
ໄວໜ ຸ່ມຮຽກຮອ້ງການລງົທນຶອັນຮບີດຸ່ວນເພ ື່ອການຂບັເຄ ື່ອນການພັດທະນາເເບບຍ ນຍງົ 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, 8 ພະຈິກ 2022 - ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ເເລະ ກະຊວງ

ເເຜນການ ເເລະ ການລົງທຶນ ໄດ້ເປີດຕົວ ບົດລາຍງານການພດັທະນາມະນ ດເເຫຸ່ງຊາດ (NHDR) ເຊິື່ງໄດ້ສ ມໃສຸ່ກຸ່ຽວ

ກັບ “ໄວໜ ຸ່ມຜ ້ຂັບເຄ ື່ອນການພັດທະນາທີື່ຍ ນຍົງ”. ສປປ ລາວ ເປັນໜຶື່ງໃນປະເທດທີື່ມີປະຊາກອນໜ ຸ່ມຂະຫຍາຍຕວົ
ໄວທີື່ສ ດໃນອາຊີອາຄະເນ ແລະ ກ າລັງມີການຫັນປ່ຽນດ້ານສັດສຸ່ວນປະຊາກອນ. ໃນນັັ້ນຈ ານວນປະຊາກອນຜ ້
ອອກເເຮງງານ (ອາຍ  20-64 ປີ) ທີື່ເປັນຜ ້ເສຍພາສີ ເເລະ ປະກອບສຸ່ວນເຂົັ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ໄດ້ມີການ     

ຂະຫຍາຍຕວົເພີື່ມຂ ັ້ນຫາຼຍກວຸ່າ ຈ ານວນປະຊາກອນຜ ້ເອ ື່ອຍອີງເເຮງງານ (ອາຍ  0-19 ປີ ເເລະ ອາຍ  65ປີ ຂ ັ້ນໄປ) ທີື່

ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ອາໄສການເບິື່ງເເຍງດ ເເລ ເເລະ ການບໍລິການອ ື່ນໆ. ການຫັນປ່ຽນດ້ານປະຊາກອນດັັ່ງກຸ່າວ ແມຸ່ນເປັນ
ກາລະໂອກາດທີື່ສ າຄັນສ າລັບ ສປປ ລາວ ໃນການສ້າງປະໂຫຍດຈາກໂຄງສ້າງປະຊາກອນໜ ຸ່ມ ແລະ ຈະສາມາດເປັນໄປ
ໄດກ້ໍຕໍໍ່ເມ ື່ອປະຊາກອນຜ ້ອອກເເຮງງານ ມີສ ຂະພາບເເຂງເເຮງ,ໄດ້ຮັບການສຶກສາ,ມີອາຊີບໝັັ້ນຄົງ ເເລະ ໄດ້ຮັບກາລະ

ໂອກາດໃນການມີສຸ່ວນຮຸ່ວມ ເຂົັ້າໃນການຕັດສິນໃຈບັນຫາສ າຄັນ ທີື່ມີຜົນຕໍໍ່ການດ າລົງຊີວດິຂອງພວກເຂົາ. ເຊິື່ງ
ປະຊາກອນຜ ້ອອກເເຮງງານຮ ຸ່ນນີັ້ ຈະກາຍເປັນຜ ້ຊຸກຍ ້ ແລະ ປະກອບສຸ່ວນເຂົັ້າໃນ ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ 
ແລະ ການພັດທະນາເເບບຍ ນຍງົໃນອະນາຄົດ. 

ບົດລາຍງານ ການພັດທະນາມະນ ດເເຫຸ່ງຊາດ ໄດຄ້ົັ້ນຄວ້າກຸ່ຽວກັບສະຖານະຂອງຊາວໜ ຸ່ມ ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປັດຈ ບັນ 
ຕໍໍ່ບັນຫາສິື່ງທ້າທາຍທີື່ພວກເຂາົພົບພໍໍ້, ບັນດາໂອກາດທີື່ພວກເຂົາໄດ້ຮັບ ເເລະ ຄວາມມ ຸ່ງມາດປາຖະໜາຂອງພວກເຂາົຕໍໍ່
ອະນາຄົດ. ບົດລາຍງານໄດ້ເກບັກ າເອົາສະພາບການດ າລົງຊີວດິຂອງໄວໜ ຸ່ມໃນ ສປປ ລາວ ເຊິື່ງລວມມີ ບັນດາໄວໜ ຸ່ມ
ທີື່ເປັນກ ຸ່ມຄົນດ້ອຍໂອກາດເຊັັ່ນ: ໄວໜ ຸ່ມຍິງ, ໄວໜ ຸ່ມຍງິທີື່ມີຄວາມພິການ,ໄວໜ ຸ່ມທີື່ເປັນເເຮງງານເຄ ື່ອນຍ້າຍ,ໄວໜ ຸ່ມ

ຊົນເຜົັ່າ, ໄວໜ ຸ່ມໃນກ ຸ່ມຄົນຫາຼກຫຼາຍທາງເພດ ເເລະ ໄວໜ ຸ່ມທີື່ມາຈາກເຂດຊົນນະບົດ ເເລະ ຫຸ່າງໄກຊອກຫຼີກ.  

ບົດລາຍງານໄດ້ມີຂໍໍ້ສະເໜີແນະໃນເເຕຸ່ລະຂົງເຂດທີື່ສ າຄັນເຊັັ່ນ: ການຈ້າງງານ, ການສຶກສາ, ສ ຂະພາບ ເເລະ ການມີ
ສຸ່ວນຮຸ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈຕໍໍ່ບັນຫາສ າຄັນຕຸ່າງໆ ໂດຍມີຈ ດປະສົງສົັ່ງເສີມບົດບາດຂອງໄວໜ ຸ່ມ ຜ ້ຂັບເຄ ື່ອນການ
ພັດທະນາເເບບຍ ນຍງົ.      

ໃນການເປີດຕົວບົດລາຍງານຄັັ້ງນີັ້ ເເມຸ່ນຮຸ່ວມເປັນປະທານງານໂດຍ ທຸ່ານ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝຸ່ ຮອງ
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ເເລະ ການລົງທຶນ ເເລະ ທຸ່ານ ນາງ ຮິຄາດາ ຣີເກີັ້ ຜ ້ຕາງໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດ 
ເພ ື່ອການພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍ ບັນດາຄ ຸ່ຮຸ່ວມປຶກສາຫາລ  ລວມມີ ຊາວໜ ຸ່ມ, ລັດຖະບານ, ບັນດາໜຸ່ວຍງານຂອງ

ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ, ບັນດາຄ ຸ່ຮຸ່ວມພັດທະນາ ເເລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ ເຊີື່ງທີື່ຜຸ່ານມາ ມີໄວໜ ຸ່ມຫຼາຍກວຸ່າ

7,000 ຄົນ ໄດ້ປະກອບສຸ່ວນເຂົັ້າໃນການສ າຫວຼດເເຫຸ່ງຊາດໃນຄັັ້ງນີັ້ອີກດ້ວຍ. 

ທຸ່ານ ປອ ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝຸ່ ໄດ້ກຸ່າວເປີດງານວຸ່າ: “ບົດລາຍງານໄດ້ສຸ່ອງເເສງໃຫເ້ຫັນເຖິງ ຄວາມເອົາໃຈໃສຸ່
ຂອງລັດຖະບານໃນການສົັ່ງເສີມໄວໜ ຸ່ມ  ພ້ອມທັງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຈ າເປັນອັນຮີບດຸ່ວນ ໃນການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມ
ເເຂງການລົງທຶນຕໍໍ່ກັບພວກເຂາົ  ເພ ື່ອໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງສ້າງປະຊາກອນໜ ຸ່ມ. ບົດລາຍງານສະບັບນີັ້ໄດ້ໃຫ້



ຂໍໍ້ສະເໜີແນະທີື່ຊັດເຈນ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮຸ່ວມມ ທີື່ເຂັັ້ມເເຂງ ໃນໄລຍະທົດສະວັດທີື່ກ າລັງຈະມາເຖິງນີັ້ ເພ ື່ອ
ສາມາດບັນລ ເປ ົ້າໝາຍບ ລິມະສິດທີື່ສ າຄັນຂອງ ສປປ ລາວ ຕາມເເຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເເຫຸ່ງຊາດຄັັ້ງທີ 9.” 

ທຸ່ານ ນາງ ຣິຄາດ້າ ຣີເກີັ້ ໄດ້ຍກົໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນ ດສາກົນວຸ່າ: “ໃນໄລຍະເວລາແຫຸ່ງຄວາມບໍໍ່
ແນຸ່ນອນນີັ້ ມີສິື່ງໜຶື່ງທີື່ຊັດເຈນກໍຄ  ຊາວໜ ຸ່ມຈະເຕີບໃຫຍຸ່ຂ ັ້ນ ແລະ ກາຍເປັນຜ ້ສ ບທອດໂລກໜຸ່ວຍນີັ້ ທີື່ເຮົາໄດ້ສ້າງຂ ັ້ນ 
ເເລະ ໃນມ ັ້ໜຶື່ງເຮົາຕ້ອງໄດ້ຈາກມັນໄປ. ໃນຕອນນີັ້ ມັນເເມຸ່ນໂອກາດທີື່ສ າຄັນຂອງພວກເຮົາ ທີື່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຮຸ່ວມ
ກັບໄວໜ ຸ່ມ ເພ ື່ອຄົັ້ນຫາແນວທາງແກ້ໄຂບັນຫາການພັດທະນາທີື່ພວກເຮົາກ າລັງພົບພໍໍ້ຢ ່. ໄວໜ ຸ່ມຕ້ອງໄດ້ມີສຸ່ວນຮຸ່ວມ
ເຂົັ້າໃນການຕັດສິນໃຈ ເພ ື່ອກ ານົດຈ ດໝາຍປາຍທາງຂອງຕົນເອງ. ພວກເຮົາສາມາດປະກອບສຸ່ວນໃນການຂະຫຍາຍ
ສິດ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບຂອງພວກເຂົາ ໂດຍການນ າໃຊ້ແນວທາງດ້ານການພັດທະນາມະນ ດ ເພ ື່ອຊຸ່ວຍນ າທາງໃຫ້ພວກ
ເຮົາສາມາດບັນລ ເປ ົ້າໝາຍ ເເລະ ໄດ້ຮັບໝາກຜົນໃນໄລຍະເວລາທີື່ບໍໍ່ແນຸ່ນອນນີັ້. ” 

ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນ ດເເຫຸ່ງຊາດໄດ້ສະເເດງໃຫ້ເຫນັວຸ່າ ໄວໜ ຸ່ມລາວຍັງບໍໍ່ທັນສາມາດສະເເດງສັກກາຍະພາບ
ໄດ້ຢ່າງເຕັມທີື່ເທ ື່ອ ເເລະ ດ້ວຍສະພາບການທີື່ຍັງຄົງເຊ ື່ອງກາລະໂອກາດເຫຼົັ່ານັັ້ນໄວ້ ຈະເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ບໍໍ່ສາມາດ
ບັນລ ການສ້າງຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງສ້າງປະຊາກອນໜ ຸ່ມດັັ່ງກຸ່າວໄດ້. ນອກຈາກນີັ້ ບົດລາຍງານກໍຍງັໄດ້ຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວຸ່າ 
ໄວໜ ຸ່ມຍັງຂາດທັກສະຄວາມຮ ທ້ີື່ສ າຄັນໃນການປະກອບສຸ່ວນການພັດທະນາເສດຖະກິດອີກດ້ວຍ.ຜົນຂອງການ
ຄົັ້ນຄວ້າບົດລາຍງານສະບັບນີັ້ເເມຸ່ນຍັງຊີັ້ໃຫ້ເຫັນວຸ່າ ສປປ ລາວ ຍັງມີຄວາມຂາດເຂີນ ເເລະ ຄວາມບໍໍ່ເທົັ່າທຽມກັນ. 
ຄວາມສຸ່ຽງທາງດ້ານສ ຂະພາບຂອງເເມຸ່ຍິງຖ ພາໃນໄວຈະເລີນພັນ ເເລະ ສ ຂະພາບທາງຈິດ ເເມຸ່ນເປັນສິື່ງທ້າທາຍສ າຄັນ 
ທີື່ເປັນອ ປະສັກເຮັດໃຫ້ໄວໜ ຸ່ມຍິງ ເເລະ ຊາຍ ບໍໍ່ສາມາດເພີື່ມພ ນທັກສະຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂາົໄດ້. ສປປ 
ລາວ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບອັນທັບຊ້ອນໃນໄລຍະເວລາທີື່ຜຸ່ານມາ ລວມທັງໄພນ ໍ້າຖ້ວມ, ພະຍາດລະບາດ ໂຄວິດ-19 ເເລະ 
ຜົນກະທົບຈາກສົງຄາມທີື່ປະເທດ ອ ເເກລນ ເຊິື່ງເຮັດໃຫ້ບໍໍ່ສາມາດບັນລ ເປ ົ້າໝາຍແຜນການພັດທະນາຕາມທີື່ວາງໄວ້ໄດ້. 

 

ບົດລາຍງານການພັດທະນາມະນ ດເເຫຸ່ງຊາດ ໄດ້ເນັັ້ນໜັກເຖິງການສະໜັບສະໜ ນການລົງທຶນຕໍໍ່ການພັດທະນາທັກສະ 
ເພ ື່ອຄວາມພ້ອມໃນອະນາຄົດ, ການເບິື່ງແຍງສ ຂະພາບທີື່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະ ຂອງໄວໜ ຸ່ມ ເຊິື່ງລວມ
ທັງ ບັນຫາດ້ານສ ຂະພາບຈິດ ເເລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ພວກເຂາົມີສຸ່ວນຮຸ່ວມໃນການຕັດສິນໃຈບັນຫາສ າຄັນ
ຕຸ່າງໆ. ກ ຸ່ມໄວໜ ຸ່ມທີື່ດ້ອຍໂອກາດ ແມຸ່ນເປັນກ ຸ່ມເປ ົ້າໝາຍສ າຄັນທີື່ບັນດາການລົງທຶນເຫຼົັ່ານີັ້ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສຸ່ໃຫ້ຫຼາຍ
ທີື່ສ ດ. ບົດລາຍງານສະບັບນີັ້ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສ າຄັນອັນຮີບດຸ່ວນທີື່ຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາຄວາມ
ຮ ້ຄວາມສາມາດຂອງໄວໜ ຸ່ມຜ ຂ້ັບເຄ ື່ອນການພັດທະນາທີື່ຍ ນຍົງ ແລະ ຮັບປະກັນວຸ່າໂອກາດທີື່ສ າຄັນໃນຮອບທົດສະ
ວັດຄັັ້ງນີັ້ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເປັນຮ ບປະທ າ ພາຍໃຕ້ການມີສຸ່ວນຮຸ່ວມຈາກທ ກພາກສຸ່ວນ. 
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