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ຄໍານໍາ ໂດຍ ຜູ້ປະສານງານ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
ຂ້າພະເຈົົ້າ ມ ຄວາມຍິນດ ທິີ່ຈະນໍາສະເຫນ ບົດທົບທວນ ທ ີ່ມ ຊືີ່ວ່າ ‘ ເລ ົ້ມຈາກເປົົ້າ ໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ດ້າ ນການ
ພັດທະນາສ່ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ: ການວາງພືົ້ນຖານ ສໍາລັບ ປ 2030.’
ສປປ ລາວ ບັ ນ ລຸ ໄ ດູ້ ຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ຢ່ າ ງຫຼ ວ ງຫຼ າ ຍ ກ່ ຽ ວກັ ບ ເປົ ົ້ າ ໝາຍສະຫັ ດ ສະຫວັ ດ ດ້ າ ນການພັ ດ ທະນາ
(Millennium Development Goals ຫລື ຄໍາ ຫຍໍົ້ MDGs). ໃນລະຫວ່າ ງປ 1990 ແລະ ປ 2015 ໃນການ
ບັນລຸຄາດໝາຍສູ້ຊົນ MDG, ສປປ ລາວ ສາມາດຫຼຸດລະດັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດສານອາຫານ ລົງໄດູ້ຫຼາຍ
ກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງ ແລະ ບັນລຸການລົງທະບຽນສຸດທິການເຂົົ້າໂຮງຮຽນຂັົ້ນປະຖົມຈາກ 59 ມາເປັນ 99 ສ່ວນຮ້ອຍ. ໃນຊ່ວງ
ເວລາດຽວກັນ, ການຕາຍຂອງເດັກ ເກນອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ ໄດູ້ຫຼຸດລົງຈາກ 170 ມາເປັນ 86 ຕໍີ່ ເດັກ 1,000 ຄົນທີ່
ເກດມຊວິດ, ສັດສ່ວນຂອງການເກດ ທີ່ຊ່ວຍໂດຍບຸກຄະລາກອນຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ ໄດູ້ເພີ່ມຂຶົ້ນ
ຫຼາຍກວ່າສາມເທົີ່າຈາກ 14 ມາເປັນ 54 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີ່ຊົມໃຊູ້ ແຫຼີ່ງນໍົ້າດືີ່ມ ທີ່ສະອາດ
ໄດູ້ເພີ່ມຂຶົ້ນຈາກ 28 ມາເປັນ 76 ສ່ວນຮ້ອຍ. ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ສິີ່ງທ້າທາຍທີ່ສໍາຄັນຍັງຄົງມຢຈ
່ າກການທົບທວນໃນຄັົ້ງ
ນ.ົ້ ເປັນຜົນເນືີ່ຶອງມາຈາກການລວບລວມ ຄໍາຄິດເຫັນຂອງປະຊາຄົມໂລກແບບທົີ່ວເຖິງ ຕະຫຼອດໄລຍະຫຼາຍກວ່າສອງປ
ໃນທົີ່ວໂລກ, ວາລະ 2030 ພ້ອມດ້ວຍ ເປົົ້າ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນ ຍົງ (Sustainable Development
Goals ຫລື ຄໍາຫຍໍົ້ SDGs) ພະຍາຍາມຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂສິີ່ງທ້າທາຍທີ່ MDGs ທ ີ່ຍັງບໍີ່ທັນບັນລຸໄດູ້
ເທືີ່ອ.
ວາລະ 2030 ກໍານົດ ບລິມະສິດລະດັບໂລກສໍາລັບປະຊາຊົນ, ໂລກ ແລະ ຄວາມຈະເລນຮຸ່ງເຮືອງ, ແລະ ພະຍາຍາມ
ຊອກຫາຊ່ອງທາງ ເພືີ່ອສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ໃຫູ້ແກ່ສັນຕິພາບໂລກທາງດ້ານອ ດສະຫຼະພາບ ໃນມິຕິໃຫຍ່ຫຼວງຂຶົ້ນ .
ໂດຍສືບຕໍີ່ຈຸດສຸມ ດ້ານສັງຄົມ ຂອງ MDGs ເປັນສ່ວນໃຫຍ່, SDGs ສ້າງຄວາມສົມດຸນໃນມິຕິດ້ານເສດຖະກິດ ,
ສັງຄົມ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ນອກຈາກເປົົ້າໝາຍດ້ານສັງຄົມແລູ້ວ ຍັງປະກອຍດ້ວຍຫ້າ
ເປົົ້າໝາຍດ້ານເສດຖະກິດ, ຫ້າເປົົ້າໝາຍດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໜຶີ່ງເປົົ້າໝາຍໃໝ່ກ່ຽວກັບສັນຕິພາບ, ຄວາມຍຸຕິທໍາ
ແລະ ສະຖາບັນທ ີ່ເຂັົ້ມແຂງ. SDGs ມ ຄວາມເປັນສາກົນ ເພາະສະນັົ້ນ ຈຶີ່ງນໍາໃຊູ້ໄດູ້ໃນທົີ່ວ ໂລກ - ທັງປະເທດທີ່
ພັດທະນາແລູ້ວ ແລະ ກໍາລັງ ພັດທະນາ ກໍີ່ເໝືອນກັນ. ເປົົ້າໝາຍ SDGs ເຊືີ່ອມສານກັນເປັນໜຶີ່ງດຽວ ແລະ ບໍີ່ແບ່ງ
ແຍກຈາກກັນ, ຮຽກຮ້ອງ ໃຫູ້ແກູ້ໄຂບັນຫາ ຢ່າງສອດຄ່ອງ ແລະ ເຊືືີ່ອມສານກັນ ລວມທັງ ການເປັນຄ່ ຄວາມຮ່ວມມື
ຫຼາຍຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂສິີ່ງທ້າທາຍດ້ານການພັດທະນາທີ່ສະຫຼັ ບຊັບຊ້ອນ ທີ່ພວກເຮົາປະເຊນຢ່. ແລະ ອກ
ຢ່າງ ເປົົ້າໝາຍດັີ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍີ່ສະເໝພາບຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ຢ່າງຊັດເຈນ, ໂດຍສຸມ
ໃສ່ ບັນດາຜູ້ທີ່ຖືກປະປ່ອຍໄວູ້ຢເ່ ບືົ້ອງຫຼັງ ບົນເສັົ້ນທາງຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດຢ່ແຖວໜ້າໃນການເຊືີ່ອມສານ SDG ເປັນເປົົ້າໝາຍພັດທະນາພາຍໃນ, ພາຍໃຕູ້ ການຊົ້ນໍາ
ແລະ ນໍາພາ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕ , ປະທານ ຄະນະຊົ້ນໍາ SDG ລະດັບຊາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜນຈາກ
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ດັີ່ງດຽວກັບ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ເກືອບ 60
ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຕົວຊົ້ບອກ ຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັົ້ງທ 8 (2016-2020) ແມ່ນເຊືີ່ອມ
ໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກຂອງ SDG. ສປປ ລາວ ຍັງເປັນປະເທດທໍາອິດໃນທົີ່ວໂລກ ທີ່ນໍາໃຊູ້ ເປົົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ SDG ທ
18 ກ່ຽວກັບການແກູ້ໄຂລະເບດທີ່ຍັງບໍີ່ທັນແຕກທີ່ເປັນອຸປະສັກກດຂວາງການພັດທະນາປະເທດຊາດ. ເພືີ່ອບັນລຸເປົົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ວາລະ 2030 ເນັົ້ນໜັກຄວາມສໍາຄັນພືົ້ນຖານຂອງຂໍົ້ມນ ແລະ ສະຖິຕິທີ່ເຊືີ່ອຖືໄດູ້,
ທັນເວລາ ແລະ ແຍກປະເພດ. ສິີ່ງເຫຼົີ່ານົ້ ແມ່ນຂາດບໍີ່ໄດູ້ໃນການວິເຄາະ ສິີ່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ, ວັດແທກ
i

ຄວາມຄືບໜ້າທີ່ບັນລຸໄດູ້ ແລະ ຕັດສິນໃຈໂດຍອງໃສ່ຫຼັກຖານ. ໃນເລືີ່ອງນົ້ , ການພັດທະນາ ຄວາມສາມາດດ້ານການ
ປະສານງານກັນ ຂອງລະບົບສະຖິຕິທ ີ່ນໍາ ໜ້າໂດຍ ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ການສະໜັບສະໜນທີ່ຕໍີ່ເນືີ່ອງໃຫູ້ແກ່
ການລາຍງານກ່ຽວກັບຕົວຊົ້ບອກ SDG ຈະເປັນສິີ່ງທຈ
ີ່ ໍາເປັນ.
ບົດທົບທວນສະບັບນົ້ ສະໜອງ ພາບລວມໂດຍສັງເຂບ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງ MDG, ລວບລວມຂໍົ້ມນພືົ້ນຖານທີ່ ເປັນ
ໄປໄດູ້ ສໍາລັບ SDGs ແລະ ເນັົ້ນໃສ່ປະເດັນການເຊືີ່ອມສານ SDG ເປັນເປົົ້າໝາຍພັດທະນາພາຍໃນ ລວມທັງ ການ
ຕິດຕາມ. ໂດຍການມແຫຼີ່ງຂໍົ້ມນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໃນປັດຈຸບັນ ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆ, ບົດທົບທວນສະບັບນົ້ ມຈຸດປະສົງ
ເພືີ່ອສະໜອງພືົ້ນຖານດ້ານວິຊາການສໍາລັບບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ (Voluntary National Review
ຫລື ຄໍາຫຍໍົ້ VNR) ກ່ຽວກັຍການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຈະນໍາສະເໜ
ຕໍ ີ່ ກ ອງປະຊຸ ມ ເວທ ການເມື ອ ງລະດັ ບ ສ ງໃນເດື ອ ນກໍ ລ ະກົ ດ 2018. ການລາຍງານກ່ ຽ ວກັ ບ ຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ຂອງ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິຍັດ 18 ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ , ຍົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈທ ີ່ນໍາພາໂດຍ
ລັດຖະບານ ຈະສະໜອງເວທ ສໍ າ ລັບການເປັ ນຄ ່ ຮ່ ວມມື , ລວມທັງ ຜ່າ ນທາງການມ ສ່ ວນຮ່ ວມຂອງກຸ່ ມ ຜ ູ້ມ ສ່ ວ ນ
ກ່ຽວຂ້ອງຫຼັກແຫຼີ່ງ ແລະ ທີ່ກ່ຽວພັນອືີ່ນໆ, ເພືີ່ອສົີ່ງເສມຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ປະສິດທິຜົນດ້ານ
ການພັດທະນາ. ຂ້າພະເຈົົ້າ ມ ຄວາມປິຕິຍິນດ ທີ່ບົດທົບ ທວນສະບັບນົ້ ຍັງແມ່ນລັດຖະບານ ເປັນຝ່າຍນໍາ ພາ ແລະ
ພັດທະນາຂຶົ້ນ ຜ່ານການປຶກສາຫາລືຢ່າງໃກູ້ຊິດກັບຜ ູ້ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕົົ້ນຕໍ, ລວມທັງກະຊວງ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ທັງໝົດ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ.
ຂ້າພະເຈົົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈ ມາຍັງ ທ່ານນາງ ເພັດສະໝອນ ສອນ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
ແລະ ທມງານຂອງເພິີ່ນ ສໍາລັບການຊົ້ນໍາທາງດ້ານວິຊາການ; ຜູ້ຂຽນນໍາ, ທ່ານນາງ ດຣ. Yin-Yin Nwe, ສໍາລັບ ການ
ລວບລວມຂໍົ້ມນ ແລະ ຄໍາເຫນຕ່າງໆຢ່າງຮອບຄອບ; ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານທັງຫລາຍຈາກຝ່າຍລັດຖະບານ, ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ແລະ ຄ່ຮ່ວມມືອືີ່ນໆສໍາລັບການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເພິີ່ນ ໃນບົດທົບທວນສະບັບນົ້.

ທ່ານ ນາງ ຄາຣິນາ ອິມໂມເນັນ
ຜູ້ປະສານງານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ
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ພາກສະຫຼຸບສັງລວມ
ບົດລາຍງານສະບັບນີົ້ ໄດູ້ກະກຽມ ເພືື່ອສະໜອງການສະໜັບສະໜນດ້ານວິຊາການສໍາລັບການເຊືື່ອມ
ສານ SDG ເປັນ ເປົົ້າໝາຍພັດ ທະນາພາຍໃນ, ການຕິດ ຕາມ ແລະ ການລາຍງານ ຂອງ ສປປ ລາວ,
ລວມທັງສໍາລັບ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈໃນປ 2018, ເຊິີ່ງຈະເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງກອງປະຊຸມເວທການເມືອງ
ລະດັບສງທາງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປດັີ່ງກ່າວນັົ້ນ. ມັນເປັນສິີ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເນັົ້ນ ໜັກ ວ່າບົດລາຍງານນໍາໃຊູ້ຂໍົ້ມນສາມ
ປະເພດ: (i) ຂໍົ້ມ ນຈາກລະບົບການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຈາກການ ສໍາຫຼວດໂດຍອົງການ-ຫນ່ວຍງານຂອງ
ລັດຖະບານ, (ii) ການຄິດໄລ່ສໍາລັບບົດລາຍງານນົ້ ອ ງໃສ່ຂໍົ້ມ ນຂອງລັດຖະບານ ທີ່ເຜ ຍແຜ່ຕໍີ່ສາທາລະນະ, ແລະ (iii)
ການຖອດຖອນມາຈາກຖານຂໍົ້ມນຂອງອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ, ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍຂໍົ້ມນຈາກແຫຼີ່ງຂອງ
ລັດຖະບານ, ແຕ່ອາດຍັງລວມເອົາການປັບປຸງແກູ້ໄຂ ແລະ ການຄາດຄະເນທີ່ເຮັດໂດຍໜ່ວຍງານນັົ້ນໆ ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍົ້
ມນແມ່ນປຽບທຽບໄດູ້ໃນລະດັບສາກົນ. ສໍາລັບບົດລາຍງານ VNR, ລັດຖະບານ ຈະຕັດສິນໃຈ ແລະ ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງແຫຼີ່ງຂໍົ້ມນບົນພືົ້ນຖານຕາມແຕ່ລະກໍລະນ.
ໃນປີ 2015 ແລະ 2016, ສປປ ລາວ ໄດູ້ ດ ໍ າ ເນີ ນ ງານຜ່ າ ນຂະບວນການວາງແຜນແຫູ່ ງ ຊາດແບບ
ຮອບດ້ານ. ສິີ່ງນ ົ້ປະກອບດ້ວຍ (i) ການກະກຽມການສະຫຼຸ ບສັງລວມຫຍໍົ້ ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງປະເທດຕໍີ່ກ ານຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດເປົົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (ii) ການສ້າງຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມນຜົນ ສໍາລັບແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັົ້ງທ 8 (National Socio-Economic Development Plan ຫລື ຄໍາ
ຫຍໍົ້ NSEDP) ປ 2016–2020, ເພືີ່ອຮັບປະກັນການປະສານກົມກຽວລະຫວ່າງຕົວຊົ້ບອກຂອງ NSEDP ແລະ ຕົວຊົ້
ບອກເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ໃນຂອບເຂດເທົີ່າທີ່ເປັນໄປໄດູ້, ແລະ (iii) ການດໍາເນນ ການປັບໃຊູ້
ຕົວຊົ້ບອກສາກົນຂອງ SDG ໃຫູ້ເຂົົ້າກັຍປະເທດໂດຍການຄັດເລືອກ ແລະ ດັດປັບຕົວຊົ້ບອກທີ່ສອດຄ່ອງເທີ່ສຸດສໍາລັບ
ການນໍາ ໃຊູ້ ພາຍໃນປະເທດ ໃນໄລຍະຮອບວຽນປັດຈຸບັນຂອງ NSEDP. ບົດລາຍງານນົ້ ແມ່ນອ ງໃສ່ຜົນໄດູ້ຮັບຈາກ
ຂະບວນການເຫຼົີ່ານົ້. ຕົວຊົ້ບອກສ່ວນຫຼາຍ ແມ່ນເປັນຕາມທໄີ່ ດູ້ຕົກລົງກັນ; ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງຈໍານວນ ຍັງຢ່ພາຍໃຕູ້ການ
ພິຈາລະນາ.
ພາກສ່ວນທໍາອິດຂອງບົດລາຍງານສະບັບນີົ້ ສະໜອງຂໍົ້ມນສໍາລັບການສະຫຼຸບສັງລວມຄວາມຄືບໜ້າ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ MDGs. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນົ້ ສະຫຼຸບຢ່ຂ້າງລຸ່ມນົ້ (ເບິີ່ງຢ່ ຕາຕະລາງ 1 ເຊັີ່ນດຽວກັນ).
• MDG 1: ສອງປ ກ່ອນໜ້າວັນສິົ້ນສຸດການຄາດໝາຍ, ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດູ້ແລູ້ວ ຄາດໝາຍ MDG 1A
ຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກລົງ ໃຫູ້ໄດູ້ເຄິີ່ງໜຶີ່ງ . ຜ ູ້ທຸກຍາກໂດຍສະເລ່ຍ ໄດູ້ກາຍມາເປັນຜ ູ້ທຸກຍາກໜ້ອຍລົງ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມແຕກໂຕນຍັງຄົງມຢ່ ແລະ ໄດູ້ເພີ່ມທະວຂືົ້ນໃນບາງກໍລະນ, ໂດຍມຊ່ອງວ່າງກວ້າງຂຶົ້ນ ລະຫວ່າງ
ກຸ່ມທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ກຸ່ມຮັີ່ງມທີ່ສຸດ. ໃນແງ່ຂອງການຈ້າງງານທມ
ີ່ ປະສິດທິຜົນຢ່າງເຕັມຮບແບບ ແລະ ວຽກເຮັດ
ງານທໍາທີ່ມຄຸນຄ່າ (ຄາດໝາຍ 1B), ຜະ ລິດຕະພາບແຮງງານຂອງ ສປປ ລາວ ເຕບໂຕຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນົ້
ແມ່ນຍ້ອນການເຕບໂຕທີ່ຂັບເຄືີ່ອນໂດຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ການໃຊູ້ທຶນແບບສຸມ ເຊິີ່ງ
ເຮັດໃຫູ້ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ຕໍີ່ຄົນ ທ ີ່ມ ວຽກເຮັດ ງານທໍາ ເຕ ບໂຕຂຶົ້ນ ຍ້ອນການເຕ ບໂຕທາງ
ເສດຖະກິດໃນອັດຕາທີ່ສງ ລໍົ້າໜ້າກວ່າການເຕບໂຕຂອງການຈ້າງງານ. ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ການເຕບໂຕໃນຜະລິດຕະພາບ
ແຮງງານບໍີ່ໄດູ້ສ້າງກາລະໂອກາດວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມຄຸນຄ່າຢ່າງພຽງພໍ. ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາ , ສ່ວນແບ່ງ
ຂອງການຈ້າງງານທີ່ມສະພາບຄວາມສ່ຽງ (ຜູ້ອອກແຮງງານເອົາເອງ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໃນຄອບຄົວທີ່ບໍີ່ໄດູ້ຮັບຄ່າ
ຈ້າ ງ) ຍັງສ ງ. ໃນຄາດຫມາຍ 1C, ສປປ ລາວ ໄດູ້ບັນລຸເປົົ້າ ໝາຍ MDG ຂອງການຫຼຸດອັດຕາສ່ວນຂອງຈໍານວນ
ປະຊາກອນທີ່ຢ່ໃນສະພາບອຶດຫວລົງໃຫູ້ໄດູ້ເຄິີ່ງໜຶີ່ງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ປະເທດຍັງມຜູ້ອຶດຫວໃນລະດັບທີ່ສໍາຄັນ,
ແລະ ເຖິງ ຈະມ ຄວາມຄືບ ໜ້າ ໃນສອງປ ຜ່າ ນມາ, ສປປ ລາວ ຍັງຢ ່ນອກເສັົ້ນທາງສ ່ເສັົ້ນໄຊຕໍີ່ການຍັນລຸຄາດໝາຍ
MDG ຂອງການຫຼຸດຜ່ອນໃນເດັກທີ່ມນໍົ້າໜ້ັກຫຼຸດເກນ ແລະ ສະພາບຕໍີ່າເຕັົ້ຍຍ້ອນຂາດໂພຊະນາການ.
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• MDG 2: ສປປ ລາວ ໄດູ້ບັນລຸເປົົ້າ ໝາຍ MDG ກ່ຽວກັບການເຂົົ້າຮຽນສຸດທິຊັົ້ນປະຖົມ ແຕ່ບໍີ່ແມ່ນເປົົ້າໝາຍກ່ຽວ
ກັບການຮຽນຄົບຂັົ້ນ (ຮຽນລອດ) ແລະ ຮຽນຈົບຊັົ້ນປະຖົມ. ເປົົ້າໝາຍອັດຕາສ່ວນການເຂົົ້າຮຽນລວມຂອງປະເທດ
(GER) ສໍາ ລັບການສຶກ ສາຊັົ້ນມັດທະຍົມ ຕົ ົ້ນ ສາມາດບັນລຸໄ ດູ້ ແ ລູ້ວ . ການປັບປຸງ ເພ ີ່ມ ຕືີ່ມ ໃນການເຂົົ້າ ຮຽນຊັົ້ ນ
ມັດທະຍົມ ຈະຮຽກຮ້ອງ ການປັບປຸງອັດຕາການຮຽນຄົບຂັົ້ນ (ຮຽນລອດ) ໃນການຮຽນຢຂ
່ ັົ້ນປະຖົມ. ເປົົ້າໝາຍການ
ຮູ້ຫນັງສື ສໍາລັບຊາວໜຸ່ມ ຍັງຈະຕ້ອງໄດູ້ບັນລຸຜົນ, ຊົ້ບອກໃຫູ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະປັບປຸງອັດຕາການຮຽນ
ລອດ ແລະ ຄຸນນະພາບໂດຍລວມຂອງການສອນ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ທ່າມກາງສິີ່ງອືີ່ນໃດ.
• MDG 3: ຊ່ອງວ່າງຄວາມສະເໝພາບດ້ານບົດບາດຍິງ -ຊາຍ ໄດູ້ແຄບລົງໃນທຸກລະດັບຂອງການເຂົົ້າຮຽນ, ໂດຍມ
ຄວາມເທົີ່າທຽມລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນລະດັບຊັົ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັົ້ນມັດທະຍົມ. ໃນລະດັບ ຊັົ້ນສງ, ຊ່ອງວ່າງຄວາມສະ
ເໝພາບຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນຍັງຕໍີ່າກວ່າລະດັບ ທີ່ເທົີ່າທຽມກັນ. ໃນການຈ້າງງານ, ໂດຍທົີ່ວໄປແມ່ຍິງຍຶດຄອງອາຊບຊັົ້ນຕາີ່
ຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ. ແມ່ຍິງ ໂດຍທົີ່ວໄປ ມັກຈະບໍີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມຄຸນຄ່າ ແລະ ມັກຈະຖືກພົບເຫັນຢ່ໃນ
ຂະແໜງການບໍີ່ເປັນທາງການທີ່ມສະພາບສ່ຽງ ດັີ່ງເຊັີ່ນເຮັດວຽກງານໃນຄອບຄົວທີ່ບໍີ່ໄດູ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ແລະ ເພາະສະນັົ້ນ
ຈຶີ່ງຖືກກດກັນອອກຈາກການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ. ໃນຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນໜຶີ່ງໃນປະເທດທີ່ມອັດຕາສ່ວນຂອງ
ແມ່ຍິງທ ີ່ສ ງທ ີ່ສຸດ ຢ່ສະພາແຫ່ງຊາດ, ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ ຍິງ ຍັງຕໍີ່າ ຫຼາ ຍຢ ່ໃ ນຕໍາ ແໜ່ ງການຕັດສິນໃຈໃນຄະນະ
ລັດຖະບານ.
• MDG 4: ສປປ ລາວ ໄດູ້ມຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍເກນອາຍຸຕໍີ່າ
ກວ່າ ຫ້າປ ແລະ ເດັກແດງ, ໂດຍທີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຄາດຄະເນວ່າຈະບັນລຸຜົນຂອງ MDG 4. ຢ່າງໃດກໍີ່
ຕາມ, ການສໍາຫຼວດປ 2015 ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ຄາດໝາຍລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ ຍັງບໍີ່ທັນໄດູ້ບັນລຸຜົນເທືີ່ອ. ຜົນ
ໄດູ້ ຮ ັ ບ ຂອງການສໍາ ຫຼ ວດຕົວ ຊ ົ້ ບອກທາງສັ ງ ຄົ ມ (LSIS) ໃນປ 2018 ຄວນຈະສະໜອງຄໍາ ຕອບທີ່ ໜ ້າ ເຊືີ່ອຖື ,
ເພາະວ່າການສໍາຫຼວດດັີ່ງກ່າວນົ້ ຈະຄິດໄລ່ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກໂດຍໃຊູ້ວິທການດຽວກັນທີ່ເຄຍໃຊູ້ ຕະຫຼອດຫຼາຍ
ປທຜ
ີ່ ່ານມາ. ໂຄງການສັກຢາປູ້ອງກັນພະຍາດໄດູ້ ມຄວາມຄືບໜ້າໃນລະດັບທີ່ດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍັງຢ່ໃນລະດັບຕີ່າກວ່າ
ທ ີ່ກ ໍາ ນົດ ທ ີ່ຈະກະຕຸູ້ນພ ມຄຸູ້ມ ກັນໃນຄົນ/ພ ມຄຸູ້ມ ກັນຂອງຊຸມ ຊົນ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນໄພຄຸກ ຄາມຂອງພະຍາດ
ລະບາດ.
• MDG 5: ສປປ ລາວ ບັນລຸໄດູ້ເປົົ້າ ໝາຍ MDG ຂອງການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ (MMR) ລົງໄດູ້
ສາມສ່ວນສີ່ຈາກລະດັບຊຸມປ 1990. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ທັງ MMR ແລະ ອັດຕາການເກດລກໃນໄວລຸູ້ນ ຍັງຢ່ໃນ
ລະດັບທ ີ່ສ ງທ ີ່ສຸດໃນພາກພືົ້ນ , ໂດຍມ ຄວາມບໍີ່ສະເໝ ພາບຢ່າ ງໃຫຍ່ ຫຼວງໃນປະຊາກອນ. MMR ທີ່ສ ງ ສາມາດ
ອະທິບາຍໄດູ້ໂດຍການປົກຄຸມທີ່ຕໍີ່າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການໃຫູ້ບໍລິ ການທີ່ບໍີ່ພຽງພໍ. ອັດຕາການຄຸມກໍາເນດແຜນ
ໃໝ່ (ສະໄໝໃໝ່) ໃນບັນດາແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລູ້ວສືບຕໍີ່ເພີ່ມສງຂຶົ້ນ, ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຍັງບໍີ່ທັນບັນລຸເປົົ້າໝາຍ
ເທືີ່ອ ສໍາລັບການຄຸມກໍາເນດແຜນໃໝ່ ແມ່ນຍັງສງຢ່.
• MDG 6: ອັດຕາການແຜ່ຫຼາຍຂອງເຊືົ້ອ HIV ຍັງຕໍີ່າຢ່ໃນປະຊາກອນທົີ່ວໄປ, ແຕ່ວ່າອັດຕາການຕິດເຊືົ້ອ HIV ມເພີ່ມ
ສງຂຶົ້ນ. ໃນກຸ່ມຍ່ອຍຂອງປະຊາກອນຕົົ້ນຕໍ ເຊັີ່ນ ແມ່ຍິງຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ຄົນທີ່ສັກຢາເສບຕິດ ແລະ ຜູ້ຊາຍທີ່ມ
ເພດສໍາພັນກັບຜູ້ຊາຍດ້ວຍກັນ, ອັດຕາການແຜ່ຫຼາຍຂອງເຊືົ້ອ HIV ຍັງເພີ່ມສງຂຶົ້ນເຊັີ່ນກັນ. ຄວາມຮູ້ໂດຍລວມກ່ຽວ
ກັບເຊືົ້ອ-ໂລກເອດ ຍັງຕໍີ່າ,ແລະ ຍັງຕໍີ່າລົງກວ່າອກຢ່ໃນບັນດາແມ່ຍິງ. ສປປ ລາວ ຍັງຫລ້າຊ້າຢ່ໃນສອງໃນສາມເປົົ້າ
ໝາຍລະດັບໂລກ ສໍາລັບການຍົກລະດັບການປິີ່ນປົວເອດ (ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ້ທີ່ຕິດເຊືົ້ອ HIV ເຊິີ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກ
ສະຖານະພາບການຕ້ດເຊືົ້ອ HIV ຂອງພວກເຂົາເຈົົ້າ, ແລະ ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຮູ້ສະຖານະພາບການຕິດເຊືົ້ອ HIV ຂອງ
ພວກເຂົາເຈົົ້າ, ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍທີ່ໄດູ້ຮັບການປິີ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານໄວຣັດ (antiretroviral)). ໃນພະຍາດໄຂູ້ມາລາ
ເຣຍ, ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະເຊ ນ ກັບການເພ ີ່ມ ຂຶົ້ນ ໃຫມ່ ທ ີ່ຄຸກຄາມຕໍີ່ຄວາມກ້າວໜ້າ ທີ່ ສະໝໍີ່າ ສະເໝຕ້າ ນຢັນກັບ
ພະຍາດດັີ່ງກ່າວໃນທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຂະນະທີ່ ອັດຕາການປິີ່ນປົວໃນບັນດາເດັກນ້ອຍທີ່ໄດູ້ຮັບການຢືນຢັນ
ວ່າຕິດເຊືົ້ອໄຂູ້ມາລາເຣຍ ຍັງຄົງສງຢ່, ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ນໍາໃຊູ້ມຸູ້ງກາງນອນທີ່ຍ້ອມຢາຂ້າແມງໄມູ້ໃຫູ້ຫລາຍຂຶົ້ນ ການແຜ່
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ຫຼາຍຂອງພະຍາດວັນນະໂລກ (TB), ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະຫຼຸດລົງ, ແຕ່ຍັງສ ງຫຼາຍກວ່າທີ່ ຄາດຄະເນໄວູ້ໃນກ່ອນໜ້ າ ນົ້.
ການກວດຫາ TB ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ ຢ່າງຮບດ່ວນ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ເມືີ່ອໃດທີ່ກວດພົບເຊືົ້ອພະຍາດແລູ້ວ, ອັດຕາ
ຄວາມສໍາເລັດໃນການປິີ່ນປົວພະຍາດ TB ແມ່ນສງ.
• MDG 7: ຂະບວນການ ແລະ ສະຖາບັນຕ່າງໆສໍາລັບການຈໍາກັດການສ ນເສຍພືົ້ນທີ່ປ່າໄມູ້ແມ່ນໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ປະເທດ ຍັງບໍີ່ທັນຢ ່ເທິງ ເສັົ້ນທາງ ທ ີ່ຈະບັນລຸເປົົ້າຫມາຍ MDG 7A ແລະ 7B ໃນການຟືົ້ນຟ
ຊັບພະຍາກອນດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມທີ່ເສຍໄປ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນການສນເສຍດ້ານຊວະນາໆພັນ. ການປ່ອຍອາຍພິດ
ເຮືອນແກູ້ວ ໄດູ້ເພີ່ມຂຶົ້ນສອງເທົີ່າໃນສິບປ. ສປປ ລາວ ໄດູ້ບັນທຶກອ່າງຊືມສຸດທິຂອງທາດ CO2 ໃນປ 1990 ແລະ
ການປ່ອຍສຸດທິສ ່ຊັົ້ນບັນຍາກາດໃນປ 2000. ໃນທາງກົງກັ ນຂ້າມ, ການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊູ້ສານເຄມທໍາລາຍຊັົ້ນໂອ
ໂຊນ ແມ່ນຢເ່ ທິງເສັົ້ນທາງຂອງການບັນລຸຜົນ. ສປປ ລາວ ບັນລຸໄດູ້ຄາດໝາຍຂອງເປົົ້າໝາຍ MDG 7C ກ່ຽວກັບນໍົ້
ສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ການແຜ່ຫຼາຍທີ່ຍັງສງຂອງການຖ່າຍແບບຊະຊາຍ ເປັນສິີ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງ.
• MDG 8: ການເຊືີ່ອມໂຍງເຂົົ້າໃນເສດຖະກິດຂອງພາກພືົ້ນ ແລະ ຂອງໂລກຂອງ ສປປ ລາວ ຍັງມສືບຕໍີ່. ສປປ ລາວ
ຍັງເພິີ່ງພາຕໍີ່ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາສໍາລັບສ່ວນແບ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການລົງທຶນໃນການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ຂອງປະເທດຊາດ. ໃນຂະນະທ ີ່ຄວາມສ່ຽ ງດ້າ ນໜົ້ ສິນ ພາຍນອກຂອງປະເທດ ຖືກ ຈໍາ ແນກ
ປະເພດວ່າຢ່ໃນລະດັບປານກາງ, ສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງໜົ້ສິນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບໂຄງການຊັບພະຍາກອນຂະ
ໜາດໃຫຍ່ທີ່ມປະໂຫຍດສງສຸດ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ບໍີ່ຄາດການລ່ວງໜ້າຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການໃຊູ້ໜົ້ເງິນ
ກູ້ຢືມ. ໂດຍສະເພາະທີ່ໂຄງການຂະແໜງະລັງງານ ຖືກຄາດຫວັງທີ່ຈະສ້າງຜົນຕອບແທນດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສງ ແລະ
ມສະຖຽນລະພາບ. ສປປ ລາວ ສືບຕໍີ່ສະແດງຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງໄວວາໃນການປັບປຸງການເຂົົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊຂໍົ້ມນ
ຂ່າວສານ ແລະ ການສືີ່ສານ.
• MDG 9: ການແກູ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງລະເບດບໍີ່ທັນແຕກ ຍັງຄົງເປັນສິີ່ງທ້າທາຍຢ່າງໜຶີ່ງ. ເຖິງວ່າຈະເປັນເຊັີ່ນນັົ້ນນົ້ກໍີ່
ຕາມ ຍັງມການບັນລຸຜົນສໍາເລັດບາງຢ່າງ, ເປັນຕົົ້ນແມ່ນການຫຼຸດລົງຢ່າງທ່ອງແທູ້ ໃນການໄດູ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະ ເສຍ
ຊວິດຈາກລະເບດບໍີ່ທັນແຕກ ໃນຕະຫຼອດທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ, ການເຊືີ່ອມສານຂອງການປກຈິດສໍານຶກ ກ່ຽວກັບ
ລະເບດທີ່ຝັງດິນ ແລະ ວັດຖຸລະເບດເສດເຫຼືອປາງສົງຄາມເຂົົ້າໃນຫຼັກສດໂຮງຮຽນ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ວິທການແນວໃໝ່
ທີ່ມປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶົ້ນ ເພືີ່ອຊອກຫາ ແລະ ເກັບກູ້ລກລະເບດ, ເຊິງີ່ ໄດູ້ນໍາໄປສ່ການເພີ່ມທະວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງທີ່
ດິນພ້ອມໃຊູ້ປະໂຫຍດ.
ພາກທີສອງຂອງບົດລາຍງານເລັງໃສູ່ການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົົ້າໝາຍພັດທະນາພາຍໃນ. ສ່ວນນົ້ສະ
ໜອງຜົນຮັບຂອງການດໍາເນນງານຕະຫຼອດ 12 ເດືອນຜ່ານມາກ່ຽວກັບການເຊືີ່ອມສານ SDG ເປັນເປົົ້າໝາຍພັດທະນາ
ພາຍໃນ. ພາຍໃຕູ້ SDG, ແຕ່ລະ ເປົົ້າໝາຍ, ບົດລາຍງານສະໜອງ (i) ລາຍຊືີ່ຕົວຊົ້ບອກ SDG "ທີ່ປັບໃຊູ້ພາຍໃນ" ທີ່
ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນໄດູ້ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ປັບປຸງໃຫູ້ດ ຂຶົ້ນໃນກອງປະຊຸມ ວິຊາການຫຼາ ຍຄັົ້ງ ທ ີ່ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການ
ລົງທຶນ ຮັບຜິດຊອບປະສານງານຕະຫຼອດທ້າຍປ 2016 ເຖິງກາງປ 2017 (ຂໍົ້ຕົກລົງຂັົ້ນສຸດທ້າຍ ຍັງບໍີ່ທັນບັນລຸໄດູ້ເທືືີ່ອ
ກ່ຽວກັບຕົວຊົ້ບອກທັງໝົດ, ແຕ່ວ່າຕົວຊົ້ບອກ ທີ່ນໍາສະເໜໂດຍບົດລາຍງານສະບັບນົ້ ແມ່ນມາຈາກກອງປະຊຸມເຫຼົີ່ານັົ້ນ);
(ii) ຂໍົ້ມນພືົ້ນຖານທີ່ເປັນຕົວບົີ່ງຊົ້ກ່ຽວກັບຕົວຊົ້ບອກທີ່ຖືກຄັດເລືອກ (ຕາມຂໍົ້ມນໃນເດືອນກັນຍາ 2017) ອງຕາມ ສາມ
ແຫຼີ່ງທີ່ມາທີ່ໄດູ້ອະທິບາຍໄວູ້ໃນວັກ 1; (iii) ສະຫຼຸບສັງລວມຕົວຊົ້ບອກທີ່ປັບໃຊູ້ກັບ ພາຍໃນ ແລະ ປະເດັນການຕດຕາມ;
ແລະ (iv) ສະພາບລວມຫຍໍົ້ປະເດັນການພັດທະນາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ.
ບົດຮຽນ ຕົົ້ນຕໍ ຈາກການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ MDG ແມູ່ນຄວນແຈູ້ງໃຫູ້ຊາບກ່ຽວກັບການວາງແຜນ ແລະ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ SDGs. ການປັບປຸງສະເພາະເຈາະຈົງ ແມ່ນຕ້ອງໄດູ້ເຮັດໃນລະບົບຂໍົ້ມນຂ່າວສານທີ່ມຢ່. ການວາງ
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ແຜນການສໍາຫຼວດແບບຮອບວຽນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄໍານຶງເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການປະສານງານທ ີ່ດ ກວ່າເກົີ່າ ແລະ
ການນໍາໃຊູ້ຄໍານິຍາມທີ່ ກົມກຽວກັນ ລະຫວ່າງບັນດາຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາທ ີ່ສະໜັບສະໜນການສໍາຫຼວດດັີ່ງກ່າວ. ການສະ
ໜັບສະໜນເປັນ ພິເສດເປັນສິີ່ງຈໍາ ເປັນ ສໍາ ລັບ SDGs ທ ີ່ບໍີ່ໄ ດູ້ເປັນສ່ວນໜຶົ້ ງຂອງຂະບວນການລາຍງານ MDG ຕາມ
ປົກກະຕິ.
ປີ 2018 ເປັນປີທີື່ສໍາຄັນສໍາລັບການວາງແຜນພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ SDG. ການທົບທວນໃນໄລຍະ
ກາງສະໄໝຂອງ NSEDP ຖືກກໍານົດໃຫູ້ມຂຶົ້ນໃນປ 2018. ນອກຈາກນົ້ ຍັງແມ່ນປທີ່ຜົ ນໄດູ້ຮັບຈາກການສໍາຫຼວດຈໍາ
ນວນໜຶີ່ງ ຈະຖືກເຜຍແຜ່. ຂະບວນການລາຍງານຂອງ VNR ຕໍີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປ 2018 ສະໜອງກາລະ
ໂອກາດ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອປັບປຸງສິີ່ງທີ່ຈໍາເປັນໃນຂໍົ້ມນພືົ້ນຖານ, ຕົວຊົ້ບອກ SDG ແລະ ຕົວຊົ້ບອກ NSEDP. ຕໍີ່
ມາ ຂະບວນການ ຄວນແຈູ້ງບອກຕໍີ່ການອອກແບບຂອງ NSEDP ຄັົ້ງຖັດໄປ ແລະ ຂອບການຕິດຕາມຂອງມັນ.
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ຕາຕະລາງ 1. ການທົບທວນການສັງລວມ: ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວສູ່ຄາດໝາຍ ແລະ ຕົວຊີົ້ບອກ ທີື່ັຖືກຄັດເລືອກຂອງ MDG
ເປົົ້າໝາຍ 1: ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫີວ
ຄາດໝາຍ 1.A: ຫລຸດຜ່ອນຈໍານວນປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ມລາຍໄດູ້ໜ້ອຍກວ່າ ໜຶີ່ງໂດລາຕໍີ່ມືົ້ ລົງເຄິີ່ງໜຶີ່ງ ໃນລະຫວ່າງປ 1990 ແລະ 2015
ຄາດໝາຍ 1.B: ບັນລຸການມວຽກເຮັດງານທໍາ ຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ມຜະລິດຕະພາບ ແລະ ມວຽກງານທີ່ມຄຸນຄ່າສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ, ລວມທັງ
ແມ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ
ການເຕບໂຕຂອງ GDP ຕໍີ່ຫົວຄົນທີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາ
ວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມສະພາບສ່ຽງ
ຄາດໝາຍ 1.C: ຫລຸດຜ່ອນ ສັດສ່ວນຂອງປະຊາຊົນທີ່ປະສົບກັບຄວາມອຶດຫວ ລົງເຄິີ່ງໜຶີ່ງ ໃນລະຫວ່າງປ 1990 ແລະ 2015
ປະຊາກອນທີ່ອຶດຫົວ ແລະ ທີ່ຂາດສານອາຫານ
ການຂາດໂພຊະນາການໃນເດັກ, ເຕັົ້ຍກວ່າມາດຕະຖານ
ເປົົ້າໝາຍ 2: ບັນລການສຶກສາຂັົ້ນປະຖົມຢູ່າງທົື່ວເຖິງກັນ
ຄາດໝາຍ 2.A: ຮັບປະກັນວ່າ, ພາຍໃນປ 2015, ເດັກນ້ອຍບໍີ່ວ່າຈະຢ່ໃສ, ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ຈະສາມາດຮຽນຈົບຫລັກສດຂັົ້ນປະຖົມສຶກສາ
ການຈົດທະບຽນ ເຂົົ້າຮຽນສຸດທິ ຂັົ້ນປະຖົມ
ການຈົດທະບຽນ ເຂົົ້າຮຽນລວມ ຂັົ້ນມັດທະຍົມ
ການຮຽນຄົບຊັນ
ົ້ /ຮຽນຈົບ
ການຮ່ໜັງສືຂອງຊາວໜຸ່ມ
ເປົົ້າໝາຍ 3: ສົື່ງເສີມ ຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການສ້າງ ຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແກູ່ແມູ່ຍິງ
ຄາດໝາຍ 3.A: ລົບລ້າງ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໃນການສຶກສາຂັົ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ໃຫູ້ໄດູ້ພາຍໃນປ 2005, ແລະ ໃນ
ທຸກລະດັບ ຂອງການສຶກສາ ພາຍໃນປ 2015
ຄວາມເທົີ່າທຽມລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນການສຶກສາ
ແມ່ຍິງໃນການມວຽກເຮັດງານທໍາ
ແມ່ຍິງທີ່ເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ
ເປົົ້າໝາຍ 4: ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ
ຄາດໝາຍ 4.A: ຫລຸດຜ່ອນ ອັດຄາການຕາຍ ຂອງເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ ລົງໃຫູ້ໄດູ້ ສອງສ່ວນສາມ ໃນລະຫວ່າງປ 1990 ຫາ ປ 2015
ການຕາຍຂອງເດັກຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
ການສັກຢາສ້າງພມຄຸູ້ມກັນ
ເປົົ້າໝາຍ 5: ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມູ່ມານ
ຄາດໝາຍ 5.A: ຫລຸດຜ່ອນ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ລົງໃຫູ້ໄດູ້ ສອງສ່ວນສາມ ໃນລະຫວ່າງປ 1990 ຫາ ປ 2015
ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່
ການປົກຄຸມຂອງການເກດລກທີ່ໄດູ້ຮັບການດແລໂດຍແພດຜູ້ຊໍີ່ານານ
ຄາດໝາຍ 5. B: ບັນລຸການເຂົົ້າເຖິງບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລນພັນສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ ພາຍໃນປ 2015
ການແຜ່ຫຼາຍຂອງການຄຸມກໍາເນດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ບໍີ່ບັນລຸ
ອັດຕາການຖືພາໃນໄວລຸູ້ນ
ການປົກຄຸມການຝາກທ້ອງກ່ອນເກດ

ເປົົ້າໝາຍ 6: ຕ້ານເຊືົ້ອHIV/ໂລກເອດ, ມາລາເຣຍ ແລະ ພະຍາດສໍາຄັນອືື່ນໆ
ຄາດໝາຍ 6.A: ຢຸດຕິ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊືົ້ອHIV/ໂລກເອດ ພາຍໃນປ 2015 ແລະ ເລີ່ມຕົົ້ນຕ້ານຢັນຄືນ
ຄາດໝາຍ 6.B: ບັນລຸການເຂົົ້າເຖິງ ຢ່າງທົີ່ວເຖິງ ຕໍີ່ການປິີ່ນປົວເຊືົ້ອHIV/ໂລກເອດສໍາລັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການໝົດທຸກຄົນ
ຄາດໝາຍ 6.C: ຢຸດຕິ ການແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊືົ້ອ/ພະຍາດມາລາເຣຍ ພາຍໃນປ 2015 ແລະ ເລີ່ມຕົົ້ນຕ້ານຢັນຄືນ
ໄຂູ້ມາລາເຣຍ
ພະຍາດວັນນະໂລກ

ເປົົ້າໝາຍ 7: ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ
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ຄາດໝາຍ 7.A: ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຫລັກການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເຂົົ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ ແລະ ເພືີ່ອທົດແທນ ການສນເສຍ ແຫຼີ່ງ
ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ
ພືົ້ນທີ່ດິນທີ່ມປ່າໄມູ້ປົກຄຸມ
ຄາດໝາຍ 7.B: ຫຼຸດຜ່ອນ ການສນເສຍຊວະນາໆພັນ, ບັນລຸການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາການສນເສຍໃຫູ້ໄດູ້ພາຍໃນປ 2010
ຄາດໝາຍ 7.C: ຫລຸດຜ່ອນ ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ປາດສະຈາກການເຂົົ້າເຖິງ ນໍົ້າດືີ່ມທີ່ປອດໄພ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ແບບຍືນ
ຍົງ ລົງໃຫູ້ໄດູ້ເຄິີ່ງໜຶີ່ງພາຍໃນປ 2015
ປັບປຸງແຫຼີ່ງນໍົ້າດືີ່ມສະອາດ
ປັບປຸງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ
ເປົົ້າໝາຍ 9: ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດບໍື່ທັນແຕກ (ລບຕ) ຢູ່ ສປປ ລາວ
ຄາດໝາຍ 9A: ຮັບປະກັນ ການເກັບກູ້ ລບຕ ອອກຈາກທີ່ດິນ ທີ່ເປັນລິມະສິດ/ມຄຸນຄ່າສງທາງດ້ານການກະສິກໍາ ພາຍໃນປ 2020
ຄາດໝາຍ 9B: ຫລຸດຜ່ອນ ຈໍານວນຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຈາກອຸບັດຕິເຫດຂອງ ລບຕ
ຄາດໝາຍ9C: ຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການທາງການແພດ ແລະ ການຟືົ້ນຟຂອງຜູ້ລອດຊວິດສາມາດບັນລຸໄດູ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບພັນທະ ພາຍໃຕູ້
ສົນທສັນຍາວ່າດ້ວຍລະເບດລກຫວ່ານ.

ເຄືື່ອງໝາຍ
ບັນລແລູ້ວ
ຍັງບໍບັນລຸ, ແຕ່ມຄວາມຄືບໜ້າ
ຍັງບໍບັນລຸ, ມໂອກາດຕໍີ່າຈະບັນລຸ
ບໍີ່ມຂໍົ້ມນ/ບໍີ່ສາມາດວັດແທກໄດູ້
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ບົດນໍາ
1. ບົດລາຍງານສະບັບນີົ້ ຖືກກະກຽມເພືື່ອສະໜອງການສະໜັບສະໜນດ້ານວິຊາການສໍາລັບການເຊືອ
ືື່ ມ
ສານ SDG ເປັນເປົົ້າ

ໝາຍພັດທະນາພາຍໃນ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ ຂອງ ສປປ ລາວ,

ເຊິີ່ງລວມທັງ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ (Voluntary National Review ຫລື ຄໍາຫຍໍົ້ VNR)) ກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ 2018, ເຊິີ່ງຈະເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງກອງ
ປະຊຸມເວທການເມືອງລະດັບສງຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປດັີ່ງກ່າວ. ມັນເປັນສິີ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະເນັົ້ນໜັກວ່າບົດລາຍງານນໍາ
ໃຊູ້ຂໍົ້ມນສາມປະເພດ: (i) ຂໍົ້ມນຈາກລະບົບການບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຈາກການສໍາຫຼວດໂດຍອົງການ-ໜ່ວຍ
ງານຂອງລັດຖະບານ, (ii) ການຄິດໄລ່ສໍາລັບບົດລາຍງານນົ້ ອງໃສ່ຂໍົ້ມນຂອງລັດຖະບານ ທີ່ເຜຍແຜ່ຕໍີ່ສາທາລະນະ, ແລະ
(iii) ຖອດຖອນມາຈາກຖານຂໍົ້ມນຂອງອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ, ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍຂໍົ້ມນຈາກແຫຼີ່ງຂອງ
ລັດຖະບານ, ແຕ່ອາດຍັງລວມເອົາການປັບປຸງແກູ້ໄຂ ແລະ ການຄາດຄະເນທີ່ເຮັດໂດຍໜ່ວຍງານນັົ້ນໆ ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍົ້
ມນແມ່ນປຽບທຽບໄດູ້ໃນລະດັບສາກົນ. ສໍາລັບບົດລາຍງານ VNR, ລັດຖະບານ ຈະຕັດສິນໃຈ ແລະ ກວດສອບຄວາມ
ຖືກຕ້ອງຂອງແຫຼີ່ງຂໍົ້ມນບົນພືົ້ນຖານຕາມແຕ່ລະກໍລະນ.
2. ໃນປີ 2015 ແລະ 2016, ສປປ ລາວ ໄດູ້ ດ ໍ າ ເນີ ນ ງານຜ່ າ ນຂະບວນການວາງແຜນແຫູ່ ງ ຊາດແບບ
ຮອບດ້ານ. ສິີ່ງນົ້ປະກອບດ້ວຍ (i) ການກະກຽມການສະຫຼຸບສັງລວມຫຍໍົ້ຄວາມຄືບໜ້າຂອງປະເທດຕໍີ່ການປະຕິບັດເປົົ້າ
ໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (ii) ການສ້າງຂອບການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມນຜົນ ສໍາລັບແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິ ດ - ສັ ງ ຄົ ມ ແຫ່ ງ ຊາດ ຄັ ົ້ ງ ທ 8 (National Socio-Economic Development Plan ຫລື ຄໍ າ ຫຍໍົ້
NSEDP) ປ 2016–2020, ເພືີ່ອຮັບປະກັນການປະ ສານກົມກຽວລະຫວ່າງຕົວຊ ົ້ບອກຂອງ NSEDP ແລະ ຕົວຊົ້
ບອກເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG) ໃນຂອບເຂດເທົີ່າທີ່ເປັນໄປໄດູ້, ແລະ (iii) ການດໍາເນນ ການປັບໃຊູ້
ຕົວຊົ້ບອກສາກົນ ຂອງ SDG ໃຫູ້ເຂົົ້າກັບປະເທດໂດຍການຄັດເລືອກ ແລະ ດັດປັບຕົວຊົ້ບອກທີ່ສອດຄ່ອງເທີ່ສຸດ ສໍາລັບ
ການນໍາໃຊູ້ພາຍໃນປະເທດ ໃນໄລຍະຮອບວຽນ ປັດຈຸບັນຂອງ NSEDP. ບົດລາຍງານນົ້ ແມ່ນອ ງໃສ່ ຜົນໄດູ້ຮັບຈາກ
ຂະບວນການເຫຼົີ່ານົ້.
3. ຕົວຊີົ້ບອກສ່ວນຫຼາຍ ແມູ່ນເປັນຕາມທີື່ໄດູ້ຕົກລົງກັນ; ຢູ່າງໃດກໍຕາມ, ບາງຈໍານວນຍັງຢູ່ພາຍໃຕູ້ການ
ພິຈາລະນາ. ພາກທໍາອິດຂອງບົດລາຍງານນົ້ ສະໜອງພາບລວມຂອງຄວາມຄືບໜ້າຕໍີ່ MDGs, ໃນຂະນະທີ່ ພາກທສອງ
ຂອງບົດລາຍງານ ເລັງໃສ່ການເຊືີ່ອມສານ SDG ເປັນເປົົ້າໝາຍພັດທະນາພາຍໃນ. ສ່ວນນົ້ ສະໜອງ ຜົນຮັບຂອງການດໍາ
ເນ ນງານຕະຫຼອດ 12 ເດືອນຜ່ານມາກ່ຽວກັບການເຊືີ່ອມສານ SDG ເປັນເປົົ້າໝາຍພັດທະນາພາຍໃນ. ພາຍໃຕູ້ແຕ່ລະ
SDG, ບົດລາຍງານສະໜອງ (i) ລາຍຊືີ່ຕົວຊ ົ້ບອກ SDG "ທ ີ່ປັບໃຊູ້ພາຍໃນ" ທີ່ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນໄດູ້ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ
ປັ ບ ປຸ ງ ໃຫູ້ ດ ຂຶ ົ້ນ ໃນກອງປະຊຸ ມ ວິ ຊາການຫຼ າ ຍຄັ ົ້ ງ ທ ີ່ ກ ະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົ ງ ທຶ ນ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບປະສານງານ
ຕະຫລອດທ້າຍທ້າຍປ 2016 ເຖິງກາງປ 2017 (ຂໍົ້ຕົກລົງຂັົ້ນສຸດທ້າຍ ຍັງບໍີ່ທັນບັນລຸໄດູ້ເທືືີ່ອກ່ຽວກັບຕົວຊົ້ບອກທັງໝົດ,
ແຕ່ວ່າຕົວຊົ້ບອກທີ່ນໍາສະເໜໂດຍບົດລາຍງານສະບັບນົ້ ແມ່ນມາຈາກກອງປະຊຸມເຫຼົີ່ານັົ້ນ); (ii) ຂໍົ້ມນພືົ້ນຖານທີ່ເປັນຕົວ
ບົີ່ງຊົ້ກ່ຽວກັບຕົວຊົ້ບອກທີ່ຖືກຄັດເລືອກ (ຕາມຂໍົ້ມນໃນເດືອນກັນຍາ 2017) ອງຕາມ ສາມແຫຼີ່ງທີ່ມາທີ່ໄດູ້ອະທິບາຍໄວູ້
ໃນວັກ 1; (iii) ສະຫຼຸບສັງລວມຂອງຕົວຊົ້ບອກທີ່ປັບໃຊູ້ກັບພາຍໃນ ແລະ ປະເດັນການຕດຕາມ; ແລະ (iv) ສະພາບລວມ
ຫຍໍຂ
ົ້ ອງປະເດັນການພັດທະນາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ.
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ພາກ I. ເປົົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການ
ພັດທະນາ: ຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ວາລະທີື່ຍັງບໍື່ທັນ
ບັນລຸເທືື່ອ
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MDG 1
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພ
ອຶດຫິວ

9

MDG 1. ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ໄພອຶດຫິວa
MDG 1.1. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກລົງໃຫູ້ໄດູ້ເຄິື່ງໜຶື່ງ
4. ສອງປີ ກ່ອນໜ້າວັນສິົ້ນສຸດຄາດໝາຍ, ສປປ ລາວ ສາມາດບັນລຸໄດູ້ແລູ້ວ ຄາດໝາຍ MDG 1A ຂອງ
ການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກລົງໃຫູ້ໄດູ້ເຄິື່ງໜຶື່ງ. ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນທຸກຍາກໄດູ້ຫຼຸດລົງຈາກ 46 ສ່ວນຮ້ອຍ
ໃນປ 1992/93 ມາເປັນ 23 ສ່ວນຮ້ອຍໃນປ 2012/13. ສະຫວັດດິການຄົວເຮືອນໄດູ້ຮັບການປັບປຸງໃນດ້ານກໍາມະສິດ
ຂອງຊັບສິນ, ສະພາບເຮືອນຢ່ອາໄສ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງການບໍລິການ. ຄວາມທົນທານຂອງວັດສະດຸ-ອຸປະກອນ ຮັບໃຊູ້ໃນ
ການສ້າງເຮືອນ ສະແດງເຖິງການປັບປຸງທີ່ ພົົ້ນເດັີ່ນ . ຕະຫຼອດໄລຍະດຽວກັນ , ການເຂົົ້າເຖິງຕາຂ່າຍໄຟຟູ້າໃນບັນດາຄົວ
ເຮືອນທຸກຍາກ ໄດູ້ເພີ່ມຂຶົ້ນ ຮ້ອຍລະ 18.5 ຈຸດມາເປັນ 58.7 ສ່ວນຮ້ອຍ.1 ໃນປ 2015, ຈໍານວນ 86 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ
ຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກ ມໂທລະສັບມືຖືໃຊູ້ສືີ່ສານ, 77 ສ່ວນຮ້ອຍ ມໂທລະພາບເບິີ່ງ ແລະ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ມລົດຈັກໃຊູ້.2
ການຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການເຕບໂຕ ຂອງການບໍລິໂພກ ຍັງຕາມຫຼັງການເຕບໂຕໃນ GDP ຂອງປະເທດ.
ນັບຈາກປ 2007/08 ຫາ 2012/13, ການເຕບໂຕໃນການບໍລິໂພກຕົວຈິງ ຕໍີ່ຫົວຄົນຕໍີ່ປ ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 2 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ, ເຊິີ່ງຕາມຫຼັງຕໍີ່ອັດຕາການເຕບໂຕຂອງ GDP ຕໍີ່ຫົວຄົນ ຮ້ອຍລະ 4 ຈຸດ.3
5. ຜູ້ທຸກຍາກ ໂດຍສະເລູ່ຍ ໄດູ້ກາຍມາເປັນຜູ້ທຸກຍາກໜ້ອຍກວ່າເກົື່າ. ປະເທດໄດູ້ປະສົບກັບການຫຼຸດລົງໃນ
ຊ່ອງວ່າງຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ລະດັບຄວາມທຸກຍາກສະເພາະກຸ່ມ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ.4 ຊ່ອງວ່າງຄວາມທຸກຍາກ ໄດູ້ຫດ
ຼຸ
ລົ ງ ຈາກ 11.2 ສ່ ວ ນຮ້ ອ ຍ ໃນປ 1992/93 ມາເປັ ນ 5.5 ສ່ ວ ນຮ້ ອ ຍຂອງເສັ ົ້ ນ ແບ່ ງ ຄວາມທຸ ກ ຍາກແຫ່ ງ ຊາດໃນປ
2012/13, ໃນຂະນະທີ່ລະດັບຄວາມທຸກຍາກສະເພາະກຸ່ມ (ດັດຊະນຄວາມຮຸນແຮງຂອງຄວາມທຸກຍາກ) ໄດູ້ຫດ
ຼຸ ລົງຈາກ
5
3.9 ເຖິງ 1.9 ຕະຫລອດໄລຍະເວລາດຽວກັນ . ພາຍໃນປ 2015, ການຄາດຄະເນລະດັບປະເທດ ໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນ
ວ່າ ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກໄດູ້ຫຼຸດລົງເພີ່ມຕືີ່ມອກ. ອັດຕາສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນທີ່ກໍານົດວ່າ "ທຸກຍາກ" ໂດຍຄະນະກໍາມະ
ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ (NCRDPE) ໄດູ້ຫຼຸດລົງຈາກ 18.9 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ
2011 ແລະ 13 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 2012 ມາເປັນ 6,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົວເຮືອນທັງໝົດ ໃນປ 2015. ຕະຫຼອດໄລຍະ
ດຽວກັນ , ອັດຕາສ່ວນຂອງບ້ານທີ່ກໍານົດວ່າ "ທຸກຍາກ" ຫຼຸດລົງຈາກ 36,7 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 2011 ແລະ 30,3 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ໃນປ 2012 ມາເປັນ 20,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 2015.a
6. ຄວາມແຕກໂຕນຍັງສງ. ຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງຊົນນະບົດ - ຕົວເມືອງ ຍັງມຄວາມສໍາຄັນຢ່ທີ່ຮ້ອຍລະ 18,6. ອັດ ຕາ
ຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດ ແມ່ນ 2,9 ເທົີ່າຂອງເຂດຕົວເມືອງ. ເຖິງ ຈະເຊັີ່ນນັົ້ນກໍີ່ຕາມ, ຕະຫລອດໄລຍະສອງທົດ
ສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ, ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນຊົນນະບົດ ທຸກຍາກ ໄດູ້ຫຼຸດລົງຈາກ 51,8 ມາເປັນ 28,6. ຄວາມຄືບໜ້າໃນ
ການຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນຄວາມທຸ ກ ຍາກ ຍັ ງ ແຕກຕ່ າ ງກັ ນ ໄປ ອ ງຕາມລະດັ ບ ຄວາມສ ງ ແລະ ພ ມສັ ນ ຖານ. ໜຶີ່ ງ ໃນສາມຂອງ
ປະຊາກອນ ໃນເຂດເນນສງ ແມ່ນຍັງຢ່ໃຕູ້ເສັົ້ນ ແບ່ງຄວາມທຸກຍາກ, ໃນຂະນະທີ່ ຢ່ໃນເຂດທົີ່ງພຽງ, ປະມານໜຶີ່ງໃນຫ້າ
ຂອງປະຊາກອນ ແມ່ນຜູ້ທຸກຍາກ (18,8 ສ່ວນຮ້ອຍ). ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ໃນເຂດພາກກາງ ດໍາເນນໄປຢ່າງຕໍີ່
ເນືີ່ອງ: ໂດຍມອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຢ່ທີ່ 22 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 2012/13, ປເກົດວ່າເຂດພາກກາງ ກໍາລັງຈະໄລ່ທັນ ເຂດ
ທົີ່ງພຽງ.6
7. ການເຕີບໂຕໃນການບໍລິໂພກໄດູ້ສ້າງປະໂຫຍດໃຫູ້ແກູ່ກຸູ່ມຄົນທີື່ຮັື່ງມີຫຼາຍກວ່າກຸູ່ມຄົນທີື່ທຸກຍາກກວ່າ
ຂອງປະຊາກອນ. ຄະຫຼອດໄລຍະເວລາ 20 ປ ນັບແຕ່ປ 1992-1993 ເຖິງປ 2012/13, ຄວາມແຕກຕ່າງໃນສ່ວນ
ແບ່ງຂອງການບໍລິໂພກ ໃນລະດັບປະ ເທດລະຫວ່າງກຸ່ມທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແລະ ກຸ່ມທີ່ຮັີ່ງມທີ່ສຸດໄດູ້ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ

ຄໍານິຍາມຄວາມທຸກຍາກຂອງ NCRDPE ແມ່ນມາຈາກມຸມມອງຂອງລາຍໄດູ້ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງການບໍລິການຂັົ້ນພືົ້ນຖານ. ດັີ່ງນັົ້ນຈຶີ່ງບໍີ່ສາມາດປຽບທຽບ ໄດູ້
ກັບການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊູ້ຂອງຄົວເຮືອນ. NCRDPE ສ້າງບົດລາຍງານການຕິດຕາມປະຈໍາປ ໃນຂະນະທີ່ການສໍາຫຼວດການໃຊູ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊູ້ຄົວ
ເຮືອນຂອງ ສປປ ລາວ (Lao Expenditure and Consumption Surveys ຫລື ຄໍາຫຍໍົ້ LECS) ຜະລິດຂໍົ້ມນພຽງຄັົ້ງດຽວທຸກໆ 5 ປເທົີ່ານັົ້ນ.
a
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ປະມານ ຮ້ອຍລະ 6 ຈຸດ. ໃນປ 2012/13, ການຊົມໃຊູ້ຂອງກຸ່ມທີ່ຮັີ່ງມທີ່ສຸດ ແມ່ນ 6.4 ເທົີ່າຂອງຄົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສດ
ຸ .
7
ສອງທົດສະຫວັດກ່ອນໜ້ານັົ້ນ, ຄວາມແຕກຕ່າງກັນແມ່ນ 4,7 ເທົີ່າ.
8. ຊົນເຜົື່າ, ການສຶກສາ ແລະ ການມີວຽກເຮັດງານທໍາຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນມີບົດບາດເປັນຕົວກໍານົດ.
ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ ລາວ - ໄຕ, ທີ່ມລະດັບສງສຸດຂອງການສຶກສາ, ມອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຕໍີ່າສຸດ (15,4 ສ່ວນຮ້ອຍ), ສືບຕໍີ່ທ່າ
ອ່ຽງຂອງສອງທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ. ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງກຸ່ມຈນ - ທິເບດ ໄດູ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ (ຈາກ 42,2
ສ່ ວ ນຮ້ ອ ຍ ໃນ 2007/08 ມາເປັ ນ 164 ສ່ ວ ນຮ້ ອ ຍໃນປ 2012/13), ແລະ ທຽບໄດູ້ ກ ັ ບ ຂອງ ກຸ ່ ມ ລາວ - ໄຕ.
ຄວາມທຸກ ຍາກ ຍັງຄົງມ ຢ່ ໃ ນລະດັບສ ງ ໃນບັນດາ ກຸ່ມ ຊົນເຜົີ່າ ມອນ-ຂະແມ ແລະ ມົົ້ງ -ລືົ້ມ ້ຽ ນ ຢ ່ທ ີ່ 42,3% ແລະ
39,8% ຕາມລໍາດັບ. ອັດຕາຈໍານວນຜູ້ທຸກຍາກ ແມ່ນຫຼາຍກວ່າຫມ ່ໃນຄົວເຮືອນ ທ ີ່ຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ ບໍີ່ມ ການສຶກສາ
(41,7 ສ່ວນຮ້ອຍ) ຫຼືພຽງແຕ່ໄດູ້ຮຽນບາງຂັົ້ນຂອງປະຖົມສຶກສາ (32,4 ສ່ວນຮ້ອຍ). ກຸ່ມຄົນ ທີ່ບໍີ່ແມ່ນຊົນ ເຜົີ່າ ລາວ ໄຕ ແຕ່ໃດມາ ຈະດໍາລົງຊວິດຢ່ເຂດພດອຍຫຼືເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກຫຍຸູ້ງຍາກທີ່ຈະເຂົົ້າເຖິງ, ແລະ ປັດໄຈເຫຼົີ່ານົ້ ແມ່ນສໍາຄັນ
,ເພາະວ່າ ທີ່ຕັົ້ງ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງ ສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ການສຶກສາ ແລະ ວິຖການດໍາລົງຊວິດ. ວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ລາຄາ
ຜົນຜະລິດກະສິກໍາ ຍັງມອິດທິພົນຕໍີ່ຮບແບບຄວາມທຸກຍາກ. ການຊ້າລົງຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຊົນນະບົດ ໃນ
ໄລຍະ 5 ປຫາກໍີ່ຜ່ານມາ ເຊິີ່ງໃນນັົ້ນມ ຂໍົ້ມ ນ (2007/08 ຫາ 2012/13) ແມ່ນຍ້ອນການຫຼຸດ ຖອຍລົງຂອງລາຄາ ຜົນ
ຜະລິດກະສິກໍາໃນໄລຍະດັີ່ງ ກ່າວນົ້, ເຊິີ່ງຫຼຸດຕໍີ່າລົງຢ່າງຂະໜານໃຫຍ່ໃນສະຫວັດດິການຂອງຊາວກະສິກອນ, ແຕ່ວ່າ ໄດູ້
ຍົກລະດັບສະຫວັດດການຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ, ເຊິີ່ງເປັນຜູ້ຊືົ້ອາຫານໂດຍສຸດທິ.
9. ສາມແຂວງ ປະສົບກກັບຄວາມທຸກຍາກທີື່ເພີື່ມຂຶົ້ນ ຈາກປີ 2007/08 ຫາ 2012/13. ແຂວງເຫຼົີ່ານົ້ ມຄື ບໍີ່
ແກູ້ວ, ຈໍາປາສັກ ແລະ ສາລະວັນ. ແຂວງບໍີ່ແກູ້ວ ໄດູ້ປະສົບກັບການເພີ່ມຂືົ້ນຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ ໃນຄວາມທຸກຍາກ ຈາກ 21,1
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 2002/03 ມາເປັນ 44,4% ໃນປ 2012/13. ໃນຈໍານວນທີ່ຍັງເຫຼືອ 14 ແຂວງ, ຄວາມທຸກຍາກ ຫຼຸດ
ຖອຍລົງ ຢ່ໃນອັດຕາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ອັດຕະປື ແລະ ຜົົ້ງສາລ ໄດູ້ມຄວາມຄືບໜ້າໄວທີ່ສຸດ ໃນດ້ານ
ອັດຕາສ່ວນຂອງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ນັບຈາກປ 2007/08 ຫາ 2012 /13.8

MDG 1.2. ບັນລຸການຈ້າງງານທີມ
ື່ ປ
ີ ະສິດທິຜົນຢູ່າງເຕັມຮບແບບ ແລະ ມີວຽກເຮັດ
ງານທໍາທີມ
ື່ ີຄນ
ຸ ຄ່າ
10. ພາບລວມ ແມູ່ນປະປົນກັນກ່ຽວກັບການຈ້າງງານທີື່ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ວຽກເຮັດງານທໍາທີື່ຄຸນຄ່າ.
ສາມຕົວຊົ້ບອກ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການບັນລຸ MDG 1.2.
• ຜະລິດຕະພາບແຮງງານ ຂອງ ສປປ ລາວ 9 ເຕບໂຕຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນັບແຕ່ປ 1995 ເຖິງປ 2000 ແຕ່ຍັງຄົງຕໍີ່າຢ່ (ເບິີ່ງ
ຢລ
່ ຸ່ມນົ້).
• ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາ, ສ່ວນແບ່ງຂອງວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມຄວາມສ່ຽງ (ຜູ້ເຮັດວຽກງານສ່ວນຕົວ ແລະ ຜູ້ທີ່
ເຮັດວຽກ ຄອບຄົວທີ່ບໍີ່ໄດູ້ຮັບຄ່າຈ້າງ) ຍັງຄົງສງຢ.່

• ອັດຕາການມວຽກເຮັດງານທໍາຕໍີ່ປະຊາກອນ (ETPR) ທີ່ສງ, ກົງກັນຂ້າມກັບຂອງບັນດາປະເທດທີ່ຮັີ່ງມກວ່າ, ກ
ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ປະຊາຊົນຈະຕ້ອງໄດູ້ເຮັດວຽກງານ ເພືີ່ອມຊວິດຢ່ລອດ ແລະ ວ່າຊາວໜຸ່ມຈໍານວນຫຼາຍເກນໄປ ບໍີ່
ໄດູ້ຢ່ໃນລະບົບການສຶກສາ ຫຼກ
ື ານຝຶກອົບຮົມ.
11. ການເຕີບໂຕໃນຜະລິດຕະພາບແຮງງານບໍື່ໄດູ້ສ້າງກາລະໂອກາດຢູ່າງພຽງພໍໃຫູ້ແກູ່ການມີວຽກເຮັດ
ງານທໍາທີື່ມີຄຸນຄ່າ. ການເຕ ບໂຕທ ີ່ຂັບເຄືີ່ອນໂດຍຊັບພະຍາກອນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ການເຕ ບໂຕແບບເຂັົ້ ມ ທຶນ
ກ

ການຄາດຄະເນໃນປ 2016 ໂດຍອົງການແຮງງານສາກົນ ສໍາລັບອັດຕາການມວຽກເຮັດງານທໍາຕໍີ່ປະຊາກອນ (ETPR) ແມ່ນ 71% ສໍາລັບປະເທດໄທ ແລະ
66% ສໍາລັບສິງກະໂປ.
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ໝາຍຄວາມວ່າ GDP ຕໍີ່ຫົວຄົນທີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາເຕບໂຕຂຶົ້ນ, ເນືີ່ອງຈາກການເຕບໂຕທາງເສດຖະກິດ ທີ່ສງ ແຊງໜ້າ
ການເຕບໂຕຂອງວຽກເຮັດງານທໍາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ການເຕບໂຕທີ່ສງ ບໍີ່ໄດູ້ສ້າງຜົນກະທົບຢ່າງພຽງພໍຕໍີ່ຂະແໜງການ
ກະສິກໍາ ແລະ ການປະມົງ,10 ເຊິີ່ງກວມເອົາປະມານ 70% ຂອງຜ ູ້ທ ີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາ.11 ຂະແໜງການກະສິກໍາ ຍັງມ
ຜະລິດຕະພາບຕໍີ່າ (4 ຫາ 10 ເທືີ່ອຕໍາີ່ ກວ່າຂະແໜງການທີ່ບໍີ່ແມ່ນກະສິກໍາ ໃນປ 2010)12 ໂດຍມການຂາດແຄນ ມນຄ່າ
ເພ ີ່ມພາຍໃນປະເທດ. ໂດຍລວມແລູ້ວ , ຜະລິດຕະພາບທາງດ້າ ນກະສິກ ໍາ ຢ ່ ສປປ ລາວ ຍັງມໜ້ອຍກວ່າ ເຄິີ່ງ ໜຶີ່ ງ ຂອງ
ປະເທດໄທ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ມັນໄດູ້ເພີ່ມທະວ ຕະຫຼອດໄລຍະຫຼາຍປຜ່ານມາ ທີ່ຈະແຊງໜ້າ ສ່ວນຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ກໍາ
ປເຈຍ.ຂ
12. ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ມີວຽກເຮັດງານທໍາ, ແຕູ່ວ່າກາລະໂອກາດການມີວຽກເຮັດງານທໍາທີື່ມີຄຸນຄ່າ
ຍັງຈໍາກັດ. ປະມານ 84 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງບັນດາຜ ູ້ທ ີ່ເຮັດວຽກງານ ແມ່ນຢ ່ໃນວຽກງານທີ່ມສະພາບສ່ຽງ, ຕາມທີ່ກໍານົດ
ໂດຍອົງການແຮງງານສາກົນ, ເນືີ່ອງຈາກວ່າພວກເຂົາເຈົົ້າ ເປັນຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານສ່ວນຕົວ ແລະ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກງານຄອບຄົວ
ທີ່ບໍີ່ໄດູ້ຮັບຄ່າຈ້າງ. ລະດັບທີ່ສງຂອງວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມສະພາບສ່ຽງ ແມ່ນຂັບເຄືີ່ອນໂດຍຂະແຫນງການກະສິກໍາ ແລະ
ການປະມົງ, ພະນັກງານຂາຍ ແລະ ປະກອບອາຊ ບຂັົ້ນພືົ້ນຖານ. ກ13 ວຽກງານສ່ວນຫລາຍຂອງຂະແຫນງການກະສິກໍາ
ສະແດງອອກໃນລັກສະນຂອງລາຍໄດູ້ທີ່ຕໍີ່າ, ຂ ສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ບໍີ່ດ ແລະ ການຂາດດຸນໃນການເຂົົ້າເຖິງ ທັງດ້ານ
ການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ການເປັນຕົວແທນ ຢ່ບ່ອນອອກແຮງງານ. ວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມສະພາບສ່ຽງ ບໍີ່ຈໍາກັດຢ່ພຽງ
ແຕ່ຂະແໜງກະສິກໍາເທົີ່ານັົ້ນ, ເນືີ່ອງຈາກ ວຽກເຮັດງານທໍາ ທີ່ບໍີ່ເປັນທາງການເປັນທີ່ແຜ່ຫລາຍ. ແລະ ສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນົ້ ມັກຈະ
ໝາຍເຖິງ ວຽກງານຄ່າຈ້າງຕໍີ່າ ແລະ ສະພາບການເຮັດວຽກບໍີ່ດ. ແຮງງານເຄືີ່ອນຍ້າຍຊາວລາວ - ແຫຼີ່ງລາຍໄດູ້ທີ່ໃຫຍ່ສໍາລັບ
ຄອບຄົວຢ່ພາກໃຕູ້ຂອງ ສປປ ລາວ - ກໍີ່ຍັງແມ່ນກຸ່ມທ ີ່ມ ສະພາບຄວາມສ່ຽງ. ແຮງງານເຄືີ່ອນຍ້າຍເຫຼົີ່ານົ້ ປະກອບເປັນ
ປະມານ 8 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທີ່ເຮັດວຽກງານ,14 ສ່ວນໃຫຍ່ຢ່ໃນວຽກງານຄ່າແຮງງານຕໍີ່າ, ແລະ ໃຊູ້ແຮງງານແບບ
ສຸມຢປ
່ ະເທດໄທ ທີ່ໃກູ້ຄຽງ.
13. ອັດຕາການມີວຽກເຮັດງານທໍາຕໍື່ປະຊາກອນ (ETPR) ສະທ້ອນເຖິງຮບແບບຄວາມທຸກຍາກ. ETPR
ທີ່ຂ້ອນຂ້າງສງຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນເພາະວ່າ ຜູ້ທຸກຍາກບໍີ່ສາມາດປະຕິເສດທີ່ຈະບໍີ່ເຮັດວຽກງານໄດູ້, ໂດຍບໍີ່ຄໍານຶງເຖິງຄຸນ
ນະພາບຂອງວຽກງານ. ຍົກ ຕົວຢ່າ ງເຊັີ່ ນ, ETPR ແມ່ນສ ງສຸດ ຢ່ ເ ຂດຊົ ນນະບົດ ຫ່ າ ງໄກສອກຫຼ ກ ໂດຍປາດສະຈາກ
ເສັົ້ນທາງເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ຕໍີ່າສຸດຢ່ເຂດຕົວເມືອງ. ກຸ່ມທຸກຍາກທີ່ສຸດຂອງປະຊາກອນ ຄົວເຮືອນ ທີ່ມອັດຕາ ETPR ສງເຖິງ
85 ສ່ວນຮ້ອຍ (ທຽບກັບ 71 ສ່ວນຮ້ອຍ ສໍາລັບຜູ້ທຮ
ີ່ ັີ່ງມກວ່າ).
MDG 1.3. ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາການ
14. ສປປ ລາວ ບັນລຸໄດູ້ຄາດໝາຍຂອງ MDG ໃນການຫຼຸດຜ່ອນລົງໃຫູ້ໄດູ້ເຄິື່ງໜຶື່ງໃນອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້
ອຶດຫິວ.15 ອັດຕາສ່ວນຂອງການຂາດສານອາຫານໃນປະຊາກອນ16 ໄດູ້ຫຼຸດລົງຈາກ 42,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 1990 ມາ
ເປັນປະມານ 18,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 2015.17 ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ປະເທດຍັງ ມຄວາມອຶດຫິວໃນລະດັບທີ່ສໍາຄັນ, ຕາມ
ທ ີ່ໄ ດູ້ ວັດແທກໂດຍ ດັດຊະນ ຄວາມອຶດຫິວໃນທົີ່ວ ໂລກ. ປະມານໜຶີ່ ງສ່ວນຫ້າ ຂອງປະຊາກອນ ບໍລິໂພກ ໜ້ ອຍກວ່າ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານທີ່ຕາສຸດຈາກອາຫານ. ໃນບັນດາ 119 ປະເທດ ທວ
ີ່ ັດແທກໂດຍດັດຊະນຄວາມອຶດຫິວໃນ
ທົີ່ວໂລກ (GHI) ໃນປ 2017, ສປປ ລາວ ໄດູ້ຄະແນນ 27.5 ຈັດອັນດັບຢ່ໃນກຸ່ມ 25 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງບັນດາປະເທດທີ່
ມຄວາມອຶດຫິວ “ທໜ
ີ່ ັກໜ່ວງ” 18,19
ຂ ໃນປ 2016 ມນຄ່າເພີ່ມໂດຍສະເລ່ຍດ້ານການກະສິກໍາຕໍີ່ຜູ້ອອກແຮງງານ (ອັດຕາແລກປ່ຽນ US$ ຄົງທີ່ ໃນປ 2010) ຢ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນ 927 ໂດລາ
ສະຫະລັດ, ທຽບກັບ 801 ໂດລາສະຫະລັດ ຢກ
່ ໍາປເຈຍ, 813 ໂດລາສະຫະລັດ ຢຫ
່ ວຽດນາມ, 1,071 ໂດລາສະຫະລັດ ຢມ
່ ຽນມາ ແລະ 2,085 ໂດລາ
ສະຫະລັດ ຢປ
່ ະເທດໄທ. ແຫຼີ່ງຂໍົ້ມນ: ເຄືີ່ອງມືວິເຄາະ ແລະ ສ້າງເປັນຮບພາບຂໍົ້ມນ, ທະນາຄານໂລກ (World Bank Databank).
ກ

ອາຊີບພືົ້ນຖານ ປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ເຮັດຄວາມສະອາດ, ຜູ້ຄ້າຂາຍຂ້າງຖະໜົນ, ຜູ້ສົີ່ງເອກະສານ, ແລະ ອືີ່ນໆ. ຄໍານິຍາມຢ່າງຄົບຖ້ວນຂອງ ILO ມໃຫູ້ຢ່ໃນພາກ
ຫມາຍເຫດ.

ຂ ສິີ່ງນົ້ ແມ່ນ 'ລາຍໄດູ້' ແທນທີ່ຈະເປັນ ຄ່າຈ້າງ, ເພາະວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ ບໍແ
ີ່ ມ່ນຜູ້ອອກແຮງງານເອົາຄ່າຈ້າງ.
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15. ແມູ່ນວ່າຈະມີ ຄວາມຄືບໜ້າໃນສອງປີທີື່ຜ່ານມາ, ສປປ ລາວ ຍັງບໍື່ທັນຢູ່ບົນເສັົ້ນທາງກ່ຽວກັບ ຄາດ
ໝາຍ MDG ຂອງການຫຼຸດ ຜ່ອນສະພາຍຈ່ອຍຜອມ ແລະ ສະພາບຕໍື່າເຕັົ້ຍ . ໃນປ 2015, ປະມານ 35,6
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 5 ປທີ່ມສະພາບຕໍີ່າເຕັົ້ຍ, 25,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ມນໍົ້າໜັກຫຼຸດເກນ ແລະ 9,6% ແມ່ນ
ຈ່ອຍຜອມ.ຄ ນັບຕັົ້ງແຕ່ຕົົ້ນປ 1990, ການຫຼຸດຖອຍລົງຂອງການຕໍີ່າເຕັົ້ຍ ແມ່ນຊັກຊ້າ ແລະ ຄາດໝາຍຂອງປະເທດ ຍັງບໍີ່
ທັນບັນລຸໄດູ້ ໃນປ 2015. ປະເທດ ຍັງຢ່ຫ່າງໄກພໍສົມຄວນຈາກການບັນລຸຄາດໝາຍຂອງສາກົນ ສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນຈໍາ
ນວນເດັກນ້ອຍ ທີ່ມນໍົ້າໜັກຫຼຸດເກນ ແລະ ກໍລະນຂອງການສະພາບຕໍີ່າເຕັົ້ຍ ລົງໃຫູ້ໄດູ້ເຄິີ່ງໜຶີ່ງ ທຽບຖານກັບ ຄ່າພືົ້ນຖານ
ໃນໄລຍະຕົົ້ນຊຸມປ 1990.
16. ການຂາດໂພຊະນາການ ຢູ່ ສປປ ລາວ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນຄວາມບໍື່ສະເໝີພາບທີື່ຮຸນແຮງໃນທົື່ວເຂດ
ພາກ ແລະ ກຸູ່ມ , ທີື່ກ ່ຽວພັນກັບຮ ບແບບຄວາມທຸກຍາກ. ຢ ່ເຂດຊົນນະບົດທ ີ່ບໍີ່ມ ເສັົ້ນທາງເຂົົ້າ ເຖິງ, ກໍລະນ
ການຕໍີ່າເຕັົ້ຍ ແລະ ຈ່ອຍຜອມຫຸດເກນ ແຜ່ຫຼາຍເປັນສອງເທົີ່າຂອງກໍລະນຢ່ເຂດຕົວເມືອງ. ອັດຕາການຕໍີ່າເຕັົ້ຍໃນເດັກ ຈາກ
ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ-ພາສາ ມົົ້ງ - ລືົ້ ມ້ຽນ ແລະ ຈນ - ທິເບດ ຫຼາຍເກນກວ່າ 60 ສ່ວນຮ້ອຍ, ເກືອບສອງເທົີ່າຂອງເດັກນ້ອຍຈາກ
ກຸ່ມ ລາວ-ໄຕ. ການແຜ່ກະຈາຍຂອງການຕໍີ່າເຕັົ້ຍ ໃນເດັກນ້ອຍ ຈາກຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ ແມ່ນສາມເທືີ່ອສງກວ່າທີ່
ພົບເຫັນຢ່ໃນຄອບຄົວທີ່ຮັີ່ງມຫຼາຍກວ່າ. ຊ່ອງວ່າງດັີ່ງກ່າວນົ້ ໄດູ້ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກໃນຊຸມປຫຼັງນົ້, ໂດຍມຄວາມຄືບໜ້າ
ໜ້ອຍໜຶີ່ງ ໃນບັນດາເດັກນ້ອຍທ ີ່ທຸກຍາກທ ີ່ສຸດ. ແມ່ນ ແຕ່ ໃນບັນດາຄົວເຮືອນທ ີ່ຮັີ່ງມ , 20% ຂອງເດັກນ້ອຍ ທົນທຸກ
ຍ້ອນສະພາບອາການຕໍີ່າເຕັົ້ຍ.20
17. ສປປ ລາວ ຍັງຢູ່ນອກເສັົ້ນທາງໃນການຫຼຸດຜ່ອນພາວະການຕໍື່າເຕັົ້ຍ ແລະ ພາວະນໍົ້າໜັກຫຼຸດເກນ
ໃນເດັກ ເພາະສາເຫດບໍື່ໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂຢູ່າງພຽງພໍ. 21 ວິທປະຕິບັດໃນການລ້ຽງລກ (ຫລື ປູ້ອນອາຫານ) ໃນ
ຊ່ວງເປັນເດັກແດງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແມ່ນຍັງເຮັດບໍໄີ່ ດູ້ດເທົີ່າທີ່ຄວນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງອາຫານທີ່ຕໍີ່າສໍາລັບ ທັງແມ່
ແລະ ເດັກ.22 ບັນຫາຫຼັກ ແມ່ນອັດຕາທີ່ຂ້ອນຂ້າງຕໍີ່າຂອງການລ້ຽງລກດ້ວຍນົມແມ່ ແຕ່ພຽງຢ່າງດຽວ ສໍາລັບເດັກອາຍຸຕໍີ່າ
ກວ່າ 6 ເດືອນ, ມການເພີ່ມຂືົ້ນທີ່ໜ້າຕົກໃຈຂອງການນໍາໃຊູ້ນົມຜົງແທນນົມແມ່ລ້ຽງລກນ້ອຍ ແລະ ການປູ້ອນອາຫານເສມ
ທ ີ່ບໍີ່ແທດເໝາະ.23,24 ພາວະເລືອດຈາງຈາກສາເຫດຂາດທາດເຫຼັກ ແລະ ການຂາດວິຕາມິນ A ມ ສ ງໃນເດັກນ້ອຍ (42
ແລະ 45 ສ່ວນຮ້ອຍຕາມລໍາດັບ).25, 26 ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເປັນຕົວກໍານົດທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບສະພາບຕໍີ່າເຕັົ້ຍຂອງເດັກ
, ຍັງຄົງບໍີ່ດເທົີ່າທີ່ຄວນ. ອັດຕາພາວະເລືອດຈາງທີ່ສງ,27 ການນໍາໃຊູ້ຢາຄຸມກໍາເນດທີ່ຕໍີ່າ 28 ແລະ ອັດຕາການຈະເລນພັນ ທີ່
ສງ ປະກອບສ່ວນເຮູ້ດໃຫູ້ໂພຊະນາການຂອງແມ່ບໍີ່ດ. ອັດຕາການເກດລກໃນໄວລຸູ້ນທີ່ສງ ໃນ ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າທີ່ບໍີ່ແມ່ນ ລາວ ໄຕ (22-39 ສ່ວນຮ້ອຍ)29 ແມ່ນຕົວປະກອບສ່ວນອກຢ່າງໜຶີ່ງຕໍສ
ີ່ ະພາບການຕໍີ່າເຕັົ້ຍຂອງເດັກ.30 ການສຶກສາຂອງເພດຍິງ
ແມ່ນຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ, ເຊິີ່ງມອິດທິພົນຢ່າງໜັກແໜູ້ນຕໍີ່ໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ, ອັດຕາສະພາບການຕໍີ່າເຕັົ້ຍໃນບັນດາ
ເດັກນ້ອຍທີ່ມແມ່ທີ່ບໍີ່ມການສຶກສາ ແມ່ນສງກວ່າ ສີ່ເທືີ່ອໃນເດັກນ້ອຍທີ່ມແມ່ ທີ່ມການສຶກສາຊັົ້ນມັດທະຍົມຫຼືສງກວ່າ
ນັົ້ນ.31 ຄວາມເຊືີ່ອທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ການຄະລໍາອາຫານ ທີ່ອາດມຜົນກະທົບທາງລົບ ຕໍີ່ການໂພຊະນາການ ຍັງ
ເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂ.32,33
18. ຄວາມບໍື່ໝັົ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນ. ໃນຂະນະທີ່ 89% ຂອງປະຊາກອນ ມຮບແບບ
ການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ຍອມຮັບໄດູ້ , ປະມານ 11 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຄົວເຮືອນໃນຊົນນະບົດ ມການບໍລິໂພກອາຫານທີ່ບໍີ່ດ
ແລະ ກໍົ້າກຶີ່ງ.34 ຄົວເຮືອນທີ່ມສະພາບສ່ຽງທີ່ສຸດ ຕໍີ່ຄວາມບໍີ່ໝັົ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແມ່ນຜູ້ທດ
ີ່ ໍາລົງຊວິດ ໃນເຂດຫ່າງ
ໄກສອກຫຼກ ໂດຍທີ່ມການເຂົົ້າເຖິງ ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງຂັົ້ນຕົົ້ນໜ້ອຍທີ່ສຸດ , ຄົວເຮືອນທີ່ມການຫາປາ ແລະ ລ່າສັດທີ່ບີ່ຫ
ໍ ຼ າຍ
ຫລື ແຮງງານບໍີ່ມທັກສະສມື, ກຸ່ມຄົນທີ່ເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາເຂດພດອຍ ຢ່ພືົ້ນທີ່ຄ້ອຍຊັນນ້ອຍໆ, ແລະ ກຸ່ມຄົນ ທີ່ບໍີ່ມ
ຄ

ໃນການສໍາຫຼວດປະເມນພາວະໂພຊະນາການດ້ວຍການວັດແທກສັດສ່ວນໃນເດັກນ້ອຍຢ່ລາວ ໃນປ 2015 (2015 Lao Child Anthropometry
Assessment Survey ຫລື ຄໍາຫຍໍົ້ LCAAS), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ. ການສໍາຫຼວດດັີ່ງກ່າວນົ້ ອາດຈະບໍີ່ສາມາດປຽບ ທຽບ
ກັນໄດູ້ກັບ ຜົນໄດູ້ຮັບ ຂອງ LSIS ໃນທີ່ຜ່ານມາ (2011/12). ໃນປ 2017 LSIS ຄວນຈະສາມາດ ຢືນຢັນວ່າ ພາວະອາການຕໍີ່າເຕັົ້ຍ ໂດຍແທູ້ຈິງແລູ້ວ ຫລຸດ
ລົງຢ່າງເປັນແກ່ນສານ ຈາກ 44% ໃນປ 2011/12.
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ສວນຄົວ. ການຫາປາ, ການລ່າສັດ ແລະ ການເກັບເດັດອາຫານທໍາມະຊາດເປັນສນກາງໃນການຊອກຫາອາຫານ ແລະ ການ
ຫາລາຍໄດູ້ເປັນເງິນສົດຢ່າງເພີ່ມທະວ ສໍາລັບຄົວເຮືອນຈໍານວນຫຼາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນເຂດເນນສງທາງພາກເໜືອ.
19. ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການແກູ້ໄຂໄພຄຸກຄາມສະເພາະໜ້າ ແລະ ໄລຍະຍາວ ຕໍື່ຄວາມໝັົ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານຍັງຊັກຊ້າ. ໄພຄຸກຄາມເຫຼົີ່ານົ້ເກດຂຶົ້ນຢ່ຫາຼ ຍຂະແໜງການ. ໄພຄຸກຄາມຫຼັກແມ່ນການເສືີ່ອມໂຊມຂອງ
ດິນ ແລະ ຜົນຜະລິດທ ີ່ຫຼຸດຕໍີ່າລົງ,35 ເຊິີ່ງມ ຄວາມສໍາພັນກັບຄວາມກົດດັນ ຕໍີ່ທ ີ່ດິນ ທ ີ່ເປັນຜົນເນືີ່ອງມາຈາກປະຊາກອນ
ແລະ ໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່,36 ວິທປະຕິບັດໃນດ້ານການກະສິກໍາທີ່ອາໄສນໍົ້າຝົນ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງທີ່ຈໍາກັດຕໍີ່ນໍົ້າ
ຊົນລະປະທານ. ບັນດາໄພຄຸກຄາມອືີ່ນໆ ລວມມ ພະຍາດລະບາດໃນສັດລ້ຽງ, ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຂອງຊາວກະສິກອນໃນ
ການຄົົ້ນພົບເສດຖະກິດ ທາງເລືອກ ທີ່ຖືກກົດໝາຍ ຫຼັງການການຢຸດຕິ ການປ ກຝິີ່ນ , 37 ການຕ້ານທານທ ີ່ຕໍີ່າ ຕໍີ່ ໄພພິບັດ
ທາງທໍາມະຊາດ, ແລະ ລະເບດບໍີ່ທັນແຕກ (UXO) ທີ່ເຮັດໃຫູ້ທີ່ດິນຜະລິດກະສິກໍາ ບໍີ່ປອດໄພ.
20. ຮບແບບການໃຊູ້ຈ່າຍຂອງຊາວເມືອງບາງກຸູ່ມຕ້ອງໄດູ້ມີການປັບປຸງ. ຢ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະມານໜຶີ່ງ
ໃນສິບຄົນ ທີ່ດໍາລົງຢ່ໃນຄົວເຮືອນ ທີ່ບທ
ໍີ່ ຸກຍາກ ບໍີ່ໄດູ້ໃຊູ້ຈ່າຍຢ່າງພຽງພໍໃນເລືີ່ອງອາຫານການກິນ.38 ເຖິງວ່າຄົວເຮືອນເຫຼົີ່າ
ນົ້ ຈະຢ່ເໜືອເສັົ້ນແບ່ງຄວາມທຸກຍາກ, ພວກເຂົາເຈົົ້າ ບໍີ່ໄດູ້ໃຊູ້ຈ່າຍຢ່າງພຽງພໍ ໃນເລືີ່ອງອາຫານການກິນ, ແຕ່ມັກເລືອກທີ່
ຈະໃຊູ້ຈ່າຍໃນເລືີ່ອງອີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນເຄືີ່ອງອຸປະໂພກຕ່າງໆ.
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MDG 2
ບັນລຸການສຶກສາຂັົ້ນປະຖົມ
ຢູ່າງທົື່ວເຖິງກັນ
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MDG 2. ບັນລຸການສຶກສາຂັົ້ນປະຖົມຢູ່າງທົື່ວເຖິງກັນ
21. ສປປ ລາວ ບັນລຸໄດູ້ຄາດໝາຍ MDG ໃນການລົງທະບຽນເຂົົ້າຮຽນສຸດທິຂັົ້ນ ປະຖົມ ແຕູ່ຍັງບໍື່ບັນ ລຸ
ຄາດໝາຍໃນການຮຽນຈົບ ຂັົ້ນ ປະຖົມ. ໃນຂະນະທີ່ ອັດຕາການລົງທະບຽນເຂົົ້າຮຽນສຸດ ທິຂັົ້ນປະຖົມ (NER)
ແມ່ນ 98,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 2014,39 ອັດຕາການຮຽນລອດ ຮອດຊັົ້ນ ປ 5 40 ຍັງຕໍີ່າ ຢ່ , ຢ ່ທີ່ ປະມານ 78% ໃນປ
2014/15.41 ສິີ່ງນ ົ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າ ເດັກນ້ອຍສ່ວນໃຫຍ່ໄດູ້ປະລະການຮຽນໃນປ ທໍາອິດຂອງການໄປຮຽນໜັງສື ຫຼື ບໍີ່ມ
ຄວາມຄືບໜ້າ ຕໍີ່ລະດັບຊັົ້ນຮຽນຕໍີ່ໄປ. ການກໍີ່ສ້າງ "ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນ" ໄດູ້ເອືົ້ອອໍານວຍໃຫູ້ເດັກນ້ອຍຫຼາຍໆຄົນ ໄດູ້
ໄປເຂົົ້າໂຮງຮຽນ. ອັດຕາສ່ວນຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບນ ໄດູ້ເພີ່ມຂຶົ້ນຈາກ 48 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 2007/08 42 ເຖິງ 80
ເປເຊັນໃນ 201543 ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມທັງໝົດ.
22. ຄວາມແຕກໂຕນໃນການການລົງທະບຽນເຂົົ້າຮຽນຂັົ້ນປະຖົມ ໄດູ້ຫຼຸດລົງ , ແຕູ່ຄວາມແຕກໂຕນໃນ
ການເຂົົ້າຫ້ອງຮຽນ ຍັງມີຫຼາຍ. ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງແຂວງຕ່າງໆ ໃນ NER ຂັົ້ນປະຖົມ ໄດູ້ຫຼຸດລົງຕະ
ຫອດໄລຍະຫຼາຍປ 44 ຈາກ ຮ້ອຍລະ 30 ຈຸດໃນປ 2007 ມາເປັນປະມານ ຮ້ອຍລະ 3.5 ຈຸດໃນປ 2014.45 ເຖິງຢ່າງໃດ
ກໍີ່ຕາມ, ອັດຕາສ່ວນການເຂົົ້າຫ້ອງຮຽນສຸດທິທີ່ດັດສົມຂອງຂັົ້ນປະຖົມ (ANAR) 46 ລະຫວ່າງແຂວງຕ່າງໆ ມຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນຫຼາຍເທົີ່າກັບຮ້ອຍລະ 22 ຈຸດໃນປ 2011/12.
23. ຄວາມແຕກໂຕນຂະໜາດໃຫຍ່ ໃນອັດຕາການຮຽນລອດຍັງຄົງມີຢູ່. ໃນຂະນະທີ່ ອັດຕາການຮຽນຄົບຊັົ້ນ
ໄດູ້ ມ ການປັບ ປຸ ງ ຕັ ົ້ງ ແຕ່ປ 2012, ຄວາມແຕກຕ່າ ງລະຫວ່າ ງແຂວງໃນປ 2015 ຍັ ງ ມ ຫຼ າ ຍ ຢ ່ ທີ່ ຮ້ ອ ຍລະ 28 ຈຸ ດ. 47
ນັກຮຽນປະຖົມ ປະມານ 10.000 ຄົນ ປະລະການຮຽນຂັົ້ນປະຖົມ ໃນແຕ່ລະປ .48 ການຂາດຄວາມພ້ອມໃນການໄປ
ໂຮງຮຽນຂອງເດັກແມ່ນປັດໄຈຕົົ້ນຕໍ. ການເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາແຕ່ເຍົາໄວຂອງເດັກມຂໍົ້ຈໍາກັດ. ປະມານເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງເດັກ
ເຂົົ້າໃໝ່ ໃນຊັົ້ນ ປ1 ເຄ ຍມ ປະສົບການໃນໂຮງຮຽນກຽມມາກ່ອນ ໃນປ 2014/15, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ຈໍານວນເຂົົ້າຮຽນ
ເຫລົີ່ານົ້ ແມ່ນຢ່ໃນເຂດຕົວເມືອງ.49
24. ຄາດໝາຍຂອງອັດຕາສ່ວນການເຂົົ້າຮຽນລວມຂອງປະເທດ (GER) ສໍາລັບຂັົ້ນມັດທະຍົມຕົົ້ນສາມາດ
ບັນລຸໄດູ້. GER ຊັົ້ນມັດທະຍົມປາຍໄດູ້ເພີ່ມຂຶົ້ນເຊັີ່ນກັນຈາກຕໍີ່າກວ່າ 20 ສ່ວນຮ້ອຍໃນຕົົ້ນຊຸມປ 1990 ມາເປັນ 45,8
ໃນປ 2014/15. ໂດຍລວມແລູ້ວ, ອັດຕາສ່ວນການເຂົົ້າຮຽນລວມຂັົ້ນມັດທະຍົມ (GER) ໄດູ້ເພີ່ມຂຶົ້ນເຖິງ 64,6 ສ່ວນ
ຮ້ອຍພາຍໃນປ 2014/15. ການປັບປຸງການເຂົົ້າຮຽນຂັົ້ນມັດທະຍົມ ຈະຕ້ອງໄດູ້ມການປັບປຸງອັດຕາການຮຽນຄົບຊັົ້ນ ໃນ
ການສຶກສາຂັົ້ນປະຖົມ. ອັດຕາການປະລະການຮຽນ ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນໃນການເຂົົ້າຫ້ອງຮຽນ ໃນຂັົ້ນມັດທະຍົມແມ່ນ
ຍັງມຫຼາຍ. ອັດຕາການຈົບຊັົ້ນມັດທະຍົມສຶກສາລວມ 50 ແມ່ນຕໍີ່າກວ່າຫຼາຍ ທຽບກັບອັດຕາການເຂົົ້າຮຽນລວມ, ຊົ້ບອກ
ເຖິງອັດຕາການປະລະການຮຽນທີ່ ສງ.51,52 ໃນປ 2012, ອັດຕາສ່ວນການເຂົົ້າຫ້ອງຮຽນສຸດທິທີ່ດັດສົມຂອງຂັົ້ນປະຖົມ
ຂັົ້ນມັດທະຍົມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍເຖິງຮ້ອຍລະ 54 ຈຸດໃນທົີ່ວທຸກແຂວງ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສາລະວັນ).53
25. ຄາດໝາຍການຮູ້ຫນັງສືຂອງຊາວຫນຸູ່ມ ຍັງຈະຕ້ອງໄດູ້ເຮັດໃຫູ້ບັນລຸ. ໃນຊຸມປຫຼັງຜ່ານມາ, ຄວາມຄືບ
ໜ້າ ໃນອັດຕາການຮູ້ໜັງສື ຢຸດຢ່ເກົີ່າ ຫລື ອາດເປັນໄປໄດູ້ທີ່ຈະກັບຫຼັງ.54 ສປປ ລາວ ມອັດຕາການຮູ້ໜັງສືທີ່ຕໍີ່າ, ແມ່ນແຕ່
ໃນບັນດາຊາວໜຸ່ມ, ອາດຈະເປັນເພາະ ອັດຕາສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ບໍີ່ສືບຕໍີ່ ເຂົົ້າສຶກສາຢ່ຂັົ້ນມັດທະຍົມ. ຈໍານວນ
ນັກຮຽນຮູ້ ພາຍໃນການສຶກສານອກລະບົບ ສໍາລັບລະດັບຂັົ້ນມັດທະຍົມຕົົ້ນ ເພ ີ່ມຂຶົ້ນຢ່າງໄວວາ. ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ , ຄຸນ
ນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ ຂອງໂຄງການຮຽນຮູ້ດັີ່ງກ່າວ ຈໍາເປັນຕ້ອງມການປັບປຸງ.
26. ການຮູ້ໜັງສືໃນການຮຽນຂັົ້ນຕົົ້ນໆ ແລະ ຄຸນນະພາບໂດຍລວມຂອງການສິດສອນ ແລະ ການຮຽນ
ຮູ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ມີການປັບປຸງ. ການປະເມນນັກຮຽນຊັົ້ນປະຖົມ 5 ໃນປ 2006 ແລະ 2009 55 ໄດູ້ເນັົ້ນໜັກເຖິງ
ຜົນຮັບໃນການຮຽນຮພ
ູ້ າສາທີ່ຕໍີ່າ. ໃນປ 2009, ມພຽງແຕ່ 19 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງນັກຮຽນຊັົ້ນປະຖົມ 4 ມລະດັບການນໍາ
ໃຊູ້ພາສາລາວໃນລະດັບທີ່ດ. ການປະເມນ ເມືີ່ອບໍີ່ດົນມານົ້ໃນປ 2011/12 ໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະ
17

ຕ້ອງໄດູ້ປັບປຸງ ທັງພາສາລາວ ແລະ ຄະນິດສາດ. ໃນຊັົ້ນຮຽນປະຖົມສ,ີ່ ນັກຮຽນຈໍານວນໜຶີ່ງສ່ວນສີ່ ບໍມ
ີ່ ຄວາມສາມາດໃນ
10.6
ການອ່ານໄດູ້ຢ່າງຄ່ອງແຄູ້ວ;
10,6 ສ່ວນຮ້ອຍ ບໍີ່ສາມາດດໍາເນນການອ່ານຂໍົ້ຄວາມທີ່ງ່າຍໆ ແລະ 41.4 ສ່ວນຮ້ອຍ ບໍີ່
ມທັກສະຂັົ້ນຕໍີ່າສຸດໃນການອ່ານ ທີ່ຄາດຫວັງວ່າຈະມໄດູ້ໃນຕອນທ້າຍຂອງການສຶກສາຂັົ້ນປະຖົມ 56.
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MDG 3
ສົື່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ
-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້
ແກູ່ແມູ່ຍິງ
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MDG 3. ສົື່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງແກູ່
ແມູ່ຍິງ
27. ຊ່ອງວ່າງຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ໄດູ້ຫຼຸດແຄບລົງໃນທຸກລະດັບຂອງການລົງທະບຽນເຂົົ້າຮຽນ.
ການລົງທະບຽນເຂົົ້າຮຽນຢ ່ໃ ນລະດັບປະຖົມ ແມ່ນໃກູ້ຄຽງກັບຄວາມສະເໝພາບກັນທາງເພດ 57.58 ເມືີ່ອ ເຂົົ້າຮຽນຢ່
ໂຮງຮຽນປະຖົມ, ໂດຍທົີ່ວໄປ ເດັກຍິງ ມັກຈະຮຽນດກວ່າເດັກຊາຍ. ເດັກຍິງຈະຮຽນຫລາຍປກວ່າ, ມການຮຽນຄ້າງຫ້ອງ
ກ

ໜ້ອຍກວ່າ, ແລະ ມັກຈະຮຽນຈົບຂັົ້ນປະຖົມຫຼ າຍກ່ວາເດັກຊາຍ. ເດັກຍິງ ມ ອັດຕາການເຂົົ້າຫ້ອງຮຽນທ ີ່ດກວ່າ, ເຖິງ
ວ່າການລົງທະບຽນເຂົົ້າຮຽນຂອງພວກເຂົາເຈົົ້າ ແມ່ນຕໍີ່າກວ່າເດັກຊາຍ. ອັດຕາສ່ວນການເຂົົ້າຫ້ອງຮຽນສຸດທິທີ່ດັດສົມຂອງ
ຂັົ້ນປະຖົມ (ANAR) ໃນປ 2012 ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະເໝພາບກັນ ດ້າ ນເພດໃນທັງລະດັບປະຖົມ ແລະ
ມັດທະຍົມ. ໃນລະດັບຊັົ້ນສງ, ຊ່ອງວ່າງຄວາມສະເໝພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຍັງບໍີ່ເທົີ່າທຽມກັນ. ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຊ່ອງ
ວ່າງໃນລະດັບຊັົ້ນສງ ກໍາລັງແຄບລົງໃນອັດຕາໄວກວ່າ ຂອງລະດັບມັດທະຍົມ. ສິີ່ງນົ້ແມ່ນອາດຈະເປັນເພາະວ່າຍິງ ໜຸ່ມທີ່
ຮຽນຮອດລະດັບຊັົ້ນສງມແນວໂນູ້ມທີ່ຈະມາຈາກຄອບຄົວທີ່ມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເປັນອຸປະສັກກດຂວາງໜ້ອຍກວ່າ.
28. ມີຄວາມຄືບໜ້າໜ້ອຍລົງ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍໃນການສຶກສາລະດັບສງ
ແລະ ໃນເຂດຊົ ນ ນະບົ ດ ທຸ ກ ຍາກ. ຄວາມແຕກໂຕນທາງເພດ ໃນການລົ ງ ທະບຽນເຂົ ົ້ າ ຮຽນ ທ ີ່ ຄ ່ ອ ຍໆ
ຂະຫຍາຍກວ້ີ່ງອອກເຂົົ້າຂ້າງເດັກຊາຍ ໃນການຂຶົ້ນໄປຮຽນຕໍຂ
ີ່ ັົ້ນມັດທະຍົມຕົົ້ນ, ຂັົ້ນນມັດທະຍົມປາຍ ແລະ ຂັົ້ນສງ. ຊ່ອງ
ວ່າງທາງເພດໃນການຂຶົ້ນຫ້ອງຮຽນ ແມ່ນກວ້າງຫຼາ ຍຂືົ້ນ ເຊັີ່ນກັນໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າ ງໄກສອກຫຼ ກ ແລະ ໃນບັນດາ
ເດັກນ້ອຍທີ່ແມ່ບໍີ່ມການສຶກສາ.
29. ແມູ່ຍິງ ໂດຍທົື່ວໄປ ເຮັດວຽກງານຂັົ້ນຕໍື່າໃນຕະຫຼາດແຮງງານ. 59 ສ່ວນແບງຂອງແມ່ຍິງ ໃນວຽກງານທີ່
ມຄ່າຈ້າງແມ່ນຕໍີ່າໃນທຸກຂະແໜງການ (35 ສ່ວນຮ້ອຍ), ລວມທັງຂະແໜງການທີ່ບໍີ່ແມ່ນກະສິກໍາ (34 ສ່ວນຮ້ອຍ).60
ອັດຕາສ່ວນທີ່ຕໍີ່າ ຂອງແມ່ຍິງ ໃນວຽກງານທ ີ່ມ ຄ່າຈ້າງ, ເມືີ່ອທຽບກັບຜ ູ້ຊາຍ, ແມ່ນສໍາພັນກັບລະດັບການສຶກສາທີ່ຕີ່າ.
ປະມານ 67 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຍິງທີ່ ມ ວຽກເຮັ ດ ງານທໍາ ບໍີ່ ມ ການສຶກ ສາ ຫຼື ມ ພຽງແຕ່ກ ານສຶກ ສາຂັົ້ ນປະຖົ ມ ເທົ ີ່າ ນັ ົ້ ນ ,
ກົງກັນຂ້າມ ເພດຊາຍທີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາ ທີ່ບໍີ່ມການສຶກສາ ມພຽງແຕ່ 54 ສ່ວນຮ້ອຍ.
30. ແມູ່ຍິງ ໂດຍທົື່ວໄປ ມີໂອກາດໜ້ອຍທີື່ຈະມີວຽກເຮັດງານທໍາທີື່ມີຄຸນຄ່າ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັດຕາສ່ວນເທົີ່າ
ຂ

ທຽມກັນຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ ປະກອບກັນເປັນປະຊາກອນທີ່ເຮັດວຽກງານ, ແມ່ຍິງ ແມ່ນຖືກກດກັນຫຼາຍຂຶົ້ນ ອອກ
ຈາກຂະແໜງການ ທ ີ່ເປັນທາງການ ແລະ ການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ ທີ່ເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນ . ຈໍານວນ 64 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານໃນອາຊ ບຂັົ້ນພືົ້ນຖານ 61 ແລະ 65 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜ ູ້ອອກແຮງງານຄົວເຮືອນທ ີ່ບໍີ່ໄ ດູ້ຮັບຄ່າຈ້າ ງ ແມ່ນ
ແມ່ຍິງ. ອາຊ ບທ ີ່ຖືກຈໍາແນກປະເພດວ່າ ເປັນວຽກບໍລິການ, ຮ້ານຄ້າ ແລະ ພະນັກງານຂາຍຢ ່ຕະຫຼາດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ
ແມ່ຍິງ. ຜູ້ຊາຍ ກິນຈໍານວນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງວຽກລັດຖະກອນ, ນັກວິຊາການ, ນາຍຊ່າງ ແລະ ຂະແໜງການອືີ່ນໆ. ເຖິງ
ແມ່ນວ່າ ແມ່ຍິງມ ບົດບາດສໍາຄັນ ໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ , ເຂົາເຈົົ້າ ມ ການເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ການຄວບຄຸມປັດໄຈ ການ
ຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ສິນເຊືີ່ອໜ້ອຍກວ່າ.62 ແມ່ຍິງ ກິນຈໍານວນ ພຽງແຕ່ 23 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງນາຍຈ້າງທັງໝົດ,63 ສ່ວນ
ຫຼາຍແມ່ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ແທນທີ່ຈະເປັນບໍລິສັດຂະໜາດກາງ ເຖິງໃຫຍ່.64
31. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມູ່ຍິງໃນສະພາແຫູ່ງຊາດແມູ່ນຂ້ອນຂ້າງສງ, ແຕູ່ບໍື່ແມູ່ນຢູ່ໃນສະຖາບັນອືື່ນໆ
ຂອງລັດ ຖະບານ. ສປປ ລາວ ມ ອັດຕາສ່ວນສ ງສຸດຂອງແມ່ຍິງໃນສະພາແຫ່ງຊາດປະເທດໜຶີ່ ງ, ເຊິີ່ງສ ງກວ່າ ລະດັບ
ສະເລ່ຍຂອງໂລກ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ຍັງຕໍີ່າໂພດ ໃນຕໍາແໜ່ງການຕັດສິນໃຈ ໃນສະຖາບັນອືີ່ນໆ
ກ

GPI ທີ່ຄິດໄລ່ດ້ວຍອັດຕາການຮຽນຄົບຊັົ້ນ, ອັດຕາການການຮຽນຄ້າງຫ້ອງ ແລະ ອັດຕາການຮຽນຈົບຂັົ້ນ ແມ່ນ 1.04, 0.80 ແລະ 1.06 ຕາມລໍາດັບ.

ຂ ເພດຍິງ ປະກອບດ້ວຍ ຈໍານວນ 49,8 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ເພດຊາຍປະກອບດ້ວຍ ຈໍານວນ 50.2 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ທີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາ.
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ຂອງລັດຖະບານ (5 ສ່ວນຮ້ອຍ, 2012). ເປົົ້າໝາຍຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຈະຕ້ອງມເພດຍິງໃນຕໍາແໜ່ງຕັດສິນໃຈຢ່າງໜ້ອຍ
15 ສ່ວນຮ້ອຍ ພາຍໃນປ 2015 ແລະ 30 ສ່ວນຮ້ອຍ ແມ່ຍິງ ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ພາຍຫຼັງຈາກການເລືອກຕັົ້ງປ 2016
ແມ່ນບໍີ່ສາມາດບັນລຸໄດູ້. ຢ ່ໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ, 98 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງນາຍບ້ານ ແມ່ນເພດຊາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະຫະພັນ
ແມ່ຍິງລາວ (LWU) ມຕົວແທນຢ່ໃນອົງການປົກຄອງຂັົ້ນບ້ານ.65 ບໍີ່ມຂໍົ້ມນໃນພາກເອກະຊົນ.
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MDG 4
ຫລຸດຜ່ອນການຕາຍຂອງ
ເດັກນ້ອຍ
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MDG 4.

ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ

32. ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບ ໜ້າທີື່ເດັື່ນໃນການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ ອາຍຸຕໍື່າກວ່າ 5 ປີ
ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ການຄາດຄະເນຈາກຜົນໄດູ້ຮັບ ຂອງການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ (LSIS) ໃນປ 2012 ໄດູ້
ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ຢ່ໃນເສັົ້ນທາງທີ່ຈະບັນລຸເປົົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຕົວເລກການສໍາຫຼວດ
ປະຊາກອນປ 2015 ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າເປົົ້າໝາຍ ແຫ່ງຊາດສໍາລັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ ແລະ ອັດຕາການຕາຍ
ຂອງເດັກ (ກໍານົດຕາມລໍາດັບ ທີ່ 70 ແລະ 45 ຕໍີ່ເດັກເກດມຊວິດພັນຄົນ) ຍັງບໍີ່ ທັນບັນລຸໄດູ້ເທືີ່ຶອ.66 ປະເທດ ຍັງມບາງ
ໄລຍະທາງທີ່ຈະກ້າວໄປສກ
່ າານບັນລຸເປົົ້າໝາຍສາກົນ (ຫຼຸດຜ່ອນລົງສອງສ່ວນສາມຂອງລະດັບປ 1990).67 ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່
ຕາມ, ບໍີ່ມ ຂໍົ້ສະຫຼຸບທີ່ ຊັດເຈນຈົນກວ່າ ຈະມຜົນໄດູ້ຮັບຂອງການສໍາ ຫຼວດ LSIS ຄັົ້ງໃໝ່ (ຄາດຄະເນວ່າຈະແມ່ ນໃນ
2017/2018), ເພືີ່ອຮັບປະກັັນວ່າ ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກໄດູ້ຮັບການຄິດໄລ່ ໂດຍການນໍາໃຊູ້ວິທດຽວກັນ ໃນຕະຫຼອດ
ຫຼາຍປທີ່ຜ່ານມາ.68
33. ໂຄງການສັກຢາສ້າງພມຄຸູ້ມກັນໄດູ້ມີຄວາມຄືບຫນ້າທີື່ດີ, ເຖິງແມູ່ນວ່າຍັງຢູ່ໃນລະດັບຕໍື່າ ກວ່າຄວາມ
ຕ້ອງການທີື່ຈະໃຫູ້ເກີດມີພມຄຸູ້ມກັນໃນກຸູ່ມຄົນ ຫລື ພມຄຸູ້ມກັນ ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນໄພຄຸກຄາມ
ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ. ໃນອ ກດ້ານໜຶີ່ງ, ຂໍົ້ມ ນການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນ ເຖິງການປົກຄຸມ
ທີ່ຕໍີ່າກວ່າ: 55 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 2012, ທຽບໃສ່ 72 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກຂໍົ້ມນການບໍລິຫານ. ການປົກຄຸມໂດຍ ຢາວັກຊນ
ສດປະສົມ DTP-HBV-HIB
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ແມ່ນ 52 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 2012 ແລະ ມພຽງໜຶີ່ງໃນສາມຂອງເດັກນ້ອຍທັງ ໝົດ ທີ່

ໄດູ້ຮັບການສັກຢາປູ້ອງກັນພະຍາດ ທີ່ຖືກແນະນໍາຢ່າງເຕັມຮບແບບພາຍໃນຊ່ວງອາຍຸໜຶີ່ງປ.69
34. ຄວາມແຕກໂຕນໃນອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍມີຢູ່ໃນທົື່ວກຸູ່ມເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ. ອັດຕາການຕາຍ
ແມ່ນສງຫຼາຍກວ່າ ໃນບັນດາເດັກນ້ອຍທີ່ມາຈາກຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ , ຜູ້ທີ່ດໍາລົງຊວິດຢ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າ ງໄກ
ສອກຫຼກ ທີ່ບໍີ່ມເສັົ້ນທາງເຂົົ້າເຖິງ , ແລະ ຜູ້ທີ່ເກດມາຈາກແມ່ທີ່ບໍີ່ມການສຶກສາ, ແມ່ທີ່ມອາຍຸຫລາຍແລູ້ວ (ອາຍຸສງກວ່າ
34 ປ) ຫຼື ໜຸ່ມນ້ອຍໂພດ (ອາຍຸຕາກວ່າ 20 ປ) ແລະ ແມ່ທີ່ມາຈາກກຸ່ມຊົນເຜົີ່າທີ່ບໍີ່ແມ່ນ ລາວ - ໄຕ. ອັດຕາການຕາຍທີ່
ສງທີ່ສຸດ ບາງສ່ວນແມ່ນຢ່ໃນບັນດາເດັກນ້ອຍ ທີ່ເກດມາຈາກແມ່ທີ່ເກດລກຫ່າງກັນ ບໍີ່ຮອດສອງປ ແລະ ການເກດຖີ່ກັນ
ໂພດເກນໄປ.
35. ການປົກຄຸມ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມູ່ ແລະ ເດັກຍັງຕໍື່າໂພດ,
ໂດຍສະເພາະ ໃນບັນດາ ກຸູ່ມທີື່ດ້ອຍໂອກາດ.71 ຊຸມຊົນດັີ່ງກ່າວ ມສາທາລະນຸປະໂພກນໍົ້າ ແລະ ສຸຂະອະນະໄມ ທີ່
ບໍີ່ພຽງພໍ ແລະ ວິທປະຕິບັດໃນສຸຂະພິບານທີ່ບໍີ່ຖືກຕ້ອງ. ຍົກ ຕົວຢ່າງ, ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ຜົົ້ງສາລ ມອັດຕາການຖ່າຍ
ແບບຊະຊາຍສ ງທີ່ສຸດ (78 ແລະ 62 ສ່ວນຮ້ອຍຕາມລໍາດັບ).72 ເຖິງແມ່ນວ່າ ບ່ອນທ ີ່ມ ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ
ແລູ້ວ , ປັດໄຈອືີ່ນໆທີ່ ເຊືີ່ອ ມໂຍງກັ ບການສຶກ ສາບໍີ່ ດ ແລະ ຄວາມທຸກ ຍາກ (ດັີ່ງ ເຊັີ່ນ ການຂາດແຄນຈິດສໍາ ນຶກ ດ້ າ ນ
ສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍີ່ມເວລາ) ນໍາໄປສ່ອັດຕາການຊົມໃຊູ້ທີ່ຕໍີ່າ. ຄຸນນະພາບຂອງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ສະໜອງ
ໃຫູ້ ແກ່ເຂດທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼກ ແມ່ນບໍີ່ພຽງພໍ, ໂດຍມການຂາດແຄນດ້ານພະນັກງານ, ພະນັກງານ ທີ່ໄດູ້
ຮັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ບໍີ່ດພໍ ແລະ ການຂາດແຄນອຸປະກອນທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ຢາຕ້ານເຊືົ້ອ.73
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ສໍາລັບການປູ້ອງກັນພະຍາດຄໍຕບ, ບາດທະຍັກ, ໄອໄກ່, ໂຣກຕັບອັກເສບ B ແລະ Haemophilus influenzae B ທີ່ເປັນຕົົ້ນເຫດຂອງການອັກເສບ

ລະບົບ ຫັນໃຈກະທັນຫັນ.
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MDG 5. ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມູ່ມານ
36. ສປປ ລາວ ບັນລຸໄດູ້ຄາດໝາຍ MDG ຂອງການຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນເສຍຊີວິດຂອງແມູ່ (MMR) ໃຫູ້
ໄດູ້ສາມສ່ວນສີື່ຈາກລະດັບປີ 1990. ຕະຫລອດສອງທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ, MMR ໄດູ້ຫດ
ຼຸ ລົງຈາກ 1,100 ຕໍີ່ເດັກ
ເກດມຊວິດ 100,000 ຄົນໃນປ 1990 ມາເປັນປະມານ 220 ໃນປ 2013 (ປະເມນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ74)
ແລະ 206 ໃນປ 2015 ອງຕາມການສໍາຫຼວດ ປະຊາກອນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, MMR ແມ່ນຍັງຢ່ໃນລະດັບສງທີ່ສຸດໃນ
ພາກພືົ້ນ, ໂດຍມຄວາມແຕກໂຕນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ພາຍໃນປະຊາກອນ. ການຖືພາແຕ່ຍັງເຍົາໄວ ແມ່ນຍັງພົບເຫັນທົີ່ວໄປ
ແລະ ເພີ່ມທະວຄວາມສ່ຽງຂອງການເສຍຊວິດຂອງແມ່, ໂດຍສະເພາະ ໃນແມ່ຍິງທີ່ບໍີ່ມການສຶກສາ ຫຼືຜູ້ທີ່ດໍາລົງຊວິດຢ່ໃນ
ເຂດທີ່ບໍີ່ມເສັົ້ນທາງເຂົົ້າ ເຖິງ. ເຖິງວ່າຈະບັນລຸເປົົ້າ ໝາຍແຫ່ງຊາດສໍາລັບອັດຕາການ ເກດລກຂອງໄວລຸູ້ນ ຢ່ທີ່ 76 ຄົນ ຕໍີ່
ເດັກເກດມຊວິດ 1000 ຄົນ,75 ອັດຕາດັີ່ງກ່າວນົ້ ຍັງຄົງເປັນໜຶີ່ງໃນອັນດັບທີ່ສງທີ່ສຸດໃນພາກພືົ້ນ.
37. ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມູ່ (MMR) ທີື່ສງ ອະທິບາຍໄດູ້ໂດຍການປົກຄຸມທີື່ຕໍື່າ ແລະ ຄຸນນະພາບ
ຂອງການບໍລິການທີື່ບໍື່ພຽງພໍ. ອັດຕາສ່ວນຂອງການເກດລກທີ່ ມແພດຜູ້ຊໍານານຊ່ວຍເກດ76 ຍັງສືບຕໍີ່ເພີ່ມທະວຂຶນ
ົ້ ,
ແຕ່ຍັງຕໍີ່າ ຢ່ (42 ສ່ວນຮ້ອຍ ອ ງຕາມຂໍົ້ມ ນການສໍາຫຼວດ). ອັດຕາການແຜ່ຫຼ າຍການຄຸມກໍາເນ ດແຜນໃໝ່ ຂອງແມ່ຍິງທີ່
ແຕ່ງງານມພຽງແຕ່ 42 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ສໍາລັບການຄຸມກໍາເນດແຜນໃໝ່ ທຍ
ີ່ ັງບັນລຸບໍີ່ໄດູ້ ແມ່ນຍັງສງຢ່
(20 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 2011/2012). ມພຽງແຕ່ 38 ສ່ວນຮ້ອຍເທົີ່ານັົ້ນ ທ ີ່ເກ ດລ ກ ຢ ່ໃນສະຖານທີ່ຮັກສາສຸຂະພາບ
(2011/12). ການປົກຄຸມໃນການຝາກທ້ອງ (ANC) ຄາດຄະເນໄດູ້ວ່າແມ່ນ69 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 2014,ກ ແຕ່ຕົວເລກ
ນ ົ້ ແມ່ນພຽງແຕ່ສໍາລັບ ການມາຝາກທ້ອງໜຶີ່ງຄັົ້ງ ເທົີ່ານັົ້ນ ນໍາພະນັກງານແພດທ ີ່ໄ ດູ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ , ໃນຂະນະທີ່
ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ແນະນໍາໃຫູ້ມ ການມາຝາກທ້ອງ ຫລາຍໆຄັົ້ງ.78 ຄຸນນະພາບການບໍລິການໃນການຝາກ
ທ້ອງ ແມ່ນຍັງບໍີ່ພຽງພໍ .79 ໃນຂະນະທີ່ ໂຮງໝໍ ໃ ຫຍ່ ສາມາດສະໜອງ ການບໍລິກ ານຜ່າທ້ອງເກ ດລ ກ (caesarean
section), ແລະ ໃຫູ້ບໍລິການປະສ ດສຸກ ເສ ນຂັົ້ນພືົ້ນຖານ, ແລະ ການດ ແລເດັກເກ ດໃໝ່ (BEmONC) ແມ່ນມ ໃຫູ້
ບໍລິການຢ່ໃນທຸກໆເມືອງ, ຄຸນນະພາບການບໍລິການ ແລະ ລະບົບການສົີ່ງຕໍີ່ ຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ.80
38. ຄວາມແຕກໂຕນໃນການປົ ກ ຄຸ ມ ຂອງການບໍ ລ ິ ກ ານຮັ ກ ສາສຸ ຂ ະພາບຂອງແມູ່ ແ ມູ່ ນ ເຫັ ນ ໄດູ້ ຢ ູ່ າ ງ
ຈະແຈູ້ງ. ຕົວຊ ົ້ບອກການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແມ່ນຕໍີ່າສຸດຢ ່ເຂດຊົນນະບົດທ ີ່ບໍີ່ມເສັົ້ນທາງເຂົົ້າເຖິງ, ໃນ
ບັນດາແມ່ຍິງທີ່ມການສຶກສາຂັົ້ນ ປະຖົມ ຫຼືບໍີ່ມການສຶກສາເລຍ, ແມ່ຍິງຈາກຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ ບໍີ່ແມ່ນ
ມາຈາກຊົນເຜົີ່າລາວ-ໄຕ. ຄວາມແຕກໂຕນ ມຢ່ຢ່າງສິົ້ນເຊງ ລະຫວ່າງກຸ່ມຄວາມທຸກຍາກ: ກຸ່ມທ ຮັີ່ງມທີ່ສຸດ ແລະ ກຸ່ມທີ່
ທຸກຍາກທິີ່ສຸດ ແຕກຕ່າງກັນສງເຖິງ ຮ້ອຍລະ 80 ຈຸດ ໃນການປົກຄຸມການບໍລິການສຸຂະພາບຂອງແມ່. ອັດຕາສ່ວນການ
ຜ່າທ້ອງເກດລກ ແມ່ນຍັງຕໍີ່າ, ຢ່ທີ່ 4 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການເກດລກທັງໝົດ, ເຊິີ່ງຊົ້ບອກວ່າແມ່ຍິງຈໍານວນໜຶີ່ງ ທີ່ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງ ໄດູ້ເກດລກໂດຍໃຊູ້ການຜ່າທ້ອງ ບໍີ່ສາມາດເຮັດໄດູ້.81

ກ

ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ສັງເຫດວ່າ ຂໍົ້ມນປ 2006 ແລະ 2011/12 (35 % ແລະ 54 % ຕາມລໍາດັບ) ແມ່ນໄດູ້ຈາກການສໍາຫຼວດຕ່າງໆ, ໃນຂະນະທີ່ປ 2014

ແມ່ນມາຈາກ ຂໍົ້ມນການບໍລິຫານ ຂອງກະຊວງການສາທາລະນະສຸກ, ແລະ ຊຸດຂໍົ້ມນພໍທຽບໄດູ້
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MDG 6
ຕ້ານກັບເຊືົ້ອ HIV/ໂລກ AIDS, ໄຂູ້
ມາລາເຣຍ ແລະ ພະຍາດສໍາ
ຄັນອືື່ນໆ
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MDG 6. ຕ້ານກັບເຊືົ້ອ HIV/ໂລກ AIDS, ໄຂູ້ມາລາເຣຍ ແລະ ພະຍາດອືື່ນໆ
MDG 6.1. ຮັບມືກັບເຊືົ້ອ HIV/ໂລກ AIDS
39. ການແຜູ່ ຫ ຼ າຍເຊືົ້ ອ HIV ໂດຍທົ ື່ ວ ໄປ ແມູ່ ນ ຍັ ງ ຕໍ ື່າ ຕະຫຼ ອ ດ 15 ປີ ທີື່ ຜ ່ າ ນມາ, ແຕູ່ ສປປ ລາວ ບໍື່
ສາມາດນິົ້ງນອນໃຈໄດູ້. ກໍລະນການຕິດເຊືົ້ອ HIV ກໍາລັງເພີ່ມຂືົ້ນ, ແຕກຕ່າງກັບບາງປະເທດໃກູ້ຄຽງ, ໂດຍຄາດຄະເນ
ວ່າມ 1.096 ກໍລະນຂອງການຕິດເຊືົ້ອໃໝ່ ໃນປ 2015,

82

ເພ ີ່ມຂຶົ້ນຈາກ 957 ກໍລະນ ໃໝ່ໃນປ 201483 ແລະ 617

ກໍ ລ ະນ ໃໝ່ ໃ ນປ 2012. ການແຜ່ ຫ ຼ າ ຍເຊື ົ້ ອ HIV ຍັ ງ ແມ່ ນ ເພ ີ່ ມ ຂຶ ົ້ ນ ຢ ່ ໃ ນກຸ ່ ມ ຍ່ ອ ຍຂອງປະຊາກອນຫຼ ັ ກ ຫລື ກຸ່ ມ
ປະຊາກອນທີ່ມຄວາມສ່ຽງສງ ດັີ່ງເຊັີ່ນ ພວກຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ຜໃູ້ ຊູ້ຢາເສບຕິດດ້ວຍວິທສັກ (PWID) ແລະ ຜູ້ຊາຍ
ທີ່ຮ່ວມເພດກັບຜູ້ຊາຍ (MSM) ທີ່ຖືກຈັດປະເພດເປັນຄົນຂ້າມເພດ ທີ່ເປັນຜູ້ທີ່ຖືກລາຍງານວ່າຂາຍບໍລິການທາງເພດ. ຜູ້
ມ ເພດສໍາພັນກັບເພດກົງກັນຂ້າມ (88%) ແລະ MSM (8%) ກິນຈໍານວນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການແຜ່ເຊືົ້ອ HIV ຈາກປ
1990 ເຖິງປ 2013. ການແຜ່ເຊືົ້ອຈາກແມ່ສ່ລກນ້ອຍ (4%) ແລະ ການໃຊູ້ຢາເສບຕິດດ້ວຍການສັກ (ໜ້ອຍກວ່າ 1%)
ກິນຈໍານວນ ພຽງແຕ່ອັດຕາສ່ວນເລັກນ້ອຍເທົີ່ານັົ້ນ.
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40. ຄວາມຮູ້ໂດຍລວມກ່ຽວກັບເຊືົ້ອ HIV ຍັງຕໍື່າ ແລະ ຍິື່ງຕໍື່າໃນບັນດາແມູ່ຍິງ. ລະດັບຄວາມຮູ້ ບໍີ່ໄດູ້ເພີ່ມຂຶົ້ນ
ຫຼາຍນັບຕັົ້ງແຕ່ປ 2000. ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ HIV/AIDS ມຕໍີ່າຫຼາຍ ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ດໍາລົງຊວິດ ຢ່ໃນເຂດຊົນນະ ບົດທີ່ບໍີ່ມ
ເສັົ້ນທາງເຂົົ້າເຖິງ, ບັນດາຜູ້ທີ່ບໍີ່ມການສຶກສາ, ບັນດາຜູ້ທີ່ມາຈາກກຸ່ມຄົນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົີ່າທດ
ີ່ ໍາລົງຊວິດຢ່ໃນ
ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ. ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຄວາມຮູ້ລະຫວ່າງ ຜູ້ຮັີ່ງມ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ມການສຶກສາ ແລະ ບໍີ່ມ
ການສຶກສາ ແມ່ນສິົ້ນເຊງໃນບັນດາ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ.85 ອັດຕາການໃຊູ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ໄດູ້ຮັບການລາຍງານວ່າ ມສງ
ໃນການມເພດສໍາພັນແບບການຄ້າ, ແຕ່ໃນການມເພດສໍາພັນ ແບບທໍາມະຊາດຂອງມະນຸດ (ສາມັນທົີ່ວໄປ) ແມ່ນມຕໍີ່າ. ຂໍົ້
ມນ ກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ທີ່ເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດ ແມ່ນຂາດແຄນ.
41. ສປປ ລາວ ລ້າຊ້າ ຢູ່ 2 ໃນ 3 ເປົົ້າໝາຍລະດັບໂລກ ສໍາລັບການເພີື່ມຈໍານວນຂອງການປິື່ນປົວ HIV
ຫລັງຈາກ ປີ 2015. ກ ໃນປ 2015,
•

•
•

ກ

ປະມານ 71 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈໍານວນທີ່ຄາດຄະເນ ຄົນທີ່ຕິດເຊືົ້ອ HIV (PLHIV) ຢ່ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນ
ທີ່ຮູ້ເຖິງສະຖານະພາບການຕິດເຊືົ້ອ HIV ຂອງເຂົາເຈົົ້າ, ທຽບໃສ່ ເປົົ້າໝາຍລະດັບໂລກພາຍໃນປ 2020 ແມ່ນ
90%.
47 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົນທີ່ຕິດເຊືົ້ອ HIV ຢ່ ສປປ ລາວ ທີ່ຮູ້ຈັກສະຖານະພາບຂອງເຂົາເຈົົ້າ ໄດູ້ຮັບຢາຕ້ານຣໂຕຼ
ໄວຣັດ (ART), ໃນຂະນະທີ່ເປົົ້າໝາຍລະດັບໂລກພາຍໃນປ 2020 ແມ່ນ 90%.
78 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຄົນທີ່ໄດູ້ຮັບຢາຕ້ານຣໂຕຼໄວຣັດ (ART), ມປະລິມານໄວຣັດ (HIV RNA) ຖືກບບຈໍາ
ນວນຕໍີ່າລົງເຖິງລະດັບທີ່ກວດຫາບໍີ່ພົບເທົີ່າກັບບໍີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍ. 86

ຄາດໝາຍໃໝ່ສໍາລັບການເພີ່ມຈໍານວນຂອການງປິີ່ນປົວ ເຊືົ້ອ HIV ຫລັງປ 2015 ແມ່ນ (i) ພາຍໃນປ 2020, 90 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ທີ່ຕິເເຊືົ້ອ HIV ຈະຮູ້ຈັກ

ສະຖານະພາບ HIV ຂອງເຂົາເຈົົ້າ, (ii) ພາຍໃນປ 2020, 90 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ທີ່ຖືກບົີ່ງມະຕິວ່າຕິດເຊືົ້ອ HIV ທັງຫມົດ ຈະໄດູ້ຮັບການປິີ່ນປົວດ້ວຍ ຢາຕ້ານຣ
ໂຕຼໄວຣັດ ທີ່ສະໜັບສະໜນ ແລະ (iii) ພາຍໃນປ 2020, 90 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບການປິີ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານຣໂຕຼໄວຣັດ ຈະມປະລິມານໄວຣັດ ຖືກບບຈໍາ
ນວນລົງຈົນກວດຫາບໍີ່ພົບ.
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MDG 6.2. ແກູ້ໄຂໄຂູ້ມາລາເຣຍ ແລະ ພະຍາດສໍາຄັນອືນ
ື່ ໆ
42. ສປປ ລາວ ກໍາລັງປະເຊີນກັບການພືົ້ນຄືນໃໝູ່ຂອງໄຂູ້ມາລາເຣຍທີື່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍື່ຄວາມຄືບໜ້າ
ທີື່ສະໝໍື່າສະເໝີໃນການຕ້ານກັບພະຍາດໃນທົດສະຫວັດທີື່ຜ່ານມາ. ແຕ່ປ 2000 ຫາປ 2011, ກໍລະນໄຂູ້
ມາລາເຣຍ ແລະ ການຕາຍ ໄດູ້ຫຼຸດລົງປະມານ 50 %, ແຕ່ວ່ານັບແຕ່ເດືອນທັນວາ 2011, ການລະບາດຂອງພະຍາດໄຂູ້
ມາລາເຣຍຢ່ພາກໃຕູ້ຂອງປະເທດ ໄດູ້ນໍາໄປສ່ມການເພີ່ມຂຶົ້ນຢ່າງໄວວາຂອງກໍລະນ ແລະ ການເສຍຊວິດທີ່ຢືນຢັນແລູ້ວ.
ກໍລະນ ທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶົ້ນ ນັບຕັົ້ງແຕ່ປ 2011 ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບ ການທະລັກ ເຂົົ້າມາຂອງແຮງງານເຄືີ່ອນຍ້າ ຍໃນພາກໃຕູ້ ຂອງ
ປະເທດ.87 ທ່າອ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶົ້ນ ໃນກໍລະນໄຂູ້ມາລາເຣຍ ຍັງສືບຕໍີ່. 50,663 ກໍລະນ ແມ່ນຈໍານວນ ທີ່ໄດູ້ຮັບການຢືນຢັນ
ໃນປ 2014, ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ຈໍານວນການເສຍຊວິດທີ່ບັນທຶກໄວູ້ ແມ່ນ 4 ກໍລະນ ໃນທົີ່ວປະເທດ ໃນປ 2014.88 ການ
ປົກຄຸມການນໍາໃຊູ້ ຂອງມຸູ້ງເຄືອບສານເຄມ ກັນຍຸງ ຍັງຕ້ອງໄດູ້ປັບປຸງ. ການສໍາຫຼວດ 89 ໃນປ 2012 ໃນພືົ້ນທ ີ່ຖືກ ຄັດ
ເລືອກພົບເຫັນວ່າ ຫຼາຍກວ່າ 80 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເດັກນ້ອຍເກນອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ ໄດູ້ນອນໃນມຸູ້ງບາງຊະນິດ. 90 ການສໍາ
ຫຼວດຄັົ້ງໜຶີ່ງໃນປ 2016 ຢ ່ສາມ ແຂວງ ທ ີ່ແ ບກພາລະກໍລະນ ໄຂູ້ມ າລາເຣຍທ ີ່ສ ງ ຄື ແຂວງຈໍາ ປາສັກ , ເຊກອງ ແລະ
ອັດຕະປື ພົບເຫັນ 74,3 % ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ ນອນ ໃນມຸູ້ງທີ່ເຄືອບສານເຄມທີ່ມຄວາມຄົງທົນຕໍີ່ການຊັກ
ລ້າງ ແລະ ສານອອກລິດຄົງທົນຍາວນານ (long- lasting insecticidal nets ຫລື ຄໍາ ຫຍໍົ້ LLINs).91 ອັດຕາການ
ປິີ່ນປົວໃນເດັກນ້ອຍ ທີ່ຢືນຢັນວ່າຕິດເຊົົ້ອໄຂູ້ມາລາເຣຍຍັງສງຢ່, ໂດຍທົີ່ວໄປແລູ້ວ ສງກວ່າ 90 ສ່ວນຮ້ອຍ.92
43. ອັດຕາການເປັນພະຍາດ Tuberculosis (TB), ເຖິງແມູ່ນວ່າຈະຫຼຸດລົງ , ແມູ່ນສ ງກ່ວາທີື່ຄາດຄະເນ
ໄວູ້ກ່ອນໜ້ານີົ້. ປະຕິບັດຕາມຜົນຂອງການສໍາຫຼວດອັດຕາສ່ວນການຕິດເຊືົ້ອ ພະຍາດຄັົ້ງທໍາອິດ (2010-2011), 93
ອົງການ WHO ໄດູ້ປະເມນຄືນສະຖິຕິ TB ຂອງ ສປປ ລາວ. ການຄາດຄະເນໃໝ່ ໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ອັດຕາການແຜ່
ລະບາດຂອງພະຍາດ TB ທັງໝົດແມ່ນ 1,9 ເທົີ່າສງກວ່າການຄາດຄະເນທີ່ຜ່ານມາ. ຮບແບບແນວໂນູ້ມຂອງ WHO ທີ່
ໄດູ້ປັບປຸງໃໝ່
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ຊົ້ໃຫູ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ສາມາດຫຼຸດລົງໄດູ້ຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊືົ້ອພະຍາດ TB

ຈາກ 1990 ເຖິງປ 2014. ອັດຕາການຕິດເຊືົ້ອ TB ຍັງຫຼຸດລົງ; ແຕ່ວ່າອັດຕາການຕາຍຍ້ອນ TB ເໝືອນກັບວ່າບໍີ່ໄດູ້ຫຼຸດ
ລົງ. 95 ການກວດຫາເຊືົ້ອ TB ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍທັນທ. ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການທົບທວນໂຄງການ TB ໄດູ້ຊົ້
ໃຫູ້ເຫັນວ່າມຫຼາຍໆກໍລະນທ ີ່ຍັງບໍີ່ທັນໄດູ້ກວດພົບ ແລະ ບໍີ່ໄດູ້ຮັບການປິີ່ນປົວ, ແລະ ວ່າປະມານໜຶີ່ງສ່ວນສາມເທົີ່ານັົ້ນ
ຂອງພະຍາດວັນນະໂລກທັງໝົດ ຖືກກວດພົບພົບ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ອັດຕາຄວາມສໍາເລັດຂອງການປິີ່ນປົວພະຍາດ TB
ແມ່ນສງ, ເຊິີ່ງສງກວ່າ 90%.
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MDG 7
ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງ
ດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ
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MDG 7. ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ
MDG 7.1. ປົກປູ້ອງຊັບພະຍາກອນດ້ານສິງື່ ແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ
44. ຂະບວນການ ແລະ ສະຖາບັນ ສໍາລັບການຈໍາກັດ ການສນເສຍປູ່າໄມູ້ ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ, ແຕູ່ ສປປ
ລາວ ຍັ ງ ບໍ ື່ ທ ັ ນ ບັ ນ ລຸ ໄ ດູ້ ເ ທື ື່ ອ ໃນຄາດໝາຍ 7A ແລະ 7B. ລັ ດ ຖະບານ ໄດູ້ ກ ໍ າ ນົ ດ 20 ເຂດທ ີ່ ກ ວມເອົ າ
3,390,700 ເຮັກຕາ ຫຼື 14,3 ສ່ວນຮ້ອຍ ເນືົ້ອທີ່ຂອງປະເທດ96 ເປັນເຂດປົກປັກຮັກສາແຫ່ງຊາດ (ທ ີ່ເອ ົ້ນ ອ ກຢ່າງວ່າ
ເຂດອະນຸລັກຊວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ).97 ຖ້າຫາກ ເຂດພືົ້ນທີ່ ທີ່ຢ່ພາຍໃຕູ້ການປົກປັກຮັກສາ ຂັົ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ບວກ
ຕືີ່ມເຂົົ້າ, ການປົກຄຸມຂອງເນືົ້ອທີ່ປ່າໄມູ້ ເພົ້ມຂຶົ້ນ ຮອດປະມານ 20,2 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງພົ້ນທີ່ດິນທັງໝົດ .98 ລັດຖະບານ
ກໍາລັງສົີ່ງເສມການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ, ການຄຸູ້ມຄອງປ່າໄມູ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຈ່າຍຄ່າ ບໍລິການການນໍາໃຊູ້ລະບົບ
ນິເວດ.
45. ການປົກຫຸູ້ມຂອງປູ່າໄມູ້ ໄດູ້ຫຼຸດລົງຢູ່າງຫຼວງຫຼາຍຕະຫຼອດທົດສະຫວັດທີື່ຜ່ານມາ. ການປົກຫຸູ້ມຂອງ
ປ່າໄມູ້ໃນປ 2012 ຢ່ທີ່ 9.5 ລ້ານເຮັກຕາ ຫຼືປະມານ 40 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງເນືົ້ອທີ່ຂອງປະເທດ.99 ການປົກຫຸູ້ມຂອງປ່າໄມູ້
ຫຼຸດລົງປະມານ 1.4 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍີ່ປ.100 ການຂະຫຍາຍພືົ້ນທີ່ທາງດ້ານກະສິກໍາ, ພະລັງງານໄຟຟູ້ານໍົ້າຕົກ, ການຂຸດຄົົ້ນແຮ່
ທາດ, ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວເມືອງ ໄດູ້ນໍາໄປສ່ການຕັດໄມູ້ທໍາລາຍປ່າ ໃນຂະນະທ ີ່ການຂຸດຄົົ້ນ ໄມູ້
ເຖືີ່ອນຜິດກົດໝາຍ, ການເກັບກ່ຽວທີ່ຄຸູ້ມຄອງບໍີ່ດ ແລະ ການ ປກຝັງແບບເລືືີ່ອນລອຍ ສືບຕໍີ່ເປັນສາເຫດແກ່ການເສືີ່ອມ
ໂຊມຂອງປ່າໄມູ້. ການປກປ່າຄືນໃໝ່ ບໍີ່ບັນລຸໄດູ້ເປົົ້າໝາຍຂອງແຜນການ 5 ປຄັົ້ງທີ່ຜ່ານມາ ໃນຈໍານວນ 3,9 ລ້ານເຮັກຕາ:
ມພຽງແຕ່ 8,5 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງເປົົ້າໝາຍດັີ່ງກ່າວ ສາມາດບັນລຸໄດູ້, ເຊິີ່ງແມ່ນ 329,941 ເຮັກຕາ.101
46. ການປູ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກູ້ວ (GHG) ໄດູ້ເພີື່ມຂຶົ້ນເປັນສອງເທົື່າໃນສິບປີ. ສປປ ລາວ ໄດູ້ບັນທຶກການສນ
ເສຍສຸດທິ ອ່າງເກັບ CO2 ໃນປ 1990 ແລະ ການປ່ອຍສຸດທິສ່ຊັົ້ນບັນຍາກາດ ພາຍໃນປ 2000.102 ໃນຈໍານວນການ
ປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ທັງໝົດ, ເກືອບທັງໝົດ ໄດູ້ຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກການປ່ຽນແປງການນໍາໃຊູ້ທ ີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມູ້.
ຂະແໜງກະສິກໍາ ຜະລິດ ທາດມເທນ (CH4) ແລະ ໄນໂຕຼເຈນອົກໄຊ (N2O ເປັນສ່ວນໃຫຍ່.
47. ການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊູ້ເປັນໄລຍະ ຂອງສານພິດທໍາລາຍຊັນ
ົ້ ໂອໂຊນ (ODS) ແມູ່ນໄປຕາມແຜນ. ສານ
103
ເຫຼົີ່ານົ້ ໄດູ້ຫດ
ຼຸ ລົງເກືອບເປັນສນໃນປ 2014.
ODS ທຍ
ີ່ ັງເຫຼືອ, ເຊິີ່ງແມ່ນສານ hydro-chlorofluorocarbons
(HCFC), ມກໍານົດວ່າ ຈະຫຼຸດຜ່ອນການໃຊູ້ໃຫູ້ໄດູ້ພາຍ ໃນປ 2030.104
48. ຊັບພະຍາກອນນໍົ້າຈືດສະແດງໃຫູ້ເຫັນ ທ່າອ່ຽງທີື່ຫຼຸດລົງ. ປະລິມານນໍົ້າຕໍີ່ຫົວຄົນຂອງ ສປປ ລາວ ຂອງ
ແຫຼີ່ງຊັບພະຍາກອນນໍົ້າ

ໝນວຽນພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນຢ່ໃນລະດັບທີ່ຕໍີ່າລົງໄວທີ່ສຸດໃນພາກພືົ້ນ, ເຊິີ່ງໄດູ້ຫຼຸດລົງ ເຖິງ

34 ສ່ວນຮ້ອຍ ຈາກ 1990 ເຖິງປ 2014.105
49. ພັນສັດ ແລະ ພືດ ທີື່ຖືກຄຸກຄາມໃກູ້ຈະສນພັນໄດູ້ເພີື່ມຂຶົ້ນເປັນເກືອບສອງເທົື່າ. ສະຫະພັນສາກົນເພືີ່ອ
ການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ (IUCN) ໄດູ້ບັນທຶກ ຈໍານວນພັນພືດ ແລະ ສັດ ທີ່ຖືກຄຸກຄາມ ຢ່ ສປປ ລາວ ກໍາລັງເພີ່ມທະວ
ຈາກ 115 ໃນປ 2008, ມາເປັນ 213 ໃນປ 2016. 106 ການເສືີ່ອມໂຊມ ແລະ ແລະ ການຫາຍສາບສນ ຂອງຖິີ່ນທີ່ຢ່
ອາໄສ, ການບຸກລຸກ ແລະ ການຄ້າຂາຍສັດ ປ່າ ແມ່ນຍັງສືບຕໍີ່ເປັນໄພຄຸກຄາມ ຕໍີ່ຊວະນາໆພັນ.107
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MDG 7.2. ປັບປຸງ ການເຂົາ
ົ້ ເຖິງນໍາ
ົ້ ສະອາດ ແລະ ສຸຂາພິບານ ໃຫູ້ມີຄວາມຍືນຍົງ
50. ສປປ ລາວ ບັນ ລຸໄ ດູ້ ຄາດໝາຍ MDG ກ່ຽວກັບການປັບປຸງ ການເຂົົ້າເຖິງ ນໍົ້າ ສະອາດ ແລະ ສຸຂະ
ອະນາໄມ.108 ໃນປ 2015, 76 ສ່ວນຮ້ອຍ109 ຂອງປະຊາກອນ ໄດູ້ຮັບການຄາດຄະເນວ່າ ຈະໄດູ້ເຂົົ້າເຖິງແຫຼີ່ງນໍົ້າດືີ່ມທ
ສະອາດແລູ້ວ. ການຄາດຄະເນການປົກຄຸມດ້ານສຸຂາພິບານ ທີ່ດ ແມ່ນ 71 ສ່ວນຮ້ອຍ.110 111 ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ການ
ແຜ່ຫລາຍຂອງການຖ່າຍແບບຊະຊາຍທີ່ສງ ແມ່ນຍັງໜ້າເປັນຫ່ວງ (38 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 2011/12 ແລະ ປະມານ 23
ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນປ 2015).112
51. ຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງ ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ ໃນການເຂົົ້າເຖິງນໍົ້າສະອາດ ໄດູ້ ແຄບລົງ ແຕູ່
ຄວາມແຕກໂຕນກັນ ຍັງມີສ ງ. ໃນລະດັບປະເທດ, ຊ່ອງວ່າງ ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນປະມານຢ່ທ ີ່ຮ້ອຍລະ 17 ຈຸດໃນປ
2015.113 ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຊ່ອງວ່າງ ລະຫວ່າງຄອບຄົວທີ່ບໍີ່ມການສຶກສາ ແລະ ຄອບຄົວທ ີ່ມ ການສຶກ ສາທີ່ດກວ່າ,
ແລະ ລະຫວ່າງກຸ່ມທີ່ຮັີ່ງມ ແລະ ກຸ່ມທຸກຍາກທີ່ສຸດ ໄດູ້ຮັບການປະມານວ່າ ຍັງມກວ້າງຢ່ (ເກນກວ່າ ຮ້ອຍລະ 30 ຈຸດໃນ
ປ 2011/12).114
52.

ຄວາມແຕກໂຕນໃນສຸຂາພິບານທີື່ປອດໄພ

ແມູ່ນຫຼາຍກວ່າໃນບັນດາຜທ
ູ້ ີື່ຢູ່ໃນການປົກຄຸມນໍົ້າ

ສະອາດ; ການປະຕິບັດດ້ານສຸຂະອະນາໄມໂດຍທົວ
ື່ ໄປແມູ່ນຢູ່ໃນຂັົ້ນທີື່ບໍື່ດ.ີ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນຄາດຄະເນວ່າ
ຈະແມ່ນຮ້ອຍລະ 38 ຈຸດໃນລະ ຫວ່າງເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ ໃນປ 2015.115 ການປົກຄຸມດ້ານສຸຂາພິບານຂອງ
ຜູ້ຮງັີ່ ມ ແມ່ນດກວ່າ 8 ເທົີ່າ ຂອງຜູ້ທຸກຍາກ. ການປົກຄຸມສຸຂາພິບານລະຫວ່າງກຸ່ມຊົນເຜົີ່າ ລາວ-ໄຕ ແມ່ນ 2,6 ເທົີ່າຂອງ
ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າຈນ - ທິເບດ ແລະ ມອນ -ຂະແມ.ໃນບັນດາກຸ່ມທີ່ດ້ອຍໂອກາດເຫຼົີ່ານົ້, ຫຼາຍກວ່າເຄິີ່ງໜຶງີ່ ຍັງປະຕິບັດການຖ່າຍ
ຢ່າງຊະຊາຍ.116 ຈໍານວນ 81 ເປເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 2 ປ ດໍາລົງຊວິດຢ່ຄົວເຮືອນທີ່ບໍີ່ມການຖົ້ມອາຈົມຂອງ
ເດັກນ້ອຍ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມຫຼັກສຸຂະອະນາໄມ.117ການຖ່າຍຊະຊາຍຍັງຄົງເປັນສິີ່ງທ້າທາຍ.
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MDG 8
ສ້າງຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນເພືື່ອ
ການພັດທະນາ

33

MDG 8. ສ້າງຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນເພືື່ອການພັດທະນາ
MDG 8.1. ປັບປຸງລະບົບການຄ້າ
53. ການເຊື ື່ ອ ມໂຍງ ເຂົ ົ້ າ ໃນເສດຖະກິ ດ ພາກພື ົ້ ນ ແລະ ໃນທົ ື່ ວ ໂລກ ຂອງ ສປປ ລາວ ຍັ ງ ສື ບ ຕໍື່ .
ຕະຫລອດທົດສະຫວັດ ທີ່ຜ່ານມາແລະ ປະຕິບັດຕາມ ຂໍົ້ຕົກລົງ Doha ປ 2001 ກ່ຽວກັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ,
ປະເທດທີ່ມເສດຖະກິດພັດທະນາແລູ້ວ ໄດູ້ຫດ
ຼຸ ອັດ ຕາພາສລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເປດກວ້າງ ການເຂົົ້າເຖິງຕະຫຼາດ ທີ່ຫຼາຍ
ຂຶົ້ນ ສໍາລັບການສົີ່ງອອກ ຂອງບັນດາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ລວມທັງສິນຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນປ 2010, ສປປ
ລາວ ໄດູ້ລົງລາຍເຊັນໃນ ຂໍົ້ຕົກລົງການຄ້າສິນຄ້າອາຊຽນ (ASEAN Trade in Goods Agreement ຫລື ຄໍາຫຍໍົ້
ATIGA) ແລະ ໃນປ 2013, ປະເທດ ໄດູ້ກາຍເປັນສະມາຊິກຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງອົງການການຄ້າໂລກ (WTO).
ທັງສອງຂໍົ້ຕົກລົງ ຈໍາເປັນຕ້ອງມ ການປັບປ່ຽນກ່ຽວກັບອັດຕາພາສ , ມາດຕະການທ ີ່ບໍີ່ແມ່ນພາສ , ການປະຕິຮ ບພາສ
ແລະ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການຄ້າ. ໃນວັນທ 22 ມິຖຸນາ 2012, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
ເປດຕົວເວັບໄຊປະຕເຂົົ້າເວັບໄຊການຄ້າອືີ່ນໆ (Lao PDR Trade Portal) ຂອງ ສປປ ລາວ,118 ເຊິີ່ງເອືົ້ອອໍານວຍ
ໃຫູ້ຊາວຄ້າຂາຍ ທີ່ຈະຫຍໍົ້ເວລາ ສໍາລັບການເຮັດທຸລະກໍາການຄ້າຂາຍຂ້າມຊາຍແດນ

MDG 8.2. ບັນລຸການຮ່ວມມືເພືື່ອການພັດທະນາທີມ
ື່ ີປະສິດທິຜນ
ົ
54. ສປປ ລາວ ເພິື່ງພາຕໍື່ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືື່ອການພັດທະນາ ສໍາລັບສ່ວນແບູ່ງທີື່ສໍາຄັນ
ຂອງການລົງທຶນດ້ານພັດທະນາເສດ ຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງປະເທດ. ການຊ່ວຍເຫຼືອການພັດທະນາ ກວມ
ເອົາປະມານ 14 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງການລົງທຶນທັງໝົດ ສໍາລັບ ປງົບປະມານ 2012-13 ແລະ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ສໍາລັບປ
2013-14.120 ການສະໜັບສະໜນພາຍນອກ ໃຫູ້ສອດຄ່ອງກັບ ບ ລິມ ະສິດ ແລະ ເປົົ້າ ໝາຍແຫ່ງຊາດ ແມ່ນ ໄດູ້
ປຶກສາຫາລືກັນລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ ບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນຂະບວນການໂຕະມົນ, ເຊິີ່ງປະກອບ ເປັນເວທ
ສໍາຄັນລະດັບຊາດ ສໍາລັບການປຶກສາຫາລືທີ່ມຄວາມໝາຍກ່ຽວກັບການວາງຍຸດແຜນທະສາດການພັດທະນາ, ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ປະເດັນຄວາມເປັນເຈົົ້າການ.
55.

ຖະແຫຼງການວຽງຈັນວ່າດ້ວຍການເປັນຄຮ
ູ່ ່ວມສໍາລັບການຮ່ວມມືເພືື່ອພັດທະນາທີື່ມີປະສິດຕິ

ຜົນ (2016-2025) ແມູ່ນຂອບແຜນງານສງສຸດສໍາລັບການຮ່ວມມືເພືື່ອພັດທະນາ ຢູ່ ສປປ ລາວ.
ຖະແຫຼງການນົ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນຊວ່ງກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສງໃນເດືອນພະຈິກປ 2015, ເຊິີ່ງໄດູ້ສືບຕໍີ່ຄໍາໝັົ້ນ
ສັນຍາຈາກລັດຖະບານ

ແລະ

ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາຕໍີ່ການຮ່ວມມືເພີ່ອການພັfທະນາທີ່ມປະສິດທິຜົນ.

ຖະແຫຼງການ

ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຮ່ວມມື ຂອງ ສປປ ລາວ ກັບວາລະສາກົນກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືເພືີ່ອການພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິ
ຜົນ, ເຊີ່ງປະກອບດ້ວຍຂໍົ້ຕົກລົງບຊານ ປ 2012 ສໍາລັບການເປັນຄຮ
່ ່ວມມືພັດທະນາທີ່ມປະສິດທິຜົນ, ຖະແຫຼງການ
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ກອງປະຊຸມລະດັບສງ ນະຄອນເມັກຊໂກ ປ 2014, ວາລະການປະຕິບັດງານນະຄອນອາດສ ອາບາບາ ປ 2015 ແລະ
ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs).
56. ເອກະສານຂອບການຮ່ວ ມມືລ ວມລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ - ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (20172021) ກ່າວເຖິງການຮັບມືຮ່ວມກັນ ຂອງລະບົບສະຫະປະຊາຊາດຕໍື່ບລິມະສິດການພັດທະນາແຫູ່ງ
ຊາດ. ຂອບການເປັນຄ່ຮ່ວມແນໃສ່ ເພືີ່ອກໍານົດເຂດພືົ້ນທີ່ ຈຸດສຸມ ທ ີ່ເປັນຍຸດທະສາດ, ສົີ່ງເສ ມການສົມທົບຮ່ວມມື,
ປັບປຸງການປະສານງານ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງ ໄສ ແລະ ການຄາດການດ້ານຊັບພະຍາກອນ. ເອກະສານ ຍັງມ
ຈຸດປະສົງ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ເຄືອຂ່າຍຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຊໍານິຊໍານານຂອງລະບົບອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ສາມາດເຂົົ້າ
ເຖິງຢ່າງເປັນລະບົບຫຼາຍຂຶົ້ນໃຫູ້ແກ່ລັດຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ.

MDG 8.3. ປັບປຸງການຊໍາລະໜີົ້ສນ
ິ ແບບມີຄວາມຍືນຍົງ
57. ຄວາມສ່ຽງຕໍື່ບັນຫາໜີສ
ົ້ ິນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ສປປ ລາວ ຖືກຈັດຢູ່ໃນລະດັບປານກາງ. ການວິເຄາະ
ການຊໍາລະໜ ົ້ສິນແບບມ ຄວາມຍືນຍົງ ທ ີ່ດໍາເນ ນການໂດຍ IMF ແລະ IDA ໃນທ້າຍປ 2014 ພົບວ່າ ສປປ ລາວ
ກໍາລັງຢ ່ໃນຊ່ວງການປ່ຽນແປງໄປສ່ຄວາມສ່ຽງທີ່ສ ງ ໂດຍມ ຄວາມສ່ຽງທ ີ່ສ ງຂຶົ້ນ ສໍາລັບໜົ້ສາທາລະນະ. ເນືີ່ອງຈາກ
ສັດສ່ວນໜົ້ສິນທີ່ກູ້ຢືມເປັນເງິນສະກຸນ ຕ່າງປະເທດ, ການເສືີ່ອມຄ່າອັດຕາແລກປ່ຽນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ກະທັນຫັນ
ອາດຈະສົີ່ງຜົນກະທົບຕໍີ່ທິດທາງຂອງໜົ້ ສິນຕໍີ່ GDP ແລະການວາງແຜນລາຍຮັບ ສໍາລັບການຊໍາລະໜົ້ສິນພາຍນອກ
ແລະ ໜົ້ສາທາລະນະ. ການວິເຄາະການຊໍາລະໜົ້ສິນແບບມຄວາມຍືນຍົງ ໄດູ້ແນະນໍາການແກູ້ໄຂຄວາມສ່ຽງ ຜ່ານທາງ
ການລວບລວມງົບປະມານ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງຂດຄວາມສາມາດໃນການຄຸູ້ມຄອງການລົງທຶນຂອງລັດ.121
58. ລັດຖະບານແຫູ່ງ ສປປ ລາວ ຄາດຄະເນຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການຊໍາລະໜີົ້ສິນບໍໄື່ ດູ້. ບັນຫາໜົ້ສິນ
ຕ່າງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ມຄວາມເປັນໄປໄດູ້. ໂຄງການຂະແໜງພະລັງງານ
ຖືກຄາດຫວັງວ່າ ຈະສ້າງຜົນຕອບແທນດ້ານເສດຖະກິດທີ່ສງ ແລະ ມສະຖຽນລະພາບ ເມືີ່ອສ້າງສໍາເລັດແລູ້ວ. ເນືີ່ອງ
ຈາກຄວາມຄາດຫວັງ ຕໍຄ
ີ່ ່າພາກຫລວງ, ເງິນປັນຜົນ ແລະ ຜົນກໍາໄລທີ່ສງ, ເຈົົ້າຫນ້າທລ
ີ່ ັດຖະບານ ບໍີ່ໄດູ້ຄາດວ່າຈະພົບ
ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການຊອກຫາຜູ້ໃຫູ້ກູ້ ແລະ ການສະສາງໜົ້ເງິນກູ້ຢືມທີ່ຍັງຄ້າງຄາຢ່. ໄລຍະເວລາຄົບກໍານົດຂອງ
ເງິນກູ້ທີ່ຂ້ອນຂ້າງຍາວ ດັີ່ງເຊັີ່ນດຽວກັນກັບຜົນຕອບແທນ ເປັນເງິນໂດລາສະຫະລັດຂອງຂະແໜງການສົີ່ງອອກ, ຈະ
ຊ່ວຍບັນເທົາລົງ ຄວາມສ່ຽງຂອງບັນຫາໜົ້ສິນ. ລັດຖະບານ ຄາດວ່າຈະມການເບກຈ່າຍເພີ່ມຂອງເງິນທຶນໃໝ່ ຈາກຜູ້
ໃຫູ້ທຶນສອງຝ່າຍຕ່າງໆ ລະຫວ່າງປ 2014 ແລະ 2019 ແລະ ເພາະສະນັົ້ນ, ລັດຖະບານ ຄາດວ່າການກູ້ຢືມເງິນໃໝ່
ຈະມຕໍີ່າກວ່າ ຕາມທີ່ຄາດຄະເນໂດຍ ການວິເຄາະການຊໍາລະໜົ້ສິນແບບມຄວາມຍືນຍົງ. ການກູ້ຢືມແມ່ນຄາດວ່າ ຈະ
ມການປ່ຽນຈາກແຫຼີ່ງພາຍນອກ ມາເປັນພາຍໃນ ຕາມໄລຍະເວລາ, ຍ້ອນວ່າການສະໜອງທຶນພາຍໃນປະເທດ ຈະມ
ລາຄາຖືກກວ່າ. ການເຂົົ້າເຖິງທ ີ່ດ ກວ່າ ຕໍີ່ການກ ູ້ຢືມເງິນທ ີ່ບໍີ່ແມ່ນເງືີ່ອນໄຂຜ່ອນຜັນ ແມ່ນ ຍັງເປັນທີ່ ຄາດຫວັງ ໃນ
ອະນາຄົດ.122
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MDG 8.4. ສົື່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີຂໍົ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ການສືື່ສານ
ຕາຕະລາງ 2 ການເຂົົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍົ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ການສືື່ສານ
1,

ຜູ້ຊາຍ

12.6
34.3
75.7

17.6
42.4
76.3

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນເກນອາຍຸ 15-49 ປ, 2011/12
ອ່ານໜັງສືພິມໜຶີ່ງສະບັບຢ່າງໜ້ອຍໜຶີ່ງຄັົ້ງໃນໜຶີ່ງອາທິດ
ຟັງວິທະຍຸຢ່າງໜ້ອຍໜຶີ່ງຄັົ້ງໃນໜຶີ່ງອາທິດ
ເບິີ່ງໂທລະພາບ ຢ່າງໜ້ອຍໜຶີ່ງຄັົ້ງໃນໜຶງີ່ ອາທິດ

2,

ແມູ່ຍິງ

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ ຊາວຫນຸ່ມ (ເກນອາຍຸ 15-24 ປ), 2011/12

13.9
7.5

ໃຊູ້ຄອມພວເຕ ໃນ 12 ເດືອນກ່ອນໜ້ານົ້
ໃຊູ້ ອິນເຕເນັດ ໃນ 12 ເດືອນກ່ອນໜ້ານົ້

2007/8
3.

15.9
9.4
2012/13

2015

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຄົວເຮືອນ ທີ່ມຄອບຄອງ:
-ໂທລະສັບມືຖື

48.1

76

86

-ໂທລະພາບ

60.2

75.1

77

-ຄອມພວເຕ

2.0

7.5

11

ແຫຼີ່ງຂໍົ້ມນ ແລະ ໝາຍເຫດ :
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 1-2: ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ, 2011/12, ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB)
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 3:ການສໍາຫຼວດ ປະຊາກອນ ແລະ ຄົວເຮືອນ, 2015, LSB, ການສໍາຫຼວດການໃຊູ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊູ້ໃນຄົວເຮືອນ, 2007/2008 ແລະ
2012/2013

59. ສປປ ລາວ ສືບຕໍື່ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າຢູ່າງໄວວາໃນການປັບປຸງການເຂົົ້າເຖິງເຕັກ
ໂນໂລຊີຂໍົ້ມ ນຂ່າວສານ ແລະ ການສືື່ສານ (ICT). ການເຂົົ້າເຖິງໂທລະສັບມືຖື ແລະ ອິນເຕ ເນັດ ເບິີ່ງຄືວ່າໄດູ້
ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ, ເຖິງແມ່ນວ່າຂໍົ້ມນ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດລົງ ໃນປຖັດຈາກ 2011.

ກ

ໃນປ 2015,

86 % ຂອງຄົວເຮືອນມໂທລະສັບມືຖືໜຶີ່ງເຄືີ່ອງ.123 ໃນປ 2011, ປະມານ 8 % ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 9% ຂອງຜູ້ຊາຍ
ໃນກຸ່ມອາຍຸ 15 - 24 ປຊົມໃຊູ້ອິນເຕເນັດໃນໄລຍະ 12 ເດືອນກ່ອນ. ແມ່ນແຕ່ຢ່ໃນສອງກຸ່ມ ທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດ, ອັດ
ສ່ວນທນ
ີ່ ້ອຍຂອງຊາວໜຸ່ມ ສາມາດຊົມໃຊູ້ອິນເຕເນັດ.124
60. ໃນບັ ນ ດາຊ່ ອ ງທາງສື ື່ ມ ວນຊົ ນ , ໂທລະພາບມີ ກ ານເຂົ ົ້ າ ເຖິ ງ ສ ງທີ ື່ ສ ຸ ດ , ມີ ເ ຖິ ງ 76% ຂອງ
ປະຊາກອນ. ອັດຕາສ່ວນທີ່ນ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ (5% ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 9% ຂອງຜູ້ຊາຍ) ບໍີ່ສາມາດເຂົົ້າ
ເຖິງຊ່ອງທາງການສືີ່ສານມວນຊົນໃດໆເລຍ (ວິທະຍຸ, ໂທລະພາບຫຼືໜັງສືພິມ). ໃນກໍລະນສ່ວນໃຫຍ່, ຜູ້ຊາຍມການ
ເຂົົ້າເຖິງສືີ່ຫຼາຍກວ່າແມ່ຍິງໜ້ອຍໜຶີ່ງ; ແນວໃດກໍີ່ຕາມ, ຮບແບບຕ່າງໆບໍີ່ສອດຄ່ອງກັນໃນທົີ່ວກຸ່ມເສດຖະກິດສັງຄົມທີ່
ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ອາດສະທ້ອນໃຫູ້ເຫັນ ເຖິງຄວາມບໍີ່ເຕັມໃຈ ຫຼື ຄວາມປາດຖະຫນາ (ເຊິີ່ງເປັນອິດທິພົນມາຈາກ
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະເພນ), ແທນທີ່ຈະແມ່ນເຂົົ້າເຖິງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ.

ກ ກະຊວງໄປສະນ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລາຍງານວ່າ ການຫຼຸດລົງໃນປ 2012 ແມ່ນຍ້ອນ “ການລົງທະບຽນ SIMs Card.” ກ່ອນໜ້ານົ້ ຊືົ້ ແລະ ຊົມໃຊູ້ແບບນລະນາມ,
ໃນປັດຈຸບນ
ັ ລາຍລະອຽດຜູ້ຊມ
ົ ໃຊູ້ ແມ່ນສິງີ່ ຈໍາເປັນ ສໍາລັບການລົງທະບຽນຂອງ ລາວ SIMs Card.
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MDG 9
ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບີດ
ບໍື່ທັນແຕກ (ລບຕ)
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MDG 9. ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງລະເບີດຍັງບໍື່ທັນແຕກຢູ່ ສປປ ລາວ
61. ສປປ ລາວ ໄດູ້ຮັບຮອງເອົາ ເປົົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາຂອງຕົນເອງ ຄືເປົົ້າ
ຫມາຍທີ 9 (MDG 9), ໃນວັນທີ 20 ຕຸລາ 2010 ຢ ູ່ທີື່ກອງປະຊຸມ ໂຕະມົນລະດັບສ ງຢ ູ່ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ. ສິີ່ງນົ້ ແມ່ນເປົົ້າໝາຍ "ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກລະເບດບໍີ່ທັນແຕກ (ລບຕ ຫລື UXO) ຢ່ ສປປ ລາວ
ອງຕາມ ແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສໍາລັບຂະແໜງແກູ້ໄຂລະເບດບໍີ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢ່ ສປປ ລາວ ‘ ເສັົ້ນທາງທີ່ປອດ
ໄພຈາກ ລບຕ ໄລຍະ II’ " ສປປ ລາວ ໄດູ້ ເ ຊັ ນ ສົ ນ ທິ ສ ັ ນ ຍາວ່ າ ດ້ ວ ຍລະເບ ດບົ ມ ບ ຫລື ລະເບ ດກະປາງ
(Convention on Cluster Munitions (CCM)) ໃນວັນທ 3 ທັນວາ 2008 ແລະໄດູ້ໃຫູ້ສັດຕະຍາບັນໃນວັນ
ທ 18 ມນາ 2009, ຈຶີ່ງເຮັດໃຫູ້ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທໍາອິດໃນຈໍານວນ 30 ປະເທດທີ່ໃຫູ້ສັດຕະຍາບັນ ເຊິີ່ງກະ
ຕຸູ້ນການມຜົນໃຊູ້ບັງຄັບຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍລະເບດບົມບ ໃນວັນທ 1 ສິງຫາ 2010. ເມ ີ່ອສ້າງຕັົ້ງ MDG 9,
ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາທັງຫຼາຍ ຮັບຮູ້ວ່າ ຊຸມຊົນທັງຫຼາຍທີ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບ ສາມາດ
ບັນລຸຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ຊວິດການເປັນຢ່ທີ່ດຂຶົ້ນໄດູ້ ຖ້າຫາກວ່າລະເບດບໍີ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂເທົີ່ານັົ້ນ.
ການປະຕິບັດງານທ ີ່ມ ປະສິດຕິຜົນໃນຂົງເຂດນົ້ຈະບໍີ່ພຽງແຕ່ບັນລຸເປົົ້າ ໝາຍ MDG 9, ແຕ່ຍັງຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງ
ໃຫຍ່ຫຼວງຕໍີ່ການບັນລຸຜົນຂອງເປົົ້າໝາຍ MDG ອືີ່ນໆ ອກເຊັີ່ນກັນ.
62. ການແກູ້ໄ ຂຜົນກະທົບຈາກລະເບີດ ບໍື່ທັນແຕກ ຍັງເປັນ ສິື່ງທ້າທາຍຢູ່າງໜຶື່ງ .ກ ໂດຍມ ການຄາດ
ຄະເນວ່າ 8,7 ລ້ານເຮັກຕາ ຖືກປົນເປືົ້ອນຈາກ ລບຕ (UXO), ສປປ ລາວ ເກັບກູ້ໄດູ້ຫຼາຍເກນກວ່າ 55.000 ເຮັກຕາ
ນັ ບ ຕັ ົ້ ງ ແຕ່ ປ 1996. ຈໍ າ ນວນຫຼ າ ຍກວ່າ 50.000 ຄົ ນ ຖື ກ ບາດເຈັ ບ ແລະ ລົ ົ້ ມ ຕາຍ 127 ໄດູ້ ຮ ັ ບ ການລາຍງານໃນ
ລະຫວ່າງປ 1964 ຫາປ 2012, ໝາຍຄວາມວ່າ ໂດຍສະເລ່ຍ ມຈໍານວນ 997 ຄົນທີ່ລົົ້ມຕາຍ, ໄດູ້ຮັບບາດເຈັບ ຫລື
ພິການ ຍ້ອນ ລບຕ (UXOs). ຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢ່ໃນເກນອາຍຸເຮັດວຽກງານທີ່ມອາຍຸລະຫວ່າງ 15
ຫາ 35 ປ. ໃນຊຸມປຫຼັງມານົ້, ການສຶກສາຄວາມສ່ຽງຈາກລະເບດທີ່ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ການເກັບກູ້ຢ່ພືົ້ນທີ່ມຄວາມ
ສ່ ຽ ງສ ງ ເຫັ ນ ໄດູ້ ວ ່ າ ຈໍ າ ນວນຜູ້ ຖ ື ກ ເຄາະຮ້ າ ຍ ຫຼຸ ດ ລົ ງ ຈາກ 302 ກໍ ລ ະນ ໃນປ 2008 ມາເປັ ນ 42 ກໍ ລ ະນ ໃນປ
2015.126 ຜູ້ຊາຍ ແລະ ເດັກຊາຍ ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າ ເມືີ່ອທຽບໃສ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ຍ້ອນວ່າຜູ້ ຊາຍ
ແລະ ເດັກຊາຍ ມແນວໂນູ້ມຈະມັກໄປພະຈົນໄພຫ່າງໄກຈາກຂອບເຂດບໍລິເວນບ້ານ ເລິກເຂົົ້າໄປໃນປ່າ. ອັດຕາສ່ວນທີ່
ສໍາຄັນຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກລະເບດບໍີ່ທັນແຕກ ແມ່ນເດັກນ້ອຍ (ປະມານ 40% ຕະຫຼອດທົດສະຫວັດທີ່ຜາ່ ນມາ
127). ເດັກນ້ອຍເປັນຕົວແທນຂອງ 62% ຂອງຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທັງໝົດ ທີ່ໄດູ້ຮັບການລາຍງານ (ລົົ້ມຕາຍ ແລະ ໄດູ້ຮັບ
ບາດເຈັບ) ໃນປ 2014, 61 % ໃນປ 2013, 41 % ໃນປ 2012 ແລະ 57 % ໃນປ 2011.
63. ຄວາມຕ້ອງການທີື່ຈໍາເປັນ ຂອງຜ ູ້ລອດຊີວິດແມູ່ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງບໍື່ທັນ ສາມາດບັນລຸ ໄດູ້. ການສໍາ
ຫຼວດໃນປ 2010 ໄດູ້ພົບເຫັນວ່າໃນຈໍານວນຫຼາຍພັນຄົນ ຂອງຜູ້ໄດູ້ຮັບບາດເຈັບ ທີ່ລອດຊ ວິດທ ີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບ
ອົງຄະທຽມ, ມ ຜ ູ້ລອດຊ ວິດ ພຽງແຕ່ 583 ຄົນເທົີ່ານັົ້ນອ້າງວ່າ ໄດູ້ຮັບອົງຄະທຽມ.128 ຍຸດທະສາດ ແລະ ໂຄງການ
ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໄດູ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາ ສໍາລັບໄລຍະປ 2014-2020. ບໍີ່ມການປັບປຸງຕືີ່ມອກກ່ຽວກັບຕົວ
ຊົ້ບອກ 9.3 ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ລອດຊວິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນ ຈະເປັນທີ່ຮັບຮູ້ໂດຍທົີ່ວໄປວ່າລະບົບຕິດຕາມ
ຜູ້ລອດຊວິດຕ້ອງໄດູ້ດໍາເນນການປະຕິບັດ.
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ຄໍາສັບ ລບຕ (UXO) ຖືກນໍາໃຊູ້ ໂດຍທົີ່ວໄປ ສໍາລັບ ທັງລະເບດບໍີ່ທັນແຕກ ແລະ ລະເບດທີ່ຖືກປະຖິົ້ມ.
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64. ເຖິງວ່າ ຈະມີສິື່ງທ້າທາຍ, ໃນຫຼາຍປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າ ມີການບັນລຸຜົນຈໍານວນໜຶື່ງ ກ່າວຄື:
• ຈໍານວນຜຖ
ູ້ ືກເຄາະຮ້າຍຍ້ອນ UXO ໄດູ້ຫດ
ຼຸ ລົງເຖິງ 85 ສ່ວນຮ້ອຍ ຕະຫຼອດທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ. ໃນຊຸມປຫຼັງ
ມານ,ົ້ ມຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ໜ້ອຍກວ່າ 50 ກໍລະນ ທີ່ໄດູ້ຮັບການລາຍງານປະຈໍາປ, ຄາດຫມາຍແຫ່ງຊາດທີ່ໃຫູ້ມ
ໜ້ອຍກວ່າ 75 ກໍລະນຕໍີ່ປ ຖືວ່າສາມາດບັນລຸໄດູ້.
• ການປກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຕໍີ່ລະເບດ ແລະ ລະເບດບົມບ ທີ່ຕົກຄ້າງແຕ່ປາງສົງຄາມ ໄດູ້ຖືກເຊືີ່ອມສານ
ເຂົົ້າໃນຫຼກ
ັ ສດຂອງໂຮງຮຽນ.
• ລັດຖະບານ ໄດູ້ນໍາໃຊູ້ວິທການໃໝ່ ເພືີ່ອສໍາຫຼວດຫາ ແລະເກັບກູ້ລະເບດ ທີ່ຄາດວ່າຈະເສມສ້າງປະສິດທິພາບ ຂອງ
ການປະຕິບັດງານການເກັບກູ້ລະເບດບໍີ່ທັນແຕກ, ເຊິີ່ງຍັງສົີ່ງຜົນໃນການເພີ່ມຂືົ້ນຢ່າງຫຼາຍໃນພືົ້ນທີ່ຖືກປົດປ່ອຍຈາກ
ໄພອັນຕະລາຍ ເພືີ່ອໃຊູ້ປະໂຫຍດ. ສິີ່ງນົ້ ໄດູ້ນໍາໄປສ່ການປັບປຸງ ຈຸດສຸມຊັບພະຍາກອນ ໃນຂົງເຂດທີ່ໄດູ້ຮັບການ
ຢືນຢັນວ່າມ ລບຕ, ເຊິີ່ງເຫັນວ່າເພີ່ມຂືົ້ນຫລາຍກວ່າ 460 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຈໍານວນລະເບດທີ່ຕົກຄ້າງຈາກສົງຄາມ ທີ່
ຖືກເກັບກູ້ໄດູ້ຕໍີ່ເຮັກຕາ. ວິທການນົ້ ແມ່ນການເລັງໃສ່ຜົນຫຼາຍຂຶົ້ນ ແລະ ການລາຍງານໃນອະນາຄົດຈະສະທ້ອນເຖິງ
ຈຸດສຸມດັີ່ງກ່າວນົ້.
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ພາກ II. ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ :
ບັນຫາຕົົ້ນຕໍ ເພືື່ອໃຫູ້ຂໍົ້ມນໃຫູ້ແກູ່ການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ
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SDG1
ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
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SDG 1. ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
65. ການແຜູ່ ຫ ຼາ ຍຂອງຄວາມທຸກ ຍາກແມູ່ ນ ວັ ດ ແທກຜ່າ ນທາງສອງແນວທາງທີື່ ແ ຕກຕ່າງກັນ .
ແນວທາງທໍາອິດ, ຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບຕົວຊົ້ບອກມາດຕະຖານຄວາມທຸກຍາກ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເກັບກໍາ ໃນການສໍາຫຼວດຄົວ
ເຮືອນຫ້າປໃດໜຶີ່ງຄັົ້ງ ກ່ຽວກັບການໃຊູ້ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊູ້ໃນຄົວເຮືອນ (LECS). ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາຈໍານວນໜຶີ່ງ
ໄດູ້ເນັົ້ນໜັກເຖິງ ຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບຂໍົ້ມນຂອງ LECS ທີ່ຈະຖືກແຍກປະເພດ ຕາມຄົວເຮືອນທີ່ມເດັກນ້ອຍ ແລະ
ຄົວເຮືອນທີ່ມແມ່ຍິງເປັນຫົວໜ້າ. ໃນແນວທາງທສອງ, ລັດຖະບານ ຕິດຕາມຄວາມທຸກຍາກໃນທຸກໆປ ໂດຍນໍາໃຊູ້ຂໍົ້
ມນດ້ານການບໍລິຫານກ່ຽວກັບລາຍໄດູ້ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງການບໍລິການຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ທີ່ເກັບກໍາໂດຍຄະນະກໍາມະການ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ (NCRDPE), ເຊິີ່ງຫົວໜ່ວຍທີ່ນ້ອຍສຸດທີ່ເຮັດການປະ
ເມນແມ່ນຄົວເຮືອນ.
66. ຂໍົ້ມນການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ ມີຊ່ອງວ່າງທີື່ສໍາຄັນ. ສປປ ລາວ, ໂດຍການສະໜັບສະໜນຈາກບັນດາຄ່
ຮ່ວມພັດທະນາ, ກໍາລັງໃຊູ້ຄວາມພະຍາຍາມ ເພືີ່ອຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງລະບົບການປົກປູ້ອງສັງຄົມຂອງປະເທດ.
ສິີ່ງນົ້ແມ່ນຍ້ອນອັດຕາສ່ວນທີ່ສງ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ບໍີ່ເປັນທາງການ, ເຊິີ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຍັງບໍີ່ໄດູ້ຮັບການປົກປູ້ອງເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່. ການໃຊູ້ຈ່າຍຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບການບໍລິການທີ່ ຈໍາເປັນ ສາມາດຖືກວັດແທກ ສໍາລັບຂະແໜງການ
ສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶກສາ ແຕ່ມຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກຫຼາຍຂຶົ້ນທີ່ຈະວັດແທກການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ,
67. ລະບົບຂໍົ້ມນການບໍລິຫານ ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການເສີມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ເພືື່ອຕິດຕາມການເຂົົ້າເຖິງ
ຢູ່າງເປັນປະຈໍາ ຕໍື່ການບໍລິການຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ. ສິີ່ງເຫຼົີ່ານົ້ ແມ່ນຕົວຊົ້ບອກ ສໍາລັບຄາດ
ໝາຍ 1.4, ເຊິີ່ງລວມມ ຕົວຊົ້ບອກການເຂົົ້າເຖິງສໍາລັບສຸຂະພາບ (SDG 3), ການສຶກສາ (SDG 4), ການປັບປຸງ
ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການສະໜອງນໍົ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (SDG 6), ໄຟຟູ້າ (SDG 7) ແລະ
ການເຂົົ້າເຖິງບັນຊຢ່ທີ່ທະນາຄານ ຫຼືສະຖາບັນການເງິນ (SDG 8). ລະບົບຂໍົ້ມນຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ
ຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (MoNRE) ຕິດຕາມ ສິດທິການຄອບຄອງທີ່ໝັົ້ນຄົງຂອງການນໍາໃຊູ້ທີ່ດິນ.
68. ຕົວຊີົ້ບອກຄວາມສາມາດຟືົ້ນຄືນສະພາບ ຕ້ອງການໃຫູ້ມີການປັບປຸງ. ຄາດໝາຍ 1.5 ມ ຈຸດປະສົງ
ເພືີ່ອ "ສ້າງຄວາມສາມາດຟືົ້ນຄືນສະພາບເຂັົ້ມຂອງຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ ຜູ້ທີ່ມຄວາມສ່ຽງ" ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນສະພາບຄວາມ
ສ່ຽງ ທີ່ຕິດພັນຕໍີ່ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ (ກ່າວຊໍົ້າພາຍໃຕູ້ຄາດໝາຍ 13.1). ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຕົວຊົ້ບອກ SDG
ທີ່ແນະນໍາໃນທົີ່ວໂລກ ສໍາລັບຄາດໝາຍນົ້ບໍີ່ໄດູ້ ວັດແທກມາດຕະການຄວາມສາມາດຟືົ້ນຄືນສະພາບໂດຍແທູ້ຈິງ, ແຕ່
ວັ ດ ແທກ ພຽງແຕ່ ຜ ົ ນ ກະທົ ບ ຂອງໄພພິ ບັ ດ ແລະ ການມ ຍຸ ດ ທະສາດການຫຼຸ ດ ຜ່ ອ ນຄວາມສ່ ຽ ງຈາກໄພພິ ບັ ດ
(DRR).ກ ເນືີ່ອງຈາກ ມາດຕະການຄວາມສາມາດຟືົ້ນຄືນສະພາບ ແມ່ນເຈາະຈົງສະເພາະປະເທດ, ສປປ ລາວ ຈະ
ຕ້ອງຮັບປະກັນ ວ່າລະບົບ DRR ລະດັບຊາດ ແລະ ເຂດພາກ ແມ່ນມຄວາມເຂັົ້ມແຂງຕໍີ່ຄວາມສາມາດຟືົ້ນຄືນສະພາບ
ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວທີ່ຕິດພັນກັບໄພອັນຕະລາຍທີ່ສໍາພັນກັບພມອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ
ກ

SDG 11 ຈະປະເມນຜົນກະທົບ (ເບິີ່ງ SDG ເປົົ້າໝາຍ 11.5).
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, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຍຸດທະສາດ DRR ໄດູ້ຮັບການພັດທະນາໃນລັກສະນະທິດທາງ ທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນ
ການຕິດຕາມທີ່ໜັກແໜູ້ນ ໂດຍໄລຍະເວລາທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຈຸດປະຕິບັດງານ.

ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
69. ປະຊາກອນ ສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີື່ຈະກັບຄືນສູ່ຄວາມທຸກຍາກ ເນືື່ອງຈາກ ສິື່ງກະທົບຮຸນແຮງ
ຢູ່ເລືົ້ອຍໆ ແລະ ການຂາດຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພ ແລະ ມາດຕະການບັນເທົາຄວາມສ່ຽງ. ເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງ
ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກຍາກ ໃນປ 2012/13 ບໍີ່ແມ່ນຜູ້ທຸກຍາກ ໃນເຄິີ່ງທົດສະຕະຫວັດກ່ອນໜ້ານັົ້ນ. ຄົວເຮືອນໃນຂະແໜ
ງການກະສິກໍາ ມໂອກາດຫຼາຍກວ່າສອງເທົີ່າຂອງຄົວເຮືອນທີ່ບໍີ່ແມ່ນຊາວກະສິກອນ ຈະກັບຄືນສ່ຄວາມທຸກຍາກ ເນືີ່ອງ
ຈາກການເຜຍແບຂອງພວກເຂົາເຈົົ້າ ຕໍີ່ຜົນກະທົບຈາກການເໜັງຕງລາຄາຜົນຜະລິດກະສິກໍາ, ການສນເສຍທີ່ດິນ ແລະ
ສະພາບອາກາດທີ່ບໍີ່ເພິີ່ງປາດຖະຫນາ. ນອກຈາກນັົ້ນ , ໂດຍມໂຄງການສະໜອງທຶນດ້ານສຸຂະພາບທີ່ກະແຈກກະຈາຍ
ແລະ ການປົກຄຸມການປະກັນສຸຂະພາບທີ່ຈໍາກັດ, ສິີ່ງທີ່ມາກະທົບຕໍີ່ສຸຂະພາບ ແລະ ການໃຊູ້ຈ່າຍແບບຈົກຖົງຕົນເອງ
ກໍີ່ໃຫູ້ເກດຄວາມສ່ຽງທີ່ເພີ່ມຂຶົ້ນ. ການເຂົົ້າເຖິງດ້ານການເງິນທີ່ຕໍີ່າ ແລະ ການບໍີ່ມຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພຈໍາກັດຄວາມ
ສາມາດຂອງຄົວເຮືອນ ໃນການບັນເທົາຄວາມສ່ຽງ. ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າທີ່ບໍີ່ແມ່ນ ລາວ - ໄຕ ໄດູ້ປະສົບຄວາມຄືບໜ້າທຊ
ີ່ ້າ ໃນ
ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ເບິີ່ງຢ່ ພາກກ່ຽວກັບ MDG 1.1).129
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SDG2
ລຶບລ້າງຄວາມອຶດຫິວ
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SDG 2. ບັນລຸການຄໍົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາ
ການ
ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
70. ຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນສະພາບຕໍື່າເຕັົ້ຍໃນເດັກນ້ອຍ ຍັງຄົງຊັກຊ້າ.
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບແຜນງານ-ໂຄງການທີ່ເໝາະສົມ ໄດູ້ຮັບການພັດທະນາຂຶົ້ນ ແຕ່ວ່າການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຍັງລ້າຫຼັງ
ຢ່. ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ຮອດປ 2025 ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ (2016-2020)130 ໄດູ້ຈໍາແນກ ຍຸດ
ທະສາດ ແລະ ການປະຕິບັດງານຕ່າງໆ ທີ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະເຮັດໃຫູ້ມຄວາມຄືບໜ້າ.ກ ສິີ່ງທ້າທາຍແມ່ນການເລັີ່ງການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດແນວທາງທີ່ ຖືກແນະນໍາ, ເຊິີ່ງກ່ຽວພັນກັບຈຸດສຸມ ທາງດ້າ ນພ ມສັນຖານຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ, ການສ້າ ງ
ຄວາມເຂັົ້ມແຂງການປະສານງານແນວຕັົ້ງ ແລະ ແນວນອນ, ການປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ສະຖາບັນ
ສໍາລັບການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດ, ແລະ ການປ່ຽນແປງດ້ານພຶດຕິກໍາ.131 ເພືີ່ອໃຫູ້ສາມາດແກູ້
ໄຂທັນເວລາ, ລະບົບການເຝົົ້າ ລະວັງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ທ ີ່ຕິດຕາມຢ່ ເລືົ້ອຍໆ ຢ່ໃ ນລະດັບ
ທ້ອງຖິີ່ນ ເປັນສິີ່ງທີ່ຈໍາເປັນ (ເບິີ່ງຢຂ
່ ້າງເທິງ).
71. ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາກະສິກາໍ ຮອດປີ 2020 ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການເລັື່ງຄວາມ
ໄວ. ເພືີ່ອຮັບປະກັນ ຄວາມໝັົ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງວິຖການດໍາລົງຊວິດ ຂອງຊຸມຊົນໃນຊົນນະບົດ,
ປະເທດ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຫັນ ປ່ຽນ ຈາກການຜະລິດກະສິກໍາເພືີ່ອລ້ຽງກຸູ້ມຕົນເອງ ໄປສ ່ການຜະລິດ ທ ີ່ເນັົ້ນເພືີ່ອການ
ຕະຫຼາດ ທີ່ປັບຕົວຕໍີ່ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ເລັງໃສ່ຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍ. ໃນເວລາດຽວກັນ, ມາດ
ຕະການ ເພືີ່ອເພີ່ມທະວ ຜະລິດຕະພາບດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ປກພືດພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແມ່ນເປັນສິີ່ງທີ່ຈໍເປັນ.
72. ການຈັດບລິມະສິດທີື່ບໍື່ພຽງພໍ, ການແບູ່ງປັນຂໍົ້ມນຂ່າວສານ ທີື່ ຕໍື່າກວ່າເທົື່າທີື່ຄວນ ແລະ ການ
ສະຫນອງທຶນທີື່ບໍື່ພຽງພໍ ແມູ່ນສິື່ງທ້າທາຍທີື່ເກີດຂຶົ້ນເປັນປະຈໍາ. ລັດຖະບານ ເພິີ່ງພາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃສ່ທຶນ
ພາຍນອກ ເພືີ່ອປັບປຸງ ດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ການຄໍົ້າປະກັນຄວາມໝັົ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ, ເຊິີ່ງເຮັດໃຫູ້ຄວາມ
ຍືນຍົງອ່ອນແອ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ການວາງແຜນບໍີ່ ອາດຄາດການໄດູ້ . ການແລກປ່ຽນຂໍົ້ມ ນທີ່ບໍີ່ພຽງພໍ ລະຫວ່າງຄ ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາຕ່າງໆ ຍັງໄດູ້ແກ່ຍາວ ການປະສານງານ ແລະ ການວາງແຜນ.

ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
73. ນໍ າ ໃຊູ້ ຫ ຼ າ ຍກວ່ າ ໜຶື່ ງ ແນວທາງເພື ື່ ອ ຕິ ດ ຕາມການເຂົ ົ້ າ ເຖິ ງ ສະບຽງອາຫານ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ.
ແນວທາງທໍາອິດ, ການແຜ່ຫຼາຍຂອງການຂາດສານອາຫານ (ການໄດູ້ຮັບສານອາຫານທີ່ບໍີ່ພຽງພໍ)ໃນປະຊາກອນ ແມ່ນ
ກ

ຂອບແຜນງາານເຫຼົີ່ານົ້ ສອດຄ່ອງກັບຄໍາໝັົ້ນສັນຍາຂອງສາກົນ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນສິີ່ງທ້າທາຍການລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກຢ່າງສິົ້ນເຊງ (ເລີ່ມດໍາເນນງານ

ໂດຍ ສປປ ລາວ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2015) ແລະ ຂະບວນການການຂະຫຍາຍໂພຊະນາການ (SUN) (ເຊິີ່ງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນເດືອນເມສາ
2011)
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ຄິດໄລ່ ສໍາ ລັບແຕ່ລະປະເທດ ໂດຍອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ (FAO)132 ສໍາ ລັບ
ໄລຍະເວລາສາມປ ຈາກໃບດຸ່ນດ່ຽງສະບຽງອາຫານ ແລະ ອາຫານທີ່ບໍລິໂພກໃນປະເທດນັົ້ນ. ແນວທາງທສອງ, ການ
ຂາດສານອາຫານ ຍັງໄດູ້ຮັບການຕິດຕາມໂດຍການວັດແທກອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນພາຍໃຕູ້ເສັົ້ນຄວາມທຸກ
ຍາກດ້ານອາຫານ, ເຊິີ່ງແມ່ນ, ຈໍານວນ ຜູ້ທີ່ໄດູ້ບໍລິໂພກຕໍີ່າກວ່າ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານຈາກອາຫານຂັົ້ນຕໍີ່າສຸດ
ຂອງ 2,100 kcal/ຄົນ/ມືົ້, ຕາມທີ່ໄດູ້ກໍານົດໂດຍລັດຖະບານ. ສິີ່ງນົ້ໄດູ້ວັດແທກໃນການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊູ້ຂອງຄົວ
ເຮືອນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການສໍາຫຼວດ LECS, ເຊິີ່ງຈະຈັດຂຶົ້ນທຸກໆ 5 ປ . ນອກຈາກແນວທາງທັງສອງນົ້, ຕົວຊົ້
ບອກທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວັດແທກປະສົບການຂອງການບໍີ່ໝັົ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ (FIES) ເຊິີ່ງຕ້ອງການການ
ລວບລວມມາດຕະຖານການວັ ດແທກ FIES ເຂົົ້າ ໃນການສໍາ ຫຼ ວດຕ່າ ງໆ, ແມ່ນຈະມ ພ້ອມໃຊູ້ໃ ນການສໍາ ຫຼ ວ ດ
LECS ໃນປ 2017/18. ຄະແນນການບໍລິໂພກອາຫານ ຍັງຖືກເພີ່ມເຂົົ້າໃນການສໍາຫຼວດ LECS ປ 2017-18.
74. ກົນໄກຕ່າງໆ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີສໍາລັບການຕິດຕາມການຂາດສານອາຫານໃນເດັກເລືົ້ອຍໆຂຶົ້ນຫຼາຍ
ກວ່າໃນປັດຈຸບັນ. ສະພາບເດັກເຕັົ້ຍຍ້ອນການຂາດສານອາຫານແມ່ນບັນຫາທີ່ຮ້າຍແຮງ ຢ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຄ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາ ກໍີ່ໄດູ້ສະໜັບສະໜນ ລັດຖະບານ ໃນໂຄງການຕ່າງໆທີ່ມການປະສານງານກັນ ເພືີ່ອຫຼຸດລົງອັດຕາການແຜ່
ຫຼາຍ. ການປະເມນພາວະໂພຊະນາການໃນເດັກດ້ວຍການວັດແທກສັ ດສ່ວນ ໄດູ້ສ້າງຂໍົ້ມນສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກກ່ຽວກັບ
ອາການເຕັົ້ຍ, ຈ່ອຍຜອມ ແລະ ນໍົ້າໜັກເກນໃນເດັກ ອາຍຸຕໍີ່າກວ່າຫ້າປ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ການສໍາຫຼວດດັີ່ງກ່າວ ບໍີ່
ໄດູ້ດໍາເນ ນການ ທຸກໆປ ແລະ ສປປ ລາວ ຕ້ອງມແນວທາງທ ີ່ແຕກຕ່າງ ແຕ່ຕືີ່ມເຕັມ ສໍາລັບການຕິດຕາມການຂາດ
ໂພຊະນາການ ເລືົ້ອຍໆຄັົ້ງ, ດັີ່ງເຊັີ່ນການເຝົົ້າລະວັງ ແລະ/ຫຼື ວິທການປະເມນແບບໄວວາ.
75. ຂໍົ້ມນຈໍານວນຫຼາຍກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂອງໄວລຸູ້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ ເປັນສິື່ງຈໍາເປັນ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກ
ກັນດວ່າໂພຊະນາການຂອງເດັກຍິງໄວລຸູ້ນ ມຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນ ຕໍີ່ການພັດທະນາດ້ານຊວະພາບ ແລະ ຜົນຮັບດ້ານ
ການຈະເລນພັນ. ອັດຕາການຂາດໂພຊະນາການທີ່ສງໃນເດັກຍິງ ບໍີ່ພຽງແຕ່ ຈະສົີ່ງຜົນຕໍີ່ການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການຕາຍ
ທີ່ເພີ່ມຂຶົ້ນໃນຊ່ວງການຖືພາ ແລະ ການເກດລກຂອງພວກເຂົາເຈົົ້າເທົີ່ານັົ້ນ, ແຕ່ຍັງສົີ່ງຜົນໃຫູ້ມຄວາມສ່ຽງຂອງການ
ເກດລກທີ່ມນໍົ້າໜັກຕໍີ່າອກດ້ວຍ. ສິີ່ງນົ້ ນໍາໄປສວ
່ ົງຈອນຂອງ ການຂາດໂພຊະນາການລະຫວ່າງລຸູ້ນຄົນ.
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76. ຄວາມພະຍາຍາມເພືື່ອຍົກຜົນຜະລິດ ຕະພາບກະສິກໍາ ແລະ ເພີື່ມທະວີ ລາຍໄດູ້ຂອງຜ ູ້ຜະລິດ
ອາຫານຂະໜາດນ້ອຍຕ້ອງມີ ວິທີການວັດແທກທີື່ດີກວ່າ. ໃນປັດຈຸບັນ, ຕົວຊົ້ບອກຕົວແທນ ມນຄ່າເພີ່ມ

ດ້ານກະສິກໍາຕໍີ່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ ແມ່ນໃຊູ້ເພືີ່ອວັດ ແທກຜະລິດຕະພາບກະສິກໍາ. ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ສິີ່ງນົ້ແມ່ນບໍີ່ ທັນ
ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງພຽງພໍ. ອົງການ FAO ຕັົ້ງຂໍົ້ສັງເກດວ່າ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ຕົົ້ນສະບັບ (ປະລິມານຂອງການຜະລິດຕໍີ່ໜ່

ວຍງານແຮງງານຕາມລັກສະນະຂອງຂະໜາດການຜະລິດກະສິກໍາ/ລ້ຽງສັດ/ປ່າໄມູ້ ) ສາມາດຄິດໄລ່ໄດູ້ຈາກຂໍົ້ມນຂອງ
ກຸ່ມນ້ອຍໆ ຫລື ຂໍົ້ມນຈຸລະພາກຈາກການສໍາຫຼວດງົບປະມານຄົວເຮືອນ ແລະ ການສໍາຫຼວດກະສິກໍາເມືີ່ອບໍີ່ດົນມານົ້ ,
ຢ່ າ ງໜ້ ອ ຍ ບົ ນ ພື ົ້ ນ ຖານຂັ ົ້ນ ທົ ດ ລອງ. ລາຍໄດູ້ສ ະເລ່ ຍຂອງຜ ູ້ ຜ ະລິ ດອາຫານຂະໜາດນ້ ອຍ, ແຍກຕາມເພດ ແລະ

ສະຖານະພາບຊົນເຜົີ່າ ແມ່ນ ກະແຈສໍາຄັນຕໍີ່ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ສາມາດວັດແທກໄດູ້ ໃນຂະບວນການ
ດຽວກັນ. ການອອກແບບ ການສໍາຫຼວດ ແລະ ການສໍາຫຼວດກະສິກໍາ ໃນອະນາຄົດ ຈະຕ້ອງ ລວມເອົາບັນຫາ ຄວາມ
ຫ່ວງໄຍເຫຼົີ່ານົ້ ເຂົົ້ານໍາ.
47
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SDG3
ມີສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ທີື່ດີ
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SDG 3. ມີສຸຂະພາບທີື່ດີ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີື່ດີ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
77. ລະບົບໃຊູ້ເພືື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບຄາດໝາຍເກົື່າ (MDG) ຕ້ອງໄດູ້ຖືກທົບທວນ ແລະ ຄາດໝາຍ
ໃໝູ່ SDG ຕ້ອງໄດູ້ການພັດທະນາຕືື່ມອີກ . SDG 3 ກວມເອົາ MDGs 4, 5 ແລະ 6, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນ
ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ສຸຂະພາບຈະເລ ນພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດສໍາພັນ, HIV/AIDS, ໄຂູ້ມາລາ
ເຣຍ ແລະ ວັນນະໂລກ, ເຊິງລະບົບຕິດຕາມ ໄດູ້ຖືກສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນແລູ້ວ. SDG 3 ຍັງແນະນໍາຄາດໝາຍທີ່ກວ້າງໄກກວ່າ
ເປົົ້າ ໝາຍ MDGs, ດັີ່ງ ເຊັີ່ນ ຄາດໝາຍທ ີ່ກ ່ຽ ວຂ້ອງກັບພະຍາດເຂດຮ້ອນທ ີ່ຖືກ ລະເລ ຍ (NTDs), ຕັບອັກ ເສບ,
ພະຍາດທີ່ມນໍົ້າເປັນພາຫະນໍາເຊືົ້ອ, ກຸ່ມພະຍາດບໍຕ
ີ່ ິດຕໍີ່ (NCDs), ສຸຂະພາບຈິດ, ການຊົມໃຊູ້ສານເສບຕິດ, ການເສຍ
ຊ ວິດ ຍ້ອນອຸບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນ ແລະ ບາດເຈັບ, ການປະກັນ ສຸຂະພາບຖ້ວນໜ້າ (UHC), ການເສຍຊ ວິດທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບມົນລະພິດ ແລະ ການເຈັບປ່ວຍ, ການບໍລິໂພກຢາສບ, ການເຂົົ້າເຖິງຢາປົວພະຍາດ ແລະ ຢາວັກຊນ ທີ່ມ
ລາຄາບໍີ່ແພງ ແລະ ການກຽມພ້ອມກໍລະນສຸກເສນທາງສາທາລະນະສຸກ. ອົງການ WHO ສ້າງບົດລາຍງານລະດັບໂລກ
ທີ່ສະໜອງຂໍົ້ມນຄາດຄະເນສໍາລັບຄາດໝາຍ SDG ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບເປັນ ສ່ວນໃຫຍ່, ລວມທັງ ຈໍານວນທີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບພະຍາດທ ີ່ມນໍົ້າ ເປັນພາຫະນໍາເຊືົ້ອ , NTDs, NCDs, ການຂ້າຕົວຕາຍ, ການບາດເຈັບ , ການບໍລິໂພກ
ເຫຼົົ້າ ແລະ ຢາສບ, ແລະ ການກຽມພ້ອມກໍລະນສຸກເສນທາງສາທາລະນະສຸກ. ລັດຖະບານຈະຕ້ອງຕັດສິນ ໃຈ ວ່າຈະ
ນໍາໃຊູ້ການຄາດຄະເນດັີ່ງກ່າວ ໃນບົດລາຍງານ SDG ຢ່າງເປັນທາງການຂອງຕົນຫລືບ.ໍີ່
78. ລະບົບຂໍົ້ມ ນຂ່າວສານລະບົບສຸຂະພາບ ແລະ ລະບົບທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ ລະບົບສະຖິຕິ
ຊີວິດ (CRVS) ຂອງລັດຖະບານ ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ. ຄວາມບົກພ່ອງ ໃນລະບົບເຫຼົີ່ານົ້ ສົີ່ງ
ຜົນກະທົບ ຕໍີ່ຄນ
ຸ ນະພາບຂອງຂໍົ້ມນການບໍລິການ. ການສໍາຫຼວດທີ່ ຖືກອອກແບບເປັນຢ່າງດ ດັີ່ງເຊັີ່ນ: LSIS, ເຊິີ່ງສະ
ໜອງ ການກວດສອບຊໍົ້າທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ຂອງຂໍົ້ມນຜູ້ປ່ວຍ, ສະແດງໃຫູ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທຽບກັບ
ຂໍົ້ມນການບໍລິການສຸຂະພາບ ກ່ຽວກັບຕົວຊົ້ບອກບາງຢ່າງ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ການສັກຢາສ້າງພມຄຸູ້ມກັນ ແລະ ການຝາກທ້ອງ.
ການປັບປຸງລະບົບການຕິດຕາມຂອງປະເທດ ຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມການຈໍາແນກ ແລະ ລວມເອົາຕົວຊົ້ບອກSDG ທີ່ໃນ
ປັດຈຸບັນ ທີ່ຢ່ນອກບົດລາຍງານທີ່ມຢ່ແລູ້ວ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັີ່ນ ອັດຕາການເກດພະຍາດຕັບອັກເສບ B ແມ່ນບໍີ່ມໃຊູ້ໃນ
ປັດຈຸບັນ ແລະ ການສັກຢາປູ້ອງກັນພະຍາດຕັບອັກເສບ B ຖືກນໍາໃຊູ້ເປັນຕົວຊົ້ບອກຕົວແທນ. ລະບົບການຕິດຕາມທີ່
ໄດູ້ສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນ ຍັງເຮັດໃຫູ້ມຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ໃນການຕິດຕາມຕົວຊົ້ບອກສະເພາະ ຕໍເີ່ ດັກຍິງໄວລຸູ້ນ.

ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
79. ການປັບປຸງຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄຸນນະພາບ ຂອງການໃຫູ້ບໍລິການ ຍັງເປັນສິື່ງທ້າທາຍ. ອັດຕາການ
ເກດລກໃນໄວລຸູ້ນທີ່ສງ ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມການກໍານົດບລິມະສິດຄວາມພ້ອມ ແລະ ນໍາໃຊູ້ຢາຄຸມກໍາເນດ, ໂດຍສະເພາະ
ໃນບັນດາໄວລຸູ້ນທຍ
ີ່ ັງບໍໄີ່ ດູ້ແຕ່ງງານ ເຊິີ່ງເປັນຜູ້ທີ່ຍັງມຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຂົົ້າເຖິງການບໍລິການດັີ່ງກ່າວ, ເຖິງແມ່ນ
ວ່າ ຈະມນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການເກ ດລກຫ່າງ.134 ສິີ່ງທ້າທາຍອກຢ່າງໜຶີ່ງແມ່ນ ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ
ໃຫູ້ແກ່ການເຂົົ້າເຖິງໂດຍກົງ ເພືີ່ອໃຫູ້ ກຸ່ມທີ່ມຄວາມສ່ຽງ ໄດູ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງທົີ່ວເຖິງ ໃນການປູ້ອງກັນ ແລະ
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ການສົີ່ງເສ ມ ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ. ການປັບປຸງໃນຫຼາຍຂົງເຂດໃນ SDG 3 ຕ້ອງການການເຂົົ້າແກູ້ໄຂ ຢ່ພາຍ
ນອກຂະແໜງການສຸຂະພາບ, ດັີ່ງເຊັີ່ນໂຄງການ ທີ່ປັບປຸງວິຖການດໍາລົງຊວິດ, ສຶກສາອົບຮົມແມ່ຍິງ, ຮັບປະກັນການ
ສະໜອງນໍົ້າສະອາດ, ປັບປຸງການຂົນສົີ່ງ ແລະ ການສືີ່ສານເພືີ່ອຮັບໃຊູ້ການສົີ່ງຕໍີ່ຄົນເຈັບ ແລະ ແກູ້ໄຂຂໍົ້ຈໍາກັດທາງດ້ານ
ການເງິນ ໃນລະຫວ່າງຜູ້ທຸກຍາກ.
80. ການສະໜອງທຶນໃຫູ້ແກູ່ລະບົບສຸຂະພາບ ແລະ ການປະຕິຮບລະບົບສຸຂະພາບ ແມູ່ນບລິມະສິດ
ທີື່ສໍາຄັນ. ຜະລິດຕະພັນ ສຸຂະພາບ ແລະ ກິດຈະກໍາສົີ່ງເສມສຸຂະພາບ ຈໍານວນຫຼາຍ ຍັງໄດູ້ຮັບການສະໜອງທຶນຈາກ
ແຫຼີ່ງພາຍນອກ. ລະດັບຂອງສະໜອງທຶນ ທີ່ເພີ່ມຂຶົ້ນ ແລະ ຍືນຍົງ ແມ່ນສິີ່ງຈໍາເປັນ ເພືີ່ອເລັີ່ງການເຂົົ້າແກູ້ໄຂໃນເຂດ
ພືົ້ນທີ່ທຸກຍາກ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼກ. ຢ່ເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ ບ່ອນທີ່ ມລະດັບຂອງອັດຕາ
ການຕາຍຂອງເດັ ກ ສ ງສຸ ດ , ສ ນຮັ ກ ສາສຸ ຂ ະພາບຫຼ າ ຍແຫ່ ງ ຂາດແຄນຄຸ ນ ນະພາບທ ີ່ ຈ ໍ າ ເປັ ນ ແລະ ການປະກອບ
ພະນັກ ງານການແພດ, ແລະ ບໍີ່ສາມາດໃຫູ້ ບໍລິກ ານຂັົ້ນພືົ້ນຖານໄດູ້. ການຂາດຢາທ ີ່ຈໍາ ເປັນເກ ດຂຶົ້ນຢ່ ເລືົ້ອຍໆ 135
ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃຫູ້ມການປັບປຸງລະບົບການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ການຈັດຊືົ້. ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງເລັີ່ງຄວາມໄວ ການ
ປະຕິຮບຍຸດທະສາດຂະແໜງການສຸຂະພາບຂອງປະເທດ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂຊ່ອງວ່າງ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍດັີ່ງກ່າວ.
81. ປັດໄຈດ້ານ ການເງິນ, ພຶດຕິກໍາ ແລະ ສະຖາບັນ ຂັດຂວາງຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕ້ານຢັນກັບ
ເຊືົ້ອ HIV. ການສະໜອງທຶນສໍາລັບການຮັບມືກັບເຊືົ້ອ HIV/AIDS ແມ່ນບໍີ່ຍືນຍົງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມາຈາກແຫຼີ່ງ
ພາຍນອກ, ເຊິີ່ງກໍາລັງຫຼຸດລົງ. ການຈັດສັນທຶນຮອນຈາກງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແມ່ນຈໍາເປັນ ສໍາລັບການຮັບມືກັບເຊືົ້ອ
HIV. ສິີ່ງທ້າ ທາຍອືີ່ນໆ ທີ່ ເປັນອຸປະສັກ ຕໍີ່ ຄວາມຄືບ ໜ້ າ ໃນການບັນລຸ ຄາດໝາຍລະດັບໂລກ ສໍາ ລັບ ການແກູ້ໄຂ
ບັນຫາ HIV ຫຼັງຈາກປ 2015136 ລວມມ ການຄະລໍາດ້ານວັດທະນະທໍາ , ການໃຊູ້ຢາເສບຕິດ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ
ການຂາຍບໍລິການທາງເພດ, ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຂົົ້າເຖິງ ກຸ່ມປະຊາກອນ ທີ່ມຄວາມສ່ຽງສງ, ແລະ ການຍ້າຍຖິີ່ນ
ຖານຂອງປະຊາກອນເຄືີ່ອນຍ້າຍທີ່ຍັງຫນຸ່ມ ແລະ ຄ່ຮ່ວມຊວິດ/ລກຄ້າຂອງເຂົາເຈົົ້າ. ການເຊືີ່ອມສານການກວດຫາເຊືົ້ອ
ແລະ ການປິີ່ນປົວ HIV ເຂົົ້າໃນລະບົບການຮັກສາສຸຂະພາບ ແມ່ນຖືກຈໍາກັດ ໂດຍຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ໃຫູ້ບໍລິການ
ທີ່ຈໍາກັດ ແລະ ການປົກຄຸມການບໍລິການທີ່ຕໍີ່າ, ໂດຍສະເພາະ ການປົກຄຸມການດແລກ່ອນຄອດ (ຫລືການຝາກທ້ອງ).
82. ກມ
ີ່ ຼຸດລົງໃນການເສຍຊວິດທັງໝົດ, ກ
ຸ່ ພະຍາດຕິດຕໍຸ່ ຍ ັງເປັນສິຸ່ ງທ້າທາຍທີຸ່ ສ ໍາຄ ັນ. ເຖິງວ່າ ຈະມສ່ວນແບ່ງທຫ
ໃນຊຸມປຫຼັງທີ່ຜ່ານມາເຫັນວ່າ ມອັດຕາການຕິດເຊືົ້ອ ແລະ ການລະບາດທີ່ສງຂອງພະຍາດທີ່ປູ້ອງກັນໄດູ້ດ້ວຍວັກຊນ,
ພະຍາດສັດສ່ຄົນ ແລະ ພະຍາດທີ່ພົົ້ນເດັີ່ນຂຶົ້ນມາໃໝ່. ພະຍາດດັີ່ງກ່າວເຫຼົີ່ານົ້, ການໃຊູ້ຢາປອມແປງ (ຢາເຖືີ່ອນ) ແລະ
ການດືົ້ຢາປະຕິຊວະນາຂອງເຊືົ້ອບັກເຕຣ ພ້ອມກັບການຕິດເຊືົ້ອພະຍາດປະຈໍາຖິີ່ນ ທີ່ເພີ່ມສງຂຶົ້ນ, ເປັນໄພຄຸກຄາມທີ່
ຮ້າຍແຮງຕໍີ່ສາທາລະນະສຸກ ໃນທົີ່ວໂລກ. ການກັບມາແຜ່ລະບາດຂອງໄຂູ້ມາລາເຣຍ ໂດຍມຄວາມສ່ຽງຈາກສາຍພັນທີ່
ທົນຕໍີ່ຢາອະນຸພັນອາກຕ ມ ຊ ນ ນ (artemisinin) ທ ີ່ຢືນຢັນແລູ້ວ ເປັນບ່ອນທໍາລາຍປະສິດທິພາບຂອງການປິີ່ ນປົວ
ດ້ວຍສດປະສົມທີ່ມຖານເປັນຢາອະນຸພັນອາກຕມຊນນ (artemisinin). ສປປ ລາວ ໄດູ້ມຸູ້ງໝັົ້ນ ທີ່ຈະບັນລຸການລົບ
ກ

ສ່ວນແບ່ງທຫ
ີ່ ຼຸດລົງແມ່ນຍ້ອນການເພີ່ມຂຶົ້ນຂອງກຸ່ມພະຍາດທີ່ບໍີ່ຕິດຕໍີ່ (NCDs) ແລະ ການໄດູ້ຮັບບາດເຈັບ ເປັນສາເຫດຂອງອັດຕາການຕາຍ.
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ລ້າງໄຂູ້ມາລາເຣຍໃນປ 2030, ເຊິີ່ງເນັົ້ນເຖິງຄວາມຕ້ອງການຄວາມພະຍາຍາມທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງໃນຂົງເຂດນົ້. ການສໍາຫຼວດ
ການແຜ່ຫຼາຍຂອງວັນນະໂລກຄັົ້ງທໍາອິດ ຢ່ ສປປ ລາວ (2010-2011) ໄດູ້ເປດເຜຍຈຸດອ່ອນໃນຂອດການຄວບຄຸມ
ວັນນະໂລກ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ: ອັດຕາການແຈູ້ງເຕືອນທີ່ອືົ້ງຕືົ້ງ, ການເຝົົ້າລະວັງການດືົ້ຢາທີ່ອ່ອນແອ, ການເຂົົ້າເຖິງທີ່ບໍີ່ພຽງພໍ,
ແລະ ການບໍລິກ ານທີ່ ຄຸ ນນະພາບບໍີ່ ດ ທ ີ່ນໍາ ໄປສ ່ກ ານເສຍກາລະໂອກາດ ສໍາ ລັບການບົີ່ງມະຕິ ແລະ ການປິີ່ນ ປົ ວ
ວັນນະໂລກ - ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ສງອາຍຸ.137
83. ກຸູ່ມພະຍາດບໍື່ຕິດຕໍື່ (NCDs) ເປັນໄພຄຸກຄາມທີື່ກໍາລັງເຕີບໂຕ. ມການຄາດຄະເນວ່າປະມານ 48 ສ່ວນ
ຮ້ອຍ ຂອງຈໍານວນຜູ້ເສຍຊວິດທັງໝົດຢ່ ສປປ ລາວ ໃນປ 2014 ແມ່ນຍ້ອນຈາກກຸ່ມພະຍາດບໍີ່ຕ້ດຕໍີ່ (NCDs).138
ກໍລະນທ ີ່ເປັນພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດເບົາຫວານ ແລະ ມະເຮັງ ໄດູ້ເພ ີ່ມທະວ ຂຶົ້ນ , ໂດຍສະເພາະໃນເຂດຕົວເມືອງ
ແລະ, ຫຼາຍຂຶົ້ນ, ຢ່ເຂດຊົນນະບົດ. ອົງການອະນາໄມໂລກໄດູ້ ຈໍາແນກປັດໄຈຄວາມສ່ຽງຂອງຜູ້ໃຫຍ່ , ເຊິີ່ງໃນຈໍານວນ
ນັົ້ນ ມອັດຕາການຊົມໃຊູ້ຢາສບທີ່ສງ.139 ການມປະຊາກອນອາຍຸສງຂຶົ້ນ ຈະເຫັນກຸ່ມພະຍາດບໍີ່ຕິດຕໍີ່ ເຕບໂຕໃນຄວາມ
ສໍາຄັນພາຍໃນຂະແໜງສຸຂະພາບ.
84. ການໄດູ້ຮັບບາດເຈັບໄດູ້ເພີື່ມທະວີໃນດ້ານຄວາມຖີື່ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ. ປະມານ 9 ສ່ວນຮ້ອຍ
ຂອງຈໍານວນການເສຍຊວິດທັງໝົດ ຢ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນຍ້ອນການໄດູ້ຮັບບາດເຈັບ, ອງຕາມບົດລາຍງານຂອງອົງການ
WHO.140 ສະຖິຕິອຸບັດຕິເຫດທາງຖະໜົນ ສະແດງເຖິງ ການເພີ່ມຂຶົ້ນຂອງອັດຕາການເສຍຊວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດໃນ
ທ້ອງຖະໜົນ, ຈາກ 8,6 ໃນ 100,000 ໃນປ 2006 ຫາ 15,3 ຕໍີ່ 100,000 ໃນປ 2015.141 ການເພີ່ມຂຶົ້ນ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ ແມ່ນກ່ຽວພັນກັບສະພາບຖະໜົນທີ່ບໍີ່ປອດໄພ, ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາຂອງຖະໜົນ, ການເຕບໂຕໃນຈໍາ
ນວນຂອງລົດຈັກ ແລະ ຍານພາຫະນະອືີ່ນໆ, ແລະ ຜູ້ຂັບຂີ່ໄວຫນຸ່ມທີ່ບໍີ່ທັນມປະສົບການ.

52

53

SDG4
ມີການສຶກສາທີື່ມຄ
ີ ຸນນະພາບ
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SDG 4. ຮັບປະກັນການສຶກສາໃຫູ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ທົື່ວເຖິງ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
85. ສປປ ລາວ ມີລະບົບການຄຸູ້ມ ຄອງການສຶກສາທີື່ມ ີປະສິດທິພາບ (EMIS), ເຊິື່ງຜະລິດຂໍົ້ມ ນທີ ື່ມີ
ຄວາມເຂັົ້ມແຂງພຽງພໍ ສໍາລັບການວາງແຜນປະຈໍາປີ. ຕົວຊ ົ້ບອກ SDG 4 ກ່ຽວກັບການເຂົົ້າເຖິງ , ການ
ຮຽນຈົບ, ຄວາມສະເໝພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານການສຶກ
ສາ ສາມາດຖືກຕິດຕາມໄດູ້ຜ່ານລະບົບ EMIS. ສິີ່ງອືີ່ນໆທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ເຕັກໂນໂລຊ ຂໍົ້ມ ນ-ຂ່າວສານ ແລະ ການ
ສືີ່ສານ (ICT), ການຮູ້ໜັງສື ແລະ ຄິດໄລ່ເລກແມ່ນຖືກວັດແທກຜ່ານທາງການສໍາຫຼວດແບບຮອບວຽນ, ໃນຂະນະທີ່
EMIS ມຂໍົ້ມນ-ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການສຶກສາດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານວິຊາຊບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ (TVET),
ສິີ່ງນົ້ຍັງຈະຕ້ອງໄດູ້ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຜົນຮັບໃນການມວຽກເຮັດງານທໍາ. ລະບົບ EMIS
ຜະລິດ ຂໍົ້ມນທີ່ແຍກປະເພດເປັນປົກກະຕິ. ນອກຈາກນັົ້ນ, ລະບົບ ຕ້ອງຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ ເພືີ່ອລວມເອົາສະຖານະ
ພາບຄວາມພິການ.ກ
86. ລະບົບການສຶກສາໃນປັດຈຸບັນ ຍັງຂາດແຄນກົນໄກທີື່ຈະປະເມີນ ແລະ ລາຍງານເປັນປົກກະຕິ
ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບ ແລະ ຜົນຮັບຂອງການບໍລິການ. ຂໍົ້ມນໃນປັດຈຸບັນກ່ຽວກັບຜົນຮັບຂອງການຮຽນຮູ້ ໃນ
ໂຮງຮຽນຂັົ້ນປະຖົມ ແມ່ນໄດູ້ຮັບຜ່ານທາງໂດຍການປະເມນຄັົ້ງດຽວ ຫລື ການປະເມນບໍີ່ເລືົ້ອຍປານໃດ ດັີ່ງເຊັີ່ນ ການ
ປະເມນຜົນການຮຽນຮູ້ຂັົ້ນປະຖົມສໍາລັບພາກພືົ້ນອາຊຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕູ້ (SEA-PLM142), ການປະເມນການອ່ານ
ໃນລະດັບຕົົ້ນ (EGRA),143 ການປະເມນຄະນິດສາດໃນລະດັບຕົົ້ນ (EGMA) ແລະ ການປະເມນຜົນການຮຽນຮູ້
ຂອງນັກຮຽນ (ASLO).144 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ນໍາພາໃນການກໍີ່ຕັົ້ງກົນໄກດັີ່ງກ່າວສໍາລັບ
ການວັດແທກຂອງກະຊວງເອງຂອງຜົນການຮຽນຮູ້ , ໂດຍນໍາໃຊູ້ມາດຕະຖານທ ີ່ສອດຄ່ອງກັນ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ
(ເບິີ່ງຂ້າງລຸ່ມນົ້).
87.ມາດຕະຖານການສໍາຫຼວດຈໍາເປັນຕ້ອງເປັນແບບປະສານກົມກຽວເພືື່ ອການຕິດຕາມໃນໄລຍະ
ຍາວ. ຕົວຊ ົ້ບອກບາງຢ່າງ, ໂດຍ ທໍາມະຊາດຂອງພວກມັນ , ສາມາດວັດແທກໄດູ້ພຽງແຕ່ໃນການສໍາຫຼວດເທົ ີ່າ ນັົ້ນ
(ຍົກຕົວຢ່າງ ທັກສະ ICT ແລະ ການຮູ້ຫນັງສື). ດັີ່ງນັົ້ນ, ການສໍາຫຼວດ ທີ່ຕິດຕໍີ່ເນືີ່ອງກັນ, ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ
ແລະ ການປະເມ ນຜົນ, ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານດຽວກັ ນສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກທ ີ່ລະບຸໄວູ້. ຍົກຕົວຢ່າງ,
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງອັດຕາການຮູ້ໜັງສືທີ່ລາຍງານເອງ ແລະ ທີ່ທົດສອບໃນການສໍາຫຼວດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ຕະຫຼອດ
ທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ ເຮັດໃຫູ້ຫຍຸູ້ງຍາກ ທີ່ຈະຕ ລາຄາທ່າອ່ຽງ. ໃນຂະນະທີ່ຕົວຊົ້ບອກ SDG ກ່ຽວກັບການຮໜ
ູ້ ັງສື
ກໍານົດ ການຮູ້ໜັງສືໂດຍມການທົດສອບ, ຕົວຊບ
ົ້ ອກ MDG ບໍີ່ໄດູ້ເຮັດຄືແນວນັົ້ນ. ໃນທໍານອງດຽວກັນ, ການປະເມນ
ຂອງຜົນການຮຽນຮ ູ້ສໍາລັບການສຶກສາຂັົ້ນ ປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຕົົ້ນ ແລະ ຜົນຮັບຂອງ TVET ຈະຈໍາເປັນຕ້ອງ
ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານທີ່ສາມາດຕິດຕາມໄດູ້ຕະຫຼອດເວລາ.

ກ

ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນປ 2015 ໄດູ້ບັນທຶກ ອັດຕາການການແຜ່ຫລາຍໂດຍລວມ ຂອງຄວາມພິການ ຢ່ທີ່ 2.8 ສ່ວນຮ້ອຍ ໃນຈໍານວນປະຊາກອນເກນ

ອາຍຸ 5 ປ ແລະ ສງຂຶົ້ນໄປ.
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ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
88. ພືົ້ນທີື່ທີື່ເຂົົ້າເຖິງໄດູ້ໜ້ອຍສືບຕໍື່ລ້າຫລັງ. ການເຂົົ້າຮຽນ, ການຮຽນຄົບຊັົ້ນ ແລະ ການຮູ້ໜັງສື ແມ່ນຕໍີ່າທີ່
ສຸດໃນບັນດາເດັກ ນ້ອຍ ແລະ ເດັກໜຸ່ມທດ
ີ່ ໍາລົງຊວິດຢ່ເຂດຊົນນະບົດຫຍຸູ້ງຍາກທີ່ຈະທີ່ເຂົົ້າເຖິງ, ເດັກນ້ອຍທີ່ມແມ່ທີ່
ບໍີ່ໄດູ້ຮຽນໜັງສື, ຜ ູ້ທີ່ດໍາລົງຊ ວິດ ຢ ່ໃນຄົວເຮືອນ ທ ີ່ຢ ່ໃນກຸ່ມທ ີ່ທຸກຍາກທີ່ ສຸດ, ແລະ ຜ ູ້ທ ີ່ຢ ່ໃນກຸ່ມຊົນເຜົີ່າທ ີ່ບໍີ່ແມ່ນ
ລາວ-ໄຕ (ເຖິງແມ່ນວ່າຕົວສຸດທ້າຍນົ້ແມ່ນແຄບລົງຫຼືປ່ຽນແປງສໍາລັບບາງຕົວຊົ້ບອກ 145). ສິີ່ງເຫຼົີ່ານົ້ ຍັງລວມໄປເຖິງ
ຊຸມຊົນທ ີ່ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສຶກສາ ແມ່ນຢ ່ໃນລະດັບຕໍີ່າ , ໂດຍສະເພາະການສຶກສາຂັົ້ນ ມັດທະຍົມ, ການ
ຂາດແຄນຄວາມພ້ອມການຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍ ແມ່ນເປັນປັດໄຈຕົົ້ນຕໍ. ໄວລຸູ້ນທີ່ຖືພາ ຕ້ອງໄດູ້ຢຸດຕິການຮຽນ ແລະ ບໍີ່
ໄດູ້ຮັບການຊຸກຍູ້ ໃຫູ້ກັບຄືນໄປໂຮງຮຽນຫຼັງຈາກໃຫູ້ກໍາເນດລກແລູ້ວ.
89. ການຂາດແຄນແຮງງານທີື່ມີທັກສະຂອງປະເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ ເກີດມາຈາກຄຸນນະພາບທີື່ບໍື່ດີຂອງ
ການສຶກສາຂັົ້ນພືົ້ນຖານ. ການຮູ້ໜັງສື ແລະ ທັກສະການຄິດໄລ່ເລກທີ່ບໍີ່ດ ເຮັດໃຫູ້ຫຍຸູ້ງຍາກທີ່ຈະຮັບປະກັນ ແຮງ
ງານທີ່ສາມາດບັນລຸ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ປ່ຽນແປງຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມສ່ວນຈາກການ
ເຊືີ່ອມໂຍງເຂົົ້າກັບອາຊຽນ (ASEAN). ຜົນຮັບທີ່ບໍີ່ດຂອງການສຶກສາຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ແມ່ນເຊືີ່ອມໂຍງກັບການຂາດແຄນ
ຄສອນທີ່ມຄຸນນະວຸດທີ່ເໝາະສົມ,146 ຈຸດອ່ອນໃນຫຼັກສດ ແລະ ອຸປະກອນການສອນ ແລະ ຮຽນ, ແລະ ສິີ່ງອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກ ແລະ ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ບໍີ່ພຽງພໍ. ນັກຮຽນຈໍານວນທີ່ມາຈາກຊຸມຊົນທີ່ບໍີ່ແມ່ນ ລາວ-ໄຕ ປະເຊນກັບ
ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກເພີ່ມຕືມຂອງການໄດູ້ຮັບການສຶກສາ ໃນພາສາທີ່ບໍີ່ແມ່ນພາສາແມ່ຂອງພວກເຂົາເຈົົ້າ, ເຊິີ່ງມຜົນກະທົບ
ໂດຍກົງຕໍຄ
ີ່ ວາມສາມາດຂອງເຂົາເຈົົ້າທີ່ຈະຮຽນຮູ້ທັກສະພືົ້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນ ເພືີ່ອຮຽນຈົບ ການສຶກສາຂັົ້ນປະຖົມ.
90. ພືົ້ນ ຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສຶກສາແມູ່ນຍັງເປັນບັນຫາ. ຕັົ້ງແຕ່ ປ 2015, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ປະມານ
1,500 ແຫ່ງ ມບໍີ່ຄົບຊັົ້ນຮຽນ,147ເກືອບທັງໝົດຢ ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ, ບ ບບັງຄັບໃຫູ້ເດັກນ້ອ ຍອອກ
ໂຮງຮຽນກ່ອນທ ີ່ຈະຮຽນຈົບການສຶກສາຂັົ້ນປະຖົມ ຂອງເຂົາ ເຈົົ້າ . ເດັກ ນ້ອຍຢ ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກ ຮ ູ້ສຶກ ວ່າມັນ
ຫຍຸູ້ງຍາກຫຼາຍຂຶົ້ນ ທີ່ຈະເຂົົ້າເຖິງໂຮງຮຽນຂັົ້ນມັດທະຍົມ. ເພືີ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາດັີ່ງກ່າວນົ້, ລັດຖະບານ ກໍາລັງຂະຫຍາຍ
ການກໍີ່ສ້າງໂຮງຮຽນຂັົ້ນມັດທະຍົມທີ່ມຫໍພັກສໍາລັບເດັກນັກຮຽນ.148
91. ການຝຶກອົບຮົມຄ ແລະ ການສັບຊ້ອນຄຕ້ອງໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂ.ກ ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼກ, ຕາມປົກກະຕິ
ແມ່ນຊຸມຊົນທີ່ບໍີ່ແມ່ນລາວ-ໄຕ, ປະເຊນຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການດຶງດດ ແລະ ຮັກສາຄທີ່ມຄຸນນະວຸດທິໄວູ້ໄດູ້. ການ
ປະເມນ ບົີ່ງບອກວ່າ ຄອາດຈະບໍີ່ໄດູ້ສະ ໜອງການສິດສອນທີ່ມຄຸນນະພາບສງ ເພືີ່ອພັດທະນາວິທການແກູ້ໄຂບັນຫາ
ຫຼື ທັກສະການຄິດໂດຍເອກະລາດ. ຫຼັກສດການສຶກສາທີ່ມຢ່ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຄທີ່ຈໍາກັດ ມັກຈະເສມຂະຫຍາຍ
ການຮຽນຮແ
ູ້ ບບເລົີ່າຂຶົ້ນໃຈໃຫູ້ຈືີ່ຈໍາ ເປັນວິທການສອນ 149,150 ຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ ມງົບປະມານທີ່ບໍີ່ພຽງພໍ ສໍາລັບ
ການລົງໄປຢູ້ຽມຢາມກໍາກັບດແລ, ເຊິີ່ງທໍາລາຍໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມເພືີ່ອດການພັດທະນາ. ການພັດທະນາດ້ານ
ວິຊາສະເພາະຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງ ແມ່ນບໍີ່ມເລືົ້ອຍປານໃດ.151
92.ສະພາບແວດລ້ອມໃນການຮຽນຮູ້ບໍື່ຄ່ອຍຈະພຽງພໍຢູ່ສະເໝີ. ໂຮງຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ບໍີ່ສາມາດຕອບສະ
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ອັດຕາສ່ວນຄສອນໂຮງຮຽນຂັົ້ນປະຖົມ ຢ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແມ່ນ 6.4 ຄົນຕໍີ່ໂຮງຮຽນ, ແຕ່ມພຽງ 2.4 ຄົນຢ່ໃນແຂວງຜົົ້ງສາລ.
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ໜອງ ອັດຕາສ່ວນ 1: 1 ນັກຮຽນ-ປືົ້ມຕໍາລາ ທີ່ກໍານົດໄວູ້ໃນນະໂຍບາຍການສຶກສາ. 152 ເກືອບເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງໂຮງຮຽນ
ຂັ ົ້ ນ ປະຖົ ມ ຂາດແຄນນໍົ້ າ ໃຊູ້ ຂ ັ ົ້ ນ ພື ົ້ ນ ຖານ ແລະ ສິ ີ່ ງ ອໍ າ ນວຍຄວາມສະດວກດ້ າ ນສຸ ຂ ະອະນາໄມ ທີ່ ເ ປັ ນ ໄປຕາມ
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ (ເບິີ່ງຢ່ SDG 6). ເງິນອຸດໜນໂຮງຮຽນກ້ອນໃຫຍ່ຈາກສນກາງ (School Block Grants)
ບໍີ່ໄດູ້ຮັບການເບກຈ່າຍ ໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມຢ່ສະເຫມ, ຫລື ບໍີ່ໄດູ້ຮັບການສະໜອງທຶນຮອນພຽງພໍເປັນປະຈໍາ ສໍາລັບ
ໂຮງຮຽນທີ່ມຄວາມຈໍາເປັນທີ່ສຸດ.
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SDG5
ມີ ຄ ວາມສະເໝີ ພ າບລະຫວ່ າ ງຍິ ງ ຊາຍ
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SDG 5. ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ແກູ່ແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກຄົນ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
93. ການປັບປຸງຂໍົ້ມນ ໃຫູ້ທັນສະໄໝຢູ່ເລືົ້ອຍໆ ແລະ ເປັນລະບົບ ແມູ່ນສິື່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຕົວຊີົ້ບອກ
ບົດບາດຍິງ - ຊາຍ. ຕົວຊບ
ົ້ ອກທີ່ກ່ຽວພັນກັບການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ, ການເຂົົ້າເຖິງການຮັກສາສຸຂະພາບຈະເລນພັນ
ແລະ ການເຮັດວຽກໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ວຽກກາດແລເອົາໃຈໃສ່ທີ່ບໍີ່ໄດູ້ຄ່າຈ້າງ ໄດູ້ຮັບການເກັບກໍາ ຜ່ານທາງການສໍາ
ຫຼວດຄົວເຮືອນ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ LSIS ແລະ LECS, ເຊິີ່ງປັດຈຸບັນໄດູ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃນທຸກໆ 5 ປ. ການລວມຕົວຊົ້ບອກ
ທ ີ່ກ ່ຽ ວຂ້ອງເຂົົ້າ ໃນການສໍາ ຫຼວດຫຼາ ຍກວ່າ ໜຶີ່ ງຄັົ້ງ (ຍົກ ຕົວຢ່າ ງການເຮັດວຽກໃນຄອບຄົວ ແລະ ວຽກການຕ ແລ
ເອົາໃຈໃສ່ ທ ີ່ບໍີ່ໄດູ້ຄ່າຈ້າງ ເຂົົ້າ ໃນ LSIS, LECS ແລະ LFS) ຈະສະໜອງການປັບປຸງໃຫູ້ຂໍົ້ມ ນທັນສະໄໝຂຶົ້ນຢ່
ເລືົ້ອຍໆ, ໂດຍໃຫູ້ໃຊູ້ຄໍານິຍາມດຽວກັນ. ຄາດໝາຍ SDG ກ່ຽວກັບການຈໍາແນກເພດໃນຂອບເຂດກົດ ໝາຍ ກໍາລັງ
ຖືກກວດສອບໂດຍການທົບທວນຄຸນນະພາບຂອງນິຕິບັນຍັດ. ທຸກໆກະຊວງ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ໃນປະເທດ ຈໍາເປັນ
ຕ້ອງໄດູ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນລະບົບສໍາລັບການແຍກປະເພດຂອງຂໍົ້ມນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ອງຕາມເພດ
94. ລະບົບຂໍົ້ມນດ້ານບໍລິຫານຈໍາເປັນຕ້ອງປັບໃຫູ້ເໝາະສົມ ເພືື່ອວັດແທກຕົວຊີົ້ບອກກ່ຽວກັບການ
ຖືພາໃນໄວລຸູ້ນ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງດ້ານການເມືອງ. ໃນປັດຈຸບັນ, ລະບົບຂໍົ້ມນດ້ານບໍລິຫານໃນ
ການຮັກສາສຸຂະພາບ ບໍີ່ໄດູ້ສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນ ເພືີ່ອຕິດຕາມການຖືພາຂອງໄວລຸູ້ນ, ແຕ່ສິີ່ງນົ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດ ເພືີ່ອຕິດຕາມ
ບັນຫາບລິມະສິດໃນການຖືພາຂອງໄວລຸູ້ນທຸກໆປ, ເຊິີ່ງເປັນຕົວແທນສໍາລັບການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ.153 ສະພາແຫ່ງຊາດ
ແລະ ກະຊວງພາຍໃນ ສ້າງຂໍົ້ມນຢ່າງໜ້ອຍ ເປັນປະຈໍາທຸກປກ່ຽວກັບສ່ວນແບ່ງຂອງແມ່ຍິງໃນຕໍາແໜ່ງການນໍາ. ນອກເ
ໜືອ ຈາກຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບແມ່ຍິງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບຕໍາແໜ່ງອືີ່ນໆ ແມ່ນຫາບໍີ່ໄດູ້
ງ່າຍ. ລະບົບໃນການສ້າງມາດຕະຖານ ແລະ ການລາຍງານກ່ຽວກັບຕົວຊ ົ້ບອກເຫຼົີ່ານ ົ້ (ຍົກຕົວຢ່າງ ລະດັບ ໃດຂອງ
ການນໍາ ຄວນໄດູ້ຮັບການລາຍງານ) ຈະຕ້ອງໄດູ້ຮັບການພັດທະນາຂຶົ້ນ.
95. ຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບການໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທີື່ດິນ ຕ້ອງການຄວາມ
ເອົາ ໃຈໃສູ່ຫຼາຍຂຶົ້ນ. ຂໍົ້ມ ນກ່ຽ ວກັບ ການໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ຍິງ ແມ່ນບໍີ່ໄດູ້ເກັບກໍາ ຢ່າງເປັນ
ປົກກະຕິ, ຍ້ອນວ່າ ການວັດແທກຂອງການແຜ່ຫຼາຍ ຕ້ອງໄດູ້ເພິີ່ງພາ ຕໍີ່ການສໍາຫຼວດພິເສດ. ກ ການອອກແບບການສໍາ
ຫຼວດດັີ່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດູ້ຄໍານຶງເຖິງການຄະລໍາທາງດ້ານສັງຄົມ , ລັກສະນະສະຫຼບຊັບຊ້ອນ ແລະ ເຊືີ່ອງອໍາຂອງການລ່ວງ
ລະເມດ ແລະ ການໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງ.154 ບັນຫາຄວາມປອດໄພ ແລະ ດ້ານຈັນຍາບັນ ສ້າງຄວາມສັບສົນ ໃຫູ້ແກ່ການ
ເກັບກໍາຂໍົ້ມນ, ແລະ ການຕຄວາມ ຕ້ອງໄດູ້ຄໍານຶງເຖິງ ແນວໂນູ້ມ ທີ່ຈະລາຍງານ ຕໍີ່າກວ່າຄວາມເປັນຈິງຂອງການໃຊູ້
ຄວາມຮຸນແຮງ. ໃນປັດຈຸບັນ ສປປ ລາວ ບໍີ່ສາມາດລາຍງານກ່ຽວກັບກໍາມະສິດຂອງແມ່ຍິງ ຫຼືສິດທິການຄຸູ້ມຄອງທີ່ດິນ

ກ

ສິີ່ງນົ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າແມ່ຍິງທີ່ຖືກລ່ວງລະເມດຫຼາຍຄົນ ບໍີ່ໄດູ້ລາຍງານການໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດູ້ລາຍງານກໍີ່ມແນວໂນູ້ມທີ່ຈະເປັນພຽງແຕ່ກໍລະນທ

ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດເທົີ່ານັົ້ນ.
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ກະສິກໍາ, ແຕ່ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຕົວຊ ົ້ບອກເຫົີ່ ານ ົ້ ຄວນເກັບໄວູ້ ເນືີ່ອງຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ວາງແຜນ ທ ີ່ຈະ
ອອກ ແນວທາງກ່ຽວກັບການລວມເຂົົ້າດ້ວຍກັນ ຕົວຊົ້ບອກເຫຼົີ່ານົ້ ເຂົົ້າໃນການສໍາຫຼວດທີ່ມຢ່.

ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
96. ສະຖາບັນ ທີື່ມີ ອໍານາດ-ໜ້າທີື່ ທີື່ຈະສົື່ງເສີມ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການ
ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ແກູ່ແມູ່ຍິງ ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ. ຄວາມສາມາດດ້ານການປະຕິບັດ
ງານຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (LWU) ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພືີ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ, ແມ່ເດັກ (NCAWMC) ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການສ້າ ງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃນທົີ່ວທຸກ ລະດັບ, ແລະ ຂະຫຍາຍຈໍານວນສະມາຊິກ
ແລະ ເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຂົາ ເຈົົ້າ, ລວມທັງໃນຂະແຫນງເອກະຊົນ. ໃນຂະນະທ ີ່ LWU ແລະ NCAWMC ບໍີ່ໄດູ້
ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ສໍາລັບການປະຕິບັດງານເກືອບທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນ ເພືີ່ອບັນລຸ ຄາດໝາຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງ SDG
5, ພວກເຂົາເຈົົ້າຄວນມບົດບາດຕົົ້ນຕໍໃນການຕິດຕາມໂຄງການ ແລະ ການປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງອືີ່ນໆ ແລະ ເຮັດ
ວຽກກັບກະຊວງຕ່າງໆເພືີ່ອໃຫູ້ຄໍາປຶກສາກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດແກູ້ໄຂຕາມທີ່ຈໍາເປັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ສິີ່ງນຮ
ົ້ ຽກຮ້ອງ
ຕ້ອງການງົບປະມານສໍາລັບການປະຕິບັດງານທີ່ພຽງພໍສໍາລັບ LWU ແລະ NCAWMC.
97. ສ່ວນແບູ່ງຂອງແມູ່ຍິງໃນຕໍາແໜູ່ງການນໍາ ແລະ ຕໍາແໜູ່ງບໍລິຫານຍັງບໍື່ເປັນທີື່ໜ້າ ພໍໃຈ, ເຖິງ
ແມູ່ ນ ວ່ າ ຈະມີ ເ ປົ ົ້ າ ໝາຍກໍ າ ນົ ດ ໄວູ້ ໃນແຕູ່ ລ ະ ລະດັ ບ . ແຜນພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ -ສັ ງ ຄົ ມ ແຫ່ ງ ຊາດ
(NSEDP) ກໍາ ນົດວ່າ ສ່ວນແບ່ງຂອງແມ່ ຍ ິງ ຄວນເພ ີ່ມ ຂຶົ້ນ ເຖິ ງ 20 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງລະດັບການນໍາ ໃນຕໍາ ແໜ່ ງ ຜູ້
ບໍລິຫານຢ່ລະດັບແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມືອງ, 10 ສ່ວນຮ້ອຍຢ່ໃນລະດັບບ້ານ, 30 ສ່ວນຮ້ອຍຢ່ໃນລະດັັບສນ
ກາງ, 30 ສ່ວນຮ້ອຍສໍາລັບສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະໄໝທ 8.
98. ແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ຍັງລ້າຫຼັງໃນການເຂົົ້າເຖິງການສຶກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການບໍລິການດ້ານ
ກົດໝາຍ. ດັດຊະນຄວາມສະ ເໝພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ສໍາລັບການສຶກສາຂັົ້ນມັດທະຍົມ ແລະ ການຮູ້ໜັງສື, ໂດຍ
ສະເພາະ, ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າ ແມ່ຍິງ ລ້າ ຫຼັງຜູ້ ຊາຍ (ເບິີ່ງຢ່ ພາກກ່ຽ ວກັບ SDG 4), ເຖິງວ່າ ຈະມ ຄວາມກ້າ ວໜ້າ
ໂດຍລວມຂອງການສຶກສາໃນທົີ່ວປະເທດ. ສປປ ລາວ ໜຶີ່ງໃນປະເທດທີ່ມອັດຕາສງທີ່ສຸດຂອງການແຕ່ງງານກ່ອນໄວ
ໃນພາກພືົ້ນ. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການຄຸມກໍາເນດໃນແມ່ຍິງ ແລະ ໄວລຸູ້ນຍັງບໍີ່ທັນໄດູ້ຮັບການຕອບສະໜອງຢ່າງ
ເຕັມສ່ວນ. ແມ່ຍິງຈໍາເປັນຕ້ອງມການເຂົົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານກົດ ໝາຍ ແລະ ການໃຫູ້ຄໍາປຶກສາ, ໂດຍສະເພາະໃນ
ກໍລະນທີ່ໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົ ວ. ລະບົບສະຫວັດດການສັງຄົມຍັງ ຂາດແຄນກົນໄກການປູ້ອງກັນ, ການກວດ
ຈັບ, ການຮັບມື ແລະ ການປົກປູ້ອງທີ່ເໝາະສົມທີ່ປົກປູ້ອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງ (SDG 16).
99. ແມູ່ ຍ ິ ງ ຍັ ງ ຖື ກ ຈໍ າ ກັ ດ ທາງເລື ອ ກໃນວິ ຖີ ກ ານດໍ າ ລົ ງ ຊີ ວ ິ ດ ແລະ ກາລະໂອກາດທາງດ້ າ ນ
ເສດຖະກິດ. ສ່ວນໃຫຍ່ ຍ້ອນລະດັບການສຶກສາທີ່ຕໍີ່າກວ່າຂອງພວກເຂົາ ເຈົົ້າ, ແມ່ຍິງ ປະກອບເປັນແຮງງານສ່ວນ
ໃຫຍ່ ຢ່ໃນຂະແໜງການທີ່ບໍີ່ເປັນທາງການ ແລະ ໃນບັນດາແຮງງານທີ່ເຮັດວຽກໃນຄອບຄົວທີ່ບໍີ່ໄດູ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ແລະ
ມການເຂົົ້າເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມທີ່ໜ້ອຍ ທັງປັດໄຈການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ສິນເຊືີ່ອ. ສໍາລັບ ແມ່ຍິງທີ່ຈະເຈາະເຂົົ້າໄປ
ແລະ ມປະຕິສໍາພັນຢ່າງເຕັມສ່ວນກັບຕະຫຼາດ, ຍຸດທະສາດທ ີ່ເລັງໃສ່ເອົາ ແມ່ຍິງເປັນໃຈກາງຕ້ອງໄດູ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ. ສິີ່ງເຫຼົີ່ານົ້ ປະກອບດ້ວຍການສົີ່ງເສມຜູ້ປະກອບການເພດຍິງ, ການພັດທະນານະໂຍບາຍແຮງງານທີ່ເປັນທໍາ,
ການຮັບປະກັນວ່າ ແມ່ທີ່ຍັງໜຸ່ມສາມາດສືບຕໍີ່ຮັບການຈ້າງງານ ແລະ ຂະຫຍາຍບົດບາດຂອງແມ່ຍິງໃນການສຶກສາວິຊາ
ຊບ, ການພັດທະນາທັກສະ ແລະ ໂຄງການສ້າງລາຍໄດູ້.
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100.ແມູ່ຍິງທີື່ດ້ອຍໂອກາດຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຄວາມເອົາໃຈໃສູ່ເປັນພິເສດ. ນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວພັນກັບແຕ່
ລະໂຄງການຂອງຂະແໜງການຕ່າງໆຕ້ອງໄດູ້ສົີ່ງເສມ ການຮັບເອົາແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທີ່ດ້ອຍໂອກາດຢ່າງທົີ່ວເຖິງ, ດັີ່ງ
ເຊັີ່ນ ແຮງງານເຄືີ່ອນຍ້າຍເພດຍິງ, ແມ່ຍິງທີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາ ທີ່ບໍີ່ໄດູ້ຄ່າຈ້າງງານທີ່ ຫຼື ໄດູ້ຮັບຄ່າຈ້າງຕໍີ່າກວ່າກົດໝາຍ
ກໍານົດໄວູ້, ແລະ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຈາກຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ. ການເລັງເປົົ້າໝາຍໃສ່ແມ່ຍິງໃນກຸ່ມດັີ່ງກ່າວແມ່ນມ
ຄວາມຈໍາເປັນເພືີ່ອບັນລຸຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ຍືນຍົງໃນຂົງເຂດອືີ່ນໆຂອງ SDG (ດັີ່ງເຊັີ່ນການປູ້ອງກັນ ແລະ ລຶບລ້າງ
ການໃຊູ້ ຄ ວາມຮຸນ ແຮງຕໍ ີ່ແ ມ່ຍ ິ ງ ແລະ ເດັ ກ ຍິ ງ , ໂພຊະນາການເດັກ , ສຸ ຂ ະພາບແມ່ , ການສຶ ກ ສາຂັ ົ້ນ ມັດທະຍົມ ,
HIV/AIDS, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ການມວຽກເຮັດງານທໍາ).
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SDG6
ມີນໍົ້າທີື່ສະອາດ ແລະ ສຸຂະ
ອະນາໄມ
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SDG 6. ຮັບປະກັນໃຫູ້ມີນໍົ້າໃຊູ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
101. ການວັດແທກການເຂົົ້າເຖິງ "ການບໍລິການທີື່ຄຸູ້ມຄອງຢູ່າງປອດໄພ" ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມີຄວາມ
ພະຍາຍາມອັນໃໝູ່. "ການບໍລິການນ້ໍາດືີ່ມທີ່ຄຸູ້ມຄອງຢ່າງປອດໄພ" ແລະ "ການບໍລິການສຸຂະອະນາໄມທີ່ຄຸູ້ມຄອງ
ຢ່າງປອດໄພ" ລວມທັງມການຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນໍົ້າດືີ່ມ (ອາຈົມ ແລະ ສານເຄມ), ແລະ
ລະບັຍບການທີ່ອອກໂດຍການຈັດຕັົ້ງທີ່ເໝາະສົມ, ດັີ່ງເຊັີ່ນດຽວກັນກັບສະຖານທີ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການ
ລ້າງມື ພ້ອມມ ສະບ ແລະ ນໍົ້າ, ສິີ່ງ ເຫຼົີ່ານ ົ້ຍັງກໍີ່ໃຫູ້ ເກ ດສິີ່ງ ທ້າທາຍໃນການວັດແທກ. ຂໍົ້ກໍານົດ "ສະຖານທີ່ ອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກສໍາລັບການລ້າງມືພ້ອມມສະບ ແລະ ນໍົ້າ" ແມ່ນສິີ່ງເພີ່ມຕືີ່ມ ແລະ ໝາຍຄວາມວ່າການເຂົົ້າເຖິງ "ການ
ບໍລິການສຸຂະອະນາໄມທ ີ່ຄຸູ້ມຄອງຢ່າງປອດໄພ" ຈະຢ່ຕໍີ່າກວ່າ ການເຂົົ້າເຖິງສະຖານທີ່ ທີ່ສຸຂະອະນາໄມໄດູ້ຮັບການ
ປັບປຸງ (ຕົວຊົ້ບອກ MDG), ເພາະວ່າ ຄາດໝາຍ SDG ຈະລວມສະເພາະປະຊາກອນທີ່ນໍາໃຊູ້ ທັງສະຖານທີ່ສຸຂະ
ອະນາໄມ ແລະ ສະຖານທີ່ລ້າງມືພ້ອມມສະບ. ຕົວຊົ້ບອກກ່ຽວກັບການຖ່າຍຢ່າງຊະຊາຍ ຍັງຈໍາເປັນ ຕ້ອງໄດູ້ຕິດຕາມ
ເນືີ່ອງຈາກ ສິີ່ງນົ້ ຍັງເປັນບັນຫາບລິມະສິດຢ.່
102. ຄຸ ນ ນະພາບນໍ ົ້ າ , ການນໍ າ ໃຊູ້ ນ ໍ ົ້ າ ຢູ່ າ ງປະສິ ດ ທິ ພ າບ ແລະ ການຄຸ ູ້ ມ ຄອງຊັ ບ ພະຍາກອນນໍົ້ າ
ກໍື່ ໃ ຫູ້ ເ ກີ ດ ສິ ື່ ງ ທ້ າ ທາຍໃນການວັ ດ ແທກ. ໃນຂະນະທ ີ່ ກ ານໃຊູ້ ນ ໍ ົ້ າ ສະອາດຕາມອັ ດ ຕາສ່ ວ ນຂອງ
ຊັບພະຍາກອນນໍົ້າຈືດທີ່ມຢ່ ແມ່ນໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວສໍາລັບ MDGs, ລະບົບເກັບກໍາຂໍົ້ມນຢ່ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈຸບັນ
ຍັງບໍີ່ໄດູ້ຖືກສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນເພືີ່ອຕິດຕາມຕົວຊົ້ບອກ SDG ກ່ຽວກັບນໍົ້າເສຍທີ່ໄດູ້ຮັບການບໍາບັດແລູ້ວຢ່າງປອດໄພ, ແຫຼີ່ງນໍົ້າ
ຫລື ພືົ້ນທີ່ນໍົ້າທິີ່ມຄຸນນະພາບນໍົ້າອ້ອມຮອບທີ່ດ, ແລະ ການໃຊູ້ນໍົ້າຢ່າງມ ປະສິດທິພາບ. ອົງການ WHO ຕັົ້ງຂໍົ້ສັງເກດ
ວ່າ ມັນເປັນໄປໄດູ້ທີ່ຈະຕິດຕາມອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ທີ່ໃຊູ້ນໍົ້າຈາກແຫຼີ່ງທີ່ມເຊືົ້ອບັກເຕຣ e-coli
ເທົີ່າກັບສ ນ, ເຊິີ່ງເປັນຕົວແທນ; ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຂໍົ້ມ ນກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບນໍົ້າໃນຊົນນະບົດ ບໍີ່ໄດູ້ມໃຊູ້ຢ່າງເປັນລະ
ບົບ. ລະດັບຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍົ້າແບບເຊືີ່ອມສານ ຄິດໄລ່ຈາກການສໍາຫຼວດພິເສດ
ທ ີ່ມ ການສະໜັບສະໜນຈາກສາກົນ, ໂດຍມບົດລາຍງານຫຼັງ ສຸດຈາກ ສປປ ລາວ ໃນປ 2006. ທິດທາງຂອງການ
ຕິດຕາມ ທ ີ່ດ ກວ່ າ ເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນ ເພາະການພັດທະນາຢ່າງໄວວາ ແລະ ກວ້າງຂວາງດ້ານພະລັງລັງງານໄຟຟູ້ານໍົ້າຕົກ
ຂອງ ສປປ ລາວ ມຜົນຕໍີ່ຊັບພະຍາກອນນໍົ້າຂອງປະເທດ.
103. ລະບົບຕ່າງໆຍັງບໍື່ທັນມີສໍາລັບການຕິດຕາມການສະໜອງທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍສໍາລັບນໍົ້າ ແລະ
ສຸຂະອະນາໄມ. ມັນເປັນສິີ່ງສໍາຄັນສໍາລັບລາຍຈ່າຍດ້ານສຸຂະອະນະໄມ ແລະ ນໍົ້າ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດູ້ລາຍງານແຍກຕ່າງຫາກ
ແລະ ເພື ີ່ ອ ຕິ ດ ຕາມ ການປະຕິ ບ ັ ດ ພັ ນ ທະສັ ນ ຍາ ທັ ງ ຕໍີ່ ສ າກົ ນ ແລະ ຕໍ ີ່ ປ ະເທດຊາດ. ກ ແຜນການໃຊູ້ ຈ ່ າ ຍຂອງ
ລັດຖະບານທີ່ປະສານງານກັນ ສໍາລັບຂະໜງ WASH ຕ້ອງໄດູ້ ລວມເຂົົ້ານໍາການໃຊູ້ຈ່າຍພາຍໃນປະເທດ. ນະໂຍບາຍ
ແລະ ຂັົ້ນຕອນ ສໍາລັບການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມ ຊົ ນທ້ອງຖິີ່ນ ໃນການຄຸູ້ມຄອງນໍົ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມບໍີ່ສາມາດ
ຕິດຕາມໄດູ້, ເພາະວ່າລະບົບການຕິດຕາມສໍາລັບການບໍລິການ WASH ຢຊ
່ ົນນະບົດຍັງບໍີ່ຄົບຖ້ວນສົມບນ.
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ທີ່ໜ້າສັງເກດ, ຄໍາໝັົ້ນນສັນຍາ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນກອງປະຊຸມລະດັບສງກ່ຽວກັບສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ນໍົ້າ ເພືີ່ອໝົດທຸກຄົນ.
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ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
104. ສປປ ລາວ ອຸດົມສົມບ ນດ້ວຍຊັບພະຍາກອນນໍົ້າ , ສ່ວນໃຫຍ່ ແມູ່ນນໍົ້າຈືດທີື່ມີຄຸນນະພາບດີ,
ເຊິື່ງ ຕ້ອງໄດູ້ຮັບ ການຄຸູ້ມຄອງເປັນຢູ່າງດີ. ຊັບ ພະຍາກອນນໍົ້າໃນປະເທດ ໄດູ້ຖືກນໍາໃຊູ້ໃນຫລາຍຂະແໜງການ
ລວມທັງ ຊົນລະປະທານ, ພະລັງງານໄຟຟູ້ານໍົ້າ ຕົກ, ການເດນເຮືອ, ການປະມົງ, ການສະໜອງນໍົ້າໃນຕົວເມືອງ ແລະ
ການສະໜອງນໍົ້າຢ່ຊົນນະບົດ. ການນໍາໃຊູ້ນໍົ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໃນການຜະລິດກະສິກໍາ.155 ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມຕືີ່ມ
ເປັນສິີ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ເພືີ່ອຫຼຸດຄວາມກົດດັນຕໍີ່ນໍົ້າ , ການນໍາໃຊູ້ນໍົ້າຢ່າງມປະສິດທິພາບ ຂ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງນໍົ້າ. ແນວທາງ
ການເຊື ີ່ ອ ມສານຕໍີ່ ກ ານຄຸ ູ້ ມ ຄອງນໍ ົ້ າ ຈະສະໜອງຂະບວນການທ ຮອບຄອບຫຼ າ ຍຂຶ ົ້ ນ ໃນການຄັ ດ ເລື ອ ກໂຄງການ
ພະລັງງານໄຟຟູ້ານໍົ້າຕົກ ແລະ ຈໍາແນກລະບຽບການປະຕິບັດງານທີ່ຫຼກເວັົ້ນການຂັດແຍູ້ງລະຫວ່າງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ໃນບັນດາຜູ້ນໍາໃຊູ້ນໍົ້າ, ລວມທັງບລິມະສິດຂ້າມຊາຍແດນ. ໃນຂະນະທີ່ ສິີ່ງນົ້ອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດ ຜ່ອນ
ບາດກ້າວການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະລັງງານໄຟຟູ້ານໍົ້າຕົກ, ມັນຍັງຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫູ້ແກ່ ການເຕບໂຕຂະໜ
າດໃຫຍ່ ແລະ ຈະຈັບຄ່ກັນໄດູ້ດກວ່າລະຫວ່າງການເຕບໂຕໃນກໍາລັງການຜະລິດທີ່ຕິດຕັົ້ງແລູ້ວ ກັບການປັບປຸງພືົ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ.156
105. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄຸ ນ ນະພາບຂອງນໍ ົ້ າ ຕ້ ອ ງໄດູ້ ຮ ັ ບ ການເອົາ ໃຈໃສູ່ ເ ພີື່ ມ ຂຶ ົ້ ນ ແລະ ການ
ຕິດຕາມຢູ່າງເປັນລະບົບ. ນໍົ້າເສຍ ຈາກຂະແໜງການກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ, ລວມທັງການຂຸດຄົົ້ນແຮ່ທາດ,
ແມ່ນບັນຫາທີ່ກໍາລັງເຕບໃຫຍ່ , ໂດຍສະເພາະໃນແຂວງພາກເໜືອ, ເນືີ່ອງຈາກການຄຸູ້ມຄອງທີ່ບໍີ່ດ ໂດຍການປົກຄອງ
ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນໍົ້າໃຕູ້ດິນ ແມ່ນແລະ ອາດຈະຍັງ ເປັນແຫຼີ່ງນໍົ້າຕົົ້ນຕໍທີ່ມທ່າແຮງຂອງການ
ສະໜອງນໍົ້າໃນຕົວເມືອງຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງຂະໜາດນ້ອຍ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພືົ້ນທີ່ຢ່ຫ່າງໄກຈາກແຫຼີ່ງນໍົ້າ
ໜ້າດິນ. ນໍົ້າ ບໍີ່ໄດູ້ຮັບການທົດສອບຢ່າງເປັນປະຈໍາ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ການປົນເປືົ້ອນສານໜ (arsenic) ແມ່ນບັນຫາທີ່ສໍາ
ຄັນໃນບາງເຂດພືົ້ນທີ່.
106. ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂາພິບານ ທີື່ບໍື່ດີເທົື່າທີື່ຄວນສືບຕໍື່ກໍື່ໃຫູ້ເກີດສິື່ງທ້າທາຍ, ໂດຍສະເພາະ
ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ. ການແກູ້ໄຂສິີ່ງທ້າທາຍເຫຼົີ່ານ ົ້ຈໍາເປັນຕ້ອງມ ທຶນສະເພາະ, ລະບົບຕິດຕາມສຸຂະອະນາໄມ ແລະ
ການເຂົົ້າແກູ້ໄຂໃນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ທີ່ຈະຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ. ສຸຂະອະນາໄມໃນຕົວເມືອງຍັງບໍີ່ດ ເຊັີ່ນກັນ,
ໂດຍມລະບົບລະບາຍນໍົ້າ ແລະ ນໍົ້າເສຍ ບໍອ
ີ່ ໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການພຽງພໍ, ແລະ ບໍີ່ມການບໍາບັດນໍົ້າເສຍຈາກ
ຄົ ວ ເຮື ອ ນ ແລະ ອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ທີ່ ໄ ຫລລົ ງ ສ່ ພ ື ົ້ ນ ທ ີ່ ຕ ໍ ີ່ າ ເຊິ ີ່ ງ ກໍ ີ່ ໃ ຫູ້ ເ ກ ດໄພຂົ ີ່ ມ ຂ່ ຕ ໍ ີ່ ສ ຸ ຂ ະພາບຂອງປະຊາຊົ ນ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ການຂາດແຄນການເຂົົ້າເຖິງຕໍີ່ສະຖານທີ່ອໍານວຍສະດວກເລືືີ່ອງນໍົ້າ, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພິບານ
ແລະ ການຂາດແຄນຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບສຸຂະອະນາໄມ ມຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ການສຶກສາຂອງເດັກຍິງ, ສຸຂະພາບທາງ
ເພດ ແລະ ການຈະເລນພັນຂອງເດັກຍິງ ແລະ ແມ່ຍິງ. ແລະ ກຽດສັກສ. ການຂາດແຄນ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ
ແລະ ອຸປະກອນທີ່ພຽງພໍ ສໍາລັບສຸຂະອະນາໄມໃນການເປັນປະຈໍາເດືອນ ແມ່ນເຊືີ່ອມໂຍງກັບການຂາດໂຮງຮຽນ ແລະ
ແມູ້ນແຕ່ ການປະລະການຮຽນຂອງເດັກຍິງ. ປະຈໍາເດືອນຂອງແມ່ຍິງ ເປັນເລືີ່ອງຄະລໍາທີ່ສ້າງມົນທິນ, ຄວາມອັບອາຍ,
ແລະ ຄວາມມິດງຽບໃນບັນດາເດັກຍິງໄວໜຸ່ມ, ເຊິີ່ງມັກຈະສືບຕໍີ່ເຂົົ້າສ່ໄວເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຢ່ສະເໝ ແລະ ເຮັດໃຫູ້ເປັນອາ
ຈິນ ວົງຈອນຂອງຄວາມບໍີ່ສະເໝພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ.

ຂ ວິທການມາດຕະຖານ ກໍາລັງຖືກພັດທະນາ, ອງຕາມອົງການ FAO
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SDG 7. ຮັບປະກັນການເຂົົ້າເຖິງພະລັງງານທີື່ຍືນຍົງ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
107. ຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບການເຂົົ້າເຖິງໄຟຟູ້າ ແລະ ແຫຼື່ງພະລັງງານຂອງຄົວເຮືອນ ອາດໄດູ້ມາຈາກລະບົບ
ຂໍົ້ມນບໍລິຫານ ແລະ ການສໍາຫຼວດ ຫຼືການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ. ການເຂົົ້າເຖິງພະລັງງານ ແມ່ນວັດແທກ
ໂດຍອັດຕາສ່ວນການໃຊູ້ພະລັງງານໄຟຟູ້າ ແລະ ໂດຍການນໍາໃຊູ້ເຊືົ້ອໄຟສະອາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊສະອາດ.ກ ອັດຕາ
ສ່ວນການໃຊູ້ພະລັງງານໄຟຟູ້າ ໄດູ້ມາຈາກລະບົບຂໍົ້ມນການບໍລິ ຫານໃນກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍີ່ແຮ່ ແລະ ຈາກຂໍົ້
ມນການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ/ການສໍາຫຼວດ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ອັນຫຼັງນັົ້ນຕ້ອງໄດູ້ຖືກຄິດໄລ່ໃໝ່ ອງຕາມປະຊາກອນ ແທນ
ທີ່ຈະເປັນຄົວເຮືອນ. ຕົວຊົ້ບອກທສອງ, ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາຊົນທີ່ມຄວາມໄວູ້ວາງໃຈຕົົ້ນຕໍຕໍີ່ເຊືົ້ອໄຟ ແລະເຕັກໂນ
ໂລຊສະອາດ, ແມ່ນໄດູ້ຮັບພຽງແຕ່ຈາກ ຂໍົ້ມນການສໍາຫຼວດປະຊາກອນຫຼື ການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ຟືນ, ຖ່ານ
ແລະ ໄຟຟູ້າ ຢ່ໃນລະດັບຄົວເຮືອນເທົີ່ານັົ້ນ.
108. SDG 7 ຍັງນໍາໃຊູ້ການຄາດຄະເນ0v’ສາກົນທີື່ຄິດໄລູ່ຈາກສະຖິຕິສະພາບດຸູ່ນດ່ຽງດ້ານພະລັງງານ
ຂອງລັດຖະບານ. ສ່ວນແບ່ງ ພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ຄວາມເຂັົ້ມ ຂຸູ້ນ0v’ ການໃຊູ້ພະລັງງານ ແມ່ນຄິດໄລ່ຈາກ
ສະຖິ ຕ ິ ແລະ ສະພາບດຸ ່ ນ ດ່ ຽ ງດ້ າ ນພະລັງ ງານແຫ່ ງ ຊາດທ ີ່ ຜ ະລິ ດ ໂດຍກະຊວງພະລັ ງ ງານ ແລະ ບໍ ີ່ ແ ຮ່ . ອົ ງ ການ
ພະລັງງານສາກົນ (IEA) ຄິດໄລ່ຄືນໃໝ່ສ່ວນແບ່ງພະລັງງານທົດແທນໃນການບໍລິໂພກພະລັງງານຂັົ້ນສຸດທ້າຍທັງໝົດ,
ແລະ ຄວາມເຂັົ້ມຂຸູ້ນການໃຊູ້ພະລັງງານຂັົ້ນຕົົ້ນ ເພືີ່ອຜະລິດສະຖິຕິທີ່ທຽບເທົີ່າໄດູ້ໃນລະດັບນາໆຊາດ.157ຄວາມເຂັົ້ມ
ຂຸູ້ນພະລັງງານຂັົ້ນຕົົ້ນ ແມ່ນໄດູ້ຮັບໂດຍການແບ່ງການຈັດຫາພະລັງງານຂັົ້ນຕັົ້ນທັງໝົດ ຕໍລ
ີ່ ວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍ
ໃນ. ເຊິີ່ງຊ ົ້ບອກວ່າໄດູ້ໃຊູ້ພະລັງງານຫຼາຍເທົີ່າໃດ ເພືີ່ອ ຜະລິດໜຶີ່ງຫົວໜ່ວຍຂອງຜົນຜະລິດທາງເສດຖະກິດ. ດັີ່ງນັົ້ນ
ມັນບົີ່ງບອກເຖິງປະສິດທິພາບ ເຊິີ່ງເສດຖະກິດສາມາດນໍາໃຊູ້ພະລັງງານເພືີ່ອຜະລິດຜົນຜະລິດທາງເສດຖະກິດ. ອັດຕາ
ສ່ວນທຕ
ີ່ ໍີ່າກວ່າ ຊບ
ົ້ ອກ ວ່າພະລັງງານ ໄດູ້ຖືກນໍາໃຊູ້ໜ້ອຍລົງ ເພືີ່ອຜະລິດໜຶີ່ງຫົວໜ່ວຍຂອງຜົນຜະລິດ.

ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
109. ການຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊູ້ພະລັງງານໃນປະເທດແມູ່ນ ໜຶື່ງໃນບລິມະສິດ
ແຫູ່ງຊາດ. ຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊູ້ໄຟຟູ້າໃນປະເທດ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມທະວຢ່າງໄວວາ, ສະທ້ອນເຖິງນະໂຍບາຍ
ຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການເລັີ່ງຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍໄຟຟູ້າໃນຊົນນະບົດ ແລະ ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ. ການ
ຂະຫຍາຍ ຂອງກິດຈະກໍາຂຸດຄົົ້ນ ແຮ່ທາດ, ການຜະລິດຊມັງ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຕາມແຜນທ ີ່ວາງໄວູ້ ຖືກ
ຄາດຄະເນວ່າຈະນໍາໄປສ່ການເພີ່ມທະວ ຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊູ້ພະລັງງານພາຍໃນປະເທດ ສີ່ຫາຫົກເທືີ່ອ. ເນືີ່ອງ
ຈາກ ແຫຼງການສະໜອງ ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢ່ໃນພາກເໜືອ ແລະ ພາກໃຕູ້, ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມຕ້ອງການ ຈະເຕບໂຕໄວ
ທີ່ສຸດຢ່ພາກກາງ, ການລົງທຶນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນລະບົບສາຍສົີ່ງ ແລະ ລະບົບຈ່າຍກະແສ ຈະຈໍາເປັນຕ້ອງມ ຄຽງຄ່ໄປ
ກັບການລົງທຶນລາຍໃຫຍ່ໃນການຜະລິດພະລັງງານ. ທັງໝົດນົ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມການເພີ່ມ ທະວຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບ
ຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນ.158
ກ
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110. ການພັດ ທະນາ ຊັບພະຍາກອນພະລັງງານໄຟຟູ້າ ນໍົ້າຕົກ ທີື່ ເ ໝາະສົມ ຮຽກຮ້ອ ງໃຫູ້ ມ ີກ ານ
ຄວບຄຸມທ່າແຮງ ບົນພືົ້ນຖານຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ການແກູ້ໄຂບັນດາສິື່ງທ້າທາຍທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. ນົ້ໝາຍ
ເຖິງການສະຫງວນພະລັງງານໄຟຟູ້າໄດູ້ຢ່າງພຽງພໍສໍາລັບການຂະຫຍາຍເຄືີ່ອຂ່າຍໄຟຟູ້າຊົນນະບົດ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ລາຍ
ຮັບທີ່ໄດູ້ຈາກການສົີ່ງອອກໄຟຟູ້າ ເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນການເພິີ່ງພາຕໍີ່ຂະ ແໜງການຕ່າງໆທີ່ສຸມໃສ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ໃຫູ້ຫຼາຍຂຶົ້ນ. ສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການພະລັງງານໄຟຟູ້ານໍົ້າຕົກຂະໜາດໃຫຍ່ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບການ
ແກູ້ໄຂ, ໂດຍມການປະເມນຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ທາງລົບດ້ານສັງຄົມ ແລະ ດ້ານສິີ່ງແວດ ລ້ອມ,
ດຸ່ນດ່ຽງຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກາລະໂອກາດການສົີ່ງອອກ, ປະນປະນອມລະຫວ່າງ
ຜົນປະໂຫຍດໄລຍະສັົ້ນ (ດັີ່ງເຊັີ່ນ ເງິນປັນຜົນຈາກຜ ູ້ຜະລິດພະລັງງານອິດສະຫຼະ) ແລະ ຜົນປະໂຫຍດໄລ ຍະຍາວ
(ຍົ ກ ຕົ ວ ຢ່ າ ງເຊັີ່ ນ ເຄື ອ ຂ່ າ ຍສາຍສົ ີ່ ງ ທີ່ ປຶ ກ ແຜ່ ນໂດຍການເຊືີ່ ອ ມຕໍ ີ່ ກ ັ ບ ບັ ນ ດາປະເທດໃນພາກພື ົ້ ນ ລຸ ່ ມ ແມ່ນ ໍ ົ້າ ຂອງ
(GMS), ແລະ ການລະດົມທຶນ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານການເງິນໃນລັກສະນະທີ່ຫຼກເວັົ້ນຄວາມ
ເສຍຫາຍຕໍີ່ອົງປະກອບ ອືີ່ນໆຂອງເສດຖະກິດ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ຜົນກະທົບຈາກອັດຕາແລກປ່ຽນຕໍກ
ີ່ ານກະສິກໍາ ແລະ ການສົີ່ງ
ອອກອືີ່ນໆ.159
111. ການແກູ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆທີື່ກ່າວຢູ່ຂ້າງເທິງນັົ້ນຈະຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມີການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້
ແກູ່ ສ ະຖາບັ ນ ໃນຂະແໜງການພະລັ ງ ງານ. ການວາງແຜນສໍ າ ລັ ບ ຂະແໜງການ ຈະຕ້ ອ ງການອ ງໃສ່ ກ ານ
ພັດທະນາທ່າແຮງການສົີ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟູ້າ ນໍົ້າຕົກຂອງ ສປປ ລາວ, ການນໍາໃຊູ້ຢ່າງມປະສິດທິພາບ ແລະ ການ
ພັດທະນາຂອງຊັບພະຍາກອນພະລັງງານທັງໝົດ. ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ສະຖາບັນ ແມ່ນເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນ ເພືີ່ອ
ສົີ່ງເສມພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນການໃຊູ້ພະລັງງານ, ໂດຍສະເພາະ, ເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນ
ການຜະລິດໄຟຟູ້າໃນຕາຂ່າຍໄຟຟູ້າ ແລະ ນອກຕາຂ່າຍໄຟຟູ້າ, ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນານະໂຍບາຍການກໍານົດລາຄາ,
ແລະ ສ້າງຕັົ້ງຂັົ້ນຕອນ ສໍາລັບການທົບທວນທີ່ຄ່ອງແຄູ້ວ ແລະ ສະດວກຂຶົ້ນ ສໍາລັບ ບົດສະເໜການລົງທຶນຂອງເອກະ
ຊົນ. ນອກຈາກນົ້ , ຂ ດຄວາມສາມາດໃນການຄຸູ້ມຄອງເບືົ້ອງຄວາມຕ້ອງການດ້າ ນພະລັງງານ (DSM), ການກວດ
ສອບພະລັງງານ ແລະ ການເຂົົ້າແກູ້ໄຂດ້ານກົດລະບຽບ ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການສ້າງໃຫູ້ເຂັມ
ົ້ ແຂງເຊັີ່ນກັນ.160
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SDG 8. ສົື່ງເສີມການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຢູ່າງທົື່ວເຖິງ ແລະ ວຽກ
ງານທີື່ມີຄຸນຄ່າ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
112. ລະບົບຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທໍາ ໂດຍທົື່ວໄປ ແມູ່ນຍັງບໍື່ທັນເຂັົ້ມແຂງເທົື່າທີື່ຄວນ. ຂໍົ້ມນ
ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນໄດູ້ມາຈາກ ການສໍາຫຼວດແຮງງານ ແລະ ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ, ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນຢ່ໃນຂະແໜງນອກລະບົບ. ອົງປະກອບຂອງວຽກງານທີ່ມຄຸນຄ່າ ແມ່ນຄຸນນະພາບຂອງວຽກເຮັດງານທໍາ, ແລະ
ຄວາມເປັນສາກົນ ຫຼື ການທົີ່ວເຖິງຂອງຜົນປະໂຫຍດ. ຄຸນນະພາບຂອງວຽກເຮັດງານທໍາຢ່ ສປປ ລາວ ຖືກກວດສອບ
ໂດຍລາຍໄດູ້ສະເລ່ຍຕໍີ່ຊົີ່ວໂມງ, ອັດຕາການວ່າງງານ ແລະ ສ່ວນແບ່ງ ຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດກິດຈະການຂອງຕົນເອງ ແລະ ຜູ້
ເຮັດວຽກຄອບຄົວ ທີ່ບໍີ່ໄດູ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ໃນການວຽກເຮັດງານທໍາທັງໝົດ. (ກຸ່ມສຸດທ້າຍແມ່ນຕົວແທນຂອງຕົວຊົ້ບອກ
ລະດັບໂລກຂອງ ອັດຕາສ່ວນຂອງວຽກງານນອກລະບົບໃນວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ບໍີ່ແມ່ນກະສິກໍາ.ກ) ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ,
ສິີ່ງນ ົ້ບໍີ່ແມ່ນຄວາມໜ້າພໍໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ການສໍາຫຼວດໃນອະນາຄົດ ອາດຈະຕ້ອງໄດູ້ທົບທວນຄືນຄໍານິຍາມ
ຂອງຂະແໜງວຽກເຮັດງານທໍານອກລະບົບ ຢ່ ສປປ ລາວ.161 ການທົີ່ວເຖິງຂອງຜົນປະໂຫຍດ ຖືກຕິດຕາມໂດຍການ
ແຍກປະເພດຂໍົ້ມນສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກເຫຼົີ່ານັົ້ນ, ຍົກຕົວຢ່າງ ເພືີ່ອເບິີ່ງວ່າແມ່ຍິງໄດູ້ຮັບຄ່າຈ້າງເທົີ່າທຽມກັນ ສໍາລັບວຽກ
ງານທີ່ເທົີ່າທຽມກັນ. ໃນປັດຈຸບັນ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ການແຍກປະເພດອງຕາມເພດ ແລະ ສະຖານະພາບຂອງຄວາມ
ພິການ, ຕາມທີ່ກໍນົດໂດຍຄາດໝາຍຂອງ SDG, ແມ່ນເປັນໄປບໍີ່ໄດູ້.
113. ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ ຫລືການສໍາຫຼວດຕົວແທນ ແມູ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບການເກັບກໍາ
ຂໍົ້ມນ ກ່ຽວກັບຊາວໜຸູ່ມ ແລະ ກ່ຽວກັບແຮງງານເດັກ. ລະບົບດ້ານການບໍລິຫານ ບໍີ່ມຂໍົ້ມນທີ່ແຍກຕາມອາຍຸ
ແລະ ຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທໍາໃນຂະແໜງການນອກລະບົບ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ການລົງບັນທຶກຂອງກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ສາມາດສະໜອງການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍີ່ໄດູ້ຢ່ໃນການສຶກສາ ຫຼືການຝຶກອົບຮົມ (ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ບໍີ່ມຕົວເລກທີ່ສອດຄ່ອງກັນສໍາລັບວຽກເຮັດງານທໍາ). ຂໍົ້ມນແຮງງານເດັກແມ່ນມພຽງແຕ່ຈາກການສໍາ
ຫຼວດຕົວແທນເທົີ່ານັົ້ນ. ຄໍານິຍາມຂອງແຮງງານເດັກຢ່ ສປປ ລາວ ບໍີ່ກົງຕາມລັກສະນະຢ່າງທ່ອງແທູ້ກັບຄໍານິຍາມຂອງ
ສາກົນ. ສປປ ລາວ ກໍານົດ ແລະ ວັດແທກ ແຍກຕ່າງຫາກ ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍ ຢ ່ໃນອາຊ ບ ແລະ ວຽກງານ
ອັນຕະລາຍທີ່ຕ້ອງຫ້າມ ຕາມເພດ ແລະ ອາຍຸ.
114. ຕົວ ຊີົ້ບອກການເຂົົ້າເຖິງທາງດ້ານການເງິນ ໄດູ້ຮ ັບການຕິດ ຕາມເປັນ ຢູ່າງດີ ໂດຍ ທະນາຄານ
ແຫູ່ງ ສປປ ລາວ (BoL) ຜ່ານທາງລະບົບການບໍລິຫານທີື່ມີຢູ່ແລູ້ວ. ໃນຂະນະທີ່ ການສໍາຫຼວດລະດັບຊາດ
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ຂອງ FinScope ໃນປ 2014 ໄດູ້ເກັບກໍາຂໍົ້ມນທີ່ ຮອບດ້ານກ່ຽວກັບຄາດໝາຍນົ້, ການສໍາຫຼວດດັີ່ງກ່າວ ບໍີ່ໄດູ້

ຈັດເປັນປະຈໍາປ, ເນືີ່ອງຈາກ ວ່າການສະໜອງທຶນໃນອະນາຄົດ ບໍີ່ສາມາດຮັບປະກັນໄດູ້. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຄວນນໍາໃຊູ້ສໍາລັບການລາຍງານຢ່າ ງປົກກະຕິ ໃນຂະນະທ ີ່ຂໍົ້ມ ນການສໍາ ຫຼວດ, ຖ້າຫາກກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມ ໃຫູ້ໃຊູ້ ,
ສາມາດນໍາໃຊູ້ ເພືີ່ອຕືີ່ມເຕັມການວິເຄາະໃຫູ້ສົມບນ. ຕົວຊົ້ບອກທີ່ປັບໃຫູ້ເຂົົ້າກັບເປົົ້າໝາຍພາຍໃນ ປະກອບດ້ວຍການ

ກ

ຢ່ ສປປ ລາວ, ວຽກເຮັດງານທໍາ ທີ່ບໍີ່ແມ່ນການກະສິກໍາ ກວມພຽງ 30 ສ່ວນຮັບ ຂອງວຽກງານໂດຍລວມໃນປ 2010.
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ເຂົົ້າເຖິງ ເຄືີ່ອງຈ່າຍເງິນອັດຕະໂນມັດ (ATM), ສາຂາຂອງທະນາຄານ, ໜ່ວຍບໍລິການ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະ
ພາກ, ຕາມທີ່ແນະນໍາ ໂດຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ. ກ
115. ສປປ ລາວ ມີຂີດຄວາມສາມາດທີື່ຈະຕີດຕາມຕົວຊີົ້ບອກອືື່ນໆ ສໍາລັບ SDG 8 ດ້ວຍລະບົບການ
ບໍລິຫານ; ຢູ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ລະບົບດັື່ງກ່າວ ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ. ຕົວຊົ້ບອກ 8 ກ.1 ແລະ
8.ກ.2 ແມ່ ນຕິດຕາມ ໂດຍກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (MoIC)(ຈໍາ ນວນມືົ້ ສະເລ່ຍ ເພືີ່ອ ແຈູ້ງເອກະສານ
ການນໍາເຂົົ້າ ແລະຈໍານວນມືທ
ົ້ ີ່ຈະໄດູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດໍາເນນທຸລະກິດ). ຕົວຊົ້ບອກ 8 ກ.1 ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ກະຊວງການ
ເງິນ (MoF) ແລະ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດການສັງຄົມ (MoLSW) ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນກ່ຽວກັບຄໍາ
ນິຍາມຂອງການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການສ້າງຕັົ້ງລະບົບການບໍລິຫານ
ຂໍົ້ມນ ເພືີ່ອຕິດຕາມເລືີ່ອງນົ້ເປັນປະຈໍາ. ລະບົບຕິດຕາມສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຢ່ສະຖານທີ່ ອອກແຮງງານຈະ
ຕ້ອງໄດູ້ຖືກສ້າງຂຶົ້ນ. ລະບົບຂອງກະຊວງ MoLSW ມຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບຈໍານວນກໍລະນຂອງການໄດູ້ຮັບບາດເຈັບຈາກ
ອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ ແຕ່ບໍີ່ແມ່ນອັດຕາຄວາມຖີ່. 163 ດັີ່ງນັົ້ນໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນ ກະຊວງ MoLSW ຈະສາມາດຕິດຕາມຈໍາ
ນວນຂອງການໄດູ້ຮັບບາດເຈັບຈາກອຸບັດຕິເຫດແຮງງານ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ບໍີ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ໄດູ້ລາຍງານໃນຊ່ວງປທີ່ອາ້ ງ
ອ ງ, ໂດຍການຮ່ວມມືກ ັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (MoH). ເນືີ່ ອງຈາກ ການມ ສ່ວນແບ່ງຂະໜາດໃຫຍ່ ຂອງຜູ້
ອອກແຮງງານນອກລະບົບ, ການລາຍງານຕໍີ່າກວ່າຄວາມເປັນຈິງແມ່ນເປັນໄປໄດູ້.
116. ການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ຖືກວັດແທກ ຜ່ານທາງຕົວຊີົ້ບອກຕົວແທນ, ຍ້ອນວ່າລະບົບບັນຊີ
ແຫູ່ງຊາດ ຍັງບໍື່ທັນໄດູ້ພັດ ທະນາຢູ່າງເຕັມສ່ວນ. ແຜນພັດທະສາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ກໍານົດບລິມະ
ສິ ດ ການເຕ ບໂຕທ ີ່ ເ ປັ ນ ມິ ດ ກັ ບ ສິ ີ່ ງ ແວດລ້ ອ ມ ຫຼ ື ການພັ ດ ທະນາສ ຂຽວ, ລວມທັ ງ ລາຍຮັ ບ ຈາກຂະແຫນງ
ການທ່ອງທ່ຽວ. ຕົວຊົ້ບອກ SDG ທີ່ແນະນໍາໃຊູ້ໃນລະດັບໂລກ ແມ່ນ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນໂດຍກົງ ຂອງ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ຈໍານວນວຽກເຮັດງານທໍາໃນອຸດສາຫະກໍາ ການທ່ອງທ່ຽວ. ໃນປ 2015, ທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊ (ADB) ໄດູ້ລາຍງານວ່າ ການປະກອບສ່ວນໂດຍກົງຂອງການທ່ອງທ່ຽ ວຕໍີ່ ລວມຍອດຜະ ລິດຕະພັນພາຍໃນ
ແມ່ນ 4.6 ສ່ວນຮ້ອຍ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ໃນຂະນະທີ່ ວຽກເຮັດງານທໍາໂດຍກົງຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນໄດູ້ລາຍ
ງານວ່ າ ມ ຈໍ ນ ວນ 122,900 ຄົ ນ ໂດຍມ ສ່ ວ ນແບ່ ງ ຂອງແມ່ ຍ ິ ງ ຈໍ າ ນວນ 50 ສ່ ວ ນຮ້ ອ ຍ ໃນວຽກດັ ີ່ ງ ກ່ າ ວ. 164
ລັດຖະບານໄດູ້ເລືອກທີ່ຈະໃຊູ້ ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວເປັນ ດັີ່ງຕົວຊ ົ້ບອກຕົວແທນ. ການສະໜັບສະໜ ນຢ່າງຕໍີ່
ເນືີ່ອງຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາເພືີ່ອເສມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງລະບົບບັນຊແຫ່ງຊາດ ເປັນທີ່ຕ້ອງການເພືີ່ອແກູ້ໄຂຄວາມຈໍາ
ເປັນໃນການລາຍງານ SDG ແລະ NSEDP.

ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
117. ຮບແບບການເຕີບໂຕຂອງ ສປປ ລາວ ແມູ່ນແບບໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນຢູ່າງເຂັົ້ມຂຸູ້ນ, ໂດຍປາດສະ
ຈາກຈໍານວນທີື່ສົມສ່ວນຂອງກາລະໂອກາດວຽກງານທີື່ມີຄຸນຄ່າ. ຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຢນ
່ ອກ

ກ

ຕົວຊົ້ບອກ SDG ຕົົ້ນສະບັບ ແມ່ນຈໍາກັດຢ່ "ຈໍານວນສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ເຄືີ່ອງເຍກຈ່າຍເງິນອັດໂນມັດ (ATMs) ຕໍີ່ 100,000 ຜ່ໃຫຍ່"
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ເໜືອຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແມ່ນຍັງຕໍີ່າ. ການກະສິກໍາ, ບ່ອນທີ່ສອງສ່ວນສາມຂອງແຮງງານມສ່ວນຮ່ວມ, ເພີ່ມ
ຂຶົ້ນເຖິງ 3,7 ສ່ວນຮ້ອຍໂດຍສະເລ່ຍໃນທົດສະຫວັດທີ່ຜ່ານມາ, ພຽງແຕ່ໄວກວ່າ ການເຕບໂຕຂອງຊົີ່ວໂມງທີ່ໄດູ້ເຮັດ
ວຽກໜ້ອຍໜຶີ່ງ ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ ຂັບເຄື ີ່ອນ ໂດຍການເພ ີ່ມ ທະວ ຂອງຈໍາ ນວນຫົວ ໜ່ວ ຍພື ົ້ນ ທີ່ , ແທນທ ີ່ຈະແມ່ ນ
ຜະລິດຕະພາບ.165
118. ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາທັກສະຂອງແຮງງານແມູ່ນບລິມະສິດ , ໂດຍສະເພາະສໍາ
ລັບຜທ
ູ້ ີື່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກະສິກໍາທີື່ລ້ຽງກຸູ້ມຕົນເອງ ຫຼືໃນຂະແໜງການນອກລະບົບ. ແຮງງານນອກ
ລະບົບ ແມ່ນຍັງເປັນກະດກສັນຫຼັງຂອງເສດຖະກິດລາວ.166 ທັກສະທີ່ປັບປຸງແລູ້ວ ແລະ ຄວາມຮູ້ ຈະປະກອບສ່ວນ
ໄປທາງການເພີ່ມທະວມນຄ່າຂອງວຽກງານຂອງເຂົາເຈົົ້າ.166 ການຝຶກອົບຮົມຊາວກະສິກອນຂະໜາດນ້ອຍກ່ຽວກັບວິທ
ການຜະລິດອິນຊ ແລະ ມາດຕະຖານຄວາມຍືນຍົງແບບສະໝັກໃຈ (VSS)ກ ສາມາດສະໜອງທັກສະທ ີ່ມຄ່າ ເພືີ່ອ
ຂະຫຍາຍກາລະໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ , ເຮັດໃຫູ້ວິສາຫະກິດມ ຊ ວິດຊ ວາ ແລະ ທຸລະກິດທ ີ່ກ່ຽວພັນກັບ ຜົນ
ຜະລິດອິນຊ, ແລະ ຊ່ວຍໃຫູ້ເຂົາເຈົົ້າ ຮັບມືກັບສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທ ີ່ເກ ດຂຶົ້ນຈາກການເພີ່ມຂຶົ້ນຂອງການແຂ່ງຂັນໃນ
ລະດັບພາກພືົ້ນ ແລະ ໃນທົີ່ວໂລກ. ການສະໜັບສະໜນດ້ານນະໂຍບາຍ ແມ່ນຈໍາເປັນສໍາລັບການຂະຫຍາຍຂະໜາດ
ໂຄງການ TVET ຕ່າງໆ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງການເຊືີ່ອມໂຍງກັບພາກເອກະຊົນ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ໂຄງການທີ່ສະ
ໜອງການຝຶກອົບຮົມທັກສະສໍາລັບພະນັກງານຂອງ SME ດ້ວຍວິທເປັນນັກຝຶກງານ ຫຼື ນັກຝຶກຫັດໃນອົງກອນໃດ
ໜຶີ່ງ. ການເປັນຄ່ຮ່ວມມື ດັີ່ງກ່າວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມ ທິດຊົ້ນໍາ ແລະ ກົດໝາຍ, ລວມທັງຂໍົ້ຕົກລົງດ້ານສະຖາບັນ ແລະ
ວິ ທ ິ ປ ະຕິ ບ ັ ດ ການຝຶ ກ ຫັ ດ . 167 ເພື ີ່ ອ ໃຫູ້ ລາວ ໄດູ້ ຮ ັ ບ ປະໂຫຍດຢ່ າ ງເຕັ ມ ສ່ ວ ນຈາກການເຂົ ົ້ າ ຮ່ ວ ມໃນປະຊາຄົ ມ
ເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC), ໂຄງການ TVET ຍັງຈໍາເປັນທີ່ຕ້ອງໄດູ້ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກງານຂອງ
ແຮງງານ ລາວ ໃນວຽກງານທີ່ມຄ່າຈ້າງສງ
119. ຊຸມຊົນທີື່ຍົກຍ້າຍຈັດສັນໃໝູ່, ຜູ້ໄຮູ້ທີື່ດິນ ແລະ ຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ຍັງຕ້ອງການສະ
ໜັບສະໜນໃນການພັດທະນາທັກສະ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງສິນເຊືື່ອ. ການຍົກຍ້າຍຖິີ່ນ
ຖານຂອງຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດ ອາດຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບການໃຫູ້ສໍາ ປະທານທີ່ ດິນສໍາ ລັບໂຄງການພັດທະນາ, ຫຼື
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທຈ
ີ່ ໍາກັດການປກຝັງແບບເລືີ່ອນລອຍ ແລະ ປັບປຸງກາລະໂອກາດວິຖການດໍາລົງຊວິດ. ນອກຈາກນັົ້ນ
, ວຽກງານສ່ວນຫຼາຍໃນຂະແໜງວິສາຫະກິດເສດຖະກິດທີ່ບໍີ່ແມ່ນກະສິກໍາ ຕ້ອງມຄວາມຄ່ອງແຄູ້ວໃນການໃຊູ້ພາສາ
ລາວ, ເຊິີ່ງກຸ່ມຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ ອາດບໍີ່ມ. ກຸ່ມທີ່ ຍັງດໍາລົງຊວິດຢ່ໃນຊຸມຊົນຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼ ກຂອງເຂົາເຈົົ້າ
ຈະຕ້ອງມສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸູ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊູ້ປ່າໄມູ້ແບບຍືນຍົງ, ລວມທັງການຜະ ລິດ, ການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການ
ຕະຫຼາດເຄືີ່ອງປ່າຂອງດົງ.168
120. ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງຂີດຄວາມສາມາດຂອງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການ
ສັງຄົມ (MoLSW) ເປັນບລິມະສິດໜຶື່ງ. ຂົງເຂດທີ່ການສະໜັບສະໜນ ຍັງເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນ ປະກອບດ້ວຍ ຂໍົ້ມນ
ຂ່າວສານຕະຫຼາດແຮງງານ ແລະ ການວິເຄາະ, ລະບົບຂໍົ້ມ ນສະຖາບັນ (ໂດຍສະເພາະ ເພືີ່ອສັງລວມເອົາຂໍົ້ມ ນຂອງ
ບັນຫາ ທ ີ່ໄດູ້ລະບຸໄວູ້ຢ່ຂ້າງເທິງ) ແລະ ການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂອງພືົ້ນຖານການຄຸູ້ມ ຄອງທາງ
ສັງຄົມ. ປະຊາກອນລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ ບໍີ່ມການເຂົົ້າເຖິງການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ. ມແຕ່ ແຮງງານທີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາ
ໃນເສດຖະກິດຢ່າງເປັນທາງການຂອງລາວ ເທົີ່ານັົ້ນ (ໜ້ອຍກວ່າ 20 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງແຮງງານ) ທີ່ໄດູ້ຮັບປະໂຫຍດ
ກ

ມາດຕະການຄວາມຍືນຍົງແບບສະໝັກໃຈ (VSS), ທີ່ຮູ້ກັນທົີ່ວໄປທົີ່ວໄປເປັນ ສະຫລາກສິີ່ງແວດລ້ອມ (eco-labels), ແມ່ນມາດຕະການວັດແທກ

ຄວາມຍືນຍົງ ເຊິີ່ງຮັບປະກັນວ່າຜະລິດຕະພັນ ແມ່ນປະດດສ້າງ ແລະ ຜະລິດ ໃນວິທທາງທີ່ຍືນຍົງຫຼາຍຂຶົ້ນ.
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ຈາກການຄຸູ້ມຄອງຈາກການປະກັນສັງຄົມຮອບດ້ານ, ໃນຂະນະທີ່ແຮງງານໃນເສດຖະກິດ ນອກລະບົບຂາດແຄນການ
ຄຸ ູ້ ມ ຄອງຂັ ົ້ ນ ພື ົ້ ນ ຖານ ໃນກໍ ລ ະນ ການສ ນເສຍລາຍໄດູ້ຍ ້ ອ ນການໃຫູ້ ກ ໍ າ ເນ ດລ ກ, ການເຈັ ບ ປ່ ວ ຍ, ການວ່ າ ງງານ,
ບາດເຈັບຈາກການເຮັດວຽກ, ຄວາມພິການ, ສງອາຍຸ, ຫຼືການເສຍຊວິດຂອງຜູ້ມລາຍໄດູ້ຫຼັກໃນການຫາລ້ຽງ. ການຄຸູ້ມ
ຄອງຈາກການປະກັນສຸຂະພາບ ແມ່ນຍັງຂ້ອນຂ້າງຕໍີ່າ. ນອກຈາກນົ້, ສັດສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ຂອງປະຊາກອນ ຢ່ ສປປ ລາວ
ຍັງຂາດແຄນການເຂົົ້າເຖິງການປົກປູ້ອງສັງຄົມຢ່າງພຽງພໍ.169
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SDG9
ສົີ່ງເສມການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ສົີ່ງເສມ
ການປະດິດສ້າງ ແລະ ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່
ເຂັົ້ມແຂງ
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SDG 9. ສົື່ງເສີມການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາແບບຍືນຍົງ ແລະ ທົື່ວເຖິງ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
121. ສປປ ລາວ ສາມາດຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຕໍື່ຄາດໝາຍພືົ້ນຖານຂອງ SDG 9 ກັບລະບົບທີື່ມີຢູ່
ແລູ້ວ. ເສັົ້ນທາງເຂົົ້າເຖິງ ແມ່ນຕິດຕາມຜ່ານທາງ NCRDPE ຂອງປະເທດ, ເຊິີ່ງນັບຈໍານວນແຕ່ບ້ານທີ່ສາມາດເຂົົ້າ
ເຖິງໄດູ້ໂດຍມເສັົ້ນທາງທັງໝົດຕະຫຼອດທຸກລະດການ, ເຊິີ່ງເປັນມາດຕະຖານສງກວ່າຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກທີ່
ລະບຸແຕ່ພຽງວ່າປະຊາກອນທ ີ່ດໍາລົງຊ ວິດຢ ່ໃນຂອບເຂດ 2 ກິໂລແມັດຂອງເສັົ້ນທາງທ ີ່ໃຊູ້ໄດູ້ຕະຫຼອດໃນທຸກ ລະດ
ການ. ຂໍົ້ມ ນກ່ຽວກັບຈໍານວນຜ ູ້ໂດຍສານ ແລະ ບໍລ ມາດສິນຄ້າແມ່ນກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ເປັນຝ່າ ຍ
ເກັບກໍາປະຈໍາທຸກປ. ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງເຕັກໂນໂລຊຂໍົ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ການສືີ່ສານ (ICT) ແມ່ນວັດແທກໂດຍສ່ວນ
ແບ່ງຂອງປະຊາກອນທີ່ປົກຄຸມໂດຍເຄືອຂ່າຍມືຖື.170 ກະຊວງໄປສະນ ແລະ ໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ໄດູ້ເກັບກໍາຂໍົ້ມນ
ຈາກຜູ້ໃຫູ້ບໍລິການອິນເຕເນັດ ແລະ ສາມາດຕິດຕາມຕົວຊົ້ບອກທີ່ນໍາໃຊູ້ການປະເມນພົນລະເມືອງຂອງສນສະຖິຕິແຫ່ງ
ຊາດ (LSB).
122. ການຕິດຕາມ ODA ແລະ ກະແສການເງິນ ທາງການອືື່ນໆ ຕໍື່ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງຈະຕ້ອງມີກ ານ
ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບຄໍານິຍາມ. ຕົວຊົ້ບອກສໍາລັບເປົົ້າໝາຍທ 9 ໄດູ້ຖືກດັດປັບເພືີ່ອລວມເອົາທັງ ຊກພ (ODA)
ແລະ ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ (FDI) ຈັດສັນໄວູ້ສໍາລັບໂຄງການພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ,
ລັດຖະບານຈະຕ້ອງກໍານົດຂອບເຂດຂອງ "ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ"- ມັນຈະໝາຍເຖິງ ODA ສະເພາະກະຊວງໂຍທາທິການ
ແລະ ຂົນສົີ່ງເທົີ່ານັົ້ນ, ຫຼືວ່າມັນແມ່ນຄໍາທີ່ມຄວາມໝາຍກວ້າງ, ເນືີ່ອງຈາກຢ່ ສປປ ລາວ, ບໍີ່ມການຈັດປະເພດທາງໜ້າ
ທີ່ການ, ມແຕ່ການຈັດສັນງົບປະມານຂະແໜງການເທົີ່ານັົ້ນ. ລັດຖະບານຍັງຕ້ອງຕັດສິນໃຈ ວ່າສິີ່ງນົ້ຈະກວມເອົາພຽງ
ແຕ່ ODA ຕາມງົບປະມານ ຫລື ODA ທັງໝົດໃຫູ້ແກ່ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຍ້ອນວ່າ ODA ສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນຢ່ນອກ
ລະບົບງົບປະມານຂອງລັດ, ເຮັດໃຫູ້ມັນຍາກທີ່ຈະຕິດຕາມການໄຫຼເຂົົ້າທັງໝົດ.
123. ຕົວ ຊີົ້ບອກສໍາ ລັບ ການຫັນເປັນ ອຸດສາຫະກໍາແບບຍືນ ຍົງ ແລະ ທົື່ວ ເຖິງ ຕ້ອ ງການ ການສໍາ
ຫຼວດ ແລະ ການຄິດໄລູ່ເປັນພິເສດ. ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ (MoIC), ດ້ວຍມການສະໜັບສະ
ໜນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການພັດທະນາດ້ານອຸດສາຫະກໍາ (UNIDO), ກໍາລັງເສມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ
ຂດຄວາມສາມາດຂອງຕົນໂດຍຜ່ານທາງການສໍາຫຼວດຂອງບໍລິສັດປະກອບການຜະລິດ, ເຊິີ່ງຖືກວາງແຜນທີ່ຈະໃຫູ້ເປັນ
ປະຈໍາປ. ການສໍາຫຼວດດັີ່ງກ່າວຄາດຄະເນວ່າ ຈະຜະລິດຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບຕົວຊົ້ ບອກ 9.31 ແລະ 9.ຂ.1 ເຊິີ່ງຄວນຈະ
ໃຫູ້ຂໍົ້ມ ນພືົ້ນຖານ. ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ການສໍາຫຼວດຈະຕ້ອງຖືກ ເຮັດຊ້ໍາອ ກໂດຍກະຊວງ MoIC ໃນຊ່ວງເວລາທ ີ່ໄ ດູ້
ຕົກລົງກັນ ສໍາລັບການລາຍງານ SDG. ຂໍົ້ມ ນວຽກເຮັດງານທໍາ ໃນຂະແໜງການນອກລະບົບຕ້ອງໄດູ້ເກັບກໍາ ໂດຍ
ການສໍາຫຼວດແຮງງານ. ມພຽງແຕ່ການຄາດຄະເນໃນລະດັບສາກົນເທົີ່ານັົ້ນ ມໃຊູ້ໃນປະຈຸບັນສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກກ່ຽວກັບ
ການປ່ອຍ CO2.171
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ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
124. ຄວາມພະຍາຍາມຕ້ອງໄດູ້ສືບຕໍື່ເພືື່ອພັດທະນາພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງການຂົນສົື່ງເພີື່ມຕືື່ມ. ການເຊືີ່ອມ
ໂຍງການຂົນສົີ່ງລະດັບພາກພືົ້ນໄດູ້ປັບປຸງການເຊືີ່ອມຕໍີ່ກັບບັນດາປະເທດໃກູ້ຄຽງ, ເຊິີ່ງເຮັດໃຫູ້ການຄ້າໃນຂົງເຂດເພີ່ມ
ຂຶົ້ນ. ການຂົນສົີ່ງທາງລົດກວມເກືອບ 90% ຂອງຜ ູ້ໂດຍສານ ແລະ 81% ຂອງສິນຄ້າ ຂົນສົີ່ງ. 172 ຢ່າ ງໃດກໍີ່ຕາມ,
ຄວາມຍາວ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານແມ່ນບໍີ່ພຽງພໍ,
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ໂດຍສະເພາະແມ່ນຖະໜົນໃນເມືອງຕ່າງແຂວງ

ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ, ກະທົບການເຊືີ່ອມໂຍງລະຫວ່າງລະບົບການຂົນສົີ່ງທາງລົດໃນປະເທດ ແລະ ພາກພືົ້ນ. ຖະໜົນ
ຫົນທາງໃນເຂດຕົວເມືອງຕ້ອງໄດູ້ຮັບການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ຍົກລະດັບ. ພືົ້ນຖານການຂົນສົີ່ງບໍີ່ພຽງພໍ ແລະ ການ
ບໍລິການທີ່ບໍີ່ດ ຖ່ວງດິງການເຕບໂຕແບບຍືນຍົງ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ ຫຼາຍຂຶົ້ນ ເຮັດໃຫູ້ທໍົ້ຖອຍໃຈ ທີ່ຈະລົງທຶນໂດຍສ່ວນ
ບຸກຄົນ (ເຊັີ່ນ: ໃນການທ່ອງທ່ຽວ) ແລະ ການເຕບໂຕຂອງຮບແບບການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ບໍີ່ສົມດຸນ.174
125. ນອກເໜືອຈາກຕົວເມືອງໃຫຍ່, ການປັບປຸງໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານສໍາລັບການບໍລິການແມູ່ນຍັງບໍື່ໄດູ້
ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ເຫດຜົນດັີ່ງກ່າວປະກອບມການສະໜອງທຶນ ແລະ ຂໍົ້ຈໍາກັດດ້ານຄວາມອາດສາມາດ
ໃນການກໍ ີ່ ສ ້ າ ງ ແລະ ການບໍ າ ລຸ ງ ຮັ ກ ສາ, ຄວາມໜາແໜູ້ ນ ຂອງປະຊາກອນຕໍີ່ າ ໃນເຂດຊົ ນ ນະບົ ດ ແລະ ການວາງ
ແຜນການທີ່ແບ່ງຂັົ້ນຄຸູ້ມຄອງທີ່ຍັງຈໍາກັດ.175 ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການບໍລິການທີ່ມຄຸນະພາບ
ເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນການທ້ອນໂຮມ, ການບໍາບັດ ແລະ ການເກັບມ້ຽນສິີ່ງເສດເຫຼືອ ແລະ ນໍົ້າເສຍ;
ການມສະໜອງນໍົ້າປະປາທີ່ສະອາດ; ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງໄຟຟູ້າທ ີ່ເຊືີ່ອຖືໄດູ້ໃນທຸກໆເມືອງ. ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມ ຈໍເປັນຕ້ອງໄດູ້ພັດທະນາຕືີ່ມອກ ດ້ວຍການນໍາໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຢທີ່ທັນສະໄຫມ.176
126. SME ແມ່ນທ່າແຮງຂອງຂະແໜງເອກະຊົນທ ີ່ບໍີ່ແມ່ນຊັບພະຍາກອນ, ແຕ່ຖືກກ ດກັົ້ນໂດຍການຂາດທັກສະ,
ການບໍີ່ເຂົົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຢ , ການເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດ. ການຂາດແຄນສມືແຮງງານ ໄດູ້ຖືກກ່າວອ້າງໂດຍວົງການທຸລະ
ກິດ ເຊິີ່ງຖືວ່າເປັນສິີ່ງຈໍາກັດທີ່ໜັກໜາທີ່ສຸດ. ເຖິງແມ່ນວ່າການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດທຸລະກິດໃນການຝຶກອົບຮົມແມ່ນມ
ຄວາມສໍາຄັນ, ອັດຕາການຮັກສາຍັງຕໍີ່າ ແລະ ແຮງງານທີ່ມຄວາມຊໍານານ ມແນວໂນູ້ມທີ່ຈະຍ້າຍໄປປະເທດເພືີ່ອນບ້ານ.
ຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກໃນການເຂົົ້າເຖິງທາງດ້ານການເງິນ , ໂດຍສະເພາະແມ່ນສໍາລັບບໍລິສັດພາຍໃນ, ຖືກກ່າວອ້າງວ່າເປັນ
ຂໍົ້ຈໍາກັດທີ່ໜັກໜາທີ່ສຸດ ເປັນອັນດັນທ ສອງ ທ ີ່ພາກສ່ວນເອກະຊົນໄດູ້ປະເຊນໜ້າຢ່. SMEs ຍັງໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກສະພາບແວດລ້ ອມທຸ ລະກິ ດ ທ ີ່ຫ ຍຸ ູ້ງ ຍາກ, ເຖິງວ່າ ຈະມ ການປັບ ປຸ ງໃນຊຸມ ປ ທີ່ ຜ່ າ ນມາ. ການອໍາ ນວຍຄວາມ
ສະດວກດ້ານການຄ້າຂ້າມຊາຍແດນ, ລວມທັງມາດຕະການດ້ານສຸຂ ະອະນາໄມ ແລະ ການປູ້ອງກັນພະຍາດພືດ, ຍັງ
ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ. ການເຂົົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊ ເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະສໍາລັບການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາ
ກະສິກໍາ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາອາຫານ. ສຸດທ້າຍ, ຖ້າບໍີ່ມການແກູ້ບັນຫາບັນຫາກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ
ແລະ ຜະລິດຕະພາບ, SMEs ຈະບໍີ່ສາມາດປະເຊນກັບການແຂ່ງຂັນທີ່ກໍາລັງເພີ່ມຂຶົ້ນພາຍໃນອາຊຽນ.177
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SDG 10. ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍື່ສະເໝີພາບ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
127. ລະບົບມີພ້ອມແລູ້ວສໍາລັບການຕິດຕາມສະຖານະພາບຂອງປະຊາກອນທີື່ຖືກປະຖິົ້ມຢູ່ເບືົ້ອງຫຼັງ
, ແຕູ່ ຂ ໍ ົ້ ມ ນການບໍ ລ ິ ຫ ານອາດຈໍ າ ເປັ ນ ຕ້ ອ ງມີ ກ ານດັ ດ ແປງໃໝູ່ ບ າງຢູ່ າ ງ. ການສໍ າ ຫຼ ວ ດການຊົ ມ ໃຊູ້
(LECS) ແລະ ຂໍົ້ມນການບໍລິຫານຈາກໂຄງການຕິດຕາມຄວາມທຸກຍາກຂອງ NCRDPE ສາມາດນໍາໃຊູ້ໄດູ້ (ເບິີ່ງ
SDG1). ແນວທາງທັງສອງແມ່ນມ ປະໂຫຍດ, ແຕ່ບໍີ່ສາມາດປຽບທຽບກັນໄດູ້, ແລະ ແນວທາງຂອງ NCRDPE
ອາດຈະຕ້ອງມການທົບທວນເພືີ່ອສ້າງຂໍົ້ມນປົກກະຕິກ່ຽວກັບລາຍໄດູ້ສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກ SDG.
128. ສປປ ລາວ ໄດູ້ ປັບຕົວ ຊີົ້ບອກໃຫູ້ສ ອດຄ່ອ ງກັບພາຍໃນສໍາລັບຄາດໝາຍກ່ຽວກັບກົດລະບຽບ
ແລະ ການຕິດຕາມດ້ານການເງິນ. ຕົວຊ ົ້ບອກດັີ່ງກ່າ ວຈະຕິດຕາມການດັດແກູ້ ແລະ ປະກາດໃຊູ້ກົດໝາຍສີ່
ສະບັບ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສອດ ຄ່ອງກັບມາດຕະຖານສາກົນ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍາລັງດໍາ
ເນນຂະບວນການດັີ່ງກ່າວນ,ົ້ ໂດຍການສະໜັບສະໜນຂອງທະນາຄານໂລກ, ກ່ຽວກັບກົດໝາຍດັີ່ງຕໍີ່ໄປນົ້: i) ກົດ
ໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ii) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ, iii) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຫຼັກຊັບ
ແລະ (iv) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍລະບົບການຊໍາລະສະສາງ. ສະພາແຫ່ ງຊາດຕ້ອງໄດູ້ຮັບຮອງການປັບປຸງກົດໝາຍເຫຼົີ່ານົ້
ກ່ອນຈະມການປະກາດໃຊູ້ກົດໝາຍສະບັບໃໝ່.
129. ຕົວຊີົ້ບອກອືື່ນໆຂອງ SDG 10 ປະເຊີນກັບສິື່ງທ້າທາຍໃນການວັດແທກ. ຜົນກະທົບຂອງນະໂຍບາຍ
ດ້ານງົບປະມານ, ຄ່າ ແຮງງານ ແລະ ການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມທີ່ເໝາະສົມ ຈະຖືກຕິດຕາມໂດຍຜ່ານທາງການແບ່ງສ່ວນ
ແຮງງານຂອງ GDP ເຊິີ່ງປະກອບດ້ວຍການສະໜອງຄ່າແຮງງານ ແລະ ການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ. ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ,
ລັດຖະບານໄດູ້ສັງເກດວ່າການວັດແທກການສະໜອງການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ ຈະເປັນສິີ່ງທ້າທາຍອັນໜຶີ່ງ. ດັີ່ງນັົ້ນ ຕົວ
ຊົ້ບອກທີ່ດັດປັບຈຶີ່ງວັດແທກພຽງແຕ່ສ່ວນແບ່ງແຮງງານ (ຄ່າຈ້າງ) ຂອງ GDP ເທົີ່ານັົ້ນ. ຊ່ອງວ່າງຂໍົ້ມນອືີ່ນແມ່ນຕິດ
ພັນກັບການປະຕິບັດທ ີ່ມ ການຈໍາແນກ: ໃນປະຈຸບັນມັນບໍີ່ສາມາດ ທ ີ່ຈະວັດແທກຕົວຊ ົ້ບອກລະດັບໂລກກ່ຽ ວກັບ
ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນຜູ້ທີ່ “ໂດຍສ່ວນຕົວຮູ້ສືກ ວ່າຖືກຈໍາແນກ ແລະ ລ່ວງລະ ເມດຄຸກຄາມ.” ການລາຍງານກ່ຽວ
ກັບການເຄືີ່ອນຍ້າຍຖິີ່ນຖານ (ຄາດໝາຍ 10.7 ແລະ 10.7 ຄ) ຍັງປະເຊນກັບການຂາດຂໍົ້ມນ (ໂດຍສະເພາະກ່ຽວ
ກັບຄ່າຈັດຫາແຮງງານທີ່ແບກພາລະໂດຍຜູ້ໃຊູ້ແຮງງານ). ລາຍໄດູ້ປະຈໍາປທີ່ໄດູ້ຮັບໃນປະເທດປາຍທາງ, ແລະ ຄ່າສົີ່ງ
ເງິນກັບປະເທດຂອງແຮງງານ).

ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
130. ການຕິດຕາມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງການເຕີບໂຕ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ເປັນສິື່ງທີື່ສໍາຄັນ. ສປປ ລາວ ມ
ອັດຕາການເຕບໂຕ GDP ທີ່ສງ. ແຕ່ເປັນທີ່ຄາດຄະເນວ່າການເພີ່ມຂຶົ້ນ ແຕ່ລະໜຶີ່ງສ່ວນຮ້ອຍຂອງ GDP ຕໍີ່ຫົວຄົນ
ໄດູ້ປະກອບສ່ວນໃຫູ້ແກ່ 0.4 ສ່ວນຮ້ອຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢ່ ສປປ ລາວ, ໜ້ອຍກວ່າຂອງບາງປະເທດ
ໃກູ້ຄຽງ. ຄວາມບໍີ່ສະເໝພາບໄດູ້ຂະຫຍາຍກວ້າງອອກ, ພ້ອມການເພີ່ມຂຶົ້ນໃນສໍາປະສິດຈນ (Gini) ແລະ ໝາກຜົນ
ສໍາລັບກຸ່ມຢ່ລຸ່ມ 40 ສ່ວນຮ້ອຍແມ່ນຕໍີ່າກວ່າຈໍານວນສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງປະຊາກອນ.178 ການຂາດຕາໜ່າງຄວາມປອດ
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ໄພ ແລະ ມາດຕະການບັນເທົາຄວາມສ່ຽງ ສົີ່ງຜົນໃຫູ້ປະຊາກອນ ສ່ວນໃຫຍ່ ມຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖອຍກັບຄືນສ່ສະພາບ
ຄວາມທຸກຍາກ. ຄົວເຮືອນໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ ມຄວາມເປັນໄປໄດູ້ ສອງເທົີ່າຫຼາຍກວ່າ ຄົວເຮືອນທີ່ບໍີ່ແ ມ່ນຄົວ
ເຮືອນຊາວກະສິກອນທ ີ່ຈະຖອຍກັບຄືນສ່ຄວາມທຸກຍາກ ເນືີ່ອງຈາກຄວາມຫຼີ່ແຫຼມຕໍີ່ການກະທົບແຮງຈາກການປັີ່ນ
ປ່ວນຂອງລາຄາຜົນຜະລິດ, ການສນເສຍທີ່ດິນທໍາກິນ ແລະ ສະພາບອາກາດທີ່ບໍີ່ເພິີ່ງປາດຖະໜາ, ການກະທົບແຮງຕໍີ່
ສຸຂະພາບ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທີ່ຈົກຖົງຕົນເອງ ກໍີ່ໃຫູ້ເກ ດຄວາມສ່ຽງທ ີ່ສໍາຄັນ ໂຄງການສະໜອງທຶນດ້ານສຸຂະພາບ ທີ່
ກະແຈກກະຈາຍ ແລະ ການປົກຄຸມການປະກັນສຸຂະພາບທີ່ຈໍາກັດ.179 ສປປ ລາວ ຍັງຂາດໂຄງການໃຫູ້ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ
ທາງສັງຄົມສໍາລັບກຸ່ມທີ່ມສະພາບຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດຂອງປະຊາກອນລາວ.190
131. ມິຕິທີື່ບໍື່ແມູ່ນເງິນຂອງການຂາດເຂີນ ບວກຕືື່ມໃສູ່ຜົນກະທົບຕໍື່ຄວາມທຸກຍາກຂອງກຸູ່ມທີື່ຢ ູ່ໃນ
ສະພາບຄວາມສ່ຽງ. ສິີ່ງເຫຼົີ່ານົ້ປະກອບດ້ວຍການຂາດໂພຊະນາການທີ່ສງຢ່າງຕໍີ່ເນືີ່ອງຍາວນານ, ການຮູ້ໜັງສື ແລະ
ການສຶກສາທີ່ຕໍີ່າຂອງແມ່ຍິງ, ອັດຕາທີ່ສງຂອງການຖືພາໃນໄວລຸູ້ນ, ຂາດການເຂົົ້າເຖິງການບໍລິການຂັົ້ນພືົ້ນຖານ ມຄຸນ
ນະພາບທ ີ່ບໍີ່ສະໝໍີ່າສະເໝ . ຜູ້ມອາຍຸຢ່ໃນເກນເຮັດວຽກງານສ່ວນໃຫຍ່ທ ີ່ມາຈາກກຸ່ມເຫຼົີ່ານົ້ ມ ການສຶກສາບໍີ່ ຈົບຂັົ້ນ
ປະຖົມ ຫຼື ບໍີ່ມການສຶກສາໃນລະບົບ, ຈຶີ່ງເປັນສາເຫດຈໍາກັດທາງເລືອກວິຖການດໍາລົງຊວິດຂອງເຂົາເຈົົ້າ.
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SDG 11. ສ້າງຕົວເມືອງ ແລະ ທີພ
ື່ ັກອາໄສໃຫູ້ທົື່ວເຖິງ, ປອດໄພ ແລະ
ໝັນ
ົ້ ຄົງທົນທານ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ມາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
132. ສປປ ລາວ ຍັງບໍື່ໄດູ້ກໍານົດຄໍານິຍາມເປັນທາງການຂອງທີື່ພັກອາໄສທີື່ບໍື່ພຽງພໍ ເຖິງແມູ່ນວ່າສິື່ງ
ນີົ້ແມູ່ນ ຕົວຊີົ້ບອກໜຶື່ງຂອງ MDG 7. ໄດູ້ໃຫູ້ ຄໍານິຍາມວ່າ ໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຊົ້ໃຫູ້ເຫັນວ່າ ຕົວຊົ້
ບອກ SDG ດັີ່ງກ່າວນົ້ ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ທີ່ອາໄສຢ່ໃນຄົວເຮືອນ, ເຊິີ່ງບໍີ່ມໜຶີ່ງ ຫລື ຫຼາຍສິີ່ງ ດັີ່ງຕໍີ່ໄປນົ້: ເຮືອນຢ່
ອາໄສທີ່ທົນທານ, ພືົ້ນທີ່ໃຊູ້ສອຍຢ່າງພຽງພໍ, ການເຂົົ້າເຖິງນໍົ້າທີ່ປອດໄພໂດຍສະດວກ, ການເຂົົ້າເຖິງສຸຂະອະນາໄມຢ່າງ
ພຽງພໍ ແລະ ຄວາມໝັົ້ນຄົງໃນກໍາມະສິດທີ່ດິນ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຢ່ ສປປ ລາວ, ວັດຖຸທິີ່ໃຊູ້ເຮັດເຮືອນຢ່ອາໄສທີ່ບໍີ່
ທົນທານ ເປັນທີ່ຍອມຮັບທາງດ້ານວັດທະນະທໍາ ແລະ ບໍີ່ຄວນຖືກກໍານົດວ່າເປັນ "ຊຸມຊົນຄົນທຸກຍາກ" ຫຼື "ທີ່ຢ່ອາໄສ
ບໍີ່ພຽງພໍ." ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ, ບົດລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ MDG 2013
ໄດູ້ກໍານົດ "ທີ່ຢ່ອາໄສທີ່ບໍີ່ພຽງພໍ" ດັີ່ງນົ້ ເຮືອນທີ່ບໍີ່ມສິີ່ງໃດໜຶີ່ງດັີ່ງຕໍີ່ໄປນົ້: ນໍົ້າບໍີ່ປອດໄພ, ສຸຂາພິບານທີ່ບໍີ່ພຽງພໍ, ແລະ
ພືົ້ນເຮືອນເປັນດິນທໍາມະດາ (ຫຼືພືົ້ນທີ່ໃຊູ້ "ວັດຖຸພືົ້ນຖານ"). ແນວທາງດຽວກັນ ຄວນໃຊູ້ສໍາລັບ SDG 11.
133. ການອະນຸລ ັກ ມໍລ ະດົກ ທາງວັດ ທະນະທໍາ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແມູ່ນ ວັດ ແທກ ໂດຍຈໍານວນ
ສະຖານທີື່ ແລະ ງົບປະມານສະໜັບສະໜນຂອງລັດໃຫູ້ແກູ່ສະຖານທີື່ເຫຼົື່ານີົ້. ສປປ ລາວ ມສະຖານທີ່
ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວຫຼ າ ຍກວ່ າ 2,100 ແຫ່ ງ , ເຊິ ີ່ ງ ມ ສະຖານທ ີ່ ທ ່ ອ ງທ່ ຽ ວທາງທໍ າ ມະຊາດ 1,200 ແຫ່ ງ , ສະຖານທີ່ ທ າງ
ວັດທະນະທໍາ ຫຼາຍກວ່າ 600 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖານທທ
ີ່ າງປະຫວັດສາດ ເກືອບ 300 ແຫ່ງ ແລະ ສອງເມືອງມໍລະດົກ
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ໂລກ. ສະຖານທ ີ່ທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບການວັດແທກແຍກຕ່າງຫາກຈາກສະຖານທີ່ ທາງ
ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ, ຍ້ອນວ່າສິີ່ງດັີ່ງກ່າວນົ້ ແມ່ນໜຶີ່ງໃນຕົວຊົ້ບອກການເຕບໂຕສຂຽວ ທີ່ໄດູ້ຮັບຮອງເອົາ
ໃນ NSEDP. ນອກຈາກນົ້, "ການສະໜັບສະໜນດ້ານງົບປະມານຈາກລັດ" ຕໍີ່ສະຖານທີ່ເຫຼົີ່ານົ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບ
ການກໍານົດ.
134. ລະບົບປະເມີນຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດແຫູ່ງຊາດຈໍາເປັນຕ້ອງປະສານກົມກຽວກັບມາດຕະຖານ
ສາກົ ນ . ປັ ດ ຈຸ ບ ັ ນ , ຂໍ ົ້ ມ ນຂອງລັ ດ ຖະບານ ແລະ ຂໍ ົ້ ມ ນຂອງສາກົ ນ ຈາກ EM-DAT ບໍ ີ່ ແ ມ່ ນ ອັ ນ ດຽວກັ ນ . 182
ນອກຈາກນັົ້ນ, ຂັົ້ນຕອນໃນການວັດແທກການສນເສຍໂດຍກົງທາງເສດຖະກິດ ຕ້ອງມຄວາມສອດຄ່ອງກັບວິທການ
ຂອງສາກົນ, ດັີ່ງເຊັີ່ນການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ (PDNA).ກ 183 ທິດຊົ້ນໍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດກ່ຽວກັບ SDG ນົ້ ກໍານົດການສນເສຍໂດຍກົງທາງເສດຖະກິດ ດັີ່ງເຊັີ່ນ ການສນເສຍໃນຂະແໜງການກະສິກໍາ,
ຄວາມເສຍຫາຍຕໍີ່ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ, ຄວາມເສຍຫາຍເຮືອນຢ ່ອາໄສ ແລະ
ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສໍາຄັນ. ກຸ່ມຕົວຊົ້ບອກ ດັີ່ງກ່າວນົ້ ຍັງປະກອບດ້ວຍ ຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ ໃນລະດັບ
ຊາດ ແລະ ເມືອງ ສອດຄ່ອງກັບຂອບແຜນງານເຊັນໄດ (Sendai Framework) (ເບິີ່ງຕືີ່ມອ ກຢ ່ ຄາດໝາຍ 1.5
ແລະ 13.1).

ກ

PDNA ແມ່ນການດໍາເນນງານທີ່ນໍາພາຢໂດຍລັດຖະບານ, ໂດຍມການສະໜັບສະໜນແບບເຊືີ່ອມສານຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ຄະນະກໍາມາທິການ

ເອຣົບ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ຜູ້ມບົດບາດລະດັບຊາດ ລະດັບຊາດ ແລະ ສາກົນ.
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135. ຂໍ ົ້ ມ ນສໍ າ ລັ ບ ການວັ ດ ແທກຄວາມຄື ບ ໜ້ າ ໄປສ ູ່ ຕ ົວ ເມື ອ ງທີ ື່ ມ ີ ຄ ວາມຍື ນ ຍົ ງ ແມູ່ນ ບໍື່ ຄ ົ ບຖ້ວ ນ.
ກະຊວງ MoNRE ສາມາດສະໜອງການຄາດຄະເນກ່ຽວກັບການປົກຄຸມບໍລິການເກັບກໍາຂົ້ເຫຍືົ້ອໃນຕົວເມືອງ; ສໍາ
ລັບການນໍາມາໃຊູ້ອກ, ສິີ່ງນົ້ແມ່ນເປັນໄປໄດູ້ສະເພາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເທົີ່ານັົ້ນ (ເບິີ່ງຢ່ SDG 12). ມັນຈະເປັນ
ສິີ່ງ ສໍາ ຄັນທ ີ່ຈະເສ ມສ້າ ງລະບົບເຫຼົີ່າ ນົ້ ແລະ ຮັບປະກັ ນ ຄວາມສະໝໍີ່າ ສະເໝ ຂອງຄໍາ ນິຍາມ. ກະຊວງ MoNRE
ສາມາດລາຍງານກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບອາກາດໃນຕົວເມືອງທີ່ ໄດູ້ເລືອກ (ຍົກຕົວຢ່າງລະດັບສະເລ່ຍປະຈໍາປ ຂອງຝຸ່ນ
ລະອອງ), ພຽງແຕ່ຢ ່ທີ່ PM10 ແລະ ບໍີ່ແມ່ນຢ່ທີ່ PM2.5, ເຖິງແມ່ນວ່າ ທັງສອງແມ່ນຈໍາເປັນ. ຕົວຊ ົ້ບອກດັີ່ງກ່າວ
ຄວນໄດູ້ຮັບການຊັີ່ງຊາທຽບຕໍີ່ປະຊາກອນ;184 ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ເນືີ່ອງຈາກວ່າຄຸນນະພາບອາ ກາດແມ່ນວັດແທກໄດູ້
ພຽງແຕ່ຢ່ໃນບາງຕົວເມືອງ, ມັນອາດຈະບໍີ່ເປັນໄປໄດູ້ທີ່ຈະຊັີ່ງຊາປະຊາກອນທົີ່ວປະເທດ. ໃນປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ບໍີ່
ສາມາດລາຍງານກ່ຽວກັບຕົວຊົ້ບອກລະດັບໂລກກ່ຽວກັບລະບົບການຂົນສົີ່ງທີ່ຍືນຍົງ , ການວາງແຜນ ແລະ ການຄຸູ້ມ
ຄອງ.

ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
136. ການສ້າງເມືອງມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຂຶົ້ນ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ໃນຂະນະທີ່ ການສ້າງເມືອງ ຍັງຕໍີ່າກວ່າ ເມືີ່ອ
ທຽບໃສ່ ລະດັບສະເລ່ຍຂອງໂລກ, ຂໍົ້ມ ນຂ່າວສານທ ີ່ມ ຢ ່ສະແດງເຖິງວ່າມ ການເຄືີ່ອນຍ້າຍຢ່າງເປັນຫຼວງຫຼາ ຍຈາກ
ຊົນນະບົດເຂົົ້າມາຢຕ
່ ົວເມືອງ.185 ສປປ ລາວ ຈະຕ້ອງລົງທຶນໃນການບໍລິການ ແລະ ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ທີ່ນໍາໃຊູ້ຫຼັກການ
ອອກແບບ ແລະ ເຕັ ກ ໂນໂລຊ ເພື ີ່ ອ ພັ ດ ທະນາຕົ ວ ເມື ອ ງແບບຍືນ ຍົງ ແລະ ໜ້ າ ຢ່ . ການກໍ າ ນົດ ນະໂຍບາຍ ແລະ
ມາດຕະຖານທີ່ເໝາະສົມ ຕັົ້ງແຕ່ຕົົ້ນ ຈະສະໜອງກາລະໂອກາດທີ່ຈະບັນລຸຜົນຮັບເປັນຕົວເມືອງທີ່ດ. ໃນຂະນະທີ່ຕົວ
ເມືອງຕ່າງ ຍັງເປັນບ່ອນ ທີ່ນໍາໄປສ່ວິຖທາງການດໍາເນນຊວິດ ແລະ ການບໍລິ ໂພກ, ການເລີ່ມດໍາເນນນະໂຍບາຍ ແລະ
ວິທປະຕິບັດເພືີ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກການບໍລິໂພກແບບຍືນຍົງຕໍີ່ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຈະເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບປະເທດ.
137. ການປົກປູ້ອງສະຖານທີື່ມໍລະດົກຈະຕ້ອງມີການຄວບຄຸມ ດ້ານການຄຸູ້ມຄອງທີື່ເ ຂັົ້ມແຂງ ເພືື່ອ
ປູ້ອງກັນການເສືື່ອມໂຊມ. ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດປ່າສະຫງວນ ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການຄຸູ້ມຄອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເພືີ່ອສ້າງ
ກາລະໂອກາດໃຫູ້ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ ເພີ່ມລາຍໄດູ້ໃຫູ້ລັດສໍາລັບໃຊູ້ໃນການປົກ
ປັກຮັກສາຊັບສິນ. ໄພຄຸກຄາມຕົົ້ນຕໍ ຕໍີ່ສະຖານທ ີ່ມໍລະ ດົກທາງທໍາມະຊາດ ປະກອບດ້ວຍການບັງຄັບ ໃຊູ້ກົດໝາຍ
ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ບໍີ່ເຂັົ້ມແຂງ, ການພັດທະນາອຸດສາຫະກໍາຂຸດຄົົ້ນແຮ່ທາດ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການຜະລິດກະສິ
ກໍາເປັນສິນຄ້າ ແລະ ການບຸກລຸກລັກລອບລ່າສັດປ່າ. ສະຖານທີ່ທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ ຈະຕ້ອງນໍາໃຊູ້
ຢ່າງເຂັົ້ມງວດ ແລະ ການບັງຄັບໃຊູ້ການປະເມນຜົນກະທົບຕໍີ່ມໍລະດົກ ທາງວັດທະນະທໍາ ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການວາງ
ແຜນການພັດທະນາ, ການວາງແຜນອະນຸລັກທີ່ເສມສ້າງໃຫູ້ເຂັົ້ມແຂງ, ການສຶກສາມໍລະດົກໃຫູ້ແກ່ຄົນທີ່ອາໄສຢ່ແຖວ
ນັົ້ນ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ການສົີ່ງເສມອຸດສາຫະກໍາທາງວັດທະນະທໍາ ແລະ ການລົງທຶນຄືນໃໝ່ຂອງເງິນຈາກອາກອນ
ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ເຂົົ້າໃນການອະນຸລັກມໍລະດົກ.186
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SDG12
ສົື່ງເສີມການອຸປະໂພກບໍລິໂພກ
ແລະ ການຜະລິດຢູ່າງມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ
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SDG 12. ຮັບປະກັນຮບແບບການອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດໃຫູ້
ມີຄວາມຍືນຍົງ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
138. ຄາດໝາຍສ່ວນຫຼາຍ ພາຍໃຕູ້ SDG 12 ຍັງຂາດແຄນລະບົບວັດແທກທີື່ເຂັົ້ມແຂງ. ອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດເພືີ່ອສິີ່ງ ແວດລ້ອມ (UNEP) ຈະສະໜອງການສະໜັບສະໜນໃຫູ້ແກ່ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ
ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (MoNRE) ເພືີ່ອສ້າ ງຕັົ້ງລະບົບຕ່າ ງໆ ສໍາ ລັບ ວັດແທກຕົວຊ ົ້ບອກ ດັີ່ງເຊັີ່ນ ການອຸປະໂພກ
ບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ (SCP), ແຜນການະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ, ການບໍລິໂພກພືົ້ນຖານຕໍີ່ການໃຊູ້
ຊັບພະຍາກອນ, ການບໍລິໂພກພືົ້ນຖານຕໍີ່ການໃຊູ້ຊັບ ພະຍາກອນຕໍີ່ຫົວຄົນ, ແລະ ການບໍລິໂພກພືົ້ນຖານຕໍີ່ການໃຊູ້
ຊັບພະຍາກອນຕໍ ີ່ GDP).187 ອົງການ FAO ຈະສະໜອງການສະ ໜັບສະໜ ນໃນການຄາດຄະເນການສ ນເສຍ
ພາຍຫຼັງການເກັບກ່ຽວ, ແຕ່ອາຫານເສດເຫຼືອ ແລະ ການສນເສຍອາຫານໃນຂອດການຜະລິດແມ່ນບໍີ່ສາມາດວັດແທກ
ໄດູ້. ຂໍົ້ມນຂົ້ເຫຍືົ້ອອັນຕະລາຍແມ່ນມສະເພາະແຕ່ຢນ
່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເທົີ່ານັົ້ນ. ຄ້າຍຄືກັນ, ອັດຕາ ຂອງການນໍາໄປ
ແປຮບໃຊູ້ໃໝ່ຂົ້ເຫຍືົ້ອແມ່ນມສະເພາະແຕ່ຢນ
່ ະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເທົີ່ານັົ້ນ.
139. ຕົ ວ ຊີົ້ ບ ອກຂະບວນການຈະຕິ ດ ຕາມການປ ກຈິ ດ ສໍ າ ນຶ ກ ແລະ ການສຶ ກ ສາກ່ ຽ ວກັ ບ ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ແລະ ການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ. ຕົວຊົ້ບອກຂະບວນການແມ່ນ
ການພັດທະນາໂຄງການຫຼັກສດຂັົ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະ ຍົມ ແລະ ການສຶກສາອົບຮົມຄກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ, ຈໍານວນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆທີ່ມແຜນສ້າງວິທະຍາເຂດແບບຍືນຍົງ ແລະ ການຮັບຮອງເອົາ ແລະ ຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດຂອງແຜນປະຕິບັດງານສໍາລັບຖະແຫຼງການປາກເຊຂອງ ສປປ ລາວ (ແຜນແມ່ບົດຍຸດທະສາດພັດທະນາ
ກ ຸ ່ ມ ທ ່ ອ ງ ທ ່ ຽ ວ ທ າ ງ ນ ິ ເ ວ ດ ແ ລ ະ ປ ະ ຕ ກ າ ນ ທ ່ ອ ງ ທ ່ ຽ ວ ອ າ ຊ ຽ ນ (ASEAN Roadmap for Strategic
Development of Ecotourism Clusters & Tourism Corridors).

ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
140. ຄວາມແປກໃໝູ່ຂອງ SCP ຢູ່ ສປປ ລາວ ກ ເຮັດໃຫູ້ຂາດ ຂອບນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນປະຕິບັດ
ງານທີື່ມີປະສິດທິພາບ. ສປປ ລາວ ຕ້ອງການທີ່ຈະສ້າງຂອບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ SCP. ວິສາຫະກດ
ນ້ອຍ ຫາກາງ (SMEs) ຈະຕ້ອງໄດູ້ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ທັກສະຂອງເຂົາເຈົົ້າເພືີ່ອຝຶກ ຝົນ SCP.
ທັງຜູ້ກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ມະຫາຊົນຈະຕ້ອງໄດູ້ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບ SCP. ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ ແລະ SMEs
ຍັງມຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບ ແລະ ການເຂົົ້າເຖິງເຕັກໂນໂລຊທີ່ດທີ່ມຢ່ ແລະ ການປະຕິບັດດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ, ການປະດິດສ້າງ
ເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ການຕະຫຼາດ ແລະ ເຄືີ່ອງມືສໍາລັບການພັດທະນາຕະຫຼາດໃໝ່.

ກ

ແນວຄິດ SCP ໄດູ້ຖືກນໍາມາໃຊູ້ຢ່ ສປປ ລາວ ໃນປ 2005 (Phonsavath, 2017).
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SDG13
ມີແຜນການຮັບມືກັບການ
ປູ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ
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SDG 13. ແກູ້ໄຂບັນຫາການປູ່ຽນແປງຂອງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ຮັບມືຜົນ
ກະທົບຈາກບັນຫາດັື່ງກ່າວ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
141. ຕົວ ຊີົ້ບອກລະດັບໂລກສໍາລັບ SDG 13 ບໍື່ສ າມາດກໍ າເອົາຄາດໝາຍ 13.1 ກ່ຽວກັບຄວາມທົນ
ທານ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວໄດູ້ຢູ່າງພຽງພໍ. ແຕ່ ຕົວຊບ
ົ້ ອກເຫຼົີ່ານົ້ ກວມເອົາຜົນກະທົບຂອງ
ໄພພິບັດ, ແລະ ການສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານການຫຼຸດຜ່ອນໄພພິບັດ (DRR). ກ ດັີ່ງນັົ້ນ, ສປປ
ລາວ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ພັດທະນາລະບົບ DRR ແຫ່ງຊາດ ແລະ ລະດັບເຂດພາກໃຫູ້ເຂັົ້ມແຂງກ່ຽວກັບ ຄວາມທົນທານ
ແລະ ຂ ດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ຕໍີ່ໄພພິບັດທ ີ່ກ່ຽວກັບ ອັນຕະລາຍທ ີ່ຕິດພັນກັບພ ມອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ
ທາງທໍາມະຊາດ. ຍຸດທະສາດ DRR ຕ່າງໆຂອງປະເທດ ຄວນຍັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຕິດຕາມທີ່ເຂັົ້ມແຂງ,
ມກໍານົດເວລາທີ່ຈະແຈູ້ງ ແລະ ຈຸດປະຕິບັດງານ.
142. ຕົວຊີົ້ບອກຂະບວນການສໍາລັບຄາດໝາຍ 13.2 ມີຄວາມໝາຍຕໍື່ກັບການຕິດຕາມການເຊືື່ອມ
ສານເອົາມາດຕະການເພືື່ອແກູ້ໄຂການປູ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດເຂົົ້າໃນນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ
ການວາງແຜນແຫູ່ງຊາດ. ເຄືີ່ອງມືກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດໃໝ່ຫລ້າສຸດ ແມ່ນຂໍົ້ສະເໜການມສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນການຫຼຸ ດອາຍພິດເຮືອນແກູ້ວ ແລະ ການດໍາເນ ນງານດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ
(NDC) ເຊິີ່ງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ຍືີ່ນຕໍີ່ UNFCCC ໃນປ 2015.189 NDC ແມ່ນພືົ້ນຖານ ຂອງການໃຫູ້ສັດຕະຍາບັນ
ຂອງສັນຍາປາຣຂອງ ສປປ ລາວ ໃນປ 2016. NDC ກໍານົດເອົາຫ້າຂະແໜງການບລິມະສິດສໍາລັບ ມາດຕະການເພືີ່ອ
ແກູ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ - ກະສິກໍາ, ປ່າໄມູ້, ສຸຂະພາບ, ນໍົ້າ, ການພັດທະນາຕົວການຂົນສົີ່ງ/ຕົວ
ເມືອງ. ສປປ ລາວ ຈະລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມ NDC, ເຊິີ່ງຍັງລວມທັງຄວາມ
ຄືບໜ້າກ່ຽວກັບຄໍາໝາຍໝັົ້ນທີ່ຜ່ານມາ ດັີ່ງເຊັີ່ນ ແຜນປະຕິບັດການປັບຕົວລະດັບ ຊາດ ປ 2009 (NAPA)190 ແລະ
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ. ການທົບທວນທາງຄຸນນະພາບຈະຈໍາເປັນເພືີ່ອປະເມນ
ການເຊືີ່ອມໂຍງຂອງການບັນ ເທົາ , ການປັບຕົວ , ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້ າ ເຂົົ້າ ໃນ
ຫຼັກສດການສຶກສາຂັົ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແລະ ຂັົ້ນສງຂອງ ສປປ ລາວ. ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໂດຍ
ການຮ່ວມມືກັບກະຊວງຕ່າງໆ, ຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ປະເມນການຂອງປະເດັນ SDG ທັງຫມົດທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ເຊືີ່ອມ
ສານເຂົ ົ້ າ ໃນຫຼ ັ ກ ສ ດການສຶ ກ ສາ ຍົ ກ ຕົ ວ ຢ່ າ ງ ຄາດໝາຍ SDG 13.3, ຄາດໝາຍ SDG 12.8 ກ່ ຽ ວກັ ບ ການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວິຖທາງການດໍາເນນຊວິດ).

ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
143. ການປູ່ຽນແປງດິນ ຟູ້າອາກາດຢ ູ່ ສປປ ລາວ ຄາດວ່າຈະມີຜົນ ກະທົບທີື່ຮ ຸນ ແຮງ. ການສຶກ ສາ
ຫລາຍໆຄັົ້ງ ຊົ້ບອກວ່າ ສປປ ລາວ ຈະປະສົບ ການປ່ຽ ນແປງທ ີ່ເ ຫັ ນໄດູ້ແ ຈູ້ງ ໃນປະລິມ ານນໍົ້າ ຝົນ ແລະ ຮ ບແບບ

ກ

ຕົວຊົ້ບອກລະດັບໂລກ ແມ່ນ 13.1.1 : ຈໍານວນປະເທດ ທີ່ມຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ ແລະ 13.1.2:

ຈໍານວນຄົນເສຍຊວິດ, ຜູ້ສນຫາຍ ແລະ ຜູ້ທີ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຕໍີ່ 100,000 ຄົນ
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ອຸນຫະພມພາຍໃນປ 2050, ທີ່ມຜົນກະທົບສໍາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍີ່ລະບົບນິເວດ ແລະ ຊຸມຊົນ ລວມທັງການວິຖດໍາລົງ
ຊວິດທເີ່ ພິີ່ງພາອາໄສພວກມັນ. ພາກກາງ ແລະ ຕອນເໜືອຂອງເຂດສາຍພຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ຈະປະສົບກັບຝົນຕົກ
ໜັກທີ່ເພີ່ມຂືົ້ນຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍທີ່ສຸດໃນບາງຄັົ້ງຕາມທີ່ຄາດການໄວູ້ສໍາລັບເຂດລຸ່ມແມ່ນໍົ້າຂອງ. ຝົນຕົກທີ່ຫລາຍຂຶົ້ນໃນ
ຊ່ວງລະດການປກຝັງແບບດັີ່ງເດມຈະມຜົນກະທົບຕໍີ່ການປກພືດໂດຍໄພນໍົ້າຖ້ວມທີ່ເພີ່ມທະວ, (ນໍົ້າຂັງໃນດິນ) ດິນ
ອ ູ້ມນໍົ້າ, ແລະ ເຫດການກໍລະນທີ່ສງຂຶົ້ນຂອງພະຍາດເຊືົ້ອລາ ແລະ ສັດຕ ພືດ. ເຫດການທ ີ່ມຝົນຕົກ ໜັກໜ່ວງ (ຍົກ
ຕົວຢ່າງໜັກຫລາຍກວ່າ 100 ມມ/ມືົ້) ຈະເກດເລືົ້ອຍຄັົ້ງຫຼາຍຂຶົ້ນ, ກໍີ່ໃຫູ້ເກດໄພນໍົ້າຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈືີ່ອນ. ການເພີ່ມ
ທະວທີ່ຄາດຄະເນໃນທັງອຸນຫະພມສະເລ່ຍ ແລະ ທີ່ສງຫຼາຍຖືກຄາດການວ່າຈະມຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງຕໍີ່ພືດ, ສັດລ້ຽງ
, ການປະມົງ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ.191
144. ສະພາບຄວາມສ່ຽງເນືື່ອງຈາກການປູ່ຽນແປງສະພາບອາກາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂໃນ
ທຸກໆຂະແໜງການ. ໂດຍບໍີ່ ຄໍານຶງເຖິງຂະແໜງວິຖການດໍາລົງຊວິດ, ການປັບຕົວທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຈະຮຽກຮ້ອງ
ໃຫູ້ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງແນວທາງການປັບຕົວຕໍີ່ສະພາບເງືີ່ອນໄຂການປ່ຽນແປງ. ຜູ້ທຸກຍາກ
ຈະໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທ ີ່ສຸດ ຍ້ອນວ່າເຂົາ ເຈົົ້າມທາງເລືອກໜ້ອຍທີ່ຈະບັນເທົາຄວາມສ່ຽງ. ສະພາບຄວາມສ່ຽງຕໍີ່
ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດແມ່ນສງເມືີ່ອປະເທດໃດໜຶີ່ງ ເຊັີ່ນ ສປປ ລາວ ເພິີ່ງພາຕໍີ່ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດເພືີ່ອ
ການພັດທະນາປະເທດຊາດ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ການປກເຂົົ້າອາໄສນໍົ້າຝົນ ແລະ ການຜະລິດເຂືີ່ອນພະລັງງານໄຟຟູ້ານໍົ້ຕົກ. ທາງ
ເລືອກອັນດັບສອງວິຖການດໍາລົງຊວິດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບການສົີ່ງເສມເພືີ່ອໃຫູ້ຊາວກະ ສິກອນ ແລະ ຄົນອືີ່ນໆ ອາດຈະ
ຖືກກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດທີ່ເກດຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ. ການປັບຕົວໃນຂະແໜງການກະສິ
ກໍາ ແລະ ລ້ຽງສັດຕໍີ່ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດຈະຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມຍຸດທະສາດທີ່ສົີ່ງເສມຄວາມຫຼາກຫຼາຍດ້ານການ
ກະສິກໍາ ແລະ ລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາ ແບບປະສົມປະສານ ແລະ ເພ ີ່ມທະວຄວາມທົນທານ. ການປະມົງໃນຮບ
ແບບປະ ຈຸບັນ ຢ່ ສປປ ລາວ ແມ່ນມຄວາມສະພາບຄວາມສ່ຽງສງຕໍີ່ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ການປ່ຽນໄປສ່
ການລ້ຽງສັດນໍົ້າ ຄວນໄດູ້ຮັບການສົີ່ງເສມ (SDG 14).
145. ຄວາມຖີື່ຂອງໄພນໍົ້າຖ້ວມ ແລະ ແຫູ້ງແລູ້ງ ທີື່ເພີື່ມຂຶົ້ນ ຈະນໍາມາເຊິື່ງສິື່ງທ້າທາຍທ້າທາຍຕໍື່
ສຸຂະພາບຢູ່າງໃຫຍ່ຫຼວງ. ສິີ່ງເຫຼົີ່ານົ້ ລວມມ ການລະບາດຂອງພາຫະນໍາເຊືົ້ອພະຍາດຕິດຕໍີ່ທີ່ເພີ່ມຂຶົ້ນ. ເພືີ່ອເສມ
ສ້າງຄວາມທົນທານ, ລະບົບສາທາລະນະສຸກຈະຮຽກ ຮ້ອງໃຫູ້ມການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ຜ່ານທາງການປັບປຸງ ລະບົບ
ການເຝົົ້າລະວັງ ແລະ ລະບົບເຕືອນໄພ ແລະ ເສມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມ ແຂງໂຄງການຄວບຄຸມພະຍາດຕິດ ຕໍີ່ (ຢາວັກຊນ,
ຄວບຄຸມພາຫະນໍາເຊືົ້ອ, ການກວດຫາກໍລະນ, ແລະ ການປິີ່ນປົວ) ແລະ ການສ້ອມບໍາລຸງພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງໃຫູ້ດກວ່າ
ເກົີ່າ.
146. ການປ ກປູ່ າ ທົ ດ ແທນ, ການປ ກສວນປູ່ າ , ການຄຸ ູ້ ມ ຄອງປູ່ າ ໄມູ້ ທີື່ ປ ັ ບ ປຸ ງ ແລູ້ ວ ຈະສື ບ ຕໍ ື່ ເ ປັ ນ
ປະເດັນບລິມະສິດ. ການຄຸູ້ມຄອງປ່າໄມູ້ທີ່ດກວ່າ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ທີ່ດິນທີ່ປັບປຸງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນສະພາບຄວາມສ່ຽງ
ຕໍີ່ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າຈຸດປະສົງຂອງທັງການບັນເທົາ ແລະ ການປັບຕົວ. ໃນທາງ
ກົງກັນຂ້າມ, ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດຄຸກຄາມຂົີ່ມຂ ່ຕໍີ່ປ່າໄມູ້ໂດຍການເຮັດໃຫູ້ເກ ດໄຟໄໝູ້ປ່າ , ສັດຕ ພືດ ແລະ
ການຕິດເຊືົ້ອພະຍາດຕິດຕໍຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍຂຶົ້ນ ແລະ ກໍີ່ໃຫູ້ເກດເຫດການທີ່ຮຸນແຮງ ດັີ່ງເຊັີ່ນ ຝົນຕົກ ແລະ ໄພນໍົ້າຖ້ວມທີ່
ເພີ່ມຂຶົ້ນ. ສິີ່ງເຫຼົີ່ານົ້ເຮັດໃຫູ້ເກດຄວາມບໍີ່ມສະຖຽນລະພາບ ແລະ ດິນເຈືີ່ອນ. ທັງ ໝົດເຫຼົີ່ານົ້ ແມ່ນຊໍົ້າໜັກຍ້ອນການ
ເສືີ່ອມໂຊມຂອງອ່າງໂຕ່ງນໍົ້າທີ່ເປັນຜົນຈາກວິທການປະຕິບັດແບບບໍີ່ຍືນຍົງ ດັີ່ງເຊັີ່ນ ການຕັດໄມູ້ຜິດກົດໝາຍ, ການຖາງ
ປ່າເຮັດໄຮ່ ແລະ ການເຮັດໄຮ່ແບບເລືີ່ອນລອຍ.
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147. ສປປ ລາວ ຍັງຈະຕ້ອງໄດູ້ອະນ ລັກຊັບພະຍາກອນນໍົ້າຂອງຕົນ ເພືື່ອຕ້ານກັບຜົນກະທົບທີື່ຮ້າຍ
ແຮງທີື່ສຸດຂອງການປູ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ. ມາດຕະການປັບຕົວຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດູ້ຖືກຈັດຕັົ້ງຂຶົ້ນ , ດັີ່ງເຊັີ່ນ
ປັບປຸງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຄວບຄຸມນໍົ້າຖ້ວມ, ການປູ້ອງກັນ ແລະ ຟືົ້ນຟ ລະບົບຊົນລະປະທານ ແລະ ລະບົບ
ລະບາຍນໍົ້າທ ີ່ມ ຢ ່ແລູ້ວ , ສ້າງອ່າງເກັບນໍົ້າ ທ ີ່ຫຼາກຫຼາຍຈຸດປະສົງ, ເຂືີ່ອນ ແລະ ລະບົບຝາຍກັກນໍົ້າ , ການສໍາຫຼວດຫາ
ແຫຼີ່ງນໍົ້າໃຕູ້ດິນຢ່ເຂດມແນວໂນູ້ມຕໍີ່ໄພແຫູ້ງແລູ້ງ; ແລະ ການພັດທະນາແຜນການຄຸູ້ມຄອງແບບເຊືີ່ອມສານສໍາລັບເຂດ
ລຸ່ມນໍົ້າ ແລະ ເຂດອ່າງໂຕ່ງ. ສະຖາບັນການນໍົ້າ ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ, ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງນໍົ້າມການປັບປຸງ
ໂດຍມລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ລະບົບຂໍົ້ມ ນຂ່າວສານທ ີ່ເປັນພືົ້ນຖານສໍາລັບການນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນນໍົ້າ ໃຫູ້ມ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ສະເໝພາບໃນທຸກຂະແໜງການ. 193
148. ຊ່ອງວ່າງດ້ານການປົກຄອງ, ສະຖາບັນ ແລະ ນະໂຍບາຍຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ແກູ້ໄຂ. ອໍານາດ ແລະ ໜ້າ
ທີ່ສໍາລັບການຫຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແມ່ນແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ລະຫວ່າງກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດການສັງຄົມ ແລະ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ
, ແລະນົ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມການປະສານງານລະ ຫວ່າງກະຊວງຢ່າງເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ການສົີ່ງເສມ ແນວທາງຫຼາກຫຼາຍ
ຂະແໜງການ. ຜ ູ້ນໍາທ ີ່ຖືກກໍານົດຢ່າ ງຈະແຈູ້ງສໍາລັບ ມາດຕະ ການປະຕິບັດງານແກູ້ໄ ຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິ ນຟູ້າ
ອາກາດ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແມ່ນມຄວາມຈໍາເປັນໃນລະດັບທ້ອງ ຖິີ່ນ ແລະ ຊຸມຊົນ. ປະສົບການ
ຢ່ແຫ່ງອືີ່ນ ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ມຜູ້ມບົດບາດທີ່ເຂັົ້ມແຂງໃນທ້ອງຖິີ່ນ ຜ່ານຜ່າໄພພິບັດໄດູ້ດກວ່າຜູ້ທີ່ຄຸູ້ມ
ຄອງຈາກຂັົ້ນສນກາງ.194
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SDG 14. ອະນຸລັກ ແລະ ຊົມໃຊູ້ຊົບພະຍາກອນທາງທະເລຢູ່າງຍືນຍົງ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
149. SDG 14 ຈະຕ້ອງໄດູ້ປູ່ຽນຊືື່ໃໝູ່ ແລະ ປັບຕົວເຂົົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ. ບັນຊ
ລາຍການລະດັບໂລກຂອງ SDGs ບໍີ່ມການກໍານົດຊັບພະຍາກອນນໍົ້າຈືດເປັນເປົົ້າໝາຍທີ່ແຍກຕ່າງຫາກ, ເຖິງແມ່ນວ່າ
ຊັບພະຍາກອນນໍົ້າຈືດປະກອບເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ SDG 15. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ບໍີ່ມຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ,
ແຕ່ຄາດໝາຍບາງຢ່າງຂອງ SDG 14 ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຊັບພະຍາກອນນໍົ້າຈືດ. ດັີ່ງນັົ້ນ, ສປປ ລາວ ໄດູ້ປ່ຽນແທນ
"ມະຫາສະມຸ ດ , ທະເລ ແລະ ຊັ ບ ພະຍາກອນທາງທະເລ" ໃນການກໍ າ ນົ ດ ແຕ່ ກ ົ ກ ເຄົ ົ້ າ ຂອງ SDG 14 ດ້ ວ ຍ
"ຊັບພະຍາກອນທາງນໍົ້າ" ເຊິີ່ງໝາຍຄວາມເຖິງ ທະເລສາບ, ແມ່ນໍົ້າ ແລະ ລໍາເຊ. ຕົວຊົ້ບອກສໍາລັບສາມຄາດໝາຍທີ່
ກ່ຽວພັນພາຍໃຕູ້ SDG 14 ໄດູ້ຖືກດັດປັບສໍາລັບການນໍາໃຊູ້ໂດຍ ສປປ ລາວ.
150. ການຄຸູ້ມຄອງປະຊາກອນປາໃນລະດັບທີື່ຍືນຍົງທາງຊີວະພາບເປັນບລິມະສິດສໍາລັບ ສປປ ລາວ.
ປະເທດສາມາດທີ່ຈະນໍາໃຊູ້ຄວາມກວ້າງເປັນກິໂລແມັດ ແລະ ຈໍານວນຂອງເຂດອະນຸລັກປາເປັນຕົວຊົ້ບອກຕົວແທນ.
ຕົວຊົ້ບອກທີ່ແນະນໍາໃນລະດັບໂລກ “ ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນປາໃນລະດັບທີ່ຍືນຍົງທາງຊວະພາບ” ບໍີ່ສາມາດຖືກນໍາ
ໃຊູ້ໄດູ້, ເພາະວ່າການປະເມນປະຊາກອນປາຂອງແຕ່ລະຊະນິດພັນປາ ຍັງບໍີ່ມໃນປັດຈຸບັນ. ກ ໃນປະຈຸບັນ ມັນຍັງເປັນ
ໄປບໍີ່ໄດູ້ ໃນການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງອັດຕາການຫາປາ ຫລື ການຫາປາທັງໝົດ.
151. ການຕໍື່ສູ້ກັບການປະມົງທີື່ຜິດກົດໝາຍ, ບໍື່ມີການລາຍງານ ແລະ ບໍື່ມີກົດລະບຽບ ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້
ມີ ຂ ອບແຫູ່ ງ ຊາດ. ສປປ ລາວ ຈະຕ້ ອ ງພັ ດ ທະນາ ແລະ ຈັ ດ ຕັ ົ້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດ ແຜນການປະຕິ ບ ັ ດ ງານແຫ່ ງ ຊາດ
(NPOA) ເພືີ່ອຕ້ານການປະມົງທ ີ່ຜິດກົດໝາຍ, ບໍີ່ມ ການລາຍງານ ແລະ ບໍີ່ກົດລະບຽບ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນການ
ປະຕິບັດງານສາກົນເພືີ່ອປູ້ອງກັນ , ຢັບຢັົ້ງ ແລະ ລົບລ້າ ງການປະມົງແບບຜິດກົດ ໝາຍ, ບໍີ່ລາຍງານ ແລະ ບໍີ່ມ ກົດ
ລະບຽບ (IPOA-IUU). ເຫດການສໍາຄັນໃນຂະບວນການ NPOA ສາ ມາດນໍາໃຊູ້ຕໍີ່ຈາກນັົ້ນເພືີ່ອລາຍງານກ່ຽວກັບ
ຄວາມສອດຄ່ອງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ IPOA-IUU. ຊາວປະມົງຂະໜາດນ້ອຍສາ ມາດເຂົົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທາງ
ທະເລ ແລະ ຕະຫຼາດ ສາມາດຖືກຕິດຕາມຜ່ານທາງ ແນວທາງການເຮັດປະມົງຢ່າງຮັບຜິດຊອບ (CCRF)195 ຂອງ
FAO. ສາມຕົ ວ ຊ ົ້ ບ ອກທ ີ່ ກ ່ ຽ ວພັ ນ ກັ ບ ການປະມົ ງ ຂະໜາດນ້ ອ ຍ (SSFs) ມ ຄື (i) ການມ ເຄື ີ່ ອ ງມື ທ ີ່ ເ ລັ ງ ເປົົ້ າ
ໝາຍ ແລະ ແກູ້ໄຂໂດຍສະເພາະຂະແໜງການປະມົງຂະໜາດນ້ອຍ (ii) ການລິເລີ່ມທສ
ີ່ ະເພາະເຈາະຈົງຕໍີ່ເນືີ່ອງເພືີ່ອຈະ
ຈັດຕັົ້ງປະ ຕິບັດແນວທາງ SSF ແລະ (iii) ການມ ກົນໄກທ ີ່ເອືົ້ອອໍານວຍຊາວປະມົງຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ແຮງງານ
ການປະມົງເພືີ່ອປະກອບ ສ່ວນໃນຂະບວນການຕັດສິນໃຈ. ສາມຕົວຊ ົ້ບອກເຫຼົີ່ານົ້ ນໍາມາໃຊູ້ຢ່າງສະເໝ ພາບຕໍີ່ການ
ປະມົງຂະໜາດນ້ອຍໃນທະເລ ແລະ ພາຍໃນປະເທດ. ສິີ່ງເຫຼົີ່ານົ້ ແມ່ນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງການສໍາຫຼວດໂດຍ FAO ກ່ຽວ
ກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ CCRF.

ກ

ການປະເມນປະຊາກອນປາຕາມທໍາມະຊາດ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມການກວດສອບເທືີ່ອລະຊະນິດ ເພືີ່ອເບິີ່ງວ່າ ມປາສາຍພັນໃດຖືກຫາຫຼາຍເກນໄປ.
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ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
152. ລະບົບນິເວດນໍົ້າຈືດທີື່ຫຼາກຫຼາຍຂອງ ສປປ ລາວ ສະໜອງການຄໍົ້າປະກັນຄວາມໝັົ້ນຄົງດ້ານ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ວິຖີການ ດໍາລົງຊີວິດ . ປະຊາກອນຊາວລາວ ອາໄສຕໍີ່ການປະມົງແບບກຸູ້ມຕົນເອງເປັນ
ຫຼັກ. ການລ້ຽງສັດນໍົ້າແມ່ນເພີ່ມທະວແຕ່ຍັງສໍາຄັນ ໜ້ອຍກວ່າການຫາປາສໍາລັບຄວາມໝັົ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.
ການປະມົງສະໜັບສະໜນທຸລະກິດຕ່າງໆເຊັີ່ນກັນ, ຕັົ້ງແຕ່ຮ້ານຄ້າ ແລະ ຮ້ານອາຫານສໍາລັບຄອບຄົວ ຊາວປະມົງ ໄປ
ເຖິງຜູ້ສ້າງເຮືອ ແລະ ຜສ
ູ້ ະໜອງອຸປະກອນການປະມົງ.
153. ຊັບພະຍາກອນທາງນໍົ້າຂອງປະເທດ ກໍາລັງປະເຊີນກັບໄພຄຸກຄາມໃນຫຼາຍດ້ານ. ການພັດທະນາ
ທີ່ເຮັດໃຫູ້ຖິີ່ນຢ່ອາໄສເສືີ່ອມໂຊມ, ມົນລະພິດທາງນໍົ້າ ຫຼືຈໍາກັດການເຄືີ່ອນຍ້າຍທີ່ມຜົນກະທົບຕໍີ່ການປະມົງ. ສິີ່ງເຫຼົີ່ານົ້
ປະກອບດ້ວຍການພັດທະນາຕົວເມືອງ, ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກໍາ, ການຕັດໄມູ້ທໍາລາຍປ່າ, ການເພີ່ມທະວທາງດ້ານ
ກະສິກໍາ ແລະ ການກໍີ່ສ້າງເຂືີ່ອນ.ໃນຂະນະທີ່ອ່າງນໍົ້າຂະໜາດໃຫຍ່ ອາດສະໜອງກາລະໂອກາດສໍາລັບການປະມົງໃໝ່,
ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການພະລັງງານໄຟຟູ້ານໍົ້າຕົກຂະ ໜາດໃຫຍ່ ແລະ ໂຄງການຊົນລະປະທານ ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການຄຸູ້ມ
ຄອງ, ຍົກຕົວຢ່າງ, ຜ່ານທາງການປະເມນດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມຢ່າງເຂັົ້ມງວດ, ແຜນການຄຸູ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມທີ່ດ, ການ
ກໍີ່ສ້າງທ ີ່ເໝາະສົມກັບລະບົບຄວບຄຸມກະແສນໍົ້າ, ແລະ ການກໍານົດໃຫູ້ມ ທາງຜ່ານປາ.196 ໄພຄຸກຄາມອືີ່ນໆເກດຂືົ້ນ
ຈາກການຫາປາຫຼາຍເກນໄປ,197 ການຫາປາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການນໍາເຂົົ້າຂອງສາຍພັນທີ່ແປກໃໝ່. ການຄວບຄຸມ
ທີ່ເຂັົ້ມງວດ ແມ່ນມຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກທີ່ຈະບັງຄັບໃຊູ້, ເນືີ່ອງຈາກ ມການປະມົງຂະໜາດນ້ອຍຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະ
ການອາໄສໄພເພິີ່ງທີ່ເຂັົ້ມແຂງຂອງປະຊາກອນຕໍີ່ການປະມົງ.
154. ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ໂຄງການຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທາງນໍົ້າ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມຊຸມຊົນ
ເປັ ນ ຄວາມຫວັ ງ ຍ້ ອ ນວ່ າ ໂຄງການເຫຼ ົ ື່ າ ນີົ້ ໄດູ້ ມ ີ ປ ະສິ ດ ທິ ພ າບໃນການອະນຸ ລ ັ ກ ປະຊາກອນປາ.
ໂຄງການປະມົງທີ່ອງໃສ່ຊຸມຊົນ ຫຼືໂຄງການຄຸູ້ມ ຄອງແບບມສ່ວນຮ່ວມ ໄດູ້ສະໜັບສະໜນ ເຂດອະນຸລັກປາ (FCZs)
ເຊິີ່ງເປັນເຂດປົກປູ້ອງ, ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢ່ໃນວັງນໍົ້າເລິກເລິກ. ມາດຕະການເພີ່ມຕືມ ດັີ່ງເຊັີ່ນຂ ດຈໍາກັດການຫາປາທີ່
ອະນຸຍາດທັງໝົດ, ໂກຕາທ ີ່ສາມາດໂອນໂດູ້ ແລະ ບໍີ່ສາມາດໂອນໄດູ້ , ແລະ ສິີ່ງຈ ງໃຈທາງເສດຖະກິດ ອາດຈະເປັນ
ສິີ່ງຈໍາເປັນ.
155. ຂໍົ້ມນຂ່າວສານທີື່ບໍື່ພຽງພໍກ່ ຽວກັບຄວາມສໍາຄັນດ້ານເສດຖະກິດຂອງຂະແໜງການປະມົງ ໄດູ້
ເຮັດໃຫູ້ຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນ ອ່ອນແອລົງ ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງໃນຕໍື່ມາ. ມນຄ່າການປະມົງຄາດຄະເນວ່າ
ຈະແມ່ນ 7% ຂອງ GDP ຂອງປະເທດ.198 ຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະມົງ ຢ ່ ສປປ ລາວ ຮຽກຮ້ອງການວາງແຜນ
ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງທີ່ມປະສິດທິຜົນຫຼາຍຂຶົ້ນຂອງຂະແໜງການ, ເຊິີ່ງໃນທາງກັບກັນ ຮຽກຮ້ອງຂໍົ້ມນຂ່າວສານທີ່ດກວ່າ
ກ່ຽ ວກັບການຫາປາ ແລະ ການລ້ຽ ງສັດ ນໍົ້າ . ລະບົບຂໍົ້ມ ນຂ່າ ວສານ ແລະ ລະບົບຂໍົ້ມ ນທ ີ່ດ ກວ່າ ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການ
ພັດທະນາ.
156. ຂໍົ້ຈໍາກັດໃນການລ້ຽງສັດ ນໍົ້າຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂເພືື່ອເຮັດໃຫູ້ເປັນທ່າແຮງຢູ່າງເຕັມ
ສ່ວນສໍາລັບການພັດທະນາດ້ານການຄ້າ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. ຈາກມຸມມອງທາງການ
ເງິນ, ການລ້ຽງສັດນໍົ້າ ປຽບທຽບໄດູ້ດກັບວິສາຫະກິດທາງເລືອກແບບດັົ້ງເດມ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ການປກເຂົົ້າ ແລະ ຫາປາ, ແລະ
ວິສາຫະກິດໃໝ່, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ການປກໝາກໄມູ້ ແລະ ກາເຟ. ການລ້ຽງສັດນໍົ້າມຂໍົ້ຈໍາກັດໂດຍການຂາດແຄນ ປັດໄຈນໍາເຂົົ້າ
ທີ່ດ (ຍົກຕົວຢ່າງ ແນວພັນປາ, ອາຫານເສມ ແລະ ຝຸ່ນຄອກ), ຂາດການເຂົົ້າເຖິງປັດໄຈທຶນລວມທັງສິນເຊືີ່ອ, ການເຂົົ້າ
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ເຖິງຂໍົ້ມນຂ່າວສານດ້ານວິຊາການ ແລະ ການບໍລິການສົີ່ງເສມ, ແລະ ການຂາດແຄນຈິດສໍານຶກໃນບັນດາຊາວກະສິກອນ
ຂອງທ່າແຮງຂອງການລ້ຽງສັດນໍົ້າ.199
157. ຊຸ ມ ຊົ ນ ຊາວປະມົ ງ ຢ ູ່ ອ ້ ອ ມຮອບບຶ ງ ແລະ ອ່ າ ງເກັ ບ ນໍ ົ້ າ ຕ້ ອ ງການການສຶ ກ ສາດ້ າ ນສຸ ຂ ະພາບ
ສາທາລະນະ. ການຕິດເຊືົ້ອພະຍາດໃບໄມູ້ໃນຕັບຂອງມະນຸດທີ່ມສາເຫດມາຈາກ Opisthorchis viverrini, ແມ່
ກາຝາກອັນຕະລາຍທີ່ພົບເຫັນຢ່ໃນປາ, ແມ່ນຊໍາເຮືົ້ອປະຈໍາທ້ອງຖິີ່ນຢ່ປະເທດໄທ, ສປປ ລາວ, ກໍາປເຈຍ, ແລະ ພາກ
ກາງຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ເປັນບັນຫາສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນ ທິີ່ອາໄສຢ່ອ້ອມຮອບອ່າງເກັບນໍົ້າ ແລະ ແຫຼີ່ງນໍົ້າຂັງ
ຖາວອນອືີ່ນໆ. ການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງແມ່ກາຝາກເຫຼົີ່ານົ້ແມ່ນກ່ຽວພັນຢ່າງໃກູ້ຊິດກັບການບໍລິໂພກແບບດັີ່ງເດມ ເຊັີ່ນ
ປາ ດິ ບ , ແ ລະ ບາ ງຜະ ລິ ດ ຕະ ພັ ນ ທ ີ່ ເ ຮັ ດ ຈາ ກ ປາດ້ ວ ຍກາ ນໝັ ກ ຫຼື ຕາ ກ ແຫູ້ ງ . ພະ ຍາ ດໃບໄ ມູ້ ໃ ນຕັ ບ
(Opisthorchiasis) ສາມາດມຜົນສະທ້ອນທີ່ຮ້າຍແຮງ.200, 201
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105

SDG15
ອະນຸລັກ ແລະ ນໍາໃຊູ້ສິື່ງທີື່ມີຊີວິດ
ເທິງໜ້າດິນແບບຍືນຍົງ
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SDG 15. ປົກປູ້ອງ ແລະ ຟືົ້ນຟລະບົບນິເວດທາງບົກ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
158. ຄໍານິຍາມແມູ່ນມີຄວາມສໍາຄັນໃນການຕິດຕາມການປົກຄຸມປູ່າໄມູ້ ແລະ ແຜນຄຸູ້ມຄອງແບບຍືນ
ຍົງ. ຄໍານິຍາມຂອງປ່າໄມູ້ຂອງ ສປປ ລາວ ກໍານົດມາດຕະຖານ ສໍາລັບການປົກຫຸູ້ມຂອງເຮືອນຍອດຂອງຕົົ້ນໄມູ້ ທີ່ສງ
ກ່ວາຄໍານິຍາມຂອງສາກົນ (ຂອບຂໍົ້ ຄວາມ 15.1).

202

ສປປ ລາວ ຍັງຈະຕ້ອງກໍານົດເງືີ່ອນໄຂທີ່ແຈ່ມແຈູ້ງສໍາລັບສິີ່ງທີ່

ພິຈາລະນາວ່າ "ການຄຸູ້ມຄອງແບບຍືນຍົງ" ຂອງປ່າໄມູ້ (ຕົວຊົ້ບອກ 15.2.3). ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການເສືີ່ອມໂຊມ
ຂອງດິນແມ່ນວັດແທກໄດູ້ຜ່ານທາງການສໍາຫຼວດດ້ານການກະສິກໍາ , ເຊິີ່ງໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນໂດຍ FAO ແລະ
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄໍານິຍາມຂອງສາກົນ.
159. ແຫຼື່ງຂໍົ້ມນສໍາລັບການລາຍງານກ່ຽວກັບການປົກ ຄຸມຂອງປູ່າໄມູ້ໄດູ້ມີການປູ່ຽນແປງ, ເຮັດໃຫູ້ມີ
ຕົວເລກການປົກຄຸມໃໝູ່. ແຫຼີ່ງຂໍົ້ມ ນໃໝ່ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນແຜນທີ່ປົກຄຸມຂອງປ່າໄມູ້ ພັດທະນາຂຶົ້ນໂດຍກົມ
ປ່າໄມູ້, ກະຊວງ MAF ໃນຮອບຫ້າປ . ສິີ່ງເຫຼົີ່ານ ົ້ຖືກສະເຫນ ໃຫູ້ເປັນພືົ້ນຖານສໍາ ລັບການລາຍງານກ່ຽວກັບ ຄວາມ
ພະຍາຍາມເພືີ່ອຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກການຕັດໄມູ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເສືີ່ອມໂຊມຂອງປ່າຢ່ບັນດາປະເທດ
ກໍາລັງພັດທະນາ (REDD +) ດັີ່ງດຽວກັນກັບບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ (ຫລື ບົດລາຍງານການແລກປ່ຽນຂໍົ້ມນຂ່າວສານ
ການດໍາເນນການດ້ານການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ) ພາຍໃຕູ້ ສົນທິ ສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນ
ຟູ້າອາກາດ (UNFCCC). ດັີ່ງນັົ້ນ, ຂໍົ້ມ ນການປົກຄຸມປ່າໄມູ້ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຈາກທີ່ໄດູ້ນໍາໃຊູ້ໃນປ
2011, ໃນເວລາທີ່ປົກຄຸມປ່າໄມູ້ ໄດູ້ຮັບການລາຍງານວ່າແມ່ນ 40,3%, 203 ຕົວເລກທີ່ນໍາໃຊູ້ໂດຍບົດລາຍງານຄວາມ
ຄືບໜ້າຂອງ MDG 2013. ຕາຕະລາງ 3 ແລະ ຕາຕະລາງ 4 ກໍາເອົາການປ່ຽນແປງທີ່ຂຶົ້ນໃນການປົກຄຸມປ່າ ໄມູ້. ພືົ້ນ
ທີ່ປ່າໄມູ້ ປັດຈຸບັນ ອງຕາມແຫຼີ່ງຂໍົ້ມນໃໝ່ ແລະ ຄໍານິຍາມແມ່ນ 58% ຂອງເນືົ້ອທີ່ດິນຢ່ ສປປ ລາວ.
ຕາຕະລາງ 3: ປູ່າໄມູ້ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ທີື່ດິນ ຢູ່ ສປປ ລາວ
ປະເພດການນໍາໃຊູ້ທີື່ດິນ

ພືົ້ນທີື່
ລ້ານເຮັກຕາ

ສ່ວນຮ້ອຍ

ພືົ້ນທີ່ປ່າໄມູ້ໃນປັດຈຸບັນ

13.4

58%

ພືົ້ນທີ່ປ່າໄມູ້ທີ່ມທ່າແຮງ (<20 ສ່ວນຮ້ອຍເຮືອນຍອດ, ລວມທັງພືົ້ນທີ່ຢຖືກຈັດເປັນປູ່າຟືົ້ນຟ

6.2

27%

ການນໍາໃຊູ້ທີ່ດິນແບບອືີ່ນໆ (ລວມທັງການກະສິກໍາ, ເຂດເມືອງ, ແລະ ອືີ່ນໆ)

3.5

15%

(ຫລື ປູ່າໄມູ້ຟືົ້ນຄືນເອງຕາມທໍາມະຊາດ)

ແຫຼີ່ງ: ແຜນທີ່ ປ່າໄມູ້ປົກຄຸມຂອງ FIPD 2015 (ສະໜັບສະໜນຜ່ານທາງ JICA F-REDD), ນໍາສະເໜຢ່ ກອງປະຊຸມ REL/TWG ຄັົ້ງທ 5 ພາຍໃຕູ້
ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດ REDD+ ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2017

ຕາຕະລາງ 4: ສັດສ່ວນທີື່ດິນທີື່ປົກຄຸມໂດຍປູ່າໄມູ້

ປະເພດປູ່າໄມູ້

ພືົ້ນທີ່ປ່າປູ້ອງກັນ

ປູ່າປົກຄຸມ(
ເນືົ້ອທີື່ ທີື່ເປັນ
ປູ່າ)
ພືົ້ນທີື່ລວມ
(ລ້ານເຮັກຕາ)

ລ້ານເຮັກຕາ

ອັດຕາສ່ວນ
ຮ້ອຍພາຍໃນ
ປະເພດ

ອັດຕາສ່ວນ
ຮ້ອຍຂອງພືົ້ນທີື່
ດິນທັງໝົດ

7.98

4.62

57.9%

20.0%
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ພືົ້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ

4.66

3.47

74.4%

15.1%

ພືົ້ນທີ່ປ່າຜະລິດ

3.10

2.14

69.2%

9.3%

ພືົ້ນທີ່ຢ່ນອກເໜືອຈາກປ່າໄມູ້ທັງສາມປະເພດຢ່ຂ້າງເທິງ

7.31

3.14

40.5%

13.6%

ປ່າປກໄມູ້ (ທີ່ລວມເຂົົ້າຢ່ໃນພືົ້ນທີ່ປ່າໄມູ້ ພາຍໃນ ແລະ ພາຍ
ນອກ ທີ່ກ່າວເຖິງຢ່ຂ້າງເທິງ ທັງສາມປະເພດ)
ລວມ, ທຸກປະເພດທີ່ດິນ

23.05 [a ກ]

ລວມ, ປ່າປົກຄຸມ

- 0.14

0.6%

--

--

13.37

58.0%[b ຂ]

ແຫຼີ່ງ: ແຜນທີ່ ປ່າໄມູ້ປົກຄຸມຂອງ FIPD 2015 (ສະໜັບສະໜນຜ່ານທາງ JICA F-REDD), ນໍາສະເໜຢ່ ກອງປະຊຸມ REL/TWG ຄັົ້ງທ 5 ພາຍໃຕູ້
ໜ່ວຍງານສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດ REDD+ ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2017
[a] ພືົ້ນທີ່ດນ
ິ ທັງໝົດ ນອນຢ່ໃນຂອບເຂດຊາຍແດນທີ່ທຈ
ີ່ ັດຕັົ້ງໃນລະດັບສາກົນ ໄດູ້ຮັບການທົບທວນ ມາຢ່ 23.05 ລ້ານເຮັກກຕາ, ຕາມທີ່ສະໜອງໃຫູ້ໂດຍ ກົ ມແຜນທີ່
ແຫ່ງຊາດ, ໂດຍອງໃສ່ ຂໍົ້ມນການສໍາຫຼວດໄລຍະໄກ
[b] ການປົກຄຸມປ່າໄມູ້ 58% ປະກອບດ້ວຍ 0.14 ລ້ານເຮັກຕາ ຂອງປ່າປກໄມູ້.

160. ແນວທາງການວັດແທກແມູ່ນຍັນຫາໜຶື່ງທີື່ກ່ຽວພັນ. ສໍາລັບຄາດໝາຍ 15.2 ກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງ
ແບບຍືນຍົງຂອງປ່າໄມູ້ທຸກປະເພດ, ບາງຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດູ້ສັງເກດວ່າ ຕົວຊົ້ບອກທີ່ກ່ຽວກັບການຢັົ້ງຢືນປ່າຜະລິດ
ອາດບໍີ່ເໝາະສົມ, ເນືີ່ອງຈາກວ່າລັດຖະບານ ໄດູ້ປະກາດການເກືອດຫ້າມການຂຸດຄົົ້ນໄມູ້ ໃນປ 2012 ຍັງມຜົນບັງຄັບ
ຢ່. ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາຊົ້ໃຫູ້ເຫັນວ່າຄາດໝາຍ 15.2 ຄວນໄດູ້ຮັບການຕິດຕາມໂດຍນໍາໃຊູ້ຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງ
ພືົ້ນທີ່ປ່າໄມູ້, ຢ່ເທິງປະຊາກອນຊວະມວນໜ້າດິນ , ເຂດທີ່ຖືກກໍານົດໄວູ້ສໍາລັບການອະນຸລັກຊວະນາໆພັນ , ແຜນຄຸູ້ມ
ຄອງປ່າໄມູ້ ແລະ ການຢັົ້ງຢືນການຄຸູ້,ຄອງປ່າໄມູ້ແບບອິດສະຫຼະ. ຢ່າງໃດ ກໍີ່ຕາມ, ຕົວຊົ້ບອກກ່ຽວກັບການຢັົ້ງຢືນປ່າ
ຜະລິດ ຖືກກໍານົດເປັນຕົວຊົ້ບອກຂອງ NSEDP ຢ່ແລູ້ວ ແລະ ຖືກຮັກສາໄວູ້. ອັດຕາສ່ວນຂອງພືົ້ນທີ່ດິນ ທີ່ປົກຄຸມ
ດ້ວຍປ່າສະຫງວນແມ່ນຕົວຊົ້ບອກ ທີ່ໄດູ້ຮັບການຍອມຮັບຢ່າງດ ສໍາລັບທັງສອງເປົົ້າໝາຍ 15.2 ແລະ 15.4. ຕົວຊົ້
ບອກກ່ຽວກັບມນຄ່າສຸດທິຂອງການຊົດເຊຍຊວະນາໆພັນຕໍີ່ປ ໄດູ້ຖືກສະເໜ ຕໍີ່ລັດຖະບານເພືີ່ອພິຈາລະນາ.; ຢ່າງໃດກໍີ່
ຕາມ, ຄວາມເປັນເອກະສັນກັນ ບໍີ່ບັນລຸກັນໄດູ້ໃນບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາກ່ຽວກັບການຊົດເຊຍຊວະນາໆພັນ.
161. ລະບົບຕິດຕາມໃນການຕິດ ຕາມ SDG 15 ແມູ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ຮີບດ່ວ ນ, ຍ້ອ ນຄວາມສໍາຄັນ
ຂອງປູ່າໄມູ້ ແລະ ລະບົບນິ ເວດຂອງ ສປປ ລາວ. ໃນປັດຈຸບັນ ຂໍົ້ມນຂ່າວສານ ແມ່ນຍາກທີ່ຈະໄດູ້ມາ, ບໍສ
ີ່ ະ
ໝໍີ່າ ສະເໝ ຢ ່ເລືົ້ອຍໆ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍໄປທົີ່ວລາຍງານທ ີ່ແ ຕກຕ່າງກັນ . ການປົກ ຄຸມ ປ່າ ໄມູ້ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມ
ແນວທາງທີ່ເປັນແບບມາດຕະຖານເພືີ່ອວັດແທກ. ການມພ້ອມໃຊູ້ວຽກງານຂອງຂໍົ້ມນມອິດທິພົນຕໍີ່ການປະກອບສ້າງ
ຂອງຕົວຊົ້ບອກ, ເຊິີ່ງບໍີ່ແມ່ນສິີ່ງທີ່ ປາດຖະໜາໃຫູ້ມ . ຍົກຕົວຢ່າງ: ໃນປັດຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ບໍີ່ສາມາດລາຍງານກ່ຽວ
ກັບຕົວຊົ້ບອກ SDG 15.1.2 ອັດຕາສ່ວນຂອງສະຖານທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊວະນາໆພັນ ທາງບົກ ແລະ ໃນນໍົ້າຈືດທີ່ຖືກ
ປົກຄຸມດ້ວຍເຂດປ່າສະຫງວນ, ເນືີ່ອງຈາກວ່າບໍີ່ແມ່ນທຸກສະຖານທີ່ "ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊວະນາໆພັນທາງບົກ ແລະ ໃນນໍົ້າ
ຈືດ" ໄດູ້ຖືກຂຶົ້ນບັນຊທັງໝົດ. ເພາະສະນັົ້ນ, ສິີ່ງນຖ
ົ້ ືກແທນທດ
ີ່ ້ວຍຕົວຊົ້ບອກຕົວແທນກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງ
ເນືົ້ອທ ີ່ດິນທ ີ່ປົກຄຸມດ້ວຍພືົ້ນທ ີ່ປ່າສະຫງວນ. ລະບົບ ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືກສ້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນ ສໍາລັບໃຊູ້ໃນການຕິດຕາມ ODA
ແລະ ການລາຍຈ່າຍຂອງລັດສໍາລັບປ່າໄມູ້ , ຊ ວະນາໆພັນ ແລະ ລະບົບນິເວດ. ການຊ່ວຍເຫຼືອ ເປັນທ ີ່ຕ້ອງການຈາກ
UNODC ວ່າດ້ວຍການລາຍງານກ່ຽວກັບການລັກລອບຄ້າຂາຍຊະນິດພັນສັດປ່າ ແລະ ຊະນິດພັນພືດປ່າທີ່ຕ້ອງປົກ
ປັກຮັກສາ.
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ຂອບຂໍົ້ຄວາມ 15.1. ຄໍານິຍາມການປົກຄຸມປູ່າໄມູ້
ຄໍານິຍາມວ່າດ້ວຍປູ່າໄມູ້ຂອງ FAO
ຄໍານິຍາມຂອງ FAO ກ່ຽວກັບ "ປ່າໄມູ້" ແມ່ນ "ທີ່ດິນກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 0.5 ເຮັກຕາໂດຍມ ຕົົ້ນໄມູ້ສ ງກວ່າ 5 ແມັດຂຶົ້ນໄປ ແລະ
ເຮືອນຍອດທີ່ປົກຄຸມເອົາຫຼາຍກວ່າ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຫຼືຕົົ້ນໄມູ້ສາມາດ ເຕບໂຕສງເຖິງ ຫຼັກເກນ (ຈຸດເລີ່ມຕົົ້ນ) ເຫຼົີ່ານົ້ ຢ່ໃນແຫຼີ່ງກໍາເນດ.
ມັນບໍລ
ີ່ ວມເອົາທີ່ດິນ ທີ່ສວ
່ ນໃຫຍ່ ແມ່ນຢ່ພາຍໃຕູ້ການນໍາໃຊູ້ທີ່ດິນຜະລິດກະສິກໍາ ຫລື ທີ່ຕັົ້ງຕົວເມືອງ."
ຄໍານິຍາມນົ້ປະກອບດ້ວຍ ພືົ້ນທີ່ທີ່ມຕົົ້ນໄມູ້ນ້ອຍທີ່ຍັງບໍີ່ທັນໄດູ້ ເຕບໃຫຍ່ເຖິງເທືີ່ອ ແຕ່ເຊິີ່ງຄາດວ່າ ຈະເຕບໃຫຍ່ເຖິງເຮືອນຍອດທີ່ປົກ
ຄຸມຢ່າງໜ້ອຍ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຕົົ້ນໄມູ້ສງເຖິງ 5 ແມັດ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັົ້ນ. ມັນຍັງປະກອບດ້ວຍພືົ້ນທີ່ ທີ່ບໍີ່ທັນໄດູ້ປກໄມູ້ຄຶນ ເປັນ
ການຊົີ່ວຄາວເນືີ່ອງຈາກການຕັດກ້ຽງຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງວິທປະຕິບັດໃນການຄຸູ້ມຄອງປ່າໄມູ້ ຫຼືໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ແລະ ເຊິີ່ງ
ຄາດວ່າຈະໄດູ້ຮັບການຟືົ້ນຟ ຄືນສະພາບເດມພາຍໃນ 5 ປ. ເງືີ່ອນໄຂໃນທ້ອງຖິີ່ນ ອາດ, ໃນກໍລະນພິເສດ, ພິສດວ່າ ຂອບເວລາ ທີ່ດົນ
ນານກວ່າຖືກນໍາໃຊູ້. ມັນປະກອບດ້ວຍ ດິນປກຝັງແບບເລືີ່ອນລອຍທີ່ປະເຮຶົ້ອ ໂດຍມການຟືົ້ນຟຂອງຕົົ້ນໄມູ້ ທີ່ມ, ຫຼືຄາດວ່າຈະສາມາດ
ເຕບໃຫຍ່ເຖິງ, ເຮືອນຍອດທີ່ປົກຄຸມຂອງຢ່າງໜ້ອຍ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ຄວາມສງຂອງຕົົ້ນໄມູ້ 5 ແມັດ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ.
ໃນຂະນະທ ີ່ມ ສວນປ ກໄມູ້ ບາງແຫ່ງ ລວມເຂົົ້າດ້ວຍ (ສວນປ ກໄມູ້ຢາງພາລາ, ໄມູ້ກໍີ່ເປືອກໜາ ແລະ ຕົົ້ນແປກ (ຫຼືຕົົ້ນ ໄມູ້ວັນຄຣິດ
ສະມາດ) ແລະ ພືົ້ນທີ່ມໄມູ້ໄຜ່ ແລະ ຕົົ້ນປາມ ຖືກລວມເຂົົ້ານໍາ (ສັນນິຖານວ່າການນໍາໃຊູ້ທີ່ດິນ, ເງືີ່ອນໄຂດ້ານຄວາມສງ ແລະ ເຮືອນ
ຍອດປົກຄຸມມ ຄົບຖ້ວນ ), ຄໍານິຍາມ ບໍີ່ລວມເອົາຕົົ້ນໄມູ້ຢືນຕົົ້ນ ໃນລະບົບການຜະລິດກະສິກໍາ , ດັີ່ງ ເຊັີ່ນ ສ່ວນປ ກຕົົ້ນໄມູ້ ໃຫູ້ໝາກ,
ສວນປກຕົົ້ນປາມນໍົ້າມັນ, ສວນປກຕົົ້ນ ໝາກໂອລບ (ໝາກກອກຝຣັີ່ງ) ແລະ ລະບົບກະສິກໍາ-ປ່າໄມູ້ ໃນເມືີ່ອທີ່ ການປກພືດຢ່ຊັົ້ນລຸ່ມ
ຂອງການປົກຄຸມຂອງຕົົ້ນໄມູ້.

ຄໍານິຍາມວ່າດ້ວຍປູ່າໄມູ້ຂອງ ສປປ ລາວ
ປັດຈຸບນ
ັ ພືົ້ນທີ່ປ່າໄມູ້ປະກອບດ້ວຍ ພືົ້ນທີ່ປ່າໄມູ້ແບບທໍາມະຊາດ ແລະ ປ່າໄມູ້ແບບປກເສມ.ມັນໝາຍເຖິງທີ່ດິນທີ່ມເຮືອນຍອດປົກຄຸມ
ຂອງ ຫຼາຍກວ່າ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ພືົ້ນທີ່ຫຼາຍກວ່າ 0.5 ເຮັກຕາ. ຕົົ້ນໄມູ້ ຈະສາມາດເຕ ບໃຫຍ່ເຖິງຄວາມກວ້າງຂອງເສັົ້ນຜ່າ ກາງ
ລະດັບໜ້າເອິກຢ່າງໜ້ອຍ 10 ຊມ. ພືົ້ນຖານສໍາລັບຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປ່າໄມູ້ ແລະ ກຸ່ມການນໍາໃຊູ້ທີ່ດິນອືີ່ນໆ ແມ່ນຄວາມໜາແ
ໜ້ນຂອງເຮືອນຍອດ. ສວນປກຕົົ້ນປາມນໍົ້າມັນ ແລະ ປ່າໄມູ້ໄຜ່, ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ບໍີ່ຖືວ່າເປັນປ່າໄມູ້.

ປູ່າໄມູ້ເຊືື່ອມໂຊມ ແມ່ນພືົ້ນທີ່ປ່າໄມູ້ໃນເມືີ່ອກ່ອນ ທີ່ເຮືອນຍອດ ໄດູ້ຖືກຫຼຸດລົງຕໍີ່າກວ່າ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດໜຶີ່ງ ຫຼືອນ
ີ່ື ໆ,
ດັງີ່ ເຊັີ່ນ ການຂຸດຄົົ້ນໄມູ້ ຫຼືການປກຝັງແບບເລືີ່ອນລອຍ. ມັນປະກອບດ້ວຍ ປ່າຟືົ້ນຟ (ເບິີ່ງຢ່ຂ້າງລຸ່ມນົ້) ແລະ ປ່າໄມູ້ໄຜ່.

ປູ່າຟືົ້ນຟ (ຫລື ປູ່າໄມູ້ຟືົ້ນຄືນເອງຕາມທໍາມະຊາດ) ເປັນພືົ້ນທີ່ປ່າໄມູ້ໃນເມືີ່ອກ່ອນ ບ່ອນທີ່ ຄວາມໜາແໜູ້ນຂອງເຮືອນຍອດ ໄດູ້
ຖືກຫຼຸດລົງເຫຼືອໜ້ອຍກວ່າ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ ເພາະວ່າສາເຫດຂອງການການຂຸດຄົົ້ນໄມູ້, ການປກຝັງແບບເລືີ່ອນລອຍ ຫຼື ເຫດຜົນອືີ່ນໆ.
ຖ້າຫາກ ເຂດພືົ້ນທີ່ຖືກປ່ອຍໃຫູ້ເຕບໂຕຢ່າງບໍີ່ຖືກລົບກວນ, ມັນຈະກາຍເປັນປ່າທໍາມະຊາດທີ່ສົມບນຄືນໄດູ້. ປ່າໄມູ້ຟືົ້ນຄືນເອງຕາມທໍາ
ມະຊາດ ປະກອບດ້ວຍປ່າເຫຼົີ່າທີ່ຖືກປະເຮືົ້ອ ແລະ ໄມູ້ຢືນຕົົ້ນ ທີ່ມຄວາມໜາແໜູ້ນຂອງເຮືອນຍອດ ໜ້ອຍກວ່າ 20 ສ່ວນຮ້ອຍ.

ສວນປກໄມູ້ ປະກອບດ້ວຍການປກໄມູ້ແບບຍືນຍົງທັງໝົດ, ລວມທັງຕົົ້ນໄມູ້ນ້ອຍທີ່ມຄວາມໜາແໜູ້ນຂອງເຮືອນຍອດໜ້ອຍກວ່າ 20
ສ່ວນຮ້ອຍ. ການປກຢາງພາລາ ແມ່ນຍັງຖືກຈັດເປັນສວນປກໄມູ້. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ກາເຟ, ຊາ ແລະ ຕົົ້ນໄມູ້ໃຫູ້ຮົີ່ມ ແກ່ກາເຟ ແລະ
ຊາ, ດັງີ່ ເຊັີ່ນດຽວກັນກັບ ຕົົ້ນໄມູ້ໃຫູ້ໝາກ, ບໍີ່ໄດູ້ຖືກຈັດເປັນສວນປກໄມູ້.

ເອກະສານອ້າງອີງ:
-FAO, 2012. FRA 2015: ຂໍົ້ກໍານົດ ແລະ ຄໍານິຍາມ. ເອກະສານປະຕິບັດງານການປະເມນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມູ້ 180. ອົງການ
ອາຫານແລະ ການກະເສດແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ, Rome. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່ http://www.fao.org/docrep/017/ap862e/ap862e00.pdf
-ຍຸດທະສາດປ່າໄມູ້ຮອດປ 2020 ຂອງ ສປປ ລາວ, ເດືອນກໍລະກົດ 2005 ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມູ້ ປ 2007, ສປປ ລາວ
-ການນໍາສະເໜກ່ຽວກັບ ແຜນທີ່ການນໍາໃຊູ້ປ່າໄມູ້/ທີ່ດິນ ສະເໜຢ່ໃນການປະຊຸມ ກຸ່ມໜ່ວຍງານວິຊາການ REL/ຄັົ້ງທ 5 ພາຍໃຕູ້ໜ່
ວຍງານສະເພາະກິດແຫ່ງຊາດ REDD +, ສິງຫາ 2017
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ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
162. ສປປ ລາວ ໄດູ້ນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນຂອງປະເທດເພືື່ອເພີື່ມການເຕີບໂຕ; ຢູ່າງໃດກໍື່ຕາມ, ວິທີ
ປະຕິບັດໃນປັດຈຸບັນອາດຈະນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນຫຼາຍໂພດ, ເຊິື່ງອາດສົື່ງຜົບລົບຕໍື່ແນວ
ໂນູ້ມການເຕີບໂຕໃນອະນາຄົດ. ອັດຕາການຕັດໄມູ້ ທໍາລາຍປ່າ ໄດູ້ຖືກຄາດຄະເນໄວູ້ໂດຍກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ
ປ່າໄມູ້ ໃນລະດັບ 0.26 ສ່ວນຮ້ອຍຕໍີ່ປ ລະຫວ່າງປ 2010 ແລະ 2015.204 ອັດຕາດັີ່ງກ່າວ ເບິີ່ງຄືວ່າຈະເລັີ່ງເພີ່ມທະວ
ຈາກຕົວເລກລະຫວ່າ ງປ 2005 ແລະ 2010 ໂດຍອ ງໃສ່ແ ຜນທີ່ ຂະໜາດໃຫຍ່ເທົີ່າ ກັບຫຼາ ຍຝາຫ້ອງການຂອງກົມ
ປ່າໄມູ້. 205,206 ການເສືີ່ອມໂຊມຂອງສິີ່ງແວດລ້ອມທີ່ ສືບຕໍີ່ ຈະສ້າງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍີ່ ວິຖ ການດໍາລົງ ຊ ວິດ, ໂດຍ
ສະເພາະ ສໍາລັບຜູ້ທຸກຍາກ.
163. ເຖິງແມູ່ນວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າ, ການປົກຄອງໃນຂະແໜງການຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ຍັງ
ຕ້ອງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ. ການຖອຍຫຼັງອອກຈາກຂະບວນການຕັດໄມູ້ທໍາລາຍປ່າ ແລະ ການເສືີ່ອມ
ໂຊມຂອງປ່າໄມູ້ , ແລະ ການຖອຍຫຼັງອອກຈາກການສ ນເສຍດ້ານຊ ວະນາໆພັນ ແມ່ນສິີ່ງສໍາຄັນຕົົ້ນຕໍສໍາ ລັບ ສປປ
ລາວ. ສິີ່ງນົ້ຈະປະກອບດ້ວຍ ການຮັບປະກັນການຈັດຕັົ້ງກໍາກັບດແລທີ່ເຂັົ້ມງວດຫລາຍຂຶົ້ນ ທົີ່ວທັງການເກັບກູ້ໄມູ້ທ່ອນ
, ການບັງຄັບໃຊູ້ກ ານເກືອດຫ້າ ມກ່ຽ ວກັບ ຄ້າ ໄມູ້ທ ີ່ຜິດກົດ ໝາຍ, ການຕ້າ ນຢັນກັບການລັກ ລ່າ ສັດປ່າ ແລະ ການ
ລັກລອບຄ້າສັດປ່າ, ແລະ ການປູ້ອງກັນການຂຸດຄົົ້ນແຮ່ທາດທຜ
ີ່ ິດກົດໝາຍ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຂດຄວາມສາມາດໃນ
ການຄຸູ້ມຄອງປ່າໄມູ້ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບການເສມສ້າງໃຫູ້ເຂັົ້ມແຂງ.
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SDG 16. ສົື່ງເສີມໃຫູ້ສັງຄົມມີຄວາມຍຸຕິທໍາ, ປອດໄພ ແລະ ສະຫງົບສຸກ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
164. ລະບົບກ່ຽວກັບການບໍລິຫານສໍາລັບຕົວຊີົ້ບອກ SDG 16 ຕ້ອງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃນ
ການສ້າງບົດລາຍງານປົກ ກະຕິ ແລະ ເຂັົ້ມແຂງ. ຕົວຊົ້ບອກເຫຼົີ່ານົ້ກ່ຽວກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍການຄາດຕະກໍາ (ຫລື
ເຫຍືີ່ອ) (16.1.1), ການຄ້າມະນຸດ (16.2.3), ການແກູ້ໄຂຄະດໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ ສານປະຊາຊົນສ ງສຸດ
(16.3.1), ຄວາມໂປ່ງໄສໃນການສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະການດໍາເນ ນການ (16.6. 1 - 16.6.5), ອົງປະກອບ
ພະນັ ກ ງານພາກລັ ດ (ແບ່ ງ ຕາມເພດ ແລະ ຊົ ນ ເຜົ ີ່ າ , 16.7.1 ແລະ 16.7.2) ແລະ ການຈົ ດ ທະບຽນການເກ ດ
(16.9.1). ໃນກໍລະນຂອງການຄ້າມະນຸດ, ການສະໜັບສະໜນດ້ານວິຊາການສະເພາະເຈາະຈົງແມ່ນຈໍາເປັນເພືີ່ອນໍາ
ໃຊູ້ມາດຕະຖານ ແລະ ວິທ ການທີ່ພັດທະນາຂຶົ້ນໂດຍອົງການສະຫະປະຊາຊາດຫ້ອງການກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ແລະ
ອາດຊະຍາກໍາ (UNODC) ເພືີ່ອວັດແທກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ກວດພົບຂອງການຄ້າມະນຸດຕໍີ່ປະຊາກອນ 100,000.
ວິທການເພືີ່ອວັດແທກຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍທີ່ບໍີ່ສາມາດກວດພົບຂອງການຄ້າມະນຸດແມ່ນຍັງຢ່ໃນຂັົ້ນຕອນການພັດທະນາ.
165. ກຸູ່ມຂອງຕົວຊີົ້ບອກກ່ຽວກັບ ການໃຊູ້ ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດຕໍື່ເດັກ ຮຽກຮ້ອງ
ການສໍາຫຼວດທີື່ອອກແບບມາເປັນພິເສດເປັນໄລຍະໆ. ການສໍາຫຼວດດັີ່ງກ່າວບໍີ່ສາມາດເຊືີ່ອມສານກັບການສໍາ
ຫຼວດຄົວເຮືອນແບບປົກກະຕິ ເນືີ່ອງຈາກວິທການພິເສດທ ີ່ຕ້ອງໄດູ້ໃຊູ້ເພືີ່ອປົກປູ້ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມລັບ
ຂອງຜ ູ້ ຕ ອບແບບສອບຖາມ ແລະ ຮັ ບ ປະກັ ນ ວ່ າ ວິ ທ ປະຕິ ບ ັດ ແລະ ການປົ ກ ປູ້ ອ ງ ແມ່ ນ ມ ຈັ ນ ຍາບັ ນ ທ ີ່ ດ ແລະ
ສອດຄ່ອງກັບທິດຊົ້ນໍາຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ຈັນຍາບັນໃນການສຶກສາ
ກ່ຽວກັບການໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ແມ່ຍິງ.207 ຂໍົ້ຄວນລະວັງຈໍານວນໜຶີ່ງຖືກນໍາໃຊູ້ເພືີ່ອຮັບປະກັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ.
ແຜນຮັບມືການສໍາຫຼວດຄວນໄດູ້ຮັບການຈັດຕັົ້ງ ເພືີ່ອສະໜອງການບໍລິການສໍາລັບຜ ູ້ຕອບສໍາພາດທ ີ່ຕ້ອງການ ແລະ
ປະສົງຢາກໄດູ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອສໍາລັບປະສົບການທີ່ຜ່ານມາ ຫຼືໃນປັດຈຸບັນຂອງການໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງ.208
166. ຕົວຊີົ້ບອກ SDG ຈໍານວນໜຶື່ງ ບໍື່ໄດູ້ລວມເຂົົ້ານໍາ, ຍ້ອນບໍື່ມີຂໍົ້ມນຫຼືຂາດແຄນຄໍາເຫັນເອກະສັນ
ກ່ຽວກັບຕົວຊີົ້ບອກ. ຍົກຕົວຢ່າງ ວິທການສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກກ່ຽວກັບການຫຼັີ່ງໄຫຼຂອງເງິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ ກໍາລັງຢ່ໃນ
ການພັດທະນາ. ຕົວຊົ້ບອກທີ່ກ່ຽວພັນກັບຄາດໝາຍ 16.5 ກ່ຽວກັບການສໍົ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ການຕິດສິນບົນໄດູ້ຖືກ
ຕັດອອກ. ຕົວຊົ້ບອກ ທໍາອິດ ( ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ທີ່ໄດູ້ຈ່າຍສິນບົນຫຼືໄດູ້ຖືກຂໍສິນບົນ) ຕາມຄວາມເປັນຈິງແລູ້ວ ບໍີ່
ສາມາດວັດແທກໄດູ້. ຕົວຊົ້ບອກທສອງກ່ຽວກັບການເກດມການຕິດສິນບົນໄດູ້ຖືກວັດແທກຜ່ານທາງການສໍາຫຼວດວິ
ສາຫະກິດຂອງທະນາຄານໂລກ.209 ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ບໍີ່ມຂໍົ້ເຫັນຄໍາເຫັນເອກະສັນກ່ຽວກັບຕົວຊົ້ບອກນົ້. ຍັງບໍີ່ມຄໍາເຫັນ
ເອກະສັນກ່ຽວກັບຕົວຊົ້ບອກທີ່ກ່ຽວພັນກັບການເຂົົ້າເຖິງຂໍົ້ມນຂ່າວສານ ແລະ ເສລພາບຂັົ້ນພືົ້ນຖານຂອງປະຊາຊົນ ,
ຍ້ອນວ່າ ສປປ ລາວ ບໍີ່ມກົດໝາຍ "ເຂົົ້າເຖິງຂໍົ້ມນຂ່າວສານ". ຕົວຊົ້ບອກອືີ່ນໆແມ່ນຖືວ່າເປັນການຍາກເກນໄປທີ່ຈະ
ວັດແທກ.

ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
167. ການມີສ່ວນຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິື່ນໃນຄວາມພະຍາຍາມວັດແທກຢູ່າງເປັນລະບົບເປັນ
ສິື່ງສໍາຄັນ. ປະສິດທິຜົນຂອງການຕິດຕາມ SDGs ແມ່ນຂຶົ້ນກັບປະເດັນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບແວດລ້ອມ
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ແລະ ສິີ່ງທ້າ ທາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນ. ສິີ່ງທ້າ ທາຍເຫຼົີ່າ ນ ົ້ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ ທ ີ່ຈະ
ພັດທະນາແນວຄິດລິເລີ່ມການຕິດຕາມ SDGs ທີ່ປັບໃຫູ້ໃຊູ້ໄດູ້ກັບທ້ອງຖິີ່ນທີ່ຈະເອືົ້ອອໍານວຍໃຫູ້ພວກມັນ ທີ່ຈະຈໍາ
ແນກຊ່ອງວ່າງ ແລະ ປັບປຸງການສະໜອງການບໍລິການເພືີ່ອເລັີ່ງຄວາມຄືບໜ້າ SDG ທີ່ຍັງຢ່ນອກເສັົ້ນທາງການບັນລຸ
ຜົນ.
168. ການເປີດກວ້າງທີື່ໃຫຍ່ຫຼວງຂອງຊາຍແດນກໍື່ໃຫູ້ມີທັງກາລະໂອກາດ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍສໍາລັບ
ການເຮັດໃຫູ້ບັນລຸຜົນ SDG 16. ການເຂົົ້າເຖິງທີ່ເພີ່ມທະວ ແລະ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍບໍີ່ແພງ ເພືີ່ອຈັດລະບຽບຊ່ອງທາງໃນ
ການເຄືີ່ອນຍ້າຍ ຈະປົກປູ້ອງແຮງງານຍ້າຍຖິີ່ນ,ໃນຂະນະດຽວກັນກໍີ່ ຫຼຸດລົງການຂດຮດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ. ເຖິງ
ຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຫາກບໍີ່ມກົນໄກການບັງຄັບໃຊູ້ກົດໝາຍ ແລະການປົກປູ້ອງທີ່ມປະສິດທິພາບ, ການເປດກວ້າງທີ່ໃຫຍ່
ຫຼວງ ທີ່ນໍາມາໂດຍປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ຈະມຜົນກະທົບທາງລົບ. ຂັົ້ນຕອນພາສ ແລະ ການຄວບ
ຄຸມຊາຍແດນອທີ່ບໍີ່ເຄັີ່ງຄັດສາມາດເຮັດໃຫູ້ການຄ້າທີ່ຜິດກົດໝາຍເພີ່ມສງຂືົ້ນ 99 ເທືີ່ອ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ ອາຊະ
ຍາກໍາ. ການເຊືີ່ອມຕໍີ່ທີ່ເພີ່ມຂຶົ້ນແມ່ນເປັນປະໂຫຍດສໍາລັບການຄ້າ ແລະ ການເຕບໂຕທາງເສດ ຖະກິດ, ແຕ່ວ່າ ມັນຍັງ
ເປດທາງໃຫູ້ແກ່ ອາຊະຍາກໍາຂ້າມຊາດທີ່ມການຈັດຕັົ້ງ. ຫຼາຍຂຶົ້ນກວ່າເກົີ່າ, ການຮ່ວມມືຢ່າງໃກູ້ຊິດ ຂອງ ສປປ ລາວ
ກັບປະເທດອືີ່ນໆຈະຕ້ອງສືບຕໍີ່ຢ່ໃນຂອບພາກພືົ້ນ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ແຜນປະຕິບັດງານອາຊຽນວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ
, ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ສົນທິສັນຍາອາຊຽນວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ.
169. ການສໍົ້ລາດບັງຫຼວງຂັດຂວາງເສດຖະກິດທີື່ຈະສາມາດແຂູ່ງຂັນໄດູ້ຕືື່ມ. ການສໍົ້ລາດບັງຫຼວງແມ່ນບໍີ່
ສາມາດຫຼກລ່ຽງໄດູ້. ໃນປ 2016, ສປປ ລາວ ໄດູ້ໃຫູ້ຄໍໝັົ້ນໝາຍຕໍີ່ສາທາລະນະທີ່ຈະແກູ້ໄຂບັນຫາການສໍົ້ລາດບັງຫຼວງ
ໃນຄໍາຖະແຫຼງຢ ່ໃນການລາຍງານຕາມຂະບວນການທົບທວນສະຖານະການສິດທິມະນຸດ. 210 ໃນປ 2016, ສປປ
ລາວ ຖືກຈັດອັນດັບທ 123 ໃນຈໍານວນ 176 ປະ ເທດ ແລະ ດິນແດນ, ໂດຍມຄະແນນ 30 (ຄະແນນສນ ມການສໍົ້
ລາດບັງຫຼວງສງຫຼາຍ ແລະ 100 ສະອາດທີ່ສຸດ) ຢ່ໃນດັດຊະນການຮັບຮູ້ການສໍົ້ລາດບັງຫຼວງ ຄິດໄລ່ໂດຍອົງການເພືີ່ອ
ຄວາມໂປ່ງໄສສາກົນ (Transparency International ຫລື TI). ສິີ່ງນ ົ້ແມ່ນການປັບປຸງ ດຂຶົ້ນຈາກສອງປ ທີ່ຜ່ານ
ມາ. 211
170. ການເຕີບໂຕດ້ານການທ່ອງທ່ຽວທີື່ຄຸູ້ມຄອງບໍື່ດີອາດນໍາໄປສູ່ການຂຸດຮີດເດັກນ້ອຍ. ການເພີ່ມທະວຈໍານວນ
ຂອງເດັກນ້ອຍຢ່ໃນອາຊຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕູ້ ທີ່ຖືກຂດຮດທາງເພດ ໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ສວຍໃຊູ້
ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ພັດທະນາຂຶົ້ນຮັບໃຊູ້ການທ່ອງທ່ຽວ ເພືີ່ອເຂົົ້າເຖິງເດັກນ້ອຍ.212 ຢ່ ສປປ ລາວ, ລັດຖະບານ ໄດູ້ດໍາ
ເນ ນການແລູ້ ວ ເພື ີ່ອແກູ້ ໄຂຄວາມສ່ ຽງເຫຼ ົີ່ ານ ົ້ ຜ່ ານທາງການຮ່ ວມມືລະຫວ່ າ ງອົ ງ ການທ່ ອງທ່ຽ ວແຫ່ ງຊາດລາວ ແລະ ຕໍ າ ຫຼວດ
(ກະຊວງປູ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ). ການແກູ້ໄຂ ການຂຸດຮດທາງເພດຂອງເດັກໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວ ຮຽກຮ້ອງຄວາມພະຍາຍາມ
ເປັນພິເສດ ເພືີ່ອ (i) ໃຫູ້ການສຶກສາອົບຮົມ ຜູ້ມາຢູ້ຽມຢາມ ແລະ ຜູ້ມສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບປັດໄຈຕ່າງໆ ທີ່ເຮັດໃຫູ້ເດັກນ້ອຍ
ຖື ກ ລ່ ວງລະເມ ດໄດູ້ງ່ າ ຍ, (ii) ເສ ມສ້ າ ງຂອບກົ ດຫມາຍເພື ີ່ ອເພ ີ່ ມທະວ ການດໍ າ ເນ ນຄະດ ອາຍາຕໍີ່ ຜ ູ້ ລ່ວງລະເມ ດທາງເພດທີ່
ເດນທາງມາທ່ອງທ່ຽວ ຢ່ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ແລະ ປະເທດຕົົ້ນທາງ. (iii) ປັບປຸງການຮ່ວມມືກັບອົງການບັງຄັບໃຊູ້ກົດໝາຍສາກົນ
ແລະ (iv) ສົີ່ງເສມຜະລິດຕະພັນແລະ ບໍລິການທ່ອງທ່ຽວທີ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການທ່ອງທ່ຽວທີ່ປອດໄພສໍາລັບເດັກ.213

171. ການແກູ້ໄຂບັນຫາການຄ້າເດັກ ແລະ ການຂດຮີດເດັກຈໍາເປັນຕ້ອງເລີື່ມຕົົ້ນດ້ວຍມາດຕະການ
ປູ້ອງກັນຢູ່ໃນລະດັບຊຸມຊົນ, ສະໜັບສະໜນໂດຍໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານ. ສິີ່ງເຫຼົີ່ານົ້ລວມມ ການປກ
ຈິດສໍານຶກ ແລະ ການສຶກສາຂອງຊຸມຊົນທີ່ມສະພາບຄວາມສ່ຽງ, ຍ້ອນວ່າ ເຄືອຂ່າຍການຄ້າມະນຸດຈໍານວນຫຼາຍ ມັກ
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ຈະຄັດເລືອກບຸກຄົນທີ່ຄຸູ້ນເຄຍ ເພືີ່ອຊັກຊວນເດັກນ້ອຍ ໃຫູ້ອອກໄປຈາກເຮືອນ, ໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນໂດຍສະໝັກໃຈ. ມັນຍັງ
ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມຈຸດປະສານງານຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສັງຄົມມືອາຊບ ຜ່ທີ່ມຄວາມສາມາດທີ່ຈະຈໍາແນກ
ເດັກນ້ອຍທີ່ຕົກຢ ່ໃນສະຖານະການທີ່ສ່ຽງໄພ ແລະ ຍືີ່ນມືເຂົົ້າແກູ້ໄຂຕາມຄວາມຈໍາເປັນ. ໂຄງການຂອງລັດຖະບານ
ເພືີ່ອຜະລິດນັກເຄືີ່ອນໄຫວດ້ານສັງຄົມມືອາຊບທີ່ມຄຸນວຸດທິ ແລະ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈາກສະຖາບັນການສຶກສາຊັົ້ນ
ສງ

ກ

ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບການຄໍົ້າໜນໂດຍກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການເພືີ່ອ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ນັກເຄືີ່ອນໄຫວ

ດ້ານສັງຄົມ ພ້ອມດ້ວຍງົບປະມານ, ຄວາມສາມາດຄວາມຊໍານານການ ແລະ ອໍານາດຕາມ ກົດໝາຍເພືີ່ອເຂົົ້າແກູ້ໄຂໃນ
ຊຸມຊົນ ແລະ ຄົວເຮືອນ. ການຄຸູ້ມຄອງແບບທົີ່ວເຖິງຂອງການບໍລິການທີ່ ສະໜອງການລົງທະບຽນການເກ ດ ແລະ
ເອກະ ສານອືີ່ນໆ ເຊັີ່ນບັດປະຊາຊົນຈະເປັນສິີ່ງທີ່ຈໍາເປັນ.
172. ຄວາມຄືບໜ້າຢູ່າງສະໝໍື່າສະເໝີ ໄດູ້ມີໄປສູ່ການສ້າງຕັົ້ງລະບຽບກົດໝາຍ, ແຕູ່ຍັງຄົງມີສິື່ງທ້າ
ທາຍທີື່ສໍາຄັນ. ສິີ່ງເຫຼົີ່ານ ົ້ປະ ກອບດ້ວຍຄວາມບໍີ່ພຽງພໍໃນຈໍານວນ ແລະ ຂ ດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ
ຕຸລາການໃນປະເທດ, ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແລະ ການບັງຄັບໃຊູ້ກົດ ໝາຍທ ີ່ບໍີ່ເຂັົ້ມແຂງ, ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນທ ີ່ຈະ
ກົມກຽວກົດໝາຍພາຍໃນ ເຂົົ້າກັບພາລະຜກພັນລະຫວ່າງປະເທດ.214 ການຂະຫຍາຍກວ້າງຂອງການບໍລິການດ້ານກົດ
ໝາຍ ແມ່ນຖືກຈໍາກັດໂດຍປັດໄຈດ້ານມະນຸດ ແລະ ດ້ານການເງິນ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນນການສະຖານທີ່
ໃຫູ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານກົດໝາຍ, ທະນາຍຄວາມທີ່ມຄຸນວຸດທິມຈໍານວນ ໜ້ອຍ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າໃຈທີ່ຈໍາກັດກ່ຽວ
ກັບການເຂົົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາຢ່າງສະເໝພາບລະຫວ່າງຊາຍ ແລະ ຍິງ.
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ໃນປ 2011, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ເລີ່ມຕັົົ້ນສະເໜຫຼັກສດປະລິນຍາຕ 4 ປເຕັມຮບແບບ ທີ່ໃນວຽກສັງຄົມສົງເຄາະ ແລະ ເລີ່ມຕົົ້ນ

ການພັດທະນາຫຼັກສດການຝຶກອົບຮົມ ຜິຊ່ວຍວຽກງານສັງຄົມສົງເຄາະ.
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SDG17
ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືເພືື່ອເປົົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
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SDG 17. ຟືົ້ນຟການເປັນຄູ່ຮ່ວມສາກົນ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
173. ຕົວຊີົ້ບອກທີື່ໄດູ້ສະເໜີສໍາລັບ SDG 17 ກໍາເອົາອົງປະກອບທີື່ເປັນໃຈກາງທີື່ສາມາດຕິດຕາມໄດູ້
ໃນປັດຈຸບັນ. ສິີ່ງເຫຼົີ່ານົ້ປະ ກອບດ້ວຍຕົວຊົ້ບອກກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ທີ່ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ການສະໜອງທຶນ
ເພືີ່ອການພັດທະນາ, ການໂອນເງິນກັບປະ ເທດຂອງແຮງງານ, ການບໍລິການໜົ້, ເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ຂດຄວາມສາມາດ
ດ້ານສະຖິຕິ. ຄໍານິຍາມທີ່ກໍານົດຢ່າງແຈ່ມແຈູ້ງເປັນທາງການ ເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນ ສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກບາງຢ່າງ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ອັນໃດ
ທ ີ່ ນ ັ ບ ວ່ າ ເປັ ນ ການລົງ ທຶນ ໂດຍກົ ງ ຂອງຕ່າ ງປະເທດ (FDI) ແລະ ການຮ່ ວ ມມື ລ ະຫວ່ າ ງໃຕູ້ - ໃຕູ້ (SSC). ຕົ ວຊົ້
ບອກອືີ່ນໆ ຈະຮຽກຮ້ອງການເພີ່ມຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດທີ່ມຢ່ແລູ້ວ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ອັດຕາສ່ວນຂອງບຸກຄົນທີ່
ໃຊູ້ອິນເຕເນັດ ແມ່ນຕົວຊົ້ບອກທີ່ຖືກຈັດຕັົ້ງຂຶົ້ນ, ແຕ່ວ່າມັນສາມາດຖືກປະເມນຢ່າງຖືກຕ້ອງຜ່ານທາງການສໍາຫຼວດເທົີ່າ
ນັົ້ນ, 215 ເນືີ່ອງຈາກການລົງທະບຽນອິນເຕເນັດທີ່ບັນທຶກໄວູ້ ໂດຍກະຊວງໄປສະນ ແລະ ໂທລະຄົມ ບໍີ່ໄດູ້ສະທ້ອນເຖິງ
ການນໍາໃຊູ້ອິນເຕເນັດຜ່ານໂທລະສັບມືຖື, ໂດຍສະເພາະໃນບັນດາຊາວໜຸ່ມ.

ຍັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
174. ການຄາດຄະເນການສະໜອງທຶນຮອນເງິນ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ ຍັງຄົງເປັນສິື່ງທ້າທາຍ. ການຈັດ
ສັນງົບປະມານ ແລະ ການໃຊູ້ຈ່າຍຈໍາເປັນຕ້ອງມຄວາມພຽງພໍ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫູ້ແກ່ການບໍລິການຫຼັກ ດັີ່ງເຊັີ່ນ ການ
ສະໜອງວັດຖຸປັດໄຈດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂັົ້ນພືົ້ນຖານ, ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບແບບແທດເຖິງ,
ການຮັບມືແກູ້ໄຂຕໍີ່ເຊືົ້ອHIV-ໂລກເອດ, ກິດຈະກໍາຂອງ ລບຕ ແລະ ອົງປະກອບສໍາຄັນຂອງໂຄງການການສຶກສາ ແລະ
ສຸຂະອະນາໄມ. ໃນປັດຈຸບັນ ການເຂົົ້າແກູ້ໄຂທີ່ສໍາຄັນບາງຢ່າງເຫຼົີ່ານົ້ ແມ່ນຂືົ້ນກັບການສະໜອງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ.
175. ການແກູ້ໄຂບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍດ້ານການວັດແທກ ແລະ ຂໍົ້ມ ນທີື່ຈໍາແນກໄວູ້ໃນບົດລາຍງານ
ສະບັ ບ ນີ ົ້ ຈ ະເປັ ນ ສິ ື່ ງ ຈໍ າ ເປັ ນ ເພື ື່ ອ ເສີ ມ ສ້ າ ງຄວາມເຂັ ົ້ ມ ແຂງຂີ ດ ຄວາມສາມາດດ້ າ ນສະຖິ ຕິ ເພືື່ ອ
ຕິດ ຕາມ SDGs. ສິີ່ງ ນ ົ້ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມ ການຮ່ວມມືຢ່າ ງໃກູ້ຊິດລະ ຫວ່າ ງສ ນສະຖິຕິແ ຫ່ງຊາດ (LSB) ແລະ
ກະຊວງຂະແໜງການທັງໝົດ. ໃນບັນດາຊ່ອງວ່າງທ ີ່ໄດູ້ ຖືກຈໍາແນກແມ່ນການຂາດ ແຄນການແຍກປະເພດຢ່າງເປັນ
ລະບົບຂອງຂໍົ້ມນຕາມເພດ ແລະ ຄຸນລັກສະນະອືີ່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄາດໝາຍ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມລະດັບຊາດ. ຂໍົ້
ມນທີ່ຖືກແຍກປະເພດຕາມເພດ ຍັງບໍີ່ສາມາດເປັນໄປໄດູ້ສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກຈໍານວນໜຶີ່ງ ແລະ ຄວນເປັນບລິມະສິດຢ່າງ
ໜຶີ່ງ. ການແຍກປະເພດຕາມສະຖານະພາບຂອງຄວາມພິການແມ່ນບໍີ່ມ ແລະ ການເລີ່ມຕົົ້ນ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ເຮັດໂດຍມ
ຕົວຊົ້ບອກທີ່ສອດຄ່ອງ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ການເຂົົ້າເຖິງການບໍລິການຂັົ້ນພືົ້ນຖານ. ບລິມະສິດອືີ່ນໆ ລວມມ ການເສມສ້າງຄວາມ
ເຂັົ້ມແຂງ ແລະ ຂະຫຍາຍການປົກຄຸມຂອງລະບົບການລົງທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ ລະບົບສະຖິຕິການເກດ, ຕາຍ,
ແຕ່ງດອງ ແລະ ເສມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ລະບົບຂໍົ້ມນດ້ານການບໍລິຫານ ເພືີ່ອໃຫູ້ສາມາດຕິດຕາມຢ່າງໜ້າເຊືີ່ອຖື
ການປົກຄຸມການບໍລິການທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຕົວຊົ້ບອກຜົນໄດູ້ຮັບ
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SDG18
ຊີວິດທີື່ປອດໄພຈາກ
ລະເບີດບໍື່ທັນແຕກ
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SDG 18. ແກູ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍື່ທັນແຕກທີື່ອຸປະສັກຕໍື່ການພັດທະນາ
ປະເທດຊາດ
ບັນຫາການເຊືື່ອມສານ SDG ເປັນເປົາົ້ ໝາຍພາຍໃນ ແລະ ການຕິດຕາມ
176. ຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງແຫູ່ງຊາດເພືື່ອແກູ້ໄຂບັນຫາລະເບີ ດບໍື່ທັນແຕກທີື່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ
ລາວ (ຄຊກລ) ໄດູ້ນໍາໃຊູ້ຕົວຊີົ້ ບອກໃໝູ່ ເພືື່ອສະທ້ອນເຖິງການປູ່ຽນແປງ ລະບຽບໃໝູ່ຂອງການສໍາ
ຫຼ ວ ດຊອກຫາ ລບຕ (UXO). ຈຸ ດ ສຸ ມ ໃສ່ ກ ານເກັ ບ ກ ູ້ ລ ະເບ ດເປັ ນ ເຮັ ກ ຕາ ໄດູ້ ຫ ັ ນ ປ່ ຽ ນໄປສ ່ກ ານເກັບ ກ ູ້ທ ີ່ມ
ປະສິດທິພາບ. ຕົວຊົ້ບອກກ່ຽວກັບຜູ້ ຖືກເຄາະຮ້າຍຈາກອຸປະຕິເຫດ ລບຕ ໄດູ້ຖືກຮັກສາໄວູ້. ຕົວຊົ້ບອກໃໝ່ ສ່ວນ
ໃຫຍ່ ແມ່ນຕົວຊົ້ບອກກ່ຽວກັບຂະບວນການ, ເຊິີ່ງໃນນັົ້ນ ຂໍົ້ມນສາມາດຖືກເກັບກໍາໃນຊ່ວງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຕາມ
ຂັົ້ນຕອນ. ສປປ ລາວ ມຖານຂໍົ້ມນລະບົບຄຸູ້ມຄອງຂໍົ້ມນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບການແກູ້ໄຂບັນຫາລະເບດບໍີ່ທັນ
ແຕກ (IMSMA), ແຕ່ລະບົບນົ້ ຕ້ອງໄດູ້ເຊືີ່ອມຕໍີ່ກັບລະບົບຕ່າງໆໃນຂະແໜງການອືີ່ນໆ ເພືີ່ອເອືົ້ອອໍານວຍ ໃຫູ້ສາມາດ
ຕິດຕາມສະຖານະພາບຂອງລາຍຮັບ, ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ວຽກເຮັດງານທໍາ. ຄໍາສັບທີ່ວ່າ ຜູ້ລອດຊວິດ "ທີ່ມ
ເກນອາຍຸອອກແຮງງານ" ຍັງຈໍາເປັນ ຕ້ອງມ ຄວາໝາຍທ ີ່ແຈ່ມແຈູ້ງໃນການລາຍງານ SDG. ໃນຖານະທ ີ່ຕົວຊ ົ້ບອກ
ກ່ຽວພັນກັບການມວຽກເຮັດງານທໍາ, ສປປ ລາວ ສາມາດນໍາໃຊູ້ອາຍຸ 15 ປຂຶົ້ນໄປ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ໃນການສໍາຫຼວດແຮງງານ.

SDG 18: ບັນຫາ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍຂອງການພັດທະນາ
177. ຍຸດ ທະສາດໃນໄລຍະຍາວຈະຕ້ອ ງເສີມ ສ້າງຂີດ ຄວາມສາມາດແຫູ່ງຊາດ ດັື່ງດຽວກັນ ກັບສະ
ໜອງການສະໜັບສະໜນດ້ານສະຖາບັນໃຫູ້ແກູ່ຂະແໜງການເກັບກ ູ້ລະເບີດ. ລະບຽບການສໍາຫຼວດ
ຊອກຫາລະເບ ດບໍ ີ່ ທ ັ ນ ແຕກແບບໃໝ່ ຂອງ ສປປ ລາວ ທ ີ່ ໄ ດູ້ ຮ ັ ບ ຮອງເອົ າ ໃນວັ ນ ທ 15 ມັ ງ ກອນ 2015, ໄດູ້
ປະກອບສ່ວນເພີ່ມປະສິດທິພາບເປັນ ຢ່າງສງໃນຂະແໜງການ. ພ້ອມດຽວກັນກັບລະບົບກໍານົດ ບລິມະສິດຂອງວຽກ
ງານເກັບກູ້, ທີ່ປະກາດໃນກອງປະຊຸມຄັົ້ງທ 6 ຂອງລັດພາຄ, ກ ຄາດວ່າລະບຽການໃໝ່ເຫຼົີ່ານົ້ ຈະເລັີ່ງການເກັບກູ້ໃຫູ້ໄວ
ຂຶົ້ນ. ຂະໜາດ ແລະ ຂອບເຂດຂອງບັນຫານົ້ ແມ່ນເກນກວ່າຂດຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດໃນການຮັບມື, ແລະ ສະໜັບ
ສະໜນການຈາກຄ່ຮ່ວມພັດທະນາທັງຫຼາຍ ຍັງສືບຕໍີ່ເປັນສິີ່ງຈໍາເປັນ.
178. ຊັບພະຍາກອນ ແມູ່ນໜຶື່ງໃນຂໍົ້ຈໍາກັດຕ່າງໆ ໃນການຂະຫຍາຍການເກັບກູ້ລະເບີດບໍື່ທັນແຕກ.
216 ບັນດາກະຊວງສາຍຕັົ້ງ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ ມ ການຮັບປະກັນ ສໍາ ຫຼວດ ລບຕ ແລະ ການເກັບກູ້
ຕາມທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບໂຄງການພັດທະນາທັງໝົດທີ່ດໍາເນນການຢ່ໃນເຂດທີ່ມ ລບຕ ຕົກຄ້າງຢ່, ແລະ ກໍານົດຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ
ເຂົົ້າໃນແຜນງົບປະມານຂອງເຂົາເຈົົ້າ. 217 ໃນປ 2015, ຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງຂະແໜງການເກັບກ່ລະເບດບໍີ່ທັນແຕກ
ໄດູ້ກວມເອົາ 37,77 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ , ເຊິີ່ງໃນນັົ້ນ 4,82 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເປັນການປະກອບສ່ວ ນແບບ
ວັດຖຸອຸປະກອນຂອງລັດຖະບານ .228

ກ

ຖະແຫຼງການ ຂອງ ສປປ ລາວ: ການເກັບກູ້ ແລະ ການສຶກສາ ຂອງການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ. ກອງປະຊຸມຂອງລັດພາຄ ຄັົ້ງທ 6 ກ່ຽວກັບສົນທິສັນຍາວ່າ
ດ້ວຍລະເບດລກຫວ່ານ, ວັນທ 5-7 ກັນຍາ 2016, ເຈນວາ. http://www.clusterconvention.org/wp-content/uploads/2016/04/Lao-PDR1.pdf
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179. ການສະໜັບສະໜນຢູ່າງມີແກູ່ນສານໃນໄລຍະຍາວ ຈະເປັນສິື່ງຈໍາເປັນສໍາລັບຜູ້ລອດຊີວິດຈາກ
ລບຕ. ຂະແໜງການແກູ້ໄຂລະເບດບໍີ່ທັນແຕກຕົກຄ້າງ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ເຊືີ່ອມສານເຂົົ້າໃນການບໍລິການສັງຄົມ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ
ສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ລະບົບສະຫວັດດການສັງຄົມ ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍຄົນພິການ. ແຜນ NSEDP ຄັົ້ງທ 8
ໄດູ້ເລ ີ່ມຕົົ້ນກ່ຽວກັບເລືີ່ອງນົ້ , ດ້ວຍອົງປະກອບ UXO ພາຍໃນຂອບການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ. ແຕ່ເຊັີ່ນນັົ້ນ ກໍີ່ຕາມ,
ລບຕ ຍັງສືບຕໍີ່ເປັນຂົງເຂດສະເພາະບໍີ່ມໃຜເໝືອນໃນທາງປະຕິບັດ. ພິທການ ແລະ ລະບຽບການທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບ
ການພັດທະນາຂຶົ້ນ ສໍາລັບ "ເຊືີ່ອມສານເປັນກະແສ" ຜູ້ລອດຊວິດຈາກ ລບຕ ເຂົົ້າໃນໂຄງການສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ
ແລະ ການຈ້າງງານ. ລະບົບຕິດຕາມໄລຍະຫຼາຍປ ແມ່ນຈໍາເປັນ ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າຜູ້ລອດຊວິດຈາກ ລບຕ ໄດູ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜນຕາມທີ່ຈໍາເປັນ.
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ບົດສະຫຼຸບ
180. ບົ ດ ຮຽນຈາກການຈັ ດ ຕັ ົ້ ງ ປະຕິ ບ ັ ດ MDG ຈະຕ້ ອ ງໄດູ້ ລ ວມເຂົ ົ້ າ ໃນການວາງແຜນ ແລະ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ SDGs. ໃນຂະນະທີ່ ສ່ວນກ່ອນໜ້າ ໄດູ້ກໍານົດຍັນຫາ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ທີ່ເຈາະຈົງ
ສະເພາະຕໍີ່ແຕ່ລະ SDG, ແຕ່ລະອົງປະກອບທົີ່ວໄປບາງຢ່າງ ມຄວາມສໍາຄັນທ ີ່ຈະກ່າວຊໍົ້າຄືນອ ກຢ່ໃນທີ່ນ ົ້. ຄວາມ
ພະຍາຍາມພິເສດ ແມ່ນຍັງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ ມເພືີ່ອເຂົົ້າແທດເຖິງກຸ່ມທີ່ມສະພາບຄວາມສ່ຽງ, ເນຶີ່ອງຈາກວ່າຄວາມແຕກ
ໂຕນທີ່ກວ້າງຂືົ້ນຢໃ່ ນຂົງເຂດຫຼາຍກວ່າໜຶງີ່ ເປົົ້າໝາຍ. ການສະໜອງການບໍລິການທີ່ແທດເຖິງໃຫູ້ແກ່ຊຸມຊົນດັີ່ງກ່າວ ຈໍາ
ເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ ໂດຍການເສມສ້າງສະຖາບັນການປົກຄອງທ້ອງຖິີ່ນ , ການຂະຫຍາຍກວ້າ ງການ
ສຶກສາຊຸມຊົນ ແລະ ການຈັດຕັປ
ົ້ ະຕິບັດມາດຕະການເພືີ່ອຍົກລະດັບການມສ່ວນຮ່ວມຈາກທັງຊາຍ ແລະ ຍິງ. ການເຂົົ້າ
ແກູ້ໄຂທາງຂະແຫນງການ ຈະຕ້ອງໄດູ້ຫັນເຂົົ້າລວມກັນ ໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ , ເຊິີ່ງຈະຮຽກຮ້ອງການປະສານງານ ທັງ
ແບບສາຍຕັົ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຈາກຂັົ້ນສນກາງຈົນເຖິງລະດັບບ້ານ. ການ
ສ້າງໂຄງການຂ້າມຊາຍແດນ ແມ່ນມຄວາມຈໍາຢ່າງເພີ່ມທະວ ສໍາລັບປະເດັນຕ່າງໆ ໂດຍນັບຈາກພະຍາດ ແລະ ອາຊະ
ຍາກໍາ ຈົນເຖິງການຄ້າແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ. ການເອືີ່ອຍອງໃສ່ການສະໜອງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ສໍາລັບກິດຈະກໍາແທດ
ເຖິງ ຈະຈໍາເປັນ ໄດູ້ຫຼຸດຜ່ອນລົງຕາມການເວລາ.
181. ການປັບປຸງຈໍາເປັນຕ້ອ ງໄດູ້ເຮັດໃນລະບົບຂໍົ້ມ ນຂ່າວສານທີື່ມີຢູ່ແລູ້ວ ເພືື່ອໃຊູ້ຕິດຕາມ SDGs.
ເນືີ່ອງຈາກ ຂອບເຂດທີ່ສໍາຄັນຂອງການຫັນເຂົົ້າລວມກັນໃນຂົງເຂດຈຸດສຸມຂອງ MDGs, SDGs ແລະ NSEDP,
ລະບົບ ແລະ ສະຖາບັນການຕິດຕາມ MDGs ແລະ NSEDP ທີ່ມຢ່ແລູ້ວຂອງ ສປປ ລາວ ຈະສືບຕໍີ່ເປັນປະໂຫຍດ
ແລະ ສອດຄ່ອງໃນການຕິດຕາມ SDGs, ແຕ່ຈະຕ້ອງການເສມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງທີ່ສໍາຄັນ. ລະບົບຂໍົ້ມນດ້ານການ
ບໍລິຫານ ຈະຕ້ອງການໃຫູ້ເສມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ, ຫຼາຍຂຶົ້ນ ໃນບາງຂະແໜງການ, ແລະ ຈະຈໍາເປັນຕ້ອງລວມເຂົົ້ານໍາ
ຕົວຊົ້ບອກໃໝ່. ການແຍກປະເພດຂໍົ້ມນຕາມເພດ, ກຸ່ມອາຍຸ ແລະສະຖານະພາບຄວາມພິການ ຈະຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ຮັບ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໃຫູ້ດກວ່າເກົີ່າໃນລະບົບດ້ານການບໍລິຫານ.
182. ການວາງແຜນການສໍາຫຼວດເປັນໄລຍະໆ ຈະຈໍາເປັນຕ້ອງແກູ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຈໍານວນໜຶື່ງ. ລໍາ
ດັບທໍາອິດ, ແຫຼີ່ງທີ່ມຄວາມ ຍືນຍົງ ຫຼາຍຂຶົ້ນຂອງການສະໜອງທຶນ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ສໍາລັບການສໍາຫຼວດທີ່
ເປັນບລິມະສິດແຫ່ງຊາດ. ລໍາດັບທສອງ, ການສໍາຫຼວດ ຈະຕ້ອງໄດູ້ລວມເອົາເຂົົ້ານໍາຫົວໜ່ວຍວັດແທກຈໍາເພາະ (ໂມ
ດນ) ແລະ ຕົວຊບ
ົ້ ອກໃໝ່, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບຂົງ ເຂດທີ່ກ່ຽວພັນກັບຂະແໜງການນອກລະບົບ. ລໍາດັບທສາມ, ໃນ
ການອອກແບບການສໍ າ ຫຼ ວ ດ, ລັ ດ ຖະບານ ແລະ ຄ ່ ຮ ່ ວ ມພັ ດ ທະນາທ ີ່ ກ ່ ຽ ວຂ້ ອ ງຄວນສື ບ ຕໍີ່ ແລະ ແມ່ ນ ກະທັ ງ
ຂະຫຍາຍຂະໜາດ ວິທປະຕິບັດຂອງການບວກເພີ່ມເກນສໍາລັບວັດແທກ "ແບກໄວູ້ເທິງຫລັງ ຫຼື ຂີ່ຫຼັງ" (ຫຼຶ“ແບບຊ້ອນ
ກັ ນ ”) ອື ີ່ ນ ໆ (“piggy-back” modules) ແລະ ດໍ າ ເນ ນການເພ ີ່ ມ ອັ ດ ຕາສຸ ່ ມ (oversampling) ໃນເຂດພ ມ
ສັນຖານເຈາະຈົງທີ່ມຂໍົ້ມນຂ່າວສານລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕມຫຼາຍຂຶົ້ນ ຫຼື ຂໍົ້ມນທີ່ແຍກປະເພດທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມຫຼາຍຂຶົ້ນ
ຕືີ່ມ. ສິີ່ງນ ົ້ຈະເອືົ້ອອໍານວຍໃຫູ້ຄ ່ຮ່ວມມືສະເພາະເຈາະຈົງ ທ ີ່ຕ້ອງການຂໍົ້ມ ນພິເສດ ທ ີ່ຈະເຂົົ້າຮ່ວມໃນທັງຄ່າໃຊູ້ຈ່າຍ
ແລະ ການອອກແບບຂອງການສໍາຫຼວດ. ລໍາດັບທສີ່, ການສໍາຫຼວດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງແກູ້ໄຂປະເດັນຂອງມາດຕະຖານ.
ຄໍານິຍາມ. ໃນປັດຈຸບັນ, ການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນບາງຄັົ້ງ ເກັບກໍາຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບຕົວຊົ້ບອກ ທີ່ໄດູ້ເກັບກໍາແລູ້ວໂດຍການ
ສໍາຫຼວດອືີ່ນໆ (ຍົກຕົວຢ່າງເຊັີ່ນ ຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບການເຂົົ້າເຖິງນໍົ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທໍາ
ແລະ ສະຖານະພາບການສຶກສາຂອງຫົວໜ້າຄົວເຮືອນ ໄດູ້ຖືກເກັບກໍາໃນຫຼາຍກວ່າໜຶີ່ງການສໍາຫຼວດ ຢ່ ສປປ ລາວ).
ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບຕົວຊົ້ບອກດຽວກັນ ຈະບໍີ່ສາມາດປຽບທຽບກັນລະຫວ່າງການສໍາຫຼວດທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນໄດູ້ ເວັົ້ນເສຍແຕ່ວ່າ ຄໍານິຍາມດຽວກັນຖືກນໍາໃຊູ້. ການປະສານງານທີ່ດກວ່າ ເປັນທີ່ຕ້ອງການ ໃນບັນດາຄ່ຮ່ວມມື
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ການພັດທະນາທີ່ສະໜັບສະໜນການສໍາຫຼວດດັີ່ງກ່າວ, ແລະ ຂໍົ້ຕົກລົງ ຈໍາເປັນຕ້ອງບັນລຸກ່ຽວກັບການນໍາໃຊູ້ຄໍານິຍາມ
ດຽວກັນໃນການສໍາຫຼວດທັງໝົດ. ຜົນປະໂຫຍດອັນໜຶີ່ງແມ່ນວ່າຕົວຊົ້ບອກດຽວກັນຈະຖືກວັດແທກເລືົ້ອຍຄັົ້ງຫຼາຍ
ຂຶົ້ນ.
183. ຫ້າເປົົ້າໝາຍຂອງ SDGs ແລະ ຂະແໜງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັນບໍື່ເຄີຍເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງການ
ລາຍງານ MDG ຕາມປົກ ກະຕິ (ຕາຕະລາງ 5). ໃນບາງກໍລະນ, ກະຊວງທີ່ຮັບຜິດຊອບສໍາລັບ SDG ມລະບົບ
ການລາຍງານຂອງຕົນເອງຢ່ພ້ອມແລູ້ວ, ດັີ່ງ ເຊັີ່ນວ່າ ສໍາລັບການຕິດຕັົ້ງໄຟຟູ້າ. ກະຊວງອືີ່ນໆ ຈະຮຽກຮ້ອງໃຫູ້ມການ
ສະໜັບສະໜນ ຢ່າງມ ແກ່ນສານ ຈາກພາຍນອກເພືີ່ອ ດັດປັບລະບົບຂອງເຂົາ ເຈົົ້າຕໍີ່ຂໍົ້ກໍານົດໃໝ່ສໍາລັບການຕິດຕາມ
ແລະ ລາຍງານ (ດັີ່ງເຊັີ່ນ ຮ ບແບບການອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ). ໃນບາງກໍລະນ, ການສໍາ
ຫຼວດພິເສດ ອາດແມ່ນສິີ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ກໍານົດເປັນໄລຍະໆ.
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184. 2018 ຈະເປັນປີທີື່ສໍາຄັນສໍາລັບການວາງແຜນພັດທະນາແຫູ່ງຊາດ ແລະ SDGs. ການທົບທວນ
ໄລຍະກາງສະໄໝຂອງ NSEDP ກໍານົດໄວູ້ ໃນປ 2018. ສິີ່ງນົ້ ຍັງແມ່ນປ ທີ່ຜົນໄດູ້ຮັບຈາກການສໍາຫຼວດຈໍານວນໜຶີ່
ງ ຈະຖືກເຜຍແຜ່. ຂະບວນການລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ (Voluntary National Review : VNR)
ຕໍີ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນປ 2018 ເປັນ ການສະໜອງກາລະໂອກາດສໍາ ລັບ ສປປ ລາວ ເພືີ່ອເຮັດໃຫູ້ຂໍົ້ມ ນ
ພືົ້ນຖານສົມບນ ແລະ ດັດປັບຕາມທີ່ຈໍາເປັນ ໃນຕົວຊົ້ບອກຂອງ SDG ແລະ ຕົວຊົ້ບອກຂອງ NSEDP. ຂະບວນ
ການດັີ່ງກ່າວ ໃນຕໍີ່ມາ ຄວນຈະແຈູ້ງຂໍົ້ມ ນຂ່າວສານ ໃຫູ້ແກ່ການອອກແບບ NSEDP ຄັົ້ງຖັດໄປ ແລະ ຂອບການ
ຕິດຕາມຂອງມັນ.

ຕາຕະລາງ 5: ຂົງເຂດ SDG ທີື່ໄດູ້ຕີດຕາມໃນຜ່ານມາ ຕາມທີເື່ ປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງ MDGs
ເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
(ຄໍາອະທິບາຍສະຫຼຸບ)

ທຽບເທົີ່າກັນ ຫຼື ທັບຊ້ອນກັນ ກັບ
ຄາດໝາຍຂອງ MDG

SDG 1 ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ

MDG 1A

SDG 2 ບັນລຸຄວາມໝັົ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ

MDG 1C

SDG 3 ຮັບປະກັນການມສຸຂະພາບທີ່ດ ແລະ ຄວາມເປັນຢ່ທີ່ດ

MDG 4A, 5A, 5B,6A, 6B, 6C

SDG 4 ຮັບປະກັນການສຶກສາໃຫູ້ມຄຸນນະພາບ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ

MDG 2A

SDG 5 ບັນລຸຄວາມສະເໝພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່
ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກຄົນ

MDG 3A

SDG 6 ຮັບປະກັນໃຫູ້ມນໍົ້າໃຊູ້ແບບຍືນຍົງ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ

MDG 7C

SDG 7 ຮັບປະກັນການເຂົົ້າເຖິງພະລັງງານທີ່ຍືນຍົງ
SDG 8 ສົີ່ງເສມການເຕບໂຕທາງເສດຖະກິດທທ
ີ່ ົີ່ວເຖິງ ແລະ ວຽກງານທີ່ມຄຸນຄ່າ

MDG 1B

SDG 9 ສົີ່ງເສມການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາ ທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ
SDG 10 ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍີ່ສະເໝພາບ

MDG 1A

SDG 11 ສ້າງຕົວເມືອງ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສຢ່າງທົີ່ວເຖິງ, ປອດໄພ ແລະ ທົນທານ

MDG 7D
ພຽງແຕ່ຢ່ໃນລະດັບໂລກເທົີ່ານັົ້ນ

SDG 12 ຮັບປະກັນການອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງ
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SDG 13 ແກູ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ຜົນກະທົບຈາກບັນຫາ
ດັີ່ງກ່າວ

MDG 7A

SDG 14 ອະນຸລັກ ແລະ ຊົມໃຊູ້ຊບພະຍາກອນທາງນໍົ້າແບບຍືນຍົງ

MDG 7A

SDG 15 ປົກປູ້ອງ ແລະ ຟືົ້ນຟລະບົບນິເວດທາງບົກ ແລະ ຊວະນາໆພັນ

MDG 7B

SDG 16 ສົີ່ງເສມໃຫູ້ສັງຄົມມຄວາມສະຫງົບ, ຍຸຕິທໍາ ແລະ ປອດໄພ
SDG 17 ຟືົ້ນຟການເປັນຄ່ຮ່ວມສາກົນ

MDG 8

SDG 18 ແກູ້ໄຂບັນຫາ ລບຕ ທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍີ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ

MDG (ສະເພາະແຕ່ ສປປ ລາວ)

128

ຄໍາສັບຫຍໍົ້ ແລະ ອັກສອນຫຍໍົ້
ACT: artemisinin combination therapy

ການປິີ່ນປົວດ້ວຍຢາອະນຸພັນອາກເຕມສນນສດປະສົມ
ADB: Asian Development Bank

ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ
AEM: ASEAN Economic Ministers Meeting

ກອງປະຊຸມຄະນະລັດຖະມົນຕເສດຖະກິດອາຊຽນ
ANAR: adjusted net attendance ratio

ອັດຕາສ່ວນທີ່ດັດປັບການເຂົົ້າຮຽນສຸດທິ
ANC1: antenatal care, one visit

ອັດຕາການຝາກທ້ອງກ່ອນຄອດ, ການກວດທ້ອງໜຶງີ່ ຄັົ້ງ
ANC4: antenatal care, four visits

ອັດຕາການຝາກທ້ອງກ່ອນຄອດ, ການກວດທ້ອງສຄ
ີ່ ງັົ້
ASFR: Age-Specific Fertility Rate

ອັດຕາການຈະເລນພັນສະເພາະກຸ່ມອາຍຸ
ASLO: Assessment of Student Learning Outcomes

ການປະເມນກ່ຽວກັບຜົນຮັບການຮຽນຮູ້ຂອງນັກຮຽນ
ATIGA: ASEAN Trade in Goods Agreement

ຂໍົ້ຕົກລົງການຄ້າສິນຄ້າອາຊຽນ
BEmONC: Basic Emergency Obstretic and newborn care

ປະສດສຸກເເສນຂັົ້ນພືນ
ົ້ ຖານ ແລະ ການດແລເດັກເກດໃໝ່
BoL: Bank of Lao People’s Democratic Republic

ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
CCM: Convention on Cluster Munitions

ສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍລະເບດລກຫວ່ານ
CCRF: Code of Conduct for Responsible Fisheries

ຈັນຍາບັນການປະມົງທີ່ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ
CMPE: Center for malariology, parasitology, and entomology

ສນພະຍາດໄຂູ້ຍຸງ, ແມ່ກາຟາກ ແລະ ແມງໄມູ້
CRVS: civil registration and vital statistics system

ລະບົບທະບຽນພົນລະເມືອງ ແລະ ສະຖິຕຂ
ິ ໍົ້ມນທີ່ຈາໍ ເປັນຂອງຊວິດ
UN DESA: United Nations Department for Economic Social Affairs

ໜ່ວຍງານ ສປຊ ເພືີ່ອກິດຈະການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ
DHIS2: Ministry of Health’s District Health Information System 2

ລະບົບຂໍົ້ມນຂ່າວສານສຸຂະພາບຂັົ້ນເມືອງ

2
DOTS: directly observed treatment, short-course

ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ການປິີ່ນປົວທີ່ສງັ ເກດໂດຍກົງ. ຫຼັກສດໄລຍະສັົ້ນ
DRR: disaster risk reduction

ການຫຼຸຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ
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ECD: Early childhood development

ການພັດທະນາເດັກແຕ່ເຍົາໄວ
EFA: Education for All

ການສຶກສາເພືີ່ອໝົດທຸກຄົນ
EGMA: Early Grade Math Assessment

ການປະເມນຄະນິດສາດຂັນ
ົ້ ຕົົ້ນ
EGRA: Early Grade Reading Assessment

ການປະເມນການອ່ານຂັົ້ນຕົົ້ນ
EMIS: Education management information system, Ministry of Education and Sports

ລະບົບການຄຸູ້ມຄອງຂໍົ້ມນການສຶກສາທີ່ມປະສິດທິພາບ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ETPR: employment to population ratio

ອັດຕາສ່ວນປະຊາກອນການມວຽກເຮັດງານທໍາ
FCZ: Fish Conservation Zones

ເຂດອະນຸລັກປາ (ວັງສະຫງວນປາ)
FDI: Foreign direct investment

ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ
FIES: Food Insecurity Experience Scale

ການວັດແທກປະສົບການຂອງການບໍີ່ໝັົ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ
FIP: Forest Investment Programme

ໂຄງການລົງທຶນດ້ານປ່າໄມູ້
FIPD: Forest Inventory and Planning Division, Ministry of Agriculture and Forestry

ກອງສໍາຫຼວດ ແລະ ວາງແຜນປ່າໄມູ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້
FLEGT: Forest Law Enforcement, Governance and Trade

ການບັງຄັບໃຊູ້ກດ
ົ ໝາຍປ່າໄມູ້, ການປົກຄອງ ແລະ ການຄ້າ
FSC: Forest Stewardship Council

ສະພາພິທັກປ່າໄມູ້
FSI: Financial Soundness Indicators

ຕົວຊົ້ບອກຄວາມມເຫດຜົນທາງດ້ານການເງິນ

FSW: female sex worker

ຜູ້ຍິງຂາຍບໍລິການທາງເພດ
GARP: Global AIDS Response Progress

ຄວາມຄືບໜ້າການຮັບມືກັບພະຍາດເອດໃນທົວ
ີ່ ໂລກ
GBD: Global Burden of Disease

ພາລະແບກຫາບພະຍາດໃນລະດັບໂລກ
GER: gross enrolment ratio

ອັດຕາສ່ວນການຂຶນ
ົ້ ທະບຽນຮຽນລວມ
Gg: Gigagram

ຫົວໜ່ວຍວັດແທກ ກກາກຣັມ
GHG: Greenhouse gas

ອາຍພິດເຮືອນແກູ້ວ
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GHI: Global Hunger Index

ດັດຊະນຄວາມອຶດຫິວໃນທົວ
ີ່ ໂລກ
MDG: Millennium Development Goal

ເປົົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ
MoES: Ministry of Education and Sports

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
MoF: Ministry of Finance

ກະຊວງການເງິນ
MoH: Ministry of Health

ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
MoHA: Ministry of Home Affairs

ກະຊວງພາຍໃນ
MoIC: Ministry of Industry and Commerce

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ
MOICT: Ministry of Information, Culture and Tourism

ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
MoJ: Ministry of Justice

ກະຊວງຍຸຕິທາໍ
MoLSW: Ministry of Labour and Social Welfare

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດການສັງຄົມ
LDC: Least Developed Country

ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
LECS: Lao Expenditure & Consumption Survey

ການສໍາຫຼວດການຊົມໃຊູ້ ແລະ ບໍລໂິ ພກ ຂອງລາວ
LFS: Labour Force Survey

ການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານ
LLIN: Long-lasting insecticidal net

ມຸງູ້ ທີ່ເຄືອບສານເຄມທີ່ມຄວາມຄົງທົນຕໍີ່ການຊັກລ້າງ ແລະ ສານອອກລິດຄົງທົນຍາວນານ
LNLS: Lao National Literacy Survey

ການສໍາຫຼວດການຮໜ
ູ້ ັງສແຫ່ງຊາດ
LSB: Lao Statistics Bureau

ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
LWU: Lao Women’s Union

ສະຫະພັນແມ່ຍງິ ລາວ
MoNRE: Ministry of Natural Resources and Environment

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ
MPI: Ministry of Planning and Investment

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ
MPT: Ministry of Post and Telecommunication
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ກະຊວງໄປສະນ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ
MPWT: Ministry of Public Works and Transport

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ
MSM: men having sex with men

ຜູ້ຊາຍທີ່ຮ່ວມເພດສໍາພັນກັບຜູ້ຊາຍ
MSME: Micro, Small & Medium Enterprises

ວິສາຫະກິດຂະໜາດ ນ້ອຍສຸດ, ນ້ອຍ ແລະ ກາງ
NCAWMC: National Committee for the Advancement of Women, Mothers and Children

ຄະນະກໍາມາທິການແຫ່ງຊາດເພືີ່ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍງິ , ແມ່-ເດັກ
NCCA: National Committee for the Control of AIDS

ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດຕ້ານພະຍາດເອດ
NCDs: non-communicable diseases

ກຸ່ມພະຍາດບໍຕ
ີ່ ິດຕໍີ່
NCHS: National Center for Health Statistics,

ສນສະຖິຕິສຂ
ຸ ະພາບແຫ່ງຊາດ
Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA

ສນຄວບຄຸມ ແລະ ປູ້ອງກັນພະຍາດ, ເມືອງແອດແລນຕາ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ
NCRDPE: National Committee for Rural Development and Poverty Eradication

ຄະນະກໍາມະການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ
NDC: Nationally Determined Contribution

ຂໍົ້ສະເໜການມສ່ວນຮ່ວມຂອງແຕ່ລະປະເທດໃນການຫຼຸດອາຍພິດເຮືອນແກູ້ວ ແລະ ການດໍາ
ເນນງານດ້ານການປ່ຽນແປງ ດິນຟູ້າອາກາດ
NER: net enrolment rate

ອັດຕາການລົງທະບຽນເຂົົ້າຮຽນສຸດທິຂັົ້ນປະຖົມ
NHSR: National Health Statistics Report FY 2014 – 2015

ບົດລາຍງານດ້ານສະຖິຕິສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, ສົກປງົບປະມານ 2014 – 2015
NNS: National Nutrition Strategy

ຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ
NPAN: National Plan of Action on Nutrition

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍໂພຊະນາການ
NPOA: National Plan of Action (NPOA) to combat illegal, unreported and unregulated fishing

ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອຕ້ານການປະມົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ບໍີ່ມການລາຍງານ ແລະ ບໍີ່
ກົດລະບຽບ
NSEDP: National Socio-Economic Development Plan

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ
NTD: neglected tropical diseases

ພະຍາດເຂດຮ້ອນທີ່ຖືກລະເລຍ
PDNA: Post-Disaster Needs Assessment

ການປະເມນຄວາມຕ້ອງການຫຼັງໄພພິບັດ
PLHIV: People living with HIV
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ຄົນທີ່ຕິດເຊືົ້ອ

HIV
PoU: prevalence of undernourishment

ການມແຜ່ຫາຼ ຍຂອງການຂາດສານອາຫານ
GIZ GmBH: Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (German Development Agency)

ອົງການພັດທະນາຂອງເຢຍລະມັນ
GLAAS: UN-Water Global Analysis And Assessment Of Sanitation And Drinking-Water

ການວິເຄາະ ແລະ ການປະເມນ ກ່ຽວກັບສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ນໍົ້າດືີ່ມທີ່ສະອາດໃນທົີ່ວໂລກ
ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຝ່າຍນໍົ້າສະອາດ

GNI: Gross national income

ລາຍໄດູ້ລວມແຫ່ງຊາດ
GOL: Government of Lao PDR

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
HCFC: hydro-chlorofluorocarbons

ສານແຫຼວ chlorofluorocarbon
IFRC: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies

ສະຫະພັນສາກົນສະພາກາແດງລະຫວ່າງປະເທດ ແລະ ສະມາຄົມສ້ຽວວົງເດືອນແດງນາໆຊາດ
IMSMA: Information Management System for Mine Action

ລະບົບຄຸູ້ມຄອງຂໍົ້ມນຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ສໍາລັບການແກູ້ໄຂບັນຫາລະເບດບໍີ່ທັນແຕກ
IPEC: International Programme on the Elimination of Child Labour

ແຜນງານສາກົນກ່ຽວກັບການລົບລ້າງການໃຊູ້ແຮງງານເດັກ
IPOA-IUU: International Plan of Action to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing

ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນ ເພືີ່ອຕ້ານການປະມົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ບໍມ
ີ່ ການລາຍງານ ແລະ ບໍີ່
ກົດລະບຽບ
ISCO: International Standard Classification of Occupations

ມາດຕະຖານສາກົນຂອງການຈັດປະເພດອາຊບ
ITU: International Telecommunication Union

ສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ
IUCN: International Union for the Conservation of Nature

ສະຫະພັນສາກົນເພືອ
ີ່ ການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ
JICA: Japan International Cooperation Agency

ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຂອງຍີ່ປຸ່ນ
JMP: Joint Monitoring Programme: UNICEF- WHO

ແຜນງານການຕິດຕາມຮ່ວມ: ອົງການ UNICEF- WHO
Joint Monitoring Programme LaoWEN: Lao Wildlife Enforcement Network

ແຜນງານການຕິດຕາມຮ່ວມ

LaoWEN: ເຄືອຂ່າຍການບັງຄັບໃຊູ້ການອະນຸລັກສັດປ່າຢ່
LCAAS: 2015 Lao Child Anthropometry Assessment Survey
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ສປປ ລາວ

ການສໍາຫຼວດປະເມນພາວະໂພຊະນາການດ້ວຍການວັດແທກສັດສ່ວນໃນເດັກນ້ອຍ ຢ່ລາວ
ໃນປ 2015
M&E: monitoring and evaluation

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນ
MAF: Ministry of Agriculture and Forestry

ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມູ້
PWID: people who inject drugs

ຄົນທີ່ ເສບຢາເສບຕິດດ້ວຍເຂັົ້ມສັກຢາ
REL: Forest Reference Emission Level

ລະດັບການປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກູ້ວ

RIES: Research Institute for Education Sciences, Ministry of Education and Sports,

ສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
RMNCH: Reproductive, Maternal, Newborn and Child Health Strategy

ຍຸດທະສາດຂອງການຈະເລນພັນ, ການເປັນແມ່, ເດັກເກດໃໝ່ ແລະ ສຸຂະພາບເດັກນ້ອຍ
SEAMEO: Southeast Asian Ministers of Education Organization

ອົງການຈັດຕັງົ້ ລັດຖະມົນຕກະຊວງສຶກສາທິການທະວບອາຊຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕູ້
SSC: South-South Cooperation

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໃຕູ້-ໃຕູ້
SSF: small-scale fisheries

ການປະມົງຂະໜາດນ້ອຍ
STI: Sexually transmitted infections

ການຕິດຕໍີ່ທາງເພດສໍາພັນ
TVET: Technical and vocational education and training

ການສຶກສາດ້ານວິຊາການ ແລະ ດ້ານວິຊາຊບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ
TWG: Technical Working Group

ໜ່ວຍງານວິຊາການ
UHC: universal health coverage

ການຮັກສາສຸຂະພາບທຸກຖ້ວນໜ້າ
UNAIDS: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS

ແຜນງານຮ່ວມອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບໂລກເອດ
UNCDF: United Nations Capital Development Fund

ກອງທຶນເພືີ່ອການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບການຄ້າ ແລະ ການພັດທະນາ

UNFPA: United Nations Population Fund

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນເພືີ່ອປະຊາກອນ
UNIDO: United Nations Industrial Development Organization

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ອການພັດທະນາດ້ານອຸດສາຫະກໍາ
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UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດຫ້ອງການກ່ຽວກັບຢາເສບຕິດ ແລະ ອາດຊະຍາກໍາ

UXO: unexploded ordnance

ລະເບດຍັງບໍີ່ທັນແຕກ
VNR: Voluntary National Review

ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ
VSS: Voluntary Sustainability Standards

ມາດຕະຖານການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແບບສະໝັກໃຈ
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ: ຕາຕະລາງ MDG ແລະ SDG
ຕາຕະລາງ A1. ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 1A

ຄາດໝາຍ 1A: ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນປະຊາຊົນຜທ
ູ້ ື່ີ ມີລາຍໄດູ້ໜ້ອຍກວ່າໜຶື່ງໂດລາຕໍມ
ື່ ືົ້ລົງເຄິື່ງໜຶື່ງ, ໃນລະ
ຫວ່າງປີ 1990 ຫາ ປີ 2015

1.1. ອັດຕາສ່ວນ ຂອງປະຊາຊົນທີ່ມລາຍຮັບຕໍາີ່
ກວ່າ 1 ໂດລາ ຕໍມ
ີ່ ືົ້ (%)
1.2. ອັດຕາຊ່ອງວ່າງຄວາມທຸກຍາກ (% ຂອງເສັົ້ນ
ຄວາມທຸກຍາກ)
1.3. ອັດຕາສ່ວນຂອງກຸ່ມຄົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສດ
ຸ ໃນ
ການຊົມໃຊູ້ແຫ່ງຊາດ (%)

1992

1997

46.0

39.1

1992

1997

11.2
1992/93
8.8

ຄາດໝ
າຍປີ
2015

2002/03
33.5

2007/08
27.6

2012/13
23.2

24

10.3

2002/03
8.0

2007/08
6.5

2012/13
5.5

6

1997/98
7.7

2002/03
8.5

2007/08
7.9

2012/13
7.2

ແຫຼງື່ ຂໍົ້ມນ:
ຕົວຊຍ
ົ້ ອກ 1.1 ເຖິງ 1.3: ການສໍາຫລວດການໃຊູ້ຈ່າຍ ແລະ ການບໍລິໂພກຂອງ ລາວ, 1992/93, 1997/98, 2002/03, 2007/08, 2012/13
(LECS 1-5), ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB), ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI).

ຕາຕະລາງ A2. ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 1B
ຄາດໝາຍ 1B: ບັນລຸການມີວຽກເຮັດງານທໍາທີື່ມີປະສິດທິຜົນຢູ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ວຽກງານທີື່ມີຄຸນຄ່າສໍາ
ລັບໝົດທຸກຄົນ, ລວມທັງແມູ່ຍິງ ແລະ ຊາວໜຸູ່ມ

1.4. ອັດຕາການເຕບໂຕສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດປະຈໍາປ ຂອງ GDP ຕໍີ່ບຸກຄົນທີ່ມວຽກ
ເຮັດງານທໍາ (%)
1995
1.5. ອັດຕາວຽກເຮັດງານທໍາ-ຕໍີ່-ປະຊາກອນ (%)
84.9

19952005
3.8

20052010
5.9

20102015
5.4

2005
80.4

2010
77.7

2015
77.1
2010
37

2005
91

2010
84

2015
80.5

1.6. ສັດສ່ວນຂອງປະຊາຊົນທມ
ີ່ ວຽກເຮັດງານທໍາໃນສອງກຸ່ມທີ່ທຸກຍາກສຸດ (%)
1.7. ສັດສ່ວນຂອງຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກອິດສະຫລະ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກງານໃນຄອບຄົວ
ໃນການຈ້າງທັງໝົດ (%)

ຄາດໝາຍ
ປີ 2015

ແຫຼງື່ ຂໍົ້ມນ ແລະ ໝາຍເຫດ:
ຕົວຊົ້ບອກ 1.4: ການສໍາຫລວດກໍາລັງແຮງງານ (LFS 2010), LSB. 1995, 2005 ແລະ 2015 ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢ່ອາໄສ, LSB.
ອງຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ ILO, ວິທການສໍາລັບການຄິດໄລ່ ການເຕບໂຕຜະລິດຕະພາບແຮງງານ ມອະທິບາຍຢ່ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ MDG ປ 2013.
219 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານ ປ 2010, ວຽກເຮັດງານທໍາ ຈາກປ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງປ 2015 ແມ່ນຄິດໄລ່ໃໝ່ ສໍາລັບກຸ່ມ

ອາຍຸ 15 ປຂຶົ້ນໄປ.
ຕົວຊົ້ບອກ 1.5: 2015 ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢ່ອາໄສ, LSB (ຄິດໄລ່ໃໝ່). ການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານ ປ 2010, LSB. 1995 ແລະ
2005 ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢ່ອາໄສ, LSB.
ຫລັງຈາກ ການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານ ປ 2010, ວຽກເຮັດງານທໍາ ຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງປ 2015 ແມ່ນຄິດໄລ່ໃໝ່ ສໍາລັບກຸ່ມອາຍຸ 15 ປຂຶົ້ນໄປ.
ຕົວຊົ້ບອກ 1.6: ການສໍາຫລວດກໍາລັງແຮງງານ ປ 2010, LSB. ຕົວຊົ້ບອກ ນົ້ແມ່ນຕົວແທນສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກ MDG ສາກົນ “ ສັດສ່ວນຂອງຜິມວຽກເຮັດ
ງານທໍາ ທີ່ດໍາລົງຊວິດດ້ວຍລາຍໄດູ້ຕໍີ່າກວ່າ $1 (PPP) ຕໍີ່ມືົ້” ເພາະວ່າຂໍົ້ມຸນການບໍລິໂພກ ສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກນົ້ ບໍີ່ມໃຊູ້ໃນເວລາທີ່ຂຽນບົດລາຍງານນົ້.
ຕົວຊົ້ບອກ 1.7: 2015 ແລະ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢ່ອາໄສ ປ 2005. ການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານ ປ 2010, LSB.
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ຕາຕະລາງ A3. ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 1C
ຄາດໝາຍ 1C: ຫຼຸດຜ່ອນຈໍານວນປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ປະສົບກັບຄວາມອຶດຫິວ ລົງເຄິີ່ງໜຶີ່ງ, ໃນລະຫວ່າງປ 1990 ຫາປ 2015

1993
1.8. ການເພົ້ມຂືົ້ນຂອງ ເດັກທມ
ີ່ ນໍົ້າໜັກຫຼຸດ ລະດັບປົກ
ກະຕິ ອາຍຸ ຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ (%)
ຄິດໄລ່ດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງ NCHS
ຄິດໄລ່ດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງ WHO

1.9. ການເພົ້ມຂືົ້ນຂອງ ເດັກເຕັົ້ຍກວ່າ ລະດັບປົກກະຕິ
ອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ (%)
ຄິດໄລ່ດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງ NCHS
ຄິດໄລ່ດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງ WHO

1.10. ເປເຊັນຂອງປະຊາກອນທີ່ຂາດສານອາຫານ
(%)

1.11. ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນຢລຸ່ມເສັົ້ນ
ຄວາມທຸກຍາກ (%)
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ຄາດ
ໝາຍປີ
2015

2015

22
44
39.8

40
35.9
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3
20.1
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ແຫຼີ່ງຂໍົ້ມນ ແລະ ໝາຍເຫດ:
ຕົວຊົ້ບອກ 1.8 and 1.9: ການປະເມນພາວະໂພຊະນາການດ້ວການວັແທກສັດສ່ວນເດັກນ້ອຍຢ່ ສປປ ລາວ ປ 2015 (LCAAS), MoH ແລະ LSB.
2011/12 ການສໍາຫຼວດຕົວຂົ້ວັດທາງສັງຄົມ, LSB. 2006 ການສໍາຫຼວດສະຖານະການເດັກນ້ອຍ ແລະ ແມ່ຍິງ, LSB.
ຕົວຊົ້ບອກ 1.9 ປັດຈຸບັນ ມຄາດໝາຍໃໝ່ ປ 2020 ແມ່ນ 36% ອງຕາມ NNS/NPAN 2016-2020. ຄາດໝາຍເຫຼົີ່ານົ້ ແມ່ນຄາດໝາຍແຫ່ງຊາດ. ຄາດໝ
າຍສາກົນ MDG ສໍາລັບ 2015 ຈະແມ່ນ 39.8% ສໍາລັບເດັກນໍົ້າໜັກຕໍີ່ກວ່າທາດຕະຖານ ແລະ 26.8% ສໍາລັບເດັກຕໍີ່າເຕັົ້ຍຍ້ອນຂາດໂພຊະນາການ
(ຖ້າາຫາກຄິດໄລ່ດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງອົງການ WHO ແມ່ນເຄິີ່ງໜຶີ່ງຂອງ ຄ່າໃນປ 1993.
ຕົວຊົ້ບອກ1.10: ຄິດໄລ່ ໂດຍ FAO. 220
ຕົວຊົ້ບອກ 1.11. ການສໍາຫຼວດການໃຊູ້ຈ່າຍ ແລະ ຊົມໃຊູ້ຂອງຄົວເຮືອນ (LECS 1-5), 1992/93, 1997/98, 2002/03, 2007/08, 2012/13, LSB.

ຕາຕະລາງ

A4.

ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 2A

ຄາດໝາຍ 2A: ຮັບປະກັນວ່າ, ພາຍໃນປ 2015, ເດັກນ້ອຍບໍີ່ວ່າຈະຢ່ໃສ, ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ ຈະສາມາດຮຽນຈົບ ຄາດໝາຍປ
ຂັນ
ົ້ ປະຖົມ
2015
1992
1995
2000
2012
2014/15
2016
2.1. ອັດຕາການຂືົ້ນທະບຽນຮຽນ
58.8
65.2
77.3
95.2
98.7
98.8
98
ໃນການສຶກສາຂັົ້ນປະຖົມ (%)
1992
1998
2007
2009
2013
2014/15
145

2.2. ອັດຕາສ່ວນການເຂົົ້າຮຽນ

20.6

29.6

44.1

45.7

50.5

64.4

28.9
11.0

39.3
17.4

53.3
34.6

62.7
36.8

64.7
34.7

78
45.8

75
43

1992
47.7

2000
52.3

2005
62.0

2009
68.4

2014/15
78

2016
79.6

95

1995
71.1

2000
80.6

2001
78.5

2005
83.9

2011/12

2015

ລວມ, ຢ່ຂັົ້ນມັດທະຍົມ (%)
ຂັົ້ນມັດທະຍົມຕົົ້ນ
ຂັົ້ນມັດທະຍົມປາຍ
2.3. ວັດສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍທີ່
ເລົ້ມຕົົ້ນ ປ1 ທີ່ຮຽນຄົບຮອດຫ້ອງ
ປ5 ຂອງຂັົ້ນປະຖົມສຶກສາ (%)
2.4. ອັດຕາການຮໜ
ູ້ ັງສື (ຊາວ
ໜຸ່ມ) ອາຍຸ 15-24 ປ(%)
ລວມ

99
73.1

92.5

ແມ່ຍິງ

88.7

90.5

ຊາຍ

77.4

94.4

ແຫຼື່ງຂໍົ້ມນ ແລະ ໝາຍເຫດ:
ຕົວຊົ້ບອກ 2.1 ແລະ 2.2: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ລະບົບຄຸູ້ມຄອງຂໍົ້ມນຂ່າວສານການສຶກສາ (MoES-EMIS) ແລະ ສະຖາບັນສະຖິຕິ ອົງ
ການ UNESCO (UNESCO-UIS). 2013 ແລະ 2014 ຂໍົ້ມນຈາກ ບົດລາຍງານການທົບທວນ ການສຶກສາເພືີ່ອໝົດທຸກຄົນແຫ່ງຊາດ ປ
2015.221 ຄ່າໃນປ 2016 ແມ່ນມາຈາກ ລະບົບຄຸູ້ມຄອງຂໍົ້ມນຂ່າວສານການສຶກສາ (EMIS) ຂອງ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ໃນ 2014/15
ຕົວຂົ້ບອກ 2.2 ແມ່ນມາຈາກການຄິດໄລ່ໃໝ່ຂອງອົງການ UNESCO ໂດຍນຊາໃຊູ້ຂໍົ້ມນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.
ຕົວຊົ້ບອກ 2.3: MoES-EMIS.
ຕົວຊົ້ບອກ 2.4: ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ (LSIS 2011/12), ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB). ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢ່ອາໄສ ປ
1995, 2005 ແລະ 2015, LSB. ການສໍາຫຼວດສະຖານະການເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງ (MICS 2000), LSB. ການສໍາຫຼວດການຮູ້ໜັງສື (LNLS
2001), MoES.
ສໍາລັບການຮູ້ໜັງສືຂອງຊາວໜຸ່ມ, 1995, 2001, 2005 ແລະ ຄ່າໃນປ 2015 ແມ່ນຄ່າທີ່ໄດູ້ຮັບການລາຍງານຢ່ນົ້ (ແຈູ້ງບອກເອງ), ໃນຂະນະທີ່ຄ່າໃນປ
2000 ແລະ 2011/12 ແມ່ນຄ່າທີ່ໄດູ້ທົດສອບ. ກຸ່ມອາຍຸສງຂຶົ້ນໄປ ມອັດຕາການຮູ້ໜັງສືທີ່ຕໍີ່າກວ່າ: ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງປະເທດ ໃນກຸ່ມ
ປະຊາກອນ ອາຍຸ 15 ປ ຂຶົ້ນໄປ ແມ່ນ 84.7% ໃນປ 2015 (ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ).

ຕາຕະລາງ

A5. ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 3A

ຄາດໝາຍ 3A : ລົບລ້າງ ອັດຕາຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ລະຫວ່າງ ຍງ ແລະ ຊາຍ ໃນການສຶກສາ ຂັົ້ນປະຖົມ ແລະ
ມັດທະຍົມໃຫູ້ໄດູ້ພາຍໃນປ 2005 ແລະ ໃນທຸກໆລະດັບ ຂອງການສຶກສາພາຍໃນປ 2015
1990 1995 2000 2005 2012 2014 2015
3.1. ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກຍິງ ຕໍເີ່ ດັກຊາຍ
ໃນຂັົ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແລະ ຂັົ້ນສງ
ໃນການເຂົົ້າຮຽນ
0.79 0.81 0.85
0.88
0.91 0.94 0.96
ມັດທະຍົມ
1998

2000
146

2005

2008

2012

2014

2015

ຄາດໝາຍ
ປ 2015

1.00

ມັດທະຍົມຕົົ້ນ

0.70

0.72

0.79

0.84

0.89

ມັດທະຍົມປາຍ

0.67

0.67

0.71

0.78

0.83

0.90

ສຶກສາຂັົ້ນສງ

0.42

0.62

0.7

0.71

0.77

0.96

1995
38

2005
44

2006

2010
34

1997
9.4

2000
21.2

2005
22.9

2012
25.0

3.2. ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງໃນການໄດູ້ຮັບ
ວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ໄດ່ຄ່າຈ້າງ ໃນຂະແໜງ
ທບ
ີ່ ແ
ໍີ່ ມ່ນການກະສິກາໍ (%)
3.3. ສັດສ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ທເີ່ ປັນສະມາຊິກ
ສະພາແຫ່ງຊາດ (%)

1990
6.3

0.94

2013

0.94

2015
25.0

30ກ

ແຫຼື່ງຂໍົ້ມນ ແລະ ໝາຍເຫດ:
ຕົວຊົ້ບອກ 3.1: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ລະບົບຄຸູ້ມຄອງຂໍົ້ມນຂ່າວສານການສຶກສາ (MoES-EMIS), ສະຖາບັນສະຖິຕິ ອົງການ
UNESCO (UNESCO-UIS), ບົດລາຍງານການທົບທວນ ການສຶກສາເພືີ່ອໝົດທຸກຄົນແຫ່ງຊາດ.222
ຕົວຊົ້ບອກ 3.2: ການສໍາຫຼວດແຮງງານ (LFS 2010), ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB). ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢ່ອາໄສ, 1995 &
2005, LSB.
ຕົວຊົ້ບອກ 3.3: ສະຫະພາບລັດຖະສະພາສາກົນ (Inter-Parliamentary Union), ທີ່ອງໃສ່ບົດລາຍງານ ຈາກສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ.
ຄາດໝາຍສໍາລັບປ 2020 ກໍານົດໂດຍ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຄວາມສະເໝພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນ 30%.

ກ ຄາດໝາຍສໍາລັບປ 2020 ແມ່ນ 30% (ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຄວາມສະເໝພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ. NCAWMC).
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A6. ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 4A

ຄາດໝາຍ 4A: ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງ ເດັກອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ ລົງໃຫູ້ໄດູ້ 2/3, ໃນລະຫວ່າງປ 1990 ຫາ
2015
1993 1997 2003 2007 2011 2015
170 150
131
106
79
85
4.1. ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕກ
ໍີ່ ວ່າ 5 ປ (ຕໍີ່

ຄາດໝາຍ ປ
2015

70

ການເກດມຊວິດ 1,000 ຄົນ)
4.2. ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອ່ອນ (ຕໍີ່ການເກດມຊວິດ
1,000 ຄົນ)
4.3.(a) ສັດສ່ວນຂອງເດັກ ອາຍຸ 1 ປ ທໄີ່ ດູ້ຮັບການສັກ
ຢາກັນໝາກແດງ (%) (ການສໍາຫລຼດ)
1997
4.3.(b) ສັດສ່ວນຂອງເດັກ ອາຍຸ 1 ປ ທໄີ່ ດູ້
67*

1993 1997 2003
114 118
104

2003 2012
42*
72*

2013
82*

2007 2011 2015
87
68
57

45

2006 2012
33
35

90

2014 2015 2016
87*
88*
76*

90

ຮັບການສັກຢາກັນໝາກແດງ (%) (ຂໍົ້ມນດ້ານ
ການບໍລິຫານ)
4.3.(c) ການປົກຄຸມໃນການສັກຢາກັນໝາກສຸກ ແລະ
ໝາກແດງໃນເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 9-12 ເດືອນ (%)(ຂໍົ້

66.5*

80*

ມນດ້ານການບໍລິຫານ)
ແຫຼື່ງຂໍົ້ມນ ແລະ ໝາຍເຫດ:
* ເຄືີ່ອງໝາຍດອກຈັນ ບົີ່ງບອກວ່າແມ່ນຂໍົ້ມນດ້ານການບໍລິຫານ, ເຊິີ່ງບໍີ່ສາມາດສົມທຽບກັບຂໍົ້ມການການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ ຫລື ການສໍາຫລວດຕົວແທນ.
ຕົວຊົ້ບອກ 4.1 ແລະ 4.2 ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢ່ອາໄສ ປ 2015, ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB). ຄາດໝາຍສາກົນປ 2015 ສໍາລັບ
ຕົວຊົ້ບອກເຫຼົີ່ານົ້, ແມ່ນຄິດໄລ່ ຈາກຂໍົ້ມນພືົ້ນຖານປ 1993 ແລະ ຂໍົ້ມນ LSIS ແມ່ນ ຕາມລໍາດັບ 57 ແລະ 38 ຕໍີ່ການເກດມຊວິດ ພັນຄົນ .
ຕົວຊົ້ບອກ 4.3 (a): ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ ປ 2011/12, LSB.
ຕົວຊົ້ບອກ 4.3 (b): ຂໍົ້ມນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຕາມທີ່ລາຍງານທີ່ອົງການ WHO-UNICEF ຄາດຄະເນ.

ຕົວຊົ້ບອກ 4.3 (c): ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ບົດລາຍງານສະຖິຕິສຸຂະພາບ, ສົກງົບປະມານປ 2014 -2015
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ຕາຕະລາງ A7. ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 5A ແລະ 5B
ຄາດໝາຍ
ປ 2015

ຄາດໝາຍ 5A: ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊວິດຂອງແມ່ລງົ ໃຫູ້ໄດູ້ ¾ໃນລະຫວ່າງປ 1990 ຫາ ປ 2015
1995

2000

2003

2005

2009

2015

796

530

433

405

357

206

1994

2000

2005

2012*

2014*

2015*

14

17

23

2011/
12
42

36*

51*

54*

5.1. ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ (ຕໍີ່ການເກດມຊວິດ
100,000ຄົນ)
5.2. ສັດສ່ວນຂອງການເກດລກ ທີ່ໄດູ້ຮັບການເບິີ່ງ
ແຍງໂດຍບຸກຄະລາກອນແພດ ທີ່ຜ່າການຝຶກ
ອົບຮົມແລູ້ວ (% ຂອງການເກດມຊວິດ)

260

50

ຄາດໝາຍ
ປ 2015

ຄາດໝາຍ 5B: ບັນລຸການເຂົົ້າເຖິງ ການຮັກສາສຸຂະພາບ
ຈະເລນພັນ ພາຍໃນປ 2015
1990

1994

2000

2005

2011

13

20

32

38
29

50
35

55
42

1992
115

1997
102

2005
110

2011
94

2015
76

ຊົນນະບົດທີ່ບໍມເສັົ້ນທາງເຂົົ້າເຖິງ

137

112

ຊົນນະບົດທີ່ມເສັົ້ນທາງເຂົົ້າເຖິງ

112

89

ຕົວເມືອງ

44

44

5.3. ອັດຕາການໃຊູ້ວິທການຄຸມກໍາເນດ ໃນບັນດາແມ່ຍິງທີ່
ແຕ່ງງານ (%)
(a) ວິທການຕ່າງໆ
(b) ວິທການສະໄໝໃໝ່
5.4. ອັດຕາການຖືພາຂອງໄວລຸູ້ນ (ຕໍີ່ 1000), ລະດັບປະເທດ

2000

2006

2011/12

2012

2013

2014

2015

21

35

54

64*

68 *

76*

91*

36*

52*

90

5.5. ການປົກຄຸມການກວດທ້ອງກ່ອນເກດ (%
ຂອງການເກດມຊວິດ)
(a) ການກວດໂດຍບຸກຄະລາກອນແພດທີ່ຜ່ານການ
ຝຶກອົບຮົມແລູ້ວ ຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶີ່ງຄັົ້ງ (ANC1)
(b) ການກວດໂດຍບຸກຄະລາກອນແພດທີ່ຜ່ານການ
ຝຶກອົບຮົມແລູ້ວ ຢ່າງໜ້ອຍ ສີ່ຄັົ້ງ (ANC4)

2000

5.6. ຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການວາງແຜນຄອບຄົວ ທີ່ບໍີ່ບັນລຸ
ໄດູ້ເທືີ່ອ (%)

40

2005
27

60

2011
20

ແຫຼງື່ ຂໍົ້ມນ ແລະ ໝາຍເຫດ:
* ເຄືີ່ອງໝາຍດອກຈັນ ບົີ່ງບອກວ່າແມ່ນຂໍົ້ມນດ້ານການບໍລິຫານ, ເຊິີ່ງບໍີ່ສາມາດສົມທຽບກັບຂໍົ້ມການການສໍາຫຼວດໃຫຍ່ ຫລື ການສໍາຫຼວດຕົວແທນ.
ຕົວຊົ້ບອກ 5.1: ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢ່ອາໄສ, 1995,2005, 2015. ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ 2011/2012, ສນສະຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດ (LBS) (ສໍາລັບໄລຍະເຈັດປກ່ອນໜ້າການສໍາຫຼວດ), LBS. ການສໍາຫຼວດສຸຂະພາບ ປ 2013, LBS. ການສໍາຫຼວດສຸຂະພາບຈະເລນພັນ
ປ 2000, LBS.
ຄາດໝາຍປ 2015 ແມ່ນມາຈາກ ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ MDG ປ 2013. ຍຸດທະສາດຂອງການຈະເລນພັນ, ການເປັນແມ່, ເດັກເກດໃໝ່ ແລະ
ສຸຂະພາບເດັກນ້ອຍ (RMNCH) ກໍານົດຄາດໝາຍປ 2016 ສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກນົ້ ຢ່ທີ່ການຕາຍຈໍານວນ 200 ຕໍີ່ ການເກດມຊວິດ 100,000 ຄົນ.
ຕົວຊົ້ບອກ 5.2: ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ 2011/2012, ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB) (ສໍາລັບໄລຍະສອງປກ່ອນໜ້າການສໍາຫຼວດ). ການ
ສໍາຫຼວດສຂະພາບຈະເລນພັນ ປ 2000 ແລະ 2005, MoH & LSB. ການສໍາຫຼວດຄວາມສາມາດການຈະເລນພັນ ແລະ ໄລຍະຫ່າງການເກດລກ,
1994, MoH & LSB. ຂໍົ້ມນດ້ານການບໍລິຫານ ມາຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບົດລາຍງານສະຖິຕິດ້ານສຸຂະພາບ, 2014-15 ສໍາລັບປ
2012, 2014, 2015.
ຄາດໝາຍປ 2015 ຖືກກໍານົດ ຢ່ທີ່ 50% ໂດຍຍຸດທະສາດ RMNCH. ຄໍານິຍາມຂອງ “ ບຸກຄະລາກອນແພດທີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ” ບໍີ່ໄດູ້ລວມເອົາໝໍ
ຕໍາແຍ. ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອົງການ ສປຊ ໄດູ້ປັບປ່ຽນເປັນ “ ບຸກຄະລາກອນແພດທີ່ຊໍານານ” ມາເປັນ “ ບຸກຄະລາກອນທີ່ຜ່ານການຝຶກ
ອົບຮົມ” ເພືີ່ອໃຫ່ແທດເໝາະກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ ຢ່ກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບບົດລາຍງານ MDG ທນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,
17 ທັນວາ 2012 (ເບິີ່ງຢ່ ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ MDG ປ 2013 MDG).
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ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 5.3. ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ ປ 2011/12, LSB. ການສໍາຫຼວດສຸຂະພາບຈະເລນພັນ ປ 2000 & 2005, MoH & LSB. ການ
ສໍາຫຼວດຄວາມສາມາດຈະເລນພັນ ແລະ ໄລຍະຫ່າງການເກດລກ ປ 1994, MoH & LSB. ຄ່າໃນປ 1990 ຖືກອ້າງເຖິງ ຢກ
່ ອງປະຊຸມຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ຂະບວນການໂຕະມົນໃນປ 2012.
ອັດຕາການແຜ່ຫຼາຍຂອງການຄຸມກໍາເນດແມ່ນວັດແທກໂດຍ LSIS ພຽງແຕ່ໃນຍັນດາແມ່ຍິງ ເຊິີ່ງແຕ່ງງານ ຫລື ມຄ່ຮ່ວມຊວິດ ໃນປັດຈຸບັນ.
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 5.4: ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢ່ອາໄສ ປ 2015, LSB. ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ຍອກທາງສັງຄົມ 2011/12, LSB. ພະແນກສະຖິຕິ
ອົງການ ສປຊ ສໍາລັບຂໍມນ ປກ່ອນໆ.
ຍຸດທະສາດ RMNCH ກໍານົດຄາດໝາຍ ປ 2016 ຂອງການເກດ 90 ຄົນຕໍີ່ 1,000 ຍິງໄວໜຸ່ມ ອາຍຸ 15-19.
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 5.5. ການສໍາຫລວດຕົວຊບ
ົ້ ອກທາງສັງຄົມ ປ 2011/12, LSB. ການສໍາຫຼວດສະຖານະການເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງປ 2006, LSB. ການສໍາຫຼວດ
ສຸຂະພາບຈະເລນພັນ ປ 2000 & 2005, MoH & LSB. ຂໍົ້ມນດ້ານການບໍລິຫານມາຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ / DHIS2 ຕົວຊົ້ບອກຫຼັກໃນປ
2014 ແລະ ບົດລາຍງານສະຖິຕິສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, FY 2014 - 2015 ສໍາລັບຊຸມປ 2012, 2013, 2014 ແລະ 2015.
ຍຸດທະສາດ RMNCH ກໍານົດຄາດໝາຍ ປ 2016 ສໍາລັບ ຕົວຊົ້ບອກ 5.5 (a) ຢ່ທີ່ 60% ແລະ ຕົວຊຍ
ົ້ ອກ 5.6(b) ຢ່ທີ່ 44%.
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 5.6. ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ 2011/12, LSB. ການສໍາຫຼວດສຸຂະພາບຈະເລນພັນ ປ 2000 & 2005, MoH & LSB.
ຄາດໝາຍປ 2016 ທີ່ກໍານົດໂດຍຍຸດທະສາດ RMNCH ແມ່ນ 17%.
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ຕາຕະລາງ

A8. ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 6A ແລະ 6B

ຄາດໝາຍ 6A: ຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດຂອງເຊືົ້ອພະຍາດ HIV/AIDS ພາຍໃນປ 2015 ແລະ ເລົ້ມຕົນ
ົ້ ຕ້ານຢັນຄືນ
2010

6.1 (a) ການແຜ່ຫາຼ ຍ ເຊືົ້ອ HIV ໃນປະຊາກອນທົີ່ວໄປ ອາຍຸ15 -49 ປ (%)
2000

2011

2012

ຄາດໝາຍ
ປ 2015

2014

0.27

0.28

0.28

0.3

2005

2009

2010

2012

2014/
15

6.1 (b) ການແຜ່ຫຼາຍເຊືົ້ອ HIV ໃນແມ່ຍິງຂາຍບໍລິການທາງເພດ (FSWs) ອາຍຸ 15-49
ປ (%)

0.03

1.83

1.4

1.20

1.4

6.1 (c) ການແຜ່ຫຼາຍເຊືອ
ົ້ HIV ໃນຜຊ
ູ້ າຍ ທີ່ມເພດສໍາພັບກັບຜຊ
ູ້ າຍ (MSM) ອາຍຸ

0.38

1.26

2.1

2.44

1.6

2000

2005

2010

2012

2014

91.4

78

95

92.5

92.7

<5
<5

15-49 ປ (%)

6.2 ການໃຊູ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ໃນການມເພດສໍາພັນຄວາມສ່ຽງສງໃນຄັົ້ງສຸດ
ທ້າຍ: ເປເຊັນຂອງແມ່ຍິງຂາຍບໍລິການທາງເພດ ອາຍຸ 15-49 ປ ທີ່ລາຍງານການ
ໃຊູ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ກັບລກຄ້າຄົນຫຼັງສຸດ (%)

95

2012
6.3. ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນອາຍຸ 15 – 24 ປ ທີ່ມຄວາມເຂົົ້າຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ກ່ຽວ
ກັບ HIV/AIDS (%)
ຍິງໜຸ່ມອາຍຸ 15-24

24

ຊາຍໜຸ່ມອາຍຸ 15-24

28

ແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49

23

ຜູ້ຊາຍອາຍຸ 15-49

30
ຄາດໝາຍປ
2015

ຄາດໝາຍ 6B: ບັນລຸການເຂົາົ້ ເຖິງຢ່າງທົີ່ວເຖິງ ຕໍກ
ີ່ ານປິີ່ນປົວ HIV/AIDS
ສໍາລັບໝົດທຸກຄົນທີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ພາຍໃນປ 2010,
6.4.(a) ເປເຊັນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ເໝາະສົມ ໃນປັດຈຸບັນໄດູ້ຮັບ
ການປິີ່ນປົບດ້ວຍຢາ ART (ຫລື)
ເປເຊັນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ຄິດເຊືົ້ອ HIV ຂັົ້ນສງ ໄດູ້ຮັບຢາ ART
(%)
6.4.(b) ເປເຊັນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ໄດູ້ຮັບຢາ ART ໃນປັດຈຸບັນ

2005

2010

2012

2013

40.8

50.8

55.4

58.2

2014

2015

>90
60.6

54.8
34

ແຫຼື່ງຂໍົ້ມນ ແລະ ໝາຍເຫດ:
ຂໍົ້ມນ ແມ່ນບໍີ່ມເທືີ່ອ ສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກ MDG ບາງຢ່າງ. ຕົວຊົ້ບອກກ່ຽວກັບ ອັດຕາສ່ວນຂອງການຂຶົ້ນທະບຽນຮຽນຂອງເດັກກໍາພ້າ ຕໍີ່ ອັດຕາສ່ວນຂອງການ
ຂຶົ້ນທະບຽນຮຽນຂອງເດັກບໍີ່ແມ່ນເດັກກໍາພ້າ ອາຍຸ 10 -14 ປ ແມ່ນຫຼຸດຕໍີ່າລົງ ເນືອ
ີ່ ງຈາກເດັກກໍາພ້າ ຍ້ອນໂລກ AIDS ເປັນບັນຫາໜ້ອຍສໍາລັບ ສປປ
ລາວ ສົມທຽບກັບ ກຸ່ມເດັກກໍາພ້າອືີ່ນໆ ຫລືເດັ ກນ້ອຍ ທີ່ຖືກປະຖົ້ມ.
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 6.1. a) ການຄາດການ AEM, ສນຕ້ານ HIV/AIDS/STI (CHAS), ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ (MoH), 2014.
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 6.1 b) ແລະ c) 2014/15 ຂໍົ້ມນຕາມທີ່ໄດູ້ລາຍງານໂດຍ ບົດລາຍງານສະຖິຕິສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, FY 2014-2015. ແຫຼີ່ງທີ່ມາຂອງຂໍົ້ມນປ
ກ່ອນໆ: ການເຝົົ້າລະວັງທາງຊວະພາບທາງພຶດຕິກໍາແບບເຊືີ່ອມສານ, MoH, ສໍາລັບ 6 ແຂວງຂອງໂຄງການ. ຂໍົ້ຈໍາກັດຮັດແຄບດ້ານຂໍົ້ມນ ນໍາໄປສ່ການປັບ
ປ່ຽນຕົວຊົ້ບອກ MDG 6.1 “ ການແຜ່ຫາຼ ຍ HIV ໃນປະຊາກອນອາຍຸ 15-24 ປ” ໃນການແຜ່ຫຼາຍ HIV ໃນປະຊາກອນທົີ່ວໄປ ໃນເກນອາຍຸຈະເລນພັນ.
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 6.2. ການເຝົົ້າລະວັງທາງຊວະພາບທາງພຶດຕິກໍາແບບເຊືີ່ອມສານ ຢ່ ສປປ ລາວ, ປ 2014, MoH, ສໍາລັບ 6 ແຂວງຂອງໂຄງການ. ຍ້ອນວ່າ
ການບໍີ່ມຂໍົ້ມນໃຊູ້, ຕົວຊົ້ບອກ 6.2 ກ່ຽວກັບການໃຊູ້ຖົງຢ່າງອະນາໄມໃນການມເພດສໍາພັນຄວາມສ່ຽງສງໃນຄັົ້ງສຸດທ້າຍ ແມ່ນຈໍາກັດ ຢ່ແຕ່ການວັດແທກ ໃນ
ບັນດາກຸ່ມຂາຍບໍລິການທາງເພດ.
ຕົວຊົ້ບອກ 6.3 : ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ ປ 2011/12, LSB
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 6.4 (a). 2005-2013 ແຫຼີ່ງ: ບົດລາຍງານໂຄງການ & ການວິເຄາະ Spectrum ຂໍົ້ມນຂອງປະເທດ, UNAIDS, ຮອດປ 2013.
2014 ແລະ 2015 ຂໍົ້ມນຈາກ CHAS ຕາມທໄດູ້ລາຍງານ ໃນບົດລາຍງານສະຖິຕິສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, FY 2014-2015.
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ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ MDG ປ 2013 ໄດູ້ນໍາໃຊູ້ ຕົວຊົ້ບອກ “ ເປເຊັນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່ເໝາະສົມ ໃນປັດຈຸບັນ ກໍາລັງໄດູ້ຮັບ ການປິີ່ນປົວ
ດ້ວຍ ART.” ຄວາມເໝາະສົມ ແມ່ນອງໃສ່ຄໍາແນະນໍາໃນປ 2010ໂດຍອົງການ WHO, ເຊິີ່ງໄດູ້ຍົກລະດັບເກນ CD4 ຈາກ 200 ມາເປັນ 350 ຈຸລັງຕໍີ່
mm3, ທີ່ເຊິງີ່ ການປິີ່ນປົວດ້ວຍ ART ຖືວ່າຈໍາເປັນສໍາຜິໃຫຍ່. ດັີ່ງນັົ້ນ ຕົວຊົ້ບອກ ດັີ່ງກ່າວ ນົ້ ແມ່ນອັນດຽວກັບ “ ເປເຊັນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ທີ່
ຕິດເຊືົ້ອ HIV ຂັົ້ນສງ ທີ່ໄດູ້ຮັບ ARV” ທີ່ລາຍງານໂດຍ CHAS.
ຕົວຊົ້ບອກ 6.4 (b). ແຫຼີ່ງ: MoH, ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຮັບມື AIDS ໃນທົີ່ວໂລກ, ປ 2016.

ນັບຕັົ້ງແຕ່ ອົງການ WHO ໄດູ້ທົບທວນ ເງືີ່ອນໄຂຄວາມເໝາະສົມ ສໍາລັບ ການວາງຢາ ART, ຕົວຊົ້ບອກ ສໍາລັບການປິີ່ນປົວເຊືົ້ອ HIV ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນ
ຖືກກໍານົດຄືນໃໝ່ ເປັນ “ ເປເຊັນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໃນປັດຈຸບັນ ໄດູ້ຮັບການປິີ່ນປົວດ້ວຍ ART ໃນບັນດາ ຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍທັງໝົດ ທີ່ດໍາລົງ
ຊວິດ ພ້ອມຕິດເຊືົ້ອ HIV.” ການປົກຄຸມຂອງການປິີ່ນປົວ ໃນປ 2015 ແມ່ນຕໍີ່າກວ່າ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ຕົວຫານມຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ.
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ຕາຕະລາງ A9.ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 6C
ຄາດໝາຍ 6C: ຢຸດຕິ ລົງເຄິີ່ງໜຶີ່ງ ພາຍໃນປ 2015 ແລະ ເລົ້ມຕົົ້ນຕ້ານຢັນຄືນ ການຕິດເຊືົ້ອໄຂູ້ມາລາເລຍ ແລະ ພະຍາດຕິດ
ແປດສໍາຄັນອືີ່ນໆ
1995

2000

2005

2010

2011

2013

2014

2015

11.3
6

7.69

2.42

3.54

2.66

5.84

7.1

4.92

7.16

1.37

3.3

0.3

0.4

0.6

0.3

2000
18

2006
41

2011

2012

2016

81.2

-

74.3

82

87

97.9

83

ຄາດໝາຍ
ປ 2015

6.5. ອັດຕາການແຜ່ລະບາດ ແລະ ເສຍຊວິດ ເນືີ່ອງຈາກເຊືົ້ອ

ພະຍາດໄຂູ້ມາລາເລຍ
6.5(a) ອັດຕາການແຜ່ລະບາດ ເຊືົ້ອພະຍາດໄຂູ້ມາລາເລຍ
(ຕໍີ່ 1,000 ຄົນ)
6.5(b) ອັດຕາການເສຍຊວິດ ທີ່ຕິດພັນກັບ ເຊືົ້ອພະຍາດໄຂູ້
ມາລາເລຍ (ຕໍີ່ 100,000 ຄົນ)

13.5
1

6.6. ສັດສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕາໍີ່ ກວ່າ 5 ປ (%): ນອນ
ຢ່ໃນມຸູ້ງທີ່ຍ້ອມຢາກັນແມງໄມູ້
ນອນຢ່ໃນມຸູ້ງ ຊະນິດຕ່າງໆ
6.7. ສັດສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ ທີ່ກວດພົບເປັນ

2009
98

2010
95

2011
93

2012
92.7

2013
97.2

2014
97.6

2015
99.2

1995

2000

2005

2011

2013

2014

2015

0.6
0.2

90

ຜົນບວກ ສໍາລັບໄຂູ້ມາລາເລຍ ເຊິີ່ງໄດູ້ຮັບການປິີ່ນປົວດ້ວຍ
ຢາຕ້ານເຊືົ້ອໄຂູ້ມາລາເລຍທີ່ແທດເໝາະ (%)
1990
6.8. ອັດຕາການແຜ່ລະບາດ ແລະ ເສຍຊວິດທີ່ຕິດພັນກັບ

ພະຍາດວັນນະໂລກ (TB) (ຕໍີ່ 100,000)
6.8(a) ກໍລະນພະຍາດວັນນະໂລກ (TB)

492

403

330

270

213

197

190

189

240

6.8(b) ການແຜ່ລະບາດພະຍາດວັນນະໂລກ
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6.8(c) ອັດຕາການເສຍຊວິດເນືີ່ອງຈາກພະຍາດວັນນະໂລກ
6.9a ສັດສ່ວນຂອງ ກໍລະນ ຕິດເຊືົ້ອ TB ທີ່ໄດູ້ກວດພົບ

41

29

21

16

11

62

-

55

22.5
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4.2
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35
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ພາຍໃຕູ້ DOTS (ການປິີ່ນປົວໂດຍກົງໄລຍະສັົ້ນ) (%)
6.9b ສັດສ່ວນຂອງ ກໍລະນ ຕິດເຊືົ້ອ TB ທີ່ໄດູ້ຮັບການປິີ່ນ

ປົວດ ພາຍໃຕູ້ DOTS (ການປິີ່ນປົວໂດຍກົງໄລຍະສັົ້ນ)
(%)

ແຫຼງື່ ຂໍົ້ມນ ແລະ ໝາຍເຫດ:
ຕົວຊົ້ບອກ 6.5. ບົດລາຍງານສະຖິຕິສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, FY 2014 -2015, ແລະ ສນໄຂູ້ຍຸງ, ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມູ້, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ຕົວຊົ້ບອກ 6.6. ການສໍາຫຼວດ ໄຂູ້ມາລາເຣຍ ໃນຊຸມຊົນຄັົ້ງທີ່ ສອງ ຢ່ກຸ່ມຊົນເຜົີ່າສ່ວນນ້ອຍ ຢ່ເຂດພືົ້ນທີ່ຄັດເລືອກ ຂອງ ສປປ ລາວ, CMPE-MoH, ປ 2012
(ຫຼວງນໍົ້າທາ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື, ແລະ ປົກຄຸມ 11 ເມືອງ). ການສໍາຫຼວດການໃຊູ້ມຸູ້ງກາງນອນທົີ່ວປະເທດ, ທັນວາ ປ 2010,
CMPE-MoH. ການສໍາຫຼວດສະຖານະການເດັກ ແລະ ແມ່ຍິງ (MICS 2000 & 2006), LSB. 2016 ຂໍົ້ມນຈາກສນໄຂູ້ຍຸງ, ແມ່ກາຝາກ ແລະ ແມງໄມູ້ (CPME)
ປົກຄຸມພຽງແຕ່ 3 ແຂວງ ເທົີ່ານັົ້ນ (ເບິີ່ງຢ່ເນືົ້ອຄວາມ).
ການສໍາຫຼວດດໍາເນນໂດຍ CMPE (ຂໍົ້ມນ ປ 2011 ແລະ 2012 ) ບໍີ່ສາມາດປຽບທຽບໄດູ້ກັບ MICS, ເນືີ່ອງຈາກ ການສໍາຫຼວດ ຂອງ CPME ມການສຸ່ມຕົວຢ່າງ
ແບບແບ່ງຊັົ້ນ ອງຕາມຄວາມສ່ຽງຕໍີ່ໄຂູ້ມາລາເຣຍ ແລະ ພາລະການແບກຫາບພະຍາດ. ຂໍົ້ມນໃໝ່ ກ່ຽວກັບໄຂູ້ມາລາເຣຍ ຈະມໃຊູ້ວຽກໃນປ 2018.
ຕົວຊົ້ບອກ 6.7. ລະບົບຂໍົ້ມນຂ່າວສານໄຂູ້ມາລາເຣຍ (MIS), CMPE-MoH.
ສໍາລັບການປົກຄຸມຂອງການປິີ່ນປົວ, CPME ນັບພຽງແຕ່ ກໍລະນທີ່ໄດູ້ປິີ່ນປົວດ້ວຍຢາ ACTs ເທົີ່ານັົ້ນ ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ມການເພົ້ມສງຂຶົ້ນ ໃນການດືົ້ຢາຂອງເຊືົ້ອ
P. falciparum ຕໍຢ
ີ່ າ ໂຄຼໂລກວນ (chloroquine) ແລະ ຢາຢັບຢັົ້ງກົດໂຟລິກຕ່າງໆ.
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 6.8. ບົດລາຍງານສະຖິຕິສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, FY 2014 -2015. ບົດລາຍງານ ສະພາບວັນນະໂລກ ລະດັບໂລກ ໂດຍ WHO 2013 ແລະ ປະ ຫວັດຫຍໍົ້
ຂອງປະເທດ ໂດຍ WHO 2014 ສໍາລັບຊຸມປກ່ອນໆ.
ຕົວຊົ້ບອກ 6.9 a ແລະ b: ບົດລາຍງານສະຖິຕິສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ, FY 2014 -2015 ແລະ ສນຕ້ານພະຍາດວັນນະໂລກ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ສປປ ລາວ.
ອັດຕາການກວດຫາ ກໍລະນ (ສໍາລັບທຸກປະເພດຂອງTB) ໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂ ພາຍຫຼັງການສໍາຫຼວດພະຍາດວັນນະໂລກທົີ່ວປະເທດ (2010), ເຊິີ່ງວັດແທກໄດູ້
ການແຜ່ຫຼາຍທີ່ສງ ແລະ ກໍລະນ ທີ່ເຄຍປະເມນໄວູ້ເມືີ່ອກ່ອນໜ້າ. ນອກຈາກນັົ້ນ,ຕົວຊົ້ບອກ MDG ແມ່ນ ອັດຕາການກວດຫາກໍລະນດ້ວຍ smear
microscopy positive ວັນນະໂລກປອດເທົີ່ານັົ້ນ, ໃນຂະນະທີ່ໂຄງການ ພະຍາດວັນນະໂລກລະດັບໂລກ ຂອງ WHO ໃນປັດຈຸບັນແມ່ນ ໄດູ້ລາຍງານ
ວ່າ ອັດຕາການກວດຫາກໍລະນ ສໍາລັບທຸກປະເພດຂອງວັນນະໂລກ.
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ຕາຕະລາງ A10.ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 7A ແລະ 7B
ຄາດໝາຍ 7A: ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາຫຼັກການກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເຂົົ້າໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການແຫ່ງຊາດ
ແລະ ເພືີ່ອທົດແທນການສນເສຍແຫຼີ່ງຊັບພະຍາກອນສິີ່ງແວດລ້ອມ

ຄາດໝາຍ
ປ 2015

ຄາດໝາຍ 7B: ຫຼຸດຜ່ອນການສນເສຍດ້ານຊວະນາໆພັນ, ບັນລຸໄດູ້, ພາຍໃນປ
2010, ການຫຼຸດລົງຂອງອັດຕາການສນເສຍຢ່າງເປັນແກ່ນສານສໍາຄັນ
7.1. ສັດສ່ວນຂອງເນືົ້ອທດ
ີ່ ິນປົກຄຸມດ້ວຍປ່າໄມູ້ (%)

1982

1992

2002

49.10

47.20

41.50

1990
-104,570

+41,764

+10,291

+43,811

-121,614
1995
2003
43.3
23.1

-2,047

7.2(a) ການປ່ອຍ CO2 ສຸດທິຄິດເປັນ gigagram (Gg)
7.2(b) ການປ່ອຍ CO2 (Gg)
7.2(c) ການຖອນອອກ/ການກັກເກັບ CO2 (Gg)
7.3. ການຊົມໃຊູ້ສານທໍາລາຍຊັົ້ນໂອໂຊນ (ຄດໄລ່ດານທໍາລາຍຊັົ້ນໂອໂຊນທີ່

2012
40

65

2000

2006
19.4

2010
2.5

2015
20

0

ເປັນໄປໄດູ້-ຊັີ່ງນໍົ້າໜັກເປັນໂຕນແມັດກ້ອນ)
2011
197

7.4. ຈໍານວນຂອງເຂດອະນຸລັກພັນປາ

2011
1.3

7.5. ຈໍານວນນໍົ້າຈືດທີ່ຖອນມາຈາກທໍາມາຊາດ ເພືີ່ອຊົມໃຊູ້ ທັງໝົດ ເປັນເປເຊັນ

ຂອງແຫລ່ງນໍົ້າຈືດທີ່ທົດແທນທັງໝົດ (%)
2008
7.6. ສັດສ່ວນຂອງພືົ້ນທີ່ດິນ ພາຍໃຕູ້ການປົກປູ້ອງ (%):

2011
20.18

2016

a) ປ່າສະຫງວນ (ແຫ່ງຊາດ, ແຂວງ, ເມືອງ), ເຊິີ່ງໃນນັົ້ນ:
b) ເຂດສະຫງວນຊວະນາໆພັນແຫ່ງຊາດ

15
2006
115

7.7. ຈໍານວນຂອງຊະນິດພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມໃກູ້ຈະສນພັນ

2016
215

ແຫຼງື່ ຂໍົ້ມນ ແລະ ໝາຍເຫດ:
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 7.1. ຂໍົ້ມນ ທີ່ສະໜອງໂດຍບົດລາຍງານ MDG ປ 2013 ຈາກກົມຄຸູ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນປ່າໄມູ້, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ (MoNRE). ການປັບປຸງ ຄາດໝາຍໃຫູ້ທັນສະພາບການ (65%) ແມ່ນສະໜອງໂດຍ ອົງການ JICA.
ຕົວຊົ້ວບອກ 7.2. ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ຄັົ້ງທີ່ສອງ ຂອງ ສປປ ລາວ (24 ມິຖຸນາ 2013) and ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ ຄັົ້ງທີ່ໜິີ່ງ (2 ກັນຍາ 2000),
ອະນຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ (UNFCCC) - ຖານຂໍົ້ມນບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ.
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 7.3. ກອງເລຂາທິການ ໂອໂຊນ ຂອງ UNEP, ທີ່ອງໃສ່ບົດລາຍງານຂອງປະເທດ.
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 7.4. ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້ (MAF).
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 7.4, ເຊິີ່ງດັດປັບເຂົົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ, ປ່ຽນແທນ “ ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນປາພາຍໃນຂອບເຂດຄວາມປອດໄພດ້ານ
ຊວະສາດ,” ຕາມທີ່ໄດູ້ຕົກລົງກັນໂດຍລັດຟຖະບານ ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າ ສປຊ ຢ່ໃນກອງປະຊຸມວິຊາການກະກຽມບົດລາຍງານ MDG, 17 ທັນວາ
2012.
a

ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 7.5. ອົງການ FAO ຄາດຄະເນ ທີ່ອງໃສ່ ຂໍົ້ມນປ 2005. FAO (2012 )
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ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 7.6. ຂໍົ້ມນ ຂອງ MoNRE ສໍາລັບປ ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ MDG ປ 2013 , ແລະ MONRE: ແນວໂນູ້ມດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງ
ສປປ ລາວ ປ 2012.
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ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 7.6 ປ່ຽນແທນ “ ສັດສ່ວນຂອງພືົ້ີ່ນໜ້າດິນ ແລະ ທະເລ ໄດູ້ຮັບການປົກປູ້ອງ” ຕາມທີ່ໄດູ້ຕົກລົງກັນໄວູ້ ໂດຍຜູ້ເຂົົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມວິຊາ
ການ ກະກຽມບົດລາຍງານບົດລາຍງານ MDG, 17 ທັນວາ 2012, ເພືີ່ອດັດປັັບໃຫູ້ເຂົົ້າກັບສະພາບແວດລ້ອມຂອງ ສປປ ລາວ.
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 7.7. ບັນຊແດງຂອງ IUCN, 2016 ແລະ 2008.
“ ຈໍານວນຊະນິດພັນທີ່ຖືກຄຸກຄາມດ້ານການສນພັນ” ອ້າງອງເຖິງ ຈໍານວນທີ່ຮູ້ກັນວ່າ ວ່າຖືກຄຸກຄາມ ພາຍໃນຊະນິດພັນເຫລົີ່ານັົ້ນ ທໍີ່າດ້ຮັບການປະເມນ
ມາເຖິງວັນນົ້, ແຕ່ບໍີ່ແມ່ນ ຈໍານວນທັງໝົດ ໂດຍລວມ ຂອງຊະນິດພັນ ທີ່ຖືກຄຸກຄາມ ສໍາລັບແຕ່ລະກ່ມ. “ ຖືກຄຸກຄາມ” ອ້າງອງເຖິງຊະນິດພັນ ທີ່ແຍກ
ປະເພດ ພາຍໃຕູ້ ບັນຊແດງຂອງ IUCN ລະດັບຄວາມສ່ຽງ ຂອງສິີ່ງມຊວິດທີ່ເກືອບຢ່ໃນຂ່າຍໃກູ້ການສນພັນ, ທີ່ໃກູ້ການສນພັນ, ຫລື ທີ່ມຄວາມສ່ຽງ
ຂັົ້ນວິກິດຕໍີ່ການສນພັນ.
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ຕາຕະລາງ A11.ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 7C ແລະ 7D
ຄາດໝາຍ 7C: ຫຼຸດຜ່ອນສັດສ່ວນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ບີ່ໍສາມາດໄດູ້ຮບ
ັ ນໍາົ້ ດືີ່ມສະອາດຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ສຸຂະຶະນາໄມະພືົ້ນຖານລົງ
ເຄິີ່ງໜຶີ່ງ ພາຍໃນປ 2015
7.8. ສັດສ່ວນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດູ້ຮັບນໍົ້າດືີ່ມສະອາດ ຈາກແຫຼງີ່ ທີ່ປັບປຸງ (%)
7.9. ສັດສ່ວນຂອງປະຊາຊົນ ທີ່ໄດູ້ຊົມໃຊູ້ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະ

1990
28

ຄາດໝາຍ
ປ 2015
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39
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45
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76

80
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17
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26

2005
45
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57
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71

60

ນາໄມທີ່ປັບປຸງ (%)
ຄາດໝາຍ 7D: ສາມາດບັນລຸການປັບປຸງຊວິດການ ເປັນຢຂ
່ ອງປະຊາຊົນ
ທີ່ອາໄສຢເ່ ຂດຊຸມຊົນແອອັດ ໃຫູ້ໄດູ້ຢ່າງໜ້ອຍ 100 ລ້ານຄົນ ພາຍໃນປ 2020
7.10. ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນ ທດໍາລົງຊວິດ ໃນບ່ອນຢອ
່ າໄສ ທີ່ບພ
ໍີ່ ຽງພໍ (%)

2011
20

ແຫຼງື່ ຂໍົ້ມນ ແລະ ໝາຍເຫດ:
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 7.8. ການຄາດຄະເນໂດຍແຜນງານການຕິດຕາມຮ່ວມ (JMP) ຂອງ UNICEF ແລະ WHO, ທີ່ອງໃສ່ບົດລາຍງານຂອງປະເທດ. ຂໍົ້ມນ ປ
2011 ຈາກການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ, 2011/12, LSB. ຂໍົ້ມນກ່ອນໜ້ານັົ້ນ ມາຈາກ JMP.
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 7.9. ການຄາດຄະເນໂດຍແຜນງານການຕິດຕາມຮ່ວມ (JMP) ຂອງ UNICEF ແລະ WHO, ທີ່ອງໃສ່ບົດລາຍງານຂອງປະເທດ. 2011 ຈາກ
ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ, 2011/12, LSB. ຂໍົ້ມນກ່ອນໜ້ານັົ້ນ ມາຈາກ JMP.
Iຕົວຊບ
ົ້ ອກ 7.10. ຕິດໄລ່ໃໝ່ ໂດຍ LSB ດ້ວຍຂໍົ້ມນຈາກ ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ, 2011/12, LSB.
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 7.10 ແມ່ນວັດແທກໂດຍ ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນຕົວເມືອງ ທີ່ດໍາລົງຊວິດ ຢ່ຄົວເຮືອນທີ່ຂາດແຄນ ນຶໜຶີ່ງ ຫລື ຫຼາຍ ໃນສິີ່ງດັີ່ງຕໍີ່ໄປນົ້ :
ແຫຼີ່ງນໍົ້າດືີ່ມທີ່ສະອາດ, ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມທີ່ປັບປຸງ; ມຫລັງຄາ ແລະ ພືົ້ນເຮືອນ ທີ່ເໝາະສົມ.
ຕົວຊົ້ບອກຂອງ ສປປ ລາວ 7.10 ປ່ຽນແທນ ຕົວຊົ້ບສກລະດັບໂລກ “ ສັດສ່ວນຂອງປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢ່ຊຸມຊົນແອອັດ.”

155

ຕາຕະລາງ A12.ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 8A
ຄາດໝາຍ 8A: ສືບຕໍສ
ີ່ ້າງລະບົບການຄ້າ ແລະ ການເງິນທີ່ເປດກວ້າງ, ບົນພືົ້ນຖານລະບຽບຫຼັກການ, ສາມາດຄາດຄະເນໄດູ້, ບໍີ່ມ
ການແບ່ງແຍກກດກັນ
8.1. ສັດສ່ວນຂອງການນໍາເຂົົ້າສິນຄ້າທັງໝົດຂອງປະເທດທີ່ພັດທະນາ
ແລູ້ວ (ໂດຍອງຕາມມນຄ່າ ແລະ ບໍລ
ີ່ ວມອາວຸດ) ຈາກ ສປປ ລາວ ທອ
ີ່ ະນຸ
ຍາດໃຫູ້ນໍາເຂົົ້າ ໂດຍປອດພາສ ສໍາລັບຜົນຜະລິດກະສກໍາ, ເຄືີ່ອງນຸ່ງຫົີ່ມ
ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕໍີ່ແຜ່ນ (%)
8.2. ສັດສ່ວນຂອງການນໍາເຂົົ້າສິນຄ້າທັງໝົດຂອງປະເທດທີ່ພັດທະນາ
ແລູ້ວ (ອງຕາມມນຄ່າ ແລະ ບໍລ
ີ່ ວມອາວຸດ) ຈາກ ສປປ ລາວ ທອ
ີ່ ະນຸຍາດ
ໃຫູ້ນໍາເຂົົ້າ ໂດຍປອດພາສ, ທຸກປະເພດຜະລິດຕະພັນ (%)

1996

2000

2005

2010

2012

2014

85.48

91.88

98.67

89.09

95.45

96.07

1996

2000

2004

2010

2012

2014

83.82

90.20

97.39

84.01

94.47

93.83

1996

2003

2004

2011

2012

2013

23.80

22.59

7.24

7.06

7.19

7.17

1996

2001

2004

2011

2012

2013

19.64

19.09

3.49

3.28

3.27

3.28

8.3. ອັດຕາພາສສະເລ່ຍທີ່ກໍານົດໂດຍ ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລູ້ວ ກ່ຽວ
ກັບຜະລິດຕະພັນກະສິກໍາ, ແຜ່ນແພ ແລະ ເຄືີ່ອງນຸ່ງຫົີ່ມ ຈາກ ສປປ ລາວ
(%)

a) ອັດຕາພາສປະເທດທີ່ໄດູ້ຮັບສິດທິພິເສດທາງດ້ານການຄ້າ
b) ອັດຕາພາສພິເສດ
ແຫຼງື່ ຂໍົ້ມນ ແລະ ໝາຍເຫດ:

ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 8.1-8.3: ຖານຂໍົ້ມນ UNCTAD. http://www.mdg-trade.org/38.Table.aspx
ປະເທດ “ ທີ່ພັດທະນາແລູ້ວ” , ຕາມທີ່ກໍານົດໂດຍແຫຼີ່ງຂອງຂໍົ້ມນ, ແມ່ນ ຍີ່ປຸ່ນ, ການາດາ, ສະຫະລັດອາເມລິກາ, ອົດສະຕາລ, ນວຊແລນ, ໄອສະແລນ,
ນອກແວ, ສະວິດ ແລະ ປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບເອຣົບ. ແຫຼີ່ງຂໍົ້ມນສະໜອງລາຍລະອຽດການຄິດໄລ່.
ມພຽງແຕ່ຕົວຊົ້ບອກ ທີ່ຄັດເລືອກ ເທົີ່ານັົ້ນ ມສະແດງຢ່ໃນທີ່ນົ້ ເນືີ່ອງຈາກການບໍີ່ມໃຊູ້ຂອງການປັບປຸງໃຫູ້ທັນສະພາບຂອງຂໍົ້ມນ, ລວມທັງຂໍົ້ມນ ທີ່ໃນ
ເມືີ່ອກ່ອນ ທີ່ໄດູ້ມາຈາກແຫຼີ່ງລະດັບຊາດ.

ຕາຕະລາງ A13. ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 8B ແລະ 8C
ຄາດໝາຍ 8B/ 8C: ເອົາໃຈໃສ່ແກູ້ໄຂຄວາມຈໍາເປັນພິເສດ ຂອງບັນດາປະເທດທີ່ບີ່ມ
ໍ ຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ແລະ ບັນດາປະ
ເທດເກາະດອນນ້ອຍທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ
8.4 (a) ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ
ສຸດທິ ແລະ ການຊ່ວຍທາງການອືີ່ນໆ ທີ່ໄດູ້ຮັບ, ຕາມ
ທີ່ເປັນສັດສ່ວນຂອງ GDP (%)

1995
20.6

8.4 (b) ການໄດູ້ຮັບຈາກ ODA ເປັນສັດສ່ວນຂອງ GNI (%)
8.4 (c) ການໄດູ້ຮັບຈາກ ODA ສຸດທ ຕໍີ່ຫົວຄົນ
(ອັດຕາແລກປ່ຽນ US$ ໃນປັດຈຸບັນ)

2000
20.7

2005
13.6

2010-11
7.7

2011-12
8.0

2015

2011
5.6
2011
63

2012
4.9
2012
63

2013
4.3
2013
64

2014
4.3
2014
71

2015
4.0
2015
72

ແຫຼງື່ ຂໍົ້ມນ ແລະ ໝາຍເຫດ:
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 8.4(a) ຂໍົ້ມນມາຈາກລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ເຄືີ່ອງມືຄຸູ້ມຄອງຂໍົ້ມນການຊ່ວຍເຫຼືອ) ສໍາລັບບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າ
MDG ປ 2013.
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 8.4b ແລະ 8.4(c) ຄິດໄລ່ ຈາດຂໍົ້ມນດ້ານການສະໜອງທຶນເພືີ່ອການພັດທະນາ
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ຂອງອົງການ OECD.

ການໄດູ້ຮັບຈາກ ODA ແມ່ນກະແສ ODA ທີ່ໄຫຼເຂົົ້າສຸດທິທັງໝົດ ມາຈາກປະເທດສະມາຊິກ ຄະນະກໍາມະການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພືີ່ອການ
ພັດທະນາ (DAC), ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນພະຫຸພາຄ, ແລະ ປະເທດທີ່ບໍີ່ແມ່ນສະມາຊິກ DAC ທີ່ມຂໍົ້ມນພ້ອມໃຊູ້ວຽກງານ. ຂໍົ້ມນປ
2015 ແມ່ນຄິດໄລ່ ດ້ວຍປະຊາກອນ ທີ່ໄດູ້ຮັບຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງປ 2015.
ມພຽງແຕ່ຕົວຊົ້ບອກ ທີ່ຄັດເລືອກ ເທົີ່ານັົ້ນ ມສະແດງຢ່ໃນທີ່ນົ້ ເນືີ່ອງຈາກການບໍີ່ມໃຊູ້ຂອງການປັບປຸງໃຫູ້ທັນສະພາບຂອງຂໍົ້ມນ, ລວມທັງຂໍົ້
ມນ ທີ່ໃນເມືີ່ອກ່ອນ ທີ່ໄດູ້ມາຈາກແຫຼີ່ງລະດັບຊາດ ດັີ່ງເຊັີ່ນເຄືີ່ອງມືຄຸູ້ມຄອງການຊ່ວຍເຫຼືອ.

ຕາຕະລາງ A14. ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 8D
ຄາດໝາຍ 8D. ສຸມໃສ່ແກູ້ໄຂບັນຫາໜົ້ສິນຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາໂດຍຜ່ານມາດຕະການວັດແທກລະດັບປະເທດ
ແລະ ສາກົນ ເພືີ່ອຈະເຮັດໃຫູ້ໜົ້ສິນເກດຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວ
8.5. ການບໍລິການດ້ານໜົ້ສິນ ທີ່ເປັນສັດສ່ວນຂອງສິນຄ້າສົີ່ງ
ອອກ, ການບໍລິການ ແລະ ລາຍໄດູ້ຫຼັກ (%)

1990
8.60

1995
6.14

2000
7.99

2005
17.61

2010
13.04

2015
10.851

ແຫຼງື່ ຂໍົ້ມນ:
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 8.5. ສະຖິຕິໜົ້ສິນສາກົນ ທະນາຄານໂລກ.226

ຕາຕະລາງ A15. ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 8F
ຄາດໝາຍ 8F. ຮ່ວມມືກັບພາກເອກະຊົນ, ແນໃສ່ໄດູ້ຮັບປະໂຫຍດ ຈາກເຕັກໂນໂລຊໃໝ່ໆ ໂດຍສະເພາະ ດ້ານຂໍົ້ມນຂ່າວສານ
ແລະ ການສືີ່ສານ
1990
2000
2007
2008
2010
2015
8.6. ການຂຶົ້ນທະບຽນໃຊູ້ໂທລະສັບຄົງທີ່ ຕໍີ່ປະຊາກອນ 100 ຄົນ
0.163 0.759 1.577 2.082 1.612 1.651
2000
2007
2009
2010
2011
2015
84
57
8.7. ຜູ້ຂຶົ້ນທະບຽນໃຊູ້ໂທລະສັບເຄືີ່ອນທີ່ ຕໍີ່ປະຊາກອນ 100 ຄົນ
0.2
24.6
51.6
62.6
2000
2003
2007
2008
2010
2015
7
8.8. ຜູ້ໃຊູ້ອິນເຕເນັດ ຕໍີ່ປະຊາກອນ 100 ຄົນ
0.1
0.3
1.6
3.55
18.2
ແຫຼງື່ ຂໍົ້ມນ ແລະ ໝາຍເຫດ:
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 8.6 ແລະ 8.8: ການຄາດຄະເນ ຂອງ ສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ (ITU).
ຂໍົ້ມນ ITU ກ່ຽວກັບການໃຊູ້ອິນເຕເນັດ ຕລາຄາຕໍີ່າເກນໄປ ການໃຊູ້ອິນເຕເນັດ ເນືີ່ອງຈາກການໃຊູ້ອິນເຕເນັດຜ່ານທາງ ໂທລະສັບມືຖື ບໍີ່ໄດູ້ຖືກ
ສະທ້ອນໃຫູ້ເຫັນ. ເບິີ່ງຢ່ SDG 17.
ຕົວຊຍ
ົ້ ອກ 8.7: ກະຊວງໄປສະນ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລາຍງານຕໍີ່ ແຜນ NSEDP. ເບິີ່ງຢ່ SDG 17.
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ຕາຕະລາງ A16. ຄວາມຄືບໜ້າກ້າວໄປສູ່ MDG ຄາດໝາຍ 9A, 9B ແລະ 9C
ຄາດໝາຍ
2015

ຄາດໝາຍ 9A: ຮັບປະກັນການເກັບກູ້ ລບຕ ອອກຈາກພືົ້ນທີ່ບລິມະສິດ/ທີ່ດິນກະສິກໍາ ຄຸນຄ່າສງ ພາຍໃນປ
1999
581

2013
6,927

2015
4,522

ຄາດໝາຍ 9B: ຫຼຸດຜ່ອນ ຢ່າງເປັນແກ່ນສານສໍາຄັນ ຈໍານວນຂອງຜູ້ໄດູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ຍ້ອນອຸປະຕິເຫດ ຈາກ ລບຕ
1999 2008
2010
2011
2012
2014
257
302
119
99
56
45
9.2. ຈໍານວນຂອງຜູ້ໄດູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍ ທີ່ລາຍ

2015
42

9.1. ຈໍານວນເຮັກຕາ ທີ່ຫດ
ຼຸ ພົົ້ນຈາກການມ ລບຕ
ຕົກຄ້າງ (ເຮັກຕາຕໍີ່ປ)

2007
2,557

2009
7,834

2011
6,034

2012
6,040

20,000/
ປ

<75

ງານ ຍ້ອນເປັນຜົນ ຂອງອຸປະຕິເຫດຈາກ
ລບຕ (ຜູ້ໄດູ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຕໍ່ໍ ປີ)
ຄາດໝາຍ 9C: ຮັບປະກັນວ່າ ຄວາມຕ້ອງການທາງການແພດ ແລະ ການຟືົ້ນຟ ຂອງຜູ້ລອດຊວິດຈາກ ລບຕ ທັງໝົດ ໄດູ້ຮັບ
ການສະໜອງ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບພັນທະສັນຍາ ພາຍໃຕູ້ສົນທິສັນຍາສາກົນວ່າດ້ວຍລະເບດລກຫວ່ານ
2012
2013
2015
9.3. ການໃຫູ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ເໝາະສົມຕໍີ່
ຜູ້ລອດຊວິດຈາກ ລບຕ: ເປເຊັນຂອງ ຜູ້
ລອດຊວິດ ທີ່ໄດູ້ຮັບການປະຖົມພະຍາບານ
ທັນທ (%)
ບໍີ່ມ

100%

ແຫຼີ່ງຂໍົ້ມນ:
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ 9.1 & 9.3: ຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາລະເບດບໍີ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ)
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ຕາຕະລາງ A17. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 1
SDG 1: ລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທຸກຮບແບບໃນທົີ່ວໂລກ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

ປີ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ

1.1. ລຶບລ້າງຄວາມທຸກ
ຍາກ

1.1.1. **% ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ມລາຍຮັບຕໍີ່າກວ່າ ເສັນ
ົ້ ແບ່ງຄວາມທຸກຍາກ
ສາກົນ (1.90 ໂດລາຕໍີ່ມືົ້) (2011 PPP) 227

2012/13

15.3

ລຖຕ / ການຄິດໄລ່ຄືນໃໝ່
ຂອງ ທະນາຄານໂລກ,
LECS 228

1.2. ຫຼຸດຄວາມທຸກຍາກ

1.2.1. **% ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ມລາຍຮັບຕໍີ່າກວ່າ ເສັນ
ົ້ ແບ່ງຄວາມທຸກຍາກ
ແຫ່ງຊາດ

2012/13

23.2

ລຖຕ /ການສໍາຫວດການໃຊູ້
ຈ່າຍ ແລະ ການຊົມໃຊູ້ຂອງ
ຄົວເຮືອນ (LECS)

1.2.2. ***% ຂອງຄອບຄົວທີ່ກໍານົດ ວ່າທຸກຍາກ ໂດຍຄະນະຫໍາມາທິການ
ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ (NCRDPE)

2015

6.6

NCRDPE

1.3.1. ***% ຂອງປະຊາກອນທີ່ກວມເອົາໂດຍກອງທຶນປະກັນສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ

--

--

2015

30.36

--

--

1.3. ລະບົບການປົກປູ້ອງ
ທາງສັງຄົມ & ການປົກຄຸມ

1.3.2. ***% ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ກວມໂດຍໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບ ທັງໝົ
ດ
1.3.3. ປະຊາຊົນ ທກ
ີ່ ວມໂດຍ ໂຄງການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ ທັງໝົດ
1.4. ມສິດເທົີ່າທຽມກັນ ຕໍີ່
ກັບຊັບພະຍາກອນ ແລະ
ການບໍລິການ

1.4.1. ***% ທີ່ດໍາລົງຊວິດຢໃ່ ນຄົວເຮືອນທີ່ເຂົົ້າເຖິງການບໍລິການຂັນ
ົ້ ພືນ
ົ້ ຖານ:
(ຕົວຊບອກທຄ
ີ່ ັດເລືອກຈາກ SDGs 3, 6, 4, 7, 8)
1.4.2. ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນຊທະນາຄານກັບປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່

1.5. ຄວາມເຂັົ້ມແຂງທົນ
ທານ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການ
ຖືກຜົນກະທົບ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງຕໍີ່ເຫດການຮ້າຍ
ແຮງ ແລະ ໄພພິບດ
ັ ທາງ

ບໍີ່ມຂໍົ້ມນ

ເບິີ່ງຕົວຊບອກ 8.10.2.
ຮັບຮູ້ ໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ (BOL) ຕາມທີ່
ກໍານົດ
--

--

1.5.1. ***ຈໍານວນຄົນຕໍີ່ 100,000 ທຖ
ີ່ ືກກະທົບໂດຍກົງ (ຕາຍ, ສນຫາຍ,
ບໍີ່ມບ່ອນຢອ
່ າໄສ/ພັດພາກຈາກຖິນ
ີ່ ຖານ) ໂດຍໄພພິບດ
ັ ທາງທໍາມະຊາດ

2015

738 ຕໍີ່
100,000

1.5.2. ສ້າງຕັົ້ງຍຸດທະສາດຂອງການຫຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບດ
ັ ຢ່ລະດັບ
ຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິນ
ີ່ :

2015

ລະດັບຊາດ: ແມ່ນ/ບໍີ່ແມ່ນ

1.a. ຊັບພະຍາກອນ ທຈ
ີ່ ະ
ຊ່ວຍ ລຶບລ້າງຄວາມທຸກ
ຍາກ

ພິມເຜຍແຜ່ ໃນ NSEDP
(ເຊັນ
ີ່ ດຽວກັນເບິງີ່ ຢ່ 3.8.4)
ເບິີ່ງຢ່ SDGs ທີ່ສອດຕ່ອງ

ກ

1.4.3. % ຂອງປະຊາກອນຜໃູ້ ຫຍ່ ທີ່ມກໍາມະສິດ ແລະ ຄຸູ້ມຄອງທີ່ດນ
ິ

ກະຊວງແຮງງານ ແລະ
ສະຫວັດດການສັງຄົມ
(MoLSW)

_
--

ລະດັບແຂວງ: ຈໍານວນຂອງແຂວງທີ່ມຍຸດທະສາດ ການຫຼດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພພິບັດ (DRR)

2016

--

1.5.3. ເສມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ລະບົບການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ແລະ ລະບົບຂໍົ້
ມນຂ່າວສານພມອາກາດ: ແມ່ນ/ບໍີ່ແມ່ນ

2016

No

% ຂອງການໃຊູ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ

2014

3.443

% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP)

2014

0.943

% ຂອງການໃຊູ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ

2014

12.19ກ

% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP)

2014

4.19

ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິງີ່ ແວດລ້ອມ
EM-DAT

229

ເບິີ່ງຢ່

11.5.1 ແລະ 13.1.2.
MoNRE ຈະປັບປຸງໃຫູ້ທັນ
ສະພາບ
ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາ
ມະຊາດ ແລະ ສິງີ່ ແວດລ້ອມ
(MoNRE) ຈະປັບປຸງໃຫູ້
ທັນສະພາບ
ທະນາຄານໂລກ
MoNRE/ MoLSW
ຈະຢືນຢັນ

1.a.1. *** ການໃຊູ້ຈ່າຍທົີ່ວໄປກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງລັດຖະບານ

1.a.2. ***ການໃຊູ້ຈ່າຍທົີ່ວໄປກ່ຽວກັບການສຶກສາຂອງລັດຖະບານ

1.a.3. *** ການໃຊູ້ຈ່າຍທົີ່ວໄປກ່ຽວກັບການປົກປູ້ອວທາງສັງຄົມຂອງ
ລັດຖະບານ
% ຂອງການໃຊູ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ
% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP)

-2010

--

ຖານຂໍົ້ມນການໃຊູ້ຈ່າຍດ້ານ
ສຸຂະພາບທົວ
ີ່ ໂລກ ຂອງ
ອົງການ WHO
UNESCO
MoES/MoF ຈະປັບປຸງ
ໃຫູ້ທນ
ັ ສະພາບ
ILO, 2014.230
MOLSW/MoF ຈະ
ປັບປຸງໃຫູ້ທນ
ັ ສະພາບ

ກ ປ່ຽນແທນທີ່ “ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ມບັນຊທະນາຄານ ຫລື ສະຖາບັນການເງິນອືີ່ນໆ”
ກ

ການໃຊູ້ຈ່າຍທົີ່ວໄປທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ ຕາມ % ຂອງການໃຊູ້ຈ່າຍທົີ່ວໄປທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ ໃນທຸກໆຂະແໜງການ. ສິີ່ງ

ເຫຼົີ່ານົ້ ປະກອບດ້ວຍ

159

1.74ຂ

ໝາຍເຫດ:

***

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ

231

M&E ຂອງແຜນ NSEDP.

**

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວໂດຍ

ລັດຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານການສໍາ
ຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວຊົ້
ບອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ

ຕາຕະລາງ A18. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 2

SDG 2: ລືບລາ
ໍ້
ັນດາ້ ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປງດາ້ ນໂພຊະນາການ ແລະ ສຸ່ ງເສີມ
້ ງຄວາມອຶດຫິວ, ບ ັນລການຄາປະກ

ການກະສິກາແບບຍື
ນຍງ
ໍ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ
2.1. ສາມາດເຂົົ້າເຖິງ
ສະບຽງອາຫານທີ່ປອດໄພ
, ມໂພຊະນາການ ແລະ
ພຽງພໍຕະຫຼອດປ

ຕົວຊບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ
2.1.1.***ການແຜ່ຫຼາຍຂອງການຂາດອາຫານໃນປະຊາກອນ (%)
2.1.2.

***ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີ່ບໍລິໂພກໜ້ອຍກວ່າ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ

2014-16

18.5

FAO ກ

2012/13

20.1

LSB/LECS

ຄວາມຕ້ອງການອາຫານທີ່ໃຫູ້ພະລັງງານລະດັບຕໍີ່າສຸດຂອງ 2100
kcal/ຕໍີ່ຄົນ/ຕໍີ່ມືົ້ (ພາຍໃຕູ້ ເສັົ້ນຄວາມທຸກຍາກດ້ານສະບຽງອາຫານທີ່
ກໍານົດໂດຍລັດຖະບານ) (%)
2.1.3. ການແຜ່ຫຼາຍຂອງການບໍີ່ຄໍົ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ
ລະດັບປານກາງ ແລະ ຮ້າຍແຮງ ໃນປະຊາກອນ, ອງຕາມ ການວັດ
ແທກຂະໜາດຂອງປະສົບການໃນການບໍີ່ຄໍົ້າປະກັນດ້ານສະບຽງ

--

FIES ຈະມພ້ອມ
ໃນ LECS
2017/18

ອາຫານ (FIES) ແລະ ດັດຊະນການບໍລິ ໂພກອາຫານ (%)
2.2. ລຶບລ້າງການຂາດ
ໂພຊະນາການ ລວມທັງ
ເດັກເຕູ້ຍ ແລະ ຈ່ອຍ
ຜອມ ກວ່າມາດຕະຖານ
ແລະ ແກູ້ໄຂໂພຊະນາ
ການເກນ

2.3. ຜະລິດຕະພາບດ້ານ
ການກະສິກໍາ & ລາຍໄດູ້
ຂອງຜູ້ຜະລິດສະບຽງອາ
ຫານຂະໜາດນ້ອຍ
ຂ

2.2.1. ***ການແຜ່ຫລາຍຂອງເດັກເຕັົ້ຍ ຂ ໃນບັນດາເດັກອາຍຸຕໍີ່າ
ກວ່າ 5 ປ (%)

2015
2011/12

35.6
44.2

2.2.1.a. ການແຜ່ຫລາຍຂອງເດັກເຕັົ້ຍ ໃນບັນດາເດັກອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 2
ປ (ສໍາລັບຄໍາໝັົ້ນສັນຍາຂອງ ສປປ ລາວ ຕໍີ່ ແຜນງານ 1,000 ວັນ
ຂອງ SUN)

2011/12

42

2.2.2. ***ການແຜ່ຫລາຍຂອງເດັກຈ່ອຍຜອມ ຄ ໃນບັນດາເດັກອາຍຸ
ຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ (%)

2015
2011/12

9.6
5.9

2.2.3. ***ການແຜ່ຫລາຍຂອງເດັກໂພຊະນາການເກນ ງ ໃນບັນດາ
ເດັກອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ (%)

2015
2011/12

2.5
2.0

2.3.1. ມນຄ່າເພີ່ມດ້ານການກະສິກໍາ ຄໍີ່ຜູ້ອອກແຮງງານ ຈ (USD)

2016

927.3

LSB: ຂໍົ້ມນປ
2015 ການສໍາ
ຫລວດປະເມນ
ພາວະໂພຊະນາ
ການດ້ວຍການວັດ
ແທກສັດ ສ່ວນ
ເດັກນ້ອຍລາວ.
2011/12 ຂໍົ້ມນ
ຈາກ LSIS
ຖານຂໍົ້ມນ ທະນາ
ຄານ, ຈາກບັນຊ

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ປະກອບດ້ວຍ ການໃຊູ້ຈ່າບໃນການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມສາທາລະນະທັງໝົດ ແລະ ການໃຊູ້ຈ່າຍດ້ານສຸຂະພາບ (ສຸຂະພາບ ແມ່ນ

1.22% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສໍາລັບປນັົ້ນໆ). ປາດສະຈາກ ສຸຂະພາບ ການໃຊູ້ຈ່າຍໃນການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ ຈະໜ້ອຍກວ່າ
1% ຂອງ GDP
ກ

ການລາຍງານລະດັບໂລກຂອງ ອົງການ FAO ອງຕາມຂໍົ້ມນປະເທດກ່ຽວກັບບັນຊສົມດນສະບຽງອາຫານ.

ຂ

ມາດຕະຖານການຫັນເຫ ຄວາມສງຕາມເກນອາຍຸ <-2 ຈາກຄ່າສະເລ່ຍຂອງມາດຕະຖານການເຕບໂຕໃນເດັກຂອງ ອົງການ WHO

ຄ

ມາດຕະຖານການຫັນເຫ ຄວາມສງຕາມເກນນໍົ້າໜັກ <-2 ຈາກຄ່າສະເລ່ຍຂອງມາດຕະຖານການເຕບໂຕໃນເດັກຂອງ ອົງການ WHO

ງ

ມາດຕະຖານການຫັນເຫ ຄວາມສງຕາມເກນນໍົ້າໜັກ >+2 ຈາກຄ່າສະເລ່ຍຂອງມາດຕະຖານການເຕບໂຕໃນເດັກຂອງ ອົງການ WHO

ຈ

ອັດຕາແລກປຽີ່ນຄົງທຂ
ີ່ ອງ US$ ປ 2010, ຕົວຊບ
ົ້ ອກຕົວແທນສໍາລັບຜະລິດຕະພາບດ້ານການກະສິກໍາໂດຍລວມ.
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ແຫ່ງຊາດ & ຂໍົ້ມນ
ຂອງ FAO ສ
2.a. ການລົງທຶນເພືີ່ອເສມ
ສ້າງ ຂດຄວາມສາ ມາດ
ຜະລິດຕະພາບ ດ້ານການ
ກະສິກໍາ

2.a.1. ***ສ່ວນແບ່ງຂອງການໃຊູ້ຈ່າຍດ້ານກະສິກໍາໃນ GDP, ທີ່
ການກະສິກໍາ ປະກອບດ້ວຍຂະແໜງການປກຝັງ, ການລ້ຽງສັດ, ການ
ປະມົງ, ປ່າຜະລິດ, ແລະ ການລ່າສັດ (%)

2016

***

ຖານຂໍົ້ມນ ທະນາ
ຄານ, ຈາກບັນຊ
ແຫ່ງຊາດ & ຂໍົ້ມນ
ຂອງ FAO f

2.a.2. ***ກະແສການຊ່ວຍເຫລືອທາງການດ້ານການເງິນ ອືີ່ນໆ
ທັງໝົດ (ການຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພືີ່ອກາຮພັດທະນາ ບວກກັບ
ກະແສທາງການອືີ່ນໆ) ທີ່ສະຫນອງໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງການກະສິກໍາ
(USD)
ໝາຍເຫດ:

19.476 ຊ

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊບອກໃນຂອບ 232 M&E ຂອງແຜນ NSEDP.

--

**

--

MPI/LSB

ຊົ້ບອກ ຕົວຊບອກທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວໂດຍ

ລັດຖະ ບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫລວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍ
ງານການສໍາຫລວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວ
ຊບ
ົ້ ອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ

ສ

ຈະໄດູ້ຮັບໃນຕໍີ່ໜ້າຈາກ MPI and LSB,, ພ້ອມດ້ວຍຂໍົ້ມນບັນຊແຫ່ງຊາດ & ວຽກເຮັດງານທໍາ ຄາດຄະເນຈາກການສໍາຫລວດພົນລະເມືອງ ຫລືການສໍາ

ຫລວດກໍາລັງແຮງງານ
ຊ
ການກະສິກໍາ, ມນຄ່າເພີ່ມ (% ຂອງ GDP) ປະກອບດ້ວຍປ່າໄມູ້, ການລ້າສັດ, ແລະ ການປະມົງ, ການປກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ

161

ຕາຕະລາງ A19. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 3
SDG 3:ຮັບປະກັນການມສຸຂະພາບທີ່ດ ແລະ ສົີ່ງເສມ ຊວິດການເປັນຢ່ທີ່ດຂອງທຸກຄົນ ທຸກເກນອາຍຸ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ, ທີ່
ສັງລວມ
3.1. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍ
ຊວິດຂອງແມ່

3.2. ຢຸດຕິການເສຍຊວິດ ສໍາ
ລັບເດັກເກດໃໝ່ ແລະ ເດັກ
ຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ

3.3. ຢຸດຕິການແຜ່ລະບາດ
ຂອງໂລກເອດ, ພະຍາຍາດ
ວັນນະໂລກ, ໄຂູ້ມາລາເລຍ
ແລະ ພະຍາດໃນເຂດຮ້ອນທີ່
ຖືກລະເລຍ ແລະ ຕ້ານ
ພະຍາດຕັບອັກເສບ, ພະຍາດ
ທີ່ເກດຈາກນໍົ້າບໍີ່ສະອາດ
ແລະ ພະຍາດຕິດແປດອືີ່ນໆ.

ກ

ຂ
ຄ
ງ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

3.1.1. ***ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ (ການຕາຍຕໍີ່ການ
ເກດມຊວິດ 100,000 ຄົນ)

2015

206

ສຖຕ (LSB), ການສໍາ
ຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ
ທີ່ຢ່ອາໄສ ປ 2015

3.1.2. ***ສັດສ່ວນການເກດລກທີ່ດແລ ໂດຍແພດທີ່
ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມແລູ້ວ

2015

54

MoH, NHSR 201415 ຂໍົ້ມນດ້ານການ
ບໍລິຫານ

3.2.1. ***ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ (ການ
ຕາຍຕໍີ່ການເກດ 1,000 ຄົນ)

2015

86

LSB, ການສໍາຫຼວດພົນ
ລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢ່ອາໄສ
ປ 2015

3.2.2. ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກເກດໃໝ່ (ການຕາຍຕໍີ່
ການເກດມຊວິດ 1,000 ຄົນ)

2011/12

32

LSB/ LSIS & MoH

3.3.1. ***ຈໍານວນຂອງຜູ້ຕິດເຊືົ້ອ HIV ລາຍໃໝ່ທີ່ຄາດ
ຄະເນ ກ :
ລວມ
ຊາຍ
ຍິງ

2015

8001,000

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ

MoH ການປະເມນຄ່າສໍາ
ລັບຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ
ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ
2016-2020

3.3.2. ***% ຂອງຜ່ທີ່ຖືກບົີ່ງມະຕິວ່າຕິດເຊືົ້ອ HIV
ໄດູ້ຮັບຢາ ART

2015

47

3.3.3. ***ການແຜ່ຫຼາຍຂອງ TB (ທຸກຮບແບບ) ຕໍີ່
ປະຊາກອນ 100,000 ຄົນ

2014

189

MoH, NHSR 2014-15

3.3.4a. ***ອັດຕາສ່ວນການແຜ່ຫຼາຍໄຂູ້ມາລາເຣຍຕໍີ່
1000 ຄົນ, ສປປ ລາວ

2015

4.9

WHO (ສໍາລັບທັງໝົດ
ຂອງ ສປປ ລາວ)

3.3.4b. *** ອັດຕາສ່ວນການແຜ່ຫຼາຍໄຂູ້ມາລາເຣຍຕໍີ່
1000 ຄົນ ໃນບັນດາປະຊາກອນ ທີ່ດໍາລົງຊວິດ ໃນພືົ້ນທີ່
ເຊິີ່ງການແຜ່ເຊືົ້ອມາລາເຣຍເກດຂຶົ້ນ

2015

--

ນົ້ແມ່ນຕົວຊົ້ບອກທີ່ແນະ
ນໍາໃນລະດັບໂລກ

3.3.5. ເດັກນ້ອຍໄດູ້ຮັບ ຢາປູ້ອງກັນພະຍາດຕັບອັກເສບ
B ສາມຄັົ້ງ (%)

2015

89

WHO ຂ

--

ປະເມນຄ່າໃນລະດັບໂລກ
ທີ່ມຢ່ແລູ້ວ ຄ

3.4. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການ
ເສຍຊ ວິດກ່ອນໄວອັນຄວນ
ຍ້ອນພະຍາດທີ່ບໍີ່ຕິດແປດ
ແລະ ສົີ່ງເສມສຸຂະພາບຈິດ

3.4.1. ໂອກາດທີ່ຈະຕາຍຈາກພະຍາດ ດັີ່ງຕໍີ່ໄປນົ້ ພະຍາດ
ຫົວໃຈ, ມະເຮັງ, ເບົາຫວານ ຫລື ພະຍາດຊໍົ້າເຮືົ້ອລະບົບ
ຫັນໃຈ ລະຫວ່າງອາຍຸ 30 ແລະ 30 ປຖ້ວນ (%)

3.5. ຮັດແໜູ້ນການປູ້ອງກັນ
ແລະ ການຈັດການກ່ຽວກັບ
ການນໍາໃຊູ້ສານຕ່າງໆ

3.5.1. ການບໍລິໂພກເຫຼົົ້າ ຕໍີ່ຫົວຄົນ (ອາຍຸ 15 ປ ຂຶົ້ນໄປ)
ພາຍໃນປປະຕິທິນໜຶີ່ງ ໃນປະລິມານເປັນລິດຂອງເຫຼົົ້າເດັດ

3.4.2. ອັດຕາການຂ້າຕົວຕາຍ, ຕໍີ່ປະຊາກອນ 100,000
ຄົນ -- ປະເມນຄ່າໃນລະດັບໂລກ ທີ່ມຢ່ແລູ້ວ

ປະເມນຄ່າໃນລະດັບໂລກ
ທີ່ມຢ່ແລູ້ວ ງ
--

ບໍີ່ແມ່ນຕົວຊົ້ບອກຂອງ
MoH, ຕາມທີ່ເປັນການອງ
ໃສ່ສະຖິຕິອຸສາຫະກໍາຜະ
ລິດເຫຼົົ້າ ໂດຍ WHO ກ

ຈໍາເປັນຕ້ອງຄິດໄລ່ໃໝ່. ຕົວຊົ້ບອກທີ່ແນະນໍາໃນທົີ່ວສາກົນ ແມ່ນຈໍານວນຂອງຜູ້ຕິດເຊືົ້ອ HIV ລາຍໃໝ່ ຕໍີ່ປະຊາກອນທີ່ບໍີ່ມການຕິດເຊືົ້ອ1,000 ຄົນ.
ມຢ:່ http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/routine/coverage/en/index4.html
ບົດລາຍງານ ສະຖິຕິອະນາໄມໂລກ ປ 2016 ໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຄາດຄະເນວ່າສິີ່ງນົ້ຈະແມ່ນ 24.2% ສໍາລັບ 2000–2012
ບົດລາຍງານ ສະຖິຕິອະນາໄມໂລກ ປ 2016 ໂດຍອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO) ຄາດຄະເນວ່າສິີ່ງນົ້ຈະແມ່ນ 6.4 ຕໍີ່ປະຊາກອນ 100,000 ຄົນສໍາລັບ

2000–2012
ກ ລະບົບຂໍົ້ມນຂ່າວສານລະດັບໂລກຂອງ WHO ກ່ຽວກັນເຫຼົົ້າ ແລະ ສຸຂະພາບ ຄາດຄະເນວ່າຈະແມ່ນ 7.5 ຕໍີ່ຫົວຄົນ. ວິທການຄິດໄລ່ ມຢ:່

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-03-05-02.pdf
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3.6. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການ
ເສຍຊວິດ ເນືີ່ອງຈາກອຸບັດ
ເຫດທາງທ້ອງຖະໜົນ ແລະ
ການບາດເຈັບ

3.6.1. ຈໍານວນຂອງການເສຍຊວິດເນືີ່ອງຈາກອຸບັດເຫດ
ທາງທ້ອງຖະໜົນໃນປໜຶີ່ງ ຕໍີ່ປະຊາກອນ 100,000 ຄົນ

3.7. ຮັບປະກັນການເຂົົ້າເຖິງ
ການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ
ທາງເພດ ແລະ ການຈະເລນ
ພັນຢ່າງທົີ່ວເຖິງ

3.7.1. ***ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ນງິ ໃນໄວຈະເລນພັນ
(ອາຍຸ 15-49 ປ) ທີ່ເພິີ່ງພໍໃຈ ກັບການວາງແຜນຄອບຄົວ
ດ້ວຍວິທສະໄໝໃໝ່
3.7.2. ***ອັດຕາການເກດລກໃນແມ່ຍິງ (ອາຍຸ 15-19
ປ) ຕໍີ່ ແມ່ຍິງ 1,000 ຄົນ

3.8. ບັນລຸການຮັບປະກັນ
ສຸຂະພາບຢ່າງທົີ່ວເຖິງ

2015

15.3

ສະຖິຕິ ກະຊວງໂຍທາທິ
ການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ ແລະ ຂໍົ້
ມນການສໍາຫຼວດພົນລະ
ເມືອງ ປ 2015 ຂ

2011/12

61.3

LSB/LSIS ເບິີ່ງຢ່ຕົວຊົ້
ບອກ 5.6.1.

2015

76

ສຖຕ (LSB), ການສໍາ
ຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ
ທີ່ຢ່ອາໄສ ປ 2015ຄ

3.8.1. ການປົກຄຸມ ຂອງການບໍລິການຮັກສາສຸຂະພາບ
ທີ່ຈໍາເປັນ 233:

SDG 3: ຮັບປະກັນການມສຸຂະພາບທີ່ດ ແລະ ສົີ່ງເສມ ຊວິດການເປັນຢ່ທີ່ດຂອງທຸກຄົນ ທຸກເກນອາຍຸ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ
ການປົກຄຸມ

ຕົວຊືົ້ວັດ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ

2015

52

2014/15

80

**ການປົກຄຸມການວາງແຜນຄອບຄົວ (ຕົວຊົ້ບອກ 3.7.1),

2011/12

61.3

ການບໍີ່ຊົມໃຊູ້ຢາສບ (ຕັດອອກມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ 3.a.1),

2015

69

**ແຫລ່ງນໍົ້າສະອາດທີ່ປັບປຸງ

2015

76

2015

71

**% ຂອງກໍລະນພະຍາດວັນນະໂລກ ທີ່ກວດພົບພາຍໃຕູ້ DOTS

2015

35

MoH, NHSR
2014-15

**% ຂອງກໍລະນພະຍາດວັນນະໂລກ ທີ່ປົວດ ພາຍໃຕູ້ DOTS

2015

87

MoH, NHSR
2014-15

**ແພດຊ່ວຍເກດທີ່ຊໍານານ (ຕົວຊົ້ບອກ 3.1.2)%

2015

54

MoH, NHSR
2014-15

**xການປິີ່ປົວດ້ວຍຢາ ART (ຕົວຊົ້ບອກ 3.3.2)%

2015

47

MoH/ GARP

ການປູ້ອງກັນ:

**% ການປົກຄຸມການກວດທ້ອງກ່ອນເກດ (ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄັົ້ງ)
(%)

**% ພະຍາດໝາກສຸກ & ພະຍາດໝາກແດງນ້ອຍ (MR) ການ
ປົກຄຸມ (%) ໃນຍັນດາເດັກນ້ອຍອາຍຸ 9-12 ເດືອນ

**ສຸຂະອະນາໄມທີ່ພຽງພໍ

(ຕົວຊົ້ບອກ 6.1.1),

(ຕົວຊົ້ບອກ 6.2.1).

MoH, NHSR
2014-15
ຂໍົ້ມນດ້ານການ
ບໍລິຫານ MoH,
2014-15
ຂໍົ້ມນດ້ານການ
ບໍລິຫານ
ເບິີ່ງຢ່ ຕົວຊົ້ບອກ ທີ່
ສອດຄ່ອງ.

ການປິີ່ນປົວ

ຂ ສນຂໍົ້ມນຂ່າວສານການເປັນຄ່ຮ່ວມການຂົນສົີ່ງລະຫວ່າງອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ. ສະຖິຕິ. ມຢ:່
https://www.ajtpweb.org/ajtp/statistics/Laos/data/road-transport-of-lao-pdr.html
ຄ ອັດຕາຈະເລນພັນຕາມໝວດອາຍຸ (ASFR): ຈໍານວນການເກດມຊວິດຕໍີ່ແມ່ຍິງ 1000 ຄົນ ໃນໝວດອາຍຸ
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3.8.2.

***ການໃຊູ້ຈ່າຍ ດ້ານສຸຂະພາບ ດ້ວຍເງິນຂອງຕົນເອງ

2014

38.98

2014

13

2015

30.36

ເປັນ % ຂອງການໃຊູ້ຈ່າຍຮັກສາສຸຂະພາບທັງໝົດ

3.8.3.

***ການໃຊູ້ຈ່າຍ ດ້ານສຸຂະພາບ ດ້ວຍເງິນຂອງຕົນເອງ ຕໍີ່

ຖານຂໍົ້ມນການໃຊູ້
ຈ່າຍຮັກສາສຸຂະ
ພາບລະດັບໂລກ
ຂອງ WHO

ຫົວຄົນ (USD)
3.8.4.

***% ປະຊາກອນທີ່ປົກຄຸມໂດຍໂຄງການປົກປູ້ອງ

ສຸຂະພາບທາງສັງຄົມ (ໂຄງການປະກັນສຸຂະພາບແຫ່ງຊາດ)
3.9. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ
ການເສຍຊວິດ/ການເຈັບ
ປ່ວຍ ຍ້ອນສານເຄມທີ່
ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ
ມົນລະພິດ ແລະ ສິີ່ງປົນ
ເປືົ້ອນ

3.a. ຮັດແໜູ້ນການຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດຂອບສົນທິ
ສັນ ຍາຂອງອົງການ
ອະນາໄມໂລກ ວ່າດ້ວຍ
ການຄວບຄຸມຢາສບໃນ
ທຸກປະເທດ ຕາມຄວາມ
ເໝາະສົມ

3.b. ສະໜັບສະໜນ
ການຄົົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ
ການພັດທະນາ ຢາວັກ
ແຊັງແລະ ຢາປົວພະຍາດ
, ການເຂົົ້າເຖິງຢາປົວພະ
ຍາດ ແລະ ວັກແຊັງທີ່ຈໍາ
ເປັນທີ່ລາຄາບໍີ່ແພງສໍາລັບ
ໝົດທຸກຄົນ

3.9.1. ການຕາຍຕໍີ່ປເນືີ່ອງຈາກມົນລະພິດທາງອາກາດ
ໃນເຮືອນ
ນອກເຮືອນ

ປະເມນຄ່າໃນ
ລະດັບໂລກ
ທີ່ມຢ່ແລູ້ວ .ກ

3.9.2. ຄາດຄະເນ ການຕາຍຕໍີ່ປທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ມົນລະພາວະໃນນໍົ້າ
, ສຸຂະອະນາໄມທີ່ບໍີ່ປອດໄພ ແລະ ຂາດແຄນສຸຂາພິບານ (ພະຍາດ
ຖອກທ້ອງເທົີ່ານັົ້ນ)

2009

2300

WHO

ຂ

3.a.1. ການແຜ່ຫຼາຍຂອງການປັບມາດຕະຖານອາຍຸຂອງຜູ້ທີ່ສບຢາ
ໃນປັດຈຸບັນໃນຈໍານວນຜູ້ສບຢາທີ່ມອາຍຸຕັົ້ງແຕ່ 15 ຂຶົ້ນໄປ (%)
ລວມ/ຍິງ/ຊາຍ

2015

31.3 T
8.8 F
54.6 M

WHO

ຄ

3.a.2. ການແຜ່ຫຼາຍຂອງຜູ້ສບຢາ ໃນປະຈຸບັນ ໃນຈໍານວນເດັກໜຸ່
ມອາຍຸ 13-15 ປ (%)
ຍິງ/ຊາຍ

2011

6F
18.7 M

3.b.1. ສັດສ່ວນຂອງສະຖານທີ່ດ້ານສຸຊະພາບ ທີ່ມພ້ອມ ຢາທີ່ຈໍາ
ເປັນ ອງຕາມລາຍຊືີ່ຢ່າປິີ່ນປົວທີ່ຈໍາເປັນຂອງ MoH

--

--

MoH

--

--

MoH/ MPI/
MoF

--

--

MoH/ MPI/
MoF

3.b.2.

***ການຊ່ວຍເຫຼອື ທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາສຸດທ

ລວມ ເບກຈ່າຍໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງການສຸຂະພາບ
3.b.3. ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ ສຸດທລວມ ສໍາ
ລັບສຸຂະພາບຕາມ % ຂອງການໃຊູ້ຈາຍລວມດ້ານສຸຂະພາບ

ກ

NSEDP. ເບິີ່ງຢ່
ຕົວຊົ້ບອກ
1.3.2.

ສະຖິຕິສຸຂະພາບໂລກຂອງອົງການ WHO ປ 2016 ຄາດຄະເນອັດຕາການຕາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ມົນລະພິດທາງອາກາດ ໃນຄົວເຮືອນ ແລະ ລ້ອມຮອບ

ຈະແມ່ນ 107.6 ຕໍປ
ີ່ ະຊາກອນ 100,000 ຄົນ ໃນປ 2012.
ຂ

ອົງການ WHO ຄາດຄະເນ ໃນປ 2009: ຂໍົ້ມນຫຍໍົ້ປະເທດຂອງພາລະດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມຂອງພະຍາດ. ມຢ່ທ:ີ່

http://www.who.int/quantifying_ ehimpacts/national/countryprofile/laopeodemrep.pdf?ua=1
ຄ

ອົງການ WHO ປ 2015. ບົດລາຍງານລະດັບໂລກ ຂອງ WHO ກ່ຽວກັບ ທ່າອ່ຽງໃນການແຜ່ຫຼາຍຂອງການສບຢາ 2015. ເຊແນວ
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3.c. ການສະໜອງທຶນ
ໃຫູ້ແກ່ຂະແໜງການສຸ
ຂະພາບ ແລະ ບຸກຄະລາ
ກອນຂະແໜງສຸຂະພາບ
ໝາຍເຫດ:

***

3.c.1. ບຸກຄະລາກອນຂະແໜງສຸຂະພາບ ຕໍີ່ປະຊາກອນ 1000 ຄົນ
, ແຍກປະເພດ ຕາມຕົວເມືອງ/ຊົນນະບົດ/ແຂວງ/ທ່ານໝໍ/
ພະຍາບານ/ໝໍຕໍາແຍ

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ

234

M&E ຂອງແຜນ NSEDP.

2014/15

**

2.87

NHSR 2014-15
(ຈໍາເປັນຕ້ອງແຍກ
ປະເພດ)

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວໂດຍ

ລັດຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານການ
ສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວ
ຊົ້ບອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ
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ຕາຕະລາງ A20. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 4
SDG 4: ຮັບປະກັນ ການສຶກສາ ໃຫູ້ມຄຸນນະພາບ, ເທົີ່າທຽມກັນ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ ແລະ ສົີ່ງເສມ ກາລະໂອກາດ ໃນການຮຽນຮູ້ ຕະຫຼອດຊວິດ ສໍາລັບໝົ
ດທຸກຄົນ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ

4.1. ຮັບປະກັນວ່າເດັກ
ນ້ອຍຍິງ ແລະ ຊາຍທັງ
ໝົດສໍາເລັດການສຶກສາ
ຂັົ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດ
ທະຍົມໂດຍບໍີ່ເສຍຄ່າ,
ມຄວາມເທົີ່າທຽມກັນ
ແລະ ມ ຄຸນນະພາບ
ນໍາໄປສ່ໝາກຜົນຂອງ
ການຮຽນຮູ້ທີ່ມປະສິດທິ
ຜົນ ແລະ ເໝາະສົມ.

***4.1.1. ສັດສ່ວນຂອງນັກຮຽນ ໃນແຕ່ລະ ລະດັບການສຶກສາ

--

--

(ຈະຖືກວັດແທກ
ໂດຍ ການປະເມນ
ການຮຽນຮູ້ຂອງຊັົ້ນ
ປ 5 ແລະ ຫ້ອງ
9) ຂອງ MoES

4.1.2. ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກນ້ອຍເກນອາຍຸ 6-16 ປ ທີ່ປະລະການ
ຮຽນ:ກລວມ/ ຍິງ / ຊາຍ (% ຂອງກຸ່ມອາຍຸທັງໝົດ)

2015

17.2 ລວມ
16.3 ຍິງ
18.3 ຊາຍ

ການສໍາກລວດ
ພົນລະເມືອງ,
2015, ຄາຕະລາງ
7.2

**4.1.2.a ອັດຕາການຮຽນຄົບຊັົ້ນ, ຂັົ້ນປະຖົມ (%)

2016

79.6

MoES-EMIS

***4.1.3. ອັດຕາການຮຽນຈົບ, ຂັົ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັົ້ນປະຖົມ

2015

ທີ່ບັນລຸໄດູ້ ຄວາມສາມາດລະດັບຕໍີ່າ ໃນດ້ານການອ່ານ ແລະ ດ້ານ
ຄະນິດສາດ, ໃນຊັົ້ນປສຸດທ້າຍຂອງ:
- ຂັົ້ນປະຖົມ
- ຂັົ້ນມັດທະຍົມ

ສຶກສາ

235

ລວມ 100.2
ຍິງ 98.9
ຊາຍ 101.4

(%)

ລວມ
ຍິງ
ຊາຍ

***4.1.4. ອັດຕາການຮຽນຈົບ, ຂັົ້ນມັດທະຍົມຕົົ້ນ 236

(%)

2015

ລວມ
ຍິງ
ຊາຍ

ລວມ 60.7
ຍິງ 58.4
ຊາຍ 62.9

***4.1.5. ອັດຕາການຮຽນຈົບ, ຂັົ້ນມັດທະຍົມປາຍ 237
(%)
ລວມ
ຍິງ
ຊາຍ

ກ

2011/
12
ຊາຍ 24.6
ຍິງ 24.2
ຊາຍ 25

4.2. ຮັບປະກັນວ່າເດັກ
ຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍທັງໝົ
ດສາມາດເຂົົ້າເຖິງພັດທະ
ນາການໃນໄວເດັກທີ່ມ
ຄຸນນະພາບ, ໄດູ້ຮັບການ
ດແລ ແລະ ການສຶກສາ
ກ່ອນໄວຮຽນ

***4.2.2. ອັດຕາການລົງທະບຽນເຂົົ້າຮຽນ ໃນການຮຽນຫ້ອງ ປ

4.3. ຮັບປະກັນໃຫູ້ແມ່
ຍິງ ແລະ ຜູ້ຊາຍມຄວາມ
ເທົີ່າທຽມກັນໃນການເຂົົ້າ
ເຖິງການສຶກສາດ້ານວິຊາ
ການ, ວິຊາຊບ ແລະ

4.3.1. ***ຈໍານວນຂອງນັກຮຽນຍິງ/ຊາຍ ທີ່ລົງທະບຽນເຂົົ້າຮຽນ
ໃນການສຶກສາວິຊາຊບ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ: ລວມ
ຍິງ
ຊາຍ

2015

ກຽມ (%)
ລວມ
ຍິງ
ຊາຍ

ລວມ 33.1
ຍິງ 33.9
ຊາຍ 32.4

2015
ລວມ 65,000
_
_

UNESCO/ UIS
(MoES ຈະປັບປຸງ
ໃຫູ້ທັນສະພາບ)

UNESCO/ UIS
(MoES ຈະປັບປຸງ
ໃຫູ້ທັນສະພາບ)

UNESCO/ UIS
(MoES ຈະປັບປຸງ
ໃຫູ້ທັນສະພາບ)

UNESCO/ UIS
(MoES ຈະປັບປຸງ
ໃຫູ້ທັນສະພາບ)

ຮ່າງ ຂອບ M&E
ຂອງ NSEDP
(MoES ຈະປັບປຸງ
ໃຫູ້ທັນສະພາບ)

ຈໍານວນທີ່ບໍີ່ເຄຍເຂົົ້າໂຮງຮຽນຈັກເທືີ່ອ ບວກກັບ ຈໍານວນຜູ້ທີ່ບໍີ່ໄດູ້ເຂົົ້າໂຮງຮຽນອກແລູ້ວ (ປະລະການຮຽນ). ຕົວເລກສາມາດຖືກຄິດໄລ່ໄດູ້ຈາກຕາຕະລາງ
P2.1 ໃນບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງປ 2015.
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ຊັົ້ນສງ, ລວມທັງມະຫາ
ວິ ທະຍາໄລ ທີ່ມຄຸນນະ
ພາບ ແລະ ບໍີ່ເສຍຄ່າ
ແພງ

4.3.2.

4.4. ເພົ້ມຈໍານວນຊາວ
ໜຸ່ມ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມ
ທັກສະທີ່ເໝາະສົມ ໃຫູ້
ຫຼາຍຂຶົ້ນ ລວມທັງທັກ
ສະດ້ານວິຊາການ ແລະ
ວິຊາຊບ ສໍາລັບການເຮັດ
ວຽກ, ວຽກທີ່ມຄຸ່ນຄ່າ
ແລະ ການເປັນຜູ້ປະ
ກອບການ

**4.4.1. ອັດຕາຂອງຊາວໜຸ່ມ (15-24) ທີ່ໄດູ້ໃຊູ້ ຄອມພວເຕ/

4.5. ລົບລ້າງຄວາມບໍີ່
ສະເໝພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ໃນການສຶກສາ
ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມ
ເທົີ່າທຽມກັນໃນການເຂົົ້າ
ເຖິງການສຶກສາທຸກ
ລະດັບ ແລະ ການຝຶກ
ອົບຮົມວິຊາຊບສໍາລັບຜູ້
ດ້ອຍໂອກາດ, ລວມທັງ
ຄົນພິການ, ຄົນຊົນເຜົີ່າ
ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມ
ຄວາມສ່ຽງ

***4.5.1. ດັດຊະນຄວາມສະເໝພາບ ລະຫວ່າງຍິງ/ຊາຍ ສໍາລັບ

***ອັດຕາຂອງຍິງ/ຊາຍ ຮຽນຈົບຈາກ

2015

ຂັົ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນ
ຂັົ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
ທີ່ລົງທະບຽນເຂົົ້າຮຽນໃນການສຶກສາວິຊາຊບ

2.2.
56

ອິນເຕເນັດ: (ຍິງ/ຊາຍ) (%)
ໃຊູ້ຄອມພວເຕໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນ ຜ່ານມາ
ໃຊູ້ອິນເຕເນັດ: ໃນຊ່ວງ 12 ເດືອນ ຜ່ານມາ

2011/
12

ຮ່າງ ຂອບ M&E
ຂອງ NSEDP
(MoES ຈະປັບປຸງ
ໃຫູ້ທັນສະພາບ)
LSB/ LSIS

ຍິງ 13.9/
ຊາຍ 15.9
ຍິງ 7.5/
ຊາຍ 9.4

2015

ການລົງທະບຽນເຂົົ້າຮຽນ (ລວມ)
ຂັົ້ນປະຖົມ
ຂັົ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນ
ຂັົ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ

UNESCO/ UIS
(MoES ຈະປັບປຸງ
ໃຫູ້ທັນສະພາບ)
0.96
0.94
0.90

SDG 4: ຮັບປະກັນການສຶກສາໃຫູ້ມຄຸນນະພາບ, ເທົີ່າທຽມກັນ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ ແລະ ສົີ່ງເສມກາລະໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊວິດ
ສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ, ທີ່
ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

***4.5.2. ດັດຊະນ ຕວາມສະເໝພາບ ລະຫວ່າງຍິງ/ຊາຍ

ປ
2015

0.98
0.93
0.97

ສໍາລັບການຮຽນຈົບຊັົ້ນ
ຂັົ້ນປະຖົມ
ຂັົ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນ
ຂັົ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ
4.6. ຮັບປະກັນວ່າ ຊາວໜຸ່
ມທັງໝົດ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່
ຈໍານວນຫຼາຍ ທັງຜູ້ຊາຍ
ແລະ ແມ່ຍິງ ຮູ້ຫນັງສື ແລະ
ການຄິດໄລ່ເລກ.

***4.6.1. ອັດຕາຂອງປະຊາກອນ ຜູ້ໃຫຍ່ (15+ ປ) ທີ່

2015

ລວມ 84.7
ຍິງ 79.4
ຊາຍ 90

2015

92.5/ 90.5/
94.4
ລວມ 93.3/
ຍິງ 91.7/ຊາຍ 94.8

ລາຍງານ ວ່າມາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດູ້
(ລວມ/ຍິງ/ຊາຍ)

***

4.6.2. ອັດຕາຂອງຊາວໜຸ່ມ 15-24 ປ ທີ່ລາຍງານ ວ່າ

ມາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດູ້
(ລວມ/ຍິງ/ຊາຍ):
ອາຍຸ 15-19 ປ
ອາຍຸ 20-24 ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ລວມ 91.6
ຍິງ 89.2/ ຊາຍ 94
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ແຫຼງີ່ ທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ
UNESCO/
UIS
(MoES ຈະ
ປັບປຸງໃຫູ້ທັນ
ສະພາບ)
LSB/ການສໍາ
ຫຼວດພົນລະ
ເມືອງ (ອັດຕາການ
ຮູ້ໜັງສືທີ່ແຈູ້ງ
ບອກດ້ວຍຕົນ
ເອງ) ບໍີ່ສາມາດ
ປຽບທຽບໄດູ້ກັບ
LSIS (ການຮູ້ໜັງ
ສທີ່ທົດສອບ)

4.a. ສ້າງ ແລະ ຍົກລະດັບ
ອຸປະກອນ ແລະ ເຄືີ່ອງມືທາງ
ການສຶກສາທີ່ເອົາໃຈຕໍີ່ເດັກ ຜູ້
ພິການ ແລະ ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະໃຫູ້ມສະພາບແວດ
ລ້ອມທາງການຮຽນຮູ້ທີ່ປອດ
ໄພ ປາດສະຈາກຄວາມຮຸນ
ແຮງ ທົີ່ວເຖິງ ແລະ ມປະ
ສິດທິຜົນສໍາລັບທຸກຄົນ

4.c. ເພີ່ມທະວການສະໜ
ອງຄສອນທີ່ມຄຸນນະວຸດ

ໝາຍເຫດ:

***

4.a.1.1. % ໂຮງຮຽນທີ່ມການເຂົົ້າເເຖິງ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ ນໍົ້າສະອາດ ແລະ ນໍົ້າລ້າງມືທີ່ພຽງພໍອງຕາມມາດຕະ
ຖານຂອງປະເທດ.

--

--

4.a.1.2. % ໂຮງຮຽນທີ່ມສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້າສຸຂະ
ອະນາໄມທີ່ພຽງພໍ (ວິດຖ່າຍ) ແຍກຕາມເພດ

--

--

4.a.1.3. % ໂຮງຮຽນ ທີ່ມການເຂົົ້າເຖິງກະແສໄຟຟູ້າ

--

--

4.a.1.4. % ຂອງໂຮງຮຽນ ທີ່ມການເຂົົ້າເຖິງ ການໃຊູ້ຄອມ
ພວເຕ ສໍາລັບຈຸດປະສົງເພືີ່ອການສຶກສາ

--

--

4 a.1.5. % ຂອງໂຮງຮຽນຂັົ້ນປະຖົມ ທີ່ມ ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມ
ສະດວກ WASH ໄດູ້ມາດຕະຖານລະດັບປະເທດ

2015

53

4.c.1.1. % ຂອງຄສອນ ທີ່ຜ່ານໂຄງການສ້າງຄ ຢ່າງສໍາເລັດ
“ ຄສອນທີ່ໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາແລູ້ວ” ຂ
(ຍິງ/ຊາຍ)
ຂັົ້ນປະຖົມ
ຂັົ້ນມັດທະຍົມຂັົ້ນຕົົ້ນ
ຂັົ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ

2015

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ 238 M&E ຂອງແຜນ NSEDP.

MoES ໂດຍການ
ສະໜັບສະໜນ
ຂອງ DP ກ

MoES.
UNESCO/
UIS (MoES
ຈະປັບປຸງໃຫູ້ທັນ
ສະພາບ)

ຍິງ 98.1/ຊາຍ 98.7
ຍິງ 99.6/ຊາຍ 99.4
ຍິງ 98.8/ຊາຍ 99.2

**

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວໂດຍ

ລັດຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານການ
ສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວຊົ້
ບອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ

ກ

ບໍມ
ີ່ ຂໍມ
ົ້ ນກ່ຽວກັບຕົວຊົ້ບອກ SDG ດັີ່ງຕໍີ່ໄປນົ້: %ໂຮງຮຽນທີ່ມສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຮັບໃຊູ້ການລ້າງມື ຕາມມາດຕະຖານລະດັບປະເທດ, %ໂຮງ
ຮຽນທີ່ມການເຂົົ້າເຖິງອິນເຕເນັດ ສໍາລັບຈຸດປະສົງເພືີ່ອການສຶກສາ, ແລະ % ຂອງໂຮງຮຽນທີ່ດັດປັບ ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ອຸປະກອນສໍາລັບນັກຮຽນທີ່ມ
ຄວາມພິການ.

ຂ

ບໍີ່ມຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບ “% ຄສອນທີ່ມຄຸນນະວຸດ” ຫລື ທີ່ໄດູ້ແນະນໍາ “ ການຝຶກອົບຮົມຄທີ່ຈັດຕັົ້ງດ້ວຍຂໍົ້ກໍານົດຂັົ້ນຕໍີ່າ”
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ຕາຕະລາງ A21. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 5
SDG 5: ບັນລຸຄວາມສະເໝພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກຄົນ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ, ທີ່
ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ

5.1. ລຶບລ້າງທຸກຮບແບບ
ຂອງການຈໍາແນກຕໍີ່ແມ່ຍິງ
ແລະ ເດັກຍິງຢ່ທົີ່ວທຸກ
ແຫ່ງ

5.1.1. ບໍີ່ວ່າຈະຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ຂອບກົດໝາຍ ຈະຕ້ອງໃຊູ້ເພືີ່ອ
ສົີ່ງເສມຄວາມສະເໝພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການບໍີ່ຈໍາແນກຕໍີ່ແມ່
ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ

2017

--

ຈະຖືກປະເມນໂດຍ
NCAWMC, LWU,
ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ເພດຍິງ
ຂອງແມ່ຍິງ ຢ່ ສະພາແຫ່ງ
ຊາດ ໃນການທົບທວນ
ດ້ານຕນນະພາບ

5.1.2. ບໍີ່ວ່າຈະຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ ກົນໄກ ແມ່ນສາມດໃຊູ້ງານໄດູ້
ໃນ‘ ການບັງຄັບໃຊູ້ ແລະ ຕດຕາມ’ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຂອບ
ນິຕິກໍາ ສໍາລັບແຕ່ລະຂົງເຂດຂອງກົດໝາຍ.

2017

--

**5.2.1. ສັດສ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ທີ່ເຄຍສົມລົດ
ຕັົ້ງແຕ່ອາຍຸ 15 ປ ຂຶົ້ນໄປ ໄດູ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ
ຫລື ທາງເພດ (%)
- ໂດຍຄ່ສົມລົດປະຈຸບັນ/ຄ່ສົມລົດກ່ອນໜ້າ
- ໂດຍຄ່ຄອງ ຫລື ບໍີ່ແມ່ນຄ່ຄອງ

2014

**5.2.2. ສັດສ່ວນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ອາຍຸ 15 ປ
ຂຶົ້ນໄປ ໄດູ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໂດຍບຸກຄົນອືີ່ນ ທີ່ບໍີ່
ແມ່ນຄ່ສົມລົດຕົນເອງແລະ (%)

2014

5.2. ກ າຈັດທຸກຮບແບບ
ຂອງການໃຊູ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງ ຕໍີ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ
ຍິງ ໃນເຂດ ສາທາລະນະ
ແລະ ເຂດສ່ວນບຸກຄົນ

5.3. ກໍາຈັດ ທຸກການກະ
ທໍາທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ,
ເຊັີ່ນ: ການແຕ່ງງານຂອງ
ເດັກ ນ້ອຍ, ການແຕ່ງງານ
ກ່ອນໄວ ແລະ ການບັງຄັບ
ໃຫູ້ແຕ່ງງານ

15.3
20.2
5.3

5.3.1. ***ການຖືພາໃນໄວລຸູ້ນ ຈໍານວນ % ຂອງທັງໝົດ

(ປັດຈຸບັນ MoH ບໍີ່
ເກັບກໍາຂໍົ້ມນດັີ່ງກ່າວນົ້.
ຂໍົ້ມນນົ້ແມ່ນຕົວຊົ້ບອກ
ຂອງ NSEDP)

**5.3.2 ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ທີ່ໃຫູ້ກໍາ
ເນດ
ເມືີ່ອອາຍຸ 15 ປ
ເມືີ່ອອາຍຸ 18 ປ
**% ຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 20-24 ປ ທີ່ໃຫູ້ກໍາເນດ
ເມືີ່ອອາຍຸ 15 ປ
ເມືີ່ອອາຍຸ 18 ປ

2011/
12

**5.3.3. % ຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15-49 ທີ່ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ
15 ປ
**% ຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 20-49 ທີ່ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 18 ປ
**% ຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 20-24 ປ
ແຕ່ງງານເມືີ່ອອາຍຸ 15 ປ
ແຕ່ງງານເມືີ່ອອາຍຸ 18 ປ

2011
/12

5.4. ຮັບຮູ້ ແລະ ໃຫູ້ຄຸນ
ຄ່າຕໍີ່ການດແລເອົາໃຈ ໃສ່
ແລະ ວຽກໃນຄອບຄົວ ທີ່
ບໍີ່ໄດູ້ ຮັບຄ່າຈ້າງ

5.4.1. *** ອັດຕາສ່ວນຂອງເວລາ ທີ່ໃຊູ້ໃນການເຮັດວຽກ
ໃນຄອບຄົວ ແລະ ວຽກການດແລເອົາໃຈ
(ຍິງ/ຊາຍ)

2012
/13

F 28.6
M 4.9

5.5 ຮັບປະກັນໃຫູ້ແມ່ຍິງ
ໄດູ້ມສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມ
ສ່ວນ ແລະ ມປະສິດທິຜົນ
ແລະ ໄດູ້ຮັບໂອກາດເທົີ່າ
ທຽມກັນ ສໍາລັບການເປັນ
ການ ນໍາໃນທຸກລະດັບ

5.5.1. ***% ແມ່ຍິງຢ່ສະພາແຫ່ງຊາດ

2017

27.5
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LSB/ NCAWMC:
ການສໍາຫຼວດລະດັບ
ປະເທດຂອງລາວ ກ່ຽວ
ກັບສຸຂະພາບ ແລະ ປະ
ສົບການຊວິດຂອງແມ່ຍິງ

LSB/LSIS
3.6
19.4
2.5
18.2
9.3

LSB/LSIS

37.0
8.9
35.4
LECS 2012/13

LWU

ຂອງການຕັດສິນໃຈ ທາງ
ດ້ານການເມືອງ, ເສດຖະ
ກິດ ແລະ ຊວິດການເປັນຢ່
ໃນສັງຄົມ
5.5.2. ***% ຂອງແມ່ຍິງໃນຕໍາແໜ່ງການຕັດສິນໃຈ/ຕໍາແ
ໜ່ງການນໍາ (ການເມືອງ, ເສດຖະກດ ແລະ ຊວິດການເປັນຢ່
ໃນສັງຄົມ).

2012

5

5.6. ຮັບປະກັນການເຂົົ້າ
ເຖິງການບໍລິການທີ່ທົີ່ວເຖິງ
ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງ
ເພດ ແລະ ການຈະເລນ
ພັນ ແລະ ສິດທິກ່ຽວກັບ
ການຈະເລນພັນ

5.6.1. ***ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງໃນເກນອາຍຸຈະເລນ
ພັນ (ອາຍຸ 15-49) ເຊິີ່ງຕ້ອງການໃຊູ້ການຄຸມກໍາເນດ ແມ່ນ
ເພິີ່ງພໍໃຈກັບວິທສະໃໝໃໝ່

2011
/12

61.3

5.a. ສິດເທົີ່າທຽມ/ການ
ເຂົົ້າເຖິງຕໍີ່ຊັບພະຍາກອນ
ທາງເສດ ຖະກິດ ຕາມກົດ
ໝາຍຂອງປະເທດ

5.a.1. ຂອບດ້ານກົດໝາຍ (ລວມທັງ ກົດໝາຍຮດຄອງປະ
ເພນ) ຄໍົ້າປະກັນ ສິດທິເທົີ່າທຽມ ຂອງແມ່ຍິງ ໃນການມກໍາມະ
ສິດທີ່ດິນ ແລະ/ຫລື ການຄອບຄອງ

5.b ເຕັກໂນໂລຊຂໍົ້ມນ
ຂ່າວ ສານແລະການສືີ່ສານ
ເພືີ່ອສົີ່ງເສມການສ້າງ
ຄວາມເເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່
ແມ່ຍິງ

5.b.1. ***% ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ລົງທະບຽນ ເປັນຜູ້ໃຊູ້
ໂທລະສັບມືຖື ແຍກຕາມເພດ ກ

MoHA

LSB/LSIS. ເບິີ່ງຢ່
ຕົວຊົ້ບອກ 3.7.1.

ການທົບທວນແບບ
ຄຸນນະພາບ
NCAWMC & LWU
2015

ລວມ 53.10
ຍິງ –
ຊາຍ --

ສະຫະພາບໂທລະ
ຄົມມະນາຄົມສາກົນ
(ITU)

239

(ການແຍກຕາມເພດບໍີ່ມ
ໃຊູ້)

SDG 5: ບັນລຸຄວາມສະເໝພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງທຸກຄົນ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ
ໝາຍເຫດ:

***

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

ປ

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ240 M&E ຂອງແຜນ NSEDP.

ຄ່າທີ່ມຢ່

**

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວໂດຍ

ລັດຖະ ບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານ
ການສໍາຫລຼດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວ
ຊົ້ບອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ

ກ

ສດຄິດໄລ່ທີ່ກໍານົດໂດຍ ITU ແມ່ນ % ການສະໝັກເປັນສະມາຊິກນໍາໃຊູ້ໂທລະສັຍເຄືີ່ອນທີ່-ມືຖື ຕໍີ່ພົນລະເມືອງ 100 ຄົນ.
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ຕາຕະລາງ A22. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 6
SDG 6: ຮັບປະກັນໃຫູ້ມນໍົ້າໃຊູ້ ແລະ ການບໍລິຫານນໍົ້າ ແບບຍືນຍົງ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

6.1. ໃຫູ້ທຸກຄົນສາມາດ
ເຂົົ້າເຖິງ ນໍົ້າດືີ່ມທີ່ປອດໄພ
ແລະ ລາຄາບໍີ່ແພງຢ່າງທົີ່ວ
ເຖິງ ແລະ ເທົີ່າທຽມກັນ

***6.1.1. ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນ ທີ່ໃຊູ້ບໍລິການນໍົ້າດືີ່ມທີ່ໄດູ້

6.2. ໃຫູ້ທຸກຄົນສາມາດ
ເຂົົ້າເຖິງວິດຖ່າຍ ແລະ ສຸ
ຂະອະນາ ໄມ ຢ່າງພຽງພໍ
ແລະ ເທົີ່າທຽມກັນ ແລະ
ຢຸດຕິການຖ່າຍແບບ
ຊະຊາຍ

***6.2.1. ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນ ທີ່ໃຊູ້ບໍລິການ ສິີ່ງອໍານວຍ

6.3. ປັບປຸງຄຸນນະພາບນໍົ້າ
ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະ
ພິດ, ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານນໍົ້າ
ເສຍທີ່ບໍີ່ໄດູ້ຮັບການບໍາບັດ

6.3.1. % ຂອງປະຊາກອນຕົວເມືອງ ທີ່ໃຊູ້ບໍລິການ ນໍົ້າຈາກແຫລ່ງ
ທີ່ປາດສະຈາກເຊືົ້ອ e-coli

6.4. ເພີ່ມທະວປະສິດທິ
ພາບຂອງການນໍາໃຊູ້ນໍົ້າ ກ
ໃນທຸກຂະແໜງການ ແລະ
ຮັບປະກັນການນໍາໃຊູ້ ແລະ
ການສະໜອງນໍົ້າຈືດແບບ
ຍືນຍົງ

**6.4.1. ຄວາມຄຽດເນືີ່ອງຈາກນໍົ້າ: ການຖອນມານໍາໃຊູ້ນໍົ້າຈືດ

6.a. ເສມຂະຫຍາຍການ
ຮ່ວມມືສາກົນ ແລະ ການ
ສະໜັບສະໜນການສ້າງ
ຂດຄວາມສາມາດ ທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບຂະແໜງການນໍົ້າ
ແລະ ສຸຂະະນາໄມ

***6.a.1. ການຊ່ວຍເຫຼອື ທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາສຸດທິ ແລະ

ປ
2015

ຄ່າທີ່ມຢ່
76/ 69/ 86

2015

71/ 56 / 94

JMP (WHO &
UNICEF)

2015

23/ 37/ 1

JMP (WHO &
UNICEF)

--

--

2005

1.3%

ຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄຝ ທີ່ໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ (%)
ລວມ/ ຊົນນະບົດ/ ຕົວເມືອງ
: ລວມ/ ຊົນນະບົດ/ ຕົວເມືອງ

ເປັນສັດສ່ວນຂອງຊັບພະຍາກອນນໍົ້າຈືດທີ່ມຢ່
ສະໜັບສະໜນ ແລະ ຮັດແໜູ້ນການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິີ່ນໃນ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ

ການຊ່ວຍເຫຼືອເປັນທາງການຈາກທຸກແຫຼີ່ງສໍາລັບຂະແໜງ ການນໍົ້າ
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (ລ້ານໂດລາ (US$)): ລວມທັງໝົດ ສໍາລັບ
ຂະແໜງການ

JMP (WHO &
UNICEF) 241

ຮັບການປັບປຸງ ຈາກແຫລ່ງທີ່ສະອາດ ແລະ ປອດໄພ (%)
ລວມ/ ຊົນນະບົດ/ ຕົວເມືອງ

**6.2.2. ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນ ທີ່ປະຕິບັດການຖ່າຍຊະຊາຍ

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ

2015

38.150503

ຂະແໜງການນໍົ້າ & ຊັບພະຍາກອນ

2015

21.955998

ສຸຂະອະນາໄມ & ການປັບປຸງການຄຸູ້ມຄອງນໍົ້າ

2015

11.674827

ສໍາລັບທັງນໍົ້າ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ (ຍົກຕົວຢ່າງ, ລະບົບ)

2015

4.519678

--

--

***ການໃຊູ້ຈ່າຍລວມສໍາລັບຂະແໜງການນໍົ້າ ຂ 244

MoH ດ້ວຍການ
ຊ່ວຍເຫລືອຂອງ
WHO
(ບໍີ່ມຂໍົ້ມນຄຸນ
ນະພາບນໍົ້າ
ຊົນນະບົດ)
AQUASTAT242
(FAO ຈະສະໜອງ
ຂໍົ້ມນໃໝ່ຫຼັງສຸດ,
ຖ້າຫາກມ)

ຖານຂໍົ້ມນ 243
OECD QWIDS
(MPI ຈະປັບປຸງ
ໃຫູ້ທັນສະພາບ)

(MoNRE/
MPWT/MPI ຈະ
ສະໜອງໃຫູ້.ຄ ຄໍາ
ນິຍາມທີ່ກົມກຽວ
ຂອງ “ຂະແໜງ
ການນໍົ້າ” ແມ່ນສິີ່ງ
ຈໍາເປັນ)

ກ

ອົງການ FAO ກໍາລັງພັດທະນາ ວິທການທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ເພືີ່ອວັດແທກ ເປເຊັນການປ່ຽນແປງປະສິດທິພາບ ການນໍົ້າໃຊູ້ນໍົ້າ.

ຂ

ໃນປ 2012/13, ເປເຊັນ ຂອງພາລະຜກພັນ ທາງການເງິນ ຂອງຜູ້ໃຫູ້ທຶນຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ນໍາໃຊູ້ໃນ ຂະແໜງການນໍົ້າ (ສາມປໂດຍສະເລ່ຍ) ຖືກຄາດ

ຄະເນເປັນ 50–75%. (WHO, 2014)
ຄ
ແຜນ NSEDP ບັນຈຸດ້ວຍຕົວຊົ້ບອກກ່ຽວກັບການໃຊູ້ຈ່າຍງົບປະມານແຍກປະເພດ ຕາມຂະແໜງການ.

171

--

*** ການໃຊູ້ຈ່າຍລວມ ສໍາລັບຂະແໜງການສຸຂະອະນາໄມ/
ສຸຂາພິບານ

ໝາຍເຫດ:

***

ກ

--

MoH / MPWT/
MPI ຈະສະໜອງ
ໃຫູ້.

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ245 M&E ຂອງແຜນ NSEDP.

**

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວໂດຍ

ລັດຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານ
ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວຊົ້
ບອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ

ກ

ໃນປ 2012/13, ເປເຊັນ ຂອງພາລະຜກພັນ ທາງການເງິນ ຂອງຜູ້ໃຫູ້ທຶນຢ່າງເປັນທາງການ ທີ່ນໍາໃຊູ້ໃນ ຂະແໜງການສຸຂະອະນາໄມ (ສາມປໂດຍ

ສະເລ່ຍ) ຖືກຄາດຄະເນເປັນ 50–75%. (WHO, 2014)
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ຕາຕະລາງ A23. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 7
SDG 7: ຮັບປະກັນການເຂົົ້າເຖິງພະລັງງານທີ່ທັນສະໄໝ, ຍືນຍົງ, ເຊືີ່ອຖືໄດູ້ ແລະ ລາຄາບໍີ່ແພງສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ
7.1. ການບໍລິການດ້ານ
ພະລັງງານທີ່ບໍີ່ມ ລາຄາບໍີ່
ແພງ, ເຊືີ່ອຖືໄດູ້ ແລະ ທັນ
ສະໄໝຢ່າງທົີ່ວເຖິງ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

**7.1.1. ເປເຊັນຂອງປະຊາກອນ ທີ່ມການເຂົົ້າເຖິງຕໍີ່ກະແສໄຟຟູ້າ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

--

--

(ຊົນນະບົດ/ຕົວເມືອງ)

**7.1.2. ເປເຊັນ ຂອງ ຄົວເຮືອນ ທີ່ເຊືີ່ອມກັບຕາໜ່າງເຄືອຂ່າຍໄຟຟູ້າ
ຂອງປະເທດ: ລວມ
ຂົນນະບົດບໍີ່ມເສັົ້ນທາງ
ຂົນນະບົດທີ່ມເສັົ້ນທາງ
ຕົວເມືອງ

2015

2017

**7.1.3. % ຂອງ ຄົວເຮືອນ ພະລັງງານທີ່ໃຊູ້ສໍາລັບແຕ່ງກິນ:

84
37.3
82.2
97
91

2015

ໄມູ້ (ຟືນ)
ຖ່ານ
ໄຟຟູ້າ ຂ
7.2. ເພີ່ມທະວອັດຕາ
ສ່ວນຂອງການນໍາໃຊູ້
ພະລັງງານທົດແທນ ໃນ
ພະລັງງານທັງໝົດໃນທົີ່ວ
ໂລກໃຫູ້ຫຼາຍຂຶົ້ນ

7.2.1. ສ່ວນແບ່ງພະລັງງານທົດແທນ ໃນການບໍລິໂພກພະລັງງານຂັົ້ນສຸດ
ທ້າຍທັງໝົດ

2014

66.9
23.9
4.2
90.3

7.3. ເພີ່ມອັດຕາການ
ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງ
ພະລັງງານ

7.3.1. ຄວາມເຂັົ້ມຂຸູ້ນ ລະດັບຂອງພະລັງງານ ທີ່ວັດແທກ ໃນແງ່ຂອງ
ພະລັງງານຫຼັກ ແລະ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ
(MJ/$2011 PPP)

2014

2.302

ໝາຍເຫດ:

***

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ246 M&E ຂອງແຜນ NSEDP.

**

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ
MEM & LSB
(ຈະຄໍານວນໃໝ່
ໂດຍປະຊາກອນ) ກ
MEM
LSB/ ການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງປ
2015

LSB/ ການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງປ
2015
ຖານຂໍົ້ມນ ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ
(ກະຊວງພະລັງງານ
ແລະ ບໍີ່ແຮ່ີ່ ໄດູ້ຕົກ
ລົງຈະລາຍງານກ່ຽີ່ວ
ກັບເລືີ່ອງນົ້)

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວໂດຍ

ລັດຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານການສໍາ
ຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວຊົ້ບອກ
ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ

ກ

ສໍາລັັບປ 2015, ເປເຊັນ ຂອງປະຊາກອນ ຈໍາເປັນຕ້ອງຄິດໄລ່ຄືນໃໝ່ ເນືີ່ອງຈາກ ຂໍົ້ມນການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ກ່ຽວກັບການເຂົົ້າເເຖິງກະແສໄຟຟູ້າຂອງ

ຄົວເຮືອນ ບໍີ່ໄດູ້ກວມເອົາກຸ່ມປະຊາກອນ ທີ່ຢ່ລວມໝ່ ແລະ ໃນການຈັດຕັົ້ງສະຖາບັນ, ເຊິີ່ງມຈໍານວນ 3% ຂອງປະຊາກອນລວມ. ຂໍົ້ມນກ່ຽວກັບການເຂົົ້າ
ເຖິງກະແສໄຟຟູ້າຂອງກຸ່ມປະຊາກອນດັີ່ງກ່າວນົ້ ແມ່ນບໍີ່ມໃຊູ້.
ຂ
ປ່ຽນແທນ“ເປເຊັນຂອງປະຊາກອນ ທີ່ເພິີ່ງພາເປັນຕົົ້ນຕໍ ເຊືອໄຟສະອາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊ.” ເຊືົ້ອໄຟທີ່ບໍີ່ແມ່ນຊະນິດແຂງ ແມ່ນຖືວ່າສະອາດ, ໃນຂະນະ
ທີ່ເຊືົ້ອໄຟແຂງ ໄດູ້ຮັບການພິຈາລະນາວ່າສ້າງມົນລະພິດ ແລະ ບໍີ່ທັນສະໄໝ.
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ຕາຕະລາງ A24. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 8
SDG 8: ສົີ່ງເສມການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຕໍີ່ເນືີ່ອງ, ທົີ່ວເຖງ ແລະ ຍືນຍົງ, ການມວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຕັມ
ສ່ວນ ແລະ ວຽກງານທີ່ມຄຸນຄ່າສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

8.1. ຮັກສາລະດັບການຂະ
ຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຕໍີ່
ຫົວຄົນ (ຢ່າງໜ້ອຍ 7 ເປເຊັນ
ຢປ
່ ະເທດດ້ອຍພັດທະນາ).

8.1.1.

8.2. ບັນລຸສະມັດຕະພາບ

8.2.1.

ທາງດ້ານເສດຖະກິດ

***

ອັດຕາກທາເຕບໂຕ ສະເລ່ຍຕໍີ່ປ ຂອງລາຍໄດູ້ທີ່ແທູ້ຈິງ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ

2015

7.35 247

MPI

20102015

5.4

ຕິດໄລ່ຈາກການສໍາ
ຫຼດກໍາລັງແຮງງານ
ປ 2010 ແລະ
ການສໍາຫຼວດພົນ
ລະເມືອງ ປ 2015
ປະຕິບັດຕາມ ວິທ
ການ ທີ່ແນະນໍາ
ໂດຍອົງການ ILO
ສໍາລັບບົດລາຍງານ
MDG ໃນປ

ຕໍີ່ປະຊາກອນ (ຕໍີ່ປ %)
2015 7.35 247 MPI

***

ການເຕບໂຕໃນສະມັດຕະພາບດ້ານແຮງງານ (GDP/ຕໍີ່

ຄົນຜູ້ທີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາ) (%)

2013 248
8.3. ສົີ່ງເສມນະໂຍບາຍທີ່ເລັີ່ງ
ໃສ່ ທີ່ຈະສະໜັບສະໜນ ການ
ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ທີ່ມຄຸນ
ຄ່າ, ການປະກອບການ, ຫົວ
ຄິດປະດິດສ້າງ ແລະ ນະວັດ
ຕະກໍາ ແລະ ວິສາຫະກິດຂະ
ໜາດຈຸລະພາກ, ຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ

8.3.1.*** ສັດສ່ວນ ຂອງຜູ້ປະກອບອາຊບ ອິດສະຫຼະ ແລະ ການ

8.4. ປັບປຸງ ປະສິດທິພາບ
ຂອງການນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາ
ກອນ ໃນການຊົມໃຊູ້ ແລະ
ການຜະລິດ

8.4.1. ການບໍລິໂພກພືົ້ນຖານຕໍີ່ການໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນ (ຮ່ອງຮອຍ
ການໃຊູ້ວັດຖຸດິບ), ການບໍລິໂພກພືົ້ນຖານຕໍີ່ການໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນຕໍີ່
ປະຊາກອນ, ການບໍລິໂພກພືົ້ນຖານຕໍີ່ GDP.
8.4.2. ການບໍລິໂພກວັດຖຸດິບພາຍໃນປະເທດ, ການບໍລິໂພກວັດຖຸດິບ
ພາຍໃນປະເທດຕໍີ່ຫົວຕົນ, ແລະ ການບໍລິໂພກວັດຖຸດິບພາຍໃນ
ປະເທດຕໍີ່ GDP

8.5. ທຸກ ມວຽກເຮັດງານທໍາ
ທີ່ມປະສິດທິຜົນຢ່າງເຕັມສ່ວນ
ແລະ ວຽກງານທີ່ມຄຸນຄ່າ
ແລະ ໄດູ້ຮັບເງິນຄ່າຈ້າງເທົີ່າ
ທຽມກັນໃນການເຮັດວຽກທີ່
ສ້າງມນຄ່າເທົີ່າກັນ

8.5.1. ອັດຕາຊົີ່ວໂມງການເຮັດວຽກສະເລ່ຍຂອງຜິອອກແຮງງານ

2015

ລວມ 80.5
ຍິງ 86.3
ຊາຍ 75.0

ສໍາລັບອາຍຸ 15

--

--

MoNRE ໂດຍ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກ UNEP

--

--

MoNRE ໂດຍ
ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຈາກ UNEP

--

--

LSB/ການສໍາ
ຫຼວດກໍາລັງແຮງ
ງານ ແລະ
MoLSW

2015

ລວມ 2.0
ຍິງ 2.0
ຊາຍ 2.0

ປະກອບສ່ວນ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານໃນຄອບຄົວ ໃນວຽກເຮັດງານທໍາ
ທັງໝົດ, ແຍກຈາມເພດ

ຂ

ຈໍາແນກຕາມຂະແໜງການ

8.5.2.

***ອັດຕາການວ່າງງານ

(% ຂອງກໍາລັງແຮງງານ), ອາຍຸ 15

ຂັຶົ້ນໄປ: ລວມ/ ຍິງ/ ຊາຍ

ຂຶົ້ນໄປ. ກ
ຄິດໄລ່ຄືນໃໝ່ຈາກ
ການສໍາຫຼວດພົນ
ລະເມືອງ,
ຕາຕະລາງ P6.1
& P6.5

ຄິດໄລ່ຄືນໃໝ່ຈາກ
ການສໍາຫຼວດພົນ
ລະເມືອງ.249
ປ 2015

ກ ຕົວຊົ້ບອກ ການມວຽກເຮັດງານທໍາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ໄດູ້ຮັບການຄິດໄລ່ໃໝ່ ສໍາລັບກຸ່ມອາຍຸ 15 ປຂຶົ້ນໄປ ເພືີ່ອຮັບປະກັນວ່າ

ຈະສາມາດປຽບທຽບກັບການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານປ 2010.
ຂ “ ພະນັກງານ ຫລື ຜິອອກແຮງງານ” ໝາຍເຖິງຜູ້ທີ່ໄດູ້ຄ່າຈ້າງເທົີ່ານັົ້ນ, ບໍີ່ແມ່ນຜູ້ປະກອບອາຊບອິດສະຫລະ ຫລື ນາຍຈ້າງ (ຫລື ຜູ້ໃຊູ້ແຮງງານ). MoLSW
ສັງເກດວ່າ ການແຍກປະເພດ ຕາມເພດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສະຖານະພາບຄວາມພິການ ແມ່ນບໍີ່ມໃນປັດຈຸບັນ.
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**8.5.3.ສ່ວນແບ່ງຂອງຜູ້ທີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາ ໃນຂະແໜງການ

2015

ລວມ 80.5
ຍິງ 86.3
ຊາຍ 75.0

2015 ການສໍາ
ຫຼວດພົນລະ
ເມືອງ.251 ສິີ່ງນົ້
ແມ່ນເປັນພຽງແຕ່
ຕົວແທນ (ເບບິີ່ງ
ຢ່ຄໍາອະທິບາຍເພີ່ມ
ຕືີ່ມ)

2015

ລວມ 7.4
ຍິງ 7.3
ຊາຍ 7.6

ຄິດໄລ່ຈາກ
ການສໍາຫຼວດ

ລວມ 15
ຍິງ 17
ຊາຍ 13

“ ເດັກນ້ອຍເຮັດ
ວຽກງານ” ດັີ່ງທີ່
ໄດູ້ກໍານົດໂດຍການ
ສໍາກຼວດແຮງງານ

ນອກລະບົບ,250 ອາຍຸ 15 ຂຶົ້ນໄປ (ລວມ/ ຍິງ/ ຊາຍ)

8.6. ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາສ່ວນ
ຂອງໄວໜຸ່ມທີ່ບໍີ່ມວຽກເຮັດ
ງານທໍາ, ບໍີ່ໄດູ້ເຂົົ້າສຶກສາຮໍີ່າ
ຮຽນ ຫຼື ຮັບການຝຶກອົບຮົມ

**8.6.1. ເປເຊັນຂອງໄວໜຸ່ມ (ອາຍຸ 15-24) ບໍີ່ໄດູ້ເຂົົ້າສຶກສາຮໍີ່າ

8.7. ລຶບລ້າງແຮງງານແບບ
ບັງຄັບ, ການຄ້າມະນຸດ ແລະ
ລຶບລ້າງການໃຊູ້ແຮງງານເດັກ

**8.7.1. ເປເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 5-17 ໃນວຽກເຮັດງານທໍາi

ຮຽນ, ບໍີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາ ຫຼື ຮັບການຝຶກອົບຮົມ (%)

2010

(“ ເດັກນ້ອຍເຮັດວຽກງານ” ), ລວມ/ ຍິງ/ ຊາຍ

ພົນລະເມືອງ 252

ເດັກ 253

**8.7.2. ເປເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ 5-17 ໃນການອອກແຮງງານ

2010

ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ
8.8. ປົກປູ້ອງສິດທິທາງດ້ານ
ແຮງງານ ແລະ ສົີ່ງເສມສະພາບ
ແວດລ້ອມໃນການ ເຮັດວຽກ
ທີ່ຄວາມປອດໄພ

8.8.1. ຈໍານວນຂອງກໍລະນອຸປະຕິເຫດ ທີ່ຮ້າຍແຮງເຖິງຊວິດ ແລະ ບໍີ່
ຮ້າຍແຮງ ໃນການເຮັດວຽກງານ ທີ່ໄດູ້ລາຍງານ ໃນຊ່ວງປອ້າງອງ ຂ

ລວມ 7.4
ຍິງ 8.2
ຊາຍ 6.6

--

--

ການສໍາຫຼວດແຮງ
ງານເດັກ ກ
MoLSW ຈະສະ
ໜອງໃຫູ້.

SDG 8: ສົີ່ງເສມການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຕໍີ່ເນືີ່ອງ, ທົີ່ວເຖງ ແລະ ຍືນຍົງ, ການມວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ມປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຕັມ
ສ່ວນ ແລະ ວຽກງານທີ່ມຄຸນຄ່າສໍາລັບໝົດທຸກຄົນ
8.9. ສົີ່ງເສມ
ການທ່ອງທ່ຽວ ແບບຍືນຍົງ
ທີ່ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ
ສົີ່ງເສມວັດ ທະນະທໍາ ແລະ
ຜະລິດຕະ ພັນຂອງທ້ອງຖິີ່ນ

8.9.1. ລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວ (ລ້ານ US$)

8.10. ເສີ່ມຂະຫຍາຍໃຫູ້
ທຸກຄົນ ສາມາດເຂົົ້າເຖິງ
ການບໍລິການດ້ານ
ທະນາຄານ, ປະກັນໄພ
ແລະ ການເງິນ.

8.10.1.

ກ

2014

641.6

ຊາດ 254

**ຈໍານວນຕໍີ່ປະຊາກອນ 100,000 ຄົນ (ອາຍຸ 15

ຂຶົ້ນໄປ) ຂອງ:
- ເຄືີ່ອງເບກເງິນສົດອັດຕະໂນມັດ (ATMs)
- ສາຂາທະນາຄານ, ໜ່ວຍບໍລິການ & ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະ
ພາກ ຂ
8.10.2.

ຂໍົ້ມນ255BOL ປ 2016

2016
2016

24.5
16.7

**ເປເຊັນຂອງຜູ້ໃຫຍ່ Percentage of adults

(18 ຂຶົ້ນໄປ)
( ລວມ/ ຍິງ/ ຊາຍ):%
ກ

ອົງການທອ່ງທ່ຽວແຫ່ງ

ທີ່ຄິດໄລ່ໂດຍໃຊູ້ຂໍົ້ມນ
ການສໍາຫຼວດພົນລະ
ເມືອງ ປ 2015. ສຖຕ
ຈະສະໜອງຂໍົ້ມນປະຊາ
ກອນປ 2016
BoL/LSB/UNCDF–
FinMark Trust:

ຄໍານິຍາມ ກ່ຽວກັບ ແຮງງານເດັກ ອາດຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ ປັບປຸງ ເພືີ່ອກົມກຽວກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງແລູ້ວ ໃນເດືອນມິຖຸນາ

ປ 2015.
ຂ

ຕົວຊົ້ບອກຕົວແທນ ສໍາລັບ ອັດຕາຄວາມຖີ່ຂອງ ການໄດູ້ຮັບບາດເຈັບ ທີ່ຮ້າຍແຮງເຖິງຊວິດ ແລະ ບໍີ່ຮ້າຍແຮງ ໃນການເຮັດວຽກງານ ເຊິີ່ງບໍີ່ມ ໃນປັດຈຸບັນ.

ກ

ສິີ່ງນົ້ແມ່ນຕົວຊົ້ບອກຕົວແທນ ສໍາລັບຈໍານວນ ວຽກງານ ໃນອຸດສາຫະກໍາທ່ອງທ່ຽວ ຄິດເປັນອັດຕາສ່ວນ ຂອງວຽກງານທັງໝົດ ແລະ ອັດຕາການເຕບໂຕ

ຂອງວຽກງານ ແຍກຕາມເພດ.
ຂ

ຕົວຊົ້ບອກ SDG ແມ່ນ “ ຈໍານວນຂອງສາຂາທະນາຄານທຸລະກິດ ຫລື ເຄືີ່ອງເບກເງິນສົດ (ATMs) ຕໍີ່ຜູ້ໃຫຍ່ 100,000 ຄົນ”
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- ມປືົ້ມເງິນຝາກປະຢັດ/ບັນຊເງິນຝາກປະຢັດ
- ມ/ຊົມໃຊູ້ຜະລິດຕະພັນທະນາຄານ/ການບໍລິການທີ່ສະເໜໃຫູ້
ໂດຍທະນາຄານທຸລະກິດ ຫລື ທະນາຄານກະສິກໍາ
(“ ຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ໃຊູ້ບໍລິການທະນາຄານ” ) ຄ
- ໄດູ້ຊົມໃຊູ້ຜະລິດຕະພັນ/ບໍລິການສະຖາບັນທາງການອືີ່ນໆ ທີ່ບໍີ່
ແມ່ນທະນາຄານ
- ຜູ້ທີ່ໄດູ້ເຄຍໃຊູ້ບໍລິການ ແຕ່ກົນໄກນອກລະບົບເທົີ່ານັົ້ນ

2014

2014
2014
2014

ລວມ 24
ລວມ 36/
ຍິງ 35/ຊາຍ 36
ລວມ 11/ຍິງ
12/ຊາຍ 10
ລວມ 28/ຍິງ
29/ຊາຍ 26

ການສໍາຫຼວດ ຂອງ
FinScope ຢ່ ສປປ
ລາວ ປ 2014 (BOL
ເພືີ່ອສະໜອງຂໍົ້ມນ ສໍາລັບ
ການຄິດໄລ່ ໂດຍໃຊູ້ຂໍົ້ມນ
ປະຊາກອນ ຂອງ ສຖຕ
(LSB))

8.10.3. ອັດຕາສ່ວນຂອງບັນຊທະນາຄານ ຂອງປະຊາກອນຜູ້
ໃຫຍ່

2015/16

8.a. ເພີ່ມທະວການຊ່ວຍ
ເຫຼືອ ເພືີ່ອສະໜັບສະໜນ
ການຄ້າໃຫູ້ແກ່ປະເທດ
ກໍາລັງພັດທະນາ

8.a.1. ຈໍານວນມືົ້ໂດຍສະເລ່ຍ ທີ່ຈະເຮັດໃຫູ້ສໍາເລັດຂັົ້ນຕອນ
ການນໍາສິນຄ້າເຂົົ້າປະເທດ

2016
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ການສໍາຫຼວດວິສາຫະກິດ

8.a.2. ຈໍານວນມືົ້ ທີ່ຕ້ອງໃຊູ້ ກ່ອນທີ່ຈະໄດູ້ຮັບໃບອະນຸຍາດດໍາ
ເນນທຸລະກິດ

2016

16.3

ທະນາຄານໂລກ

8.b. ປະຕິບັດສົນທິສັນຍາ
ຂອງສາກົນວ່າ ດ້ວຍວຽກ
ເຮັດງານທໍາ ຂອງອົງການ
ແຮງງານສາກົນ.

8.b.1. ການໃຊູ້ຈ່າຍທັງໝົດຂອງລັດຖະບານ ໃນໂຄງການປົກ
ປູ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ວຽກເຮັດງານທໍາ ເປັນເປເຊັນຂອງ
ງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ GDP

--

--

ກະຊວງການເງິນ
/MoLSW

ໝາຍເຫດ:

***

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ257 M&E ຂອງແຜນ NSEDP.

**

BOL ຈະສະໜອງຂໍົ້ມນ
ກ່ຽວກັບຈໍນວນບັນຊ
ທະນາຄານ

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວໂດຍລັດຖະບານ

ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ
ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວຊົ້ບອກ
ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ

ຕາຕະລາງ A25. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 9
SDG 9: ສ້າງພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ໝັົ້ນຄົງທົນທານ, ສົີ່ງເສມ ການຫັນເປັນອຸດສະຫະກໍາແບບຍືນຍົງ ແລະ ທົີ່ວເຖິງ ແລະ ສົີ່ງເສມນະວັດຕະກໍາ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ
9.1. ພັດທະນາພືນ
ົ້ ຖານ
ໂຄງລ່າງທີ່ມຄຸນນະພາບ,
ໄວູ້ວາງໃຈໄດູ້, ຍືນຍົງ ແລະ
ໝັົ້ນຄົງທົນທານ ເຮັດໃຫູ້ມ
ຄວາມເທົີ່າທຽມ ແລະ ມ
ລາຄາບໍີ່ແພງ ເຊິີ່ງທຸກຄົນ
ສາມາດເຂົົ້າເຖິງໄດູ້.

ຄ
ກ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ
9.1.1.***ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນຊົນນະບົດ ທີ່ອາໄສຢ່ໃນໝ່ບ້ານທີ່ມ
ເສັົ້ນທາງເຂົົ້າເຖິງໄດູ້ໃນທຸກລະດ

- ທາງລົດໄຟ

ຄ່າທີ່ມຢ່

2015

84.5

2013

2,740
-242
80

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ
NCRDPE

ກ

**9.1.2. ປະລິມານຜູ້ໂດຍສານ (ຜູ້ໂດຍສານ-ກິໂລແມັດ) ຂ
- ຖະໜົນ

ປ

258

259

2014
2014
2014

- ທາງອາກາດ
- ທາງນໍົ້າ

MPWT ຈະປັບປຸງ
ຂໍົ້ມນໃຫູ້ທັນສະ
ພາບ/ສະໜອງໃຫູ້.
ແຫຼີ່ງຂໍົ້ມນໃນ

ບໍີ່ນັບລວມການໂອນເງິນຜ່ານ ບ່ອນ ຫລື ໂຕະບໍລິການລກຄ້າ (ການໃຊູ້ເປັນບາງຄັົ້ງຄາວ)
ປ່ຽນແທນ ສັດສ່ວນ ຂອງປະຊາກອນຊົນນະບົດທີ່ອາໄສຢ່ພາຍໃນ 2 ກິໂລແມັດຂອງເສັົ້ນທາງທີ່ໃຊູ້ໄດູ້ທຸກລະດ ເພືີ່ອກົມກຽວກັບແຜນງານຂອງ

NCRDPE
ຂ
ຫົວໜ່ວຍຜູ້ໂດຍສານ-ກິໂລແມັດ ແມ່ນຈໍານວນຂອງຜູ້ໂດຍສານທີ່ຂົນສົີ່ງ (ໂດຍທາງຖະໜົນ/ທາງລົດໄຟ/ທາງອາກາດ/ທາງນໍົ້າ) ຄນໃຫູ້ຈໍານວນຄັົ້ງຂອງ
ກິໂລແມັດທີ່ເດນທາງ

176

**9.1.3. ປະລິມານ ຂົນສົີ່ງ/ສິນຄ້າ (ລ້ານໂຕນ-ກິໂລແມັດ)
-

ຄ

ປັດຈຸບັນ: ADB

ຄ

ຖະໜົນ
ທາງລົດໄຟ
ທາງອາກາດ
ທາງນໍົ້າ

9.2. ສົີ່ງເສມການຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກໍາທີ່ຍືນຍົງ ແລະ
ທົີ່ວເຖິງ ແລະ ເພີ່ມອັດຕາ
ສ່ວນຂອງການຈ້າງງານ
ແລະ ລວມຍອດຜະລິດຕະ
ພັນພາຍໃນ ຂອງຂະແໜງ
ອຸດສາຫະກໍາ

9.2.1.

9.3. ເຮັດໃຫູ້ວິສາຫະກິດ
ດ້ານອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດ
ນ້ອຍ ສາມາດເຂົົ້າເຖິງການ
ບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ
ແລະ ການເຊືີ່ອມໂຍງເຂົົ້າໃນ
ລະບົບຕ່ອງໂສູ້ການຜະລິດ
ແລະ ຕະຫຼາດ

9.3.1. ສັດສ່ວນຂອງອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດນ້ອຍໃນມນຄ່າເພົ້ມຂອງອຸດສາຫະ
ກໍາທັງໝົດ

***ມນຄ່າເພົ້ມຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ:

2014
-2013
2016

- ຄິດໄລ່ເປັນເປເຊັນຂອງ GDP (%)
- ຄິດໄລ່ຕໍີ່ຫົວຄົນ

9.2.2.

261

8.785
112.3

(ອັດຕາແລກປ໋ຽນຄົງທີ່ USD ປ 2010)

***ການຈ້າງງານໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ຄິດເປັນເປເຊັນ ຂອງການ

395
-0.5
95
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ຖານຂໍົ້ມນ
ທະນາຄານໂລກ
ແລະ ການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ
ປ2015
ການສໍາຫຼວດກໍາລັງ
ແຮງງານ
ຕາຕະລາງ 9.6
ຂອງການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ

2010
2015

5.07
3.54

--

--

ການສໍາຫຼວດໂດຍ
MoIC (ກໍາລັງດໍາ
ເນນການ)
ໂດຍການສະໜັບ
ສະໜນຂອງ
UNIDO

9.3.2. ເປເຊັນຂອງທຸລະກິດ ທີ່ມການກູ້ຢືມ/ວົງເງິນທີ່ທະນາຄານໃຫູ້ກູ້ຢືມ

2016

12.4

ການສໍາຫຼວດທຸລະ
ກິດ, ທະນາຄານ
ໂລກ (MoIC ຈະ
ປັບປຸງໃຫູ້ທັນ
ສະພາບ)

9.4. ຍົກລະດັບອຸດສາຫະ
ກໍາ ໃຫູ້ທັນສະໄໝ ເພືີ່ອເຮັດ
ໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງ, ມປະ
ສິດທິພາບເພົ້ມຂຶົ້ນໃນການ
ນໍາໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນ ແລະ
ມການນໍາໃຊູ້ເຕັກໂນໂລຊທີ່
ສະອາດ ແລະ ເປັນມິດກັບ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ

9.4.1. ປະລິມານການປ່ອຍ ທາດ CO2 ຕໍີ່ໜ່ວຍມນຄ່າເພົ້ມ (ຄິດເປັນກິໂລ
ຕໍີ່ PPP $ ຂອງ GDP)

2013

0.067

ສນ ວິເຄາະຂໍົ້ມນ
ຂ່າວສານ ທາດກາກ
ບອນໄດອອກໄຊ
(CO2), ຫ້ອງ
ປະຕິບັດການ Oak
Ridge National
Laboratory,
ລັດເທັນເນັດຊ.ກ

9.a. ເພົ້ມທະວການສະໜັ
ບສະໜນດ້ານການເງິນ,
ເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ວິຊາ
ການ ໃຫູ້ແກ່ ພືົ້ນຖານໂຄງ
ລ່າງທີ່ຍືນຍົງ ແລະ ໝັົ້ນຄົງ
ທົນທານ

9.a.1. ມນຄ່າທັງໝົດ ຂອງການຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພືີ່ອການພັດທະນາ
(ODA) ແລະ ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດ

--

--

MPI ຈະກໍານົດ
ຂອບເຂດ ຂອງ
ໂຄງການພືົ້ນຖານ
ໂຄງລ່າງ ແລະ ສະ
ໜອງຂໍົ້ມນ

9.b. ມນະໂຍບາຍທີ່ເອືົ້ອອໍາ
ນວຍໃຫູ້ແກ່ການພັດທະນາ
ອຸດສາຫະກໍາໃຫູ້ມຄວາມ

9.b.1. ສັດສ່ວນ ມນຄ່າເພົ້ມ ຂອງອຸດສາຫະກໍາ ເຕັກໂນໂລຊລະດັບສງ ແລະ
ລະດັບກາງ ຄິດເປັນຮ້ອຍລະຂອງມນຄ່າເພົ້ມລວມທັງໝົດ

--

--

ການສໍາຫຼວດ
MoIC (ກໍາລັງດໍາ
ເນນການ)

ຈ້າງງານທັງໝົດ (%)

ຫົວໜ່ວຍລ້ານໂຕນ-ກິໂລແມັດ ແມ່ນປະລິມານຂອງສິນຄ້າ ₭ທີ່ຂົນສົີ່ງ ໂດຍທາງຖະໜົນ/ທາງລົດໄຟ/ທາງອາກາດ/ທາງນໍົ້າ), ທີ່ວັດແທກເປັນຫົວໜ່ວຍລ້ານ

ໂຕນແມັດກ້ອນ ຄນໃຫູ້ຈໍານວນກິໂລແມັດທີ່ເດນທາງ. ການຂົນສົີ່ງທາງອາກາດຄືປະລິມານການຂົນສົີ່ງສິນຄ້າດ່ວນແລະ ຖົງທາງການທດທີ່ດໍາເນນການໃນແຕ່
ລະຖ້ຽວບິນ (ການດໍາເນນການຂອງເຄືີ່ອງບິນຈາກການບິນຂຶົ້ນເພືີ່ອລົງຈອດຄັົ້ງຕໍີ່ໄປ), ວັດແທກເປັນໂຕນແມັດກ້ອນ ກິໂລແມັດທີ່ເດນທາງ.
ກ

ສະຖິຕິທະນາຄານໂລກ. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່: https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PP.GD
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ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເພີ່ມມນຄ່າ
ໃຫູ້ແກ່ສິນຄ້າ
9.c. ເພີ່ມທະວການເຂົົ້າ
ເຖິງເຕັກໂນໂລຊຂໍົ້ມນ
ຂ່າວສານ ແລະ ການສືີ່ສານ
ໃຫູ້ ຫຼາຍຍິີ່ງຂຶົ້ນ ແລະ ການ
ເຂົົ້າເຖິງ ການບໍລິການອິນເຕ
ເນັດຢ່າງທົີ່ວເຖິງ
ໝາຍເຫດ:

***

ໂດຍການສະໜັບ
ສະໜນຈາກ
UNIDO
9.c.1. ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນໃນພືົ້ນທີ່ທີ່ມສັນຍານໂທລະສັບ
ເຄືີ່ອນທ,ີ່ ໂດຍບໍີ່ຄໍານຶງເຖິງການໃຊູ້ງານ, ແຍກຕາມປະເພດເຕັກໂນໂລຊ

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ262 M&E ຂອງແຜນ NSEDP.

**

--

--

ກະຊວງໄປສະນ
ແລະ ໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມ (MPT)

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວໂດຍລັດຖະບານ

ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ
ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວຊົ້ບອກ
ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ.

ຕາຕະລາງ A26. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 10
SDG 10: ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມບໍີ່ສະເໝພາບຢ່ພາຍໃນ ປະເທດ ແລະ ລະຫວ່າງປະເທດ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

10.1. ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ
ດ້ານລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນທີ່ມ
ລາຍຮັບຕໍີ່າຈໍານວນ 40 ເປເຊັນ
ຂອງປະຊາກອນ

10.1.1.

10.2. ສົີ່ງເສມໃຫູ້ທຸກຄົນໄດູ້ມ
ສ່ວນ ເຂົົ້າຮ່ວມທາງດ້ານສັງຄົມ,
ເສດຖະກິດ ແລະ ການເມືອງ

10.2.1. ສ່ວນແບ່ງລາຍໄດູ້ຖືໂດຍກຸ່ມຕໍີ່າສຸດ 20%

***

ອັດຕາການເຕບໂຕສະເລ່ຍສ່ວນຮ້ອຍ ຕໍີ່ປໃນການ
ກ

ບໍລິໂພກ, ປະຊາກອນທັງໝົດ (%)
- ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕໍີ່ປ ຂອງການບໍລິໂພກສະເລ່ຍ ໃນຈໍານວນ
ປະຊາ ກອນລາຍໄດູ້ຕໍີ່າ 40 ເປເຊັນຂອງປະຊາກອນ

10.2.2.

***

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

2007/8 2012/13

1.7

% ຂອງຄົວເຮືອນ ທີ່ດໍາລົງຊວິດ ຕໍີ່າກວ່າ 50%

ກ

10.4.1. ສ່ວນແບ່ງແຮງງານຂອງ GDP, ປະກອບດ້ວຍຄ່າແຮງ
(%)

ຂ

LECS

1.3
2012/13

7.25

ການຄິດໄລ່
ຂອງທະນາ
ຄານໂລກ
ຈາກຂໍົ້ມນ
ຂອງ
LSB/LECS

--

--

NCRDPE
ຈະຢືນຢັນ

--

--

LSB/ ຂໍົ້ມນ
ບັນຊືແຫ່ງ
ຊາດ

ຂອງລາຍໄດູ້ສະເລ່ຍ
10.4. ຮັບຮອງເອົານະໂຍບາຍ
ດ້ານງົບ ປະມານ, ຄ່າແຮງງານ
ແລະ ການປູ້ອງກັນທາງສັງຄົມ

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້
ໃນ ປັດຈຸບັນ/
ຂໍົ້ສັງເກດ

ສດ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແມ່ນ ອັດຕາການເຕບໂຕຂອງລາຍຈ່າຍຄົວເຮືອນ ຫລື ລາຍໄດູ້ຕໍີ່ຫົວຄົນ ໃນຈໍານວນຕໍີ່າສຸດ 40 ເປເຊັນຂອງ

ປະຊາກອນ ແລະ ປະຊາກອນທັງໝົດ.
ຂ

ປ່ຽນແທນດ້ວຍ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ສ່ວນແບ່ງແຮງງານຂອງ GDP, ປະກອບດ້ວຍການໂອນເງິນຄ່າຈ້າງ ແລະ ການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ, ຕາມ

ທີ່ MoLSW ແຈູ້ງໃຫູ້ຊາບວ່າ ການໂອນເງິນການປົກປູ້ອງທາງສັງຄົມ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນບໍີ່ມສໍາລັບການລາຍງານ.
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10.5. ປັບປຸງລະບຽບການ
ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ
ຕະຫຼາດ ແລະ ສະຖາບັນການ
ເງິນ

10.5.1. ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂ ແລະ ປະກາດໃຊູ້ ກ້າວໄປສ່ການ
ປະຕບັດຕາມມາດຕະຖານສາກົນ: ຄ
• i) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
• ii) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກດ
• iii) ກົດໝາຍວາີ່ດ້ວຍຫລັກຊັບ
• (iv) ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຊໍາລະສະສາງ

2016

ທະນາຄານ
ແຫ່ງ ສປປ
ລາວ ໂດຍ
ການສະໜັບ
ສະໜນໂດຍ
ທະນາຄານ
ໂລກ

ເລົ້ມຕົົ້ນແລູ້ວ
ເລົ້ມຕົົ້ນແລູ້ວ

--ໝາຍເຫດ:

***

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ263 M&E ຂອງແຜນ NSEDP.

**

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວໂດຍ

ລັດຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານການ
ສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວຊົ້
ບອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ

ຕາຕະລາງ A27. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 11
SDG 11: ສ້າງຕົວເມືອງ ແລະ ທີ່ພັກອາໄສຂອງປະຊາຊົນ ໃຫູ້ທົີ່ວເຖງ, ປອດໄພ, ໝັົ້ນຄົງທົນທານ ແລະ ຍືນຍົງ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ

11.1. ຮັບປະກັນໃຫູ້ທຸກຄົນສາ
ມາດເຂົົ້າເຖິງທີ່ຢ່ອາໄສ ແລະ ການ
ບໍລິການຂັົ້ນພືົ້ນຖານທີ່ພຽງພໍ,
ປອດໄພ

11.1.1. **ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນໃນຕົວເມືອງ ທີ່ດໍາລົງຊວິດ
ບ່ອນຢ່ອາໄສ ທີ່ບໍີ່ເໝາະສົມ ກ

2011

20

ຄິດໄລ່ໂດຍ ສຖຕ
ຈາກ LSIS ປ
2011/12 ສໍາລັບ
ບົດລາຍງານ MDG
ປ 2013

11.4. ການປົກປູ້ອງ ແລະ ປົກ
ປັກຮັກສາມໍລະດົກທາງທໍາມະຊາດ
ແລະ ວັດທະນະທໍາຂອງໂລກ.

11.4.1.*** ຈໍານວນຂອງແຫຼີ່ງມໍລະດົກ ທາງວັດທະນະທໍາຂອງ
ປະເທດ (ລວມທັງທາງປະຫວັດສາດ)

--

--

NSEDP/MOICT

11.4.2. ***ຈໍານວນແຫຼີ່ງທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ /ແຫຼີ່ງມໍລະດົກ
ທາງທໍາມະຊາດ

--

--

NSEDP/MOICT

2017

2

UNESCO

11.4.3.ຈໍານວນຂອງແຫຼີ່ງມໍລະດົກໂລກ ອົງການ UNESCO
11.4.4. ການສະໜັບສະໜນຈາກງົບປະມານລັດ ຕໍີ່ແຫຼີ່ງຢ່ຂ້າງ
ເທິງນັົ້ນ:
- ຈໍານວນເງິນ
- ການໃຊູ້ຈ່າຍ

ຄ

264

MPI
---

---

ຄາດໝາຍ SDG 10.5 ໝາຍເຖິງການຕິດຕາມດ້ວຍ ຕົວຊົ້ບອກເພືີ່ອສອດສ່ອງດແລຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຂອງລະບົບການເງິນ (FSI).

ທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພັດທະນາສດປັດຈຸບັນ. ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລະບຸວ່າ “ ປັບປຸງ” ໝາຍເຖິງສະພາແຫ່ງຊາດ
ຮັບຮອງການແກູ້ໄຂ, ໃນຂະນະທີ່ “ ອອກກົດໝາຍ” ໝາຍເຖິງສະພາແຫ່ງຊາດປະກາດໃຊູ້ກົດໝາຍໃໝ່.
ກ

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຕັົ້ງຂໍົ້ສັງເກດວ່າຕົວຊົ້ບອກ SDG ດັີ່ງກ່າວນົ້ ແມ່ນສັດສ່ວນຂອງປະຊາຊົນທີ່ອາໄສຢ່ໃນຄົວເຮືອນ, ເຊິີ່ງຂາດແຄນໜຶີ່ງ ຫລື ຫຼາຍ

ຢ່າງໃນສິີ່ງດັີ່ງຕໍີ່ໄປນົ້: ເຮືອນຢ່ອາໄສທີ່ທົນທານ, ເນືົ້ອທີ່ຢ່ອາໄສພຽງພໍ, ເຂົົ້າເຖິງໂດຍສະດວກຕໍີ່ນໍົ້າສະອາດ, ການເຂົົ້າເຖິງຕໍີ່ສຸຂະອະນາໄມທີ່ພຽງພໍ, ແລະ
ຄວາມໝັົ້ນຄົງໃນສິດຄອບຄອງ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ຢ່ ສປປ ລາວ, ວັດສະດຸປຸກສ້າງທີ່ຢ່ອາໄສທີ່ບໍີ່ທົນທານບາງຢ່າງ ແມ່ນເປັນທີ່ຍອມຮັບທາງດ້ານວັດ ທະນະ
ທໍາ ແລະ ບໍີ່ສາມາດຖືກກໍານົດວ່າເປັນຊຸມຊົນແອອັດ. ດັີ່ງນັົ້ນ, ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດູ້ກໍານົດຄໍານິຍາມ “ ທີ່ຢ່ອາໄສທີ່ບໍີ່ພຽງພໍ.” ໃນປ2013 ບົດ
ລາຍງານ MDG, ທີ່ຢ່ອາໄສທີ່ບໍີ່ພຽງພໍ ໃນສະພາບແວດລ້ອມຕົວເມືອງ ຖືກກໍານົດວ່າແມ່ນເຮືອນທີ່ຂາດແຄນ ໜຶີ່ງຫລືຫລາຍ ໃນສິີ່ງດັີ່ງຕໍີ່ໄປນົ້: ແຫຼີ່ງນໍົ້າດືີ່ມທີ່
ປັບປຸງ, ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມທີ່ປັບປຸງ, ຫລັງຄາ ແລະ ພືົ້ນທີ່ເໝາະສົມ (ຍົກຕົວຢ່າງ ພືົ້ນເຮັດດ້ວຍດິນອັດແໜູ້ນ ຖືວ່າເປັນພືົ້ນເຮືອນ
ທີ່ບໍີ່ເໝາະສົມ).
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11.5. ຫລຸກຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຈາກ ໄພພິບັດ, (ຕໍີ່ປະຊາຊົນ ແລະ
ເາດ ຖະກິດ)

11.5.1. ***ຈໍານວນຂອງຜູ້ເສຍຊວິດ / ສນຫາຍ/ ປະຊາຊົນທີ່
ຖືກກະທົບໂດຍກົງ ຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ຕໍີ່ 100,000
ຄົນ

2015

11.6. ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານ
ສິີ່ງແວດ ລ້ອມຈາກຕົວເມືອງ ຕໍີ່
ຫົວຄົນ ໂດຍການເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິ
ເສດຕໍີ່ຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະ
ການຄຸູ້ມຄອງ ສິີ່ງເສດເຫຼືອ

11.6.1 ການປົກຄຸມ ກາບເກັບສິີ່ງເສດເຫລືອ ຫລື ຂົ້ເຫຍືົ້ອ (%)

--

11b. ເພີ່ມຈໍານວນຕົວເມືອງ
ແລະ ທີ່ພັກອາໄສຂອງປະຊາຊົນ

ຢ່ຕົວເມືອງ)

ກ 265

11.6.3. ຄວາມເຂັົ້ມຂຸູ້ນສະເລ່ຍຕໍີ່ປຂອງຝຸ່ນລະອອງອະນຸພາກ
(PM 10) ຢ່ໃນເທດສະບານທີ່ເລືອກ (μg/m3):
- PM10
- PM2.5

11.b.1. % ຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ ທີ່ມຍຸດທະສາດການຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທອງຖິີ່ນ ສອດຄ່ອງກັບ ຂອບເຊັນໄດ

738 ຕໍີ່
100,000
ຄົນ

--

-2015

-32.6

--

--

11.b.2. ການສ້າງຕັົ້ງຍຸດທະສາດການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ
, ປະກອບດ້ວຍ plan, ຍຸດທະສາດການຫຼຸດ ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທອງຖິີ່ນ ແລະ ແຜນ
ປະຕິບັດງານ
ໝາຍເຫດ:

***

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ267 M&E ຂອງແຜນ NSEDP.

**

EM-DAT. ເບິີ່ງຢ່
1.5.1 ແລະ
13.1.2. MoNRE
ຈະປັບປຸງໃຫູ້ທັນ
ສະພາບ)
MoNREຈະປັບປຸງ
ໃຫູ້ທັນສະພາບ.
MoNRE ມຂໍົ້ມນ
ກ່ຽວກັບ PM10
ເທົີ່ານັົ້ນ. PM2.5
ຂໍົ້ມາຈາກການສຶກສາ
GBD ຕາມທີ່ໄດູ້
ລາຍງານໂດຍທະ
ນາຄານໂລກ266
MoNRE
ເບິີ່ງຢ່ 1.5.2 ແລະ
13.1.1.

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວໂດຍ

ລັດຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານການສໍາ
ຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວຊົ້ບອກ
ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ

ກ

ຕົວຊົ້ບອກ SDG ແມ່ນ ອັດຕາສ່ວນຂອງການເກັບສິີ່ງເຫຼືອໃຊູ້ ຫລື ຂົ້ເຫຍືົ້ອໃນເຂດເມືອງທີ່ມການຈັດເກັບເປັນປະຈໍາ ແລະ ພຽງພໍທີ່ຈະປ່ອຍຖົ້ມຂົ້ເຫຍືົ້ອ

ຂັົ້ນສຸດທ້າຍເຊິີ່ງເກດຂາກຂົ້ເຫຍືົ້ອທັງໝົດທີ່ເກດຈາກເມືອງນັົ້ນ.
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ຕາຕະລາງ A28. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 12
SDG 12: ຮັບປະກັນຮບແບບການອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດ ໃຫູ້ມຄວາມຍືນຍົງ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

ຄ
ງ

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້
ສັງເກດ

12.1.1 ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ການອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະ
ການຜະລິດແບບຍືນຍົງ (SCP) ຖືກຮັບຮອງ ຫລື ເຊືາອມສານເປັນ
ກະແສເຂົົ້າໃນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ

--

--

MoNRE ສະ ໜັ
ບສະໜນໂດຍ
UNEP

12.2. ບັນລຸການຄຸູ້ມຄອງແບບ
ຍືນຍົງ ແລະ ການນໍາໃຊູ້ຊັບພະ
ຍາກອນ ທໍາມະຊາດຢ່າງມປະ
ສິດທິພາບ

12.2.1. ຕົວຊບ
ົ້ ອກ ການບໍລິໂພກພືົ້ນຖານຕໍີ່ການໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນ
(ຮ່ອງຮອຍການໃຊູ້ວັດຖຸດິບ ຫຼື Material footprint), ຕົວຊບ
ົ້ ອກ
ການບໍລິໂພກພືົ້ນຖານຕໍີ່ການໃຊູ້ຊັບພະຍາກອນຕໍີ່ປະຊາກອນ, ແລະ
ການບໍລິໂພກພືົ້ນຖານ ຕໍີ່ GDP

--

--

MoNRE ສະ ໜັ
ບສະໜນໂດຍ
UNEP

12.3. ຫຼຸດຜ່ອນການສນເສຍ
ສະບຽງອາຫານ ລວມທັງ ການ
ສນເສຍພາຍຫລັງການເກັບກ່ຽວ

12.3.1. ດັດຊະນການສນເສຍອາຫານ ກ

--

--

MAF ສະໜັບ
ສະໜນໂດຍ
FAO

12.4. ບັນລຸການຄຸູ້ມຄອງສານເຄ
ມ ແລະ ສິີ່ງເສດເຫຼືອທັງໝົດ
ແບບທີ່ບໍີ່ມຜົນກະທົບຕໍີ່ສິີ່ງແວດ
ລ້ອມ ຕະຫຼອດໄລຍະວົງຈອນ
ຊວິດຂອງມັນ

12.4.1. ປະລິມານຂອງຂົ້ເຫບືົ້ອອັນຕະລາຍ ທີ່ເກດຈາກນະຄອນ
ຫລວງວຽງຈັນ ຂ

--

--

MoNRE

12.5. ຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງສິີ່ງເສດ
ເຫຼືອໂດຍການປູ້ອງກັນ, ຫຼຸດ
ຜ່ອນ, ບໍາບັດ ແລະ ນໍາກັບມາ
ໃຊູ້ຄືນ.

12.5.1.

--

--
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12.8. ຮັບປະກັນໃຫູ້ປະຊາຊົນຢ່
ທົີ່ວທຸກແຫ່ງ ມຂໍົ້ມນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ແລະ ມຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ການ
ໃຊູ້ຊວິດທີ່ກົມກຽວກັບທໍາມະ
ຊາດ

12.8.1. ເຊືີ່ອມສານເປັນກະແສ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງເຂົົ້າໃນ
ຫລັກສດການສືກສາ:
- ພັດທະນາຫລັກສດຂັົ້ນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ ກ່ຽວກັບການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
- ໂຄງການຝຶກອົບຮົມຄ, ປະຖົມ/ ມັດທະຍົມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ

_

_

_

_

MoES, ບົດລາຍ
ງານດ້ານຄຸນ
ນະພາບ
ເບິີ່ງ 13.3.1
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MoES

12.b. ພັດທະນາ ແລະ ນໍາໃຊູ້
ເຄືີ່ອງມືໃນການຕິດຕາມກວດກາ
ຜົນກະ ທົບຂອງການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງຕໍີ່ການທ່ອງທ່ຽວ
ແບບຍືນຍົງ

ຂ

ຄ່າທີ່ມຢ່

12.1. ຂອບແຜນງານ 10 ປ
ກ່ຽວກັບຮບແບບການອຸປະໂພກ
ບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດແບບ
ຍືນຍົງ

**ອັດຕາການນໍາເອົາຂົ້ເຫຍືົ້ອກັບມາໃຊູ້ໃໝ່: % ຂອງຂົ້
ຄ, ງ

ເຫຍືົ້ອທີ່ເກດຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຫລັກສດໃໝ່ ຈ
12.8.2. ຈໍານວນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ທີ່ມແຜນສ້າງວິທະຍາເຂດທີ່
ມຄວາມຍືນຍົງ

ກ

ປ

12.b.1. ແຜນປະຕິບັດງານຂອງ ສປປ ລາວ ສໍາລັບຖະແຫລງການ
ປາກເຊ (ແຜນແມ່ບົດ ຍຸດທະສາດເພືີ່ອການພັດທະນາ ກຸ່ມການທ່ອງ
ທ່ຽວທາງນິເວດ ແລະ ປະຕການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ)
(i) ຮັບຮອງເອົາ,

---

---

MOICT. ເບິີ່ງ
ຕືີ່ມເຊັີ່ນກັນຢ່ຕົວ
ຊົ້ບອກ
8.9.1.

ຂໍົ້ມນອາດມໃຊູ້ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການສນເສຍຫລັງເກັບກ່ຽວເທົີ່ານັົ້ນ.
ຕົວຊົ້ບອກຕົວແທນ ສໍາລັບ ຂົ້ເຫຍືົ້ອອັນຕະລາຍທີ່ເກດຂັຶົ້ນຕໍີ່ຫົວຄົນ ແລະ ສັດສ່ວນຂອງຂຶົ້ເຫຍືົ້ອອັນຕະລາຍທີ່ບໍາບັດ, ແຍກຕາມປະເພດຂອງການບໍາບັດ.
ຕົວຊົ້ບອກຕົວແທນສໍາລັບ ອັດຕາການນໍາກັບມາໃຊູ້ຄືນແຫ່ງຊາດ, ຈໍານວນໂຕນຂອງວັດສະດຸທີ່ນໍາກັບມາໃຊູ້ຄືນ
ຕົວຊົ້ບອກຕົວແທນ ສໍາລັບ ອັດຕາການນໍາກັບມາໃຊູ້ຄືນແຫ່ງຊາດ, ຈໍານວນໂຕນຂອງວັດສະດຸທີ່ນໍາກັບມາໃຊູ້ຄືນ, ແລະ ສະເພາະແຕ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
, ຕາມທີ່ກະຊວງ MoNRE ຕັົ້ງຂໍົ້ສັງເກດ ມັນເປັນໄປໄບໍີ່ໄດູ້ ໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ຈະວັດແທກອັດຕາແຫ່ງຊາດ. ການນໍາກັບມາໃຊູ້ຄືນ ຢ່ ສປປ ລາວ ໂດຍລວມ
ຄາດຄະເນແມ່ນປະມານ 10% ຂອງຂົ້ເຫຍືົ້ອທີ່ເກດຂຶົ້ນ ແລະ ຈັດເກັບ (ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົີ່ງ, ປ 2015).

ຈ

ຕົວຊົ້ບອກຕົວແທນ ສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກ SDG ຂອບເຂດທີ່ການສຶກສາເພືີ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຖືກເຊືີ່ອມສານເປັນກະແສຫຼັກເຂົົ້າໃນຫຼັກສດຂັົ້ນ

ປະຖົມ/ມັດທະຍົມ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຄສອນ.
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(ii)ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ກ
ໝາຍເຫດ:

***

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ269 M&E ຂອງແຜນ NSEDP.

**

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວໂດຍ

ລັດຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານການສໍາ
ຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວຊົ້
ບອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ

ຕາຕະລາງ A29. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 13
SDG 13: ເອົາມາດຕາການອັນຮບດ່ວນເພືີ່ອແກູ້ໄຂ ບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ຮັບມືຜົນກະທົບຈາກບັນຫາດັີ່ງກ່າວ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

13.1. ສ້າງຄວາມທົນທານ
ແລະ ຂດຄວາມສາມາດໃນ
ການປັບຕົວໃຫູ້ເຂັົ້ມແຂງ
ເພືີ່ອຮັບມືກັບໄພອັນຕະລາຍ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບດິນ
ຟູ້າອາກາດ ກໍີ່ຄືໄພພິບັດ
ທາງທໍາມະຊາດ

13.1.1. ການສ້າງຕັົ້ງຍຸດທະສາດຂອງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ຈາກໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ແຜນການ ໃນລະດັບຊາດ
ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິ
ບັດທາງທໍາມະຊາດ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານ ໃນລະດັບ
ທ້ອງຖິີ່ນ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ
ເບິີ່ງຢ່ 1.5.2 ແລະ
11.b.2

738 ຕໍີ່
100,000

ຂໍົ້ມນຈາກ EM-

13.1.2. *** ຈໍານວນຜູ້ທີ່ຖືກກະທົບໂດຍກົງ ເນືີ່ອງຈາກໄພ
ພິບັດທາງທໍາມະຊາດ (ເສຍຊວິດ ສນຫາຍ ບາດເຈັບ ບໍີ່ມບ່ອນຢ່
ອາໄສ/ພັດພາກຈາກຖິີ່ນຖານ ຕໍີ່ປະຊາກອນ 100,000 ຄົນ)

2015

13.2. ເຊືີ່ອມສານມາດຕະ
ການຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟູ້າອາກາດເຂົົ້າໃນນະໂຍ
ບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ
ການວາງແຜນແຫ່ງຊາດ

13.2.1. ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າເປັນປະຈໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ ຄາດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການປະກອບສ່ວນແກູ້
ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ

--

--

MoNRE ໂດຍການ
ສະໜັບສະໜນຈາກ
UNDP

13.3. ປັບປຸງການສຶກສາ,
ການປກຈິດສໍານຶກ ແລະ ຂດ
ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບສະ
ພາບການປ່ຽນແປງດິນຟູ້າ
ອາກາດ

13.3.1. ການເຊືີ່ອມສານ ຂອງການບັນເທົາ, ການປັບຕົວ, ການ
ຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ ແລະ ການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ເຂົົ້າໃນ
ຫຼັກສດການສຶກສາຂັົ້ນປະຖົມ, ມັດທະຍົມ ແລະ ຂັົ້ນສງ ຂອງ
ສປປ ລາວ

--

--

MoES, ບົດລາຍງານ
ທາງຄຸນນະພາບ

ໝາຍເຫດ:

***

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ270 M&E ຂອງແຜນ NSEDP.

DAT ກ. ເບິີ່ງຢ່
1.5.1 ແລະ
13.1.2.
MoNRE/MoLSW
ຈະປັບປຸງໃຫູ້ທັນ
ສະພາບ

**

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວໂດຍ

ລັດຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານການ
ສໍາຫລຼດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ກ

ຕົວຊົ້ບອກລະດັບໂລກສໍາລັບຄາດໝາຍດັີ່ງກ່າວນົ້ແມ່ນ: ຈໍານວນຍຸດທະສາດ ຫລື ນະໂຍບາຍດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນ

ປະຕິບັດງານໂດຍໃຊູ້ເຄືີ່ອງມືກາຮຕິດຕາມ ແລະ ປະເມນຜົນທີ່ຕົກລົງກັນໄວູ້.
ກ

EM-DAT: ຖານຂໍົ້ມນໄພພິບັດລະຫວ່າງປະເທດ. ສນວິໄຈລະບາດວິທະຍາແຫ່ງໄພພິບັດ CRED, ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກ, Université
Catholique de Louvain, ນະະະຄອນບຣຸກເຊນ (Brussels). ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່: http://www.emdat.be/database
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ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວ
ຊບ
ົ້ ອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ.

ຕາຕະລາງ A30. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 14
SDG 14: ອະນຸລກ
ັ ແລະ ຊົມໃຊູ້ມະຫາສະມຸດ, ທະເລ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລຢ່າງຍືນຍົງ ເພືີ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ
ກ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ

_

_

2011
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MAF ໂດຍການສະ
ໜັບສະໜນຂອງ
FAO ບົດລາຍງານ
MDG ປ2013

14.4. ຟືົ້ນຟຈໍານວນປາ ໂດຍ
ໄວທສ
ີ່ ຸດໃນ ລະດັບທີ່ສາມາດ
ໃຫູ້ຜົນຜະລິດທີ່ຍືນຍົງສງສຸດ

14.4.1. ຄວາມກວ້າງເປັນກິໂລແມັດຂອງເຂດອະນຸລັກປາ

14.6. ຢຸດຕິ ການເກືົ້ອກນ
ທີ່ນໍາໄປສ່ການການປະມົງທີ່
ຜິດກົດໝາຍ, ບໍມ
ີ່ ການລາຍ
ງານ ແລະ ບໍີ່ມກົດລະບຽບ

14.6.1. ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິ
ບັດງານແຫ່ງຊາດ (NPOA) ເພືີ່ອຢຸດຕິການປະມົງທີ່ຜິດກົດ
ໝາຍ, ບໍີ່ມການລາຍງານ ແລະ ບໍີ່ມກົດລະບຽບ ສອດຄ່ອງກັບ
ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນ ເພືີ່ອປູ້ອງກັນ, ຢັບຢັົ້ງ ແລະ ຢຸດຕິການ
ປະມົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ບໍີ່ມການລາຍງານ ແລະ ບໍີ່ມກົດລະບຽບ
(IPOAIUU)

--

--

MAF ຈະລາຍງານ
ຕໍີ່ IPOAIUU
ໂດຍການສະໜັບ
ສະໜນຂອງ FAO

14.b. ເຮັດໃຫູ້ຊາວປະມົງຂະ
ໜາດນ້ອຍ ສາມາດເຂົົ້າເຖິງ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ
ຕະຫຼາດ.

14.b.1. ການມຢຂ
່ ອງເຄືີ່ອງມື ທີ່ກໍານົດເປົົ້າໝາຍສະເພາະ ຫລື
ການ ຫລື ແກູ້ໄຂຂະແໜງການປະມົງຂະໜາດນ້ອຍ (SSF)

--

--

14.b.2. ການລິົ້ລີ່ມສະເພາະ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນນ ເພືີ່ອຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ ທິດຊົ້ນຊາຂອງ SSF

-

-

14.b.3. ການມຢຂ
່ ອງກົນໄກ ທີ່ເອືົ້ອອໍານວຍຊາວປະມົງຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ຄົນງານປະມົງ ເພືີ່ອມສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ
ຕັດສິນໃຈ ຂ

-

-

MAF ຈະລາຍງານ
ການສໍາຫຼວດກ່ຽວ
ກັບຫລັກຈັນຍາບັນ
ສໍາລັບການປະມົງທີ່
ມຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ (CCRF) ຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດໂດຍ
ການສະໜັບສະໜນ
ຂອງ FAO

ໝາຍເຫດ:

***

**ຈໍານວນຂອງເຂດອະນຸລັກປາ

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ M&E
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ຂອງແຜນ NSEDP.

**

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກ ທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວ ໂດຍ

ລັດ ຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານ
ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວ
ຊົ້ບອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ.
.

ກ

ຕົວຊບ
ົ້ ອກຕົວແທນ ສໍາລັບ ຕົວຊົ້ບອກ SDG “ ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນປາໃນລະດັບທີ່ສາມາດໃຫູ້ຜົນຜະລິດທີ່ຍືນຍົງສງສຸດ ອງຕາມລັກສະນະທາງດ້ານ

ຊວະສາດ, ເນືີ່ອງຈາກການປະເມນປະຊາກອນປາ ແຕ່ລະຊະນິດພັນ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນຍັງບໍີ່ມໃຊູ້.
ຂ

ສາມ ຕົວຊບ
ົ້ ອກ ພາຍໃຕູ້ 14.b. ແມ່ນອງໃສ່ ຄໍາຖາມການສໍາຫລວດຂອງ FAO ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ ຫລັກຈັນຍາບັນ ສໍາລັບການປະມົງທີ່ມ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ (CCRF), ເຊິີ່ງ ປະເທດສະມາຊິກອົງການ FAO ທັງໝົດ ສາມາດຕອບໄດູ້. ສາມ ຕົວຊົ້ບອກເຫຼົີ່ານົ້ ໃຊູ້ກັບການປະມົງທະເລ ແລະ
ການປະມົງຂະໜາດນ້ອຍ ໃນປະເທດ, ລວມທັງການປະມົງໃນປະເທດ ຢ່ ສປປ ລາວ.
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ຕາຕະລາງ A30. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 14
SDG 14: ອະນຸລກ
ັ ແລະ ຊົມໃຊູ້ມະຫາສະມຸດ, ທະເລ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລຢ່າງຍືນຍົງ ເພືີ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ
ກ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ

_

_

2011
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MAF ໂດຍການສະ
ໜັບສະໜນຂອງ
FAO ບົດລາຍງານ
MDG ປ2013

14.4. ຟືົ້ນຟຈໍານວນປາ ໂດຍ
ໄວທີ່ສຸດໃນ ລະດັບທີ່ສາມາດ
ໃຫູ້ຜົນຜະລິດທີ່ຍືນຍົງສງສຸດ

14.4.1. ຄວາມກວ້າງເປັນກິໂລແມັດຂອງເຂດອະນຸລັກປາ

14.6. ຢຸດຕິ ການເກືົ້ອກນ
ທີ່ນໍາໄປສ່ການການປະມົງທີ່
ຜິດກົດໝາຍ, ບໍີ່ມການລາຍ
ງານ ແລະ ບໍີ່ມກົດລະບຽບ

14.6.1. ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິ
ບັດງານແຫ່ງຊາດ (NPOA) ເພືີ່ອຢຸດຕິການປະມົງທີ່ຜິດກົດ
ໝາຍ, ບໍີ່ມການລາຍງານ ແລະ ບໍີ່ມກົດລະບຽບ ສອດຄ່ອງກັບ
ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນ ເພືີ່ອປູ້ອງກັນ, ຢັບຢັົ້ງ ແລະ ຢຸດຕິການ
ປະມົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ບໍີ່ມການລາຍງານ ແລະ ບໍີ່ມກົດລະບຽບ
(IPOAIUU)

--

--

MAF ຈະລາຍງານ
ຕໍີ່ IPOAIUU
ໂດຍການສະໜັບ
ສະໜນຂອງ FAO

14.b. ເຮັດໃຫູ້ຊາວປະມົງຂະ
ໜາດນ້ອຍ ສາມາດເຂົົ້າເຖິງ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ
ຕະຫຼາດ.

14.b.1. ການມຢຂ
່ ອງເຄືີ່ອງມື ທີ່ກໍານົດເປົົ້າໝາຍສະເພາະ ຫລື
ການ ຫລື ແກູ້ໄຂຂະແໜງການປະມົງຂະໜາດນ້ອຍ (SSF)

--

--

14.b.2. ການລິົ້ລີ່ມສະເພາະ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນນ ເພືີ່ອຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ ທິດຊົ້ນຊາຂອງ SSF

-

-

14.b.3. ການມຢຂ
່ ອງກົນໄກ ທີ່ເອືົ້ອອໍານວຍຊາວປະມົງຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ຄົນງານປະມົງ ເພືີ່ອມສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ
ຕັດສິນໃຈ ຂ

-

-

MAF ຈະລາຍງານ
ການສໍາຫຼວດກ່ຽວ
ກັບຫລັກຈັນຍາບັນ
ສໍາລັບການປະມົງທີ່
ມຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ (CCRF) ຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດໂດຍ
ການສະໜັບສະໜນ
ຂອງ FAO

ໝາຍເຫດ:

***

**ຈໍານວນຂອງເຂດອະນຸລັກປາ

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ M&E
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ຂອງແຜນ NSEDP.

**

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກ ທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວ ໂດຍ

ລັດ ຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານ
ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວ
ຊົ້ບອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ.
.

ກ

ຕົວຊບ
ົ້ ອກຕົວແທນ ສໍາລັບ ຕົວຊົ້ບອກ SDG “ ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນປາໃນລະດັບທີ່ສາມາດໃຫູ້ຜົນຜະລິດທີ່ຍືນຍົງສງສຸດ ອງຕາມລັກສະນະທາງດ້ານ

ຊວະສາດ, ເນືີ່ອງຈາກການປະເມນປະຊາກອນປາ ແຕ່ລະຊະນິດພັນ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນຍັງບໍີ່ມໃຊູ້.
ຂ

ສາມ ຕົວຊບ
ົ້ ອກ ພາຍໃຕູ້ 14.b. ແມ່ນອງໃສ່ ຄໍາຖາມການສໍາຫລວດຂອງ FAO ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຫລັກຈັນຍາບັນ ສໍາລັບການປະມົງທີ່ມ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ (CCRF), ເຊິີ່ງ ປະເທດສະມາຊິກອົງການ FAO ທັງໝົດ ສາມາດຕອບໄດູ້. ສາມ ຕົວຊົ້ບອກເຫຼົີ່ານົ້ ໃຊູ້ກັບການປະມົງທະເລ ແລະ ການ
ປະມົງຂະໜາດນ້ອຍ ໃນປະເທດ, ລວມທັງການປະມົງໃນປະເທດ ຢ່ ສປປ ລາວ.
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ຕາຕະລາງ A30. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 14
SDG 14: ອະນຸລກ
ັ ແລະ ຊົມໃຊູ້ມະຫາສະມຸດ, ທະເລ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທາງທະເລຢ່າງຍືນຍົງ ເພືີ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ
ກ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ

_

_

2011
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MAF ໂດຍການສະ
ໜັບສະໜນຂອງ
FAO ບົດລາຍງານ
MDG ປ2013

14.4. ຟືົ້ນຟຈໍານວນປາ ໂດຍ
ໄວທີ່ສດ
ຸ ໃນ ລະດັບທີ່ສາມາດ
ໃຫູ້ຜົນຜະລິດທີ່ຍືນຍົງສງສຸດ

14.4.1. ຄວາມກວ້າງເປັນກິໂລແມັດຂອງເຂດອະນຸລັກປາ

14.6. ຢຸດຕິ ການເກືົ້ອກນ
ທີ່ນໍາໄປສ່ການການປະມົງທີ່
ຜິດກົດໝາຍ, ບໍີ່ມການລາຍ
ງານ ແລະ ບໍີ່ມກົດລະບຽບ

14.6.1. ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິ
ບັດງານແຫ່ງຊາດ (NPOA) ເພືີ່ອຢຸດຕິການປະມົງທີ່ຜິດກົດ
ໝາຍ, ບໍີ່ມການລາຍງານ ແລະ ບໍີ່ມກົດລະບຽບ ສອດຄ່ອງກັບ
ແຜນປະຕິບັດງານສາກົນ ເພືີ່ອປູ້ອງກັນ, ຢັບຢັົ້ງ ແລະ ຢຸດຕິການ
ປະມົງທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ບໍີ່ມການລາຍງານ ແລະ ບໍີ່ມກົດລະບຽບ
(IPOAIUU)

--

--

MAF ຈະລາຍງານ
ຕໍີ່ IPOAIUU
ໂດຍການສະໜັບ
ສະໜນຂອງ FAO

14.b. ເຮັດໃຫູ້ຊາວປະມົງຂະ
ໜາດນ້ອຍ ສາມາດເຂົົ້າເຖິງ
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ
ຕະຫຼາດ.

14.b.1. ການມຢຂ
່ ອງເຄືີ່ອງມື ທີ່ກໍານົດເປົົ້າໝາຍສະເພາະ ຫລື
ການ ຫລື ແກູ້ໄຂຂະແໜງການປະມົງຂະໜາດນ້ອຍ (SSF)

--

--

14.b.2. ການລິົ້ລີ່ມສະເພາະ ທີ່ກໍາລັງດໍາເນນ ເພືີ່ອຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ ທິດຊົ້ນຊາຂອງ SSF

-

-

14.b.3. ການມຢຂ
່ ອງກົນໄກ ທີ່ເອືົ້ອອໍານວຍຊາວປະມົງຂະໜາດ
ນ້ອຍ ແລະ ຄົນງານປະມົງ ເພືີ່ອມສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການ
ຕັດສິນໃຈ ຂ

-

-

MAF ຈະລາຍງານ
ການສໍາຫຼວດກ່ຽວ
ກັບຫລັກຈັນຍາບັນ
ສໍາລັບການປະມົງທີ່
ມຄວາມຮັບຜິດ
ຊອບ (CCRF) ຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດໂດຍ
ການສະໜັບສະໜນ
ຂອງ FAO

ໝາຍເຫດ:

***

**ຈໍານວນຂອງເຂດອະນຸລັກປາ

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ M&E
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ຂອງແຜນ NSEDP.

**

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກ ທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວ ໂດຍ

ລັດ ຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານ
ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວ
ຊົ້ບອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ.
.

ກ ຕົວຊບ
ົ້ ອກຕົວແທນ ສໍາລັບ ຕົວຊົ້ບອກ SDG “ ສັດສ່ວນຂອງປະຊາກອນປາໃນລະດັບທີ່ສາມາດໃຫູ້ຜົນຜະລິດທີ່ຍືນຍົງສງສຸດ ອງຕາມລັກສະນະທາງດ້ານ

ຊວະສາດ, ເນືີ່ອງຈາກການປະເມນປະຊາກອນປາ ແຕ່ລະຊະນິດພັນ ໃນປັດຈຸບັນ ແມ່ນຍັງບໍີ່ມໃຊູ້.

ຂ ສາມ ຕົວຊບ
ົ້ ອກ ພາຍໃຕູ້ 14.b. ແມ່ນອງໃສ່ ຄໍາຖາມການສໍາຫລວດຂອງ FAO ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຫລັກຈັນຍາບັນ ສໍາລັບການປະມົງທີ່ມ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ (CCRF), ເຊິີ່ງ ປະເທດສະມາຊິກອົງການ FAO ທັງໝົດ ສາມາດຕອບໄດູ້. ສາມ ຕົວຊົ້ບອກເຫຼົີ່ານົ້ ໃຊູ້ກັບການປະມົງທະເລ ແລະ
ການປະມົງຂະໜາດນ້ອຍ ໃນປະເທດ, ລວມທັງການປະມົງໃນປະເທດ ຢ່ ສປປ ລາວ.
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ຕາຕະລາງ A31. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 15
SDG 15: ປົກປູ້ອງ, ຟືົ້ນຟ ແລະ ສົີ່ງເສມການນໍາໃຊູ້ລະບົບ ນິເວດແບບຍືນຍົງ, ຄຸູ້ມຄອງປ່າໄມູ້ແບບຍືນຍົງ, ຕ້ານການກາຍເປັນທະເລຊາຍ, ຢຸດຕິ

ແລະ ຟືົ້ນຟການເສືີ່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ ຢຸດການ ສນເສຍຊວະນາໆພັນ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ
MAF (ແຜນທີ່ການ
ປົກຄຸມປ່າໄມູ້ຂອງ
FIPD ປ 2015 ທີ່ສະ
ໜັບສະໜນຜ່ານ
JICA F-REDD),
ທີ່ນໍາສະເໜຢ່ກອງ
ປະຊຸມ REL/TWG
ຄັົ້ງທ 5 ພາຍໃຕູ້
ໜ່ວຍງານສະເພາະ
ກິດ REDD+, ສິງຫາ
2017).
NSEDP/MAF.
ເຖິງຢ່າງໃກໍີ່ຕາມ, ເບິີ່ງ
ຢ່ໝາຍເຫດ.

15.1. ຮັບປະກັນການ
ອະນຸລັກ, ການຟືົ້ນຟ ແລະ
ການນໍາໃຊູ້ ແບບຍືນຍົງ
ລະບົບນິເວດເທິງໜ້າດິນ
ແລະ ນໍົ້າຈືດ ກໍຄືຜົນ
ປະໂຫຍດຂອງມັນ

15.1.1. ***ພືົ້ນທປ
ີ່ ່າໄມູ້ (% ຂອງພືົ້ນທດ
ີ່ ິນທັງໝົດ) ເຊິີ່ງໃນ
ນັົ້ນ:
- ປ່າທໍາມະຊາດທີ່ບໍີ່ຖືກລົບກວນ,
- ປ່າເສືອ່ມໂຊມ ຫລື ທີ່ມການຕັດໄມູ້ໃນປ່າທໍາມະຊາດ,
- ສວນປກໄມູ້ ກ

2015

58.0
0.007

15.1.2. % ຂອງພືົ້ນທີ່ດິນ ທີ່ປົກຄຸມ ໂດຍພືົ້ນທີ່ປ່າປູ້ອງກັນ ຂ

2015

20

15.2. ສົີ່ງເສມການຄຸູ້ມຄອງ
ປ່າໄມູ້ທຸກປະເພດແບບຍືນຍົງ

15.2.1. ***ພືນ
ົ້ ທີ່ປ່າຜະລິດ ທີ່ມການຢັົ້ງຢືນ
ຄງ
(ເຮັກຕາ) (ຍົກຕົວຢ່າງ, FSC )

-

-

2015

15.1

2017

--

15.2.2. ** ສັດສ່ວນພືົ້ນທີ່ດິນທີ່ປົກຄຸມໂດຍປ່າສະຫງວນ

15.3. ຟືົ້ນຟພືົ້ນທີ່ດິນ ແລະ
ດິນທີ່ເສືີ່ອມໂຊມ

ຈ

15.2.3. ພືົ້ນທີ່ປ່າໄມູ້ ທີ່ມແຜນການຄຸູ້ມຄອງ (ເຮັກຕາ):
- ປ່າຜະລິດ
- ປ່າສະຫງວນ
- ປ່າປູ້ອງກັນ
15.3.1. **ອັດຕາສ່ນຮ້ອຍ ຂອງບ້ານຊົນນະບົດ ທີ່ລາຍງານການ
ເສືີ່ອມໂຊມຂອງດິນ
ເບົາບາງ
ປານກາງ
ໜັກໜ່ວງ

15.4. ຮັບປະກັນການອະນຸ
ລັກລະບົບນິເວດຂອງພເຂົາ
ລວມທັງຊວະນາໆພັນ

15.4.1. **ສັດສ່ວນ ຂອງພືົ້ນທີ່ດິນ ປົກຄຸມ ໂດຍປ່າສະຫງວນ

15.5. ຢຸດຕິການສນເສຍ
ຊວະນາໆພັນ ແລະປົກປັກ
ຮັກສາ ແລະ ປູ້ອງກັນການ

15.5.1. ***ຈໍານວນຂອງຊະນິດພັນ ທີ່ຖືກຄຸກຄາມໃກູ້ສນພັນ

2010/11
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20
8
1

ແຫລ່ງທີ່ມາດຽວກັນ
ກັບ 15.1.1.
ແລະ ບາງຕົວຊົ້ບອກ
ເຊັີ່ນ
15.4.1
MAF ໂດຍການສະ
ໜັບສະໜນຈາກ
FAO
MAF: ການສໍາຫຼວດ
ກະສິກໍາຂອງ ລາວ
2010/11:
ຈະໄດູ້ຮັບການປັບປຸງ
ໃຫູ້ທັນສະພາບໃນປ
2018/19
ເບິີ່ງຢ່ຕົວຊົ້ບອກ
15.2.2.

2017

210
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ກ ການແຍກຕາມປະເພດປ່າໄມູ້ ທີ່ແນະນໍາໂດຍທະນາຄານໂລກ. ການຈໍາແນກປະເພດທີ່ມຢ່ ຖືກນໍາສະເໜຢ່ໃນເນືົ້ອຄວາມໃນ ຕາຕະລາງ 3 ແລະ 4.
ຂ ຕົວແທນ ສໍາລັບ ສັດສ່ວນ ຂອງພືົ້ນທີ່ ສໍາຄັນ ສໍາລັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ທາງຊວະນາໆພັນເທິງໜ້າດິນ ແລະ ນໍົ້າຈືດ ທີ່ປົກຄຸມໂດຍເຂດປົກປັກຮັກສາ:
ຄ ອົງການ Forest Stewardship Council (FSC). ແຜນປະຕິບັດງານຂອງ EU ສໍາລັບການບັງຄັບໃຊູ້ກົດໝາຍປ່າໄມູ້, ການປົກຄອງ ແລະ ການຄ້າ

(FLEGT) ຄວນຈະປະໄວູ້ ເພາະບໍີ່ແມ່ນຕົວຊົ້ບອກໜຶີ່ງສໍາລັບ ການຄຸູ້ມຄອງປ່າໄມູ້ແບບຍືນຍົງ.
ງ ຄ່ຮ່ວມພັດທະນາສັງເກດວ່າ ສິີ່ງນົ້ອາດບໍີ່ແມ່ນຕົວຊົ້ບອກທີ່ເໝາະສົມ ສໍາລັບຄາດໝາຍ 15.2. ເບິີ່ງເນືົ້ອຄວາມກ່ຽວກັບວ່າ ເປັນຫຍັງມັນຈຶີ່ງຖືກຮັກສາໄວູ້.

ຈ ຕົວແທນ ສໍາລັບ ປານປົກຄຸມໂດຍ ເຂດປົກປັກຮັກສາ ທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບຊວະນາໆພັນເຂດພເຂົາ.
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ສນພັນຂອງສັດສາວາສິີ່ງທີ່ໃກູ້
ຈະສນພັນ
15.7. ເພືີ່ອຢຸດຕິການລັກ
ລອບລ່າສັດ ແລະ ກາ ຄ້າ
ຂາຍພືດພັນສັດປ່າຫວງຫ້າມ

15.7.1. ສັດສ່ວນຂອງການຄ້າສັດປ່າ ທີ່ລັກລອບລ່າ ຫລ ການ
ຄ້າຂາຍສັດປ່າທີ່ຜິດກົດໝາຍ (ການຈັບກຸມສັດປ່າທັງໝົດ ທຽບ
ກັບສັດປ່າທັງໝົດ ທີ່ຊືົ້ຂາຍໂດຍຫຼັກຖານ ຕາມໃບອະນຸຍາດສົີ່ງ

--

--
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UNODC/ ເຄືອຂ່າຍ
ການບັງຄັບໃຊູ້ກົດ
ໝາຍກ່ຽວກັບສັດປ່າ
ແລະ ພືດປ່າແຫ່ງ
ສປປ ລາວ

15.9. ເຊືີ່ອມສານຄຸນຄ່າດ້ານ
ລະບົບນິເວດ ແລະ ຊວະນາໆ
ພັນເຂົົ້າ ໃນການວາງແຜນ
ລະດັບຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິີ່ນ

15.9.1. ຄວາມຄືບໜ້າ ກ້າວໄປສ່ ຄາດໝາຍຊວະນາໆພັນແຫ່ງ
ຊາດ, ຕາມທີ່ໄດູ້ລາຍງານ ໂດຍແຜນ NSEDP ແລະ ບົດລາຍ
ງານແຫ່ງຊາດອືີ່ນໆ

-

-

(LaoWEN)
MoNRE

15.a. ລະດົມ ແລະ ເພີ່ມທະ
ວທຶນຮອນຈາກແຫຼີ່ງທັງໝົດ
ເພືີ່ອການອະນຸລັກ ແລະ ການ
ນໍາໃຊູ້ຊວະນາໆພັນ ແລະ
ລະບົບນິເວດແບບຍືນຍົງກ

15.a.1. *** ODA ສຸດທິ ທີ່ສະໜອງໃຫູ້ ສໍາລັບຊວະນາໆພັນ/
ການບໍລິການຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ (US$)

-

-

MPI

15b. ລະດົມ ເພືີ່ອສະໜອງ
ທຶນໃນການຄຸູ້ມຄອງປ່າໄມູ້
ແບບຍືນຍົງ

15.b.1. *** ODA ສຸດທິ ທີ່ສະໜອງໃຫູ້ ການປ່າໄມູ້/ການ
ພັດທະນາປ່າໄມູ້ (US$)

-

-

MPI

15.b.2. ການໃຊູ້ຈ່າຍສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບການປ່າໄມູ້/ການ
ພັດທະນາປ່າໄມູ້

--

--

MAF/MoF

15.a.2. ການໃຊູ້ຈ່າຍສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບຊວະນາໆພັນ/ການ
ບໍລິການຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ

MoF

SDG 15: ປົກປູ້ອງ, ຟືົ້ນຟ ແລະ ສົີ່ງເສມການນໍາໃຊູ້ລະບົບ ນິເວດແບບຍືນຍົງ, ຄຸູ້ມຄອງປ່າໄມູ້ແບບຍືນຍົງ, ຕ້ານການກາຍເປັນ

ທະເລຊາຍ, ຢຸດຕິ ແລະ ຟືົ້ນຟການເສືີ່ອມໂຊມຂອງດິນ ແລະ ຢຸດການ ສນເສຍຊວະນາໆພັນ
15.c. ຢຸດຕິການລັກລອບລ່າສັດ
ແລະ ການຄ້າຂາຍພືດພັນສັດປ່າ
ຫ່ວງຫ້າມ ໂດຍການເພີ່ມຂດ
ຄວາມສາມາດຂອງຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິີ່ນໃນການຊອກຫາໂອ
ກາດ ດໍາລົງຊວິດແບບຍືນຍົງ.
ໝາຍເຫດ:

***

15.c.1. ສັດສ່ວນ ຂອງການຄ້າຂາຍສັດປ່າ ທີ່ລັກລອບລ່າ ແລະ ການຄ້າຂາຍທີ່ຜິດ
ກົດໝາຍ

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ M&E
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ຂອງແຜນ NSEDP.

**

ເບິີ່ງຢ່ 15.7.1.

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກ ທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວ

ໂດຍລັດຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍ
ງານການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວ
ຊົ້ບອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ.

ກ

ອົງການ OECD ໄດເພັດທະນາມາດຕະຖານ ກ່ຽວກັບການວັດແທກການຊ່ວຍຕໍີ່ການປ່າໄມູ້ ແລະ ຊວະນາໆພັນ. ຕົວຊົ້ບອກກ່ຽວກັບ ຄຸນຄ່າສຸດທິຂອງ

ການຫັກລ້າງຊວະນາໆພັນ (biodiversity offsets) ຕໍີ່ປ ໄດູ້ຍືີ່ນສະເໜໃຫູ້ລັດຖະບານພິຈາລະນາ.
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ຕາຕະລາງ A32. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 16
SDG 16: ສົີ່ງເສມໃຫູ້ສັງຄົມມຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ກວມລວມ ເພືີ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໃຫູ້ທຸກຄົນສາມາດເຂົົ້າເຖິງຄວາມ

ຍຸຕິ ທໍາ ແລະ ສ້າງສະຖາບັນມປະສິດທິພາບ, ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ທົີ່ວເຖິງໃນທຸກລະດັບ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ
16.1. ຫຼຸດຜ່ອນທຸກຮບແບບ
ຂອງການໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ແລະ ອັດຕາການເສຍຊວິດຍ້ອນ
ສາເຫດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່ທົີ່ວທຸກ
ແຫ່ງ

16.2. ຢຸດຕິການລ່ວງລະເມດ,
ການຂດຮດ, ການຄ້າມະນຸດ
ແລະ ການໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ແລະ ການທໍລະມານເດັກນ້ອຍ
ໃນທຸກຮບແບບ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນກ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້
ໃນ ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້
ສັງເກດ

16.1.1. ຈໍານວນຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຂອງການຄາດຈະກໍາຈົງໃຈ ຕໍີ່
ປະຊາ ກອນ 100,000 ຄົນ

2012

7.1

WHO ສະຖິຕິ
ສຸຂະພາບໂລກ
2016.
MoH/MPS
ຈະປບປຸງໃຫູ້
ທັນສະພາບ

16.1. 2. **% ຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍໜຸ່ມ ອາຍຸ 18-24 ທີ່ມ
ປະສົບການຄວາມຮຸນແຮງທາງກາຍະພາກ ເວລາອາຍຸໄດູ້ 18 ປ
(ລວມ/ ຍິງ/ ຊາຍ)

2015

ລວມ 16
ຍິງ 15
ຊາຍ 17

16.1.3. **% ຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍໜຸ່ມ ອາຍຸ 18-24 ທີ່ມ
ປະສົບການຄວາມຮຸນແຮງທາງອາລົມ ເວລາອາຍຸໄດູ້ 18 ປ
(ລວມ/ ຍິງ/ ຊາຍ)

2015

ລວມ 21.1
ຍິງ 24
ຊາຍ 17.7

16.2.1. ** % ຂອງເດັກນ້ອຍ (1-17) ທີ່ລາຍງານ ເຄຍຖືກ
ໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງ ທາງກາຍະພາກ ຕະຫຼອດໄລຍະປຜ່ານມາ
(ລວມ/ ຍິງ/ ຊາຍ)

2015

ລວມ 6.6
ຍິງ 8.2
ຊາຍ 7.4

16.2.2 **% ຂອງເດັກນ້ອຍ ທີ່ລາຍງານ ເຄຍຖືກໃຊູ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງ ທາງກາຍະພາກ ຕະຫຼອດໄລຍະປຜ່ານມາ (ລວມ/ ຍິງ/
ຊາຍ)

2015

ລວມ 9.6
ຍິງ 10.1
ຊາຍ 9.8

16.2.3. *** ຈໍານວນ ຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ທີ່ກວດພົບ/ກວດບໍີ່ພົບ
ຂອງການຄ້າມະນຸດ ຕໍີ່ປະຊາກອນ 100,000 ຄົນ
(ລວມ/ ຍິງ/ ຊາຍ)ຂ

-

-

2015

ລວມ 9.5
ຍິງ 7.3
ຊາຍ 12.0

LSB / VAC
ການສໍາຫຼວດ

2016

1:3.5

ສານປະຊາຊົນ
ສງສຸດ ແລະ
MoJ

2016

--

MoF & MPI

16.2.4. **ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຍິງ ແລະ ຊາຍໜຸ່ມ ອາຍຸ
18-24 ທີ່ມປະສົບການລ່ວງລະເມດ ທາງເພດ ເວລາອາຍຸ 18
(ລວມ/ ຍິງ/ ຊາຍ)

ກ

16.3. ສົີ່ງເສມລະບຽບກົດໝາຍ
ແລະ ຮັບປະກັນໃຫູ້ ທຸກຄົນສາ
ມາດເຂົົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາຢ່າງ
ສະເໝພາບກັນ

16.3.1. ອັດຕາສ່ວນຂອງກໍລະນ ທີ່ບັງຄັງໃຊູ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນ
ໂດຍກະຊວງຍຸຕິທໍາ ຕໍີ່ຈໍານວນກໍລະນທັງໝົດ ທີ່ຍືີ່ນໂດຍສານ

16.6. ພັດທະນາສະຖາບັນການ
ຈັດຕັົ້ງຕ່າງໆ ໃຫູ້ມປະສິດທິຜົນ,

16.6.1. ການໃຊູ້ຈ່າຍຫຼັກຂອງລັດຖະບານ ຄິດເປັນອັດຕາສ່ວນ
ຂອງງົບປະມານເດມທີ່ອະນຸມັດ, ແຍກປະເພດຕາມຂະແໜງການ
(ຫລື ຕາມລະຫັດງົປະມານ ຫລື ຄ້າຍຄືກັນ)

ຄ

LSB / ການສໍາ
ຫຼວດ ການໃຊູ້
ຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່
ເດັກນ້ອຍ
(VAC),
ປ 2016

ກະຊວງປູ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບ
(MPS)

ເບິີ່ງ SDG 5 ກ່ຽວກັບການໃຊູ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍີ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ເຊັີ່ນກັນ. ຄາດໝາຍ 16.4, 16.5 ແລະ 16.10 ຖືກຕັດອອກໃນກອງປະຊຸມວິຊາ

ການລະຫວ່າງກະຊວງຕ່າງໆ.
ຂ
ຂໍົ້ມນທີ່ມຢ່ໃນປັດຈຸບັນ ແມູ້ນຈໍາກັດເພືີ່ອກວດຫາຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດ. ການສະໜັບສະໜນ ຂອງອົງການ UNODC ອາດຈະຈໍາເປັນສໍາລັບ
ການລາຍງານກ່ຽວກັບການກວດຫາຜູ້ເຄາະຮ້າຍຂອງການຄ້າມະນຸດ, ເນືີ່ອງຈາກມວິທການທີ່ພັດທະນາເປັນຢ່າງດແລູ້ວ ແລະ ມາດຕະຖານສາກົນ. ວິທການ
ເພືືີ່ອວັດແທກຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ບໍີ່ສາມາດກວດພົບໄດູ້ ແມ່ນຍັງຢູ້ພາຍໃຕູ້ການພັດທະນາຢ່.
ຄ

ມສດທີ່ເປັນທີ່ຍອມຮັບ ຢ່ກອງປະຊຸມວິຊາການຂອງລັດຖະບານ. ໃນປະຈຸບັນ, ຊໍົ້ມນທີ່ແຍກປະເພດຕາມເພດ ບໍີ່ມໃຊູ້.
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ມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ໂປ່ງ
ໃສໃນທຸກ ກ

16.6.2. ຈໍານວນຂອງມືົ້ ຫຼັງການເລົ້ມຕົົ້ນປງົບປະມານ ເວລາທີ່
ງົບປະມານທີ່ວາງແຜນໄວູ້ ເປດເຜຍຕໍີ່ສາທາລະນະຂ
(ຄາດໝາຍ: 30 ມືົ້)

2016

--

16.6.3. ຈໍານວນຂອງເດືອນ ຫຼັງຈາກການສົ້ນສຸດປງົບປະມານ
ເວລາທີ່ກະຊວງການເງິນ ປະກາດ ບົດລາຍງານການປະຕິບັດແຜນ
ງົບປະມານປະຈໍາປເບືົ້ອງຕົົ້ນ (ຄາດໝາຍ 6 ເດືອນ)

2016

24 ເດືອນ

16.6.4. ຈໍານວນຂອງເດືອນ ຫຼັງຈາກການສົ້ນສຸດປງົບປະມານ
ເວລາທີ່ ບົດລາຍງານການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ທີ່ກວດສອບ
ແລູ້ວ ຖືກຮັບຮອງເອົາໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດ ເປດເຜຍຕໍີ່ສາທາລະ
ນະ (ຄາດໝາຍ: 12 ເດືອນ (ຄາດໝາຍ: 6 ເດືອນ)

2016

ບໍີ່ໄດູ້ພິມ
ເຜຍແຜ່

ສດທີ່ປັບປຸງແກູ້
ໄຂ ອງຕາມການ
ແນະນໍາຂອງ
ທະນາຄານໂລກ
ແລະ JICA

.ຂໍົ້ມນພືົ້ນຖານ
ຈາກທະນາຄານ
ໂລກ
.

SDG 16: ສົື່ງເສີມໃຫູ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບສຸກ ແລະ ກວມລວມ ເພືື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ໃຫູ້ທຸກຄົນ

ສາມາດເຂົົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາແລະ ສ້າງສະຖາບັນມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ທົື່ວເຖິງໃນທຸກລະດັບ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

ປ

16.6.5. ຈໍານວນ ຂອງກະຊວງ/ແຂວງ ທີ່ຍືີ່ນງົບປະມານ ພາຍໃນ
MOF/H- ເພດານການໃຊູ້ຈ່າຍທີ່ປະກາດໃຊູ້ (ຄາດໝາຍ: ກະຊວງທັງ
ໝົດ / ແຂວງທັງໝົດ) ກ

2016

16.7 ຮັບປະກັນໃຫູ້ການ
ຕັດສິນໃຈໃນທຸກລະດັບທັນ
ການ, ກວມລວມ, ມສ່ວນ
ຮ່ວມຈາກທຸກຝ່າຍ ແລະ
ເພືີ່ອສ່ວນລວມ.

16.7.1. **ສ່ວນແບ່ງຂອງແມ່ຍິງ ໃນບັນດາພະນັກງານສະຖາບັນ
ການຈັດຕັົ້ງລັດຖະບານ (%)

16.9 ໃຫູ້ທຸກຄົນມ
ສະຖານະທາງດ້ານກົດ
ໝາຍ, ລວມທັງການຂຶົ້ນ
ທະບຽນການເກດລກ

ໝາຍເຫດ:

***

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້
ໃນ ປັດຈຸ
ບັນ/ຂໍົ້
ສັງເກດ

2015

32 ຂ

MoHA.

16.7.2. ພະນັກງານ ສະຖາບັນການຈັດຕັົ້ງລັດຖະບານ ແຍກຕາມກຸ່ມ
ຊົນເຜົີ່າ

-

-

16.9.1. *** ເປເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍ ອາຍຸຕໍີ່າກວ່າ 5 ປ ທີ່ການເກດ

2011/12

T 74.8
F 75.2
M 74.3

MoHA ຈະ
ສະໜອງໃຫູ້
(ແຍກຕາມ
ເພດເຊັີ່ນ
ກັນ)
LSIS –
MoHA ຈະ
ສະໜອງ
ການປັບປຸງ
ໃຫູ້ທັນ
ສະພາບ

ໄດູ້ຂຶົ້ນທະບຽນກັບອົງການຄຸູ້ມຄອງພົນລະເມືອງ (ລວມ/ ຍິງ/ ຊາຍ)

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ M&E

276

ຂອງແຜນ NSEDP.

**

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກ ທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວ

ໂດຍລັດຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລື ບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍ
ງານການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍ
ຕົວຊົ້ບອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ.

ກ

ຕົວຊົ້ບອກ 16.6.1 ເຖິງ 16.6.5 ຮ່ວມກັນກວມເອົາ ຄາດໝາຍ 16.6 ຂອງ SDG ແລະ ໃນບາງຂອບເຂດ ສະທ້ອນເຖິງ ຄາດໝາຍ 16.10 ກ່ຽວກັບ

ການເຂົົ້າເຖິງຕໍີ່ຂໍົ້ມນຂ່າວສານ.
ຂ

ຂອບເຂດ ແລະ ລະດັບຂອງລາຍລະອຽດຂອງບົດລາຍງານ ແລະ “ ມິພອ
້ ມໃຊູ້ໂດຍສາທາລະນະ” ແມ່ນຈະຖືກກໍານົດ ໃນການປຶກສາຫາລື ຮ່ວມກັບ

ການຈັດຕັົ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ກ

ກົດໝາຍງົບປະມານ ກໍານົດໃຫູ້ ກະຊວງການເງິນ/ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍານົດເພດານງົບປະມານລວມ. ສິີ່ງນົ້ ກວມເອົາກະຊວງ/ແຂວງ ທັງໝົດ.

ຂ

ຄິດໄລ່ໃໝ່ຈາກການສໍາຫຼວດພໄນລະເມືອງ ປ 2015
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ຕາຕະລາງ A33. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 17
SDG 17: ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຟືົ້ນຟການເປັນຄ່ຮ່ວມສາກົນ ເພືີ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ
ປັດຈຸບັນ/ຂໍົ້ສັງເກດ

17.1. ລະດົມທຶນຮອນພາຍ
ໃນປະ ເທດ ລວມທັງການ
ເກັບພາສ ແລະ ເກັບລາຍ
ຮັບອືີ່ນໆ.

17.1.1. *** ລາຍຮັບລວມລັດຖະບານ (ອງຕາມແຫລ່ງ)
ເປັນເປເຊັນຂອງ GDP (ລາຍໄດູ້ພາຍໃນ/ ເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ
ລ້າ/ ເງິນກູ້)

--

--

MPI/ NSEDP

17.1.2. ***% ຂອງການໃຊູ້ຈ່າຍ ທີ່ສະໜອງທຶນໂດຍລາຍ
ຮັບພາຍໃນ

-

-

MPI/ NSEDP

17.3. ລະດົມທຶນຮອນເພີ່ມ
ເຕມ ຈາກຫຼາຍໆແຫຼີ່ງທຶນ ສໍາ
ລັບປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ.

17.3.1. ***ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ (FDI), ***
ຊກພ (ODA) & ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງໃຕູ້-ໃຕູ້ (SSC)
- ຈໍານວນ (US$) FDI /ODA/ SSC
- % ຂອງງົບປະມານພາຍໃນປະເທດທັງໝົດ FDI /ODA/
SSC
17.3.2. ການສົີ່ງມອບ ພາຍໃຕູ້ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ &
ແຜນປະຕິບັດງານລະດັບປະເທດ (VD-CAP)

-

-

17.3.3. ການໂອນເງິນສ່ວນຕົວຈາກຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດູ້ຮັບ
ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນຂອງ GDP (%)

2016

0.6

17.4. ບັນລຸການຈ່າຍໜົ້ສິນ
ໃນໄລຍະຍາວ

17.4.1. ***ການຈ່າຍໜົ້ສິນລວມຄິດເປັນ % ຂອງການສົີ່ງ
ອອກສິນຄ້າ, ການບໍລິການ ແລະ ລາຍໄດູ້ຫຼັກ

2015

17.6. ເຂົົ້າເຖິງວິທະຍາສາດ,
ເຕັກໂນໂລຊ ແລະ ນະວັດຕະ
ກໍາ

17.6.1. ການລົງທະບຽນສະມາຊິກອິນເຕເນັດຕາມສາຍຄົງ
ທີ່ຄວາມໄວສງ ຕໍີ່ 100 ຕົນ, ແຍກຕາມຄວາມໄວ ກ

2015
2016

ຕົວຊບ
ົ້ ອກ NSEDP.
ການປະເມນທາງການ
ຂອງ FDI & SSC ຈາກ
MPI & MoFແມ່ນຈໍາ
ເປັນ
ການທົບທວນດ້ານຄຸນ
ນະພາບ
ຂໍົ້ມນທະນາຄານ ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ. 277
MoF ຈະຢືນຢັນ

10.851

ຂໍົ້ມນທະນາຄານ ຂອງ
ທະນາຄານໂລກ. 278
MoF ຈະຢືນຢັນ

0.525
0.342

ສະຫະພາບໂທລະຄົມ
ມະນາຄົມສາກົນ(ITU),
ທີ່ອງຕາມບົດລາຍງານ
ຂອງ MPT 279

17.8. ເພົ້ມທະວການນໍາໃຊູ້
ເຕັກໂນໂລຊ ທີ່ຊ່ວຍສະໜັບ
ສະໜນ ໂດຍສະເພາະເຕັກໂນ
ໂລຊຂໍົ້ມນຂ່າວສານ ແລະ
ການສືສ
ີ່ ານ.

ກ

17.8.1. ***% ຂອງປະຊາກອນ ທີ່ລົງທະບຽນເປັນຜູ້ໃຊູ້
ອິນເຕເນັດ ຜ່ານທາງສາຍ ແລະ ໄຮູ້ສາຍ

ບົດລາຍງານ ຂອງ MPT
ຕໍີ່ NSEDP

2015

7

17.8.2. ***ເປເຊັນຂອງປະຊາກອນ ທີ່ລົງທະບຽນເປັນຜູ້
ໃຊູ້ໂທລະສັບມືຖື ຂ

2015

57

17.8.3. ເປເຊັນຄົວເຮືອນ ທີ່ເປັນເຈົົ້າຂອງໂທລະສັບມືຖື

2015

86

ການສໍາຫລວດ
ພົນລະເມືອງ

17.8.4. ***ເປເຊັນຂອງປະຊາກອນ ທີ່ລົງທະບຽນ ເປັນຜູ້
ໃຊູ້ໂທລະສັບຕາມສາຍ ແລະ ໄຮູ້ສາຍ ຢ່ຕາມເຮືອນ

2015

14

ບົດລາຍງານ ຂອງ MPT
ຕໍີ່ NSEDP

ບົດລາຍງານ ຂອງ MPT
ຕໍີ່ NSEDP

ການສະຫມັກເປັນສະມາຊິກອິນເຕເນັດຄວາມໄວສງຄົງທີ່ ໝາຍເຖິງ ການສະໝັກແບບຄົງທີ່ ເພືີ່ອເຂົົ້າເຖິງອິນເຕເນັດ ສາທາລະນະ ຄວາມໄວສງ (ການ

ເຊືີ່ອມຕໍີ່ຜ່ານ TCP/IP), ທີ່ຄວາມໄວປາຍສາຍເທົີ່າກັບ, ຫລືໃຫຍ່ກວ່າ, 256 kbit/s.
ຂ

ສິີ່ງນົ້ແມ່ນຕົວຊບ
ົ້ ອກ NSEDP ທີ່ MPT ສາມາດລາຍງານໄດູ້. ມັນປ່ຽນແທນ ເປເຊັນ ແລະ ຈໍານວນຂອລຜູ້ໃຊູ້ໂທລະສັບມືຖື ທີ່ມການເຂົົ້າເຖິງອິນເຕ

ເນັດ, ເຊິີ່ງ ຂໍົ້ມນແມ່ນບໍີ່ມໃຊູ້ງານໄດູ້.
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17.18. ເຮັດໃຫູ້ມ ຂໍົ້ມນທີ່ມ
ຄຸນນະ ພາບສງ, ທັນເວລາ
ແລະ ເຊືີ່ອຖືໄດູ້ ໂດຍມການ
ຈັດແບ່ງຕາມລາຍຮັບ, ເພດ,
ອາຍຸ, ເຊືົ້ອຊາດ, ຊົນເຜົີ່າ, ປະ
ຫວັດການຍົກຍ້າຍ, ຄວາມພິ
ການ, ທີ່ຕັົ້ງ ແລະ ຈຸດພິເສດ
ອືີ່ນໆ

17.18.1. ສັດສ່ວນຂອງຕົວຊບ
ົ້ ອກ SDG ຮັບຮອງໂດຍ
ສປປ ລາວ ທີ່ສ້າງຂືົ້ນໂດຍມການແຍກປະເພດຢ່ີ່າງຄົບຖ້ວນ
ເມືີ່ອສອດຄ່ອງກັບຄາດໝາຍ, ໂດຍອງຕາມ ຫຼັກການພືົ້ນ
ຖານສະຖິຕິທາງການ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ

--

--

ການຄາດຄະເນເທົີ່ານັົ້ນ
ITU. ເບິີ່ງຢ່ເນືົ້ອຫາ
LSB

17.18.2. ການຮັບເອົາ ນິຕິກໍາວ່າດ້ວຍສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ທີ່
ສອດຄ່ອງ ກັບຫຼັກການພືົ້ນຖານສະຖິຕິທາງການ

--

--

LSB

17.18.3. ການສ້າງຕັົ້ງ/ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນສະຟຖິຕິ
ແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປ ລາວ

--

--

LSB

17.19. ສະໜັບສະໜນການ
ສ້າງຂດຄວາມສາມາດທາງ
ດ້ານສະຖິຕິ ເພືອ
ີ່ ເອືົ້ອອໍານວຍ
ການວັດແທກ ຄວາມຄືບໜ້າ
ກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບ
ຍືນຍົງ

17.19.1. ສໍາເລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ ໜຶີ່ງຄັົ້ງ ຂອງການສໍາຫຼວດ
ພົນລະເມືອງ ແລະ ການສໍາຫຼວດທີ່ຢ່ອາໄສ ໃນໄລຍະ 10
ປຜ່ານມາ

2015

ແມໍ່ ນ

LSB

17.19.2. . *** % ບັນລຸໄດູ້ການຂຶົ້ນທະບຽນການເກດ
(ລວມ/ ຍິງ/ ຊາຍ)

2011/12

ລວມ 74.8/
ຍິງ 75.2
ຊາຍ 74.3

-

-

17.8.3. ເປເຊັນຂອງບຸກຄົນ ທີ່ນໍາໃຊູ້ອິນເຕເນັດ (%)

17.19.3. % ການຂຶົ້ນທະບຽນຄົນຕາຍບັນລຸໄດູ້

2016

21.87

LSIS, ເບິີ່ງຢ່ 16.9.1.

MoH/LSB

a. ການສະຫມັກເປັນສະມາຊິກອິນເຕເນັດຄວາມໄວສງຄົງທີ່ ໝາຍເຖິງ ການສະໝັກແບບຄົງທີ່ ເພືີ່ອເຂົົ້າເຖິງອິນເຕເນັດ ສາທາລະນະ ຄວາມໄວສງ (ການ
ເຊືີ່ອມຕໍີ່ຜ່ານ TCP/IP), ທີ່ຄວາມໄວປາຍສາຍເທົີ່າກັບ, ຫລືໃຫຍ່ກວ່າ, 256 kbit/s.
b ສິີ່ງນົ້ແມ່ນຕົວຊົ້ບອກ NSEDP ທີ່ MPT ສາມາດລາຍງານໄດູ້. ມັນປ່ຽນແທນ ເປເຊັນ ແລະ ຈໍານວນຂອລຜູ້ໃຊູ້ໂທລະສັບມືຖື ທີ່ມການເຂົົ້າເຖິງອິນເຕ
ເນັດ, ເຊິີ່ງ ຂໍົ້ມນແມ່ນບໍີ່ມໃຊູ້ງານໄດູ້.
SDG 17: ສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ແກ່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຟືົ້ນຟການເປັນຄ່ຮ່ວມສາກົນ ເພືີ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ໝາຍເຫດ:

***

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ280 M&E ຂອງແຜນ NSEDP.

ປ

**

ຄ່າທມ
ີ່ ຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້
ໃນ ປັດຈຸບັນ/
ຂໍົ້ສັງເກດ

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກ ທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວ

ໂດຍລັດຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດ
ລາຍງານການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍ
ຕົວຊົ້ບອກ ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ.
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ຕາຕະລາງ A34. ຕົວຊີບ
ົ້ ອກ ແລະ ຊໍມ
ົ້ ນ ທີື່ມີຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນ ສໍາລັບ SDG 18
SDG 18: ເກັບກູ້ລະເບດບໍີ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງ ອຸປະສັກຕໍີ່ການພັດທະນາມະນຸດ
ຄາດໝາຍທີ່ຄັດເລືອກ,
ທີ່ສັງລວມ

ຕົວຊືບ
ົ້ ອກ SDG ສະເພາະທ້ອງຖິີ່ນ

ປ

ຄ່າທີ່ມຢ່

ແຫຼີ່ງທີ່ນໍາໃຊູ້ ໃນ ປັດຈຸບັນ/
ຂໍົ້ສັງເກດ

18.1: ຮັບປະກັນ ໃຫູ້ຈໍາ
ນວນຜູ້ຖືກບາດເຈັບ ແລະ
ເສຍຊວິດຈາກລະເບດບໍີ່ທັນ
ແຕກ ໃນແຕ່ລະປຫຼຸດລົງ
ເທືີ່ອລະກ້າວ ຈົນຮອດ
ຈຸດຕໍີ່າສຸດ

***18.1.1 ຈໍານວນຜູ້ຖືກບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊວິດຈາກລະ

2015

42

NRA: ບົດລາຍງານຂະ
ແໜງການ UXO ປະຈໍາປ
2015

18.1.2. ຈໍານວນເປເຊັນຂອງປະຊາກອນຢ່ໃນບ້ານທີ່ໄດູ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກ ລະເບດບໍີ່ທັນແຕກມການລາຍງານຂໍົ້ມນ ກ່ຽວ
ກັບພືົ້ນທີ່ທີ່ມຄວາມສ່ຽງຈາກ ລບຕ ຢ່ພາຍບ້ານຂອງເຂົາເຈົົ້າ
(ລາຍງານ ແຍກຕາມກຸ່ມ, ເພດແລະຄົນພິການ)

--

--

NRA ໄດູ້ຢືນຢັນ ການທົບ
ທວນຕົວຊບ
ົ້ ອກ. ກ

18.2: ຮັບປະກັນໃຫູ້ສໍາເລັດ
ການກວດກູ້ລະເບດ ບໍີ່ທັນ
ແຕກຕົກຄ້າງຢ່ບັນດາພືົ້ນ
ທີ່ບລິມະສິດພັດທະນາ
ແລະ ບັນດາ ‘ ບ້ານທີ່ທຸກ
ຍາກ’

18.2.1. ຈໍານວນເປເຊັນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ ພືົ້ນທີ່ທີ່ມລະເບດບໍີ່
ທັນແຕກຕົກຄ້າງ ແລະ ທີ່ຈະຍັງຕ້ອງໄດູ້ກວດກູ້ ແມ່ນຖືກ
ເກັບ ກໍາ ແລະ ລາຍງານ (ໃຫູ້ແຍກຕາມ ບ້ານທຸກຍາກ ທີ່ນອນ
ຢ່ໃນ ບລິມະສິດສງ)

--

--

NRA

18.2.2. ຈໍານວນບ້ານທຸກຍາກທີ່ຍັງເຫຼືອ ທີ່ກໍານົດເປັນບ້ານທີ່
ທຸກຍາກ ທີ່ມພືົ້ີ່ນທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ຢືນຢັນ ທີ່ຍັງຕ້ອງໄດູ້ກວດກູ້

--

--

NRA

18.3 ຮັບປະກັນໃຫູ້ຜູ້ລອດ
ຊວິດຈາກລະເບດບໍີ່ທັນ
ແຕກທັງໝົດ ໄດູ້ຮັບການ
ຊ່ວຍເຫຼືອ ທາງດ້ານການ
ປິີ່ນປົວ, ຟືົ້ນຟສຸຂະ ພາບ
ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍຈາກຈາກລະເບດບໍີ່ທັນ
ແຕກທີ່ທຸກຍາກ ໄດູ້ຮັບການ
ປະກອບອາຊບ

18.3.1. ອັດຕາສ່ວນຂອງຜູ້ລອດຊວິດ ຈາກລະເບດບໍີ່ທັນ
ແຕກ ທີ່ຍັງຢ່ໃນ ເກນອາຍຸທີ່ສາມາດທໍາມາຫາກິນໄດູ້ ແຕ່ບໍີ່
ສາມາດສ້າງລາຍຮັບຂັົ້ນພືົ້ນຖານໄດູ້ຢ່າງພຽງພໍ ສາມາດເຂົົ້າເຖິງ
ລາຍຮັບຂັົ້ນພືົ້ນຖານໄດູ້ ຂ

--

--

NRA
“ ເກນອາຍຸທີ່ສາມາດທໍາມາ
ຫາກິນໄດູ້” ຈະໄດູ້ຮັບການ
ກໍານົດເພົ້ມຕືີ່ມ

18.3.2. ຈໍານວນເປເຊັນຂອງຜູ້ລອດຊວິດ ແລະ ຜູ້ຖືກເຄາະ
ຮ້າຍຈາກລະເບດບໍີ່ທັນແຕກ ທີ່ຖືກເຊືີ່ອມສານເຂົົ້າໃນລະບົບ
ການປິີ່ນປົວສຸຂະພາບ

--

--

NRA
“ ເຊືີ່ອມສານເປັນກະແສ”
to ຈະໄດູ້ຮັບການກໍານົດ
ເພົ້ມຕືີ່ມ

ໝາຍເຫດ:

***

ເບດບໍີ່ທັນແຕກ ມການລາຍງານ (ແຍກຕາມກຸ່ມອາຍຸ ແລະ
ເພດ);

ຊືົ້ບອກ ການເຊືີ່ອມໂຍງກັບຕົວຊົ້ບອກໃນຂອບ M&E
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ຂອງແຜນ NSEDP.

**

ຊົ້ບອກ ຕົວຊົ້ບອກ ທີ່ໄດູ້ລາຍງານແລູ້ວ ໂດຍ

ລັດຖະບານ ຕາມທີ່ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງຂອງ MDGs ຫລືບົດລາຍງານທາງການອືີ່ນໆ, ດັີ່ງເຊັີ່ນ ບົດລາຍງານການສໍາຫຼວດຕົວແທນຕ່າງໆ ແລະ ບົດລາຍງານການສໍາ
ຫຼວດພົນລະເມືອງ ໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB).
ລະບົບການໃສ່ໝາຍເລກ: ຕົວເລກຄາດໝາຍ ກົງຕາມລັກສະນະ ຕໍີ່ກັບບັນດາ ຄາດໝາຍ SDG ລະດັບໂລກ. ຕົວເລກສອງຄົວທໍາອິດຂອງເລກໝາຍຕົວຊົ້ບອກ
ແມ່ນມາຈາກ ຕົວຊົ້ບອກ SDG ລະດັບໂລກ ແລະ ສອງຕົວເລກຫຼັງສຸດ ແມ່ນການໃສ່ໝາຍເລກລຽງຕາມລໍາດັບ.

ກ
ຂ

ສດດັີ່ງເດມແມ່ນ ເປເຊັນຂອງປະຊາກອນໃນບ້ານທີ່ໄດູ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກລະເບດບໍີ່ທັນແຕກ ມການລາຍງານຂໍົ້ມນ ກ່ຽວກັບພືົ້ນທີ່ທີ່ມຄວາມສ່ຽງຈາກ

ລບຕ ຢ່ພາຍບ້ານຂອງເຂົາເຈົົ້າ. ສິີ່ງນົ້ຈະຮຽກຮ້ອງການສໍາຫຼວດຢ່າງກວ້າງຂວາງ; ດັີ່ງນັົ້ນ, ມັນໄດູ້ຮັບການແກູ້ໄຂ.
ຈໍານວນ ແລະ ເປເຊັນ ຂອງຜູ້ລອດຊວິດ ເກນອາຍຸທີ່ສາມາດທໍາມາຫາກິນໄດູ້ ບໍີ່ສາມາດຮູ້ໄດູ້ ນອກຈາກວ່າ ເຂົົ້າເຈົົ້າຂຶົ້ນທະບຽນ; ສິີ່ງນົ້ ສະໜອງເປັນຕົວ
ຫານ.
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17 ການຄາດຄະເນຂອງ FAO ສໍາລັບປ 2014-2016
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ທີ່ມນ້ໍາໜັກຕໍີ່າກວ່າເກນມາດຕະຖານ ແລະ (iii) ອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກອາຍຸຕໍີ່າກວ່າຫ້າປ. ໂດຍນໍາໃຊູ້ລະດັບ
ຕົວຊບ
ົ້ ອກ, GHI ສະທ້ອນໃຫູ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະທີ່ຫຼາກຫຼາຍດ້ານຂອງຄວາມອຶດຫິວ. GHI ຖືກວັດແທກ ພຽງ
ແຕ່ ຖ້າຫາກ ວ່າມຂໍົ້ມນມຢ່ ແລະ ການວັດແທກຄວາມອຶດຫິວ ແມ່ນມຄວາມກ່ຽວຂ້ອງສໍາລັບປະເທດ.
19 von Grebmer ແລະ ຄົນອືີ່ນໆ, 2017
20 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2012
21 ສາເຫດປະກອບດ້ວຍອາຫານ ແລະ ການໄດູ້ຮັບສານອາຫານ, ເຊືີ່ອມໂຍງກັບວິທການກິນອາຫານ ແລະ ການ
ເອົາໃຈໃສ່ດ ແລ, ແລະ ພາລະແບບຫາບທ ີ່ສ ງຂອງພະຍາດຕິດຕໍີ່, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນອາການຖອກທ້ອງ ແລະ
ຕິດເຊືົ້ອແມ່ກາຟາກ. ແອບແຝງໃນສິີ່ງເຫຼົີ່ານົ້ແມ່ນສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ໂພຊະນາການ, ການຖືພາໃນໄວລຸູ້ນ,
ຄວາມຮູ້ ແລະ ການສຶກສາຂອງແມ່ຍິງ, ການມພ້ອມໃຊູ້ຂອງອາຫານ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ວິທປະຕິບັດການ
ກິນອາຫານ, ການບໍລິກ ານຮັກ ສາສຸຂະພາບ, ນໍົ້າ , ສຸຂະອະນາໄມແລະສຸຂາພິບານ. ຕົວກໍາ ນົດ ຢ ່ໃ ນລະດັບ ທີ່
ເລິກເຊິີ່ງ ລວມເຖິງຄວາມເຊືີ່ອຖື ທາງວັດທະນະທໍາ , ການຄະລໍາອາຫານ, ສະຖານະພາບທາງສັງຄົມ ຂອງແມ່ຍິງ,
ການຜະລິດກະສິກໍາ, ແລະ ໂຄງສ້າງອໍານາດທີ່ມຢ່ (Humphrey, 2009, Black et al., 2013)
22 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2012
23 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2012
24 Barennes, ແລະ ຄົນອືີ່ນໆ, 2007.
25 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2006
26 ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 2000
27 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ UNICEF, 2006
28 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2012
29 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2012
30 ອົງການອະນາໄມໂລກ, 2014ກ
31 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2012
32 Barennes ແລະ ຄົນອືນ
ີ່ ໆ, 2007
33 Holmes, ແລະ ຄົນອືີ່ນໆ, 2007
34 ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມູ້, ປ 2013
35 ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມູ້, ປ 2012
36 ທະນາຄານໂລກ, 2010
37 ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ ແລະ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມູ້, ປ 2013
38 Pimhidzai, ແລະ ຄົນອືນ
ີ່ ໆ, 2014.
39 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ລະບົບຄຸູ້ມຄອງຂໍົ້ມນຂ່າວສານການສຶກສາ (EMIS)
40 ອັດຕາການຮຽນຄົບຊັົ້ນ: ຮ້ອຍລະຂອງກຸ່ມນັກຮຽນ ທີ່ເຂົົ້າຮຽນໃນຊັົ້ນຮຽນປທໜຶີ່ງຂອງລະດັບໃດໜຶີ່ງ ຫຼືວົງຈອນ
ການສຶກສາໃນສົກຮຽນໃດໜຶີ່ງ ທີ່ຄາດວ່າຈະຮຽນເຖິງໃນລະດັບໃດໜຶີ່ງ, ໂດຍບໍຄ
ີ່ ໍານຶງເຖິງວ່າຈະເປັນການຮຽນຄ້າງ
ຫ້ອງກໍີ່ຕາມ.
41 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ລະບົບຄຸູ້ມຄອງຂໍົ້ມນຂ່າວສານການສຶກສາ (EMIS)
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42 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 2014
43 ຂໍົ້ມນຈາກກະຊວງສຶກສາທິການ ທີ່ສະໜອງ ສໍາລັບການທົບທວນສັງລວມ MDG ປ 2015 (ລັດຖະບານແຫ່ງ
ສປປ ລາວ, 2015)
44 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 2014
45 ຂໍົ້ມນ EMIS ຂອງລາວ: ແຂວງໄຊສົມບນ ມອັດຕາ NER ຂັົ້ນປະຖົມຕໍີ່າສຸດ ຢ່ທີ່ 96.5 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ສອງ
ແຂວງ ມອັດຕາ NER ຂອງຂັົ້ນປະຖົມ ເຕັມ 100 % (ເຊກອງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
46 ອັດຕາສ່ວນການເຂົົ້າຮຽນສຸດທິທີ່ດັດປັບຂອງນັກຮຽນຂັົ້ນປະຖົມ (ANAR): ອັດຕາສ່ວນເດັກນ້ອຍເກນອາຍຸຂັົ້ນ
ປະຖົມທເີ່ ຂົົ້າໂຮງ ຮຽນປະຖົມ ຫຼື ມັດທະຍົມ.
47 65.4 ສ່ວນຮ້ອຍ ຢ່ສາລະວັນ ຈົນເຖິງ 93.3 ສ່ວນຮ້ອຍ ຢ່ໄຊຍະບລ
48 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 2014
49 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ລະບົບຄຸູ້ມຄອງຂໍົ້ມນຂ່າວສານການສຶກສາ (EMIS)
50 ຄໍານິຍາມຂອງອົງການ UNESCO: ຈໍານວນຂອງນັກຮຽນຈົບການສຶກສາ ໂດຍບໍີ່ຄໍານືງເຖິງອາຍຸໃນລະດັບ ຫຼື
ຫຼັກສດໃດໜຶີ່ງ, ສະແດງອອກເປັນ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນ ຢ່ໃນລະດັບເກນອາຍຸຮຽນຈົບຂັົ້ນຕາມຫຼັກ
ທິດສະດ ສໍາລັບລະດັບຫຼຫ
ື ຼັກສດນັົ້ນ.
51 ອັດຕາການຈົບການສຶກສາລວມ ສະໜອງໂດຍ UNICEF-ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ເນືີ່ອງຈາກຂໍົ້ມນ EMIS ກ່ຽວກັບ
ສິີ່ງເຫຼົີ່ານົ້ ບໍີ່ມໃຊູ້ໃນເວລາທີ່ເຮັດບົດລາຍງານການທົບທວນສັງລວມຂອງ MDG ປ 2015.
52 ໃນປ 2014 ອັດຕາການຈົບຊັົ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົົ້ນ ແມ່ນປະມານ 56%, ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາການຈົບລວມ
ຂັົ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ແມ່ນປະມານ 34%.
53 ໃນປ 2012, ມຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ຮ້ອຍລະ 54ຈຸດ ລະຫວ່າງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (76,4%) ແລະ ສາລະ
ວັນ (22,3%).
54 ໃນຂະນະທີ່ການຫຼຸດລົງໃນອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຈາກ 84% ໃນປ 2005 (ການສໍາຫຼວດປະຊາກອນ) ມາຢ່ປະມານ
73% ໃນປ 2011 (ການສໍາຫຼວດຕົວແທນ) ອາດສາມາດອະທິບາຍໄດູ້ໂດຍການປ່ຽນແປງໃນວິທການວັດແທກ
(ທີ່ລາຍງານທຽບກັບອັດຕາການຮູ້ ໜັງສືທ ີ່ທົດສອບ). ການຫຼຸດລົງຈາກ 79% ໃນປ 2001 ມາຢ່ 73% ໃນປ
2011/12 ອາດຈະສະທ້ອນສະຖານະການທີ່ແທູ້ຈິງ, ຍ້ອນວ່າທັງສອງໄດູ້ຖືກວັດແທກໂດຍການທົດສອບໃນການ
ສໍາຫຼວດ.
55 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (RIES), 2010
56 PASEC, 2014.
57 ອົງການ UNESCO ກໍານົດ ການບັນລຸຜົນຂອງຄວາມສະເໝພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ທີ່ບັນລຸໄດູ້ເຖິງ 0.971.03 ຂອງ GPI. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່: http://www.uis.unesco.org/factsheets/documents/fs4-2010en.pdf
58 GPI ໃນການລົງທະບຽນການສຶກສາ ແມ່ນໄດູ້ຮັບ ໂດຍການຫານ GER ຂອງເພດຍິງ ໂດຍ GER ຂອງເພດ
ຊາຍ. ຄວາມແຕກໂຕນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຍັງສາມາດຖືກວິເຄາະໃນຂົງເຂດອືີ່ນໆ (ຍົກຕົວຢ່າງ ການຮຽນຄົບຊັົ້ນ,
ການປ່ຽນແປງ (ຫລືການຜ່ານ), ການຮຽນຈົບການສຶກສາ, ແລະອືີ່ນໆ) ໂດຍການຫານຕົວຊົ້ບອກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສໍາ
ລັບເພດຍິງ ໂດຍຕົວຊົ້ບອກສໍາລັບເພດຊາຍ. ສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກທັງໝັດ, GPI ຂອງ 1 ໝາຍເຖິງມຄວາມສະເໝ
ພາບ, GPI ຕໍີ່າກວ່າ 1 ໝາຍເຖິງອັດຕາສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງເດັກຊາຍ ທຽບຖານກັບເດັກຍິງ. GPI ສງກວ່າ 1
ໝາຍເຖິງອັດຕາສ່ວນທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຂອງເດັກຍິງທຽບຖານກັບເດັກຊາຍ.
59 ຕົວຊົ້ບອກກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທໍາທັງໝົດໃນພາກນົ້, ເວັົ້ນເສຍແຕ່ໄດູ້ລະບຸເປັນຢ່າງອືີ່ນ, ແມ່ນອງໃສ່ຕາມການ
ສໍາຫຼວດແຮງງານປ 2010 (ສນສະຖິແຫ່ງຊາດ, 2010).
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60 ຕົວຊົ້ບອກ MDG, ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງໃນວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ໄດູ້ຄ່າແຮງງານ ໃນຂະແໜງທີ່ບໍີ່ແມ່ນການກະສິ
ກໍາ ຖືກສະແດງອອກເປັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງຜູ້ອອກແຮງງານເພດຍິງ ພາຍໃນວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ໄດູ້ຄ່າຈ້າງທັງ
ໝົດ ໃນຂະແໜງທ ີ່ບໍີ່ແມ່ນ ການກະສິກໍາ. ການວຽກງານທ ີ່ມຄ່າຈ້າງໝາຍເຖິງສະເພາະແຕ່ ຜ ູ້ທ ີ່ໄດູ້ຄ່າ ຈ້າງ ແລະ
ພະນັກງານທີ່ໄດູ້ເງິນເດືອນ, ຫຼືບຸກຄົນໃນວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ໄດູ້ຄ່າຈ້າງ. ທັງນົ້ມັນບໍີ່ລວມເອົາຜູ້ໃຊູ້ແຮງງານເຂົົ້ານໍາ.
(ຄໍານິຍາມຂອງ ILO ສໍາລັບ MDGs). ຢູ້ ສປປ ລາວ, ສິີ່ງນົ້ແມ່ນ 34 ສ່ວນຮ້ອຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍີ່ຕາມ, ສິີ່ງນົ້ ບໍີ່
ແມ່ນຄວາມແຕກຕ່າງກັນຫຼາຍສົມຄວນຈາກ ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງໃນວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ໄດູ້ຄ່າຈ້າງໃນຂະແໜ
ງການທັງໝົດ, ເຊິີ່ງຄິດໄລ່ວ່າແມ່ນປະມານ 35%. ເຖິງວ່າເລືີ່ອງລ່າສຸດນົ້ ບໍີ່ແມ່ນ MDG ອັນໜຶີ່ງ, ແຕ່ກໍີ່ມຄວາມ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະນົ້ພຽງເທົີ່ານັົ້ນ.
61 ປະກອບອາຊບປະຖົມປະກອບດ້ວຍການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ງ່າຍດາຍແລະເປັນປະຈໍາເຊິີ່ງອາດຕ້ອງໃຊູ້ເຄືີ່ອງມືຖື
ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານຮ່າງກາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ອາຊບສ່ວນຫຼາຍໃນກຸ່ມໃຫຍ່ນົ້ຕ້ອງມທັກສະໃນລະດັບ
ທັກ ສະ ISCO ທໍາ ອິດ. ວຽກງານທ ີ່ປະຕິບັດໂດຍພະນັກ ງານໃນອາຊ ບປະຖົມ ປະກອບມ : ການເຮັດຄວາມ
ສະອາດ, ການຈັດສິີ່ງຂອງໃສ່ຕືີ່ມ ແລະການບໍາລຸງຮັກສາພືົ້ນຖານໃນຫ້ອງແຖວ, ເຮືອນ, ເຮືອນຄົວ, ໂຮງແຮມ,
ຫ້ອງການ ແລະ ອາຄານອືີ່ນໆ; ການລ້າງລົດ ແລະ ເຊັດປ່ອງຢູ້ຽມ, ການເປັນຜູ້ຊ່ວຍເຫຼືອໃນເຮືອນຄົວ, ການສົີ່ງ
ຂໍົ້ຄວາມ ຫຼື ສິນຄ້າ, ການຫົ້ວຫບ ແລະ ຈັດການຫບ, ການທ້ອນໂຮມ ແລະ ຄັດແຍກສິີ່ງເສດເຫຼືອ, ການປັດກວາດ
ຖະໜົນຫົນທາງ ແລະ ສະຖານທີ່ທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດກະສິກໍາ,
ການຫາປາ ແລະ ໃສ່ແຫູ້ວ. ປະຕິບັດວຽກງານທີ່ງ່າຍດາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂຸດຄົົ້ນແຮ່ທາດ, ການກໍີ່ສ້າງ ແລະ
ການຜະລິດ, ແລະ ອືີ່ນໆ. (Extract from ILO: ການຈັດປະເພດມາດຕະຖານສາກົນຂອງອາຊບ ISCO 08,
2012). ເ ບ ິ ີ່ ງ ໄ ດ ູ້ ຢ ່ : http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_172572.pdf
62 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ແລະ ທະນາຄານໂລກ, 2012
63 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2012
64 ອົງການແຮງງານສາກົນ, 2010
65 ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ຫ້ອງວ່າການສນກາງພັກ, ກໍລະກົດ 2012, ສະໜອງໃຫູ້ບົດລາຍງານ MDG ປ 2013
66 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2015 (ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢ່ອາໄສ)
67 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນສໍາລັບເດັກ ແລະ ອືີ່ຶນໆ., 2015
68 ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ, ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2012
69 ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ, ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2012
70 ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ, ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2012
71 ການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ, ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2012
72 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2012
73 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກອງທຶນສໍາລັບປະຊາກອນ (UNFPA), 2014.
74 WHO, UNICEF, UNFPA, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ພະແນກປະຊາກອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ,
2014
75 ສຖຕ: ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢ່ອາໄສ, 2015
76 ແພດຜູ້ທ ີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມແລູ້ວ ໝາຍເຖິງທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ ຫລ ຜ ູ້ຊ່ວຍເກ ດພຽງເທົີ່ານັົ້ນ, ຕາມທ ີ່ກໍນົດ
ໂດຍການສໍາຫຼວດຕົວຊົ້ບອກທາງສັງຄົມ ປ 2011/12 (ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2012)
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77 ສໍາລັບ ສປປ ລາວ, ການປົກຄຸມຂອງການກວດທ້ອງກ່ອນເກດ (ຢ່າງໜ້ອຍລົງຢູ້ຽມຢາມໜຶີ່ງຄັົ້ງ) ແມ່ນອັດຕາສ່ວນ
ຮ້ອຍຂອງແມ່ຍິງອາຍຸ 15 ຫາ 49 ປທີ່ມການມຊວິດຢ່ໃນໄລຍະເວລາໜຶີ່ງ ທີ່ໄດູ້ຮັບການດແລຝາກທ້ອງສະໜອງ
ໂດຍແພດຜ ູ້ທ ີ່ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມແລູ້ວ (ທ່ານໝໍ, ພະຍາບານ ຫລ ຜ ູ້ຊ່ວຍເກ ດ), ຢ່າງໜ້ອຍໜຶີ່ງຄັົ້ງໃນໄລຍະ
ການຖືພາ. ສປປ ລາວ ໄດູ້ຮັບຮອງເອົາ ແພດຜູ້ທີ່ຜ່ານ "ການຝຶກອົບຮົມແລູ້ວ " ແທນທີ່ ຄໍາວ່າແພດຜູ້ "ຊໍານິຊໍາ
ນານ".
78 ອົງການ WHO ປັດຈຸບັນ ແນະນໍາການລົງຢູ້ຽມຢາມເຖິງ 8 ຄັົ້ງ, ເພີ່ມຂຶົ້ນຈາກການລົງຢູ້ຽມຢາມກວດທ້ອງກ່ອນ
ເກດ 4 ຄັົ້ງໃນເມືີ່ອກ່ອນ.
ເບິີ່ງໄດູ້ຢ່: http://www.who.int/reproductivehealth/news/antenatalcare/en/
79 ໃນບັນດາແມ່ຍິງເຫຼົີ່ານັົ້ນ ຜູ້ທີ່ໄດູ້ເກດລກໃນໄລຍະສອງປຢກ່ອນໜ້າການສໍາຫຼວດ, 47% ໄດູ້ລາຍງານວ່າເຂົາເຈົົ້າ
ໄດູ້ຖືກກວດຄວາມດັນເລືອດ, 23% ໄດູ້ລາຍງານວ່າຕົວຢ່າງນໍົ້ າຍ່ຽວຖືກເກັບກໍາ ແລະ 23% ໄດູ້ລາຍງານວ່າມ
ການເກັບກໍາຕົວຢ່າງເລືອດໃນຊ່ວງການລົງຢູ້ຽມຢາມ ANC. ມພຽງແຕ່ 18% ຂອງແມ່ຍິງ ທີ່ລາຍງານວ່າເຂົາເຈົົ້າ
ໄດູ້ຮັບການບໍລິການ ANC ທັງສາມປະເພດ. ປະມານເກືອບເຄິີ່ງ ໜຶີ່ງ (48%) ບໍີ່ໄ ດູ້ກ ິນ ຢາເມັດທາດເຫຼັກໃນ
ລະຫວ່າງການຖືພາຂອງເຂົາເຈົົ້າ, ໜຶີ່ງໃນສີ່ໄດູ້ໃຊູ້ຢາເມັດທາດເຫຼັກໜ້ອຍກວ່າ 90 ເມັດ ແລະ ໜຶີ່ງໃນສີ່ ໄດູ້ກິນຄົບ
ຕາມທີ່ຄໍາແນະນໍາຂອງຈໍານວນ 90 ເມັດຢາທາດເຫຼັກ ຫຼຫ
ື ຼາຍກວ່ານັົ້ນ. (LSIS, 2011/12)
80 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ປ 2013
81 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ປ 2012
82 ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດຕ້ານພະຍາດເອດ (NCCA), 2016.
83 ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດຕ້ານພະຍາດເອດ (NCCA), 2015
84 ຄະນະກໍາມະການແຫ່ງຊາດຕ້ານພະຍາດເອດ (NCCA), 2016
85 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ປ 2000 (MICS).. ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ປ 2012 (LSIS).
86 ສະຖິຕິທີ່ປັບປຸງ ຈາກການຕິດຕາມ ເອັດໃນທົີ່ວໂລກ, ອົງການ UNAIDS
87 ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO), 2015ຂ
88 ຂໍົ້ມນໄຂູ້ມາລາເຣຍທັງໝົດແມ່ນມາຈາກສນພະຍາດໄຂູ້ຍຸງ, ແມ່ກາຟາກ ແລະ ແມງໄມູ້ (CMPE) ຂອງກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ
89 ການປຽບທຽບຂໍົ້ມ ນຂອງການສໍາ ຫຼວດກ່ຽ ວກັບ Bed Net ກັບຜ ູ້ທ ີ່ໄ ດູ້ຈາກການສໍາ ຫຼວດ LSIS ຫຼື MICS
ແມ່ນບໍີ່ຖືກຕ້ອງເພາະວ່າ ການສໍາຫຼວດການໃຊູ້ມຸູ້ງກາງນອນທົີ່ວປະເທດ (National Bed Net Survey) ນໍາ
ໃຊູ້ການອອກແບບຕົວແບບທ ີ່ແບ່ງເປັນຊັົ້ນ ອງຕາມລະດັບຄວາມສ່ຽງຂອງພະຍາດໄຂູ້ຍຸງ ແລະ ພາລະທ ີ່ໜັກໃນ
ການເປັນພະຍາດ. ສິີ່ງນົ້ແມ່ນເພືີ່ອຫຼກລ່ຽງ ຂໍົ້ບົກຜ່ອງຂອງການສໍາຫຼວດລະ ດັບຊາດເກືອບທັງໝົດກ່ຽວກັບຂໍົ້ມນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໄຂູ້ມາລາເຣຍ, ເນືີ່ອງຈາກວ່າ ຂອບການສຸ່ມຕົວຢ່າງ ສໍາລັບການສໍາຫຼວດທົີ່ວປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ ບໍີ່
ໄດູ້ພິຈາລະນາພາລະທີ່ໜັກຂອງໄຂູ້ມາລາເຣຍ
90 ການສໍາຫຼວດ ກວມເອົາ 5 ແຂວງທົີ່ວປະເທດ: ຫຼວງນ້ໍາທາ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື
ແລະ 11 ເມືອງທັງໝົດ. (ສນ CMPE, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, 2012).
91 ການສໍາຫຼວດ ດໍາເນນການໂດຍ ສນ CMPE, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫຼັງຈາກການບັນ
ົ້ ໂຄສະນາລະດັບຊາດ
ເພືີ່ອສົີ່ງເສມການນໍາໃຊູ້ມຸູ້ງເຄືອບສານອອກລິດຄົງທົນຍາວນານ (Long Lasting Insecticidal Net LLIN)
92 ແຫຼງີ່ : ສນ CPME
93 ໂຄງການຕ້ານວັນນະໂລກແຫ່ງຊາດ, 2011. ການສໍາຫຼວດການແຜ່ກະຈາຍພະຍາດວັນນະໂລກທົີ່ວປະເທດ
2010-2011
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94 ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO), 2012
95 ການຄາດຄະເນປະກອບດ້ວຍການເສຍຊວິດຈາກພະຍາດວັນນະໂລກ (TB) ຂອງຜູ້ປ່ວຍທີ່ມເຊືົ້ອ HIV:
53/100.000 ສໍາລັບທີ່ບແ
ໍີ່ ມ່ນຜູ້ມເຊືົ້ອ HIV, ແລະ 8.9 / 100.000 ສໍາລັບຜ່ປ່ວຍທີ່ມເຊືົ້ອ HIV.
96 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (MoNRE), 2012ກ
97 ອົງການສາກົນເພືີ່ອການອະນຸລັກທໍາມະຊາດ (IUCN), 2011.
98 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (MoNRE), 2012ຂ.
99 ເນືົ້ອທີ່ປ່າໄມູ້ ໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ມຄວາມໜາແໜູ້ນຂອງເຮືອນຍອດຫຼາຍກວ່າ 20%, ອງຕາມຄໍານິຍາມຂອງປະເທດ
ແມ່ ນ 9,5 ລ້ າ ນເຮັ ກ ຕາ, ປະມານ 40% ຂອງພື ົ້ ນ ທ ີ່ ດ ິ ນ ທັ ງ ໝົ ດ ທຽບໃສ່ ກ ັ ບ 47% ໃນປ 1992. ... "
(ທັດສະນຍະພາບດ້ານສິີ່ງແວດ ລ້ອມ, MoNRE, 2012)
100 ການຄາດຄະເນ ໂດຍລັດຖະບານ ສໍາລັບການລາຍງານ MDG ປ 2013
101 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (MPI), 2015.
102 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປ 2000. ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ປ 2013
103 ກອງເລຂາທິການໂອໂຊນຂອງອົງການ UNEP
104 ຂໍົ້ຕົກ ລົງ XIX / 6, ລາຍຊືີ່ຂອງປະເທດພາຄ ຈັດປະເພດຕາມທ ີ່ດໍາເນ ນການພາຍໃຕູ້ ມາດຕາ 5 ວັກ 1 ຂອງ
ສົ ນ ທິ ສ ັ ນ ຍາມົ ງ ເຣອານ (ພິ ຈ າລະນາວ່ າ ເປັ ນ ປະເທດກໍ າ ລັ ງ ພັ ດ ທະນາ) (ອົ ງ ການສະຫະປະຊາຊາດເພືີ່ ອ
ສິີ່ງແວດລ້ອມ (UNEP), 2007)
105 ຖານຂໍົ້ມນອອນລາຍ ລະບົບຂໍົ້ມນຂ່າວສານລະດັບໂລກກ່ຽວກັບນໍົ້າ ຂອງ FAO (Aquastat)
106 ນັົ້ນແມ່ນ, ຈໍານວນຂອງຊະນິດພັນ ທີ່ຮູ້ກັນວ່າຖືກ ຄຸກຄາມຢ່ພາຍໃນຊະນິດ ເຫຼົີ່ານັົ້ນ ທີ່ໄດູ້ຖືກປະເມນມາເຖິງ
ປັດຈຸບັນ, ແຕ່ບໍີ່ແມ່ນຈໍານວນລວມທັງໝົດ ຂອງຊະນິດທີ່ຖືກຄຸກຄາມ ສໍາລັບແຕ່ລະກຸ່ມ. ການຄຸກຄາມ ອ້າງອງ
ເຖິງຊະນິດພັນທີ່ຖືກຈັດປະເພດຢ່ໃນບັນຊແດງຂອງ IUCN ຂອງສິີ່ງມຊວິດທີ່ເກືອບຢ່ໃນຂ່າຍໃກູ້ສນພັນ, ສິີ່ງ
ມ ຊ ວ ິ ດ ທີ່ ໃ ກ ູ້ ສ ນ ພ ັ ນ , ຫຼື ສ ິ ີ່ ງ ມ ຊ ວ ິ ດ ທ ີ່ ມ ຄ ວ າ ມ ສ ່ ຽ ງ ຂ ັ ົ້ ນ ວ ິ ກ ິ ດ ຕ ໍ ີ່ ກ າ ນ ສ ນ ພ ັ ນ . ມ ເ ບ ິ ີ່ ງ ໄ ດ ູ້ ຢ່ :
http://www.iucnredlist.org/initiatives/mammals/analysis /red-list-status
107 ບັນຊແດງຂອງ IUCN. ມເບິີ່ງໄດູ້ຢ່ :
http://cmsdocs.s3.amazonaws.com/summarystats/20162_Summary_Stats_Page_Documents/2016_2_RL_Stats_Table_5_CORRECTED.
pdf and https://www.iucn.org/theme/species/publications/iucnred-list-publications
(2008 data)
108 ສ ນສະຖິ ຕ ິ ແ ຫ່ ງ ຊາດ, 2012 (LSIS 2011/12) ແລະ ແຜນງານຕິ ດ ຕາມຮ່ ວ ມຂອງ UNICEF/WHO
(JMP), ມິຖ ນາ 2015.ສັ ງ ເກດວ່ າ LECS 5 (2012/13) ບໍີ່ ປ ຽບທຽບກັ ນ ໄດູ້ ຢ ່ າ ງເຄັ ີ່ງ ຄັ ດ (Pimhidzai
ແລະ ອີ່ນໆ., 2014)
109 ແຜນງານຕິດຕາມຮ່ວມ ຂອງ UNICEF/WHO (JMP)
110 ຄໍານິຍາມ ອງຕາມ MDG ກ່ຽວກັບສຂະພິບານທີ່ປອດໄພ ທີ່ບໍີ່ໄດູ້ລວມເອົາ ສ້ວມຖ່າຍທໃີ່ ຊູ້ຮ່ວມກັນ.
111 ອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນທີ່ນໍາໃຊູ້ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກສຸຂະອະນາໄມທີ່ປັບປຸງໃຫູ້ດຂຶົ້ນ, ລວມ, ຕົວ
ເມືອງ, ຊົນນະບົດ, ແມ່ນອັດຕາສ່ວນຂອງປະຊາກອນ ທີ່ເຂົົ້າເຖິງສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ແຍກອາຈົມຂອງ
ມະນຸດອອກຈາກການສໍາພັດຂອງມະນຸດຢ່າງຖືກຫຼັກອະນາໄມ. ສິີ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ດຂືົ້ນ ປະກອບ
ດ້ວຍວິດຖ່າຍແບບຊັກໂຄກ ຫຼືຖອກນໍາ ຫຼືສ້ວມຖ່າຍ ທີ່ເຊືີ່ອມຕໍີ່ກັບທໍີ່ລະບາຍນໍົ້າ, ຖັງບໍາບັດນໍົ້າເສຍ, ຫຼືຂຸມ,
ສ້ວມຖ່າຍທີ່ລະບາຍອາກາດໄດູ້ດ, ສ້ວມຖ່າຍທີ່ມຝາປິດ ຫຼື ແທ່ນປົກ ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸໃດໜຶີ່ງ ທປ
ີ່ ົກປິດຂຸມ
ທັງໝົດ, ນອກຈາກຮຖ່າຍ ແລະ ວິດຖ່າຍ/ສ້ວມຖ່າຍແບບໝັກ. ສິື່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ບໍື່ໄດູ້ຮັບ

ການປັບ ປຸງໃຫູ້ດີຂຶົ້ນ ປະກອບດ້ວຍ ຫ້ອງນໍົ້າສາທາລະນະ ຫຼື ຫ້ອງນໍົ້າທີື່ໃຊູ້ຮວ
່ ມກັນຂອງ
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ປະເພດທີື່ຍອມຮັບໄດູ້ເຊັື່ນກັນ, ວິດຖ່າຍ/ສ້ວມແບບຊັກໂຄກຫຼືຖອກນໍົ້າ ເຊິີ່ງໄຫຼອອກໂດຍກົງລົງສ່ທໍີ່
ລະບາຍ ນໍົ້າເປດຫຼືຮ່ອງນໍົ້າ, ວິດຖ່າຍແບບບໍີ່ມຝາປິດ, ຖັງສ້ວມ, ວິດຖ່າບ ແບບຫ້ອຍ ຫຼືສ້ວມຖ່າຍ ທີ່ລະບາຍ
ໂດຍກົງລົງສ່ພືົ້ນທີ່ນໍົ້າ ຫຼື ບ່ອນເປດແປນ ແລະ ການຖ່າຍຊະຊາຍໃນພຸ່ມໄມູ້, ທົີ່ງ ຫຼືພືົ້ນທີ່ນໍົ້າຫຼືນໍົ້າ. ເບິີ່ງໄດູ້ຢ່:
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Metadata.aspx?IndicatorI d=31
112 ໂຄງການຕິດຕາມຮ່ວນ (JMP) ຂອງ UNICEF/WHO
113 ໂຄງການຕິດຕາມຮ່ວນ (JMP) ຂອງ UNICEF/WHO
114 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2012
115 ໂຄງການຕິດຕາມຮ່ວນ (JMP) ຂອງ UNICEF/WHO
116 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2012
117 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2012
118 ສນຂໍົ້ມນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າຂອງ ສປປ ລາວ. www.laotradeportal.gov.la
119 ທະນາຄານໂລກ, 2016ຂ. ບົດສັງລວມ ການສົມທຽບກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງມາດຕະການທີ່ບໍີ່ແມ່ນພາສຕໍີ່ການ
ຄ້າ ຢ່ ສປປ ລາວ. ບົດລາຍງານເລກທ: AUS9097 ກຸມພາ 2016. ວໍຊິງຕັນ: ທະນາຄານໂລກ.
120 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, 2016. ແຜນ NSEDP
121 ອົງການການເງິນສາກົນ, 2015
122 ອົງການການເງິນສາກົນ, 2015
123 ສຖຕ: ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢ່ອາໄສ, 2015
124 ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2012
125 ຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ (ຄຊກລ), 2010 ແລະ ການປັບປຸງ ໄດູ້ຈາກ ຄຊກລ ສໍາລັບບົດລາຍງານ
MDG 2013
126 ຕົວເລກໄດູ້ຈາກ ຊຄກລ ສະໜອງໃຫູ້ ບົດລາຍງານທົບທວນ MDG (ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປ 2015)
127 ຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພືີ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາລະເບດທີ່ບໍີ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ),
2016
128 ແຫຼງີ່ : ຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງແຫ່ງຊາດ (ຄຊກລ), 25 ກໍລະກົດ 2014
129 ທະນາຄານໂລກ, 2016.
130 ແຜນປະຕິບັດງານ ຮຽກຮ້ອງການແກູ້ໄຂສະເພາະດ້ານໂພຊະນາການ, ມາພ້ອມກັບການແກູ້ໄຂທີ່ເອົາໃຈໃສ່ໂພຊະ
ນາການ ໃນຂະແໜງສຸຂະພາບ, ນໍົ້າ, ສຂະອະນາໄມ, ການກະສິກໍາ, ການສຶກສາ ແລະ ການປົກປູ້ອງສັງຄົມ ໃນ
ແນວທາງແບບຕະລຸ ມ ບອນທີ່ ປະສານສົ ມ ທົບກັນ ໂດຍເລັງໃສ່ ເມືອ ງຕ່າ ງໆທ ີ່ມ ຄວາມສ່ຽ ງສ ງ. ການແກູ້ໄ ຂ
ສະເພາະດ້ານໂພຊະນາການ ປະກອບດ້ວຍ ການປູ້ອນອາຫານ ແກ່ເດັກແດງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ເໝາະສົມ ແລະ
ການໃຫູ້ຄໍາປຶກນໍາ, ການເສມຈຸລະສານອາຫານໃຫູ້ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, ແລະ ການຄຸູ້ມຄອງການຂາດໂພຊະ
ນາການແບບຮຸນແຮງ.
131 ການປົກຄຸມ ການກວດທ້ອງກ່ອນເກດ ເພີ່ມຂືົ້ນຈາກ 46 ຫາ 75% ໃນໂຄງການໜຶີ່ງ ຢ່ ສປປ ລາວ ບ່ອນທີ່ມ
ການແຈກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ສະໜອງໃຫູ້ແມ່ຍິງຖືພາ ໃນການແລກປ່ຽນກັບ ການໄປກວດທ້ອງກ່ອນເກ ດ (ຝາກ
ທ້ອງ), ການຄອດລ ກ ແລະ ການດ ແລຫຼັງຈາກເກ ດລ ກ ຢ່ສະຖານພະຍາບານ. ແຫຼີ່ງຂໍົ້ມ ນ: ທະນາຄານໂລກ,
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
132 ວິທ ການ FAO ໃນຄວາມເປັນຈິງ ລວມເອົາ ຂໍົ້ມ ນການຕອບສໍາພາດໂດຍບຸກຄົນ (microdata) ທ ີ່ພ້ອມໃຊູ້
ວຽກກ່ ຽ ວກັ ບ ການບໍ ລ ິ ໂ ພກອາຫານ ທ ີ່ ມ າຈາກການສໍ າ ຫຼ ວ ດຕົ ວ ແທນເຂົ ົ້ າ ກັ ບ ຂໍ ົ້ ມ ນຂະໜາດໃຫຍ່
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(macrodata) ຈາກຕາຕະລາງການດຸ່ນດ່ຽງອາຫານ. ຕາຕະລາງການດຸ່ນດ່ຽງອາຫານ ສະໜອງຂໍົ້ມນຂ່າວສານ
ກ່ຽ ວກັບ ປະລິມ ານຂອງອາຫານທ ີ່ມ ພ້ ອມ ສໍາ ລັບການບໍລິໂພກ ຫຼັງຈາກພິຈາລະນາເຖິງ ທາງເລືອກການນໍ າ
ໃຊູ້ອືີ່ນໆທັງໝົດ ຂອງລາຍການອາຫານ; ດັີ່ງນັົ້ນ, ພວກມັນ ສະໜອງມາດຕະການໂດຍປະມານຂອງການບໍລິໂພກ
ຕໍີ່ຫົວຄົນ (FAO, 2015).
133 ອົງການອະນາໄມໂລກ, 2006.
134 Vanphanom ແລະ ຄົນອືີ່ນໆ, 2014.
135 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທຶນເພືີ່ອປະຊາກອນ, 2014
136 ຄາດໝາຍໃໝ່ ໃນການຍົກລະດັບການປິີ່ນປົວ HIV ຫຼັງປ 2015 ແມ່ນ (i) ພາຍໃນປ 2020, 90% ຂອງຜູ້ທີ່
ຕິດເຊືົ້ອ HIV ທັງໝົດ ຈະຮູ້ຈັກສະຖານະພາບ HIV ຂອງເຂົາເຈົົ້າເອງ, (ii) ພາຍໃນປ 2020, 90% ຂອງຜູ້ທີ່
ຖືກບົີ່ງມະຕິວ່າ ຕິດ ເຊືົ້ອ HIV ຈະໄດູ້ຮັບການປິີ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານຣ ໂຕຼໄວຣັດ ແລະ (iii) ພາຍໃນປ 2020,
90% ຂອງຄົນທີ່ໄດູ້ຮັບການປິີ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານຣໂຕຼໄວຣັດ ຈະມການຄວບຄຸມຈໍານວນເຊືົ້ອໄວຣັດ HIV ໃນ
ຮ່າງກາຍໃຫູ້ມຈໍານວນນອຍທີ່ສຸດ ແລະ ດົນນານທີ່ສຸດ.
137 ສນວັນນະໂລກແຫ່ງຊາດ (NTC), 2013.
138 ອົງການອະນາໄມໂລກ, 2014ຂ
139 ອົງການອະນາໄມໂລກ, 2015ກ
140 ອົງການອະນາໄມໂລກ, 2014ຂ
141 ການຄິດໄລ່ ທີ່ອງຕາມຂໍົ້ມນປະຊາກອນ ທີ່ສະໜອງໂດຍ ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (LSB) ໃນປ 2015 ແລະ ຂໍົ້
ມນການເສຍຊວິດຈາກອຸບັດຕິເຫດທ້ອງຖະໜົນ ຈາກກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ການຂົນສົີ່ງ ທີ່ອ້າວເຖິງ ໂດຍ
ການເປັນຄຮ
່ ່ວມມືການຂົນສົີ່ງລະຫວ່າງອາຊຽນ-ຍີ່ປຸ່ນ. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່:
https://www.ajtpweb.org/ajtp/statistics/index.html
142 ສໍານັກງານເລຂາທິການຂອງອົງການ SEAMEO ແລະ ສໍານັກງານປະຈໍາພາກພືົ້ນອາຊ ແລະ ປາຊຟິກ
(EAPRO) ຂອງອົງການ UNICEF. ຕົວວັດແທກການຮຽນຮູ້ຂັົ້ນປະຖົມສຶກສາຢ່ອາຊຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕູ້
ແລະ ປາຊຟິກ (SEA-PLM). ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່: http://www.seaplm.org/seaplm/
143 ອົງການບໍີ່ຫວັງຜົນກໍາໄລ RTI International, 2009. ເຄືີ່ອງມືການປະເມນການອ່ານໃນຫ້ອງປະຖົມຕອນ
ຕົົ້ນ. ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດຊ: ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່:
http://s3.amazonaws.com/ineeassets/resources/EGRA_Toolkit_Mar09.pdf
144 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສະຖາບັນຄົົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ (RIES), 2015.
145 ເດັກນ້ອຍ ຊົນເຜົີ່າຈນ - ທິເບດ ມອັດຕາການຮຽນຄົບຊັົ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ສງທີ່ສຸດ (87% ໃນປ 2012), ສງ
ກວ່າທີ່ເດັກນ້ອຍ ຊົນເຜົີ່າ ລາວ-ໄຕ (67% ໃນປ 2012), ໃນຂະນະທີ່ຊົນເຜົີ່າ ມອນ - ຂະແມ ມອັດຕາການ
ຮຽນຄົບຊັົ້ນຕໍີ່າສຸດ (59% ໃນປ 2012)
146 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 2014
147 ໂຮງຮຽນທີ່ບມ
ໍີ່ ຊັົ້ນຮຽນຄົບຖ້ວນ ບໍີ່ມອຸປະກອນອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ພຽງພໍ ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ທີ່ຈະຮຽນ
ຈົບລະດັບປະຖົມສຶກສາເຖິງຫ້ອງ ປ 5.
148 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, 2014
149 ແຜນການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາ 2013 ການປະເມນຜົນໃນໄລຍະກາງສະໄໝ
150 ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຄ້າ ຂອງອົດສະຕາລ, 2014
151 Benveniste ແລະ ຄົນອືີ່ນໆ, 2007.
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152 ການທົບທວນລະດັບປະເທດ ຂອງການມພ້ອມໃຊູ້ ປືົ້ມຕໍາລາຮຽນ ຢໂ່ ຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ, 2011
153 37% ຂອງແມ່ຍິງເກນອາຍຸ 20-49 ທີ່ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸເຖິງ 18 ປ, ໃນຂະນະທີ່ 9,3% ຂອງແມ່ຍິງເກນອາຍຸ
15-49 ທີ່ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸເຖິງ 15 ປ (ສນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, 2012)
154 ກົມເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ (UN-DESA), ປ 2014
155 ການຊົມໃຊູ້ນໍົ້າ ຄາດຄະເນປະມານ 82% ໂດຍຂະແໜງການກະສິກໍາ, ຕິດຕາມມາ ໂດຍຂະແງການອຸດສາຫະກໍາ
10%, ແລະຂະແໜງການຄົວເຮືອນ 8%. ການເປັນຄຮ
່ ່ວມມືດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມນໍົ້າຢ່ທະວບອາຊ. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່:
http://www.wepa-db.net/database.html
156 ກຸ່ມທະນາຄານໂລກ, 2017
157 ກຸ່ມຜູ້ຊ່ຽວຊານລະຫວ່າງອົງການ IAEG-SDGs ກ່ຽວກັບການລວບລວມຕົວຊົ້ບອກ SDG ຂອງຂໍົ້ມນຂະ
ໜາດໃຫຍ່ ສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກລະດັບໂລກ ທີ່ສະເຫນສໍາລັບການທົບທວນຂອງ ວາລະ 2030 ເພືີ່ອການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ. ປັບປຸງໃໝ່ເມືີ່ອວັນທ 30 ມນາ 2016. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່:
https://unstats.un.org/sdgs/files/metadatacompilation/Metadata-Goal-7.pdf
158 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ, 2013. ພະລັງງານ
159 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ, 2013.
160 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ, 2013.
161 ການນໍາໃຊູ້ຜ ູ້ປະກອບອາຊ ບອິດສະຫຼະ ແລະ ຜ ູ້ເຮັດວຽກປະກອບສ່ວນໃນຄອບຄົວ ເປັນ ດັີ່ງຕົວແທນ ສໍາລັບ
ວຽກເຮັດງານ ທໍາໃນຂະແໜງການນອກລະບົບ ບໍເີ່ ປັນທີ່ພໍໃຈຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ຍ້ອນວ່າຕົວແທນ ອາດຈະຍົກເວັົ້ນ
ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງວິສາຫະກິດ ຂະແໜງການນອກລະບົບ ແລະ ຄໍານິຍາມອືີ່ນໆ ຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຂະແໜ
ງການນອກລະບົບ ທີ່ຮັບຮອງເອົາໂດຍກອງປະຊຸມສາກົນຂອງນັກສະຖິຕິແຮງງານຄັົ້ງທ 17.
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213 ສຸພານິມິດອົດສະຕາລ. 2013
214 ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ປ 2014.
215 ຂໍົ້ມນຂະໜາດໃຫຍ່ສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກ 17.8.1. ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
216 ບົດລາຍງານຕໍີ່ ສົນທສັນຍາວ່າດ້ວຍລະເບດລກຫວ່ານ (CCM) ຂອງສປປ ລາວ, ມັງກອນ ເຖິງ ທັນວາ 2013.
ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່: http://www.clusterconvention.org/files/2011/01/Lao-PDR.pdf
217 ແຈູ້ງການເລກທ 093/NRA ລົງວັນທ 19/11/2012 ກ່ຽວກັບການເກັບກູ້ລະເບດບໍີ່ທັນແຕກສໍາລັບໂຄງການ
ພັ ດ ທະນາເສດຖະກິ ດ - ສັ ງ ຄົ ມ 1 ຢ່ ສ ປປ ລາວ. ສິ ີ່ ງ ນ ົ້ ໄ ດູ້ ຮ ັ ບ ການຢື ນ ຢັ ນ ໃນທ້ າ ຍປ 2016 ເມື ີ່ ອ ທ່ າ ນ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕ ໄດູ້ອອກຄໍາສັີ່ງເລກທ 43/ນຍ, ລະບຸວ່າໂຄງການພັດທະນາໃນແຂວງ ແລະ ເມືອງ ທີ່ໄດູ້ຮັບ
ຜົນກະທົບຈາກ UXO ຕ້ອງໄດູ້ຮັບການສໍາຫຼວດກວດຫາ ແລະ ເກັບກູ້ກ່ອນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ, ແລະ
ໂຄງການພັດທະນາເຫຼົີ່ານັົ້ນ ຍັງຈະຕ້ອງຈັດສັນທຶນສໍາລັບການສໍາຫຼວດກວດຫາ ແລະ ເກັບກູ້.
218 ຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງແຫ່ງຊາດເພືີ່ອແກູ້ໄຂບັນຫາລະເບດບໍີ່ທັນແຕກທີ່ຕົກຄ້າງຢ່ ສປປ ລາວ (ຄຊກລ),
2016
219 ຈໍານວນຄົນທີ່ວຽກເຮັດງານທໍາ ແມ່ນໄດູ້ຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງປ 1995, 2005 ແລະ 2015 (ທຽບໃສ່
ກັ ບ ການສໍ າ ຫຼ ວ ດກໍ າ ລັ ງ ແຮງງານປ 2010, ຂໍ ົ້ ມ ນການສໍ າ ຫຼ ວ ດ ຖື ກ ຄິ ດ ຄື ນ ໃໝ່ ເພື ີ່ ອ ໃຫູ້ ໄ ດູ້ ມ ນຄ່ າ ສໍ າ ລັ ບ
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ປະຊາກອນອາຍຸ 15 ປ ຂຶົ້ນໄປ). ຂໍົ້ມນການຈ້າງງານຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງສາມຄັົ້ງ ແລະ ການສໍາຫຼວດ
ກໍາລັງແຮງງານປ 2010 ໄດູ້ຜະລິດ 4 ຈຸດຂໍົ້ມ ນ (1995, 2005, 2010 ແລະ 2015) ສໍາລັບຈໍານວນຄົນທີ່ມ
ວຽກເຮັດງານທໍາໃນໄລຍະ 20 ປ. ສດມາດຕະຖານສໍາລັບ ອັດຕາການເຕບໂຕສະເລ່ຍຕໍີ່ປ (ຫຼື ອັດຕາຜົນຕອບ
ແທນແບບທົບຕົົ້ນ) ໄດູ້ຖືກນໍາໃຊູ້ກັບສຈ
ີ່ ຸດຂໍມ
ົ້ ນເຫຼົີ່ານົ້, ໃຫູ້ຜົນຜະລິດອັດຕາການເຕບໂຕປະຈໍາປໂດຍສະເລ່ຍ ໃນ
ຜະລິດຕະພາບແຮງງານໃນຊ່ວງປ 1995-2005, 2005-2010 ແລະ 2010-2015:

220 ການຄາດຄະເນສໍາລັບປ 2014-2016 (ອົງການ FAO ແລະ ອືີ່ນໆ, 2015)
221 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປ 2014
222 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ປ 2014
223 ອົງການ FAO, 2012ກ.
224 ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ (MoNRE), 2012
225 ຂໍົ້ມນສະໜອງທຶນເພືີ່ອການພັດທະນາຂອງ OECD: ລາຍຮັບ ODA ແລະ ຕົວຊົ້ບອກທີ່ຄັດເລືອກສໍາລັບ
ປະເທດກໍາລັງພັດທະນາ ແລະ ດິນແດນ. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່: http://www.oecd.org/dac/financingsustainabledevelopment/development-finance-data/
226 ທະນາຄານໂລກ: ສະຖິຕິໜົ້ສິນສາກົນ. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່:
http://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS
227 ໃນແຕ່ ລ ະປະເທດ, ປະເທດເອງເປັ ນ ຜູ້ ກ ໍ າ ນົ ດ ວ່ າ ໃຜເປັ ນ ຜ ູ້ ທ ຸ ກ ຍາກ ແລະ ຜ ູ້ ທ ີ່ ບ ໍ ີ່ ທ ຸ ກ ຍາກ ໂດຍນໍ າ ໃຊູ້
ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດເພືີ່ອສ້າງເສັົ້ນຄວາມທຸກຍາກແຫ່ງຊາດ. ຢ່າງໃດກໍີ່ ຕາມ, ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດທີ່ແຕກຕ່າງ
ກັນ ບໍີ່ສາມາດນໍາໃຊູ້ເປັນພືົ້ນຖານ ສໍາລັບການປຽບທຽບຄວາມທຸກຍາກໃນປະເທດທັງຫຼາຍ. ທະນາຄານໂລກໄດູ້
ຜັນຂະຫຍາຍເສັົ້ນຄວາມທຸກຍາກໃນລະດັບສາກົນ ຂອງທະນາຄານຢ່ທີ່ 1,90 ໂດລາສະຫະລັດໃນ ຄວາມສະເໝ
ພາບກັນຂອງອໍານາດຊືົ້ (PPP) ປ 2011 (ຮັບຮອງເອົານັບຈາກເດືອນຕຸລາ 2015) ຈາກເສັົ້ນຄວາມທຸກຍາກ
ສະເລ່ຍແຫ່ງຊາດຂອງ 15 ປະເທດທ ີ່ທຸກຍາກທ ີ່ສຸດໃນໂລກ. ສິີ່ງນ ົ້ໝາຍ ຄວາມວ່າ ເສັົ້ນໃໝ່ລະດັບໂລກ ໃນ
ປັດຈຸບັນ ແມ່ນ 1,90 ໂດລາສະຫະລັດໂດຍໃຊູ້ລາຄາປ 2011, ແລະ ນໍາໃຊູ້ອັດຕາແລກປ່ຽນ PPP, ເພືີ່ອໃຫູ້ແນ່
ໃຈວ່າ ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການປະລິມານດຽວກັນ ຖືກກໍານົດລາຄາເທົີ່າ ກັນໃນທົີ່ວປະເທດ. ເນືີ່ອງຈາກຄວາມ
ແຕກຕ່າງໃນຄ່າຄອງຊບໃນທົີ່ວໂລກ ມການປ່ຽນແປງຢ່ຕະຫຼອດ, ເສັົ້ນຄວາມທຸກຍາກລະດັບໂລກ ຖືກປັບປຸງເປັນ
ໄລຍະໆເພືີ່ອສະທ້ອນເຖິງການປ່ຽນແປງເຫຼົີ່ານົ້.
204

228 Pimhidzai, ແລະ ຄົນອືີ່ນໆ, 2014.
229 EM-DAT: ຖານຂໍົ້ມ ນໄພພິບັດສາກົນ. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່: http://www.emdat.be/database 230 ອົງການ
ແຮງງານສາກົນ, 2014ຂ
231 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016
232 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016
233 ຕົວຕາມຮອຍການເຂົົ້າແກູ້ໄຂສໍາລັບການບໍລິການສົີ່ງເສ ມ ແລະ ປູ້ອງກັນປະກອບດ້ວຍ: ການປົກຄຸມການວາງ
ແຜນຄອບຄົວ (ບັນລຸຄວາມພໍໃຈໃນຄວາມຕ້ອງການ), ການກວດທ້ອງກ່ອນເກດ (ຢ່າງໜ້ອຍສີ່ຄັົ້ງ), ການສັກຢາ
ປູ້ອງກັນພະຍາດ, ການບໍີ່ຊົມໃຊູ້ຢາສບ, ການປັບປຸງແຫຼີ່ງນໍົ້າສະອາດ, ສຸຂະອະນາໄມທີ່ພຽງພໍ ແລະ ຕົວຊົ້ບອກ
ການປົກຄຸມທ ີ່ກ່ຽວພັນລະດັບທ້ອງ ຖິີ່ນ ອືີ່ນໆ. ຕົວຕາມຮອຍການເຂົົ້າແກູ້ໄຂ ສໍາລັບການບໍລິການປິີ່ນປົວ ປະ
ກອບດ້ວຍ: ການເກ ດລ ກທ ີ່ມ ແພດຜູ້ ຊໍານານຊ່ວຍເກ ດ, ການປິີ່ນປົວດ້ວຍຢາຕ້ານໄວຣັດ , ການປິີ່ນປົວວັນນະ
ໂລກ (ການກວດຫາກໍລະນ ແລະ ຜົນສໍາເລັດໃນການປິີ່ນປົວ), ການປິີ່ນປົວຄວາມດັນເລືອດສ ງ, ການປິີ່ນປົວ
ພະຍາດເບົາຫວານ, ການປິີ່ນປົວພະຍາດປອດບວມໃນເດັກ ແລະ ຕົວຊ ົ້ບອກອືີ່ນໆ ທ ີ່ສອດຄ່ອງກັບທ້ອງຖິີ່ນ .
ແຫຼ ີ່ ງ ຂໍ ົ້ ມ ນ: ຂໍ ົ້ ມ ນຂະໜາດໃຫຍ່ ສ ໍ າ ລັ ບ SDG 3, 11 May 2016. Available from: ເຂົ ົ້ າ ເບິ ີ່ ງ ໄດູ້ ຢ່ :
http://unstats.un.org/sdgs/files/metadatacompilation/Metadata-Goal-3.pdf
234 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016
235 ຄໍານິຍາມຂອງອົງການ UNESCO: ຈໍານວນລວມຜູ້ເຂົົ້າໃໝ່ໃນຊັົ້ນຮຽນສຸດທ້າຍຂອງການສຶກສາຂັົ້ນປະຖົມ, ບໍີ່
ວ່າຈະເປັນອາຍຸ, ຈໍານວນລວມຂອງຜູ້ເຂົົ້າຮຽນໃໝ່ໃນຫ້ອງສຸດທ້າຍຂອງການສຶກສາຊັົ້ນປະຖົມ, ໂດຍບໍີ່ຄໍານຶງເຖິງ
ວ່າອາຍຸເທົີ່າໃດ, ຕາມທີ່ເປັນສັດສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງ ໝົດ ຂອງອາຍຸເຂົົ້າຮຽນຫ້ອງສຸດທ້າຍຊັົ້ນປະຖົມ
ຕາມຫຼັກ ທິດສະດ . ໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງລາວ, ໂດຍມ ໂຄງສ້າ ງການສຶກ ສາໃນລະບົ ບ 5-4-3 ຕັົ້ງແຕ່ ປ
2010, ສິີ່ງນໝ
ົ້ າຍເຖິງຫ້ອງ 5 ແລະ ເດັກມອາຍຸ 10 ປ.
236 ຄໍານິຍາມຂອງ UNESCO: ຈໍານວນລວມຂອງຜູ້ເຂົົ້າຮຽນໃໝ່ໃນຫ້ອງສຸດທ້າຍຂອງການສຶກສາຊັົ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນຕົົ້ນ, ໂດຍບໍຄ
ີ່ ໍານຶງເຖິງວ່າອາຍຸເທົີ່າໃດ, ຕາມທີ່ເປັນສັດສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງໝົດ ຂອງອາຍຸເຂົົ້າຮຽນ
ຫ້ອງສຸດທ້າຍຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນຕາມຫຼັກທິດສະດ (ຫ້ອງ 9 ແລະ ເດັກມອາຍຸ 14 ປ).
237 ຄໍານິຍາມຂອງ UNESCO: ຈໍານວນລວມຂອງຜູ້ເຂົົ້າຮຽນໃໝ່ ໃນຫ້ອງສຸດທ້າຍຂອງການສຶກສາຊັົ້ນມັດທະຍົມ
ຕອນປາຍ, ໂດຍບໍີ່ຄໍານຶງເຖິງ ວ່າອາຍຸເທົີ່າໃດ, ຕາມທີ່ເປັນສັດສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນທັງ ໝົດ ຂອງອາຍຸເຂົົ້າ
ຮຽນຫ້ອງສຸດທ້າຍຊັົ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຕາມຫຼັກທິດສະດ (ຫ້ອງ 12 ແລະ ເດັກມອາຍຸ 17 ປ).
238 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016
239 ສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່:
http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Pages/stat/default.aspx
240 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016
241 JMP (WHO & UNICEF). ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່:
https://www.wssinfo.org/documents/?tx_displaycontroll er[type]=country_files
242 ອງຕາມຂໍົ້ມນປ 2005 ຂອງອົງການ FAO: ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ:່
http://www.fao.org/nr/water/aquastat/data/query/index. html?lang=en
243 ຖານຂໍົ້ມນ OECD QWIDS. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່: http://stats.oecd.org/qwids/
244 ອົງການອະນາໄມໂລກ (WHO), 2014ຄ
245 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016.
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246 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016.
247 ທະນາຄານໂລກ. ຄ່າເງິນໂດລາຄົງທີ່ປ 2010
248 ວິທການໃຊູ້ໃນການຄິດໄລ່ ການເຕບໂຕຂອງການຜະລິດຕະພາບແຮງງານ ໄດູ້ອະທິບາຍຢໃ່ ນບົດລາຍງານຄວາມ
ຄືບໜ້າຂອງ MDG ປ 2013, ເຊິີ່ງປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ ILO. ເພືີ່ອໃຫູ້ໝັົ້ນໃຈວ່າສາມາດປຽບທຽບ
ກັບການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານ ປ 2010, ວຽກເຮັດງານທໍາຈາກການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງປ 2015 ຖືກຄິດໄລ່
ຄືນ ໃໝ່ສໍາລັບກຸ່ມອາຍຸ 15 ປຂຶົ້ນໄປ.
249 ເພືີ່ອໃຫູ້ໝັົ້ນໃຈວ່າສາມາດປຽບທຽບກັບການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານ, ອັດຕາການວ່າງງານ ຖືກຄິດໄລ່ຄືນໃໝ່ສໍາ
ລັບກຸ່ມອາຍຸ 15 ປ ຂຶົ້ນໄປ, ແລະ ຕາມຄໍາ ໝາຍ ອັດຕາສ່ວນຂອງກໍາ ລັງ ແຮງງານ (ປະຊາກອນທີ່ ໃ ຊູ້ງານທາງ
ເສດຖະກິດ, ມວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ວ່າງງານ) (ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ, ຕາຕະລາງ P6.1)
250 ຄໍານິຍາມຂອງ ILO: ສັດສ່ວນຂອງຜູ້ທີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາຢ່ໃນຂະແໜງນອກລະບົບ (%) = (ຄົນທີ່ເຮັດວຽກ
ໃນຂະແໜງ ນອກລະບົບ x 100) / ການຈ້າງງານທັງໝົດ. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່:
http://www.ilo.org/ilostatfiles/Documents/description_IFL_EN.pdf
251 ຄິດໄລ່ ຄືນໃໝ່ ສໍາ ລັບກຸ່ມ ອາຍຸ 15+ ຈາກການສໍາຫຼ ວດພົນລະເມືອງ ປ 2015 (ຕາຕະລາງ P6.1, P6.5)
ເພືີ່ອໃຫູ້ສາມາດປຽບທຽບກັບການສໍາຫຼວດກໍາລັງແຮງງານ. ສິີ່ງນົ້ພຽງແຕລວມເອົາ ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກອິດສະຫຼະ ແລະ
ເຮັດວຽກຄອບຄົວທີ່ບໍີ່ໄດູ້ຄ່າຈ້າງ ແລະ ບໍີ່ລວມເອັາ ຜູ້ອອກແຮງງານຂອງວິສາຫະກິດຂະແໜງການນອກລະບົບ,
ແລະອືີ່ນໆ ທີ່ໄດູ້ຮັບຮອງເອົາໂດຍ ກອງປະຊຸມສາກົນຂອງນັກສະຖິຕິແຮງງານຄັົ້ງທ 17.
252 ຕາຕະລາງ P6.1 ແລະ P6.5. ເລກເສດສ່ວນແມ່ນຜົນລວມຂອງຜູ້ທີ່ບໍີ່ມວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ຜູ້ທີ່ບຖ
ໍີ່ ືກລາຍ
ງານວ່າເປັນ "ນັກຮຽນ". ເປັນໄປບໍີ່ໄດູ້ ທີ່ຈະຄິດໄລ່ "ການຝຶກອົບຮົມ" ຢ່າງແຍກກັນ.
253 ILO, IPEC & LSB, 2012.
254 ອົງການທ່ອງທ່ຽວໂລກ, ດັີ່ງທີ່ໄດູ້ລາຍງານໃນ
http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.RCPT.CD?locations=LA
255 ຂໍົ້ມນ ປ 2016 ທີ່ໄດູ້ຈາກ BOL: ສາຂາທະນາຄານ 96 ແຫ່ງ, ໜ່ວຍບໍລິການທະນາຄານ 485 ແຫ່ງ, ສະຖາ
ບັນການເງິນຈຸລະພາກ 158 ແຫ່ງ (microfinance) ແລະ ຕູ້ ATM 1,079 ແຫ່ງ.
256 ການສໍາຫຼວດວິສາຫະກິດ, ທະນາຄານໂລກ. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່:
http://www.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2016/lao-pdr
257 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016.
258 ສປປ ລາວ ມເສັົ້ນທາງລົດໄຟພຽງແຕ່ 3.5 ກມ ເຊືີ່ອມໂຍງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກັບຈັງຫວັດໜອງຄາຍ,
ປະເທດໄທ
259 ສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກ 9.1.2 ປະລິມານຜູ້ໂດຍສານ, ຂໍົ້ມນປ 2014 ໜ້າຈະບໍີ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼື ຄ່າຜິດປົຫຫະຕິ. ເບິີ່ງຢ່
ແຫຼີ່ງ
260 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ, 2016. ໂຄງລ່າງພືົ້ນຖານ
261 ຄິດໄລ່ດ້ວຍຂໍົ້ມນ ການສໍາຫຼວດພົນລະເມືອງ ປ 2015 ແລະ ຂໍົ້ມນ ຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບ ການຜະລິດ
, ມນຄ່າເພີ່ມ (ອັດຕາແລກປ່ຽນຄົງທີ່ US $ ປ 2010) ສໍາລັບປ 2015.
262 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016.
263 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016.
264 (i) ເທດສະບານເມືອງຫຼວງພະບາງ, (ii) ວັດພ ແລະ ບ່ອນຕັົ້ງຖິີ່ນຖານບຮານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນ ພມທັດ
ວັດທະນາທໍາ ແຂວງຈໍາປາສັກ
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265 Sang-Arun, J. & Pasomsouk, K., 2012.
266 ຄວາມເຂັົ້ມຂົົ້ນສະເລ່ຍຕໍປ
ີ່ ຂອງອະນຸພາກລະອຽດໃນຂົງເຂດຕົວເມືອງສໍາລັບ ສປປ ລາວ ຖືກລາຍງານວ່າມປະ
ມານ 32.569 μg/ m3 (ໄມໂກຼກຼັມຕໍີ່ແມັດກ້ອນ) ໃນປ 2015 (ແຫຼີ່ງຂໍົ້ມນ: ການສຶກສາພາລະໜັກຂອງ
ພະຍາດ (GBD) ລະດັບໂລກ) ສະຖາບັນ ເພືີ່ອວັດແທກສຸຂະພາບ ແລະ ການປະເມນຜົນ, ມະຫາວິທະຍາໄລວໍ
ຊິງຕັນ. ເບິີ່ງໄດູ້ຢ່: http://vizhub.healthdata.org/sdg/ and as also reported by the World
Bank. Available from: http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.PM25.MC.
M3?locations=LA ). ບົດລາຍງານສະຖິຕິສຸຂະພາບໂລກ 2016 ສະແດງໃຫູ້ເຫັນວ່າໃນປ 2014, ສປປ
ລາວ ແລະ ມຽນມາ ມຄວາມເຂັົ້ມຂົົ້ນສງທີ່ສຸດ ໃນພາກພືົ້ນອາຊຽນ (336 g/m3 ແລະ 567 μg/m3 ຕາມລໍາ
ດັບ).
267 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016.
268 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2015
269 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016
270 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016
271 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016
272 ຈໍານວນລວມ ອາດຈະເປັນໄປບໍີ່ໄດູ້ ເນືີ່ອງຈາກການຍົກຂຶົ້ນເປັນຈໍານວນເຕັມຂອງທົດສະນິຍົມ
273 ອົງການສາກົນເພືີ່ອການອະນລັກທໍາມະຊາດ, 2016
274 ນໍົ້າໜັກ ແລະ ຈໍານວນຂອງການຈັບກຸມແມ່ນບໍີ່ສາມາດນໍາໃຊູ້ເປັນຕົວຊົ້ບອກຂອງການລັກລອບລ່າສັດປ່າ, ເພາວ່າ
ມັນບໍີ່ມຄວາມໝາຍທີ່ຈະປຽບທຽບ ຫຼື ບວກເຂົົ້າກັນຜະລິດຕະພັນສັດປ່າທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເນືີ່ອງຈາກວ່າການຄ້າ
ຂາຍ ຖືກກົດໝາຍເກດຂືົ້ນໃນຜະລິດຕະພັນຂອງຊະນິດພັນທັງໝົດ, ລາຄາ/ມນຄ່າມາດຕະຖານທີ່ກ່ຽວພັນ ກັບ
ແຕ່ລະຊະນິດພັນ ແມ່ນຖືກຄໍານວນ (UN Metadata ກ໋ຽວກັບຕົວຊົ້ບອກ ຄາດໝາຍ 15.7).
275 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016.
276 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016.
277 ສດຂອງທະນາຄານໂລກ ຖືກນໍາໃຊູ້ສໍາລັບຕົວຊົ້ບອກ SDG ປະລິມານຂອງເງິນທີ່ໂອນກັບປະເທດຂອງແຮງງານ
ເປັນອັດຕາສ່ວນຂອງ GDP ທັງໝົດ. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່:
http://data.worldbank.org/indicator/BX.TRF.PWKR.DT.GD.ZS?locations=LA
278 ຕົວຊົ້ບອກ SDG ແມ່ນ "ພາລະໜົ້ສິນຕ່າງປະເທດ ເປັນອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງລາຍໄດູ້ຈາກການເປັນສົີ່ງອອກ
ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ". ສດຂອງທະນາຄານໂລກ ຖືກນໍາໃຊູ້ໃນທີ່ນົ້ ຢ່ ສປປ ລາວ. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່:
http://data.worldbank.org/indicator/DT.TDS.DECT.EX.ZS?locations=LA
279 ມຜູ້ໃຫູ້ບໍລິການໂທລະສັບມືຖື: LTC, BEELINE, UNITEL, ETL. ເຂົົ້າເບິີ່ງໄດູ້ຢ່:
http://www.itu.int/en/ITUD/Statistics/Pages/stat/default.aspx
280 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016
281 ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, 2016
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