ບົດອອກຂ່າວ
ກອງປະຊຸມທາງໄກ ເພື່ອສົື່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ກ່ຽວກັບຜົນການນາ
ສະເໜີ
ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ສະບັບທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ເພື່ອ
ກະກຽມເຂົົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັົ້ງທີ 13,
ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021
ໃນຕອນເຊົົ້າຂອງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021, ກອງເລຂາຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພື່ອການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດເປີ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍງ (ກອງເລຂາ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ) ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການຜູ້ປະສານງານ ອງການ ສປຊ ປະ
ຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດູ້ຈັດ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ທາງໄກ ເພື່ອສື່ງເສມການມສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນໃນສັງຄມ
ກ່ຽວກັບຜນການນໍາສະເໜ ບດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັ ກໃຈ ສະບັບທ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການປຶກສາ
ຫາລ ເພື່ອກະກຽມເຂີ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໂຕະມນລະດັບສງ ຄັີ້ງທ 13, ພາຍໃຕູ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ໂພ
ໄຊ ໄຂຄໍາພິ ທນ, ຮອງລັ ດຖະມນຕ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊເກັນ ເນສ, ຜູ້ ປະສານງານ
ອງການ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໂດຍມຜູ້ເຂີ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກພາກລັດ, ຈຸດປະສານງານ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ ຂອງ
ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອງການທຽບເທື່າກະຊວງທື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອງການເຄອຂ່າຍ ສປຊ, ອງການຈັດຕັີ້ງທາງສັງຄມ, ອງ
ການຈັດ ຕັີ້ ງສາກ ນທື່ບໍື່ ສັ ງກັດ ລັ ດຖະບານ, ພາກເອກະຊ ນ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽ ວຂ້ ອ ງ ເຂີ້ າຮ່ ວມຫຼ າຍກ່ ວ າ 150
ທ່ານ.
ໃນໂອກາດກ່າວເປດກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຂຄໍາພິທນ ໄດູ້ເນັີ້ນໜັກເຖິງ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ການເຮັ ດ ບ ດລາຍງານແຫ່ ງຊາດແບບສະໝັ ກ ໃຈ, ເຊິື່ ງ ໄດູ້ ສ ະແດງໃຫູ້ ເຫັ ນ ເຖິ ງ ຄວາມໝາຍໝັີ້ ນ ອັ ນ ແຮງກ້ າຂອງ
ລັດຖະບານ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວາລະ 2030 ເພື່ອການພັດທະນາແບບຍນຍງ, ໂດຍການທບທວນຄນຄວາມຄບ
ໜ້າ, ຜນສໍາເລັດ, ສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດເປີ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍງຕະຫຼອດໄລຍະທື່ຜ່ານ
ມາ. ທ່ານປະທານ ຍັງໄດູ້ສະແດງຄວາມຊມເຊຍ ຕໍື່ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ມສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆໃນສັງຄມ ກໍື່ຄຜນງານການປະກອບສ່ວນດ້ານຂໍີ້ມນ ຈາກບັນດາຈຸດປະສານງານຂອງກະຊວງ ແລະ ອງການທຽບ
ເທື່າຂັີ້ນສນກາງ ຈນເຮັດໃຫູ້ບດລາຍງານສໍາເລັດສມບນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ທ່ານ ຍັງໄດູ້ຍກໃຫູ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານ ໄດູ້
ຕັີ້ງໜ້າຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ແລະ ສາມາດບັນລຸໄດູ້ຜນສໍາເລັດ ໃນຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ຍ້ອນການລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ຈຶື່ງເຮັດໃຫູ້ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ມສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍ. ຕໍື່ໜ້າສະພາບການດັື່ງກ່າວນີ້, ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງ
ຮ່ວ ມແຮງຮ່ ວ ມໃຈກັ ນ ສບຕໍື່ ຈັດ ຕັີ້ ງປະຕິ ບັ ດ ປພຍ ຢ່ໃ ນຂະແໜງການຂອງຕນ ຄຽງຄ່ ກັບ ວຽກງານຟີ້ ນຟ ຈາກຜ ນ
ກະທບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ພ້ອມກັນນັີ້ນ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມນຕ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກໍື່
ໄດູ້ເວີ້າເຖິງການກະກຽມສ້າງຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ ເພື່ອຫຼຸດພີ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງ
ສປປ ລາວ ໃນປ 2026, ໂດຍຮ່ ວມມກັ ບຄ່ ຮ່ວມພັດ ທະນາ ເພື່ ອຮັບ ປະກັ ນວ່ າ ການສນເສຍການສະໜັ ບ ສະໜ ນ
ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະ ສໍາລັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຈະບໍື່ສື່ງຜນກະທບຕໍື່ ຈັງຫວະການພັດທະນາຂອງປະເທດ,
ການນໍາໃຊູ້ມາດຕະການສະໜັບສະໜນສະເພາະ ຈະຖກນໍາໃຊູ້ຢ່າງມປະສິດທິຜນສງສຸດໃນໄລຍະກະກຽມໃຫູ້ແກ່ການ
ຫຼຸດພີ້ນ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມໃຫູ້ດທື່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຜະລິດ
, ການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າ ແລະ ການລງທຶນເຂີ້າໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສ້າງຄວາມຍນຍງ
ໃຫູ້ແກ່ເສດຖະກິດທື່ມຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫູ້ການຫຼຸດພີ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ
ຂອງ ສປປ ລາວ ມລັກສະນະໂລ່ງລຽນ ແລະ ຍນຍງ.
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ພ້ອມດຽວກັນນັີ້ນ, ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊເກັນເນສ, ຜູ້ປະສານງານ ອງການ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ປະທານ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກໍື່ໄດູ້ຊມເຊຍຕໍື່ກັບຜນສໍາເລັດ ຂອງ ບດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ສະບັບທ 2 ທື່ໄດູ້ສ່ອງ
ແສງໃຫູ້ເຫັນເຖິງ ບັນດາຄວາມຄບໜ້າໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄມແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະ
ຜ່ ານມາ ພ້ ອ ມທັ ງ ຖອດຖອນບ ດຮຽນໃນການສະໜັ ບ ສະໜ ນໃຫູ້ ແ ກ່ ກ ານສ ບຕໍື່ ຈັ ດ ຕັີ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ແຜນພັ ດ ທະນາ
ເສດຖະກິ ດ -ສັ ງຄ ມແຫ່ ງຊາດ 5 ປ ຄັີ້ງທ IX ລວມເຖິງ ເປີ້ າໝາຍການພັດ ທະນາແບບຍ ນຍງ ໃນຕໍື່ ໜ້ າ , ເຊິື່ ງບັ ນດາ
ປະເທດສະມາຊິກ ອ ງການ ສປຊ ໄດູ້ ມການປຶ ກສາຫາລ ແລະ ແລກປ່ ຽນບດຮຽນ ໃນກອງປະຊຸ ມເວທ ການເມອງ
ລະດັ ບສ ງ ໃນເດອນກໍ ລ ະກ ດ ຜ່ ານມາ. ທ່ ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັ ກ ເກັ ນເນສ໌ ຍັ ງໄດູ້ ເນັີ້ ນ ຢໍີ້າຄ ນ ຄວາມສໍ າຄັນ ໃນການ
ກະກຽມ ຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານໃຫູ້ແກ່ການຫຼຸດພີ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເຊິື່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມ
ການເອາໃຈໃສ່ຢ່າງໃກູ້ຊິດ ແລະ ຮອບດ້ານ. ໃນນັີ້ນ, ກອງປະຊຸມລະດັບສງ ອງການ ສປຊ ວ່າດ້ວຍ ປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາ ທື່ຈະຈັດຂຶີ້ນໃນເດອນມັງກອນ ປ 2022 ທື່ ປະເທດ ກາຕ້າ ຈະເປັນ ໂອກາດສ າຄັນ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ
ໃນການສະເໜ ຮ່ າງຍຸ ດທະສາດຂ້າມຜ່ານ ເພື່ອ ການສບຕໍື່ ລະດມຂນຂວາຍການຮ່ ວມມ ແລະ ສະໜັ ບສະໜ ນຈາກ
ສາກນ ຕະຫຼອດໄລຍະກະກຽມໃຫູ້ແກ່ການຫຼຸດພີ້ນ ໄປຈນເຖິງໄລຍະຂ້າມຜ່ານຫຼັງຈາກປ 2026.
ຫຼັງຈາກນັີ້ນ, ກອງປະຊຸມ ກໍໄດູ້ຮັບຟັງການເຜຍແຜ່ຜນຂອງການສະເໜ ບດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັ ກ
ໃຈ ສະບັບທ 2 (Voluntary National Review) ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວາລະ 2030 ເພື່ອການພັດ ທະນາ
ແບບຍນຍງ ຂອງ ສປປ ລາວ, ວຽກງານການເຊື່ອມສານ ແລະ ຂອບຕິດຕາມເປີ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍນຍງ ໃນ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ -ສັງຄມແຫ່ງຊາດ 5 ປ ຄັີ້ງທ IX ແລະ ວຽກງານສະຖິຕິ, ແລະ ການນໍາສະເໜ ແນວຄິ ດ
ແລະ ຂະບວນການສ້ າ ງຍຸ ດ ທະສາດຂ້ າ ມຜ່ ານ ເພື່ ອ ກະກຽມໃຫູ້ ແ ກ່ ກ ານຫຼຸ ດ ພີ້ ນ ອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ ອ ຍ
ພັດທະນາ. ພ້ອມກັນນັີ້ນ, ກອງປະຊຸມກໍໄດູ້ມການປຶກສາຫາລຂອງຜູ້ເຂີ້າຮ່ວມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.
ຂໍີ້ມນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ຢ່ ສປປ ລາວ ສາມາດດາວໂຫຼດດ້ວຍ ແອູ້ບພລິເຄຊັນມ
ຖ ເປີ້າໝາຍການພັ ດທະນາແບບຍນຍງ ຫຼ SDGs in Lao PDR ຜ່ານ Mobile Application Store ຫຼ Play Store
ໄດູ້ ຫຼ ຜ່ານການສະແກນ ລະຫັດຄວອາ.
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