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ຄໍານາໍ 
ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ໄດ້ຮັບການຮ່າງຂຶື້ນເປັນຄັື້ງທໍາອິດໃນປະຫວັດສາດ ສປປ 

ລາວ ແລະເປັນຍ ດທະສາດທີິ່ສໍາຄັນຫ າຍ ເພາະວ່າປະເທດລາວມີຈໍານວນປະຊາກອນໜ ່ມກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫ າຍຂອງ
ພົນລະເມ ອງ ແລະ ເປັນກໍາລັງແຮງງານຕົື້ນຕ ໃນທ ກຂົງເຂດວຽກງານໃນສັງຄົມ, ຜ່ານມາ ພວກເຮົາຍັງບ ໍ່ທັນມີຍ ດທະສາດ
ສະເພາະສໍາລັບການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ,  ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ້ແທນຊາວໜ ່ມທົົ່ວປະເທດຄັື້ງທີ VIIໄດ້ຮັບຮອງ
ເອົາ 7 ແຜນງານ ແລະ 40 ໂຄງການ ເຊິິ່ງແຜນການສ້າງຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ,ເຍົາວະຊົນ ແມ່ນນອນຢ ູ່ໃນ
ແຜນງງານທີ  2: “ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງດ້ານການຈັດຕັື້ ງຊາວໜ ່ມ -ເຍົາວະຊົນ” ແລະ ແຜນງານທີ  3: “ປົກປ້ອງ
ສິດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ສະກັດກັື້ນປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ ຂອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ”ເພ ິ່ອສົົ່ງເສີມຄະນະຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວແຕ່ລະຂັື້ນແລະບັນດາຂະແຫນງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງພັດທະນາແຜນການແລະແຜນດໍາເນີນງານທີິ່ກ່ຽວກັບຊາວໜ ່
ມ-ເຍົາວະຊົນ ທີິ່ເປັນອັນລວມຂອງປະເທດ,ເພ ິ່ອສ ບຕ ໍ່ພັດທະນາດັດສະນີໝາຍການພັດທະນາຊາວໜ ່ມພາຍໃນປະເທດ 

ໂດຍຕິດພັນກັບການປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການສ້າງດັດສະນີໝາຍການພັດທະນາຊາວໜ ່ມອາຊຽນ ແລະ ສາກົນ. 

ສະນັື້ນ, ສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈຶິ່ງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລ ກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
, ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມກ່ຽວກັບເຫດຜົນ, ຄວາມຈໍາເປັນໃນການສ້າງ ຍ ດທະສາດການ
ພັດທະນາຊາວໜ ່ມ,ເຍົາວະຊົນລາວ ເຊິິ່ງແນວຄວາມຄິດເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວ
ໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນພ້ອມດ້ວຍແຜນປະຕິບັດງານໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶື້ນ ແລະຮັບຮອງເອົາເພ ິ່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຂອງ
ຂະບວນການຍ ດທະສາດ, ກົນໄກການປະສານງານແລະກົນໄກການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ,  ກົນໄກດັົ່ງກ່າວ 

ລວມມີການສ້າງຕັື້ງຄະນະກໍາມະການຊີື້ນໍາລະດັບຊາດ, ທີມງານວິຊາການ ແລະ ກອງເລຂາ. ຈາກນັື້ນມີການສ້າງໂຄງຮ່າງ, 
ກໍານົດຂົງເຂດບ ລິມະສິດ ໂດຍກໍານົດຄໍາຖາມຊີື້ນໍາການຄົື້ນຄ້ວາແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ ໄດ້ສັງລວມເອກະສານອ້າງອີງຂອງແຕ່
ລະຂົງເຂດບ ລິມະສິດ ໂດຍສະເພາະອົງການເຄ ອຂ່າຍສະ ຫະປະຊາຊາດ ເປັນຕົື້ນອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບ
ປະຊາກອນ(UNFPA)ແລະອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ິ່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດແລະວັດທະນະທໍາ (UNESCO) ໄດ້
ສະໜອງການສະໜັບສະໜ ນດ້ານວິຊາການແລະງົບປະມານໃນທ ກຂັື້ນຕອນຂອງການພັດທະນາຍ ດທະສາດດັົ່ງກ່າວນີື້. 

ຍ ດທະສາດສະບັບນີື້ ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວສະບັບປັບປ ງປີ 
2019, ຜົນຂອງການວິເຄາະສະພາບຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນໃນປີ 2014ແລະອີງໃສ່ແຜນຍ ດທະສາດ 5 ປີຂອງສ ນກາງຊາວໜ ່
ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ,ໄດລ້ິເລີິ່ມການສົນທະນາເພ ິ່ອສ້າງຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃນປີ 2016.ບົດ
ລາຍງານດ້ານວິຊາການ, ເອກະສານແລະຂ ໍ້ມ ນຈາກແຫ ່ງຕ່າງໆທີິ່ມີຢ ູ່ແລ້ວໄດ້ຖ ກນໍາມາທົບທວນ, ໄດ້ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນເພ ິ່ອ
ກໍານົດບັນຫາ,ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ໄດ້ນໍາພາຂະບວນການສ້າງ
ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ (2021-2030) ໂດຍຜ່ານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ລະດັບວິຊາການ
ແລະລະດັບຊາດຫ າຍຄັື້ງ. 

ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ມີມາດຕະການອັນຈໍາເປັນເພ ິ່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງເລິກເຊິິ່ງຂອງຊາວ
ຫນ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຮ່ວມກັບການນໍາທີິ່ມີບົດບາດຕັດສິນໃນຂະບວນການສ້າງຍ ດທະສາດ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າທິດທາງຍ ດທະ
ສາດສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຈໍາເປັນ, ຄວາມປາຖະໜາຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນທ ກຄົນໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກ
ຄວາມແຕກຕ່າງໃດໆ ເພ ິ່ອແນ່ໃສ່ພັດທະນາຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໝົດທ ກຄົນຕ້ອງຖ ກພັດທະນາໄປພ້ອມກັນ.   

ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ຍ ດທະສາດດັົ່ງກ່າວ ໄດ້ກາຍເປັນຂອງຂະແໜງ ການຕ່າງໆທີິ່ປະຕິບັດແຜນງານກ່ຽວກັບຊາວໜ ່ມ, 

ເຍົາວະຊົນຢູ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີການເຄ ິ່ອນໄຫວຢູ່າງມິປະສິດທິພາບສ ງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະກອບ ສ່ວນຢູ່າງຕັື້ງໜ້າ



 

 

ຂອງທ ກພາກສ່ວນ ລວມທັງປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າທ ກທົົ່ວໜ້າ ຈົົ່ງພ້ອມກັນສະໜັບສະໜ ນ ແລະ ປະກອບ ສ່ວນເຂົື້າໃນ
ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍ ດທະສາດສະບັບນີື້ຈົນສ ດຄວາມສາມາດ.  

ໃນນາມ ຄະນະບ ລິຫານງານ ສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ຂ້າພະເຈົື້າຂ ຊົມເຊີຍ ແລະ ຂອບໃຈຢູ່າງຈິງ
ໃຈມາຍັງທ ກໆທ່ານທີິ່ໄດ້ອອກເຫ ິ່ອເທແຮງທັງກໍາລັງໃຈກໍາລັງກາຍ, ຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ, ສ ມທ ກສະຕິປັນຍາຂອງຕົນ 

ເຂົື້າໃນການຄົື້ນຄວ້າກໍານົດຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວສະບັບປະຫວັດສາດນີື້ ແລະ ຫວັງຢູ່າງຍິິ່ງວ່າ 
ຍ ດທະສາດສະບັບນີື້ຈະເປັນປະໂຫຍດຫ າຍໃຫ້ແກ່ການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ , ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ຍ ດທະ
ສາດສະບັບນີື້ ອາດຍັງບ ໍ່ທັນຄົບຖ້ວນສົມບ ນເທົົ່າທີິ່ຄວນ. ສະນັື້ນ, ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ຍ ດທະສາດສະບັບນີື້ມີຄວາມຄົບຖ້ວນ ແລະ 
ສົມບ ນຂຶື້ນຕ ິ່ມ ຈຶິ່ງສະເໜີໃຫ້ທ່ານປະກອບຄໍາເຫັນມາຍັງສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ພວກເຮົາຍິນດີທີິ່ຈະ
ພິຈາລະນາທ ກຂ ໍ້ສະເໜີເພ ິ່ອປັບປ ງນະໂຍບາຍສະບັບນີື້ໃຫ້ສົມບ ນຍິິ່ງຂຶື້ນ.  

     

ຄະນະບ ລິຫານງານສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 
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I.ພາກສະເໜ ີ

 1. ສະພາບລວມ 

1.1 ສະພາບການສາກນົແລະພາກພ ື້ນ 

ສະພາບເສດຖະກິດຂອງໂລກ  ແລະ ພາກພ ື້ນໂດຍລວມຍັງສ ບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຊັກຊ້າ, ບ ໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ,

ເສດຖະກິດຂອງອາເມລິກາ, ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ສປ ຈີນ ຂະຫຍາຍຕົວຕໍໍ່າກວ່າລະດັບທີິ່ຄາດຄະເນໄວ້. ສະເພາະ
ເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຫ   ບາງບັນດາປະເທດໃນກ ່ມອາຊຽນ (ໂດຍສະເພາະ ໄທແລະ
ຫວຽດນາມ) ຊ ິ່ງເປັນຄ ່ຄ້າທີິ່ສໍາຄັນຂອງສປປລາວຍັງສ ບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບດີ, ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ໄພວ່າງງານຍັງ
ຄົງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ສໍາລັບຊາວໜ ່ມໃນທົົ່ວໂລກ. ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງອົງການສປຊເພ ິ່ອຊາວໜ ່ມ2015, ຈໍານວນຊາວ
ໜ ່ມຫ າຍກວ່າ 73 ລ້ານຄົນໃນທົົ່ວໂລກກໍາລັງປະສົບກັບໄພວ່າງງານ,ໃນບາງປະເທດອັດຕາວ່າງງານຂອງຊາວໜ ່ມ ເພີິ່ມຂຶື້ນ
ສ ງກວ່າ 50%,ໃນກ ່ມປະເທດທີິ່ມີລາຍໄດ້ຕໍໍ່າແລະລາຍໄດ້ປານກາງການວ່າງງານໃນຂະແໜງການບ ໍ່ເປັນທາງການ1 ຖ ວ່າ
ເປັນບັນຫາໃຫຍ່ແລະເປັນສິິ່ງທ້າທາຍຫ າຍທີິ່ຊາວໜ ່ມກໍາລັງປະເຊີນໃນປະຈ ບັນ(UN’s Youth Report 2015).   

ໃນທົົ່ວໂລກ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜ ່ມເຂົື້າໃນຂະ ບວນການຕັດສິນບັນຫາທີິ່ພົວພັນກັບຊີວິດຂອງເຂົາເຈົື້າ
ເອງຍັງຢ ູ່ໃນລະດັບຂ້ອນຂ້າງຕໍໍ່າ, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນດ້ານການເມ ອງຍັງບ ໍ່ມີໂຄງສ້າງ ແລະ ຊ່ອງທາງທີິ່ຊັດເຈນໂດຍ
ສະເພາະເຫັນໄດ້ຈາກຈໍານວນຊາວໜ ່ມທີິ່ເປັນຕົວແທນໃນສະພາຍັງບ ໍ່ທັນສ ງ, ການເຂົື້າເປັນສະມາຊິກພັກການເມ ອງກ ໍ່ຍັງ
ຕໍໍ່າ; ໃນຊຸມປີມ ໍ່ໆມານີື້, ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນຮ ບແບບການສະແດງອອກຢູ່າງເປັນທາງການໄດ້ຫ ຸດລົງ, ແຕ່ການສະແດງ
ອອກຜ່ານສ ິ່ສັງຄົມອອນລາຍແມ່ນເພີິ່ມສ ງຂຶື້ນ,ທັງນີື້ກ ໍ່ຍ້ອນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເທັກໂນໂລຊີການສ ິ່ສານ (ICT) ແລະ ການ
ເຂົື້າເຖິງມ ຖ ລ ້ນໃໝ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວໜ ່ມ ທີິ່ມີໂອກາດສະແດງອອກຮ ບແບບດັົ່ງກ່າວໄດ້ດີກວ່າ.  

ໃນຂະນະທີິ່ຊາວໜ ່ມພວມປະເຊີນກັບໄພວ່າງງານຍ້ອນການເຂົື້າສ ່ຕະຫ າດແຮງງານທີິ່ຫ ້າຊ້າຫ  ບ ໍ່ເຕັມເມັດເຕັມໜ່

ວຍ, ລັດຖະບານຫ າຍປະເທດກໍາລັງສ ມໃສ່ການສົົ່ງເສີມການປະກອບການທ ລະກິດຂອງຊາວໜ ່ມ, ການປະກອບການທີິ່

ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄພວ່າງງານແລະ ກາຍເປັນອາຊີບທາງເລ ອກທີິ່ດີຢູ່າງແທ້ຈິງໃຫ້ກັບຊາວໜ ່ມມາແລ້ວເປັນຈໍານວນ
ຫ ວງຫ າຍ (World Youth Report, 2015). ການລິເລີິ່ມ, ການພັດທະນາທັກສະຕ່າງໆລ້ວນແຕ່ມາຈາກການສຶກສາ ບ ໍ່

ວ່າຈະເປັນໃນລະບົບ ແລະ ນອກລະບົບ,ການສຶກສາເປັນສິິ່ງສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ ແລະ ປັບປ ງຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງຊາວ

ໜ ່ມທົົ່ວໂລກສະນັື້ນ, ຫ າຍປະເທດໄດ້ຖ ເອົາການສຶກສາເປັນບ ລິມະສິດເພ ິ່ອເປັນກ ນແຈໄປສ ່ການພັດທະນາຂົງເຂດອ ິ່ນໆ. 

ທົົ່ວໂລກໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີກໍານົດເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາສະຫັດສະວັດ ແລະ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງທີິ່ກວມ

ເອົາການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ. ນອກຈາກນັື້ນ, ຍັງມີໂຄງການປະຕິບັດງານຂອງໂລກສະເພາະສໍາລັບຊາວໜ ່ມ. 

ຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ເຖິງວ່າການພັດທະນາການສຶກສາໂດຍສະເພາະຢ ູ່ປະເທດທີິ່ກໍາລັງພັດທະນາແມ່ນໄດ້ຮັບການປັບປ ງດີຂຶື້ນໃນ

ຂັື້ນປະຖົມ, ແຕ່ຄວາມຄ ບໜ້າໃນຂັື້ນມັດທະຍົມ ແລະ ຂັື້ນທີິ່ສ ງຂຶື້ນໄປແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນເຮັດໄດ້ດີຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃນທົົ່ວ

ໂລກກ ໍ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບຫ າຍບັນຫາໂດຍສະເພາະຕິດພັນກັບດ້ານສ ຂະພາບຫ າຍຢູ່າງທັງພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທາງເພດສໍາພັນ, ການ

ບ ລິໂພກສິິ່ງມຶນເມົາ, ການໃຊ້ສານເສບຕິດແລະອ ິ່ນໆທັງນີື້ກ ໍ່ຍ້ອນຄວາມຊິນເຄີຍ ແລະ ສ ຂະອະນາໄມທີິ່ບ ໍ່ດີ, ພຶດຕິກໍາສ່ຽງ, 

ຂາດສ ຂາພິບານຂັື້ນພ ື້ນຖານໂດຍສະເພາະຢ ູ່ບັນດາປະເທດທີິ່ກໍາລັງພັດທະນາ (UN’s Youth Report 2015). 

                                                 
1ຂະແໜງການບ ໍ່ແມ່ນທາງການ ໝາຍເຖິງ ຂະແໜງການເສດຖະກິດທີິ່ຍັງບ ໍ່ໝັື້ນຄົງ, ຍັງບ ເປັນທາງການ, ຍັງບ ໍ່ເຂົື້າໃນລະບຽບຫ ັກການ ແລະ ຍັງບ ໍ່ໄດ້
ຮັບການປົກປ້ອງຈາກລະບຽບກົດໝາຍຢູ່າງເຕັມສ່ວນ (ອົງການແຮງງານສາກົນ 2018) https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=778 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=778
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1.2. ສະພາບດາ້ນເສດຖະກດິ -ສງັຄມົໃນ ສປປ ລາວ  

ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ມີສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານການເມ ອງຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ, 

ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ເສດຖະກິດສ ບຕ ໍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບດີຖ້າທຽບໃສ່ຫ າຍໆປະເທດໃນພາກພ ື້ນ; ການດໍາເນີນ

ທ ລະກິດ ແລະ ການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ ໂດຍພ ື້ນຖານຍັງສ ບຕ ໍ່ດໍາເນີນໄປຢູ່າງປົກກະຕິ ; ດ້ານການພັດທະນາ

ຊັບພະຍາກອນມະນ ດ, ການແກ້ໄຂຄວາມທ ກຍາກ, ການເຂົື້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ການບ ລິການສາທາລະນະສ ກ ມີການ
ປັບປ ງດີຂຶື້ນເລ ື້ອຍໆ, ດ້ານວັດທະນະທໍາຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ ໄດ້ຮັບການອະນ ລັກ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຢູ່າງກ້ວາງ
ຂວາງ; ດ້ານສີິ່ງແວດລ້ອມ, ຊັບພະຍາກອນປູ່າໄມ້ ແລະ ການຮັກສາຕົື້ນກໍາເນີດຂອງແຫ ່ງນໍໍ້າໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຢູ່າງຈິງ
ຈັງ, ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດໄດ້ມີປະສິດທິຜົນສ ງຂ ື້ນ, ມີຄວາມພ້ອມໃນການຮັບມ ກັບໄພພິບັດດີຂ ື້ນເປັນ
ກ້າວໆ, ຍ ດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານ.   

ເສດຖະກິດຂອງສປປລາວມີການຂະຫຍາຍຕົວຢູ່າງມີສະຖຽນລະພາບ ສປປ ລາວ ໄດ້ສ ມທ ກກໍາລັງເພ ິ່ອບັນລ 
ເງ ິ່ອນໄຂຂອງການຫ ຸດພົື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດທີິ່ພັດທະນາໜ້ອຍ (LDC) ພາຍໃນປີ 20202.   ໃນປີ 2017, 

ລາຍຮັບຕ ໍ່ຫົວຄົນບັນລ USD 2.330. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ປະຊາກອນຈໍານວນ 23,2% ຍັງດໍາລົງຊີວິດຢ ູ່ພາຍໃຕ້
ຄວາມທ ກຍາກ (ADB, 2018).ການເຕີບໂຕດ້ານເສດຖະກິດຍັງຂຶື້ນກັບການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດຢູ່າງໜັກໜ່
ວງ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ຍັງບ ໍ່ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ຊາວໜ ່ມໄດ້ເທົົ່າທີິ່ຄວນ ແລະ ລັດຖະບານພວມ
ພະຍາຍາມຊຸກຍ ້ໂຄງສ້າງເສດຖະກິດກ້າວໄປສ ່ການເຕີບໂຕ ທີິ່ມາຈາກຫ າກຫ າຍຂະແໜງການ, ທ ກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມແລະມີ
ຄວາມຍ ນຍົງ(VNR, 2018).ແນ່ນອນ, ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນຖ້າຫາກໄດ້ຮັບການພັດທະນາຄວາມຮ ້ແລະທັກສະທີິ່ຈໍາເປັນ
ຈະກາຍເປັນແຮງຂັບເຄ ິ່ອນ ສໍາລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແບບທົົ່ວເຖິງ ແລະ ຍ ນຍົງຂອງປະເທດເຮົາ. ດັົ່ງນັື້ນ, 

ການລົງທຶນໃສ່ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຈຶິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນແລະ ຈໍາເປັນ ເພ ິ່ອບັນລ ເຖິງເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັື້ງທີ 8 (2016-2020) ແລະ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (2030). 

1.3 ສະພາບດາ້ນປະຊາກອນ 

ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີິ່ມີປະຊາກອນໜ ່ມອາຍ  10 ຫາ 35 ປີ ຫ າຍກວ່າເຄິິ່ງໜຶິ່ງ (50,8%) ຂອງປະຊາກອນທັງ
ໝົດ3 (Lao Statistics Bureau [LSB], 2015). ປະຊາກອນກ ່ມນີື້ປຽບເໝ ອນແຮງຂັບເຄ ິ່ອນເສດຖະກິດ, ສະຫວັດດີ
ພາບຂອງສັງຄົມ, ຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຂອງປະເທດ ທັງໃນປັດຈ ບັນແລະອະນາຄົດ. ສະນັື້ນ, ການມີນະໂຍບາຍທີິ່ຖ ກຕ້ອງ
, ການລົງທຶນເຂົື້າໃສ່ການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນຢູ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ ຈິິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ ຕັດສິນຊີື້
ຂາດ ການພັດທະນາຂອງຊາດຢູ່າງບ ໍ່ຕ້ອງສົງໃສ,ການລົງທຶນເຂົື້າໃນການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ເປັນໝາກຫົວໃຈ
ຂອງການປັບປ ງດ້ານອ ິ່ນໆເຊັົ່ນ: ດ້ານສາທາລະນະສ ກ, ດ້ານການພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານຂອງສັງຄົມ, ການຫ ຸດຜ່ອນ
ຄວາມທ ກຍາກ, ການເພີິ່ມທະວີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ
ຂອງຊາດ.  ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສປປລາວໄດ້ສ້າງນະໂຍບາຍ, ຍ ດທະສາດ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທີິ່
ປະກອບສ່ວນແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ໄດ້ຫ າຍພ ສົມຄວນ.

ແຕ່ຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມລັດຖະບານຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງນະໂຍ ບາຍແຫ່ງຊາດ ເພ ິ່ອເປັນທິດຊີື້ນໍາທີິ່ຊັດເຈນ ແລະ ຢືນຢັນຢູ່າງໜັກ    

ແໜ້ນ ເຖິງຄວາມມ ້ງມາດປາຖະໜາຂອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຮັບປະກັນໃຫ້ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະ

                                                 
2ການປະເມີນຄັື້ງທໍາທິດ (ລວມທັງໝົດສາມຄັື້ງເພ ິ່ອປະກາດຫ ຸດພົື້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດັົ່ງກ່າວ) ແມ່ນຜ່ານແລ້ວສອງໃນສາມເງ ິ່ອນໄຂໃຫຍ່ໃນ
ປີ 2018 (UNDP,2018) 
3ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ [LSB], 2015) 
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ຊົນລາວ ເປັນຍ ດທະສາດ ເພ ິ່ອຊາວໜ ່ມ,ເຍົາວະຊົນ ແລະ ໂດຍ ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ. ເຊິິ່ງມັນສະແດງອອກໂດຍການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜ ່ມເຍົາວະຊົນເຂົື້າໃນຂະບວນການຮ່າງຍ ດທະສາດ ລວມທັງການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ເພ ິ່ອຕອບສະໜອງ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ. ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ລາວແມ່ນ
ສອດຄ່ອງກັບເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັື້ງທີ9 ແລະ ວິໄສທັດ 
2030 ຂອງລັດຖະບານ ເຊິິ່ງຕ່າງກ ໍ່ຖ ເອົາແຜນວຽກຊາວໜ ່ມເປັນຈ ດໃຈກາງໃນການພັດທະນາເພ ິ່ອບັນລ ຂ ໍ້ໄດ້ປຽບທີິ່ເກີດ
ຈາກປະຊາກອນໜ ່ມທີິ່ມີຈໍານວນຫ າຍກວ່າປະຊາກອນກ ່ມອ ິ່ນໃນປະເທດ.  

ສປປ ລາວ ໂຄງປະກອບດ້ານອາຍ ຂອງປະຊາກອນປູ່ຽນແປງໄປໃນທິດທາງທີິ່ດີຍ້ອນຈໍານວນປະຊາກອນກໍາລັງ
ກ້າວເຂົື້າສ ່ໄລຍະຂ້າມຜ່ານດ້ານປະຊາກອນ ໝາຍຄວາມວ່າປະຊາກອນໜ ່ມໃນມ ື້ນີື້ຈະກາຍເປັນຜ ້ໃຫຍ່ໃນສອງທົດສະວັດ
ຂ້າງໜ້າ ສະນັື້ນ, ມັນຈະເປັນ "ກາລະໂອກາດ" ເໝາະສົມທີິ່ພວກເຮົາຕ້ອງລົງທຶນໃສ່ການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ, 

ເພາະວ່າມັນຈະສົົ່ງຜົນໄດ້ຮັບທີິ່ເອີື້ນວ່າ “ຜົນປະໂຫຍດສ ງສ ດຈາກການປູ່ຽນແປງດ້ານໂຄງປະກອບຂອງປະຊາກອນ”. ຜົນ
ປະໂຫຍດສ ງສ ດດັົ່ງກ່າວຈະເກີດຂຶື້ນຖ້າຫາກຊາວໜ ່ມເຊິິ່ງມີຈໍານວນຫ າຍກວ່າປະຊາກອນກ ່ມອ ິ່ນທີິ່ເອ ິ່ອຍອີງດ້ານແຮງງານ 

ໄດ້ຮັບການພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງງານທີິ່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະໃນທີິ່ສ ດຈຶິ່ງສາມາດບັນລ ຜົນປະໂຫຍດສ ງສ ດຈາກ
ການປູ່ຽນແປງທາງດ້ານໂຄງປະກອບຂອງປະຊາກອນດັົ່ງກ່າວ (ຜກ, 2018).  

 ອີງຕາມການສໍາຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ຄົວເຮ ອນແຫ່ງຊາດຄັື້ງທີ 4 ໃນປີ 2015, ລວມທັງເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວ
ໜ ່ມ ອາຍ ລະຫວ່າງ 10 ຫາ 35 ປີມີທັງໝົດ 3,298,643 ຄົນ,ໃນນັື້ນປະມານ 64% ຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນແມ່ນອາໄສ
ຢ ູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ປະມານ 12% ອາໄສຢ ູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກທີິ່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ,ພວກເຂົາເຈົື້າໄດ້ປະເຊີນ
ກັບສິິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຫ າຍຢູ່າງເຊັົ່ນ: ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງການສຶກສາ, ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການບ ລິການທາງ
ສັງຄົມຕ່າງໆ ນອກຈາກນັື້ນ,ຊາວໜ ່ມສ່ວນຫ າຍໃນເຂດຊົນນະບົດແມ່ນມີການແຕ່ງງານໄວ, ຖ ພາ ແລະ ອອກແຮງງານແຕ່
ອາຍ ຍັງນ້ອຍ (ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2015) 

2. ສະພາບການພດັທະນາຊາວໜ ມ່,ເຍາົວະຊນົ 
2.1. ຄາໍນຍິາມຂອງຊາວໜ ມ່, ເຍາົວະຊນົ 

ຄໍານິຍາມກ່ຽວກັບ ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຍັງບ ໍ່ທັນເປັນເອກະສັນແລະຄໍານິຍາມຂອງແຕ່ລະປະເທດກ ໍ່ບ ໍ່ຄ ກັນ .

ອົງການ UNESCO ໃຫ້ທັດສະນະວ່າ ສະພາບໂຄງສ້າງຂອງປະຊາກອນ, ສະພາບການດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ 
ວັດທະນະທໍາທີິ່ແຕກຕ່າງກັນ ເຮັດໃຫ້ຄໍານິຍາມຂອງຊາວໜ ່ມແຕກຕ່າງກັນໄປ (UNESCO, 2018). ອົງການອະນາໄມ
ໂລກ (WHO) ໃຫ້ຄໍານິຍາມ “ຊາວໜ ່ມ” ວ່າແມ່ນທ ກຄົນໃນເກນອາຍ ລະຫວ່າງ 10 ຫາ 24 ປີ ແລະ ພາຍໃນກ ່ມອາຍ 
ດັົ່ງກ່າວໄດ້ກໍານົດກ ່ມຍ່ອຍເອີື້ນວ່າ “ເຍົາວະຊົນ” ອາຍ ແຕ່ 10 ຫາ 19 ປີ ແລະ “ອານ ຊົນ” ແຕ່ອາຍ  10 ຫາ 14 ປີ.  

ໃນລະດັບພາກພ ື້ນ,ການກໍານົດເກນອາຍ ຊາວໜ ່ມແຕກຕ່າງຈາກ ຄໍານິຍາມຂອງອົງການອະນາໄມໂລກທີິ່ກ່າວມາ
ເທິງນີື້. ອົງກອນຕິດຕາມການພັດທະນາຊາວໜ ່ມຂອງອາຊຽນ (AYDI) ໄດ້ກໍານົດເກນອາຍ ຊາວໜ ່ມແຕ່ 15 ຫາ 34 ປີ, 

ເຊິິ່ງແຕກຕ່າງຈາກເກນອາຍ ຊາວໜ ່ມທີິ່ສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ (ສຊປລ) ໄດ້ກໍານົດໄວ້ຄ  15 ຫາ 35

ປີ(ASEANSecretariat, 2017; LPRYU, 2017).  

ສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ກໍານົດເກນອາຍ ກ ່ມຍ່ອຍດັົ່ງນີື້:  
● ຊາວໜ ່ມ ອາຍ  15 ຫາ 35 ປີ  

● ເຍົາວະຊົນ ອາຍ  9 ຫາ 14 ປີ  

● ອະນ ຊົນ ອາຍ  6 ຫາ 8 ປີ.  
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ຊາວໜ ມ່-ເຍາົວະຊນົທງັໝດົພາຍໃຕຍ້ ດທະສາດສະບບັນີື້ 

 

ປະຊາກອນທັງໝົດທີິ່ມີອາຍ ແຕ່ 10-35 ປີ ມີ 3,298,643 ຄນົ (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%) 

ອາຍ  10-14: 718,606  

(11%) 

ອາຍ  15-19: 699,010  

(10,8%) 

ອາຍ  20-24: 654,037  

(10%) 

ອາຍ  25-35: 1,226,990  

(18,9%) 

ຍ: 355,580 

(5,4%) 

ຊ: 363,026 

(5,6%) 

ຍ: 344,650 

(5,3%) 

ຊ: 354,360 

(5,5%) 

ຍ: 608,055 

(9,4%) 

ຊ:618,935 

(9,5%) 

ຍ:608,055 

(9,4%) 

ຊ:618,935 

(9,5%) 

 

 

ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ,ເຍົາວະຊົນລາວ (2021-2030)ສະບັບນີື້ແມ່ນຖ ເອົາເກນອາຍ ທີິ່ສ ນກາງຊາວ
ໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິບັດລາວໄດ້ກໍານົດໄວ້,ສິິ່ງສໍາຄັນແມ່ນຜ ້ທີິ່ມີບົດບາດໃນການຮ່າງຍ ດທະສາດ, ການຕັດສິນໃຈໃນບັນຫາ
ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຕ້ອງເຂົື້າໃຈວ່າ ຊາວໜ ່ມໂດຍລວມມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍແຕກຕ່າງ
ຈາກຜ ້ໃຫຍ່ ແລະ ຍິິ່ງໄປກວ່ານັື້ນ ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ແຕ່ລະເກນອາຍ ກ ໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 
ບັນຫາຂອງເຂົາເຈົື້າກ ໍ່ຕ່າງກັນ. ສະນັື້ນ, ການວາງຍ ດທະສາດການຊອກຊ່ອງທາງແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ສິິ່ງທ້າທາຍຂອງເຂົາເຈົື້າ
ຈຶິ່ງຕ້ອງແຕກຕ່າງກັນໄປ.  

2.2. ຜນົສາໍເລດັ 
ໃນໄລຍະຜ່ານມາສ ນກາງຊາວໜ ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ  ແລະ ສະມາຊິກທົົ່ວປະເທດ ຍັງຮັກສາ 5 ມ ນເຊ ື້ອ

ຂອງຊາວໜ ່ມຮ ້ນກ່ອນໄດ້ ໂດຍສະເພາະຄວາມຈົົ່ງຮັກພັກດີຕ ໍ່ພັກຄວາມເສຍສະຫ ະ, ມີຄວາມສາມັກຄີໜັກແໜ້ນ ເວົື້າລວມ
ຖັນແຖວຊາວໜ ່ມ ຍັງບ ໍ່ທັນມີບັນຫາໃຫ້ການຈັດຕັື້ງຫຍ ້ງຍາກ, ຂະບວນການໂຄສະນາສຶກສາອົບຮົມປ ກຈິດສໍານຶກເຫັນວ່າ
ໄດ້ມີຂະບວນການພົື້ນເດັົ່ນຫ າກຫ າຍ ມີຮ ບການໃໝ່, ເຄ ິ່ອງມ ກ ໍ່ໄດ້ມີການປັບປ ງເພ ິ່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບ ແລະ ຈ ດ
ພິເສດຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ເປັນຕົື້ນການຈັດເວທີສົນທະນາໃນຫົວຂ ໍ້ຕ່າງໆ, ຂະບວນການຄາລະວານ, ການໂຄສະນາ
ຫ ຸດຜ່ອນອ ປະຕິເຫດຕາມຫົນທາງ, ຕ້ານການຄ້າມະນ ດ, ສິິ່ງແວດ ລ້ອມ, ການນໍາໃຊ້ສັງຄົມອອນລາຍ, ຄວາມຝັນຂອງຂ້ອຍ 

ອາຊີບຂອງຂ້ອຍ, ຂະບວນການບ ລະນະການຈັດຕັື້ງເປັນຕົື້ນ ການສ້າງນິຕິກໍາ(ກົດໝາຍ, ຍ ດທະສາດ), ສ້າງການຈັດຕັື້ງທາງ
ສັງຄົມ, ຝຶກອົບຮົມພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປັບປ ງແບບແຜນ, ປັບປ ງກົນໄກ, ຂະບວນການຫັນລົງຮາກຖານຕາມສາຍ

ເຍົາວະຊົນ 10-14 ປີ ຊາວໜ ່ມ 15-19 ປີ ຊາວໜ ່ມ 25-35 ປີ 

 

ຊາວໜ ່ມ 20-24 ປີ 
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ຕັື້ງຂອງ ຄຊປປລ ກະຊວງ ອົງການ ແລະບັນດາແຂວງ, ຂະບວນການວິຊາສະເພາະຕາມສາຂາອາຊີບໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາ
ຊາວໜ ່ມແລະເຍົາວະຊົນໃຫ້ມີຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ , ມີວິຊາຊີບ, ມີຄວາມຊໍານານງານເພ ິ່ອສາມາດຮອງຮັບຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດແຮງງານ,ສ້າງແລະສົ່ົົ່ງເສີມບັນດາຜ ້ປະກອບການໜ ່ມໃຫ້ນັບມ ື້ນັບຫ າຍຂຶື້ນເປັນຕົື້ນການຮຽນ-ການ
ສອນການຜະລິດທ ລະກິດຂອງນັກທ ລະກິດໜ ່ມ, ການບ ລິການ, ຕັດຫຍິບ, ເສີມສວຍ ແລະ ວິຊາຊີບອ ິ່ນໆ, ຂະບວນການ
ສົົ່ງເສີມພອນສະຫວັນເປັນຕົື້ນ ສົົ່ງເສີມຜ ້ປະກອບການໃໝ່, ແຂ່ງຂັນການປະດິດ, ແຂ່ງຂັນເວົື້າເພ ິ່ອຊາດ, ກິລາ-ສີລະປະ, ສ ນ
ກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວກ ໍ່ໄດ້ສ ມໃສ່ເຄ ິ່ອນໄຫວວຽກງານເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ແກ່
ຜ ້ນໍາພາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ ອະນ ຊົນເຊິິ່ງມີການຕັື້ງຄ້າຍເຍົາວະຊົນຂຶື້ນເພ ິ່ອຝຶກຝົນບົດບາດການນໍາພາ ແລະ ຄວາມ
ກ້າສະແດງອອກເຊິິ່ງມີຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ເຂົື້າຮ່ວມເປັນຈໍານວນຫ ວງຫ າຍ, ຂະບວນການອາສາສະມັກຕະລ ມບອນ
ຊ່ວຍເຫ  ອສັງຄົມແມ່ນມີປັດໃຈໃໝ່ ແລະ ພົື້ນເດັົ່ນຢູ່າງກວ້າງຂວາງໂດຍສ ບຕ ໍ່ເສີມຊະຫຍາຍຄໍາຂວັນອໍາມະຕະຂອງຊາວໜ ່ມ
ຮ ້ນກ່ອນທີິ່ວ່າ “ບ່ອນໃດຍາກຊາວໜ ່ມບ ກ ບ່ອນໃດທ ກຊາວໜ ່ມຜ່ານຜ່າ ເມ ິ່ອໃດຊາດຕ້ອງການ ຊາວໜ ່ມຂານອາສາ” 

ແລະ ໄດ້ຊູຄັນທ ງດັົ່ງກ່າວ ໃນພາລະກິດ ຊາວໜ ມ່ອາສາສະມກັ ຕະລ ມບອນ ຊ່ວຍຜ ້ປະສົບໄພ. ຂະບວນການພົວພັນ-ຮ່ວມມ 
ກັບຕ່າງປະເທດເພ ິ່ອຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ  ແລະ ຜົນການພົບປະຢ້ຽມຢາມຂອງຜ ້ນໍາ  ໂດຍ
ສະເພາະ ບັນດາປະເທດເພ ິ່ອນມິດຍ ດທະສາດ ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນດີໄດ້ມີການພົວພັນດີກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພ ື້ນ ແລະ 
ສາກົນເປັນເຈົື້າພາບ ແລະ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຊາວໜ ່ມອາຊຽນ 

ດ້ານວຽກງານຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການປະຊາສໍາພັນໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານການຜະລິດສ ິ່ ແລະ ນັກ
ຂ່າວ, ສ ິ່ມວນຊົນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດໂດຍມີຊາວໝ ່ມເຂົື້າຮ່ວມ  50 ກ່ວາສະຫາຍ,ໄດ້ຍົກລະດັບແລະຂະຫຍາຍ
ພາຫະນະສ ິ່ມວນຊົນຂອງຊາວໜ ່ມໂດຍສະເພາະການສ້າງສະຖານີວິທະຍ ກະຈາຍສຽງຊາວໜ ່ມສິນໄຊຍ ກໃໝ່  FM 90,0 

MHZທີິ່ສ ນກາງຊາວໜ ່ມ  (ອອກອາກາດ 6ໂມງເຊົື້າ - 11 ໂມງແລງ), ວິທະຍ ກະຈາຍສຽງລະບົບ AM 567KHZ 

103.7MHZ ຂອງວິທະຍ ກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ, ວາລະສານລາຍເດ ອນ, ໜັງສ ພິມປະຈໍາອາທິດ.ລາຍການໂທລະພາບ "

ເພ ິ່ອນຊາວໜ ່ມ” ອອກອາກາດທາງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ, ອອກອາກາດ 4 ຊົົ່ວໂມງຕ ໍ່ອາທິດ, ເວັບໄຊ້ຊາວໜ ່ມ
www.lpryu.gov.la ແລະ Facebook “Lao Youth Union”. 

ການປະກອບສ່ວນຂອງຊາວໜ ່ມຕ ໍ່ສ່ວນລວມຜ່ານມາເຮັດໄດ້ດີສົມຄວນເຊັົ່ນ:ໄດ້ປະສານສົມທົບກັບຄະນະພັກ-

ອໍານາດການປົກຄອງແຕ່ລະຂັື້ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄົື້ນຄ້ວາແກ້ໄຂບັນຫາປະກົດການຫ ໍ້ຍທ ໍ້ທີິ່ເກີດຂ ື້ນໃນ
ຄອບຄົວ ແລະ ສັງຄົມໂດຍການເຜີຍແຜ່ປ ກລະດົມ, ໂຄສະນາ ແລະ ຂົນຂວາຍໃຫ້ປະຊາຊົນໃຫ້ຮັບຮ ້ເຂົື້າໃຈແລະຈັດຕັື້ງ
ປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍບ້ານເມ ອງຢູ່າງເຂັື້ມງວດ,ເລັົ່ງໃສ່ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຫົວໜ່ວຍພ ື້ນຖານຄອບຄົວ, ບ້ານ,ເມ ອງເພ ິ່ອ
ຕ້ານ,ສະກັດກັື້ນປະກົດການທີິ່ບ ໍ່ດີແລະສິິ່ງທີິ່ກີດຂວາງການພັດທະນາເປັນຕົື້ນ: ການນໍາໃຊ້, ຄ້າຢາເສບຕິດ, ການຄ້າຂາຍ
ເຖ ິ່ອນ, ການງັດແງະປ ້ນຈີື້ ແລະ ການກ ອາດສະຍາກໍາອ ິ່ນໆເຊິິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ຜ ້ທີິ່ມີສ່ວນໃນຂະບວນການແມ່ນອາຍ ຍັງຢ ູ່ເກນ
ຊາວໜ ່ມ ຫ   ເຍົາວະຊົນ. 

ສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂຄງການເພ ິ່ອນຊ່ວຍເພ ິ່ອນ  ເພ ິ່ອ
ຫ ຸດຜ່ອນການປະລະການຮຽນຂອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ, ຫ ຸດຜ່ອນການເກີດອ ປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ, ການລະເມີດ
ກົດໝາຍຕ່າງໆ, ຊຸກຍ ້ໃຫ້ຊາວໜ ່ມຫັນມາຫ ິື້ນກິລາຫ າຍຂຶື້ນ; ໄດ້ຊຸກຍ ້ປະຊາຊົນບັນດາເຜົົ່າ,ບັນດາຊັື້ນຄົນໃຫ້ມີຄວາມ
ສາມັກຄີ ແລະ ເປັນເຈົື້າການໃນການແກ້ໄຂ້ປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ທີິ່ເກີດຂ ື້ນໃນຄອບຄົວ, ສັງຄົມໂດຍສະເພາະທີິ່ເກີດຂຶື້ນກັບ
ຊາວໜ ່ມຍິງ. ສົົ່ງເສີມສ ຂະພາບທາງດ້ານຈິດໃຈຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃຫ້ດີຂຶື້ນໂດຍສ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກນິກເພ ິ່ອ

http://www.lpryu.gov.la/


6 

 

ຮັບໃຊ້ໃນການພັດທະນາຊາວໜ ່ມເຍົາວະຊົນເປັນຕົື້ນສ້າງສະຫະພັນຊາວໜ ່ມ, ວັງເຍົາວະຊົນ ແລະຫ ມ ນເຊ ື້ອຊາວໜ ່ມ, ສ້າງ
ສ ນພັດທະນາວິຊາຊີບຊາວໜ ່ມພ້ອມທັງປະກອບວັດຖຸ ແລະ ອ ປະກອນທີິ່ຈໍາເປັນ. 

2.3 ຂ ໍ້ຄງົຄາ້ງ ແລະ ສິິ່ງທາ້ທາຍ 
 

ການສຶກສາວິໄຈ ແລະ ການສໍາຫ ວດຜ່ານມາຊີື້ໃຫ້ເຫັນຫ າຍບັນຫາທີິ່ພົວພັນເຖິງຊາວໜ ່ມ,ເຍົາວະຊົນ ໂດຍ
ສະເພາະຄວາມບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກັນໃນດ້ານການເຂົື້າເຖິງການສຶກສາ, ການບ ລິການສ ຂະພາບ ແລະ ໂອກາດໃນການພັດທະນາ, 
ການສໍາຫ ວດພົນລະເມ ອງ ແລະ ຄົວເຮ ອນ (2015); ການສໍາຫ ວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົມລາວ (2017), ການສໍາຫ ວດດ້ານ
ແຮງງານປີ 2018 ແລະການວິໄຈສະພາບຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນໃນ ສປປ ລາວ (AYSA 2014) ຊີື້ໃຫ້ເຫັນໃນລວງດຽວກັນ
ວ່າໃນຂະນະທີິ່ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ບາງສ່ວນໃນປະເທດມີສ ຂະພາບແຂງແຮງດີ, ມີໂອກາດດ້ານການສຶກສາ, ມີວຽກ
ເຮັດງານທໍາ,ສາມາດເຂົື້າເຖິງບ ລິການດ້ານກິລາກາຍະກໍາ, ສະຖານທີິ່ພັກຜ່ອນຢູ່ອນໃຈທີິ່ປອດໄພ ແລະ ເໝາະສົມ. ຍັງມີ
ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ຈໍານວນຫ ວງຫ າຍທີິ່ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງໂອກາດດັົ່ງກ່າວ ຍ້ອນເງ ິ່ອນໄຂທາງດ້ານສະພາບແວດ
ລ້ອມ ແລະ ໂອກາດຍັງບ ໍ່ທັນເອ ື້ອອໍານວຍ. ສະພາບດັົ່ງກ່າວຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຫ ຸດໂຕນກັນໃນການເຂົື້າເຖິງບ ລິການ
ດ້ານສັງຄົມຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ດ້ານການສຶກສາ, ບ ລິການດ້ານສາທາລະນະສ ກ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອທາງສັງຄົມລະຫວ່າງ
ຊາວໜ ່ມແຕ່ລະພ ື້ນທີິ່, ລະຫວ່າງຊົນເຜົົ່າ, ເພດ ແລະ ຖານະດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມອ ິ່ນໆ.   

ເດັກນັກຮຽນຈາກຊົນເຜົົ່າຈໍານວນໜຶິ່ງຈະປະສົບຄວາມທ້າທາຍສະເພາະ, ເດັກຊົນເຜົົ່າທີິ່ພາສາແມ່ບ ໍ່ແມ່ນລາວ-ໄຕ 

ຈະພົບຄວາມຫຍ ້ງຍາກໃນການຮຽນ ເພາະພາສາທີິ່ໃຊ້ໃນການຮຽນການສອນບ ໍ່ແມ່ນພາສາແມ່ຂອງພວກເຂົາ, ເຊິິ່ງມີຜົນ
ກະທົບໂດຍກົງຕ ໍ່ຄວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົື້າໃນການຮຽນຮ ້ທັກສະພ ື້ນຖານທີິ່ຕ້ອງການ ເພ ິ່ອສອບເສັງຈົບຂັື້ນປະຖົມ. ເຖິງ
ວ່າຈະມີນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ ແລະ ສາມາດລົງທະບຽນເຂົື້າຮຽນຢູ່າງເປັນທາງການ ແຕ່
ເດັກນ້ອຍພິການຍັງມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກໃນການເຂົື້າໂຮງຮຽນ ແລະ ຮຽນຮ່ວມກັບເດັກນ້ອຍທົົ່ວໄປ.  

ຍ ດທະສາດ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ສ ມໃສ່ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ
ເທົົ່ານັື້ນ ແຕ່ຍັງຕ້ອງສະໜັບສະໜ ນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຜ ້ປະຕິບັດໜ້າທີິ່ທີິ່ພົວພັນກັບການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ 

ເປັນຕົື້ນແມ່ນຜ ້ໃຫ້ບ ລິການກ ໍ່ຕ້ອງຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບທີິ່ຈະເກີດຂ ື້ນກັບຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຄວນມີການກວດກາຢູ່າງເຄັົ່ງ
ຄັດຜ ້ໃດທີິ່ອາຍ ກະສຽນຍັງບ ໍ່ທັນເຖິງຕາມກົດ  ໝາຍທີິ່ໄດ້ລ ບ ໄວ້  ຄວນຕັກເຕ ອນ ຫ   ບ ໍ່ຄວນບ ລິການເຄ ິ່ອງດ ິ່ມທີິ່ມີທາດ
ເຫ ົື້າ ແລະ ອ ິ່ນໆທີິ່ຈະເປັນການທໍາລາຍສ ຂະພາບຂອງເຂົາເຈົື້າ, ສະຖາບັນຄອບຄົວກ ໍ່ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ດ ແລລ ກຫ ານ, ສຶກສາ
ອົບຮົມ ຕິດຕາມການເຄ ິ່ອນໄຫວເມ ິ່ອພົບເຫັນເຂົາເຈົື້າເຮັດໃນສີິ່ງທີິ່ບ ໍ່ດີ ຫ   ຜິດຕ ໍ່ກັບກົດໝາຍກ ໍ່ຄວນໂອ້ລົມ ຫ   ລາຍງານ
ການຈັດຕັື້ງ ເພ ິ່ອຊອກຫາວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ຄ ອາຈານຕ້ອງໄດ້ເພີິ່ມຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການສິດສອນໃຫ້
ຄວາມຮ ້ ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການສຶກສາ ແລະ ຕ້ອງລາຍງານຜ ້ປົກຄອງຂອງເດັກໃຫ້ຮັບຊາບເຖິງການເຄ ິ່ອນ
ໄຫວຂອງເຂົາເຈົື້າໃນແຕ່ລະໄລຍະທີິ່ເຫັນວ່າກໍາລັງຕົກຢ ູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ ເພ ິ່ອເສີມສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈົື້າ
ໃນການເຮັດໜ້າທີິ່ຂອງຕົນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ, ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ພ້ອມທັງ
ພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ກ້າວໜ້າຂຶື້ນເລ ື້ອຍໆ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມກວດກາຄວາມຄ ບໜ້າ ໃນການບັນລ ເປົົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາຂອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນອີກດ້ວຍສະນັື້ນ, ຈິິ່ງເຫັນວ່າສປປລາວຕ້ອງມີຍ ດທະສາດສ ມໃສ່ການພັດທະນາຊາວໜ ່
ມ, ເຍົາວະຊົນລາວຢູ່າງຮອບດ້ານ ໂດຍສະເພາະເລັົ່ງໃສ່ກ ່ມຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນທີິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ໃຊ້ຊີວິດແບບມີ
ຄວາມສ່ຽງດ້ານສ ຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມ. 
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ໂດຍລວມແລ້ວ ສປປ ລາວ ມີຫ າຍຍ ດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາທີິ່ດີຊ ິ່ງໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶື້ນມາແຕ່ລະໄລຍະ ແຕ່
ການປະຕິບັດຕາມຍ ດທະສາດແລະການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເຫ ົົ່ານັື້ນຍັງມີຂ ໍ້ຈໍາກັດ, ສາເຫດຫ ັກໆກ ໍ່ແມ່ນຍ້ອນຂາດລະບົບ
ໂຄງສ້າງດ້ານສະຖາບັນ ເພ ິ່ອບັງຄັບໃຊ້ນິຕິກໍາເຫ ົົ່ານັື້ນຢູ່າງມີຜົນສັກສິດ ບວກກັັບການຂາດຄວາມເຂົື້າໃຈຂອງທົົ່ວປວງຊົນຕ ໍ່
ເນ ື້ອໃນຂອງຍ ດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາເຫ ົົ່ານັື້ນເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຂ ໍ້ຈໍາກັດ ໃນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜ ່
ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ເຊັົ່ນການປົກປ້ອງສິດທິຂອງເຂົາເຈົື້າ.  

ສະນັື້ນ, ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ (2021-2030) ຈຶິ່ງມີຈ ດປະສົງເພ ິ່ອຕ ິ່ມເຕີມຊ່ອງຫວ່າງ 
ແລະ ເນັື້ນໜັກການປະຕິບັດຍ ດທະສາດທີິ່ມີຢ ູ່ແລ້ວ ແລະ ກໍານົດຍ ດທະສາດ ຫ  ນິຕິກໍາດ້ານຕ່າງໆທີິ່ຈໍາເປັນ ແນໃສ່ເສີມສ້າງ
ຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີິ່ເຮັດໜ້າທີິ່ແກ້ໄຂບັນຫາ, ພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງຕອບຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນນອກຈາກນັື້ນ, ການສຶກສາວິໄຈ ແລະ ການສໍາຫ ວດຜ່ານມາຍັງຊີື້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຂາດແຄນດ້ານ
ທຶນຮອນທີິ່ນໍາໃຊ້ເຂົື້າໃນກິດຈະກໍາການພັດທະນາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜ ່ມເຍົາວະຊົນ, ສະແດງວ່າລັດຖະບານຈໍາເປັນຕ້ອງ
ເພີິ່ມການລົງທຶນຢູ່າງຫ ວງຫ າຍເຂົື້າໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ສາທາ ລະນະສ ກ, ການບ ລິການທາງສັງຄົມ, ການມີວຽກເຮັດ
ງານທໍາ ແລະການປັບປ ງມາດຖານການດໍາລົງຊີວິດ ເພ ິ່ອເຮັດໃຫ້ຄົນຮ ່ນຕ ໍ່ໄປຂອງປະເທດສາມາດບັນລ ຂີດຄວາມສາມາດ
ອັນເຕັມສ່ວນຂອງຕົນເພ ິ່ອປະກອບ ສ່ວນເຂົື້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ສົມກັບກັບຄໍາ
ເວົື້າທີິ່ວ່າ “ຊາວໜ ່ມແມ່ນກະດ ກສັນຫ ັງຂອງຊາດ”. ການລົງທຶນເຂົື້າໃນການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ ຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າຄວາມ
ຕ້ອງການ, ຄວາມປາຖະໜາ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົື້າ ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນານັບຕັື້ງແຕ່ຂະບວນການຮ່າງຍ ດທະສາດ, 

ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ຢາກເຮັດໄດ້ແນວນັື້ນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງສົົ່ງເສີມການ
ມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ເທົົ່າທຽມກັນຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນທ ກຄົນໃນສັງຄົມ, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົື້າ
ຈະເຮັດໃຫ້ບັນຫາ ໂດຍສະເພາະຂອງກ ່ມທີິ່ດ້ອຍໂອກາດເຊັົ່ນ: ການຖ ກກົດຂີິ່ຂ ດຮີດ, ຖ ກປູ່ອຍປະລະເລີຍ ຫ   ໄດ້ຮັບການ
ລ່ວງລະເມີດສິດ ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່.  

2.4. ຄວາມຈາໍເປນັຕອ້ງມຍີ ດທະສາດການພດັທະນາຊາວໜ ມ່,ເຍາົວະຊນົລາວ 

ການວິໄຈສະພາບຂອງຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃນສປປລາວປີ 2014 ເປັນການປະເມີນສະພາບ ຂອງຊາວໜ ່ມ-

ເຍົາວະຊົນ ເພ ິ່ອຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ໃນການສ້າງຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ໃນໄລຍະຍາວ, ການ
ວິໄຈດັົ່ງກ່າວຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວ ສປປ ລາວ ມີສະພາບແວດລ້ອມດ້ານນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຊາວໜ ່ມເປັນຢູ່າງດີ, 
ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, ການວິໄຈກ ໍ່ຍັງຊີື້ໃຫ້ເຫັັນຕ ິ່ມອີກວ່າໃນປະຈ ບັນກົນໄກປະສານງານ ເພ ິ່ອເອ ື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການ
ຮ່ວມມ ລະຫວ່າງຂະແໜງການຍັງບ ໍ່ທັນເຂັື້ມແຂງ, ເປັນທີິ່ຈະແຈ້ງວ່າຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນນອນຢ ູ່ໃນຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນ
ງານຂອງຫ າຍຂະແໜງການ, ແຕ່ວ່າຍັງຂາດນະໂຍບາຍ ຫ   ຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດສະເພາະຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ. 

ນັກຈິດຕະວິທະຍາໃຫ້ທັດສະນະວ່າຊ່ວງເວລາທີິ່ຄົນເຮົາເຕີບໃຫຍ່ຂຶື້ນມາຈະມີການຮຽນຮ ້ຕາມແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ
ຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງ, ຊ່ວງເວລາແຫ່ງການຮຽນຮ ້ທີິ່ສໍາຄັນທີິ່ສ ດແມ່ນ ຊ່ວງທີິ່ຄົນມີອາຍ ໃນເກນທີິ່ເອີື້ນວ່າ ອະນ ຊົນ, ເຍົາວະຊົນ ແລະ 
ຊາວໜ ່ມ, ຖ້າກາຍຊ່ວງເວລາເຫ ົົ່ານີື້ໄປແລ້ວ ຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮ ້ຈະຫ ຸດລົງ ສະນັື້ນ, ອະນ ຊົນ-ເຍົາວະຊົນ ແລະ 
ຊາວໜ ່ມແມ່ນຊ່ວງທີິ່ສໍາຄັນ ທີິ່ທ ກຄົນຕ້ອງມີໂອກາດຮຽນຮ ້ເພ ິ່ອໃຫ້ສາມາດພັດທະນາຈົນບັນລ ທ່າແຮງອັນເຕັມສ່ວນເຕີບ
ໂຕຂຶື້ນມາເປັນຜ ້ໃຫຍ່ໃນອານາຄົດຂອງເຂົາເຈົື້າ. ນອກຈາກນັື້ນ, ນັກປາດຫ າຍທ່ານ ຍັງຢັົ້ງຢືນວ່າ ນອກຈາກເດັກຈະຮຽນຮ ້ 
ແລະ ພັດທະນາໄປຕາມໄວແລ້ວ, ສ ຂະພາບແຂງແຮງດີ, ຄວາມອົບອ ່ນທີິ່ໄດ້ຮັບຈາກຄອບຄົວ,  ສັງຄົມກ ເປັນປັດໄຈສໍາຄັນ
ກະຕ ້ນການຮຽນຮ ້ ແລະ ພັດທະນາການຂອງເດັກເຊັົ່ນກັນ, ການຂ້າມຜ່ານຈາກຊ່ວງເວລາເຍົາວະຊົນໄປສ ່ຊາວໜ ່ມ ແລະ ຜ ້
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ໃຫ່ຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການລົງທຶນໃນຫ າຍຂະແໜງການທີິ່ຮັບຮ ້ເຖິງຄວາມຕ້ອງການຢູ່າງຫ າກຫ າຍຂອງຊາວໜ ່ມແຕ່ລະ
ໄລຍະ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການເຫ ົົ່ານີື້ມີການປູ່ຽນແປງຢູ່າງໄວວາຍ້ອນວ່າ ເຍົາວະຊົນອາຍ  9-14 ປີ ເປັນກ ່ມປະຊາກອນທີິ່ໃຫຍ່
ທີິ່ສ ດໃນ ສປປ ລາວ, 718,606 ຄົນ ຫ   11% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດໃນທົົ່ວປະເທດ, (ການສໍາຫ ວດພົນລະເມ ອງ, ປີ 

2015) ແລະ ບ ໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນເວລາສ້າງຍ ດທະສາດ ແລະ ວາງແຜນ ການພັດທະນາສະນັື້ນ, ກ ່ມດັົ່ງກ່າວນີື້ຈິິ່ງ
ສໍາຄັນຕ ໍ່ກັບການຮ່າງຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວສະບັບນີື້. ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃນກ ່ມອາຍ ດຽວ
ກັນລະຫວ່າງ 9 ຫາ 35 ປີ ມີຄວາມແຕ່ງກັນຫ າຍທາງດ້ານໂອກາດ ແລະ ຖານະທາງສັງຄົມ ດັົ່ງນັື້ນ, ຍ ດທະສາດການ
ພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກ ່ມຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນທ ກຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດກ່ວາໝ ່ເພ ິ່ອ
ຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ໄດ້ຮັບໂອກາດອັນເອ ື້ອອໍານວຍຢູ່າງສະເໝີພາບ. 

 ໃນອີກດ້ານໜ ິ່ງ, ເປັນທີິ່ຍອມຮັບກັນທົົ່ວໂລກແລ້ວວ່າຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນເປັນກ ່ມຄົນທີິ່ເອີື້ນວ່າພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາທີິ່ຍ ນຍົງຂອງແຕ່ລະສັງຄົມ, ຫ າຍໆແຜນງານ, ຍ ດທະສາດແລະ ເປົົ້າໝາຍພັດທະນາ
ລະດັບສາກົນເຊັົ່ນ: ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນເພ ິ່ອຊາວໜ ່ມ (UN 2010), ວາລະການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງແຫ່ງ ສປຊ 

(UN 2015) ດັດສະນີການພັດທະນາຊາວໜ ່ມອາຊຽນ  (ASEAN Secretariat 2017) ກ ຖ ເອົາຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ
ເປັນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຫ ັກຂອງການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງເຊັົ່ນກັນ,ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນເພ ິ່ອຊາວໜ ່ມຍັງສະໜອງ
ຂອບຍ ດທະສາດ ແລະບົດແນະນໍາລະອຽດເພ ິ່ອໃຫ້ລັດພາຄີນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນອີງເພ ິ່ອສົົ່ງເສີມແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດປະເທດ 

ແລະ ສາກົນເພ ິ່ອນໍາໄປສ ່ການປັບປ ງສະພາບຂອງຊາວໜ ່ມໃຫ້ດີຂຶື້ນ. 

 ສະນັື້ນ, ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ສະບັບນີື້ຈຶິ່ງມີຈ ດປະສົງຕ ິ່ມເຕີມຊ່ອງຫວ່າງທາງຍ ດ
ທະສາດດັົ່ງກ່າວ, ເພ ິ່ອເປັນເຄ ິ່ອງມ ສົົ່ງເສີມການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງຂະ  ແໜງການທີິ່ເຮັດໜ້ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜ ່ມ 

ແລະ ເຍົາວະຊົນ ປຽບ  ເໝ ອນຕົວແທນຂອງຄວາມມ ່ງໝັື້ນຈາກລັດຖະບານເພ ິ່ອຮັບປະກັນຊາວໜ ່ມເຍົາວະຊົນຂອງຊາດ 

ໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການພັດທະນາຮອບດ້ານຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ, ຍ ດທະສາດສະບັບນີື້ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶື້ນໂດຍອີງໃສ່ຂະບວນການ
ປຶກສາຫາລ ກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງສ ນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິິ່ນ, ທັງຂະແໜງການ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນ ເພ ິ່ອ
ກໍານົດຫົວຂ ໍ້ດ້ານຕ່າງໆທີິ່ຈະໄດ້ຮັບພິຈາລະນາພາຍໃຕ້ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ຂົງເຂດທີິ່ເປັນ
ບ ລິມະສິດລວມມີ ບັນຫາດ້ານສ ຂະພາບ, ລວມທັງສ ຂະພາບທາງເພດແລະສ ຂະພາບຈະເລີນພັນ, ການສຶກສາລວມທັງການ
ຝຶກອົບຮົມດ້ານເຕັກນິກ ແລະວິຊາຊີບ, ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ການປະກອບການທ ລະກິດ, ການປະກອບສ່ວນ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ແລະການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ. 

II. ວໄິສທດັ, ຈ ດປະສງົ ແລະ ຫ ກັການຂອງຍ ດທະສາດ 
1. ວໄິສທດັ 
ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວທ ກຄົນໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກຖານະດ້ານໃດໆໄດ້ຮັບການພັດທະນາຮອບດ້ານ,ມີຄ ນສົມບັດດີ,ມີ

ຄວາມເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍແລະສະຕິປັນຍາ,ສາມາດດໍາລົງຊີວິດໃນສັງຄົມຢູ່າງປອດໄພ,ມີໄມຕີຈິດມິດຕະພາບ, ຮັກ
ຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຊ່ວຍເຫ  ອກັນພັດທະນາໃຫ້ບັນລ ທ່າແຮງອັນເຕັມສ່ວນຂອງຕົນປະກອບສ່ວນຢູ່າງຫ້າວຫັນເຂົື້າໃນ
ພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ 

2. ຈ ດປະສງົ 
2.1. ຈ ດປະສງົລວມ 

 

ຈ ດປະສົງລວມຂອງຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ,ເຍົາວະຊົນລາວ (2021-2030) ແມ່ນເພ ິ່ອວາງ 
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ທິດທາງລວມໃນການສ້າງໃຫ້ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າໃຫ້ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງສ ບທອດມ ນເຊ ື້ອອ ດົມການ
ຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໂດຍການສຶກສາອົບຮົມຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃຫ້ມີແນວຄິດການເມ ອງໜັກແໜ້ນ, ມີຄ ນສົມບັດສິນທໍາ
ປະຕິວັດດີ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມ ນເຊ ື້ອວັດທະນາທໍາ ອັນດີງາມຂອງຊາດ ແລະ ຊົນເຜົົ່າ, ມີນໍໍ້າໃຈສາມັກຄີ, 
ມີຄວາມມານະອົດທົນ, ເຂົື້າຮ່ວມໃນການປະຕິບັດສິດພັນທະປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພັດທະນາເສດຖະກິດ-

ສັງຄົມ ແລະ ປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ; ຍົກລະດັບການສຶກສາ, ວິຊາຊີບ ສີມ ແຮງງານເພ ິ່ອໃຫ້ຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ
ລາວມີຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດໃນການຄົື້ນຄວ້າ, ສ້າງນະວັດຕະກໍາ   ໃໝ່, ນໍາໃຊ້ວິທະຍາສາດ-ເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ທີິ່ທັນສະໄ
ໝ, ຮ ້ພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ເຂົື້າໃຈສັງຄົມ-ວັດທະນະທໍານາໆຊາດ; ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ດີ ແລະ ສົົ່ງເສີມການ
ພັດທະນາຊາວໜ ່ມຢ ູ່ຂົງເຂດຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີການຫັນປູ່ຽນທາງດ້ານແບບແຜນວິທີການດໍາລົງຊີວິດທີິ່ກ້າວໜ້າ ແນ່ໃສ່ແກ້
ໄຂຄວາມທ ກຍາກ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ທີິ່ດີຂຶື້ນໂດຍໃຫ້ມີໂຄງການສະເພາະໃນລະດັບຊາດ. ຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ
ມີຄ່ານິຍົມທີິ່ຖ ກຕ້ອງ, ຕີຖອຍປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ດ້ານຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ແລະ ປ ກຈິດສໍານຶກໃຫ້ຮັບຮ ້, ເຂົື້າໃຈ, ເຄົາລົບ,

ປະຕິບັດລັດຖະທໍາມະນ ນ ແລະ ກົດໝາຍຢູ່າງເຂັື້ມງວດ, ຈໍາກັດພຶດຕິກໍາລະເມີດກົດໝາຍ, ລະບຽບການຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວ
ໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ມີສິດສະເໝີພາບຕ ໍ່ໜ້າກົດໝາຍ, ປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງຊາວໜ ່ມ; ເພີິ່ມການ
ລົງທຶນໃສ່ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ເພ ິ່ອໃຫ້ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງທີິ່ມີຄ ນນະພາບ ແລະ ກາຍເປັນຊັບພະຍາມະນ ດທີິ່ມີຄ ນຄ່າສ ງ
ສ ດຂອງຊາດ, ສາມາດເຊ ິ່ອມໂຍງກັບພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນ.   

2.2. ຈ ດປະສງົສະເພາະ 
ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ມີຈ ດ ປະສົງສະເພາະດັົ່ງນີື້:  

1) ເພ ິ່ອໃຫ້ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນທ ກຄົນໃນທົົ່ວປະເທດໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນພາລະກິດປົກປັກຮັກສາແລະ
ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. 

2) ເພ ິ່ອຮັບປະກັນສິດເທົົ່າທຽມກັນຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນທ ກຄົນໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ, ເປັນບ່ອນອີງໃນ
ການແກ້ໄຂຄວາມບ ໍ່ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນທ ກດ້ານ ລວມທັງດ້ານການເມ ອງ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແລະວັດທະນະທໍາ. 

3) ເພ ິ່ອສົົ່ ງເສີມການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ , ອົງການຈັດຕັື້ ງສັງຄົມ , ພາກເອກະຊົນ  ແລະ ພາກສ່ວນ
ກ່ຽວຂ້ອງອ ິ່ນໆເຂົື້າໃນວຽກງານປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ, ພັດທະນາຮອບດ້ານແລະ ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ. 

4) ເພ ິ່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຍ ້ດັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ ກຂະແໜງການໃນວຽກງານ
ພັດທະນາຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນເພ ິ່ອບັນລ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງພາຍໃນປີ 2030 ແລະ ໝົດ
ທ ກຄົນຕ້ອງຖ ກພັດທະນາໄປພ້ອມກັນ”. 

5) ເພ ິ່ອຊຸກຍ ້ການປ ກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບບັນຫາທີິ່ກະທົບເຖິງຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ຍົກສ ງຄວາມເປັນເຈົື້າ
ການໃນວຽກງານພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ປົກປ້ອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ຄອບຄົວ, ຊຸມ
ຊົນ, ສະ ຖານການສຶກສາ, ອົງການຈັດຕັື້ງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ສັງຄົມ.  

3. ຫ ກັການ 
3.1. ຫ ກັການລວມ 
ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ສ້າງຂຶື້ນໂດຍອີງໃສ່ບັນດາຫ ັກການພ ື້ນຖານທີິ່ສອດຄ່ອງກັບ

ຄ ນຄ່າທາງວັດ ທະນະທໍາ ແລະ ຄ່ານິຍົມຂອງສັງຄົມລາວທີິ່ສ ບທອດຈາກລ ້ນສ ່ລ ້ນວ່າຄົນລາວມີມ ນເຊ ື້ອດ ໝັົ່ນພິລະອາດ
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ຫານ “ໄປຢຽບໝາມາຢຽບຂຽດ” ຮັກເຊ ື້ອແພງຊາດ, ຮັກຄວາມສາມັກຄີ, ມີນໍໍ້າໃຈເອ ື້ອເຟືົ້ອເພ ິ່ອແຜ່ດັົ່ງທີິ່ສະແດງອອກໃນ

ຄໍາຂວັນທີິ່ວ່າ “ໄປພ ້ນກິນປາມາພີື້ກິນເຂົື້າ”ເຊິິ່ງນອກ ຈາກຈະສະແດງເຖິງຄວາມມີນໍໍ້າໃຈຕ ໍ່ກັນແລ້ວຍັງໝາຍເຖິງຄວາມມີ

ໄມຕິຈິດມິດຕະພາບອັນສ ງສົົ່ງນໍາອີກນອກຈາກນັື້ນ, ຄົນລາວຍັງມີມ ນເຊ ື້ອມານະບາກບັົ່ນ ແລະ ເສຍສະລະສ ້ຊົນດັົ່ງຄໍາຂວັນ
ຂອງຊາວໜ ່ມທີິ່ວ່າ: "ບອ່ນໃດຍາກຊາວໜ ມ່ບ ກບອ່ນໃດທ ກຊາວໜ ມ່ຜາ່ນຜາ່ ເມ ິ່ອໃດຊາດຕອ້ງການຊາວໜ ມ່ຂານອາສາ". 

ຍ ດທະສາດສະບັບນີື້ຍັງໄດ້ອີງໃສ່ສົນທິສັນຍາສາກົນ, ພາກພ ື້ນ ແລະ ຖະແຫ ງການຕ່າງໆທີິ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາ

ບັນດາຫ ັກການເຫ ົົ່ານີື້ຍັງເປັນທິດຊີື້ນໍາສໍາລັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍ ດທະສາດສະບັບນີື້ຍັງອີງໃສ່ຫ ັກການ ລວມດັົ່ງລ ່ມນີື້: 

1. ຮັບປະກັນຄວາມໂປູ່ງໃສໃນການປະສານສົມທົບກັບພາກ  ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃຫ້ກ້ວາງ
ຂວາງ 

2. ຮັບປະກັນລັກສະນະຊາດ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ມະຫາຊົນບົນພ ື້ນຖານແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດວາງ
ອອກ 

3. ຖ ກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມລັດຖະທໍາມະນ ນ ແລະ ກົດໝາຍແຫ່ງ ສປປ ລາວ 

4. ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບມ ນເຊ ື້ອ, ວັດທະນາທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ 

5. ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມສະພາບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈ ບັນ ແລະ ອະນາຄົດ 

 

3.2. ຫ ກັການສະເພາະ 
ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶື້ນອີງໃສ່ຫ ັກການສະເພາະດັົ່ງນີື້:  
1) ຄວາມເທົົ່າທຽມແລະທົົ່ວເຖິງຂອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນທ ກຄົນທີິ່ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມຢູ່າງຕັື້ງໜ້າ ໃນການຮ່າງຍ ດທະສາດ

, ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດຍ ດທະສາດ ເງ ິ່ອນໄຂຕ່າງໆທີິ່ເປັນອ ປະສັກຕ ໍ່ການເຂົື້າຮ່ວມ
ຂອງເຂົາເຈົື້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພ ິ່ອຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຄວາມໂປູ່ງໃສແລະ ຄວາມຍ ນຍົງ. 

2) ການລົງທຶນເຂົື້າໃສ່ ການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຢູ່າງ ເໝາະສົມ ຈະປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການພັດທະນາ
ເພ ິ່ອບັນລ ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແລະ ເປົົ້າໝາຍພັດທະ ນາອ ິ່ນໆຂອງຊາດ. 

3) ການສົົ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ທ ກໆດ້ານຢ ູ່ໃນສັງຄົມ ຕ້ອງຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຍິງ-ຊາຍຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນ. 

4) ທິດທາງຍ ດທະສາດແມ່ນອີງໃສ່ ສິດທິມະນ ດຂັື້ນພ ື້ນຖານ ລວມທັງຫ ັກການ ບ ໍ່ຈໍາແນກໃນທ ກໆກ ລະນີເພ ິ່ອ
ຮັບປະກັນສິດທິພ ື້ນຖານກ່ຽວກັບສິດທິມະນ ດ, ສອດຄ່ອງກັບຄໍາໝັື້ນສັນຍາທີິ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ໄວ້ກັບວົງຄະນາ
ຍາດສາກົນກ ໍ່ຄ ພາກພ ື້ນ.  

5) ເນັື້ນໜັກຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕ ໍ່ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ທີິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມ
ຫຍ ້ງຍາກໃນການດໍາລົງຊີວິດໃນສັງຄົມ.  
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III. ຂົງເຂດບ ລິມະສິດຂອງຍ ດທະສາດ 
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1.1. ສະພາບລວມດ້ານສ ຂະພາບ 
ໂດຍທົົ່ວໄປແລ້ວຊ່ວງໄຍລະຍັງເປັນຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ຄົນເຮົາຈະມີສ ຂະພາບແຂງແຮງດີ, ຫ າຍກິດຈະກໍາການ

ພັດທະນາໃນໄລ ຍະຜ່ານມາໄດ້ສົົ່ງຜົນສະທ້ອນອັນດີຕ ໍ່ສ ຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ພ ສົມຄວນ
ເຖິງຢູ່າງໃດກ ດີ, ປະເພນີປະຕິ ບັດທີິ່ຕິດພັນກັບວັດທະນາະທໍາ-ສັງຄົມ, ການປູ່ຽນແປງທາງສັງຄົມ, ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍຖິິ່ນຖານ 

ແລະ ພຶດຕິກໍາຫ  ໍ່ແຫ ມບ ໍ່ປອດໄພໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງດ້ານສ ຂະພາບຫ າຍຂຶື້ນ, ບັນຫາ
ດ້ານສ ຂະພາບຂອງຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃນປະເທດມີດັົ່ງນີື້: (ແຫ ່ງຂ ໍ້ມ ນLSISແລະAYSA). 

1) ແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ:  ເກ ອບໜຶິ່ງສ່ວນສີິ່ (23.5%) ຂອງຍິງໜ ່ມ ອາຍ  15 ຫາ 19 ປີແຕ່ງງານແລ້ວ ຫ   ຢ ູ່
ຮ່ວມກັນແລ້ວ ແລະ 19% ຂອງແມ່ຍິງອາຍ  20-24 ປີມີປະສົບການ ເກີດລ ກກ່ອນອາຍ ຮອດ 18 ປີ ອັດຕາສ່ວນ
ຂອງຊາວໜ ່ມທີິ່ມີການຮ່ວມເພດຄັື້ງທໍາອິດຕອນອາຍ ປະມານ 15 ປີໄດ້ເພີື້ມຂຶື້ນເລ ື້ອຍ, ພຶດຕິກໍາດັົ່ງກ່າວອາດ
ນໍາໄປສ ່ການຖ ພາແບບບ ໍ່ຕ້ອງການ, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າປະລະການຮຽນ. (LSB, 2018) 

2) ການມີລ ກແຕ່ອາຍ ຍັງນ້ອຍ:ປະເທດລາວ ແມ່ນໜຶິ່ງໃນບັນດາປະເທດທີິ່ມີອັດຕາການເກີດລ ກແຕ່ອາຍ ຍັງນ້ອຍສ ງ
ສ ດ ໃນພາກພ ື້ນ (83 ຕ ໍ່ 1,000 ຄົນທີິ່ອາຍ  15-19) ແລະ ອັດຕາແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງໃນເມ ອງ (42) 

ແລະ ຊົນນະບົດທີິ່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ (136), ເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ສ ຂະພາບ ແລະ ຂາດໂອກາດໃນການ
ພັດທະນາຕົນເອງ.(LSB, 2018) 

3) ຂາດໂພຊະນາການ:ໂພຊະນາການເປັນອີກບັນຫາທີິ່ໜ້າກັງວົນໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບ ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນເຂດ
ຊົນນະ ບົດ,  ອັດຕາສ່ວນພະຍາດເລ ອດຈາງທີິ່ພົບໃນກ ່ມຍິງໜ ່ມ ອາຍ ແຕ່ 15 ຫາ 19 ປີມີສ ງເຖິງ 42,6% (LSB, 

2018). 

4) ການເຂົື້າເຖິງປະດ ງຄັນ (ຜ ້ຊ່ວຍເກີດ): ຍິງໜ ່ມ 1 ໃນ 3 ຄົນ ໃນປະເທດລາວ ຍັງສ ບຕ ໍ່ເກີດລ ກໂດຍບ ໍ່ມີແພດປະດ ງ
ຄັນທີິ່ມີຄວາມຊໍານານ, ແລະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີິ່ສ ດລະຫ່ວາງຕົວເມ ອງແລະຊົນນະບົດ (89.7% ແລະ34.

1%)ດັົ່ງນັື້ນ, ການຖ ພາ ແລະ ການເກີດລ ກແມ່ນຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ຍິງໜ ່ມ ໂດຍສະເພາະເຂດຊົນນະບົດ. 

5) ການເຂົື້າເຖິງການບ ລິການຄ ມກໍາເນີດຍັງຈໍາກັດ: ອັດຕາສ່ວນ ຈໍານວນເດັກນ້ອຍທີິ່ເກີດກັບແມ່ໜຶິ່ງຄົນ ໃນ ສປປ 

ລາວ ໄດ້ຫ ຸດລົງຈາກ 3.2 ຫາ 2.7% ໃນໄລຍະເວລາ 6 ປີ (ໃນລະຫວ່າງປີ 2011 ຫາ 2017). ແຕ່ການໃຫ້ບ ລິການ
ຄ ມກໍາເນີດຍັງບ ໍ່ທົົ່ວເຖິງ, ອັດຕາສ່ວນຍັງບ ໍ່ໄດ້ຮັບບ ລິການ ແມ່ນ 22,6% ສໍາລັບກ ່ມອາຍ  15-19 ປີ ແລະ 21,0% 

ສໍາລັບກ ່ມອາຍ  20-24 ປີ. 

6) ການບ ລິການຄ ມກໍາເນີດ (ການວາງແຜນຄອບຄົວ) ທີິ່ຍັງບ ໍ່ສາມາດສະໜອງໃຫ້ຢູ່າງພຽງພ ໃນກ ່ມແມ່ຍິງທີິ່ບ ໍ່ໄດ້
ແຕ່ງງານຍັງສ ງ(ເກ ອບ 75%),ເມ ິ່ອທຽບກັບ 14,3%ໃນກ ່ມທີິ່ແຕ່ງງານແລ້ວ, ຕົວເລກດັົ່ງກ່າວສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ວ່າ ການເຂົື້າເຖິງ ການບ ລິການວາງແຜນຄອບຄົວ ໃນກ ່ມແມ່ຍິງທີິ່ຍັງບ ໍ່ທັນໄດ້ແຕ່ງງານຍັງເປັນສິິ່ງທ້າທາຍສໍາຄັນ
ຂອງປະເທດ. 

7) ການມີເພດສໍາພັນທີິ່ບ ໍ່ປອດໄພ: ຊາວໜ ່ມຈໍານວນໜຶິ່ງຍັງມີເພດສໍາພັນທີິ່ບ ໍ່ປອດໄພເຊິິ່ງເປັນສາເຫດ ຂອງການ
ຖ ພາທີິ່ບ ໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ການເອົາລ ກອອກທີິ່ບ ໍ່ປອດໄພ ລວມທັງການຕິດພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທາງເພດສໍາພັນ (ພຕພ) 

ແລະສ່ຽງຕ ໍ່ກາດຕິດເຊ ື້ອ HIV,ໜຶິ່ງໃນສາເຫດທີິ່ສໍາຄັນແມ່ນຍ້ອນວ່າ ການເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນ ທາງດ້ານສ ຂະພາບ
ຈະເລີນພັນຂອງຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນຍັງຕໍໍ່າ.  

 

1. ສ ຂະພາບ ແລະ ສະຫວັດດີພາບ 
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8) ອັດຕາການແຜ່ເຊ ື້ອHIV: ໃນປະຊາກອນແມ່ນຕໍ່ ໍ່າ (0.2%), ແຕ່ວ່າຊາວໜ ່ມຍັງມີພຶດຕິກໍາທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງສ ງ 
ເຊັົ່ນ: ການມີຄ ່ຮ່ວມເພດຫ າຍຄົນ, ການມີເພດສໍາພັນກ່ອນແຕ່ງງານ ແລະອັດຕາສ່ວນຜ ້ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມຍັງຕໍໍ່າ, 
ອັດຕາສວ່ນຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນທີິ່ບ ໍ່ມີຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບHIV/AIDS ມີເຖິງສາມສ່ວນສີິ່, ຍິງໜ ່ມຈໍານວນ ໜຶິ່ງ
ສ່ວນສີິ່ ແລະ ຊາຍໜ ່ມຈໍານວນ ໜຶິ່ງສ່ວນຫ້າໃນເກນອາຍ  15 ຫາ 19 ປີເຄີຍມີເພດສໍາພັນ ແລະ ມີພຽງແຕ່ 0.7% 

ຂອງຍິງໜ ່ມ ອາຍ  15- 19 ປີແລະ 1% ຂອງຊາຍໜ ່ມໃນເກນອາຍ  20-24 ປີ ໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ. 

9) ການດ ິ່ມເຄ ິ່ອງດ ິ່ມທີິ່ມີທາດເຫ ົື້າ ແລະ ການໃຊ້ສິິ່ງເສບຕິດ:ການດ ິ່ມເຫ ົື້າແລະໃຊ້ສານເສບຕິດ (ຢາບ້າ ແລະຢາສ ບ) 

ກໍາລງັກາຍເປັນບັນຫາໃຫຍ່ສໍາລັບຊາວໜ ່ມແລະ ເຍົາວະຊົນ.  

10) ການເຂົື້າເຖິງການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ: ການເຂົື້າເຖິງ ຄໍາປຶກສາ ເລ ິ່ອງສ ຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສ ຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງ
ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ແມ່ນຍັງຈໍາກັດ, ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ, ການບ ລິການສໍາລັບແມ່ຍິງທີິ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ແລະ ຍັງບ ໍ່ທັນ
ແຕ່ງງານ, ຄ່າບ ລິການ, ທັດສະນະຄະຕິຂອງພະນັກງານໃຫ້ບ ລິການ, ການປິດບັງໂດຍຕົນເອງ, ຄວາມອາຍ, ຄວາມ
ເຂົື້າໃຈວ່າ ຈະເສຍຄວາມລັບເປັນສິິ່ງ ກີດກັື້ນການເຂົື້າຫາ ແລະ ການນໍາໃຊ້ບ ລິການຂອງຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະ
ຊົນ.   

1.1. ຂອບເຂດກດົຫມາຍ ແລະ ຍ ດທະສາດ 
ກົດໝາຍຫ າຍສະບັບທີິ່ປົກປ້ອງ ແລະ ສົົ່ງເສີມສິດທິຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນໃນການເຂົື້າເຖິງບ ລິການ, ຮັກສາ

ສ ຂະພາບແລະປົກປ້ອງເຂົາເຈົື້າຈາກອັນຕະລາຍຕ ໍ່ສ ຂະພາບ, ສິດທິຂອງຊາວໜ ່ມໃນການເຂົື້າເຖິງການບ ລິການຮັກສາ
ສ ຂະພາບແມ່ນໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນ ມາດຕາ 4 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຮັກສາສ ຂະພາບ (2005) ຊຶິ່ງກໍານົດໄວ້ວ່າປະຊາຊົນ
ທ ກຄົນໃນສປປລາວລວມທັງຊາວໜ ່ມ ໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກເພດ, ອາຍ ແລະເຊ ື້ອຊາດ, ມີສິດໄດ້ຮັບການຮັກສາສ ຂະພາບ  ໃນ
ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ຍ ດທະສາດຂອງຂະແໜງການສາທາລະນະສ ກ, ກະຊວງສາທາລະນະສ ກຮັບປະກັນວ່າໝົດທ ກຄົນ 

(ໂດຍສະເພາະແມ່ນຊາວໜ ່ມ) ສາມາດເຂົື້າເຖິງການດ ແລຮັກສາສ ຂະພາບທົົ່ວໄປ,ການດ ແລຮັກສາສ ຂະພາບທາງເພດ ແລະ 
ສ ຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສິດ ທິເຫ ົົ່ານີື້ຍັງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍສ ຂະພາບຈະເລີນພັນ (ກະຊວງ
ສາທາລະນະສ ກ, 2005). 

1.2. ທດິທາງຍ ດທະສາດ 
ເພ ິ່ອໃຫ້ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນສາມາດພັດທະນາ ແລະ ບັນລ ທ່າແຮງອັນເຕັມສ່ວນຂອງຕົນ, ສ ຂະພາບແຂງແຮງດີ 

ເປັນສິິ່ງສໍາຄັນ ນອກຈາກນັື້ນ, ເຂົາເຈົື້າຍັງຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດແບບກ້າວໜ້າບ ໍ່ບັົ່ນທອນສ ຂະພາບພະລານາໄມຂອງຕົນ, ການເຂົື້າ
ເຖິງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ, ຄວາມຮ ້ທີິ່ຖ ກຕ້ອງກ່ຽວກັບສ ຂະພາບທາງເພດ, ສ ຂະພາບຈະເລີນພັນມີສາຍສໍາພັນທີິ່ດີໃນສັງຄົມ ແລະ 
ພຶດຕິກໍາດ້ານບວກອ ິ່ນໆ ເປັນເງ ິ່ອນໄຂທີິ່ທ ກຝູ່າຍຍອມຮັບວ່າຈະມີຜົນດີໄລຍະຍາວຕ ໍ່ສ ຂະພາບຂອງຄົນເຮົາ ສະນັື້ນ, ການ
ແກ້ບັນຫາ ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ການມີລ ກແຕ່ອາຍ ຍັງນ້ອຍ ການຂາດໂພຊະນາການ, ການປັບປ ງການເຂົື້າເຖິງ
ການບ ລິການສ ຂະພາບທາງເພດ, ຈະເລີນພັນ, ລວມທັງການຄ ມກໍາເນີດແລະການສົົ່ງເສີມວິຖີຊີວິດທີິ່ດີຕ ໍ່ສ ຂະພາບ ຈຶິ່ງເປັນ
ບ ລິມະສິດທີິ່ເປັນຈ ດສ ມຂອງຍ ດທະສາດສະບັບນີື້. 

1) ຖ ເອົາວິທີການຮ່ວມມ ຫລາຍຂະແໜງການ ແລະ ຫ າຍຍ ດທະສາດເພ ິ່ອປ້ອງກັນການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ 

ແລະການມີລ ກແຕ່ອາຍ ຍັງນ້ອຍດ້ວຍການລະດົມຊຸກຍ ້ໃຫ້ຄອບຄົວສົົ່ງເສີມເດັກຍິງບ ໍ່ໃຫ້ປະລະການຮຽນ, ສົົ່ງເສີມ
ການສຶກສາຊັື້ນສ ງ ແລະ ເພີິ່ມໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທໍາ. 

2) ປ້ອງກັນການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນດ້ວຍການປ ກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທາງລົບຂອງການແຕ່ງງານ
ກ່ອນໄວອັນຄວນ, ສົົ່ງເສີມຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງກົນໄກ ເພ ິ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວ. 
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3) ປັບປ ງໂພຊະນາການ ແລະ ຫ ຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນພະຍາດເລ ອດຈາງທີິ່ເກີດຂຶື້ນກັັບເຍົາວະຊົນ, ໂດຍສະເພາະຍິງໜ ່ມ 

ຜ່ານໂຄງການສົົ່ງເສີມຄວາມເຂັື້ມແຂງເຊັົ່ນ: ການສະໜອງອາຫານໃນໂຮງຮຽນ, ການສົົ່ງເສີມການເຮັດສວນຄົວ, 

ການສົົ່ງເສີມ ການປ ກພ ດຜັກອິນຊີ, ການຂ້າແມ່ທ້ອງ,ການເສີມທາດເຫ ັກ ນອກຈາກນັື້ນ, ຕ້ອງດ  າເນີນໂຄງການ 

ໂຄສະນາເພ ິ່ອປູ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ແລະ ສ ຂະອະນາໄມ. 

4) ປັບປ ງການເຂົື້າເຖິງບ ລິການທາງດ້ານການແພດ, ຜ ້ຊໍານານໃນການປະດ ງຄັນ ແລະ ເພີິ່ມທະວີອັດຕາສ່ວນການ
ເກີດລ ກໃນສະຖານບ ລິການສາທາລະນະສ ກເພ ິ່ອປັບປ ງສ ຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກໂດຍສະເພາະເຂດຊົນນະບົດ
ທີິ່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ. 

5) ສົົ່ງເສີມການບ ລິການສ ຂະພາບແບບເປັນມິດຕ ໍ່ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ດ້ວຍການປັບປ ງການເຂົື້າເຖິງການບ ລິການ, 

ການສະໜອງຜະລິດຕະພັນ ຈະເລີນພັນ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສ ກທີິ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນ
ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແລະ ການຮັກສາຄວາມລັບ. 

6) ສົົ່ງເສີມການເຂົື້າເຖິງການບ ລິການຄ ມກໍາເນີດຂອງຊາວໜ ່ມ ໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກວ່າແຕ່ງງານ ຫ   ຍັງ,ຮັບປະກັນການສະ
ໜອງຜະລິດພັນຄ ມກໍາເນີດ ແລະ ການບ ລິການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ບ ໍ່ເສຍຄ່າ ຢ ູ່ຕາມສະຖານບ ລິການ ແລະ ອາສາສະໝັ
ກແພດບ້ານຖ້າເປັນເຂດຊົນນະບົດ. 

7) ຂະຫຍາຍການປະກັັນສ ຂະພາບແຫ່ງຊາດ ໃຫ້ກວມເອົາການບ ລິການ ສ ຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສ ຂະພາບຈະເລີນ
ພັນ  ເພ ິ່ອຫ ຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງຜ ້ຊົມໃຊ້ບ ລິການທີິ່ເປັນຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ.  

8) ສົົ່ງເສີມການເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ, ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ການບ ລິການເພ ິ່ອປ້ອງກັນ, ບົົ່ງມະຕິ ແລະ ປິິ່ນປົວ 

ພະຍາດຕິດຕ ໍ່ທາງເພດສໍາພັນ,HIVໂດຍຜ່ານສະຖານບ ລິການ ແລະ ບ ລ ິການໃນຊຸມຊົນ.  

9) ຍົກສ ງສະຕິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ພ ດຕິກໍາທີິ່ມີຄວາມສ່ຽງດ້ານສ ຂະພາບໂດຍ ໂຄສະນາສ ຂະສຶກສາ ເພດສຶກ
ສາ ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານການສຶກສາ. 

10) ສົົ່ງເສີມວິຖີຊີວິດທີິ່ດີຕ ໍ່ສ ຂະພາບ ລວມທັງການປ້ອງກັນການນໍາໃຊ້ສານເສບຕິດທ ກປະເພດ ໂດຍການດໍາເນີນ
ໂຄງການປ ກຈິດສໍານຶກແນໃສ່ກ ່ມຊາວໜ ່ມ ໂດຍການນໍາພາຂອງສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ສ ນ
ກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ສະຖານການສຶກສາອ ິ່ນໆ. 

11) ຖ ເອົາສ ຂະພາບຈິດຂອງ ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ເປັນບ ລິມະສິດດ້ວຍການເພີິ່ມທະວີການລົງທຶນໃສ່ໃນການຄົື້ນຄ້ວາ 
ແລະ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ການບ ລິການທີິ່ມີຢ ູ່ເພ ິ່ອຂະຫຍາຍການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານຈິດຕະວິທະຍາ ໃນ
ໂຮງຮຽນແລະໃນສະຖານບ ລິການສາທາລະນະສ ກຕ່າງໆ.  

12) ສົົ່ງເສີມການຄົື້ນຄ້ວາວິໄຈ ກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສ ຂະພາບແລະ ສະຫັວດດີພາບຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນເພ ິ່ອເປັນ
ຫ ັກຖານນໍາໃຊ້ໃນການວາງຍ ດທະສາດ ແລະ ການສ້າງແຜນງານ. 

13) ສ້າງລະບົບເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນທີິ່ແຍກເພດ ແລະ ອາຍ  ເຊິິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງສາມາດຕິດຕາມ ການເຂົື້າເຖິງ
ບ ລ ິການຂອງແຕ່ລະກ ່ມອາຍ  ແຕ່ລະເພດ. 

14) ປະຕິບັດກົດໝາຍຄອບຄົວໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບອາຍ ຕາມກົດໝາຍກ່ອນທີິ່ຄ ່ບ່າວສາວຈະສາມາດແຕ່ງງານກັນ
ໂດຍຖ ກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.  

15) ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບລະເບີດທີິ່ບ ໍ່ທັນແຕກ ທີິ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັນໄພຂົົ່ມຂ ່ຕ ໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ
ຂອງປະຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າ ໂດຍສະເພາະຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ. 
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16) ປ ກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັັບຄວາມປອດໄພໃນການບ ລິໂພກອາ ຫານ ໃຫ້ປະຊາກອນທັງໝົດ ລວມທັງຊາວໜ ່ມ ແລະ 
ເຍົາ ວະຊົນ ເພ ິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າບ ລິໂພກອາຫານທີິ່ເໝາະສົມ ແລະ ຮັກສາອະນາໄມ ສາມສະອາດ: ກິນສະອາດ, ດ ິ່ມ
ສະອາດ ແລະ ຢ ູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ສະອາດ. 

17) ສຶກສາສ ຂະອະນາໄມ, ສົົ່ງເສີມການເຂົື້າເຖິງບ ລິການຝາກທ້ອງ, ການເກີດລ ກໃນສະຖານບ ລິການ ແລະ ການດ ແລ
ຫ ັງເກີດ ລວມທັງການສັກຢາກັນພະຍາດເດັກໃຫ້ຄົບກໍານົດ.  

18) ປ ກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບ ອ ປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ໃຫ້ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປົກປ້ອງໃນ
ການຂັບຂີິ່ເຊັົ່ນການໃສ່ໝວກກັນກະທົບ.  

19) ນໍາໃຊ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ການສ ິ່ສານ ເພ ິ່ອໃຫ້ທ່ານໝໍທີິ່ຊໍານານຢ ູ່ເຂດຕົວເມ ອງ ຊ່ວຍເຫ  ອພະນັກງານສາທາທີິ່ບ ໍ່ມີ
ປະສົບການຫ າຍໃນເຂດຊົນນະບົດ ເພ ິ່ອໃຫ້ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ໃນເຂດຊົນນະບົດເຂົື້າເຖິງບ ລິການທີິ່ມີຄ ນ
ນະພາບຢູ່າງທົົ່ວເຖິງ.  
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2.1 ສະພາບລວມດາ້ນການສກຶສາ, ກລິາ ແລະ ຝກຶອບົຮມົ 
ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄ ບໜ້າຢູ່າງຕ ໍ່ເນ ິ່ອງກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ ໂດຍສະເພາະ ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍເອົາການ

ສຶກສາຂັື້ນປະຖົມເປັນພາກບັງຄັບ ແລະ ຄວາມຄ ບໜ້າ ກ່ຽວກັບອັດຕາການເຂົື້າຮຽນສ ດທິແຫ່ງຊາດເຊິິ່ງມີຄາດໝາຍ 98% 

ສໍາລັບທັງເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ, ຜົນສໍາເລັດຂອງການສຶກສາໃນຂັື້ນມັດທະຍົມຕົື້ນຍັງຄົງຕໍໍ່າ, ອັດຕາເສັງຈົບມ ຕົື້ນຕໍໍ່າກ່ວາ
ອັດຕາເຂົື້າຮຽນຫ າຍສົມຄວນ ຊິິ່ງໝາຍເຖິງອັດຕາປະລະສ ງນັື້ນເອງ, ແຕ່ປີ 2012 ຫາ 2017 ອັດຕາລອດເຫ  ອໃນຂັື້ນ
ມັດທະຍົມຕົື້ນເພີິ່ມຂຶື້ນເຖິງ 73% ໃນຄະນະທີິ່ອັດຕາລອດເຫ  ອຂັື້ນມ ປາຍມີພຽງແຕ່ 45%. ເຫດຜົນອາດຍ້ອນ ການສຶກສາ
ບ ໍ່ແມ່ນຄວາມຈໍາເປັນຂອງປະຊາຊົນ, ການຄ້າງຫ້ອງເຮັດໃຫ້ເດັກໝົດຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນ, ເດີນທາງໄກເຮັດໃຫ້ເດັກ
ປະລະໃນທີິ່ສ ດ, ບາງສະຖິຕິສໍາຄັນໃນວຽກງານການສຶກສາມີຄ ດັົ່ງນີື້: (Voluntary National Review, 2018) 

1) ອັດຕາສ່ວນການຮ ້ໜັງສ  ຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງ ລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ຜ ້ຍິງມີອັດຕາຕໍໍ່າກ່ວາຜ ້ຊາຍໃນກ ່ມຊາຍໜ ່ມ 

15-24 ປີ, 85% ແມ່ນຮ ້ໜັງສ  ທຽບກັບຜ ້ຍິງກ ່ມອາຍ ດຽວກັນແມ່ນ 78%, ອັດຕາການຮ ້ໜັງສ ຍັງຕໍໍ່າຫລາຍໃນ
ກ ່ມອາຍ  25-34 ປີ ເຊິິ່ງມີ 76% (ຊ) ແລະ 62% (ຍ) ຕາມລໍາດັບ. ນອກນີື້,ຍັງສັງເກດເຫັນວ່າເດັກຍິງຈາກບາງ
ຊົນເຜົົ່າ ແລະ ຖານະຍາກຈົນ ແມ່ນດ້ອຍໂອກາດດ້ານການສຶກສາກວ່າຄົນອ ິ່ນ. (ESSDP 2016-2020). 

2) ຍິງໜ ່ມປະມານ 42% ຈາກກ ່ມອາຍ  15-17 ປີ ບ ໍ່ໄດ້ເຂົື້າໂຮງຮຽນ ຫ າຍກວ່າໜຶິ່ງໃນຊາວຄົນ  ບ ໍ່ເຄີຍເຂົື້າໂຮງຮຽນ
ແລະ ໜຶິ່ງໃນຫ້າ ປະລະການຮຽນ.   

3) ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄວາມຄ ບໜ້າໃນວຽກງານບົດບາດຍິງຊາຍໃນການເຂົື້າໂຮງຮຽນ  ແລະ ອັດຕາລອດເຫ  ອໃນຂັື້ນ
ປະຖົມຍັງມີຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງຍິງຊາຍໃນລະດັບມັດທະຍົມ  ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງຍິິ່ງຫ າຍໃນເຂດ
ຊົນນະບົດ ແລະ ກ ່ມທີິ່ມີສະຖານະພາບທາງເສດຖະກິດຫຍ ້ງຍາກ. 

4) ຄວາມຫຍ ້ງຍາກທາງດ້ານການເງິນ, ການສົົ່ງເສີມຂອງພ ໍ່ແມ່, ສະຖານທີິ່ການສຶກສາທີິ່ບ ໍ່ເອ ື້ອອໍານວຍ ແລະ ການ
ເດີນທາງໄກໄປຫາໂຮງຮຽນ ເປັນບັນດາປັດໄຈທີິ່ເປັນອ ປະສັກຕ ໍ່ການສ ບຕ ໍ່ການຮຽນຂອງຍິງໜ ່ມ (ການວິເຄາະ
ສະຖານະການຂອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ)  

5) ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຕ້ອງການ ເຕັກນິກວິຊາການໃນຂະແໜງ ກະສິກໍາ, ກ ໍ່ສ້າງ ແລະ ອ ິ່ນໆ ຄວາມຕ້ອງການເຂົື້າ
ຮຽນໃນຂະແໜງອາຊີວະຍັງຕໍໍ່າ ເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາການລົງທະບຽນຮຽນໃນຂະແໜງດັົ່ງກ່າວທີິ່ຍັງຕໍໍ່າ, ຍ້ອນການ
ສຶກສາໃນລະດັບອາຊີວະ ແລະ ເຕັກນິກແມ່ນບ ໍ່ໄດື້ັຮບຄວາມນິຍົມ ເມ ິ່ອທຽບກັບການສຶກສາຊັື້ນສ ງ ຫ   ຂາດຄວາມ
ເຂົື້າໃຈທີິ່ຖ ກຕ້ອງ. 

6) ເຫັນວ່າຍັງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສ ມໃສ່ແຜນງານທີິ່ສົົ່ງເສີມການສຶກສາທີິ່ກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການຈ້າງງານ 

ແລະ ການພັດທະນາຄວາມເປັນຜ ້ປະກອບການ ເພ ິ່ອສ້າງຊາວໜ ່ມທີິ່ພ້ອມເຂົື້າສ ່ອາຊີບ ແລະ ການຈ້າງງານ.  

7) ສະຖາບັນການກິລາ ຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແຕ່ສ ນກາງຮອດທ້ອງຖິິ່ນ ເພ ິ່ອປັບປ ງມາດຕະຖານຂອງກິລາ
ລາວ, ສ້າງສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜອງອ ປະກອນກິລາໃຫ້ພຽງພ . 

8) ກິລາສໍາລັບ ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ບ ໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ສ ຂະ ພາບກາຍ ແລະ ສ ຂະພາບໃຈໄດ້ຮັບການປັບປ ງ ແຕ່ຍັງ
ສົົ່ງ ເສີມວິຖີຊີວິດທີິ່ມີຜົນດິຕ ໍ່ສ ຂະພາບ, ມີລະບຽບວິໄນ, ຄວາມເປັນຜ ້ນໍາ ແລະ ຈິດວິນຍານຂອງທີມງານນໍາອີກ,  

 

 
 

2.ການສກຶສາ, ກິລາ ແລະ ການຝຶກອົບຮມົ 
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ກິລາ ຂ້ອນຂ້າງເປັນທີິ່ນິຍົມຂອງຄົນລາວ ແລະ ມີການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆໃນທ ກລະດັບເຊັົ່ນ: ໃນ
ບ່ອນເຮັດວຽກ, ໃນບ້ານ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ. 

9) ໂອກາດໃນການເຂົື້າເຖິງການຫ ີື້ນກິລາແມ່ນບ ໍ່ເທົົ່າທຽມກັນ ໃນທ ກຂົງເຂດ ແລະ ລະຫວ່າງກ ່ມຄົນ, ສະຖາບັນການ
ກິລາຕ້ອງໄດ້ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແຕ່ສ ນກາງຮອດທ້ອງຖິິ່ນ ເພ ິ່ອປັບປ ງມາດຕະຖານຂອງກິລາລາວ, ສ້າງສິິ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ສະໜອງອ ປະກອນກິລາໃຫ້ພຽງພ . 

2.2. ຂອບເຂດກດົໝາຍ ແລະ ຍ ດທະສາດ 
ມາດຕາ 6 (ປັບປ ງ)ວ່າດ້ວຍສິດຂອງພົນລະເມ ອງໃນການສຶກສາ (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາປີ 2015)ກໍານົດໄວ້

ວ່າພົນລະເມ ອງທ ກຄົນໃນ ສປປ ລາວໂດຍບ ໍ່ຈໍາແນກສັນຊາດ, ເຊ ື້ອຊາດ, ສາດສະໜາ, ເຜົົ່າ, ເພດ, ໄວ, ສະຖານະພາບທາງ
ດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ລ້ວນແຕ່ມີສິດໄດ້ຮັບການສຶກສາທີິ່ມີຄ ນນະພາບ, ການຮຽນຮ ້ຕະຫ ອດຊີວິດ
ຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ອັນນີື້ແມ່ນເລີິ່ມຈາກອາຍ  6 ປີ ດ້ວຍການສຶກສາຊັື້ນມັດທະຍົມທີິ່ເປັນ
ທາງເລ ອກ ແລະ ບ ໍ່ມີຢ ູ່ໃນທ ກບ່ອນ, ສິດທິໃນການໄດ້ຮັບການສຶກສາຍັງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໂດຍກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ປົກປ້ອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (2007). 

ແຜນພັດທະນາຂະແໜງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ຖ ເອົາການສຶກສາຂັື້ນປະຖົມ
ເປັນພາກບັງຄັບເປັນບ ລິມະສິດ ນອກຈາກນັື້ນ, ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນກອບວຽກ ພັດທະ ນາຂະແໜງສຶກສາ (2009-2015) 

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເນັື້ນໜັກການປັບປ ງການເຂົື້າເຖິງການສຶກສາຂັື້ນພ ື້ນຖານຂອງເດັກຍິງ, ເດັກທີິ່ມີຄວາມ
ຕ້ອງການພິເສດແລະເດັກນ້ອຍທີິ່ຢ ູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ , ກະຊວງຍັງມີໜ້າທີິ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການສຶກສາ, ການຝຶກ
ອົບຮົມເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບສ້າງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ຄົນຮ ່ນໜ ່ມຮ ້ຮັກມັກໃນການຮຽນສາຍວິຊາຊີບ ບ ໍ່ໃຫ້ແລ່ນຕາມ
ກະແສ, ແຜນ ການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາແລະກິລາ(ESSDP) 2016-2020 ສ ມທ ກຄວາມພະຍາຍາມເພ ິ່ອບັນລ 
ເປົົ້າໝາຍທີິ່ກໍານົດໄວ້ພາຍໃຕ້ແຜນການດັົ່ງກ່າວ. 

2.3 ທດິທາງຍ ດທະສາດ 
ກ) ການສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ  

ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ເນັື້ນໜັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານທີິ່
ມີປະສິດທິພາບທີິ່ສາມາດປະກອບສ່ວນແບບຍ ນຍົງເຂົື້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົື້າ
ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານເພ ິ່ອຫ ຸດພົື້ນອອກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາເພ ິ່ອບັນລ ຈ ດປະສົງດັົ່ງກ່າວ, 

ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນທົົ່ວປະເທດຕ້ອງເຂົື້າເຖິງການສຶກສາທີິ່ມີຄ ນນະພາບສ ງ ແລະ ໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການພັດທະນາທັກສະ
ທີິ່ຈໍາເປັນຢູ່າງເທົົ່າທຽມກັນນອກຈາກນັື້ນ, ຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະຕ່າງໆຕ້ອງແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດ 

ເພ ິ່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຈົື້າມີວຽກເຮັດງານທໍາຕາມທີິ່ຕະຫ າດສະໜອງໃຫ້ ຢາກເຮັດໄດ້ແນວນັື້ນຕ້ອງມີທິດທາງຍ ດທະສາດດັົ່ງ
ລ ່ມນີື້:  

1) ອົງການຈັດຕັື້ງລັດ, ສັງຄົມ ແລະ ຄອບຄົວຊຸກຍ ້ໃຫ້ຊາວໜ ່ມເຍົາວະຊົນເອົາໃຈໃສ່ໃນການສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາ
ຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນພົນລະເມ ອງດີ, ມີຄ ນສົມບັດ, ມີຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ, ມີວິຊາອາຊີບ, ມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ
, ຮ ້ຮັກສາສົົ່ງ ເສີມສລີະປະວັດທະນາທໍາ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ. 
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2) ເພີິ່ມຈໍານວນເດັກຍິງເຂົື້າໂຮງຮຽນໃນທ ກລະດັບ ແລະ ຮັບ ປະກັນວ່າເດັກຍິງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດຊົນນະບົດ
ບ ໍ່ໃຫ້ປະລະການຮຽນ ໂດຍສະໜອງທາງເລ ອກຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ການປັບປ ງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ສະ ໜອງສິິ່ງຈ ງໃຈ, 

ການໃຫ້ທຶນການສຶກສາ ແລະໂຄງການອາຫານໃນໂຮງຮຽນເປັນຕົື້ນ. 

3) ຕິດຕາມຊາວໜ ່ມທີິ່ປະລະການຮຽນໃນຂັື້ນມັດທະຍົມ, ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງເພ ິ່ອສ້າງໂອກາດການຮຽນຮ ້ດ້ານ
ວິຊາຊີບຕ່າງໆໃຫ້ກາຍເປັນກໍາລັງແຮງງານທີິ່ມີຄວາມຊໍານານງານ. 

4) ສະຫນັບສະໜ ນການຂ້າມຜ່ານຈາກໂຮງຮຽນໄປສ ່ການເຮັດວຽກຜ່ານການໃຫ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທໍາ
ຕັື້ງແຕ່ເຂົາເຈົື້າຍັງຢ ູ່ໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານອາຊີວະສຶກສາ ແລະເຕັກນິກວິຊາຊີບອ ິ່ນໆ. 

5) ດຶງດ ດເອົາຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃຫ້ເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການ ການສຶກສາເຕັກນິກ ແລະ ວິຊາຊີບ ໂດຍການສະໜອງທຶນ
ການສຶກສາ, ໂຄງລ່າງພ ື້ນຖານ ແລະ ສິິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີິ່ຢ ູ່ອາໄສ ນໍາໜ້າໂດຍສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນ
ປະຕິວັດລາວ ແລະ ສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ. 

6) ສະໜອງທຶນການສຶກສາບົນພ ື້ນຖານຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດຕົວຈິງ ແລະ ສິິ່ງເອ ື້ອອໍານວຍອ ິ່ນໆທີິ່ສະໜັບສະໜ ນ
ການສຶກສາໂດຍສະເພາະແມ່ນການສຶກສາຊັື້ນສ ງ. 

7) ສົົ່ງເສີມການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ແນະນໍາສາຍວິຊາຮຽນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ເພ ິ່ອໃຫ້ຊາວໜ ່ມໄດ້ຮຽນ ຫ   ຝຶກອົບຮົມໃນ
ຂະແໜງການຕ່າງໆທີິ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະທີິ່ຕະຫ າດຕ້ອງການ ແລະ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນວ່າທັກສະຂອງ
ກໍາລັງແຮງງານພຽງພ  ແລະ ເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

8) ສົົ່ງເສີມຄວາມເຂັື້ມແຂງ ແລະ ສົົ່ງເສີມການສຶກສາຂັື້ນອາຊີວະສຶກສາ ໂດຍມີຈ ດສ ມແນໃສ່ເມ ອງທີິ່ທ ກຍາກ ແລະ 
ດ້ອຍໂອກາດຂອງ ສປປ ລາວ, ຖ ເອົາການສົົ່ງເສີມ  ອາຊີວະສຶກສາທີິ່ມີຄວາມຕ້ອງການ  ທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດເປັນຈ ດສ ມ.   

9) ເຊ ິ່ອມສານບົດຮຽນກ່ຽວກັບທັກສະຊີວິດເຂົື້າໃນຫ ັກສ ດການສຶກສາ-ກິລາໃຫ້ກວ້າງຂວາງໃນໂຮງຮຽນ ແລະ 
ສະຖານການສຶກສາອ ິ່ນໆເຊັົ່ນ: ອາຊີວະ ແລະ ຫ ັກສ ດຝຶກອົບຮົມ ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະໃນຊາວໜ ່ມເພ ິ່ອ
ໃຫ້ພວກເຂົາຕັດສິນໃຈໃນຊີວິດ ແລະ ມີພຶດຕິກໍາທີິ່ດີຕ ໍ່ສ ຂະພາບນັບມ ື້ນັບຫ າຍຂຶື້ນ. 

10) ຊຸກຍ ້ໃຫ້ຊາວໜ ່ມໃຫ້ກາຍເປັນນາຍຊ່າງເຕັກນິກ, ປະກອບອາຊີບຢູ່າງມີຄວາມຊໍານານ, ສົົ່ງເສີມວິທະຍາສາດ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊີທີິ່ທັນສະໄໝ ເພ ິ່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ການເລັົ່ງພັດທະນາ
ເຂດຊົນນະບົດຂອງປະເທດ. 

11) ເຊ ິ່ອມສານເອົາການສຶກສາເພ ິ່ອການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງເຂົື້າໃນຫ ັກສ ດ ການຮຽນການສອນ, ຫ ັກສ ດການຝຶກ
ອົບຮົມ ເພ ິ່ອປ ກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການອະນ ລັກຊັບພະຍາກອນທໍາ ມະຊາດ ແລະ ຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

12) ສົົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ (ICT) ເຂົື້າການຮຽນການສອນເພ ິ່ອໃຫ້ຊາວໜ ່ມບ ລິໂພກສ ິ່ໄດ້
ຢູ່າງປອດໄພ ແລະ ເປັນປະໂຫຍດຕ ໍ່ເຂົາເຈົື້າສະນັື້ນ, ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາ ເຈົື້າໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກອັນຕະລາຍທີິ່ອາດ
ແຝງມາພ້ອມສ ິ່ຕ່າງໆ. 

13) ສົົ່ງເສີມການສຶກສາຮຽນຮ ້ຕະຫ ອດຊີວິດ ແລະ ເຊ ິ່ອມສານການຮຽນຮ ້ຕະຫ ອດຊີວິດເຂົື້າໃນແຜນພັດທະນາຊັບ
ພະຍາ ກອນມະນ ດຂອງຂະແໜງການ ໂດຍສະເພາະການພັດທະນາຄວາມເປັນມ ອາຊີບໃນໜ້າທີິ່ ຂອງພະນັກງານ
ຊາວໜ ່ມ. 
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14) ສົົ່ງເສີມການສຶກສາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນປະຊາກອນໂລກ, ສົົ່ງເສີມການເຄົາລົບນັບຖ ເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ຄວາມຮັກ
ໃນສັນຕິພາບ, ຄວາມສາມັກຄີ, ການຍອມຮັບເຊິິ່ງກັນແລະກັນລະຫວ່າງເຊ ື້ອຊາດ , ຊົນເຜົົ່າທັງພາຍໃນແລະ
ຕ່າງປະເທດ, ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ຄວນຮຽນຮ ້ຄວາມແຕກຕ່າງທາງວັດທະນະທໍາ, ສາສະໜາ ແລະ ຄວາມເຊ ິ່ອຖ 
ຂອງປະຊາຄົມໂລກ.   

ຂ) ກິລາແລະ ກາຍະກໍາ 

1) ສ້າງເງ ິ່ອນໄຂໃຫ້ຊາວໜ ່ມໄດ້ເຝິກແອບທັກສະ, ການຫ ິື້ນກິລາທ ກປະເພດທັງພ ື້ນເມ ອງ ແລະ ສາກົນ ພ້ອມທັງ
ອອກເຄ ິ່ອນໄຫວທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

2) ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານວິທະຍາສາດການກິລາ-ກາຍະກໍາຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງພ ື້ນ
ຖານວັດຖຸເຕັກນິກເພ ິ່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ຊາວໜ ່ມລາວໄດ້ຝຶກຊ້ອມ, ພັດທະນາຄ ຝຶກ, ກໍາມະການ, ນັກກາຍະ
ພາບ ແລະຄ ຝຶກນັກກິລາ. 

3) ສ້າງພ ື້ນຖານໂຄງລ່າງ ສໍາລັບກິລາ-ກາຍະກໍາໂດຍການສະ     ໜອງວັດຖຸອ ປະກອນທີິ່ຮັບໃຊ້ການຮຽນ, ການສອນ
, ສີລະປະວັນນະຄະດີ, ສະໜອງນັກປະພັນຄ ອາຈານທີິ່ຊໍານານງານດ້ານກິລາ, ສີລະປະວັນນະຄະດີ, ປ ກລະດົມຊຸກ
ຍ ້ຊາວໜ ່ມຜ ້ທີິ່ມີພອນສະຫວັນ, ອານ ລັກຮັກສາວັດທະນາທໍາ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ສ້າງເງ ິ່ອນໄຂ
ໃຫ້ຊາວໜ ່ມໄດສ້ະແດງອອກຜົນງານດ້ານສີລະປະ-ວັນນະຄະດີ ທາງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

4) ສົົ່ງເສີມກິດຈະກໍາສິລະປະວັນນະຄະດີໃນກ ່ມຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ເພ ິ່ອສ້າງມະນ ດສໍາພັນທີິ່ດີ, ແນວຄິດສ້າງສັນ, 

ຄວາມກ້າສະແດງອອກ, ຄວາມເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃຈຂອງເຂົາເຈົື້າ. 

5) ສົົ່ງເສີມກ ່ມຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນທີິ່ດ້ອຍໂອກາດເຊັົ່ນ: ກ ່ມນາງນ້ອຍໃຫ້ມີໂອກາດພັດທະນາດ້ານສິລະປະ ແລະ 
ກິລາ-ກາຍະກໍາ 
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3.1 ສະພາບລວມ 
ໂດຍລວມແລ້ວສະພາບດ້ານວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການປະກອບການພາຍໃນ ສປປ ລາວ ກ ໍ່ບ ໍ່ແຕກຕ່າງກັັບສະພາບ

ສາກົນ, ການເຂົື້າເຖິງການຈ້າງງານຂອງຊາວໜ ່ມທີິ່ຍັງບ ໍ່ມີປະສົບການແມ່ນມີຄວາມຫຍ ້ງຍາກ. ນອກຈາກນັື້ນ, ການເຂົື້າ
ເຖິງບ ລິການທີິ່ສົົ່ງເສີມການລິເລີິ່ມການປະກອບການກ ໍ່ຍັງຈໍາກັດ. 

1) ອັດຕາຫວ່າງງານທົົ່ວປະເທດແມ່ນ 9,7% ແລະ ອັດຕາຫວ່າງງານໃນກ ່ມ ອາຍ  20 ຫາ 29 ຍິິ່ງສ ງກ່ວາອັດຕາ
ສະເລ່ຍລະດັບປະເທດ (ການສໍາຫ ວດ ກໍາລັງແຮງງານ 2017)  

2) ກ່ວາໜຶິ່ງໃນສາມຂອງປະຊາກອນໃນສປປລາວເປັນຜ ້ອອກ ແຮງງານນອກລະບົບ (35%) ແລະ ເມ ິ່ອລວມເຂົື້າກັບ
ແຮງງານນອກລະບົບທີິ່ຍັງມີຢ ູ່ໃນຂະແໜງ  “ທາງການ” (ເຊັົ່ນ: ຫົວໜ່ວຍທ ລະກິດ ແລະ ທ ລະກິດຄອບຄົວທີິ່ບ ໍ່ມີ
ສັນຍາວ່າຈ້າງຢູ່າງຖ ກຕ້ອງ) ອັດຕາສ່ວນແຮງງານນອກລະບົບສ ງເຖິງ 83%. ໃນນັື້ນ, ແມ່ຍິງອອກແຮງງານຢ ູ່ໃນ
ຖານະແຮງງານນອກລະບົບຫ າຍກ່ວາເມ ິ່ອທຽບກັບຜ ້ຊາຍ. 

3) ວຽກເຮັດງານທໍາແບບດັື້ງເດີມບ ໍ່ແມ່ນການຈ້າງງານທີິ່ຈະເຮັດໃຫ້ ຊາວໜ ່ມ ໄດ້ຫ ຸດພົື້ນອອກຈາກວົງຈອນຄວາມ
ທ ກຍາກໄດ້, ຕົວເລກຊາວໜ ່ມກວມເອົາ 37% ຂອງແຮງງານ “ບ ໍ່ເຕັມສ່ວນ”4 ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ
ຫຍ ້ງຍາກທີິ່ ຊາວໜ ່ມກໍາລັງປະເຊີນ ເມ ິ່ອເວົື້າເຖິງການເຂົື້າເຖິງຕະຫ າດແຮງງານຢູ່າງເຕັມສ່ວນ. 

4) ໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທໍາລະຫວ່າງຕົວເມ ອງ, ຊົນນະ ບົດ, ຊົນນະບົດທີິ່ບ ໍ່ມີເສັື້ນທາງເຂົື້າເຖິງ ແລະ ລະຫວ່າງ
ຊາຍໜ ່ມ, ຍິງໜ ່ມ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຫ າຍ, ຄວາມຮ ້ ແລະ ທັກສະຂອງຊາວໜ ່ມຍັງບ ໍ່ແທດເໝາະກັບຄວາມ
ຕ້ອງການໃນຕະຫ າດແຮງງານ, ລະດັບການສຶກສາຂອງຊາວໜ ່ມໂດຍ ລວມແມ່ນຍັງຕໍໍ່າ.  

5) ແມ່ຍິງເລີິ່ມເຮັດວຽກແຕ່ອາຍ ຍັງນ້ອຍ ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນຫ າຍກ່ວາຜ ້ຊາຍ, ໃນກ ່ມ  ອາຍ  15 ຫາ 24 ປີ ແມ່ຍິງ 
18.6% ເຮັດວຽກແລ້ວທຽບກັບຜ ້ຊາຍ 15.5%, ປະກົດວ່າແມ່ຍິງມັກຈະຢ ູ່ໃນຕໍາແໜ່ງຜ ້ບ ລິຫານ ແລະ ສາຂາວິຊາ
ຊີບໃດໜຶິ່ງຫ າຍກ່ວາເມ ິ່ອທຽບກັບຜ ້ຊາຍ. ຊາວໜ ່ມເຂດຊົນນະ ບົດຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບ ສິິ່ງທ້າທາຍຫ າຍຢູ່າງເຊັົ່ນ: 

ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງ ຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຕະຫ າດແຮງງານ, ຍັງບ ໍ່ສາມາດຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາ, ຂາດປະສົບການເພ ິ່ອ
ຕ ໍ່ຍອດເວລາຊອກວຽກ, ຄວາມກົດດັນມາຈາກວັດທະນະທໍາ ແລະ ສັງຄົມ, ຄວາມກົດດັນຈາກຄອບຄົວ ເຊິິ່ງເຮັດ
ໃຫ້ການເຂົື້າເຖິງການຈ້າງງານຫຍ ້ງຍາກ.  

6) ຊາວໜ ່ມສ່ວນໃຫຍ່ (87%) ຍົກຍ້າຍອອກນອກປະເທດຍ້ອນເຫດຜົນດ້ານເສດຖະກິດ, ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ, 

ໃນ ຈໍານວນຜ ້ເຄ ິ່ອນຍ້າຍ  127,000 ຄົນ, ມີພຽງແຕ່ບ ໍ່ເທົົ່າໃດຄົນທີິ່ດໍາລົງຊີວິດຢ ູ່ຕ່າງປະເທດ ເກີນ 6 ເດ ອນ. 

7) ຊາວໜ ່ມຍົກຍ້າຍພາຍໃນ ແລະ ອອກນອກປະເທດໂດຍບ ໍ່ມີຫ ັກປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພຢູ່າງພຽງພ ໃນເລ ິ່ອງ
ສ ຂະພາບແລະ ສະຖານະດ້ານກົດໝາຍ, ເດັກຍິງ ແລະ ຍິງໜ ່ມຍັງມີຄວາມສ່ຽງຕ ໍ່ການຄ້າມະນ ດໄປສ ່ບັນດາປະເທດ
ໃກຄ້ຽງເພ ິ່ອການແຕ່ງງານ ແລະ ການຄ້າປະເວນນີໍາອີກ. 

                                                 
4(ວຽກງານທີິ່ບ ໍ່ພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງຜ ້ອອກແຮງງານເຊັົ່ນ: ບ ໍ່ມີການຈ້າງງານຕະລອດປີ ຫ   ວຽກງານບ ກົງກັບຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ 

ແລະ ຫວ່າງງານ). 

            

       3. ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການປະກອບການ 
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3.2 ຂອບເຂດກດົໝາຍ ແລະ ຍ ດທະສາດ 

ສໍາລັບແຮງງານໃນຂະແໜງເປັນທາງການ, ກົດໝາຍແຮງງານສະບັບປີ 2013 ກໍານົດການຈ່າຍເງິນຊົດເຊີຍ, ວາງ
ລະບຽບການລາພັກໃນເວລາເຈັບປູ່ວຍສໍາລັບຄົນງານທັງໝົດ, ວາງກົດລະບຽບການສ ບຕ ໍ່ຈ່າຍຄ່າແຮງງານຫ  ເງິນເດ ອນ
ຊົົ່ວຄາວ ໃນກ ລະນີ ຜ ້ອອກງານໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເປັນພະຍາດອັນມີສາເຫດມາຈາກການອອກແຮງງານ, ກໍານົດຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງແມ່ ແລະ ເງິນອ ດໜ ນເວລາເກີດລ ກ   (ມາດຕາ 99), ເຊິິ່ງໄດ້ລະບ ໄວ້ເພີິ່ມຕີມ ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ປະກັນສັງຄົມ, ສໍາລັບຄົນງານໃນຂະແໜງເປັນທາງການ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນສັງຄົມປີ 2013 ກວມເອົາ ຜົນ
ປະໂຫຍດການຫ່ວາງງານ, ການລາພັກໃນເວລາເຈັບປູ່ວຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບສະມາຊິກກອງທຶນປະກັນສັງຄົມ, ວາງ
ລະບຽບການຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນກ ລະນີສ ນເສຍຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກ ຊຶິ່ງມີສາເຫດກ່ຽວຂ້ອງແລະບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບການອອກແຮງງານ (ຫ ັງຈາກສິື້ນສ ດໄລຍະເວລາການສ ບຕ ໍ່ຈ່າຍຄ່າແຮງງານຊົົ່ວຄາວ). ຜ ້ອອກແຮງງານນອກລະບົບ ຫ   
ອອກແຮງງານໃນຂະແໜງບ ໍ່ເປັນທາງການ ກ ໍ່ມີສິດເຂົື້າຮ່ວມໂຄງການປະກັນສັງຄົມພາຍໃຕ້ກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 

(NSSF)ບົນພ ື້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈ, ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຄ ກັນກັບຜ ້ອອກແຮງງານໃນລະບົບ ຕ່າງແຕ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ໂຫຍດກ່ຽວກັບ ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ການຫວ່າງງານ. ແຕ່ເຖິງຢູ່າງໃດກ ຕາມ, ຈໍານວນສະມາຊິກທີິ່ມາລົງທະບຽນ
ແບບສະໝັກໃຈແມ່ນຍັງຕໍໍ່າຫ າຍແລະ ການຂະຫຍາຍອັດຕາປົກຄ ມຍັງຄົງເປັນສິິ່ງທ້າທາຍ. 

3.3 ທດິທາງຍ ດທະສາດ 

1) ສົົ່ງເສີມການຝຶກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດທັກສະສີມ ແຮງງານ ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ 

ແລະ ເຊ ິ່ອມໂຍງກັບການຈ້າງງານ ທີິ່ໄດ້ມາດຕະຖານ, ຄ ນນະພາບລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ໂດຍຜ່ານການລົງທຶນ
ຂອງພາກລັດ, ເອກະຊົນເພ ິ່ອສົົ່ງເສີມການເຂົື້າເຖິງຕະຫ າດແຮງງານທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. 

2) ດໍາເນີນການປະເມີນຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫ າດໃນປະເທດກ ໍ່ຄ ຄວາມຕ້ອງການຂອງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງເຊັົ່ນ: 

ປະເທດໄທ, ຊຶິ່ງເປັນບ່ອນທີິ່ຊາວໜ ່ມລາວ ຍົກຍ້າຍໄປເຮັດວຽກແລ້ວອອກແບບການຝຶກອົບຮົມທີິ່ພັດທະນາທັກ
ສະ ສະເພາະທີິ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງ. 

3) ເພີິ່ມທະວີການລົງທຶນໃນຂະແໜງພ ື້ນຖານເຊັົ່ນ: ກະສິກໍາ, ປູ່າໄມ້ ແລະ ການປະມົງເພ ິ່ອສ້າງ “ວຽກເຮັດງານທໍາທີິ່
ດີ” ໃນເຂດຊົນນະບົດ ນໍາໄປສ ່ການປັບປ ງມາດຖານຂອງການດໍາລົງຊີວິດໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ສົົ່ງເສີມຂະແໜ
ງການທີິ່ເກີດຂຶື້ນໃໝ່ເຊັົ່ນ: ໄອທີແລະການທ່ອງທ່ຽວສໍາລັບຊາວໜ ່ມ. 

4) ຈັດຕັື້ງໂຄງການປ ກຈິດສໍານຶກທົົ່ວປວງຊົນກ່ຽວກັບສິດທິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆທີິ່ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຄວນ
ໄດ້ຮັບ ເມ ິ່ອມີການຍົກຍ້າຍຖິິ່ນຖານເພ ິ່ອຊອກວຽກເຮັດງານທໍາເພ ິ່ອຮັບປະກັນການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານທີິ່ປອດ
ໄພ. 

5) ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບການປູ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດທີມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ການດໍາລົງຊີວິດໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະ
ແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ການປະມົງ. 

6) ຊຸກຍ ້ໃຫ້ຊາວໜ ່ມ ສ້າງຕັື້ງທ ລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງໂດຍການເອ ື້ອອໍານວຍເຂົາເຈົື້າໃນການເຂົື້າ
ເຖິງແຫ ່ງທຶນ, ຄວາມຮ ້ດ້ານການຕະຫ າດ ແລະ ການບ ລິຫານ ເພ ິ່ອລິເລີິ່ມທ ລະກິດ. 

7) ສ້າງແຜນທີິ່ບ້ານ ແລະ ກ ່ມບ້ານຊຶິ່ງເປັນບ່ອນທີິ່ມີຊາວໜ ່ມຍົກຍ້າຍອອກເປັນຈໍານວນຫ າຍ ແລະ ດໍາເນີນໂຄງການ
ປ ກຈິດສໍານຶກທົົ່ວປວງຊົນ ເພ ິ່ອສ້າງຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆເຊັົ່ນ: ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານບ ໍ່ປອດໄພ, 

ການຄ້າປະເວນ ີແລະ ການຄ້າມະນ ດໃນຮ ບແບບການແຕ່ງງານ.  

8) ພັດທະນາຫ ັກສ ດ ອາຊີວະສຶກສາທີິ່ມີທ່າແຮງດ້ານຕະຫ າດຮອງຮັບ ແລະ ຄວາມຮ ້ພ ມປັນຍາທ້ອງຖິິ່ນເພ ິ່ອສົົ່ງເສີມຂ ໍ້
ໄດ້ປຽບໃນຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ສະໜອງການບ ລິການ. 



25 

 

9) ສົົ່ງເສີມການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາທີິ່ມີລະສະນະສີຂຽວ, ສະ ອາດ ແລະ ທົນທານຕ ໍ່ການປູ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ” 

ໃນທ ກຂະແໜງການ.  

10) ສົົ່ງເສີມການເຂົື້າເຖິງການຈ້າງງານໂດຍການສ້າງລະບົບຖານຂ ໍ້ມ ນກ່ຽວກັບຕະຫ າດແຮງງານ  ເຊ ິ່ອມຕ ໍ່ກັບລະບົບ
ການພັດທະນາສີມ ແຮງງານ ແລະ ການຄ ້ມຄອງແຮງງານ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

4.1 ສະພາບການລວມດາ້ນການປົກປອ້ງທາງສງັຄມົ 

ອີງໃສ່ການວິໄຈສະພາບຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນຢ ູ່ ສປປ ລາວ (2014) ການປົກປ້ອງເດັກນ້ອຍຍັງເປັນບັນຫາທ້າ
ທ້າຍຢ ູ່ ສປປ ລາວຍ້ອນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຍັງບ ໍ່ທັນຮັດກ ມເທົົ່າທີິ່ຄວນມີຫ າຍບັນຫາທີິ່ໄດ້ຖ ກຍົກຂຶື້ນຢ ູ່ໃນບົດລາຍ
ງານດັົ່ງກ່າວກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ເຊິິ່ງພົວພັນເຖິງສິິ່ງທີິ່ເຂົາເຈົື້າເຮັດເພ ິ່ອປົກປ້ອງຄົນຮ ້ນໜ ່ມທີິ່ມີ
ຄວາມສ່ຽງຫ  ຄົນຮ ້ນໜ ່ມທີິ່ເປັນຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍຈາກການໃຊ້ຄວາມຮ ນແຮງ, ການຂ ດຮີດແຮງງານ, ການລ່ວງລະເມີດສິດທິ
ສ່ວນບ ກຄົນແລະປູ່ອຍປະ, ບັນຫາເຫ ົົ່ານັື້ນກວມເອົາຊາວໜ ່ມ,ເຍົາວະຊົນທີິ່ແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຖ ກກົດຂີິ່ແຮງງານ 

ແລະພົວພັນກັບການຂາຍບ ລິການທາງເພດ. 

1. ບົດປະເມີນຜົນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍທົົ່ວປະເທດ ປີ 2012 ໄດ້ສັງເກດເຫັນບັນຫາຂອງການຄ້າມະນ ດ ແລະໄດ້
ລາຍງານວ່າ: ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜ ່ມເພດຍິງ ທີິ່ຕົກເປັນເຫຍ ິ່ອຂອງການຄ້າມະນ ດສ່ວນຫ າຍແລ້ວ ແມ່ນຖ ກບັງຄັບ
ໃຫ້ຄ້າປະເວນີ, ເປັນແຮງງານຮັບໃຊ້ພາຍໃນເຮ ອນ; ການດ ິ່ມສິິ່ງມຶນເມົາ (ເຫ ົື້າ, ເບຍ) ເປັນບັນຫາສໍາລັບຊາວໜ ່ມ
ທັງຍິງແລະ ຊາຍ, ສ່ວນໜຶິ່ງກ ຍ້ອນການໂຄສະນາ, ການຄວບຄ ມຍັງບ ໍ່ທັນເຄັົ່ງຄັດ ແລະ ທັດສະນະຂອງສັງຄົມ ຕ ໍ່
ກັບການດ ິ່ມສິິ່ງມຶນເມົາ (ເຫ ົື້າ-ເບຍ) ຍັງບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ຫ າຍຄົນເຫັນການດ ິ່ມສິິ່ງມຶນເມົາຂອງເຍົາວະຊົນເປັນເລ ິ່ອງທໍາ
ມະດາ.  

2. ຄວາມຈິງແລ້ວການດ ິ່ມສິິ່ງມຶນເມົາກ ໍ່ໃຫ້ເກີດອ ບັດຕິເຫດ, ນໍາໄປສ ່ການນໍາໃຊ້ສິິ່ງເສບຕິດອ ິ່ນໆລວມທັງການມີ
ເພດສໍາພັນທີິ່ບ ໍ່ປອດໄພນອກຈາກນັື້ນ, ການປະກັນສ ຂະພາບ ແລະ ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຍັງຈໍາກັດບ ໍ່ສາມາດ
ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິກອນຫ ຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດັົ່ງກ່າວໄດ້ ສະຫ ຸບແລ້ວ, ການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກແລະການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງການບ ລິໂພກ ຍັງບ ໍ່ໄປຄຽງຄ ່ກັບການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດຫ   GDP ຂອງປະເທດ, ເພາະການ
ເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດອາໄສຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນຫ ັກບ ໍ່ມີການຈ້າງງານ (VNR 2018).   

3. ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງການນໍາໃຊ້ອິນເຕີເນັດ ແລະ ໂທລະສັບ
ສະມາດໂຟນ ເຮັດໃຫ້ຊາວໜ ່ມ ເຂົື້າເຖິງຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານທີິ່ບ ໍ່ໄດ້ຮັບການກັົ່ນກອງ ເຊິິ່ງອາດຊັກນໍາໄປໃນທາງທີິ່ຜິດ, 

ອາດຕົກເປັນເຫຍ ິ່ອຂອງອາດສະຍາກໍາອອນລາຍ ແລະ ອ ິ່ນໆ5. ການເຊ ິ່ອໂຍງເຂົື້າກັບພາກພ ື້ນ ແລະ ສາກົນເຮັດ
ໃຫ້ການເຄ ິ່ອນຍ້າຍແຮງງານເກີດຂຶື້ນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ຈໍານວນຫ າຍ, ກ ່ມໜຶິ່ງເຄ ິ່ອນຍ້າຍແບບຜິດກົດໝາຍເຊິິ່ງໝາຍ
ເຖິງເອົາຕົນເອງເຂົື້າໄປສ່ຽງອັນຕະລາຍໃນຕົວ, ການຄ ້ມຄອງການໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະໜົນຍັງບ ໍ່ທັນເປັນລະບຽບຮຽບ
ຮ້ອຍ ບວກກັບການຫຍ ້ງກ່ຽວກັບເຄ ິ່ອງດ ິ່ມທາດເຫ ົື້າຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ ຊາວໜ ່ມເປນັກ ່ມສ່ຽງຕ ໍ່ອ ປະຕິເຫດ.  

4. ການແຜ່ລະບາດຂອງສານເສບຕິດຕ່າງໆ  ແມ່ນເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນກ ່ມຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ເຮັດໃຫ້ຜ ້ເສບ
ກາຍເປັນເຫຍ ິ່ອຂອງສານເສບຕິດເຫ ົົ່ານັື້ນ ສະນັື້ນ, ພວກເຂົາເຈົື້າຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ້ອງກັນແລະປົກປ້ອງ, ເຖິງແມ່ນ
ວຽກງານກ່ຽວກັບຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ເປັນບ ລິມະສິດສໍາຄັນທາງດ້ານຍ ດທະສາດ, ແຕ່ການຜັນຂະຫຍາຍວຽກ
ງານການປ້ອງກັນແລະປົກປ້ອງຍັງບ ໍ່ທັນໄດຮ້ັບໝາກຜົນເທົົ່າທີິ່ຄວນ, ຊາວໜ ່ມມີການເຄ ິ່ອນຍ້າຍທັງພາຍໃນ ແລະ 
ຕ່າງປະເທດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າຕົກໃນສະພາບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບ ໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖິງຕໍາໜ່າງການບ ລິການທາງສັງຄົມ
ໂດຍສະເພາະການຮັບປະກັນດ້ານສ ຂະພາບແລະການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານກົດໝາຍ (VNR 2018). 

                                                 
5ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີການສ ິ່ສານຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ  
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4.2 ຂອບເຂດກດົໝາຍ ແລະ ຍ ດທະສາດ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງສິດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (2007) ໄດ້ກໍານົດຫ າຍຂົງເຂດທີິ່ເດັກນ້ອຍ (ທ ກ
ຄົນທີິ່ອາຍ ຕໍໍ່າກວ່າ 18 ປີ) ຕ້ອງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ມາດຕາ 2 ຂອງກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດການປົກປ້ອງເດັກທີິ່ດ້ວຍ
ໂອກາດ6, ກົດໝາຍດັົ່ງກ່າວຍັງກໍານົດຈະໃຫ້ການປົກປ້ອງເດັກທີິ່ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ເດັກພິການ ໂດຍລັດຈະສະໜອງການ
ຮຽນໂດຍບ ໍ່ເສຍຄ່າ, ສະໜອງອ ປະກອນການຮຽນ, ການຊ່ວຍເຫ  ອທີິ່ຈໍາເປັນ ແລະ ໄດ້ຮັບການຍົກເວັື້ນຄ່າຮຽນເພ ິ່ອສົົ່ງເສີມ
ເດັກທີິ່ດ້ອຍໂອກາດ, ເດັກຈາກເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ,ເດັກທີິ່ມາຈາກຄອບຄົວທ ກຍາກ (ມາດຕາ29) ແລະໃຫ້ເຂົື້າເຖິງການ
ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ (ມາດຕາ30), ມາດຕາ3ໄດ້ກໍານົດສິດຂອງເດັກນ້ອຍ,ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພ ໍ່ແມ່, ຜ ້ປົກຄອງ, ສັງຄົມ 

ແລະ ລັດ. ມາດຕາ8 ກໍານົດວ່າ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂັື້ນພ ື້ນຖານຂອງລັດແມ່ນສ້າງນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບວຽກການສຶກສາ ແລະ 
ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ເດັກນ້ອຍມີນໍໍ້າໃຈຮັກຊາດແລະບ້ານເກີດເມ ອງນອນ, ມາດຕາ 46 ແລະ 47, ຂອງກົດໝາຍດັົ່ງ
ກ່າວກໍານົດການປ້ອງກັນ ແລະ ການຟືົ້ນຟ ການຕິດຢາເສບຕິດໃນກ ່ມຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນສະໜອງເງ ິ່ອນໄຂແລະ ສິິ່ງ
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົື້າກ່ຽວກັບການປິິ່ນປົວ, ການຟືົ້ນຟ , ການບໍາບັດ, ໃຫ້ຄວາມຮ ້ຄວາມເຂົື້າໃຈກ່ຽວກັບ
ໄພອັນຕະລາຍ ແລະ ຜົນສະທ້ອນຂອງສິິ່ງເສບຕິດພ້ອມທັງການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບ ເພ ິ່ອຊຸກຍ ້ໃຫ້ມີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ສັງຄົມຫ າຍຂຶື້ນມາດຕາ 48 ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ເດັກນ້ອຍນໍາໃຊ້ຢາເສບຕິດ, ການດ ິ່ມເຫ ົື້າ, ເບຍ, ການສ ບຢາ, ຫ້າມບ ໍ່ໃຫ້ເດັກຮັບໃຊ້
ຢ ູ່ໃນສະຖານບັນເທີງໃນຍາມກາງຄ ນ, ບ້ານພັກ, ໂຮງແຮມ, ຮ້ານອາຫານ, ນໍາໃຊ້ການບ ລິການຂອງສະຖານທີິ່ຕ່າງໆເຫ ົົ່ານັື້ນ
ໃນທາງທີິ່ບ ໍ່ຖ ກຕ້ອງ ແລະ ບ ໍ່ເໝາະສົມ”,ມາດຕາ 49 ຫ້າມພ ໍ່ແມ່, ຜ ້ປົກຄອງ ແລະ ບ ກຄົນອ ິ່ນໆເຮັດໃຫ້ເດັກ ນ້ອຍໄດ້ຮັບ
ບາດເຈັບ ຫ   ໝິິ່ນປະໝາດເດັກ, ບ ໍ່ອະນ ຍາດໃຫ້ເດັກເຮັດວຽກໃນສະຖານທີິ່ຕ້ອງຫ້າມ ຫ   ເຂົື້າເຖິງສານເສບຕິດທີິ່ຕ້ອງຫ້າມ, 

ມາດຕາ 53 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ໄດ້ກໍານົດວ່າມີ 4 ຂະແ
ໜງການທີິ່ໄດ້ສະໜອງວິທີການແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍທີິ່ບ ໍ່ຜ່ານສານເຊິິ່ງລວມມີໜ່ວຍງານໄກ່ເກ່ຍຄະດີເດັກນ້ອຍຂັື້ນບ້ານ
ຫ້ອງການຍ ຕິທໍາເມ ອງ ຫ  ເທດສະບານ, ອົງການສ ບສວນ-ສອບສວນ ແລະ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ. ສານເດັກນ້ອຍໃນ 

ມາດຕາ 69 ເວົື້າເຖິງຄະດີອາຍາທີິ່ເດັກເປັນຜ ້ກະທໍາຄວາມຜິດ; ຄະດີກ່ຽວກັບແຮງງານເດັກນ້ອຍ; ຄະດີແພ່ງທີິ່ພົວພັນກັບ
ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄະດີອ ິ່ນໆ ທີິ່ພົວພັນກັບເດັກ. 

ກົດໝາຍວ່າການຕ້ານການຄ້າມະນ ດ ມາດຕາ 48 ວ່າດ້ວຍການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
ວິຊາຊີບໃຫ້ແກ່ຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍທີິ່ຍັງຢ ູ່ໃນໄວຮຽນ ຫ   ເດັກທີິ່ຕິດມານໍາຜ ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍ ນອກຈາກນັື້ນ, ຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງ
ນະໂຍບາຍເພ ິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວໜ ່ມທີິ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຄ້າມະນ ດໃຫ້ສາມາດເຂົື້າເຖິງການສຶກສາ  ແລະ ການ
ຝຶກອົບຮົບເພ ິ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົື້າເຂົື້າເຖິງການມິວຽກເຮັດງານທໍາ.  

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານມາດຕາ 10 ໄດ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການໃຊ້ແຮງງານ “ໄວໜ ່ມ” ໂດຍກໍານົດວ່າເດັກຕໍໍ່າ
ກວ່າ 18 ປີ ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ແຕ່ບ ໍ່ໃຫ້ຫ ຸດ 14 ປີ ແລະ ບ ໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກເພີິ່ມເວລາໃນການເຮັດວຽກ, ໃນກ ລະນີພິເສດ ຜ ້
ໃຊ້ແຮງງານສາມາດຮັບເອົາຜ ້ອອກແຮງງານ ອາຍ  12 ປີ ແຕ່ໃຫ້ເຮັດສະເພາະວຽກເບົາ.  

4.3 ທດິທາງຍ ດທະສາດ 

1) ປ ກຈິດສໍານຶກໃຫ້ແກ່ຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ໃນຂອບເຂດທົົ່ວປະເທດ ກ່ຽວກັບຜົນຮ້າຍຂອງສິິ່ງເສບຕິດທ ກ
ປະເພດເຊັົ່ນ: ຢາບ້າ, ເຫ ົື້າ ແລະ ອ ິ່ນໆ 

2) ສົົ່ງເສີມການຂັບຂີິ່ປອດໄພ ແລະ ນັບຖ ລະບຽບຈະລະຈອນ.  

                                                 
6ຄໍານິຍາມເດັກດ້ອຍໂອກາດແມ່ນກໍານົດໄວ້ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 
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3) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນສະຖານທີິ່ອອກແຮງງານເພ ິ່ອ
ຮັບ ປະກັນບ ໍ່ໃຫ້ມີການ ຂ ດຮີດແຮງງານ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຜ ້ອອກແຮງງານໄດ້ຮັບສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນ
ຊອບທໍາຂອງເຂົາເຈົື້າ. 

4) ເຝິກອົບຮົມ ແລະ ປ ກຈິດສໍານຶກໃຫ້ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນຮ ້ນໍາໃຊ້ ຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ICT ໃຫ້
ເກີດປະໂຫຍດພ້ອມກັັນນັື້ນກ ໍ່ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ຮ ້ເຖິງຜົນຮ້າຍຂອງ ໂລກອອນລາຍ ເພ ິ່ອບ ໍ່ໃຫ້ຕົກເປັນເຫຍ ິ່ອຂອງ
ອາດຊະ ຍາກໍາທາງອອນລາຍ. 

5) ເຜີຍແຜ່ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບລ ກລະເບີດທີິ່ບ ໍ່ທັນແຕກທີິ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ຮ່າງກາຍ ແລະ ເປັນໄພຂົົ່ມຂ ່ຕ ໍ່ການດໍາລົງຊີວິດ
ຂອງປະຊົນລາວບັນດາເຜົົ່າໂດຍສະເພາະຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ. 

6) ສົົ່ງເສີມການປະກັນສ ຂະພາບທົົ່ວໜ້າ ຮັບປະກັັນໃຫ້ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນຜ ້ທີິ່ດ້ອຍໂອກາດບ ໍ່ວ່າຈະເປັນດ້ານເສດ
ຖະ ກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມ ໃຫ້ເຂົື້າເຖິງຫ ັກປະກັນດັົ່ງກ່າວ. 

7) ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບົບການຈົດທະບຽນ ໂດຍສະເພາະຜ ້ຍົກຍ້າຍມາຈາກບ່ອນອ ິ່ນກັບພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບໃນ
ແຕ່ລະຂັື້ນ.  

8) ສົົ່ງເສີມການປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງແຮງງານເຄ ິ່ອນຍ້າຍ, ການດ ແລສ ຂະພາບ, ການເຂົື້າເຖິງສະຫວັດດີ
ການ ແລະ ບ ລິການຕ່າງໆ. 

9) ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງຂອງກົນໄກບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍແຮງງານແລະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານການຄ້າມະນ ດ 

(2016), ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ດໍາລັດວ່າດ້ວຍ ຄ່າແຮງງານຂັື້ນຕໍ່ ໍ່າ ແລະ ອ ິ່ນໆ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວໜ ່ມໄດ້ຮັບ
ສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຈາກການໃຊ້ແຮງງານ, ບ ໍ່ຕົກເປັນເຫຍ ິ່ອຂອງການຄ້າມະນ ດ, ການທາລ ນທາງຮ່າງ
ກາຍ, ຈິດໃຈແລະ ການຂ ດຮີດອ ິ່ນໆ.  

10) ສົົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ  ອຜ ້ເສບສິິ່ງເສບຕິດໃນການເຂົື້າເຖິງການບໍາບັດຟືົ້ນຟ  ແລະ ການບ ລິການເພ ິ່ອໃຫ້
ເຂົື້າເຈົື້າຄ ນສ ່ສະພາບປົກກະຕິ.  

11) ຊຸກຍ ້ສົົ່ງເສີມຄອບຄົມ, ສັງຄົມໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຮັບຮ ້, ເຂົື້າໃຈ ແລະ ສະໜັບສະໜັບຜ ້ທີິ່ເຄີຍຕົກເປັນເຫຍ ິ່ອຂອງສິິ່ງ
ເສບຕິດໃຫ້ເຂົາເຈົື້າໄດຮ້ັບໂອກາດ ແລະ ຖ ກຍອມຮັບ 

12) ຊຸກຍ ້ ແລະ ສົົ່ງເສີມໃຫ້ໂຮງຮຽນຫ  ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ໃຫ້ເປັນສະຖານທີິ່ປອດໄພທີິ່ສ ດສໍາລັບຊາວໜ ່ມ 

ແລະເຍົາວະຊົນ. 
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5.1 ສະພາບການລວມ 

 ຜົນຂອງການວິໄຈສະພາບຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ປີ 2014 ຊີື້ໃຫ້ເຫັນວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜ ່ມ ແລະ 
ເຍົາວະຊົນເປັນລັກສະນະການປະກອບສ່ວນໃນກິດຈະກໍາທາງສັງຄົມຕ່າງໆ ເຊັົ່ນງານບ ນປະເພນີ, ງານດອງ ແລະ ການອອກ
ແຮງງານລວມໝ ຕ່າມບົດບາດຍິງ - ຊາຍແຕກຕ່າງກັນໄປເຊິິ່ງການປະກອນດ້ານແຮງງານຫ  ເປັນກິດຈະກໍາເພ ິ່ອຄວາມສາມັກ
ຄີ ແລະ ອາສາສະໝັກ, ສ່ວນວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຂົື້າຮ່ວມໃນການຕັດສິນບັນຫາທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຂອງ
ເຂົາເຈົື້າໃນທ ກລະດັບຍັງຈໍາກັດດ້ວຍຫ າຍປັດໄຈ ເຊັົ່ນ: ການສຶກສາຍັງຕໍໍ່າ, ໂດຍສະເພາະຊາວໜ ່ມເພດຍິງ ແລະ ຊາວໜ ່ມ
ໃນເຂດຊົນນະບົດ.    

ທັດສະນະຄະຕິຂອງຜ ້ທີິ່ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜ ່ມຍັງບ ໍ່ແທດເໝາະ, ຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະ
ຊົນ ຍັງຖ ເປັນເປັນ ຝູ່າຍຮັບເອົາຜົນຂອງການຕັດສິນໃຈຈາກຜ ້ໃຫຍ່ແທນທີິ່ຈະເປັນຜ ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ
ຢູ່າງຕັື້ງໜ້າ ຢູ່າງໃດກ ໍ່ຕາມ ສປປລາວ ກໍາລັງເປີດກ້ວາງໃຫ້ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈຕ ໍ່
ກັບບັນຫາທີິ່ພົວພັນກັບເຂົາເຈົື້າເຊິິ່ງສະແດງອອກຄວາມມ ້ງມາດປາດຖະໜາຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈ
ໃສ່, ຄວາມຕ້ອງການຂັື້ນພ ື້ນຖານໄດ້ຮັບການສະໜອງ ແລະ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຂອງເຂົາເຈົື້າໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. 
5.2 ຂອບເຂດກດົໝາຍ ແລະ ຍ ດທະສາດ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜ ່ມ ປະຊາຊົນລາວ ປະຕິວັດລາວ (2009) ໄດ້ກໍານົດ ພາລະບົດບາດການເຄ ິ່ອນ
ໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ,  ພາລະບົດບາດທີິ່ສໍາຄັນຂອງສ ນກາງຊາວໜ ່ມລວມມີການປ ກ
ຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບບັນຫາດ້ານສ ຂະພາບ ແລະ ສັງຄົມທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊາວໜ ່ມ, ລວມທັງການຍົກຍ້າຍຖິິ່ນຖານ, ການສຶກ
ສາ, ການນໍາໃຊ້ສານເສບຕິດ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ, ການອະນ ລັກທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ການປ້ອງກັນພະຍາດຕິດຕ ໍ່ 
ໃນຂະນະທີິ່ຊາວໜ ່ມຫ າຍຄົນບ ໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຂອງສ ນກາງຊາວໜ ່ມ, ແຕ່ທາງສ ນກາງຊາວໜ ່ມກ ໍ່ສະແຫວງໂອກາດຢູ່າງ
ຕັື້ງຫນ້າທີິ່ຈະເຂົື້າຫາຊາວໜ ່ມ ແລະ ລະດົມຊາວໜ ່ມເຂົື້າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຊຸມຊົນ ແລະ ສັງຄົມຕ່າງໆ.  

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜ ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ (2017) ວາງຂອບເຂດສິດ ແລະ ໜ້າທີິ່ຂອງຄະນະ
ຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວໂດຍການເພີິ່ມສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແກ່ສ ນກາງຊາວໜ ່ມ, ຄະນະກໍາມະການສ ນ
ກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ຄະນະປະຈໍາ, ເລຂາ, ຮອງເລຂາຄະນະບ ລິຫານງານ ສຊປລ ແລະ ບັນດາມາດຕາໃໝ່
ກ່ຽວກັບສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຄະນະກໍາມະການກວດກາ ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄະນະຊາວໜ ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວແມ່ນກົດໝາຍສະບັບທໍາອິດສໍາລັບຊາວໜ ່ມລາວໂດຍ
ສະເພາະແມ່ນສໍາລັບ ສຊປລ, ດັົ່ງທີິ່ໄດ້ລະບ ໄວ້ໃນ ມາດຕາ 2, ກໍາມະການສ ນກາງຊາວໜ ່ມຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງ
ນະໂຍບາຍ, ຍ ດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາສໍາລັບຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນທ ກຄົນ.  

ສິດທິຂອງຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນອາຍ ຕໍໍ່າກວ່າ 18 ປີ ໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ກໍານົດອອກໃນ ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍ ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເດັກ (2007)ຢູ່າງຈະແຈ້ງ. ມາດຕາ 7, ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກນ້ອຍກໍາ
ນົດໄວ້ວ່າລັດ, ສັງຄົມ ແລະຄອບຄົວຕ້ອງສ້າງເງ ິ່ອນໄຂໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆ  ແລະ ສາມາດ
ສະແດງທັດສະນະຂອງຕົນໃນທ ກເລ ິ່ອງທີິ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ພວກເຂົາ. ມາດຕາ 6 ໄດ້ກ່າວເຖິງການປົກປ້ອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະ

 

       5. ພັນທະພົນລະເມ ອງ ແລະ ການມີສວ່ນຮ່ວມ 
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ຊົນ ຈາກການຈໍາແນກເພດ, ເຊ ື້ອຊາດ, ຊົນເຜົົ່າ, ພາສາ, ຄວາມເຊ ິ່ອ, ສາດສະໜາ, ສະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ 
ສະຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. 

ຊາວໜ ່ມມີສິດລົງຄະແນນສຽງເລ ອກຕັື້ງໄດ້ເມ ິ່ອ ອາຍ ຮອດ 18 ປີ ແລະ ເປັນຜ ້ສະໝັກເລ ອກຕັື້ງ ໃນຕໍາແໜ່ງ
ການເມ ອງ ເມ ິ່ອອາຍ ຮອດ 21 ປີ ຂຶື້ນໄປ ເຊິິ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນມາດຕາ 6 ຂອງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການ ເລ ອກຕັື້ງ (2015). 

ຊາວໜ ່ມທ ກຄົນ ສາມາດເຂົື້າເກນທະຫານ ເມ ິ່ອອາຍ  ໄດ້ 18 ປີ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ (1995), ໃນມາດຕາ 3. 

5.3 ທດິທາງຍ ດທະສາດ 

1) ໂຄສະນາປ ກຈິດສໍານຶກໃນການສະກັດກັື້ນ ແລະ ຕ້ານບັນດາປະກົດການຫຍ ໍ້ທ ໍ້ໃນກ ່ມຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນເຊັົ່ນ: 

ການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ຄວາມຮ ນແຮງຕ ໍ່ແມ່ຍິງ ລວມທັງຄວາມຮ ນແຮງທາງເພດ, ການໃຊ້ສານເສບຕິດ, 

ການດ ິ່ມເຫ ົື້າ ແລະ ການຄ້າມະນ ດ.  

2) ຊຸກຍ ້ທ ກຂະແຫນງການໃນສັງຄົມລວມທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ອົງການຈັດຕັື້ງທີິ່ບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ  (NGO) 

ຕ່າງ ປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມ (CSO) ເພ ິ່ອເພີິ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົື້າໃນການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ-

ເຍົາວະຊົນ. 

3) ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີິ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບການສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ໃນທ ກລະດັບ 

(ສ ນກາງຮອດທ້ອງຖິິ່ນ) ໃນຂະບວນການພັດທະນາຮອບດ້ານ ແລະ ບັນຫາທີິ່ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົື້າ. 
4) ສົົ່ງເສີມ ແລະ ເພີິ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົື້າໃນການສ້າງຜ ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບກອບແຜນງານນາງນ້ອຍ Nang 

Noiເພ ິ່ອສ້າງສະຖານທີິ່ທີິ່ປອດໄພເພ ິ່ອໃຫ້ຍິງໜ ່ມມີໂອກາດເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
, ທັກສະຊີວິດ, ສ ຂະພາບ, ການສຶກສາ, ການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ. 

5) ສົົ່ງເສີມການສ້າງທັກສະພ ື້ນຖານ, ຄວາມຮ ້, ຄວາມສາມາດ,ຄ ນສົມບັດຂອງຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ເພ ິ່ອໃຫ້
ກາຍເປັນສະມາຊິກທີິ່ມີການຈັດຕັື້ງເປັນຕົື້ນຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສັງຄົມຂອງຊາວ
ໜ ່ມອ ິ່ນໆ. 

6) ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນໃນບັນດາກອງປະຊຸມລະດັບຊາດ, ສາກົນ ແລະ ໂຄງການ
ແລກປູ່ຽນຕ່າງໆຂອງຊາວຫນ ່ມ. 

7) ປ ກຈິດສໍານຶກໃຫ້ກັບຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິິ່ງແວດລ້ອມໂດຍການສົົ່ງເສີມຄວາມຮ ້ 
ຈິດສໍານຶກ ແລະ ພຶດຕກິໍາທີິ່ດີຕ ໍ່ສິິ່ງແວດລ້ອມ. 

8) ສ້າງໂອກາດໃນການສະແດງອອກຂອງຊາວໜ ່ມໃຫ້ຫລາຍຂ ື້ນ ແລະ ຮັບປະກັນເສລີພາບໃນການສະແດງຄໍາຄິດ
ເຫັນ,ເຊ ິ່ອມສານການສະແດງອອກດັົ່ງກ່າວ ກັບອົງການທີິ່ເປັນຕົວແທນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຂົາເຈົື້າ. 

9) ສົົ່ງເສີມ ອົງການຈັດຕັື້ງທີິ່ລິເລີິ່ມ ແລະ ນໍາພາໂດຍຊາວໜ ່ມເພ ິ່ອຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນ
ຂະບວນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ.  

10) ເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກການຮ່ວມມ  ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັື້ງພາກລັດ, ອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັື້ງທາງ
ສັງຄົມ, ພາກເອກະຊົນ, ສ ິ່ມວນຊົນ, ອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນບ ໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນການພັດທະນາຊາວໜ ່ມຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ທົົ່ວເຖິງ. 
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4.1 ການນາໍພາ-ຊີື້ນາໍ 
ເພີິ່ມທະວີການນໍາພາ-ຊີື້ນໍາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ສະບັບນີື້

ໂດຍຕິດພັນກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາ ກອນ ແລະ ການພັດທະນາ, ຍ ດທະ
ສາດພັດທະນາໃນແຕ່ລະຂົງເຂດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຄຊປປລ ແຕ່
ລະຂັື້ນນັບແຕ່ສ ນກາງຮອດທ້ອງຖິິ່ນ ຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນທ ກຄົນຕ້ອງຍົກສ ງຈິດໃຈເອກະລາດ, ເປັນເຈົື້າຕົນເອງ, ເພິິ່ງຕົນ
ເອງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ ໃນຂະບວນການຈັດ ຕັື້ງປະຕິບັດຍ ດທະສາດສະບັບນີື້. 

ສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ເປັນຜ ້ນໍາພາໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຍ ດທະສາດສະ
ບັບນີື້ໂດຍປະສານສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົົ່າ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີິ່ນ, ອົງການຈັດຕັື້ງທ ກພາກສ່ວນທີິ່
ກ່ຽວຂ້ອງ,  ບັນດາອົງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງຮັບຮ ້ ແລະ ໃຫ້ການຮ່ວມມ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, 

ເຍົາວະຊົນລາວ ສະບັບນີື້ຢູ່າງເຂັື້ມງວດ ແລະໄດຮ້ັບຜົນດີ.  

ຄະນະກໍາມະການຊີື້ນໍາລະດັບຊາດ ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນເພ ິ່ອນໍາພາ-ຊີື້ນໍາການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ຄະນະກໍາມະ
ການດັົ່ງກ່າວນໍາໂດຍ ເລຂາຄະນະບ ລິຫານງານສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຊີື້ນໍາລວມຊຸກຍ ້ ຕິດຕາມກວດກາ, 
ການວາງແຜນ, ການປະຕິບັດແລະ ປະເມີນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍ ດທະສາດສະບັບນີື້.  

ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, 
ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງ ການຕ່າງປະເທດ,ຮອງປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ, ຮອງປະທານ
ສະຫະພັນກໍາມະ ບານລາວ ຈະເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການ. ຄະນະກໍາມະການຊີື້ນໍາລະດັບຊາດ ຈະຕ້ອງເປີດກອງ
ປະຊຸມປີລະຄັື້ງ ເພ ິ່ອປຶກສາຫາລ  ແລະ ທົບທວນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດປີຜ່ານມາ ແລະ ວາງແຜນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໃນປີຕ ໍ່ໄປ 

ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການຊີື້ນໍາລະດັບຊາດ ຈະຖ ກຈັດຂຶື້ນໂດຍສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. 

ເນ ິ່ອງຈາກມີຫ າຍກະຊວງ ແລະ ອົງການທີິ່ຈະຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍ ດທະສາດສະບັບນີື້ ກົນໄກປະສານງານຈຶິ່ງຕ້ອງໄດ້
ຮັບການສ້າງຂຶື້ນ ໂດຍປະກອບມີບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຕ່າງໆທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ 

ເປັນສ ນກາງໃນການປະສານງານ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການປະສານງານຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບບັນດາ
ກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນທ ກລະດັບ ເພ ິ່ອຮັບປະກັັນການປະຕິບັດຍ ດທະສາດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິ
ຜົນ. 

 4.2 ການສາ້ງຄວາມເຂັື້ມແຂງ ໃຫແ້ກຄ່ະນະຊາວໜ ມ່ປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ 

ຄະນະບ ລິຫານງານ ສຊປລ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນການນໍາ ພາຊີື້ນໍາ ປັບປ ງກ ໍ່ສ້າງການຈັດຕັື້ງ ຄຊປປລ ໃນຂອບເຂດ
ທົົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຈັດຕັື້ງຊາວໜ ່ມຢ ູ່ຂັື້ນຮາກຖານຕ້ອງສາມາດເຮັດບົດບາດ ແລະ ເປັນແກນນໍາໃນການ
ນໍາພາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ,  ປັບປ ງພາລະບົດບາດ, ບັນຈ ຊັບຊ້ອນບ ກຄະລາກອນ
ໂດຍມີການປະສານສົມທົບກັບຄະນະພັກແຂວງ, ນະຄອນຫ ວງ, ກະຊວງ-ອົງການເພ ິ່ອກວດກາຄ ນການຈັດຕັື້ງຂອງ    ຄຊປ
ປລ ແຕ່ລະຂັື້ນໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນເຂັື້ມແຂງທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄ ນນະພາບ.  

 

                 

          

        IV.ມາດຕະການໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
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4.3  ການປະສານງານ 

ການປະສານງານຂັື້ນສ ນກາງ ແມ່ນນໍາໂດຍຄະນະກໍາມະການປະສານງານລະດັບຊາດ, ຄະນະກໍາມະການປະສານ
ງານລະດັບຊາດນໍາໂດຍ ຮອງເລຂາຄະນະບ ລິຫານງານສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຈະຕ້ອງຈັດກອງປະຊຸມ
ປຶກສາຫາລ  ສອງຄັື້ງຕ ໍ່ປີ ເພ ິ່ອຮັບປະກັນການວາງແຜນ, ການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ, ການປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາການ
ປະຕິບັດ ຍ ດທະສາດ ແລະ ແຜນງານຂອງນະໂຍບາຍສະບັບນີື້.  

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ກະຊວງ ສາທາລະນະສ ກ, ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ 
ກິລາ, ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງ ພາຍໃນ, ກະຊວງຍ ຕິທໍາ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການສ ນກາງ
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແລະ ຫົວໜ້າຫ້ອງການສ ນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານ ເປັນສະມາຊິກ, ກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການ
ປະສານງານລະດັບຊາດ ຈະຖ ກຈັດຂຶື້ນໂດຍສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ, ປະສານງານ ແລະ ຮ່ວມກັບຂະແໜ
ງການທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດການຮ່ວມມ ກັບສ ນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນ, ອົງ
ການຈັດຕັື້ງສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖີິ່ນ, ຄອບຄົວ,  ສ ິ່ມວນຊົນ ແລະ ພົນລະເມ ອງທົົ່ວສັງຄົມເພ ິ່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ. 

ຢ ູ່ຂັື້ນແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການປະສານງານຂັື້ນແຂວງ ເປັນຜ ້ຊີື້ນໍາ ແລະ ຮັບຜິດຊອບການປະສານງານຢ ູ່ຂັື້ນແຂວງ 
ເພ ິ່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຍ ດທະສາດທີິ່ເໝາະສົມໃນຂັື້ນແຂວງ, ຄະນະກໍາມະການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຂັື້ນແຂວງນໍາ
ໂດຍຮອງເຈົື້າແຂວງ, ຮອງເຈົື້າຄອງນະຄອນຫ ວງ ຈະໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ສອງຄັື້ງຕ ໍ່ປີ 
ເພ ິ່ອຮັບປະກັນການວາງແຜນ, ການປະຕິບັດ, ການປະເມີນ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການປະຕິບັດຍ ດທະສາດ ແລະແຜນງານ
ໃນລະດັບແຂວງ, ປະກອບດ້ວຍຄະນະຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວແຂວງ ຫົວໜ້າພະແນກຂັື້ນແຂວງ: ພະແນກແຜນ
ການ ແລະ ການລົງທຶນ, ພະແນກສາທາລະນະສ ກ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີ
ການສັງຄົມ, ພະແນກ ພາຍໃນ, ພະແນກ ຍ ຕິທໍາ, ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ແລະ ປະທານສະຫະພັນກໍາມະບານແຂວງ 
ກອງປະຊຸມຄະນະຊີື້ນໍາຂັື້ນແຂວງຈະຖ ກຈັດຂຶື້ນໂດຍຄະນະຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວແຂວງ. 

4.4 ດາ້ນງບົປະມານ 

ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ຈະໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໂດຍບັນດາກະຊວງ, ອົງການ
ຈັດຕັື້ງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນ ຂັື້ນສ ນກາງຮອດທ້ອງຖິິ່ນຕາມພາລະບົດບາດ,  ບັນດາກະຊວງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ຕ້ອງໄດ້ ກໍານົດນິຕິກໍາ, ແຜນງົບປະມານ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການທີິ່ຈໍາເປັນເພ ິ່ອຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ຍ ດທະສາດ ທີິ່ຢ ພາຍໃຕ້
ຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ,ງົບປະມານເພີິ່ມເຕີມຕາມຄວາມຕ້ອງການຈະໄດ້ຮັບການຈັດສັນໂດຍລັດຖະບານໃຫ້
ແກ່ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງພາກລັດໂດຍອີງໃສ່ແຜນການປະຈໍາປີຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ. 

ບັນດາກະຊວງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັື້ງພັກ-ລັດ ຈະກໍານົດງົບປະມານປະຈໍາປີ ໂດຍຖ ເອົາວຽກງານພັດທະ
ນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນເປັນບ ລິມະສິດ, ການໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງຂະແໜງການຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຄ ນ ເພ ິ່ອປະ
ເມີນການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນດັົ່ງທີິ່ໄດກ້ໍານົດໄວ້ໃນຍ ດທະສາດ. 

ນອກຈາກນີື້, ຍັງຈະໄດ້ລະດົມການສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ທຶນຮອນອົງການຈັດຕັື້ງສາກົນ, ຄ ່
ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສົງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພ ິ່ອເພີິ່ມທະວີການລົງທຶນເຂົື້າໃນການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຕາມ
ທິດຊີື້ນໍາທີິ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນຍ ດທະສາດສະບັບນີື້.  
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ສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສ້າງກອງທຶນປົກປ້ອງສົົ່ງເສີມ ຊາວໜ ່ມທີິ່ດ້ອຍໂອກາດໂດຍການສ້າງນິຕິ
ກໍາສະເພາະເພ ິ່ອສົົ່ງເສີມໃນການລະດົມທຶນ, ແຫ ່ງທຶນຂອງກອງທຶນອາດຈະມາຈາກງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ອົງການຈັດຕັື້ງ
ສາກົນ, ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັື້ງທາງສົງຄົມ ແລະ ພາກເອກະຊົນ. 
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ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການປະຕິບັດຍ ດທະສາດນີື້ຈະຖ ກຕິດຕາມໃນແຕ່ລະປີ
ຢ ູ່ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ,  ນະໂຍບາຍນີື້ຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຄ ນແລະ ປັບປ ງໃນທ ກໆ 5 ປີເພ ິ່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງ
ຕາມຄວາມຕ້ອງການໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການປະຕິບັດຍ ດທະສາດ ແລະ ການປູ່ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມທາງ 
ເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາຂອງປະເທດ, ສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນຜ ້ປະຕິບັດການທົບທວນ ແລະ 
ປະເມີນຍ ດທະສາດນີື້ ໂດຍມີການປະສານງານຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບຄະນະຊີື້ນໍ າລະດັບຊາດ , ກະຊວງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ , ອົງ
ການຈັດຕັື້ງອ ິ່ນໆໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

           V.ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ 
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ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (2015) ແຜນການພັດທະນາຂະ ແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ (2016-2020). ວຽງຈັນ: 

ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. 

ກະຊວງ ສາທາລະນະສ ກ (2005) ນະໂຍບາຍດ້ານສ ຂະພາບການຈະເລີນພັນແຫ່ງຊາດ. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 
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ກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ (2017) ບົດລາຍງານສະຫ ຸບ. ການປຶກສາຫາລ ລະດັບຊາດກ່ຽວກັບ 

ການປະຕິບັດດ້ານສັງຄົມກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສັງຄົມລາວ. ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ. 

ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (2020) ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານປະຊາກອນ ແລະ ການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. 

ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ: ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທຶນ (2019) ຍ ດທະສາດການເຕີບໂຕຂອງສີຂຽວແຫ່ງຊາດ.ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ: ກະຊວງ 
ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທ ນ (2016) ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັື້ງທີ 8 (2016-2020). ວຽງຈັນ: 

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ. 

ບົດລາຍງານການວາງແຜນແລະການລົງທຶນ (2017) ບົດລາຍງານRTM, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, MPI 

ຄະນະຊີື້ນໍາແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບSDGs (2018) ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ: ການທົບທວນຄ ນແບບສະໝັ
ກໃຈແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດແຜນງານ 2030 ເພ ິ່ອການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ.ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ: 

ລັດຖະບານຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ. 

UNFPA (nd) ຍ ດທະສາດ UNFPA ກ່ຽວກັບໄວລ ້ນ ແລະ ຊາວໜ ່ມ: ຫັນໄປສ ່ການຮັບຮ ້ຄວາມສາມາດອັນເຕັມທີິ່ຂອງ
ໄວໜ ່ມ ແລະເຍົາວະຊົນ, ນິວຢອກ: ສໍານັກງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 

UNFPA (nd) ຂອບເຂດການປະຕິບັດງານຂອງ UNFPA ກ່ຽວກັບເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜ ່ມນິວຢອກ: ສໍານັກງານຂອງ
ສະຫະປະຊາຊາດ. 

ສະຫະປະຊາຊາດ (2015) ການປູ່ຽນແປງໂລກຂອງພວກເຮົາ: ວາລະ2030 ສໍາລັບການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ.ນິວຢອກ: ສໍາ
ນັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. 

ສະຫະປະຊາຊາດ (2010) ໂຄງການປະຕິບັດງານໂລກສໍາລັບຊາວໜ ່ມ. ນິວຢອກ: ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ. 

ສະຫະປະຊາຊາດ, 2018, ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິດທິຂອງເດັກ, CRC / C / LAO / CO / 3-6, ນິວຢອກ: ສໍານັກງານ
ໃຫຍ່ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ. 

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 2018, ຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບການລົບລ້າງການແບ່ງແຍກຕ ໍ່ແມ່ຍິງ, EDAW / C / LAO / 

CO / 8-9, ສໍານັກງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. 

ທະນາຄານໂລກ  (2015)ນະໂຍບາຍຄວາມທ ກຍາກຂອງ ສປປ ລາວ: ໂຕຂັບເຄ ິ່ອນການຫ ຸດຜ່ອນຄວາມທ ກຍາກ
ໃນສປປລາວ (ພາສາອັງກິດ). Washington, D.C: World Bank Group. 

ອົງການສ ຂະພາບໂລກ (2014) ສ ຂະພາບສໍາລັບຂອງຊາວໜ ່ມ ແລະ ເຍົາວະຊົນ ໂອກາດຄັື້ງທີສອງ ໃນທົດສະຫວັດທີສອງ 
[Online]. Available at:   

http://apps.who.int/adolescent/second-decade/section2/page1/recognizing-

adolescence.html(Accessed: 14 July 2018) 

http://apps.who.int/adolescent/second-decade/section2/page1/recognizing-adolescence.html
http://apps.who.int/adolescent/second-decade/section2/page1/recognizing-adolescence.html
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ອົງການອະນາໄມໂລກ (1948) ຄໍານໍາຂອງລັດຖະທໍາມະນ ນຂອງອົງການອະນາໄມໂລກທີິ່ໄດ້ຮັບຮອງໂດຍກອງປະຊຸມ
ສ ຂະພາບສາກົນ,ນິວຢອກ, 19 ມິຖຸນາ - 22 ກ ລະກົດ1946; ໄດ້ລົງນາມໃນວັນທີ22 ກ ລະກົດ1946 ໂດຍຜ ້ຕາງໜ້າຂອງ 
61 ປະເທດ (ບັນທຶກທາງການຂອງWHO, ເລກທ2ີ, ຫນ້າ100) ແລະ ໄດ້ເຂົື້າຮ່ວມໃນວັນທ7ີ ເມສາ 1948. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ຄະນະຊີື້ນໍາ 

ທ່ານ ອາລ ນໄຊ ສ ນນະລາດ  ເລຂາຄະນະບ ລິຫານງານ ສຊປລ 

ທ່ານ ໃບຄໍາ ຂັດທິຍະ   ຮອງລັດຖະມົນຕກີະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 

ທ່ານ ນ. ວິລະວອນ ພັນທະວົງ  ຮອງເລຂາຄະນະບ ລິຫານງານ ສຊປລ 

ທ່ານ ບົວລານ ສິຣິປັນຍາ  ຮອງລັດຖະມົນຕ ີກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ 

ທ່ານ ຮສ ດຣ ພ ທອນ ເມ ອງປາກ  ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ສາທາລະນະສ ກ 

ທ່ານ ນ. ວັນເພັງ ແກ້ວນະຄອນ ຮອງປະທານກໍາມາທິການບັນດາເຜົົ່າ, ສະພາແຫ່ງຊາດ 

ທ່ານ ຄໍາມ ນ ວິພົງໄຊ   ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພາຍໃນ 

ໂຄງ່ຮາ່ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຮາ່ງຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ມ່, ເຍາົວະຊນົລາວ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຄະນະຊີື້ນາໍລະດບັຊາດ  
ລະດບັຮອງລດັຖະມນົຕກີະຊວງ, ອງົການທຽບເທົົ່າ 

ຄະນະຊີື້ນາໍລະດບັຊາດ  
ລະດບັຂັື້ນກມົ ແລະ ພະແນການກະຊວງ, 

ອງົການທຽບເທົົ່າ 

ຄະນະກອງເລຂາ (ສ ນກາງຊາວໜ ມ່
ປະຊາຊົນປະຕວິດັລາວ) 

ຄະນະຊາວໜ ມ່ແຂວງ/ສະມາຊິກຊາວ
ໜ ມ່ ແລະ ຊາວໜ ມ່ຫ າກຫ າຍ 

ຄະນະວຊິາການ UNFPA 
ຊຽ່ວຊານພາຍໃນ ແລະ 

ຕາ່ງປະເທດ 

ເຄ ອຂາ່ຍ UN ແລະ ອງົການຈດັຕັື້ງ
ສາກນົທີິ່ກຽ່ວຂອ້ງ 
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ທ່ານ ພົຕ. ປອ. ສົມຫວັງ ທໍາມະສິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ 

ທ່ານ ວັນນາ ດວງພະຈັນ  ຮອງປະທານ ສ ນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ 

ທ່ານ ນ. ທ ມມາລີ ວົງພະຈັນ  ຮອງປະທານ ຄະນະບ ລິຫານງານສ ນກາງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 

ທ່ານ ແກ້ວຈະເລນີ ເຊ່ຍຢີົ້ງຢູ່າງ  ຄະນະປະຈໍາ, ຫົວໜ້າກົມໂຄສະນາອົບຮົມ, ສນຊ 

ທ່ານ ພົນ.ວ ທອງວັນ ກອງມະນີ ຮອງກົມໃຫຍ່ການເມ ອງກອງທັບ, ຜ ້ຊີື້ນໍາລວມອົງການຈັດຕັື້ງມະຫາຊົນ 

 ຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີື້ນໍາວິຊາການ 

ທ່ານ ດຣ ໄພວັນ ແກ້ວປະເສີດ  ກໍາມະການ, ເລຂາຄະນະບ ລິຫານງານ ຊປປລ ກະຊວງ ສາທາລະນະ        

ສ ກ 

ທ່ານ ສ ລິຍາ ສີດາວົງ   ກໍາມະການ, ເລຂາຄະນະບ ລິຫານງານ ຊປປລ ກະຊວງ ຍ ຕິທໍາ 

ທ່ານ ພັທ ສ ດໃຈ ມະຫາວົງ  ກໍາມະການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການຊາວໜ ່ມກອງທັບ ກະຊວງ ປກຊ 

ທ່ານ ພັທ ນ. ນວນ ເທບພະວົງ  ກໍາມະການ, ຮອງເລຂາຄະນະບ ລິຫານງານ ຊປປລ ກະຊວງ ປກສ 

ທ່ານ ປອ ຕ ລາວັນ ໜໍໍ່ເມ ອງເສດ  ຮອງເລຂາຄະນະບ ລິຫານງານ ຊປປລ ກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ  

ກິລາ 

ທ່ານ ດາວເພັດ ເມ ອງໂພນທອງ  ຮອງເລຂາຄະນະບ ລິຫານງານ ຊປປລ ກະຊວງ ອ ດສະຫະກໍາ ແລະ  

ການຄ້າ 

ທ່ານ ວຽງຂອງ ອິນທະລັງສີ  ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ ສາກົນ, ກະຊວງ ແຮງ 

ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 

ທ່ານ ຂັນທອງ ສ ດທມິາດ  ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ສ ນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ 

ທ່ານ ຈັນສີທາ ທໍາມະວົງ  ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ 

ທ່ານ ປອ ນ. ອໍາມະລາ ແກ້ວໜ ຈັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ  ກະຊວງ ພາຍໃນ 

ທ່ານ ນ. ຈົງຈິດ ຈັນທະລານົນ  ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຄະນະກໍາມະທິການເພ ິ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງ 

ແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ 

ທ່ານ ນ. ສີສະໝ ດ ຈັນທະວົງ   ຫົວໜ້າພະແນກພົວພັນອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົນ, ກໍາມາທິການບັນດາ 

ເຜົົ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ 

ທ່ານ ວັນດີ ຈັນສົມບັດ  ຫົວໜ້າພະແນກຄົື້ນຄວ້າສັງລວມ, ສໍານັກງານສ ນກາງແນວລາວສ້າງ 

ຊາດ 
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 ຄະນະຮັບຜິດຊອບຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ 
ທ່ານ ດຣ ອິນປົງ ທົງພະຈັນ  ຮອງເລຂາຄະນະບ ລິຫານງານ ຊປປລ ກະຊວງສາທາລະນະສ ກ 
ທ່ານ ນ. ວິໄລວັນ ບ ບຜານ ວົງ  ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ-ການເງິນ ແລະ ການຮ່ວມມ , ຄະນະກໍາ 

ມະທິການເພ ິ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ແມ່-ເດັກ 

ທ່ານ ອະທລິັກ ອ ດົມເດດ  ຫົວໜ້າພະແນກປົກປ້ອງແຮງງານ, ສ ນກາງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ 

ທ່ານ ນ. ມອນທອງ ອິນທະວົງ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການປະເມີນຜົນ, ກະຊວງແຮງ 
ງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ 

ທ່ານ ຮອ ບົວໄລ ສສີ ລາດ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ອົບຮົມ ຈັດຕັື້ງ, ກະຊວງ ປກສ 

ທ່ານ ວຽງມະນ ີວລະວົງ   ຮອງເລຂາໜ່ວຍຊາວໜ ່ມກົມຈັດຕັື້ງ-ພະນັກງານ ກະຊວງ ຍ ຕິທໍາ 

ທ່ານ ລາຕ ີແກ້ວລັງສ ີ  ວິຊາການກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມ , ກະຊວງພາຍໃນ 

ທ່ານ ສ ລຈິັນ ເພັດມະນ ີ  ວິຊາການພະແນກພົວພັນອົງການຈັດຕັງມະຫາຊົນ, ກໍາມາທິການ 
ບັນດາເຜົົ່າ ສະພາແຫ່ງຊາດ 

ທ່ານ ບ ນນະພົນ ແສງຄໍາຢອງ ວິຊາການສ ນຄົື້ນຄວ້ານະໂຍບາຍການພັດທະນາ, ກະຊວງ ແຜນການ ແລະ 
ການລົງທຶນ 

 ຄະນະຂຽນຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ 

ທ່ານ ສົມກ້ຽວ ກິິ່ງສະດາ  ຫົວໜ້າກົມພົວພັນຮ່ວມມ ກັບຕ່າງປະເທດ 

ທ່ານ ນ. ມີນາ ສີວິໄລ   ຮອງຫົວໜ້າກົມອົບຮົມຊາວໜ ່ມ 

ທ່ານ ນ. ສີໄຄເພັດ ແສງມະນ ີ  ຫົວໜ້າພະແນກຄົື້ນຄວ້າ-ສັງລວມ ແລະ ສະຖິຕິ, ຫ້ອງການ ສຊປລ 

ທ່ານ ໜ ຈາ ເຢູ່ຍມ່າຈ່າງ  ຫົວໜ້າພະແນກ ນິຕກິໍາ, ກົມຈັດຕັື້ງພະນັກງານ ສຊປລ 

 ກອງເລຂາ 

ທ່ານ ນ. ພອນມະນີ ລຈີັງ   ຫົວໜ້າພະແນກ, ກົມເຍົາວະຊົນ ສຊປລ 

ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ເຫງົື້າສວັີດ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂ ໍ້ມ ນຂ່າວສານ 

ທ່ານ ວາງ ລາວຊາງ   ວິຊາການ, ຫ້ອງການ ສຊປລ 

 ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ (UNFPA) 

ທ່ານ ນ. ມາລ່ຽມ ເອ ຄານ ຜ ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ິ່ອປະຊາກອນ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 

ທ່ານ ປອ ເຕສ ຣາມ ຈັດ ຫົວໜ້າແຜນງານໄວໜ ່ມ 

ທ່ານ ສວົີງໄຊ ຈັງປິຕິກ ນ ຜ ້ປະສານງານ 

ທ່ານ ດຣ ດີປາ ປ າຊາດ ຜ ້ປະສານງານ 
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 ອົງການ UNESCO 

ທ່ານ ເດວິດ ຍັງ ທີິ່ປຶກສາ ປະຈໍາຫ້ອງການພາກພ ື້ນ ບາງກອກ 

ທ່ານ ທອງເດ ອນ ນັນທະນາວອນ ທີິ່ປຶກສາ 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: 3 ຂັື້ນຕອນການສ້າງຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ(LYADS)  

ອີງໃສ່ຜົນຂອງການວິເຄາະສະຖານະການເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜ ່ມໃນປີ 2014 ແລະ ອີງໃສ່ແຜນຍ ດທະສາດ 5 ປີ 

ຂອງສ ນກາງຊາວໜ ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ,  ສຊປລ ໄດ້ລິເລີິ່ມການສົນທະນາເພ ິ່ອສ້າງຍ ດທະສາດແຫ່ງຊາດການ
ພັດທະນາຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນໃນປີ 2016. ສຊປລ ໄດ້ນໍາພາຂະບວນການສ້າງຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, 

ເຍົາວະຊົນລາວ. 

ໃນຕອນເລີິ່ມຕົື້ນ, ໄດ້ມີການສົນທະນາປຶກສາຫາລ ກັບກັບບັນດາກະຊວງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອົງການຈັດຕັື້ງຂອງຊາວໜ ່ມ 

ແລະ ຜ ້ທີິ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ເພ ິ່ອຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການພັດທະນາຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ
ລາວ. ໃນເວລາດຽວກັນຂະບວນການພັດທະນາຍ ດທະສາດດັົ່ງກ່າວ ຄວາມອາດສາມາດຂອງສ ນກາງຊາວໜ ່ມກ ໍ່ໄດ້ຮັບການ
ເສີມຂະຫຍາຍ. ແນວຄວາມຄິດເບ ື້ອງຕົື້ນ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາ ຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ 

ພ້ອມດ້ວຍແຜນປະຕິບັດງານ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶື້ນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາ. ເພ ິ່ອຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານ ຂອງຂະບວນການ 

ຮ່າງຍ ດທະສາດ, ກົນໄກການປະສານງານ ແລະ ກົນໄກການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດໄດ້ຮັບການສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນ. ກົນໄກນີື້ລວມມີການ
ສ້າງຕັື້ງຄະນະກໍາມະການດ້ານວິຊາການສະເພາະດ້ານ, ກ ່ມຊາວໜ ່ມ, ທີມງານການວິຊາການ, ກອງເລຂາຮ່າງຍ ດທະສາດ 

ແລະ ຄະນະກໍາມະການຊີື້ນໍາແຫ່ງຊາດ ມີຜ ້ນໍາໃນລະດັບສ ງຈາກບັນດາກະຊວງທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຈາກນັື້ນມີການສ້າງໂຄງຮ່າງ 
ແລະ ກໍານົດຂົງເຂດເນ ື້ອໃນຕົື້ນຕ  ໂດຍກໍານົດຄໍາຖາມຊີື້ນໍາການຄົື້ນຄ້ວາແຕ່ລະເນ ື້ອໃນ ແລະ ໄດ້ສັງລວມເອກະສານອ້າງອີງ
ຂອງແຕ່ລະຂົງເຂດເນ ື້ອໃນ . ອົງການ UNFPA ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ິ່ອການສຶກສາ, ວິທະຍາສາດ ແລະ 
ວັດທະນະທໍາ (UNESCO) ໄດ້ສະໜອງການສະໜັບສະໜ ນດ້ານວິຊາການ ແລະດ້ານການເງິນໃນທ ກຂັື້ນຕອນຂອງການ
ພັດທະນາຍ ດທະສາດດັົ່ງກ່າວ. 

ຜ່ານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ , ການປະຊຸມຂັື້ນວິຊາການທີິ່ໄດ້ຮັບການວາງແຜນ, ປະສານງານຢູ່າງຄັກແນ່ຫ າຍຫ ົບ
ຫ າຍຕ່າວ ແລະ ຈັດຕັື້ງປະຕິບັດຢູ່າງກວ້າງຂວາງ ເຊິິ່ງໄດ້ຮັບການຈັດຕັື້ງປະຕິບັດ ແລະ ປະສານງານໂດຍກອງເລຂາ, ກ ່ມຊາວ
ໜ ່ມ, ຄະນະກໍາມະການດ້ານວິຊາການ, ຄະນະຊີື້ນໍາລະດັບຊາດ, ອົງການຈັດຕັື້ງຊາວຂອງໜ ່ມ, ບັນດາກະຊວງ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງອ ິ່ນໆໄດ້ມີໂອກາດປະກອບສ່ວນເຂົື້າໃນການຮ່າງຍ ດທະສາດຢູ່າງກົງໄປກົງມາ , ໜຶິ່ງໃນອົງປະກອບ
ຫ ັກໃນຂະບວນການພັດທະນາຍ ດທະສາດ ແມ່ນເພ ິ່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານສ ນກາງຊາວໜ ່ມ, ກ ່ມຊາວໜ ່
ມແລະ ຜ ້ທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງອ ິ່ນໆ ທີິ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂັື້ນຕອນຕ່າງໆຂອງຂະບວນການພັດທະນາຍ ດທະສາດນີື້, ລວມທັງການເຂົື້າ
ຮ່ວມຂອງຊາວໜ ່ມໃນການເກັບກໍາ ແລະ ວິເຄາະຂ ໍ້ມ ນດ້ານຄ ນນະພາບ,  ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນຖ 
ເປັນໝາກຫົວໃຈສໍາຄັນໃນທ ກໆຂັື້ນຕອນຂອງຂະບວນການພັດທະນາຍ ດທະສາດ.  

ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ມີມາດຕະການອັນຈໍາເປັນເພ ິ່ອຮັບປະກັນການມີສ່ວນຮ່ວມຢູ່າງເລິກເຊິິ່ງຂອງຊາວໜ ່ມ, 

ເຍົາວະຊົນ ຮ່ວມກັບ ການນໍາທີິ່ມີບົດບາດຕັດສິນໃນຂະບວນການສ້າງຍ ດທະສາດແລະ ຮັບປະກັນວ່າທິດທາງນະໂຍບາຍ 

ຂອງຍ ດທະສາດ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ, ຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາຂອງຊາວໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ກ ່ມຊາວ
ໜ ່ມຫ າຍກ ່ມໄດ້ຮັບໂອກາດເຂົື້າຮ່ວມໃນຂະບວນການຮ່າງຍ ດທະສາດເຊັົ່ນ: ກ ່ມປະລະໂຮງຮຽນ, ກ ່ມຫ າກຫ າຍທາງເພດ 

(LGBTQI) ແລະ ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນພິການ, ຊາວໜ ່ມ-ເຍົາວະຊົນ ຍັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເພ ິ່ອພັດທະນາຍ ດທະສາດ
ແລະ ວິທີການ ເພ ິ່ອໃຫ້ສາມາດກໍານົດບັນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຊາວໜ ່ມໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ ເພ ິ່ອບັນຈ ເຂົື້າໃນ
ແຕ່ລະພາກຂອງຍ ດທະສາດ.  
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ບົດລາຍງານດ້ານວິຊາການ, ເອກະສານ, ຂ ໍ້ມ ນຈາກແຫ ່ງຕ່າງໆທີິ່ມີຢ ູ່ແລ້ວ ໄດ້ຖ ກນໍາມາທົບທວນ,ໄດ້ເກັບກໍາຂ ໍ້
ມ ນດ້ານປະລິ ມານ, ຄ ນນະພາບໃໝ່ ເພ ິ່ອກໍານົດບັນຫາ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊາໜ ່ມ, ເຍົາວະຊົນ ໃຫ້ຖ ກຕ້ອງກັບ
ຄວາມເປັນຈິງທີິ່ສ ດ, ຂ ໍ້ມ ນເຫ ົົ່ານີື້ໄດ້ຖ ກນໍາມາວິເຄາະ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຂົື້າໃນການພັດທະນາຍ ດທະສາດການພັດທະນາຊາວໜ ່
ມ, ເຍົາວະຊົນລາວ ສະບັບນີື້, ເອກະສານສາກົນບົດແນະນໍາ, ບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງອ ິ່ນໆ ກ ໍ່ໄດ້ນໍາເອົາ
ມາສຶກສາ, ເປັນບ່ອນອີງ ແລະ ເປັນທິດຊີື້ນໍາ ເພ ິ່ອຖອດຖອນເອົາບົດຮຽນທີິ່ດີຈາກພາກພ ື້ນ ແລະ ທົົ່ວໂລກ. ໃນເວລາດຽວ
ກັນ, ຍ ດທະສາດໄດ້ສ ມໃສ່ການສ້າງນະໂຍບາຍ ແລະ ການຊອກຫາທາງແກ້ໄຂທີິ່ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງທ້ອງຖິິ່ນໃຫ້
ຫ າຍທີິ່ສ ດ ເພ ິ່ອສະໜັບສະໜ ນທາງດ້ານວິຊາການ, ຮັບປະກັນຄ ນນະພາບ, ທີິ່ປຶກສາແຫ່ງຊາດແລະ ທີິ່ປຶກສາສາກົນໄດ້ຮັບ
ການວ່າຈ້າງໃຫ້ມາຊ່ວຍໃນຂະບວນການຮ່າງຍ ດທະສາດເຊິິ່ງໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່າງໃກ້ຊິດກັບ ກອງເລຂາ ແລະ ຊ່ວຍອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ .   

ຮ່າງທໍາອິດຂອງຍ ດທະສາດໄດ້ຖ ກພັດທະນາ, ແຈກຢາຍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພ ິ່ອຄົື້ນຄ້ວາ ແລະ ປະກອບຄໍາ
ເຫັນ. ຫ ັງຈາກໄດ້ຮັບ ຄໍາຄິດຄໍາເຫັນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງດັົ່ງກ່າວ ທາງກອງເລຂາໄດ້ສັງລວມ ແລະ ດັດແກ້ຮ່າງຍ ດທະ
ສາດຕາມຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ໄດ້ຮ່າງທີສອງຂອງຍ ດທະສາດ, ຮ່າງທີສອງໄດ້ຖ ກນໍາສະເໜີ ໃຫ້ສະເໜີຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການ
ລະຫວ່າງກະຊວງ ເພ ິ່ອພິຈາລະນາ ແລະ ມີຄໍາເຫັນໃນກອງປະຊຸມ ອີງໃສ່ຄໍາຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຈາກກອງປະຊຸມ ກອງ
ເລຂາໄດ້ປັບປັງຮ່າງຍ ດທະສາດມາເປັນ  ຮ່າງທີສາມ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີິ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ  ແລະ 
ຕ່າງປະເທດ, ກອງປະຊຸມຂັື້ນວິຊາການໄດ້ຮັບການຈັດຂຶື້ນ ເພ ິ່ອພິຈະລະນາ ແລະ ດັດແກ້ຍ ດທະສາດໂດຍອີງໃສ່ຄໍາຄິດຄໍາ
ເຫັັນຈາກກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ທີິ່ຜ່ານມາ. ຮ່າງທີສີິ່ຖ ກນໍາສະເໜີຕ ໍ່ຄະນະກໍາມະການຊີື້ນໍາ ເພ ິ່ອ ຮັບຮອງເອົາເປັນຮ່າງສ ດ
ທ້າຍ ກ່ອນຈະສົົ່ງໄປຫ້ອງວ່າການລັດຖະບານ ເພ ິ່ອນໍາສະເໜີ ຄະນະລັດຖະບານພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາເປັນຂັື້ນຕອນ 

ສ ດທ້າຍ. 
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