
ໂດຍ: ທ່ານ ສະເຫ ຼີມໄຊ ກົມມະສິດ
ລັດຖະມົນຕຼີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕາ່ງປະເທດ

ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ - ໂດຍ
ສະເພາະເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບ ີ່ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ (Off-Track MDG ) 

ແລະ ມາດຕະການເລັີ່ງລັດ ເພ ີ່ອບັນລຸເປົັ້າໝາຍດັີ່ງກ່າວ 

14 ພະຈິກ 2014
ໂຮງແຮມ ດອນຈັນ ພາເລດສ໌, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈ າປຼີ 2014 

“ຕັັ້ງໜ້າບັນລຸເປົັ້າໝາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປຼີ ຄັັ້ງທຼີີ່ VII
ລວມທັງເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດາ້ນການພັດທະນາ (MDGs) ແລະ ນ າພາປະເທດ

ຊາດຫຼຸດພົັ້ນຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ (LDC) ໃນປຼີ 2020”



ເນ ື້ອໃນບດົນ  ຳສະເໜີ
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I. ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະ
ຫວັດດ້ານການພັດທະນາ MDGs ໃນສົກປຼີ 2013-2014.

II. ບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆ ໃນການບັນລຸຄາດໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບ ີ່
ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍທຼີີ່ວາງໄວ້ (off- track MDGs)

III. ທິດທາງຕ ີ່ໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະ
ຫວັດດ້ານການພັດທະນາ. 



I. ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ
ດ້ານການພັດທະນາ MDGs ໃນສົກປຼີ 2013-2014. 

• ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປ ັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ
ດ້ານການພັດທະນາໂດຍໄດ້ບັນຈຸເປ ັ້າໝາຍ MDGs ທັງ 9 ເປ ັ້າໝາຍ ເຂ ັ້າໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ 7 ສ ກປີ 2011-2015 ແລະ ຄັັ້ງທີ 8 ສ ກປີ 2016-
2020 ໂດຍອິງໃສ່ຈຸດພິເສດ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຕ ວຈິງດ້ານການພັດທະນາຢ ່ໃນ
ສປປ ລາວ.

• ບ ດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປ ັ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາ
3ສະບັບຜ່ານມາ (ສະບັບທີ 3 ໃນປີ 2013) ເປັນເອກກະສານອ້າງອີງ ແລະ ຂ ັ້ມ ນສ າຄັນ ທີີ່
ລັດຖະບານນ າໃຊ້ໃນການວາງແຜນ, ກ ານ ດທິດທາງ ແລະ ເປ ັ້າໝາຍການຮ່ວມມືດ້ານການພັດ
ທະນາ.

• ສືບຕ ີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນງານດ້ານການພັດທະນາ ລັດຖະບານ ໄດ້ຈັດຕັັ້ງຄະນະຊີັ້ນ າລະດັບຊາດ
ຂ ັ້ນ ເພືີ່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີີ່ເປັນສີີ່ງທ້າທາຍໃນການບັນລຸເປ ັ້າໝາຍ MDGs ແລະ ສ້າງຕັັ້ງກອງເລຂາ
ແຫ່ງຊາດ ທີີ່ປະກອບດ້ວຍຂະແຫນງການທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງສະເພາະ ກັບບັນດາຄາດໝາຍທີີ່ຍັງບ ີ່
ສາມາດ ປະຕິບັດໄດ້ (Off track MDGs).
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ບັນດາເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ (On - track MDGs) ແລະ
ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບ ີ່ທັນໄດ້ (Off - track MDGs).
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ເປ ັ້າໝາຍທີີ່ປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດ
ໝາຍທີີ່ວາງໄວ້

( on – track MDGs)

✓ ເປ ັ້າໝາຍ 3:   ສ ີ່ງເສີມຄວາມສະເໝີພາບຍິງ - ຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ.

✓ ເປ ັ້າໝາຍ 6:   ຕ້ານກັບເຊືັ້ອພະຍາດ HIV/AIDS, ມາເລເລຍ ແລະ
ພະຍາດອືີ່ນໆ.

✓ ເປ ັ້າໝາຍ 7:  ຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍ ງດ້ານສິີ່ງແວດລ້ອມ
✓ ເປ ັ້າໝາຍ 8:  ສ້າງຄ ່ຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາໃນຂອບເຂດທ ີ່ວໂລກ

ເປ ັ້າໝາຍທີີ່ຍັງປະຕິບັດບ ີ່ທນັໄດ້
ຕາມຄາດໝາຍທີີ່ວາງໄວ້

( off – track MDGs)

▪ ເປ ັ້າໝາຍ 1:    ດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ເດັກເຕ້ຍ (Stunting) 

▪ ເປ ັ້າໝາຍ 2:    ບັນລຸການສ ກສາຂັັ້ນປະຖ ມຢ່າງທ ີ່ວເຖີງ
▪ ເປ ັ້າໝາຍ 4:    ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊິວິດຂອງເດັກນ້ອຍ
▪ ເປ ັ້າໝາຍ 5:    ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່
▪ ເປ ັ້າໝາຍ 9:   ການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດຕ ກຄ້າງທີີ່ບ ີ່ທັນແຕກຢ ່ ສປປ ລາວ

ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ືອຜ ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜ ນກະທ ບ.



ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ປະຕິບັດໄດ້ ຕາມຄາດໝາຍທຼີີ່ວາງໄວ້ ( On -track MDGs )

✓ ເປົັ້າໝາຍທຼີ 3: ຄວາມສະເໜີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດຂີ ັ້ນເທືີ່ອລະກ້າວໃນ
ທຸກລະດບັຂອງຂະແໜງການສ ກສາ, ສປປລາວ ສາມາດບນັລຸຄາດໝາຍຄວາມສະເໜພີາບລະຫວ່າງ
ນັກຮຽນຊາຍ ແລະ ນັກຮຽນຍິງໃນຊັັ້ນປະຖ ມ. ດັດສະນຄີວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນຊັັ້ນ
ປະຖ ມແມນ່ເພີັ້ມຂ ັ້ນຈາກ 0.79 ໃນປີ 1990 ມາເປັນ 0.91 ໃນປີ 2012, ເຊິີ່ງຄາດໝາຍປີ 2015
ແມ່ນ 1.00.

✓ ເປົັ້າໝາຍທຼີ 6: ອັດຕາການຕິດເຊືັ້ອເອດຢ ່ ສປປລາວ ຖືວ່າຍັງຕ ີ່າ ເຖີງແມ່ນວ່າ ກ ລະນກີານ
ຕິດເຊືັ້ອ ໃໝ່ຈະເພີັ້ມຂ ັ້ນອດັຕາສະເລຍ່ 1.000 ກ ລະນີໃນແຕ່ລະປ.ີ
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ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ປະຕິບັດໄດ້ ຕາມຄາດໝາຍທຼີີ່ວາງໄວ້ ( On -track MDGs )

✓ ເປົັ້າໝາຍທຼີ 7: ເນືັ້ອທີີ່ປ ກຄຸມຂອງປ່າໄມ້ໃນຂອບເຂດທ ີ່ວປະເທດໃນປີ 2012 ມີຈ ານວນ 9.5
ລ້ານ ເຮັກຕາ ຫ ື ປະມານ 40%, ຄາດໝາຍສ າລັບປີ 2015 ແມ່ນໃຫ້ມີເນືັ້ອທີີ່ປ ກຄຸມຂອງປ່າໄມ້ແມ່ນ
65%. ປະຈບຸັນ ລດັຖະບານກ າລັງປ ກສາຫາລືກ່ຽວກັບການກ ານ ດປະເພດຂອງປ່າໄມ້ ທີີ່ຈະບນັຈຸເຂ ັ້າ
ໃນເປ ັ້າໝາຍທີ 7 ນີັ້.

✓ ເປົັ້າໝາຍທຼີ 8: ສປປ ລາວ ມີຄວາມຄບືໜ້າທີີ່ສ າຄນັໃນການເຊືີ່ອມໂຍງເຂ ັ້າກັບລະບ ບການຄ້າ
ຂອງສາກ ນ, ໂດຍສະເພາະ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຂ ັ້າເປັນປະເທດສະມາຊກິທີ 158 ຂອງອ ງການການຄາ້
ໂລກ ( WTO ).

6



II. ບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆໃນການບັນລຸຄາດໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບ ີ່ທັນ
ໄດ້

ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບ ີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ: ເປົັ້າໝາຍທຼີ 1

7

ເປົັ້າໝ
າຍທຼີ 1

ຕົວຊຼີັ້ວັດ
1993 

( ເສັັ້ນ
ຖານ

ວັດແທກ
)

2000 2011-12 2015

(ຄາດໝ
າຍ )

ແຫ ີ່ງຂ ັ້ມູນ

ລຶບລ້າງ
ຄວາມ
ທຸກ
ຍາກ
ແລະ
ໄພ
ອຶດຫິວ

1.8 . ຈ ານວນຂອງ
ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ ີ່າ
ກວ່າ 5 ປີ ທີີ່ມີນ ັ້າ
ໝັກຕ ີ່າ ກ່ວາ
ມາດຕາຖານ

44% 40% 32% 22% ສ ນສະຖິຕິ
ສຸຂະພາບແຫ່ງ

ຊາດ
( National

Center for 

Health 
Statistics )

1.9. ຈ ານວນຂອງ
ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ ີ່າ
ກວ່າ 5 ປີ ທີີ່ເຕີບ
ໂຕບ ີ່ສ ມສ ມບ ນ
ທຽບລະຫວ່າງອາຍຸ
ແລະຄວາມສ ງ
(ເດກັເຕ້ຍ)

48% 41% 40% 34%



ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ
ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບ ີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ສ າລັບເປົັ້າໝາຍທຼີ 1.

▪ ບັນຫາໂພສະນາການ ຫ ື ການຂາດ ສານ ອາຫານ ໂດຍ ສະເພາະຈ ານວນຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ ີ່າ
ກວ່າ 5 ປີທີີ່ມີນ ັ້າໝັກຕ ີ່າກ່ວາມາດຕາຖານ ຍັງເປັນສິີ່ງທ້າທາຍໃນການບັນລຸເປ ັ້າໝາຍທີ 1.
ດັີ່ງນັັ້ນ, ລັດຖະບານ ຈຶີ່ງໄດ້ສ້າງຕັັ້ງກອງເລຂາລະດັບຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຊ
ບັນຫາທາງດ້ານໂພຊະນາການ ໃນປຼີ 2013 ທຼີີ່ປະກອບດ້ວຍ ກະຊວງ
ສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງສຶກສາ ທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງກະສິກ າ ແລະ
ປ່າໄມ້ ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ.

▪ ກອງເລຂາລະດັບຊາດ ໄດ້ຮ່ວມກັນສ້າງແຜນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫ າຍ
ພາກສ່ວນ (Multi-sectoral Convergent Action Plans) ເພືີ່ອເປັນການກ ານ ດ
ທິດທາງ ແລະ ວາງເປ ັ້າໝາຍທີີ່ເປັນບ ລິມະສິດທາງດ້ານໂພຊະນາການ, ເຊິີ່ງໄດ້ມີການຈດັ
ກອງປະຊມຸເຜີຍແຜ່ ແລະ ປ ກສາຫາລືກຽ່ວກັບວຽກງານທາງດ້ານໂພຊະນາການໃນລະດັບ
ທ້ອງຖີີ່ນ ຢ ່ແຂວງ ສາລະວັນ, ໃນເດືອນ ກັນຍາ 2014 ທີີ່ຜ່ານມາ (ປະກອບສ່ວນກະກຽມ
ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໂຕະມ ນຄັັ້ງນີັ້).
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ເປົັ້າໝ
າຍທຼີ 2

ຕົວຊຼີັ້ວັດ
1992 

( ເສັັ້ນຖານ
ວັດແທກ )

2005 2012 2013-14 2015
(ຄາດໝ
າຍ )

ແຫ ີ່ງຂ ັ້
ມູນ

ບັນລຸ
ການສຶກ
ສາຂັັ້ນ
ປະຖົມ
ຢ່າງທົີ່ວ
ເຖຼີງ

2.1.  ອັດຕາ
ເຂ ັ້າຮຽນສຸດທິ
ຂອງຊັັ້ນ
ປະຖ ມ

58.8% 84.0% 95.2% 97% 98% ກະຊວງສ ກ
ສາທິການ
ແລະ ກິລາ

2.3. ອັດຕາ
ສ່ວນຂອງ
ນັກຮຽນທີີ່ເຂ ັ້າ
ຮຽນຊັັ້ນປ 1 ທີີ່
ສືບຕ ີ່ຮຽນ
ຮອດຊັັ້ນປ 5

47.7% 68.4% 70.0% 78% 95%

ກະຊວງສ ກ
ສາທິການ
ແລະ ກິລາ



ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ
ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບ ີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ສ າລັບເປົັ້າໝາຍທຼີ

2.

▪ ການຈັດ ຕັັ້ງ ປະຕິບດັເພືີ່ອບັນລຸເປ ັ້າໝາຍ ການໄດ້ຮັບການສ ກສາຂັັ້ນປະຖ ມ ແມ່ນ ໄດ້ຮັບການ
ປັບປຸງຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ ເຊັີ່ນ: ອັດຕາເຂ ັ້າຮຽນສຸດທິຊັັ້ນປະຖ ມສ ກສາເພີີ່ມຂ ັ້ນຈາກ 97% ໃນ
ປີ 2012-13 ເປັນ 98% ໃນປີ 2013-14 ແລະ ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ
ເພີີ່ມຂ ັ້ນຈາກ 0.95 ເປັນ 0.96. ອດັຕາລອດເຫ ືອຂອງນັກຮຽນ ແຕ່ ປ.1 ຮອດ ປ.5 ເພີີ່ມ
ຂ ັ້ນໃນໄລຍະດຽວກັນຈາກ 73% ເປັນ 78%.

▪ ເຖິງຢ່າງໃດກ ີ່ຕາມອັດຕາປະລະການຮຽນໃນຂັັ້ນ ປ.1 ຍັງເປັນອຸປະສັກຕ ັ້ນຕ ໃນການບັນລຸ
ເປ ັ້າໝາຍ MDG , ເຊິີ່ງທາງກອງເລຂາແຫ່ງຊາດ ກ ໄດ້ກ ານ ດເອ າບັນຫາດັີ່ງກ່າວເຂ ັ້າໃນແຜນ
ບ ລິມະສິດໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດທີີ່ມຫີ າຍພາກສ່ວນ (Convergent Action Plan)
ແລະ ສຸມໃສ່ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຊຸມຊ ນເຂດທີີ່ອ່ອນໄຫວຫາ່ງໄກສອກຫ ກີເປນັ
ຕ ັ້ນ.
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ເປົັ້າໝ
າຍທຼີ 4

ຕົວຊຼີັ້ວັດ
1993

( ເສັັ້ນ
ຖານ
ວັດແທ
ກ )

2003 2011 2014 2015

(ຄາດໝ
າຍ )

ແຫ ີ່ງຂ ັ້
ມູນ

ຫຼຸດຜ່ອ
ນອັດຕາ
ການ
ເສຍ
ຊິວິດ
ຂອງ
ເດັກນ້ອ
ຍ

4.1.  ອັດຕາການ
ເສຍຊິວິດຂອງ
ເດັກນ້ອຍຕ ີ່າກ່ວາ 5 
ປີ ( ຕ ີ່ເດັກເກີດທີີ່ມີ
ຊິວິດ 1.000 ຄ ນ )

170 131 79 72 70 ກະຊວງ
ສາທາລະນະ 
ສຸກ - EMIS

4.2. ອັດຕາການເສຍ
ຊິວິດຂອງເດັກອ່ອນ
( ຕ ີ່ເດັກເກີດທີີ່ມີ
ຊິວິດ 1.000 ຄ ນ )

114 104 68 54 45

ກະຊວງ
ສາທາລະນະ 
ສຸກ - EMIS



ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ
ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບ ີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ສ າລັບເປົັ້າໝາຍທຼີ 4.

▪ ສປປລາວ ສາມາດ ບັນລຸ ຄາດໝາຍ ທີີ່ຕັັ້ງໄວ້ ໃນປະເທດຄື ສາມາດ ປະຕິບດັ ໄດ້ ຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ 
ການເສຍ ຊິວິດ ຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸ ຕ ີ່າກ່ວາ 5 ປີຈ ານວນ 80% ຕ ີ່ ເດັກເກີດທີີ່ມີຊິວດິ
1.000 ຄ ນ. ເຖີງຢ່າງ ໃດກ ີ່ຕາມ ສປປລາວ  ຍັງ ຈັດ ຢ ່ ໃນປະເທດ ທີີ່ມີ ອັດຕາການ ເສຍຊິວິດ 
ຂອງເດັກນ້ອຍ ອາຍຸ ຕ ີ່າ ກ່ວາ 5 ປີສ ງທີີ່ສຸດ ຢ ່ ໃນ ພາກ ພືັ້ນ.

▪ ບັນຫາການຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຖ ກບັນຈໃຸນແຜນການ
ພັດທະນາທາງດ້ານສາທາລະສຸກແຫງ່ຊາດ ໄລຍະ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020), ເຊິີ່ງ
ກ ານ ດອັດການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນອ້ຍອາຍຸ ຕ ີ່າກ່ວາ 5 ປໃີຫ້ຫລຸດລ ງ 45 ຄ ນ ຕ ີ່ ເດັກເກີດ
ທີີ່ມີຊິວິດ 1.000 ຄ ນ ແລະ ເດັກນອ້ຍອາຍຸ ຕ ີ່າກ່ວາ 1 ປໃີຫ້ຫລຸດລ ງ 30 ຄ ນ ຕ ີ່ ເດັກເກີດທີີ່
ມີຊິວິດ 1.000 ຄ ນ.
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ເປົັ້າໝ
າຍທຼີ 5

ຕົວຊຼີັ້ວັດ
1995 

( ເສັັ້ນຖານ
ວັດແທກ )

2003 2009 2015
(ຄາດໝາຍ ) ແຫ ີ່ງຂ ັ້ມູນ

ປັບປຸງ
ສຸຂະພາບ
ຂອງແມ່

5.1 .  ອັດຕາສ່ວນ
ການຕາຍຂອງແມ່
( ຕ ີ່ເດັກເກີດມິຊິວິດ
100.000 ຄ ນ)

796 433 357 260

ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງ
ຊາດ, 

LRHS2000,

LSIS2011.

5.2. ອັດຕາສ່ວນ
ຂອງແພດທີີ່ມີ
ຄວາມຊ ານານໃນ
ການຊ່ວຍເກີດລ ກ

1994 
( ເສັັ້ນຖານ
ວັດແທກ )

2005 2011 2015

(ຄາດໝາຍ ) ສ ນສະຖິຕິແຫ່ງ
ຊາດ (LSIS), 

LFBSS1994, 

14% 23% 42% 50%



ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ
ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບ ີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ສ າລັບເປົັ້າໝາຍທຼີ 5.

▪ ສປປລາວ  ແມ່ນ ປະ ເທດ ໜ ີ່ງ ທີີ່ ມີ ອັດຕາ ການ ຕາຍ ຂອງ ແມ່ຍັງ ສ ງ ທີີ່ ສຸດ ຢ ່ ໃນ ພາກ ພືັ້ນ. ເຖິງວ່າ
ປະຈຸບັນອັດຕາ ການ ເກີດ ລ ກ ຂອງ ແມ່ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊ່ວຍ ເຫ ືອຈາກ ແພດ ທີີ່ ມີ ຄວາມ ຊ ານານ 
ງານ ໃນ ການ ເກີດ ລ ກ ແມ່ນ ເພີັ້ ມຂ ັ້ນ, ແຕ່ອັດຕາ ສ່ວນ ດັີ່ງກ່າວ ຍັງ ຕ ີ່າ ກວ່າ 50% ຕາມການ
ກ ານ ດເປ ັ້າໝາຍຂອງ MDG.

▪ ສືບຕ ີ່ວາງຄາດໝາຍການຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແລະ ພັດທະນາສ້າງແພດ
ຜະດຸງຄັນ ໂດຍກ ານ ດເຂ ັ້າໃນແຜນບ ລິມະສິດການພັດທະນາທາງດ້ານສາທາລະສຸກແຫ່ງຊາດ
ໄລຍະ 5 ປີ ຄັັ້ງທີ VIII (2016-2020), ເຊິີ່ງກ ານ ດເປ ັ້າໝາຍຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍ
ຂອງແມ່ໃຫ້ໄດ້ 180 ຄ ນ ຕ ີ່ກັບເດັກເກດີທີີ່ມຊີີວິດ 100.000 ຄ ນ ແລະ ສ້າງແພດປະຈ າ
ບ້ານໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ິກ ຢ່າງໜ້ອຍ 01 ຄ ນ.
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ເປົັ້າໝ
າຍທຼີ 9

ຕົວຊຼີັ້ວັດ
1999 

( ເສັັ້ນຖານ
ວັດແທກ )

2007 2011 2013-
2014

2015

(ຄາດໝາຍ
)

ແຫ ີ່ງຂ ັ້
ມູນ

ຫຼຸດຜ່ອນ
ຜ ນ
ກະທ ບ
ຈາກ
ລະເບີດ
ຕ ກຄ້າງທີີ່
ບ ີ່ທັນ
ແຕກ

9.1 .  ຈ ານວນເນືັ້ອທີີ່
ຂອງການເກັບກ ້ໄດ້

( ເຮັກຕາ/ປີ )

580 2.557 6.034 6.927
ແລະ
5.270

(ມ.ກ - ກ.ຍ)

20.000 ຄຄຊ, NRA

9.2.  ຈ ານວນຂອງຜ ້
ທີີ່ເຄາະຮ້າຍໄດ້ຮັບອ 
ບັດຕິເຫດຈາກ
ລະເບີດບ ີ່ທັນແຕກ
(ຜ ້ເຄາະຮ້າຍ/ຕ ີ່ປ)ີ

1999 
( ເສັັ້ນຖານ
ວັດແທກ )

2007 2011 2014 2015

(ຄາດໝາຍ
)

ຄຄຊ,NRA
257 250 99 41 <75

ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບ ີ່ທັນໄດຕ້າມຄາດໝາຍ ( local MDG ): ເປົັ້າ
ໝາຍທຼີ 9



ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ
ເປົັ້າໝາຍທຼີີ່ຍັງປະຕິບັດບ ີ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ສ າລັບເປົັ້າໝາຍທຼີ 9.

▪ ສປປລາວ ເປັນ ປະເທດທີີ່ໄດ້ ຮັບ ຜ ນກະທ ບຈາກລະ ເບີດ ບ ີ່ທັນແຕກສ ງ ທີີ່ສຸດ ໃນໂລກ
ທຽບໃສຫ່ ວຄ ນ. ຈ ານວນເນືັ້ອທີີ່ຂອງການເກັບກ ້ໄດ້ (ເຮັກຕາ/ປີ ) , ປີ 2013 ໄດ້ 6.927
ເຮັກຕາ ໃນຂະນະທີີ່ຄາດໝາຍ ປີ 2015 ແມ່ນ 20.000 ເຮັກຕາ. ຕ ວເລກຂອງຜ ້ທີີ່ເຄາະ
ຮ້າຍໄດ້ຮັບອຸບັດຕເິຫດຈາກລະເບີດບ ີ່ທັນແຕກ ໃນປີ 2012 ມີຈ ານວນ 56 ຄ ນ ແລະ
2013 ຈ ານວນ 41 ຄ ນ ແລະ ປີ 2014 ມີຈ ານວນ 41 ຄ ນ, ເຊິີ່ງເຫັນວ່າຫລຸດລ ງ, ແຕ່
ຄາດໝາຍ ນີັ້ ແມນ່ຍັງບ ີ່ ສາມາດ ບັນລຸ ໄດ້ ແລະ ຍັງຕ້ອງການ ສະໜັບສະໜ ນດ້ານທ ນຮອນ
ຢ່າງຕ ີ່ເນືີ່ອງ.

▪ ເພືີ່ອປະກອບສ່ວນໃນການບັນລຸເປ ັ້າໝາຍ MDGs ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງເອ າແຜນຍຸດທະ
ສາດແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຫລຸດຜອ່ນຜ ນກະທ ບຈາກລະເບີດບ ີ່ທັນແຕກ “ ເສັັ້ນທາງກາ້ວ
ສ ່ຄວາມປອດໄພ II ຫ ື The safe path forward II” (2011-2020)  ຊ ີ່ງຄຽງ ຄ ່ ກັບ 
ແຜນ ພັ ດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ ແຫ່ງ ຊາດ  ແລະ  ເປັນ ທິດທາງໃນ ການຈັດ ຕັັ້ງ ປະຕບິັດ 
ສ ນທິ ສັນຍາ ສາກ ນ ທີີ່ ສປປ ລາວ  ເຂ ັ້າຮ່ວມເປັນພາຄີ.
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▪ ເປົັ້າໝາຍ1: ສືບຕ ີ່ດ າເນີນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດດ້ານຄວາມຫມັັ້ນຄ ງທາງດ້ານສະບຽງ
ອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ ໂດຍແມ່ນກອງເລຂາຄະນະຊີັ້ນ າລະດັບຊາດ ຮ່ວມກັບບັນດາ
ພາກສ່ວນກຽ່ວຂອ້ງ ດ າເນີນການຈັດຕັັ້ງແຜນປະຕບິັດງານບ ລິມະສິດ ແລະ ມາດຕະການ
ທີີ່ກ ານ ດ ເຊັີ່ນ: ຂະແໜງສາທາລະນະສກຸ ມີ 14 ມາດຕະການ,ຂະແໜງກະສິກ າ ມີ 4 ມາດ
ຕະການ ແລະ ຂະແໜງສ ກສາ ມີ 4 ມາດຕະການ.

▪ ເປົັ້າໝາຍ 2: ລະບ ບການສ ກສາແມ່ນຈະສມຸໃສ່ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຊຸມຊ ນ
ເຂດທີີ່ອ່ອນໄຫວຫ່າງໄກສອກຫ ກີ. ສະນັັ້ນ, ຈ ີ່ງໄດ້ກ ານ ດແຜນການບ ລິມະສິດ ເຊັີ່ນ ການ
ຂະຫຍາຍພືັ້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານການສ ກສາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງຮຽນໃນເຂດຊ ນນະບ ດ
ແລະ ສ້າງເງືີ່ອນໄຂ ແລະ ແຮງຈ ງໃຈໃຫ້ແກ່ຄ ຜ ້ທີີ່ສິດສອນໃນພືັ້ນທີີ່ຫາ່ງໄກສອກຫ ີກ.

▪ ເປົັ້າໝາຍ 4: ລັດຖະບານ ສືບຕ ີ່ພັດທະນານະໂຍບາຍສາທາລະນະສກຸແຫ່ງຊາດ ໂດຍ
ກ ານ ດວິໄສທັດ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາທາງດ້ານສາທາລະນະສກຸ ທີີ່ຕິດພັນກບັແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສງັຄ ມແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະ 5 ປີ (2016-2020).
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III. ທິດທາງຕ ີ່ໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍ
MDGs



▪ ເປົັ້າໝາຍ 5: ກ ານ ດແຜນປະຕິຮ ບທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ດ້ວຍການວາງ
ແຜນງານບ ລິມະສດິ ເຊັີ່ນ: ການປັບປຸງລະບ ບໂຄງລ່າງໃນການສະໜອງການບ ລິການດ້ານສາ
ທາ ລະນະສກຸ, ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ຊ່ຽວຊານທາງການ
ແພດ, ການຈັດຕັັ້ງງົບປະມານ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງບ ລິຫານລວມທັງການເຜີຍແຜ່ຂ ັ້ມ ນ
ຂ່າວສານທາງດ້ານສາທາລະນະສຸກຢ່າງທ ີ່ວເຖິງ.

▪ ເປົັ້າໝາຍ 9: ການເກັບກ ້ລະເບີດບ ີ່ທັນແຕກ  ແມ່ນວຽກ ງານ ທີີ່ ຖ ກວາງ ໃນ ແຜນ ບ ລິ ມະ 
ສິດຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ,  ເຊິີ່ງຍັງສືບຕ ີ່ມ ີຄວາມຕ້ອງການການສະໜັບສະໜ ນດ້ານ
ທ ນຮອນຈາກບັນດາ ຄ ່ ຮ່ວມ ພັດທະນາ  ແລະ ອ ງການຈັດຕັັ້ງສາກ ນຕາ່ງໆ  ໃນ ການແກໄ້ຂ
ວຽກງານດັີ່ງກ່າວ.
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ທິດທາງຕ ີ່ໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າ
ໝາຍ MDGs ( ຕ ີ່ )



ທິດທາງຕ ີ່ໜ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າໝາຍ MDGs ( ຕ ີ່ )

▪ ໃນເດືອນ ກ ລະກ ດ 2014 ກອງເລຂາ MDG ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ
ປ ກສາຫາລື ]ລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງທີີ່ເປັນຈຸດປະສານງານ MDG ເພືີ່ອທ ບທວນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປ ັ້າໝາຍດັີ່ງກ່າວ ແລະ ກ ານ ດທິດທາງການພັດທະນາ ຫ ັງປີ 2015 ພ້ອມທັງ
ແນະນ າເປ ັ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຢືນຢ ງ ຫ ື SDGs ພາຍຫ ັງການນ າສະເໜີຂອງ OWG, 
ເຊິີ່ງປະກອບມີ 17 ເປ ັ້າໝາຍ ແລະ 169 ຄາດໝາຍ.

▪ ລັດຖະບານ ຈະສືບຕ ີ່ປ ກສາຫາລື ເພືີ່ອລະດ ມຄວາມຄິດເຫັນ ໃນທຸກຂະ ແຫນງ ການ ທີີ່ ກ່ຽວ ຂ້ອງ
ເພືີ່ອສ ກ ສາ ຄ ັ້ນ ຄວ້າ ຮ່າງ ເອ ກກະ ສານ  ວາລະການພັດທະນາແບບຢືນຢ ງ ຫ ື SDGs ໂດຍແນໃສ່
ຜ ນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດ ເພືີ່ອລະດ ມທ ນ ແລະ ສ້າງໂອກາດໃນການຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫ ືອຈາກ
ສາກ ນ ໂດຍສະເພາະອ ງການ ສປຊ ພາຍຫ ັງການຮັບຮອງວາລະການພັດທະນາ ຫ ັງປີ 2015.

▪ ຜັນຂະຫຍາຍເປ ັ້າໝາຍ SGDs ເຂ ັ້າໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມ
ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັັ້ງ ທີີ່ 8 ສ ກປີ 2016-2020 ແລະ ສອດຄ່ອງກັບ ວິ ໄສ ທັດ ກ່ຽວ ກັບການ ພັດ 
ທະ ນາເສດ ຖະກິດ-ສັງ ຄ ມ ແຫ່ງ ຊາດ ຮອດ ປີ 2030 ແລະ ຍຸດ ທະສາດ ຮອດ ປີ 2025 ໂດຍ
ອີງໃສ່ຈຸດພິເສດຕ ວຈີງ ແລະ ສະພາບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການດ້ານການພັດທະນາຂອງ ສປປ
ລາວ.
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ສະຫລຸບ

▪ ສິີ່ງທຼີີ່ກ່າວມານັັ້ນ ແມ່ນບັນດາຄວາມຄ ບຫນ້າ ແລະ ສິີ່ງທ້າທາຍ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດເປົັ້າຫມາຍ MDGs ຢູ່ ສປປລາວ, ເຊິີ່ງ
ຂ້າພະເຈົັ້າ ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງສ ບຕ ີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍ
ເຫ  ອ ແລະ ການຮ່ວມມ ຈາກວົງຄະນາຍາດສາກົນເພ ີ່ອການ
ພັດທະນາທຼີີ່ຍ ນຍົງ ແລະ ສາມາດຜ່ານຜ່າບັນດາອຸປະສັກທຼີີ່ເປັນ
ສິີ່ງທ້າທາຍຕ ີ່ການພັດທະນາໃນອານາຄົດ.

▪ ສ າລັບມາດຕະການແກ້ໄຂລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະເປົັ້າໝາຍ ທຼີີ່
ຍັງບ ີ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ ຫ  off-track MDGs , ບັນດາລັດຖະມົນຕຼີ
ຂອງຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ ຈະນ າສະເໜຼີການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນງານບູລິມະສິດ ແລະ ການ ກ ານົດທິດທາງດ້ານການ
ພັດທະນາຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ ເພ ີ່ອໃຫ້ສາມາດບັນລເຸປົັ້າ
ຫມາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ .

20



ຂ ຂອບໃຈ

21


