ແມ່ນຍັງບທັນ
ໄດເປດກວ້າງ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາແນວຄວາມຄິດທີ
ບໄດ້ຖືກແປອອກມາເປນພາສາລາວ. ຜູ້ຖືກສຳພາດມັກ
ຈະເຂາໃຈສະເໝີວ່າຂມູນຂ່າວສານ
ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປນ
ພາສາອັງກິດ ແລະ ມັກຈະມີການຄວບຄຸມການເຂາເຖິງ
ຂມູນຂ່າວສານຈາກທາງພາກລັດຢູ.
ຜູ້ຖືກສຳພາດໄດ້
ເຂາເຖິງສືຂມູນຕ່າງໆທີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຫຼາຍແຫຼ່ງຂມູນ
ຂ່າວສານໃຫ້ໄດ້ເລືອກ
ເປນຕົນແມ່ນຈາກໜັງສືພິມ,
ໂທລະພາບ, ວິທະຍຸ ແລະ ຈາກໝູ່ເພືອນ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່
ແລ້ວສືດິຈິຕອນທີໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍກວ່າໝູ່ກແໍ ມ່ນ
ເຟດບຸກ (Facebook). ຊຶງການບໍລິການຂອງເຟດບຸກ
ແມ່ນຖືກສ້າງຂຶນມາເພືອຄວາມບັນເທິງ ແລະ ເພືອການ
ສ້າງສັງຄົມແບບອອນລາຍ, ແນວໃດກຕາມເຟດບຸກຈະ
ຖືກຕີລາຄາວ່າມີຄວາມ ໜ້າເຊືອຖືສຳລັບການແລກປຽນ
ຂມູນ ແລະ ຂ່າວສານ ແຕ່ໂດຍລວມແລ້ວ ເຟດບຸກຍັງ
ເປນສືທີຍັງຖືກຄວບຄຸມຈາກທາງພາກລັດຢູ. ເຊິງລັດຖະ
ບານເອງ ກໍໄດ້ມີການປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນຕຕ້ານກັບ
‘’’ຂ່າວປອມ’’ ແລະ ຂມູນຂ່າວສານທີບຖືກຕ້ອງ, ໃຫ້
ປະຊາຊົນໄດ້ຄຳນຶງ ເຖິງຄວາມສ່ຽງໃນການໃຊ້ງານສືສັງຄົມ
ອອນລາຍ. ຜູ້ຖືກສຳພາດໄດ້ສະແດງທັດສະນະຄວາມຄິດ
ເຫນຂອງຕົນເອງ ເຊິງຊີໃຫ້ເຫນເຖິງບັນຫາຄວາມບເທາ
ທຽມທາງເພດທີຝງຮາກເລິກໃນສັງຄົມເຮາ ແມ່ນຍັງບໄດ້
ຮັບການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຢາງຈິງຈັງເທືອ. ຍິງໄປກວ່ານັນ,
ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບເລືອງເພດແມ່ນຖືວ່າເປນສິງທີ
ບມີສາລະ ແລະ ມັກຈະຖືກເບິງວ່າເປນບັນຫາສຳລັບຄົນ
ອືນ.

ຜູ້ຖືກສຳພາດບາງທ່ານຍັງໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະຄວາມຄິດເຫນ
ວ່າບແມ່ນຂມູນ ແລະ ຂມູນຂ່າວສານທັງໝົດ ທີມີຄວາມ
ກ່ຽວພັນກັບແມ່ຍິງ,
ມັນຫາກຂຶນກັບວິຊາອາຊີບຂອງ
ພວກເຂາເຈານັນເອງ.
ບາງຄົນຕັງຂສັງເກດວ່າແມ່ຍິງ
ເຂາເຖິງ ສືຫລັກສຳລັບຈຸດປະສົງເພືອຄວາມບັນເທິງເທາ
ນັນ, ເຊິງນັນສະແດງໃຫ້ເຫນວ່າແມ່ຍິງບໄດ້ເບິງຂ່າວ ຫລື
ຂມູນຂ່າວສານທີກ່ຽວຂ້ອງ.
ແມ່ຍິງຄົນຫນຶງທີອາໄສຢູ
ຊົນນະບົດມີຄວາມເຫນວ່າ ຖ້າຜູ້ເປນສາມີສາມາດເຂາເຖິງ
ເຕກໂນໂລຊີໄດ້,
ຜູ້ເປນພັນລະຍາອາດບຈຳເປນຕ້ອງ
ເຂາເຖິງເຕກໂນໂລຊີກໄໍ ດ້. ຜູ້ຖືກສຳພາດບາງທ່ານເຄີຍມີ
ປະສົບການໃນການຖືກດູຖກກ່ຽວກັບຄວາມພະຍາຍາມທີ
ຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ນຳໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີ.

ອຸປະສັກ
ອຸປະສັກຕົນຕໍທີສຳຄັນສຳລັບແມ່ຍິງນັນກໍຄື ການຍຶດຕິດ
ກັບຄວາມບທຽມຂອງເພດໃນສັງຄົມ. ອຸປະສັກຕົນຕໍທີ
ສຳຄັນສຳລັບແມ່ຍິງນັນກໍຄືການຍຶດຕິດກັບຄວາມບທຽມ
ຂອງເພດໃນສັງຄົມ. ຜົນທີໄດ້ມານັນ ກໍຄືແມ່ຍິງຈະຕ້ອງໃຫ້
ເຮດວຽກແບບບໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍແລະ ຍິງໄປ
ກວ່ານັນ, ແມ່ຍິງຈະມີເວລາຫວ່າງໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ໃນ
ການທີຈະໄດ້ນຳໃຊ້ເຕກໂນໂລຊີ ປະກອບກັບການມີໂອກາດ
ໜ້ອຍທີຈະມີກຳລັງຊື ແລະ ມີທັກສະໃນການເຂາເຖິງເຕກ
ໂນໂລຊີ ແລະ ຂມູນ. ແມ່ຍິງແມ່ນມີໂອກາດໜ້ອຍທີຈະອ່ານ
ອອກຂຽນໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ບມີແຮງ
ບັນດານໃຈໃນການຊອກຮູ້ຮາຮຽນຕາມຮູບແບບຂອງ
ລະບົບ STEM ເພາະວ່າແມ່ຍິງຖືກປະເມີນວ່າມີຄວາມ
ສາມາດໜ້ອຍໃນວຽກງານດັງກ່າວ. ບັນຫາທີກ່ຽວຂ້ອງ
ອືນໆນັນກໍຄື ແມ່ຍິງບໄດ້ສະແດງອອກ ຢາງເປດເຜີຍ
ກ່ຽວກັບໃນເລືອງຂອງການບເທາທຽມທາງເພດທີມີຢູ. ໃນ
ບົດຄວາມນີຍັງມີຈຳນວນຜູ້ທີບສະແດງຄວາມຄິດເຫນຢາງ
ຫຼວງຫຼາຍ ເພາະມັນເປນເລືອງຍາກທີຈະຍອມຮັບບເທາ
ທຽມທາງເພດດັງກ່າວໄດ້.

ຄຳແນະນຳພາກລັດ
ໃຫ້ມີການຈັດຕັງກິດຈະກຳເພືອສົງເສີມແມ່ຍິງໃນເລືອງຂອງ
ຄວາມເປນຜູ້ນຳທາງດ້ານຂມູນຂ່າວສານ,
ການຄົນຄວ້າ
ວິໄຈ ແລະ ເຕກໂນໂລຊີ ເພືອເສີມສ້າງແມ່ຍິງໃຫ້ກາຍເປນທີ
ປກສາ ແລະ ເປນແບບຢາງທີດີໃຫ້ກັບແມ່ຍິງຄົນອືນໆ.
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ເຊິງບັນດາກິດຈະກຳເຫຼົານັນ ຄວນຈະລວມເອາການ
ເປດໂອກາດເຮດໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ມີການແລກປຽນທີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຕກໂນໂລຊີ ແລະ ຂມູນເພືອການຮຽນ
ຮູ້ຮ່ວມກັນ.

ພາກເອກະຊົນ
ປຸກລະດົມໃຫ້ປະຊາຊົນ ໄດ້ເຮດວຽກ ແລະ ມີຄວາມ
ສົນໃຈໃນເຕກໂນໂລຊີຂມູນຂ່າວສານ (ໄອທີ) ທີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂມູນແບບເປດ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫນ
ເຖິງຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງເຂາເຈາ, ລວມ
ໄປເຖິງການພັດທະນາກໍລະນີສຶກສາ
ທີມີ
ປະສິດທິພາບເພືອສະແດງໃຫ້ເຫນຄຸນຄ່າຂອງຂມູນ;

ພາກສັງຄົມພົນລະເຮືອນ
ສ້າງບຸກຄະລະກອນເຕກນິກເພດຍິງ
ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້
ຄວາມສາມາດໃນດ້ານອິນເຕີເນດ ແລະ ການນຳໃຊ້
ຄອມພິວເຕີ/ມືຖື ໂດຍການຈັດຝກອົບຮົມ ແລະ
ປະຕິບັດຕົວຈິງ. ໂດຍໃຫ້ເນນໜັກໄປທີພະນັກງານຍິງ
ໃນພາກລັດ, ນັກຮຽນຍິງ, ແລະ ແມ່ຍິງລາວໃນທົວ
ປະເທດ;

ພາກເອກະຊົນ
ສະໜັບສະຫນູນຊກຍູ້ ຖານຂມູນສ່ວນຕົວທີມີຢູ (ທີ
ກຳລັງໃຊ້ງານຢູໂດຍພາກເອກະຊົນ, ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ,
ຜູ້ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ກຸ່ມຄົນອືນໆ) ເຮດໃຫ້ຂມູນ
ແບບເປດເຕມໄປດ້ວຍຫຼັກການທີມີຄວາມໂປງໃສ ແລະ
ເປນທີຍອມຮັບໄດ້, ເຊນການລຶບລ້າງຂກຳນົດຕ່າງໆ ໃນ
ການສ້າງບັນຊີສຳລັບການເຂາເຖິງ ແລະ ເຮດໃຫ້ການ
ເຂາເຖິງຂມູນທັງຫມົດ
ຢູໃນຮູບແບບເປດ
ແລະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້.

ພາກສັງຄົມພົນລະເຮືອນ
ພະຍາຍາມເຊືອມໂຍງບັນດາເຕກໂນໂລຊີທີເກີດຂຶນໃໝ່
ແລະ ສ້າງໃບໜ້າໃໝ່ສຳລັບວຽກງານ ການພັດທະນາເວບ
ໄຊໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍສ້າງໃຫ້ເກີດຂະບວນການໃນການ
ປະຍຸກໃຊ້ຂມູນແບບເປດໃຫ້ກວ້າງຂວາງທີສຸດ. ສະໜັບ
ສະຫນູນຊກຍູ້ການເຜີຍຂມູນທີສຳຄັນໃນຮູບແບບພາສາ
ອືນໆ ທີນອກເໜືອຈາກພາສາລາວ ແລະ ຮູບແບບອືນທີ
ບແມ່ນການຂຽນ (ຍົກຕົວຢາງເຊນວິດິໂອ ຫລື ສຽງເປນ
ຕົນ).

ນອກນັນ, ອຸປະສັກຢາງອືນນັນກໍຄື ວັດທະນາທຳທີ
ຍັງບເປດກວ້າງ, ເຊິງນຳໄປສູ່ຄວາມພ້ອມໃນການໃຊ້
ງານຂມູນແບບເປດ ແລະ ບັນຫາຄວາມໂປງໃສຂອງ
ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ກໍເປນໜຶງໃນປດໃຈເຊນກັນ.

ຄຳແນະນຳພາກລັດ
ເສີມສ້າງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຮວບຮວມ
ແລະ
ການເຜີຍແຜ່ຂມູນທາງສະຖິຕິທີນຳໂດຍລັດຖະບານ
ເຊິງຍຶດຖືບົນພືນຖານການສົງເສີມຂມູນແບບເປດ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການ
ເປດເຜີຍຂມູນຕສາທາສະນະ ແລະ ການເຂາເຖິງຂມູນ
ສຳລັບທຸກໆຄົນ;
ຄຸ້ມຄອງການເຂາເຖິງຂມູນຂອງ
ພົນລະເມືອງລາວຢາງຖືກຕ້ອງ
ບວ່າຈະຜ່ານການ
ແກ້ໄຂລັດຖະທຳມະນູນ ຫລື ຜ່ານກົດຫມາຍ ແລະ
ນະໂຍບາຍທີສະເພາະເຈາະຈົງ; ຫຼດບັນຫາທີກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບລັດຖະກອນ ແລະ ອຸປະສັກທາງການເງິນ ໃນການ
ເຂາເຖິງຂມູນ ແລະ ຂມູນຂ່າວສານສາທາລະນະທົວໄປ
ຈາກທາງກະຊວງຕ່າງໆ. ເສີມສ້າງຄວາມເຂມແຂງໃນ
ການບໍລິການເອເລກໂຕຣນິກຂອງລັດຖະບານ (e‐
government) ເພືອໃຫ້ໝັນໃຈວ່າລະບົບຖານຂມູນ
ອອນລາຍແມ່ນໄດ້ເປດກວ້າງ, ມີມາດຕະຖານ, ແລະ
ສາມາດໃຊ້ງານຮ່ວມກັນໄດ້;
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