ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈາປຼີ 2014
“ຕັັ້ງໜ້າບັນລຸເປົັ້າໝາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປຼີ ຄັັ້ງທຼີີ່ VII
ລວມທັງເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ (MDGs) ແລະ ນາພາປະເທດ
ຊາດຫຼຸດພົັ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ (LDC) ໃນປຼີ 2020”

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ - ໂດຍ
ສະເພາະເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບີ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ (Off-Track MDG )
ແລະ ມາດຕະການເລັີ່ງລັດ ເພີ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍດັີ່ງກ່າວ
14 ພະຈິກ 2014
ໂຮງແຮມ ດອນຈັນ ພາເລດສ໌, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ໂດຍ: ທ່ານ ສະເຫມ
ຼີ ໄຊ ກົມມະສິດ

ລັດຖະມົນຕຼີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ື້ ໃນບດນ
ເນອ
ົ ຳສະເໜີ
I.

ຄວາມຄບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະ
ຫວັດດ້ານການພັດທະນາ MDGs ໃນສົກປຼີ 2013-2014.

II. ບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆ ໃນການບັນລຸຄາດໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບີ່
ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທຼີີ່ວາງໄວ້ (off- track MDGs)
III. ທິດທາງຕີ່ໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະ
ຫວັດດ້ານການພັດທະນາ.
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I.

ຄວາມຄບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ
ດ້ານການພັດທະນາ MDGs ໃນສົກປຼີ 2013-2014.

•

ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສາຄັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ
ດ້ານການພັດທະນາໂດຍໄດ້ບັນຈຸເປັ້າໝາຍ MDGs ທັງ 9 ເປັ້າໝາຍ ເຂັ້າໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 7 ສກປີ 2011-2015 ແລະ ຄັັ້ງທີ 8 ສກປີ 20162020 ໂດຍອິງໃສ່ຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕວຈິງດ້ານການພັດທະນາຢ່ໃນ
ສປປ ລາວ.

•

ບດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ
3ສະບັບຜ່ານມາ (ສະບັບທີ 3 ໃນປີ 2013) ເປັນເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂັ້ມນສາຄັນ ທີີ່
ລັດຖະບານນາໃຊ້ໃນການວາງແຜນ, ການດທິດທາງ ແລະ ເປັ້າໝາຍການຮ່ວມມືດ້ານການພັດ
ທະນາ.

•

ສືບຕີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານດ້ານການພັດທະນາ ລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງຄະນະຊີັ້ນາລະດັບຊາດ
ຂັ້ນ ເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ເປັນສີີ່ງທ້າທາຍໃນການບັນລຸເປັ້າໝາຍ MDGs ແລະ ສ້າງຕັັ້ງກອງເລຂາ
ແຫ່ງຊາດ ທີີ່ປະກອບດ້ວຍຂະແຫນງການທີກ
ີ່ ່ຽວຂ້ອງສະເພາະ ກັບບັນດາຄາດໝາຍທີີ່ຍັງບີ່
ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ (Off track MDGs).
3

ບັນດາເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ (On - track MDGs) ແລະ

ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບີ່ທັນໄດ້ (Off - track MDGs).

ເປັ້າໝາຍທີີ່ປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດ
ໝາຍທີີ່ວາງໄວ້
( on – track MDGs)

ເປັ້າໝາຍທີີ່ຍັງປະຕິບັດບີ່ທນ
ັ ໄດ້
ຕາມຄາດໝາຍທີີ່ວາງໄວ້

( off – track MDGs)

✓ ເປັ້າໝາຍ 3: ສີ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ.
✓ ເປັ້າໝາຍ 6: ຕ້ານກັບເຊືັ້ອພະຍາດ HIV/AIDS, ມາເລເລຍ ແລະ
ພະຍາດອືີ່ນໆ.
✓ ເປັ້າໝາຍ 7: ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ
✓ ເປັ້າໝາຍ 8: ສ້າງຄ່ຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາໃນຂອບເຂດທີ່ວໂລກ

▪ ເປັ້າໝາຍ 1: ດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ເດັກເຕ້ຍ (Stunting)

▪ ເປັ້າໝາຍ 2: ບັນລຸການສກສາຂັັ້ນປະຖມຢ່າງທີ່ວເຖີງ
▪ ເປັ້າໝາຍ 4: ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊິວິດຂອງເດັກນ້ອຍ
▪ ເປັ້າໝາຍ 5: ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່
▪ ເປັ້າໝາຍ 9: ການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດຕກຄ້າງທີີ່ບີ່ທັນແຕກຢ່ ສປປ ລາວ
ແລະ ການຊ່ວຍເຫືອຜ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜນກະທບ.
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ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ປະຕິບັດໄດ້ ຕາມຄາດໝາຍທຼີີ່ວາງໄວ້ ( On -track MDGs )

✓ ເປົັ້າໝາຍທຼີ 3: ຄວາມສະເໜີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດຂ
ີ ັ້ນເທືອ
ີ່ ລະກ້າວໃນ
ທຸກລະດັບຂອງຂະແໜງການສກສາ, ສປປລາວ ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍຄວາມສະເໜີພາບລະຫວ່າງ
ນັກຮຽນຊາຍ ແລະ ນັກຮຽນຍິງໃນຊັັ້ນປະຖມ. ດັດສະນີຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນຊັນ
ັ້
ປະຖມແມ່ນເພີັ້ມຂນ
ັ້ ຈາກ 0.79 ໃນປີ 1990 ມາເປັນ 0.91 ໃນປີ 2012, ເຊິີ່ງຄາດໝາຍປີ 2015
ແມ່ນ 1.00.

✓ ເປົາ
ັ້ ໝາຍທຼີ 6:
ອັດຕາການຕິດເຊືັ້ອເອດຢ່ ສປປລາວ ຖືວ່າຍັງຕີ່າ ເຖີງແມ່ນວ່າ ກລະນີການ
ຕິດເຊືັ້ອ ໃໝ່ຈະເພີັ້ມຂັ້ນອັດຕາສະເລ່ຍ 1.000 ກລະນີໃນແຕ່ລະປີ.
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ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ປະຕິບັດໄດ້ ຕາມຄາດໝາຍທຼີີ່ວາງໄວ້ ( On -track MDGs )
✓ ເປົັ້າໝາຍທຼີ 7: ເນືັ້ອທີປ
ີ່ ກຄຸມຂອງປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດທີ່ວປະເທດໃນປີ 2012 ມີຈານວນ 9.5
ລ້ານ ເຮັກຕາ ຫື ປະມານ 40%, ຄາດໝາຍສາລັບປີ 2015 ແມ່ນໃຫ້ມີເນືອ
ັ້ ທີປ
ີ່ ກຄຸມຂອງປ່າໄມ້ແມ່ນ
65%. ປະຈຸບັນ ລັດຖະບານກາລັງປກສາຫາລືກ່ຽວກັບການການດປະເພດຂອງປ່າໄມ້ ທີີ່ຈະບັນຈຸເຂາັ້
ໃນເປັ້າໝາຍທີ 7 ນີັ້.

✓

ເປົາ
ັ້ ໝາຍທຼີ 8: ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄືບໜ້າທີສ
ີ່ າຄັນໃນການເຊືອ
ີ່ ມໂຍງເຂັ້າກັບລະບບການຄ້າ
ຂອງສາກນ, ໂດຍສະເພາະ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂັ້າເປັນປະເທດສະມາຊິກທີ 158 ຂອງອງການການຄ້າ
ໂລກ
( WTO ).
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II. ບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆໃນການບັນລຸຄາດໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບີ່ທັນ

ໄດ້

2011-12
ແຫີ່ງຂັ້ມູນ 1
ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິ
ບັດບີ່ທັນ2000
ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ:
ເປົັ້າໝາຍທຼີ
1993
2015

ເປົັ້າໝ
າຍທຼີ 1

ລຶບລ້າງ
ຄວາມ
ທຸກ
ຍາກ
ແລະ
ໄພ
ອຶດຫິວ

ຕົວຊຼີັ້ວັດ

1.8 . ຈານວນຂອງ
ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕີ່າ
ກວ່າ 5 ປີ ທີີ່ມີນັ້າ
ໝັກຕີ່າ ກ່ວາ
ມາດຕາຖານ
1.9. ຈານວນຂອງ
ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕີ່າ
ກວ່າ 5 ປີ ທີີ່ເຕີບ
ໂຕບີ່ສມສມບນ
ທຽບລະຫວ່າງອາຍຸ
ແລະຄວາມສງ
(ເດັກເຕ້ຍ)

( ເສັັ້ນ
ຖານ
ວັດແທກ
)

(ຄາດໝ
າຍ )

44%

40%

32%

22%

48%

41%

40%

34%

ສນສະຖິຕິ
ສຸຂະພາບແຫ່ງ
ຊາດ
( National
Center for
Health
Statistics )
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ຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ
ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ສາລັບເປົັ້າໝາຍທຼີ 1.

▪ ບັນຫາໂພສະນາການ ຫື ການຂາດສານອາຫານ ໂດຍສະເພາະຈານວນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕີ່າ
ກວ່າ 5 ປີທີີ່ມີນັ້າໝັກຕີ່າກ່ວາມາດຕາຖານ ຍັງເປັນສິີ່ງທ້າທາຍໃນການບັນລຸເປັ້າໝາຍທີ 1.
ດັີ່ງນັັ້ນ, ລັດຖະບານ ຈຶີ່ງໄດ້ສ້າງຕັັ້ງກອງເລຂາລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຊ
ບັນຫາທາງດ້ານໂພຊະນາການ ໃນປຼີ 2013 ທຼີີ່ປະກອບດ້ວຍ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງກະສິກາ ແລະ
ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

▪ ກອງເລຂາລະດັບຊາດ ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ທີມ
ີ່ ີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫາຍ
ພາກສ່ວນ (Multi-sectoral Convergent Action Plans) ເພືີ່ອເປັນການການດ
ທິດທາງ ແລະ ວາງເປັ້າໝາຍທີີ່ເປັນບລິມະສິດທາງດ້ານໂພຊະນາການ, ເຊິີ່ງໄດ້ມີການຈັດ
ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແລະ ປກສາຫາລືກຽ່ ວກັບວຽກງານທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນລະດັບ
ທ້ອງຖີີ່ນ ຢ່ແຂວງ ສາລະວັນ, ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2014 ທີີ່ຜ່ານມາ (ປະກອບສ່ວນກະກຽມ
ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໂຕະມນຄັັ້ງນີ)ັ້ .
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ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ: ເປົັ້າໝາຍທຼີ 2
ເປົັ້າໝ
າຍທຼີ 2

ບັນລຸ
ການສຶກ
ສາຂັັ້ນ
ປະຖົມ
ຢ່າງທົີ່ວ
ເຖຼີງ

ຕົວຊຼີັ້ວັດ

2.1. ອັດຕາ
ເຂັ້າຮຽນສຸດທິ
ຂອງຊັັ້ນ
ປະຖມ

2.3. ອັດຕາ
ສ່ວນຂອງ
ນັກຮຽນທີີ່ເຂັ້າ
ຮຽນຊັັ້ນປ1 ທີີ່
ສືບຕີ່ຮຽນ
ຮອດຊັັ້ນປ 5

1992

2005

2012

2013-14

( ເສັັ້ນຖານ
ວັດແທກ )

58.8%

47.7%

2015
(ຄາດໝ
າຍ )

84.0%

68.4%

95.2%

70.0%

97%

78%

98%

95%

ແຫີ່ງຂັ້
ມູນ

ກະຊວງສກ
ສາທິການ
ແລະ ກິລາ

ກະຊວງສກ
ສາທິການ
ແລະ ກິລາ
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ຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ
ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ສາລັບເປົັ້າໝາຍທຼີ
2.
▪ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດ
ັ ເພືີ່ອບັນລຸເປັ້າໝາຍ ການໄດ້ຮັບການສກສາຂັັ້ນປະຖມ ແມ່ນໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງຢ່າງຕີ່ເນືີ່ອງ ເຊັີ່ນ: ອັດຕາເຂັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖມສກສາເພີີ່ມຂັ້ນຈາກ 97% ໃນ
ປີ 2012-13 ເປັນ 98% ໃນປີ 2013-14 ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ
ເພີີ່ມຂັ້ນຈາກ 0.95 ເປັນ 0.96. ອັດຕາລອດເຫືອຂອງນັກຮຽນ ແຕ່ ປ.1 ຮອດ ປ.5 ເພີມ
ີ່
ຂັ້ນໃນໄລຍະດຽວກັນຈາກ 73% ເປັນ 78%.

▪ ເຖິງຢ່າງໃດກຕ
ີ່ າມອັດຕາປະລະການຮຽນໃນຂັັ້ນ ປ.1 ຍັງເປັນອຸປະສັກຕັ້ນຕ ໃນການບັນລຸ
ເປັ້າໝາຍ MDG , ເຊິີ່ງທາງກອງເລຂາແຫ່ງຊາດ ກໄດ້ການດເອາບັນຫາດັີ່ງກ່າວເຂັ້າໃນແຜນ
ບລິມະສິດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີີ່ມຫ
ີ າຍພາກສ່ວນ (Convergent Action Plan)
ແລະ ສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຊຸມຊນເຂດທີີ່ອ່ອນໄຫວຫ່າງໄກສອກຫກ
ີ ເປັນ
ຕັ້ນ.
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ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ: ເປົັ້າໝາຍທຼີ 4
ເປົັ້າໝ
າຍທຼີ 4

ຫຼຸດຜ່ອ
ນອັດຕາ
ການ
ເສຍ
ຊິວິດ
ຂອງ
ເດັກນ້ອ
ຍ

ຕົວຊຼີັ້ວັດ

4.1. ອັດຕາການ
ເສຍຊິວິດຂອງ
ເດັກນ້ອຍຕີ່າກ່ວາ 5
ປີ ( ຕີ່ເດັກເກີດທີີ່ມີ
ຊິວິດ 1.000 ຄນ )

4.2. ອັດຕາການເສຍ
ຊິວິດຂອງເດັກອ່ອນ
( ຕີ່ເດັກເກີດທີີ່ມີ
ຊິວິດ 1.000 ຄນ )

1993

2003

2011

2014

2015
(ຄາດໝ
າຍ )

131

79

72

70

( ເສັັ້ນ
ຖານ
ວັດແທ
ກ)

170

114

104

68

54

45

ແຫີ່ງຂັ້
ມູນ

ກະຊວງ
ສາທາລະນະ
ສຸກ - EMIS

ກະຊວງ
ສາທາລະນະ
ສຸກ - EMIS
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ຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ
ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ສາລັບເປົັ້າໝາຍທຼີ 4.

▪ ສປປລາວ ສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍທຕ
ີີ່ ັັ້ງໄວ້ໃນປະເທດຄືສາມາດປະຕິບດ
ັ ໄດ້ຫດ
ຼຸ ຜ່ອນອັດຕາ
ການເສຍຊິວິດຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕາີ່ ກ່ວາ 5 ປີຈານວນ 80% ຕເດັ
ີ່ ກເກີດທີມ
ີ່ ີຊິວດ
ິ
1.000 ຄນ. ເຖີງຢ່າງໃດກີ່ຕາມ ສປປລາວ ຍັງຈັດຢ່ໃນປະເທດທມ
ີີ່ ີອັດຕາການເສຍຊິວິດ
ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕີ່າກ່ວາ 5 ປີສງທສ
ີີ່ ຸດຢ່ໃນພາກພືັ້ນ.
▪ ບັນຫາການຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ
ໄດ້ຖກບັນຈຸໃນແຜນການ
ພັດທະນາທາງດ້ານສາທາລະສຸກແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020), ເຊິີ່ງ
ການດອັດການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕີ່າກ່ວາ 5 ປີໃຫ້ຫລຸດລງ 45 ຄນ ຕເດັ
ີ່ ກເກີດ
ທີີ່ມີຊິວິດ 1.000 ຄນ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕີ່າກ່ວາ 1 ປີໃຫ້ຫລຸດລງ 30 ຄນ ຕເດັ
ີ່ ກເກີດທີີ່
ມີຊິວິດ 1.000 ຄນ.
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ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ: ເປົັ້າໝາຍທຼີ 5
ເປົັ້າໝ
າຍທຼີ 5

ປັບປຸງ
ສຸຂະພາບ
ຂອງແມ່

ຕົວຊຼີັ້ວັດ

5.1 . ອັດຕາສ່ວນ
ການຕາຍຂອງແມ່
( ຕີ່ເດັກເກີດມິຊິວິດ
100.000 ຄນ)

5.2. ອັດຕາສ່ວນ
ຂອງແພດທີີ່ມີ
ຄວາມຊານານໃນ
ການຊ່ວຍເກີດລກ

1995

2003

( ເສັັ້ນຖານ
ວັດແທກ )

2009

2015

(ຄາດໝາຍ ) ແຫີ່ງຂັ້ມູນ

796

433

357

260

1994

2005

2011

2015

( ເສັັ້ນຖານ
ວັດແທກ )

(ຄາດໝາຍ )

ສນສະຖິຕິແຫ່ງ
ຊາດ,
LRHS2000,
LSIS2011.

ສນສະຖິຕິແຫ່ງ
ຊາດ (LSIS),
LFBSS1994,

14%

23%

42%

50%
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ຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ
ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ສາລັບເປົັ້າໝາຍທຼີ 5.

▪ ສປປລາວ ແມ່ນປະເທດໜີ່ງທີີ່ມີອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຍັງສງທີສຸ
ີ່ ດຢ່ໃນພາກພືັ້ນ. ເຖິງວ່າ
ປະຈຸບັນອັດຕາການເກີດລກຂອງແມ່ ຈະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືອຈາກແພດທີມີ
ີ່ ຄວາມຊານານ
ງານໃນການເກີດລກແມ່ນເພີມຂ
ັ້ ັ້ນ, ແຕ່ອັດຕາສ່ວນດັີ່ງກ່າວຍັງຕີ່າກ່ວາ 50% ຕາມການ
ການດເປັ້າໝາຍຂອງ MDG.
▪ ສືບຕີ່ວາງຄາດໝາຍການຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ພັດທະນາສ້າງແພດ
ຜະດຸງຄັນ ໂດຍການດເຂັ້າໃນແຜນບລິມະສິດການພັດທະນາທາງດ້ານສາທາລະສຸກແຫ່ງຊາດ
ໄລຍະ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020), ເຊິີ່ງການດເປັ້າໝາຍຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍ
ຂອງແມ່ໃຫ້ໄດ້ 180 ຄນ ຕີ່ກັບເດັກເກີດທີີ່ມຊ
ີ ີວິດ 100.000 ຄນ ແລະ ສ້າງແພດປະຈາ
ບ້ານໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫິກ ຢ່າງໜ້ອຍ 01 ຄນ.
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ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ( local MDG ): ເປົັ້າ
ໝາຍທຼີ 9
ເປົັ້າໝ
າຍທຼີ 9

ຫຼຸດຜ່ອນ
ຜນ
ກະທບ
ຈາກ
ລະເບີດ
ຕກຄ້າງທີີ່
ບີ່ທັນ
ແຕກ

ຕົວຊຼີັ້ວັດ

9.1 . ຈານວນເນືັ້ອທີີ່
ຂອງການເກັບກ້ໄດ້
( ເຮັກຕາ/ປີ )

1999

2007

2011

( ເສັັ້ນຖານ
ວັດແທກ )

580

2.557

6.034

20132014

2015
(ຄາດໝາຍ

)

ແຫີ່ງຂັ້
ມູນ

6.927
ແລະ
5.270

20.000

ຄຄຊ, NRA

2014

2015
(ຄາດໝາຍ

(ມ.ກ - ກ.ຍ)

9.2. ຈານວນຂອງຜ້
ທີີ່ເຄາະຮ້າຍໄດ້ຮັບອ
ບັດຕິເຫດຈາກ
ລະເບີດບີ່ທັນແຕກ
(ຜ້ເຄາະຮ້າຍ/ຕີ່ປ)ີ

1999

( ເສັັ້ນຖານ
ວັດແທກ )

257

2007

2011

)
250

99

41

<75

ຄຄຊ,NRA
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ຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ
ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ສາລັບເປົັ້າໝາຍທຼີ 9.

▪ ສປປລາວ
ເປັນປະເທດທໄີີ່ ດ້ຮັບຜນກະທບຈາກລະເບີດບີ່ທັນແຕກສງທສ
ີີ່ ຸດໃນໂລກ
ທຽບໃສ່ຫວຄນ. ຈານວນເນືັ້ອທີີ່ຂອງການເກັບກ້ໄດ້ (ເຮັກຕາ/ປີ ) , ປີ 2013 ໄດ້ 6.927
ເຮັກຕາ ໃນຂະນະທີີ່ຄາດໝາຍປີ 2015 ແມ່ນ 20.000 ເຮັກຕາ. ຕວເລກຂອງຜ້ທີີ່ເຄາະ
ຮ້າຍໄດ້ຮັບອຸບັດຕິເຫດຈາກລະເບີດບີ່ທັນແຕກ ໃນປີ 2012 ມີຈານວນ 56 ຄນ ແລະ
2013 ຈານວນ 41 ຄນ ແລະ ປີ 2014 ມີຈານວນ 41 ຄນ, ເຊິີ່ງເຫັນວ່າຫລຸດລງ, ແຕ່
ຄາດໝາຍນີັ້ ແມ່ນຍັງບີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ແລະ ຍັງຕ້ອງການສະໜັບສະໜນດ້ານທນຮອນ
ຢ່າງຕີ່ເນືີ່ອງ.
▪ ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນໃນການບັນລຸເປາັ້ ໝາຍ MDGs ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງເອາແຜນຍຸດທະ
ສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫລຸດຜ່ອນຜນກະທບຈາກລະເບີດບີ່ທັນແຕກ “ ເສັັ້ນທາງກ້າວ
ສ່ຄວາມປອດໄພ II ຫື The safe path forward II” (2011-2020) ຊີ່ງຄຽງຄ່ກັບ
ແຜນ ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນທິດທາງໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ສນທິ ສັນຍາສາກນທີີ່ ສປປ ລາວ ເຂັ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ.
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III.

ທິດທາງຕີ່ໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍ
MDGs

▪ ເປົັ້າໝາຍ1:

ສືບຕີ່ດາເນີນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມຫມັນ
ັ້ ຄງທາງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໂດຍແມ່ນກອງເລຂາຄະນະຊີັ້ນາລະດັບຊາດ ຮ່ວມກັບບັນດາ
ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ດາເນີນການຈັດຕັັ້ງແຜນປະຕິບັດງານບລິມະສິດ ແລະ ມາດຕະການ
ທີີ່ການດ ເຊັີ່ນ: ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ມີ 14 ມາດຕະການ,ຂະແໜງກະສິກາ ມີ 4 ມາດ
ຕະການ ແລະ ຂະແໜງສກສາ ມີ 4 ມາດຕະການ.

▪ ເປົັ້າໝາຍ 2: ລະບບການສກສາແມ່ນຈະສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຊຸມຊນ

ເຂດທີີ່ອ່ອນໄຫວຫ່າງໄກສອກຫກ
ີ . ສະນັັ້ນ, ຈີ່ງໄດ້ການດແຜນການບລິມະສິດ ເຊັີ່ນ ການ
ຂະຫຍາຍພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນໃນເຂດຊນນະບດ
ແລະ ສ້າງເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ແຮງຈງໃຈໃຫ້ແກ່ຄຜ້ທີີ່ສິດສອນໃນພືັ້ນທີີ່ຫາ່ ງໄກສອກຫີກ.

▪ ເປົັ້າໝາຍ 4: ລັດຖະບານ ສືບຕີ່ພັດທະນານະໂຍບາຍສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ການດວິໄສທັດ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກ ທີຕ
ີ່ ິດພັນກັບແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020).
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ທິດທາງຕີ່ໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າ
ໝາຍ MDGs ( ຕີ່ )
▪ ເປົັ້າໝາຍ 5:
ການດແຜນປະຕິຮບທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການວາງ
ແຜນງານບລິມະສິດ ເຊັີ່ນ: ການປັບປຸງລະບບໂຄງລ່າງໃນການສະໜອງການບລິການດ້ານສາ
ທາ ລະນະສຸກ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຊ່ຽວຊານທາງການ
ແພດ, ການຈັດຕັັ້ງງົບປະມານ ແລະ ການຄຸມ
້ ຄອງບລິຫານລວມທັງການເຜີຍແຜ່ຂມ
ັ້ ນ
ຂ່າວສານທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຢ່າງທີ່ວເຖິງ.
▪

ເປົັ້າໝາຍ 9: ການເກັບກ້ລະເບີດບີ່ທັນແຕກ ແມ່ນວຽກງານທີຖ
ີ່ ກວາງໃນແຜນບລິມະ
ສິດຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ເຊິີ່ງຍັງສືບຕີ່ມຄວາມຕ້
ີ
ອງການການສະໜັບສະໜນດ້ານ
ທນຮອນຈາກບັນດາຄ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອງການຈັດຕັັ້ງສາກນຕ່າງໆ ໃນການແກ້ໄຂ
ວຽກງານດັີ່ງກ່າວ.
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ທິດທາງຕີ່ໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍ MDGs ( ຕີ່ )
▪ ໃນເດືອນ ກລະກດ 2014 ກອງເລຂາ MDG ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ
ປກສາຫາລື ]ລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ເປັນຈຸດປະສານງານ MDG ເພືີ່ອທ ບທວນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປັ້າໝາຍດັີ່ງກ່າວ ແລະ ການດທິດທາງການພັດທະນາ ຫັງປີ 2015 ພ້ອມທັງ
ແນະນາເປັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຢງ ຫື SDGs ພາຍຫັງການນາສະເໜີຂອງ OWG,
ເຊິີ່ງປະກອບມີ 17 ເປັ້າໝາຍ ແລະ 169 ຄາດໝາຍ.
▪ ລັດຖະບານ ຈະສືບຕີ່ປກສາຫາລື ເພືີ່ອລະດມຄວາມຄິດເຫັນ ໃນທຸກຂະແຫນງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ເພືີ່ອສກສາຄັ້ນຄວ້າຮ່າງເອກກະສານ ວາລະການພັດທະນາແບບຢືນຢງ ຫື SDGs ໂດຍແນໃສ່
ຜນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອລະດມທນ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃນການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫືອຈາກ
ສາກນ ໂດຍສະເພາະອງການ ສປຊ ພາຍຫັງການຮັບຮອງວາລະການພັດທະນາ ຫັງປີ 2015.
▪ ຜັນຂະຫຍາຍເປັ້າໝາຍ SGDs ເຂັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງ ທີີ່ 8 ສກປີ 2016-2020 ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ວິໄສທດ
ັ ກ່ຽວກັບການພັດ
ທະນາເສດຖະກດ
ິ -ສັງຄມ ແຫ່ງຊາດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ຮອດປີ 2025 ໂດຍ
ອີງໃສ່ຈຸດພິເສດຕວຈີງ ແລະ ສະພາບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາຂອງ ສປປ
ລາວ.
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ສະຫລຸບ
▪ ສິີ່ງທຼີກ
ີ່ ່າວມານັັ້ນ ແມ່ນບັນດາຄວາມຄບຫນ້າ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າຫມາຍ MDGs ຢູ່ ສປປລາວ, ເຊິີ່ງ
ຂ້າພະເຈົັ້າ ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງສບຕີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍ
ເຫອ ແລະ ການຮ່ວມມຈາກວົງຄະນາຍາດສາກົນເພີ່ອການ
ພັດທະນາທຼີີ່ຍນຍົງ ແລະ ສາມາດຜ່ານຜ່າບັນດາອຸປະສັກທຼີີ່ເປັນ
ສິີ່ງທ້າທາຍຕີ່ການພັດທະນາໃນອານາຄົດ.
▪ ສາລັບມາດຕະການແກ້ໄຂລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະເປົັ້າໝາຍ ທຼີີ່
ຍັງບີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ຫ off-track MDGs , ບັນດາລັດຖະມົນຕຼີ
ຂອງຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ ຈະນາສະເໜຼີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງານບູລິມະສິດ ແລະ ການ ການົດທິດທາງດ້ານການ
ພັດທະນາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ເພີ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລຸເປົັ້າ
ຫມາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ .
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ຂຂອບໃຈ
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