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ຄ ານ າ 
ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຢ ູ່ນະຄອນ ໄຄໂຣ, ປະເທດອີຢິບໃນປີ 1994  ໄດ້

ຮັບຮອງເອົາແຜນດ າເນີນງານທີື່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດໃນທົົ່ວໂລກສ້າງນະໂຍບາຍດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຂອງຕົນທີື່ສອດຄ່ອງກັບແຜນດ າເນີນງານລວມຂອງກອງປະຊຸມ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທ າທາງສັງຄົມ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກລົງເທ ື່ອ
ລະກ້າວ. ລາຍງານການເມ ອງຂອງຄະນະບ ລິຫານງານສ ນກາງພັກຕ ໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັື້ງທີ VI ຂອງພັກປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ ໃນປ ີ1996 ໄດ້ກ ານົດໄວ້ວ່າ: ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຢູ່າງຕັື້ງໜ້າ, ເຮັດໃຫ້ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງ
ພົນລະເມ ອງສອດຄ່ອງກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ຍົກລະດັບຄວາມຮ ້ ແລະ ພະລານາໄມ ຂອງ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ກ ໍ່ສ້າງກ າລັງແຮງງານວິຊາຊີບ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ອັນຮີບດ່ວນໃນສະເພາະໜ້າຂອງການພັດທະນາປະເທດ, ແກ້ໄຂບັນຫາຫຍ ໍ້ທ ໍ້ຕ່າງໆທາງສັງຄົມໄປຄຽງຄ ່ກັບການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທ າເທ ື່ອລະກ້າວ. 

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ສະບັບປັບປຸງແມ່ນໄດ້ເນັື້ນໃສ່ 
ບັນຫາທີື່ຍັງຄົງຄ້າງ ຈາກນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006 ແລະ ສ ບຕ ໍ່ແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ 
ບັນດາເຜົົ່າໃຫ້ດີຂຶື້ື້ນ, ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກລົງເທ ື່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ການເພີື່ມຂຶື້ນ ແລະ ການແຈກຢາຍປະຊາ 
ກອນຢູ່າງເໝາະສົມ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທ າທາງສັງຄົມ, ປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຮີດຄອງປະເພນີອັນ
ດີງາມຂອງຊາດ ໂດຍຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມຍອດ ແລະ ການຕາຍລົງເທ ື່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໄດ້ຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີື່ເທົົ່າທຽມ
ກັນ, ເອົາໃຈໃສ່ເບິື່ງແຍງຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ຜ ້ດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ, ຫ ຸດຜ່ອນການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່
ຕົວເມ ອງ, ການໄປອອກແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດແບບຜິດກົດໝາຍ, ສະກັດກັື້ນການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກເອດສ໌, 
ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາໄປສົມຄ ່ກັບການປ ກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ.  

ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍມີການເຄ ື່ອນໄຫວຢູ່າງມີປະສິດທິຜົນສ ງ ຈຶື່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງຂະແໜງການ ແລະ 
ທ້ອງຖິື່ນ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ, ນັກຮຽນຮ ້ປັນຍາຊົນ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າຈົົ່ງພ້ອມກັນຕັື້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ຫັນນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວໃຫ້ກາຍເປັນຂອງຂະແໜງການ, 
ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ໝ ນໃຊ້ເຂົື້າໃນຊີວິດຕົວຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່ານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 
ໄດ້ມີການປັບປຸງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ຖ້າທຽບກັບນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006, ແຕ່ທັງສາມນະໂຍບາຍ ກ ມີການຕ ໍ່
ເນ ື່ອງກັນຕ ໍ່ກັບບັນຫາຫ ັກຂອງປະຊາກອນ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍທີື່ຜ່ານມາ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານ
ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫ າຍຂະແໜງການ; ເຖິງແມ່ນວ່າມີ
ບາງເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງແມ່ນເປັນອັນສະເພາະຂອງນະໂຍບາຍກ ຕາມ ທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ສະ ທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງແຜນງານຂອງບັນດາຂະແໜງການທີື່ກວມເອົາຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງປະຊາກອນ. 

ເນ ື່ອງຈາກວ່າການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດການະໂຍບາຍທີື່ຜ່ານມາຍັງມີຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ, ດັົ່ງນັື້ນ 
ຈຶື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີື່ຄົບຊຸດ. ເນ ື່ອງຈາກວ່ານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາ 
ກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ເປັນນະໂຍບາຍທີື່ມີການປິິ່ນອ້ອມຫ າຍຂະແໜງການ ແລະ ໂດຍພ ື້ນ 
ຖານແລ້ວ ແມ່ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງກະຊວງສະເພາະໃດໜຶື່ງ ໂດຍການນ າໃຊ້ກົນໄກທີື່ມີຢ ູ່ ແລະ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງ
ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານ ຫ   ສະຖາບັນໃດໜຶື່ງຂຶື້ນມາຕ ື່ມອີກ ນອກຈາກ "ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ
ປະຊາກອນ". ເພ ື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າທີບ ໍ່ນອນຢ ູ່ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ບັນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈະ
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ຕ້ອງໄດນ້ າເອົານະໂຍບາຍນີື້ເຊ ື່ອມເຂົື້ື້າແຜນປະຈ າປີ ຫ   ແຜນໄລຍະກາງຂອງຂະແໜງການຕົນ ແລະ ຂຶື້ນງົບປະມານ
ເພ ື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານດັົ່ງກ່າວ.  

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈໂດຍສະເພາະມາຍັງຄະນະວິຊາການທີື່ມາຈາກ
ບັນດາຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ທີື່ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມ , ປະກອບຂ ໍ້ມ ນເຂົື້າໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍ, ເຂົື້າຮ່ວມ
ປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຫ າຍຄັື້ງ ເພ ື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເນ ື້ອໃນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ 
ແລະ ການພັດທະນາ 2019-2030. ພິເສດແມ່ນຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງກົມແຜນການກ ຄ ກອງເລຂາ ທີື່ໄດ້
ນ າພາຂະບວນການຮ່າງນະໂຍບາຍ ແລະ ສຸ່ມໃສ່ທຸກເຫ ື່ອແຮງ ແລະ ສະຕິປັນຍາເຂົື້າໃນການຮ່າງນະໂຍບາຍນີື້ໃຫ້
ປະສົບຜົນສ າເລັດ.  

ຕາງໜ້າໃຫ້ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຂ້າພະເຈົື້າຂ ສະແດງຄວາມຮ ້ບຸນຄຸນມາຍັງ ອົງການສະຫະ 
ປະຊາຊາດກອງທຶນສ າລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ທີື່ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຂະບວນການສ້າງຮ່າງນະໂຍບາຍ
ແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 2019-2030 ລວມທັງການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານທຶນຮອນ ແລະ 
ທາງດ້ານວິຊາການ.  

                      
 

ຮອງນາຍົກລດັຖະມົນຕີ 
ລັດຖະມນົຕີ 
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ສາລະບານ 
 

ຄ ານ າ
ຄ າຫຍ ໍ້
ບົດສັງລວມຫຍ ໍ້
ພາກທີ I: ຄວາມເປັນມາ

1.1 ນະໂຍບາຍປະຊາກອນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອຫຍັງ
1.2 ນະໂຍບາຍປະຊາກອນໃນໄລຍະຜ່ານມາຢ ູ່ ສປປ ລາວ
1.3 ຂະບວນການໃນການສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030

2. ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄມົ
2.1 ທ່າອ່ຽງຂອງການເຕິບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ
2.2 ການພັດທະນາສັງຄົມ
2.3 ຜົນກະທົບຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕ ໍ່ກັບປະຊາກອນ

3. ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ
3.1 ອົງປະກອບຫ ັກຂອງປະຊາກອນ
3.2 ປະຊາກອນໃນປະຈຸບັນ
3.3 ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ
3.4 ການແຈກຢາຍດ້ານອາຍຸຂອງປະຊາກອນ
3.5 ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນ
3.6 ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ
3.7 ທ່າອ່ຽງປະຊາກອນໃນອະນາຄົດ: ການຄາດຄະເນຮອດປີ 2045

3.8 ສັງລວມ: ຜົນກະທົບຂອງສະພາບປະຊາກອນ ຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາ

ພາກທີ II: ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030

1. ວິໄສທັດ ແລະ ຫ ັກການພ ື້ນຖານຂອງນະໂຍບາຍ
1.1 ວິໄສທັດ
1.2 ຫ ັກການພ ື້ນຖານ

2. ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ
2.1 ເປ ົ້າໝາຍ 1:  ສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນກຸ່ມຄົນທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ

2.2 ເປ ົ້າໝາຍ 2: ເລັົ່ງການຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 1 ປີລົງມາ, 

ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີ ລົງມາໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຄົນຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ.

2.3 ເປ ົ້າໝາຍ 3: ໃຊ້ກາລະໂອກາດ “ທາງດ້ານປະຊາກອນ” ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະ 

ກິດ-ສັງຄົມສ ງສຸດ ສ າລັບທຸກກຸ່ມຄົນ ແລະ ຂົງເຂດຢູ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເປັນທ າ.
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2.4 ເປ ົ້າໝາຍ 4: ສົົ່ງເສີມໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດທີື່ດີ ສ າລັບຊາວໜຸ່ມ-

ເຍົາວະຊົນ ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງລວມທັງເຍົາວະຊົນຍິງ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີື່ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ
2.5 ເປ ົ້າໝາຍ 5: ເພີື່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດສ ່ຕົວເມ ອງ ແລະ ການ

ເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດພ້ອມທັງຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໃຫ້ໜ້ອຍ
ລົງ
2.6 ເປ ົ້າໝາຍ 6: ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກັບບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັບ

ສະໜ ນປະຊາກອນອາຍຸສ ງ
2.7 ເປ ົ້າໝາຍ 7: ປັບປຸງລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມ
ມາດຕະຖານ
2.8 ເປ ົ້າໝາຍ 8: ການເຊ ື່ອມສານຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການແຫງ່ຊາດ, 

ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ 
2.9 ເປ ົ້າໝາຍ 9: ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໃນຂົງເຂດສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມ ອງ ແລະ 

ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ
ພາກທີ III: ການບ ລິຫານຂອງສະຖາບັນໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ

ຍຸດທະສາດການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ພາກທີ IV: ຕາຕະລາງ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ

ກອບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (NPDP)
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ຄ ານ າ 
ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຢ ູ່ນະຄອນ ໄຄໂຣ, ປະເທດອີຢິບໃນປີ 1994  ໄດ້

ຮັບຮອງເອົາແຜນດ າເນີນງານທີື່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດໃນທົົ່ວໂລກສ້າງນະໂຍບາຍດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຂອງຕົນທີື່ສອດຄ່ອງກັບແຜນດ າເນີນງານລວມຂອງກອງປະຊຸມ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທ າທາງສັງຄົມ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກລົງເທ ື່ອ
ລະກ້າວ. ລາຍງານການເມ ອງຂອງຄະນະບ ລິຫານງານສ ນກາງພັກຕ ໍ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັື້ງທີ VI ຂອງພັກປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ ໃນປ ີ1996 ໄດ້ກ ານົດໄວ້ວ່າ: ປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຢູ່າງຕັື້ງໜ້າ, ເຮັດໃຫ້ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງ
ພົນລະເມ ອງສອດຄ່ອງກັບລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ຍົກລະດັບຄວາມຮ ້ ແລະ ພະລານາໄມ ຂອງ
ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ, ກ ໍ່ສ້າງກ າລັງແຮງງານວິຊາຊີບ ແລະ ບຸກຄະລາກອນໃຫ້ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ
ອັນຮີບດ່ວນໃນສະເພາະໜ້າຂອງການພັດທະນາປະເທດ, ແກ້ໄຂບັນຫາຫຍ ໍ້ທ ໍ້ຕ່າງໆທາງສັງຄົມໄປຄຽງຄ ່ກັບການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສີວິໄລ ແລະ ຍຸຕິທ າເທ ື່ອລະກ້າວ. 

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ສະບັບປັບປຸງແມ່ນໄດ້ເນັື້ນໃສ່ 
ບັນຫາທີື່ຍັງຄົງຄ້າງ ຈາກນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006 ແລະ ສ ບຕ ໍ່ແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ 
ບັນດາເຜົົ່າໃຫ້ດີຂຶື້ື້ນ, ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກລົງເທ ື່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ການເພີື່ມຂຶື້ນ ແລະ ການແຈກຢາຍປະຊາ 
ກອນຢູ່າງເໝາະສົມ, ຮັບປະກັນຄວາມຍຸຕິທ າທາງສັງຄົມ, ປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຮີດຄອງປະເພນີອັນ
ດີງາມຂອງຊາດ ໂດຍຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມຍອດ ແລະ ການຕາຍລົງເທ ື່ອລະກ້າວ, ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກໄດ້ຮັບການສຶກສາ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າໄດ້ຮັບການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ທີື່ເທົົ່າທຽມ
ກັນ, ເອົາໃຈໃສ່ເບິື່ງແຍງຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ຜ ້ດ້ອຍໂອກາດໃນສັງຄົມ, ຫ ຸດຜ່ອນການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່
ຕົວເມ ອງ, ການໄປອອກແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດແບບຜິດກົດໝາຍ, ສະກັດກັື້ນການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກເອດສ໌, 
ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາໄປສົມຄ ່ກັບການປ ກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ.  

ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍມີການເຄ ື່ອນໄຫວຢູ່າງມີປະສິດທິຜົນສ ງ ຈຶື່ງຮຽກຮ້ອງມາຍັງຂະແໜງການ ແລະ 
ທ້ອງຖິື່ນ, ທະຫານ, ຕ າຫ ວດ, ນັກຮຽນຮ ້ປັນຍາຊົນ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າຈົົ່ງພ້ອມກັນຕັື້ງໜ້າປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ຫັນນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວໃຫ້ກາຍເປັນຂອງຂະແໜງການ, 
ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ໝ ນໃຊ້ເຂົື້າໃນຊີວິດຕົວຈິງ. ເຖິງແມ່ນວ່ານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 
ໄດ້ມີການປັບປຸງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ຖ້າທຽບກັບນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006, ແຕ່ທັງສາມນະໂຍບາຍ ກ ມີການຕ ໍ່
ເນ ື່ອງກັນຕ ໍ່ກັບບັນຫາຫ ັກຂອງປະຊາກອນ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍທີື່ຜ່ານມາ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານ
ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ແມ່ນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫ າຍຂະແໜງການ; ເຖິງແມ່ນວ່າມີ
ບາງເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງແມ່ນເປັນອັນສະເພາະຂອງນະໂຍບາຍກ ຕາມ ທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ສະ ທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງແຜນງານຂອງບັນດາຂະແໜງການທີື່ກວມເອົາຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງປະຊາກອນ. 

ເນ ື່ອງຈາກວ່າການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດການະໂຍບາຍທີື່ຜ່ານມາຍັງມີຂ ໍ້ຄົງຄ້າງ, ດັົ່ງນັື້ນ 
ຈຶື່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີື່ຄົບຊຸດ. ເນ ື່ອງຈາກວ່ານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາ 
ກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ເປັນນະໂຍບາຍທີື່ມີການປິິ່ນອ້ອມຫ າຍຂະແໜງການ ແລະ ໂດຍພ ື້ນ 
ຖານແລ້ວ ແມ່ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງກະຊວງສະເພາະໃດໜຶື່ງ ໂດຍການນ າໃຊ້ກົນໄກທີື່ມີຢ ູ່ ແລະ ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງ
ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານ ຫ   ສະຖາບັນໃດໜຶື່ງຂຶື້ນມາຕ ື່ມອີກ ນອກຈາກ "ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ
ປະຊາກອນ". ເພ ື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າທີບ ໍ່ນອນຢ ູ່ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ບັນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈະ
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ຄ າຫຍ ໍ້
ADB ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 
AEC ປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ 
ASEAN ປະຊາຄົມບັນດາປະເທດອາຊຽນ 
ANC ການກວດກ່ອນການເກີດ (ການຝາກທ້ອງ) 
ASRH ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ການຈະເລີນພັນໃນຊາວໜຸ່ມ 
BCC ການສ ື່ສານການປູ່ຽນແປງພຶດຕິກ າ 
CSE ເພດສຶກສາ  
DOP ກົມແຜນການ 
CBD ການແຈກຢາຍພ ື້ນຖານຊຸມຊົນ 
CPR ອັດຕາການນ າໃຊ້ວີທີການຄຸມກ າເນີດ 
EENC ການດ ແລທີື່ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທ າອິດ 
EmOC ວຽກງານການດ ແລສຸກເສີນໃນເວລາເກີດລ ກ 
FP ການວາງແຜນຄອບຄົວ 
GDI ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ 
GDP ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ. 
GII ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ 
GNI ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕ ໍ່ຫົວຄົນ 
HC ສຸກສາລາ 
HDI ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ 
IEC ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ, ການສຶກສາ ແລະ ການສ ື່ສານ 
ICPD ກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 
NIER ສະຖາບັນຄົື້ນຄ້ວາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ  
IMR ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເກີດໃໝ່ 
IOM ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນເພ ື່ອການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຖານ 
IPL ເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກສາກົນ 
IUD ຮວ່ງອະນາໄມ 
ILO ອົງການແຮງງານສາກົນ 
LARC ການນ າໃຊ້ວິທີຄຸມກ າເນີດໄລຍະຍາວແບບຊົົ່ວຄາວ 
LSIS ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ 
LFTU ສະຫະພັນກ າມະບານລາວ 
LSB ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
LDC ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 
LWU ສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
LYU ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິບັດລາວ 
LNCCI ສະພາການຄ້າ 
LU ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
MPI ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 
MCPR ວິທີການຄຸມກ າເນີດແບບທັນສະໄໝ 
MOPS ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 
MDGs ເປ ົ້າຫມາຍການພັດທະນາສະຫັດສະຫວັດ 
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MMR ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ 
MOH ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
MLSW ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ  
MSM ຊາຍຮ່ວມເພດກັບຊາຍ 
MOES ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
MOHA ກະຊວງພາຍໃນ 
NCD ພະຍາດບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ 
NCAWMC ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 
NPL ເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ 
NQF ກອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 
NTC ຄະນະກ າມະການຝຶກອົບຮົມແຫ່ງຊາດ 
NEET ຫວ່າງງານ, ບ ໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ ຫລ  ຝຶກອົບຮົມ 
NSEDP ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ  
NGO ອົງການຈັດຕັື້ງບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ  
PES ການບ ລິການຈັດຫາງານຂອງລັດ 
PNC ການດ ແລຫ ັງການເກີດ 
POA ແຜນປະຕິບັດງານ 
PPCC ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ 
PPP ກ າລັງຊ ື້ທີື່ເທົົ່າທຽມກັນ 
RH ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ 
SCC ລາຍການກວດການເກີດປອດໄພ 
SDGs ເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ  
SRH ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ຈະເລີນພັນ 
STI ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທາງເພດສ າພັນ 
TFR ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ 
TVET ອາຊີວະສຶກສາ 
UNFPA ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ າລັບປະຊາກອນ 
UNDESA ອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
UNODC ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການຕ້ານຢາເສດຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກ າ 
VHW ອາສາສະໝັກຮັກສາສຸຂະພາບຂັື້ນບ້ານ 
VMU ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັື້ນບ້ານ 
WB ທະນາຄານໂລກ 
WHO ອົງການອະນາໄມໂລກ 
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MMR ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ 
MOH ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
MLSW ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ  
MSM ຊາຍຮ່ວມເພດກັບຊາຍ 
MOES ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 
MOHA ກະຊວງພາຍໃນ 
NCD ພະຍາດບ ໍ່ຕິດຕ ໍ່ 
NCAWMC ຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 
NPL ເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ 
NQF ກອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ 
NTC ຄະນະກ າມະການຝຶກອົບຮົມແຫ່ງຊາດ 
NEET ຫວ່າງງານ, ບ ໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ ຫລ  ຝຶກອົບຮົມ 
NSEDP ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ  
NGO ອົງການຈັດຕັື້ງບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ  
PES ການບ ລິການຈັດຫາງານຂອງລັດ 
PNC ການດ ແລຫ ັງການເກີດ 
POA ແຜນປະຕິບັດງານ 
PPCC ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ 
PPP ກ າລັງຊ ື້ທີື່ເທົົ່າທຽມກັນ 
RH ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ 
SCC ລາຍການກວດການເກີດປອດໄພ 
SDGs ເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ  
SRH ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ຈະເລີນພັນ 
STI ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທາງເພດສ າພັນ 
TFR ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ 
TVET ອາຊີວະສຶກສາ 
UNFPA ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ າລັບປະຊາກອນ 
UNDESA ອົງການສະຫະປະຊາຊາດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
UNODC ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ອການຕ້ານຢາເສດຕິດ ແລະ ອາຊະຍາກ າ 
VHW ອາສາສະໝັກຮັກສາສຸຂະພາບຂັື້ນບ້ານ 
VMU ໜ່ວຍໄກ່ເກ່ຍຂັື້ນບ້ານ 
WB ທະນາຄານໂລກ 
WHO ອົງການອະນາໄມໂລກ 

 

 

 

 

ລາຍຊ ື່ຮ ບສະແດງ 
ຮ ບສະແດງ 1: ລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕ ໍ່ຫົວຄົນຢ ູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປີ 2016 

ຮ ບສະແດງ 2 ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ຕ ໍ່ຫົວຄົນ ຢ ູ່ປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້,ປີ 2000-
2015 

ຮ ບສະແດງ 3: ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ແລະ ປະຊາກອນເຮັດວຽກທີື່ຢ ູ່ກອງ IPL, ປີ 2016, ສ າລັບບາງ
ປະເທດ ຢ ູ່ອາຊຕີາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ຮ ບສະແດງ 4 ອັດຕາສ່ວນຂອງ GDP ແລະ ກ າລັງແຮງງານແບ່ງຕາມຂະແໜງການທາງເສດຖະກິດ, ປີ 2015

ຮ ບສະແດງ 5 ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ, ປີ 1990-2015, ບັນດາປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 
ຮ ບສະແດງ 6 ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນໄລຍະຍາວຢ ູ່ ສປປ ລາວ ປີ 1950-2015

ຮ ບສະແດງ 7 ອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ເກີດຂອງບັນດາປະເທດຢ ູ່ອາຊີອາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ປີ 1950-2015 

ຮ ບສະແດງ 8: ອັດຕາການຕາຍຂອງເດກັອ່ອນ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ອາຊີຕາ 
ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 1950-2015 

ຮ ບສະແດງ 9 ອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ເກີດ ແບ່ງຕາມແຂວງສ າລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ຊ້າຍ ປີ 2015

ຮ ບສະແດງ10 ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍແບ່ງຕາມແຂວງ, ການສ າຫ ວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວ 
ປີ 2011-2012 

ຮ ບສະແດງ 11 ທ່າອ່ຽງຂອງອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ປີ 1990-2015 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
ຮ ບສະແດງ 12 ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ຢ ູ່ພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 2015 
ຮ ບສະແດງ 13 ທ່າອ່ຽງອັດຕາການຈະເລີນພັນຢ ູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 1950-2015 
ຮ ບສະແດງ 14: ອັດຕາການຈະເລີນພັນຂອງໝວດອາຍຸສ າລັບ ສປປ ລາວ ປີ 2011-2012 ແລະ 2015 
ຮ ບສະແດງ 15 ອັດຕາການຈະເລີນພັນຂອງໝວດອາຍຸ ຢ ູ່ບັນດາປະເທດໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ປີ 

2010-2015 
ຮ ບສະແດງ 16 ອັດຕາສ່ວນການເກີດທັງໝົດຂອງແມ່ທີື່ມີອາຍຸ15-19ປີ ຢ ູ່ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ຮ ບສະແດງ 17: ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ (TFR) ແບ່ງຕາມແຂວງ ປີ 2015-2020 
ຮ ບສະແດງ 18: ແຂວງທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າສ ງສຸດ ແລະ ຕ ໍ່າສຸດຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ ປີ 2015
ຮ ບສະແດງ 19 ແຂວງທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າສ ງສຸດ ແລະ ຕ ໍ່າສຸດຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ ປີ 2015 
ຮ ບສະແດງ 20 ທ່າອ່ຽງຂອງອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງ ປີ 1995-2015

ຮ ບສະແດງ 21 ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແບ່ງຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດ, ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາ
ໄສປີ 1995* 

ຮ ບສະແດງ 22 ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແບ່ງຕາມອາຍຸ ແລະ ເພດ, ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່
ອາໄສປີ 2015* 

ຮ ບສະແດງ 23 ການປູ່ຽນແປງຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນແບ່ງຕາມແຂວງ ປີ 2005-2015
ຮ ບສະແດງ 24: ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສຸດທິລະຫວ່າງແຂວງ ປີ 2005-2015

ຮ ບສະແດງ 25 ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດ-ຕົວເມ ອງ ປີ 1950-2015 ສປປ ລາວ
ຮ ບສະແດງ 26 ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດ-ຕົວເມ ອງແບ່ງຕາມແຂວງ ປີ 2015 
ຮ ບສະແດງ 27: ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ ປີ 2015-2045 ພາຍໃຕ້ 3 ສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບການຈະເລີນພັນ 
ຮ ບສະແດງ 28 ການເພີື່ມຂ ື້ນຂອງປະຊາກອນຕ ໍ່ປີພາຍໃຕ້ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນ ປີ 2015-2045 
ຮ ບສະແດງ 29 ປະຊາກອນອາຍຸ 0-14 ປີ, ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ປີ 2015-2045 
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ຮ ບສະແດງ 30 ປະຊາກອນອາຍຸ 15-64 ປີ, ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ປີ 2015-2045

ຮ ບສະແດງ 31: ປະຊາກອນອາຍຸ 65 ປີຂຶື້ນໄປ, ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ປີ 2015-2045 
ຮ ບສະແດງ 32 ອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງ ປີ 2015-2045 ສ າລັບ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນ 
ຮ ບສະແດງ 33 ການຄາດຄະເນລະດັບແຂວງ ປີ 2015-2045 (ກ ລະນີປານກາງ) 
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ບດົສັງລວມຫຍ ໍ້ 
ຄວາມເປນັມາ 
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ແມ່ນການທົບທວນນະໂຍບາຍປີ 

1999 ແລະ 2006. ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ໄດ້ເນັື້ນໃສ່ບັນຫາ
ທີື່ຍັງຄົງຄ້າງ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006 ຊຶື່ງລວມມີດັົ່ງຕ ໍ່ໄປ
ນີື້: 

 ນະໂຍບາຍ ປີ 2019-2030 ໄດ້ມີການວິເຄາະສະຖານະການ ໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະໃນການສ າຫ ວດພົນ 
ລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ລວມທັງການຄາດຄະເນພົນລະເມ ອງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ 
2015-2045. 

 ເລັົ່ງໃສ່ບັນຫາທີື່ກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຫ າຍກວ່າເກົົ່າ ຊຶື່ງຈະບ ໍ່ໄດ້ເນັື້ນໃສ່ 
ບັນຫາຍ່ອຍໆ ຊຶື່ງບັນຫາເຫ ົົ່ານີື້ແມ່ນໄດ້ມີການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ. 

 ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆແມ່ນມາຈາກແຜນງານຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການ 
ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ. 

 ຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນີື້ ບ ໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງເປ ົ້າໝາຍ, 
ຈຸດປະສົງ  ແລະ  ກິດຈະກ າ ເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ມັນຍັງໄດ້ລະບຸພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸ
ເປ ົ້າໝາຍ, ນອກນັື້ນຍັງເປັນຂອບວຽກເພ ື່ອຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ.   

 

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ໄດ້ປັບປຸງຫ າກຫ າຍວິທີການ ຢ ູ່ 
ໃນນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006 ເພ ື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນປະຈຸ
ບັນ. ລວມທັງການດຸ່ນດ່ຽງປະຊາກອນ  ເຊິື່ງເປັນການຍາກທີື່ຈະບັນລຸ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທີື່ວ່າ ການເຕີບໂຕຂອງ
ປະຊາກອນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ໃນປະຈຸບັນການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດແມ່ນໄວກວ່າການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ. ສະນັື້ນຈຶື່ງບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງມີການຕັື້ງຄາດໝາຍຕ ໍ່ການເຕີບໂຕຂອງ
ປະຊາກອນຢ ູ່ໃນລະດັບປະເທດ ເພ ື່ອໃຫ້ລາຍໄດ້ຕ ໍ່ຫົວຄົນເພີື່ມຂຶື້ນ.  

ເຖິງແມ່ນວ່ານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ໄດ້ມີການປັບປຸງຫ າຍ
ພ ສົມຄວນ ຖ້າທຽບກັບນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006, ແຕທ່ັງສາມນະໂຍບາຍ ກ ມີຄວາມຕ ໍ່ເນ ື່ອງກັນຕ ໍ່ກັບບັນຫາ
ຫ ັກຂອງປະຊາກອນ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍທີື່ຜ່ານມາ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດ
ທະນາ ປີ 2019-2030 ແມ່ນຖ ກພັດທະນາຂຶື້ນດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫ າຍຂະແໜງການ ເຊິື່ງແມ່ນການຜັນ
ຂະຫຍາຍແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີບາງເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງເປັນ
ອັນສະເພາະຂອງນະໂຍບາຍກ ຕາມ ທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆທີື່ກວມ
ເອົາຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງປະຊາກອນ.  

ປະຊາກອນໃນປະຈບຸນັ 
ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ໃນລະດັບຊາດ ຫ ຸດລົງປະມານ 1.5% ຕ ໍ່ປີໃນຊ່ວງປີ 2005-2015 ສົມ 

ທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນໜ້ານີື້ແມ່ນ 2.1%, ການຫ ຸດລົງຂອງການເຕີບໂຕແມ່ນຜົນເນ ື່ອງມາຈາກການຫ ຸດລົງຂອງການ 
ຈະເລີນພັນ ແລະ ການເສຍຊີວິດ ຂະບວນການນີື້ເອີື້ນວ່າ "ການຂ້າມຜ່ານຂອງປະຊາກອນ" ທ່າອ່ຽງເຫ ົົ່ານີື້ອາດ ຈະ
ສ ບຕ ໍ່ຫ ຸດລົງ ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນແມ່ນຈະຫ ຸດລົງຢ ູ່ປະມານ 1.1% ຕ ໍ່ປ ີ
ຈົນຮອດໄລຍະປີ 2035-2040. ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນແມ່ນມາຈາກອັດຕາຂອງປະຊາກອນແມ່ຍິງໃນ
ເກນອາຍຸຖ ພາເພີື່ມຂຶື້ນ, ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງປະຊາກອນ, ປະຊາກອນຈະເພີື່ມຂຶື້ນຈົນຮອດປີ 2045, ທ່າອ່ຽງ
ຂອງການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນ ຈະມີການຫ ຸດລົງຈາກປະຈຸບັນ 112 ພັນຄົນຕ ໍ່ປ ີ ມາເປັນ 70 ພັນຄົນຕ ໍ່ປ ີ ໃນ
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ຮ ບສະແດງ 30 ປະຊາກອນອາຍຸ 15-64 ປີ, ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ປີ 2015-2045

ຮ ບສະແດງ 31: ປະຊາກອນອາຍຸ 65 ປີຂຶື້ນໄປ, ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ປີ 2015-2045 
ຮ ບສະແດງ 32 ອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງ ປີ 2015-2045 ສ າລັບ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນ 
ຮ ບສະແດງ 33 ການຄາດຄະເນລະດັບແຂວງ ປີ 2015-2045 (ກ ລະນີປານກາງ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ບດົສັງລວມຫຍ ໍ້ 
ຄວາມເປນັມາ 
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ແມ່ນການທົບທວນນະໂຍບາຍປີ 

1999 ແລະ 2006. ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ໄດ້ເນັື້ນໃສ່ບັນຫາ
ທີື່ຍັງຄົງຄ້າງ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ຂອງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006 ຊຶື່ງລວມມີດັົ່ງຕ ໍ່ໄປ
ນີື້: 

 ນະໂຍບາຍ ປີ 2019-2030 ໄດ້ມີການວິເຄາະສະຖານະການ ໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະໃນການສ າຫ ວດພົນ 
ລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ລວມທັງການຄາດຄະເນພົນລະເມ ອງລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ 
2015-2045. 

 ເລັົ່ງໃສ່ບັນຫາທີື່ກ່ຽວພັນໂດຍກົງກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຫ າຍກວ່າເກົົ່າ ຊຶື່ງຈະບ ໍ່ໄດ້ເນັື້ນໃສ່ 
ບັນຫາຍ່ອຍໆ ຊຶື່ງບັນຫາເຫ ົົ່ານີື້ແມ່ນໄດ້ມີການພິຈາລະນາແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນບັນດານະໂຍບາຍຕ່າງໆ. 

 ຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆແມ່ນມາຈາກແຜນງານຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການ 
ມີສ່ວນຮ່ວມຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ. 

 ຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນີື້ ບ ໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງເປ ົ້າໝາຍ, 
ຈຸດປະສົງ  ແລະ  ກິດຈະກ າ ເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ມັນຍັງໄດ້ລະບຸພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸ
ເປ ົ້າໝາຍ, ນອກນັື້ນຍັງເປັນຂອບວຽກເພ ື່ອຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ.   

 

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ໄດ້ປັບປຸງຫ າກຫ າຍວິທີການ ຢ ູ່ 
ໃນນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006 ເພ ື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນປະຈຸ
ບັນ. ລວມທັງການດຸ່ນດ່ຽງປະຊາກອນ  ເຊິື່ງເປັນການຍາກທີື່ຈະບັນລຸ ແລະ ແນວຄວາມຄິດທີື່ວ່າ ການເຕີບໂຕຂອງ
ປະຊາກອນຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ໃນປະຈຸບັນການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະ 
ກິດແມ່ນໄວກວ່າການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ. ສະນັື້ນຈຶື່ງບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງມີການຕັື້ງຄາດໝາຍຕ ໍ່ການເຕີບໂຕຂອງ
ປະຊາກອນຢ ູ່ໃນລະດັບປະເທດ ເພ ື່ອໃຫ້ລາຍໄດ້ຕ ໍ່ຫົວຄົນເພີື່ມຂຶື້ນ.  

ເຖິງແມ່ນວ່ານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ໄດ້ມີການປັບປຸງຫ າຍ
ພ ສົມຄວນ ຖ້າທຽບກັບນະໂຍບາຍປີ 1999 ແລະ 2006, ແຕທ່ັງສາມນະໂຍບາຍ ກ ມີຄວາມຕ ໍ່ເນ ື່ອງກັນຕ ໍ່ກັບບັນຫາ
ຫ ັກຂອງປະຊາກອນ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍທີື່ຜ່ານມາ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດ
ທະນາ ປີ 2019-2030 ແມ່ນຖ ກພັດທະນາຂຶື້ນດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫ າຍຂະແໜງການ ເຊິື່ງແມ່ນການຜັນ
ຂະຫຍາຍແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີບາງເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງເປັນ
ອັນສະເພາະຂອງນະໂຍບາຍກ ຕາມ ທັງໝົດລ້ວນແລ້ວແຕ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆທີື່ກວມ
ເອົາຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງປະຊາກອນ.  

ປະຊາກອນໃນປະຈບຸນັ 
ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ໃນລະດັບຊາດ ຫ ຸດລົງປະມານ 1.5% ຕ ໍ່ປີໃນຊ່ວງປີ 2005-2015 ສົມ 

ທຽບໃສ່ໄລຍະກ່ອນໜ້ານີື້ແມ່ນ 2.1%, ການຫ ຸດລົງຂອງການເຕີບໂຕແມ່ນຜົນເນ ື່ອງມາຈາກການຫ ຸດລົງຂອງການ 
ຈະເລີນພັນ ແລະ ການເສຍຊີວິດ ຂະບວນການນີື້ເອີື້ນວ່າ "ການຂ້າມຜ່ານຂອງປະຊາກອນ" ທ່າອ່ຽງເຫ ົົ່ານີື້ອາດ ຈະ
ສ ບຕ ໍ່ຫ ຸດລົງ ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນແມ່ນຈະຫ ຸດລົງຢ ູ່ປະມານ 1.1% ຕ ໍ່ປ ີ
ຈົນຮອດໄລຍະປີ 2035-2040. ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນແມ່ນມາຈາກອັດຕາຂອງປະຊາກອນແມ່ຍິງໃນ
ເກນອາຍຸຖ ພາເພີື່ມຂຶື້ນ, ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງປະຊາກອນ, ປະຊາກອນຈະເພີື່ມຂຶື້ນຈົນຮອດປີ 2045, ທ່າອ່ຽງ
ຂອງການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນ ຈະມີການຫ ຸດລົງຈາກປະຈຸບັນ 112 ພັນຄົນຕ ໍ່ປ ີ ມາເປັນ 70 ພັນຄົນຕ ໍ່ປ ີ ໃນ
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ໄລຍະປ ີ2040-2045, ຄາດວ່າຈະມີປະຊາກອນເພີື່ມປະມານ 2.7 – 3.0 ລ້ານຄົນ ໃນລະຫວ່າງປີ 2015 ແລະ 2045 
ແລະ ຄາດວ່າປະຊາກອນຂອງປະເທດຈະມີໃນລະຫວ່າງ 9 ຫາ 10 ລ້ານໃນປີ 2045. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ທັງນີື້ກ ຂຶື້ນ
ກັບອັດຕາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ການຄາດຄະເນໃນປະຈຸບັນ ບ ໍ່ໄດ້ລວມເອົາການສົມມຸດຕິຖານກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍ, 
ເຊິື່ງເປັນອົງປະກອບອັນໜຶື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນອະນາຄົດບ ໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ.  

ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງປະຊາກອນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫ າຍລະຫວ່າງແຂວງຕ ໍ່ ແຂວງ. 
ການຂ້າມຜ່ານຂອງປະຊາກອນ (ການຈະເລີນພັນ ແລະ ການຕາຍຫ ຸດລົງ) ແມ່ນມີຈັງຫວະທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນທົົ່ວ
ແຂວງ ແລະ ບາງແຂວງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຫ າຍກວ່າແຂວງອ ື່ນ, ສ າ
ລັບອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີລົງມາ ຕົວຢູ່າງ: ອັດຕາການຕາຍຢ ູ່ແຂວງຜົື້ງສາລີ (150 ຕ ໍ່ການເກີດ 1,000 
ຄົນ) ເຊິື່ງສ ງກວ່າ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 5 ເທົົ່າ (30 ຕ ໍ່ການເກີດ 1,000 ຄົນ). ການຈະເລີນພັນກ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນຢູ່າງກວ້າງຂວາງໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແມ່ຍິງໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວມີອັດຕາຈະເລີນພັນມີລ ກ 2.2 ຄົນ, ໃນ
ຂະນະທີື່ແຂວງເຊກອງ ແມ່ຍິງມີລ ກສະເລ່ຍ 4.5 ຄົນ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ເປັນແຂວງທີື່ມີການຂ້າມຜ່ານຂອງ
ປະຊາກອນຫ າຍທີື່ສຸດ ຮອງລົງມາແມ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກ  ແລະ ໜ້ອຍທີື່ສຸດແມ່ນຢ ູ່
ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫ ົົ່ານີື້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າບາງແຂວງມີອັດຕາການ
ເພີີື່ມຂຶື້ນຕາມທ າມະຊາດຫ າຍກວ່າແຂວງອ ື່ນ, ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ ມີຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ກັບອັດຕາເຫ ົົ່ານີື້. 

ໃນຂະນະທີື່ການຈະເລີນພັນ ມີການຫ ຸດລົງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍໃນທົດສະວັດຜ່ານມານີີື້, ອັດຕາການເກີດລ ກໃນຊາວ
ໜຸ່ມເຫັນວ່າຍັງສ ງທີື່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຮອງລົງມາຈາກປະເທດໄທ. ນອກນັື້ນກ ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນລະຫວ່າງແຂວງຕ ໍ່ແຂວງ ແລະ ຂົງເຂດຕ່າງໆ. ໃນເຂດຊົນນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ ອັດຕາການເກີດລ ກໃນ
ຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນ 121 ຄົນ ຕ ໍ່ການເກີດ 1,000  ສົມທຽບກັບ 44 ຄົນຕ ໍ່ການເກີດ 1,000 ໃນຕົວເມ ອງ - ມີຄວາມ
ແຕກໂຕນກັນຫ າຍ. 

ໃນຂະນະທີື່ການຂ້າມຜ່ານຂອງປະຊາກອນກ າລັງເກີດຂຶື້ນ, ໂຄງສ້າງທາງອາຍຸໄດກ້ ໍ່ມີການປູ່ຽນແປງເຊັົ່ນກັນ. ດັົ່ງ 
ນັື້ນ, ການກະຈາຍອາຍຸຂອງປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈຶື່ງມີການປູ່ຽນແປງ ແລະ ຈະສ ບຕ ໍ່ປູ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ. 
ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ "ເອ ື່ອຍອີງ" (0-14  ແລະ 65 ຂຶື້ນໄປ) ຫ ຸດລົງ 21% ໃນປີ 1995 ແລະ 
2015, ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະຊາກອນອາຍຸ 15-64 ປີ (ເກນອາຍຸເຮັດວຽກ) ເພີື່ມຂຶື້ນໃນອັດຕາສ່ວນທີື່ຄ້າຍຄ ກັນ. 
ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າ "ອັດຕາເກນອາຍຸເອ ື່ອຍອີງ" ແມ່ນຫ ຸດລົງ, ນີື້ເປັນທ່າແຮງອັນສ າຄັນໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດ.  ກ າລັງແຮງງານເພີື່ມຂຶື້ນເປັນການສ້າງໂອກາດທາງດ້ານປະຊາກອນ ໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າມີແຮງງານຫ າຍໃນການສະໜັບສະໜ ນກຸ່ມຄົນເອ ື່ື່ອຍອີງ ຊຶື່ງມີຈ ານວນໜ້ອຍ.  ນີື້ເປັນ
ໂອກາດໃນການສະສົມເພ ື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃຫ້ລັດຖະບານໃນການເກັບລາຍຮັບ ເພ ື່ອສະໜັບສະ
ໜ ນການບ ລິການຕ່າງໆ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ ໂອກາດທາງດ້ານປະຊາກອນນັື້ນບ ໍ່ສາມາດເກີດເອງໄດ້; ສ າຄັນແມ່ນ
ຂຶື້ນກັບກ າລັງແຮງງານຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມວ່າໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
ພຽງພ ຫ  ບ ໍ່ ເພ ື່ອເຂົື້າສ ່ການມີວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ການມີວຽກທີື່ເໝາະສົມກັບແຮງງານທີື່ມີຢ ູ່. 

ການແຈກຢາຍທາງດ້ານພ ມສັນຖານຂອງປະຊາກອນ ແມ່ນມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງຊ້າໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງແຂວງ 
ໄດ້ເພີື່ມສ່ວນແບ່ງປະຊາກອນຂອງເຂົາເຈົື້າໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດຜ່ານມາ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນແຂວງອ ື່ນພັດ 
ສ ນເສຍສ່ວນແບ່ງທາງດ້ານປະຊາກອນ. ເຫດຜົນຕົື້ນຕ ກ ເນ ື່ອງມາຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຂອງປະຊາກອນແຫ່ງຊາດເພີື່ມຂຶື້ນ ກ ຍ້ອນວ່າມີການຫ ັົ່ງໄຫ ຂອງປະຊາກອນ
ເຂົື້າມາຫ າຍທີື່ສຸດ. ການສ າຫ ວດປະຊາກອນໄລຍະປີ 1995 ແລະ 2015, ປະຊາກອນໃນຕົວເມ ອງຂອງ ສປປ ລາວ 
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ໄລຍະປ ີ2040-2045, ຄາດວ່າຈະມີປະຊາກອນເພີື່ມປະມານ 2.7 – 3.0 ລ້ານຄົນ ໃນລະຫວ່າງປີ 2015 ແລະ 2045 
ແລະ ຄາດວ່າປະຊາກອນຂອງປະເທດຈະມີໃນລະຫວ່າງ 9 ຫາ 10 ລ້ານໃນປີ 2045. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ທັງນີື້ກ ຂຶື້ນ
ກັບອັດຕາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ການຄາດຄະເນໃນປະຈຸບັນ ບ ໍ່ໄດ້ລວມເອົາການສົມມຸດຕິຖານກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍ, 
ເຊິື່ງເປັນອົງປະກອບອັນໜຶື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນອະນາຄົດບ ໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ.  

ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງປະຊາກອນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫ າຍລະຫວ່າງແຂວງຕ ໍ່ ແຂວງ. 
ການຂ້າມຜ່ານຂອງປະຊາກອນ (ການຈະເລີນພັນ ແລະ ການຕາຍຫ ຸດລົງ) ແມ່ນມີຈັງຫວະທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນທົົ່ວ
ແຂວງ ແລະ ບາງແຂວງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຫ າຍກວ່າແຂວງອ ື່ນ, ສ າ
ລັບອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີລົງມາ ຕົວຢູ່າງ: ອັດຕາການຕາຍຢ ູ່ແຂວງຜົື້ງສາລີ (150 ຕ ໍ່ການເກີດ 1,000 
ຄົນ) ເຊິື່ງສ ງກວ່າ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 5 ເທົົ່າ (30 ຕ ໍ່ການເກີດ 1,000 ຄົນ). ການຈະເລີນພັນກ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນຢູ່າງກວ້າງຂວາງໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແມ່ຍິງໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວມີອັດຕາຈະເລີນພັນມີລ ກ 2.2 ຄົນ, ໃນ
ຂະນະທີື່ແຂວງເຊກອງ ແມ່ຍິງມີລ ກສະເລ່ຍ 4.5 ຄົນ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ເປັນແຂວງທີື່ມີການຂ້າມຜ່ານຂອງ
ປະຊາກອນຫ າຍທີື່ສຸດ ຮອງລົງມາແມ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກ  ແລະ ໜ້ອຍທີື່ສຸດແມ່ນຢ ູ່
ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫ ົົ່ານີື້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າບາງແຂວງມີອັດຕາການ
ເພີີື່ມຂຶື້ນຕາມທ າມະຊາດຫ າຍກວ່າແຂວງອ ື່ນ, ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ ມີຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ກັບອັດຕາເຫ ົົ່ານີື້. 

ໃນຂະນະທີື່ການຈະເລີນພັນ ມີການຫ ຸດລົງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍໃນທົດສະວັດຜ່ານມານີີື້, ອັດຕາການເກີດລ ກໃນຊາວ
ໜຸ່ມເຫັນວ່າຍັງສ ງທີື່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຮອງລົງມາຈາກປະເທດໄທ. ນອກນັື້ນກ ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນລະຫວ່າງແຂວງຕ ໍ່ແຂວງ ແລະ ຂົງເຂດຕ່າງໆ. ໃນເຂດຊົນນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ ອັດຕາການເກີດລ ກໃນ
ຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນ 121 ຄົນ ຕ ໍ່ການເກີດ 1,000  ສົມທຽບກັບ 44 ຄົນຕ ໍ່ການເກີດ 1,000 ໃນຕົວເມ ອງ - ມີຄວາມ
ແຕກໂຕນກັນຫ າຍ. 

ໃນຂະນະທີື່ການຂ້າມຜ່ານຂອງປະຊາກອນກ າລັງເກີດຂຶື້ນ, ໂຄງສ້າງທາງອາຍຸໄດກ້ ໍ່ມີການປູ່ຽນແປງເຊັົ່ນກັນ. ດັົ່ງ 
ນັື້ນ, ການກະຈາຍອາຍຸຂອງປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈຶື່ງມີການປູ່ຽນແປງ ແລະ ຈະສ ບຕ ໍ່ປູ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ. 
ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ "ເອ ື່ອຍອີງ" (0-14  ແລະ 65 ຂຶື້ນໄປ) ຫ ຸດລົງ 21% ໃນປີ 1995 ແລະ 
2015, ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະຊາກອນອາຍຸ 15-64 ປີ (ເກນອາຍຸເຮັດວຽກ) ເພີື່ມຂຶື້ນໃນອັດຕາສ່ວນທີື່ຄ້າຍຄ ກັນ. 
ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າ "ອັດຕາເກນອາຍຸເອ ື່ອຍອີງ" ແມ່ນຫ ຸດລົງ, ນີື້ເປັນທ່າແຮງອັນສ າຄັນໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດ.  ກ າລັງແຮງງານເພີື່ມຂຶື້ນເປັນການສ້າງໂອກາດທາງດ້ານປະຊາກອນ ໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າມີແຮງງານຫ າຍໃນການສະໜັບສະໜ ນກຸ່ມຄົນເອ ື່ື່ອຍອີງ ຊຶື່ງມີຈ ານວນໜ້ອຍ.  ນີື້ເປັນ
ໂອກາດໃນການສະສົມເພ ື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃຫ້ລັດຖະບານໃນການເກັບລາຍຮັບ ເພ ື່ອສະໜັບສະ
ໜ ນການບ ລິການຕ່າງໆ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ ໂອກາດທາງດ້ານປະຊາກອນນັື້ນບ ໍ່ສາມາດເກີດເອງໄດ້; ສ າຄັນແມ່ນ
ຂຶື້ນກັບກ າລັງແຮງງານຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມວ່າໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
ພຽງພ ຫ  ບ ໍ່ ເພ ື່ອເຂົື້າສ ່ການມີວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ການມີວຽກທີື່ເໝາະສົມກັບແຮງງານທີື່ມີຢ ູ່. 

ການແຈກຢາຍທາງດ້ານພ ມສັນຖານຂອງປະຊາກອນ ແມ່ນມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງຊ້າໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງແຂວງ 
ໄດ້ເພີື່ມສ່ວນແບ່ງປະຊາກອນຂອງເຂົາເຈົື້າໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດຜ່ານມາ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນແຂວງອ ື່ນພັດ 
ສ ນເສຍສ່ວນແບ່ງທາງດ້ານປະຊາກອນ. ເຫດຜົນຕົື້ນຕ ກ ເນ ື່ອງມາຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຂອງປະຊາກອນແຫ່ງຊາດເພີື່ມຂຶື້ນ ກ ຍ້ອນວ່າມີການຫ ັົ່ງໄຫ ຂອງປະຊາກອນ
ເຂົື້າມາຫ າຍທີື່ສຸດ. ການສ າຫ ວດປະຊາກອນໄລຍະປີ 1995 ແລະ 2015, ປະຊາກອນໃນຕົວເມ ອງຂອງ ສປປ ລາວ 

ເພີື່ມຂຶື້ນຈາກ 17% ຂອງຈ ານວນທັງໝົດ (780,000) ຫາ 33% (2.1 ລ້ານ). ອັດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມ ອງໃນຕົວ
ເມ ອງເພີື່ມຂຶື້ນສະເລ່ຍ 1.9 %  ລະຫວ່າງປີ 2005 ແລະ 2015 ຊຶື່ງສ ງກວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະເທດ ແຕ່ຕ ໍ່າ
ກວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງຈາກປີ 1995 ເຖິງ 2005 ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 4.6% ຕ ໍ່ປີ. ອັດຕາການເຕີບໂຕ
ຂອງຕົວເມ ອງຊ້າລົງ, ແຕ່ວ່າສ່ວນແບ່ງຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມ ອງຄາດວ່າຈະເພີື່ມຂຶື້ນ. ປະຊາກອນໃນນະຄອນ 
ຫ ວງວຽງຈັນຄາດວ່າຈະເພີື່ມຂຶື້ນຈາກ 844,000 ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 1.4 ລ້ານຄົນ ໃນປ ີ2045 (ເພີື່ມຂຶື້ນສອງ
ສ່ວນສາມ). 50% ຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ໃນປີ 2030 ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ. 
ສະຫ ບຸ, ນະໂຍບາຍນີີື້ໄດແ້ກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍ ຂອງປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຄ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີື້: 

 ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ເມ ອງຕ ໍ່ກັບ ອັດຕາການເກີດ ແລະ ອັດຕາການຕາຍ 
(ລວມທັງການຕາຍຂອງແມ່) ເພ ື່ອເລັົ່ງການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະຊາກອນໃຫ້ໄວຂຶື້ນ. ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ມີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າໃນຫ າຍຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ 
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິ ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ກັບບັນດາເມ ອງ ແລະ ແຂວງທີື່ມີການພັດທະນາຊັກ
ຊ້າເປັນພິເສດ

 ປັບໂຕເຂົື້າກັບການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ ໂດຍການລວມເອົາຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນພັດ 
ທະນາ, ລວມທັງແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສຶກສາທິການ, ແຜນຂອງແຂວງ 
ແລະ ລວມທັງພັດທະນາແຜນການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ທີື່ບັນຈຸເອົາຂ ໍ້ມ ນທາງ
ດ້ານປະຊາກອນເຂົື້ານ າ. ນອກຈາກນັື້ນ, ກ ຍັງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງການສະໜອງຄຸນນະພາບຂອງຂ ໍ້
ມ ນປະຊາກອນສ າລັບການວາງແຜນຕ່າງໆ.

 ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມເຊັົ່ນ: ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ສ້າງຄວາມ 
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. ການຫ ຸດຜ່ອນການຈະເລີນພັນທີື່ສ ງໃນຊາວໜຸ່ມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດທີື່ສຸມໃສ່
ຊາວໜຸ່ມ, ລວມທັງຍຸດທະສາດເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການຖ ພາໃນຕອນອາຍຸ
ຍັງນ້ອຍ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນຊາວໜຸ່ມ, ລວມທັງການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ. ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນປັດໄຈລວມທີື່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ເປ ົ້າໝາຍອ ື່ນໆ ແລະ ທັງເປັນປັດ
ໄຈສ າຄັນທາງສັງຄົມທີື່ພົວພັນເຖິງສິດທິຂອງຕົນເອງ.

 ໂຄງປະກອບຂອງອາຍຸມີການປູ່ຽນແປງ ເຊັົ່ນ: ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກເພີື່ມຂຶື້ນ 
ນີື້ ເປັນທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມທ້າທາຍໄປພ້ອມໆກັນ. ການບັນລ ຸ "ກາລະໂອກາດທາງດ້ານ
ປະຊາກອນ" ທີື່ມາຈາກອັດຕາສ່ວນຂອງກຸ່ມອາຍຸເອ ື່ອຍອີງຫ ຸດລົງ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງມີການຊຸກຍ ້ໃຫ້ມີ
ການສຶກສາສາຍສາມັນ ແລະ ສາຍອາຊີວະສຶກສາຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າຊາວໜຸ່ມເຂົື້າມາມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງຢ ູ່ 
ສປປ ລາວ ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີື້, ດັົ່ງນັື້ນຈ າເປັນຕ້ອງມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອປ້ອງກັນຄວາມທຸກ
ຍາກໃນກຸ່ມຜ ້ອາຍຸສ ງ

 
ວໄິສທັດ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍ ຂອງນະໂຍບາຍ

ຮອດປ ີ2030, ປະຊາກອນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່າງສະເໝີພາບ ແລະ 
ເປັນທ າຫ າຍຂຶື້ນ 

ວິໄສທັດນີື້ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ ູ່ໃນເປ ົ້າໝາຍ 10 ຂອງເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ເລັົ່ງໃສ່ “ຫ ຸດ 
ຜ່ອນຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ” ເຊັົ່ນດຽວກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
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ໄລຍະປ ີ2040-2045, ຄາດວ່າຈະມີປະຊາກອນເພີື່ມປະມານ 2.7 – 3.0 ລ້ານຄົນ ໃນລະຫວ່າງປີ 2015 ແລະ 2045 
ແລະ ຄາດວ່າປະຊາກອນຂອງປະເທດຈະມີໃນລະຫວ່າງ 9 ຫາ 10 ລ້ານໃນປີ 2045. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ທັງນີື້ກ ຂຶື້ນ
ກັບອັດຕາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ການຄາດຄະເນໃນປະຈຸບັນ ບ ໍ່ໄດ້ລວມເອົາການສົມມຸດຕິຖານກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍ, 
ເຊິື່ງເປັນອົງປະກອບອັນໜຶື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນອະນາຄົດບ ໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ.  

ຄວາມຫ າກຫ າຍ ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງປະຊາກອນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫ າຍລະຫວ່າງແຂວງຕ ໍ່ ແຂວງ. 
ການຂ້າມຜ່ານຂອງປະຊາກອນ (ການຈະເລີນພັນ ແລະ ການຕາຍຫ ຸດລົງ) ແມ່ນມີຈັງຫວະທີື່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນທົົ່ວ
ແຂວງ ແລະ ບາງແຂວງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຫ າຍກວ່າແຂວງອ ື່ນ, ສ າ
ລັບອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີລົງມາ ຕົວຢູ່າງ: ອັດຕາການຕາຍຢ ູ່ແຂວງຜົື້ງສາລີ (150 ຕ ໍ່ການເກີດ 1,000 
ຄົນ) ເຊິື່ງສ ງກວ່າ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 5 ເທົົ່າ (30 ຕ ໍ່ການເກີດ 1,000 ຄົນ). ການຈະເລີນພັນກ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນຢູ່າງກວ້າງຂວາງໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ແມ່ຍິງໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວມີອັດຕາຈະເລີນພັນມີລ ກ 2.2 ຄົນ, ໃນ
ຂະນະທີື່ແຂວງເຊກອງ ແມ່ຍິງມີລ ກສະເລ່ຍ 4.5 ຄົນ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ເປັນແຂວງທີື່ມີການຂ້າມຜ່ານຂອງ
ປະຊາກອນຫ າຍທີື່ສຸດ ຮອງລົງມາແມ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກ  ແລະ ໜ້ອຍທີື່ສຸດແມ່ນຢ ູ່
ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງເຊກອງ ແລະ ແຂວງຫົວພັນ. ຄວາມແຕກຕ່າງເຫ ົົ່ານີື້ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າບາງແຂວງມີອັດຕາການ
ເພີີື່ມຂຶື້ນຕາມທ າມະຊາດຫ າຍກວ່າແຂວງອ ື່ນ, ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ ມີຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ກັບອັດຕາເຫ ົົ່ານີື້. 

ໃນຂະນະທີື່ການຈະເລີນພັນ ມີການຫ ຸດລົງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍໃນທົດສະວັດຜ່ານມານີີື້, ອັດຕາການເກີດລ ກໃນຊາວ
ໜຸ່ມເຫັນວ່າຍັງສ ງທີື່ສຸດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຮອງລົງມາຈາກປະເທດໄທ. ນອກນັື້ນກ ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນລະຫວ່າງແຂວງຕ ໍ່ແຂວງ ແລະ ຂົງເຂດຕ່າງໆ. ໃນເຂດຊົນນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ ອັດຕາການເກີດລ ກໃນ
ຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນ 121 ຄົນ ຕ ໍ່ການເກີດ 1,000  ສົມທຽບກັບ 44 ຄົນຕ ໍ່ການເກີດ 1,000 ໃນຕົວເມ ອງ - ມີຄວາມ
ແຕກໂຕນກັນຫ າຍ. 

ໃນຂະນະທີື່ການຂ້າມຜ່ານຂອງປະຊາກອນກ າລັງເກີດຂຶື້ນ, ໂຄງສ້າງທາງອາຍຸໄດກ້ ໍ່ມີການປູ່ຽນແປງເຊັົ່ນກັນ. ດັົ່ງ 
ນັື້ນ, ການກະຈາຍອາຍຸຂອງປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຈຶື່ງມີການປູ່ຽນແປງ ແລະ ຈະສ ບຕ ໍ່ປູ່ຽນແປງໃນອະນາຄົດ. 
ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ "ເອ ື່ອຍອີງ" (0-14  ແລະ 65 ຂຶື້ນໄປ) ຫ ຸດລົງ 21% ໃນປີ 1995 ແລະ 
2015, ໃນຂະນະດຽວກັນ ປະຊາກອນອາຍຸ 15-64 ປີ (ເກນອາຍຸເຮັດວຽກ) ເພີື່ມຂຶື້ນໃນອັດຕາສ່ວນທີື່ຄ້າຍຄ ກັນ. 
ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າ "ອັດຕາເກນອາຍຸເອ ື່ອຍອີງ" ແມ່ນຫ ຸດລົງ, ນີື້ເປັນທ່າແຮງອັນສ າຄັນໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ເສດຖະກິດ.  ກ າລັງແຮງງານເພີື່ມຂຶື້ນເປັນການສ້າງໂອກາດທາງດ້ານປະຊາກອນ ໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ເນ ື່ອງຈາກວ່າມີແຮງງານຫ າຍໃນການສະໜັບສະໜ ນກຸ່ມຄົນເອ ື່ື່ອຍອີງ ຊຶື່ງມີຈ ານວນໜ້ອຍ.  ນີື້ເປັນ
ໂອກາດໃນການສະສົມເພ ື່ອການລົງທຶນ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃຫ້ລັດຖະບານໃນການເກັບລາຍຮັບ ເພ ື່ອສະໜັບສະ
ໜ ນການບ ລິການຕ່າງໆ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ ໂອກາດທາງດ້ານປະຊາກອນນັື້ນບ ໍ່ສາມາດເກີດເອງໄດ້; ສ າຄັນແມ່ນ
ຂຶື້ນກັບກ າລັງແຮງງານຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມວ່າໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
ພຽງພ ຫ  ບ ໍ່ ເພ ື່ອເຂົື້າສ ່ການມີວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ການມີວຽກທີື່ເໝາະສົມກັບແຮງງານທີື່ມີຢ ູ່. 

ການແຈກຢາຍທາງດ້ານພ ມສັນຖານຂອງປະຊາກອນ ແມ່ນມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງຊ້າໆ, ເຖິງແມ່ນວ່າບາງແຂວງ 
ໄດ້ເພີື່ມສ່ວນແບ່ງປະຊາກອນຂອງເຂົາເຈົື້າໃນໄລຍະສອງທົດສະວັດຜ່ານມາ, ແຕ່ໃນຂະນະດຽວກັນແຂວງອ ື່ນພັດ 
ສ ນເສຍສ່ວນແບ່ງທາງດ້ານປະຊາກອນ. ເຫດຜົນຕົື້ນຕ ກ ເນ ື່ອງມາຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ. 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໄດຮ້ັບສ່ວນແບ່ງຂອງປະຊາກອນແຫ່ງຊາດເພີື່ມຂຶື້ນ ກ ຍ້ອນວ່າມີການຫ ັົ່ງໄຫ ຂອງປະຊາກອນ
ເຂົື້າມາຫ າຍທີື່ສຸດ. ການສ າຫ ວດປະຊາກອນໄລຍະປີ 1995 ແລະ 2015, ປະຊາກອນໃນຕົວເມ ອງຂອງ ສປປ ລາວ 

ເພີື່ມຂຶື້ນຈາກ 17% ຂອງຈ ານວນທັງໝົດ (780,000) ຫາ 33% (2.1 ລ້ານ). ອັດຕາສ່ວນຂອງພົນລະເມ ອງໃນຕົວ
ເມ ອງເພີື່ມຂຶື້ນສະເລ່ຍ 1.9 %  ລະຫວ່າງປີ 2005 ແລະ 2015 ຊຶື່ງສ ງກວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະເທດ ແຕ່ຕ ໍ່າ
ກວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງຈາກປີ 1995 ເຖິງ 2005 ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 4.6% ຕ ໍ່ປີ. ອັດຕາການເຕີບໂຕ
ຂອງຕົວເມ ອງຊ້າລົງ, ແຕ່ວ່າສ່ວນແບ່ງຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມ ອງຄາດວ່າຈະເພີື່ມຂຶື້ນ. ປະຊາກອນໃນນະຄອນ 
ຫ ວງວຽງຈັນຄາດວ່າຈະເພີື່ມຂຶື້ນຈາກ 844,000 ໃນປີ 2015 ມາເປັນ 1.4 ລ້ານຄົນ ໃນປ ີ2045 (ເພີື່ມຂຶື້ນສອງ
ສ່ວນສາມ). 50% ຂອງ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ໃນປີ 2030 ອີງຕາມການຄາດຄະເນຂອງອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ. 
ສະຫ ບຸ, ນະໂຍບາຍນີີື້ໄດແ້ກໄ້ຂບນັຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍ ຂອງປະຊາກອນ ສປປ ລາວ ຄ ດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີີື້: 

 ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ເມ ອງຕ ໍ່ກັບ ອັດຕາການເກີດ ແລະ ອັດຕາການຕາຍ 
(ລວມທັງການຕາຍຂອງແມ່) ເພ ື່ອເລັົ່ງການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະຊາກອນໃຫ້ໄວຂຶື້ນ. ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງຮຽກຮ້ອງ 
ໃຫ້ມີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າໃນຫ າຍຂົງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ 
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິ ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ຕ ໍ່ກັບບັນດາເມ ອງ ແລະ ແຂວງທີື່ມີການພັດທະນາຊັກ
ຊ້າເປັນພິເສດ

 ປັບໂຕເຂົື້າກັບການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ ໂດຍການລວມເອົາຂ ໍ້ມ ນທາງດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນພັດ 
ທະນາ, ລວມທັງແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສຶກສາທິການ, ແຜນຂອງແຂວງ 
ແລະ ລວມທັງພັດທະນາແຜນການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ທີື່ບັນຈຸເອົາຂ ໍ້ມ ນທາງ
ດ້ານປະຊາກອນເຂົື້ານ າ. ນອກຈາກນັື້ນ, ກ ຍັງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງການສະໜອງຄຸນນະພາບຂອງຂ ໍ້
ມ ນປະຊາກອນສ າລັບການວາງແຜນຕ່າງໆ.

 ແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງກຸ່ມຄົນໃນສັງຄົມເຊັົ່ນ: ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ສ້າງຄວາມ 
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ. ການຫ ຸດຜ່ອນການຈະເລີນພັນທີື່ສ ງໃນຊາວໜຸ່ມ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດທີື່ສຸມໃສ່
ຊາວໜຸ່ມ, ລວມທັງຍຸດທະສາດເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການຖ ພາໃນຕອນອາຍຸ
ຍັງນ້ອຍ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນຊາວໜຸ່ມ, ລວມທັງການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ. ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນປັດໄຈລວມທີື່ສົົ່ງຜົນກະທົບຕ ໍ່ເປ ົ້າໝາຍອ ື່ນໆ ແລະ ທັງເປັນປັດ
ໄຈສ າຄັນທາງສັງຄົມທີື່ພົວພັນເຖິງສິດທິຂອງຕົນເອງ.

 ໂຄງປະກອບຂອງອາຍຸມີການປູ່ຽນແປງ ເຊັົ່ນ: ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກເພີື່ມຂຶື້ນ 
ນີື້ ເປັນທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມທ້າທາຍໄປພ້ອມໆກັນ. ການບັນລ ຸ "ກາລະໂອກາດທາງດ້ານ
ປະຊາກອນ" ທີື່ມາຈາກອັດຕາສ່ວນຂອງກຸ່ມອາຍຸເອ ື່ອຍອີງຫ ຸດລົງ ໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງມີການຊຸກຍ ້ໃຫ້ມີ
ການສຶກສາສາຍສາມັນ ແລະ ສາຍອາຊີວະສຶກສາຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າຊາວໜຸ່ມເຂົື້າມາມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ມີປະສິດທິພາບ. ປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງຢ ູ່ 
ສປປ ລາວ ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີື້, ດັົ່ງນັື້ນຈ າເປັນຕ້ອງມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອປ້ອງກັນຄວາມທຸກ
ຍາກໃນກຸ່ມຜ ້ອາຍຸສ ງ

 
ວໄິສທັດ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍ ຂອງນະໂຍບາຍ

ຮອດປ ີ2030, ປະຊາກອນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢູ່າງສະເໝີພາບ ແລະ 
ເປັນທ າຫ າຍຂຶື້ນ 

ວິໄສທັດນີື້ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢ ູ່ໃນເປ ົ້າໝາຍ 10 ຂອງເປ ົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ເລັົ່ງໃສ່ “ຫ ຸດ 
ຜ່ອນຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ” ເຊັົ່ນດຽວກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
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ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັື້ງທີ VIII ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງທ້ອງຖິື່ນ, ຢ ູ່ພາຍໃນທ້ອງ 
ຖິື່ນເອງ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າທີື່ອາໄສຢ ູ່ ສປປ ລາວ. 

ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາກອນຂ້າງເທິງ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸວິໄສທັດຂ້າງເທິງນັື້ນ 
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030  ປະກອບມີ 9 ເປ ົ້າໝາຍ, ແຕ່ລະເປ ົ້າ  
ໝາຍເຊ ື່ອມໂຍງກັບສອງ ຫ   ຫ າຍ "ຈຸດປະສົງ" ເຊິື່ງກ ານົດວິທີການໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ. ຄະນະວິຊາການ 
(TWG) ຈາກຫ າຍຂະແໜງການໄດ້ຄັດເລ ອກເອົາເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາ 
ກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະສະຖານະການຂອງປະຊາກອນ. ເພ ື່ອບັນລຸ
ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍນັື້ນ ໄດ້ມີການກ ານົດຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການ ແລະ ປະກອບເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍ
ປະຊາກອນນີື້. ໃນກ ລະນີທີື່ບ ໍ່ສາມາດກ ານົດຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການ ຄະນະວິຊາການ (TWG) ກ ໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶື້ນ
ມາສະເພາະ ແລະ ກ ານົດພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້.  ແຕ່ລະອົງປະກອບໂຄງສ້າງຂອງ
ນະໂຍບາຍໄດ້ຖ ກຈັດລຽງໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່າງເປັນລະບົບ (ຂອບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ) ເພ ື່ອ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊ ື່ອມໂຍງກັນຈາກເປ ົ້າໝາຍຈົນເຖິງກິດຈະກ າສະເພາະ (ເບິື່ງພາກທີ IV). ບັນດາຕົວຊີື້ວັດ 
ແລະ ຄາດໝາຍໄດ້ກ ານົດຢ ູ່ໃນເປ ົ້າໝາຍເທົົ່ານັື້ນ. ສ າລັບຕົວຊີື້ວັດ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ 
ແມ່ນມີຢ ູ່ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ຫ   ອາດຈະສ້າງຂຶື້ນເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດປະຈ າປີ ຫ   ຫ າຍ
ປີ.

ເປ ົ້າໝາຍ
1. ສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນກຸ່ມຄົນທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ 
2. ເລັົ່ງລັດໃສ່ການຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 1 ປີ, ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີ ໃນກຸ່ມ

ຄົນຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. 
3. ໃຊ້ກາລະໂອກາດ “ທາງດ້ານປະຊາກອນ” ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສ ງສຸດ ສ າ

ລັບທຸກກຸ່ມຄົນ ແລະ ຂົງເຂດຢູ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເປັນທ າ. 
4. ສົົ່ງເສີມໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດທີື່ດີສ າລັບຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ທີື່ດ້ອຍ

ໂອກາດ, ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີື່ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ. 
5. ເພີື່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດສ ່ຕົວເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໃຫ້ໜ້ອຍລົງ. 
6. ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກັບບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນປະຊາກອນ

ອາຍຸສ ງ. 
7. ປັບປຸງລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.  
8. ການເຊ ື່ອມສານຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ 

ທ້ອງຖິື່ນ.    
9.  ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນຂົງເຂດສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມ ອງ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນ

ແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ.   
ຈຸດປະສົງ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ກິດຈະກ າ ທີື່ຄາດວ່າຈະບັນລຸເປ ົ້າໝາຍເຫ ົົ່ານີື້ແມ່ນໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຊຶື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວຊີື້ວັດ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງເປ ົ້າໝາຍ. 
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ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັື້ງທີ VIII ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງທ້ອງຖິື່ນ, ຢ ູ່ພາຍໃນທ້ອງ 
ຖິື່ນເອງ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າທີື່ອາໄສຢ ູ່ ສປປ ລາວ. 

ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາກອນຂ້າງເທິງ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸວິໄສທັດຂ້າງເທິງນັື້ນ 
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030  ປະກອບມີ 9 ເປ ົ້າໝາຍ, ແຕ່ລະເປ ົ້າ  
ໝາຍເຊ ື່ອມໂຍງກັບສອງ ຫ   ຫ າຍ "ຈຸດປະສົງ" ເຊິື່ງກ ານົດວິທີການໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ. ຄະນະວິຊາການ 
(TWG) ຈາກຫ າຍຂະແໜງການໄດ້ຄັດເລ ອກເອົາເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາ 
ກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະສະຖານະການຂອງປະຊາກອນ. ເພ ື່ອບັນລຸ
ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍນັື້ນ ໄດ້ມີການກ ານົດຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການ ແລະ ປະກອບເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍ
ປະຊາກອນນີື້. ໃນກ ລະນີທີື່ບ ໍ່ສາມາດກ ານົດຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການ ຄະນະວິຊາການ (TWG) ກ ໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶື້ນ
ມາສະເພາະ ແລະ ກ ານົດພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້.  ແຕ່ລະອົງປະກອບໂຄງສ້າງຂອງ
ນະໂຍບາຍໄດ້ຖ ກຈັດລຽງໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່າງເປັນລະບົບ (ຂອບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ) ເພ ື່ອ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊ ື່ອມໂຍງກັນຈາກເປ ົ້າໝາຍຈົນເຖິງກິດຈະກ າສະເພາະ (ເບິື່ງພາກທີ IV). ບັນດາຕົວຊີື້ວັດ 
ແລະ ຄາດໝາຍໄດ້ກ ານົດຢ ູ່ໃນເປ ົ້າໝາຍເທົົ່ານັື້ນ. ສ າລັບຕົວຊີື້ວັດ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ 
ແມ່ນມີຢ ູ່ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ຫ   ອາດຈະສ້າງຂຶື້ນເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດປະຈ າປີ ຫ   ຫ າຍ
ປີ.

ເປ ົ້າໝາຍ
1. ສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນກຸ່ມຄົນທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ 
2. ເລັົ່ງລັດໃສ່ການຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 1 ປີ, ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີ ໃນກຸ່ມ

ຄົນຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. 
3. ໃຊ້ກາລະໂອກາດ “ທາງດ້ານປະຊາກອນ” ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສ ງສຸດ ສ າ

ລັບທຸກກຸ່ມຄົນ ແລະ ຂົງເຂດຢູ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເປັນທ າ. 
4. ສົົ່ງເສີມໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດທີື່ດີສ າລັບຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ທີື່ດ້ອຍ

ໂອກາດ, ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີື່ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ. 
5. ເພີື່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດສ ່ຕົວເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໃຫ້ໜ້ອຍລົງ. 
6. ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກັບບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນປະຊາກອນ

ອາຍຸສ ງ. 
7. ປັບປຸງລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.  
8. ການເຊ ື່ອມສານຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ 

ທ້ອງຖິື່ນ.    
9.  ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນຂົງເຂດສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມ ອງ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນ

ແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ.   
ຈຸດປະສົງ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ກິດຈະກ າ ທີື່ຄາດວ່າຈະບັນລຸເປ ົ້າໝາຍເຫ ົົ່ານີື້ແມ່ນໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຊຶື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວຊີື້ວັດ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງເປ ົ້າໝາຍ. 
 

 

 
ຍດຸທະສາດໃນການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 

ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ນະໂຍບາຍທີື່ຜ່ານມາມີຈຸດຄ້າງຄາໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ດັົ່ງນັື້ນ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີື່ຄົບຊຸດ. ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ 
ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ເປັນນະໂຍບາຍທີື່ມີການປະກອບສ່ວນຈາກຫ າກຫ າຍຂະແໜງການ ແລະ 
ໂດຍພ ື້ນຖານແລ້ວ ແມ່ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງກະຊວງສະເພາະໃດໜຶື່ງ ໂດຍການນ າໃຊ້ກົນໄກທີື່ມີຢ ູ່ ແລະ ບ ໍ່
ຈ າເປັນຕ້ອງມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານ ຫ   ສະຖາບັນໃດໜຶື່ງຂຶື້ນມາຕ ື່ມອີກ ນອກຈາກ "ຄະນະກ າມະການປະສານງານ
ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ" (PPCC) ເພ ື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າທີື່ບ ໍ່ນອນຢ ູ່ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ, ບັນດາ
ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ນ າເອົານະໂຍບາຍນີື້ເຂົື້າໃນແຜນປະຈ າປີ ຫ   ຫ າຍປີຂອງຕົນເອງ  ແລະ ຂຶື້ນງົບປະມານ
ເພ ື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານດັົ່ງກ່າວ. ໃນກ ລະນີທີື່ງົບປະມານບ ໍ່ພຽງພ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ້ອງໄດ້ສົມທົບກັບກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ ຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂ 
ແລະ ຈັດຫາງົບປະມານທີື່ຈ າເປັນ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕາມໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕ ໍ່ກັບ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030.

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການ, ອງົການຂັື້ນສ ນກາງ, ທອ້ງຖິື່ນ ແລະ ຄ ຮ່ວ່ມພດັທະນາ ມດີັົ່ງນີື້:

 ກມົແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານການຈັດຕັື້ງ 
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ລວມທັງເປັນກອງເລຂາໃຫ້ກັບຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. 

 ບນັດາກະຊວງ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັື້ງຂອງລດັ ເປັນຜ ້ຈດັຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕົື້ນຕ  ແລະ ມີໜ້າທີື່
ຮັບຜິດຊອບໃນການດ າເນີນກິດຈະກ າ ແລະ ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນແຜນວຽກຫ າຍປີ (ຕາມ
ປ ກກະຕິແລ້ວ 2 ປີ). 

 ອົງການປ ກຄອງຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດວ່າຈະ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນສາຍການຈັດຕັື້ງຂອງກະຊວງໃນການຈັດຕັ ື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕາມປ ກກະຕິ . 
ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງອາດຈະໄດ້ສ້າງແຜນດ າເນີນງານສະເພາະຂອງຕົນເອງຂຶື້ນ ເພ ື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍ 
ບາຍປະຊາກອນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກກົມແຜນການ;  

 ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ແລະ ສະຖາບນັຄົື້ນຄວາ້ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ ຕາມແຜນ
ຫ າຍປີ ແລະ ລາຍງານຫາ ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຫ   ເປັນຜ ້ຕາງໜ້າ
ຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC);

 ອງົການຈດັຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກດັລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕັື້ງສາກນົ ໂດຍລວມແມ່ນເຮັດໜ້າທີື່ຮ່ວມມ ກັບ
ບັນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ຈະລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) 
ຊຶື່ງເປັນຕົວແທນໃນການລາຍງານໃນນາມກະຊວງ;
ການລາຍງານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ 
ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານ, ການລາຍ

ງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກກອງເລຂາຈາກກົມແຜນການ. ຄະນະກ າ
ມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຈະມີການປະຊຸມກັນປະຈ າປີ ເພ ື່ອທົບທວນການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກ າໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີຕ ໍ່ກິດຈະກ າທີື່ຈະປະຕິບັດໃນປີຕ ໍ່ໄປ. ຄະນະກ າມະການປະສານ
ງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຈະຂຽນບົດລາຍງານຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າປະຈ າປີ. ນອກນັື້ນ, 
ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຍັງຈະກະກຽມບົດແນະນ າໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງຕ ໍ່
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ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັື້ງທີ VIII ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງທ້ອງຖິື່ນ, ຢ ູ່ພາຍໃນທ້ອງ 
ຖິື່ນເອງ ແລະ ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າທີື່ອາໄສຢ ູ່ ສປປ ລາວ. 

ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາກອນຂ້າງເທິງ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ແລະ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸວິໄສທັດຂ້າງເທິງນັື້ນ 
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030  ປະກອບມີ 9 ເປ ົ້າໝາຍ, ແຕ່ລະເປ ົ້າ  
ໝາຍເຊ ື່ອມໂຍງກັບສອງ ຫ   ຫ າຍ "ຈຸດປະສົງ" ເຊິື່ງກ ານົດວິທີການໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ. ຄະນະວິຊາການ 
(TWG) ຈາກຫ າຍຂະແໜງການໄດ້ຄັດເລ ອກເອົາເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາ 
ກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ໂດຍອີງໃສ່ການວິເຄາະສະຖານະການຂອງປະຊາກອນ. ເພ ື່ອບັນລຸ
ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປ ົ້າໝາຍນັື້ນ ໄດ້ມີການກ ານົດຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການ ແລະ ປະກອບເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍ
ປະຊາກອນນີື້. ໃນກ ລະນີທີື່ບ ໍ່ສາມາດກ ານົດຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂະແໜງການ ຄະນະວິຊາການ (TWG) ກ ໍ່ໄດ້ສ້າງຂຶື້ນ
ມາສະເພາະ ແລະ ກ ານົດພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້.  ແຕ່ລະອົງປະກອບໂຄງສ້າງຂອງ
ນະໂຍບາຍໄດ້ຖ ກຈັດລຽງໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່າງເປັນລະບົບ (ຂອບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ) ເພ ື່ອ
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຊ ື່ອມໂຍງກັນຈາກເປ ົ້າໝາຍຈົນເຖິງກິດຈະກ າສະເພາະ (ເບິື່ງພາກທີ IV). ບັນດາຕົວຊີື້ວັດ 
ແລະ ຄາດໝາຍໄດ້ກ ານົດຢ ູ່ໃນເປ ົ້າໝາຍເທົົ່ານັື້ນ. ສ າລັບຕົວຊີື້ວັດ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ 
ແມ່ນມີຢ ູ່ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ຫ   ອາດຈະສ້າງຂຶື້ນເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດປະຈ າປີ ຫ   ຫ າຍ
ປີ.

ເປ ົ້າໝາຍ
1. ສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນກຸ່ມຄົນທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ 
2. ເລັົ່ງລັດໃສ່ການຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 1 ປີ, ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີ ໃນກຸ່ມ

ຄົນຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. 
3. ໃຊ້ກາລະໂອກາດ “ທາງດ້ານປະຊາກອນ” ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສ ງສຸດ ສ າ

ລັບທຸກກຸ່ມຄົນ ແລະ ຂົງເຂດຢູ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເປັນທ າ. 
4. ສົົ່ງເສີມໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດທີື່ດີສ າລັບຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ທີື່ດ້ອຍ

ໂອກາດ, ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກຸ່ມຄົນທີື່ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ. 
5. ເພີື່ມທະວີຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດສ ່ຕົວເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ 

ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໃຫ້ໜ້ອຍລົງ. 
6. ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກັບບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນປະຊາກອນ

ອາຍຸສ ງ. 
7. ປັບປຸງລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມມາດຕະຖານສາກົນ.  
8. ການເຊ ື່ອມສານຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການແຫ່ງຊາດ, ຂະແໜງການ ແລະ 

ທ້ອງຖິື່ນ.    
9.  ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍໃນຂົງເຂດສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມ ອງ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນ

ແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ.   
ຈຸດປະສົງ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ກິດຈະກ າ ທີື່ຄາດວ່າຈະບັນລຸເປ ົ້າໝາຍເຫ ົົ່ານີື້ແມ່ນໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງ 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຊຶື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວຊີື້ວັດ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງເປ ົ້າໝາຍ. 
 

 

 
ຍດຸທະສາດໃນການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 

ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ນະໂຍບາຍທີື່ຜ່ານມາມີຈຸດຄ້າງຄາໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ດັົ່ງນັື້ນ 
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີື່ຄົບຊຸດ. ເນ ື່ອງຈາກວ່າ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ 
ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030 ເປັນນະໂຍບາຍທີື່ມີການປະກອບສ່ວນຈາກຫ າກຫ າຍຂະແໜງການ ແລະ 
ໂດຍພ ື້ນຖານແລ້ວ ແມ່ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງກະຊວງສະເພາະໃດໜຶື່ງ ໂດຍການນ າໃຊ້ກົນໄກທີື່ມີຢ ູ່ ແລະ ບ ໍ່
ຈ າເປັນຕ້ອງມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານ ຫ   ສະຖາບັນໃດໜຶື່ງຂຶື້ນມາຕ ື່ມອີກ ນອກຈາກ "ຄະນະກ າມະການປະສານງານ
ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ" (PPCC) ເພ ື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າທີື່ບ ໍ່ນອນຢ ູ່ໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ, ບັນດາ
ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຈະຕ້ອງໄດ້ນ າເອົານະໂຍບາຍນີື້ເຂົື້າໃນແຜນປະຈ າປີ ຫ   ຫ າຍປີຂອງຕົນເອງ  ແລະ ຂຶື້ນງົບປະມານ
ເພ ື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດວຽກງານດັົ່ງກ່າວ. ໃນກ ລະນີທີື່ງົບປະມານບ ໍ່ພຽງພ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ້ອງໄດ້ສົມທົບກັບກົມແຜນການ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ເພ ື່ອປຶກສາຫາລ ຊອກຫາວິທີທາງແກ້ໄຂ 
ແລະ ຈັດຫາງົບປະມານທີື່ຈ າເປັນ ໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕາມໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ຕ ໍ່ກັບ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030.

ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງຂະແໜງການ, ອງົການຂັື້ນສ ນກາງ, ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຄ ຮ່່ວມພດັທະນາ ມດີັົ່ງນີື້:

 ກມົແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານການຈັດຕັື້ງ 
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ລວມທັງເປັນກອງເລຂາໃຫ້ກັບຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. 

 ບນັດາກະຊວງ ແລະ ບນັດາອງົການຈດັຕັື້ງຂອງລດັ ເປັນຜ ້ຈດັຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕົື້ນຕ  ແລະ ມີໜ້າທີື່
ຮັບຜິດຊອບໃນການດ າເນີນກິດຈະກ າ ແລະ ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນແຜນວຽກຫ າຍປີ (ຕາມ
ປ ກກະຕິແລ້ວ 2 ປີ). 

 ອົງການປ ກຄອງຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດວ່າຈະ
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນສາຍການຈັດຕັື້ງຂອງກະຊວງໃນການຈັດຕັ ື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕາມປ ກກະຕິ . 
ແຂວງ/ນະຄອນຫ ວງອາດຈະໄດ້ສ້າງແຜນດ າເນີນງານສະເພາະຂອງຕົນເອງຂຶື້ນ ເພ ື່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍ 
ບາຍປະຊາກອນ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກກົມແຜນການ;  

 ມະຫາວທິະຍາໄລແຫງ່ຊາດ ແລະ ສະຖາບນັຄົື້ນຄວາ້ເສດຖະກດິແຫງ່ຊາດ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ ຕາມແຜນ
ຫ າຍປີ ແລະ ລາຍງານຫາ ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຫ   ເປັນຜ ້ຕາງໜ້າ
ຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC);

 ອງົການຈດັຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກດັລດັຖະບານ ແລະ ອງົການຈດັຕັື້ງສາກນົ ໂດຍລວມແມ່ນເຮັດໜ້າທີື່ຮ່ວມມ ກັບ
ບັນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທີື່ຈະລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) 
ຊຶື່ງເປັນຕົວແທນໃນການລາຍງານໃນນາມກະຊວງ;
ການລາຍງານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ 
ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານ, ການລາຍ

ງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນ ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກກອງເລຂາຈາກກົມແຜນການ. ຄະນະກ າ
ມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຈະມີການປະຊຸມກັນປະຈ າປີ ເພ ື່ອທົບທວນການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດກິດຈະກ າໃນປີຜ່ານມາ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີຕ ໍ່ກິດຈະກ າທີື່ຈະປະຕິບັດໃນປີຕ ໍ່ໄປ. ຄະນະກ າມະການປະສານ
ງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຈະຂຽນບົດລາຍງານຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າປະຈ າປີ. ນອກນັື້ນ, 
ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຍັງຈະກະກຽມບົດແນະນ າໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງຕ ໍ່
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ກັບແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດໃໝ່ຂອງຂະແໜງການທີື່ຕ້ອງໄດ້ມີການແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນເປ ົ້າໝາຍຂອງຍຸດທະສາດປີ 2019-

2030 ເນ ື່ອງຈາກແຜນຂອງຂະແໜງການສ່ວນຫ າຍແມ່ນສິື້ນສຸດລົງໃນປີ  2020 ຫ    2025. 
ການທົບທວນນະໂຍບາຍໄລຍະກາງຈະຈັດຂຶື້ນໃນປີ 2023 ແລະ ການທົບທວນຄັື້ງສຸດທ້າຍຈະໄດ້ຈັດຂຶື້ນໃນ

ປີ 2029. 
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ພາກທ ີI: ຄວາມເປນັມາ 
 

1. ພາກສະເໜີກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປະຊາກອນ 
1.1 ນະໂຍບາຍປະຊາກອນແມນ່ຫຍງັ ແລະ ມຈີດຸປະສົງເພ ື່ອຫຍງັ 

 ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ແມ່ນການປະເມີນຕີລາຄາບັນຫາປະຊາກອນທີື່ປະເທດກ າລັງປະເຊີນ ແລະ ວາງທິດ
ທາງທີື່ລັດຖະບານຈະດ າເນີນເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ໂດຍຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ. ອົງປະກອບດ້ານປະຊາກອນກາຍເປັນບັນຫາທີື່ຕ້ອງໄດ້ແກໄ້ຂດ້ວຍນະໂຍບາຍ ຖ້າຫາກວ່າອົງປະ
ກອບດັົ່ງກ່າວມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຄນຸນະພາບຂອງຊີວິດ  ຫ   ລະດັບການເປັນຢ ູ່ຂອງປະເທດ. ຢ ູ່ປະເທດທີື່ກ າລັງ
ພັດທະນາ ອົງປະກອບຂອງປະຊາກອນອາດມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການ
ພັດທະນາ  ຫ   ຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດ, ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງຈ າເປັນຕ້ອງມີນະໂຍບາຍເພ ື່ອຮັບມ ກັບບັນຫາດັົ່ງກ່າວ.  

ວິທີການສ້າງນະໂຍບາຍປະຊາກອນທີື່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານມາ ແມ່ນແບບວິທີ 
ການເຊ ື່ອມສານເຂົື້ື້າຫ າຍຂະແໜງການ. ວິທີການດັົ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນຕົວແບບທີື່ເປັນທີື່ນິຍົມຂອງຫ າຍປະ
ເທດ, ສ່ວນໜຶື່ງແລ້ວແມ່ນເພ ື່ອຕອບສະໜອງກັບຄ າໝັື້ນສັນຍາຕ ໍ່ກັບກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ 
ແລະ ການພັດທະນາ (ICPD) ປີ 1994, ຊຶື່ງໄດ້ເນັື້ນໃສ່ຄວາມຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງເຊ ື່ອມສານປັດໄຈປະຊາກອນເຂົື້າ
ໃນທຸກຮ ບແບບຂອງການວາງແຜນພັດທະນາ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ສະບັບທ າອິດໃນປີ 1999, ແລະ ສະບັບທີສອງໃນ
ປີ 2006 ຊຶື່ງໄດ້ການເຊ ື່ອມສານເຂົື້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈະສ ບຕ ໍ່ດ າເນີນວິທີ
ການດັົ່ງກ່າວເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030.  

ຄຸນລັກສະນະຫ ັກຂອງນະໂຍບາຍປະຊາກອນທີື່ກວມເອົາຫ າຍຂະແໜງການນີື້ ແມ່ນການດຶງເອົາບັນດາຍຸດ
ທະສາດຫ ັກໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ ຂອງນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ມາຈາກແຜນການທີື່ມີຢ ູ່ຂອງ
ຂະແໜງການເຊັົ່ນ: ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ໃນການລວມເອົາແຜນຂອງຫ າຍຂະແໜງການມັນອາດຈະກວມ 
ຫ   ຊ ້າຊ້ອນເອົາຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງຂະແໜງການທີື່ສ້າງຂຶື້ນມາແລ້ວ ນີື້ແມ່ນສິື່ງທ້າທາຍອັນໜຶື່ງ. 
ແຕ່ຍັງມີຂ ໍ້ສະດວກບາງດ້ານຄ : ເຮົາສາມາດນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການວິໄຈທີື່ມີຢ ູ່ແລ້ວໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ
ແທນທີື່ຈະດ າເນີນການວິໄຈໃໝ່; ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ບາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການອາດ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການດັດປັບ ຫ   ປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະກັບການເຊ ື່ອມສານເຂົື້າກັບນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ສາເຫດ
ໃນການດັດປັບ ຫ   ປັບປຸງອາດຈະເກີດຂຶື້ນຍ້ອນມີຂ ໍ້ມ ນ ຫ   ການຄົື້ນຄວ້າໃໝ່ ຫ ັງຈາກແຜນການຂອງຂະແໜງ
ການໄດຖ້ ກສ້າງຂຶື້ນແລ້ວ ຫ   ມີການພັດທະນາວິທີການໃໝ່ໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່ຽວພັນກັບປະຊາກອນທີື່ຢ ູ່
ໃນແຜນການຂອງຂະແໜງການ. ສະນັື້ນ, ການເຊ ື່ອມອົງປະກອບຂອງແຜນການຂອງຂະແໜງການເຂົື້າໃນນະ
ໂຍບາຍປະຊາກອນຖ ວ່າເປັນຂະບວນການທີື່ດີ ແລະ ສ້າງສັນ. 

ນະໂຍບາຍປະຊາກອນປະກອບມີຫ າຍຈຸດປະສົງ: ເປັນຕົື້ນແມ່ນບົດສະຫ ຸບຫຍ ໍ້ທາງການກ່ຽວກັບປັດໄຈ 
ແລະ ທ່າອ່ຽງດ້ານປະຊາກອນຂອງປະເທດ; ພ້ອມດຽວກັນນັື້ນ ນະໂຍບາຍຍັງສະໜອງຮ ບພາບອັນໂປູ່ງໄສກ່ຽວ
ກັບບາດກ້າວທີື່ລັດຖະບານຈະດ າເນີນ ເພ ື່ອແກ້ໄຂຂົງເຂດຕ່າງໆດ້ານປະຊາກອນທີື່ຕ້ອງການການເອົາໃຈໃສ່
ດ້ານນະໂຍບາຍ, ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນພ ື້ນຖານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການປຸກລະດົມການຮ່ວມມ ພາຍໃນ ແລະ ຄ ່
ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ື່ອຈະຮັບປະກັນວ່າແຜນງານຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິ
ບັດນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ນອກຈາກນັື້ນ ນະໂຍບາຍປະຊາກອນຍັງສາມາດຊ່ວຍລະດົມທຶນຈາກພາຍໃນ 
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ກັບແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດໃໝ່ຂອງຂະແໜງການທີື່ຕ້ອງໄດ້ມີການແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນເປ ົ້າໝາຍຂອງຍຸດທະສາດປີ 2019-

2030 ເນ ື່ອງຈາກແຜນຂອງຂະແໜງການສ່ວນຫ າຍແມ່ນສິື້ນສຸດລົງໃນປີ  2020 ຫ    2025. 
ການທົບທວນນະໂຍບາຍໄລຍະກາງຈະຈັດຂຶື້ນໃນປີ 2023 ແລະ ການທົບທວນຄັື້ງສຸດທ້າຍຈະໄດ້ຈັດຂຶື້ນໃນ

ປີ 2029. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ພາກທ ີI: ຄວາມເປນັມາ 
 

1. ພາກສະເໜີກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍປະຊາກອນ 
1.1 ນະໂຍບາຍປະຊາກອນແມນ່ຫຍງັ ແລະ ມຈີດຸປະສົງເພ ື່ອຫຍງັ 

 ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ແມ່ນການປະເມີນຕີລາຄາບັນຫາປະຊາກອນທີື່ປະເທດກ າລັງປະເຊີນ ແລະ ວາງທິດ
ທາງທີື່ລັດຖະບານຈະດ າເນີນເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວ ໂດຍຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ. ອົງປະກອບດ້ານປະຊາກອນກາຍເປັນບັນຫາທີື່ຕ້ອງໄດ້ແກໄ້ຂດ້ວຍນະໂຍບາຍ ຖ້າຫາກວ່າອົງປະ
ກອບດັົ່ງກ່າວມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຄນຸນະພາບຂອງຊີວິດ  ຫ   ລະດັບການເປັນຢ ູ່ຂອງປະເທດ. ຢ ູ່ປະເທດທີື່ກ າລັງ
ພັດທະນາ ອົງປະກອບຂອງປະຊາກອນອາດມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບຈັງຫວະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ການ
ພັດທະນາ  ຫ   ຄຸນນະພາບຂອງຊີວິດ, ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງຈ າເປັນຕ້ອງມີນະໂຍບາຍເພ ື່ອຮັບມ ກັບບັນຫາດັົ່ງກ່າວ.  

ວິທີການສ້າງນະໂຍບາຍປະຊາກອນທີື່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃນໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານມາ ແມ່ນແບບວິທີ 
ການເຊ ື່ອມສານເຂົື້ື້າຫ າຍຂະແໜງການ. ວິທີການດັົ່ງກ່າວໄດ້ກາຍເປັນຕົວແບບທີື່ເປັນທີື່ນິຍົມຂອງຫ າຍປະ
ເທດ, ສ່ວນໜຶື່ງແລ້ວແມ່ນເພ ື່ອຕອບສະໜອງກັບຄ າໝັື້ນສັນຍາຕ ໍ່ກັບກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ 
ແລະ ການພັດທະນາ (ICPD) ປີ 1994, ຊຶື່ງໄດ້ເນັື້ນໃສ່ຄວາມຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງເຊ ື່ອມສານປັດໄຈປະຊາກອນເຂົື້າ
ໃນທຸກຮ ບແບບຂອງການວາງແຜນພັດທະນາ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ສະບັບທ າອິດໃນປີ 1999, ແລະ ສະບັບທີສອງໃນ
ປີ 2006 ຊຶື່ງໄດ້ການເຊ ື່ອມສານເຂົື້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈະສ ບຕ ໍ່ດ າເນີນວິທີ
ການດັົ່ງກ່າວເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030.  

ຄຸນລັກສະນະຫ ັກຂອງນະໂຍບາຍປະຊາກອນທີື່ກວມເອົາຫ າຍຂະແໜງການນີື້ ແມ່ນການດຶງເອົາບັນດາຍຸດ
ທະສາດຫ ັກໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງ ຂອງນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ມາຈາກແຜນການທີື່ມີຢ ູ່ຂອງ
ຂະແໜງການເຊັົ່ນ: ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ 
ແລະ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ໃນການລວມເອົາແຜນຂອງຫ າຍຂະແໜງການມັນອາດຈະກວມ 
ຫ   ຊ ້າຊ້ອນເອົາຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການຂອງຂະແໜງການທີື່ສ້າງຂຶື້ນມາແລ້ວ ນີື້ແມ່ນສິື່ງທ້າທາຍອັນໜຶື່ງ. 
ແຕ່ຍັງມີຂ ໍ້ສະດວກບາງດ້ານຄ : ເຮົາສາມາດນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການວິໄຈທີື່ມີຢ ູ່ແລ້ວໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ
ແທນທີື່ຈະດ າເນີນການວິໄຈໃໝ່; ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ບາງແຜນການ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການອາດ
ຕ້ອງໄດ້ຮັບການດັດປັບ ຫ   ປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະກັບການເຊ ື່ອມສານເຂົື້າກັບນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ສາເຫດ
ໃນການດັດປັບ ຫ   ປັບປຸງອາດຈະເກີດຂຶື້ນຍ້ອນມີຂ ໍ້ມ ນ ຫ   ການຄົື້ນຄວ້າໃໝ່ ຫ ັງຈາກແຜນການຂອງຂະແໜງ
ການໄດ້ຖ ກສ້າງຂຶື້ນແລ້ວ ຫ   ມີການພັດທະນາວິທີການໃໝ່ໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່ຽວພັນກັບປະຊາກອນທີື່ຢ ູ່
ໃນແຜນການຂອງຂະແໜງການ. ສະນັື້ນ, ການເຊ ື່ອມອົງປະກອບຂອງແຜນການຂອງຂະແໜງການເຂົື້າໃນນະ
ໂຍບາຍປະຊາກອນຖ ວ່າເປັນຂະບວນການທີື່ດີ ແລະ ສ້າງສັນ. 

ນະໂຍບາຍປະຊາກອນປະກອບມີຫ າຍຈຸດປະສົງ: ເປັນຕົື້ນແມ່ນບົດສະຫ ຸບຫຍ ໍ້ທາງການກ່ຽວກັບປັດໄຈ 
ແລະ ທ່າອ່ຽງດ້ານປະຊາກອນຂອງປະເທດ; ພ້ອມດຽວກັນນັື້ນ ນະໂຍບາຍຍັງສະໜອງຮ ບພາບອັນໂປູ່ງໄສກ່ຽວ
ກັບບາດກ້າວທີື່ລັດຖະບານຈະດ າເນີນ ເພ ື່ອແກ້ໄຂຂົງເຂດຕ່າງໆດ້ານປະຊາກອນທີື່ຕ້ອງການການເອົາໃຈໃສ່
ດ້ານນະໂຍບາຍ, ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນພ ື້ນຖານໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານໃນການປຸກລະດົມການຮ່ວມມ ພາຍໃນ ແລະ ຄ ່
ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ື່ອຈະຮັບປະກັນວ່າແຜນງານຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສອດຄ່ອງກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິ
ບັດນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ນອກຈາກນັື້ນ ນະໂຍບາຍປະຊາກອນຍັງສາມາດຊ່ວຍລະດົມທຶນຈາກພາຍໃນ 
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ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ການຈັດສັນງົບປະມານຕ້ອງເນັື້ນໃສ່ຂົງເຂດທີື່ເປັນບ ລິມະສິດຫ ັກທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການ
ສະໜັບສະໜ ນ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ. 

 

1.2 ນະໂຍບາຍປະຊາກອນໃນໄລຍະຜາ່ນມາຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
1.2.1 ນະໂຍບາຍປະຊາກອນປີ 1999. 

ຫ ັງຈາກກອງປະຊຸມສາກົນ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນປີ 1994 ຢ ູ່ກຸງໄຄໂລ (Cairo), 
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນປີ 1999. 
ອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປ ີ 1995, ລັດຖະບານສາມາດກ ານົດໄດ້ບັນ
ຫາປະຊາກອນຈ ານວນໜຶື່ງທີື່ຕ້ອງໄດ້ແກໄ້ຂຜ່ານນະໂຍບາຍລວມມີ: 
 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍັງສ ງຊຶື່ງສົົ່ງຜນົໃຫ້ມີອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍທີື່ຕ ໍ່າພຽງແຕ່ 51 ປີ. 
 ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR) ຍັງສ ງ ຄາດວ່າຢ ູ່ໃນລະດັບ 656 ຄົນ ຕ ໍ່ 100,000 ການເກີດມີຊີ

ວິດ. 
 ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ (TFR) ແມ່ນ 5.6 ເດັກເກີດຕ ໍ່ແມ່ຍິງໜຶື່ງຄົນ. 
 ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໂດຍລວມແມ່ນ 2.5% ຕ ໍ່ປີ. 
 ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນສຸດທິແມ່ນ 76% ແລະ ອັດຕາການຮ ້ໜັງສ ແມ່ນ 72.5%. 
 ການແອອັດຂອງຕົວເມ ອງ ແລະ ການຫ ຸດລົງຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດກ ໍ່ຖ ວ່າເປັນບັນຫາປະຊາ

ກອນເຊັົ່ນດຽວກັນ.  
ການວາງຍຸດທະສາດຂອງນະໂຍບາຍປີ 1999 ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຄົບຖ້ວນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບ ໍ່ມີຄາດໝາຍ

ຫ ັກສະເພາະສ າລັບການຈະເລີນພັນ, ແຕຈ່ ານວນເດັກເກີດຕ ໍ່ແມ່ຍິງທີື່ຕ້ອງການແມ່ນຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງ 2 ຫາ 4, 
ເຫັນໄດ້ວ່າ ລະດັບການຈະເລີນພັນຈ ານວນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຫ ຸດລົງຫ າຍສົມຄວນ. ບັນຫາຫ ັກທີື່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ 
ແມ່ນການເກີດທີື່ສ ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍຈຶື່ງເນັື້ນໃສ່
ຄວາມຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍລ ກຫ່າງແຫ່ງຊາດປີ 1995 ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການເວັື້ນໄລ
ຍະຫ່າງແຕ່ລະການເກີດຢູ່າງໜ້ອຍ 2-3 ປີ. ໃນການບັນລຸການເວັື້ນໄລຍະຫ່າງຂອງການເກດີຕ້ອງໄດເ້ພີື່ມຈ າ
ນວນສ ນໃຫ້ການບ ລິການລ ກຫ່າງ, ການບ ລິການເຄ ື່ອນທີື່ ແລະ ອາສາສະໝັກສຸຂະພາບຂັື້ນບ້ານ ເພ ື່ອສະໜອງ
ວິທີຄຸມກ າເນີດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການນ າໃຊ້ວິທີຄຸມກ າເນີດ (CPR) ເພີື່ມຂຶື້ນຈາກອັດຕາ 3% ໃນປີ 1994 

ມາເປັນ 60-65% ໃນປີ 2020. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນະໂຍບາຍຍັງເນັື້ນໃສ່ການຂະຫຍາຍທາງເລ ອກຂອງວິທີ
ການຄຸມກ າເນີດທີື່ມີຢ ູ່ ແລະ ເພີື່ມຈ ານວນພະນັກງານແພດ ໂດຍຊຸກຍ ້ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ 
ແລະ ພາກເອກະຊົນ.  

ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນໃນນະໂຍບາຍປີ 1999 ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນບັນຫາຜົນກະທົບຂອງການ
ເຄ ື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງຊົນນະບົດ-ຕົວເມ ອງ “ຄວາມແອອັດຂອງຕົວເມ ອງ ແລະ ການຫ ຸດລົງຂອງປະຊາກອນຢ ູ່
ເຂດຊົນນະບົດ”. ນະໂຍບາຍມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອສົົ່ງເສີມຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງການແຈກຢາຍປະຊາກອນລະຫວ່າງ
ເຂດຕົວເມ ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ” ໃຫ້ດີຂຶື້ນ. ຍຸດທະສາດຫ ັກເພ ື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງນີື້ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມປັບ
ປຸງການສຶກສາ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທ າຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດໂດຍຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນງານພັດທະນາຊົນນະ
ບົດ, ລວມທັງການສ້າງເຂດຊົນນະບົດເຊ ື່ອມສານບ ລິມະສິດ” (PRDA) ດັົ່ງທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 1996-2000. 
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ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ການຈັດສັນງົບປະມານຕ້ອງເນັື້ນໃສ່ຂົງເຂດທີື່ເປັນບ ລິມະສິດຫ ັກທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການ
ສະໜັບສະໜ ນ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ. 

 

1.2 ນະໂຍບາຍປະຊາກອນໃນໄລຍະຜາ່ນມາຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
1.2.1 ນະໂຍບາຍປະຊາກອນປີ 1999. 

ຫ ັງຈາກກອງປະຊຸມສາກົນ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນປີ 1994 ຢ ູ່ກຸງໄຄໂລ (Cairo), 
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນປີ 1999. 
ອີງໃສ່ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປ ີ 1995, ລັດຖະບານສາມາດກ ານົດໄດ້ບັນ
ຫາປະຊາກອນຈ ານວນໜຶື່ງທີື່ຕ້ອງໄດ້ແກໄ້ຂຜ່ານນະໂຍບາຍລວມມີ: 
 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍັງສ ງຊຶື່ງສົົ່ງຜນົໃຫ້ມີອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍທີື່ຕ ໍ່າພຽງແຕ່ 51 ປີ. 
 ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR) ຍັງສ ງ ຄາດວ່າຢ ູ່ໃນລະດັບ 656 ຄົນ ຕ ໍ່ 100,000 ການເກີດມີຊີ

ວິດ. 
 ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ (TFR) ແມ່ນ 5.6 ເດັກເກີດຕ ໍ່ແມ່ຍິງໜຶື່ງຄົນ. 
 ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໂດຍລວມແມ່ນ 2.5% ຕ ໍ່ປີ. 
 ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນສຸດທິແມ່ນ 76% ແລະ ອັດຕາການຮ ້ໜັງສ ແມ່ນ 72.5%. 
 ການແອອັດຂອງຕົວເມ ອງ ແລະ ການຫ ຸດລົງຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດກ ໍ່ຖ ວ່າເປັນບັນຫາປະຊາ

ກອນເຊັົ່ນດຽວກັນ.  
ການວາງຍຸດທະສາດຂອງນະໂຍບາຍປີ 1999 ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຄົບຖ້ວນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບ ໍ່ມີຄາດໝາຍ

ຫ ັກສະເພາະສ າລັບການຈະເລີນພັນ, ແຕຈ່ ານວນເດັກເກີດຕ ໍ່ແມ່ຍິງທີື່ຕ້ອງການແມ່ນຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງ 2 ຫາ 4, 
ເຫັນໄດ້ວ່າ ລະດັບການຈະເລີນພັນຈ ານວນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຫ ຸດລົງຫ າຍສົມຄວນ. ບັນຫາຫ ັກທີື່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ 
ແມ່ນການເກີດທີື່ສ ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍຈຶື່ງເນັື້ນໃສ່
ຄວາມຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍລ ກຫ່າງແຫ່ງຊາດປີ 1995 ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການເວັື້ນໄລ
ຍະຫ່າງແຕ່ລະການເກີດຢູ່າງໜ້ອຍ 2-3 ປີ. ໃນການບັນລຸການເວັື້ນໄລຍະຫ່າງຂອງການເກດີຕ້ອງໄດເ້ພີື່ມຈ າ
ນວນສ ນໃຫ້ການບ ລິການລ ກຫ່າງ, ການບ ລິການເຄ ື່ອນທີື່ ແລະ ອາສາສະໝັກສຸຂະພາບຂັື້ນບ້ານ ເພ ື່ອສະໜອງ
ວິທີຄຸມກ າເນີດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການນ າໃຊ້ວິທີຄຸມກ າເນີດ (CPR) ເພີື່ມຂຶື້ນຈາກອັດຕາ 3% ໃນປີ 1994 

ມາເປັນ 60-65% ໃນປີ 2020. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນະໂຍບາຍຍັງເນັື້ນໃສ່ການຂະຫຍາຍທາງເລ ອກຂອງວິທີ
ການຄຸມກ າເນີດທີື່ມີຢ ູ່ ແລະ ເພີື່ມຈ ານວນພະນັກງານແພດ ໂດຍຊຸກຍ ້ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ 
ແລະ ພາກເອກະຊົນ.  

ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນໃນນະໂຍບາຍປີ 1999 ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນບັນຫາຜົນກະທົບຂອງການ
ເຄ ື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງຊົນນະບົດ-ຕົວເມ ອງ “ຄວາມແອອັດຂອງຕົວເມ ອງ ແລະ ການຫ ຸດລົງຂອງປະຊາກອນຢ ູ່
ເຂດຊົນນະບົດ”. ນະໂຍບາຍມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອສົົ່ງເສີມຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງການແຈກຢາຍປະຊາກອນລະຫວ່າງ
ເຂດຕົວເມ ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ” ໃຫ້ດີຂຶື້ນ. ຍຸດທະສາດຫ ັກເພ ື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງນີື້ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມປັບ
ປຸງການສຶກສາ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທ າຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດໂດຍຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນງານພັດທະນາຊົນນະ
ບົດ, ລວມທັງການສ້າງເຂດຊົນນະບົດເຊ ື່ອມສານບ ລິມະສິດ” (PRDA) ດັົ່ງທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 1996-2000. 

ນະໂຍບາຍປີ 1999 ໄດນ້ າເອົາແຜນດ າເນີນງານທີື່ສ າຄັນຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ 
ການພັດທະນາ (ICPD) ທີື່ຈັດຂຶື້ື້ນໃນປີ 1994. ໃນຂະນະທີື່ອັດຕາການຈະເລີນພັນແມ່ນສ ງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຫ ຸດ
ອັດຕາດັົ່ງກ່າວໃຫ້ໜ້ອຍລົງ, ແຕ່ວ່ານະໂຍບາຍແມ່ນເນັື້ນໃຫ້ບຸກຄົນຕັດສິນໃຈເອງກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງຄອບ
ຄົວ ໂດຍອີງຕາມເງ ື່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພວກເຂົາເອງ. ໃນນັື້ນມາດຕະການທີື່ໄດນ້ າສະເໜີ
ໃນນະໂຍບາຍເພ ື່ອຫ ຸດອັດຕາການຈະເລນີພັນ ແມ່ນມາດຕະການທາງອ້ອມທີື່ຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ແລະ ການບ ລິການສຸຂະພາບ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີບັນຫາກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງຊົນນະບົດ-
ຕົວເມ ອງກ ຕາມ, ແຕ່ປະຊາກອນກ ໍ່ສາມາດເຄ ື່ອນຍ້າຍຢູ່າງມີອິດສະລະພາບພາຍໃນປະເທດໄດ.້

 
ນະໂຍບາຍປີ 1999 ໄດ້ວາງຄາດໝາຍທາງດ້ານປະລິມານຈ ານວນໜຶື່ງສ າລັບຂະແໜງການສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸພາຍໃນປີ 2000, 2010 ແລະ 2020. ຄາດໝາຍເຫ ົົ່ານີື້ແມ່ນ
ນ າສະເໜີຢ ູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I. 

 

1.2.2  ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດາ້ນປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2006  
ນະໂຍບາຍປີ 2006 ປະກອບມີການທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດຮ້ັບຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ 

ແຜນດ າເນີນງານປີ 1999. ເຫນັໄດ້ວ່າອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ (TFR) ຫ ຸດລົງຈາກ 4.9 ໃນປີ 2000 ມາ
ເປັນ 4.5 ໃນປີ 2005. ເຖິງແມ່ນວ່າການຫ ຸດລົງນີື້ແມ່ນຜົນສ າເລັດດ້ານບວກ, ແຕ່ຄວາມໄວຂອງການຫ ຸດລົງ
ແມ່ນຊ້າກວ່າທີື່ຄາດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍປີ 1999. ພ້ອມກັນນັື້ນ ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR) ໄດ້ຫ ຸດ
ລົງຊ້າກວ່າທີື່ຄາດໄວ້. ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ເດັກອ່ອນຫ ຸດລົງຕາມທີື່ຄາດໄວ້ ແຕ່ສັງເກດໄດ້
ວ່າຄາດໝາຍສ າລັບປີ 2010 ແມ່ນສ ງເກີນໄປ ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງຍາກທີື່ຈະບັນລຸໄດ.້ ການຮ ໜັ້ງສ ສ າລັບແມ່ຍິງໄດຮ້ັບ
ການປັບປຸງແຕ່ບ ໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍໄດ້. ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນສຸດທິສ າລັບເດັກຍິງສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ
ໃນລະດັບປະເທດ ແຕຢ່ ູ່ໃນຫ າຍແຂວງອັດຕາດັົ່ງກ່າວແມ່ນຕ ໍ່າກວ່າຄາດໝາຍລະດັບປະເທດ. ການທົບທວນ
ຄ ນຍັງຊີື້ໃຫ້ເຫັນຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການຄົື້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເງ ື່ອນໄຂເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ການ
ເຊ ື່ອມສານຂອງປະຊາກອນແມ່ນປະຕິບັດໄດໜ້້ອຍກວ່າທີື່ຄາດໄວ້. ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ບົດບາດຍິງ-
ຊາຍໃນລະດັບທ້ອງຖິື່ນແມ່ນຍັງບ ໍ່ເປັນໜ້າເພິື່ງພ ໃຈ.  

 

ບາງປັດໄຈທີື່ສົົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຄ ບໜ້າຊ້າກວ່າທີື່ຄາດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ 
ການພັດທະນາ ລວມມີ: ຄວາມເຊ ື່ອຖ  ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີແບບດັົ່ງເດີມຢ ູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້
ການປະຕິບັດທີື່ເປັນອັນຕະລາຍສ ບຕ ໍ່; ການປ ກຄຸມຂອງການບ ລິການສຸຂະພາບທີື່ບ ໍ່ທົົ່ວເຖິງ; ຄວາມເຂົື້າໃຈ 
ຂອງພ ໍ່ແມ່ຕ ໍ່ກັບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍຍັງຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ; ການຈັດຕັື້ງກິດຈະ
ກ າຂະບວນການເພ ື່ອລຶບລ້າງການບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ ແມ່ນບ ໍ່ເປັນປ ກກະຕິ ແລະ ຂາດຈຸດສຸມ ຕ ໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ພະນັກງານ; ຂາດພະນັກງານວິຊາການເພ ື່ອດ າເນີນການວິໄຈດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ; ການເຜຍີ
ແຜນ່ະໂຍບາຍຍັງບ ໍ່ທົົ່ວເຖິງ; ຂາດງົບປະມານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ. 

 

ບັນຫາປະຊາກອນທີື່ໄດກ້ ານົດໃນນະໂຍບາຍປີ 2006 ແມ່ນລວມເອົາທຸກບັນຫາທີື່ໄດມີ້ຢ ູ່ໃນນະໂຍບາຍປີ 
1999 ແຕ່ມີການປັບປຸງກ່ຽວກັບຈຸດສຸມ ແລະ ມີການຕ ື່ມບາງບັນຫາທີື່ມີຄວາມສ າຄັນເຊິື່ງລວມມີ: (1) ການ
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ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ການຈັດສັນງົບປະມານຕ້ອງເນັື້ນໃສ່ຂົງເຂດທີື່ເປັນບ ລິມະສິດຫ ັກທີື່ມີຄວາມຕ້ອງການ
ສະໜັບສະໜ ນ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ. 

 

1.2 ນະໂຍບາຍປະຊາກອນໃນໄລຍະຜາ່ນມາຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
1.2.1 ນະໂຍບາຍປະຊາກອນປີ 1999. 

ຫ ັງຈາກກອງປະຊຸມສາກົນ ກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນປີ 1994 ຢ ູ່ກຸງໄຄໂລ (Cairo), 
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ັບຮອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ໃນປີ 1999. 
ອີງໃສ່ຜົນໄດຮ້ັບຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປ ີ 1995, ລັດຖະບານສາມາດກ ານົດໄດ້ບັນ
ຫາປະຊາກອນຈ ານວນໜຶື່ງທີື່ຕ້ອງໄດ້ແກໄ້ຂຜ່ານນະໂຍບາຍລວມມີ: 
 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍັງສ ງຊຶື່ງສົົ່ງຜນົໃຫ້ມີອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍທີື່ຕ ໍ່າພຽງແຕ່ 51 ປີ. 
 ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR) ຍັງສ ງ ຄາດວ່າຢ ູ່ໃນລະດັບ 656 ຄົນ ຕ ໍ່ 100,000 ການເກີດມີຊີ

ວິດ. 
 ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ (TFR) ແມ່ນ 5.6 ເດັກເກີດຕ ໍ່ແມ່ຍິງໜຶື່ງຄົນ. 
 ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໂດຍລວມແມ່ນ 2.5% ຕ ໍ່ປີ. 
 ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນສຸດທິແມ່ນ 76% ແລະ ອັດຕາການຮ ້ໜັງສ ແມ່ນ 72.5%. 
 ການແອອັດຂອງຕົວເມ ອງ ແລະ ການຫ ຸດລົງຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດກ ໍ່ຖ ວ່າເປັນບັນຫາປະຊາ

ກອນເຊັົ່ນດຽວກັນ.  
ການວາງຍຸດທະສາດຂອງນະໂຍບາຍປີ 1999 ຂ້ອນຂ້າງມີຄວາມຄົບຖ້ວນ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບ ໍ່ມີຄາດໝາຍ

ຫ ັກສະເພາະສ າລັບການຈະເລີນພັນ, ແຕຈ່ ານວນເດັກເກີດຕ ໍ່ແມ່ຍິງທີື່ຕ້ອງການແມ່ນຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງ 2 ຫາ 4, 
ເຫັນໄດ້ວ່າ ລະດັບການຈະເລີນພັນຈ ານວນດັົ່ງກ່າວແມ່ນຫ ຸດລົງຫ າຍສົມຄວນ. ບັນຫາຫ ັກທີື່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ 
ແມ່ນການເກີດທີື່ສ ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍຈຶື່ງເນັື້ນໃສ່
ຄວາມຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍລ ກຫ່າງແຫ່ງຊາດປີ 1995 ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີການເວັື້ນໄລ
ຍະຫ່າງແຕ່ລະການເກີດຢູ່າງໜ້ອຍ 2-3 ປີ. ໃນການບັນລຸການເວັື້ນໄລຍະຫ່າງຂອງການເກດີຕ້ອງໄດເ້ພີື່ມຈ າ
ນວນສ ນໃຫ້ການບ ລິການລ ກຫ່າງ, ການບ ລິການເຄ ື່ອນທີື່ ແລະ ອາສາສະໝັກສຸຂະພາບຂັື້ນບ້ານ ເພ ື່ອສະໜອງ
ວິທີຄຸມກ າເນີດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການນ າໃຊ້ວິທີຄຸມກ າເນີດ (CPR) ເພີື່ມຂຶື້ນຈາກອັດຕາ 3% ໃນປີ 1994 

ມາເປັນ 60-65% ໃນປີ 2020. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ນະໂຍບາຍຍັງເນັື້ນໃສ່ການຂະຫຍາຍທາງເລ ອກຂອງວິທີ
ການຄຸມກ າເນີດທີື່ມີຢ ູ່ ແລະ ເພີື່ມຈ ານວນພະນັກງານແພດ ໂດຍຊຸກຍ ້ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ 
ແລະ ພາກເອກະຊົນ.  

ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນໃນນະໂຍບາຍປີ 1999 ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນບັນຫາຜົນກະທົບຂອງການ
ເຄ ື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງຊົນນະບົດ-ຕົວເມ ອງ “ຄວາມແອອັດຂອງຕົວເມ ອງ ແລະ ການຫ ຸດລົງຂອງປະຊາກອນຢ ູ່
ເຂດຊົນນະບົດ”. ນະໂຍບາຍມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອສົົ່ງເສີມຄວາມດຸ່ນດ່ຽງຂອງການແຈກຢາຍປະຊາກອນລະຫວ່າງ
ເຂດຕົວເມ ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ” ໃຫ້ດີຂຶື້ນ. ຍຸດທະສາດຫ ັກເພ ື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງນີື້ ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມປັບ
ປຸງການສຶກສາ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທ າຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດໂດຍຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນງານພັດທະນາຊົນນະ
ບົດ, ລວມທັງການສ້າງເຂດຊົນນະບົດເຊ ື່ອມສານບ ລິມະສິດ” (PRDA) ດັົ່ງທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ປີ 1996-2000. 

ນະໂຍບາຍປີ 1999 ໄດ້ນ າເອົາແຜນດ າເນີນງານທີື່ສ າຄັນຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ 
ການພັດທະນາ (ICPD) ທີື່ຈັດຂຶື້ື້ນໃນປີ 1994. ໃນຂະນະທີື່ອັດຕາການຈະເລີນພັນແມ່ນສ ງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຫ ຸດ
ອັດຕາດັົ່ງກ່າວໃຫ້ໜ້ອຍລົງ, ແຕ່ວ່ານະໂຍບາຍແມ່ນເນັື້ນໃຫ້ບຸກຄົນຕັດສິນໃຈເອງກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງຄອບ
ຄົວ ໂດຍອີງຕາມເງ ື່ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງພວກເຂົາເອງ. ໃນນັື້ນມາດຕະການທີື່ໄດນ້ າສະເໜີ
ໃນນະໂຍບາຍເພ ື່ອຫ ຸດອັດຕາການຈະເລນີພັນ ແມ່ນມາດຕະການທາງອ້ອມທີື່ຊ່ວຍປັບປຸງສະພາບເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ແລະ ການບ ລິການສຸຂະພາບ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີບັນຫາກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງຊົນນະບົດ-
ຕົວເມ ອງກ ຕາມ, ແຕ່ປະຊາກອນກ ໍ່ສາມາດເຄ ື່ອນຍ້າຍຢູ່າງມີອິດສະລະພາບພາຍໃນປະເທດໄດ.້

 
ນະໂຍບາຍປີ 1999 ໄດ້ວາງຄາດໝາຍທາງດ້ານປະລິມານຈ ານວນໜຶື່ງສ າລັບຂະແໜງການສຶກສາທິການ 

ແລະ ກິລາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ ເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸພາຍໃນປີ 2000, 2010 ແລະ 2020. ຄາດໝາຍເຫ ົົ່ານີື້ແມ່ນ
ນ າສະເໜີຢ ູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ I. 

 

1.2.2  ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດາ້ນປະຊາກອນ ແລະ ການພດັທະນາ ປີ 2006  
ນະໂຍບາຍປີ 2006 ປະກອບມີການທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜົນໄດຮ້ັບຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ 

ແຜນດ າເນີນງານປີ 1999. ເຫນັໄດ້ວ່າອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ (TFR) ຫ ຸດລົງຈາກ 4.9 ໃນປີ 2000 ມາ
ເປັນ 4.5 ໃນປີ 2005. ເຖິງແມ່ນວ່າການຫ ຸດລົງນີື້ແມ່ນຜົນສ າເລັດດ້ານບວກ, ແຕ່ຄວາມໄວຂອງການຫ ຸດລົງ
ແມ່ນຊ້າກວ່າທີື່ຄາດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍປີ 1999. ພ້ອມກັນນັື້ນ ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR) ໄດ້ຫ ຸດ
ລົງຊ້າກວ່າທີື່ຄາດໄວ້. ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ເດັກອ່ອນຫ ຸດລົງຕາມທີື່ຄາດໄວ້ ແຕ່ສັງເກດໄດ້
ວ່າຄາດໝາຍສ າລັບປີ 2010 ແມ່ນສ ງເກີນໄປ ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງຍາກທີື່ຈະບັນລຸໄດ.້ ການຮ ໜັ້ງສ ສ າລັບແມ່ຍິງໄດຮ້ັບ
ການປັບປຸງແຕ່ບ ໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍໄດ້. ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນສຸດທິສ າລັບເດັກຍິງສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍ
ໃນລະດັບປະເທດ ແຕຢ່ ູ່ໃນຫ າຍແຂວງອັດຕາດັົ່ງກ່າວແມ່ນຕ ໍ່າກວ່າຄາດໝາຍລະດັບປະເທດ. ການທົບທວນ
ຄ ນຍັງຊີື້ໃຫ້ເຫັນຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການຄົື້ນຄວ້າກ່ຽວກັບເງ ື່ອນໄຂເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ແລະ ການ
ເຊ ື່ອມສານຂອງປະຊາກອນແມ່ນປະຕິບັດໄດໜ້້ອຍກວ່າທີື່ຄາດໄວ້. ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ບົດບາດຍິງ-
ຊາຍໃນລະດັບທ້ອງຖິື່ນແມ່ນຍັງບ ໍ່ເປັນໜ້າເພິື່ງພ ໃຈ.  

 

ບາງປັດໄຈທີື່ສົົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຄ ບໜ້າຊ້າກວ່າທີື່ຄາດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ 
ການພັດທະນາ ລວມມີ: ຄວາມເຊ ື່ອຖ  ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີແບບດັົ່ງເດີມຢ ູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ຊຶື່ງເຮັດໃຫ້
ການປະຕິບັດທີື່ເປັນອັນຕະລາຍສ ບຕ ໍ່; ການປ ກຄຸມຂອງການບ ລິການສຸຂະພາບທີື່ບ ໍ່ທົົ່ວເຖິງ; ຄວາມເຂົື້າໃຈ 
ຂອງພ ໍ່ແມ່ຕ ໍ່ກັບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍຍັງຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ; ການຈັດຕັື້ງກິດຈະ
ກ າຂະບວນການເພ ື່ອລຶບລ້າງການບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ ແມ່ນບ ໍ່ເປັນປ ກກະຕິ ແລະ ຂາດຈຸດສຸມ ຕ ໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ພະນັກງານ; ຂາດພະນັກງານວິຊາການເພ ື່ອດ າເນີນການວິໄຈດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ; ການເຜຍີ
ແຜນ່ະໂຍບາຍຍັງບ ໍ່ທົົ່ວເຖິງ; ຂາດງົບປະມານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ. 

 

ບັນຫາປະຊາກອນທີື່ໄດ້ກ ານົດໃນນະໂຍບາຍປີ 2006 ແມ່ນລວມເອົາທຸກບັນຫາທີື່ໄດ້ມີຢ ູ່ໃນນະໂຍບາຍປີ 
1999 ແຕ່ມີການປັບປຸງກ່ຽວກັບຈຸດສຸມ ແລະ ມີການຕ ື່ມບາງບັນຫາທີື່ມີຄວາມສ າຄັນເຊິື່ງລວມມີ: (1) ການ
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ເຄ ື່ອນຍ້າຍສາກົນ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ; (2) ການເບິື່ງແຍງຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ; (3) HIV/AIDS; 

(4) ຜົນກະທົບຂອງປະຊາກອນຕ ໍ່ກັບສິື່ງແວດລ້ອມ. ຈຸດປະສົງ ແມ່ນໄດ້ຖ ກສ້າງຂຶື້ນມາເພ ື່ອແກ້ໄຂຂົງເຂດທີື່
ເພີື່ມຕ ື່ມ ລວມທັງບັນຫາທີື່ສ ບຕ ໍ່ມາຈາກນະໂຍບາຍປີ 1999, ດັົ່ງນັື້ນນະໂຍບາຍຈຶື່ງປະກອບມີທັງໝົດ 9 ຈຸດ 
ປະສົງ. 

 

 ຍຸດທະສາດທີື່ສ້າງຂຶື້ນມາເພ ື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນອີງໃສ່ຍຸດທະສາດໃນນະໂຍບາຍປີ 1999 ເປັນ
ຫ ັກ ແຕ່ກ ໍ່ໄດ້ມີການເພີື່ມຕ ື່ມບາງຍຸດທະສາດທີື່ສ າຄັນ. ຕົວຢູ່າງ, ຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ ແລະ ໂພຊະນາການ
ຂອງເດັກ ແມ່ນຖ ກເພີື່ມເຂົື້າໃສ່ເປັນປັດໄຈທີື່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ຫ ຸດຜອ່ນການຕາຍຂອງ
ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກ. ນະໂຍບາຍຍັງໄດເ້ນັື້ນໃສ່ການເບິື່ງແຍງກ່ອນເກີດ, ໃນລະຫວ່າງການເກີດ ແລະ ຫ ັງການ
ເກີດ. ໄດ້ມີການສົົ່ງເສີມການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມແມ່. ນະໂຍບາຍປີ 2006 ໄດ້
ເນັື້ນໃສ່ຂະໜາດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລນີພັນ, ໂດຍສະເພາະຄວາມຕ້ອງການໃນການເຊ ື່ອມວິຊາ
ເພດສຶກສາ ເຂົື້າໃນການສຶກສາລະບົບສາມັນ ແລະ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ພ້ອມດ້ວຍສົົ່ງເສີມແນວ
ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສິດທິດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ. ການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (RH) ໃຫ້ແກ່
ຊາວໜຸ່ມກ ໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ພ້ອມສົົ່ງເສີມການແຕ່ງງານຊ້າ ແລະ ການລຶບລ້າງ ການແຕ່ງງານແບບຖ ກ
ບັງຄັບ. ໃນຂົງເຂດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຈຸດສຸມໃໝ່ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ການໂຄສະນາເພ ື່ອສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະ
ຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສົົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ຊ້າຍ. ນອກນັື້ນ, ຍັງເນັື້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການເພ ື່ອຮັບ
ປະກັນວ່າ ເດັກຍິງຈາກກຸ່ມຊົນເຜົົ່າໄດຮ້ັບໂອກາດທີື່ຄ ກັນກັບເດັກຊາຍໃນການບັນລຸການສຶກສາຂັື້ນພ ື້ນຖານ. 

 

ສ າລັບຈຸດປະສົງໃໝ່ທີື່ໄດ້ສະເໜີໃນປີ 2006, ໄດ້ມີການກ ານົດຫ າກຫ າຍມາດຕະການ. ໃນຂົງເຂດປະຊາ
ກອນຜ ອ້າຍຸສ ງ, ມາດຕະການແມ່ນມີຈຸດປະສົງຫ ັກເພ ື່ອສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄອບຄົວ,  NGOs ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາ
ກົນປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜ ອ້າຍຸສ ງ ໂດຍການຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ພວກເຂົາເຈົື້າໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ. 
ປັບປຸງໂອກາດໃຫ້ຜ ອ້າຍຸສ ງສາມາດສ ບຕ ໍ່ເຮັດວຽກ ໂດຍການຫ ຸດຜ່ອນການຈ າແນກໃນຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ 
ສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຜ ອ້າຍຸສ ງ. ຕ ໍ່ກັບບັນຫາປະຊາກອນທີື່ພິການ, ນະໂຍບາຍແມ່ນແນ
ໃສ່ປັບປຸງໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພວກເຂົາເຈົື້າ, ພ້ອມທັງການມີວຽກເຮັດງານ
ທ າ ຫ  ໂຄງການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົື້າ. ນອກນັື້ນ, ນະໂຍບາຍຍັງເນັື້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການໃນການປັບປຸງ
ການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການຄົື້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ. 

ວິທີການເພ ື່ອຮັບມ ກັບ HIV/AIDS ແມ່ນເນັື້ນໃສ່ຄວາມຈ າເປັນໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການບ ລິ
ການເພ ື່ອປ້ອງກັນ HIV/AIDS ແລະ ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທາງເພດສ າພັນ (ພຕພ), ສົົ່ງເສີມການມີເພດສ າພັນທີື່
ປອດໄພ ແລະ ສົົ່ງເສີມການເບິື່ງແຍງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຜ ້ທີື່ຕິດເຊ ື້ອ HIV ແລະ ຜ ້ທີື່ເປັນໂລກ AIDS. ໃນ
ດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ, ເປ ົ້າໝາຍຫ ັກແມ່ນການເຊ ື່ອມປັດໄຈປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນງານທີື່ກ່ຽວກັບການພັດທະ
ນາຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ. 

 ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍປີ 1999, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາປີ 2006 
ໄດກ້ ານົດຄາດໝາຍທາງດ້ານປະລິມານຈ ານວນໜຶື່ງເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ພາຍໃນປີ 2010, 2015 ແລະ 2020. ຕາ
ຕະລາງ 1 ສົບທຽບຄາດໝາຍປີ 2015 ກັບລະດັບຕົວຈິງທີື່ບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2015. ຈະສາມາດເຫັນໄດວ່້າ 5 ໃນ 
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ເຄ ື່ອນຍ້າຍສາກົນ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ; (2) ການເບິື່ງແຍງຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ; (3) HIV/AIDS; 

(4) ຜົນກະທົບຂອງປະຊາກອນຕ ໍ່ກັບສິື່ງແວດລ້ອມ. ຈຸດປະສົງ ແມ່ນໄດ້ຖ ກສ້າງຂຶື້ນມາເພ ື່ອແກ້ໄຂຂົງເຂດທີື່
ເພີື່ມຕ ື່ມ ລວມທັງບັນຫາທີື່ສ ບຕ ໍ່ມາຈາກນະໂຍບາຍປີ 1999, ດັົ່ງນັື້ນນະໂຍບາຍຈຶື່ງປະກອບມີທັງໝົດ 9 ຈຸດ 
ປະສົງ. 

 

 ຍຸດທະສາດທີື່ສ້າງຂຶື້ນມາເພ ື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນອີງໃສ່ຍຸດທະສາດໃນນະໂຍບາຍປີ 1999 ເປັນ
ຫ ັກ ແຕ່ກ ໍ່ໄດ້ມີການເພີື່ມຕ ື່ມບາງຍຸດທະສາດທີື່ສ າຄັນ. ຕົວຢູ່າງ, ຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ ແລະ ໂພຊະນາການ
ຂອງເດັກ ແມ່ນຖ ກເພີື່ມເຂົື້າໃສ່ເປັນປັດໄຈທີື່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ຫ ຸດຜອ່ນການຕາຍຂອງ
ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກ. ນະໂຍບາຍຍັງໄດເ້ນັື້ນໃສ່ການເບິື່ງແຍງກ່ອນເກີດ, ໃນລະຫວ່າງການເກີດ ແລະ ຫ ັງການ
ເກີດ. ໄດ້ມີການສົົ່ງເສີມການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມແມ່. ນະໂຍບາຍປີ 2006 ໄດ້
ເນັື້ນໃສ່ຂະໜາດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລນີພັນ, ໂດຍສະເພາະຄວາມຕ້ອງການໃນການເຊ ື່ອມວິຊາ
ເພດສຶກສາ ເຂົື້າໃນການສຶກສາລະບົບສາມັນ ແລະ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ພ້ອມດ້ວຍສົົ່ງເສີມແນວ
ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສິດທິດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ. ການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (RH) ໃຫ້ແກ່
ຊາວໜຸ່ມກ ໍ່ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ ພ້ອມສົົ່ງເສີມການແຕ່ງງານຊ້າ ແລະ ການລຶບລ້າງ ການແຕ່ງງານແບບຖ ກ
ບັງຄັບ. ໃນຂົງເຂດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຈຸດສຸມໃໝ່ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ການໂຄສະນາເພ ື່ອສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະ
ຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສົົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ຊ້າຍ. ນອກນັື້ນ, ຍັງເນັື້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການເພ ື່ອຮັບ
ປະກັນວ່າ ເດັກຍິງຈາກກຸ່ມຊົນເຜົົ່າໄດຮ້ັບໂອກາດທີື່ຄ ກັນກັບເດັກຊາຍໃນການບັນລຸການສຶກສາຂັື້ນພ ື້ນຖານ. 

 

ສ າລັບຈຸດປະສົງໃໝ່ທີື່ໄດ້ສະເໜີໃນປີ 2006, ໄດ້ມີການກ ານົດຫ າກຫ າຍມາດຕະການ. ໃນຂົງເຂດປະຊາ
ກອນຜ ອ້າຍຸສ ງ, ມາດຕະການແມ່ນມີຈຸດປະສົງຫ ັກເພ ື່ອສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄອບຄົວ,  NGOs ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາ
ກົນປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜ ອ້າຍຸສ ງ ໂດຍການຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ພວກເຂົາເຈົື້າໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ. 
ປັບປຸງໂອກາດໃຫ້ຜ ອ້າຍຸສ ງສາມາດສ ບຕ ໍ່ເຮັດວຽກ ໂດຍການຫ ຸດຜ່ອນການຈ າແນກໃນຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ 
ສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຜ ອ້າຍຸສ ງ. ຕ ໍ່ກັບບັນຫາປະຊາກອນທີື່ພິການ, ນະໂຍບາຍແມ່ນແນ
ໃສ່ປັບປຸງໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພວກເຂົາເຈົື້າ, ພ້ອມທັງການມີວຽກເຮັດງານ
ທ າ ຫ  ໂຄງການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົື້າ. ນອກນັື້ນ, ນະໂຍບາຍຍັງເນັື້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການໃນການປັບປຸງ
ການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການຄົື້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ. 

ວິທີການເພ ື່ອຮັບມ ກັບ HIV/AIDS ແມ່ນເນັື້ນໃສ່ຄວາມຈ າເປັນໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການບ ລິ
ການເພ ື່ອປ້ອງກັນ HIV/AIDS ແລະ ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທາງເພດສ າພັນ (ພຕພ), ສົົ່ງເສີມການມີເພດສ າພັນທີື່
ປອດໄພ ແລະ ສົົ່ງເສີມການເບິື່ງແຍງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຜ ້ທີື່ຕິດເຊ ື້ອ HIV ແລະ ຜ ້ທີື່ເປັນໂລກ AIDS. ໃນ
ດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ, ເປ ົ້າໝາຍຫ ັກແມ່ນການເຊ ື່ອມປັດໄຈປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນງານທີື່ກ່ຽວກັບການພັດທະ
ນາຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ. 

 ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍປີ 1999, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາປີ 2006 
ໄດກ້ ານົດຄາດໝາຍທາງດ້ານປະລິມານຈ ານວນໜຶື່ງເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ພາຍໃນປີ 2010, 2015 ແລະ 2020. ຕາ
ຕະລາງ 1 ສົບທຽບຄາດໝາຍປີ 2015 ກັບລະດັບຕົວຈິງທີື່ບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2015. ຈະສາມາດເຫັນໄດວ່້າ 5 ໃນ 

8 ຄາດໝາຍແມ່ນບ ໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ (ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ ລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ 5 ປີ, ອັດຕາສ່ວນການຕາຍ
ຂອງແມ່, ການຮ ້ໜັງສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ ແລະ ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນສຸດທິໃນຊັື້ນມັດທະຍົມຂອງເດກັຍິງ), ໃນຂະນະ
ທີື່ 3 ຄາດໝາຍແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ (ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ, ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນສຸດທິໃນຊັື້ນປະຖົມ
ຂອງເດັກຍິງ ແລະ ອັດຕາການຕິດເຊ ື້ອຂອງ HIV ຕ ໍ່າກວ່າ 1%). ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫ າຍອັນບ ໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດ
ໝາຍໄດ,້ ແຕ່ເປ ົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຄ ບໜ້າໃນລະດັບໜຶື່ງ. ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງລະດັບ
ຄາດໝາຍ ແລະ ອັດຕາຕົວຈິງທີື່ບັນລຸໄດ້ (ປີ 2015) ແມ່ນເຫັນໄດ້ຢູ່າງຈະແຈ້ງຢ ູ່ໃນການຕາຍຂອງເດັກຕ ໍ່າ
ກວ່າ 1 ປີ  ແລະ ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີ (-27 ແລະ -56 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຕາມລ າດັບ). ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່
ແມ່ນຫ ຸດລົງພຽງແຕ່ 11% ຂອງຄາດໝາຍປີ 2015 ແລະ ອັດຕາການຮ ້ໜັງສ ຂອງແມ່ຍິງກ ໍ່ຫ ຸດລົງ 8%. ຄາດ
ໝາຍສ າລັບ HIV/AIDS ແມ່ນເພ ື່ອສ ບຕ ໍ່ຮັກສາໃຫ້ອັດຕາຂອງກຸ່ມຜ ້ໃຫຍ່ຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າກວ່າ 1% ຊຶື່ງ
ສາມາດບັນລຸໄດ້.

ການປະເມີນຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະຈຸດປະສົງທີື່ບ ໍ່ໄດວ້າງຄາດໝາຍທາງດ້ານປະລິມານ 
ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຮ ້ໄດ້ແນ່ນອນວ່າຜນົສ າເລັດທີື່ໄດຮ້ັບແມ່ນມີຜົນມາຈາກນະໂຍບາຍ 
ຫ າຍ ຫ   ໜ້ອຍຂະໜາດໃດ. ແຕ່ວ່າໃນກ ລະນີຂອງຜ ອ້າຍຸສ ງ ໄດ້ມີການສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດສ າລັບຜ ອ້າຍຸ
ສ ງຂຶື້ນໃນປີ 2005. ການປະເມີນຜົນຄວາມຄ ບໜ້າຂົງເຂດເຫ ົົ່ານີື້ແມ່ນຖ ກຈ າກັດເນ ື່ອງຈາກຂ ໍ້ມ ນ ຫ   ການ ຄົື້ນ
ຄວ້າທາງດ້ານຄຸນນະພາບແມ່ນມີຈ າກັດ.  

ເນ ື່ອງຈາກບ ໍ່ມີການປະເມີນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະ
ນາປີ 2006 ຢູ່າງເຕັມຮ ບແບບ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຈຶື່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກ ານົດເຫດຜົນວ່າ ເປນັຫຍັງຈຶື່ງສາມາດ 
ຫ   ບ ໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍສະເພາະໃດໜຶື່ງໄດ້. ແຕ່ມີຄ າແນະນ າວ່າ ປັດໄຈທາງດ້ານການຈັດຕັື້ງອາດມີບົດ
ບາດສ າຄັນ. ຕົວຢູ່າງ, ມີການປູ່ຽນແປງພາກສ່ວນປະສານງານໃນລະຫວ່າງຊ່ວງໄລຍະຂອງນະໂຍບາຍນີື້ ຊຶື່ງສົົ່ງ
ຜົນໃຫ້ແຜນດ າເນີນງານລະອຽດສ າລັບໄລຍະປີ 2006-2010 ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກສ້າງຂຶື້ນ, ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງບ ໍ່ສາມາດຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດໄດ້. ບ ໍ່ໄດ້ມີການຄາດຄະເນງົບປະມານສ າລັບບາງມາດຕະການທີື່ຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງນະ
ໂຍບາຍ, ສະນັື້ນ, ຈຶື່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດຕາມການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ລາຍຈ່າຍ. ນອກນັື້ນ, 
ນະໂຍບາຍຍັງມີທິດທາງໃນການສ້າງ “ຄະນະກ າມະການດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ” ຊຶື່ງໄດ້ຖ ກ
ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຈົນຮອດປີ 2009. ການທີື່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ ປີ 2006 ບ ໍ່ໄດຮ້ັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່າງເຕັມສ່ວນນັື້ນ ອາດມາຈາກປັດໄຈທາງດ້ານການບ ລິຫານ
ຄຸ້ມຄອງເປັນສາເຫດຫ ັກ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍ ປີ 2019-2030 ຈະລວມເອົາຍຸດທະສາດການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີື່
ເຂັື້ມແຂງ, ລວມທັງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ ແລະ ຊັດເຈນ.   

 

1.3 ຂະບວນການໃນການສ້າງນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດາ້ນປະຊາກອນ ແລະ ການພດັທະນາ ປີ 2019-2030  
ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ປີ 2006 ມາເປັນ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 

2019-2030 ແມ່ນລິເລີື່ມໃນຕົື້ນປີ 2017 ໂດຍກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ເນ ື່ອງ
ຈາກວ່າສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ລວມທັງໂຄງສ້າງຂອງປະຊາກອນເຫັນວ່າມີການ
ປູ່ຽນແປງຢູ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ; ມີຫ າຍບັນຫາພົື້ນເດັົ່ນທີື່ນະໂຍບາຍ ປີ 2006 ບ ໍ່ໄດ້ກວມເອົາ.  ນອກຈາກນັື້ນ 
ສະພາບການພັດທະນາຂອງສາກົນກ ໄດ້ມີເປ ົ້າໝາຍໃໝ່ຂອງການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປ ົ້າໝາຍການ
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ເຄ ື່ອນຍ້າຍສາກົນ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ; (2) ການເບິື່ງແຍງຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ; (3) HIV/AIDS; 

(4) ຜົນກະທົບຂອງປະຊາກອນຕ ໍ່ກັບສິື່ງແວດລ້ອມ. ຈຸດປະສົງ ແມ່ນໄດ້ຖ ກສ້າງຂຶື້ນມາເພ ື່ອແກ້ໄຂຂົງເຂດທີື່
ເພີື່ມຕ ື່ມ ລວມທັງບັນຫາທີື່ສ ບຕ ໍ່ມາຈາກນະໂຍບາຍປີ 1999, ດັົ່ງນັື້ນນະໂຍບາຍຈຶື່ງປະກອບມີທັງໝົດ 9 ຈຸດ 
ປະສົງ. 

 

 ຍຸດທະສາດທີື່ສ້າງຂຶື້ນມາເພ ື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນອີງໃສ່ຍຸດທະສາດໃນນະໂຍບາຍປີ 1999 ເປັນ
ຫ ັກ ແຕ່ກ ໍ່ໄດມີ້ການເພີື່ມຕ ື່ມບາງຍຸດທະສາດທີື່ສ າຄັນ. ຕົວຢູ່າງ, ຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ ແລະ ໂພຊະນາການ
ຂອງເດັກ ແມ່ນຖ ກເພີື່ມເຂົື້າໃສ່ເປັນປັດໄຈທີື່ຈະຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ຫ ຸດຜອ່ນການຕາຍຂອງ
ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກ. ນະໂຍບາຍຍັງໄດເ້ນັື້ນໃສ່ການເບິື່ງແຍງກ່ອນເກີດ, ໃນລະຫວ່າງການເກີດ ແລະ ຫ ັງການ
ເກີດ. ໄດມີ້ການສົົ່ງເສີມການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ການລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມແມ່. ນະໂຍບາຍປີ 2006 ໄດ້
ເນັື້ນໃສ່ຂະໜາດຂອງຄອບຄົວ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລນີພັນ, ໂດຍສະເພາະຄວາມຕ້ອງການໃນການເຊ ື່ອມວິຊາ
ເພດສຶກສາ ເຂົື້າໃນການສຶກສາລະບົບສາມັນ ແລະ ການສຶກສານອກລະບົບໂຮງຮຽນ ພ້ອມດ້ວຍສົົ່ງເສີມແນວ
ຄວາມຄິດກ່ຽວກັບສິດທິດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ. ການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (RH) ໃຫ້ແກ່
ຊາວໜຸ່ມກ ໍ່ໄດຮ້ັບການເອົາໃຈໃສ່ ພ້ອມສົົ່ງເສີມການແຕ່ງງານຊ້າ ແລະ ການລຶບລ້າງ ການແຕ່ງງານແບບຖ ກ
ບັງຄັບ. ໃນຂົງເຂດບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຈຸດສຸມໃໝ່ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ການໂຄສະນາເພ ື່ອສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະ
ຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສົົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜ ຊ້າຍ. ນອກນັື້ນ, ຍັງເນັື້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການເພ ື່ອຮັບ
ປະກັນວ່າ ເດັກຍິງຈາກກຸ່ມຊົນເຜົົ່າໄດຮ້ັບໂອກາດທີື່ຄ ກັນກັບເດັກຊາຍໃນການບັນລຸການສຶກສາຂັື້ນພ ື້ນຖານ. 

 

ສ າລັບຈຸດປະສົງໃໝ່ທີື່ໄດສ້ະເໜີໃນປີ 2006, ໄດ້ມີການກ ານົດຫ າກຫ າຍມາດຕະການ. ໃນຂົງເຂດປະຊາ
ກອນຜ ອ້າຍຸສ ງ, ມາດຕະການແມ່ນມີຈຸດປະສົງຫ ັກເພ ື່ອສົົ່ງເສີມໃຫ້ຄອບຄົວ,  NGOs ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງສາ
ກົນປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜ ອ້າຍຸສ ງ ໂດຍການຮັບເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ພວກເຂົາເຈົື້າໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ. 
ປັບປຸງໂອກາດໃຫ້ຜ ອ້າຍຸສ ງສາມາດສ ບຕ ໍ່ເຮັດວຽກ ໂດຍການຫ ຸດຜ່ອນການຈ າແນກໃນຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ 
ສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມໃຫ້ເຫັນຄຸນຄ່າຂອງຜ ອ້າຍຸສ ງ. ຕ ໍ່ກັບບັນຫາປະຊາກອນທີື່ພິການ, ນະໂຍບາຍແມ່ນແນ
ໃສ່ປັບປຸງໂອກາດທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພວກເຂົາເຈົື້າ, ພ້ອມທັງການມີວຽກເຮັດງານ
ທ າ ຫ  ໂຄງການສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ພວກເຂົາເຈົື້າ. ນອກນັື້ນ, ນະໂຍບາຍຍັງເນັື້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການໃນການປັບປຸງ
ການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການຄົື້ນຄວ້າກ່ຽວກັບຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ. 

ວິທີການເພ ື່ອຮັບມ ກັບ HIV/AIDS ແມ່ນເນັື້ນໃສ່ຄວາມຈ າເປັນໃນການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການບ ລິ
ການເພ ື່ອປ້ອງກັນ HIV/AIDS ແລະ ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທາງເພດສ າພັນ (ພຕພ), ສົົ່ງເສີມການມີເພດສ າພັນທີື່
ປອດໄພ ແລະ ສົົ່ງເສີມການເບິື່ງແຍງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຜ ້ທີື່ຕິດເຊ ື້ອ HIV ແລະ ຜ ້ທີື່ເປັນໂລກ AIDS. ໃນ
ດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ, ເປ ົ້າໝາຍຫ ັກແມ່ນການເຊ ື່ອມປັດໄຈປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນງານທີື່ກ່ຽວກັບການພັດທະ
ນາຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ. 

 ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍປີ 1999, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາປີ 2006 
ໄດກ້ ານົດຄາດໝາຍທາງດ້ານປະລິມານຈ ານວນໜຶື່ງເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ພາຍໃນປີ 2010, 2015 ແລະ 2020. ຕາ
ຕະລາງ 1 ສົບທຽບຄາດໝາຍປີ 2015 ກັບລະດັບຕົວຈິງທີື່ບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2015. ຈະສາມາດເຫັນໄດວ່້າ 5 ໃນ 

8 ຄາດໝາຍແມ່ນບ ໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ (ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ ລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ 5 ປີ, ອັດຕາສ່ວນການຕາຍ
ຂອງແມ່, ການຮ ້ໜັງສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ ແລະ ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນສຸດທິໃນຊັື້ນມັດທະຍົມຂອງເດກັຍິງ), ໃນຂະນະ
ທີື່ 3 ຄາດໝາຍແມ່ນສາມາດບັນລຸໄດ້ (ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ, ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນສຸດທິໃນຊັື້ນປະຖົມ
ຂອງເດັກຍິງ ແລະ ອັດຕາການຕິດເຊ ື້ອຂອງ HIV ຕ ໍ່າກວ່າ 1%). ເຖິງແມ່ນວ່າມີຫ າຍອັນບ ໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດ
ໝາຍໄດ້, ແຕ່ເປ ົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມຄ ບໜ້າໃນລະດັບໜຶື່ງ. ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງລະດັບ
ຄາດໝາຍ ແລະ ອັດຕາຕົວຈິງທີື່ບັນລຸໄດ້ (ປີ 2015) ແມ່ນເຫັນໄດ້ຢູ່າງຈະແຈ້ງຢ ູ່ໃນການຕາຍຂອງເດັກຕ ໍ່າ
ກວ່າ 1 ປີ  ແລະ ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີ (-27 ແລະ -56 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຕາມລ າດັບ). ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່
ແມ່ນຫ ຸດລົງພຽງແຕ່ 11% ຂອງຄາດໝາຍປີ 2015 ແລະ ອັດຕາການຮ ້ໜັງສ ຂອງແມ່ຍິງກ ໍ່ຫ ຸດລົງ 8%. ຄາດ
ໝາຍສ າລັບ HIV/AIDS ແມ່ນເພ ື່ອສ ບຕ ໍ່ຮັກສາໃຫ້ອັດຕາຂອງກຸ່ມຜ ້ໃຫຍ່ຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າກວ່າ 1% ຊຶື່ງ
ສາມາດບັນລຸໄດ້.

ການປະເມີນຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ ໂດຍສະເພາະຈຸດປະສົງທີື່ບ ໍ່ໄດວ້າງຄາດໝາຍທາງດ້ານປະລິມານ 
ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດຮ ້ໄດ້ແນ່ນອນວ່າຜນົສ າເລັດທີື່ໄດຮ້ັບແມ່ນມີຜົນມາຈາກນະໂຍບາຍ 
ຫ າຍ ຫ   ໜ້ອຍຂະໜາດໃດ. ແຕ່ວ່າໃນກ ລະນີຂອງຜ ອ້າຍຸສ ງ ໄດ້ມີການສ້າງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດສ າລັບຜ ອ້າຍຸ
ສ ງຂຶື້ນໃນປີ 2005. ການປະເມີນຜົນຄວາມຄ ບໜ້າຂົງເຂດເຫ ົົ່ານີື້ແມ່ນຖ ກຈ າກັດເນ ື່ອງຈາກຂ ໍ້ມ ນ ຫ   ການ ຄົື້ນ
ຄວ້າທາງດ້ານຄຸນນະພາບແມ່ນມີຈ າກັດ.  

ເນ ື່ອງຈາກບ ໍ່ມີການປະເມີນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະ
ນາປີ 2006 ຢູ່າງເຕັມຮ ບແບບ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຈຶື່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກ ານົດເຫດຜົນວ່າ ເປນັຫຍັງຈຶື່ງສາມາດ 
ຫ   ບ ໍ່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍສະເພາະໃດໜຶື່ງໄດ້. ແຕ່ມີຄ າແນະນ າວ່າ ປັດໄຈທາງດ້ານການຈັດຕັື້ງອາດມີບົດ
ບາດສ າຄັນ. ຕົວຢູ່າງ, ມີການປູ່ຽນແປງພາກສ່ວນປະສານງານໃນລະຫວ່າງຊ່ວງໄລຍະຂອງນະໂຍບາຍນີື້ ຊຶື່ງສົົ່ງ
ຜົນໃຫ້ແຜນດ າເນີນງານລະອຽດສ າລັບໄລຍະປີ 2006-2010 ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກສ້າງຂຶື້ນ, ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງບ ໍ່ສາມາດຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດໄດ້. ບ ໍ່ໄດ້ມີການຄາດຄະເນງົບປະມານສ າລັບບາງມາດຕະການທີື່ຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງນະ
ໂຍບາຍ, ສະນັື້ນ, ຈຶື່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຕິດຕາມການຈັດສັນງົບປະມານ ແລະ ລາຍຈ່າຍ. ນອກນັື້ນ, 
ນະໂຍບາຍຍັງມີທິດທາງໃນການສ້າງ “ຄະນະກ າມະການດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ” ຊຶື່ງໄດ້ຖ ກ
ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ ແລະ ໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຈົນຮອດປີ 2009. ການທີື່ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ ປີ 2006 ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່າງເຕັມສ່ວນນັື້ນ ອາດມາຈາກປັດໄຈທາງດ້ານການບ ລິຫານ
ຄຸ້ມຄອງເປັນສາເຫດຫ ັກ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍ ປີ 2019-2030 ຈະລວມເອົາຍຸດທະສາດການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດທີື່
ເຂັື້ມແຂງ, ລວມທັງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ ແລະ ຊັດເຈນ.   

 

1.3 ຂະບວນການໃນການສ້າງນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດາ້ນປະຊາກອນ ແລະ ການພດັທະນາ ປີ 2019-2030  
ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ປີ 2006 ມາເປັນ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 

2019-2030 ແມ່ນລິເລີື່ມໃນຕົື້ນປີ 2017 ໂດຍກົມແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. ເນ ື່ອງ
ຈາກວ່າສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ລວມທັງໂຄງສ້າງຂອງປະຊາກອນເຫັນວ່າມີການ
ປູ່ຽນແປງຢູ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ; ມີຫ າຍບັນຫາພົື້ນເດັົ່ນທີື່ນະໂຍບາຍ ປີ 2006 ບ ໍ່ໄດ້ກວມເອົາ.  ນອກຈາກນັື້ນ 
ສະພາບການພັດທະນາຂອງສາກົນກ ໄດ້ມີເປ ົ້າໝາຍໃໝ່ຂອງການພັດທະນາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເປ ົ້າໝາຍການ
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ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ 2030 ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ ຫ ັງປີ 2014. 

 
ດັົ່ງນັື້ນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈຶື່ງໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍປີ 

2006 ໂດຍໄດ້ມີການແຕ່ງຕັື້ງ 11 ພາກສ່ວນ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນຂະບວນການປັບປຸງນະໂຍບາຍ. ທ່ານລັດ 
ຖະມົນຕີ ຈຶື່ງໄດ້ອອກຂ ໍ້ຕກົລົງແຕ່ງຕັື້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບອອກເປັນ 3 ລະດັບຄ : ຄະນະຊີື້ນ າ, ຄະນະວິຊາການ  
ແລະ ກອງເລຂາ. ພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັື້ງແລ້ວ ແຕ່ລະຄະນະທີື່ຖ ກມອບໝາຍກ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົື້ນຄ້ວາຮາ່ງ
ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ າລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໂດຍຖ ເອົາກົມ
ແຜນການເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ.  

 

ໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ າລັບປະຊາກອນ (UNFPA) 
ນອກຈາກການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານງົບປະມານແລ້ວ ຍັງໄດສ້ະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານວິຊາການໂດຍຜ່ານທີື່
ປຶກສາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

 

ຄະນະວິຊາການໄດ້ມີການປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຫ າຍລະດັບກັບຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາຫ າຍຄັື້ງ ເພ ື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເນ ື້ອໃນ ແລະ ການປະກອບຂ ໍ້ມ ນເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍ
ສະບັບນີື້ ພ້ອມທັງມີການທົບທວນຄວາມຄ ບໜ້າເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍສະບັບນີື້ ຄະນະ
ວິຊາການໄດ້ເຫັນດີນ າໃຊ້ວິທີການທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫ າຍຂະແໜງການ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບສອງນະໂຍບາຍ
ກ່ອນໜ້ານີື້ ແຕ່ຈະລົງເລິກເນັື້ນໜັກໃສ່ການນ າເອົາບັນດາອົງປະກອບສ າຄັນຂອງແຜນຂອງຂະແໜງການ ເຂົື້າ
ໃສ່ໃນນະໂຍບາຍ ເພ ື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຈ າເປັນ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນການພັດທະນາ, ກອບ
ວຽກ ແລະ ຫ ັກການໃນການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີື້ແມ່ນເຫດຜົນທີື່ໄດ້ສັງລວມເອົາບັນດາຂ ໍ້ມ ນ
ປະກອບເຂົື້າໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍລະອຽດຂອງ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ 
ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030. ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງນີື້ສ າເລັດສົມບ ນ, ກອງເລຂາ ແລະ ທີື່ປຶກສາດ້ານວິຊາ
ການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ປຶກສາຫາລ ກັບບັນດາຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລ 
ກັບບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາອ ື່ນໆ. 

 

ຄະນະວິຊາການຍັງໄດ້ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກ່ທີື່ປຶກສາດ້ານວິຊາການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ເປັນຂ ໍ້ 
ມ ນຢັົ້ງຢືນ ແລະ ໜັກແໜ້ນໃນການຄັດເລ ອກບັນຫາຂອງປະຊາກອນທີື່ນ າມາແກ້ໄຂໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ເພ ື່ອໃຫ້ມີເນ ື້ອໃນທີື່ສົມບ ນ.  

2. ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 
  ການປູ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນແມ່ນບ ໍ່ໄດເ້ກີດຂຶື້ນມາເອງ ແຕ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຢູ່າງໜັກຈາກສະພາບຂອງ

ການພັດທະນາ ແລະ ທ່າອ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ຂັື້ນຕອນຫ ັກ 
ຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ ໂດຍທົົ່ວໄປແມ່ນຕິດພັນກັບລະດັບຂອງລາຍຮັບຕ ໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ມາດຕະ
ຖານຂອງການພັດທະນາສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ
ສາມາດຊຸກຍ ້ການຂ້າມຜ່ານດ້ານການຕາຍ ແລະ ການຈະເລນີພັນຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຕີບໂຕດັົ່ງກ່າວ
ຖ ກແຈກຢາຍຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນ. 
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ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ 2030 ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ ຫ ັງປີ 2014. 

 
ດັົ່ງນັື້ນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈຶື່ງໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍປີ 

2006 ໂດຍໄດ້ມີການແຕ່ງຕັື້ງ 11 ພາກສ່ວນ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນຂະບວນການປັບປຸງນະໂຍບາຍ. ທ່ານລັດ 
ຖະມົນຕີ ຈຶື່ງໄດ້ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັື້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບອອກເປັນ 3 ລະດັບຄ : ຄະນະຊີື້ນ າ, ຄະນະວິຊາການ  
ແລະ ກອງເລຂາ. ພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັື້ງແລ້ວ ແຕ່ລະຄະນະທີື່ຖ ກມອບໝາຍກ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົື້ນຄ້ວາຮາ່ງ
ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ າລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໂດຍຖ ເອົາກົມ
ແຜນການເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ.  

 

ໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ າລັບປະຊາກອນ (UNFPA) 
ນອກຈາກການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານງົບປະມານແລ້ວ ຍັງໄດສ້ະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານວິຊາການໂດຍຜ່ານທີື່
ປຶກສາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

 

ຄະນະວິຊາການໄດ້ມີການປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຫ າຍລະດັບກັບຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາຫ າຍຄັື້ງ ເພ ື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເນ ື້ອໃນ ແລະ ການປະກອບຂ ໍ້ມ ນເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍ
ສະບັບນີື້ ພ້ອມທັງມີການທົບທວນຄວາມຄ ບໜ້າເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍສະບັບນີື້ ຄະນະ
ວິຊາການໄດ້ເຫັນດີນ າໃຊ້ວິທີການທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫ າຍຂະແໜງການ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບສອງນະໂຍບາຍ
ກ່ອນໜ້ານີື້ ແຕ່ຈະລົງເລິກເນັື້ນໜັກໃສ່ການນ າເອົາບັນດາອົງປະກອບສ າຄັນຂອງແຜນຂອງຂະແໜງການ ເຂົື້າ
ໃສ່ໃນນະໂຍບາຍ ເພ ື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຈ າເປັນ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນການພັດທະນາ, ກອບ
ວຽກ ແລະ ຫ ັກການໃນການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີື້ແມ່ນເຫດຜົນທີື່ໄດ້ສັງລວມເອົາບັນດາຂ ໍ້ມ ນ
ປະກອບເຂົື້າໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍລະອຽດຂອງ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ 
ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030. ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງນີື້ສ າເລັດສົມບ ນ, ກອງເລຂາ ແລະ ທີື່ປຶກສາດ້ານວິຊາ
ການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ປຶກສາຫາລ ກັບບັນດາຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລ 
ກັບບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາອ ື່ນໆ. 

 

ຄະນະວິຊາການຍັງໄດ້ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກ່ທີື່ປຶກສາດ້ານວິຊາການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ເປັນຂ ໍ້ 
ມ ນຢັົ້ງຢືນ ແລະ ໜັກແໜ້ນໃນການຄັດເລ ອກບັນຫາຂອງປະຊາກອນທີື່ນ າມາແກ້ໄຂໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ເພ ື່ອໃຫ້ມີເນ ື້ອໃນທີື່ສົມບ ນ.  

2. ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 
  ການປູ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນແມ່ນບ ໍ່ໄດເ້ກີດຂຶື້ນມາເອງ ແຕ່ໄດຮ້ັບຜົນກະທົບຢູ່າງໜັກຈາກສະພາບຂອງ

ການພັດທະນາ ແລະ ທ່າອ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ຂັື້ນຕອນຫ ັກ 
ຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ ໂດຍທົົ່ວໄປແມ່ນຕິດພັນກັບລະດັບຂອງລາຍຮັບຕ ໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ມາດຕະ
ຖານຂອງການພັດທະນາສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ
ສາມາດຊຸກຍ ້ການຂ້າມຜ່ານດ້ານການຕາຍ ແລະ ການຈະເລນີພັນຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຕີບໂຕດັົ່ງກ່າວ
ຖ ກແຈກຢາຍຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນ. 

2.1 ທ່າອຽ່ງຂອງການເຕບີໂຕ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກດິ 
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບປານກາງຕ ໍ່າ ເຊິື່ງມີລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕ ໍ່ຫົວຄົນ (ວິທີການ Atlas) 

ແມ່ນ 2,150 ໂດລາສະຫະລັດ  ໃນປີ 2016.1ລາຍຮັບດັົ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຢ ູ່ໃນລະດັບກ່ອນໜ້າ 
ປະເທດກ າປ ເຈຍ ແລະ ປະເທດມຽນມ້າ ແລະ ມີລະດັບໃກ້ຄຽງກັບ ປະເທດຫວຽດນາມ; ແຕ່ວ່າລາຍຮັບຕ ໍ່ຫົວ
ຄົນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຕ ໍ່າກວ່າປະເທດໄທຫ າຍ (ຮ ບສະແດງ 1).  

ຮ ບສະແດງ 1: ລາຍຮັບແຫງ່ຊາດຕ ໍ່ຫວົຄນົຢ ູ່ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ,້ ປີ 2016 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຕົວຊີື້ວັດຫ ັກຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ADB, ປີ 2017 (ຕາຕະລາງ 2.3) 

 
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດມີ້ການເຕີບໂຕຢູ່າງໄວວາຕັື້ງແຕ່ໄລຍະຕົື້ນຂອງຊຸມປີ 1990, ເຊິື່ງການ

ເຕີບໂຕຂອງ GDP ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 7.7% ຕ ໍ່ປີໃນ 5 ປີກ່ອນ ແລະ 8.0% ໃນໄລຍະຊ່ວງເວລາ 5 ປີຜ່ານ
ມາ (ADB, 2017). ນີື້ແມ່ນຖ ວ່າຢ ູ່ໃນລະດັບດີທຽບກັບປະເທດອ ື່ນໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ແຕ່
ວ່າ GDP ຕ ໍ່ຫົວຄົນແມ່ນເພີື່ມຂຶື້ນໃນຈັງຫວະທີື່ຂ້ອນຂ້າງຊ້າ ເນ ື່ອງມາຈາກອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ
ທີື່ສ ງກວ່າປະເທດອ ື່ນໆໃນພາກພ ື້ນ (ຮ ບສະແດງ 31). ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕ ໍ່ຫົວຄົນຕັື້ງແຕ່ປີ 2000 
ແມ່ນພຽງພ ໃນການຮັບປະກັນການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນໃນຈັງຫວະທີື່ໜ້າເພິື່ງພ ໃຈ.  

 

ຕົວຊີື້ວັດໜຶື່ງແມ່ນການຫ ຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທຸກຍາກ. ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນທີື່ຢ ູ່
ກ້ອງເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດໄດ້ຫ ຸດລົງຈາກ 39% ໃນປີ 1997 ມາເປັນ 23.2% ໃນປີ 2012. ເຊັົ່ນ
ດຽວກັນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ຢ ູ່ກ້ອງເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກສາກົນ ($1.90 ຕ ໍ່ຫົວຄົນຕ ໍ່ມ ື້) ໄດ້ຫ ຸດລົງ
ຈາກ 41% ໃນປີ 1997 ມາເປັນ 22.7% ໃນປີ 2012. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຜົນສ າເລັດດັົ່ງກ່າວ, ບາງແຂວງຍັງ
ມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກສ ງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງປະເທດຊຶື່ງລວມມີແຂວງເຊກອງ (42.7 ສ່ວນຮ້ອຍ), ບ ໍ່

1ຕົວຊີື້ວັດການພດັທະນາຂອງອົງການທະນາຄານໂລກ. ເຂົື້າເບິື່ງໄດ້: wdi.worldbank.org/table/WV.1 on 13/11/2017. 
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ພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ 2030 ແລະ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ ຫ ັງປີ 2014. 

 
ດັົ່ງນັື້ນ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈຶື່ງໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍປີ 

2006 ໂດຍໄດ້ມີການແຕ່ງຕັື້ງ 11 ພາກສ່ວນ ເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນຂະບວນການປັບປຸງນະໂຍບາຍ. ທ່ານລັດ 
ຖະມົນຕີ ຈຶື່ງໄດ້ອອກຂ ໍ້ຕົກລົງແຕ່ງຕັື້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບອອກເປັນ 3 ລະດັບຄ : ຄະນະຊີື້ນ າ, ຄະນະວິຊາການ  
ແລະ ກອງເລຂາ. ພາຍຫ ັງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັື້ງແລ້ວ ແຕ່ລະຄະນະທີື່ຖ ກມອບໝາຍກ ໄດ້ພ້ອມກັນຄົື້ນຄ້ວາຮາ່ງ
ນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວຮ່ວມກັບ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ າລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໂດຍຖ ເອົາກົມ
ແຜນການເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການປະສານງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ.  

 

ໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍດັົ່ງກ່າວ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສ າລັບປະຊາກອນ (UNFPA) 
ນອກຈາກການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານງົບປະມານແລ້ວ ຍັງໄດ້ສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານວິຊາການໂດຍຜ່ານທີື່
ປຶກສາພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.  

 

ຄະນະວິຊາການໄດ້ມີການປະຊຸມປຶກສາຫາລ ຫ າຍລະດັບກັບຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາຫ າຍຄັື້ງ ເພ ື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບກ່ຽວກັບເນ ື້ອໃນ ແລະ ການປະກອບຂ ໍ້ມ ນເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍ
ສະບັບນີື້ ພ້ອມທັງມີການທົບທວນຄວາມຄ ບໜ້າເປັນແຕ່ລະໄລຍະ. ໃນການປັບປຸງນະໂຍບາຍສະບັບນີື້ ຄະນະ
ວິຊາການໄດ້ເຫັນດີນ າໃຊ້ວິທີການທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫ າຍຂະແໜງການ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບສອງນະໂຍບາຍ
ກ່ອນໜ້ານີື້ ແຕ່ຈະລົງເລິກເນັື້ນໜັກໃສ່ການນ າເອົາບັນດາອົງປະກອບສ າຄັນຂອງແຜນຂອງຂະແໜງການ ເຂົື້າ
ໃສ່ໃນນະໂຍບາຍ ເພ ື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຈ າເປັນ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນການພັດທະນາ, ກອບ
ວຽກ ແລະ ຫ ັກການໃນການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ນີື້ແມ່ນເຫດຜົນທີື່ໄດ້ສັງລວມເອົາບັນດາຂ ໍ້ມ ນ
ປະກອບເຂົື້າໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍລະອຽດຂອງ ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ 
ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030. ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ຕາຕະລາງນີື້ສ າເລັດສົມບ ນ, ກອງເລຂາ ແລະ ທີື່ປຶກສາດ້ານວິຊາ
ການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ປຶກສາຫາລ ກັບບັນດາຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລ 
ກັບບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາອ ື່ນໆ. 

 

ຄະນະວິຊາການຍັງໄດ້ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກ່ທີື່ປຶກສາດ້ານວິຊາການພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີື່ເປັນຂ ໍ້ 
ມ ນຢັົ້ງຢືນ ແລະ ໜັກແໜ້ນໃນການຄັດເລ ອກບັນຫາຂອງປະຊາກອນທີື່ນ າມາແກ້ໄຂໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ເພ ື່ອໃຫ້ມີເນ ື້ອໃນທີື່ສົມບ ນ.  

2. ສະພາບເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ 
  ການປູ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນແມ່ນບ ໍ່ໄດເ້ກີດຂຶື້ນມາເອງ ແຕ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢູ່າງໜັກຈາກສະພາບຂອງ

ການພັດທະນາ ແລະ ທ່າອ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພ້ອມທັງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ. ຂັື້ນຕອນຫ ັກ 
ຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ ໂດຍທົົ່ວໄປແມ່ນຕິດພັນກັບລະດັບຂອງລາຍຮັບຕ ໍ່ຫົວຄົນ ແລະ ມາດຕະ
ຖານຂອງການພັດທະນາສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ. ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ
ສາມາດຊຸກຍ ້ການຂ້າມຜ່ານດ້ານການຕາຍ ແລະ ການຈະເລນີພັນຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຕີບໂຕດັົ່ງກ່າວ
ຖ ກແຈກຢາຍຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນ. 

2.1 ທ່າອຽ່ງຂອງການເຕບີໂຕ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກດິ 
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບປານກາງຕ ໍ່າ ເຊິື່ງມີລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕ ໍ່ຫົວຄົນ (ວິທີການ Atlas) 

ແມ່ນ 2,150 ໂດລາສະຫະລັດ  ໃນປີ 2016.1ລາຍຮັບດັົ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຢ ູ່ໃນລະດັບກ່ອນໜ້າ 
ປະເທດກ າປ ເຈຍ ແລະ ປະເທດມຽນມ້າ ແລະ ມີລະດັບໃກ້ຄຽງກັບ ປະເທດຫວຽດນາມ; ແຕ່ວ່າລາຍຮັບຕ ໍ່ຫົວ
ຄົນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງຕ ໍ່າກວ່າປະເທດໄທຫ າຍ (ຮ ບສະແດງ 1).  

ຮ ບສະແດງ 1: ລາຍຮັບແຫງ່ຊາດຕ ໍ່ຫວົຄນົຢ ູ່ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ,້ ປີ 2016 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຕົວຊີື້ວັດຫ ັກຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ADB, ປີ 2017 (ຕາຕະລາງ 2.3) 

 
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໄດມີ້ການເຕີບໂຕຢູ່າງໄວວາຕັື້ງແຕ່ໄລຍະຕົື້ນຂອງຊຸມປີ 1990, ເຊິື່ງການ

ເຕີບໂຕຂອງ GDP ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 7.7% ຕ ໍ່ປີໃນ 5 ປີກ່ອນ ແລະ 8.0% ໃນໄລຍະຊ່ວງເວລາ 5 ປີຜ່ານ
ມາ (ADB, 2017). ນີື້ແມ່ນຖ ວ່າຢ ູ່ໃນລະດັບດີທຽບກັບປະເທດອ ື່ນໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ແຕ່
ວ່າ GDP ຕ ໍ່ຫົວຄົນແມ່ນເພີື່ມຂຶື້ນໃນຈັງຫວະທີື່ຂ້ອນຂ້າງຊ້າ ເນ ື່ອງມາຈາກອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນ
ທີື່ສ ງກວ່າປະເທດອ ື່ນໆໃນພາກພ ື້ນ (ຮ ບສະແດງ 31). ການເຕີບໂຕຂອງ GDP ຕ ໍ່ຫົວຄົນຕັື້ງແຕ່ປີ 2000 
ແມ່ນພຽງພ ໃນການຮັບປະກັນການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນໃນຈັງຫວະທີື່ໜ້າເພິື່ງພ ໃຈ.  

 

ຕົວຊີື້ວັດໜຶື່ງແມ່ນການຫ ຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທຸກຍາກ. ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນທີື່ຢ ູ່
ກ້ອງເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດໄດ້ຫ ຸດລົງຈາກ 39% ໃນປີ 1997 ມາເປັນ 23.2% ໃນປີ 2012. ເຊັົ່ນ
ດຽວກັນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ຢ ູ່ກ້ອງເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກສາກົນ ($1.90 ຕ ໍ່ຫົວຄົນຕ ໍ່ມ ື້) ໄດ້ຫ ຸດລົງ
ຈາກ 41% ໃນປີ 1997 ມາເປັນ 22.7% ໃນປີ 2012. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຜົນສ າເລັດດັົ່ງກ່າວ, ບາງແຂວງຍັງ
ມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກສ ງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງປະເທດຊຶື່ງລວມມີແຂວງເຊກອງ (42.7 ສ່ວນຮ້ອຍ), ບ ໍ່

1ຕົວຊີື້ວັດການພດັທະນາຂອງອົງການທະນາຄານໂລກ. ເຂົື້າເບິື່ງໄດ້: wdi.worldbank.org/table/WV.1 on 13/11/2017. 
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ແກ້ວ (44.4 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ແຂວງຫົວພັນ (39.2 ສ່ວນຮ້ອຍ).2ຍັງເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊນົ
ນະບົດ (29 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແມ່ນສ ງກວ່າຢ ູ່ເຂດຕົວເມ ອງຫ າຍ (10 ສ່ວນຮ້ອຍ). ສປປ ລາວ ຍັງເປັນກ ລະນີທີື່ພິ
ເສດຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ມີວຽກເຮັດແຕ່ຢ ູ່ກ້ອງເສັື້ນ
ຄວາມທຸກຍາກສາກົນ. ດັົ່ງທີື່ສະແດງຢ ູ່ຮ ບສະແດງ 3, ອັດຕາສ່ວນດັົ່ງກ່າວແມ່ນ 46% ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ທຽບກັບ 
20.3% ຢ ູ່ປະເທດກ າປ ເຈຍ ແລະ 10.5 % ຢ ູ່ປະເທດອິນໂດນເີຊຍ. 

 
ຮ ບສະແດງ 2: ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງອດັຕາສ່ວນຂອງ GDP ຕ ໍ່ຫວົຄນົຢ ູ່ປະເທດອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ,້   
                 ປີ  2000-2015 
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ແກ້ວ (44.4 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ແຂວງຫົວພັນ (39.2 ສ່ວນຮ້ອຍ).2ຍັງເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊນົ
ນະບົດ (29 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແມ່ນສ ງກວ່າຢ ູ່ເຂດຕົວເມ ອງຫ າຍ (10 ສ່ວນຮ້ອຍ). ສປປ ລາວ ຍັງເປັນກ ລະນີທີື່ພິ
ເສດຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ມີວຽກເຮັດແຕ່ຢ ູ່ກ້ອງເສັື້ນ
ຄວາມທຸກຍາກສາກົນ. ດັົ່ງທີື່ສະແດງຢ ູ່ຮ ບສະແດງ 3, ອັດຕາສ່ວນດັົ່ງກ່າວແມ່ນ 46% ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ທຽບກັບ 
20.3% ຢ ູ່ປະເທດກ າປ ເຈຍ ແລະ 10.5 % ຢ ູ່ປະເທດອິນໂດນເີຊຍ. 

 
ຮ ບສະແດງ 2: ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງອດັຕາສ່ວນຂອງ GDP ຕ ໍ່ຫວົຄນົຢ ູ່ປະເທດອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ,້   
                 ປີ  2000-2015 
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ຮ ບສະແດງ 3: ອດັຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝດົ ແລະ ປະຊາກອນເຮດັວຽກທີື່ຢ ູ່ກອງເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກສາກນົ 
(IPL), ປີ 2016, ສ າລບັບາງປະເທດຢ ູ່ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ.້  

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຕົວຊີື້ວັດຫ ັກຂອງ ADB ປີ 2017 ຕາຕະລາງ 2.1 

ຄ າອະທິບາຍທີື່ເປນັໄປໄດ້ ສ າລັບອັດຕາທີື່ສ ງຫ າຍຂອງຜ ້ເຮັດວຽກທີື່ທຸກຍາກ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ອາດເນ ື່ອງມາ
ຈາກອັດຕາສ່ວນຂອງກ າລັງແຮງງານແມ່ນຢ ູ່ໃນຂະແໜງກະສິກ າທີື່ມີປະສິດຕິພາບຕ ໍ່າ. ຈາກຮ ບສະແດງ 4 ສາ
ມາດເຫັນໄດ້ວ່າໃນປີ 2015 ຂະແໜງກະສິກ າກວມ 19.5% GDP ໃນນີື້ 65.2% ຂອງກ າລັງແຮງງານແມ່ນຢ ູ່
ຂະແໜງກະສິກ າ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າກວມ 32.5% GDP ໃນນີື້ 11.4% ຂອງກ າລັງແຮງງານ. ການບ ລິ
ການແມ່ນຂະແໜງການທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດ, ກວມ 48% ຂອງ GDP ແລະ 23.4% ຂອງກ າລັງແຮງງານ. ມ ນຄ່າ
ເພີື່ມຂອງແຮງງານຢ ູ່ຂະແໜງກະສິກ າແມ່ນຕ ໍ່າກວ່າຢ ູ່ຂະແໜງການອ ື່ນຫ າຍ.  
ຮ ບສະແດງ 4: ອດັຕາສ່ວນຂອງ GDP ແລະ ກ າລງັແຮງງານ ແບງ່ຕາມຂະແໜງການທາງເສດຖະກດິ, ປີ 
2015 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ADB (2017) 
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ແກ້ວ (44.4 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແລະ ແຂວງຫົວພັນ (39.2 ສ່ວນຮ້ອຍ).2ຍັງເຫັນໄດ້ວ່າຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊນົ
ນະບົດ (29 ສ່ວນຮ້ອຍ) ແມ່ນສ ງກວ່າຢ ູ່ເຂດຕົວເມ ອງຫ າຍ (10 ສ່ວນຮ້ອຍ). ສປປ ລາວ ຍັງເປັນກ ລະນີທີື່ພິ
ເສດຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ມີວຽກເຮັດແຕ່ຢ ູ່ກ້ອງເສັື້ນ
ຄວາມທຸກຍາກສາກົນ. ດັົ່ງທີື່ສະແດງຢ ູ່ຮ ບສະແດງ 3, ອັດຕາສ່ວນດັົ່ງກ່າວແມ່ນ 46% ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ທຽບກັບ 
20.3% ຢ ູ່ປະເທດກ າປ ເຈຍ ແລະ 10.5 % ຢ ູ່ປະເທດອິນໂດນເີຊຍ. 

 
ຮ ບສະແດງ 2: ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງອດັຕາສ່ວນຂອງ GDP ຕ ໍ່ຫວົຄນົຢ ູ່ປະເທດອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ,້   
                 ປີ  2000-2015 
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2ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (2016)  
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ຮ ບສະແດງ 3: ອດັຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝດົ ແລະ ປະຊາກອນເຮດັວຽກທີື່ຢ ູ່ກອງເສັື້ນຄວາມທຸກຍາກສາກນົ 
(IPL), ປີ 2016, ສ າລບັບາງປະເທດຢ ູ່ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ.້  

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ຕົວຊີື້ວັດຫ ັກຂອງ ADB ປີ 2017 ຕາຕະລາງ 2.1 

ຄ າອະທິບາຍທີື່ເປນັໄປໄດ້ ສ າລັບອັດຕາທີື່ສ ງຫ າຍຂອງຜ ້ເຮັດວຽກທີື່ທຸກຍາກ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ອາດເນ ື່ອງມາ
ຈາກອັດຕາສ່ວນຂອງກ າລັງແຮງງານແມ່ນຢ ູ່ໃນຂະແໜງກະສິກ າທີື່ມີປະສິດຕິພາບຕ ໍ່າ. ຈາກຮ ບສະແດງ 4 ສາ
ມາດເຫັນໄດ້ວ່າໃນປີ 2015 ຂະແໜງກະສິກ າກວມ 19.5% GDP ໃນນີື້ 65.2% ຂອງກ າລັງແຮງງານແມ່ນຢ ູ່
ຂະແໜງກະສິກ າ. ຂະແໜງອຸດສາຫະກ າກວມ 32.5% GDP ໃນນີື້ 11.4% ຂອງກ າລັງແຮງງານ. ການບ ລິ
ການແມ່ນຂະແໜງການທີື່ໃຫຍ່ທີື່ສຸດ, ກວມ 48% ຂອງ GDP ແລະ 23.4% ຂອງກ າລັງແຮງງານ. ມ ນຄ່າ
ເພີື່ມຂອງແຮງງານຢ ູ່ຂະແໜງກະສິກ າແມ່ນຕ ໍ່າກວ່າຢ ູ່ຂະແໜງການອ ື່ນຫ າຍ.  
ຮ ບສະແດງ 4: ອດັຕາສ່ວນຂອງ GDP ແລະ ກ າລງັແຮງງານ ແບງ່ຕາມຂະແໜງການທາງເສດຖະກດິ, ປີ 
2015 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ADB (2017) 
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ສິື່ງທ້າທາຍຫ ັກສ າລັບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນການຫັນປູ່ຽນທາງດ້ານໂຄງສ້າງຈາກເສດຖະກິດທີື່
ຂະແໜງກະສິກ າທີື່ມີປະສິດທິພາບຕ ໍ່າເປັນຫ ັກ ແລະ ການສົົ່ງອອກຊັບພະຍາກອນ ໃຫ້ກາຍມາເປັນເສດຖະກິດ
ທີື່ຫ າກຫ າຍ ເນັື້ນໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າທີື່ມີມ ນຄ່າເພີື່ມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເພີື່ມຂຶື້ນໃຫ້ກັບກ າລັງແຮງງານ. 
ການຫັນປູ່ຽນນີື້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາໃຫ້ຂະແໜງກະສິກ າມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ສ ບຕ ໍ່ພັດທະນາ 
ຂະແໜງບ ລິການ ໂດຍສະເພາະການທ່ອງທ່ຽວ. 

 

2.2 ການພັດທະນາສັງຄມົ 
ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ (HDI) ແມ່ນການສັງລວມທີື່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບລະດັບການພັດທະນາ

ມະນຸດເຊິື່ງລວມມີດ້ານການສຶກສາ, ອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍ ແລະ ລາຍຮັບແທນທີື່ຈະເປັນລາຍຮັບທາງການເງິນພຽງ
ຢູ່າງດຽວ. ດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ັບການປັບປຸງຂຶື້ນຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງຕັື້ງແຕ່ປີ 1990 

(ຮ ບສະແດງ 34) ແລະ ການຈັດລ າດັບໃນລະດັບສາກົນກ ໍ່ໄດ້ຫຍັບຂຶື້ນມາຕ ື່ມ 5 ອັນດັບ ໃນລະຫວ່າງປີ 2010 
ຫາ 2015 (UNDP, 2016). ລ າດັບດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຢ ູ່ໃນ
ປະເພດການພັດທະນາມະນຸດລະດັບປານກາງ, ເຊິື່ງຍັງລວມມີ ປະເທດກ າປ ເຈຍ ແລະ ປະເທດ ມຽນມ້າ ຢ ູ່ໃນ
ກຸ່ມດຽວກັນ. ອີງໃສ່ອັດຕາຄວາມຄ ບໜ້າຂອງດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດໃນປະຈຸບັນ, ສະຖານະພາບຂອງ 
ສປປ ລາວ ປູ່ຽນເປັນ “ການພັດທະນາມະນຸດລະດັບສ ງ” ໃນປີ 2026.  
 

ໃນປະຈຸບັນນີື້ຕົວຊີື້ວັດຂອງລະດັບການສຶກສາທີື່ຕ ໍ່າໂດຍສະເພາະສ າລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍງິ ຍັງເປັນຕົວ   
ຖ່ວງດຶງການພັດທະນາມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນທົົ່ວປະເທດອັດຕາ 9.2% ຂອງຜ ຊ້າຍ ແລະ 17.6% ຂອງ
ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸ 6 ປີຂຶື້ນໄປບ ໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຢ ູ່ບາງແຂວງ ເຊັົ່ນ: ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງຫລວງນ ້າທາ, 
ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ, ຫ າຍກວ່າ 30% ຂອງແມ່ຍິງບ ໍ່ມີການສຶກສາ. ເພ ື່ອບັນລຸສະຖານະພາບ 
“ການພັດທະນາມະນຸດລະດັບສ ງ”, ປີຮຽນສະເລ່ຍຕ້ອງເພີື່ມຂຶື້ນມາເປັນຢູ່າງໜ້ອຍ 8.1 ປີຈາກ 5.2 ປີໃນປີ 
2016 ນີື້ແມ່ນອີງໃສ່ສົມມຸດຖານທີື່ວ່າອົງປະກອບອ ື່ນໆຂອງດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດກ ໍ່ໄດ້ຮັບການປັບ
ປຸງ. ໃນລະດັບແຂວງ, ການບັນລຸການສຶກສາທີື່ຕ ໍ່າໃນກຸ່ມແມ່ຍິງແມ່ນພົວພັນຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບອັດຕາການຕາຍ
ຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ. ການບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ ກ ໍ່ມີຜົນກະທົບຄ້າຍຄ ກັນ. ການຮ ້ໜັງສ ຢ ູ່
ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຜົື້ງສາລີ ມີພຽງແຕ່ 55% ແລະ 54% ຂອງແມ່ຍິງຕາມລ າດັບ. 
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ສິື່ງທ້າທາຍຫ ັກສ າລັບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນການຫັນປູ່ຽນທາງດ້ານໂຄງສ້າງຈາກເສດຖະກິດທີື່
ຂະແໜງກະສິກ າທີື່ມີປະສິດທິພາບຕ ໍ່າເປັນຫ ັກ ແລະ ການສົົ່ງອອກຊັບພະຍາກອນ ໃຫ້ກາຍມາເປັນເສດຖະກິດ
ທີື່ຫ າກຫ າຍ ເນັື້ນໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າທີື່ມີມ ນຄ່າເພີື່ມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເພີື່ມຂຶື້ນໃຫ້ກັບກ າລັງແຮງງານ. 
ການຫັນປູ່ຽນນີື້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາໃຫ້ຂະແໜງກະສິກ າມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ສ ບຕ ໍ່ພັດທະນາ 
ຂະແໜງບ ລິການ ໂດຍສະເພາະການທ່ອງທ່ຽວ. 

 

2.2 ການພັດທະນາສັງຄມົ 
ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ (HDI) ແມ່ນການສັງລວມທີື່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບລະດັບການພັດທະນາ

ມະນຸດເຊິື່ງລວມມີດ້ານການສຶກສາ, ອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍ ແລະ ລາຍຮັບແທນທີື່ຈະເປັນລາຍຮັບທາງການເງິນພຽງ
ຢູ່າງດຽວ. ດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດຮ້ັບການປັບປຸງຂຶື້ນຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງຕັື້ງແຕ່ປີ 1990 

(ຮ ບສະແດງ 34) ແລະ ການຈັດລ າດັບໃນລະດັບສາກົນກ ໍ່ໄດ້ຫຍັບຂຶື້ນມາຕ ື່ມ 5 ອັນດັບ ໃນລະຫວ່າງປີ 2010 
ຫາ 2015 (UNDP, 2016). ລ າດັບດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຢ ູ່ໃນ
ປະເພດການພັດທະນາມະນຸດລະດັບປານກາງ, ເຊິື່ງຍັງລວມມີ ປະເທດກ າປ ເຈຍ ແລະ ປະເທດ ມຽນມ້າ ຢ ູ່ໃນ
ກຸ່ມດຽວກັນ. ອີງໃສ່ອັດຕາຄວາມຄ ບໜ້າຂອງດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດໃນປະຈຸບັນ, ສະຖານະພາບຂອງ 
ສປປ ລາວ ປູ່ຽນເປັນ “ການພັດທະນາມະນຸດລະດັບສ ງ” ໃນປີ 2026.  
 

ໃນປະຈຸບັນນີື້ຕົວຊີື້ວັດຂອງລະດັບການສຶກສາທີື່ຕ ໍ່າໂດຍສະເພາະສ າລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍງິ ຍັງເປັນຕົວ   
ຖ່ວງດຶງການພັດທະນາມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນທົົ່ວປະເທດອັດຕາ 9.2% ຂອງຜ ຊ້າຍ ແລະ 17.6% ຂອງ
ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸ 6 ປີຂຶື້ນໄປບ ໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຢ ູ່ບາງແຂວງ ເຊັົ່ນ: ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງຫລວງນ ້າທາ, 
ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ, ຫ າຍກວ່າ 30% ຂອງແມ່ຍິງບ ໍ່ມີການສຶກສາ. ເພ ື່ອບັນລຸສະຖານະພາບ 
“ການພັດທະນາມະນຸດລະດັບສ ງ”, ປີຮຽນສະເລ່ຍຕ້ອງເພີື່ມຂຶື້ນມາເປັນຢູ່າງໜ້ອຍ 8.1 ປີຈາກ 5.2 ປີໃນປີ 
2016 ນີື້ແມ່ນອີງໃສ່ສົມມຸດຖານທີື່ວ່າອົງປະກອບອ ື່ນໆຂອງດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດກ ໍ່ໄດ້ຮັບການປັບ
ປຸງ. ໃນລະດັບແຂວງ, ການບັນລຸການສຶກສາທີື່ຕ ໍ່າໃນກຸ່ມແມ່ຍິງແມ່ນພົວພັນຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບອັດຕາການຕາຍ
ຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ. ການບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ ກ ໍ່ມີຜົນກະທົບຄ້າຍຄ ກັນ. ການຮ ້ໜັງສ ຢ ູ່
ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຜົື້ງສາລີ ມີພຽງແຕ່ 55% ແລະ 54% ຂອງແມ່ຍິງຕາມລ າດັບ. 

 

ຮ ບສະແດງ 5: ດດັຊະນກີານພດັທະນາມະນດຸ, ປີ 1990-2015, ບນັດາປະເທດໃນອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້
 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ:ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດ, UNDP (2016). 

ສ າລັບຜ ທ້ີື່ໄດເ້ຂົື້າໂຮງຮຽນ, ອັດຕາການສ າເລັດຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາແມ່ນຍັງຕ ໍ່າ. ມີພຽງແຕ່ 
73% ສ າເລັດການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ ແລະ 35% ຂອງກຸ່ມອາຍຸທີື່ກ່ຽວຂ້ອງສ າເລັດການສຶກສາຊັື້ນມັດທະຍົມ
ຕອນຕົື້ນ. ທຽບກັບປະເທດຫວຽດນາມ, ອັດຕາດັົ່ງກ່າວແມ່ນ 96% ແລະ 81%, ຕາມລ າດັບ3.ໃນລະດັບຊັື້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍມີພຽງ 29% ຂອງຜ ້ຊາຍ ແລະ 25% ຂອງແມ່ຍິງສ າເລັດການສຶກສາໃນລະດັບດັົ່ງກ່າວ, 
ທຽບກັບລະດັບສະເລ່ຍຂອງພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ສ າລັບທັງ 2 ເພດແມ່ນ 40%. 
 

ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນທຸກຂົງເຂດແມ່ນກີດຂວາງການພັດທະນາ. ດັດຊະນີການພັດທະ 
ນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) ແລະ ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ (GII) ແມ່ນ 2 ຊີື້ວັດຫ ັກ
ວັດແທກຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. GDI ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 0.924 ໃນປີ 2015, ຊີື້ໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດ  ສ າລັບແມ່ຍິງແມ່ນຕ ໍ່າກວ່າຜ ້ຊາຍ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-
ຊາຍມີຜົນກະທົບທາງລົບຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາໂດຍລວມ 4  ສ າລັບການປຽບທຽບລະຫວ່າງປະເທດ, ຄວາມບ ໍ່ສະ   
ເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຢ ູ່ໃນລ າດັບທີື່ສອງຕ ໍ່າສຸດຂອງທັງ 5 ກຸ່ມທີື່ມີຄວາມສະເໝີພາບ 
ໃນລະດັບປານກາງຫາຕ ໍ່າສຸດ. ອາດຈະບ ໍ່ແມ່ນຢ ູ່ໃນກຸ່ມທີື່ຮ້າຍແຮງທີື່ສຸດ ແຕ່ຍັງຢ ູ່ໄກຈາກປະເທດທີື່ມີການ
ພັດທະນາມະນຸດລະດັບສ ງ ແລະ ສ ງຫ າຍ. ຄວາມບ ໍ່ສົມດຸນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນຢ ູ່ໃນ
ດັດສະນີຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຍງິ-ຊາຍ (GII), ເຊິື່ງແມ່ນ 0.468 ໃນປີ 2015. ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນ 
ອອກສ່ຽງໃຕ້ ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດອັນດັບສອງທີື່ບ ໍ່ເທົົ່າທຽມທີື່ສຸດ ຮອງຈາກປະເທດກ າປ ເຈຍ. ກົງກັນຂ້າມ 
ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍແມ່ນຕ ໍ່າກວ່າຢ ູ່ປະເທດໄທ, ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍ 
ແລະ ຕ ໍ່າທີື່ສຸດຢ ູ່ປະເທດສິງກະໂປ. ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນແບ່ງຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງສ ງ ເຖິງ 

ສະຖາບັນສະຖິຕິ UNESCO  (2018). 
ຄະແນນ 1 ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍໃນການພັດທະນາມະນຸດ
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ສິື່ງທ້າທາຍຫ ັກສ າລັບເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນການຫັນປູ່ຽນທາງດ້ານໂຄງສ້າງຈາກເສດຖະກິດທີື່
ຂະແໜງກະສິກ າທີື່ມີປະສິດທິພາບຕ ໍ່າເປັນຫ ັກ ແລະ ການສົົ່ງອອກຊັບພະຍາກອນ ໃຫ້ກາຍມາເປັນເສດຖະກິດ
ທີື່ຫ າກຫ າຍ ເນັື້ນໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າທີື່ມີມ ນຄ່າເພີື່ມ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບເພີື່ມຂຶື້ນໃຫ້ກັບກ າລັງແຮງງານ. 
ການຫັນປູ່ຽນນີື້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພັດທະນາໃຫ້ຂະແໜງກະສິກ າມີຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ສ ບຕ ໍ່ພັດທະນາ 
ຂະແໜງບ ລິການ ໂດຍສະເພາະການທ່ອງທ່ຽວ. 

 

2.2 ການພັດທະນາສັງຄມົ 
ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ (HDI) ແມ່ນການສັງລວມທີື່ເປັນປະໂຫຍດກ່ຽວກັບລະດັບການພັດທະນາ

ມະນຸດເຊິື່ງລວມມີດ້ານການສຶກສາ, ອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍ ແລະ ລາຍຮັບແທນທີື່ຈະເປັນລາຍຮັບທາງການເງິນພຽງ
ຢູ່າງດຽວ. ດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂຶື້ນຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງຕັື້ງແຕ່ປີ 1990 

(ຮ ບສະແດງ 34) ແລະ ການຈັດລ າດັບໃນລະດັບສາກົນກ ໍ່ໄດ້ຫຍັບຂຶື້ນມາຕ ື່ມ 5 ອັນດັບ ໃນລະຫວ່າງປີ 2010 
ຫາ 2015 (UNDP, 2016). ລ າດັບດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນແມ່ນຢ ູ່ໃນ
ປະເພດການພັດທະນາມະນຸດລະດັບປານກາງ, ເຊິື່ງຍັງລວມມີ ປະເທດກ າປ ເຈຍ ແລະ ປະເທດ ມຽນມ້າ ຢ ູ່ໃນ
ກຸ່ມດຽວກັນ. ອີງໃສ່ອັດຕາຄວາມຄ ບໜ້າຂອງດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດໃນປະຈຸບັນ, ສະຖານະພາບຂອງ 
ສປປ ລາວ ປູ່ຽນເປັນ “ການພັດທະນາມະນຸດລະດັບສ ງ” ໃນປີ 2026.  
 

ໃນປະຈຸບັນນີື້ຕົວຊີື້ວັດຂອງລະດັບການສຶກສາທີື່ຕ ໍ່າໂດຍສະເພາະສ າລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍງິ ຍັງເປັນຕົວ   
ຖ່ວງດຶງການພັດທະນາມະນຸດຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນທົົ່ວປະເທດອັດຕາ 9.2% ຂອງຜ ຊ້າຍ ແລະ 17.6% ຂອງ
ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸ 6 ປີຂຶື້ນໄປບ ໍ່ເຄີຍໄດ້ຮັບການສຶກສາ ຢ ູ່ບາງແຂວງ ເຊັົ່ນ: ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງຫລວງນ ້າທາ, 
ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວ, ຫ າຍກວ່າ 30% ຂອງແມ່ຍິງບ ໍ່ມີການສຶກສາ. ເພ ື່ອບັນລຸສະຖານະພາບ 
“ການພັດທະນາມະນຸດລະດັບສ ງ”, ປີຮຽນສະເລ່ຍຕ້ອງເພີື່ມຂຶື້ນມາເປັນຢູ່າງໜ້ອຍ 8.1 ປີຈາກ 5.2 ປີໃນປີ 
2016 ນີື້ແມ່ນອີງໃສ່ສົມມຸດຖານທີື່ວ່າອົງປະກອບອ ື່ນໆຂອງດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດກ ໍ່ໄດ້ຮັບການປັບ
ປຸງ. ໃນລະດັບແຂວງ, ການບັນລຸການສຶກສາທີື່ຕ ໍ່າໃນກຸ່ມແມ່ຍິງແມ່ນພົວພັນຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບອັດຕາການຕາຍ
ຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ. ການບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ ກ ໍ່ມີຜົນກະທົບຄ້າຍຄ ກັນ. ການຮ ້ໜັງສ ຢ ູ່
ແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຜົື້ງສາລີ ມີພຽງແຕ່ 55% ແລະ 54% ຂອງແມ່ຍິງຕາມລ າດັບ. 

 

ຮ ບສະແດງ 5: ດດັຊະນກີານພດັທະນາມະນດຸ, ປີ 1990-2015, ບນັດາປະເທດໃນອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້
 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ:ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນຸດ, UNDP (2016). 

ສ າລັບຜ ທ້ີື່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ, ອັດຕາການສ າເລັດຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາແມ່ນຍັງຕ ໍ່າ. ມີພຽງແຕ່ 
73% ສ າເລັດການສຶກສາຊັື້ນປະຖົມ ແລະ 35% ຂອງກຸ່ມອາຍຸທີື່ກ່ຽວຂ້ອງສ າເລັດການສຶກສາຊັື້ນມັດທະຍົມ
ຕອນຕົື້ນ. ທຽບກັບປະເທດຫວຽດນາມ, ອັດຕາດັົ່ງກ່າວແມ່ນ 96% ແລະ 81%, ຕາມລ າດັບ3.ໃນລະດັບຊັື້ນ
ມັດທະຍົມຕອນປາຍມີພຽງ 29% ຂອງຜ ້ຊາຍ ແລະ 25% ຂອງແມ່ຍິງສ າເລັດການສຶກສາໃນລະດັບດັົ່ງກ່າວ, 
ທຽບກັບລະດັບສະເລ່ຍຂອງພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ສ າລັບທັງ 2 ເພດແມ່ນ 40%. 
 

ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນທຸກຂົງເຂດແມ່ນກີດຂວາງການພັດທະນາ. ດັດຊະນີການພັດທະ 
ນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) ແລະ ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ (GII) ແມ່ນ 2 ຊີື້ວັດຫ ັກ
ວັດແທກຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. GDI ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 0.924 ໃນປີ 2015, ຊີື້ໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ດັດສະນີການພັດທະນາມະນຸດ  ສ າລັບແມ່ຍິງແມ່ນຕ ໍ່າກວ່າຜ ້ຊາຍ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-
ຊາຍມີຜົນກະທົບທາງລົບຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາໂດຍລວມ 4  ສ າລັບການປຽບທຽບລະຫວ່າງປະເທດ, ຄວາມບ ໍ່ສະ   
ເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ຢ ູ່ໃນລ າດັບທີື່ສອງຕ ໍ່າສຸດຂອງທັງ 5 ກຸ່ມທີື່ມີຄວາມສະເໝີພາບ 
ໃນລະດັບປານກາງຫາຕ ໍ່າສຸດ. ອາດຈະບ ໍ່ແມ່ນຢ ູ່ໃນກຸ່ມທີື່ຮ້າຍແຮງທີື່ສຸດ ແຕ່ຍັງຢ ູ່ໄກຈາກປະເທດທີື່ມີການ
ພັດທະນາມະນຸດລະດັບສ ງ ແລະ ສ ງຫ າຍ. ຄວາມບ ໍ່ສົມດຸນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຊັດເຈນຢ ູ່ໃນ
ດັດສະນີຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຍງິ-ຊາຍ (GII), ເຊິື່ງແມ່ນ 0.468 ໃນປີ 2015. ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນ 
ອອກສ່ຽງໃຕ້ ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດອັນດັບສອງທີື່ບ ໍ່ເທົົ່າທຽມທີື່ສຸດ ຮອງຈາກປະເທດກ າປ ເຈຍ. ກົງກັນຂ້າມ 
ຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍແມ່ນຕ ໍ່າກວ່າຢ ູ່ປະເທດໄທ, ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດມາເລເຊຍ 
ແລະ ຕ ໍ່າທີື່ສຸດຢ ູ່ປະເທດສິງກະໂປ. ເຖິງແມ່ນວ່າສ່ວນແບ່ງຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດເພດຍິງສ ງ ເຖິງ 

ສະຖາບັນສະຖິຕິ UNESCO  (2018). 
ຄະແນນ 1 ແມ່ນບ ໍ່ມີຄວາມສະເໝີພາບຍິງຊາຍໃນການພັດທະນາມະນຸດ
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27.5%, ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່ງການນ າ ແລະ ຕ າແໜ່ງຜ ້ບ ລິຫານແມ່ນຍັງຕ ໍ່າປະມານ 5% ແລະ ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ມີພຽງແຕ່ 1.7% ທີື່ເປັນນາຍບ້ານເພດຍິງໃນປີ 2015. 
 

2.3 ຜນົກະທົບຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົຕ ໍ່ກບັປະຊາກອນ 
   ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄວວາ ແລະ ມາພ້ອມ
ກັບການປັບປຸງທີື່ເນັື້ນໜັກໃນດ້ານການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຕ່ວ່າການແຈກຢາຍ
ຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຕີບໂຕລະຫວ່າງພາກ ແລະ ກຸ່ມທາງສັງຄົມແມ່ນບ ໍ່ເທົົ່າທຽມ ແລະ ບ ໍ່ສະໝ ໍ່າສະ    
ເໝີ. ມີຫ າຍຄຸນລັກສະນະຂອງທ່າອ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນທີື່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບປັດໄຈປະຊາກອນ 
ແລະ ການປູ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນ. 

 

2.3.1 ໂຄງປະກອບຂອງເສດຖະກດິ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດທີື່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະ

ໜັບສະໜ ນຈາກການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງການມີວຽກເຮັດ
ງານທ າຢ ູ່ນອກຂະແໜງການກະສິກ າມີຈ າກັດ, ຊຶື່ງຂະແໜງການກະສິກ າຍັງເປັນຂະແໜງການຫ ັກທີື່ຮອງຮັບກ າ 
ລັງແຮງງານ (ADB, 2017). ປະສິດທິພາບຂອງຂະແໜງກະສິກ າຍັງຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ ແລະ ກວມເອົາອັດຕາຄວາມ 
ທຸກຍາກຂອງປະຊາກອນທີື່ມີວຽກເຮັດທີື່ສ ງ. ເພ ື່ອແຈກຢາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃຫ້
ທົົ່ວເຖິງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍໃຫ້ມີອັດຕາສ່ວນຂອງກ າລັງ
ແຮງງານຢ ູ່ໃນຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ການບ ລິການຫ າຍຂຶື້ນ, ເຊິື່ງເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີື່ມີມ ນຄ່າ
ເພີື່ມຕ ໍ່ແຮງງານສ ງກວ່າ. ການຫັນປູ່ຽນຂອງໂຄງສ້າງດັົ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການບັນລຸການຂ້າມຜ່ານ
ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ກາຍເປັນກາລະໂອກາດດ້ານປະຊາກອນໃນທີື່ສຸດ. ການປູ່ຽນແປງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໃນ
ທິດທາງນີື້ແມ່ນເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັື້ງທີ VIII (2016-20), ແຕ່
ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ. ພ້ອມດຽວກັນນີື້, ການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະຊາກອນຈະຖ ກ
ຈ າກັດຢ ູ່ໃນບາງແຂວງ ແລະ ບາງທ້ອງຖິື່ນທີື່ມີອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນໃນຂະແໜງກະສິກ າທີື່ຍັງສ ງຫ າຍ, ໂດຍ
ສະເພາະການຜະລິດແບບກຸ້ມຕົນເອງ. ນອກຈາກນັື້ນ, ການເຄ ື່ອນຍ້າຍອອກຈາກແຂວງທີື່ມີການພັດທະນາຕ ໍ່າຍັງ
ຈະສ ບຕ ໍ່ ຫ   ເພີື່ມທະວີຂຶື້ນ ແລະ ຜ ້ເຄ ື່ອນຍ້າຍບາງຄົນຈະອອກໄປຕ່າງປະເທດ.  

 
2.3.2 ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການບ ລກິານທາງສັງຄມົ 

 ມີຄວາມຈ າເປັນທີື່ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ສ ບຕ ໍ່ປັບປຸງການສະໜອງການບ ລິການ ຜ່ານແຜນງານຂອງລັດຖະ 
ບານ ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຈົນ
ກວ່າໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທ າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ າລັງແຮງງານສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການທັງສັງຄົມໄດ້ 
ໂດຍການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງໂດຍກົງ. ເປັນທີື່ຈະແຈ້ງວ່າອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ຂຶື້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ສາມາດມີບົດບາດສ າຄັນບ ໍ່ວ່າທາງກົງ ຫ   ທາງອ້ອມ. 
 

2.3.3 ການສຶກສາ 
ລະດັບການບັນລຸການສຶກສາທີື່ຕ ໍ່າ ໂດຍສະເພາະສ າລັບກຸ່ມແມ່ຍິງແມ່ນພົວພັນຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບທ່າອ່ຽງການ

ເກີດ ແລະ ການຕາຍ ແລະ ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ. ອັດຕາການບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ ທີື່ສ ງຂອງກຸ່ມປະຊາກອນຜ ້
ໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການສ ື່ສານທາງສັງຄົມ ເຊັົ່ນ: ມາດຕະການທີື່ກ່ຽວກັບການປູ່ຽນ 
ແປງພຶດຕິກ າ. ເພ ື່ອຜັກດັນການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ, ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງໜຸ່ມໃນຈ ານວນຫ າຍຂຶື້ນ, ຕ້ອງ
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27.5%, ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່ງການນ າ ແລະ ຕ າແໜ່ງຜ ້ບ ລິຫານແມ່ນຍັງຕ ໍ່າປະມານ 5% ແລະ ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ມີພຽງແຕ່ 1.7% ທີື່ເປັນນາຍບ້ານເພດຍິງໃນປີ 2015. 
 

2.3 ຜນົກະທົບຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົຕ ໍ່ກບັປະຊາກອນ 
   ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄວວາ ແລະ ມາພ້ອມ
ກັບການປັບປຸງທີື່ເນັື້ນໜັກໃນດ້ານການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຕ່ວ່າການແຈກຢາຍ
ຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຕີບໂຕລະຫວ່າງພາກ ແລະ ກຸ່ມທາງສັງຄົມແມ່ນບ ໍ່ເທົົ່າທຽມ ແລະ ບ ໍ່ສະໝ ໍ່າສະ    
ເໝີ. ມີຫ າຍຄຸນລັກສະນະຂອງທ່າອ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນທີື່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບປັດໄຈປະຊາກອນ 
ແລະ ການປູ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນ. 

 

2.3.1 ໂຄງປະກອບຂອງເສດຖະກດິ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດທີື່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະ

ໜັບສະໜ ນຈາກການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງການມີວຽກເຮັດ
ງານທ າຢ ູ່ນອກຂະແໜງການກະສິກ າມີຈ າກັດ, ຊຶື່ງຂະແໜງການກະສິກ າຍັງເປັນຂະແໜງການຫ ັກທີື່ຮອງຮັບກ າ 
ລັງແຮງງານ (ADB, 2017). ປະສິດທິພາບຂອງຂະແໜງກະສິກ າຍັງຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ ແລະ ກວມເອົາອັດຕາຄວາມ 
ທຸກຍາກຂອງປະຊາກອນທີື່ມີວຽກເຮັດທີື່ສ ງ. ເພ ື່ອແຈກຢາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃຫ້
ທົົ່ວເຖິງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍໃຫ້ມີອັດຕາສ່ວນຂອງກ າລັງ
ແຮງງານຢ ູ່ໃນຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ການບ ລິການຫ າຍຂຶື້ນ, ເຊິື່ງເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີື່ມີມ ນຄ່າ
ເພີື່ມຕ ໍ່ແຮງງານສ ງກວ່າ. ການຫັນປູ່ຽນຂອງໂຄງສ້າງດັົ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການບັນລຸການຂ້າມຜ່ານ
ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ກາຍເປັນກາລະໂອກາດດ້ານປະຊາກອນໃນທີື່ສຸດ. ການປູ່ຽນແປງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໃນ
ທິດທາງນີື້ແມ່ນເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັື້ງທີ VIII (2016-20), ແຕ່
ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ. ພ້ອມດຽວກັນນີື້, ການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະຊາກອນຈະຖ ກ
ຈ າກັດຢ ູ່ໃນບາງແຂວງ ແລະ ບາງທ້ອງຖິື່ນທີື່ມີອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນໃນຂະແໜງກະສິກ າທີື່ຍັງສ ງຫ າຍ, ໂດຍ
ສະເພາະການຜະລິດແບບກຸ້ມຕົນເອງ. ນອກຈາກນັື້ນ, ການເຄ ື່ອນຍ້າຍອອກຈາກແຂວງທີື່ມີການພັດທະນາຕ ໍ່າຍັງ
ຈະສ ບຕ ໍ່ ຫ   ເພີື່ມທະວີຂຶື້ນ ແລະ ຜ ້ເຄ ື່ອນຍ້າຍບາງຄົນຈະອອກໄປຕ່າງປະເທດ.  

 
2.3.2 ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການບ ລກິານທາງສັງຄມົ 

 ມີຄວາມຈ າເປັນທີື່ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ສ ບຕ ໍ່ປັບປຸງການສະໜອງການບ ລິການ ຜ່ານແຜນງານຂອງລັດຖະ 
ບານ ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຈົນ
ກວ່າໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທ າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ າລັງແຮງງານສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການທັງສັງຄົມໄດ້ 
ໂດຍການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງໂດຍກົງ. ເປັນທີື່ຈະແຈ້ງວ່າອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ຂຶື້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ສາມາດມີບົດບາດສ າຄັນບ ໍ່ວ່າທາງກົງ ຫ   ທາງອ້ອມ. 
 

2.3.3 ການສຶກສາ 
ລະດັບການບັນລຸການສຶກສາທີື່ຕ ໍ່າ ໂດຍສະເພາະສ າລັບກຸ່ມແມ່ຍິງແມ່ນພົວພັນຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບທ່າອ່ຽງການ

ເກີດ ແລະ ການຕາຍ ແລະ ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ. ອັດຕາການບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ ທີື່ສ ງຂອງກຸ່ມປະຊາກອນຜ ້
ໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການສ ື່ສານທາງສັງຄົມ ເຊັົ່ນ: ມາດຕະການທີື່ກ່ຽວກັບການປູ່ຽນ 
ແປງພຶດຕິກ າ. ເພ ື່ອຜັກດັນການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ, ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງໜຸ່ມໃນຈ ານວນຫ າຍຂຶື້ນ, ຕ້ອງ

ສ າເລັດການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົື້ນ. ນອກນັື້ນການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງອາຍຸແຕ່ງງານກ ໍ່ສາມາດ
ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການບັນລຸການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ. 

 
2.3.4 ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍເປັນສິື່ງກີດຂວາງໃນການພັດທະນາຂອງປະຊາກອນ, ຊຶື່ງສະທ້ອນ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການຕັດສິນບັນຫາແມ່ນມີໜ້ອຍ, ການຮ ້ຫນັງສ  ແລະ ການບັນລຸ
ການສຶກສາໜ້ອຍ, ມີຂ ໍ້ຈ າກັດໃນການເຂົື້າເຖິງໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງບ ໍ່ສາມາດຕັດສິນບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງ. ນອກນັື້ນ, ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ເຮັດ
ໃຫ້ແມ່ຍິງຖ ກຈ າກັດສິດທິ ແລະ ການສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງຕົນເອງ. 

 
3. ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ 

3.1 ອງົປະກອບຫ ກັຂອງປະຊາກອນ 
 ສາມອົງປະກອບພ ື້ນຖານຂອງປະຊາກອນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍປະກອບມີ: (1) ອັດຕາການເຕີບໂຕ
ຂອງປະຊາກອນ; (2) ໂຄງປະກອບອາຍຸຂອງປະຊາກອນ; (3) ການແຈກຢາຍທາງດ້ານພ ມສັນຖານຂອງປະຊາ 
ກອນ. ປັດໄຈທີື່ກ ານົດອົງປະກອບເຫ ົົ່ານີື້ຖ ວ່າແມ່ນບັນຫາປະຊາກອນເຊັົ່ນດຽວກັນ. ອົງປະກອບຂອງປະຊາ 
ກອນສາມາດປູ່ຽນແປງໄດ້ຍ້ອນການປູ່ຽນການຈະເລີນພັນ, ການຕາຍ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ການປູ່ຽນແປງຮ ບ
ແບບຂອງການຈະເລີນພັນ, ການຕາຍ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍແມ່ນເອີື້ນວ່າ“ປັດໄຈດ້ານປະຊາກອນ” ເພ ື່ອສ້າງ
ຄວາມເຂົື້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງປະຊາກອນໃນປະຈຸບັນຈຶື່ງມີອົງປະກອບສະເພາະດັົ່ງກ່າວ, ມີຄວາມຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງໄດ້
ສຶກສາປັດໄຈປະຊາກອນໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເຊັົ່ນດຽວກັນນັື້ນ, ຖ້າຕ້ອງການຮ ້ກ່ຽວກັບປະຊາກອນໃນອະນາຄົດ, 
ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ວາງສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບຮ ບແບບຂອງປັດໄຈປະຊາກອນໃນອະນາຄົດ. ສຸດທ້າຍປັດໄຈປະຊາ 
ກອນແມ່ນບ ໍ່ປູ່ຽນແປງດ້ວຍຕົວເອງ ແຕ່ຖ ກກ ານົດໂດຍປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ຊີວະສາດ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມ. ຄວາມທ້າທາຍສ າລັບນະໂຍບາຍແມ່ນການກ ານົດບົດບາດຂອງປັດໄຈເຫ ົົ່ານີື້ ແລະ ອອກແບບ
ມາດຕະການເພ ື່ອປູ່ຽນແປງໃຫ້ໄປໃນທິດທາງທີື່ຕ້ອງການ.  

3.2 ປະຊາກອນໃນປະຈບຸນັ 
ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສທົົ່ວປະເທດທີື່ໄດ້ດ າເນີນໃນເດ ອນມີນາປີ 2015 ໄດ້ລາຍງານວ່າ

ປະຊາກອນທັງໝົດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 6.5 ລ້ານຄົນ ເມ ື່ອດັດປັບໂດຍຄ ານຶງເຖິງຜ ້ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກຈົດນັບໃນບາງ
ກຸ່ມອາຍຸ, ແລະ ປູ່ຽນມ ື້ກາງປີ, ປະຊາກອນຂອງປີ 2015 ແມ່ນ 6.7 ລ້ານຄົນ. ຖ້າອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຂອງ
ປະຊາກອນໃນລະຫວ່າງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງປີ 2005-2015 (ຄາດຄະເນປະມານ 1.5% ຕ ໍ່ປ)ີ ແມ່ນສ ບຕ ໍ່ 
ປະຊາ ກອນກາງປີ 2017 ຈະມີປະມານ 7 ລ້ານຄົນ.  

3.3 ການເຕບີໂຕຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂາ້ມຜາ່ນດາ້ນປະຊາກອນ 
 ສປປ ລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຈະມີການເໜັງຕີງຂຶື້ນລົງໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ເນ ື່ອງຈາກປັດໄຈທາງປະຫວັດສາດ, ປະຊາກອນແມ່ນໄດ້ສ ບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະ 6 ທົດສະວັດຜ່ານມາ      
(ເບິື່ງຮ ບສະແດງ 6) ອັດຕາການເຕີບໂຕແມ່ນຂຶື້ນຮອດຈຸດສ ງສຸດໃນທ້າຍຊຸມປີ 1980 ຢ ູ່ໃນລະດັບ 2.9% ຕ ໍ່ປີ 
ແລະ ຫລັງຈາກນັື້ນກ ໍ່ໄດ້ຫ ຸດລົງປະມານ 55% ແລະ ໃນປີ 2015 ມາເປັນປະມານ 1.3-1.5% ຂອງການເຕີບໂຕ
ຕ ໍ່ປີ. ຖ້າເບິື່ງໃນຈ ານວນຕົວເລກທີື່ແທ້ຈິງ, ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນແມ່ນໄດຫ້ລຸດລົງຈາກ 122,290 ຄົນ 
ໃນໄລຍະສ ງສຸດໃນປີ 1992 ຫາ 87,600 ຄົນໃນປີ 2015.  
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27.5%, ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່ງການນ າ ແລະ ຕ າແໜ່ງຜ ້ບ ລິຫານແມ່ນຍັງຕ ໍ່າປະມານ 5% ແລະ ໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ມີພຽງແຕ່ 1.7% ທີື່ເປັນນາຍບ້ານເພດຍິງໃນປີ 2015. 
 

2.3 ຜນົກະທົບຂອງການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົຕ ໍ່ກບັປະຊາກອນ 
   ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃນໄລຍະ 2 ທົດສະວັດຜ່ານມາຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄວວາ ແລະ ມາພ້ອມ
ກັບການປັບປຸງທີື່ເນັື້ນໜັກໃນດ້ານການພັດທະນາມະນຸດ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ແຕ່ວ່າການແຈກຢາຍ
ຂອງຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຕີບໂຕລະຫວ່າງພາກ ແລະ ກຸ່ມທາງສັງຄົມແມ່ນບ ໍ່ເທົົ່າທຽມ ແລະ ບ ໍ່ສະໝ ໍ່າສະ    
ເໝີ. ມີຫ າຍຄຸນລັກສະນະຂອງທ່າອ່ຽງດ້ານເສດຖະກິດໃນປະຈຸບັນທີື່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບປັດໄຈປະຊາກອນ 
ແລະ ການປູ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນ. 

 

2.3.1 ໂຄງປະກອບຂອງເສດຖະກດິ 
ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂດຍຜ່ານຍຸດທະສາດທີື່ອີງໃສ່ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການສະ

ໜັບສະໜ ນຈາກການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ການເຕີບໂຕຂອງການມີວຽກເຮັດ
ງານທ າຢ ູ່ນອກຂະແໜງການກະສິກ າມີຈ າກັດ, ຊຶື່ງຂະແໜງການກະສິກ າຍັງເປັນຂະແໜງການຫ ັກທີື່ຮອງຮັບກ າ 
ລັງແຮງງານ (ADB, 2017). ປະສິດທິພາບຂອງຂະແໜງກະສິກ າຍັງຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ ແລະ ກວມເອົາອັດຕາຄວາມ 
ທຸກຍາກຂອງປະຊາກອນທີື່ມີວຽກເຮັດທີື່ສ ງ. ເພ ື່ອແຈກຢາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໃຫ້
ທົົ່ວເຖິງ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປູ່ຽນແປງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍໃຫ້ມີອັດຕາສ່ວນຂອງກ າລັງ
ແຮງງານຢ ູ່ໃນຂະແໜງໂຮງຈັກໂຮງງານ ແລະ ການບ ລິການຫ າຍຂຶື້ນ, ເຊິື່ງເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດທີື່ມີມ ນຄ່າ
ເພີື່ມຕ ໍ່ແຮງງານສ ງກວ່າ. ການຫັນປູ່ຽນຂອງໂຄງສ້າງດັົ່ງກ່າວຈະປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການບັນລຸການຂ້າມຜ່ານ
ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ກາຍເປັນກາລະໂອກາດດ້ານປະຊາກອນໃນທີື່ສຸດ. ການປູ່ຽນແປງໂຄງສ້າງເສດຖະກິດໃນ
ທິດທາງນີື້ແມ່ນເປ ົ້າໝາຍຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີຄັື້ງທີ VIII (2016-20), ແຕ່
ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ. ພ້ອມດຽວກັນນີື້, ການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະຊາກອນຈະຖ ກ
ຈ າກັດຢ ູ່ໃນບາງແຂວງ ແລະ ບາງທ້ອງຖິື່ນທີື່ມີອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນໃນຂະແໜງກະສິກ າທີື່ຍັງສ ງຫ າຍ, ໂດຍ
ສະເພາະການຜະລິດແບບກຸ້ມຕົນເອງ. ນອກຈາກນັື້ນ, ການເຄ ື່ອນຍ້າຍອອກຈາກແຂວງທີື່ມີການພັດທະນາຕ ໍ່າຍັງ
ຈະສ ບຕ ໍ່ ຫ   ເພີື່ມທະວີຂຶື້ນ ແລະ ຜ ້ເຄ ື່ອນຍ້າຍບາງຄົນຈະອອກໄປຕ່າງປະເທດ.  

 
2.3.2 ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການບ ລກິານທາງສັງຄມົ 

 ມີຄວາມຈ າເປັນທີື່ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ສ ບຕ ໍ່ປັບປຸງການສະໜອງການບ ລິການ ຜ່ານແຜນງານຂອງລັດຖະ 
ບານ ລວມທັງແຜນຍຸດທະສາດການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຈົນ
ກວ່າໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທ າ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ກ າລັງແຮງງານສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການທັງສັງຄົມໄດ້ 
ໂດຍການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງໂດຍກົງ. ເປັນທີື່ຈະແຈ້ງວ່າອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ຂຶື້ນກັບລັດຖະບານ (NGOs) ທັງ
ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ ສາມາດມີບົດບາດສ າຄັນບ ໍ່ວ່າທາງກົງ ຫ   ທາງອ້ອມ. 
 

2.3.3 ການສຶກສາ 
ລະດັບການບັນລຸການສຶກສາທີື່ຕ ໍ່າ ໂດຍສະເພາະສ າລັບກຸ່ມແມ່ຍິງແມ່ນພົວພັນຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບທ່າອ່ຽງການ

ເກີດ ແລະ ການຕາຍ ແລະ ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ. ອັດຕາການບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ ທີື່ສ ງຂອງກຸ່ມປະຊາກອນຜ ້
ໃຫຍ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການສ ື່ສານທາງສັງຄົມ ເຊັົ່ນ: ມາດຕະການທີື່ກ່ຽວກັບການປູ່ຽນ 
ແປງພຶດຕິກ າ. ເພ ື່ອຜັກດັນການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ, ເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງໜຸ່ມໃນຈ ານວນຫ າຍຂຶື້ນ, ຕ້ອງ

ສ າເລັດການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົື້ນ. ນອກນັື້ນການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງອາຍຸແຕ່ງງານກ ໍ່ສາມາດ
ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການບັນລຸການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ. 

 
2.3.4 ບດົບາດຍງິຊາຍ 

ຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍເປັນສິື່ງກີດຂວາງໃນການພັດທະນາຂອງປະຊາກອນ, ຊຶື່ງສະທ້ອນ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນການຕັດສິນບັນຫາແມ່ນມີໜ້ອຍ, ການຮ ້ຫນັງສ  ແລະ ການບັນລຸ
ການສຶກສາໜ້ອຍ, ມີຂ ໍ້ຈ າກັດໃນການເຂົື້າເຖິງໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນ
ຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງບ ໍ່ສາມາດຕັດສິນບັນຫາດ້ວຍຕົນເອງ. ນອກນັື້ນ, ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ເຮັດ
ໃຫ້ແມ່ຍິງຖ ກຈ າກັດສິດທິ ແລະ ການສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງຕົນເອງ. 

 
3. ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ 

3.1 ອງົປະກອບຫ ກັຂອງປະຊາກອນ 
 ສາມອົງປະກອບພ ື້ນຖານຂອງປະຊາກອນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍປະກອບມີ: (1) ອັດຕາການເຕີບໂຕ
ຂອງປະຊາກອນ; (2) ໂຄງປະກອບອາຍຸຂອງປະຊາກອນ; (3) ການແຈກຢາຍທາງດ້ານພ ມສັນຖານຂອງປະຊາ 
ກອນ. ປັດໄຈທີື່ກ ານົດອົງປະກອບເຫ ົົ່ານີື້ຖ ວ່າແມ່ນບັນຫາປະຊາກອນເຊັົ່ນດຽວກັນ. ອົງປະກອບຂອງປະຊາ 
ກອນສາມາດປູ່ຽນແປງໄດ້ຍ້ອນການປູ່ຽນການຈະເລີນພັນ, ການຕາຍ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ການປູ່ຽນແປງຮ ບ
ແບບຂອງການຈະເລີນພັນ, ການຕາຍ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍແມ່ນເອີື້ນວ່າ“ປັດໄຈດ້ານປະຊາກອນ” ເພ ື່ອສ້າງ
ຄວາມເຂົື້າໃຈວ່າເປັນຫຍັງປະຊາກອນໃນປະຈຸບັນຈຶື່ງມີອົງປະກອບສະເພາະດັົ່ງກ່າວ, ມີຄວາມຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງໄດ້
ສຶກສາປັດໄຈປະຊາກອນໃນໄລຍະຜ່ານມາ. ເຊັົ່ນດຽວກັນນັື້ນ, ຖ້າຕ້ອງການຮ ້ກ່ຽວກັບປະຊາກອນໃນອະນາຄົດ, 
ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ວາງສົມມຸດຖານກ່ຽວກັບຮ ບແບບຂອງປັດໄຈປະຊາກອນໃນອະນາຄົດ. ສຸດທ້າຍປັດໄຈປະຊາ 
ກອນແມ່ນບ ໍ່ປູ່ຽນແປງດ້ວຍຕົວເອງ ແຕ່ຖ ກກ ານົດໂດຍປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ, ຊີວະສາດ ແລະ 
ສິື່ງແວດລ້ອມ. ຄວາມທ້າທາຍສ າລັບນະໂຍບາຍແມ່ນການກ ານົດບົດບາດຂອງປັດໄຈເຫ ົົ່ານີື້ ແລະ ອອກແບບ
ມາດຕະການເພ ື່ອປູ່ຽນແປງໃຫ້ໄປໃນທິດທາງທີື່ຕ້ອງການ.  

3.2 ປະຊາກອນໃນປະຈບຸນັ 
ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສທົົ່ວປະເທດທີື່ໄດ້ດ າເນີນໃນເດ ອນມີນາປີ 2015 ໄດ້ລາຍງານວ່າ

ປະຊາກອນທັງໝົດຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 6.5 ລ້ານຄົນ ເມ ື່ອດັດປັບໂດຍຄ ານຶງເຖິງຜ ້ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກຈົດນັບໃນບາງ
ກຸ່ມອາຍຸ, ແລະ ປູ່ຽນມ ື້ກາງປີ, ປະຊາກອນຂອງປີ 2015 ແມ່ນ 6.7 ລ້ານຄົນ. ຖ້າອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຂອງ
ປະຊາກອນໃນລະຫວ່າງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງປີ 2005-2015 (ຄາດຄະເນປະມານ 1.5% ຕ ໍ່ປ)ີ ແມ່ນສ ບຕ ໍ່ 
ປະຊາ ກອນກາງປີ 2017 ຈະມີປະມານ 7 ລ້ານຄົນ.  

3.3 ການເຕບີໂຕຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການຂາ້ມຜາ່ນດາ້ນປະຊາກອນ 
 ສປປ ລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຈະມີການເໜັງຕີງຂຶື້ນລົງໃນໄລຍະຜ່ານມາ

ເນ ື່ອງຈາກປັດໄຈທາງປະຫວັດສາດ, ປະຊາກອນແມ່ນໄດ້ສ ບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນໄລຍະ 6 ທົດສະວັດຜ່ານມາ      
(ເບິື່ງຮ ບສະແດງ 6) ອັດຕາການເຕີບໂຕແມ່ນຂຶື້ນຮອດຈຸດສ ງສຸດໃນທ້າຍຊຸມປີ 1980 ຢ ູ່ໃນລະດັບ 2.9% ຕ ໍ່ປີ 
ແລະ ຫລັງຈາກນັື້ນກ ໍ່ໄດ້ຫ ຸດລົງປະມານ 55% ແລະ ໃນປີ 2015 ມາເປັນປະມານ 1.3-1.5% ຂອງການເຕີບໂຕ
ຕ ໍ່ປີ. ຖ້າເບິື່ງໃນຈ ານວນຕົວເລກທີື່ແທ້ຈິງ, ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນແມ່ນໄດຫ້ລຸດລົງຈາກ 122,290 ຄົນ 
ໃນໄລຍະສ ງສຸດໃນປີ 1992 ຫາ 87,600 ຄົນໃນປີ 2015.  
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“ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ” ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດດ້ າເນີນມາເປນັເວລາປະມານ 3 ທົດສະວັດ. 
ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນແມ່ນຂະບວນທີື່ອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການເກີດຫ ຸດລົງ ຈາກລະດັບສ ງຫາຕ ໍ່າ. 
ກ່ອນໜ້າການຂ້າມຜ່ານນີື້, ອັດຕາການເກີດ ແລະ ການຕາຍແມ່ນຢ ູ່ໃນລະດັບສ ງເຊິື່ງສົົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາການເຕີບ
ໂຕຂອງປະຊາກອນຕ ໍ່າເຊັົ່ນກັນ.ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຂ້າມຜາ່ນ, ອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການເກີດຈະຢ ູ່ໃນລະ
ດັບຕ ໍ່າ, ເຊັົ່ນດຽວກັນຈະສົົ່ງຜນົໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ. ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາ
ກອນທີື່ສ ງເກີດຂຶື້ນໃນໄລຍະກາງຂອງການຂ້າມຜ່ານ ເຊິື່ງແມ່ນຊ່ວງທີື່ອັດຕາການຕາຍກ າລັງຫ ຸດລົງ ແຕ່ອັດຕາ
ການເກີດຍັງບ ໍ່ທັນຫ ຸດລົງ ຫ   ຫ ຸດລົງຊ້າໆ.  

 

ຮ ບສະແດງ 6: ການເຕບີໂຕຂອງປະຊາກອນໃນໄລຍະຍາວຢ ູ່ ສປປ ລາວ ປີ 1950-2015 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017) 

 

3.3.1 ການຂາ້ມຜາ່ນດາ້ນການຕາຍຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
ການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະຊາກອນເລີື່ມຕົື້ນເມ ື່ອອັດຕາການຕາຍເລີື່ມຫ ຸດລົງຈາກລະດັບສ ງ ເນ ື່ອງມາຈາກ

ການປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂທາງດ້ານສຸຂະພາບ.  ໜຶື່ງໃນຕົວຊີື້ວັດລວມຂອງການຕາຍແມ່ນອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ເກີດ
ເຊິື່ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນຖ້າອັດຕາການຕາຍໃນແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຫຸ ຸດລົງ, ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນເລີື່ມຈາກອັດຕາການຕາຍ
ຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ຈາກຮ ບສະແດງ 7 ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຂອງ ສປປ     
ລາວ ແມ່ນຕ ໍ່າຫ າຍໃນຊຸມປີ 1950 ສ ງກວ່າ 40 ປີໜ້ອຍໜຶື່ງ ສ າລັບທັງສອງເພດ. ຖັດຈາກປະເທດກ າປ ເຈຍ,     
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດທີື່ສອງທີື່ມີອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຕ ໍ່າທີື່ສຸດໃນເຂດອາຊີອາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໃນຊຸມປີ 1950, 
ສ ງກວ່າປະເທດມຽນມ້າໜ້ອຍໜຶື່ງ. ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຄວາມຄ ບໜ້າດ້ານອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ 
ໃນໄລຍະຫ າຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ແລະ ສາມາດຫ ຸດຊ່ອງຫວ່າງກັບບັນດາປະເທດອ ື່ນໆໃນອາຊີອາເວັນອອກສ່ຽງ
ໃຕ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນໜ້າພຶື່ງພ ໃຈ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ, ອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຕ ໍ່າ
ທີື່ສຸດຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນ ແລະ ຕ ໍ່າກວ່າອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຂອງປະເທດໄທເກ ອບ 9 ປີ. ຈັງຫວະການປັບປຸງການຕາຍຂອງ 
ສປປ ລາວ ເປັນທີື່ເພິື່ງພ ໃຈຫ າຍ ແຕ່ສິື່ງທ້າທາຍທີື່ປະເທດພົບພ ໍ້ແມ່ນເລີື່ມມາຈາກລະດັບການຕາຍທີື່ສ ງຫ າຍໃນ
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“ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ” ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດດ້ າເນີນມາເປນັເວລາປະມານ 3 ທົດສະວັດ. 
ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນແມ່ນຂະບວນທີື່ອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການເກີດຫ ຸດລົງ ຈາກລະດັບສ ງຫາຕ ໍ່າ. 
ກ່ອນໜ້າການຂ້າມຜ່ານນີື້, ອັດຕາການເກີດ ແລະ ການຕາຍແມ່ນຢ ູ່ໃນລະດັບສ ງເຊິື່ງສົົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາການເຕີບ
ໂຕຂອງປະຊາກອນຕ ໍ່າເຊັົ່ນກັນ.ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຂ້າມຜາ່ນ, ອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການເກີດຈະຢ ູ່ໃນລະ
ດັບຕ ໍ່າ, ເຊັົ່ນດຽວກັນຈະສົົ່ງຜນົໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ. ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາ
ກອນທີື່ສ ງເກີດຂຶື້ນໃນໄລຍະກາງຂອງການຂ້າມຜ່ານ ເຊິື່ງແມ່ນຊ່ວງທີື່ອັດຕາການຕາຍກ າລັງຫ ຸດລົງ ແຕ່ອັດຕາ
ການເກີດຍັງບ ໍ່ທັນຫ ຸດລົງ ຫ   ຫ ຸດລົງຊ້າໆ.  

 

ຮ ບສະແດງ 6: ການເຕບີໂຕຂອງປະຊາກອນໃນໄລຍະຍາວຢ ູ່ ສປປ ລາວ ປີ 1950-2015 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017) 

 

3.3.1 ການຂາ້ມຜາ່ນດາ້ນການຕາຍຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
ການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະຊາກອນເລີື່ມຕົື້ນເມ ື່ອອັດຕາການຕາຍເລີື່ມຫ ຸດລົງຈາກລະດັບສ ງ ເນ ື່ອງມາຈາກ

ການປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂທາງດ້ານສຸຂະພາບ.  ໜຶື່ງໃນຕົວຊີື້ວັດລວມຂອງການຕາຍແມ່ນອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ເກີດ
ເຊິື່ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນຖ້າອັດຕາການຕາຍໃນແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຫຸ ຸດລົງ, ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນເລີື່ມຈາກອັດຕາການຕາຍ
ຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ຈາກຮ ບສະແດງ 7 ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຂອງ ສປປ     
ລາວ ແມ່ນຕ ໍ່າຫ າຍໃນຊຸມປີ 1950 ສ ງກວ່າ 40 ປີໜ້ອຍໜຶື່ງ ສ າລັບທັງສອງເພດ. ຖັດຈາກປະເທດກ າປ ເຈຍ,     
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດທີື່ສອງທີື່ມີອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຕ ໍ່າທີື່ສຸດໃນເຂດອາຊີອາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໃນຊຸມປີ 1950, 
ສ ງກວ່າປະເທດມຽນມ້າໜ້ອຍໜຶື່ງ. ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຄວາມຄ ບໜ້າດ້ານອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ 
ໃນໄລຍະຫ າຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ແລະ ສາມາດຫ ຸດຊ່ອງຫວ່າງກັບບັນດາປະເທດອ ື່ນໆໃນອາຊີອາເວັນອອກສ່ຽງ
ໃຕ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນໜ້າພຶື່ງພ ໃຈ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ, ອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຕ ໍ່າ
ທີື່ສຸດຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນ ແລະ ຕ ໍ່າກວ່າອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຂອງປະເທດໄທເກ ອບ 9 ປີ. ຈັງຫວະການປັບປຸງການຕາຍຂອງ 
ສປປ ລາວ ເປັນທີື່ເພິື່ງພ ໃຈຫ າຍ ແຕ່ສິື່ງທ້າທາຍທີື່ປະເທດພົບພ ໍ້ແມ່ນເລີື່ມມາຈາກລະດັບການຕາຍທີື່ສ ງຫ າຍໃນ
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ໄລຍະເລີື່ມຕົື້ນຂອງການຂ້າມຜາ່ນດ້ານການຕາຍ, ໂດຍສະເພາະຖ້າທຽບກັບປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດ   
ນາມ. 

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ ເດັກນ້ອຍລຸມ່ 5 ປີ ແມ່ນຕົວຊີື້ວັດທີື່ມີຄວາມສ າຄັນຂອງການຕາຍ
ພ້ອມທັງລະດັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ ແລະ ມີຜົນກະທົບທີື່ສ າຄັນຕ ໍ່ກັບອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍ. ຮ ບສະແດງ 8     
ປຽບທຽບທ່າອ່ຽງຂອງອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
ກັບພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ ື່ຽງໃຕ້ໂດຍລວມ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບຕົວຊີື້ວັດການຕາຍອ ື່ນໆ, ຊ່ອງຫວ່າງລະ
ຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດອ ື່ນໆໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນໄດຫ້ ຸດລົງເຊັົ່ນກັນໃນທົດສະ
ວັດຜ່ານມາ, ແຕວ່່າຫົນທາງຍັງອີກຍາວໄກສ າລັບ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸລະດັບສະເລ່ຍຂອງພາກພ ື້ນສ າລັບ
ຕົວຊີື້ວັດເຫ ົົ່ານີື້ໄດ.້  

 

ຮ ບສະແດງ 7: ອາຍຍຸ ນສະເລຍ່ຕັື້ງແຕເ່ກດີຂອງບນັດາປະເທດຢ ູ່ອາຊອີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ,້ ປີ 1950-2015 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017) 
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“ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ” ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດດ້ າເນີນມາເປນັເວລາປະມານ 3 ທົດສະວັດ. 
ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນແມ່ນຂະບວນທີື່ອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການເກີດຫ ຸດລົງ ຈາກລະດັບສ ງຫາຕ ໍ່າ. 
ກ່ອນໜ້າການຂ້າມຜ່ານນີື້, ອັດຕາການເກີດ ແລະ ການຕາຍແມ່ນຢ ູ່ໃນລະດັບສ ງເຊິື່ງສົົ່ງຜົນໃຫ້ອັດຕາການເຕີບ
ໂຕຂອງປະຊາກອນຕ ໍ່າເຊັົ່ນກັນ.ໃນຕອນທ້າຍຂອງການຂ້າມຜາ່ນ, ອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການເກີດຈະຢ ູ່ໃນລະ
ດັບຕ ໍ່າ, ເຊັົ່ນດຽວກັນຈະສົົ່ງຜນົໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ. ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາ
ກອນທີື່ສ ງເກີດຂຶື້ນໃນໄລຍະກາງຂອງການຂ້າມຜ່ານ ເຊິື່ງແມ່ນຊ່ວງທີື່ອັດຕາການຕາຍກ າລັງຫ ຸດລົງ ແຕ່ອັດຕາ
ການເກີດຍັງບ ໍ່ທັນຫ ຸດລົງ ຫ   ຫ ຸດລົງຊ້າໆ.  

 

ຮ ບສະແດງ 6: ການເຕບີໂຕຂອງປະຊາກອນໃນໄລຍະຍາວຢ ູ່ ສປປ ລາວ ປີ 1950-2015 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017) 

 

3.3.1 ການຂາ້ມຜາ່ນດາ້ນການຕາຍຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
ການຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະຊາກອນເລີື່ມຕົື້ນເມ ື່ອອັດຕາການຕາຍເລີື່ມຫ ຸດລົງຈາກລະດັບສ ງ ເນ ື່ອງມາຈາກ

ການປັບປຸງເງ ື່ອນໄຂທາງດ້ານສຸຂະພາບ.  ໜຶື່ງໃນຕົວຊີື້ວັດລວມຂອງການຕາຍແມ່ນອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ເກີດ
ເຊິື່ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນຖ້າອັດຕາການຕາຍໃນແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຫຸ ຸດລົງ, ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນເລີື່ມຈາກອັດຕາການຕາຍ
ຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ຈາກຮ ບສະແດງ 7 ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຂອງ ສປປ     
ລາວ ແມ່ນຕ ໍ່າຫ າຍໃນຊຸມປີ 1950 ສ ງກວ່າ 40 ປີໜ້ອຍໜຶື່ງ ສ າລັບທັງສອງເພດ. ຖັດຈາກປະເທດກ າປ ເຈຍ,     
ສປປ ລາວ ແມ່ນປະເທດທີື່ສອງທີື່ມີອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຕ ໍ່າທີື່ສຸດໃນເຂດອາຊີອາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໃນຊຸມປີ 1950, 
ສ ງກວ່າປະເທດມຽນມ້າໜ້ອຍໜຶື່ງ. ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຄວາມຄ ບໜ້າດ້ານອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງ 
ໃນໄລຍະຫ າຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ແລະ ສາມາດຫ ຸດຊ່ອງຫວ່າງກັບບັນດາປະເທດອ ື່ນໆໃນອາຊີອາເວັນອອກສ່ຽງ
ໃຕ້ໄດ້ຢູ່າງເປັນໜ້າພຶື່ງພ ໃຈ. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ, ອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງຕ ໍ່າ
ທີື່ສຸດຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນ ແລະ ຕ ໍ່າກວ່າອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຂອງປະເທດໄທເກ ອບ 9 ປີ. ຈັງຫວະການປັບປຸງການຕາຍຂອງ 
ສປປ ລາວ ເປັນທີື່ເພິື່ງພ ໃຈຫ າຍ ແຕ່ສິື່ງທ້າທາຍທີື່ປະເທດພົບພ ໍ້ແມ່ນເລີື່ມມາຈາກລະດັບການຕາຍທີື່ສ ງຫ າຍໃນ
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ໄລຍະເລີື່ມຕົື້ນຂອງການຂ້າມຜາ່ນດ້ານການຕາຍ, ໂດຍສະເພາະຖ້າທຽບກັບປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດ   
ນາມ. 

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ ເດັກນ້ອຍລຸມ່ 5 ປີ ແມ່ນຕົວຊີື້ວັດທີື່ມີຄວາມສ າຄັນຂອງການຕາຍ
ພ້ອມທັງລະດັບການພັດທະນາຂອງປະເທດ ແລະ ມີຜົນກະທົບທີື່ສ າຄັນຕ ໍ່ກັບອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍ. ຮ ບສະແດງ 8     
ປຽບທຽບທ່າອ່ຽງຂອງອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
ກັບພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ ື່ຽງໃຕ້ໂດຍລວມ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບຕົວຊີື້ວັດການຕາຍອ ື່ນໆ, ຊ່ອງຫວ່າງລະ
ຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດອ ື່ນໆໃນພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນໄດຫ້ ຸດລົງເຊັົ່ນກັນໃນທົດສະ
ວັດຜ່ານມາ, ແຕວ່່າຫົນທາງຍັງອີກຍາວໄກສ າລັບ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸລະດັບສະເລ່ຍຂອງພາກພ ື້ນສ າລັບ
ຕົວຊີື້ວັດເຫ ົົ່ານີື້ໄດ້.  

 

ຮ ບສະແດງ 7: ອາຍຍຸ ນສະເລຍ່ຕັື້ງແຕເ່ກດີຂອງບນັດາປະເທດຢ ູ່ອາຊອີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ,້ ປີ 1950-2015 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017) 
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ຮ ບສະແດງ 8: ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ ແລະ ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸມ່ 5 ປີ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ   ແລະ    
                 ອາຊີອາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ,້ ປີ 1950-2015 

 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017) 
 
3.3.2 ບນັຫາການຕາຍອ ື່ນໆ 

ຕົວຊີື້ວັດການຕາຍລະດັບປະເທດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ພາກ. ອາຍຸຍ ນສະ
ເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ການເກີດຂອງແມ່ຍງິ ແມ່ນມີລະດັບທີື່ແຕກຕ່າງເລີື່ມແຕ່ສ ງທີື່ສຸດຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 74.2 ປີຫາ
ຕ ໍ່າທີື່ສຸດຢ ູ່ແຂວງຫົວພັນ 62.0 ປີ ເຊິື່ງຄວາມແຕກໂຕນກັນແມ່ນ 12.2 ປີ (ຮ ບສະແດງ 9). ສ າລັບຜ ຊ້າຍ, ອາຍຸ
ຍ ນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ເກີດແມ່ນສ ງທີື່ສຸດຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 71.6 ປີ ແລະ ຕ ໍ່າທີື່ສຸດຢ ູ່ແຂວງຫົວພັນ 58.5 ປີ 
ເຊິື່ງຕ່າງກັນ 13.1 ປີ. ຄວາມແຕກໂຕນກັນທີື່ຫ າຍນີື້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນລະດັບການເປັນຢ ູ່ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງການ
ບ ລິການສຸຂະພາບ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນຫ າຍລະຫວ່າງແຂວງຕ ໍ່ແຂວງ.  

ຮ ບສະແດງ 9: ອາຍຍຸ ນສະເລຍ່ຕັື້ງແຕເ່ກດີແບງ່ຕາມແຂວງສ າລບັແມ່ຍງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ,ປີ 2015 

 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
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ຮ ບສະແດງ 8: ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ ແລະ ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸມ່ 5 ປີ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ   ແລະ    
                 ອາຊີອາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ,້ ປີ 1950-2015 

 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017) 
 
3.3.2 ບນັຫາການຕາຍອ ື່ນໆ 

ຕົວຊີື້ວັດການຕາຍລະດັບປະເທດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ພາກ. ອາຍຸຍ ນສະ
ເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ການເກີດຂອງແມ່ຍງິ ແມ່ນມີລະດັບທີື່ແຕກຕ່າງເລີື່ມແຕ່ສ ງທີື່ສຸດຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 74.2 ປີຫາ
ຕ ໍ່າທີື່ສຸດຢ ູ່ແຂວງຫົວພັນ 62.0 ປີ ເຊິື່ງຄວາມແຕກໂຕນກັນແມ່ນ 12.2 ປີ (ຮ ບສະແດງ 9). ສ າລັບຜ ຊ້າຍ, ອາຍຸ
ຍ ນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ເກີດແມ່ນສ ງທີື່ສຸດຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 71.6 ປີ ແລະ ຕ ໍ່າທີື່ສຸດຢ ູ່ແຂວງຫົວພັນ 58.5 ປີ 
ເຊິື່ງຕ່າງກັນ 13.1 ປີ. ຄວາມແຕກໂຕນກັນທີື່ຫ າຍນີື້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນລະດັບການເປັນຢ ູ່ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງການ
ບ ລິການສຸຂະພາບ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນຫ າຍລະຫວ່າງແຂວງຕ ໍ່ແຂວງ.  

ຮ ບສະແດງ 9: ອາຍຍຸ ນສະເລຍ່ຕັື້ງແຕເ່ກດີແບງ່ຕາມແຂວງສ າລບັແມຍ່ງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ,ປີ 2015 

 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
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ເຊັົ່ນດຽວກັນຄວາມແຕກໂຕນກັນຫ າຍແມ່ນເຫັນໄດຊ້ັດເຈນ ເມ ື່ອສົມທຽບອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ 

ແລະ ເດັກລຸ່ມ 5 ປີລະຫວ່າງແຂວງຂອງການສ າຫ ວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວປີ 2017 ເຫັນວ່າອັດຕາການຕາຍ
ຂອງອ່ອນ ເລີື່ມຕົື້ນໃນລະດັບຕ ໍ່າສຸດແມ່ນ 9 ຄົນຕ ໍ່ 1,000 ຄົນ ເດັກເກີດມີຊີວິດຢ ູ່ໄຊຍະບ ລີຫາສ ງສຸດ ແມ່ນ 68 
ຄົນ ຢ ູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ຕ ໍ່າສຸດແມ່ນ 11 ຄົນຕ ໍ່ 1,000 ຄົນ 
ເດັກເກີດມີຊີວິດຢ ູ່ໄຊຍະບ ລີ ແລະ ສ ງສຸດ 71 ຄົນຢ ູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິື່ງສ ງກວ່າປະມານ 6 ເທົົ່າ.  ຂ ໍ້ມ ນເຫ ົົ່ານີື້
ໄດຊ້ີື້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກໂຕນດ້ານປັດໄຈທີື່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍລະ
ຫວ່າງແຂວງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫ າຍ. 

 
ຮ ບສະແດງ 10: ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ ແລະ ເດກັນອ້ຍແບງ່ຕາມແຂວງ, ການສ າຫ ວດດດັຊະນໝີາຍສັງ

ຄມົລາວ ປີ 2017 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 

 
ການຕາຍຂອງແມ່ ກ ໍ່ແມ່ນບັນຫາສ າຄັນທີື່ສຸດໃນວຽກງານນະໂຍບາຍ ອັດຕາສ່ວນຂອງການຕາຍຂອງແມ່ຢ ູ່ 

ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດຫ້ ຼູດລົງ 78% ໃນລະຫວ່າງປີ 1990 ແລະ ປີ 2015, ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງສາມາດບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ 
ສະຫັດສະຫວັດເພ ື່ອການພັດທະນາ MDGs ໃນການຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ້ໄດ ້ 75% ໃນຊ່ວງ
ໄລຍະດັົ່ງກ່າວ. 5 ຮ ບສະແດງ 11 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຄາດຄະເນຈາກສອງແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ໂດຍອົງການ WHO 
ຮ່ວມມ ກັບຫ າຍອົງການພັດທະນາ 6 ແລະ ໄດ້ມາຈາກການສ າຫ ວດອ ື່ນໆ ແລະ ການຫ ວດພົນລະເມ ອງຂອງ 

5ເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພ ື່ອການພັດທະນາກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນອີງໃສ່ແຜນດ າເນີນງານຂອງ  ICPD ປີ 1994, ເຊິື່ງໄດ້ແນະນ າໃຫ້ບັນດາ
ປະເທດບັນລຸ“ການຫລຸດລົງຂອງການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ້ໄດ້ເຄິື່ງໜຶື່ງຂອງອັດຕາສ່ວນໃນລະດັບປີ 1990 ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2000 ແລະ ຫລຸດລົງ ລົງຕ ື່ມອີກ
ເຄິື່ງໜຶື່ງພາຍໃນປີ 2015” (UNFPA 2004, p.69). 
6(WHO, et al. 2017) 
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ຮ ບສະແດງ 8: ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ ແລະ ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັລຸມ່ 5 ປີ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ   ແລະ    
                 ອາຊີອາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ,້ ປີ 1950-2015 

 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017) 
 
3.3.2 ບນັຫາການຕາຍອ ື່ນໆ 

ຕົວຊີື້ວັດການຕາຍລະດັບປະເທດສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງແຂວງ ແລະ ພາກ. ອາຍຸຍ ນສະ
ເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ການເກີດຂອງແມ່ຍງິ ແມ່ນມີລະດັບທີື່ແຕກຕ່າງເລີື່ມແຕ່ສ ງທີື່ສຸດຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 74.2 ປີຫາ
ຕ ໍ່າທີື່ສຸດຢ ູ່ແຂວງຫົວພັນ 62.0 ປີ ເຊິື່ງຄວາມແຕກໂຕນກັນແມ່ນ 12.2 ປີ (ຮ ບສະແດງ 9). ສ າລັບຜ ຊ້າຍ, ອາຍຸ
ຍ ນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່ເກີດແມ່ນສ ງທີື່ສຸດຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 71.6 ປີ ແລະ ຕ ໍ່າທີື່ສຸດຢ ູ່ແຂວງຫົວພັນ 58.5 ປີ 
ເຊິື່ງຕ່າງກັນ 13.1 ປີ. ຄວາມແຕກໂຕນກັນທີື່ຫ າຍນີື້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນລະດັບການເປັນຢ ູ່ ແລະ ການເຂົື້າເຖິງການ
ບ ລິການສຸຂະພາບ ທີື່ແຕກຕ່າງກັນຫ າຍລະຫວ່າງແຂວງຕ ໍ່ແຂວງ.  

ຮ ບສະແດງ 9: ອາຍຍຸ ນສະເລຍ່ຕັື້ງແຕເ່ກດີແບງ່ຕາມແຂວງສ າລບັແມຍ່ງິ ແລະ ຜ ຊ້າຍ,ປີ 2015 

 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
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ເຊັົ່ນດຽວກັນຄວາມແຕກໂຕນກັນຫ າຍແມ່ນເຫັນໄດຊ້ັດເຈນ ເມ ື່ອສົມທຽບອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ 

ແລະ ເດັກລຸ່ມ 5 ປີລະຫວ່າງແຂວງຂອງການສ າຫ ວດດັດຊະນີໝາຍສັງຄົມລາວປີ 2017 ເຫັນວ່າອັດຕາການຕາຍ
ຂອງອ່ອນ ເລີື່ມຕົື້ນໃນລະດັບຕ ໍ່າສຸດແມ່ນ 9 ຄົນຕ ໍ່ 1,000 ຄົນ ເດັກເກີດມີຊີວິດຢ ູ່ໄຊຍະບ ລີຫາສ ງສຸດ ແມ່ນ 68 
ຄົນ ຢ ູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ. ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບ, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ຕ ໍ່າສຸດແມ່ນ 11 ຄົນຕ ໍ່ 1,000 ຄົນ 
ເດັກເກີດມີຊີວິດຢ ູ່ໄຊຍະບ ລີ ແລະ ສ ງສຸດ 71 ຄົນຢ ູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ເຊິື່ງສ ງກວ່າປະມານ 6 ເທົົ່າ.  ຂ ໍ້ມ ນເຫ ົົ່ານີື້
ໄດຊ້ີື້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກໂຕນດ້ານປັດໄຈທີື່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍລະ
ຫວ່າງແຂວງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຫ າຍ. 

 
ຮ ບສະແດງ 10: ອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ ແລະ ເດກັນອ້ຍແບງ່ຕາມແຂວງ, ການສ າຫ ວດດດັຊະນໝີາຍສັງ

ຄມົລາວ ປີ 2017 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 

 
ການຕາຍຂອງແມ່ ກ ໍ່ແມ່ນບັນຫາສ າຄັນທີື່ສຸດໃນວຽກງານນະໂຍບາຍ ອັດຕາສ່ວນຂອງການຕາຍຂອງແມ່ຢ ູ່ 

ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ຫ ຼູດລົງ 78% ໃນລະຫວ່າງປີ 1990 ແລະ ປີ 2015, ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງສາມາດບັນລຸເປ ົ້າໝາຍ 
ສະຫັດສະຫວັດເພ ື່ອການພັດທະນາ MDGs ໃນການຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ້ໄດ ້ 75% ໃນຊ່ວງ
ໄລຍະດັົ່ງກ່າວ. 5 ຮ ບສະແດງ 11 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຄາດຄະເນຈາກສອງແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ໂດຍອົງການ WHO 
ຮ່ວມມ ກັບຫ າຍອົງການພັດທະນາ 6 ແລະ ໄດ້ມາຈາກການສ າຫ ວດອ ື່ນໆ ແລະ ການຫ ວດພົນລະເມ ອງຂອງ 

5ເປ ົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພ ື່ອການພັດທະນາກ່ຽວກັບການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນອີງໃສ່ແຜນດ າເນີນງານຂອງ  ICPD ປີ 1994, ເຊິື່ງໄດ້ແນະນ າໃຫ້ບັນດາ
ປະເທດບັນລຸ“ການຫລຸດລົງຂອງການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ້ໄດ້ເຄິື່ງໜຶື່ງຂອງອັດຕາສ່ວນໃນລະດັບປີ 1990 ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນປີ 2000 ແລະ ຫລຸດລົງ ລົງຕ ື່ມອີກ
ເຄິື່ງໜຶື່ງພາຍໃນປີ 2015” (UNFPA 2004, p.69). 
6(WHO, et al. 2017) 
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LSB7. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍໃນບາງປີ, ທ່າອ່ຽງໂດຍລວມແມ່ນຖ ວ່າສອດຄ່ອງກັນ ແລະ 
ຊີື້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ສ າຄນັໃນການຫ ຸດຜອ່ນການຕາຍຂອງແມ່ໃນປະເທດ. 

  
ຮ ບສະແດງ 11: ທ່າອຽ່ງຂອງອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ,່ ປີ 1990-2015 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

 

 
ແຫລ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ອົງການອະນາໄມໂລກ (2015); ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ   
                (2012). 

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ໜ້າປະທັບໃຈນີື້, ຄວາມສ າຄນັທີື່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຮ ້ວ່າອັດຕາສ່ວນ
ການຕາຍຂອງແມ່ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງສ ງທຽບກັບປະເທດອ ື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ດັົ່ງທີື່ເຫັນໄດ້
ຈະແຈ້ງໃນຮ ບສະແດງ 12, ເຊິື່ງຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ຂອງປະເທດໄທໃນປະຈຸບັນແມ່ນ 1 
ສ່ວນ 10 ຂອງອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ຂອງປະເທດ  
ມາເລເຊຍແມ່ນ 1 ສ່ວນ 5 ຂອງລະດັບຂອງ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາຈະສັງເກດເຫັນໄດຈ້າກບັນດາປະເທດທີື່ຖ ກ
ນ າສະເໜີຢ ູ່ໃນຮ ບສະແດງ 12, ມີພຽງແຕ່ປະເທດສິງກະໂປ, ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມທີື່ສາມາດບັນລຸ
ຄາດໝາຍຂອງ ICPD POA ໃນການຫ ຸດອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ້ໄດ້ຕ ໍ່າກວ່າ 60 ພາຍໃນປີ 2015. 
ສ າລັບປະເທດທີື່ມີອັດຕາສ່ວນການຕາຍທີື່ສ ງຄ : ສປປ ລາວ, ກ າປ ເຈຍ ແລະ ມຽນມ້າ, ຄາດໝາຍຂອງອັດຕາ
ສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນ 125 ພາຍໃນປີ 2015, ແຕ່ວ່າບ ໍ່ມີປະເທດໃດໃນນີື້ທີື່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍດັົ່ງ
ກ່າວເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ໜ້າທີື່ດີກ ໍ່ຕາມ.  

 

ໃນຂະນະທີື່ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນຕົວຊີື້ວັດທີື່ສ າຄັນສ າລັບການຕິດຕາມສຸຂະພາບຈະເລີນ, ຈ າ
ນວນຕົວເລກທີື່ແທ້ຈິງຂອງການຕາຍຂອງແມ່ກ ໍ່ແມ່ນຕົວຊີື້ວັດທີື່ສ າຄັນເຊັົ່ນດຽວກັນ. ຈ ານວນແມ່ຕາຍທີື່ຄາດ

7ເບິື່ງ LSB LSIS 2011-12 ແລະ ບົດລາຍງານການສ າຫລວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປີ 2015. 
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LSB7. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍໃນບາງປີ, ທ່າອ່ຽງໂດຍລວມແມ່ນຖ ວ່າສອດຄ່ອງກັນ ແລະ 
ຊີື້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ສ າຄນັໃນການຫ ຸດຜອ່ນການຕາຍຂອງແມ່ໃນປະເທດ. 

  
ຮ ບສະແດງ 11: ທາ່ອຽ່ງຂອງອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ,່ ປີ 1990-2015 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

 

 
ແຫລ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ອົງການອະນາໄມໂລກ (2015); ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ   
                (2012). 

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ໜ້າປະທັບໃຈນີື້, ຄວາມສ າຄນັທີື່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຮ ້ວ່າອັດຕາສ່ວນ
ການຕາຍຂອງແມ່ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງສ ງທຽບກັບປະເທດອ ື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ດັົ່ງທີື່ເຫັນໄດ້
ຈະແຈ້ງໃນຮ ບສະແດງ 12, ເຊິື່ງຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ຂອງປະເທດໄທໃນປະຈຸບັນແມ່ນ 1 
ສ່ວນ 10 ຂອງອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ຂອງປະເທດ  
ມາເລເຊຍແມ່ນ 1 ສ່ວນ 5 ຂອງລະດັບຂອງ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາຈະສັງເກດເຫັນໄດຈ້າກບັນດາປະເທດທີື່ຖ ກ
ນ າສະເໜີຢ ູ່ໃນຮ ບສະແດງ 12, ມີພຽງແຕ່ປະເທດສິງກະໂປ, ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມທີື່ສາມາດບັນລຸ
ຄາດໝາຍຂອງ ICPD POA ໃນການຫ ຸດອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ້ໄດ້ຕ ໍ່າກວ່າ 60 ພາຍໃນປີ 2015. 
ສ າລັບປະເທດທີື່ມີອັດຕາສ່ວນການຕາຍທີື່ສ ງຄ : ສປປ ລາວ, ກ າປ ເຈຍ ແລະ ມຽນມ້າ, ຄາດໝາຍຂອງອັດຕາ
ສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນ 125 ພາຍໃນປີ 2015, ແຕ່ວ່າບ ໍ່ມີປະເທດໃດໃນນີື້ທີື່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍດັົ່ງ
ກ່າວເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ໜ້າທີື່ດີກ ໍ່ຕາມ.  

 

ໃນຂະນະທີື່ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນຕົວຊີື້ວັດທີື່ສ າຄັນສ າລັບການຕິດຕາມສຸຂະພາບຈະເລີນ, ຈ າ
ນວນຕົວເລກທີື່ແທ້ຈິງຂອງການຕາຍຂອງແມ່ກ ໍ່ແມ່ນຕົວຊີື້ວັດທີື່ສ າຄັນເຊັົ່ນດຽວກັນ. ຈ ານວນແມ່ຕາຍທີື່ຄາດ

7ເບິື່ງ LSB LSIS 2011-12 ແລະ ບົດລາຍງານການສ າຫລວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປີ 2015. 
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ຄະເນຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປີ 2015 ແມ່ນ 376 ຄົນ, ແລະ ໃນນັື້ນ 65 ຄົນ (17% 
ຂອງທັງໝົດ) ແມ່ນແມ່ຍິງໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ. 

 
ຮ ບສະແດງ 12: ອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ຢ ູ່ພາກພ ື້ນອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ.້ ປີ 2015 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອ ື່ນໆ (2015) 

3.3.3 ການຂາ້ມຜາ່ນດາ້ນການຈະເລນີພັນ 
ຕົວຊີື້ວັດໂດຍລວມທີື່ດີທີື່ສຸດຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານການຈະເລີນພັນ ແມ່ນອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ

(TFR), ເຊິື່ງແມ່ນຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງເດັກເກີດສ າລັບແມ່ຍິງຜ ້ໜຶື່ງ ຖ້າຫາກວ່າອັດຕາການຈະເລີນພັນຂອງ   
ໝວດອາຍຸໃນປະຈຸບັນສ ບຕ ໍ່ຄົງທີື່ໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງລາວ. ທ່າອ່ຽງໄລຍະຍາວຂອງອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມຢ ູ່
ທຸກປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນສະແດງຢ ູ່ໃນຮ ບສະແດງ 13, ເຊິື່ງສາມາດເຫນັໄດ້ວ່າ ສປປ ລາວ 
ມີຮ ບແບບທີື່ແຕກຕ່າງກັບປະເທດອ ື່ນໆຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນ (ເຖິງແມ່ນວ່າທ່າອ່ຽງຂອງ ສປປ ລາວ ຕັື້ງແຕ່ຊຸມປີ 1980 
ຈະຄ້າຍຄ ກັນກັບທ່າອ່ຽງຂອງປະເທດກ າປ ເຈຍ). ການຂ້າມຜາ່ນທາງດ້ານການຈະເລີນພັນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນ
ເລີື່ມຕົື້ນຊ້າຢ ູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊຸມປີ 1980, ປະມານ 20 ປີ ຫ ັງຈາກອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມຂອງປະເທດ
ໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມເລີື່ມຕົື້ນທີື່ຈະຫ ຸດລົງຢູ່າງໄວວາ. ແຕວ່່າການຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລນີພັນຢ ູ່ ສປປ 
ລາວ ແມ່ນເປັນໄປຢູ່າງໄວວາເຊັົ່ນດຽວກັນກັບໃນທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ ແລະ ບ ໍ່ຄ ກັນກັບຫ າຍປະເທດຢ ູ່ອາຊີຕາ
ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ອັດຕາການຈະເລີນພັນແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນຮອດຈຸດທົດແທນ. ການຄາດຄະເນຂອງອົງການ UN 
ທີື່ສະແດງໃນຮ ບສະແດງ 13 ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ ແມ່ນມີອັດຕາການຈະເລີນພັນ
ລວມ ຢ ູ່ຕ ໍ່າກວ່າຫ  ໃກ້ກັນກັບລະດັບທົດແທນ, ໃນຂະນະທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດຟີລິບປິນຍັງຢ ູ່ສ ງກວ່າລະ
ດັບທົດແທນ. 
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LSB7. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງເລັກນ້ອຍໃນບາງປີ, ທ່າອ່ຽງໂດຍລວມແມ່ນຖ ວ່າສອດຄ່ອງກັນ ແລະ 
ຊີື້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ສ າຄນັໃນການຫ ຸດຜອ່ນການຕາຍຂອງແມ່ໃນປະເທດ. 

  
ຮ ບສະແດງ 11: ທາ່ອຽ່ງຂອງອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ,່ ປີ 1990-2015 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 

 

 
ແຫລ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ອົງການອະນາໄມໂລກ (2015); ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ   
                (2012). 

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ໜ້າປະທັບໃຈນີື້, ຄວາມສ າຄນັທີື່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮັບຮ ້ວ່າອັດຕາສ່ວນ
ການຕາຍຂອງແມ່ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍັງສ ງທຽບກັບປະເທດອ ື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ດັົ່ງທີື່ເຫັນໄດ້
ຈະແຈ້ງໃນຮ ບສະແດງ 12, ເຊິື່ງຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ຂອງປະເທດໄທໃນປະຈຸບັນແມ່ນ 1 
ສ່ວນ 10 ຂອງອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ຂອງປະເທດ  
ມາເລເຊຍແມ່ນ 1 ສ່ວນ 5 ຂອງລະດັບຂອງ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາຈະສັງເກດເຫັນໄດ້ຈາກບັນດາປະເທດທີື່ຖ ກ
ນ າສະເໜີຢ ູ່ໃນຮ ບສະແດງ 12, ມີພຽງແຕ່ປະເທດສິງກະໂປ, ໄທ, ມາເລເຊຍ ແລະ ຫວຽດນາມທີື່ສາມາດບັນລຸ
ຄາດໝາຍຂອງ ICPD POA ໃນການຫ ຸດອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ໃຫ້ໄດ້ຕ ໍ່າກວ່າ 60 ພາຍໃນປີ 2015. 
ສ າລັບປະເທດທີື່ມີອັດຕາສ່ວນການຕາຍທີື່ສ ງຄ : ສປປ ລາວ, ກ າປ ເຈຍ ແລະ ມຽນມ້າ, ຄາດໝາຍຂອງອັດຕາ
ສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນ 125 ພາຍໃນປີ 2015, ແຕ່ວ່າບ ໍ່ມີປະເທດໃດໃນນີື້ທີື່ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍດັົ່ງ
ກ່າວເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ໜ້າທີື່ດີກ ໍ່ຕາມ.  

 

ໃນຂະນະທີື່ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ແມ່ນຕົວຊີື້ວັດທີື່ສ າຄັນສ າລັບການຕິດຕາມສຸຂະພາບຈະເລີນ, ຈ າ
ນວນຕົວເລກທີື່ແທ້ຈິງຂອງການຕາຍຂອງແມ່ກ ໍ່ແມ່ນຕົວຊີື້ວັດທີື່ສ າຄັນເຊັົ່ນດຽວກັນ. ຈ ານວນແມ່ຕາຍທີື່ຄາດ

7ເບິື່ງ LSB LSIS 2011-12 ແລະ ບົດລາຍງານການສ າຫລວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປີ 2015. 

ອົງການ
ອະນາໄມ
ໂລກ 

ສ ນສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ 

ຄະເນຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປີ 2015 ແມ່ນ 376 ຄົນ, ແລະ ໃນນັື້ນ 65 ຄົນ (17% 
ຂອງທັງໝົດ) ແມ່ນແມ່ຍິງໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ. 

 
ຮ ບສະແດງ 12: ອດັຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມຢ່ ູ່ພາກພ ື້ນອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ.້ ປີ 2015 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ອົງການອະນາໄມໂລກ ແລະ ອ ື່ນໆ (2015) 

3.3.3 ການຂາ້ມຜາ່ນດາ້ນການຈະເລນີພັນ 
ຕົວຊີື້ວັດໂດຍລວມທີື່ດີທີື່ສຸດຂອງການຂ້າມຜ່ານດ້ານການຈະເລີນພັນ ແມ່ນອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ

(TFR), ເຊິື່ງແມ່ນຈ ານວນສະເລ່ຍຂອງເດັກເກີດສ າລັບແມ່ຍິງຜ ້ໜຶື່ງ ຖ້າຫາກວ່າອັດຕາການຈະເລີນພັນຂອງ   
ໝວດອາຍຸໃນປະຈຸບັນສ ບຕ ໍ່ຄົງທີື່ໃນຊ່ວງຊີວິດຂອງລາວ. ທ່າອ່ຽງໄລຍະຍາວຂອງອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມຢ ູ່
ທຸກປະເທດໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນສະແດງຢ ູ່ໃນຮ ບສະແດງ 13, ເຊິື່ງສາມາດເຫນັໄດ້ວ່າ ສປປ ລາວ 
ມີຮ ບແບບທີື່ແຕກຕ່າງກັບປະເທດອ ື່ນໆຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນ (ເຖິງແມ່ນວ່າທ່າອ່ຽງຂອງ ສປປ ລາວ ຕັື້ງແຕ່ຊຸມປີ 1980 
ຈະຄ້າຍຄ ກັນກັບທ່າອ່ຽງຂອງປະເທດກ າປ ເຈຍ). ການຂ້າມຜາ່ນທາງດ້ານການຈະເລີນພັນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນ
ເລີື່ມຕົື້ນຊ້າຢ ູ່ໃນຕອນທ້າຍຂອງຊຸມປີ 1980, ປະມານ 20 ປີ ຫ ັງຈາກອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມຂອງປະເທດ
ໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມເລີື່ມຕົື້ນທີື່ຈະຫ ຸດລົງຢູ່າງໄວວາ. ແຕວ່່າການຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລນີພັນຢ ູ່ ສປປ 
ລາວ ແມ່ນເປັນໄປຢູ່າງໄວວາເຊັົ່ນດຽວກັນກັບໃນທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ ແລະ ບ ໍ່ຄ ກັນກັບຫ າຍປະເທດຢ ູ່ອາຊີຕາ
ເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ອັດຕາການຈະເລີນພັນແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນຮອດຈຸດທົດແທນ. ການຄາດຄະເນຂອງອົງການ UN 
ທີື່ສະແດງໃນຮ ບສະແດງ 13 ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າປະເທດສິງກະໂປ, ໄທ ແລະ ມາເລເຊຍ ແມ່ນມີອັດຕາການຈະເລີນພັນ
ລວມ ຢ ູ່ຕ ໍ່າກວ່າຫ  ໃກ້ກັນກັບລະດັບທົດແທນ, ໃນຂະນະທີື່ ສປປ ລາວ ແລະ ປະເທດຟີລິບປິນຍັງຢ ູ່ສ ງກວ່າລະ
ດັບທົດແທນ. 
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ຮ ບສະແດງ 13: ທ່າອຽ່ງອດັຕາການຈະເລນີພັນລວມຢ ູ່ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້ປີ 1950-2015 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017) 

 

ການແຈກຢາຍຂອງອາຍຸຂອງການຈະເລີນພັນແມ່ນບັນຫາທີື່ທາງນະໂຍບາຍຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ, ໂດຍສະເພາະ
ຖ້າການຈະເລີນພັນແມ່ນພົບຫ າຍຢ ູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸທີື່ໜຸ່ມນ້ອຍ. ຮ ບສະແດງ 14 ຊີື້ໃຫ້ເຫັນອັດຕາການເກີດໃນແຕ່
ລະໝວດອາຍຸສ າລັບ ສປປ ລາວ ອີງໃສ່ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນໃໝ່ທີື່ສຸດກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນການຈະເລນີພັນ. ການຄາດ
ຄະເນທີື່ອີງໃສ່ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈະເລີນພັນ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີແມ່ນຕ ໍ່າກວ່າ
ການຄາດຄະເນຂອງ LSIS ແຕ່ວ່າທັງສອງແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນໄດ້ຊີື້ໃຫ້ວ່າອັດຕາການຈະເລີນຢ ູ່ໃນລະດັບສ ງສຸດແມ່ນໃນ
ກຸ່ມອາຍຸ 20-24 ປີ, ເຊິື່ງຖ ວ່າອາຍຸຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ.

ຮ ບສະແດງ 14: ອດັຕາການຈະເລນີພນັຂອງໝວດອາຍສຸ າລບັ ສປປ ລາວ, ປີ 2015 ແລະ 2017 
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ອັດຕາການຈະເລີນພັນໃນໄວໜຸ່ມ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນສ ງທຽບກັບປະເທດອ ື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ
ໃຕ້. ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮ ບສະແດງ 15, ຮ ບແບບການຈະເລີນພັນແບ່ງຕາມອາຍຸຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໃກ້ຄຽງ
ທີື່ສຸດກັບປະເທດກ າປ ເຈຍ. ເກ ອບທຸກປະເທດທີື່ຢ ູ່ໃນຮ ບສະແດງມີອັດຕາການຈະເລີນພັນສ ງທີື່ສຸດໃນກຸ່ມອາຍ ຸ
25-29 ປີ, 5 ປີຫ ັງຈາກ ສປປ ລາວ. ໃນກ ລະນີຂອງປະເທດສິງກະໂປ, ຈຸດສ ງສຸດແມ່ນຢ ູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 30-34 ປີ.  
ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການຈະເລີນພັນໃນໄວໜຸ່ມ (15-19 ປີ) ສ ງທີື່ສຸດຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນ.8 

 
ຮ ບສະແດງ 15: ອດັຕາການຈະເລນີພນັຂອງໝວດອາຍຢຸ ູ່ບນັດາປະເທດໃນພາກພ ື້ນອາຊຕີາເວນັອອກ  
                  ສ່ຽງໃຕ,້ ປ ີ2010-2015
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ການວັດແທກອີກດ້ານໜຶື່ງກ່ຽວກັບການມີລ ກແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດໃນແມ່ທີື່ມີ
ອາຍຸ 15-19 ປີ. ຂ ໍ້ມ ນຂອງພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນນ າສະເໜີໃນ ຮ ບສະແດງ 16, ສປປ ລາວ ບ ໍ່
ແມ່ນປະເທດທີື່ມີອັດຕາສ່ວນສ ງທີື່ສຸດແຕ່ແມ່ນປະເທດໄທ, ເຊິື່ງ 16% ຂອງການເກີດແມ່ນຢ ູ່ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງອາຍຸ 
15-19 ປີ. ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນອັນດັບທີື່ສອງເຊິື່ງມີ 11%. ກົງກັນຂ້າມ, ປະເທດສິງກະໂປການເກີດໃນກຸ່ມ
ແມ່ຍິງໜຸ່ມກວມພຽງແຕ່ 2%. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດໃນກຸ່ມແມ່ຍິງໜຸ່ມສາມາດ
ອະທິບາຍໄດ້ຈາກອັດຕາການແຕ່ງງານ, ແຕ່ວ່າສາເຫດນີື້ບ ໍ່ສາມາດອະທິບາຍສະພາບການຂອງປະເທດໄທໄດ້. ອາ
ຍຸສະເລ່ຍຂອງການແຕ່ງງານຢ ູ່ ສປປ ລາວ ສ າລັບກຸ່ມອາຍຸ 25-49 ປີແມ່ນ 19.2 ປີ (LSB, LSIS ປີ 2011-

2012), ທຽບກັບ 22.8 ປີຢ ູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ 27.6 ປີຢ ູ່ປະເທດສິງກະໂປ.
3.3.4 ຄວາມແຕກຕາ່ງດາ້ນການຈະເລນີພັນ 

ອັດຕາການຈະເລີນພັນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ລະຫວ່າງສະຖານະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ແລະ ເຂດພ ມສັນຖານ, ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຂ້າມຜ່ານດ້ານການຈະເລີນພັນແມ່ນບ ໍ່ເປັນໃນລັກສະດຽວກັນໃນທົົ່ວ
ປະເທດ ແລະ ສັງຄມົ. ຕົວຢູ່າງ, ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ (TFR) ໃນປີ 2015 ແມ່ນ 2.6 ຢ ູ່ເຂດຕົວເມ ອງ 

8ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການ UN ຄາດຄະເນອັດຕາການຈະເລີນພັນຂອງໄວໜຸມ່ຢ ູ່ສປປລາວແມ່ນ 66 ຕ ໍ່ 1,000 ທຽບກັບ 76ໃນ 
PHC ປີ 2015 ແລະ 94 ໃນ LSIS. ບ ໍ່ວ່າຈະນ າໃຊ້ຕົວເລກໃດ,ສປປລາວຍັງມີອັດຕາທີື່ສ ງທີື່ສຸດຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນ. 
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ຮ ບສະແດງ 13: ທ່າອຽ່ງອດັຕາການຈະເລນີພັນລວມຢ ູ່ອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ ້ປີ 1950-2015 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017) 

 

ການແຈກຢາຍຂອງອາຍຸຂອງການຈະເລີນພັນແມ່ນບັນຫາທີື່ທາງນະໂຍບາຍຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂ, ໂດຍສະເພາະ
ຖ້າການຈະເລີນພັນແມ່ນພົບຫ າຍຢ ູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸທີື່ໜຸ່ມນ້ອຍ. ຮ ບສະແດງ 14 ຊີື້ໃຫ້ເຫັນອັດຕາການເກີດໃນແຕ່
ລະໝວດອາຍຸສ າລັບ ສປປ ລາວ ອີງໃສ່ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນໃໝ່ທີື່ສຸດກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນການຈະເລນີພັນ. ການຄາດ
ຄະເນທີື່ອີງໃສ່ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນການຈະເລີນພັນ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີແມ່ນຕ ໍ່າກວ່າ
ການຄາດຄະເນຂອງ LSIS ແຕວ່່າທັງສອງແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນໄດ້ຊີື້ໃຫ້ວ່າອັດຕາການຈະເລີນຢ ູ່ໃນລະດັບສ ງສຸດແມ່ນໃນ
ກຸ່ມອາຍຸ 20-24 ປີ, ເຊິື່ງຖ ວ່າອາຍຸຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍ.

ຮ ບສະແດງ 14: ອດັຕາການຈະເລນີພັນຂອງໝວດອາຍສຸ າລບັ ສປປ ລາວ, ປີ 2015 ແລະ 2017 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
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ອັດຕາການຈະເລີນພັນໃນໄວໜຸ່ມ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນສ ງທຽບກັບປະເທດອ ື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ
ໃຕ້. ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮ ບສະແດງ 15, ຮ ບແບບການຈະເລີນພັນແບ່ງຕາມອາຍຸຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໃກ້ຄຽງ
ທີື່ສຸດກັບປະເທດກ າປ ເຈຍ. ເກ ອບທຸກປະເທດທີື່ຢ ູ່ໃນຮ ບສະແດງມີອັດຕາການຈະເລີນພັນສ ງທີື່ສຸດໃນກຸ່ມອາຍ ຸ
25-29 ປີ, 5 ປີຫ ັງຈາກ ສປປ ລາວ. ໃນກ ລະນີຂອງປະເທດສິງກະໂປ, ຈຸດສ ງສຸດແມ່ນຢ ູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 30-34 ປີ.  
ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການຈະເລີນພັນໃນໄວໜຸ່ມ (15-19 ປີ) ສ ງທີື່ສຸດຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນ.8 

 
ຮ ບສະແດງ 15: ອດັຕາການຈະເລນີພັນຂອງໝວດອາຍຢຸ ູ່ບນັດາປະເທດໃນພາກພ ື້ນອາຊຕີາເວນັອອກ  
                  ສ່ຽງໃຕ,້ ປ ີ2010-2015

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (2017)

ການວັດແທກອີກດ້ານໜຶື່ງກ່ຽວກັບການມີລ ກແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດໃນແມ່ທີື່ມີ
ອາຍຸ 15-19 ປີ. ຂ ໍ້ມ ນຂອງພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ແມ່ນນ າສະເໜີໃນ ຮ ບສະແດງ 16, ສປປ ລາວ ບ ໍ່
ແມ່ນປະເທດທີື່ມີອັດຕາສ່ວນສ ງທີື່ສຸດແຕ່ແມ່ນປະເທດໄທ, ເຊິື່ງ 16% ຂອງການເກີດແມ່ນຢ ູ່ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງອາຍຸ 
15-19 ປີ. ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນອັນດັບທີື່ສອງເຊິື່ງມີ 11%. ກົງກັນຂ້າມ, ປະເທດສິງກະໂປການເກີດໃນກຸ່ມ
ແມ່ຍິງໜຸ່ມກວມພຽງແຕ່ 2%. ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດໃນກຸ່ມແມ່ຍິງໜຸ່ມສາມາດ
ອະທິບາຍໄດ້ຈາກອັດຕາການແຕ່ງງານ, ແຕ່ວ່າສາເຫດນີື້ບ ໍ່ສາມາດອະທິບາຍສະພາບການຂອງປະເທດໄທໄດ້. ອາ
ຍຸສະເລ່ຍຂອງການແຕ່ງງານຢ ູ່ ສປປ ລາວ ສ າລັບກຸ່ມອາຍຸ 25-49 ປີແມ່ນ 19.2 ປີ (LSB, LSIS ປີ 2011-

2012), ທຽບກັບ 22.8 ປີຢ ູ່ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ 27.6 ປີຢ ູ່ປະເທດສິງກະໂປ.
3.3.4 ຄວາມແຕກຕາ່ງດາ້ນການຈະເລນີພັນ 

ອັດຕາການຈະເລີນພັນແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍ ລະຫວ່າງສະຖານະທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ແລະ ເຂດພ ມສັນຖານ, ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າການຂ້າມຜ່ານດ້ານການຈະເລີນພັນແມ່ນບ ໍ່ເປັນໃນລັກສະດຽວກັນໃນທົົ່ວ
ປະເທດ ແລະ ສັງຄມົ. ຕົວຢູ່າງ, ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ (TFR) ໃນປີ 2015 ແມ່ນ 2.6 ຢ ູ່ເຂດຕົວເມ ອງ 

8ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການ UN ຄາດຄະເນອັດຕາການຈະເລີນພັນຂອງໄວໜຸມ່ຢ ູ່ສປປລາວແມ່ນ 66 ຕ ໍ່ 1,000 ທຽບກັບ 76ໃນ 
PHC ປີ 2015 ແລະ 94 ໃນ LSIS. ບ ໍ່ວ່າຈະນ າໃຊ້ຕົວເລກໃດ,ສປປລາວຍັງມີອັດຕາທີື່ສ ງທີື່ສຸດຢ ູ່ໃນພາກພ ື້ນ. 
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3.5 ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ ແລະ 4.2 ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ (ຫ້ອງການສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ). ອັດຕາການຈະເລີນພັນໃນຊາວໜຸ່ມກ ໍ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍເຊັົ່ນດຽວກັນລະຫວ່າງເຂດພ ມ
ສັນຖານ. ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ, ອັດຕາການຈະເລນີພັນຂອງຊາວໜຸ່ມແມ່ນ 121 ຕ ໍ່ 1,000 
ທຽບກັບ 89 ຕ ໍ່ 1,000 ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ ແລະ 44 ຕ ໍ່ 1,000 ຢ ູ່ເຂດຕົວເມ ອງ. ການຈະ
ເລີນພັນຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງອີງໃສ່ສະຖານະພາບດ້ານການສຶກສາຂອງແມ່ຍິງ. ແມ່ຍິງທີື່ມີການສຶກສາ ລະດັບ
ຊັື້ນສ ງຈະມີອັດຕາການຈະເລີນພັນ 2.2 ທຽບກັບແມ່ຍິງທີື່ມີການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ ຫ   ວິຊາຊີບ 2.5, 3.2 
ສ າລັບແມ່ຍິງທີື່ມີການສຶກສາລະດັບປະຖົມເທົົ່ານັື້ນ ແລະ 4.2 ສ າລັບກຸ່ມແມ່ຍິງທີື່ບ ໍ່ມີການສຶກສາ. ອັດຕາການ
ຈະເລນີພັນໃນໄວໜຸ່ມສ າລັບແມ່ທີື່ບ ໍ່ມີການສຶກສາ (155 ຕ ໍ່ 1,000) ແມ່ນ 6 ເທ ື່ອຂອງອັດຕາຂອງແມ່ທີື່ມີການ
ສຶກສາຊັື້ນສ ງ (26 ຕ ໍ່ 1,000).  

 

ຮ ບສະແດງ 16: ອດັຕາສ່ວນຂອງການເກດີທັງໝດົຂອງແມທີ່ື່ມີອາຍ ຸ15-19 ປີ, ຢ ູ່ບນັດາປະເທດອາຊຕີາເວນັ  
                   ອອກສ່ຽງໃຕ ້

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປີ 2017

 
ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມກ ໍ່ຂ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງກັນຫ າຍລະຫວ່າງແຂວງ (ຮ ບສະແດງ 17). ຢ ູ່ນະຄອນ    

ຫ ວງວຽງຈັນອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ໃນປີ 2015 ແມ່ນໃກ້ກັບລະດັບທົດແທນ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ຢ ູ່ແຂວງ
ຫົວພັນ, ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງໄຊສົມບ ນ, ທັງໝົດມີອັດຕາການຈະເລີນ
ພັນລວມ ສ ງກວ່າ 4.0. ມີທັງໝົດ 7 ແຂວງທີື່ມີອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ TFR ຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງ 3.4 ຫາ 3.9, 
ໃນຂະນະດຽວກັນອີກ 5 ແຂວງມີອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມລະຫວ່າງ 2.6 ຫາ 2.9. ຄວາມແຕກຕ່າງກັນນີື້ຈຶື່ງ
ບ ໍ່ສາມາດອະທິບາຍຕາມລະດັບຄວາມເປັນຕົວເມ ອງ, ຫ  ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ເຂດຊນົນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນ
ທາງເຂົື້າເຖິງ, ແຕ່ປັດໄຈດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການຈະເລີນພັນ. ແຕວ່່າ, ໜຶື່ງໃນສາຍພົວພັນທີື່ສ າຄັນຢ ູ່
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3.5 ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ ແລະ 4.2 ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ (ຫ້ອງການສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ). ອັດຕາການຈະເລີນພັນໃນຊາວໜຸ່ມກ ໍ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍເຊັົ່ນດຽວກັນລະຫວ່າງເຂດພ ມ
ສັນຖານ. ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ, ອັດຕາການຈະເລນີພັນຂອງຊາວໜຸ່ມແມ່ນ 121 ຕ ໍ່ 1,000 
ທຽບກັບ 89 ຕ ໍ່ 1,000 ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ ແລະ 44 ຕ ໍ່ 1,000 ຢ ູ່ເຂດຕົວເມ ອງ. ການຈະ
ເລີນພັນຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງອີງໃສ່ສະຖານະພາບດ້ານການສຶກສາຂອງແມ່ຍິງ. ແມ່ຍິງທີື່ມີການສຶກສາ ລະດັບ
ຊັື້ນສ ງຈະມີອັດຕາການຈະເລີນພັນ 2.2 ທຽບກັບແມ່ຍິງທີື່ມີການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ ຫ   ວິຊາຊີບ 2.5, 3.2 
ສ າລັບແມ່ຍິງທີື່ມີການສຶກສາລະດັບປະຖົມເທົົ່ານັື້ນ ແລະ 4.2 ສ າລັບກຸ່ມແມ່ຍິງທີື່ບ ໍ່ມີການສຶກສາ. ອັດຕາການ
ຈະເລນີພັນໃນໄວໜຸ່ມສ າລັບແມ່ທີື່ບ ໍ່ມີການສຶກສາ (155 ຕ ໍ່ 1,000) ແມ່ນ 6 ເທ ື່ອຂອງອັດຕາຂອງແມ່ທີື່ມີການ
ສຶກສາຊັື້ນສ ງ (26 ຕ ໍ່ 1,000).  

 

ຮ ບສະແດງ 16: ອດັຕາສ່ວນຂອງການເກດີທັງໝດົຂອງແມທ່ີື່ມີອາຍ ຸ15-19 ປີ, ຢ ູ່ບນັດາປະເທດອາຊຕີາເວນັ  
                   ອອກສ່ຽງໃຕ ້

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປີ 2017

 
ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມກ ໍ່ຂ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງກັນຫ າຍລະຫວ່າງແຂວງ (ຮ ບສະແດງ 17). ຢ ູ່ນະຄອນ    

ຫ ວງວຽງຈັນອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ໃນປີ 2015 ແມ່ນໃກ້ກັບລະດັບທົດແທນ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ຢ ູ່ແຂວງ
ຫົວພັນ, ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງໄຊສົມບ ນ, ທັງໝົດມີອັດຕາການຈະເລີນ
ພັນລວມ ສ ງກວ່າ 4.0. ມີທັງໝົດ 7 ແຂວງທີື່ມີອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ TFR ຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງ 3.4 ຫາ 3.9, 
ໃນຂະນະດຽວກັນອີກ 5 ແຂວງມີອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມລະຫວ່າງ 2.6 ຫາ 2.9. ຄວາມແຕກຕ່າງກັນນີື້ຈຶື່ງ
ບ ໍ່ສາມາດອະທິບາຍຕາມລະດັບຄວາມເປັນຕົວເມ ອງ, ຫ  ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ເຂດຊນົນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນ
ທາງເຂົື້າເຖິງ, ແຕ່ປັດໄຈດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການຈະເລີນພັນ. ແຕວ່່າ, ໜຶື່ງໃນສາຍພົວພັນທີື່ສ າຄັນຢ ູ່
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ໃນລະດັບແຂວງ ແມ່ນອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ເຊິື່ງຊີື້ໃຫ້ເຫັນ
ວ່າການຫ ຸດລົງຂອງອັດຕາຈະເລີນພັນພົວພັນກັບການຫ ຸດລົງຂອງການຕາຍ.9 

 

 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ອັດຕາການນ າໃຊ້ວີທີການຄຸມກ າເນີດ (CPR) ແລະ ອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່
ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ ແມ່ນບ ໍ່ພົວພັນຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບອັດຕາການຈະເລີນພັນໃນລະດັບແຂວງ. ອັດຕາ
ການຈະເລີນພັນລວມແມ່ນມີສາຍພົວພັນໃກ້ຊິດກັບອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງຜ ທ້ີື່ເຂົື້າຮຽນ ຫ   ຈົບການສຶກສາລະ
ດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີື່ສ າເລັດການສຶກສາຂັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ ຫ   ການສຶກສາ
ຊັື້ນສ ງມີຜົນກະທົບພຽງເລັກນ້ອຍຕ ໍ່ກັບຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານການຈະເລີນພັນ. ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີື່ເຄີຍ
ເຂົື້າຮຽນ ຫ   ບ ໍ່ສ າເລັດການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍແມ່ນໜຶື່ງໃນຕົວແປສ າຄັນສ າລັບຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງອັດຕາການຈະເລນີພັນລະຫວ່າງແຂວງ. ນີື້ອາດແມ່ນປັດໄຈທີື່ຊ່ວຍໃນການສະລ ການແຕ່ງງານ ແລະ ເພີື່ມ
ອາຍຸຂອງການເກີດລ ກຜ ້ທ າອິດ.  

 

ຮ ບສະແດງ 17: ອດັຕາການຈະເລນີພັນແບງ່ຕາມແຂວງ, ປີ 2015-2020 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
 

ດັົ່ງທີື່ໄດເ້ຫັນຈາກຂ ໍ້ມ ນໃນຮ ບສະແດງ 18, ບາງແຂວງແມ່ນມີຄວາມຄ ບໜ້າຫ າຍກວ່າແຂວງອ ື່ນໃນການ 
ຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະຊາກອນ. ຄຸນລັກສະນະຫ ັກຂອງການຂ້າມຜ່ານແມ່ນທັງອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການເກີດ
ຈະມີທ່າອ່ຽງຫ ຸດລົງພ້ອມກັນ ຫ   ມີຄວາມຫ ້າຊ້າ. ສະຖານະພາບຂອງແຂວງໃນການຂ້າມຜ່ານແມ່ນສາມາດເຫັນ
ໄດຈ້າກການປະສົມປະສານລະຫວ່າງອັດຕາການເກີດ ແລະ ການຕາຍເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ແຂວງດັົ່ງກ່າວຢ ູ່ໃນສົື້ນເບ ື້ອງ
ລຸ່ມຂ້າງຊ້າຍຂອງຮ ບສະແດງຫ  ເບ ື້ອງເທິງຂ້າງຂວາ. ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການຂ້າມຜ່ານແມ່ນຖ ກນ າສະເໜີເປັນ
ເສັື້ນຈຸດ. ແຂວງທີື່ຢ ູ່ທາງເທິງເບ ື້ອງຂວາແມ່ນແຂວງທີື່ຍັງຢ ູ່ໄກຈາກການບັນລຸການຂ້າມຜ່ານ, ໃນຂະນະແຂວງທີື່

9ສາຍພົວພນັລະຫວ່າງອັດຕາການຈະເລີນພັນ  ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີໂດຍນ າໃຊ ້Pearson’s r ແມ່ນ 0.6774, ເຊິື່ງ
ແມ່ນສາຍພົວພັນທີື່ຂ້ອນຂ້າງເຂັື້ມແຂງແລະມີຄວາມໝາຍສ າຄັນທາງດ້ານສະຖິຕໃິນລະດັບ p=0.01. 
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3.5 ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ ແລະ 4.2 ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ (ຫ້ອງການສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ). ອັດຕາການຈະເລີນພັນໃນຊາວໜຸ່ມກ ໍ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍເຊັົ່ນດຽວກັນລະຫວ່າງເຂດພ ມ
ສັນຖານ. ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ, ອັດຕາການຈະເລນີພັນຂອງຊາວໜຸ່ມແມ່ນ 121 ຕ ໍ່ 1,000 
ທຽບກັບ 89 ຕ ໍ່ 1,000 ຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ ແລະ 44 ຕ ໍ່ 1,000 ຢ ູ່ເຂດຕົວເມ ອງ. ການຈະ
ເລີນພັນຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງອີງໃສ່ສະຖານະພາບດ້ານການສຶກສາຂອງແມ່ຍິງ. ແມ່ຍິງທີື່ມີການສຶກສາ ລະດັບ
ຊັື້ນສ ງຈະມີອັດຕາການຈະເລີນພັນ 2.2 ທຽບກັບແມ່ຍິງທີື່ມີການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ ຫ   ວິຊາຊີບ 2.5, 3.2 
ສ າລັບແມ່ຍິງທີື່ມີການສຶກສາລະດັບປະຖົມເທົົ່ານັື້ນ ແລະ 4.2 ສ າລັບກຸ່ມແມ່ຍິງທີື່ບ ໍ່ມີການສຶກສາ. ອັດຕາການ
ຈະເລນີພັນໃນໄວໜຸ່ມສ າລັບແມ່ທີື່ບ ໍ່ມີການສຶກສາ (155 ຕ ໍ່ 1,000) ແມ່ນ 6 ເທ ື່ອຂອງອັດຕາຂອງແມ່ທີື່ມີການ
ສຶກສາຊັື້ນສ ງ (26 ຕ ໍ່ 1,000).  

 

ຮ ບສະແດງ 16: ອດັຕາສ່ວນຂອງການເກດີທັງໝດົຂອງແມ່ທີື່ມີອາຍ ຸ15-19 ປີ, ຢ ູ່ບນັດາປະເທດອາຊຕີາເວນັ  
                   ອອກສ່ຽງໃຕ ້

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປີ 2017

 
ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມກ ໍ່ຂ້ອນຂ້າງແຕກຕ່າງກັນຫ າຍລະຫວ່າງແຂວງ (ຮ ບສະແດງ 17). ຢ ູ່ນະຄອນ    

ຫ ວງວຽງຈັນອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ໃນປີ 2015 ແມ່ນໃກ້ກັບລະດັບທົດແທນ. ແຕ່ກົງກັນຂ້າມ, ຢ ູ່ແຂວງ
ຫົວພັນ, ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງອັດຕະປື ແລະ ແຂວງໄຊສົມບ ນ, ທັງໝົດມີອັດຕາການຈະເລີນ
ພັນລວມ ສ ງກວ່າ 4.0. ມີທັງໝົດ 7 ແຂວງທີື່ມີອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ TFR ຢ ູ່ໃນລະຫວ່າງ 3.4 ຫາ 3.9, 
ໃນຂະນະດຽວກັນອີກ 5 ແຂວງມີອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມລະຫວ່າງ 2.6 ຫາ 2.9. ຄວາມແຕກຕ່າງກັນນີື້ຈຶື່ງ
ບ ໍ່ສາມາດອະທິບາຍຕາມລະດັບຄວາມເປັນຕົວເມ ອງ, ຫ  ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ເຂດຊນົນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນ
ທາງເຂົື້າເຖິງ, ແຕ່ປັດໄຈດັົ່ງກ່າວແມ່ນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການຈະເລີນພັນ. ແຕວ່່າ, ໜຶື່ງໃນສາຍພົວພັນທີື່ສ າຄັນຢ ູ່

ໄທ ສປປ ລາວ ອິນໂດເນເຊຍ ຫວຽດນາມ ກ າປ ເຈຍ ພະມ້າ ມະເລເຊຍ ສິງກະໂປ
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ໃນລະດັບແຂວງ ແມ່ນອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ເຊິື່ງຊີື້ໃຫ້ເຫັນ
ວ່າການຫ ຸດລົງຂອງອັດຕາຈະເລີນພັນພົວພັນກັບການຫ ຸດລົງຂອງການຕາຍ.9 

 

 ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ອັດຕາການນ າໃຊ້ວີທີການຄຸມກ າເນີດ (CPR) ແລະ ອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່
ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ ແມ່ນບ ໍ່ພົວພັນຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບອັດຕາການຈະເລີນພັນໃນລະດັບແຂວງ. ອັດຕາ
ການຈະເລີນພັນລວມແມ່ນມີສາຍພົວພັນໃກ້ຊິດກັບອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງຜ ທ້ີື່ເຂົື້າຮຽນ ຫ   ຈົບການສຶກສາລະ
ດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍ. ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີື່ສ າເລັດການສຶກສາຂັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ ຫ   ການສຶກສາ
ຊັື້ນສ ງມີຜົນກະທົບພຽງເລັກນ້ອຍຕ ໍ່ກັບຄວາມແຕກຕ່າງດ້ານການຈະເລີນພັນ. ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີື່ເຄີຍ
ເຂົື້າຮຽນ ຫ   ບ ໍ່ສ າເລັດການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍແມ່ນໜຶື່ງໃນຕົວແປສ າຄັນສ າລັບຄວາມແຕກຕ່າງ
ຂອງອັດຕາການຈະເລນີພັນລະຫວ່າງແຂວງ. ນີື້ອາດແມ່ນປັດໄຈທີື່ຊ່ວຍໃນການສະລ ການແຕ່ງງານ ແລະ ເພີື່ມ
ອາຍຸຂອງການເກີດລ ກຜ ້ທ າອິດ.  

 

ຮ ບສະແດງ 17: ອດັຕາການຈະເລນີພັນແບງ່ຕາມແຂວງ, ປີ 2015-2020 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
 

ດັົ່ງທີື່ໄດ້ເຫັນຈາກຂ ໍ້ມ ນໃນຮ ບສະແດງ 18, ບາງແຂວງແມ່ນມີຄວາມຄ ບໜ້າຫ າຍກວ່າແຂວງອ ື່ນໃນການ 
ຂ້າມຜ່ານທາງດ້ານປະຊາກອນ. ຄຸນລັກສະນະຫ ັກຂອງການຂ້າມຜ່ານແມ່ນທັງອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການເກີດ
ຈະມີທ່າອ່ຽງຫ ຸດລົງພ້ອມກັນ ຫ   ມີຄວາມຫ ້າຊ້າ. ສະຖານະພາບຂອງແຂວງໃນການຂ້າມຜ່ານແມ່ນສາມາດເຫັນ
ໄດຈ້າກການປະສົມປະສານລະຫວ່າງອັດຕາການເກີດ ແລະ ການຕາຍເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ແຂວງດັົ່ງກ່າວຢ ູ່ໃນສົື້ນເບ ື້ອງ
ລຸ່ມຂ້າງຊ້າຍຂອງຮ ບສະແດງຫ  ເບ ື້ອງເທິງຂ້າງຂວາ. ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການຂ້າມຜ່ານແມ່ນຖ ກນ າສະເໜີເປັນ
ເສັື້ນຈຸດ. ແຂວງທີື່ຢ ູ່ທາງເທິງເບ ື້ອງຂວາແມ່ນແຂວງທີື່ຍັງຢ ູ່ໄກຈາກການບັນລຸການຂ້າມຜ່ານ, ໃນຂະນະແຂວງທີື່

9ສາຍພົວພນັລະຫວ່າງອັດຕາການຈະເລີນພັນ  ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີໂດຍນ າໃຊ ້Pearson’s r ແມ່ນ 0.6774, ເຊິື່ງ
ແມ່ນສາຍພົວພັນທີື່ຂ້ອນຂ້າງເຂັື້ມແຂງແລະມີຄວາມໝາຍສ າຄັນທາງດ້ານສະຖິຕໃິນລະດັບ p=0.01. 
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ຢ ູ່ເບ ື້ອງລຸ່ມຂ້າງຊ້າຍມ ແມ່ນແຂວງທີື່ມີໄລຍະສັື້ນທີື່ຈະບັນລຸການຂ້າມຜ່ານ. ເປັນສິື່ງທີື່ເຫັນໄດ້ຢູ່າງຊັດເຈນວ່າ ນະ
ຄອນຫ ວງວຽງຈັນເປັນແຂວງທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ສຸດ, ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງຈ າປາສັກ,   ແຂວງ ສະຫວັນນະ
ເຂດ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ແຂວງທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າຕ ໍ່າທີື່ສຸດໃນການຂ້າມຜ່ານລວມມີແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງ
ຫລວງນ ້າທາ, ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ (ແຂວງໄຊສົມບ ນແມ່ນກ ລະນີພິເສດທີື່ມີອັດ
ຕາການເກີດສ ງຫ າຍທຽບກັບອັດຕາການຕາຍ).

 
ຮ ບສະແດງ 18: ແຂວງທີື່ມຄີວາມຄ ບໜາ້ສ ງສຸດ ແລະ ຕ ໍ່າສຸດຂອງການຂາ້ມຜາ່ນດາ້ນປະຊາກອນ, ປີ 2015 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ:ຄິດໄລ່ຈາກສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
 

3.4 ການແຈກຢາຍດາ້ນອາຍຂຸອງປະຊາກອນ 
ອົງປະກອບອາຍຸຂອງປະຊາກອນລາວແມ່ນໄດມີ້ການປູ່ຽນແປງໃນຫ າຍທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີື່

ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນກ າລັງດ າເນີນຢ ູ່. ການຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນເລີື່ມຕັື້ງແຕ່ຊຸມປີ 1980 ໄດ້
ຫ ຸດອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 15 ປີເທ ື່ອລະໜ້ອຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນການຫ ຸດລົງຂອງ
ການຕາຍກ ໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າປະຊາກອນຈ ານວນຫ າຍ ສາມາດລອດເຫ  ອເຂົື້າໃນສ ່ກຸ່ມອາຍຸໄວອອກແຮງງານ. ທ່າ
ອ່ຽງຕັື້ງແຕ່ປີ 1995 ແມ່ນເຫນັໄດ້ຈະແຈ້ງໃນຮ ບສະແດງ 19, ເຊິື່ງເສັື້ນທ່າອ່ຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີື່ມຂຶື້ນ
ຂອງອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນໃນໄວອາຍຸເຮດັວຽກ 15-64 ປີ ແລະ ການຫ ຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນອາຍຸ
ຕ ໍ່າກວ່າ 15 ປີ. ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ 65 ປີຂຶື້ນໄປຍັງສ ບຕ ໍ່ຄົງທີື່ໃນໄລຍະ 20 ປີ ຜ່ານມາເນ ື່ອງຈາກການປັບປຸງ ຂ
ອງການລອດເຫ  ອຍັງບ ໍ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບກຸ່ມທີື່ມີອາຍສຸ ງ.  ເຊິື່ງຈຸດນີື້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່
ອາຍຸ 65 ປີ ທີື່ຍັງຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ. 
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ຢ ູ່ເບ ື້ອງລຸ່ມຂ້າງຊ້າຍມ ແມ່ນແຂວງທີື່ມີໄລຍະສັື້ນທີື່ຈະບັນລຸການຂ້າມຜ່ານ. ເປັນສິື່ງທີື່ເຫັນໄດ້ຢູ່າງຊັດເຈນວ່າ ນະ
ຄອນຫ ວງວຽງຈັນເປັນແຂວງທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ສຸດ, ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງຈ າປາສັກ,   ແຂວງ ສະຫວັນນະ
ເຂດ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ແຂວງທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າຕ ໍ່າທີື່ສຸດໃນການຂ້າມຜ່ານລວມມີແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງ
ຫລວງນ ້າທາ, ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ (ແຂວງໄຊສົມບ ນແມ່ນກ ລະນີພິເສດທີື່ມີອັດ
ຕາການເກີດສ ງຫ າຍທຽບກັບອັດຕາການຕາຍ).

 
ຮ ບສະແດງ 18: ແຂວງທີື່ມີຄວາມຄ ບໜາ້ສ ງສຸດ ແລະ ຕ ໍ່າສຸດຂອງການຂາ້ມຜາ່ນດາ້ນປະຊາກອນ, ປີ 2015 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ:ຄິດໄລ່ຈາກສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
 

3.4 ການແຈກຢາຍດາ້ນອາຍຂຸອງປະຊາກອນ 
ອົງປະກອບອາຍຸຂອງປະຊາກອນລາວແມ່ນໄດມີ້ການປູ່ຽນແປງໃນຫ າຍທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີື່

ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນກ າລັງດ າເນີນຢ ູ່. ການຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນເລີື່ມຕັື້ງແຕ່ຊຸມປີ 1980 ໄດ້
ຫ ຸດອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 15 ປີເທ ື່ອລະໜ້ອຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນການຫ ຸດລົງຂອງ
ການຕາຍກ ໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າປະຊາກອນຈ ານວນຫ າຍ ສາມາດລອດເຫ  ອເຂົື້າໃນສ ່ກຸ່ມອາຍຸໄວອອກແຮງງານ. ທ່າ
ອ່ຽງຕັື້ງແຕ່ປີ 1995 ແມ່ນເຫນັໄດ້ຈະແຈ້ງໃນຮ ບສະແດງ 19, ເຊິື່ງເສັື້ນທ່າອ່ຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີື່ມຂຶື້ນ
ຂອງອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນໃນໄວອາຍຸເຮດັວຽກ 15-64 ປີ ແລະ ການຫ ຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນອາຍຸ
ຕ ໍ່າກວ່າ 15 ປີ. ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ 65 ປີຂຶື້ນໄປຍັງສ ບຕ ໍ່ຄົງທີື່ໃນໄລຍະ 20 ປີ ຜ່ານມາເນ ື່ອງຈາກການປັບປຸງ ຂ
ອງການລອດເຫ  ອຍັງບ ໍ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບກຸ່ມທີື່ມີອາຍສຸ ງ.  ເຊິື່ງຈຸດນີື້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່
ອາຍຸ 65 ປີ ທີື່ຍັງຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ. 
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ຮ ບສະແດງ 19: ອດັຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນ ຢ ູ່ໃນໝວດອາຍ,ຸ ປີ 1995-2015

 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2015) ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
ການປູ່ຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບອາຍຸສົົ່ງຜົນໃຫ້ “ອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງ” (ຈ ານວນຜ ທ້ີື່ຢ ູ່ໃນໄວອອກ

ແຮງງານທຽບກັບປະຊາກອນຢ ູ່ໃນໄວອາຍຸບ ໍ່ເຮັດວຽກ) ຫ ຸດລົງຕັື້ງແຕປີ່ 1995 (ຮ ບສະແດງ 20) ແລະ ຄາດວ່າ
ຈະສ ບຕ ໍ່ຫ ຸດລົງໃນອະນາຄົດ. 

 

ຮ ບສະແດງ 20: ທ່າອຽ່ງຂອງອດັຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອງີ, ປີ 1995-2015 

 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2015) ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 

 

92

77

57

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1995 2005 2015

ອັດ
ຕາ
ສ່ວ

ນກ
ານ
ເອ
 ື່ອຍ

ອີງ

book NPDP Lao naw naw naw �������.indd   41 12/1/20   11:25 AMbook NPDP Lao.indd   42 12/11/2020   9:24:18 AM



ຢ ູ່ເບ ື້ອງລຸ່ມຂ້າງຊ້າຍມ ແມ່ນແຂວງທີື່ມີໄລຍະສັື້ນທີື່ຈະບັນລຸການຂ້າມຜ່ານ. ເປັນສິື່ງທີື່ເຫັນໄດ້ຢູ່າງຊັດເຈນວ່າ ນະ
ຄອນຫ ວງວຽງຈັນເປັນແຂວງທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າທີື່ສຸດ, ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງຈ າປາສັກ,   ແຂວງ ສະຫວັນນະ
ເຂດ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ. ແຂວງທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າຕ ໍ່າທີື່ສຸດໃນການຂ້າມຜ່ານລວມມີແຂວງອຸດົມໄຊ, ແຂວງ
ຫລວງນ ້າທາ, ແຂວງຜົື້ງສາລີ, ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງເຊກອງ (ແຂວງໄຊສົມບ ນແມ່ນກ ລະນີພິເສດທີື່ມີອັດ
ຕາການເກີດສ ງຫ າຍທຽບກັບອັດຕາການຕາຍ).

 
ຮ ບສະແດງ 18: ແຂວງທີື່ມີຄວາມຄ ບໜາ້ສ ງສຸດ ແລະ ຕ ໍ່າສຸດຂອງການຂາ້ມຜາ່ນດາ້ນປະຊາກອນ, ປີ 2015 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ:ຄິດໄລ່ຈາກສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
 

3.4 ການແຈກຢາຍດາ້ນອາຍຂຸອງປະຊາກອນ 
ອົງປະກອບອາຍຸຂອງປະຊາກອນລາວແມ່ນໄດມີ້ການປູ່ຽນແປງໃນຫ າຍທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີື່

ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນກ າລັງດ າເນີນຢ ູ່. ການຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນເລີື່ມຕັື້ງແຕ່ຊຸມປີ 1980 ໄດ້
ຫ ຸດອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 15 ປີເທ ື່ອລະໜ້ອຍ, ໃນຂະນະດຽວກັນການຫ ຸດລົງຂອງ
ການຕາຍກ ໍ່ໄດ້ຮັບປະກັນວ່າປະຊາກອນຈ ານວນຫ າຍ ສາມາດລອດເຫ  ອເຂົື້າໃນສ ່ກຸ່ມອາຍຸໄວອອກແຮງງານ. ທ່າ
ອ່ຽງຕັື້ງແຕ່ປີ 1995 ແມ່ນເຫນັໄດ້ຈະແຈ້ງໃນຮ ບສະແດງ 19, ເຊິື່ງເສັື້ນທ່າອ່ຽງສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີື່ມຂຶື້ນ
ຂອງອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນໃນໄວອາຍຸເຮດັວຽກ 15-64 ປີ ແລະ ການຫ ຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນອາຍຸ
ຕ ໍ່າກວ່າ 15 ປີ. ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ 65 ປີຂຶື້ນໄປຍັງສ ບຕ ໍ່ຄົງທີື່ໃນໄລຍະ 20 ປີ ຜ່ານມາເນ ື່ອງຈາກການປັບປຸງ ຂ
ອງການລອດເຫ  ອຍັງບ ໍ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບກຸ່ມທີື່ມີອາຍສຸ ງ.  ເຊິື່ງຈຸດນີື້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍຕັື້ງແຕ່
ອາຍຸ 65 ປີ ທີື່ຍັງຢ ູ່ໃນລະດັບຕ ໍ່າ. 
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ຮ ບສະແດງ 19: ອດັຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນ ຢ ູ່ໃນໝວດອາຍ,ຸ ປີ 1995-2015

 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2015) ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)
ການປູ່ຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບອາຍຸສົົ່ງຜົນໃຫ້ “ອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງ” (ຈ ານວນຜ ທ້ີື່ຢ ູ່ໃນໄວອອກ

ແຮງງານທຽບກັບປະຊາກອນຢ ູ່ໃນໄວອາຍຸບ ໍ່ເຮັດວຽກ) ຫ ຸດລົງຕັື້ງແຕປີ່ 1995 (ຮ ບສະແດງ 20) ແລະ ຄາດວ່າ
ຈະສ ບຕ ໍ່ຫ ຸດລົງໃນອະນາຄົດ. 

 

ຮ ບສະແດງ 20: ທ່າອຽ່ງຂອງອດັຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອງີ, ປີ 1995-2015 

 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2015) ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
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ຮ ບພາບທີື່ສົມບ ນແບບກ່ຽວກັບການປູ່ຽນແປງຂອງການແຈກຢາຍອາຍຸປະຊາກອນສາມາດເບິື່ງໄດ້ຈາກຮ ບ
ທາດປີລະມິດໂຄງປະກອບອາຍຸສ າລັບປີ 1995 ແລະ 2015, ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ ູ່ຮ ບສະແດງ 21 ແລະ 22,     
ຕາມລ າດັບ. ຮ ບທາດປີລະມິດໂຄງປະກອບອາຍຸປີ 1995 ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນການຈະເລີນພັນທີື່ສ ງໃນໄລຍະ    15 

ປີຜ່ານມາ ເຊິື່ງອັດຕາການຈະເລີນພັນແມ່ນປະມານ 6 ຂອງເດັກເກີດຕ ໍ່ແມ່ຍິງໜຶື່ງຄົນ. ພາຍໃນປີ 2015 ຜົນກະ
ທົບຂອງຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນ ແລະ ການຕາຍຕັື້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990 ແມ່ນສະແດງອອກຢ ູ່ຖານຂອງຮ ບທາດ
ປີລະມິດທີື່ຈ້ອມເຂົື້າ ແລະ ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງກຸ່ມອາຍກຸາງ (ອາຍຸ 24 ປີຂຶື້ນໄປ). ຮ ບທາດປີລະມິດປີ 2015 ຈະ
ເລີື່ມມີລັກສະນະ ຮ ບຖັງຫ າຍຂຶື້ນ ເຊິື່ງເປັນປ ກກະຕິສ າລັບປະເທດທີື່ຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ.  

 

ທ່າອ່ຽງໂຄງປະກອບອາຍຸປະຊາກອນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສ າລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນການບັນລຸຜົນປະໂຫຍດຂອງການປູ່ຽນແປງໂຄງປະກອບອາຍປຸະຊາກອນ ເຊິື່ງມີຜົນມາ
ຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມໄວອາຍຸເຮັດວຽກ. ເສດຖະກິດໂດຍລວມຈະຖ ກຜັກ
ດັນໃຫ້ດີຂ ື້ນ ລວມທັງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP, ລາຍຮບັຂອງລັດຖະບານສ ງຂຶື້ນ ແລະ ການປັບ ປຸງມາດ
ຖານການດ າລົງຊີວິດການເປັນຢ ູ່. ທັື້ງນີື້ທັື້ງນັື້ນ, ສິື່ງທີື່ກ່າວມາຈະສາມາດເກີດຂຶື້ນໄດ້ ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ື່ອປະຊາກອນໜຸ່ມ
ໃນໄວເຮັດວຽກທີື່ເພີື່ມຂຶື້ນໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ມີໂອກາດການມີວຽກເຮັດ
ງານທ າເພີື່ມຂຶື້ນ.  

 
ຮ ບສະແດງ 21: ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແບງ່ຕາມອາຍ ຸແລະ ເພດ,ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ                 
                  ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປ ີ1995* 
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ຮ ບພາບທີື່ສົມບ ນແບບກ່ຽວກັບການປູ່ຽນແປງຂອງການແຈກຢາຍອາຍຸປະຊາກອນສາມາດເບິື່ງໄດ້ຈາກຮ ບ
ທາດປີລະມິດໂຄງປະກອບອາຍຸສ າລັບປີ 1995 ແລະ 2015, ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ ູ່ຮ ບສະແດງ 21 ແລະ 22,     
ຕາມລ າດັບ. ຮ ບທາດປີລະມິດໂຄງປະກອບອາຍຸປີ 1995 ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນການຈະເລີນພັນທີື່ສ ງໃນໄລຍະ    15 

ປີຜ່ານມາ ເຊິື່ງອັດຕາການຈະເລີນພັນແມ່ນປະມານ 6 ຂອງເດັກເກີດຕ ໍ່ແມ່ຍິງໜຶື່ງຄົນ. ພາຍໃນປີ 2015 ຜົນກະ
ທົບຂອງຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນ ແລະ ການຕາຍຕັື້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990 ແມ່ນສະແດງອອກຢ ູ່ຖານຂອງຮ ບທາດ
ປີລະມິດທີື່ຈ້ອມເຂົື້າ ແລະ ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງກຸ່ມອາຍກຸາງ (ອາຍຸ 24 ປີຂຶື້ນໄປ). ຮ ບທາດປີລະມິດປີ 2015 ຈະ
ເລີື່ມມີລັກສະນະ ຮ ບຖັງຫ າຍຂຶື້ນ ເຊິື່ງເປັນປ ກກະຕິສ າລັບປະເທດທີື່ຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ.  

 

ທ່າອ່ຽງໂຄງປະກອບອາຍຸປະຊາກອນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສ າລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນການບັນລຸຜົນປະໂຫຍດຂອງການປູ່ຽນແປງໂຄງປະກອບອາຍປຸະຊາກອນ ເຊິື່ງມີຜົນມາ
ຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມໄວອາຍຸເຮັດວຽກ. ເສດຖະກິດໂດຍລວມຈະຖ ກຜັກ
ດັນໃຫ້ດີຂ ື້ນ ລວມທັງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP, ລາຍຮບັຂອງລັດຖະບານສ ງຂຶື້ນ ແລະ ການປັບ ປຸງມາດ
ຖານການດ າລົງຊີວິດການເປັນຢ ູ່. ທັື້ງນີື້ທັື້ງນັື້ນ, ສິື່ງທີື່ກ່າວມາຈະສາມາດເກີດຂຶື້ນໄດ້ ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ື່ອປະຊາກອນໜຸ່ມ
ໃນໄວເຮັດວຽກທີື່ເພີື່ມຂຶື້ນໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ມີໂອກາດການມີວຽກເຮັດ
ງານທ າເພີື່ມຂຶື້ນ.  

 
ຮ ບສະແດງ 21: ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແບງ່ຕາມອາຍ ຸແລະ ເພດ,ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ                 
                  ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປ ີ1995* 
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ຮ ບສະແດງ 22: ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແບງ່ຕາມອາຍ ຸແລະ ເພດ, ການສ າຫ ວດພນົລະເມ ອງ   
                  ແລະ   ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປ ີ2015* 

 
*ດັດປັບໂດຍຄ ານຶງເຖິງການຈົດນັບປະຊາກອນທີື່ບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ 

 

3.5 ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນ 
ການແຈກຢາຍທາງດ້ານພ ມສັນຖານຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖ ວ່າຂ້ອນຂ້າງຄົງທີື່ໃນໄລຍະຫ າຍ

ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ແຕ່ບາງການປູ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນແມ່ນເຫັນໄດຈ້ະແຈ້ງ. ໃນລະຫວ່າງປີ 2005 ຫາ 
2015, ໄດ້ມີ 7 ແຂວງໄດ້ປະສົບກັບການຫ ຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ໃນຂະນະດຽວກັນ 
11 ແຂວງ (ລວມທັງນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ) ໄດຮ້ັບສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນເພີື່ມຂຶື້ນ (ເບິື່ງຮ ບສະແດງ 23). ດັົ່ງ
ທີື່ຄາດໄວ້, ແຂວງທີື່ມີສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນເພີື່ມຂຶື້ນໂດຍລວມແລ້ວມີອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນທີື່
ສ ງກວ່າແຂວງທີື່ສ ນເສຍສັດສ່ວນປະຊາກອນ, ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຕ ໍ່ກັບ
ການປູ່ຽນແປງຂອງການແຈກຢາຍປະຊາກອນລະຫວ່າງແຂວງ. 
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ຮ ບພາບທີື່ສົມບ ນແບບກ່ຽວກັບການປູ່ຽນແປງຂອງການແຈກຢາຍອາຍຸປະຊາກອນສາມາດເບິື່ງໄດ້ຈາກຮ ບ
ທາດປີລະມິດໂຄງປະກອບອາຍຸສ າລັບປີ 1995 ແລະ 2015, ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ ູ່ຮ ບສະແດງ 21 ແລະ 22,     
ຕາມລ າດັບ. ຮ ບທາດປີລະມິດໂຄງປະກອບອາຍຸປີ 1995 ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນການຈະເລີນພັນທີື່ສ ງໃນໄລຍະ    15 

ປີຜ່ານມາ ເຊິື່ງອັດຕາການຈະເລີນພັນແມ່ນປະມານ 6 ຂອງເດັກເກີດຕ ໍ່ແມ່ຍິງໜຶື່ງຄົນ. ພາຍໃນປີ 2015 ຜົນກະ
ທົບຂອງຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນ ແລະ ການຕາຍຕັື້ງແຕ່ຊຸມປີ 1990 ແມ່ນສະແດງອອກຢ ູ່ຖານຂອງຮ ບທາດ
ປີລະມິດທີື່ຈ້ອມເຂົື້າ ແລະ ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງກຸ່ມອາຍກຸາງ (ອາຍຸ 24 ປີຂຶື້ນໄປ). ຮ ບທາດປີລະມິດປີ 2015 ຈະ
ເລີື່ມມີລັກສະນະ ຮ ບຖັງຫ າຍຂຶື້ນ ເຊິື່ງເປັນປ ກກະຕິສ າລັບປະເທດທີື່ຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ.  

 

ທ່າອ່ຽງໂຄງປະກອບອາຍຸປະຊາກອນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສ າລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນການບັນລຸຜົນປະໂຫຍດຂອງການປູ່ຽນແປງໂຄງປະກອບອາຍປຸະຊາກອນ ເຊິື່ງມີຜົນມາ
ຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມໄວອາຍຸເຮັດວຽກ. ເສດຖະກິດໂດຍລວມຈະຖ ກຜັກ
ດັນໃຫ້ດີຂ ື້ນ ລວມທັງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ GDP, ລາຍຮບັຂອງລັດຖະບານສ ງຂຶື້ນ ແລະ ການປັບ ປຸງມາດ
ຖານການດ າລົງຊີວິດການເປັນຢ ູ່. ທັື້ງນີື້ທັື້ງນັື້ນ, ສິື່ງທີື່ກ່າວມາຈະສາມາດເກີດຂຶື້ນໄດ້ ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ື່ອປະຊາກອນໜຸ່ມ
ໃນໄວເຮັດວຽກທີື່ເພີື່ມຂຶື້ນໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມທີື່ເໝາະສົມ ແລະ ມີໂອກາດການມີວຽກເຮັດ
ງານທ າເພີື່ມຂຶື້ນ.  

 
ຮ ບສະແດງ 21: ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແບງ່ຕາມອາຍ ຸແລະ ເພດ,ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ                 
                  ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປ ີ1995* 
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ຮ ບສະແດງ 22: ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແບງ່ຕາມອາຍ ຸແລະ ເພດ, ການສ າຫ ວດພນົລະເມ ອງ   
                  ແລະ   ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປ ີ2015* 

 
*ດັດປັບໂດຍຄ ານຶງເຖິງການຈົດນັບປະຊາກອນທີື່ບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ 

 

3.5 ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນ 
ການແຈກຢາຍທາງດ້ານພ ມສັນຖານຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຖ ວ່າຂ້ອນຂ້າງຄົງທີື່ໃນໄລຍະຫ າຍ

ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ແຕ່ບາງການປູ່ຽນແປງຂອງປະຊາກອນແມ່ນເຫັນໄດຈ້ະແຈ້ງ. ໃນລະຫວ່າງປີ 2005 ຫາ 
2015, ໄດ້ມີ 7 ແຂວງໄດ້ປະສົບກັບການຫ ຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ, ໃນຂະນະດຽວກັນ 
11 ແຂວງ (ລວມທັງນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ) ໄດຮ້ັບສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນເພີື່ມຂຶື້ນ (ເບິື່ງຮ ບສະແດງ 23). ດັົ່ງ
ທີື່ຄາດໄວ້, ແຂວງທີື່ມີສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນເພີື່ມຂຶື້ນໂດຍລວມແລ້ວມີອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນທີື່
ສ ງກວ່າແຂວງທີື່ສ ນເສຍສັດສ່ວນປະຊາກອນ, ເຊິື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນບົດບາດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຕ ໍ່ກັບ
ການປູ່ຽນແປງຂອງການແຈກຢາຍປະຊາກອນລະຫວ່າງແຂວງ. 
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ຮ ບສະແດງ 23: ການປູ່ຽນແປງຂອງອດັຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນແບງ່ຕາມແຂວງ, ປີ 2005-2015 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ(2005) ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)

 

ອົງປະກອບໜຶື່ງຂອງການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແມ່ນ ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ອາໄສຢ ູ່ໃນເຂດທີື່ບ ໍ່
ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ. ໃນປີ 2005, 21.3% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນອາໄສຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ
ແຕ່ມາຮອດປີ 2015 ອັດຕາສ່ວນດັົ່ງກ່າວຫ ຸດລົງຫ າຍກວ່າ 60% ເຊິື່ງຍັງເຫ  ອ 7.9%. ແຕ່ບ ໍ່ສາມາດຮ ໄ້ດ້ວ່າການ
ຫ ຸດລົງຂອງດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນເນ ື່ອງມາຈາກການສ້າງຖະໜົນຫ າຍຂຶື້ນ ຫ   ມາຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໄປບ່ອນທີື່ມີຫົນທາງເຂົື້າເຖິງ. ຄາດວ່າທັງສອງຂະບວນການແມ່ນເກີດຂຶື້ນຄ່ຽງຄ ່ກັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມການ
ປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງເສັື້ນທາງ ຈະຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກກ່ານໃຫ້ບ ລິການທາງສັງຄົມພ້ອມທັງຜັກ
ດັນການພັດທະນາຊົນນະບົດ.  

 

3.6 ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍພາຍໃນ ແລະ ການກາຍເປນັຕວົເມ ອງ 
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນວັດແທກໄດພ້ ື້ນຖານຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງທີື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ

ທຸກໆ 10 ປີ ແລະ ສາມາດເກບັກ າໄດ້ໃນຫ າຍວິທີການທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜ ທ້ີື່ອາໄສຢ ູ່ສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາບ ໍ່ໄດ້
ເກີດຢ ູ່ຫັນແມ່ນເອີື້ນວ່າ “ຜ ເ້ຄ ື່ອນຍ້າຍໃນຊ່ວງຊີວິດ” ສ າລັບສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາອາໄສຢ ູ່ເປັນປ ກກະຕິ. ຜ ທ້ີື່
ອາໄສຢ ູ່ສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາອາໄສຢ ູ່ເປັນປ ກກະຕິໃນເວລາຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ
ກັບສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາອາໄສຢ ູ່ 5 ປີກ່ອນ ຫ   ໃນເວລາຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງໃນເທ ື່ອກ່ອນເອີື້ນວ່າຜ ້
ເຄ ື່ອນຍ້າຍໃນປະຈຸບັນ. ສ າລັບຜ ້ທີື່ເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານທີື່ທີື່ອາໄສຢ ູ່ເປັນປະຈ າຫ ັງຈາກການສ າຫ ວດພົນລະ
ເມ ອງເທ ື່ອກ່ອນແຕ່ກັບມາຢ ູ່ບ່ອນເກົົ່າ ໃນລະຫວ່າງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງປະຈຸບັນຈະບ ໍ່ຖ ກນັບເປັນຜ ເ້ຄ ື່ອນ
ຍ້າຍອີງຕາມນິຍາມຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ. “ຜ ເ້ຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ກັບຄ ນມາ” ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ສະຖານທີື່ຢ ູ່ອາ
ໄສໃນເມ ື່ອກ່ອນ (5 ຫລ  10 ປີກ່ອນ) ບ ໍ່ແມ່ນສະຖານທີື່ເກີດຂອງພວກເຂົາແຕ່ສະຖານທີື່ອາໄສປ ກກະຕິຢ ູ່ໃນປະ
ຈຸບັນ ແມ່ນສະຖານທີື່ເກີດ ຫ   ສະຖານທີື່ທີື່ເຄີຍອາໄສຢ ູ່ມາກ່ອນ.  
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ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ(2005) ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)

 

ອົງປະກອບໜຶື່ງຂອງການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແມ່ນ ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ອາໄສຢ ູ່ໃນເຂດທີື່ບ ໍ່
ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ. ໃນປີ 2005, 21.3% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນອາໄສຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ
ແຕ່ມາຮອດປີ 2015 ອັດຕາສ່ວນດັົ່ງກ່າວຫ ຸດລົງຫ າຍກວ່າ 60% ເຊິື່ງຍັງເຫ  ອ 7.9%. ແຕ່ບ ໍ່ສາມາດຮ ໄ້ດ້ວ່າການ
ຫ ຸດລົງຂອງດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນເນ ື່ອງມາຈາກການສ້າງຖະໜົນຫ າຍຂຶື້ນ ຫ   ມາຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໄປບ່ອນທີື່ມີຫົນທາງເຂົື້າເຖິງ. ຄາດວ່າທັງສອງຂະບວນການແມ່ນເກີດຂຶື້ນຄ່ຽງຄ ່ກັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມການ
ປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງເສັື້ນທາງ ຈະຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກກ່ານໃຫ້ບ ລິການທາງສັງຄົມພ້ອມທັງຜັກ
ດັນການພັດທະນາຊົນນະບົດ.  

 

3.6 ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍພາຍໃນ ແລະ ການກາຍເປນັຕວົເມ ອງ 
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນວັດແທກໄດພ້ ື້ນຖານຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງທີື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ

ທຸກໆ 10 ປີ ແລະ ສາມາດເກບັກ າໄດ້ໃນຫ າຍວິທີການທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜ ທ້ີື່ອາໄສຢ ູ່ສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາບ ໍ່ໄດ້
ເກີດຢ ູ່ຫັນແມ່ນເອີື້ນວ່າ “ຜ ເ້ຄ ື່ອນຍ້າຍໃນຊ່ວງຊີວິດ” ສ າລັບສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາອາໄສຢ ູ່ເປັນປ ກກະຕິ. ຜ ທ້ີື່
ອາໄສຢ ູ່ສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາອາໄສຢ ູ່ເປັນປ ກກະຕິໃນເວລາຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ
ກັບສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາອາໄສຢ ູ່ 5 ປີກ່ອນ ຫ   ໃນເວລາຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງໃນເທ ື່ອກ່ອນເອີື້ນວ່າຜ ້
ເຄ ື່ອນຍ້າຍໃນປະຈຸບັນ. ສ າລັບຜ ້ທີື່ເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານທີື່ທີື່ອາໄສຢ ູ່ເປັນປະຈ າຫ ັງຈາກການສ າຫ ວດພົນລະ
ເມ ອງເທ ື່ອກ່ອນແຕ່ກັບມາຢ ູ່ບ່ອນເກົົ່າ ໃນລະຫວ່າງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງປະຈຸບັນຈະບ ໍ່ຖ ກນັບເປັນຜ ເ້ຄ ື່ອນ
ຍ້າຍອີງຕາມນິຍາມຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ. “ຜ ເ້ຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ກັບຄ ນມາ” ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ສະຖານທີື່ຢ ູ່ອາ
ໄສໃນເມ ື່ອກ່ອນ (5 ຫລ  10 ປີກ່ອນ) ບ ໍ່ແມ່ນສະຖານທີື່ເກີດຂອງພວກເຂົາແຕ່ສະຖານທີື່ອາໄສປ ກກະຕິຢ ູ່ໃນປະ
ຈຸບັນ ແມ່ນສະຖານທີື່ເກີດ ຫ   ສະຖານທີື່ທີື່ເຄີຍອາໄສຢ ູ່ມາກ່ອນ.  

 

ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປ ີ2015 ລາຍງານວ່າ 82.2% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນຖ ກຈົດນັບ
ຢ ູ່ເມ ອງດຽວກັນກັບທີື່ພວກເຂົາເກີດ. ນີື້ໝາຍວ່າປະຊາກອນລາວບ ໍ່ແມ່ນປະຊາກອນທີື່ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ

ຫ ວງພະບາງ
ຫົວພັນ

ແຂວງວຽງຈັນ
ຊຽງຂວາງ
ຜົົ່ງສາລີ

ໄຊຍະບ ລີ
ຈ າປາສັກ
ອຸດົມໄຊ
ຄ າມ່ວນ

ຫ ວງນ ້າທາ
ອັດຕະປື
ບ ໍ່ແກ້ວ

ບ ລິຄ າໄຊ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ

ເຊກອງ
ສະຫວັນນະເຂດ

ສາລະວັນ
ໄຊສົມບ ນ

ການ ປູ່ຽນແປງຂອງ ສັດສ່ວນຂອງ ປະຊາກອນທງັໝດົ ປີ 2005-2015

ປະເທດສ ງ. ຢ ູ່ໃນບາງແຂວງສະເພາະອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ອາໄສຢ ູ່ໃນເມ ອງດຽວກັນກັບທີື່ພວກ ເຂົາ
ເກີດແມ່ນສ ງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງປະເທດລວມມີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (91.2%) ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 
(90.6%) ຊີື້ໃຫ້ເຫັນລະດັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ຕ ໍ່າຢ ູ່ໃນແຂວງເຫ ົົ່ານີື້. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນມີອັດຕາສ່ວນຂອງປະ
ຊາກອນທີື່ອາໄສຢ ູ່ເມ ອງດຽວກັນກັບເມ ອງເກີດໜ້ອຍທີື່ສຸດ (61%) ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 39% ຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ນະ
ຄອນຫ ວງວຽງຈັນແມ່ນເກີດຢ ູ່ບ່ອນອ ື່ນ. ນອກຈາກແຂວງໄຊສົມບ ນ, ເຊິື່ງຫາກ ໍ່ຖ ກສ້າງຂຶື້ນໃໝ່, ບ ໍ່ມີແຂວງໃດ
ມີອັດຕາສ່ວນຂອງຜ ເ້ຄ ື່ອນຍ້າຍ “ໃນຊ່ວງຊີວິດ” ທີື່ໃກ້ຄຽງກັບອັດຕາສ່ວນຂອງນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ອັດຕາ
ສ່ວນຂອງປະຊາກອນຂອງນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນທີື່ເກີດຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ (1.3%) ແມ່ນສ ງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງ
ປະເທດ (0.7%) ແຕ່ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວມີອັດຕາສ່ວນທີື່ສ ງກວ່າ (2.6%) ແລະ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບແຂວງອັດຕະປື. ຢ ູ່
ໃນລະດັບປະເທດ, ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນທີື່ລາຍງານວ່າເກີດຢ ູ່ປະເທດອ ື່ນພຽງແຕ່ 0.7%  ຂອງປະຊາກອນ
ທັງໝົດ (45,446 ຄົນ). ໜ້ອຍກວ່າ 1% ຂອງປະຊາກອນຂອງແຂວງຄ າມ່ວນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຈ າປະ
ສັກ, ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງແມ່ນເກີດຢ ູ່ປະເທດອ ື່ນ. ຕົວເລກເຫ ົົ່ານີື້ຊີື້ໃຫ້
ເຫັນການເຄ ື່ອນຍ້າຍສາກົນໃນຊ່ວງຊີວິດທີື່ມີລະດັບຕ ໍ່າ. 

 

ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງ, ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜ ທ້ີື່ອາໄສຢ ູ່ເມ ອງດຽວກັນກັບເມ ອງເກີດຂອງພວກເຂົາໂດຍລວມ
ແລ້ວແມ່ນສ ງກວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງຜ ຊ້າຍ, ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ຍິງມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ໜ້ອຍກວ່າຜ ້ຊາຍ. ຍົກເວັື້ນ
ແຕ່ແຂວງຫົວພັນເຊິື່ງສ າລັບທັງສອງເພດແມ່ນເກ ອບເທົົ່າກັນ. ຜ ທ້ີື່ເກີດຢ ູ່ຕ່າງປະເທດສ່ວນຫ າຍແມ່ນຜ ຊ້າຍ
ຫ າຍກວ່າແມ່ຍິງ. ໃນຂະນະທີື່ຢ ູ່ຫ າຍປະເທດໂດຍລວມແລ້ວຈະແມ່ນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມໃນໄວອາຍຸອອກແຮງງານ 
(25-34 ປີ) ຈະມີການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຫ າຍກວ່າ, ແຕຢ່ ູ່ ສປປ ລາວ ກຸ່ມອາຍຸ 55-59 ປີ ແມ່ນມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍອອກ
ຈາກເມ ອງເກີດຂອງຕົນຫ າຍກວ່າ, ເຊິື່ງຈຸດນີື້ແມ່ນຄ ກັນສ າລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ. ສ າລັບຜ ທ້ີື່ເກີດຢ ູ່ຕ່າງປະ
ເທດ, ແມ່ຍິງສ່ວນຫ າຍແມ່ນຢ ູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 30-34 ປີ ແລະ ຜ ້ຊາຍ 40-44 ປີ. 

 

ເມ ື່ອວັດແທກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໂດຍເບິື່ງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສະຖານທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ໃນເວລາການສ າຫ ວດ
ແລະ ສະຖານທີື່ຢ ູ່ອາໄສ 10 ປີກ່ອນ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່ງແຂວງແມ່ນຄ້າຍຄ ກັນກັບຕົວເລກຈາກສະຖານທີື່
ເກີດ. ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທີື່ອາໄສຢ ູ່ເມ ອງໃນປີ 2015 ທີື່ແຕກຕ່າງກັບເມ ອງ
ໃນປິ 2005 ແມ່ນສ ງທີື່ສຸດ 14,4 ສ່ວນຮ້ອຍ (15,7 ສ່ວນຮ້ອຍສ າລັບຜ ຊ້າຍ) ແລະ ໂດຍລວມແມ່ນເຄິື່ງໜຶື່ງ  ຫ   
ໜ້ອຍກວ່າເຄິື່ງໜຶື່ງຂອງອັດຕາດັົ່ງກ່າວຢ ູ່ແຂວງອ ື່ນໆ. ແຂວງວຽງຈັນເປັນແຂວງດຽວທີື່ມີອັດຕາສ່ວນໃກ້ຄຽງທີື່
ສຸດກັບນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນໂດຍມີ 10 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນອາໄສຢ ູ່ເມ ອງອ ື່ນໃນປີ 2005. ເຊັົ່ນດຽວກັນ 
ຜ ຊ້າຍແມ່ນມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍຫ າຍກວ່າແມ່ຍິງຖ້າວັດແທກຈາກສະຖານທີື່ຢ ູ່ອາໄສຜ່ານມາ. 

 

ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງແຂວງໃນລະຫວ່າງປີ 2005 ແລະ 2015 (ຮ ບສະແດງ 24) ຢັົ້ງຢືນ
ໃຫ້ພວກເຮົາວ່ານະຄອນຫ ວງວຽງຈັນແມ່ນປາຍທາງຫ ັກຂອງຜ ເ້ຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ບ ໍ່ມີແຂວງໃດ
ທີື່ມີອັດຕາການເຄ ື່ອນຍ້າຍເຂົື້າທີື່ໃກ້ຄຽງກັບນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ກົງກັນຂ້າມ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍອອກສຸດທິລະ
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ຮ ບສະແດງ 23: ການປູ່ຽນແປງຂອງອດັຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນແບງ່ຕາມແຂວງ, ປີ 2005-2015 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ(2005) ແລະ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017)

 

ອົງປະກອບໜຶື່ງຂອງການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນແມ່ນ ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ອາໄສຢ ູ່ໃນເຂດທີື່ບ ໍ່
ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ. ໃນປີ 2005, 21.3% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນອາໄສຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ
ແຕ່ມາຮອດປີ 2015 ອັດຕາສ່ວນດັົ່ງກ່າວຫ ຸດລົງຫ າຍກວ່າ 60% ເຊິື່ງຍັງເຫ  ອ 7.9%. ແຕ່ບ ໍ່ສາມາດຮ ໄ້ດ້ວ່າການ
ຫ ຸດລົງຂອງດັົ່ງກ່າວ ແມ່ນເນ ື່ອງມາຈາກການສ້າງຖະໜົນຫ າຍຂຶື້ນ ຫ   ມາຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໄປບ່ອນທີື່ມີຫົນທາງເຂົື້າເຖິງ. ຄາດວ່າທັງສອງຂະບວນການແມ່ນເກີດຂຶື້ນຄ່ຽງຄ ່ກັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມການ
ປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງເສັື້ນທາງ ຈະຊ່ວຍອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກກ່ານໃຫ້ບ ລິການທາງສັງຄົມພ້ອມທັງຜັກ
ດັນການພັດທະນາຊົນນະບົດ.  

 

3.6 ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍພາຍໃນ ແລະ ການກາຍເປນັຕວົເມ ອງ 
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນວັດແທກໄດພ້ ື້ນຖານຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງທີື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ

ທຸກໆ 10 ປີ ແລະ ສາມາດເກບັກ າໄດ້ໃນຫ າຍວິທີການທີື່ແຕກຕ່າງກັນ. ຜ ທ້ີື່ອາໄສຢ ູ່ສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາບ ໍ່ໄດ້
ເກີດຢ ູ່ຫັນແມ່ນເອີື້ນວ່າ “ຜ ເ້ຄ ື່ອນຍ້າຍໃນຊ່ວງຊີວິດ” ສ າລັບສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາອາໄສຢ ູ່ເປັນປ ກກະຕິ. ຜ ທ້ີື່
ອາໄສຢ ູ່ສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາອາໄສຢ ູ່ເປັນປ ກກະຕິໃນເວລາຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ
ກັບສະຖານທີື່ທີື່ພວກເຂົາອາໄສຢ ູ່ 5 ປີກ່ອນ ຫ   ໃນເວລາຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງໃນເທ ື່ອກ່ອນເອີື້ນວ່າຜ ້
ເຄ ື່ອນຍ້າຍໃນປະຈຸບັນ. ສ າລັບຜ ້ທີື່ເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກສະຖານທີື່ທີື່ອາໄສຢ ູ່ເປັນປະຈ າຫ ັງຈາກການສ າຫ ວດພົນລະ
ເມ ອງເທ ື່ອກ່ອນແຕ່ກັບມາຢ ູ່ບ່ອນເກົົ່າ ໃນລະຫວ່າງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງປະຈຸບັນຈະບ ໍ່ຖ ກນັບເປັນຜ ເ້ຄ ື່ອນ
ຍ້າຍອີງຕາມນິຍາມຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ. “ຜ ເ້ຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ກັບຄ ນມາ” ແມ່ນບຸກຄົນທີື່ສະຖານທີື່ຢ ູ່ອາ
ໄສໃນເມ ື່ອກ່ອນ (5 ຫລ  10 ປີກ່ອນ) ບ ໍ່ແມ່ນສະຖານທີື່ເກີດຂອງພວກເຂົາແຕ່ສະຖານທີື່ອາໄສປ ກກະຕິຢ ູ່ໃນປະ
ຈຸບັນ ແມ່ນສະຖານທີື່ເກີດ ຫ   ສະຖານທີື່ທີື່ເຄີຍອາໄສຢ ູ່ມາກ່ອນ.  

 

ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປ ີ2015 ລາຍງານວ່າ 82.2% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນຖ ກຈົດນັບ
ຢ ູ່ເມ ອງດຽວກັນກັບທີື່ພວກເຂົາເກີດ. ນີື້ໝາຍວ່າປະຊາກອນລາວບ ໍ່ແມ່ນປະຊາກອນທີື່ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ

ຫ ວງພະບາງ
ຫົວພັນ

ແຂວງວຽງຈັນ
ຊຽງຂວາງ
ຜົົ່ງສາລີ

ໄຊຍະບ ລີ
ຈ າປາສັກ
ອຸດົມໄຊ
ຄ າມ່ວນ

ຫ ວງນ ້າທາ
ອັດຕະປື
ບ ໍ່ແກ້ວ

ບ ລິຄ າໄຊ
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ

ເຊກອງ
ສະຫວັນນະເຂດ

ສາລະວັນ
ໄຊສົມບ ນ

ການ ປູ່ຽນແປງຂອງ ສັດສ່ວນຂອງ ປະຊາກອນທງັໝດົ ປີ 2005-2015

ປະເທດສ ງ. ຢ ູ່ໃນບາງແຂວງສະເພາະອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີື່ອາໄສຢ ູ່ໃນເມ ອງດຽວກັນກັບທີື່ພວກ ເຂົາ
ເກີດແມ່ນສ ງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງປະເທດລວມມີແຂວງສະຫວັນນະເຂດ (91.2%) ແລະ ແຂວງຫົວພັນ 
(90.6%) ຊີື້ໃຫ້ເຫັນລະດັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ຕ ໍ່າຢ ູ່ໃນແຂວງເຫ ົົ່ານີື້. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນມີອັດຕາສ່ວນຂອງປະ
ຊາກອນທີື່ອາໄສຢ ູ່ເມ ອງດຽວກັນກັບເມ ອງເກີດໜ້ອຍທີື່ສຸດ (61%) ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ 39% ຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ນະ
ຄອນຫ ວງວຽງຈັນແມ່ນເກີດຢ ູ່ບ່ອນອ ື່ນ. ນອກຈາກແຂວງໄຊສົມບ ນ, ເຊິື່ງຫາກ ໍ່ຖ ກສ້າງຂຶື້ນໃໝ່, ບ ໍ່ມີແຂວງໃດ
ມີອັດຕາສ່ວນຂອງຜ ເ້ຄ ື່ອນຍ້າຍ “ໃນຊ່ວງຊີວິດ” ທີື່ໃກ້ຄຽງກັບອັດຕາສ່ວນຂອງນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ອັດຕາ
ສ່ວນຂອງປະຊາກອນຂອງນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນທີື່ເກີດຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ (1.3%) ແມ່ນສ ງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງ
ປະເທດ (0.7%) ແຕ່ແຂວງບ ໍ່ແກ້ວມີອັດຕາສ່ວນທີື່ສ ງກວ່າ (2.6%) ແລະ ເຊັົ່ນດຽວກັນກັບແຂວງອັດຕະປື. ຢ ູ່
ໃນລະດັບປະເທດ, ສປປ ລາວ ມີປະຊາກອນທີື່ລາຍງານວ່າເກີດຢ ູ່ປະເທດອ ື່ນພຽງແຕ່ 0.7%  ຂອງປະຊາກອນ
ທັງໝົດ (45,446 ຄົນ). ໜ້ອຍກວ່າ 1% ຂອງປະຊາກອນຂອງແຂວງຄ າມ່ວນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ແຂວງຈ າປະ
ສັກ, ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຫ ວງພະບາງແມ່ນເກີດຢ ູ່ປະເທດອ ື່ນ. ຕົວເລກເຫ ົົ່ານີື້ຊີື້ໃຫ້
ເຫັນການເຄ ື່ອນຍ້າຍສາກົນໃນຊ່ວງຊີວິດທີື່ມີລະດັບຕ ໍ່າ. 

 

ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງ, ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜ ທ້ີື່ອາໄສຢ ູ່ເມ ອງດຽວກັນກັບເມ ອງເກີດຂອງພວກເຂົາໂດຍລວມ
ແລ້ວແມ່ນສ ງກວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງຜ ຊ້າຍ, ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ຍິງມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ໜ້ອຍກວ່າຜ ້ຊາຍ. ຍົກເວັື້ນ
ແຕ່ແຂວງຫົວພັນເຊິື່ງສ າລັບທັງສອງເພດແມ່ນເກ ອບເທົົ່າກັນ. ຜ ທ້ີື່ເກີດຢ ູ່ຕ່າງປະເທດສ່ວນຫ າຍແມ່ນຜ ຊ້າຍ
ຫ າຍກວ່າແມ່ຍິງ. ໃນຂະນະທີື່ຢ ູ່ຫ າຍປະເທດໂດຍລວມແລ້ວຈະແມ່ນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມໃນໄວອາຍຸອອກແຮງງານ 
(25-34 ປີ) ຈະມີການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຫ າຍກວ່າ, ແຕຢ່ ູ່ ສປປ ລາວ ກຸ່ມອາຍຸ 55-59 ປີ ແມ່ນມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍອອກ
ຈາກເມ ອງເກີດຂອງຕົນຫ າຍກວ່າ, ເຊິື່ງຈຸດນີື້ແມ່ນຄ ກັນສ າລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜ ້ຊາຍ. ສ າລັບຜ ທ້ີື່ເກີດຢ ູ່ຕ່າງປະ
ເທດ, ແມ່ຍິງສ່ວນຫ າຍແມ່ນຢ ູ່ໃນກຸ່ມອາຍຸ 30-34 ປີ ແລະ ຜ ້ຊາຍ 40-44 ປີ. 

 

ເມ ື່ອວັດແທກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໂດຍເບິື່ງຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສະຖານທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ໃນເວລາການສ າຫ ວດ
ແລະ ສະຖານທີື່ຢ ູ່ອາໄສ 10 ປີກ່ອນ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່ງແຂວງແມ່ນຄ້າຍຄ ກັນກັບຕົວເລກຈາກສະຖານທີື່
ເກີດ. ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທີື່ອາໄສຢ ູ່ເມ ອງໃນປີ 2015 ທີື່ແຕກຕ່າງກັບເມ ອງ
ໃນປິ 2005 ແມ່ນສ ງທີື່ສຸດ 14,4 ສ່ວນຮ້ອຍ (15,7 ສ່ວນຮ້ອຍສ າລັບຜ ຊ້າຍ) ແລະ ໂດຍລວມແມ່ນເຄິື່ງໜຶື່ງ  ຫ   
ໜ້ອຍກວ່າເຄິື່ງໜຶື່ງຂອງອັດຕາດັົ່ງກ່າວຢ ູ່ແຂວງອ ື່ນໆ. ແຂວງວຽງຈັນເປັນແຂວງດຽວທີື່ມີອັດຕາສ່ວນໃກ້ຄຽງທີື່
ສຸດກັບນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນໂດຍມີ 10 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນອາໄສຢ ູ່ເມ ອງອ ື່ນໃນປີ 2005. ເຊັົ່ນດຽວກັນ 
ຜ ຊ້າຍແມ່ນມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍຫ າຍກວ່າແມ່ຍິງຖ້າວັດແທກຈາກສະຖານທີື່ຢ ູ່ອາໄສຜ່ານມາ. 

 

ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍລະຫວ່າງແຂວງໃນລະຫວ່າງປີ 2005 ແລະ 2015 (ຮ ບສະແດງ 24) ຢັົ້ງຢືນ
ໃຫ້ພວກເຮົາວ່ານະຄອນຫ ວງວຽງຈັນແມ່ນປາຍທາງຫ ັກຂອງຜ ເ້ຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ບ ໍ່ມີແຂວງໃດ
ທີື່ມີອັດຕາການເຄ ື່ອນຍ້າຍເຂົື້າທີື່ໃກ້ຄຽງກັບນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ກົງກັນຂ້າມ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍອອກສຸດທິລະ
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ຫວ່າງແຂວງແມ່ນພົບຢ ູ່ໃນ 5 ແຂວງ: ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຜົື້ງສາລີ 
ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກ. 

ຮ ບສະແດງ 24: ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍສຸດທລິະຫວາ່ງແຂວງ ປີ 2005-2015 

 
 ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 

 
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເປັນທີື່ຈະແຈງ້ວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍພ ື້ນຖານແມ່ນພົວພັນກັບ

ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າບາງການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດທີື່ຫ າຍຂຶື້ນຢ ູ່ບາງແຂວງຫ າຍກວ່າຢ ູ່ແຂວງອ ື່ນ, ຂະໜາດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍແມ່ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍທຽບກັບ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍເຂົື້າສ ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ການຄິດໄລ່ອີງໃສ່ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນປີ 2015 ທີື່ມີອາຍຸ 10 
ປີຂຶື້ນໄປ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (+7,3%) ມີອັດຕາການເຄ ື່ອນຍ້າຍເຂົື້າສຸດທິທີື່ສ ງທີື່ສຸດ (ຍົກເວັື້ນແຂວງໄຊສົມ
ບ ນ). ແຕ່ວ່າຫ າຍແຂວງ ກ ໍ່ມີອັດຕາການຍ້າຍອອກສຸດທິ, ລວມມີແຂວງຫົວພັນ (-9,6%), ແຂວງຊຽງຂວາງ   
(-8,0 %) ແລະ ແຂວງຜົື້ງສາລີ (-7,1 %).  

 
ສປປ ລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມ ອງໃນຈັງຫວະທີື່ຂ້ອນຂ້າງຊ້າໃນຫ າຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ເຊິື່ງ

ແຕ່ງຕ່າງກັບປະເທດອ ື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 4 ທົດສະວັດຈາກປີ 1950 ຫາປີ 
1990 ສ າລັບອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນເຂດຕົວເມ ອງຈຶື່ງເພີື່ມຂຶື້ນທົບເຄິື່ງ, ຈາກ 7.2% ມາເປັນ 15.4% (ຮ ບ
ສະແດງ 25) ແຕ່ການເພີື່ມທົບເຄິື່ງອີກຄັື້ງ ເພ ື່ອເພີື່ມຂຶື້ນມາເປັນ 33.1% ແມ່ນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 20 ປີ. ດັົ່ງນັື້ນ
ຈັງຫວະຂອງການກາຍເປັນຕົວເມ ອງແມ່ນໄດເ້ພີື່ມຂ ື້ນຢູ່າງໄວວາຫ ັງຈາກປີ 1990. ທົດສະວັດທີື່ການ  ກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງຢ ູ່ຈຸດສ ງສຸດ (ອັດຕາເຊິື່ງປະເທດໄດ້ກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງ ແລະ ກາຍເປັນຊົນນະບົດໝ້ອຍລົງ) ແມ່ນ
ຈາກປີ 1995-2005. ແຕປີ່ 2005 ເປັນຕົື້ນມາ, ຈັງຫວະຂອງການກາຍເປັນຕົວເມ ອງແມ່ນຊ້າລົງ. 
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ຫວ່າງແຂວງແມ່ນພົບຢ ູ່ໃນ 5 ແຂວງ: ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຜົື້ງສາລີ 
ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກ. 

ຮ ບສະແດງ 24: ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍສຸດທິລະຫວາ່ງແຂວງ ປີ 2005-2015 

 
 ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 

 
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເປັນທີື່ຈະແຈງ້ວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍພ ື້ນຖານແມ່ນພົວພັນກັບ

ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າບາງການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດທີື່ຫ າຍຂຶື້ນຢ ູ່ບາງແຂວງຫ າຍກວ່າຢ ູ່ແຂວງອ ື່ນ, ຂະໜາດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍແມ່ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍທຽບກັບ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍເຂົື້າສ ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ການຄິດໄລ່ອີງໃສ່ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນປີ 2015 ທີື່ມີອາຍຸ 10 
ປີຂຶື້ນໄປ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (+7,3%) ມີອັດຕາການເຄ ື່ອນຍ້າຍເຂົື້າສຸດທິທີື່ສ ງທີື່ສຸດ (ຍົກເວັື້ນແຂວງໄຊສົມ
ບ ນ). ແຕ່ວ່າຫ າຍແຂວງ ກ ໍ່ມີອັດຕາການຍ້າຍອອກສຸດທິ, ລວມມີແຂວງຫົວພັນ (-9,6%), ແຂວງຊຽງຂວາງ   
(-8,0 %) ແລະ ແຂວງຜົື້ງສາລີ (-7,1 %).  

 
ສປປ ລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມ ອງໃນຈັງຫວະທີື່ຂ້ອນຂ້າງຊ້າໃນຫ າຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ເຊິື່ງ

ແຕ່ງຕ່າງກັບປະເທດອ ື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 4 ທົດສະວັດຈາກປີ 1950 ຫາປີ 
1990 ສ າລັບອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນເຂດຕົວເມ ອງຈຶື່ງເພີື່ມຂຶື້ນທົບເຄິື່ງ, ຈາກ 7.2% ມາເປັນ 15.4% (ຮ ບ
ສະແດງ 25) ແຕ່ການເພີື່ມທົບເຄິື່ງອີກຄັື້ງ ເພ ື່ອເພີື່ມຂຶື້ນມາເປັນ 33.1% ແມ່ນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 20 ປີ. ດັົ່ງນັື້ນ
ຈັງຫວະຂອງການກາຍເປັນຕົວເມ ອງແມ່ນໄດເ້ພີື່ມຂ ື້ນຢູ່າງໄວວາຫ ັງຈາກປີ 1990. ທົດສະວັດທີື່ການ  ກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງຢ ູ່ຈຸດສ ງສຸດ (ອັດຕາເຊິື່ງປະເທດໄດ້ກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງ ແລະ ກາຍເປັນຊົນນະບົດໝ້ອຍລົງ) ແມ່ນ
ຈາກປີ 1995-2005. ແຕປີ່ 2005 ເປັນຕົື້ນມາ, ຈັງຫວະຂອງການກາຍເປັນຕົວເມ ອງແມ່ນຊ້າລົງ. 
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ຮ ບສະແດງ 25: ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ເຂດຊົນນະບດົ-ຕວົເມ ອງ, ປີ 1950-2015, ສປປ ລາວ 
 

 
*ຂ ໍ້ມ ນສ າລັບປີນີື້ແມ່ນມາຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປ ີ2015 (ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
(2017). ປີຜ່ານມາແມ່ນມາຈາກ UNDESA, ພະແນກປະຊາກອນ (ປີ 2015). 

 

ການຄາດຄະເນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNDESA, 2014) ໄດຄ້າດວ່າຕົວເມ ອງຈະກວມ 50% 
ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃນປີ 2030, ເຊິື່ງແມ່ນປະມານ 10 ປີຫ ັງຈາກພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍລວມ
ແຕ່ວ່າຈັງຫວະທີື່ຊ້າລົງຂອງການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ອາດເຮັດໃຫ້ຕົວເລກດັົ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸໃນປີ 2035 
ແທນ. ໃນປີ 2015 ສປປ ລາວ ຍັງປະກອບມີປະຊາກອນຊົນນະບົດເປັນຫ ັກ, 67.1% ອາໄສຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດ 
ແລະ 7.9% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນຍັງອາໄສຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ. 

 

ເຖິງແມ່ນວ່ານະຄອນຫ ວງວຽງຈັນຈະມີຄວາມເປັນຕົວເມ ອງຫ າຍກວ່າແຂວງອ ື່ນ (78%), ແຕ່ວ່າມີພຽງແຕ່ 
30%  ຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ໃນເຂດຕົວເມ ອງ. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີ 10.1% ຂອງປະຊາກອນໃນເຂດຕົວ
ເມ ອງ. ດັົ່ງທີື່ໄດ້ສະແດງໃນຮ ບສະແດງ 26, ແຂວງສາລະວັນມີປະຊາກອນເຂດຕົວເມ ອງໜ້ອຍທີື່ສຸດ (11.3%) 

ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງຫົວພັນ (14.3%).  
 

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງເຂດຕົວເມ ອງຈະກວມພຽງແຕ່ 78% ຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງຈັນ, ແຕ່ເປນັທີື່ຮັບຮ ້
ວ່ານະຄອນຫ ວງວຽງຈັນແມ່ນເມ ອງຫ ັກ ຂອງ ສປປ ລາວ. ປະຊາກອນໃນເຂດຕົວເມ ອງຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 
ແມ່ນສ ງກວ່າປະຊາກອນຢ ູ່ເຂດຕົວເມ ອງຂອງເມ ອງໃຫຍ່ເປັນອັນດັບຖັດມາເຖິງ 7 ເທ ື່ອ (ເມ ອງໄກສອນ/ພົມວິ
ຫານ). ລະດັບຂອງຄວາມເປັນເມ ອງຫ ັກທີື່ແຕກຕ່າງຫ າຍມີຜນົກະທົບອັນສ າຄັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາລົງເລິກ.
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ຫວ່າງແຂວງແມ່ນພົບຢ ູ່ໃນ 5 ແຂວງ: ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ແຂວງຜົື້ງສາລີ 
ແລະ ແຂວງຈ າປາສັກ. 

ຮ ບສະແດງ 24: ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍສຸດທິລະຫວາ່ງແຂວງ ປີ 2005-2015 

 
 ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 

 
ໂດຍລວມແລ້ວ, ເປັນທີື່ຈະແຈງ້ວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໂດຍພ ື້ນຖານແມ່ນພົວພັນກັບ

ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ. ເຖິງແມ່ນວ່າບາງການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນຈະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະ
ກິດທີື່ຫ າຍຂຶື້ນຢ ູ່ບາງແຂວງຫ າຍກວ່າຢ ູ່ແຂວງອ ື່ນ, ຂະໜາດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍແມ່ນຂ້ອນຂ້າງນ້ອຍທຽບກັບ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍເຂົື້າສ ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ການຄິດໄລ່ອີງໃສ່ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນປີ 2015 ທີື່ມີອາຍຸ 10 
ປີຂຶື້ນໄປ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ (+7,3%) ມີອັດຕາການເຄ ື່ອນຍ້າຍເຂົື້າສຸດທິທີື່ສ ງທີື່ສຸດ (ຍົກເວັື້ນແຂວງໄຊສົມ
ບ ນ). ແຕ່ວ່າຫ າຍແຂວງ ກ ໍ່ມີອັດຕາການຍ້າຍອອກສຸດທິ, ລວມມີແຂວງຫົວພັນ (-9,6%), ແຂວງຊຽງຂວາງ   
(-8,0 %) ແລະ ແຂວງຜົື້ງສາລີ (-7,1 %).  

 
ສປປ ລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມ ອງໃນຈັງຫວະທີື່ຂ້ອນຂ້າງຊ້າໃນຫ າຍທົດສະວັດຜ່ານມາ ເຊິື່ງ

ແຕ່ງຕ່າງກັບປະເທດອ ື່ນໆໃນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້. ໃຊ້ເວລາທັງໝົດ 4 ທົດສະວັດຈາກປີ 1950 ຫາປີ 
1990 ສ າລັບອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນເຂດຕົວເມ ອງຈຶື່ງເພີື່ມຂຶື້ນທົບເຄິື່ງ, ຈາກ 7.2% ມາເປັນ 15.4% (ຮ ບ
ສະແດງ 25) ແຕ່ການເພີື່ມທົບເຄິື່ງອີກຄັື້ງ ເພ ື່ອເພີື່ມຂຶື້ນມາເປັນ 33.1% ແມ່ນໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 20 ປີ. ດັົ່ງນັື້ນ
ຈັງຫວະຂອງການກາຍເປັນຕົວເມ ອງແມ່ນໄດເ້ພີື່ມຂ ື້ນຢູ່າງໄວວາຫ ັງຈາກປີ 1990. ທົດສະວັດທີື່ການ  ກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງຢ ູ່ຈຸດສ ງສຸດ (ອັດຕາເຊິື່ງປະເທດໄດ້ກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງ ແລະ ກາຍເປັນຊົນນະບົດໝ້ອຍລົງ) ແມ່ນ
ຈາກປີ 1995-2005. ແຕປີ່ 2005 ເປັນຕົື້ນມາ, ຈັງຫວະຂອງການກາຍເປັນຕົວເມ ອງແມ່ນຊ້າລົງ. 
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ຮ ບສະແດງ 25: ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ເຂດຊົນນະບດົ-ຕວົເມ ອງ, ປີ 1950-2015, ສປປ ລາວ 
 

 
*ຂ ໍ້ມ ນສ າລັບປີນີື້ແມ່ນມາຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປ ີ2015 (ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
(2017). ປີຜ່ານມາແມ່ນມາຈາກ UNDESA, ພະແນກປະຊາກອນ (ປີ 2015). 

 

ການຄາດຄະເນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UNDESA, 2014) ໄດຄ້າດວ່າຕົວເມ ອງຈະກວມ 50% 
ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ພາຍໃນປີ 2030, ເຊິື່ງແມ່ນປະມານ 10 ປີຫ ັງຈາກພາກພ ື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໂດຍລວມ
ແຕ່ວ່າຈັງຫວະທີື່ຊ້າລົງຂອງການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ອາດເຮັດໃຫ້ຕົວເລກດັົ່ງກ່າວສາມາດບັນລຸໃນປີ 2035 
ແທນ. ໃນປີ 2015 ສປປ ລາວ ຍັງປະກອບມີປະຊາກອນຊົນນະບົດເປັນຫ ັກ, 67.1% ອາໄສຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດ 
ແລະ 7.9% ຂອງປະຊາກອນແມ່ນຍັງອາໄສຢ ູ່ເຂດຊົນນະບົດທີື່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ. 

 

ເຖິງແມ່ນວ່ານະຄອນຫ ວງວຽງຈັນຈະມີຄວາມເປັນຕົວເມ ອງຫ າຍກວ່າແຂວງອ ື່ນ (78%), ແຕ່ວ່າມີພຽງແຕ່ 
30%  ຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ໃນເຂດຕົວເມ ອງ. ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມີ 10.1% ຂອງປະຊາກອນໃນເຂດຕົວ
ເມ ອງ. ດັົ່ງທີື່ໄດ້ສະແດງໃນຮ ບສະແດງ 26, ແຂວງສາລະວັນມີປະຊາກອນເຂດຕົວເມ ອງໜ້ອຍທີື່ສຸດ (11.3%) 

ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງຫົວພັນ (14.3%).  
 

ເຖິງແມ່ນວ່າໃນຄວາມເປັນຈິງເຂດຕົວເມ ອງຈະກວມພຽງແຕ່ 78% ຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງຈັນ, ແຕ່ເປນັທີື່ຮັບຮ ້
ວ່ານະຄອນຫ ວງວຽງຈັນແມ່ນເມ ອງຫ ັກ ຂອງ ສປປ ລາວ. ປະຊາກອນໃນເຂດຕົວເມ ອງຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ 
ແມ່ນສ ງກວ່າປະຊາກອນຢ ູ່ເຂດຕົວເມ ອງຂອງເມ ອງໃຫຍ່ເປັນອັນດັບຖັດມາເຖິງ 7 ເທ ື່ອ (ເມ ອງໄກສອນ/ພົມວິ
ຫານ). ລະດັບຂອງຄວາມເປັນເມ ອງຫ ັກທີື່ແຕກຕ່າງຫ າຍມີຜນົກະທົບອັນສ າຄັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ສຶກສາລົງເລິກ.
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  ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ບົດລາຍງານການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປ ີ2015  

 

3.7 ທ່າອຽ່ງປະຊາກອນໃນອະນາຄດົ: ການຄາດຄະເນຮອດປີ 2045 
3.7.1 ການຄາດຄະເນໃນລະດບັປະເທດ 

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໄດ້ດ າເນີນການຄາດຄະເນປະຊາກອນ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສ າລັບແຕ່ລະແຂວງອີງ  
ໃສ່ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປີ 2015 ທີື່ໄດຮ້ັບການດັດປັບເພ ື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາຂ ໍ້ຜິດພາດທາງອາຍຸ ແລະ ການຈົດນັບທີື່ບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ. ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໄດ້ສ້າງ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດ
ຄະເນໂດຍນ າໃຊ້ສົມມຸດຖານທີື່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຄວາມໄວຂອງການຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນ. “ໃນລະ
ດັບຕ ໍ່າ”, ອັດຕາການຈະເລີນພັນຈະຫ ຸດລົງຮອດລະດັບທົດແທນ (2.1) ໃນປີ 2025 ແລະ ໃນລະດັບປານກາງ” 
ຈະຫ ຸດລົງຮອດລະດັບທົດແທນໃນປີ 2030. “ໃນກ ລະນີລະດັບການຈະເລນີພັນສ ງ”, ການຈະເລີນພັນລະດັບທົດ
ແທນຈະບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2045. ສ າລັບທັງ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນວາງສົມມຸດຖານດຽວກັນກຽ່ວກັບການ
ປັບປຸງດ້ານສະພາບການຕາຍເຊິື່ງອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍຈະເພີື່ມຂຶື້ນຮອດ 76 ປີສ າລັບແມ່ຍິງ ແລະ 72 ປີສ າລັບຜ ຊ້າຍ
ພາຍໃນປີ 2045. ໃນທັງສາມກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນ, ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສາກົນກ ໍ່ຍັງຖ ກວາງໄວ້ໃຫ້ເປັນສ ນ. 
ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານປະຊາກອນ ສະແດງຢ ູ່ຮ ບສະແດງ 27. 
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3.7 ທ່າອຽ່ງປະຊາກອນໃນອະນາຄດົ: ການຄາດຄະເນຮອດປີ 2045 
3.7.1 ການຄາດຄະເນໃນລະດບັປະເທດ 

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໄດ້ດ າເນີນການຄາດຄະເນປະຊາກອນ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສ າລັບແຕ່ລະແຂວງອີງ  
ໃສ່ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປີ 2015 ທີື່ໄດຮ້ັບການດັດປັບເພ ື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາຂ ໍ້ຜິດພາດທາງອາຍຸ ແລະ ການຈົດນັບທີື່ບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ. ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໄດ້ສ້າງ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດ
ຄະເນໂດຍນ າໃຊ້ສົມມຸດຖານທີື່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຄວາມໄວຂອງການຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນ. “ໃນລະ
ດັບຕ ໍ່າ”, ອັດຕາການຈະເລີນພັນຈະຫ ຸດລົງຮອດລະດັບທົດແທນ (2.1) ໃນປີ 2025 ແລະ ໃນລະດັບປານກາງ” 
ຈະຫ ຸດລົງຮອດລະດັບທົດແທນໃນປີ 2030. “ໃນກ ລະນີລະດັບການຈະເລນີພັນສ ງ”, ການຈະເລີນພັນລະດັບທົດ
ແທນຈະບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2045. ສ າລັບທັງ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນວາງສົມມຸດຖານດຽວກັນກຽ່ວກັບການ
ປັບປຸງດ້ານສະພາບການຕາຍເຊິື່ງອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍຈະເພີື່ມຂຶື້ນຮອດ 76 ປີສ າລັບແມ່ຍິງ ແລະ 72 ປີສ າລັບຜ ຊ້າຍ
ພາຍໃນປີ 2045. ໃນທັງສາມກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນ, ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສາກົນກ ໍ່ຍັງຖ ກວາງໄວ້ໃຫ້ເປັນສ ນ. 
ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານປະຊາກອນ ສະແດງຢ ູ່ຮ ບສະແດງ 27. 
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ຮ ບສະແດງ 27: ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ, ປີ 2015-2045, ພາຍໃຕ ້3 ສົມມດຸຖານ ກຽ່ວກບັການຈະເລນີພນັ 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
 

ຜົນຂອງການຄາດຄະເນແມ່ນຖ ກນ າສະເໜີໃນຮ ບສະແດງ 23. ຕາມກ ລະນີເຫ ົົ່ານີື້ປະຊາກອນຂອງ       
ສປປ ລາວ ຈະຕົກຢ ູ່ລະຫວ່າງ 9 ລ້ານຄົນ ແລະ ຕ ໍ່າກວ່າ 10 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2045. ລະຫວ່າງປີ 2015 ຫາ 2045, 
ປະຊາກອນຈະເພີື່ມຂຶື້ນຕ ື່ມ 2.3 ລ້ານຄົນ “ໃນກ ລະນີຕ ໍ່າ”, 2.7 ລ້ານຄົນ “ໃນກ ລະນີປານກາງ” ແລະ 3.2 ລ້ານ
ຄົນ “ໃນກ ລະນີສ ງ”. ສ າລັບການເຕີບໂຕຕ ໍ່ປີ, ການເພີື່ມຂຶື້ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສະເລ່ຍສ າລັບ 30 ປີເຊິື່ງ 77,000 ຄົນ
ຕ ໍ່ປີໃນ “ກ ລະນີຕ ໍ່າ”, 92,000 ຄົນ “ໃນກ ລະນີປານກາງ”ແລະ 108,000 ຄົນ “ໃນກ ລະນີສ ງ”. ຮ ບສະແດງ 28 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີື່ມຂຶື້ນຕ ໍ່ປີໂດຍສະເລ່ຍໃນຊ່ວງເວລາ 5 ປີສ າລັບ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນ. ໃນ
ກ ລະນີສ ງ, ການເພີື່ມຂຶື້ນຕ ໍ່ປີຂອງປະຊາກອນຈະຫ ຸດລົງຢູ່າງຊ້າໆຈາກ 117,000 ໃນຊ່ວງປີ 2015-2020 ຫາ 
94,000 ໃນຊ່ວງປີ 2040-2045.  ໃນກ ລະນີຕ ໍ່າ, ການເພີື່ມຂຶື້ນຕ ໍ່ປີຂອງປະຊາກອນຈະຫ ຸດລົງຈາກ 109,000 

ໃນຊ່ວງປີ 2015-2020 ຫາ 52,000 ໃນຊ່ວງປີ 2040-2045.  ບ ໍ່ມີກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນໃດທີື່ຄາດການ
ກ່ຽວກັບການຄົງຕົວຂອງການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຕ ໍ່າຈົນຮອດປີ 2045.
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ຮ ບສະແດງ 26: ການແຈກຢາຍຂອງປະຊາກອນຢ ູ່ເຂດຊົນນະບດົ-ຕວົເມ ອງແບງ່ຕາມແຂວງ, ປີ 2015 
 

 
  ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ບົດລາຍງານການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປ ີ2015  

 

3.7 ທ່າອຽ່ງປະຊາກອນໃນອະນາຄດົ: ການຄາດຄະເນຮອດປີ 2045 
3.7.1 ການຄາດຄະເນໃນລະດບັປະເທດ 

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໄດ້ດ າເນີນການຄາດຄະເນປະຊາກອນ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສ າລັບແຕ່ລະແຂວງອີງ  
ໃສ່ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສປີ 2015 ທີື່ໄດ້ຮັບການດັດປັບເພ ື່ອແກ້ໄຂ
ບັນຫາຂ ໍ້ຜິດພາດທາງອາຍຸ ແລະ ການຈົດນັບທີື່ບ ໍ່ຄົບຖ້ວນ. ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໄດ້ສ້າງ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດ
ຄະເນໂດຍນ າໃຊ້ສົມມຸດຖານທີື່ແຕກຕ່າງກັນກ່ຽວກັບຄວາມໄວຂອງການຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນ. “ໃນລະ
ດັບຕ ໍ່າ”, ອັດຕາການຈະເລີນພັນຈະຫ ຸດລົງຮອດລະດັບທົດແທນ (2.1) ໃນປີ 2025 ແລະ ໃນລະດັບປານກາງ” 
ຈະຫ ຸດລົງຮອດລະດັບທົດແທນໃນປີ 2030. “ໃນກ ລະນີລະດັບການຈະເລນີພັນສ ງ”, ການຈະເລີນພັນລະດັບທົດ
ແທນຈະບັນລຸໄດ້ໃນປີ 2045. ສ າລັບທັງ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນວາງສົມມຸດຖານດຽວກັນກຽ່ວກັບການ
ປັບປຸງດ້ານສະພາບການຕາຍເຊິື່ງອາຍຍຸ ນສະເລ່ຍຈະເພີື່ມຂຶື້ນຮອດ 76 ປີສ າລັບແມ່ຍິງ ແລະ 72 ປີສ າລັບຜ ຊ້າຍ
ພາຍໃນປີ 2045. ໃນທັງສາມກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນ, ການເຄ ື່ອນຍ້າຍສາກົນກ ໍ່ຍັງຖ ກວາງໄວ້ໃຫ້ເປັນສ ນ. 
ຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານປະຊາກອນ ສະແດງຢ ູ່ຮ ບສະແດງ 27. 
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ຮ ບສະແດງ 27: ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ, ປີ 2015-2045, ພາຍໃຕ ້3 ສົມມດຸຖານ ກຽ່ວກບັການຈະເລນີພັນ 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
 

ຜົນຂອງການຄາດຄະເນແມ່ນຖ ກນ າສະເໜີໃນຮ ບສະແດງ 23. ຕາມກ ລະນີເຫ ົົ່ານີື້ປະຊາກອນຂອງ       
ສປປ ລາວ ຈະຕົກຢ ູ່ລະຫວ່າງ 9 ລ້ານຄົນ ແລະ ຕ ໍ່າກວ່າ 10 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2045. ລະຫວ່າງປີ 2015 ຫາ 2045, 
ປະຊາກອນຈະເພີື່ມຂຶື້ນຕ ື່ມ 2.3 ລ້ານຄົນ “ໃນກ ລະນີຕ ໍ່າ”, 2.7 ລ້ານຄົນ “ໃນກ ລະນີປານກາງ” ແລະ 3.2 ລ້ານ
ຄົນ “ໃນກ ລະນີສ ງ”. ສ າລັບການເຕີບໂຕຕ ໍ່ປີ, ການເພີື່ມຂຶື້ນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ສະເລ່ຍສ າລັບ 30 ປີເຊິື່ງ 77,000 ຄົນ
ຕ ໍ່ປີໃນ “ກ ລະນີຕ ໍ່າ”, 92,000 ຄົນ “ໃນກ ລະນີປານກາງ”ແລະ 108,000 ຄົນ “ໃນກ ລະນີສ ງ”. ຮ ບສະແດງ 28 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພີື່ມຂຶື້ນຕ ໍ່ປີໂດຍສະເລ່ຍໃນຊ່ວງເວລາ 5 ປີສ າລັບ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນ. ໃນ
ກ ລະນີສ ງ, ການເພີື່ມຂຶື້ນຕ ໍ່ປີຂອງປະຊາກອນຈະຫ ຸດລົງຢູ່າງຊ້າໆຈາກ 117,000 ໃນຊ່ວງປີ 2015-2020 ຫາ 
94,000 ໃນຊ່ວງປີ 2040-2045.  ໃນກ ລະນີຕ ໍ່າ, ການເພີື່ມຂຶື້ນຕ ໍ່ປີຂອງປະຊາກອນຈະຫ ຸດລົງຈາກ 109,000 

ໃນຊ່ວງປີ 2015-2020 ຫາ 52,000 ໃນຊ່ວງປີ 2040-2045.  ບ ໍ່ມີກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນໃດທີື່ຄາດການ
ກ່ຽວກັບການຄົງຕົວຂອງການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຕ ໍ່າຈົນຮອດປີ 2045.
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ຮ ບສະແດງ 28: ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນຕ ໍ່ປພີາຍໃຕ ້3 ກ ລະນຂີອງການຄາດຄະເນ, ປີ 2015-2045 
 

 ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
 

ນອກຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນແລ້ວ, ການປູ່ຽນຂອງໂຄງປະກອບອາຍຸ ກ ໍ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶື້ນເຊັົ່ນ
ກັນໃນອະນາຄົດ. ທ່າອ່ຽງຂອງການປູ່ຽນແປງນີື້ແມ່ນຄ ກັນໃນທັງ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນ; ຄວາມແຕກ
ຕ່າງແມ່ນຈັງຫວະຂອງການປູ່ຽນແປງ. ປະຊາກອນອາຍຸ 0-14 ປີຈະຫ ຸດລົງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍໃນແຕ່ລະກ ລະນີຂອງ
ການຄາດຄະເນ, ແຕ່ຈະໄວກວ່າໃນກ ລະນີຕ ໍ່າ (ຮ ບສະແດງ 29). ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 15-64 ປີຈະ
ເພີື່ມຂຶື້ນໃນທຸກກ ລະນີແຕ່ຈະໄວກວ່າ ແລະ ຫ າກຫ າຍກວ່າສ າລັບກ ລະນີຕ ໍ່າ. ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 
65 ປີຂຶື້ນໄປຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນທັງ 3 ກ ລະນີເຊັົ່ນກັນແຕ່ຈະຫ າຍກວ່າສ າລັບກ ລະນີ “ຕ ໍ່າ” ທຽບກັບກ ລະນີອ ື່ນໆ. ມີ
ຄວາມສ າຄັນທີື່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ວ່າປະຊາກອນອາຍ ຸ 65 ປີຂຶື້ນໄປຈະເລີື່ມເພີື່ມຂຶື້ນຢູ່າງໄວວາທຽບກັບອັດຕາສ່ວນ
ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດຈາກປີ 2020 ເຊິື່ງຈະເກີດຂຶື້ນ ໃນທັງ 3 ກ ລະນີ.  

 
ຮ ບສະແດງ 29: ປະຊາກອນອາຍ ຸ0-14ປີ, ອດັຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝດົ, ປີ 2015-2045 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
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ຮ ບສະແດງ 28: ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນຕ ໍ່ປພີາຍໃຕ ້3 ກ ລະນຂີອງການຄາດຄະເນ, ປີ 2015-2045 
 

 ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
 

ນອກຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນແລ້ວ, ການປູ່ຽນຂອງໂຄງປະກອບອາຍຸ ກ ໍ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶື້ນເຊັົ່ນ
ກັນໃນອະນາຄົດ. ທ່າອ່ຽງຂອງການປູ່ຽນແປງນີື້ແມ່ນຄ ກັນໃນທັງ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນ; ຄວາມແຕກ
ຕ່າງແມ່ນຈັງຫວະຂອງການປູ່ຽນແປງ. ປະຊາກອນອາຍຸ 0-14 ປີຈະຫ ຸດລົງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍໃນແຕ່ລະກ ລະນີຂອງ
ການຄາດຄະເນ, ແຕ່ຈະໄວກວ່າໃນກ ລະນີຕ ໍ່າ (ຮ ບສະແດງ 29). ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 15-64 ປີຈະ
ເພີື່ມຂຶື້ນໃນທຸກກ ລະນີແຕ່ຈະໄວກວ່າ ແລະ ຫ າກຫ າຍກວ່າສ າລັບກ ລະນີຕ ໍ່າ. ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 
65 ປີຂຶື້ນໄປຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນທັງ 3 ກ ລະນີເຊັົ່ນກັນແຕ່ຈະຫ າຍກວ່າສ າລັບກ ລະນີ “ຕ ໍ່າ” ທຽບກັບກ ລະນີອ ື່ນໆ. ມີ
ຄວາມສ າຄັນທີື່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ວ່າປະຊາກອນອາຍ ຸ 65 ປີຂຶື້ນໄປຈະເລີື່ມເພີື່ມຂຶື້ນຢູ່າງໄວວາທຽບກັບອັດຕາສ່ວນ
ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດຈາກປີ 2020 ເຊິື່ງຈະເກີດຂຶື້ນ ໃນທັງ 3 ກ ລະນີ.  

 
ຮ ບສະແດງ 29: ປະຊາກອນອາຍ ຸ0-14ປີ, ອດັຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝດົ, ປີ 2015-2045 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
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ກ ລະນີຕ າ  ກ ລະນີກາງ ກ ລະນີສ ງ

 
ຮ ບສະແດງ 30: ປະຊາກອນອາຍ ຸ15-64 ປີ, ອດັຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝດົ, ປີ 2015-2045 

 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 

 
ຮ ບສະແດງ 31: ປະຊາກອນອາຍ ຸ65 ປຂີຶື້ນໄປ, ອດັຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝດົ, ປີ 2015-2045 

 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 

 
ການປູ່ຽນແປງໂຄງປະກອບອາຍຸນີື້ສາມາດສັງລວມໂດຍນ າໃຊ້ “ອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງ”, ດັົ່ງທີື່ໄດ້ນ າ

ສະເໜີໃນຮ ບສະແດງ 32. ຍ້ອນວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 0-14 ປີຈະຫ ຸດລົງ ໃນທັງ 3 ກ ລະນີ, 
ອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງກ ໍ່ຈະສ ບຕ ໍ່ຫ ຸດລົງເທ ື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ເລີື່ມຈະຢຸດເນ ື່ອງຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາ
ກອນອາຍຸ 65 ປີຂຶື້ນໄປ. ໃນກ ລະນີ “ຕ ໍ່າ” ແລະ “ປານກາງ” ອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງຈະຢຸດບ ໍ່ຫ ຸດລົງພາຍໃນປີ 
2040, ແຕ່ສ າລັບ “ກ ລະນີສ ງ” ອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງຈະສ ບຕ ໍ່ຫ ຼູດລົງຈົນຮອດ ປີ 2045,  
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ຮ ບສະແດງ 28: ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນຕ ໍ່ປພີາຍໃຕ ້3 ກ ລະນຂີອງການຄາດຄະເນ, ປີ 2015-2045 
 

 ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
 

ນອກຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນແລ້ວ, ການປູ່ຽນຂອງໂຄງປະກອບອາຍຸ ກ ໍ່ຄາດວ່າຈະເກີດຂຶື້ນເຊັົ່ນ
ກັນໃນອະນາຄົດ. ທ່າອ່ຽງຂອງການປູ່ຽນແປງນີື້ແມ່ນຄ ກັນໃນທັງ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນ; ຄວາມແຕກ
ຕ່າງແມ່ນຈັງຫວະຂອງການປູ່ຽນແປງ. ປະຊາກອນອາຍຸ 0-14 ປີຈະຫ ຸດລົງຢູ່າງຫ ວງຫ າຍໃນແຕ່ລະກ ລະນີຂອງ
ການຄາດຄະເນ, ແຕ່ຈະໄວກວ່າໃນກ ລະນີຕ ໍ່າ (ຮ ບສະແດງ 29). ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 15-64 ປີຈະ
ເພີື່ມຂຶື້ນໃນທຸກກ ລະນີແຕ່ຈະໄວກວ່າ ແລະ ຫ າກຫ າຍກວ່າສ າລັບກ ລະນີຕ ໍ່າ. ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 
65 ປີຂຶື້ນໄປຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນທັງ 3 ກ ລະນີເຊັົ່ນກັນແຕ່ຈະຫ າຍກວ່າສ າລັບກ ລະນີ “ຕ ໍ່າ” ທຽບກັບກ ລະນີອ ື່ນໆ. ມີ
ຄວາມສ າຄັນທີື່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ວ່າປະຊາກອນອາຍ ຸ 65 ປີຂຶື້ນໄປຈະເລີື່ມເພີື່ມຂຶື້ນຢູ່າງໄວວາທຽບກັບອັດຕາສ່ວນ
ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດຈາກປີ 2020 ເຊິື່ງຈະເກີດຂຶື້ນ ໃນທັງ 3 ກ ລະນີ.  

 
ຮ ບສະແດງ 29: ປະຊາກອນອາຍ ຸ0-14ປີ, ອດັຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝດົ, ປີ 2015-2045 

ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
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ກ ລະນີຕ າ  ກ ລະນີກາງ ກ ລະນີສ ງ

 
ຮ ບສະແດງ 30: ປະຊາກອນອາຍ ຸ15-64 ປີ, ອດັຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝດົ, ປີ 2015-2045 

 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 

 
ຮ ບສະແດງ 31: ປະຊາກອນອາຍ ຸ65 ປຂີຶື້ນໄປ, ອດັຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝດົ, ປີ 2015-2045 

 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 

 
ການປູ່ຽນແປງໂຄງປະກອບອາຍຸນີື້ສາມາດສັງລວມໂດຍນ າໃຊ້ “ອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງ”, ດັົ່ງທີື່ໄດ້ນ າ

ສະເໜີໃນຮ ບສະແດງ 32. ຍ້ອນວ່າອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 0-14 ປີຈະຫ ຸດລົງ ໃນທັງ 3 ກ ລະນີ, 
ອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງກ ໍ່ຈະສ ບຕ ໍ່ຫ ຸດລົງເທ ື່ອລະໜ້ອຍ ແລະ ເລີື່ມຈະຢຸດເນ ື່ອງຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາ
ກອນອາຍຸ 65 ປີຂຶື້ນໄປ. ໃນກ ລະນີ “ຕ ໍ່າ” ແລະ “ປານກາງ” ອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງຈະຢຸດບ ໍ່ຫ ຸດລົງພາຍໃນປີ 
2040, ແຕ່ສ າລັບ “ກ ລະນີສ ງ” ອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງຈະສ ບຕ ໍ່ຫ ຼູດລົງຈົນຮອດ ປີ 2045,  
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ຮ ບສະແດງ 32: ອດັຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອງີ, ປີ 2015-2045, ສ າລບັ 3 ກ ລະນຂີອງການຄາດຄະເນ 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 

 

ທັງ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນສະໜອງໂອກາດໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະ
ຊາກອນ ຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບອາຍຸໃນ 3 ທົດສະວັດຂ້າງໜ້າ. ແຕ່ວ່າຜົນປະໂຫຍດທີື່ເກີດຂຶື້ນນີື້ 
(ບາງຄັື້ງກ ນ າໃຊ້ຄ າສັບ “ການປັນຜົນດ້ານປະຊາກອນ”) ແມ່ນຖ ວ່າຫ າຍກວ່າໃນກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນຕ ໍ່າ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດເຫ ົົ່ານີື້ຈະມາຮອດໄວກວ່າທຽບກັບກ ລະນີອ ື່ນໆ. “ປູ່ອງຢ້ຽມໂອກາດ” ທີື່ສ້າງມາຈາກຜົນປະ
ໂຫຍດດ້ານປະຊາກອນຈະສ ບຕ ໍ່ເປີດອອກອີກສ າລັບ 25 ປີຕ ໍ່ໜ້າ (ຈົນຮອດປ ີ2040) ແລະ ຫ ັງຈາກນັື້ນກ ໍ່ຈະປິດ
ລົງອີກຄັື້ງ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍແມ່ນຕ້ອງເນັື້ນໃສ່ການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມທີື່ຈ າເປັນໃນ
ການຜັກດັນຢູ່າງໃຫຍ່ຫ ວງ” ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າກ າລັງແຮງງານທີື່ເຕີບໂຕຈະມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັບເອົາໂອ
ກາດການມີວຽກເຮັດງານທ າຈາກເສດຖະກິດທີື່ກ າລັງຂະຫຍາຍຕົວ.  

 

3.7.2 ການຄາດຄະເນລະດບັແຂວງ 
ກ ລະນີປານກາງ ຂອງການຄາດຄະເນລະດັບແຂວງຊີື້ໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງທີື່ຫ າຍຂຶື້ນລະຫວ່າງແຂວງທີື່ສາ

ມາດຄາດໄດ້ວ່າຈະມີການເຕີບໂຕຢູ່າງໄວວາ ແລະ ແຂວງທີື່ມີການເຕີບໂຕຊ້າ ແລະ ມີການປູ່ຽນແປງພຽງເລັກ
ນ້ອຍກ່ຽວກັບທີື່ຕັື້ງ ຫ   ການຫ ດຸລົງທີື່ເປັນໄປໄດ.້ ຮ ບສະແດງ 33 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາກອນຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຈະເພີື່ມຂຶື້ນໄວກວ່າແຂວງອ ື່ນ, ແຕ່ລະແຂວງເພີື່ມຂຶື້ນຮອດປະມານ 1.4  
ລ້ານຄົນພາຍໃນປີ 2045. ປະຊາກອນຂອງແຂວງຈ າປາສັກຈະເພີື່ມຮອດ 950,000 ຄົນໃນຂະນະທີື່ກຸ່ມ 6 

ແຂວງຈະມີປະຊາກອນລະຫວ່າງ 400,000 ຫາ 650,000 ຄົນ ພາຍໃນປີ 2040. ສ າຄັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ສັງເກດວ່າອີງ
ຕາມການຄາດຄະເນການແຈກຢາຍປະຊາກອນແບ່ງຕາມແຂວງຈະບ ໍ່ປູ່ຽນແປງຫ າຍ. ນີື້ແມ່ນຍ້ອນວ່າການຄາດ
ຄະເນຄາດວ່າທ່າອ່ຽງລະຫວ່າງປີ 2005 ຫາປີ 2015 ຈະສ ບຕ ໍ່ຈົນຮອດປີ 2045. ແຂວງທີື່ໄດ້ຮັບສັດສ່ວນຂອງ
ປະຊາກອນຈະສ ບຕ ໍ່ໄດ້ຮັບປະຊາກອນເຂົື້າມາໃນແຂວງ (ສະຫວັນນະເຂດ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ຈ າປາ
ສັກ) ແລະ ແຂວງທີື່ສ ນເສຍສັດສ່ວນປະຊາກອນ (ເຊັົ່ນແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ 
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ຮ ບສະແດງ 32: ອດັຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອງີ, ປີ 2015-2045, ສ າລບັ 3 ກ ລະນຂີອງການຄາດຄະເນ 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 

 

ທັງ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນສະໜອງໂອກາດໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະ
ຊາກອນ ຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບອາຍຸໃນ 3 ທົດສະວັດຂ້າງໜ້າ. ແຕ່ວ່າຜົນປະໂຫຍດທີື່ເກີດຂຶື້ນນີື້ 
(ບາງຄັື້ງກ ນ າໃຊ້ຄ າສັບ “ການປັນຜົນດ້ານປະຊາກອນ”) ແມ່ນຖ ວ່າຫ າຍກວ່າໃນກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນຕ ໍ່າ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດເຫ ົົ່ານີື້ຈະມາຮອດໄວກວ່າທຽບກັບກ ລະນີອ ື່ນໆ. “ປູ່ອງຢ້ຽມໂອກາດ” ທີື່ສ້າງມາຈາກຜົນປະ
ໂຫຍດດ້ານປະຊາກອນຈະສ ບຕ ໍ່ເປີດອອກອີກສ າລັບ 25 ປີຕ ໍ່ໜ້າ (ຈົນຮອດປ ີ2040) ແລະ ຫ ັງຈາກນັື້ນກ ໍ່ຈະປິດ
ລົງອີກຄັື້ງ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍແມ່ນຕ້ອງເນັື້ນໃສ່ການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມທີື່ຈ າເປັນໃນ
ການຜັກດັນຢູ່າງໃຫຍ່ຫ ວງ” ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າກ າລັງແຮງງານທີື່ເຕີບໂຕຈະມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັບເອົາໂອ
ກາດການມີວຽກເຮັດງານທ າຈາກເສດຖະກິດທີື່ກ າລັງຂະຫຍາຍຕົວ.  

 

3.7.2 ການຄາດຄະເນລະດບັແຂວງ 
ກ ລະນີປານກາງ ຂອງການຄາດຄະເນລະດັບແຂວງຊີື້ໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງທີື່ຫ າຍຂຶື້ນລະຫວ່າງແຂວງທີື່ສາ

ມາດຄາດໄດ້ວ່າຈະມີການເຕີບໂຕຢູ່າງໄວວາ ແລະ ແຂວງທີື່ມີການເຕີບໂຕຊ້າ ແລະ ມີການປູ່ຽນແປງພຽງເລັກ
ນ້ອຍກ່ຽວກັບທີື່ຕັື້ງ ຫ   ການຫ ດຸລົງທີື່ເປັນໄປໄດ.້ ຮ ບສະແດງ 33 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາກອນຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຈະເພີື່ມຂຶື້ນໄວກວ່າແຂວງອ ື່ນ, ແຕ່ລະແຂວງເພີື່ມຂຶື້ນຮອດປະມານ 1.4  
ລ້ານຄົນພາຍໃນປີ 2045. ປະຊາກອນຂອງແຂວງຈ າປາສັກຈະເພີື່ມຮອດ 950,000 ຄົນໃນຂະນະທີື່ກຸ່ມ 6 

ແຂວງຈະມີປະຊາກອນລະຫວ່າງ 400,000 ຫາ 650,000 ຄົນ ພາຍໃນປີ 2040. ສ າຄັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ສັງເກດວ່າອີງ
ຕາມການຄາດຄະເນການແຈກຢາຍປະຊາກອນແບ່ງຕາມແຂວງຈະບ ໍ່ປູ່ຽນແປງຫ າຍ. ນີື້ແມ່ນຍ້ອນວ່າການຄາດ
ຄະເນຄາດວ່າທ່າອ່ຽງລະຫວ່າງປີ 2005 ຫາປີ 2015 ຈະສ ບຕ ໍ່ຈົນຮອດປີ 2045. ແຂວງທີື່ໄດ້ຮັບສັດສ່ວນຂອງ
ປະຊາກອນຈະສ ບຕ ໍ່ໄດ້ຮັບປະຊາກອນເຂົື້າມາໃນແຂວງ (ສະຫວັນນະເຂດ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ຈ າປາ
ສັກ) ແລະ ແຂວງທີື່ສ ນເສຍສັດສ່ວນປະຊາກອນ (ເຊັົ່ນແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ 
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ແລະ ອ ື່ນໆ) ຈະສ ບຕ ໍ່ສ ນເສຍສັດສ່ວນປະຊາກອນ. ໃນຂະນະທີື່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນຈະມີການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະ
ຊາກອນຫ າຍທີື່ສຸດໃນລະຫວ່າງປີ 2015 ຫາ 2045 (569,000ຄົນ), ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດແມ່ນ
ຄາດຄະເນວ່າຈະເພີື່ມຂຶື້ນຈາກ 13% ຫາ 15%. ດັົ່ງນັື້ນ, ການຄາດຄະເນຄາດວ່າການກາຍເປັນຕົວເມ ອງຈະດ າ
ເນີນໃນຈັງຫວະທີື່ຂ້ອນຂ້າງຊ້າ ຫ   ການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງຈະເກດີຂຶື້ນໃນທົົ່ວທຸກແຂວງຕາມອັດຕາສ່ວນ
ຂອງສັດສ່ວນຕົວເມ ອງໃນປະຈຸບັນຂອງແຂວງດັົ່ງກ່າວ. ສ າຄັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ສັງເກດເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການຄາດຄະ
ເນລະດັບປະເທດ, ການຄາດຄະເນລະດັບແຂວງວາງສົມມຸດຖານການເຄ ື່ອນຍ້າຍສຸດທິແມ່ນສ ນ.  

 
ຮ ບສະແດງ 33: ການຄາດຄະເນລະດບັແຂວງ, ປີ 2015-2045 (ກ ລະນ ີ“ປານກາງ”) 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
 

3.8 ສັງລວມ: ຜນົກະທົບຂອງສະພາບປະຊາກອນ ຕ ໍ່ກບັການພັດທະນາ 
3.8.1 ການຂາ້ມຜາ່ນດາ້ນປະຊາກອນ 

 ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ຈະສ ບຕ ໍ່ມີຄວາມຄ ບໜ້າແຕຍ່ັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາ. ມີຫ າຍ
ແຂວງທີື່ຍັງຫ ້າຊ້າເນ ື່ອງຈາກອັດຕາການຕາຍທີື່ຂ້ອນຂ້າງສ ງ, ເຊິື່ງສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນພັນຫ ຸດລົງຢູ່າງ 
ຊ້າໆ.10 ໃນລະດັບປະເທດການຈະເລີນພັນລະດັບທົດແທນ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນ 10-20 ປີຕ ໍ່ໜ້າ, ແຕ່ຈະໄວ
ກວ່າຫັື້ນສ າລັບເຂດຕົວເມ ອງ. ແຕ່ວ່າອີງໃສ່ການຄາດຄະເນ, ບາງແຂວງທີື່ມີການພັດທະນາຕ ໍ່າຈະບ ໍ່ສາມາດບັນລຸ
ການຈະເລີນພັນໃນລະດັບທົດແທນໄດ້ໃນໄລຍະ 3 ທົດສະວັດຕ ໍ່ໜ້າ. ຄວາມທ້າທ້າຍດ້ານນະໂຍບາຍກ່ຽວພັນ
ກັບການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນແມ່ນແນ່ໃສ່ແຂວງທີື່ມີຄວາມລ່າຊ້າທຽບກັບແຂວງອ ື່ນ. ແຂວງເຫ ົົ່ານີື້ແມ່ນມີ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີທີື່ສ ງ, ສົົ່ງຜົນໃຫ້ການຕາຍໂດຍລວມສ ງ ແລະ ມີການຈະເລີນພັນສ ງກວ່າອັດ

10ການຈະເລີນພັນທີື່ສ ງອາດຈະສົົ່ງຜົນໃຫກ້ານຕາຍສ ງຂຶື້ນໃນບາງສະຖານະການ. 
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ຮ ບສະແດງ 32: ອດັຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອງີ, ປີ 2015-2045, ສ າລບັ 3 ກ ລະນຂີອງການຄາດຄະເນ 
 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 

 

ທັງ 3 ກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນສະໜອງໂອກາດໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະ
ຊາກອນ ຈາກການປູ່ຽນແປງຂອງໂຄງປະກອບອາຍຸໃນ 3 ທົດສະວັດຂ້າງໜ້າ. ແຕ່ວ່າຜົນປະໂຫຍດທີື່ເກີດຂຶື້ນນີື້ 
(ບາງຄັື້ງກ ນ າໃຊ້ຄ າສັບ “ການປັນຜົນດ້ານປະຊາກອນ”) ແມ່ນຖ ວ່າຫ າຍກວ່າໃນກ ລະນີຂອງການຄາດຄະເນຕ ໍ່າ 
ແລະ ຜົນປະໂຫຍດເຫ ົົ່ານີື້ຈະມາຮອດໄວກວ່າທຽບກັບກ ລະນີອ ື່ນໆ. “ປູ່ອງຢ້ຽມໂອກາດ” ທີື່ສ້າງມາຈາກຜົນປະ
ໂຫຍດດ້ານປະຊາກອນຈະສ ບຕ ໍ່ເປີດອອກອີກສ າລັບ 25 ປີຕ ໍ່ໜ້າ (ຈົນຮອດປ ີ2040) ແລະ ຫ ັງຈາກນັື້ນກ ໍ່ຈະປິດ
ລົງອີກຄັື້ງ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍແມ່ນຕ້ອງເນັື້ນໃສ່ການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມທີື່ຈ າເປັນໃນ
ການຜັກດັນຢູ່າງໃຫຍ່ຫ ວງ” ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າກ າລັງແຮງງານທີື່ເຕີບໂຕຈະມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັບເອົາໂອ
ກາດການມີວຽກເຮັດງານທ າຈາກເສດຖະກິດທີື່ກ າລັງຂະຫຍາຍຕົວ.  

 

3.7.2 ການຄາດຄະເນລະດບັແຂວງ 
ກ ລະນີປານກາງ ຂອງການຄາດຄະເນລະດັບແຂວງຊີື້ໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງທີື່ຫ າຍຂຶື້ນລະຫວ່າງແຂວງທີື່ສາ

ມາດຄາດໄດ້ວ່າຈະມີການເຕີບໂຕຢູ່າງໄວວາ ແລະ ແຂວງທີື່ມີການເຕີບໂຕຊ້າ ແລະ ມີການປູ່ຽນແປງພຽງເລັກ
ນ້ອຍກ່ຽວກັບທີື່ຕັື້ງ ຫ   ການຫ ດຸລົງທີື່ເປັນໄປໄດ.້ ຮ ບສະແດງ 33 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະຊາກອນຢ ູ່ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດຈະເພີື່ມຂຶື້ນໄວກວ່າແຂວງອ ື່ນ, ແຕ່ລະແຂວງເພີື່ມຂຶື້ນຮອດປະມານ 1.4  
ລ້ານຄົນພາຍໃນປີ 2045. ປະຊາກອນຂອງແຂວງຈ າປາສັກຈະເພີື່ມຮອດ 950,000 ຄົນໃນຂະນະທີື່ກຸ່ມ 6 

ແຂວງຈະມີປະຊາກອນລະຫວ່າງ 400,000 ຫາ 650,000 ຄົນ ພາຍໃນປີ 2040. ສ າຄັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ສັງເກດວ່າອີງ
ຕາມການຄາດຄະເນການແຈກຢາຍປະຊາກອນແບ່ງຕາມແຂວງຈະບ ໍ່ປູ່ຽນແປງຫ າຍ. ນີື້ແມ່ນຍ້ອນວ່າການຄາດ
ຄະເນຄາດວ່າທ່າອ່ຽງລະຫວ່າງປີ 2005 ຫາປີ 2015 ຈະສ ບຕ ໍ່ຈົນຮອດປີ 2045. ແຂວງທີື່ໄດ້ຮັບສັດສ່ວນຂອງ
ປະຊາກອນຈະສ ບຕ ໍ່ໄດຮ້ັບປະຊາກອນເຂົື້າມາໃນແຂວງ (ສະຫວັນນະເຂດ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ແລະ ຈ າປາ
ສັກ) ແລະ ແຂວງທີື່ສ ນເສຍສັດສ່ວນປະຊາກອນ (ເຊັົ່ນແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຫ ວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ 
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ແລະ ອ ື່ນໆ) ຈະສ ບຕ ໍ່ສ ນເສຍສັດສ່ວນປະຊາກອນ. ໃນຂະນະທີື່ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນຈະມີການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະ
ຊາກອນຫ າຍທີື່ສຸດໃນລະຫວ່າງປີ 2015 ຫາ 2045 (569,000ຄົນ), ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດແມ່ນ
ຄາດຄະເນວ່າຈະເພີື່ມຂຶື້ນຈາກ 13% ຫາ 15%. ດັົ່ງນັື້ນ, ການຄາດຄະເນຄາດວ່າການກາຍເປັນຕົວເມ ອງຈະດ າ
ເນີນໃນຈັງຫວະທີື່ຂ້ອນຂ້າງຊ້າ ຫ   ການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງຈະເກດີຂຶື້ນໃນທົົ່ວທຸກແຂວງຕາມອັດຕາສ່ວນ
ຂອງສັດສ່ວນຕົວເມ ອງໃນປະຈຸບັນຂອງແຂວງດັົ່ງກ່າວ. ສ າຄັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ສັງເກດເຊັົ່ນດຽວກັນກັບການຄາດຄະ
ເນລະດັບປະເທດ, ການຄາດຄະເນລະດັບແຂວງວາງສົມມຸດຖານການເຄ ື່ອນຍ້າຍສຸດທິແມ່ນສ ນ.  

 
ຮ ບສະແດງ 33: ການຄາດຄະເນລະດບັແຂວງ, ປີ 2015-2045 (ກ ລະນ ີ“ປານກາງ”) 

 
ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ: ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (2017) 
 

3.8 ສັງລວມ: ຜນົກະທົບຂອງສະພາບປະຊາກອນ ຕ ໍ່ກບັການພດັທະນາ 
3.8.1 ການຂາ້ມຜາ່ນດາ້ນປະຊາກອນ 

 ການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ຈະສ ບຕ ໍ່ມີຄວາມຄ ບໜ້າແຕຍ່ັງຕ້ອງໃຊ້ເວລາ. ມີຫ າຍ
ແຂວງທີື່ຍັງຫ ້າຊ້າເນ ື່ອງຈາກອັດຕາການຕາຍທີື່ຂ້ອນຂ້າງສ ງ, ເຊິື່ງສົົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການຈະເລີນພັນຫ ຸດລົງຢູ່າງ 
ຊ້າໆ.10 ໃນລະດັບປະເທດການຈະເລີນພັນລະດັບທົດແທນ ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໃນ 10-20 ປີຕ ໍ່ໜ້າ, ແຕ່ຈະໄວ
ກວ່າຫັື້ນສ າລັບເຂດຕົວເມ ອງ. ແຕ່ວ່າອີງໃສ່ການຄາດຄະເນ, ບາງແຂວງທີື່ມີການພັດທະນາຕ ໍ່າຈະບ ໍ່ສາມາດບັນລຸ
ການຈະເລີນພັນໃນລະດັບທົດແທນໄດ້ໃນໄລຍະ 3 ທົດສະວັດຕ ໍ່ໜ້າ. ຄວາມທ້າທ້າຍດ້ານນະໂຍບາຍກ່ຽວພັນ
ກັບການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນແມ່ນແນ່ໃສ່ແຂວງທີື່ມີຄວາມລ່າຊ້າທຽບກັບແຂວງອ ື່ນ. ແຂວງເຫ ົົ່ານີື້ແມ່ນມີ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີທີື່ສ ງ, ສົົ່ງຜົນໃຫ້ການຕາຍໂດຍລວມສ ງ ແລະ ມີການຈະເລີນພັນສ ງກວ່າອັດ

10ການຈະເລີນພັນທີື່ສ ງອາດຈະສົົ່ງຜົນໃຫກ້ານຕາຍສ ງຂຶື້ນໃນບາງສະຖານະການ. 
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ຕາສະເລ່ຍ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍຈຶື່ງມີຄວາມຈ າເປນັເພ ື່ອແກ້ໄຂການຫ ຸດລົງຂອງການເກີດ ແລະ ການຕາຍ ພ້ອມ
ກັນໂດຍຜ່ານມາດຕະການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກທີື່ເນັື້ນໃສ່ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ
ທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າໜ້ອຍທີື່ສຸດ.  

 
3.8.2 ການເຕບີໂຕຂອງການປະຊາກອນ 

ການເຕີບໂຕຂອງການປະຊາກອນໃນລະດັບປະເທດແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຈະຫ ຸດລົງ ຈາກ 1.5% ຕ ໍ່ປີໃນປະຈຸບັນ
ເປັນ 1.1% ໃນໄລຍະ 20 ປີ. ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍສຸດທິຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕດັົ່ງກ່າວຫ ຸດ
ລົງຕ ື່ມ. ດັົ່ງນັື້ນອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນລະດັບປະເທດຈຶື່ງບ ໍ່ແມ່ນບັນຫາປະຊາກອນທີື່ສ າຄັນໃນ
ປະຈຸບັນ. ເນ ື່ອງຈາກວ່າການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຈະເກີດຂຶື້ນໃນ 2 ທົດສະວັດຕ ໍ່ໜ້າ ເຊິື່ງການ  ເພີື່ມຂຶື້ນຕ ໍ່ປີ
ໂດຍສະເລ່ຍຈະແມ່ນ 120,000 ຄົນຈົນຮອດປີ 2030. ການເຕີບໂຕນີື້ຈະຕ້ອງໄດຖ້ ກຮອງຮັບໂດຍເສດຖະກິດ 
ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການສະໜອງໂຄງລ່າງລວມທັງທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ວຽກເຮັດງານທ າ. ອາດເປັນໄປໄດ້
ວ່າການເຕີບໂຕນີື້ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຈະເກີດຂຶື້ນຢ ູ່ເຂດຕົວເມ ອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຈ ານວນໜຶື່ງຈະປະສົບກັບ
ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນທີື່ຊ້າລົງ ຫ   ການເຕີບໂຕທາງດ້ານລົບ. ອີງໃສ່ການຄາດຄະເນລະດັບ “ປານກາງ”, 
ທຸກແຂວງຍັງຈະສ ບຕ ໍ່ມີການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນອະນາຄົດໃກ້ນີື້ໆ ແຕ່ບາງແຂວງຈະຂະຫຍາຍຕົວຫ າຍກ
ວ່າແຂວງອ ື່ນ. ການເຕີບໂຕນີື້ສ າລັບບາງແຂວງແມ່ນມີຜົນມາຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນໃນເມ ື່ອກ່ອນ; 
ໝາຍວ່າຈ ານວນການເກີດສ ບຕ ໍ່ຄົງທີື່ຫ  ອາດເພີື່ມຂຶື້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າການເກີດໂດຍສະເລ່ຍຕ ໍ່ແມ່ຍິງຜ ້ໜຶື່ງຈະຫ ຸດ
ລົງກ ໍ່ຕາມ. ນີື້ເກີດຂຶື້ນຍ້ອນວ່າມີແມ່ຍິງໃນກຸ່ມອາຍຸຈະເລີນພັນຫ າຍໃນປະຊາກອນທັງໝົດ. ການຄາດຄະເນລະ
ດັບປານກາງ ຊີື້ໃຫ້ເຫັນການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງຈ ານວນແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ ຕັື້ງແຕ່ນີື້ຮອດປີ 2050 ແລະ ຫ ັງຈາກ
ນັື້ນຢ ູ່ໃນທຸກແຂວງ. ໃນລະດັບປະເທດຈ ານວນແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນຈະເພີື່ມຂຶື້ນຕ ື່ມ 760,000 ຄົນລະຫວ່າງ
ປີ 2015 ຫາ 2050, ແມ້ແຕ່ຢ ູ່ໃນກ ລະນີຕ ໍ່າ ກ ໍ່ເຊັົ່ນດຽວກັນ. ການເພີື່ມຂຶື້ນທີື່ຄາດໄວ້ນີື້ຈະເພີື່ມຄວາມຕ້ອງການ
ຕ ໍ່ກັບການສະໜອງການບ ລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ.  

3.8.3 ສຸຂະພາບຈະເລນີພັນ 
ຢ ູ່ໃນແຂວງ ແລະ ເມ ອງທີື່ການຈະເລີນພັນໂດຍລວມສ ງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍ, ອັດຕາການເກີດໃນຊາວໜຸ່ມ

ທີື່ສ ງແມ່ນປັດໄຈທີື່ສ າຄັນ. ໃນລະດັບປະເທດ, ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການເກີດໃນຊາວໜຸ່ມສ ງທີື່ສຸດໃນພາກພ ື້ນ
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN ) ພ້ອມທັງມີອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດໃນແມ່ອາຍ ຸ15-19 ປີ ທີື່ສ ງ. ແຕ່
ວ່າອັດຕາດັົ່ງກ່າວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສ ງກວ່າຫ າຍໃນແຂວງ ແລະ ເມ ອງທີື່ມີການພັດທະນາໜ້ອຍ. ການຫ ຸດການ
ເກີດໃນຊາວໜຸ່ມ ທຽບໃສ່ກັບອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດທັງໝົດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີນະໂຍບາຍເພ ື່ອໃຫ້ເດັກຍິງສ ບ
ຕ ໍ່ໄດເ້ຂົື້າໂຮງຮຽນ,  ຫ ຸດຜອ່ນການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຍຸັງນ້ອຍ ແລະ ສະໜອງການບ ລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ
ທີື່ເໝາະສົມສ າລັບຊາວໜຸ່ມ. 

 

ເຖິງແມ່ນວ່າສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ 
ແລະ ການຈະເລີນພັນຈະບ ໍ່ມີຄວາມສ າຄັນປານໃດໃນທາງສະຖິຕິ, ແຕ່ມີຄວາມສ າຄັນທີື່ຕ້ອງໄດຫ້ ຸດຜ່ອນ ອັດຕາ
ການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ ເພ ື່ອຊ່ວຍແມ່ຍິງ ແລະ ຄ ່ຜົວເມຍ ບັນລຸເປ ົ້າ        
ໝາຍຂະໜາດຂອງຄອບຄົວທີື່ຕ້ອງການ. ອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ
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ຕາສະເລ່ຍ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍຈຶື່ງມີຄວາມຈ າເປນັເພ ື່ອແກ້ໄຂການຫ ຸດລົງຂອງການເກີດ ແລະ ການຕາຍ ພ້ອມ
ກັນໂດຍຜ່ານມາດຕະການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກທີື່ເນັື້ນໃສ່ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ
ທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າໜ້ອຍທີື່ສຸດ.  

 
3.8.2 ການເຕບີໂຕຂອງການປະຊາກອນ 

ການເຕີບໂຕຂອງການປະຊາກອນໃນລະດັບປະເທດແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຈະຫ ຸດລົງ ຈາກ 1.5% ຕ ໍ່ປີໃນປະຈຸບັນ
ເປັນ 1.1% ໃນໄລຍະ 20 ປີ. ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍສຸດທິຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕດັົ່ງກ່າວຫ ຸດ
ລົງຕ ື່ມ. ດັົ່ງນັື້ນອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນລະດັບປະເທດຈຶື່ງບ ໍ່ແມ່ນບັນຫາປະຊາກອນທີື່ສ າຄັນໃນ
ປະຈຸບັນ. ເນ ື່ອງຈາກວ່າການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຈະເກີດຂຶື້ນໃນ 2 ທົດສະວັດຕ ໍ່ໜ້າ ເຊິື່ງການ  ເພີື່ມຂຶື້ນຕ ໍ່ປີ
ໂດຍສະເລ່ຍຈະແມ່ນ 120,000 ຄົນຈົນຮອດປີ 2030. ການເຕີບໂຕນີື້ຈະຕ້ອງໄດຖ້ ກຮອງຮັບໂດຍເສດຖະກິດ 
ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການສະໜອງໂຄງລ່າງລວມທັງທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ວຽກເຮັດງານທ າ. ອາດເປັນໄປໄດ້
ວ່າການເຕີບໂຕນີື້ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຈະເກີດຂຶື້ນຢ ູ່ເຂດຕົວເມ ອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຈ ານວນໜຶື່ງຈະປະສົບກັບ
ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນທີື່ຊ້າລົງ ຫ   ການເຕີບໂຕທາງດ້ານລົບ. ອີງໃສ່ການຄາດຄະເນລະດັບ “ປານກາງ”, 
ທຸກແຂວງຍັງຈະສ ບຕ ໍ່ມີການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນອະນາຄົດໃກ້ນີື້ໆ ແຕ່ບາງແຂວງຈະຂະຫຍາຍຕົວຫ າຍກ
ວ່າແຂວງອ ື່ນ. ການເຕີບໂຕນີື້ສ າລັບບາງແຂວງແມ່ນມີຜົນມາຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນໃນເມ ື່ອກ່ອນ; 
ໝາຍວ່າຈ ານວນການເກີດສ ບຕ ໍ່ຄົງທີື່ຫ  ອາດເພີື່ມຂຶື້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າການເກີດໂດຍສະເລ່ຍຕ ໍ່ແມ່ຍິງຜ ້ໜຶື່ງຈະຫ ຸດ
ລົງກ ໍ່ຕາມ. ນີື້ເກີດຂຶື້ນຍ້ອນວ່າມີແມ່ຍິງໃນກຸ່ມອາຍຸຈະເລີນພັນຫ າຍໃນປະຊາກອນທັງໝົດ. ການຄາດຄະເນລະ
ດັບປານກາງ ຊີື້ໃຫ້ເຫັນການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງຈ ານວນແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ ຕັື້ງແຕ່ນີື້ຮອດປີ 2050 ແລະ ຫ ັງຈາກ
ນັື້ນຢ ູ່ໃນທຸກແຂວງ. ໃນລະດັບປະເທດຈ ານວນແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນຈະເພີື່ມຂຶື້ນຕ ື່ມ 760,000 ຄົນລະຫວ່າງ
ປີ 2015 ຫາ 2050, ແມ້ແຕ່ຢ ູ່ໃນກ ລະນີຕ ໍ່າ ກ ໍ່ເຊັົ່ນດຽວກັນ. ການເພີື່ມຂຶື້ນທີື່ຄາດໄວ້ນີື້ຈະເພີື່ມຄວາມຕ້ອງການ
ຕ ໍ່ກັບການສະໜອງການບ ລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ.  

3.8.3 ສຸຂະພາບຈະເລນີພັນ 
ຢ ູ່ໃນແຂວງ ແລະ ເມ ອງທີື່ການຈະເລີນພັນໂດຍລວມສ ງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍ, ອັດຕາການເກີດໃນຊາວໜຸ່ມ

ທີື່ສ ງແມ່ນປັດໄຈທີື່ສ າຄັນ. ໃນລະດັບປະເທດ, ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການເກີດໃນຊາວໜຸ່ມສ ງທີື່ສຸດໃນພາກພ ື້ນ
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN ) ພ້ອມທັງມີອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດໃນແມ່ອາຍ ຸ15-19 ປີ ທີື່ສ ງ. ແຕ່
ວ່າອັດຕາດັົ່ງກ່າວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສ ງກວ່າຫ າຍໃນແຂວງ ແລະ ເມ ອງທີື່ມີການພັດທະນາໜ້ອຍ. ການຫ ຸດການ
ເກີດໃນຊາວໜຸ່ມ ທຽບໃສ່ກັບອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດທັງໝົດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີນະໂຍບາຍເພ ື່ອໃຫ້ເດັກຍິງສ ບ
ຕ ໍ່ໄດເ້ຂົື້າໂຮງຮຽນ,  ຫ ຸດຜອ່ນການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຍຸັງນ້ອຍ ແລະ ສະໜອງການບ ລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ
ທີື່ເໝາະສົມສ າລັບຊາວໜຸ່ມ. 

 

ເຖິງແມ່ນວ່າສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ 
ແລະ ການຈະເລີນພັນຈະບ ໍ່ມີຄວາມສ າຄັນປານໃດໃນທາງສະຖິຕິ, ແຕ່ມີຄວາມສ າຄັນທີື່ຕ້ອງໄດຫ້ ຸດຜ່ອນ ອັດຕາ
ການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ ເພ ື່ອຊ່ວຍແມ່ຍິງ ແລະ ຄ ່ຜົວເມຍ ບັນລຸເປ ົ້າ        
ໝາຍຂະໜາດຂອງຄອບຄົວທີື່ຕ້ອງການ. ອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ

ທີື່ສ ງທີື່ສຸດ ແມ່ນຢ ູ່ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງອາຍຸ 15-19 ປີ ແລະ 40-44 ປີ. ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າຜ ້ທີື່ເລີື່ມການມີລ ກ ແລະ ຜ ້
ທີື່ຊອກຫາວິທີທາງເພ ື່ອຢຸດການມີລ ກ ມີອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ
ສ ງທີື່ສຸດ. ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຕ້ອງໄດແ້ກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີື່ແຕກຕ່າງຂອງສອງກຸ່ມນີື້.  

 

3.8.4 ໂຄງປະກອບອາຍຂຸອງປະຊາກອນ 
ໃນຂະນະທີື່ ສປປ ລາວ ສ ບຕ ໍ່ການຂ້າມຜ່ານທາງປະຊາກອນ, ໂຄງປະກອບອາຍຸໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງໄປໃນ

ທິດທາງທີື່ເປັນປະໂຫຍດສ າລັບປະເທດ. ສອງທົດສະວັດຕ ໍ່ໜ້າຈະສະໜອງ “ປູ່ອງຢ້ຽມຂອງໂອກາດ” ສ າລັບການ
ພັດທະນາເພ ື່ອບັນລຸຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນ ທີື່ເກີດຈາກການຫ ຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງ
ເນ ື່ອງຈາກກ າລັງແຮງງານເຕີບໂຕຫ າຍກວ່າປະຊາກອນເອ ື່ອຍອີງທີື່ເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ. ແຕ່ວ່າເພ ື່ອ
ບັນລຸຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນດັົ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກ າລັງແຮງງານໃໝ່ ທີື່ມີການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ຮັບ 
ການເຝິກອົບຮົມ ເພ ື່ອສາມາດປະກອບອາຊີບຢູ່າງມີປະສິດຕິພາບເພີື່ມຂຶື້ນ. ຄວາມທ້າທາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນເພ ື່ອ
ຮັບປະກັນວ່າ ອັດຕາການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າສອດຄ່ອງກັບການເພີື່ມຂອງຈ ານວນແຮງງານຊາວໜຸ່ມ. ໃນກ 
ລະນີທີື່ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ພຽງພ , ອັດຕາເຄ ື່ອນຍ້າຍອອກປະເທດຈະເພີື່ມຂຶື້ນ ຫ   ຈະມີການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງຈ າ
ນວນປະຊາກອນຫວ່າງງານທີື່ມີການສຶກສາ.  

 
 

3.8.5 ການແຈກຢາຍປະຊາກອນ ແລະ ການກາຍເປນັຕວົເມ ອງ 
ທ່າອ່ຽງໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີພຽງແຕ ່ 3 ແຂວງເທົົ່ານັື້ນທີື່ຈະເພີື່ມສັດສ່ວນຂອງປະຊາ

ກອນທັງໝົດໃນ 2 ທົດສະວັດຕ ໍ່ໜ້າ, ລວມທັງ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ສ່ວນແຂວງອ ື່ນໆຈະສ ບຕ ໍ່ຮັກສາສັດ
ສ່ວນໃນປະຈຸບັນຫ  ສ ນເສຍສັດສ່ວນປະຊາກອນ. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນຈະມີການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນຫ າຍ
ທີື່ສຸດ ແຕ່ວ່າສັດສ່ວນຕ ໍ່ກັບປະຊາກອນທັງໝົດຈະບ ໍ່ມີການປູ່ຽນແປງຫ າຍອີງໃສ່ການຄາດຄະເນ. ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນຍັງຈະສ ບຕ ໍ່ເປັນສ ນກາງຂອງເຂດຕົວເມ ອງຫ ັກໃນອະນາຄົດຕ ໍ່ໜ້າ. ມີຄວາມສ າຄັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນ
ການປະເມີນຜົນຕ ື່ມກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃນສອງສາມປີໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ບັນຫາສ າລັບນັກ
ວາງແຜນແມ່ນການກາຍເປັນຕົວເມ ອງນີື້ຈະເກີດຂຶື້ນໃນຈັງຫວະຄ ກັນບ ໍ່ສ າລັບທຸກແຂວງ, ດັົ່ງນັື້ນການຮັກສາລະ
ດັບການກາຍເປັນຕົວເມ ອງຂອງແຕ່ລະແຂວງຄວນຕ້ອງໄດສົ້ົ່ງເສີມ ແລະ/ຫ  ເອ ື້ອອ ານວຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ຕົວເມ ອງຢ ູ່ບາງແຂວງ. ຈັງຫວະຂອງການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃນປະຈຸບັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຊ້າ ແລະ ນີື້ອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ການຂ້າມຜ່ານຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໄປເປັນປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບປານ
ກາງມີຄວາມຫ ້າຊ້າ. 

   

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາປັບປຸງປ ີ 2019-2030 ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທາງ
ດ້ານນະໂຍບາຍດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

 ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງ ຕົວຊີື້ວັດອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການຈະເລີນພັນ ໃນບັນດາແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງ. 

 ການແຕ່ງງານໄວ ແລະ ການເກີດລ ກກ່ອນໄວອັນຄວນ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ທຸກ
ຍາກ. 
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ຕາສະເລ່ຍ. ດັົ່ງນັື້ນ, ນະໂຍບາຍຈຶື່ງມີຄວາມຈ າເປນັເພ ື່ອແກ້ໄຂການຫ ຸດລົງຂອງການເກີດ ແລະ ການຕາຍ ພ້ອມ
ກັນໂດຍຜ່ານມາດຕະການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກທີື່ເນັື້ນໃສ່ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ
ທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າໜ້ອຍທີື່ສຸດ.  

 
3.8.2 ການເຕບີໂຕຂອງການປະຊາກອນ 

ການເຕີບໂຕຂອງການປະຊາກອນໃນລະດັບປະເທດແມ່ນມີທ່າອ່ຽງຈະຫ ຸດລົງ ຈາກ 1.5% ຕ ໍ່ປີໃນປະຈຸບັນ
ເປັນ 1.1% ໃນໄລຍະ 20 ປີ. ການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍສຸດທິຈະເຮັດໃຫ້ອັດຕາການເຕີບໂຕດັົ່ງກ່າວຫ ຸດ
ລົງຕ ື່ມ. ດັົ່ງນັື້ນອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນລະດັບປະເທດຈຶື່ງບ ໍ່ແມ່ນບັນຫາປະຊາກອນທີື່ສ າຄັນໃນ
ປະຈຸບັນ. ເນ ື່ອງຈາກວ່າການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນຈະເກີດຂຶື້ນໃນ 2 ທົດສະວັດຕ ໍ່ໜ້າ ເຊິື່ງການ  ເພີື່ມຂຶື້ນຕ ໍ່ປີ
ໂດຍສະເລ່ຍຈະແມ່ນ 120,000 ຄົນຈົນຮອດປີ 2030. ການເຕີບໂຕນີື້ຈະຕ້ອງໄດ້ຖ ກຮອງຮັບໂດຍເສດຖະກິດ 
ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍຜ່ານການສະໜອງໂຄງລ່າງລວມທັງທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ວຽກເຮັດງານທ າ. ອາດເປັນໄປໄດ້
ວ່າການເຕີບໂຕນີື້ສ່ວນຫ າຍແມ່ນຈະເກີດຂຶື້ນຢ ູ່ເຂດຕົວເມ ອງ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດຈ ານວນໜຶື່ງຈະປະສົບກັບ
ການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນທີື່ຊ້າລົງ ຫ   ການເຕີບໂຕທາງດ້ານລົບ. ອີງໃສ່ການຄາດຄະເນລະດັບ “ປານກາງ”, 
ທຸກແຂວງຍັງຈະສ ບຕ ໍ່ມີການເຕີບໂຕຂອງປະຊາກອນໃນອະນາຄົດໃກ້ນີື້ໆ ແຕ່ບາງແຂວງຈະຂະຫຍາຍຕົວຫ າຍກ
ວ່າແຂວງອ ື່ນ. ການເຕີບໂຕນີື້ສ າລັບບາງແຂວງແມ່ນມີຜົນມາຈາກການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນໃນເມ ື່ອກ່ອນ; 
ໝາຍວ່າຈ ານວນການເກີດສ ບຕ ໍ່ຄົງທີື່ຫ  ອາດເພີື່ມຂຶື້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າການເກີດໂດຍສະເລ່ຍຕ ໍ່ແມ່ຍິງຜ ້ໜຶື່ງຈະຫ ຸດ
ລົງກ ໍ່ຕາມ. ນີື້ເກີດຂຶື້ນຍ້ອນວ່າມີແມ່ຍິງໃນກຸ່ມອາຍຸຈະເລີນພັນຫ າຍໃນປະຊາກອນທັງໝົດ. ການຄາດຄະເນລະ
ດັບປານກາງ ຊີື້ໃຫ້ເຫັນການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງຈ ານວນແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ປີ ຕັື້ງແຕ່ນີື້ຮອດປີ 2050 ແລະ ຫ ັງຈາກ
ນັື້ນຢ ູ່ໃນທຸກແຂວງ. ໃນລະດັບປະເທດຈ ານວນແມ່ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນຈະເພີື່ມຂຶື້ນຕ ື່ມ 760,000 ຄົນລະຫວ່າງ
ປີ 2015 ຫາ 2050, ແມ້ແຕ່ຢ ູ່ໃນກ ລະນີຕ ໍ່າ ກ ໍ່ເຊັົ່ນດຽວກັນ. ການເພີື່ມຂຶື້ນທີື່ຄາດໄວ້ນີື້ຈະເພີື່ມຄວາມຕ້ອງການ
ຕ ໍ່ກັບການສະໜອງການບ ລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ.  

3.8.3 ສຸຂະພາບຈະເລນີພັນ 
ຢ ູ່ໃນແຂວງ ແລະ ເມ ອງທີື່ການຈະເລີນພັນໂດຍລວມສ ງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍ, ອັດຕາການເກີດໃນຊາວໜຸ່ມ

ທີື່ສ ງແມ່ນປັດໄຈທີື່ສ າຄັນ. ໃນລະດັບປະເທດ, ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການເກີດໃນຊາວໜຸ່ມສ ງທີື່ສຸດໃນພາກພ ື້ນ
ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ASEAN ) ພ້ອມທັງມີອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດໃນແມ່ອາຍ ຸ15-19 ປີ ທີື່ສ ງ. ແຕ່
ວ່າອັດຕາດັົ່ງກ່າວແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສ ງກວ່າຫ າຍໃນແຂວງ ແລະ ເມ ອງທີື່ມີການພັດທະນາໜ້ອຍ. ການຫ ຸດການ
ເກີດໃນຊາວໜຸ່ມ ທຽບໃສ່ກັບອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດທັງໝົດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີນະໂຍບາຍເພ ື່ອໃຫ້ເດັກຍິງສ ບ
ຕ ໍ່ໄດເ້ຂົື້າໂຮງຮຽນ,  ຫ ຸດຜອ່ນການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຍຸັງນ້ອຍ ແລະ ສະໜອງການບ ລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ
ທີື່ເໝາະສົມສ າລັບຊາວໜຸ່ມ. 

 

ເຖິງແມ່ນວ່າສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ 
ແລະ ການຈະເລີນພັນຈະບ ໍ່ມີຄວາມສ າຄັນປານໃດໃນທາງສະຖິຕິ, ແຕ່ມີຄວາມສ າຄັນທີື່ຕ້ອງໄດຫ້ ຸດຜ່ອນ ອັດຕາ
ການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ ເພ ື່ອຊ່ວຍແມ່ຍິງ ແລະ ຄ ່ຜົວເມຍ ບັນລຸເປ ົ້າ        
ໝາຍຂະໜາດຂອງຄອບຄົວທີື່ຕ້ອງການ. ອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ

ທີື່ສ ງທີື່ສຸດ ແມ່ນຢ ູ່ໃນກຸ່ມແມ່ຍິງອາຍຸ 15-19 ປີ ແລະ 40-44 ປີ. ນີື້ໝາຍຄວາມວ່າຜ ້ທີື່ເລີື່ມການມີລ ກ ແລະ ຜ ້
ທີື່ຊອກຫາວິທີທາງເພ ື່ອຢຸດການມີລ ກ ມີອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ
ສ ງທີື່ສຸດ. ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຕ້ອງໄດແ້ກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີື່ແຕກຕ່າງຂອງສອງກຸ່ມນີື້.  

 

3.8.4 ໂຄງປະກອບອາຍຂຸອງປະຊາກອນ 
ໃນຂະນະທີື່ ສປປ ລາວ ສ ບຕ ໍ່ການຂ້າມຜ່ານທາງປະຊາກອນ, ໂຄງປະກອບອາຍຸໄດ້ມີການປູ່ຽນແປງໄປໃນ

ທິດທາງທີື່ເປັນປະໂຫຍດສ າລັບປະເທດ. ສອງທົດສະວັດຕ ໍ່ໜ້າຈະສະໜອງ “ປູ່ອງຢ້ຽມຂອງໂອກາດ” ສ າລັບການ
ພັດທະນາເພ ື່ອບັນລຸຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນ ທີື່ເກີດຈາກການຫ ຸດລົງຂອງອັດຕາສ່ວນການເອ ື່ອຍອີງ
ເນ ື່ອງຈາກກ າລັງແຮງງານເຕີບໂຕຫ າຍກວ່າປະຊາກອນເອ ື່ອຍອີງທີື່ເປັນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ. ແຕ່ວ່າເພ ື່ອ
ບັນລຸຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນດັົ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກ າລັງແຮງງານໃໝ່ ທີື່ມີການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ຮັບ 
ການເຝິກອົບຮົມ ເພ ື່ອສາມາດປະກອບອາຊີບຢູ່າງມີປະສິດຕິພາບເພີື່ມຂຶື້ນ. ຄວາມທ້າທາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນເພ ື່ອ
ຮັບປະກັນວ່າ ອັດຕາການສ້າງວຽກເຮັດງານທ າສອດຄ່ອງກັບການເພີື່ມຂອງຈ ານວນແຮງງານຊາວໜຸ່ມ. ໃນກ 
ລະນີທີື່ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ພຽງພ , ອັດຕາເຄ ື່ອນຍ້າຍອອກປະເທດຈະເພີື່ມຂຶື້ນ ຫ   ຈະມີການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງຈ າ
ນວນປະຊາກອນຫວ່າງງານທີື່ມີການສຶກສາ.  

 
 

3.8.5 ການແຈກຢາຍປະຊາກອນ ແລະ ການກາຍເປນັຕວົເມ ອງ 
ທ່າອ່ຽງໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີພຽງແຕ ່ 3 ແຂວງເທົົ່ານັື້ນທີື່ຈະເພີື່ມສັດສ່ວນຂອງປະຊາ

ກອນທັງໝົດໃນ 2 ທົດສະວັດຕ ໍ່ໜ້າ, ລວມທັງ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. ສ່ວນແຂວງອ ື່ນໆຈະສ ບຕ ໍ່ຮັກສາສັດ
ສ່ວນໃນປະຈຸບັນຫ  ສ ນເສຍສັດສ່ວນປະຊາກອນ. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນຈະມີການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງປະຊາກອນຫ າຍ
ທີື່ສຸດ ແຕ່ວ່າສັດສ່ວນຕ ໍ່ກັບປະຊາກອນທັງໝົດຈະບ ໍ່ມີການປູ່ຽນແປງຫ າຍອີງໃສ່ການຄາດຄະເນ. ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນຍັງຈະສ ບຕ ໍ່ເປັນສ ນກາງຂອງເຂດຕົວເມ ອງຫ ັກໃນອະນາຄົດຕ ໍ່ໜ້າ. ມີຄວາມສ າຄັນທີື່ຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນ
ການປະເມີນຜົນຕ ື່ມກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃນສອງສາມປີໃນຕ ໍ່ໜ້າ. ບັນຫາສ າລັບນັກ
ວາງແຜນແມ່ນການກາຍເປັນຕົວເມ ອງນີື້ຈະເກີດຂຶື້ນໃນຈັງຫວະຄ ກັນບ ໍ່ສ າລັບທຸກແຂວງ, ດັົ່ງນັື້ນການຮັກສາລະ
ດັບການກາຍເປັນຕົວເມ ອງຂອງແຕ່ລະແຂວງຄວນຕ້ອງໄດ້ສົົ່ງເສີມ ແລະ/ຫ  ເອ ື້ອອ ານວຍການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ
ຕົວເມ ອງຢ ູ່ບາງແຂວງ. ຈັງຫວະຂອງການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃນປະຈຸບັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຊ້າ ແລະ ນີື້ອາດຈະເຮັດ
ໃຫ້ການຂ້າມຜ່ານຂອງ ສປປ ລາວ ຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໄປເປັນປະເທດທີື່ມີລາຍຮັບປານ
ກາງມີຄວາມຫ ້າຊ້າ. 

   

ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາປັບປຸງປ ີ 2019-2030 ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທາງ
ດ້ານນະໂຍບາຍດັົ່ງຕ ໍ່ໄປນີື້: 

 ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງ ຕົວຊີື້ວັດອັດຕາການຕາຍ ແລະ ການຈະເລີນພັນ ໃນບັນດາແຂວງ ແລະ 
ເມ ອງ. 

 ການແຕ່ງງານໄວ ແລະ ການເກີດລ ກກ່ອນໄວອັນຄວນ, ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ທຸກ
ຍາກ. 
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 ການບັນລຸການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກປະຊາກອນ ຈາກການມີກ າລັງແຮງງານທີື່ເພີື່ມຂຶື້ນ ແລະ ປະຊາ 
ກອນໜຸ່ມເພີື່ມຂຶື້ນ.  

 ໃຫ້ການປ ກປ້ອງທາງສັງຄົມຕ ໍ່ຈ ານວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງເພີື່ມຂຶື້ນ. 
 ການແກ້ໄຂບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ໃນແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາ. 

 ປັບປຸງການສະໜອງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນ. 
 ເຊ ື່ອມໂຍງແນວໂນ້ມ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນ ເຂົື້າໃນແຜນລະດັບຊາດ, ທອ້ງຖິື່ນ ແລະ 
ແຜນຂອງຂະແໜງການ. 

 ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນທຸກຂົງເຂດທີື່ຕິດພັນກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິ.  
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 ການບັນລຸການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກປະຊາກອນ ຈາກການມີກ າລັງແຮງງານທີື່ເພີື່ມຂຶື້ນ ແລະ ປະຊາ 
ກອນໜຸ່ມເພີື່ມຂຶື້ນ.  

 ໃຫ້ການປ ກປ້ອງທາງສັງຄົມຕ ໍ່ຈ ານວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງເພີື່ມຂຶື້ນ. 
 ການແກ້ໄຂບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ໃນແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາ. 

 ປັບປຸງການສະໜອງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນ. 
 ເຊ ື່ອມໂຍງແນວໂນ້ມ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນ ເຂົື້າໃນແຜນລະດັບຊາດ, ທອ້ງຖິື່ນ ແລະ 
ແຜນຂອງຂະແໜງການ. 

 ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນທຸກຂົງເຂດທີື່ຕິດພັນກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິ.  

ພາກທ ີII: ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປ ີ2019-2030 

1. ວິໄສທັດ ແລະ ຫ ັກການພ ື້ນຖານຂອງນະໂຍບາຍ 
1.1  ວໄິສທັດ 

 ຮອດປ ີ 2030, ປະຊາກອນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຢູ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເປັນທ າຫ າຍຂຶື້ນ. 

 

1.2 ຫ ກັການພ ື້ນຖານ 
ນະໂຍບາຍນີື້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຫ ັກການພ ື້ນຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ. ຫ ັກການພ ື້ນຖານຫ ັກໃນລະດັບ

ຊາດໄດ້ຄັດມາຈາກລັດຖະທ າມະນ ນຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບປັບປຸງ (2003) 
ລວມມີດັົ່ງນີື້:  

 ພົນລະເມ ອງລາວທຸກຄົນມີຄວາມສະເໝີພາບຕ ໍ່ກົດໝາຍບ ໍ່ວ່າຈະເປັນຍິງ ຫ   ຊາຍ, ສະຖານະພາບທາງ
ສັງຄົມ, ການສຶກສາ, ຄວາມເຊ ື່ອ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ; 

 ພົນລະເມ ອງລາວທັງຍິງ ຫ   ຊາຍມີສິດເສລີພາບທາງດ້ານການເມ ອງ,  ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທ າ ແລະ 
ສັງຄົມ ແລະ ໃນຄອບຄົວ; 

 ພົນລະເມ ອງລາວມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຍົກລະດັບຕົນເອງ; 
 ຜ ້ເຮັດວຽກມີສິດທີື່ຈະພັກຜ່ອນ, ຮັບການປິິ່ນປ ວໃນເວລາເຈັບປູ່ວຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການປິິ່ນປ ວ ແລະ 

ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອໃນກ ລະນີທີື່ບ ໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຫ  ພິການ, ໃນເວລາເຖົື້າແກ່ ແລະ ໃນກ ລະນີ 
ອ ື່ນໆຕາມກົດໝາຍກ ານົດໄວ້; 

 ພົນລະເມ ອງລາວມີສິດເສລີພາບໃນການຕັື້ງຖິື່ນຖານ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍຕາມກົດຫມາຍ; 
 ລັດປ ກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງພົນລະເມ ອງລາວທີື່ຕັື້ງຖິື່ນຖານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ; 
 ທຸກຊົນເຜົົ່າມີສິດປ ກປ້ອງ, ປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ສົົ່ງເສີມອະນຸລັກວັດທະນະທ າອັນດີງາມຂອງຊົນເຜົົ່າ

ຂອງຕົນເອງ ແລະ ປະເທດຊາດ; 
 ລັດປະຕິບັດທຸກມາດຕະການເພ ື່ອພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະດັບເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງທຸກໆຊົນເຜົົ່າ; 
 ອົງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ພົນລະເມ ອງທຸກຄົນຕ້ອງປ ກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າ

ມະຊາດ: ໜ້າດິນ, ຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້, ສັດ, ແຫ ່ງນໍ້ າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ; 
 ລັດສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາເສດຖະກິດພ້ອມກັບການພັດທະນາວັດທະນະທ າ ແລະ ສັງຄົມໂດຍ

ໃຫ້ບ ລິມະສິດແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; 
 ສະໜັບສະໜ ນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດໄປພ້ອມໆກັບການ

ພັດທະນາວັດທະນະທ າ ແລະ ສັງຄົມໂດຍໃຫ້ບ ລິມະສິດແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; 
 ລັດສະໜັບສະໜ ນການສົົ່ງເສີມຄວາມຮ ້ ແລະ ການຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ 

ການນ າໃຊ້;  
 ລັດ ແລະ ສັງຄົມເຂົື້າຮ່ວມການກ ໍ່ສ້າງລະບົບປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ໃຫ້ການດ ແລສຸຂະພາບແກ່ທຸກຄົນ 

ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຄົນໄດ້ເຂົື້າເຖິງການດ  ແລະ ສຸຂະພາບໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 
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 ການບັນລຸການໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກປະຊາກອນ ຈາກການມີກ າລັງແຮງງານທີື່ເພີື່ມຂຶື້ນ ແລະ ປະຊາ 
ກອນໜຸ່ມເພີື່ມຂຶື້ນ.  

 ໃຫ້ການປ ກປ້ອງທາງສັງຄົມຕ ໍ່ຈ ານວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງເພີື່ມຂຶື້ນ. 
 ການແກ້ໄຂບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ໃນແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາ. 

 ປັບປຸງການສະໜອງ ແລະ ຄຸນນະພາບຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນ. 
 ເຊ ື່ອມໂຍງແນວໂນ້ມ ແລະ ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນ ເຂົື້າໃນແຜນລະດັບຊາດ, ທອ້ງຖິື່ນ ແລະ 
ແຜນຂອງຂະແໜງການ. 

 ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິງໃນທຸກຂົງເຂດທີື່ຕິດພັນກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິດທິ.  

ພາກທ ີII: ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປ ີ2019-2030 

1. ວິໄສທັດ ແລະ ຫ ັກການພ ື້ນຖານຂອງນະໂຍບາຍ 
1.1  ວໄິສທັດ 

 ຮອດປ ີ 2030, ປະຊາກອນ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 
ຢູ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ເປັນທ າຫ າຍຂຶື້ນ. 

 

1.2 ຫ ກັການພ ື້ນຖານ 
ນະໂຍບາຍນີື້ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຫ ັກການພ ື້ນຖານແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກົນ. ຫ ັກການພ ື້ນຖານຫ ັກໃນລະດັບ

ຊາດໄດ້ຄັດມາຈາກລັດຖະທ າມະນ ນຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສະບັບປັບປຸງ (2003) 
ລວມມີດັົ່ງນີື້:  

 ພົນລະເມ ອງລາວທຸກຄົນມີຄວາມສະເໝີພາບຕ ໍ່ກົດໝາຍບ ໍ່ວ່າຈະເປັນຍິງ ຫ   ຊາຍ, ສະຖານະພາບທາງ
ສັງຄົມ, ການສຶກສາ, ຄວາມເຊ ື່ອ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ; 

 ພົນລະເມ ອງລາວທັງຍິງ ຫ   ຊາຍມີສິດເສລີພາບທາງດ້ານການເມ ອງ,  ເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທ າ ແລະ 
ສັງຄົມ ແລະ ໃນຄອບຄົວ; 

 ພົນລະເມ ອງລາວມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຍົກລະດັບຕົນເອງ; 
 ຜ ້ເຮັດວຽກມີສິດທີື່ຈະພັກຜ່ອນ, ຮັບການປິິ່ນປ ວໃນເວລາເຈັບປູ່ວຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການປິິ່ນປ ວ ແລະ 

ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອໃນກ ລະນີທີື່ບ ໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຫ  ພິການ, ໃນເວລາເຖົື້າແກ່ ແລະ ໃນກ ລະນີ 
ອ ື່ນໆຕາມກົດໝາຍກ ານົດໄວ້; 

 ພົນລະເມ ອງລາວມີສິດເສລີພາບໃນການຕັື້ງຖິື່ນຖານ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍຕາມກົດຫມາຍ; 
 ລັດປ ກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທ າຂອງພົນລະເມ ອງລາວທີື່ຕັື້ງຖິື່ນຖານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ; 
 ທຸກຊົນເຜົົ່າມີສິດປ ກປ້ອງ, ປ ກປັກຮັກສາ ແລະ ສົົ່ງເສີມອະນຸລັກວັດທະນະທ າອັນດີງາມຂອງຊົນເຜົົ່າ

ຂອງຕົນເອງ ແລະ ປະເທດຊາດ; 
 ລັດປະຕິບັດທຸກມາດຕະການເພ ື່ອພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງລະດັບເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງທຸກໆຊົນເຜົົ່າ; 
 ອົງການຈັດຕັື້ງ ແລະ ພົນລະເມ ອງທຸກຄົນຕ້ອງປ ກປັກຮັກສາສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ າ

ມະຊາດ: ໜ້າດິນ, ຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້, ສັດ, ແຫ ່ງນໍ້ າ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ; 
 ລັດສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາເສດຖະກິດພ້ອມກັບການພັດທະນາວັດທະນະທ າ ແລະ ສັງຄົມໂດຍ

ໃຫ້ບ ລິມະສິດແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; 
 ສະໜັບສະໜ ນການສົົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດໄປພ້ອມໆກັບການ

ພັດທະນາວັດທະນະທ າ ແລະ ສັງຄົມໂດຍໃຫ້ບ ລິມະສິດແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ; 
 ລັດສະໜັບສະໜ ນການສົົ່ງເສີມຄວາມຮ ້ ແລະ ການຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ 

ການນ າໃຊ້;  
 ລັດ ແລະ ສັງຄົມເຂົື້າຮ່ວມການກ ໍ່ສ້າງລະບົບປ້ອງກັນພະຍາດ ແລະ ໃຫ້ການດ ແລສຸຂະພາບແກ່ທຸກຄົນ 

ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຄົນໄດ້ເຂົື້າເຖິງການດ  ແລະ ສຸຂະພາບໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ 
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ນ້ອຍ, ຜ ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜ ້ຢ ູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ, ເພ ື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບທີື່ດີຂອງປະຊາຊົນໝົດ
ທຸກຄົນ; 

 ລັດ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມການພັດທະນາແຮງງານທີື່ມີທັກສະ, ປັບປຸງລະບຽບການແຮງງານ, ສົົ່ງ 
ເສີມທັກສະວິຊາຊີບ ແລະ ອາຊີບ . 

 

ແຜນດ າເນີນງານຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ICPD (POA) ລວມ ທັງ
ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ເພີື່ມຕ ື່ມ, ແມ່ນຫ ັກການພ ື້ນຖານໃນລະດັບສາກົນສ າລັບນະໂຍບາຍນີື້. ຫ ັກການພ ື້ນຖານ
ຂອງແຜນດ າເນີນງານລວມມີ: 

 
 ສິດໃນການພັດທະນາແມ່ນສິດຂອງໝົດທຸກຄົນ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດເພີກຖອນໄດ ້ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶື່ງ

ຂອງສິດທິມະນຸດຂັື້ນພ ື້ນຖານ ແລະ ມະນຸດແມ່ນໃຈກາງຂອງການພັດທະນາ.  
 ການສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເທົົ່າທຽມ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມ

ແຂງໃຫ້ກັບແມ່ຍິງ, ແລະ ການລົບລ້າງທຸກຮ ບແບບຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ການຮັບ
ປະກັນຄວາມອາດສາມາດຂອງແມ່ຍິງ ໃນການຄວບຄຸມການຈະເລີນພັນຂອງຕົນແມ່ນຫ ກັສ າຄນັ
ຂອງແຜນງານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍປະຊາກອນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການພັດທະນາວັດທະນະທ າ, 
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຫ ັກແມ່ນເພ ື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງທຸກຄົນ.  

 ຄ ່ຜົວເມຍ/ຄ ່ຮັກ ແລະ ບຸກຄນົມີສິດທພິ ື້ນຖານທີື່ຈະຕັດສິດໃຈຢູ່າງມີອິດສະລະພາບ ແລະ ຢູ່າງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຈ ານວນລ ກ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງການເກີດ ແລະ ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນ, ການສຶກ
ສາ ແລະ ວິທີການທີື່ຊ່ວຍພວກເຂົາໃນການຕັດສິນໃຈຕ ໍ່ບັນຫາດັົ່ງກ່າວ.  

 ຄອບຄົວແມ່ນຫົວໜ່ວຍພ ື້ນຖານຂອງສັງຄົມ ແລະ ດັົ່ງນັື້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ. ການແຕ່ງງານ
ແມ່ນຕ້ອງມາຈາກຄວາມຍິນຍອມຂອງທັງຄ ່ຜວົເມຍ, ແລະ ຜົວເມຍຕ້ອງມີຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ.  

 ທຸກຄົນມີສິດຕ ໍ່ກັບການສຶກສາ, ເຊິື່ງຕ້ອງນ າໄປສ ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢູ່າງເຕັມສ່ວນ 
ແລະ ກຽດສັກສີຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ, ເອົາໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະຕ ໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະເດັກ
ຍິງ. 

 ໃນການຄ ານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະຊາກອນຊົນເຜົົ່າ
ພ ື້ນເມ ອງ, ລັດຖະບານຕ້ອງໄດຮ້ັບຮ ້ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນເອກະລັກ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປະກອບສ່ວນຢູ່າງເຕັມທີື່ເຂົື້າໃນຊີວິດເສດຖະ
ກິດ, ການເມ ອງ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດ.  

 

2. ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ 
ເປ ົ້າໝາຍນະໂຍບາຍຂອງລຸ່ມນີື້ແມ່ນຖ ກຄັດເລ ອກມາແກ້ໄຂບັນຫາຫ ັກ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໃນພາກທີື່ I ຂອງນະ

ໂຍບາຍ. ໄດ້ມີຄ າອະທິບາຍໂດຍຫຍ ໍ້ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍເຫ ົົ່ານີື້  ລວມ 
ຢ ູ່ໃນນະໂຍບາຍສະບັບນີື້. ໃນເກ ອບທຸກກ ລະນີຈຸດປະສົງເຫ ົົ່ານີື້ຈະບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການ
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ນ້ອຍ, ຜ ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜ ້ຢ ູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ, ເພ ື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບທີື່ດີຂອງປະຊາຊົນໝົດ
ທຸກຄົນ; 

 ລັດ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມການພັດທະນາແຮງງານທີື່ມີທັກສະ, ປັບປຸງລະບຽບການແຮງງານ, ສົົ່ງ 
ເສີມທັກສະວິຊາຊີບ ແລະ ອາຊີບ . 

 

ແຜນດ າເນີນງານຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ICPD (POA) ລວມ ທັງ
ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ເພີື່ມຕ ື່ມ, ແມ່ນຫ ັກການພ ື້ນຖານໃນລະດັບສາກົນສ າລັບນະໂຍບາຍນີື້. ຫ ັກການພ ື້ນຖານ
ຂອງແຜນດ າເນີນງານລວມມີ: 

 
 ສິດໃນການພັດທະນາແມ່ນສິດຂອງໝົດທຸກຄົນ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດເພີກຖອນໄດ ້ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶື່ງ

ຂອງສິດທິມະນຸດຂັື້ນພ ື້ນຖານ ແລະ ມະນຸດແມ່ນໃຈກາງຂອງການພັດທະນາ.  
 ການສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເທົົ່າທຽມ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມ

ແຂງໃຫ້ກັບແມ່ຍິງ, ແລະ ການລົບລ້າງທຸກຮ ບແບບຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ການຮັບ
ປະກັນຄວາມອາດສາມາດຂອງແມ່ຍິງ ໃນການຄວບຄຸມການຈະເລີນພັນຂອງຕົນແມ່ນຫ ກັສ າຄນັ
ຂອງແຜນງານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍປະຊາກອນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການພັດທະນາວັດທະນະທ າ, 
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຫ ັກແມ່ນເພ ື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງທຸກຄົນ.  

 ຄ ່ຜົວເມຍ/ຄ ່ຮັກ ແລະ ບຸກຄນົມີສິດທພິ ື້ນຖານທີື່ຈະຕັດສິດໃຈຢູ່າງມີອິດສະລະພາບ ແລະ ຢູ່າງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຈ ານວນລ ກ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງການເກີດ ແລະ ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນ, ການສຶກ
ສາ ແລະ ວິທີການທີື່ຊ່ວຍພວກເຂົາໃນການຕັດສິນໃຈຕ ໍ່ບັນຫາດັົ່ງກ່າວ.  

 ຄອບຄົວແມ່ນຫົວໜ່ວຍພ ື້ນຖານຂອງສັງຄົມ ແລະ ດັົ່ງນັື້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ. ການແຕ່ງງານ
ແມ່ນຕ້ອງມາຈາກຄວາມຍິນຍອມຂອງທັງຄ ່ຜວົເມຍ, ແລະ ຜົວເມຍຕ້ອງມີຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ.  

 ທຸກຄົນມີສິດຕ ໍ່ກັບການສຶກສາ, ເຊິື່ງຕ້ອງນ າໄປສ ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢູ່າງເຕັມສ່ວນ 
ແລະ ກຽດສັກສີຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ, ເອົາໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະຕ ໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະເດັກ
ຍິງ. 

 ໃນການຄ ານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະຊາກອນຊົນເຜົົ່າ
ພ ື້ນເມ ອງ, ລັດຖະບານຕ້ອງໄດຮ້ັບຮ ້ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນເອກະລັກ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປະກອບສ່ວນຢູ່າງເຕັມທີື່ເຂົື້າໃນຊີວິດເສດຖະ
ກິດ, ການເມ ອງ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດ.  

 

2. ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ 
ເປ ົ້າໝາຍນະໂຍບາຍຂອງລຸ່ມນີື້ແມ່ນຖ ກຄັດເລ ອກມາແກ້ໄຂບັນຫາຫ ັກ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໃນພາກທີື່ I ຂອງນະ

ໂຍບາຍ. ໄດ້ມີຄ າອະທິບາຍໂດຍຫຍ ໍ້ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍເຫ ົົ່ານີື້  ລວມ 
ຢ ູ່ໃນນະໂຍບາຍສະບັບນີື້. ໃນເກ ອບທຸກກ ລະນີຈຸດປະສົງເຫ ົົ່ານີື້ຈະບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການ

ຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂອງຂະແໜງການສາມາດເອີື້ນໄດ້ວ່າແມ່ນ 
“ຍຸດທະສາດທີື່ຈະນ າໃຊ້ໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 
NDPD (2019-2030)”. ໃນກ ລະນີທີື່ບ ໍ່ມີຍດຸທະສາດທີື່ເໝາະສົມທີື່ໄດກ້ ານົດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ 5 ປີຄັື້ງທີື່ VIII ຫ   ຢ ູ່ໃນແຜນການ ຫ   ຍຸດທະສາດໃດໜຶື່ງຂອງຂະແໜງການ, ມາດຕະການຍຸດທະສາດ
ຈະໄດຖ້ ກສ້າງຂຶື້ນມາໃໝ່ສ າລັບສະເພາະນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ. ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການດັົ່ງກ່າວແມ່ນໄດຖ້ ກມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລາຍລະ
ອຽດຂອງຂອບວຽກທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງເປ ົ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ຫ   ມາດຕະ
ການແມ່ນນ າສະເໜີຢ ູ່ຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢ ູ່ພາກທີື່ IV. 
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ນ້ອຍ, ຜ ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜ ້ຢ ູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ, ເພ ື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບທີື່ດີຂອງປະຊາຊົນໝົດ
ທຸກຄົນ; 

 ລັດ ແລະ ສັງຄົມໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມການພັດທະນາແຮງງານທີື່ມີທັກສະ, ປັບປຸງລະບຽບການແຮງງານ, ສົົ່ງ 
ເສີມທັກສະວິຊາຊີບ ແລະ ອາຊີບ . 

 

ແຜນດ າເນີນງານຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ICPD (POA) ລວມ ທັງ
ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ເພີື່ມຕ ື່ມ, ແມ່ນຫ ັກການພ ື້ນຖານໃນລະດັບສາກົນສ າລັບນະໂຍບາຍນີື້. ຫ ັກການພ ື້ນຖານ
ຂອງແຜນດ າເນີນງານລວມມີ: 

 
 ສິດໃນການພັດທະນາແມ່ນສິດຂອງໝົດທຸກຄົນ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດເພີກຖອນໄດ້ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶື່ງ

ຂອງສິດທິມະນຸດຂັື້ນພ ື້ນຖານ ແລະ ມະນຸດແມ່ນໃຈກາງຂອງການພັດທະນາ.  
 ການສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຄວາມເທົົ່າທຽມ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັື້ມ

ແຂງໃຫ້ກັບແມ່ຍິງ, ແລະ ການລົບລ້າງທຸກຮ ບແບບຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະ ການຮັບ
ປະກັນຄວາມອາດສາມາດຂອງແມ່ຍິງ ໃນການຄວບຄຸມການຈະເລີນພັນຂອງຕົນແມ່ນຫ ກັສ າຄນັ
ຂອງແຜນງານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ.  

 ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍປະຊາກອນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການພັດທະນາວັດທະນະທ າ, 
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ເຊິື່ງຈຸດປະສົງຫ ັກແມ່ນເພ ື່ອປັບປຸງຄນຸນະພາບຊີວິດຂອງທຸກຄົນ.  

 ຄ ່ຜົວເມຍ/ຄ ່ຮັກ ແລະ ບຸກຄນົມີສິດທພິ ື້ນຖານທີື່ຈະຕັດສິດໃຈຢູ່າງມີອິດສະລະພາບ ແລະ ຢູ່າງມີ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບຈ ານວນລ ກ ແລະ ໄລຍະຫ່າງຂອງການເກີດ ແລະ ໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນ, ການສຶກ
ສາ ແລະ ວິທີການທີື່ຊ່ວຍພວກເຂົາໃນການຕັດສິນໃຈຕ ໍ່ບັນຫາດັົ່ງກ່າວ.  

 ຄອບຄົວແມ່ນຫົວໜ່ວຍພ ື້ນຖານຂອງສັງຄົມ ແລະ ດັົ່ງນັື້ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການສົົ່ງເສີມ. ການແຕ່ງງານ
ແມ່ນຕ້ອງມາຈາກຄວາມຍິນຍອມຂອງທັງຄ ່ຜວົເມຍ, ແລະ ຜົວເມຍຕ້ອງມີຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ.  

 ທຸກຄົນມີສິດຕ ໍ່ກັບການສຶກສາ, ເຊິື່ງຕ້ອງນ າໄປສ ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຢູ່າງເຕັມສ່ວນ 
ແລະ ກຽດສັກສີຂອງມະນຸດ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດ, ເອົາໃຈໃສ່ໂດຍສະເພາະຕ ໍ່ກັບແມ່ຍິງ ແລະເດັກ
ຍິງ. 

 ໃນການຄ ານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະຊາກອນຊົນເຜົົ່າ
ພ ື້ນເມ ອງ, ລັດຖະບານຕ້ອງໄດຮ້ັບຮ ້ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນເອກະລັກ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ຜົນປະ
ໂຫຍດຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດປະກອບສ່ວນຢູ່າງເຕັມທີື່ເຂົື້າໃນຊີວິດເສດຖະ
ກິດ, ການເມ ອງ ແລະ ສັງຄົມຂອງປະເທດ.  

 

2. ເປ ົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ 
ເປ ົ້າໝາຍນະໂຍບາຍຂອງລຸ່ມນີື້ແມ່ນຖ ກຄັດເລ ອກມາແກ້ໄຂບັນຫາຫ ັກ ທີື່ໄດ້ກ ານົດໃນພາກທີື່ I ຂອງນະ

ໂຍບາຍ. ໄດມີ້ຄ າອະທິບາຍໂດຍຫຍ ໍ້ກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນເພ ື່ອໃຫ້ບັນລຸເປ ົ້າໝາຍເຫ ົົ່ານີື້  ລວມ 
ຢ ູ່ໃນນະໂຍບາຍສະບັບນີື້. ໃນເກ ອບທຸກກ ລະນີຈຸດປະສົງເຫ ົົ່ານີື້ຈະບັນລຸໄດ້ໂດຍຜ່ານຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການ

ຂອງຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂອງຂະແໜງການສາມາດເອີື້ນໄດ້ວ່າແມ່ນ 
“ຍຸດທະສາດທີື່ຈະນ າໃຊ້ໃນການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 
NDPD (2019-2030)”. ໃນກ ລະນີທີື່ບ ໍ່ມີຍດຸທະສາດທີື່ເໝາະສົມທີື່ໄດກ້ ານົດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ 5 ປີຄັື້ງທີື່ VIII ຫ   ຢ ູ່ໃນແຜນການ ຫ   ຍຸດທະສາດໃດໜຶື່ງຂອງຂະແໜງການ, ມາດຕະການຍຸດທະສາດ
ຈະໄດຖ້ ກສ້າງຂຶື້ນມາໃໝ່ສ າລັບສະເພາະນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ. ຄວາມຮັບ
ຜິດຊອບໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດມາດຕະການດັົ່ງກ່າວແມ່ນໄດຖ້ ກມອບໝາຍໃຫ້ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ລາຍລະ
ອຽດຂອງຂອບວຽກທີື່ສະແດງໃຫ້ເຫັນສາຍພົວພັນລະຫວ່າງເປ ົ້າໝາຍ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ຫ   ມາດຕະ
ການແມ່ນນ າສະເໜີຢ ູ່ຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢ ູ່ພາກທີື່ IV. 
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ສົ່ງ
ເສ

ມີສ
ຂຸະ
ພາບ

ຈະເລນີ
ພັນໃນກຸ່ມຄົນທ່ີດ້ອຍໂອກາດ

2.1 ເປ ົ້າໝາຍ 1:  ສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລນີພັນໃນກຸມ່ຄນົທີື່ດອ້ຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ 
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີື່ກວມຫ າຍຂົງເຂດ, ເຊິື່ງສາມາດປະກອບມີສິດທິດ້ານການຈະ

ເລີນພັນ. ອົງປະກອບຫ ັກຂອງສຸຂະພາບຈະເລນີພັນແມ່ນການວາງແຜນຄອບຄົວ. ພາຍໃຕ້ເປ ົ້າໝາຍ 1, ຂົງເຂດ
ຫ ັກຂອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່ນການປັບປຸງ, ໂດຍເນັື້ນໃສ່ສະເພາະກຸ່ມທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ. 
ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັື້ງທີື່ VIII (2016-2020) ກ ຄ ແຜນພັດທະນາວຽກງານ
ສາທາລະນະສຸກ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 1 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປ ີ ຄາດໝາຍ/ປ ີ

ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR) 197 (2015) <70 (2030) 

ອັດຕາການເກີດລ ກໃນຊາວໜຸ່ມ 76/1,000(2015) 31/1,000 (2030) 

ອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງ
ການບ ລກິານ

19.9% (2011-12) 8% (2030) 

ເປີເຊັນຂອງຄວາມຕ້ອງການວາງແຜນຄອບຄົວທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຕອບສະໜອງດ້ວຍວິທີຄຸມກ າເນີດແບບທັນສະໄໝ

61.2% (2011-12) 80% (2030) 

ອັດຕາການນ າໃຊ້ວີທີການຄຸມກ າເນີດ ທີື່ທັນສະໄໝ 42.1% (2011-12) 73% (2030) 

ອັດຕາການມີລ ກແບບບ ໍ່ຕັື້ງໃຈໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ. 21.8% (2011-12) 12% (2030) 

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.1.1 ສຸມໃສ່ໃຫອ້ດັຕາການຕາຍໃຫຫ້ ດຸລງົ ແລະ ການເຈບັເປນັຂອງແມໂ່ດຍສະເພາະໃນກຸມ່ຄນົດອ້ຍໂອກາດ 
ແລະ ມຄີວາມສ່ຽງໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.  

 ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR) ໄດ້ສ ບຕ ໍ່ຫ ຸດລົງຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງໃນໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານ
ມາ. ຜນົໄດ້ຮັບທີື່ຫ າກຫ າຍທີື່ໄດ້ຮັບການຄັດເລ ອກຈະດຶງມາຈາກຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ
ສ າລັບການບ ລິການແບບເຊ ື່ອມສານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍປີ 2016-2025 
ແລະ ແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວາງແຜນຄອບຄົວແຫ່ງຊາດ ປີ 2017-2020 ເພ ື່ອຊ່ວຍໃນ
ການບັນລຸຈຸດປະສົງນີື້. ຜົນໄດຮ້ັບເຫ ົົ່ານີື້ລວມມີການປັບປຸງການຊ່ວຍເກີດພ ື້ນຖານທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເກີດສຸກເສີນ, ການເພີື່ມອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດທີື່ໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກຜ ຊ້່ວຍເກີດທີື່ມີທັກສະ 
ແລະ ການເກີດໃນສະຖານທີື່ສາທາລະນະສຸກ.  
2.1.2 ຫ ດຸຜອ່ນການມລີ ກໃນຊາວໜຸມ່. ການແກໄ້ຂບນັຫາການເກດີລ ກກອ່ນໄວອນັຄວນ ຫ   ການຖ ພາໃນ
ຊາວໜຸມ່ຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ຍີດຸທະສາດທີື່ແຕກຕາ່ງຈາກການຄມຸກ າເນດີໃນຜ ອ້າຍສຸ ງ.  
 ສິື່ງທ້າທາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກຄວາມບ ໍ່ເຂົື້າໃຈ ຫ   ໄຮ້ດຽງສາຂອງຊາວໜຸ່ມ, ລວມທັງການຂາດຄວາມຮ ້ກ່ຽວ
ກັບການຈະເລີນພັນ, ແຕ່ງງານໃນຕອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດທີື່ເກີດ
ຂຶື້ນໃນການໃຫ້ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບການຈະເລີນພັນໃຫ້ກັບເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ. ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫ ົົ່ານີື້, ຕ້ອງ
ມີການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການບ ລິການ (ລວມທັງການໃຫ້ຄ າປຶກສາ) ໂດຍສະເພາະເພ ື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບ
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ສົ່ງ
ເສ

ມີສ
ຂຸະ
ພາບ

ຈະເລນີ
ພັນໃນກຸ່ມຄົນທ່ີດ້ອຍໂອກາດ

2.1 ເປ ົ້າໝາຍ 1:  ສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຈະເລນີພນັໃນກຸມ່ຄນົທີື່ດອ້ຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ 
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່ນແນວຄວາມຄິດທີື່ກວມຫ າຍຂົງເຂດ, ເຊິື່ງສາມາດປະກອບມີສິດທິດ້ານການຈະ

ເລີນພັນ. ອົງປະກອບຫ ັກຂອງສຸຂະພາບຈະເລນີພັນແມ່ນການວາງແຜນຄອບຄົວ. ພາຍໃຕ້ເປ ົ້າໝາຍ 1, ຂົງເຂດ
ຫ ັກຂອງສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່ນການປັບປຸງ, ໂດຍເນັື້ນໃສ່ສະເພາະກຸ່ມທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ. 
ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີຄັື້ງທີື່ VIII (2016-2020) ກ ຄ ແຜນພັດທະນາວຽກງານ
ສາທາລະນະສຸກ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 1 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປ ີ ຄາດໝາຍ/ປ ີ

ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR) 197 (2015) <70 (2030) 

ອັດຕາການເກີດລ ກໃນຊາວໜຸ່ມ 76/1,000(2015) 31/1,000 (2030) 

ອັດຕາການຢາກວາງແຜນຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງ
ການບ ລກິານ

19.9% (2011-12) 8% (2030) 

ເປີເຊັນຂອງຄວາມຕ້ອງການວາງແຜນຄອບຄົວທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຕອບສະໜອງດ້ວຍວິທີຄຸມກ າເນີດແບບທັນສະໄໝ

61.2% (2011-12) 80% (2030) 

ອັດຕາການນ າໃຊ້ວີທີການຄຸມກ າເນີດ ທີື່ທັນສະໄໝ 42.1% (2011-12) 73% (2030) 

ອັດຕາການມີລ ກແບບບ ໍ່ຕັື້ງໃຈໃນກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ. 21.8% (2011-12) 12% (2030) 

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.1.1 ສຸມໃສ່ໃຫອ້ດັຕາການຕາຍໃຫຫ້ ດຸລງົ ແລະ ການເຈບັເປນັຂອງແມໂ່ດຍສະເພາະໃນກຸມ່ຄນົດອ້ຍໂອກາດ 
ແລະ ມຄີວາມສ່ຽງໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ.  

 ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR) ໄດ້ສ ບຕ ໍ່ຫ ຸດລົງຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ື່ອງໃນໄລຍະທົດສະວັດຜ່ານ
ມາ. ຜນົໄດ້ຮັບທີື່ຫ າກຫ າຍທີື່ໄດ້ຮັບການຄັດເລ ອກຈະດຶງມາຈາກຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ
ສ າລັບການບ ລິການແບບເຊ ື່ອມສານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍປີ 2016-2025 
ແລະ ແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວາງແຜນຄອບຄົວແຫ່ງຊາດ ປີ 2017-2020 ເພ ື່ອຊ່ວຍໃນ
ການບັນລຸຈຸດປະສົງນີື້. ຜົນໄດ້ຮັບເຫ ົົ່ານີື້ລວມມີການປັບປຸງການຊ່ວຍເກີດພ ື້ນຖານທີື່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເກີດສຸກເສີນ, ການເພີື່ມອັດຕາສ່ວນຂອງການເກີດທີື່ໄດຮ້ັບການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກຜ ຊ້່ວຍເກີດທີື່ມີທັກສະ 
ແລະ ການເກີດໃນສະຖານທີື່ສາທາລະນະສຸກ.  
2.1.2 ຫ ດຸຜອ່ນການມລີ ກໃນຊາວໜຸມ່. ການແກໄ້ຂບນັຫາການເກດີລ ກກອ່ນໄວອນັຄວນ ຫ   ການຖ ພາໃນ
ຊາວໜຸມ່ຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ຍີດຸທະສາດທີື່ແຕກຕາ່ງຈາກການຄມຸກ າເນດີໃນຜ ອ້າຍສຸ ງ.  
 ສິື່ງທ້າທາຍທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກຄວາມບ ໍ່ເຂົື້າໃຈ ຫ   ໄຮ້ດຽງສາຂອງຊາວໜຸ່ມ, ລວມທັງການຂາດຄວາມຮ ້ກ່ຽວ
ກັບການຈະເລີນພັນ, ແຕ່ງງານໃນຕອນອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານຈັນຍາບັນ ແລະ ການປະຕິບັດທີື່ເກີດ
ຂຶື້ນໃນການໃຫ້ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບການຈະເລີນພັນໃຫ້ກັບເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ. ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫ ົົ່ານີື້, ຕ້ອງ
ມີການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການບ ລິການ (ລວມທັງການໃຫ້ຄ າປຶກສາ) ໂດຍສະເພາະເພ ື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບ
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ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ສ າລັບຊາວໜຸ່ມທີື່ຍັງຢ ູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ບັນດາໂຄງການເພດສຶກສາແມ່ນວິທີທີື່ດີທີື່ສຸດ
ໃນການປັບປຸງຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມຕ ື່ນຕົວກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ 
ແລະ ບ່ອນທີື່ເຂົາເຈົື້າສາມາດໄປຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອ. ສ າລັບຊາວໜຸ່ມທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຢ ູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກ, ຂ ໍ້
ມ ນສາມາດສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກໂດຍການສົມທົບກັບສະຖານທີື່ຮັກສາສຸຂະພາບທີື່ໃຫ້ຄ າປຶກສາ 
ແລະ ການໃຫ້ຢາຄຸມກ າເນີດ. ແຜນງານເຫ ົົ່ານີື້ຈະປະສົບຜົນສ າເລັດໄດ້ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜ ນ
ຈາກຜ ້ນ າຊຸມຊົນ. ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສ າລັບການບ ລິການແບບເຊ ື່ອມສານສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍປີ 2016-2025 ໄດ້ລວມເອົາຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆທີື່ໄດ້ຮັບການ
ອອກແບບມາເພ ື່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍນີື້.  
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ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ສ າລັບຊາວໜຸ່ມທີື່ຍັງຢ ູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ບັນດາໂຄງການເພດສຶກສາແມ່ນວິທີທີື່ດີທີື່ສຸດ
ໃນການປັບປຸງຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມຕ ື່ນຕົວກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ 
ແລະ ບ່ອນທີື່ເຂົາເຈົື້າສາມາດໄປຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອ. ສ າລັບຊາວໜຸ່ມທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຢ ູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກ, ຂ ໍ້
ມ ນສາມາດສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກໂດຍການສົມທົບກັບສະຖານທີື່ຮັກສາສຸຂະພາບທີື່ໃຫ້ຄ າປຶກສາ 
ແລະ ການໃຫ້ຢາຄຸມກ າເນີດ. ແຜນງານເຫ ົົ່ານີື້ຈະປະສົບຜົນສ າເລັດໄດ້ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜ ນ
ຈາກຜ ້ນ າຊຸມຊົນ. ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສ າລັບການບ ລິການແບບເຊ ື່ອມສານສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍປີ 2016-2025 ໄດ້ລວມເອົາຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆທີື່ໄດ້ຮັບການ
ອອກແບບມາເພ ື່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍນີື້.  
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ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ສ າລັບຊາວໜຸ່ມທີື່ຍັງຢ ູ່ໃນໂຮງຮຽນ, ບັນດາໂຄງການເພດສຶກສາແມ່ນວິທີທີື່ດີທີື່ສຸດ
ໃນການປັບປຸງຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມຕ ື່ນຕົວກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ 
ແລະ ບ່ອນທີື່ເຂົາເຈົື້າສາມາດໄປຮັບການຊ່ວຍເຫ  ອ. ສ າລັບຊາວໜຸ່ມທີື່ບ ໍ່ໄດ້ຢ ູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກ, ຂ ໍ້
ມ ນສາມາດສະໜອງໃຫ້ໃນສະຖານທີື່ເຮັດວຽກໂດຍການສົມທົບກັບສະຖານທີື່ຮັກສາສຸຂະພາບທີື່ໃຫ້ຄ າປຶກສາ 
ແລະ ການໃຫ້ຢາຄຸມກ າເນີດ. ແຜນງານເຫ ົົ່ານີື້ຈະປະສົບຜົນສ າເລັດໄດ້ມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສະໜັບສະໜ ນ
ຈາກຜ ້ນ າຊຸມຊົນ. ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສ າລັບການບ ລິການແບບເຊ ື່ອມສານສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍປີ 2016-2025 ໄດ້ລວມເອົາຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆທີື່ໄດ້ຮັບການ
ອອກແບບມາເພ ື່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍນີື້.  
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2.2 ເປ ົ້າໝາຍ 2: ເລັົ່ງລດັໃສ່ການຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ ແລະ ເດກັຕ ໍ່າກວາ່ 1 ປລີງົມາ,  
              ເດກັຕ ໍ່າກວາ່ 5 ປີ ໃນກຸມ່ຄນົຜ ດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ. 
ການຫ ຸດອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດກັ ແມ່ນອົງປະກອບທີື່ສ າຄັນຂອງມາດຕະການທີື່ອອກ

ແບບມາເພ ື່ອຜັກດັນການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ. ດັົ່ງທີື່ໄດກ້່າວມາໃນພາກທີ I, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ
ລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມແມ່ນພົວພັນກັນຢູ່າງສະໜິດແໜ້ນ. ໃນຂະນະທີື່ຄວາມກ່ຽວພັນດັົ່ງ
ກ່າວອາດເກີດຂ ື້ນມາຈາກປັດໄຈອັນດຽວກັນ ເຊັົ່ນວ່າ: ການບ ລິການສຸຂະພາບທີື່ບ ໍ່ພຽງພ ໍ່ ແລະ ລະດັບການສຶກ
ສາຂອງແມ່ທີື່ຍັງຕ ໍ່າ, ເປັນທີື່ຍອມຮັບວ່າການຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນແມ່ນຂຶື້ນກັບການປັບປຸງການລອດ
ເຫ  ອຂອງເດັກ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຕົວຊີື້ວັດໃນການປັບປຸງການລອດເຫ  ອຂອງເດັກແມ່ນມີຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ໃນການ
ຫ ຸດອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນີື້ ຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເພີື່ມທະວີການຂ້າມຜ່ານ
ດ້ານປະຊາກອນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າຊັກຊ້າ. 

ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກອອ່ນຫ ຸດລົງຢູ່າງໄວວານັື້ນມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ກ ານົດ 
ເປ ົ້າໝາຍໃນການຫ ຸດອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ສ້າງວິທີການຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍບ ໍ່ວ່າ
ໂດຍທາງກົງຫ  ທາງອ້ອມ. ໃນກ ລະນີຂອງການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ ແລະ ເດັກລຸ່ມໜຶື່ງປີລົງມາແມ່ນມີສາມປັດ 
ໄຈຕົື້ນຕ ຄ : ເດັກເກີດກ່ອນກ ານົດ, ພາວະຫາຍໃຈບ ໍ່ສະດວກ ແລະ ການຕິດເຊ ື້ອພະຍາດ. ພ້ອມນັື້ນ, ຍັງມີຫ າຍ
ປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄົມ-ປະຊາກອນ ທີື່ປະກອບເຂົື້າທາງອ້ອມທີື່ພາໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ. ໃນນີື້ລວມມີອາຍຸຂອງແມ່ຜ ້ທີື່ຖ ພາ ໂດຍສະເພາະແມ່ທີື່ຢ ູ່ໃນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງສ ງຄ ໃນເກນອາຍຸຕໍ່ ໍ່າ
ກວ່າ 18 ປີ ແລະ ຫ າຍກວ່າ 40 ປີ, ມີໄລຍະຫ່າງໃນການຖ ພາບ ໍ່ພຽງພ , ເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເຄັົ່ງຄຽດກ່ອນ
ເກີດລ ກ. ນອກນັື້ນ, ການຂາດການດ ແລເດັກຫລັງເກີດກ ໍ່ເປັນປັດໄຈໜຶື່ງທີື່ພາໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງເດັກ. 
ສະນັື້ນ, ການເຂົື້າເຖິງການດ ແລທີື່ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທ າອິດ (EENC) ແມ່ນສ າຄັນຫ າຍ. 
ປັດໄຈທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມເຫ ົົ່ານີື້ເປັນພ ື້ນຖານສ າລັບການບັນລຸສາມຈຸດປະສົງເພ ື່ອເລັົ່ງໃສ່ການຫ ຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ, ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 2 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ປີ ຄາດໝາຍ ປີ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ 33 (2011-12) 9 (2030) 

ອັດຕາການຕາຍຂອງ ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ 40 (2017) <12 (2030) 

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ 46 (2017) <25 (2030) 

 
 
 
 
 

 ຈດຸປະສົງ 
2.2.1 ຫ ດຸຜອ່ນບນັດາປດັໄຈຄວາມສ່ຽງຫ ກັ (ການກ ານດົທີື່ໃກຄ້ຽງ) ທີື່ພົວພັນກບັການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ,   
         ເດກັຕ ໍ່າກວາ່ 1 ປລີງົມາ ແລະ ເດກັນອ້ຍ  

ປັດໄຈສາເຫດສ າຄັນທີື່ສຸດຂອງການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນແມ່ນເດັກເກີດກ່ອນກ ານົດ ຫ   ເດັກຕາຍໃນເວລາ
ເກີດລ ກ. ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສ າລັບການບ ລິການແບບເຊ ື່ອມສານສຸຂະພາບຈະ ເລີນ
ພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ປີ 2016-2025 ໄດ້ລວມເອົາຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆທີື່ໄດ້ຮັບການອອກແບບ
ມາເພ ື່ອຫ ຸດໂອກາດໃນການເກີດກ່ອນກ ານົດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີຫ າຍປັດໄຈທີື່ບ ໍ່ທັນຮັບຮ ້ເປັນທາງການກ ຕາມ.  

 

2.2.2 ຫ ດຸຜອ່ນປັດໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ທີື່ຕດິພັນກບັການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ ແລະ  ເດກັນອ້ຍ.  
ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ, ເດັກລຸ່ມ 1 ປີ 

ແລະ 5 ປີລົງມາ. ລວມທັງອາຍຸຂອງແມ່ (ອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 18 ປີຫ  ສ ງກວ່າ 40 ປີ), ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ 
ແລະ ການຖ ພາຄັື້ງທ າອິດ, ໄລຍະຫ່າງໃນການຖ ພາບ ໍ່ພຽງພ  (ໜ້ອຍກວ່າ 24 ເດ ອນ) ເຊິື່ງພົວພັນເຖິງການບ ໍ່ຢາກ
ມີລ ກແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນຄອບຄົວ. ການເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເຄັົ່ງຄຽດໃນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຖ ພາ ກ 
ເປັນສາເຫດໜຶື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງສ ງຕ ໍ່ການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ. 
ດັົ່ງນັື້ນມາດຕະການຕ່າງໆຈະຖ ກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນບັນດາປັດໄຈທາງສັງຄົມເຫ ົົ່ານີື້, ລວມທັງການ
ປະຕິບັດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການບ ໍ່ຢາກມີລ ກແຕ່ບ ໍ່ມີການວາງແຜນຄອບຄົວໂດຍການປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງການວິທີ
ການຄຸມກ າເນີດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ສາມາດປັບປູ່ຽນໄດ້  

 

2.2.3 ສົົ່ງເສີມການລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົແມ ່ແລະ ການເບິື່ງແຍງເດກັອອ່ນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. 
ການດ ແລເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກອອ່ນຈະຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການຕາຍ. ຍຸດທະສາດເພ ື່ອບັນລຸ

ບັນຫານີື້ໄດ້ກວມເອົາການສົົ່ງເສີມການລ້ຽລ ກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງແຕ່ຢູ່າງດຽວ, ປັບປຸງອັດຕາການສັກຢາປ້ອງກັນ
ພະຍາດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ ແລະ ເພີື່ມການດ ແລທີື່ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທ າອິດ (EENC) ໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  
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2.2 ເປ ົ້າໝາຍ 2: ເລັົ່ງລດັໃສ່ການຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ ແລະ ເດກັຕ ໍ່າກວາ່ 1 ປລີງົມາ,  
              ເດກັຕ ໍ່າກວາ່ 5 ປີ ໃນກຸມ່ຄນົຜ ດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. 
ການຫ ຸດອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດກັ ແມ່ນອົງປະກອບທີື່ສ າຄັນຂອງມາດຕະການທີື່ອອກ

ແບບມາເພ ື່ອຜັກດັນການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ. ດັົ່ງທີື່ໄດກ້່າວມາໃນພາກທີ I, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ
ລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມແມ່ນພົວພັນກັນຢູ່າງສະໜິດແໜ້ນ. ໃນຂະນະທີື່ຄວາມກ່ຽວພັນດັົ່ງ
ກ່າວອາດເກີດຂ ື້ນມາຈາກປັດໄຈອັນດຽວກັນ ເຊັົ່ນວ່າ: ການບ ລິການສຸຂະພາບທີື່ບ ໍ່ພຽງພ ໍ່ ແລະ ລະດັບການສຶກ
ສາຂອງແມ່ທີື່ຍັງຕ ໍ່າ, ເປັນທີື່ຍອມຮັບວ່າການຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນແມ່ນຂຶື້ນກັບການປັບປຸງການລອດ
ເຫ  ອຂອງເດັກ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຕົວຊີື້ວັດໃນການປັບປຸງການລອດເຫ  ອຂອງເດັກແມ່ນມີຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ໃນການ
ຫ ຸດອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນີື້ ຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເພີື່ມທະວີການຂ້າມຜ່ານ
ດ້ານປະຊາກອນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າຊັກຊ້າ. 

ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກອອ່ນຫ ຸດລົງຢູ່າງໄວວານັື້ນມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ກ ານົດ 
ເປ ົ້າໝາຍໃນການຫ ຸດອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ສ້າງວິທີການຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍບ ໍ່ວ່າ
ໂດຍທາງກົງຫ  ທາງອ້ອມ. ໃນກ ລະນີຂອງການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ ແລະ ເດັກລຸ່ມໜຶື່ງປີລົງມາແມ່ນມີສາມປັດ 
ໄຈຕົື້ນຕ ຄ : ເດັກເກີດກ່ອນກ ານົດ, ພາວະຫາຍໃຈບ ໍ່ສະດວກ ແລະ ການຕິດເຊ ື້ອພະຍາດ. ພ້ອມນັື້ນ, ຍັງມີຫ າຍ
ປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄົມ-ປະຊາກອນ ທີື່ປະກອບເຂົື້າທາງອ້ອມທີື່ພາໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ. ໃນນີື້ລວມມີອາຍຸຂອງແມ່ຜ ້ທີື່ຖ ພາ ໂດຍສະເພາະແມ່ທີື່ຢ ູ່ໃນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງສ ງຄ ໃນເກນອາຍຸຕໍ່ ໍ່າ
ກວ່າ 18 ປີ ແລະ ຫ າຍກວ່າ 40 ປີ, ມີໄລຍະຫ່າງໃນການຖ ພາບ ໍ່ພຽງພ , ເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເຄັົ່ງຄຽດກ່ອນ
ເກີດລ ກ. ນອກນັື້ນ, ການຂາດການດ ແລເດັກຫລັງເກີດກ ໍ່ເປັນປັດໄຈໜຶື່ງທີື່ພາໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງເດັກ. 
ສະນັື້ນ, ການເຂົື້າເຖິງການດ ແລທີື່ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທ າອິດ (EENC) ແມ່ນສ າຄັນຫ າຍ. 
ປັດໄຈທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມເຫ ົົ່ານີື້ເປັນພ ື້ນຖານສ າລັບການບັນລຸສາມຈຸດປະສົງເພ ື່ອເລັົ່ງໃສ່ການຫ ຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ, ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 2 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ປີ ຄາດໝາຍ ປີ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ 33 (2011-12) 9 (2030) 

ອັດຕາການຕາຍຂອງ ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ 40 (2017) <12 (2030) 

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ 46 (2017) <25 (2030) 
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2.2 ເປ ົ້າໝາຍ 2: ເລັົ່ງລດັໃສ່ການຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ ແລະ ເດກັຕ ໍ່າກວາ່ 1 ປລີງົມາ,  
              ເດກັຕ ໍ່າກວາ່ 5 ປີ ໃນກຸມ່ຄນົຜ ດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ. 
ການຫ ຸດອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດກັ ແມ່ນອົງປະກອບທີື່ສ າຄັນຂອງມາດຕະການທີື່ອອກ

ແບບມາເພ ື່ອຜັກດັນການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ. ດັົ່ງທີື່ໄດກ້່າວມາໃນພາກທີ I, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ
ລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມແມ່ນພົວພັນກັນຢູ່າງສະໜິດແໜ້ນ. ໃນຂະນະທີື່ຄວາມກ່ຽວພັນດັົ່ງ
ກ່າວອາດເກີດຂ ື້ນມາຈາກປັດໄຈອັນດຽວກັນ ເຊັົ່ນວ່າ: ການບ ລິການສຸຂະພາບທີື່ບ ໍ່ພຽງພ ໍ່ ແລະ ລະດັບການສຶກ
ສາຂອງແມ່ທີື່ຍັງຕ ໍ່າ, ເປັນທີື່ຍອມຮັບວ່າການຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນແມ່ນຂຶື້ນກັບການປັບປຸງການລອດ
ເຫ  ອຂອງເດັກ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຕົວຊີື້ວັດໃນການປັບປຸງການລອດເຫ  ອຂອງເດັກແມ່ນມີຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ໃນການ
ຫ ຸດອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນີື້ ຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເພີື່ມທະວີການຂ້າມຜ່ານ
ດ້ານປະຊາກອນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າຊັກຊ້າ. 

ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກອອ່ນຫ ຸດລົງຢູ່າງໄວວານັື້ນມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ກ ານົດ 
ເປ ົ້າໝາຍໃນການຫ ຸດອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ສ້າງວິທີການຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍບ ໍ່ວ່າ
ໂດຍທາງກົງຫ  ທາງອ້ອມ. ໃນກ ລະນີຂອງການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ ແລະ ເດັກລຸ່ມໜຶື່ງປີລົງມາແມ່ນມີສາມປັດ 
ໄຈຕົື້ນຕ ຄ : ເດັກເກີດກ່ອນກ ານົດ, ພາວະຫາຍໃຈບ ໍ່ສະດວກ ແລະ ການຕິດເຊ ື້ອພະຍາດ. ພ້ອມນັື້ນ, ຍັງມີຫ າຍ
ປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄົມ-ປະຊາກອນ ທີື່ປະກອບເຂົື້າທາງອ້ອມທີື່ພາໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ. ໃນນີື້ລວມມີອາຍຸຂອງແມ່ຜ ້ທີື່ຖ ພາ ໂດຍສະເພາະແມ່ທີື່ຢ ູ່ໃນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງສ ງຄ ໃນເກນອາຍຸຕໍ່ ໍ່າ
ກວ່າ 18 ປີ ແລະ ຫ າຍກວ່າ 40 ປີ, ມີໄລຍະຫ່າງໃນການຖ ພາບ ໍ່ພຽງພ , ເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເຄັົ່ງຄຽດກ່ອນ
ເກີດລ ກ. ນອກນັື້ນ, ການຂາດການດ ແລເດັກຫລັງເກີດກ ໍ່ເປັນປັດໄຈໜຶື່ງທີື່ພາໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງເດັກ. 
ສະນັື້ນ, ການເຂົື້າເຖິງການດ ແລທີື່ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທ າອິດ (EENC) ແມ່ນສ າຄັນຫ າຍ. 
ປັດໄຈທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມເຫ ົົ່ານີື້ເປັນພ ື້ນຖານສ າລັບການບັນລຸສາມຈຸດປະສົງເພ ື່ອເລັົ່ງໃສ່ການຫ ຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ, ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 2 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ປີ ຄາດໝາຍ ປີ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ 33 (2011-12) 9 (2030) 

ອັດຕາການຕາຍຂອງ ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ 40 (2017) <12 (2030) 

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ 46 (2017) <25 (2030) 

 
 
 
 
 

 ຈດຸປະສົງ 
2.2.1 ຫ ດຸຜອ່ນບນັດາປດັໄຈຄວາມສ່ຽງຫ ກັ (ການກ ານດົທີື່ໃກຄ້ຽງ) ທີື່ພວົພັນກບັການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ,   
         ເດກັຕ ໍ່າກວາ່ 1 ປລີງົມາ ແລະ ເດກັນອ້ຍ  

ປັດໄຈສາເຫດສ າຄັນທີື່ສຸດຂອງການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນແມ່ນເດັກເກີດກ່ອນກ ານົດ ຫ   ເດັກຕາຍໃນເວລາ
ເກີດລ ກ. ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສ າລັບການບ ລິການແບບເຊ ື່ອມສານສຸຂະພາບຈະ ເລີນ
ພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ປີ 2016-2025 ໄດ້ລວມເອົາຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆທີື່ໄດ້ຮັບການອອກແບບ
ມາເພ ື່ອຫ ຸດໂອກາດໃນການເກີດກ່ອນກ ານົດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີຫ າຍປັດໄຈທີື່ບ ໍ່ທັນຮັບຮ ້ເປັນທາງການກ ຕາມ.  

 

2.2.2 ຫ ດຸຜອ່ນປັດໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ທີື່ຕດິພນັກບັການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ ແລະ  ເດກັນອ້ຍ.  
ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ, ເດັກລຸ່ມ 1 ປີ 

ແລະ 5 ປີລົງມາ. ລວມທັງອາຍຸຂອງແມ່ (ອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 18 ປີຫ  ສ ງກວ່າ 40 ປີ), ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ 
ແລະ ການຖ ພາຄັື້ງທ າອິດ, ໄລຍະຫ່າງໃນການຖ ພາບ ໍ່ພຽງພ  (ໜ້ອຍກວ່າ 24 ເດ ອນ) ເຊິື່ງພົວພັນເຖິງການບ ໍ່ຢາກ
ມີລ ກແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນຄອບຄົວ. ການເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເຄັົ່ງຄຽດໃນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຖ ພາ ກ 
ເປັນສາເຫດໜຶື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງສ ງຕ ໍ່ການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ. 
ດັົ່ງນັື້ນມາດຕະການຕ່າງໆຈະຖ ກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນບັນດາປັດໄຈທາງສັງຄົມເຫ ົົ່ານີື້, ລວມທັງການ
ປະຕິບັດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການບ ໍ່ຢາກມີລ ກແຕ່ບ ໍ່ມີການວາງແຜນຄອບຄົວໂດຍການປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງການວິທີ
ການຄຸມກ າເນີດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ສາມາດປັບປູ່ຽນໄດ້  

 

2.2.3 ສົົ່ງເສີມການລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົແມ ່ແລະ ການເບິື່ງແຍງເດກັອອ່ນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. 
ການດ ແລເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກອອ່ນຈະຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການຕາຍ. ຍຸດທະສາດເພ ື່ອບັນລຸ

ບັນຫານີື້ໄດ້ກວມເອົາການສົົ່ງເສີມການລ້ຽລ ກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງແຕ່ຢູ່າງດຽວ, ປັບປຸງອັດຕາການສັກຢາປ້ອງກັນ
ພະຍາດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ ແລະ ເພີື່ມການດ ແລທີື່ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທ າອິດ (EENC) ໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  
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2.2 ເປ ົ້າໝາຍ 2: ເລັົ່ງລດັໃສ່ການຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ ແລະ ເດກັຕ ໍ່າກວາ່ 1 ປລີງົມາ,  
              ເດກັຕ ໍ່າກວາ່ 5 ປີ ໃນກຸມ່ຄນົຜ ດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ. 
ການຫ ຸດອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ ແລະ ເດກັ ແມ່ນອົງປະກອບທີື່ສ າຄັນຂອງມາດຕະການທີື່ອອກ

ແບບມາເພ ື່ອຜັກດັນການຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ. ດັົ່ງທີື່ໄດ້ກ່າວມາໃນພາກທີ I, ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ
ລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມແມ່ນພົວພັນກັນຢູ່າງສະໜິດແໜ້ນ. ໃນຂະນະທີື່ຄວາມກ່ຽວພັນດັົ່ງ
ກ່າວອາດເກີດຂ ື້ນມາຈາກປັດໄຈອັນດຽວກັນ ເຊັົ່ນວ່າ: ການບ ລິການສຸຂະພາບທີື່ບ ໍ່ພຽງພ ໍ່ ແລະ ລະດັບການສຶກ
ສາຂອງແມ່ທີື່ຍັງຕ ໍ່າ, ເປັນທີື່ຍອມຮັບວ່າການຫ ຸດລົງຂອງການຈະເລີນພັນແມ່ນຂຶື້ນກັບການປັບປຸງການລອດ
ເຫ  ອຂອງເດັກ. ດັົ່ງນັື້ນ, ຕົວຊີື້ວັດໃນການປັບປຸງການລອດເຫ  ອຂອງເດັກແມ່ນມີຜົນກະທົບທາງອ້ອມ ໃນການ
ຫ ຸດອັດຕາການຈະເລີນພັນລວມ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນີື້ ຜົນກະທົບດັົ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍເພີື່ມທະວີການຂ້າມຜ່ານ
ດ້ານປະຊາກອນ, ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດທີື່ມີຄວາມຄ ບໜ້າຊັກຊ້າ. 

ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກອອ່ນຫ ຸດລົງຢູ່າງໄວວານັື້ນມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ກ ານົດ 
ເປ ົ້າໝາຍໃນການຫ ຸດອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ແລະ ສ້າງວິທີການຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍບ ໍ່ວ່າ
ໂດຍທາງກົງຫ  ທາງອ້ອມ. ໃນກ ລະນີຂອງການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ ແລະ ເດັກລຸ່ມໜຶື່ງປີລົງມາແມ່ນມີສາມປັດ 
ໄຈຕົື້ນຕ ຄ : ເດັກເກີດກ່ອນກ ານົດ, ພາວະຫາຍໃຈບ ໍ່ສະດວກ ແລະ ການຕິດເຊ ື້ອພະຍາດ. ພ້ອມນັື້ນ, ຍັງມີຫ າຍ
ປັດໄຈທາງດ້ານສັງຄົມ-ປະຊາກອນ ທີື່ປະກອບເຂົື້າທາງອ້ອມທີື່ພາໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ. ໃນນີື້ລວມມີອາຍຸຂອງແມ່ຜ ້ທີື່ຖ ພາ ໂດຍສະເພາະແມ່ທີື່ຢ ູ່ໃນກຸ່ມຄວາມສ່ຽງສ ງຄ ໃນເກນອາຍຸຕໍ່ ໍ່າ
ກວ່າ 18 ປີ ແລະ ຫ າຍກວ່າ 40 ປີ, ມີໄລຍະຫ່າງໃນການຖ ພາບ ໍ່ພຽງພ , ເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເຄັົ່ງຄຽດກ່ອນ
ເກີດລ ກ. ນອກນັື້ນ, ການຂາດການດ ແລເດັກຫລັງເກີດກ ໍ່ເປັນປັດໄຈໜຶື່ງທີື່ພາໃຫ້ເກີດການຕາຍຂອງເດັກ. 
ສະນັື້ນ, ການເຂົື້າເຖິງການດ ແລທີື່ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທ າອິດ (EENC) ແມ່ນສ າຄັນຫ າຍ. 
ປັດໄຈທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມເຫ ົົ່ານີື້ເປັນພ ື້ນຖານສ າລັບການບັນລຸສາມຈຸດປະສົງເພ ື່ອເລັົ່ງໃສ່ການຫ ຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ, ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ ແລະ ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 2 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ປີ ຄາດໝາຍ ປີ

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ 33 (2011-12) 9 (2030) 

ອັດຕາການຕາຍຂອງ ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1 ປີ 40 (2017) <12 (2030) 

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ 46 (2017) <25 (2030) 

 
 
 
 
 

 ຈດຸປະສົງ 
2.2.1 ຫ ດຸຜອ່ນບນັດາປດັໄຈຄວາມສ່ຽງຫ ກັ (ການກ ານດົທີື່ໃກຄ້ຽງ) ທີື່ພົວພັນກບັການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ,   
         ເດກັຕ ໍ່າກວາ່ 1 ປລີງົມາ ແລະ ເດກັນອ້ຍ  

ປັດໄຈສາເຫດສ າຄັນທີື່ສຸດຂອງການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນແມ່ນເດັກເກີດກ່ອນກ ານົດ ຫ   ເດັກຕາຍໃນເວລາ
ເກີດລ ກ. ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານສ າລັບການບ ລິການແບບເຊ ື່ອມສານສຸຂະພາບຈະ ເລີນ
ພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ປີ 2016-2025 ໄດ້ລວມເອົາຜົນໄດ້ຮັບຕ່າງໆທີື່ໄດ້ຮັບການອອກແບບ
ມາເພ ື່ອຫ ຸດໂອກາດໃນການເກີດກ່ອນກ ານົດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງມີຫ າຍປັດໄຈທີື່ບ ໍ່ທັນຮັບຮ ້ເປັນທາງການກ ຕາມ.  

 

2.2.2 ຫ ດຸຜອ່ນປັດໄຈທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ທີື່ຕດິພນັກບັການຕາຍຂອງເດກັອອ່ນ ແລະ  ເດກັນອ້ຍ.  
ປັດໄຈຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສົົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດມີການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ, ເດັກລຸ່ມ 1 ປີ 

ແລະ 5 ປີລົງມາ. ລວມທັງອາຍຸຂອງແມ່ (ອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 18 ປີຫ  ສ ງກວ່າ 40 ປີ), ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ 
ແລະ ການຖ ພາຄັື້ງທ າອິດ, ໄລຍະຫ່າງໃນການຖ ພາບ ໍ່ພຽງພ  (ໜ້ອຍກວ່າ 24 ເດ ອນ) ເຊິື່ງພົວພັນເຖິງການບ ໍ່ຢາກ
ມີລ ກແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນຄອບຄົວ. ການເຮັດວຽກໜັກ ແລະ ເຄັົ່ງຄຽດໃນໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຖ ພາ ກ 
ເປັນສາເຫດໜຶື່ງທີື່ເຮັດໃຫ້ເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວາມສ່ຽງສ ງຕ ໍ່ການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ. 
ດັົ່ງນັື້ນມາດຕະການຕ່າງໆຈະຖ ກຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນບັນດາປັດໄຈທາງສັງຄົມເຫ ົົ່ານີື້, ລວມທັງການ
ປະຕິບັດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການບ ໍ່ຢາກມີລ ກແຕ່ບ ໍ່ມີການວາງແຜນຄອບຄົວໂດຍການປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງການວິທີ
ການຄຸມກ າເນີດໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ສາມາດປັບປູ່ຽນໄດ້  

 

2.2.3 ສົົ່ງເສີມການລຽ້ງລ ກດວ້ຍນມົແມ ່ແລະ ການເບິື່ງແຍງເດກັອອ່ນ ແລະ ເດກັນອ້ຍ. 
ການດ ແລເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເດັກອອ່ນຈະຊ່ວຍຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການຕາຍ. ຍຸດທະສາດເພ ື່ອບັນລຸ

ບັນຫານີື້ໄດ້ກວມເອົາການສົົ່ງເສີມການລ້ຽລ ກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງແຕ່ຢູ່າງດຽວ, ປັບປຸງອັດຕາການສັກຢາປ້ອງກັນ
ພະຍາດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ ແລະ ເພີື່ມການດ ແລທີື່ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທ າອິດ (EENC) ໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  
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ະຊາກອນ" ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະ
2.3 ເປ ົ້າໝາຍ 3: ໃຊ້ກາລະໂອກາດ “ທາງດາ້ນປະຊາກອນ” ໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສັງ  

               ຄມົສ ງສຸດ ສ າລບັທກຸກຸມ່ຄນົ ແລະ ຂງົເຂດຢູ່າງສະເໝພີາບ ແລະ  ເປນັທ າ. 
ອັດຕາປະຊາກອນຢ ູ່ໃນກ າລັງແຮງງານໃນກຸ່ມອາຍຸ (ປະມານ 15-64 ປີ) ເພີື່ມຂຶື້ນ ແລະ ຍັງຈະສ ບຕ ໍ່ເພີື່ມ 

ຂຶື້ນໃນໄລຍະຂອງນະໂຍບາຍນີື້. ໃນຂະນະດຽວກັນນັື້ນ, ອັດຕາຂອງຜ ້ຢ ູ່ພາຍໃຕ້ການດ ແລ (ຜ ້ອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 15 

ແລະ 65 ປີຂຶື້ນໄປ) ຈະສ ບຕ ໍ່ຫ ຸດລົງຈົນກ່ວາອັດຕາຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງຈະເລີື່ມເພີື່ມຂຶື້ນໃນອີກສອງສາມປີຂ້າງໜ້າ. 
ແນວໂນ້ມການປູ່ຽນແປງໂຄງປະກອບອາຍຸຂອງປະຊາກອນດັົ່ງກ່າວ ຈະນ າຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ໂດຍການສະໜອງການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ແຮງງານຊາວໜຸ່ມໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີື່ມຂຶື້ນ ເພ ື່ອ
ໄປສະໜັບສະໜ ນການຈ້າງງານ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທ າໃໝ່, ວຽກທີື່ມີປະສິດທິຜົນສ ງຂຶື້ນ. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ 
ຕາມ ການກະກຽມການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງກ າລັງແຮງງານໃໝ່ໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທ າແມ່ນເປັນສິື່ງສ າຄັນ. ຍຸດທະ
ສາດທີື່ສ າຄັນໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍນີື້ ແມ່ນເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຄົນທີື່ບ  ໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນມີວຽກເຮັດງານທ າ 
ຫ   ສ ບຕ ໍ່ພັດທະນາລະດັບການສຶກສາໃນຂັື້ນສ ງຕ ໍ່ໄປນັື້ນ ໃຫ້ມີທັກສະພ ື້ນຖານການຮ ້ໜັງສ  ແລະ ຄິດໄລ່ເລກຂັື້ນ
ພ ື້ນຖານ ພ້ອມທັງເພີື່ມອັດຕາເລ ື່ອນຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ ແລະ ຕອນປາຍໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນີື້, 
ການເພີື່ມອັດຕາການເລ ື່ອນຊັື້ນ ຈາກການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕົື້ນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈົນໄປເຖິງ
ການສຶກສາຊັື້ນສ ງແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ສ າຄັນ.  

ເປ ົ້າໝາຍ 3 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ
ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ /ປີ

ອັດຕາການຮ ້ໜັງສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ (15 ປີຂຶື້ນໄປ); 84.7% (2015) 95% (2030) 

ອັດຕາການຮ ້ໜັງສ ຂອງຊາວໜຸ່ມ (15 – 24 ປີ) 92.5% (2015) 98% (2030) 

ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ 17 -25 ປີ 22% (2015) 45% (2030) 

ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນອາຊີວະ 34,500 51,000 (2020), 81,000 
(2030) 

 ຈດຸປະສົງ
2.3.1 ກ າລງັແຮງງານໃໝໄ່ດຮັ້ບການສຶກສາ, ຝກຶອບົຮົມ ແລະ ມທັີກສະ ສາມາດຕອບສະໜອງກບັໂອກາດ ການ

ຈາ້ງງານ.  
ບັນດາຍຸດທະສາດທີື່ຄັດເລ ອກມາຈາກແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (2016-2020) 

ໄດ ້ ຖ ກລວມເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍນີື້ເພ ື່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ. ໃນນີື້ປະກອບມີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອຮັບປະ 
ກັນວ່ານັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະພ ື້ນຖານພຽງພ . ລວມມີການເພີື່ມອັດຕາການຮ ້ໜັງສ  ແລະ 
ຄິດໄລ່ເລກຂັື້ນພ ື້ນຖານໃນບັນດາຊາວໜຸ່ມ. ການເພີື່ມອັດຕາຂ້າມຜ່ານຈາກການສຶກສາຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ
ຫາຕອນປາຍ ແລະ ຂັື້ນສ ງຂຶື້ນໄປ ແມ່ນເປັນສິື່ງສ າຄັນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງກ າລັງແຮງງານໃນໄລຍະ
ຍາວ. ອັດຕາການຮຽນຈົບຊັື້ນມັດທະຍົມ ແລະ ການຂ້າມຜ່ານໄປຮຽນສາຂາວິຊາຊີບ ແລະ ຊັື້ນສ ງ ແມ່ນຍັງຕ້ອງ
ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນວິຊາຊີບໃຫ້ສ ງຂຶື້ນ ໂດຍຜ່ານການຍົກລະດັບຄວາມ
ສາມາດຂອງຄ .  

 
 

 

book NPDP Lao naw naw naw �������.indd   67 12/1/20   11:25 AMbook NPDP Lao.indd   69 12/10/2020   1:24:16 PMbook NPDP Lao.indd   68 12/11/2020   9:25:05 AM



ໃຊ້
ກາ
ລະ

ໂອ
ກາ
ດ "ທ

າງດ
າ້ນປ

ະຊາກອນ" ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະ

2.3 ເປ ົ້າໝາຍ 3: ໃຊ້ກາລະໂອກາດ “ທາງດາ້ນປະຊາກອນ” ໃຫໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສັງ  
               ຄມົສ ງສຸດ ສ າລບັທຸກກຸມ່ຄນົ ແລະ ຂງົເຂດຢູ່າງສະເໝພີາບ ແລະ  ເປນັທ າ. 
ອັດຕາປະຊາກອນຢ ູ່ໃນກ າລັງແຮງງານໃນກຸ່ມອາຍຸ (ປະມານ 15-64 ປີ) ເພີື່ມຂຶື້ນ ແລະ ຍັງຈະສ ບຕ ໍ່ເພີື່ມ 

ຂຶື້ນໃນໄລຍະຂອງນະໂຍບາຍນີື້. ໃນຂະນະດຽວກັນນັື້ນ, ອັດຕາຂອງຜ ້ຢ ູ່ພາຍໃຕ້ການດ ແລ (ຜ ້ອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 15 

ແລະ 65 ປີຂຶື້ນໄປ) ຈະສ ບຕ ໍ່ຫ ຸດລົງຈົນກ່ວາອັດຕາຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງຈະເລີື່ມເພີື່ມຂຶື້ນໃນອີກສອງສາມປີຂ້າງໜ້າ. 
ແນວໂນ້ມການປູ່ຽນແປງໂຄງປະກອບອາຍຸຂອງປະຊາກອນດັົ່ງກ່າວ ຈະນ າຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ 
ໂດຍການສະໜອງການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ແຮງງານຊາວໜຸ່ມໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີື່ມຂຶື້ນ ເພ ື່ອ
ໄປສະໜັບສະໜ ນການຈ້າງງານ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທ າໃໝ່, ວຽກທີື່ມີປະສິດທິຜົນສ ງຂຶື້ນ. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ 
ຕາມ ການກະກຽມການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງກ າລັງແຮງງານໃໝ່ໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທ າແມ່ນເປັນສິື່ງສ າຄັນ. ຍຸດທະ
ສາດທີື່ສ າຄັນໃນການບັນລຸເປ ົ້າໝາຍນີື້ ແມ່ນເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າທຸກໆຄົນທີື່ບ  ໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນມີວຽກເຮັດງານທ າ 
ຫ   ສ ບຕ ໍ່ພັດທະນາລະດັບການສຶກສາໃນຂັື້ນສ ງຕ ໍ່ໄປນັື້ນ ໃຫ້ມີທັກສະພ ື້ນຖານການຮ ້ໜັງສ  ແລະ ຄິດໄລ່ເລກຂັື້ນ
ພ ື້ນຖານ ພ້ອມທັງເພີື່ມອັດຕາເລ ື່ອນຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ ແລະ ຕອນປາຍໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ. ພ້ອມດຽວກັນນີື້, 
ການເພີື່ມອັດຕາການເລ ື່ອນຊັື້ນ ຈາກການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມຕົື້ນ ແລະ ມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຈົນໄປເຖິງ
ການສຶກສາຊັື້ນສ ງແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ສ າຄັນ.  

ເປ ົ້າໝາຍ 3 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ
ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ /ປີ

ອັດຕາການຮ ້ໜັງສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ (15 ປີຂຶື້ນໄປ); 84.7% (2015) 95% (2030) 

ອັດຕາການຮ ້ໜັງສ ຂອງຊາວໜຸ່ມ (15 – 24 ປີ) 92.5% (2015) 98% (2030) 

ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຂອງປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ 17 -25 ປີ 22% (2015) 45% (2030) 

ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນອາຊີວະ 34,500 51,000 (2020), 81,000 
(2030) 

 ຈດຸປະສົງ
2.3.1 ກ າລງັແຮງງານໃໝໄ່ດຮັ້ບການສຶກສາ, ຝກຶອບົຮົມ ແລະ ມທັີກສະ ສາມາດຕອບສະໜອງກບັໂອກາດ ການ

ຈາ້ງງານ.  
ບັນດາຍຸດທະສາດທີື່ຄັດເລ ອກມາຈາກແຜນພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (2016-2020) 

ໄດ ້ ຖ ກລວມເຂົື້າໃນນະໂຍບາຍນີື້ເພ ື່ອບັນລຸເປ ົ້າໝາຍດັົ່ງກ່າວ. ໃນນີື້ປະກອບມີການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອຮັບປະ 
ກັນວ່ານັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະພ ື້ນຖານພຽງພ . ລວມມີການເພີື່ມອັດຕາການຮ ້ໜັງສ  ແລະ 
ຄິດໄລ່ເລກຂັື້ນພ ື້ນຖານໃນບັນດາຊາວໜຸ່ມ. ການເພີື່ມອັດຕາຂ້າມຜ່ານຈາກການສຶກສາຊັື້ນມັດທະຍົມຕອນຕົື້ນ
ຫາຕອນປາຍ ແລະ ຂັື້ນສ ງຂຶື້ນໄປ ແມ່ນເປັນສິື່ງສ າຄັນໃນການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງກ າລັງແຮງງານໃນໄລຍະ
ຍາວ. ອັດຕາການຮຽນຈົບຊັື້ນມັດທະຍົມ ແລະ ການຂ້າມຜ່ານໄປຮຽນສາຂາວິຊາຊີບ ແລະ ຊັື້ນສ ງ ແມ່ນຍັງຕ້ອງ
ໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງການຮຽນວິຊາຊີບໃຫ້ສ ງຂຶື້ນ ໂດຍຜ່ານການຍົກລະດັບຄວາມ
ສາມາດຂອງຄ .  
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2.3.2 ຮັບປະກນັໃຫແ້ຜນງານການສຶກສາຂະແໜງວຊິາຊີບ ແລະ ຊັື້ນສ ງ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການ 
ຂອງຕະຫ າດແຮງງານ.  
ບັນດາແຜນງານອາຊີວະສຶກສາທີື່ບ ໍ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ນີື້ກ ຍ້ອນວ່າ 

ບາງວິຊາທີື່ສອນນັື້ນບ ໍ່ເໝາະສົມ. ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງທັກສະຂອງແຮງງານນັື້ນສາມາດສອດ 
ຄ່ອງກັນໄດ ້ແລະ ສ າເລັດໄດ້ ໂດຍຜ່ານການວາງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປັບປຸງຂອບວຸດທິ
ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບວຸດທິການສຶກສາຂອງອາຊຽນ. ການປັບປຸງການບ ລິການຈັດຫາ 
ງານຂອງລັດ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຕະຫ າດແຮງງານ (LMI) ຈະປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນເປ ົ້າໝາຍນີື້. 

 

2.3.3 ແຮງງານຜ ໃ້ຫຍມ່ໂີອກາດໄດຮັ້ບການຍກົລະດບັວດຸທິການສຶກສາຜາ່ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.  
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງກ າລັງແຮງງານທີື່ມີຢ ູ່ແລ້ວແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ ໃນການທີື່ຈະຍາດແຍ່ງ 

ເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີລາຍໄດ້ເພີື່ມຂຶື້ນ. ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ຈະພັດທະນາ "ຂອບການຮຽນຮ ້ຕະຫ ອດຊີວິດ" ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຮງງານຜ ້ໃຫຍ່ມີໂອກາດໃນການ
ປັບປຸງທັກສະການຮ ້ໜັງສ ຂອງເຂົາເຈົື້າ ເຊິື່ງຈະກ້າວໄປສ ່ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. 
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2.3.2 ຮັບປະກນັໃຫແ້ຜນງານການສຶກສາຂະແໜງວຊິາຊີບ ແລະ ຊັື້ນສ ງ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການ 
ຂອງຕະຫ າດແຮງງານ.  
ບັນດາແຜນງານອາຊີວະສຶກສາທີື່ບ ໍ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ນີື້ກ ຍ້ອນວ່າ 

ບາງວິຊາທີື່ສອນນັື້ນບ ໍ່ເໝາະສົມ. ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງທັກສະຂອງແຮງງານນັື້ນສາມາດສອດ 
ຄ່ອງກັນໄດ ້ແລະ ສ າເລັດໄດ້ ໂດຍຜ່ານການວາງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປັບປຸງຂອບວຸດທິ
ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບວຸດທິການສຶກສາຂອງອາຊຽນ. ການປັບປຸງການບ ລິການຈັດຫາ 
ງານຂອງລັດ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຕະຫ າດແຮງງານ (LMI) ຈະປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນເປ ົ້າໝາຍນີື້. 

 

2.3.3 ແຮງງານຜ ໃ້ຫຍມ່ໂີອກາດໄດຮັ້ບການຍກົລະດບັວດຸທິການສຶກສາຜາ່ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.  
ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຂອງກ າລັງແຮງງານທີື່ມີຢ ູ່ແລ້ວແມ່ນມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍ ໃນການທີື່ຈະຍາດແຍ່ງ 

ເອົາຜົນປະໂຫຍດຈາກການມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ມີລາຍໄດ້ເພີື່ມຂຶື້ນ. ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ ຈະພັດທະນາ "ຂອບການຮຽນຮ ້ຕະຫ ອດຊີວິດ" ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຮງງານຜ ້ໃຫຍ່ມີໂອກາດໃນການ
ປັບປຸງທັກສະການຮ ້ໜັງສ ຂອງເຂົາເຈົື້າ ເຊິື່ງຈະກ້າວໄປສ ່ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ສົ່ງ
ເສີ
ມໂ

ອກ
າດ
ທາ
ງດາ້

ນເສ
ດຖະ

ກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດທີດີ ສຳລັບຊາວໜ
ຸມ່-ເຍາົ

ວະ
ຊົນ

 ຜູ້
ດອ້

ຍໂ
ອກ
າດ ແລ

ະ ມຄີວ
າມສ່ຽງ ແລະ ກຸ່ມຄົນທ່ີບ່ໍມີວຽກເຮດັງານ�ຳ4

book NPDP Lao naw naw naw �������.indd   69 12/1/20   11:25 AMbook NPDP Lao.indd   70 12/11/2020   9:25:08 AM



2.3.2 ຮັບປະກນັໃຫແ້ຜນງານການສຶກສາຂະແໜງວຊິາຊີບ ແລະ ຊັື້ນສ ງ ໃຫແ້ທດເໝາະກບັຄວາມຕອ້ງການ 
ຂອງຕະຫ າດແຮງງານ.  
ບັນດາແຜນງານອາຊີວະສຶກສາທີື່ບ ໍ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ນີື້ກ ຍ້ອນວ່າ 

ບາງວິຊາທີື່ສອນນັື້ນບ ໍ່ເໝາະສົມ. ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະໜອງທັກສະຂອງແຮງງານນັື້ນສາມາດສອດ 
ຄ່ອງກັນໄດ ້ແລະ ສ າເລັດໄດ ້ ໂດຍຜ່ານການວາງແຜນພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ປັບປຸງຂອບວຸດທິ
ການສຶກສາແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຂອບວຸດທິການສຶກສາຂອງອາຊຽນ. ການປັບປຸງການບ ລິການຈັດຫາ 
ງານຂອງລັດ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຕະຫ າດແຮງງານ (LMI) ຈະປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນເປ ົ້າໝາຍນີື້. 
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ແລະ ກິລາ ຈະພັດທະນາ "ຂອບການຮຽນຮ ້ຕະຫ ອດຊີວິດ" ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ແຮງງານຜ ້ໃຫຍ່ມີໂອກາດໃນການ
ປັບປຸງທັກສະການຮ ້ໜັງສ ຂອງເຂົາເຈົື້າ ເຊິື່ງຈະກ້າວໄປສ ່ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ສົ່ງ
ເສີ
ມໂ

ອກ
າດ
ທາ
ງດາ້

ນເສ
ດຖະ

ກດິ-ສງັຄມົ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດທີດີ ສຳລັບຊາວໜ
ຸມ່-ເຍາົ

ວະ
ຊົນ

 ຜູ້
ດອ້

ຍໂ
ອກ
າດ ແລ

ະ ມຄີວ
າມສ່ຽງ ແລະ ກຸ່ມຄົນທ່ີບ່ໍມີວຽກເຮດັງານ�ຳ4

book NPDP Lao naw naw naw �������.indd   69 12/1/20   11:25 AMbook NPDP Lao.indd   71 12/11/2020   9:25:09 AM



2.4 ເປ ົ້າໝາຍ 4: ສົົ່ງເສີມໂອກາດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ແລະ ປບັປງຸຊີວດິທີື່ດ ີສ າລບັຊາວໜຸມ່-ເຍາົ  
              ວະຊນົ ຜ ດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກ ມ່ຄນົທີື່ບ ໍ່ມີວຽກເຮດັງານທ າ 
ປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຊາວໜຸ່ມມີເຖິງ 41% ຂອງປະຊາກອນທີື່ມີອາຍຸຕໍ່ ໍ່າກວ່າ 20 ປີໃນເວລາ 

ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ປີ 2015, 28% ແມ່ນອາຍຸ 10-24 ປີ (ຊາວໜຸ່ມ). ຈ າ
ນວນຊາວໜຸ່ມແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະເພີື່ມຂຶື້ນຢູ່າງແນ່ນອນຈາກ 2.0 ລ້ານຄົນໃນປີ 2015 ຫາ 2.3 ລ້ານຄົນໃນ
ປີ 2030. ຄວາມເປັນມາຂອງເປ ົ້າຫມາຍ 4 ແມ່ນເພ ື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊາວໜຸ່ມມີໂອກາດທີື່ຈະພັດທະນາຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງພວກເຂົາເພ ື່ອປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດ. ໃນເວລາດຽວກັນນັື້ນ 
ຍັງເຫັນວ່າມີຊາວໜຸ່ມບາງຄົນມີຄວາມດ້ອຍໂອກາດກວ່າຄົນອ ື່ນໆ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາກຸ່ມຄົນ ເຊັົ່ນວ່າ: 
ເດັກຍິງໜຸ່ມ, ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາຕ ໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ 
ລວມທັງການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການຖ ພາແບບບ ໍ່ຕັື້ງໃຈ. ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫ ົົ່ານີື້ ແລະ ບັນຫາທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງນັື້ນ, ຈະຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດທີື່ຮັດກຸມ ແລະ ພັດທະນາກົດໝາຍຊາວໜຸ່ມ
ຂຶື້ນໄປພ້ອມໆກັບບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນສັງຄົມໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ. 

 
ເປ ົ້າໝາຍ 4 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປ ີ ຄາດໝາຍ/ປ ີ

ອັດຕາຊາວໜຸ່ມທີື່ບ ໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ, ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມ (NEET)

5.1% (2015) 2.6% (2030) 

ອັດຕາການເກີດລ ກທັງໝດົຂອງແມ່ຍິງອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 20ປີລົງມາ 15% (2011-12) 7% (2030) 

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 15-24 ປີເຄີຍມີເພດສ າພັນ
ໃນຕອນອາຍຸ 15 ປີ 

6% (2011-12) 1% (2030) 

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ເກີດລ ກ 17.8% 5% (2030) 

ຈ ານວນແມ່ຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ແຕ່ງງານ ຫລ  ມີຄ ່ຄອງ 24.7% 10% (2030) 

ອັດຕາການຕິດພະຍາດພຕພ (ໜອງໃນທຽມ)ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມທີື່
ມີຄວາມສ່ຽງ (ສາວບ ລິການ ແລະ ຊາຍຮ່ວມເພດກັບຊາຍ) 

23.8% (2017)
ສາວບ ລິການ  

10.9% (MSM

15% (2030) 

8% (2030) 

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.4.1 ສ າເລດັການສ້າງນະໂຍບາຍຊາວໜຸມ່ແຫງ່ຊາດ, ຮບັຮອງ ແລະ ເຜຍີແຜ.່  
 ເປ ົ້າໝາຍຂອງນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເພ ື່ອສະໜອງກອບນະໂຍບາຍທີື່ຈະແຈ້ງເຊິື່ງທາງ 
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານມີຄວາມຕັື້ງໃຈທີື່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີື່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນປະເຊີນຢ ູ່ ໃນ
ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເນ ື່ອງຈາກວ່າຊາວໜຸ່ມເປັນກຸ່ມປະຊາກອນທີື່ສ າຄັນ, ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດ້ານປະ
ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາໄດ້ກວມເອົາກິດຈະກ າເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນການສ້າງນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະ
ຊົນແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເກັບກ າຕົວເລກ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຊຶື່ງເກີດ
ຂຶື້ນຢ ູ່ໃນປະຈຸບັນເຊັົ່ນດຽວກັນກັບໃນອະນາຄົດ.  
 
 
 

2.4.2 ສ້າງກດົໝາຍຊາວໜຸມ່, ຮັບຮອງ ແລະ ເຜຍີແຜ.່  
 ເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນແຫ່ງຊາດນັື້ນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ກົດໝາຍຊາວໜຸ່ມ. ໃນການດ າເນີນການສ້າງກົດໝາຍນັື້ນຈະຕ້ອງມີການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນຄວາມເປັນມາທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ໂດຍການເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ແລະ ກະກຽມຮ່າງກົດໝາຍ. 
 

2.4.3 ຊາວໜຸມ່ ແລະ ເຍາົວະຊນົມຄີວາມຕ ື່ນຕວົຕ ໍ່ກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫ ກັການທີື່ມີຜນົກະທົບຕ ໍ່ເຂາົ ເຈົື້າ 
ແລະ ຄ ຄ່ອງຂອງເຂາົເຈົື້າຫ າຍຂຶື້ນ.  

 ຊາວໜຸ່ມມັກຈະຂາດຄວາມຕ ື່ນຕົວ ແລະ ຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີື່ສ າຄັນຕ່າງໆ ແລະ 
ຍ້ອນເຫດຜົນດັົ່ງກ່າວ ເຂົາເຈົື້າຈຶື່ງມີຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກັບອ ານາດການປ ກຄອງ. ການນ າໃຊ້ສ ື່ສັງຄົມທີື່ທັນສະໄໝ ແລະ 
ຮ ບແບບການສ ື່ສານອ ື່ນໆນັື້ນ ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບການປູ່ຽນແປງສະພາບທາງດ້ານກົດ
ໝາຍ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີື່ເພີື່ມຂຶື້ນຂອງການໃຊ້ຢາເສດຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດ. 
 

2.4.4 ເພີື່ມທະວຄີວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກຊ່າວໜຸມ່ທົົ່ວປະເທດໃນການມສ່ີວນຮວ່ມຢູ່າງຫາ້ວຫນັຕ ໍ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ.  
ແຜນງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດງານຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 

ICPD ເນັື້ນໜັກຄວາມສ າຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນສັງຄົມ ແລະ ແນະນ າວ່າ "ຊາວໜຸ່ມຄວນ
ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຫ້າວຫັນຕ ໍ່ກັບການວາງແຜນ, ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນຂອງກິດຈະກ າທີື່ມີ
ຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ກັບຊີວິດປະຈ າວັນຂອງເຂົາເຈົື້າ". ໃນ ສປປ ລາວ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນກິດ
ຈະກ າດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການເມ ອງແມ່ນມີຈ າກັດ. ຈຸດປະສົງນີື້ແມ່ນເພ ື່ອຍົກສ ງລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊາວໜຸ່ມເພ ື່ອສົົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຄີໃນສັງຄົມໃນບັນດາຊາວໜຸ່ມໃນເຜົົ່າຕ່າງໆ ແລະ ລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມດ້ວຍ
ກັນເອງ ແລະ ຜ ້ອ ື່ນໆຢ ູ່ໃນສັງຄົມ. 

 

2.4.5 ປບັປງຸຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນງັານສ ນກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ແລະ ອງົການຈດັ 
ຕັື້ງອ ື່ນໆ ເພ ື່ອໃຫສ້າມາດອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນງານຕາ່ງໆຂອງຊາວໜຸມ່.  
ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນອົງການຈັດຕັື້ງຕົື້ນຕ ໃນການພັດທະນາໂຄງການສ າລັບຊາວ 

ໜຸ່ມ, ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງມີຄວາມຈ າເປັນທີື່ຈະຕ້ອງພັດທະນາຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັື້ງເພ ື່ອໃຫ້ສາ 
ມາດເປັນອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບສ ງສຸດ. ຈຸດປະສົງນີື້ຈະເນັື້ນໜັກໃສ່ປັບປຸງຂອດ 
ປະສານງານລະຫວ່າງພະແນກການຕ່າງໆຂອງອົງການຈັດຕັື້ງຊາວໜຸ່ມໃນຂັື້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິື່ນ, ລະ 
ຫວ່າງຫ້ອງການຊາວໜຸ່ມເອງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງບັນດາກະຊວງກົມກອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່
ສັງກັດລດັຖະບານ ( ລວມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ). 

 

2.4.6 ຫ ດຸຜອ່ນພດຶຕກິ າສ່ຽງໃນກຸມ່ຊາວໜຸມ່ ທີື່ພົວພັນກບັພະຍາດພະຍາດຕດິຕ ໍ່ທາງເພດສ າພນັ, ການນ າໃຊຢ້າ
ເສດຕດິ, ການຖ ພາແບບບ ໍ່ຕັື້ງໃຈ.  
ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃນປະຈຸບັນກ າລັງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ

ແບບແຜນການດ າລົງຊີວິດຈາກການຂາດຄວາມຕ ື່ນຕົວ ແລະ ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງພຶດຕິກ າ 
ແລະ ການເອົາຕົນເອງໄປສ ່ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢ ູ່ດີກິນດີ. ຈ າເປັນຕ້ອງມີການປ ກຈິດສ ານຶກໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມຕ ໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງໃນການມີເພດສ າພັນໂດຍບ ໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ ແລະ ການໃຊ້ຢາເສດຕິດ, ລວມທັງເຫ ົື້າ ແລະ 
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2.4 ເປ ົ້າໝາຍ 4: ສົົ່ງເສີມໂອກາດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ແລະ ປບັປງຸຊີວດິທີື່ດ ີສ າລບັຊາວໜຸມ່-ເຍາົ  
              ວະຊນົ ຜ ດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກ ມ່ຄນົທີື່ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ 
ປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຊາວໜຸ່ມມີເຖິງ 41% ຂອງປະຊາກອນທີື່ມີອາຍຸຕໍ່ ໍ່າກວ່າ 20 ປີໃນເວລາ 

ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ປີ 2015, 28% ແມ່ນອາຍຸ 10-24 ປີ (ຊາວໜຸ່ມ). ຈ າ
ນວນຊາວໜຸ່ມແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະເພີື່ມຂຶື້ນຢູ່າງແນ່ນອນຈາກ 2.0 ລ້ານຄົນໃນປີ 2015 ຫາ 2.3 ລ້ານຄົນໃນ
ປີ 2030. ຄວາມເປັນມາຂອງເປ ົ້າຫມາຍ 4 ແມ່ນເພ ື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊາວໜຸ່ມມີໂອກາດທີື່ຈະພັດທະນາຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງພວກເຂົາເພ ື່ອປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດ. ໃນເວລາດຽວກັນນັື້ນ 
ຍັງເຫັນວ່າມີຊາວໜຸ່ມບາງຄົນມີຄວາມດ້ອຍໂອກາດກວ່າຄົນອ ື່ນໆ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາກຸ່ມຄົນ ເຊັົ່ນວ່າ: 
ເດັກຍິງໜຸ່ມ, ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາຕ ໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ 
ລວມທັງການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການຖ ພາແບບບ ໍ່ຕັື້ງໃຈ. ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫ ົົ່ານີື້ ແລະ ບັນຫາທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງນັື້ນ, ຈະຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດທີື່ຮັດກຸມ ແລະ ພັດທະນາກົດໝາຍຊາວໜຸ່ມ
ຂຶື້ນໄປພ້ອມໆກັບບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນສັງຄົມໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ. 

 
ເປ ົ້າໝາຍ 4 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ: 

 
ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປ ີ ຄາດໝາຍ/ປ ີ

ອັດຕາຊາວໜຸ່ມທີື່ບ ໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ, ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມ (NEET) 

5.1% (2015) 2.6% (2030)

ອັດຕາການເກີດລ ກທັງໝດົຂອງແມ່ຍິງອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 20ປີລົງມາ  15% (2011-12) 7% (2030)

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 15-24 ປີເຄີຍມີເພດສ າພັນ
ໃນຕອນອາຍຸ 15 ປີ  

6% (2011-12) 1% (2030)

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ເກີດລ ກ 17.8% 5% (2030)

ຈ ານວນແມ່ຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ແຕ່ງງານ ຫລ  ມີຄ ່ຄອງ 24.7% 10% (2030)

ອັດຕາການຕິດພະຍາດພຕພ (ໜອງໃນທຽມ)ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມທີື່
ມີຄວາມສ່ຽງ (ສາວບ ລິການ ແລະ ຊາຍຮ່ວມເພດກັບຊາຍ) 

23.8% (2017) 
(ສາວບ ລິການ) 

10.9% (MSM) 

15% (2030)
 

8% (2030)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.4.1 ສ າເລດັການສ້າງນະໂຍບາຍຊາວໜຸມ່ແຫງ່ຊາດ, ຮັບຮອງ ແລະ ເຜຍີແຜ.່  
 ເປ ົ້າໝາຍຂອງນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເພ ື່ອສະໜອງກອບນະໂຍບາຍທີື່ຈະແຈ້ງເຊິື່ງທາງ 
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານມີຄວາມຕັື້ງໃຈທີື່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີື່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນປະເຊີນຢ ູ່ ໃນ
ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເນ ື່ອງຈາກວ່າຊາວໜຸ່ມເປັນກຸ່ມປະຊາກອນທີື່ສ າຄັນ, ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດ້ານປະ
ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາໄດ້ກວມເອົາກິດຈະກ າເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນການສ້າງນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະ
ຊົນແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເກັບກ າຕົວເລກ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຊຶື່ງເກີດ
ຂຶື້ນຢ ູ່ໃນປະຈຸບັນເຊັົ່ນດຽວກັນກັບໃນອະນາຄົດ.  
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2.4 ເປ ົ້າໝາຍ 4: ສົົ່ງເສີມໂອກາດທາງດາ້ນເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ແລະ ປບັປງຸຊີວດິທີື່ດ ີສ າລບັຊາວໜຸມ່-ເຍາົ  
              ວະຊນົ ຜ ດ້ອ້ຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກ ມ່ຄນົທີື່ບ ໍ່ມວີຽກເຮັດງານທ າ 
ປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນຊາວໜຸ່ມມີເຖິງ 41% ຂອງປະຊາກອນທີື່ມີອາຍຸຕໍ່ ໍ່າກວ່າ 20 ປີໃນເວລາ 

ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ປີ 2015, 28% ແມ່ນອາຍຸ 10-24 ປີ (ຊາວໜຸ່ມ). ຈ າ
ນວນຊາວໜຸ່ມແມ່ນຄາດຄະເນວ່າຈະເພີື່ມຂຶື້ນຢູ່າງແນ່ນອນຈາກ 2.0 ລ້ານຄົນໃນປີ 2015 ຫາ 2.3 ລ້ານຄົນໃນ
ປີ 2030. ຄວາມເປັນມາຂອງເປ ົ້າຫມາຍ 4 ແມ່ນເພ ື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຊາວໜຸ່ມມີໂອກາດທີື່ຈະພັດທະນາຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ທັກສະຂອງພວກເຂົາເພ ື່ອປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາຂອງປະເທດ. ໃນເວລາດຽວກັນນັື້ນ 
ຍັງເຫັນວ່າມີຊາວໜຸ່ມບາງຄົນມີຄວາມດ້ອຍໂອກາດກວ່າຄົນອ ື່ນໆ ແລະ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາກຸ່ມຄົນ ເຊັົ່ນວ່າ: 
ເດັກຍິງໜຸ່ມ, ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຂົາຕ ໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ 
ລວມທັງການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການຖ ພາແບບບ ໍ່ຕັື້ງໃຈ. ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຫ ົົ່ານີື້ ແລະ ບັນຫາທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງນັື້ນ, ຈະຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດທີື່ຮັດກຸມ ແລະ ພັດທະນາກົດໝາຍຊາວໜຸ່ມ
ຂຶື້ນໄປພ້ອມໆກັບບັນດາກິດຈະກ າຕ່າງໆ ທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນສັງຄົມໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ. 

 
ເປ ົ້າໝາຍ 4 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປ ີ ຄາດໝາຍ/ປ ີ

ອັດຕາຊາວໜຸ່ມທີື່ບ ໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ, ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມ (NEET)

5.1% (2015) 2.6% (2030) 

ອັດຕາການເກີດລ ກທັງໝດົຂອງແມ່ຍິງອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 20ປີລົງມາ 15% (2011-12) 7% (2030) 

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 15-24 ປີເຄີຍມີເພດສ າພັນ
ໃນຕອນອາຍຸ 15 ປີ 

6% (2011-12) 1% (2030) 

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ເກີດລ ກ 17.8% 5% (2030) 

ຈ ານວນແມ່ຍິງອາຍຸລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ແຕ່ງງານ ຫລ  ມີຄ ່ຄອງ 24.7% 10% (2030) 

ອັດຕາການຕິດພະຍາດພຕພ (ໜອງໃນທຽມ)ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມທີື່
ມີຄວາມສ່ຽງ (ສາວບ ລິການ ແລະ ຊາຍຮ່ວມເພດກັບຊາຍ) 

23.8% (2017)
ສາວບ ລິການ  

10.9% (MSM

15% (2030) 

8% (2030) 

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.4.1 ສ າເລດັການສ້າງນະໂຍບາຍຊາວໜຸມ່ແຫງ່ຊາດ, ຮັບຮອງ ແລະ ເຜຍີແຜ.່  
 ເປ ົ້າໝາຍຂອງນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເພ ື່ອສະໜອງກອບນະໂຍບາຍທີື່ຈະແຈ້ງເຊິື່ງທາງ 
ລັດຖະບານ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມງານມີຄວາມຕັື້ງໃຈທີື່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີື່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນປະເຊີນຢ ູ່ ໃນ
ການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເນ ື່ອງຈາກວ່າຊາວໜຸ່ມເປັນກຸ່ມປະຊາກອນທີື່ສ າຄັນ, ນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດດ້ານປະ
ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາໄດ້ກວມເອົາກິດຈະກ າເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນການສ້າງນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະ
ຊົນແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເກັບກ າຕົວເລກ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຊຶື່ງເກີດ
ຂຶື້ນຢ ູ່ໃນປະຈຸບັນເຊັົ່ນດຽວກັນກັບໃນອະນາຄົດ.  
 
 
 

2.4.2 ສ້າງກດົໝາຍຊາວໜຸມ່, ຮັບຮອງ ແລະ ເຜຍີແຜ.່  
 ເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນແຫ່ງຊາດນັື້ນ, ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ກົດໝາຍຊາວໜຸ່ມ. ໃນການດ າເນີນການສ້າງກົດໝາຍນັື້ນຈະຕ້ອງມີການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນຄວາມເປັນມາທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ ໂດຍການເປີດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ແລະ ກະກຽມຮ່າງກົດໝາຍ. 
 

2.4.3 ຊາວໜຸມ່ ແລະ ເຍາົວະຊນົມຄີວາມຕ ື່ນຕວົຕ ໍ່ກບັກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບຫ ກັການທີື່ມຜີນົກະທົບຕ ໍ່ເຂາົ ເຈົື້າ 
ແລະ ຄ ຄ່ອງຂອງເຂາົເຈົື້າຫ າຍຂຶື້ນ.  

 ຊາວໜຸ່ມມັກຈະຂາດຄວາມຕ ື່ນຕົວ ແລະ ຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີື່ສ າຄັນຕ່າງໆ ແລະ 
ຍ້ອນເຫດຜົນດັົ່ງກ່າວ ເຂົາເຈົື້າຈຶື່ງມີຂ ໍ້ຂັດແຍ່ງກັບອ ານາດການປ ກຄອງ. ການນ າໃຊ້ສ ື່ສັງຄົມທີື່ທັນສະໄໝ ແລະ 
ຮ ບແບບການສ ື່ສານອ ື່ນໆນັື້ນ ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບການປູ່ຽນແປງສະພາບທາງດ້ານກົດ
ໝາຍ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງຄວາມສ່ຽງທີື່ເພີື່ມຂຶື້ນຂອງການໃຊ້ຢາເສດຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດ. 
 

2.4.4 ເພີື່ມທະວຄີວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກຊ່າວໜຸມ່ທົົ່ວປະເທດໃນການມສ່ີວນຮວ່ມຢູ່າງຫາ້ວຫນັຕ ໍ່ການ
ພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ.  
ແຜນງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດງານຂອງກອງປະຊຸມສາກົນວ່າດ້ວຍປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 

ICPD ເນັື້ນໜັກຄວາມສ າຄັນຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນສັງຄົມ ແລະ ແນະນ າວ່າ "ຊາວໜຸ່ມຄວນ
ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງຫ້າວຫັນຕ ໍ່ກັບການວາງແຜນ, ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນຂອງກິດຈະກ າທີື່ມີ
ຜົນກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ກັບຊີວິດປະຈ າວັນຂອງເຂົາເຈົື້າ". ໃນ ສປປ ລາວ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນກິດ
ຈະກ າດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການເມ ອງແມ່ນມີຈ າກັດ. ຈຸດປະສົງນີື້ແມ່ນເພ ື່ອຍົກສ ງລະດັບການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊາວໜຸ່ມເພ ື່ອສົົ່ງເສີມຄວາມສາມັກຄີໃນສັງຄົມໃນບັນດາຊາວໜຸ່ມໃນເຜົົ່າຕ່າງໆ ແລະ ລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມດ້ວຍ
ກັນເອງ ແລະ ຜ ້ອ ື່ນໆຢ ູ່ໃນສັງຄົມ. 

 

2.4.5 ປບັປງຸຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນງັານສ ນກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ແລະ ອງົການຈດັ 
ຕັື້ງອ ື່ນໆ ເພ ື່ອໃຫສ້າມາດອອກແບບ ແລະ ຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນງານຕາ່ງໆຂອງຊາວໜຸມ່.  
ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນອົງການຈັດຕັື້ງຕົື້ນຕ ໃນການພັດທະນາໂຄງການສ າລັບຊາວ 

ໜຸ່ມ, ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງມີຄວາມຈ າເປັນທີື່ຈະຕ້ອງພັດທະນາຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັື້ງເພ ື່ອໃຫ້ສາ 
ມາດເປັນອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສິດທິພາບສ ງສຸດ. ຈຸດປະສົງນີື້ຈະເນັື້ນໜັກໃສ່ປັບປຸງຂອດ 
ປະສານງານລະຫວ່າງພະແນກການຕ່າງໆຂອງອົງການຈັດຕັື້ງຊາວໜຸ່ມໃນຂັື້ນສ ນກາງ ແລະ ຂັື້ນທ້ອງຖິື່ນ, ລະ 
ຫວ່າງຫ້ອງການຊາວໜຸ່ມເອງ ແລະ ຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງບັນດາກະຊວງກົມກອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່
ສັງກັດລດັຖະບານ ( ລວມທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ). 

 

2.4.6 ຫ ດຸຜອ່ນພຶດຕກິ າສ່ຽງໃນກຸມ່ຊາວໜຸມ່ ທີື່ພົວພນັກບັພະຍາດພະຍາດຕດິຕ ໍ່ທາງເພດສ າພນັ, ການນ າໃຊຢ້າ
ເສດຕດິ, ການຖ ພາແບບບ ໍ່ຕັື້ງໃຈ.  
ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃນປະຈຸບັນກ າລັງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງໂດຍສະເພາະດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ

ແບບແຜນການດ າລົງຊີວິດຈາກການຂາດຄວາມຕ ື່ນຕົວ ແລະ ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງພຶດຕິກ າ 
ແລະ ການເອົາຕົນເອງໄປສ ່ຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢ ູ່ດີກິນດີ. ຈ າເປັນຕ້ອງມີການປ ກຈິດສ ານຶກໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມຕ ໍ່ກັບຄວາມສ່ຽງໃນການມີເພດສ າພັນໂດຍບ ໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນ ແລະ ການໃຊ້ຢາເສດຕິດ, ລວມທັງເຫ ົື້າ ແລະ 
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ຢາບ້າ. ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ລວມທັງ
ໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນ" ແລະ ສ້າງຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  

 

2.4.7 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການບ ໍ່ຮ ໜ້ງັສ ໃນກຸມ່ຊາວໜຸມ່ ໂດຍການໃຫເ້ຂົື້າຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການຕາ່ງໆ. 
ຊາວໜຸ່ມຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຫ າຍຄົນອອກໂຮງຮຽນໂດຍບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ຫ   ຕົວເລກ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ສາມາດ

ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ດີ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນງານເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ດົນທີື່ສຸດ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີື່ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍຮ ້ໜັງສ . 

 
2.4.8 ຊາວໜຸມ່ ແລະ ເຍາົວະຊົນ ຢ ູ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດຊນົນະບດົໄດມ້ວີຽກເຮັດງານທ າ 

ແລະ ປບັປງຸທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກດິເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບມາສ ຄ່ອບຄວົ.  
  ພັດທະນາທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນວິທີໜຶື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຮັດທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ມີລາຍຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງອ ື່ນໆຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພ ື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ທັກສະດ້ານວິຊາການທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອເລີື່ມຕົື້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

 
2.4.9 ການເຂົື້າເຖງິການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານໃນທົົ່ວປະເທດຫ າຍຂຶື້ນ.  
 ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົື້າຮຽນການສຶກສານອກລະບົບ
ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົື້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫ າຍຂຶື້ນ.   
 

2.4.10 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການແຕງ່ງານກອ່ນໄວອນັຄວນ (<18 ປີ)ໃນກຸມ່ເດກັຍງິ ແລະ ຊາວໜຸມ່.  
 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຄອບຄົວທີື່ຫວງຫ້າມການແຕ່ງງານລຸ່ມອາຍຸ 18 ປີ, ແຕ່ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ອັນຄວນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າມີຫ າຍພ ສົມຄວນ, ເຊິື່ງມັນຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມ. ການແຕ່ງ 
ງານກ່ອນໄວອັນຄວນສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ກັບການຢຸດເຊົາການຮຽນ ແລະ ການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຜົນກະທົບຕາມມາ
ນ າຫ ັງກ ຄ ການເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ. ຕ້ອງມີການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ. 
 
 
 
 
 
 
  

 

2.5 ເປ ົ້າໝາຍ 5: ເພີື່ມທະວຜີນົປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກຊົນນະບດົສ ຕ່ວົເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ພ້ອມທັງຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທົບທາງລບົຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃຫໜ້ອ້ຍລງົ 
ສປປ ລາວ ກ າລັງຈະກາຍເປັນສັງຄົມທີື່ "ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍ" ຢູ່າງໜ້ອຍມີແຮງງານລາວ 600,000 ຄົນ

ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດຕ່າງໆທົົ່ວໂລກ  ປະມານ 300,000 ຄົນເຮັດວຽກຢ ູ່ປະເທດໄທ. ການສົົ່ງເງິນ

book NPDP Lao naw naw naw �������.indd   72 12/1/20   11:25 AM

ຢາບ້າ. ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ລວມທັງ
ໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນ" ແລະ ສ້າງຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  

 

2.4.7 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການບ ໍ່ຮ ໜ້ງັສ ໃນກຸມ່ຊາວໜຸມ່ ໂດຍການໃຫເ້ຂົື້າຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການຕາ່ງໆ. 
ຊາວໜຸ່ມຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຫ າຍຄົນອອກໂຮງຮຽນໂດຍບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ຫ   ຕົວເລກ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ສາມາດ

ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ດີ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນງານເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ດົນທີື່ສຸດ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີື່ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍຮ ້ໜັງສ . 

 
2.4.8 ຊາວໜຸມ່ ແລະ ເຍາົວະຊົນ ຢ ູ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດຊນົນະບດົໄດມີ້ວຽກເຮັດງານທ າ 

ແລະ ປບັປງຸທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກດິເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບມາສ ຄ່ອບຄວົ.  
  ພັດທະນາທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນວິທີໜຶື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຮັດທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ມີລາຍຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງອ ື່ນໆຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພ ື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ທັກສະດ້ານວິຊາການທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອເລີື່ມຕົື້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

 
2.4.9 ການເຂົື້າເຖງິການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານໃນທົົ່ວປະເທດຫ າຍຂຶື້ນ.  
 ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົື້າຮຽນການສຶກສານອກລະບົບ
ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົື້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫ າຍຂຶື້ນ.   
 

2.4.10 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການແຕງ່ງານກອ່ນໄວອນັຄວນ (<18 ປີ)ໃນກຸມ່ເດກັຍງິ ແລະ ຊາວໜຸມ່.  
 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຄອບຄົວທີື່ຫວງຫ້າມການແຕ່ງງານລຸ່ມອາຍຸ 18 ປີ, ແຕ່ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ອັນຄວນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າມີຫ າຍພ ສົມຄວນ, ເຊິື່ງມັນຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມ. ການແຕ່ງ 
ງານກ່ອນໄວອັນຄວນສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ກັບການຢຸດເຊົາການຮຽນ ແລະ ການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຜົນກະທົບຕາມມາ
ນ າຫ ັງກ ຄ ການເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ. ຕ້ອງມີການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ. 
 
 
 
 
 
 
  

 

2.5 ເປ ົ້າໝາຍ 5: ເພີື່ມທະວຜີນົປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກຊົນນະບດົສ ຕ່ວົເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ພ້ອມທງັຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທົບທາງລບົຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃຫໜ້ອ້ຍລງົ 
ສປປ ລາວ ກ າລັງຈະກາຍເປັນສັງຄົມທີື່ "ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍ" ຢູ່າງໜ້ອຍມີແຮງງານລາວ 600,000 ຄົນ

ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດຕ່າງໆທົົ່ວໂລກ  ປະມານ 300,000 ຄົນເຮັດວຽກຢ ູ່ປະເທດໄທ. ການສົົ່ງເງິນ
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ຢາບ້າ. ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ລວມທັງ
ໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນ" ແລະ ສ້າງຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  

 

2.4.7 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການບ ໍ່ຮ ໜ້ງັສ ໃນກຸມ່ຊາວໜຸມ່ ໂດຍການໃຫເ້ຂົື້າຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການຕາ່ງໆ. 
ຊາວໜຸ່ມຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຫ າຍຄົນອອກໂຮງຮຽນໂດຍບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ຫ   ຕົວເລກ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ສາມາດ

ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ດີ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນງານເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ດົນທີື່ສຸດ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີື່ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍຮ ້ໜັງສ . 

 
2.4.8 ຊາວໜຸມ່ ແລະ ເຍາົວະຊົນ ຢ ູ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດຊນົນະບດົໄດມ້ວີຽກເຮັດງານທ າ 

ແລະ ປບັປງຸທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກດິເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບມາສ ຄ່ອບຄວົ.  
  ພັດທະນາທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນວິທີໜຶື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຮັດທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ມີລາຍຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງອ ື່ນໆຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພ ື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ທັກສະດ້ານວິຊາການທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອເລີື່ມຕົື້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

 
2.4.9 ການເຂົື້າເຖງິການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານໃນທົົ່ວປະເທດຫ າຍຂຶື້ນ.  
 ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົື້າຮຽນການສຶກສານອກລະບົບ
ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົື້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫ າຍຂຶື້ນ.   
 

2.4.10 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການແຕງ່ງານກອ່ນໄວອນັຄວນ (<18 ປີ)ໃນກຸມ່ເດກັຍງິ ແລະ ຊາວໜຸມ່.  
 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຄອບຄົວທີື່ຫວງຫ້າມການແຕ່ງງານລຸ່ມອາຍຸ 18 ປີ, ແຕ່ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ອັນຄວນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າມີຫ າຍພ ສົມຄວນ, ເຊິື່ງມັນຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມ. ການແຕ່ງ 
ງານກ່ອນໄວອັນຄວນສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ກັບການຢຸດເຊົາການຮຽນ ແລະ ການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຜົນກະທົບຕາມມາ
ນ າຫ ັງກ ຄ ການເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ. ຕ້ອງມີການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ. 
 
 
 
 
 
 
  

 

2.5 ເປ ົ້າໝາຍ 5: ເພີື່ມທະວຜີນົປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກຊົນນະບດົສ ຕ່ວົເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ພ້ອມທງັຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທົບທາງລບົຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃຫໜ້ອ້ຍລງົ 
ສປປ ລາວ ກ າລັງຈະກາຍເປັນສັງຄົມທີື່ "ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍ" ຢູ່າງໜ້ອຍມີແຮງງານລາວ 600,000 ຄົນ

ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດຕ່າງໆທົົ່ວໂລກ  ປະມານ 300,000 ຄົນເຮັດວຽກຢ ູ່ປະເທດໄທ. ການສົົ່ງເງິນ
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ຢາບ້າ. ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ລວມທັງ
ໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນ" ແລະ ສ້າງຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  

 

2.4.7 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການບ ໍ່ຮ ໜ້ງັສ ໃນກຸມ່ຊາວໜຸມ່ ໂດຍການໃຫເ້ຂົື້າຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການຕາ່ງໆ. 
ຊາວໜຸ່ມຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຫ າຍຄົນອອກໂຮງຮຽນໂດຍບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ຫ   ຕົວເລກ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ສາມາດ

ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ດີ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນງານເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ດົນທີື່ສຸດ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີື່ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍຮ ້ໜັງສ . 

 
2.4.8 ຊາວໜຸມ່ ແລະ ເຍາົວະຊົນ ຢ ູ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດຊນົນະບດົໄດມ້ວີຽກເຮັດງານທ າ 

ແລະ ປບັປງຸທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກດິເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບມາສ ຄ່ອບຄວົ.  
  ພັດທະນາທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນວິທີໜຶື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຮັດທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ມີລາຍຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງອ ື່ນໆຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພ ື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ທັກສະດ້ານວິຊາການທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອເລີື່ມຕົື້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

 
2.4.9 ການເຂົື້າເຖງິການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານໃນທົົ່ວປະເທດຫ າຍຂຶື້ນ.  
 ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົື້າຮຽນການສຶກສານອກລະບົບ
ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົື້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫ າຍຂຶື້ນ.   
 

2.4.10 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການແຕງ່ງານກອ່ນໄວອນັຄວນ (<18 ປີ)ໃນກຸມ່ເດກັຍງິ ແລະ ຊາວໜຸມ່.  
 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຄອບຄົວທີື່ຫວງຫ້າມການແຕ່ງງານລຸ່ມອາຍຸ 18 ປີ, ແຕ່ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ອັນຄວນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າມີຫ າຍພ ສົມຄວນ, ເຊິື່ງມັນຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມ. ການແຕ່ງ 
ງານກ່ອນໄວອັນຄວນສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ກັບການຢຸດເຊົາການຮຽນ ແລະ ການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຜົນກະທົບຕາມມາ
ນ າຫ ັງກ ຄ ການເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ. ຕ້ອງມີການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ. 
 
 
 
 
 
 
  

 

2.5 ເປ ົ້າໝາຍ 5: ເພີື່ມທະວຜີນົປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກຊົນນະບດົສ ຕ່ວົເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ພ້ອມທັງຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທົບທາງລບົຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃຫໜ້ອ້ຍລງົ 
ສປປ ລາວ ກ າລັງຈະກາຍເປັນສັງຄົມທີື່ "ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍ" ຢູ່າງໜ້ອຍມີແຮງງານລາວ 600,000 ຄົນ

ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດຕ່າງໆທົົ່ວໂລກ  ປະມານ 300,000 ຄົນເຮັດວຽກຢ ູ່ປະເທດໄທ. ການສົົ່ງເງິນ
ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທກຸໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  

ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທກຸໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  
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ຢາບ້າ. ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ລວມທັງ
ໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນ" ແລະ ສ້າງຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  

 

2.4.7 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການບ ໍ່ຮ ໜ້ງັສ ໃນກຸມ່ຊາວໜຸມ່ ໂດຍການໃຫເ້ຂົື້າຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າຮວ່ມໂຄງການຕາ່ງໆ. 
ຊາວໜຸ່ມຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຫ າຍຄົນອອກໂຮງຮຽນໂດຍບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ຫ   ຕົວເລກ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ສາມາດ

ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ດີ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນງານເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ດົນທີື່ສຸດ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີື່ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍຮ ້ໜັງສ . 

 
2.4.8 ຊາວໜຸມ່ ແລະ ເຍາົວະຊົນ ຢ ູ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊຸມຊນົໃນເຂດຊນົນະບດົໄດມ້ວີຽກເຮັດງານທ າ 

ແລະ ປບັປງຸທັກສະໃນການເຮດັທຸລະກດິເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບມາສ ຄ່ອບຄວົ.  
  ພັດທະນາທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນວິທີໜຶື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຮັດທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ມີລາຍຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕວັິດລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງອ ື່ນໆຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພ ື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ທັກສະດ້ານວິຊາການທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອເລີື່ມຕົື້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

 
2.4.9 ການເຂົື້າເຖງິການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານໃນທົົ່ວປະເທດຫ າຍຂຶື້ນ.  
 ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົື້າຮຽນການສຶກສານອກລະບົບ
ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົື້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫ າຍຂຶື້ນ.   
 

2.4.10 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການແຕງ່ງານກອ່ນໄວອນັຄວນ (<18 ປີ)ໃນກຸມ່ເດກັຍງິ ແລະ ຊາວໜຸມ່.  
 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຄອບຄົວທີື່ຫວງຫ້າມການແຕ່ງງານລຸ່ມອາຍຸ 18 ປີ, ແຕ່ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ອັນຄວນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າມີຫ າຍພ ສົມຄວນ, ເຊິື່ງມັນຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມ. ການແຕ່ງ 
ງານກ່ອນໄວອັນຄວນສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ກັບການຢຸດເຊົາການຮຽນ ແລະ ການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຜົນກະທົບຕາມມາ
ນ າຫ ັງກ ຄ ການເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ. ຕ້ອງມີການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ. 
 
 
 
 
 
 
  

 

2.5 ເປ ົ້າໝາຍ 5: ເພີື່ມທະວຜີນົປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກຊນົນະບດົສ ຕ່ວົເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ພ້ອມທັງຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທົບທາງລບົຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃຫໜ້ອ້ຍລງົ 
ສປປ ລາວ ກ າລັງຈະກາຍເປັນສັງຄົມທີື່ "ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍ" ຢູ່າງໜ້ອຍມີແຮງງານລາວ 600,000 ຄົນ

ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດຕ່າງໆທົົ່ວໂລກ  ປະມານ 300,000 ຄົນເຮັດວຽກຢ ູ່ປະເທດໄທ. ການສົົ່ງເງິນ
ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  

ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  
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ຢາບ້າ. ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ລວມທັງ
ໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນ" ແລະ ສ້າງຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  

 

2.4.7 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການບ ໍ່ຮ ໜ້ງັສ ໃນກຸມ່ຊາວໜຸມ່ ໂດຍການໃຫເ້ຂົື້າຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການຕາ່ງໆ. 
ຊາວໜຸ່ມຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຫ າຍຄົນອອກໂຮງຮຽນໂດຍບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ຫ   ຕົວເລກ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ສາມາດ

ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ດີ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນງານເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ດົນທີື່ສຸດ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີື່ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍຮ ້ໜັງສ . 

 
2.4.8 ຊາວໜຸມ່ ແລະ ເຍາົວະຊົນ ຢ ູ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດຊນົນະບດົໄດມີ້ວຽກເຮັດງານທ າ 

ແລະ ປບັປງຸທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກດິເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບມາສ ຄ່ອບຄວົ.  
  ພັດທະນາທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນວິທີໜຶື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຮັດທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ມີລາຍຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງອ ື່ນໆຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພ ື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ທັກສະດ້ານວິຊາການທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອເລີື່ມຕົື້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

 
2.4.9 ການເຂົື້າເຖງິການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານໃນທົົ່ວປະເທດຫ າຍຂຶື້ນ.  
 ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົື້າຮຽນການສຶກສານອກລະບົບ
ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົື້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫ າຍຂຶື້ນ.   
 

2.4.10 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການແຕງ່ງານກອ່ນໄວອນັຄວນ (<18 ປີ)ໃນກຸມ່ເດກັຍງິ ແລະ ຊາວໜຸມ່.  
 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຄອບຄົວທີື່ຫວງຫ້າມການແຕ່ງງານລຸ່ມອາຍຸ 18 ປີ, ແຕ່ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ອັນຄວນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າມີຫ າຍພ ສົມຄວນ, ເຊິື່ງມັນຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມ. ການແຕ່ງ 
ງານກ່ອນໄວອັນຄວນສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ກັບການຢຸດເຊົາການຮຽນ ແລະ ການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຜົນກະທົບຕາມມາ
ນ າຫ ັງກ ຄ ການເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ. ຕ້ອງມີການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ. 
 
 
 
 
 
 
  

 

2.5 ເປ ົ້າໝາຍ 5: ເພີື່ມທະວຜີນົປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກຊົນນະບດົສ ຕ່ວົເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ພ້ອມທງັຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທົບທາງລບົຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃຫໜ້ອ້ຍລງົ 
ສປປ ລາວ ກ າລັງຈະກາຍເປັນສັງຄົມທີື່ "ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍ" ຢູ່າງໜ້ອຍມີແຮງງານລາວ 600,000 ຄົນ

ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດຕ່າງໆທົົ່ວໂລກ  ປະມານ 300,000 ຄົນເຮັດວຽກຢ ູ່ປະເທດໄທ. ການສົົ່ງເງິນ
ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  

ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  

ຖ້າຫາກວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖ ກຄຸ້ມຄອງເພ ື່ອເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາແລ້ວ, ຈ າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮ ້
ຫ າຍຂຶື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດເພ ື່ອເພີື່ມຄວາມເຂົື້າໃຈເຖິງສາ 
ເຫດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງຮ ບແບບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຕ່າງໆ ລວມທັງການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. 

 

2.5.2 ສ້າງນະໂຍບາຍການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງແຫງ່ຊາດ.  
ການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ແມ່ນຜົນສະທ້ອນມາຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຍັງແມ່ນຕົວ

ຂັບເຄ ື່ອນໜຶື່ງຂອງການພັດທະນາ, ມັນຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທິດທາງ ແລະ ຮ ບ
ແບບໃນການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມ ອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຢ ູ່ແຕ່ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນເຊິື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ການພັດທະນາແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ຕົວເມ ອງ "ເປັນຈຸດເລີື່ມຕົື້ນ". ບາງທີຮ ບແບບການຂະ 
ຫຍາຍຕົວເມ ອງອາດຈະຕ້ອງມີການສ້າງຕົວເມ ອງທີສອງຂຶື້ນ ແລະ ສົົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດນີື້ໂດຍຜ່ານນະໂຍ 
ບາຍການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ນະໂຍບາຍນີື້ຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງ ແລະ ວາງແຜນສ້າງຫ ັງຈາກການ
ວິເຄາະແນວໂນ້ມການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ຈາກການສ າຫ ວດປະຊາກອນປີ 2020 ສ າເລັດ;   

 

2.5.3 ແຜນພັດທະນາຕວົເມ ອງໄດກ້ວມເອາົຜນົກະທບົຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກເຂດຊນົນະບດົເຂົື້າສ ຕ່ວົເມ ອງ 
ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງຕ ໍ່ກບັຄວາມຕອ້ງການພ ື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂອງຕວົເມ ອງ. 
ໃນໄລຍະການລາຍງານໄລຍະກາງ ແລະ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍການເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ນັື້ນ ສິື່ງສ າຄັນ

ແມ່ນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຕົວເມ ອງເພ ື່ອໃຫ້ອ ານາດການປ ກຄອງນ າເອົາ
ຄວາມຕ້ອງການນີື້ເຂົື້າໃນແຜນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆລວມທັງການຈັດຫາງົບປະມານ. 

 
2.5.4 ການປັບປງຸຄວາມເຂົື້າໃຈກຽ່ວກບັປະສົບການຂອງຊຸມຊົນຕ ໍ່ກບັການເຄ ື່ອນຍາ້ຍການໄປອອກແຮງງານ ເຊິື່ງ

ຈະສາມາດເພີື່ມຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຫ ດຸຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທີື່ເກດີຂຶື້ນຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ.  
ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົື້າເຊ ື່ອວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍນ າເອົາຜົນປະໂຫຍດ

ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າມາສ ່ເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜົນປະ 
ໂຫຍດນັື້ນໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ. ການຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົົ່ງເງິນກັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນການ
ວັດແທກການເສີມຂະຫຍາຍຜນົປະໂຫຍດອັນໜຶື່ງຄ ການສົົ່ງເງິນໃຫ້ທາງຄອບຄົວເກັບຮັກສາໄວ້, ບັນຫາອ ື່ນໆທີື່
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສຕ ື່ມຄ ການນ າໃຊ້ເງິນທີື່ສົົ່ງກັບມາບ້ານ.  

 
2.5.5 ຫ ດຸຜອ່ນການຄາ້ມະນດຸທຸກໆ ປະເພດ, ໂດຍສະເພາະແມຍ່ງິ ແລະ ເດກັຍງິ.  
 ຜົນສະທ້ອນທາງລົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍອັນໜຶື່ງ ແມ່ນແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍອາດຈະຖ ກກົດຂີື່ຂ ດຮີດ
ແຮງງານ ແລະ ຖ ກຈ້າງໄປປະກອບອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ບ ໍ່ຖ ກກັບຈຸດປະສົງ, ຄວາມຄາດຫວັງຫ  ຄວາມຕັື້ງໃຈ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການຄ້າ
ມະນຸດໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. 
 

 
2.5.6 ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທີື່ເໝາະສົມກັບຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການ 

ບາດເຈັບ ແລະ ການກັບຄ ນສ ່ສັງຄົມ.  
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ຢາບ້າ. ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ລວມທັງ
ໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນ" ແລະ ສ້າງຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  

 

2.4.7 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການບ ໍ່ຮ ໜ້ງັສ ໃນກຸມ່ຊາວໜຸມ່ ໂດຍການໃຫເ້ຂົື້າຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການຕາ່ງໆ. 
ຊາວໜຸ່ມຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຫ າຍຄົນອອກໂຮງຮຽນໂດຍບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ຫ   ຕົວເລກ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ສາມາດ

ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ດີ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນງານເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ດົນທີື່ສຸດ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີື່ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍຮ ້ໜັງສ . 

 
2.4.8 ຊາວໜຸມ່ ແລະ ເຍາົວະຊົນ ຢ ູ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດຊນົນະບດົໄດມີ້ວຽກເຮັດງານທ າ 

ແລະ ປບັປງຸທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກດິເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບມາສ ຄ່ອບຄວົ.  
  ພັດທະນາທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນວິທີໜຶື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຮັດທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ມີລາຍຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງອ ື່ນໆຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພ ື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ທັກສະດ້ານວິຊາການທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອເລີື່ມຕົື້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

 
2.4.9 ການເຂົື້າເຖງິການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານໃນທົົ່ວປະເທດຫ າຍຂຶື້ນ.  
 ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົື້າຮຽນການສຶກສານອກລະບົບ
ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົື້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫ າຍຂຶື້ນ.   
 

2.4.10 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການແຕງ່ງານກອ່ນໄວອນັຄວນ (<18 ປີ)ໃນກຸມ່ເດກັຍງິ ແລະ ຊາວໜຸມ່.  
 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຄອບຄົວທີື່ຫວງຫ້າມການແຕ່ງງານລຸ່ມອາຍຸ 18 ປີ, ແຕ່ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ອັນຄວນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າມີຫ າຍພ ສົມຄວນ, ເຊິື່ງມັນຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມ. ການແຕ່ງ 
ງານກ່ອນໄວອັນຄວນສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ກັບການຢຸດເຊົາການຮຽນ ແລະ ການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຜົນກະທົບຕາມມາ
ນ າຫ ັງກ ຄ ການເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ. ຕ້ອງມີການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ. 
 
 
 
 
 
 
  

 

2.5 ເປ ົ້າໝາຍ 5: ເພີື່ມທະວຜີນົປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກຊົນນະບດົສ ຕ່ວົເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ພ້ອມທງັຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທົບທາງລບົຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃຫໜ້ອ້ຍລງົ 
ສປປ ລາວ ກ າລັງຈະກາຍເປັນສັງຄົມທີື່ "ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍ" ຢູ່າງໜ້ອຍມີແຮງງານລາວ 600,000 ຄົນ

ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດຕ່າງໆທົົ່ວໂລກ  ປະມານ 300,000 ຄົນເຮັດວຽກຢ ູ່ປະເທດໄທ. ການສົົ່ງເງິນ
ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  

ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  

ຖ້າຫາກວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖ ກຄຸ້ມຄອງເພ ື່ອເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາແລ້ວ, ຈ າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮ ້
ຫ າຍຂຶື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດເພ ື່ອເພີື່ມຄວາມເຂົື້າໃຈເຖິງສາ 
ເຫດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງຮ ບແບບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຕ່າງໆ ລວມທັງການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. 

 

2.5.2 ສ້າງນະໂຍບາຍການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງແຫງ່ຊາດ.  
ການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ແມ່ນຜົນສະທ້ອນມາຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຍັງແມ່ນຕົວ

ຂັບເຄ ື່ອນໜຶື່ງຂອງການພັດທະນາ, ມັນຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທິດທາງ ແລະ ຮ ບ
ແບບໃນການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມ ອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຢ ູ່ແຕ່ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນເຊິື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ການພັດທະນາແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ຕົວເມ ອງ "ເປັນຈຸດເລີື່ມຕົື້ນ". ບາງທີຮ ບແບບການຂະ 
ຫຍາຍຕົວເມ ອງອາດຈະຕ້ອງມີການສ້າງຕົວເມ ອງທີສອງຂຶື້ນ ແລະ ສົົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດນີື້ໂດຍຜ່ານນະໂຍ 
ບາຍການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ນະໂຍບາຍນີື້ຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງ ແລະ ວາງແຜນສ້າງຫ ັງຈາກການ
ວິເຄາະແນວໂນ້ມການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ຈາກການສ າຫ ວດປະຊາກອນປີ 2020 ສ າເລັດ;   

 

2.5.3 ແຜນພັດທະນາຕວົເມ ອງໄດກ້ວມເອາົຜນົກະທບົຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກເຂດຊນົນະບດົເຂົື້າສ ຕ່ວົເມ ອງ 
ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງຕ ໍ່ກບັຄວາມຕອ້ງການພ ື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂອງຕວົເມ ອງ. 
ໃນໄລຍະການລາຍງານໄລຍະກາງ ແລະ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍການເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ນັື້ນ ສິື່ງສ າຄັນ

ແມ່ນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຕົວເມ ອງເພ ື່ອໃຫ້ອ ານາດການປ ກຄອງນ າເອົາ
ຄວາມຕ້ອງການນີື້ເຂົື້າໃນແຜນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆລວມທັງການຈັດຫາງົບປະມານ. 

 
2.5.4 ການປັບປງຸຄວາມເຂົື້າໃຈກຽ່ວກບັປະສົບການຂອງຊຸມຊົນຕ ໍ່ກບັການເຄ ື່ອນຍາ້ຍການໄປອອກແຮງງານ ເຊິື່ງ

ຈະສາມາດເພີື່ມຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຫ ດຸຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທີື່ເກດີຂຶື້ນຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ.  
ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົື້າເຊ ື່ອວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍນ າເອົາຜົນປະໂຫຍດ

ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າມາສ ່ເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜົນປະ 
ໂຫຍດນັື້ນໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ. ການຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົົ່ງເງິນກັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນການ
ວັດແທກການເສີມຂະຫຍາຍຜນົປະໂຫຍດອັນໜຶື່ງຄ ການສົົ່ງເງິນໃຫ້ທາງຄອບຄົວເກັບຮັກສາໄວ້, ບັນຫາອ ື່ນໆທີື່
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສຕ ື່ມຄ ການນ າໃຊ້ເງິນທີື່ສົົ່ງກັບມາບ້ານ.  

 
2.5.5 ຫ ດຸຜອ່ນການຄາ້ມະນດຸທຸກໆ ປະເພດ, ໂດຍສະເພາະແມຍ່ງິ ແລະ ເດກັຍງິ.  
 ຜົນສະທ້ອນທາງລົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍອັນໜຶື່ງ ແມ່ນແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍອາດຈະຖ ກກົດຂີື່ຂ ດຮີດ
ແຮງງານ ແລະ ຖ ກຈ້າງໄປປະກອບອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ບ ໍ່ຖ ກກັບຈຸດປະສົງ, ຄວາມຄາດຫວັງຫ  ຄວາມຕັື້ງໃຈ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການຄ້າ
ມະນຸດໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. 
 

 
2.5.6 ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທີື່ເໝາະສົມກັບຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການ 

ບາດເຈັບ ແລະ ການກັບຄ ນສ ່ສັງຄົມ.  
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ຢາບ້າ. ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ລວມທັງ
ໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນ" ແລະ ສ້າງຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  

 

2.4.7 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການບ ໍ່ຮ ໜ້ງັສ ໃນກຸມ່ຊາວໜຸມ່ ໂດຍການໃຫເ້ຂົື້າຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການຕາ່ງໆ. 
ຊາວໜຸ່ມຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຫ າຍຄົນອອກໂຮງຮຽນໂດຍບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ຫ   ຕົວເລກ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ສາມາດ

ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ດີ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນງານເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ດົນທີື່ສຸດ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີື່ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍຮ ້ໜັງສ . 

 
2.4.8 ຊາວໜຸມ່ ແລະ ເຍາົວະຊົນ ຢ ູ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດຊນົນະບດົໄດມ້ວີຽກເຮັດງານທ າ 

ແລະ ປບັປງຸທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກດິເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບມາສ ຄ່ອບຄວົ.  
  ພັດທະນາທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນວິທີໜຶື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຮັດທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ມີລາຍຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງອ ື່ນໆຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພ ື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ທັກສະດ້ານວິຊາການທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອເລີື່ມຕົື້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

 
2.4.9 ການເຂົື້າເຖງິການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານໃນທົົ່ວປະເທດຫ າຍຂຶື້ນ.  
 ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົື້າຮຽນການສຶກສານອກລະບົບ
ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົື້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫ າຍຂຶື້ນ.   
 

2.4.10 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການແຕງ່ງານກອ່ນໄວອນັຄວນ (<18 ປີ)ໃນກຸມ່ເດກັຍງິ ແລະ ຊາວໜຸມ່.  
 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຄອບຄົວທີື່ຫວງຫ້າມການແຕ່ງງານລຸ່ມອາຍຸ 18 ປີ, ແຕ່ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ອັນຄວນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າມີຫ າຍພ ສົມຄວນ, ເຊິື່ງມັນຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມ. ການແຕ່ງ 
ງານກ່ອນໄວອັນຄວນສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ກັບການຢຸດເຊົາການຮຽນ ແລະ ການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຜົນກະທົບຕາມມາ
ນ າຫ ັງກ ຄ ການເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ. ຕ້ອງມີການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ. 
 
 
 
 
 
 
  

 

2.5 ເປ ົ້າໝາຍ 5: ເພີື່ມທະວຜີນົປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກຊົນນະບດົສ ຕ່ວົເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ພ້ອມທັງຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທົບທາງລບົຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃຫໜ້ອ້ຍລງົ 
ສປປ ລາວ ກ າລັງຈະກາຍເປັນສັງຄົມທີື່ "ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍ" ຢູ່າງໜ້ອຍມີແຮງງານລາວ 600,000 ຄົນ

ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດຕ່າງໆທົົ່ວໂລກ  ປະມານ 300,000 ຄົນເຮັດວຽກຢ ູ່ປະເທດໄທ. ການສົົ່ງເງິນ
ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  

ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  
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ຢາບ້າ. ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ລວມທັງ
ໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນ" ແລະ ສ້າງຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  

 

2.4.7 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການບ ໍ່ຮ ໜ້ງັສ ໃນກຸມ່ຊາວໜຸມ່ ໂດຍການໃຫເ້ຂົື້າຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການຕາ່ງໆ. 
ຊາວໜຸ່ມຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຫ າຍຄົນອອກໂຮງຮຽນໂດຍບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ຫ   ຕົວເລກ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ສາມາດ

ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ດີ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນງານເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ດົນທີື່ສຸດ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີື່ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍຮ ້ໜັງສ . 

 
2.4.8 ຊາວໜຸມ່ ແລະ ເຍາົວະຊົນ ຢ ູ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດຊນົນະບດົໄດມີ້ວຽກເຮັດງານທ າ 

ແລະ ປບັປງຸທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກດິເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບມາສ ຄ່ອບຄວົ.  
  ພັດທະນາທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນວິທີໜຶື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຮັດທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ມີລາຍຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງອ ື່ນໆຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພ ື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ທັກສະດ້ານວິຊາການທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອເລີື່ມຕົື້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

 
2.4.9 ການເຂົື້າເຖງິການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານໃນທົົ່ວປະເທດຫ າຍຂຶື້ນ.  
 ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົື້າຮຽນການສຶກສານອກລະບົບ
ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົື້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫ າຍຂຶື້ນ.   
 

2.4.10 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການແຕງ່ງານກອ່ນໄວອນັຄວນ (<18 ປີ)ໃນກຸມ່ເດກັຍງິ ແລະ ຊາວໜຸມ່.  
 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຄອບຄົວທີື່ຫວງຫ້າມການແຕ່ງງານລຸ່ມອາຍຸ 18 ປີ, ແຕ່ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ອັນຄວນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າມີຫ າຍພ ສົມຄວນ, ເຊິື່ງມັນຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມ. ການແຕ່ງ 
ງານກ່ອນໄວອັນຄວນສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ກັບການຢຸດເຊົາການຮຽນ ແລະ ການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຜົນກະທົບຕາມມາ
ນ າຫ ັງກ ຄ ການເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ. ຕ້ອງມີການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ. 
 
 
 
 
 
 
  

 

2.5 ເປ ົ້າໝາຍ 5: ເພີື່ມທະວຜີນົປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກຊົນນະບດົສ ຕ່ວົເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ພ້ອມທງັຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທົບທາງລບົຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃຫໜ້ອ້ຍລງົ 
ສປປ ລາວ ກ າລັງຈະກາຍເປັນສັງຄົມທີື່ "ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍ" ຢູ່າງໜ້ອຍມີແຮງງານລາວ 600,000 ຄົນ

ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດຕ່າງໆທົົ່ວໂລກ  ປະມານ 300,000 ຄົນເຮັດວຽກຢ ູ່ປະເທດໄທ. ການສົົ່ງເງິນ
ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  

ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  

ຖ້າຫາກວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖ ກຄຸ້ມຄອງເພ ື່ອເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາແລ້ວ, ຈ າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮ ້
ຫ າຍຂຶື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດເພ ື່ອເພີື່ມຄວາມເຂົື້າໃຈເຖິງສາ 
ເຫດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງຮ ບແບບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຕ່າງໆ ລວມທັງການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. 

 

2.5.2 ສ້າງນະໂຍບາຍການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງແຫງ່ຊາດ.  
ການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ແມ່ນຜົນສະທ້ອນມາຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຍັງແມ່ນຕົວ

ຂັບເຄ ື່ອນໜຶື່ງຂອງການພັດທະນາ, ມັນຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທິດທາງ ແລະ ຮ ບ
ແບບໃນການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມ ອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຢ ູ່ແຕ່ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນເຊິື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ການພັດທະນາແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ຕົວເມ ອງ "ເປັນຈຸດເລີື່ມຕົື້ນ". ບາງທີຮ ບແບບການຂະ 
ຫຍາຍຕົວເມ ອງອາດຈະຕ້ອງມີການສ້າງຕົວເມ ອງທີສອງຂຶື້ນ ແລະ ສົົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດນີື້ໂດຍຜ່ານນະໂຍ 
ບາຍການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ນະໂຍບາຍນີື້ຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງ ແລະ ວາງແຜນສ້າງຫ ັງຈາກການ
ວິເຄາະແນວໂນ້ມການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ຈາກການສ າຫ ວດປະຊາກອນປີ 2020 ສ າເລັດ;   

 

2.5.3 ແຜນພັດທະນາຕວົເມ ອງໄດກ້ວມເອາົຜນົກະທບົຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກເຂດຊນົນະບດົເຂົື້າສ ຕ່ວົເມ ອງ 
ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງຕ ໍ່ກບັຄວາມຕອ້ງການພ ື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂອງຕວົເມ ອງ. 
ໃນໄລຍະການລາຍງານໄລຍະກາງ ແລະ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍການເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ນັື້ນ ສິື່ງສ າຄັນ

ແມ່ນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຕົວເມ ອງເພ ື່ອໃຫ້ອ ານາດການປ ກຄອງນ າເອົາ
ຄວາມຕ້ອງການນີື້ເຂົື້າໃນແຜນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆລວມທັງການຈັດຫາງົບປະມານ. 

 
2.5.4 ການປັບປງຸຄວາມເຂົື້າໃຈກຽ່ວກບັປະສົບການຂອງຊຸມຊົນຕ ໍ່ກບັການເຄ ື່ອນຍາ້ຍການໄປອອກແຮງງານ ເຊິື່ງ

ຈະສາມາດເພີື່ມຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຫ ດຸຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທີື່ເກດີຂຶື້ນຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ.  
ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົື້າເຊ ື່ອວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍນ າເອົາຜົນປະໂຫຍດ

ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າມາສ ່ເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜົນປະ 
ໂຫຍດນັື້ນໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ. ການຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົົ່ງເງິນກັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນການ
ວັດແທກການເສີມຂະຫຍາຍຜນົປະໂຫຍດອັນໜຶື່ງຄ ການສົົ່ງເງິນໃຫ້ທາງຄອບຄົວເກັບຮັກສາໄວ້, ບັນຫາອ ື່ນໆທີື່
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສຕ ື່ມຄ ການນ າໃຊ້ເງິນທີື່ສົົ່ງກັບມາບ້ານ.  

 
2.5.5 ຫ ດຸຜອ່ນການຄາ້ມະນດຸທຸກໆ ປະເພດ, ໂດຍສະເພາະແມຍ່ງິ ແລະ ເດກັຍງິ.  
 ຜົນສະທ້ອນທາງລົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍອັນໜຶື່ງ ແມ່ນແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍອາດຈະຖ ກກົດຂີື່ຂ ດຮີດ
ແຮງງານ ແລະ ຖ ກຈ້າງໄປປະກອບອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ບ ໍ່ຖ ກກັບຈຸດປະສົງ, ຄວາມຄາດຫວັງຫ  ຄວາມຕັື້ງໃຈ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການຄ້າ
ມະນຸດໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. 
 

 
2.5.6 ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທີື່ເໝາະສົມກັບຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການ 

ບາດເຈັບ ແລະ ການກັບຄ ນສ ່ສັງຄົມ.  
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ຢາບ້າ. ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ລວມທັງ
ໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນ" ແລະ ສ້າງຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  

 

2.4.7 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການບ ໍ່ຮ ໜ້ງັສ ໃນກຸມ່ຊາວໜຸມ່ ໂດຍການໃຫເ້ຂົື້າຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການຕາ່ງໆ. 
ຊາວໜຸ່ມຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຫ າຍຄົນອອກໂຮງຮຽນໂດຍບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ຫ   ຕົວເລກ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ສາມາດ

ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ດີ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນງານເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ດົນທີື່ສຸດ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີື່ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍຮ ້ໜັງສ . 

 
2.4.8 ຊາວໜຸມ່ ແລະ ເຍາົວະຊົນ ຢ ູ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດຊນົນະບດົໄດມ້ວີຽກເຮັດງານທ າ 

ແລະ ປບັປງຸທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກດິເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບມາສ ຄ່ອບຄວົ.  
  ພັດທະນາທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນວິທີໜຶື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຮັດທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ມີລາຍຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງອ ື່ນໆຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພ ື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ທັກສະດ້ານວິຊາການທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອເລີື່ມຕົື້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

 
2.4.9 ການເຂົື້າເຖງິການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານໃນທົົ່ວປະເທດຫ າຍຂຶື້ນ.  
 ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົື້າຮຽນການສຶກສານອກລະບົບ
ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົື້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫ າຍຂຶື້ນ.   
 

2.4.10 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການແຕງ່ງານກອ່ນໄວອນັຄວນ (<18 ປີ)ໃນກຸມ່ເດກັຍງິ ແລະ ຊາວໜຸມ່.  
 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຄອບຄົວທີື່ຫວງຫ້າມການແຕ່ງງານລຸ່ມອາຍຸ 18 ປີ, ແຕ່ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ອັນຄວນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າມີຫ າຍພ ສົມຄວນ, ເຊິື່ງມັນຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມ. ການແຕ່ງ 
ງານກ່ອນໄວອັນຄວນສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ກັບການຢຸດເຊົາການຮຽນ ແລະ ການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຜົນກະທົບຕາມມາ
ນ າຫ ັງກ ຄ ການເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ. ຕ້ອງມີການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ. 
 
 
 
 
 
 
  

 

2.5 ເປ ົ້າໝາຍ 5: ເພີື່ມທະວຜີນົປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກຊົນນະບດົສ ຕ່ວົເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ພ້ອມທັງຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທົບທາງລບົຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃຫໜ້ອ້ຍລງົ 
ສປປ ລາວ ກ າລັງຈະກາຍເປັນສັງຄົມທີື່ "ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍ" ຢູ່າງໜ້ອຍມີແຮງງານລາວ 600,000 ຄົນ

ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດຕ່າງໆທົົ່ວໂລກ  ປະມານ 300,000 ຄົນເຮັດວຽກຢ ູ່ປະເທດໄທ. ການສົົ່ງເງິນ
ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  

ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  
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ຢາບ້າ. ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ລວມທັງ
ໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນ" ແລະ ສ້າງຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  

 

2.4.7 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການບ ໍ່ຮ ໜ້ງັສ ໃນກຸມ່ຊາວໜຸມ່ ໂດຍການໃຫເ້ຂົື້າຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການຕາ່ງໆ. 
ຊາວໜຸ່ມຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຫ າຍຄົນອອກໂຮງຮຽນໂດຍບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ຫ   ຕົວເລກ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ສາມາດ

ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ດີ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນງານເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ດົນທີື່ສຸດ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີື່ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍຮ ້ໜັງສ . 

 
2.4.8 ຊາວໜຸມ່ ແລະ ເຍາົວະຊົນ ຢ ູ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດຊນົນະບດົໄດມ້ວີຽກເຮັດງານທ າ 

ແລະ ປບັປງຸທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກດິເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບມາສ ຄ່ອບຄວົ.  
  ພັດທະນາທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນວິທີໜຶື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຮັດທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ມີລາຍຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງອ ື່ນໆຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພ ື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ທັກສະດ້ານວິຊາການທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອເລີື່ມຕົື້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

 
2.4.9 ການເຂົື້າເຖງິການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານໃນທົົ່ວປະເທດຫ າຍຂຶື້ນ.  
 ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົື້າຮຽນການສຶກສານອກລະບົບ
ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົື້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫ າຍຂຶື້ນ.   
 

2.4.10 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການແຕງ່ງານກອ່ນໄວອນັຄວນ (<18 ປີ)ໃນກຸມ່ເດກັຍງິ ແລະ ຊາວໜຸມ່.  
 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຄອບຄົວທີື່ຫວງຫ້າມການແຕ່ງງານລຸ່ມອາຍຸ 18 ປີ, ແຕ່ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ອັນຄວນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າມີຫ າຍພ ສົມຄວນ, ເຊິື່ງມັນຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມ. ການແຕ່ງ 
ງານກ່ອນໄວອັນຄວນສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ກັບການຢຸດເຊົາການຮຽນ ແລະ ການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຜົນກະທົບຕາມມາ
ນ າຫ ັງກ ຄ ການເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ. ຕ້ອງມີການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ. 
 
 
 
 
 
 
  

 

2.5 ເປ ົ້າໝາຍ 5: ເພີື່ມທະວຜີນົປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກຊົນນະບດົສ ຕ່ວົເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ພ້ອມທງັຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທົບທາງລບົຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃຫໜ້ອ້ຍລງົ 
ສປປ ລາວ ກ າລັງຈະກາຍເປັນສັງຄົມທີື່ "ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍ" ຢູ່າງໜ້ອຍມີແຮງງານລາວ 600,000 ຄົນ

ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດຕ່າງໆທົົ່ວໂລກ  ປະມານ 300,000 ຄົນເຮັດວຽກຢ ູ່ປະເທດໄທ. ການສົົ່ງເງິນ
ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  

ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  

ຖ້າຫາກວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖ ກຄຸ້ມຄອງເພ ື່ອເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາແລ້ວ, ຈ າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮ ້
ຫ າຍຂຶື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດເພ ື່ອເພີື່ມຄວາມເຂົື້າໃຈເຖິງສາ 
ເຫດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງຮ ບແບບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຕ່າງໆ ລວມທັງການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. 

 

2.5.2 ສ້າງນະໂຍບາຍການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງແຫງ່ຊາດ.  
ການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ແມ່ນຜົນສະທ້ອນມາຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຍັງແມ່ນຕົວ

ຂັບເຄ ື່ອນໜຶື່ງຂອງການພັດທະນາ, ມັນຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທິດທາງ ແລະ ຮ ບ
ແບບໃນການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມ ອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຢ ູ່ແຕ່ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນເຊິື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ການພັດທະນາແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ຕົວເມ ອງ "ເປັນຈຸດເລີື່ມຕົື້ນ". ບາງທີຮ ບແບບການຂະ 
ຫຍາຍຕົວເມ ອງອາດຈະຕ້ອງມີການສ້າງຕົວເມ ອງທີສອງຂຶື້ນ ແລະ ສົົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດນີື້ໂດຍຜ່ານນະໂຍ 
ບາຍການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ນະໂຍບາຍນີື້ຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງ ແລະ ວາງແຜນສ້າງຫ ັງຈາກການ
ວິເຄາະແນວໂນ້ມການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ຈາກການສ າຫ ວດປະຊາກອນປີ 2020 ສ າເລັດ;   

 

2.5.3 ແຜນພັດທະນາຕວົເມ ອງໄດກ້ວມເອາົຜນົກະທົບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກເຂດຊນົນະບດົເຂົື້າສ ຕ່ວົເມ ອງ 
ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງຕ ໍ່ກບັຄວາມຕອ້ງການພ ື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂອງຕວົເມ ອງ. 
ໃນໄລຍະການລາຍງານໄລຍະກາງ ແລະ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍການເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ນັື້ນ ສິື່ງສ າຄັນ

ແມ່ນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຕົວເມ ອງເພ ື່ອໃຫ້ອ ານາດການປ ກຄອງນ າເອົາ
ຄວາມຕ້ອງການນີື້ເຂົື້າໃນແຜນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆລວມທັງການຈັດຫາງົບປະມານ. 

 
2.5.4 ການປັບປງຸຄວາມເຂົື້າໃຈກຽ່ວກບັປະສົບການຂອງຊຸມຊົນຕ ໍ່ກບັການເຄ ື່ອນຍາ້ຍການໄປອອກແຮງງານ ເຊິື່ງ

ຈະສາມາດເພີື່ມຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຫ ດຸຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທີື່ເກດີຂຶື້ນຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ.  
ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົື້າເຊ ື່ອວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍນ າເອົາຜົນປະໂຫຍດ

ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າມາສ ່ເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜົນປະ 
ໂຫຍດນັື້ນໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ. ການຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົົ່ງເງິນກັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນການ
ວັດແທກການເສີມຂະຫຍາຍຜນົປະໂຫຍດອັນໜຶື່ງຄ ການສົົ່ງເງິນໃຫ້ທາງຄອບຄົວເກັບຮັກສາໄວ້, ບັນຫາອ ື່ນໆທີື່
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສຕ ື່ມຄ ການນ າໃຊ້ເງິນທີື່ສົົ່ງກັບມາບ້ານ.  

 
2.5.5 ຫ ດຸຜອ່ນການຄາ້ມະນດຸທຸກໆ ປະເພດ, ໂດຍສະເພາະແມຍ່ງິ ແລະ ເດກັຍງິ.  
 ຜົນສະທ້ອນທາງລົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍອັນໜຶື່ງ ແມ່ນແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍອາດຈະຖ ກກົດຂີື່ຂ ດຮີດ
ແຮງງານ ແລະ ຖ ກຈ້າງໄປປະກອບອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ບ ໍ່ຖ ກກັບຈຸດປະສົງ, ຄວາມຄາດຫວັງຫ  ຄວາມຕັື້ງໃຈ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການຄ້າ
ມະນຸດໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. 
 

 
2.5.6 ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທີື່ເໝາະສົມກັບຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການ 

ບາດເຈັບ ແລະ ການກັບຄ ນສ ່ສັງຄົມ.  
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ຢາບ້າ. ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະສາມາດບັນລຸໄດ້ໂດຍການຂະຫຍາຍ ແລະ ປັບປຸງການບ ລິການໃຫ້ຄ າປຶກສາ, ລວມທັງ
ໂທລະສັບ "ສາຍດ່ວນ" ແລະ ສ້າງຕ າແໜ່ງງານໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມວຽກງານດັົ່ງກ່າວໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ.  

 

2.4.7 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການບ ໍ່ຮ ໜ້ງັສ ໃນກຸມ່ຊາວໜຸມ່ ໂດຍການໃຫເ້ຂົື້າຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການຕາ່ງໆ. 
ຊາວໜຸ່ມຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຫ າຍຄົນອອກໂຮງຮຽນໂດຍບ ໍ່ຮ ້ໜັງສ  ຫ   ຕົວເລກ ຈຶື່ງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ສາມາດ

ມີວຽກເຮັດງານທ າທີື່ດີ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງແຜນງານເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ດົນທີື່ສຸດ ແລະ 
ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກທີື່ອອກໂຮງຮຽນແຕ່ຍັງນ້ອຍຮ ້ໜັງສ . 

 
2.4.8 ຊາວໜຸມ່ ແລະ ເຍາົວະຊົນ ຢ ູ່ເຂດຫາ່ງໄກສອກຫ ກີ ແລະ ຊຸມຊົນໃນເຂດຊນົນະບດົໄດມ້ວີຽກເຮັດງານທ າ 

ແລະ ປບັປງຸທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກດິເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບມາສ ຄ່ອບຄວົ.  
  ພັດທະນາທັກສະໃນການເຮັດທຸລະກິດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນວິທີໜຶື່ງໃນການຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຮັດທຸລະ

ກິດຂະໜາດນ້ອຍເພ ື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຕົນເອງ ແລະ ມີລາຍຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນ 
ປະຕິວັດລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງອ ື່ນໆຈະສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ເພ ື່ອປັບປຸງທຸລະກິດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ທັກສະດ້ານວິຊາການທີື່ຈ າເປັນເພ ື່ອເລີື່ມຕົື້ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນເຂດຊົນນະບົດ. 

 
2.4.9 ການເຂົື້າເຖງິການຝກຶອບົຮມົວຊິາຊີບ ແລະ ໂອກາດໃນການຈາ້ງງານໃນທົົ່ວປະເທດຫ າຍຂຶື້ນ.  
 ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະສ້າງໂອກາດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເຂົື້າຮຽນການສຶກສານອກລະບົບ
ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າສາມາດເຂົື້າຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ. ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ເຂົື້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຫ າຍຂຶື້ນ.   
 

2.4.10 ຫ ດຸຜອ່ນອດັຕາການແຕງ່ງານກອ່ນໄວອນັຄວນ (<18 ປີ)ໃນກຸມ່ເດກັຍງິ ແລະ ຊາວໜຸມ່.  
 ເຖິງແມ່ນວ່າກົດໝາຍຄອບຄົວທີື່ຫວງຫ້າມການແຕ່ງງານລຸ່ມອາຍຸ 18 ປີ, ແຕ່ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ອັນຄວນໃນ ສປປ ລາວ ຍັງເຫັນວ່າມີຫ າຍພ ສົມຄວນ, ເຊິື່ງມັນຈະມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ແມ່ຍິງຊາວໜຸ່ມ. ການແຕ່ງ 
ງານກ່ອນໄວອັນຄວນສົົ່ງຜົນຕ ໍ່ກັບການຢຸດເຊົາການຮຽນ ແລະ ການຖ ພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຜົນກະທົບຕາມມາ
ນ າຫ ັງກ ຄ ການເກີດລ ກກ່ອນກ ານົດ ແລະ ການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ. ຕ້ອງມີການສ້າງຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ. 
 
 
 
 
 
 
  

 

2.5 ເປ ົ້າໝາຍ 5: ເພີື່ມທະວຜີນົປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກຊົນນະບດົສ ຕ່ວົເມ ອງ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ
ພາຍໃນ ແລະ ຕາ່ງປະເທດ ພ້ອມທງັຫ ດຸຜອ່ນຜນົກະທົບທາງລບົຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃຫໜ້ອ້ຍລງົ 
ສປປ ລາວ ກ າລັງຈະກາຍເປັນສັງຄົມທີື່ "ມີການເຄ ື່ອນຍ້າຍ" ຢູ່າງໜ້ອຍມີແຮງງານລາວ 600,000 ຄົນ

ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດຕ່າງໆທົົ່ວໂລກ  ປະມານ 300,000 ຄົນເຮັດວຽກຢ ູ່ປະເທດໄທ. ການສົົ່ງເງິນ
ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  

ກັບບ້ານຂອງແຮງງານຢ ູ່ຕ່າງປະເທດປະກອບສ່ວນເຂົື້າປະມານ 2.0% ຂອງ GDP ທັງໝົດ ແລະ ຍັງເປັນແຫ ່ງ
ລາຍຮັບທີື່ສ າຄັນໃນຫ າຍຊຸມຊົນ. ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍລາວທີື່ເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໄດ້ພັດທະນາທັກສະໃນ
ການເຮັດວຽກ ແລະ ຍັງເປັນທ່າແຮງໃນການນ າເອົາທັກສະນັື້ນມານ າໃຊ້ຢ ູ່ລາວໃນເວລາທີື່ເຂົາເຈົື້າກັບຄ ນ
ປະເທດ. ນອກຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດແລ້ວ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນປະເທດກ ເຫັນວ່າມີອັດຕາທີື່
ເພີື່ມຂຶື້ນ, ລວມທັງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຈາກຊົນນະບົດເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ, ເຊິື່ງເປັນປັດໄຈຂັບເຄ ື່ອນໃນການກາຍເປັນ
ຕົວເມ ອງໃຫຍ່;  ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປເຮັດວຽກຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນເຫັນວ່າມີແນວໂນ້ມ
ທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ;  ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນການມີຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບບົດບາດການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນ
ໃນການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດ ແລະ ລວມທັງການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດ
ສ ງສຸດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງລົບໃຫ້ຫ າຍທີື່ສຸດ.  

ມີຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດ່ວນທີື່ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນເມ ອງຢ ູ່ ສປປ ລາວ. ເປ ົ້າໝາຍທີ 11 ຂອງເປ ົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແມ່ນເພ ື່ອບັນລຸໃຫ້ບັນດາຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນມີຄວາມຍ ນຍົງ. ໃນບົດລາຍ
ງານສະພາບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນໃນທົົ່ວໂລກປີ 2015. ແລະ ກອງປະຊຸມທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ຄັື້ງທີ III ປີ 
2017 ໄດ້ເນັື້ນໃຫ້ເຫັນວ່າຈ າເປັນຕ້ອງມີການຄຸ້ມຄອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂອງຊົນນະບົດເຂົື້າຫາຕົວເມ ອງ ແລະ 
ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຜົນປະໂຫຍດອັນສ ງສຸດຈາກການພັດທະນາ. ໃນບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ທັນມີສະ
ຖາບັນທີື່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານເຫ ົົ່ານີື້ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນຂຶື້ນ. ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍໃນ
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມີການສ້າງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດທີື່ປະກອບເອົາຫ າຍຂະແໜງການເຂົື້ານ າເພ ື່ອຮັບ 
ປະກັນບັນຫາການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ, ເອົາໃຈໃສ່ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ແກ້ໄຂຢ ູ່ໃນແຜນພັດທະນາ ແລະ ຍຸດທະສາດຕ່າງໆ.  

 

    ເປ ົ້າໝາຍ 5 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ 
(2018)

ມີຍຸດທະສາດ (2030)

ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 2018 ມີນະໂຍບາຍ 2025)

 
 ຈດຸປະສົງ 

2.5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ  ້ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ ກຽ່ວກບັຜນົກະທົບຂອງທຸກໆຮ ບແບບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໃນການຈດັ
ສົົ່ງ ແລະ ຮັບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ.  

ຖ້າຫາກວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖ ກຄຸ້ມຄອງເພ ື່ອເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາແລ້ວ, ຈ າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮ ້
ຫ າຍຂຶື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດເພ ື່ອເພີື່ມຄວາມເຂົື້າໃຈເຖິງສາ 
ເຫດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງຮ ບແບບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຕ່າງໆ ລວມທັງການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. 

 

2.5.2 ສ້າງນະໂຍບາຍການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງແຫງ່ຊາດ.  
ການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ແມ່ນຜົນສະທ້ອນມາຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຍັງແມ່ນຕົວ

ຂັບເຄ ື່ອນໜຶື່ງຂອງການພັດທະນາ, ມັນຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທິດທາງ ແລະ ຮ ບ
ແບບໃນການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມ ອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຢ ູ່ແຕ່ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນເຊິື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ການພັດທະນາແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ຕົວເມ ອງ "ເປັນຈຸດເລີື່ມຕົື້ນ". ບາງທີຮ ບແບບການຂະ 
ຫຍາຍຕົວເມ ອງອາດຈະຕ້ອງມີການສ້າງຕົວເມ ອງທີສອງຂຶື້ນ ແລະ ສົົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດນີື້ໂດຍຜ່ານນະໂຍ 
ບາຍການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ນະໂຍບາຍນີື້ຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງ ແລະ ວາງແຜນສ້າງຫ ັງຈາກການ
ວິເຄາະແນວໂນ້ມການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ຈາກການສ າຫ ວດປະຊາກອນປີ 2020 ສ າເລັດ;   

 

2.5.3 ແຜນພັດທະນາຕວົເມ ອງໄດກ້ວມເອາົຜນົກະທົບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກເຂດຊນົນະບດົເຂົື້າສ ຕ່ວົເມ ອງ 
ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງຕ ໍ່ກບັຄວາມຕອ້ງການພ ື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂອງຕວົເມ ອງ. 
ໃນໄລຍະການລາຍງານໄລຍະກາງ ແລະ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍການເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ນັື້ນ ສິື່ງສ າຄັນ

ແມ່ນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຕົວເມ ອງເພ ື່ອໃຫ້ອ ານາດການປ ກຄອງນ າເອົາ
ຄວາມຕ້ອງການນີື້ເຂົື້າໃນແຜນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆລວມທັງການຈັດຫາງົບປະມານ. 

 
2.5.4 ການປັບປງຸຄວາມເຂົື້າໃຈກຽ່ວກບັປະສົບການຂອງຊຸມຊົນຕ ໍ່ກບັການເຄ ື່ອນຍາ້ຍການໄປອອກແຮງງານ ເຊິື່ງ

ຈະສາມາດເພີື່ມຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຫ ດຸຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທີື່ເກດີຂຶື້ນຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ.  
ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົື້າເຊ ື່ອວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍນ າເອົາຜົນປະໂຫຍດ

ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າມາສ ່ເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜົນປະ 
ໂຫຍດນັື້ນໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ. ການຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົົ່ງເງິນກັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນການ
ວັດແທກການເສີມຂະຫຍາຍຜນົປະໂຫຍດອັນໜຶື່ງຄ ການສົົ່ງເງິນໃຫ້ທາງຄອບຄົວເກັບຮັກສາໄວ້, ບັນຫາອ ື່ນໆທີື່
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສຕ ື່ມຄ ການນ າໃຊ້ເງິນທີື່ສົົ່ງກັບມາບ້ານ.  

 
2.5.5 ຫ ດຸຜອ່ນການຄາ້ມະນດຸທຸກໆ ປະເພດ, ໂດຍສະເພາະແມຍ່ງິ ແລະ ເດກັຍງິ.  
 ຜົນສະທ້ອນທາງລົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍອັນໜຶື່ງ ແມ່ນແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍອາດຈະຖ ກກົດຂີື່ຂ ດຮີດ
ແຮງງານ ແລະ ຖ ກຈ້າງໄປປະກອບອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ບ ໍ່ຖ ກກັບຈຸດປະສົງ, ຄວາມຄາດຫວັງຫ  ຄວາມຕັື້ງໃຈ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການຄ້າ
ມະນຸດໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. 
 

 
2.5.6 ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທີື່ເໝາະສົມກັບຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການ 

ບາດເຈັບ ແລະ ການກັບຄ ນສ ່ສັງຄົມ.  
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ການຄ້າມະນຸດອາດເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ຮັບການທ ລະມານ ແລະ ບາດເຈັບ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຟືົ້ນຟ 
ສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ກັບຄ ນເຂົື້າສັງຄົມ. ມາດຕະຖານແມ່ນຕ້ອງມີການສ້າງບ່ອນພັກທີື່ປອດໄພ ແລະ ບ ລິການ
ໃຫ້ຄ າປຶກສາລວມທັງການສະໜັບສະໜ ນອ ື່ນໆແກ່ຜ ້ເຄາະຮ້າຍຈາການຄ້າມະນຸດ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ການຄ້າມະນຸດອາດເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ຮັບການທ ລະມານ ແລະ ບາດເຈັບ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຟືົ້ນຟ 
ສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ກັບຄ ນເຂົື້າສັງຄົມ. ມາດຕະຖານແມ່ນຕ້ອງມີການສ້າງບ່ອນພັກທີື່ປອດໄພ ແລະ ບ ລິການ
ໃຫ້ຄ າປຶກສາລວມທັງການສະໜັບສະໜ ນອ ື່ນໆແກ່ຜ ້ເຄາະຮ້າຍຈາການຄ້າມະນຸດ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຖ້າຫາກວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖ ກຄຸ້ມຄອງເພ ື່ອເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາແລ້ວ, ຈ າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮ ້
ຫ າຍຂຶື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດເພ ື່ອເພີື່ມຄວາມເຂົື້າໃຈເຖິງສາ 
ເຫດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງຮ ບແບບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຕ່າງໆ ລວມທັງການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. 

 

2.5.2 ສ້າງນະໂຍບາຍການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງແຫງ່ຊາດ.  
ການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ແມ່ນຜົນສະທ້ອນມາຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຍັງແມ່ນຕົວ

ຂັບເຄ ື່ອນໜຶື່ງຂອງການພັດທະນາ, ມັນຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທິດທາງ ແລະ ຮ ບ
ແບບໃນການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມ ອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຢ ູ່ແຕ່ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນເຊິື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ການພັດທະນາແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ຕົວເມ ອງ "ເປັນຈຸດເລີື່ມຕົື້ນ". ບາງທີຮ ບແບບການຂະ 
ຫຍາຍຕົວເມ ອງອາດຈະຕ້ອງມີການສ້າງຕົວເມ ອງທີສອງຂຶື້ນ ແລະ ສົົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດນີື້ໂດຍຜ່ານນະໂຍ 
ບາຍການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ນະໂຍບາຍນີື້ຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງ ແລະ ວາງແຜນສ້າງຫ ັງຈາກການ
ວິເຄາະແນວໂນ້ມການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ຈາກການສ າຫ ວດປະຊາກອນປີ 2020 ສ າເລັດ;   

 

2.5.3 ແຜນພັດທະນາຕວົເມ ອງໄດກ້ວມເອາົຜນົກະທົບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກເຂດຊົນນະບດົເຂົື້າສ ຕ່ວົເມ ອງ 
ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງຕ ໍ່ກບັຄວາມຕອ້ງການພ ື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂອງຕວົເມ ອງ. 
ໃນໄລຍະການລາຍງານໄລຍະກາງ ແລະ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍການເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ນັື້ນ ສິື່ງສ າຄັນ

ແມ່ນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຕົວເມ ອງເພ ື່ອໃຫ້ອ ານາດການປ ກຄອງນ າເອົາ
ຄວາມຕ້ອງການນີື້ເຂົື້າໃນແຜນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆລວມທັງການຈັດຫາງົບປະມານ. 

 
2.5.4 ການປັບປງຸຄວາມເຂົື້າໃຈກຽ່ວກບັປະສົບການຂອງຊຸມຊນົຕ ໍ່ກບັການເຄ ື່ອນຍາ້ຍການໄປອອກແຮງງານ ເຊິື່ງ

ຈະສາມາດເພີື່ມຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຫ ດຸຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທີື່ເກດີຂຶື້ນຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ.  
ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົື້າເຊ ື່ອວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍນ າເອົາຜົນປະໂຫຍດ

ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າມາສ ່ເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜົນປະ 
ໂຫຍດນັື້ນໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ. ການຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົົ່ງເງິນກັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນການ
ວັດແທກການເສີມຂະຫຍາຍຜນົປະໂຫຍດອັນໜຶື່ງຄ ການສົົ່ງເງິນໃຫ້ທາງຄອບຄົວເກັບຮັກສາໄວ້, ບັນຫາອ ື່ນໆທີື່
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສຕ ື່ມຄ ການນ າໃຊ້ເງິນທີື່ສົົ່ງກັບມາບ້ານ.  

 
2.5.5 ຫ ດຸຜອ່ນການຄາ້ມະນດຸທກຸໆ ປະເພດ, ໂດຍສະເພາະແມຍ່ງິ ແລະ ເດກັຍງິ.  
 ຜົນສະທ້ອນທາງລົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍອັນໜຶື່ງ ແມ່ນແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍອາດຈະຖ ກກົດຂີື່ຂ ດຮີດ
ແຮງງານ ແລະ ຖ ກຈ້າງໄປປະກອບອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ບ ໍ່ຖ ກກັບຈຸດປະສົງ, ຄວາມຄາດຫວັງຫ  ຄວາມຕັື້ງໃຈ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການຄ້າ
ມະນຸດໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. 
 

 
2.5.6 ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທີື່ເໝາະສົມກັບຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການ 

ບາດເຈັບ ແລະ ການກັບຄ ນສ ່ສັງຄົມ.  

ກະ
ກຽ
ມຄ
ວາມ

ພອ້ມ
ເພືອ່ຮບັມືກັບບັນຫາສ່ິງທ້າທາຍຂອງສັງ
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ການຄ້າມະນຸດອາດເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ຮັບການທ ລະມານ ແລະ ບາດເຈັບ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຟືົ້ນຟ 
ສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ກັບຄ ນເຂົື້າສັງຄົມ. ມາດຕະຖານແມ່ນຕ້ອງມີການສ້າງບ່ອນພັກທີື່ປອດໄພ ແລະ ບ ລິການ
ໃຫ້ຄ າປຶກສາລວມທັງການສະໜັບສະໜ ນອ ື່ນໆແກ່ຜ ້ເຄາະຮ້າຍຈາການຄ້າມະນຸດ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ການຄ້າມະນຸດອາດເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ຮັບການທ ລະມານ ແລະ ບາດເຈັບ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຟືົ້ນຟ 
ສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ກັບຄ ນເຂົື້າສັງຄົມ. ມາດຕະຖານແມ່ນຕ້ອງມີການສ້າງບ່ອນພັກທີື່ປອດໄພ ແລະ ບ ລິການ
ໃຫ້ຄ າປຶກສາລວມທັງການສະໜັບສະໜ ນອ ື່ນໆແກ່ຜ ້ເຄາະຮ້າຍຈາການຄ້າມະນຸດ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຖ້າຫາກວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖ ກຄຸ້ມຄອງເພ ື່ອເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາແລ້ວ, ຈ າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮ ້
ຫ າຍຂຶື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດເພ ື່ອເພີື່ມຄວາມເຂົື້າໃຈເຖິງສາ 
ເຫດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງຮ ບແບບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຕ່າງໆ ລວມທັງການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. 

 

2.5.2 ສ້າງນະໂຍບາຍການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງແຫງ່ຊາດ.  
ການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ແມ່ນຜົນສະທ້ອນມາຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຍັງແມ່ນຕົວ

ຂັບເຄ ື່ອນໜຶື່ງຂອງການພັດທະນາ, ມັນຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທິດທາງ ແລະ ຮ ບ
ແບບໃນການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມ ອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຢ ູ່ແຕ່ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນເຊິື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ການພັດທະນາແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ຕົວເມ ອງ "ເປັນຈຸດເລີື່ມຕົື້ນ". ບາງທີຮ ບແບບການຂະ 
ຫຍາຍຕົວເມ ອງອາດຈະຕ້ອງມີການສ້າງຕົວເມ ອງທີສອງຂຶື້ນ ແລະ ສົົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດນີື້ໂດຍຜ່ານນະໂຍ 
ບາຍການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ນະໂຍບາຍນີື້ຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງ ແລະ ວາງແຜນສ້າງຫ ັງຈາກການ
ວິເຄາະແນວໂນ້ມການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ຈາກການສ າຫ ວດປະຊາກອນປີ 2020 ສ າເລັດ;   

 

2.5.3 ແຜນພັດທະນາຕວົເມ ອງໄດກ້ວມເອາົຜນົກະທົບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກເຂດຊົນນະບດົເຂົື້າສ ຕ່ວົເມ ອງ 
ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງຕ ໍ່ກບັຄວາມຕອ້ງການພ ື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂອງຕວົເມ ອງ. 
ໃນໄລຍະການລາຍງານໄລຍະກາງ ແລະ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍການເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ນັື້ນ ສິື່ງສ າຄັນ

ແມ່ນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຕົວເມ ອງເພ ື່ອໃຫ້ອ ານາດການປ ກຄອງນ າເອົາ
ຄວາມຕ້ອງການນີື້ເຂົື້າໃນແຜນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆລວມທັງການຈັດຫາງົບປະມານ. 

 
2.5.4 ການປັບປງຸຄວາມເຂົື້າໃຈກຽ່ວກບັປະສົບການຂອງຊຸມຊົນຕ ໍ່ກບັການເຄ ື່ອນຍາ້ຍການໄປອອກແຮງງານ ເຊິື່ງ

ຈະສາມາດເພີື່ມຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຫ ດຸຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທີື່ເກດີຂຶື້ນຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ.  
ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົື້າເຊ ື່ອວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍນ າເອົາຜົນປະໂຫຍດ

ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າມາສ ່ເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜົນປະ 
ໂຫຍດນັື້ນໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ. ການຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົົ່ງເງິນກັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນການ
ວັດແທກການເສີມຂະຫຍາຍຜນົປະໂຫຍດອັນໜຶື່ງຄ ການສົົ່ງເງິນໃຫ້ທາງຄອບຄົວເກັບຮັກສາໄວ້, ບັນຫາອ ື່ນໆທີື່
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສຕ ື່ມຄ ການນ າໃຊ້ເງິນທີື່ສົົ່ງກັບມາບ້ານ.  

 
2.5.5 ຫ ດຸຜອ່ນການຄາ້ມະນດຸທຸກໆ ປະເພດ, ໂດຍສະເພາະແມຍ່ງິ ແລະ ເດກັຍງິ.  
 ຜົນສະທ້ອນທາງລົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍອັນໜຶື່ງ ແມ່ນແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍອາດຈະຖ ກກົດຂີື່ຂ ດຮີດ
ແຮງງານ ແລະ ຖ ກຈ້າງໄປປະກອບອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ບ ໍ່ຖ ກກັບຈຸດປະສົງ, ຄວາມຄາດຫວັງຫ  ຄວາມຕັື້ງໃຈ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການຄ້າ
ມະນຸດໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. 
 

 
2.5.6 ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທີື່ເໝາະສົມກັບຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການ 

ບາດເຈັບ ແລະ ການກັບຄ ນສ ່ສັງຄົມ.  
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ການຄ້າມະນຸດອາດເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ຮັບການທ ລະມານ ແລະ ບາດເຈັບ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຟືົ້ນຟ 
ສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ກັບຄ ນເຂົື້າສັງຄົມ. ມາດຕະຖານແມ່ນຕ້ອງມີການສ້າງບ່ອນພັກທີື່ປອດໄພ ແລະ ບ ລິການ
ໃຫ້ຄ າປຶກສາລວມທັງການສະໜັບສະໜ ນອ ື່ນໆແກ່ຜ ້ເຄາະຮ້າຍຈາການຄ້າມະນຸດ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ການຄ້າມະນຸດອາດເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໄດ້ຮັບການທ ລະມານ ແລະ ບາດເຈັບ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຟືົ້ນຟ 
ສະພາບຈິດໃຈ ແລະ ກັບຄ ນເຂົື້າສັງຄົມ. ມາດຕະຖານແມ່ນຕ້ອງມີການສ້າງບ່ອນພັກທີື່ປອດໄພ ແລະ ບ ລິການ
ໃຫ້ຄ າປຶກສາລວມທັງການສະໜັບສະໜ ນອ ື່ນໆແກ່ຜ ້ເຄາະຮ້າຍຈາການຄ້າມະນຸດ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ຖ້າຫາກວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖ ກຄຸ້ມຄອງເພ ື່ອເສີມຂະຫຍາຍການພັດທະນາແລ້ວ, ຈ າເປັນຕ້ອງມີຄວາມຮ ້
ຫ າຍຂຶື້ນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ຈະຕ້ອງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດເພ ື່ອເພີື່ມຄວາມເຂົື້າໃຈເຖິງສາ 
ເຫດ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງຮ ບແບບການເຄ ື່ອນຍ້າຍຕ່າງໆ ລວມທັງການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. 

 

2.5.2 ສ້າງນະໂຍບາຍການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງແຫງ່ຊາດ.  
ການກາຍມາເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ແມ່ນຜົນສະທ້ອນມາຈາກການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ຍັງແມ່ນຕົວ

ຂັບເຄ ື່ອນໜຶື່ງຂອງການພັດທະນາ, ມັນຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງມີການສ້າງນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທິດທາງ ແລະ ຮ ບ
ແບບໃນການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕົວເມ ອງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມີຢ ູ່ແຕ່ນະຄອນຫ ວງ
ວຽງຈັນເຊິື່ງເປັນສາເຫດໃຫ້ການພັດທະນາແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ຕົວເມ ອງ "ເປັນຈຸດເລີື່ມຕົື້ນ". ບາງທີຮ ບແບບການຂະ 
ຫຍາຍຕົວເມ ອງອາດຈະຕ້ອງມີການສ້າງຕົວເມ ອງທີສອງຂຶື້ນ ແລະ ສົົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດນີື້ໂດຍຜ່ານນະໂຍ 
ບາຍການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່. ນະໂຍບາຍນີື້ຈະໃຊ້ເວລາໃນການສ້າງ ແລະ ວາງແຜນສ້າງຫ ັງຈາກການ
ວິເຄາະແນວໂນ້ມການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ຈາກການສ າຫ ວດປະຊາກອນປີ 2020 ສ າເລັດ;   

 

2.5.3 ແຜນພັດທະນາຕວົເມ ອງໄດກ້ວມເອາົຜນົກະທົບຂອງການເຄ ື່ອນຍາ້ຍຈາກເຂດຊົນນະບດົເຂົື້າສ ຕ່ວົເມ ອງ 
ແລະ ການເຕບີໂຕຂອງຕວົເມ ອງຕ ໍ່ກບັຄວາມຕອ້ງການພ ື້ນຖານໂຄງລາ່ງຂອງຕວົເມ ອງ. 
ໃນໄລຍະການລາຍງານໄລຍະກາງ ແລະ ຍັງບ ໍ່ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍການເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ນັື້ນ ສິື່ງສ າຄັນ

ແມ່ນຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງຕົວເມ ອງເພ ື່ອໃຫ້ອ ານາດການປ ກຄອງນ າເອົາ
ຄວາມຕ້ອງການນີື້ເຂົື້າໃນແຜນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຕ່າງໆລວມທັງການຈັດຫາງົບປະມານ. 

 
2.5.4 ການປັບປງຸຄວາມເຂົື້າໃຈກຽ່ວກບັປະສົບການຂອງຊຸມຊົນຕ ໍ່ກບັການເຄ ື່ອນຍາ້ຍການໄປອອກແຮງງານ ເຊິື່ງ

ຈະສາມາດເພີື່ມຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຫ ດຸຜອ່ນຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍທີື່ເກດີຂຶື້ນຈາກການເຄ ື່ອນຍາ້ຍ.  
ແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົື້າເຊ ື່ອວ່າການເຄ ື່ອນຍ້າຍນ າເອົາຜົນປະໂຫຍດ

ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າມາສ ່ເຂົາເຈົື້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົື້າ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຜົນປະ 
ໂຫຍດນັື້ນໄດ້ຮັບການເສີມຂະຫຍາຍ. ການຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສົົ່ງເງິນກັບ ສປປ ລາວ ແມ່ນການ
ວັດແທກການເສີມຂະຫຍາຍຜນົປະໂຫຍດອັນໜຶື່ງຄ ການສົົ່ງເງິນໃຫ້ທາງຄອບຄົວເກັບຮັກສາໄວ້, ບັນຫາອ ື່ນໆທີື່
ຕ້ອງເອົາໃຈໃສຕ ື່ມຄ ການນ າໃຊ້ເງິນທີື່ສົົ່ງກັບມາບ້ານ.  

 
2.5.5 ຫ ດຸຜອ່ນການຄາ້ມະນດຸທຸກໆ ປະເພດ, ໂດຍສະເພາະແມຍ່ງິ ແລະ ເດກັຍງິ.  
 ຜົນສະທ້ອນທາງລົບຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍອັນໜຶື່ງ ແມ່ນແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍອາດຈະຖ ກກົດຂີື່ຂ ດຮີດ
ແຮງງານ ແລະ ຖ ກຈ້າງໄປປະກອບອາຊີບ ແລະ ສະຖານທີື່ທີື່ບ ໍ່ຖ ກກັບຈຸດປະສົງ, ຄວາມຄາດຫວັງຫ  ຄວາມຕັື້ງໃຈ
ຂອງເຂົາເຈົື້າ. ນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າໃນຂະແໜງການຕ່າງໆເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການຄ້າ
ມະນຸດໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ. 
 

 
2.5.6 ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນທີື່ເໝາະສົມກັບຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການ 

ບາດເຈັບ ແລະ ການກັບຄ ນສ ່ສັງຄົມ.  
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2.6 ເປ ົ້າໝາຍ 6: ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກບັບນັຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄມົອາຍສຸ ງ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນ
ປະຊາກອນຜ ອ້າຍສຸ ງ 
ປະເທດໜຶື່ງຈະຖ ວ່າເປັນສັງຄົມອາຍຸສ ງ (Ageing Society) ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ື່ອປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໃນເກນອາຍຸ 

60 ປີຂຶື້ນໄປ ກວມ 10% ຂຶື້ນໄປຂອງຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ. ສ າລັບ ສປປ ລາວ ປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໃນ
ເກນອາຍຸ 60 ປີຂຶື້ນໄປປີ 2005 ກວມ 5.7% ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ປີ 2015 ກວມ 6.5% ຂອງ
ຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ຄາດຄະເນຮອດປີ 2030 ຜ ້ອາຍຸສ ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນກວມ 9.02% ຂອງຈ ານວນ
ປະຊາກອນທງັໝົດ ແລະ ຮອດປີ 2033 ຄາດຄະເນວ່າຜ ້ອາຍຸສ ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນກວມ 10% ຂອງຈ ານວນ
ປະຊາກອນທັງໝົດ, ຈາກຕົວເລກຄາດຄະເນດັົ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມ ື່ອຮອດປີ 2033 ສປປ ລາວ ຈະ
ກາຍເປັນປະເທດສັງຄົມອາຍຸສ ງ11. 

ການກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນປະຊາກອນອາຍຸສ ງ ຄວນມີ
ການເລີື່ມຕົື້ນແຕ່ຫົວທີ. ຈາກບົດຮຽນຂອງຫ າຍປະເທດໃນທົົ່ວໂລກ ຖ້າຫາກມີການວາງແຜນທີື່ດີໄວ້ກ່ອນເພ ື່ອ
ຮັບມ ກັບສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແມ່ນຈະເປັນການແກ້ບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ  ຜ ອ້າຍຸສ ງໄດ້ດີທີື່ສຸດ, 
ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າບ ໍ່ມີການວາງແຜນທີື່ດີໄວ້ລ່ວງໜ້າ ບັນຫາສັງຄົມອາຍຸສ ງກ ໍ່ຄ ຜ ້ອາຍຸສ ງໃນອະນາຄົດ ຈະພົບພ ໍ້ກັບ
ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ເປັນສິື່ງຊ າເຮ ື້ອ ເປັນຕົື້ນ ການສ້າງລະບົບປະກັນສັງຄົມ (Social Security) ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ
ທີື່ທຸກຍາກ, ອະນາຖາ, ໂດດດ່ຽວປູ່ຽວພອຍ, ການສ້າງລະບົບສະຫັວດດີການ (Social Welfare System) ທີື່
ສະໜອງໃຫ້ຜ ້ອາຍຸສ ງ, ການວາງແຜນງົບປະມານເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ  ປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງອ ື່ນໆ. ໃນ
ແຜນດ າເນີນງານມາດຣິດສາກົນວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ Madrid International Plan of Action on Ageing 
(MIPAA) ໄດ້ລະບຸໜ້າວຽກຈ ານວນໜຶື່ງທີື່ສາມາດຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ   ປະຊາກອນອາຍຸສ ງໄວ້ແລ້ວ ຊຶື່ງ 
ສປປ ລາວ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍ  MIPAA ນີື້ມາພັດທະນາເປັນນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນປະຕິບັດ
ງານທີື່ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ເພ ື່ອຮັບມ  ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຜ ້ອາຍຸ
ສ ງທີື່ຈະປະເຊີນໜ້າໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີື້.  

 

ເປ ົ້າໝາຍ 6 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ
ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ

ມີການທົບທວນການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານມາດ
ຣິດສາກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ

ບ ໍ່ມີ 2019) ການທົບທວນ1 ຄັື້ງ 2020)

 
ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບ
ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຈາກລດັຖະບານ

ບ ໍ່ມີ (2019) ສ າເລັດການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ, 
ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ 
ປະກາດໃຊ້ຈາກລດັຖະບານ 2023)

ມີລະບົບການອຸດໜ ນທາງສັງຄົມ ບ ໍ່ມີ (2019) ມີລະບົບການອຸດໜ ນທາງສັງຄົມທີື່
ນ າໃຊ້ໄດ້ 2025

ກ ານົດບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ ບ ໍ່ມີ 2019) ມີບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນ 2021

 
 
 
 

ຕາມນິຍາມຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 

 ຈດຸປະສົງ 
2.6.1 ທົບທວນການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານມາດຣິດສາກນົກຽ່ວກບັປະຊາກອນອາຍສຸ ງ  

ແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ MIPAA ໄດຮ້ັບຮອງຈາກບັນດາປະເທດກ າລັງ
ພັດທະນາໃນປ ີ2002. ເຊິື່ງໄດ້ສະໜອງແຜນແມ່ບົດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຜ ້ອາຍຸສ ງໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີື່ມີ
ຈ ານວນປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງເພີື່ມຂຶື້ນ ຫ   ມີທ່າອ່ຽງທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ. ສປປ ລາວ ກ ເປັນປະເທດໜຶື່ງທີື່
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ  ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມເນ ື້ອໃນຂອງ
ແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ 
ລາວ ຕະຫ ອດທົດສະວັດເຄິື່ງທີື່ຜ່ານມາ, ຊຶື່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກດ າລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
ແລະ ໄດ້ອອກດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄົນພິການ 
ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ. ສ່ວນໜຶື່ງຂອງການກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກັບສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜ ນປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງ ແມ່ນທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້
ອາຍຸສ ງ ແລະ ສ້າງບົດແນະນ າ ພ້ອມດ້ວຍມາດຕະການເພີື່ມເຕີມ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງໃນ ສປປ ລາວ. 

 

2.6.2 ປບັປງຸນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ, ສ້າງຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານແຫງ່ຊາດ ເພ ື່ອຜ ອ້າຍສຸ ງ.  
 ປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ສ ງອາຍຸສ ງ ແມ່ນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໂດຍກົງ. ການປັບປຸງ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງນີື້ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ
ກ ານົດເອົາ ບັນດາເນ ື້ອໃນຕົື້ນຕ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ ປີ 2002 ມາ
ຜັນຂະຫຍາຍເປັນເນ ື້ອໃນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸ
ສ ງຂອງ ສປປ ລາວ ດັົ່ງກ່າວ, ຊຶື່ງບັນດາເນ ື້ອໃນຕົື້ນຕ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍ
ຜ ້ອາຍຸສ ງ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ການພັດທະນາ 
      ຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ການພັດທະນາ ຈະກວມເອົາບັນດາເນ ື້ອໃນດັົ່ງນີື້: 

- ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງໃນສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ 
- ການມີວຽກເຮັດງານທ າຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ 
- ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການຍ້າຍຖິື່ນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂອງຕົວເມ ອງ 
- ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ 
- ການເສີມສ້າງຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງໄວ (ໄວເດັກ, ໄວໜຸ່ມ, ໄວຜ ້ອາຍຸສ ງ) 
- ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 
- ການຮບັປະກັນລາຍຮັບ, ການປ ກປ້ອງສັງຄົມ ຫ   ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມທຸກ

ຍາກ 
- ຜ ້ອາຍຸສ ງໃນສະຖານະສຸກເສີນ 
2. ອາຍຸສ ງຢູ່າງມີສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດທີື່ດີ 

ອາຍຸສ ງຢູ່າງມີສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດທີື່ດີ ຈະກວມເອົາບັນດາເນ ື້ອໃນດັົ່ງນີື້: 
- ການສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢ ູ່ທີື່ດີຕະຫ ອດຊີວິດ 
- ການເຂົື້າເຖິງການບ ລິການສຸຂະພາບຢູ່າງເທົົ່າທຽມ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ 
- ຜ ້ອາຍຸສ ງກັບໂລກເອດ 
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2.6 ເປ ົ້າໝາຍ 6: ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮບັມ ກບັບນັຫາສິື່ງທາ້ທາຍຂອງສັງຄມົອາຍສຸ ງ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນ
ປະຊາກອນຜ ອ້າຍສຸ ງ 
ປະເທດໜຶື່ງຈະຖ ວ່າເປັນສັງຄົມອາຍຸສ ງ (Ageing Society) ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ື່ອປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໃນເກນອາຍຸ 

60 ປີຂຶື້ນໄປ ກວມ 10% ຂຶື້ນໄປຂອງຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ. ສ າລັບ ສປປ ລາວ ປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໃນ
ເກນອາຍຸ 60 ປີຂຶື້ນໄປປີ 2005 ກວມ 5.7% ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ປີ 2015 ກວມ 6.5% ຂອງ
ຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ຄາດຄະເນຮອດປີ 2030 ຜ ້ອາຍຸສ ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນກວມ 9.02% ຂອງຈ ານວນ
ປະຊາກອນທງັໝົດ ແລະ ຮອດປີ 2033 ຄາດຄະເນວ່າຜ ້ອາຍຸສ ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນກວມ 10% ຂອງຈ ານວນ
ປະຊາກອນທັງໝົດ, ຈາກຕົວເລກຄາດຄະເນດັົ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມ ື່ອຮອດປີ 2033 ສປປ ລາວ ຈະ
ກາຍເປັນປະເທດສັງຄົມອາຍຸສ ງ11. 

ການກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນປະຊາກອນອາຍຸສ ງ ຄວນມີ
ການເລີື່ມຕົື້ນແຕ່ຫົວທີ. ຈາກບົດຮຽນຂອງຫ າຍປະເທດໃນທົົ່ວໂລກ ຖ້າຫາກມີການວາງແຜນທີື່ດີໄວ້ກ່ອນເພ ື່ອ
ຮັບມ ກັບສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແມ່ນຈະເປັນການແກ້ບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ  ຜ ອ້າຍຸສ ງໄດ້ດີທີື່ສຸດ, 
ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າບ ໍ່ມີການວາງແຜນທີື່ດີໄວ້ລ່ວງໜ້າ ບັນຫາສັງຄົມອາຍຸສ ງກ ໍ່ຄ ຜ ້ອາຍຸສ ງໃນອະນາຄົດ ຈະພົບພ ໍ້ກັບ
ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ເປັນສິື່ງຊ າເຮ ື້ອ ເປັນຕົື້ນ ການສ້າງລະບົບປະກັນສັງຄົມ (Social Security) ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ
ທີື່ທຸກຍາກ, ອະນາຖາ, ໂດດດ່ຽວປູ່ຽວພອຍ, ການສ້າງລະບົບສະຫັວດດີການ (Social Welfare System) ທີື່
ສະໜອງໃຫ້ຜ ້ອາຍຸສ ງ, ການວາງແຜນງົບປະມານເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ  ປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງອ ື່ນໆ. ໃນ
ແຜນດ າເນີນງານມາດຣິດສາກົນວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ Madrid International Plan of Action on Ageing 
(MIPAA) ໄດ້ລະບຸໜ້າວຽກຈ ານວນໜຶື່ງທີື່ສາມາດຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ   ປະຊາກອນອາຍຸສ ງໄວ້ແລ້ວ ຊຶື່ງ 
ສປປ ລາວ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍ  MIPAA ນີື້ມາພັດທະນາເປັນນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນປະຕິບັດ
ງານທີື່ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ເພ ື່ອຮັບມ  ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຜ ້ອາຍຸ
ສ ງທີື່ຈະປະເຊີນໜ້າໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີື້.  

 

ເປ ົ້າໝາຍ 6 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ
ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ

ມີການທົບທວນການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານມາດ
ຣິດສາກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ

ບ ໍ່ມີ 2019) ການທົບທວນ1 ຄັື້ງ 2020)

 
ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບ
ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຈາກລດັຖະບານ

ບ ໍ່ມີ (2019) ສ າເລັດການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ, 
ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ 
ປະກາດໃຊ້ຈາກລດັຖະບານ 2023)

ມີລະບົບການອຸດໜ ນທາງສັງຄົມ ບ ໍ່ມີ (2019) ມີລະບົບການອຸດໜ ນທາງສັງຄົມທີື່
ນ າໃຊ້ໄດ້ 2025

ກ ານົດບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ ບ ໍ່ມີ 2019) ມີບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນ 2021

 
 
 
 

ຕາມນິຍາມຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
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2.6 ເປ ົ້າໝາຍ 6: ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກບັບນັຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄມົອາຍສຸ ງ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນ
ປະຊາກອນຜ ອ້າຍສຸ ງ 
ປະເທດໜຶື່ງຈະຖ ວ່າເປັນສັງຄົມອາຍຸສ ງ (Ageing Society) ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ື່ອປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໃນເກນອາຍຸ 

60 ປີຂຶື້ນໄປ ກວມ 10% ຂຶື້ນໄປຂອງຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ. ສ າລັບ ສປປ ລາວ ປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໃນ
ເກນອາຍຸ 60 ປີຂຶື້ນໄປປີ 2005 ກວມ 5.7% ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ປີ 2015 ກວມ 6.5% ຂອງ
ຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ຄາດຄະເນຮອດປີ 2030 ຜ ້ອາຍຸສ ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນກວມ 9.02% ຂອງຈ ານວນ
ປະຊາກອນທງັໝົດ ແລະ ຮອດປີ 2033 ຄາດຄະເນວ່າຜ ້ອາຍຸສ ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນກວມ 10% ຂອງຈ ານວນ
ປະຊາກອນທັງໝົດ, ຈາກຕົວເລກຄາດຄະເນດັົ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມ ື່ອຮອດປີ 2033 ສປປ ລາວ ຈະ
ກາຍເປັນປະເທດສັງຄົມອາຍຸສ ງ11. 

ການກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນປະຊາກອນອາຍຸສ ງ ຄວນມີ
ການເລີື່ມຕົື້ນແຕ່ຫົວທີ. ຈາກບົດຮຽນຂອງຫ າຍປະເທດໃນທົົ່ວໂລກ ຖ້າຫາກມີການວາງແຜນທີື່ດີໄວ້ກ່ອນເພ ື່ອ
ຮັບມ ກັບສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແມ່ນຈະເປັນການແກ້ບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ  ຜ ອ້າຍຸສ ງໄດ້ດີທີື່ສຸດ, 
ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າບ ໍ່ມີການວາງແຜນທີື່ດີໄວ້ລ່ວງໜ້າ ບັນຫາສັງຄົມອາຍຸສ ງກ ໍ່ຄ ຜ ້ອາຍຸສ ງໃນອະນາຄົດ ຈະພົບພ ໍ້ກັບ
ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ເປັນສິື່ງຊ າເຮ ື້ອ ເປັນຕົື້ນ ການສ້າງລະບົບປະກັນສັງຄົມ (Social Security) ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ
ທີື່ທຸກຍາກ, ອະນາຖາ, ໂດດດ່ຽວປູ່ຽວພອຍ, ການສ້າງລະບົບສະຫັວດດີການ (Social Welfare System) ທີື່
ສະໜອງໃຫ້ຜ ້ອາຍຸສ ງ, ການວາງແຜນງົບປະມານເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ  ປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງອ ື່ນໆ. ໃນ
ແຜນດ າເນີນງານມາດຣິດສາກົນວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ Madrid International Plan of Action on Ageing 
(MIPAA) ໄດ້ລະບຸໜ້າວຽກຈ ານວນໜຶື່ງທີື່ສາມາດຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ   ປະຊາກອນອາຍຸສ ງໄວ້ແລ້ວ ຊຶື່ງ 
ສປປ ລາວ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍ  MIPAA ນີື້ມາພັດທະນາເປັນນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນປະຕິບັດ
ງານທີື່ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ເພ ື່ອຮັບມ  ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຜ ້ອາຍຸ
ສ ງທີື່ຈະປະເຊີນໜ້າໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີື້.  

 

ເປ ົ້າໝາຍ 6 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ
ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ

ມີການທົບທວນການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານມາດ
ຣິດສາກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ

ບ ໍ່ມີ 2019) ການທົບທວນ1 ຄັື້ງ 2020)

 
ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບ
ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຈາກລດັຖະບານ

ບ ໍ່ມີ (2019) ສ າເລັດການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ, 
ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ 
ປະກາດໃຊ້ຈາກລດັຖະບານ 2023)

ມີລະບົບການອຸດໜ ນທາງສັງຄົມ ບ ໍ່ມີ (2019) ມີລະບົບການອຸດໜ ນທາງສັງຄົມທີື່
ນ າໃຊ້ໄດ້ 2025

ກ ານົດບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ ບ ໍ່ມີ 2019) ມີບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນ 2021

 
 
 
 

ຕາມນິຍາມຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 

 ຈດຸປະສົງ 
2.6.1 ທົບທວນການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານມາດຣິດສາກນົກຽ່ວກບັປະຊາກອນອາຍສຸ ງ  

ແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ MIPAA ໄດຮ້ັບຮອງຈາກບັນດາປະເທດກ າລັງ
ພັດທະນາໃນປ ີ2002. ເຊິື່ງໄດ້ສະໜອງແຜນແມ່ບົດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຜ ້ອາຍຸສ ງໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີື່ມີ
ຈ ານວນປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງເພີື່ມຂຶື້ນ ຫ   ມີທ່າອ່ຽງທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ. ສປປ ລາວ ກ ເປັນປະເທດໜຶື່ງທີື່
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ  ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມເນ ື້ອໃນຂອງ
ແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ 
ລາວ ຕະຫ ອດທົດສະວັດເຄິື່ງທີື່ຜ່ານມາ, ຊຶື່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກດ າລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
ແລະ ໄດ້ອອກດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄົນພິການ 
ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ. ສ່ວນໜຶື່ງຂອງການກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກັບສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜ ນປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງ ແມ່ນທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້
ອາຍຸສ ງ ແລະ ສ້າງບົດແນະນ າ ພ້ອມດ້ວຍມາດຕະການເພີື່ມເຕີມ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງໃນ ສປປ ລາວ. 

 

2.6.2 ປບັປງຸນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ, ສ້າງຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານແຫງ່ຊາດ ເພ ື່ອຜ ອ້າຍສຸ ງ.  
 ປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ສ ງອາຍຸສ ງ ແມ່ນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໂດຍກົງ. ການປັບປຸງ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງນີື້ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ
ກ ານົດເອົາ ບັນດາເນ ື້ອໃນຕົື້ນຕ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ ປີ 2002 ມາ
ຜັນຂະຫຍາຍເປັນເນ ື້ອໃນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸ
ສ ງຂອງ ສປປ ລາວ ດັົ່ງກ່າວ, ຊຶື່ງບັນດາເນ ື້ອໃນຕົື້ນຕ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍ
ຜ ້ອາຍຸສ ງ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ການພັດທະນາ 
      ຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ການພັດທະນາ ຈະກວມເອົາບັນດາເນ ື້ອໃນດັົ່ງນີື້: 

- ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງໃນສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ 
- ການມີວຽກເຮັດງານທ າຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ 
- ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການຍ້າຍຖິື່ນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂອງຕົວເມ ອງ 
- ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ 
- ການເສີມສ້າງຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງໄວ (ໄວເດັກ, ໄວໜຸ່ມ, ໄວຜ ້ອາຍຸສ ງ) 
- ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 
- ການຮບັປະກັນລາຍຮັບ, ການປ ກປ້ອງສັງຄົມ ຫ   ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມທຸກ

ຍາກ 
- ຜ ້ອາຍຸສ ງໃນສະຖານະສຸກເສີນ 
2. ອາຍຸສ ງຢູ່າງມີສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດທີື່ດີ 

ອາຍຸສ ງຢູ່າງມີສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດທີື່ດີ ຈະກວມເອົາບັນດາເນ ື້ອໃນດັົ່ງນີື້: 
- ການສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢ ູ່ທີື່ດີຕະຫ ອດຊີວິດ 
- ການເຂົື້າເຖິງການບ ລິການສຸຂະພາບຢູ່າງເທົົ່າທຽມ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ 
- ຜ ້ອາຍຸສ ງກັບໂລກເອດ 
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2.6 ເປ ົ້າໝາຍ 6: ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກບັບນັຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄມົອາຍສຸ ງ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນ
ປະຊາກອນຜ ອ້າຍສຸ ງ 
ປະເທດໜຶື່ງຈະຖ ວ່າເປັນສັງຄົມອາຍຸສ ງ (Ageing Society) ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ື່ອປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໃນເກນອາຍຸ 

60 ປີຂຶື້ນໄປ ກວມ 10% ຂຶື້ນໄປຂອງຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ. ສ າລັບ ສປປ ລາວ ປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໃນ
ເກນອາຍຸ 60 ປີຂຶື້ນໄປປີ 2005 ກວມ 5.7% ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ປີ 2015 ກວມ 6.5% ຂອງ
ຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ຄາດຄະເນຮອດປີ 2030 ຜ ້ອາຍຸສ ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນກວມ 9.02% ຂອງຈ ານວນ
ປະຊາກອນທງັໝົດ ແລະ ຮອດປີ 2033 ຄາດຄະເນວ່າຜ ້ອາຍຸສ ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນກວມ 10% ຂອງຈ ານວນ
ປະຊາກອນທັງໝົດ, ຈາກຕົວເລກຄາດຄະເນດັົ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມ ື່ອຮອດປີ 2033 ສປປ ລາວ ຈະ
ກາຍເປັນປະເທດສັງຄົມອາຍຸສ ງ11. 

ການກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນປະຊາກອນອາຍຸສ ງ ຄວນມີ
ການເລີື່ມຕົື້ນແຕ່ຫົວທີ. ຈາກບົດຮຽນຂອງຫ າຍປະເທດໃນທົົ່ວໂລກ ຖ້າຫາກມີການວາງແຜນທີື່ດີໄວ້ກ່ອນເພ ື່ອ
ຮັບມ ກັບສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແມ່ນຈະເປັນການແກ້ບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ  ຜ ອ້າຍຸສ ງໄດ້ດີທີື່ສຸດ, 
ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າບ ໍ່ມີການວາງແຜນທີື່ດີໄວ້ລ່ວງໜ້າ ບັນຫາສັງຄົມອາຍຸສ ງກ ໍ່ຄ ຜ ້ອາຍຸສ ງໃນອະນາຄົດ ຈະພົບພ ໍ້ກັບ
ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ເປັນສິື່ງຊ າເຮ ື້ອ ເປັນຕົື້ນ ການສ້າງລະບົບປະກັນສັງຄົມ (Social Security) ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ
ທີື່ທຸກຍາກ, ອະນາຖາ, ໂດດດ່ຽວປູ່ຽວພອຍ, ການສ້າງລະບົບສະຫັວດດີການ (Social Welfare System) ທີື່
ສະໜອງໃຫ້ຜ ້ອາຍຸສ ງ, ການວາງແຜນງົບປະມານເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ  ປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງອ ື່ນໆ. ໃນ
ແຜນດ າເນີນງານມາດຣິດສາກົນວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ Madrid International Plan of Action on Ageing 
(MIPAA) ໄດ້ລະບຸໜ້າວຽກຈ ານວນໜຶື່ງທີື່ສາມາດຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ   ປະຊາກອນອາຍຸສ ງໄວ້ແລ້ວ ຊຶື່ງ 
ສປປ ລາວ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍ  MIPAA ນີື້ມາພັດທະນາເປັນນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນປະຕິບັດ
ງານທີື່ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ເພ ື່ອຮັບມ  ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຜ ້ອາຍຸ
ສ ງທີື່ຈະປະເຊີນໜ້າໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີື້.  

 

ເປ ົ້າໝາຍ 6 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ
ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ

ມີການທົບທວນການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານມາດ
ຣິດສາກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ

ບ ໍ່ມີ 2019) ການທົບທວນ1 ຄັື້ງ 2020)

 
ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບ
ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຈາກລດັຖະບານ

ບ ໍ່ມີ (2019) ສ າເລັດການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ, 
ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ 
ປະກາດໃຊ້ຈາກລດັຖະບານ 2023)

ມີລະບົບການອຸດໜ ນທາງສັງຄົມ ບ ໍ່ມີ (2019) ມີລະບົບການອຸດໜ ນທາງສັງຄົມທີື່
ນ າໃຊ້ໄດ້ 2025

ກ ານົດບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ ບ ໍ່ມີ 2019) ມີບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນ 2021

 
 
 
 

ຕາມນິຍາມຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 

 ຈດຸປະສົງ 
2.6.1 ທົບທວນການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານມາດຣິດສາກນົກຽ່ວກບັປະຊາກອນອາຍສຸ ງ  

ແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ MIPAA ໄດຮ້ັບຮອງຈາກບັນດາປະເທດກ າລັງ
ພັດທະນາໃນປ ີ2002. ເຊິື່ງໄດ້ສະໜອງແຜນແມ່ບົດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຜ ້ອາຍຸສ ງໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີື່ມີ
ຈ ານວນປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງເພີື່ມຂຶື້ນ ຫ   ມີທ່າອ່ຽງທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ. ສປປ ລາວ ກ ເປັນປະເທດໜຶື່ງທີື່
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ  ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມເນ ື້ອໃນຂອງ
ແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ 
ລາວ ຕະຫ ອດທົດສະວັດເຄິື່ງທີື່ຜ່ານມາ, ຊຶື່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກດ າລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
ແລະ ໄດ້ອອກດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄົນພິການ 
ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ. ສ່ວນໜຶື່ງຂອງການກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກັບສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜ ນປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງ ແມ່ນທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້
ອາຍຸສ ງ ແລະ ສ້າງບົດແນະນ າ ພ້ອມດ້ວຍມາດຕະການເພີື່ມເຕີມ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງໃນ ສປປ ລາວ. 

 

2.6.2 ປບັປງຸນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ, ສ້າງຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານແຫງ່ຊາດ ເພ ື່ອຜ ອ້າຍສຸ ງ.  
 ປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ສ ງອາຍຸສ ງ ແມ່ນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໂດຍກົງ. ການປັບປຸງ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງນີື້ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ
ກ ານົດເອົາ ບັນດາເນ ື້ອໃນຕົື້ນຕ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ ປີ 2002 ມາ
ຜັນຂະຫຍາຍເປັນເນ ື້ອໃນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸ
ສ ງຂອງ ສປປ ລາວ ດັົ່ງກ່າວ, ຊຶື່ງບັນດາເນ ື້ອໃນຕົື້ນຕ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍ
ຜ ້ອາຍຸສ ງ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ການພັດທະນາ 
      ຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ການພັດທະນາ ຈະກວມເອົາບັນດາເນ ື້ອໃນດັົ່ງນີື້: 

- ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງໃນສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ 
- ການມີວຽກເຮັດງານທ າຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ 
- ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການຍ້າຍຖິື່ນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂອງຕົວເມ ອງ 
- ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ 
- ການເສີມສ້າງຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງໄວ (ໄວເດັກ, ໄວໜຸ່ມ, ໄວຜ ້ອາຍຸສ ງ) 
- ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 
- ການຮບັປະກັນລາຍຮັບ, ການປ ກປ້ອງສັງຄົມ ຫ   ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມທຸກ

ຍາກ 
- ຜ ້ອາຍຸສ ງໃນສະຖານະສຸກເສີນ 
2. ອາຍຸສ ງຢູ່າງມີສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດທີື່ດີ 

ອາຍຸສ ງຢູ່າງມີສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດທີື່ດີ ຈະກວມເອົາບັນດາເນ ື້ອໃນດັົ່ງນີື້: 
- ການສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢ ູ່ທີື່ດີຕະຫ ອດຊີວິດ 
- ການເຂົື້າເຖິງການບ ລິການສຸຂະພາບຢູ່າງເທົົ່າທຽມ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ 
- ຜ ້ອາຍຸສ ງກັບໂລກເອດ 
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2.6 ເປ ົ້າໝາຍ 6: ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮບັມ ກບັບນັຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄມົອາຍສຸ ງ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນ
ປະຊາກອນຜ ອ້າຍສຸ ງ 
ປະເທດໜຶື່ງຈະຖ ວ່າເປັນສັງຄົມອາຍຸສ ງ (Ageing Society) ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ື່ອປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໃນເກນອາຍຸ 

60 ປີຂຶື້ນໄປ ກວມ 10% ຂຶື້ນໄປຂອງຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ. ສ າລັບ ສປປ ລາວ ປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໃນ
ເກນອາຍຸ 60 ປີຂຶື້ນໄປປີ 2005 ກວມ 5.7% ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ປີ 2015 ກວມ 6.5% ຂອງ
ຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ຄາດຄະເນຮອດປີ 2030 ຜ ້ອາຍຸສ ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນກວມ 9.02% ຂອງຈ ານວນ
ປະຊາກອນທງັໝົດ ແລະ ຮອດປີ 2033 ຄາດຄະເນວ່າຜ ້ອາຍຸສ ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນກວມ 10% ຂອງຈ ານວນ
ປະຊາກອນທັງໝົດ, ຈາກຕົວເລກຄາດຄະເນດັົ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມ ື່ອຮອດປີ 2033 ສປປ ລາວ ຈະ
ກາຍເປັນປະເທດສັງຄົມອາຍຸສ ງ11. 

ການກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນປະຊາກອນອາຍຸສ ງ ຄວນມີ
ການເລີື່ມຕົື້ນແຕ່ຫົວທີ. ຈາກບົດຮຽນຂອງຫ າຍປະເທດໃນທົົ່ວໂລກ ຖ້າຫາກມີການວາງແຜນທີື່ດີໄວ້ກ່ອນເພ ື່ອ
ຮັບມ ກັບສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແມ່ນຈະເປັນການແກ້ບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ  ຜ ອ້າຍຸສ ງໄດ້ດີທີື່ສຸດ, 
ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າບ ໍ່ມີການວາງແຜນທີື່ດີໄວ້ລ່ວງໜ້າ ບັນຫາສັງຄົມອາຍຸສ ງກ ໍ່ຄ ຜ ້ອາຍຸສ ງໃນອະນາຄົດ ຈະພົບພ ໍ້ກັບ
ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ເປັນສິື່ງຊ າເຮ ື້ອ ເປັນຕົື້ນ ການສ້າງລະບົບປະກັນສັງຄົມ (Social Security) ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ
ທີື່ທຸກຍາກ, ອະນາຖາ, ໂດດດ່ຽວປູ່ຽວພອຍ, ການສ້າງລະບົບສະຫັວດດີການ (Social Welfare System) ທີື່
ສະໜອງໃຫ້ຜ ້ອາຍຸສ ງ, ການວາງແຜນງົບປະມານເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ  ປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງອ ື່ນໆ. ໃນ
ແຜນດ າເນີນງານມາດຣິດສາກົນວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ Madrid International Plan of Action on Ageing 
(MIPAA) ໄດ້ລະບຸໜ້າວຽກຈ ານວນໜຶື່ງທີື່ສາມາດຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ   ປະຊາກອນອາຍຸສ ງໄວ້ແລ້ວ ຊຶື່ງ 
ສປປ ລາວ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍ  MIPAA ນີື້ມາພັດທະນາເປັນນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນປະຕິບັດ
ງານທີື່ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ເພ ື່ອຮັບມ  ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຜ ້ອາຍຸ
ສ ງທີື່ຈະປະເຊີນໜ້າໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີື້.  

 

ເປ ົ້າໝາຍ 6 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ
ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ

ມີການທົບທວນການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານມາດ
ຣິດສາກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ

ບ ໍ່ມີ 2019) ການທົບທວນ1 ຄັື້ງ 2020)

 
ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບ
ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຈາກລດັຖະບານ

ບ ໍ່ມີ (2019) ສ າເລັດການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ, 
ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ 
ປະກາດໃຊ້ຈາກລດັຖະບານ 2023)

ມີລະບົບການອຸດໜ ນທາງສັງຄົມ ບ ໍ່ມີ (2019) ມີລະບົບການອຸດໜ ນທາງສັງຄົມທີື່
ນ າໃຊ້ໄດ້ 2025

ກ ານົດບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ ບ ໍ່ມີ 2019) ມີບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນ 2021

 
 
 
 

ຕາມນິຍາມຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
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2.6 ເປ ົ້າໝາຍ 6: ກະກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກບັບນັຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄມົອາຍສຸ ງ ແລະ ສະໜບັສະໜ ນ
ປະຊາກອນຜ ອ້າຍສຸ ງ 
ປະເທດໜຶື່ງຈະຖ ວ່າເປັນສັງຄົມອາຍຸສ ງ (Ageing Society) ກ ໍ່ຕ ໍ່ເມ ື່ອປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໃນເກນອາຍຸ 

60 ປີຂຶື້ນໄປ ກວມ 10% ຂຶື້ນໄປຂອງຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ. ສ າລັບ ສປປ ລາວ ປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໃນ
ເກນອາຍຸ 60 ປີຂຶື້ນໄປປີ 2005 ກວມ 5.7% ຂອງຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ປີ 2015 ກວມ 6.5% ຂອງ
ຈ ານວນປະຊາກອນທັງໝົດ, ຄາດຄະເນຮອດປີ 2030 ຜ ້ອາຍຸສ ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນກວມ 9.02% ຂອງຈ ານວນ
ປະຊາກອນທງັໝົດ ແລະ ຮອດປີ 2033 ຄາດຄະເນວ່າຜ ້ອາຍຸສ ງຈະເພີື່ມຂຶື້ນກວມ 10% ຂອງຈ ານວນ
ປະຊາກອນທັງໝົດ, ຈາກຕົວເລກຄາດຄະເນດັົ່ງກ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມ ື່ອຮອດປີ 2033 ສປປ ລາວ ຈະ
ກາຍເປັນປະເທດສັງຄົມອາຍຸສ ງ11. 

ການກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນປະຊາກອນອາຍຸສ ງ ຄວນມີ
ການເລີື່ມຕົື້ນແຕ່ຫົວທີ. ຈາກບົດຮຽນຂອງຫ າຍປະເທດໃນທົົ່ວໂລກ ຖ້າຫາກມີການວາງແຜນທີື່ດີໄວ້ກ່ອນເພ ື່ອ
ຮັບມ ກັບສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແມ່ນຈະເປັນການແກ້ບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ  ຜ ອ້າຍຸສ ງໄດ້ດີທີື່ສຸດ, 
ກົງກັນຂ້າມ ຖ້າບ ໍ່ມີການວາງແຜນທີື່ດີໄວ້ລ່ວງໜ້າ ບັນຫາສັງຄົມອາຍຸສ ງກ ໍ່ຄ ຜ ້ອາຍຸສ ງໃນອະນາຄົດ ຈະພົບພ ໍ້ກັບ
ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ເປັນສິື່ງຊ າເຮ ື້ອ ເປັນຕົື້ນ ການສ້າງລະບົບປະກັນສັງຄົມ (Social Security) ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ
ທີື່ທຸກຍາກ, ອະນາຖາ, ໂດດດ່ຽວປູ່ຽວພອຍ, ການສ້າງລະບົບສະຫັວດດີການ (Social Welfare System) ທີື່
ສະໜອງໃຫ້ຜ ້ອາຍຸສ ງ, ການວາງແຜນງົບປະມານເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ  ປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງອ ື່ນໆ. ໃນ
ແຜນດ າເນີນງານມາດຣິດສາກົນວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ Madrid International Plan of Action on Ageing 
(MIPAA) ໄດ້ລະບຸໜ້າວຽກຈ ານວນໜຶື່ງທີື່ສາມາດຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ຫ   ປະຊາກອນອາຍຸສ ງໄວ້ແລ້ວ ຊຶື່ງ 
ສປປ ລາວ ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍ  MIPAA ນີື້ມາພັດທະນາເປັນນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນປະຕິບັດ
ງານທີື່ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ ລາວ ແນໃສ່ເພ ື່ອຮັບມ  ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາຜ ້ອາຍຸ
ສ ງທີື່ຈະປະເຊີນໜ້າໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີື້.  

 

ເປ ົ້າໝາຍ 6 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ
ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ

ມີການທົບທວນການຈດັຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານມາດ
ຣິດສາກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ

ບ ໍ່ມີ 2019) ການທົບທວນ1 ຄັື້ງ 2020)

 
ມີການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ 
ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບ
ການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຈາກລດັຖະບານ

ບ ໍ່ມີ (2019) ສ າເລັດການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ, 
ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ 
ປະກາດໃຊ້ຈາກລດັຖະບານ 2023)

ມີລະບົບການອຸດໜ ນທາງສັງຄົມ ບ ໍ່ມີ (2019) ມີລະບົບການອຸດໜ ນທາງສັງຄົມທີື່
ນ າໃຊ້ໄດ້ 2025

ກ ານົດບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ ບ ໍ່ມີ 2019) ມີບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນ 2021

 
 
 
 

ຕາມນິຍາມຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 

 ຈດຸປະສົງ 
2.6.1 ທົບທວນການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານມາດຣິດສາກນົກຽ່ວກບັປະຊາກອນອາຍສຸ ງ  

ແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ MIPAA ໄດຮ້ັບຮອງຈາກບັນດາປະເທດກ າລັງ
ພັດທະນາໃນປ ີ2002. ເຊິື່ງໄດ້ສະໜອງແຜນແມ່ບົດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຜ ້ອາຍຸສ ງໃຫ້ບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີື່ມີ
ຈ ານວນປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງເພີື່ມຂຶື້ນ ຫ   ມີທ່າອ່ຽງທີື່ຈະເພີື່ມຂຶື້ນໃນອະນາຄົດ. ສປປ ລາວ ກ ເປັນປະເທດໜຶື່ງທີື່
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ  ແລະ ໄດ້ປະຕິບັດຕາມເນ ື້ອໃນຂອງ
ແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ ຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງ ສປປ 
ລາວ ຕະຫ ອດທົດສະວັດເຄິື່ງທີື່ຜ່ານມາ, ຊຶື່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກດ າລັດວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, ໄດ້ອອກນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ 
ແລະ ໄດ້ອອກດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັື້ງ ແລະ ການເຄ ື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກ າມະການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄົນພິການ 
ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ. ສ່ວນໜຶື່ງຂອງການກຽມຄວາມພ້ອມເພ ື່ອຮັບມ ກັບສິື່ງທ້າທາຍຂອງສັງຄົມຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜ ນປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງ ແມ່ນທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້
ອາຍຸສ ງ ແລະ ສ້າງບົດແນະນ າ ພ້ອມດ້ວຍມາດຕະການເພີື່ມເຕີມ ເພ ື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງໃນ ສປປ ລາວ. 

 

2.6.2 ປບັປງຸນະໂຍບາຍແຫງ່ຊາດ, ສ້າງຍດຸທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕບິດັງານແຫງ່ຊາດ ເພ ື່ອຜ ອ້າຍສຸ ງ.  
 ປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ສ ງອາຍຸສ ງ ແມ່ນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອຮັບມ ກັບສັງຄົມອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັບສະໜ ນປະຊາກອນຜ ້ອາຍຸສ ງໂດຍກົງ. ການປັບປຸງ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸສ ງນີື້ ຈະໄດ້ພິຈາລະນາ
ກ ານົດເອົາ ບັນດາເນ ື້ອໃນຕົື້ນຕ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍຜ ້ອາຍຸສ ງ ປີ 2002 ມາ
ຜັນຂະຫຍາຍເປັນເນ ື້ອໃນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸ
ສ ງຂອງ ສປປ ລາວ ດັົ່ງກ່າວ, ຊຶື່ງບັນດາເນ ື້ອໃນຕົື້ນຕ ທີື່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນແຜນດ າເນີນງານສາກົນມາດຣິດວ່າດ້ວຍ
ຜ ້ອາຍຸສ ງ ມີດັົ່ງນີື້: 

1. ຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ການພັດທະນາ 
      ຜ ້ອາຍຸສ ງ ແລະ ການພັດທະນາ ຈະກວມເອົາບັນດາເນ ື້ອໃນດັົ່ງນີື້: 

- ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງໃນສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາ 
- ການມີວຽກເຮັດງານທ າຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ 
- ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ການຍ້າຍຖິື່ນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂອງຕົວເມ ອງ 
- ການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ 
- ການເສີມສ້າງຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງໄວ (ໄວເດັກ, ໄວໜຸ່ມ, ໄວຜ ້ອາຍຸສ ງ) 
- ການລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 
- ການຮບັປະກັນລາຍຮັບ, ການປ ກປ້ອງສັງຄົມ ຫ   ການປະກັນສັງຄົມ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມທຸກ

ຍາກ 
- ຜ ້ອາຍຸສ ງໃນສະຖານະສຸກເສີນ 
2. ອາຍຸສ ງຢູ່າງມີສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດທີື່ດີ 

ອາຍຸສ ງຢູ່າງມີສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດທີື່ດີ ຈະກວມເອົາບັນດາເນ ື້ອໃນດັົ່ງນີື້: 
- ການສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບ ແລະ ມີຊີວິດການເປັນຢ ູ່ທີື່ດີຕະຫ ອດຊີວິດ 
- ການເຂົື້າເຖິງການບ ລິການສຸຂະພາບຢູ່າງເທົົ່າທຽມ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ 
- ຜ ້ອາຍຸສ ງກັບໂລກເອດ 
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- ການຝຶກອົບຮົມຜ ້ດ ແລ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ 
- ການດ ແລສຸຂະພາບຈິດຜ ້ອາຍຸສ ງ 
- ຜ ້ອາຍຸສ ງກັບຄວາມພິການ 
3. ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ື້ອອ ານວຍ ແລະ ເໝາະສົມຕ ໍ່ຜ ້ອາຍຸສ ງ 

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ື້ອອ ານວຍ ແລະ ເໝາະສົມຕ ໍ່ຜ ້ອາຍຸສ ງ ຈະກວມເອົາບັນດາເນ ື້ອໃນດັົ່ງນີື້: 
- ບ້ານພັກອາໄສ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດ າລົງຊີວິດ 
- ການສະໜັບສະໜ ນຜ ້ທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ດ ແລຜ ້ອາຍຸສ ງ 
- ຜ ້ອາຍຸສ ງທີື່ໂດດດ່ຽວປູ່ຽວພອຍ, ຖ ກລະເລີຍປະປູ່ອຍ, ຖ ກລະເມີດ ແລະ ຖ ກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
- ການສົົ່ງເສີມພາບລັກຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ 

 

2.6.3 ສຶກສາຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງການສ້າງກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມ ີ (wealth fund) ເພ ື່ອສະໜບັສະໜ ນເບຍ້ 
ລຽ້ງສ າລບັທຸກຄນົ. 

 "ເງິນອຸດໜ ນປະຊາກອນຄັື້ງທີສອງ" ໝາຍເຖິງໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກການສະສົມ
ທຶນທີື່ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນຜ ້ອາຍຸສ ງ. ຫ າຍປະເທດທີື່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດກ າລັງພັດທະນາ
ຈ ານວນໜຶື່ງໄດ້ສ້າງກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມີ ເພ ື່ອສະໜອງຫ  ເພີື່ມເຕີມລາຍການເກັບລາຍຮັບຈາກການເກັບອາກອນ
ເພ ື່ອຈ່າຍເງິນໃຫ້ພະນັກງານບ ານານ, ຜ ້ຢ ູ່ນອກລະບົບບ ານານ. ອາກອນທີື່ເກັບໄດ້ຈາກກອງທຶນດັົ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍ
ຫ ຸດຄວາມກົດດັນທາງງົບປະມານຂອງລັດຖະບານທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງບ ານານລັດ. ການພັດທະນາ
ກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມີເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະເທດທີື່ລັດຖະບານມີລາຍຮັບມາຈາກການເກັບພາສີ
ຈາກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເທົົ່ານັື້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມີຍັງເປັນແຫ ່ງທຶນເພ ື່ອລົງທຶນໃສ່
ການພັດທະນາ. ໃນຈຸດປະສົງນີື້ຈະໄດ້ມີການແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດຂຶື້ນເພ ື່ອສຶກສາເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້
ສ າລັບ ສປປ ລາວ. 

 

2.6.4 ດ າເນນີການຄົື້ນຄວາ້ແບບສົມທຽບ ເພ ື່ອກ ານດົບດົຮຽນການປະຕບິດັທີື່ດທີີື່ສຸດ ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ
ສ າລບັປະຊາກອນອາຍສຸ ງ. 

ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຜ ້ອາຍຸສ ງ, 
ລວມທັງປະເທດໄທ. ສປປ ລາວ ສາມາດຮຽນຮ ້ຈາກປະສົບການຂອງບັນດາປະເທດເຫ ົົ່ານັື້ນ ເນ ື່ອງຈາກວ່າບັນ 
ຫາຜ ້ອາຍຸສ ງຢ ູ່ ສປປ ລາວ ເກີດຂຶື້ນນ າຫ ັງບັນດາປະເທດດັົ່ງກ່າວ. ວຽກງານນີື້ຈະໄດ້ມີການຄົື້ນຄວ້າປຽບທຽບ 
ແລະ ທັດສະນະສຶກສາແລກປູ່ຽນບົດຮຽນຈາກພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນ ຂອງພະນັກງານພາກລັດຈາກກະຊວງກົມ
ກອງກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຜ ້ອາຍຸສ ງ, ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຜ ້ອາຍຸສ ງ
ດ້ວຍ.   
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- ການຝຶກອົບຮົມຜ ້ດ ແລ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ 
- ການດ ແລສຸຂະພາບຈິດຜ ້ອາຍຸສ ງ 
- ຜ ້ອາຍຸສ ງກັບຄວາມພິການ 
3. ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ື້ອອ ານວຍ ແລະ ເໝາະສົມຕ ໍ່ຜ ້ອາຍຸສ ງ 

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ື້ອອ ານວຍ ແລະ ເໝາະສົມຕ ໍ່ຜ ້ອາຍຸສ ງ ຈະກວມເອົາບັນດາເນ ື້ອໃນດັົ່ງນີື້: 
- ບ້ານພັກອາໄສ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດ າລົງຊີວິດ 
- ການສະໜັບສະໜ ນຜ ້ທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ດ ແລຜ ້ອາຍຸສ ງ 
- ຜ ້ອາຍຸສ ງທີື່ໂດດດ່ຽວປູ່ຽວພອຍ, ຖ ກລະເລີຍປະປູ່ອຍ, ຖ ກລະເມີດ ແລະ ຖ ກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
- ການສົົ່ງເສີມພາບລັກຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ 

 

2.6.3 ສຶກສາຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງການສ້າງກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມ ີ (wealth fund) ເພ ື່ອສະໜບັສະໜ ນເບຍ້ 
ລຽ້ງສ າລບັທຸກຄນົ. 

 "ເງິນອຸດໜ ນປະຊາກອນຄັື້ງທີສອງ" ໝາຍເຖິງໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກການສະສົມ
ທຶນທີື່ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນຜ ້ອາຍຸສ ງ. ຫ າຍປະເທດທີື່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດກ າລັງພັດທະນາ
ຈ ານວນໜຶື່ງໄດ້ສ້າງກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມີ ເພ ື່ອສະໜອງຫ  ເພີື່ມເຕີມລາຍການເກັບລາຍຮັບຈາກການເກັບອາກອນ
ເພ ື່ອຈ່າຍເງິນໃຫ້ພະນັກງານບ ານານ, ຜ ້ຢ ູ່ນອກລະບົບບ ານານ. ອາກອນທີື່ເກັບໄດ້ຈາກກອງທຶນດັົ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍ
ຫ ຸດຄວາມກົດດັນທາງງົບປະມານຂອງລັດຖະບານທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງບ ານານລັດ. ການພັດທະນາ
ກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມີເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະເທດທີື່ລັດຖະບານມີລາຍຮັບມາຈາກການເກັບພາສີ
ຈາກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເທົົ່ານັື້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມີຍັງເປັນແຫ ່ງທຶນເພ ື່ອລົງທຶນໃສ່
ການພັດທະນາ. ໃນຈຸດປະສົງນີື້ຈະໄດ້ມີການແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດຂຶື້ນເພ ື່ອສຶກສາເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້
ສ າລັບ ສປປ ລາວ. 

 

2.6.4 ດ າເນນີການຄົື້ນຄວາ້ແບບສົມທຽບ ເພ ື່ອກ ານດົບດົຮຽນການປະຕບິດັທີື່ດທີີື່ສຸດ ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ
ສ າລບັປະຊາກອນອາຍສຸ ງ. 

ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຜ ້ອາຍຸສ ງ, 
ລວມທັງປະເທດໄທ. ສປປ ລາວ ສາມາດຮຽນຮ ້ຈາກປະສົບການຂອງບັນດາປະເທດເຫ ົົ່ານັື້ນ ເນ ື່ອງຈາກວ່າບັນ 
ຫາຜ ້ອາຍຸສ ງຢ ູ່ ສປປ ລາວ ເກີດຂຶື້ນນ າຫ ັງບັນດາປະເທດດັົ່ງກ່າວ. ວຽກງານນີື້ຈະໄດ້ມີການຄົື້ນຄວ້າປຽບທຽບ 
ແລະ ທັດສະນະສຶກສາແລກປູ່ຽນບົດຮຽນຈາກພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນ ຂອງພະນັກງານພາກລັດຈາກກະຊວງກົມ
ກອງກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຜ ້ອາຍຸສ ງ, ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຜ ້ອາຍຸສ ງ
ດ້ວຍ.   
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- ການຝຶກອົບຮົມຜ ້ດ ແລ ແລະ ບຸກຄະລາກອນສາທາລະນະສຸກ 
- ການດ ແລສຸຂະພາບຈິດຜ ້ອາຍຸສ ງ 
- ຜ ້ອາຍຸສ ງກັບຄວາມພິການ 
3. ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ື້ອອ ານວຍ ແລະ ເໝາະສົມຕ ໍ່ຜ ້ອາຍຸສ ງ 

ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີື່ເອ ື້ອອ ານວຍ ແລະ ເໝາະສົມຕ ໍ່ຜ ້ອາຍຸສ ງ ຈະກວມເອົາບັນດາເນ ື້ອໃນດັົ່ງນີື້: 
- ບ້ານພັກອາໄສ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການດ າລົງຊີວິດ 
- ການສະໜັບສະໜ ນຜ ້ທີື່ເຮັດໜ້າທີື່ດ ແລຜ ້ອາຍຸສ ງ 
- ຜ ້ອາຍຸສ ງທີື່ໂດດດ່ຽວປູ່ຽວພອຍ, ຖ ກລະເລີຍປະປູ່ອຍ, ຖ ກລະເມີດ ແລະ ຖ ກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ 
- ການສົົ່ງເສີມພາບລັກຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ 

 

2.6.3 ສຶກສາຄວາມເປນັໄປໄດຂ້ອງການສ້າງກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມ ີ (wealth fund) ເພ ື່ອສະໜບັສະໜ ນເບຍ້ 
ລຽ້ງສ າລບັທຸກຄນົ. 

 "ເງິນອຸດໜ ນປະຊາກອນຄັື້ງທີສອງ" ໝາຍເຖິງໝາກຜົນຂອງການພັດທະນາທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກການສະສົມ
ທຶນທີື່ມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນຜ ້ອາຍຸສ ງ. ຫ າຍປະເທດທີື່ພັດທະນາແລ້ວ ແລະ ປະເທດກ າລັງພັດທະນາ
ຈ ານວນໜຶື່ງໄດ້ສ້າງກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມີ ເພ ື່ອສະໜອງຫ  ເພີື່ມເຕີມລາຍການເກັບລາຍຮັບຈາກການເກັບອາກອນ
ເພ ື່ອຈ່າຍເງິນໃຫ້ພະນັກງານບ ານານ, ຜ ້ຢ ູ່ນອກລະບົບບ ານານ. ອາກອນທີື່ເກັບໄດ້ຈາກກອງທຶນດັົ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍ
ຫ ຸດຄວາມກົດດັນທາງງົບປະມານຂອງລັດຖະບານທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນການສະໜອງບ ານານລັດ. ການພັດທະນາ
ກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມີເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາປະເທດທີື່ລັດຖະບານມີລາຍຮັບມາຈາກການເກັບພາສີ
ຈາກຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດເທົົ່ານັື້ນ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ກອງທຶນຄວາມຮັົ່ງມີຍັງເປັນແຫ ່ງທຶນເພ ື່ອລົງທຶນໃສ່
ການພັດທະນາ. ໃນຈຸດປະສົງນີື້ຈະໄດ້ມີການແຕ່ງຕັື້ງໜ່ວຍງານສະເພາະກິດຂຶື້ນເພ ື່ອສຶກສາເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້
ສ າລັບ ສປປ ລາວ. 

 

2.6.4 ດ າເນນີການຄົື້ນຄວາ້ແບບສົມທຽບ ເພ ື່ອກ ານດົບດົຮຽນການປະຕບິດັທີື່ດທີີື່ສຸດ ໃນການກຽມຄວາມພ້ອມ
ສ າລບັປະຊາກອນອາຍສຸ ງ. 

ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ມີບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຜ ້ອາຍຸສ ງ, 
ລວມທັງປະເທດໄທ. ສປປ ລາວ ສາມາດຮຽນຮ ້ຈາກປະສົບການຂອງບັນດາປະເທດເຫ ົົ່ານັື້ນ ເນ ື່ອງຈາກວ່າບັນ 
ຫາຜ ້ອາຍຸສ ງຢ ູ່ ສປປ ລາວ ເກີດຂຶື້ນນ າຫ ັງບັນດາປະເທດດັົ່ງກ່າວ. ວຽກງານນີື້ຈະໄດ້ມີການຄົື້ນຄວ້າປຽບທຽບ 
ແລະ ທັດສະນະສຶກສາແລກປູ່ຽນບົດຮຽນຈາກພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນ ຂອງພະນັກງານພາກລັດຈາກກະຊວງກົມ
ກອງກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຜ ້ອາຍຸສ ງ, ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມທີື່ເຄ ື່ອນໄຫວວຽກງານຜ ້ອາຍຸສ ງ
ດ້ວຍ.   

 
 
 
 
 

 

ປບັ
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ະບບົ
ຖານຂ
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ແລ

ະ ມ
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2.7 ເປ ົ້າໝາຍ7: ປບັປງຸລະບບົຖານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ມີຄນຸນະພາບຕາມມາດຕະຖານ 
              ສາກນົ 
ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນທີື່ມີຄຸນນະພາບດີເປັນເງ ື່ອນໄຂທີື່ຈ າເປັນຕ ໍ່ການຄຸ້ມຄອງການປະຊາກອນ ແລະ ການສ້າງ

ນະໂຍບາຍ. ຄຸນນະພາບຂອງຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນສາມາດວັດແທກໄດ້ຈາກຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ເຊ ື່ອຖ ໄດ້ 
ເຊິື່ງຫມາຍເຖິງຄວາມຜິດພາດດ້ານຂ ໍ້ມ ນແມ່ນມີໜ້ອຍຢ ູ່ໃນລະດັບທີື່ຍອມຮັບໄດ້. ໃນການສ າຫ ວດປະຊາກອນ, 
ຄວາມຜິດພາດປະເພດໜຶື່ງທີື່ເຫັນໄດ້ແມ່ນຕົວເລກຂອງກຸ່ມອາຍຸ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົື້າເຖິງ (ການ
ປ ກຄຸມບ ໍ່ທົົ່ວເຖິງ). ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວິທີການປັບຂ ໍ້ມ ນໃນ
ລະບົບສະຖິຕິ, ດັົ່ງນັື້ນ, ການຄາດຄະເນຕົວເລກສະຖິຕິໃຫ້ມີຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນຫ າຍຂຶື້ນ. ຂ ໍ້ມ ນການສ າ
ຫ ວດທີື່ມີຜົນມາຈາກການເກັບກ າຕົວຢູ່າງທີື່ຜິດພາດເຮັດໃຫ້ມີຂ ໍ້ຈ າກັດ ໃນການວັດແທກຕົວຊີື້ວັດໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິື່ນ ການມີຂ ໍ້ມ ນເປັນສິື່ງສ າຄັນຕ ໍ່ການນ າໃຊ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ.ໃນຍຸກສະໄໜ
ອິນເຕີເນັດ, ສາມາດເຂົື້າປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດໄປພ້ອມກັບການນ າໃຊ້ເຈ້ຍເອກະສານແບບດັົ່ງເດີມ. 
ເຄ ື່ອງມ ທາງໃນອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫ້ຜ ້ຊົມໃຊ້ສາມາດດັດປັບຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ເລ ອກໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຄວາມຕ້ອງການ
ສະເພາະຂອງເຂົາເຈົື້າ, ເຊັົ່ນ: ເຂດພ ື້ນທີື່ທີື່ບ ໍ່ນອນຢ ູ່ໃນມາດຕະຖານຫ  ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ. ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດປະ 
ຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆມັກຈະບ ໍ່ຖ ກວິເຄາະ, ດັົ່ງນັື້ນຂ ໍ້ມ ນທີື່ມີຄຸນຄ່ານັື້ນບ ໍ່ໄດ້ຖ ກນ າມາໃຊ້ເພ ື່ອໃຫ້
ເກີດຜົນປະໂຫຍດໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ. ຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ, ການສ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆນັື້ນໄດ້ຮັບການວິເຄາະ
ດ້ວຍກົນໄກຕ່າງໆລວມທັງການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການວິເຄາະຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ-ການຕາຍ, 
ການຈະເລີນພັນ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. 

 
 

ເປ ົ້າໝາຍ 7 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ:

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ຈ ານວນຫົວຂ ໍ້ການວິໄຈກ່ຽວກັບປະຊາກອນ 7 (2019-20) 10 (2028-29) 

ດັດສະນີການລາຍງານອາຍຸທີື່ຖ ກຕ້ອງ  ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ  (ໃຫ້ຄິດໄລ່ໄດໃ້ນປີ 2025) 
ຄາດຄະເນການຕົກຫ ົົ່ນຈາກການນັບພນົລະເມ ອງ  ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ (ໃຫ້ມີຂ ໍ້ມ ນປີຖານ 2025) 
ເຄ ື່ອງມ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນທາງອອນລາຍທີື່ມີ  2 (2018) 4 (2020

 ຈດຸປະສົງ
2.7.1 ປບັປງຸລະບບົຖານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃຫມ້ຄີວາມຄບົຖວ້ນ, ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ທັນເວລາ ຈາກຖານຂ ໍ້ 
       ມ ນ 2 ແຫ ງ່ຄ : 

 ຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ໄດ້ຈາກການສ າຫ ວດ 
 ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ທຸກໆ 10 ປີ; 
 ການຈົດນັບພົນລະເມ ອງກາງສະໄໝ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດກ າລັງແຮງງານ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮ ອນ ທຸກໆ 5 ປີ. 

  ຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ໄດ້ຈາກລະບົບລາຍງານບ ລິຫານ 
 ລະບົບການຈົດທະບຽນພົນລະເມ ອງ ປະຈ າປີ; 
 ລະບົບສະຖິຕິຂັື້ນທ້ອງຖິື່ນ ປະຈ າປີ. 

 
2.7.2 ເພີື່ມການວໄິຈລງົເລກິຂ ໍ້ມ ນ ກຽ່ວກບັປະຊາກອນ 

  ຜົນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2015 ແລະ 2025, ການຈົດນັບພົນລະເມ ອງກາງສະ  
ໄໝ ປີ 2020, ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສ າຫ ວດກ າລັງ
ແຮງງານ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສ າຫ ວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮ ອນ ປີ 2018, 
ປີ 2023 ແລະ ປີ 2028  ແລະ ຈາກການສ າຫ ວດອຶື່ນໆ ຈະເປັນຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ສ າຄັນໃນການວິໄຈລົງເລິກຫົວຂ ໍ້
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ເພ ື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທີື່ແທ້ຈິງ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະການວາງແຜນ
ວາງນະໂຍບາຍໃຫ້ຖ ກຕ້ອງກັບປະຊາກອນແຕ່ລະຂົງເຂດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ນອກນັື້ນຍັງສະໜັບສະໜ ນ
ໃຫ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 2019-2030 ແລະ ນະໂຍບາຍ ອ ື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບປະຊາກອນ. 

 

2.7.3 ປບັປງຸຄນຸນະພາບການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດແບບຕວົແທນຜາ່ນ
ການຫ ດຸຜອ່ນຄວາມຜດິພາດທາງດາ້ນອາຍ ຸ ແລະ ປບັປງຸອດັຕາການປ ກຄມຸຂອງການສ າຫ ວດພນົລະ
ເມ ອງ. 
ຈາກການພັດທະນາວິທີການໃນການຈົດນັບ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານຂ ໍ້ມ ນອາຍຸໃນການ

ສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວແທນ ແລະ ປັບປຸງການປ ກຄຸມຂອງປະຊາກອນໃນ
ເວລາສ າຫ ວດ, ເລີື່ມຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2025 ເປັນຕົື້ນໄປ. 

 

2.7.4 ການປັບປງຸການເຂົື້າເຖງິຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພນົລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດແບບຕວົ
ແທນ ຜາ່ນເຄ ື່ອງມ ດຈິຕິອນ, ອອນລາຍ, ການຂຶື້ນບນັຊຄີວົເຮ ອນ ແລະ ການນ າໃຊໂ້ປແກມ 
ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວແທນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີບົດ

ລາຍງານລົງທາງເວບໄຊທີື່ສາມາດເຂົື້າໄປເບິື່ງໄດ້ ແລະ ດາວໂຫ ດ. ມີຖານຂ ໍ້ມ ນອອນລາຍທີື່ຜ ້ໃຊ້ສາມາດດາວ
ໂຫ ດໄດ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງລາວອິນໂຟ ແລະ ລາວດີຊາຍ, ຂັື້ນຕອນໃນຕ ໍ່ໜ້າຈະນ າໃຊ້ຊອບແວ ເພ ື່ອໃຫ້ຜ ້ນ າໃຊ້
ສາມາດນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນມາສ້າງຕາຕະລາງ, ເສັື້ນສະະແດງ ແລະ ແຜນທີື່ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງໃນການວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ. 
ຕົວຢູ່າງຂອງຊອບແວດັົ່ງກ່າວແມ່ນເຣດາທາມ REDATAM, ໂປແກມສ້າງຂຶື້ນໂດຍສ ນປະຊາກອນປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ຄາລິບຽນ (CELADE) ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງ
ທຶນສ າລັບປະຊາກອນ UNFPA. ໂປແກມ REDATAM ໄດ້ຕິດຕັື້ງຢ ູ່ທຸກໆປະເທດໃນບັນດາປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ລວມທັງບັນດາປະເທດອາຊີຈ ານວນໜຶື່ງເຊັົ່ນ: (ກ າປ ເຈຍ, ບັງກະລາເທດ). ຈະໄດ້ມີຂັື້ນຕອນ
ໃນການທົດລອງຊອບແວນີື້ ແລະ ຖ້າພົບວ່າເຫມາະສົມແມ່ນຈະໄດ້ຕິດຕັື້ງຢ ູ່ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.  

 
 
 
 

2.7.5  ປບັປງຸການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນດາ້ນກ າລງັແຮງງານ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບດ ີທຽບເທົົ່າສາກນົ. 
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2.7 ເປ ົ້າໝາຍ7: ປບັປງຸລະບບົຖານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ມີຄນຸນະພາບຕາມມາດຕະຖານ 
              ສາກນົ 
ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນທີື່ມີຄຸນນະພາບດີເປັນເງ ື່ອນໄຂທີື່ຈ າເປັນຕ ໍ່ການຄຸ້ມຄອງການປະຊາກອນ ແລະ ການສ້າງ

ນະໂຍບາຍ. ຄຸນນະພາບຂອງຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນສາມາດວັດແທກໄດ້ຈາກຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ເຊ ື່ອຖ ໄດ້ 
ເຊິື່ງຫມາຍເຖິງຄວາມຜິດພາດດ້ານຂ ໍ້ມ ນແມ່ນມີໜ້ອຍຢ ູ່ໃນລະດັບທີື່ຍອມຮັບໄດ້. ໃນການສ າຫ ວດປະຊາກອນ, 
ຄວາມຜິດພາດປະເພດໜຶື່ງທີື່ເຫັນໄດ້ແມ່ນຕົວເລກຂອງກຸ່ມອາຍຸ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົື້າເຖິງ (ການ
ປ ກຄຸມບ ໍ່ທົົ່ວເຖິງ). ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວິທີການປັບຂ ໍ້ມ ນໃນ
ລະບົບສະຖິຕິ, ດັົ່ງນັື້ນ, ການຄາດຄະເນຕົວເລກສະຖິຕິໃຫ້ມີຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນຫ າຍຂຶື້ນ. ຂ ໍ້ມ ນການສ າ
ຫ ວດທີື່ມີຜົນມາຈາກການເກັບກ າຕົວຢູ່າງທີື່ຜິດພາດເຮັດໃຫ້ມີຂ ໍ້ຈ າກັດ ໃນການວັດແທກຕົວຊີື້ວັດໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິື່ນ ການມີຂ ໍ້ມ ນເປັນສິື່ງສ າຄັນຕ ໍ່ການນ າໃຊ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ.ໃນຍຸກສະໄໜ
ອິນເຕີເນັດ, ສາມາດເຂົື້າປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດໄປພ້ອມກັບການນ າໃຊ້ເຈ້ຍເອກະສານແບບດັົ່ງເດີມ. 
ເຄ ື່ອງມ ທາງໃນອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫ້ຜ ້ຊົມໃຊ້ສາມາດດັດປັບຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ເລ ອກໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຄວາມຕ້ອງການ
ສະເພາະຂອງເຂົາເຈົື້າ, ເຊັົ່ນ: ເຂດພ ື້ນທີື່ທີື່ບ ໍ່ນອນຢ ູ່ໃນມາດຕະຖານຫ  ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ. ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດປະ 
ຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆມັກຈະບ ໍ່ຖ ກວິເຄາະ, ດັົ່ງນັື້ນຂ ໍ້ມ ນທີື່ມີຄຸນຄ່ານັື້ນບ ໍ່ໄດ້ຖ ກນ າມາໃຊ້ເພ ື່ອໃຫ້
ເກີດຜົນປະໂຫຍດໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ. ຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ, ການສ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆນັື້ນໄດ້ຮັບການວິເຄາະ
ດ້ວຍກົນໄກຕ່າງໆລວມທັງການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການວິເຄາະຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ-ການຕາຍ, 
ການຈະເລີນພັນ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. 

 
 

ເປ ົ້າໝາຍ 7 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ:

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ຈ ານວນຫົວຂ ໍ້ການວິໄຈກ່ຽວກັບປະຊາກອນ 7 (2019-20) 10 (2028-29) 

ດັດສະນີການລາຍງານອາຍຸທີື່ຖ ກຕ້ອງ  ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ  (ໃຫ້ຄິດໄລ່ໄດໃ້ນປີ 2025) 
ຄາດຄະເນການຕົກຫ ົົ່ນຈາກການນັບພນົລະເມ ອງ  ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ (ໃຫ້ມີຂ ໍ້ມ ນປີຖານ 2025) 
ເຄ ື່ອງມ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນທາງອອນລາຍທີື່ມີ  2 (2018) 4 (2020

 ຈດຸປະສົງ
2.7.1 ປບັປງຸລະບບົຖານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃຫມ້ຄີວາມຄບົຖວ້ນ, ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ທນັເວລາ ຈາກຖານຂ ໍ້ 
       ມ ນ 2 ແຫ ງ່ຄ : 

 ຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ໄດ້ຈາກການສ າຫ ວດ 
 ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ທຸກໆ 10 ປີ; 
 ການຈົດນັບພົນລະເມ ອງກາງສະໄໝ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດກ າລັງແຮງງານ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮ ອນ ທຸກໆ 5 ປີ. 
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2.7 ເປ ົ້າໝາຍ7: ປບັປງຸລະບບົຖານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ມີຄນຸນະພາບຕາມມາດຕະຖານ 
              ສາກນົ 
ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນທີື່ມີຄຸນນະພາບດີເປັນເງ ື່ອນໄຂທີື່ຈ າເປັນຕ ໍ່ການຄຸ້ມຄອງການປະຊາກອນ ແລະ ການສ້າງ

ນະໂຍບາຍ. ຄຸນນະພາບຂອງຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນສາມາດວັດແທກໄດ້ຈາກຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ເຊ ື່ອຖ ໄດ້ 
ເຊິື່ງຫມາຍເຖິງຄວາມຜິດພາດດ້ານຂ ໍ້ມ ນແມ່ນມີໜ້ອຍຢ ູ່ໃນລະດັບທີື່ຍອມຮັບໄດ້. ໃນການສ າຫ ວດປະຊາກອນ, 
ຄວາມຜິດພາດປະເພດໜຶື່ງທີື່ເຫັນໄດ້ແມ່ນຕົວເລກຂອງກຸ່ມອາຍຸ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົື້າເຖິງ (ການ
ປ ກຄຸມບ ໍ່ທົົ່ວເຖິງ). ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວິທີການປັບຂ ໍ້ມ ນໃນ
ລະບົບສະຖິຕິ, ດັົ່ງນັື້ນ, ການຄາດຄະເນຕົວເລກສະຖິຕິໃຫ້ມີຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນຫ າຍຂຶື້ນ. ຂ ໍ້ມ ນການສ າ
ຫ ວດທີື່ມີຜົນມາຈາກການເກັບກ າຕົວຢູ່າງທີື່ຜິດພາດເຮັດໃຫ້ມີຂ ໍ້ຈ າກັດ ໃນການວັດແທກຕົວຊີື້ວັດໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິື່ນ ການມີຂ ໍ້ມ ນເປັນສິື່ງສ າຄັນຕ ໍ່ການນ າໃຊ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ.ໃນຍຸກສະໄໜ
ອິນເຕີເນັດ, ສາມາດເຂົື້າປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດໄປພ້ອມກັບການນ າໃຊ້ເຈ້ຍເອກະສານແບບດັົ່ງເດີມ. 
ເຄ ື່ອງມ ທາງໃນອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫ້ຜ ້ຊົມໃຊ້ສາມາດດັດປັບຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ເລ ອກໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຄວາມຕ້ອງການ
ສະເພາະຂອງເຂົາເຈົື້າ, ເຊັົ່ນ: ເຂດພ ື້ນທີື່ທີື່ບ ໍ່ນອນຢ ູ່ໃນມາດຕະຖານຫ  ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ. ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດປະ 
ຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆມັກຈະບ ໍ່ຖ ກວິເຄາະ, ດັົ່ງນັື້ນຂ ໍ້ມ ນທີື່ມີຄຸນຄ່ານັື້ນບ ໍ່ໄດ້ຖ ກນ າມາໃຊ້ເພ ື່ອໃຫ້
ເກີດຜົນປະໂຫຍດໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ. ຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ, ການສ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆນັື້ນໄດ້ຮັບການວິເຄາະ
ດ້ວຍກົນໄກຕ່າງໆລວມທັງການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການວິເຄາະຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ-ການຕາຍ, 
ການຈະເລີນພັນ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. 

 
 

ເປ ົ້າໝາຍ 7 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ:

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ຈ ານວນຫົວຂ ໍ້ການວິໄຈກ່ຽວກັບປະຊາກອນ 7 (2019-20) 10 (2028-29) 

ດັດສະນີການລາຍງານອາຍຸທີື່ຖ ກຕ້ອງ  ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ  (ໃຫ້ຄິດໄລ່ໄດໃ້ນປີ 2025) 
ຄາດຄະເນການຕົກຫ ົົ່ນຈາກການນັບພນົລະເມ ອງ  ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ (ໃຫ້ມີຂ ໍ້ມ ນປີຖານ 2025) 
ເຄ ື່ອງມ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນທາງອອນລາຍທີື່ມີ  2 (2018) 4 (2020

 ຈດຸປະສົງ
2.7.1 ປບັປງຸລະບບົຖານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃຫມ້ຄີວາມຄບົຖວ້ນ, ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ທັນເວລາ ຈາກຖານຂ ໍ້ 
       ມ ນ 2 ແຫ ງ່ຄ : 

 ຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ໄດ້ຈາກການສ າຫ ວດ 
 ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ທຸກໆ 10 ປີ; 
 ການຈົດນັບພົນລະເມ ອງກາງສະໄໝ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດກ າລັງແຮງງານ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮ ອນ ທຸກໆ 5 ປີ. 

  ຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ໄດ້ຈາກລະບົບລາຍງານບ ລິຫານ 
 ລະບົບການຈົດທະບຽນພົນລະເມ ອງ ປະຈ າປີ; 
 ລະບົບສະຖິຕິຂັື້ນທ້ອງຖິື່ນ ປະຈ າປີ. 

 
2.7.2 ເພີື່ມການວໄິຈລງົເລກິຂ ໍ້ມ ນ ກຽ່ວກບັປະຊາກອນ 

  ຜົນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2015 ແລະ 2025, ການຈົດນັບພົນລະເມ ອງກາງສະ  
ໄໝ ປີ 2020, ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສ າຫ ວດກ າລັງ
ແຮງງານ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສ າຫ ວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮ ອນ ປີ 2018, 
ປີ 2023 ແລະ ປີ 2028  ແລະ ຈາກການສ າຫ ວດອຶື່ນໆ ຈະເປັນຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ສ າຄັນໃນການວິໄຈລົງເລິກຫົວຂ ໍ້
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ເພ ື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທີື່ແທ້ຈິງ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະການວາງແຜນ
ວາງນະໂຍບາຍໃຫ້ຖ ກຕ້ອງກັບປະຊາກອນແຕ່ລະຂົງເຂດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ນອກນັື້ນຍັງສະໜັບສະໜ ນ
ໃຫ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 2019-2030 ແລະ ນະໂຍບາຍ ອ ື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບປະຊາກອນ. 

 

2.7.3 ປບັປງຸຄນຸນະພາບການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດແບບຕວົແທນຜາ່ນ
ການຫ ດຸຜອ່ນຄວາມຜດິພາດທາງດາ້ນອາຍ ຸ ແລະ ປບັປງຸອດັຕາການປ ກຄມຸຂອງການສ າຫ ວດພນົລະ
ເມ ອງ. 
ຈາກການພັດທະນາວິທີການໃນການຈົດນັບ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານຂ ໍ້ມ ນອາຍຸໃນການ

ສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວແທນ ແລະ ປັບປຸງການປ ກຄຸມຂອງປະຊາກອນໃນ
ເວລາສ າຫ ວດ, ເລີື່ມຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2025 ເປັນຕົື້ນໄປ. 

 

2.7.4 ການປັບປງຸການເຂົື້າເຖງິຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພນົລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດແບບຕວົ
ແທນ ຜາ່ນເຄ ື່ອງມ ດຈິຕິອນ, ອອນລາຍ, ການຂຶື້ນບນັຊຄີວົເຮ ອນ ແລະ ການນ າໃຊໂ້ປແກມ 
ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວແທນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີບົດ

ລາຍງານລົງທາງເວບໄຊທີື່ສາມາດເຂົື້າໄປເບິື່ງໄດ້ ແລະ ດາວໂຫ ດ. ມີຖານຂ ໍ້ມ ນອອນລາຍທີື່ຜ ້ໃຊ້ສາມາດດາວ
ໂຫ ດໄດ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງລາວອິນໂຟ ແລະ ລາວດີຊາຍ, ຂັື້ນຕອນໃນຕ ໍ່ໜ້າຈະນ າໃຊ້ຊອບແວ ເພ ື່ອໃຫ້ຜ ້ນ າໃຊ້
ສາມາດນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນມາສ້າງຕາຕະລາງ, ເສັື້ນສະະແດງ ແລະ ແຜນທີື່ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງໃນການວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ. 
ຕົວຢູ່າງຂອງຊອບແວດັົ່ງກ່າວແມ່ນເຣດາທາມ REDATAM, ໂປແກມສ້າງຂຶື້ນໂດຍສ ນປະຊາກອນປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ຄາລິບຽນ (CELADE) ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງ
ທຶນສ າລັບປະຊາກອນ UNFPA. ໂປແກມ REDATAM ໄດ້ຕິດຕັື້ງຢ ູ່ທຸກໆປະເທດໃນບັນດາປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ລວມທັງບັນດາປະເທດອາຊີຈ ານວນໜຶື່ງເຊັົ່ນ: (ກ າປ ເຈຍ, ບັງກະລາເທດ). ຈະໄດ້ມີຂັື້ນຕອນ
ໃນການທົດລອງຊອບແວນີື້ ແລະ ຖ້າພົບວ່າເຫມາະສົມແມ່ນຈະໄດ້ຕິດຕັື້ງຢ ູ່ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.  

 
 
 
 

2.7.5  ປບັປງຸການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນດາ້ນກ າລງັແຮງງານ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບດ ີທຽບເທົົ່າສາກນົ. 
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2.7 ເປ ົ້າໝາຍ7: ປບັປງຸລະບບົຖານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ມຄີນຸນະພາບຕາມມາດຕະຖານ 
              ສາກນົ 
ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນທີື່ມີຄຸນນະພາບດີເປັນເງ ື່ອນໄຂທີື່ຈ າເປັນຕ ໍ່ການຄຸ້ມຄອງການປະຊາກອນ ແລະ ການສ້າງ

ນະໂຍບາຍ. ຄຸນນະພາບຂອງຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນສາມາດວັດແທກໄດ້ຈາກຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ເຊ ື່ອຖ ໄດ້ 
ເຊິື່ງຫມາຍເຖິງຄວາມຜິດພາດດ້ານຂ ໍ້ມ ນແມ່ນມີໜ້ອຍຢ ູ່ໃນລະດັບທີື່ຍອມຮັບໄດ້. ໃນການສ າຫ ວດປະຊາກອນ, 
ຄວາມຜິດພາດປະເພດໜຶື່ງທີື່ເຫັນໄດ້ແມ່ນຕົວເລກຂອງກຸ່ມອາຍຸ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົື້າເຖິງ (ການ
ປ ກຄຸມບ ໍ່ທົົ່ວເຖິງ). ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວິທີການປັບຂ ໍ້ມ ນໃນ
ລະບົບສະຖິຕິ, ດັົ່ງນັື້ນ, ການຄາດຄະເນຕົວເລກສະຖິຕິໃຫ້ມີຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນຫ າຍຂຶື້ນ. ຂ ໍ້ມ ນການສ າ
ຫ ວດທີື່ມີຜົນມາຈາກການເກັບກ າຕົວຢູ່າງທີື່ຜິດພາດເຮັດໃຫ້ມີຂ ໍ້ຈ າກັດ ໃນການວັດແທກຕົວຊີື້ວັດໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິື່ນ ການມີຂ ໍ້ມ ນເປັນສິື່ງສ າຄັນຕ ໍ່ການນ າໃຊ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ.ໃນຍຸກສະໄໜ
ອິນເຕີເນັດ, ສາມາດເຂົື້າປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດໄປພ້ອມກັບການນ າໃຊ້ເຈ້ຍເອກະສານແບບດັົ່ງເດີມ. 
ເຄ ື່ອງມ ທາງໃນອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫ້ຜ ້ຊົມໃຊ້ສາມາດດັດປັບຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ເລ ອກໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຄວາມຕ້ອງການ
ສະເພາະຂອງເຂົາເຈົື້າ, ເຊັົ່ນ: ເຂດພ ື້ນທີື່ທີື່ບ ໍ່ນອນຢ ູ່ໃນມາດຕະຖານຫ  ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ. ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດປະ 
ຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆມັກຈະບ ໍ່ຖ ກວິເຄາະ, ດັົ່ງນັື້ນຂ ໍ້ມ ນທີື່ມີຄຸນຄ່ານັື້ນບ ໍ່ໄດ້ຖ ກນ າມາໃຊ້ເພ ື່ອໃຫ້
ເກີດຜົນປະໂຫຍດໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ. ຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ, ການສ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆນັື້ນໄດ້ຮັບການວິເຄາະ
ດ້ວຍກົນໄກຕ່າງໆລວມທັງການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການວິເຄາະຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ-ການຕາຍ, 
ການຈະເລີນພັນ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. 

 
 

ເປ ົ້າໝາຍ 7 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ:

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ຈ ານວນຫົວຂ ໍ້ການວິໄຈກ່ຽວກັບປະຊາກອນ 7 (2019-20) 10 (2028-29) 

ດັດສະນີການລາຍງານອາຍຸທີື່ຖ ກຕ້ອງ  ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ  (ໃຫ້ຄິດໄລ່ໄດໃ້ນປີ 2025) 
ຄາດຄະເນການຕົກຫ ົົ່ນຈາກການນັບພນົລະເມ ອງ  ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ (ໃຫ້ມີຂ ໍ້ມ ນປີຖານ 2025) 
ເຄ ື່ອງມ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນທາງອອນລາຍທີື່ມີ  2 (2018) 4 (2020

 ຈດຸປະສົງ
2.7.1 ປບັປງຸລະບບົຖານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃຫມ້ຄີວາມຄບົຖວ້ນ, ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ທັນເວລາ ຈາກຖານຂ ໍ້ 
       ມ ນ 2 ແຫ ງ່ຄ : 

 ຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ໄດ້ຈາກການສ າຫ ວດ 
 ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ທຸກໆ 10 ປີ; 
 ການຈົດນັບພົນລະເມ ອງກາງສະໄໝ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດກ າລັງແຮງງານ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮ ອນ ທຸກໆ 5 ປີ. 

  ຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ໄດ້ຈາກລະບົບລາຍງານບ ລິຫານ 
 ລະບົບການຈົດທະບຽນພົນລະເມ ອງ ປະຈ າປີ; 
 ລະບົບສະຖິຕິຂັື້ນທ້ອງຖິື່ນ ປະຈ າປີ. 

 
2.7.2 ເພີື່ມການວໄິຈລງົເລກິຂ ໍ້ມ ນ ກຽ່ວກບັປະຊາກອນ 

  ຜົນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2015 ແລະ 2025, ການຈົດນັບພົນລະເມ ອງກາງສະ  
ໄໝ ປີ 2020, ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສ າຫ ວດກ າລັງ
ແຮງງານ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສ າຫ ວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮ ອນ ປີ 2018, 
ປີ 2023 ແລະ ປີ 2028  ແລະ ຈາກການສ າຫ ວດອຶື່ນໆ ຈະເປັນຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ສ າຄັນໃນການວິໄຈລົງເລິກຫົວຂ ໍ້
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ເພ ື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທີື່ແທ້ຈິງ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະການວາງແຜນ
ວາງນະໂຍບາຍໃຫ້ຖ ກຕ້ອງກັບປະຊາກອນແຕ່ລະຂົງເຂດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ນອກນັື້ນຍັງສະໜັບສະໜ ນ
ໃຫ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 2019-2030 ແລະ ນະໂຍບາຍ ອ ື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບປະຊາກອນ. 

 

2.7.3 ປບັປງຸຄນຸນະພາບການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດແບບຕວົແທນຜາ່ນ
ການຫ ດຸຜອ່ນຄວາມຜດິພາດທາງດາ້ນອາຍ ຸ ແລະ ປບັປງຸອດັຕາການປ ກຄມຸຂອງການສ າຫ ວດພົນລະ
ເມ ອງ. 
ຈາກການພັດທະນາວິທີການໃນການຈົດນັບ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານຂ ໍ້ມ ນອາຍຸໃນການ

ສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວແທນ ແລະ ປັບປຸງການປ ກຄຸມຂອງປະຊາກອນໃນ
ເວລາສ າຫ ວດ, ເລີື່ມຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2025 ເປັນຕົື້ນໄປ. 

 

2.7.4 ການປັບປງຸການເຂົື້າເຖງິຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພນົລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດແບບຕວົ
ແທນ ຜາ່ນເຄ ື່ອງມ ດຈິຕິອນ, ອອນລາຍ, ການຂຶື້ນບນັຊຄີວົເຮ ອນ ແລະ ການນ າໃຊໂ້ປແກມ 
ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວແທນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີບົດ

ລາຍງານລົງທາງເວບໄຊທີື່ສາມາດເຂົື້າໄປເບິື່ງໄດ້ ແລະ ດາວໂຫ ດ. ມີຖານຂ ໍ້ມ ນອອນລາຍທີື່ຜ ້ໃຊ້ສາມາດດາວ
ໂຫ ດໄດ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງລາວອິນໂຟ ແລະ ລາວດີຊາຍ, ຂັື້ນຕອນໃນຕ ໍ່ໜ້າຈະນ າໃຊ້ຊອບແວ ເພ ື່ອໃຫ້ຜ ້ນ າໃຊ້
ສາມາດນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນມາສ້າງຕາຕະລາງ, ເສັື້ນສະະແດງ ແລະ ແຜນທີື່ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງໃນການວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ. 
ຕົວຢູ່າງຂອງຊອບແວດັົ່ງກ່າວແມ່ນເຣດາທາມ REDATAM, ໂປແກມສ້າງຂຶື້ນໂດຍສ ນປະຊາກອນປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ຄາລິບຽນ (CELADE) ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງ
ທຶນສ າລັບປະຊາກອນ UNFPA. ໂປແກມ REDATAM ໄດ້ຕິດຕັື້ງຢ ູ່ທຸກໆປະເທດໃນບັນດາປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ລວມທັງບັນດາປະເທດອາຊີຈ ານວນໜຶື່ງເຊັົ່ນ: (ກ າປ ເຈຍ, ບັງກະລາເທດ). ຈະໄດ້ມີຂັື້ນຕອນ
ໃນການທົດລອງຊອບແວນີື້ ແລະ ຖ້າພົບວ່າເຫມາະສົມແມ່ນຈະໄດ້ຕິດຕັື້ງຢ ູ່ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.  

 
 
 
 

2.7.5  ປບັປງຸການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນດາ້ນກ າລງັແຮງງານ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບດ ີທຽບເທົົ່າສາກນົ. 
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2.7 ເປ ົ້າໝາຍ7: ປບັປງຸລະບບົຖານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ມຄີນຸນະພາບຕາມມາດຕະຖານ 
              ສາກນົ 
ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນທີື່ມີຄຸນນະພາບດີເປັນເງ ື່ອນໄຂທີື່ຈ າເປັນຕ ໍ່ການຄຸ້ມຄອງການປະຊາກອນ ແລະ ການສ້າງ

ນະໂຍບາຍ. ຄຸນນະພາບຂອງຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນສາມາດວັດແທກໄດ້ຈາກຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ເຊ ື່ອຖ ໄດ້ 
ເຊິື່ງຫມາຍເຖິງຄວາມຜິດພາດດ້ານຂ ໍ້ມ ນແມ່ນມີໜ້ອຍຢ ູ່ໃນລະດັບທີື່ຍອມຮັບໄດ້. ໃນການສ າຫ ວດປະຊາກອນ, 
ຄວາມຜິດພາດປະເພດໜຶື່ງທີື່ເຫັນໄດ້ແມ່ນຕົວເລກຂອງກຸ່ມອາຍຸ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົື້າເຖິງ (ການ
ປ ກຄຸມບ ໍ່ທົົ່ວເຖິງ). ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວິທີການປັບຂ ໍ້ມ ນໃນ
ລະບົບສະຖິຕິ, ດັົ່ງນັື້ນ, ການຄາດຄະເນຕົວເລກສະຖິຕິໃຫ້ມີຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນຫ າຍຂຶື້ນ. ຂ ໍ້ມ ນການສ າ
ຫ ວດທີື່ມີຜົນມາຈາກການເກັບກ າຕົວຢູ່າງທີື່ຜິດພາດເຮັດໃຫ້ມີຂ ໍ້ຈ າກັດ ໃນການວັດແທກຕົວຊີື້ວັດໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິື່ນ ການມີຂ ໍ້ມ ນເປັນສິື່ງສ າຄັນຕ ໍ່ການນ າໃຊ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ.ໃນຍຸກສະໄໜ
ອິນເຕີເນັດ, ສາມາດເຂົື້າປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດໄປພ້ອມກັບການນ າໃຊ້ເຈ້ຍເອກະສານແບບດັົ່ງເດີມ. 
ເຄ ື່ອງມ ທາງໃນອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫ້ຜ ້ຊົມໃຊ້ສາມາດດັດປັບຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ເລ ອກໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຄວາມຕ້ອງການ
ສະເພາະຂອງເຂົາເຈົື້າ, ເຊັົ່ນ: ເຂດພ ື້ນທີື່ທີື່ບ ໍ່ນອນຢ ູ່ໃນມາດຕະຖານຫ  ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ. ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດປະ 
ຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆມັກຈະບ ໍ່ຖ ກວິເຄາະ, ດັົ່ງນັື້ນຂ ໍ້ມ ນທີື່ມີຄຸນຄ່ານັື້ນບ ໍ່ໄດ້ຖ ກນ າມາໃຊ້ເພ ື່ອໃຫ້
ເກີດຜົນປະໂຫຍດໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ. ຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ, ການສ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆນັື້ນໄດ້ຮັບການວິເຄາະ
ດ້ວຍກົນໄກຕ່າງໆລວມທັງການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການວິເຄາະຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ-ການຕາຍ, 
ການຈະເລີນພັນ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. 

 
 

ເປ ົ້າໝາຍ 7 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ:

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ຈ ານວນຫົວຂ ໍ້ການວິໄຈກ່ຽວກັບປະຊາກອນ 7 (2019-20) 10 (2028-29) 

ດັດສະນີການລາຍງານອາຍຸທີື່ຖ ກຕ້ອງ  ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ  (ໃຫ້ຄິດໄລ່ໄດໃ້ນປີ 2025) 
ຄາດຄະເນການຕົກຫ ົົ່ນຈາກການນັບພນົລະເມ ອງ  ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ (ໃຫ້ມີຂ ໍ້ມ ນປີຖານ 2025) 
ເຄ ື່ອງມ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນທາງອອນລາຍທີື່ມີ  2 (2018) 4 (2020

 ຈດຸປະສົງ
2.7.1 ປບັປງຸລະບບົຖານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃຫມ້ຄີວາມຄບົຖວ້ນ, ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ທນັເວລາ ຈາກຖານຂ ໍ້ 
       ມ ນ 2 ແຫ ງ່ຄ : 

 ຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ໄດ້ຈາກການສ າຫ ວດ 
 ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ທຸກໆ 10 ປີ; 
 ການຈົດນັບພົນລະເມ ອງກາງສະໄໝ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດກ າລັງແຮງງານ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮ ອນ ທຸກໆ 5 ປີ. 
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2.7 ເປ ົ້າໝາຍ7: ປບັປງຸລະບບົຖານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃຫຄ້ບົຖວ້ນ ແລະ ມຄີນຸນະພາບຕາມມາດຕະຖານ 
              ສາກນົ 
ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນທີື່ມີຄຸນນະພາບດີເປັນເງ ື່ອນໄຂທີື່ຈ າເປັນຕ ໍ່ການຄຸ້ມຄອງການປະຊາກອນ ແລະ ການສ້າງ

ນະໂຍບາຍ. ຄຸນນະພາບຂອງຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນສາມາດວັດແທກໄດ້ຈາກຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະ ເຊ ື່ອຖ ໄດ້ 
ເຊິື່ງຫມາຍເຖິງຄວາມຜິດພາດດ້ານຂ ໍ້ມ ນແມ່ນມີໜ້ອຍຢ ູ່ໃນລະດັບທີື່ຍອມຮັບໄດ້. ໃນການສ າຫ ວດປະຊາກອນ, 
ຄວາມຜິດພາດປະເພດໜຶື່ງທີື່ເຫັນໄດ້ແມ່ນຕົວເລກຂອງກຸ່ມອາຍຸ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົື້າເຖິງ (ການ
ປ ກຄຸມບ ໍ່ທົົ່ວເຖິງ). ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດໜ້ອຍລົງເຮັດໃຫ້ບ ໍ່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວິທີການປັບຂ ໍ້ມ ນໃນ
ລະບົບສະຖິຕິ, ດັົ່ງນັື້ນ, ການຄາດຄະເນຕົວເລກສະຖິຕິໃຫ້ມີຄວາມຖ ກຕ້ອງຊັດເຈນຫ າຍຂຶື້ນ. ຂ ໍ້ມ ນການສ າ
ຫ ວດທີື່ມີຜົນມາຈາກການເກັບກ າຕົວຢູ່າງທີື່ຜິດພາດເຮັດໃຫ້ມີຂ ໍ້ຈ າກັດ ໃນການວັດແທກຕົວຊີື້ວັດໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິື່ນ ການມີຂ ໍ້ມ ນເປັນສິື່ງສ າຄັນຕ ໍ່ການນ າໃຊ້ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການບ ລິຫານຄຸ້ມຄອງ.ໃນຍຸກສະໄໜ
ອິນເຕີເນັດ, ສາມາດເຂົື້າປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນໄດ້ທາງອິນເຕີເນັດໄປພ້ອມກັບການນ າໃຊ້ເຈ້ຍເອກະສານແບບດັົ່ງເດີມ. 
ເຄ ື່ອງມ ທາງໃນອິນເຕີເນັດເຮັດໃຫ້ຜ ້ຊົມໃຊ້ສາມາດດັດປັບຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ເລ ອກໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງຄວາມຕ້ອງການ
ສະເພາະຂອງເຂົາເຈົື້າ, ເຊັົ່ນ: ເຂດພ ື້ນທີື່ທີື່ບ ໍ່ນອນຢ ູ່ໃນມາດຕະຖານຫ  ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ. ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດປະ 
ຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆມັກຈະບ ໍ່ຖ ກວິເຄາະ, ດັົ່ງນັື້ນຂ ໍ້ມ ນທີື່ມີຄຸນຄ່ານັື້ນບ ໍ່ໄດ້ຖ ກນ າມາໃຊ້ເພ ື່ອໃຫ້
ເກີດຜົນປະໂຫຍດໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ. ຈ າເປັນທີື່ຕ້ອງມີຄວາມພະຍາຍາມທີື່ຈະເຮັດໃຫ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ, ການສ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆນັື້ນໄດ້ຮັບການວິເຄາະ
ດ້ວຍກົນໄກຕ່າງໆລວມທັງການເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານການວິເຄາະຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ-ການຕາຍ, 
ການຈະເລີນພັນ ແລະ ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. 

 
 

ເປ ົ້າໝາຍ 7 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ:

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ຈ ານວນຫົວຂ ໍ້ການວິໄຈກ່ຽວກັບປະຊາກອນ 7 (2019-20) 10 (2028-29) 

ດັດສະນີການລາຍງານອາຍຸທີື່ຖ ກຕ້ອງ  ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ  (ໃຫ້ຄິດໄລ່ໄດໃ້ນປີ 2025) 
ຄາດຄະເນການຕົກຫ ົົ່ນຈາກການນັບພນົລະເມ ອງ  ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ (ໃຫ້ມີຂ ໍ້ມ ນປີຖານ 2025) 
ເຄ ື່ອງມ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນທາງອອນລາຍທີື່ມີ  2 (2018) 4 (2020

 ຈດຸປະສົງ
2.7.1 ປບັປງຸລະບບົຖານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃຫມ້ຄີວາມຄບົຖວ້ນ, ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ ແລະ ທັນເວລາ ຈາກຖານຂ ໍ້ 
       ມ ນ 2 ແຫ ງ່ຄ : 

 ຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ໄດ້ຈາກການສ າຫ ວດ 
 ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ທົົ່ວປະເທດ ທຸກໆ 10 ປີ; 
 ການຈົດນັບພົນລະເມ ອງກາງສະໄໝ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດກ າລັງແຮງງານ ທຸກໆ 5 ປີ; 
 ການສ າຫ ວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮ ອນ ທຸກໆ 5 ປີ. 

  ຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ໄດ້ຈາກລະບົບລາຍງານບ ລິຫານ 
 ລະບົບການຈົດທະບຽນພົນລະເມ ອງ ປະຈ າປີ; 
 ລະບົບສະຖິຕິຂັື້ນທ້ອງຖິື່ນ ປະຈ າປີ. 

 
2.7.2 ເພີື່ມການວໄິຈລງົເລກິຂ ໍ້ມ ນ ກຽ່ວກບັປະຊາກອນ 

  ຜົນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2015 ແລະ 2025, ການຈົດນັບພົນລະເມ ອງກາງສະ  
ໄໝ ປີ 2020, ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສ າຫ ວດກ າລັງ
ແຮງງານ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສ າຫ ວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮ ອນ ປີ 2018, 
ປີ 2023 ແລະ ປີ 2028  ແລະ ຈາກການສ າຫ ວດອຶື່ນໆ ຈະເປັນຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ສ າຄັນໃນການວິໄຈລົງເລິກຫົວຂ ໍ້
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ເພ ື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທີື່ແທ້ຈິງ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະການວາງແຜນ
ວາງນະໂຍບາຍໃຫ້ຖ ກຕ້ອງກັບປະຊາກອນແຕ່ລະຂົງເຂດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ນອກນັື້ນຍັງສະໜັບສະໜ ນ
ໃຫ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 2019-2030 ແລະ ນະໂຍບາຍ ອ ື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບປະຊາກອນ. 

 

2.7.3 ປບັປງຸຄນຸນະພາບການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດແບບຕວົແທນຜາ່ນ
ການຫ ດຸຜອ່ນຄວາມຜດິພາດທາງດາ້ນອາຍ ຸ ແລະ ປບັປງຸອດັຕາການປ ກຄມຸຂອງການສ າຫ ວດພົນລະ
ເມ ອງ. 
ຈາກການພັດທະນາວິທີການໃນການຈົດນັບ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານຂ ໍ້ມ ນອາຍຸໃນການ

ສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວແທນ ແລະ ປັບປຸງການປ ກຄຸມຂອງປະຊາກອນໃນ
ເວລາສ າຫ ວດ, ເລີື່ມຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2025 ເປັນຕົື້ນໄປ. 

 

2.7.4 ການປັບປງຸການເຂົື້າເຖງິຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພນົລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດແບບຕວົ
ແທນ ຜາ່ນເຄ ື່ອງມ ດຈິຕິອນ, ອອນລາຍ, ການຂຶື້ນບນັຊຄີວົເຮ ອນ ແລະ ການນ າໃຊໂ້ປແກມ 
ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວແທນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີບົດ

ລາຍງານລົງທາງເວບໄຊທີື່ສາມາດເຂົື້າໄປເບິື່ງໄດ້ ແລະ ດາວໂຫ ດ. ມີຖານຂ ໍ້ມ ນອອນລາຍທີື່ຜ ້ໃຊ້ສາມາດດາວ
ໂຫ ດໄດ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງລາວອິນໂຟ ແລະ ລາວດີຊາຍ, ຂັື້ນຕອນໃນຕ ໍ່ໜ້າຈະນ າໃຊ້ຊອບແວ ເພ ື່ອໃຫ້ຜ ້ນ າໃຊ້
ສາມາດນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນມາສ້າງຕາຕະລາງ, ເສັື້ນສະະແດງ ແລະ ແຜນທີື່ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງໃນການວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ. 
ຕົວຢູ່າງຂອງຊອບແວດັົ່ງກ່າວແມ່ນເຣດາທາມ REDATAM, ໂປແກມສ້າງຂຶື້ນໂດຍສ ນປະຊາກອນປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ຄາລິບຽນ (CELADE) ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງ
ທຶນສ າລັບປະຊາກອນ UNFPA. ໂປແກມ REDATAM ໄດ້ຕິດຕັື້ງຢ ູ່ທຸກໆປະເທດໃນບັນດາປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ລວມທັງບັນດາປະເທດອາຊີຈ ານວນໜຶື່ງເຊັົ່ນ: (ກ າປ ເຈຍ, ບັງກະລາເທດ). ຈະໄດ້ມີຂັື້ນຕອນ
ໃນການທົດລອງຊອບແວນີື້ ແລະ ຖ້າພົບວ່າເຫມາະສົມແມ່ນຈະໄດ້ຕິດຕັື້ງຢ ູ່ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.  

 
 
 
 

2.7.5  ປບັປງຸການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນດາ້ນກ າລງັແຮງງານ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບດ ີທຽບເທົົ່າສາກນົ. 
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 ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບກ າລັງແຮງງານ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ. ຕ້ອງໄດພ້ັດທະ
ນາຕົວຊີື້ວັດເຊັົ່ນວ່າ: ການຫວ່າງງານ, ການເຮັດວຽກບ ໍ່ເຕັມເວລາ ແລະ ວຽກບ ໍ່ເໝາະສົມກັບວຸດທິການສຶກສາ  
ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ (NEET) ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. 

 

2.7.6 ເພີື່ມຜນົການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ສາຍພວົພນັໃນການພັດທະນາໃຫຫ້ າຍຂຶື້ນ. 
ການຄົື້ນຄ້ວາສ າຫ ວດກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພັດ ທະ

ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈ າກັດ. ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ໍ້ນີື້ຍຸດທະສາດການຄົື້ນຄວ້າວິໄຈຈະຖ ກສ້າງ
ຂຶື້ນເພ ື່ອຊຸກຍ ້ການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນ  ຄ້ວາ
ຕ່າງໆ. 

 

2.7.7 ປບັປງຸການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນການຂາ້ມຊາຍແດນ ແລະ ຄາດຄະເນການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໄປຕາ່ງປະເທດ. 
ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈ າກັດຫ າຍ. ການຄາດຄະເນຕົວ

ເລກຄົນລາວຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດຂອງປະເທດປາຍທາງ. ຂ ໍ້ມ ນ
ຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ຫ   ຄົວເຮ ອນກ່ຽວກັບສະະມາຊິກຄອບຄົວທີື່ອາໄສຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນນັື້ນ
ມີຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍໜ້ອຍຫ າຍ.  ການໄຫ ວຽນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມຊາຍແດນລາວໃນ
ປະຈຸບັນຍັງບ ໍ່ໄດ້ວັດແທກການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ຕ້ອງໄດ້ມີການວັດແທກການ
ໄຫ ວຽນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນອາດຈະໄດ້ລວມເອົາການບັນທຶກເອົາການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນທັງໝົດ. 
ຕ້ອງໄດ້ມີການການຄົື້ນຄວ້າເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນ າໃຊ້ວິທີການນັບຕົວເລກປະຊາກອນເພ ື່ອຄາດຄະເນ
ຕົວເລກຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດ.  

 

2.7.8 ເພີື່ມອດັຕາການຈດົທະບຽນການເກດີ ແລະ ການເສຍຊວີດິ ຜາ່ນລະບບົການຈດົທະບຽນ ແລະ ສະຖຕິພິນົ
ລະເມ ອງ. 
ການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ ແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ຈ າເປັນ ເພາະມັນເປັນການໃຫ້ເອກະລັກທາງ

ດ້ານກົດໝາຍ ຊຶື່ງເປັນພ ື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຜະລິດສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ, ທີື່ຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ 
ກ່ຽວກັບອັດຕາການເກີດ, ການຕາຍ, ອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍ, ການຍ້າຍຖິື່ນຖານຂ ໍ້ມ ນເຫ ົົ່ານີື້ຈະຊ່ວຍກ ານົດນະໂຍບາຍ 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໄດ້ດີຍິື່ງຂຶື້ນ. ລັດຖະບານໄດ້ວາງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ພົນລະ 
ເມ ອງລາວທຸກຄົນຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ການບ ລິການຂອງລະບົບການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ຊຶື່ງຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ວຍລະບົບທີື່ທັນສະໄໝ ຕາມຍຸດທະສາດ
ວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 

 
2.7.9 ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການສ້າງ ລະບບົຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບ.  

ສປປ ລາວ ກ າລັງສ້າງລະບົບຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບ (HIS) ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍຫ ຸດການຄາດຄະເນການເກີດ ແລະ ການ
ຕາຍ ໂດຍທາງອ້ອມຈາກຂ ໍ້ມ ນສ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຫ ັງຈາກການສ້າງ
ລະບົບແລ້ວ, ລະບົບຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບຈະສະຫນອງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບປະຊາກອນໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ, ການກວດກ່ອນການເກີດ ແລະ ການດ ແລທີື່ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທ າອິດ (EENC). 

ການສ້າງລະບົບນີື້ເຫັນວ່າໃນປະຈຸບັນມີຄວາມຄ ບໜ້າດີ ແຕ່ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນຕ້ອງສ້າງໃຫ້ສ າເລັດໄວໄດ້ດີທີື່ສຸດ 
ແລະ ນ າມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນ. ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຂະຫຍາຍລະບົບການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນຂອງລະບົບຂ ໍ້ມ ນ
ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຕົວຊີື້ວັດທີື່ສ້າງຂຶື້ນກ ຄ ຈ ານວນສະຖານທີື່ທີື່ມີການລາຍງານ (ລວມທັງພາກ

 ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບກ າລັງແຮງງານ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ. ຕ້ອງໄດພ້ັດທະ
ນາຕົວຊີື້ວັດເຊັົ່ນວ່າ: ການຫວ່າງງານ, ການເຮັດວຽກບ ໍ່ເຕັມເວລາ ແລະ ວຽກບ ໍ່ເໝາະສົມກັບວຸດທິການສຶກສາ  
ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ (NEET) ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. 

 

2.7.6 ເພີື່ມຜນົການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ສາຍພວົພນັໃນການພັດທະນາໃຫຫ້ າຍຂຶື້ນ. 
ການຄົື້ນຄ້ວາສ າຫ ວດກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພັດ ທະ

ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈ າກັດ. ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ໍ້ນີື້ຍຸດທະສາດການຄົື້ນຄວ້າວິໄຈຈະຖ ກສ້າງ
ຂຶື້ນເພ ື່ອຊຸກຍ ້ການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນ  ຄ້ວາ
ຕ່າງໆ. 

 

2.7.7 ປບັປງຸການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນການຂາ້ມຊາຍແດນ ແລະ ຄາດຄະເນການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໄປຕາ່ງປະເທດ. 
ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈ າກັດຫ າຍ. ການຄາດຄະເນຕົວ

ເລກຄົນລາວຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດຂອງປະເທດປາຍທາງ. ຂ ໍ້ມ ນ
ຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ຫ   ຄົວເຮ ອນກ່ຽວກັບສະະມາຊິກຄອບຄົວທີື່ອາໄສຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນນັື້ນ
ມີຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍໜ້ອຍຫ າຍ.  ການໄຫ ວຽນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມຊາຍແດນລາວໃນ
ປະຈຸບັນຍັງບ ໍ່ໄດ້ວັດແທກການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ຕ້ອງໄດ້ມີການວັດແທກການ
ໄຫ ວຽນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນອາດຈະໄດ້ລວມເອົາການບັນທຶກເອົາການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນທັງໝົດ. 
ຕ້ອງໄດ້ມີການການຄົື້ນຄວ້າເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນ າໃຊ້ວິທີການນັບຕົວເລກປະຊາກອນເພ ື່ອຄາດຄະເນ
ຕົວເລກຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດ.  

 

2.7.8 ເພີື່ມອດັຕາການຈດົທະບຽນການເກດີ ແລະ ການເສຍຊວີດິ ຜາ່ນລະບບົການຈດົທະບຽນ ແລະ ສະຖຕິພິນົ
ລະເມ ອງ. 
ການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ ແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ຈ າເປັນ ເພາະມັນເປັນການໃຫ້ເອກະລັກທາງ

ດ້ານກົດໝາຍ ຊຶື່ງເປັນພ ື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຜະລິດສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ, ທີື່ຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ 
ກ່ຽວກັບອັດຕາການເກີດ, ການຕາຍ, ອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍ, ການຍ້າຍຖິື່ນຖານຂ ໍ້ມ ນເຫ ົົ່ານີື້ຈະຊ່ວຍກ ານົດນະໂຍບາຍ 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໄດ້ດີຍິື່ງຂຶື້ນ. ລັດຖະບານໄດ້ວາງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ພົນລະ 
ເມ ອງລາວທຸກຄົນຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ການບ ລິການຂອງລະບົບການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ຊຶື່ງຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ວຍລະບົບທີື່ທັນສະໄໝ ຕາມຍຸດທະສາດ
ວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 

 
2.7.9 ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການສ້າງ ລະບບົຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບ.  

ສປປ ລາວ ກ າລັງສ້າງລະບົບຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບ (HIS) ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍຫ ຸດການຄາດຄະເນການເກີດ ແລະ ການ
ຕາຍ ໂດຍທາງອ້ອມຈາກຂ ໍ້ມ ນສ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຫ ັງຈາກການສ້າງ
ລະບົບແລ້ວ, ລະບົບຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບຈະສະຫນອງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບປະຊາກອນໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ, ການກວດກ່ອນການເກີດ ແລະ ການດ ແລທີື່ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທ າອິດ (EENC). 

ການສ້າງລະບົບນີື້ເຫັນວ່າໃນປະຈຸບັນມີຄວາມຄ ບໜ້າດີ ແຕ່ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນຕ້ອງສ້າງໃຫ້ສ າເລັດໄວໄດ້ດີທີື່ສຸດ 
ແລະ ນ າມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນ. ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຂະຫຍາຍລະບົບການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນຂອງລະບົບຂ ໍ້ມ ນ
ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຕົວຊີື້ວັດທີື່ສ້າງຂຶື້ນກ ຄ ຈ ານວນສະຖານທີື່ທີື່ມີການລາຍງານ (ລວມທັງພາກ

  ຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ໄດ້ຈາກລະບົບລາຍງານບ ລິຫານ 
 ລະບົບການຈົດທະບຽນພົນລະເມ ອງ ປະຈ າປີ; 
 ລະບົບສະຖິຕິຂັື້ນທ້ອງຖິື່ນ ປະຈ າປີ. 

 
2.7.2 ເພີື່ມການວໄິຈລງົເລກິຂ ໍ້ມ ນ ກຽ່ວກບັປະຊາກອນ 

  ຜົນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2015 ແລະ 2025, ການຈົດນັບພົນລະເມ ອງກາງສະ  
ໄໝ ປີ 2020, ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສ າຫ ວດກ າລັງ
ແຮງງານ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສ າຫ ວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮ ອນ ປີ 2018, 
ປີ 2023 ແລະ ປີ 2028  ແລະ ຈາກການສ າຫ ວດອຶື່ນໆ ຈະເປັນຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ສ າຄັນໃນການວິໄຈລົງເລິກຫົວຂ ໍ້
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ເພ ື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທີື່ແທ້ຈິງ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະການວາງແຜນ
ວາງນະໂຍບາຍໃຫ້ຖ ກຕ້ອງກັບປະຊາກອນແຕ່ລະຂົງເຂດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ນອກນັື້ນຍັງສະໜັບສະໜ ນ
ໃຫ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 2019-2030 ແລະ ນະໂຍບາຍ ອ ື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບປະຊາກອນ. 

 

2.7.3 ປບັປງຸຄນຸນະພາບການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດແບບຕວົແທນຜາ່ນ
ການຫ ດຸຜອ່ນຄວາມຜດິພາດທາງດາ້ນອາຍ ຸ ແລະ ປບັປງຸອດັຕາການປ ກຄມຸຂອງການສ າຫ ວດພົນລະ
ເມ ອງ. 
ຈາກການພັດທະນາວິທີການໃນການຈົດນັບ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານຂ ໍ້ມ ນອາຍຸໃນການ

ສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວແທນ ແລະ ປັບປຸງການປ ກຄຸມຂອງປະຊາກອນໃນ
ເວລາສ າຫ ວດ, ເລີື່ມຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2025 ເປັນຕົື້ນໄປ. 

 

2.7.4 ການປັບປງຸການເຂົື້າເຖງິຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດແບບຕວົ
ແທນ ຜາ່ນເຄ ື່ອງມ ດຈິຕິອນ, ອອນລາຍ, ການຂຶື້ນບນັຊຄີວົເຮ ອນ ແລະ ການນ າໃຊໂ້ປແກມ 
ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວແທນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີບົດ

ລາຍງານລົງທາງເວບໄຊທີື່ສາມາດເຂົື້າໄປເບິື່ງໄດ້ ແລະ ດາວໂຫ ດ. ມີຖານຂ ໍ້ມ ນອອນລາຍທີື່ຜ ້ໃຊ້ສາມາດດາວ
ໂຫ ດໄດ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງລາວອິນໂຟ ແລະ ລາວດີຊາຍ, ຂັື້ນຕອນໃນຕ ໍ່ໜ້າຈະນ າໃຊ້ຊອບແວ ເພ ື່ອໃຫ້ຜ ້ນ າໃຊ້
ສາມາດນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນມາສ້າງຕາຕະລາງ, ເສັື້ນສະະແດງ ແລະ ແຜນທີື່ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງໃນການວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ. 
ຕົວຢູ່າງຂອງຊອບແວດັົ່ງກ່າວແມ່ນເຣດາທາມ REDATAM, ໂປແກມສ້າງຂຶື້ນໂດຍສ ນປະຊາກອນປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ຄາລິບຽນ (CELADE) ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງ
ທຶນສ າລັບປະຊາກອນ UNFPA. ໂປແກມ REDATAM ໄດ້ຕິດຕັື້ງຢ ູ່ທຸກໆປະເທດໃນບັນດາປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ລວມທັງບັນດາປະເທດອາຊີຈ ານວນໜຶື່ງເຊັົ່ນ: (ກ າປ ເຈຍ, ບັງກະລາເທດ). ຈະໄດ້ມີຂັື້ນຕອນ
ໃນການທົດລອງຊອບແວນີື້ ແລະ ຖ້າພົບວ່າເຫມາະສົມແມ່ນຈະໄດ້ຕິດຕັື້ງຢ ູ່ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.  

 
 
 
 

2.7.5  ປບັປງຸການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນດາ້ນກ າລງັແຮງງານ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບດ ີທຽບເທົົ່າສາກນົ. 
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 ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບກ າລັງແຮງງານ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ. ຕ້ອງໄດພ້ັດທະ
ນາຕົວຊີື້ວັດເຊັົ່ນວ່າ: ການຫວ່າງງານ, ການເຮັດວຽກບ ໍ່ເຕັມເວລາ ແລະ ວຽກບ ໍ່ເໝາະສົມກັບວຸດທິການສຶກສາ  
ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ (NEET) ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. 

 

2.7.6 ເພີື່ມຜນົການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ສາຍພວົພນັໃນການພດັທະນາໃຫຫ້ າຍຂຶື້ນ. 
ການຄົື້ນຄ້ວາສ າຫ ວດກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພັດ ທະ

ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈ າກັດ. ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ໍ້ນີື້ຍຸດທະສາດການຄົື້ນຄວ້າວິໄຈຈະຖ ກສ້າງ
ຂຶື້ນເພ ື່ອຊຸກຍ ້ການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນ  ຄ້ວາ
ຕ່າງໆ. 

 

2.7.7 ປບັປງຸການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນການຂາ້ມຊາຍແດນ ແລະ ຄາດຄະເນການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໄປຕາ່ງປະເທດ. 
ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈ າກັດຫ າຍ. ການຄາດຄະເນຕົວ

ເລກຄົນລາວຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດຂອງປະເທດປາຍທາງ. ຂ ໍ້ມ ນ
ຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ຫ   ຄົວເຮ ອນກ່ຽວກັບສະະມາຊິກຄອບຄົວທີື່ອາໄສຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນນັື້ນ
ມີຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍໜ້ອຍຫ າຍ.  ການໄຫ ວຽນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມຊາຍແດນລາວໃນ
ປະຈຸບັນຍັງບ ໍ່ໄດ້ວັດແທກການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ຕ້ອງໄດ້ມີການວັດແທກການ
ໄຫ ວຽນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນອາດຈະໄດ້ລວມເອົາການບັນທຶກເອົາການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນທັງໝົດ. 
ຕ້ອງໄດ້ມີການການຄົື້ນຄວ້າເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນ າໃຊ້ວິທີການນັບຕົວເລກປະຊາກອນເພ ື່ອຄາດຄະເນ
ຕົວເລກຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດ.  

 

2.7.8 ເພີື່ມອດັຕາການຈດົທະບຽນການເກດີ ແລະ ການເສຍຊວີດິ ຜາ່ນລະບບົການຈດົທະບຽນ ແລະ ສະຖຕິພິນົ
ລະເມ ອງ. 
ການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ ແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ຈ າເປັນ ເພາະມັນເປັນການໃຫ້ເອກະລັກທາງ

ດ້ານກົດໝາຍ ຊຶື່ງເປັນພ ື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຜະລິດສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ, ທີື່ຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ 
ກ່ຽວກັບອັດຕາການເກີດ, ການຕາຍ, ອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍ, ການຍ້າຍຖິື່ນຖານຂ ໍ້ມ ນເຫ ົົ່ານີື້ຈະຊ່ວຍກ ານົດນະໂຍບາຍ 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໄດ້ດີຍິື່ງຂຶື້ນ. ລັດຖະບານໄດ້ວາງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ພົນລະ 
ເມ ອງລາວທຸກຄົນຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ການບ ລິການຂອງລະບົບການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ຊຶື່ງຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ວຍລະບົບທີື່ທັນສະໄໝ ຕາມຍຸດທະສາດ
ວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 

 
2.7.9 ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການສ້າງ ລະບບົຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບ.  

ສປປ ລາວ ກ າລັງສ້າງລະບົບຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບ (HIS) ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍຫ ຸດການຄາດຄະເນການເກີດ ແລະ ການ
ຕາຍ ໂດຍທາງອ້ອມຈາກຂ ໍ້ມ ນສ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຫ ັງຈາກການສ້າງ
ລະບົບແລ້ວ, ລະບົບຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບຈະສະຫນອງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບປະຊາກອນໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ, ການກວດກ່ອນການເກີດ ແລະ ການດ ແລທີື່ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທ າອິດ (EENC). 

ການສ້າງລະບົບນີື້ເຫັນວ່າໃນປະຈຸບັນມີຄວາມຄ ບໜ້າດີ ແຕ່ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນຕ້ອງສ້າງໃຫ້ສ າເລັດໄວໄດ້ດີທີື່ສຸດ 
ແລະ ນ າມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນ. ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຂະຫຍາຍລະບົບການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນຂອງລະບົບຂ ໍ້ມ ນ
ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຕົວຊີື້ວັດທີື່ສ້າງຂຶື້ນກ ຄ ຈ ານວນສະຖານທີື່ທີື່ມີການລາຍງານ (ລວມທັງພາກ

 ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບກ າລັງແຮງງານ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ. ຕ້ອງໄດພ້ັດທະ
ນາຕົວຊີື້ວັດເຊັົ່ນວ່າ: ການຫວ່າງງານ, ການເຮັດວຽກບ ໍ່ເຕັມເວລາ ແລະ ວຽກບ ໍ່ເໝາະສົມກັບວຸດທິການສຶກສາ  
ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ (NEET) ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. 

 

2.7.6 ເພີື່ມຜນົການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ສາຍພວົພນັໃນການພດັທະນາໃຫຫ້ າຍຂຶື້ນ. 
ການຄົື້ນຄ້ວາສ າຫ ວດກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພັດ ທະ

ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈ າກັດ. ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ໍ້ນີື້ຍຸດທະສາດການຄົື້ນຄວ້າວິໄຈຈະຖ ກສ້າງ
ຂຶື້ນເພ ື່ອຊຸກຍ ້ການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນ  ຄ້ວາ
ຕ່າງໆ. 

 

2.7.7 ປບັປງຸການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນການຂາ້ມຊາຍແດນ ແລະ ຄາດຄະເນການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໄປຕາ່ງປະເທດ. 
ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈ າກັດຫ າຍ. ການຄາດຄະເນຕົວ

ເລກຄົນລາວຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດຂອງປະເທດປາຍທາງ. ຂ ໍ້ມ ນ
ຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ຫ   ຄົວເຮ ອນກ່ຽວກັບສະະມາຊິກຄອບຄົວທີື່ອາໄສຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນນັື້ນ
ມີຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍໜ້ອຍຫ າຍ.  ການໄຫ ວຽນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມຊາຍແດນລາວໃນ
ປະຈຸບັນຍັງບ ໍ່ໄດ້ວັດແທກການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ຕ້ອງໄດ້ມີການວັດແທກການ
ໄຫ ວຽນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນອາດຈະໄດ້ລວມເອົາການບັນທຶກເອົາການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນທັງໝົດ. 
ຕ້ອງໄດ້ມີການການຄົື້ນຄວ້າເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນ າໃຊ້ວິທີການນັບຕົວເລກປະຊາກອນເພ ື່ອຄາດຄະເນ
ຕົວເລກຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດ.  

 

2.7.8 ເພີື່ມອດັຕາການຈດົທະບຽນການເກດີ ແລະ ການເສຍຊວີດິ ຜາ່ນລະບບົການຈດົທະບຽນ ແລະ ສະຖຕິພິນົ
ລະເມ ອງ. 
ການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ ແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ຈ າເປັນ ເພາະມັນເປັນການໃຫ້ເອກະລັກທາງ

ດ້ານກົດໝາຍ ຊຶື່ງເປັນພ ື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຜະລິດສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ, ທີື່ຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ 
ກ່ຽວກັບອັດຕາການເກີດ, ການຕາຍ, ອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍ, ການຍ້າຍຖິື່ນຖານຂ ໍ້ມ ນເຫ ົົ່ານີື້ຈະຊ່ວຍກ ານົດນະໂຍບາຍ 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໄດ້ດີຍິື່ງຂຶື້ນ. ລັດຖະບານໄດ້ວາງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ພົນລະ 
ເມ ອງລາວທຸກຄົນຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ການບ ລິການຂອງລະບົບການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ຊຶື່ງຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ວຍລະບົບທີື່ທັນສະໄໝ ຕາມຍຸດທະສາດ
ວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 

 
2.7.9 ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການສ້າງ ລະບບົຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບ.  

ສປປ ລາວ ກ າລັງສ້າງລະບົບຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບ (HIS) ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍຫ ຸດການຄາດຄະເນການເກີດ ແລະ ການ
ຕາຍ ໂດຍທາງອ້ອມຈາກຂ ໍ້ມ ນສ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຫ ັງຈາກການສ້າງ
ລະບົບແລ້ວ, ລະບົບຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບຈະສະຫນອງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບປະຊາກອນໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ, ການກວດກ່ອນການເກີດ ແລະ ການດ ແລທີື່ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທ າອິດ (EENC). 

ການສ້າງລະບົບນີື້ເຫັນວ່າໃນປະຈຸບັນມີຄວາມຄ ບໜ້າດີ ແຕ່ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນຕ້ອງສ້າງໃຫ້ສ າເລັດໄວໄດ້ດີທີື່ສຸດ 
ແລະ ນ າມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນ. ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຂະຫຍາຍລະບົບການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນຂອງລະບົບຂ ໍ້ມ ນ
ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຕົວຊີື້ວັດທີື່ສ້າງຂຶື້ນກ ຄ ຈ ານວນສະຖານທີື່ທີື່ມີການລາຍງານ (ລວມທັງພາກ

  ຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ໄດ້ຈາກລະບົບລາຍງານບ ລິຫານ 
 ລະບົບການຈົດທະບຽນພົນລະເມ ອງ ປະຈ າປີ; 
 ລະບົບສະຖິຕິຂັື້ນທ້ອງຖິື່ນ ປະຈ າປີ. 

 
2.7.2 ເພີື່ມການວໄິຈລງົເລກິຂ ໍ້ມ ນ ກຽ່ວກບັປະຊາກອນ 

  ຜົນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2015 ແລະ 2025, ການຈົດນັບພົນລະເມ ອງກາງສະ  
ໄໝ ປີ 2020, ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສ າຫ ວດກ າລັງ
ແຮງງານ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສ າຫ ວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮ ອນ ປີ 2018, 
ປີ 2023 ແລະ ປີ 2028  ແລະ ຈາກການສ າຫ ວດອຶື່ນໆ ຈະເປັນຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ສ າຄັນໃນການວິໄຈລົງເລິກຫົວຂ ໍ້
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ເພ ື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທີື່ແທ້ຈິງ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະການວາງແຜນ
ວາງນະໂຍບາຍໃຫ້ຖ ກຕ້ອງກັບປະຊາກອນແຕ່ລະຂົງເຂດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ນອກນັື້ນຍັງສະໜັບສະໜ ນ
ໃຫ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 2019-2030 ແລະ ນະໂຍບາຍ ອ ື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບປະຊາກອນ. 

 

2.7.3 ປບັປງຸຄນຸນະພາບການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດແບບຕວົແທນຜາ່ນ
ການຫ ດຸຜອ່ນຄວາມຜດິພາດທາງດາ້ນອາຍ ຸ ແລະ ປບັປງຸອດັຕາການປ ກຄມຸຂອງການສ າຫ ວດພົນລະ
ເມ ອງ. 
ຈາກການພັດທະນາວິທີການໃນການຈົດນັບ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານຂ ໍ້ມ ນອາຍຸໃນການ

ສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວແທນ ແລະ ປັບປຸງການປ ກຄຸມຂອງປະຊາກອນໃນ
ເວລາສ າຫ ວດ, ເລີື່ມຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2025 ເປັນຕົື້ນໄປ. 

 

2.7.4 ການປັບປງຸການເຂົື້າເຖງິຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດແບບຕວົ
ແທນ ຜາ່ນເຄ ື່ອງມ ດຈິຕິອນ, ອອນລາຍ, ການຂຶື້ນບນັຊຄີວົເຮ ອນ ແລະ ການນ າໃຊໂ້ປແກມ 
ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວແທນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີບົດ

ລາຍງານລົງທາງເວບໄຊທີື່ສາມາດເຂົື້າໄປເບິື່ງໄດ້ ແລະ ດາວໂຫ ດ. ມີຖານຂ ໍ້ມ ນອອນລາຍທີື່ຜ ້ໃຊ້ສາມາດດາວ
ໂຫ ດໄດ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງລາວອິນໂຟ ແລະ ລາວດີຊາຍ, ຂັື້ນຕອນໃນຕ ໍ່ໜ້າຈະນ າໃຊ້ຊອບແວ ເພ ື່ອໃຫ້ຜ ້ນ າໃຊ້
ສາມາດນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນມາສ້າງຕາຕະລາງ, ເສັື້ນສະະແດງ ແລະ ແຜນທີື່ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງໃນການວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ. 
ຕົວຢູ່າງຂອງຊອບແວດັົ່ງກ່າວແມ່ນເຣດາທາມ REDATAM, ໂປແກມສ້າງຂຶື້ນໂດຍສ ນປະຊາກອນປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ຄາລິບຽນ (CELADE) ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງ
ທຶນສ າລັບປະຊາກອນ UNFPA. ໂປແກມ REDATAM ໄດ້ຕິດຕັື້ງຢ ູ່ທຸກໆປະເທດໃນບັນດາປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ລວມທັງບັນດາປະເທດອາຊີຈ ານວນໜຶື່ງເຊັົ່ນ: (ກ າປ ເຈຍ, ບັງກະລາເທດ). ຈະໄດ້ມີຂັື້ນຕອນ
ໃນການທົດລອງຊອບແວນີື້ ແລະ ຖ້າພົບວ່າເຫມາະສົມແມ່ນຈະໄດ້ຕິດຕັື້ງຢ ູ່ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.  

 
 
 
 

2.7.5  ປັບປງຸການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນດາ້ນກ າລງັແຮງງານ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບດ ີທຽບເທົົ່າສາກນົ. ເອກະຊົນ). ພະນັກງານຫ າກຫ າຍພາກສ່ວນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແບບເລັົ່ງລັດລວມທັງນັກສະຖິຕິຂັື້ນແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 ເປ ົ້າໝາຍ 8: ການເຊ ື່ອມສານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນຍດຸທະສາດ, ແຜນການແຫງ່ຊາດ, ຂະ      
          ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ. 
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 ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບກ າລັງແຮງງານ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ. ຕ້ອງໄດພ້ັດທະ
ນາຕົວຊີື້ວັດເຊັົ່ນວ່າ: ການຫວ່າງງານ, ການເຮັດວຽກບ ໍ່ເຕັມເວລາ ແລະ ວຽກບ ໍ່ເໝາະສົມກັບວຸດທິການສຶກສາ  
ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ (NEET) ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. 

 

2.7.6 ເພີື່ມຜນົການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ສາຍພວົພນັໃນການພດັທະນາໃຫຫ້ າຍຂຶື້ນ. 
ການຄົື້ນຄ້ວາສ າຫ ວດກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພັດ ທະ

ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈ າກັດ. ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ໍ້ນີື້ຍຸດທະສາດການຄົື້ນຄວ້າວິໄຈຈະຖ ກສ້າງ
ຂຶື້ນເພ ື່ອຊຸກຍ ້ການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນ  ຄ້ວາ
ຕ່າງໆ. 

 

2.7.7 ປບັປງຸການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນການຂາ້ມຊາຍແດນ ແລະ ຄາດຄະເນການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໄປຕາ່ງປະເທດ. 
ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈ າກັດຫ າຍ. ການຄາດຄະເນຕົວ

ເລກຄົນລາວຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດຂອງປະເທດປາຍທາງ. ຂ ໍ້ມ ນ
ຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ຫ   ຄົວເຮ ອນກ່ຽວກັບສະະມາຊິກຄອບຄົວທີື່ອາໄສຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນນັື້ນ
ມີຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍໜ້ອຍຫ າຍ.  ການໄຫ ວຽນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມຊາຍແດນລາວໃນ
ປະຈຸບັນຍັງບ ໍ່ໄດ້ວັດແທກການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ຕ້ອງໄດ້ມີການວັດແທກການ
ໄຫ ວຽນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນອາດຈະໄດ້ລວມເອົາການບັນທຶກເອົາການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນທັງໝົດ. 
ຕ້ອງໄດ້ມີການການຄົື້ນຄວ້າເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນ າໃຊ້ວິທີການນັບຕົວເລກປະຊາກອນເພ ື່ອຄາດຄະເນ
ຕົວເລກຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດ.  

 

2.7.8 ເພີື່ມອດັຕາການຈດົທະບຽນການເກດີ ແລະ ການເສຍຊວີດິ ຜາ່ນລະບບົການຈດົທະບຽນ ແລະ ສະຖຕິພົິນ
ລະເມ ອງ. 
ການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ ແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ຈ າເປັນ ເພາະມັນເປັນການໃຫ້ເອກະລັກທາງ

ດ້ານກົດໝາຍ ຊຶື່ງເປັນພ ື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຜະລິດສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ, ທີື່ຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ 
ກ່ຽວກັບອັດຕາການເກີດ, ການຕາຍ, ອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍ, ການຍ້າຍຖິື່ນຖານຂ ໍ້ມ ນເຫ ົົ່ານີື້ຈະຊ່ວຍກ ານົດນະໂຍບາຍ 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໄດ້ດີຍິື່ງຂຶື້ນ. ລັດຖະບານໄດ້ວາງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ພົນລະ 
ເມ ອງລາວທຸກຄົນຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ການບ ລິການຂອງລະບົບການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ຊຶື່ງຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ວຍລະບົບທີື່ທັນສະໄໝ ຕາມຍຸດທະສາດ
ວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 

 
2.7.9 ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການສ້າງ ລະບບົຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບ.  

ສປປ ລາວ ກ າລັງສ້າງລະບົບຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບ (HIS) ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍຫ ຸດການຄາດຄະເນການເກີດ ແລະ ການ
ຕາຍ ໂດຍທາງອ້ອມຈາກຂ ໍ້ມ ນສ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຫ ັງຈາກການສ້າງ
ລະບົບແລ້ວ, ລະບົບຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບຈະສະຫນອງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບປະຊາກອນໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ, ການກວດກ່ອນການເກີດ ແລະ ການດ ແລທີື່ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທ າອິດ (EENC). 

ການສ້າງລະບົບນີື້ເຫັນວ່າໃນປະຈຸບັນມີຄວາມຄ ບໜ້າດີ ແຕ່ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນຕ້ອງສ້າງໃຫ້ສ າເລັດໄວໄດ້ດີທີື່ສຸດ 
ແລະ ນ າມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນ. ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຂະຫຍາຍລະບົບການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນຂອງລະບົບຂ ໍ້ມ ນ
ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຕົວຊີື້ວັດທີື່ສ້າງຂຶື້ນກ ຄ ຈ ານວນສະຖານທີື່ທີື່ມີການລາຍງານ (ລວມທັງພາກ

 ມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບກ າລັງແຮງງານ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານ. ຕ້ອງໄດພ້ັດທະ
ນາຕົວຊີື້ວັດເຊັົ່ນວ່າ: ການຫວ່າງງານ, ການເຮັດວຽກບ ໍ່ເຕັມເວລາ ແລະ ວຽກບ ໍ່ເໝາະສົມກັບວຸດທິການສຶກສາ  
ແລະ ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ (NEET) ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. 

 

2.7.6 ເພີື່ມຜນົການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ສາຍພວົພນັໃນການພດັທະນາໃຫຫ້ າຍຂຶື້ນ. 
ການຄົື້ນຄ້ວາສ າຫ ວດກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການພັດ ທະ

ນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈ າກັດ. ພາຍໃຕ້ຫົວຂ ໍ້ນີື້ຍຸດທະສາດການຄົື້ນຄວ້າວິໄຈຈະຖ ກສ້າງ
ຂຶື້ນເພ ື່ອຊຸກຍ ້ການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນ  ຄ້ວາ
ຕ່າງໆ. 

 

2.7.7 ປບັປງຸການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນການຂາ້ມຊາຍແດນ ແລະ ຄາດຄະເນການເຄ ື່ອນຍາ້ຍໄປຕາ່ງປະເທດ. 
ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີຈ າກັດຫ າຍ. ການຄາດຄະເນຕົວ

ເລກຄົນລາວຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນອີງໃສ່ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດຂອງປະເທດປາຍທາງ. ຂ ໍ້ມ ນ
ຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ຫ   ຄົວເຮ ອນກ່ຽວກັບສະະມາຊິກຄອບຄົວທີື່ອາໄສຢ ູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະຈຸບັນນັື້ນ
ມີຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍໜ້ອຍຫ າຍ.  ການໄຫ ວຽນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມຊາຍແດນລາວໃນ
ປະຈຸບັນຍັງບ ໍ່ໄດ້ວັດແທກການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຂະໜາດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ. ຕ້ອງໄດ້ມີການວັດແທກການ
ໄຫ ວຽນຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນອາດຈະໄດ້ລວມເອົາການບັນທຶກເອົາການເຄ ື່ອນຍ້າຍຂ້າມແດນທັງໝົດ. 
ຕ້ອງໄດ້ມີການການຄົື້ນຄວ້າເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການນ າໃຊ້ວິທີການນັບຕົວເລກປະຊາກອນເພ ື່ອຄາດຄະເນ
ຕົວເລກຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປຕ່າງປະເທດ.  

 

2.7.8 ເພີື່ມອດັຕາການຈດົທະບຽນການເກດີ ແລະ ການເສຍຊວີດິ ຜາ່ນລະບບົການຈດົທະບຽນ ແລະ ສະຖຕິພົິນ
ລະເມ ອງ. 
ການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ ແມ່ນເປັນສິື່ງທີື່ຈ າເປັນ ເພາະມັນເປັນການໃຫ້ເອກະລັກທາງ

ດ້ານກົດໝາຍ ຊຶື່ງເປັນພ ື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຜະລິດສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ, ທີື່ຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ 
ກ່ຽວກັບອັດຕາການເກີດ, ການຕາຍ, ອາຍຸຍ ນສະເລ່ຍ, ການຍ້າຍຖິື່ນຖານຂ ໍ້ມ ນເຫ ົົ່ານີື້ຈະຊ່ວຍກ ານົດນະໂຍບາຍ 
ເພ ື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມໄດ້ດີຍິື່ງຂຶື້ນ. ລັດຖະບານໄດ້ວາງວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ພົນລະ 
ເມ ອງລາວທຸກຄົນຈະໄດ້ຊົມໃຊ້ການບ ລິການຂອງລະບົບການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ 
ແລະ ມີປະສິດທິພາບ, ຊຶື່ງຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ວຍລະບົບທີື່ທັນສະໄໝ ຕາມຍຸດທະສາດ
ວຽກງານການຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) 

 
2.7.9 ຄວາມຄ ບໜາ້ໃນການສ້າງ ລະບບົຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບ.  

ສປປ ລາວ ກ າລັງສ້າງລະບົບຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບ (HIS) ເຊິື່ງຈະຊ່ວຍຫ ຸດການຄາດຄະເນການເກີດ ແລະ ການ
ຕາຍ ໂດຍທາງອ້ອມຈາກຂ ໍ້ມ ນສ າຫ ວດປະຊາກອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຫ ັງຈາກການສ້າງ
ລະບົບແລ້ວ, ລະບົບຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບຈະສະຫນອງຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບປະຊາກອນໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ: ການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ, ການກວດກ່ອນການເກີດ ແລະ ການດ ແລທີື່ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່ໃນໄລຍະທ າອິດ (EENC). 

ການສ້າງລະບົບນີື້ເຫັນວ່າໃນປະຈຸບັນມີຄວາມຄ ບໜ້າດີ ແຕ່ສິື່ງສ າຄັນແມ່ນຕ້ອງສ້າງໃຫ້ສ າເລັດໄວໄດ້ດີທີື່ສຸດ 
ແລະ ນ າມາໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນ. ຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຂະຫຍາຍລະບົບການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນຂອງລະບົບຂ ໍ້ມ ນ
ສຸຂະພາບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຕົວຊີື້ວັດທີື່ສ້າງຂຶື້ນກ ຄ ຈ ານວນສະຖານທີື່ທີື່ມີການລາຍງານ (ລວມທັງພາກ

  ຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ໄດ້ຈາກລະບົບລາຍງານບ ລິຫານ 
 ລະບົບການຈົດທະບຽນພົນລະເມ ອງ ປະຈ າປີ; 
 ລະບົບສະຖິຕິຂັື້ນທ້ອງຖິື່ນ ປະຈ າປີ. 

 
2.7.2 ເພີື່ມການວໄິຈລງົເລກິຂ ໍ້ມ ນ ກຽ່ວກບັປະຊາກອນ 

  ຜົນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2015 ແລະ 2025, ການຈົດນັບພົນລະເມ ອງກາງສະ  
ໄໝ ປີ 2020, ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສ າຫ ວດກ າລັງ
ແຮງງານ ປີ 2017, ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027, ການສ າຫ ວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮ ອນ ປີ 2018, 
ປີ 2023 ແລະ ປີ 2028  ແລະ ຈາກການສ າຫ ວດອຶື່ນໆ ຈະເປັນຖານຂ ໍ້ມ ນທີື່ສ າຄັນໃນການວິໄຈລົງເລິກຫົວຂ ໍ້
ຕ່າງໆກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ເພ ື່ອໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທີື່ແທ້ຈິງ ແລະ ຫາວິທີແກ້ໄຂ ໂດຍສະເພາະການວາງແຜນ
ວາງນະໂຍບາຍໃຫ້ຖ ກຕ້ອງກັບປະຊາກອນແຕ່ລະຂົງເຂດໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ. ນອກນັື້ນຍັງສະໜັບສະໜ ນ
ໃຫ້ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ 2019-2030 ແລະ ນະໂຍບາຍ ອ ື່ນໆກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບປະຊາກອນ. 

 

2.7.3 ປບັປງຸຄນຸນະພາບການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດແບບຕວົແທນຜາ່ນ
ການຫ ດຸຜອ່ນຄວາມຜດິພາດທາງດາ້ນອາຍ ຸ ແລະ ປບັປງຸອດັຕາການປ ກຄມຸຂອງການສ າຫ ວດພົນລະ
ເມ ອງ. 
ຈາກການພັດທະນາວິທີການໃນການຈົດນັບ ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດທາງດ້ານຂ ໍ້ມ ນອາຍຸໃນການ

ສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວແທນ ແລະ ປັບປຸງການປ ກຄຸມຂອງປະຊາກອນໃນ
ເວລາສ າຫ ວດ, ເລີື່ມຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2025 ເປັນຕົື້ນໄປ. 

 

2.7.4 ການປັບປງຸການເຂົື້າເຖງິຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດແບບຕວົ
ແທນ ຜາ່ນເຄ ື່ອງມ ດຈິຕິອນ, ອອນລາຍ, ການຂຶື້ນບນັຊຄີວົເຮ ອນ ແລະ ການນ າໃຊ້ໂປແກມ 
ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ການສ າຫ ວດຕົວແທນຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ມີບົດ

ລາຍງານລົງທາງເວບໄຊທີື່ສາມາດເຂົື້າໄປເບິື່ງໄດ້ ແລະ ດາວໂຫ ດ. ມີຖານຂ ໍ້ມ ນອອນລາຍທີື່ຜ ້ໃຊ້ສາມາດດາວ
ໂຫ ດໄດ້ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງລາວອິນໂຟ ແລະ ລາວດີຊາຍ, ຂັື້ນຕອນໃນຕ ໍ່ໜ້າຈະນ າໃຊ້ຊອບແວ ເພ ື່ອໃຫ້ຜ ້ນ າໃຊ້
ສາມາດນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນມາສ້າງຕາຕະລາງ, ເສັື້ນສະະແດງ ແລະ ແຜນທີື່ໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງໃນການວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນ. 
ຕົວຢູ່າງຂອງຊອບແວດັົ່ງກ່າວແມ່ນເຣດາທາມ REDATAM, ໂປແກມສ້າງຂຶື້ນໂດຍສ ນປະຊາກອນປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ແລະ ຄາລິບຽນ (CELADE) ໂດຍການສະໜັບສະໜ ນຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງ
ທຶນສ າລັບປະຊາກອນ UNFPA. ໂປແກມ REDATAM ໄດ້ຕິດຕັື້ງຢ ູ່ທຸກໆປະເທດໃນບັນດາປະເທດ
ອາເມລິກາລາຕິນ ລວມທັງບັນດາປະເທດອາຊີຈ ານວນໜຶື່ງເຊັົ່ນ: (ກ າປ ເຈຍ, ບັງກະລາເທດ). ຈະໄດ້ມີຂັື້ນຕອນ
ໃນການທົດລອງຊອບແວນີື້ ແລະ ຖ້າພົບວ່າເຫມາະສົມແມ່ນຈະໄດ້ຕິດຕັື້ງຢ ູ່ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.  

 
 
 
 

2.7.5  ປັບປງຸການສະໜອງຂ ໍ້ມ ນດາ້ນກ າລງັແຮງງານ ແລະ ຕະຫ າດແຮງງານໃຫມ້ຄີນຸນະພາບດ ີທຽບເທົົ່າສາກນົ. ເອກະຊົນ). ພະນັກງານຫ າກຫ າຍພາກສ່ວນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແບບເລັົ່ງລັດລວມທັງນັກສະຖິຕິຂັື້ນແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 ເປ ົ້າໝາຍ 8: ການເຊ ື່ອມສານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນຍດຸທະສາດ, ແຜນການແຫງ່ຊາດ, ຂະ      
          ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ. 
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າ້ນປະຊາກອນເຂ້ົາໃນແຜນຍຸດທະສາດ,
ແຜ
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ແຫ

ງ່ຊາດ
, ຂະແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິນ່

8

book NPDP Lao naw naw naw �������.indd   86 12/1/20   11:26 AM

ກາ
ນເ
ຊືອ່
ມສ

ານຂ
ໍມ້ນູດ

າ້ນປະຊາກອນເຂ້ົາໃນແຜນຍຸດທະສາດ,

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາໃນຫ າຍດ້ານ ເພາະສະນັື້ນມັນຈຶື່ງພົວ 
ພັນກັບແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ລວມທັງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ວຽກ
ງານປະຊາກອນແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຕ້ອງໄດຄ້ ານຶງເຖິງໃນການວາງແຜນ. ຈາກ
ມຸມມອງໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງມັນເປັນການຍາກທີື່ນະໂຍບາຍປະຊາກອນແຫ່ງຊາດ  ຈະແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາ 
ກອນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການສະເພາະ ຫ   ແຕ່ລະຂົງເຂດສະເພາະ ທີື່ເກີດຂຶື້ນຢ ູ່ກັບສະພາບຂອງການວາງແຜນ
ພັດທະນາ. ໃນບັນດາປະເທດກ າລັງພັດທະນາແຕ່ລະແຂວງ ຫ   ຂົງເຂດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເພາະສະນັື້ນ
ນະໂຍບາຍຕ້ອງມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດເຊັົ່ນດຽວກັນ, ດັົ່ງນັື້ນ ແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຕ້ອງເລັົ່ງໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະທີື່ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນລະດັບນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີື້, ມັນ
ຈຶື່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຊ ື່ອມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນເຂົື້າໃນທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ 
ການຂອງແຂວງ ຫ   ທ້ອງຖິື່ນ. 

ຂັື້ນຕອນທ າອິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮວບຮວມຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນໃນແຜນ
ຂອງຂະແໜງການ, ແຜນຍ່ອຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ. ຈະໄດ້ທົບທວນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020 ເພ ື່ອປະເມີນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນ ແລະ ແນະນ າວິທີ
ການແກ້ໄຂ. ຂັື້ນຕອນທີສອງແມ່ນການຝຶກອົບຮົມເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນໃຫ້ແກ່ນັກ
ວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ. ໃນການຝຶກອົບຮົມນັື້ນຈະໄດ້ມີການກະກຽມ, ບົດແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ່ຽວກັບການເຊ ື່ອມ
ສານວຽກງານປະຊາກອນເຂົື້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ. ບົດແນະນ າເຫ ົົ່ານີື້
ຈະຖ ກກະກຽມສະເພາະໃຫ້ນັກວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ ລວມທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ, ພິເສດ
ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ການສ າຫ ວດຕ່າງໆ.  

 

ເປ ົ້າໝາຍ 8 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ຈ ານວນແຜນຂອງຂະແໜງການທີລວມເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານ
ປະຊາກອນເຂົື້າ 

0 (2018 5 (2030) 

ຈ ານວນບຸກຄະລາກອນທີື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນ
ການເຊ ື່ອມການພັດທະນາດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ 

0 (2018) 100 (2030) 

ເຄ ື່ອງມ ໃນການເຊ ື່ອມສານ 0 (2018) 25 (2030) 

 

 ຈດຸປະສົງ 
2.8.1 ທົບທວນ ແລະ ປະເມນີການນ າໃຊຂ້  ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພດັທະນາ

ແຫງ່ຊາດ.  
ການທົບທວນແຜນການແຫ່ງຊາດ, ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນຂອງແຂວງທີື່ໄດ້ຄັດເລ ອກນັື້ນ 

ຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນໂດຍມີທີື່ປຶກສາພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ ຫ   ຄະນະທີມງານຂະໜາດນ້ອຍເຂົື້າຮ່ວມນ າ. ການທົບ
ທວນຈະເບິື່ງຕົວຢູ່າງຂອງແຜນການຕ່າງໆ ແລະ ເອົາຄ າເຫັນຈາກນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂັື້ນເພ ື່ອນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ
ຂອງປະຊາກອນໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ.  
2.8.2 ສ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນກັງານວາງແຜນ ໃນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນເພ ື່ອການວາງແຜນ

ເຊິື່ງປະກອບມີການນ າໃຊກ້ານຄາດຄະເນປະຊາກອນ. 

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາໃນຫ າຍດ້ານ ເພາະສະນັື້ນມັນຈຶື່ງພົວ 
ພັນກັບແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ລວມທັງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ວຽກ
ງານປະຊາກອນແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຕ້ອງໄດຄ້ ານຶງເຖິງໃນການວາງແຜນ. ຈາກ
ມຸມມອງໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງມັນເປັນການຍາກທີື່ນະໂຍບາຍປະຊາກອນແຫ່ງຊາດ  ຈະແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາ 
ກອນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການສະເພາະ ຫ   ແຕ່ລະຂົງເຂດສະເພາະ ທີື່ເກີດຂຶື້ນຢ ູ່ກັບສະພາບຂອງການວາງແຜນ
ພັດທະນາ. ໃນບັນດາປະເທດກ າລັງພັດທະນາແຕ່ລະແຂວງ ຫ   ຂົງເຂດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເພາະສະນັື້ນ
ນະໂຍບາຍຕ້ອງມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດເຊັົ່ນດຽວກັນ, ດັົ່ງນັື້ນ ແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຕ້ອງເລັົ່ງໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະທີື່ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນລະດັບນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີື້, ມັນ
ຈຶື່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຊ ື່ອມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນເຂົື້າໃນທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ 
ການຂອງແຂວງ ຫ   ທ້ອງຖິື່ນ. 

ຂັື້ນຕອນທ າອິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮວບຮວມຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນໃນແຜນ
ຂອງຂະແໜງການ, ແຜນຍ່ອຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ. ຈະໄດ້ທົບທວນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020 ເພ ື່ອປະເມີນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນ ແລະ ແນະນ າວິທີ
ການແກ້ໄຂ. ຂັື້ນຕອນທີສອງແມ່ນການຝຶກອົບຮົມເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນໃຫ້ແກ່ນັກ
ວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ. ໃນການຝຶກອົບຮົມນັື້ນຈະໄດ້ມີການກະກຽມ, ບົດແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ່ຽວກັບການເຊ ື່ອມ
ສານວຽກງານປະຊາກອນເຂົື້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ. ບົດແນະນ າເຫ ົົ່ານີື້
ຈະຖ ກກະກຽມສະເພາະໃຫ້ນັກວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ ລວມທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ, ພິເສດ
ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ການສ າຫ ວດຕ່າງໆ.  

 

ເປ ົ້າໝາຍ 8 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ຈ ານວນແຜນຂອງຂະແໜງການທີລວມເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານ
ປະຊາກອນເຂົື້າ 

0 (2018 5 (2030) 

ຈ ານວນບຸກຄະລາກອນທີື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນ
ການເຊ ື່ອມການພັດທະນາດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ 

0 (2018) 100 (2030) 

ເຄ ື່ອງມ ໃນການເຊ ື່ອມສານ 0 (2018) 25 (2030) 

 

 ຈດຸປະສົງ 
2.8.1 ທົບທວນ ແລະ ປະເມນີການນ າໃຊຂ້  ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພດັທະນາ

ແຫງ່ຊາດ.  
ການທົບທວນແຜນການແຫ່ງຊາດ, ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນຂອງແຂວງທີື່ໄດ້ຄັດເລ ອກນັື້ນ 

ຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນໂດຍມີທີື່ປຶກສາພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ ຫ   ຄະນະທີມງານຂະໜາດນ້ອຍເຂົື້າຮ່ວມນ າ. ການທົບ
ທວນຈະເບິື່ງຕົວຢູ່າງຂອງແຜນການຕ່າງໆ ແລະ ເອົາຄ າເຫັນຈາກນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂັື້ນເພ ື່ອນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ
ຂອງປະຊາກອນໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ.  
2.8.2 ສ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນກັງານວາງແຜນ ໃນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນເພ ື່ອການວາງແຜນ

ເຊິື່ງປະກອບມີການນ າໃຊກ້ານຄາດຄະເນປະຊາກອນ. 

ເອກະຊົນ). ພະນັກງານຫ າກຫ າຍພາກສ່ວນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແບບເລັົ່ງລັດລວມທັງນັກສະຖິຕິຂັື້ນແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 ເປ ົ້າໝາຍ 8: ການເຊ ື່ອມສານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນຍດຸທະສາດ, ແຜນການແຫງ່ຊາດ, ຂະ      
          ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ. 
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ກາ
ນເ
ຊືອ່
ມສ

ານຂ
ໍມ້ນູດ

າ້ນປະຊາກອນເຂ້ົາໃນແຜນຍຸດທະສາດ,

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາໃນຫ າຍດ້ານ ເພາະສະນັື້ນມັນຈຶື່ງພົວ 
ພັນກັບແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ລວມທັງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ວຽກ
ງານປະຊາກອນແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຕ້ອງໄດຄ້ ານຶງເຖິງໃນການວາງແຜນ. ຈາກ
ມຸມມອງໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງມັນເປັນການຍາກທີື່ນະໂຍບາຍປະຊາກອນແຫ່ງຊາດ  ຈະແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາ 
ກອນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການສະເພາະ ຫ   ແຕ່ລະຂົງເຂດສະເພາະ ທີື່ເກີດຂຶື້ນຢ ູ່ກັບສະພາບຂອງການວາງແຜນ
ພັດທະນາ. ໃນບັນດາປະເທດກ າລັງພັດທະນາແຕ່ລະແຂວງ ຫ   ຂົງເຂດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເພາະສະນັື້ນ
ນະໂຍບາຍຕ້ອງມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດເຊັົ່ນດຽວກັນ, ດັົ່ງນັື້ນ ແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຕ້ອງເລັົ່ງໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະທີື່ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນລະດັບນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີື້, ມັນ
ຈຶື່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຊ ື່ອມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນເຂົື້າໃນທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ 
ການຂອງແຂວງ ຫ   ທ້ອງຖິື່ນ. 

ຂັື້ນຕອນທ າອິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮວບຮວມຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນໃນແຜນ
ຂອງຂະແໜງການ, ແຜນຍ່ອຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ. ຈະໄດ້ທົບທວນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020 ເພ ື່ອປະເມີນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນ ແລະ ແນະນ າວິທີ
ການແກ້ໄຂ. ຂັື້ນຕອນທີສອງແມ່ນການຝຶກອົບຮົມເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນໃຫ້ແກ່ນັກ
ວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ. ໃນການຝຶກອົບຮົມນັື້ນຈະໄດ້ມີການກະກຽມ, ບົດແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ່ຽວກັບການເຊ ື່ອມ
ສານວຽກງານປະຊາກອນເຂົື້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ. ບົດແນະນ າເຫ ົົ່ານີື້
ຈະຖ ກກະກຽມສະເພາະໃຫ້ນັກວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ ລວມທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ, ພິເສດ
ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ການສ າຫ ວດຕ່າງໆ.  

 

ເປ ົ້າໝາຍ 8 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ຈ ານວນແຜນຂອງຂະແໜງການທີລວມເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານ
ປະຊາກອນເຂົື້າ 

0 (2018 5 (2030) 

ຈ ານວນບຸກຄະລາກອນທີື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນ
ການເຊ ື່ອມການພັດທະນາດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ 

0 (2018) 100 (2030) 

ເຄ ື່ອງມ ໃນການເຊ ື່ອມສານ 0 (2018) 25 (2030) 

 

 ຈດຸປະສົງ 
2.8.1 ທົບທວນ ແລະ ປະເມນີການນ າໃຊຂ້  ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພດັທະນາ

ແຫງ່ຊາດ.  
ການທົບທວນແຜນການແຫ່ງຊາດ, ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນຂອງແຂວງທີື່ໄດ້ຄັດເລ ອກນັື້ນ 

ຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນໂດຍມີທີື່ປຶກສາພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ ຫ   ຄະນະທີມງານຂະໜາດນ້ອຍເຂົື້າຮ່ວມນ າ. ການທົບ
ທວນຈະເບິື່ງຕົວຢູ່າງຂອງແຜນການຕ່າງໆ ແລະ ເອົາຄ າເຫັນຈາກນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂັື້ນເພ ື່ອນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ
ຂອງປະຊາກອນໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ.  
2.8.2 ສ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນກັງານວາງແຜນ ໃນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນເພ ື່ອການວາງແຜນ

ເຊິື່ງປະກອບມີການນ າໃຊກ້ານຄາດຄະເນປະຊາກອນ. 

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາໃນຫ າຍດ້ານ ເພາະສະນັື້ນມັນຈຶື່ງພົວ 
ພັນກັບແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ລວມທັງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ວຽກ
ງານປະຊາກອນແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຕ້ອງໄດຄ້ ານຶງເຖິງໃນການວາງແຜນ. ຈາກ
ມຸມມອງໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງມັນເປັນການຍາກທີື່ນະໂຍບາຍປະຊາກອນແຫ່ງຊາດ  ຈະແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາ 
ກອນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການສະເພາະ ຫ   ແຕ່ລະຂົງເຂດສະເພາະ ທີື່ເກີດຂຶື້ນຢ ູ່ກັບສະພາບຂອງການວາງແຜນ
ພັດທະນາ. ໃນບັນດາປະເທດກ າລັງພັດທະນາແຕ່ລະແຂວງ ຫ   ຂົງເຂດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເພາະສະນັື້ນ
ນະໂຍບາຍຕ້ອງມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດເຊັົ່ນດຽວກັນ, ດັົ່ງນັື້ນ ແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຕ້ອງເລັົ່ງໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະທີື່ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນລະດັບນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີື້, ມັນ
ຈຶື່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຊ ື່ອມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນເຂົື້າໃນທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ 
ການຂອງແຂວງ ຫ   ທ້ອງຖິື່ນ. 

ຂັື້ນຕອນທ າອິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮວບຮວມຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນໃນແຜນ
ຂອງຂະແໜງການ, ແຜນຍ່ອຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ. ຈະໄດ້ທົບທວນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020 ເພ ື່ອປະເມີນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນ ແລະ ແນະນ າວິທີ
ການແກ້ໄຂ. ຂັື້ນຕອນທີສອງແມ່ນການຝຶກອົບຮົມເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນໃຫ້ແກ່ນັກ
ວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ. ໃນການຝຶກອົບຮົມນັື້ນຈະໄດ້ມີການກະກຽມ, ບົດແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ່ຽວກັບການເຊ ື່ອມ
ສານວຽກງານປະຊາກອນເຂົື້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ. ບົດແນະນ າເຫ ົົ່ານີື້
ຈະຖ ກກະກຽມສະເພາະໃຫ້ນັກວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ ລວມທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ, ພິເສດ
ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ການສ າຫ ວດຕ່າງໆ.  

 

ເປ ົ້າໝາຍ 8 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ຈ ານວນແຜນຂອງຂະແໜງການທີລວມເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານ
ປະຊາກອນເຂົື້າ 

0 (2018 5 (2030) 

ຈ ານວນບຸກຄະລາກອນທີື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນ
ການເຊ ື່ອມການພັດທະນາດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ 

0 (2018) 100 (2030) 

ເຄ ື່ອງມ ໃນການເຊ ື່ອມສານ 0 (2018) 25 (2030) 

 

 ຈດຸປະສົງ 
2.8.1 ທົບທວນ ແລະ ປະເມນີການນ າໃຊຂ້  ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພດັທະນາ

ແຫງ່ຊາດ.  
ການທົບທວນແຜນການແຫ່ງຊາດ, ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນຂອງແຂວງທີື່ໄດ້ຄັດເລ ອກນັື້ນ 

ຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນໂດຍມີທີື່ປຶກສາພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ ຫ   ຄະນະທີມງານຂະໜາດນ້ອຍເຂົື້າຮ່ວມນ າ. ການທົບ
ທວນຈະເບິື່ງຕົວຢູ່າງຂອງແຜນການຕ່າງໆ ແລະ ເອົາຄ າເຫັນຈາກນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂັື້ນເພ ື່ອນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ
ຂອງປະຊາກອນໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ.  
2.8.2 ສ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນກັງານວາງແຜນ ໃນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນເພ ື່ອການວາງແຜນ

ເຊິື່ງປະກອບມີການນ າໃຊກ້ານຄາດຄະເນປະຊາກອນ. 

ເອກະຊົນ). ພະນັກງານຫ າກຫ າຍພາກສ່ວນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແບບເລັົ່ງລັດລວມທັງນັກສະຖິຕິຂັື້ນແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 ເປ ົ້າໝາຍ 8: ການເຊ ື່ອມສານຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນຍດຸທະສາດ, ແຜນການແຫງ່ຊາດ, ຂະ      
          ແໜງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ. 
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ຈະໄດ້ມີໂຄງການຝຶກແອບ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນບັນດາແຂວງ, ເມ ອງທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກ, ກະຊວງຫ ັກ  
ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ. ການສ້າງຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ ແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນ າມາ
ທົດລອງນ າໃຊ້ກັບຂັື້ນແຂວງ. ຫ ັກສ ດກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ ູ່ໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງໂອກາດການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ. 

 

2.8.3 ພະນກັງານມຄີວາມຕ ື່ນຕວົຫ າຍຂຶື້ນໃນການເອາົຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງເຂົື້າໃນການວາງແຜນ
ທຸກຮ ບແບບ.  
ໂດຍຜ່ານບົດສະຫ ຸບນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອ ື່ນໆ, ພະນັກງານພາກລັດ ເຊັົ່ນ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ຊາດ, ເຈົື້າແຂວງ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຈະໄດ້ມີຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສາຍສ າພັນລະຫວ່າງປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ. ໃນກິດຈະກ ານີື້ກ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຫ າຍຂຶື້ນ ໂດຍຜ່ານການສ້າງ ແລະ ແຈກຢາຍແຜ່ນພັບ ແລະ ສ ື່ຕ່າງໆ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9  ເປ ົ້າໝາຍ 9: ບນັລຄຸວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນຂງົເຂດສັງຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ ການເມ ອງ ແລະ 
ລບຶລາ້ງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ຕິດພັນກັບແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍມີຄວາມສ າຄັນພິເສດຕ ໍ່ກັບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສ າຄັນໃນ
ຂົງເຂດການຈະເລີນພັນ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງສ າຄັນຕ ໍ່ກັບເດັກ ແລະ ເບິື່ງແຍງຜ ້ອາຍຸສ ງ.
ໃນຂົງເຂດຂອງພົນລະເມ ອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງການດ ແລ
ສຸຂະພາບທົົ່ວໄປ. ການບັນລຸຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນເປ ົ້າໝາຍສ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະ

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາໃນຫ າຍດ້ານ ເພາະສະນັື້ນມັນຈຶື່ງພົວ 
ພັນກັບແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ລວມທັງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ວຽກ
ງານປະຊາກອນແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຕ້ອງໄດຄ້ ານຶງເຖິງໃນການວາງແຜນ. ຈາກ
ມຸມມອງໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງມັນເປັນການຍາກທີື່ນະໂຍບາຍປະຊາກອນແຫ່ງຊາດ  ຈະແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາ 
ກອນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການສະເພາະ ຫ   ແຕ່ລະຂົງເຂດສະເພາະ ທີື່ເກີດຂຶື້ນຢ ູ່ກັບສະພາບຂອງການວາງແຜນ
ພັດທະນາ. ໃນບັນດາປະເທດກ າລັງພັດທະນາແຕ່ລະແຂວງ ຫ   ຂົງເຂດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເພາະສະນັື້ນ
ນະໂຍບາຍຕ້ອງມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດເຊັົ່ນດຽວກັນ, ດັົ່ງນັື້ນ ແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຕ້ອງເລັົ່ງໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະທີື່ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນລະດັບນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີື້, ມັນ
ຈຶື່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຊ ື່ອມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນເຂົື້າໃນທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ 
ການຂອງແຂວງ ຫ   ທ້ອງຖິື່ນ. 

ຂັື້ນຕອນທ າອິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮວບຮວມຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນໃນແຜນ
ຂອງຂະແໜງການ, ແຜນຍ່ອຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ. ຈະໄດ້ທົບທວນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020 ເພ ື່ອປະເມີນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນ ແລະ ແນະນ າວິທີ
ການແກ້ໄຂ. ຂັື້ນຕອນທີສອງແມ່ນການຝຶກອົບຮົມເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນໃຫ້ແກ່ນັກ
ວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ. ໃນການຝຶກອົບຮົມນັື້ນຈະໄດ້ມີການກະກຽມ, ບົດແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ່ຽວກັບການເຊ ື່ອມ
ສານວຽກງານປະຊາກອນເຂົື້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ. ບົດແນະນ າເຫ ົົ່ານີື້
ຈະຖ ກກະກຽມສະເພາະໃຫ້ນັກວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ ລວມທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ, ພິເສດ
ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ການສ າຫ ວດຕ່າງໆ.  

 

ເປ ົ້າໝາຍ 8 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ຈ ານວນແຜນຂອງຂະແໜງການທີລວມເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານ
ປະຊາກອນເຂົື້າ 

0 (2018 5 (2030) 

ຈ ານວນບຸກຄະລາກອນທີື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນ
ການເຊ ື່ອມການພັດທະນາດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ 

0 (2018) 100 (2030) 

ເຄ ື່ອງມ ໃນການເຊ ື່ອມສານ 0 (2018) 25 (2030) 

 

 ຈດຸປະສົງ 
2.8.1 ທົບທວນ ແລະ ປະເມນີການນ າໃຊຂ້  ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພດັທະນາ

ແຫງ່ຊາດ.  
ການທົບທວນແຜນການແຫ່ງຊາດ, ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນຂອງແຂວງທີື່ໄດ້ຄັດເລ ອກນັື້ນ 

ຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນໂດຍມີທີື່ປຶກສາພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ ຫ   ຄະນະທີມງານຂະໜາດນ້ອຍເຂົື້າຮ່ວມນ າ. ການທົບ
ທວນຈະເບິື່ງຕົວຢູ່າງຂອງແຜນການຕ່າງໆ ແລະ ເອົາຄ າເຫັນຈາກນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂັື້ນເພ ື່ອນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ
ຂອງປະຊາກອນໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ.  
2.8.2 ສ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນກັງານວາງແຜນ ໃນການນ າໃຊຂ້ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນເພ ື່ອການວາງແຜນ

ເຊິື່ງປະກອບມີການນ າໃຊກ້ານຄາດຄະເນປະຊາກອນ. 
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ຈະໄດ້ມີໂຄງການຝຶກແອບ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນບັນດາແຂວງ, ເມ ອງທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກ, ກະຊວງຫ ັກ  
ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ. ການສ້າງຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ ແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນ າມາ
ທົດລອງນ າໃຊ້ກັບຂັື້ນແຂວງ. ຫ ັກສ ດກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ ູ່ໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງໂອກາດການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ. 

 

2.8.3 ພະນກັງານມຄີວາມຕ ື່ນຕວົຫ າຍຂຶື້ນໃນການເອາົຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງເຂົື້າໃນການວາງແຜນ
ທຸກຮ ບແບບ.  
ໂດຍຜ່ານບົດສະຫ ຸບນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອ ື່ນໆ, ພະນັກງານພາກລັດ ເຊັົ່ນ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ຊາດ, ເຈົື້າແຂວງ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຈະໄດ້ມີຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສາຍສ າພັນລະຫວ່າງປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ. ໃນກິດຈະກ ານີື້ກ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຫ າຍຂຶື້ນ ໂດຍຜ່ານການສ້າງ ແລະ ແຈກຢາຍແຜ່ນພັບ ແລະ ສ ື່ຕ່າງໆ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9  ເປ ົ້າໝາຍ 9: ບນັລຄຸວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນຂງົເຂດສັງຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ ການເມ ອງ ແລະ 
ລບຶລາ້ງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ຕິດພັນກັບແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍມີຄວາມສ າຄັນພິເສດຕ ໍ່ກັບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສ າຄັນໃນ
ຂົງເຂດການຈະເລີນພັນ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງສ າຄັນຕ ໍ່ກັບເດັກ ແລະ ເບິື່ງແຍງຜ ້ອາຍຸສ ງ.
ໃນຂົງເຂດຂອງພົນລະເມ ອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງການດ ແລ
ສຸຂະພາບທົົ່ວໄປ. ການບັນລຸຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນເປ ົ້າໝາຍສ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະ

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາໃນຫ າຍດ້ານ ເພາະສະນັື້ນມັນຈຶື່ງພົວ 
ພັນກັບແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ລວມທັງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ວຽກ
ງານປະຊາກອນແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຕ້ອງໄດຄ້ ານຶງເຖິງໃນການວາງແຜນ. ຈາກ
ມຸມມອງໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງມັນເປັນການຍາກທີື່ນະໂຍບາຍປະຊາກອນແຫ່ງຊາດ  ຈະແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາ 
ກອນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການສະເພາະ ຫ   ແຕ່ລະຂົງເຂດສະເພາະ ທີື່ເກີດຂຶື້ນຢ ູ່ກັບສະພາບຂອງການວາງແຜນ
ພັດທະນາ. ໃນບັນດາປະເທດກ າລັງພັດທະນາແຕ່ລະແຂວງ ຫ   ຂົງເຂດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເພາະສະນັື້ນ
ນະໂຍບາຍຕ້ອງມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດເຊັົ່ນດຽວກັນ, ດັົ່ງນັື້ນ ແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຕ້ອງເລັົ່ງໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະທີື່ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນລະດັບນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີື້, ມັນ
ຈຶື່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຊ ື່ອມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນເຂົື້າໃນທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ 
ການຂອງແຂວງ ຫ   ທ້ອງຖິື່ນ. 

ຂັື້ນຕອນທ າອິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮວບຮວມຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນໃນແຜນ
ຂອງຂະແໜງການ, ແຜນຍ່ອຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ. ຈະໄດ້ທົບທວນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020 ເພ ື່ອປະເມີນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນ ແລະ ແນະນ າວິທີ
ການແກ້ໄຂ. ຂັື້ນຕອນທີສອງແມ່ນການຝຶກອົບຮົມເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນໃຫ້ແກ່ນັກ
ວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ. ໃນການຝຶກອົບຮົມນັື້ນຈະໄດ້ມີການກະກຽມ, ບົດແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ່ຽວກັບການເຊ ື່ອມ
ສານວຽກງານປະຊາກອນເຂົື້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ. ບົດແນະນ າເຫ ົົ່ານີື້
ຈະຖ ກກະກຽມສະເພາະໃຫ້ນັກວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ ລວມທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ, ພິເສດ
ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ການສ າຫ ວດຕ່າງໆ.  

 

ເປ ົ້າໝາຍ 8 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ຈ ານວນແຜນຂອງຂະແໜງການທີລວມເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານ
ປະຊາກອນເຂົື້າ 

0 (2018 5 (2030) 

ຈ ານວນບຸກຄະລາກອນທີື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນ
ການເຊ ື່ອມການພັດທະນາດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ 

0 (2018) 100 (2030) 

ເຄ ື່ອງມ ໃນການເຊ ື່ອມສານ 0 (2018) 25 (2030) 

 

 ຈດຸປະສົງ 
2.8.1 ທົບທວນ ແລະ ປະເມນີການນ າໃຊ້ຂ  ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພດັທະນາ

ແຫງ່ຊາດ.  
ການທົບທວນແຜນການແຫ່ງຊາດ, ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນຂອງແຂວງທີື່ໄດ້ຄັດເລ ອກນັື້ນ 

ຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນໂດຍມີທີື່ປຶກສາພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ ຫ   ຄະນະທີມງານຂະໜາດນ້ອຍເຂົື້າຮ່ວມນ າ. ການທົບ
ທວນຈະເບິື່ງຕົວຢູ່າງຂອງແຜນການຕ່າງໆ ແລະ ເອົາຄ າເຫັນຈາກນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂັື້ນເພ ື່ອນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ
ຂອງປະຊາກອນໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ.  
2.8.2 ສ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນກັງານວາງແຜນ ໃນການນ າໃຊຂ້ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນເພ ື່ອການວາງແຜນ

ເຊິື່ງປະກອບມີການນ າໃຊ້ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ. 

ບນັ
ລຄຸ
ວາ
ມສ

ະເໝ
ພີາບຍ

ງິ-ຊາຍ ໃນຂົງເຂດສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ

ແລ
ະ ກ

ານ
ເມອື

ງ ແລ
ະ ລບຶລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມຍ່ງິ
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ຈະໄດ້ມີໂຄງການຝຶກແອບ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນບັນດາແຂວງ, ເມ ອງທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກ, ກະຊວງຫ ັກ  
ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ. ການສ້າງຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ ແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນ າມາ
ທົດລອງນ າໃຊ້ກັບຂັື້ນແຂວງ. ຫ ັກສ ດກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ ູ່ໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງໂອກາດການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ. 

 

2.8.3 ພະນກັງານມຄີວາມຕ ື່ນຕວົຫ າຍຂຶື້ນໃນການເອາົຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງເຂົື້າໃນການວາງແຜນ
ທຸກຮ ບແບບ.  
ໂດຍຜ່ານບົດສະຫ ຸບນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອ ື່ນໆ, ພະນັກງານພາກລັດ ເຊັົ່ນ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ຊາດ, ເຈົື້າແຂວງ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຈະໄດ້ມີຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສາຍສ າພັນລະຫວ່າງປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ. ໃນກິດຈະກ ານີື້ກ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຫ າຍຂຶື້ນ ໂດຍຜ່ານການສ້າງ ແລະ ແຈກຢາຍແຜ່ນພັບ ແລະ ສ ື່ຕ່າງໆ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9  ເປ ົ້າໝາຍ 9: ບນັລຄຸວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນຂງົເຂດສັງຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ ການເມ ອງ ແລະ 
ລບຶລາ້ງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ຕິດພັນກັບແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍມີຄວາມສ າຄັນພິເສດຕ ໍ່ກັບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສ າຄັນໃນ
ຂົງເຂດການຈະເລີນພັນ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງສ າຄັນຕ ໍ່ກັບເດັກ ແລະ ເບິື່ງແຍງຜ ້ອາຍຸສ ງ.
ໃນຂົງເຂດຂອງພົນລະເມ ອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງການດ ແລ
ສຸຂະພາບທົົ່ວໄປ. ການບັນລຸຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນເປ ົ້າໝາຍສ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະ

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບການພັດທະນາໃນຫ າຍດ້ານ ເພາະສະນັື້ນມັນຈຶື່ງພົວ 
ພັນກັບແຜນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ລວມທັງແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ. ດັົ່ງນັື້ນ, ວຽກ
ງານປະຊາກອນແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂົງເຂດຕ້ອງໄດຄ້ ານຶງເຖິງໃນການວາງແຜນ. ຈາກ
ມຸມມອງໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງມັນເປັນການຍາກທີື່ນະໂຍບາຍປະຊາກອນແຫ່ງຊາດ  ຈະແກ້ໄຂບັນຫາປະຊາ 
ກອນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການສະເພາະ ຫ   ແຕ່ລະຂົງເຂດສະເພາະ ທີື່ເກີດຂຶື້ນຢ ູ່ກັບສະພາບຂອງການວາງແຜນ
ພັດທະນາ. ໃນບັນດາປະເທດກ າລັງພັດທະນາແຕ່ລະແຂວງ ຫ   ຂົງເຂດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເພາະສະນັື້ນ
ນະໂຍບາຍຕ້ອງມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດເຊັົ່ນດຽວກັນ, ດັົ່ງນັື້ນ ແຕ່ລະຂະແໜງການ
ຕ້ອງເລັົ່ງໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະທີື່ບ ໍ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ໃນລະດັບນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ. ຍ້ອນເຫດຜົນນີື້, ມັນ
ຈຶື່ງຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການເຊ ື່ອມຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງປະຊາກອນເຂົື້າໃນທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ 
ການຂອງແຂວງ ຫ   ທ້ອງຖິື່ນ. 

ຂັື້ນຕອນທ າອິດແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮວບຮວມຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນໃນແຜນ
ຂອງຂະແໜງການ, ແຜນຍ່ອຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ຍຸດທະສາດ. ຈະໄດ້ທົບທວນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 2016-2020 ເພ ື່ອປະເມີນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນ ແລະ ແນະນ າວິທີ
ການແກ້ໄຂ. ຂັື້ນຕອນທີສອງແມ່ນການຝຶກອົບຮົມເພີື່ມເຕີມກ່ຽວກັບການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນໃຫ້ແກ່ນັກ
ວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ. ໃນການຝຶກອົບຮົມນັື້ນຈະໄດ້ມີການກະກຽມ, ບົດແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ່ຽວກັບການເຊ ື່ອມ
ສານວຽກງານປະຊາກອນເຂົື້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ ທັງພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາລາວ. ບົດແນະນ າເຫ ົົ່ານີື້
ຈະຖ ກກະກຽມສະເພາະໃຫ້ນັກວາງແຜນຂັື້ນແຂວງ ແລະ ຂັື້ນເມ ອງ ລວມທັງແຜນຂອງຂະແໜງການ, ພິເສດ
ແມ່ນເລັົ່ງໃສ່ການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ການສ າຫ ວດຕ່າງໆ.  

 

ເປ ົ້າໝາຍ 8 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ຈ ານວນແຜນຂອງຂະແໜງການທີລວມເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານ
ປະຊາກອນເຂົື້າ 

0 (2018 5 (2030) 

ຈ ານວນບຸກຄະລາກອນທີື່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນ
ການເຊ ື່ອມການພັດທະນາດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ 

0 (2018) 100 (2030) 

ເຄ ື່ອງມ ໃນການເຊ ື່ອມສານ 0 (2018) 25 (2030) 

 

 ຈດຸປະສົງ 
2.8.1 ທົບທວນ ແລະ ປະເມນີການນ າໃຊ້ຂ  ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນໃນແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນພັດທະນາ

ແຫງ່ຊາດ.  
ການທົບທວນແຜນການແຫ່ງຊາດ, ແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ແຜນຂອງແຂວງທີື່ໄດ້ຄັດເລ ອກນັື້ນ 

ຕ້ອງໄດ້ດ າເນີນໂດຍມີທີື່ປຶກສາພາຍໃນ ຫ   ຕ່າງປະເທດ ຫ   ຄະນະທີມງານຂະໜາດນ້ອຍເຂົື້າຮ່ວມນ າ. ການທົບ
ທວນຈະເບິື່ງຕົວຢູ່າງຂອງແຜນການຕ່າງໆ ແລະ ເອົາຄ າເຫັນຈາກນັກວາງແຜນໃນແຕ່ລະຂັື້ນເພ ື່ອນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນ
ຂອງປະຊາກອນໃຫ້ມີຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດ.  
2.8.2 ສ້າງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກພ່ະນກັງານວາງແຜນ ໃນການນ າໃຊຂ້ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນເພ ື່ອການວາງແຜນ

ເຊິື່ງປະກອບມີການນ າໃຊ້ການຄາດຄະເນປະຊາກອນ. 

ບນັ
ລຄຸ
ວາ
ມສ

ະເໝ
ພີາບຍ

ງິ-ຊາຍ ໃນຂົງເຂດສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ

ແລ
ະ ກ

ານ
ເມອື

ງ ແລ
ະ ລບຶລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມຍ່ງິ
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ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັື້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ. ວິທີການຕົື້ນຕ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນ
ການສະໜັບສະໜ ນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ໃນການສ້າງກົດໝາຍຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ. ຈະເລັົ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ ື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງແຜນ
ດ າເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອການສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ຄວາມບ ໍ່ສະເໜີພາບເແມ່ນຍ້ອນແມ່ຍິງມີຄວາມຈ າກັດໃນຕ າແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ. ຈະຕ້ອງມີ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອເພີື່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຕ ໍ່າແໜ່ງນ າພາຄຸ້ມຄອງຢ ູ່ທຸກຂັື້ນ. ການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນທີື່ປອດໄພໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ປາສະຈາກການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດແມ່ນຈຸດປະສົງທີື່ສ າຄັນ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 9 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ (GII) 0.468 (2015) 0.350 (2030) 

ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) 0.924 (2015) 0.995 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

4% (2015) 2% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

6.4% (2014) 4% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ

1% (2014) 0.5% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ຫ   ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງ
ຊີວິດ 

9.7% (2014) 6% (2030) 

 ຈດຸປະສົງ 
2.9.1 ສ າເລດັຮ່າງກດົໝາຍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອະນມຸດັໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດ. 
 ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນຂະບວນການສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ການຮ່າງດ າລັດໃນການຈັດຕັື້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານວິຊາການເພ ື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພ ື້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄ ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງການເຜີຍແຜກ່ົດໝາຍສະບັບ
ນີື້ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການ. 
 

2.9.2 ຊຸກຍ ກ້ານຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ ລບຶ ລາ້ງ
ການໃຊ້ຄວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ ແລະ ຄວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ເດກັ (2014-2020) ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດ
ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ.  

 ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກະ 
ຕຸກຊຸກຍ ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ື້ນ. 
 

2.9.3 ອດັຕາສ່ວນແມຍ່ງິໃນຕ າແໜງ່ນ າພາ ແລະ ຕດັສິນບນັຫາໃນທຸກຂັື້ນເພີື່ມຂຶື້ນ. 

ຈະໄດ້ມີໂຄງການຝຶກແອບ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນບັນດາແຂວງ, ເມ ອງທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກ, ກະຊວງຫ ັກ  
ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ. ການສ້າງຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ ແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນ າມາ
ທົດລອງນ າໃຊ້ກັບຂັື້ນແຂວງ. ຫ ັກສ ດກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ ູ່ໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງໂອກາດການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ. 

 

2.8.3 ພະນກັງານມຄີວາມຕ ື່ນຕວົຫ າຍຂຶື້ນໃນການເອາົຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງເຂົື້າໃນການວາງແຜນ
ທຸກຮ ບແບບ.  
ໂດຍຜ່ານບົດສະຫ ຸບນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອ ື່ນໆ, ພະນັກງານພາກລັດ ເຊັົ່ນ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ຊາດ, ເຈົື້າແຂວງ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຈະໄດ້ມີຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສາຍສ າພັນລະຫວ່າງປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ. ໃນກິດຈະກ ານີື້ກ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຫ າຍຂຶື້ນ ໂດຍຜ່ານການສ້າງ ແລະ ແຈກຢາຍແຜ່ນພັບ ແລະ ສ ື່ຕ່າງໆ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9  ເປ ົ້າໝາຍ 9: ບນັລຄຸວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນຂງົເຂດສັງຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ ການເມ ອງ ແລະ 
ລບຶລາ້ງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ຕິດພັນກັບແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍມີຄວາມສ າຄັນພິເສດຕ ໍ່ກັບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສ າຄັນໃນ
ຂົງເຂດການຈະເລີນພັນ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງສ າຄັນຕ ໍ່ກັບເດັກ ແລະ ເບິື່ງແຍງຜ ້ອາຍຸສ ງ.
ໃນຂົງເຂດຂອງພົນລະເມ ອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງການດ ແລ
ສຸຂະພາບທົົ່ວໄປ. ການບັນລຸຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນເປ ົ້າໝາຍສ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະ

ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັື້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ. ວິທີການຕົື້ນຕ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນ
ການສະໜັບສະໜ ນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ໃນການສ້າງກົດໝາຍຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ. ຈະເລັົ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ ື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງແຜນ
ດ າເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອການສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ຄວາມບ ໍ່ສະເໜີພາບເແມ່ນຍ້ອນແມ່ຍິງມີຄວາມຈ າກັດໃນຕ າແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ. ຈະຕ້ອງມີ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອເພີື່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຕ ໍ່າແໜ່ງນ າພາຄຸ້ມຄອງຢ ູ່ທຸກຂັື້ນ. ການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນທີື່ປອດໄພໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ປາສະຈາກການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດແມ່ນຈຸດປະສົງທີື່ສ າຄັນ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 9 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ (GII) 0.468 (2015) 0.350 (2030) 

ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) 0.924 (2015) 0.995 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

4% (2015) 2% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

6.4% (2014) 4% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ

1% (2014) 0.5% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ຫ   ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງ
ຊີວິດ 

9.7% (2014) 6% (2030) 

 ຈດຸປະສົງ 
2.9.1 ສ າເລດັຮ່າງກດົໝາຍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອະນມຸດັໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດ. 
 ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນຂະບວນການສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດຖ້ ກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ການຮ່າງດ າລັດໃນການຈັດຕັື້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານວິຊາການເພ ື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພ ື້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄ ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງການເຜີຍແຜກ່ົດໝາຍສະບັບ
ນີື້ພາຍຫ ັງທີື່ໄດປ້ະກາດໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການ. 
 

2.9.2 ຊຸກຍ ກ້ານຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ ລບຶ ລາ້ງ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ເດກັ (2014-2020) ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດ
ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ.  

 ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກະ 
ຕຸກຊຸກຍ ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ື້ນ. 
 

2.9.3 ອດັຕາສ່ວນແມຍ່ງິໃນຕ າແໜງ່ນ າພາ ແລະ ຕດັສິນບນັຫາໃນທຸກຂັື້ນເພີື່ມຂຶື້ນ. 
 ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່ງນ າພາ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ, ບ ໍ່ວ່າຈະຢ ູ່ໃນຂັື້ນບ້ານ, ຂັື້ນ
ເມ ອງ, ຂັື້ນແຂວງ, ລັດຖະບານ (ກະຊວງ/ອົງການ) ລວມທັງໃນຂົງເຂດທຸລະກິດ. ການຝຶກອົບຮົມພາວະການ
ເປັນຜ ້ນ າ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ລວມທັງການຄົື້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກ າ ສະເພາະໃນວຽກດັົ່ງກ່າວຈະສົົ່ງເສີມໃຫ້
ແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດເຂົື້າເຖິງຕ າແໜ່ງການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ສົົ່ງເສີມຫ ັກການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍິງໃນຂະບວນການທາງດ້ານການເມ ອງ-ສັງຄົມ. 
 

2.9.4 ແມຍ່ງິ ແລະ ເດກັຍງິມສີະພາບແວດລອ້ມໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ປອດໄພປາດສະຈາກການ
ລວ່ງລະເມດີທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮນຸແຮງທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ.  

 ແມ່ຍິງມີສິດທີື່ຈະເຂົື້າຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ປາດສະຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ  ແຕ່ສິດທິນີື້ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກເຄົາລົບສະເໝີໄປ. ຈ າເປັນຕ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນ
ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ການສຶກສາ, ດັົ່ງນັື້ນຈະໄດ້ມີການສຶກສາສ າຫ ວດເພ ື່ອກ ານົດຂະໜາດຂອງບັນຫາ. ຈະໄດ້ສ້າງຂ ໍ້
ແນະນ າຂະບວນການທີື່ຖ ກຕ້ອງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີື້ ແລະ ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຄາະຮ້າຍ
ຮ ້ສິດທິຂອງເຂົາເຈົື້າ. 
 

2.9.5 ແມຍ່ງິດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ເປນັເຈົື້າຂອງທຸລະກດິຫ າຍຂຶື້ນ 
ໃນຂະນະທີື່ແມ່ຍິງປະສົບຜົນສ າເລັດຫ າຍໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແຕ່ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການເຮັດທຸລະ

ກິດມີຈ າກັດກວ່າຜ ້ຊາຍ. ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຫ າຍຂຶື້ນນັື້ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ພາກທ ີIII: ການບ ລຫິານຂອງສະຖາບນັໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະ  
              ເມີນຜົນ 

1. ຍດຸທະສາດການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແມ່ນການຮ່ວມມ ທີື່ຮຽກຮ້ອງ

ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັື້ນຂອງລັດຖະບານໃນທຸກໆຂັື້ນ ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, 
ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເອງ. ນອກຈາກກົນໄກການປະສານງານແລ້ວ, ຈະບ ໍ່ໄດ້
ສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນໃໝ່ຂຶື້ນອີກມາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍນີື້. ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ມີຢ ູ່ໃນປະຈຸບັນ
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ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັື້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ. ວິທີການຕົື້ນຕ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນ
ການສະໜັບສະໜ ນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ໃນການສ້າງກົດໝາຍຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ. ຈະເລັົ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ ື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງແຜນ
ດ າເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອການສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ຄວາມບ ໍ່ສະເໜີພາບເແມ່ນຍ້ອນແມ່ຍິງມີຄວາມຈ າກັດໃນຕ າແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ. ຈະຕ້ອງມີ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອເພີື່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຕ ໍ່າແໜ່ງນ າພາຄຸ້ມຄອງຢ ູ່ທຸກຂັື້ນ. ການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນທີື່ປອດໄພໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ປາສະຈາກການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດແມ່ນຈຸດປະສົງທີື່ສ າຄັນ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 9 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ (GII) 0.468 (2015) 0.350 (2030) 

ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) 0.924 (2015) 0.995 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

4% (2015) 2% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

6.4% (2014) 4% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ

1% (2014) 0.5% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ຫ   ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງ
ຊີວິດ 

9.7% (2014) 6% (2030) 

 ຈດຸປະສົງ 
2.9.1 ສ າເລດັຮາ່ງກດົໝາຍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອະນມັຸດໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດ. 
 ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນຂະບວນການສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ການຮ່າງດ າລັດໃນການຈັດຕັື້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານວິຊາການເພ ື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພ ື້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄ ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງການເຜີຍແຜກ່ົດໝາຍສະບັບ
ນີື້ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການ. 
 

2.9.2 ຊຸກຍ ກ້ານຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ ລບຶ ລາ້ງ
ການໃຊ້ຄວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ ແລະ ຄວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ເດກັ (2014-2020) ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດ
ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ.  

 ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກະ 
ຕຸກຊຸກຍ ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ື້ນ. 
 

2.9.3 ອດັຕາສ່ວນແມຍ່ງິໃນຕ າແໜງ່ນ າພາ ແລະ ຕດັສິນບນັຫາໃນທກຸຂັື້ນເພີື່ມຂຶື້ນ. 

ຈະໄດ້ມີໂຄງການຝຶກແອບ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນບັນດາແຂວງ, ເມ ອງທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກ, ກະຊວງຫ ັກ  
ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ. ການສ້າງຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ ແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນ າມາ
ທົດລອງນ າໃຊ້ກັບຂັື້ນແຂວງ. ຫ ັກສ ດກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ ູ່ໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງໂອກາດການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ. 

 

2.8.3 ພະນກັງານມຄີວາມຕ ື່ນຕວົຫ າຍຂຶື້ນໃນການເອາົຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງເຂົື້າໃນການວາງແຜນ
ທຸກຮ ບແບບ.  
ໂດຍຜ່ານບົດສະຫ ຸບນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອ ື່ນໆ, ພະນັກງານພາກລັດ ເຊັົ່ນ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ຊາດ, ເຈົື້າແຂວງ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຈະໄດ້ມີຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສາຍສ າພັນລະຫວ່າງປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ. ໃນກິດຈະກ ານີື້ກ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຫ າຍຂຶື້ນ ໂດຍຜ່ານການສ້າງ ແລະ ແຈກຢາຍແຜ່ນພັບ ແລະ ສ ື່ຕ່າງໆ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9  ເປ ົ້າໝາຍ 9: ບນັລຄຸວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນຂງົເຂດສັງຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ ການເມ ອງ ແລະ 
ລບຶລາ້ງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ຕິດພັນກັບແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍມີຄວາມສ າຄັນພິເສດຕ ໍ່ກັບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສ າຄັນໃນ
ຂົງເຂດການຈະເລີນພັນ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງສ າຄັນຕ ໍ່ກັບເດັກ ແລະ ເບິື່ງແຍງຜ ້ອາຍຸສ ງ.
ໃນຂົງເຂດຂອງພົນລະເມ ອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງການດ ແລ
ສຸຂະພາບທົົ່ວໄປ. ການບັນລຸຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນເປ ົ້າໝາຍສ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະ
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ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັື້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ. ວິທີການຕົື້ນຕ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນ
ການສະໜັບສະໜ ນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ໃນການສ້າງກົດໝາຍຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ. ຈະເລັົ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ ື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງແຜນ
ດ າເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອການສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ຄວາມບ ໍ່ສະເໜີພາບເແມ່ນຍ້ອນແມ່ຍິງມີຄວາມຈ າກັດໃນຕ າແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ. ຈະຕ້ອງມີ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອເພີື່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຕ ໍ່າແໜ່ງນ າພາຄຸ້ມຄອງຢ ູ່ທຸກຂັື້ນ. ການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນທີື່ປອດໄພໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ປາສະຈາກການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດແມ່ນຈຸດປະສົງທີື່ສ າຄັນ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 9 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ (GII) 0.468 (2015) 0.350 (2030) 

ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) 0.924 (2015) 0.995 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

4% (2015) 2% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

6.4% (2014) 4% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ

1% (2014) 0.5% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ຫ   ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງ
ຊີວິດ 

9.7% (2014) 6% (2030) 

 ຈດຸປະສົງ 
2.9.1 ສ າເລດັຮາ່ງກດົໝາຍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອະນມຸດັໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດ. 
 ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນຂະບວນການສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດຖ້ ກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ການຮ່າງດ າລັດໃນການຈັດຕັື້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານວິຊາການເພ ື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພ ື້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄ ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງການເຜີຍແຜກ່ົດໝາຍສະບັບ
ນີື້ພາຍຫ ັງທີື່ໄດປ້ະກາດໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການ. 
 

2.9.2 ຊຸກຍ ກ້ານຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ ລບຶ ລາ້ງ
ການໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍງິ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ເດກັ (2014-2020) ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດ
ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ.  

 ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກະ 
ຕຸກຊຸກຍ ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ື້ນ. 
 

2.9.3 ອດັຕາສ່ວນແມຍ່ງິໃນຕ າແໜງ່ນ າພາ ແລະ ຕດັສິນບນັຫາໃນທຸກຂັື້ນເພີື່ມຂຶື້ນ. 
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ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັື້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ. ວິທີການຕົື້ນຕ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນ
ການສະໜັບສະໜ ນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ໃນການສ້າງກົດໝາຍຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ. ຈະເລັົ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ ື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງແຜນ
ດ າເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອການສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ຄວາມບ ໍ່ສະເໜີພາບເແມ່ນຍ້ອນແມ່ຍິງມີຄວາມຈ າກັດໃນຕ າແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ. ຈະຕ້ອງມີ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອເພີື່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຕ ໍ່າແໜ່ງນ າພາຄຸ້ມຄອງຢ ູ່ທຸກຂັື້ນ. ການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນທີື່ປອດໄພໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ປາສະຈາກການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດແມ່ນຈຸດປະສົງທີື່ສ າຄັນ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 9 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ (GII) 0.468 (2015) 0.350 (2030) 

ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) 0.924 (2015) 0.995 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

4% (2015) 2% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

6.4% (2014) 4% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ

1% (2014) 0.5% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ຫ   ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງ
ຊີວິດ 

9.7% (2014) 6% (2030) 

 ຈດຸປະສົງ 
2.9.1 ສ າເລດັຮ່າງກດົໝາຍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອະນມຸດັໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດ. 
 ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນຂະບວນການສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ການຮ່າງດ າລັດໃນການຈັດຕັື້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານວິຊາການເພ ື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພ ື້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄ ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງການເຜີຍແຜກ່ົດໝາຍສະບັບ
ນີື້ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການ. 
 

2.9.2 ຊຸກຍ ກ້ານຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ ລບຶ ລາ້ງ
ການໃຊ້ຄວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ ແລະ ຄວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ເດກັ (2014-2020) ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດ
ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ.  

 ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກະ 
ຕຸກຊຸກຍ ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ື້ນ. 
 

2.9.3 ອດັຕາສ່ວນແມຍ່ງິໃນຕ າແໜງ່ນ າພາ ແລະ ຕດັສິນບນັຫາໃນທຸກຂັື້ນເພີື່ມຂຶື້ນ. 

ຈະໄດ້ມີໂຄງການຝຶກແອບ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນບັນດາແຂວງ, ເມ ອງທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກ, ກະຊວງຫ ັກ  
ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ. ການສ້າງຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ ແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນ າມາ
ທົດລອງນ າໃຊ້ກັບຂັື້ນແຂວງ. ຫ ັກສ ດກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ ູ່ໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງໂອກາດການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ. 

 

2.8.3 ພະນກັງານມຄີວາມຕ ື່ນຕວົຫ າຍຂຶື້ນໃນການເອາົຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງເຂົື້າໃນການວາງແຜນ
ທຸກຮ ບແບບ.  
ໂດຍຜ່ານບົດສະຫ ຸບນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອ ື່ນໆ, ພະນັກງານພາກລັດ ເຊັົ່ນ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ຊາດ, ເຈົື້າແຂວງ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຈະໄດ້ມີຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສາຍສ າພັນລະຫວ່າງປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ. ໃນກິດຈະກ ານີື້ກ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຫ າຍຂຶື້ນ ໂດຍຜ່ານການສ້າງ ແລະ ແຈກຢາຍແຜ່ນພັບ ແລະ ສ ື່ຕ່າງໆ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9  ເປ ົ້າໝາຍ 9: ບນັລຄຸວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນຂງົເຂດສັງຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ ການເມ ອງ ແລະ 
ລບຶລາ້ງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ຕິດພັນກັບແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍມີຄວາມສ າຄັນພິເສດຕ ໍ່ກັບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສ າຄັນໃນ
ຂົງເຂດການຈະເລີນພັນ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງສ າຄັນຕ ໍ່ກັບເດັກ ແລະ ເບິື່ງແຍງຜ ້ອາຍຸສ ງ.
ໃນຂົງເຂດຂອງພົນລະເມ ອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງການດ ແລ
ສຸຂະພາບທົົ່ວໄປ. ການບັນລຸຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນເປ ົ້າໝາຍສ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະ

ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັື້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ. ວິທີການຕົື້ນຕ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນ
ການສະໜັບສະໜ ນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ໃນການສ້າງກົດໝາຍຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ. ຈະເລັົ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ ື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງແຜນ
ດ າເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອການສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ຄວາມບ ໍ່ສະເໜີພາບເແມ່ນຍ້ອນແມ່ຍິງມີຄວາມຈ າກັດໃນຕ າແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ. ຈະຕ້ອງມີ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອເພີື່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຕ ໍ່າແໜ່ງນ າພາຄຸ້ມຄອງຢ ູ່ທຸກຂັື້ນ. ການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນທີື່ປອດໄພໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ປາສະຈາກການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດແມ່ນຈຸດປະສົງທີື່ສ າຄັນ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 9 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ (GII) 0.468 (2015) 0.350 (2030) 

ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) 0.924 (2015) 0.995 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

4% (2015) 2% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

6.4% (2014) 4% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ

1% (2014) 0.5% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ຫ   ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງ
ຊີວິດ 

9.7% (2014) 6% (2030) 

 ຈດຸປະສົງ 
2.9.1 ສ າເລດັຮ່າງກດົໝາຍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອະນມຸດັໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດ. 
 ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນຂະບວນການສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດຖ້ ກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ການຮ່າງດ າລັດໃນການຈັດຕັື້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານວິຊາການເພ ື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພ ື້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄ ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງການເຜີຍແຜກ່ົດໝາຍສະບັບ
ນີື້ພາຍຫ ັງທີື່ໄດປ້ະກາດໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການ. 
 

2.9.2 ຊຸກຍ ກ້ານຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ ລບຶ ລາ້ງ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ເດກັ (2014-2020) ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດ
ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ.  

 ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກະ 
ຕຸກຊຸກຍ ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ື້ນ. 
 

2.9.3 ອດັຕາສ່ວນແມຍ່ງິໃນຕ າແໜງ່ນ າພາ ແລະ ຕດັສິນບນັຫາໃນທຸກຂັື້ນເພີື່ມຂຶື້ນ. 
 ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່ງນ າພາ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ, ບ ໍ່ວ່າຈະຢ ູ່ໃນຂັື້ນບ້ານ, ຂັື້ນ
ເມ ອງ, ຂັື້ນແຂວງ, ລັດຖະບານ (ກະຊວງ/ອົງການ) ລວມທັງໃນຂົງເຂດທຸລະກິດ. ການຝຶກອົບຮົມພາວະການ
ເປັນຜ ້ນ າ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ລວມທັງການຄົື້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກ າ ສະເພາະໃນວຽກດັົ່ງກ່າວຈະສົົ່ງເສີມໃຫ້
ແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດເຂົື້າເຖິງຕ າແໜ່ງການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ສົົ່ງເສີມຫ ັກການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍິງໃນຂະບວນການທາງດ້ານການເມ ອງ-ສັງຄົມ. 
 

2.9.4 ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິມສີະພາບແວດລອ້ມໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ປອດໄພປາດສະຈາກການ
ລວ່ງລະເມດີທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮນຸແຮງທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ.  

 ແມ່ຍິງມີສິດທີື່ຈະເຂົື້າຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ປາດສະຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ  ແຕ່ສິດທິນີື້ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກເຄົາລົບສະເໝີໄປ. ຈ າເປັນຕ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນ
ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ການສຶກສາ, ດັົ່ງນັື້ນຈະໄດ້ມີການສຶກສາສ າຫ ວດເພ ື່ອກ ານົດຂະໜາດຂອງບັນຫາ. ຈະໄດ້ສ້າງຂ ໍ້
ແນະນ າຂະບວນການທີື່ຖ ກຕ້ອງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີື້ ແລະ ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຄາະຮ້າຍ
ຮ ້ສິດທິຂອງເຂົາເຈົື້າ. 
 

2.9.5 ແມ່ຍງິດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ເປນັເຈົື້າຂອງທຸລະກດິຫ າຍຂຶື້ນ 
ໃນຂະນະທີື່ແມ່ຍິງປະສົບຜົນສ າເລັດຫ າຍໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແຕ່ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການເຮັດທຸລະ

ກິດມີຈ າກັດກວ່າຜ ້ຊາຍ. ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຫ າຍຂຶື້ນນັື້ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ພາກທ ີIII: ການບ ລຫິານຂອງສະຖາບນັໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະ  
              ເມີນຜົນ 

1. ຍດຸທະສາດການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແມ່ນການຮ່ວມມ ທີື່ຮຽກຮ້ອງ

ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັື້ນຂອງລັດຖະບານໃນທຸກໆຂັື້ນ ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, 
ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເອງ. ນອກຈາກກົນໄກການປະສານງານແລ້ວ, ຈະບ ໍ່ໄດ້
ສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນໃໝ່ຂຶື້ນອີກມາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍນີື້. ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ມີຢ ູ່ໃນປະຈຸບັນ
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ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັື້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ. ວິທີການຕົື້ນຕ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນ
ການສະໜັບສະໜ ນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ໃນການສ້າງກົດໝາຍຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ. ຈະເລັົ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ ື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງແຜນ
ດ າເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອການສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ຄວາມບ ໍ່ສະເໜີພາບເແມ່ນຍ້ອນແມ່ຍິງມີຄວາມຈ າກັດໃນຕ າແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ. ຈະຕ້ອງມີ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອເພີື່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຕ ໍ່າແໜ່ງນ າພາຄຸ້ມຄອງຢ ູ່ທຸກຂັື້ນ. ການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນທີື່ປອດໄພໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ປາສະຈາກການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດແມ່ນຈຸດປະສົງທີື່ສ າຄັນ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 9 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ (GII) 0.468 (2015) 0.350 (2030) 

ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) 0.924 (2015) 0.995 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

4% (2015) 2% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

6.4% (2014) 4% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ

1% (2014) 0.5% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ຫ   ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງ
ຊີວິດ 

9.7% (2014) 6% (2030) 

 ຈດຸປະສົງ 
2.9.1 ສ າເລດັຮ່າງກດົໝາຍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອະນມຸດັໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດ. 
 ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນຂະບວນການສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດຖ້ ກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ການຮ່າງດ າລັດໃນການຈັດຕັື້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານວິຊາການເພ ື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພ ື້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄ ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງການເຜີຍແຜກ່ົດໝາຍສະບັບ
ນີື້ພາຍຫ ັງທີື່ໄດປ້ະກາດໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການ. 
 

2.9.2 ຊຸກຍ ກ້ານຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ ລບຶ ລາ້ງ
ການໃຊ້ຄວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ ແລະ ຄວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ເດກັ (2014-2020) ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດ
ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ.  

 ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກະ 
ຕຸກຊຸກຍ ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ື້ນ. 
 

2.9.3 ອດັຕາສ່ວນແມຍ່ງິໃນຕ າແໜງ່ນ າພາ ແລະ ຕດັສິນບນັຫາໃນທຸກຂັື້ນເພີື່ມຂຶື້ນ. 

ຈະໄດ້ມີໂຄງການຝຶກແອບ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນບັນດາແຂວງ, ເມ ອງທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກ, ກະຊວງຫ ັກ  
ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ. ການສ້າງຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ ແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນ າມາ
ທົດລອງນ າໃຊ້ກັບຂັື້ນແຂວງ. ຫ ັກສ ດກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ ູ່ໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງໂອກາດການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ. 

 

2.8.3 ພະນກັງານມຄີວາມຕ ື່ນຕວົຫ າຍຂຶື້ນໃນການເອາົຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງເຂົື້າໃນການວາງແຜນ
ທຸກຮ ບແບບ.  
ໂດຍຜ່ານບົດສະຫ ຸບນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອ ື່ນໆ, ພະນັກງານພາກລັດ ເຊັົ່ນ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ຊາດ, ເຈົື້າແຂວງ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຈະໄດ້ມີຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສາຍສ າພັນລະຫວ່າງປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ. ໃນກິດຈະກ ານີື້ກ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຫ າຍຂຶື້ນ ໂດຍຜ່ານການສ້າງ ແລະ ແຈກຢາຍແຜ່ນພັບ ແລະ ສ ື່ຕ່າງໆ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9  ເປ ົ້າໝາຍ 9: ບນັລຄຸວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນຂງົເຂດສັງຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ ການເມ ອງ ແລະ 
ລບຶລາ້ງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ຕິດພັນກັບແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍມີຄວາມສ າຄັນພິເສດຕ ໍ່ກັບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສ າຄັນໃນ
ຂົງເຂດການຈະເລີນພັນ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງສ າຄັນຕ ໍ່ກັບເດັກ ແລະ ເບິື່ງແຍງຜ ້ອາຍຸສ ງ.
ໃນຂົງເຂດຂອງພົນລະເມ ອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງການດ ແລ
ສຸຂະພາບທົົ່ວໄປ. ການບັນລຸຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນເປ ົ້າໝາຍສ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະ

ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັື້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ. ວິທີການຕົື້ນຕ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນ
ການສະໜັບສະໜ ນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ໃນການສ້າງກົດໝາຍຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ. ຈະເລັົ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ ື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງແຜນ
ດ າເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອການສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ຄວາມບ ໍ່ສະເໜີພາບເແມ່ນຍ້ອນແມ່ຍິງມີຄວາມຈ າກັດໃນຕ າແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ. ຈະຕ້ອງມີ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອເພີື່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຕ ໍ່າແໜ່ງນ າພາຄຸ້ມຄອງຢ ູ່ທຸກຂັື້ນ. ການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນທີື່ປອດໄພໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ປາສະຈາກການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດແມ່ນຈຸດປະສົງທີື່ສ າຄັນ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 9 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ (GII) 0.468 (2015) 0.350 (2030) 

ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) 0.924 (2015) 0.995 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

4% (2015) 2% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

6.4% (2014) 4% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ

1% (2014) 0.5% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ຫ   ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງ
ຊີວິດ 

9.7% (2014) 6% (2030) 

 ຈດຸປະສົງ 
2.9.1 ສ າເລດັຮ່າງກດົໝາຍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອະນມຸດັໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດ. 
 ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນຂະບວນການສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ການຮ່າງດ າລັດໃນການຈັດຕັື້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານວິຊາການເພ ື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພ ື້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄ ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງການເຜີຍແຜກ່ົດໝາຍສະບັບ
ນີື້ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການ. 
 

2.9.2 ຊຸກຍ ກ້ານຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ ລບຶ ລາ້ງ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ເດກັ (2014-2020) ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດ
ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ.  

 ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກະ 
ຕຸກຊຸກຍ ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ື້ນ. 
 

2.9.3 ອດັຕາສ່ວນແມຍ່ງິໃນຕ າແໜງ່ນ າພາ ແລະ ຕດັສິນບນັຫາໃນທຸກຂັື້ນເພີື່ມຂຶື້ນ. 
 ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່ງນ າພາ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ, ບ ໍ່ວ່າຈະຢ ູ່ໃນຂັື້ນບ້ານ, ຂັື້ນ
ເມ ອງ, ຂັື້ນແຂວງ, ລັດຖະບານ (ກະຊວງ/ອົງການ) ລວມທັງໃນຂົງເຂດທຸລະກິດ. ການຝຶກອົບຮົມພາວະການ
ເປັນຜ ້ນ າ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ລວມທັງການຄົື້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກ າ ສະເພາະໃນວຽກດັົ່ງກ່າວຈະສົົ່ງເສີມໃຫ້
ແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດເຂົື້າເຖິງຕ າແໜ່ງການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ສົົ່ງເສີມຫ ັກການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍິງໃນຂະບວນການທາງດ້ານການເມ ອງ-ສັງຄົມ. 
 

2.9.4 ແມຍ່ງິ ແລະ ເດກັຍງິມສີະພາບແວດລອ້ມໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ປອດໄພປາດສະຈາກການ
ລວ່ງລະເມດີທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ.  

 ແມ່ຍິງມີສິດທີື່ຈະເຂົື້າຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ປາດສະຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ  ແຕ່ສິດທິນີື້ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກເຄົາລົບສະເໝີໄປ. ຈ າເປັນຕ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນ
ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ການສຶກສາ, ດັົ່ງນັື້ນຈະໄດ້ມີການສຶກສາສ າຫ ວດເພ ື່ອກ ານົດຂະໜາດຂອງບັນຫາ. ຈະໄດ້ສ້າງຂ ໍ້
ແນະນ າຂະບວນການທີື່ຖ ກຕ້ອງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີື້ ແລະ ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຄາະຮ້າຍ
ຮ ້ສິດທິຂອງເຂົາເຈົື້າ. 
 

2.9.5 ແມຍ່ງິດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ເປນັເຈົື້າຂອງທຸລະກດິຫ າຍຂຶື້ນ 
ໃນຂະນະທີື່ແມ່ຍິງປະສົບຜົນສ າເລັດຫ າຍໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແຕ່ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການເຮັດທຸລະ

ກິດມີຈ າກັດກວ່າຜ ້ຊາຍ. ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຫ າຍຂຶື້ນນັື້ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ພາກທ ີIII: ການບ ລຫິານຂອງສະຖາບນັໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະ  
              ເມນີຜົນ 

1. ຍດຸທະສາດການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແມ່ນການຮ່ວມມ ທີື່ຮຽກຮ້ອງ

ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັື້ນຂອງລັດຖະບານໃນທຸກໆຂັື້ນ ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, 
ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເອງ. ນອກຈາກກົນໄກການປະສານງານແລ້ວ, ຈະບ ໍ່ໄດ້
ສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນໃໝ່ຂຶື້ນອີກມາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍນີື້. ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ມີຢ ູ່ໃນປະຈຸບັນ
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ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັື້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ. ວິທີການຕົື້ນຕ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນ
ການສະໜັບສະໜ ນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ໃນການສ້າງກົດໝາຍຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ. ຈະເລັົ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ ື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງແຜນ
ດ າເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອການສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ຄວາມບ ໍ່ສະເໜີພາບເແມ່ນຍ້ອນແມ່ຍິງມີຄວາມຈ າກັດໃນຕ າແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ. ຈະຕ້ອງມີ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອເພີື່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຕ ໍ່າແໜ່ງນ າພາຄຸ້ມຄອງຢ ູ່ທຸກຂັື້ນ. ການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນທີື່ປອດໄພໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ປາສະຈາກການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດແມ່ນຈຸດປະສົງທີື່ສ າຄັນ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 9 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ (GII) 0.468 (2015) 0.350 (2030) 

ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) 0.924 (2015) 0.995 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

4% (2015) 2% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

6.4% (2014) 4% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ

1% (2014) 0.5% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ຫ   ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງ
ຊີວິດ 

9.7% (2014) 6% (2030) 

 ຈດຸປະສົງ 
2.9.1 ສ າເລດັຮາ່ງກດົໝາຍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອະນມຸດັໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດ. 
 ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນຂະບວນການສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດຖ້ ກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ການຮ່າງດ າລັດໃນການຈັດຕັື້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານວິຊາການເພ ື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພ ື້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄ ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງການເຜີຍແຜກ່ົດໝາຍສະບັບ
ນີື້ພາຍຫ ັງທີື່ໄດປ້ະກາດໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການ. 
 

2.9.2 ຊຸກຍ ກ້ານຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ ລບຶ ລາ້ງ
ການໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ ແລະ ຄວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ເດກັ (2014-2020) ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດ
ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ.  

 ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກະ 
ຕຸກຊຸກຍ ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ື້ນ. 
 

2.9.3 ອດັຕາສ່ວນແມ່ຍງິໃນຕ າແໜງ່ນ າພາ ແລະ ຕດັສິນບນັຫາໃນທຸກຂັື້ນເພີື່ມຂຶື້ນ. 

ຈະໄດ້ມີໂຄງການຝຶກແອບ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນບັນດາແຂວງ, ເມ ອງທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກ, ກະຊວງຫ ັກ  
ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ. ການສ້າງຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ ແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນ າມາ
ທົດລອງນ າໃຊ້ກັບຂັື້ນແຂວງ. ຫ ັກສ ດກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ ູ່ໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງໂອກາດການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ. 

 

2.8.3 ພະນກັງານມີຄວາມຕ ື່ນຕວົຫ າຍຂຶື້ນໃນການເອາົຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງເຂົື້າໃນການວາງແຜນ
ທຸກຮ ບແບບ.  
ໂດຍຜ່ານບົດສະຫ ຸບນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອ ື່ນໆ, ພະນັກງານພາກລັດ ເຊັົ່ນ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ຊາດ, ເຈົື້າແຂວງ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຈະໄດ້ມີຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສາຍສ າພັນລະຫວ່າງປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ. ໃນກິດຈະກ ານີື້ກ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຫ າຍຂຶື້ນ ໂດຍຜ່ານການສ້າງ ແລະ ແຈກຢາຍແຜ່ນພັບ ແລະ ສ ື່ຕ່າງໆ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9  ເປ ົ້າໝາຍ 9: ບນັລຄຸວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນຂງົເຂດສັງຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ ການເມ ອງ ແລະ 
ລບຶລາ້ງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍງິ 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ຕິດພັນກັບແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍມີຄວາມສ າຄັນພິເສດຕ ໍ່ກັບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສ າຄັນໃນ
ຂົງເຂດການຈະເລີນພັນ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງສ າຄັນຕ ໍ່ກັບເດັກ ແລະ ເບິື່ງແຍງຜ ້ອາຍຸສ ງ.
ໃນຂົງເຂດຂອງພົນລະເມ ອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງການດ ແລ
ສຸຂະພາບທົົ່ວໄປ. ການບັນລຸຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນເປ ົ້າໝາຍສ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະ
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ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັື້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ. ວິທີການຕົື້ນຕ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນ
ການສະໜັບສະໜ ນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ໃນການສ້າງກົດໝາຍຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ. ຈະເລັົ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ ື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງແຜນ
ດ າເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອການສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ຄວາມບ ໍ່ສະເໜີພາບເແມ່ນຍ້ອນແມ່ຍິງມີຄວາມຈ າກັດໃນຕ າແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ. ຈະຕ້ອງມີ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອເພີື່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຕ ໍ່າແໜ່ງນ າພາຄຸ້ມຄອງຢ ູ່ທຸກຂັື້ນ. ການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນທີື່ປອດໄພໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ປາສະຈາກການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດແມ່ນຈຸດປະສົງທີື່ສ າຄັນ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 9 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ (GII) 0.468 (2015) 0.350 (2030) 

ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) 0.924 (2015) 0.995 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

4% (2015) 2% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

6.4% (2014) 4% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ

1% (2014) 0.5% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ຫ   ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງ
ຊີວິດ 

9.7% (2014) 6% (2030) 

 ຈດຸປະສົງ 
2.9.1 ສ າເລດັຮາ່ງກດົໝາຍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອະນມຸດັໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດ. 
 ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນຂະບວນການສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ການຮ່າງດ າລັດໃນການຈັດຕັື້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານວິຊາການເພ ື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພ ື້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄ ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງການເຜີຍແຜກ່ົດໝາຍສະບັບ
ນີື້ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການ. 
 

2.9.2 ຊຸກຍ ກ້ານຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ ລບຶ ລາ້ງ
ການໃຊຄ້ວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍງິ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ເດກັ (2014-2020) ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດ
ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ.  

 ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກະ 
ຕຸກຊຸກຍ ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ື້ນ. 
 

2.9.3 ອດັຕາສ່ວນແມຍ່ງິໃນຕ າແໜງ່ນ າພາ ແລະ ຕດັສິນບນັຫາໃນທຸກຂັື້ນເພີື່ມຂຶື້ນ. 
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ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັື້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ. ວິທີການຕົື້ນຕ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນ
ການສະໜັບສະໜ ນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ໃນການສ້າງກົດໝາຍຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ. ຈະເລັົ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ ື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງແຜນ
ດ າເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອການສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ຄວາມບ ໍ່ສະເໜີພາບເແມ່ນຍ້ອນແມ່ຍິງມີຄວາມຈ າກັດໃນຕ າແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ. ຈະຕ້ອງມີ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອເພີື່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຕ ໍ່າແໜ່ງນ າພາຄຸ້ມຄອງຢ ູ່ທຸກຂັື້ນ. ການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນທີື່ປອດໄພໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ປາສະຈາກການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດແມ່ນຈຸດປະສົງທີື່ສ າຄັນ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 9 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ (GII) 0.468 (2015) 0.350 (2030) 

ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) 0.924 (2015) 0.995 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

4% (2015) 2% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

6.4% (2014) 4% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ

1% (2014) 0.5% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ຫ   ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງ
ຊີວິດ 

9.7% (2014) 6% (2030) 

 ຈດຸປະສົງ 
2.9.1 ສ າເລດັຮ່າງກດົໝາຍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອະນມຸດັໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດ. 
 ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນຂະບວນການສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດຖ້ ກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ການຮ່າງດ າລັດໃນການຈັດຕັື້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານວິຊາການເພ ື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພ ື້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄ ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງການເຜີຍແຜກ່ົດໝາຍສະບັບ
ນີື້ພາຍຫ ັງທີື່ໄດປ້ະກາດໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການ. 
 

2.9.2 ຊຸກຍ ກ້ານຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ ລບຶ ລາ້ງ
ການໃຊ້ຄວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ ແລະ ຄວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ເດກັ (2014-2020) ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດ
ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ.  

 ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກະ 
ຕຸກຊຸກຍ ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ື້ນ. 
 

2.9.3 ອດັຕາສ່ວນແມຍ່ງິໃນຕ າແໜງ່ນ າພາ ແລະ ຕດັສິນບນັຫາໃນທຸກຂັື້ນເພີື່ມຂຶື້ນ. 

ຈະໄດ້ມີໂຄງການຝຶກແອບ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນບັນດາແຂວງ, ເມ ອງທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກ, ກະຊວງຫ ັກ  
ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ. ການສ້າງຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ/ຫ  ຄ ່ມ ກ ແມ່ນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ນ າມາ
ທົດລອງນ າໃຊ້ກັບຂັື້ນແຂວງ. ຫ ັກສ ດກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຈະໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ ູ່ໃນ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສ້າງໂອກາດການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ. 

 

2.8.3 ພະນກັງານມຄີວາມຕ ື່ນຕວົຫ າຍຂຶື້ນໃນການເອາົຂ ໍ້ມ ນດາ້ນປະຊາກອນທີື່ກຽ່ວຂອ້ງເຂົື້າໃນການວາງແຜນ
ທຸກຮ ບແບບ.  
ໂດຍຜ່ານບົດສະຫ ຸບນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອ ື່ນໆ, ພະນັກງານພາກລັດ ເຊັົ່ນ: ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງ

ຊາດ, ເຈົື້າແຂວງ ແລະ ບັນດາລັດຖະມົນຕີຈະໄດ້ມີຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສາຍສ າພັນລະຫວ່າງປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາ. ໃນກິດຈະກ ານີື້ກ ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຫ າຍຂຶື້ນ ໂດຍຜ່ານການສ້າງ ແລະ ແຈກຢາຍແຜ່ນພັບ ແລະ ສ ື່ຕ່າງໆ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.9  ເປ ົ້າໝາຍ 9: ບນັລຄຸວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ໃນຂງົເຂດສັງຄມົ, ເສດຖະກດິ ແລະ ການເມ ອງ ແລະ 
ລບຶລາ້ງຄວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ 

ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນບັນຫາລວມທີື່ຕິດພັນກັບແຜນ ແລະ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ. ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່
ຕາມ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍມີຄວາມສ າຄັນພິເສດຕ ໍ່ກັບຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງພົນລະເມ ອງ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສ າຄັນໃນ
ຂົງເຂດການຈະເລີນພັນ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງສ າຄັນຕ ໍ່ກັບເດັກ ແລະ ເບິື່ງແຍງຜ ້ອາຍຸສ ງ.
ໃນຂົງເຂດຂອງພົນລະເມ ອງ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານ, ການສຶກສາ ແລະ ການສະໜອງການດ ແລ
ສຸຂະພາບທົົ່ວໄປ. ການບັນລຸຄວາມສະເໜີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນເປ ົ້າໝາຍສ າຄັນຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະ

ຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັື້ງ
ມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ. ວິທີການຕົື້ນຕ ໃນການແກ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍແມ່ນ
ການສະໜັບສະໜ ນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 
ແມ່-ເດັກ ໃນການສ້າງກົດໝາຍຄວາມສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ. ຈະເລັົ່ງໃສ່ການປັບປຸງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ື່ອຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ, ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ ື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ ລວມທັງແຜນ
ດ າເນີນງານດັົ່ງກ່າວ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອການສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ. ຄວາມບ ໍ່ສະເໜີພາບເແມ່ນຍ້ອນແມ່ຍິງມີຄວາມຈ າກັດໃນຕ າແໜ່ງຕັດສິນບັນຫາ. ຈະຕ້ອງມີ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອເພີື່ມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຕ ໍ່າແໜ່ງນ າພາຄຸ້ມຄອງຢ ູ່ທຸກຂັື້ນ. ການສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ອມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນທີື່ປອດໄພໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ປາສະຈາກການລ່ວງ
ລະເມີດທາງເພດແມ່ນຈຸດປະສົງທີື່ສ າຄັນ. 

 

ເປ ົ້າໝາຍ 9 ຕວົຊີື້ວດັ, ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝາຍ

ຕົວຊີື້ວັດ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ /ປີ ຄາດໝາຍ/ປີ
ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເຫມີພາບຍິງ-ຊາຍ (GII) 0.468 (2015) 0.350 (2030) 

ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) 0.924 (2015) 0.995 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

4% (2015) 2% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 

6.4% (2014) 4% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ

1% (2014) 0.5% (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ຫ   ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງ
ຊີວິດ 

9.7% (2014) 6% (2030) 

 ຈດຸປະສົງ 
2.9.1 ສ າເລດັຮ່າງກດົໝາຍຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ອະນມຸດັໂດຍສະພາແຫງ່ຊາດ. 
 ສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຕ່າງໆໃນຂະບວນການສ້າງກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ 
ເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຖ ກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2019 ແລະ ການຮ່າງດ າລັດໃນການຈັດຕັື້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວ  ດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານວິຊາການເພ ື່ອທົບທວນກົດໝາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ
ບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພ ື້ນ, ຈັດກອງປະຊຸມກັບຄ ່ຮ່ວມງານ ລວມທັງການເຜີຍແຜກ່ົດໝາຍສະບັບ
ນີື້ພາຍຫ ັງທີື່ໄດ້ປະກາດໃຊ້ຢູ່າງເປັນທາງການ. 
 

2.9.2 ຊຸກຍ ກ້ານຈດັຕັື້ງປະຕບິດັແຜນປະຕບິດັແຜນດ າເນນີງານແຫງ່ຊາດກຽ່ວກບັການປ້ອງກນັ ແລະ ລບຶ ລາ້ງ
ການໃຊ້ຄວາມຮນຸແຮງຕ ໍ່ແມຍ່ງິ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ເດກັ (2014-2020) ແລະ ແຜນຍດຸທະສາດ
ຄວາມສະເໝພີາບຍງິ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ.  

 ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການປັບປຸງ ແລະ ກະ 
ຕຸກຊຸກຍ ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ື້ນ. 
 

2.9.3 ອດັຕາສ່ວນແມຍ່ງິໃນຕ າແໜງ່ນ າພາ ແລະ ຕດັສິນບນັຫາໃນທກຸຂັື້ນເພີື່ມຂຶື້ນ. 
 ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່ງນ າພາ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ, ບ ໍ່ວ່າຈະຢ ູ່ໃນຂັື້ນບ້ານ, ຂັື້ນ
ເມ ອງ, ຂັື້ນແຂວງ, ລັດຖະບານ (ກະຊວງ/ອົງການ) ລວມທັງໃນຂົງເຂດທຸລະກິດ. ການຝຶກອົບຮົມພາວະການ
ເປັນຜ ້ນ າ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ລວມທັງການຄົື້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກ າ ສະເພາະໃນວຽກດັົ່ງກ່າວຈະສົົ່ງເສີມໃຫ້
ແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດເຂົື້າເຖິງຕ າແໜ່ງການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ສົົ່ງເສີມຫ ັກການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍິງໃນຂະບວນການທາງດ້ານການເມ ອງ-ສັງຄົມ. 
 

2.9.4 ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິມສີະພາບແວດລອ້ມໃນການເຮດັວຽກ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ປອດໄພປາດສະຈາກການ
ລວ່ງລະເມດີທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮນຸແຮງທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ.  

 ແມ່ຍິງມີສິດທີື່ຈະເຂົື້າຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ປາດສະຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ  ແຕ່ສິດທິນີື້ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກເຄົາລົບສະເໝີໄປ. ຈ າເປັນຕ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນ
ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ການສຶກສາ, ດັົ່ງນັື້ນຈະໄດ້ມີການສຶກສາສ າຫ ວດເພ ື່ອກ ານົດຂະໜາດຂອງບັນຫາ. ຈະໄດ້ສ້າງຂ ໍ້
ແນະນ າຂະບວນການທີື່ຖ ກຕ້ອງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີື້ ແລະ ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຄາະຮ້າຍ
ຮ ້ສິດທິຂອງເຂົາເຈົື້າ. 
 

2.9.5 ແມ່ຍງິດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ເປນັເຈົື້າຂອງທຸລະກດິຫ າຍຂຶື້ນ 
ໃນຂະນະທີື່ແມ່ຍິງປະສົບຜົນສ າເລັດຫ າຍໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແຕ່ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການເຮັດທຸລະ

ກິດມີຈ າກັດກວ່າຜ ້ຊາຍ. ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຫ າຍຂຶື້ນນັື້ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ພາກທ ີIII: ການບ ລິຫານຂອງສະຖາບນັໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະ  
              ເມນີຜົນ 

1. ຍດຸທະສາດການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແມ່ນການຮ່ວມມ ທີື່ຮຽກຮ້ອງ

ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັື້ນຂອງລັດຖະບານໃນທຸກໆຂັື້ນ ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, 
ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເອງ. ນອກຈາກກົນໄກການປະສານງານແລ້ວ, ຈະບ ໍ່ໄດ້
ສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນໃໝ່ຂຶື້ນອີກມາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍນີື້. ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ມີຢ ູ່ໃນປະຈຸບັນ
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ຈະເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາກິດຈະກ າທີື່ເຂົາເຈົື້າຖ ກມອບໝາຍໃຫ້ຢ ູ່ໃນຕາຕະລາງຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ (ເບິື່ງລຸ່ມນີື້). ຄວາມຮັບຜິດຊອບທົົ່ວໄປຂອງແຕ່ລະຂັື້ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດຖະບານມີດັົ່ງນີື້: 
1.1 ກມົແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງນະໂຍບາຍ, ລວມເປັນກອງເລຂາໃຫ້ກັບ
ທັງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ກົມແຜນການຈະຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການປະສານ
ງານນະໂຍບາຍປະຈ າປີ ແລະ ຈະຮວບຮວມສະຫ ຸບບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ. 
1.2 ສ ນສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 
      ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວ
ຂ້ອງເພ ື່ອສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກກ່ານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາ
ກອນ. 
1.3 ບນັດາກະຊວງ, ລວມທັງສ ນກາງສະຫະພັນແມຍ່ງິລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫງ່ຊາດເພ ື່ອຄວາມກາ້ວໜາ້

ຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ແມ-່ເດກັ ແລະ ສ ນກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາຊົນປະຕວິດັລາວ 
ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕົື້ນຕ  ແລະ ມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນການດ າເນີນກິດຈະ

ກ າ ແລະ ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນແຜນວຽກຕາມຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ແຕ່ລະກະຊວງຫ  ອົງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຈະມີຕາງໜ້າຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ແລະ ຈະລາຍງານການຕ ໍ່ຄະນະກ າ
ມະການໃນກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາປະຈ າປີກ່ຽວກັບກິດຈະກ າທີື່ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນປີທີື່ຜ່ານມາ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດບ ໍ່ແມ່ນກະຊວງແຕ່ກ ແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງມີຕົວແທນຢ ູ່ໃນ
ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ. 

ບັນດາກະຊວງທີື່ບ ໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕ ໍ່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າໃນແຜນວຽກຕາມຕາຕະລາງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈກັບກິດຈະກ າຕ່າງໆຫ  ມີບົດບາດຮ່ວມມ ກັບກະຊວງທີື່ຈັດປະຕິບັດຕົື້ນຕ  
ອາດຈະເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍກ ໄດ້ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການເຖິງສິດ
ຂອງເຂົາເຈົື້າເອງຫ  ຮ່ວມມ ກັບກະຊວງທີື່ເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຫ ັກ. 
1.4 ອງົການປ ກຄອງຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 

ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ການສະໜັບສະ 
ໜ ນສາຍການຈັດຕັື້ງຂອງກະຊວງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕາມປ ກກະຕິ. ບັນດາແຂວງທີື່ຄັດເລ ອກ (ໜຶື່ງ 
ແຂວງຕ ໍ່ພາກ) ຈະເປັນຕົວແທນໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ເພ ື່ອສະແດງທັດສະນະຂອງແຂວງຕ ໍ່ກັບ
ບັນຫາການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ໂດຍສະເພາະບັນດາອຸປະສັກໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນຂັື້ນໃນທ້ອງຖິື່ນ. 
1.5 ອງົການຈດັຕັື້ງພາກລດັອ ື່ນໆ 

ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆເຊັົ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ຖ ກ
ມອບໝາຍໃຫ້ມີກິດຈະກ າໃດໜຶື່ງ ຫ   ຫ າຍເປ ົ້າໝາຍຕາມການກ ານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ອົງການ
ເຫ ົົ່ານີື້ສາມາດລາຍງານໃຫ້ຄະນະກ າມະການປະສານງານຕ ໍ່ສິດທິຂອງຕົນເອງໃນນາມເປັນສະມາຊິກທີື່ມີການຄັດ
ເລ ອກຫ  ອາດຈະໃຫ້ກົມແຜນການເປັນຕົວແທນໃຫ້ກ ໄດ້. 
1.6 ອງົການຈດັຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກດັລດັຖະບານ  ແລະ  ອງົການຈດັຕັື້ງສາກນົ 

ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ຮ່ວມມ ກັບບັນດາ
ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຫ  ແຜນຍຸດທະສາດຫ  ແຜນຂອງຂະແໜງການ ເຊັົ່ນວ່າ ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະລາຍງານ
ກິດຈະກ າທີື່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ, ບັນດາ
ໂຄງການ ຫ   ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແຜນການຂອງຂະແໜງການ ຫ   ກະຊວງທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ. ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນອາດຈະສະໜອງທຶນຫ  ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວິຊາການເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຫ  ຜົນ
ໄດ້ຮັບໃນລະດັບຂະແໜງການ. ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນສາມາດປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນເພ ື່ອສະຫນັບສະໜ ນ

 ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່ງນ າພາ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ, ບ ໍ່ວ່າຈະຢ ູ່ໃນຂັື້ນບ້ານ, ຂັື້ນ
ເມ ອງ, ຂັື້ນແຂວງ, ລັດຖະບານ (ກະຊວງ/ອົງການ) ລວມທັງໃນຂົງເຂດທຸລະກິດ. ການຝຶກອົບຮົມພາວະການ
ເປັນຜ ້ນ າ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ລວມທັງການຄົື້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກ າ ສະເພາະໃນວຽກດັົ່ງກ່າວຈະສົົ່ງເສີມໃຫ້
ແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດເຂົື້າເຖິງຕ າແໜ່ງການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ສົົ່ງເສີມຫ ັກການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍິງໃນຂະບວນການທາງດ້ານການເມ ອງ-ສັງຄົມ. 
 

2.9.4 ແມຍ່ງິ ແລະ ເດກັຍງິມສີະພາບແວດລອ້ມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ປອດໄພປາດສະຈາກການ
ລວ່ງລະເມດີທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ.  

 ແມ່ຍິງມີສິດທີື່ຈະເຂົື້າຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ປາດສະຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ  ແຕ່ສິດທິນີື້ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກເຄົາລົບສະເໝີໄປ. ຈ າເປັນຕ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນ
ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ການສຶກສາ, ດັົ່ງນັື້ນຈະໄດ້ມີການສຶກສາສ າຫ ວດເພ ື່ອກ ານົດຂະໜາດຂອງບັນຫາ. ຈະໄດ້ສ້າງຂ ໍ້
ແນະນ າຂະບວນການທີື່ຖ ກຕ້ອງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີື້ ແລະ ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຄາະຮ້າຍ
ຮ ້ສິດທິຂອງເຂົາເຈົື້າ. 
 

2.9.5 ແມຍ່ງິດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ເປນັເຈົື້າຂອງທຸລະກດິຫ າຍຂຶື້ນ 
ໃນຂະນະທີື່ແມ່ຍິງປະສົບຜົນສ າເລັດຫ າຍໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແຕ່ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການເຮັດທຸລະ

ກິດມີຈ າກັດກວ່າຜ ້ຊາຍ. ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຫ າຍຂຶື້ນນັື້ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ພາກທ ີIII: ການບ ລຫິານຂອງສະຖາບນັໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະ  
              ເມນີຜົນ 

1. ຍດຸທະສາດການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແມ່ນການຮ່ວມມ ທີື່ຮຽກຮ້ອງ

ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັື້ນຂອງລັດຖະບານໃນທຸກໆຂັື້ນ ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, 
ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເອງ. ນອກຈາກກົນໄກການປະສານງານແລ້ວ, ຈະບ ໍ່ໄດ້
ສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນໃໝ່ຂຶື້ນອີກມາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍນີື້. ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ມີຢ ູ່ໃນປະຈຸບັນ
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ຈະເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາກິດຈະກ າທີື່ເຂົາເຈົື້າຖ ກມອບໝາຍໃຫ້ຢ ູ່ໃນຕາຕະລາງຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ (ເບິື່ງລຸ່ມນີື້). ຄວາມຮັບຜິດຊອບທົົ່ວໄປຂອງແຕ່ລະຂັື້ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດຖະບານມີດັົ່ງນີື້: 
1.1 ກມົແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງນະໂຍບາຍ, ລວມເປັນກອງເລຂາໃຫ້ກັບ
ທັງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ກົມແຜນການຈະຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການປະສານ
ງານນະໂຍບາຍປະຈ າປີ ແລະ ຈະຮວບຮວມສະຫ ຸບບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ. 
1.2 ສ ນສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 
      ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວ
ຂ້ອງເພ ື່ອສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກກ່ານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາ
ກອນ. 
1.3 ບນັດາກະຊວງ, ລວມທັງສ ນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫງ່ຊາດເພ ື່ອຄວາມກາ້ວໜາ້

ຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ແມ-່ເດກັ ແລະ ສ ນກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ 
ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕົື້ນຕ  ແລະ ມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນການດ າເນີນກິດຈະ

ກ າ ແລະ ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນແຜນວຽກຕາມຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ແຕ່ລະກະຊວງຫ  ອົງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຈະມີຕາງໜ້າຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ແລະ ຈະລາຍງານການຕ ໍ່ຄະນະກ າ
ມະການໃນກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາປະຈ າປີກ່ຽວກັບກິດຈະກ າທີື່ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນປີທີື່ຜ່ານມາ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດບ ໍ່ແມ່ນກະຊວງແຕ່ກ ແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງມີຕົວແທນຢ ູ່ໃນ
ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ. 

ບັນດາກະຊວງທີື່ບ ໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕ ໍ່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າໃນແຜນວຽກຕາມຕາຕະລາງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈກັບກິດຈະກ າຕ່າງໆຫ  ມີບົດບາດຮ່ວມມ ກັບກະຊວງທີື່ຈັດປະຕິບັດຕົື້ນຕ  
ອາດຈະເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍກ ໄດ້ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການເຖິງສິດ
ຂອງເຂົາເຈົື້າເອງຫ  ຮ່ວມມ ກັບກະຊວງທີື່ເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຫ ັກ. 
1.4 ອງົການປ ກຄອງຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 

ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ການສະໜັບສະ 
ໜ ນສາຍການຈັດຕັື້ງຂອງກະຊວງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕາມປ ກກະຕິ. ບັນດາແຂວງທີື່ຄັດເລ ອກ (ໜຶື່ງ 
ແຂວງຕ ໍ່ພາກ) ຈະເປັນຕົວແທນໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ເພ ື່ອສະແດງທັດສະນະຂອງແຂວງຕ ໍ່ກັບ
ບັນຫາການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ໂດຍສະເພາະບັນດາອຸປະສັກໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນຂັື້ນໃນທ້ອງຖິື່ນ. 
1.5 ອງົການຈດັຕັື້ງພາກລດັອ ື່ນໆ 

ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆເຊັົ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ຖ ກ
ມອບໝາຍໃຫ້ມີກິດຈະກ າໃດໜຶື່ງ ຫ   ຫ າຍເປ ົ້າໝາຍຕາມການກ ານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ອົງການ
ເຫ ົົ່ານີື້ສາມາດລາຍງານໃຫ້ຄະນະກ າມະການປະສານງານຕ ໍ່ສິດທິຂອງຕົນເອງໃນນາມເປັນສະມາຊິກທີື່ມີການຄັດ
ເລ ອກຫ  ອາດຈະໃຫ້ກົມແຜນການເປັນຕົວແທນໃຫ້ກ ໄດ້. 
1.6 ອງົການຈດັຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກດັລດັຖະບານ  ແລະ  ອງົການຈດັຕັື້ງສາກນົ 

ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ຮ່ວມມ ກັບບັນດາ
ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຫ  ແຜນຍຸດທະສາດຫ  ແຜນຂອງຂະແໜງການ ເຊັົ່ນວ່າ ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະລາຍງານ
ກິດຈະກ າທີື່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ, ບັນດາ
ໂຄງການ ຫ   ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແຜນການຂອງຂະແໜງການ ຫ   ກະຊວງທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ. ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນອາດຈະສະໜອງທຶນຫ  ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວິຊາການເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຫ  ຜົນ
ໄດ້ຮັບໃນລະດັບຂະແໜງການ. ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນສາມາດປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນເພ ື່ອສະຫນັບສະໜ ນ

 ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່ງນ າພາ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ, ບ ໍ່ວ່າຈະຢ ູ່ໃນຂັື້ນບ້ານ, ຂັື້ນ
ເມ ອງ, ຂັື້ນແຂວງ, ລັດຖະບານ (ກະຊວງ/ອົງການ) ລວມທັງໃນຂົງເຂດທຸລະກິດ. ການຝຶກອົບຮົມພາວະການ
ເປັນຜ ້ນ າ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ລວມທັງການຄົື້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກ າ ສະເພາະໃນວຽກດັົ່ງກ່າວຈະສົົ່ງເສີມໃຫ້
ແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດເຂົື້າເຖິງຕ າແໜ່ງການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ສົົ່ງເສີມຫ ັກການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍິງໃນຂະບວນການທາງດ້ານການເມ ອງ-ສັງຄົມ. 
 

2.9.4 ແມຍ່ງິ ແລະ ເດກັຍງິມສີະພາບແວດລອ້ມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ປອດໄພປາດສະຈາກການ
ລວ່ງລະເມດີທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດາ້ນຮາ່ງກາຍ.  

 ແມ່ຍິງມີສິດທີື່ຈະເຂົື້າຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ປາດສະຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ  ແຕ່ສິດທິນີື້ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກເຄົາລົບສະເໝີໄປ. ຈ າເປັນຕ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນ
ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ການສຶກສາ, ດັົ່ງນັື້ນຈະໄດ້ມີການສຶກສາສ າຫ ວດເພ ື່ອກ ານົດຂະໜາດຂອງບັນຫາ. ຈະໄດ້ສ້າງຂ ໍ້
ແນະນ າຂະບວນການທີື່ຖ ກຕ້ອງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີື້ ແລະ ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຄາະຮ້າຍ
ຮ ້ສິດທິຂອງເຂົາເຈົື້າ. 
 

2.9.5 ແມຍ່ງິດ າເນນີທລຸະກດິ ແລະ ເປນັເຈົື້າຂອງທຸລະກດິຫ າຍຂຶື້ນ 
ໃນຂະນະທີື່ແມ່ຍິງປະສົບຜົນສ າເລັດຫ າຍໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແຕ່ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການເຮັດທຸລະ

ກິດມີຈ າກັດກວ່າຜ ້ຊາຍ. ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຫ າຍຂຶື້ນນັື້ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ພາກທ ີIII: ການບ ລຫິານຂອງສະຖາບນັໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະ  
              ເມນີຜົນ 

1. ຍດຸທະສາດການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແມ່ນການຮ່ວມມ ທີື່ຮຽກຮ້ອງ

ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັື້ນຂອງລັດຖະບານໃນທຸກໆຂັື້ນ ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, 
ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເອງ. ນອກຈາກກົນໄກການປະສານງານແລ້ວ, ຈະບ ໍ່ໄດ້
ສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນໃໝ່ຂຶື້ນອີກມາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍນີື້. ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ມີຢ ູ່ໃນປະຈຸບັນ

ຈະເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາກິດຈະກ າທີື່ເຂົາເຈົື້າຖ ກມອບໝາຍໃຫ້ຢ ູ່ໃນຕາຕະລາງຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ (ເບິື່ງລຸ່ມນີື້). ຄວາມຮັບຜິດຊອບທົົ່ວໄປຂອງແຕ່ລະຂັື້ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດຖະບານມີດັົ່ງນີື້: 
1.1 ກມົແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງນະໂຍບາຍ, ລວມເປັນກອງເລຂາໃຫ້ກັບ
ທັງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ກົມແຜນການຈະຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການປະສານ
ງານນະໂຍບາຍປະຈ າປີ ແລະ ຈະຮວບຮວມສະຫ ຸບບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ. 
1.2 ສ ນສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທນຶ 
      ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວ
ຂ້ອງເພ ື່ອສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກກ່ານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາ
ກອນ. 
1.3 ບນັດາກະຊວງ, ລວມທງັສ ນກາງສະຫະພັນແມຍ່ງິລາວ, ຄະນະກ າມາທກິານແຫງ່ຊາດເພ ື່ອຄວາມກາ້ວໜາ້

ຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ແມ-່ເດກັ ແລະ ສ ນກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາຊົນປະຕວິດັລາວ 
ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕົື້ນຕ  ແລະ ມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນການດ າເນີນກິດຈະ

ກ າ ແລະ ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນແຜນວຽກຕາມຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ແຕ່ລະກະຊວງຫ  ອົງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຈະມີຕາງໜ້າຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ແລະ ຈະລາຍງານການຕ ໍ່ຄະນະກ າ
ມະການໃນກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາປະຈ າປີກ່ຽວກັບກິດຈະກ າທີື່ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນປີທີື່ຜ່ານມາ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດບ ໍ່ແມ່ນກະຊວງແຕ່ກ ແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງມີຕົວແທນຢ ູ່ໃນ
ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ. 

ບັນດາກະຊວງທີື່ບ ໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕ ໍ່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າໃນແຜນວຽກຕາມຕາຕະລາງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈກັບກິດຈະກ າຕ່າງໆຫ  ມີບົດບາດຮ່ວມມ ກັບກະຊວງທີື່ຈັດປະຕິບັດຕົື້ນຕ  
ອາດຈະເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍກ ໄດ້ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການເຖິງສິດ
ຂອງເຂົາເຈົື້າເອງຫ  ຮ່ວມມ ກັບກະຊວງທີື່ເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຫ ັກ. 
1.4 ອງົການປ ກຄອງຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 

ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ການສະໜັບສະ 
ໜ ນສາຍການຈັດຕັື້ງຂອງກະຊວງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕາມປ ກກະຕິ. ບັນດາແຂວງທີື່ຄັດເລ ອກ (ໜຶື່ງ 
ແຂວງຕ ໍ່ພາກ) ຈະເປັນຕົວແທນໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ເພ ື່ອສະແດງທັດສະນະຂອງແຂວງຕ ໍ່ກັບ
ບັນຫາການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ໂດຍສະເພາະບັນດາອຸປະສັກໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນຂັື້ນໃນທ້ອງຖິື່ນ. 
1.5 ອງົການຈດັຕັື້ງພາກລດັອ ື່ນໆ 

ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆເຊັົ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ຖ ກ
ມອບໝາຍໃຫ້ມີກິດຈະກ າໃດໜຶື່ງ ຫ   ຫ າຍເປ ົ້າໝາຍຕາມການກ ານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ອົງການ
ເຫ ົົ່ານີື້ສາມາດລາຍງານໃຫ້ຄະນະກ າມະການປະສານງານຕ ໍ່ສິດທິຂອງຕົນເອງໃນນາມເປັນສະມາຊິກທີື່ມີການຄັດ
ເລ ອກຫ  ອາດຈະໃຫ້ກົມແຜນການເປັນຕົວແທນໃຫ້ກ ໄດ້. 
1.6 ອງົການຈດັຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກດັລດັຖະບານ  ແລະ  ອງົການຈດັຕັື້ງສາກນົ 

ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ຮ່ວມມ ກັບບັນດາ
ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຫ  ແຜນຍຸດທະສາດຫ  ແຜນຂອງຂະແໜງການ ເຊັົ່ນວ່າ ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະລາຍງານ
ກິດຈະກ າທີື່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ, ບັນດາ
ໂຄງການ ຫ   ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແຜນການຂອງຂະແໜງການ ຫ   ກະຊວງທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ. ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນອາດຈະສະໜອງທຶນຫ  ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວິຊາການເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຫ  ຜົນ
ໄດ້ຮັບໃນລະດັບຂະແໜງການ. ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນສາມາດປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນເພ ື່ອສະຫນັບສະໜ ນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕ່າງໆທີື່ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເອງ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ອົງການສາກົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ມີຕົວແທນຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານ, ແຕ່ວ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງຈະໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ NGO ຫ   ອົງການສາກົນ ທີື່
ເກີດຂຶື້ນ. 
 

2. ການປະສານງານ 
ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຈະຖ ກສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນເພ ື່ອເບິື່ງລວມບັນຫາ ແລະ 

ຊີື້ນ າການປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030. ຮອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະເປັນປະທານຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. 
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການຈະປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າກົມຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ (ລວມ
ທັງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ), ພ້ອມດ້ວຍຜ ້ຕາງໜ້າາຈາກສີື່ແຂວງທີື່ຄັດເລ ອກຕາມທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. 
ຫົວໜ້າກົົມກົມແຜນການຈະເປັນສະມາຊິກເກົົ່າຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ.  ຄະນະກ າ
ມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກກອງເລຂາທີື່ຖ ກສ້າງຂຶື້ນພາຍໃນກົມ
ແຜນການຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

ຕາມປ ກກະຕິແລ້ວ ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ຈະມີການປະຊຸມປະຈ າປີໃນ
ສອງຈຸດປະສົງຕົື້ນຕ ຄ : (1) ຮັບການລາຍງານຈາກບັນດາກະຊວງທີື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ
ຕ່າງໆຕ ໍ່ກັບກິດຈະກ າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີຜ່ານມາ; (2) ອະນຸມັດຫ  ຮັບຮອງແຜນວຽກໃນປີຕ ໍ່ໄປ. ແຜນວຽກຄັື້ງທ າ
ອິດສ າລັບປີ 2019 ແມ່ນບັນຈຸຢ ູ່ໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ (ເບິື່ງລຸ່ມນີື້). ແຜນວຽກໃນຄັື້ງຕ ໍ່ໄປຈະຖ ກ
ຮວບຮວມ ແລະ ນ າສະເຫນີຕ ໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ເພ ື່ອ
ຮັບຮອງ. ແຜນວຽກຫ ັງຈາກປີ 2019 ອາດຈະເປັນປະຈ າປີຫ  ສອງປີຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄະນະກ າມະການ
ປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC. ອາດມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງມີການປູ່ຽນແປງແຜນວຽກໃນເວລາມີການ
ປັບປຸງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 
2019-2030 ອາດມີການເລ ື່ອນອອກໄປຕ ື່ມກາຍແຜນຂອງຂະແໜງການໃນປະຈຸບັນ.  

ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ອາດຈະຮ້ອງຂ ບົດລາຍງານເພີື່ມເຕີມຕາມຄວາມ
ຈ າເປັນ ເຊັົ່ນ: ຈາກຊ່ຽວຊານດ້ານປະຊາກອນ, ສະຖານະການປະຊາກອນຂອງປະເທດຫ  ບັນດາບັນຫາອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຍັງອາດຈະປັບປຸງຍຸດທະສາດ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍການເພີື່ມ, ລຶບລ້າງຫ  ດັດແປງກິດຈະກ າຕ່າງໆຫ  ທົບທວນຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ, ລວມ
ທັງຕົວຊີື້ວັດ ແລະ ຄາດໝາຍ. ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຈະບ ໍ່ສາມາດເພີື່ມເຕີມຫ  ລຶບລ້າງ
ເປ ົ້າໝາຍນະໂຍບາຍໃດໆ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ມີການສະເໜີໃນການທົບທວນຄ ນໃນໄລຍະກາງ. ໃນບ່ອນທີື່ມີຂ ໍ້ມ ນໃໝ່ທີື່
ຕ້ອງມີການດັດປັບຕາມຂ ໍ້ມ ນໃນເບ ື້ອງຕົື້ນຫ  ຄາດໝາຍ, ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຕາມ
ປ ກກະຕິຈະອະນຸມັດການປູ່ຽນແປງທີື່ຈ າເປັນ ແລະ ຍັງຈະສາມາດເອົາຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນທາງສະຖິຕິອ ື່ນໆ 
ເພ ື່ອມາຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນທີື່ຄວນນ າມາເພ ື່ອຕິດຕາມນະໂຍບາຍ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ກະຊວງຈະເປັນ
ຜ ້ນ າໃນຂົງເຂດທີື່ຕົນເອງມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ພາຍໃຕ້ຄ າແນະນ າຈາກສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 
 

3. ການລາຍງານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ 
ການລາຍງານຕ ໍ່ ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດ

ຈະກ າ ແລະ ຄວາມຄ ບໜ້າຕ ໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
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ຈະເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາກິດຈະກ າທີື່ເຂົາເຈົື້າຖ ກມອບໝາຍໃຫ້ຢ ູ່ໃນຕາຕະລາງຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ (ເບິື່ງລຸ່ມນີື້). ຄວາມຮັບຜິດຊອບທົົ່ວໄປຂອງແຕ່ລະຂັື້ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດຖະບານມີດັົ່ງນີື້: 
1.1 ກມົແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງນະໂຍບາຍ, ລວມເປັນກອງເລຂາໃຫ້ກັບ
ທັງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ກົມແຜນການຈະຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການປະສານ
ງານນະໂຍບາຍປະຈ າປີ ແລະ ຈະຮວບຮວມສະຫ ຸບບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ. 
1.2 ສ ນສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 
      ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວ
ຂ້ອງເພ ື່ອສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກກ່ານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາ
ກອນ. 
1.3 ບນັດາກະຊວງ, ລວມທງັສ ນກາງສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫງ່ຊາດເພ ື່ອຄວາມກາ້ວໜາ້

ຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ແມ-່ເດກັ ແລະ ສ ນກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາຊົນປະຕວິດັລາວ 
ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕົື້ນຕ  ແລະ ມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນການດ າເນີນກິດຈະ

ກ າ ແລະ ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນແຜນວຽກຕາມຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ແຕ່ລະກະຊວງຫ  ອົງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຈະມີຕາງໜ້າຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ແລະ ຈະລາຍງານການຕ ໍ່ຄະນະກ າ
ມະການໃນກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາປະຈ າປີກ່ຽວກັບກິດຈະກ າທີື່ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນປີທີື່ຜ່ານມາ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດບ ໍ່ແມ່ນກະຊວງແຕ່ກ ແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງມີຕົວແທນຢ ູ່ໃນ
ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ. 

ບັນດາກະຊວງທີື່ບ ໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕ ໍ່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າໃນແຜນວຽກຕາມຕາຕະລາງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈກັບກິດຈະກ າຕ່າງໆຫ  ມີບົດບາດຮ່ວມມ ກັບກະຊວງທີື່ຈັດປະຕິບັດຕົື້ນຕ  
ອາດຈະເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍກ ໄດ້ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການເຖິງສິດ
ຂອງເຂົາເຈົື້າເອງຫ  ຮ່ວມມ ກັບກະຊວງທີື່ເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຫ ັກ. 
1.4 ອງົການປ ກຄອງຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 

ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ການສະໜັບສະ 
ໜ ນສາຍການຈັດຕັື້ງຂອງກະຊວງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕາມປ ກກະຕິ. ບັນດາແຂວງທີື່ຄັດເລ ອກ (ໜຶື່ງ 
ແຂວງຕ ໍ່ພາກ) ຈະເປັນຕົວແທນໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ເພ ື່ອສະແດງທັດສະນະຂອງແຂວງຕ ໍ່ກັບ
ບັນຫາການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ໂດຍສະເພາະບັນດາອຸປະສັກໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນຂັື້ນໃນທ້ອງຖິື່ນ. 
1.5 ອງົການຈດັຕັື້ງພາກລດັອ ື່ນໆ 

ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆເຊັົ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ຖ ກ
ມອບໝາຍໃຫ້ມີກິດຈະກ າໃດໜຶື່ງ ຫ   ຫ າຍເປ ົ້າໝາຍຕາມການກ ານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ອົງການ
ເຫ ົົ່ານີື້ສາມາດລາຍງານໃຫ້ຄະນະກ າມະການປະສານງານຕ ໍ່ສິດທິຂອງຕົນເອງໃນນາມເປັນສະມາຊິກທີື່ມີການຄັດ
ເລ ອກຫ  ອາດຈະໃຫ້ກົມແຜນການເປັນຕົວແທນໃຫ້ກ ໄດ້. 
1.6 ອງົການຈດັຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກດັລດັຖະບານ  ແລະ  ອງົການຈດັຕັື້ງສາກນົ 

ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ຮ່ວມມ ກັບບັນດາ
ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຫ  ແຜນຍຸດທະສາດຫ  ແຜນຂອງຂະແໜງການ ເຊັົ່ນວ່າ ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະລາຍງານ
ກິດຈະກ າທີື່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ, ບັນດາ
ໂຄງການ ຫ   ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແຜນການຂອງຂະແໜງການ ຫ   ກະຊວງທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ. ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນອາດຈະສະໜອງທຶນຫ  ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວິຊາການເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຫ  ຜົນ
ໄດ້ຮັບໃນລະດັບຂະແໜງການ. ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນສາມາດປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນເພ ື່ອສະຫນັບສະໜ ນ

 ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່ງນ າພາ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາແມ່ນຍັງມີໜ້ອຍ, ບ ໍ່ວ່າຈະຢ ູ່ໃນຂັື້ນບ້ານ, ຂັື້ນ
ເມ ອງ, ຂັື້ນແຂວງ, ລັດຖະບານ (ກະຊວງ/ອົງການ) ລວມທັງໃນຂົງເຂດທຸລະກິດ. ການຝຶກອົບຮົມພາວະການ
ເປັນຜ ້ນ າ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ລວມທັງການຄົື້ນຄວ້າສ້າງນິຕິກ າ ສະເພາະໃນວຽກດັົ່ງກ່າວຈະສົົ່ງເສີມໃຫ້
ແມ່ຍິງມີຄວາມສາມາດເຂົື້າເຖິງຕ າແໜ່ງການຕັດສິນບັນຫາ ແລະ ສົົ່ງເສີມຫ ັກການຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ແມ່ຍິງໃນຂະບວນການທາງດ້ານການເມ ອງ-ສັງຄົມ. 
 

2.9.4 ແມ່ຍງິ ແລະ ເດກັຍງິມສີະພາບແວດລອ້ມໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ໂຮງຮຽນທີື່ປອດໄພປາດສະຈາກການ
ລວ່ງລະເມດີທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດາ້ນຮ່າງກາຍ.  

 ແມ່ຍິງມີສິດທີື່ຈະເຂົື້າຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີື່ປາດສະຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງ
ເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ  ແຕ່ສິດທິນີື້ບ ໍ່ໄດ້ຖ ກເຄົາລົບສະເໝີໄປ. ຈ າເປັນຕ້ອງມີຂ ໍ້ມ ນ
ກ່ຽວກັບການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດ
ວຽກ ແລະ ການສຶກສາ, ດັົ່ງນັື້ນຈະໄດ້ມີການສຶກສາສ າຫ ວດເພ ື່ອກ ານົດຂະໜາດຂອງບັນຫາ. ຈະໄດ້ສ້າງຂ ໍ້
ແນະນ າຂະບວນການທີື່ຖ ກຕ້ອງໃຫ້ບັນດາສະຖາບັນເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີື້ ແລະ ສິື່ງເຫ ົົ່ານີື້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜ ້ເຄາະຮ້າຍ
ຮ ້ສິດທິຂອງເຂົາເຈົື້າ. 
 

2.9.5 ແມ່ຍງິດ າເນນີທຸລະກດິ ແລະ ເປນັເຈົື້າຂອງທຸລະກດິຫ າຍຂຶື້ນ 
ໃນຂະນະທີື່ແມ່ຍິງປະສົບຜົນສ າເລັດຫ າຍໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແຕ່ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການເຮັດທຸລະ

ກິດມີຈ າກັດກວ່າຜ ້ຊາຍ. ເພ ື່ອເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງມີໂອກາດໃນການດ າເນີນທຸລະກິດຫ າຍຂຶື້ນນັື້ນຕ້ອງໄດ້ສ້າງ
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແມ່ຍິງ ແລະ ໃຫ້ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ພາກທ ີIII: ການບ ລຫິານຂອງສະຖາບນັໃນການຈດັຕັື້ງປະຕິບດັ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະ  
              ເມນີຜົນ 

1. ຍດຸທະສາດການຈດັຕັື້ງປະຕບິດັ 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແມ່ນການຮ່ວມມ ທີື່ຮຽກຮ້ອງ

ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັື້ນຂອງລັດຖະບານໃນທຸກໆຂັື້ນ ລວມທັງອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ, 
ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນເອງ. ນອກຈາກກົນໄກການປະສານງານແລ້ວ, ຈະບ ໍ່ໄດ້
ສ້າງຕັື້ງສະຖາບັນໃໝ່ຂຶື້ນອີກມາຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍນີື້. ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ມີຢ ູ່ໃນປະຈຸບັນ

ຈະເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາບັນດາກິດຈະກ າທີື່ເຂົາເຈົື້າຖ ກມອບໝາຍໃຫ້ຢ ູ່ໃນຕາຕະລາງຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດ (ເບິື່ງລຸ່ມນີື້). ຄວາມຮັບຜິດຊອບທົົ່ວໄປຂອງແຕ່ລະຂັື້ນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງລັດຖະບານມີດັົ່ງນີື້: 
1.1 ກມົແຜນການ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງນະໂຍບາຍ, ລວມເປັນກອງເລຂາໃຫ້ກັບ
ທັງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ກົມແຜນການຈະຈັດກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການປະສານ
ງານນະໂຍບາຍປະຈ າປີ ແລະ ຈະຮວບຮວມສະຫ ຸບບົດລາຍງານກອງປະຊຸມ. 
1.2 ສ ນສະຖຕິແິຫງ່ຊາດ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລງົທຶນ 
      ຮັບຜິດຊອບໃນການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ສ້າງຖານຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນ ໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວ
ຂ້ອງເພ ື່ອສະໜອງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກກ່ານຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາ
ກອນ. 
1.3 ບນັດາກະຊວງ, ລວມທັງສ ນກາງສະຫະພນັແມຍ່ງິລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫງ່ຊາດເພ ື່ອຄວາມກາ້ວໜາ້

ຂອງແມຍ່ງິ ແລະ ແມ-່ເດກັ ແລະ ສ ນກາງຊາວໜຸມ່ປະຊາຊົນປະຕວິດັລາວ 
ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕົື້ນຕ  ແລະ ມີໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບໃນການດ າເນີນກິດຈະ

ກ າ ແລະ ບັນລຸຜົນໄດ້ຮັບທີື່ກ ານົດໄວ້ໃນແຜນວຽກຕາມຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ແຕ່ລະກະຊວງຫ  ອົງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຈະມີຕາງໜ້າຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ແລະ ຈະລາຍງານການຕ ໍ່ຄະນະກ າ
ມະການໃນກອງປະຊຸມຕິດຕາມກວດກາປະຈ າປີກ່ຽວກັບກິດຈະກ າທີື່ເຂົາເຈົື້າໄດ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນປີທີື່ຜ່ານມາ. 
ເຖິງແມ່ນວ່າຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດບ ໍ່ແມ່ນກະຊວງແຕ່ກ ແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ດັົ່ງນັື້ນຈຶື່ງມີຕົວແທນຢ ູ່ໃນ
ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ. 

ບັນດາກະຊວງທີື່ບ ໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕ ໍ່ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າໃນແຜນວຽກຕາມຕາຕະລາງ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈກັບກິດຈະກ າຕ່າງໆຫ  ມີບົດບາດຮ່ວມມ ກັບກະຊວງທີື່ຈັດປະຕິບັດຕົື້ນຕ  
ອາດຈະເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍກ ໄດ້ ແລະ ລາຍງານຕ ໍ່ຄະນະກ າມະການເຖິງສິດ
ຂອງເຂົາເຈົື້າເອງຫ  ຮ່ວມມ ກັບກະຊວງທີື່ເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຫ ັກ. 
1.4 ອງົການປ ກຄອງຂັື້ນແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 

ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ ເປັນຄ ່ຮ່ວມງານໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ການສະໜັບສະ 
ໜ ນສາຍການຈັດຕັື້ງຂອງກະຊວງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕາມປ ກກະຕິ. ບັນດາແຂວງທີື່ຄັດເລ ອກ (ໜຶື່ງ 
ແຂວງຕ ໍ່ພາກ) ຈະເປັນຕົວແທນໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ ເພ ື່ອສະແດງທັດສະນະຂອງແຂວງຕ ໍ່ກັບ
ບັນຫາການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ໂດຍສະເພາະບັນດາອຸປະສັກໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນຂັື້ນໃນທ້ອງຖິື່ນ. 
1.5 ອງົການຈດັຕັື້ງພາກລດັອ ື່ນໆ 

ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆເຊັົ່ນ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໄດ້ຖ ກ
ມອບໝາຍໃຫ້ມີກິດຈະກ າໃດໜຶື່ງ ຫ   ຫ າຍເປ ົ້າໝາຍຕາມການກ ານົດໄວ້ໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ອົງການ
ເຫ ົົ່ານີື້ສາມາດລາຍງານໃຫ້ຄະນະກ າມະການປະສານງານຕ ໍ່ສິດທິຂອງຕົນເອງໃນນາມເປັນສະມາຊິກທີື່ມີການຄັດ
ເລ ອກຫ  ອາດຈະໃຫ້ກົມແຜນການເປັນຕົວແທນໃຫ້ກ ໄດ້. 
1.6 ອງົການຈດັຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກດັລດັຖະບານ  ແລະ  ອງົການຈດັຕັື້ງສາກນົ 

ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແມ່ນອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ຮ່ວມມ ກັບບັນດາ
ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງຫ  ແຜນຍຸດທະສາດຫ  ແຜນຂອງຂະແໜງການ ເຊັົ່ນວ່າ ກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງອາດຈະລາຍງານ
ກິດຈະກ າທີື່ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານເປັນຜ ້ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. ເຊັົ່ນດຽວກັນ, ບັນດາ
ໂຄງການ ຫ   ຂອງອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແຜນການຂອງຂະແໜງການ ຫ   ກະຊວງທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງ. ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນອາດຈະສະໜອງທຶນຫ  ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວິຊາການເພ ື່ອສະໜັບສະໜ ນກິດຈະກ າຫ  ຜົນ
ໄດ້ຮັບໃນລະດັບຂະແໜງການ. ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນສາມາດປະກອບສ່ວນທາງດ້ານການເງິນເພ ື່ອສະຫນັບສະໜ ນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕ່າງໆທີື່ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເອງ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ອົງການສາກົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ມີຕົວແທນຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານ, ແຕ່ວ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງຈະໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ NGO ຫ   ອົງການສາກົນ ທີື່
ເກີດຂຶື້ນ. 
 

2. ການປະສານງານ 
ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຈະຖ ກສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນເພ ື່ອເບິື່ງລວມບັນຫາ ແລະ 

ຊີື້ນ າການປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030. ຮອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະເປັນປະທານຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. 
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການຈະປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າກົມຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ (ລວມ
ທັງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ), ພ້ອມດ້ວຍຜ ້ຕາງໜ້າາຈາກສີື່ແຂວງທີື່ຄັດເລ ອກຕາມທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. 
ຫົວໜ້າກົົມກົມແຜນການຈະເປັນສະມາຊິກເກົົ່າຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ.  ຄະນະກ າ
ມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກກອງເລຂາທີື່ຖ ກສ້າງຂຶື້ນພາຍໃນກົມ
ແຜນການຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

ຕາມປ ກກະຕິແລ້ວ ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ຈະມີການປະຊຸມປະຈ າປີໃນ
ສອງຈຸດປະສົງຕົື້ນຕ ຄ : (1) ຮັບການລາຍງານຈາກບັນດາກະຊວງທີື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ
ຕ່າງໆຕ ໍ່ກັບກິດຈະກ າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີຜ່ານມາ; (2) ອະນຸມັດຫ  ຮັບຮອງແຜນວຽກໃນປີຕ ໍ່ໄປ. ແຜນວຽກຄັື້ງທ າ
ອິດສ າລັບປີ 2019 ແມ່ນບັນຈຸຢ ູ່ໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ (ເບິື່ງລຸ່ມນີື້). ແຜນວຽກໃນຄັື້ງຕ ໍ່ໄປຈະຖ ກ
ຮວບຮວມ ແລະ ນ າສະເຫນີຕ ໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ເພ ື່ອ
ຮັບຮອງ. ແຜນວຽກຫ ັງຈາກປີ 2019 ອາດຈະເປັນປະຈ າປີຫ  ສອງປີຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄະນະກ າມະການ
ປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC. ອາດມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງມີການປູ່ຽນແປງແຜນວຽກໃນເວລາມີການ
ປັບປຸງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 
2019-2030 ອາດມີການເລ ື່ອນອອກໄປຕ ື່ມກາຍແຜນຂອງຂະແໜງການໃນປະຈຸບັນ.  

ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ອາດຈະຮ້ອງຂ ບົດລາຍງານເພີື່ມເຕີມຕາມຄວາມ
ຈ າເປັນ ເຊັົ່ນ: ຈາກຊ່ຽວຊານດ້ານປະຊາກອນ, ສະຖານະການປະຊາກອນຂອງປະເທດຫ  ບັນດາບັນຫາອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຍັງອາດຈະປັບປຸງຍຸດທະສາດ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍການເພີື່ມ, ລຶບລ້າງຫ  ດັດແປງກິດຈະກ າຕ່າງໆຫ  ທົບທວນຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ, ລວມ
ທັງຕົວຊີື້ວັດ ແລະ ຄາດໝາຍ. ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຈະບ ໍ່ສາມາດເພີື່ມເຕີມຫ  ລຶບລ້າງ
ເປ ົ້າໝາຍນະໂຍບາຍໃດໆ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ມີການສະເໜີໃນການທົບທວນຄ ນໃນໄລຍະກາງ. ໃນບ່ອນທີື່ມີຂ ໍ້ມ ນໃໝ່ທີື່
ຕ້ອງມີການດັດປັບຕາມຂ ໍ້ມ ນໃນເບ ື້ອງຕົື້ນຫ  ຄາດໝາຍ, ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຕາມ
ປ ກກະຕິຈະອະນຸມັດການປູ່ຽນແປງທີື່ຈ າເປັນ ແລະ ຍັງຈະສາມາດເອົາຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນທາງສະຖິຕິອ ື່ນໆ 
ເພ ື່ອມາຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນທີື່ຄວນນ າມາເພ ື່ອຕິດຕາມນະໂຍບາຍ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ກະຊວງຈະເປັນ
ຜ ້ນ າໃນຂົງເຂດທີື່ຕົນເອງມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ພາຍໃຕ້ຄ າແນະນ າຈາກສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 
 

3. ການລາຍງານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ 
ການລາຍງານຕ ໍ່ ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດ

ຈະກ າ ແລະ ຄວາມຄ ບໜ້າຕ ໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
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ພັດທະນາ  (2019-2030) ເປັນໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ, ເຊິື່ງແມ່ນບັນດາ
ສາຍການຈັດຕັື້ງຂອງບັນດາກະຊວງ. ສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວ
ໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈະລາຍງານຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງຕົນເອງຄ ກັບບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ. ກອງ
ເລຂາຈະເປັນຜ ້ອອກແບບ ແລະ ກະກຽມຮ ບແບບການລາຍງານ ເຊິື່ງກອງເລຂາຈະໄດ້ຮັບບົດລາຍງານຈາກບັນດາ
ສະມາຊິກກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ. ການລາຍງານຈະມີຂຶື້ນໃນກອງປະຊຸມປະຈ າປີຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານ
ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ເວັື້ນເສຍແຕ່ວ່າປະທານເປັນຜ ້ຕັດສິນເຊິື່ງອາດຈະມີຫ າຍກວ່າໜຶື່ງກອງປະຊຸມຕ ໍ່ປີ, 
ແຕ່ໂດຍທົົ່ວໄປບ ໍ່ເກີນສອງຄັື້ງ.  

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍລວມແມ່ນທາງກອງເລຂາຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍ 
ບາຍປະຊາກອນ PPCC ເຊິື່ງແມ່ນການຮວບຮວມບົດລາຍງານຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ. ບົດລາຍງານການຕິດຕາມ
ກວດກາທັງໝົດຈະປະກອບມີການປະເມີນຄວາມຄ ບຫນ້າ ແລະ ອຸປະສັກທີື່ເກີດຂຶື້ນໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. 

ການທົບທວນໄລຍະກາງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ  (2019-2030) ຈະ
ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນປີ 2023 ແລະ ການທົບທວນສຸດທ້າຍໃນປີ 2029. ກອງເລຂາຂອງ PPCC ຈະສ້າງຍຸດທະ
ສາດໃນການທົບທວນ ແລະ ຮັບການອະນຸມັດໃນກອງປະຊຸມປະຈ າປີຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ
ປະຊາກອນ  PPCC. 
 

ພາກທີ IV: ຕາຕະລາງ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕ່າງໆທີື່ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເອງ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ອົງການສາກົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ມີຕົວແທນຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານ, ແຕ່ວ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງຈະໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ NGO ຫ   ອົງການສາກົນ ທີື່
ເກີດຂຶື້ນ. 
 

2. ການປະສານງານ 
ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຈະຖ ກສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນເພ ື່ອເບິື່ງລວມບັນຫາ ແລະ 

ຊີື້ນ າການປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030. ຮອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະເປັນປະທານຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. 
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການຈະປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າກົມຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ (ລວມ
ທັງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ), ພ້ອມດ້ວຍຜ ້ຕາງໜ້າາຈາກສີື່ແຂວງທີື່ຄັດເລ ອກຕາມທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. 
ຫົວໜ້າກົົມກົມແຜນການຈະເປັນສະມາຊິກເກົົ່າຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ.  ຄະນະກ າ
ມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກກອງເລຂາທີື່ຖ ກສ້າງຂຶື້ນພາຍໃນກົມ
ແຜນການຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

ຕາມປ ກກະຕິແລ້ວ ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ຈະມີການປະຊຸມປະຈ າປີໃນ
ສອງຈຸດປະສົງຕົື້ນຕ ຄ : (1) ຮັບການລາຍງານຈາກບັນດາກະຊວງທີື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ
ຕ່າງໆຕ ໍ່ກັບກິດຈະກ າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີຜ່ານມາ; (2) ອະນຸມັດຫ  ຮັບຮອງແຜນວຽກໃນປີຕ ໍ່ໄປ. ແຜນວຽກຄັື້ງທ າ
ອິດສ າລັບປີ 2019 ແມ່ນບັນຈຸຢ ູ່ໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ (ເບິື່ງລຸ່ມນີື້). ແຜນວຽກໃນຄັື້ງຕ ໍ່ໄປຈະຖ ກ
ຮວບຮວມ ແລະ ນ າສະເຫນີຕ ໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ເພ ື່ອ
ຮັບຮອງ. ແຜນວຽກຫ ັງຈາກປີ 2019 ອາດຈະເປັນປະຈ າປີຫ  ສອງປີຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄະນະກ າມະການ
ປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC. ອາດມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງມີການປູ່ຽນແປງແຜນວຽກໃນເວລາມີການ
ປັບປຸງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 
2019-2030 ອາດມີການເລ ື່ອນອອກໄປຕ ື່ມກາຍແຜນຂອງຂະແໜງການໃນປະຈຸບັນ.  

ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ອາດຈະຮ້ອງຂ ບົດລາຍງານເພີື່ມເຕີມຕາມຄວາມ
ຈ າເປັນ ເຊັົ່ນ: ຈາກຊ່ຽວຊານດ້ານປະຊາກອນ, ສະຖານະການປະຊາກອນຂອງປະເທດຫ  ບັນດາບັນຫາອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຍັງອາດຈະປັບປຸງຍຸດທະສາດ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍການເພີື່ມ, ລຶບລ້າງຫ  ດັດແປງກິດຈະກ າຕ່າງໆຫ  ທົບທວນຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ, ລວມ
ທັງຕົວຊີື້ວັດ ແລະ ຄາດໝາຍ. ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຈະບ ໍ່ສາມາດເພີື່ມເຕີມຫ  ລຶບລ້າງ
ເປ ົ້າໝາຍນະໂຍບາຍໃດໆ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ມີການສະເໜີໃນການທົບທວນຄ ນໃນໄລຍະກາງ. ໃນບ່ອນທີື່ມີຂ ໍ້ມ ນໃໝ່ທີື່
ຕ້ອງມີການດັດປັບຕາມຂ ໍ້ມ ນໃນເບ ື້ອງຕົື້ນຫ  ຄາດໝາຍ, ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຕາມ
ປ ກກະຕິຈະອະນຸມັດການປູ່ຽນແປງທີື່ຈ າເປັນ ແລະ ຍັງຈະສາມາດເອົາຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນທາງສະຖິຕິອ ື່ນໆ 
ເພ ື່ອມາຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນທີື່ຄວນນ າມາເພ ື່ອຕິດຕາມນະໂຍບາຍ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ກະຊວງຈະເປັນ
ຜ ້ນ າໃນຂົງເຂດທີື່ຕົນເອງມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ພາຍໃຕ້ຄ າແນະນ າຈາກສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 
 

3. ການລາຍງານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ 
ການລາຍງານຕ ໍ່ ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດ

ຈະກ າ ແລະ ຄວາມຄ ບໜ້າຕ ໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
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ພັດທະນາ  (2019-2030) ເປັນໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ, ເຊິື່ງແມ່ນບັນດາ
ສາຍການຈັດຕັື້ງຂອງບັນດາກະຊວງ. ສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວ
ໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈະລາຍງານຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງຕົນເອງຄ ກັບບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ. ກອງ
ເລຂາຈະເປັນຜ ້ອອກແບບ ແລະ ກະກຽມຮ ບແບບການລາຍງານ ເຊິື່ງກອງເລຂາຈະໄດ້ຮັບບົດລາຍງານຈາກບັນດາ
ສະມາຊິກກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ. ການລາຍງານຈະມີຂຶື້ນໃນກອງປະຊຸມປະຈ າປີຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານ
ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ເວັື້ນເສຍແຕ່ວ່າປະທານເປັນຜ ້ຕັດສິນເຊິື່ງອາດຈະມີຫ າຍກວ່າໜຶື່ງກອງປະຊຸມຕ ໍ່ປີ, 
ແຕ່ໂດຍທົົ່ວໄປບ ໍ່ເກີນສອງຄັື້ງ.  

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍລວມແມ່ນທາງກອງເລຂາຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍ 
ບາຍປະຊາກອນ PPCC ເຊິື່ງແມ່ນການຮວບຮວມບົດລາຍງານຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ. ບົດລາຍງານການຕິດຕາມ
ກວດກາທັງໝົດຈະປະກອບມີການປະເມີນຄວາມຄ ບຫນ້າ ແລະ ອຸປະສັກທີື່ເກີດຂຶື້ນໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. 

ການທົບທວນໄລຍະກາງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ  (2019-2030) ຈະ
ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນປີ 2023 ແລະ ການທົບທວນສຸດທ້າຍໃນປີ 2029. ກອງເລຂາຂອງ PPCC ຈະສ້າງຍຸດທະ
ສາດໃນການທົບທວນ ແລະ ຮັບການອະນຸມັດໃນກອງປະຊຸມປະຈ າປີຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ
ປະຊາກອນ  PPCC. 
 

ພາກທີ IV: ຕາຕະລາງ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັ

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕ່າງໆທີື່ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເອງ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ອົງການສາກົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ມີຕົວແທນຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານ, ແຕ່ວ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງຈະໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ NGO ຫ   ອົງການສາກົນ ທີື່
ເກີດຂຶື້ນ. 
 

2. ການປະສານງານ 
ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຈະຖ ກສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນເພ ື່ອເບິື່ງລວມບັນຫາ ແລະ 

ຊີື້ນ າການປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030. ຮອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະເປັນປະທານຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. 
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການຈະປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າກົມຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ (ລວມ
ທັງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ), ພ້ອມດ້ວຍຜ ້ຕາງໜ້າາຈາກສີື່ແຂວງທີື່ຄັດເລ ອກຕາມທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. 
ຫົວໜ້າກົົມກົມແຜນການຈະເປັນສະມາຊິກເກົົ່າຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ.  ຄະນະກ າ
ມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກກອງເລຂາທີື່ຖ ກສ້າງຂຶື້ນພາຍໃນກົມ
ແຜນການຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

ຕາມປ ກກະຕິແລ້ວ ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ຈະມີການປະຊຸມປະຈ າປີໃນ
ສອງຈຸດປະສົງຕົື້ນຕ ຄ : (1) ຮັບການລາຍງານຈາກບັນດາກະຊວງທີື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ
ຕ່າງໆຕ ໍ່ກັບກິດຈະກ າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີຜ່ານມາ; (2) ອະນຸມັດຫ  ຮັບຮອງແຜນວຽກໃນປີຕ ໍ່ໄປ. ແຜນວຽກຄັື້ງທ າ
ອິດສ າລັບປີ 2019 ແມ່ນບັນຈຸຢ ູ່ໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ (ເບິື່ງລຸ່ມນີື້). ແຜນວຽກໃນຄັື້ງຕ ໍ່ໄປຈະຖ ກ
ຮວບຮວມ ແລະ ນ າສະເຫນີຕ ໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ເພ ື່ອ
ຮັບຮອງ. ແຜນວຽກຫ ັງຈາກປີ 2019 ອາດຈະເປັນປະຈ າປີຫ  ສອງປີຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄະນະກ າມະການ
ປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC. ອາດມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງມີການປູ່ຽນແປງແຜນວຽກໃນເວລາມີການ
ປັບປຸງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 
2019-2030 ອາດມີການເລ ື່ອນອອກໄປຕ ື່ມກາຍແຜນຂອງຂະແໜງການໃນປະຈຸບັນ.  

ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ອາດຈະຮ້ອງຂ ບົດລາຍງານເພີື່ມເຕີມຕາມຄວາມ
ຈ າເປັນ ເຊັົ່ນ: ຈາກຊ່ຽວຊານດ້ານປະຊາກອນ, ສະຖານະການປະຊາກອນຂອງປະເທດຫ  ບັນດາບັນຫາອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຍັງອາດຈະປັບປຸງຍຸດທະສາດ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍການເພີື່ມ, ລຶບລ້າງຫ  ດັດແປງກິດຈະກ າຕ່າງໆຫ  ທົບທວນຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ, ລວມ
ທັງຕົວຊີື້ວັດ ແລະ ຄາດໝາຍ. ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຈະບ ໍ່ສາມາດເພີື່ມເຕີມຫ  ລຶບລ້າງ
ເປ ົ້າໝາຍນະໂຍບາຍໃດໆ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ມີການສະເໜີໃນການທົບທວນຄ ນໃນໄລຍະກາງ. ໃນບ່ອນທີື່ມີຂ ໍ້ມ ນໃໝ່ທີື່
ຕ້ອງມີການດັດປັບຕາມຂ ໍ້ມ ນໃນເບ ື້ອງຕົື້ນຫ  ຄາດໝາຍ, ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຕາມ
ປ ກກະຕິຈະອະນຸມັດການປູ່ຽນແປງທີື່ຈ າເປັນ ແລະ ຍັງຈະສາມາດເອົາຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນທາງສະຖິຕິອ ື່ນໆ 
ເພ ື່ອມາຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນທີື່ຄວນນ າມາເພ ື່ອຕິດຕາມນະໂຍບາຍ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ກະຊວງຈະເປັນ
ຜ ້ນ າໃນຂົງເຂດທີື່ຕົນເອງມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ພາຍໃຕ້ຄ າແນະນ າຈາກສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 
 

3. ການລາຍງານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ 
ການລາຍງານຕ ໍ່ ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດ

ຈະກ າ ແລະ ຄວາມຄ ບໜ້າຕ ໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ

 

ກອບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (N
PD

P)   
 

ວໄິສທັດ: ຮອດປີ 2030, ປະຊາກອນຢ ູ່ ສປປ ລາວໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ຢູ່າງສະເໝ
ພີາບ ແລະ ເປນັທ າຫ າຍຂຶື້ນ
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າຍຂອງ N
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ຈຸດປະສົງຂອງ 
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  
ແໜ

ງການ 
ກດິຈະກ າຫ ກັ  

2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 1: ສົົ່ງເສີມ

ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນກຸ່ມ
ຄົນທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ 
  ຕ ວົຊີື້ວດັໃນລະດບັເປ ົ້າໝ

າຍ:  
ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງ
ແມ່; 
 ອັດຕາການເກີດລ ກໃນຊາວ
ໜ
ຸ່ມ. 

ອັດຕາການຢາກວາງແຜນ
ຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງ
ການບ ລິການ;  
 ເປີເຊັນຂອງຄວາມຕ້ອງການ
ວາງແຜນຄອບຄົວທີື່ໄດ້ຮັບ

1.1 ສຸມໃສ່ໃຫ້
ອັດຕາການຕາຍ
ໃຫ້ຫ ຸດລົງ ແລະ 
ການເຈັບເປັນ
ຂອງແມ່ໂດຍ
ສະເພາະໃນກຸ່ມ
ຄົນດ້ອຍ
ໂອກາດ ແລະ ມີ
ຄວາມສ່ຽງໃນ
ຂອບເຂດທົົ່ວ
ປະເທດ 

   

ເພີື່ມ C
PR ສ າລັບວິທີທັນສະໄໝ
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C
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ສ້າງຍຸດທະສາດ IE
C / B

C
C  ກ່ຽວກັບການ

ວາງແຜນຄອບຄົວ 
 ສະໜ

ອງການຝຶກອົບຮົມ IU
D

 ຂັື້ນແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງ ແລະ ສຸກສາລາ H

C   ປະເພດ A 
(ໂຮງຫມ ຊຸມຊົນ) 
 ຝຶກອົບຮົມການສັກຢາ C

BD 
 ສ ບຕ ໍ່ຝຶກອົບຮົມ LA

RC
  ໃຫ ້ແພດ

ຜະດຸງຄັນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ  
ເຊ ື່ອມສານວຽກງານການວາງແຜນຄອບຄົວ 
ເຂົື້າໃນທຸກໆກິດຈະກ າລົງ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່  

      
  

√
√

 
ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ 
 

ອັດຕາການບ ໍ່ຢາກມີລ ກແຕ່ບ ໍ່ໃຊ້ວິທີການ 
ວາງແຜນຄອບຄົວຫ ຸດລົງ(1.1) 
  

√
√

 

12 ຈຸດປະສົງທັງໝົ
ດແມ່ນກວມເອົາຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກັນເຖີງວ່າຈະບ ໍ່ໄດ້ລະບຸແຈ້ງກ ຕາມ 

13 ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ RM
NCH ໝ

າຍເຖີງການການເພີື້ມຂ ື້ນຂອງ “ ວິທີການທັງໝົ
ດ” ( ໃຫ້ໄດ້ 65%

 ກ່ອນ2020  70%
 ກ່ອນ2025) ແຜນການສ ້ຊົນການວາງແຜນຄອບຄົວໝ

າຍເຖີງວິທີການທີື່ທັນສະໄໝ
ເທົົ່ານັື້ນ, ຄ ກັບແຜນ.ແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວາງແຜນຄອບຄົວແຫ່ງຊາດ
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ພັດທະນາ  (2019-2030) ເປັນໜ້າທີື່ຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ, ເຊິື່ງແມ່ນບັນດາ
ສາຍການຈັດຕັື້ງຂອງບັນດາກະຊວງ. ສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຄວາມກ້າວ
ໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ແລະ ສ ນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວລາວ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 
ແລະ ຫ້ອງການສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈະລາຍງານຜົນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງຕົນເອງຄ ກັບບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ. ກອງ
ເລຂາຈະເປັນຜ ້ອອກແບບ ແລະ ກະກຽມຮ ບແບບການລາຍງານ ເຊິື່ງກອງເລຂາຈະໄດ້ຮັບບົດລາຍງານຈາກບັນດາ
ສະມາຊິກກ່ອນເປີດກອງປະຊຸມ. ການລາຍງານຈະມີຂຶື້ນໃນກອງປະຊຸມປະຈ າປີຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານ
ນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ເວັື້ນເສຍແຕ່ວ່າປະທານເປັນຜ ້ຕັດສິນເຊິື່ງອາດຈະມີຫ າຍກວ່າໜຶື່ງກອງປະຊຸມຕ ໍ່ປີ, 
ແຕ່ໂດຍທົົ່ວໄປບ ໍ່ເກີນສອງຄັື້ງ.  

ບົດລາຍງານການຕິດຕາມກວດກາ ໂດຍລວມແມ່ນທາງກອງເລຂາຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍ 
ບາຍປະຊາກອນ PPCC ເຊິື່ງແມ່ນການຮວບຮວມບົດລາຍງານຂອງສະມາຊິກທັງໝົດ. ບົດລາຍງານການຕິດຕາມ
ກວດກາທັງໝົດຈະປະກອບມີການປະເມີນຄວາມຄ ບຫນ້າ ແລະ ອຸປະສັກທີື່ເກີດຂຶື້ນໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ. 

ການທົບທວນໄລຍະກາງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ  (2019-2030) ຈະ
ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນປີ 2023 ແລະ ການທົບທວນສຸດທ້າຍໃນປີ 2029. ກອງເລຂາຂອງ PPCC ຈະສ້າງຍຸດທະ
ສາດໃນການທົບທວນ ແລະ ຮັບການອະນຸມັດໃນກອງປະຊຸມປະຈ າປີຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍ
ປະຊາກອນ  PPCC. 
 

ພາກທີ IV: ຕາຕະລາງ ການຈັດຕັື້ງປະຕິບດັ

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຕ່າງໆທີື່ເຂົາເຈົື້າບ ໍ່ໄດ້ປະຕິບັດເອງ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ອົງການສາກົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານແມ່ນບ ໍ່ໄດ້ມີຕົວແທນຢ ູ່ໃນຄະນະກ າມະການປະສານງານ, ແຕ່ວ່າກະຊວງທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງຈະໄດ້ລາຍງານກ່ຽວກັບບັນຫາຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ NGO ຫ   ອົງການສາກົນ ທີື່
ເກີດຂຶື້ນ. 
 

2. ການປະສານງານ 
ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ (PPCC) ຈະຖ ກສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນເພ ື່ອເບິື່ງລວມບັນຫາ ແລະ 

ຊີື້ນ າການປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 2019-2030. ຮອງລັດຖະມົນຕີ
ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຈະເປັນປະທານຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. 
ສະມາຊິກຂອງຄະນະກ າມະການຈະປະກອບດ້ວຍຫົວໜ້າກົມຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງຕ່າງໆ (ລວມ
ທັງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ), ພ້ອມດ້ວຍຜ ້ຕາງໜ້າາຈາກສີື່ແຂວງທີື່ຄັດເລ ອກຕາມທີື່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ. 
ຫົວໜ້າກົົມກົມແຜນການຈະເປັນສະມາຊິກເກົົ່າຂອງຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ.  ຄະນະກ າ
ມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກກອງເລຂາທີື່ຖ ກສ້າງຂຶື້ນພາຍໃນກົມ
ແຜນການຂອງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

ຕາມປ ກກະຕິແລ້ວ ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ຈະມີການປະຊຸມປະຈ າປີໃນ
ສອງຈຸດປະສົງຕົື້ນຕ ຄ : (1) ຮັບການລາຍງານຈາກບັນດາກະຊວງທີື່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ
ຕ່າງໆຕ ໍ່ກັບກິດຈະກ າ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບໃນປີຜ່ານມາ; (2) ອະນຸມັດຫ  ຮັບຮອງແຜນວຽກໃນປີຕ ໍ່ໄປ. ແຜນວຽກຄັື້ງທ າ
ອິດສ າລັບປີ 2019 ແມ່ນບັນຈຸຢ ູ່ໃນຕາຕະລາງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ (ເບິື່ງລຸ່ມນີື້). ແຜນວຽກໃນຄັື້ງຕ ໍ່ໄປຈະຖ ກ
ຮວບຮວມ ແລະ ນ າສະເຫນີຕ ໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ເພ ື່ອ
ຮັບຮອງ. ແຜນວຽກຫ ັງຈາກປີ 2019 ອາດຈະເປັນປະຈ າປີຫ  ສອງປີຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຄະນະກ າມະການ
ປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC. ອາດມີຄວາມຈ າເປັນຕ້ອງມີການປູ່ຽນແປງແຜນວຽກໃນເວລາມີການ
ປັບປຸງແຜນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ 
2019-2030 ອາດມີການເລ ື່ອນອອກໄປຕ ື່ມກາຍແຜນຂອງຂະແໜງການໃນປະຈຸບັນ.  

ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ອາດຈະຮ້ອງຂ ບົດລາຍງານເພີື່ມເຕີມຕາມຄວາມ
ຈ າເປັນ ເຊັົ່ນ: ຈາກຊ່ຽວຊານດ້ານປະຊາກອນ, ສະຖານະການປະຊາກອນຂອງປະເທດຫ  ບັນດາບັນຫາອ ື່ນໆທີື່ກ່ຽວ 
ຂ້ອງກັບນະໂຍບາຍປະຊາກອນ. ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຍັງອາດຈະປັບປຸງຍຸດທະສາດ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍການເພີື່ມ, ລຶບລ້າງຫ  ດັດແປງກິດຈະກ າຕ່າງໆຫ  ທົບທວນຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍ, ລວມ
ທັງຕົວຊີື້ວັດ ແລະ ຄາດໝາຍ. ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຈະບ ໍ່ສາມາດເພີື່ມເຕີມຫ  ລຶບລ້າງ
ເປ ົ້າໝາຍນະໂຍບາຍໃດໆ, ເວັື້ນເສຍແຕ່ມີການສະເໜີໃນການທົບທວນຄ ນໃນໄລຍະກາງ. ໃນບ່ອນທີື່ມີຂ ໍ້ມ ນໃໝ່ທີື່
ຕ້ອງມີການດັດປັບຕາມຂ ໍ້ມ ນໃນເບ ື້ອງຕົື້ນຫ  ຄາດໝາຍ, ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ ຕາມ
ປ ກກະຕິຈະອະນຸມັດການປູ່ຽນແປງທີື່ຈ າເປັນ ແລະ ຍັງຈະສາມາດເອົາຄ າແນະນ າກ່ຽວກັບແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນທາງສະຖິຕິອ ື່ນໆ 
ເພ ື່ອມາຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນທີື່ຄວນນ າມາເພ ື່ອຕິດຕາມນະໂຍບາຍ. ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ, ກະຊວງຈະເປັນ
ຜ ້ນ າໃນຂົງເຂດທີື່ຕົນເອງມີຄວາມຊ່ຽວຊານ, ພາຍໃຕ້ຄ າແນະນ າຈາກສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. 
 

3. ການລາຍງານ, ການຕດິຕາມ ແລະ ການປະເມນີຜນົ 
ການລາຍງານຕ ໍ່ ຄະນະກ າມະການປະສານງານນະໂຍບາຍປະຊາກອນ PPCC ກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດ

ຈະກ າ ແລະ ຄວາມຄ ບໜ້າຕ ໍ່ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ

 

ກອບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ (N
PD

P)   
 

ວໄິສທັດ: ຮອດປີ 2030, ປະຊາກອນຢ ູ່ ສປປ ລາວໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາເສດຖະກດິ-ສັງຄມົ ຢູ່າງສະເໝ
ພີາບ ແລະ ເປນັທ າຫ າຍຂຶື້ນ

 

 
ເປ ົ້າໝ

າຍຂອງ N
PD

P 
ຈຸດປະສົງຂອງ 

N
PD

P
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  
ແໜ

ງການ 
ກດິຈະກ າຫ ກັ  

2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 1: ສົົ່ງເສີມ

ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນກຸ່ມ
ຄົນທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ 
  ຕ ວົຊີື້ວດັໃນລະດບັເປ ົ້າໝ

າຍ:  
ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງ
ແມ່; 
 ອັດຕາການເກີດລ ກໃນຊາວ
ໜ
ຸ່ມ. 

ອັດຕາການຢາກວາງແຜນ
ຄອບຄົວແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງ
ການບ ລິການ;  
 ເປີເຊັນຂອງຄວາມຕ້ອງການ
ວາງແຜນຄອບຄົວທີື່ໄດ້ຮັບ

1.1 ສຸມໃສ່ໃຫ້
ອັດຕາການຕາຍ
ໃຫ້ຫ ຸດລົງ ແລະ 
ການເຈັບເປັນ
ຂອງແມ່ໂດຍ
ສະເພາະໃນກຸ່ມ
ຄົນດ້ອຍ
ໂອກາດ ແລະ ມີ
ຄວາມສ່ຽງໃນ
ຂອບເຂດທົົ່ວ
ປະເທດ 

   

ເພີື່ມ C
PR ສ າລັບວິທີທັນສະໄໝ

 
(m

C
PR

) (1.1) 13. 
 

ສ້າງຍຸດທະສາດ IE
C / B

C
C  ກ່ຽວກັບການ

ວາງແຜນຄອບຄົວ 
 ສະໜ

ອງການຝຶກອົບຮົມ IU
D

 ຂັື້ນແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງ ແລະ ສຸກສາລາ H

C   ປະເພດ A 
(ໂຮງຫມ ຊຸມຊົນ) 
 ຝຶກອົບຮົມການສັກຢາ C

BD 
 ສ ບຕ ໍ່ຝຶກອົບຮົມ LA

RC
  ໃຫ ້ແພດ

ຜະດຸງຄັນ ແລະ ພາກເອກະຊົນ  
ເຊ ື່ອມສານວຽກງານການວາງແຜນຄອບຄົວ 
ເຂົື້າໃນທຸກໆກິດຈະກ າລົງ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່  

      
  

√
√

 
ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ 
 

ອັດຕາການບ ໍ່ຢາກມີລ ກແຕ່ບ ໍ່ໃຊ້ວິທີການ 
ວາງແຜນຄອບຄົວຫ ຸດລົງ(1.1) 
  

√
√

 

12 ຈຸດປະສົງທັງໝົ
ດແມ່ນກວມເອົາຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກັນເຖີງວ່າຈະບ ໍ່ໄດ້ລະບຸແຈ້ງກ ຕາມ 

13 ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ RM
NCH ໝ

າຍເຖີງການການເພີື້ມຂ ື້ນຂອງ “ ວິທີການທັງໝົ
ດ” ( ໃຫ້ໄດ້ 65%

 ກ່ອນ2020  70%
 ກ່ອນ2025) ແຜນການສ ້ຊົນການວາງແຜນຄອບຄົວໝ

າຍເຖີງວິທີການທີື່ທັນສະໄໝ
ເທົົ່ານັື້ນ, ຄ ກັບແຜນ.ແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວາງແຜນຄອບຄົວແຫ່ງຊາດ

ປີ.2017 -2020  
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ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ການຕອບສະໜ
ອງດ້ວຍວິທີ

ຄຸມກ າເນີດແບບທັນສະໄໜ
,  

 ຂ  ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດ  
ໝ
າຍ: 

ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງ
ແມ່: 
 ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:197 (2015) 
ຄາດໝ

າຍ:ຕ່າກວ່າ 70 
(2030) 
 ອັດຕາການເກີດລ ກໃນຊາວ
ໜ
ຸ່ມ.:  

ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:76 (2015) 
ຄາດໝ

າຍ:31   (2030) 
 ອັດຕາການຢາກວາງແຜນ
ຄອບຄົວ ແຕ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າ
ເຖິງການບ ລິການ: 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:19.9%

 
(2011-2012) 
ຄາດໝ

າຍ:8%
 (2030) 

 ເປີເຊັນ ຂອງຄວາມຕ້ອງການ
ວາງແຜນຄອບຄົວທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຕອບສະໜ

ອງດ້ວຍວິທີ
ຄຸມກ າເນີດແບບທັນສະໄໜ

: 

ເພີື່ມການສະໜ
ອງການບ ລິການສຸຂະພາບ 

ຈະເລີນພັນອ ື່ນໆ (1.3) 
 

ດ າເນີນການສົົ່ງເສີມການກວດຫາ ໂລກມະ
ເຮັງປາກມົດລ ກ ແລະ ມະເຮັງເຕົື້ານົມ 
 

√
√
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 ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:21.8%

 
(2011-2012) 
ຄາດໝ

າຍ:12%
 (2030) 

 

 

 ແມ່ຍິງໄວຈະເລີນພັນຈ ານວນຫ າຍໄດ້
ກິນອາຫານທີື່ມີໂພສະນາການ ແລະ ປອດ
ໄພ (7.3).  
 

 ຝຶກອົບຮົມ ໂພສະນາການ 
(m

icronutrient )ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຮັກສາ
ສຸຂະພາບ,  ອາສາສະໝ

ັກ ແລະ ຄະນະກ າມະ
ການ ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂ ໍ້
ແນະນ າ ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂອງແມ່
ພັດທະນາຫ ັກສ ດປະສົມປະສານວຽກງານ
ໂພຊະນາການໃຫ້ແກ່ຜ ້ສະໜ

ອງການບ ລິການ
ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ດ າເນີນການຝຶກອົບຮົມ
ໂດຍອີງໃສ່ຫ ັກສ ດການຮຽນ  
 

√
√

 
ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ 

ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດຂອງສຸກສາລາ
ໃນການຄາດຄະເນ, ຈັດຊ ື້ ແລະ ແຈກ
ຢາຍຜະລິດຕະພັນຄຸມກ າເນີດ ເພ ື່ອຫ ດຸ
ຜ່ອນຢາຂາດສາງ (ບ ລິມະສິດ 2) 
 

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລະບົບ
ຕ່ອງໂສ້ການສະໜ

ອງພາຍໃນໃນຂົງເຂດຂະ 
ຫຍາຍບົດຮຽນທີື່ດີໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຮ ບ
ແບບວຽກງານການຈັດຊ ື້ຈັດຈ້າງກວດກາສະ 
ຖານທີື່ໃຫ້ການບ ລິການສຸຂະພາບໃນການນ າ
ໃຊ້ອຸປະກອນທີື່ຈ າເປັນ ແລະ ລາຍການຢາ 
 

√
√

 

ຮັບປະກັນວ່າມີງົບປະມານພຽງພ ສ າລັບຜະ
ລິດຕະພັນຄຸມກ າເນີດ ເພ ື່ອສະໜ

ັບສະ
ໜ
 ນການເພີື່ມຂຶື້ນຂອງການນ າໃຊ້ວິທີຄຸມ

ກ າເນີດໄລຍະຍາວແບບຊົົ່ວຄາວ 
(LA

R
C

). 
 

 ເຜຍີແຜ່ນະໂຍບາຍຫຍ ໍ້ຂອງ N
IER

 / 
U

N
FPA ກ່ຽວກັບການວິເຄາະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ / 

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວ  

√
√
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

 ການລິເລີື່ມ/ຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍການ
ພັກເກີດລ ກຂອງແມ່ ໃນຂະແໜ

ງທາງ
ການ, ບ ໍ່ເປັນທາງການ ແລະ ຊຸມຊົນຊົນ 
ນະບົດ ເພ ື່ອຫ ດຸຜ່ອນການເຮັດວຽກໜ

ັກ
ຂອງແມ່ຍິງໃນເວລາຖ ພາ 
 

ສ າຫ ວດປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການ 
ລວມເອົາການຄຸ້ມຄອງການປ ກປ້ອງລາຍໄດ້
ຂອງແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຂະແໜ

ງ 
ການນອກລະບົບ ເຊິື່ງແມ່ນສ່ວນໜ

ຶື່ງຂອງຍຸດ
ທະສາດການປ ກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ການປະກັນ
ສຸຂະພາບ   
 

√
√

 
ກະຊວງແຮງງານແລະ
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
 

ການປ ກປ້ອງລາຍຮັບຫ  ການອຸດໜ
 ນເພ ື່ອ 

ທົດແທນລາຍຮັບທີື່ສ ນເສຍໃນໄລຍະພັກ 
ເກີດລ ກ 

√
√

 

1.2 ຫ ຸດຜ່ອນການມີ
ລ ກໃນຊາວໜຸ່

ມ. 
ການແກ້ໄຂບັນຫາ
ການເກີດລ ກກ່ອນໄວ
ອັນຄວນ ຫ   ການຖ ພາ
ໃນຊາວໜຸ່

ມຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີຍຸດທະສາດທີື່
ແຕກຕ່າງຈາກການ
ຄຸມກ າເນີດໃນຜ ້ອາຍຸ
ສ ງ.  

ເພີື່ມຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການບ ລິການສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນທີື່ຕອບສະໜ

ອງຄວາມຕ້ອງ
ການຂອງຊາວໜ

ຸ່ມ (1.2) 
 

ສ້າງກິດຈະກ າປ ກຈິດສ ານຶກດ້ານສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນໃຫ້ແກ່ຊາວໜ

ຸ່ມ ເຜີຍແຜ່ຫ ກັສ ດ
ກ່ຽວສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ  ເພດສຶກສາຢ ູ່
ໂຮງຮຽນຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ແຈກ
ຢາຍອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ໃຫ້ຄວາມຮ ້ 
EC

C
 / B

C
C

 ແກ່ຊາວໜ
ຸ່ມ ເພ ື່ອສົົ່ງຄວາມຮ ້ 

ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການເຂົື້າເຖິງ
ການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ (1.2.12). 

√
√

 
ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ, ສ ນກາງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
 ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ ແລະ ສ ນກາງ
ຊາວໜ

ຸ່ມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ 
  ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ/ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ 
 ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ/ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ 
  

ນະໂຍບາຍສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (SR
H

) 
ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວ (FP) ທີື່ແກ້
ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜ

ຸ່ມ. ໂດຍ
ສະເພາະຜ ້ທີື່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ
(1.2.1) 

ຂະຫຍາຍການບ ລິການທີື່ເປັນມິດກັບຊາວ
ໜ
ຸ່ມ. ໄປທຸກໆແຂວງ (1.2.8). 

 ສະໜ
ອງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການບ ລິການ 

(ລວມທັງການສົົ່ງຕ ໍ່ໄປສະຖານທີື່ບ ລິການສຸຂະ 
ພາບ) ໃຫ້ແກ່ຊາວໜ

ຸ່ມເຮັດວຽກໃນໂຮງງານ 
(1.2.9). 
ໃຫ້ຄ າປຶກສາກ່ຽວກັບ ພຕພ ໃຫ້ໂຮງຮຽນ
ມັດທະຍົມ 
ຈັດວັນການວາງແຜນຄອບຄົວໃນເຂດທີື່ມີ
ອັດຕາການປ ກຄຸມການຄຸມກ າເນີດ C

PR ຕໍ່ ໍ່າ 

√
√

 

ປະສານກັບຂະແໜ
ງການສຶກສາກ່ຽວກັບ

ການໃຫ້ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບເພດສຶກສາ 
ຈັດກອງປະຊຸມການປະສານງານ ລະຫວ່າງ 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ  

√
√
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ງການ 
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ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (C
SE) 

(1.2.2) 
 

ສ້າງທີມງານຝຶກອົບຮົມຂອງແຂວງ ໃນການ
ເຮັດກິດຈະກ າການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນຊາວຫນຸ່ມ  

      

ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຜ ້ສະໜ
ອງການບ 

ລິການ A
SR

H ແລະ ການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ ເພ ື່ອສະໜ

ອງການບ ລິການທີື່
ເປັນມິດຕ ໍ່ກັບຊາວໜ

ຸ່ມ. ແລະ ການບ ລິ
ການສົົ່ງຕ ໍ່ (1.2.6). 
 

ໃຫ້ການສະໜ
ັບສະໜ

 ນຊີື້ນ າການບ ລິການທີື່
ເປັນມິດກັບໄວໜ

ຸ່ມ A
SR

H 
√

√
 

ເພີື່ມຄວາມຮ ້ ແລະ ຕ ື່ນຕົວຂອງຜ ້ນ າຊຸມ
ຊົນກ່ຽວກັບການບ ລິການສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ 
A

SR
H

 (1.2.11). 
 

ສ້າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ໃຫ້ຄວາມຮ ້ 
(IEC) ໃຫ້ຜ ້ນ າຊຸມຊົນ 
ຈັດວັນວາງແຜນຄອບຄົວໃນເຂດທີື່ມີອັດຕາ
ການປ ກຄຸມການວາງແຜນຄອບຄົວຕ ໍ່າ 

√
√

 
 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 2: ເລັົ່ງລັດໃສ່ການ

ຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງ
ເດັກອ່ອນ (neonatal) ແລະ 
ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 1 ປີລົງມາ 
(infant) ,ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີລົງ
ມາ ໃນກຸ່ມຄົນຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ 
ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. 
  ຕວົຊີື້ວັດ (ລະດບັຊາດ): 
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ; 
 

2.1 ຫ ຸດຜ່ອນບັນດາ
ປັດໃຈຄວາມສ່ຽງຫ ັກ
(ການກ ານົດທີື່ໃກ້
ຄຽງ)ທີື່ພົວພັນກັບ
ການຕາຍຂອງເດັກ
ອ່ອນ, ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1 
ປີ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍລວມມີ
ດັົ່ງນີື້: 
 ເກີດກ່ອນກ ານົດ
ຫາຍໃຈບ ໍ່ສະດວກ
ຕິດເຊ ື້ອພະຍາດ 

ຕິດເຊ ື້ອ
ພະຍາດອ ື່ນໆ 
(ຖອກທ້ອງ, ປອດ

ເພີື່ມຈ ານວນພະນັກງານທີື່ມີຄວາມສາ
ມາດໃນການໃຫ້ບ ລິການສຸຂະພາບທີື່ກ່ຽວ
ພັນກັບການເບິື່ງແຍງກ່ອນຖ ພາ, ການເບິື່ງ

ແຍງກ່ອນເກີດ, ໃນລະຫວ່າງເວລາເກີດ, 
ຫລັງຈາກການເກີດລ ກທັນທີ, ແລະ ການ
ເບິື່ງແຍງຫ ງັການເກີດ. 
(ສຸກສາລາທຸກໆບ່ອນຕ້ອງມີແພດປະດຸງ 
ຄັນໜ

ຶື່ງຄົນ) 
(ຈຸດປະສົງທີ 3,8 ແລະ 11) 14 

ທົບທວນແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງແພດ
ຜະດຸງຄັນ 2016-2020  ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງໃນບ່ອນທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ 
 

√
√

 
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ/ກະ
ຊວງສາທາລະນະສຸກ, 

ເພີື່ມອັດຕາແມ່ຍິງຖ ພາທີື່ໄດ້ຮັບການກວດ 
ກ່ອນເກີດຢູ່າງໜ

້ອຍ 4 ຄັື້ງ ໃນສະຖານທີື່ 
ກວດສຸຂະພາບໂດຍພະນັກງານທີື່ມີ   

ຝຶກອົບຮົມຄ ນກ່ຽວກັບການເກີດລ ກ ແລະ 
ແຜນການກຽມພ້ອມສຸກເສີນ 
ແຈກຢາຍປືົ້ມຄ ່ມ ແມ່ ແລະ ເດັກເພ ື່ອລົງເລິກ
ການຮັກສາສຸຂະພາບໃນຫ າຍຮ ບການ   

√
√

 
ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ/ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ 

14 ອີງໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງຍຸດທະສາດRM
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (C
SE) 

(1.2.2) 
 

ສ້າງທີມງານຝຶກອົບຮົມຂອງແຂວງ ໃນການ
ເຮັດກິດຈະກ າການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນຊາວຫນຸ່ມ  

      

ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຜ ້ສະໜ
ອງການບ 

ລິການ A
SR

H ແລະ ການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ ເພ ື່ອສະໜ

ອງການບ ລິການທີື່
ເປັນມິດຕ ໍ່ກັບຊາວໜ

ຸ່ມ. ແລະ ການບ ລິ
ການສົົ່ງຕ ໍ່ (1.2.6). 
 

ໃຫ້ການສະໜ
ັບສະໜ

 ນຊີື້ນ າການບ ລິການທີື່
ເປັນມິດກັບໄວໜ

ຸ່ມ A
SR

H 
√

√
 

ເພີື່ມຄວາມຮ ້ ແລະ ຕ ື່ນຕົວຂອງຜ ້ນ າຊຸມ
ຊົນກ່ຽວກັບການບ ລິການສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ 
A

SR
H

 (1.2.11). 
 

ສ້າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ໃຫ້ຄວາມຮ ້ 
(IEC) ໃຫ້ຜ ້ນ າຊຸມຊົນ 
ຈັດວັນວາງແຜນຄອບຄົວໃນເຂດທີື່ມີອັດຕາ
ການປ ກຄຸມການວາງແຜນຄອບຄົວຕ ໍ່າ 

√
√

 
 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 2: ເລັົ່ງລັດໃສ່ການ

ຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງ
ເດັກອ່ອນ (neonatal) ແລະ 
ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 1 ປີລົງມາ 
(infant) ,ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີລົງ
ມາ ໃນກຸ່ມຄົນຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ 
ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. 
  ຕ ວົຊີື້ວັດ (ລະດບັຊາດ): 
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ; 
 

2.1 ຫ ຸດຜ່ອນບັນດາ
ປັດໃຈຄວາມສ່ຽງຫ ັກ
(ການກ ານົດທີື່ໃກ້
ຄຽງ)ທີື່ພົວພັນກັບ
ການຕາຍຂອງເດັກ
ອ່ອນ, ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1 
ປີ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍລວມມີ
ດັົ່ງນີື້: 
 ເກີດກ່ອນກ ານົດ
ຫາຍໃຈບ ໍ່ສະດວກ
ຕິດເຊ ື້ອພະຍາດ 

ຕິດເຊ ື້ອ
ພະຍາດອ ື່ນໆ 
(ຖອກທ້ອງ, ປອດ

ເພີື່ມຈ ານວນພະນັກງານທີື່ມີຄວາມສາ
ມາດໃນການໃຫ້ບ ລິການສຸຂະພາບທີື່ກ່ຽວ
ພັນກັບການເບິື່ງແຍງກ່ອນຖ ພາ, ການເບິື່ງ

ແຍງກ່ອນເກີດ, ໃນລະຫວ່າງເວລາເກີດ, 
ຫລັງຈາກການເກີດລ ກທັນທີ, ແລະ ການ
ເບິື່ງແຍງຫ ງັການເກີດ. 
(ສຸກສາລາທຸກໆບ່ອນຕ້ອງມີແພດປະດຸງ 
ຄັນໜ

ຶື່ງຄົນ) 
(ຈຸດປະສົງທີ 3,8 ແລະ 11) 14 

ທົບທວນແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງແພດ
ຜະດຸງຄັນ 2016-2020  ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງໃນບ່ອນທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ 
 

√
√

 
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ/ກະ
ຊວງສາທາລະນະສຸກ, 

ເພີື່ມອັດຕາແມ່ຍິງຖ ພາທີື່ໄດ້ຮັບການກວດ 
ກ່ອນເກີດຢູ່າງໜ

້ອຍ 4 ຄັື້ງ ໃນສະຖານທີື່ 
ກວດສຸຂະພາບໂດຍພະນັກງານທີື່ມີ   

ຝຶກອົບຮົມຄ ນກ່ຽວກັບການເກີດລ ກ ແລະ 
ແຜນການກຽມພ້ອມສຸກເສີນ 
ແຈກຢາຍປືົ້ມຄ ່ມ ແມ່ ແລະ ເດັກເພ ື່ອລົງເລິກ
ການຮັກສາສຸຂະພາບໃນຫ າຍຮ ບການ   

√
√

 
ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ/ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ 

14 ອີງໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງຍຸດທະສາດRM
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (C
SE) 

(1.2.2) 
 

ສ້າງທີມງານຝຶກອົບຮົມຂອງແຂວງ ໃນການ
ເຮັດກິດຈະກ າການລົງໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນຊາວຫນຸ່ມ  

      

ສ້າງຄວາມສາມາດຂອງຜ ້ສະໜ
ອງການບ 

ລິການ A
SR

H ແລະ ການວາງແຜນ
ຄອບຄົວ ເພ ື່ອສະໜ

ອງການບ ລິການທີື່
ເປັນມິດຕ ໍ່ກັບຊາວໜ

ຸ່ມ. ແລະ ການບ ລິ
ການສົົ່ງຕ ໍ່ (1.2.6). 
 

ໃຫ້ການສະໜ
ັບສະໜ

 ນຊີື້ນ າການບ ລິການທີື່
ເປັນມິດກັບໄວໜ

ຸ່ມ A
SR

H 
√

√
 

ເພີື່ມຄວາມຮ ້ ແລະ ຕ ື່ນຕົວຂອງຜ ້ນ າຊຸມ
ຊົນກ່ຽວກັບການບ ລິການສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ 
A

SR
H

 (1.2.11). 
 

ສ້າງອຸປະກອນ ແລະ ເຄ ື່ອງມ ໃຫ້ຄວາມຮ ້ 
(IEC) ໃຫ້ຜ ້ນ າຊຸມຊົນ 
ຈັດວັນວາງແຜນຄອບຄົວໃນເຂດທີື່ມີອັດຕາ
ການປ ກຄຸມການວາງແຜນຄອບຄົວຕ ໍ່າ 

√
√

 
 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 2: ເລັົ່ງລັດໃສ່ການ

ຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງ
ເດັກອ່ອນ (neonatal) ແລະ 
ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 1 ປີລົງມາ 
(infant) ,ເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີລົງ
ມາ ໃນກຸ່ມຄົນຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ 
ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ. 
  ຕ ວົຊີື້ວັດ (ລະດບັຊາດ): 
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ; 
 

2.1 ຫ ຸດຜ່ອນບັນດາ
ປັດໃຈຄວາມສ່ຽງຫ ັກ
(ການກ ານົດທີື່ໃກ້
ຄຽງ)ທີື່ພົວພັນກັບ
ການຕາຍຂອງເດັກ
ອ່ອນ, ເດັກອາຍຸລຸ່ມ 1 
ປີ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍລວມມີ
ດັົ່ງນີື້: 
 ເກີດກ່ອນກ ານົດ
ຫາຍໃຈບ ໍ່ສະດວກ
ຕິດເຊ ື້ອພະຍາດ 

ຕິດເຊ ື້ອ
ພະຍາດອ ື່ນໆ 
(ຖອກທ້ອງ, ປອດ

ເພີື່ມຈ ານວນພະນັກງານທີື່ມີຄວາມສາ
ມາດໃນການໃຫ້ບ ລິການສຸຂະພາບທີື່ກ່ຽວ
ພັນກັບການເບິື່ງແຍງກ່ອນຖ ພາ, ການເບິື່ງ

ແຍງກ່ອນເກີດ, ໃນລະຫວ່າງເວລາເກີດ, 
ຫລັງຈາກການເກີດລ ກທັນທີ, ແລະ ການ
ເບິື່ງແຍງຫ ງັການເກີດ. 
(ສຸກສາລາທຸກໆບ່ອນຕ້ອງມີແພດປະດຸງ 
ຄັນໜ

ຶື່ງຄົນ) 
(ຈຸດປະສົງທີ 3,8 ແລະ 11) 14 

ທົບທວນແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂອງແພດ
ຜະດຸງຄັນ 2016-2020  ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັື້ມແຂງໃນບ່ອນທີື່ເຫັນວ່າມີຄວາມຈ າເປັນ 
 

√
√

 
ກະຊວງແຜນການ 
ແລະ ການລົງທຶນ/ກະ
ຊວງສາທາລະນະສຸກ, 

ເພີື່ມອັດຕາແມ່ຍິງຖ ພາທີື່ໄດ້ຮັບການກວດ 
ກ່ອນເກີດຢູ່າງໜ

້ອຍ 4 ຄັື້ງ ໃນສະຖານທີື່ 
ກວດສຸຂະພາບໂດຍພະນັກງານທີື່ມີ   

ຝຶກອົບຮົມຄ ນກ່ຽວກັບການເກີດລ ກ ແລະ 
ແຜນການກຽມພ້ອມສຸກເສີນ 
ແຈກຢາຍປືົ້ມຄ ່ມ ແມ່ ແລະ ເດັກເພ ື່ອລົງເລິກ
ການຮັກສາສຸຂະພາບໃນຫ າຍຮ ບການ   

√
√

 
ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ/ກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ 

14 ອີງໃສ່ຈຸດປະສົງຂອງຍຸດທະສາດRM
CH. ບ່ອນທີື່ບ ໍ່ໄດ້ລະບຸຈຸດປະສົງນັື້ນໄດ້ສ້າງ ຜົນໄດ້ຮັບຂ ື້ນໃໝ່

 ຫລ  ປັບປຸງຄ ນ 
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12 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸ
ລຸ່ມ 1 ປີ 
ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 
5 ປີລົງມາ, 
 ຂ  ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນແລະຄາດໝ

າຍ: 
 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອອ່ນ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:33 (2011-
2012) 
ຄາດໝ

າຍ:9(2030) 
 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກຕ ໍ່າກວ່າ 
1 ປີລົງມາ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 40 (2017) 
ຄາດໝ

າຍ:<12(2030) 
 ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເດັກຕ ໍ່າ
ກວ່າ 5ປີລົງມາ, 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:46 (2017) 
ຄາດໝ

າຍ:<25(2030) 
 

ບວມ,ໝ
າກແດງ 

ແລະ ອ ື່ນໆ) 
 

ຄວາມຊ ານິຊ ານານ ແລະ ມີເຄ ື່ອງມ ແພດ
(ຈຸດປະສົງທີ 2) 
 

   

 

ເພີື້ມອັດຕາການເກີດໃນສະຖານທີື່ຮັກສາ 
ສຸຂະພາບທີື່ສາມາດນ າໃຊ້ລາຍການກວດຂອງ
ການເກີດທີື່ປອດໄພຂອງອົງການອະນາໄມ
ໂລກ (ລວມທັງການນ າໃຊ້ຢາທີື່ຈ າເປັນ ແລະ 
ການສົົ່ງຕ ໄປຜ່າຕັດໃນເວລາເກີດລ ກ ແລະ 
Em

O
C) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານທີື່ຜ່ານ

ການຝືກອົບຮົມໃນການນ າໃຊ້ SC
C ໃນ

ລະບົບ 
 

ນ າເອົາລາຍການກວດຂອງການເກີດລ ກທີື່ປອດໄພ
ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກເຂົື້າໃນການຝຶກອົບຮົມ
ພະນັກງານທຸກຂັື້ນ  
ແຈກຢາຍລາຍການກວດໃຫ້ສະຖານທີື່ບ ລິການ
ສຸຂະພາບທຸກໆແຫ່ງ  
 

√
√

 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
 

ປັບປຸງໂພສະນາການໃນແມ່ຍິງຖ ພາ ແລະ 
ຫ ຸດຜ່ອນພຶດຕິກ າທີື່ເປັນອັນຕະລາຍ (ສ ບ ຢາ. 
ໃຊ້ຢາເສດຕິດ)  (ຈຸດປະສົງທີ7) 
  

 ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບໂພສະນາການ
(m

icronutrient) ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຮັກສາ
ສຸຂະພາບ, ອາສາສະໝັ

ກ ແລະ ຄະນະກ າມະການ
ຮັກສາສຸຂະ ພາບ 
ລາຍງານກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂ ໍ້ແນະນ າ
ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂອງແມ່ 
 ພັດທະນາຫ ັກສ ດປະສົມປະສານວຽກງານໂພຊະນາ
ການໃຫ້ແກ່ຜ ້ສະ ໜ

ອງການບ ລິການດ້ານສຸຂະພາບ 
ແລະ ດ າເນີນການຝຶກອົບຮົມໂດຍອີງໃສ່ຫ ັກສ ດ
ການຮຽນ  
 

√
√

 
 

ປັບປຸງການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ຖ ພາ ແລະ 
ເດັກເກີດໃໝ່

ຜົນຕ ໍ່ເນ ື່ອງມາຈາກການມີຄວາມ
ຮ ້ ແລະ ມີຄວາມຕ ື່ນຕົວຈາການໄດ້ຮັບຂ ໍ້ມ ນ
ຂ່າວສານຈາກການໂຄສະນາສຸຂະພາບຊຸມຊົນ 
(ຈາກຜ ້ເປັນແມ່, ຄ ່ຮ່ວມງານ, ພີື່ນ້ອງ,ຜ ້ນ າ
ຊຸມຊົນ) 

ກະກຽມການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນ
ການປັບປຸງການສົົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ 
 

√
√

 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

ປັບປຸງອັດຕາແມ່ຍິງ ແລະ ຄອບຄົວທີື່ມີລະບົບ
ປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ການປ ກປອ້ງທາງ
ສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ 
ລວມເຖິງການເກີດລ ກ ແລະ ປິິ່ນປ ວເດັກນ້ອຍ

  ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຍຸດທະ
ສາດການປ ກປ້ອງສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

√
√

 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
ແລະ ກະຊວງແຮງງານ
ແລະ ສະຫວັດດີການສັງ
ຄົມ 

ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ N

PD
P 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N
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P
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີລົງມາທີື່ບ ໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ 
(ຈຸດປະສົງທີ 9) 

2.2. ຫ ຸດຜ່ອນປັດໄຈ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ທີື່ຕິດພັນກັບ
ການຕາຍຂອງເດັກ
ອ່ອນ ແລະ  
ເດັກນ້ອຍ. 

ລບຶລ້າງການການຖ ພາໃນເກນອາຍຸ 18 ປີລົງ
ມາ ແລະ 40 ປີຂຶື້ນໄປ   
 

 ຕິດຕາມການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າພາຍໃຕ້
ຈຸດປະສົງ 1.2 

√
√

 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສ ນກາງຊາວໜຸ່

ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ/ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ 

ຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນ
ຄວນ  (ໃໝ່

) 
 

ລົງສ າຫ ວດຄົື້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບບັນດາປັດໄຈທີື່ພາໃຫ້
ມີການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ 
ການທົບທວນຄ ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕາມເກນ
ອາຍຸໃນປະຈຸບັນໃນກົດໝ

າຍຄອບຄົວ 
ສ້າງຍຸດທະສາດເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃນການ
ປະຕິບັດກົດໝ

າຍຄອບຄົວ 

√
√

 

ໄລຍະຫ່າງໃນການເກີດລ ກຢູ່າງໜ້
ອຍ ແມ່ນ 

24 ເດ ອນ (ໄລຍະຫ່າງການເກີດລ ກ ແລະ 
ຖ ພາຄັື້ງຕ ໍ່ໄປ) 
 

ຮວບຮວມຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບໄລຍະຫ່າງໃນການເກີດ
ລ ກ ເຂົື້າໃນອຸປະກອນ ແລະ ເຄ  ື່ອງມ ໃນການໃຫ້
ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທັງໝົ

ດ  
 

√
√

 

ຫ ຸດຜ່ອນການບ ໍ່ຢາກມີລ ກແຕ່ບ ໍ່ໃຊ້ວິທີການ
ວາງແຜນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມແມ່ຍິງ
ໃນເກນ ອາຍຸ<20>35 (ຈຸດປະສົງທີ 1) 

ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັ
ບສະໜ

 ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ແຜນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວາງແຜນຄອບຄົວ 
(2017-2020) ໂດຍສະເພາະການສະໜ

ອງ ແລະ 
ການບ ລິການຂອງ L

A
R

C 

√
√

 

ເພີື່ມສ່ວນຮ້ອຍຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວທີື່
ມີຄວາມພ ໃຈໃນການນ າໃຊ້ວິທີການຄຸມ
ກ າເນີດແບບທັນສະ ໄໝ

 (ຈຸດປະສົງທີ1) 

√
√

 

ລບຶລ້າງວຽກທີື່ເຄັົ່ງຄຽດ ແລະ /ຫ   ໜັ
ກໃນ

ໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຖ ພາ(ໃໝ່
) 

 

 ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກວມເອົົາການ
ຄຸ້ມຄອງການປ ກປ້ອງລາຍໄດ້ຂອງແມ່ຍິງໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ແລະ ຂະແໜ

ງການນອກລະບົບ ເຊິື່ງ 
ແມ່ນສ່ວນໜຶ

ື່ງຂອງຍຸດທະສາດການປ ກປ້ອງສັງຄົມ 
ແລະ ການປະກັນສຸຂະພາບ 
  (ເບິື່ງກິດຈະກ າພາຍໃຕ້ຈຸດປະສົງ 1.1) 

√
√
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີລົງມາທີື່ບ ໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ 
(ຈຸດປະສົງທີ 9) 

2.2. ຫ ຸດຜ່ອນປັດໄຈ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ທີື່ຕິດພັນກັບ
ການຕາຍຂອງເດັກ
ອ່ອນ ແລະ  
ເດັກນ້ອຍ. 

ລບຶລ້າງການການຖ ພາໃນເກນອາຍຸ 18 ປີລົງ
ມາ ແລະ 40 ປີຂຶື້ນໄປ   
 

 ຕິດຕາມການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າພາຍໃຕ້
ຈຸດປະສົງ 1.2 

√
√

 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສ ນກາງຊາວໜຸ່

ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ/ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ 

ຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນ
ຄວນ  (ໃໝ່

) 
 

ລົງສ າຫ ວດຄົື້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບບັນດາປັດໄຈທີື່ພາໃຫ້
ມີການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ 
ການທົບທວນຄ ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕາມເກນ
ອາຍຸໃນປະຈຸບັນໃນກົດໝ

າຍຄອບຄົວ 
ສ້າງຍຸດທະສາດເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃນການ
ປະຕິບັດກົດໝ

າຍຄອບຄົວ 

√
√

 

ໄລຍະຫ່າງໃນການເກີດລ ກຢູ່າງໜ້
ອຍ ແມ່ນ 

24 ເດ ອນ (ໄລຍະຫ່າງການເກີດລ ກ ແລະ 
ຖ ພາຄັື້ງຕ ໍ່ໄປ) 
 

ຮວບຮວມຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບໄລຍະຫ່າງໃນການເກີດ
ລ ກ ເຂົື້າໃນອຸປະກອນ ແລະ ເຄ  ື່ອງມ ໃນການໃຫ້
ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທັງໝົ

ດ  
 

√
√

 

ຫ ຸດຜ່ອນການບ ໍ່ຢາກມີລ ກແຕ່ບ ໍ່ໃຊ້ວິທີການ
ວາງແຜນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມແມ່ຍິງ
ໃນເກນ ອາຍຸ<20>35 (ຈຸດປະສົງທີ 1) 

ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັ
ບສະໜ

 ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ແຜນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວາງແຜນຄອບຄົວ 
(2017-2020) ໂດຍສະເພາະການສະໜ

ອງ ແລະ 
ການບ ລິການຂອງ L

A
R

C 

√
√

 

ເພີື່ມສ່ວນຮ້ອຍຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວທີື່
ມີຄວາມພ ໃຈໃນການນ າໃຊ້ວິທີການຄຸມ
ກ າເນີດແບບທັນສະ ໄໝ

 (ຈຸດປະສົງທີ1) 

√
√

 

ລຶບລ້າງວຽກທີື່ເຄັົ່ງຄຽດ ແລະ /ຫ   ໜັ
ກໃນ

ໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຖ ພາ(ໃໝ່
) 

 

 ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກວມເອົົາການ
ຄຸ້ມຄອງການປ ກປ້ອງລາຍໄດ້ຂອງແມ່ຍິງໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ແລະ ຂະແໜ

ງການນອກລະບົບ ເຊິື່ງ 
ແມ່ນສ່ວນໜຶ

ື່ງຂອງຍຸດທະສາດການປ ກປ້ອງສັງຄົມ 
ແລະ ການປະກັນສຸຂະພາບ 
  (ເບິື່ງກິດຈະກ າພາຍໃຕ້ຈຸດປະສົງ 1.1) 

√
√
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 5 ປີລົງມາທີື່ບ ໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ 
(ຈຸດປະສົງທີ 9) 

2.2. ຫ ຸດຜ່ອນປັດໄຈ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມ ທີື່ຕິດພັນກັບ
ການຕາຍຂອງເດັກ
ອ່ອນ ແລະ  
ເດັກນ້ອຍ. 

ລບຶລ້າງການການຖ ພາໃນເກນອາຍຸ 18 ປີລົງ
ມາ ແລະ 40 ປີຂຶື້ນໄປ   
 

 ຕິດຕາມການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າພາຍໃຕ້
ຈຸດປະສົງ 1.2 

√
√

 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສ ນກາງຊາວໜຸ່

ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ/ 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ 

ຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນ
ຄວນ  (ໃໝ່

) 
 

ລົງສ າຫ ວດຄົື້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບບັນດາປັດໄຈທີື່ພາໃຫ້
ມີການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ 
ການທົບທວນຄ ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕາມເກນ
ອາຍຸໃນປະຈຸບັນໃນກົດໝ

າຍຄອບຄົວ 
ສ້າງຍຸດທະສາດເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃນການ
ປະຕິບັດກົດໝ

າຍຄອບຄົວ 

√
√

 

ໄລຍະຫ່າງໃນການເກີດລ ກຢູ່າງໜ້
ອຍ ແມ່ນ 

24 ເດ ອນ (ໄລຍະຫ່າງການເກີດລ ກ ແລະ 
ຖ ພາຄັື້ງຕ ໍ່ໄປ) 
 

ຮວບຮວມຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບໄລຍະຫ່າງໃນການເກີດ
ລ ກ ເຂົື້າໃນອຸປະກອນ ແລະ ເຄ  ື່ອງມ ໃນການໃຫ້
ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທັງໝົ

ດ  
 

√
√

 

ຫ ຸດຜ່ອນການບ ໍ່ຢາກມີລ ກແຕ່ບ ໍ່ໃຊ້ວິທີການ
ວາງແຜນຄອບຄົວໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມແມ່ຍິງ
ໃນເກນ ອາຍຸ<20>35 (ຈຸດປະສົງທີ 1) 

ຕິດຕາມ ແລະ ສະໜັ
ບສະໜ

 ນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ແຜນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວາງແຜນຄອບຄົວ 
(2017-2020) ໂດຍສະເພາະການສະໜ

ອງ ແລະ 
ການບ ລິການຂອງ L

A
R

C 

√
√

 

ເພີື່ມສ່ວນຮ້ອຍຂອງການວາງແຜນຄອບຄົວທີື່
ມີຄວາມພ ໃຈໃນການນ າໃຊ້ວິທີການຄຸມ
ກ າເນີດແບບທັນສະ ໄໝ

 (ຈຸດປະສົງທີ1) 

√
√

 

ລຶບລ້າງວຽກທີື່ເຄັົ່ງຄຽດ ແລະ /ຫ   ໜັ
ກໃນ

ໄລຍະສຸດທ້າຍຂອງການຖ ພາ(ໃໝ່
) 

 

 ປະເມີນຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການກວມເອົົາການ
ຄຸ້ມຄອງການປ ກປ້ອງລາຍໄດ້ຂອງແມ່ຍິງໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ແລະ ຂະແໜ

ງການນອກລະບົບ ເຊິື່ງ 
ແມ່ນສ່ວນໜຶ

ື່ງຂອງຍຸດທະສາດການປ ກປ້ອງສັງຄົມ 
ແລະ ການປະກັນສຸຂະພາບ 
  (ເບິື່ງກິດຈະກ າພາຍໃຕ້ຈຸດປະສົງ 1.1) 

√
√
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

2.3 ສົົ່ງເສີມການລ້ຽງ
ລ ກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ 
ການເບີື່ງແຍງເດັກ
ອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

 

 ເພີື່ມອັດຕາເດັກນ້ອຍທີື່ກິນນົມແມ່ແຕ່ຢູ່າງ
ດຽວເປັນເວລາ 6 ເດ ອນ (ຈຸດປະສົງທີ 7)  
 

ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນການສ ື່ສານການລ້ຽງລ ກດ້ວຍ
ນົມແມ່ແຕ່ຫົວທ ີແລະ ລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມແມ່ພຽງ
ແຕ່ຢູ່າງດຽວ ນ າເອົາການລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມແມ່ 
ແລະ ການຕິດຕາມການຈະເລີນເຕີບໃຫ່ຍເຂົື້າໃນ
ກິດຈະກ າຂອງ M

N
C

H 
 

√
√

 
ກະຊວງສາທາລະນະ
ສຸກ 

ເພີື່ມອັດຕາການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ໃນ
ເດັກລຸ່ມ 1 ປີລົງມາ (ຈຸດປະສົງທີ 6) 

ລົງສ າຫ ວດອັດຕາການປ ກຄຸມຂອງການສັກຢາປ້ອງ
ກັນພະຍາດ ລົງໂຄສະນາຂົນຂວຍພິເສດ ສ າລັບ
ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດໃນເຂດທີື່ມີອັດຕາການ
ປ ກຄຸມຕ ໍ່າ/ມີຄວາມສ່ຽງສ ງ 
 ລົງຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີຢາວັກຊີນ 
ແລະ ມີການສະໜ

ອງຢາວັກຊີນ 

√
√

 

ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່
ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການດ ແລທີື່

ຈ າເປັນສ າລັບເດັກເກີດໃໝ່
ໃນໄລຍະທ າອິດ 

(EEN
C) ທີື່ມີຄຸນນະພາບ (ຈຸດປະສົງທີ4) 

    

ກວດເບິື່ງ E
E

N
C ວ່າໄດ້ຖ ກລວມເຂົື້າໃນ

ແຜນການຮັກສາສຸຂະພາບທັງໝົ
ດ, ຍຸດທະສາດ 

ແລະ ງົບປະມານ  ທົບທວນຄ ນກົດໝ
າຍປະດຸງຄັນ 

ເພ ື່ອໃຫ້ແພດປະດຸງຄັນສາມາດສັກຢາ,  ໃຊ້ຢາຕ້ານ
ເຊ ື້ອ ແລະ ການຊຼູຊີບ  
ທົບທວນຄ ນລະບຽບ E

E
N

C ເພ ື່ອໃຫ້ໄດ້
ມາດຕະຖານສາກົນ 
ຂະຫຍາຍກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
E

E
N

C ໃນໂຮງຫມ ເມ ອງ 
ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ B

C
C ກ່ຽວ

ກັບການປະຕິບັດ E
E

N
C ໃນຊຸມຊົນ 

     

√
√

 

ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ N
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ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 3: ໃຊ້ກາລະໂອກາດ 

“ທາງດ້ານປະຊາກອນ”ໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສ ງສຸດ ສ າລັບ
ທຸກກຸ່ມຄົນ ແລະ ຂົງເຂດ ຢູ່າງ
ສະເໝີ

ພາບ ແລະ ເປັນທ າ. 
 ຕວົຊີື້ວັດ: ອັດຕາການຮ ້ໜັ

ງສ 
ຂອງຊາວໜຸ່

ມ (15 – 24) ແລະ 
ຜ ້ໃຫຍ່ (15ປ ີແລະ 15 ປີຂຶື້ນ
ໄປ);  
 ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຂອງ
ປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ 17 – 25 
ປີ ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນອາຊີວະ 
TV

ET; 
 ອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງຊາວ
ໜຸ່
ມ ແລະ ປະຊາກອນທົົ່ວໄປ 

ແລະ ອັດຕາຊາວໜຸ່
ມຫວ່າງງານ, 

ບ ໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ ຫລ  ຝຶກ
ອົບຮົມ 
  ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນແລະຄາດໝ

າຍ: 
 ອັດຕາການຮ ້ໜັ

ງສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່( 
15 ປີຂ ື້ນໄປ): 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:84.7%

 (2015) 

3.1 ກ າລັງແຮງງານ  
ໃໝ່

 ໄດ້ຮັບການສຶກ
ສາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ມີທັກສະສາມາດຕອບ
ສະໜ

ອງກັບໂອກາດ
ການຈ້າງງານ 

ນັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມຮ ້ພ ື້ນຖານ 
(ສາມາດ

ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ 
ແລະ 

ຄິດໄລ່ເລກຂັື້ນພ ື້ນ 
ຖານ) 

ແລະ 
ມີທັກສະຕ່າງໆ...ໃນການເຮັດ

ວຽກຫ  ເຂົື້າຮຽນຕ ໍ່ການສຶກສາຂັື້ນພ ື້ນຖານ
(ຈຸດປະສົງທີ 1, ຜົນໄດ້ຮັບ 2, ຜົນໄດ້ຮັບ 5) 
(ໜ້

າ 9, 12,16) 

ທົບທວນໂຄງສ້າງຫ ັກສ ດ ແລະ ເນ ື້ອໃນຂອງຊັື້ນ
ປະຖົມດ າເນີນການຄົື້ນຄ້ວາວິໄຈກ່ຽວກັບການ
ປະຕິບັດທີື່ດີຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ   
ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນການ
ສອນຢ ູ່ໃນໂຮງຮຽນພັດທະນາຍຸດທະສາດເພ ື່ອ
ປັບປຸງທັກສະໃນການຮ ້ໜັ

ງສ  ແລະ ການຄິດໄລ່
ເລກຂັື້ນພ ື້ນຖານພັດທະນາລະບົບການຮຽນການ
ສອນ ແລະ ຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມພາສາລາວໃຫ້
ເດັກຊົນເຜົົ່າດ າເນີນງານເພ ື່ອກ ານົດບັນຫາຫ ັກທີື່
ເປັນອຸປະສັກຕ ໍ່ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ການ
ຮຽນຮ ້ 

√
 

 
 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ໂດຍການຮ່ວມມ ກັບ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 

ອັດຕາການຮ ້ໜັ
ງສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ໃນເກນອາຍຸ   

(  15 ປີຂຶື້ນໄປ)  ແລະ ຊາວໜຸ່
ມ            

(ໃນເກນອາຍຸ 15 ຫາ 24 ປີ) ເພີື່ມຂ ື້ນ 
(ຈຸດປະສົງທີ 3, ຜົນໄດ້ຮັບ 6) (ໜ້

າ 10,17) 

ການພັດທະນາເຄ ື່ອງມ ການສຸ່ມຕົວຢູ່າງທີື່ຖ ກຕ້ອງ
ເພ ື່ອທົດສອບການຮ ້ໜັ

ງສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ 
ພັດທະນາຫ ັກສ ດ ແລະ ອຸປະກອນການຮຽນການ
ສອນທີື່ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີື່ແຕກຕ່າງ
ກັນຂອງກຸ່ມເປ ົ້າຫມາຍຕ່າງໆ 
ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານທີື່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການ
ປັບປຸງການຮຽນຮ ້ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ 
 

√
 

 
 

ເພີື່ມອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຊັື້ນປະຖົມ ແລະ 
ຮຽນຈົບຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ອັດຕາສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າຮຽນ
ຊັື້ນມັດທະຍົມໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ (ຈຸດປະສົງທີ 2) 
(ໜ້

າ 10) 

ກ ໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນເພີື່ມຕ ື່ມ ເພ ື່ອຕອບສະຫນອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຍົກລະດັບໂຮງຮຽນທີື່ມີຢ ູ່, 
ລວມທັງເພີື່ມຈ ານວນຫ ພັກນັກຮຽນໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ
ຕ ື່ມ 
ເພີື່ມຈ ານວນທຶນການສຶກສາໃຫ້ກັບນັກຮຽນທີື່ທຸກ
ຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນຕ ື່ມ 

√
 

 
 

 ເພີື່ມອັດຕາການເຂົື້າຮຽນອາຊີວະສຶກສາໃຫ້
ຫ າຍໃນກຸ່ມນັກຮຽນ (ປີທີ 9 ແລະ 12) 
(ຈຸດປະສົງທີ 2) (ໜ້

າ 10) 

ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໄລຍະສັື້ນ ລະດັບ 1 ແລະ 2 ໃຫ້
ແກ່ຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ ຈ ານວນ 4,200 ຄົນ 
ສ້າງແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອສ້າງຕັື້ງໂຮງຮຽນເຕັກນິກ 
- ວິຊາຊີບ ແລະ ສ ນຝຶກອົບຮົມວີຊາຊົບໃຫ້ມີຢ ູ່
ທຸກໆແຂວງ ຢູ່າງໜ້

ອຍ 1 ແຫ່ງ 

√
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ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 3: ໃຊ້ກາລະໂອກາດ 

“ທາງດ້ານປະຊາກອນ”ໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສ ງສຸດ ສ າລັບ
ທຸກກຸ່ມຄົນ ແລະ ຂົງເຂດ ຢູ່າງ
ສະເໝີ

ພາບ ແລະ ເປັນທ າ. 
 ຕ ວົຊີື້ວັດ: ອັດຕາການຮ ້ໜັ

ງສ 
ຂອງຊາວໜຸ່

ມ (15 – 24) ແລະ 
ຜ ້ໃຫຍ່ (15ປ ີແລະ 15 ປີຂຶື້ນ
ໄປ);  
 ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຂອງ
ປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ 17 – 25 
ປີ ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນອາຊີວະ 
TV

ET; 
 ອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງຊາວ
ໜຸ່
ມ ແລະ ປະຊາກອນທົົ່ວໄປ 

ແລະ ອັດຕາຊາວໜຸ່
ມຫວ່າງງານ,  

ບ ໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ ຫລ  ຝຶກ
ອົບຮົມ 
  ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນແລະຄາດໝ

າຍ: 
 ອັດຕາການຮ ້ໜັ

ງສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່( 
15 ປີຂ ື້ນໄປ): 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:84.7%

 (2015) 

3.1  ກ າລັງແຮງງານ  
ໃໝ່

 ໄດ້ຮັບການສຶກ
ສາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ມີທັກສະສາມາດຕອບ
ສະໜ

ອງກັບໂອກາດ
ການຈ້າງງານ 

ນັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມຮ ້ພ ື້ນຖານ 
(ສາມາດ

ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ 
ແລະ 

ຄິດໄລ່ເລກຂັື້ນພ ື້ນ 
ຖານ) 

ແລະ 
ມີທັກສະຕ່າງໆ...ໃນການເຮັດ

ວຽກຫ  ເຂົື້າຮຽນຕ ໍ່ການສຶກສາຂັື້ນພ ື້ນຖານ
(ຈຸດປະສົງທີ 1, ຜົນໄດ້ຮັບ 2, ຜົນໄດ້ຮັບ 5) 
(ໜ້

າ 9, 12,16) 

ທົບທວນໂຄງສ້າງຫ ັກສ ດ ແລະ ເນ ື້ອໃນຂອງຊັື້ນ
ປະຖົມດ າເນີນການຄົື້ນຄ້ວາວິໄຈກ່ຽວກັບການ
ປະຕິບັດທີື່ດີຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ   
ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນການ
ສອນຢ ູ່ໃນໂຮງຮຽນພັດທະນາຍຸດທະສາດເພ ື່ອ
ປັບປຸງທັກສະໃນການຮ ້ໜັ

ງສ  ແລະ ການຄິດໄລ່
ເລກຂັື້ນພ ື້ນຖານພັດທະນາລະບົບການຮຽນການ
ສອນ ແລະ ຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມພາສາລາວໃຫ້
ເດັກຊົນເຜົົ່າດ າເນີນງານເພ ື່ອກ ານົດບັນຫາຫ ັກທີື່
ເປັນອຸປະສັກຕ ໍ່ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ການ
ຮຽນຮ ້ 

√
 

 
 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ໂດຍການຮ່ວມມ ກັບ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 

ອັດຕາການຮ ້ໜັ
ງສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ໃນເກນອາຍຸ   

(  15 ປີຂຶື້ນໄປ)  ແລະ ຊາວໜຸ່
ມ            

(ໃນເກນອາຍຸ 15 ຫາ 24 ປີ) ເພີື່ມຂ ື້ນ 
(ຈຸດປະສົງທີ 3, ຜົນໄດ້ຮັບ 6) (ໜ້

າ 10,17) 

ການພັດທະນາເຄ ື່ອງມ ການສຸ່ມຕົວຢູ່າງທີື່ຖ ກຕ້ອງ
ເພ ື່ອທົດສອບການຮ ້ໜັ

ງສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ 
ພັດທະນາຫ ັກສ ດ ແລະ ອປຸະກອນການຮຽນການ
ສອນທີື່ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີື່ແຕກຕ່າງ
ກັນຂອງກຸ່ມເປ ົ້າຫມາຍຕ່າງໆ 
ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານທີື່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການ
ປັບປຸງການຮຽນຮ ້ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ 
 

√
 

 
 

ເພີື່ມອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຊັື້ນປະຖົມ ແລະ 
ຮຽນຈົບຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ອັດຕາສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າຮຽນ
ຊັື້ນມັດທະຍົມໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ (ຈຸດປະສົງທີ 2) 
(ໜ້

າ 10) 

ກ ໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນເພີື່ມຕ ື່ມ ເພ ື່ອຕອບສະຫນອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຍົກລະດັບໂຮງຮຽນທີື່ມີຢ ູ່, 
ລວມທັງເພີື່ມຈ ານວນຫ ພັກນັກຮຽນໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ
ຕ ື່ມ 
ເພີື່ມຈ ານວນທຶນການສຶກສາໃຫ້ກັບນັກຮຽນທີື່ທຸກ
ຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນຕ ື່ມ 

√
 

 
 

 ເພີື່ມອັດຕາການເຂົື້າຮຽນອາຊີວະສຶກສາໃຫ້
ຫ າຍໃນກຸ່ມນັກຮຽນ (ປີທີ 9 ແລະ 12) 
(ຈຸດປະສົງທີ 2) (ໜ້

າ 10) 

ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໄລຍະສັື້ນ ລະດັບ 1 ແລະ 2 ໃຫ້
ແກ່ຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ ຈ ານວນ 4,200 ຄົນ 
ສ້າງແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອສ້າງຕັື້ງໂຮງຮຽນເຕັກນິກ 
- ວິຊາຊີບ ແລະ ສ ນຝຶກອົບຮົມວີຊາຊົບໃຫ້ມີຢ ູ່
ທຸກໆແຂວງ ຢູ່າງໜ້

ອຍ 1 ແຫ່ງ 

√
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ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ N
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ຈຸດປະສົງຂອງ 
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12 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 3: ໃຊ້ກາລະໂອກາດ 

“ທາງດ້ານປະຊາກອນ”ໃຫ້ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມສ ງສຸດ ສ າລັບ
ທຸກກຸ່ມຄົນ ແລະ ຂົງເຂດ ຢູ່າງ
ສະເໝີ

ພາບ ແລະ ເປັນທ າ. 
 ຕ ວົຊີື້ວັດ: ອັດຕາການຮ ້ໜັ

ງສ 
ຂອງຊາວໜຸ່

ມ (15 – 24) ແລະ 
ຜ ້ໃຫຍ່ (15ປ ີແລະ 15 ປີຂຶື້ນ
ໄປ);  
 ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຂອງ
ປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ 17 – 25 
ປີ ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນອາຊີວະ 
TV

ET; 
 ອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງຊາວ
ໜຸ່
ມ ແລະ ປະຊາກອນທົົ່ວໄປ 

ແລະ ອັດຕາຊາວໜຸ່
ມຫວ່າງງານ,  

ບ ໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ ຫລ  ຝຶກ
ອົບຮົມ 
  ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນແລະຄາດໝ

າຍ: 
 ອັດຕາການຮ ້ໜັ

ງສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່( 
15 ປີຂ ື້ນໄປ): 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:84.7%

 (2015) 

3.1  ກ າລັງແຮງງານ  
ໃໝ່

 ໄດ້ຮັບການສຶກ
ສາ, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ມີທັກສະສາມາດຕອບ
ສະໜ

ອງກັບໂອກາດ
ການຈ້າງງານ 

ນັກຮຽນທຸກຄົນມີຄວາມຮ ້ພ ື້ນຖານ 
(ສາມາດ

ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ 
ແລະ 

ຄິດໄລ່ເລກຂັື້ນພ ື້ນ 
ຖານ) 

ແລະ 
ມີທັກສະຕ່າງໆ...ໃນການເຮັດ

ວຽກຫ  ເຂົື້າຮຽນຕ ໍ່ການສຶກສາຂັື້ນພ ື້ນຖານ
(ຈຸດປະສົງທີ 1, ຜົນໄດ້ຮັບ 2, ຜົນໄດ້ຮັບ 5) 
(ໜ້

າ 9, 12,16) 

ທົບທວນໂຄງສ້າງຫ ັກສ ດ ແລະ ເນ ື້ອໃນຂອງຊັື້ນ
ປະຖົມດ າເນີນການຄົື້ນຄ້ວາວິໄຈກ່ຽວກັບການ
ປະຕິບັດທີື່ດີຢ ູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ   
ກ່ຽວກັບການປັບປຸງຄຸນນະພາບການຮຽນການ
ສອນຢ ູ່ໃນໂຮງຮຽນພັດທະນາຍຸດທະສາດເພ ື່ອ
ປັບປຸງທັກສະໃນການຮ ້ໜັ

ງສ  ແລະ ການຄິດໄລ່
ເລກຂັື້ນພ ື້ນຖານພັດທະນາລະບົບການຮຽນການ
ສອນ ແລະ ຫ ັກສ ດການຝຶກອົບຮົມພາສາລາວໃຫ້
ເດັກຊົນເຜົົ່າດ າເນີນງານເພ ື່ອກ ານົດບັນຫາຫ ັກທີື່
ເປັນອຸປະສັກຕ ໍ່ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ການ
ຮຽນຮ ້ 

√
 

 
 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ ໂດຍການຮ່ວມມ ກັບ
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 

ອັດຕາການຮ ້ໜັ
ງສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ໃນເກນອາຍຸ   

(  15 ປີຂຶື້ນໄປ)  ແລະ ຊາວໜຸ່
ມ            

(ໃນເກນອາຍຸ 15 ຫາ 24 ປີ) ເພີື່ມຂ ື້ນ 
(ຈຸດປະສົງທີ 3, ຜົນໄດ້ຮັບ 6) (ໜ້

າ 10,17) 

ການພັດທະນາເຄ ື່ອງມ ການສຸ່ມຕົວຢູ່າງທີື່ຖ ກຕ້ອງ
ເພ ື່ອທົດສອບການຮ ້ໜັ

ງສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ 
ພັດທະນາຫ ັກສ ດ ແລະ ອປຸະກອນການຮຽນການ
ສອນທີື່ສາມາດແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີື່ແຕກຕ່າງ
ກັນຂອງກຸ່ມເປ ົ້າຫມາຍຕ່າງໆ 
ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານທີື່ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບການ
ປັບປຸງການຮຽນຮ ້ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ 
 

√
 

 
 

ເພີື່ມອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຊັື້ນປະຖົມ ແລະ 
ຮຽນຈົບຊັື້ນປະຖົມ ແລະ ອັດຕາສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າຮຽນ
ຊັື້ນມັດທະຍົມໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ (ຈຸດປະສົງທີ 2) 
(ໜ້

າ 10) 

ກ ໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນເພີື່ມຕ ື່ມ ເພ ື່ອຕອບສະຫນອງກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຍົກລະດັບໂຮງຮຽນທີື່ມີຢ ູ່, 
ລວມທັງເພີື່ມຈ ານວນຫ ພັກນັກຮຽນໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ
ຕ ື່ມ 
ເພີື່ມຈ ານວນທຶນການສຶກສາໃຫ້ກັບນັກຮຽນທີື່ທຸກ
ຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນຕ ື່ມ 

√
 

 
 

 ເພີື່ມອັດຕາການເຂົື້າຮຽນອາຊີວະສຶກສາໃຫ້
ຫ າຍໃນກຸ່ມນັກຮຽນ (ປີທີ 9 ແລະ 12) 
(ຈຸດປະສົງທີ 2) (ໜ້

າ 10) 

ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໄລຍະສັື້ນ ລະດັບ 1 ແລະ 2 ໃຫ້
ແກ່ຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ ຈ ານວນ 4,200 ຄົນ 
ສ້າງແຜນດ າເນີນງານເພ ື່ອສ້າງຕັື້ງໂຮງຮຽນເຕັກນິກ 
- ວິຊາຊີບ ແລະ ສ ນຝຶກອົບຮົມວີຊາຊົບໃຫ້ມີຢ ູ່
ທຸກໆແຂວງ ຢູ່າງໜ້

ອຍ 1 ແຫ່ງ 

√
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12 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ຄາດໝ
າຍ: 95%

 (2030) 
  ອັດຕາການຮ ້ໜັ

ງສ ຂອງຊາວ 
ໜຸ່
ມ (15 – 24ປີ) 

ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:92.5%
 (2015) 

ຄາດໝ
າຍ: 98%

 (2030) 
 ອັດຕາການເຂົື້າຮຽນຂອງ
ປະຊາກອນໃນກຸ່ມອາຍຸ (17 – 
25 ປີ) 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:22%

 (2015) 
ຄາດໝ

າຍ: 45%
 (2030) 

 ການເຂົື້າຮຽນອາຊີວະ TV
ET: 

ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:34,500 (2016) 
ຄາດໝ

າຍ: 51,000 (2020); 
81,000 (2030) 
  ອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງຊາວ
ໜຸ່
ມ ແລະ ປະຊາກອນທົົ່ວໄປ  

ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:14%
 (2015) 

ຄາດໝ
າຍ:1.4%

 (2030) 

 ອັດຕາການຫວ່າງງານຂອງຊາວ
ໜຸ່
ມ (15 – 24 ປີ) 

ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 13%
 (2016) 

ຄາດໝ
າຍ: 1.3%

 (2030) 
 

ພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການເພ ື່ອປັບປຸງ
ການໃຫ້ຄ າປຶກສາໃນການປະກອບອາຊີບຢ ູ່
ໂຮງຮຽນ 
ພັດທະນາຍຸດທະສາດການໂຄສະນາຊຸກຍຸ້ໃຫ້
ນັກຮຽນທີື່ຈົບສາມັນສຶກສາໃຫ້ເຂົື້າຮຽນວິຊາຊີບ
ໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ 

ປັບປຸງການເຂົື້າເຖິງການຮຽນວິຊາຊີບ ໂດຍ
ການຍົກລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນວິຊາ
ຊີບໃຫ້ກວ້າງຂວາງ (ຍຸດທະສາດ 1, 7. 
3.1,ໜ້

າ 62) 

ສຶກສາຄວາມໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັື້ງໂຮງຮຽນວິຊາ
ຊີບຢ ູ່ແຂວງໄຊສົມບ ນ 
ສ້າງຕັື້ງວິທະຍາໄລເຕັກນິກການລົດໄຟມິດຕະພາບ 
ລາວ-ຈີນ 
ຂະຫຍາຍວິທະຍາເຂດໃໝ່

ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ
ລາວ-ເຢຍລະມັນ 
ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການໃນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ຫ້ອງຝຶກງານ, ໂຮງຊ່າງ, ອາຄານຮຽນ ແລະ ຫ ພັກ 
ໃຫແ້ກ່ບັນດາໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບຈ ານວນ
ໜຶ
ື່ງ ພ້ອມທັງປະກອບອປຸະກອນເຕັກນິກ ແລະ ສ ື່

ການຮຽນ-ການສອນ 
ຍົກລະດັບໂຮງຮຽນເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບໃຫ້
ກາຍເປັນວິທະຍາໄລ 
ສ້າງຕັື້ງ ແລະ ຂະຫຍາຍສ ນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 
ຊຸກຍ ້ໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ ຜ ້ປະກອບການທຸລະກິດສະ
ໜັ
ບສະໜ

 ນການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 
ເຊ ື່ອມສານວິຊາເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຮຽນໃນຂະ    
ແໜ

ງວິຊາຊີບເຂົື້າໃນຫ ັກສ ດສາມັນສຶກສາ 
ສຶກສາຄວາມໄປໄດ້ໃນການສ້າງຕັື້ງໂຮງຮຽນວິຊາ
ຊີບຢ ູ່ແຂວງໄຊສົມບ ນ 
ສ້າງຕັື້ງວິທະຍາໄລເຕັກນິກການລົດໄຟມິດຕະພາບ 
ລາວ-ຈີນ 
ຂະຫຍາຍວິທະຍາເຂດໃໝ່

ຂອງວິທະຍາໄລເຕັກນິກ
ລາວ-ເຢຍລະມັນ 
ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການໃນການກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ
ຫ້ອງຝຶກງານ, ໂຮງຊ່າງ, ອາຄານຮຽນ ແລະ ຫ ພັກ 

√
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ອັດຕາຊາວໜຸ່
ມ (15 – 24 ປີ) 

ຫວ່າງງານ, ບ ໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ ຫ   
ຝຶກອົບຮົມ 
 ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 5.1%

 (2016) 
ຄາດໝ

າຍ: 2.6%
 (2030) 

   

ໃຫແ້ກ່ບັນດາໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບຈ ານວນ
ໜຶ
ື່ງ ພ້ອມທັງປະກອບອຸປະກອນເຕັກນິກ ແລະ ສ ື່

ການຮຽນ-ການສອນ 
  

ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບແຜນງານອາຊີວະສຶກສາ 
ໂດຍຜ່ານຄ ທີື່ມີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ມີ
ຄວາມຮ ້ສ ງ (ຍຸດທະສາດ 4, 7. 3.4,ໜ້

າ 63) 

ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັື້ນດ້ານວິຊາການ ແລະ ວິຊາຄ 
ໃຫແ້ກ່ຄ ອາຊີວະສຶກສາ 
ສ້າງ ແລະ ຈັດພິມຄ ່ມ ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັື້ນດ້ານວິ
ຊາຄ  ໃຫ້ແກ່ຄ ຝຶກຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາຕາມ
ຫ ັກສ ດຝຶກອົບຮົມຄ ຝຶກແບບທະວີຄ ນຕິດຕາມການ
ສອນຂອງຄ ຢ ູ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນທົົ່ວປະເທດຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ການຝຶກອົບຮົມກ່ອນ ແລະ ໃນໄລຍະການຝຶກ
ອົບຮົມ  
ສ້າງຍຸດທະສາດການເປັນຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ື່ອ
ປັບປຸງທັກສະການສອນ 

√
 

 
 

3.2 ຮັບປະກັນໃຫ້
ແຜນງານການສຶກສາ
ວິຊາຊີບ ແລະ ຊັື້ນສ ງ
ໃຫ້ແທດເໝ

າະກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫ າດແຮງງານ 

ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາຂະແໜ
ງວິຊາຊີບ 

ແລະ ຊັື້ນສ ງ ໃຫ້ແທດເໝ
າະກັບຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດທີ 8 (ຜົນໄດ້ຮັບ 7) (ໜ້

າ 
18) 

ສ້າງຍຸດທະສາດການເປັນຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ື່ອສຶກ
ສາ / ສ າຫ ວດເພ ື່ອກ ານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້
ຈ້າງງານ 
ສຶກສາຄົື້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບນັກຮຽນທີື່ຮຽນຈົບຈາກ
ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 
ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ຫ ັກສ ດລະດັບ 3 ໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 
ຝຶກອົບຮົມການຂຽນຫ ັກສ ດແບບໂມດ ນ ໂດຍອີງ
ໃສ່ມາດຕະຖານຫ ັກສ ດອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ 
 

√
 

 
 

ກ ານົດບ ລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກ
ອົບຮົມຜ່ານແຜນການພັດທະນຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ (ຜົນໄດ້ຮັບ7) 
(ໜ້

າ 18) 
 

ດ າເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນ
ການຝຶກອົບຮົມຂະແໜ

ງອາຊີວະສຶກສາ 
ຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນສາຍ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ດ້ານການບ ລຫິານ 
 

√
 

 
 

ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການວາງແຜນ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍຜ່ານ

ໂຄສະນາຊຸກຍ ້ໃຫ້ມີການສ າຫລວດກ າລັງແຮງງານ
ທີື່ເໝ

າະສົມໃຫ້ກວ້າງອອກຕ ື່ມ.  
√
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ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ອັດຕາຊາວໜຸ່
ມ (15 – 24 ປີ) 

ຫວ່າງງານ, ບ ໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ ຫ   
ຝຶກອົບຮົມ 
 ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 5.1%

 (2016) 
ຄາດໝ

າຍ: 2.6%
 (2030) 

   

ໃຫແ້ກ່ບັນດາໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບຈ ານວນ
ໜຶ
ື່ງ ພ້ອມທັງປະກອບອປຸະກອນເຕັກນິກ ແລະ ສ ື່

ການຮຽນ-ການສອນ 
  

ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບແຜນງານອາຊີວະສຶກສາ 
ໂດຍຜ່ານຄ ທີື່ມີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ມີ
ຄວາມຮ ້ສ ງ (ຍຸດທະສາດ 4, 7. 3.4,ໜ້

າ 63) 

ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັື້ນດ້ານວິຊາການ ແລະ ວິຊາຄ 
ໃຫແ້ກ່ຄ ອາຊີວະສຶກສາ 
ສ້າງ ແລະ ຈັດພິມຄ ່ມ ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັື້ນດ້ານວິ
ຊາຄ  ໃຫ້ແກ່ຄ ຝຶກຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາຕາມ
ຫ ັກສ ດຝຶກອົບຮົມຄ ຝຶກແບບທະວີຄ ນຕິດຕາມການ
ສອນຂອງຄ ຢ ູ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນທົົ່ວປະເທດຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ການຝຶກອົບຮົມກ່ອນ ແລະ ໃນໄລຍະການຝຶກ
ອົບຮົມ  
ສ້າງຍຸດທະສາດການເປັນຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ື່ອ
ປັບປຸງທັກສະການສອນ 

√
 

 
 

3.2 ຮັບປະກັນໃຫ້
ແຜນງານການສຶກສາ
ວິຊາຊີບ ແລະ ຊັື້ນສ ງ
ໃຫ້ແທດເໝ

າະກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫ າດແຮງງານ 

ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາຂະແໜ
ງວິຊາຊີບ 

ແລະ ຊັື້ນສ ງ ໃຫ້ແທດເໝ
າະກັບຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດທີ 8 (ຜົນໄດ້ຮັບ 7) (ໜ້

າ 
18) 

ສ້າງຍຸດທະສາດການເປັນຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ື່ອສຶກ
ສາ / ສ າຫ ວດເພ ື່ອກ ານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້
ຈ້າງງານ 
ສຶກສາຄົື້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບນັກຮຽນທີື່ຮຽນຈົບຈາກ
ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 
ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ຫ ັກສ ດລະດັບ 3 ໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 
ຝຶກອົບຮົມການຂຽນຫ ັກສ ດແບບໂມດ ນ ໂດຍອີງ
ໃສ່ມາດຕະຖານຫ ັກສ ດອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ 
 

√
 

 
 

ກ ານົດບ ລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກ
ອົບຮົມຜ່ານແຜນການພັດທະນຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ (ຜົນໄດ້ຮັບ7) 
(ໜ້

າ 18) 
 

ດ າເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນ
ການຝຶກອົບຮົມຂະແໜ

ງອາຊີວະສຶກສາ 
ຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນສາຍ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ດ້ານການບ ລຫິານ 
 

√
 

 
 

ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການວາງແຜນ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍຜ່ານ

ໂຄສະນາຊຸກຍ ້ໃຫ້ມີການສ າຫລວດກ າລັງແຮງງານ
ທີື່ເໝ

າະສົມໃຫ້ກວ້າງອອກຕ ື່ມ.  
√
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ອັດຕາຊາວໜຸ່
ມ (15 – 24 ປີ) 

ຫວ່າງງານ, ບ ໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ ຫ   
ຝຶກອົບຮົມ 
 ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 5.1%

 (2016) 
ຄາດໝ

າຍ: 2.6%
 (2030) 

   

ໃຫແ້ກ່ບັນດາໂຮງຮຽນເຕັກນິກວິຊາຊີບຈ ານວນ
ໜຶ
ື່ງ ພ້ອມທັງປະກອບອປຸະກອນເຕັກນິກ ແລະ ສ ື່

ການຮຽນ-ການສອນ 
  

ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບແຜນງານອາຊີວະສຶກສາ 
ໂດຍຜ່ານຄ ທີື່ມີຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ມີ
ຄວາມຮ ້ສ ງ (ຍຸດທະສາດ 4, 7. 3.4,ໜ້

າ 63) 

ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັື້ນດ້ານວິຊາການ ແລະ ວິຊາຄ 
ໃຫແ້ກ່ຄ ອາຊີວະສຶກສາ 
ສ້າງ ແລະ ຈັດພິມຄ ່ມ ຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັື້ນດ້ານວິ
ຊາຄ  ໃຫ້ແກ່ຄ ຝຶກຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາຕາມ
ຫ ັກສ ດຝຶກອົບຮົມຄ ຝຶກແບບທະວີຄ ນຕິດຕາມການ
ສອນຂອງຄ ຢ ູ່ສະຖານອາຊີວະສຶກສາທັງພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນທົົ່ວປະເທດຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ
ການຝຶກອົບຮົມກ່ອນ ແລະ ໃນໄລຍະການຝຶກ
ອົບຮົມ  
ສ້າງຍຸດທະສາດການເປັນຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ື່ອ
ປັບປຸງທັກສະການສອນ 

√
 

 
 

3.2 ຮັບປະກັນໃຫ້
ແຜນງານການສຶກສາ
ວິຊາຊີບ ແລະ ຊັື້ນສ ງ
ໃຫ້ແທດເໝ

າະກັບ
ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫ າດແຮງງານ 

ປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາຂະແໜ
ງວິຊາຊີບ 

ແລະ ຊັື້ນສ ງ ໃຫ້ແທດເໝ
າະກັບຄວາມ

ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດທີ 8 (ຜົນໄດ້ຮັບ 7) (ໜ້

າ 
18) 

ສ້າງຍຸດທະສາດການເປັນຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ື່ອສຶກ
ສາ / ສ າຫ ວດເພ ື່ອກ ານົດຄວາມຕ້ອງການຂອງຜ ້
ຈ້າງງານ 
ສຶກສາຄົື້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບນັກຮຽນທີື່ຮຽນຈົບຈາກ
ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 
ກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ
ຫ ັກສ ດລະດັບ 3 ໃນສະຖານອາຊີວະສຶກສາ 
ຝຶກອົບຮົມການຂຽນຫ ັກສ ດແບບໂມດ ນ ໂດຍອີງ
ໃສ່ມາດຕະຖານຫ ັກສ ດອາຊີວະສຶກສາແຫ່ງຊາດ 
 

√
 

 
 

ກ ານົດບ ລິມະສິດຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກ
ອົບຮົມຜ່ານແຜນການພັດທະນຊັບພະຍາກອນ
ມະນຸດແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ (ຜົນໄດ້ຮັບ7) 
(ໜ້

າ 18) 
 

ດ າເນີນການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການໃນ
ການຝຶກອົບຮົມຂະແໜ

ງອາຊີວະສຶກສາ 
ຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນສາຍ
ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ດ້ານການບ ລຫິານ 
 

√
 

 
 

ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 

ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ການວາງແຜນ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ໂດຍຜ່ານ

ໂຄສະນາຊຸກຍ ້ໃຫ້ມີການສ າຫລວດກ າລັງແຮງງານ
ທີື່ເໝ

າະສົມໃຫ້ກວ້າງອອກຕ ື່ມ.  
√
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ການມີຂ ໍ້ມ ນທີື່ເໝ
າະສົມຈາກການສ າຫ ວດ

ຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ອ ື່ນໆ (ຜົນໄດ້ຮັບ 7) 
(ໜ້

າ 18) 

ຖອດຖອນບົດຮຽນວຽກງານຄຸ້ມຄອງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວ
ສານ ແລະ ສະຖິຕິວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ 
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ 
ຕິດຕາມນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາທີື່ຮຽນຈົບຈາກສະ
ຖານອາຊີວະສຶກສາ 
   

ຫ ັກສ ດຫ ັງການສຶກສາຂັື້ນພ ື້ນຖານ ແລະ 
ສອດຄ່ອງກັບຂອບວຸດທິການສຶກສາແຫ່ງຊາດ  
(N

Q
F) ແລະ ພາກພ ື້ນ (ຜົນໄດ້ຮັບ 7) (ໜ້

າ 
18) 

ພັດທະນາຫ ັກສ ດສ້າງຄ ອາຊີວະສຶກສາລະດັບປະລິນ
ຍາຕີ ຈ ານວນ 4 ສາຂາວິຊາ 
ພັດທະນາຫ ັກສ ດ ແລະ ປະກອບສ ື່ການຮຽນ-ການ
ສອນສ າລັບຝຶກອົບຮົມຜ ບ້ ລຫິານອາຊີວະສຶກສາ 
ພັດທະນາຫ ັກສ ດຮ ບແບບການຮຽນແບບຄວບຄ ່ 
ຮ່ວມກັບພາກເອກະຊົນ ແລະ ກຸ່ມອາຊີບຕ່າງໆ 
ພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ຫ ັກສ ດລະດັບ 1 ຫາ 
ລະດັບ 5  
ສ້າງກົດໝ

າຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາຊັື້ນສ ງພັດທະນາຄ ່
ມ ການຮຽນ-ການສອນໃນສາຍການສຶກສາຊັື້ນສ ງ 
ໃຫໄ້ປຕາມມາດຕະຖານຫ ັກສ ດແຫ່ງຊາດ ໂດຍປັບ
ປຸງເນ ື້ອໃນຫ ັກສ ດ ໃຫ້ຫ ຼູດອັດຕາສ່ວນທິດສະດີ 
ແລະ ເພີື່ມອັດຕາສ່ວນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ 
ການບ າລຸງຄ ຕາມ 14 ໂມດ ນສະໜ

ອງ ແລະ ປັບປຸງ
ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກເຊັົ່ນ: ສ້າງຫ້ອງສະໝຸ

ດ
ເອເລັກໂທຣນິກ, ຫ້ອງທົດລອງ, ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນຜ່ານ
ທາງອິນເຕີເນັດ ແລະ ຫ້ອງປະຕິບັດງານສ າລັບວິຊາ
ກະສິກ າ, ວິທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຊີ, ວິສະວະກ າ
ສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ (STEM

), ສ້າງສ ນແຫ່ງ
ຄວາມເປັນເລີດສ າລັບຂະແໜ

ງການບ ລມິະສິດ ຢ ູ່
ສະຖານການສຶກສາຊັື້ນສ ງ 
ປັບປຸງຮ່າງຍຸດທະສາດການສົົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ
ການຄົື້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຢ ູ່ສະຖານການສຶກສາຊັື້ນ
ສ ງ

√
 

 
 

ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ N
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P 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N
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P

12 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ປັບປຸງຂ ໍ້ກ ານົດວ່າການຮຽນ-ການສອນຜາ່ນທາງເອ
ເລັກໂທຣນິກ (e-learning) 

ປັບປຸງຂະແໜ
ງວິຊາຊີບ/ຊັື້ນສ ງໃຫ້ແທດເໝ

າະ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ 
ໂດຍຜ່ານການບ ລິການຈັດຫາງງານຂອງລັດ 
(PES)  ແລະຂ ໍ້ມ ນຕະຫ າດແຮງງານ) (ຜົນໄດ້
ຮັບ 1.2) 

ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ຈັດບ ລມິະສິດຫ ັກຕາມຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ
ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອ
ກະຊົນ ທົົ່ວປະເທດ 
ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ
ໃນການພັດທະນາການບ ລິການຈັດຫາງງານຂອງ
ລັດ (PES) ແລະ ສ້າງ ແລະ ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຕະຫ າດ
ແຮງງານ  
ກະກຽມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົື້າໃຈ (M

O
U)  ແລະ 

ຕົກລົງເຫັນດີລະຫວ່າງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສະພາການຄ້າແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ສະຫະພັນກ າມະບານລາວ  
ການສ າຫ ວດທົດລອງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ
ທາງດ້ານທັກສະຂອງນາຍຈ້າງ 

√
 

 
 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

 

ເພີື່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະ
ກ າມະການຝືກອົບຮົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພ ື່ອ
ພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ແຫ່ງຊາດ.  ແລະ ປັບປຸງຂອບວຸດທິການສຶກ
ສາ (ຜົນໄດ້ຮັບ 1.3) 

ດ າເນີນສອງໂຄງການ ເພ ື່ອສ້າງຂີດຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະກ າມະການຝືກອົບຮົມແຫ່ງ
ຊາດ  ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ 
ມາດຕະຖານໃໝ່

ໃນຂະແໜ
ງວິຊາຊີບ / ຊັື້ນສ ງທີື່

ຖ ກປະກາດໃຊ້ 
ພັດທະນາທັກສະຂະແໜ

ງວິຊາຊີບ / ຊັື້ນສ ງໃໝ່
 

ເພ ື່ອໃຫ້ອອກໃບປະກາດ ແລະ ການຮັບຮອງເປັນ
ທາງການ 
ການປະເມີນ ແລະ ການອອກໃບຢັົ້ງຢືນໃຫ້ຄ ຝຶກ
ໃນຂະແໜ

ງວິຊາຊີບ / ຊັື້ນສ ງໃໝ່
  

√
 

 
 

3.3 ແຮງງານຜ ້ໃຫຍ່ມີ
ໂອກາດໄດ້ຮັບການຍົກ
ລະດັບວຸດທິການສຶກສາຜ່ານ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 

 ສ້າງຂອບການຮຽນຮ ້ຕະຫ ອດຊີວິດລວມທັງ
ການສຶກສາຂອງຜ ້ໃຫຍ່ (ຜົນໄດ້ຮັບ 6) (ໜ້

າ 
17) 
 

ພັດທະນາວິທີການທົດສອບເພ ື່ອປະເມີນການຮ ້ໜັ
ງ

ສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ 
ສ້າງນິຕິກ າເພ ື່ອສະໜັ

ບສະໜ
 ນການຍົກຫ ັກສ ດການ

ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
ສ້າງຕັື້ງສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເພີື່ມຕ ື່ມ 

√
 

 
 

ກະຊວງສຶກສາທີການ 
ແລະ ກິລາ, ສ ນກາງຊາວ
ໜຸ່
ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ

ລາວ 
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ປັບປຸງຂ ໍ້ກ ານົດວ່າການຮຽນ-ການສອນຜາ່ນທາງເອ
ເລັກໂທຣນິກ (e-learning) 

ປັບປຸງຂະແໜ
ງວິຊາຊີບ/ຊັື້ນສ ງໃຫ້ແທດເໝ

າະ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ 
ໂດຍຜ່ານການບ ລິການຈັດຫາງງານຂອງລັດ 
(PES)  ແລະຂ ໍ້ມ ນຕະຫ າດແຮງງານ) (ຜົນໄດ້
ຮັບ 1.2) 

ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ຈັດບ ລມິະສິດຫ ັກຕາມຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ
ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອ
ກະຊົນ ທົົ່ວປະເທດ 
ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ
ໃນການພັດທະນາການບ ລິການຈັດຫາງງານຂອງ
ລັດ (PES) ແລະ ສ້າງ ແລະ ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຕະຫ າດ
ແຮງງານ  
ກະກຽມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົື້າໃຈ (M

O
U)  ແລະ 

ຕົກລົງເຫັນດີລະຫວ່າງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສະພາການຄ້າແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ສະຫະພັນກ າມະບານລາວ  
ການສ າຫ ວດທົດລອງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ
ທາງດ້ານທັກສະຂອງນາຍຈ້າງ 

√
 

 
 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

 

ເພີື່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະ
ກ າມະການຝືກອົບຮົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພ ື່ອ
ພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ແຫ່ງຊາດ.  ແລະ ປັບປຸງຂອບວຸດທິການສຶກ
ສາ (ຜົນໄດ້ຮັບ 1.3) 

ດ າເນີນສອງໂຄງການ ເພ ື່ອສ້າງຂີດຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະກ າມະການຝືກອົບຮົມແຫ່ງ
ຊາດ  ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ 
ມາດຕະຖານໃໝ່

ໃນຂະແໜ
ງວິຊາຊີບ / ຊັື້ນສ ງທີື່

ຖ ກປະກາດໃຊ້ 
ພັດທະນາທັກສະຂະແໜ

ງວິຊາຊີບ / ຊັື້ນສ ງໃໝ່
 

ເພ ື່ອໃຫ້ອອກໃບປະກາດ ແລະ ການຮັບຮອງເປັນ
ທາງການ 
ການປະເມີນ ແລະ ການອອກໃບຢັົ້ງຢືນໃຫ້ຄ ຝຶກ
ໃນຂະແໜ

ງວິຊາຊີບ / ຊັື້ນສ ງໃໝ່
  

√
 

 
 

3.3 ແຮງງານຜ ້ໃຫຍ່ມີ
ໂອກາດໄດ້ຮັບການຍົກ
ລະດັບວຸດທິການສຶກສາຜ່ານ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 

 ສ້າງຂອບການຮຽນຮ ້ຕະຫ ອດຊີວິດລວມທັງ
ການສຶກສາຂອງຜ ້ໃຫຍ່ (ຜົນໄດ້ຮັບ 6) (ໜ້

າ 
17) 
 

ພັດທະນາວິທີການທົດສອບເພ ື່ອປະເມີນການຮ ້ໜັ
ງ

ສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ 
ສ້າງນິຕິກ າເພ ື່ອສະໜັ

ບສະໜ
 ນການຍົກຫ ັກສ ດການ

ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
ສ້າງຕັື້ງສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເພີື່ມຕ ື່ມ 

√
 

 
 

ກະຊວງສຶກສາທີການ 
ແລະ ກິລາ, ສ ນກາງຊາວ
ໜຸ່
ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ

ລາວ 
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ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ N
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P 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N
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12 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ປັບປຸງຂ ໍ້ກ ານົດວ່າການຮຽນ-ການສອນຜາ່ນທາງເອ
ເລັກໂທຣນິກ (e-learning) 

ປັບປຸງຂະແໜ
ງວິຊາຊີບ/ຊັື້ນສ ງໃຫ້ແທດເໝ

າະ
ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ 
ໂດຍຜ່ານການບ ລິການຈັດຫາງງານຂອງລັດ 
(PES)  ແລະຂ ໍ້ມ ນຕະຫ າດແຮງງານ) (ຜົນໄດ້
ຮັບ 1.2) 

ສຶກສາຄວາມຕ້ອງການໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ຈັດບ ລມິະສິດຫ ັກຕາມຄວາມຕ້ອງການພັດທະນາ
ຂອງສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອ
ກະຊົນ ທົົ່ວປະເທດ 
ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ
ໃນການພັດທະນາການບ ລິການຈັດຫາງງານຂອງ
ລັດ (PES) ແລະ ສ້າງ ແລະ ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຕະຫ າດ
ແຮງງານ  
ກະກຽມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົື້າໃຈ (M

O
U)  ແລະ 

ຕົກລົງເຫັນດີລະຫວ່າງ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ສະພາການຄ້າແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ ແລະ ສະຫະພັນກ າມະບານລາວ  
ການສ າຫ ວດທົດລອງກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ
ທາງດ້ານທັກສະຂອງນາຍຈ້າງ 

√
 

 
 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

 

ເພີື່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະ
ກ າມະການຝືກອົບຮົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ເພ ື່ອ
ພັດທະນາລະບົບການສຶກສາ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ແຫ່ງຊາດ.  ແລະ ປັບປຸງຂອບວຸດທິການສຶກ
ສາ (ຜົນໄດ້ຮັບ 1.3) 

ດ າເນີນສອງໂຄງການ ເພ ື່ອສ້າງຂີດຄວາມອາດ
ສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະກ າມະການຝືກອົບຮົມແຫ່ງ
ຊາດ  ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ 
ມາດຕະຖານໃໝ່

ໃນຂະແໜ
ງວິຊາຊີບ / ຊັື້ນສ ງທີື່

ຖ ກປະກາດໃຊ້ 
ພັດທະນາທັກສະຂະແໜ

ງວິຊາຊີບ / ຊັື້ນສ ງໃໝ່
 

ເພ ື່ອໃຫ້ອອກໃບປະກາດ ແລະ ການຮັບຮອງເປັນ
ທາງການ 
ການປະເມີນ ແລະ ການອອກໃບຢັົ້ງຢືນໃຫ້ຄ ຝຶກ
ໃນຂະແໜ

ງວິຊາຊີບ / ຊັື້ນສ ງໃໝ່
  

√
 

 
 

3.3 ແຮງງານຜ ້ໃຫຍ່ມີ
ໂອກາດໄດ້ຮັບການຍົກ
ລະດັບວຸດທິການສຶກສາຜ່ານ
ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 

 ສ້າງຂອບການຮຽນຮ ້ຕະຫ ອດຊີວິດລວມທັງ
ການສຶກສາຂອງຜ ້ໃຫຍ່ (ຜົນໄດ້ຮັບ 6) (ໜ້

າ 
17) 
 

ພັດທະນາວິທີການທົດສອບເພ ື່ອປະເມີນການຮ ້ໜັ
ງ

ສ ຂອງຜ ້ໃຫຍ່ 
ສ້າງນິຕິກ າເພ ື່ອສະໜັ

ບສະໜ
 ນການຍົກຫ ັກສ ດການ

ສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
ສ້າງຕັື້ງສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນເພີື່ມຕ ື່ມ 

√
 

 
 

ກະຊວງສຶກສາທີການ 
ແລະ ກິລາ, ສ ນກາງຊາວ
ໜຸ່
ມປະຊາຊົນປະຕິວັດ

ລາວ 
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12 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ  

ແໜ
ງການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົນໄກເພ ື່ອສະໜັ
ບສະໜ

 ນ
ການຍົກລະດັບສ ນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 
ສ້າງແຜນດ າເນີນງານການຮຽນຮ ້ຕະຫ ອດຊີວິດ 
ແລະ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ  
ຝຶກອົບຮົມຜ ້ບ ລິຫານ ແລະ ພະນັກງານບ ລິຫານທີື່
ຮັບຜິດຊອບການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ 

*ການວັດແທກການຫວ່າງງານໃນການສ າຫວດພົນລະເມ ອງ ບ ໍ່ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ. ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝ
າຍອັດຕາການຫວ່າງງານຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງຫລັງຈາກການປັບປຸງຂ ໍ້ມ ນ.  

 ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N

PD
P

15 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜ

ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ເປ ົ້າໝ
າຍ  4: ສົົ່ງເສີມໂອກາດ

ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ 
ປັບປຸງຊີວິດທີື່ດີ ສ າລັບຊາວໜຸ່

ມ 
ແລະ ເຍົາວະຊົນ ທີື່ດ້ອຍໂອກາດ 
ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ກຸ່ມຄົນ
ທີື່ບ ໍ່ມີວຽກເຮັດງານທ າ 
 ຕົວຊິື້ວັດ: 
ອັດຕາຊາວໜຸ່

ມທີື່ບ ໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ, 
ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ຝຶກ
ອົບຮົມ  (N

EET) 
 ການເຮັດວຽກບ ໍ່ເຕັມເວລາ ແລະ 
ວຽກບ ໍ່ເໝ

າະສົມກັບວຸດທິການ
ສຶກສາຂອງຊາວໜຸ່

ມໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ 
  

4.1 ສ າເລັດການ
ສ້າງນະໂຍບາຍຊາວ
ໜຸ່
ມແຫ່ງຊາດ, 

ຮັບຮອງ ແລະ 
ເຜີຍແຜ່ 

 ສ າເລັດການລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນສະຖິຕິ ແລະ 
ປຶກສາຫາລ ກັບບັນດາກະຊວງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ໄດ້ຮັບຄ າເຫັນທີື່ຈ າເປັນທັງໝ

ົດຈາກຊ່ຽວຊານ
ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ 
ສ າເລັດນະໂຍບາຍ ແລະ ສົົ່ງຂ ອະນຸມັດ 
 

ລົງເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນຕົວຈິງຢ ູ່ພ ື້ນທີື່ໃນບັນດາແຂວງທີື່
ຄັດເລ ອກ 
ທົບທວນບັນດານິຕິກ າ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍ 
ບາຍຕ່າງໆ 
 ປຶກສາຫາລ ກັບບັນດາຄ ່ຮ່ວມງານລວມທັງຊາວ
ໜຸ່
ມ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່

ມ 
ຈັດກອງປະຊຸມຄະນະຊີື້ນ າ ເພ ື່ອທົບທວນຜົນການ
ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ປະກອບຄ າເຫັນ 
  

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜຸ່
ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ     
( ແລະ ບັນດາກະຊວງທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ) 

4.2 ສ້າງກົດໝ
າຍ

ຊາວໜຸ່
ມ,ຮັບຮອງ 

ແລະ ເຜີຍແຜ່.   

 
 ກະກຽມຮ່າງບົດສະເໜີ

ແນວຄວາມຄິດ ແລະ ກ າ 
ນົດເວລາໃນການຮ່າງກົດໝ

າຍຊາວໜຸ່
ມ 

 ເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນຄວາມເປັນມາ ແລະ ຮັບເອົາຄ າຄິດຄ າ
ເຫັນຈາກຂັື້ນສ ນກາງ ແລະ ແຂວງຮ່າງກົດໝ

າຍ 
ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ກັບຄ ່ຮ່ວມງານໃນການ
ທົບທວນຮ່າງກົດໝ

າຍ 
ທົບທວນຮ່າງກົດໝ

າຍຄ ນຫລັງຈາກຄ ່ຮ່ວມງານໄດ້
ທົບທວນແລ້ວ 
  

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜຸ່
ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 

15 ຈຸດປະສົງທັງໝ
ົດແມ່ນກວມເອົາຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກັນເຖີງວ່າຈະບ ໍ່ໄດ້ລະບຸແຈ້ງກ ຕາມ

 

ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N

PD
P

15 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜ

ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 
ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ເກີດລ ກ 
 ສ່ວນຮ້ອຍຂອແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ແຕ່ງງານ ຫ   
ມີຄ ່ຄອງ 
 ອັດຕາການຕິດເຊ ື່ອເຮສໄອວີ ໃນ
ຊາວໜຸ່

ມທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ 
 ການຕິດຢາເສດຕິດໃນກຸ່ມຊາວ
ໜຸ່
ມ. (ກ ລະນ ີ ແລະ  ອັດຕາ) 

 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-24 ປີເຄີຍມີເພດ
ສ າພັນໃນຕອນອາຍຸ 15 ປີ  
 ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝ

າຍ: 
 ອັດຕາຊາວໜຸ່

ມ. ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ເຮັດ
ວຽກ, ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ 
ຝຶກອົບຮົມ (N

EET) 
 ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 5.1%

 (2015) 
ຄາດໝ

າຍ: 2.6%
 (2030) 

  ອັດຕາການເກີດລ ກທັງໝ
ົດຂອງ

ແມ່ຍິງອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 20 ປີລົງມາ  

  

4.3 ຊາວໜຸ່
ມ ແລະ

ເຍົາວະຊົນມີຄວາມ
ຕ ື່ນຕົວຕ ໍ່ກັບກົດ  
ໝ
າຍ ແລະ ລະບຽບ

ຫ ັກການທີື່ມີຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ເຂົາເຈົື້າ
ແລະ ຄ ່ຄອງຂອງ
ເຂົາເຈົື້າຫ າຍຂຶື້ນ 
 

 
ສ້າງໜ່

ວຍງານວິຊາການສະເພາະ ເພ ື່ອກະກຽມສ ື່ 
ແລະ ຂ່າວສານຕ່າງໆ 
 ສ້າງຍຸດທະຍາດສ ື່ທາງສັງຄົມ ແລະ ບັນດາແອັບ
ຕ່າງໆໃຫ້ແທດ ເໝ

າະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວ
ໜຸ່
ມ 

 
√

 
√

 
ສ ນກາງຊາວໜຸ່

ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ 
 

ຂ ໍ້ມ ນຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບການເມ ອງໄດ້ລົງໃນສ ື່
ອອນລາຍ ແລະ ສ ື່ຕ່າງໆ ເພ ື່ອໃຫ້ຄວາມຮ ້ແກ່
ຊາວໜຸ່

ມ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເປັນພົນລະເມ ອງດີ 
ຊາວໜຸ່

ມ- ເຍົາວະຊົນຮັບຮ ້ ແລະ ຮ ້ທັນການ
ທົບທວນກົດໝ

າຍ ແລະ ລະບຽບຫ ັກການ 
ແລະ ເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນທີື່ຖ ກຕ້ອງຕ ໍ່ກັບສະພາບ
ການຕ່າງໆທີື່ເກີດຂ ື້ນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງຈາກສະພາບແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ 

ຈັດການແຂ່ງຂັນຂອງຊາວໜຸ່
ມໃນການປ ກປ້ອງ 

ແລະ ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ 
ສ້າງຍຸດທະສາດການສ ື່ສານເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວ
ໜຸ່
ມຮັບຮ ້ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ 

√
 

√
 

√
 

4.4 ເພີື່ມທະວີ
ຄວາມອາດສາມາດ
ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່

ມ
ທົົ່ວປະເທດໃນການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງ
ຫ້າວຫັນຕ ໍ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມ  

ປັບປຸງການເປັນຜ ້ນ າໃນແຕ່ລະຂັື້ນ, ລວມທັງ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ
ທາງສັງຄົມ ສ້າງກົນໄກໃນການສົົ່ງເສີມການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່

ມໃນຂະບວນການ
ພັດທະນາ 

ສ້າງແຜນງານຝຶກອົບຮົມການເປັນຜ ້ນ າໂດຍການ
ຮ່ວມມ ກັບພາກສັງຄົມພົນລະເຮ ອນ ແລະ ຜ ້ຕາງ 
ໜ້
າຊາວໜຸ່

ມ 
 

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜຸ່
ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 

ສ້າງຕັື້ງສະຫະພັນຊາວໜຸ່
ມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  

 
 ສ້າງທີມງານຄຸ້ມຄອງເພ ື່ອກະກຽມກອງປະຊຸມທົົ່ວ
ປະເທດ 
ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະກັບສະໂມສອນ ແລະ ກຸ່ມ
ອາສາສະຫມັກ ແລະຈັດກອງປະຊຸມສ າມະນາ ແລະ 
ກິດຈະກ າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັື້ງສະຫະພັນຊາວ
ໜຸ່
ມ 

√
 

√
 

√
 

 

4.5 ປັບປຸງຂີດ
ຄວາມສາມາດໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານສ ນ
ກາງຊາວໜຸ່

ມລາວ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ 
ອ ື່ນໆ ເພ ື່ອໃຫ້

ປັບປຸງຂອດປະສານງານຂອງຄະນະຊາວໜຸ່
ມ

ແຕ່ລະຂັື້ນ 
ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຈັດສ າມະນາ
ວຽກງານປະສານຂອງຄະນະຊາວໜຸ່

ມແຕ່ລຂັື້ນ 
√

 
√

 
√

 
ສ ນກາງຊາວໜຸ່

ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 
ກະຊວງສຶກສາທີການ 
ແລະ ກິລາ 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
 

ປັບປຸງຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງໜ່
ວຍໄກ່

ເກ່ຍຂັື້ນບ້ານ ແລະ ອ ານາດການປ ກຄອງບ້ານ
ໃຫ້ເຂົື້າໃຈເຖິງບັນຫາຂອງຊາວໜຸ່

ມ 

ຝຶກອົບຮົມກົດຫມາຍຊາວໜຸ່
ມ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ຊາວໜຸ່
ມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່

ມ  
 

√
 

√
 

√
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ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N

PD
P

15 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜ

ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 
ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ເກີດລ ກ 
 ສ່ວນຮ້ອຍຂອແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ແຕ່ງງານ ຫ   
ມີຄ ່ຄອງ 
 ອັດຕາການຕິດເຊ ື່ອເຮສໄອວີ ໃນ
ຊາວໜຸ່

ມທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ 
 ການຕິດຢາເສດຕິດໃນກຸ່ມຊາວ
ໜຸ່
ມ. (ກ ລະນ ີ ແລະ  ອັດຕາ) 

 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-24 ປີເຄີຍມີເພດ
ສ າພັນໃນຕອນອາຍຸ 15 ປີ  
 ຂ  ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝ

າຍ: 
 ອັດຕາຊາວໜຸ່

ມ. ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ເຮັດ
ວຽກ, ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ 
ຝຶກອົບຮົມ (N

EET) 
 ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 5.1%

 (2015) 
ຄາດໝ

າຍ: 2.6%
 (2030) 

  ອັດຕາການເກີດລ ກທັງໝ
ົດຂອງ

ແມ່ຍິງອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 20 ປີລົງມາ  

  

4.3 ຊາວໜຸ່
ມ ແລະ

ເຍົາວະຊົນມີຄວາມ
ຕ ື່ນຕົວຕ ໍ່ກັບກົດ  
ໝ
າຍ ແລະ ລະບຽບ

ຫ ັກການທີື່ມີຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ເຂົາເຈົື້າ
ແລະ ຄ ່ຄອງຂອງ
ເຂົາເຈົື້າຫ າຍຂຶື້ນ 
 

 
ສ້າງໜ່

ວຍງານວິຊາການສະເພາະ ເພ ື່ອກະກຽມສ ື່ 
ແລະ ຂ່າວສານຕ່າງໆ 
 ສ້າງຍຸດທະຍາດສ ື່ທາງສັງຄົມ ແລະ ບັນດາແອັບ
ຕ່າງໆໃຫ້ແທດ ເໝ

າະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວ
ໜຸ່
ມ 

 
√

 
√

 
ສ ນກາງຊາວໜຸ່

ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ 
 

ຂ ໍ້ມ ນຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບການເມ ອງໄດ້ລົງໃນສ ື່
ອອນລາຍ ແລະ ສ ື່ຕ່າງໆ ເພ ື່ອໃຫ້ຄວາມຮ ້ແກ່
ຊາວໜຸ່

ມ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເປັນພົນລະເມ ອງດີ 
ຊາວໜຸ່

ມ- ເຍົາວະຊົນຮັບຮ ້ ແລະ ຮ ້ທັນການ
ທົບທວນກົດໝ

າຍ ແລະ ລະບຽບຫ ັກການ 
ແລະ ເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນທີື່ຖ ກຕ້ອງຕ ໍ່ກັບສະພາບ
ການຕ່າງໆທີື່ເກີດຂ ື້ນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງຈາກສະພາບແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ 

ຈັດການແຂ່ງຂັນຂອງຊາວໜຸ່
ມໃນການປ ກປ້ອງ 

ແລະ ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ 
ສ້າງຍຸດທະສາດການສ ື່ສານເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວ
ໜຸ່
ມຮັບຮ ້ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ 

√
 

√
 

√
 

4.4 ເພີື່ມທະວີ
ຄວາມອາດສາມາດ
ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່

ມ
ທົົ່ວປະເທດໃນການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງ
ຫ້າວຫັນຕ ໍ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມ  

ປັບປຸງການເປັນຜ ້ນ າໃນແຕ່ລະຂັື້ນ, ລວມທັງ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ
ທາງສັງຄົມ ສ້າງກົນໄກໃນການສົົ່ງເສີມການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່

ມໃນຂະບວນການ
ພັດທະນາ 

ສ້າງແຜນງານຝຶກອົບຮົມການເປັນຜ ້ນ າໂດຍການ
ຮ່ວມມ ກັບພາກສັງຄົມພົນລະເຮ ອນ ແລະ ຜ ້ຕາງ 
ໜ້
າຊາວໜຸ່

ມ 
 

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜຸ່
ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 

ສ້າງຕັື້ງສະຫະພັນຊາວໜຸ່
ມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  

 
 ສ້າງທີມງານຄຸ້ມຄອງເພ ື່ອກະກຽມກອງປະຊຸມທົົ່ວ
ປະເທດ 
ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະກັບສະໂມສອນ ແລະ ກຸ່ມ
ອາສາສະຫມັກ ແລະຈັດກອງປະຊຸມສ າມະນາ ແລະ 
ກິດຈະກ າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັື້ງສະຫະພັນຊາວ
ໜຸ່
ມ 

√
 

√
 

√
 

 

4.5 ປັບປຸງຂີດ
ຄວາມສາມາດໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານສ ນ
ກາງຊາວໜຸ່

ມລາວ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ 
ອ ື່ນໆ ເພ ື່ອໃຫ້

ປັບປຸງຂອດປະສານງານຂອງຄະນະຊາວໜຸ່
ມ

ແຕ່ລະຂັື້ນ 
ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຈັດສ າມະນາ
ວຽກງານປະສານຂອງຄະນະຊາວໜຸ່

ມແຕ່ລຂັື້ນ 
√

 
√

 
√

 
ສ ນກາງຊາວໜຸ່

ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 
ກະຊວງສຶກສາທີການ 
ແລະ ກິລາ 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
 

ປັບປຸງຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງໜ່
ວຍໄກ່

ເກ່ຍຂັື້ນບ້ານ ແລະ ອ ານາດການປ ກຄອງບ້ານ
ໃຫ້ເຂົື້າໃຈເຖິງບັນຫາຂອງຊາວໜຸ່

ມ 

ຝຶກອົບຮົມກົດຫມາຍຊາວໜຸ່
ມ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ຊາວໜຸ່
ມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່

ມ  
 

√
 

√
 

√
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ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N
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P

15 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜ

ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 
ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ເກີດລ ກ 
 ສ່ວນຮ້ອຍຂອແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ແຕ່ງງານ ຫ   
ມີຄ ່ຄອງ 
 ອັດຕາການຕິດເຊ ື່ອເຮສໄອວີ ໃນ
ຊາວໜຸ່

ມທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ 
 ການຕິດຢາເສດຕິດໃນກຸ່ມຊາວ
ໜຸ່
ມ. (ກ ລະນ ີ ແລະ  ອັດຕາ) 

 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-24 ປີເຄີຍມີເພດ
ສ າພັນໃນຕອນອາຍຸ 15 ປີ  
 ຂ  ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝ

າຍ: 
 ອັດຕາຊາວໜຸ່

ມ. ທີື່ບ ໍ່ໄດ້ເຮັດ
ວຽກ, ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ 
ຝຶກອົບຮົມ (N

EET) 
 ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 5.1%

 (2015) 
ຄາດໝ

າຍ: 2.6%
 (2030) 

  ອັດຕາການເກີດລ ກທັງໝ
ົດຂອງ

ແມ່ຍິງອາຍຸຕ ໍ່າກວ່າ 20 ປີລົງມາ  

  

4.3 ຊາວໜຸ່
ມ ແລະ

ເຍົາວະຊົນມີຄວາມ
ຕ ື່ນຕົວຕ ໍ່ກັບກົດ  
ໝ
າຍ ແລະ ລະບຽບ

ຫ ັກການທີື່ມີຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ເຂົາເຈົື້າ
ແລະ ຄ ່ຄອງຂອງ
ເຂົາເຈົື້າຫ າຍຂຶື້ນ 
 

 
ສ້າງໜ່

ວຍງານວິຊາການສະເພາະ ເພ ື່ອກະກຽມສ ື່ 
ແລະ ຂ່າວສານຕ່າງໆ 
 ສ້າງຍຸດທະຍາດສ ື່ທາງສັງຄົມ ແລະ ບັນດາແອັບ
ຕ່າງໆໃຫ້ແທດ ເໝ

າະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວ
ໜຸ່
ມ 

 
√

 
√

 
ສ ນກາງຊາວໜຸ່

ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ 
 

ຂ ໍ້ມ ນຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບການເມ ອງໄດ້ລົງໃນສ ື່
ອອນລາຍ ແລະ ສ ື່ຕ່າງໆ ເພ ື່ອໃຫ້ຄວາມຮ ້ແກ່
ຊາວໜຸ່

ມ ເພ ື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເປັນພົນລະເມ ອງດີ 
ຊາວໜຸ່

ມ- ເຍົາວະຊົນຮັບຮ ້ ແລະ ຮ ້ທັນການ
ທົບທວນກົດໝ

າຍ ແລະ ລະບຽບຫ ັກການ 
ແລະ ເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນທີື່ຖ ກຕ້ອງຕ ໍ່ກັບສະພາບ
ການຕ່າງໆທີື່ເກີດຂ ື້ນໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຄວາມ
ສ່ຽງຈາກສະພາບແວດລ້ອມທາງສັງຄົມ 

ຈັດການແຂ່ງຂັນຂອງຊາວໜຸ່
ມໃນການປ ກປ້ອງ 

ແລະ ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ 
ສ້າງຍຸດທະສາດການສ ື່ສານເພ ື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວ
ໜຸ່
ມຮັບຮ ້ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ 

√
 

√
 

√
 

4.4 ເພີື່ມທະວີ
ຄວາມອາດສາມາດ
ໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່

ມ
ທົົ່ວປະເທດໃນການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງ
ຫ້າວຫັນຕ ໍ່ການ
ພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ-ສັງຄົມ  

ປັບປຸງການເປັນຜ ້ນ າໃນແຕ່ລະຂັື້ນ, ລວມທັງ
ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ
ທາງສັງຄົມ ສ້າງກົນໄກໃນການສົົ່ງເສີມການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່

ມໃນຂະບວນການ
ພັດທະນາ 

ສ້າງແຜນງານຝຶກອົບຮົມການເປັນຜ ້ນ າໂດຍການ
ຮ່ວມມ ກັບພາກສັງຄົມພົນລະເຮ ອນ ແລະ ຜ ້ຕາງ 
ໜ້
າຊາວໜຸ່

ມ 
 

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜຸ່
ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 

ສ້າງຕັື້ງສະຫະພັນຊາວໜຸ່
ມ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  

 
 ສ້າງທີມງານຄຸ້ມຄອງເພ ື່ອກະກຽມກອງປະຊຸມທົົ່ວ
ປະເທດ 
ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະກັບສະໂມສອນ ແລະ ກຸ່ມ
ອາສາສະຫມັກ ແລະຈັດກອງປະຊຸມສ າມະນາ ແລະ 
ກິດຈະກ າທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈັດຕັື້ງສະຫະພັນຊາວ
ໜຸ່
ມ 

√
 

√
 

√
 

 

4.5 ປັບປຸງຂີດ
ຄວາມສາມາດໃຫ້
ແກ່ພະນັກງານສ ນ
ກາງຊາວໜຸ່

ມລາວ 
ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງ 
ອ ື່ນໆ ເພ ື່ອໃຫ້

ປັບປຸງຂອດປະສານງານຂອງຄະນະຊາວໜຸ່
ມ

ແຕ່ລະຂັື້ນ 
ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຈັດສ າມະນາ
ວຽກງານປະສານຂອງຄະນະຊາວໜຸ່

ມແຕ່ລຂັື້ນ 
√

 
√

 
√

 
ສ ນກາງຊາວໜຸ່

ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 
ກະຊວງສຶກສາທີການ 
ແລະ ກິລາ 
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
 

ປັບປຸງຂີດຄວາມອາດສາມາດຂອງໜ່
ວຍໄກ່

ເກ່ຍຂັື້ນບ້ານ ແລະ ອ ານາດການປ ກຄອງບ້ານ
ໃຫ້ເຂົື້າໃຈເຖິງບັນຫາຂອງຊາວໜຸ່

ມ 

ຝຶກອົບຮົມກົດຫມາຍຊາວໜຸ່
ມ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ຊາວໜຸ່
ມໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່

ມ  
 

√
 

√
 

√
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15 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜ

ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 15%
 (2011-

12) 
ຄາດໝ

າຍ: 7%
 (2030) 

 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-24 ປີເຄີຍມີເພດ
ສ າພັນໃນຕອນອາຍຸ 15 ປີ  
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 6%

 (2011-12) 
ຄາດໝ

າຍ: 1 %
 (2030) 

 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 
ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ເກີດລ ກ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 17.8%

 (2011-
12) 
ຄາດໝ

າຍ: 5%
 (2030) 

 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ ແຕ່ງງານ ຫ   
ມີຄ ່ຄອງ 
 ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 24.7%

 (2011-
12) 
ຄາດໝ

າຍ: 10%
 (2030) 

 ອັດຕາການຕິດພະຍາດພຕພ 
(ໜ

ອງໃນທຽມ)ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່
ມ

ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ (ສາວບ ລິການ 
ແລະ ຊາຍຮ່ວມເພດກັບຊາຍ) 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 23.8%

 (2017) 
ສ າລັບ ສາວບ ລິການ; 10.9%

   
ສ າລັບຊາຍຮ່ວມເພດກັບຊາຍ 

ສາມາດອອກແບບ 
ແລະ ຈັດຕັື້ປະຕິບັດ
ແຜນງານຕ່າງໆຂອງ
ຊາວໜຸ່

ມ  
 

ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ສົົ່ງເສີມ ແລະ ໜ່

ວຍງານໃຫ້ຄ າປຶກສາ 
ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຈຸດປະສານງານ ຄຊປປລ 
ກະຊວງ-ອົງການ, ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫ ວງ 
 

√
 

√
 

√
 

ອົງການຊ່ວຍເຫລ ອເດັກ
ອົດ ສຕາລີ 
 

ເພີື່ມຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສົົ່ງເສີມ 
ໃນການລົງໃຫ້ຄວາມຮ ້ແກ່ເດັກຍິງຢ ູ່ໃນ
ໂຮງຮຽນ (ອົງການຊ່ວຍເຫ  ອເດັກອົດສຕາລີ
ແຂວງຫ ວງພະບາງ) 

ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຊາວໜຸ່
ມທີື່ເຮັດວຽກງານ

ໂຄສະນາອົບຮົມເພ ື່ອສ້າງໃຫ້ໄດ້ນັກໂຄສະນາໜຸ່
ມ 

√
 

√
 

√
 

ປັບປຸງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ໃນການປ ກປ້ອງສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນ
ຊອບທ າຂອງຊາວໜຸ່

ມ ແລະ ຕ້ານປະກົດການ
ຫຍ ໍ້ທ ໍ້ໃນຖັນແຖວຊາວໜຸ່

ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ 

ຈັດກອງປະຊຸມສ າມະນາວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບ
ປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ໃນຖັນແຖວຊາວໜຸ່

ມ -ເຍົາວະ
ຊົນ 
 

√
 

√
 

√
 

ປັບປຸງເຄ ອຄ່າຍ, ການປະສານງານ ແລະ ການ
ຮ່ວມມ ກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງອ ື່ນໆ 
 

ຈັດກອງປະຊຸມພົບປະແລກປູ່ຽນ ແລະ ຖອດຖອນ
ບົດຮຽນໃນວຽກງານການປະສານງານ 

√
 

√
 

√
 

ເສີມສ້າງການຮ່ວມມ  ແລະ ປະສານງານກັບອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັື້ງທີື່ບ ໍ່ສັງກັດ
ລັດຖະບານ ແລະ ສະມາຄົມບ ໍ່ຫວັງຜົນກ າໄລ 
ແລະ ກັບປະເທດອ ື່ນໆ  

ຈັດກິດຈະກ າແລກປູ່ຽນສິລະປະ ແລະ ກິລາ 
 

√
 

√
 

√
 

4.6  ຫ ຸດຜ່ອນພຶດຕິ
ກ າສ່ຽງໃນກຸ່ມຊາວ
ໜຸ່
ມ. ທີື່ພົວພັນກັບ

ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທາງ
ເພດສ າພັນ, ການ
ນ າໃຊ້ຢາເສບຕິດ, 
ການຖ ພາແບບບ ໍ່
ຕັື້ງໃຈ 
 

ສ້າງແຜນງານການປ້ອງກັນພະຍາດ ພຕພ ແລະ 
ການໃຊ້ຢາເສດຕິດ ໂດຍການຮ່ວມມ ກັບ
ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
 

 ຈັດກອງປະຊຸມສ າມະນາທາງວິທະຍາສາດໃນການ
ປ້ອງກັນ ເຊ ື້ອເອສໄອວີ ແລະ ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ 
  

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜ
 ່ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ/
ສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ 
 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
 

ສ້າງສ ນໃຫ້ຄ າປຶກສາ ແລະ ປ ກປ້ອງຊາວໜຸ່
ມ 

ແລະ ເຍົາວະຊົນ ຢ ູ່ 18 ແຂວງທົົ່ວປະເທດ 
 ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄະນະກ າມະການຮັບຜິດຊອບ 
ແລະ ສ້າງຕັື້ງເບີໂທລະສັບສາຍດ່ວນເພ ື່ອໃຫ້ຄ າ
ປຶກສາ 
ໃຫ້ຄ າປຶກສາ ແລະ ໃຫ້ການສະໜັ

ບສະໜ
 ນຄະນະ

ກ າມະການ 
 

√
 

√
 

√
 

ສົົ່ງເສີມກິດຈະກ າທີື່ເປັນທ່າແຮງ ແລະ ມີແນວ
ຄິດສ້າງສັນໃຫ້ຊາວໜຸ່

ມເພ ື່ອປ້ອງກັນ ແລະ 
ຕ້ານໄພສັງຄົມ 

ຈັດການແຂ່ງຂັນແລະກິດຈະກ າ ອ ື່ນໆກ່ຽວກັບ
ຄວາມຮ ້ທາງວິທະຍາສາດ, ກະສິກ າ, ຫັດຖະກ າ, 
ການສະແດງ ສິນລະປະວັດທະນະທ າ ແລະ ກິລາ 

√
 

√
 

√
 

ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N

PD
P

15 
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ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ຄາດໝ
າຍ: 15%

 (2030) ສ າລັບ 
ສາວບ ລິການ; 8%

 ສ າລັບຊາຍ
ຮ່ວມເພດກັບຊາຍ 
    

 ຈັດການແລກປູ່ຽນປະສົບການ ໃນບັນດາຊາວ
ໜຸ່
ມທີື່ມີພອນສະຫວັນພິເສດ 

ຕັື້ງຄ້າຍຊາວໜຸ່
ມ ແລະ ການສະເຫ ີມສະຫ ອງຂອງ

ຊາວໜຸ່
ມ 

4.7 ຫ ຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການບ ໍ່ຮ ້ໜັ

ງ
ສ ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່

ມ,
ໂດຍການໃຫ້ເຂົື້າ
ຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າ
ຮ່ວມໂຄງການ
ຕ່າງໆ 
 

ແຜນງານການສຶກສາເພ ື່ອນສອນເພ ື່ອນຂອງ
ຊາວໜຸ່

ມ (2-3 ເດ ອນ) ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ
ສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນ (ບ ໍ່ໄດ້ນອນຢ ູ່ໃນ 30 
ໂຄງການ) 
ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ເດັກຍິງໂດຍຜ່ານໜ

 ່
ເພ ື່ອນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ຄ າແນະນ າຢ ູ່ພາຍໃນບ້ານ   
( ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ) 
 

ຂະຫຍາຍແຜນງານການສຶກສາເພ ື່ອນສອນເພ ື່ອນ
ໄປບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ມີໃນປະຈຸບັນ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສ າລັບປະຊາກອນ 
(U

N
FPA

) ຮ່ວມມ ພັດທະນາວິທີການທີື່ມີ
ປະສິດທິພາບຫ າຍທີື່ສຸດ 

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜ
 ່ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ  ກິລາ, 
ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ 
ກອງທ ນສ າລັບ
ປະຊາກອນ (U

N
FPA

) 
 

4.8 ຊາວໜຸ່
ມ ແລະ 

ເຍົາວະຊົນໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ 
ແລະ ຊຸມຊົນໃນ
ເຂດຊົນນະບົດໄດ້ມີ
ວຽກເຮັດງານທ າ 
ແລະ ປັບປຸງທັກສະ
ໃນການເຮັດທຸລະ
ກິດ ເພ ື່ອສ້າງລາຍ
ຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ 
 

ແຜນພັດທະນາການຝຶກອົບຮົມໃນການສ້າງ
ຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັື້ນ
ສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນໃນການຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະການຕະຫ າດ 
 ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ສ ນຝຶກອົບຮົມວິຊາ
ຊີບຂອງຊາວໜຸ່

ມ 
ສະໜັ

ບສະໜຸ
ນການລິເລີື່ມທຸລະກິດໃໝ່

ຂອງ
ຊາວໜຸ່

ມ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່
ມ 

 

ຈັດການແຂ່ງຂັນທັກສະໃນບັນດາຊາວຫນຸ່ມ 
ສ້າງແຜນຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ 
ເຕັກນິກ 
 ສ້າງຍຸດທະສາດເພ ື່ອສະໜັ

ບສະໜ
 ນການລິເລີື່ມ

ທຸລະກິດໃໝ່
ຂອງຊາວຫນຸ່ມ 

  

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜ
 ່ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 
 

4.9 ການເຂົື້າເຖິງ
ການຝກຶອົບຮົມ 
ວິຊາຊີບ ແລະ 
ໂອກາດໃນການຈ້າງ 
ງານໃນທົົ່ວປະເທດ
ຫ າຍຂຶື້ນ 
 

ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກໃຫ້
ແກ່ຊາວໜຸ່

ມແຂວງ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່

ມ 
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍສ ນຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ເຕັກນິກ(ຄົບຊຸດ, ມີ
ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫລາດ). 
ນ າເອົາການຈັດຫາງານ ແລະ ການຊອກວຽກ
ເຮັດງານທ າເຂົື້າໃນການຝຶກອົບຮົມວີຊາຊີບ 
ແລະ ເຕັກນິກ 

 ສ້າງຍຸດທະສາດການເປັນຄ ຝຶກ 
ຊອກຫາທນຶຮອນໃນກອງທຶນເພ ື່ອການພັດທະນາ
ການຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ 
ເຕັກນິກ 
 ພັດທະນາບົດຮຽນໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທ າ
ເຂົື້າໃນການຝຶກອົບຮົມ 
   

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜຸ່
ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 
 ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 
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ຈຸດປະສົງຂອງ 
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ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ຄາດໝ
າຍ: 15%

 (2030) ສ າລັບ 
ສາວບ ລິການ; 8%

 ສ າລັບຊາຍ
ຮ່ວມເພດກັບຊາຍ 
    

 ຈັດການແລກປູ່ຽນປະສົບການ ໃນບັນດາຊາວ
ໜຸ່
ມທີື່ມີພອນສະຫວັນພິເສດ 

ຕັື້ງຄ້າຍຊາວໜຸ່
ມ ແລະ ການສະເຫ ີມສະຫ ອງຂອງ

ຊາວໜຸ່
ມ 

4.7 ຫ ຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການບ ໍ່ຮ ້ໜັ

ງ
ສ ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່

ມ,
ໂດຍການໃຫ້ເຂົື້າ
ຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າ
ຮ່ວມໂຄງການ
ຕ່າງໆ 
 

ແຜນງານການສຶກສາເພ ື່ອນສອນເພ ື່ອນຂອງ
ຊາວໜຸ່

ມ (2-3 ເດ ອນ) ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ
ສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນ (ບ ໍ່ໄດ້ນອນຢ ູ່ໃນ 30 
ໂຄງການ) 
ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ເດັກຍິງໂດຍຜ່ານໜ

 ່
ເພ ື່ອນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ຄ າແນະນ າຢ ູ່ພາຍໃນບ້ານ   
( ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ) 
 

ຂະຫຍາຍແຜນງານການສຶກສາເພ ື່ອນສອນເພ ື່ອນ
ໄປບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ມີໃນປະຈຸບັນ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສ າລັບປະຊາກອນ 
(U

N
FPA

) ຮ່ວມມ ພັດທະນາວິທີການທີື່ມີ
ປະສິດທິພາບຫ າຍທີື່ສຸດ 

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜ
 ່ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ  ກິລາ, 
ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ 
ກອງທ ນສ າລັບ
ປະຊາກອນ (U

N
FPA

) 
 

4.8 ຊາວໜຸ່
ມ ແລະ 

ເຍົາວະຊົນໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ 
ແລະ ຊຸມຊົນໃນ
ເຂດຊົນນະບົດໄດ້ມີ
ວຽກເຮັດງານທ າ 
ແລະ ປັບປຸງທັກສະ
ໃນການເຮັດທຸລະ
ກິດ ເພ ື່ອສ້າງລາຍ
ຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ 
 

ແຜນພັດທະນາການຝຶກອົບຮົມໃນການສ້າງ
ຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັື້ນ
ສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນໃນການຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະການຕະຫ າດ 
 ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ສ ນຝຶກອົບຮົມວິຊາ
ຊີບຂອງຊາວໜຸ່

ມ 
ສະໜັ

ບສະໜຸ
ນການລິເລີື່ມທຸລະກິດໃໝ່

ຂອງ
ຊາວໜຸ່

ມ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່
ມ 

 

ຈັດການແຂ່ງຂັນທັກສະໃນບັນດາຊາວຫນຸ່ມ 
ສ້າງແຜນຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ 
ເຕັກນິກ 
 ສ້າງຍຸດທະສາດເພ ື່ອສະໜັ

ບສະໜ
 ນການລິເລີື່ມ

ທຸລະກິດໃໝ່
ຂອງຊາວຫນຸ່ມ 

  

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜ
 ່ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 
 

4.9 ການເຂົື້າເຖິງ
ການຝຶກອົບຮົມ 
ວິຊາຊີບ ແລະ 
ໂອກາດໃນການຈ້າງ 
ງານໃນທົົ່ວປະເທດ
ຫ າຍຂຶື້ນ 
 

ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກໃຫ້
ແກ່ຊາວໜຸ່

ມແຂວງ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່

ມ 
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍສ ນຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ເຕັກນິກ(ຄົບຊຸດ, ມີ
ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫລາດ). 
ນ າເອົາການຈັດຫາງານ ແລະ ການຊອກວຽກ
ເຮັດງານທ າເຂົື້າໃນການຝຶກອົບຮົມວີຊາຊີບ 
ແລະ ເຕັກນິກ 

 ສ້າງຍຸດທະສາດການເປັນຄ ຝຶກ 
ຊອກຫາທນຶຮອນໃນກອງທຶນເພ ື່ອການພັດທະນາ
ການຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ 
ເຕັກນິກ 
 ພັດທະນາບົດຮຽນໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທ າ
ເຂົື້າໃນການຝຶກອົບຮົມ 
   

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜຸ່
ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 
 ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 
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ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N

PD
P

15 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜ

ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ຄາດໝ
າຍ: 15%

 (2030) ສ າລັບ 
ສາວບ ລິການ; 8%

 ສ າລັບຊາຍ
ຮ່ວມເພດກັບຊາຍ 
    

 ຈັດການແລກປູ່ຽນປະສົບການ ໃນບັນດາຊາວ
ໜຸ່
ມທີື່ມີພອນສະຫວັນພິເສດ 

ຕັື້ງຄ້າຍຊາວໜຸ່
ມ ແລະ ການສະເຫ ີມສະຫ ອງຂອງ

ຊາວໜຸ່
ມ 

4.7 ຫ ຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການບ ໍ່ຮ ້ໜັ

ງ
ສ ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່

ມ,
ໂດຍການໃຫ້ເຂົື້າ
ຮຽນຄ ນ ແລະ ເຂົື້າ
ຮ່ວມໂຄງການ
ຕ່າງໆ 
 

ແຜນງານການສຶກສາເພ ື່ອນສອນເພ ື່ອນຂອງ
ຊາວໜຸ່

ມ (2-3 ເດ ອນ) ເພ ື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ
ສ ບຕ ໍ່ເຂົື້າໂຮງຮຽນ (ບ ໍ່ໄດ້ນອນຢ ູ່ໃນ 30 
ໂຄງການ) 
ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ເດັກຍິງໂດຍຜ່ານໜ

 ່
ເພ ື່ອນ ແລະ ຜ ້ໃຫ້ຄ າແນະນ າຢ ູ່ພາຍໃນບ້ານ   
( ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ) 
 

ຂະຫຍາຍແຜນງານການສຶກສາເພ ື່ອນສອນເພ ື່ອນ
ໄປບ່ອນທີື່ຍັງບ ໍ່ມີໃນປະຈຸບັນ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສ າລັບປະຊາກອນ 
(U

N
FPA

) ຮ່ວມມ ພັດທະນາວິທີການທີື່ມີ
ປະສິດທິພາບຫ າຍທີື່ສຸດ 

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜ
 ່ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ  ກິລາ, 
ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ 
ກອງທ ນສ າລັບ
ປະຊາກອນ (U

N
FPA

) 
 

4.8 ຊາວໜຸ່
ມ ແລະ 

ເຍົາວະຊົນໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫ ີກ 
ແລະ ຊຸມຊົນໃນ
ເຂດຊົນນະບົດໄດ້ມີ
ວຽກເຮັດງານທ າ 
ແລະ ປັບປຸງທັກສະ
ໃນການເຮັດທຸລະ
ກິດ ເພ ື່ອສ້າງລາຍ
ຮັບມາສ ່ຄອບຄົວ 
 

ແຜນພັດທະນາການຝຶກອົບຮົມໃນການສ້າງ
ຂີດຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັື້ນ
ສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນໃນການຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບ ແລະ ທັກສະການຕະຫ າດ 
 ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ສ ນຝຶກອົບຮົມວິຊາ
ຊີບຂອງຊາວໜຸ່

ມ 
ສະໜັ

ບສະໜຸ
ນການລິເລີື່ມທຸລະກິດໃໝ່

ຂອງ
ຊາວໜຸ່

ມ ແລະ ສະມາຊິກຊາວໜຸ່
ມ 

 

ຈັດການແຂ່ງຂັນທັກສະໃນບັນດາຊາວຫນຸ່ມ 
ສ້າງແຜນຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ 
ເຕັກນິກ 
 ສ້າງຍຸດທະສາດເພ ື່ອສະໜັ

ບສະໜ
 ນການລິເລີື່ມ

ທຸລະກິດໃໝ່
ຂອງຊາວຫນຸ່ມ 

  

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜ
 ່ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, 
ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 
 

4.9 ການເຂົື້າເຖິງ
ການຝຶກອົບຮົມ 
ວິຊາຊີບ ແລະ 
ໂອກາດໃນການຈ້າງ 
ງານໃນທົົ່ວປະເທດ
ຫ າຍຂຶື້ນ 
 

ປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກໃຫ້
ແກ່ຊາວໜຸ່

ມແຂວງ ເພ ື່ອໃຫ້ສາມາດຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່

ມ 
ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍສ ນຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ ເຕັກນິກ(ຄົບຊຸດ, ມີ
ຄວາມຍ ນຍົງ ແລະ ອີງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງຕະຫລາດ). 
ນ າເອົາການຈັດຫາງານ ແລະ ການຊອກວຽກ
ເຮັດງານທ າເຂົື້າໃນການຝຶກອົບຮົມວີຊາຊີບ 
ແລະ ເຕັກນິກ 

 ສ້າງຍຸດທະສາດການເປັນຄ ຝຶກ 
ຊອກຫາທນຶຮອນໃນກອງທຶນເພ ື່ອການພັດທະນາ
ການຂະຫຍາຍການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ແລະ 
ເຕັກນິກ 
 ພັດທະນາບົດຮຽນໃນການຊອກວຽກເຮັດງານທ າ
ເຂົື້າໃນການຝຶກອົບຮົມ 
   

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜຸ່
ມ

ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 
 ກະຊວງສຶກສາທິການ 
ແລະ ກິລາ 
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ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

 

4.10 ຫ ຸດຜ່ອນ
ອັດຕາການແຕ່ງງານ
ກ່ອນໄວອັນຄວນ
(<18 ປີ)ໃນກຸ່ມ
ເດັກຍິງ ແລະ ຊາວ
ໜຸ່
ມ 

 

ສ້າງຍຸດທະສາດໃນການຫ ຸດຜ່ອນການ 
ແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນໃນກຸ່ມເດັກຍິງ 
ແລະ ຊາວໜຸ່

ມ 
 

ສ ກສາຄົື້ນຄ້ວາປັດໃຈທີື່ເຮັດໃຫ້ມີການແຕ່ງງານ
ກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ກ ານົດກິດກະກ າທີື່ເປັນ
ທ່າແຮງ ທີື່ເຮັດໃຫ້ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນ
ຄວນຫ ຸດລົງ 
 

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງຊາວໜ
 ່ມ

ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, 
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ,  ສະຖາບັນຄົື້ນຄ້ວາ
ສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ,ສ ນກາງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 5: ເພີື່ມທະວີຜົນ

ປະໂຫຍດຂອງການເຄ ື່ອນຍ້າຍ
ຈາກຊົນນະບົດສ ່ຕົວເມ ອງ ແລະ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດພ້ອມທັງຫ ຸດຜ່ອນຜົນ
ກະທົບທາງລົບຈາກການເຄ ື່ອນ
ຍ້າຍໃຫ້ໜ້

ອຍລົງ 
  ຕ ວົຊິື້ວັດ: 
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 
 ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບ
ໂຕຂອງຕົວເມ ອງ 
 

5.1 ເພີື່ມຄວາມຮ ້ 
ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈ 
ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບ
ຂອງທຸກໆຮ ບແບບ
ຂອງການເຄ ື່ອນ
ຍ້າຍໃນການຈັດສົົ່ງ 
ແລະ ຮັບແຮງງານ 
ຂອງ ສປປ ລາວ 
 

 ສ້າງຍຸດທະສາດການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະ 
ເພ ື່ອເພີື່ມຄວາມຮ ້ ແລະ ຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວ
ກັບຄວາມສ າຄັນ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງການ
ເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ 
ເຕີບໂຕຂອງຕົວເມ ອງ 

ຄະນະຜ ້ຊ່ຽວຊານສ້າງຍຸດທະສາດໃນການຄົື້ນຄ້ວາ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ ແລະ ການພັດທະນາ 
 

√
 

 
 

ກົມແຜນການ (ສະໜັ
ບ

ສະໜ
 ນຈາກ ອົງການ

ແຮງງານສາກົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພ ື່ອ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຖານ) 
ສ ນກາງຊາວໜຸ່

ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ  

5.2 ສ້າງນະໂຍບາຍ
ການເຕີບໂຕຂອງ
ຕົວເມ ອງແຫ່ງຊາດ 
  

ໜ່
ວຍງານວິຊາການລວມຫ າຍຂະແໜ

ງການທີື່
ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບການເຄ ື່ອນຍ້າຍພາຍໃນ, 
ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງ
ໃຫຍ່ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ   
 

ຊຸກຍ ້ໃຫ້ໜ່
ວຍງານວິຊາການ ລວມຫລາຍຂະແໜ

ງ 
ການແກ້ໄຂບັນຫາທາງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການ
ເຄ ື່ອນຍ້າຍ, ການກາຍເປັນຕົວເມ ອງໃຫຍ່ ແລະ 
ການພັດທະນາ 

√
 

 
 

ກົມແຜນການ (ສະໜັ
ບ

ສະໜ
 ນຈາກ ອົງການ

ແຮງງານສາກົນ ແລະ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພ ື່ອ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຖານ 
ແລະ ອົງການ ສະຫະ
ປະຊາຊາດ ທາງດ້ານ
ເຄຫາສະຖານ (U

N
 

H
abitat) 
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ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ພິສ ດຢັົ້ງຢືນກ ລະນີການຄ້າມະນຸດ 
 ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດທີື່ມີ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຫລາຍ 
   ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝ

າຍ: 
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 
 ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ (2018) 
ຄາດໝ

າຍ: 
ມີຍຸດທະສາດ (2030) 
 ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບ
ໂຕຂອງຕົວເມ ອງ 
 

5.3 ແຜນພັດທະນາ
ຕົວເມ ອງໄດ້ກວມ
ເອົາຜົນກະທົບຂອງ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ
ຈາກເຂດຊົນນະບົດ
ເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ 
ແລະ ການເຕີບໂຕ
ຂອງຕົວເມ ອງຕ ໍ່ກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ
ພ ື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ
ຂອງຕົວເມ ອງ 

ສົງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານໃຫ້ແກ່ຄ ່ຮ່ວມ
ງານ, ລວມທັງອ ານາດການປ ກຄອງນະຄອນ, 
ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 

ວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດປະຊາກອນໃນລະດັບ 
ຄົວເຮ ອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສ າລັບການ
ບ ລິການ 
ດ າເນີນການວິເຄາະການຄາດຄະເນປະຊາກອນໃນ
ລະດັບແຂວງ  
ຊຸກຍ ້ໃຫ້ມີການນ າເອົາຫົວຂ ໍ້ການເຄ ື່ອນຍ້າຍເຂົື້າໃນ
ການສ າຫ ວດກ າລັງແຮງງານໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນຕ ື່ມ  

√
 

 
 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ/ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ/ຫ້ອງການ
ສະຖິຕິ ແລະ ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ທາງ
ດ້ານເຄຫາສະຖານ (U

N
 

H
abitat)

5.4 ການປັບປຸງ
ຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວ 
ກັບປະສົບການຂອງ
ຊຸມຊົນຕ ໍ່ກັບການ
ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປ
ອອກແຮງງານ ເຊິື່ງ
ຈະສາມາດເພີື່ມຜົນ
ປະໂຫຍດ ແລະ 
ຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກ 
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບປະສົບການຂອງຊຸມ
ຊົນໃນການເພີື່ມຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ດ າເນີນການສ າຫ ວດ ຜົນກະທົບຂອງການສົົ່ງເງິນ
ກັບບ້ານຈາກການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການເຊ ື່ອມໂຍງ 
ຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມ ອງ ໃນຊຸມຊົນທີື່ມີການ
ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 
ສຶກສາຜົນກະທົບຂອງແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ກັບຄ ນ
ມາບ້ານ, ລວມທັງຖ່າຍໂອນທັກສະຄວາມສາມາດ 

√
 

 
 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ/ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ

/ອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພ ື່ອ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຖານ 
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ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ພິສ ດຢັົ້ງຢືນກ ລະນີການຄ້າມະນຸດ 
 ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດທີື່ມີ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຫລາຍ 
   ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝ

າຍ: 
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 
 ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ (2018) 
ຄາດໝ

າຍ: 
ມີຍຸດທະສາດ (2030) 
 ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບ
ໂຕຂອງຕົວເມ ອງ 
 

5.3  ແຜນພັດທະນາ
ຕົວເມ ອງໄດ້ກວມ
ເອົາຜົນກະທົບຂອງ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ
ຈາກເຂດຊົນນະບົດ
ເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ 
ແລະ ການເຕີບໂຕ
ຂອງຕົວເມ ອງຕ ໍ່ກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ
ພ ື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ
ຂອງຕົວເມ ອງ 

ສົງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານໃຫ້ແກ່ຄ ່ຮ່ວມ
ງານ, ລວມທັງອ ານາດການປ ກຄອງນະຄອນ, 
ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 

ວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດປະຊາກອນໃນລະດັບ 
ຄົວເຮ ອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສ າລັບການ
ບ ລິການ 
ດ າເນີນການວິເຄາະການຄາດຄະເນປະຊາກອນໃນ
ລະດັບແຂວງ  
ຊຸກຍ ້ໃຫ້ມີການນ າເອົາຫົວຂ ໍ້ການເຄ ື່ອນຍ້າຍເຂົື້າໃນ
ການສ າຫ ວດກ າລັງແຮງງານໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນຕ ື່ມ  

√
 

 
 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ/ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ/ຫ້ອງການ
ສະຖິຕິ ແລະ ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ທາງ
ດ້ານເຄຫາສະຖານ (U

N
 

H
abitat)

5.4 ການປັບປຸງ
ຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວ 
ກັບປະສົບການຂອງ
ຊຸມຊົນຕ ໍ່ກັບການ
ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປ
ອອກແຮງງານ ເຊິື່ງ
ຈະສາມາດເພີື່ມຜົນ
ປະໂຫຍດ ແລະ 
ຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກ 
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບປະສົບການຂອງຊຸມ
ຊົນໃນການເພີື່ມຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ດ າເນີນການສ າຫ ວດ ຜົນກະທົບຂອງການສົົ່ງເງິນ
ກັບບ້ານຈາກການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການເຊ ື່ອມໂຍງ 
ຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມ ອງ ໃນຊຸມຊົນທີື່ມີການ
ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 
ສຶກສາຜົນກະທົບຂອງແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ກັບຄ ນ
ມາບ້ານ, ລວມທັງຖ່າຍໂອນທັກສະຄວາມສາມາດ 

√
 

 
 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ/ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ

/ອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພ ື່ອ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຖານ 

book NPDP Lao naw naw naw �������.indd   113 12/1/20   11:26 AMbook NPDP Lao.indd   114 12/11/2020   9:28:21 AM



ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N

PD
P

15 
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ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ພິສ ດຢັົ້ງຢືນກ ລະນີການຄ້າມະນຸດ 
 ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດທີື່ມີ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຫລາຍ 
   ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝ

າຍ: 
ມີຍຸດທະສາດ ເພ ື່ອແກ້ໄຂບັນຫາ
ເຊ ື່ອມໂຍງລະຫວ່າງການ
ພັດທະນາ ແລະ ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 
 ບ ໍ່ມີຍຸດທະສາດ (2018) 
ຄາດໝ

າຍ: 
ມີຍຸດທະສາດ (2030) 
 ມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດການເຕີບ
ໂຕຂອງຕົວເມ ອງ 
 

5.3  ແຜນພັດທະນາ
ຕົວເມ ອງໄດ້ກວມ
ເອົາຜົນກະທົບຂອງ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ
ຈາກເຂດຊົນນະບົດ
ເຂົື້າສ ່ຕົວເມ ອງ 
ແລະ ການເຕີບໂຕ
ຂອງຕົວເມ ອງຕ ໍ່ກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ
ພ ື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ
ຂອງຕົວເມ ອງ 

ສົງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານໃຫ້ແກ່ຄ ່ຮ່ວມ
ງານ, ລວມທັງອ ານາດການປ ກຄອງນະຄອນ, 
ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ 

ວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດປະຊາກອນໃນລະດັບ 
ຄົວເຮ ອນ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສ າລັບການ
ບ ລິການ 
ດ າເນີນການວິເຄາະການຄາດຄະເນປະຊາກອນໃນ
ລະດັບແຂວງ  
ຊຸກຍ ້ໃຫ້ມີການນ າເອົາຫົວຂ ໍ້ການເຄ ື່ອນຍ້າຍເຂົື້າໃນ
ການສ າຫ ວດກ າລັງແຮງງານໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນຕ ື່ມ  

√
 

 
 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ/ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ/ຫ້ອງການ
ສະຖິຕິ ແລະ ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ທາງ
ດ້ານເຄຫາສະຖານ (U

N
 

H
abitat)

5.4 ການປັບປຸງ
ຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວ 
ກັບປະສົບການຂອງ
ຊຸມຊົນຕ ໍ່ກັບການ
ເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປ
ອອກແຮງງານ ເຊິື່ງ
ຈະສາມາດເພີື່ມຜົນ
ປະໂຫຍດ ແລະ 
ຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກ 
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈຕ ໍ່ກັບປະສົບການຂອງຊຸມ
ຊົນໃນການເພີື່ມຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີື່ເກີດຂຶື້ນຈາກການເຄ ື່ອນຍ້າຍ 

ດ າເນີນການສ າຫ ວດ ຜົນກະທົບຂອງການສົົ່ງເງິນ
ກັບບ້ານຈາກການຍົກຍ້າຍ ແລະ ການເຊ ື່ອມໂຍງ 
ຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມ ອງ ໃນຊຸມຊົນທີື່ມີການ
ເຄ ື່ອນຍ້າຍ 
ສຶກສາຜົນກະທົບຂອງແຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ກັບຄ ນ
ມາບ້ານ, ລວມທັງຖ່າຍໂອນທັກສະຄວາມສາມາດ 

√
 

 
 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ/ກະຊວງແຮງ
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ

/ອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພ ື່ອ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຖານ 
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜ

ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:ບ ໍ່ມີນະໂຍບາຍ 
(2018) 
ຄາດໝ

າຍ:ມີນະໂຍບາຍ (2025) 
        

5.5  ຫ ຸດຜ່ອນການ
ຄ້າມະນດຸທຸກໆ
ປະເພດ, ໂດຍ
ສະເພາະໃນກຸ່ມ
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
ຍິງ 

ປັບປຸງການຄົື້ນຫາ ແລະ ປ້ອງກັນການເກີດ
ກ ລະນີການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກຍິງ.  
ປັບປຸງການການຕິດຕາມ ແລະ ການດ າເນີນ
ຄະດີກັບຜ ້ຄ້າມະນຸດ 

ທົບທວນນະໂຍບາຍການເຄ ື່ອນຍ້າຍທີື່ປອດໄພ 
ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານແຖວຫນ້າ, ໄອຍະການ, ຕ າ
ຫ ວດ ແລະ ຜ ້ພິພາກສາ 
ການຝຶກອົບຮົມກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄ້າຕ້ານ
ມະນຸດໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆ 
ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ໂດຍ
ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ 
ແລະ ກົນໄກການລາຍງານກ ລະນີການຄ້າມະນຸດ 
ພັດທະນາລະບຽບຫລັກການໃນການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດໃຫ້ແກ່ໜ່

ວຍງານຈັດຫາງານ
  

√
 

 
 

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມ
ສະຫງົບ, 
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ 
(ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ 
ເພ ື່ອການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖິື່ນ
ຖານ, ອົງການແຮງງານ
ສາກົນ ແລະ ອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ື່ອ
ຕ້ານຢາເສດຕິດ ແລະ 
ອາດຊະຍາກ າ ໃຫ້ການ
ສະໜັ

ບສະໜ
 ນ) 

 
5.6 ໃຫ້ການສະ
ໜັ
ບສະໜ

 ນທີື່      
ເໝ

າະສົມກັບຜ ້ຖ ກ
ເຄາະຮ້າຍຈາກ 
ການຄ້າມະນຸດເພ ື່ອ
ແກ້ໄຂບັນຫາການ 
ບາດເຈັບ ແລະ 
ການກັບຄ ນສ ່
ສັງຄົມ 

ປັບປຸງສະຖານທີື່ປອດໄພສ າລັບຜ ້ທີື່ຖ ກເຄາະ
ຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ໃນນະຄອນຫ ວງ 
ແລະ ຫ້ອງການໃຫ້ຄ າປຶກສາໃນ ແຂວງຕ່າງໆ
ໃຫ້ການສະໜັ

ບສະໜ
 ນຟືົ້ນຟ ທາງດ້ານຈິດໃຈ 

ແລະ ສັງຄົມ ແກ່ຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າ
ມະນຸດ 

ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນຊອກຫາທີື່ພັກອາໄສ ທີື່
ປອດໄພໃຫ້ແກ່ຜ ້ເຄາະຮ້າຍ 
 ການພັດທະນາລະບົບການສົົ່ງຕ ໍ່, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ໂຄງການນ າຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດກັບ
ຄ ນສ ່ສັງຄົມ 
 ຝຶກອົບຮົມການຟີ ື້ນຟ ສະພາບຈິດໃຈໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານສັງຄົມສົງເຄາະ ໃນການຮັບມ ກັບປະສົບ
ການ ທີື່ຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດໄດ້ຮັບ 

√
 

 
 

ສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ (ອົງການ ອົງ
ການຈັດຕັື້ງສາກົນ ເພ ື່ອ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍຖິື່ນຖານ 
ໃຫ້ການສະໜັ

ບສະໜ
 ນ) 

 
 

 
 

 
 

 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 6:  ກະກຽມພ້ອມເພ ື່ອ

ຮັບມ ກັບບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍຂອງ
ສັງຄົມອາຍຸສ ງ ແລະ ສະໜັ

ບສະ
ໜ
 ນປະຊາກອນອາຍຸສ ງ  

 ຕວົຊິື້ວັດ: 

6.1 ທົບທວນການ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ດ າເນີນງານມາດຣິດ
ສາກົນກ່ຽວກັບ ປະ
ຊາກອນອາຍຸສ ງ 
(M

adrid 
International 
A

ction Plan on 

ສ າເລັດການທົບທວນ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຜົນໄດ້ຮັບ 
ແລະ ຂ ໍ້ແນະນ າຈາກທົບທວນໃຫ້ທາງຄ ່ຮ່ວມ
ງານຮັບຊາບ   

ກະກຽມກອບໜ້
າວຽກ ແລະ ພາລະບົດບາດໃນ

ການທົບທວນ ແລະ ຄັດເລ ອກທີມງານເພ ື່ອທົບທົນ
ຍຸດທະສາດ  

 
√

 
√

 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
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ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ມີການທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິ
ບັດແຜນດ າເນີນງານມາດຣິດສາ
ກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ 
 ສ າເລັດການສ້າງຍຸດທະສາດ ການ
ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໃນຜ ້ອາຍຸສ ງ 
 ມີລະບົບການອຸດໜ

 ນທາງສັງຄົມ 
 ກ ານົດບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ 
 ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝ

າຍ: 
ມີການທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິ
ບັດແຜນດ າເນີນງານມາດຣິດສາ
ກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:) 0 (2019) 
ຄາດໝ

າຍ:1 (2020) 
 ສ າເລັດການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸ
ສ ງ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ 
ແລະ ປະກາດໃຊ້ຈາກລັດຖະບານ  
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0 (2019) 
ຄາດໝ

າຍ: ປະກາດໃຊ້ (2023) 
 ມີລະບົບການອຸດໜ

 ນທາງສັງຄົມ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0 (2019) 
ຄາດໝ

າຍ: ປະກາດໃຊ້  (2025) 
 

ageing) ຢ ູ່ ສປ
ປລາວ 
  6.2.  ປັບປຸງ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະ
ສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງ
ຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸ
ສ ງ. 

ສ້າງຍຸດທະສາດ ການມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໃນ
ຜ ້ອາຍຸສ ງ 

ທົບທວນບັນຫາສຸຂະພາບຕົື້ນຕ  ຂອງປະຊາກອນ
ອາຍຸສ ງໃນ ສປປ ລາວ ມັກພົບພ  ໍ້ ແລະ ທົບທວນ
ເຖິງທາງເລ ອກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຫ ົົ່ານີື້, ລວມ
ທັງການເຂົື້າເຖິງການປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ເງິນອຸດ
ໜ
 ນຈາກສັງຄົມ    

ທົບທວນຍຸດທະສາດ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ
ສາກົນ ຕ ໍ່ກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສຸງ, 
2016-2020 
ທົບທວນຍຸດທະສາດ ການມີສຸຂະພາບແຂງແຮງໃນ
ຜ ້ອາຍຸສ ງ ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ 
ໃຕ້ ເພ ື່ອມາສົມທຽບ ແລະ ເລ ອກເອົາວິທີການມາ
ນ າໃຊ້ 
 

 
√

 
 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
(ອົງການອະນາໄມໂລກ 
ແລະ H

elpA
ge ສາກົນ 

ໃຫ້ການສະໜັ
ບສະໜ

 ນ) 

6.3 ສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ຂອງ
ການສ້າງກອງທຶນ
ຄວາມຮັົ່ງມີ 
(w

ealth fund) 
ເພ ື່ອສະໜັ

ບສະໜ
 ນ

ເບ້ຍ ລ້ຽງສ າລັບທຸກ
ຄົນ. 

ສ າເລັດຮ່າງການທົບທວນ ແລະ ສົົ່ງໃຫ້ຄ ່ຮ່ວມ
ງານມີຄ າເຫັນ  
ສ າເລັດການທົບທວນສຸດທ້າຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ 

ສ້າງກອບໜ້
າວຽກ ແລະ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄັດ

ເລ ອກທີມງານທົບທວນ 
√

 
√

 
 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ/ສະ
ຖາບັນຄົື້າຄ້ວາເສດຖະກິດ
ແຫ່ງຊາດ/ ກົມແຜນການ 
(ທະນາຄານໂລກ ແລະ 
ທະນາຄານ ພັດທະນາ
ອາຊີ ອາດຈະໃຫ້ການສະ
ໜັ
ບສະໜ

 ນ) 
6.4 ດ າເນີນການ
ຄົື້ນຄວ້າແບບສົມ
ທຽບເພ ື່ອກ ານົດບົດ
ຮຽນການປະຕິບັດ
ທີື່ດີທີື່ສຸດໃນການ
ກຽມຄວາມພ້ອມ

ດ າເນີນການທົບທວນນະໂຍບາຍຜ ້ອາຍຸສ ງເພ ື່ອ
ສົມທຽບກັບບັນດາປະເທດທີື່ມີລາຍໄດ້ລະດັບ
ກາງ, 

ລວມທັງການທັດສະນະສຶກສາ 
ແລະ 

ການເຂົື້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຜ ້ອາຍຸສ ງ 
ໃນ

ພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນ 
 

ສ້າງກອບໜ້
າວຽກ ແລະ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄັດ

ເລ ອກທີມງານທົບທວນ 
    

 
√

 
 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, 
ກະຊວງພາຍໃນ
(H

elpA
ge ສາກົນ 

ໃຫ້ການສະໜັ
ບສະໜ

 ນ) 
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ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ມີການທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິ
ບັດແຜນດ າເນີນງານມາດຣິດສາ
ກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ 
 ສ າເລັດການສ້າງຍຸດທະສາດ ການ
ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໃນຜ ້ອາຍຸສ ງ 
 ມີລະບົບການອຸດໜ

 ນທາງສັງຄົມ 
 ກ ານົດບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ 
 ຂ  ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝ

າຍ: 
ມີການທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິ
ບັດແຜນດ າເນີນງານມາດຣິດສາ
ກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:) 0 (2019) 
ຄາດໝ

າຍ:1 (2020) 
 ສ າເລັດການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸ
ສ ງ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ 
ແລະ ປະກາດໃຊ້ຈາກລັດຖະບານ  
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0 (2019) 
ຄາດໝ

າຍ: ປະກາດໃຊ້ (2023) 
 ມີລະບົບການອຸດໜ

 ນທາງສັງຄົມ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0 (2019) 
ຄາດໝ

າຍ: ປະກາດໃຊ້  (2025) 
 

ageing)  ຢ ູ່ ສປ
ປລາວ 
  6.2.  ປັບປຸງ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະ
ສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງ
ຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸ
ສ ງ. 

ສ້າງຍຸດທະສາດ ການມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໃນ
ຜ ້ອາຍຸສ ງ 

ທົບທວນບັນຫາສຸຂະພາບຕົື້ນຕ  ຂອງປະຊາກອນ
ອາຍຸສ ງໃນ ສປປ ລາວ ມັກພົບພ  ໍ້ ແລະ ທົບທວນ
ເຖິງທາງເລ ອກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຫ ົົ່ານີື້, ລວມ
ທັງການເຂົື້າເຖິງການປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ເງິນອຸດ
ໜ
 ນຈາກສັງຄົມ    

ທົບທວນຍຸດທະສາດ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ
ສາກົນ ຕ ໍ່ກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສຸງ, 
2016-2020 
ທົບທວນຍຸດທະສາດ ການມີສຸຂະພາບແຂງແຮງໃນ
ຜ ້ອາຍຸສ ງ ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ 
ໃຕ້ ເພ ື່ອມາສົມທຽບ ແລະ ເລ ອກເອົາວິທີການມາ
ນ າໃຊ້ 
 

 
√

 
 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
(ອົງການອະນາໄມໂລກ 
ແລະ H

elpA
ge ສາກົນ 

ໃຫ້ການສະໜັ
ບສະໜ

 ນ) 

6.3 ສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ຂອງ
ການສ້າງກອງທຶນ
ຄວາມຮັົ່ງມີ 
(w

ealth fund) 
ເພ ື່ອສະໜັ

ບສະໜ
 ນ

ເບ້ຍ ລ້ຽງສ າລັບທຸກ
ຄົນ. 

ສ າເລັດຮ່າງການທົບທວນ ແລະ ສົົ່ງໃຫ້ຄ ່ຮ່ວມ
ງານມີຄ າເຫັນ  
ສ າເລັດການທົບທວນສຸດທ້າຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ 

ສ້າງກອບໜ້
າວຽກ ແລະ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄັດ

ເລ ອກທີມງານທົບທວນ 
√

 
√

 
 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ/ສະ
ຖາບັນຄົື້າຄ້ວາເສດຖະກິດ
ແຫ່ງຊາດ/ ກົມແຜນການ 
(ທະນາຄານໂລກ ແລະ 
ທະນາຄານ ພັດທະນາ
ອາຊີ ອາດຈະໃຫ້ການສະ
ໜັ
ບສະໜ

 ນ) 
6.4 ດ າເນີນການ
ຄົື້ນຄວ້າແບບສົມ
ທຽບເພ ື່ອກ ານົດບົດ
ຮຽນການປະຕິບັດ
ທີື່ດີທີື່ສຸດໃນການ
ກຽມຄວາມພ້ອມ

ດ າເນີນການທົບທວນນະໂຍບາຍຜ ້ອາຍຸສ ງເພ ື່ອ
ສົມທຽບກັບບັນດາປະເທດທີື່ມີລາຍໄດ້ລະດັບ
ກາງ, 

ລວມທັງການທັດສະນະສຶກສາ 
ແລະ 

ການເຂົື້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຜ ້ອາຍຸສ ງ 
ໃນ

ພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນ 
 

ສ້າງກອບໜ້
າວຽກ ແລະ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄັດ

ເລ ອກທີມງານທົບທວນ 
    

 
√

 
 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, 
ກະຊວງພາຍໃນ
(H

elpA
ge ສາກົນ 

ໃຫ້ການສະໜັ
ບສະໜ

 ນ) 

book NPDP Lao naw naw naw �������.indd   115 12/1/20   11:26 AMbook NPDP Lao.indd   116 12/11/2020   9:28:27 AM



ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N

PD
P

15 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜ

ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ມີການທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິ
ບັດແຜນດ າເນີນງານມາດຣິດສາ
ກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ 
 ສ າເລັດການສ້າງຍຸດທະສາດ ການ
ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໃນຜ ້ອາຍຸສ ງ 
 ມີລະບົບການອຸດໜ

 ນທາງສັງຄົມ 
 ກ ານົດບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ 
 ຂ  ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝ

າຍ: 
ມີການທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິ
ບັດແຜນດ າເນີນງານມາດຣິດສາ
ກົນກ່ຽວກັບ ປະຊາກອນອາຍຸສ ງ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ:) 0 (2019) 
ຄາດໝ

າຍ:1 (2020) 
 ສ າເລັດການປັບປຸງນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸ
ສ ງ, ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ 
ແລະ ປະກາດໃຊ້ຈາກລັດຖະບານ  
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0 (2019) 
ຄາດໝ

າຍ: ປະກາດໃຊ້ (2023) 
 ມີລະບົບການອຸດໜ

 ນທາງສັງຄົມ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0 (2019) 
ຄາດໝ

າຍ: ປະກາດໃຊ້  (2025) 
 

ageing)  ຢ ູ່ ສປ
ປລາວ 
  6.2.  ປັບປຸງ
ນະໂຍບາຍແຫ່ງ
ຊາດ, ສ້າງຍຸດທະ
ສາດ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານແຫ່ງ
ຊາດ ເພ ື່ອຜ ້ອາຍຸ
ສ ງ. 

ສ້າງຍຸດທະສາດ ການມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ໃນ
ຜ ້ອາຍຸສ ງ 

ທົບທວນບັນຫາສຸຂະພາບຕົື້ນຕ  ຂອງປະຊາກອນ
ອາຍຸສ ງໃນ ສປປ ລາວ ມັກພົບພ  ໍ້ ແລະ ທົບທວນ
ເຖິງທາງເລ ອກໃນການແກ້ໄຂບັນຫາເຫ ົົ່ານີື້, ລວມ
ທັງການເຂົື້າເຖິງການປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ເງິນອຸດ
ໜ
 ນຈາກສັງຄົມ    

ທົບທວນຍຸດທະສາດ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ
ສາກົນ ຕ ໍ່ກັບບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສຸງ, 
2016-2020 
ທົບທວນຍຸດທະສາດ ການມີສຸຂະພາບແຂງແຮງໃນ
ຜ ້ອາຍຸສ ງ ໃນບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງ 
ໃຕ້ ເພ ື່ອມາສົມທຽບ ແລະ ເລ ອກເອົາວິທີການມາ
ນ າໃຊ້ 
 

 
√

 
 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 
(ອົງການອະນາໄມໂລກ 
ແລະ H

elpA
ge ສາກົນ 

ໃຫ້ການສະໜັ
ບສະໜ

 ນ) 

6.3 ສຶກສາຄວາມ
ເປັນໄປໄດ້ຂອງ
ການສ້າງກອງທຶນ
ຄວາມຮັົ່ງມີ 
(w

ealth fund) 
ເພ ື່ອສະໜັ

ບສະໜ
 ນ

ເບ້ຍ ລ້ຽງສ າລັບທຸກ
ຄົນ. 

ສ າເລັດຮ່າງການທົບທວນ ແລະ ສົົ່ງໃຫ້ຄ ່ຮ່ວມ
ງານມີຄ າເຫັນ  
ສ າເລັດການທົບທວນສຸດທ້າຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ 

ສ້າງກອບໜ້
າວຽກ ແລະ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄັດ

ເລ ອກທີມງານທົບທວນ 
√

 
√

 
 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ/ສະ
ຖາບັນຄົື້າຄ້ວາເສດຖະກິດ
ແຫ່ງຊາດ/ ກົມແຜນການ 
(ທະນາຄານໂລກ ແລະ 
ທະນາຄານ ພັດທະນາ
ອາຊີ ອາດຈະໃຫ້ການສະ
ໜັ
ບສະໜ

 ນ) 
6.4 ດ າເນີນການ
ຄົື້ນຄວ້າແບບສົມ
ທຽບເພ ື່ອກ ານົດບົດ
ຮຽນການປະຕິບັດ
ທີື່ດີທີື່ສຸດໃນການ
ກຽມຄວາມພ້ອມ

ດ າເນີນການທົບທວນນະໂຍບາຍຜ ້ອາຍຸສ ງເພ ື່ອ
ສົມທຽບກັບບັນດາປະເທດທີື່ມີລາຍໄດ້ລະດັບ
ກາງ, 

ລວມທັງການທັດສະນະສຶກສາ 
ແລະ 

ການເຂົື້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມຜ ້ອາຍຸສ ງ 
ໃນ

ພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນ 
 

ສ້າງກອບໜ້
າວຽກ ແລະ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄັດ

ເລ ອກທີມງານທົບທວນ 
    

 
√

 
 

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, 
ກະຊວງພາຍໃນ
(H

elpA
ge ສາກົນ 

ໃຫ້ການສະໜັ
ບສະໜ

 ນ) 
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ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N
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15 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜ

ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ກ ານົດບົດຮຽນທີື່ດີເດັົ່ນໃນການ
ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜ ້ອາຍຸສ ງ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0 (2019) 
ຄາດໝ

າຍ: 1 (2020) 
  

ສ າລັບປະຊາກອນ
ອາຍຸສ ງ 

 

 
 

 
 

 
 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 7: ປັບປຸງລະບົບຖານຂ ໍ້

ມ ນດ້ານປະຊາກອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ 
ແລະ ມີຄຸນນະພາບຕາມ
ມາດຕະຖານສາກົນ 
  ຕ ວົຊິື້ວັດ: 
 ຈ ານວນຫົວຂ ໍ້ການວິໄຈກ່ຽວກັບ
ປະຊາກອນ 
ດັດສະນີການລາຍງານອາຍຸທີື່
ຖ ກຕ້ອງ  
ຄາດຄະເນການຕົກຫ ົົ່ນຈາກການ
ນັບພົນລະເມ ອງ  
ເຄ ື່ອງມ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນທາງ
ອອນລາຍທີື່ມີ  
ຈ ານວນຫົວຂ ໍ້ການວິໃຈທາງດ້ານ
ປະຊາກອນ  
 ຂ  ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ  ຄາດໝ

າຍ: 
ຈ ານວນຫົວຂ ໍ້ການວິໄຈກ່ຽວກັບ
ປະຊາກອນ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 7 (2019-20) 
ຄາດໝ

າຍ: 10 (2028-29) 

7.1 ປັບປຸງລະບົບ
ຖານຂ ໍ້ມ ນປະຊາ
ກອນໃຫ້ມີຄວາມ
ຄົບຖ້ວນ, ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ 
ແລະ ທັນເວລາ 

- ການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ, 
ການສ າຫ ວດດັດສະນີໝ

າຍສັງຄົມລາວ, ການ
ສ າຫ ວດການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວ
ເຮ ອນ ແລະ ການສ າຫ ວດອ ື່ນໆໄດ້ຮັບການ
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ ແລະ ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ 

- ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການຈົດນັບພົນລະ
ເມ ອງກາງສະໄໝ

 ປ ີ2020 
-  ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສ າຫ ວດພົນ
ລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ປີ 2025 
-  ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສ າຫ ວດດັດ
ສະນີໝ

າຍສັງຄົມລາວ ປີ 2022 ແລະ ປີ 2027 

√
 

√
 

√
 

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ   

 
ສ້າງລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນການຂຶື້ນທະບຽນພົນລະ
ເມ ອງ ເພ ື່ອຜະລິດສະຖຕິິພົນລະເມ ອງຈາກ
ການຂຶື້ນທະບຽນພົນລະເມ ອງ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນສະຖຕິິຂັື້ນທ້ອງຖິື່ນ
ຢູ່າງເປັນປ ກກະຕິ ແລະ ຕ ໍ່ເນ ື່ອງ 

- ສ້າງລະບົບການເຊ ື່ອມໂຍງຂ ໍ້ມ ນການຂຶື້ນທະບຽນ
ພົນລະເມ ອງ 
-  ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນຈາກລະບົບລາຍ
ງານບ ລຫິານສະຖິຕິຂັື້ນທ້ອງຖິື່ນ 

 
ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/ກະ
ຊວງພາຍໃນ   

7.2 ເພີື່ມການວິໄຈ
ລົງເລິກຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວ
ກັບປະຊາກອນ 

ຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່
ອາໄສ ໄດ້ຮັບການວິເຄາະ ແລະ ວິໄຈລົງເລິກ
ໃນບັນດາຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆເຊັົ່ນ:ການເຄ ື່ອນຍ້າຍ
ຈາກຊົນນະບົດສ ່ຕົວເມ ອງ, ຄວາມພິການ 
ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການມີວຽກເຮັດ
ງານທ າ ແລະ ຫົວຂ ໍ້ອ ື່ນໆ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ເຜີຍແຜ່ 
 

 ຄັດເລ ອກຫົວຂ ໍ້ການວິໃຈລົງເລິກ ແລະ ຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດການວິເຄາະ-ວິໄຈ 
 ປັບປຸງການຄາດຄະເນພົນລະເມ ອງໂດຍອີງໃສ່ ຂ ໍ້
ມ ນການສ າຫ ວດດັດສະນີໝ

າຍສັງຄົມລາວ 
( LSIS) ປ2ີ017 ແລະ ຂ ໍ້ມ ນຈາກແຫ ່ງອ ື່ນໆ 

√
 

 
ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/  
ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ 
ກອງທຶນສ າລັບ
ປະຊາກອນ (U

N
FPA

) 

ຂ ໍ້ມ ນຈາກການສ າຫ ວດການສ າຫ ວດດັດສະນີ
ໝ
າຍສັງຄົມປີ 2017 ໄດ້ຖ ກວິເຄາະໃນທາງ

ນະໂຍບາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ກ ານົດຫົວຂ ໍ້ໃນການວິເຄາະ ແລະ ສ້າງຍຸດທະສາດ
ເພ ື່ອຮັບປະກັນການວິເຄາະນະໂຍບາຍທີື່ແທດເໝ

າະ 
ພັດທະນາ ແລະ ສ້າງເງ ື່ອນໄຂ ໃຫ້ນັກຄົື້ນຄ້ວາວິໄຈ
ສາມາດເຂົື້າເຖີງຂ ໍ້ມ ນການສ າຫ ວດດັດສະນີໝ

າຍ
ສັງຄົມລາວ (LSIS) 

√
 

√
 

√
 

 

ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N

PD
P

15 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜ

ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

 ດັດສະນີການລາຍງານອາຍຸທີື່
ຖ ກຕ້ອງ  
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ 
ຄາດໝ

າຍ: ໃຫ້ຄິດໄລ່ໄດ້ໃນປີ 
(2025) 
 ຄາດຄະເນການຕົກຫ ົົ່ນຈາກການ
ນັບພົນລະເມ ອງ  
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: : ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ 
ຄາດໝ

າຍ: ໃຫ້ມີຂ ໍ້ມຸນປີຖານ 
(2025) 
 ເຄ ື່ອງມ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນທາງ
ອອນລາຍທີື່ມີ  
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 2 (2018) 
ຄາດໝ

າຍ: 4 (2020) 
 ຈ ານວນຫົວຂ ໍ້ວິໃຈລົງເລິກກ່ຽວ
ກັບປະຊາກອນ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 7 (2019-20) 
ຄາດໝ

າຍ: 10 (2028-29) 
      

7.3 ປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບການສ າ
ຫ ວດພົນລະເມ ອງ 
ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ 
ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າ
ຫ ວດແບບຕົວແທນ
ຜ່ານການຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມຜິດພາດທາງ
ດ້ານອາຍຸ ແລະ 
ປັບປຸງອັດຕາການ
ປ ກຄຸມຂອງການສ າ
ຫ ວດພົນລະເມ ອງ. 

ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດຂອງການລາຍງານ
ອາຍຸ ແລະ ອັດຕາການຕົກຫ ົົ່ນຂອງການຈົດ
ນັບພົນລະເມ ອງ 

ພັດທະນາທົດລອງເຄ ື່ອງມ ໃນການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ 
ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການລາຍງານອາຍຸທີື່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງໃນ
ການສ າຫ ວດ ພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ 
ປີ 2025  
ປັບປຸງວິທີການ ແລະ ຫ ັກການຈົດນັບ ເພ ື່ອ
ຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕົກຫ ົົ່ນຂອງການຈົດນັບ
ພົນລະເມ ອງ 
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສ າຫ ວດປະເມີນຄຸນນະພາບ
ຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ປີ 2025 
 

√
 

√
 

√
 

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
 -  

7.4 ການປັບປຸງ
ການເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນ
ການສ າຫ ວດ
ພົນລະເມ ອງ ແລະ 
ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້
ມ ນການສ າຫ ວດ
ແບບຕົວແທນ ຜ່ານ
ເຄ ື່ອງມ ດິຈິຕອນ, 
ອອນລາຍ, ການ
ຂຶື້ນບັນຊີຄົວເຮ ອນ 
ແລະ ການນ າໃຊ້ໂປ
ແກມ 

 ລາວດີຊາຍ ອິນໂຟ ນ າໃຊ້ໄດ້ 
  ປັບປຸງເຄ ື່ອງມ ຊອບແວເພ ື່ອຊ່ວຍຜ ້ນ າໃຊ້ 
ສາມາດວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນໄດ້ຫ າຍຂຶື້ນ  

 ກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນໃນການສາທິດການນ າ
ໃຊ້ຊອບແວ ເຣດາທາມ R

edatam
  

 ປັບປຸງຖານຂ ໍ້ມ ນລາວດີຊາຍ ແລະ ລາວອິນໂຟ 
 

√
 

√
 

√
 

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/ 
ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ 
ກອງທຶນສ າລັບ
ປະຊາກອນ (U

N
FPA) 

7.5 ປັບປຸງການສະ
ໜ
ອງຂ ໍ້ມ ນດ້ານ 

ກ າລັງແຮງງານ 
ແລະ ຕະຫ າດແຮງ
ງານໃຫ້ມີຄຸນ
ນະພາບດີທຽບເທົົ່າ
ສາກົນ 

 ການສ າຫ ວດກ າລັງແຮງງານໄດ້ຈັດຂຶື້ນ
ເລ ື້ອຍໆ ແລະ ສາມາດສະໜ

ອງຂ ໍ້ມ ນທີື່ເໝ
າະ

ສົມກ່ຽວກັບການສະໜ
ອງແຮງງານ ແລະ 

ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ 

ສ້າງບົດລາຍງານຕະຫ າດແຮງງານປະຈ າປີ 
ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສ າຫ ວດແຮງ
ງານປະຈ າປ ີ

√
 

√
 

√
 

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະວັດດີການສັງຄົມ 
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ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N

PD
P

15 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜ

ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

 ດັດສະນີການລາຍງານອາຍຸທີື່
ຖ ກຕ້ອງ  
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ 
ຄາດໝ

າຍ: ໃຫ້ຄິດໄລ່ໄດ້ໃນປີ 
(2025) 
 ຄາດຄະເນການຕົກຫ ົົ່ນຈາກການ
ນັບພົນລະເມ ອງ  
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: : ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ 
ຄາດໝ

າຍ: ໃຫ້ມີຂ ໍ້ມຸນປີຖານ 
(2025) 
 ເຄ ື່ອງມ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນທາງ
ອອນລາຍທີື່ມີ  
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 2 (2018) 
ຄາດໝ

າຍ: 4 (2020) 
 ຈ ານວນຫົວຂ ໍ້ວິໃຈລົງເລິກກ່ຽວ
ກັບປະຊາກອນ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 7 (2019-20) 
ຄາດໝ

າຍ: 10 (2028-29) 
      

7.3 ປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບການສ າ
ຫ ວດພົນລະເມ ອງ 
ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ 
ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າ
ຫ ວດແບບຕົວແທນ
ຜ່ານການຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມຜິດພາດທາງ
ດ້ານອາຍຸ ແລະ 
ປັບປຸງອັດຕາການ
ປ ກຄຸມຂອງການສ າ
ຫ ວດພົນລະເມ ອງ. 

ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດຂອງການລາຍງານ
ອາຍຸ ແລະ ອັດຕາການຕົກຫ ົົ່ນຂອງການຈົດ
ນັບພົນລະເມ ອງ 

ພັດທະນາທົດລອງເຄ ື່ອງມ ໃນການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ 
ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການລາຍງານອາຍຸທີື່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງໃນ
ການສ າຫ ວດ ພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ 
ປີ 2025  
ປັບປຸງວິທີການ ແລະ ຫ ັກການຈົດນັບ ເພ ື່ອ
ຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕົກຫ ົົ່ນຂອງການຈົດນັບ
ພົນລະເມ ອງ 
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສ າຫ ວດປະເມີນຄຸນນະພາບ
ຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ປີ 2025 
 

√
 

√
 

√
 

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
 -  

7.4 ການປັບປຸງ
ການເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນ
ການສ າຫ ວດ
ພົນລະເມ ອງ ແລະ 
ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້
ມ ນການສ າຫ ວດ
ແບບຕົວແທນ ຜ່ານ
ເຄ ື່ອງມ ດິຈິຕອນ, 
ອອນລາຍ, ການ
ຂຶື້ນບັນຊີຄົວເຮ ອນ 
ແລະ ການນ າໃຊ້ໂປ
ແກມ 

 ລາວດີຊາຍ ອິນໂຟ ນ າໃຊ້ໄດ້ 
  ປັບປຸງເຄ ື່ອງມ ຊອບແວເພ ື່ອຊ່ວຍຜ ້ນ າໃຊ້ 
ສາມາດວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນໄດ້ຫ າຍຂຶື້ນ  

 ກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນໃນການສາທິດການນ າ
ໃຊ້ຊອບແວ ເຣດາທາມ R

edatam
  

 ປັບປຸງຖານຂ ໍ້ມ ນລາວດີຊາຍ ແລະ ລາວອິນໂຟ 
 

√
 

√
 

√
 

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/ 
ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ 
ກອງທຶນສ າລັບ
ປະຊາກອນ (U

N
FPA) 

7.5 ປັບປຸງການສະ
ໜ
ອງຂ ໍ້ມ ນດ້ານ 

ກ າລັງແຮງງານ 
ແລະ ຕະຫ າດແຮງ
ງານໃຫ້ມີຄຸນ
ນະພາບດີທຽບເທົົ່າ
ສາກົນ 

 ການສ າຫ ວດກ າລັງແຮງງານໄດ້ຈັດຂຶື້ນ
ເລ ື້ອຍໆ ແລະ ສາມາດສະໜ

ອງຂ ໍ້ມ ນທີື່ເໝ
າະ

ສົມກ່ຽວກັບການສະໜ
ອງແຮງງານ ແລະ 

ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ 

ສ້າງບົດລາຍງານຕະຫ າດແຮງງານປະຈ າປີ 
ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສ າຫ ວດແຮງ
ງານປະຈ າປ ີ

√
 

√
 

√
 

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະວັດດີການສັງຄົມ 
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ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N

PD
P

15 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜ

ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

 ດັດສະນີການລາຍງານອາຍຸທີື່
ຖ ກຕ້ອງ  
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ 
ຄາດໝ

າຍ: ໃຫ້ຄິດໄລ່ໄດ້ໃນປີ 
(2025) 
 ຄາດຄະເນການຕົກຫ ົົ່ນຈາກການ
ນັບພົນລະເມ ອງ  
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: : ບ ໍ່ມີຂ ໍ້ມ ນ 
ຄາດໝ

າຍ: ໃຫ້ມີຂ ໍ້ມຸນປີຖານ 
(2025) 
 ເຄ ື່ອງມ ການເຜີຍແຜ່ຂ ໍ້ມ ນທາງ
ອອນລາຍທີື່ມີ  
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 2 (2018) 
ຄາດໝ

າຍ: 4 (2020) 
 ຈ ານວນຫົວຂ ໍ້ວິໃຈລົງເລິກກ່ຽວ
ກັບປະຊາກອນ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 7 (2019-20) 
ຄາດໝ

າຍ: 10 (2028-29) 
      

7.3 ປັບປຸງຄຸນ
ນະພາບການສ າ
ຫ ວດພົນລະເມ ອງ 
ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ 
ແລະ ຂ ໍ້ມ ນການສ າ
ຫ ວດແບບຕົວແທນ
ຜ່ານການຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມຜິດພາດທາງ
ດ້ານອາຍຸ ແລະ 
ປັບປຸງອັດຕາການ
ປ ກຄຸມຂອງການສ າ
ຫ ວດພົນລະເມ ອງ. 

ຫ ຸດຜ່ອນຄວາມຜິດພາດຂອງການລາຍງານ
ອາຍຸ ແລະ ອັດຕາການຕົກຫ ົົ່ນຂອງການຈົດ
ນັບພົນລະເມ ອງ 

ພັດທະນາທົດລອງເຄ ື່ອງມ ໃນການເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນ 
ເພ ື່ອຫ ຸດຜ່ອນການລາຍງານອາຍຸທີື່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງໃນ
ການສ າຫ ວດ ພົນລະເມ ອງ ແລະ ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ 
ປີ 2025  
ປັບປຸງວິທີການ ແລະ ຫ ັກການຈົດນັບ ເພ ື່ອ
ຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາການຕົກຫ ົົ່ນຂອງການຈົດນັບ
ພົນລະເມ ອງ 
ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສ າຫ ວດປະເມີນຄຸນນະພາບ
ຂອງການສ າຫ ວດພົນລະເມ ອງ ປີ 2025 
 

√
 

√
 

√
 

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 
 -  

7.4 ການປັບປຸງ
ການເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນ
ການສ າຫ ວດ
ພົນລະເມ ອງ ແລະ 
ທີື່ຢ ູ່ອາໄສ ແລະ ຂ ໍ້
ມ ນການສ າຫ ວດ
ແບບຕົວແທນ ຜ່ານ
ເຄ ື່ອງມ ດິຈິຕອນ, 
ອອນລາຍ, ການ
ຂຶື້ນບັນຊີຄົວເຮ ອນ 
ແລະ ການນ າໃຊ້ໂປ
ແກມ 

 ລາວດີຊາຍ ອິນໂຟ ນ າໃຊ້ໄດ້ 
  ປັບປຸງເຄ ື່ອງມ ຊອບແວເພ ື່ອຊ່ວຍຜ ້ນ າໃຊ້ 
ສາມາດວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນໄດ້ຫ າຍຂຶື້ນ  

 ກະກຽມ ແລະ ວາງແຜນໃນການສາທິດການນ າ
ໃຊ້ຊອບແວ ເຣດາທາມ R

edatam
  

 ປັບປຸງຖານຂ ໍ້ມ ນລາວດີຊາຍ ແລະ ລາວອິນໂຟ 
 

√
 

√
 

√
 

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/ 
ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ 
ກອງທຶນສ າລັບ
ປະຊາກອນ (U

N
FPA) 

7.5 ປັບປຸງການສະ
ໜ
ອງຂ ໍ້ມ ນດ້ານ 

ກ າລັງແຮງງານ 
ແລະ ຕະຫ າດແຮງ
ງານໃຫ້ມີຄຸນ
ນະພາບດີທຽບເທົົ່າ
ສາກົນ 

 ການສ າຫ ວດກ າລັງແຮງງານໄດ້ຈັດຂຶື້ນ
ເລ ື້ອຍໆ ແລະ ສາມາດສະໜ

ອງຂ ໍ້ມ ນທີື່ເໝ
າະ

ສົມກ່ຽວກັບການສະໜ
ອງແຮງງານ ແລະ 

ຄວາມຕ້ອງການແຮງງານໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ 

ສ້າງບົດລາຍງານຕະຫ າດແຮງງານປະຈ າປີ 
ກະກຽມ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດການສ າຫ ວດແຮງ
ງານປະຈ າປ ີ

√
 

√
 

√
 

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ 
ສະວັດດີການສັງຄົມ 
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ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ 
N

PD
P

15 
ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະແໜ

ງ 
ການ 

ກດິຈະກ າຫ ກັ  
2019-
2020 

2021-
2025 

2026-
2030 

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

7.6 ເພີື່ມຜົນການ
ສ າຫ ວດພົນລະ 
ເມ ອງ ແລະ ສາຍ
ພົວພັນໃນການພັດ 
ທະນາໃຫ້ຫ າຍຂຶື້ນ  

ປັບປຸງການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດ
ໃນການສອນວິຊາພົນລະເມ ອງ ຢ ູ່ມະຫາວິທະ 
ຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະຖາບັນຄົື້ນຄວ້າຕ່າງໆ 
 

ສ້າງຍຸດທະສາດໃນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນ
ການລົງສ າຫ ວດ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສ າຫ ວດຕ່າງໆ  

√
 

√
 

√
 

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ
ຊາດ 

7.7 ປັບປຸງການສະ
ໜ
ອງຂ ໍ້ມ ນການ

ຂ້າມຊາຍແດນ 
ແລະ ຄາດຄະເນ
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍໄປ
ຕ່າງປະເທດ  

ການທົບທວນ ແລະ ການປະເມີນແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນ
ປະຈຸບັນ 

 ພົວພັນກັບບັນດາກະຊວງກົມກອງທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 
ເພ ື່ອເກັບກ າຂ ໍ້ມ ນໃນການຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ 
ການເຄ ື່ອນຍ້າຍອ ື່ນໆ  

√
 

√
 

√
 

ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດ,  

7.8  ເພີື່ມອັດຕາ
ການຈົດທະບຽນ
ການເກີດ ແລະ 
ການເສຍຊີວິດ 
ຜ່ານລະບົບການຈົດ
ທະບຽນ ແລະ 
ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ 

ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດວຽກງານຈົດ
ທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ ແລະໄດ້ຮັບ
ການສະໜັ

ບສະໜ
 ນຈາກ ຂະແຫນງການທີື່

ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົ
ດ 

ທົບທວນຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ການ
ຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມ ອງ 
ການວິເຄາະ ແລະ ວິໄຈສະຖິຕິການຈົດທະບຽນ
ຄອບຄົວ 

√
 

√
 

√
 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ/ສ ນ
ກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
ກະຊວງພາຍໃນ 

7.9 ຄວາມຄ ບໜ້
າ

ໃນການສ້າງລະບົບ
ຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບ 

ປັບປຸງຄວາມຖ ກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ການປ ກ
ຄຸມຂອງລະບົບຂ ໍ້ມ ນສຸຂະພາບ  

ການຂະຫຍາຍ D
H

IS2 ສ ່ສຸກສາລາ: ຝຶກອົບຮົມ 
ແລະ ສະຫນອງ IT  
ກິດຈະກ າສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງ
ຂອງ D

H
IS2 ໃຫ້ບັນດາເມ ອງແລະແຂວງ 

ເຊ ື່ອມສານຂ ໍ້ມ ນເພີື່ມເຕີມເຂົື້າໄປໃນ D
H

IS2 
ຝຶກອົບຮົມການລົງຂ ໍ້ມ ນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ
ສຸກສາລາ  
ການຝຶກອົບຮົມຄ ນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ສະຖິຕິ ແລະ 
ພະນັກງານ ແມ່ ແລະ ເດັກ ເມ ອງ ແລະ ແຂວງ  
 

√
 

√
 

√
 

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ/
ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ 
ອ ື່ນໆ 

       

ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ NPDP
16 

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ    
ແໜ

ງການ 
ກດິຈະກ າຫ ກັ  

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 8: ການເຊ ື່ອມສານຂ ໍ້

ມ ນດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ
ຍຸດທະສາດ, ແຜນການແຫ່ງຊາດ, 
ຂະແໜ

ງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ. 
ຕວົຊີື້ວັດ: 
ຈ ານວນແຜນຂອງຂະແໜ

ງການທີ
ຮວມເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນ
ເຂົື້າ; 
 ຈ ານວນບຸກຄະລະກອນທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມໃນການເຊ ື່ອມ
ສານການພັດທະນາດ້ານ
ປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ 
 ການຜະລິດອຸປະກອນ 
 ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝ

າຍ: 
ຈ ານວນແຜນຂອງຂະແໜ

ງການທີ
ລວມເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນ
ເຂົື້າ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0(2018) 
ຄາດໝ

າຍ: 5 (2030) 
ຈ ານວນບຸກຄະລະກອນທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມໃນການເຊ ື່ອມ
ການພັດທະນາດ້ານປະຊາກອນ
ເຂົື້າໃນແຜນ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0(2018) 
ຄາດໝ

າຍ: 100 (2030) 
ເຄ ື່ອງມ ໃນການເຊ ື່ອມສານ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0(2018) 

8.1 ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນການນ າ
ໃຊ້ຂ ມ ນດ້ານປະຊາກອນ ໃນແຜນຂອງ
ຂະແໜ

ງການ ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ແຫ່ງຊາດ(ກ ານົດສິື່ງທ້າທາຍ) 

ສ າເລັດການທົບທວນແຜນ ແລະຍຸດ
ທະສາດຂອງຂະແຫນງການ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ຜົນໄດ້ຮັບ 
ດ າເນີນການທົບທວນແຜນ N

SED
P 

ທີ 8 ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດ
ລາຍງານ 
 

ທົບທວນກອບໜ້
າວຽກTO

R / 
ປະເມີນແຜນການຂອງ
ຂະແຫນງການ ແລະ ກະກຽມ
ແຜນແຫ່ງຊາດ ແລະ ກ ານົດ
ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ 

√
 

 
 

ກົມແຜນການ/ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງ
ທຶນສ າລັບປະຊາກອນ 
(U

N
FPA) 

8.2 ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານວາງແຜນ ໃນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້
ມ ນດ້ານປະຊາກອນເພ ື່ອການວາງແຜນ
ເຊິື່ງປະກອບມີການນ າໃຊ້ການຄາດຄະ
ເນປະຊາກອນ 

ພະນັກງານວາງແຜນໃນບັນດາແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມໃນການເຊ ື່ອມສານວຽກ
ງານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ເຂົື້າໃນການວາງແຜນ  
ນັກວາງແຜນຂອງຂະແໜ

ງການທີື່ເຄີຍ
ເຂົື້າຮ່ວມຫົວຂ ໍ້ການຝຶກອົບຮົມຜ່ານມາ
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຄ ນ 
ສາຍພົວພັນວຽກງານປະຊາກອນແລະ
ການພັດທະນາໄດ້ເຊ ື່ອມເຂົື້າໃນຫ ັກສ ດ
ການຮຽນຂັື້ນມະຫາວິທະຍາໄລ 
ໂຄງການແລກປູ່ຽນ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມການ
ຮ່ວມມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງຝູ່າຍ 
 

ພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດ, ລວມທັງການກະກຽມຄ ່
ມ ການນ າໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມ
ປະສານ  
ກະກຽມຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ ຄ ່ມ ໃນ
ການເຊ ື່ອມວຽກງານປະຊາກອນ 
ແລະ ການພັດທະນາເຂົົື້າໃນການ
ວາງແຜນຂັື້ນສ ນກາງ, ແຂວງ 
ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ (ເມ ອງ)  

√
 

 
 

ກົມແຜນການ/ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງ
ທຶນສ າລັບປະຊາກອນ 
(U

N
FPA

) 

8.3 ພະນັກງານມີຄວາມຕ ື່ນຕົວຫ າຍ 
ຂຶື້ນໃນນ າເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນທີື່ 
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົື້າໃນການວາງແຜນທຸກຮ ບ
ແບບ  

ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ, ລວມທັງ
ການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຢາຍບົດ
ສະຫ ຸບຫຍ ໍ້ນະໂຍບາຍ, ແຜ່ນພັບ, ໂປສ
ເຕີ ແລະ ອ ື່ນໆ ຕ ໍ່ກັບບັນຫາປະຊາກອນ 
ແລະ ການພັດທະນາ   

ກະກຽມຍຸດທະສາດເພ ື່ອປ ກຈິດ
ສ ານຶກຕ ໍ່ການເຊ ື່ອມໂຍງວຽກງານ
ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ. 
ພະນັກງານພາກລັດ ແລະ ບຸກຄົນ
ທົົ່ວໄປນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນ 

√
 

 
 

ກົມແຜນການ/ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ 
ກອງທ ນສ າລັບ
ປະຊາກອນ (U

N
FPA

) 

16 ຈຸດປະສົງທັງໝົ
ດແມ່ນກວມເອົາຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກັນເຖີງວ່າຈະບ ໍ່ໄດ້ລະບຸແຈ້ງກ ຕາມ 
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ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ NPDP
16 

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ    
ແໜ

ງການ 
ກດິຈະກ າຫ ກັ  

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 8: ການເຊ ື່ອມສານຂ ໍ້

ມ ນດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ
ຍຸດທະສາດ, ແຜນການແຫ່ງຊາດ, 
ຂະແໜ

ງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ. 
ຕວົຊີື້ວັດ: 
ຈ ານວນແຜນຂອງຂະແໜ

ງການທີ
ຮວມເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນ
ເຂົື້າ; 
 ຈ ານວນບຸກຄະລະກອນທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມໃນການເຊ ື່ອມ
ສານການພັດທະນາດ້ານ
ປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ 
 ການຜະລິດອຸປະກອນ 
 ຂ  ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝ

າຍ: 
ຈ ານວນແຜນຂອງຂະແໜ

ງການທີ
ລວມເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນ
ເຂົື້າ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0(2018) 
ຄາດໝ

າຍ: 5 (2030) 
ຈ ານວນບຸກຄະລະກອນທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມໃນການເຊ ື່ອມ
ການພັດທະນາດ້ານປະຊາກອນ
ເຂົື້າໃນແຜນ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0(2018) 
ຄາດໝ

າຍ: 100 (2030) 
ເຄ ື່ອງມ ໃນການເຊ ື່ອມສານ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0(2018) 

8.1 ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນການນ າ
ໃຊ້ຂ ມ ນດ້ານປະຊາກອນ ໃນແຜນຂອງ
ຂະແໜ

ງການ ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ແຫ່ງຊາດ(ກ ານົດສິື່ງທ້າທາຍ) 

ສ າເລັດການທົບທວນແຜນ ແລະຍຸດ
ທະສາດຂອງຂະແຫນງການ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ຜົນໄດ້ຮັບ 
ດ າເນີນການທົບທວນແຜນ N

SED
P 

ທີ 8 ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດ
ລາຍງານ 
 

ທົບທວນກອບໜ້
າວຽກTO

R / 
ປະເມີນແຜນການຂອງ
ຂະແຫນງການ ແລະ ກະກຽມ
ແຜນແຫ່ງຊາດ ແລະ ກ ານົດ
ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ 

√
 

 
 

ກົມແຜນການ/ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງ
ທຶນສ າລັບປະຊາກອນ 
(U

N
FPA) 

8.2 ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານວາງແຜນ ໃນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້
ມ ນດ້ານປະຊາກອນເພ ື່ອການວາງແຜນ
ເຊິື່ງປະກອບມີການນ າໃຊ້ການຄາດຄະ
ເນປະຊາກອນ 

ພະນັກງານວາງແຜນໃນບັນດາແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມໃນການເຊ ື່ອມສານວຽກ
ງານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ເຂົື້າໃນການວາງແຜນ  
ນັກວາງແຜນຂອງຂະແໜ

ງການທີື່ເຄີຍ
ເຂົື້າຮ່ວມຫົວຂ ໍ້ການຝຶກອົບຮົມຜ່ານມາ
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຄ ນ 
ສາຍພົວພັນວຽກງານປະຊາກອນແລະ
ການພັດທະນາໄດ້ເຊ ື່ອມເຂົື້າໃນຫ ັກສ ດ
ການຮຽນຂັື້ນມະຫາວິທະຍາໄລ 
ໂຄງການແລກປູ່ຽນ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມການ
ຮ່ວມມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງຝູ່າຍ 
 

ພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດ, ລວມທັງການກະກຽມຄ ່
ມ ການນ າໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມ
ປະສານ  
ກະກຽມຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ ຄ ່ມ ໃນ
ການເຊ ື່ອມວຽກງານປະຊາກອນ 
ແລະ ການພັດທະນາເຂົົື້າໃນການ
ວາງແຜນຂັື້ນສ ນກາງ, ແຂວງ 
ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ (ເມ ອງ)  

√
 

 
 

ກົມແຜນການ/ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງ
ທຶນສ າລັບປະຊາກອນ 
(U

N
FPA

) 

8.3 ພະນັກງານມີຄວາມຕ ື່ນຕົວຫ າຍ 
ຂຶື້ນໃນນ າເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນທີື່ 
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົື້າໃນການວາງແຜນທຸກຮ ບ
ແບບ  

ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ, ລວມທັງ
ການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຢາຍບົດ
ສະຫ ຸບຫຍ ໍ້ນະໂຍບາຍ, ແຜ່ນພັບ, ໂປສ
ເຕີ ແລະ ອ ື່ນໆ ຕ ໍ່ກັບບັນຫາປະຊາກອນ 
ແລະ ການພັດທະນາ   

ກະກຽມຍຸດທະສາດເພ ື່ອປ ກຈິດ
ສ ານຶກຕ ໍ່ການເຊ ື່ອມໂຍງວຽກງານ
ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ. 
ພະນັກງານພາກລັດ ແລະ ບຸກຄົນ
ທົົ່ວໄປນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນ 

√
 

 
 

ກົມແຜນການ/ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ 
ກອງທ ນສ າລັບ
ປະຊາກອນ (U

N
FPA

) 

16 ຈຸດປະສົງທັງໝົ
ດແມ່ນກວມເອົາຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກັນເຖີງວ່າຈະບ ໍ່ໄດ້ລະບຸແຈ້ງກ ຕາມ 
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ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 

ຈຸດປະສົງຂອງ NPDP
16 

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ    
ແໜ

ງການ 
ກດິຈະກ າຫ ກັ  

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 8: ການເຊ ື່ອມສານຂ ໍ້

ມ ນດ້ານປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ
ຍຸດທະສາດ, ແຜນການແຫ່ງຊາດ, 
ຂະແໜ

ງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ. 
ຕວົຊີື້ວັດ: 
ຈ ານວນແຜນຂອງຂະແໜ

ງການທີ
ຮວມເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນ
ເຂົື້າ; 
 ຈ ານວນບຸກຄະລະກອນທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມໃນການເຊ ື່ອມ
ສານການພັດທະນາດ້ານ
ປະຊາກອນເຂົື້າໃນແຜນ 
 ການຜະລິດອຸປະກອນ 
 ຂ  ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ ແລະ ຄາດໝ

າຍ: 
ຈ ານວນແຜນຂອງຂະແໜ

ງການທີ
ລວມເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນ
ເຂົື້າ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0(2018) 
ຄາດໝ

າຍ: 5 (2030) 
ຈ ານວນບຸກຄະລະກອນທີື່ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມໃນການເຊ ື່ອມ
ການພັດທະນາດ້ານປະຊາກອນ
ເຂົື້າໃນແຜນ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0(2018) 
ຄາດໝ

າຍ: 100 (2030) 
ເຄ ື່ອງມ ໃນການເຊ ື່ອມສານ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0(2018) 

8.1 ທົບທວນ ແລະ ປະເມີນການນ າ
ໃຊ້ຂ ມ ນດ້ານປະຊາກອນ ໃນແຜນຂອງ
ຂະແໜ

ງການ ແລະ ແຜນພັດທະນາ
ແຫ່ງຊາດ(ກ ານົດສິື່ງທ້າທາຍ) 

ສ າເລັດການທົບທວນແຜນ ແລະຍຸດ
ທະສາດຂອງຂະແຫນງການ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ຜົນໄດ້ຮັບ 
ດ າເນີນການທົບທວນແຜນ N

SED
P 

ທີ 8 ໃນໄລຍະກາງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ບົດ
ລາຍງານ 
 

ທົບທວນກອບໜ້
າວຽກTO

R / 
ປະເມີນແຜນການຂອງ
ຂະແຫນງການ ແລະ ກະກຽມ
ແຜນແຫ່ງຊາດ ແລະ ກ ານົດ
ພະນັກງານຮັບຜິດຊອບ 

√
 

 
 

ກົມແຜນການ/ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງ
ທຶນສ າລັບປະຊາກອນ 
(U

N
FPA) 

8.2 ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານວາງແຜນ ໃນການນ າໃຊ້ຂ ໍ້
ມ ນດ້ານປະຊາກອນເພ ື່ອການວາງແຜນ
ເຊິື່ງປະກອບມີການນ າໃຊ້ການຄາດຄະ
ເນປະຊາກອນ 

ພະນັກງານວາງແຜນໃນບັນດາແຂວງ 
ແລະ ເມ ອງທີື່ຖ ກຄັດເລ ອກໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມໃນການເຊ ື່ອມສານວຽກ
ງານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ
ເຂົື້າໃນການວາງແຜນ  
ນັກວາງແຜນຂອງຂະແໜ

ງການທີື່ເຄີຍ
ເຂົື້າຮ່ວມຫົວຂ ໍ້ການຝຶກອົບຮົມຜ່ານມາ
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຄ ນ 
ສາຍພົວພັນວຽກງານປະຊາກອນແລະ
ການພັດທະນາໄດ້ເຊ ື່ອມເຂົື້າໃນຫ ັກສ ດ
ການຮຽນຂັື້ນມະຫາວິທະຍາໄລ 
ໂຄງການແລກປູ່ຽນ ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມການ
ຮ່ວມມ ລະຫວ່າງລັດຖະບານສອງຝູ່າຍ 
 

ພັດທະນາຍຸດທະສາດໃນການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດ
ສາມາດ, ລວມທັງການກະກຽມຄ ່
ມ ການນ າໃຊ້ວິທີການແບບປະສົມ
ປະສານ  
ກະກຽມຂ ໍ້ແນະນ າ ແລະ ຄ ່ມ ໃນ
ການເຊ ື່ອມວຽກງານປະຊາກອນ 
ແລະ ການພັດທະນາເຂົົື້າໃນການ
ວາງແຜນຂັື້ນສ ນກາງ, ແຂວງ 
ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ (ເມ ອງ)  

√
 

 
 

ກົມແຜນການ/ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງ
ທຶນສ າລັບປະຊາກອນ 
(U

N
FPA

) 

8.3 ພະນັກງານມີຄວາມຕ ື່ນຕົວຫ າຍ 
ຂຶື້ນໃນນ າເອົາຂ ໍ້ມ ນດ້ານປະຊາກອນທີື່ 
ກ່ຽວຂ້ອງເຂົື້າໃນການວາງແຜນທຸກຮ ບ
ແບບ  

ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ, ລວມທັງ
ການຜະລິດ ແລະ ການແຈກຢາຍບົດ
ສະຫ ຸບຫຍ ໍ້ນະໂຍບາຍ, ແຜ່ນພັບ, ໂປສ
ເຕີ ແລະ ອ ື່ນໆ ຕ ໍ່ກັບບັນຫາປະຊາກອນ 
ແລະ ການພັດທະນາ   

ກະກຽມຍຸດທະສາດເພ ື່ອປ ກຈິດ
ສ ານຶກຕ ໍ່ການເຊ ື່ອມໂຍງວຽກງານ
ປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ. 
ພະນັກງານພາກລັດ ແລະ ບຸກຄົນ
ທົົ່ວໄປນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນປະຊາກອນ 

√
 

 
 

ກົມແຜນການ/ອົງການ 
ສະຫະປະຊາຊາດ 
ກອງທ ນສ າລັບ
ປະຊາກອນ (U

N
FPA

) 

16 ຈຸດປະສົງທັງໝົ
ດແມ່ນກວມເອົາຄວາມແຕກໂຕນກັນ ແລະ ຄວາມບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກັນເຖີງວ່າຈະບ ໍ່ໄດ້ລະບຸແຈ້ງກ ຕາມ 
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ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ    
ແໜ

ງການ 
ກດິຈະກ າຫ ກັ  

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ຄາດໝ
າຍ: 25 (2030) 

ເປ ົ້າໝ
າຍ 9: ບັນລຸຄວາມສະເໝີ

ພາບຍິງ-ຊາຍໃນຂົງເຂດ ສັງຄົມ, 
ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມ ອງ ແລະ 
ລຶບລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ 
ຕ ວົຊີື້ວັດ: 
ດັດຊະນີຄວາມບ ໍ່ສະເໝີ

ພາບຍິງ
ຊາຍ (G

II) 
ດັດຊະນີການພັດທະນາບົດບາດຍິງ
ຊາຍ (G

D
I) 

ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງຕ ໍ່ຜ ້ຊາຍ
ໃນຕ າແໜ່

ງການຕັດສິນບັນສ າ
ຄັນ; 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງທີື່ໄດ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍແລະ / ຫ  
ທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງ
ຕົນເອງໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ. 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງທີື່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍແລະ / 
ຫ  ທາງເພດໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມ
ຊີວິດຂອງຕົນເອງໃນ 12 ເດ ອນ
ຜ່ານມາ. 
ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງທີື່ໄດ້ຮັບ
ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນໄວ
ເດັກ. 
ຄ າດໝ

າຍ ແລະ ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 
G

II 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 0.468 (2015) 
ຄາດໝ

າຍ: 0.350 (2030) 
G

D
I 

ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ : 0.924 (2015) 
ຄາດໝ

າຍ: 0.995 (2030) 

9.1 ສ າເລັດຮ່າງກົດໝ
າຍຄວາມສະເໝີ

 
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ອະນຸມັດໂດຍສະພາ 
ແຫ່ງຊາດ 
 

ກົດໝ
າຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີ

ພາບຍິງ 
- ຊາຍ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດ
ທະສາດໃນການສ້າງກົດໝ

າຍ, ລວມ
ທັງການນ າໃຊ້ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວິຊາ
ການທີື່ເໝ

າະສົມ ແລະ ກະກຽມຮ່າງ
ກົດໝ

າຍ 

 ດ າລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັື້ງຜັນ
ຂະຫຍາຍກົດໝ

າຍ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
ສ ບຕ ໍ່ປຶກສາຫາລ ກັບຄ ່ຮ່ວມງານທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ 
ຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫ  ອທາງ
ດ້ານເຕັກນິກວິຊາການເພ ື່ອ
ສະຫນັບສະຫນ ນການສ້າງຮ່າງ 
ກົດຫມາຍຄວາມສະເໝີ

ພາບຍິງ - 
ຊາຍ 
ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝ

າຍຄວາມ
ສະເໝີ

ພາບຍິງ-ຊາຍ 
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດກົດໝ

າຍດັົ່ງກ່າວ 

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ/ ຄະນະກ າມາທິ
ການເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້

າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່- 
ເດັກ 

9.2 ຊຸກຍ ້ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນ
ປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດ
ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ 
ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ເດັກ (2014-2020) 
ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຄວາມສະເໝີ
ພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນດ າເນີນງານ.  

ໄດ້ມີການທົບທວນ, ປະເມີນ ແລະ
ປັບປຸງ  
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນດ າເນີນງານ
ແຫ່ງຊາດເພ ື່ອຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັື້ນ
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ
ເດັກ 
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແຫ່ງ
ຊາດເພ ື່ອຄວາມສະເໝີ

ພາບຍິງ - ຊາຍ 
ແລະ ແຜນດ າເນີນງານແຫ່ງຊາດໄດ້ມີ
ການທົບທວນ, ປະເມີນ ແລະ ປັບປຸງ
ຕາມຄວາມຈ າເປັນ 

ກະກຽມກອບວຽກ ແລະ ພາລະ
ບົດບາດ ແລະ ຈັດວິທີການໃນ
ການທົບທວນການປະຕິບັດ
ແຜນການປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ
ເພ ື່ອຕ້ານແລະສະກັດກັື້ນການໃຊ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ 
ດ າເນີນການທົບທວນ 

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ/ ຄະນະກ າມາທິ
ການເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້

າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່- 
ເດັກ 

9.3 ອັດຕາແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່
ງນ າພາ-

ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕັດສິນບັນຫາໃນທຸກ
ຂັື້ນເພີື່ມຂຶື້ນ 

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງສະມາຊິກສະພາທີື່ເປັນ
ເພດຍິງເພີື່ມຂຶື້ນ 
 

ຝຶກອົບຮົມການເປັນຜ ້ນ າ, ເຊ ື່ອມ
ທັດສະນະບົດບາດຍິງຊາຍເຂົື້າໃນ
ແຕ່ລະຂະ ແໜ

ງການ ແລະ 
ທ້ອງຖິື່ນ ການສ້າງຄວາມຂີດ
ຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ

√
 

√
 

√
 

ສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ/ ຄະນະກ າມາທິ
ການເພ ື່ອຄວາມກ້າວໜ້

າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່- 
ເດັກ/ກະຊວງພາຍໃນ 

ເປ ົ້າໝ
າຍຂອງ NPDP 
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ    
ແໜ

ງການ 
ກດິຈະກ າຫ ກັ  

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ 
ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່ຮ່ວມ
ຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 4%

 (2015) 
ຄາດໝ

າຍ: 2%
 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ 
ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ 
ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 6,4%

 (2014) 
ຄາດໝ

າຍ:43%
 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ 
ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ 
ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 1%

 (2014) 
ຄາດໝ

າຍ:0.5%
 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ 
ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ຫ   
ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງຊີວິດ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 9.7%

 (2014) 
ຄາດໝ

າຍ:6%
 (2030) 

 ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນໄວ
ເດັກ. 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 10.3%

 (2015) 
ເປ ົ້າໝ

າຍ: <5%
 (2030) 

ຈ ານວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງ
ໃນຕ າແໜ່

ງການນ າພາ-ຄຸ້ມຄອງໃນຂັື້ນ
ສ ນກາງເພີື່ມຂຶື້ນ 
 ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່

ງນ າພາ-ຄຸ້ມ
ຄອງໃນຂັື້ນນະຄອນຫ ວງ ແລະ ແຂວງ
ເພີື່ມຂຶື້ນ 
ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່

ງນ າພາ-ຄຸ້ມ
ຄອງໃນຂັື້ນເມ ອງເພີື່ມຂຶື້ນ 
  ອັດຕາສ່ວນຂອງຜ ້ຕັດສິນບັນຫາ ໃນ
ລະດັບບ້ານທີື່ແມ່ຍິງເພີື່ມຂຶື້ນ 
 ພະນັກງານລັດຖະກອນທັງໝົ

ດຈ ານວນ
ເຄິື່ງໜຶ

ື່ງເປັນແມ່ຍິງ 
 ຈ ານວນແມ່ຍິງທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກ
ງານສາມດີຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ
ແຜນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພີື່ມຂຶື້ນ 
 ຂະແໜ

ງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນມີແຜນ
ປະຕິບັດງານໃນການສົົ່ງເສີມການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງຕ າແໜ່

ງຜ ້ນ າ 
 ຈ ານວນແມ່ຍິງທີື່ເຂົື້າເປັນລັດຖະກອນ    
ໃໝ່

 ແລະ ເປັນສະມາຊິກພັກເພີື່ມຂຶື້ນ 
    

ທີື່ມີທ່າແຮງໃນການເປັນຜຸ້ນ າ ໃນ
ການຕັດສິນບັນຫາຢ ູ່ທຸກໆຂັື້ນ  
ພັດທະນາອຸປະກອນການສຶກສາ
ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດການ
ເປັນຜ ້ນ າຂອງແມ່ຍິງໃນບັນດາ
ຜ ້ນ າຊຸມຊົນ ແລະ ຂະແໜ

ງການ
ຕ່າງ 
ກະກຽມແຜນປະຕິບັດຕົວແບບໃຫ້ 
ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາເພຶື່ອໃຫ້
ເຂົາເຈົື້າປະຕິບັດຕາມ 
 ຄົື້ນຄວ້າສ້າງມາດຕະການພິເສດ
ຊົົ່ວຄາວ ເພ ື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງໃນຂັື້ນ
ບ້ານໄດ້ເຂົື້າເຖິງຕ າແໜ່

ງນ າພາ-
ຄຸ້ມຄອງ 
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ    
ແໜ

ງການ 
ກດິຈະກ າຫ ກັ  

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ 
ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່ຮ່ວມ
ຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 4%

 (2015) 
ຄາດໝ

າຍ: 2%
 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ 
ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ 
ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 6,4%

 (2014) 
ຄາດໝ

າຍ:43%
 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ 
ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ 
ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 1%

 (2014) 
ຄາດໝ

າຍ:0.5%
 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ 
ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ຫ   
ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງຊີວິດ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 9.7%

 (2014) 
ຄາດໝ

າຍ:6%
 (2030) 

 ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນໄວ
ເດັກ. 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 10.3%

 (2015) 
ເປ ົ້າໝ

າຍ: <5%
 (2030) 

ຈ ານວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງ
ໃນຕ າແໜ່

ງການນ າພາ-ຄຸ້ມຄອງໃນຂັື້ນ
ສ ນກາງເພີື່ມຂຶື້ນ 
 ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່

ງນ າພາ-ຄຸ້ມ
ຄອງໃນຂັື້ນນະຄອນຫ ວງ ແລະ ແຂວງ
ເພີື່ມຂຶື້ນ 
ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່

ງນ າພາ-ຄຸ້ມ
ຄອງໃນຂັື້ນເມ ອງເພີື່ມຂຶື້ນ 
  ອັດຕາສ່ວນຂອງຜ ້ຕັດສິນບັນຫາ ໃນ
ລະດັບບ້ານທີື່ແມ່ຍິງເພີື່ມຂຶື້ນ 
 ພະນັກງານລັດຖະກອນທັງໝົ

ດຈ ານວນ
ເຄິື່ງໜຶ

ື່ງເປັນແມ່ຍິງ 
 ຈ ານວນແມ່ຍິງທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກ
ງານສາມດີຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ
ແຜນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພີື່ມຂຶື້ນ 
 ຂະແໜ

ງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນມີແຜນ
ປະຕິບັດງານໃນການສົົ່ງເສີມການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງຕ າແໜ່

ງຜ ້ນ າ 
 ຈ ານວນແມ່ຍິງທີື່ເຂົື້າເປັນລັດຖະກອນ     
ໃໝ່

 ແລະ ເປັນສະມາຊິກພັກເພີື່ມຂຶື້ນ 
    

ທີື່ມີທ່າແຮງໃນການເປັນຜຸ້ນ າ ໃນ
ການຕັດສິນບັນຫາຢ ູ່ທຸກໆຂັື້ນ  
ພັດທະນາອຸປະກອນການສຶກສາ
ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດການ
ເປັນຜ ້ນ າຂອງແມ່ຍິງໃນບັນດາ
ຜ ້ນ າຊຸມຊົນ ແລະ ຂະແໜ

ງການ
ຕ່າງ 
ກະກຽມແຜນປະຕິບັດຕົວແບບໃຫ້ 
ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາເພຶື່ອໃຫ້
ເຂົາເຈົື້າປະຕິບັດຕາມ 
 ຄົື້ນຄວ້າສ້າງມາດຕະການພິເສດ
ຊົົ່ວຄາວ ເພ ື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງໃນຂັື້ນ
ບ້ານໄດ້ເຂົື້າເຖິງຕ າແໜ່

ງນ າພາ-
ຄຸ້ມຄອງ 
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ    
ແໜ

ງການ 
ກດິຈະກ າຫ ກັ  

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ 
ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍຈາກຄ ່ຮ່ວມ
ຊີວິດ ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 4%

 (2015) 
ຄາດໝ

າຍ: 2%
 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ 
ຖ ກທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍ ຫ   ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດຈາກຄ ່ຮ່ວມຊີວິດ 
ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 6,4%

 (2014) 
ຄາດໝ

າຍ:43%
 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ 
ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ 
ໃນ 12 ເດ ອນຜ່ານມາ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 1%

 (2014) 
ຄາດໝ

າຍ:0.5%
 (2030) 

ແມ່ຍິງທີື່ມີອາຍຸຕັື້ງແຕ່ 15-49 ປີ 
ໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ຫ   
ທ າຮ້າຍຮ່າງກາຍໂດຍບ ໍ່ແມ່ນຄ ່
ຮ່ວມຊີວິດຂອງຕົນ ໃນຊ່ວງຊີວິດ 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 9.7%

 (2014) 
ຄາດໝ

າຍ:6%
 (2030) 

 ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດໃນໄວ
ເດັກ. 
ຂ ໍ້ມ ນເບ ື້ອງຕົື້ນ: 10.3%

 (2015) 
ເປ ົ້າໝ

າຍ: <5%
 (2030) 

ຈ ານວນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງ
ໃນຕ າແໜ່

ງການນ າພາ-ຄຸ້ມຄອງໃນຂັື້ນ
ສ ນກາງເພີື່ມຂຶື້ນ 
 ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່

ງນ າພາ-ຄຸ້ມ
ຄອງໃນຂັື້ນນະຄອນຫ ວງ ແລະ ແຂວງ
ເພີື່ມຂຶື້ນ 
ຈ ານວນແມ່ຍິງໃນຕ າແໜ່

ງນ າພາ-ຄຸ້ມ
ຄອງໃນຂັື້ນເມ ອງເພີື່ມຂຶື້ນ 
  ອັດຕາສ່ວນຂອງຜ ້ຕັດສິນບັນຫາ ໃນ
ລະດັບບ້ານທີື່ແມ່ຍິງເພີື່ມຂຶື້ນ 
 ພະນັກງານລັດຖະກອນທັງໝົ

ດຈ ານວນ
ເຄິື່ງໜຶ

ື່ງເປັນແມ່ຍິງ 
 ຈ ານວນແມ່ຍິງທີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນວຽກ
ງານສາມດີຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ
ແຜນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດເພີື່ມຂຶື້ນ 
 ຂະແໜ

ງການ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນມີແຜນ
ປະຕິບັດງານໃນການສົົ່ງເສີມການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງຕ າແໜ່

ງຜ ້ນ າ 
 ຈ ານວນແມ່ຍິງທີື່ເຂົື້າເປັນລັດຖະກອນ     
ໃໝ່

 ແລະ ເປັນສະມາຊິກພັກເພີື່ມຂຶື້ນ 
    

ທີື່ມີທ່າແຮງໃນການເປັນຜຸ້ນ າ ໃນ
ການຕັດສິນບັນຫາຢ ູ່ທຸກໆຂັື້ນ  
ພັດທະນາອຸປະກອນການສຶກສາ
ເພ ື່ອສົົ່ງເສີມແນວຄວາມຄິດການ
ເປັນຜ ້ນ າຂອງແມ່ຍິງໃນບັນດາ
ຜ ້ນ າຊຸມຊົນ ແລະ ຂະແໜ

ງການ
ຕ່າງ 
ກະກຽມແຜນປະຕິບັດຕົວແບບໃຫ້ 
ແກ່ສະຖາບັນການສຶກສາເພຶື່ອໃຫ້
ເຂົາເຈົື້າປະຕິບັດຕາມ 
 ຄົື້ນຄວ້າສ້າງມາດຕະການພິເສດ
ຊົົ່ວຄາວ ເພ ື່ອໃຫ້ແມ່ຍິງໃນຂັື້ນ
ບ້ານໄດ້ເຂົື້າເຖິງຕ າແໜ່

ງນ າພາ-
ຄຸ້ມຄອງ 
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ຜົນໄດ້ຮັບຂອງແຜນການຂະ    
ແໜ

ງການ 
ກດິຈະກ າຫ ກັ  

ພາກສ່ວນຈັດຕັື້ງປະ
ຕິບັດ 

 
9.4 ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງມີສະພາບ
ແວດລ້ອມໃນການວຽກ ແລະ 
ໂຮງຮຽນ ທີື່ປອດໄພປາສະຈາກການ
ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ແລະ ໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ 
 

ສະຖາບັນການສຶກສາມີຄວາມເຂົື້າໃຈ 
ຫ າຍຂຶື້ນຕ ໍ່ກັບບັນຫາການລ່ວງລະເມີດ
ທາງເພດ 
ກະກຽມຂ ໍ້ແນະນ າໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນສຶກ
ສາ ກ່ຽວກັບຂັື້ນຕອນ ແລະ ມາດ
ຕະການ ເພ ື່ອແກ້ໄຂ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນ
ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ 

ດ າເນີນການສ າຫ ວດກ່ຽວກັບ 
ປະສົບການຂອງແມ່ຍິງໃນການ
ຖ ກລ່ວງລະເມີດທາງເພດໃນສະຖາ
ບັນ ການສຶກສາ ແລະ ສະຖານທີື່
ເຮັດວຽກ. 
ສ້າງຮ່າງຂ ໍ້ແນະນ າໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ
ການສຶກສາ ແລະ ຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍ
ຈາກການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ 

√
 

 
 

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ/ ຄະນະ
ກ າມາທິການເພ ື່ອຄວາມ
ກ້າວໜ້

າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ແມ່- ເດັກ/ກະຊວງ
ແຮງງານ ແລະສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ/ກະຊວງສຶກ
ສາທິການ ແລະ ກິລາ 

 
9.5 ແມ່ຍິງດ າເນີນທຸລະກິດ ແລະ ເປັນ
ເຈົື້າຂອງທຸລະກິດຫ າຍຂຶື້ນ  

ເພີື່ມຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະໃຫ້ແມ່ຍິງ
ກ່ຽວກັບວິທີນ າໃຊ້ຄວາມຮ ້ເຂົື້າໃນການ
ຜະລິດ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດຂອງຕົນ
ເອງ 

ສ້າງແຜນງານການຝຶກອົບຮົມການ 
ດ າເນີນທຸລະກິດ ເພ ື່ອສ້າງໃຫ້
ແມ່ຍິງ ເປັນເຈົື້າຂອງທຸລະກິດຂອງ
ຕົນເອງ 

√
 

 
 

ສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ 
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