
ກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ປະຈາໍປີ 2012

ຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດາ
ເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ ໂດຍສະເພາະເປົາ້ໝ

າຍທີ່ ປະຕບິດັບ່ໍທນັໄດຕ້າມຄາດໝາຍ

ວນັທີ 23 ພະຈກິ 2012
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ

ສະເໜໂີດຍ : ພະນະທ່ານ ອາລຸນແກວ້ ກດິຕຄຸິນ
ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ

ກອງປະຊຸມໂຕະມນົ ປະຈາໍປີ 2012

ຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ບນັດາ
ເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການພດັທະນາ ໂດຍສະເພາະເປົາ້ໝ

າຍທີ່ ປະຕບິດັບ່ໍທນັໄດຕ້າມຄາດໝາຍ

ວນັທີ 23 ພະຈກິ 2012
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ

ສະເໜໂີດຍ : ພະນະທ່ານ ອາລຸນແກວ້ ກດິຕຄຸິນ
ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ



ຫວົຂໍທ້ີ່ ຈະນາໍສະເໜີ

• ຄວາມຄື ບໜ້າແລະສິ່ ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ 5ປີ ຄ້ັງທີ VIIແລະ ເປົ ້ າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ
ດ້ານການພັດທະນາ

• ເປົ ້ າໝາຍທີ່ ຍັງປະຕິບັດບໍ່ ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ
ເຊັ່ ນ: ເປົ ້ າໝາຍທີ່ 1, 2, 5, 7
ສິ່ ງທ້າທາຍແລະກາລະໂອກາດ

• ເປົ ້ າໝາຍທີ່ 9

• ຄວາມຄື ບໜ້າແລະສິ່ ງທ້າທາຍ ໃນການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງ
ຊາດ 5ປີ ຄ້ັງທີ VIIແລະ ເປົ ້ າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ
ດ້ານການພັດທະນາ

• ເປົ ້ າໝາຍທີ່ ຍັງປະຕິບັດບໍ່ ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ
ເຊັ່ ນ: ເປົ ້ າໝາຍທີ່ 1, 2, 5, 7
ສິ່ ງທ້າທາຍແລະກາລະໂອກາດ

• ເປົ ້ າໝາຍທີ່ 9



ຄວາມຄບືໜາ້ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-
ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງ້ທີ VII ແລະ ເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະຫວດັດາ້ນການ

ພດັທະນາ
ເສດຖະກດິມະຫາພາກ ຕວົຊີ ້

ວດັ

ສກົປີ 2011/2012

(ຕຸລາ-ມນີາ)

ສກົປີ 2012/13

(ຄາດໝາຍ)

ສກົປີ 2014/15

(ຄາດໝາຍ)

ລາຍໄດ້ຕ່ໍຫົວຄົນ $1,355 $1,520 $1,700

ອັດຕາການເຕີ ບໂຕ

ຂອງລວມຍອດ
ຜະລິ ດຕະພັນພາຍໃນ 8% 8.3% 8%

(ຂະແໜງກະສິ ກໍາ) 2.7% 3.3% 3.5%(ຂະແໜງກະສິ ກໍາ) 2.7% 3.3% 3.5%

(ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ) 13.5% 15.5% 15%

(ຂະແໜງການບໍ ລິ ການ) 8.1% 7% 6.5%ເປົ ້ າໝາຍMDGsທີ່ ປະຕິບັດໄດ້ ເປົ ້ າໝາຍMDGsທີ່ ປະຕິບັດບໍ່ ໄດ້ ເປົ ້ າໝາຍສະເພາະສໍ າລັບ
ສປປລາວ

• MDG 3 ສ່ົງເສີ ມບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍແລະ
ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິ ງ

• MDG 4 ຫຸຼດຜ່ອນອັດຕາການເສຍຊີ ວິ ດ
ຂອງເດັກນ້ອຍ

• MDG 6 ຕ້ານກັບເຊື ້ ອພະຍາດ
HIV/AIDS,ມາເຣເຣຍແລະ ເຊື ້ ອ
ພະຍາດອື່ ນໆ

• MDG 8 ການສ້າງຄູ່ຮ່ວມລະດັບສາກົນ
ເພ່ືອການພັດທະນາ

• MDG 1 ລຶ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກແລະ ໄພອຶ ດຫີ ວ

• MDG 2 ຮັບປະກັນໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບການສຶ ກສາ
ໃຫ້ທ່ົວເຖີ ງ

• MDG 5 ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່

•MDG 7 ຮັບປະກັນຄວາມຍື ນຍົງດ້ານ
ສິ່ ງແວດລ້ອມ

• MDG 9 ຫຸຼດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຂອງລະເບີ ດບໍ່ ທັນແຕກຕົກຄ້າງ



ເປົາ້ໝາຍທີ່ ປະຕບິດັບ່ໍໄດ:້ MDG 1

ເປົາ້ໝາຍສະຫດັສະ
ຫວດັ ດາ້ນການ
ພດັທະນາ

ຕົວຊີ ້ ວັດ 1990
ຂໍ ້ ມູນ
ພ້ືນຖານ

2005 2012 2015
ຄາດໝາຍ

ແຫ່ຼງຂໍມ້ນູ

1. ການລຶ ບລ້າງ
ຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ໄພອຶ ດຫີ ວ

1.1 ອັດຕາຄວາມທຸກຂອງ
ປະຊາຊົນທີ່ ດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢູ່ຕ່ໍາ
ກວ່າລະດັບຄາດໝາຍ

45% 33.5% (2002) 27.6% (2008) 24% LECS

1.8 ຈໍ ານວນເດັກນ້ອຍອາຍຸ
ຕ່ໍາກ່ວາ 5ປີ ທີ່ ມີ ນໍ ້ າໜັກຫຸຼດ
ມາດຕະຖານ

1.9 ຈໍ ານວນເດັກນ້ອຍອາຍຸ
ຕ່ໍາກວ່າ 5ປີ ທີ່ ຍັງຂາດສານ
ອາຫານ

40% (1994)

47% (1994)

37% (2006)

31%

40%

48%

32%

26.6%

38%

44%

22%

24%

NCHS

LSIS

NCHS

LSIS



ເປົາ້ໝາຍທີ່ ປະຕບິດັບ່ໍໄດ ້ : MDG 1
• ສິ່ ງທາ້ທາຍຕົນ້ຕໍ

– ຂາດສານອາຫານ ໃນອາຫານທີ່ ບໍລໂິພກ
– ການບໍລໂິພກອາຫານບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການ
– ຂາດເຂນີປະລມິານອາຫານບ່ໍພຽງພໍ

• ສິ່ ງທີ່ ຈະຕອ້ງໄດປັ້ບປຸງ
– ສາ້ງຕັງ້ສູນໂພສະນາການ ເພື່ ອຊີນ້າໍ ແລະ ປະສານ ກ່ຽວກບັວຽກງານໂພສະນາການ

– ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການຂາດສານອາຫານ ແລະ ອດັຕາການຈະເລບີເຕບີໂຕ
ຕ່ໍາ ໃຫໄ້ດໃ້ນໄລຍະສັນ້ :

• ແມ່ນການເສມີ ວຕິາມນິ A; ຂາ້ແມ່ທອ້ງ; ສົ່ ງເສມີການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່ ແລະ ການເສມີທາດເຫຼກັ ໃຫ ້
ແມ່ຍງິທີ່ ຖພືາ.

• ການໃຫຄ້ວາມຮູທ້າງດາ້ນໂພສະນາການ ຕາມຮດິຄອງປະເພນີ ແລະ ການທດົລອງໃຫອ້າຫານສໍາລດັຮູບ
ແກ່ເດກັອາຍຸຕໍາ◌່ກວ່າ 2 ປີເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການເຕບີໂຕຂອງເດກັໃນໄລຍະ 1.000 ມື.້

• ສົ່ ງເສມີການ ປະສານສມົທບົ ລະຫວ່າງຫຼາຍຂະແຫນງການ

• ສິ່ ງທາ້ທາຍຕົນ້ຕໍ
– ຂາດສານອາຫານ ໃນອາຫານທີ່ ບໍລໂິພກ
– ການບໍລໂິພກອາຫານບ່ໍຖກືຕອ້ງຕາມຫຼກັການ
– ຂາດເຂນີປະລມິານອາຫານບ່ໍພຽງພໍ

• ສິ່ ງທີ່ ຈະຕອ້ງໄດປັ້ບປຸງ
– ສາ້ງຕັງ້ສູນໂພສະນາການ ເພື່ ອຊີນ້າໍ ແລະ ປະສານ ກ່ຽວກບັວຽກງານໂພສະນາການ

– ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ ອຫຸຼດຜ່ອນອດັຕາການຂາດສານອາຫານ ແລະ ອດັຕາການຈະເລບີເຕບີໂຕ
ຕ່ໍາ ໃຫໄ້ດໃ້ນໄລຍະສັນ້ :

• ແມ່ນການເສມີ ວຕິາມນິ A; ຂາ້ແມ່ທອ້ງ; ສົ່ ງເສມີການລຽ້ງລູກດວ້ຍນມົແມ່ ແລະ ການເສມີທາດເຫຼກັ ໃຫ ້
ແມ່ຍງິທີ່ ຖພືາ.

• ການໃຫຄ້ວາມຮູທ້າງດາ້ນໂພສະນາການ ຕາມຮດິຄອງປະເພນີ ແລະ ການທດົລອງໃຫອ້າຫານສໍາລດັຮູບ
ແກ່ເດກັອາຍຸຕໍາ◌່ກວ່າ 2 ປີເພື່ ອຮບັປະກນັໃຫແ້ກ່ການເຕບີໂຕຂອງເດກັໃນໄລຍະ 1.000 ມື.້

• ສົ່ ງເສມີການ ປະສານສມົທບົ ລະຫວ່າງຫຼາຍຂະແຫນງການ



ເປົາ້ໝາຍທີ່ ປະຕບິດັບ່ໍໄດ:້ MDG 2

95.2%

69.9%

66.1%



ບນັດາ ຄາດຫມາຍໃນ  ເປົາ້ຫມາຍສະຫດັສະຫວດັ
ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັ ສາມາດບນັ ລຸ ໄດຕ້າມ ເປົາ້ຫມາຍ: MDG 2

ສິ່ ງທາ້ທາຍ
– ອດັຕາການອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອດັຕານກັຮຽນຄາ້ງຫອ້ງສູງ
– ອດັຕາການລອດເຫຼອືຮອດ ປ 5 ຍງັຕ່ໍາ
– ການຂາດເຂນີຄູ

ຈດຸທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປັບປຸງ

– ປຸກລະດມົຂນົຂວາຍໃຫຮ້ກັຮຽນມາເຂົາ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລອ້ມຕ່າງໆຂອງ ໂຮງຮຽນເພື່ ອໃຫ ້
ນກັຮຽນມາຮຽນຕະຫລອດປີ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະດໍາເນນີໂຄງການສະຫນອງອາຫານທ່ຽງ
ໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນໃນ 30 ເມອືງ ຂອງ 6 ແຂວງເປົາ້ຫມາຍ.

– ໃນສກົປີ 2011-2012 ກະຊວງການເງນິ ໄດອ້ະນຸມດັງບົປະມານ ເຂົາ້ໃນວຽກງານບໍລຫິານ ໂຮງຮຽນ ໃຫແ້ກ່
ໂຮງຮຽນປະຖມົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃນອດັຕາ 20,000 ກບີ ຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ ແລະ ຈະເພີມ້ເປັນ 100,000
ກບີໃນປີ 2015.

– ເພີມ້ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານເຂົາ້ໃສ່ຂະແຫນງສກຶສາ ສກົ2012-2013 ເປັນ 17% ຈາກ 13.6% (ສກົ
2011-2012).

– ແຜນການ EFA-FTI (Education for All-Fast Track Initiative) ຈະເປັນຜູສໍ້າຫນບັສະຫນນູດາ້ນ
ການເງນິໃຫແ້ກ່ການສາ້ງຫອ້ງຮຽນໃຫມ່ 70% ຂອງແຜນການ.

ສິ່ ງທາ້ທາຍ
– ອດັຕາການອອກໂຮງຮຽນ ແລະ ອດັຕານກັຮຽນຄາ້ງຫອ້ງສູງ
– ອດັຕາການລອດເຫຼອືຮອດ ປ 5 ຍງັຕ່ໍາ
– ການຂາດເຂນີຄູ

ຈດຸທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປັບປຸງ

– ປຸກລະດມົຂນົຂວາຍໃຫຮ້ກັຮຽນມາເຂົາ້ໂຮງຮຽນ ແລະ ປັບປຸງສະພາບແວດລອ້ມຕ່າງໆຂອງ ໂຮງຮຽນເພື່ ອໃຫ ້
ນກັຮຽນມາຮຽນຕະຫລອດປີ, ກະຊວງສກຶສາທກິານ ແລະ ກລິາ ຈະດໍາເນນີໂຄງການສະຫນອງອາຫານທ່ຽງ
ໃຫແ້ກ່ໂຮງຮຽນໃນ 30 ເມອືງ ຂອງ 6 ແຂວງເປົາ້ຫມາຍ.

– ໃນສກົປີ 2011-2012 ກະຊວງການເງນິ ໄດອ້ະນຸມດັງບົປະມານ ເຂົາ້ໃນວຽກງານບໍລຫິານ ໂຮງຮຽນ ໃຫແ້ກ່
ໂຮງຮຽນປະຖມົໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ ໃນອດັຕາ 20,000 ກບີ ຕ່ໍຄນົຕ່ໍປີ ແລະ ຈະເພີມ້ເປັນ 100,000
ກບີໃນປີ 2015.

– ເພີມ້ງບົປະມານຂອງລດັຖະບານເຂົາ້ໃສ່ຂະແຫນງສກຶສາ ສກົ2012-2013 ເປັນ 17% ຈາກ 13.6% (ສກົ
2011-2012).

– ແຜນການ EFA-FTI (Education for All-Fast Track Initiative) ຈະເປັນຜູສໍ້າຫນບັສະຫນນູດາ້ນ
ການເງນິໃຫແ້ກ່ການສາ້ງຫອ້ງຮຽນໃຫມ່ 70% ຂອງແຜນການ.



ບນັດາ ຄາດຫມາຍໃນ  ເປົາ້ຫມາຍສະຫດັສະຫວດັ
ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັ ສາມາດບນັ ລຸ ໄດຕ້າມ ເປົາ້ຫມາຍ: MDG 5
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ບນັດາ ຄາດຫມາຍໃນ  ເປົາ້ຫມາຍສະຫດັສະຫວດັ
ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັ ສາມາດບນັ ລຸ ໄດຕ້າມ ເປົາ້ຫມາຍ: MDG 5

ສິ່ ງທາ້ທາຍ

– ການຂາດເຂນີຈາໍນວນ ນາງພະດຸງຄນັຊ່ວຍເກດີ
– ຍງັມຄີວາມຈາໍກດັໃນການເຂົາ້ເຖງິການຊ່ວຍເຫລອືໃນກລໍະນກີານເກດີລູກແບບ

ສຸກເສນີ ແລະ ການຮກັສາສຸຂະພາບເດກັເກດີໃໝ່ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຊນົ
ນະບດົຫ່າງໄກສອກຫລກີ)

ຈດຸທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປັບປຸງ

– ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ້ພະນກັງານສາທາລະນະສຸກ.
– ການພດັທະນາພຶນ້ຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ ອໃຫປ້ະຊາຊນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິການ

ບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກ
– ສາ້ງຂະບວນການສກຶສາອບົຮມົປະຊາຊນົ ແລະ ຊຸມຊນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ

ວຽກງານສຸຂະສກຶສາ ແລະ ສຸຂະອານາໄມຂອງ ແມ່ ແລະ ເດກັ

ສິ່ ງທາ້ທາຍ

– ການຂາດເຂນີຈາໍນວນ ນາງພະດຸງຄນັຊ່ວຍເກດີ
– ຍງັມຄີວາມຈາໍກດັໃນການເຂົາ້ເຖງິການຊ່ວຍເຫລອືໃນກລໍະນກີານເກດີລູກແບບ

ສຸກເສນີ ແລະ ການຮກັສາສຸຂະພາບເດກັເກດີໃໝ່ (ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຊນົ
ນະບດົຫ່າງໄກສອກຫລກີ)

ຈດຸທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປັບປຸງ

– ການສາ້ງຂດີຄວາມສາມາດໃຫແ້ກ ້ພະນກັງານສາທາລະນະສຸກ.
– ການພດັທະນາພຶນ້ຖານໂຄງລ່າງ ເພື່ ອໃຫປ້ະຊາຊນົສາມາດເຂົາ້ເຖງິການ

ບໍລກິານດາ້ນສາທາລະນະສຸກ
– ສາ້ງຂະບວນການສກຶສາອບົຮມົປະຊາຊນົ ແລະ ຊຸມຊນົໃຫເ້ຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັ

ວຽກງານສຸຂະສກຶສາ ແລະ ສຸຂະອານາໄມຂອງ ແມ່ ແລະ ເດກັ



ບນັດາ ຄາດຫມາຍໃນ  ເປົາ້ຫມາຍສະຫດັສະຫວດັ
ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັ ສາມາດບນັ ລຸ ໄດຕ້າມ ເປົາ້ຫມາຍ: MDG 5 (ຕ່ໍ)

ຈດຸທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປັບປຸງ (ຕ່ໍ)

– ສາ້ງແຜນເຮດັວຽກ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຫນຶ່ ງດຽວ ເພື່ ອປະສານບນັດາ
ກດິຈະກາໍຮ່ວມກນັ  ແລະ ຕດິຕາມຄວາມຄບືຫນາ້ໃນການປະຕບິດັແຜນ 7
ແລະ MDG.

– ສາ້ງ4,377 ບາ້ນແບບຢ່າງດາ້ນສຸຂະສກຶສາ ແນ່ໃສ່ເພື່ ອ: (i) ໃຫຂໍ້ມູ້ນດາ້ນສຸ
ຂະສກຶສາ; (ii) ການເຂົາ້ເຖງິນໍາສະອາດ ແລະ ວຽກງານສຸຂະສກຶສາ; (iii) ການ
ສກັຢາກນັພະຍາດ; (iv) ການວາງແຜນຄອບຄວົ;  (v) ວຽກງານໂພສະນາການ
(ເຊັ່ ນ: ການໃຫສ້ານ Iodine, ການໃຫວ້ຕິາມນິ A,  ທາດເຫຼກັ ແລະ ອຶ່ ນໆ).

– ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍການເກດີລູກໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ, ການຮກັສາສຸຂະພາບເດກັ
ຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ແລະ ແມ່ລູກອ່ອນ ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ.

ຈດຸທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປັບປຸງ (ຕ່ໍ)

– ສາ້ງແຜນເຮດັວຽກ ແລະ ຕດິຕາມກວດກາຫນຶ່ ງດຽວ ເພື່ ອປະສານບນັດາ
ກດິຈະກາໍຮ່ວມກນັ  ແລະ ຕດິຕາມຄວາມຄບືຫນາ້ໃນການປະຕບິດັແຜນ 7
ແລະ MDG.

– ສາ້ງ4,377 ບາ້ນແບບຢ່າງດາ້ນສຸຂະສກຶສາ ແນ່ໃສ່ເພື່ ອ: (i) ໃຫຂໍ້ມູ້ນດາ້ນສຸ
ຂະສກຶສາ; (ii) ການເຂົາ້ເຖງິນໍາສະອາດ ແລະ ວຽກງານສຸຂະສກຶສາ; (iii) ການ
ສກັຢາກນັພະຍາດ; (iv) ການວາງແຜນຄອບຄວົ;  (v) ວຽກງານໂພສະນາການ
(ເຊັ່ ນ: ການໃຫສ້ານ Iodine, ການໃຫວ້ຕິາມນິ A,  ທາດເຫຼກັ ແລະ ອຶ່ ນໆ).

– ການປະຕບິດັນະໂຍບາຍການເກດີລູກໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ, ການຮກັສາສຸຂະພາບເດກັ
ຕ່ໍາກວ່າ 5 ປີ ແລະ ແມ່ລູກອ່ອນ ໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ.



ບນັດາ ຄາດຫມາຍໃນ  ເປົາ້ຫມາຍສະຫດັສະຫວດັ
ທີ່ ຍງັບ່ໍທນັ ສາມາດບນັ ລຸ ໄດຕ້າມ ເປົາ້ຫມາຍ: MDG 7

ສິ່ ງທາ້ທາຍ

• ບ່ໍມຕີວົຊີວ້ດັ ແລະ  ຄາດຫມາຍທີ່ ແນ່ນອນ ຕ່ໍລະບບົການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ MDG 7 , ເຊິ່ ງຖວ່ືາພວກເຮາົຍງັຂາດລະບບົເກບັກາໍຂໍມູ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ

• ບ່ໍມຕີວົຊີວ້ດັ ແລະ  ຄາດຫມາຍທີ່ ແນ່ນອນ ໃນການຂືນ້ແຜນງບົປະມານ ໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັເປົາ້ຫມາຍ MDG 7

ຈດຸທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປັບປຸງ

• ສາ້ງກນົໄກປະສານງານ ຫລ ືຈດຸປະສານງານແຫ່ງຊາດ
• ສາ້ງລະບບົເກບັກາໍຂໍມູ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ;
• ມມີາດຕະວ່າດວ້ຍ ການຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕວົ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສຽງຈາກ ຜນົ

ກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ.

ສິ່ ງທາ້ທາຍ

• ບ່ໍມຕີວົຊີວ້ດັ ແລະ  ຄາດຫມາຍທີ່ ແນ່ນອນ ຕ່ໍລະບບົການຕດິຕາມປະເມນີຜນົ ການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັ MDG 7 , ເຊິ່ ງຖວ່ືາພວກເຮາົຍງັຂາດລະບບົເກບັກາໍຂໍມູ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ

• ບ່ໍມຕີວົຊີວ້ດັ ແລະ  ຄາດຫມາຍທີ່ ແນ່ນອນ ໃນການຂືນ້ແຜນງບົປະມານ ໃນການຈດັຕັງ້
ປະຕບິດັເປົາ້ຫມາຍ MDG 7

ຈດຸທີ່ ຕອ້ງໄດຮ້ບັການປັບປຸງ

• ສາ້ງກນົໄກປະສານງານ ຫລ ືຈດຸປະສານງານແຫ່ງຊາດ
• ສາ້ງລະບບົເກບັກາໍຂໍມູ້ນໃນຂອບເຂດທົ່ ວປະເທດ;
• ມມີາດຕະວ່າດວ້ຍ ການຫລຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕວົ ເພື່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສຽງຈາກ ຜນົ

ກະທບົຈາກການປ່ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ.



ເປົາ້ຫມາຍສະຫດັສະຫວດັ ທີ່ MDG 9.

ສິ່ ງທາ້ທາຍ

• ຖກືຖິມ້ລະເບດີໃສ່ຫລາຍ ຖາ້ທຽບໃສ່ ຫວົຄນົ. 14 ຈາກ 17 ແຂວງຂອງປະເທດ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ
ລະເບດີຍງັບ່ໍທນັແຕກ, ປະມານ 8470 ກໂິລຕາແມດັ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລະເບດີລູກຫວ່ານ, ຖາ້
ລວມທຸກຊະນດິ ລະເບດີຕກົຄາ້ງ ເນືອ້ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈະສູງກ່ວາປະມານ 10 ເທື່ ອ.

• ບນັຫາລະເບດີຍງັບ່ໍທນັແຕກ ເປັນບນັຫາທີ່ ກ່ຽວໂຍງກບັຫລາຍບນັຫາ
• ຂາດຕວົເລກເນືອ້ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທີ່ ຊດັເຈນ.
• ຄວາມຕອ້ງການນໍາໃຊດ້ນິແມ່ນຫລາຍກ່ວາ ຄວາມສາມາດໃນການເກບັກູ.້

ຜນົສໍາເລດັຜ່ານມາ

• ນບັແຕ່ປີ 1996 ເປັນຕົນ້ມາ ສປປລາວ ໄດທໍ້າລາຍລະເບດີຍງັບ່ໍທນັແຕກທີ່ ຕກົຄາ້ງໄດຫ້ລາຍກ່ວາ 1.3
ລາ້ນໜ່ວຍ. ສໍາລບັປີນີ,້ ນບັແຕ່ເດອືນ ມງັກອນ ເຖງິ ກນັຍາ ສາມາດທໍາລາຍໄດ ້ 50,524 ໜ່ວຍ.

• ນບັແຕ່ປີ 1996 ເປັນຕົນ້ມາ ຫລາຍກ່ວາ 31.000 ເຮກັຕາ ແລະ ແຕ່ເດອືນມງັກອນ ເຖງິ ກນັຍາ 2012
ສາມາດເກບັກູລ້ະເບດີອອກຈາກພືນ້ທີ່ 3,439 ເຮກັຕາ

• ຈາໍນວນຜູ ້ໄດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍ ຫຸຼດລງົຈາກ ສະເລ່ຍປະມານ 302 ຄນົ/ປີ ໃນປີ 2008 ມາເປັນ 43 ຄນົ/ປີ
ນບັແຕ່ ເດອືນມງັກອນ ຮອດ ເດອືນກນັຍາ 2012 ນີ ້

ສິ່ ງທາ້ທາຍ

• ຖກືຖິມ້ລະເບດີໃສ່ຫລາຍ ຖາ້ທຽບໃສ່ ຫວົຄນົ. 14 ຈາກ 17 ແຂວງຂອງປະເທດ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກ
ລະເບດີຍງັບ່ໍທນັແຕກ, ປະມານ 8470 ກໂິລຕາແມດັ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈາກລະເບດີລູກຫວ່ານ, ຖາ້
ລວມທຸກຊະນດິ ລະເບດີຕກົຄາ້ງ ເນືອ້ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົຈະສູງກ່ວາປະມານ 10 ເທື່ ອ.

• ບນັຫາລະເບດີຍງັບ່ໍທນັແຕກ ເປັນບນັຫາທີ່ ກ່ຽວໂຍງກບັຫລາຍບນັຫາ
• ຂາດຕວົເລກເນືອ້ທີ່ ໄດຮ້ບັຜນົກະທບົທີ່ ຊດັເຈນ.
• ຄວາມຕອ້ງການນໍາໃຊດ້ນິແມ່ນຫລາຍກ່ວາ ຄວາມສາມາດໃນການເກບັກູ.້

ຜນົສໍາເລດັຜ່ານມາ

• ນບັແຕ່ປີ 1996 ເປັນຕົນ້ມາ ສປປລາວ ໄດທໍ້າລາຍລະເບດີຍງັບ່ໍທນັແຕກທີ່ ຕກົຄາ້ງໄດຫ້ລາຍກ່ວາ 1.3
ລາ້ນໜ່ວຍ. ສໍາລບັປີນີ,້ ນບັແຕ່ເດອືນ ມງັກອນ ເຖງິ ກນັຍາ ສາມາດທໍາລາຍໄດ ້ 50,524 ໜ່ວຍ.

• ນບັແຕ່ປີ 1996 ເປັນຕົນ້ມາ ຫລາຍກ່ວາ 31.000 ເຮກັຕາ ແລະ ແຕ່ເດອືນມງັກອນ ເຖງິ ກນັຍາ 2012
ສາມາດເກບັກູລ້ະເບດີອອກຈາກພືນ້ທີ່ 3,439 ເຮກັຕາ

• ຈາໍນວນຜູ ້ໄດຮ້ບັເຄາະຮາ້ຍ ຫຸຼດລງົຈາກ ສະເລ່ຍປະມານ 302 ຄນົ/ປີ ໃນປີ 2008 ມາເປັນ 43 ຄນົ/ປີ
ນບັແຕ່ ເດອືນມງັກອນ ຮອດ ເດອືນກນັຍາ 2012 ນີ ້
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ເປົາ້ຫມາຍສະຫດັສະຫວດັ ທີ່ MDG 9.

• ການລະດມົທນຶ

– ສໍາລບັປີສກົປີ 2011/2012 ສາມາດລະດມົທນຶເຂົາ້ໃນການເກບັກູລ້ະເບດີບ່ໍທນັ
ແຕກ ປະມານ 31,774,766 ລາ້ນ ໂດລາສະຫະລດັ.

– ຂະແໜງດັ່ ງກ່າວ ຍງັມຄີວາມຕອ້ງການທນຶເພີ່ ມຂຶນ້ ປະມານ 20,000,000
ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ/ປີ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປິຕບິດັ ບນັດາກດິຈະກາໍທງັຫມດົໃນຂັນ້ຕ່ໍ
ໄປ

• ການລະດມົທນຶ

– ສໍາລບັປີສກົປີ 2011/2012 ສາມາດລະດມົທນຶເຂົາ້ໃນການເກບັກູລ້ະເບດີບ່ໍທນັ
ແຕກ ປະມານ 31,774,766 ລາ້ນ ໂດລາສະຫະລດັ.

– ຂະແໜງດັ່ ງກ່າວ ຍງັມຄີວາມຕອ້ງການທນຶເພີ່ ມຂຶນ້ ປະມານ 20,000,000
ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ/ປີ ເພື່ ອຈດັຕັງ້ປິຕບິດັ ບນັດາກດິຈະກາໍທງັຫມດົໃນຂັນ້ຕ່ໍ
ໄປ
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