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ຄໍານໍາ
ຄະນະບໍລິຫານງານ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ໄດ້ຮັບການຮ່າງຂຶ້ນເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນປະຫວັດ
ສາດ ສປປ ລາວ ແລະ ເປັນຍຸດທະສາດທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່າປະເທດລາວມີຈໍານວນປະຊາກອນໜຸ່ມ
ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫຼາຍຂອງພົນລະເມືອງ

ແລະ

ເປັນກໍາລັງແຮງງານຕົ້ນຕໍໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານໃນ

ສັງຄົມ, ຜ່ານມາພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີຍຸດທະສາດສະເພາະສໍາລັບການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ, ກອງ
ປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ VII ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ 7 ແຜນງານ ແລະ 40 ໂຄງການເຊິ່ງ
ແຜນການສ້າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນແຜນງງານທີ 2: “ສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ” ແລະ ແຜນງານທີ 3: “ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ
ສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ” ເພື່ອສົ່ງເສີມຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
ແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພັດທະນາແຜນການ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານທີ່ກ່ຽວກັບ
ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນທີ່ເປັນອັນລວມຂອງປະເທດ, ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາດັດສະນີໝາຍການພັດທະນາຊາວ
ໜຸ່ ມ ພາຍໃນປະເທດໂດຍຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການປະກອບສ່ ວ ນເຂົ້ າ ໃນການສ້ າ ງດັ ດ ສະນີ ໝ າຍການພັ ດ ທະນາ
ຊາວໜຸ່ມອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ.
ສະນັ້ນ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈຶ່ງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ກ່ຽວກັບເຫດຜົນ, ຄວາມຈໍາເປັນໃນ
ການສ້າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ເຊິ່ງແນວຄວາມຄິດເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການ
ພັດທະນາຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸມ
່ -ເຍົາວະຊົນ ພ້ອມດ້ວຍແຜນປະຕິບດ
ັ ງານໄດ້ຮບ
ັ ການສ້າງຂຶນ
້
ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ຮບ
ັ ການສ້າງຕັງ້ ຂຶນ
້ , ກົນໄກດັງ່ ກ່າວ ລວມມີການສ້າງຕັງ້ ຄະນະກໍາມະການ
ຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ, ທີມງານວິຊາການ ແລະ ກອງເລຂາ. ຈາກນັ້ນ ມີການສ້າງໂຄງຮ່າງ, ກໍານົດຂົງເຂດບຸລິ
ມະສິດ ໂດຍກໍານົດຄໍາຖາມຊີ້ນໍາການຄົ້ນຄວ້າແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ ໄດ້ສັງລວມເອກະສານອ້າງອີງຂອງແຕ່ລະ
ຂົງເຂດບຸລິມະສິດ ໂດຍສະເພາະ ອົງການເຄືອຂ່າຍສະຫະປະຊາຊາດເປັນຕົ້ນ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA ໄດ້ສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການ ແລະ ງົບປະມານໃນທຸກຂັ້ນຕອນ
ຂອງການພັດທະນາຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວນີ້. ນອກນີ້ ຍັງມີອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການສຶກສາ, ວິທະ
ຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ (UNESCO) ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນໃນຂັ້ນຕອນການຮ່າງຍຸດທະສາດ.
ຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສະບັບ
ປັບປຸງປີ 2019, ຜົນຂອງການວິເຄາະສະພາບຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃນປີ 2014 ແລະ ອີງໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດ
5 ປີ ຂອງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ໄດ້ລິເລີ່ມການສົນທະນາເພື່ອສ້າງຍຸດທະສາດການ
ພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ໃນປີ 2016. ບົດລາຍງານດ້ານວິຊາການ, ເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຈາກ
ແຫຼ່ງຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໄດ້ຖືກນໍາມາທົບທວນ, ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນເພື່ອກໍານົດບັນຫາ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ໄດ້ນໍາພາຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດການ
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ແລະ ຮັບຮອງເອົາເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຂອງຂະບວນການຍຸດທະສາດ, ກົນໄກການປະສານງານ
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ພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ (2021-2030) ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືລະດັບວິຊາການ
ແລະ ລະດັບຊາດຫຼາຍຄັ້ງ.
ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ມີມາດຕະການອັນຈໍາເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຮ່ວມກັບການນໍາທີ່ມີບົດບາດຕັດສິນໃນຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ
ຮັບປະກັນວ່າທິດທາງຍຸດທະສາດສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຈໍາເປັນ, ຄວາມປາຖະໜາຂອງ
ຊາວໜຸມ
່ , ເຍົາວະຊົນທຸກຄົນໂດຍບໍຈ
່ າໍ ແນກຄວາມແຕກຕ່າງໃດໆເພືອ
່ ແນ່ໃສ່ພດ
ັ ທະນາຊາວໜຸມ
່ -ເຍົາວະຊົນ
ແລະ ໝົດທຸກຄົນຕ້ອງຖືກພັດທະນາໄປພ້ອມກັນ.
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ປະຕິບັດແຜນງານກ່ຽວກັບ
ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງມິປະສິດທິພາບສູງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການ
ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງທຸກພາກສ່ວນ ລວມທັງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າທຸກທົ່ວໜ້າ ຈົ່ງພ້ອມກັນສະໜັບ
ສະໜູນ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ຈົນສຸດຄວາມສາມາດ.
ໃນນາມຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຊົມເຊີຍ ແລະ
ຂອບໃຈຢ່າງຈິງໃຈມາຍັງທຸກໆທ່ານທີ່ໄດ້ອອກເຫື່ອເທແຮງທັງກໍາລັງໃຈກໍາລັງກາຍ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ,
ສຸມທຸກສະຕິປັນຍາຂອງຕົນ ເຂົ້າໃນການຄົ້ນຄວ້າກໍານົດຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ
ລາວ ສະບັບປະຫວັດສາດນີ້ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດຫຼາຍໃຫ້ແກ່ການ
ປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ອາດຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນສົມບູນ
ເທົ່າທີ່ຄວນ. ສະນັ້ນ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ມີຄວາມຄົບຖ້ວນແລະສົມບູນຂຶ້ນຕື່ມຈຶ່ງສະເໜີໃຫ້
ທ່ານປະກອບຄໍາເຫັນມາຍັງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະພິຈາລະນາທຸກ
ຂໍ້ສະເໜີເພື່ອປັບປຸງຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ໃຫ້ສົມບູນຍິ່ງຂຶ້ນ.
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ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ
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ເລຂາ

ຄໍາເຫັນ
ຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ
ສ ປ ປ ລາວ ມີປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 25 ປີ ແລະ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດ
ໃນພາກພືນ
້ ທີມ
່ ປ
ີ ະຊາກອນໜຸມ
່ ທີສ
່ ດ
ຸ ເຊິງ່ ຈະເປັນກໍາລັງແຮງໃນການຊຸກຍູກ
້ ານພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ຂອງປະເທດໃນບັນດາຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີ້. ໃນອີກສອງທົດສະວັດຕໍ່ໜ້ານີ້ ຈະເປັນໂອກາດທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ກັບຜົນປະ
ໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ “ຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະຊາກອນ”, ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ເລັ່ງລັດ, ຖ້າວ່າ
ໄວໜຸ່ມຫາກໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ການສຶກສາ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ເຂົ້າເຖິງໂອກາດ ທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ເໝາະສົມແລ້ວ. ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາ
ກອນຈາກການລົງທຶນເພື່ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແບບມີຍຸດທະສາດ ແລະ ໃຫ້ທັນເວລາໂດຍສະ
ເພາະ ແມ່ນ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມທີ່ສາມາດຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງປະເທດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ສ ປ ປ ລາວ ໄດ້ມຄ
ີ ວາມຄືບໜ້າຫຼາຍດ້ານໃນສອງສາມທົດສະວັດທີຜ
່ າ
່ ນມາ ເປັນຕົນ
້ ແມ່ນການຂະຫຍາຍ
ໂອກາດການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່, ການສ້າງໂອກາດໃຫ້ເດັກຍິງ
ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສິ່ງທ້າທາຍຕໍ່ການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດຍັງຄົງມີ ເຊັ່ນ: ອັດຕາປະລະການຮຽນທີ່ສູງ (ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງໃນຊັ້ນມັດທະຍົມ),
ການຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ, ການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍງັ ນ້ອຍ ແລະ ບັນຫາແຮງງານເດັກ. ນອກຈາກສິງ່ ທ້າທ້າຍ
ທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ຍັງມີການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID 19 ແມ່ນໄດ້ເພີ້ມທະວີຄວາມຮຸນແຮງການປົກປ້ອງ
ສິດທິຂອງ ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ, ການແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບທາງ
ເພດ, ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາຊີບ, ທັກສະຊີວິດທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ການປົກປ້ອງຈະ ສາມາດປັບ
ເຊັ່ນ: ແຜນງານ ນາງນ້ອຍ ແມ່ນຕົວຢ່າງທີ່ດີຂອງການລົງທຶນໃສ່ໄວໜຸ່ມແບບຮອບດ້ານ.
ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີເປັນຢ່າງຍີ່ງທີ່ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງ
ທໍາອິດນີ້ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັບ ຊາວໜຸ່ມ ເຍົາວະຊົນທົ່ວສັງຄົມ, ບັນ
ດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖີງສະພາບການ, ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕອ້ງການທີ່ຈໍາເປັນ ແລະວິທີການແກ້ໄຂ
ບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜຸ່ມ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນ ສ ປ ປ ລາວ ເຊີ່ງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນດາຂົງ
ເຂດວຽກງານບຸລິມະສິດ. ການນໍາໃຊ້ບົດຮຽນ ແລະ ແບບຢ່າງທີ່ດີຈາກທ້ອງຖິ່ນ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເຫຼົ່ານີ້
ໄດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານການສຶກສາ, ການ
ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ການປົກປ້ອງ, ການນໍາພາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມຢ່າງ
ຮອບດ້ານ. ຂໍ້ສະເໜີແນະ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ໄດ້ລະບຸໃນຍຸດທະສາດນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກຖານ, ການ
ປະຕິບັດຕົວຈິງແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກພາກສ່ວນ.

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030
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ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ຈະເປັນກຸນແຈທີ່ສໍາຄັນໃນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດ
ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈີງ ທີ່ວ່າ ຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ໄວໜຸ່ມຄົນໃດໃວ້ຂ້າງຫຼັງ ຂອງການພັດທະນາ. ການປະກາດນໍາໃຊ້
ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວໃນຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ, ໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້ານີ້ ຈະເປັນສິ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການສົ່ງເສີມສິດທິຂອງເຍົາວະຊົນ ແລະ
ຊາວໜຸ່ມ ໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ. ອີກປະການໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດນີ້ໃຫ້
ທ່ວງທັນທັນເວລາ, ບັນລຸຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດຄໍາໝັ້ນໝາຍ
ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ໃຫ້ໄວ້ຕໍ່ກັບກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ແຜນພັດ
ທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 9, ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ເປົ້າໝາຍ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ມາຍັງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ແລະ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຍັ້ງຢືນຄວາມສໍາຄັນໃນການປົກປ້ອງ
ສິດທິຂອງເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ. ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ ຈະສືບຕໍ່ໃຫ້
ການສະໜັບສະໜູນແກ່ຊາວໜຸ່ມລາວ.

ທ່ານ ນາງ ມາຣ້ຽມ ເອ ຄານ
ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ,

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030
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I. ພາກສະເໜີ

1. ສະພາບລວມ
1.1D. ສະພາບການສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ
ສະພາບເສດຖະກິດຂອງໂລກ ແລະ ພາກພື້ນ ໂດຍລວມຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຊັກຊ້າ, ບໍ່ມີສະຖຽນ
ລະພາບ, ເສດຖະກິດຂອງອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ສປ ຈີນ ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່າກວ່າລະດັບທີ່ຄາດ
ຄະເນໄວ້. ສະເພາະເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫຼື ບາງບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ
ອາຊຽນ (ໂດຍສະເພາະໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ) ຊື່ງເປັນຄູ່ຄ້າທີ່ສໍາຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ
ໃນລະດັບດີ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມໄພວ່າງງານຍັງຄົງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ສໍາລັບຊາວໜຸ່ມໃນທົ່ວໂລກ. ອີງຕາມ
ບົດລາຍງານຂອງອົງການ ສປຊ ເພື່ອຊາວໜຸ່ມ 2015, ຈໍານວນຊາວໜຸ່ມຫຼາຍກວ່າ 73 ລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ
ກໍາລັງປະສົບກັບໄພວ່າງງານ, ໃນບາງປະເທດອັດຕາວ່າງງານຂອງຊາວໜຸ່ມເພີ່ມຂຶ້ນສູງກວ່າ 50%, ໃນກຸ່ມ
ປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ແລະ ລາຍໄດ້ປານກາງການວ່າງງານໃນຂະແໜງການບໍ່ເປັນທາງການ1 ຖືວ່າເປັນ
ບັນຫາໃຫຍ່ ແລະ ເປັນສິງ່ ທ້າທາຍຫຼາຍທີຊ
່ າວໜຸມ
່ ກໍາລັງປະເຊີນໃນປະຈຸບນ
ັ (UN Youth Report 2015).
ໃນທົ່ວໂລກ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມເຂົ້າໃນຂະບວນການຕັດສິນບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບຊີວິດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າເອງຍັງຢູ່ໃນລະດັບຂ້ອນຂ້າງຕໍ່າ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານການເມືອງຍັງບໍ່ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ຊ່ອງ
ທາງທີ່ຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະເຫັນໄດ້ຈາກຈໍານວນຊາວໜຸ່ມທີ່ເປັນຕົວແທນໃນສະພາຍັງບໍ່ທັນສູງ, ການເຂົ້າ
ເປັນສະມາຊິກພັກການເມືອງກໍ່ຍັງຕ່ໍາ; ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຮູບແບບການສະແດງອອກ
ຢ່າງເປັນທາງການໄດ້ຫຼຸດລົງ, ແຕ່ການສະແດງອອກຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍແມ່ນເພີ່ມສູງຂຶ້ນ, ທັງນີ້ກໍ່ຍ້ອນ
ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເທັກໂນໂລຊີການສື່ສານ (ICT) ແລະ ການເຂົ້າເຖິງມືຖືລຸ້ນໃໝ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມທີ່ມີ
ໂອກາດສະແດງອອກຮູບແບບດັ່ງກ່າວໄດ້ດີກວ່າ.
ໃນຂະນະທີ່ຊາວໜຸ່ມພວມປະເຊີນກັບໄພວ່າງງານຍ້ອນການເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ຫຼ້າຊ້າ ຫຼື ບໍ່ເຕັມ
ເມັດເຕັມໜ່ວຍ, ລັດຖະບານຫຼາຍປະເທດກໍາລັງສຸມໃສ່ການສົງ່ ເສີມການປະກອບການທຸລະກິດຂອງຊາວໜຸມ
່ ,
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ກັບຊາວໜຸ່ມມາແລ້ວເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ (World Youth Report, 2015). ການລິເລີ່ມ, ການພັດທະນາ
ທັກສະຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ມາຈາກການສຶກສາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບ, ການສຶກສາເປັນສິ່ງ
ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊາວໜຸ່ມທົ່ວໂລກ ສະນັ້ນ, ຫຼາຍປະເທດໄດ້ຖື
ເອົາການສຶກສາເປັນບຸລິມະສິດເພື່ອເປັນກຸນແຈໄປສູ່ການພັດທະນາຂົງເຂດອື່ນໆ. ທົ່ວໂລກໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ
ກໍານົດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງທີ່ກວມເອົາການ
ພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີໂຄງການປະຕິບັດງານຂອງໂລກສະເພາະສໍາລັບຊາວ
ໜຸ່ມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າການພັດທະນາການສຶກສາໂດຍສະເພາະຢູ່ປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາແມ່ນໄດ້
ຮັບການປັບປຸງດີຂຶ້ນໃນຂັ້ນປະຖົມ, ແຕ່ຄວາມຄືບໜ້າໃນຂັ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ຂັ້ນທີ່ສູງຂຶ້ນໄປແມ່ນຍັງບໍ່ທັນ
ເຮັດໄດ້ດີ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃນທົ່ວໂລກ ກໍ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບຫຼາຍບັນຫາໂດຍສະເພາະຕິດພັນກັບດ້ານ
ສຸຂະພາບຫຼາຍຢ່າງທັງພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ, ການບໍລິໂພກສິ່ງມຶນເມົາ, ການໃຊ້ສານເສບຕິດ ແລະ
ອື່ນໆທັງນີ້ກໍ່ຍ້ອນຄວາມຊິນເຄີຍ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມທີ່ບໍ່ດີ, ພຶດຕິກໍາສ່ຽງ, ຂາດສຸຂາພິບານຂັ້ນພື້ນຖານ
ໂດຍສະເພາະຢູ່ບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ (UN Youth Report 2015).
1

ຂະແໜງການບໍ່ແມ່ນທາງການໝາຍເຖິງຂະແໜງການເສດຖະກິດທີ່ຍັງບໍ່ໝັ້ນຄົງ, ຍັງບໍເປັນທາງການ, ຍັງບໍ່ເຂົ້າໃນລະບຽບຫຼັກການ ແລະ
ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຕັມສ່ວນ (ອົງການແຮງງານສາກົນ, 2018).
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=778

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມືອງ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບດີ ຖ້າທຽບໃສ່ຫຼາຍໆປະເທດ

I. ພາກສະເໜີ

1.2. ສະພາບດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ

ໃນພາກພື້ນ; ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນໂດຍພື້ນຖານຍັງສືບຕໍ່ດໍາເນີນໄປຢ່າງ
ປົກກະຕິ; ດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ, ການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ
ແລະ ການບໍລກ
ິ ານສາທາລະນະສຸກມີການປັບປຸງດີຂນ
ຶ້ ເລືອ
້ ຍໆ, ດ້ານວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີອນ
ັ ດີງາມ
ຂອງຊາດໄດ້ຮັບການອະນຸລັກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວ້າງຂວາງ; ດ້ານສີ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້
ແລະ ການຮັກສາຕົ້ນກໍາເນີດຂອງແຫຼ່ງນໍ້າໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງ, ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ
ທໍາມະຊາດໄດ້ມີປະສິດທິຜົນສູງຂຶ້ນ, ມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມືກັບໄພພິບັດດີຂຶ້ນເປັນກ້າວໆ, ຍຸດທະສາດ
ການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານ.
ເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງມີສະຖຽນລະພາບ ສປປ ລາວ ໄດ້ສຸມທຸກກໍາລັງ
ເພື່ອບັນລຸເງື່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດທີ່ພັດທະນາໜ້ອຍ (LDC) ພາຍໃນປີ
20202. ໃນປີ 2017, ລາຍຮັບຕໍຫ
່ ວ
ົ ຄົນບັນລຸ USD 2.330. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ປະຊາກອນຈໍານວນ 23,2%
ຍັງດໍາລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມທຸກຍາກ (ADB, 2018). ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຍັງຂຶ້ນກັບການນໍາໃຊ້
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຍັງບໍ່ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ
ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ລັດຖະບານ ພວມພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດກ້າວໄປສູ່ການ
ເຕີບໂຕທີ່ມາຈາກຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງການ, ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ (VNR, 2018).
ແນ່ນອນ, ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການພັດທະນາຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຈໍາເປັນຈະກາຍເປັນ
ແຮງຂັບເຄື່ອນສໍາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແບບທົ່ວເຖິງ ແລະ ຍືນຍົງຂອງປະເທດເຮົາ. ດັ່ງນັ້ນ,
ການລົງທຶນໃສ່ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຈຶ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນເພື່ອບັນລຸເຖິງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ 8 (2016-2020) ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (2030).

1.3 ສະພາບດ້ານປະຊາກອນ
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີປະຊາກອນໜຸ່ມອາຍຸ 10 ຫາ 35 ປີຫຼາຍກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ (50,8%) ຂອງປະຊາ
ກອນທັງໝົດ3 (Lao Statistics Bureau [LSB], 2015). ປະຊາກອນກຸ່ມນີ້ປຽບເໝືອນແຮງຂັບເຄື່ອນເສດ
ຖະກິດ, ສະຫວັດດີພາບຂອງສັງຄົມ, ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຂອງປະເທດ ທັງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.
ສະນັ້ນ, ການມີຍຸດທະສາດທີ່ຖືກຕ້ອງ, ການລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນຢ່າງເໝາະ
ສົມ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນຕັດສິນຊີ້ຂາດການພັດທະນາຂອງຊາດຢ່າງບໍ່ຕ້ອງສົງໃສ, ການ
ລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ເປັນໝາກຫົວໃຈຂອງການປັບປຸງດ້ານອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກ, ດ້ານການພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານຂອງສັງຄົມ, ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ການເພີ່ມ
ທະວີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງຊາດ.
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ
ທີ່ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນໄດ້
ຫຼາຍພໍສົມຄວນ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມລັດຖະບານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຍຸດທະສາດເພື່ອເປັນທິດຊີ້ນໍາທີ່ຊັດເຈນ
ແລະ ຢືນຢັນຢ່າງໜັກແໜ້ນເຖິງຄວາມມຸງ້ ມາດປາຖະໜາຂອງຊາວໜຸມ
່ -ເຍົາວະຊົນຮັບປະກັນໃຫ້ຍດ
ຸ ທະສາດ
2

ການປະເມີນຄັ້ງທໍາທິດ (ລວມທັງໝົດສາມຄັ້ງ ເພື່ອປະກາດຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດັ່ງກ່າວ) ແມ່ນຜ່ານແລ້ວສອງໃນສາມເງື່ອນໄຂ
ໃຫຍ່ໃນປີ 2018 (UNDP, 2018)

3

ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB, 2015), https://lao.unfpa.org/en/publications/results-population-and-housing-census-2015english-version
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ການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ເປັນຍຸດທະສາດເພື່ອຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໂດຍຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ. ເຊິ່ງມັນສະແດງອອກໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນເຂົ້າໃນຂະບວນການຮ່າງ
ຍຸດທະສາດລວມທັງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ. ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍການພັດ
ທະນາແບບຍືນຍົງ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 9 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ຂອງລັດ
ຖະບານ ເຊິ່ງຕ່າງກໍ່ຖືເອົາແຜນວຽກຊາວໜຸ່ມເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການພັດທະນາ ເພື່ອບັນລຸຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ເກີດ
ຈາກປະຊາກອນໜຸ່ມທີ່ມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າປະຊາກອນກຸ່ມອື່ນໃນປະເທດ.
ສປປ ລາວ ໂຄງປະກອບດ້ານອາຍຸຂອງປະຊາກອນປ່ຽນແປງໄປໃນທິດທາງທີ່ດີຍ້ອນຈໍານວນປະຊາ
ກອນກໍາລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ໄລຍະຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນໝາຍຄວາມວ່າປະຊາກອນໜຸ່ມໃນມື້ນີ້ຈະກາຍເປັນ
ຜູ້ໃຫຍ່ໃນສອງທົດສະວັດຂ້າງໜ້າສະນັ້ນ, ມັນຈະເປັນ “ກາລະໂອກາດ” ເໝາະສົມທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງລົງທຶນໃສ່
ການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ, ເພາະວ່າມັນຈະສົ່ງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເອີ້ນວ່າ “ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການ
ປ່ຽນແປງດ້ານໂຄງປະກອບຂອງປະຊາກອນ”. ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດດັ່ງກ່າວ ຈະເກີດຂຶ້ນຖ້າຫາກຊາວໜຸ່ມ
ເຊິ່ງມີຈໍານວນຫຼາຍກວ່າປະຊາກອນກຸ່ມອື່ນທີ່ເອື່ອຍອີງດ້ານແຮງງານໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນ
ກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດຈຶ່ງສາມາດບັນລຸຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກການປ່ຽນແປງທາງ
ດ້ານໂຄງປະກອບຂອງປະຊາກອນດັ່ງກ່າວ (ຜກ, 2018).
ອີງຕາມການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ຄົວເຮືອນແຫ່ງຊາດ ຄັ້ງທີ 4 ໃນປີ 2015, ລວມທັງເຍົາວະຊົນ
ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ອາຍຸລະຫວ່າງ 10 ຫາ 35 ປີ ມີທັງໝົດ 3,298,643 ຄົນ, ໃນນັ້ນປະມານ 64% ຂອງຊາວ
ໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແມ່ນອາໄສຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ປະມານ 12% ອາໄສຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່
ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການບໍລິການທາງສັງຄົມຕ່າງໆ ນອກຈາກນັ້ນ, ຊາວໜຸ່ມສ່ວນຫຼາຍ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນມີການແຕ່ງງານໄວ, ຖືພາ ແລະ ອອກແຮງງານແຕ່ອາຍຸຍງັ ນ້ອຍ (ສູນສະຖິຕແ
ິ ຫ່ງຊາດ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030
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2. ສະພາບການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ
2.1. ຄໍານິຍາມຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ
ຄໍານິຍາມກ່ຽວກັບ ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະສັນ ແລະ ຄໍານິຍາມຂອງແຕ່ລະປະເທດ
ກໍ່ບໍ່ຄືກັນ. ອົງການ UNESCO ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ສະພາບໂຄງສ້າງຂອງປະຊາກອນ, ສະພາບການດ້ານ
ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຮັດໃຫ້ຄໍານິຍາມຂອງຊາວໜຸ່ມແຕກຕ່າງກັນໄປ
(UNESCO, 2018). ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ໃຫ້ຄໍານິຍາມ “ຊາວໜຸ່ມ” ວ່າແມ່ນທຸກຄົນໃນເກນ
ອາຍຸລະຫວ່າງ 10 ຫາ 24 ປີ ແລະ ພາຍໃນກຸ່ມອາຍຸດັ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດກຸ່ມຍ່ອຍເອີ້ນວ່າ “ເຍົາວະຊົນ” ອາຍຸ
ແຕ່ 10 ຫາ 19 ປີ ແລະ “ອານຸຊົນ” ແຕ່ອາຍຸ 10 ຫາ14 ປີ.
ໃນລະດັບພາກພືນ
້ , ການກໍານົດເກນອາຍຸຊາວໜຸ່ມແຕກຕ່າງຈາກຄໍານິຍາມຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ
ທີກ
່ າ່ ວມາເທິງນີ.້ ອົງກອນຕິດຕາມການພັດທະນາຊາວໜຸມ
່ ຂອງອາຊຽນ (AYDI) ໄດ້ກາໍ ນົດເກນອາຍຸຊາວໜຸມ
່
ແຕ່ 15 ຫາ 34 ປີ, ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກເກນອາຍຸຊາວໜຸ່ມທີ່ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ (ສຊປລ)
ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຄື 15 ຫາ 35 ປີ (ASEAN Secretariat, 2017; LPRYU, 2017).

I. ພາກສະເໜີ

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໄດ້ກໍານົດເກນອາຍຸກຸ່ມຍ່ອຍ ດັ່ງນີ້:
ຊາວໜຸ່ມ ອາຍຸ 15 ຫາ 35 ປີ;
ເຍົາວະຊົນ ອາຍຸ 9 ຫາ 14 ປີ;
ອະນຸຊົນ ອາຍຸ 6 ຫາ 8 ປີ.
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ສະບັບນີ້ໄດ້ກໍານົດອາຍຸແຕ່ 10 ຫາ 35 ປີ.
ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນທັງໝົດ ພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດສະບັບນີ້

ປະຊາກອນທັງໝົດ ທີ່ມີອາຍຸແຕ່ 10 - 35 ປີ ມີ 3,298,643 ຄົນ (ປະມານ 50,8% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ)

ຊາຍ 10-35 ປີ ມີ 1,645,712 ຄົນ (25,3%)

ຍິງ 10-35 ປີ ມີ 1,661,922 ຄົນ (ປະມານ 25,5%)

ອາຍຸ 10-14 ປີ: 718,606

ອາຍຸ 15-19 ປີ: 699,010

ອາຍຸ 20-24 ປີ: 654,037

ອາຍຸ 25-35 ປີ: 1,226,990

(11%)

(10,8%)

(10%)

(18,9%)

ຍ: 355,580

ຊ: 363,026

ຍ: 344,650

ຊ: 354,360

ຍ: 608,055

ຊ: 618,935

ຍ: 608,055

ຊ: 618,935

(5,4%)

(5,6%)

(5,3%)

(5,5%)

(9,4%)

(9,5%)

(9,4%)

(9,5%)

ເຍົາວະຊົນ 10-14 ປີ

ຊາວໜຸ່ມ 15-19 ປີ

ຊາວໜຸ່ມ 20-24 ປີ

ຊາວໜຸ່ມ 25-35 ປີ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ (2021-2030) ສະບັບນີ້ ແມ່ນຖືເອົາເກນອາຍຸ
ທີ່ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິບັດລາວ ໄດ້ກໍານົດໄວ້, ສິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຜູ້ທີ່ມີບົດບາດໃນການຮ່າງຍຸດທະ
ສາດ, ການຕັດສິນໃຈໃນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ຊາວໜຸ່ມໂດຍລວມມີ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍແຕກຕ່າງຈາກຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ແຕ່ລະ
ເກນອາຍຸກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າກໍ່ຕ່າງກັນ. ສະນັ້ນ, ການວາງ
ຍຸດທະສາດການຊອກຊ່ອງທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຂອງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຕ້ອງແຕກຕ່າງກັນໄປ.

2.2. ຜົນສໍາເລັດ
ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແລະ ສະມາຊິກທົ່ວປະເທດຍັງຮັກສາ
5 ມູນເຊື້ອຂອງຊາວໜຸ່ມຮຸ້ນກ່ອນໄດ້ ໂດຍສະເພາະຄວາມຈົ່ງຮັກພັກດີຕໍ່ພັກຄວາມເສຍສະຫຼະ, ມີຄວາມ
ສາມັກຄີໜັກແໜ້ນເວົ້າລວມຖັນແຖວຊາວໜຸ່ມຍັງບໍ່ທັນມີບັນຫາໃຫ້ການຈັດຕັ້ງຫຍຸ້ງຍາກ, ຂະບວນການ
ໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມປູກຈິດສໍານຶກເຫັນວ່າໄດ້ມີຂະບວນການພົ້ນເດັ່ນຫຼາກຫຼາຍມີຮູບການໃໝ່, ເຄື່ອງມື
ກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ເປັນຕົ້ນການ
ຈັດເວທີສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ, ຂະບວນການຄາລະວານ, ການໂຄສະນາຫຼຸດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດຕາມ
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ຫົນທາງ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ, ການນໍາໃຊ້ສັງຄົມອອນລາຍ, ຄວາມຝັນຂອງຂ້ອຍອາຊີບຂອງ
ຂ້ອຍ, ຂະບວນການບູລະນະການຈັດຕັ້ງເປັນຕົ້ນການສ້າງນິຕິກໍາ (ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ), ສ້າງການຈັດຕັ້ງ
ທາງສັງຄົມ, ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປັບປຸງແບບແຜນ, ປັບປຸງກົນໄກ, ຂະບວນການຫັນລົງ
ຮາກຖານຕາມສາຍຕັ້ງຂອງ ຄຊປປລ ກະຊວງອົງການ ແລະ ບັນດາແຂວງ, ຂະບວນການວິຊາສະເພາະຕາມ
ສາຂາອາຊີບໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ມີວິຊາຊີບ,
ມີຄວາມຊໍານານງານເພື່ອສາມາດຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ, ສ້າງ ແລະ ສ່ົ່ງເສີມບັນດາ
ຜູ້ປະກອບການໜຸ່ມໃຫ້ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນເປັນຕົ້ນການຮຽນ-ການສອນການຜະລິດທຸລະກິດຂອງນັກທຸລະກິດ
ໜຸ່ມ, ການບໍລິການ, ຕັດຫຍິບ, ເສີມສວຍ ແລະ ວິຊາຊີບອື່ນໆ, ຂະບວນການສົ່ງເສີມພອນສະຫວັນເປັນຕົ້ນ
ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການໃໝ່, ແຂ່ງຂັນການປະດິດ, ແຂ່ງຂັນເວົ້າເພື່ອຊາດ, ກິລາ-ສີລະປະ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ກໍ່ໄດ້ສຸມໃສ່ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດໃຫ້
ແກ່ຜູ້ນໍາພາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ອະນຸຊົນເຊິ່ງມີການຕັ້ງຄ້າຍເຍົາວະຊົນຂຶ້ນເພື່ອຝຶກຝົນບົດບາດການ
ນໍາພາ ແລະ ຄວາມກ້າສະແດງອອກເຊິ່ງມີຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ຂະບວນ
ການອາສາສະໝັກຕະລຸມບອນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມແມ່ນມີປັດໃຈໃໝ່ ແລະ ພົ້ນເດັ່ນຢ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍສືບຕໍ່
ເສີມຊະຫຍາຍຄໍາຂວັນອໍາມະຕະຂອງຊາວໜຸ່ມຮຸ້ນກ່ອນທີ່ວ່າ

“ ບ່ອນໃດຍາກຊາວໜຸ່ມບຸກ ບ່ອນໃດທຸກຊາວໜຸ່ມຜ່ານຜ່າ
ເມື່ອໃດຊາດຕ້ອງການຊາວໜຸ່ມຂານອາສາ ”
ແລະ ໄດ້ຊູຄັນທຸງດັ່ງກ່າວໃນພາລະກິດ ຊາວໜຸ່ມອາສາສະໝັກຕະລຸມບອນຊ່ວຍຜູ້ປະສົບໄພ. ຂະບວນ
ການພົວພັນ-ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ ແລະ ຜົນການ
ພົ ບ ປະຢ້ ຽ ມຢາມຂອງຜູ້ ນໍ າ ໂດຍສະເພາະບັ ນ ດາປະເທດເພື່ ອ ນມິ ດ ຍຸ ດ ທະສາດແມ່ ນ ໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ ດີ ໄ ດ້ ມີ
ການພົວພັນດີກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເປັນເຈົ້າພາບ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ
ລັດຖະມົນຕີຊາວໜຸ່ມອາຊຽນ.
ດ້ານວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການປະຊາສໍາພັນໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານການຜະລິດສື່

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ແລະ ນັກຂ່າວ, ສື່ມວນຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍມີຊາວໝຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມ 50 ກວ່າສະຫາຍ, ໄດ້ຍົກ
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ລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍພາຫະນະສື່ມວນຊົນຂອງຊາວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະການສ້າງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍ
ສຽງຊາວໜຸ່ມສິນໄຊ ຍຸກໃໝ່ FM 90,0 MHZ ທີ່ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ (ອອກອາກາດ 6 ໂມງເຊົ້າ - 11 ໂມງແລງ),
ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງລະບົບ AM 567KHZ 103.7MHZ ຂອງວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ, ວາລະສານ
ລາຍເດືອນ, ໜັງສືພິມປະຈໍາອາທິດ. ລາຍການໂທລະພາບ “ເພື່ອນຊາວໜຸ່ມ” ອອກອາກາດທາງໂທລະພາບ
ແຫ່ງຊາດລາວ, ອອກອາກາດ 4 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ອາທິດ, ເວັບໄຊ້ຊາວໜຸ່ມ www.lpryu.gov.la ແລະ Facebook
“Lao Youth Union”.
ການປະກອບສ່ວນຂອງຊາວໜຸ່ມຕໍ່ສ່ວນລວມຜ່ານມາ ເຮັດໄດ້ດີສົມຄວນ ເຊັ່ນ: ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບ
ຄະນະພັກ-ອໍານາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດ
ການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍການເຜີຍແຜ່ປຸກລະດົມ, ໂຄສະນາແລະຂົນຂວາຍໃຫ້
ປະຊາຊົນໃຫ້ຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍບ້ານເມືອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ເລັ່ງໃສ່ຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານຄອບຄົວ, ບ້ານ, ເມືອງເພື່ອຕ້ານ, ສະກັດກັ້ນປະກົດການທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ສິ່ງທີ່ກີດ
ຂວາງການພັດທະນາເປັນຕົ້ນ: ການນໍາໃຊ້, ຄ້າຢາເສບຕິດ, ການຄ້າຂາຍເຖື່ອນ, ການງັດແງະປຸ້ນຈີ້ ແລະ
ການກໍອາດສະຍາກໍາອື່ນໆ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນໃນຂະບວນການແມ່ນອາຍຸຍັງຢູ່ເກນຊາວໜຸ່ມ ຫຼື
ເຍົາວະຊົນ.

ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປະລະການຮຽນຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ, ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງ
ຖະໜົນ, ການລະເມີດກົດໝາຍຕ່າງໆ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມຫັນມາຫຼິ້ນກິລາຫຼາຍຂຶ້ນ; ໄດ້ຊຸກຍູ້ປະຊາຊົນບັນດາ
ເຜົ່າ, ບັນດາຊັ້ນຄົນໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການແກ້ໄຂ້ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ

I. ພາກສະເໜີ

ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ

ຄອບຄົວ, ສັງຄົມໂດຍສະເພາະທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຊາວໜຸ່ມຍິງ. ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຊາວໜຸ່ມ,
ເຍົາວະຊົນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນໂດຍສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ
ເປັນຕົ້ນ ສ້າງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມ, ວັງເຍົາວະຊົນ ແລະ ຫໍມູນເຊື້ອຊາວໜຸ່ມ, ສ້າງສູນພັດທະນາວິຊາຊີບຊາວ
ໜຸ່ມພ້ອມທັງປະກອບວັດຖຸ ແລະ ອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ.

2.3 ຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ
ການສຶກສາວິໄຈ ແລະ ການສໍາຫຼວດຜ່ານມາ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຫຼາຍບັນຫາທີ່ພົວພັນເຖິງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ
ໂດຍສະເພາະຄວາມບໍ່ເທົ່າທຽມກັນໃນດ້ານການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການບໍລິການສຸຂະພາບແລະໂອກາດ
ໃນການພັດທະນາ, ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ຄົວເຮືອນ (2015); ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມ
ລາວ (2017), ການສໍາຫຼວດດ້ານແຮງງານປີ 2018 ແລະ ການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃນ ສປປ
ລາວ (AYSA 2014) ຊີ້ໃຫ້ເຫັນໃນລວງດຽວກັນວ່າໃນຂະນະທີ່ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວບາງສ່ວນໃນປະ
ເທດມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ມີໂອກາດດ້ານການສຶກສາ, ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ສາມາດເຂົ້າເຖິງບໍລິການດ້ານ
ກິລາກາຍະກໍາ, ສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນຢ່ອນໃຈທີ່ປອດໄພ ແລະ ເໝາະສົມ. ຍັງມີຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ
ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໂອກາດດັ່ງກ່າວ ຍ້ອນເງື່ອນໄຂທາງດ້ານສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ
ໂອກາດຍັງບໍທ
່ ນ
ັ ເອືອ
້ ອໍານວຍ. ສະພາບດັງ່ ກ່າວ ຊີໃ້ ຫ້ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຫຼດ
ຸ ໂຕນກັນໃນການເຂົາ້ ເຖິງບໍລກ
ິ ານ
ດ້ານສັງຄົມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ດ້ານການສຶກສາ, ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອທາງ
ສັງຄົມລະຫວ່າງຊາວໜຸ່ມແຕ່ລະພື້ນທີ່, ລະຫວ່າງຊົນເຜົ່າ, ເພດ ແລະ ຖານະດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມອື່ນໆ.
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ເດັກນັກຮຽນຈາກຊົນເຜົາ່ ຈໍານວນໜຶງ່ ຈະປະສົບຄວາມທ້າທາຍສະເພາະ, ເດັກຊົນເຜົາ່ ທີພ
່ າສາແມ່ບແ
່ໍ ມ່ນ
ລາວ-ໄຕ ຈະພົບຄວາມຫຍຸງ້ ຍາກໃນການຮຽນເພາະພາສາທີໃ
່ ຊ້ໃນການຮຽນການສອນບໍແ
່ ມ່ນພາສາແມ່ຂອງ
ພວກເຂົາ, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການຮຽນຮູ້ທັກສະພື້ນຖານທີ່ຕ້ອງການ
ເພື່ອສອບເສັງຈົບຂັ້ນປະຖົມ. ເຖິງວ່າຈະມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສາມາດ
ລົງທະບຽນເຂົ້າຮຽນຢ່າງເປັນທາງການ ແຕ່ເດັກນ້ອຍພິການຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ
ຮຽນຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍທົ່ວໄປ.
ຍຸດທະສາດ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆບໍ່ພຽງແຕ່ສຸມໃສ່ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງສະໜັບສະໜູນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຜູ້ປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ພົວພັນກັບການພັດທະ
ນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການກໍ່ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ຄວນມີການກວດກາຢ່າງເຄັ່ງຄັດຜູ້ໃດທີ່ອາຍຸກະສຽນຍັງບໍ່ທັນເຖິງຕາມກົດໝາຍທີ່ໄດ້ລຸບຸໄວ້
ຄວນຕັກເຕືອນຫຼື ບໍ່ຄວນບໍລິການເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະອື່ນໆທີ່ຈະເປັນການທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ, ສະຖາບັນຄອບຄົວກໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ດູແລລູກຫຼານ, ສຶກສາອົບຮົມ ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວເມື່ອ
ພົບເຫັນເຂົາເຈົ້າເຮັດໃນສີ່ງທີ່ບໍ່ດີ ຫຼື ຜິດຕໍ່ກັບກົດໝາຍກໍ່ຄວນໂອ້ລົມ ຫຼື ລາຍງານການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອຊອກຫາ
ວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຄູອາຈານຕ້ອງໄດ້ເພີ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການສິດສອນໃຫ້ຄວາມຮູ້
ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກໃຫ້ຮັບຊາບເຖິງການ
ເຄືອ
່ ນໄຫວຂອງເຂົາເຈົາ້ ໃນແຕ່ລະໄລຍະທີເ່ ຫັນວ່າກໍາລັງຕົກຢູໃ່ ນຄວາມສ່ຽງເພືອ
່ ເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ພ້ອມທັງພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກ້າວໜ້າຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມກວດກາ
ຄວາມຄືບໜ້າ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນອີກດ້ວຍ ສະນັ້ນ, ຈິ່ງເຫັນວ່າ
ສປປ ລາວ ຕ້ອງມີຍຸດທະສາດສຸມໃສ່ການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ຢ່າງຮອບດ້ານ ໂດຍສະເພາະ
ເລັ່ງໃສ່ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດແບບມີຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ
ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ.
ໂດຍລວມແລ້ວ ສປປ ລາວ ມີຫຼາຍຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາທີ່ດີຊື່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນມາແຕ່ລະ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ໄລຍະແຕ່ການປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ສາເຫດຫຼັກໆ
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ກໍແ
່ ມ່ນຍ້ອນຂາດລະບົບໂຄງສ້າງດ້ານສະຖາບັນເພືອ
່ ບັງຄັບໃຊ້ນຕ
ິ ກ
ິ າໍ ເຫຼາົ່ ນັນ
້ ຢ່າງມີຜນ
ົ ສັກສິດບວກກັບ
ັ ການ
ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທົ່ວປວງຊົນຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາເຫຼົ່ານັ້ນເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຂໍ້ຈໍາກັດ
ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸມ
່ , ເຍົາວະຊົນລາວ ເຊັນ
່ ການປົກປ້ອງສິດທິຂອງເຂົາເຈົາ້ .
ສະນັ້ນ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ (2021-2030) ຈຶ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕື່ມ
ເຕີມຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ເນັ້ນໜັກການປະຕິບັດຍຸດທະສາດທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ກໍານົດຍຸດທະສາດ ຫຼື ນິຕິກໍາດ້ານ
ຕ່າງໆທີ່ຈໍາເປັນແນໃສ່ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ແກ້ໄຂບັນຫາ, ພັດທະ
ນາ ແລະ ສະໜອງຕອບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ນອກຈາກນັ້ນ, ການສຶກສາວິໄຈ ແລະ
ການສໍາຫຼວດຜ່ານມາຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຂາດແຄນດ້ານທຶນຮອນທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາການພັດທະ
ນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ, ສະແດງວ່າ ລັດຖະບານຈໍາເປັນຕ້ອງເພີ່ມການລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ເຂົ້າໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ການບໍລິການທາງສັງຄົມ, ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ
ການປັບປຸງມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປຂອງປະເທດສາມາດບັນລຸຂີດຄວາມສາມາດ
ອັນເຕັມສ່ວນຂອງຕົນເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ
ຊາດສົມກັບກັບຄໍາເວົ້າທີ່ວ່າ “ຊາວໜຸ່ມແມ່ນກະດູກສັນຫຼັງຂອງຊາດ”. ການລົງທຶນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ

ພິຈາລະນານັບຕັງ້ ແຕ່ຂະບວນການຮ່າງຍຸດທະສາດ, ການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ , ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນ
ຜົນ, ຢາກເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ເທົ່າທຽມ
ກັນຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນທຸກຄົນໃນສັງຄົມ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາໂດຍສະ

I. ພາກສະເໜີ

ຊາວໜຸ່ມຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການ

ເພາະຂອງກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຊັ່ນ: ການຖືກກົດຂີ່ຂູດຮີດ, ຖືກປ່ອຍປະລະເລີຍ ຫຼື ໄດ້ຮັບການລ່ວງລະເມີດ
ສິດໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່.

2.4. ຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງມີຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, 		
ເຍົາວະຊົນລາວ
ການວິໄຈສະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃນສປປລາວປີ 2014 ເປັນການປະເມີນສະພາບຂອງ
ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ເພື່ອຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການສ້າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ
ລາວ ໃນໄລຍະຍາວ, ການວິໄຈດັ່ງກ່າວຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ສປປ ລາວ ມີສະພາບແວດລ້ອມ
ດ້ານນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມເປັນຢ່າງດີ, ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການວິໄຈກໍ່ຍັງຊີ້ໃຫ້ເຫັັນຕື່ມອີກວ່າໃນ
ປະຈຸບັນກົນໄກປະສານງານເພື່ອເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງຂະແໜງການຍັງບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງ,
ເປັນທີຈ
່ ະແຈ້ງວ່າ ຊາວໜຸມ
່ , ເຍົາວະຊົນນອນຢູໃ່ ນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ, ແຕ່ວາ່
ຍັງຂາດນະໂຍບາຍ ຫຼື ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສະເພາະຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ.
ນັກຈິດຕະວິທະຍາໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ຊ່ວງເວລາທີ່ຄົນເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາຈະມີການຮຽນຮູ້ຕາມແຕ່ລະ
ຊ່ວງເວລາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຊ່ວງເວລາແຫ່ງການຮຽນຮູ້ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ ແມ່ນຊ່ວງທີ່ຄົນມີອາຍຸໃນເກນທີ່ເອີ້ນວ່າ
ອະນຸຊົນ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ, ຖ້າກາຍຊ່ວງເວລາເຫຼົ່ານີ້ໄປແລ້ວຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ຈະຫຼຸດ
ລົງ ສະນັ້ນ, ອະນຸຊົນ-ເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ແມ່ນຊ່ວງທີ່ສໍາຄັນທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງມີໂອກາດຮຽນຮູ້ເພື່ອໃຫ້
ສາມາດພັດທະນາຈົນບັນລຸທ່າແຮງອັນເຕັມສ່ວນເຕີບໂຕຂຶ້ນມາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໃນອານາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນອກ
ຈາກນັ້ນ, ນັກປາດຫຼາຍທ່ານຍັງຢັ້ງຢືນວ່າ ນອກຈາກເດັກຈະຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາໄປຕາມໄວແລ້ວ, ສຸຂະ
ພາບແຂງແຮງດີ, ຄວາມອົບອຸ່ນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກຄອບຄົວ, ສັງຄົມກໍເປັນປັດໄຈສໍາຄັນກະຕຸ້ນການຮຽນຮູ້ ແລະ
ພັດທະນາການຂອງເດັກເຊັ່ນກັນ, ການຂ້າມຜ່ານຈາກຊ່ວງເວລາເຍົາວະຊົນໄປສູ່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫ່ຍຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນໃນຫຼາຍຂະແໜງການທີ່ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຢ່າງຫຼາກຫຼາຍຂອງຊາວໜຸ່ມແຕ່ລະ
ໄລຍະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເຫຼົ່ານີ້ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາຍ້ອນວ່າ ເຍົາວະຊົນອາຍຸ 9-14 ປີ ເປັນກຸ່ມ
ປະຊາກອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນ ສປປ ລາວ, 718,606 ຄົນ ຫຼື 11% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໃນທົ່ວປະເທດ,
(ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ, ປີ 2015) ແລະ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນເວລາສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ
ວາງແຜນການພັດທະນາ ສະນັນ
້ , ກຸມ
່ ດັງ່ ກ່າວນີຈ
້ ງິ່ ສໍາຄັນຕໍກ
່ ບ
ັ ການຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸມ
່ ,
ເຍົາວະຊົນລາວ ສະບັບນີ້. ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃນກຸ່ມອາຍຸດຽວກັນລະຫວ່າງ 9 ຫາ 35 ປີ ມີຄວາມຕ່າງ
ກັນຫຼາຍທາງດ້ານໂອກາດ ແລະ ຖານະທາງສັງຄົມ ດັ່ງນັ້ນ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ
ລາວ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດກວ່າໝູ່ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້
ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນໄດ້ຮັບໂອກາດອັນເອື້ອອໍານວຍຢ່າງສະເໝີພາບ.
ໃນອີກດ້ານໜື່ງ, ເປັນທີ່ຍອມຮັບກັນທົ່ວໂລກແລ້ວວ່າ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນເປັນກຸ່ມຄົນທີ່ເອີ້ນວ່າ ພາກ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງຂອງແຕ່ລະສັງຄົມ, ຫຼາຍໆແຜນງານ, ຍຸດທະສາດ ແລະ
ເປົ້າໝາຍພັດທະນາລະດັບສາກົນ ເຊັ່ນ: ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນເພື່ອຊາວໜຸ່ມ (UN 2010), ວາລະການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງແຫ່ງ ສປຊ (UN 2015) ດັດສະນີການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມອາຊຽນ (ASEAN Sec-
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retariat 2017) ກໍຖືເອົາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນເປັນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ເຊັ່ນກັນ, ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນ ເພື່ອຊາວໜຸ່ມຍັງສະໜອງຂອບຍຸດທະສາດ ແລະ ບົດແນະນໍາລະອຽດ
ເພື່ອໃຫ້ລັດພາຄີນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງເພື່ອສົ່ງເສີມແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະເທດ ແລະ ສາກົນເພື່ອນໍາໄປສູ່
ການປັບປຸງສະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມໃຫ້ດີຂຶ້ນ.
ສະນັ້ນ, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ສະບັບນີ້ ຈຶ່ງມີຈຸດປະສົງຕື່ມເຕີມຊ່ອງ
ຫວ່າງທາງຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ, ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືສົ່ງເສີມການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂະແໜງການທີ່ເຮັດ
ໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ປຽບເໝືອນຕົວແທນຂອງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຈາກລັດຖະບານເພື່ອ
ຮັບປະກັນຊາວໜຸມ
່ ເຍົາວະຊົນຂອງຊາດໄດ້ຮບ
ັ ໂອກາດໃນການພັດທະນາຮອບດ້ານຢ່າງທົວ
່ ເຖິງ, ຍຸດທະສາດ
ສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງສູນກາງ ແລະ
ທ້ອງຖິ່ນ, ທັງຂະແໜງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ເພື່ອກໍານົດຫົວຂໍ້ດ້ານຕ່າງໆທີ່ຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະ
ນາພາຍໃຕ້ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ຂົງເຂດທີ່ເປັນບູລິມະສິດລວມມີບັນຫາ
ດ້ານສຸຂະພາບ, ລວມທັງສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ການສຶກສາລວມທັງການຝຶກອົບ
ຮົມດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ, ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ການປະກອບການທຸລະກິດ, ການປະກອບສ່ວນ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ.
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II. ວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການ
ຂອງຍຸດທະສາດ

1. ວິໄສທັດ
ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວທຸກຄົນ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກຖານະດ້ານໃດໆໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮອບດ້ານ,
ມີຄຸນສົມບັດດີ, ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ສະຕິປັນຍາ, ສາມາດດໍາລົງຊີວິດໃນສັງຄົມຢ່າງ
ປອດໄພ, ມີໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ, ຮັກຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອກັນພັດທະນາໃຫ້ບັນລຸທ່າແຮງອັນ
ເຕັມສ່ວນຂອງຕົນປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ້າວຫັນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາແລະສ້າງສາພັດທະນາປະເທດ
ຊາດ.

2. ຈຸດປະສົງ
2.1. ຈຸດປະສົງລວມ
ຈຸດປະສົງລວມຂອງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ,ເຍົາວະຊົນລາວ (2021-2030) ແມ່ນເພື່ອ
ວາງທິດທາງລວມໃນການສ້າງໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃຫ້ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງສືບທອດມູນ
ເຊື້ອອຸດົມການຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໂດຍການສຶກສາອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃຫ້ມີແນວຄິດການເມືອງ
ໜັກແໜ້ນ, ມີຄຸນສົມບັດສິນທໍາປະຕິວັດດີ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອວັດທະນາທໍາອັນດີ
ງາມຂອງຊາດ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ມີນ້ໍາໃຈສາມັກຄີ, ມີຄວາມມານະອົດທົນ, ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດສິດພັນ
ທະປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ;
ຍົກລະດັບການສຶກສາ, ວິຊາຊີບສີມແ
ື ຮງງານເພືອ
່ ໃຫ້ຊາວໜຸມ
່ ແລະ ເຍົາວະຊົນລາວ ມີຄວາມຮູຄ
້ ວາມສາມາດ
ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງນະວັດຕະກໍາໃໝ່, ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີ່ທັນສະໄໝ, ຮູ້ພາສາຕ່າງ
ປະເທດ ແລະ ເຂົ້າໃຈສັງຄົມ-ວັດທະນະທໍານາໆຊາດ; ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ ແລະສົ່ງເສີມການພັດ
ທະນາຊາວໜຸ່ມຢູ່ຂົງເຂດຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີການຫັນປ່ຽນທາງດ້ານແບບແຜນວິທີການດໍາລົງຊີວິດທີ່ກ້າວໜ້າ
ແນ່ໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ ໂດຍໃຫ້ມີໂຄງການສະເພາະໃນລະດັບຊາດ.

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ຊາວໜຸມ
່ ແລະ ເຍົາວະຊົນມີຄາ່ ນິຍມ
ົ ທີຖ
່ ກ
ື ຕ້ອງ, ຕີຖອຍປະກົດການຫຍໍທ
້ ດ
້ໍ າ້ ນຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ແລະ ປູກຈິດ
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ສໍານຶກໃຫ້ຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ, ເຄົາລົບ,ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຈໍາກັດພຶດຕິກໍາ
ລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວໜຸມ
່ , ເຍົາວະຊົນມີສດ
ິ ສະເໝີພາບຕໍໜ
່ າ້ ກົດໝາຍ, ປົກປ້ອງ
ສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຊາວໜຸ່ມ; ເພີ່ມການລົງທຶນໃສ່ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນເພື່ອໃຫ້ກາຍ
ເປັນກໍາລັງແຮງທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ກາຍເປັນຊັບພະຍາມະນຸດທີ່ມີຄຸນຄ່າສູງສຸດຂອງຊາດ, ສາມາດເຊື່ອມ
ໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

2.2. ຈຸດປະສົງສະເພາະ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ມີຈຸດປະສົງສະເພາະ ດັ່ງນີ້:
1. ເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນທຸກຄົນໃນທົ່ວປະເທດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ;
2. ເພື່ອຮັບປະກັນສິດເທົ່າທຽມກັນຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນທຸກຄົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເປັນ
ບ່ອນອີງໃນການແກ້ໄຂຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນທຸກດ້ານລວມທັງດ້ານການ
ເມືອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທໍາ;

ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆເຂົ້າໃນວຽກງານປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ພັດທະນາຮອບດ້ານ ແລະ ສົ່ງເສີມການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ;
4. ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຍູ້ດັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທຸກຂະແໜງການ
ໃນວຽກງານພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ ແລະເຍົາວະຊົນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ພາຍໃນປີ 2030 ແລະ ໝົດທຸກຄົນຕ້ອງຖືກພັດທະນາໄປພ້ອມກັນ”;
5. ເພື່ອຊຸກຍູ້ການປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ກະທົບເຖິງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນຍົກສູງຄວາມ
ເປັນເຈົາ້ ການໃນວຽກງານພັດທະນາຊາວໜຸມ
່ , ປົກປ້ອງຊາວໜຸມ
່ , ເຍົາວະຊົນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ
ເຊັ່ນ: ຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ, ສະຖານການສຶກສາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສັງຄົມ.

II. ວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການຂອງຍຸດທະສາດ

3. ເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນ
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3. ຫຼັກການ
3.1. ຫຼັກການລວມ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຫຼັກການພື້ນຖານທີ່
ສອດຄ່ອງກັບຄຸນຄ່າທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງສັງຄົມລາວ ທີ່ສືບທອດຈາກລຸ້ນສູ່ລຸ້ນວ່າຄົນລາວ
ມີມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນພິລະອາດຫານ “ໄປຢຽບໝາມາຢຽບຂຽດ” ຮັກເຊື້ອແພງຊາດ, ຮັກຄວາມສາມັກຄີ, ມີນ້ໍາໃຈ
ເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ດັ່ງທີ່ສະແດງອອກໃນຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ “ໄປພຸ້ນກິນປາມາພີ້ກິນເຂົ້າ” ເຊິ່ງນອກຈາກຈະສະແດງ
ເຖິງຄວາມມີນ້ໍາໃຈຕໍ່ກັນແລ້ວຍັງໝາຍເຖິງຄວາມມີໄມຕິຈິດມິດຕະພາບອັນສູງສົ່ງນໍາອີກນອກຈາກນັ້ນ, ຄົນ
ລາວຍັງມີມູນເຊື້ອມານະບາກບັ່ນ ແລະ ເສຍສະລະສູ້ຊົນ ດັ່ງຄໍາຂວັນຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ວ່າ: “ບ່ອນໃດຍາກ
ຊາວໜຸມ
່ ບຸກ ບ່ອນໃດທຸກຊາວໜຸມ
່ ຜ່ານຜ່າ ເມືອ
່ ໃດຊາດຕ້ອງການຊາວໜຸມ
່ ຂານອາສາ”. ຍຸດທະສາດສະບັບນີ້
ຍັງໄດ້ອີງໃສ່ສົນທິສັນຍາສາກົນ, ພາກພື້ນ ແລະ ຖະແຫຼງການຕ່າງໆທີ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາບັນດາ
ຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້ຍັງເປັນທິດຊີ້ນໍາສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ຍັງອີງໃສ່ຫຼັກການລວມດັ່ງ
ລຸ່ມນີ້:
1. ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສໃນການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃຫ້ກວ້າງຂວາງ;
2. ຮັບປະກັນລັກສະນະຊາດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ມະຫາຊົນ ບົນພື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງ
ພັກ ແລະ ລັດວາງອອກ;
3. ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມລັດຖະທໍາມະນູນ ແລະ ກົດໝາຍ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ;
4. ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມູນເຊື້ອ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ;
5. ຖື ກ ຕ້ ອ ງ ແລະ ສອດຄ່ ອ ງຕາມສະພາບການພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ໃນປະຈຸ ບັ ນ ແລະ
ອະນາຄົດ.

3.2. ຫຼັກການສະເພາະ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸມ
່ , ເຍົາວະຊົນລາວ ໄດ້ຮບ
ັ ການສ້າງຂຶນ
້ ອີງໃສ່ຫກ
ັຼ ການສະເພາະດັງ່ ນີ:້
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1. ຄວາມເທົ່າທຽມ ແລະ ທົ່ວເຖິງຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນທຸກຄົນ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນ
ການຮ່າງຍຸດທະສາດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຍຸດທະສາດເງື່ອນໄຂ
ຕ່າງໆທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ;
2. ການລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຢ່າງເໝາະສົມ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ
ການພັດທະນາເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປົ້າໝາຍພັດທະນາອື່ນໆ
ຂອງຊາດ;
3. ການສົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍທຸກໆດ້ານຢູ່ໃນສັງຄົມ ຕ້ອງຮັບປະກັນການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຍິງ-ຊາຍຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ;
4. ທິ ດ ທາງຍຸ ດ ທະສາດແມ່ ນ ອີ ງ ໃສ່ ສິ ດ ທິ ມ ະນຸ ດ ຂັ້ ນ ພື້ ນ ຖານລວມທັ ງ ຫຼັ ກ ການບໍ່ ຈໍ າ ແນກໃນທຸ ກ ໆ
ກໍລະນີ ເພື່ອຮັບປະກັນສິດທິພື້ນຖານກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ສອດຄ່ອງກັບຄໍາໝັ້ນສັນຍາທີ່ ສປປ
ລາວໃຫ້ໄວ້ກັບວົງຄະນາຍາດສາກົນກໍ່ຄືພາກພື້ນ;
5. ເນັ້ນໜັກຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ
ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການດໍາລົງຊີວິດໃນສັງຄົມ.

III. ຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງຍຸດທະສາດ

1.1. ສະພາບລວມດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີພາບ
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ຊ່ວງໄຍລະຍັງເປັນຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ຄົນເຮົາຈະມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ຫຼາຍ
ກິດຈະກໍາການພັດທະນາໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງ
ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນພໍສົມຄວນ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ, ປະເພນີປະຕິບັດທີ່ຕິດພັນກັບວັດທະນາະທໍາ-ສັງຄົມ, ການ
ປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຖິ່ນຖານ ແລະ ພຶດຕິກໍາຫຼໍ່ແຫຼມບໍ່ປອດໄພໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະ
ຊົນປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບຫຼາຍຂຶ້ນ, ບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ
ໃນປະເທດ ມີດັ່ງນີ້: (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ LSIS ແລະ AYSA).
1. ແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ: ເກືອບໜຶ່ງສ່ວນສີ່ (23.5%) ຂອງຍິງໜຸ່ມ ອາຍຸ 15 ຫາ 19 ປີ ແຕ່ງ

III. ວິໄສທັດ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຫຼັກການຂອງຍຸດທະສາດ

1. ສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີພາບ

ງານແລ້ວ ຫຼື ຢູ່ຮ່ວມກັນແລ້ວ ແລະ 19% ຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 20-24 ປີມີປະສົບການເກີດລູກກ່ອນ
ອາຍຸຮອດ 18 ປີ ອັດຕາສ່ວນຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ມີການຮ່ວມເພດຄັ້ງທໍາອິດຕອນອາຍຸປະມານ 15 ປີ
ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍ, ພຶດຕິກໍາດັ່ງກ່າວອາດນໍາໄປສູ່ການຖືພາແບບບໍ່ຕ້ອງການ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ປະລະການຮຽນ. (LSB, 2018);
2. ການມີລູກແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ: ປະເທດ ລາວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີອັດຕາການເກີດລູກ
ແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍສູງສຸດໃນພາກພື້ນ (83 ຕໍ່ 1,000 ຄົນທີ່ອາຍຸ 15-19) ແລະ ອັດຕາແມ່ນມີຄວາມ
ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງໃນເມືອງ (42) ແລະ ຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ (136), ເຮັດໃຫ້ມີຜົນ
ກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຂາດໂອກາດໃນການພັດທະນາຕົນເອງ. (LSB, 2018);
3. ຂາດໂພຊະນາການ: ໂພຊະນາການເປັນອີກບັນຫາທີ່ໜ້າກັງວົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສໍາລັບຊາວ
ໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ເຂດຊົນນະບົດ, ອັດຕາສ່ວນພະຍາດເລືອດຈາງທີ່ພົບໃນກຸ່ມຍິງໜຸ່ມ ອາຍຸແຕ່
15 ຫາ 19 ປີ ມີສູງເຖິງ 42,6% (LSB, 2018);
4. ການເຂົ້າເຖິງປະດຸງຄັນ (ຜູ້ຊ່ວຍເກີດ): ຍິງໜຸ່ມ 1 ໃນ 3 ຄົນ ໃນປະເທດລາວຍັງສືບຕໍ່ເກີດລູກ
ໂດຍບໍ່ມີແພດປະດຸງຄັນທີ່ມີຄວາມຊໍານານ ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ສຸດລະຫ່ວາງຕົວເມືອງ
ແລະ ຊົນນະບົດ (89.7% ແລະ 34.1%) ດັ່ງນັ້ນ, ການຖືພາ ແລະ ການເກີດລູກແມ່ນຄວາມສ່ຽງ
ຕໍ່ຍິງໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະເຂດຊົນນະບົດ;
5. ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຄຸມກໍາເນີດຍັງຈໍາກັດ: ອັດຕາສ່ວນຈໍານວນເດັກນ້ອຍທີ່ເກີດກັບແມ່
ໜຶ່ງຄົນ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຫຼຸດລົງຈາກ 3.2 ຫາ 2.7% ໃນໄລຍະເວລາ 6 ປີ (ໃນລະຫວ່າງ ປີ 2011
ຫາ 2017). ແຕ່ການໃຫ້ບໍລິການຄຸມກໍາເນີດຍັງບໍ່ທົ່ວເຖິງ, ອັດຕາສ່ວນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບບໍລິການແມ່ນ
22,6% ສໍາລັບກຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ ແລະ 21,0% ສໍາລັບກຸ່ມອາຍຸ 20-24 ປີ;
6. ການບໍລິການຄຸມກໍາເນີດ (ການວາງແຜນຄອບຄົວ) ທີ່ຍັງບໍ່ສາມາດສະໜອງໃຫ້ຢ່າງພຽງພໍໃນກຸ່ມ
ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ໄດ້ແຕ່ງງານຍັງສູງ (ເກືອບ 75%), ເມື່ອທຽບກັບ 14,3% ໃນກຸ່ມທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ, ຕົວ
ເລກດັ່ງກ່າວສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວໃນກຸ່ມແມ່ຍິງທີ່ຍັງ
ບໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງງານຍັງເປັນສິ່ງທ້າທາຍສໍາຄັນຂອງປະເທດ;
7. ການມີເພດສໍາພັນທີ່ບໍ່ປອດໄພ: ຊາວໜຸ່ມຈໍານວນໜຶ່ງຍັງມີເພດສໍາພັນທີ່ບໍ່ປອດໄພ ເຊິ່ງເປັນສາ
ເຫດຂອງການຖືພາທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ການເອົາລູກອອກທີ່ບໍ່ປອດໄພລວມທັງການຕິດພະຍາດ
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ຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ (ພຕພ) ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ກາດຕິດເຊື້ອ HIV, ໜຶ່ງໃນສາເຫດທີ່ສໍາຄັນແມ່ນຍ້ອນ
ວ່າການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນທາງດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນຍັງຕ່ໍາ;
8. ອັດຕາການແຜ່ເຊື້ອ HIV: ໃນປະຊາກອນແມ່ນຕ່ໍ່າ (0.2%), ແຕ່ວ່າຊາວໜຸ່ມຍັງມີພຶດຕິກໍາທີ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງສູງ ເຊັ່ນ: ການມີຄູ່ຮ່ວມເພດຫຼາຍຄົນ, ການມີເພດສໍາພັນກ່ອນແຕ່ງງານ ແລະ ອັດຕາ
ສ່ວນຜູ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຍັງຕ່ໍາ, ອັດຕາສວ່ນຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/
AIDS ມີເຖິງສາມສ່ວນສີ່, ຍິງໜຸ່ມຈໍານວນໜຶ່ງສ່ວນສີ່ ແລະ ຊາຍໜຸ່ມຈໍານວນໜຶ່ງສ່ວນຫ້າໃນເກນ
ອາຍຸ 15 ຫາ 19 ປີ ເຄີຍມີເພດສໍາພັນ ແລະ ມີພຽງແຕ່ 0.7% ຂອງຍິງໜຸ່ມ ອາຍຸ 15- 19 ປີ ແລະ
1% ຂອງຊາຍໜຸ່ມໃນເກນອາຍຸ 20-24 ປີ ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ;
9. ການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ການໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດ: ການດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ໃຊ້ສານເສບຕິດ
(ຢາບ້າ ແລະ ຢາສູບ) ກໍາລັງກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ;
10. ການເຂົ້າເຖິງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ: ການເຂົ້າເຖິງຄໍາປຶກສາເລື່ອງສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບ
ຈະເລີ ນ ພັ ນ ຂອງຊາວໜຸ່ ມ -ເຍົ າ ວະຊົ ນ ແມ່ ນ ຍັ ງ ຈໍ າ ກັ ດ , ຂໍ້ ມູ ນ ຂ່ າ ວສານ, ການບໍ ລິ ກ ານສໍ າ ລັ ບ
ແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນແຕ່ງງານ, ຄ່າບໍລິການ, ທັດສະນະຄະຕິຂອງພະນັກງານ
ໃຫ້ບໍລິການ, ການປິດບັງໂດຍຕົນເອງ, ຄວາມອາຍ, ຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າຈະເສຍຄວາມລັບເປັນສິ່ງກີ
ດກັ້ນການເຂົ້າຫາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ບໍລິການຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ.

1.2. ຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
ກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບທີ່ປົກປ້ອງ ແລະ ສົ່ງເສີມສິດທິຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃນການເຂົ້າເຖິງບໍລິການ,
ຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າຈາກອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ, ສິດທິຂອງຊາວໜຸ່ມໃນການເຂົ້າເຖິງ
ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ ແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 4 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັກສາສຸຂະພາບ
(2005) ຊຶ່ງກໍານົດໄວ້ວ່າປະຊາຊົນທຸກຄົນ ໃນ ສປປ ລາວ ລວມທັງຊາວໜຸ່ມ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກເພດ, ອາຍຸ ແລະ
ເຊື້ອຊາດ, ມີສິດໄດ້ຮັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ໃນດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການສາທາ
ລະນະສຸກ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຮັບປະກັນວ່າໝົດທຸກຄົນ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວໜຸ່ມ) ສາມາດເຂົ້າ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ເຖິງການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບທົ່ວໄປ, ການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ,
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ສິດທິເຫຼົ່ານີ້ ຍັງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ (ກະຊວງສາທາ
ລະນະສຸກ, 2005).

1.3. ທິດທາງຍຸດທະສາດ
ເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນສາມາດພັດທະນາ ແລະ ບັນລຸທ່າແຮງອັນເຕັມສ່ວນຂອງຕົນ, ສຸຂະພາບ
ແຂງແຮງດີ ເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ນອກຈາກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຍັງຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດແບບກ້າວໜ້າບໍ່ບັ່ນທອນສຸຂະພາບພະລາ
ນາໄມຂອງຕົນ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ, ສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ ມີສາຍສໍາພັນທີ່ດີໃນສັງຄົມ ແລະ ພຶດຕິກໍາດ້ານບວກອື່ນໆເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ທຸກຝ່າຍຍອມຮັບວ່າ
ຈະມີຜົນດີໄລຍະຍາວຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ ສະນັ້ນ, ການແກ້ບັນຫາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ການ
ມີລູກແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ ການຂາດໂພຊະນາການ, ການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ,
ຈະເລີນພັນ, ລວມທັງການຄຸມກໍາເນີດ ແລະ ການສົ່ງເສີມວິຖີຊີວິດທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບຈຶ່ງເປັນບຸລິມະສິດທີ່ເປັນ
ຈຸດສຸມຂອງຍຸດທະສາດສະບັບນີ້.

III. ຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງຍຸດທະສາດ
1. ຖືເອົາວິທີການຮ່ວມມືຫຼາຍຂະແໜງການ ແລະ ຫຼາຍຍຸດທະສາດເພື່ອປ້ອງກັນການແຕ່ງງານກ່ອນ
ໄວອັນຄວນ ແລະ ການມີລູກແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍດ້ວຍການລະດົມຊຸກຍູ້ໃຫ້ຄອບຄົວສົ່ງເສີມເດັກຍິງ
ບໍ່ໃຫ້ປະລະການຮຽນ, ສົ່ງເສີມການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ເພີ່ມໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທໍາ;
2. ປ້ອງກັນການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນດ້ວຍການປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງລົບຂອງ
ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກົນໄກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ
ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ;
3. ປັບປຸງໂພຊະນາການ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນພະຍາດເລືອດຈາງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັັບເຍົາວະຊົນ,
ໂດຍສະເພາະຍິ ງໜຸ່ ມ ຜ່ າ ນໂຄງການສົ່ ງ ເສີ ມຄວາມເຂັ້ ມແຂງ ເຊັ່ ນ : ການສະໜອງອາຫານໃນ
ໂຮງຮຽນ, ການສົ່ງເສີມການເຮັດສວນຄົວ, ການສົ່ງເສີມການປູກພືດຜັກອິນຊີ, ການຂ້າແມ່ທ້ອງ,
ການເສີມທາດເຫຼັກ ນອກຈາກນັ້ນ, ຕ້ອງດໍໍາເນີນໂຄງການໂຄສະນາເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາກ່ຽວ
ກັບໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ;
4. ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງບໍລິການທາງດ້ານການແພດ, ຜູ້ຊໍານານໃນການປະດຸງຄັນ ແລະ ເພີ່ມທະວີ
ອັດຕາສ່ວນການເກີດລູກໃນສະຖານບໍລກ
ິ ານສາທາລະນະສຸກເພືອ
່ ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ
ເດັກ ໂດຍສະເພາະເຂດຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ;
5. ສົ່ງເສີມການບໍລິການສຸຂະພາບແບບເປັນມິດຕໍ່ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ດ້ວຍການປັບປຸງການເຂົ້າ
ເຖິງການບໍລິການ, ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນຈະເລີນພັນ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທີ່
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການຮັກສາຄວາມລັບ;
6. ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການຄຸມກໍາເນີດຂອງຊາວໜຸ່ມ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກວ່າແຕ່ງງານ ຫຼື ຍັງ,
ຮັບປະກັນການສະໜອງຜະລິດພັນຄຸມກໍາເນີດ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາບໍ່ເສຍຄ່າຢູ່ຕາມ
ສະຖານບໍລິການ ແລະ ອາສາສະໝັກແພດບ້ານຖ້າເປັນເຂດຊົນນະບົດ;
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7. ຂະຫຍາຍການປະກັັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກວມເອົາການບໍລິການສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ບໍລິການທີ່ເປັນຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາ
ວະຊົນ;
8. ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ການບໍລິການເພື່ອປ້ອງກັນ, ບົ່ງມະຕິ
ແລະ ປິ່ນປົວພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ, HIV ໂດຍຜ່ານສະຖານບໍລິການ ແລະ ບໍລິການໃນ
ຊຸມຊົນ;
9. ຍົກສູງສະຕິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພືດຕິກໍາທີ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບໂດຍໂຄສະນາສຸຂະ
ສຶກສາເພດສຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານການສຶກສາ;
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

10. ສົ່ງເສີມວິຖີຊີວິດທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບລວມທັງການປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ສານເສບຕິດທຸກປະເພດໂດຍ
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ການດໍາເນີນໂຄງການປູກຈິດສໍານຶກແນໃສ່ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມໂດຍການນໍາພາຂອງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ສະຖານການສຶກສາອື່ນໆ;
11. ຖືເອົາສຸຂະພາບຈິດຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນເປັນບູລິມະສິດດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການລົງທຶນໃສ່
ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ການບໍລິການທີ່ມີຢູ່ເພື່ອຂະຫຍາຍການ
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານຈິດຕະວິທະຍາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ໃນສະຖານບໍລິການສາທາລະນະສຸກຕ່າງໆ;
12. ສົ່ງເສີມການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສະຫັວດດີພາບຂອງຊາວໜຸ່ມ,
ເຍົາວະຊົນ ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານນໍາໃຊ້ໃນການວາງຍຸດທະສາດ ແລະ ການສ້າງແຜນງານ;
13. ສ້າງລະບົບເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ແຍກເພດ ແລະ ອາຍຸເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດຕິດ
ຕາມການເຂົ້າເຖິງບໍລິການຂອງແຕ່ລະກຸ່ມອາຍຸແຕ່ລະເພດ;
14. ປະຕິບດ
ັ ກົດໝາຍຄອບຄົວໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບອາຍຸຕາມກົດໝາຍກ່ອນທີຄ
່ ບ
ູ່ າ່ ວສາວຈະສາມາດ
ແຕ່ງງານກັນໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ;

15. ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການ
ດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໂດຍສະເພາະຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ;
16. ປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັັບຄວາມປອດໄພໃນການບໍລິໂພກອາຫານໃຫ້ປະຊາກອນທັງໝົດ ລວມທັງ
ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບໍລິໂພກອາຫານທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຮັກສາອະນາໄມ
ສາມສະອາດ: ກິນສະອາດ, ດື່ມສະອາດ ແລະ ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສະອາດ;
17. ສຶກສາສຸຂະອະນາໄມ, ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງບໍລິການຝາກທ້ອງ, ການເກີດລູກໃນສະຖານບໍລິການ
18. ປູ ກ ຈິ ດ ສໍ າ ນຶ ກ ກ່ ຽ ວກັ ບ ອຸ ປ ະຕິ ເ ຫດຕາມທ້ ອ ງຖະໜົ ນ ໃຫ້ ຄ ວາມຮູ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ
ການປົກປ້ອງໃນການຂັບຂີ່ເຊັ່ນການໃສ່ໝວກກັນກະທົບ;
19. ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານເພື່ອໃຫ້ທ່ານໝໍທີ່ຊໍານານຢູ່ເຂດຕົວເມືອງຊ່ວຍເຫຼືອພະນັກງານ
ສາທາທີ່ບໍ່ມີປະສົບການຫຼາຍໃນເຂດຊົນນະບົດເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ
ເຂົ້າເຖິງບໍລິການທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ.

III. ຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງຍຸດທະສາດ

ແລະ ການດູແລຫຼັງເກີດລວມທັງການສັກຢາກັນພະຍາດເດັກໃຫ້ຄົບກໍານົດ;
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2. ການສຶກສາ, ກິລາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
2.1. ສະພາບລວມດ້ານການສຶກສາ, ກິລາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະການປະຕິບັດນະ
ໂຍບາຍເອົາການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມເປັນພາກບັງຄັບ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິ
ແຫ່ງຊາດ ເຊິ່ງມີຄາດໝາຍ 98% ສໍາລັບທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ, ຜົນສໍາເລັດຂອງການສຶກສາໃນຂັ້ນ
ສູງນັ້ນເອງ, ແຕ່ປີ 2012 ຫາ 2017 ອັດຕາລອດເຫຼືອໃນຂັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 73% ໃນຄະນະທີ່
ອັດຕາລອດເຫຼືອຂັ້ນມໍປາຍ ມີພຽງແຕ່ 45%. ເຫດຜົນອາດຍ້ອນການສຶກສາບໍ່ແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນຂອງປະຊາ
ຊົນ, ການຄ້າງຫ້ອງເຮັດໃຫ້ເດັກໝົດຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນ, ເດີນທາງໄກເຮັດໃຫ້ເດັກປະລະໃນທີ່ສຸດ,
ບາງສະຖິຕິສໍາຄັນໃນວຽກງານການສຶກສາ ມີຄືດັ່ງນີ້: (Voluntary National Review, 2018)
1. ອັດຕາສ່ວນການຮູ້ໜັງສືຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ຜູ້ຍິງມີອັດຕາຕ່ໍາກວ່າຜູ້ຊາຍ
ໃນກຸ່ມຊາຍໜຸ່ມ 15-24 ປີ, 85% ແມ່ນຮູ້ໜັງສືທຽບກັບຜູ້ຍິງກຸ່ມອາຍຸດຽວກັນແມ່ນ 78%, ອັດຕາ
ການຮູ້ໜັງສືຍັງຕ່ໍາຫລາຍໃນກຸ່ມອາຍຸ 25-34 ປີ ເຊິ່ງມີ 76% (ຊ) ແລະ 62% (ຍ) ຕາມລໍາດັບ.
ນອກນີ້, ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າເດັກຍິງຈາກບາງຊົນເຜົ່າ ແລະ ຖານະຍາກຈົນແມ່ນດ້ອຍໂອກາດດ້ານ

III. ຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງຍຸດທະສາດ

ມັດທະຍົມຕົນ
້ ຍັງຄົງຕໍາ່ , ອັດຕາເສັງຈົບມໍຕນ
້ົ ຕ່າໍ ກວ່າອັດຕາເຂົາ້ ຮຽນຫຼາຍສົມຄວນຊິງ່ ໝາຍເຖິງອັດຕາປະລະ

ການສຶກສາກວ່າຄົນອື່ນ. (ESSDP 2016-2020);
2. ຍິງໜຸ່ມປະມານ 42% ຈາກກຸ່ມອາຍຸ 15-17 ປີ ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງໃນຊາວຄົນບໍ່ເຄີຍ
ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ໜຶ່ງໃນຫ້າປະລະການຮຽນ;
3. ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າໃນວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໃນການເຂົາ
້ ໂຮງຮຽນ ແລະ ອັດຕາລອດ
ເຫຼືອໃນຂັ້ນປະຖົມຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນລະດັບມັດທະຍົມ ແລະ ຄວາມ
ແຕກຕ່າງຍິ່ງຫຼາຍໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ກຸ່ມທີ່ມີສະຖານະພາບທາງເສດຖະກິດຫຍຸ້ງຍາກ;
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4. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ, ການສົ່ງເສີມຂອງພໍ່ແມ່, ສະຖານທີ່ການສຶກສາທີ່ບໍ່ເອື້ອອໍາ
ນວຍ ແລະ ການເດີນທາງໄກໄປຫາໂຮງຮຽນເປັນບັນດາປັດໄຈທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການສືບຕໍ່ການ
ຮຽນຂອງຍິງໜຸ່ມ (ການວິເຄາະສະຖານະການຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ);
5. ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ອງການເຕັກນິກວິຊາການໃນຂະແໜງກະສິກໍາ, ກໍ່ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆຄວາມ
ຕ້ອງການເຂົ້າຮຽນໃນຂະແໜງອາຊີວະຍັງຕ່ໍາເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາການລົງທະບຽນຮຽນໃນຂະແໜງ
ດັ່ງກ່າວທີ່ຍັງຕ່ໍາ, ຍ້ອນການສຶກສາໃນລະດັບອາຊີວະ ແລະ ເຕັກນິກແມ່ນບໍ່ໄດ້ັຮບຄວາມນິຍົມ
ເມື່ອທຽບກັບການສຶກສາຊັ້ນສູງ ຫຼື ຂາດຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຖືກຕ້ອງ;
6. ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ແຜນງານທີ່ສົ່ງເສີມການສຶກສາທີ່ກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້
ແກ່ການຈ້າງງານ ແລະ ການພັດທະນາຄວາມເປັນຜູ້ປະກອບການເພື່ອສ້າງຊາວໜຸ່ມທີ່ພ້ອມເຂົ້າ
ສູ່ອາຊີບ ແລະ ການຈ້າງງານ;
7. ສະຖາບັນການກິລາຕ້ອງໄດ້ສາ້ ງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງແຕ່ສນ
ູ ກາງຮອດທ້ອງຖິນ
່ ເພືອ
່ ປັບປຸງມາດຕະຖານ
ຂອງກິລາລາວ, ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນກິລາໃຫ້ພຽງພໍ;
8. ກິລາສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບກາຍ ແລະ ສຸຂະພາບໃຈໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງແຕ່ຍັງສົ່ງເສີມວິຖີຊີວິດທີ່ມີຜົນດິຕໍ່ສຸຂະພາບ, ມີລະບຽບວິໄນ, ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາ ແລະ ຈິດ
ວິນຍານຂອງທີມງານນໍາອີກ, ກິລາ ຂ້ອນຂ້າງເປັນທີ່ນິຍົມຂອງຄົນລາວ ແລະ ມີການຈັດການແຂ່ງ
ຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆໃນທຸກລະດັບ ເຊັ່ນ: ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ໃນບ້ານ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ;
9. ໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງການຫຼີ້ນກິລາແມ່ນບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ໃນທຸກຂົງເຂດ ແລະ ລະຫວ່າງກຸ່ມຄົນ,
ສະຖາບັນການກິລາຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນເພື່ອປັບປຸງມາດຕະ
ຖານຂອງກິລາລາວ, ສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜອງອຸປະກອນກິລາໃຫ້ພຽງພໍ.

2.2. ຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ວ່າດ້ວຍສິດຂອງພົນລະເມືອງໃນການສຶກສາ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາປີ 2015)
ກໍານົດໄວ້ວ່າພົນລະເມືອງທຸກຄົນ ໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍບໍ່ຈໍາແນກສັນຊາດ, ເຊື້ອຊາດ, ສາດສະໜາ, ເຜົ່າ,

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ເພດ, ໄວ, ສະຖານະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລ້ວນແຕ່ມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາ
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ທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດຢ່າງເທົ່າທຽມກັນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ອັນນີ້ແມ່ນ
ເລີ່ມຈາກອາຍຸ 6 ປີ ດ້ວຍການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມທີ່ເປັນທາງເລືອກ ແລະ ບໍ່ມີຢູ່ໃນທຸກບ່ອນ, ສິດທິໃນການ
ໄດ້ຮັບການສຶກສາຍັງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ
ເດັກ (2007).
ແຜນພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໄດ້ຖືເອົາການສຶກສາ
ຂັ້ນປະຖົມເປັນພາກບັງຄັບເປັນບຸລິມະສິດ ນອກຈາກນັ້ນ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນກອບວຽກພັດທະນາຂະແໜງ
ສຶກສາ (2009-2015) ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເນັ້ນໜັກການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຂັ້ນ
ພື້ນຖານຂອງເດັກຍິງ, ເດັກທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ກະຊວງ
ຍັງມີໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສຶກສາ, ການຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ຄົນ
ຮຸ່ນໜຸ່ມຮູ້ຮັກມັກໃນການຮຽນສາຍວິຊາຊີບບໍ່ໃຫ້ແລ່ນຕາມກະແສ, ແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ
ແລະ ກິລາ (ESSDP) 2016-2020 ສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ກໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້
ແຜນການດັ່ງກ່າວ.

III. ຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງຍຸດທະສາດ
2.3. ທິດທາງຍຸດທະສາດ
ກ) ການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາ
ກໍາລັງແຮງງານທີມ
່ ປ
ີ ະສິດທິພາບທີສ
່ າມາດປະກອບສ່ວນແບບຍືນຍົງເຂົາ
້ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ
ປະເທດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ ເພື່ອຫຼຸດພົ້ນອອກສະຖານະພາບ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ, ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນທົ່ວປະເທດຕ້ອງເຂົ້າເຖິງການສຶກ
ສາທີມ
່ ຄ
ີ ນ
ຸ ນະພາບສູງ ແລະ ໄດ້ຮບ
ັ ໂອກາດໃນການພັດທະນາທັກສະທີຈ
່ າໍ ເປັນຢ່າງເທົາ່ ທຽມກັນນອກຈາກນັນ
້ ,
ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆຕ້ອງແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າມີວຽກ
ເຮັດງານທໍາຕາມທີ່ຕະຫຼາດສະໜອງໃຫ້ຢາກເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນຕ້ອງມີທິດທາງຍຸດທະສາດ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນເອົາໃຈໃສ່ໃນການສຶກສາ
ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີ, ມີຄຸນສົມບັດ, ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ,
ມີ ວິ ຊ າອາຊີ ບ , ມີ ຄ ວາມຊໍ າ ນິ ຊໍ າ ນານ, ຮູ້ ຮັ ກ ສາສົ່ ງ ເສີ ມ ສີ ລ ະປະວັ ດ ທະນາທໍ າ ແລະ ຮີ ດ ຄອງ
ປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ;
2. ເພີ່ມຈໍານວນເດັກຍິງເຂົ້າໂຮງຮຽນໃນທຸກລະດັບ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າເດັກຍິງໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ໃນເຂດຊົນນະບົດບໍ່ໃຫ້ປະລະການຮຽນໂດຍສະໜອງທາງເລືອກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ການປັບປຸງພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ, ສະໜອງສິ່ງຈູງໃຈ,ການໃຫ້ທຶນການສຶກສາແລະໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນເປັນຕົ້ນ;
3. ຕິດຕາມຊາວໜຸ່ມທີ່ປະລະການຮຽນໃນຂັ້ນມັດທະຍົມ, ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງ ເພື່ອສ້າງໂອກາດ
ການຮຽນຮູ້ດ້ານວິຊາຊີບຕ່າງໆໃຫ້ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງງານທີ່ມີຄວາມຊໍານານງານ;
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4. ສະໜັບສະໜູນການຂ້າມຜ່ານຈາກໂຮງຮຽນໄປສູ່ການເຮັດວຽກຜ່ານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບ
ວຽກເຮັດງານທໍາຕັ້ງແຕ່ເຂົາເຈົ້າຍັງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາ
ຊີບອື່ນໆ;
5. ດຶງດູດເອົາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການການສຶກສາເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບໂດຍ
ການສະໜອງທຶນການສຶກສາ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ຢູ່ອາໄສນໍາ
ໜ້າໂດຍສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແລະ ສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ;
6. ສະໜອງທຶນການສຶກສາບົນພື້ນຖານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ ແລະ ສິ່ງເອື້ອອໍານວຍອື່ນໆທີ່
ສະໜັບສະໜູນການສຶກສາໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຊັ້ນສູງ;
7. ສົ່ງເສີມການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ແນະນໍາສາຍວິຊາຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮຽນ ຫຼື
ຝຶກອົບຮົມໃນຂະແໜງການຕ່າງໆທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະທີ່ຕະຫຼາດຕ້ອງການ ແລະ
ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າທັກສະຂອງກໍາລັງແຮງງານພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຕະຫຼາດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
8. ສົ່ງເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາຂັ້ນອາຊີວະສຶກສາໂດຍມີຈຸດສຸມແນໃສ່ເມືອງ
ທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ຖືເອົາການສົ່ງເສີມອາຊີວະສຶກສາທີ່ມີຄວາມ
ຕ້ອງການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຈຸດສຸມ;
9. ເຊື່ອມສານບົດຮຽນກ່ຽວກັບເພດສຶກສາ, ທັກສະຊີວິດເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການສຶກສາ-ກິລາໃຫ້ກວ້າງ
ຂວາງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານການສຶກສາອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ອາຊີວະ ແລະ ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມເພື່ອ
ສ້າງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະໃນຊາວໜຸ່ມ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈໃນຊີວິດ ແລະ ມີພຶດຕິກໍາທີ່ດີ
ຕໍ່ສຸຂະພາບນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ;
10. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໃຫ້ກາຍເປັນນາຍຊ່າງເຕັກນິກ, ປະກອບອາຊີບຢ່າງມີຄວາມຊໍານານ, ສົ່ງເສີມ
ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານເສດຖະ
ກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການເລັ່ງພັດທະນາເຂດຊົນນະບົດຂອງປະເທດ;

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

11. ເຊື່ອມສານເອົາການສຶກສາ ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ,
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ຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມເພື່ອປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການອະນຸລັກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ;
12. ສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ (ICT) ເຂົ້າການຮຽນການສອນເພື່ອໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ
ບໍລິໂພກສື່ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ເຂົາເຈົ້າ ສະນັ້ນ, ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບ
ການປົກປ້ອງຈາກອັນຕະລາຍທີ່ອາດແຝງມາພ້ອມສື່ຕ່າງໆ;
13. ສົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ແລະ ເຊື່ອມສານການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດເຂົ້າໃນແຜນ
ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາຄວາມເປັນມື
ອາຊີບໃນໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານຊາວໜຸ່ມ;
14. ສົ່ງເສີມການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນປະຊາກອນໂລກ, ສົ່ງເສີມການເຄົາລົບນັບຖືເຊິ່ງກັນ ແລະ
ກັນ, ຄວາມຮັກໃນສັນຕິພາບ, ຄວາມສາມັກຄີ, ການຍອມຮັບເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນລະຫວ່າງເຊື້ອ
ຊາດ, ຊົນເຜົ່າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນຄວນຮຽນຮູ້ຄວາມແຕກຕ່າງ
ທາງວັດທະນະທໍາ, ສາສະໜາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງປະຊາຄົມໂລກ.

ຂ) ກິລາ ແລະ ກາຍະກໍາ
1. ສ້ າ ງເງື່ ອ ນໄຂໃຫ້ ຊ າວໜຸ່ ມ ໄດ້ ເ ຝິ ກ ແອບທັ ກ ສະ, ການຫຼິ້ ນ ກິ ລ າທຸ ກ ປະເພດທັ ງ ພື້ ນ ເມື ອ ງ ແລະ
ສາກົນພ້ອມທັງອອກເຄື່ອນໄຫວທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
2. ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິທະຍາສາດການກິລາ-ກາຍະກໍາຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນຂະ
ຫຍາຍຕາໜ່າງພື້ນຖານວັດຖຸເຕັກນິກເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ຊາວໜຸ່ມລາວໄດ້ຝຶກຊ້ອມ, ພັດທະ
ນາຄູຝຶກ, ກໍາມະການ, ນັກກາຍະພາບ ແລະ ຄູຝຶກນັກກິລາ;
ຮຽນ, ການສອນ, ສີລະປະວັນນະຄະດີ, ສະໜອງນັກປະພັນຄູອາຈານທີ່ຊໍານານງານດ້ານກິລາ,
ສີລະປະວັນນະຄະດີ, ປຸກລະດົມຊຸກຍູ້ຊາວໜຸ່ມຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນ, ອານຸລັກຮັກສາວັດທະນາທໍາ,
ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ສະແດງອອກຜົນງານດ້ານ
ສີລະປະ-ວັນນະຄະດີ ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
4. ສົ່ງເສີມກິດຈະກໍາສິລະປະວັນນະຄະດີໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ເພື່ອສ້າງມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ,
ແນວຄິດສ້າງສັນ, ຄວາມກ້າສະແດງອອກ, ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ;
5. ສົ່ງເສີມກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມນາງນ້ອຍ ໃຫ້ມີໂອກາດພັດທະນາ

III. ຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງຍຸດທະສາດ

3. ສ້າ ງພື້ ນຖານໂຄງລ່ າງສໍ າ ລັ ບກິ ລາ-ກາຍະກໍ າໂດຍການສະໜອງວັ ດຖຸ ອຸ ປະກອນທີ່ ຮັ ບໃຊ້ ການ

ດ້ານສິລະປະ ແລະ ກິລາ-ກາຍະກໍາ.
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3. ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການປະກອບການ
3.1. ສະພາບລວມດ້ານວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການປະກອບການ
ໂດຍລວມແລ້ວ ສະພາບດ້ານວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການປະກອບການພາຍໃນ ສປປ ລາວ ກໍ່ບໍ່ແຕກ
ຕ່າງກັັບສະພາບສາກົນ, ການເຂົ້າເຖິງການຈ້າງງານຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ຍັງບໍ່ມີປະສົບການ ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງ
1. ອັດຕາຫວ່າງງານທົ່ວປະເທດແມ່ນ 9,7% ແລະ ອັດຕາຫວ່າງງານ ໃນກຸ່ມອາຍຸ 20 ຫາ 29 ຍິ່ງສູງ
ກວ່າອັດຕາສະເລ່ຍລະດັບປະເທດ (ການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານ 2017);
2. ກວ່າໜຶ່ງໃນສາມຂອງປະຊາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ອອກແຮງງານນອກລະບົບ (35%) ແລະ
ເມື່ອລວມເຂົ້າກັບແຮງງານນອກລະບົບທີ່ຍັງມີຢູ່ໃນຂະແໜງ “ທາງການ” (ເຊັ່ນ: ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
ແລະ ທຸລະກິດຄອບຄົວທີ່ບໍ່ມີສັນຍາວ່າຈ້າງຢ່າງຖືກຕ້ອງ) ອັດຕາສ່ວນແຮງງານນອກລະບົບສູງ
ເຖິງ 83%. ໃນນັ້ນ, ແມ່ຍິງອອກແຮງງານຢູ່ໃນຖານະແຮງງານນອກລະບົບຫຼາຍກວ່າເມື່ອທຽບກັບ
ຜູ້ຊາຍ;
3. ວຽກເຮັດງານທໍາແບບດັ້ງເດີມບໍ່ແມ່ນການຈ້າງງານທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກວົງ
ຈອນຄວາມທຸກຍາກໄດ້, ຕົວເລກຊາວໜຸ່ມກວມເອົາ 37% ຂອງແຮງງານ “ບໍ່ເຕັມສ່ວນ”4 ສະທ້ອນ

III. ຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງຍຸດທະສາດ

ຍາກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການເຂົ້າເຖິງບໍລິການທີ່ສົ່ງເສີມການລິເລີ່ມການປະກອບການກໍ່ຍັງຈໍາກັດ.

ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຊາວໜຸ່ມກໍາລັງປະເຊີນເມື່ອເວົ້າເຖິງການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດແຮງງານ
ຢ່າງເຕັມສ່ວນ;
4. ໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທໍາລະຫວ່າງຕົວເມືອງ, ຊົນນະບົດ, ຊົນນະບົດທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງເຂົ້າ
ເຖິງ ແລະ ລະຫວ່າງຊາຍໜຸ່ມ, ຍິງໜຸ່ມແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງຊາວ
ໜຸ່ມຍັງບໍ່ແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການໃນຕະຫຼາດແຮງງານ, ລະດັບການສຶກສາຂອງຊາວໜຸ່ມ
ໂດຍລວມແມ່ນຍັງຕ່ໍາ;
5. ແມ່ຍິງເລີ່ມເຮັດວຽກແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫຼາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ, ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15 ຫາ
24 ປີແມ່ຍິງ 18.6% ເຮັດວຽກແລ້ວທຽບກັບຜູ້ຊາຍ 15.5%, ປະກົດວ່າແມ່ຍິງມັກຈະຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງ
ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ສາຂາວິຊາຊີບໃດໜຶ່ງຫຼາຍກວ່າເມື່ອທຽບກັບຜູ້ຊາຍ. ຊາວໜຸ່ມເຂດຊົນນະບົດ
ຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ເຊັ່ນ: ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານ,
ຍັງບໍ່ສາມາດຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາ, ຂາດປະສົບການເພື່ອຕໍ່ຍອດເວລາຊອກວຽກ, ຄວາມກົດ
ດັນມາຈາກວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ, ຄວາມກົດດັນຈາກຄອບຄົວເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການເຂົ້າເຖິງການ
ຈ້າງງານຫຍຸ້ງຍາກ;
6. ຊາວໜຸ່ມສ່ວນໃຫຍ່ (87%) ຍົກຍ້າຍອອກນອກປະເທດຍ້ອນເຫດຜົນດ້ານເສດຖະກິດ, ແຕ່ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ໃນຈໍານວນຜູ້ເຄື່ອນຍ້າຍ 127,000 ຄົນ, ມີພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດຄົນທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່
ຕ່າງປະເທດ ເກີນ 6 ເດືອນ;
7. ຊາວໜຸ່ມຍົກຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ອອກນອກປະເທດໂດຍບໍ່ມີຫຼັກປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພຢ່າງ
ພຽງພໍໃນເລື່ອງສຸຂະພາບ ແລະ ສະຖານະດ້ານກົດໝາຍ, ເດັກຍິງ ແລະ ຍິງໜຸ່ມຍັງມີຄວາມສ່ຽງ
ຕໍ່ການຄ້າມະນຸດໄປສູ່ບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງເພື່ອການແຕ່ງງານ ແລະ ການຄ້າປະເວນີນໍາອີກ.
4

(ວຽກງານທີ່ບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານ ເຊັ່ນ: ບໍ່ມີການຈ້າງງານຕະຫຼອດປີ ຫຼື ວຽກງານບໍ່ກົງກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ
ແລະ ຫວ່າງງານ).
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3.2. ຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
ສໍາລັບແຮງງານໃນຂະແໜງເປັນທາງການ, ກົດໝາຍແຮງງານ ສະບັບປີ 2013 ກໍານົດການຈ່າຍເງິນ
ຊົດເຊີຍ, ວາງລະບຽບການລາພັກໃນເວລາເຈັບປ່ວຍສໍາລັບຄົນງານທັງໝົດ, ວາງກົດລະບຽບການສືບຕໍ່ຈ່າຍ
ຄ່າແຮງງານ ຫຼື ເງິນເດືອນຊົ່ວຄາວ ໃນກໍລະນີຜູ້ອອກງານໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເປັນພະຍາດອັນມີສາເຫດ
ມາຈາກການອອກແຮງງານ, ກໍານົດຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເງິນອຸດໜູນເວລາເກີດລູກ (ມາດຕາ 99),
ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸໄວ້ເພີ້ມຕື່ມໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ, ສໍາລັບຄົນງານໃນຂະແໜງເປັນທາງການ,
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມ ປີ 2013 ກວມເອົາ ຜົນປະໂຫຍດການຫ່ວາງງານ, ການລາພັກໃນເວລາ
ເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບສະມາຊິກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ, ວາງລະບຽບການຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ໃນກໍລະນີສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຊຶ່ງມີສາເຫດກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກ
ແຮງງານ (ຫຼັງຈາກສິ້ນສຸດໄລຍະເວລາການສືບຕໍ່ຈ່າຍຄ່າແຮງງານຊົ່ວຄາວ). ຜູ້ອອກແຮງງານນອກລະບົບ ຫຼື
ອອກແຮງງານໃນຂະແໜງບໍ່ເປັນທາງການກໍ່ມີສິດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການປະກັນສັງຄົມພາຍໃຕ້ກອງທຶນປະກັນ
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ (NSSF) ບົນພື້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຄືກັນກັບຜູ້ອອກແຮງງານໃນ
ລະບົບຕ່າງແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນໂຫຍດກ່ຽວກັບການໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ການຫວ່າງງານ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ, ຈໍານວນສະມາຊິກທີ່ມາລົງທະບຽນແບບສະໝັກໃຈແມ່ນຍັງຕໍ່າຫຼາຍ ແລະ ການຂະຫຍາຍອັດຕາປົກ
ຄຸມຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍ.

3.3. ທິດທາງຍຸດທະສາດ
1. ສົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທັກສະສີມືແຮງງານເພື່ອສ້າງຄວາມ
ສາມາດແຂ່ງຂັນ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັບການຈ້າງງານທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບລະດັບຊາດ
ແລະ ສາກົນ ໂດຍຜ່ານການລົງທຶນຂອງພາກລັດ, ເອກະຊົນເພື່ອສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ
ແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
2. ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໃນປະເທດ ກໍ່ຄືຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາ
ປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊັ່ນ: ປະເທດໄທ, ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ຊາວໜຸ່ມລາວຍົກຍ້າຍໄປເຮັດວຽກແລ້ວອອກ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ແບບການຝຶກອົບຮົມທີ່ພັດທະນາທັກສະສະເພາະທີ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ;
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“ວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ດີ” ໃນເຂດຊົນນະບົດນໍາໄປສູ່ການປັບປຸງມາດຖານຂອງການດໍາລົງຊີວິດໃນ

III. ຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງຍຸດທະສາດ

3. ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນໃນຂະແໜງພື້ນຖານ ເຊັ່ນ: ກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງເພື່ອສ້າງ
ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ສົ່ງເສີມຂະແໜງການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ ເຊັ່ນ: ໄອທີ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ ສໍາລັບ
ຊາວໜຸ່ມ;
4. ຈັດຕັ້ງໂຄງການປູກຈິດສໍານຶກທົ່ວປວງຊົນ ກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆທີ່ຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ຄວນໄດ້ຮັບເມື່ອມີການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານເພື່ອຊອກວຽກເຮັດງານທໍາເພື່ອຮັບປະກັນ
ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານທີ່ປອດໄພ;
5. ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ການປະມົງ;
6. ຊຸ ກ ຍູ້ ໃ ຫ້ ຊ າວໜຸ່ ມ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ທຸ ລ ະກິ ດ ຂະໜາດນ້ ອ ຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໂດຍການເອື້ ອ ອໍ າ ນວຍ
ເຂົາເຈົ້າໃນການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ, ຄວາມຮູ້ດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ການບໍລິຫານເພື່ອລິເລີ່ມ
ທຸລະກິດ;
7. ສ້າງແຜນທີ່ບ້ານ ແລະ ກຸ່ມບ້ານຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີຊາວໜຸ່ມຍົກຍ້າຍອອກເປັນຈໍານວນຫຼາຍ ແລະ
ດໍາເນີນໂຄງການປູກຈິດສໍານຶກທົ່ວປວງຊົນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ເຊັ່ນ:
ການເຄື່ ອ ນຍ້ າ ຍແຮງງານບໍ່ ປ ອດໄພ, ການຄ້ າ ປະເວນີ ແລະ ການຄ້ າ ມະນຸ ດ ໃນຮູ ບ ແບບການ
ແຕ່ງງານ;
8. ພັດທະນາຫຼັກສູດອາຊີວະສຶກສາທີ່ມີທ່າແຮງດ້ານຕະຫຼາດຮອງຮັບ ແລະ ຄວາມຮູ້ພູມປັນຍາທ້ອງ
ຖິ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມຂໍ້ໄດ້ປຽບໃນຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການ;
9. ສົ່ງເສີມການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມີລະສະນະສີຂຽວ, ສະອາດ ແລະ ທົນທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ ໃນທຸກຂະແໜງການ;
10. ສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການຈ້າງງານໂດຍການສ້າງລະບົບຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຕະຫຼາດແຮງງານ
ເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະບົບການພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ.
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4. ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ
4.1		 ສະພາບລວມດ້ານການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ
ອີງໃສ່ການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ຢູ່ ສປປ ລາວ (2014) ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຍັງ
ເປັນບັນຫາທ້າທ້າຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍ້ອນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຍັງບໍ່ທັນຮັດກຸມເທົ່າທີ່ຄວນມີຫຼາຍບັນຫາທີ່
ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນຢູ່ໃນບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ເຊິ່ງພົວພັນເຖິງ
ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຂູດຮີດແຮງງານ, ການລ່ວງລະເມີດສິດທິສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ປ່ອຍປະ, ບັນຫາເຫຼົ່ານັ້ນ
ກວມເອົາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນທີ່ແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຖືກກົດຂີ່ແຮງງານ ແລະ ພົວພັນກັບການຂາຍ
ບໍລິການທາງເພດ.
1. ບົດປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍທົ່ວປະເທດ ປີ 2012 ໄດ້ສັງເກດເຫັນບັນຫາຂອງການ
ຄ້າມະນຸດ ແລະ ໄດ້ລາຍງານວ່າ: ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມເພດຍິງ ທີ່ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຄ້າ
ມະນຸດສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ແມ່ນຖືກບັງຄັບໃຫ້ຄ້າປະເວນີ, ເປັນແຮງງານຮັບໃຊ້ພາຍໃນເຮືອນ; ການ
ດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ (ເຫຼົ້າ, ເບຍ) ເປັນບັນຫາສໍາລັບຊາວໜຸ່ມທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ, ສ່ວນໜຶ່ງກໍຍ້ອນການ
ໂຄສະນາ, ການຄວບຄຸມຍັງບໍ່ທັນເຄັ່ງຄັດ ແລະ ທັດສະນະຂອງສັງຄົມຕໍ່ກັບການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາ

III. ຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງຍຸດທະສາດ

ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດເພື່ອປົກປ້ອງຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ຄົນຮຸ້ນໜຸ່ມທີ່ເປັນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້

(ເຫຼົ້າ-ເບຍ) ຍັງບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼາຍຄົນເຫັນການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາຂອງເຍົາວະຊົນເປັນເລື່ອງທໍາມະດາ;
2. ຄວາມຈິງແລ້ວການດື່ມສິ່ງມຶນເມົາກໍ່ໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດ, ນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ສິ່ງເສບຕິດອື່ນໆ
ລວມທັງການມີເພດສໍາພັນທີ່ບໍ່ປອດໄພ ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ການປົກປ້ອງ
ທາງສັງຄົມຍັງຈໍາກັດບໍສ
່ າມາດເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຫຼດ
ຸ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັງ່ ກ່າວໄດ້ສະຫຼບ
ຸ ແລ້ວ,
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການບໍລິໂພກຍັງບໍ່ໄປຄຽງຄູ່ກັບການ
ເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ຫຼື GDP ຂອງປະເທດ, ເພາະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດອາໄສຊັບ
ພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນຫຼັກບໍ່ມີການຈ້າງງານ (VNR 2018);
3. ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
ແລະ ໂທລະສັບສະມາດໂຟນເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການກັ່ນກອງ
ເຊິ່ງອາດຊັກນໍາໄປໃນທາງທີ່ຜິດ, ອາດຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງອາດສະຍາກໍາອອນລາຍ ແລະ ອື່ນໆ5.
ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານເກີດຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ
ແລະ ຈໍານວນຫຼາຍ, ກຸ່ມໜຶ່ງເຄື່ອນຍ້າຍແບບຜິດກົດໝາຍເຊິ່ງໝາຍເຖິງເອົາຕົນເອງເຂົ້າໄປສ່ຽງ
ອັນຕະລາຍໃນຕົວ, ການຄຸ້ມຄອງການໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນຍັງບໍ່ທັນເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍບວກກັບ
ການຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບເຄື່ອງດື່ມທາດເຫຼົ້າຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ຊາວໜຸ່ມເປັນກຸ່ມສ່ຽງຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ;
4. ການແຜ່ລະບາດຂອງສານເສບຕິດຕ່າງໆແມ່ນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນເຮັດ
ໃຫ້ຜູ້ເສບກາຍເປັນເຫຍື່ອຂອງສານເສບຕິດເຫຼົ່ານັ້ນ ສະນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງ
ກັນ ແລະ ປົກປ້ອງ, ເຖິງແມ່ນວຽກງານກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນເປັນບຸລິມະສິດສໍາຄັນທາງ
ດ້ານຍຸດທະສາດ, ແຕ່ການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານການປ້ອງກັນ ແລະ ປົກປ້ອງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບ
ໝາກຜົນເທົ່າທີ່ຄວນ, ຊາວໜຸ່ມມີການເຄື່ອນຍ້າຍທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ຕົກໃນສະພາບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບໍສ
່ າມາດເຂົາ
້ ເຖິງຕໍາໜ່າງການບໍລກ
ິ ານທາງສັງຄົມໂດຍສະເພາະ
ການຮັບປະກັນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານກົດໝາຍ (VNR 2018).
5

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
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4.2 ຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (2007) ໄດ້ກໍານົດຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ເດັກ
ນ້ອຍ (ທຸກຄົນທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ມາດຕາ 2 ຂອງກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດການ
ປົກປ້ອງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ6, ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຍັງກໍານົດຈະໃຫ້ການປົກປ້ອງເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເດັກ
ພິການໂດຍລັດຈະສະໜອງການຮຽນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ, ສະໜອງອຸປະກອນການຮຽນ, ການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈໍາເປັນ
ແລະ ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຄ່າຮຽນເພື່ອສົ່ງເສີມເດັກທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ, ເດັກທີ່
ມາຈາກຄອບຄົວທຸກຍາກ (ມາດຕາ 29) ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າເຖິງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ (ມາດຕາ 30), ມາດຕາ 3
ໄດ້ກໍານົດສິດຂອງເດັກນ້ອຍ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ສັງຄົມ ແລະ ລັດ. ມາດຕາ 8 ກໍານົດ
ວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງລັດແມ່ນສ້າງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີນ້ໍາໃຈຮັກຊາດ ແລະ ບ້ານເກີດເມືອງນອນ, ມາດຕາ 46 ແລະ 47, ຂອງກົດ
ໝາຍດັ່ງກ່າວກໍານົດການປ້ອງກັນ ແລະ ການຟື້ນຟູການຕິດຢາເສບຕິດໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນສະໜອງ
ເງື່ອນໄຂ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວ, ການຟື້ນຟູ, ການບໍາບັດ, ໃຫ້
ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງສິ່ງເສບຕິດພ້ອມທັງການຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບເພື່ອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມຫຼາຍຂຶ້ນມາດຕາ 48 ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍນໍາໃຊ້ຢາ
ເສບຕິດ, ການດື່ມເຫຼົ້າ, ເບຍ, ການສູບຢາ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເດັກຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນສະຖານບັນເທີງໃນຍາມກາງຄືນ,
ບ້ານພັກ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ນໍາໃຊ້ການບໍລິການຂອງສະຖານທີ່ຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນໃນທາງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ
ແລະ ບໍ່ເໝາະສົມ”, ມາດຕາ 49 ຫ້າມພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ ບຸກຄົນອື່ນໆເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບບາດ
ເຈັບ ຫຼື ໝິ່ນປະໝາດເດັກ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເດັກເຮັດວຽກໃນສະຖານທີ່ຕ້ອງຫ້າມຫຼືເຂົ້າເຖິງສານເສບຕິດທີ່
ຕ້ອງຫ້າມ, ມາດຕາ 53 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະ
ຊົນໄດ້ກໍານົດວ່າມີ 4 ຂະແໜງການທີ່ໄດ້ສະໜອງວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍທີ່ບໍ່ຜ່ານສານເຊິ່ງລວມມີໜ່ວຍ
ງານໄກ່ເກ່ຍຄະດີເດັກນ້ອຍຂັ້ນບ້ານຫ້ອງການຍຸຕິທໍາເມືອງ ຫຼື ເທດສະບານ, ອົງການສືບສວນ-ສອບສວນ
ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ. ສານເດັກນ້ອຍໃນມາດຕາ 69 ເວົ້າເຖິງຄະດີອາຍາທີ່ເດັກເປັນຜູ້ກະທໍາ
ຄວາມຜິດ; ຄະດີກ່ຽວກັບແຮງງານເດັກນ້ອຍ; ຄະດີແພ່ງທີ່ພົວພັນກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄະດີອື່ນໆທີ່ພົວພັນ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ກັບເດັກ.
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ກົດໝາຍວ່າການຕ້ານການຄ້າມະນຸດມາດຕາ 48 ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການ
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຜຖ
ູ້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍທີຍ
່ ງັ ຢູໃ່ ນໄວຮຽນ ຫຼື ເດັກທີຕ
່ ດ
ິ ມານໍາຜູຖ
້ ກ
ື ເຄາະຮ້າຍ ນອກຈາກນັນ
້ ,
ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງນະໂຍບາຍເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວໜຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຄ້າມະນຸດໃຫ້ສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງການສຶກສາແລະການຝຶກອົບຮົບເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າເຖິງການມິວຽກເຮັດງານທໍາ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານມາດຕາ 10 ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການໃຊ້ແຮງງານ “ໄວໜຸ່ມ” ໂດຍກໍານົດວ່າ
ເດັກຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ 14 ປີ ແລະ ບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກເພີ່ມເວລາໃນການເຮັດວຽກ,
ໃນກໍລະນີພິເສດຜູ້ໃຊ້ແຮງງານສາມາດຮັບເອົາຜູ້ອອກແຮງງານອາຍຸ 12 ປີແຕ່ໃຫ້ເຮັດສະເພາະວຽກເບົາ.
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ຄໍານິຍາມເດັກດ້ອຍໂອກາດແມ່ນກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ.

4.3 ທິດທາງຍຸດທະສາດ
1. ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງ
ສິ່ງເສບຕິດທຸກປະເພດ ເຊັ່ນ: ຢາບ້າ, ເຫຼົ້າແລະອື່ນໆ;
2. ສົ່ງເສີມການຂັບຂີ່ປອດໄພ ແລະ ນັບຖືລະບຽບຈະລະຈອນ;
3. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີ່
ອອກແຮງງານເພື່ອຮັບປະກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຂູດຮີດແຮງງານ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ
4. ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຮູ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຊີ ICT ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດພ້ອມກັັນນັ້ນກໍ່ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ຮູ້ເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງໂລກອອນລາຍ
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງອາດຊະຍາກໍາທາງອອນລາຍ;
5. ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລູກລະເບີດທີ່ບໍ່ທັນແຕກທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່
ການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໂດຍສະເພາະຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ;
6. ສົ່ງເສີມການປະກັນສຸຂະພາບທົ່ວໜ້າຮັບປະກັັນໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດບໍ່ວ່າ
ຈະເປັນດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມໃຫ້ເຂົ້າເຖິງຫຼັກປະກັນດັ່ງກ່າວ;
7. ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບົບການຈົດທະບຽນ ໂດຍສະເພາະຜູຍ
້ ກ
ົ ຍ້າຍມາຈາກບ່ອນອືນ
່ ກັບພາກສ່ວນ

III. ຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງຍຸດທະສາດ

ໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ;

ຮັບຜິດຊອບໃນແຕ່ລະຂັ້ນ;
8. ສົ່ງເສີມການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ, ການດູແລສຸຂະພາບ, ການເຂົ້າ
ເຖິງສະຫວັດດີການ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ.
9. ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງກົນໄກບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການ
ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (2016), ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ໍ່າ ແລະອື່ນໆ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວໜຸ່ມໄດ້ຮັບສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຈາກການໃຊ້ແຮງງານ, ບໍ່ຕົກເປັນ
ເຫຍື່ອຂອງການຄ້າມະນຸດ, ການທາລຸນທາງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ການຂູດຮີດອື່ນໆ;
10. ສົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເສບສິ່ງເສບຕິດໃນການເຂົ້າເຖິງການບໍາບັດຟື້ນຟູ ແລະ ການ
ບໍລິການເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິ;
11. ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຄອບຄົວ, ສັງຄົມໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຮັບຮູ້, ເຂົ້າໃຈ ແລະ ສະໜັບສະໜັບຜູ້ທີ່ເຄີຍຕົກເປັນ
ເຫຍື່ອຂອງສິ່ງເສບຕິດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບໂອກາດ ແລະ ຖືກຍອມຮັບ;
12. ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ໂຮງຮຽນ ຫຼື ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດ
ສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ.
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5. ພັນທະພົນລະເມືອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
5.1. ສະພາບລວມດ້ານພັນທະພົນລະເມືອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ຜົນຂອງການວິໄຈສະພາບຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ປີ 2014 ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນເປັນລັກສະນະການປະກອບສ່ວນໃນກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ງານບຸນ
ປະເພນີ, ງານດອງ ແລະ ການອອກແຮງງານລວມໝູ່ຕາມບົດບາດຍິງ - ຊາຍແຕກຕ່າງກັນໄປເຊິ່ງການປະ
ໃນການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນທຸກລະດັບຍັງຈໍາກັດດ້ວຍຫຼາຍ
ປັດໄຈ ເຊັ່ນ: ການສຶກສາຍັງຕ່ໍາ, ໂດຍສະເພາະຊາວໜຸ່ມເພດຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃນເຂດຊົນນະບົດ.
ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມຍັງບໍ່ແທດເໝາະ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ
ເຍົ າ ວະຊົ ນ ຍັ ງ ຖື ເ ປັ ນ ເປັ ນ ຝ່ າ ຍຮັ ບ ເອົ າ ຜົ ນ ຂອງການຕັ ດ ສິ ນ ໃຈຈາກຜູ້ ໃ ຫຍ່ ແ ທນທີ່ ຈ ະເປັ ນ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໃນ
ຂະບວນການຕັດສິນໃຈຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ສປປ ລາວ ກໍາລັງເປີດກວ້າງໃຫ້ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈຕໍ່ກັບບັນຫາທີ່ພົວພັນກັບເຂົາເຈົ້າເຊິ່ງສະແດງອອກຄວາມມຸ້ງມາດ
ປາດຖະໜາຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່, ຄວາມຕ້ອງການຂັ້ນພື້ນຖານໄດ້ຮັບການສະ
ໜອງ ແລະ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ.

III. ຂົງເຂດບຸລິມະສິດຂອງຍຸດທະສາດ

ກອບດ້ານແຮງງານ ຫຼື ເປັນກິດຈະກໍາເພື່ອຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ອາສາສະໝັກ, ສ່ວນວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມ

5.2. ຂອບເຂດກົດໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ (2009) ໄດ້ກໍານົດພາລະບົດບາດການ
ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ພາລະບົດບາດທີ່ສໍາຄັນຂອງສູນກາງ
ຊາວໜຸ່ມ ລວມມີການປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜຸ່ມ,
ລວມທັງການຍົກຍ້າຍຖິ່ນຖານ, ການສຶກສາ, ການນໍາໃຊ້ສານເສບຕິດ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ, ການອະນຸ
ລັກທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕໍ່ໃນຂະນະທີ່ຊາວໜຸ່ມຫຼາຍຄົນບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງ
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, ແຕ່ທາງສູນກາງຊາວໜຸ່ມກໍ່ສະແຫວງໂອກາດຢ່າງຕັ້ງໜ້າທີ່ຈະເຂົ້າຫາຊາວໜຸ່ມ ແລະ ລະ
ດົມຊາວໜຸ່ມເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມຕ່າງໆ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ (2017) ວາງຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ
ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ໂດຍການເພີ່ມສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ສູນກາງຊາວ
ໜຸ່ມ, ຄະນະກໍາມະການສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ຄະນະປະຈໍາ, ເລຂາ, ຮອງເລຂາຄະນະ
ບໍລິຫານງານ ສຊປລ ແລະ ບັນດາມາດຕາໃໝ່ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການ
ກວດກາຂອງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແມ່ນກົດໝາຍສະບັບທໍາອິດສໍາລັບຊາວ
ໜຸ່ມລາວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບ ສຊປລ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນມາດຕາ 2, ກໍາມະການສູນກາງຊາວໜຸ່ມ
ຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາ ສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນທຸກຄົນ.
ສິດທິຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ກໍານົດອອກໃນ ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (2007) ຢ່າງຈະແຈ້ງ. ມາດຕາ 7, ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍກໍານົດໄວ້ວ່າລັດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວຕ້ອງສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ແລະ ສາມາດສະແດງທັດສະນະຂອງຕົນໃນທຸກເລື່ອງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ພວກເຂົາ. ມາດ
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ຕາ 6 ໄດ້ກ່າວເຖິງການປົກປ້ອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນຈາກການຈໍາແນກເພດ, ເຊື້ອຊາດ, ຊົນເຜົ່າ, ພາສາ,
ຄວາມເຊື່ອ, ສາດສະໜາ, ສະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ສະຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
ຊາວໜຸ່ມມີສິດລົງຄະແນນສຽງເລືອກຕັ້ງໄດ້ເມື່ອອາຍຸຮອດ 18 ປີ ແລະ ເປັນຜູ້ສະໝັກເລືອກຕັ້ງໃນຕໍາ
ແໜ່ງການເມືອງເມື່ອອາຍຸຮອດ 21 ປີຂຶ້ນໄປ ເຊິ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 6 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ເລືອກຕັ້ງ (2015). ຊາວໜຸ່ມທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເກນທະຫານເມື່ອອາຍຸໄດ້ 18 ປີພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ
ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ (1995), ໃນມາດຕາ 3.

5.3 ທິດທາງຍຸດທະສາດ
1. ໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກໃນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານບັນດາປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມເຍົາວະຊົນ ເຊັ່ນ: ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງລວມທັງຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງເພດ, ການໃຊ້ສານເສບຕິດ, ການດື່ມເຫຼົ້າ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ;
2. ຊຸກຍູ້ທຸກຂະແໜງການໃນສັງຄົມລວມທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະ
ບານ (NGO) ຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ (CSO) ເພື່ອເພີ່ມທະວີການລົງທຶນ
ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ;
3. ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີເ່ ໝາະສົມສໍາລັບການສົງ່ ເສີມການມີສວ
່ ນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸມ
່ -ເຍົາວະຊົນ
ໃນທຸກລະດັບ (ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ) ໃນຂະບວນການພັດທະນາຮອບດ້ານ ແລະ ບັນຫາທີ່ມີ
ຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ;
4. ສົ່ງເສີມ ແລະ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າໃນການສ້າງຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບກອບແຜນງານ
ນາງນ້ອຍ Nang Noi ເພື່ອສ້າງສະຖານທີ່ທີ່ປອດໄພເພື່ອໃຫ້ຍິງໜຸ່ມມີໂອກາດເສີມສ້າງຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ທັກສະຊີວິດ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການສ້າງວຽກ
ເຮັດງານທໍາ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ;
5. ສົ່ງເສີມການສ້າງທັກສະພື້ນຖານ, ຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາ
ວະຊົນ ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຊິກທີ່ມີການຈັດຕັ້ງເປັນຕົ້ນຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ,
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງຊາວໜຸ່ມອື່ນໆ;
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6. ສົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃນບັນດາກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ, ສາກົນ
ແລະ ໂຄງການແລກປ່ຽນຕ່າງໆຂອງຊາວໜຸ່ມ;
7. ປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ກັບຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການສົ່ງ
ເສີມຄວາມຮູ້ຈິດສໍານຶກ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີ່ດີຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ;
8. ສ້າງໂອກາດໃນການສະແດງອອກຂອງຊາວໜຸ່ມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນເສລີພາບໃນການ
ສະແດງຄໍາຄິດເຫັນ, ເຊື່ອມສານການສະແດງອອກດັ່ງກ່າວ ກັບອົງການທີ່ເປັນຕົວແທນສິດ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົ້າ;
9. ສົ່ງເສີມອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ລິເລີ່ມ ແລະ ນໍາພາໂດຍຊາວໜຸ່ມເພື່ອຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການປະກອບ
ສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ;
10. ເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ, ສື່ມວນຊົນ,ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ
ແລະ ອົ ງ ການສະຫະປະຊາຊາດ, ໃຫ້ ກ ານສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ການພັ ດ ທະນາຊາວໜຸ່ ມ ຢ່ າ ງກວ້ າ ງ
ຂວາງ ແລະ ທົ່ວເຖິງ.

IV. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

4.1D. ການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາ
ເພີ່ມທະວີການນໍາພາ-ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ
ສະບັບນີ້ ໂດຍຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ
ການພັດທະນາ, ຍຸດທະສາດພັດທະນາໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມ,
ເຍົາວະຊົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນທຸກຄົນ
ຕ້ອງຍົກສູງຈິດໃຈເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ເພິ່ງຕົນເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງໃນ
ຂະບວນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີ້.
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍ
ຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ,
ອົງການຈັດຕັ້ງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບັນດາອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມືຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວສະບັບນີ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນດີ.
ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອນໍາພາ-ຊີ້ນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,
ຄະນະກໍາມະການດັ່ງກ່າວນໍາໂດຍເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວຊີ້ນໍາ
ລວມຊຸກຍູ້ຕິດຕາມກວດກາ, ການວາງແຜນ, ການປະຕິບັດ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ
ສະບັບນີ້.
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ຮອງປະທານສະຫະ
ພັນແມ່ຍິງລາວ, ຮອງປະທານສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ຈະເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການ. ຄະນະ
ກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ຈະຕ້ອງເປີດກອງປະຊຸມປີລະຄັ້ງເພື່ອປຶກສາຫາລື ແລະ ທົບທວນການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດປີຜ່ານມາ ແລະ ວາງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນປີຕໍ່ໄປກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາລະດັບ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ຊາດຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ.
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ເນື່ອງຈາກມີຫຼາຍກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ກົນໄກປະສານງານ
ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນໂດຍປະກອບມີບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເປັນສູນກາງໃນການປະສານງານອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ການປະສານງານຢ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທຸກລະດັບເພື່ອຮັບປະກັັນການ
ປະຕິບັດຍຸດທະສາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

4.2. ການສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ ໃຫ້ແກ່ຄະນະຊາວໜຸມ
່ ປະຊາຊົນ ປະຕິວດ
ັ ລາວ
ຄະນະບໍລິຫານງານ ສຊປລ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການນໍາພາຊີ້ນໍາປັບປຸງກໍ່ສ້າງການຈັດຕັ້ງ ຄຊປປລ ໃນ
ຂອບເຂດທົວ
່ ປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັງ້ ຊາວໜຸມ
່ ຢູຂ
່ ນ
້ັ ຮາກຖານຕ້ອງສາມາດເຮັດບົດບາດ ແລະ
ເປັນແກນນໍາໃນການນໍາພາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ, ປັບປຸງພາລະບົດ
ບາດ, ບັນຈຸຊບ
ັ ຊ້ອນບຸກຄະລາກອນໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບຄະນະພັກແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ກະຊວງອົງການ ເພື່ອກວດກາຄືນການຈັດຕັ້ງຂອງ ຄຊປປລ ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານ
ປະລິມານ ແລະຄຸນນະພາບ.

4.3. ການປະສານງານ
ການປະສານງານລະດັບຊາດ ນໍາໂດຍຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດ
ລາວ ຈະຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ ເພື່ອຮັບປະກັນການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ,
ການປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຂອງນະໂຍບາຍສະບັບນີ້.
ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງ
ການສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານເປັນສະມາຊິກ,
ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການປະສານງານລະດັບຊາດ ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິ
ວັດລາວ, ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດການຮ່ວມມືກັບ

IV. ມາດຕະການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ການປະສານງານຂັ້ນສູນກາງ ແມ່ນນໍາໂດຍຄະນະກໍາມະການປະສານງານລະດັບຊາດ, ຄະນະກໍາມະ

ສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ,
ຄອບຄົວ, ສື່ມວນຊົນ ແລະ ພົນລະເມືອງທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຜີຍແຜ່ແລະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການປະສານງານຂັ້ນແຂວງເປັນຜູ້ຊີ້ນໍາ ແລະ ຮັບຜິດຊອບການປະສານງານ
ຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດທີ່ເໝາະສົມໃນຂັ້ນແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນແຂວງນໍາໂດຍຮອງເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າຄອງນະຄອນຫຼວງ ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ
ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືສອງຄັ້ງຕໍ່ປີ ເພື່ອຮັບປະກັນການວາງແຜນ, ການປະຕິບັດ, ການປະເມີນ
ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນງານໃນລະດັບແຂວງ, ປະກອບດ້ວຍຄະນະ
ຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກຂັ້ນແຂວງ: ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,
ພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ,
ພະແນກພາຍໃນ, ພະແນກຍຸຕິທໍາ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະ ປະທານສະຫະພັນກໍາມະບານ
ແຂວງກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນໍາຂັ້ນແຂວງຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວແຂວງ.
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4.4. ດ້ານງົບປະມານ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍບັນດາ
ກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນຕາມພາລະບົດ
ບາດ, ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງໄດ້ກໍານົດນິຕິກໍາ, ແຜນງົບປະມານ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີ່ຈໍາ
ເປັນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດທີ່ຢູພາຍໃຕ້ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ, ງົບປະມານເພີ່ມເຕີມ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນໂດຍລັດຖະບານໃຫ້ແກ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາກ
ລັດໂດຍອີງໃສ່ແຜນການປະຈໍາປີຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.
ບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແລະອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ

ຈະກໍານົດງົບປະມານປະຈໍາປີໂດຍຖືເອົາວຽກ

ງານພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນເປັນບຸລິມະສິດ, ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງຂະແໜງການຈະໄດ້ຮັບ
ການທົບທວນຄືນເພື່ອປະເມີນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນດັ່ງທີ່ໄດ້
ກໍານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດ.
ນອກຈາກນີ້, ຍັງຈະໄດ້ລະດົມການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນອົງການຈັດຕັ້ງ
ສາກົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສົງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນເພື່ອເພີ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົ້າໃນ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມທິດຊີ້ນໍາທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຍຸດທະສາດສະບັບນີ້.
ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ສ້າງກອງທຶນປົກປ້ອງສົ່ງເສີມຊາວໜຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດໂດຍ
ການສ້າງນິຕິກໍາສະເພາະເພື່ອສົ່ງເສີມໃນການລະດົມທຶນ, ແຫຼ່ງທຶນຂອງກອງທຶນອາດຈະມາຈາກງົບປະມານ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ແຫ່ງລັດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສົງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ.
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V. ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ
ປະເມີນຜົນ

ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດນີ້ ຈະຖືກຕິດຕາມ
ໃນແຕ່ລະປີຢູ່ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ, ນະໂຍບາຍນີ້ຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນ ແລະ ປັບປຸງໃນ
ທຸກໆ 5 ປີເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ
ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ
ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເປັນຜູ້ປະຕິບັດການທົບທວນ ແລະ ປະເມີນຍຸດທະສາດນີ້ໂດຍມີການປະສານງານ
ຢ່າງໃກ້ຊດ
ິ ກັບຄະນະຊີນ
້ າໍ ລະດັບຊາດ, ກະຊວງທີກ
່ ຽ່ ວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັງ້ ອືນ
່ ໆໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບ
ແຂວງ

VI. ເອກະສານອ້າງອີງ

yy ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (2015) ລັດຖະທໍາມະນູນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
yy ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (2016) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
yy ສະພາແຫ່ງຊາດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (2007) ກົດໝາຍແຮງງານນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
yy ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ (2015) ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດແຫ່ງຊາດ
2025 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
yy ກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ (2015) ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາກິລາ, ກາຍະກໍາແຕ່ນີ້ຮອດ
ປີ 2020 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
yy ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ (2015) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຕັກໂນໂລຊີການ
ສື່ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
yy ກອງເລຂາອາຊຽນ (2017) ດັດຊະນີການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມອາຊຽນຄັ້ງທໍາອິດ. ຈາກາຕາ: ການ
ເຜີຍແຜ່ສາທາລະນະ ແລະ ສັງຄົມພົນລະເຮືອນ.
yy ສະພາແຫ່ ງຊາດ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ກົ ດ ໝາຍວ່ າ ດ້ ວ ຍຄະນະຊາວໜຸ່ ມ ປະຊາຊົ ນ ປະຕິ ວັ ດ ລາວ
(ການປັບປຸງ2017). ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
yy ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ (2014) ການວິເຄາະສະຖານະການເຍົາວະຊົນ ແລະ
ຊາວໜຸ່ມ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
yy ສໍານັກງານສະຖິຕິຂອງລາວ (2015) ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສ ຄັ້ງທີ 4. ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
yy ສໍານັກງານສະຖິຕິລາວ (2018) ການສໍາຫຼວດຕົວດັດສະນີໝາຍສັງຄົມຂອງ ສປປ ລາວ II, 2017.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
yy ສໍານັກງານສະຖິຕິຂອງລາວ (2018b) ການສໍາຫຼວດຜົນກະທົບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ, 2017.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ.
yy ຄະນະກໍາມະກົດໝາຍຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ (2005). ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
9 ທັນວາ 2005).
yy ກະຊວງສຶກສາທິການ (2009) ກອບການພັດທະນາດ້ານການສຶກສາ (2009-2015). ວຽງຈັນ:
ກະຊວງສຶກສາທິການ.
yy ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (2015) ແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
(2016-2020). ວຽງຈັນ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

VI. ເອກະສານອ້າງອີງ

ດູແລສຸຂະພາບ, 2005 (ເລກທີ09 / ນຍ) (ຖືກອອກແບບໂດຍກົດໝາຍເລກ 139/PDR ວັນທີ

yy ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (2005) ນະໂຍບາຍດ້ານສຸຂະພາບການຈະເລີນພັນແຫ່ງຊາດ. ນະຄອນ
ຫຼວງວຽງຈັນ.
yy ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (2017) ບົດລາຍງານສະຫຼບ
ຸ . ການປຶກສາຫາລືລະດັບ
ຊາດກ່ ຽ ວກັ ບ ການປະຕິ ບັ ດ ດ້ າ ນສັ ງ ຄົ ມ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການປົ ກ ປັ ກ ຮັ ກ ສາສັ ງ ຄົ ມ ລາວ. ນະຄອນຫຼ ວ ງ
ວຽງຈັນ.
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yy ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (2020) ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການ
ພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
yy ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົ ງ ທຶ ນ (2019) ຍຸ ດ ທະສາດການເຕີ ບ ໂຕຂອງສີ ຂ ຽວແຫ່ ງ ຊາດ.
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
yy ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ (2016) ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ 8
(2016-2020). ວຽງຈັນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.
yy ບົດລາຍງານການວາງແຜນ ແລະ ການລົງທຶນ (2017) ບົດລາຍງານ RTM, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
MPI.
yy ຄະນະຊີ້ນໍາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ SDGs (2018) ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ:
ການທົບທວນຄືນແບບສະໝັກໃຈແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ 2030 ເພື່ອການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ລັດຖະບານ ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວ.
yy UNFPA (nd) ຍຸດທະສາດ UNFPA ກ່ຽວກັບໄວລຸ້ນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ: ຫັນໄປສູ່ການຮັບຮູ້ຄວາມ
ສາມາດອັນເຕັມທີ່ຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ, ນິວຢອກ: ສໍານັກງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ.
yy UNFPA (nd) ຂອບເຂດການປະຕິບັດງານຂອງ UNFPA ກ່ຽວກັບເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ
ນິວຢອກ: ສໍານັກງານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
yy ສະຫະປະຊາຊາດ (2015) ການປ່ຽນແປງໂລກຂອງພວກເຮົາ: ວາລະ 2030 ສໍາລັບການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ. ນິວຢອກ: ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
yy ສະຫະປະຊາຊາດ (2010) ໂຄງການປະຕິບັດງານໂລກສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ. ນິວຢອກ: ສໍານັກງານໃຫຍ່
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

yy ສະຫະປະຊາຊາດ, 2018, ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກ, CRC / C / LAO / CO / 3-6:
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ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
yy ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 2018, ຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບການລົບລ້າງການແບ່ງແຍກຕໍ່ແມ່ຍິງ,
CEDAW / C / LAO / CO / 8-9, ສໍານັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
yy ທະນາຄານໂລກ (2015) ນະໂຍບາຍຄວາມທຸກຍາກ ຂອງ ສປປ ລາວ: ໂຕຂັບເຄື່ອນການຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມທຸກຍາກ ໃນ ສປປ ລາວ (ພາສາອັງກິດ). Washington, D.C: World Bank Group.
yy ອົງການສຸຂະພາບໂລກ (2014) ສຸຂະພາບສໍາລັບຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນດ້ອຍໂອກາດ
ຄັ້ງທີສອງ ໃນທົດສະຫວັດທີສອງ [Online]. Available at: http://apps.who.int/adolescent/
second-decade/section2/page1/recognizing-adolescence.html (Accessed: 14
July 2018)
yy ອົງການອະນາໄມໂລກ (1948) ຄໍານໍາຂອງລັດຖະທໍາມະນູນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກທີ່ໄດ້ຮັບ
ຮອງໂດຍກອງປະຊຸມສຸຂະພາບສາກົນ, ນິວຢອກ, 19 ມິຖຸນາ - 22 ກໍລະກົດ1946; ໄດ້ລົງນາມ
ໃນວັ ນ ທີ 22 ກໍ ລ ະກົ ດ 1946 ໂດຍຜູ້ ຕ າງໜ້ າ ຂອງ 61 ປະເທດ (ບັ ນ ທຶ ກ ທາງການຂອງ WHO,
ເລກທີ 2, ໜ້າ100) ແລະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນວັນທີ 7 ເມສາ1948.

VII. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1: ກອບວຽກ ‘‘ນາງນ້ອຍ’’ 2030
ຂອບແຜນງານ ນາງ ນ້ອຍ ປີ 2030: ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ
ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ກັບໄວໜຸ່ມຍິງ.

ນ້ອຍ ເປັນຕົວແທນໃຫ້ໄວໜຸ່ມຍິງ ທີ່ມີອາຍຸ 10-19 ປີ ຈໍານວນ 700,230

ນ້ອຍ ຖືກສ້າງຂຶນ
້ ເພືອ
່ ປູກຈິດສໍານຶກ, ສ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ ໃນການຮ່ວມມື

ໃນ ສປປ ລາວ. **ຂໍ້ຄົງຄ້າງຈາກເປົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫະສະວັດໄດ້

ແລະ ເພີ່ມທະວີການລົງທຶນພັດທະນາໄວໜຸ່ມຍິງ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າບັນລຸ

ເຮັດໃຫ້ໄວໜຸ່ມຍິງ ຖືກປ່ອຍປະໄວ້ຂ້າງຫຼັງ. ດັ່ງນັ້ນ, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ

ເປົ້າໝາຍຕາມທ່າແຮງທີ່ເໝາະສົມ. ຂອບແຜນງານ ນາງ ນ້ອຍ ຖືກນໍາ

ແບບຍືນຍົງ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າບໍ່ປ່ອຍປະຜູ້ໃດໄວ້ຂ້າງຫຼັງ.

ສະເໜີຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນເດັກຍິງສາກົນ ປີ 2016.

ເປົ້າໝາຍ 2:
ຍ້ອນຂາດໂພສະນາການທີ່ດີ ໄວໜຸ່ມຍິງ
ອາຍຸ 15-19* ປີ ເປັນພະຍາດ ເລືອດຈາງ
ຈໍານວນ 42.6%

ເປົ້າໝາຍ 3:
ອັດຕາການເກີດລູກໃນໄວໜຸ່ມ
ແມ່ນສູງທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ 83 ຕໍ່
1,000 ຄົນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ການຕາຍຂອງແມ່.

ເປົ້າໝາຍ 4:
ໄວໜຸ່ມຍິງ ອາຍຸ 15-17 ປີ ຈໍານວນ
41.8%* ໄດ້ອອກໂຮງຮຽນ ເຂົາເຈົ້າ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ຂາດໂອກາດໄດ້ຮບ
ັ ການພັດທະນາ
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ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ.

ເປົ້າໝາຍ 8:
ຍ້ອນຂາດການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ,
ໄວໜຸ່ມຍິງ ອາຍຸ 5 -17 ປີ ໄດ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມເປັນແຮງງານເດັກ ຈໍານວນ

ເປົ້າໝາຍ 5:

42.4%.*

ການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍຂອງໄວໜຸ່ມຍິງ
ອາຍຸ 15-19 ປີ ມີເຖິງ 23.5%*.

ຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ນາງ ນ້ອຍ ຈະໄດ້ຕິດຕາມ
ຢ່າງໃກ້ຊິດຈາກ 5 ຕົວຊີ້ວັດ ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຮອດ 2030 ນາງ ນ້ອຍ ຈະມີອາຍຸ 25 ປີ. ຈະນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກການສໍາຫຼວດ
ທຸກໆ 5 ປີ.

ມີແຜນງານ ແລະ ວິທກ
ີ ານຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ທີຮ
່ ອບດ້ານ ເພືອ
່ ແກ້ໄຂອຸປະສັກ
ທີກ
່ ດ
ີ ຂວາງ ນາງ ນ້ອຍ ທີກ
່ າໍ ລັງປະເຊີນຢູນ
່ ນ
້ັ ໃຫ້ໝດ
ົ ໄປ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມຄ
ີ ວາມ
ຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ເປົາ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs)
ແລະ ຫຼດ
ຸ ພົນ
້ ອອກຈາກວົງຈອນຄວາມທຸກຍາກ ເຊິງ່ ຈະນໍາຜົນປະໂຫຍດ
ມາສູ່ ນາງ ນ້ອຍ, ຊຸມຊົນ ແລະ ປະເທດລາວ.

* ການສໍາຫຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ 2017

** ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ 2015

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2:
ໂຄ່ງຮ່າງຄະນະຮັບຜິດຊອບຮ່າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ

ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ
ລະດັບຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ

ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ
ລະດັບຂັ້ນກົມ ແລະ ພະແນກການກະຊວງ,
ອົງການທຽບເທົ່າ

ຄະນະກອງເລຂາ

ຄະນະວິຊາການ UNFPA

(ສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ)

ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ຄະນະຊາວໜຸ່ມແຂວງ/ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ

ເຄືອຂ່າຍ UN ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ແລະ ຊາວໜຸ່ມຫຼາກຫຼາຍ

ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ທ່ານ. ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ

ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ສຊປລ

ທ່ານ. ໃບຄໍາ ຂັດທິຍະ

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ທ່ານ ນ. ວິລະວອນ ພັນທະວົງ

ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ສຊປລ

ທ່ານ. ບົວລານ ສິຣິປັນຍາ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

ທ່ານ ຮສ ດຣ. ພູທອນ ເມືອງປາກ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ ນ. ວັນເພັງ ແກ້ວນະຄອນ

ຮອງປະທານກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ, ສະພາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ. ຄໍາມູນ ວິພົງໄຊ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພາຍໃນ

ທ່ານ ພົຕ. ປອ. ສົມຫວັງ ທໍາມະສິດ

ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ

ທ່ານ ວັນນາ ດວງພະຈັນ

ຮອງປະທານ ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ

ທ່ານ ນ. ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ

ຮອງປະທານ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ

ທ່ານ. ແກ້ວຈະເລີນ ເຊ່ຍຢີ້ງຢ່າງ

ຄະນະປະຈໍາ, ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາອົບຮົມ, ສນຊ

ທ່ານ ພົນ.ວ ທອງວັນ ກອງມະນີ

ຮອງກົມໃຫຍ່ການເມືອງກອງທັບ, ຜູ້ຊີ້ນໍາລວມອົງການຈັດຕັ້ງ
ມະຫາຊົນ

VII. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ຄະນະຊີ້ນໍາ
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ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນໍາວິຊາການ
ທ່ານ ດຣ. ໄພວັນ ແກ້ວປະເສີດ

ກໍາມະການ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ. ສຸລິຍາ ສີດາວົງ

ກໍາມະການ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ ກະຊວງຍຸຕິທໍາ

ທ່ານ ພັທ ສຸດໃຈ ມະຫາວົງ

ກໍາມະການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຊາວໜຸ່ມກອງທັບ
ກະຊວງ ປກຊ

ທ່ານ ພັທ ນ. ນວນ ເທບພະວົງ

ກໍາມະການ, ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ
ກະຊວງ ປກສ

ທ່ານ ປອ ຕຸລາວັນ ໜໍ່ເມືອງເສດ

ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ ກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ

ທ່ານ. ດາວເພັດ ເມືອງໂພນທອງ

ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ ກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ
ແລະ ການຄ້າ

ທ່ານ. ວຽງຂອງ ອິນທະລັງສີ

ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ,
ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

ທ່ານ. ຂັນທອງ ສຸດທິມາດ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ສູນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ

ທ່ານ. ຈັນສີທາ ທໍາມະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ທ່ານ ປອ ນ. ອໍາມະລາ ແກ້ວໜູຈັນ

ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງພາຍໃນ

ທ່ານ ນ. ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ

ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຄະນະກໍາມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ
ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ

ທ່ານ ນ. ສີສະໝຸດ ຈັນທະວົງ

ຫົວໜ້າພະແນກພົວພັນອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົນ, ກໍາມາທິການ
ບັນດາເຜົ່າສະພາແຫ່ງຊາດ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ທ່ານ. ວັນດີ ຈັນສົມບັດ
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ຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ສໍານັກງານສູນກາງ
ແນວລາວສ້າງຊາດ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ທ່ານ ດຣ. ອິນປົງ ທົງພະຈັນ

ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານ ຊປປລ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ທ່ານ ນ. ວິໄລວັນ ບຸບຜານຸວົງ

ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ-ການເງິນ ແລະ ການຮ່ວມມື, ຄະນະ
ກໍາມະທິການເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ

ທ່ານ. ອະທິລັກ ອຸດົມເດດ

ຫົວໜ້າພະແນກປົກປ້ອງແຮງງານ, ສູນກາງສະຫະພັນ
ກໍາມະບານລາວ

ທ່ານ ນ. ມອນທອງ ອິນທະວົງ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການປະເມີນຜົນ,
ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົ

ທ່ານ ຮອ ບົວໄລ ສີສຸລາດ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກອົບຮົມຈັດຕັ້ງ, ກະຊວງ ປກສ

ທ່ານ. ວຽງມະນີ ວໍລະວົງ

ຮອງເລຂາໜ່ວຍຊາວໜຸມ
່ ກົມຈັດຕັງ້ -ພະນັກງານ ກະຊວງ ຍຸຕທ
ິ າໍ

ທ່ານ. ລາຕີ ແກ້ວລັງສີ

ວິຊາການກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງ ພາຍໃນ

ທ່ານ. ສຸລິຈັນ ເພັດມະນີ

ວິຊາການພະແນກພົວພັນອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົນ,
ກໍາມາທິການບັນດາເຜົ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ

ທ່ານ. ບຸນນະພົນ ແສງຄໍາຢອງ

ວິຊາການສູນຄົນ
້ ຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ,
ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ

ຄະນະຂຽນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ
ທ່ານ. ສົມກ້ຽວ ກິ່ງສະດາ

ຫົວໜ້າກົມພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ

ທ່ານ ນ. ມີນາ ສີວິໄລ

ຮອງຫົວໜ້າກົມອົບຮົມຊາວໜຸ່ມ

ທ່ານ ນ. ສີໄຄເພັດ ແສງມະນີ

ຫົວໜ້າພະແນກຄົ້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ແລະ ສະຖິຕິ,
ຫ້ອງການ ສຊປລ

ທ່ານ. ໜູຈາ ເຢ່ຍມ່າຈ່າງ

ຫົວໜ້າພະແນກ ນິຕິກໍາ, ກົມຈັດຕັ້ງພະນັກງານ ສຊປລ

ກອງເລຂາ
ທ່ານ ນ. ພອນມະນີ ລີຈັງ

ຫົວໜ້າພະແນກ, ກົມເຍົາວະຊົນ ສຊປລ

ທ່ານ. ສາຍສະໝອນ ເຫງົ້າສີວັດ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ທ່ານ. ວາງ ລາວຊາງ

ວິຊາການ, ຫ້ອງການ ສຊປລ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (UNFPA)
ທ່ານ ນ. ມາລ່ຽມ ເອ ຄານ

ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອປະຊາກອນ
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ

ທ່ານ ປອ ເຕສຣາມຈັດ

ຫົວໜ້າແຜນງານໄວໜຸ່ມ

ທ່ານ. ສີວົງໄຊ ຈັງປິຕິກຸນ

ຜູ້ປະສານງານ

ທ່ານ ດຣ. ດີປາປຼາຊາດ

ຜູ້ປະສານງານ

ທ່ານ. ເດວິດຍັງ

ທີ່ປຶກສາປະຈໍາຫ້ອງການພາກພື້ນບາງກອກ

ທ່ານ. ທອງເດືອນ ນັນທະນາວອນ

ທີ່ປຶກສາ

VII. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ອົງການ UNESCO
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 3: ຂັ້ນຕອນການສ້າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ,
				

ເຍົາວະຊົນລາວ

ອີງໃສ່ຜົນຂອງການວິເຄາະສະຖານະການເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ ໃນປີ 2014 ແລະ ອີງໃສ່ແຜນ
ຍຸດທະສາດ 5 ປີ ຂອງສູນກາງຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ສຊປລ ໄດ້ລິເລີ່ມການສົນທະນາເພື່ອສ້າງ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃນປີ 2016. ສຊປລ ໄດ້ນໍາພາຂະບວນການສ້າງ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ.
ໃນຕອນເລີ່ມຕົ້ນ, ໄດ້ມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລືກັບກັບບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
ຂອງຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາຍຸດທະສາດການພັດທະ
ນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ. ໃນເວລາດຽວກັນຂະບວນການພັດທະນາຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ ຄວາມອາດ
ສາມາດຂອງສູນກາງຊາວໜຸມ
່ ກໍໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ການເສີມຂະຫຍາຍ. ແນວຄວາມຄິດເບືອ
້ ງຕົນ
້ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ພ້ອມດ້ວຍແຜນປະຕິບັດງານໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນ
ແລະ ຮັບຮອງເອົາ. ເພື່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຂອງຂະບວນການຮ່າງຍຸດທະສາດ, ກົນໄກການປະສານ
ງານ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັງ້ ປະຕິບດ
ັ ໄດ້ຮບ
ັ ການສ້າງຕັງ້ ຂຶນ
້ . ກົນໄກນີລ
້ ວມມີການສ້າງຕັງ້ ຄະນະກໍາມະການ
ດ້ານວິຊາການສະເພາະດ້ານ, ກຸມ
່ ຊາວໜຸມ
່ , ທີມງານການວິຊາການ, ກອງເລຂາຮ່າງຍຸດທະສາດ ແລະ ຄະນະ
ກໍາມະການຊີ້ນໍາແຫ່ງຊາດມີຜູ້ນໍາໃນລະດັບສູງຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຈາກນັ້ນ ມີການສ້າງໂຄງຮ່າງ
ແລະ ກໍານົດຂົງເຂດເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍໂດຍກໍານົດຄໍາຖາມຊີ້ນໍາການຄົ້ນຄວ້າແຕ່ລະເນື້ອໃນ ແລະ ໄດ້ສັງລວມ
ເອກະສານອ້າງອີງຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດເນື້ອໃນ. ອົງການ UNFPA ໄດ້ສະໜອງການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາ
ການ ແລະ ດ້ານການເງິນ ໃນທຸກຂັ້ນຕອນຂອງການພັດທະນາຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີອົງການ
ສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ (UNESCO) ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ໃນຂັ້ນຕອນການຮ່າງຍຸດທະສາດ.
ຜ່ານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື, ການປະຊຸມຂັນ
້ ວິຊາການທີໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ການວາງແຜນ, ປະສານງານຢ່າງຄັກແນ່
ຫຼາຍຫຼົບຫຼາຍຕ່າວ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງກວ້າງຂວາງເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະສານງານ

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ປີ 2021-2030

ໂດຍກອງເລຂາ, ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ, ຄະນະກໍາມະການດ້ານວິຊາການ, ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ
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ຊາວຂອງໜຸ່ມ, ບັນດາກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆໄດ້ມີໂອກາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຮ່າງ
ຍຸດທະສາດຢ່າງກົງໄປກົງມາ, ໜຶ່ງໃນອົງປະກອບຫຼັກໃນຂະບວນການພັດທະນາຍຸດທະສາດແມ່ນເພື່ອສ້າງ
ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມ, ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ
ໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຂອງຂະບວນການພັດທະນາຍຸດທະສາດນີ້, ລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມໃນການ
ເກັບກໍາ ແລະ ວິເຄາະຂໍ້ມູນດ້ານຄຸນນະພາບ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນຖືເປັນໝາກຫົວໃຈ
ສໍາຄັນໃນທຸກໆຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການພັດທະນາຍຸດທະສາດ.
ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ມີມາດຕະການອັນຈໍາເປັນເພື່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເລິກເຊິ່ງ
ຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນຮ່ວມກັບການນໍາທີ່ມີບົດບາດຕັດສິນໃນຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດ ແລະ ຮັບ
ປະກັນວ່າທິດທາງນະໂຍບາຍຂອງຍຸດທະສາດສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຄວາມ
ປາຖະໜາຂອງຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມຫຼາຍກຸ່ມໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຮ່າງ
ຍຸດທະສາດ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມປະລະໂຮງຮຽນ, ກຸ່ມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ (LGBTQI) ແລະ ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ
ພິການ, ຊາວໜຸ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຍັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອພັດທະນາຍຸດທະສາດ ແລະ ວິທີການເພື່ອໃຫ້

ສາມາດກໍານົດບັນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຊາວໜຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງເພື່ອບັນຈຸເຂົ້າໃນແຕ່ລະ
ພາກຂອງຍຸດທະສາດ.
ບົດລາຍງານດ້ານວິຊາການ, ເອກະສານ, ຂໍ້ມູນຈາກແຫຼ່ງຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ຖືກນໍາມາທົບທວນ,
ໄດ້ເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ານປະລິມານ, ຄຸນນະພາບໃໝ່ເພື່ອກໍານົດບັນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາໜຸ່ມ,
ເຍົາວະຊົນ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບຄວາມເປັນຈິງທີ່ສຸດ, ຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ຖືກນໍາມາວິເຄາະ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການ
ພັດທະນາຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜຸ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວສະບັບນີ້, ເອກະສານສາກົນບົດແນະນໍາ,
ບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆກໍ່ໄດ້ນໍາເອົາມາສຶກສາ, ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດຊີ້ນໍາ
ເພື່ອຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນທີ່ດີຈາກພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ຍຸດທະສາດໄດ້ສຸມໃສ່ການ
ສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການຊອກຫາທາງແກ້ໄຂທີ່ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເພື່ອ
ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການ, ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ທີ່ປຶກສາແຫ່ງຊາດ ແລະ ທີ່ປຶກສາສາກົນໄດ້ຮັບ
ການວ່າຈ້າງໃຫ້ມາຊ່ວຍໃນຂະບວນການຮ່າງຍຸດທະສາດເຊິ່ງໄດ້ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບກອງເລຂາ

ແລະ

ຊ່ວຍອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື.
ຮ່າງທໍາອິດຂອງຍຸດທະສາດໄດ້ຖືກພັດທະນາ, ແຈກຢາຍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
ປະກອບຄໍາເຫັນ. ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດັ່ງກ່າວທາງກອງເລຂາໄດ້ສັງລວມ
ແລະ ດັດແກ້ຮ່າງຍຸດທະສາດຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ໄດ້ຮ່າງທີສອງຂອງຍຸດທະສາດ, ຮ່າງທີສອງໄດ້
ຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ສະເໜີຕຄ
ໍ່ ະນະກໍາມະການລະຫວ່າງກະຊວງເພືອ
່ ພິຈາລະນາ ແລະ ມີຄາ
ໍ ເຫັນໃນກອງປະຊຸມ
ອີງໃສ່ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກກອງປະຊຸມກອງເລຂາໄດ້ປັບປັງຮ່າງຍຸດທະສາດມາເປັນຮ່າງທີສາມ
ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ກອງປະຊຸມຂັ້ນວິຊາການໄດ້
ຮັບການຈັດຂຶ້ນເພື່ອພິຈະລະນາ ແລະ ດັດແກ້ຍຸດທະສາດໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຄິດຄໍາເຫັັນຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລືທີ່ຜ່ານມາ. ຮ່າງທີສີ່ຖືກນໍາສະເໜີຕໍ່ຄະນະກໍາມະການຊີ້ນໍາ ເພື່ອຮັບຮອງເອົາເປັນຮ່າງສຸດທ້າຍກ່ອນຈະ
ສົ່ ງ ໄປຫ້ ອ ງວ່ າ ການລັ ດ ຖະບານເພື່ ອ ນໍ າ ສະເໜີ ຄ ະນະລັ ດ ຖະບານພິ ຈ າລະນາຮັ ບ ຮອງເອົ າ ເປັ ນ ຂັ້ ນ ຕອນ

VII. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ

ສຸດທ້າຍ.
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“...ເຄິ່ງໜຶ່ງປະຊາກອນຂອງ ສປປ ລາວ ເຮົາ ແມ່ນໄວໜຸ່ມ ແລະ ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງໄວໜຸ່ມແມ່ນເປັນເດັກຍິງ,

ພວກເຂົາແມ່ນກໍາລັງແຮງຂອງຊາດໃນອະນາຄົດ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດຈາກກໍງລັງແຮງຂອງ
ປະຊາກອນໜຸ່ມ, ພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໂດຍສະເພາະຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຖືກປ່ອຍປະໄວ້ຂ້າງຫຼັງ
ເປັນວາລະທີ່ສໍາຄັນແຫ່ງຊາດ ຂອງການພັດທະນາ”

ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ປອ ຄໍາລຽນ ພົນເສນາ, ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນເດັກຍິງສາກົນ, 11 ຕຸລາ 2016
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