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ຮຽນພະນະທານ. ດຣ. ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ຮອງນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີວາການກະຊວງການຕາງ
ປະເທດ, ທນັບຖື;

ສະແດງຄວາມນັບຖືມາຍັງບັນດາWູເພອນ ແລະ ເພອນຮວມງານໃນ ສ.ປ.ປລາວ, ຈາກທະວີບອາຊີ ແລະ
ເອີຣົບ; 

ບັນດາທານຍິງ ແລະ ທານຊາຍທນັບຖືແລະຮັກແພງ...

ຂາພະເຈາຮູສຶກ ເປັນກຽດ ແລະ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີ ເປັນຢາງຍງ ທໄດຕອນຮັບບັນດາທານສູປະເທດນອຍໆ
ຂອງພວກຂາພະເຈາ ທມີປະຊາຊົນທມີນິໄສອອນໂຍນ ແລະເຕັມດວຍນໃຈອັນດີງາມ. ຂາພະເຈາໄດຮັບກຽດ
ເປັນຕົວແທນຄົນລາວເຂາຮວມໃນກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນ ອາຊີ- ເອີຣົບ ເພອແລກປຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບ
ບັນດາທານ ໃນການເຮັດວຽກຮວມກັນ ເພອກາວໄປສູການດຜອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການສາງອະນາຄົດທ
ຍືນຍົງເພອພວກເຮົາເອງ ແລະເພອລູການ. 

ເຖິງວາ ພວກເຮົາຈະມາຈາກປະເທດທນອຍືໃkກໍຕາມ, ຈາກທະວີບອາຊີ ືເອີຣົບກໍດີ ພວກເຮົາລວນແຕ
ເປັນມະນຸດ ຮວມໂລກໃບດຽວກັນ. ດງນນ, ໃນນາມຄວາມເປັນມະນຸດ, ຂໍຈງມາສາມັກຄີປອງດອງ ແລະ ຮວມມື
ປະສານກົມກຽວເປັນຈິດoງໃຈດຽວ ເພອຮຽນຮູ ເພອແລກປຽນ ແລະ ເພື◌ຶອຊອກທາງເລືອກເຊີງປະຕິບັດ
ແລະຊວຍກັນບຸກທະລຸ ແກບັນຫາທາງດານການເມືອງການປົກຄອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະຈິດໃຈ ທກຳລັງ
ທາທາຍຕຄົນເຮົາ, ແລະ ໂດຍສະເພາະຕປະຊາຊົນຜູທຸກຍາກໃນທະວີບອາຊີແລະເອີຣົບຢູທຸກມນ. 

ເວາລວມແລວ, ໃນສະຕະວັດທຜານມາ ມະນຸດເຮົາ ໄດພັດທະນກາວoາມະຫາສານ xາຍຢາງ ທາງດານ
ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ. ພວກເຮົາໄດສາງພນຖານໂຄງລາງ, ລະບົບການສສານ, ເອົານxລຽງເຂາ
ທະເລຊາຍ, ສງມະນຸດໄປຍັງດວງເດືອນ, ວິທະຍາສາດທາງການແພດທກາວoາທນັບມນັບດີຂນກວາ ເກາ,
ແລະຍັງສາມາດຜະລິດອາວຸດ ສົງຄາມທສາມາດທຳລາຍລາງໂລກໃບນໃດ, ຖາເຫັນວາຈຳເປັນ.
ຄວາມoາດງກາວໄດເຮັດໃຫຊີວິດທາງດານກາຍຍະພາບຂອງພວກເຮົາສະດວກ ແລະ ສະບາຍ ຂນxາຍ.
ທຈິງແລວ ຍອນມີເຮົາສະດວກ ສະບາຍxາຍໂພດ ມະນຸດເຮົາຈງເລມອອນແອທາງດານຈິດວິນຍານ ແລະ
ກໍພາໃຫສຸກຂະພາບຂອງໂລກໃບນອອນເພຍໄປນຳ. ແຕໃນຄະນະດຽວກັນ ຍັງມີຄົນເກືອບ ນງຕຍັງຂາດເຂີນ
ທາງດານສະບຽງອາຫານຢູ. ເຮົາອາດພັດທະນາສູງຈົນສາມາດຕອາຍຸຄົນປວຍໃດ ແຕການບໍລິການທາງດານ
ສາທາລະນະສຸກຂນພນຖານກໍຍັງບທວເຖິງປະຊາຊົນທທຸກຈົນເທອ. ການບໍລິການທາງດານສຶກສາຂນພນຖານ
ທມີຄຸນນະພາບກໍມີລັກສະນະບທາເຖິງ ຄາຍຄືກັນ. 

ໃນເວລາດຽວກັນນນ ເຫັນວາ ນໃຈຂອງມະນຸດເຮົານນເກີດມີລັກສະນະxຸດນອຍຖອນລົງ. ພວກເຮົາເກີດ
ມີຄວາມໂລບມາກໂລພາ, ການສລາດບັງວງ, ໃຈຄັບແຄບ ແລະ ບເພອແຜ, ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງ ປາກົດຂນ
າຍໃນບາງພາກສວນຂອງອາຊີແລະເອີຣົບ. ຄວາມສະດວກສະບາຍທາງດານກາຍນນ ໃດເຮັດໃຫເຮົາ
ອອນແອທາງດາ້ນຈິດວິນຍານຂອງຄວາມເປັນມະນຸດ. ພວກເຮົາຫວງໃຍກັນoອຍລົງ, ຄວາມເມດຕາຕກັນ
ດລົງ, ແລະ ເຫັນແກຕົວາຍຂນ. ພວກເຮົາມັກຕັດສິນໃຈ ໂດຍອິງໄສອາລົມ ແທນທຈະອິງໄສສະຕິປັນຍາ.
ພວກເຮົາປອຍໃຫຕັນຫາ ແລະຄວາມສຸກສະເພາະoາເຂາມາປິດຫບູ ັງຕາພວກເຮົາໄວບໃຫເຫັນວາສງໃດ



ກັນແທທສຳຄັນແລະຈຳເປັນແທຕຄວາມຢູດີ ມີສຸກແບບຍາວນານຂອງຄອບຄົວແລະສັງຄົມ. ອັນນແມນມີ
ຄວາມແຕກຕາງກັນາຍກັບຄົນຍຸກເກາ. ແຕກອນ ເພນມີຊີວິດທ�ຸງຍາກລຳບາກ, ແຕພວກເພນຍັງມີນຳ້
ໃຈສະມັກຄີແຮງກາຕການສາງຄວາມຜາ ສຸກແບບລວມWູ, ຮູຈັກຖະນຸຖະoອມຕທຳມະຊາດ, ແລະ ມີຈັນຍາ
ບັນຕກັນແລະກັນ. 

ພວກເຮົາມາຮອດຈຸດນໄດແນວໃດ? 

ມີສອງປັດໃຈ, ອັນທີນງ ແມນຍອນວທິ ີການສຶກສາຂອງພວກເຮົາມີຄຸນນະພາບຕ ແລະອັນທີສອງ ແມນ
ຮູບແບບການພັດທະນາພວກເຮົາທບມີຄວາມສົມດຸນດີ. ລະບົບການສຶກສາທທັນສະໄ�ຂອງພວກເຮົາໃນ
ປະຈຸບັນ ມັນເປັນໂຮງສອນ ບແມນໂຮງຮຽນ ແລະປະຕິບັດແບບໂດດດຽວ ແຍກຕົວອອກຈາກຊຸມຊົນ.
ສອນແບບແຍກເປັນລາຍວິຊາ ເນນໄສເຕັກນິກ ມັນບເປັນອົງລວມ, ບໍໄດເອົາໃຈໃສໃນການພັດທະນາທັກສະ
ການຄິດ ແລະການວິເຄາະໃຫພໍຄວນ. ຄູອາຈານສວນາຍແມນສົນໃຈສອນໃຫຈົບັກສູດ ແລະການເສັງຜານ
ແທນທຈະນຳພານັກຮຽນໃຫຮູຄິດ, ໃຫຮູວິເຄາະແລະຮຽນຮູບັນດາທັກສະຕາງໆທກຽວຂອງກັບສັງຄົມ,
ວັດທະນາທຳ ແລະທຳມະຊາດ. ດງນນ ຊາວoຸມເຍົາວະຊົນທຈົບຈາກລະບົບໂຮງຮຽນຕາງໆ ໃນປະຈຸບັນນມີ
ຄວາມຮູາຍກຽວກັບຂມູນ ເທານນ ແລະອາດຈະມີສີມືທັກສະໃຊສທັນສະໄ�, ແຕໂດຍສວນໃkແລວ
ພວກເຂົາເຈາແມນມີຄວາມຮູທແຄບາຍແລະຕນ. ເຂົາເຈານັບມນັບກາຍເປັນຄືກັນກັບຫຸນຍົນທຮູພຽງແຕ
ຜະລິດແລະບໍລິໂພກເທານນເອງ. ເຖິງຢາງໃດກຕາມການສຶກສາທດີ ຕອງຊວຍພັດທະນາ ຄວາມອາດສາມາດ
ດານສະຕິປັນຍາຂອງເດັກໃຫເຕັມສວນໄດ. ແລະເປັນການພັດທະນາ ຄວາມອົດທົນພະຍາຍາມ ແລະ
ຄວາມເມດຕາກະລຸນນາໄປພອມໆກັນ. ເມອຄົນເຮົາມີຄວາມພາກພຽນ ພະຍາຍາມ ສູຊົນ ແລະມີເມດຕາທຳ
ຄວາມສຸກອັນແທຈິງກໍຈະຕາມມາ ຊີວິດຈະມີຄຸນຄາເພມຂນ ຄວາມWນໃຈກໍມີສູງ. ເຊງທັງWົດນ ຈະຊວຍ
ບັນເທົາເອົາຄວາມກົດດັນ, ຄວາມກັງວົນ, ຄວາມໂຮດຮາຍແລະຄວາມກຽດຊັງ ອອກຈາກຕົວເຮົາໄດ. 

ຄາຍຄຽງກັນນແມນຮູບແບບການພັດທະນາທບສົມດຸນ, ບເຊອມໂຍງແລະບເປັນອົງລວມ. ພວກເຮົາສຸມໃສ
ການຈະເລີນເຕີບໂຕດານເສດຖະກິດາຍໂພດແລະບໄດຄຳນຶງເຖິງຜົນກະທົບ ທາງລົບຕດານສັງຄົມ,
ສງແວດລອມ ແລະຈິດໃຈ. ຮູບແບບການພັດທະນາທບສົມດຸນນ ເປັນສາເຫດພາໃຫເກີດຄວາມບສະເ�ີພາບ,
ຄວາມບຍຸຕິທຳ, ວິກິດການທາງດານການເງິນ, ພາວະໂລກຮອນ, ການປຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟາອາກາດ,
ການສູນເສຍຂອງຊີວະນາໆພັນນຳໄປສູການສູນເສຍຄວາມເປັນມະນຸດ ແລະຈິດໃຈວິນຍານ. ຍົກຕົວຢາງ,
ພວກເຮົາຕາງກຮູວາພາວະໂລກຮອນແລະການສູນເສຍຄວາມາກາຍທາງດານ ຊີວະນາໆພັນແມນຢູໃນ
ລະດັບເຕືອນໄພ, ແລະ ຢູໃນພາວະຄວາມສຽງສູງ. ແຕບັນດາຜູນຳຂອງບັນດາປະເທດທັງxາຍ ກໍຍັງບ
ສາມາດຕົກລົງກັນພາກັນແກຮວມກັນເປັນເອກະພາບກັນ ຍັງບໃດເທອ. ອັນນມັນຢງຢືນ ເຖີງຄວາມອອນແອ
ທາງດານປັນຍາແລະຄວາມເປັນມະນຸດ. ພວກເຮົາຖືກຄອບງຳໂດຍອຳນາດຂອງເງິນແລະປອຍໃຫບັນດາ
ບໍລິດສັດໃkໆຄອບງຳໂລກ. ພວກເຂົາມີອຳນາດເ�ືອລັດຖະບານ. ພົນລະເມືອງທວໄປແລະການຈັດຕງທາງ
ສັງຄົມແມນບມີສຽງເວາໄດ. ຄວາມຄິດເຫັນຂອງເຂົາປະຊາຊົນບຄອຍໄດຖືກຮັບຟັງໂດຍລັດຖະບານແລະ
ບັນດາບໍລິສັດ. ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງໂລກໃນຫົວຂສງແວດລອມທ Rio de Janeiro ໃນປີ 1992,
ເດັກນອຍຍິງອາຍຸ 16 ປີໄດກາວຕຜູນຳໂລກວາ: “ຖາວາພວກທານບຮູປົວແປງໂລກ ພວກທານຄວນຢຸດ
ທຳລາຍມັນຕໄປອີກ”. ເປັນເວລາ 20 ປີຜານມາແລວ, ຜູນຳໂລກຂອງພວກເຮົາຍັງບສາມາດປົວແປງໂລກໄດ



ເທາໃດ ແຕເຫັນຊັດເຈນວາຍັງບໄດຢຸດຍງການທຳລາຍມັນເທອ. ປະຈຸບັນນ້ີພວກເຮົາບໍລິໂພກຫຼາຍ
ກວ່າ 150% ຂອງສ່ິງທ່ີໂລກສາມາດ ສ້າງຟ້ືນຄືນມາໃຫມ່ໄດ້. ຫມາຍຄວາມວ່າປະຈຸບັນນ້ີພວກເຮົາຊົມໃຊ້
ຫນ່ຶງຫນ່ວຍໂລກເຄ່ິງ. ອັນນ້ີມັນບ່ໍຍືນຍົງແທ້, ແລະ ພວກເຮົາຈະມີຫຍັງປະໄວ້ໃຫ້ຄົນຮຸ່ນຕ່ໍໄປ.
ເພາະພວກເຮົາມີໂລກ ພຽງແຕ່ໃບດຽວເທ່ົານ້ັນ. ນະໂຍບາຍເບງຄືວາຟາວກອບໂກຍເອົາສງທເຮົາ
ສາມາດເອົາໄດດຽວນ ແລວປອຍໃຫລູການແກບັນຫາດວຍເຂົາເອງໃນອະນາຄົດ! 

ພວກເຮົາຈະອອກຈາກສະພາບນໄດແນວໃດ? 

ທຈິງແລວການຕຳນິຖົກຖຽງກັນ ຈະບນຳພາພວກເຮົາໄປສູການເຮັດວຽກຮວມກັນໄດ. ການຮຽກຮອງໃຫ
ບັນດາປະເທດທພັດທະນາແລວເຊງປະຈຸບັນໄດໃຊຊັບພະຍາກອນໂລກເຖິງ 3-5 oວຍໂລກຢູນນ ໃຫມາ
ຊວຍເືອເບງແຍງແບງປັນກັນແມນຄົງຈະເປັນໄປໄດຍາກ. ພວກເຂົາຄຸນເຄີຍກັບວີຖີຊີວິດແບບຟູມເຟືອຍ
ມາດົນໂພດແລວ ແມນຈະປຽນໃດຍາກxາຍ. ແລະຖາຈະມາຮຽກຮອງຈາກບັນດາປະເທດທກຳລັງພັດທະນາ
ຢຸດຈງ ກໍບໄດ ເພາະເຂົາເຈາ ກໍຢາກໃດຢາກໃດຄວາມສະດວກ ສະບາຍຄືກັນ. 

ເພອຜີກຕົວໃຫດພນອອກຈາກສະພາບດງກາວ ມັນຮຽກຮອງໃຫມີການປຽນແປງສາມຢາງ. ອັນທຳອິດແມນ
ຈຳເປັນຕອງມີການປັບສາຍພົວພັນທາງດານອຳນາດໃນປະຈຸບັນ. ພວກເຮົາບຄວນປອຍໃຫບໍລິສັດໃkສືບຕ
ບັນຊາແລະບງບອກລັດຖະບານທາງດານການລົງທຶ ນ. ລັດຖະບານບຄວນສືບຕຮັບໃຊຮັບຟັງອຳນາດຂອງເງິນ
xາຍກວາຟັງພແມປະຊາຊົນແລະການຈັດຕງທາງສັງຄົມ. ທັງສາມຝາຍເຊງລວມມີລັດຖະບານ, ບໍລິສັດແລະ
ການຈັດຕງທາງສັງຄົມຄວນເຮັດວຽກນຳກັນດວຍຄວາມສະເ�ີພາບ ແລະໃຫກຽດນັບຖືເຊງກັນແລະກັນແລະ
ຂັບເຄອນທິດທາງຂອງການພັດທະນາໄປສູທິດທາງທ ສົມດູນຍງຂນ. 

ພວກເຮົາສາມາດເລມຕນດວຍການສາງເຄືອຄາຍຂອງບັນດາອົງການຈັດຕງທາງສັງຄົມໃນລະ ດັບທອງຖນ,
ພາກພນ ແລະສາກົນ. ພວກເຮົາຕອງຈັບມືຮວມງານ ກັບຄົນບຸກຄົນຜູດີ ໃນລັດຖະບານແລະໃນບໍລິສັດຕາງໆ
ທີມີຄວາມສົນໃຈໃນຄວາມຢູດີມີສຸກຂອງສັງຄົມໃນໄລຍະຍາວ. 

ອັນທີສອງພວກເຮົາຕອງປຽນແນວຄວາມຄິດແລະສາງຮູບແບບການພັດທະນາໃ�ທແຕກຕາງ. ຮູບແບບ
ການພັດທະນາໃ�ນຄວນຈະສຸມໃສຄວາມສົມດູນແລະຄວາມກຽວພັນກັນລະ�າງບັນ ດາອົງປະກອບຂອງສ
ເສົາຄຂອງການພັດທະນາ, ທເອນກັນວາ:ເສດຖະກິດ, ສງແວດລອມ, ສັງຄົມແລະການເມືອງ (ືການປົກຄອງ
ເຊງໃນນນກວມເອົາເທິງການເປັນຕົວແບບ xືການປົກຄອງຕົນເອງທດີພອມ). ການພັດທະນາຂອງເສົາຄ
ອັນoງບຄວນມີຜົນກະທົບທາງລົບໃຫແກເສົາຄອນໆ. ຖາວາການພັດທະນາຂອງເສົາຄໃດoງສງ
ຜົນກະທົບທາງລົບແລະສາງຄວາມເສຍຫາຍໃຫກັ ບເສົາຄອນ, ຄວາມເສຍຫາຍດງກາວແມນຈຳເປັນຕອງ
ຄິດໄລເຂາເປັນຕນທຶນເພມ. 

ອັນທີສາມພວກເຮົາຕອງເປີດກວາງໃຫປະຊາຊົນທຳມະດາທວໄປ, ແລະຄົນຮຸນໃ�ໄດເຂາຮວມ ເປັນຕົວຂັບ
ເຄອນໃນການປັບປຽນ. ເຮົາຄວນຄຳນຶງເຖິງຄວາມຕອງການຂອງເຂົາເຈາຄືກັນ. ການຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນ
ຄວາມຕອງ ການຂອງຊາວoຸມເຍົາວະຊົນແມນມີຄວາມສຳຄັນ. ເພາະວາຊາວoຸມເຍົາວະຊົນ ມີພະລັງxາຍ
ທຕອງລະບາຍອອກ ເຂົາຢາກມີສວນຮວມໃນການພັດທະນາສັງຄົມຢູແລວ. ຄວາມຄິດເຫັນ ແລະສຽງຂອງ
ເຂົາຈະມີຄຸນຄາ ເພາະເຂົາເຈາຕອງເປັນຜູສາງອານາຄົດຂອງເຂົາເຈາເອງ. ເພອສາງອະນາຄົດຊາວoຸມ



ເຍົາວະຊົນຈຳເປັນຕອງໄດມີສວນຮວມໃນການວາງແຜນໃນປະຈຸບັ ນແລະຮຽນຮູຈາກຄວາມສຳເລັດແລະຂບກົ
ຜອງໃນອາດີດ ແລະຈາກຜູໃkຜູທມີປະສົບການ. 

ຟັງສຽງຂອງປະຊາຊົນລາວ 

ສ.ປ.ປລາວໄດເລມດຳເນີນບາດກາວທຳອິດເພອກາວເຂາສູທິດທາງໃ�ນ. ເພອຊຸກຍູຄວາມສາມັກຄີຕານ
ຄວາມທຸກຍາກແລະເພອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໃນສ.ປ.ປ ລາວແລະເພອເປັນສວນoງຂອງການກະກຽມ
ກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນອາຊີ-ເອີຣົບຄງທີ 9, ບັນດາອົງການຈັດຕງທາງສັງຄົມໃນລາວໄດລວມກຸມກັນກັບ
ລັດຖະບານແລະອົງການຈັດຕງມະ ຫາຊົນຈັດຕງກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືຂນໃນທວທຸກແຂວງໃນສ.ປ.ປລາວ.
ການລົງພນທຮວມກັນຄອຍໆ ເພມຄວາມເຊອWນລະ�າງອົງການຈັດຕງທາງສັງຄົມ, ອົງການຈັດຕງ
ມະຫາຊົນແລະທຳລາຍກຳແພງກນລະ�າງບັນດາຕົວແທນຈາກກຸມຄົນທາງສັງ ຄົມແລະລັດຖະບານ. ເຂົາເຈາ
ໄດຮຽນຮູນຳກັນວາ ຄວາມທຸກຍາກແມນບັນຫາທສັບຊອນແລະການພັດທະນາແບບຍືນຍົງແມນເປັນແນວ
ຄວາມຄິ ດທຂອນຂາງທເຂາຍາກສຳລັບພົນລະເມືອງທວໄປ. ຜານການຄິດອອກແບບທດີ ແລະການນຳໄຊ
ຄຳຊັບ ທເ�າະສົມ ແລະງາຍດາຍ ປະຊາຊົນ ກໍເລມເຂາໃຈ ແລະຮວມມືນຳໄດ. ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ມີຄວາມກຽວພັນກັນ. ຄົນລາວເຂາໃຈຄວາມທຸກໃນລັກສະນະທເປັນພາບລວມເຊງ
ຄວາມທຸກມີຢູສາມປະເພດ ຄື: ທຸກທາງກາຍ, ທຸກທາງໃຈ ແລະທຸກປັນຍາ. ຄຳກົງກັນຂາມຂອງຄວາມທຸກນນ
ແມນ “ຄວາມສຸກ” xືຄວາມເພງພໍໃຈ. ຄົນລາວມັກຈະປຽບທຽບຄວາມສຸກແລະຄວາມເພງ ພໍໃຈ ຄືກັນກັບ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ. ທິດສະດີເວາ ວາ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງສາມາດເກີດຂນໄດ ໃນເມອມີຄວາມ
ສົມດູນກັນລະ�າງສເສົາຄຂອງ ການພັດທະນາຄືດານເສດຖະກິດ, ດານສງແວດລອມ, ດານສັງຄົມແລະ
ດານການເມືອງ (ືການປົກຄອງ). 

ຜົນຈາກການປຶກສາຫາລືກັບປະຊາຊົນອອກມາວາ ຄວາມປາດຖະoາຂອງເຂົາເຈາ ໃນສດານການພັດທະນາ
- ເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສງແວດລອມແລະການເມືອງ (ືການປົກຄອງ), ມີດງນ: 

ດານເສດຖະກິດ: ພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູຂອງຄອບຄົວແລະເສດຖະກິດທອງຖນສຸມໃສການສາງ
ລາຍ ໄດ, ການສາງວຽກເຮັດງານທຳແລະສາງຄວາມເຂມແຂງທາງດານເສດຖະກິດແບບກຸມຕົນເອງ
ທຍືນຍົງ. ການພັດທະນາເສດຖະກິດບຄວນນຳໄປສູການກໂຕຂອງoສິນທເປັນສາເຫດຕນຕໍກໃຫ
ເກີດຄວາມທຸກຍາກ. ການພັດທະນາເສດຖະກິດແລະການຊຸກຍູການລົງທຶນບຄວນມີຜົນກະທົບຕ
ກຳມະສິດທດິ ນຂອງປະຊາຊົນເຊງຖືເປັນພນຖານໃນການຄປະກັນທາງດານສະບຽງອາຫານ,
ເສດຖະກິດຄອບຄົວແລະທອງຖນແບບຍືນຍົງ. 

ດານສັງຄົມ: ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງສັງຄົມແລະການພັດທະນາ ຈຳເປັນຕອງເລງໃສ
ການປັບປຸງການເຂາເຖິງການບໍລິການສຸຂະພາບທດີ, ມາດຕະຖານການສຶກສາທດີກວາ ແລະ
ສາງຄວາມເຂມແຂງທາງດານຄວາມສາມັກຄີໃນສັງຄົມ. ເອົາໃຈໃສຕມໃນການຕສູກັບບັນຫາ
ປະກົດການ�ທຕາງໆເຊນຄວາມແຕກແຍກພາຍ ໃນຄອບຄົວ ແລະການເຊອຄຸນຄາທາງສິນລະທຳ
ເຊງນຳໄປສູການຕິດສານເສບຕິດ, ການພະນັນແລະຄວາມສຽງທຈະຕິດເຊອໂລກເອດສ HIV/AIDS
ເປັນຕນແມນຊາວoຸມເຍົາວະຊົນ.



ດານສງແວດລອມ: ເລງໃສການປອງກັນແລະປົກປັກຮັກສາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແລະ
ສງແວດລອມຂອງລາວ ດວຍການດຜອນການທຳລາຍປາ, ການປອງກັນແງຊັບພະຍາກອນນ
ແລະີກລຽງການປອຍສານເຄມີທເປັນພິດເຈືອປົນ ລົງດິນ, ນແລະອາກາດຈາກການພັດທະນາ
ອຸດສາຫະກຳ ແລະຕົວເມືອງທບຖືກລະບຽບກົດWາຍ . 

ດານການເມືອງ (ືການປົກຄອງ): ເລງໃສການເພມຄວາມເຂາໃຈຂອງຄົນໃນດານກົດWາຍ ສິດທິ
ແລະບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງເຂົາເຈາ ເພອເພມຄວາມເຂມແຂງທາງດານການປົກຄອງ ແລະ
ປະຕິບັດລະບຽບກົດWາຍ ເຊງນຕອງດຳເນີນໄປຄຽງຄູກັບການສາງຄວາມເຂມແຂງທາງດານ
ການປະຕິບັດຕົວບົດ ກົດWາຍເພອີກລຽງການລະເມີດສິດທິຕາງໆ. ພວກເຮົາຄວນເພມການຮັກສາ
ຄວາມສະ�ົບສຸກ ແລະພັດທະນາຄວາມໂປງໃສ ດວຍການຊຸກຍູໃຫມີການມີສວນຮວມຈາກທຸກພາກ
ສວນກຽວຂອງ ໃນການຕັດສິນບັນຫາ, ການຕິດຕາມ ແລະການລາຍງານກິດຈະກຳພັດທະນາທັງ
xາຍ. 

ທເວາມານ ພຽງເປັນບາງຕົວຢາງຂອງຄວາມ�ັງຂອງປະຊາຊົນເທານນ. ການຟັງສຽງຂອງປະຊາຊົນແມນ
ບາດກາວທຳອິດໃນການໄຕເຕາໄປສູຄວາມສະເ�ີພາບ ດານສາຍພົວພັນ ລະ�າງ ລັດ ບໍລິສັດ ແລະ
ປະຊາຊົນ. ໃນ ສປປ ລາວ ພວກເຮົາໄດເພມພູນຄວາມເຂມແຂງຄວາມສາມັກຄີລະ�າງ ອົງການຈັດຕງ
ທາງສັງຄົມ, ອົງກາ ນຈັດຕງມະຫາຊົນແລະບັນດາຜູຕາງoາຈາກລັດຖະບານ. 

ຄຳຖາມກໍຄືວາ ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫຄວາມ�ັງຂອງປະຊາຊົນນ ເກີດເປນັຕົວຈິງໃດແນວໃດ? ພວກເຮົາ�ັງ
ວາສງທພວກເຮົາໄດເຮັດໃນສ.ປ.ປລາວຈະກາຍເປັນແນວຄິດ ເພອກະຕຸນໃຫເກີດ ການສົນທະນາໃນ
ກອງປະຊຸມຄງນ. ໃນ ສາມມຕoານ ພວກເຮົາຈະມີໂອກາດແລກປຽນຄວາມຄິດ ຄວາມເຫັນ, ຮັບຟັງແລະ
ຮຽນຮູປະສົບການທາກາຍຈາກເພອນຮວມງານຂອງພວກເຮົາທເດີນທາງ ມາຈາ ກາຍປະເທດທັງໃນ
ທະວີບອາຊີແລະເອີຣົບ. ນແມນໂອກາດທພວກເຮົາຈະໄດສາງ ຄວາມສາມັກຄີການເຮັດວຽກຮວມກັນ, ເພອ
ກາວໄປສູການດຜອນຄວາມທຸກຍາກແລະ ການສາງ ໂລກທຍືນຍົງ. ການນຳໃຊປະສົບການ ການປະສານ
ປັນຍາ ຈະເປັນພະລັງອັນໃ�ໃຫແກສັດຕະວັດທີ 21. ພວກເຮົາຕອງພາກັນເຮັດໃຫເກີດໃດ. ຄວນເຮັດໃຫ
ກອງປະຊຸມພາກປະຊາຊົນຢູນະຄອນວຽງຈັນເປັນຈຸດWາຍ ປະວັດສາດຂອງຫົວຄິດ ປະດິດສາງ ອັນໃ�ນ.
ພວກເຮົາມາຮອດຈຸດທຕອງຕຍອດຈາກ MDG ໃຫກາວ ຂນເປັນ SDG (ເປາWາຍຂອງ ການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ). ພວກເຮົາຄວນເອົາ ຄວາມສຸກມາເປັນແກນ ສານຂອງ SDG ແລະຂອງ ສັດຕະວັດທີ 21. 

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບອົກຂອບໃຈມາຍັງບັນດາທານທເຂາຮວມຟັງໃນກອງປະຊຸມນ. ແລະຂໍໃຫບັນດາທານຈງມີ
ຄວາມມວນຊນຕະລອດໄລຍະຢຽມຢາມສ.ປ.ປລາວໃນຄງນ. 


