
ບົດລາຍງານແຫງ່ຊາດແບບສະໝັກໃຈ ສະບັບທີ 2
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕບິັດ ວາລະ 2030 ເພືື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ 

ຢ ູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ແນວທາງໃນຕ ໍ່ໜ້າ
ນໍາສະເໜີໂດຍ: 

ທ່ານ ໂພໄຊ ໄຂຄໍາພິທ ນ,ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
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ສາລະບານ

1.  ຄວາມຄືບໜ້າໂດຍສັງເຂບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ 2015-2020

2.  ປພຍ ປີ 2021- ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝກັໃຈສະບັບທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ
- ຂະບວນການສ້າງບົດລາຍງານ
- ເນືັ້ອໃນຂອງບົດລາຍງານ

3. ສິື່ງທ້າທາຍ ແລະ ແນວທາງໃນຕ ໍ່ໜ້າ
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ການຮັບຮອງເອົາ
ວາລະປີ 2030 ເພືື່ອ
ການແບບຍືນຍົງ
ພັດທະນາ

ທົບທວນຄືນໂດຍສັງເຂບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ 2015-2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ການຮັບຮອງເອົາ
ປພຍ ແຫ່ງຊາດ ແລະ
ການຮ່າງນະໂຍບາຍ
ແລະ ກົນໄກເພືື່ອ
ເຊືື່ອມສານ ປພຍ

ການສ້າງຕັັ້ງຄະນະຊີັ້ນໍາ
ລະດັບຊາດ ປພຍ, ກອງ
ເລຂາ ປພຍ ແລະ ຄະນະ
ຈຸດປະສານງານ ປພຍ
ລະຫວ່າງກະຊວງທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງແລະ ບັນດາ
ອົງການທຽບເທົົ່າ

ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດ
ແບບສະໝັກໃຈ (VNR) 

ສະບັບທໍາອິດ ຂອງ ສປປ
ລາວ

ແຜນປະຕິບັດງານ ປພຍ ແຫ່ງ
ຊາດ ແລະ ແຜນດໍາເນີນງານການ
ສືື່ສານ, ໂຄສະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່; 
ຮັບຮອງເອົາຕົວຊີັ້ບອກ ປພຍ
ແຫ່ງຊາດ, ກາໝາຍ ແລະ ຄໍາ

ຂວັນ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ການ
ແຕ່ງຕັັ້ງນັກໂຄສະນາ-ເຜີນແຜ່

ປພຍ ແຫ່ງຊາດ

ກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນຮອບ
ວຽນ 3 ປີ ຂອງຄະນະຊີັ້ນໍາ
ລະດັບຊາດ ເພືື່ອຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດ ປພຍ ຢ ູ່ ສປປ ລາວ, 
ເປີດຕົວຢູ່າງເປັນທາງການ
ແອັບພລິເຄເຊີນ ປພຍ ແລະ 
ເລີື່ມຂະບວນການ VNR2
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ບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ສະບັບທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ
ໃນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ວາລະ 2030 ເພືື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ໃນວັນທີ 15 ກ ລະກົດ 2021 ທ່ານ ສະເຫ ີມໄຊ ກົມມະສິດ,  ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ,
ຮອງປະທານ ແລະ ຜ ້ປະຈໍາການຄະນະຊີັ້ ນໍາລະດັບຊາດ ໄດ້ນໍາພາຄະນະຜ ້ແທນນໍາສະເໜີບົດຕ ໍ່

ກອງປະຊຸມເວທີການເມືອງລະດັບສ ງຂອງອົງການ ສປຊ 4



ຂະບວນການສົົ່ງບົດລາຍງານແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈ ສະບັບທີ 2 ຂອງ ສປປ ລາວ
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ເພືື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຂະບວນການ VNR ແມ່ນຂະບວນການທີື່ກວມລວມ,ມີການມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ໂປູ່ງໃສ,ກອງເລຂາ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື
ຫ າຍຄັັ້ງກັບຫ າຍພາກສ່ວນໃນສັງຄົມນັບແຕ່ກາງປີ 2020 ເປັນຕົັ້ນມາ,ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບບາງພາກສ່ວນຫ ັກ ຊ ື່ງໄດ້ສະໜອງຂ ໍ້ມ ນ ແລະ ປະກອບສ່ວນໂດຍກົງ
ໃນການຮ່າງບົດລາຍງານ VNR ສະບັບນີັ້ ປະກອບມີ:
• ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບ ບັນດາຈຸດປະສານ ປພຍ ແຫ່ງຊາດ ຂອງບັນດາກະຊວງ
• ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບ ເຈົັ້າໜ້າທີື່ຂັັ້ນແຂວງ ແລະ ເຈົັ້າໜ້າທີື່ທ້ອງຖິື່ນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ
• ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບ ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ
• ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບ ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ
• ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບ ໄວໜຸ່ມ ແລະ ອາສາສະໝັກ
• ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກັບ ບັນດາອົງການເຄືອຂ່າຍ ສປຊ ແລະ ຄ ່ຮ່ວມພັດທະນາ 

ບນັດາຂ ໍ້ສະເໜີ ແລະ ຄໍາເຫັນຂອງ ພາກສວ່ນຕ່າງໆໃນສງັຄມົແມ່ນ ເນັັ້ນໜັກຢ ູ່ໜ້າ 14-21 ຂອງບດົລາຍງານ 2nd VNR

ການປະກອບສ່ວນຂອງຫ າຍພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ

6



7



8



9



ສິື່ງທ້າທາຍ
• ການເຊືື່ອມສານ ແລະ ເຊືື່ອມໂຍງໃຫ້ໄປໃນທິດທາງດຽວກັນຂອງວຽກງານ ປພຍ ເຂົັ້າໃນແຜນ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ການກ້າວອອກຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ,
ລວມທັງແຜນງານຂອງຂະແໜງການ, ລວມທັງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດທີື່ເປັນຮ ບປະທໍາແຕ່ສ ນກາງຮອດ
ທ້ອງຖິື່ນ

• ຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊ່ຽວຊານພາຍໃນ, ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານເຕັກນິກ, ການຄິດໄລ່ ແລະ
ເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນສະຖຕິິ, ລວມທັງຍັງຂາດພືັ້ນຖານໂຄງລາງ, ອຸປະກອນ, ແຜນງານການຕິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜົນທີື່ຈະແຈ້ງ;

• ຄວາມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບ ປພຍ ແມ່ນຍັງບ ໍ່ທັນທົົ່ວເຖິງຮອດຊຸມຊົນ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນຫ າຍເທົົ່າທີື່ຄວນ
• ຍັງຂາດງ ົບປະມານ ແລະ ທ ນຮອນໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ການເຄືື່ອນໄຫວຕົວຈິງ
• ການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບອັນໃຫຍ່ຫ ວງ, ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອອ້ມ
ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາ ປພຍ ໃນໄລຍະທີື່ຜ່ານມາ, ຊ ື່ງເຮັດໃຫ້ຫ າຍໜ້າວຽກທີື່ກ່ຽວພັນ
ກັບ ປພຍ ຂອງຂະແໜງການປະສົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫ າຍກິດຈະກໍາໄດຖ້ືກເລືື່ອນອອກໄປ, ມີຄວາມ
ຊັກຊ້າ ແລະ ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງແຜນງານໃໝ່ 10



ທິດທາງໃນຕ ໍ່ໜາ້ 2021-2025
1. ການເຊືື່ອມສານ ແລະ ເຊືື່ມອໂຍງກັນຂອງ ວາລະ

2030, ແຜນ NSEDP ແລະ ການກ້າວອອກ
ຈາກສະຖານະພາບປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ

5. ເພີື່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຫ າຍພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະ ພາກເອກະຊົນ, ອົງການ
ຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕັັ້ງສາກົນ, ຊາວໜຸ່ມ, ອາສາສະໝັກ,ປະຊາຊົນທ້ອງຖິື່ນ,ເປັນຕົັ້ນ

2. ເພີື່ມທະວີການເຊືື່ອມສານທັງສາຍຕັັ້ງ ແລະ ສາຍ
ຂວາງ

3. ຍົກລະດັບຄວາມເຂັັ້ມແຂງຂອງຂ ໍ້ມ ນ ແລ ວຽກ
ງານສະຖິຕິ, ເນັັ້ນໜັກວຽກດັົ່ງກ່າວໃຫເ້ປັນ
ວຽກງານບ ລິມະສິດ

4. ກາຍເຊືື່ອມສານການເງິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ
ແລະ ປະສິດທິຜົນ

6. ສົົ່ງເສີມການປ ກຈິດສໍານ ກກ່ຽວກັບ ວາລະ 2030 ແລະ ວຽກງານການພັດທະນາ
7. ຕ້ອງຫັນສ ່ການດໍາລົງຊີວິດປົກກະຕິແບບໃໝ່ ຫ ື New normal 11



1. ຍົກລະດັບ ແລະ ສາ້ງຂີດຄວາມສາມາດ, ຄວາມຮ ້ວິຊາສະເພາະ ໃຫ້ແກ່ບັນດາ ຈຸດປະສານງານ
ປພຍ ປະຈໍາກະຊວງ ແລະ ອົງການລັດທຽບເທົົ່າກະຊວງ ໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ແລະ
ການລາຍງານ ປພຍ;

2. ຊ່ວຍໃນການສ້າງເຄືື່ອງມື ປພຍ - SDG open platform, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວຽກງານ
ສະຖິຕິ, ການເກັບກໍາຂ ໍ້ມ ນ, ການສ້າງພືັ້ນຖານໂຄງລາງ, ອຸປະກອນ ແລະ ການຕິດຕາມ ແລະ ປະ
ເມີນຜົນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ;

3. ສະໜັບສະໜ ນວຽກງານການເຜີຍແຜ່ໂຄສະນາກ່ຽວກັບ ປພຍ ແລະ ສົົ່ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມ
ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງຫ າຍພາກສ່ວນໃນສັງຄົມຢູ່າງກ້ວາງຂວາງ - ນັບທັງຂັັ້ນແຂວງ,
ທ້ອງຖິື່ນ ແລະ ທຸກລະດັບ ແລະ ຂະແໜງການ.

4. ຊ່ວຍໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ຫັນສ ດ່ິຈິຕລັ - Digitalization ເພືື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບຍຸກ
ການປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາ 4.0 ໃນປັດຈຸບັນ.

ໜ້າວຽກຫ ກັໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ປພຍ ໃນຊຸມປີຕ ໍ່ໜ້າ
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ຂ ຂອບໃຈ
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