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ກອງເລຂາ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ
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ທ່ານ ນາງ ຄໍາເພົາ ເອີນທະວັນ
ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ສປປ ລາວ



ເຫດການສ າຄັນຂອງເປົົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (ປພຍ)

2

ການຮັບຮອງເອົາ
ວາລະ 2030 ເພືື່ອ
ການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ

2015

ການຮ່າງນະໂຍບາຍ
ແລະ ການສ້າງກົນ
ໄກເພືື່ອຮັບປະກັນ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ປພຍ ໃຫຮ້າບລືື່ນ

2016

ການສ້າງຕັົ້ງຄະນະ
ຊ ົ້ນ າລະດັບຊາດ 
ປພຍ, ກອງເລຂາ
ປພຍ ແລະ ຈຸດ
ປະສານງານຂອງ
ປພຍ ລະຫວ່າງ
ບັນດາກະຊວງ

ແລະ ອົງການທຽບ
ເທົື່າ

2017

ການພ ມເຜ ຍແຜ່
ບົດລາຍງານແຫ່ງ
ຊາດແບບສະໝັກ
ໃຈ (VNR) ເພືື່ອ
ຕິດຕາມຂະບວນ
ການ, ຄວາມຄືບ
ໜ້າ ແລະ ສິື່ງທ້າ
ທາຍໃນການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດ ປພຍ

2018



ການເຊືື່ອມສານ ປພຍ ເຂົົ້າໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ

3

ຜົນໄດ້ຮັບທ 1
ເສດຖະກິດ

ຜົນໄດ້ຮັບທ 2
ສັງຄົມ

ຜົນໄດ້ຮັບທ 3
ສິື່ງແວດລ້ອມ

ຜົນໄດ້ຮັບຕິດພັນ
ກັບຫລາຍຂະ
ແໜງການ

ປະມານ 
60%

ຂອງຕົວຊີີ້ວັດໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຄັີ້ງທີ
8 ໄດເ້ຊ ື່ອມສານ ກັບຕົວຊີີ້ວັດ ປພຍ

ສໍາລັບຕົວຊີີ້ວັດ ປພຍ ທີື່ຍັງເຫ  ອຈະ
ຖ ກເຊ ື່ອມສານເຂົີ້າໃນແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ຄັີ້ງທີ 9 ແລະ 10



ເປົົ້າໝາຍທ 18: ຊ ວິດທ ື່ປອດໄພຈາກລະເບ ດບ ື່ທນັແຕກ (ລບຕ)
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ທິດທາງໃນຕ ື່ໜ້າ: 
•ເສີມສ້າງຄວາມສາມາດລະດັບຊາດໃນການວາງແຜນ, ການປະສານງານ ແລະ ການຄ ້ມຄອງຂໍີ້ມູນຂ່າວສານ
•ພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ຂັີ້ນຕອນເພ ື່ອຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານສ ຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິການການຈ້າງງານໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດ
ຊີວິດຈາກ ລບຕ
•ກໍານົດ ແລະ ສົື່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊເີພ ື່ອປັບປ ງປະສິດທພິາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງການກວດກູ ້ລບຕ

ຄວາມຄືບໜ້າ ສິື່ງທ້າທາຍ
- ການສໍາຫ ວດລະດັບຊາດ ເພ ື່ອວາງແຜນ
ຊັບພະຍາກອນໃນໄລຍະຍາວ, ຈັບ ລິມະ
ສິດ ແລະ ເກັບກູ້ລະເບີດບໍື່ທັນແຕກ

- ພ ີ້ນທີື່ຫ າຍກວ່າ 53.000 ເຮັກຕາ ໄດ້ຮັບ
ການກວດກູ້ ແລະ ລບຕ ຫ າຍກວ່າ 1,3 
ລ້ານໜ່ວຍໄດ້ຖ ກທໍາລາຍ

- ການແກ້ໄຂ ແລະ ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງ
ລະເບີດບໍື່ທັນແຕກ

- ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດໂຄງການຊ່ວຍເຫ  ອ
ຮອບດ້ານແກ່ ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະ ຜູ້ລອດຊີວິດ
ຈາກ ລບຕ

- ການກໍານົດ ແລະ ການເກັບກູ້ລະເບີດໃນພ ີ້ນທີື່
ອັນຕະລາຍທີື່ໄດ້ຮັບການຢ ນຢັນ (CHAs)



ການນ າສະເໜ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈທ ື່ HLPF 
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ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະ
ໝັກໃຈ ຂອງ ສປປ ລາວ ເປັນ
ບົດລາຍງານທີື່ສາກົນຍອມຮັບ
ວ່າ ມຄີວາມເປັນກາງ, ມີສ່ວນ
ຮ່ວມ, ມີການປະກອບ ສ່ວນ
ຈາກທ ກສ່ວນ ແລະ ມີຄວາມ

ໂປ່ງໃສ



ການນ າສະເໜ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈທ ື່ HLPF 
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ທ່ານ ສະເຫ  ມໄຊ ກົມມະສິດ, ລັດຖະມົນຕ ກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດ, ນ າສະເໜ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ

ແບບສະໝັກໃຈ ໃນກອງປະຊຸມ HLPF 

ນອກຈາກການນ າສະເຫນ ຂອງ ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ
ແບບສະໝັກໃຈແລ້ວ, ຄະນະຜ ້ແທນລາວຍັງໄດ້ພົບ
ປະສອງຝ່າຍກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ. ພ້ອມທັງໄດ້ຈັດ
ງານວາງສະແດງ ແລະ ກອງປະຊຸມປິື່ນອ້ອມ ກ່ຽວກັບ
ປພຍ ທ 18: ຊ ວິດທ ື່ປອດໄພຈາກລະເບ ດບ ື່ທັນແຕກ

ຊ ື່ງໄດ້ຮັບຜົນສ າເລັດຢ່າງຈົບງາມ



ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານການສືື່ສານ ປພຍ
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ເອກະສານທັງສອງສະບັບນ ົ້ ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຄວາມພະຍາຍາມ
ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກ າທ ື່ສ າ
ຄັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ປພຍ
ໂດຍການສຸມໃສ່ການຮ່ວມມ,ື ການ
ສ້າງຂ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ການ
ເພ ື່ມຄວາມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບ ປພຍ ໃນ
ບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ໂດຍ
ສະເພາະ ກຸ່ມທ ື່ດ້ອຍໂອກາດ ບົນ

ຫ ັກການ
ບ ື່ປະປ່ອຍໃຜໄວ້
ທາງຫລັງ



ຈ ານວນ ຕົວຊ ົ້ວັດ ປພຍ
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ໝາຍເຫດ: 
- ຈໍານວນຕົວຊີີ້ວັດ ປພຍ ສາກົນ ໃນເດ ອນ ມີນາ 2018 (www.unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/)
- ຈໍານວນຕົວຊີີ້ວັດ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ(ລວມທັງຕົວຊີີ້ວັດຍ່ອຍ) ນັບຈໍານວນຕົວຊີີ້ວັດທີື່ແຕກຍ່ອຍອອກ ຈາກຕົວຊີີ້ວັດຫ ັກ ເປັນ ໜຶື່ງ ຕົວຊີີ້ວັດຕາງຫາກ. ບັນດາຕົວຊີີ້ວັດເຫ ົື່ານີີ້ແມ່ນຈໍານວນ
ໃນວັນທີ  ູ6 ພະຈິກ 2018

- 92 ຕົວຊີີ້ວັດໃນຈໍານວນ160 ຕົວຊີີ້ວັດຂອງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດຄັີ້ງທີ 8 ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ 68 ຕົວຊີີ້ວັດຂອງ ປພຍ

232
248

289

Global SDGi Localized SDGi Localized SDGi (incl.
sub-indicators)

ຈ ານວນ ຕົວຊ ົ້ວັດ ປພຍ

ຕົວຊ ົ້ວັດ ປພຍ ທ ື່ຍັງເຫ ືອຈະໄດ້ຮັບ
ການສືບຕ ື່ເຊືື່ອມສານເຂົົ້າໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມແຫ່ງ

ຊາດ ຄັົ້ງທ 9 ແລະ 10 

ຈ ານວນ 68* ໃນ 248 ຕົວຊ ົ້ວັດ ປພຍ
ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຖືກເຊືື່ອມສານເຂົົ້າໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ

ຄັົ້ງທ 8

http://www.unstats.un.org/sdgs/indicators/indicators-list/


ການຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດອ້ຍພັດທະນາ

9

EVI
GNI

HAI

ການທົບທວນ ໃນປ  2018 ພົບວ່າ ສປປ ລາວໄດ້ຜ່ານ 2 ໃນ
3 ເງືື່ອນໄຂຂອງການຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບ

ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຄື: ລວມຍອດລາຍຮັບແຫ່ງຊາດຕ ື່
ຫົວຄົນ (GNI) ແລະ ດັດສະນ ຊັບສິນຂອງມະນຸດ (HAI).

ດັດສະນ ຄວາມບອບບາງທາງດ້ານເສດຖະກິດ (EVI) ຊ ື່ງເປັນ
ດັດສະນ ທ ື່ ວັດແທກຄວາມເຂັົ້ມແຂງຂອງປະເທດຕ ື່ກັບການ

ປ່ຽນແປງແບບກະທັນຫັນ ແລະ ຄວາມບ ື່ໝັົ້ນທ່ຽງ
ສປປ ລາວ ຍັງຕ້ອງສືບຕ ື່ປະຕິບັດໃຫ້ບັນລຸ.

ຖ້າ ສປປ ລາວ ຍັງສືບຕ ື່ຮັກສາໄດ້ອັດຕາການເຕ ບໂຕຂອງ
ການພັດທະນາ ແລະ ສາມາດບັນລຕຸາມເກນມາດຕະຖານ
ຂອງສາກົນໃນການທົບທວນຄັົ້ງທ  2 ໃນປ 2021, ສປປ ລາວ
ຈະສາມາດຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບການເປັນ
ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາຢ່າງເປັນທາງການ ໃນປ 2024



ການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຫ ັງໄພພິບັດ
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ສະຫຼຸບຄວາມເສຍຫາຍ ແລະ ການສ ນເສຍ
ຂະແໜງການ/ຂະແໜງການຍ່ອຍ/ປະເດັື່ນ ຄວາມເສຍຫາຍ ການສ ນເສຍ ລວມທັງໝົດ
ຂະແໜງການສັງຄົມ
ຫ ັງຄາເຮ ອນ ແລະ ທີຢູ່ອາໄສ 21.12 0.57 21.69
ການສຶກສາ 18.73 1.68 20.41
ສ ກຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການ 8.58 3.32 11.89
ວັດທະນະທໍາ 10.11 0.25 10.36
ຂະແໜງການຜະລິດ
ກະສິກໍາ(ແນວປູກ,ສັດລ້ຽງ,ການປະມົງ,ປ່າໄມ,້ຊົນລະປະທານ) 139.80 1,087.60 1,227.30
ອ ດສະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 0.80 2.99 3.78
ທ່ອງທ່ຽວ 21.87 9.59 31.46
ຂະແໜງພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງ
ຄົມມະນາຄົມ 822.02 785.80 1,607.82
ໄຟຟ້າ 42.20 3.20 45.40
ນໍີ້າປະປາ 50.96 19.02 69.98
ທາງນໍາ ີ້ 116.90 116.90
ລວມ 1,253.10 ຕ ີ້ກີບ 1,914.02 ຕ ີ້ກີບ 3,166.99 ຕ ີ້ກີບ
ລວມ (ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ປະມານ) 147 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ 224.5 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ 371.5 ລ້ານ ໂດລາ

ສະຫະລັດ
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