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ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ
ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
(2019-2030)

ກະຊວງແຜນການ
ແລະ ການລົ
ການລົງງທຶ
ທຶນ
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ຄານາ
ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຢູ່ນະຄອນ ໄຄໂຣ, ປະເທດອີຢິບໃນປີ 1994 ໄດ້
ຮັບຮອງເອົາແຜນດາເນີນງານທີື່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດໃນທົົ່ວໂລກສ້າງນະໂຍບາຍດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຂອງຕົນທີື່ສອດຄ່ອງກັບແຜນດາເນີນງານລວມຂອງກອງປະຊຸມ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທາທາງສັງຄົມ ແລະ ຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກລົງເທື່ອ
ລະກ້າວ. ລາຍງານການເມອງຂອງຄະນະບລິຫານງານສນກາງພັກຕໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັື້ງທີ VI ຂອງພັກປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ ໃນປີ 1996 ໄດ້ການົດໄວ້ວ່າ: ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຢູ່າງຕັື້ງໜ້າ, ເຮັດໃຫ້ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງ
ພົນລະເມອງສອດຄ່ອງກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ຍົກລະດັບຄວາມຮ້ ແລະ ພະລານາໄມ ຂອງ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ກໍ່ສ້າງກາລັງແຮງງານວິຊາຊີບ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ອັນຮີບດ່ວນໃນສະເພາະໜ້າຂອງການພັດທະນາປະເທດ,

ແກ້ໄຂບັນຫາຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆທາງສັງຄົມໄປຄຽງຄ່ກັບການ

ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທາເທື່ອລະກ້າວ.
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ສະບັບປັບປຸງແມ່ນໄດ້ເນັື້ນໃສ່
ບັນຫາທີື່ຍັງຄົງຄ້າງ ຈາກນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006 ແລະ ສບຕໍ່ແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ
ບັນດາເຜົົ່າໃຫ້ດີຂຶື້ນ, ຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກລົງເທື່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ການເພີື່ມຂຶື້ນ ແລະ ການແຈກຢາຍປະຊາ
ກອນຢູ່າງເໝາະສົມ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທາທາງສັງຄົມ, ປກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຮີດຄອງປະເພນີອັນ
ດີງາມຂອງຊາດ ໂດຍຫຸດຜ່ອນອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມຍອດ ແລະ ການຕາຍລົງເທື່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ
ແລະ ເດັກໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໄດ້ຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີື່ເທົົ່າທຽມ
ກັນ, ເອົາໃຈໃສ່ເບິື່ງແຍງຜ້ອາຍຸສງ ແລະ ຜ້ດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ, ຫຸດຜ່ອນການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ່
ຕົວເມອງ, ການໄປອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດແບບຜິດກົດໝາຍ, ສະກັດກັື້ນການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກເອດສ໌,
ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາໄປສົມຄ່ກັບການປກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍມີການເຄື່ອນໄຫວຢູ່າງມີປະສິດທິຜົນສງ

ຈຶື່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງຂະແໜງການ

ແລະ

ທ້ອງຖິື່ນ, ທະຫານ, ຕາຫວດ, ນັກຮຽນຮ້ປັນຍາຊົນ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າຈົົ່ງພ້ອມກັນຕັື້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ຫັນນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວໃຫ້ກາຍເປັນຂອງຂະແໜງການ,
ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ໝນໃຊ້ເຂົື້າໃນຊີວິດຕົວຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່ານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ໄດ້ມີການປັບປຸງຢູ່າງຫວງຫາຍ ຖ້າທຽບກັບນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006, ແຕ່ທັງສາມນະໂຍບາຍ ກມີການຕໍ່
ເນື່ອງກັນຕໍ່ກັບບັນຫາຫັກຂອງປະຊາກອນ.

ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍທີື່ຜ່ານມາ,

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານ

ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫາຍຂະແໜງການ; ເຖິງແມ່ນວ່າມີ
ບາງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງແມ່ນເປັນອັນສະເພາະຂອງນະໂຍບາຍກຕາມ ທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ສະ ທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງແຜນງານຂອງບັນດາຂະແໜງການທີື່ກວມເອົາຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງປະຊາກອນ.
ເນື່ອງຈາກວ່າການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດການະໂຍບາຍທີື່ຜ່ານມາຍັງມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ, ດັົ່ງນັື້ນ
ຈຶື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີື່ຄົບຊຸດ.
ເນື່ອງຈາກວ່ານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາ
ກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ເປັນນະໂຍບາຍທີື່ມີການປິິ່ນອ້ອມຫາຍຂະແໜງການ ແລະ ໂດຍພື້ນ
ຖານແລ້ວ ແມ່ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງກະຊວງສະເພາະໃດໜຶື່ງ ໂດຍການນາໃຊ້ກົນໄກທີື່ມີຢູ່ ແລະ ບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງ
ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານ ຫ ສະຖາບັນໃດໜຶື່ງຂຶື້ນມາຕື່ມອີກ ນອກຈາກ "ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ
ປະຊາກອນ". ເພື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກາທີບໍ່ນອນຢູ່ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ບັນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈະ
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ຕ້ອງໄດ້ນາເອົານະໂຍບາຍນີື້ເຊື່ອມເຂົື້າແຜນປະຈາປີ ຫ ແຜນໄລຍະກາງຂອງຂະແໜງການຕົນ ແລະ ຂຶື້ນງົບປະມານ
ເພື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານດັົ່ງກ່າວ.
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈໂດຍສະເພາະມາຍັງຄະນະວິຊາການທີື່ມາຈາກ
ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ, ປະກອບຂໍ້ມນເຂົື້າໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍ, ເຂົື້າຮ່ວມ
ປະຊຸມປຶກສາຫາລຫາຍຄັື້ງ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເນື້ອໃນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ
ແລະ ການພັດທະນາ 2019-2030. ພິເສດແມ່ນຂສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງກົມແຜນການກຄກອງເລຂາ ທີື່ໄດ້
ນາພາຂະບວນການຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ສຸ່ມໃສ່ທຸກເຫື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາເຂົື້າໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍນີື້ໃຫ້
ປະສົບຜົນສາເລັດ.
ຕາງໜ້າໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂ້າພະເຈົື້າຂສະແດງຄວາມຮ້ບຸນຄຸນມາຍັງ ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດກອງທຶນສາລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນຂະບວນການສ້າງຮ່າງນະໂຍບາຍ
ແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 2019-2030 ລວມທັງການສະໜັບສະໜນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ
ທາງດ້ານວິຊາການ.

ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ
ລັດຖະມົນຕີ
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2.6

ເປົ້າໝາຍ 6: ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮັບມກັບບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມອາຍຸສງ ແລະ ສະໜັບ

64
ສະໜນປະຊາກອນອາຍຸສງ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϰ
2.7

ເປົ້າໝາຍ 7: ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມນດ້ານປະຊາກອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມ

ມາດຕະຖານ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϳ67
2.8

ເປົ້າໝາຍ 8: ການເຊື່ອມສານຂໍ້ມນດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການແຫ່ງຊາດ,

.........................................................................................................
ຂະແໜງການ
ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϬ71
2.9

ເປົ້າໝາຍ 9: ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນຂົງເຂດສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມອງ ແລະ

ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϮ73
ພາກທີ III: ການບລິຫານຂອງສະຖາບັນໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϰ75
ຍຸດທະສາດການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϰ75
ພາກທີ IV: ຕາຕະລາງ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϳϳ77
ກອບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (NPDP)͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ1
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ຄາຫຍໍ້

ADB
AEC
ASEAN
ANC
ASRH
BCC
CSE
DOP
CBD
CPR
EENC
EmOC
FP
GDI
GDP
GII
GNI
HC
HDI
IEC

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ
ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ
ປະຊາຄົມບັນດາປະເທດອາຊຽນ
ການກວດກ່ອນການເກີດ (ການຝາກທ້ອງ)
ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນໃນຊາວໜຸ່ມ
ການສື່ສານການປູ່ຽນແປງພຶດຕິກາ
ເພດສຶກສາ
ກົມແຜນການ
ການແຈກຢາຍພື້ນຖານຊຸມຊົນ
ອັດຕາການນາໃຊ້ວີທີການຄຸມກາເນີດ
ການດແລທີື່ຈາເປັນສາລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທາອິດ
ວຽກງານການດແລສຸກເສີນໃນເວລາເກີດລກ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ
ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ.
ດັດຊະນີຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ
ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ
ສຸກສາລາ
ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ

ICPD
NIER
IMR
IOM
IPL
IUD
ILO
LARC
LSIS
LFTU
LSB
LDC
LWU
LYU
LNCCI
LU
MPI
MCPR
MOPS
MDGs

ກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ສະຖາບັນຄົື້ນຄ້ວາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເກີດໃໝ່
ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຖານ
ເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກສາກົນ
ຮ່ວງອະນາໄມ
ອົງການແຮງງານສາກົນ
ການນາໃຊ້ວິທີຄຸມກາເນີດໄລຍະຍາວແບບຊົົ່ວຄາວ
ການສາຫວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
ສະຫະພັນກາມະບານລາວ
ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ສນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ສນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິບັດລາວ
ສະພາການຄ້າ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ວິທີການຄຸມກາເນີດແບບທັນສະໄໝ
ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
ເປາົ້ ຫມາຍການພັດທະນາສະຫັດສະຫວັດ
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MMR
MOH
MLSW
MSM
MOES
MOHA
NCD
NCAWMC
NPL
NQF
NTC
NEET

ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ຊາຍຮ່ວມເພດກັບຊາຍ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ກະຊວງພາຍໃນ
ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່
ຄະນະກາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
ເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ
ກອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ
ຄະນະກາມະການຝຶກອົບຮົມແຫ່ງຊາດ

NSEDP
NGO
PES
PNC
POA
PPCC
PPP
RH
SCC
SDGs
SRH
STI
TFR
TVET
UNFPA
UNDESA
UNODC
VHW
VMU
WB
WHO

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
ອົງການຈັດຕັື້ງບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ
ການບລິການຈັດຫາງານຂອງລັດ
ການດແລຫັງການເກີດ
ແຜນປະຕິບັດງານ
ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ
ກາລັງຊື້ທີື່ເທົົ່າທຽມກັນ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ
ລາຍການກວດການເກີດປອດໄພ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ
ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ຈະເລີນພັນ
ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສາພັນ
ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ
ອາຊີວະສຶກສາ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສາລັບປະຊາກອນ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການຕ້ານຢາເສດຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກາ
ອາສາສະໝັກຮັກສາສຸຂະພາບຂັື້ນບ້ານ
ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັື້ນບ້ານ
ທະນາຄານໂລກ
ອົງການອະນາໄມໂລກ



book NPDP
book
NPDPLao.indd
Lao naw 10
naw naw �������.indd 8

ຫວ່າງງານ, ບໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ ຫລ ຝຶກອົບຮົມ



ǀŝ

II 

12/11/2020
9:23:35
AMAM
12/1/20
11:24

ລາຍຊຮ
ື່ ບສະແດງ
ຮບສະແດງ1:ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປີ 2016
ຮບສະແດງ 2͗ ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນ ຢູ່ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້,ປີ 20002015
ຮບສະແດງ3:ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ແລະ ປະຊາກອນເຮັດວຽກທີື່ຢູ່ກອງ IPL, ປີ 2016, ສາລັບບາງ
ປະເທດ ຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ຮບສະແດງ4͗ອັດຕາສ່ວນຂອງ GDP ແລະ ກາລັງແຮງງານແບ່ງຕາມຂະແໜງການທາງເສດຖະກິດ, ປີ 2015
ຮບສະແດງ5͗ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ, ປີ 1990-2015, ບັນດາປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ຮບສະແດງ6͗ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນໄລຍະຍາວຢູ່ ສປປ ລາວ ປີ 1950-2015
ຮບສະແດງ7͗ອາຍຸຍນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ເກີດຂອງບັນດາປະເທດຢູ່ອາຊີອາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປີ 1950-2015
ຮບສະແດງ8:ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ອາຊີຕາ
ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 1950-2015
ຮບສະແດງ9͗ອາຍຸຍນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ເກີດ ແບ່ງຕາມແຂວງສາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜຊ
້ າຍ ປີ 2015
ຮບສະແດງ10͗ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍແບ່ງຕາມແຂວງ, ການສາຫວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
ປີ 2011-2012
ຮບສະແດງ11͗ທ່າອ່ຽງຂອງອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ປີ 1990-2015 ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຮບສະແດງ12͗ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ຢູ່ພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 2015
ຮບສະແດງ13͗ທ່າອ່ຽງອັດຕາການຈະເລີນພັນຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 1950-2015
ຮບສະແດງ14:ອັດຕາການຈະເລີນພັນຂອງໝວດອາຍຸສາລັບ ສປປ ລາວ ປີ 2011-2012 ແລະ 2015
ຮບສະແດງ15͗ອັດຕາການຈະເລີນພັນຂອງໝວດອາຍຸ ຢູ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ
2010-2015
ຮບສະແດງ16͗ອັດຕາສ່ວນການເກີດທັງໝົດຂອງແມ່ທີື່ມີອາຍຸ15-19ປີ ຢູ່ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ຮບສະແດງ17:ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ (TFR) ແບ່ງຕາມແຂວງ ປີ 2015-2020
ຮບສະແດງ 18: ແຂວງທີື່ມີຄວາມຄບໜ້າສງສຸດ ແລະ ຕໍ່າສຸດຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ ປີ 2015
ຮບສະແດງ19͗ແຂວງທີື່ມີຄວາມຄບໜ້າສງສຸດ ແລະ ຕໍ່າສຸດຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ ປີ 2015
ຮບສະແດງ20͗ທ່າອ່ຽງຂອງອັດຕາສ່ວນການເອື່ອຍອີງ ປີ 1995-2015
ຮບສະແດງ 21͗ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແບ່ງຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດ, ການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາ
ໄສປີ 1995*
ຮບສະແດງ 22͗ ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແບ່ງຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດ, ການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່
ອາໄສປີ 2015*
ຮບສະແດງ23͗ການປູ່ຽນແປງຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນແບ່ງຕາມແຂວງ ປີ 2005-2015
ຮບສະແດງ24:ການເຄື່ອນຍ້າຍສຸດທິລະຫວ່າງແຂວງ ປີ 2005-2015
ຮບສະແດງ25͗ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ-ຕົວເມອງ ປີ 1950-2015 ສປປ ລາວ
ຮບສະແດງ26͗ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ-ຕົວເມອງແບ່ງຕາມແຂວງ ປີ 2015
ຮບສະແດງ27:ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ ປີ 2015-2045 ພາຍໃຕ້ 3 ສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບການຈະເລີນພັນ
ໍ່ ີພາຍໃຕ້ 3 ກລະນີຂອງການຄາດຄະເນ ປີ 2015-2045
ຮບສະແດງ28͗ການເພີື່ມຂື້ນຂອງປະຊາກອນຕປ
ຮບສະແດງ29͗ປະຊາກອນອາຍຸ 0-14 ປີ, ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ປີ 2015-2045
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ຮບສະແດງ30͗ປະຊາກອນອາຍຸ 15-64 ປີ, ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ປີ 2015-2045
ຮບສະແດງ31:ປະຊາກອນອາຍຸ 65 ປີຂຶື້ນໄປ, ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ປີ 2015-2045
ຮບສະແດງ32͗ອັດຕາສ່ວນການເອື່ອຍອີງ ປີ 2015-2045 ສາລັບ 3 ກລະນີຂອງການຄາດຄະເນ
ຮບສະແດງ33͗ການຄາດຄະເນລະດັບແຂວງ ປີ 2015-2045 (ກລະນີປານກາງ)
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ບົດສັງລວມຫຍໍ້

ຄວາມເປັນມາ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ແມ່ນການທົບທວນນະໂຍບາຍປີ
1999 ແລະ 2006. ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ໄດ້ເນັື້ນໃສ່ບັນຫາ
ທີື່ຍັງຄົງຄ້າງ ແລະ ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006 ຊຶື່ງລວມມີດັົ່ງຕໍ່ໄປ
ນີ:ື້
 ນະໂຍບາຍ ປີ 2019-2030 ໄດ້ມີການວິເຄາະສະຖານະການ ໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະໃນການສາຫວດພົນ
ລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ລວມທັງການຄາດຄະເນພົນລະເມອງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ
2015-2045.
 ເລັົ່ງໃສ່ບັນຫາທີື່ກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຫາຍກວ່າເກົົ່າ ຊຶື່ງຈະບໍ່ໄດ້ເນັື້ນໃສ່
ບັນຫາຍ່ອຍໆ ຊຶື່ງບັນຫາເຫົົ່ານີື້ແມ່ນໄດ້ມີການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຢູ່ໃນບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ.
 ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆແມ່ນມາຈາກແຜນງານຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫາຍພາກສ່ວນ.


ຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນີື້

ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງເປົ້າໝາຍ,

ຈຸດປະສົງ ແລະ ກິດຈະກາ ເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ມັນຍັງໄດ້ລະບຸພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກາເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ
ເປົ້າໝາຍ, ນອກນັື້ນຍັງເປັນຂອບວຽກເພື່ອຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ.
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ໄດ້ປັບປຸງຫາກຫາຍວິທີການ ຢູ່
ໃນນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006 ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນປະຈຸ
ບັນ. ລວມທັງການດຸ່ນດ່ຽງປະຊາກອນ ເຊິື່ງເປັນການຍາກທີື່ຈະບັນລຸ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທີື່ວ່າ ການເຕີບໂຕຂອງ
ປະຊາກອນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
ກິດແມ່ນໄວກວ່າການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ.

ໃນປະຈຸບັນການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະ

ສະນັື້ນຈຶື່ງບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງມີການຕັື້ງຄາດໝາຍຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງ

ປະຊາກອນຢູ່ໃນລະດັບປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ລາຍໄດ້ຕໍ່ຫົວຄົນເພີື່ມຂຶື້ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່ານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ໄດ້ມີການປັບປຸງຫາຍ
ພສົມຄວນ ຖ້າທຽບກັບນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006, ແຕ່ທັງສາມນະໂຍບາຍ ກມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງກັນຕໍ່ກັບບັນຫາ
ຫັກຂອງປະຊາກອນ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍທີື່ຜ່ານມາ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດ
ທະນາ ປີ 2019-2030 ແມ່ນຖກພັດທະນາຂຶື້ນດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫາຍຂະແໜງການ ເຊິື່ງແມ່ນການຜັນ
ຂະຫຍາຍແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີບາງເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງເປັນ
ອັນສະເພາະຂອງນະໂຍບາຍກຕາມ

ທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆທີື່ກວມ

ເອົາຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງປະຊາກອນ.
ັ
ປະຊາກອນໃນປະຈຸບນ
ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຢູ່ໃນລະດັບຊາດ ຫຸດລົງປະມານ 1.5% ຕໍ່ປີໃນຊ່ວງປີ 2005-2015 ສົມ
ທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນໜ້ານີື້ແມ່ນ 2.1%, ການຫຸດລົງຂອງການເຕີບໂຕແມ່ນຜົນເນື່ອງມາຈາກການຫຸດລົງຂອງການ
ຈະເລີນພັນ ແລະ ການເສຍຊີວິດ ຂະບວນການນີື້ເອີື້ນວ່າ "ການຂ້າມຜ່ານຂອງປະຊາກອນ" ທ່າອ່ຽງເຫົົ່ານີື້ອາດ ຈະ
ສບຕໍ່ຫຸດລົງ ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນແມ່ນຈະຫຸດລົງຢູ່ປະມານ 1.1% ຕໍ່ປີ
ຈົນຮອດໄລຍະປີ 2035-2040. ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນແມ່ນມາຈາກອັດຕາຂອງປະຊາກອນແມ່ຍິງໃນ
ເກນອາຍຸຖພາເພີື່ມຂຶນ
ື້ , ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງປະຊາກອນ, ປະຊາກອນຈະເພີື່ມຂຶື້ນຈົນຮອດປີ 2045, ທ່າອ່ຽງ
ຂອງການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນ ຈະມີການຫຸດລົງຈາກປະຈຸບັນ 112 ພັນຄົນຕໍ່ປີ ມາເປັນ 70 ພັນຄົນຕໍ່ປີ ໃນ
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ໄລຍະປີ 2040-2045, ຄາດວ່າຈະມີປະຊາກອນເພີື່ມປະມານ 2.7 – 3.0 ລ້ານຄົນ ໃນລະຫວ່າງປີ 2015 ແລະ 2045
ແລະ ຄາດວ່າປະຊາກອນຂອງປະເທດຈະມີໃນລະຫວ່າງ 9 ຫາ 10 ລ້ານໃນປີ 2045. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມ ທັງນີື້ກຂຶື້ນ
ກັບອັດຕາການເຄື່ອນຍ້າຍ. ການຄາດຄະເນໃນປະຈຸບັນ ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາການສົມມຸດຕິຖານກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍ,
ເຊິື່ງເປັນອົງປະກອບອັນໜຶື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນອະນາຄົດບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ.
ຄວາມຫາກຫາຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງປະຊາກອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫາຍລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ ແຂວງ.
ການຂ້າມຜ່ານຂອງປະຊາກອນ (ການຈະເລີນພັນ ແລະ ການຕາຍຫຸດລົງ) ແມ່ນມີຈັງຫວະທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນທົົ່ວ
ແຂວງ ແລະ ບາງແຂວງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຫາຍກວ່າແຂວງອື່ນ, ສາ
ລັບອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີລົງມາ ຕົວຢູ່າງ: ອັດຕາການຕາຍຢູ່ແຂວງຜົື້ງສາລີ (150 ຕໍ່ການເກີດ 1,000
ຄົນ) ເຊິື່ງສງກວ່າ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ 5 ເທົົ່າ (30 ຕໍ່ການເກີດ 1,000 ຄົນ). ການຈະເລີນພັນກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນຢູ່າງກວ້າງຂວາງໃນນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ແມ່ຍິງໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວມີອັດຕາຈະເລີນພັນມີລກ 2.2 ຄົນ, ໃນ
ຂະນະທີື່ແຂວງເຊກອງ ແມ່ຍິງມີລກສະເລ່ຍ 4.5 ຄົນ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ເປັນແຂວງທີື່ມີການຂ້າມຜ່ານຂອງ
ປະຊາກອນຫາຍທີື່ສຸດ ຮອງລົງມາແມ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈາປາສັກ ແລະ ໜ້ອຍທີື່ສຸດແມ່ນຢູ່
ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫົົ່ານີື້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າບາງແຂວງມີອັດຕາການ
ເພີີື່ມຂຶື້ນຕາມທາມະຊາດຫາຍກວ່າແຂວງອື່ນ, ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກມີຜົນ
ກະທົບຕໍ່ກັບອັດຕາເຫົົ່ານີ.ື້
ໃນຂະນະທີື່ການຈະເລີນພັນ ມີການຫຸດລົງຢູ່າງຫວງຫາຍໃນທົດສະວັດຜ່ານມານີີື້, ອັດຕາການເກີດລກໃນຊາວ
ໜຸ່ມເຫັນວ່າຍັງສງທີື່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຮອງລົງມາຈາກປະເທດໄທ. ນອກນັື້ນກຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງ ແລະ ຂົງເຂດຕ່າງໆ. ໃນເຂດຊົນນະບົດທີື່ບໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ ອັດຕາການເກີດລກໃນ
ຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນ 121 ຄົນ ຕໍ່ການເກີດ 1,000 ສົມທຽບກັບ 44 ຄົນຕໍ່ການເກີດ 1,000 ໃນຕົວເມອງ - ມີຄວາມ
ແຕກໂຕນກັນຫາຍ.
ໃນຂະນະທີື່ການຂ້າມຜ່ານຂອງປະຊາກອນກາລັງເກີດຂຶນ
ື້ , ໂຄງສ້າງທາງອາຍຸໄດ້ກໍ່ມີການປູ່ຽນແປງເຊັົ່ນກັນ. ດັົ່ງ
ນັື້ນ, ການກະຈາຍອາຍຸຂອງປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈຶງື່ ມີການປູ່ຽນແປງ ແລະ ຈະສບຕໍ່ປູ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ.
ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ "ເອື່ອຍອີງ" (0-14 ແລະ 65 ຂຶື້ນໄປ) ຫຸດລົງ 21% ໃນປີ 1995 ແລະ
2015, ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະຊາກອນອາຍຸ 15-64 ປີ (ເກນອາຍຸເຮັດວຽກ) ເພີື່ມຂຶື້ນໃນອັດຕາສ່ວນທີື່ຄ້າຍຄກັນ.
ນີໝ
ື້ າຍຄວາມວ່າ "ອັດຕາເກນອາຍຸເອື່ອຍອີງ" ແມ່ນຫຸດລົງ, ນີື້ເປັນທ່າແຮງອັນສາຄັນໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດ. ກາລັງແຮງງານເພີື່ມຂຶື້ນເປັນການສ້າງໂອກາດທາງດ້ານປະຊາກອນ ໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ເນື່ອງຈາກວ່າມີແຮງງານຫາຍໃນການສະໜັບສະໜນກຸ່ມຄົນເອື່ອຍອີງ ຊຶື່ງມີຈານວນໜ້ອຍ. ນີເື້ ປັນ
ໂອກາດໃນການສະສົມເພື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃຫ້ລັດຖະບານໃນການເກັບລາຍຮັບ ເພື່ອສະໜັບສະ
ໜນການບລິການຕ່າງໆ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ ໂອກາດທາງດ້ານປະຊາກອນນັນ
ື້ ບໍ່ສາມາດເກີດເອງໄດ້; ສາຄັນແມ່ນ
ຂຶື້ນກັບກາລັງແຮງງານຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມວ່າໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
ພຽງພຫບໍ່ ເພື່ອເຂົື້າສ່ການມີວຽກເຮັດງານທາ ແລະ ການມີວຽກທີື່ເໝາະສົມກັບແຮງງານທີື່ມີຢູ່.
ການແຈກຢາຍທາງດ້ານພມສັນຖານຂອງປະຊາກອນ ແມ່ນມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງຊ້າໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງແຂວງ
ໄດ້ເພີື່ມສ່ວນແບ່ງປະຊາກອນຂອງເຂົາເຈົື້າໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດຜ່ານມາ,

ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນແຂວງອື່ນພັດ

ສນເສຍສ່ວນແບ່ງທາງດ້ານປະຊາກອນ.
ເຫດຜົນຕົື້ນຕກເນື່ອງມາຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ.
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຂອງປະຊາກອນແຫ່ງຊາດເພີື່ມຂຶື້ນ ກຍ້ອນວ່າມີການຫັົ່ງໄຫຂອງປະຊາກອນ
ເຂົື້າມາຫາຍທີື່ສຸດ. ການສາຫວດປະຊາກອນໄລຍະປີ 1995 ແລະ 2015, ປະຊາກອນໃນຕົວເມອງຂອງ ສປປ ລາວ
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ເພີື່ມຂຶື້ນຈາກ 17% ຂອງຈານວນທັງໝົດ (780,000) ຫາ 33% (2.1 ລ້ານ). ອັດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມອງໃນຕົວ
ເມອງເພີື່ມຂຶື້ນສະເລ່ຍ 1.9 % ລະຫວ່າງປີ 2005 ແລະ 2015 ຊຶື່ງສງກວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະເທດ ແຕ່ຕໍ່າ
ກວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມອງຈາກປີ 1995 ເຖິງ 2005 ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 4.6% ຕໍ່ປີ. ອັດຕາການເຕີບໂຕ
ຂອງຕົວເມອງຊ້າລົງ, ແຕ່ວ່າສ່ວນແບ່ງຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມອງຄາດວ່າຈະເພີື່ມຂຶື້ນ. ປະຊາກອນໃນນະຄອນ
ຫວງວຽງຈັນຄາດວ່າຈະເພີື່ມຂຶື້ນຈາກ 844,000 ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 1.4 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2045 (ເພີື່ມຂຶື້ນສອງ
ສ່ວນສາມ). 50% ຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະກາຍເປັນຕົວເມອງ ໃນປີ 2030 ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ.
ຸ , ນະໂຍບາຍນີໄີື້ ດ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິງື່ ທ້າທາຍ ຂອງປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຄດັງົ່ ຕໄໍ່ ປນີ:ີື້
ສະຫບ


ຫຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ເມອງຕໍ່ກັບ ອັດຕາການເກີດ ແລະ ອັດຕາການຕາຍ
(ລວມທັງການຕາຍຂອງແມ່) ເພື່ອເລັົ່ງການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະຊາກອນໃຫ້ໄວຂຶື້ນ. ດັົ່ງນັື້ນຈຶງື່ ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກາໃນຫາຍຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ



ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິ ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ກັບບັນດາເມອງ ແລະ ແຂວງທີື່ມີການພັດທະນາຊັກ
ຊ້າເປັນພິເສດ
ປັບໂຕເຂົື້າກັບການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ ໂດຍການລວມເອົາຂໍ້ມນທາງດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນພັດ
ທະນາ, ລວມທັງແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສຶກສາທິການ, ແຜນຂອງແຂວງ
ແລະ ລວມທັງພັດທະນາແຜນການກາຍເປັນຕົວເມອງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ທີື່ບັນຈຸເອົາຂໍ້ມນທາງ
ດ້ານປະຊາກອນເຂົື້ານາ. ນອກຈາກນັື້ນ, ກຍັງຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງການສະໜອງຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້
ມນປະຊາກອນສາລັບການວາງແຜນຕ່າງໆ.



ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມເຊັົ່ນ: ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. ການຫຸດຜ່ອນການຈະເລີນພັນທີື່ສງໃນຊາວໜຸ່ມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດທີື່ສຸມໃສ່
ຊາວໜຸ່ມ, ລວມທັງຍຸດທະສາດເພື່ອຫຸດຜ່ອນການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການຖພາໃນຕອນອາຍຸ
ຍັງນ້ອຍ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນຊາວໜຸ່ມ, ລວມທັງການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ. ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນປັດໄຈລວມທີື່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເປົ້າໝາຍອື່ນໆ ແລະ ທັງເປັນປັດ
ໄຈສາຄັນທາງສັງຄົມທີື່ພົວພັນເຖິງສິດທິຂອງຕົນເອງ.
 ໂຄງປະກອບຂອງອາຍຸມີການປູ່ຽນແປງ ເຊັົ່ນ: ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກເພີື່ມຂຶື້ນ
ນີື້ ເປັນທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມທ້າທາຍໄປພ້ອມໆກັນ. ການບັນລຸ "ກາລະໂອກາດທາງດ້ານ
ປະຊາກອນ" ທີື່ມາຈາກອັດຕາສ່ວນຂອງກຸ່ມອາຍຸເອື່ອຍອີງຫຸດລົງ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງມີການຊຸກຍ້ໃຫ້ມີ
ການສຶກສາສາຍສາມັນ ແລະ ສາຍອາຊີວະສຶກສາຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຊາວໜຸ່ມເຂົື້າມາມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນກາລັງແຮງງານ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ປະຊາກອນຜ້ອາຍຸສງຢູ່
ສປປ ລາວ ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີື້, ດັົ່ງນັື້ນຈາເປັນຕ້ອງມີຍຸດທະສາດ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມທຸກ
ຍາກໃນກຸ່ມຜ້ອາຍຸສງ͘

ວິໄສທັດ ແລະ ເປາົ້ ໝາຍ ຂອງນະໂຍບາຍ
ຮອດປີ 2030, ປະຊາກອນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່າງສະເໝີພາບ ແລະ
ເປັນທາຫາຍຂຶື້ນ
ວິໄສທັດນີື້ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍ 10 ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍົງ ເລັົ່ງໃສ່ “ຫຸດ
ຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ” ເຊັົ່ນດຽວກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ
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ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັື້ງທີ VIII ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງທ້ອງຖິື່ນ, ຢູ່ພາຍໃນທ້ອງ
ຖິື່ນເອງ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າທີື່ອາໄສຢູ່ ສປປ ລາວ. 

ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາກອນຂ້າງເທິງ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸວິໄສທັດຂ້າງເທິງນັື້ນ

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ປະກອບມີ 9 ເປົ້າໝາຍ, ແຕ່ລະເປົ້າ
ໝາຍເຊື່ອມໂຍງກັບສອງ ຫ ຫາຍ "ຈຸດປະສົງ" ເຊິື່ງການົດວິທີການໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ. ຄະນະວິຊາການ
(TWG) ຈາກຫາຍຂະແໜງການໄດ້ຄັດເລອກເອົາເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາ
ກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະສະຖານະການຂອງປະຊາກອນ. ເພື່ອບັນລຸ
ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍນັື້ນ ໄດ້ມີການການົດຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການ ແລະ ປະກອບເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍ
ປະຊາກອນນີື້. ໃນກລະນີທີື່ບໍ່ສາມາດການົດຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການ ຄະນະວິຊາການ (TWG) ກໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶື້ນ
ມາສະເພາະ ແລະ ການົດພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້.
ແຕ່ລະອົງປະກອບໂຄງສ້າງຂອງ
ນະໂຍບາຍໄດ້ຖກຈັດລຽງໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່າງເປັນລະບົບ (ຂອບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ) ເພື່ອ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊື່ອມໂຍງກັນຈາກເປົ້າໝາຍຈົນເຖິງກິດຈະກາສະເພາະ (ເບິື່ງພາກທີ IV). ບັນດາຕົວຊີື້ວັດ
ແລະ ຄາດໝາຍໄດ້ການົດຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍເທົົ່ານັື້ນ. ສາລັບຕົວຊີື້ວັດ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ
ແມ່ນມີຢູ່ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ຫ ອາດຈະສ້າງຂຶື້ນເພື່ອນາໃຊ້ເຂົື້າໃນແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດປະຈາປີ ຫ ຫາຍ
ປີ.



ເປາົ້ ໝາຍ͗
1. ສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນກຸ່ມຄົນທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ
2. ເລັົ່ງລັດໃສ່ການຫຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກຕໍ່າກວ່າ 1 ປີ, ເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ໃນກຸ່ມ
ຄົນຜ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ.
3.

ໃຊ້ກາລະໂອກາດ “ທາງດ້ານປະຊາກອນ” ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສງສຸດ ສາ
ລັບທຸກກຸ່ມຄົນ ແລະ ຂົງເຂດຢູ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເປັນທາ.

4. ສົົ່ງເສີມໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດທີື່ດີສາລັບຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ທີື່ດ້ອຍ
ໂອກາດ, ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີື່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທາ.
5. ເພີື່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດສງສຸດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດສ່ຕົວເມອງ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ
ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງຫຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍໃຫ້ໜ້ອຍລົງ.
6. ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮັບມກັບບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມອາຍຸສງ ແລະ ສະໜັບສະໜນປະຊາກອນ
ອາຍຸສງ.
7. ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມນດ້ານປະຊາກອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
8. ການເຊື່ອມສານຂໍ້ມນດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ
ທ້ອງຖິື່ນ.
9.

ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນຂົງເຂດສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມອງ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນ
ແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ.
ຈຸດປະສົງ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ກິດຈະກາ ທີື່ຄາດວ່າຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍເຫົົ່ານີື້ແມ່ນໄດ້ການົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຊຶື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວຊີື້ວັດ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງເປົ້າໝາຍ.
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ັ
ຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ເນື່ອງຈາກວ່າ ນະໂຍບາຍທີື່ຜ່ານມາມີຈຸດຄ້າງຄາໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ດັົ່ງນັື້ນ
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີື່ຄົບຊຸດ. ເນື່ອງຈາກວ່າ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ
ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ເປັນນະໂຍບາຍທີື່ມີການປະກອບສ່ວນຈາກຫາກຫາຍຂະແໜງການ ແລະ
ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ແມ່ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງກະຊວງສະເພາະໃດໜຶື່ງ ໂດຍການນາໃຊ້ກົນໄກທີື່ມີຢູ່ ແລະ ບໍ່
ຈາເປັນຕ້ອງມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານ ຫ ສະຖາບັນໃດໜຶື່ງຂຶື້ນມາຕື່ມອີກ ນອກຈາກ "ຄະນະກາມະການປະສານງານ
ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ" (PPCC) ເພື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກາທີື່ບໍ່ນອນຢູ່ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ, ບັນດາ
ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ນາເອົານະໂຍບາຍນີື້ເຂົື້າໃນແຜນປະຈາປີ ຫ ຫາຍປີຂອງຕົນເອງ ແລະ ຂຶື້ນງົບປະມານ
ເພື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານດັົ່ງກ່າວ. ໃນກລະນີທງີື່ ົບປະມານບໍ່ພຽງພໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ້ອງໄດ້ສົມທົບກັບກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພື່ອປຶກສາຫາລຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂ
ແລະ ຈັດຫາງົບປະມານທີື່ຈາເປັນ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກາຕາມໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕໍ່ກັບ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030.


ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການ, ອົງການຂັນ
ື້ ສນກາງ, ທ້ອງຖິນ
ື່ ແລະ ຄຮ
່ ວ
່ ມພັດທະນາ ມີດງັົ່ ນີ:ື້ 




ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ລວມທັງເປັນກອງເລຂາໃຫ້ກັບຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. 









ບັນດາກະຊວງ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັງື້ ຂອງລັດ ເປັນຜ້ຈດ
ັ ຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕົື້ນຕ ແລະ ມີໜ້າທີື່
ຮັບຜິດຊອບໃນການດາເນີນກິດຈະກາ ແລະ ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີື່ການົດໄວ້ໃນແຜນວຽກຫາຍປີ (ຕາມ
ປກກະຕິແລ້ວ 2 ປີ). 
ອົງການປກຄອງຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມອງ ເປັນຄ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດວ່າຈະ
ໃຫ້ການສະໜັ ບ ສະໜ ນສາຍການຈັດຕັື້ງ ຂອງກະຊວງໃນການຈັ ດຕັ ື້ງ ປະຕິ ບັ ດກິດ ຈະກ າຕາມປ ກກະຕິ .
ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງອາດຈະໄດ້ສ້າງແຜນດາເນີນງານສະເພາະຂອງຕົນເອງຂຶື້ ນ ເພ ື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍ
ບາຍປະຊາກອນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກກົມແຜນການ;
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົນ
ື້ ຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກາ ຕາມແຜນ
ຫາຍປີ ແລະ ລາຍງານຫາ ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຫ ເປັນຜ້ຕາງໜ້າ
ຢູ່ໃນຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC);
ອົງການຈັດຕັງື້ ທີບ
ື່ ສ
ໍ່ ງັ ກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັງື້ ສາກົນ ໂດຍລວມແມ່ນເຮັດໜ້າທີື່ຮ່ວມມກັບ
ບັນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ຈະລາຍງານຕໍ່ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC)
ຊຶື່ງເປັນຕົວແທນໃນການລາຍງານໃນນາມກະຊວງ;
ການລາຍງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ
ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານ, ການລາຍ

ງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ໂດຍການສະໜັບສະໜນຈາກກອງເລຂາຈາກກົມແຜນການ. ຄະນະກາ
ມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຈະມີການປະຊຸມກັນປະຈາປີ ເພື່ອທົບທວນການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກາໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີຕໍ່ກິດຈະກາທີື່ຈະປະຕິບັດໃນປີຕໍ່ໄປ. ຄະນະກາມະການປະສານ
ງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຈະຂຽນບົດລາຍງານຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກາປະຈາປີ. ນອກນັື້ນ,
ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຍັງຈະກະກຽມບົດແນະນາໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງຕໍ່



book
book NPDP
NPDPLao.indd
Lao naw 17
naw naw �������.indd 15



ϳ



12/11/2020
9:23:41
AMAM
12/1/20
11:24

ກັບແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດໃໝ່ຂອງຂະແໜງການທີື່ຕ້ອງໄດ້ມີການແກ້ໄຂຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍຂອງຍຸດທະສາດປີ 20192030 ເນື່ອງຈາກແຜນຂອງຂະແໜງການສ່ວນຫາຍແມ່ນສິື້ນສຸດລົງໃນປີ 2020 ຫ 2025.
ການທົບທວນນະໂຍບາຍໄລຍະກາງຈະຈັດຂຶື້ນໃນປີ 2023 ແລະ ການທົບທວນຄັື້ງສຸດທ້າຍຈະໄດ້ຈັດຂຶື້ນໃນ
ປີ 2029.
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ພາກທີ I: ຄວາມເປັນມາ
1.
1.1

ພາກສະເໜີກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປະຊາກອນ

ນະໂຍບາຍປະຊາກອນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີຈດ
ຸ ປະສົງເພອ
ື່ ຫຍັງ
ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ແມ່ນການປະເມີນຕີລາຄາບັນຫາປະຊາກອນທີື່ປະເທດກາລັງປະເຊີນ ແລະ ວາງທິດ
ທາງທີື່ລັດຖະບານຈະດາເນີນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ໂດຍຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ. ອົງປະກອບດ້ານປະຊາກອນກາຍເປັນບັນຫາທີື່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂດ້ວຍນະໂຍບາຍ ຖ້າຫາກວ່າອົງປະ
ກອບດັົ່ງກ່າວມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດ ຫ ລະດັບການເປັນຢູ່ຂອງປະເທດ. ຢູ່ປະເທດທີື່ກາລັງ
ພັດທະນາ ອົງປະກອບຂອງປະຊາກອນອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການ
ພັດທະນາ ຫ ຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດ, ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງຈາເປັນຕ້ອງມີນະໂຍບາຍເພື່ອຮັບມກັບບັນຫາດັົ່ງກ່າວ.
ວິທີການສ້າງນະໂຍບາຍປະຊາກອນທີື່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານມາ
ແມ່ນແບບວິທີ
ການເຊື່ອມສານເຂົື້າຫາຍຂະແໜງການ.
ວິທີການດັົ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນຕົວແບບທີື່ເປັນທີື່ນິຍົມຂອງຫາຍປະ
ເທດ,

ສ່ວນໜຶື່ງແລ້ວແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງກັບຄາໝັື້ນສັນຍາຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ

ແລະ ການພັດທະນາ (ICPD) ປີ 1994, ຊຶື່ງໄດ້ເນັື້ນໃສ່ຄວາມຈາເປັນທີື່ຕ້ອງເຊື່ອມສານປັດໄຈປະຊາກອນເຂົື້າ
ໃນທຸກຮບແບບຂອງການວາງແຜນພັດທະນາ ເພື່ອສົົ່ງເສີມການຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ສະບັບທາອິດໃນປີ 1999, ແລະ ສະບັບທີສອງໃນ
ປີ 2006 ຊຶື່ງໄດ້ການເຊື່ອມສານເຂົື້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈະສບຕໍ່ດາເນີນວິທີ
ການດັົ່ງກ່າວເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030.
ຄຸນລັກສະນະຫັກຂອງນະໂຍບາຍປະຊາກອນທີື່ກວມເອົາຫາຍຂະແໜງການນີື້ ແມ່ນການດຶງເອົາບັນດາຍຸດ
ທະສາດຫັກໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ ຂອງນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ມາຈາກແຜນການທີື່ມີຢູ່ຂອງ
ຂະແໜງການເຊັົ່ນ: ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ
ແລະ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ໃນການລວມເອົາແຜນຂອງຫາຍຂະແໜງການມັນອາດຈະກວມ
ຫ ຊ້າຊ້ອນເອົາຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງຂະແໜງການທີື່ສ້າງຂຶື້ນມາແລ້ວ ນີື້ແມ່ນສິື່ງທ້າທາຍອັນໜຶື່ງ.
ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ສະດວກບາງດ້ານຄ: ເຮົາສາມາດນາໃຊ້ຂໍ້ມນ ແລະ ການວິໄຈທີື່ມີຢູ່ແລ້ວໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ
ແທນທີື່ຈະດາເນີນການວິໄຈໃໝ່; ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມ, ບາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການອາດ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການດັດປັບ ຫ ປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະກັບການເຊື່ອມສານເຂົື້າກັບນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ສາເຫດ
ໃນການດັດປັບ ຫ ປັບປຸງອາດຈະເກີດຂຶື້ນຍ້ອນມີຂໍ້ມນ ຫ ການຄົື້ນຄວ້າໃໝ່ ຫັງຈາກແຜນການຂອງຂະແໜງ
ການໄດ້ຖກສ້າງຂຶື້ນແລ້ວ ຫ ມີການພັດທະນາວິທີການໃໝ່ໆ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່ຽວພັນກັບປະຊາກອນທີື່ຢູ່
ໃນແຜນການຂອງຂະແໜງການ. ສະນັື້ນ, ການເຊື່ອມອົງປະກອບຂອງແຜນການຂອງຂະແໜງການເຂົື້າໃນນະ
ໂຍບາຍປະຊາກອນຖວ່າເປັນຂະບວນການທີື່ດີ ແລະ ສ້າງສັນ.
ນະໂຍບາຍປະຊາກອນປະກອບມີຫາຍຈຸດປະສົງ:
ເປັນຕົື້ນແມ່ນບົດສະຫຸບຫຍໍ້ທາງການກ່ຽວກັບປັດໄຈ
ແລະ ທ່າອ່ຽງດ້ານປະຊາກອນຂອງປະເທດ; ພ້ອມດຽວກັນນັື້ນ ນະໂຍບາຍຍັງສະໜອງຮບພາບອັນໂປູ່ງໄສກ່ຽວ
ກັບບາດກ້າວທີື່ລັດຖະບານຈະດາເນີນ

ເພື່ອແກ້ໄຂຂົງເຂດຕ່າງໆດ້ານປະຊາກອນທີື່ຕ້ອງການການເອົາໃຈໃສ່

ດ້ານນະໂຍບາຍ, ສະໜອງຂໍ້ມນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການປຸກລະດົມການຮ່ວມມພາຍໃນ ແລະ ຄ່
ຮ່ວມພັດທະນາ

ເພື່ອຈະຮັບປະກັນວ່າແຜນງານຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິ

ບັດນະໂຍບາຍປະຊາກອນ.
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ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ການຈັດສັນງົບປະມານຕ້ອງເນັນ
ື້ ໃສ່ຂົງເຂດທີື່ເປັນບລິມະສິດຫັກທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການ
ສະໜັບສະໜນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ.
1.2 ນະໂຍບາຍປະຊາກອນໃນໄລຍະຜ່ານມາຢູ່ ສປປ ລາວ
1.2.1 ນະໂຍບາຍປະຊາກອນປີ 1999.
ຫັງຈາກກອງປະຊຸມສາກົນ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນປີ 1994 ຢູ່ກຸງໄຄໂລ (Cairo),
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນປີ 1999.
ອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສປີ 1995, ລັດຖະບານສາມາດການົດໄດ້ບັນ
ຫາປະຊາກອນຈານວນໜຶື່ງທີື່ຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຜ່ານນະໂຍບາຍລວມມີ:
 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍັງສງຊຶື່ງສົົ່ງຜົນໃຫ້ມີອາຍຸຍນສະເລ່ຍທີື່ຕໍ່າພຽງແຕ່ 51 ປີ.
 ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR) ຍັງສງ ຄາດວ່າຢູ່ໃນລະດັບ 656 ຄົນ ຕໍ່ 100,000 ການເກີດມີຊີ
ວິດ.
 ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ (TFR) ແມ່ນ 5.6 ເດັກເກີດຕໍ່ແມ່ຍິງໜຶື່ງຄົນ.
 ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໂດຍລວມແມ່ນ 2.5% ຕໍ່ປີ.
 ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນສຸດທິແມ່ນ 76% ແລະ ອັດຕາການຮ້ໜັງສແມ່ນ 72.5%.
 ການແອອັດຂອງຕົວເມອງ

ແລະ

ການຫຸດລົງຂອງປະຊາກອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດກໍ່ຖວ່າເປັນບັນຫາປະຊາ

ກອນເຊັົ່ນດຽວກັນ.
ການວາງຍຸດທະສາດຂອງນະໂຍບາຍປີ 1999 ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຄົບຖ້ວນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີຄາດໝາຍ
ຫັກສະເພາະສາລັບການຈະເລີນພັນ, ແຕ່ຈານວນເດັກເກີດຕໍ່ແມ່ຍິງທີຕ
ື່ ້ອງການແມ່ນຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 2 ຫາ 4,
ເຫັນໄດ້ວ່າ ລະດັບການຈະເລີນພັນຈານວນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຫຸດລົງຫາຍສົມຄວນ. ບັນຫາຫັກທີື່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່
ແມ່ນການເກີດທີື່ສງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍຈຶື່ງເນັື້ນໃສ່
ຄວາມຈາເປັນທີື່ຕ້ອງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍລກຫ່າງແຫ່ງຊາດປີ 1995 ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການເວັື້ນໄລ
ຍະຫ່າງແຕ່ລະການເກີດຢູ່າງໜ້ອຍ 2-3 ປີ. ໃນການບັນລຸການເວັື້ນໄລຍະຫ່າງຂອງການເກີດຕ້ອງໄດ້ເພີື່ມຈາ
ນວນສນໃຫ້ການບລິການລກຫ່າງ, ການບລິການເຄື່ອນທີື່ ແລະ ອາສາສະໝັກສຸຂະພາບຂັື້ນບ້ານ ເພື່ອສະໜອງ
ວິທີຄຸມກາເນີດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການນາໃຊ້ວິທີຄຸມກາເນີດ (CPR) ເພີື່ມຂຶື້ນຈາກອັດຕາ 3% ໃນປີ 1994
ມາເປັນ 60-65% ໃນປີ 2020. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນະໂຍບາຍຍັງເນັື້ນໃສ່ການຂະຫຍາຍທາງເລອກຂອງວິທີ
ການຄຸມກາເນີດທີື່ມີຢູ່ ແລະ ເພີື່ມຈານວນພະນັກງານແພດ ໂດຍຊຸກຍ້ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ແລະ ພາກເອກະຊົນ.
ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນໃນນະໂຍບາຍປີ 1999 ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນບັນຫາຜົນກະທົບຂອງການ
ເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງຊົນນະບົດ-ຕົວເມອງ “ຄວາມແອອັດຂອງຕົວເມອງ ແລະ ການຫຸດລົງຂອງປະຊາກອນຢູ່
ເຂດຊົນນະບົດ”. ນະໂຍບາຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສົົ່ງເສີມຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງການແຈກຢາຍປະຊາກອນລະຫວ່າງ
ເຂດຕົວເມອງ ແລະ ຊົນນະບົດ” ໃຫ້ດີຂຶື້ນ. ຍຸດທະສາດຫັກເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງນີື້ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມປັບ
ປຸງການສຶກສາ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທາຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໂດຍຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນງານພັດທະນາຊົນນະ
ບົດ, ລວມທັງການສ້າງເຂດຊົນນະບົດເຊື່ອມສານບລິມະສິດ” (PRDA) ດັົ່ງທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 1996-2000.
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ນະໂຍບາຍປີ 1999 ໄດ້ນາເອົາແຜນດາເນີນງານທີື່ສາຄັນຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ
ການພັດທະນາ (ICPD) ທີື່ຈັດຂຶື້ນໃນປີ 1994. ໃນຂະນະທີື່ອັດຕາການຈະເລີນພັນແມ່ນສງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຫຸດ
ອັດຕາດັົ່ງກ່າວໃຫ້ໜ້ອຍລົງ, ແຕ່ວ່ານະໂຍບາຍແມ່ນເນັນ
ື້ ໃຫ້ບຸກຄົນຕັດສິນໃຈເອງກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງຄອບ
ຄົວ ໂດຍອີງຕາມເງື່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພວກເຂົາເອງ. ໃນນັື້ນມາດຕະການທີື່ໄດ້ນາສະເໜີ
ໃນນະໂຍບາຍເພື່ອຫຸດອັດຕາການຈະເລີນພັນ ແມ່ນມາດຕະການທາງອ້ອມທີື່ຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມ ແລະ ການບລິການສຸຂະພາບ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີບັນຫາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງຊົນນະບົດຕົວເມອງກຕາມ, ແຕ່ປະຊາກອນກໍ່ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຢູ່າງມີອິດສະລະພາບພາຍໃນປະເທດໄດ້.
ນະໂຍບາຍປີ 1999 ໄດ້ວາງຄາດໝາຍທາງດ້ານປະລິມານຈານວນໜຶື່ງສາລັບຂະແໜງການສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸພາຍໃນປີ 2000, 2010 ແລະ 2020. ຄາດໝາຍເຫົົ່ານີື້ແມ່ນ
ນາສະເໜີຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I.
1.2.2 ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2006
ນະໂຍບາຍປີ 2006 ປະກອບມີການທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ
ແຜນດາເນີນງານປີ 1999. ເຫັນໄດ້ວ່າອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ (TFR) ຫຸດລົງຈາກ 4.9 ໃນປີ 2000 ມາ
ເປັນ 4.5 ໃນປີ 2005. ເຖິງແມ່ນວ່າການຫຸດລົງນີື້ແມ່ນຜົນສາເລັດດ້ານບວກ, ແຕ່ຄວາມໄວຂອງການຫຸດລົງ
ແມ່ນຊ້າກວ່າທີື່ຄາດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍປີ 1999. ພ້ອມກັນນັື້ນ ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR) ໄດ້ຫຸດ
ລົງຊ້າກວ່າທີື່ຄາດໄວ້. ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ເດັກອ່ອນຫຸດລົງຕາມທີື່ຄາດໄວ້ ແຕ່ສັງເກດໄດ້
ວ່າຄາດໝາຍສາລັບປີ 2010 ແມ່ນສງເກີນໄປ ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງຍາກທີື່ຈະບັນລຸໄດ້. ການຮໜ
້ ັງສສາລັບແມ່ຍິງໄດ້ຮັບ
ການປັບປຸງແຕ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍໄດ້. ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນສຸດທິສາລັບເດັກຍິງສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ
ໃນລະດັບປະເທດ ແຕ່ຢູ່ໃນຫາຍແຂວງອັດຕາດັງົ່ ກ່າວແມ່ນຕໍ່າກວ່າຄາດໝາຍລະດັບປະເທດ. ການທົບທວນ
ຄນຍັງຊີື້ໃຫ້ເຫັນຂມ
ໍ້ ນ ແລະ ການຄົື້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ການ
ເຊື່ອມສານຂອງປະຊາກອນແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ໜ້ອຍກວ່າທີື່ຄາດໄວ້. ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍໃນລະດັບທ້ອງຖິື່ນແມ່ນຍັງບໍ່ເປັນໜ້າເພິື່ງພໃຈ.
ບາງປັດໄຈທີື່ສົົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຄບໜ້າຊ້າກວ່າທີື່ຄາດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ

ແລະ

ການພັດທະນາ ລວມມີ: ຄວາມເຊື່ອຖ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີແບບດັງົ່ ເດີມຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້
ການປະຕິບັດທີື່ເປັນອັນຕະລາຍສບຕໍ່; ການປກຄຸມຂອງການບລິການສຸຂະພາບທີື່ບໍ່ທົົ່ວເຖິງ; ຄວາມເຂົື້າໃຈ
ຂອງພໍ່ແມ່ຕໍ່ກັບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍຍັງຢໃູ່ ນລະດັບຕໍ່າ; ການຈັດຕັື້ງກິດຈະ
ກາຂະບວນການເພື່ອລຶບລ້າງການບໍ່ຮ້ໜັງສແມ່ນບໍ່ເປັນປກກະຕິ ແລະ ຂາດຈຸດສຸມ ຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ພະນັກງານ; ຂາດພະນັກງານວິຊາການເພື່ອດາເນີນການວິໄຈດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ; ການເຜີຍ
ແຜ່ນະໂຍບາຍຍັງບໍ່ທົົ່ວເຖິງ; ຂາດງົບປະມານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ.
ບັນຫາປະຊາກອນທີື່ໄດ້ການົດໃນນະໂຍບາຍປີ 2006 ແມ່ນລວມເອົາທຸກບັນຫາທີື່ໄດ້ມີຢູ່ໃນນະໂຍບາຍປີ
1999 ແຕ່ມີການປັບປຸງກ່ຽວກັບຈຸດສຸມ ແລະ ມີການຕື່ມບາງບັນຫາທີື່ມີຄວາມສາຄັນເຊິື່ງລວມມີ: (1) ການ
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ເຄື່ອນຍ້າຍສາກົນ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ; (2) ການເບິື່ງແຍງຜ້ອາຍຸສງ ແລະ ຜ້ດ້ອຍໂອກາດ; (3) HIV/AIDS;
(4) ຜົນກະທົບຂອງປະຊາກອນຕໍ່ກັບສິື່ງແວດລ້ອມ. ຈຸດປະສົງ ແມ່ນໄດ້ຖກສ້າງຂຶື້ນມາເພື່ອແກ້ໄຂຂົງເຂດທີື່
ເພີື່ມຕື່ມ ລວມທັງບັນຫາທີື່ສບຕໍ່ມາຈາກນະໂຍບາຍປີ 1999, ດັົ່ງນັື້ນນະໂຍບາຍຈຶື່ງປະກອບມີທັງໝົດ 9 ຈຸດ
ປະສົງ.
ຍຸດທະສາດທີື່ສ້າງຂຶື້ນມາເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງເຫົົ່ານີື້ ແມ່ນອີງໃສ່ຍຸດທະສາດໃນນະໂຍບາຍປີ 1999 ເປັນ
ຫັກ ແຕ່ກໍ່ໄດ້ມີການເພີື່ມຕື່ມບາງຍຸດທະສາດທີື່ສາຄັນ. ຕົວຢູ່າງ, ຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ ແລະ ໂພຊະນາການ
ຂອງເດັກ ແມ່ນຖກເພີື່ມເຂົື້າໃສ່ເປັນປັດໄຈທີື່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ຫຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງ
ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກ. ນະໂຍບາຍຍັງໄດ້ເນັື້ນໃສ່ການເບິື່ງແຍງກ່ອນເກີດ, ໃນລະຫວ່າງການເກີດ ແລະ ຫັງການ
ເກີດ. ໄດ້ມີການສົົ່ງເສີມການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການລ້ຽງລກດ້ວຍນົມແມ່. ນະໂຍບາຍປີ 2006 ໄດ້
ເນັື້ນໃສ່ຂະໜາດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ໂດຍສະເພາະຄວາມຕ້ອງການໃນການເຊື່ອມວິຊາ
ເພດສຶກສາ ເຂົື້າໃນການສຶກສາລະບົບສາມັນ ແລະ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ພ້ອມດ້ວຍສົົ່ງເສີມແນວ
ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສິດທິດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ. ການສະໜອງຂໍ້ມນສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (RH) ໃຫ້ແກ່
ຊາວໜຸ່ມກໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ພ້ອມສົົ່ງເສີມການແຕ່ງງານຊ້າ ແລະ ການລຶບລ້າງ ການແຕ່ງງານແບບຖກ
ບັງຄັບ. ໃນຂົງເຂດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຈຸດສຸມໃໝ່ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ການໂຄສະນາເພື່ອສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະ
ຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສົົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜຊ
້ າຍ. ນອກນັື້ນ, ຍັງເນັື້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການເພື່ອຮັບ
ປະກັນວ່າ ເດັກຍິງຈາກກຸ່ມຊົນເຜົົ່າໄດ້ຮັບໂອກາດທີື່ຄກັນກັບເດັກຊາຍໃນການບັນລຸການສຶກສາຂັື້ນພື້ນຖານ.
ສາລັບຈຸດປະສົງໃໝ່ທີື່ໄດ້ສະເໜີໃນປີ 2006, ໄດ້ມີການການົດຫາກຫາຍມາດຕະການ. ໃນຂົງເຂດປະຊາ
ກອນຜອ
້ າຍຸສງ, ມາດຕະການແມ່ນມີຈຸດປະສົງຫັກເພື່ອສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄອບຄົວ, NGOs ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາ
ກົນປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜອ
້ າຍຸສງ

ໂດຍການຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພວກເຂົາເຈົື້າໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນ.

ປັບປຸງໂອກາດໃຫ້ຜອ
້ າຍຸສງສາມາດສບຕໍ່ເຮັດວຽກ ໂດຍການຫຸດຜ່ອນການຈາແນກໃນຕະຫາດແຮງງານ ແລະ
ສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຜອ
້ າຍຸສງ. ຕໍ່ກັບບັນຫາປະຊາກອນທີື່ພິການ, ນະໂຍບາຍແມ່ນແນ
ໃສ່ປັບປຸງໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພວກເຂົາເຈົື້າ, ພ້ອມທັງການມີວຽກເຮັດງານ
ທາ ຫໂຄງການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົື້າ. ນອກນັື້ນ, ນະໂຍບາຍຍັງເນັື້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການໃນການປັບປຸງ
ການເກັບກາຂໍ້ມນ ແລະ ການຄົື້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜ້ດ້ອຍໂອກາດ.
ວິທີການເພື່ອຮັບມກັບ HIV/AIDS ແມ່ນເນັື້ນໃສ່ຄວາມຈາເປັນໃນການສະໜອງຂໍ້ມນ ແລະ ການບລິ
ການເພື່ອປ້ອງກັນ HIV/AIDS ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສາພັນ (ພຕພ), ສົົ່ງເສີມການມີເພດສາພັນທີື່
ປອດໄພ ແລະ ສົົ່ງເສີມການເບິື່ງແຍງ ແລະ ສະໜັບສະໜນຜ້ທີື່ຕິດເຊື້ອ HIV ແລະ ຜ້ທີື່ເປັນໂລກ AIDS. ໃນ
ດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ, ເປົ້າໝາຍຫັກແມ່ນການເຊື່ອມປັດໄຈປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນງານທີື່ກ່ຽວກັບການພັດທະ
ນາຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍນຍົງ.
ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍປີ 1999, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາປີ 2006
ໄດ້ການົດຄາດໝາຍທາງດ້ານປະລິມານຈານວນໜຶື່ງເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ພາຍໃນປີ 2010, 2015 ແລະ 2020. ຕາ
ຕະລາງ 1 ສົບທຽບຄາດໝາຍປີ 2015 ກັບລະດັບຕົວຈິງທີື່ບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2015. ຈະສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ 5 ໃນ
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8 ຄາດໝາຍແມ່ນບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ (ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ ລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ 5 ປີ, ອັດຕາສ່ວນການຕາຍ
ຂອງແມ່, ການຮ້ໜັງສຂອງຜ້ໃຫຍ່ ແລະ ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນສຸດທິໃນຊັື້ນມັດທະຍົມຂອງເດັກຍິງ), ໃນຂະນະ
ທີື່ 3 ຄາດໝາຍແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ (ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ, ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນສຸດທິໃນຊັື້ນປະຖົມ
ຂອງເດັກຍິງ ແລະ ອັດຕາການຕິດເຊື້ອຂອງ HIV ຕໍ່າກວ່າ 1%). ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫາຍອັນບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດ
ໝາຍໄດ້, ແຕ່ເປົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຄບໜ້າໃນລະດັບໜຶື່ງ. ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງລະດັບ
ຄາດໝາຍ ແລະ ອັດຕາຕົວຈິງທີື່ບັນລຸໄດ້ (ປີ 2015) ແມ່ນເຫັນໄດ້ຢູ່າງຈະແຈ້ງຢູ່ໃນການຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າ
ກວ່າ 1 ປີ ແລະ ເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ (-27 ແລະ -56 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຕາມລາດັບ). ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່
ແມ່ນຫຸດລົງພຽງແຕ່ 11% ຂອງຄາດໝາຍປີ 2015 ແລະ ອັດຕາການຮ້ໜັງສຂອງແມ່ຍິງກໍ່ຫຸດລົງ 8%. ຄາດ
ໝາຍສາລັບ HIV/AIDS ແມ່ນເພື່ອສບຕໍ່ຮັກສາໃຫ້ອັດຕາຂອງກຸ່ມຜ້ໃຫຍ່ຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າ 1% ຊຶງື່
ສາມາດບັນລຸໄດ້.
ການປະເມີນຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ
ໂດຍສະເພາະຈຸດປະສົງທີື່ບໍ່ໄດ້ວາງຄາດໝາຍທາງດ້ານປະລິມານ
ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮ້ໄດ້ແນ່ນອນວ່າຜົນສາເລັດທີື່ໄດ້ຮັບແມ່ນມີຜົນມາຈາກນະໂຍບາຍ
ຫາຍ ຫ ໜ້ອຍຂະໜາດໃດ. ແຕ່ວ່າໃນກລະນີຂອງຜອ
້ າຍຸສງ ໄດ້ມີການສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດສາລັບຜອ
້ າຍຸ
ສງຂຶື້ນໃນປີ 2005. ການປະເມີນຜົນຄວາມຄບໜ້າຂົງເຂດເຫົົ່ານີື້ແມ່ນຖກຈາກັດເນື່ອງຈາກຂໍ້ມນ ຫ ການ ຄົື້ນ
ຄວ້າທາງດ້ານຄຸນນະພາບແມ່ນມີຈາກັດ.
ເນື່ອງຈາກບໍ່ມີການປະເມີນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະ
ນາປີ 2006 ຢູ່າງເຕັມຮບແບບ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຈຶື່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການການົດເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶື່ງສາມາດ
ຫ ບໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍສະເພາະໃດໜຶື່ງໄດ້. ແຕ່ມີຄາແນະນາວ່າ ປັດໄຈທາງດ້ານການຈັດຕັື້ງອາດມີບົດ
ບາດສາຄັນ. ຕົວຢູ່າງ, ມີການປູ່ຽນແປງພາກສ່ວນປະສານງານໃນລະຫວ່າງຊ່ວງໄລຍະຂອງນະໂຍບາຍນີື້ ຊຶື່ງສົົ່ງ
ຜົນໃຫ້ແຜນດາເນີນງານລະອຽດສາລັບໄລຍະປີ 2006-2010 ບໍ່ໄດ້ຖກສ້າງຂຶື້ນ, ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງບໍ່ສາມາດຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບດ
ັ ໄດ້.

ບໍ່ໄດ້ມີການຄາດຄະເນງົບປະມານສາລັບບາງມາດຕະການທີື່ຕ້ອງໄດ້ດາເນີນໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງນະ

ໂຍບາຍ, ສະນັື້ນ, ຈຶື່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດຕາມການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ລາຍຈ່າຍ. ນອກນັື້ນ,
ນະໂຍບາຍຍັງມີທິດທາງໃນການສ້າງ “ຄະນະກາມະການດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ” ຊຶື່ງໄດ້ຖກ
ສ້າງຕັື້ງຂຶນ
ື້ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຈົນຮອດປີ 2009. ການທີື່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ ປີ 2006 ບໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່າງເຕັມສ່ວນນັື້ນ ອາດມາຈາກປັດໄຈທາງດ້ານການບລິຫານ
ຄຸ້ມຄອງເປັນສາເຫດຫັກ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍ ປີ 2019-2030 ຈະລວມເອົາຍຸດທະສາດການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີື່
ເຂັື້ມແຂງ, ລວມທັງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຢູ່າງເປັນປກກະຕິ ແລະ ຊັດເຈນ.
1.3

ຂະບວນການໃນການສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030
ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ປີ 2006 ມາເປັນ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ
2019-2030 ແມ່ນລິເລີື່ມໃນຕົື້ນປີ 2017 ໂດຍກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ເນື່ອງ
ຈາກວ່າສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແລະ

ລວມທັງໂຄງສ້າງຂອງປະຊາກອນເຫັນວ່າມີການ

ປູ່ຽນແປງຢູ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ; ມີຫາຍບັນຫາພົື້ນເດັົ່ນທີື່ນະໂຍບາຍ ປີ 2006 ບໍ່ໄດ້ກວມເອົາ. ນອກຈາກນັື້ນ
ສະພາບການພັດທະນາຂອງສາກົນກໄດ້ມີເປົ້າໝາຍໃໝ່ຂອງການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປົ້າໝາຍການ
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ພັດທະນາແບບຍນຍົງ 2030 ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ ຫັງປີ 2014.
ດັົ່ງນັື້ນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈຶື່ງໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍປີ
2006 ໂດຍໄດ້ມີການແຕ່ງຕັື້ງ 11 ພາກສ່ວນ ເພື່ອສະໜັບສະໜນຂະບວນການປັບປຸງນະໂຍບາຍ. ທ່ານລັດ
ຖະມົນຕີ ຈຶື່ງໄດ້ອອກຂໍ້ຕກ
ົ ລົງແຕ່ງຕັື້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບອອກເປັນ 3 ລະດັບຄ: ຄະນະຊີື້ນາ, ຄະນະວິຊາການ
ແລະ ກອງເລຂາ. ພາຍຫັງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັື້ງແລ້ວ ແຕ່ລະຄະນະທີື່ຖກມອບໝາຍກໄດ້ພ້ອມກັນຄົື້ນຄ້ວາຮ່າງ
ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສາລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໂດຍຖເອົາກົມ
ແຜນການເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ.
ໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສາລັບປະຊາກອນ (UNFPA)
ນອກຈາກການຊ່ວຍເຫອທາງດ້ານງົບປະມານແລ້ວ
ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜນທາງດ້ານວິຊາການໂດຍຜ່ານທີື່
ປຶກສາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ຄະນະວິຊາການໄດ້ມີການປະຊຸມປຶກສາຫາລຫາຍລະດັບກັບຂະແໜງການ,

ທ້ອງຖິື່ນ

ແລະ

ຄ່ຮ່ວມ

ພັດທະນາຫາຍຄັື້ງ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເນື້ອໃນ ແລະ ການປະກອບຂໍ້ມນເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍ
ສະບັບນີື້ ພ້ອມທັງມີການທົບທວນຄວາມຄບໜ້າເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍສະບັບນີື້ ຄະນະ
ວິຊາການໄດ້ເຫັນດີນາໃຊ້ວິທີການທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫາຍຂະແໜງການ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບສອງນະໂຍບາຍ
ກ່ອນໜ້ານີື້ ແຕ່ຈະລົງເລິກເນັື້ນໜັກໃສ່ການນາເອົາບັນດາອົງປະກອບສາຄັນຂອງແຜນຂອງຂະແໜງການ ເຂົື້າ
ໃສ່ໃນນະໂຍບາຍ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາຄັນ ແລະ ຈາເປັນ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນການພັດທະນາ, ກອບ
ວຽກ ແລະ ຫັກການໃນການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີື້ແມ່ນເຫດຜົນທີື່ໄດ້ສັງລວມເອົາບັນດາຂໍ້ມນ
ປະກອບເຂົື້າໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍລະອຽດຂອງ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ
ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງນີື້ສາເລັດສົມບນ, ກອງເລຂາ ແລະ ທີື່ປຶກສາດ້ານວິຊາ
ການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ປຶກສາຫາລກັບບັນດາຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລ
ກັບບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ.
ຄະນະວິຊາການຍັງໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມນໃຫ້ແກ່ທີື່ປຶກສາດ້ານວິຊາການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ເປັນຂໍ້
ມນຢັົ້ງຢືນ ແລະ ໜັກແໜ້ນໃນການຄັດເລອກບັນຫາຂອງປະຊາກອນທີື່ນາມາແກ້ໄຂໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ເພື່ອໃຫ້ມີເນື້ອໃນທີື່ສົມບນ.

2.



ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ

ການປູ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນແມ່ນບໍ່ໄດ້ເກີດຂຶື້ນມາເອງ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່າງໜັກຈາກສະພາບຂອງ

ການພັດທະນາ ແລະ ທ່າອ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ຂັື້ນຕອນຫັກ
ຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ ໂດຍທົົ່ວໄປແມ່ນຕິດພັນກັບລະດັບຂອງລາຍຮັບຕໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ມາດຕະ
ຖານຂອງການພັດທະນາສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ
ສາມາດຊຸກຍ້ການຂ້າມຜ່ານດ້ານການຕາຍ ແລະ ການຈະເລີນພັນຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຕີບໂຕດັົ່ງກ່າວ
ຖກແຈກຢາຍຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນ. 
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2.1

ທ່າອ່ຽງຂອງການເຕີບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບປານກາງຕໍ່າ ເຊິື່ງມີລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕໍ່ຫົວຄົນ (ວິທີການ Atlas)
ແມ່ນ 2,150 ໂດລາສະຫະລັດ ໃນປີ 2016.1ລາຍຮັບດັົ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນລະດັບກ່ອນໜ້າ
ປະເທດກາປເຈຍ ແລະ ປະເທດມຽນມ້າ ແລະ ມີລະດັບໃກ້ຄຽງກັບ ປະເທດຫວຽດນາມ; ແຕ່ວ່າລາຍຮັບຕໍ່ຫົວ
ຄົນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຕໍ່າກວ່າປະເທດໄທຫາຍ (ຮບສະແດງ 1).
ໍ່ ວ
ົ ຄົນຢອ
ູ່ າຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປີ 2016
ຮບສະແດງ 1: ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕຫ
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ຕົວຊີື້ວັດຫັກຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ADB, ປີ 2017 (ຕາຕະລາງ 2.3)
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການເຕີບໂຕຢູ່າງໄວວາຕັື້ງແຕ່ໄລຍະຕົື້ນຂອງຊຸມປີ 1990, ເຊິື່ງການ
ເຕີບໂຕຂອງ GDP ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 7.7% ຕໍ່ປີໃນ 5 ປີກ່ອນ ແລະ 8.0% ໃນໄລຍະຊ່ວງເວລາ 5 ປີຜ່ານ
ມາ (ADB, 2017). ນີື້ແມ່ນຖວ່າຢູ່ໃນລະດັບດີທຽບກັບປະເທດອື່ນໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ແຕ່
ວ່າ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນແມ່ນເພີື່ມຂຶື້ນໃນຈັງຫວະທີື່ຂ້ອນຂ້າງຊ້າ ເນື່ອງມາຈາກອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ
ທີື່ສງກວ່າປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນ (ຮບສະແດງ 31). ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕໍ່ຫົວຄົນຕັື້ງແຕ່ປີ 2000
ແມ່ນພຽງພໃນການຮັບປະກັນການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນໃນຈັງຫວະທີື່ໜ້າເພິື່ງພໃຈ.
ຕົວຊີື້ວັດໜຶື່ງແມ່ນການຫຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທຸກຍາກ.

ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນທີື່ຢູ່

ກ້ອງເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດໄດ້ຫຸດລົງຈາກ 39% ໃນປີ 1997 ມາເປັນ 23.2% ໃນປີ 2012. ເຊັົ່ນ
ດຽວກັນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ຢູ່ກ້ອງເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກສາກົນ ($1.90 ຕໍ່ຫົວຄົນຕໍ່ມື້) ໄດ້ຫຸດລົງ
ຈາກ 41% ໃນປີ 1997 ມາເປັນ 22.7% ໃນປີ 2012. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຜົນສາເລັດດັົ່ງກ່າວ, ບາງແຂວງຍັງ
ມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກສງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງປະເທດຊຶື່ງລວມມີແຂວງເຊກອງ (42.7 ສ່ວນຮ້ອຍ), ບໍ່

1

ຕົວຊີື້ວັດການພັດທະນາຂອງອົງການທະນາຄານໂລກ. ເຂົື້າເບິື່ງໄດ້: wdi.worldbank.org/table/WV.1 on 13/11/2017.
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ແກ້ວ (44.4 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ແຂວງຫົວພັນ (39.2 ສ່ວນຮ້ອຍ).2ຍັງເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນ
ນະບົດ (29 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແມ່ນສງກວ່າຢູ່ເຂດຕົວເມອງຫາຍ (10 ສ່ວນຮ້ອຍ). ສປປ ລາວ ຍັງເປັນກລະນີທີື່ພິ
ເສດຢໃູ່ ນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ມີວຽກເຮັດແຕ່ຢູ່ກ້ອງເສັື້ນ
ຄວາມທຸກຍາກສາກົນ. ດັົ່ງທີື່ສະແດງຢູ່ຮບສະແດງ 3, ອັດຕາສ່ວນດັົ່ງກ່າວແມ່ນ 46% ຢູ່ ສປປ ລາວ ທຽບກັບ
20.3% ຢູ່ປະເທດກາປເຈຍ ແລະ 10.5% ຢູ່ປະເທດອິນໂດນີເຊຍ.
ຮບສະແດງ 2: ການເພີມ
ື່ ຂຶນ
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ຕົວຊີື້ວັດຫັກຂອງ ADB ປີ 2017
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ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (2016)
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ຮບສະແດງ 3: ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ແລະ ປະຊາກອນເຮັດວຽກທີຢ
ື່ ກ
ູ່ ອງເສັນ
ື້ ຄວາມທຸກຍາກສາກົນ
ູ່ າຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
(IPL), ປີ 2016, ສາລັບບາງປະເທດຢອ
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ຕົວຊີື້ວັດຫັກຂອງ ADB ປີ 2017 ຕາຕະລາງ 2.1


ຄາອະທິບາຍທີື່ເປັນໄປໄດ້ ສາລັບອັດຕາທີື່ສງຫາຍຂອງຜ້ເຮັດວຽກທີື່ທຸກຍາກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ອາດເນື່ອງມາ
ຈາກອັດຕາສ່ວນຂອງກາລັງແຮງງານແມ່ນຢູ່ໃນຂະແໜງກະສິກາທີື່ມີປະສິດຕິພາບຕໍ່າ. ຈາກຮບສະແດງ 4 ສາ
ມາດເຫັນໄດ້ວ່າໃນປີ 2015 ຂະແໜງກະສິກາກວມ 19.5% GDP ໃນນີື້ 65.2% ຂອງກາລັງແຮງງານແມ່ນຢູ່
ຂະແໜງກະສິກາ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກາກວມ 32.5% GDP ໃນນີື້ 11.4% ຂອງກາລັງແຮງງານ. ການບລິ
ການແມ່ນຂະແໜງການທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດ, ກວມ 48% ຂອງ GDP ແລະ 23.4% ຂອງກາລັງແຮງງານ. ມນຄ່າ
ເພີື່ມຂອງແຮງງານຢູ່ຂະແໜງກະສິກາແມ່ນຕໍ່າກວ່າຢູ່ຂະແໜງການອື່ນຫາຍ.
ຮບສະແດງ 4: ອັດຕາສ່ວນຂອງ GDP ແລະ ກາລັງແຮງງານ ແບ່ງຕາມຂະແໜງການທາງເສດຖະກິດ, ປີ
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ADB (2017)
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ສິື່ງທ້າທາຍຫັກສາລັບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນການຫັນປູ່ຽນທາງດ້ານໂຄງສ້າງຈາກເສດຖະກິດທີື່
ຂະແໜງກະສິກາທີື່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່າເປັນຫັກ ແລະ ການສົົ່ງອອກຊັບພະຍາກອນ ໃຫ້ກາຍມາເປັນເສດຖະກິດ
ທີື່ຫາກຫາຍ ເນັື້ນໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າທີື່ມີມນຄ່າເພີື່ມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເພີື່ມຂຶື້ນໃຫ້ກັບກາລັງແຮງງານ.
ການຫັນປູ່ຽນນີື້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາໃຫ້ຂະແໜງກະສິກາມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ສບຕໍ່ພັດທະນາ
ຂະແໜງບລິການ ໂດຍສະເພາະການທ່ອງທ່ຽວ.
2.2

ການພັດທະນາສັງຄົມ
ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ (HDI) ແມ່ນການສັງລວມທີື່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບລະດັບການພັດທະນາ
ມະນຸດເຊິື່ງລວມມີດ້ານການສຶກສາ, ອາຍຸຍນສະເລ່ຍ ແລະ ລາຍຮັບແທນທີື່ຈະເປັນລາຍຮັບທາງການເງິນພຽງ
ຢູ່າງດຽວ. ດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂຶື້ນຢູ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕັື້ງແຕ່ປີ 1990
(ຮບສະແດງ 34) ແລະ ການຈັດລາດັບໃນລະດັບສາກົນກໍ່ໄດ້ຫຍັບຂຶື້ນມາຕື່ມ 5 ອັນດັບ ໃນລະຫວ່າງປີ 2010
ຫາ 2015 (UNDP, 2016). ລາດັບດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນ
ປະເພດການພັດທະນາມະນຸດລະດັບປານກາງ, ເຊິື່ງຍັງລວມມີ ປະເທດກາປເຈຍ ແລະ ປະເທດ ມຽນມ້າ ຢູ່ໃນ
ກຸ່ມດຽວກັນ. ອີງໃສ່ອັດຕາຄວາມຄບໜ້າຂອງດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດໃນປະຈຸບັນ, ສະຖານະພາບຂອງ
ສປປ ລາວ ປູ່ຽນເປັນ “ການພັດທະນາມະນຸດລະດັບສງ” ໃນປີ 2026.
ໃນປະຈຸບັນນີື້ຕົວຊີວ
ື້ ັດຂອງລະດັບການສຶກສາທີື່ຕໍ່າໂດຍສະເພາະສາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຍັງເປັນຕົວ
ຖ່ວງດຶງການພັດທະນາມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນທົົ່ວປະເທດອັດຕາ 9.2% ຂອງຜຊ
້ າຍ ແລະ 17.6% ຂອງ
ແມ່ຍິງທີມ
ື່ ີອາຍຸ 6 ປີຂຶື້ນໄປບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຢູ່ບາງແຂວງ ເຊັົ່ນ: ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງຫລວງນ້າທາ,
ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ຫາຍກວ່າ 30% ຂອງແມ່ຍິງບໍ່ມີການສຶກສາ. ເພື່ອບັນລຸສະຖານະພາບ
“ການພັດທະນາມະນຸດລະດັບສງ”, ປີຮຽນສະເລ່ຍຕ້ອງເພີື່ມຂຶື້ນມາເປັນຢູ່າງໜ້ອຍ 8.1 ປີຈາກ 5.2 ປີໃນປີ
2016

ນີແ
ື້ ມ່ນອີງໃສ່ສົມມຸດຖານທີື່ວ່າອົງປະກອບອື່ນໆຂອງດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບ

ປຸງ. ໃນລະດັບແຂວງ, ການບັນລຸການສຶກສາທີື່ຕໍ່າໃນກຸ່ມແມ່ຍິງແມ່ນພົວພັນຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບອັດຕາການຕາຍ
ຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ. ການບໍ່ຮ້ໜັງສກໍ່ມີຜົນກະທົບຄ້າຍຄກັນ. ການຮ້ໜັງສຢູ່
ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຜົື້ງສາລີ ມີພຽງແຕ່ 55% ແລະ 54% ຂອງແມ່ຍິງຕາມລາດັບ.
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ຮບສະແດງ 5: ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ, ປີ 1990-2015, ບັນດາປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ:ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດ, UNDP (2016).


ສາລັບຜທ
້ ີື່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ, ອັດຕາການສາເລັດຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາແມ່ນຍັງຕໍ່າ. ມີພຽງແຕ່
73% ສາເລັດການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ ແລະ 35% ຂອງກຸ່ມອາຍຸທີື່ກ່ຽວຂ້ອງສາເລັດການສຶກສາຊັື້ນມັດທະຍົມ
ຕອນຕົື້ນ. ທຽບກັບປະເທດຫວຽດນາມ, ອັດຕາດັົ່ງກ່າວແມ່ນ 96% ແລະ 81%, ຕາມລາດັບ3.ໃນລະດັບຊັື້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍມີພຽງ 29% ຂອງຜ້ຊາຍ ແລະ 25% ຂອງແມ່ຍິງສາເລັດການສຶກສາໃນລະດັບດັົ່ງກ່າວ,
ທຽບກັບລະດັບສະເລ່ຍຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ສາລັບທັງ 2 ເພດແມ່ນ 40%.
ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນທຸກຂົງເຂດແມ່ນກີດຂວາງການພັດທະນາ. ດັດຊະນີການພັດທະ
ນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) ແລະ ດັດຊະນີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ (GII) ແມ່ນ 2 ຊີື້ວັດຫັກ
ວັດແທກຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. GDI ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 0.924 ໃນປີ 2015, ຊີື້ໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດ ສາລັບແມ່ຍິງແມ່ນຕໍ່າກວ່າຜ້ຊາຍ ແລະ ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ກັບການພັດທະນາໂດຍລວມ 4 ສາລັບການປຽບທຽບລະຫວ່າງປະເທດ, ຄວາມບໍ່ສະ
ເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນລາດັບທີື່ສອງຕໍ່າສຸດຂອງທັງ 5 ກຸ່ມທີື່ມີຄວາມສະເໝີພາບ
ໃນລະດັບປານກາງຫາຕໍ່າສຸດ. ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມທີື່ຮ້າຍແຮງທີື່ສຸດ ແຕ່ຍັງຢູ່ໄກຈາກປະເທດທີື່ມີການ
ພັດທະນາມະນຸດລະດັບສງ ແລະ ສງຫາຍ. ຄວາມບໍ່ສົມດຸນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນຢູ່ໃນ
ດັດສະນີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ (GII), ເຊິື່ງແມ່ນ 0.468 ໃນປີ 2015. ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນ
ອອກສ່ຽງໃຕ້ ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດອັນດັບສອງທີື່ບໍ່ເທົົ່າທຽມທີື່ສຸດ ຮອງຈາກປະເທດກາປເຈຍ. ກົງກັນຂ້າມ
ຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍແມ່ນຕໍ່າກວ່າຢູ່ປະເທດໄທ, ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍ
ແລະ

ຕໍ່າທີື່ສຸດຢູ່ປະເທດສິງກະໂປ.

ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນແບ່ງຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງສງ

ເຖິງ



ສະຖາບັນສະຖິຕິ UNESCO (2018).
ຄະແນນ 1 ແມ່ນບໍ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍໃນການພັດທະນາມະນຸດ
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27.5%, ຈານວນແມ່ຍິງໃນຕາແໜ່ງການນາ ແລະ ຕາແໜ່ງຜ້ບລິຫານແມ່ນຍັງຕໍ່າປະມານ 5% ແລະ ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ມີພຽງແຕ່ 1.7% ທີື່ເປັນນາຍບ້ານເພດຍິງໃນປີ 2015.
2.3

ໍ່ ບ
ັ ປະຊາກອນ
ຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕກ
ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄວວາ ແລະ ມາພ້ອມ
ກັບການປັບປຸງທີື່ເນັນ
ື້ ໜັກໃນດ້ານການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຕ່ວ່າການແຈກຢາຍ
ຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຕີບໂຕລະຫວ່າງພາກ ແລະ ກຸ່ມທາງສັງຄົມແມ່ນບໍ່ເທົົ່າທຽມ ແລະ ບໍ່ສະໝໍ່າສະ
ເໝີ.
ມີຫາຍຄຸນລັກສະນະຂອງທ່າອ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນທີື່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບປັດໄຈປະຊາກອນ
ແລະ ການປູ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນ.

2.3.1 ໂຄງປະກອບຂອງເສດຖະກິດ
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດທີື່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະ
ໜັບສະໜນຈາກການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງການມີວຽກເຮັດ
ງານທາຢູ່ນອກຂະແໜງການກະສິກາມີຈາກັດ, ຊຶື່ງຂະແໜງການກະສິກາຍັງເປັນຂະແໜງການຫັກທີື່ຮອງຮັບກາ
ລັງແຮງງານ (ADB, 2017). ປະສິດທິພາບຂອງຂະແໜງກະສິກາຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ ແລະ ກວມເອົາອັດຕາຄວາມ
ທຸກຍາກຂອງປະຊາກອນທີື່ມີວຽກເຮັດທີື່ສງ. ເພື່ອແຈກຢາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃຫ້
ທົົ່ວເຖິງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍໃຫ້ມີອັດຕາສ່ວນຂອງກາລັງ
ແຮງງານຢູ່ໃນຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ການບລິການຫາຍຂຶື້ນ, ເຊິື່ງເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີື່ມີມນຄ່າ
ເພີື່ມຕໍ່ແຮງງານສງກວ່າ. ການຫັນປູ່ຽນຂອງໂຄງສ້າງດັົ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການບັນລຸການຂ້າມຜ່ານ
ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ກາຍເປັນກາລະໂອກາດດ້ານປະຊາກອນໃນທີື່ສຸດ. ການປູ່ຽນແປງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໃນ
ທິດທາງນີື້ແມ່ນເປົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັື້ງທີ VIII (2016-20), ແຕ່
ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ,ື້

ການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະຊາກອນຈະຖກ

ຈາກັດຢູ່ໃນບາງແຂວງ ແລະ ບາງທ້ອງຖິື່ນທີື່ມີອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນໃນຂະແໜງກະສິກາທີື່ຍັງສງຫາຍ, ໂດຍ
ສະເພາະການຜະລິດແບບກຸ້ມຕົນເອງ. ນອກຈາກນັື້ນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກແຂວງທີື່ມີການພັດທະນາຕໍ່າຍັງ
ຈະສບຕໍ່ ຫ ເພີື່ມທະວີຂຶື້ນ ແລະ ຜ້ເຄື່ອນຍ້າຍບາງຄົນຈະອອກໄປຕ່າງປະເທດ.
2.3.2 ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການບລິການທາງສັງຄົມ
ມີຄວາມຈາເປັນທີື່ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ສບຕໍ່ປັບປຸງການສະໜອງການບລິການ ຜ່ານແຜນງານຂອງລັດຖະ
ບານ ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດການຫຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຈົນ
ກວ່າໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທາ
ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກາລັງແຮງງານສາມາດເຂົື້າເຖິງການບລິການທັງສັງຄົມໄດ້
ໂດຍການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງໂດຍກົງ. ເປັນທີື່ຈະແຈ້ງວ່າອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບໍ່ຂຶື້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ສາມາດມີບົດບາດສາຄັນບໍ່ວ່າທາງກົງ ຫ ທາງອ້ອມ.
2.3.3 ການສຶກສາ
ລະດັບການບັນລຸການສຶກສາທີື່ຕໍ່າ ໂດຍສະເພາະສາລັບກຸ່ມແມ່ຍິງແມ່ນພົວພັນຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບທ່າອ່ຽງການ
ເກີດ ແລະ ການຕາຍ ແລະ ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ. ອັດຕາການບໍ່ຮ້ໜັງສທີື່ສງຂອງກຸ່ມປະຊາກອນຜ້
ໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການສື່ສານທາງສັງຄົມ ເຊັົ່ນ: ມາດຕະການທີື່ກ່ຽວກັບການປູ່ຽນ
ແປງພຶດຕິກາ. ເພື່ອຜັກດັນການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ, ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງໜຸ່ມໃນຈານວນຫາຍຂຶື້ນ, ຕ້ອງ
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ສາເລັດການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົື້ນ.
ນອກນັື້ນການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງອາຍຸແຕ່ງງານກໍ່ສາມາດ
ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການບັນລຸການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ.
2.3.4

ບົດບາດຍິງຊາຍ
ຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍເປັນສິື່ງກີດຂວາງໃນການພັດທະນາຂອງປະຊາກອນ, ຊຶື່ງສະທ້ອນ

ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການຕັດສິນບັນຫາແມ່ນມີໜ້ອຍ, ການຮ້ຫນັງສ ແລະ ການບັນລຸ
ການສຶກສາໜ້ອຍ, ມີຂໍ້ຈາກັດໃນການເຂົື້າເຖິງໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງບໍ່ສາມາດຕັດສິນບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງ. ນອກນັື້ນ, ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ເຮັດ
ໃຫ້ແມ່ຍິງຖກຈາກັດສິດທິ ແລະ ການສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງຕົນເອງ.

3. ຂໍ້ມນປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ

3.1 ອົງປະກອບຫກ
ັ ຂອງປະຊາກອນ
ສາມອົງປະກອບພື້ນຖານຂອງປະຊາກອນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍປະກອບມີ: (1) ອັດຕາການເຕີບໂຕ
ຂອງປະຊາກອນ; (2) ໂຄງປະກອບອາຍຸຂອງປະຊາກອນ; (3) ການແຈກຢາຍທາງດ້ານພມສັນຖານຂອງປະຊາ
ກອນ.

ປັດໄຈທີື່ການົດອົງປະກອບເຫົົ່ານີື້ຖວ່າແມ່ນບັນຫາປະຊາກອນເຊັົ່ນດຽວກັນ.

ອົງປະກອບຂອງປະຊາ

ກອນສາມາດປູ່ຽນແປງໄດ້ຍ້ອນການປູ່ຽນການຈະເລີນພັນ, ການຕາຍ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍ. ການປູ່ຽນແປງຮບ
ແບບຂອງການຈະເລີນພັນ, ການຕາຍ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນເອີື້ນວ່າ“ປັດໄຈດ້ານປະຊາກອນ” ເພື່ອສ້າງ
ຄວາມເຂົື້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງປະຊາກອນໃນປະຈຸບັນຈຶື່ງມີອົງປະກອບສະເພາະດັົ່ງກ່າວ, ມີຄວາມຈາເປັນທີື່ຕ້ອງໄດ້
ສຶກສາປັດໄຈປະຊາກອນໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເຊັົ່ນດຽວກັນນັື້ນ, ຖ້າຕ້ອງການຮ້ກ່ຽວກັບປະຊາກອນໃນອະນາຄົດ,
ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ວາງສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບຮບແບບຂອງປັດໄຈປະຊາກອນໃນອະນາຄົດ.

ສຸດທ້າຍປັດໄຈປະຊາ

ກອນແມ່ນບໍ່ປູ່ຽນແປງດ້ວຍຕົວເອງ ແຕ່ຖກການົດໂດຍປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ຊີວະສາດ ແລະ
ສິື່ງແວດລ້ອມ. ຄວາມທ້າທາຍສາລັບນະໂຍບາຍແມ່ນການການົດບົດບາດຂອງປັດໄຈເຫົົ່ານີື້ ແລະ ອອກແບບ
ມາດຕະການເພື່ອປູ່ຽນແປງໃຫ້ໄປໃນທິດທາງທີື່ຕ້ອງການ.
ັ
3.2 ປະຊາກອນໃນປະຈຸບນ
ການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສທົົ່ວປະເທດທີື່ໄດ້ດາເນີນໃນເດອນມີນາປີ 2015 ໄດ້ລາຍງານວ່າ
ປະຊາກອນທັງໝົດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 6.5 ລ້ານຄົນ ເມື່ອດັດປັບໂດຍຄານຶງເຖິງຜ້ທີື່ບໍ່ໄດ້ຖກຈົດນັບໃນບາງ
ກຸ່ມອາຍຸ, ແລະ ປູ່ຽນມື້ກາງປີ, ປະຊາກອນຂອງປີ 2015 ແມ່ນ 6.7 ລ້ານຄົນ. ຖ້າອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຂອງ
ປະຊາກອນໃນລະຫວ່າງການສາຫວດພົນລະເມອງປີ 2005-2015 (ຄາດຄະເນປະມານ 1.5% ຕໍ່ປ)ີ ແມ່ນສບຕໍ່
ປະຊາ ກອນກາງປີ 2017 ຈະມີປະມານ 7 ລ້ານຄົນ.
3.3 ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ
ສປປ ລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຈະມີການເໜັງຕີງຂຶື້ນລົງໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ເນື່ອງຈາກປັດໄຈທາງປະຫວັດສາດ, ປະຊາກອນແມ່ນໄດ້ສບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະ 6 ທົດສະວັດຜ່ານມາ
(ເບິື່ງຮບສະແດງ 6) ອັດຕາການເຕີບໂຕແມ່ນຂຶື້ນຮອດຈຸດສງສຸດໃນທ້າຍຊຸມປີ 1980 ຢູ່ໃນລະດັບ 2.9% ຕໍ່ປີ
ແລະ ຫລັງຈາກນັື້ນກໍ່ໄດ້ຫຸດລົງປະມານ 55% ແລະ ໃນປີ 2015 ມາເປັນປະມານ 1.3-1.5% ຂອງການເຕີບໂຕ
ຕໍ່ປີ. ຖ້າເບິື່ງໃນຈານວນຕົວເລກທີື່ແທ້ຈິງ, ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນແມ່ນໄດ້ຫລຸດລົງຈາກ 122,290 ຄົນ
ໃນໄລຍະສງສຸດໃນປີ 1992 ຫາ 87,600 ຄົນໃນປີ 2015.
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“ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ” ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ດາເນີນມາເປັນເວລາປະມານ 3 ທົດສະວັດ.
ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນແມ່ນຂະບວນທີື່ອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການເກີດຫຸດລົງ ຈາກລະດັບສງຫາຕໍ່າ.
ກ່ອນໜ້າການຂ້າມຜ່ານນີື້, ອັດຕາການເກີດ ແລະ ການຕາຍແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບສງເຊິື່ງສົົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາການເຕີບ
ໂຕຂອງປະຊາກອນຕໍ່າເຊັົ່ນກັນ.ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຂ້າມຜ່ານ, ອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການເກີດຈະຢູ່ໃນລະ
ດັບຕໍ່າ, ເຊັົ່ນດຽວກັນຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຢໃູ່ ນລະດັບຕໍ່າ. ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາ
ກອນທີື່ສງເກີດຂຶື້ນໃນໄລຍະກາງຂອງການຂ້າມຜ່ານ ເຊິື່ງແມ່ນຊ່ວງທີື່ອັດຕາການຕາຍກາລັງຫຸດລົງ ແຕ່ອັດຕາ
ການເກີດຍັງບໍ່ທັນຫຸດລົງ ຫ ຫຸດລົງຊ້າໆ.
ຮບສະແດງ 6: ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນໄລຍະຍາວຢູ່ ສປປ ລາວ ປີ 1950-2015
'ƌŽǁƚŚƌĂƚĞ
ອັດຕາການເຕີບໂຕ

ϳϬϬϬ

ϯ͘ϱ

ϲϬϬϬ

ϯ͘Ϭ

ϱϬϬϬ

Ϯ͘ϱ

ϰϬϬϬ

Ϯ͘Ϭ

ϯϬϬϬ

ϭ͘ϱ

ϮϬϬϬ

ϭ͘Ϭ

ϭϬϬϬ

Ϭ͘ϱ

Ϭ

Ϭ͘Ϭ

ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ (%)

ປະຊາກອນ (ພັນ)

WŽƉƵůĂƚŝŽŶ
ປະຊາກອນ

ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017)
3.3.1 ການຂ້າມຜ່ານດ້ານການຕາຍຢູ່ ສປປ ລາວ
ການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະຊາກອນເລີມ
ື່ ຕົື້ນເມື່ອອັດຕາການຕາຍເລີມ
ື່ ຫຸດລົງຈາກລະດັບສງ ເນື່ອງມາຈາກ
ການປັບປຸງເງື່ອນໄຂທາງດ້ານສຸຂະພາບ. ໜຶື່ງໃນຕົວຊີື້ວັດລວມຂອງການຕາຍແມ່ນອາຍຸຍນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ເກີດ
ເຊິື່ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນຖ້າອັດຕາການຕາຍໃນແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸຫຸດລົງ, ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນເລີື່ມຈາກອັດຕາການຕາຍ
ຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ຈາກຮບສະແດງ 7 ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າອາຍຸຍນສະເລ່ຍຂອງ ສປປ
ລາວ ແມ່ນຕໍ່າຫາຍໃນຊຸມປີ 1950 ສງກວ່າ 40 ປີໜ້ອຍໜຶື່ງ ສາລັບທັງສອງເພດ. ຖັດຈາກປະເທດກາປເຈຍ,
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດທີື່ສອງທີື່ມີອາຍຸຍນສະເລ່ຍຕໍ່າທີື່ສຸດໃນເຂດອາຊີອາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໃນຊຸມປີ 1950,
ສງກວ່າປະເທດມຽນມ້າໜ້ອຍໜຶື່ງ. ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຄວາມຄບໜ້າດ້ານອາຍຸຍນສະເລ່ຍຢູ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ໃນໄລຍະຫາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ແລະ ສາມາດຫຸດຊ່ອງຫວ່າງກັບບັນດາປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີອາເວັນອອກສ່ຽງ
ໃຕ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນໜ້າພຶື່ງພໃຈ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄບໜ້າທີື່ຕໍ່ເນື່ອງ, ອາຍຸຍນສະເລ່ຍຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຕໍ່າ
ທີື່ສຸດຢູ່ໃນພາກພື້ນ ແລະ ຕໍ່າກວ່າອາຍຸຍນສະເລ່ຍຂອງປະເທດໄທເກອບ 9 ປີ. ຈັງຫວະການປັບປຸງການຕາຍຂອງ
ສປປ ລາວ ເປັນທີື່ເພິື່ງພໃຈຫາຍ ແຕ່ສິື່ງທ້າທາຍທີື່ປະເທດພົບພໍ້ແມ່ນເລີມ
ື່ ມາຈາກລະດັບການຕາຍທີື່ສງຫາຍໃນ
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ໄລຍະເລີມ
ື່ ຕົື້ນຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານການຕາຍ, ໂດຍສະເພາະຖ້າທຽບກັບປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດ
ນາມ. 
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ ເດັກນ້ອຍລຸມ
່ 5 ປີ ແມ່ນຕົວຊີື້ວັດທີື່ມີຄວາມສາຄັນຂອງການຕາຍ
ພ້ອມທັງລະດັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ ແລະ ມີຜົນກະທົບທີື່ສາຄັນຕໍ່ກັບອາຍຸຍນສະເລ່ຍ. ຮບສະແດງ 8
ປຽບທຽບທ່າອ່ຽງຂອງອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ກັບພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສື່ຽງໃຕ້ໂດຍລວມ.

ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບຕົວຊີື້ວັດການຕາຍອື່ນໆ,

ຊ່ອງຫວ່າງລະ

ຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດອື່ນໆໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນໄດ້ຫຸດລົງເຊັົ່ນກັນໃນທົດສະ
ວັດຜ່ານມາ, ແຕ່ວ່າຫົນທາງຍັງອີກຍາວໄກສາລັບ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸລະດັບສະເລ່ຍຂອງພາກພື້ນສາລັບ
ຕົວຊີື້ວັດເຫົົ່ານີື້ໄດ້.
ຮບສະແດງ 7: ອາຍຸຍນສະເລ່ຍຕັງື້ ແຕ່ເກີດຂອງບັນດາປະເທດຢອ
ູ່ າຊີອາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປີ 1950-2015

ອາຍຸຍນສະເລ່ຍນັບແຕ່ເກີດ (ທັງສອງເພດ)

90.00
80.00

ກາປເຈຍ

70.00

ອິນໂດເນເຊຍ
ສປປລາວ

60.00

ມາເລເຊຍ

50.00

ພະມ້າ

40.00

ຟີລິບປິນ
ສິງກະໂປ

30.00

ໄທ

20.00

ຫວຽດນາມ

ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017)
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ຮບສະແດງ 8: ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸມ
່ 5 ປີ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ
ອາຊີອາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປີ 1950-2015
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017)



3.3.2 ບັນຫາການຕາຍອນ
ື່ ໆ
ຕົວຊີື້ວັດການຕາຍລະດັບປະເທດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ພາກ. ອາຍຸຍນສະ
ເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ການເກີດຂອງແມ່ຍງິ ແມ່ນມີລະດັບທີື່ແຕກຕ່າງເລີື່ມແຕ່ສງທີື່ສຸດຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ 74.2 ປີຫາ
ຕໍ່າທີື່ສຸດຢແ
ູ່ ຂວງຫົວພັນ 62.0 ປີ ເຊິື່ງຄວາມແຕກໂຕນກັນແມ່ນ 12.2 ປີ (ຮບສະແດງ 9). ສາລັບຜຊ
້ າຍ, ອາຍຸ
ຍນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ເກີດແມ່ນສງທີື່ສຸດຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ 71.6 ປີ ແລະ ຕໍ່າທີື່ສຸດຢູ່ແຂວງຫົວພັນ 58.5 ປີ
ເຊິື່ງຕ່າງກັນ 13.1 ປີ. ຄວາມແຕກໂຕນກັນທີື່ຫາຍນີື້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນລະດັບການເປັນຢູ່ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງການ
ບລິການສຸຂະພາບ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນຫາຍລະຫວ່າງແຂວງຕໍ່ແຂວງ.
້ າຍ,ປີ 2015
ຮບສະແດງ 9: ອາຍຸຍນສະເລ່ຍຕັງື້ ແຕ່ເກີດແບ່ງຕາມແຂວງສາລັບແມ່ຍງິ ແລະ ຜຊ
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
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ເຊັົ່ນດຽວກັນຄວາມແຕກໂຕນກັນຫາຍແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ ເມື່ອສົມທຽບອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ
ແລະ ເດັກລຸ່ມ 5 ປີລະຫວ່າງແຂວງຂອງການສາຫວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວປີ 2017 ເຫັນວ່າອັດຕາການຕາຍ
ຂອງອ່ອນ ເລີມ
ື່ ຕົື້ນໃນລະດັບຕໍ່າສຸດແມ່ນ 9 ຄົນຕໍ່ 1,000 ຄົນ ເດັກເກີດມີຊີວິດຢໄູ່ ຊຍະບລີຫາສງສຸດ ແມ່ນ 68
ຄົນ ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ຕໍ່າສຸດແມ່ນ 11 ຄົນຕໍ່ 1,000 ຄົນ
ເດັກເກີດມີຊີວິດຢໄູ່ ຊຍະບລີ ແລະ ສງສຸດ 71 ຄົນຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິື່ງສງກວ່າປະມານ 6 ເທົົ່າ. ຂໍ້ມນເຫົົ່ານີື້
ໄດ້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກໂຕນດ້ານປັດໄຈທີື່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງເດັກອ່ອນ

ແລະ

ເດັກນ້ອຍລະ

ຫວ່າງແຂວງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫາຍ.
ຮບສະແດງ 10: ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍແບ່ງຕາມແຂວງ, ການສາຫວດດັດຊະນີໝາຍສັງ
ຄົມລາວ ປີ 2017
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ

75.0

ການຕາຍຕໍ່ 1000 ເກີດມີຊີວິດ

65.0
55.0
45.0
35.0
25.0
15.0
5.0

ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
ການຕາຍຂອງແມ່ ກໍ່ແມ່ນບັນຫາສາຄັນທີື່ສຸດໃນວຽກງານນະໂຍບາຍ ອັດຕາສ່ວນຂອງການຕາຍຂອງແມ່ຢູ່
ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຫຼູດລົງ 78% ໃນລະຫວ່າງປີ 1990 ແລະ ປີ 2015, ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ
ສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາ MDGs ໃນການຫຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ້ໄດ້ 75% ໃນຊ່ວງ
ໄລຍະດັົ່ງກ່າວ. 5 ຮບສະແດງ 11 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຄາດຄະເນຈາກສອງແຫ່ງຂໍ້ມນ: ໂດຍອົງການ WHO
ຮ່ວມມກັບຫາຍອົງການພັດທະນາ 6 ແລະ ໄດ້ມາຈາກການສາຫວດອື່ນໆ ແລະ ການຫວດພົນລະເມອງຂອງ


5

ເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພື່ອການພັດທະນາກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນອີງໃສ່ແຜນດາເນີນງານຂອງ ICPD ປີ 1994, ເຊິື່ງໄດ້ແນະນາໃຫ້ບັນດາ

ປະເທດບັນລຸ“ການຫລຸດລົງຂອງການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ້ໄດ້ເຄິື່ງໜຶື່ງຂອງອັດຕາສ່ວນໃນລະດັບປີ 1990 ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2000 ແລະ ຫລຸດລົງ ລົງຕື່ມອີກ
ເຄິື່ງໜຶື່ງພາຍໃນປີ 2015” (UNFPA 2004, p.69).
6(WHO,

et al. 2017)
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LSB7. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍໃນບາງປີ, ທ່າອ່ຽງໂດຍລວມແມ່ນຖວ່າສອດຄ່ອງກັນ ແລະ
ຊີື້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຄບໜ້າທີື່ສາຄັນໃນການຫຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງແມ່ໃນປະເທດ.
ຮບສະແດງ 11: ທ່າອ່ຽງຂອງອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່, ປີ 1990-2015 ຢູ່ ສປປ ລາວ

ອົງການ

ສນສະຖິຕິ

ອະນາໄມ

ແຫ່ງຊາດ

ໂລກ

ແຫລ່ງຂມ
ໍ້ ນ: ອົງການອະນາໄມໂລກ (2015); ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ


(2012).

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄບໜ້າທີື່ໜ້າປະທັບໃຈນີ,ື້

ຄວາມສາຄັນທີື່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຮ້ວ່າອັດຕາສ່ວນ

ການຕາຍຂອງແມ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງສງທຽບກັບປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ດັົ່ງທີື່ເຫັນໄດ້
ຈະແຈ້ງໃນຮບສະແດງ 12, ເຊິງື່ ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ຂອງປະເທດໄທໃນປະຈຸບັນແມ່ນ 1
ສ່ວນ 10 ຂອງອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ຂອງປະເທດ
ມາເລເຊຍແມ່ນ 1 ສ່ວນ 5 ຂອງລະດັບຂອງ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກບັນດາປະເທດທີຖ
ື່ ກ
ນາສະເໜີຢູ່ໃນຮບສະແດງ 12, ມີພຽງແຕ່ປະເທດສິງກະໂປ, ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມທີື່ສາມາດບັນລຸ
ຄາດໝາຍຂອງ ICPD POA ໃນການຫຸດອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ້ໄດ້ຕໍ່າກວ່າ 60 ພາຍໃນປີ 2015.
ສາລັບປະເທດທີື່ມີອັດຕາສ່ວນການຕາຍທີື່ສງຄ: ສປປ ລາວ, ກາປເຈຍ ແລະ ມຽນມ້າ, ຄາດໝາຍຂອງອັດຕາ
ສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນ 125 ພາຍໃນປີ 2015, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີປະເທດໃດໃນນີື້ທສ
ີື່ າມາດບັນລຸຄາດໝາຍດັົ່ງ
ກ່າວເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄບໜ້າທີື່ໜ້າທີື່ດີກໍ່ຕາມ.
ໃນຂະນະທີື່ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນຕົວຊີື້ວັດທີື່ສາຄັນສາລັບການຕິດຕາມສຸຂະພາບຈະເລີນ, ຈາ
ນວນຕົວເລກທີື່ແທ້ຈິງຂອງການຕາຍຂອງແມ່ກໍ່ແມ່ນຕົວຊີື້ວັດທີື່ສາຄັນເຊັົ່ນດຽວກັນ.

ຈານວນແມ່ຕາຍທີື່ຄາດ


7

ເບິື່ງ LSB LSIS 2011-12 ແລະ ບົດລາຍງານການສາຫລວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສປີ 2015.
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ຄະເນຈາກການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສປີ 2015 ແມ່ນ 376 ຄົນ, ແລະ ໃນນັື້ນ 65 ຄົນ (17%
ຂອງທັງໝົດ) ແມ່ນແມ່ຍິງໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ.
ູ່ າກພນ
ື້ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ປີ 2015
ຮບສະແດງ 12: ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ຢພ

ອັດຕາສວ
່ ນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR)
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ສິງກະໂປ

20

ໄທ

ມະເລເຊຍ

ຫວຽດນາມ

ອິນໂດເນເຊຍ

ກາປເຈຍ

ພະມ້າ

ສປປ ລາວ

ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອື່ນໆ (2015)


ການຂ້າມຜ່ານດ້ານການຈະເລີນພັນ
ຕົວຊີື້ວັດໂດຍລວມທີື່ດີທີື່ສຸດຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານການຈະເລີນພັນ
ແມ່ນອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ
(TFR), ເຊິື່ງແມ່ນຈານວນສະເລ່ຍຂອງເດັກເກີດສາລັບແມ່ຍິງຜ້ໜຶື່ງ ຖ້າຫາກວ່າອັດຕາການຈະເລີນພັນຂອງ

3.3.3

ໝວດອາຍຸໃນປະຈຸບັນສບຕໍ່ຄົງທີື່ໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງລາວ. ທ່າອ່ຽງໄລຍະຍາວຂອງອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມຢູ່
ທຸກປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮບສະແດງ 13, ເຊິື່ງສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ ສປປ ລາວ
ມີຮບແບບທີື່ແຕກຕ່າງກັບປະເທດອື່ນໆຢໃູ່ ນພາກພື້ນ (ເຖິງແມ່ນວ່າທ່າອ່ຽງຂອງ ສປປ ລາວ ຕັື້ງແຕ່ຊຸມປີ 1980
ຈະຄ້າຍຄກັນກັບທ່າອ່ຽງຂອງປະເທດກາປເຈຍ). ການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານການຈະເລີນພັນຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນ
ເລີື່ມຕົື້ນຊ້າຢູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊຸມປີ 1980, ປະມານ 20 ປີ ຫັງຈາກອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມຂອງປະເທດ
ໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມເລີື່ມຕົື້ນທີື່ຈະຫຸດລົງຢູ່າງໄວວາ. ແຕ່ວ່າການຫຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນຢູ່ ສປປ
ລາວ ແມ່ນເປັນໄປຢູ່າງໄວວາເຊັົ່ນດຽວກັນກັບໃນທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ ແລະ ບໍ່ຄກັນກັບຫາຍປະເທດຢອ
ູ່ າຊີຕາ
ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ອັດຕາການຈະເລີນພັນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນຮອດຈຸດທົດແທນ. ການຄາດຄະເນຂອງອົງການ UN
ທີື່ສະແດງໃນຮບສະແດງ 13 ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ ແມ່ນມີອັດຕາການຈະເລີນພັນ
ລວມ ຢູ່ຕໍ່າກວ່າຫໃກ້ກັນກັບລະດັບທົດແທນ, ໃນຂະນະທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດຟີລິບປິນຍັງຢູ່ສງກວ່າລະ
ດັບທົດແທນ.



book
book NPDP
NPDPLao.indd
Lao naw 37
naw naw �������.indd 35



Ϯϳ



12/11/2020
9:24:09
AMAM
12/1/20
11:25

ຮບສະແດງ 13: ທ່າອ່ຽງອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມຢອ
ູ່ າຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 1950-2015

ອັດຕາການເກີດລວມ
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ພະມ້າ
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ຟີລິບປິນ
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ສິງກະໂປ
ໄທ

0

ຫວຽດນາມ

ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017)
ການແຈກຢາຍຂອງອາຍຸຂອງການຈະເລີນພັນແມ່ນບັນຫາທີື່ທາງນະໂຍບາຍຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ, ໂດຍສະເພາະ
ຖ້າການຈະເລີນພັນແມ່ນພົບຫາຍຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸທີື່ໜຸ່ມນ້ອຍ. ຮບສະແດງ 14 ຊີື້ໃຫ້ເຫັນອັດຕາການເກີດໃນແຕ່
ລະໝວດອາຍຸສາລັບ ສປປ ລາວ ອີງໃສ່ແຫ່ງຂໍ້ມນໃໝ່ທີື່ສຸດກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນການຈະເລີນພັນ. ການຄາດ
ຄະເນທີື່ອີງໃສ່ການສາຫວດພົນລະເມອງສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈະເລີນພັນ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີແມ່ນຕໍ່າກວ່າ
ການຄາດຄະເນຂອງ LSIS ແຕ່ວ່າທັງສອງແຫ່ງຂໍ້ມນໄດ້ຊີື້ໃຫ້ວ່າອັດຕາການຈະເລີນຢູ່ໃນລະດັບສງສຸດແມ່ນໃນ
ກຸ່ມອາຍຸ 20-24 ປີ, ເຊິື່ງຖວ່າອາຍຸຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ.
ຮບສະແດງ 14: ອັດຕາການຈະເລີນພັນຂອງໝວດອາຍຸສາລັບ ສປປ ລາວ, ປີ 2015 ແລະ 2017
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)



book NPDP
book
NPDPLao.indd
Lao naw 38
naw naw �������.indd 36



Ϯϴ



12/11/2020
9:24:11
AMAM
12/1/20
11:25

book

ອັດຕາການຈະເລີນພັນໃນໄວໜຸ່ມ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນສງທຽບກັບປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ
ໃຕ້. ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮບສະແດງ 15, ຮບແບບການຈະເລີນພັນແບ່ງຕາມອາຍຸຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໃກ້ຄຽງ
ທີື່ສຸດກັບປະເທດກາປເຈຍ. ເກອບທຸກປະເທດທີຢ
ື່ ູ່ໃນຮບສະແດງມີອັດຕາການຈະເລີນພັນສງທີື່ສຸດໃນກຸ່ມອາຍຸ
25-29 ປີ, 5 ປີຫັງຈາກ ສປປ ລາວ. ໃນກລະນີຂອງປະເທດສິງກະໂປ, ຈຸດສງສຸດແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 30-34 ປີ.
ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການຈະເລີນພັນໃນໄວໜຸ່ມ (15-19 ປີ) ສງທີື່ສຸດຢູ່ໃນພາກພື້ນ.8
ຮບສະແດງ 15: ອັດຕາການຈະເລີນພັນຂອງໝວດອາຍຸຢບ
ູ່ ນ
ັ ດາປະເທດໃນພາກພນ
ື້ ອາຊີຕາເວັນອອກ
ສ່ຽງໃຕ້, ປີ 2010-2015
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017)


ການວັດແທກອີກດ້ານໜຶື່ງກ່ຽວກັບການມີລກແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດໃນແມ່ທີື່ມີ
ອາຍຸ 15-19 ປີ. ຂໍ້ມນຂອງພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນນາສະເໜີໃນ ຮບສະແດງ 16, ສປປ ລາວ ບໍ່
ແມ່ນປະເທດທີມ
ື່ ີອັດຕາສ່ວນສງທີື່ສຸດແຕ່ແມ່ນປະເທດໄທ, ເຊິື່ງ 16% ຂອງການເກີດແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງອາຍຸ
15-19 ປີ. ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນອັນດັບທີື່ສອງເຊິື່ງມີ 11%. ກົງກັນຂ້າມ, ປະເທດສິງກະໂປການເກີດໃນກຸ່ມ
ແມ່ຍິງໜຸ່ມກວມພຽງແຕ່ 2%. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດໃນກຸ່ມແມ່ຍິງໜຸ່ມສາມາດ
ອະທິບາຍໄດ້ຈາກອັດຕາການແຕ່ງງານ, ແຕ່ວ່າສາເຫດນີື້ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍສະພາບການຂອງປະເທດໄທໄດ້. ອາ
ຍຸສະເລ່ຍຂອງການແຕ່ງງານຢູ່ ສປປ ລາວ ສາລັບກຸ່ມອາຍຸ 25-49 ປີແມ່ນ 19.2 ປີ (LSB, LSIS ປີ 20112012), ທຽບກັບ 22.8 ປີຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ 27.6 ປີຢປ
ູ່ ະເທດສິງກະໂປ.
3.3.4

ຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານການຈະເລີນພັນ
ອັດຕາການຈະເລີນພັນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່າງຫວງຫາຍ

ລະຫວ່າງສະຖານະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ

ແລະ ເຂດພມສັນຖານ, ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຂ້າມຜ່ານດ້ານການຈະເລີນພັນແມ່ນບໍ່ເປັນໃນລັກສະດຽວກັນໃນທົົ່ວ
ປະເທດ ແລະ ສັງຄົມ. ຕົວຢູ່າງ, ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ (TFR) ໃນປີ 2015 ແມ່ນ 2.6 ຢູ່ເຂດຕົວເມອງ

8

ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການ UN ຄາດຄະເນອັດຕາການຈະເລີນພັນຂອງໄວໜຸມ
່ ຢູ່ສປປລາວແມ່ນ 66 ຕໍ່ 1,000 ທຽບກັບ 76ໃນ

PHC ປີ 2015 ແລະ 94 ໃນ LSIS. ບໍ່ວ່າຈະນາໃຊ້ຕົວເລກໃດ,ສປປລາວຍັງມີອັດຕາທີື່ສງທີື່ສຸດຢູ່ໃນພາກພື້ນ.



book
book NPDP
NPDPLao.indd
Lao naw 39
naw naw �������.indd 37



Ϯϵ



12/11/2020
9:24:13
AMAM
12/1/20
11:25

3.5 ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ ແລະ 4.2 ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ (ຫ້ອງການສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ).

ອັດຕາການຈະເລີນພັນໃນຊາວໜຸ່ມກໍ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່າງຫວງຫາຍເຊັົ່ນດຽວກັນລະຫວ່າງເຂດພມ

ສັນຖານ. ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ, ອັດຕາການຈະເລີນພັນຂອງຊາວໜຸ່ມແມ່ນ 121 ຕໍ່ 1,000
ທຽບກັບ 89 ຕໍ່ 1,000 ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ ແລະ 44 ຕໍ່ 1,000 ຢູ່ເຂດຕົວເມອງ. ການຈະ
ເລີນພັນຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງອີງໃສ່ສະຖານະພາບດ້ານການສຶກສາຂອງແມ່ຍິງ. ແມ່ຍິງທີມ
ື່ ີການສຶກສາ ລະດັບ
ຊັື້ນສງຈະມີອັດຕາການຈະເລີນພັນ 2.2 ທຽບກັບແມ່ຍິງທີື່ມີການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ ຫ ວິຊາຊີບ 2.5, 3.2
ສາລັບແມ່ຍິງທີື່ມີການສຶກສາລະດັບປະຖົມເທົົ່ານັື້ນ ແລະ 4.2 ສາລັບກຸ່ມແມ່ຍິງທີື່ບໍ່ມີການສຶກສາ. ອັດຕາການ
ຈະເລີນພັນໃນໄວໜຸ່ມສາລັບແມ່ທີື່ບໍ່ມີການສຶກສາ (155 ຕໍ່ 1,000) ແມ່ນ 6 ເທື່ອຂອງອັດຕາຂອງແມ່ທີື່ມີການ
ສຶກສາຊັື້ນສງ (26 ຕໍ່ 1,000).
ຮບສະແດງ 16: ອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດທັງໝົດຂອງແມ່ທມ
ີື່ ອ
ີ າຍຸ 15-19 ປີ, ຢບ
ູ່ ນ
ັ ດາປະເທດອາຊີຕາເວັນ
ອອກສ່ຽງໃຕ້
ϭϲ

15

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການເກີດທັງໝົດ
ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ
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ສປປ ລາວ

ອິນໂດເນເຊຍ

ຫວຽດນາມ

ກາປເຈຍ

ພະມ້າ

ມະເລເຊຍ

ສິງກະໂປ

ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປີ 2017
ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມກໍ່ຂ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງກັນຫາຍລະຫວ່າງແຂວງ (ຮບສະແດງ 17). ຢູ່ນະຄອນ
ຫວງວຽງຈັນອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ໃນປີ 2015 ແມ່ນໃກ້ກັບລະດັບທົດແທນ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ຢູ່ແຂວງ
ຫົວພັນ, ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງໄຊສົມບນ, ທັງໝົດມີອັດຕາການຈະເລີນ
ພັນລວມ ສງກວ່າ 4.0. ມີທັງໝົດ 7 ແຂວງທີື່ມີອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ TFR ຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 3.4 ຫາ 3.9,
ໃນຂະນະດຽວກັນອີກ 5 ແຂວງມີອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມລະຫວ່າງ 2.6 ຫາ 2.9. ຄວາມແຕກຕ່າງກັນນີື້ຈຶື່ງ
ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍຕາມລະດັບຄວາມເປັນຕົວເມອງ, ຫອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບໍ່ມີເສັື້ນ
ທາງເຂົື້າເຖິງ, ແຕ່ປັດໄຈດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການຈະເລີນພັນ. ແຕ່ວ່າ, ໜຶື່ງໃນສາຍພົວພັນທີື່ສາຄັນຢູ່
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ໃນລະດັບແຂວງ ແມ່ນອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ເຊິື່ງຊີໃື້ ຫ້ເຫັນ
ວ່າການຫຸດລົງຂອງອັດຕາຈະເລີນພັນພົວພັນກັບການຫຸດລົງຂອງການຕາຍ.9
ຢູ່ ສປປ ລາວ ອັດຕາການນາໃຊ້ວີທີການຄຸມກາເນີດ (CPR) ແລະ ອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່
ບໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບລິການ ແມ່ນບໍ່ພົວພັນຢູ່າງໃກ້ຊດ
ິ ກັບອັດຕາການຈະເລີນພັນໃນລະດັບແຂວງ. ອັດຕາ
ການຈະເລີນພັນລວມແມ່ນມີສາຍພົວພັນໃກ້ຊິດກັບອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງຜທ
້ ເີື່ ຂົື້າຮຽນ ຫ ຈົບການສຶກສາລະ
ດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີື່ສາເລັດການສຶກສາຂັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ ຫ ການສຶກສາ
ຊັື້ນສງມີຜົນກະທົບພຽງເລັກນ້ອຍຕໍ່ກັບຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານການຈະເລີນພັນ.

ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີື່ເຄີຍ

ເຂົື້າຮຽນ ຫ ບໍ່ສາເລັດການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍແມ່ນໜຶື່ງໃນຕົວແປສາຄັນສາລັບຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງອັດຕາການຈະເລີນພັນລະຫວ່າງແຂວງ. ນີື້ອາດແມ່ນປັດໄຈທີຊ
ື່ ່ວຍໃນການສະລການແຕ່ງງານ ແລະ ເພີື່ມ
ອາຍຸຂອງການເກີດລກຜ້ທາອິດ.
ຮບສະແດງ 17: ອັດຕາການຈະເລີນພັນແບ່ງຕາມແຂວງ, ປີ 2015-2020
5

ອັດຕາການຈະເລີນພນ
ັ ລວມ
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
ດັົ່ງທີື່ໄດ້ເຫັນຈາກຂໍ້ມນໃນຮບສະແດງ 18, ບາງແຂວງແມ່ນມີຄວາມຄບໜ້າຫາຍກວ່າແຂວງອື່ນໃນການ
ຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະຊາກອນ. ຄຸນລັກສະນະຫັກຂອງການຂ້າມຜ່ານແມ່ນທັງອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການເກີດ
ຈະມີທ່າອ່ຽງຫຸດລົງພ້ອມກັນ ຫ ມີຄວາມຫ້າຊ້າ. ສະຖານະພາບຂອງແຂວງໃນການຂ້າມຜ່ານແມ່ນສາມາດເຫັນ
ໄດ້ຈາກການປະສົມປະສານລະຫວ່າງອັດຕາການເກີດ ແລະ ການຕາຍເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ແຂວງດັົ່ງກ່າວຢູ່ໃນສົື້ນເບື້ອງ
ລຸ່ມຂ້າງຊ້າຍຂອງຮບສະແດງຫເບື້ອງເທິງຂ້າງຂວາ.

ຄວາມຄບໜ້າຂອງການຂ້າມຜ່ານແມ່ນຖກນາສະເໜີເປັນ

ເສັື້ນຈຸດ. ແຂວງທີື່ຢູ່ທາງເທິງເບື້ອງຂວາແມ່ນແຂວງທີື່ຍັງຢູ່ໄກຈາກການບັນລຸການຂ້າມຜ່ານ, ໃນຂະນະແຂວງທີື່

9

ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງອັດຕາການຈະເລີນພັນ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີໂດຍນາໃຊ້ Pearson’s r ແມ່ນ 0.6774, ເຊິື່ງ

ແມ່ນສາຍພົວພັນທີື່ຂ້ອນຂ້າງເຂັື້ມແຂງແລະມີຄວາມໝາຍສາຄັນທາງດ້ານສະຖິຕໃິ ນລະດັບ p=0.01.
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ຢູ່ເບື້ອງລຸ່ມຂ້າງຊ້າຍມແມ່ນແຂວງທີື່ມີໄລຍະສັື້ນທີື່ຈະບັນລຸການຂ້າມຜ່ານ. ເປັນສິື່ງທີື່ເຫັນໄດ້ຢູ່າງຊັດເຈນວ່າ ນະ
ຄອນຫວງວຽງຈັນເປັນແຂວງທີື່ມີຄວາມຄບໜ້າທີື່ສຸດ, ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງຈາປາສັກ,

ແຂວງ ສະຫວັນນະ

ເຂດ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ແຂວງທີື່ມີຄວາມຄບໜ້າຕໍ່າທີື່ສຸດໃນການຂ້າມຜ່ານລວມມີແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງ
ຫລວງນ້າທາ, ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ (ແຂວງໄຊສົມບນແມ່ນກລະນີພິເສດທີມ
ື່ ີອັດ
ຕາການເກີດສງຫາຍທຽບກັບອັດຕາການຕາຍ).
ຮບສະແດງ 18: ແຂວງທີມ
ື່ ຄ
ີ ວາມຄບໜ້າສງສຸດ ແລະ ຕາໍ່ ສຸດຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ, ປີ 2015
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ:ຄິດໄລ່ຈາກສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
3.4 ການແຈກຢາຍດ້ານອາຍຸຂອງປະຊາກອນ
ອົງປະກອບອາຍຸຂອງປະຊາກອນລາວແມ່ນໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງໃນຫາຍທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ

ໃນຂະນະທີື່

ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນກາລັງດາເນີນຢູ່. ການຫຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນເລີມ
ື່ ຕັື້ງແຕ່ຊຸມປີ 1980 ໄດ້
ຫຸດອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15 ປີເທື່ອລະໜ້ອຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນການຫຸດລົງຂອງ
ການຕາຍກໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າປະຊາກອນຈານວນຫາຍ ສາມາດລອດເຫອເຂົື້າໃນສ່ກຸ່ມອາຍຸໄວອອກແຮງງານ. ທ່າ
ອ່ຽງຕັື້ງແຕ່ປີ 1995 ແມ່ນເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງໃນຮບສະແດງ 19, ເຊິື່ງເສັື້ນທ່າອ່ຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີື່ມຂຶື້ນ
ຂອງອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນໃນໄວອາຍຸເຮັດວຽກ 15-64 ປີ ແລະ ການຫຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນອາຍຸ
ຕໍ່າກວ່າ 15 ປີ. ປະຊາກອນອາຍຸສງ 65 ປີຂຶື້ນໄປຍັງສບຕໍ່ຄົງທີື່ໃນໄລຍະ 20 ປີ ຜ່ານມາເນື່ອງຈາກການປັບປຸງ ຂ
ອງການລອດເຫອຍັງບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບກຸ່ມທີື່ມີອາຍຸສງ. ເຊິື່ງຈຸດນີື້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບອາຍຸຍນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່
ອາຍຸ 65 ປີ ທີື່ຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່າ.
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ຮບສະແດງ 19: ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນ ຢໃູ່ ນໝວດອາຍຸ, ປີ 1995-2015
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2015) ແລະ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
ການປູ່ຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບອາຍຸສົົ່ງຜົນໃຫ້ “ອັດຕາສ່ວນການເອື່ອຍອີງ” (ຈານວນຜທ
້ ີື່ຢູ່ໃນໄວອອກ
ແຮງງານທຽບກັບປະຊາກອນຢູ່ໃນໄວອາຍຸບໍ່ເຮັດວຽກ) ຫຸດລົງຕັື້ງແຕ່ປີ 1995 (ຮບສະແດງ 20) ແລະ ຄາດວ່າ
ຈະສບຕໍ່ຫຸດລົງໃນອະນາຄົດ.
ຮບສະແດງ 20: ທ່າອ່ຽງຂອງອັດຕາສ່ວນການເອອ
ື່ ຍອີງ, ປີ 1995-2015
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2015) ແລະ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
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ຮບພາບທີື່ສົມບນແບບກ່ຽວກັບການປູ່ຽນແປງຂອງການແຈກຢາຍອາຍຸປະຊາກອນສາມາດເບິື່ງໄດ້ຈາກຮບ
ທາດປີລະມິດໂຄງປະກອບອາຍຸສາລັບປີ 1995 ແລະ 2015, ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ຮບສະແດງ 21 ແລະ 22,
ຕາມລາດັບ. ຮບທາດປີລະມິດໂຄງປະກອບອາຍຸປີ 1995 ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນການຈະເລີນພັນທີື່ສງໃນໄລຍະ 15
ປີຜ່ານມາ ເຊິື່ງອັດຕາການຈະເລີນພັນແມ່ນປະມານ 6 ຂອງເດັກເກີດຕແ
ໍ່ ມ່ຍິງໜຶື່ງຄົນ. ພາຍໃນປີ 2015 ຜົນກະ
ທົບຂອງຫຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນ ແລະ ການຕາຍຕັື້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990 ແມ່ນສະແດງອອກຢູ່ຖານຂອງຮບທາດ
ປີລະມິດທີື່ຈ້ອມເຂົື້າ ແລະ ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງກຸ່ມອາຍຸກາງ (ອາຍຸ 24 ປີຂຶື້ນໄປ). ຮບທາດປີລະມິດປີ 2015 ຈະ
ເລີມ
ື່ ມີລັກສະນະ ຮບຖັງຫາຍຂຶື້ນ ເຊິື່ງເປັນປກກະຕິສາລັບປະເທດທີຂ
ື່ ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ.
ທ່າອ່ຽງໂຄງປະກອບອາຍຸປະຊາກອນຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນການບັນລຸຜົນປະໂຫຍດຂອງການປູ່ຽນແປງໂຄງປະກອບອາຍຸປະຊາກອນ ເຊິື່ງມີຜົນມາ
ຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມໄວອາຍຸເຮັດວຽກ. ເສດຖະກິດໂດຍລວມຈະຖກຜັກ
ດັນໃຫ້ດີຂື້ນ ລວມທັງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP, ລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານສງຂຶື້ນ ແລະ ການປັບ ປຸງມາດ
ຖານການດາລົງຊີວິດການເປັນຢູ່. ທັື້ງນີື້ທັື້ງນັື້ນ, ສິື່ງທີື່ກ່າວມາຈະສາມາດເກີດຂຶື້ນໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອປະຊາກອນໜຸ່ມ
ໃນໄວເຮັດວຽກທີື່ເພີື່ມຂຶື້ນໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ມີໂອກາດການມີວຽກເຮັດ
ງານທາເພີື່ມຂຶື້ນ.
ຮບສະແດງ 21: ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແບ່ງຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດ,ການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ
ື່ ອ
ູ່ າໄສປີ 1995*
ທີຢ
80+
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4

ຍິງ

ຊາຍ

9



book NPDP
book
NPDPLao.indd
Lao naw 44
naw naw �������.indd 42

7

5

3

1

1

ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນ



ϯϰ

3

5

7

9



12/11/2020
9:24:21
AMAM
12/1/20
11:25

book

ຮບສະແດງ 22: ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແບ່ງຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດ, ການສາຫວດພົນລະເມອງ
ື່ ອ
ູ່ າໄສປີ 2015*
ແລະ ທີຢ
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ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນ
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*ດັດປັບໂດຍຄານຶງເຖິງການຈົດນັບປະຊາກອນທີື່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ
3.5 ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນ
ການແຈກຢາຍທາງດ້ານພມສັນຖານຂອງປະຊາກອນຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖວ່າຂ້ອນຂ້າງຄົງທີື່ໃນໄລຍະຫາຍ
ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ແຕ່ບາງການປູ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນແມ່ນເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງ. ໃນລະຫວ່າງປີ 2005 ຫາ
2015, ໄດ້ມີ 7 ແຂວງໄດ້ປະສົບກັບການຫຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ໃນຂະນະດຽວກັນ
11 ແຂວງ (ລວມທັງນະຄອນຫວງວຽງຈັນ) ໄດ້ຮັບສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນເພີື່ມຂຶື້ນ (ເບິື່ງຮບສະແດງ 23). ດັົ່ງ
ທີື່ຄາດໄວ້, ແຂວງທີື່ມີສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນເພີື່ມຂຶື້ນໂດຍລວມແລ້ວມີອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນທີື່
ສງກວ່າແຂວງທີື່ສນເສຍສັດສ່ວນປະຊາກອນ,

ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຕໍ່ກັບ

ການປູ່ຽນແປງຂອງການແຈກຢາຍປະຊາກອນລະຫວ່າງແຂວງ.
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ຮບສະແດງ 23: ການປູ່ຽນແປງຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນແບ່ງຕາມແຂວງ, ປີ 2005-2015
ໄຊສົມບນ
ສາລະວັນ
ສະຫວັນນະເຂດ
ເຊກອງ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
ບລິຄາໄຊ
ບໍ່ແກ້ວ
ອັດຕະປື
ຫວງນ້າທາ
ຄາມ່ວນ
ອຸດົມໄຊ
ຈາປາສັກ
ໄຊຍະບລີ
ຜົົ່ງສາລີ
ຊຽງຂວາງ
ແຂວງວຽງຈັນ
ຫົວພັນ
ຫວງພະບາງ
ͲϬ͘ϳ

ͲϬ͘ϱ
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ການປຽູ່ ນແປງຂອງສດ
ັ ສວ
່ ນຂອງປະຊາກອນທງັ ໝດ
ົ ປີ 2005-2015

Ϭ͘ϳ

ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ(2005) ແລະ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
ອົງປະກອບໜຶື່ງຂອງການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແມ່ນ ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ອາໄສຢູ່ໃນເຂດທີື່ບໍ່
ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ. ໃນປີ 2005, 21.3% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ
ແຕ່ມາຮອດປີ 2015 ອັດຕາສ່ວນດັົ່ງກ່າວຫຸດລົງຫາຍກວ່າ 60% ເຊິື່ງຍັງເຫອ 7.9%. ແຕ່ບໍ່ສາມາດຮໄ້ ດ້ວ່າການ
ຫຸດລົງຂອງດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກການສ້າງຖະໜົນຫາຍຂຶື້ນ ຫ ມາຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໄປບ່ອນທີື່ມີຫົນທາງເຂົື້າເຖິງ. ຄາດວ່າທັງສອງຂະບວນການແມ່ນເກີດຂຶື້ນຄ່ຽງຄ່ກັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່ຕາມການ
ປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງເສັື້ນທາງ

ຈະຊ່ວຍອານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການໃຫ້ບລິການທາງສັງຄົມພ້ອມທັງຜັກ

ດັນການພັດທະນາຊົນນະບົດ.
3.6 ການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມອງ
ການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນວັດແທກໄດ້ພື້ນຖານຈາກການສາຫວດພົນລະເມອງທີື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ທຸກໆ 10 ປີ ແລະ ສາມາດເກັບກາໄດ້ໃນຫາຍວິທີການທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜທ
້ ີື່ອາໄສຢູ່ສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້
ເກີດຢູ່ຫັນແມ່ນເອີື້ນວ່າ “ຜເ້ ຄື່ອນຍ້າຍໃນຊ່ວງຊີວິດ” ສາລັບສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ເປັນປກກະຕິ. ຜທ
້ ີື່
ອາໄສຢສ
ູ່ ະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ເປັນປກກະຕິໃນເວລາຂອງການສາຫວດພົນລະເມອງ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ
ກັບສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາອາໄສຢູ່ 5 ປີກ່ອນ ຫ ໃນເວລາຂອງການສາຫວດພົນລະເມອງໃນເທື່ອກ່ອນເອີື້ນວ່າຜ້
ເຄື່ອນຍ້າຍໃນປະຈຸບັນ.

ສາລັບຜ້ທີື່ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານທີື່ທີື່ອາໄສຢູ່ເປັນປະຈາຫັງຈາກການສາຫວດພົນລະ

ເມອງເທື່ອກ່ອນແຕ່ກັບມາຢູ່ບ່ອນເກົົ່າ ໃນລະຫວ່າງການສາຫວດພົນລະເມອງປະຈຸບັນຈະບໍ່ຖກນັບເປັນຜເ້ ຄື່ອນ
ຍ້າຍອີງຕາມນິຍາມຂອງການສາຫວດພົນລະເມອງ. “ຜເ້ ຄື່ອນຍ້າຍທີື່ກັບຄນມາ” ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ສະຖານທີື່ຢູ່ອາ
ໄສໃນເມື່ອກ່ອນ (5 ຫລ 10 ປີກ່ອນ) ບໍ່ແມ່ນສະຖານທີື່ເກີດຂອງພວກເຂົາແຕ່ສະຖານທີື່ອາໄສປກກະຕິຢູ່ໃນປະ
ຈຸບັນ ແມ່ນສະຖານທີື່ເກີດ ຫ ສະຖານທີື່ທີື່ເຄີຍອາໄສຢູ່ມາກ່ອນ.
ການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສປີ 2015 ລາຍງານວ່າ 82.2% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນຖກຈົດນັບ
ຢູ່ເມອງດຽວກັນກັບທີື່ພວກເຂົາເກີດ. ນີໝ
ື້ າຍວ່າປະຊາກອນລາວບໍ່ແມ່ນປະຊາກອນທີື່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ
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ປະເທດສງ. ຢູ່ໃນບາງແຂວງສະເພາະອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ອາໄສຢູ່ໃນເມອງດຽວກັນກັບທີື່ພວກ ເຂົາ
ເກີດແມ່ນສງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງປະເທດລວມມີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (91.2%) ແລະ ແຂວງຫົວພັນ
(90.6%) ຊີື້ໃຫ້ເຫັນລະດັບການເຄື່ອນຍ້າຍທີື່ຕໍ່າຢູ່ໃນແຂວງເຫົົ່ານີ.ື້ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນມີອັດຕາສ່ວນຂອງປະ
ຊາກອນທີື່ອາໄສຢູ່ເມອງດຽວກັນກັບເມອງເກີດໜ້ອຍທີື່ສຸດ (61%) ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 39% ຂອງປະຊາກອນຢູ່ນະ
ຄອນຫວງວຽງຈັນແມ່ນເກີດຢູ່ບ່ອນອື່ນ. ນອກຈາກແຂວງໄຊສົມບນ, ເຊິື່ງຫາກໍ່ຖກສ້າງຂຶື້ນໃໝ່, ບໍ່ມີແຂວງໃດ
ມີອັດຕາສ່ວນຂອງຜເ້ ຄື່ອນຍ້າຍ “ໃນຊ່ວງຊີວິດ” ທີື່ໃກ້ຄຽງກັບອັດຕາສ່ວນຂອງນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ອັດຕາ
ສ່ວນຂອງປະຊາກອນຂອງນະຄອນຫວງວຽງຈັນທີື່ເກີດຢູ່ຕ່າງປະເທດ (1.3%) ແມ່ນສງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງ
ປະເທດ (0.7%) ແຕ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວມີອັດຕາສ່ວນທີື່ສງກວ່າ (2.6%) ແລະ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບແຂວງອັດຕະປື. ຢູ່
ໃນລະດັບປະເທດ, ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນທີື່ລາຍງານວ່າເກີດຢູ່ປະເທດອື່ນພຽງແຕ່ 0.7% ຂອງປະຊາກອນ
ທັງໝົດ (45,446 ຄົນ). ໜ້ອຍກວ່າ 1% ຂອງປະຊາກອນຂອງແຂວງຄາມ່ວນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຈາປະ
ສັກ, ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫວງພະບາງແມ່ນເກີດຢູ່ປະເທດອື່ນ. ຕົວເລກເຫົົ່ານີື້ຊໃີື້ ຫ້
ເຫັນການເຄື່ອນຍ້າຍສາກົນໃນຊ່ວງຊີວິດທີື່ມີລະດັບຕໍ່າ.
ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງ,

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜທ
້ ີື່ອາໄສຢູ່ເມອງດຽວກັນກັບເມອງເກີດຂອງພວກເຂົາໂດຍລວມ

ແລ້ວແມ່ນສງກວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງຜຊ
້ າຍ, ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ຍິງມີການເຄື່ອນຍ້າຍທີື່ໜ້ອຍກວ່າຜ້ຊາຍ. ຍົກເວັື້ນ
ແຕ່ແຂວງຫົວພັນເຊິື່ງສາລັບທັງສອງເພດແມ່ນເກອບເທົົ່າກັນ.
ຫາຍກວ່າແມ່ຍິງ.

ຜທ
້ ີື່ເກີດຢູ່ຕ່າງປະເທດສ່ວນຫາຍແມ່ນຜຊ
້ າຍ

ໃນຂະນະທີື່ຢູ່ຫາຍປະເທດໂດຍລວມແລ້ວຈະແມ່ນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມໃນໄວອາຍຸອອກແຮງງານ

(25-34 ປີ) ຈະມີການເຄື່ອນຍ້າຍຫາຍກວ່າ, ແຕ່ຢູ່ ສປປ ລາວ ກຸ່ມອາຍຸ 55-59 ປີ ແມ່ນມີການເຄື່ອນຍ້າຍອອກ
ຈາກເມອງເກີດຂອງຕົນຫາຍກວ່າ, ເຊິື່ງຈຸດນີື້ແມ່ນຄກັນສາລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜ້ຊາຍ. ສາລັບຜທ
້ ີື່ເກີດຢູ່ຕ່າງປະ
ເທດ, ແມ່ຍິງສ່ວນຫາຍແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 30-34 ປີ ແລະ ຜ້ຊາຍ 40-44 ປີ.
ເມື່ອວັດແທກການເຄື່ອນຍ້າຍໂດຍເບິື່ງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສະຖານທີື່ຢູ່ອາໄສ

ໃນເວລາການສາຫວດ

ແລະ ສະຖານທີື່ຢູ່ອາໄສ 10 ປີກ່ອນ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່ງແຂວງແມ່ນຄ້າຍຄກັນກັບຕົວເລກຈາກສະຖານທີື່
ເກີດ. ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທີື່ອາໄສຢູ່ເມອງໃນປີ 2015 ທີື່ແຕກຕ່າງກັບເມອງ
ໃນປິ 2005 ແມ່ນສງທີື່ສຸດ 14,4 ສ່ວນຮ້ອຍ (15,7 ສ່ວນຮ້ອຍສາລັບຜຊ
້ າຍ) ແລະ ໂດຍລວມແມ່ນເຄິື່ງໜຶື່ງ ຫ
ໜ້ອຍກວ່າເຄິື່ງໜຶື່ງຂອງອັດຕາດັົ່ງກ່າວຢູ່ແຂວງອື່ນໆ. ແຂວງວຽງຈັນເປັນແຂວງດຽວທີື່ມີອັດຕາສ່ວນໃກ້ຄຽງທີື່
ສຸດກັບນະຄອນຫວງວຽງຈັນໂດຍມີ 10 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນອາໄສຢູ່ເມອງອື່ນໃນປີ 2005. ເຊັົ່ນດຽວກັນ
ຜຊ
້ າຍແມ່ນມີການເຄື່ອນຍ້າຍຫາຍກວ່າແມ່ຍິງຖ້າວັດແທກຈາກສະຖານທີື່ຢອ
ູ່ າໄສຜ່ານມາ.
ຂໍ້ມນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງແຂວງໃນລະຫວ່າງປີ 2005 ແລະ 2015 (ຮບສະແດງ 24) ຢັົ້ງຢືນ
ໃຫ້ພວກເຮົາວ່ານະຄອນຫວງວຽງຈັນແມ່ນປາຍທາງຫັກຂອງຜເ້ ຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຢູ່ ສປປ ລາວ. ບໍ່ມີແຂວງໃດ
ທີື່ມີອັດຕາການເຄື່ອນຍ້າຍເຂົື້າທີື່ໃກ້ຄຽງກັບນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ກົງກັນຂ້າມ ການເຄື່ອນຍ້າຍອອກສຸດທິລະ
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ຫວ່າງແຂວງແມ່ນພົບຢູ່ໃນ 5 ແຂວງ: ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຫວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຜົື້ງສາລີ
ແລະ ແຂວງຈາປາສັກ.


ຮບສະແດງ 24: ການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍສຸດທິລະຫວ່າງແຂວງ ປີ 2005-2015
ຫົວພັນ
ຫວງພະບາງ
ຊຽງຂວາງ
ຜົົ່ງສາລີ
ຈາປາສັກ
ອຸດົມໄຊ
ໄຊຍະບລີ
ຄາມ່ວນ
ສາລະວັນ
ແຂວງວຽງຈັນ
ເຊກອງ
ຫວງນ້າທາ
ອັດຕະປື
ບລິຄາໄຊ
ບໍ່ແກ້ວ
ສະຫວັນນະເຂດ
ໄຊສົມບນ
ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

-21,338
-18,298
-15,049
-9,668
-4,008
-1,200
-820
-592
-16

-25,000
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເປັນທີື່ຈະແຈ້ງວ່າການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍພາຍໃນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍພື້ນຖານແມ່ນພົວພັນກັບ
ການກາຍເປັນຕົວເມອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າບາງການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດທີື່ຫາຍຂຶື້ນຢູ່ບາງແຂວງຫາຍກວ່າຢູ່ແຂວງອື່ນ, ຂະໜາດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍແມ່ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍທຽບກັບ
ການເຄື່ອນຍ້າຍເຂົື້າສ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ການຄິດໄລ່ອີງໃສ່ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນປີ 2015 ທີື່ມີອາຍຸ 10
ປີຂຶື້ນໄປ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ (+7,3%) ມີອັດຕາການເຄື່ອນຍ້າຍເຂົື້າສຸດທິທີື່ສງທີື່ສຸດ (ຍົກເວັື້ນແຂວງໄຊສົມ
ບນ). ແຕ່ວ່າຫາຍແຂວງ ກໍ່ມີອັດຕາການຍ້າຍອອກສຸດທິ, ລວມມີແຂວງຫົວພັນ (-9,6%), ແຂວງຊຽງຂວາງ
(-8,0 %) ແລະ ແຂວງຜົື້ງສາລີ (-7,1 %).
ສປປ ລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມອງໃນຈັງຫວະທີື່ຂ້ອນຂ້າງຊ້າໃນຫາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ເຊິື່ງ
ແຕ່ງຕ່າງກັບປະເທດອື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 4 ທົດສະວັດຈາກປີ 1950 ຫາປີ
1990 ສາລັບອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນເຂດຕົວເມອງຈຶື່ງເພີມ
ື່ ຂຶື້ນທົບເຄິື່ງ, ຈາກ 7.2% ມາເປັນ 15.4% (ຮບ
ສະແດງ 25) ແຕ່ການເພີື່ມທົບເຄິື່ງອີກຄັື້ງ ເພື່ອເພີື່ມຂຶື້ນມາເປັນ 33.1% ແມ່ນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 20 ປີ. ດັົ່ງນັື້ນ
ຈັງຫວະຂອງການກາຍເປັນຕົວເມອງແມ່ນໄດ້ເພີື່ມຂື້ນຢູ່າງໄວວາຫັງຈາກປີ 1990. ທົດສະວັດທີື່ການ ກາຍເປັນ
ຕົວເມອງຢູ່ຈດ
ຸ ສງສຸດ (ອັດຕາເຊິື່ງປະເທດໄດ້ກາຍມາເປັນຕົວເມອງ ແລະ ກາຍເປັນຊົນນະບົດໝ້ອຍລົງ) ແມ່ນ
ຈາກປີ 1995-2005. ແຕ່ປີ 2005 ເປັນຕົື້ນມາ, ຈັງຫວະຂອງການກາຍເປັນຕົວເມອງແມ່ນຊ້າລົງ.
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ຮບສະແດງ 25: ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນຢເູ່ ຂດຊົນນະບົດ-ຕົວເມອງ, ປີ 1950-2015, ສປປ ລາວ
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*ຂໍ້ມນສາລັບປີນີື້ແມ່ນມາຈາກການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສປີ 2015 (ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
(2017). ປີຜ່ານມາແມ່ນມາຈາກ UNDESA, ພະແນກປະຊາກອນ (ປີ 2015).
ການຄາດຄະເນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNDESA, 2014) ໄດ້ຄາດວ່າຕົວເມອງຈະກວມ 50%
ຢູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃນປີ 2030, ເຊິື່ງແມ່ນປະມານ 10 ປີຫັງຈາກພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍລວມ
ແຕ່ວ່າຈັງຫວະທີື່ຊ້າລົງຂອງການກາຍເປັນຕົວເມອງ ອາດເຮັດໃຫ້ຕົວເລກດັົ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸໃນປີ 2035
ແທນ. ໃນປີ 2015 ສປປ ລາວ ຍັງປະກອບມີປະຊາກອນຊົນນະບົດເປັນຫັກ, 67.1% ອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ
ແລະ 7.9% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນຍັງອາໄສຢູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ.
ເຖິງແມ່ນວ່ານະຄອນຫວງວຽງຈັນຈະມີຄວາມເປັນຕົວເມອງຫາຍກວ່າແຂວງອື່ນ (78%), ແຕ່ວ່າມີພຽງແຕ່
30%

ຂອງປະຊາກອນຢູ່ໃນເຂດຕົວເມອງ. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີ 10.1% ຂອງປະຊາກອນໃນເຂດຕົວ

ເມອງ. ດັົ່ງທີື່ໄດ້ສະແດງໃນຮບສະແດງ 26, ແຂວງສາລະວັນມີປະຊາກອນເຂດຕົວເມອງໜ້ອຍທີື່ສຸດ (11.3%)
ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງຫົວພັນ (14.3%).
ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງເຂດຕົວເມອງຈະກວມພຽງແຕ່ 78% ຢູ່ນະຄອນຫວງຈັນ, ແຕ່ເປັນທີື່ຮັບຮ້
ວ່ານະຄອນຫວງວຽງຈັນແມ່ນເມອງຫັກ ຂອງ ສປປ ລາວ. ປະຊາກອນໃນເຂດຕົວເມອງຢູ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
ແມ່ນສງກວ່າປະຊາກອນຢູ່ເຂດຕົວເມອງຂອງເມອງໃຫຍ່ເປັນອັນດັບຖັດມາເຖິງ 7 ເທື່ອ (ເມອງໄກສອນ/ພົມວິ
ຫານ). ລະດັບຂອງຄວາມເປັນເມອງຫັກທີື່ແຕກຕ່າງຫາຍມີຜນ
ົ ກະທົບອັນສາຄັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາລົງເລິກ.
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ຮບສະແດງ 26: ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນຢເູ່ ຂດຊົນນະບົດ-ຕົວເມອງແບ່ງຕາມແຂວງ, ປີ 2015
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ບົດລາຍງານການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສປີ 2015
3.7 ທ່າອ່ຽງປະຊາກອນໃນອະນາຄົດ: ການຄາດຄະເນຮອດປີ 2045
ການຄາດຄະເນໃນລະດັບປະເທດ
ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໄດ້ດາເນີນການຄາດຄະເນປະຊາກອນ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສາລັບແຕ່ລະແຂວງອີງ
ໃສ່ຂໍ້ມນປະຊາກອນຈາກການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສປີ 2015 ທີື່ໄດ້ຮັບການດັດປັບເພື່ອແກ້ໄຂ

3.7.1

ບັນຫາຂໍ້ຜິດພາດທາງອາຍຸ ແລະ ການຈົດນັບທີື່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ. ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໄດ້ສ້າງ 3 ກລະນີຂອງການຄາດ
ຄະເນໂດຍນາໃຊ້ສົມມຸດຖານທີື່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຄວາມໄວຂອງການຫຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນ. “ໃນລະ
ດັບຕໍ່າ”, ອັດຕາການຈະເລີນພັນຈະຫຸດລົງຮອດລະດັບທົດແທນ (2.1) ໃນປີ 2025 ແລະ ໃນລະດັບປານກາງ”
ຈະຫຸດລົງຮອດລະດັບທົດແທນໃນປີ 2030. “ໃນກລະນີລະດັບການຈະເລີນພັນສງ”, ການຈະເລີນພັນລະດັບທົດ
ແທນຈະບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2045. ສາລັບທັງ 3 ກລະນີຂອງການຄາດຄະເນວາງສົມມຸດຖານດຽວກັນກ່ຽວກັບການ
ປັບປຸງດ້ານສະພາບການຕາຍເຊິື່ງອາຍຸຍນສະເລ່ຍຈະເພີື່ມຂຶື້ນຮອດ 76 ປີສາລັບແມ່ຍິງ ແລະ 72 ປີສາລັບຜຊ
້ າຍ
ພາຍໃນປີ 2045. ໃນທັງສາມກລະນີຂອງການຄາດຄະເນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍສາກົນກໍ່ຍັງຖກວາງໄວ້ໃຫ້ເປັນສນ.
ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານປະຊາກອນ ສະແດງຢູ່ຮບສະແດງ 27.
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ຮບສະແດງ 27: ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ, ປີ 2015-2045, ພາຍໃຕ້ 3 ສົມມຸດຖານ ກ່ຽວກັບການຈະເລີນພັນ
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
ຜົນຂອງການຄາດຄະເນແມ່ນຖກນາສະເໜີໃນຮບສະແດງ

23.

ຕາມກລະນີເຫົົ່ານີື້ປະຊາກອນຂອງ

ສປປ ລາວ ຈະຕົກຢູ່ລະຫວ່າງ 9 ລ້ານຄົນ ແລະ ຕໍ່າກວ່າ 10 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2045. ລະຫວ່າງປີ 2015 ຫາ 2045,
ປະຊາກອນຈະເພີື່ມຂຶື້ນຕື່ມ 2.3 ລ້ານຄົນ “ໃນກລະນີຕໍ່າ”, 2.7 ລ້ານຄົນ “ໃນກລະນີປານກາງ” ແລະ 3.2 ລ້ານ
ຄົນ “ໃນກລະນີສງ”. ສາລັບການເຕີບໂຕຕໍ່ປີ, ການເພີື່ມຂຶື້ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສະເລ່ຍສາລັບ 30 ປີເຊິື່ງ 77,000 ຄົນ
ຕໍ່ປີໃນ “ກລະນີຕໍ່າ”, 92,000 ຄົນ “ໃນກລະນີປານກາງ”ແລະ 108,000 ຄົນ “ໃນກລະນີສງ”. ຮບສະແດງ 28
ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີື່ມຂຶື້ນຕໍ່ປີໂດຍສະເລ່ຍໃນຊ່ວງເວລາ 5 ປີສາລັບ 3 ກລະນີຂອງການຄາດຄະເນ. ໃນ
ກລະນີສງ, ການເພີື່ມຂຶື້ນຕໍ່ປີຂອງປະຊາກອນຈະຫຸດລົງຢູ່າງຊ້າໆຈາກ 117,000 ໃນຊ່ວງປີ 2015-2020 ຫາ
94,000 ໃນຊ່ວງປີ 2040-2045. ໃນກລະນີຕໍ່າ, ການເພີື່ມຂຶື້ນຕໍ່ປີຂອງປະຊາກອນຈະຫຸດລົງຈາກ 109,000
ໃນຊ່ວງປີ 2015-2020 ຫາ 52,000 ໃນຊ່ວງປີ 2040-2045. ບໍ່ມີກລະນີຂອງການຄາດຄະເນໃດທີື່ຄາດການ
ກ່ຽວກັບການຄົງຕົວຂອງການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຕໍ່າຈົນຮອດປີ 2045.



book
book NPDP
NPDPLao.indd
Lao naw 51
naw naw �������.indd 49



ϰϭ



12/11/2020
9:24:34
AMAM
12/1/20
11:25

ຮບສະແດງ 28: ການເພີມ
ື່ ຂຶນ
ື້ ຂອງປະຊາກອນຕປ
ໍ່ ພ
ີ າຍໃຕ້ 3 ກລະນີຂອງການຄາດຄະເນ, ປີ 2015-2045
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)

ນອກຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນແລ້ວ, ການປູ່ຽນຂອງໂຄງປະກອບອາຍຸ ກໍ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶື້ນເຊັົ່ນ
ກັນໃນອະນາຄົດ. ທ່າອ່ຽງຂອງການປູ່ຽນແປງນີື້ແມ່ນຄກັນໃນທັງ 3 ກລະນີຂອງການຄາດຄະເນ; ຄວາມແຕກ
ຕ່າງແມ່ນຈັງຫວະຂອງການປູ່ຽນແປງ. ປະຊາກອນອາຍຸ 0-14 ປີຈະຫຸດລົງຢູ່າງຫວງຫາຍໃນແຕ່ລະກລະນີຂອງ
ການຄາດຄະເນ, ແຕ່ຈະໄວກວ່າໃນກລະນີຕໍ່າ (ຮບສະແດງ 29). ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 15-64 ປີຈະ
ເພີື່ມຂຶື້ນໃນທຸກກລະນີແຕ່ຈະໄວກວ່າ ແລະ ຫາກຫາຍກວ່າສາລັບກລະນີຕໍ່າ. ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ
65 ປີຂຶື້ນໄປຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນທັງ 3 ກລະນີເຊັົ່ນກັນແຕ່ຈະຫາຍກວ່າສາລັບກລະນີ “ຕໍ່າ” ທຽບກັບກລະນີອື່ນໆ. ມີ
ຄວາມສາຄັນທີື່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ວ່າປະຊາກອນອາຍຸ 65 ປີຂຶື້ນໄປຈະເລີມ
ື່ ເພີື່ມຂຶື້ນຢູ່າງໄວວາທຽບກັບອັດຕາສ່ວນ
ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດຈາກປີ 2020 ເຊິື່ງຈະເກີດຂຶື້ນ ໃນທັງ 3 ກລະນີ.
ຮບສະແດງ 29: ປະຊາກອນອາຍຸ 0-14ປີ, ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ປີ 2015-2045

ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ

35
30
25
20

>ŽǁƐĐĞŶĂƌŝŽ
ກລະນີຕາ

,ŝŐŚƐĐĞŶĂƌŝŽ
ກລະນີສງ

DĞĚŝƵŵƐĐĞŶĂƌŝŽ
ກລະນີກາງ

15
10

2015

2020

2025

2030

2035

ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
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ຮບສະແດງ 30: ປະຊາກອນອາຍຸ 15-64 ປີ, ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ປີ 2015-2045
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
ຮບສະແດງ 31: ປະຊາກອນອາຍຸ 65 ປີຂນ
ຶື້ ໄປ, ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ປີ 2015-2045
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
ການປູ່ຽນແປງໂຄງປະກອບອາຍຸນີື້ສາມາດສັງລວມໂດຍນາໃຊ້ “ອັດຕາສ່ວນການເອື່ອຍອີງ”, ດັົ່ງທີື່ໄດ້ນາ
ສະເໜີໃນຮບສະແດງ 32. ຍ້ອນວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 0-14 ປີຈະຫຸດລົງ ໃນທັງ 3 ກລະນີ,
ອັດຕາສ່ວນການເອື່ອຍອີງກໍ່ຈະສບຕໍ່ຫຸດລົງເທື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ເລີື່ມຈະຢຸດເນື່ອງຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາ
ກອນອາຍຸ 65 ປີຂຶື້ນໄປ. ໃນກລະນີ “ຕໍ່າ” ແລະ “ປານກາງ” ອັດຕາສ່ວນການເອື່ອຍອີງຈະຢຸດບໍ່ຫຸດລົງພາຍໃນປີ
2040, ແຕ່ສາລັບ “ກລະນີສງ” ອັດຕາສ່ວນການເອື່ອຍອີງຈະສບຕໍ່ຫຼູດລົງຈົນຮອດ ປີ 2045,
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ປະຊາກອນ ອາຍຸ 0-14 ປີ+65 ປີ ຂື້ນໄປ ຕໍ່
ປະຊາກອນອາຍຸ 15-64 ປີ 100 ຄົນ

ຮບສະແດງ 32: ອັດຕາສ່ວນການເອອ
ື່ ຍອີງ, ປີ 2015-2045, ສາລັບ 3 ກລະນີຂອງການຄາດຄະເນ
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ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
ທັງ 3 ກລະນີຂອງການຄາດຄະເນສະໜອງໂອກາດໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະ
ຊາກອນ ຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບອາຍຸໃນ 3 ທົດສະວັດຂ້າງໜ້າ. ແຕ່ວ່າຜົນປະໂຫຍດທີື່ເກີດຂຶື້ນນີື້
(ບາງຄັື້ງກນາໃຊ້ຄາສັບ “ການປັນຜົນດ້ານປະຊາກອນ”) ແມ່ນຖວ່າຫາຍກວ່າໃນກລະນີຂອງການຄາດຄະເນຕໍ່າ
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດເຫົົ່ານີື້ຈະມາຮອດໄວກວ່າທຽບກັບກລະນີອື່ນໆ. “ປູ່ອງຢ້ຽມໂອກາດ” ທີື່ສ້າງມາຈາກຜົນປະ
ໂຫຍດດ້ານປະຊາກອນຈະສບຕໍ່ເປີດອອກອີກສາລັບ 25 ປີຕໍ່ໜ້າ (ຈົນຮອດປີ 2040) ແລະ ຫັງຈາກນັື້ນກໍ່ຈະປິດ
ລົງອີກຄັື້ງ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍແມ່ນຕ້ອງເນັື້ນໃສ່ການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມທີື່ຈາເປັນໃນ
ການຜັກດັນຢູ່າງໃຫຍ່ຫວງ”

ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກາລັງແຮງງານທີື່ເຕີບໂຕຈະມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັບເອົາໂອ

ກາດການມີວຽກເຮັດງານທາຈາກເສດຖະກິດທີື່ກາລັງຂະຫຍາຍຕົວ.
3.7.2 ການຄາດຄະເນລະດັບແຂວງ
ກລະນີປານກາງ ຂອງການຄາດຄະເນລະດັບແຂວງຊີື້ໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງທີື່ຫາຍຂຶື້ນລະຫວ່າງແຂວງທີື່ສາ
ມາດຄາດໄດ້ວ່າຈະມີການເຕີບໂຕຢູ່າງໄວວາ ແລະ ແຂວງທີື່ມີການເຕີບໂຕຊ້າ ແລະ ມີການປູ່ຽນແປງພຽງເລັກ
ນ້ອຍກ່ຽວກັບທີື່ຕັື້ງ ຫ ການຫດ
ຸ ລົງທີື່ເປັນໄປໄດ້. ຮບສະແດງ 33 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາກອນຢູ່ນະຄອນຫວງ
ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຈະເພີື່ມຂຶື້ນໄວກວ່າແຂວງອື່ນ, ແຕ່ລະແຂວງເພີື່ມຂຶື້ນຮອດປະມານ 1.4
ລ້ານຄົນພາຍໃນປີ 2045. ປະຊາກອນຂອງແຂວງຈາປາສັກຈະເພີື່ມຮອດ 950,000 ຄົນໃນຂະນະທີື່ກຸ່ມ 6
ແຂວງຈະມີປະຊາກອນລະຫວ່າງ 400,000 ຫາ 650,000 ຄົນ ພາຍໃນປີ 2040. ສາຄັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ສັງເກດວ່າອີງ
ຕາມການຄາດຄະເນການແຈກຢາຍປະຊາກອນແບ່ງຕາມແຂວງຈະບໍ່ປູ່ຽນແປງຫາຍ. ນີື້ແມ່ນຍ້ອນວ່າການຄາດ
ຄະເນຄາດວ່າທ່າອ່ຽງລະຫວ່າງປີ 2005 ຫາປີ 2015 ຈະສບຕໍ່ຈົນຮອດປີ 2045. ແຂວງທີື່ໄດ້ຮັບສັດສ່ວນຂອງ
ປະຊາກອນຈະສບຕໍ່ໄດ້ຮັບປະຊາກອນເຂົື້າມາໃນແຂວງ (ສະຫວັນນະເຂດ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແລະ ຈາປາ
ສັກ) ແລະ ແຂວງທີື່ສນເສຍສັດສ່ວນປະຊາກອນ (ເຊັົ່ນແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຫວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ
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ແລະ ອື່ນໆ) ຈະສບຕໍ່ສນເສຍສັດສ່ວນປະຊາກອນ. ໃນຂະນະທີື່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນຈະມີການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະ
ຊາກອນຫາຍທີື່ສຸດໃນລະຫວ່າງປີ 2015 ຫາ 2045 (569,000ຄົນ), ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດແມ່ນ
ຄາດຄະເນວ່າຈະເພີື່ມຂຶື້ນຈາກ 13% ຫາ 15%. ດັົ່ງນັື້ນ, ການຄາດຄະເນຄາດວ່າການກາຍເປັນຕົວເມອງຈະດາ
ເນີນໃນຈັງຫວະທີື່ຂ້ອນຂ້າງຊ້າ ຫ ການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມອງຈະເກີດຂຶື້ນໃນທົົ່ວທຸກແຂວງຕາມອັດຕາສ່ວນ
ຂອງສັດສ່ວນຕົວເມອງໃນປະຈຸບັນຂອງແຂວງດັົ່ງກ່າວ. ສາຄັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ສັງເກດເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການຄາດຄະ
ເນລະດັບປະເທດ, ການຄາດຄະເນລະດັບແຂວງວາງສົມມຸດຖານການເຄື່ອນຍ້າຍສຸດທິແມ່ນສນ.
ຮບສະແດງ 33: ການຄາດຄະເນລະດັບແຂວງ, ປີ 2015-2045 (ກລະນີ “ປານກາງ”)
1,450,000

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
ສະຫວັນນະເຂດ

1,250,000

ຈາປາສັກ
ໄຊຍະບລີ

1,050,000

ແຂວງວຽງຈັນ
ຫວງພະບາງ
ບລິຄາໄຊ

850,000

ຄາມ່ວນ
ອຸດົມໄຊ

650,000

ຊຽງຂວາງ
ບໍ່ແກ້ວ

450,000

ອັດຕະປື
ຫວງນ້າທາ

250,000
50,000

ສາລະວັນ
ຫົວພັນ

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

ເຊກອງ
ຜົົ່ງສາລີ
ໄຊສົມບນ

ແຫ່ງຂໍ້ມນ: ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
3.8 ສັງລວມ: ຜົນກະທົບຂອງສະພາບປະຊາກອນ ຕກ
ໍ່ ບ
ັ ການພັດທະນາ
3.8.1

ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ
ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ຈະສບຕໍ່ມີຄວາມຄບໜ້າແຕ່ຍັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາ. ມີຫາຍ

ແຂວງທີື່ຍັງຫ້າຊ້າເນື່ອງຈາກອັດຕາການຕາຍທີື່ຂ້ອນຂ້າງສງ,

ເຊິງື່ ສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນພັນຫຸດລົງຢູ່າງ

ຊ້າໆ.10 ໃນລະດັບປະເທດການຈະເລີນພັນລະດັບທົດແທນ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນ 10-20 ປີຕໍ່ໜ້າ, ແຕ່ຈະໄວ
ກວ່າຫັື້ນສາລັບເຂດຕົວເມອງ. ແຕ່ວ່າອີງໃສ່ການຄາດຄະເນ, ບາງແຂວງທີື່ມີການພັດທະນາຕໍ່າຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸ
ການຈະເລີນພັນໃນລະດັບທົດແທນໄດ້ໃນໄລຍະ 3 ທົດສະວັດຕໍ່ໜ້າ. ຄວາມທ້າທ້າຍດ້ານນະໂຍບາຍກ່ຽວພັນ
ກັບການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນແມ່ນແນ່ໃສ່ແຂວງທີື່ມີຄວາມລ່າຊ້າທຽບກັບແຂວງອື່ນ. ແຂວງເຫົົ່ານີື້ແມ່ນມີ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີທສ
ີື່ ງ, ສົົ່ງຜົນໃຫ້ການຕາຍໂດຍລວມສງ ແລະ ມີການຈະເລີນພັນສງກວ່າອັດ

10

ການຈະເລີນພັນທີື່ສງອາດຈະສົົ່ງຜົນໃຫ້ການຕາຍສງຂຶື້ນໃນບາງສະຖານະການ.
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ຕາສະເລ່ຍ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍຈຶື່ງມີຄວາມຈາເປັນເພື່ອແກ້ໄຂການຫຸດລົງຂອງການເກີດ ແລະ ການຕາຍ ພ້ອມ
ກັນໂດຍຜ່ານມາດຕະການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກທີື່ເນັື້ນໃສ່ແຂວງ ແລະ ເມອງ
ທີື່ມີຄວາມຄບໜ້າໜ້ອຍທີື່ສຸດ.
3.8.2 ການເຕີບໂຕຂອງການປະຊາກອນ
ການເຕີບໂຕຂອງການປະຊາກອນໃນລະດັບປະເທດແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຈະຫຸດລົງ ຈາກ 1.5% ຕໍ່ປີໃນປະຈຸບັນ
ເປັນ 1.1% ໃນໄລຍະ 20 ປີ. ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍສຸດທິຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕດັົ່ງກ່າວຫຸດ
ລົງຕື່ມ.

ດັົ່ງນັື້ນອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນລະດັບປະເທດຈຶື່ງບໍ່ແມ່ນບັນຫາປະຊາກອນທີື່ສາຄັນໃນ

ປະຈຸບັນ. ເນື່ອງຈາກວ່າການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຈະເກີດຂຶື້ນໃນ 2 ທົດສະວັດຕໍ່ໜ້າ ເຊິື່ງການ ເພີມ
ື່ ຂຶື້ນຕໍ່ປີ
ໂດຍສະເລ່ຍຈະແມ່ນ 120,000 ຄົນຈົນຮອດປີ 2030. ການເຕີບໂຕນີື້ຈະຕ້ອງໄດ້ຖກຮອງຮັບໂດຍເສດຖະກິດ
ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການສະໜອງໂຄງລ່າງລວມທັງທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ວຽກເຮັດງານທາ. ອາດເປັນໄປໄດ້
ວ່າການເຕີບໂຕນີື້ສວ
່ ນຫາຍແມ່ນຈະເກີດຂຶື້ນຢູ່ເຂດຕົວເມອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຈານວນໜຶື່ງຈະປະສົບກັບ
ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນທີື່ຊ້າລົງ ຫ ການເຕີບໂຕທາງດ້ານລົບ. ອີງໃສ່ການຄາດຄະເນລະດັບ “ປານກາງ”,
ທຸກແຂວງຍັງຈະສບຕໍ່ມີການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນອະນາຄົດໃກ້ນີື້ໆ ແຕ່ບາງແຂວງຈະຂະຫຍາຍຕົວຫາຍກ
ວ່າແຂວງອື່ນ. ການເຕີບໂຕນີສ
ື້ າລັບບາງແຂວງແມ່ນມີຜົນມາຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນໃນເມື່ອກ່ອນ;
ໝາຍວ່າຈານວນການເກີດສບຕໍ່ຄົງທີື່ຫອາດເພີື່ມຂຶື້ນ

ເຖິງແມ່ນວ່າການເກີດໂດຍສະເລ່ຍຕໍ່ແມ່ຍິງຜ້ໜຶື່ງຈະຫຸດ

ລົງກໍ່ຕາມ. ນີື້ເກີດຂຶື້ນຍ້ອນວ່າມີແມ່ຍິງໃນກຸ່ມອາຍຸຈະເລີນພັນຫາຍໃນປະຊາກອນທັງໝົດ. ການຄາດຄະເນລະ
ດັບປານກາງ ຊີື້ໃຫ້ເຫັນການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງຈານວນແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ ຕັື້ງແຕ່ນີື້ຮອດປີ 2050 ແລະ ຫັງຈາກ
ນັື້ນຢູ່ໃນທຸກແຂວງ. ໃນລະດັບປະເທດຈານວນແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນຈະເພີື່ມຂຶື້ນຕື່ມ 760,000 ຄົນລະຫວ່າງ
ປີ 2015 ຫາ 2050, ແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນກລະນີຕໍ່າ ກໍ່ເຊັົ່ນດຽວກັນ. ການເພີື່ມຂຶື້ນທີື່ຄາດໄວ້ນີື້ຈະເພີມ
ື່ ຄວາມຕ້ອງການ
ຕໍ່ກັບການສະໜອງການບລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ.
3.8.3 ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ
ຢູ່ໃນແຂວງ ແລະ ເມອງທີື່ການຈະເລີນພັນໂດຍລວມສງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍ, ອັດຕາການເກີດໃນຊາວໜຸ່ມ
ທີື່ສງແມ່ນປັດໄຈທີື່ສາຄັນ. ໃນລະດັບປະເທດ, ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການເກີດໃນຊາວໜຸ່ມສງທີື່ສຸດໃນພາກພື້ນ
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN ) ພ້ອມທັງມີອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດໃນແມ່ອາຍຸ 15-19 ປີ ທີື່ສງ. ແຕ່
ວ່າອັດຕາດັົ່ງກ່າວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສງກວ່າຫາຍໃນແຂວງ ແລະ ເມອງທີື່ມີການພັດທະນາໜ້ອຍ. ການຫຸດການ
ເກີດໃນຊາວໜຸ່ມ ທຽບໃສ່ກັບອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດທັງໝົດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີນະໂຍບາຍເພອ
ື່ ໃຫ້ເດັກຍິງສບ
ຕໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ, ຫຸດຜ່ອນການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແລະ ສະໜອງການບລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ
ທີື່ເໝາະສົມສາລັບຊາວໜຸ່ມ.
ເຖິງແມ່ນວ່າສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ

ອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບລິການ

ແລະ ການຈະເລີນພັນຈະບໍ່ມີຄວາມສາຄັນປານໃດໃນທາງສະຖິຕິ, ແຕ່ມີຄວາມສາຄັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ຫຸດຜ່ອນ ອັດຕາ
ການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບລິການ ເພື່ອຊ່ວຍແມ່ຍິງ ແລະ ຄ່ຜົວເມຍ ບັນລຸເປົ້າ
ໝາຍຂະໜາດຂອງຄອບຄົວທີື່ຕ້ອງການ. ອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບລິການ
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ທີື່ສງທີື່ສຸດ ແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງອາຍຸ 15-19 ປີ ແລະ 40-44 ປີ. ນີໝ
ື້ າຍຄວາມວ່າຜ້ທີື່ເລີື່ມການມີລກ ແລະ ຜ້
ທີື່ຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອຢຸດການມີລກ ມີອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບລິການ
ສງທີື່ສຸດ. ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີື່ແຕກຕ່າງຂອງສອງກຸ່ມນີື້.
3.8.4

ໂຄງປະກອບອາຍຸຂອງປະຊາກອນ
ໃນຂະນະທີື່ ສປປ ລາວ ສບຕໍ່ການຂ້າມຜ່ານທາງປະຊາກອນ, ໂຄງປະກອບອາຍຸໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງໄປໃນ

ທິດທາງທີື່ເປັນປະໂຫຍດສາລັບປະເທດ. ສອງທົດສະວັດຕໍ່ໜ້າຈະສະໜອງ “ປູ່ອງຢ້ຽມຂອງໂອກາດ” ສາລັບການ
ພັດທະນາເພື່ອບັນລຸຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນ

ທີື່ເກີດຈາກການຫຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນການເອື່ອຍອີງ

ເນື່ອງຈາກກາລັງແຮງງານເຕີບໂຕຫາຍກວ່າປະຊາກອນເອື່ອຍອີງທີື່ເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜ້ອາຍຸສງ. ແຕ່ວ່າເພື່ອ
ບັນລຸຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນດັົ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກາລັງແຮງງານໃໝ່ ທີື່ມີການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການເຝິກອົບຮົມ ເພື່ອສາມາດປະກອບອາຊີບຢູ່າງມີປະສິດຕິພາບເພີື່ມຂຶື້ນ. ຄວາມທ້າທາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນເພື່ອ
ຮັບປະກັນວ່າ ອັດຕາການສ້າງວຽກເຮັດງານທາສອດຄ່ອງກັບການເພີື່ມຂອງຈານວນແຮງງານຊາວໜຸ່ມ. ໃນກ
ລະນີທີື່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທາທີື່ພຽງພ, ອັດຕາເຄື່ອນຍ້າຍອອກປະເທດຈະເພີື່ມຂຶື້ນ ຫ ຈະມີການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງຈາ
ນວນປະຊາກອນຫວ່າງງານທີື່ມີການສຶກສາ.

3.8.5

ການແຈກຢາຍປະຊາກອນ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມອງ
ທ່າອ່ຽງໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີພຽງແຕ່ 3 ແຂວງເທົົ່ານັື້ນທີື່ຈະເພີື່ມສັດສ່ວນຂອງປະຊາ

ກອນທັງໝົດໃນ 2 ທົດສະວັດຕໍ່ໜ້າ, ລວມທັງ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ສ່ວນແຂວງອື່ນໆຈະສບຕໍ່ຮັກສາສັດ
ສ່ວນໃນປະຈຸບັນຫສນເສຍສັດສ່ວນປະຊາກອນ. ນະຄອນຫວງວຽງຈັນຈະມີການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນຫາຍ
ທີື່ສຸດ ແຕ່ວ່າສັດສ່ວນຕໍ່ກັບປະຊາກອນທັງໝົດຈະບໍ່ມີການປູ່ຽນແປງຫາຍອີງໃສ່ການຄາດຄະເນ. ນະຄອນຫວງ
ວຽງຈັນຍັງຈະສບຕໍ່ເປັນສນກາງຂອງເຂດຕົວເມອງຫັກໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ.

ມີຄວາມສາຄັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ດາເນີນ

ການປະເມີນຜົນຕື່ມກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງການກາຍເປັນຕົວເມອງໃນສອງສາມປີໃນຕໍ່ໜ້າ.

ບັນຫາສາລັບນັກ

ວາງແຜນແມ່ນການກາຍເປັນຕົວເມອງນີື້ຈະເກີດຂຶື້ນໃນຈັງຫວະຄກັນບໍ່ສາລັບທຸກແຂວງ, ດັົ່ງນັື້ນການຮັກສາລະ
ດັບການກາຍເປັນຕົວເມອງຂອງແຕ່ລະແຂວງຄວນຕ້ອງໄດ້ສົົ່ງເສີມ ແລະ/ຫເອື້ອອານວຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ຕົວເມອງຢູ່ບາງແຂວງ. ຈັງຫວະຂອງການກາຍເປັນຕົວເມອງໃນປະຈຸບັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຊ້າ ແລະ ນີື້ອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ການຂ້າມຜ່ານຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໄປເປັນປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບປານ
ກາງມີຄວາມຫ້າຊ້າ.
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາປັບປຸງປີ 2019-2030 ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທາງ
ດ້ານນະໂຍບາຍດັົ່ງຕໍ່ໄປນີື້:
ϭ͘ ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງ ຕົວຊີື້ວັດອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການຈະເລີນພັນ ໃນບັນດາແຂວງ ແລະ
ເມອງ.
Ϯ͘ ການແຕ່ງງານໄວ ແລະ ການເກີດລກກ່ອນໄວອັນຄວນ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ທຸກ
ຍາກ.
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ϯ͘ ການບັນລຸການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກປະຊາກອນ ຈາກການມີກາລັງແຮງງານທີື່ເພີື່ມຂຶື້ນ ແລະ ປະຊາ
ກອນໜຸ່ມເພີື່ມຂຶື້ນ.
ϰ͘ ໃຫ້ການປກປ້ອງທາງສັງຄົມຕໍ່ຈານວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງຜ້ອາຍຸສງເພີື່ມຂຶື້ນ.
ϱ͘ ການແກ້ໄຂບັນຫາການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມອງ ໃນແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາ.
ϲ͘ ປັບປຸງການສະໜອງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂໍ້ມນປະຊາກອນ.
ϳ͘ ເຊື່ອມໂຍງແນວໂນ້ມ ແລະ ຄວາມຫາກຫາຍຂອງປະຊາກອນ ເຂົື້າໃນແຜນລະດັບຊາດ, ທ້ອງຖິນ
ື່ ແລະ
ແຜນຂອງຂະແໜງການ.
ϴ͘ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນທຸກຂົງເຂດທີື່ຕິດພັນກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິ.
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ພາກທີ II: ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030


1. ວິໄສທັດ ແລະ ຫັກການພື້ນຖານຂອງນະໂຍບາຍ
1.1 ວິໄສທັດ

ຮອດປີ 2030, ປະຊາກອນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຢູ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເປັນທາຫາຍຂຶື້ນ.
1.2 ຫກ
ັ ການພນ
ື້ ຖານ
ນະໂຍບາຍນີື້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຫັກການພື້ນຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ. ຫັກການພື້ນຖານຫັກໃນລະດັບ
ຊາດໄດ້ຄັດມາຈາກລັດຖະທາມະນນຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບປັບປຸງ (2003)
ລວມມີດັົ່ງນີື້:


ພົນລະເມອງລາວທຸກຄົນມີຄວາມສະເໝີພາບຕໍ່ກົດໝາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນຍິງ ຫ ຊາຍ, ສະຖານະພາບທາງ
ສັງຄົມ, ການສຶກສາ, ຄວາມເຊື່ອ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ;



ພົນລະເມອງລາວທັງຍິງ ຫ ຊາຍມີສິດເສລີພາບທາງດ້ານການເມອງ, ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທາ ແລະ
ສັງຄົມ ແລະ ໃນຄອບຄົວ;



ພົນລະເມອງລາວມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຍົກລະດັບຕົນເອງ;



ຜ້ເຮັດວຽກມີສິດທີື່ຈະພັກຜ່ອນ, ຮັບການປິິ່ນປວໃນເວລາເຈັບປູ່ວຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການປິິ່ນປວ ແລະ
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອໃນກລະນີທີື່ບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຫພິການ, ໃນເວລາເຖົື້າແກ່ ແລະ ໃນກລະນີ
ອື່ນໆຕາມກົດໝາຍການົດໄວ້;



ພົນລະເມອງລາວມີສິດເສລີພາບໃນການຕັື້ງຖິື່ນຖານ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍຕາມກົດຫມາຍ;



ລັດປກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທາຂອງພົນລະເມອງລາວທີື່ຕັື້ງຖິື່ນຖານຢູ່ຕ່າງປະເທດ;



ທຸກຊົນເຜົົ່າມີສິດປກປ້ອງ, ປກປັກຮັກສາ ແລະ ສົົ່ງເສີມອະນຸລັກວັດທະນະທາອັນດີງາມຂອງຊົນເຜົົ່າ
ຂອງຕົນເອງ ແລະ ປະເທດຊາດ;



ລັດປະຕິບັດທຸກມາດຕະການເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະດັບເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງທຸກໆຊົນເຜົົ່າ;



ອົງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ພົນລະເມອງທຸກຄົນຕ້ອງປກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາ
ມະຊາດ: ໜ້າດິນ, ຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້, ສັດ, ແຫ່ງນໍ້າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ;



ລັດສະໜັບສະໜນການພັດທະນາເສດຖະກິດພ້ອມກັບການພັດທະນາວັດທະນະທາ ແລະ ສັງຄົມໂດຍ
ໃຫ້ບລິມະສິດແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ;





ສະໜັບສະໜນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສາຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດໄປພ້ອມໆກັບການ
ພັດທະນາວັດທະນະທາ ແລະ ສັງຄົມໂດຍໃຫ້ບລິມະສິດແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ;
ລັດສະໜັບສະໜນການສົົ່ງເສີມຄວາມຮ້ ແລະ ການຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ
ການນາໃຊ້;
ລັດ ແລະ ສັງຄົມເຂົື້າຮ່ວມການກໍ່ສ້າງລະບົບປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ໃຫ້ການດແລສຸຂະພາບແກ່ທຸກຄົນ
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຄົນໄດ້ເຂົື້າເຖິງການດ ແລະ ສຸຂະພາບໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
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ນ້ອຍ, ຜ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜ້ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ, ເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບທີື່ດີຂອງປະຊາຊົນໝົດ
ທຸກຄົນ;


ລັດ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມການພັດທະນາແຮງງານທີື່ມີທັກສະ, ປັບປຸງລະບຽບການແຮງງານ, ສົົ່ງ
ເສີມທັກສະວິຊາຊີບ ແລະ ອາຊີບ .

ແຜນດາເນີນງານຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ICPD (POA) ລວມ ທັງ
ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ເພີມ
ື່ ຕື່ມ, ແມ່ນຫັກການພື້ນຖານໃນລະດັບສາກົນສາລັບນະໂຍບາຍນີື້. ຫັກການພື້ນຖານ
ຂອງແຜນດາເນີນງານລວມມີ:


ສິດໃນການພັດທະນາແມ່ນສິດຂອງໝົດທຸກຄົນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເພີກຖອນໄດ້ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶື່ງ
ຂອງສິດທິມະນຸດຂັື້ນພື້ນຖານ ແລະ ມະນຸດແມ່ນໃຈກາງຂອງການພັດທະນາ.



ການສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເທົົ່າທຽມ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມ
ແຂງໃຫ້ກັບແມ່ຍິງ, ແລະ ການລົບລ້າງທຸກຮບແບບຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ການຮັບ
ປະກັນຄວາມອາດສາມາດຂອງແມ່ຍິງ

ໃນການຄວບຄຸມການຈະເລີນພັນຂອງຕົນແມ່ນຫກ
ັ ສາຄັນ

ຂອງແຜນງານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.


ເປົ້າໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍປະຊາກອນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການພັດທະນາວັດທະນະທາ,
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຫັກແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງທຸກຄົນ.



ຄ່ຜົວເມຍ/ຄ່ຮັກ ແລະ ບຸກຄົນມີສິດທິພື້ນຖານທີື່ຈະຕັດສິດໃຈຢູ່າງມີອິດສະລະພາບ ແລະ ຢູ່າງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຈານວນລກ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງການເກີດ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມນ, ການສຶກ
ສາ ແລະ ວິທີການທີື່ຊ່ວຍພວກເຂົາໃນການຕັດສິນໃຈຕໍ່ບັນຫາດັົ່ງກ່າວ.



ຄອບຄົວແມ່ນຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານຂອງສັງຄົມ ແລະ ດັົ່ງນັື້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສົງົ່ ເສີມ. ການແຕ່ງງານ
ແມ່ນຕ້ອງມາຈາກຄວາມຍິນຍອມຂອງທັງຄ່ຜວ
ົ ເມຍ, ແລະ ຜົວເມຍຕ້ອງມີຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ.



ທຸກຄົນມີສິດຕໍ່ກັບການສຶກສາ, ເຊິື່ງຕ້ອງນາໄປສ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢູ່າງເຕັມສ່ວນ
ແລະ ກຽດສັກສີຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ, ເອົາໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະຕໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະເດັກ
ຍິງ.



ໃນການຄານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະຊາກອນຊົນເຜົົ່າ
ພື້ນເມອງ, ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ຮັບຮ້ ແລະ ສະໜັບສະໜນເອກະລັກ, ວັດທະນະທາ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປະກອບສ່ວນຢູ່າງເຕັມທີື່ເຂົື້າໃນຊີວິດເສດຖະ
ກິດ, ການເມອງ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດ.

2. ເປາົ້ ໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ

ເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍຂອງລຸ່ມນີື້ແມ່ນຖກຄັດເລອກມາແກ້ໄຂບັນຫາຫັກ ທີໄື່ ດ້ການົດໃນພາກທີື່ I ຂອງນະ

ໂຍບາຍ. ໄດ້ມີຄາອະທິບາຍໂດຍຫຍກ
ໍ້ ່ຽວກັບຈຸດປະສົງທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ດາເນີນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍເຫົົ່ານີື້ ລວມ
ຢູ່ໃນນະໂຍບາຍສະບັບນີ.ື້
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ຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂອງຂະແໜງການສາມາດເອີື້ນໄດ້ວ່າແມ່ນ
“ຍຸດທະສາດທີຈ
ື່ ະນາໃຊ້ໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
NDPD (2019-2030)”. ໃນກລະນີທີື່ບໍ່ມີຍດ
ຸ ທະສາດທີື່ເໝາະສົມທີື່ໄດ້ການົດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ 5 ປີຄັື້ງທີື່ VIII ຫ ຢູ່ໃນແຜນການ ຫ ຍຸດທະສາດໃດໜຶື່ງຂອງຂະແໜງການ, ມາດຕະການຍຸດທະສາດ
ຈະໄດ້ຖກສ້າງຂຶື້ນມາໃໝ່ສາລັບສະເພາະນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ. ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການດັົ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖກມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລາຍລະ
ອຽດຂອງຂອບວຽກທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງເປົ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ຫ ມາດຕະ
ການແມ່ນນາສະເໜີຢູ່ຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່ພາກທີື່ IV.
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2.1 ເປາົ້ ໝາຍ 1: ສົງົ່ ເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນກຸມ
່ ຄົນທີດ
ື່ ອ
້ ຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ
ີ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີື່ກວມຫາຍຂົງເຂດ, ເຊິື່ງສາມາດປະກອບມີສິດທິດ້ານການຈະ
ເລີນພັນ. ອົງປະກອບຫັກຂອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່ນການວາງແຜນຄອບຄົວ. ພາຍໃຕ້ເປາົ້ ໝາຍ 1, ຂົງເຂດ
ຫັກຂອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່ນການປັບປຸງ, ໂດຍເນັື້ນໃສ່ສະເພາະກຸ່ມທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ.
ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັື້ງທີື່ VIII (2016-2020) ກຄແຜນພັດທະນາວຽກງານ
ສາທາລະນະສຸກ.
ເປາົ້ ໝາຍ 1 ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ , ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ͗

ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ 

ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ /ປີ
ຂມ

ຄາດໝາຍ/ປີ

197 (2015)

<70 (2030)

76/1,000(2015)

31/1,000 (2030)

19.9% (2011-12)

8% (2030)

61.2% (2011-12)

80% (2030)

ອັດຕາການນາໃຊ້ວີທີການຄຸມກາເນີດ ທີື່ທັນສະໄໝ

42.1% (2011-12)

73% (2030)

ອັດຕາການມີລກແບບບໍ່ຕັື້ງໃຈໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ.

21.8% (2011-12)

12% (2030)

ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR)
ອັດຕາການເກີດລກໃນຊາວໜຸ່ມ
ອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງ
ການບລິການ
ເປີເຊັນຂອງຄວາມຕ້ອງການວາງແຜນຄອບຄົວທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຕອບສະໜອງດ້ວຍວິທີຄຸມກາເນີດແບບທັນສະໄໝ͗

 ຈຸດປະສົງ

ສຸມໃສ່ໃຫ້ອດ
ັ ຕາການຕາຍໃຫ້ຫດ
ຸ ລົງ ແລະ ການເຈັບເປັນຂອງແມ່ໂດຍສະເພາະໃນກຸມ
່ ຄົນດ້ອຍໂອກາດ
ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງໃນຂອບເຂດທົວ
ົ່ ປະເທດ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR) ໄດ້ສບຕໍ່ຫຸດລົງຢູ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານ
ມາ. ຜົນໄດ້ຮັບທີື່ຫາກຫາຍທີື່ໄດ້ຮັບການຄັດເລອກຈະດຶງມາຈາກຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ

2.1.1

ສາລັບການບລິການແບບເຊື່ອມສານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍປີ 2016-2025
ແລະ ແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວາງແຜນຄອບຄົວແຫ່ງຊາດ ປີ 2017-2020 ເພື່ອຊ່ວຍໃນ
ການບັນລຸຈຸດປະສົງນີ.ື້ ຜົນໄດ້ຮັບເຫົົ່ານີື້ລວມມີການປັບປຸງການຊ່ວຍເກີດພື້ນຖານທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເກີດສຸກເສີນ,

ການເພີມ
ື່ ອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດທີື່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫອຈາກຜຊ
້ ່ວຍເກີດທີື່ມີທັກສະ

ແລະ ການເກີດໃນສະຖານທີື່ສາທາລະນະສຸກ.
ຸ ຜ່ອນການມີລກໃນຊາວໜຸມ
່ . ການແກ້ໄຂບັນຫາການເກີດລກກ່ອນໄວອັນຄວນ ຫ ການຖພາໃນ
2.1.2 ຫດ
ຊາວໜຸມ
່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມຍ
ີ ດ
ຸ ທະສາດທີແ
ື່ ຕກຕ່າງຈາກການຄຸມກາເນີດໃນຜອ
້ າຍຸສງ.

ສິື່ງທ້າທາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກຄວາມບໍ່ເຂົື້າໃຈ ຫ ໄຮ້ດຽງສາຂອງຊາວໜຸ່ມ, ລວມທັງການຂາດຄວາມຮ້ກ່ຽວ
ກັບການຈະເລີນພັນ, ແຕ່ງງານໃນຕອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດທີື່ເກີດ
ຂຶື້ນໃນການໃຫ້ຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບການຈະເລີນພັນໃຫ້ກັບເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫົົ່ານີື້, ຕ້ອງ
ມີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມນ ແລະ ການບລິການ (ລວມທັງການໃຫ້ຄາປຶກສາ) ໂດຍສະເພາະເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບ


book NPDP
book
NPDPLao.indd
Lao naw 63
naw naw �������.indd 61



ϱϮ



12/11/2020
9:24:55
AMAM
12/10/2020
1:24:07
PM
12/1/20
11:25

ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ສາລັບຊາວໜຸ່ມທີື່ຍັງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ບັນດາໂຄງການເພດສຶກສາແມ່ນວິທີທີື່ດີທີື່ສຸດ
ໃນການປັບປຸງຄວາມຮ້

ແລະ

ຄວາມຕື່ນຕົວກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖພາກ່ອນໄວອັນຄວນ

ແລະ ບ່ອນທີື່ເຂົາເຈົື້າສາມາດໄປຮັບການຊ່ວຍເຫອ. ສາລັບຊາວໜຸ່ມທີື່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກ, ຂໍ້
ມນສາມາດສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກໂດຍການສົມທົບກັບສະຖານທີື່ຮັກສາສຸຂະພາບທີື່ໃຫ້ຄາປຶກສາ
ແລະ ການໃຫ້ຢາຄຸມກາເນີດ. ແຜນງານເຫົົ່ານີື້ຈະປະສົບຜົນສາເລັດໄດ້ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜນ
ຈາກຜ້ນາຊຸມຊົນ. ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສາລັບການບລິການແບບເຊື່ອມສານສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍປີ 2016-2025 ໄດ້ລວມເອົາຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆທີື່ໄດ້ຮັບການ
ອອກແບບມາເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍນີື້.
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2.2 ເປາົ້ ໝາຍ 2: ເລັງົ່ ລັດໃສ່ການຫດ
ຸ ຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກຕາໍ່ ກວ່າ 1 ປີລງົ ມາ,
່ ຄົນຜດ
້ ອ
້ ຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫກ
ີ .
ເດັກຕາໍ່ ກວ່າ 5 ປີ ໃນກຸມ
ການຫຸດອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກ ແມ່ນອົງປະກອບທີື່ສາຄັນຂອງມາດຕະການທີື່ອອກ
ແບບມາເພື່ອຜັກດັນການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ. ດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ່າວມາໃນພາກທີ I, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ
ລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມແມ່ນພົວພັນກັນຢູ່າງສະໜິດແໜ້ນ. ໃນຂະນະທີື່ຄວາມກ່ຽວພັນດັົ່ງ
ກ່າວອາດເກີດຂື້ນມາຈາກປັດໄຈອັນດຽວກັນ ເຊັົ່ນວ່າ: ການບລິການສຸຂະພາບທີື່ບໍ່ພຽງພໍ່ ແລະ ລະດັບການສຶກ
ສາຂອງແມ່ທີື່ຍັງຕໍ່າ,

ເປັນທີື່ຍອມຮັບວ່າການຫຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນແມ່ນຂຶື້ນກັບການປັບປຸງການລອດ

ເຫອຂອງເດັກ. ດັົ່ງນັນ
ື້ , ຕົວຊີື້ວັດໃນການປັບປຸງການລອດເຫອຂອງເດັກແມ່ນມີຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ໃນການ
ຫຸດອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນີື້ ຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເພີື່ມທະວີການຂ້າມຜ່ານ
ດ້ານປະຊາກອນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດທີື່ມີຄວາມຄບໜ້າຊັກຊ້າ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກອອ່ນຫຸດລົງຢູ່າງໄວວານັື້ນມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ການົດ
ເປົ້າໝາຍໃນການຫຸດອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ສ້າງວິທີການຫຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍບໍ່ວ່າ
ໂດຍທາງກົງຫທາງອ້ອມ. ໃນກລະນີຂອງການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ ແລະ ເດັກລຸ່ມໜຶື່ງປີລົງມາແມ່ນມີສາມປັດ
ໄຈຕົື້ນຕຄ: ເດັກເກີດກ່ອນການົດ, ພາວະຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ແລະ ການຕິດເຊື້ອພະຍາດ. ພ້ອມນັື້ນ, ຍັງມີຫາຍ
ປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄົມ-ປະຊາກອນ ທີື່ປະກອບເຂົື້າທາງອ້ອມທີື່ພາໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ ແລະ
ເດັກນ້ອຍ. ໃນນີື້ລວມມີອາຍຸຂອງແມ່ຜ້ທີື່ຖພາ ໂດຍສະເພາະແມ່ທີື່ຢູ່ໃນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງສງຄໃນເກນອາຍຸຕໍ່າ
ກວ່າ 18 ປີ ແລະ ຫາຍກວ່າ 40 ປີ, ມີໄລຍະຫ່າງໃນການຖພາບໍ່ພຽງພ, ເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເຄັົ່ງຄຽດກ່ອນ
ເກີດລກ. ນອກນັື້ນ, ການຂາດການດແລເດັກຫລັງເກີດກໍ່ເປັນປັດໄຈໜຶື່ງທີື່ພາໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງເດັກ.
ສະນັື້ນ, ການເຂົື້າເຖິງການດແລທີື່ຈາເປັນສາລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທາອິດ (EENC) ແມ່ນສາຄັນຫາຍ.
ປັດໄຈທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມເຫົົ່ານີື້ເປັນພື້ນຖານສາລັບການບັນລຸສາມຈຸດປະສົງເພື່ອເລັົ່ງໃສ່ການຫຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ, ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ.
ເປາົ້ ໝາຍ 2 ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ , ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ͗

ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ 

ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ͬປີ

ຄາດໝາຍͬປີ

33 (2011-12)

9 (2030)

ອັດຕາການຕາຍຂອງ ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ

40 (2017)

<12 (2030)

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ

46 (2017)

<25 (2030)

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ
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 ຈຸດປະສົງ

2.2.1 ຫດ
ຸ ຜ່ອນບັນດາປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຫກ
ັ (ການການົດທີໃື່ ກ້ຄຽງ) ທີພ
ື່ ວ
ົ ພັນກັບການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ,
ເດັກຕາໍ່ ກວ່າ 1 ປີລງົ ມາ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
ປັດໄຈສາເຫດສາຄັນທີື່ສຸດຂອງການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນແມ່ນເດັກເກີດກ່ອນການົດ ຫ ເດັກຕາຍໃນເວລາ
ເກີດລກ. ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສາລັບການບລິການແບບເຊື່ອມສານສຸຂະພາບຈະ ເລີນ
ພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ປີ 2016-2025 ໄດ້ລວມເອົາຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆທີື່ໄດ້ຮັບການອອກແບບ
ມາເພື່ອຫຸດໂອກາດໃນການເກີດກ່ອນການົດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີຫາຍປັດໄຈທີື່ບໍ່ທັນຮັບຮ້ເປັນທາງການກຕາມ.
2.2.2 ຫດ
ຸ ຜ່ອນປັດໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີຕ
ື່ ດ
ິ ພັນກັບການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ, ເດັກລຸ່ມ 1 ປີ
ແລະ 5 ປີລົງມາ. ລວມທັງອາຍຸຂອງແມ່ (ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີຫສງກວ່າ 40 ປີ), ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ
ແລະ ການຖພາຄັື້ງທາອິດ, ໄລຍະຫ່າງໃນການຖພາບໍ່ພຽງພ (ໜ້ອຍກວ່າ 24 ເດອນ) ເຊິື່ງພົວພັນເຖິງການບໍ່ຢາກ
ມີລກແຕ່ບໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນຄອບຄົວ. ການເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເຄັົ່ງຄຽດໃນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຖພາ ກ
ເປັນສາເຫດໜຶື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດລກກ່ອນການົດ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງສງຕໍ່ການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ.
ດັົ່ງນັື້ນມາດຕະການຕ່າງໆຈະຖກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພື່ອຫຸດຜ່ອນບັນດາປັດໄຈທາງສັງຄົມເຫົົ່ານີື້,

ລວມທັງການ

ປະຕິບັດ ເພື່ອຫຸດຜ່ອນການບໍ່ຢາກມີລກແຕ່ບໍ່ມີການວາງແຜນຄອບຄົວໂດຍການປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງການວິທີ
ການຄຸມກາເນີດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ສາມາດປັບປູ່ຽນໄດ້
2.2.3 ສົງົ່ ເສີມການລ້ຽງລກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ການເບິງື່ ແຍງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ.
ການດແລເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກອອ່ນຈະຊ່ວຍຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຕາຍ. ຍຸດທະສາດເພື່ອບັນລຸ
ບັນຫານີື້ໄດ້ກວມເອົາການສົົ່ງເສີມການລ້ຽລກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງແຕ່ຢູ່າງດຽວ, ປັບປຸງອັດຕາການສັກຢາປ້ອງກັນ
ພະຍາດໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນ ແລະ ເພີື່ມການດແລທີື່ຈາເປັນສາລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທາອິດ (EENC) ໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນ.
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2.3 ເປາົ້ ໝາຍ 3: ໃຊ້ກາລະໂອກາດ “ທາງດ້ານປະຊາກອນ” ໃຫ້ໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງ
່ ຄົນ ແລະ ຂົງເຂດຢູ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເປັນທາ.
ຄົມສງສຸດ ສາລັບທຸກກຸມ
ອັດຕາປະຊາກອນຢູ່ໃນກາລັງແຮງງານໃນກຸ່ມອາຍຸ (ປະມານ 15-64 ປີ) ເພີື່ມຂຶື້ນ ແລະ ຍັງຈະສບຕໍ່ເພີື່ມ
ຂຶນ
ື້ ໃນໄລຍະຂອງນະໂຍບາຍນີື້. ໃນຂະນະດຽວກັນນັື້ນ, ອັດຕາຂອງຜ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການດແລ (ຜ້ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 15
ແລະ 65 ປີຂຶື້ນໄປ) ຈະສບຕໍ່ຫຸດລົງຈົນກ່ວາອັດຕາຂອງຜ້ອາຍຸສງຈະເລີື່ມເພີື່ມຂຶື້ນໃນອີກສອງສາມປີຂ້າງໜ້າ.
ແນວໂນ້ມການປູ່ຽນແປງໂຄງປະກອບອາຍຸຂອງປະຊາກອນດັົ່ງກ່າວ ຈະນາຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ໂດຍການສະໜອງການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ແຮງງານຊາວໜຸ່ມໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີື່ມຂຶື້ນ ເພື່ອ
ໄປສະໜັບສະໜນການຈ້າງງານ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທາໃໝ່, ວຽກທີື່ມີປະສິດທິຜົນສງຂຶື້ນ. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ
ຕາມ ການກະກຽມການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງກາລັງແຮງງານໃໝ່ໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທາແມ່ນເປັນສິື່ງສາຄັນ. ຍຸດທະ
ສາດທີື່ສາຄັນໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍນີື້ ແມ່ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຄົນທີື່ບໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນມີວຽກເຮັດງານທາ
ຫ ສບຕໍ່ພັດທະນາລະດັບການສຶກສາໃນຂັື້ນສງຕໍ່ໄປນັື້ນ ໃຫ້ມີທັກສະພື້ນຖານການຮ້ໜັງສ ແລະ ຄິດໄລ່ເລກຂັື້ນ
ພື້ນຖານ ພ້ອມທັງເພີື່ມອັດຕາເລື່ອນຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ ແລະ ຕອນປາຍໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນີື້,



ການເພີື່ມອັດຕາການເລື່ອນຊັື້ນ ຈາກການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕົື້ນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈົນໄປເຖິງ
ການສຶກສາຊັື້ນສງແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ສາຄັນ.
ເປາົ້ ໝາຍ 3 ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ , ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ͗
ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ 

ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ /ປີ
ຂມ

ຄາດໝາຍ /ປີ

ອັດຕາການຮ້ໜັງສຂອງຜ້ໃຫຍ່ (15 ປີຂຶື້ນໄປ); 

84.7% (2015)

95% (2030)

ອັດຕາການຮ້ໜັງສຂອງຊາວໜຸ່ມ (15 – 24 ປີ)

92.5% (2015)

98% (2030)

22% (2015)

45% (2030)

34,500

51,000 (2020), 81,000
(2030)

ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ 17 -25 ປີ
ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນອາຊີວະ



 ຈຸດປະສົງ

2.3.1 ກາລັງແຮງງານໃໝ່ໄດ້ຮບ
ັ ການສຶກສາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ມີທກ
ັ ສະ ສາມາດຕອບສະໜອງກັບໂອກາດ ການ
ຈ້າງງານ.
ບັນດາຍຸດທະສາດທີື່ຄັດເລອກມາຈາກແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (2016-2020)
ໄດ້ ຖກລວມເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍນີື້ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ. ໃນນີື້ປະກອບມີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະ
ກັນວ່ານັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະພື້ນຖານພຽງພ. ລວມມີການເພີື່ມອັດຕາການຮ້ໜັງສ ແລະ
ຄິດໄລ່ເລກຂັື້ນພື້ນຖານໃນບັນດາຊາວໜຸ່ມ. ການເພີື່ມອັດຕາຂ້າມຜ່ານຈາກການສຶກສາຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ
ຫາຕອນປາຍ ແລະ ຂັື້ນສງຂຶື້ນໄປ ແມ່ນເປັນສິື່ງສາຄັນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງກາລັງແຮງງານໃນໄລຍະ
ຍາວ. ອັດຕາການຮຽນຈົບຊັື້ນມັດທະຍົມ ແລະ ການຂ້າມຜ່ານໄປຮຽນສາຂາວິຊາຊີບ ແລະ ຊັື້ນສງ ແມ່ນຍັງຕ້ອງ
ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນວິຊາຊີບໃຫ້ສງຂຶື້ນ ໂດຍຜ່ານການຍົກລະດັບຄວາມ
ສາມາດຂອງຄ.
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2.3.2 ຮັບປະກັນໃຫ້ແຜນງານການສຶກສາຂະແໜງວິຊາຊີບ ແລະ ຊັນ
ື້ ສງ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫາດແຮງງານ.
ບັນດາແຜນງານອາຊີວະສຶກສາທີື່ບໍ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ນີື້ກຍ້ອນວ່າ
ບາງວິຊາທີື່ສອນນັື້ນບໍ່ເໝາະສົມ. ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງທັກສະຂອງແຮງງານນັື້ນສາມາດສອດ
ຄ່ອງກັນໄດ້ ແລະ ສາເລັດໄດ້ ໂດຍຜ່ານການວາງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປັບປຸງຂອບວຸດທິ
ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບວຸດທິການສຶກສາຂອງອາຊຽນ. ການປັບປຸງການບລິການຈັດຫາ
ງານຂອງລັດ ແລະ ຂໍ້ມນກ່ຽວກັບຕະຫາດແຮງງານ (LMI) ຈະປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນເປົ້າໝາຍນີື້.
2.3.3 ແຮງງານຜໃ້ ຫຍ່ມໂີ ອກາດໄດ້ຮບ
ັ ການຍົກລະດັບວຸດທິການສຶກສາຜ່ານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງກາລັງແຮງງານທີື່ມີຢູ່ແລ້ວແມ່ນມີຄວາມສາຄັນຫາຍ ໃນການທີື່ຈະຍາດແຍ່ງ
ເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີວຽກເຮັດງານທາທີື່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີລາຍໄດ້ເພີື່ມຂຶື້ນ. ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ຈະພັດທະນາ "ຂອບການຮຽນຮ້ຕະຫອດຊີວິດ" ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຮງງານຜ້ໃຫຍ່ມີໂອກາດໃນການ
ປັບປຸງທັກສະການຮ້ໜັງສຂອງເຂົາເຈົື້າ ເຊິື່ງຈະກ້າວໄປສ່ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ.
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2.4 ເປາົ້ ໝາຍ 4: ສົງົ່ ເສີມໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ປັບປຸງຊີວດ
ິ ທີດ
ື່ ີ ສາລັບຊາວໜຸມ
່ -ເຍົາ
ວະຊົນ ຜດ
້ ອ
້ ຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກມ
່ ຄົນທີບ
ື່ ມ
ໍ່ ວ
ີ ຽກເຮັດງານທາ
ປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຊາວໜຸ່ມມີເຖິງ 41% ຂອງປະຊາກອນທີື່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 20 ປີໃນເວລາ
ການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ປີ 2015, 28% ແມ່ນອາຍຸ 10-24 ປີ (ຊາວໜຸ່ມ). ຈາ
ນວນຊາວໜຸ່ມແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະເພີື່ມຂຶື້ນຢູ່າງແນ່ນອນຈາກ 2.0 ລ້ານຄົນໃນປີ 2015 ຫາ 2.3 ລ້ານຄົນໃນ
ປີ 2030. ຄວາມເປັນມາຂອງເປົ້າຫມາຍ 4 ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊາວໜຸ່ມມີໂອກາດທີື່ຈະພັດທະນາຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງພວກເຂົາເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດ. ໃນເວລາດຽວກັນນັື້ນ
ຍັງເຫັນວ່າມີຊາວໜຸ່ມບາງຄົນມີຄວາມດ້ອຍໂອກາດກວ່າຄົນອື່ນໆ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາກຸ່ມຄົນ ເຊັົ່ນວ່າ:
ເດັກຍິງໜຸ່ມ,

ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ

ເພື່ອຫຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ

ລວມທັງການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການຖພາແບບບໍ່ຕັື້ງໃຈ. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫົົ່ານີື້ ແລະ ບັນຫາທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງນັື້ນ, ຈະຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດທີື່ຮັດກຸມ ແລະ ພັດທະນາກົດໝາຍຊາວໜຸ່ມ
ຂຶື້ນໄປພ້ອມໆກັບບັນດາກິດຈະກາຕ່າງໆ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນສັງຄົມໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນ.
ເປາົ້ ໝາຍ 4 ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ , ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ:
ຄາດໝາຍ͗

ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ 

ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ /ປີ
ຂມ

ຄາດໝາຍ/ປີ

ອັດຕາຊາວໜຸ່ມທີື່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກ

5.1% (2015)

2.6% (2030)

ອັດຕາການເກີດລກທັງໝົດຂອງແມ່ຍິງອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 20ປີລົງມາ 

15% (2011-12)

7% (2030)

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 15-24 ປີເຄີຍມີເພດສາພັນ
ໃນຕອນອາຍຸ 15 ປີ 

6% (2011-12)

1% (2030)

17.8%

5% (2030)

ຈານວນແມ່ຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ແຕ່ງງານ ຫລ ມີຄ່ຄອງ
ອງ

24.7%

10% (2030)

23.8% (2017)
(2017)
(ສາວບ
;ສາວບລິການ)
ານͿ
10.9% (MSM)
(MSMͿ

15% (2030)

8% (2030)

ອົບຮົມ (NEET)
(NEET)

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ເກີດລກ
ກ

ອັດຕາການຕິດພະຍາດພຕພ (ໜອງໃນທຽມ)ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມທີື່
ມີຄວາມສ່ຽງ (ສາວບລິການ ແລະ ຊາຍຮ່ວມເພດກັບຊາຍ)

 ຈຸດປະສົງ

2.4.1 ສາເລັດການສ້າງນະໂຍບາຍຊາວໜຸມ
່ ແຫ່ງຊາດ, ຮັບຮອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່.
ເປົ້າໝາຍຂອງນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດ
ແມ່ນເພື່ອສະໜອງກອບນະໂຍບາຍທີື່ຈະແຈ້ງເຊິື່ງທາງ
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ່ຮ່ວມງານມີຄວາມຕັື້ງໃຈທີື່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີື່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນປະເຊີນຢູ່ ໃນ
ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເນື່ອງຈາກວ່າຊາວໜຸ່ມເປັນກຸ່ມປະຊາກອນທີື່ສາຄັນ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະ
ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາໄດ້ກວມເອົາກິດຈະກາເພື່ອສະໜັບສະໜນການສ້າງນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະ
ຊົນແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເກັບກາຕົວເລກ ແລະ ຂໍ້ມນກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຊຶື່ງເກີດ
ຂຶນ
ື້ ຢູ່ໃນປະຈຸບັນເຊັົ່ນດຽວກັນກັບໃນອະນາຄົດ.
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2.4.2 ສ້າງກົດໝາຍຊາວໜຸມ
່ , ຮັບຮອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່.
ເພື່ອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນແຫ່ງຊາດນັື້ນ,
ກົດໝາຍຊາວໜຸ່ມ.

ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງ

ໃນການດາເນີນການສ້າງກົດໝາຍນັື້ນຈະຕ້ອງມີການເກັບກາຂໍ້ມນຄວາມເປັນມາທີື່ກ່ຽວ

ຂ້ອງ ໂດຍການເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ແລະ ກະກຽມຮ່າງກົດໝາຍ.
2.4.3 ຊາວໜຸມ
່ ແລະ ເຍົາວະຊົນມີຄວາມຕນ
ື່ ຕົວຕກ
ໍ່ ບ
ັ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫກ
ັ ການທີມ
ື່ ຜ
ີ ນ
ົ ກະທົບຕເໍ່ ຂົາ ເຈົາື້
ແລະ ຄຄ
່ ອງຂອງເຂົາເຈົາື້ ຫາຍຂຶນ
ື້ .
ຊາວໜຸ່ມມັກຈະຂາດຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ຮັບຮ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີື່ສາຄັນຕ່າງໆ ແລະ
ຍ້ອນເຫດຜົນດັົ່ງກ່າວ ເຂົາເຈົື້າຈຶື່ງມີຂໍ້ຂັດແຍ່ງກັບອານາດການປກຄອງ. ການນາໃຊ້ສື່ສັງຄົມທີື່ທັນສະໄໝ ແລະ
ຮບແບບການສື່ສານອື່ນໆນັື້ນ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຮັບຮ້ກ່ຽວກັບການປູ່ຽນແປງສະພາບທາງດ້ານກົດ
ໝາຍ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີື່ເພີື່ມຂຶື້ນຂອງການໃຊ້ຢາເສດຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດ.
2.4.4 ເພີມ
ື່ ທະວີຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸມ
່ ທົວ
ົ່ ປະເທດໃນການມີສວ
່ ນຮ່ວມຢູ່າງຫ້າວຫັນຕກ
ໍ່ ານ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
ແຜນງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດງານຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ICPD ເນັື້ນໜັກຄວາມສາຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນສັງຄົມ ແລະ ແນະນາວ່າ "ຊາວໜຸ່ມຄວນ
ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຫ້າວຫັນຕໍ່ກັບການວາງແຜນ, ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນຂອງກິດຈະກາທີື່ມີ
ຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບຊີວິດປະຈາວັນຂອງເຂົາເຈົື້າ". ໃນ ສປປ ລາວ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນກິດ
ຈະກາດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການເມອງແມ່ນມີຈາກັດ. ຈຸດປະສົງນີື້ແມ່ນເພື່ອຍົກສງລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊາວໜຸ່ມເພື່ອສົົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຄີໃນສັງຄົມໃນບັນດາຊາວໜຸ່ມໃນເຜົົ່າຕ່າງໆ ແລະ ລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມດ້ວຍ
ກັນເອງ ແລະ ຜ້ອື່ນໆຢູ່ໃນສັງຄົມ.
2.4.5 ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັງານສນກາງຊາວໜຸມ
່ ປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ ແລະ ອົງການຈັດ
ຕັງື້ ອນ
ື່ ໆ ເພອ
ື່ ໃຫ້ສາມາດອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນງານຕ່າງໆຂອງຊາວໜຸມ
່ .
ສນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນອົງການຈັດຕັື້ງຕົື້ນຕໃນການພັດທະນາໂຄງການສາລັບຊາວ
ໜຸ່ມ,

ດັົ່ງນັື້ນຈຶງື່ ມີຄວາມຈາເປັນທີື່ຈະຕ້ອງພັດທະນາຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັື້ງເພື່ອໃຫ້ສາ

ມາດເປັນອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບສງສຸດ. ຈຸດປະສົງນີື້ຈະເນັື້ນໜັກໃສ່ປັບປຸງຂອດ
ປະສານງານລະຫວ່າງພະແນກການຕ່າງໆຂອງອົງການຈັດຕັື້ງຊາວໜຸ່ມໃນຂັື້ນສນກາງ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິື່ນ, ລະ
ຫວ່າງຫ້ອງການຊາວໜຸ່ມເອງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງບັນດາກະຊວງກົມກອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບໍ່
ສັງກັດລັດຖະບານ ( ລວມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ).
2.4.6 ຫດ
ຸ ຜ່ອນພຶດຕິກາສ່ຽງໃນກຸມ
່ ຊາວໜຸມ
່ ທີພ
ື່ ວ
ົ ພັນກັບພະຍາດພະຍາດຕິດຕທ
ໍ່ າງເພດສາພັນ, ການນາໃຊ້ຢາ
ເສດຕິດ, ການຖພາແບບບຕ
ໍ່ ງັື້ ໃຈ.
ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃນປະຈຸບັນກາລັງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ
ແບບແຜນການດາລົງຊີວິດຈາກການຂາດຄວາມຕື່ນຕົວ ແລະ ຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງພຶດຕິກາ
ແລະ ການເອົາຕົນເອງໄປສ່ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢູ່ດີກິນດີ. ຈາເປັນຕ້ອງມີການປກຈິດສານຶກໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມຕໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງໃນການມີເພດສາພັນໂດຍບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ ແລະ ການໃຊ້ຢາເສດຕິດ, ລວມທັງເຫົື້າ ແລະ
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ຢາບ້າ. ສິື່ງເຫົົ່ານີື້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການບລິການໃຫ້ຄາປຶກສາ, ລວມທັງ
ໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນ" ແລະ ສ້າງຕາແໜ່ງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນ.
2.4.7 ຫດ
ຸ ຜ່ອນອັດຕາການບຮ
ໍ່ ໜ
້ ງັ ສໃນກຸມ
່ ຊາວໜຸມ
່ ໂດຍການໃຫ້ເຂົາື້ ຮຽນຄນ ແລະ ເຂົາື້ ຮ່ວມໂຄງການຕ່າງໆ.
ຊາວໜຸ່ມຢູ່ ສປປ ລາວ ຫາຍຄົນອອກໂຮງຮຽນໂດຍບໍ່ຮ້ໜັງສ ຫ ຕົວເລກ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າບໍ່ສາມາດ
ມີວຽກເຮັດງານທາທີື່ດີ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນງານເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສບຕໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ດົນທີື່ສຸດ ແລະ
ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີື່ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍຮ້ໜັງສ.
2.4.8 ຊາວໜຸມ
່ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ຢເູ່ ຂດຫ່າງໄກສອກຫກ
ີ ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດໄດ້ມວ
ີ ຽກເຮັດງານທາ
ແລະ ປັບປຸງທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດເພອ
ື່ ສ້າງລາຍຮັບມາສຄ
່ ອບຄົວ.
ພັດທະນາທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນວິທີໜຶື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຮັດທຸລະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ມີລາຍຮັບມາສ່ຄອບຄົວ. ສນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງອື່ນໆຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ທັກສະດ້ານວິຊາການທີື່ຈາເປັນເພື່ອເລີື່ມຕົື້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ.
2.4.9 ການເຂົາື້ ເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈ້າງງານໃນທົວ
ົ່ ປະເທດຫາຍຂຶນ
ື້ .
ສນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົື້າຮຽນການສຶກສານອກລະບົບ
ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ສນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົື້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫາຍຂຶື້ນ.
2.4.10 ຫດ
ຸ ຜ່ອນອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ (<18 ປີ)ໃນກຸມ
່ ເດັກຍິງ ແລະ ຊາວໜຸມ
່ .
ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຄອບຄົວທີື່ຫວງຫ້າມການແຕ່ງງານລຸ່ມອາຍຸ 18 ປີ, ແຕ່ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ອັນຄວນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າມີຫາຍພສົມຄວນ, ເຊິື່ງມັນຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່ແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມ. ການແຕ່ງ
ງານກ່ອນໄວອັນຄວນສົົ່ງຜົນຕໍ່ກັບການຢຸດເຊົາການຮຽນ ແລະ ການຖພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຜົນກະທົບຕາມມາ
ນາຫັງກຄການເກີດລກກ່ອນການົດ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ. ຕ້ອງມີການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພື່ອຫຸດຜ່ອນ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ.

2.5 ເປາົ້ ໝາຍ 5: ເພີມ
ື່ ທະວີຜນ
ົ ປະໂຫຍດຂອງການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດສຕ
່ ວ
ົ ເມອງ ແລະ ການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງຫດ
ຸ ຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍໃຫ້ໜອ
້ ຍລົງ
ສປປ ລາວ ກາລັງຈະກາຍເປັນສັງຄົມທີື່ "ມີການເຄື່ອນຍ້າຍ" ຢູ່າງໜ້ອຍມີແຮງງານລາວ 600,000 ຄົນ
ເຄື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດຕ່າງໆທົົ່ວໂລກ ປະມານ 300,000 ຄົນເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດໄທ. ການສົົ່ງເງິນ
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ກັບບ້ເປ
ານຂອງແຮງງານຢ
່າງປະເທດປະກອບສ່
ວນເຂົື້າປະມານ
2.0% ນຂອງ
ທັອງ
ງໝົດ
ແລະ
ຍັງເປັອ
ແຫ
2.5
າົ້ ໝາຍ 5: ເພີມ
ື່ ູ່ຕທະວີ
ຜນ
ົ ປະໂຫຍດຂອງການເຄ
ອ
ື່ ນຍ້າຍຈາກຊົ
ນະບົດGDP
ສຕ
່ ວ
ົ ເມ
ແລະ
ການເຄ
ື່ ນນຍ້
າຍ່ງ
ລາຍຮັພາຍໃນ
ບທີື່ສາຄັແລະ
ນໃນຫ
ມຊົນພ້
. ອມທັ
ແຮງງານເຄ
ື່ອນຍ້
າຍລາວທີ
ື່ເຮັບດຈາກການເຄ
ວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້
ັດທະນາທັ
ຕ່າາຍຊຸ
ງປະເທດ
ງຫດ
ຸ ຜ່ອນຜົ
ນກະທົ
ບທາງລົ
ອ
ື່ ນຍ້າຍໃຫ້ພໜ
ອ
້ ຍລົງ ກສະໃນ
ການເຮັ
ດວຽກ
ຍັງເປັນນທ່ສັາງແຮງໃນການນ
າເອົາື່ອທັນຍ້
ກສະນັ
ຢູ່ລແາວໃນເວລາທີ
ື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄົ
ຄນ
ນ
ສປປ
ລາວ ກແລະ
າລັງຈະກາຍເປັ
ຄົມທີື່ "ມີການເຄ
າຍ" ື້ນຢູ່ມານ
າງໜ້າໃຊ້
ອຍມີ
ຮງງານລາວ 600,000
ປະເທດ.
ນອກຈາກການເຄ
ື່ອຜນຍ້
າຍໄປຕ່
ື່ອນຍ້
ຍພາຍໃນປະເທດກ
ເຫັ
ນວ່ຍັການສົ
າງມີເປັ
ອອ
ເຄ
ຍໄປເຮັ
ດວຽກໃນປະເທດຕ່
າງໆທົາົ່ວງປະເທດແລ້
ໂລກ
ຄົານ
ເຮັ
ດຕ
ະເທດໄທ.
ົ່ງຕາທີ
ເງິານ
ກັ
ບື່ອບ້ນຍ້
ານຂອງແຮງງານຢ
່າງປະເທດປະກອບສ່
ວນເຂົປະມານ
ື້າປະມານ
2.0%
ທັອງ
ງູ່ປໝົ
ດ
ແລະ
ນນຍ້
ແຫ
2.5
ເປ
າົ້ ໝາຍ
5:
ເພີມ
ື່ ູ່ຕທະວີ
ນ
ົ ປະໂຫຍດຂອງການເຄ
ອ
ື່ ວນຍ້ການເຄ
າ300,000
ຍຈາກຊົ
ນຂອງ
ນະບົ
ດGDP
ສ
່ ວຽກຢ
ວ
ົ ເມ
ແລະ
ການເຄ
ື່ ັດ
ຍ່ງື່

ກັ
າບ
ນຂອງແຮງງານຢ
ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່
ປະມານ
2.0%
ຂອງ
ທັບ
ງາຍໃຫ້
ໝົ
ແລະ
ແຫນ່ງ
ງຕ່
ການເຄ
ດື່ອເຂົ
ື້າກະທົ
ສ
່ຕົວບເມ
ອງ,
ເຊິ
ື່ງເປັນູ່ຕGDP
ປັ່າດ
ໄຈຂັ
ເຄດ
ື່ອພນໃນການກາຍເປັ
ເພີບື່ມບ້ຂຶພາຍໃນ
ື້ນ
, ື່ສລວມທັ
ລາຍຮັ
ທີ
າຄັແລະ
ນໃນຫ
ມື່ອຊົນຍ້
ນພ້
.າຍຈາກຊົ
ແຮງງານເຄ
ນຍ້
າຍລາວທີ
ື່ເຮັບດຈາກການເຄ
ວຽກຢ
ງປະເທດໄດ້
ັດ
ທະນາທັ
ກນສະໃນ
າາຍຊຸ
ງປະເທດ
ອມທັ
ງຫນດ
ຸ ນະບົ
ຜ່ວອນເຂົ
ນຜົ
ນື້າϲϬ
ທາງລົ
ອ
ື່ ນຍ້
ໜ
ອ
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ກະທົ
ບໃຫ້
ື່ສບອຸດັນງໃຫ້
.ດາຕົ2015.
ງານສະພາບການເຄ
ນຍ້ນາຍຂອງປະຊາກອນໃນທົ
ກອງປະຊຸ
ມື້ນວາມຍ
ທີ. ື່ຢພາຍໃຕ້
ູ່ອາໄສ
ື້ງທີ ດIIIລາຍ
ປີ

ປີ
ງານສະພາບການເຄ
ື່ອ
ົ່ວງຄວາມເຂັ
ໂລກປີ
2015.
ແລະ
າໄສ
ຄັື້າື້ງນ
ນເນຍ້
ອັນ
ຮີວ່ຍຂອງປະຊາກອນໃນທົ
ບ
ວານສ້
ນທີ
ງໄດ້
ສ້າ້ມ
ື້ມດແຂງໃຫ້
ແກ່ສກອງປະຊຸ
ະຖາບັ
ນຕ່ມ
ງໆື່ຢື້າູ່ອຫາຕົ
ເພວ
ື່ອເມ
ແກ້
ໄທີາເພ
ຂບັIII
ປະຈຸ
ໄດ້
ສໃຫ້
ະເໜີ
ໃນາຫ້
ມ
ື້ງອ
ໜ່ກ
ວານຄຸ
ຍງານສະເພາະກິ
ທີ
ື່ປະກອບເອົ
າຫນາຍຂະແໜງການເຂົ
ື່ອນແລະ
ຮັຫາ
ບ
2017ບມີັນຄ,ວາມຈ
ໄດ້ເນັ
ື້ນາເປັ
ຫັ
າຈດ່ີກາເປັ
ນາຕ້ື່ຈງຕັ
ອະຕ້
ງມີ
ຄອງການເຄ
ື່ອນຍ້
າຍຂອງຊົ
ນະບົ
ດາທີ
ເຂົ
ອງ
ການເຄ
ື່ອນຍ້ນ
ການກາຍເປັ
ອງຢ
ູ່ ສປປ
ເປ
ົ້າື້າໝາຍທີ
ຂອງເປ
2017
ເານັຍພາຍໃນ
ນແລະ
ວ່ເພ
ນການກາຍເປັ
ຕ້ອນງມີ
ກແລະ
ານຄຸນ້ມ
ນຍ້
າຍຂອງຊົ
ນລາວ.
ນະບົ
ຫາຕົ
ວເມ
ອງ
ແລະ
ການກາຍເປັ
ຕົື້ນວໃຫ້
ເມເອງ
ື່ອາເປັ
ຮັຕ່ບາງປະເທດ
ປະກັ
ຜົນ
ປະໂຫຍດອັ
ສງສຸນ
ດື່ອເມ
ຈາກການພັ
ດທະນາ.
ໃນບ່
ອນທີ
ື່ຍ11
ັງໄດ້
ບໍ່ທ
ສະົ້າ
ປະກັ
ນບັນໄດ້
ຫາການເຄ
ື່ອຫັນຍ້
າາຍຈ
ແລະ
ຕົຄອງການເຄ
ວເມນອງໄດ້
ຮ
ັບ
ການພິ
ຈາລະນາ,
ເອົດາເຂົ
ໃຈໃສ່
ແລະ
ຮັນ
ັບມີ
ການ
ໝາຍການພັ
ດດ
ທະນາແບບຍ
ນແມ່
ເພຜົນື່ອນໄດ້
ບັປະໂຫຍດອັ
ນຮລຸຽກຮ້
ໃຫ້ບັນນ
ດາຕົ
ວດ
ເມຈາກການພັ
ອງ ແລະ ຊຸດມທະນາ.
ຊົນມີຄວາມຍ
ລາຍ
ການກາຍເປັ
ນ
ຕົ
ວເມອງ ເພນຍົ
ື່ອຮັງບແມ່
ປະກັ
ນ
ສງສຸ
ໃນບ່ອນຍົ
ນທີງື່ຍ. ັງໃນບົ
ບໍ່ທັນດມີ
ສະ
ຖາບັໄນ
ທີູ່ໃື່ຮນແຜນພັ
ັບຜິ
ຊອບວຽກງານເຫ
ແກ້
ຂຢ
ດທະນາ ແລະ ົົ່າຍຸນີດື້ ທະສາດຕ່
າງໆ. ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ຖາບັ
ນັນ
ທີ,ື່ຮັບຜິໄດ້
ດຊອບວຽກງານເຫ
ົົ່ານີາື້ ງຕັ
ແມ່ື້ງໜ່
ນໄດ້
ຮຽກຮ້
ອງໃຫ້2015.
ມດ
ີກທີ
ານສ້
າແລະ
ງຕັື້ງສະຖາບັ
ນຂຶມື້ນທີ
. ື່ຢພາຍໃຕ້
ງານສະພາບການເຄ
ື່ອນຍ້ໃາຫ້ຍຂອງປະຊາກອນໃນທົ
ົ່ວໂລກປີ
ກອງປະຊຸ
ູ່ອາໄສ ນຄັະໂຍບາຍໃນ
ປີ
ປະຈຸບ
ສະເໜີ
ມີການສ້
ວຍງານສະເພາະກິ
ື່ປະກອບເອົ
າຫາຍຂະແໜງການເຂົ
ື້າື້ງນທີາເພIII
ື່ອຮັບ
ປະຈຸ
ັນ, ເນັ
ໄດ້
ະເໜີ
ໃນຫ້
ານສ້າຕ້ງຕັ
ື້ງໜ່ກວານຄຸ
ຍງານສະເພາະກິ
ດທີື່ປະກອບເອົ
າຫນາຍຂະແໜງການເຂົ
ນ
ື່ອແລະ
ຮັບ
2017ບ
ື້ນສໃຫ້
ເື່ອຫັນຍ້
ວ່າມ
າຍຈີກາເປັ
ອງມີ
າຍຂອງຊົ
ນະບົ
ື້າຫາຕົແລະ
ວເມື້າໄດ້
ອງາເພ
ປະກັ
ນບັນໄດ້
ຫາການເຄ
ແລະນການກາຍເປັ
ນ້ມຕົຄອງການເຄ
ວເມອງໄດ້ຮື່ອັບນຍ້
ການພິ
ຈາລະນາ,
ເອົດາເຂົ
ໃຈໃສ່
ຮັບການ
ເປາົ້ ໝາຍ
5 ນຕົຕົວວຊີເມ
ວ
ື້ ດ
ັ ອງ
ຂມ
ໍ້ ເພ
ື້ ບງຕົ
ນ
ື້ ນແລະ
ຄາດໝາຍ͗
ການກາຍເປັ
ື່ອແລະ
ຮັອ
ປະກັ
ຜົນປະໂຫຍດອັ
ສງສຸຮ
ດັບ
ຈາກການພັ
ດທະນາ.
ອນທີ
ບໍ່ທ
ສະ
ປະກັ
ບັນ
ຫາການເຄ
ື່ອ, ນຍ້
ານເບ
ຍແລະ
ການກາຍເປັ
ຕົວເມນອງໄດ້
ການພິຈາລະນາ,
ເອົາໃນບ່
ໃຈໃສ່
ແລະື່ຍັງໄດ້
ຮັນ
ັບມີ
ການ
ແກ້ໄນ
ຂຢ
ູ່ໃນແຜນພັ
ດທະນາ
ຍຸດ
ທະສາດຕ່ານ
ງໆ.
 ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ແກ້ໄຂຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.
ຕົວຊີວ
ັ 
ໍ້ ທີນເບ
ອ
ື້ ງຕົນ
ື້ /ປີາຫາຍຂະແໜງການເຂົ
ຄາດໝາຍ/ປີ
 ື່ອຮັບ
ປະຈຸື້ ບດ
ັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິຂດມ
ື່ປະກອບເອົ
ື້ານາເພ
ມີເປ
ຍຸດ
ທະສາດ5 ເພ
ແກ້
ຂບັ
ື່ອ
າງການ
ບໍ່ມີຍຸດທະສາດ
ມີຍຸດທະສາດ (2030)
າົ້ ໝາຍ
ຕົວື່ອຊີ
ວ
ື້ ດ
ັໄື່ອ
, ນຍ້
ຂນມ
ໍ້ ຫາເຊ
ອ
ື້ ມໂຍງລະຫວ່
ງຕົການກາຍເປັ
ນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ͗
ປະກັ
ນບັນຫາການເຄ
ານເບ
ຍ ແລະ
ນຕົວເມອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
(2018)
ດທະນາ
າົ້ ໝາຍແລະ
5 ຕົເຄ
ວຊີື່ອວ
ື້ ນຍ້
ດ
ັ າ, ຍຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ͗
 ພັເປ
 ແກ້ໄຂຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.

ື້ ດ
ັ 
 ຕົວຊີວ
ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ /ປີ
ຄາດໝາຍ/ປີ
ຕົວ
ຊີ
ວ
ື້
ດ
ັ

ໍ້ ະໂຍບາຍ
ື້ ທະສາດ
ງຕົນ
ື້ /ປີ
ຄາດໝາຍ/ປີ

ທະສາດ ເພງື່ອຊາດການເຕີ
ແກ້ໄຂບັນຫາເຊ
ື່ອມໂຍງລະຫວ່
ບມ
ໍ່ມນເບ
ີຍຸດອ
ມີ
ທະສາດ ;2025)
(2030)
ມີຍ
ນຸດ
ະໂຍບາຍແຫ່
ບໂຕຂອງຕົ
ວເມອງ າງການ
ບໍ່ມຂີນ
;2018Ϳ
ມີຍນຸດະໂຍບາຍ
ຍທະນາ
ຸດ
ທະສາດ
ແກ້
າງການ
ບໍ່ມ(2018)
ີຍຸດທະສາດ
ມີຍຸດທະສາດ (2030)
ພັເປ
ດ
ແລະ
ື່ອວ
າ, ຍຂນມ
ມີ
າົ້ ໝາຍ
5 ເພ
ຕົເຄ
ວື່ອຊີ
ື້ ນຍ້
ດ
ັໄຂບັ
ໍ້ ຫາເຊ
ນເບື່ອ
ອ
ື້ ມໂຍງລະຫວ່
ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ͗
(2018)
 ດທະນາ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍ
 ພັ
 
ວຊີວ
ື້ ດ
ັ 
ໍ້ ະໂຍບາຍ
ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ /ປີ
ຄາດໝາຍ/ປີ

 ຕົ
ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມອງ
ບໍ່ມຂີນມ
;2018Ϳ
ມີນະໂຍບາຍ
;2025)
 ມີ
ທະສາດ ເພງື່ອຊາດການເຕີ
ແກ້ໄຂບັນຫາເຊ
ື່ອມໂຍງລະຫວ່
ບະໂຍບາຍ
ໍ່ມີຍຸດທະສາດ
ມີ
ທະສາດ ;2025)
(2030)
 ຍ
ນຸດ
ະໂຍບາຍແຫ່
ບໂຕຂອງຕົ
ວເມອງ າງການ
ບໍ່ມີນ
;2018Ϳ
ມີຍນຸດະໂຍບາຍ

(2018)
ພັດທະນາ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍ



 ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມອງ
ບໍ່ມີນະໂຍບາຍ ;2018Ϳ
ມີນະໂຍບາຍ ;2025)

  ຈຸດປະສົງ
 2.5.1 ເພີມ
ື່ ຄວາມຮ້ ແລະ ຄວາມເຂົາື້ ໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງທຸກໆຮບແບບຂອງການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍໃນການຈັດ

ສົງົ່ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.

 ຈຸດປະສົງ
 2.5.1

ຈຸດປະສົເພີ
ງມ
ື່ ຄວາມຮ້ ແລະ ຄວາມເຂົາື້ ໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງທຸກໆຮບແບບຂອງການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍໃນການຈັດ

ϲϭ
ື່ ແລະ
ຄວາມຮ
້ ແລະ ຄວາມເຂົສປປ
າື້ ໃຈ ລາວ.
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງທຸກໆຮບແບບຂອງການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍໃນການຈັດ
2.5.1 ເພີ
ສົງົ່ ມ
ຮັບແຮງງານຂອງ




ສົງົ່ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.

 ຈຸດປະສົງ


ື່ ຄວາມຮ້ ແລະ ຄວາມເຂົາື້ ໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນϲϭ
ກະທົບຂອງທຸກໆຮບແບບຂອງການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍໃນການຈັດ
2.5.1 ເພີມ
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ບໍ່ມີນະໂຍບາຍ ;2018Ϳ

ມີນະໂຍບາຍ ;2025)


ງ
 ຈຸດປະສົ
ຖ້າຫາກວ່
າການເຄື່ອນຍ້າຍຖກຄຸ້ມຄອງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາແລ້ວ, ຈາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮ້
 2.5.1 ເພີມ
ື່ ຄວາມຮ້ ແລະ ຄວາມເຂົາື້ ໃຈ ກ່ຽວກັບຜົນຈະຕ້
ກະທົອບງໄດ້
ຂອງທຸ
ກໆຮ
ບແບບຂອງການເຄ
ອ
ື່ ນຍ້າື້າຍໃນການຈັ
ສ້າງຍຸ
ດທະສາດເພ
ື່ອເພີື່ມຄວາມເຂົ
ໃຈເຖິງສາ ດ
 ຫາຍຂຶື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ.
ແລະ
ແຮງງານຂອງ
ສປປ ລາວ.
 ເຫດ ແລະສົງົ່ ຜົນ
ສະທ້ຮັອບນຂອງຮ
ບແບບການເຄ
ື່ອນຍ້າຍຕ່າງໆ ລວມທັງການກາຍມາເປັນຕົວເມອງໃຫຍ່.

ຖ້າຫາກວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍຖກຄຸ້ມຄອງເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາແລ້ວ, ຈາເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮ້
2.5.2
ຈຸດປະສົ
ງ
າງນະໂຍບາຍການເຕີ
ບໂຕຂອງຕົື່ອວນຍ້
ເມອງແຫ່
ຫາຍຂຶື້ນສ້ກ່
ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການເຄ
າຍ. ງຊາດ.
ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອເພີື່ມຄວາມເຂົື້າໃຈເຖິງສາ
ື່ ຄວາມຮ້ ນແລະ
ຄວາມເຂົ
າ
ື້
ໃຈ
ກ່
ຽ
ວກັ
ບ
ຜົ
ນ
ກະທົບຂອງທຸກໆຮ
ບແບບຂອງການເຄ
ອ
ື່ ນຍ້າຍັຍໃນການຈັ
2.5.1ການກາຍມາເປັ
ເພີມ
ຕົວເມບແບບການເຄ
ອງໃຫຍ່ແມ່ນື່ອ
ຜົນຍ້
ນສະທ້
ອϲϭ
ດທະນາເສດຖະກິ
ແລະ
ງ. ແມ່ນຕົວ ດ
ເຫດ
ແລະ
ຜົ
ນ
ສະທ້
ອ
ນຂອງຮ
າ
ຍຕ່
ານມາຈາກການພັ
ງໆ ລວມທັງການກາຍມາເປັ
ນຕົວດ
ເມອງໃຫຍ່


ສົງົ່ ື່ງແລະ
ຮັບແຮງງານຂອງ
ລາວ.
ຂັບເຄື່ອນໜຶ
ຂອງການພັ
ດທະນາ, ມັສປປ
ນຈາເປັ
ນທີື່ຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທິດທາງ ແລະ ຮບ
2.5.2
ສ້າງນະໂຍບາຍການເຕີ
ບໂຕຂອງຕົ
ເມອງແຫ່ງຊາດ.ວຂອງຕົວເມອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຢູ່ແຕ່ນະຄອນຫວງ
ແບບໃນການກາຍເປັ
ນຕົວເມອງໃຫຍ່
. ວການຂະຫຍາຍຕົ
ນຕົວກເມານພັ
ອງໃຫຍ່
ແມ່ນຜົນນເລັ
ສະທ້
ອຕ
ນມາຈາກການພັ
ດ ແລະ
ຍັງແມ່ນຕົວ
ວຽງຈັນການກາຍມາເປັ
ເຊິື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້
ດທະນາແມ່
ົ່ງໃສ່
ົວເມອງ "ເປັນດຈຸທະນາເສດຖະກິ
ດເລີື່ມຕົື້ນ". ບາງທີ
ຮບແບບການຂະ
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ຫຍາຍຕົ
ວເມື່ງອງອາດຈະຕ້
ອທະນາ,
ງມີການສ້ມັານງຕົ
ເມນອງທີ
ສງມີ
ອງຂຶ
ສົົ່ງເສີມື່ກ
ແນວຄວາມຄິ
ດນີ
ດຍຜ່ແລະ
ານນະໂຍ
ບເຄື່ອນໜຶ
ຂອງການພັດ
ຈວ
າເປັ
ທີື່ຕ
ກື້ນ
ານສ້
າງນະໂຍບາຍທີ
່ຽວຂ້ອງກັບທິ
ດື້ໂທາງ
ຮບ
 ຂັ
 ້ອ
 ແລະ
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ບາຍການກາຍເປັນຕົວນເມ
. ນະໂຍບາຍນີ
ື້ຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້
າງ ວແລະ
ັງຈາກການ
ແບບໃນການກາຍເປັ
ຕົວອງໃຫຍ່
ເມອງໃຫຍ່
. ການຂະຫຍາຍຕົ
ວຂອງຕົວເມອງສ່
ນໃຫຍ່ວາງແຜນສ້
ແມ່ນມີຢູ່ແາຕ່ງຫ
ນະຄອນຫ
ວງ
ວິເຄາະແນວໂນ້
ການກາຍເປັ
ນຕົວດເມ
ອງໃຫຍ່ນ
ຈເລັ
າກການສ
2020
ດ; ຮບແບບການຂະ
ວຽງຈັ
ນເຊິື່ງເປັນມສາເຫດໃຫ້
ການພັ
ທະນາແມ່
ົ່ງໃສ່ຕົວາຫ
ເມວດປະຊາກອນປີ
ອງ "ເປັນຈຸດເລີື່ມ
ຕົື້ນ".ສາເລັ
ບາງທີ
ຫຍາຍຕົວເມອງອາດຈະຕ້ອງມີການສ້າງຕົວເມອງທີສອງຂຶື້ນ ແລະ ສົົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດນີື້ໂດຍຜ່ານນະໂຍ
ບາຍການກາຍເປັ
ນຕົວເມວອງໃຫຍ່
ນະໂຍບາຍນີ
ື້ຈະໃຊ້
ເວລາໃນການສ້
ງ ແລະ ວາງແຜນສ້
2.5.3
ແຜນພັດທະນາຕົ
ເມອງໄດ້.ກວມເອົ
າຜົນກະທົ
ບຂອງການເຄ
ອ
ື່ ນຍ້າຍຈາກເຂດຊົ
ນນະບົດເຂົາາື້ ງຫ
ສຕ
່ ັງວ
ົ ຈາກການ
ເມອງ
ແລະ ການເຕີ
ບໂຕຂອງຕົ
ວເມ
ອງຕ
ກ
ໍ່ ບ
ັ ຄວາມຕ້
ອງການພ
ນ
ື້ ຖານໂຄງລ່າງຂອງຕົ
ອງ.ດ;
ວິເຄາະແນວໂນ້
ມການກາຍເປັ
ນຕົ
ວເມ
ອງໃຫຍ່
ຈາກການສ
າຫວດປະຊາກອນປີ
2020ວເມ
ສາເລັ
ໃນໄລຍະການລາຍງານໄລຍະກາງ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍການເປັນຕົວເມອງໃຫຍ່ນັື້ນ ສິື່ງສາຄັນ
ແມ່ນຕ້ແຜນພັ
ອງແກ້ໄດຂບັ
ນຫາຄວາມຕ້
ອງການພ
ຖານໂຄງລ່
າງຂອງຕົວເມ
ອງເພ
ື່ອໃຫ້ອານາດການປ
າ
2.5.3
ທະນາຕົ
ວເມອງໄດ້
ກວມເອົື້ນາຜົ
ນກະທົບຂອງການເຄ
ອ
ື່ ນຍ້
າຍຈາກເຂດຊົ
ນນະບົດກຄອງນ
ເຂົາື້ ສຕ
່ ວ
ົ າເອົ
ເມອງ
ຄວາມຕ້ແລະ
ອງການນີ
ື້ເຂົບື້າໂຕຂອງຕົ
ໃນແຜນ ວ
ແລະ
ແຜນຍຸ
ທະສາດຕ່
າງໆລວມທັ
ງການຈັາດງຂອງຕົ
ຫາງົບວ
ປະມານ.
ການເຕີ
ເມອງຕ
ກ
ໍ່ ບ
ັ ດ
ຄວາມຕ້
ອງການພ
ນ
ື້ ຖານໂຄງລ່
ເມອງ.

ໃນໄລຍະການລາຍງານໄລຍະກາງ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍການເປັນຕົວເມອງໃຫຍ່ນັື້ນ ສິື່ງສາຄັນ
2.5.4 ການປັບປຸງຄວາມເຂົາື້ ໃຈກ່ຽວກັບປະສົບການຂອງຊຸມຊົນຕກ
ໍ່ ບ
ັ ການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍການໄປອອກແຮງງານ ເຊິງື່
ແມ່ນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຕົວເມອງເພື່ອໃຫ້ອານາດການປກຄອງນາເອົາ
ື່ ື້າໃນແຜນ
ຜົນປະໂຫຍດ
ຫດ
ຸດຜ່
ອນຄ່າໃຊ້າງໆລວມທັ
ຈາ່ ຍທີເື່ ກີດງຂຶການຈັ
ນ
ື້ ຈາກການເຄ
ອ
ື່ ນຍ້າຍ.
ຄວາມຕ້ຈະສາມາດເພີ
ອງການນີື້ເຂົມ
ແລະ ແລະ
ແຜນຍຸ
ທະສາດຕ່
ດຫາງົບປະມານ.
ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົື້າເຊື່ອວ່າການເຄື່ອນຍ້າຍນາເອົາຜົນປະໂຫຍດ
2.5.4
ການປັບປຸ
ງຄວາມເຂົ
ບປະສົຊຸບມ
ການຂອງຊຸ
ມາຊົເຈົ
ນື້າຕ.ກ
ໍ່ ບ
ັ ເຖິ
ການເຄ
ອ
ື່ ນຍ້ຕາມຕ້
າຍການໄປອອກແຮງງານ
ແລະ ຄວາມກ້
າວໜ້
າມາສ່ເາື້ ຂົໃຈກ່
າເຈົຽື້າວກັແລະ
ຊົນຂອງເຂົ
ງຢູ່າງໃດກ
ອງຮັບປະກັນວ່າຜົນເຊິ
ປະງື່
ໂຫຍດນັ
ື້ນໄດ້ຮັບການເສີ
ຂະຫຍາຍ.ແລະການຫ
ອນຄ່
າໃຊ້
່າຍໃນການສົ
ົ່ງເງິນກັບ ອ
ຈະສາມາດເພີ
ມ
ື່ ຜົນມປະໂຫຍດ
ຫດ
ຸ ຜຸ່ດອຜ່ນຄ່
າໃຊ້
ຈາ່ ຈ
ຍທີ
ເື່ ກີດຂຶນ
ື້ ຈາກການເຄ
ື່ ສປປ
ນຍ້າຍ. ລາວ ແມ່ນການ

ວັດແທກການເສີ
ມື່ອ
ຂະຫຍາຍຜົ
ປະໂຫຍດອັ
ື່ງຄການສົ
ົ່ງເງິນາໃຫ້
ວເກັື່ອບນຍ້
ຮັກາສາໄວ້
, າບັຜົນນຫາອ
ື່ນໆທີື່
ແຮງງານເຄ
ນຍ້າຍສ່ວນ
ນໃຫຍ່
ແລະນໜຶ
ຄອບຄົ
ວຂອງເຂົ
ເຈົື້າທເຊາງຄອບຄົ
ື່ອວ່າການເຄ
ຍນາເອົ
ປະໂຫຍດ

ແລະ
າມາສາໃຊ້
່ເຂົາເຈົ
ື້າ ທີແລະ
ຊຸມຊົານ
ຕ້ອງເອົຄວາມກ້
າໃຈໃສຕາວໜ້
ື່ມຄການນ
ເງິນ
ື່ສົົ່ງກັບມາບ້
ນ.ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກຕາມຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜົນປະ
ໂຫຍດນັື້ນໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ. ການຫຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົົ່ງເງິນກັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນການ
ວັ
ດແທກການເສີ
ມຂະຫຍາຍຜົ
ນໜຶໂດຍສະເພາະແມ່
ື່ງຄການສົົ່ງເງິນໃຫ້
າງຄອບຄົ
ຸ ຜ່ອນການຄ້
າມະນຸນດປະໂຫຍດອັ
ທຸກໆ ປະເພດ,
ຍງິ ທແລະ
ເດັກວ
ຍິງເກັ
. ບຮັກສາໄວ້, ບັນຫາອື່ນໆທີື່
2.5.5
ຫດ
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສຕ
ການນາໃຊ້
ເງິນທີື່ສົົ່ງກັື່ອບນຍ້
ມາບ້
ານ.
ຜົນສະທ້ື່ມອຄນທາງລົ
ບຂອງການເຄ
າຍອັ
ນໜຶື່ງ ແມ່ນແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍອາດຈະຖກກົດຂີື່ຂດຮີດ
ແຮງງານ ແລະ ຖກຈ້າງໄປປະກອບອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ບໍ່ຖກກັບຈຸດປະສົງ, ຄວາມຄາດຫວັງຫຄວາມຕັື້ງໃຈ
ຸ ື້າ.ຜ່ອນການຄ້
າມະນຸດທຸກໆ ປະເພດ, ບໂດຍສະເພາະແມ່
ງິ ແລະ ເດັກຍິງ. າງໆເພື່ອຫຸດຜ່ອນການຄ້າ
2.5.5 າເຈົ
ຫດ
ຂອງເຂົ
ນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະສະໜັ
ສະໜນກິດຈະກຍາໃນຂະແໜງການຕ່
ຜົນສະທ້ອນທາງລົ
ບຂອງການເຄ
ນຍ້ກາຍິຍອັ
ມະນຸດໂດຍສະເພາະໃນບັ
ນດາແມ່
ຍິງ ແລະື່ອເດັ
ງ. ນໜຶື່ງ

ແມ່ນແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍອາດຈະຖກກົດຂີື່ຂດຮີດ

ແຮງງານ ແລະ ຖກຈ້າງໄປປະກອບອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ບໍ່ຖກກັບຈຸດປະສົງ, ຄວາມຄາດຫວັງຫຄວາມຕັື້ງໃຈ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ.

ນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະສະໜັບສະໜນກິດຈະກາໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເພື່ອຫຸດຜ່ອນການຄ້າ
ມະນຸດໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ.
2.5.6 ໃຫ້ກ ານສະໜັ ບສະໜ ນທີື່ເໝາະສົມກັບຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າ ມະນຸດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການ
ບາດເຈັບ ແລະ ການກັບຄນສ່ສັງຄົມ.


2.5.6 ໃຫ້ກ ານສະໜັ ບສະໜ ນທີື່ເໝາະສົມກັບຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າ ມະນຸດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການ
ບາດເຈັບ ແລະ ການກັບຄນສ່ສັງຄົມ.
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ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະສະໜັບສະໜນກິດຈະກາໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເພື່ອຫຸດຜ່ອນການຄ້າ
ມະນຸດໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ.


ການຄ້າມະນຸດອາດເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ຮັບການທລະມານ ແລະ ບາດເຈັບ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຟືົ້ນຟ
ສະພາບຈິ
ດໃຈ
ແລະ ກັບບສະໜ
ຄນເຂົນທີ
ື້າສັງື່ເຄົໝາະສົ
ມ. ມາດຕະຖານແມ່
ນຕ້ອາງມີ
ການສ້າງບ່ອານພັ
ກດ
ທີື່ປເພ
ອດໄພ
ລິການ
2.5.6 ໃຫ້
ກ ານສະໜັ
ມກັບຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້
ຍຈາກການຄ້
ມະນຸ
ື່ອແກ້ໄແລະ
ຂບັນບຫາການ
ໃຫ້ຄາປຶກ
ສາລວມທັ
ງການສະໜັ
ບ ແລະ
ການກັບບຄສະໜ
ນສ່ສັງນອ
ຄົມື່ນ.ໆແກ່ຜ້ເຄາະຮ້າຍຈາການຄ້າມະນຸດ.
ບາດເຈັ



ການຄ້າມະນຸດອາດເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ຮັບການທລະມານ ແລະ ບາດເຈັບ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຟືົ້ນຟ
ສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ກັບຄນເຂົື້າສັງຄົມ. ມາດຕະຖານແມ່ນຕ້ອງມີການສ້າງບ່ອນພັກທີື່ປອດໄພ ແລະ ບລິການ
ໃຫ້ຄາປຶກສາລວມທັງການສະໜັບສະໜນອື່ນໆແກ່ຜ້ເϲϮ
ຄາະຮ້າຍຈາການຄ້າມະນຸດ.
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2.6 ເປາົ້ ໝາຍ 6: ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພອ
ື່ ຮັບມກັບບັນຫາສິງື່ ທ້າທາຍຂອງສັງຄົມອາຍຸສງ ແລະ ສະໜັບສະໜນ
ປະຊາກອນຜອ
້ າຍຸສງ
ປະເທດໜຶື່ງຈະຖວ່າເປັນສັງຄົມອາຍຸສງ (Ageing Society) ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອປະຊາກອນຜ້ອາຍຸສງໃນເກນອາຍຸ
60 ປີຂຶື້ນໄປ ກວມ 10% ຂຶື້ນໄປຂອງຈານວນປະຊາກອນທັງໝົດ. ສາລັບ ສປປ ລາວ ປະຊາກອນຜ້ອາຍຸສງໃນ
ເກນອາຍຸ 60 ປີຂຶື້ນໄປປີ 2005 ກວມ 5.7% ຂອງຈານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ປີ 2015 ກວມ 6.5% ຂອງ
ຈານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ຄາດຄະເນຮອດປີ 2030 ຜ້ອາຍຸສງຈະເພີື່ມຂຶື້ນກວມ 9.02% ຂອງຈານວນ
ປະຊາກອນທັງໝົດ ແລະ ຮອດປີ 2033 ຄາດຄະເນວ່າຜ້ອາຍຸສງຈະເພີື່ມຂຶື້ນກວມ 10% ຂອງຈານວນ
ປະຊາກອນທັງໝົດ, ຈາກຕົວເລກຄາດຄະເນດັົ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມື່ອຮອດປີ 2033 ສປປ ລາວ ຈະ
ກາຍເປັນປະເທດສັງຄົມອາຍຸສງ11.
ການກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮັບມກັບສັງຄົມຜ້ອາຍຸສງ ແລະ ສະໜັບສະໜນປະຊາກອນອາຍຸສງ ຄວນມີ
ການເລີື່ມຕົື້ນແຕ່ຫົວທີ. ຈາກບົດຮຽນຂອງຫາຍປະເທດໃນທົົ່ວໂລກ ຖ້າຫາກມີການວາງແຜນທີື່ດີໄວ້ກ່ອນເພື່ອ
້ າຍຸສງໄດ້ດີທີື່ສຸດ,
ຮັບມກັບສັງຄົມຜ້ອາຍຸສງ ແມ່ນຈະເປັນການແກ້ບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມອາຍຸສງ ຫຜອ
ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າບໍ່ມີການວາງແຜນທີື່ດີໄວ້ລ່ວງໜ້າ ບັນຫາສັງຄົມອາຍຸສງກໍ່ຄຜ້ອາຍຸສງໃນອະນາຄົດ ຈະພົບພໍ້ກັບ
ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ເປັນສິື່ງຊາເຮື້ອ ເປັນຕົື້ນ ການສ້າງລະບົບປະກັນສັງຄົມ (Social Security) ເພື່ອຜ້ອາຍຸສງ
ທີື່ທຸກຍາກ, ອະນາຖາ, ໂດດດ່ຽວປູ່ຽວພອຍ, ການສ້າງລະບົບສະຫັວດດີການ (Social Welfare System) ທີື່
ສະໜອງໃຫ້ຜ້ອາຍຸສງ, ການວາງແຜນງົບປະມານເພື່ອຮັບມກັບສັງຄົມອາຍຸສງ ຫປະຊາກອນຜ້ອາຍຸສງອື່ນໆ. ໃນ
ແຜນດາເນີນງານມາດຣິດສາກົນວ່າດ້ວຍຜ້ອາຍຸສງ Madrid International Plan of Action on Ageing
(MIPAA) ໄດ້ລະບຸໜ້າວຽກຈານວນໜຶື່ງທີື່ສາມາດຮັບມກັບສັງຄົມອາຍຸສງ ຫ ປະຊາກອນອາຍຸສງໄວ້ແລ້ວ ຊຶື່ງ
ສປປ ລາວ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍ MIPAA ນີື້ມາພັດທະນາເປັນນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນປະຕິບັດ
ງານທີື່ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ເພື່ອຮັບມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຜ້ອາຍຸ
ສງທີື່ຈະປະເຊີນໜ້າໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີື້.
ເປາົ້ ໝາຍ 6 ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ , ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ͗
ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ 
ມີການທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດາເນີນງານມາດ
ຣິດສາກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສງ

ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ /ປີ

ຄາດໝາຍ/ປີ

ບໍ່ມີ ;2019)

ການທົບທວນ1 ຄັງື້ ;2020)

ບໍ່ມີ (2019)

ສາເລັດການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ

ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຜ້ອາຍຸສງ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບ
ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຈາກລັດຖະບານ

ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຜ້ອາຍຸສງ,
ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ
ປະກາດໃຊ້ຈາກລັດຖະບານ ;2023)

ມີລະບົບການອຸດໜນທາງສັງຄົມ


ບໍ່ມີ(2019)

ການົດບົດຮຽນທີື່ດີເດັນ
ົ່ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜ້ອາຍຸສງ

ບໍ່ມີ ;2019)

ມີລະບົບການອຸດໜນທາງສັງຄົມທີື່
ນາໃຊ້ໄດ້ ;2025Ϳ
ມີບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນ ;2021Ϳ


ϭϭ

ຕາມນິຍາມຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
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 ຈຸດປະສົງ

2.6.1 ທົບທວນການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນດາເນີນງານມາດຣິດສາກົນກ່ຽວກັບປະຊາກອນອາຍຸສງ
ແຜນດາເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ້ອາຍຸສງ MIPAA ໄດ້ຮັບຮອງຈາກບັນດາປະເທດກາລັງ
ພັດທະນາໃນປີ 2002. ເຊິື່ງໄດ້ສະໜອງແຜນແມ່ບົດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຜ້ອາຍຸສງໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີື່ມີ
ຈານວນປະຊາກອນຜ້ອາຍຸສງເພີື່ມຂຶນ
ື້ ຫ ມີທ່າອ່ຽງທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ. ສປປ ລາວ ກເປັນປະເທດໜຶື່ງທີື່
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນແຜນດາເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ້ອາຍຸສງ ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນຂອງ
ແຜນດາເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ້ອາຍຸສງ ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ
ລາວ ຕະຫອດທົດສະວັດເຄິື່ງທີື່ຜ່ານມາ, ຊຶື່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກດາລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຜ້ອາຍຸສງ ຢູ່ ສປປ ລາວ, ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຜ້ອາຍຸສງ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ແລະ ໄດ້ອອກດາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກາມະການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄົນພິການ
ແລະ ຜ້ອາຍຸສງ. ສ່ວນໜຶື່ງຂອງການກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຮັບມກັບສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມຜ້ອາຍຸສງ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜນປະຊາກອນຜ້ອາຍຸສງ ແມ່ນທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດາເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ້
ອາຍຸສງ ແລະ ສ້າງບົດແນະນາ ພ້ອມດ້ວຍມາດຕະການເພີື່ມເຕີມ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ດາເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ້ອາຍຸສງໃນ ສປປ ລາວ.
2.6.2 ປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບດ
ື່ ຜອ
ັ ງານແຫ່ງຊາດ ເພອ
້ າຍຸສງ.
ປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຜ້ສງອາຍຸສງ ແມ່ນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພື່ອຮັບມກັບສັງຄົມອາຍຸສງ ແລະ ສະໜັບສະໜນປະຊາກອນຜ້ອາຍຸສງໂດຍກົງ. ການປັບປຸງ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຜ້ອາຍຸສງນີື້ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ
ການົດເອົາ ບັນດາເນື້ອໃນຕົື້ນຕທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນດາເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ້ອາຍຸສງ ປີ 2002 ມາ
ຜັນຂະຫຍາຍເປັນເນື້ອໃນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຜ້ອາຍຸ
ສງຂອງ ສປປ ລາວ ດັົ່ງກ່າວ, ຊຶື່ງບັນດາເນື້ອໃນຕົື້ນຕທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນດາເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍ
ຜ້ອາຍຸສງ ມີດັົ່ງນີື້:
1. ຜ້ອາຍຸສງ ແລະ ການພັດທະນາ
ຜ້ອາຍຸສງ ແລະ ການພັດທະນາ ຈະກວມເອົາບັນດາເນື້ອໃນດັົ່ງນີື້:
-

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ້ອາຍຸສງໃນສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ

-

ການມີວຽກເຮັດງານທາຂອງຜ້ອາຍຸສງ

-

ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການຍ້າຍຖິື່ນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂອງຕົວເມອງ

-

ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ

-

ການເສີມສ້າງຄວາມສາພັນລະຫວ່າງໄວ (ໄວເດັກ, ໄວໜຸ່ມ, ໄວຜ້ອາຍຸສງ)

-

ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

-

ການຮັບປະກັນລາຍຮັບ, ການປກປ້ອງສັງຄົມ ຫ ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມທຸກ
ຍາກ

- ຜ້ອາຍຸສງໃນສະຖານະສຸກເສີນ
2. ອາຍຸສງຢູ່າງມີສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດທີື່ດີ
ອາຍຸສງຢູ່າງມີສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດທີື່ດີ ຈະກວມເອົາບັນດາເນື້ອໃນດັົ່ງນີື້:
-

ການສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີື່ດີຕະຫອດຊີວິດ

-

ການເຂົື້າເຖິງການບລິການສຸຂະພາບຢູ່າງເທົົ່າທຽມ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ

-

ຜ້ອາຍຸສງກັບໂລກເອດ
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-

ການຝຶກອົບຮົມຜ້ດແລ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ

-

ການດແລສຸຂະພາບຈິດຜ້ອາຍຸສງ

- ຜ້ອາຍຸສງກັບຄວາມພິການ
3. ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອື້ອອານວຍ ແລະ ເໝາະສົມຕໍ່ຜ້ອາຍຸສງ
ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອື້ອອານວຍ ແລະ ເໝາະສົມຕໍ່ຜ້ອາຍຸສງ ຈະກວມເອົາບັນດາເນື້ອໃນດັົ່ງນີື້:
-

ບ້ານພັກອາໄສ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດາລົງຊີວິດ

-

ການສະໜັບສະໜນຜ້ທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ດແລຜ້ອາຍຸສງ

-

ຜ້ອາຍຸສງທີື່ໂດດດ່ຽວປູ່ຽວພອຍ, ຖກລະເລີຍປະປູ່ອຍ, ຖກລະເມີດ ແລະ ຖກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ

-

ການສົົ່ງເສີມພາບລັກຂອງຜ້ອາຍຸສງ

2.6.3 ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສ້າງກອງທຶນຄວາມຮັງົ່ ມີ (wealth fund) ເພອ
ື່ ສະໜັບສະໜນເບ້ຍ
ລ້ຽງສາລັບທຸກຄົນ.
"ເງິນອຸດໜນປະຊາກອນຄັື້ງທີສອງ" ໝາຍເຖິງໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກການສະສົມ
ທຶນທີື່ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜັບສະໜນຜ້ອາຍຸສງ. ຫາຍປະເທດທີື່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດກາລັງພັດທະນາ
ຈານວນໜຶື່ງໄດ້ສ້າງກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມີ ເພື່ອສະໜອງຫເພີື່ມເຕີມລາຍການເກັບລາຍຮັບຈາກການເກັບອາກອນ
ເພື່ອຈ່າຍເງິນໃຫ້ພະນັກງານບານານ, ຜ້ຢູ່ນອກລະບົບບານານ. ອາກອນທີື່ເກັບໄດ້ຈາກກອງທຶນດັົ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍ
ຫຸດຄວາມກົດດັນທາງງົບປະມານຂອງລັດຖະບານທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງບານານລັດ. ການພັດທະນາ
ກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມີເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະເທດທີື່ລັດຖະບານມີລາຍຮັບມາຈາກການເກັບພາສີ
ຈາກຊັບພະຍາກອນທາມະຊາດເທົົ່ານັື້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມີຍັງເປັນແຫ່ງທຶນເພື່ອລົງທຶນໃສ່
ການພັດທະນາ. ໃນຈຸດປະສົງນີື້ຈະໄດ້ມີການແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດຂຶື້ນເພື່ອສຶກສາເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້
ສາລັບ ສປປ ລາວ.
2.6.4 ດາເນີນການຄົນ
ື້ ຄວ້າແບບສົມທຽບ ເພອ
ື່ ການົດບົດຮຽນການປະຕິບດ
ັ ທີດ
ື່ ທ
ີ ສ
ີື່ ດ
ຸ ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ
ສາລັບປະຊາກອນອາຍຸສງ.
ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຜ້ອາຍຸສງ,
ລວມທັງປະເທດໄທ. ສປປ ລາວ ສາມາດຮຽນຮ້ຈາກປະສົບການຂອງບັນດາປະເທດເຫົົ່ານັື້ນ ເນື່ອງຈາກວ່າບັນ
ຫາຜ້ອາຍຸສງຢູ່ ສປປ ລາວ ເກີດຂຶື້ນນາຫັງບັນດາປະເທດດັົ່ງກ່າວ. ວຽກງານນີື້ຈະໄດ້ມີການຄົື້ນຄວ້າປຽບທຽບ
ແລະ ທັດສະນະສຶກສາແລກປູ່ຽນບົດຮຽນຈາກພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຂອງພະນັກງານພາກລັດຈາກກະຊວງກົມ
ກອງກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຜ້ອາຍຸສງ,
ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມທີື່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຜ້ອາຍຸສງ
ດ້ວຍ.
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2.7 ເປາົ້ ໝາຍ7: ປັບປຸງລະບົບຖານຂມ
ໍ້ ນດ້ານປະຊາກອນໃຫ້ຄບ
ົ ຖ້ວນ ແລະ ມີຄນ
ຸ ນະພາບຕາມມາດຕະຖານ
ສາກົນ
ຂໍ້ມນປະຊາກອນທີື່ມີຄຸນນະພາບດີເປັນເງື່ອນໄຂທີື່ຈາເປັນຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງການປະຊາກອນ ແລະ ການສ້າງ
ນະໂຍບາຍ. ຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມນປະຊາກອນສາມາດວັດແທກໄດ້ຈາກຄວາມຖກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ເຊື່ອຖໄດ້
ເຊິື່ງຫມາຍເຖິງຄວາມຜິດພາດດ້ານຂໍ້ມນແມ່ນມີໜ້ອຍຢູ່ໃນລະດັບທີື່ຍອມຮັບໄດ້. ໃນການສາຫວດປະຊາກອນ,
ຄວາມຜິດພາດປະເພດໜຶື່ງທີື່ເຫັນໄດ້ແມ່ນຕົວເລກຂອງກຸ່ມອາຍຸ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົື້າເຖິງ (ການ
ປກຄຸມບໍ່ທົົ່ວເຖິງ). ການຫຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ບໍ່ຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວິທີການປັບຂໍ້ມນໃນ
ລະບົບສະຖິຕິ, ດັົ່ງນັື້ນ, ການຄາດຄະເນຕົວເລກສະຖິຕິໃຫ້ມີຄວາມຖກຕ້ອງຊັດເຈນຫາຍຂຶື້ນ. ຂໍ້ມນການສາ
ຫວດທີື່ມີຜົນມາຈາກການເກັບກາຕົວຢູ່າງທີື່ຜິດພາດເຮັດໃຫ້ມີຂໍ້ຈາກັດ ໃນການວັດແທກຕົວຊີື້ວັດໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິື່ນ ການມີຂໍ້ມນເປັນສິື່ງສາຄັນຕໍ່ການນາໃຊ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການບລິຫານຄຸ້ມຄອງ.ໃນຍຸກສະໄໜ
ອິນເຕີເນັດ,

ສາມາດເຂົື້າປັບປຸງຂໍ້ມນໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດໄປພ້ອມກັບການນາໃຊ້ເຈ້ຍເອກະສານແບບດັົ່ງເດີມ.

ເຄື່ອງມທາງໃນອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫ້ຜ້ຊົມໃຊ້ສາມາດດັດປັບຂໍ້ມນ ແລະ ເລອກໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຄວາມຕ້ອງການ
ສະເພາະຂອງເຂົາເຈົື້າ, ເຊັົ່ນ: ເຂດພື້ນທີື່ທີື່ບໍ່ນອນຢູ່ໃນມາດຕະຖານຫກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ. ຂໍ້ມນຈາກການສາຫວດປະ
ຊາກອນ ແລະ ການສາຫວດອື່ນໆມັກຈະບໍ່ຖກວິເຄາະ, ດັົ່ງນັື້ນຂໍ້ມນທີື່ມີຄຸນຄ່ານັື້ນບໍ່ໄດ້ຖກນາມາໃຊ້ເພື່ອໃຫ້
ເກີດຜົນປະໂຫຍດໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ. ຈາເປັນທີື່ຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມນຈາກການຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມອງ, ການສາຫວດປະຊາກອນ ແລະ ການສາຫວດອື່ນໆນັື້ນໄດ້ຮັບການວິເຄາະ
ດ້ວຍກົນໄກຕ່າງໆລວມທັງການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການວິເຄາະຄວາມຫາກຫາຍຂອງພົນລະເມອງ-ການຕາຍ,
ການຈະເລີນພັນ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍ.

ເປາົ້ ໝາຍ 7 ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ , ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ:

ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ 

ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ /ປີ

ຄາດໝາຍ/ປີ

7 (2019-20)

10 (2028-29)

ດັດສະນີການລາຍງານອາຍຸທີື່ຖກຕ້ອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມນ 

(ໃຫ້ຄິດໄລ່ໄດ້ໃນປີ 2025)

ຄາດຄະເນການຕົກຫນ
ົົ່ ຈາກການນັບພົນລະເມອງ

ບໍ່ມີຂໍ້ມນ

(ໃຫ້ມີຂໍ້ມນປີຖານ 2025)

ເຄື່ອງມການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມນທາງອອນລາຍທີື່ມີ


2 (2018)

ຈານວນຫົວຂໍ້ການວິໄຈກ່ຽວກັບປະຊາກອນ

4

(2020Ϳ

 ຈຸດປະສົງ

2.7.1 ປັບປຸງລະບົບຖານຂມ
ໍ້ ນດ້ານປະຊາກອນໃຫ້ມຄ
ີ ວາມຄົບຖ້ວນ, ຕເໍ່ ນອ
ື່ ງ ແລະ ທັນເວລາ ຈາກຖານຂໍ້
ມນ 2 ແຫງ່ ຄ:
 ຖານຂໍ້ມນທີື່ໄດ້ຈາກການສາຫວດ
 ການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ທຸກໆ 10 ປີ;
 ການຈົດນັບພົນລະເມອງກາງສະໄໝ ທຸກໆ 5 ປີ;
 ການສາຫວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ທຸກໆ 5 ປີ;
 ການສາຫວດກາລັງແຮງງານ ທຸກໆ 5 ປີ;
 ການສາຫວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮອນ ທຸກໆ 5 ປີ.
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 ຖານຂໍ້ມນທີື່ໄດ້ຈາກລະບົບລາຍງານບລິຫານ
 ລະບົບການຈົດທະບຽນພົນລະເມອງ ປະຈາປີ;
 ລະບົບສະຖິຕິຂັື້ນທ້ອງຖິື່ນ ປະຈາປີ.
ື່ ການວິໄຈລົງເລິກຂມ
ໍ້ ນ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນ
2.7.2 ເພີມ
ຜົນການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສ ປີ 2015 ແລະ 2025, ການຈົດນັບພົນລະເມອງກາງສະ
ໄໝ ປີ 2020, ການສາຫວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສາຫວດກາລັງ
ແຮງງານ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສາຫວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮອນ ປີ 2018,
ປີ 2023 ແລະ ປີ 2028 ແລະ ຈາກການສາຫວດອຶື່ນໆ ຈະເປັນຖານຂໍ້ມນທີື່ສາຄັນໃນການວິໄຈລົງເລິກຫົວຂໍ້
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ເພື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທີື່ແທ້ຈິງ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະການວາງແຜນ
ວາງນະໂຍບາຍໃຫ້ຖກຕ້ອງກັບປະຊາກອນແຕ່ລະຂົງເຂດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ນອກນັື້ນຍັງສະໜັບສະໜນ
ໃຫ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 2019-2030 ແລະ ນະໂຍບາຍ ອື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບປະຊາກອນ.
2.7.3 ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີຢ
ື່ ອ
ູ່ າໄສ ແລະ ຂມ
ໍ້ ນການສາຫວດແບບຕົວແທນຜ່ານ
ຸ ຜ່ອນຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານອາຍຸ ແລະ ປັບປຸງອັດຕາການປກຄຸມຂອງການສາຫວດພົນລະ
ການຫດ
ເມອງ.
ຈາກການພັດທະນາວິທີການໃນການຈົດນັບ ເພື່ອຫຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານຂໍ້ມນອາຍຸໃນການ
ສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການສາຫວດຕົວແທນ ແລະ ປັບປຸງການປກຄຸມຂອງປະຊາກອນໃນ
ເວລາສາຫວດ, ເລີື່ມຈາກການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສ ປີ 2025 ເປັນຕົື້ນໄປ.
2.7.4 ການປັບປຸງການເຂົາື້ ເຖິງຂມ
ໍ້ ນການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີຢ
ື່ ອ
ູ່ າໄສ ແລະ ຂມ
ໍ້ ນການສາຫວດແບບຕົວ
ື້ ບັນຊີຄວ
ແທນ ຜ່ານເຄອ
ື່ ງມດິຈຕ
ິ ອນ, ອອນລາຍ, ການຂຶນ
ົ ເຮອນ ແລະ ການນາໃຊ້ໂປແກມ
ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມນການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ການສາຫວດຕົວແທນຢູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີບົດ
ລາຍງານລົງທາງເວບໄຊທີື່ສາມາດເຂົື້າໄປເບິື່ງໄດ້ ແລະ ດາວໂຫດ. ມີຖານຂໍ້ມນອອນລາຍທີື່ຜ້ໃຊ້ສາມາດດາວ
ໂຫດໄດ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງລາວອິນໂຟ ແລະ ລາວດີຊາຍ, ຂັື້ນຕອນໃນຕໍ່ໜ້າຈະນາໃຊ້ຊອບແວ ເພື່ອໃຫ້ຜ້ນາໃຊ້
ສາມາດນາໃຊ້ຂໍ້ມນມາສ້າງຕາຕະລາງ, ເສັື້ນສະະແດງ ແລະ ແຜນທີື່ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງໃນການວິເຄາະຂໍ້ມນ.
ຕົວຢູ່າງຂອງຊອບແວດັົ່ງກ່າວແມ່ນເຣດາທາມ REDATAM, ໂປແກມສ້າງຂຶື້ນໂດຍສນປະຊາກອນປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ຄາລິບຽນ (CELADE) ໂດຍການສະໜັບສະໜນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງ
ທຶນສາລັບປະຊາກອນ UNFPA. ໂປແກມ REDATAM ໄດ້ຕິດຕັື້ງຢູ່ທຸກໆປະເທດໃນບັນດາປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ລວມທັງບັນດາປະເທດອາຊີຈານວນໜຶງື່ ເຊັົ່ນ: (ກາປເຈຍ, ບັງກະລາເທດ). ຈະໄດ້ມີຂັື້ນຕອນ
ໃນການທົດລອງຊອບແວນີື້ ແລະ ຖ້າພົບວ່າເຫມາະສົມແມ່ນຈະໄດ້ຕິດຕັື້ງຢູ່ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.

2.7.5 ປັບປຸງການສະໜອງຂມ
ໍ້ ນດ້ານກາລັງແຮງງານ ແລະ ຕະຫາດແຮງງານໃຫ້ມຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບດີ ທຽບເທົາົ່ ສາກົນ.
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າເປັນຕ້ອງໄດ້
ປັບານກ
ປຸງຂາລັ
ໍ້ມງນກ່
ຽວກັບແລະ
ກາລັຕະຫ
ງແຮງງານ
ແລະ ຕະຫ
ຕ້ອງໄດ້
ພັດທະ
2.7.5 ປັມີບຄປຸວາມຈ
ງການສະໜອງຂ
ມ
ໍ້ ນດ້
ແຮງງານ
າດແຮງງານໃຫ້
ມຄ
ີ າດແຮງງານ.
ນ
ຸ ນະພາບດີ ທຽບເທົ
າົ່ ສາກົ
ນ.
ນາຕົວຊີື້ວມີັດຄເຊັ
ົ່ນວ່າ:າເປັ
ການຫວ່
າງງານ,
ວຽກບ
ຕັມງແຮງງານ
ເວລາ ແລະແລະ
ວຽກບ
ໍ່ເໝາະສົ
ມກັບວຸດຕ້ທິອກ
ານສຶ
ກທະ
ສາ
ວາມຈ
ນຕ້ອງໄດ້
ປັບປຸງການເຮັ
ຂໍ້ມນກ່ດຽວກັ
ບກໍ່ເາລັ
ຕະຫ
າດແຮງງານ.
ງໄດ້
ພັດ
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ນາຕົ
ົ່ນວ່າ: ກການຫວ່
ດວຽກບເພ
ໍ່ເຕັື່ອມໃຫ້
ເວລາ
ວຽກບໍ່ເໝາະສົມນກັ. ບວຸດທິການສຶກສາ
ແລະ ວບຊີໍ່ໄື້ວດ້ັດຮເຊັ
ັບການສຶ
ສາ ແລະາງງານ,
ຝຶກອົບການເຮັ
ຮົມ (NEET)
ໄດ້ຕແລະ
າມມາດຕະຖານສາກົ




ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ (NEET) ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.
2.7.6 ເພີມ
ື່ ຜົນການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ສາຍພົວພັນໃນການພັດທະນາໃຫ້ຫາຍຂຶນ
ື້ .
ື້ ການສ
ຄ້ວາສາຫວດພົ
ວດກ່ນຽລະເມ
ວກັບສາຍພົ
ວພັສາຍພົ
ນລະຫວ່
າຍຂອງປະຊາກອນ
2.7.6 ການຄົ
ເພີມ
ື່ ຜົນ
ອງ ແລະ
ວພັານງຄວາມຫ
ໃນການພັາກຫ
ດທະນາໃຫ້
ຫາຍຂຶນ
ື້ . ແລະ ການພັດ ທະ
ນາເສດຖະກິ
ມາຫ
ຢູ່ ວດກ່
ສປປຽວກັ
ລາວບສາຍພົ
ແມ່ນມີ
ຈນ
າກັລະຫວ່
ດ. ພາຍໃຕ້
ຫົວຂາກຫ
ໍ້ນີື້ຍຸດາຍຂອງປະຊາກອນ
ທະສາດການຄົື້ນຄວ້ແລະ
າວິໄຈຈະຖ
າງ
ການຄົດື້ນ-ສັຄ້ງວຄົາສ
ວພັ
າງຄວາມຫ
ການພັກສ້
ດ ທະ
ຂຶນ
ື້ ເພື່ອຊຸກຍດ້ກ-ສັ
ານຄົ
ື້ນຄວ້
ແລະ ລາວ
ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້
ມະຫາວິຫທົວະຍາໄລແຫ່
ງຊາດ ແລະື້ນຄວ້
ສະຖາບັ
ນຄົື້ນ ກສ້
ຄ້ວາງາ
ນາເສດຖະກິ
ງຄົມ
ຢູ່ າສປປ
ແມ່ນມີຈາກັດ. ພາຍໃຕ້
ຂໍ້ນີື້ຍຸດທະສາດການຄົ
າວິໄຈຈະຖ
ຕ່ື້ນ
າງໆ.
ຂຶ
ເພື່ອຊຸກຍ້ການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນ ຄ້ວາ
ຕ່າງໆ.
2.7.7 ປັບປຸງການສະໜອງຂມ
ໍ້ ນການຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ຄາດຄະເນການເຄອ
ື່ ນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດ.
ໍ້ມປຸນກ່
ຽວກັບການເຄມ
ນຍ້າຍໄປຕ່
າງປະເທດໃນ
ລາວ ແມ່ນມີ
ຈາກັ
ດຫາຍ.
ການຄາດຄະເນຕົວ
2.7.7 ຂ
ປັບ
ງການສະໜອງຂ
ໍ້ ື່ອນການຂ້
າມຊາຍແດນ
ແລະສປປ
ຄາດຄະເນການເຄ
ອ
ື່ ນຍ້
າຍໄປຕ່
າງປະເທດ.
ເລກຄົນຂລາວຢ
່າງປະເທດໃນປະຈຸ
ັນສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນອີງໃສ່
ຂໍ້ມລາວ
ນການສ
ວດຂອງປະເທດປາຍທາງ.
ຂໍ້ມນ
ໍ້ມນກູ່່ຕ
ຽວກັ
ບການເຄື່ອນຍ້ບ
າຍໄປຕ່
າງປະເທດໃນ
ສປປ
ແມ່າຫ
ນມີ
ຈາກັດຫາຍ. ການຄາດຄະເນຕົ
ວ
ຈາກການສ
າຫູ່ຕ
ວດພົ
ນລະເມອງ ຫ ບຄົັນວສ່ເຮ
ຽວກັ
ຄອບຄົວາຫ
ທີື່ອ
າໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະຈຸບຂ
ັນໍ້ມ
ນັນ
ື້
ເລກຄົ
ນລາວຢ
່າງປະເທດໃນປະຈຸ
ວອນກ່
ນໃຫຍ່
ແມ່ບ
ນສະະມາຊິ
ອີງໃສ່ຂໍ້ມກນການສ
ວດຂອງປະເທດປາຍທາງ.
ມີ
ຂໍ້ມນກ່ຽວກັ
ແຮງງານເຄ
ື່ອນຍ້ຫາຍໜ້
ອຍຫ
າຍ.ຽວກັບສະະມາຊິ
ການໄຫວຽນຂອງການເຄ
ື່ອນຍູ້່ຕາ່າຍຂ້
າມຊາຍແດນລາວໃນ
ຈາກການສ
າຫບ
ວດພົ
ນລະເມອງ
ຄົວເຮ
ອນກ່
ກຄອບຄົວທີື່ອາໄສຢ
ງປະເທດໃນປະຈຸ
ບັນນັື້ນ
ປະຈຸ
ັນຍັຽງວກັ
ບໍ່ໄດ້
ັດແທກການຄາດຄະເນກ່
ຽວກັ
ື່ອນຍ້າຍ.ື່ອນຍ້
ຕ້ອາງໄດ້
ີການວັດແທກການ
ມີ
ຂໍ້ມບນກ່
ບວ
ແຮງງານເຄ
ື່ອນຍ້າຍໜ້ອຍຫ
າຍ.ບຂະໜາດຂອງການເຄ
ການໄຫວຽນຂອງການເຄ
ຍຂ້າມມຊາຍແດນລາວໃນ
ໄຫວຽນຂອງການເຄ
ື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນອາດຈະໄດ້
ລວມເອົາການບັນທຶກື່ອເອົ
ມແດນທັ
ງໝົດ.
ປະຈຸ
ບັນຍັງບໍ່ໄດ້ວັດແທກການຄາດຄະເນກ່
ຽວກັບຂະໜາດຂອງການເຄ
ນຍ້າການເຄ
າຍ. ຕ້ື່ອອນຍ້
ງໄດ້າຍຂ້
ມີກາານວັ
ດແທກການ
ຕ້ອວຽນຂອງການເຄ
ງໄດ້ມີການການຄົື່ອື້ນນຍ້
ຄວ້າາຍຂ້
ເຖິງາມແດນອາດຈະໄດ້
ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃລນການນ
າໃຊ້ວິທ
ຕົວເລກປະຊາກອນເພ
ື່ອຄາດຄະເນ
ໄຫ
ວມເອົາການບັ
ນີກ
ທຶານນັ
ກເອົບ
າການເຄ
ື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນທັ
ງໝົດ.
ຕົອ
ວເລກຂອງການເຄ
າງປະເທດ.
ຕ້
ງໄດ້ມີການການຄົື່ອື້ນນຍ້
ຄວ້າາຍໄປຕ່
ເຖິງຄວາມເປັ
ນໄປໄດ້ໃນການນາໃຊ້ວິທີການນັບຕົວເລກປະຊາກອນເພື່ອຄາດຄະເນ

ຕົວເລກຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດ.
2.7.8 ເພີມ
ື່ ອັດຕາການຈົດທະບຽນການເກີດ ແລະ ການເສຍຊີວດ
ິ ຜ່ານລະບົບການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕພ
ິ ນ
ົ
2.7.8 ລະເມ
ເພີມ
ື່ ອັອງ.
ດຕາການຈົດທະບຽນການເກີດ ແລະ ການເສຍຊີວດ
ິ ຜ່ານລະບົບການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕພ
ິ ນ
ົ
ການຈົ
ດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມອງ ແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ຈາເປັນ ເພາະມັນເປັນການໃຫ້ເອກະລັກທາງ
ລະເມອງ.

ດ້ານກົດການຈົ
ໝາຍດຊຶ
ື່ງເປັນພື້ນແລະ
ຖານໃຫ້
ດສະຖິ
ກຕ້ອງ,ນເປັ
ຄົບ
ວນ ແລະ
ທັນກເວລາ
ທະບຽນ
ສະຖິແຕກ່ິພກົນານຜະລິ
ລະເມອງ
ແມ່ຕ
ນິພ
ເປັົນນລະເມ
ສິື່ງທີອງ,
ື່ຈາເປັທີ
ນື່ຖເພາະມັ
ນຖ້
ການໃຫ້
ເອກະລັ
ທາງ
ດ້
ຊຶື່ງເປັນດ
ພ,ື້ນການຕາຍ,
ຖານໃຫ້ແກ່ອາຍຸ
ການຜະລິ
ດສະຖິ
ິພົນລະເມ
ທີື່ຖໍ້ມ
ກຕ້
ອງ,ົົ່ານີຄົື້ຈບະຊ່
ຖ້ວວຍກ
ນ ານົ
ແລະ
ທັນເວລາ
ກ່າຽນກົ
ວກັດບໝາຍ
ອັດຕາການເກີ
ຍນສະເລ່
ຍ, ຕ
ການຍ້
າຍຖິອງ,
ື່ນຖານຂ
ນເຫ
ດນະໂຍບາຍ
ກ່ຽື່ອວກັ
ບອັດຕາການເກີດ, ການຕາຍ,
ອາຍຸງຄົ
ຍມ
ນສະເລ່
ື່ນຖານຂວໍ້ມາງວິ
ນເຫໄົົ່າສທັ
ນີື້ຈດະຊ່
ວຍການົ
ດນະໂຍບາຍ
ເພ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້
ອງການຂອງສັ
ໄດ້ດີຍຍິື່ງ,ຂຶການຍ້
ື້ນ. ລັາດຍຖິ
ຖະບານໄດ້
ຮອດປີ
2030
ພົນລະ
ເມ
ອງລາວທຸ
ກຄົນຈະໄດ້ຊົມອໃຊ້
ການບລິກງານຂອງລະບົ
ທະບຽນ ແລະ
ົນລະເມອງຢູ່
າງທົພົົ່ວນເຖິ
ເພື່ອ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້
ງການຂອງສັ
ຄົມໄດ້ດີຍິື່ງບ
ຂຶການຈົ
ື້ນ. ລັດດຖະບານໄດ້
ວາງວິສະຖິ
ໄສທັຕດິພຮອດປີ
2030
ລະງ

ເມອງລາວທຸ
ຄົນ
ໃຊ້ດ
ກຕັ
ານບ
ລິກບານຂອງລະບົ
ດໍ້ມ
ທະບຽນ
ແລະບສະຖິ
ິພົນລະເມຕາມຍຸ
ອງຢູ່າດງທົ
ົ່ວເຖິງ
ແລະ
ມີປະສິກ
ດທິ
ພຈະໄດ້
າບ, ຊຶຊື່ງົມ
ຈະຈັ
ື້ງປະຕິ
ັດໂຄງການສ້ບາການຈົ
ງຖານຂ
ນດ້ວຍລະບົ
ທີື່ທັນຕສະໄໝ
ທະສາດ
ຕັື້ງປະຕິ
ໂຄງການສ້
າງຖານຂ
ນດ້ວຍລະບົບທີື່ທັນສະໄໝ ຕາມຍຸດທະສາດ
ແລະ
ມີປະສິດທິດພທະບຽນ
າບ, ຊຶື່ງຈະຈັ
ວຽກງານການຈົ
ແລະດສະຖິ
ຕິພບົນັດລະເມ
ອງໄລຍະ
10 ປີໍ້ມ(2016-2025)
ວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມອງໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025)
2.7.9 ຄວາມຄບໜ້າໃນການສ້າງ ລະບົບຂມ
ໍ້ ນສຸຂະພາບ.
ສປປ ລາວ
ງສ້າງລະບົ
ຂໍ້ມບນສຸ
ະພາບ
(HIS) ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍຫຸດການຄາດຄະເນການເກີດ ແລະ ການ
2.7.9 ຄວາມຄ
ບໜ້ກາາລັ
ໃນການສ້
າງ ບລະບົ
ຂມ
ໍ້ ຂນສຸ
ຂະພາບ.
ຕາຍ ໂດຍທາງອ້
ນສາຫ
ແລະ ການສ
າຫວດອ
ນອກຈາກນັື້ນ, ຫັງຈາກການສ້
າງ
ສປປ ລາວອມຈາກຂ
ກາລັງສ້າໍ້ມງລະບົ
ບຂວດປະຊາກອນ
ໍ້ມນສຸຂະພາບ (HIS)
ເຊິື່ງຈະຊ່
ວຍຫື່ນຸດໆ.
ການຄາດຄະເນການເກີ
ດ ແລະ ການ

ຕາຍບໂດຍທາງອ້
ອບ
ມຈາກຂ
າຫວດປະຊາກອນໍ້ມແລະ
ການສ
າຫວດອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ
ື້ນ,ົ່ນຫ: ັງການວາງແຜນ
ຈາກການສ້າງ
ລະບົ
ແລ້ວ, ລະບົ
ຂໍ້ມນສຸໍ້ມ
ຂນສ
ະພາບຈະສະຫນອງຂ
ນກ່ຽວກັ
ບປະຊາກອນໃນຫົ
ວຂໍ້ຕ່າງໆ ເຊັ
ຄອບຄົ
ວ, ວການກວດກ່
ນການເກີ
ດ ແລະ ການດໍ້ແລທີ
າເປັບ
ນປະຊາກອນໃນຫົ
ສາລັບເດັກເກີດໃໝ່
ໃນໄລຍະທ
ດ (EENC).
ລະບົບແລ້
, ລະບົບຂໍ້ມອນສຸ
ຂະພາບຈະສະຫນອງຂ
ມນກ່ື່ຈ
ຽວກັ
ວຂໍ້ຕ
່າງໆ ເຊັົ່ນາອິ
: ການວາງແຜນ
ຄອບຄົາວງລະບົ
, ການກວດກ່
ການດ
ແລທີ
ບເດັ
ກເກີນດຕ້ໃໝ່
(EENC).
ການສ້
ບນີື້ເຫັນວ່ອານການເກີ
ໃນປະຈຸບດັນມີແລະ
ຄວາມຄ
ບໜ້
າດີ ື່ຈາເປັ
ແຕ່ນສສິື່ງາລັ
ສາຄັ
ນແມ່
ອງສ້ໃານໄລຍະທ
ງໃຫ້ສາເລັາອິ
ດດ
ໄວໄດ້
ດີທີື່ສຸດ
ແລະ
າມາໃຊ້
ໃຫ້
ນ. ຈະຕ້
ເອົາໃຈໃສ່
ບນ
ການເກັ
ກາຂສ
ໍ້ມາເລັ
ນຂອງລະບົ
ບີທ
ຂໍ້ມ
ການສ້ນາງລະບົ
ບນີ
ື້ເຫັເກີ
ນດ
ວ່ຜົ
າໃນປະຈຸ
ບອ
ັນງໄດ້
ມີຄວາມຄ
ບໜ້ໃານການຂະຫຍາຍລະບົ
ດີ ແຕ່ສິື່ງສາຄັນແມ່
ຕ້ອງສ້ບາງໃຫ້
ດໄວໄດ້ດ
ີື່ສນ
ຸດ
ສຸຂະພາບ
ໂດຍສະເພາະແມ່
ນດາຕົ
ວຊີເື້ວອົັດາໃຈໃສ່
ທີື່ສ້າງຂຶ
ື້ນກຄຈານວນສະຖານທີ
ື່ທີື່ມີການລາຍງານ
(ລວມທັບງຂພາກ
ແລະ
ນາມາໃຊ້
ໃຫ້ເກີດຜົນ.ນບັຈະຕ້
ອງໄດ້
ໃນການຂະຫຍາຍລະບົ
ບການເກັ
ບກາຂໍ້ມນຂອງລະບົ
ໍ້ມນ
ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຕົວຊີື້ວັດທີື່ສ້າງຂຶື້ນກຄຈານວນສະຖານທີື່ທີື່ມີການລາຍງານ (ລວມທັງພາກ
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ເອກະຊົນ). ພະນັກງານຫາກຫາຍພາກສ່ວນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແບບເລັົ່ງລັດລວມທັງນັກສະຖິຕິຂັື້ນແຂວງ
ແລະ ເມອງ.

ື່ ມສານຂມ
ໍ້ ນດ້ານປະຊາກອນເຂົາື້ ໃນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການແຫ່ງຊາດ, ຂະ
2.8 ເປາົ້ ໝາຍ 8: ການເຊອ
ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິນ
ື່ .
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2.8 ເປາົ້ ໝາຍ 8: ການເຊອ
ື່ ມສານຂມ
ໍ້ ນດ້ານປະຊາກອນເຂົາື້ ໃນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການແຫ່ງຊາດ, ຂະ
ຄວາມຫາກຫາຍຂອງປະຊາກອນມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການພັດທະນາໃນຫາຍດ້ານ ເພາະສະນັື້ນມັນຈຶື່ງພົວ
ື່ .
ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິນ
ພັນກັບແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ລວມທັງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ວຽກ
ຄວາມຫາກຫາຍຂອງປະຊາກອນມີຜົນກະທົບຕໍ່ກັບການພັດທະນາໃນຫາຍດ້ານ ເພາະສະນັື້ນມັນຈຶື່ງພົວ
ϳϬລະຂົງເຂດຕ້ອງໄດ້ຄານຶງເຖິງໃນການວາງແຜນ. ຈາກ
ງານປະຊາກອນແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ນັກວາງແຜນໃນແຕ່
ພັ
ນ
ກັ
ບ
ແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່
າ
ງໆ
ລວມທັ
ງ
ແຜນພັ
ດທະນາແຫ່
ງຊາດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ວຽກ



ມຸມມອງໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງມັນເປັນການຍາກທີື່ນະໂຍບາຍປະຊາກອນແຫ່ງຊາດ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາ
ງານປະຊາກອນແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຕ້ອງໄດ້ຄານຶງເຖິງໃນການວາງແຜນ. ຈາກ
ກອນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການສະເພາະ ຫ ແຕ່ລະຂົງເຂດສະເພາະ ທີື່ເກີດຂຶື້ນຢູ່ກັບສະພາບຂອງການວາງແຜນ
ມຸມມອງໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງມັນເປັນການຍາກທີື່ນະໂຍບາຍປະຊາກອນແຫ່ງຊາດ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາ
ພັດທະນາ. ໃນບັນດາປະເທດກາລັງພັດທະນາແຕ່ລະແຂວງ ຫ ຂົງເຂດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເພາະສະນັື້ນ
ກອນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການສະເພາະ ຫ ແຕ່ລະຂົງເຂດສະເພາະ ທີື່ເກີດຂຶື້ນຢູ່ກັບສະພາບຂອງການວາງແຜນ
ນະໂຍບາຍຕ້ອງມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດເຊັົ່ນດຽວກັນ, ດັົ່ງນັື້ນ ແຕ່ລະຂະແໜງການ
ພັດທະນາ. ໃນບັນດາປະເທດກາລັງພັດທະນາແຕ່ລະແຂວງ ຫ ຂົງເຂດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເພາະສະນັື້ນ
ຕ້ອງເລັົ່ງໃສ່ແອກ້ງມີ
ໄຂບັ
ນຫາສະເພາະທີື່ບໍ່ສບາມາດແກ້
ໄຂໄດ້ໃລນລະດັ
ບນະໂຍບາຍລະດັ
ຊາດ.
ອນເຫດຜົ
ນນີື້, ມັນ
ນະໂຍບາຍຕ້
ຄວາມແທດເໝາະກັ
ສະພາບຂອງແຕ່
ະຂົງເຂດເຊັ
ົ່ນດຽວກັນ, ບດັ
ົ່ງນັື້ນ ຍ້ແຕ່
ລະຂະແໜງການ

ຈຶື່ງຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຊື່ອມຄວາມຫາກຫາຍຂອງປະຊາກອນເຂົື້າໃນທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ
ຕ້ອງເລັົ່ງໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະທີື່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນລະດັບນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີື້, ມັນ
ການຂອງແຂວງ ຫ ທ້ອງຖິື່ນ.
ຈຶື່ງຈາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຊື່ອມຄວາມຫາກຫາຍຂອງປະຊາກອນເຂົື້າໃນທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ
ຂັື້ນຕອນທາອິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮວບຮວມຂໍ້ມນເພີື່ມເຕີມ
ກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ຂໍ້ມນປະຊາກອນໃນແຜນ
ການຂອງແຂວງ ຫ ທ້ອງຖິື່ນ.
ຂອງຂະແໜງການ, ແຜນຍ່ອຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ. ຈະໄດ້ທົບທວນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ
ຂັື້ນຕອນທາອິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮວບຮວມຂໍ້ມນເພີື່ມເຕີມ
ກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ຂໍ້ມນປະຊາກອນໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020 ເພື່ອປະເມີນການນາໃຊ້ຂໍ້ມນປະຊາກອນ ແລະ ແນະນາວິທີ
ຂອງຂະແໜງການ, ແຜນຍ່ອຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ. ຈະໄດ້ທົບທວນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ
ການແກ້ໄຂ. ຂັື້ນຕອນທີສອງແມ່ນການຝຶກອົບຮົມເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ຂໍ້ມນປະຊາກອນໃຫ້ແກ່ນັກ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020 ເພື່ອປະເມີນການນາໃຊ້ຂໍ້ມນປະຊາກອນ ແລະ ແນະນາວິທີ
ວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ. ໃນການຝຶກອົບຮົມນັື້ນຈະໄດ້ມີການກະກຽມ, ບົດແນະນາ ແລະ/ຫຄ່ມກ່ຽວກັບການເຊື່ອມ
ການແກ້ໄຂ. ຂັື້ນຕອນທີສອງແມ່ນການຝຶກອົບຮົມເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນາໃຊ້ຂໍ້ມນປະຊາກອນໃຫ້ແກ່ນັກ
ສານວຽກງານປະຊາກອນເຂົື້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ. ບົດແນະນາເຫົົ່ານີື້
ວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ. ໃນການຝຶກອົບຮົມນັື້ນຈະໄດ້ມີການກະກຽມ, ບົດແນະນາ ແລະ/ຫຄ່ມກ່ຽວກັບການເຊື່ອມ
ຈະຖກກະກຽມສະເພາະໃຫ້ນັກວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມອງ ລວມທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ, ພິເສດ
ສານວຽກງານປະຊາກອນເຂົື້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ. ບົດແນະນາເຫົົ່ານີື້
ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ການນາໃຊ້ຂໍ້ມນຈາກການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ການສາຫວດຕ່າງໆ.
ຈະຖກກະກຽມສະເພາະໃຫ້ນັກວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມອງ ລວມທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ, ພິເສດ

ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ການນາໃຊ້ຂໍ້ມນຈາກການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ການສາຫວດຕ່າງໆ.
ເປາົ້ ໝາຍ 8 ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ , ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ͗


ເປາົ້ ໝາຍ 8 ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ , ຂມ
ໍ້ ນເບ
ື້ ວ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ͗
ຕົວອ
ຊີ
ື້ ງຕົ
ດ
ັ ນ


ຈານວນແຜນຂອງຂະແໜງການທີລວມເອົາຂໍ້ມນດ້ານ
ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ 
ປະຊາກອນເຂົື້າ
ຈ
 ານວນແຜນຂອງຂະແໜງການທີລວມເອົາຂໍ້ມນດ້ານ
ປະຊາກອນເຂົ
ື້າ
ຈ
ານວນບຸກຄະລາກອນທີ
ື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນ
ການເຊື່ອມການພັດທະນາດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ
ຈານວນບຸກຄະລາກອນທີື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນ
ການເຊ
ມການພັດື່ອທະນາດ້
ເຄ
ື່ອງມື່ອ
ໃນການເຊ
ມສານ ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ

ເຄື່ອງມໃນການເຊື່ອມສານ
 ຈຸດ ປະສົງ

ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ /ປີ

ຄາດໝາຍ/ປີ

0 (2018Ϳ
ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ /ປີ

5 (2030)
ຄາດໝາຍ/ປີ

0 (2018Ϳ

5 (2030)

0 (2018)

100 (2030)

0 (2018)

100 (2030)

0 (2018)

25 (2030)

0 (2018)

25 (2030)

2.8.1 ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນການນາໃຊ້ຂມ
ໍ້ ນດ້ານປະຊາກອນໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ແຫ່ງຊາດ.
2.8.1 ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນການນາໃຊ້ຂມ
ໍ້ ນດ້ານປະຊາກອນໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ການທົບທວນແຜນການແຫ່ງຊາດ, ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນຂອງແຂວງທີື່ໄດ້ຄັດເລອກນັື້ນ
ແຫ່ງຊາດ.
ຕ້ອງໄດ້ດາເນີນໂດຍມີທີື່ປຶກສາພາຍໃນ ຫ ຕ່າງປະເທດ ຫ ຄະນະທີມງານຂະໜາດນ້ອຍເຂົື້າຮ່ວມນາ. ການທົບ
ການທົບທວນແຜນການແຫ່ງຊາດ, ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນຂອງແຂວງທີື່ໄດ້ຄັດເລອກນັື້ນ
ທວນຈະເບິື່ງຕົວຢູ່າງຂອງແຜນການຕ່າງໆ ແລະ ເອົາຄາເຫັນຈາກນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂັື້ນເພື່ອນາໃຊ້ຂໍ້ມນ
ຕ້ອງໄດ້ດາເນີນໂດຍມີທີື່ປຶກສາພາຍໃນ ຫ ຕ່າງປະເທດ ຫ ຄະນະທີມງານຂະໜາດນ້ອຍເຂົື້າຮ່ວມນາ. ການທົບ
ຂອງປະຊາກອນໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດສງສຸດ.
ທວນຈະເບິື່ງຕົວຢູ່າງຂອງແຜນການຕ່າງໆ ແລະ ເອົາຄາເຫັນຈາກນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂັື້ນເພື່ອນາໃຊ້ຂໍ້ມນ
ໍ້ ນດ້ານປະຊາກອນເພອ
ື່ ການວາງແຜນ
2.8.2 ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວາງແຜນ ໃນການນາໃຊ້ຂມ
ຂອງປະຊາກອນໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດສງສຸດ.
ເຊິື່ງປະກອບມີການນາໃຊ້ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ.
2.8.2 ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວາງແຜນ ໃນການນາໃຊ້ຂມ
ໍ້ ນດ້ານປະຊາກອນເພອ
ື່ ການວາງແຜນ
ϳϭ
ເຊິື່ງປະກອບມີການນາໃຊ້ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ.
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ການທົບທວນແຜນການແຫ່ງຊາດ, ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນຂອງແຂວງທີື່ໄດ້ຄັດເລອກນັື້ນ
ຕ້ອງໄດ້ດາເນີນໂດຍມີທີື່ປຶກສາພາຍໃນ ຫ ຕ່າງປະເທດ ຫ ຄະນະທີມງານຂະໜາດນ້ອຍເຂົື້າຮ່ວມນາ. ການທົບ
ທວນຈະເບິື່ງຕົວຢູ່າງຂອງແຜນການຕ່າງໆ ແລະ ເອົາຄາເຫັນຈາກນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂັື້ນເພື່ອນາໃຊ້ຂໍ້ມນ
ຂອງປະຊາກອນໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດສງສຸດ.
ໍ້ ນດ້ານປະຊາກອນເພອ
ື່ ການວາງແຜນ
2.8.2 ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານວາງແຜນ ໃນການນາໃຊ້ຂມ
ເຊິື່ງປະກອບມີການນາໃຊ້ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ.


ຈະໄດ້ມີໂຄງການຝຶກແອບ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິϳϭ
ບັດໃນບັນດາແຂວງ, ເມອງທີື່ຖກຄັດເລອກ, ກະຊວງຫັກ

ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ. ການສ້າງຂໍ້ແນະນາ ແລະ/ຫຄ່ມກແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນາມາ
ທົດລອງນາໃຊ້ກັບຂັື້ນແຂວງ. ຫັກສດກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢູ່ໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງໂອກາດການຮ່ວມມລະຫວ່າງລັດຖະບານ.
2.8.3 ພະນັກງານມີຄວາມຕນ
ື່ ຕົວຫາຍຂຶນ
ື້ ໃນການເອົາຂມ
ໍ້ ນດ້ານປະຊາກອນທີກ
ື່ ຽ່ ວຂ້ອງເຂົາື້ ໃນການວາງແຜນ
ທຸກຮບແບບ.

ໂດຍຜ່ານບົດສະຫຸບນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ, ພະນັກງານພາກລັດ ເຊັົ່ນ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ
ຊາດ, ເຈົື້າແຂວງ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຈະໄດ້ມີຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບສາຍສາພັນລະຫວ່າງປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ. ໃນກິດຈະການີື້ກຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຫາຍຂຶື້ນ ໂດຍຜ່ານການສ້າງ ແລະ ແຈກຢາຍແຜ່ນພັບ ແລະ ສື່ຕ່າງໆ.

2.9 ເປາົ້ ໝາຍ 9: ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນຂົງເຂດສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມອງ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕແ
ໍ່ ມ່ຍງິ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ຕິດພັນກັບແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່
ຕາມ,

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍມີຄວາມສາຄັນພິເສດຕໍ່ກັບຄວາມຫາກຫາຍຂອງພົນລະເມອງ

ບໍ່ພຽງແຕ່ສາຄັນໃນ

ຂົງເຂດການຈະເລີນພັນ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງສາຄັນຕໍ່ກັບເດັກ ແລະ ເບິື່ງແຍງຜ້ອາຍຸສງ.
ໃນຂົງເຂດຂອງພົນລະເມອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກາລັງແຮງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງການດແລ
72

ສຸຂະພາບທົົ່ວໄປ. ການບັນລຸຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນເປົ້າໝາຍສາຄັນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະ
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2.9 ເປາົ້ ໝາຍ 9: ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນຂົງເຂດສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມອງ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕແ
ໍ່ ມ່ຍງິ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ຕິດພັນກັບແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍ່
ຕາມ,

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍມີຄວາມສາຄັນພິເສດຕໍ່ກັບຄວາມຫາກຫາຍຂອງພົນລະເມອງ

ບໍ່ພຽງແຕ່ສາຄັນໃນ

ຂົງເຂດການຈະເລີນພັນ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງສາຄັນຕໍ່ກັບເດັກ ແລະ ເບິື່ງແຍງຜ້ອາຍຸສງ.
ໃນຂົງເຂດຂອງພົນລະເມອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກາລັງແຮງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງການດແລ
ສຸຂະພາບທົົ່ວໄປ. ການບັນລຸຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນເປົ້າໝາຍສາຄັນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະ
ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັື້ງ


ϳϮ

ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ.  ວິທີການຕົ
 ື້ນຕໃນການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນ
ການສະໜັບສະໜນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ
ແມ່-ເດັກ ໃນການສ້າງກົດໝາຍຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ. ຈະເລັົ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງແຜນ
ດາເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຜນດາເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອການສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ຄວາມບໍ່ສະເໜີພາບເແມ່ນຍ້ອນແມ່ຍິງມີຄວາມຈາກັດໃນຕາແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ. ຈະຕ້ອງມີ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພື່ອເພີື່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຕໍ່າແໜ່ງນາພາຄຸ້ມຄອງຢູ່ທຸກຂັື້ນ. ການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນທີື່ປອດໄພໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ປາສະຈາກການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດແມ່ນຈຸດປະສົງທີື່ສາຄັນ.

ເປາົ້ ໝາຍ 9 ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ , ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ͗

ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ 

ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ /ປີ

ຄາດໝາຍ/ປີ

ດັດຊະນີຄວາມບໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ (GII)

0.468 (2015)

0.350 (2030)

ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI)

0.924 (2015)

0.995 (2030)

4% (2015)

2% (2030)

6.4% (2014)

4% (2030)

1% (2014)

0.5% (2030)

9.7% (2014)

6% (2030)

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖກທາຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ່
ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດອນຜ່ານມາ
ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖກທາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ່ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດອນຜ່ານມາ
ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
ໂດຍບໍ່ແມ່ນຄ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນ 12 ເດອນຜ່ານມາ



ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
ຫ ທາຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບໍ່ແມ່ນຄ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງ
ຊີວດ
ິ

 ຈຸດປະສົງ

2.9.1 ສາເລັດຮ່າງກົດໝາຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ອະນຸມດ
ັ ໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ.
ສະໜັບສະໜນກິດຈະກາຕ່າງໆໃນຂະບວນການສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຖກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ການຮ່າງດາລັດໃນການຈັດຕັື້ງຜັນ
ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫອທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພື້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍສະບັບ
ນີພ
ື້ າຍຫັງທີື່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການ.
2.9.2 ຊຸກຍກ
້ ານຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນປະຕິບດ
ັ ແຜນດ
73າເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບ ລ້າງ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕແ
ໍ່ ມ່ຍງິ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕເໍ່ ດັກ (2014-2020) ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດາເນີນງານ.
ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດາເນີນງານເພື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກະ
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ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ
ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫອທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພື້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງການເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍສະບັບ
ນີພ
ື້ າຍຫັງທີື່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການ.
2.9.2 ຊຸກຍກ
້ ານຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ ແຜນປະຕິບດ
ັ ແຜນດາເນີນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບ ລ້າງ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕແ
ໍ່ ມ່ຍງິ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕເໍ່ ດັກ (2014-2020) ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ
ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດາເນີນງານ.
ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດາເນີນງານເພື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກະ
ຕຸກຊຸກຍ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນ.
2.9.3 ອັດຕາສ່ວນແມ່ຍງິ ໃນຕາແໜ່ງນາພາ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາໃນທຸກຂັນ
ື້ ເພີມ
ື່ ຂຶນ
ື້ .
ຈານວນແມ່ຍິງໃນຕາແໜ່ງນາພາ ແລະ ຕັດϳϯ
ສິນບັນຫາແມ່ນຍັງມີໜອ
້ ຍ, ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນຂັື້ນບ້ານ, ຂັື້ນ
 ເມອງ, ຂັື້ນແຂວງ, ລັດຖະບານ (ກະຊວງ/ອົງການ)


ລວມທັ
ງໃນຂົງເຂດທຸລະກິດ. ການຝຶກອົບຮົມພາວະການ
ເປັນຜ້ນາ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ລວມທັງການຄົື້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກາ ສະເພາະໃນວຽກດັົ່ງກ່າວຈະສົົ່ງເສີມໃຫ້
ແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດເຂົື້າເຖິງຕາແໜ່ງການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ສົົ່ງເສີມຫັກການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍິງໃນຂະບວນການທາງດ້ານການເມອງ-ສັງຄົມ.
2.9.4 ແມ່ຍງິ ແລະ ເດັກຍິງມີສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ໂຮງຮຽນທີປ
ື່ ອດໄພປາດສະຈາກການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.
ແມ່ຍິງມີສິດທີື່ຈະເຂົື້າຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ປາດສະຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແຕ່ສິດທິນີື້ບໍ່ໄດ້ຖກເຄົາລົບສະເໝີໄປ. ຈາເປັນຕ້ອງມີຂໍ້ມນ
ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ການສຶກສາ, ດັົ່ງນັື້ນຈະໄດ້ມີການສຶກສາສາຫວດເພື່ອການົດຂະໜາດຂອງບັນຫາ. ຈະໄດ້ສ້າງຂໍ້
ແນະນາຂະບວນການທີື່ຖກຕ້ອງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີື້ ແລະ ສິື່ງເຫົົ່ານີື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ້ເຄາະຮ້າຍ
ຮ້ສິດທິຂອງເຂົາເຈົື້າ.
2.9.5 ແມ່ຍງິ ດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເປັນເຈົາື້ ຂອງທຸລະກິດຫາຍຂຶນ
ື້
ໃນຂະນະທີື່ແມ່ຍິງປະສົບຜົນສາເລັດຫາຍໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແຕ່ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການເຮັດທຸລະ
ກິດມີຈາກັດກວ່າຜ້ຊາຍ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການດາເນີນທຸລະກິດຫາຍຂຶື້ນນັື້ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.

ພາກທີ III: ການບລິຫານຂອງສະຖາບັນໃນການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ , ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະ


ເມີນຜົນ

1. ຍຸດທະສາດການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ
74
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແມ່ນການຮ່ວມມທີື່ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັື້ນຂອງລັດຖະບານໃນທຸກໆຂັື້ນ ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ,
ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເອງ. ນອກຈາກກົນໄກການປະສານງານແລ້ວ, ຈະບໍ່ໄດ້
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ພາກທີ III: ການບ
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1. ຍຸດທະສາດການຈັດຕັງື້ ປະຕິບດ
ັ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແມ່ນການຮ່ວມມທີື່ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັື້ນຂອງລັດຖະບານໃນທຸກໆຂັື້ນ ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ,
ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເອງ. ນອກຈາກກົນໄກການປະສານງານແລ້ວ, ຈະບໍ່ໄດ້
ສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນໃໝ່ຂຶື້ນອີກມາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍນີື້. ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ
ຈະເປັນຜ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາກິດຈະກາທີື່ເຂົາເຈົື້າຖກມອບໝາຍໃຫ້ຢູ່ໃນຕາຕະລາງຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ (ເບິື່ງລຸ່ມນີື້). ຄວາມຮັບຜິດຊອບທົົ່ວໄປຂອງແຕ່ລະຂັື້ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດຖະບານມີດັົ່ງນີື້:


1.1

ງທຶນ
ກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົϳϰ




ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງນະໂຍບາຍ,

ລວມເປັນກອງເລຂາໃຫ້ກັບ

ທັງຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ກົມແຜນການຈະຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການປະສານ
ງານນະໂຍບາຍປະຈາປີ ແລະ ຈະຮວບຮວມສະຫຸບບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ.
1.2

ສນສະຖິຕແ
ິ ຫ່ງຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກາຂມ
ໍ້ ນ ແລະ ສ້າງຖານຂໍ້ມນດ້ານປະຊາກອນ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວ
ຂ້ອງເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມນໃຫ້ແກ່ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາ
ກອນ.
1.3

ື່ ຄວາມກ້າວໜ້າ
ບັນດາກະຊວງ, ລວມທັງສນກາງສະຫະພັນແມ່ຍງິ ລາວ, ຄະນະກາມາທິການແຫ່ງຊາດເພອ

ຂອງແມ່ຍງິ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ສນກາງຊາວໜຸມ
່ ປະຊາຊົນປະຕິວດ
ັ ລາວ
ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆເປັນຜ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕົື້ນຕ ແລະ ມີໜາ້ ທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນການດາເນີນກິດຈະ
ກາ ແລະ ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີື່ການົດໄວ້ໃນແຜນວຽກຕາມຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ແຕ່ລະກະຊວງຫອົງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຈະມີຕາງໜ້າຢູ່ໃນຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ແລະ ຈະລາຍງານການຕໍ່ຄະນະກາ
ມະການໃນກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາປະຈາປີກ່ຽວກັບກິດຈະກາທີື່ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນປີທີື່ຜ່ານມາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດບໍ່ແມ່ນກະຊວງແຕ່ກແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງມີຕົວແທນຢູ່ໃນ
ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ຄະນະກາມະການກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ.
ບັນດາກະຊວງທີື່ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກາໃນແຜນວຽກຕາມຕາຕະລາງ
ການຈັດຕັງື້ ປະຕິບັດ
ແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈກັບກິດຈະກາຕ່າງໆຫມີບົດບາດຮ່ວມມກັບກະຊວງທີື່ຈັດປະຕິບັດຕົື້ນຕ
ອາດຈະເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍກໄດ້ ແລະ ລາຍງານຕໍ່ຄະນະກາມະການເຖິງສິດ
ຂອງເຂົາເຈົື້າເອງຫຮ່ວມມກັບກະຊວງທີື່ເປັນຜ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຫັກ.
ື້ ແຂວງ ແລະ ເມອງ
1.4
ອົງການປກຄອງຂັນ
ແຂວງ ແລະ ເມອງ ເປັນຄ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ການສະໜັບສະ
ໜນສາຍການຈັດຕັື້ງຂອງກະຊວງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກາຕາມປກກະຕິ. ບັນດາແຂວງທີື່ຄັດເລອກ (ໜຶື່ງ
ແຂວງຕໍ່ພາກ) ຈະເປັນຕົວແທນໃນຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ເພື່ອສະແດງທັດສະນະຂອງແຂວງຕໍ່ກັບ
ບັນຫາການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ໂດຍສະເພາະບັນດາອຸປະສັກໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນຂັື້ນໃນທ້ອງຖິື່ນ.
ອົງການຈັດຕັງື້ ພາກລັດອນ
ື່ ໆ
ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆເຊັົ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ຖກ
ມອບໝາຍໃຫ້ມີກິດຈະກາໃດໜຶື່ງ ຫ ຫາຍເປົ້າໝາຍຕາມການການົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ອົງການ
ເຫົົ່ານີື້ສາມາດລາຍງານໃຫ້ຄະນະກາມະການປະສານງານຕໍ່ສິດທິຂອງຕົນເອງໃນນາມເປັນສະມາຊິກທີື່ມີການຄັດ
1.5

ເລອກຫອາດຈະໃຫ້ກົມແຜນການເປັນຕົວແທນໃຫ້ກໄດ້.
ອົງການຈັດຕັງື້ ທີບ
ື່ ສ
ໍ່ ງັ ກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົ75
ງການຈັດຕັງື້ ສາກົນ
ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ຮ່ວມມກັບບັນດາ
ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຫແຜນຍຸດທະສາດຫແຜນຂອງຂະແໜງການ ເຊັົ່ນວ່າ ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະລາຍງານ
1.6

ກິດຈະກາທີື່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານເປັນຜ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ, ບັນດາ 12/11/2020
9:27:25
AMAM
12/1/20
11:26
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ມອບໝາຍໃຫ້ມີກິດຈະກາໃດໜຶື່ງ ຫ ຫາຍເປົ້າໝາຍຕາມການການົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ອົງການ
ເຫົົ່ານີື້ສາມາດລາຍງານໃຫ້ຄະນະກາມະການປະສານງານຕໍ່ສິດທິຂອງຕົນເອງໃນນາມເປັນສະມາຊິກທີື່ມີການຄັດ
ເລອກຫອາດຈະໃຫ້ກົມແຜນການເປັນຕົວແທນໃຫ້ກໄດ້.
ອົງການຈັດຕັງື້ ທີບ
ື່ ສ
ໍ່ ງັ ກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົງການຈັດຕັງື້ ສາກົນ
ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ຮ່ວມມກັບບັນດາ
ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຫແຜນຍຸດທະສາດຫແຜນຂອງຂະແໜງການ ເຊັົ່ນວ່າ ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະລາຍງານ
1.6

ກິດຈະກາທີື່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານເປັນຜ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ, ບັນດາ
ໂຄງການ ຫ ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜນແຜນການຂອງຂະແໜງການ ຫ ກະຊວງທີື່ກ່ຽວ
ຂ້ອງ. ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນອາດຈະສະໜອງທຶນຫການຊ່ວຍເຫອດ້ານວິຊາການເພື່ອສະໜັບສະໜນກິດຈະກາຫຜົນ
ໄດ້ຮັບໃນລະດັບຂະແໜງການ. ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນສາມາດປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນເພື່ອສະຫນັບສະໜນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກາຕ່າງໆທີື່ເຂົາເຈົື້າບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເອງ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ອົງການສາກົນ ແລະ ອົງ
ϳϱ

ການຈັ
ດຕັື້ງທີື່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຕົວແທນຢ
ູ່ໃນຄະນະກ
າມະການປະສານງານ, ແຕ່ວ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວ



ຂ້ອງຈະໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ NGO ຫ ອົງການສາກົນ ທີື່
ເກີດຂຶນ
ື້ .
2. ການປະສານງານ
ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຈະຖກສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນເພື່ອເບິື່ງລວມບັນຫາ ແລະ
ຊີື້ນາການປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030. ຮອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະເປັນປະທານຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ.
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກາມະການຈະປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າກົມຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ (ລວມ
ທັງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ), ພ້ອມດ້ວຍຜ້ຕາງໜ້າາຈາກສີື່ແຂວງທີື່ຄັດເລອກຕາມທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.
ຫົວໜ້າກົົມກົມແຜນການຈະເປັນສະມາຊິກເກົົ່າຂອງຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ຄະນະກາ
ມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜນຈາກກອງເລຂາທີື່ຖກສ້າງຂຶື້ນພາຍໃນກົມ
ແຜນການຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
ຕາມປກກະຕິແລ້ວ ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ຈະມີການປະຊຸມປະຈາປີໃນ
ສອງຈຸດປະສົງຕົື້ນຕຄ: (1) ຮັບການລາຍງານຈາກບັນດາກະຊວງທີື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກາ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ
ຕ່າງໆຕໍ່ກັບກິດຈະກາ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີຜ່ານມາ; (2) ອະນຸມັດຫຮັບຮອງແຜນວຽກໃນປີຕໍ່ໄປ. ແຜນວຽກຄັື້ງທາ
ອິດສາລັບປີ 2019 ແມ່ນບັນຈຸຢູ່ໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ (ເບິື່ງລຸ່ມນີື້). ແຜນວຽກໃນຄັື້ງຕໍ່ໄປຈະຖກ
ຮວບຮວມ ແລະ ນາສະເຫນີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ເພື່ອ
ຮັບຮອງ. ແຜນວຽກຫັງຈາກປີ 2019 ອາດຈະເປັນປະຈາປີຫສອງປີຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄະນະກາມະການ
ປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC. ອາດມີຄວາມຈາເປັນຕ້ອງມີການປູ່ຽນແປງແຜນວຽກໃນເວລາມີການ
ປັບປຸງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ
2019-2030 ອາດມີການເລື່ອນອອກໄປຕື່ມກາຍແຜນຂອງຂະແໜງການໃນປະຈຸບັນ.
ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ອາດຈະຮ້ອງຂບົດລາຍງານເພີື່ມເຕີມຕາມຄວາມ
ຈາເປັນ ເຊັົ່ນ: ຈາກຊ່ຽວຊານດ້ານປະຊາກອນ, ສະຖານະການປະຊາກອນຂອງປະເທດຫບັນດາບັນຫາອື່ນໆທີື່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຍັງອາດຈະປັບປຸງຍຸດທະສາດ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍການເພີື່ມ, ລຶບລ້າງຫດັດແປງກິດຈະກາຕ່າງໆຫທົບທວນຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ, ລວມ
ທັງຕົວຊີື້ວັດ ແລະ ຄາດໝາຍ. ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຈະບໍ່ສາມາດເພີື່ມເຕີມຫລຶບລ້າງ
ເປົ້າໝາຍນະໂຍບາຍໃດໆ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ມີການສະເໜີໃນການທົບທວນຄນໃນໄລຍະກາງ. ໃນບ່ອນທີື່ມີຂໍ້ມນໃໝ່ທີື່
ຕ້ອງມີການດັດປັບຕາມຂໍ້ມນໃນເບື້ອງຕົື້ນຫຄາດໝາຍ, ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຕາມ
ປກກະຕິຈະອະນຸມັດການປູ່ຽນແປງທີື່ຈາເປັນ ແລະ ຍັງຈະສາມາດເອົາຄາແນະນາກ່ຽວກັບແຫ່ງຂໍ້ມນທາງສະຖິຕິອື່ນໆ
ເພື່ອມາຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບແຫ່ງຂໍ້ມນທີື່ຄວນນາມາເພື່ອຕິດຕາມນະໂຍບາຍ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ກະຊວງຈະເປັນ
ຜ້ນາໃນຂົງເຂດທີື່ຕົນເອງມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ພາຍໃຕ້ຄາແນະນາຈາກສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.
3. ການລາຍງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ
ການລາຍງານຕໍ່ ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດ 12/11/2020
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ເພື່ອມາຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບແຫ່ງຂໍ້ມນທີື່ຄວນນາມາເພື່ອຕິດຕາມນະໂຍບາຍ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ກະຊວງຈະເປັນ
ຜ້ນາໃນຂົງເຂດທີື່ຕົນເອງມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ພາຍໃຕ້ຄາແນະນາຈາກສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.
3. ການລາຍງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ
ການລາຍງານຕໍ່ ຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດ
ຈະກາ ແລະ ຄວາມຄບໜ້າຕໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ (2019-2030) ເປັນໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກາ, ເຊິື່ງແມ່ນບັນດາ
ສາຍການຈັດຕັື້ງຂອງບັນດາກະຊວງ. ສນກາງສະຫະພັນແມ່
ϳϲ ຍິງລາວ, ຄະນະກາມາທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອຄວາມກ້າວ

ໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ສນກາງຊາວໜຸ


່ມປະຊາຊົ
ນປະຕິວັດລາວລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ

ແລະ ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈະລາຍງານຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງຕົນເອງຄກັບບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ. ກອງ
ເລຂາຈະເປັນຜ້ອອກແບບ ແລະ ກະກຽມຮບແບບການລາຍງານ ເຊິື່ງກອງເລຂາຈະໄດ້ຮັບບົດລາຍງານຈາກບັນດາ
ສະມາຊິກກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ. ການລາຍງານຈະມີຂຶື້ນໃນກອງປະຊຸມປະຈາປີຂອງຄະນະກາມະການປະສານງານ
ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ເວັື້ນເສຍແຕ່ວ່າປະທານເປັນຜ້ຕັດສິນເຊິື່ງອາດຈະມີຫາຍກວ່າໜຶື່ງກອງປະຊຸມຕໍ່ປີ,
ແຕ່ໂດຍທົົ່ວໄປບໍ່ເກີນສອງຄັື້ງ.
ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ
ໂດຍລວມແມ່ນທາງກອງເລຂາຂອງຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍ
ບາຍປະຊາກອນ PPCC ເຊິື່ງແມ່ນການຮວບຮວມບົດລາຍງານຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ. ບົດລາຍງານການຕິດຕາມ
ກວດກາທັງໝົດຈະປະກອບມີການປະເມີນຄວາມຄບຫນ້າ ແລະ ອຸປະສັກທີື່ເກີດຂຶື້ນໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ.
ການທົບທວນໄລຍະກາງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (2019-2030) ຈະ
ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນປີ 2023 ແລະ ການທົບທວນສຸດທ້າຍໃນປີ 2029. ກອງເລຂາຂອງ PPCC ຈະສ້າງຍຸດທະ
ສາດໃນການທົບທວນ ແລະ ຮັບການອະນຸມັດໃນກອງປະຊຸມປະຈາປີຂອງຄະນະກາມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ
ປະຊາກອນ PPCC.

ພາກທີ IV: ຕາຕະລາງ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ
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ກອບການຈັດຕັື້ງປະຕິບດ
ັ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (NPDP)

ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP12
1.1 ສຸມໃສ່ໃຫ້
ອັດຕາການຕາຍ
ໃຫ້ຫຸດລົງ ແລະ
ການເຈັບເປັນ
ຂອງແມ່ໂດຍ
ສະເພາະໃນກຸ່ມ
ຄົນດ້ອຍ
ໂອກາດ ແລະ ມີ
ຄວາມສ່ຽງໃນ
ຂອບເຂດທົົ່ວ
ປະເທດ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ
ເພີື່ມ CPR ສາລັບວິທີທັນສະໄໝ
13

(mCPR) (1.1) .
ອັດຕາການບໍ່ຢາກມີລກແຕ່ບໍ່ໃຊ້ວິທີການ
ວາງແຜນຄອບຄົວຫຸດລົງ(1.1)

ກິດຈະກາຫກ
ັ
ສ້າງຍຸດທະສາດ IEC / BCC ກ່ຽວກັບການ
ວາງແຜນຄອບຄົວ
ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ IUD ຂັື້ນແຂວງ
ແລະ ເມອງ ແລະ ສຸກສາລາ HC ປະເພດ A
(ໂຮງຫມຊຸມຊົນ)
ຝຶກອົບຮົມການສັກຢາ CBD
ສບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມ LARC ໃຫ້ ແພດ
ຜະດຸງຄັນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
ເຊື່ອມສານວຽກງານການວາງແຜນຄອບຄົວ
ເຂົື້າໃນທຸກໆກິດຈະກາລົງ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່

20192020

20212025

√

√

√

√

20262030

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

ວິໄສທັດ: ຮອດປີ 2030, ປະຊາກອນຢູ່ ສປປ ລາວໄດ້ຮບ
ັ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເປັນທາຫາຍຂຶນ
ື້ 
ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP
ເປາົ້ ໝາຍ 1: ສົົ່ງເສີມ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນກຸ່ມ
ຄົນທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫີກ

ັ ໃນລະດັບເປາົ້ ໝາຍ:
ຕົວຊີື້ວດ
ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງ
ແມ່;
ອັດຕາການເກີດລກໃນຊາວ
ໜຸ່ມ.
ອັດຕາການຢາກວາງແຜນ
ຄອບຄົວແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງ
ການບລິການ;
ເປີເຊັນຂອງຄວາມຕ້ອງການ
ວາງແຜນຄອບຄົວທີື່ໄດ້ຮັບ

ຈຸດປະສົງທັງໝົດແມ່ນກວມເອົາຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ຄວາມບໍ່ເທົົ່າທຽມກັນເຖີງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ລະບຸແຈ້ງກຕາມ



ϭ
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ RMNCH ໝາຍເຖີງການການເພີື້ມຂື້ນຂອງ “ ວິທີການທັງໝົດ” ( ໃຫ້ໄດ້ 65% ກ່ອນ2020 70% ກ່ອນ2025) ແຜນການສ້ຊົນການວາງແຜນຄອບຄົວໝາຍເຖີງວິທີການທີື່ທັນສະໄໝເທົົ່ານັື້ນ, ຄກັບແຜນ.ແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວາງແຜນຄອບຄົວແຫ່ງຊາດ
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP
ການຕອບສະໜອງດ້ວຍວິທີ
ຄຸມກາເນີດແບບທັນສະໄໜ,
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດ
ຂມ
ໝາຍ:
ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງ
ແມ່:
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:197 (2015)
ຄາດໝາຍ:ຕ່າກວ່າ 70
(2030)
ອັດຕາການເກີດລກໃນຊາວ
ໜຸ່ມ.:
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:76 (2015)
ຄາດໝາຍ:31 (2030)
ອັດຕາການຢາກວາງແຜນ
ຄອບຄົວ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົື້າ
ເຖິງການບລິການ:
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:19.9%
(2011-2012)
ຄາດໝາຍ:8% (2030)
ເປີເຊັນ ຂອງຄວາມຕ້ອງການ
ວາງແຜນຄອບຄົວທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຕອບສະໜອງດ້ວຍວິທີ
ຄຸມກາເນີດແບບທັນສະໄໜ:



ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP12

ດາເນີນການສົົ່ງເສີມການກວດຫາ ໂລກມະ
ເຮັງປາກມົດລກ ແລະ ມະເຮັງເຕົື້ານົມ

ກິດຈະກາຫກ
ັ

ເພີື່ມການສະໜອງການບລິການສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນອື່ນໆ (1.3)

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ

ເພີື່ມອັດຕາຂອງແມ່ຍິງຖພາທີື່ໄດ້ຮັບການ
ດແລກ່ອນເກີດ ANC ທີື່ມີຄຸນນະພາບ
ຢູ່າງໜ້ອຍ 4 ຄັື້ງ (2.1)

Ϯ

ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຊີື້ນາວຽກງານການດ
ແລສຸກເສີນໃນເວລາເກີດລກ (EmOC)
ປະເມີນ / ປະເມີນຜົນແຜນການປັບ ປຸງວຽກ
ງານ EmOC
ຝຶກອົບຮົມການເປັນຄຝຶກຂັື້ນສນ ກາງ ແລະ
ຂັື້ນແຂວງ
ການຝຶກອົບຮົມ EmOC ກ່ອນການບລິການ
ແລະ ໃນເວລາໃຫ້ບລິການ
ສບຕໍ່ການຍົກລະດັບສະຖານທີື່ບລິການ
EmOC

ເດັກນ້ອຍRMNCH
ທົບທວນແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຂອງແພດ
ຜະດຸງຄັນ 2016-2020
ແລກປູ່ຽນບົດຮຽນຜ່ານເມອງ ຕົວແບບໂດຍ
ຜ່ານການຮ່ວມມລະ ຫວ່າງ ລາວ ແລະໄທ

ຈະເລີນພັນ, ແມ່ ແລະເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ

ຝຶກອົບຮົມຄນກ່ຽວກັບການວາງ ແຜນການ
ກຽມຄວາມພ້ອມໃນການ ເກີດລກ
ຝຶກອົບຮົມການໃຫ້ຄາປຶກສາ ສຸຂະພາບ

, ລວມທັງ VHWs

ຊຸກຍຸ້ສົົ່ງເສີມໃຫ້ແມ່ຍິງໄປຝາກທ້ອງ
ຝຶກອົບຮົມVHV ແລະ VHC ໃນຫົວຂໍ້ການ
ສ້າງແຮງສຸງໃຈໃຫ້ແມ່ຍິງໄປຮັບການດແລ
ກ່ອນເກີດ ANC ສ້າງອຸປະກອນ ແລະ
ເຄື່ອງມໃຫ້ຄວາມຮ້ IEC ເປັນພາສາຊົນເຜົົ່າ
ຊີື້ນາວຽກງານດ້ານວິຊາການຢູ່າງເປັນປກກະຕິ

ເພີື່ມການເກີດໂດຍຮັບການຊ່ວຍເຫອ
ຈາກພະນັກງານແພດທີມ
ື່ ີຄວາມຊານິຊາ
ນານ (2.1).
ເພີື່ມການເກີດຢູ່ໃນສະຖານທີື່ບລິການ
ສຸຂະພາບ (2.1).
ໄດ້ເພີື່ມອັດຕາສ່ວນທີື່ແມ່ໄດ້ຮບ
ັ ການເບິື່ງ
ແຍງຫງັ ການເກີດ PNC ພາຍໃນ 2 ມື້ຫັງ
ຈາກເກີດລກ (2.1).

ການຊ່ວຍເກີດສຸກເສີນຂັື້ນພື້ນຖານ ແລະ
ຄົບຖ້ວນທີື່ມີຄນ
ຸ ນະພາບ (EOC), ລວມ
ທັງການເອົາລກອອກ, ສາມາດເຂົື້າເຖິງໄດ້



ງ່າຍຂຶື້ນ ແລະ ສະໜອງການບລິການ
(3.1).
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:61.2%
(2011-2012)
ຄາດໝາຍ:80% (2030)
CPR (mCPR)ທີື່ທັນສະໄໝ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:42.1%
(2011-2012)
ຄາດໝາຍ:73% (2030)

ອັດຕາການມີລກແບບບໍ່
ຕັື້ງໃຈໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ.
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:21.8%
(2011-2012)
ຄາດໝາຍ:12% (2030)



ຈຸດປະສົງຂອງ
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ

ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນຈານວນຫາຍໄດ້
ກິນອາຫານທີື່ມີໂພສະນາການ ແລະ ປອດ
ໄພ (7.3).

ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງສຸກສາລາ
ໃນການຄາດຄະເນ, ຈັດຊື້ ແລະ ແຈກ
ຢາຍຜະລິດຕະພັນຄຸມກາເນີດ ເພື່ອຫດ
ຸ
ຜ່ອນຢາຂາດສາງ (ບລິມະສິດ 2)



ຮັບປະກັນວ່າມີງົບປະມານພຽງພສາລັບຜະ
ລິດຕະພັນຄຸມກາເນີດ ເພື່ອສະໜັບສະ
ໜນການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງການນາໃຊ້ວິທີຄຸມ
ກາເນີດໄລຍະຍາວແບບຊົວ
ົ່ ຄາວ
(LARC).



ກິດຈະກາຫກ
ັ

ຝຶກອົບຮົມ ໂພສະນາການ
(micronutrient )ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຮັກສາ
ສຸຂະພາບ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ຄະນະກາມະ

20192020

20212025

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

20262030

√

√

√

√

√

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລະບົບ
ຕ່ອງໂສ້ການສະໜອງພາຍໃນໃນຂົງເຂດຂະ
ຫຍາຍບົດຮຽນທີື່ດີໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຮບ
ແບບວຽກງານການຈັດຊື້ຈັດຈ້າງກວດກາສະ
ຖານທີື່ໃຫ້ການບລິການສຸຂະພາບໃນການນາ
ໃຊ້ອຸປະກອນທີື່ຈາເປັນ ແລະ ລາຍການຢາ

√

ການ ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂໍ້
ແນະນາ ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂອງແມ່
ພັດທະນາຫັກສດປະສົມປະສານວຽກງານ
ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ຜ້ສະໜອງການບລິການ
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ດາເນີນການຝຶກອົບຮົມ
ໂດຍອີງໃສ່ຫັກສດການຮຽນ

ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍຫຍໍ້ຂອງ NIER /
UNFPA ກ່ຽວກັບການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ /
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວ

ϯ
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ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP12

1.2 ຫຸດຜ່ອນການມີ
ລກໃນຊາວໜຸ່ມ.
ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເກີດລກກ່ອນໄວ
ອັນຄວນ ຫ ການຖພາ
ໃນຊາວໜຸ່ມຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີຍຸດທະສາດທີື່
ແຕກຕ່າງຈາກການ
ຄຸມກາເນີດໃນຜ້ອາຍຸ
ສງ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ
ການລິເລີື່ມ/ຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍການ
ພັກເກີດລກຂອງແມ່ ໃນຂະແໜງທາງ
ການ, ບໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ຊຸມຊົນຊົນ
ນະບົດ ເພື່ອຫດ
ຸ ຜ່ອນການເຮັດວຽກໜັກ
ຂອງແມ່ຍິງໃນເວລາຖພາ
ການປກປ້ອງລາຍຮັບຫການອຸດໜນເພື່ອ
ທົດແທນລາຍຮັບທີື່ສນເສຍໃນໄລຍະພັກ
ເກີດລກ
ເພີື່ມຂໍ້ມນ ແລະ ການບລິການສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນທີື່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຊາວໜຸ່ມ (1.2)

ກິດຈະກາຫກ
ັ
ສາຫວດປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການ
ລວມເອົາການຄຸ້ມຄອງການປກປ້ອງລາຍໄດ້
ຂອງແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຂະແໜງ
ການນອກລະບົບ ເຊິື່ງແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງຍຸດ
ທະສາດການປກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ການປະກັນ
ສຸຂະພາບ

ສ້າງກິດຈະກາປກຈິດສານຶກດ້ານສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ເຜີຍແຜ່ຫກ
ັ ສດ
ກ່ຽວສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ເພດສຶກສາຢູ່
ໂຮງຮຽນຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ແຈກ
ຢາຍອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມໃຫ້ຄວາມຮ້
ECC / BCC ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອສົົ່ງຄວາມຮ້
ແລະ ຂໍ້ມນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການເຂົື້າເຖິງ
ການບລິການດ້ານສຸຂະພາບ (1.2.12).
ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (SRH)
ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວ (FP) ທີື່ແກ້
ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມ. ໂດຍ
ສະເພາະຜ້ທີື່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ
(1.2.1)

ຂະຫຍາຍການບລິການທີື່ເປັນມິດກັບຊາວ
ໜຸ່ມ. ໄປທຸກໆແຂວງ (1.2.8).
ສະໜອງຂໍ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ການບລິການ
(ລວມທັງການສົົ່ງຕໍ່ໄປສະຖານທີື່ບລິການສຸຂະ
ພາບ) ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ
(1.2.9).
ໃຫ້ຄາປຶກສາກ່ຽວກັບ ພຕພ ໃຫ້ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມ
ຈັດວັນການວາງແຜນຄອບຄົວໃນເຂດທີື່ມີ
ອັດຕາການປກຄຸມການຄຸມກາເນີດ CPR ຕໍ່ໍ່າ

ϰ

ປະສານກັບຂະແໜງການສຶກສາກ່ຽວກັບ
ການໃຫ້ຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບເພດສຶກສາ



ຈັດກອງປະຊຸມການປະສານງານ ລະຫວ່າງ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ



20192020

√

20212025

√

√

√

√

√

√

√

√

√

20262030

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

ກະຊວງແຮງງານແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ, ສນກາງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ສນກາງ
ຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ

ກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກ/ກະຊວງສຶກສາທິ

ການ ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກ/ກະຊວງສຶກສາທິ

ການ ແລະ ກິລາ
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ເປາົ້ ໝາຍ 2: ເລັົ່ງລັດໃສ່ການ
ຫຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງ
ເດັກອ່ອນ (neonatal) ແລະ
ເດັກຕໍ່າກວ່າ 1 ປີລົງມາ
(infant) ,ເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີລົງ
ມາ ໃນກຸ່ມຄົນຜ້ດ້ອຍໂອກາດ
ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫີກ.

ື້ ດ
ັ (ລະດັບຊາດ):
ຕົວຊີວ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ;

ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP12

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ
ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (CSE)
(1.2.2)
ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຜ້ສະໜອງການບ
ລິການ ASRH ແລະ ການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ ເພື່ອສະໜອງການບລິການທີື່
ເປັນມິດຕໍ່ກັບຊາວໜຸ່ມ. ແລະ ການບລິ
ການສົົ່ງຕໍ່ (1.2.6).
ເພີື່ມຄວາມຮ້ ແລະ ຕື່ນຕົວຂອງຜ້ນາຊຸມ
ຊົນກ່ຽວກັບການບລິການສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ

ແຍງກ່ອນເກີດ, ໃນລະຫວ່າງເວລາເກີດ,

ASRH (1.2.11).
2.1 ຫຸດຜ່ອນບັນດາ
ປັດໃຈຄວາມສ່ຽງຫັກ
(ການການົດທີື່ໃກ້
ຄຽງ)ທີື່ພົວພັນກັບ
ການຕາຍຂອງເດັກ

ຫລັງຈາກການເກີດລກທັນທີ, ແລະ ການ

ເພີື່ມອັດຕາແມ່ຍິງຖພາທີື່ໄດ້ຮັບການກວດ
ກ່ອນເກີດຢູ່າງໜ້ອຍ 4 ຄັື້ງ ໃນສະຖານທີື່
ກວດສຸຂະພາບໂດຍພະນັກງານທີື່ມີ

(ສຸກສາລາທຸກໆບ່ອນຕ້ອງມີແພດປະດຸງ
ຄັນໜຶື່ງຄົນ)
(ຈຸດປະສົງທີ 3,8 ແລະ 11)14

ເບິື່ງແຍງຫງັ ການເກີດ.

ພັນກັບການເບິື່ງແຍງກ່ອນຖພາ, ການເບິື່ງ

ເພີື່ມຈານວນພະນັກງານທີື່ມີຄວາມສາ
ມາດໃນການໃຫ້ບລິການສຸຂະພາບທີື່ກ່ຽວ

ອ່ອນ, ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1
ປີ ແລະ
ເດັກນ້ອຍລວມມີ
ດັົ່ງນີື້:
 ເກີດກ່ອນການົດ
ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ
ຕິດເຊື້ອພະຍາດ
ຕິດເຊື້ອ
ພະຍາດອື່ນໆ
(ຖອກທ້ອງ, ປອດ







14 ອີງໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງຍຸດທະສາດRMCH. ບ່ອນທີື່ບໍ່ໄດ້ລະບຸຈຸດປະສົງນັື້ນໄດ້ສ້າງ ຜົນໄດ້ຮັບຂື້ນໃໝ່ ຫລ ປັບປຸງຄນ



ກິດຈະກາຫກ
ັ

√

20212025

√

√

20192020

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນຊີື້ນາການບລິການທີື່
ເປັນມິດກັບໄວໜຸ່ມ ASRH

√

ສ້າງທີມງານຝຶກອົບຮົມຂອງແຂວງ ໃນການ
ເຮັດກິດຈະກາການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມນ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນຊາວຫນຸ່ມ

ສ້າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມໃຫ້ຄວາມຮ້
(IEC) ໃຫ້ຜ້ນາຊຸມຊົນ
ຈັດວັນວາງແຜນຄອບຄົວໃນເຂດທີື່ມີອັດຕາ
ການປກຄຸມການວາງແຜນຄອບຄົວຕໍ່າ

√

√

√

√

ທົບທວນແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງແພດ
ຜະດຸງຄັນ 2016-2020 ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງໃນບ່ອນທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈາເປັນ

ຝຶກອົບຮົມຄນກ່ຽວກັບການເກີດລກ ແລະ
ແຜນການກຽມພ້ອມສຸກເສີນ
ແຈກຢາຍປືົ້ມຄ່ມແມ່ ແລະ ເດັກເພື່ອລົງເລິກ
ການຮັກສາສຸຂະພາບໃນຫາຍຮບການ

ϱ

20262030

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

ກະຊວງແຜນການ

ແລະ ການລົງທຶນ/ກະ

ຊວງສາທາລະນະສຸກ,

ກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກ/ກະຊວງສຶກສາທິ

ການ ແລະ ກິລາ
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP
ບວມ,ໝາກແດງ

ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP12
ຄວາມຊານິຊານານ ແລະ ມີເຄື່ອງມແພດ
(ຈຸດປະສົງທີ 2)

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ

ແລະ ອື່ນໆ)





ປັບປຸງອັດຕາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວທີື່ມີລະບົບ
ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ການປກປ້ອງທາງ
ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ
ລວມເຖິງການເກີດລກ ແລະ ປິິ່ນປວເດັກນ້ອຍ

ຊຸມຊົນ)

(ຈາກຜ້ເປັນແມ່, ຄ່ຮ່ວມງານ, ພີື່ນ້ອງ,ຜ້ນາ

ປັບປຸງການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ຖພາ ແລະ
ເດັກເກີດໃໝ່ຜົນຕໍ່ເນື່ອງມາຈາກການມີຄວາມ
ຮ້ ແລະ ມີຄວາມຕື່ນຕົວຈາການໄດ້ຮັບຂໍ້ມນ
ຂ່າວສານຈາກການໂຄສະນາສຸຂະພາບຊຸມຊົນ

ປັບປຸງໂພສະນາການໃນແມ່ຍິງຖພາ ແລະ
ຫຸດຜ່ອນພຶດຕິກາທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ (ສບ ຢາ.
ໃຊ້ຢາເສດຕິດ) (ຈຸດປະສົງທີ7)

ເພີື້ມອັດຕາການເກີດໃນສະຖານທີື່ຮັກສາ
ສຸຂະພາບທີື່ສາມາດນາໃຊ້ລາຍການກວດຂອງ
ການເກີດທີື່ປອດໄພຂອງອົງການອະນາໄມ
ໂລກ (ລວມທັງການນາໃຊ້ຢາທີື່ຈາເປັນ ແລະ
ການສົົ່ງຕໄປຜ່າຕັດໃນເວລາເກີດລກ ແລະ
EmOC) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີື່ຜ່ານ
ການຝືກອົບຮົມໃນການນາໃຊ້ SCC ໃນ
ລະບົບ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸ
ລຸ່ມ 1 ປີ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າກວ່າ
5 ປີລົງມາ,
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະຄາດໝາຍ:
ຂມ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:33 (20112012)
ຄາດໝາຍ:9(2030)
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າກວ່າ
1 ປີລົງມາ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 40 (2017)
ຄາດໝາຍ:<12(2030)
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເດັກຕໍ່າ
ກວ່າ 5ປີລົງມາ,
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:46 (2017)
ຄາດໝາຍ:<25(2030)



20192020

√

20212025

ກິດຈະກາຫກ
ັ

√

√

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

ນາເອົາລາຍການກວດຂອງການເກີດລກທີື່ປອດໄພ
ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກເຂົື້າໃນການຝຶກອົບຮົມ
ພະນັກງານທຸກຂັື້ນ
ແຈກຢາຍລາຍການກວດໃຫ້ສະຖານທີື່ບລິການ
ສຸຂະພາບທຸກໆແຫ່ງ

√

√

20262030

ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບໂພສະນາການ
(micronutrient) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຮັກສາ

√

√

ຮັກສາສຸຂະ ພາບ
ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂໍ້ແນະນາ
ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂອງແມ່
ພັດທະນາຫັກສດປະສົມປະສານວຽກງານໂພຊະນາ
ການໃຫ້ແກ່ຜ້ສະ ໜອງການບລິການດ້ານສຸຂະພາບ
ແລະ ດາເນີນການຝຶກອົບຮົມໂດຍອີງໃສ່ຫັກສດ
ການຮຽນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກະກຽມການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນ
ການປັບປຸງການສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ

√

ສຸຂະພາບ, ອາສາສະໝັກ ແລະ ຄະນະກາມະການ

ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຍຸດທະ
ສາດການປກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ແລະ ກະຊວງແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ
ຄົມ

ϲ
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP

ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP12

2.2. ຫຸດຜ່ອນປັດໄຈ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ທີື່ຕິດພັນກັບ
ການຕາຍຂອງເດັກ
ອ່ອນ ແລະ
ເດັກນ້ອຍ.

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ

ຫຸດຜ່ອນອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນ
ຄວນ (ໃໝ່)

ລຶບລ້າງການການຖພາໃນເກນອາຍຸ 18 ປີລົງ
ມາ ແລະ 40 ປີຂຶື້ນໄປ

ຮວບຮວມຂໍ້ມນກ່ຽວກັບໄລຍະຫ່າງໃນການເກີດ
ລກ ເຂົື້າໃນອຸປະກອນ ແລະ ເຄື່ອງມໃນການໃຫ້
ຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທັງໝົດ

ລົງສາຫວດຄົື້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບບັນດາປັດໄຈທີື່ພາໃຫ້
ມີການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ
ການທົບທວນຄນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕາມເກນ
ອາຍຸໃນປະຈຸບັນໃນກົດໝາຍຄອບຄົວ
ສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃນການ
ປະຕິບັດກົດໝາຍຄອບຄົວ

ຕິດຕາມການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກາພາຍໃຕ້
ຈຸດປະສົງ 1.2

ກິດຈະກາຫກ
ັ

ໄລຍະຫ່າງໃນການເກີດລກຢູ່າງໜ້ອຍ ແມ່ນ
24 ເດອນ (ໄລຍະຫ່າງການເກີດລກ ແລະ
ຖພາຄັື້ງຕໍ່ໄປ)

ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 5 ປີລົງມາທີື່ບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ
(ຈຸດປະສົງທີ 9)

ຫຸດຜ່ອນການບໍ່ຢາກມີລກແຕ່ບໍ່ໃຊ້ວິທີການ
ວາງແຜນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມແມ່ຍິງ
ໃນເກນ ອາຍຸ<20>35 (ຈຸດປະສົງທີ 1)

ϳ

ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກວມເອົົາການ
ຄຸ້ມຄອງການປກປ້ອງລາຍໄດ້ຂອງແມ່ຍິງໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ແລະ ຂະແໜງການນອກລະບົບ ເຊິື່ງ
ແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງຍຸດທະສາດການປກປ້ອງສັງຄົມ
ແລະ ການປະກັນສຸຂະພາບ
(ເບິື່ງກິດຈະກາພາຍໃຕ້ຈຸດປະສົງ 1.1)

ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັບສະໜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ແຜນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວາງແຜນຄອບຄົວ
(2017-2020) ໂດຍສະເພາະການສະໜອງ ແລະ
ການບລິການຂອງ LARC
ເພີມ
ື່ ສ່ວນຮ້ອຍຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວທີື່
ມີຄວາມພໃຈໃນການນາໃຊ້ວິທີການຄຸມ
ກາເນີດແບບທັນສະ ໄໝ (ຈຸດປະສົງທີ1)
ລຶບລ້າງວຽກທີື່ເຄັົ່ງຄຽດ ແລະ /ຫ ໜັກໃນ



ໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຖພາ(ໃໝ່)



20192020

√

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

20262030

20212025

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/

√

√

√

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ/

ສນກາງຊາວໜຸ່ມ

√

√

√

√

√

√

√

√
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP

ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP12
2.3 ສົົ່ງເສີມການລ້ຽງ
ລກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ
ການເບີື່ງແຍງເດັກ
ອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ກິດຈະກາຫກ
ັ

20192020

20212025

√

√

√

√

√

ເພີື່ມອັດຕາເດັກນ້ອຍທີື່ກິນນົມແມ່ແຕ່ຢູ່າງ
ດຽວເປັນເວລາ 6 ເດອນ (ຈຸດປະສົງທີ 7)

ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນການສື່ສານການລ້ຽງລກດ້ວຍ
ນົມແມ່ແຕ່ຫົວທີ ແລະ ລ້ຽງລກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງ
ແຕ່ຢູ່າງດຽວ ນາເອົາການລ້ຽງລກດ້ວຍນົມແມ່
ແລະ ການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໃຫ່ຍເຂົື້າໃນ
ກິດຈະກາຂອງ MNCH

√

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ

ເພີມ
ື່ ອັດຕາການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ໃນ
ເດັກລຸ່ມ 1 ປີລົງມາ (ຈຸດປະສົງທີ 6)

ລົງສາຫວດອັດຕາການປກຄຸມຂອງການສັກຢາປ້ອງ
ກັນພະຍາດ ລົງໂຄສະນາຂົນຂວຍພິເສດ ສາລັບ
ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃນເຂດທີື່ມີອັດຕາການ
ປກຄຸມຕໍ່າ/ມີຄວາມສ່ຽງສງ
ລົງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຢາວັກຊີນ
ແລະ ມີການສະໜອງຢາວັກຊີນ

ϴ

ເຊື້ອ ແລະ ການຊຼູຊີບ
ທົບທວນຄນລະບຽບ EENC ເພື່ອໃຫ້ໄດ້
ມາດຕະຖານສາກົນ
ຂະຫຍາຍກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
EENC ໃນໂຮງຫມເມອງ
ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ BCC ກ່ຽວ
ກັບການປະຕິບັດ EENC ໃນຊຸມຊົນ

ເພື່ອໃຫ້ແພດປະດຸງຄັນສາມາດສັກຢາ, ໃຊ້ຢາຕ້ານ

ແລະ ງົບປະມານ ທົບທວນຄນກົດໝາຍປະດຸງຄັນ

ແຜນການຮັກສາສຸຂະພາບທັງໝົດ, ຍຸດທະສາດ

ກວດເບິື່ງ EENC ວ່າໄດ້ຖກລວມເຂົື້າໃນ



ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການດແລທີື່
ຈາເປັນສາລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທາອິດ
(EENC) ທີື່ມີຄຸນນະພາບ (ຈຸດປະສົງທີ4)



20262030

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ
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ເປາົ້ ໝາຍ 3: ໃຊ້ກາລະໂອກາດ

ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP
3.1 ກາລັງແຮງງານ
ໃໝ່ ໄດ້ຮັບການສຶກ

ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP12

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ

“ທາງດ້ານປະຊາກອນ”ໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ສາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ມີທັກສະສາມາດຕອບ
ສະໜອງກັບໂອກາດ
ການຈ້າງງານ





ເພີື່ມອັດຕາການເຂົື້າຮຽນອາຊີວະສຶກສາໃຫ້
ຫາຍໃນກຸ່ມນັກຮຽນ (ປີທີ 9 ແລະ 12)
(ຈຸດປະສົງທີ 2) (ໜ້າ 10)

ເພີື່ມອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຊັື້ນປະຖົມ ແລະ
ຮຽນຈົບຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ອັດຕາສບຕໍ່ເຂົື້າຮຽນ
ຊັື້ນມັດທະຍົມໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນ (ຈຸດປະສົງທີ 2)
(ໜ້າ 10)

(ຈຸດປະສົງທີ 3, ຜົນໄດ້ຮັບ 6) (ໜ້າ 10,17)

ອັດຕາການຮ້ໜັງສຂອງຜ້ໃຫຍ່ໃນເກນອາຍຸ
( 15 ປີຂຶື້ນໄປ) ແລະ ຊາວໜຸ່ມ
(ໃນເກນອາຍຸ 15 ຫາ 24 ປີ) ເພີື່ມຂື້ນ

(ໜ້າ 9, 12,16)

(ຈຸດປະສົງທີ 1, ຜົນໄດ້ຮັບ 2, ຜົນໄດ້ຮັບ 5)

ນັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມຮ້ພື້ນຖານ (ສາມາດ
ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ ແລະ ຄິດໄລ່ເລກຂັື້ນພື້ນ
ຖານ) ແລະ ມີທັກສະຕ່າງໆ...ໃນການເຮັດ
ວຽກຫເຂົື້າຮຽນຕໍ່ການສຶກສາຂັື້ນພື້ນຖານ

ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສງສຸດ ສາລັບ
ທຸກກຸ່ມຄົນ ແລະ ຂົງເຂດ ຢູ່າງ
ສະເໝີພາບ ແລະ ເປັນທາ.
ື້ ດ
ັ : ອັດຕາການຮ້ໜັງສ
ຕົວຊີວ
ຂອງຊາວໜຸ່ມ (15 – 24) ແລະ
ຜ້ໃຫຍ່ (15ປີ ແລະ 15 ປີຂຶື້ນ
ໄປ);
ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຂອງ
ປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ 17 – 25
ປີ
ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນອາຊີວະ
TVET;
ອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງຊາວ
ໜຸ່ມ ແລະ ປະຊາກອນທົົ່ວໄປ
ແລະ ອັດຕາຊາວໜຸ່ມຫວ່າງງານ,
ບໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ ຫລ ຝຶກ
ອົບຮົມ

ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະຄາດໝາຍ:
ອັດຕາການຮ້ໜັງສຂອງຜ້ໃຫຍ່(
15 ປີຂື້ນໄປ):
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:84.7% (2015)



ກິດຈະກາຫກ
ັ

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

20262030

20192020

20212025
√

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ໂດຍການຮ່ວມມກັບ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

√

ທົບທວນໂຄງສ້າງຫັກສດ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງຊັື້ນ
ປະຖົມດາເນີນການຄົື້ນຄ້ວາວິໄຈກ່ຽວກັບການ
ປະຕິບັດທີື່ດີຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນການ
ສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອ
ປັບປຸງທັກສະໃນການຮ້ໜັງສ ແລະ ການຄິດໄລ່
ເລກຂັື້ນພື້ນຖານພັດທະນາລະບົບການຮຽນການ
ສອນ ແລະ ຫັກສດການຝຶກອົບຮົມພາສາລາວໃຫ້
ເດັກຊົນເຜົົ່າດາເນີນງານເພື່ອການົດບັນຫາຫັກທີື່
ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ການ
ຮຽນຮ້

ການພັດທະນາເຄື່ອງມການສຸ່ມຕົວຢູ່າງທີື່ຖກຕ້ອງ
ເພື່ອທົດສອບການຮ້ໜັງສຂອງຜ້ໃຫຍ່
ພັດທະນາຫັກສດ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນການ
ສອນທີື່ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີື່ແຕກຕ່າງ
ກັນຂອງກຸ່ມເປົ້າຫມາຍຕ່າງໆ
ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານທີື່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການ
ປັບປຸງການຮຽນຮ້ຂອງຜ້ໃຫຍ່

√

√

ກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນເພີື່ມຕື່ມ ເພື່ອຕອບສະຫນອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຍົກລະດັບໂຮງຮຽນທີື່ມີຢູ່,
ລວມທັງເພີື່ມຈານວນຫພັກນັກຮຽນໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນ
ຕື່ມ
ເພີື່ມຈານວນທຶນການສຶກສາໃຫ້ກັບນັກຮຽນທີື່ທຸກ
ຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນຕື່ມ
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໄລຍະສັື້ນ ລະດັບ 1 ແລະ 2 ໃຫ້
ແກ່ຜ້ດ້ອຍໂອກາດ ຈານວນ 4,200 ຄົນ
ສ້າງແຜນດາເນີນງານເພື່ອສ້າງຕັື້ງໂຮງຮຽນເຕັກນິກ
- ວິຊາຊີບ ແລະ ສນຝຶກອົບຮົມວີຊາຊົບໃຫ້ມີຢູ່
ທຸກໆແຂວງ ຢູ່າງໜ້ອຍ 1 ແຫ່ງ

ϵ
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP
ຄາດໝາຍ: 95% (2030)

ອັດຕາການຮ້ໜັງສຂອງຊາວ
ໜຸ່ມ (15 – 24ປີ)
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:92.5% (2015)
ຄາດໝາຍ: 98% (2030)
ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຂອງ
ປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ (17 –
25 ປີ)
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:22% (2015)
ຄາດໝາຍ: 45% (2030)
ການເຂົື້າຮຽນອາຊີວະ TVET:
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:34,500 (2016)
ຄາດໝາຍ: 51,000 (2020);
81,000 (2030)

ອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງຊາວ
ໜຸ່ມ ແລະ ປະຊາກອນທົົ່ວໄປ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:14% (2015)
ຄາດໝາຍ:1.4% (2030)
ອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງຊາວ
ໜຸ່ມ (15 – 24 ປີ)
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 13% (2016)
ຄາດໝາຍ: 1.3% (2030)
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NPDP12

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ



ປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງການຮຽນວິຊາຊີບ ໂດຍ
ການຍົກລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນວິຊາ
ຊີບໃຫ້ກວ້າງຂວາງ (ຍຸດທະສາດ 1, 7.
3.1,ໜ້າ 62)



ກິດຈະກາຫກ
ັ
ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອປັບປຸງ
ການໃຫ້ຄາປຶກສາໃນການປະກອບອາຊີບຢູ່
ໂຮງຮຽນ
ພັດທະນາຍຸດທະສາດການໂຄສະນາຊຸກຍຸ້ໃຫ້
ນັກຮຽນທີື່ຈົບສາມັນສຶກສາໃຫ້ເຂົື້າຮຽນວິຊາຊີບ
ໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນ
ສຶກສາຄວາມໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັື້ງໂຮງຮຽນວິຊາ
ຊີບຢູ່ແຂວງໄຊສົມບນ
ສ້າງຕັື້ງວິທະຍາໄລເຕັກນິກການລົດໄຟມິດຕະພາບ
ລາວ-ຈີນ
ຂະຫຍາຍວິທະຍາເຂດໃໝ່ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ
ລາວ-ເຢຍລະມັນ
ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ຫ້ອງຝຶກງານ, ໂຮງຊ່າງ, ອາຄານຮຽນ ແລະ ຫພັກ
ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບຈານວນ
ໜຶື່ງ ພ້ອມທັງປະກອບອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ສື່
ການຮຽນ-ການສອນ
ຍົກລະດັບໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບໃຫ້
ກາຍເປັນວິທະຍາໄລ
ສ້າງຕັື້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍສນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
ຊຸກຍ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ຜ້ປະກອບການທຸລະກິດສະ
ໜັບສະໜນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ
ເຊື່ອມສານວິຊາເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຮຽນໃນຂະ
ແໜງວິຊາຊີບເຂົື້າໃນຫັກສດສາມັນສຶກສາ
ສຶກສາຄວາມໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັື້ງໂຮງຮຽນວິຊາ
ຊີບຢູ່ແຂວງໄຊສົມບນ
ສ້າງຕັື້ງວິທະຍາໄລເຕັກນິກການລົດໄຟມິດຕະພາບ
ລາວ-ຈີນ
ຂະຫຍາຍວິທະຍາເຂດໃໝ່ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ
ລາວ-ເຢຍລະມັນ
ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ຫ້ອງຝຶກງານ, ໂຮງຊ່າງ, ອາຄານຮຽນ ແລະ ຫພັກ
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP
ອັດຕາຊາວໜຸ່ມ (15 – 24 ປີ)
ຫວ່າງງານ, ບໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ ຫ
ຝຶກອົບຮົມ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 5.1% (2016)
ຄາດໝາຍ: 2.6% (2030)



ຈຸດປະສົງຂອງ
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3.2 ຮັບປະກັນໃຫ້
ແຜນງານການສຶກສາ
ວິຊາຊີບ ແລະ ຊັື້ນສງ
ໃຫ້ແທດເໝາະກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫາດແຮງງານ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ

ກິດຈະກາຫກ
ັ
ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບຈານວນ
ໜຶື່ງ ພ້ອມທັງປະກອບອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ສື່

√

√

20192020

ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັື້ນດ້ານວິຊາການ ແລະ ວິຊາຄ
ໃຫ້ແກ່ຄອາຊີວະສຶກສາ
ສ້າງ ແລະ ຈັດພິມຄ່ມຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັື້ນດ້ານວິ
ຊາຄ ໃຫ້ແກ່ຄຝຶກຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາຕາມ
ຫັກສດຝຶກອົບຮົມຄຝຶກແບບທະວີຄນຕິດຕາມການ
ສອນຂອງຄຢູ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ
ແລະ ເອກະຊົນທົົ່ວປະເທດຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ການຝຶກອົບຮົມກ່ອນ ແລະ ໃນໄລຍະການຝຶກ
ອົບຮົມ
ສ້າງຍຸດທະສາດການເປັນຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອ
ປັບປຸງທັກສະການສອນ

ການຮຽນ-ການສອນ

ສ້າງຍຸດທະສາດການເປັນຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພື່ອສຶກ
ສາ / ສາຫວດເພື່ອການົດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ້
ຈ້າງງານ
ສຶກສາຄົື້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບນັກຮຽນທີື່ຮຽນຈົບຈາກ
ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ
ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ຫັກສດລະດັບ 3 ໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ
ຝຶກອົບຮົມການຂຽນຫັກສດແບບໂມດນ ໂດຍອີງ
ໃສ່ມາດຕະຖານຫັກສດອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ

√

ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບແຜນງານອາຊີວະສຶກສາ
ໂດຍຜ່ານຄທີື່ມີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ມີ

ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາຂະແໜງວິຊາຊີບ
ແລະ ຊັື້ນສງ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດທີ 8 (ຜົນໄດ້ຮັບ 7) (ໜ້າ
18)

ດາເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນ
ການຝຶກອົບຮົມຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ
ຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂໍ້ມນສາຍ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ດ້ານການບລິຫານ

ຄວາມຮ້ສງ (ຍຸດທະສາດ 4, 7. 3.4,ໜ້າ 63)

ການົດບລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກ
ອົບຮົມຜ່ານແຜນການພັດທະນຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ (ຜົນໄດ້ຮັບ7)
(ໜ້າ 18)

√

ໂຄສະນາຊຸກຍ້ໃຫ້ມີການສາຫລວດກາລັງແຮງງານ
ທີື່ເໝາະສົມໃຫ້ກວ້າງອອກຕື່ມ.
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ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມນ ແລະ ການວາງແຜນ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍຜ່ານ
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP

ຈຸດປະສົງຂອງ
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ

ກິດຈະກາຫກ
ັ
ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມນຂ່າວ
ສານ ແລະ ສະຖິຕິວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ

ພັດທະນາຫັກສດ ແລະ ປະກອບສື່ການຮຽນ-ການ

ພັດທະນາຫັກສດສ້າງຄອາຊີວະສຶກສາລະດັບປະລິນ
ຍາຕີ ຈານວນ 4 ສາຂາວິຊາ

ການມີຂໍ້ມນທີື່ເໝາະສົມຈາກການສາຫວດ
ຕະຫາດແຮງງານ ແລະ ອື່ນໆ (ຜົນໄດ້ຮັບ 7)
(ໜ້າ 18)

ຕິດຕາມນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທີື່ຮຽນຈົບຈາກສະ

ຫັກສດຫັງການສຶກສາຂັື້ນພື້ນຖານ ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ

ຖານອາຊີວະສຶກສາ

(NQF) ແລະ ພາກພື້ນ (ຜົນໄດ້ຮັບ 7) (ໜ້າ

ϭϮ

ຄວາມເປັນເລີດສາລັບຂະແໜງການບລິມະສິດ ຢູ່
ສະຖານການສຶກສາຊັື້ນສງ
ປັບປຸງຮ່າງຍຸດທະສາດການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຢູ່ສະຖານການສຶກສາຊັື້ນ
ສງ

ສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ (STEM), ສ້າງສນແຫ່ງ

ກະສິກາ, ວິທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກາ

ທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ຫ້ອງປະຕິບັດງານສາລັບວິຊາ

ເອເລັກໂທຣນິກ, ຫ້ອງທົດລອງ, ແຫ່ງຂມ
ໍ້ ນຜ່ານ

ສິື່ງອານວຍຄວາມສະດວກເຊັົ່ນ: ສ້າງຫ້ອງສະໝຸດ

ໃຫ້ໄປຕາມມາດຕະຖານຫັກສດແຫ່ງຊາດ ໂດຍປັບ
ປຸງເນື້ອໃນຫັກສດ ໃຫ້ຫຼູດອັດຕາສ່ວນທິດສະດີ
ແລະ ເພີື່ມອັດຕາສ່ວນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ
ການບາລຸງຄຕາມ 14 ໂມດນສະໜອງ ແລະ ປັບປຸງ

ມການຮຽນ-ການສອນໃນສາຍການສຶກສາຊັື້ນສງ

18)



ສອນສາລັບຝຶກອົບຮົມຜບ
້ ລິຫານອາຊີວະສຶກສາ
ພັດທະນາຫັກສດຮບແບບການຮຽນແບບຄວບຄ່
ຮ່ວມກັບພາກເອກະຊົນ ແລະ ກຸ່ມອາຊີບຕ່າງໆ
ພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ຫັກສດລະດັບ 1 ຫາ
ລະດັບ 5
ສ້າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັື້ນສງພັດທະນາຄ່



20192020

√
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ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
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ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP12

3.3 ແຮງງານຜ້ໃຫຍ່ມີ
ໂອກາດໄດ້ຮັບການຍົກ
ລະດັບວຸດທິການສຶກສາຜ່ານ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ

ປັບປຸງຂະແໜງວິຊາຊີບ/ຊັື້ນສງໃຫ້ແທດເໝາະ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫາດແຮງງານ
ໂດຍຜ່ານການບລິການຈັດຫາງງານຂອງລັດ
(PES) ແລະຂໍ້ມນຕະຫາດແຮງງານ) (ຜົນໄດ້
ຮັບ 1.2)

ກິດຈະກາຫກ
ັ
ປັບປຸງຂກ
ໍ້ ານົດວ່າການຮຽນ-ການສອນຜ່ານທາງເອ
ເລັກໂທຣນິກ (e-learning)
ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ
ຈັດບລິມະສິດຫັກຕາມຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ
ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອ
ກະຊົນ ທົົ່ວປະເທດ
ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນດາເນີນງານ
ໃນການພັດທະນາການບລິການຈັດຫາງງານຂອງ
ລັດ (PES) ແລະ ສ້າງ ແລະ ນາໃຊ້ຂໍ້ມນຕະຫາດ
ແຮງງານ
ກະກຽມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົື້າໃຈ (MOU) ແລະ
ຕົກລົງເຫັນດີລະຫວ່າງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສະພາການຄ້າແຫ່ງ ສປປ

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

20262030

20192020

20212025

√

ໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ

ແລະ ກິລາ, ສນກາງຊາວ

ກະຊວງສຶກສາທີການ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

√

ລາວ ແລະ ສະຫະພັນກາມະບານລາວ
ການສາຫວດທົດລອງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ
ທາງດ້ານທັກສະຂອງນາຍຈ້າງ
ເພີື່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະ
ກາມະການຝືກອົບຮົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພື່ອ
ພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ແຫ່ງຊາດ. ແລະ ປັບປຸງຂອບວຸດທິການສຶກ
ສາ (ຜົນໄດ້ຮັບ 1.3)

ດາເນີນສອງໂຄງການ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະກາມະການຝືກອົບຮົມແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ
ມາດຕະຖານໃໝ່ໃນຂະແໜງວິຊາຊີບ / ຊັື້ນສງທີື່
ຖກປະກາດໃຊ້
ພັດທະນາທັກສະຂະແໜງວິຊາຊີບ / ຊັື້ນສງໃໝ່
ເພື່ອໃຫ້ອອກໃບປະກາດ ແລະ ການຮັບຮອງເປັນ
ທາງການ
ການປະເມີນ ແລະ ການອອກໃບຢັົ້ງຢືນໃຫ້ຄຝຶກ
ໃນຂະແໜງວິຊາຊີບ / ຊັື້ນສງໃໝ່

√

ϭϯ

ສ້າງຂອບການຮຽນຮ້ຕະຫອດຊີວິດລວມທັງ
ການສຶກສາຂອງຜ້ໃຫຍ່ (ຜົນໄດ້ຮັບ 6) (ໜ້າ
17)



ພັດທະນາວິທີການທົດສອບເພື່ອປະເມີນການຮ້ໜັງ
ສຂອງຜ້ໃຫຍ່
ສ້າງນິຕິກາເພື່ອສະໜັບສະໜນການຍົກຫັກສດການ
ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ສ້າງຕັື້ງສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເພີື່ມຕື່ມ
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ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP12

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ

ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP
4.1 ສາເລັດການ
ສ້າງນະໂຍບາຍຊາວ

ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP15

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜງ
ການ



ກິດຈະກາຫກ
ັ
ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກເພື່ອສະໜັບສະໜນ
ການຍົກລະດັບສນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ສ້າງແຜນດາເນີນງານການຮຽນຮ້ຕະຫອດຊີວິດ
ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
ຝຶກອົບຮົມຜ້ບລິຫານ ແລະ ພະນັກງານບລິຫານທີື່
ຮັບຜິດຊອບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ກິດຈະກາຫກ
ັ
ລົງເກັບກາຂໍ້ມນຕົວຈິງຢູ່ພື້ນທີື່ໃນບັນດາແຂວງທີື່
ຄັດເລອກ

ϭϰ

20192020

20212025

20262030

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

20192020

20212025

√

20262030

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

√

√

√

√

√

ສນກາງຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ສນກາງຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
( ແລະ ບັນດາກະຊວງທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ)

*ການວັດແທກການຫວ່າງງານໃນການສາຫວດພົນລະເມອງ ບໍ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍອັດຕາການຫວ່າງງານຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງຫລັງຈາກການປັບປຸງຂໍ້ມນ.

ເປາົ້ ໝາຍ 4: ສົົ່ງເສີມໂອກາດ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ
ຮັບຮອງ ແລະ
ເຜີຍແຜ່

ບາຍຕ່າງໆ
ປຶກສາຫາລກັບບັນດາຄ່ຮ່ວມງານລວມທັງຊາວ
ໜຸ່ມ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ
ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີື້ນາ ເພື່ອທົບທວນຜົນການ
ເກັບກາຂໍ້ມນ ແລະ ປະກອບຄາເຫັນ

ທົບທວນບັນດານິຕິກາ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍ

4.2 ສ້າງກົດໝາຍ
ແລະ ເຜີຍແຜ່.

ຊາວໜຸ່ມ,ຮັບຮອງ

ກະກຽມຮ່າງບົດສະເໜີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກາ
ນົດເວລາໃນການຮ່າງກົດໝາຍຊາວໜຸ່ມ
ເກັບກາຂໍ້ມນຄວາມເປັນມາ ແລະ ຮັບເອົາຄາຄິດຄາ
ເຫັນຈາກຂັື້ນສນກາງ ແລະ ແຂວງຮ່າງກົດໝາຍ
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລກັບຄ່ຮ່ວມງານໃນການ
ທົບທວນຮ່າງກົດໝາຍ
ທົບທວນຮ່າງກົດໝາຍຄນຫລັງຈາກຄ່ຮ່ວມງານໄດ້
ທົບທວນແລ້ວ

ໜຸ່ມແຫ່ງຊາດ,

ສາເລັດການລົງເກັບກາຂໍ້ມນສະຖິຕິ ແລະ
ປຶກສາຫາລກັບບັນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ໄດ້ຮັບຄາເຫັນທີື່ຈາເປັນທັງໝົດຈາກຊ່ຽວຊານ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
ສາເລັດນະໂຍບາຍ ແລະ ສົົ່ງຂອະນຸມັດ

ປັບປຸງຊີວິດທີື່ດີ ສາລັບຊາວໜຸ່ມ
ແລະ ເຍົາວະຊົນ ທີື່ດ້ອຍໂອກາດ
ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກຸ່ມຄົນ
ທີື່ບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທາ
ຕົວຊິື້ວັດ:
ອັດຕາຊາວໜຸ່ມທີື່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ,
ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມ (NEET)
ການເຮັດວຽກບໍ່ເຕັມເວລາ ແລະ
ວຽກບໍ່ເໝາະສົມກັບວຸດທິການ
ສຶກສາຂອງຊາວໜຸ່ມໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ



ຈຸດປະສົງທັງໝົດແມ່ນກວມເອົາຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ຄວາມບໍ່ເທົົ່າທຽມກັນເຖີງວ່າຈະບໍ່ໄດ້ລະບຸແຈ້ງກຕາມ
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ເກີດລກ
ສ່ວນຮ້ອຍຂອແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ແຕ່ງງານ ຫ
ມີຄ່ຄອງ
ອັດຕາການຕິດເຊື່ອເຮສໄອວີ ໃນ
ຊາວໜຸ່ມທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ
ການຕິດຢາເສດຕິດໃນກຸ່ມຊາວ
ໜຸ່ມ. (ກລະນີ ແລະ ອັດຕາ)
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-24 ປີເຄີຍມີເພດ
ສາພັນໃນຕອນອາຍຸ 15 ປີ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ:
ຂມ
ອັດຕາຊາວໜຸ່ມ. ທີື່ບໍ່ໄດ້ເຮັດ
ວຽກ, ບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ
ຝຶກອົບຮົມ (NEET)
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 5.1% (2015)
ຄາດໝາຍ: 2.6% (2030)

ອັດຕາການເກີດລກທັງໝົດຂອງ
ແມ່ຍິງອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 20 ປີລົງມາ

ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP15

4.3 ຊາວໜຸ່ມ ແລະ
ເຍົາວະຊົນມີຄວາມ
ຕື່ນຕົວຕໍ່ກັບກົດ
ໝາຍ ແລະ ລະບຽບ
ຫັກການທີື່ມີຜົນ
ກະທົບຕໍ່ເຂົາເຈົື້າ
ແລະ ຄ່ຄອງຂອງ
ເຂົາເຈົື້າຫາຍຂຶື້ນ

4.4 ເພີື່ມທະວີ
ຄວາມອາດສາມາດ
ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ
ທົົ່ວປະເທດໃນການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງ
ຫ້າວຫັນຕໍ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ

4.5 ປັບປຸງຂີດ
ຄວາມສາມາດໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານສນ
ກາງຊາວໜຸ່ມລາວ
ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ
ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້

ກິດຈະກາຫກ
ັ

20212025

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

ສນກາງຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ກະຊວງສຶກສາທີການ
ແລະ ກິລາ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ສນກາງຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

20262030

√

20192020

√

√

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜງ
ການ

√

√

√

√

ຈັດການແຂ່ງຂັນຂອງຊາວໜຸ່ມໃນການປກປ້ອງ
ແລະ ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ
ສ້າງຍຸດທະສາດການສື່ສານເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວ
ໜຸ່ມຮັບຮ້ຂໍ້ມນຂ່າວສານ

√

√

√

√

ຂໍ້ມນຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບການເມອງໄດ້ລົງໃນສື່
ອອນລາຍ ແລະ ສື່ຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຮ້ແກ່
ຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເປັນພົນລະເມອງດີ
ຊາວໜຸ່ມ- ເຍົາວະຊົນຮັບຮ້ ແລະ ຮ້ທັນການ
ທົບທວນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫັກການ
ແລະ ເຂົື້າເຖິງຂໍ້ມນທີື່ຖກຕ້ອງຕໍ່ກັບສະພາບ
ການຕ່າງໆທີື່ເກີດຂື້ນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງຈາກສະພາບແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ

ສ້າງແຜນງານຝຶກອົບຮົມການເປັນຜ້ນາໂດຍການ
ຮ່ວມມກັບພາກສັງຄົມພົນລະເຮອນ ແລະ ຜ້ຕາງ
ໜ້າຊາວໜຸ່ມ

√

√

√

ສນກາງຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ

ປັບປຸງການເປັນຜ້ນາໃນແຕ່ລະຂັື້ນ, ລວມທັງ

ສ້າງທີມງານຄຸ້ມຄອງເພື່ອກະກຽມກອງປະຊຸມທົົ່ວ
ປະເທດ
ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະກັບສະໂມສອນ ແລະ ກຸ່ມ
ອາສາສະຫມັກ ແລະຈັດກອງປະຊຸມສາມະນາ ແລະ
ກິດຈະກາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັື້ງສະຫະພັນຊາວ
ໜຸ່ມ

√

√

ສ້າງໜ່ວຍງານວິຊາການສະເພາະ ເພື່ອກະກຽມສື່
ແລະ ຂ່າວສານຕ່າງໆ
ສ້າງຍຸດທະຍາດສື່ທາງສັງຄົມ ແລະ ບັນດາແອັບ
ຕ່າງໆໃຫ້ແທດ ເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວ
ໜຸ່ມ

ສ້າງຕັື້ງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຈັດສາມະນາ
ວຽກງານປະສານຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມແຕ່ລຂັື້ນ

√

ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ
ທາງສັງຄົມ ສ້າງກົນໄກໃນການສົົ່ງເສີມການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນຂະບວນການ
ພັດທະນາ

ປັບປຸງຂອດປະສານງານຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ
ແຕ່ລະຂັື້ນ

ຝຶກອົບຮົມກົດຫມາຍຊາວໜຸ່ມ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ຊາວໜຸ່ມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ



ϭϱ

ປັບປຸງຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງໜ່ວຍໄກ່
ເກ່ຍຂັື້ນບ້ານ ແລະ ອານາດການປກຄອງບ້ານ
ໃຫ້ເຂົື້າໃຈເຖິງບັນຫາຂອງຊາວໜຸ່ມ
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ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 15% (201112)
ຄາດໝາຍ: 7% (2030)

ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP

ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP15

√

√

20192020

√

√

√

20212025

√

√

√

√

20262030

ອົງການຊ່ວຍເຫລອເດັກ
ອົດ ສຕາລີ

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

ກິດຈະກາຫກ
ັ

ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວໜຸ່ມທີື່ເຮັດວຽກງານ
ໂຄສະນາອົບຮົມເພື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກໂຄສະນາໜຸ່ມ

√

√

√

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜງ
ການ

ເພີື່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມ
ໃນການລົງໃຫ້ຄວາມຮ້ແກ່ເດັກຍິງຢູ່ໃນ
ໂຮງຮຽນ (ອົງການຊ່ວຍເຫອເດັກອົດສຕາລີ
ແຂວງຫວງພະບາງ)

ຈັດກອງປະຊຸມສາມະນາວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບ
ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນຖັນແຖວຊາວໜຸ່ມ -ເຍົາວະ
ຊົນ

√

√

ຮ່ວມມກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງອື່ນໆ

ກະຊວງ-ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫວງ

ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຈຸດປະສານງານ ຄຊປປລ

ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ໃນການປກປ້ອງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນ
ຊອບທາຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຕ້ານປະກົດການ
ຫຍໍ້ທໍ້ໃນຖັນແຖວຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ

ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະແລກປູ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນ
ບົດຮຽນໃນວຽກງານການປະສານງານ

√

ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ໜ່ວຍງານໃຫ້ຄາປຶກສາ

ປັບປຸງເຄອຄ່າຍ, ການປະສານງານ ແລະ ການ

ຈັດກິດຈະກາແລກປູ່ຽນສິລະປະ ແລະ ກິລາ

ເສີມສ້າງການຮ່ວມມ ແລະ ປະສານງານກັບອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບໍ່ສັງກັດ

√

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ສນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ/

ສນກາງຊາວໜ່ມ

√

√

√

√

√

√

√

ສ້າງແຜນງານການປ້ອງກັນພະຍາດ ພຕພ ແລະ
ການໃຊ້ຢາເສດຕິດ ໂດຍການຮ່ວມມກັບ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ລັດຖະບານ ແລະ ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກາໄລ
ແລະ ກັບປະເທດອື່ນໆ
4.6 ຫຸດຜ່ອນພຶດຕິ
ກາສ່ຽງໃນກຸ່ມຊາວ
ໜຸ່ມ. ທີື່ພົວພັນກັບ
ພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ

ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄະນະກາມະການຮັບຜິດຊອບ
ແລະ ສ້າງຕັື້ງເບີໂທລະສັບສາຍດ່ວນເພື່ອໃຫ້ຄາ
ປຶກສາ
ໃຫ້ຄາປຶກສາ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນຄະນະ
ກາມະການ
ຈັດການແຂ່ງຂັນແລະກິດຈະກາ ອື່ນໆກ່ຽວກັບ
ຄວາມຮ້ທາງວິທະຍາສາດ, ກະສິກາ, ຫັດຖະກາ,
ການສະແດງ ສິນລະປະວັດທະນະທາ ແລະ ກິລາ

ϭϲ

√

ຈັດກອງປະຊຸມສາມະນາທາງວິທະຍາສາດໃນການ
ປ້ອງກັນ ເຊື້ອເອສໄອວີ ແລະ ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ

ເພດສາພັນ, ການ
ການຖພາແບບບໍ່
ຕັື້ງໃຈ

ນາໃຊ້ຢາເສບຕິດ,

ສ້າງສນໃຫ້ຄາປຶກສາ ແລະ ປກປ້ອງຊາວໜຸ່ມ
ແລະ ເຍົາວະຊົນ ຢູ່ 18 ແຂວງທົົ່ວປະເທດ

ສາມາດອອກແບບ
ແລະ ຈັດຕັື້ປະຕິບັດ
ແຜນງານຕ່າງໆຂອງ
ຊາວໜຸ່ມ

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-24 ປີເຄີຍມີເພດ
ສາພັນໃນຕອນອາຍຸ 15 ປີ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 6% (2011-12)
ຄາດໝາຍ: 1 % (2030)
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ເກີດລກ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 17.8% (201112)
ຄາດໝາຍ: 5% (2030)
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ແຕ່ງງານ ຫ
ມີຄ່ຄອງ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 24.7% (201112)
ຄາດໝາຍ: 10% (2030)
ອັດຕາການຕິດພະຍາດພຕພ
(ໜອງໃນທຽມ)ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ
ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ (ສາວບລິການ
ແລະ ຊາຍຮ່ວມເພດກັບຊາຍ)
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 23.8% (2017)
ສາລັບ ສາວບລິການ; 10.9%
ສາລັບຊາຍຮ່ວມເພດກັບຊາຍ



ສົົ່ງເສີມກິດຈະກາທີື່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ມີແນວ
ຄິດສ້າງສັນໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ
ຕ້ານໄພສັງຄົມ
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP
ຄາດໝາຍ: 15% (2030) ສາລັບ
ສາວບລິການ; 8% ສາລັບຊາຍ
ຮ່ວມເພດກັບຊາຍ

ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP15

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜງ
ການ

ກິດຈະກາຫກ
ັ

ແຜນງານການສຶກສາເພື່ອນສອນເພື່ອນຂອງ
ຊາວໜຸ່ມ (2-3 ເດອນ) ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ
ສບຕໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນ (ບໍ່ໄດ້ນອນຢູ່ໃນ 30
ໂຄງການ)
ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ເດັກຍິງໂດຍຜ່ານໜ່
ເພື່ອນ ແລະ ຜ້ໃຫ້ຄາແນະນາຢູ່ພາຍໃນບ້ານ
( ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ)

ຈັດການແຂ່ງຂັນທັກສະໃນບັນດາຊາວຫນຸ່ມ
ສ້າງແຜນຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ
ເຕັກນິກ
ສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອສະໜັບສະໜນການລິເລີື່ມ
ທຸລະກິດໃໝ່ຂອງຊາວຫນຸ່ມ

ຈັດການແລກປູ່ຽນປະສົບການ ໃນບັນດາຊາວ
ໜຸ່ມທີື່ມີພອນສະຫວັນພິເສດ
ຕັື້ງຄ້າຍຊາວໜຸ່ມ ແລະ ການສະເຫີມສະຫອງຂອງ
ຊາວໜຸ່ມ
4.7 ຫຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການບໍ່ຮ້ໜັງ
ສໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ,
ໂດຍການໃຫ້ເຂົື້າ
ຮຽນຄນ ແລະ ເຂົື້າ
ຮ່ວມໂຄງການ
ຕ່າງໆ
ແຜນພັດທະນາການຝຶກອົບຮົມໃນການສ້າງ
ຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັື້ນ
ສນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນໃນການຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະການຕະຫາດ
ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ສນຝຶກອົບຮົມວິຊາ
ຊີບຂອງຊາວໜຸ່ມ
ສະໜັບສະໜຸນການລິເລີື່ມທຸລະກິດໃໝ່ຂອງ
ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ

ຂະຫຍາຍແຜນງານການສຶກສາເພື່ອນສອນເພື່ອນ
ໄປບ່ອນທີື່ຍັງບໍ່ມີໃນປະຈຸບັນ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສາລັບປະຊາກອນ
(UNFPA) ຮ່ວມມພັດທະນາວິທີການທີື່ມີ
ປະສິດທິພາບຫາຍທີື່ສຸດ

4.8 ຊາວໜຸ່ມ ແລະ
ເຍົາວະຊົນໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫີກ
ແລະ ຊຸມຊົນໃນ
ເຂດຊົນນະບົດໄດ້ມີ
ວຽກເຮັດງານທາ
ແລະ ປັບປຸງທັກສະ
ໃນການເຮັດທຸລະ
ກິດ ເພື່ອສ້າງລາຍ
ຮັບມາສ່ຄອບຄົວ

ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກໃຫ້
ແກ່ຊາວໜຸ່ມແຂວງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍສນຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ເຕັກນິກ(ຄົບຊຸດ, ມີ

ϭϳ

ສ້າງຍຸດທະສາດການເປັນຄຝຶກ
ຊອກຫາທຶນຮອນໃນກອງທຶນເພື່ອການພັດທະນາ
ການຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ
ເຕັກນິກ
ພັດທະນາບົດຮຽນໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທາ
ເຂົື້າໃນການຝຶກອົບຮົມ

4.9 ການເຂົື້າເຖິງ
ການຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ ແລະ
ໂອກາດໃນການຈ້າງ
ງານໃນທົົ່ວປະເທດ
ຫາຍຂຶື້ນ



ຄວາມຍນຍົງ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫລາດ).
ນາເອົາການຈັດຫາງານ ແລະ ການຊອກວຽກ
ເຮັດງານທາເຂົື້າໃນການຝຶກອົບຮົມວີຊາຊີບ
ແລະ ເຕັກນິກ



20192020

√

√

√

20212025

√

√

√

√

20262030

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ,

ສນກາງຊາວໜ່ມ

ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ
ກອງທນສາລັບ
ປະຊາກອນ (UNFPA)

ແລະ ກິລາ,

ສນກາງຊາວໜ່ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ກະຊວງສຶກສາທິການ

√

√

ສນກາງຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP

ເປາົ້ ໝາຍ 5: ເພີື່ມທະວີຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍ
ຈາກຊົນນະບົດສ່ຕົວເມອງ ແລະ
ການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ
ຕ່າງປະເທດພ້ອມທັງຫຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບທາງລົບຈາກການເຄື່ອນ
ຍ້າຍໃຫ້ໜ້ອຍລົງ

ື້ ດ
ັ :
ຕົວຊິວ
ມີຍຸດທະສາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍ
ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບ
ໂຕຂອງຕົວເມອງ

ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP15

4.10 ຫຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການແຕ່ງງານ
ກ່ອນໄວອັນຄວນ
(<18 ປີ)ໃນກຸ່ມ
ເດັກຍິງ ແລະ ຊາວ
ໜຸ່ມ
5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ້
ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ
ຂອງທຸກໆຮບແບບ
ຂອງການເຄື່ອນ
ຍ້າຍໃນການຈັດສົົ່ງ
ແລະ ຮັບແຮງງານ
ຂອງ ສປປ ລາວ
5.2 ສ້າງນະໂຍບາຍ
ການເຕີບໂຕຂອງ
ຕົວເມອງແຫ່ງຊາດ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜງ
ການ

ສ້າງຍຸດທະສາດໃນການຫຸດຜ່ອນການ
ແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນໃນກຸ່ມເດັກຍິງ
ແລະ ຊາວໜຸ່ມ

ສ້າງຍຸດທະສາດການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະ
ເພື່ອເພີື່ມຄວາມຮ້ ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວ
ກັບຄວາມສາຄັນ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງການ
ເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ
ເຕີບໂຕຂອງຕົວເມອງ

ກິດຈະກາຫກ
ັ

ສກສາຄົື້ນຄ້ວາປັດໃຈທີື່ເຮັດໃຫ້ມີການແຕ່ງງານ
ກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການົດກິດກະກາທີື່ເປັນ
ທ່າແຮງ ທີື່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນ
ຄວນຫຸດລົງ

ຄະນະຜ້ຊ່ຽວຊານສ້າງຍຸດທະສາດໃນການຄົື້ນຄ້ວາ
ການເຄື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການພັດທະນາ

ຊຸກຍ້ໃຫ້ໜ່ວຍງານວິຊາການ ລວມຫລາຍຂະແໜງ
ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການ

ໜ່ວຍງານວິຊາການລວມຫາຍຂະແໜງການທີື່
ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເຄື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ,

ϭϴ

ເຄື່ອນຍ້າຍ, ການກາຍເປັນຕົວເມອງໃຫຍ່ ແລະ
ການພັດທະນາ 



ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມອງ
ໃຫຍ່ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ



20192020

√

20212025

√

20262030

ສນກາງຊາວໜ່ມ

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

ກົມແຜນການ (ສະໜັບ

ສນກາງຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ

ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຖານ)

ສະໜນຈາກ ອົງການ
ແຮງງານສາກົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພື່ອ

ກົມແຜນການ (ສະໜັບ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,ສນກາງ

ຊາດ, ສະຖາບັນຄົື້ນຄ້ວາ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ

ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ,

√

√

√

ສະໜນຈາກ ອົງການ
ແຮງງານສາກົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພື່ອ
ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຖານ
ແລະ ອົງການ ສະຫະ
ປະຊາຊາດ ທາງດ້ານ
ເຄຫາສະຖານ (UN
Habitat)
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ພິສດຢັົ້ງຢືນກລະນີການຄ້າມະນຸດ

ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP

ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP15

ຂມ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ:

ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດທີື່ມີ
ການເຄື່ອນຍ້າຍຫລາຍ

5.3 ແຜນພັດທະນາ
ຕົວເມອງໄດ້ກວມ
ເອົາຜົນກະທົບຂອງ
ການເຄື່ອນຍ້າຍ
ຈາກເຂດຊົນນະບົດ
ເຂົື້າສ່ຕົວເມອງ
ແລະ ການເຕີບໂຕ
ຂອງຕົວເມອງຕໍ່ກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ
ພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ
ຂອງຕົວເມອງ

ມີຍຸດທະສາດ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄື່ອນຍ້າຍ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:
ບໍ່ມີຍຸດທະສາດ (2018)
ຄາດໝາຍ:
ມີຍຸດທະສາດ (2030)
ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບ
ໂຕຂອງຕົວເມອງ

5.4 ການປັບປຸງ
ຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວ
ກັບປະສົບການຂອງ
ຊຸມຊົນຕໍ່ກັບການ
ເຄື່ອນຍ້າຍໄປ
ອອກແຮງງານ ເຊິື່ງ
ຈະສາມາດເພີື່ມຜົນ
ປະໂຫຍດ ແລະ
ຫຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກ
ການເຄື່ອນຍ້າຍ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜງ
ການ
ສົງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານໃຫ້ແກ່ຄ່ຮ່ວມ
ງານ, ລວມທັງອານາດການປກຄອງນະຄອນ,
ແຂວງ ແລະ ເມອງ



ສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈຕໍ່ກັບປະສົບການຂອງຊຸມ
ຊົນໃນການເພີື່ມຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຫຸດຜ່ອນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກການເຄື່ອນຍ້າຍ



ກິດຈະກາຫກ
ັ
ວິເຄາະຂໍ້ມນການສາຫວດປະຊາກອນໃນລະດັບ
ຄົວເຮອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສາລັບການ
ບລິການ
ດາເນີນການວິເຄາະການຄາດຄະເນປະຊາກອນໃນ
ລະດັບແຂວງ
ຊຸກຍ້ໃຫ້ມີການນາເອົາຫົວຂໍ້ການເຄື່ອນຍ້າຍເຂົື້າໃນ
ການສາຫວດກາລັງແຮງງານໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນຕື່ມ

ດາເນີນການສາຫວດ ຜົນກະທົບຂອງການສົົ່ງເງິນ
ກັບບ້ານຈາກການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງ
ຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມອງ ໃນຊຸມຊົນທີື່ມີການ
ເຄື່ອນຍ້າຍ
ສຶກສາຜົນກະທົບຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍທີື່ກັບຄນ
ມາບ້ານ, ລວມທັງຖ່າຍໂອນທັກສະຄວາມສາມາດ

ϭϵ

20262030

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

20212025

20192020

ກະຊວງແຜນການ ແລະ

ການລົງທຶນ/ກະຊວງແຮງ

ກະຊວງແຜນການ ແລະ

ສະຖິຕິ ແລະ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ທາງ
ດ້ານເຄຫາສະຖານ (UN
Habitat)

ການສັງຄົມ/ຫ້ອງການ

ງານ ແລະ ສະຫວັດດີ

ການລົງທຶນ/ກະຊວງແຮງ

√

√

ງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ/ອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພື່ອ
ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຖານ
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ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP15
ປັບປຸງການຄົື້ນຫາ ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດ

ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານແຖວຫນ້າ, ໄອຍະການ, ຕາ

ທົບທວນນະໂຍບາຍການເຄື່ອນຍ້າຍທີື່ປອດໄພ

ກິດຈະກາຫກ
ັ

ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP
5.5 ຫຸດຜ່ອນການ
ຄ້າມະນຸດທຸກໆ
ກລະນີການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜງ
ການ

ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:ບໍ່ມີນະໂຍບາຍ
(2018)
ປະເພດ, ໂດຍ



ສາເລັດການທົບທວນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນໄດ້ຮັບ
ແລະ ຂໍ້ແນະນາຈາກທົບທວນໃຫ້ທາງຄ່ຮ່ວມ
ງານຮັບຊາບ



ϮϬ

ກະກຽມກອບໜ້າວຽກ ແລະ ພາລະບົດບາດໃນ
ການທົບທວນ ແລະ ຄັດເລອກທີມງານເພື່ອທົບທົນ
ຍຸດທະສາດ

ຝຶກອົບຮົມການຟີື້ນຟສະພາບຈິດໃຈໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ໃນການຮັບມກັບປະສົບ
ການ ທີື່ຜ້ຖກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໄດ້ຮັບ

ໂຄງການນາຜ້ຖກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດກັບ
ຄນສ່ສັງຄົມ

ການພັດທະນາລະບົບການສົົ່ງຕໍ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ

ອານວຍຄວາມສະດວກໃນຊອກຫາທີື່ພັກອາໄສ ທີື່
ປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜ້ເຄາະຮ້າຍ

ຫວດ ແລະ ຜ້ພິພາກສາ
ການຝຶກອົບຮົມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າຕ້ານ
ມະນຸດໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ
ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໂດຍ
ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເກັບກາຂໍ້ມນ
ແລະ ກົນໄກການລາຍງານກລະນີການຄ້າມະນຸດ
ພັດທະນາລະບຽບຫລັກການໃນການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຈັດຫາງານ

ຄາດໝາຍ:ມີນະໂຍບາຍ (2025)
ສະເພາະໃນກຸ່ມ
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
ຍິງ

5.6 ໃຫ້ການສະ
ໜັບສະໜນທີື່
ເໝາະສົມກັບຜ້ຖກ
ເຄາະຮ້າຍຈາກ
ການຄ້າມະນຸດເພື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາການ
ບາດເຈັບ ແລະ
ການກັບຄນສ່
ສັງຄົມ

6.1 ທົບທວນການ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ດາເນີນງານມາດຣິດ
ສາກົນກ່ຽວກັບ ປະ
ຊາກອນອາຍຸສງ
(Madrid
International
Action Plan on

ປັບປຸງສະຖານທີື່ປອດໄພສາລັບຜ້ທີື່ຖກເຄາະ
ຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນນະຄອນຫວງ
ແລະ ຫ້ອງການໃຫ້ຄາປຶກສາໃນ ແຂວງຕ່າງໆ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນຟືົ້ນຟທາງດ້ານຈິດໃຈ
ແລະ ສັງຄົມ ແກ່ຜ້ຖກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າ
ມະນຸດ

ແລະ ເດັກຍິງ.
ປັບປຸງການການຕິດຕາມ ແລະ ການດາເນີນ
ຄະດີກັບຜ້ຄ້າມະນຸດ

ເປາົ້ ໝາຍ 6: ກະກຽມພ້ອມເພື່ອ
ຮັບມກັບບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງ
ສັງຄົມອາຍຸສງ ແລະ ສະໜັບສະ
ໜນປະຊາກອນອາຍຸສງ
ຕົວຊິວ
ື້ ດ
ັ :



20192020
√

√

20212025

√

20262030

√

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ

ສະຫງົບ,

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

(ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ

ເພື່ອການເຄື່ອນຍ້າຍຖິື່ນ

ຖານ, ອົງການແຮງງານ

ສາກົນ ແລະ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອ
ຕ້ານຢາເສດຕິດ ແລະ
ອາດຊະຍາກາ ໃຫ້ການ

ສະໜັບສະໜນ)

ສນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ລາວ (ອົງການ ອົງ

ການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພື່ອ
ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຖານ

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ)

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP

ກິດຈະກາຫກ
ັ

20192020

20262030

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜງ
ການ

20212025

ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP15
ageing) ຢູ່ ສປ
ປລາວ

√

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ມີການທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິ
ບັດແຜນດາເນີນງານມາດຣິດສາ
ກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສງ

ທົບທວນບັນຫາສຸຂະພາບຕົື້ນຕ ຂອງປະຊາກອນ
ອາຍຸສງໃນ ສປປ ລາວ ມັກພົບພໍ້ ແລະ ທົບທວນ

ສ້າງຍຸດທະສາດ ການມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໃນ
ຜ້ອາຍຸສງ

(ອົງການອະນາໄມໂລກ

6.2. ປັບປຸງ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງ

ເຖິງທາງເລອກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຫົົ່ານີ,ື້ ລວມ

√

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ)

ກະຊວງພາຍໃນ
(HelpAge ສາກົນ

ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ

ໜັບສະໜນ)

ທະນາຄານ ພັດທະນາ
ອາຊີ ອາດຈະໃຫ້ການສະ

(ທະນາຄານໂລກ ແລະ

ແຫ່ງຊາດ/ ກົມແຜນການ

ຖາບັນຄົື້າຄ້ວາເສດຖະກິດ

ສະຫວັດດີການສັງຄົມ/ສະ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ

ແລະ HelpAge ສາກົນ

ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະ

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜນ)
ສາກົນ ຕໍ່ກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຜ້ອາຍຸສຸງ,
2016-2020
ທົບທວນຍຸດທະສາດ ການມີສຸຂະພາບແຂງແຮງໃນ
ຜ້ອາຍຸສງ ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ
ໃຕ້ ເພື່ອມາສົມທຽບ ແລະ ເລອກເອົາວິທີການມາ
ນາໃຊ້
ສ້າງກອບໜ້າວຽກ ແລະ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄັດ
ເລອກທີມງານທົບທວນ


ສ້າງກອບໜ້າວຽກ ແລະ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄັດ
ເລອກທີມງານທົບທວນ

Ϯϭ

√

ທັງການເຂົື້າເຖິງການປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ເງິນອຸດ
ໜນຈາກສັງຄົມ
ທົບທວນຍຸດທະສາດ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ

ສາເລັດຮ່າງການທົບທວນ ແລະ ສົົ່ງໃຫ້ຄ່ຮ່ວມ
ງານມີຄາເຫັນ
ສາເລັດການທົບທວນສຸດທ້າຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່

ດາເນີນການທົບທວນນະໂຍບາຍຜ້ອາຍຸສງເພື່ອ
ສົມທຽບກັບບັນດາປະເທດທີື່ມີລາຍໄດ້ລະດັບ
ແລະ

ລວມທັງການທັດສະນະສຶກສາ

ກາງ,

ໃນ



ການເຂົື້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຜ້ອາຍຸສງ
ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ



√

ສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງ
ຊາດ ເພື່ອຜ້ອາຍຸ
ສງ.

6.4 ດາເນີນການ
ຄົື້ນຄວ້າແບບສົມ
ທຽບເພື່ອການົດບົດ
ຮຽນການປະຕິບັດ
ທີື່ດີທີື່ສຸດໃນການ
ກຽມຄວາມພ້ອມ

6.3 ສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ຂອງ
ການສ້າງກອງທຶນ
ຄວາມຮັົ່ງມີ
(wealth fund)
ເພື່ອສະໜັບສະໜນ
ເບ້ຍ ລ້ຽງສາລັບທຸກ
ຄົນ.

ສາເລັດການສ້າງຍຸດທະສາດ ການ
ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໃນຜ້ອາຍຸສງ
ມີລະບົບການອຸດໜນທາງສັງຄົມ
ການົດບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜ້ອາຍຸສງ
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ:
ຂມ
ມີການທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິ
ບັດແຜນດາເນີນງານມາດຣິດສາ
ກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສງ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ:) 0 (2019)
ຄາດໝາຍ:1 (2020)
ສາເລັດການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພື່ອຜ້ອາຍຸ
ສງ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ
ແລະ ປະກາດໃຊ້ຈາກລັດຖະບານ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 0 (2019)
ຄາດໝາຍ: ປະກາດໃຊ້ (2023)
ມີລະບົບການອຸດໜນທາງສັງຄົມ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 0 (2019)
ຄາດໝາຍ: ປະກາດໃຊ້ (2025)
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ສາລັບປະຊາກອນ
ອາຍຸສງ

ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP15

7.2 ເພີື່ມການວິໄຈ
ລົງເລິກຂໍ້ມນ ກ່ຽວ
ກັບປະຊາກອນ

ແລະ ທັນເວລາ

ຄົບຖ້ວນ, ຕໍ່ເນື່ອງ

7.1 ປັບປຸງລະບົບ
ຖານຂໍ້ມນປະຊາ
ກອນໃຫ້ມີຄວາມ

ການົດບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜ້ອາຍຸສງ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 0 (2019)
ຄາດໝາຍ: 1 (2020)

ເປາົ້ ໝາຍ 7: ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້
ມນດ້ານປະຊາກອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມ
ມາດຕະຖານສາກົນ

ື້ ດ
ັ :
ຕົວຊິວ
ຈານວນຫົວຂໍ້ການວິໄຈກ່ຽວກັບ
ປະຊາກອນ
ດັດສະນີການລາຍງານອາຍຸທີື່
ຖກຕ້ອງ
ຄາດຄະເນການຕົກຫົົ່ນຈາກການ
ນັບພົນລະເມອງ
ເຄື່ອງມການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມນທາງ
ອອນລາຍທີື່ມີ
ຈານວນຫົວຂໍ້ການວິໃຈທາງດ້ານ
ປະຊາກອນ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ:
ຂໍ້ມນເບອ
ຈານວນຫົວຂໍ້ການວິໄຈກ່ຽວກັບ
ປະຊາກອນ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 7 (2019-20)
ຄາດໝາຍ: 10 (2028-29)



ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜງ
ການ

- ການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສ,
ການສາຫວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ, ການ
ສາຫວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວ
ເຮອນ ແລະ ການສາຫວດອື່ນໆໄດ້ຮັບການ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່າງເປັນປກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ

ສ້າງລະບົບຖານຂມ
ໍ້ ນການຂຶື້ນທະບຽນພົນລະ
ເມອງ ເພື່ອຜະລິດສະຖິຕິພົນລະເມອງຈາກ
ການຂຶື້ນທະບຽນພົນລະເມອງ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດການເກັບກາຂໍ້ມນສະຖິຕິຂັື້ນທ້ອງຖິນ
ື່
ຢູ່າງເປັນປກກະຕິ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ
ຂໍ້ມນການສາຫວດພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່
ອາໄສ ໄດ້ຮັບການວິເຄາະ ແລະ ວິໄຈລົງເລິກ
ໃນບັນດາຫົວຂໍ້ຕ່າງໆເຊັົ່ນ:ການເຄື່ອນຍ້າຍ
ຈາກຊົນນະບົດສ່ຕົວເມອງ, ຄວາມພິການ
ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີວຽກເຮັດ
ງານທາ ແລະ ຫົວຂໍ້ອື່ນໆ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ເຜີຍແຜ່



ຂໍ້ມນຈາກການສາຫວດການສາຫວດດັດສະນີ
ໝາຍສັງຄົມປີ 2017 ໄດ້ຖກວິເຄາະໃນທາງ
ນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ



ກິດຈະກາຫກ
ັ

- ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການຈົດນັບພົນລະ
ເມອງກາງສະໄໝ ປີ 2020
- ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສາຫວດພົນ
- ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສາຫວດດັດ

ລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສ ປີ 2025
ສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027
- ສ້າງລະບົບການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມນການຂຶື້ນທະບຽນ
ພົນລະເມອງ
- ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການເກັບກາຂໍ້ມນຈາກລະບົບລາຍ
ງານບລິຫານສະຖິຕິຂັື້ນທ້ອງຖິື່ນ
ຄັດເລອກຫົວຂໍ້ການວິໃຈລົງເລິກ ແລະ ຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດການວິເຄາະ-ວິໄຈ
ປັບປຸງການຄາດຄະເນພົນລະເມອງໂດຍອີງໃສ່ ຂໍ້
ມນການສາຫວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ
(LSIS) ປີ2017 ແລະ ຂໍ້ມນຈາກແຫ່ງອື່ນໆ

ການົດຫົວຂໍ້ໃນການວິເຄາະ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດ
ເພື່ອຮັບປະກັນການວິເຄາະນະໂຍບາຍທີື່ແທດເໝາະ
ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ນັກຄົື້ນຄ້ວາວິໄຈ
ສາມາດເຂົື້າເຖີງຂໍ້ມນການສາຫວດດັດສະນີໝາຍ
ສັງຄົມລາວ (LSIS)

ϮϮ



20212025



√

20192020

√



√





√

√

20262030

ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ
ກອງທຶນສາລັບ
ປະຊາກອນ (UNFPA)

ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/

ຊວງພາຍໃນ

ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/ກະ

√

√
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP

ດັດສະນີການລາຍງານອາຍຸທີື່
ຖກຕ້ອງ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: ບໍ່ມີຂໍ້ມນ
ຄາດໝາຍ: ໃຫ້ຄິດໄລ່ໄດ້ໃນປີ
(2025)
ຄາດຄະເນການຕົກຫົົ່ນຈາກການ
ນັບພົນລະເມອງ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: : ບໍ່ມີຂໍ້ມນ
ຄາດໝາຍ: ໃຫ້ມີຂໍ້ມຸນປີຖານ
(2025)
ເຄື່ອງມການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມນທາງ
ອອນລາຍທີື່ມີ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 2 (2018)
ຄາດໝາຍ: 4 (2020)
ຈານວນຫົວຂໍ້ວິໃຈລົງເລິກກ່ຽວ
ກັບປະຊາກອນ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 7 (2019-20)
ຄາດໝາຍ: 10 (2028-29)



ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP15

ລາວດີຊາຍ ອິນໂຟ ນາໃຊ້ໄດ້

ຫຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດຂອງການລາຍງານ
ອາຍຸ ແລະ ອັດຕາການຕົກຫົົ່ນຂອງການຈົດ
ນັບພົນລະເມອງ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜງ
ການ
ພັດທະນາທົດລອງເຄື່ອງມໃນການເກັບກາຂໍ້ມນ
ເພື່ອຫຸດຜ່ອນການລາຍງານອາຍຸທີື່ບໍ່ຖກຕ້ອງໃນ
ການສາຫວດ ພົນລະເມອງ ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ
ປີ 2025
ປັບປຸງວິທີການ ແລະ ຫັກການຈົດນັບ ເພື່ອ
ຫຸດຜ່ອນອັດຕາການຕົກຫົົ່ນຂອງການຈົດນັບ
ພົນລະເມອງ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສາຫວດປະເມີນຄຸນນະພາບ
ຂອງການສາຫວດພົນລະເມອງ ປີ 2025

ກິດຈະກາຫກ
ັ

7.3 ປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບການສາ
ຫວດພົນລະເມອງ
ແລະ ທີື່ຢູ່ອາໄສ
ແລະ ຂໍ້ມນການສາ
ຫວດແບບຕົວແທນ
ຜ່ານການຫຸດຜ່ອນ
ຄວາມຜິດພາດທາງ
ດ້ານອາຍຸ ແລະ
ປັບປຸງອັດຕາການ
ປກຄຸມຂອງການສາ
ຫວດພົນລະເມອງ.

ປັບປຸງເຄື່ອງມຊອບແວເພື່ອຊ່ວຍຜ້ນາໃຊ້
ສາມາດວິເຄາະຂໍ້ມນໄດ້ຫາຍຂຶື້ນ

ການສາຫວດກາລັງແຮງງານໄດ້ຈັດຂຶື້ນ
ເລື້ອຍໆ ແລະ ສາມາດສະໜອງຂໍ້ມນທີື່ເໝາະ
ສົມກ່ຽວກັບການສະໜອງແຮງງານ ແລະ
ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນ



Ϯϯ

ສ້າງບົດລາຍງານຕະຫາດແຮງງານປະຈາປີ
ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສາຫວດແຮງ
ງານປະຈາປີ

ກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນໃນການສາທິດການນາ
ໃຊ້ຊອບແວ ເຣດາທາມ Redatam
ປັບປຸງຖານຂໍ້ມນລາວດີຊາຍ ແລະ ລາວອິນໂຟ

7.4 ການປັບປຸງ
ການເຂົື້າເຖິງຂໍ້ມນ
ການສາຫວດ
ພົນລະເມອງ ແລະ
ທີື່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ຂໍ້
ມນການສາຫວດ
ແບບຕົວແທນ ຜ່ານ
ເຄື່ອງມດິຈິຕອນ,
ອອນລາຍ, ການ
ຂຶື້ນບັນຊີຄົວເຮອນ
ແລະ ການນາໃຊ້ໂປ
ແກມ
7.5 ປັບປຸງການສະ
ໜອງຂໍ້ມນດ້ານ
ກາລັງແຮງງານ
ແລະ ຕະຫາດແຮງ
ງານໃຫ້ມີຄຸນ
ນະພາບດີທຽບເທົົ່າ
ສາກົນ



20192020
√

√

√

20212025

√

√

√

20262030

ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/

ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ
ກອງທຶນສາລັບ
ປະຊາກອນ (UNFPA)

ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/

-

√

√

√

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະວັດດີການສັງຄົມ
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ຈຸດປະສົງຂອງ
NPDP15
ປັບປຸງການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ
ໃນການສອນວິຊາພົນລະເມອງ ຢູ່ມະຫາວິທະ
ຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າຕ່າງໆ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜງ
ການ

ພົວພັນກັບບັນດາກະຊວງກົມກອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ອເກັບກາຂໍ້ມນໃນການຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ
ການເຄື່ອນຍ້າຍອື່ນໆ

ສ້າງຍຸດທະສາດໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນ
ການລົງສາຫວດ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສາຫວດຕ່າງໆ

√

√

20192020

√

√

20212025

√

√

20262030

ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບັດ

ກິດຈະກາຫກ
ັ

7.6 ເພີື່ມຜົນການ
ສາຫວດພົນລະ
ເມອງ ແລະ ສາຍ
ພົວພັນໃນການພັດ
ທະນາໃຫ້ຫາຍຂຶື້ນ
ການທົບທວນ ແລະ ການປະເມີນແຫ່ງຂໍ້ມນ
ປະຈຸບັນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ
ອື່ນໆ

ກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ
ກະຊວງພາຍໃນ

ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/ສນ

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/

ການຕ່າງປະເທດ,

7.7 ປັບປຸງການສະ
ໜອງຂໍ້ມນການ
ຂ້າມຊາຍແດນ
ແລະ ຄາດຄະເນ
ການເຄື່ອນຍ້າຍໄປ
ຕ່າງປະເທດ

√

√

ທົບທວນຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ການ
ຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມອງ
ການວິເຄາະ ແລະ ວິໄຈສະຖິຕິການຈົດທະບຽນ
ຄອບຄົວ

√

√

ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດວຽກງານຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມອງ ແລະໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜນຈາກ ຂະແຫນງການທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ

√

√

7.8 ເພີື່ມອັດຕາ
ການຈົດທະບຽນ
ການເກີດ ແລະ
ການເສຍຊີວິດ
ຜ່ານລະບົບການຈົດ
ທະບຽນ ແລະ
ສະຖິຕິພົນລະເມອງ

ປັບປຸງຄວາມຖກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ການປກ
ຄຸມຂອງລະບົບຂໍ້ມນສຸຂະພາບ

7.9 ຄວາມຄບໜ້າ
ໃນການສ້າງລະບົບ
ຂໍ້ມນສຸຂະພາບ



Ϯϰ

ການຂະຫຍາຍ DHIS2 ສ່ສຸກສາລາ: ຝຶກອົບຮົມ
ແລະ ສະຫນອງ IT
ກິດຈະກາສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງ DHIS2 ໃຫ້ບັນດາເມອງແລະແຂວງ
ເຊື່ອມສານຂໍ້ມນເພີື່ມເຕີມເຂົື້າໄປໃນ DHIS2
ຝຶກອົບຮົມການລົງຂໍ້ມນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ສຸກສາລາ
ການຝຶກອົບຮົມຄນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ສະຖິຕິ ແລະ
ພະນັກງານ ແມ່ ແລະ ເດັກ ເມອງ ແລະ ແຂວງ
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP
ເປາົ້ ໝາຍ 8: ການເຊື່ອມສານຂໍ້
ມນດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ
ຍຸດທະສາດ, ແຜນການແຫ່ງຊາດ,
ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ.
ຕົວຊີວ
ື້ ດ
ັ :
ຈານວນແຜນຂອງຂະແໜງການທີ
ຮວມເອົາຂມ
ໍ້ ນດ້ານປະຊາກອນ
ເຂົື້າ;
ຈານວນບຸກຄະລະກອນທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມໃນການເຊື່ອມ
ສານການພັດທະນາດ້ານ
ປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ
ການຜະລິດອຸປະກອນ
ື້ ງຕົນ
ື້ ແລະ ຄາດໝາຍ:
ຂໍ້ມນເບອ
ຈານວນແຜນຂອງຂະແໜງການທີ
ລວມເອົາຂໍ້ມນດ້ານປະຊາກອນ
ເຂົື້າ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 0(2018)
ຄາດໝາຍ: 5 (2030)
ຈານວນບຸກຄະລະກອນທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມໃນການເຊື່ອມ
ການພັດທະນາດ້ານປະຊາກອນ
ເຂົື້າໃນແຜນ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 0(2018)
ຄາດໝາຍ: 100 (2030)
ເຄື່ອງມໃນການເຊື່ອມສານ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 0(2018)

8.2 ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານວາງແຜນ ໃນການນາໃຊ້ຂໍ້
ມນດ້ານປະຊາກອນເພື່ອການວາງແຜນ
ເຊິື່ງປະກອບມີການນາໃຊ້ການຄາດຄະ
ເນປະຊາກອນ

8.1 ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນການນາ
ໃຊ້ຂມນດ້ານປະຊາກອນ ໃນແຜນຂອງ
ຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ແຫ່ງຊາດ(ການົດສິື່ງທ້າທາຍ)

ຈຸດປະສົງຂອງ NPDP16

ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ, ລວມທັງ

ພະນັກງານວາງແຜນໃນບັນດາແຂວງ
ແລະ ເມອງທີື່ຖກຄັດເລອກໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມໃນການເຊື່ອມສານວຽກ
ງານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ເຂົື້າໃນການວາງແຜນ
ນັກວາງແຜນຂອງຂະແໜງການທີື່ເຄີຍ
ເຂົື້າຮ່ວມຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມຜ່ານມາ
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຄນ
ສາຍພົວພັນວຽກງານປະຊາກອນແລະ
ການພັດທະນາໄດ້ເຊື່ອມເຂົື້າໃນຫັກສດ
ການຮຽນຂັື້ນມະຫາວິທະຍາໄລ
ໂຄງການແລກປູ່ຽນ ເພື່ອສົົ່ງເສີມການ
ຮ່ວມມລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງຝູ່າຍ

ສາເລັດການທົບທວນແຜນ ແລະຍຸດ
ທະສາດຂອງຂະແຫນງການ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ຜົນໄດ້ຮັບ
ດາເນີນການທົບທວນແຜນ NSEDP
ທີ 8 ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດ
ລາຍງານ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ



Ϯϱ

ເຕີ ແລະ ອື່ນໆ ຕໍ່ກັບບັນຫາປະຊາກອນ
ແລະ ການພັດທະນາ

ສະຫຸບຫຍໍ້ນະໂຍບາຍ, ແຜ່ນພັບ, ໂປສ

ການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຢາຍບົດ

8.3 ພະນັກງານມີຄວາມຕື່ນຕົວຫາຍ
ຂຶື້ນໃນນາເອົາຂໍ້ມນດ້ານປະຊາກອນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົື້າໃນການວາງແຜນທຸກຮບ
ແບບ
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ກິດຈະກາຫກ
ັ
ທົບທວນກອບໜ້າວຽກTOR /
ປະເມີນແຜນການຂອງ
ຂະແຫນງການ ແລະ ກະກຽມ
ແຜນແຫ່ງຊາດ ແລະ ການົດ
ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ

ພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດ, ລວມທັງການກະກຽມຄ່
ມການນາໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມ
ປະສານ
ກະກຽມຂໍ້ແນະນາ ແລະ ຄ່ມໃນ
ການເຊື່ອມວຽກງານປະຊາກອນ
ແລະ ການພັດທະນາເຂົົື້າໃນການ
ວາງແຜນຂັື້ນສນກາງ, ແຂວງ
ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ (ເມອງ)

ກະກຽມຍຸດທະສາດເພື່ອປກຈິດ
ສານຶກຕໍ່ການເຊື່ອມໂຍງວຽກງານ
ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ.
ພະນັກງານພາກລັດ ແລະ ບຸກຄົນ
ທົົ່ວໄປນາໃຊ້ຂໍ້ມນປະຊາກອນ
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ັ

ກົມແຜນການ/ອົງການ

ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງ
ທຶນສາລັບປະຊາກອນ
(UNFPA)

ກົມແຜນການ/ອົງການ

ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງ
ທຶນສາລັບປະຊາກອນ
(UNFPA)

ກົມແຜນການ/ອົງການ

ສະຫະປະຊາຊາດ
ກອງທນສາລັບ
ປະຊາກອນ (UNFPA)
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP
ຄາດໝາຍ: 25 (2030)

ເປາົ້ ໝາຍ 9: ບັນລຸຄວາມສະເໝີ
ພາບຍິງ-ຊາຍໃນຂົງເຂດ ສັງຄົມ,
ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມອງ ແລະ
ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ
ື້ ດ
ັ :
ຕົວຊີວ
ດັດຊະນີຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບຍິງ
ຊາຍ (GII)
ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ
ຊາຍ (GDI)
ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງຕໍ່ຜ້ຊາຍ
ໃນຕາແໜ່ງການຕັດສິນບັນສາ
ຄັນ;
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງທີື່ໄດ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍແລະ / ຫ
ທາງເພດຈາກຄ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງ
ຕົນເອງໃນ 12 ເດອນຜ່ານມາ.
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງທີື່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍແລະ /
ຫທາງເພດໂດຍບໍ່ແມ່ນຄ່ຮ່ວມ
ຊີວິດຂອງຕົນເອງໃນ 12 ເດອນ
ຜ່ານມາ.
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງທີື່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນໄວ
ເດັກ.
ໍ້ ນເບອ
ື້ ງຕົນ
ື້ :
ຄາດໝາຍ ແລະ ຂມ
GII
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 0.468 (2015)
ຄາດໝາຍ: 0.350 (2030)
GDI
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ : 0.924 (2015)
ຄາດໝາຍ: 0.995 (2030)

ຈຸດປະສົງຂອງ NPDP16

9.1 ສາເລັດຮ່າງກົດໝາຍຄວາມສະເໝີ
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ອະນຸມັດໂດຍສະພາ
ແຫ່ງຊາດ

9.2 ຊຸກຍ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ປະຕິບັດແຜນດາເນີນງານແຫ່ງຊາດ
ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ເດັກ (2014-2020)
ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຄວາມສະເໝີ
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດາເນີນງານ.

9.3 ອັດຕາແມ່ຍິງໃນຕາແໜ່ງນາພາຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາໃນທຸກ
ຂັື້ນເພີື່ມຂຶື້ນ





ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ
- ຊາຍ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດ
ທະສາດໃນການສ້າງກົດໝາຍ, ລວມ
ທັງການນາໃຊ້ການຊ່ວຍເຫອດ້ານວິຊາ
ການທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ກະກຽມຮ່າງ
ກົດໝາຍ

ໄດ້ມີການທົບທວນ, ປະເມີນ ແລະ
ປັບປຸງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດາເນີນງານ
ແຫ່ງຊາດເພື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັື້ນ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ
ເດັກ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແຫ່ງ
ຊາດເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ
ແລະ ແຜນດາເນີນງານແຫ່ງຊາດໄດ້ມີ
ການທົບທວນ, ປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງ
ຕາມຄວາມຈາເປັນ
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກສະພາທີເື່ ປັນ
ເພດຍິງເພີື່ມຂຶື້ນ

Ϯϲ

ກິດຈະກາຫກ
ັ

ດາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັື້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍກົດໝາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ສບຕໍ່ປຶກສາຫາລກັບຄ່ຮ່ວມງານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ
ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫອທາງ
ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການເພື່ອ
ສະຫນັບສະຫນນການສ້າງຮ່າງ
ກົດຫມາຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ ຊາຍ
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຄວາມ
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ
ກະກຽມກອບວຽກ ແລະ ພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ຈັດວິທີການໃນ
ການທົບທວນການປະຕິບັດ
ແຜນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ
ເພື່ອຕ້ານແລະສະກັດກັື້ນການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ
ເດັກນ້ອຍ
ດາເນີນການທົບທວນ

ຝຶກອົບຮົມການເປັນຜ້ນາ, ເຊື່ອມ
ທັດສະນະບົດບາດຍິງຊາຍເຂົື້າໃນ
ແຕ່ລະຂະ ແໜງການ ແລະ
ທ້ອງຖິື່ນ ການສ້າງຄວາມຂີດ
ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
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ສນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບດ
ັ

ສນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ເດັກ

ລາວ/ ຄະນະກາມາທິ

ສນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ

ການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ເດັກ

ລາວ/ ຄະນະກາມາທິ

√

√

√

ລາວ/ ຄະນະກາມາທິ

ການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່ເດັກ/ກະຊວງພາຍໃນ
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ເປາົ້ ໝາຍຂອງ NPDP
ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ
ຖກທາຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ່ຮ່ວມ
ຊີວິດ ໃນ 12 ເດອນຜ່ານມາ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 4% (2015)
ຄາດໝາຍ: 2% (2030)
ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ
ຖກທາຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ່ຮ່ວມຊີວິດ
ໃນ 12 ເດອນຜ່ານມາ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 6,4% (2014)
ຄາດໝາຍ:43% (2030)
ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ
ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ
ໂດຍບໍ່ແມ່ນຄ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ
ໃນ 12 ເດອນຜ່ານມາ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 1% (2014)
ຄາດໝາຍ:0.5% (2030)
ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ
ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ຫ
ທາຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບໍ່ແມ່ນຄ່
ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງຊີວິດ
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 9.7% (2014)
ຄາດໝາຍ:6% (2030)
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນໄວ
ເດັກ.
ຂໍ້ມນເບື້ອງຕົື້ນ: 10.3% (2015)
ເປົ້າໝາຍ: <5% (2030)

ຈຸດປະສົງຂອງ NPDP16





ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ
ຈານວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງ
ໃນຕາແໜ່ງການນາພາ-ຄຸ້ມຄອງໃນຂັື້ນ
ສນກາງເພີື່ມຂຶື້ນ
ຈານວນແມ່ຍິງໃນຕາແໜ່ງນາພາ-ຄຸ້ມ
ຄອງໃນຂັື້ນນະຄອນຫວງ ແລະ ແຂວງ
ເພີື່ມຂຶື້ນ
ຈານວນແມ່ຍິງໃນຕາແໜ່ງນາພາ-ຄຸ້ມ
ຄອງໃນຂັື້ນເມອງເພີື່ມຂຶື້ນ
ອັດຕາສ່ວນຂອງຜ້ຕັດສິນບັນຫາ ໃນ
ລະດັບບ້ານທີື່ແມ່ຍິງເພີື່ມຂຶື້ນ
ພະນັກງານລັດຖະກອນທັງໝົດຈານວນ
ເຄິື່ງໜຶື່ງເປັນແມ່ຍິງ
ຈານວນແມ່ຍິງທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກ
ງານສາມດີຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ
ແຜນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພີື່ມຂຶື້ນ
ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນມີແຜນ
ປະຕິບັດງານໃນການສົົ່ງເສີມການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງຕາແໜ່ງຜ້ນາ
ຈານວນແມ່ຍິງທີື່ເຂົື້າເປັນລັດຖະກອນ
ໃໝ່ ແລະ ເປັນສະມາຊິກພັກເພີື່ມຂຶື້ນ

Ϯϳ

ກິດຈະກາຫກ
ັ
ທີື່ມີທ່າແຮງໃນການເປັນຜຸ້ນາ ໃນ
ການຕັດສິນບັນຫາຢູ່ທຸກໆຂັື້ນ
ພັດທະນາອຸປະກອນການສຶກສາ
ເພື່ອສົົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດການ
ເປັນຜ້ນາຂອງແມ່ຍິງໃນບັນດາ
ຜ້ນາຊຸມຊົນ ແລະ ຂະແໜງການ
ຕ່າງ
ກະກຽມແຜນປະຕິບັດຕົວແບບໃຫ້
ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາເພຶື່ອໃຫ້
ເຂົາເຈົື້າປະຕິບັດຕາມ
ຄົື້ນຄວ້າສ້າງມາດຕະການພິເສດ
ຊົົ່ວຄາວ ເພື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງໃນຂັື້ນ
ບ້ານໄດ້ເຂົື້າເຖິງຕາແໜ່ງນາພາຄຸ້ມຄອງ
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ຈຸດປະສົງຂອງ NPDP16
9.4 ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງມີສະພາບ
ແວດລ້ອມໃນການວຽກ ແລະ
ໂຮງຮຽນ ທີື່ປອດໄພປາສະຈາກການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ

9.5 ແມ່ຍິງດາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເປັນ
ເຈົື້າຂອງທຸລະກິດຫາຍຂຶື້ນ





ດາເນີນການສາຫວດກ່ຽວກັບ
ປະສົບການຂອງແມ່ຍິງໃນການ
ຖກລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນສະຖາ
ບັນ ການສຶກສາ ແລະ ສະຖານທີື່
ເຮັດວຽກ.
ສ້າງຮ່າງຂໍ້ແນະນາໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ
ການສຶກສາ ແລະ ຜ້ຖກເຄາະຮ້າຍ
ຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ

ກິດຈະກາຫກ
ັ

ສະຖາບັນການສຶກສາມີຄວາມເຂົື້າໃຈ
ຫາຍຂຶື້ນຕໍ່ກັບບັນຫາການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດ
ກະກຽມຂໍ້ແນະນາໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສຶກ
ສາ ກ່ຽວກັບຂັື້ນຕອນ ແລະ ມາດ
ຕະການ ເພື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຫຸດຜ່ອນ
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ

ສ້າງແຜນງານການຝຶກອົບຮົມການ
ດາເນີນທຸລະກິດ ເພື່ອສ້າງໃຫ້
ແມ່ຍິງ ເປັນເຈົື້າຂອງທຸລະກິດຂອງ
ຕົນເອງ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ
ແໜງການ

ເພີື່ມຄວາມຮ້ ແລະ ທັກສະໃຫ້ແມ່ຍິງ
ກ່ຽວກັບວິທີນາໃຊ້ຄວາມຮ້ເຂົື້າໃນການ
ຜະລິດ ແລະ ດາເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ
ເອງ
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ພາກສ່ວນຈັດຕັງື້ ປະ
ຕິບດ
ັ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ/ ຄະນະ

ກາມາທິການເພື່ອຄວາມ
ກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ

ແລະ ແມ່- ເດັກ/ກະຊວງ

ແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ/ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ

ສນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ
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