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ບົດອອກຂ່າວ 

ກອງປະຊຸມທາງໄກ ເພ ື່ອສົື່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ກ່ຽວກັບຜົນການນ າ
ສະເໜີ 

ບົດລາຍງານແຫງ່ຊາດແບບສະໝັກໃຈ ສະບັບທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການປຶກສາຫາລ  ເພ ື່ອ
ກະກຽມເຂົົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນລະດັບສູງ ຄັົ້ງທີ 13,  

ວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021 

 

ໃນຕອນເຊົົ້າຂອງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2021, ກອງເລຂາຄະນະຊ ີ້ນໍາລະດັບຊາດ ເພ ື່ອການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດເປ ີ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ (ກອງເລຂາ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ) ຮ່ວມກັບ ຫ້ອງການຜ ູ້ປະສານງານ ອ ງການ ສປຊ ປະ
ຈໍາ ສປປ ລາວ ໄດູ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ ທາງໄກ ເພ ື່ອສ ື່ງເສ ມການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຫຼາຍພາກສ່ວນໃນສັງຄ ມ 
ກ່ຽວກັບຜ ນການນໍາສະເໜ  ບ ດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ສະບັບທ  2 ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ການປຶກສາ
ຫາລ  ເພ ື່ອກະກຽມເຂ ີ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມໂຕະມ ນລະດັບສ ງ ຄັີ້ງທ  13, ພາຍໃຕູ້ການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ໂພ
ໄຊ ໄຂຄໍາພິທ ນ, ຮອງລັດຖະມ ນຕ  ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊເກັນເນສ, ຜ ູ້ປະສານງານ  

ອ ງການ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ໂດຍມ ຜ ູ້ເຂ ີ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກພາກລັດ, ຈຸດປະສານງານ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ ຂອງ
ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອ ງການທຽບເທ ື່າກະຊວງທ ື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ອ ງການເຄ ອຂ່າຍ ສປຊ, ອ ງການຈັດຕັີ້ງທາງສັງຄ ມ, ອ ງ
ການຈັດຕັີ້ງສາກ ນທ ື່ບໍື່ສັງກັດລັດຖະບານ, ພາກເອກະຊ ນ ແລະ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເຂ ີ້າຮ່ວມຫຼາຍກ່ວາ 150 
ທ່ານ. 

ໃນໂອກາດກ່າວເປ ດກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຂຄໍາພິທ ນ ໄດູ້ເນັີ້ນໜັກເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນຂອງ 
ການເຮັດບ ດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ, ເຊິື່ງໄດູ້ສະແດງໃຫູ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມໝາຍໝັີ້ນອັນແຮງກ້າຂອງ
ລັດຖະບານ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວາລະ 2030 ເພ ື່ອການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ, ໂດຍການທ ບທວນຄ ນຄວາມຄ ບ
ໜ້າ, ຜ ນສໍາເລັດ, ສິື່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດເປ ີ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງຕະຫຼອດໄລຍະທ ື່ຜ່ານ
ມາ. ທ່ານປະທານ ຍັງໄດູ້ສະແດງຄວາມຊ ມເຊ ຍ ຕໍື່ການປະກອບສ່ວນ ແລະ ມ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງພາກສ່ວນ
ຕ່າງໆໃນສັງຄ ມ ກໍື່ຄ ຜ ນງານການປະກອບສ່ວນດ້ານຂໍີ້ມ ນ ຈາກບັນດາຈຸດປະສານງານຂອງກະຊວງ ແລະ ອ ງການທຽບ
ເທ ື່າຂັີ້ນສ ນກາງ ຈ ນເຮັດໃຫູ້ບ ດລາຍງານສາໍເລັດສ ມບ ນ. ພ້ອມດຽວກັນນ ີ້, ທ່ານ ຍັງໄດູ້ຍ ກໃຫູ້ເຫັນວ່າ ລັດຖະບານ ໄດູ້
ຕັີ້ງໜ້າຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ແລະ ສາມາດບັນລຸໄດູ້ຜ ນສໍາເລັດໃນຫຼາຍດ້ານ, ແຕ່ຍ້ອນການລະບາດຂອງ ພະຍາດໂຄ
ວິດ-19 ຈຶື່ງເຮັດໃຫູ້ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ມ ສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍ. ຕໍື່ໜ້າສະພາບການດັື່ງກ່າວນ ີ້,  ທຸກພາກສ່ວນຕ້ອງ
ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນສ ບຕໍື່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ຢ ່ໃນຂະແໜງການຂອງຕ ນ ຄຽງຄ ່ກັບວຽກງານຟ ີ້ນຟ ຈາກຜ ນ
ກະທ ບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19. ພ້ອມກັນນັີ້ນ, ທ່ານ ຮອງລັດຖະມ ນຕ  ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ກໍື່
ໄດູ້ເວ ີ້າເຖິງການກະກຽມສ້າງຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ ເພ ື່ອຫຼຸດພ ີ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ໃນປ  2026, ໂດຍຮ່ວມມ ກັບຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ື່ອຮັບປະກັນວ່າ ການສ ນເສຍການສະໜັບສະໜ ນ
ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະ ສໍາລັບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ຈະບໍື່ສ ື່ງຜ ນກະທ ບຕໍື່ຈັງຫວະການພັດທະນາຂອງປະເທດ, 
ການນໍາໃຊູ້ມາດຕະການສະໜັບສະໜ ນສະເພາະ ຈະຖ ກນໍາໃຊູ້ຢ່າງມ ປະສິດທິຜ ນສ ງສຸດໃນໄລຍະກະກຽມໃຫູ້ແກ່ການ
ຫຼຸດພ ີ້ນ ເພ ື່ອຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມໃຫູ້ດ ທ ື່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຜະລິດ
, ການເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າ ແລະ ການລ ງທຶນເຂ ີ້າໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ສ້າງຄວາມຍ ນຍ ງ
ໃຫູ້ແກ່ເສດຖະກິດທ ື່ມ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫູ້ການຫຼຸດພ ີ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ 
ຂອງ ສປປ ລາວ ມ ລັກສະນະໂລ່ງລຽນ ແລະ ຍ ນຍ ງ. 
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ພ້ອມດຽວກັນນັີ້ນ, ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊເກັນເນສ, ຜ ູ້ປະສານງານ ອ ງການ ສປຊ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ປະທານ
ຮ່ວມກອງປະຊຸມ ກໍື່ໄດູ້ຊ ມເຊ ຍຕໍື່ກັບຜ ນສໍາເລັດຂອງ ບ ດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ສະບັບທ  2 ທ ື່ໄດູ້ສ່ອງ
ແສງໃຫູ້ເຫັນເຖິງ ບັນດາຄວາມຄ ບໜ້າໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ ໃນໄລຍະ
ຜ່ານມາ ພ້ອມທັງຖອດຖອນບ ດຮຽນໃນການສະໜັບສະໜ ນໃຫູ້ແກ່ການສ ບຕໍື່ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປ  ຄັີ້ງທ  IX ລວມເຖິງ ເປ ີ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ໃນຕໍື່ໜ້າ, ເຊິື່ງບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກ ອ ງການ ສປຊ ໄດູ້ມ ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ແລກປ່ຽນບ ດຮຽນ ໃນກອງປະຊຸມເວທ ການເມ ອງ
ລະດັບສ ງ ໃນເດ ອນກໍລະກ ດ ຜ່ານມາ. ທ່ານ ນາງ ຊາຣາ ເຊັກເກັນເນສ໌ ຍັງໄດູ້ເນັີ້ນຢໍີ້າຄ ນ ຄວາມສໍາຄັນໃນການ
ກະກຽມ ຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານໃຫູ້ແກ່ການຫຼຸດພ ີ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ ເຊິື່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມ 
ການເອ າໃຈໃສ່ຢ່າງໃກູ້ຊິດ ແລະ ຮອບດ້ານ. ໃນນັີ້ນ, ກອງປະຊຸມລະດັບສ ງ ອ ງການ ສປຊ ວ່າດ້ວຍ ປະເທດດ້ອຍ
ພັດທະນາ ທ ື່ຈະຈັດຂຶີ້ນໃນເດ ອນມັງກອນ ປ  2022 ທ ື່ ປະເທດ ກາຕ້າ ຈະເປັນໂອກາດສ າຄັນ ສໍາລັບ ສປປ ລາວ 
ໃນການສະເໜ ຮ່າງຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ ເພ ື່ອການສ ບຕໍື່ລະດ ມຂ ນຂວາຍການຮ່ວມມ  ແລະ ສະໜັບສະໜ ນຈາກ
ສາກ ນ ຕະຫຼອດໄລຍະກະກຽມໃຫູ້ແກ່ການຫຼຸດພ ີ້ນ ໄປຈ ນເຖິງໄລຍະຂ້າມຜ່ານຫັຼງຈາກປ  2026. 

ຫັຼງຈາກນັີ້ນ, ກອງປະຊຸມ ກໍໄດູ້ຮັບຟັງການເຜ ຍແຜ່ຜ ນຂອງການສະເໜ  ບ ດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກ
ໃຈ ສະບັບທ  2 (Voluntary National Review) ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດວາລະ 2030 ເພ ື່ອການພັດທະນາ
ແບບຍ ນຍ ງ ຂອງ ສປປ ລາວ, ວຽກງານການເຊ ື່ອມສານ ແລະ ຂອບຕິດຕາມເປ ີ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ໃນ
ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄ ມແຫ່ງຊາດ 5 ປ  ຄັີ້ງທ  IX ແລະ ວຽກງານສະຖິຕິ, ແລະ ການນໍາສະເໜ  ແນວຄິດ 
ແລະ ຂະບວນການສ້າງຍຸດທະສາດຂ້າມຜ່ານ ເພ ື່ອກະກຽມໃຫູ້ແກ່ການຫຼຸດພ ີ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍ
ພັດທະນາ. ພ້ອມກັນນັີ້ນ, ກອງປະຊຸມກໍໄດູ້ມ ການປຶກສາຫາລ ຂອງຜ ູ້ເຂ ີ້າຮ່ວມຢ່າງກ້ວາງຂວາງ.  

ຂໍີ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ຢ ່ ສປປ ລາວ ສາມາດດາວໂຫຼດດ້ວຍ ແອູ້ບພລິເຄຊັນມ 
ຖ  ເປ ີ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍ ງ ຫຼ  SDGs in Lao PDR ຜ່ານ Mobile Application Store ຫຼ  Play Store 

ໄດູ້ ຫຼ  ຜ່ານການສະແກນ ລະຫັດຄ ວອາ. 


