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ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ລຶບລ້າງຄວາມ
ທຸກຍາກ

ມີຄວາມ
ສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ

ສົ່ງເສີມການຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກຳ,
ການປະດິດສ້າງ ແລະ
ສ້າງພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ມີນຳ້ສະອາດ
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ

ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມບໍ່
ສະເໝີພາບ

ມີແຜນການຮັບມື
ກັບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ

ອານຸລັກ ແລະ
ນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງ

ອານຸລັກ ແລະ
ນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ເທິງໜ້າດິນ
ແບບຍືນຍົງ

ມີສັນຕິພາບ,
ຄວາມຍຸຕິທຳ
ແລະ ສະຖາບັນ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ

LIVES SAFE 
FROM UXO18 

ຊີວິດທີ່ປອດໄພ
ຈາກລະເບີດ
ບໍ່ທັນແຕກ

ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອ
ເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ມີພະລັງງານທີ່ສະອາດ
ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ

ສ້າງຕົວເມືອງ
ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ມີ
ຄວາມຍືນຍົງ

ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີ 
ກຽດ ແລະ ເສດຖະກິດ
ມີການຂະຫຍາຍໂຕ

ລຶບລ້າງຄວາມ
ອຶດຫິວ

ມີສຸຂະພາບ
ແລະ ຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ທີ່ດີ

ມີການສຶກສາທີ່
ມີຄຸນນະພາບ

ສົ່ງເສີມການ
ອຸປະໂພກບໍລິໂພກ
ແລະການຜະລິດຢ່າງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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ອົງການສະມາຊິກລັດຖະສະພາສາກົນ ເພື່ອຕ້ານການສໍ້ລາດ
ບັງຫລວງ (GOPAC)

ນັັບແຕ່່ປີີ 2002 ເປັີນັຕ່້�ນັມາ, ອົ້ງການັ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາກ້ນັ ເພ່�ອົຕ້່ານັການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ (GOPAC) ໄດ້ສ້າງຕ່ັ�ງເຄື່ອົຂ່່າຍຂ່ອົງ
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທີີ່�ມີຈຸຸດຢື່ນັຮ່່ວມກັນັ ໂດຍມີເປີ້�າໝາຍທີີ່�ຈຸະແກ້ໄຂ່ບັນັຫາສ້�ລັາດບັງຫລັວງໃນັປີະເທີ່ດຕ່້ນັເອົງ ແລັະ ໃນັໂລັກ ດ້ວຍ
ການັຮ່່ວມມ່ກັບລັັດຖະສະພາຈຸຳານັວນັ 57 ແຫ່ງທີ່້�ວໂລັກ. ອົ້ງການັ GOPAC ໃຫ້ການັສະໜັັບສະໜັູນັອົ້ງຄືວາມຮູ່້ ແລັະ ແລັກປີ່ຽນັຄືວາມ
ຄືິດເຫັນັລັະຫວ່າງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໃນັລັະດັບພາກພ່�ນັ ແລັະ ສາກ້ນັ. ນັອົກຈຸາກນັັ�ນັ, ຄືະນັະທີ່ີ�ເຮ່ັດວຽກງານັໃນັປີະເທີ່ດສ່ວນັໃຫຍ່ 
ຍັງເປີີດໂອົກາດໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຈຸາກທຸີ່ກພັກການັເມ່ອົງໄດ້ມີສ່ວນັຮ່່ວມ ແລັະ ທັີ່ບມ້າງກຳາແພງກີດຂ່ວາງທີ່າງການັເມ່ອົງເພ່�ອົ
ກຳາຈຸັດບັນັຫາທີ່ີ�ສຳາຄືັນັ ກ້ຄື່ບັນັຫາສ້�ລັາດບັງຫລັວງ ເຊິິ�ງເປີັນັບັນັຫາທີ່ີ�ມີຜົ້ນັກະທີ່້ບຮ້່າຍແຮ່ງຕ່້�ກັບການັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ.

www.gopacnetwork.org

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP)

ອົ້ງການັສະຫະປີະຊິາຊິາດເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ (UNDP) ແມ່ນັອ້ົງການັພັດທີ່ະນັາຂ່ັ�ນັພ່�ນັຖານັຂ່ອົງສະຫະປີະຊິາຊິາດ ນັັບແຕ່່ປີີ 1965 ເປີັນັ
ຕ່້�ນັມາ. ນັອົກຈຸາກນັີ�, UNDPຍັງເປີັນັອ້ົງການັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດໂຄືງການັສະໜັັບສະໜັູນັລັັດຖະສະພາ (ສະພາແຫ່ງຊິາດ) ທີ່ີ�ໃຫຍ່ທີ່ີ�ສຸດໃນັ
ໂລັກ ເຊິິ�ງໄດ້ເຮັ່ດວຽກຮ່່ວມກັບລັັດຖະສະພາຫລັາຍກວ່າ 60 ປີະເທີ່ດ. UNDP ຈຸັດຕ່ັ�ງຂ່້�ນັເພ່�ອົ ຊ່ິວຍເຫລັ່ອົ ລັັດຖະສະພາ ທີ່ັງລັະດັບຊິາດ 
ແລັະ ລັະດັບທີ່້ອົງຖິ�ນັ ເພ່�ອົບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍຕ່າມພາລັະບ້ດບາດໜັ້າທີ່ີ�ຂ່ອົງຕ່້ນັ ໃນັການັນັຳາເອົ້າ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງນັຳາ
ໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ດ້ວຍການັສະໜັອົງຊິ່ຽວຊິານັດ້ານັວິຊິາການັ, ການັແລັກປີ່ຽນັຄືວາມຮູ່້ລັະຫວ່າງປີະເທີ່ດສະມາຊິິກ ແລັະ ສ່�ສິ�ງພິມທີ່ີ�ມີ
ຄືຸນັະພາບສູງ ແລັະ ສ່�ສຳາລັັບຖ່າຍຖອົດຄືວາມຮູ່້.

www.undp.org

ທະນາຄານອິດສະລາມເພື່ອການພັດທະນາ (IDB)

ທີ່ະນັາຄືານັອົິດສະລັາມເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ (IDB) ເປີັນັສະຖາບັນັການັເງິນັລັະຫວ່າງປີະເທີ່ດທີ່ີ�ໄດ້ຮ່ັບການັສ້າງຕ່ັ�ງຂ່່�ນັ ໃນັປີີ 1973 ເພ່�ອົ
ສະໜັັບສະໜູັນັການັພັດທີ່ະນັາ ໃນັປີະເທີ່ດທີີ່�ມີປີະຊິາກອົນັນັັບຖ່ສາສະໜັາອົິດສະລັາມເປີັນັຈຸຳານັວນັຫລັາຍ ເຊິິ�ງແຕ່ກຕ່່າງກັບທີ່ະນັາຄືານັ
ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາອົ່�ນັ . ເນັ່�ອົງຈຸາກ IDB ບ້�ໄດ້ດຳາເນັີນັງານັໃນັລັະດັບພາກພ່�ນັເທ້ີ່�ານັັ�ນັ ແຕ່່ຍັງກວມເອ້ົາບັນັດາປີະເທີ່ດ ຢືູ່ໃນັທີ່ະວີບເອີົຣົ້ບ, 
ອົາຟຣົິກາ, ພາກຕ່າເວັນັອົອົກກາງ ແລັະ ອົາຊິີ. ຈຸຸດປີະສ້ງຂ່ອົງ IDB ແມ່ນັ “ເພ່�ອົສ້�ງເສີມການັພັດທີ່ະນັາເສດຖະກິດ ແລັະ ຄືວາມກ້າວໜັ້າ
ທີ່າງສັງຄື້ມຂ່ອົງປີະເທີ່ດສະມາຊິິກ ແລັະ ຊິຸມຊິ້ນັມຸດສະລິັມ”.
www.isdb.org

http://www.gopacnetwork.org
http://www.undp.org
http://www.isdb.org
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ຄຳຂອບໃຈ

ອົ້ງການັ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາກ້ນັເພ່�ອົຕ້່ານັການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ (GOPAC), ອ້ົງການັສະຫະປີະຊິາຊິາດເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ (UNDP) 
ແລັະ ທີ່ະນັາຄືານັອົິດສະລັາມເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ (IDB) ຂ່້ສະແດງຄືວາມຂ່ອົບໃຈຸມາຍັງຜົູ້ຂ່ຽນັຫັັກຂ່ອົງປີ່�ມຄືູ່ມ່ລັັດຖະສະພາສະບັບນັີ� ໄດ້
ແກ່: ທີ່່ານັ ເຄືວິນັ ເດີໂວ ແລັະ ທີ່່ານັ ຄືາຣົ໌ແມນັ ໂຣົດຣົີເກັດ. 

ຂ່້ຂ່ອົບໃຈຸຜົູ້ກວດແກ້ ແລັະ ຈຸັດທີ່ຳາປີ່�ມຄືູ່ມ່ເຫລັັ�ມນັີ�ເຊິິ�ງປີະກອົບມີ: ທີ່່ານັ ເອົມີລັີ ເລັີມີເອົີ, ຜົູ້ຈຸັດການັໂຄືງການັ GOPAC; ທີ່່ານັ ໂອົລັີວິເອົ ປີີ
ແອົ-ລູັໂວ, ຊ່ິຽວຊິານັໂຄືງການັຂ່ະບວນັການັທີ່າງດ້ານັການັເມ່ອົງແບບມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງ UNDP, ທີ່່ານັ ອົັນັດີຣົາມິດ ເໝາ້, ຊິ່ຽວຊິານັອົາວຸໂສ
ດ້ານັຈຸັນັຍາບັນັ ແລັະ ທີ່ະນັາຄືານັ IDB, ລັວມທີ່ັງ ທີ່່ານັ ຈຸູລັີອົາ ສະຈຸວດ ແລັະ ທີ່່ານັ ຊິາກເລີັ ໂຊິແວນັ ເຊິິ, ເປີັນັຜົູກ້ວດແກ້ເນັ່�ອົໃນັເປີັນັຄືັ�ງ
ສຸດທີ່້າຍ ໃນັນັາມອ້ົງການັ UNDP.

ສູນັກາງຂ່ອົງ UNDP ສຳາລັັບປີະເທີ່ດໃນັອົາຣົັບ ແມ່ນັມີບ້ດບາດນັຳາພາໃນັການັສະໜັັບສະໜັູນັ ສ້າງຄືູ່ມ່ສະບັບນັີ�. ສູນັຂ່ອົງພາກພ່�ນັອົາຊິີ 
ແລັະ ປີາຊີິຟິກ ຂ່ອົງ UNDP, ສຳານັັກງານັບາງກອົກ ໄດ້ແລັກປີ່ຽນັປີະສ້ບການັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ້່ອົງຈຸາກພາກພ່�ນັຂ່ອົງຕ່້ນັ ໂດຍຜ່ົານັທ່ີ່ານັ ນັາງ ດອົຍ
ນັາ ກິມີສິ, ຊິ່ຽວຊິານັລັະດັບໂຄືງການັດ້ານັໜັ້າທີ່ີ�ຫັັກຂ່ອົງລັັດຖະບານັ. 

ປີ່�ມຄືູ່ມ່ສະບັບນັີ�ຈຸະບ້�ຄື້ບຖ້ວນັສ້ມບູນັໄດ້ ຖ້າປີາສະຈຸາກການັປີະກອົບສ່ວນັອົັນັຊິງ້ຄືຸນັຄື່າຈຸາກບັນັດາທ່ີ່ານັດັ�ງນັີ�: ທີ່່ານັ ດຣົ. ກາວິນັ ວູດ, 
ປີະທີ່ານັໜັ່ວຍສະເພາະກິດສາກ້ນັດ້ານັການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາວຽກງານັລັັດຖະສະພາ ຂ່ອົງອ້ົງການັ GOPAC; ທ່ີ່ານັ ອົາກາດ ມະຫາຣົາຊິ, 
ປີະທີ່ານັບ້ລັິຫານັ GOPAC ລັວມທີ່ັງບັນັດາສະມາຊິິກຄືະນັະກຳາມະການັການັບ້ລິັຫານັຂ່ອົງອົ້ງການັ GOPAC ລັວມມີ: ທີ່່ານັ ດຣົ. ນັາເຊິ 
ອົານັສານັີ, ທີ່່ານັ ໂປີລັາ ແບ໋ກໂຕ່ນັ, ທີ່່ານັ ຈຸອົນັ ຮ່າຍ, ທີ່່ານັ ໂຣົມີ ໂກຈຸັນັ ທີ່າກາລັີ, ທີ່່ານັ ແມຣົີຄືິງ ແລັະ ບັນັດາສະມາຊິິກກິຕ່ິມະສັກ, ທີ່່ານັ 
ໂອົໄຊິກີໂອົ-ເມັນັຊິ-ບອົບຊິູ, ທ່ີ່ານັ ປີາຕ່ຣົິກ ກິ�ວເລັຍ, ທີ່່ານັ ຈຸອົດເດີລັາຮ່າຍ, ທີ່່ານັ ອົາຄືຣົານັ ເອົນັ-ເຊິບລັານັີ, ທີ່່ານັ ກະແຣົ ຊິາໂປີຣົນັ, ທີ່່ານັ 
ເຈຸສັນັ ກລັັກ, ທີ່່ານັ ຈຸູເລັຍ ກວີເຈຸນັ, ທີ່່ານັ ບິນັຈຸານັາ ເລັເດນີັແກນັ, ທີ່່ານັ ເມລິັດສາ ຊິາລັິກ-ເວິກ, ທີ່່ານັ ນັາຕ່າລັີອົາ ຊິາຟີ, ທີ່່ານັ ແນັນັຊີິ ຟາດ
ໂຊິ, ທ່ີ່ານັ ນັີກາ ຊິາອົີອົີ, ທີ່່ານັ ແມດ ໂຣົວ, ທີ່່ານັ ແຊິນັດຣົາ ໂລັເປີັຊິ, ທີ່່ານັ ເຊິບາດຈຸຽນັ ໂວ-ແຊິນັ, ທີ່່ານັ ກ້�ຕ່າກ ເຊິຣົູອົາລີັ (UNDP) ແລັະ 
ທີ່່ານັ ຊິັງ-ໂນັເອົ ລັັງດຣົີ (Open North).

ທີ່້າຍສຸດນັີ�, ຂ່້ຂ່ອົບໃຈຸສະພາຜົູ້ແທີ່ນັປີະຊິາຊິ້ນັຂ່ອົງສະພາທີ່ີ�ປີກ້ສາແຫ່ງສາທີ່າລັະນັະລັັດອົິນັໂດເນັເຊິຍ, ໂດຍຜ່ົານັ ທີ່່ານັ ດຣົ.ຟາດລີັຊິອົນັ, 
ຮ່ອົງປີະທີ່ານັສະພາ, ປີະທີ່ານັອົ້ງການັ GOPAC ພ້ອົມດ້ວຍ ທີ່່ານັ ເຮ່ຣີົໂນັໂຢື ອົາດີ ອົັງໂກໂຣົ ແລັະ ທີ່່ານັ ເອົັນັດາ ເຣົັດໂນັ ອົາດຕູ່ເຕ່ີ, 
ພະນັັກງານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ທີີ່�ໄດ້ປີະກອົບສ່ວນັອົັນັລ້ັາຄື່າໃນັຄືັ�ງນັີ�, ຂ່້ຂ່ອົບໃຈຸ ມູນັນັິທິີ່ເວດສມິນັສ໌ເຕ່ີເພ່�ອົປີະຊິາທີ່ິປີະໄຕ່ (Westminster 
Foundation for Democracy) ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ລັວມທີ່ັງບັນັດາຊິ່ຽວຊິານັ ທີ່ີ�ເປີັນັຕ່ວ້ແທີ່ນັຈຸາກ 12 ປີະເທີ່ດເຂ່້�າຮ່່ວມກອົງ
ປີະຊິຸມຝຶ້ກອົ້ບຮ່້ມການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ຄືັ�ງວັນັທີ່ີ 30 ຫາ 31 ຕຸ່ລັາ 2016 ທີ່ີ�ນັະຄືອົນັຫວັງຈຸາກາກຕ່າ, ປີະເທີ່ດອົິນັໂດເນັເຊິຍ ທີີ່�ໄດ້ປີະກອົບ
ຄືຳາເຫັນັ ແລັະ ແລັກປີ່ຽນັປີະສບ້ການັນັຳາກັນັ.
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ຄຳນຳ

ສັນັຕ່ິພາບ ແລັະ ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ມີຄືວາມສຳາຄືັນັຕ່້�ອົະນັາຄື້ດຂ່ອົງໂລັກ ແລັະ ມວນັມະນັຸດເປີັນັຢ່ືາງຍິ�ງ. ວິໃສທີ່ັດດັ�ງກ່າວນັີ� ໄດ້
ຖກ່ກຳານັດ້ໄວ້ໃນັວາລັະເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ປີີ 2030 (ວາລັະ 2030) ໂດຍມີເປີ້�າໝາຍທີີ່�ຈຸະລັ້ບລັ້າງຄືວາມທີຸ່ກຍາກ, ສ້າງສັງຄື້ມ
ທີີ່�ມີຄືວາມສະຫງ້ບ, ສ້�ງເສີມຄືວາມຈຸະເລັີນັຮຸ່ງ່ເຮ່່ອົງ ແລັະ ຊິີວິດການັເປີັນັຢືູທີ່ີ່�ດີຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ຄືຽງຄືູ່ກັບການັປີ້ກປີັກຮ່ັກສາສິ�ງແວດລ້ັອົມ
ໃຫ້ແກ່ຄື້ນັຮຸ່່ນັປີະຈຸຸບັນັ ແລັະ ອົະນັາຄື້ດ. ປີະເທີ່ດສະມາຊິິກຂ່ອົງອົ້ງການັສະຫະປີະຊິາຊິາດໄດ້ລັງ້ມະຕ່ິເປັີນັເອົກະພາບຮ່ັບຮ່ອົງເອົ້າ ວາລັະ 
2030 ໃນັກອົງປີະຊິຸມໃຫຍ່ ທີ່ີ�ນັະຄືອົນັນັິວຢືອົກ ໃນັປີີ 2015. ກອົງປີະຊິຸມຮ່ຽກຮ້່ອົງໃຫ້ບັນັດາປີະເທີ່ດສະມາຊິິກຕ້່ອົງນັຳາເປີ້�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ (SDGs) ເຂ່້�າເປີັນັບູລິັມະສິດແຫ່ງຊິາດ ແລັະ ຕ່້ອົງຈັຸດສັນັຊິັບພະຍາກອົນັທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັ ແລັະ ຈັຸດຕ່ັ�ງການັຮ່່ວມມ່ທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັ
ກັບ ອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມ ລັວມທີ່ັງພາກເອົກະຊິ້ນັ ເພ່�ອົໃຫ້ບັນັລຸັເປີ້�າໝາຍດັ�ງກ່າວ.

ສະມາຊິິກສະພາເປີັນັຜູ້ົທີ່ີ�ໄດ້ຮັ່ບໂອົກາດ ແລັະ ຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບຕ່າມລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັ ໂດຍມີພາລັະບ້ດບາດສຳາຄືັນັ ໃນັການັສະໜັັບສະໜັູນັ 
ແລັະ ຕ່ິດຕ່າມກວດກາການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້. ຖະແຫລັງການັ ວາລັະ 2030 ໄດ້ເນັັ�ນັໜັັກເຖິງ “ພາລັະ
ບດ້ບາດທີີ່�ສຳາຄືັນັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ຜ່ົານັການັບັງຄືບ້ໃຊ້ິກ້ດໝາຍ ແລັະ ການັຈັຸດສັນັງ້ບປີະມານັຕ່່າງໆ  ແລັະ ຄືວາມຮັ່ບຜິົດຊິອົບໃນັການັ
ປີະຕ່ິບັດຕ່າມພັນັທີ່ະສັນັຍາຢື່າງມີປີະສິດທີ່ິຜ້ົນັ” ບັນັດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຖ່ກຈັຸດວາງໜັ້າທີ່ີ�ເປີັນັເອົກະລັັກສະເພາະໃນັການັປີະຕ່ິບັດ
ໜັ້າທີີ່�ເປີັນັຜູ້ົເຊິ່�ອົມໂຍງລັະຫວ່າງປີະຊິາຊິ້ນັກັບອົ້ງການັຈັຸດຕ່ັ�ງຕ່່າງໆ ຂ່ອົງລັັດ, ໃນັການັສ້�ງເສີມ ແລັະ ນັຳາເອົ້ານັະໂຍບາຍລັວມເຖິງກ້ດໝາຍ 
ທີ່ີ�ຍ້ດຖເ່ອົ້າຜົ້ນັປີະໂຫຍດຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັເປີັນັຫັັກ ມາປີະຕິ່ບັດ ເພ່�ອົໃຫ້ທີຸ່ກຄື້ນັໝັ�ນັໃຈຸວ່າຈຸະບ້�ມີຜົູໃ້ດຈຸະຖ່ກຫລັງ້ລັມ່ໄວ້ຢືູ່ຂ່້າງຫລັັງ.

ການັນັຳາ ວາລັະ 2030 ມາປີະຕ່ິບັດໃຫ້ປີະສບ້ຜ້ົນັສຳາເລັັດນັັ�ນັ ຈຸຳາຕ່້ອົງໃຊິ້ວິທີີ່ແບບເຊິ່�ອົມສານັ, ການັຮ່່ວມມ່ກັນັ ແລັະ ການັມີສ່ວນັຮ່່ວມຜ່ົານັ
ທີ່າງຂ່ະບວນັການັນັະໂຍບາຍແບບມີສ່ວນັຮ່່ວມ ແລັະ ສະຖາບັນັຕ່່າງໆ ທີ່ີ�ຕ່ອົບສະໜັອົງຕ່້�ສະຖານັະການັໄດ້ທີ່ັນັການັ, ມີປີະສິດທີ່ິຜ້ົນັ ແລັະ 
ມີຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບ. ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດດັ�ງກ່າວຈຸຳາເປີັນັຕ່້ອົງມີການັແລັກປີ່ຽນັປີະສບ້ການັໃນັລັະດັບສາກ້ນັ ແລັະ ລັະດັບພາກພ່�ນັ 
ລັະຫວ່າງປີະເທີ່ດຕ່່າງໆ  ເພ່�ອົຊິອົກຫາວິທີີ່ ທີີ່�ເໝາະສ້ມມາໃຊ້ິເພ່�ອົການັວາງແຜົນັ, ການັຂ່່�ນັແຜົນັງ້ບປີະມານັ, ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ, ການັ
ຕິ່ດຕ່າມຄືວາມຄື່ບໜັ້າ ເພ່�ອົໃຫ້ບັນັລັຸ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ລັວມທີ່ັງຕ່ິດຕ່າມວ່າງ້ບປີະມານັທີ່ີ�ໄດ້ຮັ່ບນັັ�ນັ ນັຳາໄປີໃຊິ້ຫຍັງ
ແດ່ ແລັະ ນັຳາໃຊິ້ຮູ່ບແບບໃດ ເພ່�ອົກວດສອົບ ບ້�ໃຫ້ເກີດມີການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ ຈຸາກນັັ�ນັກ້ປີະເມີນັຜ້ົນັກະທີ່້ບຂ່ອົງໂຄືງການັເຫັ້�ານັັ�ນັຕ່້�
ຄືຸນັນັະພາບຊິີວິດຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນັກຸ່ມແມ່ຍິງ ແລັະ ສະມາຊິິກຂ່ອົງກຸ່ມຜົູ້ດ້ອົຍໂອົກາດ ແລັະ ຜົູ້ມີຖານັະຂ່າດເຂ່ີນັ (ຖ່ກ
ເອົ້າປີຽບ).

ອົ້ງການັ GOPAC, ອົ້ງການັ UNDP ແລັະ ທີ່ະນັາຄືານັ IDB ໄດ້ຈຸັດທີ່ຳາປີ່�ມຄືູ່ມ່ເຫັັ�ມນັີ�ເພ່�ອົໃຫ້ເປີັນັແຫລ່ັງຄືວາມຮູ່້ທີ່ີ�ນັຳາໃຊິ້ງ່າຍ ເປີັນັສິ�ງທີ່ີ�
ຈຸະຊິ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລັະ ພະນັັກງານັລັັດຖະສະພາ ຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ໄດ້ຢ່ືາງມີປີະ
ສິດທີ່ິຜົ້ນັ. ໂດຍຄືູ່ມ່ສະບັບນັີ�ຈຸະມີລັາຍລັະອົຽດຂ່ອົງ ວາລັະ 2030 ເພ່�ອົໃຫ້ຜົູ້ອົ່ານັໄດ້ຮ່ຽນັຮູ່ ້ລັວມທີ່ັງມີລັາຍລັະອົຽດແນັວທີ່າງການັຈຸັດຕ່ັ�ງ
ປີະຕ່ິບັດທີີ່�ດີ ແລັະ ເຄ່ື�ອົງມ່ທີ່ີ�ປີະເທີ່ດຕ່່າງໆ ທີ່້�ວໂລັກສາມາດນັຳາມາປີັບໃຊິ້ຕ່າມສະພາບເງ່�ອົນັໄຂ່ ແລັະ ຈຸຸດພິເສດຂ່ອົງແຕ່ລ່ັະປີະເທີ່ດ.

ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ເປີີດໂອົກາດໃຫ້ສັງຄື້ມມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັເຈຸລັະຈຸາແບບເປີີດກວ້າງ ກ່ຽວກັບອົານັາຄື້ດຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ
ທຸີ່ກຄື້ນັໃນັໂລັກນັີ�. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາມີບ້ດບາດໃນັການັເປີັນັຜູ້ົນັຳາດ້ານັການັຈັຸດຕ່ັ�ງການັເຈຸລັະຈຸາໃນັຄືັ�ງນັີ�ໄດ້. ດັ�ງນັັ�ນັ, ເຮ່້າຈຸິ�ງມີຄືວາມ
ຍິນັດີ ເຊິີນັຊິວນັສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໃນັທີ່້�ວມູມໂລັກ ໃຫ້ນັຳາໃຊິ້ຄືູ່ມ່ສະບັບນັີ�ເພ່�ອົເປີັນັເຄື່�ອົງມ່ສ້�ງເສີມການັມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັ ວາລັະການັ
ພັດທີ່ະນັາທີ່ີ�ຍ່ນັຍ້ງ ປີີ 2030 ຕ່້�ໄປີ.

ດ້ວຍຄືວາມນັັບຖ່,

ດຣ. ຟາດລີ ຊອນ

ປີະທີ່ານັ, ອ້ົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ສາກ້ນັເພ່�ອົຕ່້ານັການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ 
ຮ່ອົງປີະທີ່ານັສະພາປີະຊິາຊິ້ນັ, ປີະເທີ່ດ

ອົິນັໂດເນັເຊິຍ

ແມກດີ ມາກຕີເນຊ-ໂຊລິມານ 

ຜົູ້ຊ່ິວຍເລັຂ່າທີ່ິການັອົ້ງການັ ສປີຊິ, 
ແລັະ ຜົູ້ຊິ່ວຍຜົູ່ບ້ລັິຫານັ ແລັະ 

ຜົູ້ອົຳານັວຍການັສຳານັັກງານັ ສະໜັັບສະໜັູນັ
ນັະໂຍບາຍ ແລັະ ແຜົນັງານັ ອົ້ງການັ ສປີຊິ 

ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ 

ດຣ. ອັບດຸນ ຮາຊ໌ສັກ 
ຄາລິນ ລາບາບີດີ 

ຜົູ້ອົຳານັວຍການັ, ສຳານັັກງານັກຸ່ມຈຸັນັຍາບັນັ, 
ທີ່ະນັາຄືານັອົີດສະລັາມເພ່�ອົການັ

ພັດທີ່ະນັາ
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ບົດສະຫລຸບສຳຄັນ

ຄືູ່ມ່ສະບັບນັີ�ຖ່ກສ້າງຂ່່�ນັເພ່�ອົໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ນັຳາໄປີໃຊ້ິເປີັນັເຄື່�ອົງມ່ ໃນັການັສ້�ງເສີມການັມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງ ລັັດຖະສະພາ 
ກ່ຽວກັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ.

ສະມາຊິິກທີ່ັງໝດ້ 193 ປີະເທີ່ດ ຂ່ອົງອົ້ງການັສະຫະປີະຊິາຊິາດ ຮ່ັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງມາປີະຕ່ິບັດໂດຍຖ່ວ່າເປີັນັສ່ວນັ
ສຳາຄືັນັຂ່ອົງຖະແຫລັງການັ ‘’ການັປີ່ຽນັແປີງໂລັກຂ່ອົງພວກເຮ່້າ: ວາລັະເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ພາຍໃນັປີີ 2030’’ ຄືັ�ງວັນັທີີ່ 25 
ກັນັຍາ 2015, ໂດຍອີົງໃສ່ບ້ດຮ່ຽນັທີີ່�ຖອົດຖອົນັໄດ້ ຈຸາກເປີ້�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາ (ທີີ່�ເລັີ�ມໃຊິ້ມາແຕ່່ ປີີ 2000 ຫາ 2015), 
ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ໃຫ້ນັິຍາມຈຸຸດປີະສງ້ ການັພັດທີ່ະນັາໃນັໄລັຍະຍາວ ລັະດັບໂລັກ ເພ່�ອົກຳານັດ້ວິທີີ່ທີີ່�ຍ່ນັຍງ້ຫັາຍກວ່າ
ເກ້�າ ໃນັການັພັດທີ່ະນັາດ້ານັເສດຖະກິດ, ສິ�ງແວດລ້ັອົມ ແລັະ ສັງຄື້ມ ໃນັທີຸ່ກປີະເທີ່ດ. ເປີ້�າໝາຍລັະດັບໂລັກເຫັ້�ານັີ� ມີຊິ່�ເອົີ�ນັໂດຍທ້ີ່�ວໄປີວ່າ 
ວາລັະ 2030 ເຊິິ�ງມີຜົ້ນັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ນັັບແຕ່່ວັນັທີ່ີ 1 ມັງກອົນັ 2016 ແລັະ ກຳານັດ້ໃຫ້ຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດຈຸ້ນັລັຸລັ່ວງໃນັປີີ 2030.

ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາທ່�ຍືນຍ້ງ

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 1: ລັ່ບລັ້າງຄືວາມທີຸ່ກຍາກໃນັທີຸ່ກຮູ່ບແບບໃນັຂ່ອົບເຂ່ດທີ່້�ວໂລັກ

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 2:  ລັບ່ລັ້າງຄືວາມອົ້ດຫິວ, ບັນັລຸັການັຄື້າປີະກັນັສະບຽງອົາຫານັ ແລັະ ປີັບປີຸງດ້ານັໂພຊິະນັາການັ ແລັະ ສ້�ງເສີມ
ການັກະສິກຳາແບບຍ່ນັຍ້ງ

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 3:  ສ້າງຫັັກຄ້ືາປີະກັນັເລ່ັ�ອົງສຸຂ່ະພາບ ແລັະ ສ້�ງເສີມຄືວາມເປີັນັຢືູທ່ີ່ີ�ດີຂ່ອົງໝ້ດທີຸ່ກຄື້ນັໃນັທີຸ່ກເພດໄວ

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 4:  ສ້າງຫັັກຄ້ືາປີະກັນັວ່າໃຫ້ທີຸ່ກຄື້ນັຈຸະມີການັສ້ກສາໃຫ້ມີຄຸືນັນັະພາບຢື່າງທີ່້�ວເຖິງ ແລັະ ເທີ່້�າທີ່ຽມກັນັ ແລັະ 
ສ້�ງເສີມໂອົກາດໃນັການັຮ່ຽນັຮູ່້ຕ່ະຫລັອົດຊີິວິດ

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 5:  ບັນັລັຸຄືວາມສະເຫມີພາບລັະຫວ່າງຍິງ-ຊິາຍ, ສ້າງຄືວາມເຂ່ັ�ມແຂ່ງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລັະ ເດັກຍິງທີຸ່ກຄື້ນັ

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 6:  ສ້າງຫັັກຄ້ືາປີະກັນັເລ່ັ�ອົງການັເຂ່້�າເຖິງນ້ັາສະອົາດ ແລັະ ສຸຂ່ະອົະນັາໄມ ແລັະມີການັບ້ລິັຫານັຈຸັດການັນັ້າແບບ
ຍ່ນັຍ້ງສຳາລັັບຫມ້ດທຸີ່ກຄື້ນັ

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 7:  ສ້າງຫັັກຄ້ືາປີະກັນັວ່າທຸີ່ກຄື້ນັສາມາດເຂ່້�າເຖິງພະລັັງງານັທີ່ີ�ທີ່ັນັສະໄໝໃນັລັາຄືາທີ່ີ�ເຂ່້�າເຖິງໄດ້, ເຊິ່�ອົຖ່ໄດ້ ແລັະ 
ຍ່ນັຍ້ງ.

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 8:  ສ້�ງເສີມການັເຕ່ີບໃຫຍ່ຂ່ະຫຍາຍຕ່ວ້ທີ່າງດ້ານັເສດຖະກິດທີ່ີ�ຕ່້�ເນັ່�ອົງ, ທີ່້�ວເຖີງ ແລັະ ຍ່ນັຍງ້, ການັວ່າຈຸ້າງ
ແຮ່ງງານັຢື່າງເຕັ່ມທີ່ີ� ແລັະ ມີປີະສິດທີ່ິພາບ ແລັະ ວຽກງານັທີ່ີມີກຽດສຳາລັັບຫມ້ດທີຸ່ກຄື້ນັ

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 9:  ສ້າງໂຄືງລັ່າງພ່�ນັຖານັທີີ່�ໝັ�ນັຄື້ງ, ສ້�ງເສີມການັຫັນັເປີັນັອົຸດສະຫະກຳາ ທີ່ີ�ຍ່ນັຍ້ງ ແລັະ ທີ່້�ວເຖິງ ພ້ອົມທີ່ັງສ້�ງເສີມ
ການັປີະດິດສ້າງອັົນັໃຫມ່

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 10: ຫລັຸດຜົ່ອົນັຄືວາມບ້�ສະເໝີພາບທີ່ັງລັະດັບພາຍໃນັປີະເທີ່ດ ແລັະ ລັະດັບສາກ້ນັ

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 11: ສ້າງຕ່້ວເມ່ອົງ ແລັະ ທີ່ີ�ພັກອົາໄສຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັຢ່ືາງທີ່້�ວເຖີງ, ປີອົດໄພ, ມີຄືວາມທີ່້ນັທີ່ານັ ແລັະ ຍ່ນັຍງ້

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 12:  ສ້າງຫັັກຄ້ືາປີະກັນັໃຫ້ມີຮູ່ບແບບການັບ້ລິັໂພກ ແລັະ ການັຜົະລິັດທີ່ີ�ຍ່ນັຍງ້

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 13: ປີະຕິ່ບັດມາດຕ່າການັອົັນັຮີ່ບດ່ວນັເພ່�ອົແກ້ໄຂ່ບັນັຫາການັປີ່ຽນັແປີງຂ່ອົງດິນັຟ້າອົາກາດ ແລັະ ຮ່ັບມ່ກັບຜົ້ນັ
ກະທີ່້ບທີີ່�ເກີດຂ່້�ນັ

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 14: ອົະນັຸລັັກ ແລັະ ນັຳາໃຊິ້ຊິັບພະຍາກອົນັຈຸາກມະຫາສະມຸດ, ຊິັບພະຍາກອົນັທີ່າງທີ່ະເລັ ແລັະ ທີ່າງນັ້າ ຢ່ືາງຍ່ນັ
ຍ້ງ ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 15: ປີກ້ປີ້ອົງ, ຟ່�ນັຟູ ແລັະ ສ້�ງເສີມການັນັຳາໃຊິ້ລັະບ້ບນັິເວດເທີ່ິງບ້ກແບບຍ່ນັຍ້ງ, ຄືຸມ້ຄືອົງປີ່າໄມ້ແບບຍ່ນັຍ້ງ, 
ປີ້ອົງກັນັບ້�ໃຫ້ເກີດການັກາຍສະພາບເປີັນັທີ່ະເລັຊິາຍ ຫັ ່ພາວະແຫ້ງແລ້ັງ, ຢຸືດຕິ່ການັເຊິ່�ອົມໂຊິມຂ່ອົງດິນັ ແລັະ 
ຟ່�ນັຟູສະພາບຂ່ອົງດິນັ ແລັະ ຢຸືດຢືັ�ງການັເຊ່ິ�ອົມໂຊິມຂ່ອົງຊີິວະນັາໆພັນັ

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 16: ສ້�ງເສີມໃຫ້ສັງຄືມ້ມີຄືວາມສະຫງ້ບ ແລັະ ກວມລັວມ ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາທີ່ີ�ຍ່ນັຍ້ງ, ໃຫ້ທີຸ່ກຄື້ນັສາມາດ
ເຂ່້�າເຖິງຄືວາມຍຸຕ່ິທີ່ຳາ ແລັະ ສ້າງສະຖາບັນັມີປີະສິດທີ່ິພາບ, ມີຄືວາມຮ່ັບຜິົດຊິອົບ ແລັະ ທີ່້�ວເຖິງໃນັທຸີ່ກລັະດັບ

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 17:  ສ້າງຄືວາມເຂ່ັ�ມແຂ່ງໃຫ້ແກ່ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດ ແລັະ ຟ່�ນັຟູການັເປັີນັຄືູ່ຮ່່ວມສາກ້ນັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາແບບ
ຍ່ນັຍ້ງ[1] 

1	 ໂດຍຮັບຮູ້ວ່າ	ກອບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ	ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ	ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ	ເປັນເວທີສາກົນຕົ້ນຕ	ໍລະຫວ່າງລັດຖະບານ	ໃນການເຈລະຈາ	ເພື່ອກຳ
ນົດມາດຕະການ	ການຮັບມື	ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນລະດັບໂລກ.
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ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ໄດ້ຖ່ກຮ່ັບຮ່ອົງເອ້ົາ ຢື່າງເປີັນັເອົກະພາບ ໂດຍປີະເທີ່ດສະມາຊິິກຂ່ອົງອົ້ງການັສະຫະປີະຊິາຊິາດ 
ແລັະ ລັງ້ນັາມຮ່ັບຮ່ອົງເອົ້າໂດຍຝຶ່າຍບ້ລັິຫານັ ຂ່ອົງລັັດຖະບານັຂ່ອົງແຕ່່ລັະປີະເທີ່ດ, ຖ້າຫາກວ່າເປີ້�າໝາຍຈຸະຖກ່ບັນັລຸັໃນັປີະເທີ່ດໃດໜັ້�ງ
ນັັ�ນັ  ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງປີະເທີ່ດນັັ�ນັຕ່້ອົງໄດ້ປີະຕ່ິບັດພາລັະບ້ດບາດທີ່ີ�ສຳາຄັືນັ ແລັະ ມີຂ່້�ມູນັ-ຂ່່າວສານັຮ່ອົບດ້ານັ. ມັນັຮ່ຽກຮ່້ອົງໃຫ້ສ້າງ
ກ້ດໝາຍຂ້່�ນັຕ່າມ ກອົບນັິຕ່ິກຳາ ສຳາລັັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ເຊິິ�ງຈຸະຖ່ກພິຈຸາລັະນັາຢື່າງຖີ�ຖ້ວນັ ແລັະ ຮ່ັບຮ່ອົງເອົ້າ ໂດຍ
ລັັດຖະສະພາ. ງ້ບປີະມານັແຫ່ງລັັດ ປີະຈຸຳາປີີ ທີ່ີ�ຂ່້�ນັແຜົນັງ້ບປີະມານັ ສຳາລັັບການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ 
ຈຸຳາເປີັນັຕ່້ອົງໄດ້ຜ່ົານັລັັດຖະສະພາເພ່�ອົຮ່ັບຮ່ອົງ. ລັັດຖະສະພາ ຍັງຈຸະຕ່້ອົງຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາ
ແບບຍ່ນັຍ້ງ ທີ່ີ�ລັັດຖະບານັເປີັນັຜົູ້ຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ເພ່�ອົກວດກາເບິ�ງວ່າມັນັແທີ່ດເໝາະກັບເງ່�ອົນັໄຂ່ ແລັະ ຈຸຸດພິເສດຂ່ອົງປີະເທີ່ດ ແລັະ 
ທ້ີ່ອົງຖິ�ນັ ແລ້ັວ ຫລັ່ ບ້�.  ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຕ່້ອົງເປີັນັຕ່້ວແທີ່ນັໃນັເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງຂ່ອົງຕ່້ນັ ເພ່�ອົສ້�ງເສີມການັມີສ່ວນັຮ່່ວມ ຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ 
ໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້.

ຈຸຸດປີະສ້ງຂ່ອົງຄືູ່ມສ່ະບັບນັີ� ປີະກອົບມີສາມມິຕ່ິຄື່:

 • ສະໜັອົງ ຂ່້�ມູນັ-ຂ່່າວສານັ ເພີ�ມຕ່່�ມ ໃຫ້ແກ່ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ກ່ຽວກັບ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ;

 • ແລັກປີ່ຽນັຕ່້ວຢື່າງ ຕ່້�ກັບການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະ 
ສະພາ ຕ່າມພາລັະບ້ດບາດຂ່ອົງຕ່້ນັ;

 • ສະເໜັີ ເຄື່�ອົງມ່ໃຫ້ແກ່ ລັັດຖະສະພາ ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ທີີ່�ສາມາດນັຳາໃຊິ້ເພ່�ອົເຂ່້�າເຖິງ ແລັະ ປີັບປີຸງຂ່ີດຄືວາມສາມາດ 
ໃນັປີະຈຸຸບັນັຂ່ອົງສະມາຊິິກສະພາ ໃນັການັເຂ່້�າມີສ່ວນັຮ່່ວມເພ່�ອົບັນັລຸັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້.

ຄືູ່ມ່ນັີ� ເລັີ�ມຕ່້�ນັດ້ວຍ ບ້ດສະຫລັຸບສຳາຄືັນັ ຂ່ອົງເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ແລັະ ສາເຫດໃດ ມັນັຈຸ້�ງກ່ຽວຂ່້ອົງກັບ ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນັວ່າ ບັນັຫາສ່ວນັໃຫຍ່ທີ່ັງໝ້ດ ທີີ່�ຍ່�ນັສະເໜີັຕ່້�ລັັດຖະສະພາ ເພ່�ອົພິຈຸາລັະນັານັັ�ນັກ່ຽວຂ່້ອົງກັບ ເປີ້�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ. ຄືູ່ມ່ນັີ� ສະແດງໃຫ້ເຫັນັວ່າ ການັເຂ່້�າມີສ່ວນັຮ່່ວມ ໃນັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ຈຸະເປີັນັຕ່ວ້ສ້າງ
ຄືວາມເຂ່້�າໃຈຸ ໃຫ້ເຫັນັເຖິງສ່ວນັສຳາຄືັນັ ຂ່ອົງວຽກງານັປີ້ກກະຕ່ິຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ, ພະນັັກງານັ ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ.

ອົີງໃສ່ ການັທີ່້ບທີ່ວນັຕ່າມສິດ ແລັະ ໜັ້າທີ່ີ�ຫລັັກ ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ - ການັສ້າງນັິຕິ່ກຳາ, ການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາ ແລັະ ການັເປີັນັຕ່ວ້ແທີ່ນັ 
ຄືູ່ມ່ນັີ� ໄດ້ລັະບຸວິທີ່ີການັສະເພາະເຈຸາະຈຸ້ງ ແລັະ ເຄື່�ອົງມ່ ທີີ່�ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໃນັທີ່້�ວໂລັກພວມນັຳາໃຊ້ິຢືູ່ ເພ່�ອົສ້�ງເສີມສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາໃຫ້ມີຄືວາມຫ້າວຫັນັໃນັການັສະໜັອົງຜ້ົນັປີະໂຫຍດໃຫ້ກັບປີະຊິາຊິ້ນັທີ່ີ� ຕ່້ນັເອົງເປີັນັຕ່້ວແທີ່ນັ ຊິ້�ງສະໜັັບສະໜັູນັ ການັຈຸັດຕ່ັ�ງ
ປີະຕ່ິບັດ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ. ຄືູ່ມສ່ະບັບນັີ�ຈຸະເນັັ�ນັໜັັກ ແນັວທີ່າງຮູ່ບແບບໃໝ່ທີ່ີ�ສ້າງສັນັ ກ່ຽວກັບ ສິດ ແລັະ ໜັ້າທີ່ີ�ຫລັັກ
ດັ�ງກ່າວ.

ທີ່້າຍສຸດ, ຄືູ່ມ່ນັີ� ພິຈຸາລັະນັາວ່າຈຸຸດໃດທີ່ີ�ລັັດຖະສະພາ ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຕ່ິດພັນັສອົດຄື່ອົງກັບການັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ເປ້ີ�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໃນັວ້ງກວ້າງ ພາຍໃຕ່້ລັະບ້ບການັເມ່ອົງນັີ�. ການັພິຈຸາລັະນັາ ຍັງຄືຳານັງ້ເຖິງການັເຮ່ັດວຽກຮ່່ວມກັບສະຖາບັນັ
ອ່ົ�ນັ  ທີີ່�ນັຳາເອ້ົາຫັັກການັດັ�ງກ່າວໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ເຊິັ�ນັ: ອົ້ງການັກວດສອົບແຫ່ງລັັດ ແລັະ ສູນັສະຖິຕ່ິແຫ່ງຊິາດ. ເນັ່�ອົງຈຸາກວ່າ ລັັດຖະສະພາ 
ເຄື່�ອົນັໄຫວສິດ ແລັະ ໜັ້າທີ່ີ� ເປີັນັສ່ວນັໜັ້�ງຂ່ອົງລັະບ້ບສັງຄືມ້ໃນັວ້ງກວ້າງ, ຄືູ່ມ່ ຍັງພິຈຸາລັະນັາວ່າຍັງຜົູ້ມີບ້ດບາດອົ່�ນັ  ເຊິັ�ນັ: ພະນັັກງານັ
ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ, ການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມ, ພັກການັເມ່ອົງ ແລັະ ສ່�ມວນັຊິ້ນັຈຸະສາມາດເຂ່້�າມີສ່ວນັເພ່�ອົບັນັລຸັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາ
ແບບຍ່ນັຍ້ງໄດ້ດີຍິ�ງຂ່່�ນັ.

ແຕ່່ລັະລັັດຖະສະພາ ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ເຂ່້�າໃຈຸເງ່�ອົນັໄຂ່ດ້ານັການັເມ່ອົງ ແລັະ ສັງຄື້ມໄດ້ເປີັນັຢື່າງດີ, ຊິ້�ງເຂ່້າເຈຸ້�າເຄື່�ອົນັໄຫວ
ສິດ ແລັະ ໜັ້າທີ່ີ� ແລັະ ສາມາດກຳານັ້ດໄດ້ເປີັນັຢື່າງດີ ວ່າສິ�ງໃດທີ່ີ�ສາມາດເຮ່ັດໄດ້ ເພ່�ອົອົຳານັວຍໃຫ້ລັັດຖະສະພາ ປີະຕິ່ບັດພາລັະບ້ດບາດ
ໄດ້ຢື່າງຫ້າວຫັນັ ໃນັການັສະໜັອົງຕ່້�ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ດ້ວຍການັແລັກປີ່ຽນັບດ້ຮ່ຽນັ ວິທີ່ີປີະຕ່ິບັດທີ່ີ�ດີຈຸາກລັັດຖະສະ
ພາອ່ົ�ນັ  ແລັະ ໃນັການັປີກ້ສາຫາລັ່. ການັປີະຕ່ິບັດມາດຕ່ະຖານັສາກ້ນັໃນັວຽກງານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພານັັ�ນັ, ຄືູ່ມ່ນັີ� ແມ່ນັໜ້ັ�ງກາລັະໂອົກາດ
ໜັ້�ງ ເພ່�ອົເລັີ�ມຕ່້�ນັການັສ້ນັທີ່ະນັາ ລັະຫວ່າງຜົູ້ມີບ້ດບາດຕ່້�ນັຕ່ພ້າຍໃນັ ແລັະ ພາຍນັອົກລັັດຖະສະພາ ກ່ຽວກັບສະຖາບັນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງ ຈຸະ
ສາມາດເຮ່ັດຫລັ້ອົນັ ບ້ດບາດ ໜັ້າທີ່ີ� ທີ່ີ�ຖກ່ມອົບໝາຍໃຫ້ໄດ້ດີ ມີຄ່ືແນັວໃດ.

ແນັວທີ່າງຮູ່ບແບບໃໝ່ທີ່ີ�ສ້າງສັນັຫລັາຍປີະການັ ທີີ່�ລັັດຖະສະພາບາງປີະເທີ່ດ ໄດ້ດຳາເນັີນັການັເຂ່້�າມີສ່ວນັໃນັການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາກິດຈຸະກຳາ
ຂ່ອົງລັັດຖະບານັ ລັວມທີ່ັງການັຮ່ັບຮ່ອົງເອ້ົາງ້ບປີະມານັແຫ່ງລັັດ ແລັະ ລັາຍຈຸ່າຍ ຈຸະຖ່ກນັຳາສະເໜັີໃນັນັີ�ດ້ວຍ. ວິທີ່ີປີະຕິ່ບັດທີ່ີ�ດີເຫລັ້�ານັີ� 
ບາງຢ່ືາງມີທີ່່າແຮ່ງຈຸະເປີັນັ “ຜູ້ົປ່ີຽນັແປີງໃໝ່ທີ່ີ�ສຳາຄືັນັ’’ ໃນັດ້ານັພາລັະບ້ດບາດຂ່ອົງ ລັັດຖະສະພາ ໃນັການັບັນັລຸັຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບພາຍໃນັ
ປີະເທີ່ດ ແລັະ ການັພັດທີ່ະນັາ. ບັນັດາບ້ດຮ່ຽນັເລັ່ອົກເຝຶັ�ນັເອົ້າປີະສບ້ການັທີ່ີ�ຕິ່ດພັນັກັບ ເປີ້�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາ 
(ປີະສ້ບການັກ່ອົນັໜັ້າ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້), ການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາດ້ານັການັເງິນັ ແລັະ ວຽກງານັ ເມ່�ອົກ່ອົນັກ່ຽວກັບ 
ການັເຂ່້�າມີສ່ວນັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ໃນັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້.

ໃນັຕ່ອົນັທ້ີ່າຍຂ່ອົງແຕ່່ລັະພາກ ຈຸະນັຳາສະເໜັີ ຊິຸດຄືຳາຖາມສັ�ນັ ເພ່�ອົກະຕຸ່້ນັການັຄື້�ນັຄິືດ ກ່ຽວກັບພາລັະບ້ດບາດ ແລັະ ຂີ່ດຄືວາມສາມາດ 
ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາໃນັປີະຈຸບຸັນັ ໂດຍຕິ່ດພັນັກັບການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ, ຄືຽງຄືູ່ກັບການັສ້�ງເສີມ ການັ
ປີກ້ສາຫາລັ່ຕ່້�ກັບຫ້ວຂ່້�ທີີ່�ວ່າ ລັັດຖະສະພາ ສາມາດປີັບປີຸງຄືວາມອົາດສາມາດ ຂ່ອົງຕ່້ນັ ເພ່�ອົເຂ່້�າມີສ່ວນັຮ່່ວມແຕ່່ຫວ້ທີ່ີໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງ
ປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ.



5

I. ຈຸດຮ່ວມຂອງລັດຖະສະພາ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ

ກ. ລັດຖະສະພາ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ໃນັຖານັະເປີັນັຕ່້ວແທີ່ນັ ທີີ່�ໄດ້ຮ່ັບການັເລັ່ອົກຕ່ັ�ງຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາມີບ້ດບາດສຳາຄັືນັໃນັການັຂ່ັບເຄື່�ອົນັການັພັດທີ່ະນັາ
ໂດຍຖ່ເອ້ົາປີະຊິາຊິ້ນັເປີັນັໃຈຸກາງ ທີ່ີ�ສະທີ່້ອົນັ ແລັະ ຕ່ອົບສະໜັອົງຄືວາມຮ່ຽກຮ່້ອົງຕ່້ອົງການັຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ. ໃນັໄລັຍະຫລັາຍທີ່ດ້ສະຫວັດ
ທີ່ີ�ຜົ່ານັມາ, ວຽກງານັການັຜົັກດັນັໃຫ້ມີການັເຕ່ີບໂຕ່ ໄດ້ເຫັນັເຖິງຄືວາມສຳາຄັືນັ ແລັະ ຄືຳານັ້ງເຖິງສິ�ງແວດລັ້ອົມ, ການັມີສ່ວນັຮ່່ວມ ແລັະ 
ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງຫັາຍຂ່້�ນັ ເຊິັ�ນັ: ດ້ວຍສິດໜັ້າທີີ່�ຕ່າມລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັໃນັການັຮັ່ບຮ່ອົງເອົ້າກ້ດໝາຍ ແລັະ ການັຕ່ິດຕ່າມ
ກວດກາບັນັດານັະໂຍບາຍຕ່່າງໆ  ຂ່ອົງລັັດ ລັວມທີ່ັງການັບັງຄືັບໃຊ້ິກ້ດໝາຍ ແລັະ ການັພິຈຸາລັະນັາຢ່ືາງຖີ�ຖ້ວນັຕ່້�ກັບງ້ບປີະມານັແຫ່ງຊິາດ 
ແລັະ ການັເປີັນັຕ້່ວແທີ່ນັສະແດງຄືຳາຄືິດເຫັນັຈຸາກເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງຂ່ອົງຕ່້ນັ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແມ່ນັຄືູ່ຮ່່ວມທີີ່�ສຳາຄືັນັທີີ່�ຈຸະນັຳາໄປີສູ່ການັ
ບ້ລັິຫານັປີະເທີ່ດຢື່າງມີຄືວາມຮ່ັບຜິົດຊິອົບ, ທ້ີ່�ວເຖິງ, ອົຳານັວຍຄືວາມສະດວກໃຫ້ມີສ່ວນັຮ່່ວມ ແລັະ ມີຄືວາມໂປີ່ງໃສ ເຊິິ�ງປີັດໄຈຸເຫັ້�ານັີ�ລັ້ວນັ
ແຕ່່ເປີັນັສິ�ງຈຸຳາເປີັນັຕ່້�ການັພັດທີ່ະນັາທີີ່�ຍ່ນັຍ້ງສຳາລັັບທີຸ່ກຄື້ນັ.

ໂດຍຄືຳານັ້ງເຖິງບ້ດບາດໃນັການັປີະກອົບສ່ວນັທີ່ີ�ລ້ັາຄື່າ ທີ່ີ�ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດເຮັ່ດໄດ້ຕ່້�ກັບການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງແມ່ນັ
ສິ�ງສຳາຄັືນັທີ່ີ�ສຸດ ໂດຍສະເພາະ ໃນັຂ່ະນັະທີີ່�ໂລັກກ້າວສູ່ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ວາລັະ 2030 ແລັະ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້. 
ຖະແຫລັງການັ ວາລັະ 2030 ແມ່ນັເອົກະສານັໜ້ັ�ງທີີ່�ສ້າງແຮ່ງບັນັດານັໃຈຸ, ໃຫ້ຄືຳາໝັ�ນັສັນັຍາຢື່າງຈຸະແຈຸ້ງເພ່�ອົທີ່ີ�ຈຸະ “ບ້�ໃຫ້ມີປີະຊິາຊິ້ນັຜູ້ົໃດ
ຖກ່ປີະປີ່ອົຍຫລັງ້ລັມ່ໄວ້ຂ້່າງຫລັັງ’’ ແລັະ ຮ່ຽກຮ່້ອົງໃຫ້ການັພັດທີ່ະນັາທີ່ັງໝ້ດຄືວນັຈຸະ “ຍ້ດຖ່ເອົ້າປີະຊິາຊິ້ນັເປີັນັໃຈຸກາງ’’. ຄືຳາໝັ�ນັສັນັຍາ
ທີ່ີ�ຍ້ດໝັ�ນັໃນັການັມີສ່ວນັຮ່່ວມທີ່າງສັງຄື້ມ, ເສດຖະກິດ ແລັະ ການັເມ່ອົງ ໂດຍບ້�ຄືຳານັ້ງເຖິງອົາຍຸ, ເພດ, ຄືວາມພິການັ, ເຊິ່�ອົຊິາດ, ເຜົ້�າພັນັ, 
ຕ່້�ນັກຳາເນັີດ, ສາດສະໜັາ ຫລັ່ ສະຖານັະພາບທີ່າງເສດຖະກິດອົ່�ນັ . ສິ�ງເຫັ້�ານັັ�ນັຈຸະຊິ່ວຍສະໜັັບສະໜັູນັເປີ້�າໝາຍໃນັຕ່ວ້ມັນັເອົງ ແລັະ 
ວິທີີ່ການັເພ່�ອົໃຫ້ບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍດັ�ງກ່າວ, ເຊິິ�ງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດດຳາເນັີນັການັໄດ້ເອົງແຕ່ຫ່້ວທີ່ີ ເພ່�ອົໃຫ້ບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍເຫັ້�າ
ນັີ�ໄດ້ສຳາເລັັດ.

ໃນັເດ່ອົນັກັນັຍາ ປີີ 2015, ຜົູ້ນັຳາທ້ີ່�ວໂລັກໄດ້ມາເຕ່້�າໂຮ່ມ
ກັນັໃນັກອົງປີະຊິຸມສຸດຍອົດເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ
ແບບຍ່ນັຍງ້ ຂ່ອົງອົ້ງການັສະຫະປີະຊິາຊິາດ ທີີ່�ນັະ
ຄືອົນັນິັວຢືອົກ ເພ່�ອົເປີີດຕ່ວ້ ວາລັະການັພັດທີ່ະນັາ
ແບບຍ່ນັຍງ້ສະບັບໃໝ່ ເຊິິ�ງຈຸະເປັີນັໂຕ່ຊິີ�ນັຳາປີະຊິາຄື້ມ
ໂລັກໄປີອົີກ 15 ປີີ ຕ່້�ໜ້ັາ. ຜູ້ົນັຳາທ້ີ່�ວໂລັກໄດ້ຮັ່ບຮ່ອົງ
ເອົ້າ ວາລັະສຳາລັັບການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ພາຍໃນັ
ປີີ 2030 ແລັະ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ 
ຊິຸດໃໝ່ ທີ່ີ�ມີຄືວາມເຊິ່�ອົມໂຍງກັນັຈຸຳານັວນັ 17 ຂ່້� 
(ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້). ວາລັະ 2030 
ສ້າງຂ່້�ນັບ້ນັພ່�ນັຖານັຄືວາມຄື່ບໜັ້າທີ່ີ�ບັນັລຸັໄດ້ ນັັບ
ແຕ່່ການັຮັ່ບຮ່ອົງຖະແຫລັງການັສະຫັດສະຫວັດ ປີີ 
2000 ແລັະ ຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດຕ່້�ເນ່ັ�ອົງຈຸາກເປີ້�າໝາຍ
ສະຫັດສະຫວັດດ້ານັການັພັດທີ່ະນັານັັ�ນັ ເຊິິ�ງເປີ້�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຈຸ້�ງເປີັນັການັສານັຕ່້�ຈຸາກ
ສິ�ງທີ່ີ�ໄດ້ປີະຄື້າງໄວ້. ໃນັຂ່ະນັະດຽວກັນັ ກ້ໄດ້ວາງ
ກອົບການັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດໃໝ່ທີ່ີ�ທີ່້າທີ່າຍ ເພ່�ອົການັ
ພັດທີ່ະນັາທີີ່�ຍ່ນັຍ້ງ ໂດຍຕ່ອົບສະໜັອົງຄືວາມຕ່້ອົງ 
ການັທີ່ີ�ຍັງບ້�ທີ່ັນັບັນັລຸັຜົ້ນັ.

ກຽດສັກສີ: 
ເພື່ອລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ 

ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່
ສະເໝີພາບປະຊາຊົນ:

ເພື່ອຮັບປະກັນ
ການມີສຸຂະພາບທີ່

ດີ, ການໃຫ້ຄວາມ
ຮູ້ ແລະ ການມີສ່ວນ 
ຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ເດັກນ້ອຍ 

ຄວາມຈະ
ເລີນຮູ່ງເຮືອງ:

ເພື່ອສົ່ງເສີມ
ການເຕີບໂຕຂອງ

ເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມ
ແຂງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ

ວິວັດທະນາການ 

ຄວາມຍຸດຕິທຳ: 
ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມ
ໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ 

ແລະ ປອດໄພ ລວມ
ທັງສະຖາບັນທີ່ມີ

ຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ໂລກ: 
ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ 
ລະບົບນິເວດ ເພື່ອ
ສັງຄົມ ແລະ ລູກ

ຫຼານຂອງພວກເຮົາ 
ທຸກຄົນ ການເປັນຄູ່ຮ່ວມ: 

ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມເປັນ
ປຶກແຜ່ນລະດັບສາກົນ ເພື່ອ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາ

ແບບຍືນຍ້ງ

ວາລັະ 2030 ນັັ�ນັໄດ້ນັຳາສະເໜັີວິໄສທີ່ັດໃໝ່ເພ່�ອົໃຫ້ສັງຄື້ມໂລັກຈຸະເລັີນັກ້າວໜ້ັາ ແລັະ ມີຄືວາມເທ້ີ່�າທີ່ຽມຢື່າງທ້ີ່�ວເຖິງ. ວາລັະນັີ�ໄດ້ພະຍາຍາມ
ແກ້ໄຂ່ບັນັຫາທີຸ່ກແງ່ມູມດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາປີະເທີ່ດ ແລັະ ຊິຸມຊິ້ນັທັີ່ງຫັາຍຕ່້ອົງໄດ້ປີະສບ້ພ້ບພ້� ໂດຍສາມາດຈຸຳາແນັກມິຕິ່ທີ່ີ�ສຳາຄືັນັຂ່ອົງ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງອົອົກເປີັນັ ສາມ ດ້ານັຄື່: ດ້ານັສິ�ງແວດລັ້ອົມ, ດ້ານັສັງຄືມ້ ແລັະ ດ້ານັເສດຖະກິດ.
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ວາລັະ 2030 ແມ່ນັກວມລັວມໃນັທີຸ່ກແງ່ມູມ ນັອົກນັັ�ນັຍັງສາມາດນັຳາໄປີປັີບໃຊິ້ໄດ້ໃນັລັະດັບສາກ້ນັ ແທີ່ນັທີ່ີ�ຈຸະໃຫ້ຄືວາມສຳາຄືັນັພຽງແຕ່່
ປີະເທີ່ດທີີ່�ເອົີ�ນັໄດ້ວ່າເປີັນັປີະເທີ່ດທີ່ີ�ກຳາລັັງພັດທີ່ະນັາ. ວາລັະ 2030 ໄດ້ເນັັ�ນັໜັັກວ່າໃນັໂລັກຍຸກໂລັກາພິວັດທີ່ີ�ມີຄືວາມເຊິ່�ອົມໂຍງກັນັນັັ�ນັ 
ທີຸ່ກປີະເທີ່ດຈຸະຕ້່ອົງດຳາເນັີນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດລັ່ວງໜັ້າ ເພ່�ອົຮ່ັບມ່ກັບຄືວາມທີ່້າທີ່າຍຂ່ອົງການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້.

ທີຸ່ກປີະເທີ່ດ ມີໜ້ັາທີີ່�ໃນັການັນັຳາເອ້ົາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ແລັະ ທີຸ່ກປີະເທີ່ດຈຸຳາເປີັນັຕ່້ອົງຕ່ິດຕ່າມ ຄືວາມ
ຄື່ບໜັ້າ ແລັະ ລັາຍງານັຕ່້�ປີະຊິາຄື້ມໂລັກຢື່າງເປີັນັປີ້ກກະຕ່ິ ກ່ຽວກັບຜົ້ນັສຳາເລັັດ ແລັະ ສິ�ງທີ່້າທີ່າຍທີ່ີ�ຕ່້ນັໄດ້ພ້ບພ້�.

ສິ�ງສຳາຄືັນັຄື່ ເປີ້�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ ກວມເອ້ົາພຽງແຕ່່ 8 ດ້ານັ, ແບ່ງເປີັນັເປ້ີ�າໝາຍຈຸຳານັວນັ 21 ຂ່້� ແລັະ ມີ 48 ຕ່້ວຊິີ�
ວັດ. ໃນັຂ່ະນັະທີ່ີ� ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ກວມເອ້ົາປີະເດັນັທີ່ີ�ກ້ວາງຂ່ວາງກວ່າ ໂດຍກວມເອົ້າເຖິງ 17 ດ້ານັ, 169 ເປີ້�າໝາຍ. 
ຄືວາມຄ່ືບໜັ້າທີ່ີ�ກ້າວໄປີສູ່ ການັບັນັລັຸຜົ້ນັເປີ້�າໝາຍເຫັ້�ານັີ�ຈຸະໄດ້ຮັ່ບການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາຜົ່ານັຕ່ວ້ຊິີ�ວັດສະບັບໃໝ່ ເຊິິ�ງຕ່ວ້ຊິີ�ວັດເຫລັ້�ານັີ� 
ກຳາລັັງໄດ້ຮັ່ບການັສ້າງຂ່້�ນັ ແລັະ ຄືຸມ້ຄືອົງໂດຍກຸ່ມຜູ້ົຊິ່ຽວຊິານັສາກ້ນັ ເຊິິ�ງປີະກອົບມີ: ພະແນັກສະຖິຕິ່ ຂ່ອົງສະຫະປີະຊິາຊິາດ ດຳາລັ້ງຕ່ຳາແໜັ່ງ
ເປີັນັເລັຂ່າທີ່ິການັ[2] ໂດຍມີການັຄືາດການັວ່າ: ໃນັການັຖອົດຖອົນັບດ້ຮ່ຽນັຈຸາກການັນັຳາເປີ້�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາໄປີ
ຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດນັັ�ນັ, ແຕ່່ລັະປີະເທີ່ດຈຸະສາມາດນັຳາຕ່້ວຊິີ�ວັດລັະດັບສາກ້ນັເ້ັຫ�ານັີ�ມາໃຊ້ິເປີັນັຕ້່�ນັແບບ ເພ່�ອົສ້າງຕ່ວ້ຊິີ�ວັດແຫ່ງຊິາດທີ່ີ�ແທີ່ດ
ເໝາະກັບປີະເທີ່ດຂ່ອົງຕ່້ນັ. ໂດຍມີຈຸຸດມຸ້ງໝາຍໃຫ້ແຕ່່ລັະປີະເທີ່ດສາມາດລັະບຸເປີ້�າໝາຍທີ່ີ�ເປີັນັບູລິັມະສິດ ສຳາລັັບການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ. 
ຈຸາກນັັ�ນັ ແຕ່່ລັະປີະເທີ່ດຄືວນັວາງຕ່້ວຊິີ�ວັດທີ່ີ�ເໝາະສ້ມກັບປີະເທີ່ດຂ່ອົງຕ່້ນັ ເພ່�ອົເອົ່�ອົອົຳານັວຍ ໃຫ້ແກ່ການັຕ່ິດຕ່າມໃນັລັະດັບທີ່້ອົງຖິ�ນັ 
ລັວມທີ່ັງລັະດັບລັັດຖະສະພາ ເພ່�ອົປີະເມີນັຄືວາມຄື່ບໜັ້າຂ່ອົງຄືວາມສຳາເລັັດບ້ນັພ່�ນັຖານັ ແລັະ ເປີ້�າໝາຍລັະດັບຊິາດ.

ວາລັະ 2030 ຖ່ກວາງອົອົກມາເພ່�ອົປັີບໃຊິ້ກັບປີະຊິາຊິ້ນັທຸີ່ກຄື້ນັ ໂດຍລັັດຖະບານັພະຍາຍາມແບ່ງກິດຈຸະກຳາຕ່່າງໆ ອົອົກເປີັນັກຸມ່ຍ່ອົຍ ເພ່�ອົ
ຕ່ອົບສະໜັອົງກຸ່ມເປີ້�າໝາຍໄດ້ຖ່ກຈຸຸດຕ່າມທີີ່�ຈຸຳາເປັີນັ. ໃນັນັີ�, ການັເນັັ�ນັໜັັ�ກເຖິງ “ການັດັດປີັບເປ້ີ�າໝາຍໃຫ້ແທີ່ດເໝາະກັບຈຸຸດພິເສດຂ່ອົງ
ທີ່້ອົງຖິ�ນັ” ຖເ່ປັີນັອົ້ງປີະກອົບໃຫມ່ທີີ່�ມີຄືວາມສຳາຄືັນັໃນັການັນັຳາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ອົີງໃສ່ບ້ດຮ່ຽນັທີີ່�
ກຳາໄດ້ຈຸາກເປີ້�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານັການັພັດທີ່ະນັານັຳາອົີກ. ເຊິັ�ນັດຽວກັນັກັບການັວາງຕ່້ວຊິີ�ວັັດ ໃຫ້ເຂ່້�າກັບສະພາບການັຂ່ອົງແຕ່່ລັະ
ປີະເທີ່ດ ແລັະ ສະທີ່້ອົນັຜ້ົນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດໄປີສູ່ລັະດັບສາກ້ນັ. ການັນັຳາເອ້ົາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ 
ແລັະ ຕ່ິດຕ່າມກວດກາຈຸະມີຄືວາມເຊິ່�ອົມໂຍງກັບແຜົນັການັ ແລັະ ຍຸດທີ່ະສາດຕ່່າງໆ  ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາປີະເທີ່ດ ເພ່�ອົສະທີ່້ອົນັໃຫ້ເຫັນັ
ຄືວາມຕ່້ອົງການັສະເພາະຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັພາຍໃນັປີະເທີ່ດ ໂດຍພິຈຸາລັະນັາເຖິງປີັດໄຈຸທີ່າງດ້ານັປີະຊິາກອົນັ, ພູມສັນັຖານັ, ສັງຄື້ມ ແລັະ 
ເສດຖະກິດ.

ເປົ້້�າໝາຍພັັດທະນາແບບຍືນຍ້ງ

2	 http://www.scidev.net/global/sdgs/news/un-sdg-mdg-indicators-consultation.html

ລຶບລ້າງຄວາມ
ທຸກຍາກ

ມີຄວາມ
ສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ

ສົ່ງເສີມການຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກຳ,
ການປະດິດສ້າງ ແລະ
ສ້າງພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ມີນຳ້ສະອາດ
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ

ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມບໍ່
ສະເໝີພາບ

ມີແຜນການຮັບມື
ກັບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ

ອານຸລັກ ແລະ
ນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງ

ອານຸລັກ ແລະ
ນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ເທິງໜ້າດິນ
ແບບຍືນຍົງ

ມີສັນຕິພາບ,
ຄວາມຍຸຕິທຳ
ແລະ ສະຖາບັນ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ

LIVES SAFE 
FROM UXO18 

ຊີວິດທີ່ປອດໄພ
ຈາກລະເບີດ
ບໍ່ທັນແຕກ

ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອ
ເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ມີພະລັງງານທີ່ສະອາດ
ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ

ສ້າງຕົວເມືອງ
ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ມີ
ຄວາມຍືນຍົງ

ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີ 
ກຽດ ແລະ ເສດຖະກິດ
ມີການຂະຫຍາຍໂຕ

ລຶບລ້າງຄວາມ
ອຶດຫິວ

ມີສຸຂະພາບ
ແລະ ຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ທີ່ດີ

ມີການສຶກສາທີ່
ມີຄຸນນະພາບ

ສົ່ງເສີມການ
ອຸປະໂພກບໍລິໂພກ
ແລະການຜະລິດຢ່າງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
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ວາລະ 2030 ແລະ ເປົ້້�າໝາຍພັັດທະນາແບບຍືນຍ້ງ:
ພັວກເຮົ້າຈະເຮົັດໃຫ້�ຄົ້ນໃນວ້ງກວ�າງ ເກ່ດຄົວາມຮົ້�ສຶຶກຢາກມ່ສຶ�ວນຮົ�ວມ

 ແລະ ເປົ້ັນເຈ້�າການ ໄດ�ແນວໃດ

ເນັ່�ອົງຈຸາກຜົູ້ທີ່ີ�ມີສ່ວນັກ່ຽວຂ່້ອົງບາງກຸມ່ໄດ້ໃຫ້ຄືຳາເຫັນັວ່າ ເປີ້�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານັການັພັດທີ່ະນັານັັ�ນັແມ່ນັວາລັະທີ່ີ�ໃຊິ້ຂ່ັບ
ເຄື່�ອົນັລັະດັບສາກ້ນັ ທີ່ີ�ມີແນັວທີ່າງການັພັດທີ່ະນັາແບບ “ຈຸາກເທີ່ິງລັງ້ລັຸ່ມ”, ວາລັະ 2030 ຈຸ້�ງໄດ້ຮ່ັບການັສ້າງຂ່້�ນັຜົ່ານັຂ່ະບວນັການັ 
ການັມີສ່ວນັຮ່່ວມແບບເປີີດກວ້າງ ແລັະ ທ້ີ່�ວເຖິງລັະຫວ່າງບັນັດາລັັດຖະສະມາຊິິກຂ່ອົງອົ້ງການັ ສປີຊິ, ລັັດຖະສະພາ ແລັະ ອົ້ງການັ
ຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມ, ພາກເອົກະຊິ້ນັ ແລັະ ປີະຊິາຊິ້ນັ. ໃນັຂ່ະນັະທີີ່� ເປີ້�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດເພ່�ອົການັການັພັດທີ່ະນັາ ຖ່ກສ້າງຂ່່�ນັ 
ໂດຍກຸ່ມນັັກຊິ່ຽວຊິານັກຸ່ມນ້ັອົຍ, ວາລັະ 2030 ຈຸ້�ງຖ່ກສ້າງຂ່້�ນັມາຜ່ົານັຂ່ະບວນັການັປີ້ກສາຫາລັ່ກັບພາກສ່ວນັສາທີ່າລັະນັະ ແລັະ ຜູ້ົ
ມີສ່ວນັກ່ຽວຂ້່ອົງ ເພ່�ອົສະທີ່້ອົນັຄືວາມປີາດຖະໜັາ ແລັະ ຄືວາມຮ່ຽກຮ່້ອົງຕ້່ອົງການັຂ່ອົງຜົູ້ຄື້ນັໃນັທີ່້�ວໂລັກ.

ຕ່ະຫລັອົດໄລັຍະເວລັາຫລັາຍກວ່າສາມປີີທີີ່�ຜ່ົານັມາໄດ້ມີຄືວາມພະຍາຍາມທີີ່�ຈຸະສ່�ສານັກັບຜູ້ົທີ່ີ�ມີສ່ວນັກ່ຽວຂ່້ອົງເປັີນັວ້ງກວ້າງ 
ທີ່້�ວໂລັກ ເພ່�ອົໃຫ້ບຸກຄື້ນັເຫັ້�ານັີ�ໄດ້ມີສ່ວນັຮ່່ວມແລັກປ່ີຽນັຄືວາມຄືິດເຫັນັ ແລັະ ສະເໜີັທີ່ັດສະນັະກ່ຽວກັບບູລິັມະສິດ ທີີ່�ຈຸຳາເປີັນັຕ່້ອົງ
ໄດ້ຮ່ັບການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ, ຍ້ກຕ່ວ້ຢ່ືາງ: ການັສະແດງຄືວາມຄືິດເຫັນັຜ່ົານັທີ່າງເວບໄຊ໌ິ MyWorld (www.myworld2015.org) 
ເຊິິ�ງເປີັນັແພລັດຟອົມອົອົນັລັາຍ ທີີ່�ມີຜູ້ົຄື້ນັຈຸຳານັວນັເກ່ອົບ 10 ລັ້ານັຄື້ນັ ຈຸາກທີ່້�ວໂລັກ ຮ່່ວມກັນັແລັກປ່ີຽນັ ຄືຳາຄິືດເຫັນັຂ່ອົງຕ່້ນັ ກັບ
ອົ້ງການັ ສປີຊິ ກ່ຽວກັບສິ�ງທີ່ີ�ພວກເຂ່້າເຈຸ້�າຄືິດວ່າເປີັນັບູລັິມະສິດທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັຕ່້ອົງເລັັ�ງແກ້ໄຂ່ຜົ່ານັທີ່າງ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບ
ຍ່ນັຍງ້. ຄືວາມພະຍາຍາມເຫັ້�ານັີ� ມີຈຸຸດປີະສ້ງເພ່�ອົສະທີ່້ອົນັຄື່ນັຢື່າງເປີັນັລັະບ້ບເຖິງສິ�ງທີ່ີ�ໄດ້ຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດໃນັໄລັຍະທີ່ີ�ນັຳາເປ້ີ�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງມາໃຊ້ິ; ສິ�ງທີີ່�ສາມາດພັດທີ່ະນັາໄດ້ ແລັະ ສິ�ງທີ່ີ�ຍັງຕ່້ອົງໄດ້ມີການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດຕ່່�ມອີົກ 15 ປີີຕ່້�ໜັ້າ, ການັ
ເປີີດກວ້າງໃຫ້ມີສ່ວນັຮ່່ວມຢື່າງທີ່້�ວເຖິງນັີ� ແມ່ນັມີເຈຸດນັຳານັງ້ເພ່�ອົສ້າງ ຄືວາມຮູ່້ສ້ກເປີັນັເຈຸ້�າການັ ແລັະ ຢືາກມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັ
ຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດຕ່າມ ວາລັະ 2030.

14

ໂຄງການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ປະເທດ ມາດາກາສກາ
ເປີ້້າໝາຍລັະດັບໂລັກ ທີ່ີ່ນັຳສະເໜັີໂດຍກຸ່ມເຍ້າວະຊິ້ນັ ໃນັວາລັະດຳເນັີນັກອົງປີະຊິຸມສຸດຍອົດຜົະລັິດຕ່ະພັນັທີ່າງສັງຄື້ມ, ທີ່ີ່ ມາດາກາສກາ ໃນັເດ່ອົນັກັນັຍາ 2015 ທີ່ີ່ຜົ່ານັມາ.
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ຂ. ການເປີດໂອກາດໃຫ້ສະມາຊິກລັດຖະສະພາມີສ່ວນຮ່ວມໃນ ວາລະ 2030

ການັເປີີດໂອົກາດຮ່ັບຄືວາມຄິືດເຫັນັຈຸາກຫາັຍພາກສ່ວນັ ເຊິິ�ງລັວມທັີ່ງ ບັນັດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ນັັ�ນັຊິ່ວຍເຮ່ັດໃຫ້ ວາລັະ 2030 ເປີັນັ
ຮູ່ບເປີັນັຮ່່າງຫັາຍຂ້່�ນັ. ເຖິງແມ່ນັວ່າ ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາສະຫັດສະຫວັດທີີ່�ຜ່ົານັມານັັ�ນັ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ 
ໄດ້ເຂ່້�າມາມີສ່ວນັຮ່່ວມ ໃນັຂ່ະບວນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ແລັະ ການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາໃນັຊ່ິວງທ້ີ່າຍກ້ຕ່າມ ແຕ່່ໃນັຄືັ�ງນັີ� ໄດ້ມີການັຮັ່ບຮູ່້ຢື່າງ
ຈຸະແຈຸ້ງ ແລັະ ພ້ອົມພຽງກັນັວ່າ ການັເຂ່້�າມາມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາແຕ່່ຫ້ວທີ່ີ ບ້�ແມ່ນັພຽງແຕ່່ໃນັຖານັະເປີັນັຜົູ້ຮັ່ບຮ່ອົງ
ກ້ດໝາຍເທີ່້�ານັັ�ນັ, ແຕ່່ຍັງແມ່ນັໃນັຖານັະເປີັນັຕ່້ວແທີ່ນັ ທີີ່�ຖ່ກເລັ່ອົກຕ່ັ�ງໂດຍປີະຊິາຊິ້ນັໃນັເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງຂ່ອົງຕ່້ນັນັຳາອົີກ - ມີຄືວາມສຳາຄືັນັ
ທີ່ີ�ສຸດຕ້່�ການັຍອົມຮ່ັບຈຸາກທີຸ່ກພາກສ່ວນັ ເພ່�ອົໃຫ້ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຈຸະໄດ້ຮ່ັບການັຍອົມຮ່ັບມາຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ແລັະ 
ບັນັລຸັຜົ້ນັ. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໄດ້ມີສ່ວນັຮ່່ວມ ໃນັການັປີະເມີນັຊ່ິອົງວ່າງ, ໂອົກາດ ແລັະ ບູລິັມະສິດ ຕ່້�ກັບບາດກ້າວການັກຳານັດ້ວາລັະ
ການັພັດທີ່ະນັາຊິຸດໃໝ່ຜ່ົານັບັນັດາກອົງປີະຊຸິມເພ່�ອົນັມິດລັະດັບໂລັກ-ພາກພ່�ນັ ແລັະ ລັະດັບປີະເທີ່ດ, ເຊິິ�ງຄືຳາເຫັນັເຫັ້�ານັີ�ຖ່ກນັຳາມາໃຊິ້ເປັີນັ
ສ່ວນັໜັ້�ງໃນັການັກຳານັດ້ວາລັະສຸດທີ່້າຍຂ່ອົງ ວາລັະ 2030.

ການມ່ສຶ�ວນຮົ�ວມຂອງສຶະມາຊິິກລັດຖະສຶະພັາທ້�ວໂລກ ຕໍ່່�ກັບ ວາລະ 2030

ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໃນັທີ່້�ວໂລັກ ມີສ່ວນັຮ່່ວມຢ່ືາງຫ້າວຫັນັ ໃນັຂ່ະບວນັການັ ການັສ້າງ ວາລັະ 2030. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ 
ຈຸຳານັວນັຫລັາຍມີສ່ວນັຮ່່ວມຜ່ົານັກອົງປີະຊິຸມຮ່່ວມລັະດັບພາກພ່�ນັ, ຜ່ົານັອ້ົງການັຈຸັດຕ່ັ�ງຕ່່າງໆ  ເຊິັ�ນັ: ສະມາຄື້ມສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ເຄ່ືອົຈຸັກກະພ້ບ, ສະມາຄື້ມສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາເອົີຣົ້ບ ແລັະ ຊິຸມຊິ້ນັການັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງອົາຟຣົິກາພາກໃຕ່້. 

ໃນັລັະດັບໂລັກນັັ�ນັ, ສະຫະພາບລັັດຖະສະພາ ໃຫ້ການັສະໜັັບສະໜັູນັສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໃນັການັນັຳາສະເໜີັຄືວາມຄືິດເຫັນັ 
ເຂ່້�າໃນັຂ່ະບວນັການັສ້າງວາລັະ 2030. ຊ່ິວງຕ່້�ນັເດ່ອົນັ ມີນັາ 2013, ກອົງປີະຊິຸມໃຫຍ່ສະຫະພາບລັັດຖະສະພາສາກ້ນັ ຄືັ�ງທີ່ີ 128 
ໄດ້ຮັ່ບຮ່ອົງເອົ້າຖະແຫລັງການັ ກິໂຕ່ ທີີ່�ລັະບຸວ່າ “ລັັດຖະສະພາທີີ່�ເຂ່ັ�ມແຂ່ງຫັາຍຂ່້�ນັ ຈຸະຕ່້ອົງມີບ້ດບາດເປີັນັໃຈຸກາງໃນັການັນັຳາເອົ້າ 
ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ເຊິິ�ງລັວມເຖິງການັຮ່ັບປີະກັນັວ່າ ນັະໂຍບາຍ ແລັະ ແຜົນັພັດທີ່ະນັານັັ�ນັໄດ້
ປີະກອົບຂ່້�ນັເປີັນັຮູ່ບເປີັນັຮ່່າງຜົ່ານັຂ່ະບວນັການັ ການັມີສ່ວນັຮ່່ວມ ແລັະ ທີ່້�ວເຖິງ ລັວມທີ່ັງຕ້່ອົງມີການັແຈຸ້ງໃຫ້ລັັດຖະສະພາຮັ່ບ
ຊິາບເຖິງຄືວາມຄ່ືບຂ່ອົງໂຄືງການັຢ່ືາງເປີັນັປີ້ກກະຕ່ິ’’.

ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຈຸາກອ້ົງການັນັິຕິ່ບັນັຍັດ 130 ແຫ່ງ ດຳາເນັີນັການັຕ່້� ເພ່�ອົຮ່ັບຮ່ອົງເອົ້າ ຖະແຫລັງການັຮ່່າໂນັ້ຍ ກ່ຽວກັບ 
ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ: ປີ່ຽນັຈຸາກຄືຳາເວ້�າໃຫ້ເປີັນັການັປີະຕິ່ບັດ ທີີ່�ກອົງປີະຊິຸມ ລັັດຖະສະພາສາກ້ນັ ຄືັ�ງທີີ່ 132 ໃນັ
ເດ່ອົນັເມສາ 2015. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໄດ້ທີຸ່່ມເທີ່ທຸີ່ກສະຕ່ິປີັນັຍາໃຫ້ກັບຂ່ະບວນັການັຮ່ັບເອ້ົາເນັ່�ອົໃນັດັ�ງກ່າວໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ
ໃຫ້ ທ້ີ່�ວເຖິງ ແລັະ ເປີີດກວ້າງຫລັາຍຂ່່�ນັໃນັອົານັາຄື້ດ, ໂດຍລັະບຸວ່າ: “ພວກຂ່້າພະເຈຸ້�າ ມຸງ່ໝັນັທີ່ີ�ຈຸະຂ່ັບເຄ່ື�ອົນັໄປີໜັ້າຢື່າງເຕ່ັມທີ່ີ�
ເພ່�ອົໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັຮ່ັບຮູ່ ້ແລັະ ຮູ່້ສກ້ເຖິງຄືວາມເປີັນັເຈຸ້�າການັຂ່ອົງບັນັດາເປີ້�າໝາຍເຫັ້�ານັີ� ໂດຍປີະຊິາຊິ້ນັຈຸະຕ່້ອົງເຂ່້�າໃຈຸວ່າເປີ້�າໝາຍ
ເຫັ້�ານັີ�ກ່ຽວຂ້່ອົງກັບຊິີວິດການັເປັີນັຢືູ່ຂ່ອົງເຂ່້າເຈຸ້�າແນັວໃດ. ໃນັຖານັະເປີັນັຕ່ວ້ແທີ່ນັຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ, ພວກຂ່້າພະເຈຸ້�າຈຸະຮ່ັບຜິົດຊິອົບ
ເພ່�ອົຮ່ັບປີະກັນັວ່າ ຂ່ະບວນັການັທີ່າງການັເມ່ອົງນັັ�ນັ ໃຫ້ຄືວາມສຳາຄືັນັກັບຄືຳາຄືິດເຫັນັ ແລັະ ສຽງຮ່ຽກຮ່້ອົງຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັທຸີ່ກຄື້ນັ
ໂດຍບ້�ມີການັຈຸຳາແນັກ ແລັະ ບ້�ຄືຳານັ້ງຕ່້�ສະຖານັະພາບທີ່າງສັງຄື້ມ’’.

ຫັັງຈຸາກນັັ�ນັ, ໃນັຕ່້�ນັເດ່ອົນັກັນັຍາ 2015, ກອົງປີະຊຸິມປີະທີ່ານັລັັດຖະສະພາສາກ້ນັ ຄືັ�ງທີີ່ IV ໄດ້ຮ່ັບຮ່ອົງເອ້ົາຖະແຫລັງການັ ກ່ຽວກັບ 
“ການັກຳານັ້ດບ້ດບາດປີະຊິາທີ່ິປີະໄຕ່ ເພ່�ອົນັຳາໄປີສູ່ສັນັຕິ່ພາບ ແລັະ ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້: ສ້າງໂລັກໃຫ້ເປີັນັໄປີຕ່າມທີ່ີ�ຜົູ້ຄື້ນັ
ປີາດຖະໜັາ’’. ຖະແຫລັງການັດັ�ງກ່າວນັີ� ເນັັ�ນັໃຫ້ເຫັນັຄືວາມສຳາຄືັນັໃນັການັຮ່ັບປີະກັນັວ່າ ລັາລັະ 2030 ໄດ້ນັຳາເອົ້າແນັວທີ່າງ ທີີ່�ນັອົນັ
ໃນັພ່�ນັຖານັສິດທີ່ິມະນັຸດ ມາຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ຄືວບຄືູ່ກັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາ ແລັະ ຈຸະເຮັ່ດໃຫ້ໄດ້ຮັ່ບຜ້ົນັກວມລັວມ ແລັະ 
ສະເໝີພາບລັະຫວ່າງປີະຊິາຊິ້ນັ.
ສຳາລັັບລັາຍລັະອົຽດເພີ�ມເຕີ່ມ, ກະລັຸນັາເຂ່້�າເບິ�ງໄດ້ທີີ່�: 

ຖະແຫັງການັກິໂຕ່: www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm;

ຖະແຫັງການັຮ່່າໂນ້ັຍ: www.ipu.org/conf-e/132/rpt-gendebate.htm;

ຖະແຫັງການັ ກອົງປີະຊິຸມປີະທີ່ານັສະພາສາກ້ນັຄືັ�ງທີ່ີ IV: www.ipu.org/splz-e/speakers15/declaration.pdf

ເນ່ັ�ອົງຈຸາກປີະເທີ່ດຕ່່າງໆ ໃນັປີັດຈຸຸບັນັ ກຳາລັັງຊິອົກຫາວິທີີ່ການັຕ່່າງໆ ເພ່�ອົຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ, ມັນັແມ່ນັ
ເລັ່�ອົງທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັທີ່ີ�ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈຸະພິຈຸາລັະນັາບ້ດບາດໜັ້າທີ່ີ�ຂ່ອົງຕ່້ນັ ໃນັການັປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ
ໄປີປີັບໃຊ້ິ ແລັະ ຕ່ິດຕ່າມກວດກາການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍດັ�ງກ່າວ. ຄືຽງຄືູ່ກັນັນັັ�ນັ, ສະພານັິຕິ່ບັນັຍັດແຫ່ງຊິາດໃນັບາງປີະເທີ່ດມີ
ສ່ວນັຮ່່ວມຢື່າງໃກ້ຊິິດຕ່ິດແທີ່ດໃນັການັນັຳາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາສະຫັດສະຫວັດໄປີໃຊິ້. ເຖິງຢື່າງໃດກ້�ຕ່າມ, ລັະດັບການັມີສ່ວນັຮ່່ວມ
ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາແຕ່ກຕ່່າງກັນັໄປີແຕ່ລ່ັະປີະເທີ່ດ. ການັຖອົດຖອົນັບ້ດຮ່ຽນັທີ່ີ�ສຳາຄືັນັຈຸາກການັນັຳາເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາສະຫັດສະ
ຫວັດໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດນັັ�ນັ ມັນັມີຄືວາມກ່ຽວຂ່້ອົງກັບບ້ດບາດຕ່້�ນັຕ່້ຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ທີ່ີ�ສາມາດເຮັ່ດໄດ້ ແລັະ ຄືວນັຈຸະປີະຕ່ິບັດ
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ທີີ່�ສຸດ ເພ່�ອົຮ່ັບປີະກັນັວ່າການັນັຳາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໄປີປີະຕິ່ບັດນັັ�ນັຈຸະສະທີ່້ອົນັໃຫ້ເຫັນັ ຄືວາມຕ້່ອົງການັທີີ່�ຫັາກຫັາຍ
ຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ເຊິິ�ງເປີັນັຜົູ້ທີ່ີ�ເລັ່ອົກເອ້ົາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໃຫ້ເປີັນັຕ່ວ້ແທີ່ນັຂ່ອົງພວກເຂ່້າ ແລັະ ນັຳາເອົ້າຜົ້ນັປີະໂຫຍດມາໃຫ້ທີຸ່ກໆ
ກຸ່ມຄື້ນັໂດຍສະເພາະ ຜົູ້ດ້ອົຍໂອົກາດທີີ່�ສຸດ. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາມີການັພ້ວພັນັໂດຍກ້ງກັບປີະຊິາຊິ້ນັຫັາຍກ່ວາເຈຸ້�າໜັ້າທີີ່�ລັັດຖະບານັ
ອົ່�ນັ  ໃນັຖະນັະເປີັນັຕ່້ວແທີ່ນັທີີ່�ຖ່ກຄັືດເລັ່ອົກ. ດ້ວຍເຫດຜົ້ນັນັີ�ເອົງ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈຸ້�ງໄດ້ຮັ່ບໂອົກາດທີ່ີ�ມີຄືຸນັຄ່ືາໃນັການັສ້�ງເສີມ
ຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບຂ່ອົງຊິາດ. ເພ່�ອົບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍ ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ທີີ່�ມີ "ປີະຊິາຊິ້ນັເປີັນັໃຈຸກາງ" ຕ່ອົບສະໜັອົງ ກັບຄືວາມ
ຕ່້ອົງການັທີ່ີ�ຫັາກຫັາຍຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັໃນັຊິາດຢື່າງເຕັ່ມທີ່ີ� (ບ້�ວ່າຈຸະເປີັນັການັພິຈຸາລັະນັາໃນັເລ່ັ�ອົງປີະຊິາກອົນັ, ສັງຄື້ມ, ເພດ, ຊິ້ນັເຜົ້�າ, 
ວັດທີ່ະນັະທີ່ຳາ ຫລັ່ ເສດຖະກິດ) ແລັະ ເຮ່ັດໃຫ້ເກີດຜ້ົນັປີະໂຫຍດແກ່ປີະຊິາຊິ້ນັທີຸ່ກຄື້້ນັ.

ຄ. ເປ້�າໝາຍຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາ: ເປ້�າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຂໍ�ທີ 16

ໃນັຂ່ະນັະທີ່ີ�ສະມາຊິິກສະພາມີໜັ້າທີ່ີ�ສະໜັັບສະໜັູນັ ແລັະ ຕ່ິດຕ່າມກວດກາ
ການັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາທີີ່�ມີຢືູ່ ທີ່ັງໝດ້ 17 ເປ້ີ�າໝາຍ ແລັະ 
ຕ່ິດຕ່າມກວດກາເພ່�ອົຮັ່ບປີະກັນັຄືວາມຖ່ກຕ່້ອົງຂ່ອົງການັຈຸັດຕັ່�ງປີະຕ່ິບັດວາລັະ 
ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໃນັປີີ 2030. ເປີ້�າໝາຍທີີ່�ມີເນັ່�ອົໃນັສຳາຄັືນັ ລັະບຸ
ວ່າ “ການັຮັ່ກສາສັນັຕິ່ພາບແລັະການັປີກ້ຄືອົງທີ່ີ�ດີ” ນັັ�ນັ ມີຄືວາມສຳາຄືັນັເປັີນັ
ພິເສດຕ່້�ສະມາຊິິກສະພາ. ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ທີ່ີ 16 ແນັ່ໃສ່
ສ້�ງເສີມສັງຄື້ມທີີ່�ມີຄືວາມສະຫງບ້ ແລັະ ເປັີນັເຈຸ້�າການັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາແບບ
ຍ່ນັຍງ້ ເພ່�ອົທີຸ່ກຄື້ນັສາມາດເຂ່້�າເຖິງຄືວາມຍຸຕິ່ທີ່ຳາ ແລັະກ້�ສ້າງສະຖາບັນັທີ່ີ�ມີ

ປີະສິດທີ່ິພາບ, ມີຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບ ແລັະ ສ້ມບູນັແບບໃນັທີຸ່ກລັະດັບ ໃນັ 15 ປີີຕ່້�ໜັ້າ, ສະມາຊິິກສະພາມີບ້ດບາດນັຳາໜັ້າໃນັການັດຳາເນັີນັ
ງານັຕ່່າງໆ ເພ່�ອົບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍນັີ� ຈຸາກອົຳານັາດທີ່ີ�ໄດ້ຮັ່ບມອົບໝາຍຈຸາກສະພາ, ສະມາຊິິກສະພາສາມາດຮ່ັບຮ່ອົງກດ້ໝາຍ, ຕ່ິດຕ່າມກວດ
ກາລັັດຖະບານັ ແລັະເປີັນັຕ່້ວແທີ່ນັໃນັການັຮ່ັກສາຜົ້ນັປີະໂຫຍດຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະບ້ດບາດຂ່ອົງລັັດຖະສະພາໂດຍກ້ງແມ່ນັ ເພ່�ອົເຮ່ັດ
ໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັມີຄືວາມເຊ່ິ�ອົໝັ�ນັຕ່້�ໜັ້າທີີ່�ຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບ ແລັະ ການັປີະກອົບສ່ວນັຂ່ອົງຕ່້ນັ.

ໃນັຂ່ະນັະທີ່ີ�ລັາຍລັະອົຽດເປີ້�າໝາຍ ຂ່ອົງເປີ້�າໝາຍ ທີ່ີ 16 ນັັ�ນັ ລັ້ວນັແຕ່ມ່ີຄືວາມກ່ຽວຂ່້ອົງກັບບັນັດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ. ຂ່້�ມູນັລັາຍ
ລັະອົຽດກ່ຽວກັບເປີ້�າໝາຍ 16.6 ແລັະ 16.7 ນັັ�ນັກວມເອົ້າສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໂດຍກ້ງ. ເປີ້�າໝາຍ 16.7 ກຳານັ້ດໃຫ້ມີການັ “ ຮັ່ບປີະກັນັ
ວ່າຈຸະມີຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັການັຕ່ັດສິນັໃຈຸທີ່ີ�ມີຄືວາມຮ່ັບຜິົດຊິອົບ, ກວມລັວມ, ມີສ່ວນັຮ່່ວມ ແລັະ ມີຄືວາມເປີັນັຕ່ວ້ແທີ່ນັທີ່ີ�ດີ ໃນັທີຸ່ກລັະດັບການັ
ຕັ່ດສິນັໃຈຸ” ເພ່�ອົໃຫ້ບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍເຫັ້�ານັີ�. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຕ້່ອົງໄດ້ພິຈຸາລັະນັາຫລັາກຫາັຍວິທີ່ີ ເພ່�ອົປີັບປີຸງຂ່ະບວນັການັ ແລັະ 
ລັະບບ້ການັເຮັ່ດວຽກຂ່ອົງຕ່້ນັ. ຍ້ກຕ່້ວຢື່າງ: ເປີີດໂອົກາດໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັເຂ່້�າເຖິງຄືະນັະກຳາມະການັສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ, ເປີີດເຜົີຍຂ່້�ມູນັ
ກ່ຽວກັບລັັດຖະສະພາຫາັຍຍິ�ງຂ່້�ນັ, ກະຕຸ່້ນັຜູ້ົສ້າງກ້ດໝາຍໃຫ້ພ້ວພັນັກັບປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ປີະຕ່ິບັດຍຸດທີ່ະສາດສະເພາະ ເພ່�ອົຍກ້ສູງຖານັະ
ຂ່ອົງແມ່ຍິງ, ກຸ່ມສ່ຽງ ແລັະ ກຸ່ມຄື້ນັທີ່ີ�ດ້ອົຍໂອົກາດ.

ປີະຈຸຸບັນັນັີ� ມີແນັວໂນັ້ມທີ່ີ�ຈຸະນັຳາໃຊ້ິສອົງຕ່ວ້ຊິີ�ວັດສາກ້ນັມາໃຊ້ິເພ່�ອົຕ່ິດຕ່າມກວດກາເປີ້�າໝາຍຂ່້າງເທີ່ິງນັີ�: ຕ່ວ້ຊິີ�ວັດ 16.7.1: ສັດສ່ວນັຂ່ອົງ
ກຸມ່ຕ່່າງໆ  (ຕ່າມເພດ, ອົາຍຸ, ຄືວາມພິການັ, ແລັະ ກຸ່ມປີະຊິາກອົນັ) ຜູ້ົທີີ່�ມີຕ່ຳາແໜ່ັງຕ່່າງໆ ໃນັສະຖາບັນັຕ່່າງໆ ຂ່ອົງລັັດ (ອ້ົງການັນິັຕິ່ບັນັຍັດ
ແຫ່ງຊິາດ ແລັະ ລັະດັບທີ່້ອົງຖິ�ນັ, ອ້ົງການັບ້ລັິຫານັ ແລັະ ອົ້ງການັຕຸ່ລັາການັ) ເມ່�ອົທີ່ຽບໃສ່ການັກະຈຸາຍຕ່ຳາແໜັ່ງງານັລັະດັບຊິາດ. ຕ່້ວຊິີ�
ບອົກ 16.7.2: ແມ່ນັສັດສ່ວນັຂ່ອົງປີະຊິາກອົນັທີີ່�ເຊິ່�ອົວ່າ ການັຕັ່ດສິນັໃຈຸດັ�ງກ່າວນັັ�ນັ ແມ່ນັຄື້ບຖ້ວນັ ແລັະ ຕ່ອົບສະໜັອົງຕ່້�ບັນັຫາ ໂດຍອີົງ
ໃສ່ການັພິຈຸາລັະນັາຈຸາກ ເພດ, ອົາຍຸ, ຄືວາມພິການັ ແລັະ ກຸ່ມປີະຊິາກອົນັ.

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ບ້ດລັາຍງານັ ກ່ຽວກັບ ການັປີະເມີນັຜົ້ນັຫັ້າສຸດກ່ຽວກັບສະຖານັະພາບການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປ້ີ�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ທີ່ີ�ໄດ້
ຮ່ັບການັເຜົີຍແຜົ່ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິິກສະພາ ເພ່�ອົປີະເມີນັຜົ້ນັສຳາເລັັດ, ຊິ່ອົງຫວ່າງ, ຄືວາມຈຸຳາເປັີນັ ແລັະ ບູລັິມະສິດນັັ�ນັມີ ຫັ່ ບ້�?

 • ມີກອົງປີະຊຸິມ ເພ່�ອົຍ້ກສູງຄືວາມຮ່ັບຮູ່້ ແລັະ ໃຫ້ຂ່້�ມູນັແກ່ສະມາຊິິກສະພາ ກ່ຽວກັບວາລັະການັ 2030 ຫັ່ ບ້�?

 • ສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັຮ່ັບຮ່ອົງ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ຢື່າງເປີັນັທີ່າງການັ ຫັ່ ບ້�? ເຊິັ�ນັວ່າ ໄດ້ມີການັຊັິກຖາມ ຫັ ່
ມີການັຜົ່ານັມະຕ່ິຮ່ັບຮ່ອົງເອ້ົາຕ່້�ກັບບັນັຫານັີ� ຫັ່ບ້�?

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັໄດ້ລັິເລັີ�ມຫາລັ່ ເພ່�ອົຊິອົກຫາວິທີ່ີການັປີະຕິ່ບັດວຽກງານັ ເພ່�ອົສະໜັັບສະໜັູນັເອົ້າເປ້ີ�າໝາຍ ການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຂ່້�ທີ່ີ 16 ມາຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດຫັ່ບ້�? ເມ່�ອົພິຈຸາລັະນັາຄືວາມຈຸິງທີ່ີ�ວ່າ ລັັດຖະສະພາຄື່ "ສະຖາບັນັພິທີ່ັກ" 
ໃນັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຂ່້�ທີ່ີ 16 ແລ້ັວລັັດຖະສະພາໄດ້ພັດທີ່ະນັາແຜົນັສະເພາະອົ່�ນັອົີກ ເພ່�ອົເປີັນັການັ
ສະໜັັບສະໜັູນັເປີ້�າໝາຍດັ�ງກ່າວ ຫັ່ ບ້�?
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II. ພາລະບົດບາດ ຂອງລັດຖະສະພາກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງ
ການພັດທະນາ ແລະ ເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ປີະມານັ 15 ປີີທີ່ີ�ຜ່ົານັມາ, ລັັດຖະບານັໄດ້ຮ່ັບການັຊຸິກຍູ້ໃຫ້ເອົ້າໃຈຸໃສ່ຢື່າງເປີັນັຮູ່ບປີະທີ່ຳາຫາັຍຂ່້�ນັກວ່າເກ້�າ ທີ່ີ�ເອົີ�ນັວ່າ. "ການັພັດທີ່ະນັາ
ແບບມີປີະສິດທີ່ິພາບ" ເຊິິ�ງ ໝາຍເຖິງການັຮ່ັບປີະກັນັວ່າບັນັດາປີະເທີ່ດ ຈຸະນັຳາໃຊິ້ຊິັບພະຍາກອົນັຂ່ອົງຕ່້ນັຢື່າງມີປີະສິດທີ່ິພາບທີ່ີ�ສຸດ ທີ່ັງ
ຊັິບພະຍາກອົນັພາຍໃນັປີະເທີ່ດທີີ່�ໄດ້ມາຈຸາກຜູ້ົເສຍພາສີ ຫລັ ່ຈຸາກການັຊິ່ວຍເຫັ່ອົ ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາຢື່າງເປັີນັທີ່າງການັ. ຄືູຮ່່່ວມພັດທີ່ະນັາ
ດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາມອົບໃຫ້ນັັ�ນັ, ໂດຍທີ່້�ວໄປີເອົີ�ນັວ່າ "ການັຊ່ິວຍເຫັ່ອົ" ເພ່�ອົຮ່ັບມ່ກັບສິ�ງທີ່້າທີ່າຍດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້. ເມ່�ອົ
ພິຈຸາລັະນັາເຖິງປີະສິດທີ່ິພາບ ແລັະ ບ້ດບາດທີ່ີ� ວາລັະ 2030 ໃນັການັນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ມາປີະຕ່ິບັດຕ່ວ້ຈຸິງ, ໄດ້ຄືຳານັ້ງເຖິງ 
ຄືຳາຖະແຫັງວ່າດ້ວຍ ຄືວາມສຳາຄັືນັຂ່ອົງການັສ້າງຄືູ່ຮ່່ວມມ່ ໂດຍສຸມໃສ່ການັຊິອົກຫາງ້ບປີະມານັ ເພ່�ອົເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັ
ຍງ້ ແລັະ ການັນັຳາໃຊິ້ງ້ບປີະມານັດັ�ງກ່າວໃຫ້ມີປີະສິດທິີ່ຜ້ົນັສູງສຸດ, ສະທີ່້ອົນັໃຫ້ເຫັນັວາລັະການັພັດທີ່ະນັາປີະສິດທິີ່ຜ້ົນັ ແລັະການັປີະກອົບ
ສ່ວນັເຂ່້�າໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ.

ວາລັະການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ 2030 ໄດ້ຮ່ັບຮູ່ເ້ຖິງຄືວາມສຳາຄືັນັຂ່ອົງການັພັດທີ່ະນັາຂ່ະບວນັການັທີ່ີ� "ເກີດຂ່່�ນັດ້ວຍຄືວາມສະໝັກໃຈຸ
ຂ່ອົງແຕ່່ລັະປີະເທີ່ດ ເຊິິ�ງຈຸະໃຫ້ຄືວາມສຳາຄັືນັຕ່້�ສະພາບການັທີ່ີ�ແຕ່ກຕ່່າງກັນັໃນັແຕ່່ລັະປີະເທີ່ດ; ຈຸະຊິ່ວຍໃນັການັຂ່ັບເຄື່�ອົນັວິທີ່ີການັທີີ່�ຈຸຳາເປີັນັ
ໃນັການັປີະຕ່ິບັດ ແລັະ ການັຮ່່ວມມ່, ສ້�ງເສີມການັກຳານັ້ດວິທີ່ີແກ້ໄຂ່ບັນັຫາ ແລັະ ການັປີະຕ່ິບັດທີ່ີ�ດີທີີ່�ສຸດ, ແລັະສ້�ງເສີມການັຮ່່ວມມ່ ແລັະ 
ປີະສິດທີ່ິຜົ້ນັລັະບ້ບການັພັດທີ່ະນັາສາກ້ນັທີ່ີ�ເປີີດກວ້າງ, ກວມລັວມ ແລັະ ໂປີ່ງໃສ ສຳາລັັບທີຸ່ກ ຄໆື້ນັແລັະ ຈຸະສະໜັັບສະໜັູນັການັໃຫ້ຄືຳາ
ແນັະນັຳາຈຸາກທີຸ່ກພາກສ່ວນັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງ ໂດຍຄືຳານັ້ງເຖິງປີະຊິາຊິ້ນັເປີັນັຫັັກ. ໃຫ້ຄືວາມສຳາກັນັແກ່ ບ້ດບາດຍິງຊິາຍ, ເຄື້າລັ້ບສິດທິີ່ມະນັຸດ 
ແລັະ ໃຫ້ບຸລັິມະສິດສະເພາະ ຕ່້�ຜົູ້ທີຸ່ກຍາກທີີ່�ສຸດ, ຜົູ້ທີ່ີ�ອົ່ອົນັແອົ ແລັະ ຜົູ້ດ້ອົຍໂອົກາດທີ່ີ�ສຸດ."[3] 

ການສຶ�າງຄົ້�ຮົ�ວມມື ເພັື�ອການພັັດທະນາ

ວາລັະການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ 2030 ເນັັ�ນັໜັັກຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັການັກຳານັດ້ ແລັະ ວິທີ່ີການັນັຳາໄປີປີະຕ່ິບັດຢື່າງຊິັດເຈຸນັວ່າ ມັນັແມ່ນັສິ�ງ
ທີ່ີ�ສຳາຄືັນັຕ່້�ຜົ້ນັສຳາເລັັດຂ່ອົງທີຸ່ກໆ ກອົບການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດທີ່ັງໝ້ດ. ສະນັັ�ນັ, ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ຂ່້�ສຸດທີ່້າຍ ກ້ຄ່ື
ເປີ້�າ ໝາຍຂ້່�ທີ່ີ� 17 ໄດ້ກຳານັ້ດວ່າ ວາລັະການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ 2030 ຄືວນັໄດ້ຮັ່ບການັພັດທີ່ະນັາໂດຍສຸມໃສ່ "ການັຟ່�ນັຟູການັ
ຮ່່ວມມ່ລັະດັບສາກ້ນັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ”. ເປີ້�າໝາຍທີ່ີ� 17 ເນັັ�ນັໜັັກວ່າ ການັພັດທີ່ະນັາບ້�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບການັຊ່ິວຍເຫັ່ອົເພ່�ອົ ການັ
ພັດທີ່ະນັາຢື່າງເປັີນັທີ່າງການັເທ້ີ່�ານັັ�ນັ, ແຕ່ຕ່່້ອົງຮ່ຽກຮ່້ອົງໃຫ້ມີວິທີ່ີການັທີ່ີ�ເປີີດກວ້າງກວ່າເກ້�າ ເພ່�ອົຮ່ັບປີະກັນັວ່າຄືວາມພະຍາຍາມ
ດັ�ງກ່າວແມ່ນັມີຄືວາມຍ່ນັຍ້ງ ໄດ້ຖ່ກຂ່ັບເຄ່ື�ອົນັ ແລັະ ນັຳາສະເໜັີໂດຍປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ຜົູ້ທີ່ີ�ເປີັນັເຈຸ້�າຂ່ອົງປີະເທີ່ດ.

ໂດຍສະເພາະແມ່ນັ ເປີ້�າໝາຍທີ່ີ� 17 ໄດ້ອົະທີ່ິບາຍເຖິງສິ�ງທີ່ີ�ຕ່້ອົງເຮ່ັດກ່ອົນັ, ລັວມທີ່ັງການັຫັ�ດຜົ່ອົນັໜັີ� ສຳາລັັບປີະເທີ່ດທີ່ີ�ມີໜັີ�ສິນັສູງ, 
ການັບ້�ກີດກັນັທີ່າງການັຄື້າ, ການັສ້�ງເສີມການັລັງ້ທີ່່ນັໃນັພາກເອົກະຊິ້ນັ ພ້ອົມທີ່ັງສ້າງຄືວາມໝັ�ນັຄືງ້ໃຫ້ເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ລັະດັບສາກ້ນັ. ນັອົກຈຸາກນັີ�, ມັນັຍັງໄດ້ເນັັ�ນັໜັັກເຖິງຄືວາມສຳາຄືັນັ ຂ່ອົງການັສ້າງຄືວາມອົາດສາມາດໃຫ້ເພ່�ອົຊິ່ວຍໃຫ້ຜູ້ົທີ່ີ�ມີບ້ດບາດ
ລັະດັບຊິາດສາມາດນັຳາໃຊິ້ຜົ້ນັປີະໂຫຍດຈຸາກກອົບແຜົນັງານັສາກ້ນັທີ່ີ�ມີປີະສິດທີ່ິຜ້ົນັກວ່າເກ້�າ.

ການັຊ່ິວຍເຫັ່ອົເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາຢ່ືາງເປີັນັທີ່າງການັ ໃຫ້ການັຊິ່ວຍເຫັ່ອົດ້ານັລັາຍຈຸ່າຍຂ່ອົງລັັດໃນັບັນັດາປີະເທີ່ດກຳາລັັງພັດທີ່ະນັາ, ລັວມ
ທັີ່ງປີະເທີ່ດດ້ອົຍພັດທີ່ະນັາ ແລັະ ບັນັດາປີະເທີ່ດກຳາລັັງພັດທີ່ະນັາທີີ່�ມີພູມສັນັຖານັເປັີນັເກາະນ້ັອົຍ. ເຊິິ�ງເຮ່ັດໃຫ້ມີຄືວາມສ້ງໄສຫັາຍຂ່່�ນັ ຢືູ່
ບັນັດາປີະເທີ່ດຕ່າເວັນັຕ່້ກ ວ່າການັການັຊິ່ວຍເຫັ່ອົຕ່່າງໆ ທີ່ີ�ສະໜັອົງໃຫ້ນັັ�ນັ ມີປີະສິດທີ່ິຜ້ົນັຫັ່ບ້�, ຈຸ້�ງຮ່ຽກຮ້່ອົງໃຫ້ບັນັດາປີະເທີ່ດທີ່ີ�ໄດ້ຮ່ັບ
ການັຊ່ິວຍເຫັ່ອົນັັ�ນັ ສະໜັອົງຫັັກຖານັທີີ່�ສະແດງໃຫ້ເຫັນັເຖິງປີະສິດທີ່ິຜົ້ນັຂ່ອົງການັຊິ່ວຍເຫັ່ອົດັ�ງກ່າວ. ໃນັຂ່ະນັະດຽວກັນັ ກ້ມີການັຕ່ັ�ງຄືຳາ
ຖາມຕ່້�ປີະເທີ່ດທີ່ີ�ກຳາລັັງພັດທີ່ະນັາກ່ຽວກັບການັສະໜັອົງເງິນັສະໜັັບສະໜັູນັດັ�ງກ່າວ "ແຍກອົອົກຈຸາກງ້ບປີະມານັ", ເຊິິ�ງຖ່ວ່າເປີັນັການັ
ກະທີ່ຳາທີີ່�ຂ່າດຄືວາມໂປີ່ງໃສ, ຂ່າດຮ່ັບຜົິດຊິອົບ ແລັະ ບ້�ສາມາດກວດສອົບໄດ້ ເຊິັ�ນັດຽວກັນັກັບການັກວດກາງ້ບປີະມານັແຫ່ງຊິາດ. ໃນັ
ຖານັະເປັີນັເປັີນັສະຖາບັນັທີີ່�ຮ່ັບຜິົດຊິອົບຕ່້�ສາທີ່າລັະນັະ, ລັັດຖະສະພາມີບ້ດບາດສຳາຄືັນັໃນັການັສ້�ງເສີມປີະສິດທີ່ິຜົ້ນັດ້ານັ ການັພັດທີ່ະນັາ. 
ຈຸ້ນັເຖິງປີະຈຸຸບັນັ, ກອົງທີ່້ນັຊິ່ວຍເຫັ່ອົເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາຢື່າງເປີັນັທີ່າງການັແມ່ນັຍັງບ້�ໄດ້ລັວມເຂ່້�າໃນັງ້ບປີະມານັປີະຈຸຳາປີຂີ່ອົງລັັດ, ເຊິິ�ງ
ເຮ່ັດໃຫ້ການັຄືຸ້ມຄືອົງການັໃຊ້ິຈຸ່າຍເປີັນັສິ�ງທີ່້າທີ່າຍກວ່າເກ້�າອົີກ ສຳາລັັບກອົງປີະຊຸິມສະພາ.

ມັນັເປີັນັສິ�ງສຳາຄັືນັສຳາລັັບບັນັດາສະມາຊິິກສະພາທີີ່�ຈຸະຮັ່ບຮູ່້ກ່ຽວກັບເລ່ັ�ອົງ ການັຊ່ິວຍເຫັ່ອົດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາທີ່ັງໝ້ດ ທີ່ີ�ມອົບໃຫ້ແກ່
ອົ້ງການັບ້ລັິຫານັຂ່ອົງລັັດຖະບານັ ແລັະ ວິທີ່ີທີ່ີ�ດີທີ່ີ�ສຸດໃນັການັ ຕິ່ດຕ່າມກວດກາ ນັີ�ອົາດໝາຍຄືວາມວ່າຄືວາມຕ່້ອົງການັທີ່ີ�ເຂ່ັ�ມງວດຂ່ອົງ
ກອົງປີະຊຸິມກ່ຽວກັບຄືວາມໂປີ່ງໃສດ້ານັງບ້ປີະມານັ ແລັະ ຢື່ນັຢືັນັວ່າກ້ດໝາຍ ແລັະ ລັະບຽບການັດ້ານັງ້ບປີະມານັນີັ�ແມ່ນັມີຜ້ົນັບັງຄືັບໃຊ້ິ
ທີ່ັງແຫັງ່ທີ່ີ�ມາຂ່ອົງງ້ບປີະມານັທີ່ັງພາຍໃນັແລັະຕ່່າງປີະເທີ່ດ. ຖະແຫງັການັ ປີາຣົີ ວ່າດ້ວຍ ປີະສິດທີ່ິຜົ້ນັຂ່ອົງການັຊິ່ວຍເຫັ່ອົ (ຄືວາມເປັີນັ

3	 http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm.
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ເຈຸ້�າຂ່ອົງ, ຄືວາມສາມັກຄີືກ້ມກຽວ, ການັປີະຕ່ິບັດໃນັທີ່ິດທີ່າງດຽວກັນັ ກ້�ໃຫ້ເກີດຜົ້ນັ ແລັະ ວ່າມຮ່ັບຜົິດຊິອົບຮ່່ວມກັນັ) ລັະບຽບວາລັະ 
(Accraa for Action-AAA) ແລັະ ກອົງປີະຊິຸມລັະດັບສູງຄືັ�ງທີ່ີ 4, ທີ່ີ�ເມ່ອົງ ພູຖານັ ວ່າດ້ວຍປີະສິດທີ່ິຜ້ົນັຂ່ອົງການັຊ່ິວຍເຫັ່ອົ (Busan 
HLF4) ແມ່ນັຈຸຸດໝາຍປີາຍທີ່າງສຳາຄືັນັ ໃນັການັຮັ່ບປີະກັນັ ຄືຳາ ໝັ�ນັ ສັນັຍາ ແລັະ ພັນັທີ່ະໃນັການັຮ່່ວມມ່ ພາຍໃນັກອົບວຽກງານັທີ່ີ�ມີຄືວາມ
ຮ່ັບຜົິດຊິອົບຮ່່ວມກັນັ. ໂດຍກອົບດັ�ງກ່າວ ເນັັ�ນັໜັັກວ່າ ການັຊ່ິວຍເຫັ່ອົຢື່າງມີປີະສິດທີ່ິຜ້ົນັນັັ�ນັ ມັນັຕ້່ອົງສອົດຄ່ືອົງກັບຍຸດທີ່ະສາດການັ
ພັດທີ່ະນັາປີະເທີ່ດຊິາດ. ຄືວາມຮ່ັບຜິົດຊິອົບຮ່່ວມກັນັນັັ�ນັ ແມ່ນັການັສ້າງສາຍພ້ວພັນັສະໜັັບສະໜັູນັບ້ນັພ່�ນັຖານັຂ່ອົງການັຮ່ັບປີະກັນັ
ຮ່່ວມກັນັທີ່ັງສອົງຝ່ຶາຍ. ເຊິິ�ງຜູ້ົໃຫ້ທີ່້ນັສະແດງເຖິງຄືວາມມຸ່ງໝັ�ນັໃນັການັຈຸັດແຈຸງໃຫ້ມີການັຊິ່ວຍເຫັ່ອົທີີ່�ມີປີະສິດທີ່ິຜ້ົນັ ແລັະ ຜູ້ົຮັ່ບຈຸະຕ່້ອົງ
ມີຄືວາມມຸ້ງໝັ�ນັ ທີ່ີ�ຈຸະນັຳາໃຊິ້ມັນັຢື່າງມີປີະສິດທິີ່ພາບ ແລັະ ໂປີ່ງໃສ. ຜົ້ນັຂ່ອົງການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດໃນັຮູ່ບແບບນັີຈຸະສາມາດບັນັລຸັໄດ້ໂດຍ
ຜົ່ານັກ້ນັໄກທີ່ີ�ມີພ່�ນັຖານັ ອີົງໃສ່ຄືວາມຮັ່ບຜົິດຊິອົບຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ຮ່່ວມກັນັ ຕ່າມການັອົະທີ່ິບາຍດ້ວຍແຜົນັວາດຂ່້າງລັຸມ່ນັີ�.[4] 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ�ການຊ່ວຍ�ລືອ ແມ່ນໃຜ?

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ�ຍດ
ທີ�ຕັ�ງເປ��າໄວ້

ຜູ້ເສຍພາສີ
ໃນປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ 
ແລະ ອົງການຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ລັດຖະສະພາ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ�ງທາງສັງຄົມປະເທດຜູ້ຮັບ

ເງື�ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ
ການທົບທວນເງື�ອນໄຂ ກ່ອນໜ້າປີ 2005 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ
ຖະ�ລງການປາຣີ ປີ 2006

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ�ສາທາລະນະ
ເປ��າໝາຍທີ�ມຸ້ງທິດໄປຂ້າງໜ້າ 

ລັດຖະສະພາ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ�ງທາງສັງຄົມ 

ຂອງປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ຝ່າຍບໍລິຫານ
ຂອງລັດຖະບານຜູ້ຮັບ

ສ້ນັທິີ່ສັນັຍາ ຫລັາຍສະບັບ ຖກ່ຮ່ັບຮ່ອົງເອົ້າຕ່ະຫລັອົດໄລັຍະທ້ີ່ດສະວັດທີີ່�ຜ່ົານັມາ ເພ່�ອົກຳານັ້ດກ້ນັໄກ ແລັະ ຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັທີີ່�ສຳາຄືັນັ ສຳາລັັບການັ
ພັດທີ່ະນັາທີີ່�ມີປີະສິດທິີ່ຜ້ົນັທີີ່�ດີຍິ�ງຂ່້�ນັ. ໃນັເງ່�ອົນັໄຂ່ຂ່ອົງ ວາລັະ 2030, ຖ້າຫາກສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສ້າງຄືວາມຄືຸ້ນັເຄືີຍ ກັບຂ່ະບວນັການັ 
ແລັະ ກອົບການັເຮ່ັດວຽກງານັຫັັກ ເພ່�ອົປີະສິດທີ່ິຜົ້ນັການັພັດທີ່ະນັາຕ່າມທີ່ີ�ໄດ້ລັະບຸໄວ້ດັ�ງລັຸມ່ນັີ�ຈຸະເປີັນັປີະໂຫຍດຢື່າງຍິ�ງ ຄື່:

 • ເວທີການເມືອງລະດັບສູງ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ: ເວທີ່ີການັເມ່ອົງລັະດັບສູງ ກ່ຽວກັບ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ (HLPF) ແມ່ນັເວທີີ່ຂ່ັ�ນັຕ້່�ນັ ຂ່ອົງອົ້ງການັ ສປີຊິ ເພ່�ອົຕ່ິດຕ່າມ ແລັະ ທີ່້ບທີ່ວນັ ວາລັະ 2030. ເວທີ່ີດັ�ງກ່າວນັີ� 
ມີເປີ້�າໝາຍເພາະບ້�ມຄືວາມເປີັນັຜົູ້ນັຳາ, ການັຊິີ�ຊິ່ອົງທີ່າງ ແລັະ ໃຫ້ຄືຳາແນັະນັຳາໃນັທີຸ່ກດ້ານັຂ່ອົງການັນັຳາເອົ້າວາລັະການັພັດທີ່ະນັາ
ແບບຍ່ນັຍ້ງ 2030 ໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດ ແລັະ ການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາຜົ້ນັ ໂດຍການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາຄືວາມຄື່ບໜັ້າ, ການັຊຸິກຍູ້ການັ
ກຳານັ້ດນັະໂຍບາຍ ທີີ່�ສອົດຄື່ອົງການັຫລັາຍຍິ�ງຂ່່�ນັ ອົີງໃສ່ຫັັກຖານັແລັະປີະສ້ບການັຂ່ອົງປີະເທີ່ດ ແລັະ ແກ້ໄຂ່ບັນັຫາທີ່ີ�ເກີດຂ່້�ນັ ເມ່�ອົ
ບັນັຫາເຫັ້�ານັັ�ນັມີຄືວາມຊິັດເຈຸນັ. ເວທີ່ີການັເມ່ອົງລັະດັບສູງກ່ຽວກັບການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ປີະຈຸຳາປີີ ຄືັ�ງທີ່ຳາອົິດ ຈຸັດຂ່່�ນັໃນັປີີ 
2016 ແລັະ ມີການັທີ່້ບທີ່ວນັແບບສະໝັກໃຈຸຂ່ອົງ 22 ປີະເທີ່ດ ແລັະ ການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາແບບສະເພາະບັນັຫາທີ່ີ�ເນັັ�ນັໜັັກ ກ່ຽວກັບ
ຄືວາມຄ່ືບໜັ້າພາຍໃຕ້່ເປີ້�າໝາຍການັພັັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ລັວມເຖິງການັທີ່ີ�ປີະເທີ່ດຕ່່າງໆ  ໃຊ້ິປີະໂຫຍດຈຸາກການັຮ່່ວມມ່ເພ່�ອົໃຫ້
ເກີດປີະສິດທີ່ິຜ້ົນັໃນັການັພັດທີ່ະນັາໄດ້ຫັາຍໜັ້ອົຍພຽງໃດ. ນັອົກຈຸາກນັີ�, ເວທີ່ີການັເມ່ອົງລັະດັບສູງ ກ່ຽວກັບ ການັພັດທີ່ະນັາແບບ
ຍ່ນັຍ້ງແຕ່ລ່ັະຄືັ�ງນັັ�ນັ ຍັງປີະກອົບດ້ວຍກິດຈຸະກຳາຍ່ອົຍ ລັວມເຖິງການັສຳາມະນັາ ເຊິິ�ງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຄືວນັມີສ່ວນັຮ່່ວມ.

4	 http://www.agora-parl.org/resources/aoe/parliamentsandaideffectiveness.
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ສຶະຫ້ະລາຊິະອານາຈັກອັງກິດ: ການໃຊິ�ເງິນຢ�າງຄົ້�ມຄົ�າ ຜ່�ານທາງດ�ານຕໍ່ິດຕໍ່າມກວດກາ 
ການຊິ�ວຍເຫ້ືືອດ�ານການພັັດທະນາໃນຕໍ່�າງປົ້ະເທດ ລະດັບລັດຖະສຶະພັາ

ໃນັຖານັະເປີັນັຜູ້ົສະໜັອົງການັຊ່ິວຍເຫລັ່ອົທີ່າງການັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາຕ່່າງປີະເທີ່ດ (ODA) ສະຫະລັາຊິະອົານັາຈຸັກອົັງກິດ ຍ້ດເອົ້າ
ແນັວທີ່າງເຊິີງບຸກ ແລັະ ແນັວທີ່າງໃໝ່ ເພ່�ອົສ້�ງເສີມປີະສິດທີ່ິຜ້ົນັໃນັການັພັດທີ່ະນັາແບບ, ເຊິີ�ງປີະກອົບດ້ວຍ ພາລັະບ້ດບາດທີ່ີ�ຊິັດເຈຸນັ
ໃຫ້ແກ່ ລັັດຖະສະພາ ໃນັການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ການັຊິ່ວຍເຫລັ່ອົ ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາຢື່າງເປີັນັທີ່າງການັ ແລັະ ການັໃຊິ້ເງິນັຢື່າງ
ຄືຸ້ມຄື່າ. 

ລັັດຖະສະພາ ຂ່ອົງສະຫະລັາຊິະອົານັາຈຸັກອົັງກິດ ໄດ້ສ້າງຕ່ັ�ງ ຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາສາກ້ນັ ຢືູ່ສະພາ ຜົູແ້ທີ່ນັ
ລັາຊິະດອົນັ (ສະພາຕ່່າ), ຊິ້�ງແມ່ນັຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັທີ່ີ�ຄືັດເລັ່ອົກຂ່້�ນັມາ, ປີະກອົບດ້ວຍ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທີ່ີ�ບ້�ໄດ້ດຳາລັງ້
ຕ່ຳາແໜັ່ງໃນັຄືະນັະລັັດຖະບານັຈຸຳານັວນັ 11 ທີ່່ານັ. ຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັນັີ� ມີສິດໜັ້າທີ່ີ�ໃນັການັສບ່ສວນັ ໂດຍຈຸະເປັີນັຜົູ້ກຳານັ້ດແຜົນັ
ງານັ ແລັະ ເລັ່ອົກຫ້ວຂ້່�ສຳາລັັບການັສ່ບສວນັເອົງ. ສຳາລັັບການັສບ່ສວນັແຕ່ລ່ັະຄືັ�ງນັັ�ນັ ຈຸະມີການັປີະກາດລ່ັວງໜັ້າ ກ່ຽວກັບຂ່ອົບເຂ່ດ
ຂ່ອົງວຽກ ແລັະ ເຊິີນັພາກສ່ວນັທີ່ີ�ສ້ນັໃຈຸທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງ ໃຫ້ຍ່�ນັຄືຳາຮ່້ອົງມາເປີັນັລັາຍລັັກອົັກສອົນັ. ສຳາລັັບການັສບ່ສວນັ ສ່ວນັຫລັາຍ
ຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັເພ່�ອົການັພັັັດທີ່ະນັາສາກ້ນັ ຍັງຈຸັດໃຫ້ມີຊິ່ວງຖາມ-ຕ່ອົບ “ຜົູ້ຢືູ່ໃນັເຫດການັ” ຊິ້�ງເປີີດໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັເຂ່້�າມາຮັ່ບ
ຟັງນັຳາໄດ້. 

ເພ່�ອົເປີັນັການັສະໜັັບສະໜັູນັການັເຮ່ັດວຽກຂ່ອົງ ຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາສາກ້ນັ, ສະຫະລັາຊິະອົານັາຈຸັກອົັງກິດ 
ຍັງໄດ້ສ້າງຕ່ັ�ງຄືະນັະກຳາມະການັອົິດສະຫລັະ ເພ່�ອົສ້ກສາຜ້ົນັກະທີ່້ບຂ່ອົງການັຊິ່ວຍເຫລັ່ອົ (ICAI) ເຖິງວ່າຈຸະເປີັນັອົ້ງກອົນັໜັ້�ງທີ່ີ�
ຂ່້�ນັກັບຝ່ຶາຍບ້ລັິຫານັ. ຄືະນັະກຳາມະທິີ່ການັດັ�ງກ່າວນັີ� ປີະຕ່ິບັດໜ້ັາທີີ່�ຢ່ືາງເປີັນັອົິດສະຫລັະ ຈຸາກລັັດຖະບານັ ແລັະ ຈຸະລັາຍງານັໂດຍ
ກງ້ ຕ່້�ຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາສາກ້ນັ. ຄືະນັະກຳາມະການັ ICAI ຈຸະດຳາເນີັນັການັກວດກາ ການັໃຊິ້ຈຸ່າຍເງິນັຊ່ິວຍເຫລັ່ອົ
ຂ່ອົງສະຫະລັາຊິະອົານັາຈຸັກ ແລັະ ຜົ້ນັສຳາເລັັດຂ່ອົງການັພັດທີ່ະນັາ. ເມ່�ອົໃດທີີ່�ຄືະນັະກຳາມະການັ ໄດ້ສ້�ງບ້ດລັາຍງານັແລັ້ວ, ລັັດຖະບານັ 
ຈຸະຕ່້ອົງເຜົີຍແຜົ່ຕ່້�ສາທີ່າລັະນັະ ຊິີ�ແຈຸງວ່າລັັດຖະບານັຮ່ັບເອົ້າຄືຳາແນັະນັຳາໃນັບດ້ລັາຍງານັສະບັບດັ�ງກ່າວ ຫລັ ່ບ້� ແລັະ ຈຸະມີຄືວາມ
ເຫັນັຕ່້�ຄືຳາແນັະນັຳາໃນັບ້ດລັາຍງານັນັັ�ນັຄ່ືແນັວໃດ. ຈຸາກນັັ�ນັ, ຄືະນັະອົະນຸັກຳາມະທີ່ິການັດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາສາກ້ນັ ຂ່ອົງຄືະນັະ
ກຳາມາທີ່ິການັອິົດສະຫັະ ສກ້ສາຜົ້ນັກະທີ່້ບດ້ານັການັຊິ່ວຍເຫັ່ອົຈຸະຈຸັດໃຫ້ມີການັສ່ບສວນັຕ່້�ກັບເນັ່�ອົໃນັຂ່ອົງບ້ດລັາຍງານັ ແລັະ ຄືວາມ
ເຫັນັຂ່ອົງລັັດຖະບານັ.

ສິດ ແລັະ ໜ້ັາທີ່ີ�ຂ່ອົງ ICAI ນັັ�ນັກວມເອົ້າການັຊິ່ວຍເຫລັ່ອົເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາໃນັຕ່່າງປີະເທີ່ດ ນັອົກສະຫະລັາຊິະອົານັາຈຸັກທີ່ັງໝດ້, 
ບ້�ວ່າຈຸະເປີັນັການັໃຊິ້ຈຸ່າຍກອົງທີ່້ນັຂ່ອົງພາກສ່ວນັໃດກ້�ຕ່າມ. ນັອົກຈຸາກ ກຳາມາທີ່ິການັພັດທີ່ະນັາສາກ້ນັແລ້ັວ, ການັກວດກາຂ່ອົງ
ຄືະນັະກຳາມະການັຈຸະກວມເອົ້າກ້ມທີ່ີ�ໃຊ້ິຈຸ່າຍງບ້ປີະມານັເພ່�ອົການັສະໜັັບສະໜັູນັ ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາຈຸາກກມ້ອົ່�ນັ  ເຊິັ�ນັ: ກ້ມ
ພະລັັງງານັ ແລັະ ການັປີ່ຽນັແປີງດິນັຟ້າອົາກາດ, ກະຊິວງການັຕ່່າງປີະເທີ່ດ ແລັະ ເຄື່ອົຈຸັກກະພ້ບອົ້ງກິດ ແລັະ ກອົງທີ່້ນັທີ່ີ�ໃຊິ້ຮ່່ວມກັນັ 
ເຊິັ�ນັ: ກອົງທີ່້ນັເພ່�ອົປີ້ອົງກັນັຄືວາມຂ່ັດແຍ້ງ, ສະຖຽນັລັະພາບ ແລັະ ຄືວາມໝັ�ນັຄືງ້ ແລັະ ກອົງທີ່້ນັສະພາບອົາກາດສາກ້ນັ (ICF). 
ສຳາລັັບຂ່້�ມູນັເພີ�ມເຕ່ີມ ເບີ�ງໄດ້ທີ່ີ�: www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/international-development-committee/
role/ and http://icai.independent.gov.uk/about-us/. (ພິມເຜີົຍແຜົ່ເປີັນັພສາສາອົັງກິດ)

 • ຫລັກການພູຖານ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືເພື�ອການພັດທະນາ ທີ�ມີປະສິດທິຜົນ (2011): ຫລັັກການັຮ່່ວມມ່ ພູຖານັ ແມ່ນັສັນັຍາສາກ້ນັ 
ທີ່ີ�ສະແດງໃຫ້ເຫັນັເຖິງການັປີ່ຽນັແປີງທີີ່�ສຳາຄືັນັຈຸາກການັຮ່່ວມມ່ລັະຫວ່າງຜົູສ້ະໜັອົງທີ່້ນັ ແລັະ ຜົູ້ຮັ່ບທີ່້ນັ ແບບທີ່ິດທີ່າງດຽວກ້າວໄປີ
ສູ່ຄືວາມຮ່່ວມມ່ແບບສະເໝີພາບກັນັ ບ້ນັພ່�ນັຖານັຄືວາມຮັ່ບຜິົດຊິອົບຮ່່ວມກັນັ ເພ່�ອົຮ່ັບປີະກັນັຄືວາມຄືຸມ້ຄ່ືາຂ່ອົງກອົງທີ່້ນັດ້ານັການັ
ພັດທີ່ະນັາ. ການັຮ່່ວມມ່ ຕ່າມຫັັກການັພູຖານັ ກຳານັ້ດພັນັທີ່ະໃຫ້ປີະເທີ່ດຕ່່າງໆ ດຳາເນີັນັຕ່າມຫັັກການັສຳາຄັືນັ 4 ປີະການັຄ່ື: (1) ຄືວາມ
ເປີັນັເຈຸ້�າການັຂ່ອົງບູລັິມະສິດ ດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາໂດຍປີະເທີ່ດທີ່ີ�ກຳາລັັງພັດທີ່ະນັາ, (2) ການັໃຫ້ຄືວາມສຳາຄັືນັຕ່້�ຜົ້ນັໄດ້ຮັ່ບ ແລັະ ຜ້ົນັ
ກະທີ່້ບ ທີີ່�ຍ່ນັຍ້ງ, (3) ການັເປີັນັຄືູ່ຮ່່ວມ ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ ທີີ່�ຮ່ັບຮູ່້ຄືວາມຫລັາກຫລັາຍ ແລັະ ການັເກ່�ອົກູນັກັນັໃນັການັປີະຕ່ິບັດໜັ້າ
ທີີ່�ຕ່່າງໆ , ແລັະ (4) ຄືວາມໂປີ່ງໃສ, ຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບ ແລັະ ການັແບ່ງປັີນັໜ້ັາທີ່ີ�. ຫລັັກການັພູຖານັ ນັຳາໄປີສູກ່ານັສ້າງກອົບການັ
ຮ່່ວມມ່ລັະດັບສາກ້ນັ ວ່າດ້ວຍ ການັເຮ່ັດວຽກຮ່່ວມກັນັດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາທີ່ີ�ມີປີະສິດທີ່ິຜ້ົນັ (GPDEC) ເຊິິ�ງເປັີນັສ່�ກາງໃນັການັ
ຜົູກມັດຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບ ໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດພັນັທີ່ະສັນັຍາ ໃນັລັະດັບການັເມ່ອົງ. ເວທີ່ີ GPDEC ນັຳາເອົ້າທີ່ິດທີ່າງຂ່ອົງເວທີີ່
ລັະດັບສູງທີີ່�ຈຸັດຂ່້�ນັທີຸ່ກໆ ສອົງປີີ ສຳາລັັບ ຜົູ້ນັຳາທີ່າງການັເມ່ອົງຈຸາກປີະເທີ່ດຕ່່າງໆ ເຕ່້�າໂຮ່ມກັນັ ປີະກອົບດ້ວຍສະມາຊິິກລັັດຖະ 
ສະພາ. ການັປີະຊິຸມລັະດັບສູງຄືັ�ງທີ່ຳາອົິດ ຖກ່ຈຸັດຂ່້�ນັຢືູ່ ນັະຄືອົນັເມັກຊິີໂກ ໃນັປີີ 2014.[5] ກອົງປີະຊິຸມນັີ� ຈຸັດເວທີ່ີສະເພາະສຳາລັັບ 
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໂດຍການັເຊິີນັເອ້ົາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈຸາກທີ່້�ວໂລັກມາເຂ່້�າຮ່່ວມສະແດງມຸມມອົງຂ່ອົງຕ່້ນັ ກ່ຽວກັບ 
ເນັ່�ອົໃນັທີ່ີ�ສຳາຄັືນັນັອົງການັປີະຊິຸມດັ�ງກ່າວ, ລັວມທີ່ັງ ການັນັຳາເອົ້າແຫັ່ງຊິັບພະຍາກອົນັພາຍໃນັປີະເທີ່ດໄປີນັຳາໃຊິ້ ແລັະ ການັລັະບຸ
ທີ່ິດທີ່າງຂ່ອົງການັມີສ່ວນັຮ່່ວມ ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາທີ່ີ�ສາມາດນັຳາໄປີສູ່ຜົ້ນັໄດ້ຮັ່ບຂ່ອົງການັພັດທີ່ະນັາທີ່ີ�ດີຍິ�ງຂ່້�ນັ.

5	 ສໍາລັບຂໍ້ມູນຽຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມ	ກະລຸນາເບິ່ງທີ່:	www.ipu.org/splz-e/mexico14.htm	(ພິມເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາສາອັງກິດ)
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 • ວາລະການປະຕິບັດງານ ແອດດິດ-ອາບາບາ[6] (2015): ວາລັະນັີ� ແມ່ນັ ເອົກະສານັຜ້ົນັໄດ້ຮ່ັບ ຂ່ອົງກອົງປີະຊິຸມສາກ້ນັ ຄືັ�ງທີ່ີສາມ 
ກ່ຽວກັບ ການັສະໜັັບສະໜັູນັເງິນັທີ່້ນັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ ທີ່ີ�ຈຸັດຂ່່�ນັໃນັເດ່ອົນັມີຖຸນັາ 2015. ວາລັະດັ�ງກ່າວເນັັ�ນັໜັັກວ່າ ການັ
ຊິ່ວຍເຫລັ່ອົເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາຢື່າງເປີັນັທີ່າງການັນັັ�ນັ ບ້�ເປັີນັພຽງແຫລັ່ງສະໜັອົງທີ່້ນັຮ່ອົນັສາກ້ນັພຽງແຫັ່ງດຽວ ແລັະ ກ້�ບ້�ແມ່ນັ
ເປີັນັແຫລັ່ງທີ່ີ�ໃຫຍ່ທີ່ີ�ສຸດ. ວາລັະແອົດດິດ ຈຸ້�ງພະຍາຍາມທີ່ີ�ຈຸະເລັີ�ມພິຈຸາລັະນັາຢື່າງຮ່ອົບດ້ານັເຖິງຫ້ນັທີ່າງທີ່ີ�ຈຸະລັະດ້ມທີ່້ນັຈຸຳານັວນັ
ພັນັລັ້ານັຢື່າງມີປີະສິດທິີ່ຜົ້ນັທີ່ີ�ສຸດ ເພ່�ອົສະໜັັບສະໜັູນັ ໃຫ້ແກ່ວາລັະ 2030. ກອົບແຜົນັງານັລັະດັບສາກ້ນັນັີ� ກວມເອ້ົາການັ
ສະໜັັບສະໜັູນັດ້ານັການັເງິນັຈຸາກແຫັ່ງຕ່່າງໆ ເຊິັ�ນັ: ການັຮ່່ວມມ່ດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາ, ການັເກັບພາສີອົາກອົນັລັະຫວ່າງປີະເທີ່ດ, 
ການັຄື້າ ແລັະ ການັປີະຕ່ິຮູ່ບລັະບຽບສະຖາບັນັຈຸຳານັວນັໜັ້�ງ. ວາລັະແອົດດິດ ເຊ່ິ�ອົມໂຍງກັບວິທີ່ີທີ່ີ�ມີປີະສິດທີ່ິຜົ້ນັຫາັຍຂ່້�ນັໃນັການັນັຳາ
ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນັ ພາຍໃຕ້່ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ຂ່້�ທີ່ີ 17.

 • ໂຄງການຄວາມໂປ່ງໃສຂອງການຊ່ວຍເຫລືອສາກົນ: (IATI-ທີີ່�ຢືູ່ເວບໄຊິ໌: www.aidtransparency.net), ແມ່ນັໂຄືງການັທີ່ີ�ຕ່ັ�ງຂ່້�ນັ
ດ້ວຍຄືວາມສະໝັກໃຈຸຂ່ອົງພາກສ່ວນັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງຫັາຍຝຶ່າຍ ເພ່�ອົພະຍາຍາມປີັບປຸີງຄືວາມໂປ່ີງໃສ ກ່ຽວກັບແຫັ່ງການັຊ່ິວຍເຫລັ່ອົ 
ແລັະ ຊິັບພະຍາກອົນັການັພັດທີ່ະນັາ ແລັະ ຊັິບພະຍາກອົນັດ້ານັມະນັຸດສະທີ່ຳາ ເພ່�ອົເພີ�ມປີະສິດຜົ້ນັໃນັການັແກ້ໄຂ່ບັນັຫາຄືວາມ
ທຸີ່ກຍາກ. ກອົງເລັຂ່າໂຄືງການັດັ�ງກ່າວສ້າງຕ່ັ�ງຂ່່�ນັໂດຍສະມາຄື້ມທີ່ີ�ນັຳາພາໂດຍໂຄືງການັພັດທີ່ະນັາສະຫະປີະຊິາຊິາດ, ໂຄືງການັ
ຄືວາມໂປີ່ງໃສດ້ານັການັຊ່ິວຍເຫັ່ອົສາກ້ນັ ປີະກອົບດ້ວຍສະມາຊິິກຈຸາກບັນັດາປີະເທີ່ດຜົູໃ້ຫ້ທີ່້ນັ ແລັະ ຜົູ້ຮັ່ບທີ່້ນັຕ່່າງໆ . ອ້ົງການັ
ຈັຸດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄືມ້ ແລັະ ຊິ່ຽວຊິານັສະໜັັບສະໜັູນັຂ່້�ມູນັ ມີຄືວາມມຸ້ງໝັ�ນັທີ່ີ�ຈຸະເຮັ່ດວຽກຮ່່ວມກັນັເພ່�ອົເພີ�ມທີ່ະວີຄືວາມໂປ່ີງໃສ ແລັະ 
ເປີີດກວ້າງແຫັ່ງຂ່ອົງການັຊິ່ວຍເຫັ່ອົ, ມັນັຍັງເປີັນັການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາການັເຄື່�ອົນັໄຫວຂ່ອົງເງິນັນັຳາອົີກ. ມາດຕ່ະຖານັຂ່ອົງໂຄືງ 
ການັຄືວາມໂປ່ີງໃສດ້ານັການັຊິ່ວຍເຫັ່ອົສາກ້ນັ ແລັະ ກອົບໜັ້າວຽກ ສຳາລັັບ ການັເຜີົຍແຜ່ົຂ່້�ມູນັກິດຈຸະກຳາການັຮ່່ວມມ່ດ້ານັການັ
ພັດທີ່ະນັາ ສາມາດເຂ່້�າເຖິງໄດ້ທີຸ່ກອ້ົງກອົນັດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາ. ໃນັນັີ�ລັວມເຖິງ ລັັດຖະບານັຂ່ອົງປີະເທີ່ດຜົູໃ້ຫ້ທີ່້ນັ, ອ້ົງກອົນັພາກ
ເອົກະຊິ້ນັ ແລັະອ້ົງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່ີ�ບ້�ຫວັງຜົ້ນັກຳາໄລັໃນັປີະເທີ່ດ ແລັະຕ່່າງປີະເທີ່ດ. ສະມາຊິິກສະພາຖ່ກຮ່ຽກຮ່້ອົງໃຫ້ທີ່້ບທີ່ວນັຂ່້�ມູນັທີ່ີ�
ເຜົີຍແຜົ່ໃນັຊິ່ອົງທີ່າງຂ່ອົງໂຄືງການັຄືວາມໂປີ່ງໃສຂ່ອົງການັຊິ່ວຍເຫັ່ອົສາກ້ນັ ເພ່�ອົຮ່ຽນັຮູ່ເ້ພີ�ມເຕ່ີມ ກ່ຽວກັບ ກອົງທີ່້ນັພັດທີ່ະນັາທີ່ີ�
ລັັດຖະບານັຂ່ອົງຕ່້ນັໄດ້ຮ່ັບ ແລັະ ໃຊ້ິຈຸ່າຍ ແລັະກ່ຽວກັບແຫັ່ງຂ່້�ມູນັຂ່ອົງກອົງທີ່້ນັເຫລັ້�ານັັ�ນັ. ຂ່້�ມູນັນັີ�ສາມາດຊ່ິວຍໃຫ້ສະມາຊິິກສະພາ
ຕິ່ດຕ່າມກວດກາງ້ບປີະມານັແລັະຜົ້ນັກະທີ່້ບທີ່ີ�ດີຂ່່�ນັ.

6	 https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda.(ພິມເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາສາອັງກິດ)

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ຖ້າປີະເທີ່ດຂ່ອົງທີ່່ານັເປີັນັຜົູ້ທີ່ີ�ໄດ້ຮ່ັບການັຊ່ິວຍເຫັ່ອົດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາຢື່າງເປີັນັທີ່າງການັແລັ້ວ ການັຊ່ິວຍເຫັ່ອົໃນັການັ
ພັດທີ່ະນັາຢ່ືາງເປີັນັທີ່າງການັດັ�ງກ່າວ ຈຸະຖ່ກລັວມເຂ່້�າໃນັງ້ບປີະມານັປີະຈຸຳາປີີເປີັນັຮູ່ບແບບລັາຍໄດ້ສຳາລັັບລັັດຖະບານັບ້�? 

 • ບ້�ວ່າຈຸະເປີັນັ ໃນັຖານັະຜົູ້ໃຫ້ທີ່້ນັ ຫັ່ ຜົູ້ຮ່ັບທີ່້ນັ, ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັຄືຸມ້ຄືອົງການັແຈຸກຢືາຍ ແລັະ ການັນັຳາ ໃຊ້ິການັ
ຊິ່ວຍເຫັ່ອົ ການັພັດທີ່ະນັາຢ່ືາງເປີັນັທີ່າງການັແນັວໃດ? 

 • ໃນັປີະເທີ່ດຂ່ອົງທີ່່ານັ ມີຄືະນັະກຳາມະການັສະພາ ເຊິິ�ງຮ່ັບຜິົດຊິອົບໃນັການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາການັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ຕ່າມ
ບ້ດບາດໜ້ັາທີ່ີ� ດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາຂ່ອົງລັັດຖະບານັ, ເຊິິ�ງລັວມທີ່ັງການັປີະເມີນັຜ້ົນັກະທີ່້ບຂ່ອົງການັຊິ່ວຍເຫັ່ອົທີ່ີ�ໄດ້ຮ່ັບ ຫັ່ 
ຈຸັດສ້�ງ ຫັ່ ບ້�? 

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັມີຂ່້�ມູນັ ແລັະ ສິດອົຳານັາດທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັເພ່�ອົໃຊິ້ປີະເມີນັ ວ່າການັຊິ່ວຍເຫັ່ອົເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາຢື່າງເປີັນັ
ທີ່າງການັນັັ�ນັ ໃຊິ້ຈຸ່າຍໄປີຢ່ືາງມີປີະສິດທີ່ິຜົ້ນັແນັວໃດ? 
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III. ການປະສານງານເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເປົ້າໝາຍໄດ້
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ

ກ. ການວາງເປ້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເປັນເປ້�າໝາຍບູລິມະສິດໜຶ�ງ ແລະ ການປະສານ 
ງານເພື�ອນຳາໄປຈັດຕັ�ງປະຕິບັດໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານຂອງລັດຖະບານ

ສາຍພວ້ພັນັລັະຫວ່າງລັັດຖະສະພາ ແລັະ ອ້ົງການັບ້ລັິຫານັຂ່ອົງລັັດຖະບານັແມ່ນັມີຄືວາມຊັິບຊິ້ອົນັ. ກ່ອົນັອົ່�ນັໝດ້ ແມ່ນັລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັ
ໃນັຫັາຍປີະເທີ່ດ ໄດ້ແບ່ງໜັ້າທີີ່� ແລັະ ຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບຂ່ອົງທັີ່ງສອົງອົ້ງການັນັີ�ອົອົກຈຸາກກັນັ ໂດຍມີອ້ົງການັນັິຕ່ິບັນັຍັດ ເຊິິ�ງເປີັນັພາກສ່ວນັ
ທີີ່ສາມຂ່ອົງການັປີກ້ຄືອົງປີະເທີ່ດ. ໃນັຂ່ະນັະທີ່ີ�ອົ້ງການັບ້ລັິຫານັມີຄືວາມຮ່ັບຜິົດຊິອົບໃນັການັບັງຄັືບໃຊິ້ກ້ດໝາຍ ແລັະ ງ້ບປີະມານັ. ພາລັະ
ບ້ດບາດຂ່ອົງລັັດຖະສະພາແມ່ນັການັຮ່ັບຮ່ອົງເອົ້າກດ້ໝາຍ ແລັະ ກວດກາແຜົນັງ້ບປີະມານັປີະຈຸຳາປີີ. ນັອົກຈຸາກນັີ�, ລັັດຖະສະພາຍັງມີ
ໜັ້າທີີ່� ຄືຸ້ມຄືອົງວຽກງານັ ແລັະ ຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບຂ່ອົງອົ້ງການັບ້ລິັຫານັ. 

ອົາດຈຸະມີຄືວາມຄືິດເຫັນັທີີ່�ແຕ່ກຕ່່າງກັນັລັະຫວ່າງພັກການັເມ່ອົງ ກ່ຽວກັບວິທີີ່ການັທີີ່�ດີທີີ່�ສຸດເພ່�ອົບັນັລັຸການັພັດທີ່ະນັາໃນັໄລັຍະຍາວຂ່ອົງ
ປີະເທີ່ດ. ເຖິງຢື່າງໃດກ້�ຕ່າມ, ມັນັຈຸຳາເປີັນັຕ່້ອົງຊິອົກຫາຄືວາມເຫັນັດີເຫັນັພ້ອົມຮ່່ວມກັນັລັະຫວ່າງອົ້ງການັຕ່່າງໆ  ກ່ຽວກັບເປີ້�າໝາຍ ແລັະ 
ຈຸຸດປີະສ້ງເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາປີະເທີ່ດຊິາດໂດຍລັວມ ເຖິງວ່າມັນັຈຸະໃຊິ້ເວລັາດ້ນັກວ່າກຳານັ້ດໃນັ ວາລັະ 2030 ກ້ຕ່າມ. 

ອົ້ງການັບ້ລັິຫານັມີພາລັະກິດປີະຕິ່ບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ຂ່ອົງປີະເທີ່ດ ແລັະ ກະກຽມບ້ດລັາຍງານັຄືວາມຄ່ືບໜັ້າທີ່ັງໝ້ດ 
ຢ່ືາງເປີັນັທີ່າງການັ. ເຖິງຢ່ືາງໃດກ້�ຕ່າມ, ນັັ�ນັບ້�ໄດ້ໝາຍຄືວາມວ່າລັັດຖະສະພາ ບ້�ໄດ້ມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັຂ່ະບວນັການັດັ�ງກ່າວຕ່ັ�ງແຕ່່ເລັີ�ມຕ່້�ນັ
ຂ່ອົງການັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງຂ່ອົງປີະເທີ່ດ. ລັັດຖະສະພາຄືວນັມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັທຸີ່ກດ້ານັຂ່ອົງການັວາງ
ແຜົນັເພ່�ອົນັຳາໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ເຊິິ�ງການັມີສ່ວນັຮ່່ວມນັີ� ບ້�ພຽງແຕ່່ເພ່�ອົຜົ້ນັປີະໂຫຍດທີ່າງດ້ານັການັເມ່ອົງເທີ່້�ານັັ�ນັ ແຕ່່ຍັງເຮ່ັດໄປີເພ່�ອົ
ປູີກຝຶັງຄືວາມເປັີນັເຈຸ້�າຂ່ອົງເລັິກເຊິິ�ງໃນັເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ໂດຍສະພາ ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພານັຳາອົີກ. ເມ່�ອົມີການັ
ນັຳາເອົ້າກ້ດໝາຍມາໃຊ້ິ ຫັ່ ດັດແກ້ ແລັະ ເມ່�ອົມັນັແມ່ນັຄືວາມຈຸຳາເປີັນັຕ້່ອົງປັີບປີຸງງ້ບປີະມານັ, ລັັດຖະສະພາຄືວນັຈຸະສາມາດປີກ້ສາຫາລັ່
ກ່ຽວກັບການັປີັບປຸີງ ໂດຍການັຄືຳານັງ້ເຖິງສະພາບເງ່�ອົນັໄຂ່ຂ່ອົງປີະເທີ່ດຢື່າງເຕ່ັມສ່ວນັ.

ແນັວທີ່າງທີ່ີ�ລັັດຖະບານັຈຸະນັຳາໃຊິ້ເພ່�ອົປີະສານັງານັໃນັການັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດ SDGs ໃນັຫາັຍຂ່ງ້ເຂ່ດແມ່ນັຂ່່�ນັກັບປີັດໃຈຸຫັາຍປີະການັ ເຊິິ�ງ
ລັວມເຖິງລັະບ້ບການັເມ່ອົງຂ່ອົງແຕ່່ລັະປີະເທີ່ດ. ເຖິງຢື່າງໃດກ້�ຕ່າມ, ປີະສບ້ການັຂ່ອົງບາງປີະເທີ່ດ ຈຸະມີສ່ວນັເຮັ່ດໃຫ້ປີະເທີ່ດນັັ�ນັ  ຄື້�ນັພ້ບ
ແນັວທີ່າງການັປີະຕ່ິບັດທີ່ີ�ດີທີ່ີ�ສຸດ ດັ�ງທີ່ີ�ໄດ້ອົະທີ່ິບາຍໄວ້ຂ່້າງລັຸ່ມນັີ�. 

 • ໜ່ວຍສະເພາະກິດເພື�ອການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ຫືື ຄະນະຊີ�ນຳາ: ຮູ່ບແບບໜັ້�ງຂ່ອົງ ໜັ່ວຍສະເພາະກິດ ຫັ ່ຄືະນັະຊິີ�ນັຳາ ອົາດຈຸະຖ່ກ
ສ້າງຕ່ັ�ງຂ່່�ນັໂດຍລັັດຖະບານັ ເພ່�ອົຄືຸ້ມຄືອົງ ແລັະ ຊິີ�ນັຳາທີ່ິດທີ່າງໃນັການັນັຳາເປີ້�າໝາຍພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ. ໂດຍ
ທີ່້�ວໄປີແລ້ັວ, ຄືະນັະສະເພາະກິດນັີ�ຈຸະຖກ່ສ້າງຕ່ັ�ງຂ່້�ນັໂດຍອົ້ງການັບ້ລິັຫານັ, ແນັວທີ່າງການັປີະຕ່ິບັດທີ່ີ�ດີແມ່ນັ ສະມາຊິິກທີຸ່ກຄື້ນັຈຸະ
ມີສ່ວນັຮ່່ວມ ໂດຍຄືະນັະເຮ່ັດວຽກນັີ�ບ້�ໄດ້ມີພຽງແຕ່່ຜົູ້ຕ່າງໜັ້າ ຈຸາກລັັດຖະສະພາເທີ່້�ານັັ�ນັ (ບ້�ວ່າຈຸາກຝຶ່າຍລັັດຖະບານັ ຫັ່ ຝຶ່າຍຄື້ານັ) 
ແຕ່່ຍັງມີຜົູ້ຕ່າງໜັ້າຈຸາກພາກເອົກະຊິ້ນັ ແລັະ ອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມ ນັຳາອົີກ. ຖ້າມີຜົູ້ຕ່າງໜັ້າຈຸາກລັັດຖະສະພາໃນັ ຄືະນັະ
ກຳາມະທີ່ິການັນັີ�, ກ້ນັໄກການັລັາຍງານັຜົ້ນັໄດ້ຮ່ັບຢ່ືາງເປີັນັທີ່າງການັ ໂດຍບັນັດາຜົູແ້ທີ່ນັແມ່ນັມີຄືວາມສຳາຄືັນັຫັາຍ ແລັະ ວິທີ່ີການັທີ່ີ�ດີ
ທີີ່�ສຸດແມ່ນັການັລັາຍງານັຕ່້�ກອົງປີະຊິຸມໃຫຍ່ຜ່ົານັຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັທີ່ີ�ໄດ້ຮັ່ບມອົບໝາຍ.

 • ການກຳານົດແຜນການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ: ແຜົນັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດແມ່ນັແຜົນັຍຸດທີ່ະສາດທີ່ີ�ກວມເອົ້າໄລັຍະເວລັາຫລັາຍປີີ ເພ່�ອົ
ກຳານັ້ດວ່າປີະເທີ່ດຈຸະບັນັລຸັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາມະນຸັດແບບຍ່ນັຍງ້ໄດ້ແນັວໃດ. ແຜົນັການັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດ ໄດ້ຈຸັດອົັນັດັບ
ຄືວາມສຳາຄືັນັ ແລັະ ຕ່້ວຊິີ�ວັດສຳາຄັືນັໃນັການັວັດແທີ່ກຜົ້ນັສຳາເລັັດ. ແຜົນັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດຈຸຳາເປີັນັຈຸະຕ້່ອົງໄດ້ຮັ່ບການັທີ່້ບທີ່ວນັ
ເພ່�ອົປີະຕ່ິບັດສອົດຄື່ອົງກັບແຜົນັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ແນັໃສ່ສ້າງແມ່ພິມຂ່ຽວສຳາລັັບການັພັດທີ່ະນັາ ທີີ່�ເປີັນັສະບັບດຽວ. ໃນັນັັ�ນັ
ປີະກອົບມີການັເຜົີຍແຜົ່ເປີ້�າ ໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງສາກ້ນັ ແລັະ ປີັບໃຫ້ເຂ່້�າກັບຄືວາມຈຸຳາເປີັນັໃນັປີະເທີ່ດ ແລັະ ພາຍໃນັ
ທ້ີ່ອົງຖິ�ນັ. ລັັດຖະສະພາຄືວນັມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັສ້າງແຜົນັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດ (ຫັ່ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ SDGs ໃນັຮູ່ບແບບອົ່�ນັ ), 
ເຊິິ�ງຄືວນັໄດ້ຮ່ັບການັປີ້ກສາຫາລັ ່ແລັະ ສ້ນັທີ່ະນັາ ລັວມທີ່ັງຜົ່ານັການັອົະນັຸມັດຈຸາກສະພາກ່ອົນັທີີ່�ຈຸະນັຳາໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ.



15

ປົ້ະເທດອິນໂດເນເຊິຍ: ການສຶ້�ງເສຶ່ມການນ່າເອ້າເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືນຍ້ງ ໄປົ້ຈັດຕໍ່ັ�ງ 
ປົ້ະຕໍ່ິບັດ ຢ�າງມ່ສຶ�ວນຮົ�ວມຜ່�ານກອງເລຂາທິການຮົ�ວມ

ປີະເທີ່ດອົິນັໂດເນັເຊິຍ ຍອົມຮ່ັບຄືວາມຈຸຳາເປີັນັເພ່�ອົບັນັລຸັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາສາກ້ນັ. ເລັີ�ມຕ່້�ນັຈຸາກເປີ້�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ
ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາໃນັໄລັຍະທີ່ຳາອິົດ ຈຸ້ນັມາຮ່ອົດເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໃນັປີະຈຸຸບັນັ. ລັັດຖະບານັໄດ້ເຮັ່ດວຽກຢື່າງ
ໜັັກ ເພ່�ອົຈັຸດຕ່ັ�ງຂ່ະບວນັການັທີ່ີ�ມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັບັນັລຸັຕ່າມເປີ້�າໝາຍ. ຂ່ະບວນັການັນັີ�ລັວມເຖິງການັສ້າງຕ່ັ�ງກອົງເລັຂ່າຮ່່ວມ
ພາຍໃຕ້່ມະຕ່ິຕ່ກ້ລັ້ງຂ່ອົງປີະທີ່ານັາທິີ່ບ້ດີ ເຊິິ�ງປີະກອົບດ້ວຍພະນັັກງານັຜູ້ົອົາວຸໂສຈຸາກອົ້ງການັບ້ລັິຫານັ, ອ້ົງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມ
ແຫ່ງຊິາດ, ພາກເອົກະຊິ້ນັ, ສະຖາບັນັການັສ້ກສາ ແລັະ ສະມາຊິິກອົ່�ນັ , ລັວມທີ່ັງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ, ກອົງເລັຂ່າທີ່ີ�ມີໜັ້າທີ່ີ�
ກຳານັດ້ ແລັະ ຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາໃນັລັະດັບຍຸດທີ່ະສາດ. ນັອົກນັັ�ນັ, ມັນັຍັງເປັີນັສະຖານັທີີ່�ສຳາຄືັນັໃນັການັຮ່ັບມ່
ກັບບັນັຫາທີ່າງການັເມ່ອົງ ຫັ່ ການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່ີ�ເປີັນັອົຸປີະສັກຕ່້�ການັບັນັລຸັເປີ້�າໝາຍອົີກດ້ວຍ.

 • ການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາແຫ່ງຊາດ: ພາຍຫັັງການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດແຜົນັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດ ອ້ົງການັບ້ລິັຫານັຄືວນັ
ລັາຍງານັໃຫ້ລັັດຖະສະພາຮ່ັບຊິາບເປັີນັປີະຈຸຳາ. ໂດຍປີ້ກກະຕິ່ແມ່ນັລັາຍງານັເປີັນັປີະຈຸຳາປີີ ໂດຍລັາຍງານັຄືວາມຄື່ບໜ້ັາທີ່ີ�ບັນັລຸັຜົ້ນັ 
ແລັະ ສິ�ງທີ່້າທີ່າຍທີ່ີ�ພບ້ ໃນັການັນັຳາແຜົນັການັໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດ. ລັະບຽບຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດວຽກງານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ 
ຄືວນັອົຳານັວຍຄືວາມສະດວກໃຫ້ການັລັາຍງານັຂ່ອົງລັັດຖະບານັຕ່້�ຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັ. ລັັດຖະສະພາທີ່ີ�ໄດ້ຮັ່ບມອົບໝາຍຢື່າງ
ເໝາະສ້ມ ເພ່�ອົພິຈຸາລັະນັາລັະອົຽດ ໂດຍການັຮັ່ບຟັງຄືວາມຄືິດເຫັນັຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັກ່ຽວກັບເນັ່�ອົໃນັຂ່ອົງບ້ດລັາຍງານັດັ�ງກ່າວ ແລັະ 
ການັລັາຍງານັຕ່້�ກອົງປີະຊຸິມໃຫຍ່ ເຊິິ�ງເປີັນັການັເປີີດໂອົກາດໃຫ້ມີການັປີ້ກສາຫາລັ່ກ່ຽວກັບບ້ດລັາຍງານັຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັ 
ທີ່ີ�ເປີີດກວ້າງຕ່້�ປີະຊິາຊິ້ນັເຂ່້�າຮ່ັບຟັງນັຳາໄດ້. ໃນັລັະດັບສາກ້ນັ, ປີະເທີ່ດຕ່່າງໆ ອົາດຈຸະເຮັ່ດບ້ດລັາຍງານັຄືວາມຄ່ືບໜັ້າແບບສະໝັກ
ໃຈຸເປີັນັແຕ່່ລັະໄລັຍະ ເຊິິ�ງຈຸະໄດ້ຮ່ັບການັພິຈຸາລັະນັາຈຸາກກອົງປີະຊິຸມສະມັດຊິາໃຫຍ່ສະຫະປີະຊິາຊິາດ. ໃນັນັັ�ນັ, ບດ້ລັາຍງານັເຫັ້�ານັີ�
ຄືວນັມີການັຊິີ�ແຈຸງຢືູພ່າຍໃນັລັັດຖະສະພາ.

 • ການປະສານງານກັບກະຊວງທີ�ມີໜ້າທີ�ນຳາພາ: ໃນັບາງປີະເທີ່ດ, ການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາແຜົນັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດແມ່ນັນັຳາພາໂດຍ
ກະຊິວງໃດໜັ້�ງ. ຍ້ກຕ່້ວຢ່ືາງ: ກະຊິວງແຜົນັການັ, ການັເງິນັ ຫັ ່ການັພັດທີ່ະນັາ ລັະບຽບຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາຄືວນັມີການັກວດ
ສອົບເປີັນັປີະຈຸຳາ (ວິທີີ່ທີ່ີ�ດີທີີ່�ສຸດແມ່ນັປີະຈຸຳາປີີ) ໂດຍຄືະນັະກຳາມະການັທີີ່� ຖ່ກແຕ່່ງຕ່ັ�ງສະເພາະ. ເພ່�ອົກວດກາການັເຮັ່ດວຽກຂ່ອົງ
ກະຊິວງຕ່່າງໆ  ດັ�ງກ່າວ ແລັະ ກະກຽມບ້ດລັາຍງານັເພ່�ອົສ້�ງໃຫ້ກອົງປີະຊິຸມຄືບ້ຄືະນັະ ເພ່�ອົຈຸະສ່ບຕ່້�ຊິີ�ແຈຸງ ແລັະ ປີ້ກສາຫາລັ່ກັນັ
ຕ່້�ໄປີ. ກ້ນັໄກດັ�ງກ່າວຈຸະຮ່ັບປີະກັນັວ່າສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລັະ ປີະຊິາຊິ້ນັທີ່້�ວໄປີ ຮ່ັບຮູ່ເ້ຖິງບັນັຫາ ແລັະ ສິ�ງທີ່້າທີ່າຍຕ່່າງໆ ໃນັ
ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດແຜົນັພັດທີ່ະນັາ.

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ລັັດຖະສະພາມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັສ້າງແຜົນັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດ ເຊິັ�ນັ: ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບ
ຍ່ນັຍ້ງຜົ່ານັກຸມ່ ຖກ່ຜົັກດັນັໂດຍຫັາຍພາກສ່ວນັກ່ຽວຂ່້ອົງບ້�?

 • ສະມາຊິິກສະພາ ລັວມທີ່ັງຝຶ່າຍຄ້ືານັ ເຂ່້�າຮ່່ວມໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງຄືຸມ້ຄືອົງແຜົນັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດ ບ້�ວ່າຈຸະຜ່ົານັການັມີ
ສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງກຸ່ມເຮ່ັດວຽກລັະຫວ່າງຂ່ະແໜັງການັ ຫັ ່ຜ່ົານັຂ່ະບວນັການັລັັດຖະສະພາ ເຊິັ�ນັລັະບ້ບຂ່ອົງຄືະນັະ
ກຳາມະທີ່ິການັສະພາ ນັັ�ນັ ຫັ່ ບ້�?

 • ແຜົນັການັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດ ກຳານັ້ດໃຫ້ມີການັປີ້ກສາຫາລັ່ ແລັະ ຊິີ�ແຈຸງພາຍໃນັສະພາ ກ່ອົນັທີ່ີ�ຈຸະຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ຫັ ່ບ້�?

 • ຝຶ່າຍບ້ລັິຫານັໄດ້ລັາຍງານັເປີັນັປີ້ກກະຕ່ິຕ່້�ລັັດຖະສະພາ ກ່ຽວກັບການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດແຜົນັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດແລັະ 
ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຫັ່ ບ້�?



16

ຂ. ການປະຕິບັດວຽກງານ ຮ່ວມກັບສະຖາບັນການຕິດຕາມກວດກາອື�ນໆ  

ລັາຍລັະອົຽດກ່ຽວກັບບ້ດບາດຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ໃນັຖານັະເປີັນັສະຖາບັນັຫັັກໃນັການັກວດກາ ການັບັງຄືັບໃຊິ້ກ້ດໝາຍ ແລັະ ຄື່າໃຊິ້ຈຸ່າຍ
ຂ່ອົງລັັດຖະບານັ ຈຸະມີການັສ້ນັທີ່ະນັາໃນັພາຍຫັັງໃນັປີ່�ມຄືູ່ມ່ນັີ�. ນັອົກຈຸາກສະພາແລ້ັວ, ຍັງມີສະຖາບັນັອົ່�ນັ ອົີກ ທີີ່�ເຮັ່ດໜັ້າທີ່ີ�ຕ່ິດຕ່າມ
ກວດກາການັເຮ່ັດວຽກຂ່ອົງລັັດຖະບານັເຊິັ�ນັກັນັ. ສະຖາບັນັເຫັ້�ານັີ� ບາງແຫ່ງອົາດຈຸະຢືູ່ພາຍໃຕ່້ການັຄືຸ້ມຄືອົງຂ່ອົງອົ້ງການັບ້ລິັຫານັ, ໃນັ
ຂ່ະນັະທີ່ີ�ບາງແຫ່ງກ້�ອົາດຈຸະຂ່້�ນັກັບການັຄືຸມ້ຄືອົງໂດຍກ້ງກັບລັັດຖະສະພາ. ແຕ່ບ່້�ວ່າລັາຍລັະອົຽດກ່ຽວກັບສິດ ອົຳານັາດ ໜັ້າທີ່ີ� ແລັະ ໂຄືງ
ສ້າງການັບ້ລັິຫານັຂ່ອົງສະຖາບັນັ ຈຸະເປີັນັໃນັຮູ່ບແບບໃດ ມັນັກ້ເປີັນັສິ�ງທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັແທ້ີ່ໆ ທີ່ີ�ຕ້່ອົງປີະສານັຄືວາມພະຍາຍາມຮ່່ວມກັບສະຖາບັນັ
ເຫັ້�ານັີ� ເພ່�ອົຮ່ັບປີະກັນັວ່າ ຈຸະສາມາດຕ່ິດຕ່າມກວດກາຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ໄດ້ຢື່າງມີປີະສິດທີ່ິພາບ.

ສະຖາບັນັຕ່ິດຕ່າມກວດກາຂ່ອົງລັັດຖະບານັໂດຍທີ່້�ວໄປີ ປີະກອົບມີດັ�ງຕ່້�ໄປີນັີ�:

 • ສະຖາບັນກວດສອບສູງສຸດ: ສະຖາບັນັກວດສອົບສູງສຸດ ແມ່ນັອົ້ງການັຂ່ອົງລັັດຖະບານັທີ່ີ�ເຮັ່ດໜ້ັາທີ່ີ� ຮັ່ບຜົິດຊິອົບໃນັການັກວດກາ 
ແລັະ ເຜົີຍແຜົ່ລັາຍລັະອົຽດຂ່ອົງຜົ້ນັການັກວດສອົບທີ່າງການັເງິນັ ແລັະ ການັດຳາເນີັນັວຽກງານັຂ່ອົງບັນັດາພະແນັກການັຂ່ອົງ
ລັັດຖະບານັ. ສະຖາບັນັກວດສອົບສູງສຸດໃນັບາງປີະເທີ່ດ ອົາດຈຸະຖ່ກເອົີ�ນັວ່າອົ້ງການັກວດສອົບບັນັຊີິແຫ່ງລັັດ. ໃນັຂ່ະນັະທີ່ີ� ຢືູ່ບາງ
ປີະເທີ່ດມັນັອົາດຈຸະຖ່ກເອົີ�ນັວ່າ "ສານັບັນັຊິີ" ຫັ່ "ສານັກວດສອົບເງີນັແຫ່ງລັັດ" (ສານັບັນັຊິີຫລັ່ Cour de Comptes), ແຕ່ບ່້�ວ່າຈຸະ
ແມ່ນັຊ່ິ�ໃດກ້ຕ່າມ, ພາລັະບ້ດບາດຂ່ອົງສະຖາບັນັນັີ� ໃນັການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາການັໃຊ້ິຈຸ່າຍຂ່ອົງລັັດຖະບານັແມ່ນັສິ�ງທີ່ີ�ຂ່າດບ້�ໄດ້ 
ແລັະການັວິເຄືາະລັະອົຽດຂ່ອົງສະຖາບັນັແມ່ນັເປີັນັປີະໂຫຍດຕ່້�ວຽກງານັຂ່ອົງສະພາ. ປີ້ກກະຕ່ິແລ້ັວ, ສະຖາບັນັເຫັ້�ານັີ� ຈຸະຕ່້ອົງ
ສະເໜັີບ້ດລັາຍງານັປີະຈຸຳາປີີຕ່້�ລັັດຖະສະພາ. ຈຸາກນັັ�ນັ, ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຂ່ອົງ ລັັດຖະສະພາຈຸະເຮ່ັດໜັ້າທີ່ີ�ໃນັການັພິຈຸາລັະນັາ
ຜົ້ນັການັສ້ກສາໃຫ້ລັະອົຽດ ແລັະ ລັາຍງານັຕ່້�ກອົງປີະຊິຸມໃຫຍ່ ເພ່�ອົເຮ່ັດໃຫ້ມີການັຊິີ�ແຈຸງໃນັບດ້ລັາຍງານັຕ່້�ໄປີ. ຂ່ະບວນັການັນັີ�
ສາມາດໃຊິ້ໄດ້ ເພ່�ອົສ້ກສາຢື່າງລັະອົຽດກ່ຽວກັບວິທີີ່ທີ່ີ�ລັັດຖະບານັໃຊິ້ຈຸ່າຍເງິນັເພ່�ອົປີະຕ່ິບັດວຽກງານັຕ່າມແຜົນັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດ 
(ລັວມທັີ່ງເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ) ຫັ ່ບ້� ແນັວໃດ?

ປົ້ະເທດບຣາຊິ່ນ: ສຶ້�ງເສຶ່ມການຮົ�ວມມືລະຫ້ວ�າງລັດຖະສຶະພັາ ແລະ ນັກກວດສຶອບແຫ້�ງລັດ

ມາດຕ່າທີ່ີ 72 ຂ່ອົງລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັ ຂ່ອົງປີະເທີ່ດບຣົາຊິີນັ ກຳານັ້ດໄວ້ວ່າ ສານັກວດສອົບງ້ບປີະມານັແຫ່ງລັັດ ແລັະ ຄືະນັະກຳາມະ
ທິີ່ການັງບ້ປີະມານັຮ່່ວມຂ່ອົງສະພາຕ່່າ (Congress) ມີສິດໜັ້າທີີ່�ຮ່່ວມກັນັ ເພ່�ອົກວດສອົບສິ�ງທີີ່�ຜົິດປີ້ກກະຕິ່ໃນັງ້ບປີະມານັປີະຈຸຳາປີີ 
ແລັະ ການັໃຊ້ິຈຸ່າຍງ້ບປີະມານັ. ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຮ່່ວມ ມີສິດໜັ້າທີີ່� ຮ່້ອົງຂ່້ຄືຳາໃຫ້ການັ ແລັະ ເອົກະສານັຈຸາກບັນັດາກະຊິວງ ແລັະ 
ອ້ົງການັຕ່່າງໆ ຂ່ອົງລັັດຖະບານັ. ຖ້າຫາກເອົກະສານັທີ່ີ�ຂ່້ບ້�ມີສ້�ງໃຫ້, ສານັກວດສອົບງ້ບປີະມານັແຫ່ງລັັດ ຈຸະຕ່້ອົງລັາຍງານັຕ່ອົບ
ຄືຳາເຫັນັໃດໜັ້�ງ ພາຍໃນັກຳານັ້ດເວລັາ 30 ວັນັ ວ່າການັຮ່ຽກຮ່້ອົງຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັຮ່່ວມນັັ�ນັ ແທີ່ດເໝາະ ຫລັ່ ບ້�? ຖ້າຫາກ
ສານັເຫັນັດີນັຳາຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ, ກະຊິວງ ຫລັ ່ອົ້ງກອົນັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງ ຕ່້ອົງປີະຕ່ິບັດຕ່າມຄືຳາຮ່ຽກຮ້່ອົງ ຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ 
ທີີ່�ຈຸະຍ່�ນັຫລັັກຖານັໃຫ້ແກ່ການັກວດສອົບ.
ເບິ�ງລັາຍລັະອົຽດຢືູ່: ລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັຂ່ອົງປີະເທີ່ດ ບຣົາຊິີນັ ທີ່ີ�.http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution (ພິມເຜົີຍແຜົ່ເປີັນັພາສາອົັງກິດ)

 • ສະຖາບັນສິດທິມະນຸດແຫ່ງຊາດ: ປີະເທີ່ດສ່ວນັໃຫຍ່ມີອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່ີ�ເປີັນັເອົກະລັາດ ສ້�ງເສີມສິດທີ່ິມະນຸັດ ລັວມທີ່ັງການັກວດກາ 
ແລັະ ການັສ່ບສວນັການັລັະເມີດສິດທີ່ິມະນັຸດ. ຍ້ອົນັວ່າຫັາຍເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ແມ່ນັກ່ຽວຂ່້ອົງກັບຄືວາມ
ສະເໝີພາບ ແລັະ ການັສ້�ງເສີມສິດທິີ່ຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ຄືວາມຕ້່ອົງການັຂ່ອົງກຸມ່ທີ່ີ�ດ້ອົຍໂອົກາດ, ລັັດຖະສະພາຈຸິ�ງຄືວນັເອົ້າໃຈຸ
ໃສ່ຕ່້�ການັເຮ່ັດວຽກຂ່ອົງໜ່ັວຍງານັນັີ�ເປີັນັພິເສດ. ສະຖາບັນັສິດທີ່ິມະນັຸດແຫ່ງຊິາດ ມັກຈຸະຮັ່ບຜິົດຊິອົບໃນັການັສ້າງບ້ດລັາຍງານັ
ປີະຈຸຳາປີີ ສ້�ງໃຫ້ລັັດຖະສະພາ ເຊິິ�ງເປີີດໂອົກາດໃຫ້ລັັດຖະສະພາໄດ້ກວດກາຜ້ົນັການັສ້ກສາຢ່ືາງລັະອົຽດຍິ�ງຂ່້�້ນັ. ລັວມທີ່ັງການັກວດ
ກາເບິ�ງວ່າ ມີການັພັດທີ່ະນັາຕ່່າງໆ  (ລັວມທີ່ັງການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ) ມີການັໃຊ້ິວິທີ່ີການັທີ່ີ�
ຖກ່ຕ່້ອົງ ບ້ນັພ່�ນັຖານັຂ່ອົງສິດທິີ່ ຫັ່ ບ້� ແນັວໃດ, ໂດຍທີ່ີ�ລັັດຖະສະພາຈຸະເຮັ່ດໜ້ັາທີ່ີ�ນັີ�ຜ່ົານັຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັທີ່ີ�ໄດ້ຮ່ັບມອົບໝາຍ
ຢື່າງເໝາະສ້ມ.

 • ຄະນະກຳາມະທິການຕ້ານການສໍ�ລາດບັງຫລວງແຫ່ງຊາດ: ໃນັບາງປີະເທີ່ດມີພຽງໜ່ັວຍງານັດຽວທີ່ີ�ຮັ່ບຜົິດຊິອົບວຽກງານັຕ້່ານັການັ
ສ້�ລັາດບັງຫັວງທີຸ່ກດ້ານັ. ບ້�ວ່າຈຸະເປັີນັການັສ້ກສາອ້ົບຮ່້ມພ້ນັລັະເມ່ອົງ, ການັກວດສອົບ ແລັະ ການັດຳາເນັີນັຄືະດີການັສ້�ລັາດບັງຫວັງ. 
ໃນັຂ່ະນັະທີ່ີ�ບາງປີະເທີ່ດ ອົາດຈຸະມີຫັາຍອົ້ງກອົນັຮ່ັບຜິົດຊິອົບວຽກງານັຕ່່າງໆ ຫັາຍດ້ານັ, ແຕ່່ບ້�ວ່າຈຸະເປັີນັຮູ່ບແບບໃດກ້�ຕ່າມ, 
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ລັັດຖະສະພາ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນັຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັທີ່ີ�ມີໜັ້າທີ່ີ�ໃນັການັຄືຸມ້ຄືອົງ ເຊິັ�ນັ: ຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັກວດສອົບບັນັຊິີສາທີ່າ 
ລັະນັະ, ຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັງ້ບປີະມານັ ແລັະ ການັເງິນັ ຫລັ່ ຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັກວດສອົບການັປີະຕິ່ບັດຕ່າມຄືຳາໝັ�ນັສັນັຍາຂ່ອົງ
ລັັດຖະບານັ ຈຸະກວດສອົບລັາຍລັະອົຽດວຽກງານັຂ່ອົງພະແນັກການັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງຢື່າງລັະອົຽດ. ນັອົກຈຸາກນັີ�, ລັັດຖະສະພາຈຸຳານັວນັ
ໜັ້�ງ ເຊິັ�ນັ: ລັັດຖະສະພາຮ່້ງກງ້ ແລັະ ລັັດນັິວເຊິ້�າເວັລັ ຈຸະມີຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັຕ້່ານັການັສ້�ລັາດບັງຫວັງທີ່ີ�ອົຸທີ່ິດຕ່້ນັທີ່ີ�ຮ່ັບໃຊ້ິຕ່ິດຕ່າມ
ກວດກາວຽກຂ່ອົງອົ້ງການັເອົກະລັາດເພ່�ອົຕ່້�ຕ່້ານັການັສ້�ລັາດບັງຫັວງ.

 • ອົງການຕິດຕາມກວດກາອື�ນໆ : ຍັງມີອ້ົງການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາອົ່�ນັ ອົີກຫັາຍອ້ົງການັທີ່ີ�ປີະຕິ່ບັດໜ້ັາທີ່ີ�ຕ່ິດຕ່າມກວດກາວຽກງານັ
ຂ່ອົງລັັດຖະບານັ ເຊິັ�ນັ: ຫ້ອົງການັຄືຸ້ມຄືອົງສິ�ງແວດລັ້ອົມ (ຄືະນັະກຳາມະທິີ່ການັດ້ານັສິ�ງແວດລັ້ອົມ), ເຈຸ້�າໜ້ັາທີ່ີ�ກວດສອົບແຫ່ງລັັດ, 
ສະພາທີ່ີ�ປີ້ກສາກ່ຽວກັບສະຖານັະພາບຂ່ອົງແມ່ຍິງ ແລັະ ຫ້ອົງການັໄອົຍະການັ ເປັີນັຕ້່�ນັ.

ປົ້ະເທດຕໍ່້ຍນ່ຊິ່: ອ້ງກອນອິດສຶະຫ້ລະ ພັາຍໃຕໍ່�ລັດຖະທ່າມະນ້ນ ກ�ຽວກັບ ການພັັດທະນາແບບຍືນຍ້ງ

ລັັດຖະທີ່ຳາມະນູັນັແຫ່ງສາທີ່າລັະນັະລັັດຕຸ່ຍນັິຊິີ ສະບັບປີີ 2014 ກຳານັ້ດກ່ຽວກັບການັສ້າງຕ່ັ�ງຫັາຍອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່ີ�ເປີັນັເອົກະລັາດ 
ລັວມທີ່ັງຄືະນັະກຳາມະການັ ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ແລັະ ສິດຂ່ອົງຄື້ນັລັຸ້ນັຕ່້�ໄປີ. ສະມາຊິິກຖ່ກແຕ່່ງຕ່ັ�ງໂດຍສະພາຜົູແ້ທີ່ນັ
ລັາຊິະດອົນັ (ສະພາຕ່່າ) ໂດຍມີອົຳານັາດຕ່າມ ມາດຕ່າ 129 ຂ່ອົງລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັ ດັ�ງນັີ�:

ຄືະນັະກຳາມະການັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ແລັະ ສິດທີ່ິຂ່ອົງຄື້ນັລັຸ້ນັຕ່້�ໄປີ ແມ່ນັມີໜ້ັາທີ່ີ�ໃຫ້ຄືຳາປີກ້ສາກ່ຽວກັບຮ່່າງກ້ດໝາຍ 
ທີີ່�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບ ດ້ານັເສດຖະກິດ, ສັງຄື້ມ ແລັະ ສິ�ງແວດລັ້ອົມ. ລັວມທີ່ັງແຜົນັພັດທີ່ະນັາຕ່່າງໆ  ເຊິິ�ງຄືະນັະກຳາມະການັອົາດຈຸະໃຫ້ 
ຄືຳາເຫັນັກ່ຽວກັບບັນັຫາຕ່່າງໆ  ໃນັຂ່ອົບເຂ່ດຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບຂ່ອົງຕ່້ນັ.

ຄືະນັະກຳາມະການັນັີ�ແມ່ນັປີະກອົບດ້ວຍ ສະມາຊິິກທີ່ີ�ມີຄືວາມສາມາດ ແລັະ ຊິ່�ສັດສຸຈຸະຫັິດ ເຊິິ�ງດຳາລັງ້ຕ່ຳາແໜັ່ງພຽງແຕ່່ວາລັະດຽວ 
ກຳານັ້ດເວລັາຫກ້ປີີ.
ເບິ�ງຢືູ່: ລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັ ຂ່ອົງສາທີ່າລັະນັະລັັດ ຕຸ່ຍນັີຊິີ ທີ່ີ� : http://tunisia-tn.com/constitution-of-the-republic-of-tunisia/constitution-of-tuni- sia-
independent-constitutional-bodies-2/. (ພິມເຜົີຍແຜົ່ເປັີນັພສາສາອົັງກິດ)

ລັັດຖະສະພາຄືວນັຊິຸກຍູ້ການັແລັກປີ່ຽນັຫັັກຖານັ ແລັະ ການັວິເຄືາະລັະຫວ່າງ ສະຖາບັນັກວດກາແຫ່ງຕ່່າງໆ  ຕ່າມຄືວາມເໝາະສ້ມ. 
ນັອົກຈຸາກນັີ�, ຍັງອົາດຈຸະສ້�ງເສີມການັແລັກປີ່ຽນັຄືວາມຊິຳານັານັດ້ານັວິຊິາການັ ເຊິັ�ນັ: ການັຄັືດຄື້ານັ ຫັ່ຄືຳາໃຫ້ການັຂ່ອົງຜົູ້ຊິ່ຽວຊິານັດ້ານັ
ອົ້ງການັກວດກາ ທີ່ີ�ມີຕ່້�ລັັດຖະສະພາ. ສິ�ງສຳາຄືັນັແມ່ນັ ການັຮັ່ບຮູ່້ວ່າແຕ່່ລັະສະຖາບັນັມີຈຸຸດແຂ່ງ ແລັະ ຈຸຸດອົ່ອົນັແນັວໃດ ພ້ອົມທັີ່ງຊິຸກຍູ້ການັ
ຮ່່ວມມ່ໃຫ້ເປີັນັຮູ່ບປີະທີ່ຳາເພ່�ອົເຮ່ັດໃຫ້ການັນັຳາໃຊິ້ປີະສິດທີ່ິພາບຂ່ອົງແຕ່່ລັະພະແນັກມີປີະສິດທິີ່ພາບສູງ ພ້ອົມທີ່ັງຫລີັກລ້ັຽງການັເຮ່ັດວຽກ 
ແລັະ ການັນັຳາໃຊິ້ຊິັບພະຍາກອົນັທີ່ີ�ທີ່ັບຊິ້ອົນັກັນັ.

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ສະຖາບັນັທີ່ີ�ຕ່ິດຕ່າມກວດກາ (ກວດສອົບ) ອົິດສະຫັະ ຂ່ອົງປີະເທີ່ດທີ່່ານັ ມີສະຖາບັນັໃດແດ່?

 • ໃນັລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທ່ີ່ານັມີຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັກວດສອົບ ໃດແດ່?

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັ ແລັະ ສະຖາບັນັຕິ່ດຕ່າມກວດກາ ໃນັປີະເທີ່ດທີ່່ານັ ມີສາຍພ້ວພັນັທີ່ີ�ມີປີະສິດທີ່ິພາບ ແລັະ ຊິັດເຈຸນັ 
ຫລັ່ ບ້�?

 • ແມ່ນັຫຍັງຄື່ອຸົປີະສັກ ຕ່້�ສາຍພວ້ພັນັດັ�ງກ່າວ ແລັະ ຈຸະຫັ�ດຜ່ົອົນັ ຫັ ່ກຳາຈຸັດອົຸປີະສັກດັ�ງກ່າວໄດ້ຄື່ແນັວໃດ?
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ຄ. ການປະຕິບັດວຽກງານ ຮ່ວມກັບ ໜ່ວຍງານສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ)

ໃນັຫລັາຍປີະເທີ່ດຈຸະມີໜ່ັວຍງານັຂ່ອົງລັັດຖະບານັ ຫລັ່ ກະຊິວງໃດໜ້ັ�ງຮັ່ບຜົິດຊິອົບເກັບກຳາ, ຕີ່ຄືວາມໝາຍ ແລັະເຜີົຍແຜ່ົສະຖິຕ່ິທີ່ີ�ສຳາຄັືນັ 
ເຊິັ�ນັ: ອົັດຕ່າການັຫວ່າງງານັ, ອົັດຕ່າການັເກີດ ແລັະ ອົັດຕ່າການັຕ່າຍແຕ່່ລັະປີີ, ຄ່ືາໃຊິ້ຈຸ່າຍໃນັການັດຳາລັ້ງຊິີວິດ ແລັະ ຕ່ວ້ຊິີ�ວັດດ້ານັສຸຂ່ະພາບ. 
ໃນັປີ່�ມຄືູ່ມ່ເຫັັ�ມນັີ�, ອ້ົງການັທີ່ີ�ມີໜ້ັາທີ່ີ�ຂ້່າງເທີ່ິງຈຸະຖ່ກເອົີ�ນັວ່າ ຫ້ອົງການັສະຖິຕ່ິແຫ່ງຊິາດ. ຫ້ອົງການັສະຖິຕິ່ແຫ່ງຊິາດມີບ້ດບາດສຳາຄືັນັໃນັ
ການັປີະຕ່ິບັດຕ່າມເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ເພາະມັນັເປີັນັຈຸຸດສູນັກາງລັວບລັວມຂ່້�ມູນັທີ່ີ�ບ້�ງບອົກວ່າ ລັັດສາມາດບັນັລຸັຕ່າມ
ຕ່້ວຊິີ�ວັດ ແລັະ ມາດຕ່ະຖານັຂ່ອົງ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງແຕ່່ລັະຂ່້�ໄດ້ຫັ່ບ້�? ໃນັເວລັາໃດ? ແລັະ ຢືູ່ໃນັລັະດັບໃດ?. ຫ້ອົງການັ
ສະຖິຕິ່ແຫ່ງຊິາດຈຸຳານັວນັໜ້ັ�ງ ກ້�ມີບ້ດບາດໃນັການັພັດທີ່ະນັາຕ່້ວຊິີ�ວັດລັະດັບໂລັກ ສຳາລັັບ SDGs ໂດຍການັເຮ່ັດວຽກຜົ່ານັຄືະນັະຊິ່ຽວຊິານັ
ດ້ານັຕ່້ວຊິີ�ວັດເພ່�ອົຕ່ິດຕ່າມເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ (ກຸ່ມຊິ່ຽວຊິານັກ່ຽວກັບຕ່້ວຊິີ�ວັດ SDG) ຕ່ັ�ງຂ່່�ນັໂດຍສະຫະປີະຊິາຊິາດ.

ປົ້ະເທດ ມ້ງໂກລ່: ຫ້�ອງການສຶະຖິຕໍ່ິແຫ້�ງຊິາດ ແລະ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາ

ໃນັປີະເທີ່ດມ້ງໂກລັີ ຫ້ອົງການັສະຖິຕ່ິແຫ່ງຊິາດຈຸະເປີັນັຜູ້ົນັຳາ ໃນັການັກຳານັ້ດຕ່້ວຊິີ�ວັດ ສຳາລັັບ SDGs ໂດຍລັັດຖະບານັມ້ງໂກນັ ໄດ້
ມອົບໝາຍ ໃຫ້ຫ້ອົງການັສະຖິຕ່ິແຫ່ງຊິາດມີ ໜ້ັາທີ່ີ�ດັ�ງນັີ�:

 • ອົອົກແບບວິທີ່ີການັກຳານັ້ດຕ່ວ້ຊິີ�ວັດ ເພ່�ອົຕ່ິດຕ່າມເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ແຫ່ງຊິາດ ໂດຍການັເຮັ່ດວຽກຮ່່ວມກັບ
ອ້ົງການັຕ່່າງໆ ທີີ່�ກ່ຽວຂ່້ອົງ

 • ເກັບກຳາສະຖິຕ່ິແຫ່ງຊິາດໂດຍ ນັຳາໃຊ້ິຂ່້�ມູນັຈຸາກຫ້ອົງການັສະຖິຕິ່ແຫ່ງຊິາດ ແລັະ ຈຸາກສະຖາບັນັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງ

 • ສະເໜັີຕ່້ວຊິີ�ວັດພ່�ນັຖານັຂ່ອົງຊິາດ

ຫ້ອົງການັສະຖິຕ່ິແຫ່ງຊິາດຈຸະເຮ່ັດວຽກຮ່່ວມກັບບັນັດາກະຊິວງຕ່່າງໆ  ລັວມທີ່ັງກະຊິວງການັເງິນັ ເພ່�ອົຕ່ິດຕ່າມການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ 
SDGs
ແຫລັ່ງຂ່້�ມູນັ:http://www.unsiap.or.jp/programmes/ms_materials/ms12/T3_2_MNG_The%20case%20of%20SDGs%20%5bCompatibil- ity%20
Mode%5d.pdf (ພິມເຜົີຍແຜ່ົເປີັນັພສາສາອົັງກິດ)

ຫ້ອົງການັສະຖິຕ່ິແຫ່ງຊິາດຄືວນັໄດ້ຮ່ັບການັມອົບໝາຍຢ່ືາງຈຸະແຈຸ້ງ ກ່ຽວກັບການັມອົບໝາຍໃຫ້ເປີັນັຜົູ້ລັວບລັວມຂ່້�ມູນັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບ
ຄືວາມຄ່ືບໜັ້າ ຂ່ອົງແຜົນັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດ ແລັະ ການັນັຳາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໄປີຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ. ລັັດຖະສະພາຄືວນັ
ນັຳາໃຊິ້ພາລັະບ້ດບາດເປີັນັຜົູ້ຕ່ິດຕ່າມກວດກາການັເຮ່ັດວຽກຂ່ອົງລັັດຖະບານັ ເຮ່ັດໜັ້າທີ່ີ�ກວດກາວ່າຫ້ອົງການັສະຖິຕິ່ແຫ່ງຊິາດ ມີການັ
ເກັບກຳາ, ແປີຜ້ົນັ ແລັະ ຖ່າຍທີ່ອົດຂ້່�ມູນັທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັ. ຄືຽງຄືູ່ກັບການັຮ່ັບປີະກັນັວ່າໃຫ້ມີຊັິບພະຍາກອົນັ ແລັະ ບຸກຄືະລັາກອົນັທີ່ີ�ພຽງພໃ້ນັການັ
ປີະຕ່ິບັດໜັ້າທີ່ີ�ດັ�ງກ່າວ. ລັັດຖະສະພາສາມາດ ນັຳາໃຊິ້ຂ່້�ມູນັທີ່ີ�ເກັບກຳາ ແລັະ ຖ່າຍທີ່ອົດມານັີ�ເປີັນັຫັັກຖານັໃນັການັກວດກາ ຕ່ິດຕ່າມການັ
ຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້. ຍກ້ຕ່້ວຢື່າງ, ຖ້າອົັດຕ່າການັຕ່າຍຂ່ອົງໄຂ່້ຍຸງຍັງບ້�ຫັ�ດລັ້ງ ສະມາຊິິກສະພາອົາດຈຸະ
ພັກດັນັ ໃຫ້ເພີ�ມງ້ບປີະມານັ ເພ່�ອົປີ້ອົງກັນັໄຂ່້ຍຸງ ຫັ່ ຖ້າອົັດຕ່າສ່ວນັຂ່ອົງເດັກຍິງ ທີີ່�ເຂ່້�າຮ່ຽນັຊິັ�ນັມັດທີ່ະຍ້ມສກ້ສາບ້�ເພີ�ມຂ່່�ນັ, ລັັດຖະສະພາ
ຄືວນັພິຈຸາລັະນັາມາດຕ່ະການັຕ່່າງໆ  ເພ່�ອົເຮ່ັດໃຫ້ຕ່້ວເລັກນັີ�ເພີ�ມຂ່່�ນັ. ບ້�ວ່າຈຸະເປີັນັການັອົອົກກ້ດໝາຍ ໃໝ່, ປັີບປີຸງການັບັງຄືັບໃຊ້ິກ້ດໝາຍ 
ຫລັ່ ເພີ�ມງ້ບປີະມານັເພ່�ອົເບິ�ງແຍງສິ�ງເຫັ້�ານັີ�.

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ໃນັປີະເທີ່ດຂ່ອົງທີ່່ານັມີ ຫ້ອົງການັສະຖິຕ່ິແຫ່ງຊິາດ (ສູນັສະຖິຕິ່) ຫລັ່ບ້�?

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັ ມີກ້ນັໄກເພ່�ອົຄືຸມ້ຄືອົງໃຫ້ຫ້ອົງການັສະຖິຕ່ິແຫ່ງຊິາດມີຊັິບພະຍາກອົນັທີ່ີ�ພຽງພ ້ທີ່ີ�ຈຸະເຮ່ັດຫລັ້ອົນັ
ໜັ້າທີ່ີ� ແລັະ ບ້�ໃຫ້ມີການັແຊິກແຊິງທີ່າງການັເມ່ອົງໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິະບັດວຽກງານັທີ່າງເຕັ່ກນັິກວິຊິາການັ ຂ່ອົງຫ້ອົງການັ
ດັ�ງກ່າວນັັ�ນັ ຫລັ່ບ້�? ເຊິັ�ນັ: ມີການັກວດກາເປັີນັປີະຈຸຳາໂດຍຄືະນັະກຳາມະການັທີ່ີ�ໄດ້ຮັ່ບມອົບໝາຍຢື່າງເໝາະສ້ມ.

 • ລັັດຖະສະພາ ຂ່ອົງທີ່່ານັສາມາດເຂ່້�າເຖິງຂ່້�ມູນັ ທີ່ີ�ເກັບກຳາໂດຍຫ້ອົງການັສະຖິຕ່ິແຫ່ງຊິາດ ໄດ້ ຫລັ່ບ້�?

 • ລັັດຖະສະພາ ຄືວນັນັຳາໃຊ້ິຂ່້�ມູນັທີ່ີ�ໄດ້ຮ່ັບມາຈຸາກຫ້ອົງການັສະຖິຕິ່ແຫ່ງຊິາດ ໃຫ້ເກີດປີະສິດທີ່ິພາບສູງສຸດແນັວໃດ?
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ງ. ການປະຕິບັດວຽກງານ ຮ່ວມກັບ ອົງການສາກົນ ແລະ ພາກພື�ນ

ມັນັເປີັນັສິ�ງສຳາຄືັນັທີ່ີ�ລັັດຖະສະພາ ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຕ້່ອົງຮ່ັບຮູ່້ວ່າຕ່້ນັເອົງບ້�ໄດ້ເຮ່ັດວຽກຜົູ້ດຽວເພ່�ອົກວດສອົບການັປີະຕ່ິບັດ
ຕ່າມເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ເພ່�ອົໃຫ້ບັນັລັຸ ຈຸຸດປີະສ້ງການັພັດທີ່ະນັາຂ່້�ທີ່ີ�ສຳາຄືັນັຕ່່າງໆ , ແຕ່່ຍັງມີຫາັຍອົ້ງການັຈັຸດຕ່ັ�ງລັະດັບ
ພາກພ່�ນັ ແລັະ ສາກ້ນັຫັາຍແຫ່ງ ທີ່ີ�ເຮ່ັດວຽກເພ່�ອົສ້�ງເສີມການັບັນັລຸັຜ້ົນັສຳາເລັັດຂ່ອົງ SDGs ເຊິັ�ນັດຽວກັນັ. ບາງອົ້ງກອົນັອົາດຈຸະເຮ່ັດວຽກ
ກັບສະພາແຫ່ງຊິາດຂ່ອົງທີ່່ານັຢືູ່ແລັ້ວ. ແຕ່ຖ້່າຍັງບ້�ທີ່ັນັມີ ລັັດຖະສະພາ ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ກ້ຍັງສາມາດຊິອົກຫາການັຮ່່ວມມ່
ຈຸາກອົ້ງການັຈຸັດຕັ່�ງເຫັ້�ານັີ� ເພ່�ອົຊ່ິວຍສ້າງຂ່ີດຄືວາມສາມາດ ແລັະ ຊຸິກຍູ້ຄືວາມພະຍາຍາມຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ໃນັການັປີະຕ່ິບັດໜ້ັາທີີ່�ຢື່າງ
ຫ້າວຫັນັ ເພ່�ອົປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໃນັປີະເທີ່ດຂ່ອົງຕ່້ນັ.

ບັນັດາອົ້ງການັທີ່ີ�ສະໜັັບສະໜັູນັ ລັັດຖະສະພາ ໃນັການັສ້າງຂ່ີດຄືວາມສາມາດ ຈຸະຊິ່ວຍໃຫ້ລັັດຖະສະພາສາມາດປີະຕິ່ບັດຫນັ້າທີ່ີ�ຕ່້�ນັຕ່້ 
ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບເປີ້�າໝາຍ ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ໄດ້ດີຍິ�ງຂ່້�ນັ. ອົາດຈຸະແບ່ງອົອົກເປີັນັ 6 ປີະເພດທີ່້�ວໄປີ, ດັ�ງຕ່້�ໄປີນັີ�:

 • ສະມັດຊາລັດຖະສະພາ ແລະ ເຄືອຂ່າຍລັດຖະສະພາສາກົນ: ມັນັອົາດຈຸະເປີັນັໄປີໄດ້ວ່າ ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທ່ີ່ານັ ໃນັຖານັະທີ່ີ�ເປີັນັ
ສະຖາບັນັແຫ່ງໜັ້�ງ ຈຸະເປີັນັສະມາຊິິກຂ່ອົງເຄື່ອົຂ່່າຍລັະດັບພາກພ່�ນັ ຫັ ່ ທີ່້�ວໂລັກ ຂ່ອົງສະຖາບັນັທີ່ີ�ມີລັັກສະນັະດຽວກັນັ, ຕ່້ວຢື່າງ: 
ສະຫະພາບລັັດຖະສະພາສາກ້ນັ (Inter-Parliamentar y Assembly), ລັັດຖະສະພາອົາຣົັບ (the Arab Parliament), ສະມາຄື້ມ
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມັນັ (Commonwealth Parliamentar y Association), ສະມັດຊິາລັັດຖະສະພາລັະຫວ່າງຊິາດອົາຊິຽນັ 
(AIPA), ລັັດຖະສະພາແຫ່ງພາກພ່�ນັອົາຟຣົິກາ (Pan African Parliament) ກອົງປີະຊຸິມລັັດຖະສະພາ ການັພັດທີ່ະນັາຊິຸມຊິ້ນັ
ອົາຟຣິົກາໃຕ່້ (Southern African Development Community Parliamentar y Forum), ສະຫະພັນັລັັດຖະສະພາທີ່ະວີບ
ອົາເມລັິກາ (Parliamentar y Confederation of the Americas). ເຄ່ືອົຂ່່າຍຫລັ້�ານັີ�ຈຸະມີການັປີະຊິຸມກັນັເປີັນັປີະຈຸຳາ ເພ່�ອົປີ້ກສາ
ຫາລັ່ບັນັຫາຕ່່າງໆ ທີ່ີ�ສະມາຊິິກມີຄືວາມສ້ນັໃຈຸຮ່່ວມກັນັ, ລັວມທີ່ັງການັຈັຸດກອົງປີະຊິຸມສຳາມະນັາ ແລັະ ການັຜົະລັິດປີ່�ມຄືູ່ມ່ ແລັະ ເອົ
ກະສານັອົ່�ນັ  ເພ່�ອົໃຫ້ຄືວາມຮູ່ແ້ກ່ສະມາຊິິກສະພາ ແລັະ ພະນັັກງານັ ກ່ຽວກັບບັນັຫາດັ�ງທີ່ີ�ສຳາຄືັນັດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາ ແລັະ 
ບ້ດບາດຂ່ອົງສະພາທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບບັນັຫານັັ�ນັ .

 • ເຄືອຂ່າຍສະມາຊິກລັດຖະສະພາ:ເຄ່ືອົຂ່່າຍສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາປີະຕ່ິບັດໜັ້າທີ່ີ�ຜົ່ານັກຸມ່ສາຂ່າ (ສະມາຄື້ມ) ລັະດັບຊິາດ ທີີ່�
ປີະກອົບດ້ວຍສະມາຊິິກສະພາຈຸາກຫາັຍພັກ ໂດຍການັຮ່່ວມມ່ກັນັໃນັລັະດັບພາກພ່�ນັ ແລັະ ທີ່້�ວໂລັກ ເພ່�ອົສ້�ງເສີມບັນັຫາທີ່ີ�
ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບການັພັດທີ່ະນັາທີ່ີ�ສຳາຄືັນັ ເຊິັ�ນັ: ການັປ່ີຽນັແປີງດິນັຟ້າອົາກາດ (GLOBE International), ພະລັັງງານັທີ່້ດແທີ່ນັ 
(ລັັດຖະສະພາດ້ານັສະພາບອົາກາດ) ແລັະ ການັຕ່້ານັການັສ້�ລັາດບັງຫັວງ (GOPAC). ການັເຮັ່ດວຽກຂ່ອົງບັນັດາອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງເຫັ້�າ
ນັີ� ແມ່ນັບ້�ຈຸຳາເປີັນັຕ່້ອົງໄດ້ຮ່ັບຄືວາມເຫັນັດີຢ່ືາງເປີັນັທີ່າງການັຈຸາກສະຖາບັນັໃດໜັ້�ງ ໃນັທີ່າງກງ້ກັນັຂ້່າມ, ມັນັຂ່່�ນັກັບການັສ້າງເຄື່ອົ
ຂ່່າຍລັະຫວ່າງສະມາຊິິກສະພາແຕ່ລ່ັະຄື້ນັທີ່ີ�ມາຈຸາກຫລັາຍປີະເທີ່ດເພ່�ອົສ້າງຄືວາມເຫັນັດີເຫັນັພ້ອົມໃຫ້ເກີດການັປີ່ຽນັແປີງ.

ກອງປະຊຸມວິຊາການລະດັບພາກພື້ນກ່ຽວກັບລັດຖະສະພາ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 - 31 ສິງຫາ 2016, ທີ່ນະຄອນຈາກາກຕາ 
ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.
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 • ອົງການຈັດຕັ�ງພະຫຸພາຄີ: ອົ້ງການັຈັຸດຕ່ັ�ງ ທີ່ີ�ຂ່້�ນັກັບສະຫະປີະຊິາຊິາດ ແລັະ ມີສິດໜ້ັາທີ່ີ�ໃນັການັສະໜັັບສະໜັູນັ ການັເຮັ່ດວຽກຂ່ອົງ
ລັັດຖະສະພາ, ເຊິັ�ນັວ່າອົ້ງການັສະຫະປີະຊິາຊິາດເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ, ເຊິິ�ງເປີັນັຜົູ້ດຳາເນີັນັໂຄືງການັທີ່ີ�ໃຫຍ່ທີ່ີ�ສຸດໃນັໂລັກ ເພ່�ອົສ້າງ
ຄືວາມເຂ່ັ�ມແຂ່ງໃຫ້ແກ່ລັັດຖະສະພາ; ຫັ່ ອ້ົງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່ີ�ເຮັ່ດໜັ້າທີີ່�ສະເພາະບັນັຫາໃດໜັ້�ງ ເຊິັ�ນັ: ອົ້ງການັເພ່�ອົສ້�ງເສີມຄືວາມ
ສະເໝີພາບຍິງ-ຊິາຍ ແລັະ ອ້ົງການັສ້າງຄືວາມເຂ່ັ�ມແຂ່ງໃຫ້ແມ່ຍິງຂ່ອົງອົ້ງການັສະຫະປີະຊິາຊິາດ, ອົ້ງການັ ສປີຊິ ກອົງທີ່້ນັເພ່�ອົແມ່ 
ແລັະ ເດັກ, ອ້ົງການັ ສປີຊິ ດ້ານັກອົງທີ່້ນັປີະຊິາກອົນັ. ອ້ົງການັປີະເພດດັ�ງກ່າວນັັ�ນັ ຍັງລັວມເອົ້າທີ່ະນັາຄືານັໂລັກ ແລັະ ທີ່ະນັາຄືານັ
ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາປີະຈຸຳາພາກພ່�ນັ ຫັ່ ທີ່ະນັາຄືານັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາດ້ານັຕ່່າງໆ ສະເພາະ, ຕ່້ວຢື່າງ: ທີ່ະນັາຄືານັອົິດສະລັາມເພ່�ອົ
ການັພັດທີ່ະນັາ. ອົ້ງການັຈັຸດຕ່ັ�ງເຫລັ້�ານັີ� ຈຸະມີແຜົນັການັໄລັຍະຍາວ ສຳາລັັບສະໜັັບສະໜັູນັແກ່ການັພັດທີ່ະນັາຂ່ອົງປີະເທີ່ດໃດໜັ້�ງ 
ທີີ່�ສາມາດລັວມເອົ້າທີ່ັງການັສະໜັັບສະໜູັນັເສີມສ້າງຂ່ີດຄືວາມສາມາດຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ໂດຍສາມາດຖ່າຍທີ່ອົດຄືວາມຮູ່ ້ ແລັະ 
ຄືວາມຊິຳານັິຊິຳານັານັຂ່ອົງພວກເຂ່້າໃນັລັະດັບທີ່້�ວໂລັກຕ່້�ລັັດຖະສະພາໄດ້.

 • ອົງກອນດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ: ວາລັະ 2030 ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ມີຈຸຸດປີະສ້ງເພ່�ອົໃຫ້
ບັນັລັຸຜົ້ນັສິດທີ່ິມະນັຸດຢື່າງແທ້ີ່ຈຸິງ. ພາລັະບ້ດບາດຂ່ອົງສະມາຊິິກສະພາໃນັການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາ SDGs ແລັະ ບດ້ບາດໃນັການັ
ສ້�ງເສີມ ແລັະ ປີ້ກປີ້ອົງສິດທິີ່ມະນັຸດຖ່ວ່າແມ່ນັການັສະໜັັບສະໜັູນັເຊິິ�ງກັນັ ແລັະ ກັນັ ໂດຍບ້ດບາດການັສ້�ງເສີມສິດທີ່ິມະນັຸດນັັ�ນັ 
ລັວມທີ່ັງການັນັຳາເອ້ົາສ້ນັທິີ່ສັນັຍາ ແລັະ ອົະນັຸສັນັຍາສາກ້ນັ ມາບັງຄືັບໃຊິ້ພາຍໃນັປີະເທີ່ດ ແລັະ ກວດກາການັປີະຕ່ິບັດກ້ດໝາຍ 
ແລັະ ການັປີະຕ່ິບັດຕ່້ວຈຸິງໃຫ້ສອົດຄື່ອົງກັບຫັັກການັສິດທີ່ິມະນັຸດສາກ້ນັ. ຊິ່ອົງທີ່າງໜັ້�ງ ທີ່ີ�ສະມາຊິິກສະພາຈຸະເຮ່ັດວຽກຮ່່ວມກັບອົ້ງ
ການັຕ່່າງໆ ເຫັ້�ານັີ�ໄດ້ ແມ່ນັການັປີະກອົບສ່ວນັເຮ່ັດບ້ດລັາຍງານັຕ່້�ອົ້ງການັສ້ນັທີ່ິສັນັຍາສິດທີ່ິມະນັຸດ ແລັະ ຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັການັທີ່້ບທີ່ວນັ
ສະຖານັະການັສິດທີ່ິມະນັຸດ ທີ່ີ�ມີຊ່ິ�ວ່າ (Universal Periodic Review).[7]

 • ອົງການຈັດຕັ�ງສາກົນທີ�ບໍ�ສັງກັດລັດຖະບານ: ອ້ົງການັຈຸັດຕ່ັ�ງສາກ້ນັທີ່ີ�ບ້�ສັງກັດລັັດຖະບານັ ບາງຈຸຳານັວນັມີໜັ້າທີ່ີ�ສະເພາະເພ່�ອົເຮ່ັດ
ວຽກຮ່່ວມກັບລັັດຖະສະພາ ເພ່�ອົສ້າງຂ່ີດຄືວາມສາມາດຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ, ຍກ້ຕ່້ວຢື່າງ: ສະຖາບັນັເພ່�ອົປີະຊິາທີ່ິປີະໄຕ່ແຫ່ງຊິາດ 
ເພ່�ອົການັຕ່່າງປີະເທີ່ດ (NDI), ສະຖາບັນັຣົິພັບບິກກັນັ ສາກ້ນັ (IRI), ມູນັນິັທີ່ິເວສມິນັສະເຕີ່ເພ່�ອົປີະຊິາທີ່ິປີະໄຕ່ (WFD) ລັວມທີ່ັງ 
ມູນັນັິທີ່ິດ້ານັການັເມ່ອົງ ລັະດັບປີະເທີ່ດ ແລັະ ສະຖາບັນັເພ່�ອົປີະຊິາທີ່ິປີະໄຕ່ຮູ່ບແບບຫລັາຍພັກການັເມ່ອົງ. ນັອົກຈຸາກນັີ� ຍັງມີ
ອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງສາກ້ນັທີ່ີ�ບ້�ສັງກັດລັັດຖະບານັອ່ົ�ນັ  ທີີ່�ມີໜ້ັາທີ່ີ�ສະເພາະຂ່ະແໜັງການັໃດໜັ້�ງ ໂດຍເຮັ່ດວຽກຮ່່ວມກັບ ລັັດຖະສະພາ 
ເພ່�ອົບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍຂ່ອົງຕ່້ນັ, ເຊິັ�ນັ: ອົ້ງການັເພ່�ອົຄືວາມໂປີ່ງໃສສາກ້ນັ (Transparency International) ຊິ້�ງມີເປີ້�າໝາຍ ຕ້່ານັການັ
ສ້�ລັາດບັງຫລັວງ ແລັະ ໂຄືງການັຄືວາມໂປີ່ງໃສໃນັ ອົຸດສາຫະກຳາຂຸ່ດຄື້�ນັແຮ່ທ່ີ່າດ ທີີ່�ສຸມໃສ່ ສ້�ງເສີມຄືວາມໂປີ່ງໃສ ແລັະ ພັດທີ່ະນັາ
ການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ດ້ານັອົຸດສາຫະກຳາຂຸ່ດຄື້�ນັແຮ່ທ່ີ່າດ. 

 • ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ: ບາງປີະເທີ່ດມີນັະໂຍບາຍ ສະໜັອົງທີ່້ນັຮ່ອົນັ ໃຫ້ແກ່ລັັດຖະສະພາປີະເທີ່ດອົ່�ນັ  ຜ່ົານັທີ່າງໂຄືງການັແບບທີ່ະວິ
ພາຄືີ (ຫລັ່ ສອົງຝຶ່າຍ) ໃນັການັສ້າງຂ່ີດຄືວາມສາມາດ ແລັະ ໂຄືງລ່ັາງພ່�ນັຖານັ ຕ່້ວຢື່າງຂ່ອົງໜັ່ວຍງານັທີ່ີ�ເຮັ່ດໜ້ັາທີ່ີ�ນັີ�ມີ: ອ້ົງການັ
ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາລັະຫວ່າງປີະເທີ່ດ ຂ່ອົງລັັດຖະບານັປີະເທີ່ດສະຫະລັັດອົາເມລັິກາ (USAID) ແລັະ ກະຊິວງພັດທີ່ະນັາລັະຫວ່າງ
ປີະເທີ່ດ ຂ່ອົງສະຫະລັາຊິະອົານັາຈຸັກອັົງກິດ (DFID), ອ້ົງການັຮ່່ວມມ່ການັພັດທີ່ະນັາລັະຫວ່າງປີະເທີ່ດ ຂ່ອົງປີະເທີ່ດສະວິດ (SIDA) 
ແລັະ ອ້ົງການັຮ່່ວມມ່ລັະຫວ່າງປີະເທີ່ດຂ່ອົງສາທີ່າລັະນັະລັັດເກ້າຫລີັ (KOICA). ສ່ວນັປີະເທີ່ດອ່ົ�ນັ  ເຊິັ�ນັ: ກູເວດ ທີີ່�ມີການັບ້ລັິຫານັ
ກອົງທີ່້ນັຊິັບສິນັຂ່ອົງເຈຸ້�າແຜ່ົນັດິນັ (ກະສັດ) ໂດຍນັຳາໄປີສະໜັັບສະໜັູນັໂຄືງການັຕ່່າງໆ ໃຫ້ແກ່ລັັດຖະສະພາປີະເທີ່ດອົ່�ນັ.

7	 ເບິ່ງຢູ່ເອກະສານ,	ຍົກຕົວຢ່າງ	ສະພາສິດທິມະນຸດຂອງ	ສປຊ	26/29	ການປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະສະພາຕໍ່ວຽກງານຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ	ແລະ	ຂະບວນການທົບທວນແບບ
ຮອບວຽນລະດັບໂລກ	ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ.

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ໃນັສະມັດຊິາຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ, ສະມາຄືມ້ ແລັະ ເຄ່ືອົຂ່່າຍທີ່ີ�ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັເປີັນັສະມາຊິິກຢືູ່ ເລັີ�ມມີການັປີ້ກສາ
ຫາລັ່ກ່ຽວກັບການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ SDGs ແລ້ັວ ຫັ່ ຍັງ?

 • ໂຄືງການັຮ່່ວມມ່ ແບບພະຫຸພາຄືີ ແລັະ ທີ່ະວິພາຄືີ ໃດແດ່ ທີ່ີ�ໃຫ້ການັສະໜັັບສະໜັູນັວຽກງານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ຂ່ອົງທີ່່ານັ?

 • ຄືວາມພະຍາຍາມຂ່ອົງເຄ່ືອົຂ່່າຍ ແລັະ ໂຄືງການັເຫລັ້�ານັີ� ຄືວນັເລັັງໃສ່ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ໃຫ້ຫັາຍຂ່້�ນັ ຫັ ່
ບ້�?

 • ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໃນັປີະເທີ່ດຂ່ອົງທີ່່ານັ ປີະກອົບສ່ວນັເຂ່້�າໃນັການັສ້�ງເສີມ ແລັະ ປີ້ກປີ້ອົງສິດທີ່ິມະນັຸດຄ່ືແນັວໃດແດ່? 
ຍ້ກຕ່້ວຢື່າງ, ເຂ່້າເຈຸ້�າເຂ່້�າມີສ່ວນັໃນັການັລັາຍງານັຂ່ອົງປີະເທີ່ດ ຕ່້�ຂ່ະບວນັການັທີ່້ບທີ່ວນັແບບຮ່ອົບວຽນັລັະດັບໂລັກ ແລັະ 
ອົ້ງກອົນັສ້ນັທີ່ິສັນັຍາດ້ານັສິດທີ່ິມະນັຸດນັັ�ນັ ຫລັ ່ບ້�?
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IV. ການສ້າງກົດໝາຍ: ເສີມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອ
ອຳນວຍຕໍ່ການນຳເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໄປ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ໃນັການັປີະຕິ່ບັດເປີ້�າໝາຍ ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້, ບັນັດາປີະເທີ່ດຕ່່າງໆ  ຕ້່ອົງການັ
ນັະໂຍບາຍ ແລັະ ແຜົນັງານັທີີ່�ຫາັກຫາັຍ. ເຖິງແມ່ນັວ່າການັອົອົກກ້ດໝາຍ ພຽງຢື່າງດຽວຈຸະ
ບ້�ແມ່ນັການັແກ້ໄຂ່ນັະໂຍບາຍທີ່ີ�ສ້ມບູນັ, ແຕ່່ມັນັແມ່ນັບາດກ້າວທີ່ຳາອົິດທີ່ີ�ສຳາຄືັນັ ໃນັການັສ້າງ
ສະພາບແວດລ້ັອົມທີ່ີ�ອົຳານັວຍຄືວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດເປີ້�າໝາຍ. ນັອົກ
ນັັ�ນັ, ການັທີ່ີ�ເອົ້າງ້ບປີະມານັແຫ່ງລັັດ ປີະຈຸຳາປີີ ເຂ່້�າຜົ່ານັຮັ່ບຮ່ອົງເອົ້າເປີັນັຜ້ົນັ ຂ່ອົງກ້ດໝາຍ
ຢື່າງໜ້ັ�ງຂ່ອົງ ລັັດຖະສະພາ ເຮ່ັດໃຫ້ມັນັມີຄືວາມສຳາຄືັນັຍິ�ງຂ່້�ນັ ຕ່້�ການັກຳານັ້ດກ້ດໝາຍ. ໝາຍ
ຄືວາມວ່າ ນັັ�ນັກ້�ຄື່ມັນັມີບ້ດບາດໃນັການັຮ່ັບປີະກັນັໃຫ້ລັັດຈັຸດສັນັງ້ບປີະມານັໃຫ້ມີປີະສິດທີ່ິພາບ 
ເພ່�ອົບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍບູລິັມະສິດ ຂ່ອົງການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້.

ກ. ການຈັດອັນດັບບູລິມະສິດຂອງການປະຕິຮູບກົດໝາຍ

ໃນັການັບັນັລຸັຫລັາຍເປີ້�າໝາຍຂ່ອົງການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ນັັ�ນັ, ແມ່ນັມີຄືວາມຈຸຳາເປີັນັ
ຕ້່ອົງປີະຕ່ິຮູ່ບກ້ດໝາຍ. ບດ້ຮ່ຽນັໜັ້�ງ ຈຸາກການັປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ ແມ່ນັມັນັ
ຈຸຳາເປີັນັຕ່້ອົງມີວິທີ່ີການັທີ່ີ�ເປີັນັລັະບ້ບ ທີ່ີ�ຊ່ິວຍໃຫ້ສະມາຊິິກສະພາສາມາດປີະຕິ່ບັດການັ
ປີະຕ່ິຮູ່ບ ກ້ດໝາຍແບບຮ່ອົບດ້ານັ ເພ່�ອົໃຫ້ເກີດກ້ດໝາຍທີີ່�ສ້�ງເສີມເປີ້�າໝາຍບູລັິມະສິດການັ
ພັດທີ່ະນັາຂ່ອົງປີະເທີ່ດ.

ປະເທດຕຸຍນີຊີ: ການຄຸ້ມຄອງສິ�ງແວດລ້ອມຕາມລັດຖະທຳາມະນູນ 
ແລະ ດ້ານກົດໝາຍ

ການັປີ້ກປີ້ອົງສິດທີ່ິໃດໜັ້�ງ ທີ່ີ�ລັະບຸໄວ້ໃນັລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັ ຖ່ວ່າເປີັນັການັປີກ້ປ້ີອົງ
ທີ່າງກດ້ໝາຍ ແລັະ ການັດຳາເນີັນັການັທີ່າງກ້ດໝາຍ ທີີ່�ເຂ່ັ�ມແຂ່ງທີ່ີ�ສຸດ ທີ່ີ�ລັັດສາມາດ
ເຮ່ັດໄດ້. ເຖິງແມ່ນັວ່າການັປີະຕິ່ຮູ່ບລັັດຖະທີ່ຳາມະນູັນັບ້�ແມ່ນັສິ�ງທີ່ີ�ສະມາຊິິກສະພາ ເຮ່ັດ
ເປີັນັປີະຈຸຳາ. ແຕ່່ໃນັຫລັາຍລັະບ້ບກດ້ໝາຍຫັາຍແຫ່ງ, ການັຜ່ົານັຮ່່າງລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັ 
ສະບັບປີັບປີຸງໃໝ່ ແມ່ນັຖ່ວ່າເປີັນັອົຳານັາດໜ້ັາທີ່ີ�ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ແລັະ ຂ່ະບວນັການັ
ນັີ� ອົາດຈຸະເປີັນັເຄ່ື�ອົງມ່ທີ່ີ�ມີປີະໂຫຍດໃນັການັຮັ່ບປີະກັນັ ຄືວາມສຳາຄັືນັຂ່ອົງປີະເດັນັ
ການັພັດທີ່ະນັາຕ່່າງໆ ເຊິິ�ງໄດ້ລັະບຸໄວ້ຢື່າງຈຸະແຈຸ້ງໃນັກ້ດໝາຍສູງສຸດຂ່ອົງປີະເທີ່ດ.
ຕ່້ວຢ່ືາງຈຸາກປີະເທີ່ດຕຸ່ຍນັີຊິີ ໃນັເດ່ອົນັມັງກອົນັປີີ 2014, ບັນັດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ຂ່ອົງຕຸ່ຍນີັຊິີໄດ້ຜ່ົານັຮ່່າງລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັສະບັບໃໝ່ ຫັັງຈຸາກການັປີະຕິ່ວັດປີີ 2011, 
ໂດຍກຳານັ້ດບ້ດບັນັຍັດທີ່ີ�ເດັດຂ່າດ ເພ່�ອົສະໜັັບສະໜັູນັ ບັນັຫາສິ�ງແວດລັ້ອົມ ແລັະ 

ການັຮ່ັບມ່ກັບການັປີ່ຽນັແປີງຂ່ອົງດິນັຟ້າອົາກາດ. ນັີ�ແມ່ນັເພ່�ອົຮ່ັບປີະກັນັວ່າໃນັລັັດຖະບານັຊຸິດຕ່້�ໆໄປີ ບັນັຫາສຳາຄັືນັເຫລັ້�ານັີ�ຕ່້ອົງ
ໄດ້ຮ່ັບການັແກ້ໄຂ່. 
ລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັສະບັບໃໝ່ນັີ� ເຮ່ັດໃຫ້ປີະເທີ່ດຕຸ່ຍນັີເຊິຍເປີັນັປີະເທີ່ດອົາຣົັບ ປີະເທີ່ດທີ່ຳາອົິດ ແລັະ ປີະເທີ່ດທີ່ີສາມໃນັໂລັກ ທີ່ີ�ໄດ້ລັະບຸ
ຢື່າງຈຸະແຈຸ້ງໃນັລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັ ເຖິງຫັັກໝັ�ນັໃນັການັປີ້ກປີັກຮັ່ກສາສິ�ງແວດລັ້ອົມ ແລັະ ສະພາບອົາກາດທີ່ີ�ປີອົດໄພ. ບ້ດບັນັຍັດນັີ�
ໄດ້ຖກ່ລັະບຸໄວ້ໃນັລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັສະບັບໃໝ່ ຫັັງຈຸາກໄດ້ມີການັໂຄືສະນັາຫາສຽງຢື່າງຈຸູບຈຸ້າວຫ້າວຫັນັໂດຍສະມາຊິິກສະພາ ຜົູ້ທີ່ີ�
ໄດ້ໂຄືສະນັາຫາສຽງຢື່າງຈຸິງຈຸັງ ເພ້�ອົການັປີະຕ່ິຮູ່ບກ້ດໝາຍ ແລັະ ນັະໂຍບາຍສະໜັັບສະໜັູນັ ດ້ານັສິ�ງແວດລ້ັອົມຂ່ອົງກຸ່ມທີ່ີ�ໄດ້ຮ່ັບ
ການັສະໜັັບສະໜູັນັຈຸາກ ສະພາສະພາບອົາກາດ, ເຊິິ�ງເປີັນັອົ້ງການັທີ່ີ�ບ້�ຂ່້�ນັກັບລັັດຖະບານັທີ່ີ�ເຮັ່ດວຽກກັບອົ້ງການັ UNDP. ກ້ດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍ ດິນັຟ້າອົາກາດ ທີີ່�ລັະບຸໃນັລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັສະບັບໃໝ່ ຮ່ຽກຮ່້ອົງໃຫ້ລັັດຕ້່ອົງມີບາດກ້າວໃນັການັຮັ່ບປີະກັນັ "ສະພາບ
ອົາກາດເໝາະສ້ມ ແລັະ ປີ້ກປີ້ອົງສິດໃນັການັມີສະພາບແວດລັ້ອົມທີ່ີ�ສມ້ດຸນັ ແລັະ ເໝາະສ້ມ" ລັວມທີ່ັງ "ສະໜັອົງວິທີ່ີທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັ ເພ່�ອົ
ກຳາຈັຸດມ້ນັລັະພິດສິ�ງແວດລັ້ອົມ".
ຫັັງຈຸາກນັັ�ນັ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາກຸມ່ດຽວກັນັນັີ� ຍັງໄດ້ຈຸັດຕ່ັ�ງການັໂຄືສະນັາໃຫ້ລັັດຖະບານັອົອົກກດ້ໝາຍ ພະລັັງງານັທີ່້ດແທີ່ນັ
ສະບັບໃໝ່. ໃນັທີ່ີ�ສຸດກະຊິວງພະລັັງງານັຂ່ອົງ ຕຸ່ຍນັີຊິີ (Tunisia) ກໄ້ດ້ຍ້ກຮ່່າງກ້ດໝາຍສະບັບດັ�ງກ່າວຂ່້�ນັ ໂດຍກຳານັດ້ເອົ້າເປ້ີ�າໝາຍ
ພະລັັງງານັທີ່້ດແທີ່ນັຂ່ອົງຊິາດ ລັວມທີ່ັງຈຸັດຕ່ັ�ງກອົງທີ່້ນັການັປີ່ຽນັຜ່ົານັທີ່າງພະລັັງງານັ ເພ່�ອົຊິ່ວຍເຫັ່ອົທີ່າງການັເງິນັແກ່ໂຄືງການັ
ການັປີ່ຽນັຜ່ົານັດ້ານັພະລັັງງານັ ໂດຍໃຊິ້ວິທີ່ີປີັບແກ້ການັຈັຸດສັນັເງິນັອົຸດໜັູນັເຊິ່�ອົໄຟທີ່ີ�ເປີັນັແຮ່່ທີ່າດ ເພີງຟຊ້ິິສ (ເຊິັ�ນັ ຖ່ານັຫິນັ, ນ້ັາມັນັ 
ແລັະ ອົາຍແກສ) ໃໝ່. ຫັັງຈຸາກຮ່່ວມຮ່່າງກ້ດໝາຍສະບັບໃໝ່ນັີ�ແລ້ັວ ທີ່າງກຸ່ມສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາດັ�ງກ່າວ ຍັງໄດ້ປີຸກລັະດມ້ເພ່�ອົ
ຂັ່ບເຄື່�ອົນັຮ່່າງກ້ດໝາຍຈຸ້ນັຜົ່ານັລັັດຖະສະພາຮ່ັບຮ່ອົງ ໃນັເດ່ອົນັເມສາ 2015.

ໜ້າທີ�ສຳາຄັນຂອງລັດຖະສະພາ

ການສ້າງກົດໝາຍ

ແມ່ນັຂ່ະບວນັການັເຮ່ັດວຽກຂ່ອົງ
ລັັດຖະສະພາ ເພ່�ອົພິຈຸາລັະນັາຮ່່າງ
ກ້ດໝາຍ ແລັະ ຮ່ັບຮ່ອົງເອ້ົາກດ້ໝາຍ
ນັັ�ນັ. ລັັດຖະສະພາເກ່ອົບທີຸ່ກແຫ່ງ ມີ
ບ້ດບາດໃນັການັພິຈຸາລັະນັາຮ່່າງ
ກ້ດໝາຍ ກ່ອົນັການັຮ່ັບຮ່ອົງ ແລັະ 
ປີະກາດໃຫ້ມີຜົ້ນັບັງຄືັບໃຊ້ິ, ພ້ອົມທີ່ັງມີ
ບ້ດບາດ ແນັະນັຳາເພ່�ອົໃຫ້ມີການັປີັບປີຸງ
ຮ່່າງກ້ດໝາຍ ນັຳາອົີກ. ລັັດຖະສະພາໃນັ
ບາງປີະເທີ່ດມີບ້ດບາດຕ່ັ�ງໜັ້າ ໃນັການັ
ປີັບປີຸງຮ່່າງກດ້ໝາຍ ກ່ອົນັຈຸະນັຳາເຂ່້�າສູ່
ວາລັະໃນັກອົງປີະຊິຸມຂ່ອົງລັັດຖະ 
ສະພາ. ແຕ່່ໃນັບາງປີະເທີ່ດ, ວຽກງານັ
ການັສ້າງ, ຮ່່າງ ແລັະ ການັນັຳາສະເໜັີ
ຮ່່າງກ້ດໝາຍເຂ່້�າສູວ່າລັະໃນັກອົງ
ປີະຊິຸມລັັດຖະສະພານັັ�ນັ ແມ່ນັຄືວາມ
ຮ່ັບຜົິດຊິອົບຂ່ອົງລັັດຖະບານັ ພຽງຝຶ່າຍ
ດຽວ. ໃນັນັັ�ນັ, ການັອົອົກນັິຕ່ິກຳາທີ່ີ�ກ່ຽວ 
ຂ່້ອົງກັບງ້ບປີະມານັແຫ່ງລັັດ ປີະຈຸຳາປີີ 
ສ່ວນັຫັາຍຈຸະມີລັະບຽບ ຂ່້�ກຳານັ້ດ
ສະເພາະຕ່່າງຫາກ ເນັ່�ອົງຈຸາກວ່າມັນັ
ເປີັນັກ້ດໝາຍທີີ່�ສຳາຄັືນັທີີ່�ສຸດ ສະບັບໜັ້�ງ 
ທີ່ີ�ລັັດຖະສະພາຈຸະໄດ້ພິຈຸາລັະນັາ.
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ໃນັໄລັຍະເລັີ�ມຕ່້�ນັ ຂ່ອົງການັນັຳາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໄປີຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດນັັ�ນັ ອົາດພິຈຸາລັະນັາໃຫ້ມີການັປີະເມີນັຄືວາມ
ຈຸຳາເປີັນັໃນັການັປີະຕ່ິຮູ່ບກດ້ໝາຍກ່ຽວກັບເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ (SDG Law Reform Needs Assessment) ຊິ່�ງສາມາດ
ໃຊິ້ພິຈຸາລັະນັາເປີ້�າໝາຍທີ່ັງໝ້ດໄດ້ ທັີ່ງຂ່້�ໃຫຍ່ ແລັະຂ່້�ຍ່ອົຍ. ຂ່ະບວນັການັນັີ� ຄືວນັປີະຕ່ິບັດເພ່�ອົ (1) ກວດກາວ່າເປີ້�າໝາຍໃດຈຸຳາເປີັນັຕ່້ອົງ
ອົາໄສການັແກ້ໄຂ່ ຫັ່ ອົອົກກ້ດໝາຍໃໝ່ (2) ກຳານັ້ດບູລັິມະສິດໃນັການັປີະຕິ່ຮູ່ບ ແລັະ ການັປັີບປີຸງກ້ດໝາຍເຫັ້�ານັັ�ນັ, (3) ສ້າງວາລັະການັ
ປີະຕ່ິຮູ່ບກ້ດໝາຍໄລັຍະກາງເຖິງໄລັຍະຍາວເພ່�ອົເປີັນັແນັວທີ່າງໃນັການັຮ່່າງ ແລັະ ອົອົກກ້ດໝາຍຕ່້�ໄປີ. ຂ່ະບວນັການັນັີ�ອົາດຈຸະເປີັນັ
ປີະໂຫຍດໃນັການັສ້�ງເສີມໃຫ້ເກີດການັປີະສານັງານັທີ່ີ�ດີຍິ�ງຂ່້�ນັໃນັການັປີະຕ່ິຮູ່ບ
ກ້ດໝາຍເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງອີົກດ້ວຍ ເຊິັ�ນັ: ບັນັຫາຄືວາມສະເໝີພາບ
ລັະຫວ່າງຍິງ-ຊິາຍ ຖ່ກຈັຸດເປີັນັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງຂ່້�ທີ່ີ 5 ແຕ່່
ນັອົກຈຸາກນັັ�ນັ ຍັງເປີັນັສ່ວນັໜັ້�ງຂ່ອົງການັປີະຕ່ິບັດຕ່າມເປີ້�າໝາຍຂ່້�ອົ່�ນັທຸີ່ກໆ ຂ່້�ນັຳາ
ອົີກ. ດັ�ງນັັ�ນັ, ການັປີະເມີນັກ້ດໝາຍ ທຸີ່ກສະບັບທີ່ີ�ກ່ຽວຂ້່ອົງໃນັເວລັາດຽວກັນັ ເພ່�ອົ
ລັະບຸວ່າປີະເດັນັໃດແດ່ທີ່ີສາມາດລັວມຢືູໃ່ນັການັປີະຕ່ິຮູ່ບກ້ດໝາຍຄືັ�ງດຽວກັນັໄດ້ 
ຈຸ້�ງມີປີະສິດທີ່ິພາບຫັາຍກວ່າ ແທີ່ນັທີ່ີ�ຈຸະຕ່້ອົງລັ້ງມ່ແກ້ໄຂ່ບັນັຫາເປີ້�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາທີ່ີ�ຍ່ນັຍງ້ ແຕ່່ລັະຂ້່�ແຍກກັນັ ແລັະຕ່້ອົງອົອົກກ້ດໝາຍ ແລັະແກ້ໄຂ່ກ້ດໝາຍ
ແຍກກັນັຫັາຍສະບັບ.

ອົີກຕ່ວ້ຢ່ືາງໜັ້�ງ ແມ່ນັເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ຂ່້�ທີ່ີ 16, ຄືາດຄືະເນັຜົ້ນັ
ໄດ້ຮັ່ບ 16.5 ແມ່ນັການັຮ່ຽກຮ່້ອົງບັນັດາປີະເທີ່ດໃຫ້ ‘’ຫລຸັດຜ່ົອົນັການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ 
ໃນັຕ່ຳາແໜ່ັງໜັ້າທີ່ີ� ແລັະ ການັຮ່ັບສິນັບ້ນັ ທີຸ່ກຮູ່ບແບບ‘’ ໂດຍມີອົະນຸັສັນັຍາສະຫະ
ປີະຊິາຊິາດວ່າດ້ວຍການັຕ່້ານັການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ ເປີັນັໂຕ່ກຳານັ້ດກອົບການັຈຸັດຕ່ັ�ງ
ປີະຕ່ິບັດຄືາດຄືະເນັຜົ້ນັໄດ້ຮັ່ບ ດັ�ງກ່າວນັີ�. ຢື່າງໃດກ້�ຕ່າມ ການັລັງ້ມ່ແກ້ໄຂ່ບັນັຫາ
ສ້�ລັາດບັງຫລັວງ ແລັະ ສ້�ງເສີມຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບຕ່້�ປີະຊິາຊິ້ນັນັັ�ນັ ແມ່ນັເປີັນັພ່�ນັຖານັ
ໄປີສູ່ການັບັນັລັຸ ວາລັະ 2030 ທີ່ັງໝ້ດ. ສິ�ງສຳາຄືັນັ ທີີ່�ເປີັນັອົ້ງປີະກອົບຕ່້�ນັຕ່້ໜັ້�ງຂ່ອົງ
ອົະນຸັສັນັຍາສະຫະປີະຊິາຊິາດວ່າດ້ວຍ ການັຕ້່ານັການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ ແລັະ ຄືວາມ
ພະຍາຍາມອົ່�ນັ  ເພ່�ອົການັລັ້ງມ່ແກ້ໄຂ່ບັນັຫາສ້�ລັາດບັງຫລັວງ ແມ່ນັການັຄືຸ້ມຄືອົງ
ໃຫ້ມີການັປີະຕິ່ຮູ່ບກ້ດໝາຍເພ່�ອົເອົ່�ອົອົຳານັວຍໃຫ້ແກ່ການັປ້ີອົງກັນັ, ການັສ່ບສວນັ 
ແລັະ ການັດຳາເນັີນັຄືະດີກ່ຽວກັບການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ ໃຫ້ມີປີະສິດທີ່ິພາບຫັາຍຂ່້�້ນັ
ກວ່າເກ້�າ. ການັກວດກາຊິ່ອົງວ່າງຂ່ອົງກດ້ໝາຍທີ່ີ�ກ່ຽວພັນັກັບການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ
ທັີ່ງໝ້ດນັັ�ນັ ຈຸະເປີັນັປີະໂຫຍດຫັາຍໃນັການັຮ່ັບປີະກັນັວ່າການັປີະຕ່ິຮູ່ບ ເພ່�ອົແກ້ໄຂ່
ບັນັຫາການັໃຫ້ສິນັບ້ນັ ແລັະ ການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ ຈຸະແກ້ໄຂ່ບັນັຫາຄື້ບທີຸ່ກດ້ານັ
ດ້ວຍກ້ດໝາຍຊິຸດດຽວ.

ຂ. ການຮ່າງກົດໝາຍ ທີ�ກ່ຽວຂ້ອງກັບເປ້�າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ສະຖາບັນັນັິຕິ່ບັນັຍັດແຕ່ລ່ັະແຫ່ງ ມີລັະບຽບການັຂັ່�ນັຕ່ອົນັທີ່ີ�ແຕ່ກຕ່່າງກັນັ ສຳາລັັບການັຮ່່າງ, ສະເໜັີ ແລັະ ປີະກາດໃຊິ້ກ້ດໝາຍ. ເຖິງຢື່າງໃດ
ກ້�ຕ່າມ ໂດຍທີ່້�ວໄປີແລ້ັວ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ອົາດຈຸະຖ່ກຮ່ຽກຮ່້ອົງໃຫ້ເຂ່້�າມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັຮ່່າງກດ້ໝາຍ ສາມປີະເພດ (ອົະທີ່ິບາຍ
ຢືູ່ຂ້່າງລັຸມ່ນັີ�) ຊິ້�ງທັີ່ງໝ້ດລັ້ວນັແຕ່່ ສາມາດເປີັນັກ້ນັໄກທີີ່�ມີປີະສິດທີ່ິພາບ ເພ່�ອົສ້�ງເສີມການັປີະຕ່ິຮູ່ບກ້ດໝາຍ ທີີ່�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບເປ້ີ�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ.

 • ຮ່າງກົດໝາຍທີ�ສະເໜີໂດຍລັດຖະບານ: ໃນັລັະບ້ບລັັດຖະສະພາສ່ວນັໃຫຍ່ ຈຸະແມ່ນັລັັດຖະບານັເປີັນັຜົູ້ຮັ່ບຜົິດຊິອົບຮ່່າງກດ້ໝາຍ
ກ່ອົນັຈຸະນັຳາສະເໜັີແກ່ລັັດຖະສະພາເພ່�ອົພິຈຸາລັະນັາ. ໃນັຂ່ະນັະທີ່ີ� ລັັດຖະບານັເດີນັໜັ້າປີະຕ່ິບັດຕ່າມແຜົນັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາ
ແບບຍ່ນັຍ້ງທີ່ີ�ດັດປີັບໃຫ້ແທີ່ດເໝາະກັບສະພາບເງ່�ອົນັໄຂ່ ແລັະ ຈຸຸດພິເສດຂ່ອົງປີະເທີ່ດນັັ�ນັ ການັຮ່ັບປີະກັນັໃຫ້ມີ ແຜົນັງານັການັ
ປີະຕ່ິຮູ່ບນັິຕ່ິກຳາ (ກດ້ໝາຍ) ທີີ່�ຕ່ິດພັນັກັບ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ທີີ່�ສອົດຄ່ືອົງກັນັຈຸະກາຍເປີັນັສິ�ງສຳາຄືັນັທີ່ີ�
ລັັດຖະບານັ ຕ່້ອົງເອ້ົາໃຈຸໃສ່. ເພ່�ອົຊິ່ວຍບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍ ດັ�ງກ່າວ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດມີບ້ດບາດເປີັນັຕ່ວ້ຕ່ັ�ງຕ່້ວຕ່ີ ໃນັການັ
ຊິຸກຍູ້ລັັດຖະບານັໃຫ້ດຳາເນັີນັການັຮ່່າງກດ້ໝາຍ ໂດຍອົາດຈຸະໃຊິ້ກ້ນັໄກຫລັາຍຢື່າງ ເຊິັ�ນັ: ການັຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມເຈຸາະຈຸີ�ມ, ການັຂ່້ຄືຳາ
ຊິີ�ແຈຸງ, ການັສ້�ງຄືຳາຖາມເປີັນັລັາຍລັັກອົັກສອົນັໃຫ້ລັັດຖະມ້ນັຕີ່ ແລັະ ການັສະເໜັີລັ້ງມະຕ່ິ ຫັ ່ການັຍ່�ນັຍັດຕິ່ທີ່ີ�ບ້�ມີອົຳານັາດບັງຄັືບ ເຊິິ�ງ
ຈຸະຊິ່ວຍໃຫ້ສາມາດນັຳາເອົ້າປີະເດັນັທີ່ີ�ເປີັນັບັນັຫາຂ່ອົງສາທີ່າລັະນັະຊິ້ນັ ຂ່້�ນັມາເປີັນັຈຸຸດສ້ນັໃຈຸໄດ້. ນັອົກຈຸາກນັີ�, ການັຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມ
ເຫລັ້�ານັີ� ຍັງສາມາດເປີັນັປີະໂຫຍດໃຫ້ກັບຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັໄດ້ເຊິັ�ນັກັນັ ແລັະ ການັປີ້ກສາຫາລັ່ກັບປີະຊິາຊິ້ນັ ຍັງມີປີະໂຫຍດເພີ�ມ
ຕ່່�ມ ໃນັການັຊິ່ວຍຄືະນັະກຳາມາທີ່ີການັ ຄື້�ນັຄືວ້າພິຈຸາລັະນັາວິທີ່ີການັແກ້ໄຂ່ບັນັດາບັນັຫາຕ່່າງໆ  ຊິ້�ງຊ່ິວຍໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ 
ສາມາດສະໜັອົງຄືຳາແນັະນັຳາທີ່ີ�ເປີັນັຮູ່ບປີະທີ່ຳາ ໃຫ້ແກ່ລັັດຖະບານັກ່ຽວກັບປີະເດັນັທີ່ີ�ຈຸຳາເປັີນັຕ່້ອົງມີການັປີະຕ່ິຮູ່ບກດ້ໝາຍ ແລັະ ວິທີ່ີ 
ການັຮ່ັບມ່ກັບບັນັຫາດັ�ງກ່າວ.

ການັສ້�ງເສີມໜັ້າທີ່ີ�ຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບຕ່້�
ສາທີ່າລັະນັະ ແລັະ ການັແກ້ໄຂ່ບັນັຫາ ການັສ້�ລັາດ

ບັງຫັວງແມ່ນັຂ່້�ກຳານັ້ດພ່�ນັຖານັຂ່ອົງທຸີ່ກໆເປີ້�າໝາຍ 
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້, ເຊິິ�ງໄດ້ສຸມໃສ່ການັຊິຸກຍູ້

ພາກລັັດໃຫ້ມີຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບ ແລັະ ຮ່ັບປີະກັນັ
ວຽກງານັການັບ້ລັິການັ ແລັະ ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດ
ເປີ້�າໝາຍເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ ຕ່້�ສາທີ່າລັະນັະ. ໃນັ

ນັັ�ນັ, ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາ ແບບຍ່ນັຍງ້ຂ່້�ທີີ່ 16 ໄດ້
ຮ່ຽກຮ່້ອົງໃຫ້ລັັດຖະບານັຕ່້ອົງມີຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບ
ຫາັຍຂ່້�ນັກວ່າເກ້�າໃນັການັບ້ລັິຫານັປີະເທີ່ດ, ເຊິັ�ນັວ່າ: 

ເປີ້�າໝາຍຂ່້�ທີີ່ 16.5 ເນັັ�ນັໜັັກ “ໃຫ້ຫັດຜ່ົອົນັການັ
ສ້�ລັາດບັງຫັວງໃນັຕ່ຳາແໜ່ັງໜັ້າທີ່ີ� ແລັະ ການັຮ່ັບ

ສິນັບ້ນັທີຸ່ກຮູ່ບແບບ”; ເປີ້�າໝາຍທີ່ີ� 16.6 ມຸງ່ເນັັ�ນັ“ໃຫ້
ພັດທີ່ະນັາສະຖາບັນັຢື່າງມີປີະສິດທີ່ິພາບ, ມີຄືວາມ
ຮັ່ບຜົິດຊິອົບ ແລັະ ມີຄືວາມໂປີ່ງໃສໃນັທີຸ່ກລັະດັບ”; 
ແລັະ ເປີ້�າໝາຍທີີ່ 16.10 ແມ່ນັແນັໃສ່ “ສ້າງຄືວາມ
ຮັ່ບປີະກັນັວ່າ ປີະຊິາຊິ້ນັສາມາດເຂ່້�າເຖິງຂ່້�ມູນັ-

ຂ່່າວສານັ ແລັະ ມີການັປີ້ກປີ້ອົງສິດເສລັີພາບພ່�ນັຖານັ 
ຕ່າມລັະບຽບກ້ດໝາຍພາຍໃນັປີະເທີ່ດ ແລັະ ຂ້່�ຕ່້ກລັ້ງ

ລັະຫວ່າງປີະເທີ່ດ”. ເຊິິ�ງເຫັນັໄດ້ຢື່າງຈຸະແຈຸ້ງວ່າ 
ສະມາຊິິກສະພາປີະຊິາຊິ້ນັຜູ້ົທີ່ີ�ມີຄືວາມຮ່ັບຜິົດຊິອົບ 
ໃນັການັອົອົກກດ້ໝາຍ ແມ່ນັມີບ້ດບາດສຳາຄືັນັຫັາຍ 
ໃນັການັສ້າງສະພາບແວດລັ້ອົມໃຫ້ເອົ່�ອົອົຳານັວຍ ຕ່້�

ກັບແກ້ໄຂ່ບັນັຫາການັສ້�ລັາດບັງຫັວງ 
ໄດ້ຢື່າງມີປີະສິດທີ່ິພາບ.
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 • ຮ່າງກົດໝາຍທີ�ສະເໜີ ໂດຍສະມາຊິກລັດຖະສະພາ: ໃນັລັະບ້ບການັປີກ້ຄືອົງ ແບບປີະທີ່ານັາທີ່ິບ້ດີ ທີ່ີ�ມີການັແຍກອົຳານັາດ ແລັະ ໃນັ
ລັະບ້ບລັັດຖະສະພາ ເຄືິ�ງປີະທີ່ານັາທີ່ິບ້ດີນັັ�ນັ, ສະມາຊິິກຂ່ອົງສະພາຕ່່າ (Congress) ຫລັ ່ ລັັດຖະສະພາ ອົາດເປີັນັຜົູຮ້່່າງກ້ດໝາຍ 
ແລັະ ສະເໜັີກ້ດໝາຍເລັ່�້ອົຍໆ . ລັະບຽບຂ່ະບວນັການັລັັດຖະສະພາບາງແຫ່ງ ອົາດເຮັ່ດໃຫ້ການັຮ່່າງກ້ດໝາຍເຫັ້�ານັັ�ນັ ຍາກທີ່ີ�ຈຸະໄດ້
ຮ່ັບສະເໜັີເຂ້່�າສູ່ການັພິຈຸາລັະນັາ. ເຖິງຢ່ືາງໃດກ້�ຕ່າມ, ຮ່່າງກ້ດໝາຍແບບນັີ� ຖ່ເປີັນັເຄ່ື�ອົງມ່ທີ່ີ�ດີໃນັການັກດ້ດັນັໃຫ້ລັັດຖະບານັ 
ດຳາເນີັນັວຽກງານັທີ່າງດ້ານັກ້ດໝາຍ ເພ່�ອົແກ້ໄຂ່ບັນັຫາກ່ຽວກັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ, ໂດຍເປີັນັວິທີ່ີທີ່ີ�ເຮັ່ດໃຫ້ສະມາ 
ຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດຮ່ຽກຮ້່ອົງຄືວາມສ້ນັໃຈຸຕ່້�ບັນັຫາທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບການັພັດທີ່ະນັາຕ່່າງໆ .

 • ຮ່າງກົດໝາຍທີ�ເກີດຈາກແນວຄິດລິເລີ�ມຂອງປະຊາຊົນ: ໃນັບາງກ້ລັະນີັປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ/ຫັ່ ກຸ່ມອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄືມ້ເອົງ ອົາດ
ເປີັນັຜົູ້ລັິເລັີ�ມຮ່່າງກ້ດໝາຍ ຈຸາກນັັ�ນັກ້ອົາດຈຸະຂ່້ໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຮ່ັບຮ່່າງກ້ດໝາຍ ນັຳາໄປີສະເໜີັຕ່້�ລັັດຖະສະພາເພ່�ອົ
ພິຈຸາລັະນັາ (ເບິ�ງຢືູພ່າກສ່ວນັທີ່ີ VII ຢືູ່ຂ່້າງລັຸ່ມນັີ�).[8] ນັອົກຈຸາກນັີ�, ໃນັລັະບອົບການັປີ້ກຄືອົງບາງປີະເທີ່ດ, ປີະຊິາຊິ້ນັຍັງສາມາດຮ່ຽກ 
ຮ້່ອົງໃຫ້ມີການັຈຸັດ “ການັລັ້ງປີະຊິາມະຕ່ິຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ” ຕ່້�ກັບປີະເດັນັຕ່່າງໆ ໄດ້ອົີກດ້ວຍ. ເຖິງແມ່ນັວ່າລັະບ້ບນັີ� ຈຸະພ້ບເຫັນັໄດ້
ຍາກກ້ຕ່າມ, ຖ້າຫາກການັລັ້ງປີະຊິາມະຕ່ິປີະສບ້ຜົ້ນັສຳາເລັັດ ກ້ສາມາດໃຊິ້ຜັົກດັນັໃຫ້ມີການັອົອົກກ້ດໝາຍ ຫັ່ ດັດແກ້ກ້ດໝາຍໄດ້. 

ປົ້ະເທດ ລ່ບັງ ແລະ ມາຣ້ກ: ການຮົັບຮົອງກ້ດໝາຍ ເພັື�ອກ່ານ້ດກອບການໃຊິ�ກ້ດໝາຍ ຕໍ່�ານການ
ສຶ່�ລາດບັງຫ້ລວງທ່�ເດັດຂາດຍິ�ງຂຶ�ນ

ລັັດຖະສະພາ ປີະເທີ່ດເລັບານັອົນັ ມີບ້ດບາດນັຳາໜັ້າໃນັການັຍູ້ດັນັໃຫ້ມີຂ່ອົບການັໃຊິ້ກ້ດໝາຍຕ້່ານັການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງລັະດັບ
ປີະເທີ່ດທີີ່�ເດັດຂ່າດຂ້່�ນັ ເຊິິ�ງເປີັນັໄປີຕ່າມອົະນັຸສັນັຍາສາສະຫະປີະຊິາຊິາດ ວ່າດ້ວຍການັຕ່້ານັການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ, ສະບັບປີີ 2012. 
ລັັດຖະສະພາເລັບານັອົນັ ໄດ້ແຕ່່ງຕ່ັ�ງຄືະນັະອົະນຸັກຳາມາທີ່ິການັ ຕ້່ານັການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ ມີໜັ້າທີ່ີ�ຮ່່າງກ້ດໝາຍທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບ
ການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ. ຄືະນັະອົະນັຸກຳາມາທີ່ິການັນັີ� ເຮ່ັດວຽກແບບເປີັນັຄືູ່ຮ່່ວມກັບ “ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ເລັບານັອົນັ ຕ້່ານັການັ
ສ້�ລັາດບັງຫລັວງ” ແລັະ ໄດ້ຮ່ັບການັສະໜັັບສະໜັູນັ ຈຸາກອົ້ງການັ UNDP ເຊິິ�ງໄດ້ຮ່່າງກ້ດໝາຍຢືູ່ 4 ສະບັບ. ສະບັບທີ່ຳາອົິດແມ່ນັ 
ຮ່່າງກດ້ໝາຍທີີ່�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບຄືວາມສ້າງຮ່ັ�ງຄືູນັມີແບບຜົິດກ້ດໝາຍ ແລັະ ການັເເຈຸ້ງບັນັຊິີຊິັບສິນັ ສະບັບປີັບປີຸງ, ຮ່່າງກ້ດໝາຍສະບັບ
ນັີ�ແມ່ນັຄືະນັະອົະນັຸກຳາມາທີ່ິການັໄດ້ເຮ່ັດວຽກຮ່່ວມກັບຄືະນັະປີະຕ່ິບັດງານັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງຫລັາຍຝ່ຶາຍ ປີະກອົບດ້ວຍ: ຕ່້ວແທີ່ນັຈຸາກ
ກະຊິວງຍຸຕິ່ທີ່ຳາ, ສານັປີ້ກຄືອົງ, ກະຊິວງພາຍໃນັ, ກະຊິວງການັເງິນັ, ທີ່ະນັາຄືານັກາງ ແລັະ ອົ້ງການັກວດສອົບທີ່ີ�ສຳາຄັືນັຕ່່າງໆ  ລັວມ
ທີ່ັງ ອ້ົງການັ UNDP. ນັອົກຈຸາກນັີ�, ຄືະນັະອົະນັຸກຳາມາທີ່ິການັ ຍັງໄດ້ເຮັ່ດວຽກຢື່າງໃກ້ຊິິດ ກັບເຄື່ອົຂ່່າຍແຫ່ງຊິາດ ເພ່�ອົສິດທີ່ິການັ
ເຂ່້�າເຖິງຂ່້�ມູນັ-ຂ່່າວສານັ ເຊິິ�ງເປີັນັກຸມ່ໂຄືສະນັາເຜົີຍແຜ່ົຈຸາກຫັາຍພາກສ່ວນັ ໂດຍມີສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ລັີບັງ ຄື້ນັໜັ້�ງເປີັນັ
ປີະທີ່ານັ ເພ່�ອົຮ່່າງກ້ດໝາຍກ່ຽວກັບການັປີກ້ປ້ີອົງຜູ້ົເປີີດເຜີົຍຂ່້�ມູນັການັກະທີ່ຳາຜິົດ, ສິດທີ່ິໃນັການັເຂ່້�າເຖິງຂ່້�ມູນັຂ່່າວສານັ ແລັະ ສ້າງ
ຕ່ັ�ງໜ່ັວຍງານັຕ່້ານັການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ. 

ສ່ວນັປີະເທີ່ດມາຣ້ົກ ໄດ້ມີການັເລັີ�ມນັຳາໃຊິ້ຍຸດທີ່ະສາດແຫ່ງຊິາດ ຕ້່ານັການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງສະບັບໃໝ່ໃນັປີີ 2015 ແລັະ ໃນັປີັດຈຸຸບັນັ 
ລັັດຖະສະພາ ກຳາລັັງເອ້ົາໃຈຸໃສ່ ນັຳາສະເໜັີຮ່່າງກ້ດໝາຍສະບັບສຳາຄືັນັນັີ�ໃນັການັສ້າງສະພາບເເວດລັ້ອົມ ທີ່ີ�ເອົ່�ອົອົຳານັວຍຕ່້�ການັແກ້ໄຂ່
ບັນັຫາການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ. ຕ່້�ໄປີ, ປີະເທີ່ດມາຣ້ົກ ມີແຜົນັຈຸະຮ່່າງ ກ້ດໝາຍວ່າດ້ວຍການັປີ້ກປີ້ອົງຜູ້ົເປີີດເຜີົຍຄືວາມຜິົດ, ກ້ດໝາຍ
ວ່າດ້ວຍເສລັີພາບໃນັການັເຂ່້�າເຖິງຂ້່�ມູນັ-ຂ່່າວສານັ ແລັະ ກ້ດໝາຍວ່າດ້ວຍຄືວາມຂ່ັດແຍ່ງຂ່ອົງຜ້ົນັປີະໂຫຍດສະບັບໃໝ່. ຖ່ວ່າເປີັນັ
ໂອົກາດໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາກ້າວໜັ້າເຂ່້�າໃກ້ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຕ່າມຄືາດຄືະເນັຜ້ົນັໄດ້ຮັ່ບຂ້່�ທີີ່ 16.5 ໂດຍ
ການັຜົ່ານັກ້ດໝາຍວ່າດ້ວຍຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບທີ່ີ�ເດັດຂ່າດ ແລັະ ຕ່ິດຕ່າມກວດກາການັບັງຄືັບໃຊິ້ກ້ດໝາຍດັ�ງກ່າວ.
 ເບີ�ງຢືູ່ www.transparency-lebanon.org/En/WhatWeDoDetails/5/12/0. (ພິມເຜົີຍແຜົ່ເປີັນັພາສາອົັງກິດ)

8	 ເບິ່ງທີ່:	https://www.eduskunta.fi/EN/lakiensaataminen/kansalaisaloite/Pages/default.aspx.	(ພິມເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາອັງກິດ)



24

ໂດຍຫັັກການັແລັ້ວ, ຮ່່າງກ້ດໝາຍທີີ່�ນັຳາສະເໜີັຕ່້�ສະພາ ຫາກກ່ຽວຂ່້ອົງກັບການັພັດທີ່ະນັາ ຄືວນັຈຸະຖກ່ຈຸຳາແນັກຢື່າງຊັິດເຈຸນັ ວ່າຮ່່າງກ້ດໝາຍ
ສະບັບນັັ�ນັ ຈຸະສະໜັັບສະໜັູນັ ວາລັະ 2030 ແບບໃດ ແນັວໃດ ແລັະ ໃຫ້ລັະບຸໃຫ້ຊິັດເຈຸນັຕ່່�ມວ່າມີສ່ວນັສະໜັັບສະໜັູນັເປ້ີ�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງຂ່້�ທີີ່�ເທ້ີ່�າໃດ ແລັະ ໃນັຄືາດຄືະເນັຜົ້ນັໄດ້ຮ່ັບຂ້່�ທີີ່�ເທ້ີ່�າໃດ. ສິ�ງດັ�ງກ່າວນັີ� ຈຸະຖກ່ບັນັຈຸຸເຂ່້�າໃນັ ບ້ດບັນັທ້ີ່ກຄືຳາຊິີ�ແຈຸ້ງຕ່້�ຮ່່າງ
ກດ້ໝາຍ, ເຫດຜ້ົນັຂ່ອົງການັຮ່່າງກ້ດໝາຍ ແລັະ ໃນັບ້ດນັຳາສະເໜີັຮ່່າງກ້ດໝາຍ. ໃນັປີະຈຸຸບັນັ, ຫັັກການັດັ�ງກ່າວນັີ� ກ້�ບ້�ແມ່ນັວິທີ່ີການັປີະຕ່ິບັດ
ທີີ່�ຫັາຍຄື້ນັໃຊິ້ເທີ່່�ອົ. ເພ່�ອົແກ້ໄຂ່ບັນັຫາດັ�ງກ່າວນັີ�, ລັັດຖະສະພາ ອົາດຈຸະເເຕ່່ງຕ່ັ�ງ ຄືະນັະກຳາມະການັໜັ້�ງເຮ່ັດບ້ດລັາຍງານັວິເຄືາະຜົ້ນັຂ່ອົງ
ການັຮ່່າງກດ້ໝາຍຕ່້�ກັບເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ເພ່�ອົນັຳາສະເໜັີ ວ່າຮ່່າງກ້ດໝາຍດັ�ງກ່າວຈຸະສ້�ງຜົ້ນັກະທ້ີ່ບຕ່້�ກັບການັບັນັລັຸ
ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ແນັວໃດ. ອົີກວິທີີ່ໜ້ັ�ງ, ແມ່ນັແກ້ໄຂ່ລັະບຽບຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັການັສະເໜັີຮ່່າງກດ້ໝາຍ ໂດຍກຳານັດ້ໃຫ້ຜູ້ົສະເໜີັ
ຮ່່າງກ້ດໝາຍຕ່້ອົງເຮ່ັດບ້ດລັາຍງານັວິເຄືາະ ເມ່�ອົນັຳາສະເໜັີຮ່່າງກ້ດໝາຍສູ່ສະພາ. ໃນັປີັດຈຸຸບັນັ, ບາງປີະເທີ່ດມີມາດຕ່ະການັປີະເມີນັຜົ້ນັ
ກະທີ່້ບຂ່ອົງຮ່່າງກ້ດໝາຍຕ່້�ເສດຖະກິດ-ສັງຄື້ມ, ສິ�ງແວດລ້ັອົມ ແລັະ ບ້ດບາດຍິງ-ຊິາຍ ແລັ້ວ. ບ້ດຮ່ຽນັທີີ່�ກຳາໄດ້ ບ້�ງບອົກວ່າຂ່ະບວນັການັ
ລັັກສະນັະນັັ�ນັ ສາມາດສ້າງໃຫ້ເປີັນັລັະບບ້ໄດ້ຜົ່ານັການັໃຊິ້ລັາຍການັກວດກາຄື່ນັແບບງ່າຍໆ  (ລັາຍການັວຽກທີ່ີ�ຕ້່ອົງເຮັ່ດ) ເຊິິ�ງຫ້ອົງການັ
ເລັຂ່າທິີ່ການັລັັດຖະສະພາ ສາມາດໃຊ້ິລັາຍການັກວດກາຄື່ນັນັີ�ເປັີນັຫັັກໃນັການັພິຈຸາລັະນັາຮ່່າງກ້ດໝາຍແຕ່່ລັະສະບັບໄດ້ ແລັະ ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາກ້ສາມາດໃຊ້ິຂ່້�ມູນັນັີ�ກວດກາຫາຈຸຸດທີ່ີ�ຕ່້ອົງປີັບປີຸງໃນັຮ່່າງກ້ດໝາຍໄດ້.

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ມີຊິ່ອົງທີ່າງດ້ານັກ້ດໝາຍ ແລັະ ລັະບຽບການັ ລັວມທີ່ັງຂ່ີດຄືວາມສາມາດດ້ານັນັິຕິ່ກຳາ ພຽງພເ້ພ່�ອົ
ລິັເລັີ�ມພິຈຸາລັະນັາ ແລັະ ປີັບປີຸງກດ້ໝາຍ ແນັໃສ່ສະໜັັບສະໜັູນັເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ຫລັ່ ບ້�?

 • ລັັດຖະບານັ ຫລັ່ ລັັດຖະສະພາ ໄດ້ດຳາເນັີນັການັ (ຫລັ່ວາງແຜົນັທີ່ີ�ຈຸະດຳາເນັີນັ) ການັພິຈຸາລັະນັາປີະຕ່ິຮູ່ບກ້ດໝາຍ ທີ່ີ�ຈຸຳາເປັີນັ 
ເພ່�ອົຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ຫລັ່ ບ້�? ເພ່�ອົເປັີນັການັແຈຸ້ງຂ່້�ມູນັ-ຂ່່າວສານັແຕ່ຫ່້ວທີ່ີ� ຕ່້�ກັບວາລັະ
ການັພິຈຸາລັະນັາຮ່່າງກດ້ໝາຍ ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ໃນັເດ່ອົນັ ຫັ່ ປີຕີ່້�ໄປີໃນັອົານັາຄື້ດທີີ່�ຈຸະມາເຖິງນັີ� 

 • ບ້ດບັນັທີ່້ກຄືຳາຊິີ�ແຈຸງ ແລັະເຫດຜົ້ນັທີ່ີ�ຄືັດຕ່ິດໃສ່ ແຕ່່ລັະຮ່່າງກ້ດໝາຍ ໄດ້ກຳານັ້ດໃຫ້ມີຄືຳາຊິີ�ແຈຸງວ່າ ຮ່່າງກ້ດໝາຍນັັ�ນັຈຸະມີ
ສ່ວນັຊິ່ວຍໃຫ້ບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ແນັວໃດ ຫລັ່ບ້�?

 • ລັະບຽບຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ໄດ້ກຳານັດ້ຫັ່ບ້�ວ່າ ໃຫ້ຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັຕ່່າງໆ ຂ່ອົງ ລັັດຖະສະພາ ພິຈຸາລັະນັາຮ່່າງ
ກ້ດໝາຍທີ່ັງໝ້ດ ເພ່�ອົປີະເມີນັອົັດຕ່າການັປີະກອົບສ່ວນັທີ່ີ�ຊິ່ວຍບັນັລຸັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ຫລັ່ບ້�? ສິ�ງດັ�ງ
ກ່າວນັີ� ເກີດຂ່້�ນັໃນັການັປີະຕ່ິບັດຕ່້ວຈິຸງ ຫລັ່ ບ້�້�?

ໂຄງການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ແຫ່ງປະເທດ ຕູຍນີຊີ
ອົ້ງການັ UNDP ປີະເທີ່ດຕູ່ນັິຊິີ. ການັໂຕ່້ວາທີີ່ ກ່ຽວກັບ ລັັດຖະທີ່ຳມະນັູນັ ປີະເທີ່ດຕູ່ນັີຊີິ ວັນັທີ່ີ 20 ມັງກອົນັ 2014, ຮູ່ບຖ່າຍໂດຍ Olivier Pierre–Louveaux 
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V. ການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ເພື່ອການນໍາເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ

ຖ້າຫາກ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຈຸະຖ່ກຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ຢ່ືາງມີປີະສິດພາບໄດ້
ນັັ�ນັ, ຈຸຳາເປັີນັຕ່້ອົງມີງ້ບປີະມານັສະໜັັບສະໜັູນັທີີ່�ເໝາະສມ້ ແລັະ ມີການັຂ້່�ນັແຜົນັງບ້ປີະມານັ
ໃຫ້ຖກ່ກັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ເພ່�ອົຮ່ັບປີະກັນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດສາມາດ
ເຂ່້�້າເຖິງກຸ່ມຄື້ນັທີ່ີ�ດ້ອົຍໂອົກາດທີ່ີ�ສຸດໃນັສັງຄືມ້ ແລັະ ການັປີະຕິ່ບັດຕ່າມເປີ້�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ອົາດຈຸະສາມາດນັຳາໃຊິ້ງບ້ປີະມານັໄດ້ຫັາຍຮູ່ບແບບ ບ້�ວ່າຈຸະເປີັນັງ້ບ
ປີະມານັຈຸາກພາກເອົກະຊິ້ນັ, ງ້ບປີະມານັຈຸາກຊ່ິວຍເຫັ່ອົລ້ັາ, ການັຊິ່ວຍເຫລັ່ອົເພ່�ອົການັ
ພັດທີ່ະນັາ ຢ່ືາງເປີັນັທີ່າງການັຂ່ອົງຕ່່າງປີະເທີ່ດ (ODA), ການັລັ້ງທີ່້ນັໂດຍກ້ງຈຸາກຕ່່າງປີະເທີ່ດ 
ແລັະ ລັາຍຮັ່ບ ຂ່ອົງລັັດເຊິັ�ນັ: ລັາຍຮ່ັບຈຸາກການັເກັບພາສີ ແລັະ ອົາກອົນັ. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ 
ຄືວນັຮ່ັບຮູ່້ກ່ຽວກັບຮູ່ບແບບຂ່ອົງການັສະໜັອົງທ້ີ່ນັຮ່ອົນັເຫລັ້�ານັີ� ພ້ອົມທີ່ັງໃຫ້ຄືວາມເຫັນັວ່າ
ມີການັຂ້່�ນັແຜົນັລັາຍຮ່ັບຂ່ອົງລັັດຈຸາກແຫັ່ງຕ່່າງໆ ຢື່າງເໝາະສ້ມ ເພ່�ອົບ້ໃຫ້ເກີດການັປີະຕ່ິບັດ
ຊິ້າຊິ້ອົນັກັນັ.

ກ້ດໝາຍງ້ບປີະມານັແຫ່ງລັັດປີະຈຸຳາປີີ ແມ່ນັເຄ່ື�ອົງມ່ຕ່້�ນັຕ່້ຂ່ອົງແຕ່່ລັະປີະເທີ່ດ ຊິ້�ງແຕ່່ລັະ
ປີະເທີ່ດຈຸະຕ່້ອົງໃຊິ້ເພ່�ອົຂ່້�ນັແຜົນັງ້ບປີະມານັສຳາລັັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໄປີ
ຈຸັດຕັ່�ງປີະຕິ່ບັດ ດັ�ງນັັ�ນັຈຸ້�ງເປີັນັສິ�ງຈຸຳາເປັີນັຢື່າງຍິ�ງ ທີ່ີ�ໜ່ັວຍງານັການັຂ້່�ນັແຜົນັງ້ບປີະມານັຂ່ອົງ
ລັັດຖະສະພາ ຊິ້�ງປີະກອົບດ້ວຍການັອົອົກກດ້ໝາຍ ແລັະ ການັຕ່ິດຕ່າມກວດການັັ�ນັ ຈຸະຕ້່ອົງ
ສ້າງ ແລັະນັຳາໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດໃນັການັຊ່ິວຍໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດປີະກອົບ
ສ່ວນັເຂ້່�າໃນັຂ່ະບວນັການັສ້າງ ແລັະຮ່ັບຮ່ອົງງ້ບປີະມານັຢື່າງມີປີະສິດທີ່ິພາບສູງສຸດ. ຄືຳາຖາມ 
ທີ່ີ�ສຳາຄືັນັກວ່າໝູ່ທີ່ີ�ຕ່້ອົງຄືຳານັ້ງເຖິງກຄ້ື່ ຂ່ະບວນັການັສ້າງແຜົນັງບ້ປີະມານັນັັ�ນັເຮັ່ດໃຫ້ສ້າງ
ຄືວາມຮັ່ບປີະກັນັໄດ້ວ່າ ການັໃຊິ້ງບ້ປີະມານັຈຸະໄດ້ຮ່ັບຜ້ົນັໃນັຂ່ອົບເຂ່ດການັພັດທີ່ະນັາແບບ
ຍ່ນັຍ້ງ ຫັ່ ບ້� ໂດຍຄືຳານັ້ງເຖິງເປີ້�າໝາຍບູລັິມະສິດ ແມ່ນັການັຄືຸ້ມຄືອົງໃຫ້ໂຄືງການັຕ່່າງໆ  ຍ້ດຖ່
ເອົ້າ “ປີະຊິາຊິ້ນັເປີັນັໃຈຸກາງ” ແລັະ ບ້�ປີະລັະຜົູໃ້ດໄວ້ທີ່າງຫັັງ ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄື້ນັທີ່ີ�ດ້ອົຍ
ໂອົກາດ.

ຮອບວຽນງົບປະມານ 

ການຂຶ�ນແຜນ
ງົບປະມານ

ການກວດສອບ
ງົບປະມານ

ການພິຈາລະນາ 
ແລະ ອະນຸມັດ
ງົບປະມານ

ການຕິດຕາມກວດກາ
ການນຳໃຊ້ງົບປະມານ

•  ຝ່າຍບໍລິຫານສະເໜີແຜນງົບປະມານຕໍ�ລັດຖະສະພາ 
ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການ ທີ�ມີຄວາມ

ຊຳນານງານດ້ານນິຕິກຳ ເປ�ນຜູ້ພິຈາລະນາ, 
ສ່ວນໃ�ຍ່ຈະປະກອບຄະນະໃຫ້ມີຄະນະ

ກຳມາທິການ ການເງິນເປ�ນຜູ້ປະສານ
ງານ. ພາຍ�ຼັງການພິຈາລະນາ 

ແລະ ອາດມີການສະເໜີແຜນການ
ດັດປັບແລ້ວ ຈິ�ງນຳສະເໜີຮ່າງງົບ
ປະມານສະບັບດັ�ງກ່າວຕໍ�ກອງ
ປະຊຸມສະພາເພື�ອຮັບຮອງ.

•  ລັດຖະສະພາ ແລະ 
ຄະນະປະຈຳລັດຖະສະພາ 

(ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ) 
ຈະເປ�ນຜູ້ຕິດຕາມລາຍຈ່າຍງົບ

ປະມານ ໂດຍອາດຈະຕັ�ງຄຳຖາມ
ເຈາະຈີ�ມໃຫ້ຄະນະລັດຖະມົນຕີ 

ແລະ ຈັດຕັ�ງຄະນະສັງເກດການຂຶ�ນ. 
ເຊິ�ງລັດຖະສະພາ ບໍ�ມີໜ້າທີ�ການນຳໃຊ້ງົບ

ປະມານ ແຕ່ເປ�ນໜ້າທີ�ຂອງລັດຖະບານ.

•  ລັດຖະສະພາຮ່ວມກັບ ອົງການ
ກວດສອບແຫ່ງລັດ ເປ�ນຜູ້ດຳເນີນ
ການກວດສອບລາຍຮັບ ແລະ 
ລາຍຈ່າຍ ສົກປີກ່ອນໜ້ານີ� ຂອງ
ລັດຖະບານ ໂດຍຊີ�ໃຫ້ເຫ�ນຈຸດອ່ອນ, 
ຂໍ�ສະເໜີ ຕໍ�ກັບວິທີການປັບປຸງແກ້ໄຂໃນ
ພາກປະຕິບັດ. ໃນກໍລະນີທີ�ມັນສອດຄ່ອງ
ແລ້ວ ລັດຖະສະພາກໍຈະຮັບຮອງເອ�າແຜນງົບ
ປະມານຂອງປີທີ�ແລ້ວນີ� ເພື�ອເປ�ນບັນທັດຖານໃນ
ການຂຶ�ນແຜນງົບປະມານໃນປີຖັັັດໄປ.

•  ລັດຖະສະພາອາດຈະລວບລວມຂໍ�ມູນ ແລະ ຄຳ
ຄິດເຫ�ນຈາກປະຊາຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ�
ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການນຳສະເໜີບົດລາຍງານ
ຄຳແນະນຳ ເພື�ອຊ່ວຍລັດຖະບານໃນ
ການຂຶ�ນແຜນງົບປະມານ.

ໜ້າທີ�ສຳາຄັນຂອງລັດຖະສະພາ

ການຂຶ�ນແຜນງົບປະມານ

ການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ງ້ບປີະມານັ 
ແມ່ນັຂ່ະບວນັການັເຮ່ັດວຽກຂ່ອົງ
ລັັດຖະສະພາ ໃນັການັຮ່ັບປີະກັນັວ່າ 
ລັັດຖະບານັມີການັນັຳາໃຊ້ິງ້ບປີະມານັ
ທີ່ີ�ເໝາະສ້ມ ແລັະ ສອົດຄື່ອົງຕ່າມ
ລັະບຽບກ້ດໝາຍ ໃນັທີຸ່ກບາດກ້າວ
ຂ່ອົງຂ່ະບວນັການັນັຳາໃຊິ້ງບ້ປີະມານັ
ແຫ່ງຊິາດ. ເຊິິ�ງລັັດຖະສະພາອົາດຈຸະ
ສະເໜັີຄືຳາແນັະນັຳາ ຕ່້�ກັບການັກຳານັດ້
ຂ່້�ນັແຜົນັງ້ບປີະມານັ ໂດຍ: ການັກວດ
ກາ, ການັຊິີ�ແຈຸງ ແລັະ ຮ່ັບຮ່ອົງງ້ບ
ປີະມານັແຫ່ງລັັດ; ໂດຍການັຕ່ິດຕ່າມ
ຄືຸ້ມຄືອົງການັນັຳາໃຊິ້ງບ້ປີະມານັໃນັ
ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດວຽກງານັຕ່່າງໆ
ຂ່ອົງລັັດຖະບານັ; ແລັະ ການັກວດ
ສອົບບັນັຊິີລັາຍຮ່ັບ-ລັາຍຈຸ່າຍຂ່ອົງ
ລັັດຖະບານັ.
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ກ. ງົບປະມານແຫ່ງຊາດປະຈຳາປີ

ຂ່ະບວນັການັຮ່ັບຮ່ອົງເອ້ົາງ້ບປີະມານັແຫ່ງລັັດ ຄືວນັເຮ່ັດຕ່້�ເນ່ັ�ອົງເປີັນັປີະຈຸຳາປີີ ໂດຍໃຫ້ອົ້ງການັບ້ລິັຫານັ ແລັະ ອົ້ງການັນິັຕ່ິບັນັຍັດ ມີ
ສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັປີະເມີນັລັາຍຈຸ່າຍ ແລັະ ລັາຍຮ່ັບ, ຂ່້�ນັແຜົນັງ້ບປີະມານັທີີ່�ມີຢືູ່ ໃຫ້ກັບໂຄືງການັທີີ່�ສຳາຄືັນັ ແລັະ ຕ່ິດຕ່າມການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ
ລັາຍຈຸ່າຍ ຕ່າມແຜົນັວາດວ້ງຈຸອົນັງ້ບປີະມານັທີ່ີ�ສະແດງຢືູ່ຂ່້າງເທີ່ິງນັັ�ນັ ເຖິງວ່າອົ້ງການັບ້ລິັຫານັຈຸະມີໜັ້າທີີ່�ຮັ່ບຜົິດຊິອົບຢື່າງເປີັນັທີ່າງການັ
ໃນັການັສ້າງແຜົນັງບ້ປີະມານັ, ແຕ່່ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດມີບ້ດບາດສະໜັັບສະໜັູນັການັຂ່້�ນັແຜົນັງ້ບປີະມານັ ໃຫ້ໄປີໃນັທິີ່ດທີ່າງ
ໃດໜັ້�ງກ່ອົນັການັກະກຽມງ້ບປີະມານັ (ຫັ່ ໃນັລັະຫວ່າງການັກະກຽມງ້ບປີະມານັ). ນັອົກຈຸາກນັີ� ໃນັບາງປີະເທີ່ດ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ສາມາດໃຊິ້ອົຳານັາດໜັ້າທີ່ີ�ໃນັທີ່າງນັິຕ່ິບັນັຍັດ, ໃນັການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາ ເພ່�ອົສະເໜັີໃຫ້ມີການັປີັບປຸີງງ້ບປີະມານັ ໃນັກອົງປີະຊິຸມສະພາ.

ລັັດຖະສະພາ ສ່ວນັຫລັາຍ ຈຸະມີຄືະນັະເຮ່ັດວຽກສະເພາະ ເພ່�ອົຄືາດຄືະເນັຕ່້ວເລັກງ້ບປີະມານັ ຫັ່ ການັພິຈຸາລັະນັາຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມະການັ 
ໂດຍມີຈຸຸດປີະສ້ງເພ່�ອົອົຳານັວຍຄືວາມສະດວກໃນັການັພິຈຸາລັະນັາງ້ບປີະມານັທີ່ີ�ສະເໜັີ. ຢືູ່ໃນັຂ່ະບວນັການັນັີ�ແມ່ນັລັວມເຖິງການັຮັ່ບຟັງ
ຄືຳາຄືິດເຫັນັແບບເປີີດກວ້າງຈຸາກພະນັັກງານັ-ລັັດຖະກອົນັ ເພ່�ອົເຈຸາະຈຸິ�ມລັ້ງເລິັກຕ່້�ລັາຍລັະອົຽດ ຂ່ອົງການັສະເໜັີງບ້ປີະມານັ ແລັະຈຸຸດປີະສ້ງ
ຂ່ອົງແຜົນັງ້ບປີະມານັທີ່ີ�ຈຸະຕ່້ອົງບັນັລັຸຜົ້ນັ, ຢືູ່ໃນັບາງປີະເທີ່ດ ອ້ົງການັຈຸັດຕັ່�ງທີ່າງສັງຄື້ມ ອົາດມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັຂ່ະບວນັການັດັ�ງກ່າວ. ໃນັ
ການັເຂ້່�າຮ່່ວມຮັ່ບຟັງຄືຳາຄືິດເຫັນັ ເພ່�ອົໃຫ້ຄືຳາຄິືດຄືຳາເຫັນັກ່ຽວກັບປີະສິດທິີ່ຜົ້ນັ ໃນັການັໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດໂຄືງການັຂ່ອົງລັັດຖະບານັ 
ແລັະ/ຫລັ່ ບ້ດຮ່ຽນັໃນັກ້ລັະນີັທີ່ີ�ມີການັຮ່້�ວໄຫລັຂ່ອົງງ້ບປີະມານັ ຫລັ່ ບ້�ສາມາດສ້�ງເຖິງກຸ່ມຄື້ນັຜົູ້ຮັ່ບປີະໂຫຍດໄດ້ ໃນັທີ່າງປີະຕິ່ບັດຕ່້ວຈຸິງ
ທີີ່�ບ້�ເປີັນັທີ່າງການັ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດນັຳາໃຊ້ິບ້ດວິເຄືາະງ້ບປີະມານັຂ່ອົງອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄືມ້ ຫລັ ່ສອົບຖາມໂດຍກ້ງ
ຈຸາກ ການັລັ້ງພ້ບປີະປີະຊິາຊິ້ນັໃນັເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງຂ່ອົງຕ່້ນັ ເພ່�ອົປີະເມີນັວ່າໂຄືງການັໃດມີປີະສິດທີ່ິພາບ ແລັະ ໂຄືງການັໃດທີີ່�ຈຸະຫລັ້�ມເຫລັວ 
ໃນັການັສ້າງປີະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ກຸມ່ຄື້ນັທີ່ີ�ຄືວນັໄດ້ຮ່ັບ.

ນັອົກຈຸາກນັັ�ນັ, ການັຕ່ິດຕ່າມຜົ້ນັຂ່ອົງການັສະເໜັີຂ່ອົງອົ້ງການັກວດສອົບ ຕ່້�ກັບກະຊິວງ ແລັະ ອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງຂ່ອົງລັັດທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງ ກ້�
ສາມາດຊິ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາມີຂ່້�ມູນັທີ່ີ�ພຽງພໃ້ນັການັເຮັ່ດໜ້ັາທີ່ີ� ໃນັແຕ່່ລັະໄລັຍະຕ່າມວ້ງຈຸອົນັງ້ບປີະມານັ ແລັະໃນັບາງ
ລັັດຖະສະພາ ການັປີະຕິ່ບັດໜ້ັາທີ່ີ�ນັີ�ຈຸະດຳາເນັີນັໄປີຢ່ືາງເປີັນັລັະບ້ບຜົ່ານັຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ໂດຍມີຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັ ການັເງິນັ ໃນັບາງ
ລັັດຖະສະພາ, ສິ�ງດັ�ງກ່າວນັີ� ເຮັ່ດຂ້່�ນັຢ່ືາງເປີັນັລັະບ້ບພາຍໃຕ່້ການັຊິີ�ນັຳາ ນັຳາພາຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັບັນັຊິີຂ່ອົງລັັດ ແລັະ ໂດຍການັ
ເຂ່້�າຮ່່ວມຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັອ່ົ�ນັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງ.

ປົ້ະເທດບັງກລາເທດ: ການສຶ�າງແຜ່ນງ້ບປົ້ະມານ ໃນການສຶະໜັັບສຶະໜັ້ນ ຕໍ່່�ພັະລັງງານທ້ດແທນ

ປີະຊິາກອົນັເກ່ອົບ 72 ສ່ວນັຮ່້ອົຍ ຢືູ່ປີະເທີ່ດບັງກລັາເທີ່ດ ທີີ່�ອົາໄສຢືູ່ເຂ່ດຊິ້ນັນັະບ້ດ, ສອົງສ່ວນັສາມ ຂ່ອົງຄືວ້ເຮ່່ອົນັ ແມ່ນັບ້�ມີໄຟຟ້າ
ໃຊ້ິເລັີຍ. ລັັດຖະບານັບັງກະັເທີ່ດ ໄດ້ໃຫ້ຄືຳາໝັ�ນັສັນັຍາວ່າ ຈຸະໃຫ້ທຸີ່ກຄື້ນັມີໄຟຟ້າໃຊິ້ ພາຍໃນັ ປີີ 2020, ແຕ່່ແນັວໃດກ້�ຕ່າມໃນັປັີດຈຸຸບັນັ 
ພະລັັງງານັສ່ວນັໃຫຍ່ຂ່ອົງບັງກັະເທີ່ດທີ່ີ�ຜົະລັິດນັັ�ນັ ແມ່ນັມາຈຸາກກາສທີ່ຳາມະຊິາດ ແລັະ ນັ້າມັນັເຊິ່�ອົໄຟຈຸາກການັນັຳາເຂ່້�າ ແລັະ 
ແຜົນັການັຜົະລັິດພະລັັງງານັໃນັອົະນັາຄືດ້ຂ່ອົງປີະເທີ່ດ ກ້�ອົາໃສໂຮ່ງງານັໄຟຟ້າຖ່ານັຫີນັເປັີນັຫັັກ. ເຖິງຢື່າງໃດກ້�ຕ່າມ ບັງກລັາເທີ່ດ 
ໄດ້ມີຄືວາມກ້າວໜ້ັາຫັາຍ ໃນັການັສ້າງແຜົນັການັໄລັຍະຍາວ ເພ່�່ອົສະໜັັບສະໜູັນັທ້ີ່ນັຮ່ອົນັໃນັການັຈຸັດຫາພະລັັງງານັທ້ີ່ດແທີ່ນັ. ໃນັ
ເດ່ອົນັມີຖຸນັາ 2014 ລັັດຖະບານັບັງກລັາເທີ່ດ ໄດ້ປີະກາດຂ່້�ນັແຜົນັງ້ບປີະມານັທີີ່�ສຳາຄືັນັ 2 ຮ່່ວງ ເພ່�ອົພັດທີ່ະນັາພະລັັງງານັທ້ີ່ດແທີ່ນັ
ພາຍໃນັປີະເທີ່ດຄ່ື: 1). ງ້ບປີະມານັຈຸຳານັວນັ 15 ລັ້ານັຕ່າກາ (USD 190.000 ໂດລັາສະຫະລັັດ) ເພ່�ອົສະໜັັບສະໜັູນັໃຫ້ແກ່ອົ້ງການັ
ພັດທີ່ະນັາພະລັັງງານັທີ່້ດແທີ່ນັແບບຍ່ນັຍ້ງ ແລັະ ພະລັັງງານັທີ່ດ້ແທີ່ນັ (SREDA) ທີ່ີ�ສ້າງຕ່ັ�ງຂ່້�ນັໃໝ່; 2). ການັສ້າງຕ່ັ�ງກອົງທີ່້ນັເພ່�້ອົ
ພັດທີ່ະນັາພະລັັງງານັທີ່້ດແທີ່ນັ ເປີັນັຈຸຳານັວນັ 400 ລັ້ານັຕ່າກາ (USD 51.65 ລັ້ານັໂດລັາສະຫະລັັດ).

ຜົ້ນັໄດ້ຮ່ັບເພ່�ອົສະໜັັບສະໜັູນັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາທີ່ີ�ຍ່ນັຍ້ງໃນັເປີ້�າໝາຍທີ່ີ 7 (ພະລັັງງານັທີ່້ດແທີ່ນັ) ນັີ�ແມ່ນັຜົ້ນັຂ່ອົງ ການັ
ໂຄືສະນັາເຜົີຍແຜົ່ໄລັຍະຍາວຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ. ໃນັເດ່ອົນັ ກັນັຍາ 2012, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທີີ່�ມາຈຸາກຫລັາຍພັກ
ການັເມ່ອົງທີ່ີ�ແຕ່ກຕ່່າງກັນັ ໂຮ່ມເຂ່້�າກັນັເປີັນັກຸ່ມສະມາຊິິກຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ເພ່�ອົແກ້ໄຂ່ບັນັຫາສະພາບອົາກາດ (Climate Parliament 
Group) ໃນັລັະດັບປີະເທີ່ດ, ໂດຍການັສະໜັັບສະໜູັນັຈຸາກກຸມ່ລັັດຖະສະພາເພ່�ອົແກ້ໄຂ່ສະພາບອົາກາດນັານັາຊິາດ ຮ່່ວມມ່ກັບ
ຈຸາກອ້ົງການັສະຫະປີະຊິາຊິາດ, ບັນັດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພານັີ� ຕ່້ກລັ້ງເຫັນັດີກ່ຽວກັບເປີ້�າໝາຍສຳາຄືັນັ, ຮ່ີບດ່ວນັ ເຊິັ�ນັ: ໂຄືສະນັາ
ເຜີົຍແຜ່ົເພ່�ອົປ່ີຽນັແປີງຂ່ະໜັາດຂ່ອົງພະລັັງງານັທ້ີ່ດແທີ່ນັ ໃນັການັການັຜົະລັິດກະເເສໄຟຟ້າ ແລັະ ການັສ້າງສິ�ງແວດລ້ັອົມທີ່ີ�ອົຳານັວຍ
ຄືວາມສະດວກຕ່້�ການັໃຊິ້ພະລັັງງານັທີ່້ດແທີ່ນັ ທີ່ັງດ້ານັນັະໂຍບາຍ, ການັເງິນັ ແລັະ ເຕ່ັກໂນັໂລັຊີິ.

ໃນັເດ່ອົນັພະຈຸິກ 2012, ສະມາຊິິກສະພາ ຈຸາກກຸມ່ລັັດຖະສະພາເພ່�ອົແກ້ໄຂ່ບັນັຫາສະພາບອົາກາດ ມີບດ້ບາດສຳາຄືັນັໃນັການັຜ່ົານັ
ກດ້ໝາຍ SREDA, ເຊິິ�ງເປີັນັແນັວຄິືດລັິເລັີ�ມ ທີ່ີ�ບ້�້�ເຄີືຍມີມາກ່ອົນັ ແລັະໄດ້ເຮ່ັດໃຫ້ເກີດການັສ້າງຕ່ັ�ງ SREDA ຂ່້�ນັ ທີ່ີ�ເປີັນັຈຸຸດສຸມລັະດັບ
ປີະເທີ່ດ ໃນັການັສ້�ງເສີ�ມ ແລັະ ພັດທີ່ະນັາພະລັັງງານັແບບຍ່ນັຍງ້.

ໃນັເດ່ອົນັພະຈຸິກ 2012 ກຸ່ມລັັດຖະສະພາເພ່�ອົແກ້ໄຂ່ບັນັຫາສະພາບອົາກາດຂ່ອົງປີະເທີ່ດບັງກລັາເທີ່ດ ເລັີ�ມການັໂຄືສະນັາເຜົີຍແຜ່ົ
ໜັັບສະໜູັນັດ້ານັງ້ບປີະມານັຢື່າງຈຸິງຈຸັງ. ມີການັພບ້ປີະກັບລັັດຖະມ້ນັຕ່ີກະຊິວງທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງ ແລັະ ຍ່�ນັບດ້ບັນັທີ່້ກຮ່່ວມ ຈຸາກຫັາຍ
ພັກການັເມ່ອົງເພ່�ອົຮ່ຽກຮ້່ອົງໃຫ້ມີການັຂ້່�ນັແຜົນັງບ້ປີະມານັທີີ່�ພຽງພ້ ແລັະ ການັສະໜັັບສະໜັູນັ SREDA ໃນັດ້ານັອົ່�ນັ  ລັວມເຖິງ 
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ການັສ້າງຕ່ັ�ງກອົງທີ່້ນັພະລັັງງານັສະອົາດ. ການັໂຄືສະນັາເຜົີຍແຜ່ົນັີ�ໄດ້ປີະຕ່ິບັດເປັີນັເວລັາ 6 ເດ່ອົນັກ່ອົນັການັຂ່້�ນັແຜົນັງ້ບປີະມານັ 
ໂດຍມີການັປີະຊິຸມຮ່່ວມກັນັລັະຫວ່າງກຸ່ມລັັດຖະສະພາເພ່�ອົແກ້ໄຂ່ບັນັຫາສະພາບອົາກາດ ກັບລັັດຖະມ້ນັຕີ່ກະຊິວງພະລັັງງານັ 
ແລັະ ກະຊິວງການັເງິນັ ຫັາຍຄືັ�ງ, ການັລັ້ງໂຄືສະນັາເຜີົຍແຜ່ົຢື່າງຕ່້�ເນັ່�ອົງ ລັວມທີ່ັງການັແຊິກແຊິງໃນັໄລັຍະເວລັາທີ່ີ�ເຫມາະສ້ມ ຂ່ອົງ
ຄືະນັະສ້າງແຜົນັງ້ບປີະມານັ ເຊິິ�ງນັຳາໄປີສູ່ຜົ້ນັສຳາເລັັດດັ�ງທີ່ີ�ກ່າວມາຂ່້າງເທີ່ິງນັັ�ນັ.
ເບິ�ງຢືູ່: “ກຸ່ມສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ເຄື່�ອົນັໄຫວໃນັນັາມ Climate Parliament ປີະສ້ບຜົ້ນັສຳາເລັັດໃນັການັສ້າງ ກອົງທີ່້ນັພິເສດ ແລັະ SREDA ສຳາລັັບພະລັັງງານັທີ່້ດແທີ່ນັ,” 
ບ້ດຖະແຫລັງຂ່່າວ, ວາລັະສານັລັາຍສັປີະດາ Blitz Comprehensive Tabloid Weekly, www.weeklyblitz.net/2014/06/bangladesh-climate-parliament-mps-
successful-creating-special-fund-sre- darenewables/. (ພິມເຜົີຍແຜົ່ເປີັນັພາສາອົັງກິດ)

ເຖິງຢ່ືາງໃດກ້�ຕ່າມ, ກດ້ໝາຍ ແລັະ ກດ້ລັະບຽບ ທີ່ີ�ບັງຄືັບໃຊິ້ກັບຄືະນັະຂ່້�ນັແຜົນັງບ້ປີະມານັນັັ�ນັ ມັນັຈຸະຈຸຳາກັດບ້�ໃຫ້ ລັັດຖະສະພາສາມາດ
ແກ້ໄຂ່ບັນັຫາໃຫຍ່ໆ  ໃນັຮ່່າງງ້ບປີະມານັທີ່ີ�ນັຳາເຂ່້�້າພິຈຸາລັະນັາໃນັກອົງປີະຊຸິມສະພາໄດ້, ໃນັຫັາຍປີະເທີ່ດ ຫາກລັັດຖະສະພາບ້�ຍອົມຜົ່ານັ
ຮ່່າງກ້ດໝາຍງ້ບປີະມານັຕ່າມທີ່ີ�ສະເໜັີມາ ອົາດຈຸະສ້�ງຜົ້ນັໃຫ້ລັັດຖະບານັຫັ້�ມ ແລັະໃນັບາງປີະເທີ່ດລັັດຖະສະພາອົາດຂ່້ຕ່ັດ ຫັ່ ຫັ�ດ ງ້ບ
ປີະມານັລັ້ງຂ່ອົງງ້ບປີະມານັທີ່ີ�ສະເໜີັມານັັ�ນັໄດ້, ນັອົກຈຸາກນັີ� ເຖິງແມ່ນັວ່າໃນັບາງປີະເທີ່ດ ລັັດຖະສະພາອົາດຈຸະມີອົຳານັາດພ້ສ້ມຄືວນັໃນັ
ການັຍ້ກຍ້າຍ ທີ່້ນັຮ່ອົນັລັະຫວ່າງງບ້ປີະມານັແຕ່ລ່ັະຮ່່ວງໄດ້ ຫາກງ້ບປີະມານັໂດຍລັວມບ້�ເກີນັຄືາດໝາຍທີ່ີ�ກຳານັດ້ໄວ້ ແຕ່່ການັແກ້ໄຂ່ ຫັ່ 
ຍ້ກຍ້າຍງ້ບປີະມານັແບບນັີ�ກ້�ຍັງມີກ້ດລັະບຽບທີ່ີ�ເຄືັ�ງຄັືດຄືວບຄືຸມຢືູ່.

ນັອົກເໜັ່ອົຈຸາກ ການັປີະກອົບສ່ວນັຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໃນັລັະບບ້ການັກະກຽມ ແລັະຮ່ັບຮ່ອົງເອົ້າງ້ບປີະມານັແລັ້ວ ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາ ຍັງອົາດຈຸະສະໜັັບສະໜັູນັການັປີັບປີຸງງບ້ປີະມານັ ເພ່�ອົຊິ່ວຍໃນັການັບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ໂດຍຜ່ົານັ
ການັໂຄືສະນັາເຜົີຍແຜົ່ ແລັະ ສ້າງສະພາບແວດລັ້ອົມທີ່າງກ້ດໝາຍ ທີີ່�ຈຸະອົຳານັວຍຄືວາມສະດວກຕ່້�ການັປີັບປີຸງ. ການັນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໄປີປີະຕ່ິບັດນັັ�ນັຈຸຳາເປີັນັຕ້່ອົງອົາໄສການັຮ່່ວມມ່ຈຸາກລັັດຖະບານັທີຸ່ກພາກສ່ວນັ ດັ�ງນັັ�ນັ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ຈຸ້�ງສາມາດສະໜັັບສະໜູັນັວິທີີ່ການັໃໝ່ ເໆພ່�ອົໃຫ້ແຕ່່ລັະພາກສ່ວນັຂ່ອົງລັັດຖະບານັ ປີະຕ່ິບັດວຽກງານັຮ່່ວມກັນັໃນັການັໃຊ້ິຈຸ່າຍງ້ບປີະມານັ
ໃນັຮູ່ບແບບຕ່່າງໆ . 

ການັວິເຄືາະດາ້ນັການັເງິນັ ແລັະຕ່້�ນັທ້ີ່ນັຢ່ືາງລັະອົຽດ ທີ່ີ�ສາ້ງຂ່້�ນັເພ່�ອົສະໜັັບສະໜັນູັງບ້ປີະມານັຂ່ອົງຊິາດ ຈຸະແຕ່ກຕ່່າງກັນັໄປີຕ່າມແຕ່່ລັະ 
ລັະບບ້ຍຕຸ່ທິີ່ຳາ, ໃນັບາງປີະເທີ່ດຂ່້�ມນູັທີີ່�ສາ້ງຂ່້�ນັເພ່�ອົອົະທິີ່ບາຍຜົນ້ັກະທ້ີ່ບຈຸາກຮ່່າງນັະໂຍບາຍງບ້ປີະມານັຕ່່າງໆ  ມພີຽງສັ�ນັ ເທ້ີ່�ານັັ�ນັ. ໃນັ
ໄລັຍະເລັີ�ມຕ້່�ນັ ຂ່ອົງການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງແມນ່ັ ປີີ 2030 ແລັະ ການັນັຳາເອ້ົາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໄປີຈຸດັຕັ່�ງປີະຕ່ບັິດ 
ຄືວນັພິຈຸາລັະນັາທ້ີ່ບທີ່ວນັເອົກະສານັປີະກອົບງບ້ປີະມານັໃນັປັີດຈຸບຸນັັ ຊິ້�ງໄດສ້ະເໜັຕ້ີ່�ລັດັຖະສະພາ ເພ່�ອົພິຈຸາລັະນັາວ່າເອົກະສານັທີ່ີ�ປີະກອົບ
ມານັັ�ນັພຽງພ້ຕ້່�ການັໃຫແ້ນັວທີ່າງວາ່ ງບ້ປີະມານັດັ�ງກ່າວອົອົກແບບມາເພ່�ອົເຄື່�ອົນັໄຫວວຽກງານັຂ່ອົງເປ້ີ�າ້ໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ
ແນັວໃດແດ່. ດັ�ງນັັ�ນັ, ສະມາຊິກິລັດັຖະສະພາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນັສະມາຊິກິຄືະນັະກຳາມະທິີ່ການັງບ້ປີະມານັ ຈຸ້�ງຄືວນັພິຈຸາລັະນັາການັປີະຕິ່ບດັ
ວຽກງານັຕ້່ວຈິຸງ ກັບກະຊິວງການັເງນິັ ເພ່�ອົກຳານ້ັດຮູ່ບແບບເອົກະສານັປີະກອົບງບ້ປີະມານັທີ່ີ�ອົຳານັວຍຄືວາມສະດວກຕ້່�ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາ
ແບບຍ່ນັຍງ້.

ປົ້ະເທດອ້ກັນດາ: ການສຶ້�ງເສຶ່ມການຕໍ່ິດຕໍ່າມກວດກາຂອງລັດຖະສຶະພັາຕໍ່່� ODA

ຕ່ະຫລັອົດໄລັຍະ ທີ່້ດສະຫວັດທີ່ີ�ຜົ່ານັມາ ລັັດຖະສະພາ ຂ່ອົງປີະເທີ່ດອົູກັນັດາ ໄດ້ປີ່ຽນັແປີງລັະບ້ບງ້ບປີະມານັເພ່�ອົຮ່ັບປີະກັນັໃນັ
ເວລັາທີ່ີ�ລັັດຖະບານັນັຳາ ກ້ດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການັເງິນັ ເຂ່້�າພິຈຸາລັະນັາໃນັກອົງປີະຊຸິມສະພາ. ຂ່້�ມູນັກ່ຽວກັບງ້ບປີະມານັທີ່ີ�ຄືັດຕິ່ດມາ
ນັຳາ ຈຸະຕ້່ອົງມີເນັ່�ອົໃນັຫັາຍຂ່້�ນັ ປີັດຈຸບຸັນັກ້ດໝາຍວ່າດ້ວຍການັເງິນັ ຂ່ອົງປີະເທີ່ດອົູກັນັດາ ຈຸະໃຫ້ຂ່້�ມູນັແບບປີະສ້ມປີະສານັ ກ່ຽວກັບ
ການັໃຊິ້ຈຸ່າຍ ໂດຍຈຸັດແບ່ງເປີັນັໂຄືງການັຕ່່າງໆ  ແທີ່ນັທີ່ີ�ຈຸະແບ່ງຕ່າມອົ້ງການັຕ່່າງໆ ຂ່ອົງລັັດ. 

ນັັບແຕ່່ປີີ 2008 ເປີັນັຕ້່�ນັມາ, ລັັດຖະສະພາອູົກັນັດາໄດ້ກຳານັດ້ໃຫ້ມີການັສະໜັອົງຂ້່�ມູນັຕ່າມສະພາບຄືວາມເປັີນັຈຸິງ ປີະກອົບໃສ່ຮ່່າງ
ງ້ບປີະມານັຫາັຍຂ່້�ນັ ໂດຍສະເພາະແມ່ນັຂ່້�ມູນັທີີ່�ສະແດງໃຫ້ຮູ່້ວ່າງບ້ປີະມານັນັັ�ນັມີຜ້ົນັກະທ້ີ່ບຕ່້�ເພດຊິາຍ ແລັະເພດຍິງແຕ່່ກຕ່່າງກັນັ
ແນັວໃດ ເຖິງແມ່ນັວ່າຂ່້�ມູນັເຫັ້�ານັັ�ນັຈຸະເປີັນັພຽງເອົກະສານັຄັືດຕ່ິດກ້�ຕ່າມ. ນັອົກຈຸາກນັັ�ນັ, ລັັດຖະບານັຍັງໄດ້ສ້າງຖານັຂ່້�ມູນັປີະຕູ່
ດຽວ ທີີ່�ຮ່ວບຮ່ວມຂ່້�ມູນັບັນັຊິີປີະຊິາຊິາດ ລັວມເຖິງການັຊ່ິວຍເຫັ່ອົທັີ່ງໝດ້ທີີ່�ອ້ົງການັລັັດໄດ້ຮ່ັບໃນັປີີ 2007 ບ້�ວ່າຈຸະເປີັນັງ້ບປີະມານັ
ຕ່ິດຕ່າມກວດກາໂດຍລັັດຖະບານັ, ຜົູ້ໃຫ້ທີ່້ນັ ຫລັ ່ບຸກຄື້ນັພາຍນັອົກ. ຖານັຂ້່�ມູນັນັີ�ເຮັ່ດໃຫ້ຮ່ັບຮູ່້ວ່າ ໃນັແຜົນັງ້ບປີະມານັຍັງມີການັ
ລັາຍງານັທີ່ີ�ບ້�ຄື້ບຖ້ວນັກ່ຽວກັບທີ່້ນັຊິ່ວຍເຫັ່ອົ ແລັະ ຍັງມີຂ່້�ມູນັທີີ່�ບ້�ສອົດຄື່ອົງກັບຖານັຂ່້�ມູນັດ້ານັທີ່້ນັຊິ່ວຍເຫັ່ອົຕ່່າງໆ . ການັເຮ່ັດແບບ
ນັີ�ຈຸະເຮ່ັດໃຫ້ລັັດຖະບານັສາມາດພິຈຸາລັະນັາລັາຍລັະອົຽດ ຂ່ອົງການັເຊິ່�ອົມໂຍງທີ່້ນັຊ່ິວຍເຫັ່ອົຕ່້�ກັບອົ້ງການັລັັດທີ່ັງໝ້ດເຂ່້�າກັບ
ວ້ງຈຸອົນັງ້ບປີະມານັ ບ້�ວ່າງ້ບປີະມານັເຫັ້�ານັັ�ນັຈຸະຖ່ກບ້ລັິຫານັຈຸັດການັຜ່ົານັລັະບ້ບກ້ນັໄກຂ່ອົງລັັດຖະບານັ ຫລັ່ ບ້�ກ້�ຕ່າມ.
ແຫັ່ງຂ່້�ມູນັ: Balch, J. and Heim, K. (ບ້�ມີວັນັທີ່ີ). ຄືວາມທີຸ່ກຍາກຂ່າດເຂ່ີນັ ໃນັການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາ ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ຕ່້� ການັຊ່ິວຍເຫລັ່ອົເປີັນັທີ່າງການັເພ່�ອົການັ
ພັດທີ່ະນັາ (ODA), ໜັ້າທີ່ີ 12-13, http://paperroom.ipsa.org/ papers/paper_2894.pdf. (ພິມເຜົີຍແຜົ່ເປີັນັພາສາອົັງກິດ)
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ສິ�ງສຳາຄັືນັອົີກຢື່າງໜ້ັ�ງແມ່ນັ ເອົກະສານັງບ້ປີະມານັ ບ້�ພຽງແຕ່ລ່ັະບຸເຖິງລັາຍຮ່ັບພາຍໃນັປີະເທີ່ດເທ້ີ່�ານັັ�ນັ ແຕ່່ຍັງຕ້່ອົງລັວມເຖິງທ້ີ່ນັຮ່ອົນັທີີ່�
ປີະເທີ່ດຊິາດໄດ້ຮັ່ບຜ່ົານັການັຊິ່ວຍເຫັ່ອົເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາຢື່າງເປັີນັທີ່າງການັ (ODA) ແລັະ ເງິນັທີ່ີ�ກູ້ຈຸາກຕ່່າງປີະເທີ່ດນັຳາອົີກ ບາງປີະເທີ່ດ
ທີີ່�ໄດ້ເງິນັຈຸາກ (ODA) ຈຸະຈຸັດທີ່້ນັຮ່ອົນັນັີ�ຢືູ ່“ງ້ບປີະມານັນັອົກແຜົນັ” ຫັ່ ແຍກໄວ້ໃນັ ”ງ້ບປີະມານັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ” ເຖິງຢື່າງໃດກ້�ຕ່າມ 
ມັນັເປີັນັສິ�ງສຳາຄືັນັທີ່ີ�ສຸດທີ່ີ�ຈຸະຕ່້ອົງຈຸັດ (ODA) ຮ່ວມໄວ້ໃນັແຜົນັງ້ບປີະມານັຂ່ອົງລັັດ ເພ່�ອົວ່າສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຈຸະສາມາດປີະເມີນັ
ງບ້ປີະມານັທີ່ັງໝ້ດ ທີີ່�ຖ່ກຈຸັດສັນັເພ່�່ອົການັພັດທີ່ະນັາປີະເທີ່ດໄດ້ຢ່ືາງຖ່ກຕ່້ອົງ ແລັະ ຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບຂ່ອົງງບ້ປີະມານັ
ທັີ່ງໝດ້ໄດ້ຢື່າງເໝາະສ້ມ ລັວມທັີ່ງທ້ີ່ນັຊ່ິວຍເຫລັ່ອົຂ່ອົງ (ODA) ນັຳາ, ຖ້າບ້�ດັ�ງນັັ�ນັ ມັນັມີຄືວາມສ່ຽງຢື່າງໜັ້�ງທີ່ີ�ວ່າ ທີ່້ນັຊິ່ວຍເຫລັ່ອົຂ່ອົງ 
(ODA) ໃນັບາງຂ່ະແໜັງການັ ເຮ່ັດໃຫ້ເກີດງ້ບປີະມານັແບບບ້�ຍ່ນັຍງ້ ໃນັຂ່ະນັະທີ່ີ� ຂ່ະແໜັງການັອົ່�ນັ ຍັງຂ່າດແຄືນັທີ່້ນັຮ່ອົນັສະໜັັບສະໜັູນັ. 
ນັອົກຈຸາກນັີ�, ຫາກບ້�ລັວມທີ່້ນັຊິ່ວຍເຫັ່ອົຂ່ອົງ (ODA) ເຂ່້�າໃນັງ້ບປີະມານັລັັດແລັ້ວ ການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ແບບເປີີດກວ້າງສຳາລັັບລັາຍຈຸ່າຍ 
ງບ້ປີະມານັໃນັສ່ວນັນັີ�ກ້�ຈຸະເປີັນັເລັ່�ອົງຍາກຂ່້�ນັອົີກດ້ວຍ. 

ໃນັຖະແຫລັງການັປີາຣີົ ປີີ 2005 ໄດ້ລັະບຸໄວ້ຢື່າງຈຸະແຈຸ້ງເຖິງໜັ້າທີ່ີ�ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາຂ່ອົງປີະເທີ່ດຄືູ່ຮ່່ວມ ໃນັການັເພີ�ມປີະສິດທີ່ິພາບການັ
ໝູນັວຽນັທ້ີ່ນັຊິ່ວຍເຫັ່ອົ ໂດຍໃຫ້ຄືຳາແນັະນັຳາຢື່າງຈຸະແຈຸ້ງດັ�ງນັີ�: 1). ປີະເທີ່ດຄືູ່ຮ່່ວມ ໃຫ້ຄືຳາໝັ�ນັສັນັຍາທີີ່�ຈຸະສ້�ງເສີມບ້ດບາດຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ 
ແບບຍຸດທີ່ະສາດ ແລັະ ງ້ບປີະມານັການັພັດທີ່ະນັາ; 2). ປີະເທີ່ດຜົູໃ້ຫ້ທີ່້ນັຊ່ິວຍເຫັ່ອົ ໃຫ້ຄືຳາໝັ�ນັສັນັຍາ ທີ່ີ�ຈຸະສະໜັອົງຂ່້�ມູນັຢື່າງທີ່ັນັການັ, 
ມີຄືວາມໂປີ່ງໃສ ແລັະ ຄື້ບຖ້ວນັ ເພ່�ອົໃຫ້ອ້ົງການັບ້ລັິຫານັຂ່ອົງປີະເທີ່ດຄືູຮ່່່ວມສາມາດ ເຮ່ັດບດ້ລັາຍງານັງ້ບປີະມານັທີ່ີ�ມີເນັ່�ອົໃນັລັະອົຽດ
ໃຫ້ແກ່ປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຂ່ອົງຕ່້ນັໄດ້. ເຖິງຢື່າງໃດກ້ດີ ການັພະຍາຍາມທີ່ີ�ຈຸະລັວມເອົ້າທີ່້ນັຊິ່ວຍເຫັ່ອົຂ່ອົງ (ODA) 
ເຂ້່�າໄວ້ໃນັງ້ບປີະມານັຂ່ອົງລັັດນັັ�ນັຍັງຄື້ງແຕ່ກຕ່່າງກັນັໄປີໃນັແຕ່ລ່ັະປີະເທີ່ດ ເຖິງແມ່ນັວ່າຈຸະມີຕ່້ວຢື່າງທີີ່�ດີີຂ່ອົງການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາງ້ບ
ປີະມານັທີ່້ນັຊິ່ວຍເຫັ່ອົຂ່ອົງ (ODA) ຢືູ່ແລັ້ວກ້�ຕ່າມ. 

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ງ້ບປີະມານັ ທີ່ີ�ສະເໜີັຕ່້�ລັັດຖະສະພາເພ່�ອົພິຈຸາລັະນັາ ແລັະ ນັຳາໄປີບັງຄືັບໃຊິ້ ຄືັດຕ່ິດຄືຳາອົະທີ່ິບາຍທີີ່�ພຽງພ້ ຫັ ່ບ້�ວ່າມາດຕ່ະ
ການັໃນັງບ້ປີະມານັນັັ�ນັ ມີຈຸຸດປີະສງ້ຊິ່ວຍລັັດ ໃຫ້ບັນັລຸັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ແນັວໃດ, ຫາກວ່າບ້�ມີ ກ້�ຄືວນັ
ຈຸະເພີ�ມຂ້່�ມູນັໃດເພ່�ອົໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາເຫັນັພາບທີ່ີ�ຊິັດເຈຸນັຂ່້�ນັ. 

 • ລັະບຽບ, ຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັກຳານັ້ດໃຫ້ຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັທີ່ີ�ຮ່ັບຜິົດຊິອົບ ປີະເມີນັຮ່່າງງ້ບປີະມານັຕ່້ອົງປີະຕ່ິບັດດັ�ງຕ່້�ໄປີນັີ� ຫັ ່ບ້�: 1). 
ປີະເມີນັເບີ�ງວ່າ ຮ່່າງງບ້ປີະມານັທີີ່�ນັຳາສະເໜັີມານັັ�ນັ ມີສ່ວນັຊິ່ວຍໃຫ້ບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ຫັ່ ບ້� ແລັະ 2). 
ປີະກອົບບ້ດຄືຳາຄິືດເຫັນັເພ່�ອົສ້�ງເສີມໃຫ້ແຜົນັງ້ບປີະມານັມີສ່ວນັຊິ່ວຍໃນັການັບັນັລຸັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໄດ້
ຢື່າງມີປີະສິດທີ່ິພາບຫັາຍຂ່້�ນັ.

 • ລັະບຽບ, ຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັ ຫັ່ ທີ່ຳານັຽມການັປີະຕິ່ບັດແບບອົ່�ນັໆ ຈຸະກຳານັດ້ໃຫ້ລັັດຖະບານັພິຈຸາລັະນັາຄືຳາແນັະນັຳາ ແລັະ ການັປີະ
ກອົບຄືຳາເຫັນັຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັລັັດຖະສະພາ ຫັ ່ບ້� ແລັະ ກຳານັ້ດໃຫ້ລັັດຖະບານັຕ້່ອົງໃຫ້ຄືຳາຊິີ�ແຈຸງການັຕ່ອົບສະໜັອົງ
ຂ່ອົງລັັດຖະບານັ ຕ່້� ການັປີະກອົບຄືຳາເຫັນັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ. ມີລັະບ້ບການັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດໃດໜັ້�ງ ທີ່ີ�ກຳານັ້ດໃຫ້ລັັດຖະບານັ
ຕ້່ອົງມີຄືຳາຕ່ອົບຕ່້�ຄືຳາແນັະນັຳາ ແລັະ ການັປີະກອົບຄືຳາເຫັນັດ້ານັງ້ບປີະມານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ຫັ ່ບ້�?
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ຂ. ການຕິດຕາມກວດກາ ງົບປະມານ ແລະ ລາຍຈ່າຍ ເພື�ອເປ້�າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ໜັ້�ງໃນັພາລັະບ້ດບາດທີ່ີ�ສຳາຄືັນັທີ່ີ�ສຸດ ສຳາລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໃນັການັສ້�ງເສີມການັນັຳາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຢື່າງ
ມີຄືວາມຮັ່ບຜົິດຊິອົບສູງ ແລັະ ມີປີະສິດທີ່ິິິຜ້ົນັແບບຍ່ນັຍງ້ ແລັະ ໜັັກແໜ້ັນັ, ໃນັພາລັະບ້ດບາດນັີ�ສອົດຄ່ືອົງກັບວາລັະຂ່ອົງການັພັດທີ່ະນັາ 
(ດັ�ງທີີ່�ໄດ້ຍ້ກຂ່້�ນັຢືູ່ໃນັພາກທີີ່ II) ເນັ່�ອົງຈຸາກວ່າຈຸຸດປີະສ້ງລັວມ ແມ່ນັການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາງ້ບປີະມານັທັີ່ງພາຍໃນັ ແລັະ ຂ່ອົງທ້ີ່ນັລັະຫວ່າງ
ປີະເທີ່ດ ໃຊິ້ຈຸ່າຍໄປີຢື່າງມີປີະສິດທີ່ິພາບ ຫັາຍທີ່ີ�ສຸດເທີ່້�າທີີ່�ຈຸະເປັີນັໄປີໄດ້. ປີະສິດທິີ່ຜົ້ນັຂ່ອົງການັພັດທີ່ະນັາ ແມ່ນັພິຈຸາລັະນັາ ຕ່້�ກັບປີະເດັນັ
ຂ່ອົງຄືວາມຄືຸ້ມຄື່າຂ່ອົງເງິນັ ແລັະ ຜົ້ນັທີ່ີ�ໄດ້ຮ່ັບຕ່້ວຈຸິງທີ່ີ�ເກີດຂ່້�ນັກັບປີະຊິາຊິ້ນັ ໂດຍສະເພາະຕ່້�ຜົູ້ທີ່ີ�ດ້ອົຍໂອົກາດ.[9]

ການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາງ້ບປີະມານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາສ່ວນັໃຫຍ່ ຈຸະດຳາເນີັນັວຽກງານັໂດຍຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັລັັດຖະສະພາທີ່ີ�ມີຄືວາມ
ຊິຳານັິຊິຳານັານັ, ເຊິິ�ງມີສິດ ແລັະ ໜັ້າທີ່ີກວດສອົບລັາຍຈຸ່າຍຂ່ອົງລັັດ ໃນັໄລັຍະທີ່້າຍຮ່ອົບວຽນັງ້ບປີະມານັ. ເຖິງແມ່ນັວ່າບັນັດາຄືະນັະກຳາມາ
ທິີ່ການັນັັ�ນັ ຈຸະມີບ້ດບາດທີ່ີ�ສຳາຄັືນັໃນັຖານັະທີ່ີ�ເປັີນັສ່ວນັໜັ້�ງໃນັຂ່ອົບເຂ່ດຄືວາມຮ່ັບຜິົດຊິອົບ ຂ່ອົງທຸີ່ກປີະເທີ່ດ, ແຕ່ບ່້�ຄື່ອົຍໄດ້ຮ່ັບຊິັບພະຍາກອົນັ
ທີ່ີ�ພຽງພ້, ບ້�ວ່າຈຸະເປີັນັທີ່້ນັຮ່ອົນັທີ່ີ�ຈຸຳາກັດ ໃນັການັຮ່ັບຟັງຄືຳາຄິືດເຫັນັ ແລັະ ການັລັງ້ໄປີຕິ່ດຕ່າມກວດກາ ຈຸ້ນັເຖິງບຸກຄືະລັາກອົນັທີ່ີ�ຈຸຳາກັດ
ໃນັການັຊິ່ວຍຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັ ເຮັ່ດບ້ດລັາຍງານັ ແລັະ ການັວິເຄືາະ.

ຢືູໃ່ນັບາງປີະເທີ່ດ ພະຍາຍາມທີີ່�ຈຸະສ້າງຕ່ັ�ງສຳານັັກງານັງ້ບປີະມານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ທີີ່�ເປີັນັອິົດສະຫລັະ ຫລັ່ ຢື່າງໜ້ັອົຍ ກ້�ເປັີນັຂ່ະແໜັງ
ການັຄືຸ້ມຄືອົງງບ້ປີະມານັ ທີ່ີ�ຂ້່�ນັກັບເລັຂ່າທິີ່ການັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ເພ່�ອົເພີ�ມຄືຸນັນັະພາບໃນັການັສະໜັັບສະໜັູນັວຽກງານັທີ່ີ�ສຳາຄືັນັ ແລັະ 
ຂ່ະແໜັງການັດັ�ງກ່າວກ້�ຄືວນັປີະກອົບດ້ວຍ ພະນັັກງານັທີ່ີ�ເປີັນັຜົູ້ຊ່ິຽວຊິານັດ້ານັງ້ບປີະມານັ ແລັະ ການັເງິນັ ທີີ່�ສາມາດວິເຄືາະ ແລັະ ໃຫ້
ຄືຳາແນັະນັຳາທີ່າງດ້ານັເສດຖະກິດ ແລັະ ການັເງິນັແກ່ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໄດ້.

 ມາຣ້ກ ແລະ ປົ້ະເທດຊິອກດານ່: ການສຶ້�ງເສຶ່ມການວິເຄົາະງ້ບປົ້ະມານຂອງລັດຖະສຶະພັາ

ໃນັພາກພ່�ນັປີະເທີ່ດອົາຣົັບ, ມີວິທີ່ີຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດທີ່ີ�ດີຫາັຍຢື່າງ ຊິ້�ງເຮັ່ດໃຫ້ເຫັນັວ່າສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດເຂ່້�້າເຖິງການັ
ຊ່ິວຍເຫັ່ອົຈຸາກໜ່ັວຍງານັດ້ານັງ້ບປີະມານັສະເພາະ.

ຢືູ່ປີະເທີ່ດມາຣ້ົກ, ສຳານັັກງານັວິເຄືາະງ້ບປີະມານັ ໃຫ້ການັສະໜັັບສະໜັູນັທັີ່ງສະພາປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະລັັດຖະສະພາ ໂດຍສຳານັັກງານັ 
ໄດ້ຂ່ະຫຍາຍພາລັະບ້ດບາດຂ່ອົງອົ້ງການັນັິຕ່ິບັນັຍັດ ໃນັການັປີະເມີນັ ແລັະ ດຳາເນັີນັວຽກງານັດ້ານັງ້ບປີະມານັຂ່ອົງລັັດ ດ້ວຍການັ
ເຮ່ັດບ້ດວິເຄືາະງ້ບປີະມານັຊິ້�ງຊິ່ວຍສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໃຫ້ເຂ່້�າໃຈຸກ່ຽວກັບງ້ບປີະມານັໄດ້ດີຂ່້�ນັ ແລັະ ເຮັ່ດບ້ດວິເຄືາະທີ່ີ�ມີ
ປີະສິດທິີ່ພາບຫັາຍຂ່້�ນັ. ສຳານັັກງານັລັາຍງານັຕ່້�ອ້ົງການັທີ່ີ�ມີອົຳານັາດຕ່ັດສິນັໃຈຸຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ບ່ອົນັທີ່ີ�ກຸມ່ການັເມ່ອົງທີ່ັງໝ້ດມີຕ່້ວ
ແທີ່ນັ ແລັະ ຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັງ້ບປີະມານັ. ສຳານັັກງານັດັ�ງກ່າວເຮັ່ດໜ້ັາທີ່ີ�ພາຍໃຕ້່ອົ້ງການັທີ່ີ�ມີສິດ ໃນັການັຕ່ກ້ລັ້ງບັນັຫາຂ່ອົງ
ສະພາ ຊິ້�ງປີະກອົບດ້ວຍຕ່້ວແທີ່ນັຈຸາກທີຸ່ກກຸມ່ການັເມ່ອົງ ແລັະ ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັງ້ບປີະມານັ. ນັອົກຈຸາກນັັ�ນັ, ອົ້ງການັທີ່ີ�ເຮ່ັດ
ໜັ້າທີີ່�ປີະເມີນັງ້ບປີະມານັລັາຍຈຸ່າຍ, ປີະເມີນັນັະໂຍບາຍການັບ້ລິັຫານັໜັີ�ສາທີ່າລັະນັະຂ່ອົງອ້ົງການັບ້ລິັຫານັ, ວິເຄືາະຜ້ົນັສະທີ່້ອົນັ
ທີ່າງການັເງິນັຂ່ອົງກ້ດໝາຍ ແລັະ ດຳາເນັີນັວຽກງານັການັຄື້�ນັຄືວ້າ ທີ່ີ�ກ່ຽວກັບການັມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ໃນັລັະບ້ບງ້ບ
ປີະມານັ; ແລັະ ສຸດທີ່້າຍເຫັນັວ່າໄລັຍະເວລັາການັມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງລັັດຖະສະພາໃນັຮ່ອົບວຽນັງ້ບປີະມານັໄດ້ຂ່ະຫຍາຍອົອົກໄປີ
ຈຸາກ 70 ວັນັ ມາເປີັນັ 06 ເດ່ອົນັ. ສຳານັັກງານັ ທີ່ີ�ເຮັ່ດໜ້ັາທີີ່�ຕ່ອົບຄືຳາຮ່ຽກຮ່້ອົງຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລັະເຮ່ັດຂ່້�ມູນັອ້ົາງອີົງໃຫ້
ກັບຜົູ້ທີ່ີ�ຮ່ັບຜົິດຊິອົບຮ່່າງກ້ດໝາຍ ຫັ່ ປີັບປີຸງງບ້ປີະມານັຂ່ອົງລັັດ, ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັງ້ບປີະມານັຂ່ອົງທີ່ັງສອົງສະພາ ຕ່່າງຝຶ່າຍ
ຕ່່າງໃຊິ້ປີະໂຫຍດຈຸາກລັາຍງານັຂ່ອົງອົ້ງການັວິເຄືາະງ້ບປີະມານັ. 

ຢືູ່ປີະເທີ່ດຊິອົກດານັີ, ອ້ົງການັງ້ບປີະມານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ເຮັ່ດໜັ້າທີ່ີ�ຂ່ອົງຕ່້ນັໂດຍຂ່້�ນັກັບຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັດ້ານັການັເງິນັ 
ແລັະ ເສດຖະກິດ. ພາລັະບ້ດບາດຂ່ອົງອ້ົງການັນັີ� ກວມເອ້ົາການັເຮ່ັດບ້ດລັາຍງານັການັວິເຄືາະງ້ບປີະມານັ ແລັະ ຄືຳາຖາມເຈຸາະຈຸີ�ມ
ສຳາລັັບແຕ່່ລັະພາກຂ່ອົງງ້ບປີະມານັ (ເພ່�ອົໃຫ້ຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັການັເງິນັ ແລັະ ເສດຖະກິດນັຳາໄປີປີະກອົບວຽກງານັ). ອົ້ງການັ
ງບ້ປີະມານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາຍັງເຮັ່ດບ້ດລັາຍງານັ, ວິເຄືາະຄືວາມອົາດສາມາດ ການັປີະຕິ່ບັດໜ້ັາທີ່ີ�ວຽກງານັຂ່ອົງລັັດຖະບານັ ໂດຍ
ອີົງໃສ່ຂ່້�ມູນັງບ້ປີະມານັ ຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທີີ່�ໃຫ້ຄືວາມສ້ນັໃຈຸ. ສຳາຫັັບຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັອົ່�ນັ  ແມ່ນັຍັງບ້�ໄດ້ໃຊ້ິບ້ລັິການັ
ຈຸາກອ້ົງການັງບ້ປີະມານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາຢື່າງເຕັ່ມສ່ວນັ. ກິດຈຸະກຳາທ້ີ່�ວໄປີຂ່ອົງອົ້ງການັ ປີະກອົບດ້ວຍ: ການັວິເຄືາະຂ່່າວເສດຖະກິດ, 
ການັພັດທີ່ະນັາຕ່້ວຊິີ�ວັດເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການັຝ້ຶກອົ້ບຮ່ມ້ພະນັັກງານັ-ລັັດຖະກອົນັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ, ການັຕ່ອົບຄືຳາຊິັກ
ຖາມຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລັະ ການັກະກຽມບ້ດລັາຍງານັກ່ຽວກັບຜ້ົນັການັປີະຕ່ິບັດວຽກງານັດ້ານັການັເງິນັ ແລັະ ງ້ບ
ປີະມານັຂ່ອົງລັັດ.

ແຫລ່ັງຂ່້�ມູນັ: ຕ່້ວຢື່າງເຫລັ້�ານັີ� ຄືັດມາຈຸາກ ຫລັັກສູດການັພັດທີ່ະນັາລັັດຖະສະພາ ທີີ່�ສະໜັອົງທີ່າງ ອົອົນັໄລັ ຂ່ອົງສຳານັັກພິມ McGill 
ແລັະ ທີ່ະນັາຄືານັໂລັກ, ບ້ດທີ່ີ 5: ຕ່້ວຢ່ືາງຂ່ອົງໜ່ັວຍງານັງ້ບປີະມານັອົິດສະຫລັະ.
ເຂ່້�າເບິ�ງໄດ້.ຢືູ່ http://parliamentarystrengthening.org/EAP/PBO/Unit%205.pdf. (ພາສາອົັງກິດ)

9	 http://www.awepa.org/wp-content/uploads/2013/06/Safeguarding-the-Interests-of-the-People-Parliamentarians-and-Aid-Effective-	
ness.pdf.
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ໃນັກ້ລັະນີັທີ່ີ�ພະນັັກງານັ ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ບ້�ມີຄືວາມອົາດສາມາດໃນັການັດຳາເນັີນັວຽກງານັດັ�ງກ່າວ, ລັັດຖະສະພາອົາດພິຈຸາລັະນັາໃຫ້ 
ພະນັັກງານັຈຸາກສະຖາບັນັອ່ົ�ນັ ທີີ່�ຕິ່ດຕ່າມກວດກາຄືວາມຮັ່ບຜິົດຊິອົບຂ່ອົງລັັດ ຍ້ກຍ້າຍເຂ່້�າມາເຮ່ັດໜັ້າທີ່ີ�ແທີ່ນັໄດ້, ຕ່້ວຢື່າງ: ໃນັບາງປີະເທີ່ດ
ອ້ົງການັກວດກາເງິນັແຜົ່ນັດີນັ ຈຸະສ້�ງພະນັັກງານັຂ່ອົງຕ່້ນັຊິຸກຍູໃ້ຫ້ ພະນັັກງານັທີ່ີ�ມາຊິ່ວຍຄືະນັະກຳາມະການັລັັດຖະສະພາ ຂ່ອົງການັ
ພິຈຸາລັະນັາປີະຈຸຳາປີີ ການັປີະຕິ່ບັດໃນັຮູ່ບແບບນັີ�ຈຸະເປີັນັປີະໂຫຍດຢື່າງຍິ�ງ ໃນັຂ່ອົບເຂ່ດທີ່ີ�ຍາກຕ່້�ການັຈັຸດຫາຜູ້ົຊິ່ຽວຊິານັໃນັເລັ່�ອົງດັ�ງກ່າວ. 
ນັອົກຈຸາກນັີ� ການັພິຈຸາລັະນັາຍັງອົາດຈຸະປີະຕ່ິບັດໄດ້ໂດຍການັກະຕຸ່້ນັພາກປີະຊິາສັງຄື້ມໃຫ້ ເຮ່ັດການັວິເຄືາະ ຫັ ່ເຮ່ັດສັນັຍາກັບຜູ້ົຊ່ິຽວຊິານັ
ດ້ານັເສດຖະກິດຈຸາກສະຖາບັນັການັສກ້ສາ.

ໃນັການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາງ້ບປີະມານັສຳາລັັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາທີ່ີ�ຍ່ນັຍງ້ນັັ�ນັ ໜັ້�ງໃນັຄືວາມທີ່້າທີ່າຍທີ່ີ�ສຳາຄັືນັທີ່ີ�ລັັດຖະສະພາ ຈຸະ
ປີະເຊີິນັ ແມ່ນັຄືວາມຕ່້ອົງການັ ການັເຂ່້�າເຖິງຂ່້�ມູນັທີີ່�ຫາຍາກ ເພ່�ອົປີະເມີນັຜ້ົນັສະທ້ີ່ອົນັຂ່ອົງການັໃຊິ້ຈຸ່າຍໃນັຮູ່ບແບບ ຂ່ອົງການັບັນັລັຸຜົ້ນັ
ເປີ້�າໝາຍສູງສຸດຂ່ອົງການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ, ໝາຍເຖິງການັໃຫ້ "ຢື້ດຖ່ເອົ້າປີະຊິາຊິ້ນັເປີັນັໃຈຸກາງ" ໂດຍສະເພາະແມ່ນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງ
ເປີ້�້າໝາຍໃນັການັສະໜັອົງຄືວາມຕ່້ອົງການັຂ່ອົງກຸມ່ຄື້ນັດ້ອົຍໂອົກາດ. ຕ່າມທີ່ີ�ໄດ້ເວ້�າມາກ່ອົນັໜ້ັານັີ� ການັດັດປີັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາ
ທີີ່�ຍ່ນັຍ້ງໃຫ້ເຂ້່�າກັບປີະເທີ່ດນັັ�ນັ ຍັງເປັີນັສິ�ງສຳາຄືັນັທີ່ີ�ສຸດໃນັການັບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍ ແລັະມີຄືວາມສຳາຄືັນັທີ່ີ�ຮັ່ບປີະກັນັວ່າໄດ້ວ່າ ກອົງທີ່້ນັ ແລັະ 
ໂຄືງການັຕ່່າງໆ ໄດ້ກຳານັດ້ເປີ້�າໝາຍໄວ້ຢື່າງເໝາະສມ້ ແລັະ ແທີ່ດເໝາະສຳາລັັບຜູ້ົທີ່ີ�ຕ້່ອົງການັຄືວາມຊິ່ວຍເຫັ່ອົຫາັຍທີ່ີ�ສຸດ. ໃນັນັັ�ນັ, ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາມີບດ້ບາດທີ່ີ�ສຳາຄັືນັໃນັການັຮ່ວບຮ່ວມຂ່້�ມູນັກ່ຽວກັບຄືວາມຕ້່ອົງການັ ຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ເພ່�ອົໃຊິ້ເປີັນັທີ່ິດຊິີ�ນັຳາສຳາລັັບການັວາງ
ແຜົນັການັພັດທີ່ະນັາລັະດັບຊິາດ ແລັະ ລັະບ້ບການັຂ່້�ນັແຜົນັງ້ບປີະມານັຄືັ�ງຕ່້�ໄປີ ການັຮ່ວບຮ່ວມ ຄືຳາຄືິດເຫັນັແບບທີ່ວນັຄື່ນັສອົງທີ່າງຈຸະ
ເປີັນັເຄື່�ອົງມ່ສຳາຄັືນັທີ່ີ�ຈຸະເຮ່ັດໃຫ້ລັັດຖະສະພາສາມາດສັງລັວມຂ່້�ມູນັຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັໄດ້ໂດຍກ້ງ.

ການັປີະຕິ່ບັດແບບນັີ� ອົາດຈຸະເປີັນັປີະໂຫຍດຫັາຍຕ່້�ກັບປີະເທີ່ດຕ່່າງໆ  ທີີ່�ມີວິທີີ່ການັຮ່ວບຮ່ວມ ແລັະ ການັສັງລັວມຂ່້�ມູນັງບ້ປີະມານັໄດ້ບ້�
ດີເທີ່້�າທີ່ີ�ຄືວນັ. ປີີ 2030 ເປີັນັໄລັຍະເລັີມຕ່້�ນັຂ່ອົງການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ແລັະ ການັນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໄປີ
ຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດນັັ�ນັ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຫັ່ ສະມາຊິິກຄືະນັະກຳາມະການັງ້ບປີະມານັ ແລັະ ການັເງິນັ ອົາດມີຄືວາມຕ່້ອົງການັທີ່ີ�ຈຸະ
ພິຈຸາລັະນັາແບບລັ້ງເລັິກເລັ່�ອົງການັເຮ່ັດວຽກຮ່່ວມກັນັກັບກະຊິວງການັເງິນັ ແລັະ ສຳານັັກງານັສະຖິຕ່ິແຫ່ງຊິາດ ເພ່�ອົຈຸຳາແນັກຊິ່ອົງວ່າງ ໃນັ
ການັເກັບກຳາຂ່້�ມູນັໃນັປັີດຈຸຸບັນັ ລັວມໄປີເຖິງການັເຮ່ັດບ້ດລັາຍງານັ ແລັະ ວິທີ່ີການັເຮ່ັດວຽກ ເພ່�ອົດັດປີັບວິທີ່ີການັສັງລັວມ, ເຜົີຍແຜົ່ ແລັະ 
ການັບ້ລັິຫານັຂ້່�ມູນັໃຫ້ດີຂ່້�ນັແກ່ລັັດຖະສະພາ. ນັອົກຈຸາກນັີ�, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຍັງສາມາດປີະຕິ່ບັດວຽດງານັເພ່�ອົລັ້ງເລິັກຂ່້�ມູນັທີ່ີ�
ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບປີະຊິາຊິ້ນັຜູ້ົມີສິດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງ ແລັະ ຄືວາມຮ່ຽກຮ່້ອົງຕ່້ອົງການັເປີັນັພິເສດ ຊິ້�ງຈຸະຕ່້ອົງໃຫ້ສອົດຄື່ອົງ ກັບການັຂ່້�ນັແຜົນັງ້ບປີະມານັ 
ແລັະ ລັາຍຈຸ່າຍ. ການັເກັບກຳາຂ່້�ມູນັຕ່້ວຈຸິງ ຈຸະເປີັນັປີະໂຫຍດຕ່້�ການັລັາຍງານັກ່ຽວກັບເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຊິ້�ງກຳານັດ້ໃຫ້
ລັັດຖະສະພາຈຸະຕ້່ອົງຕ່ິດຕ່າມກວດກາຜ້ົນັການັດຳາເນີັນັວຽກງານັຕ່າມແຜົນັເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງແຫ່ງຊິາດ ແລັະ ເພ່�ອົໃຫ້
ສາມາດກວດສອົບໄດ້ທີ່້�ວໂລັກ.

ພາກສ່ວນັສຸດທີ່້າຍ ອົີກໜັ້�ງຢື່າງໃນັການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາງ້ບປີະມານັ ແມ່ນັການັຕ່ິດຕ່າມເບິ�ງວ່າທີ່້ນັຮ່ອົນັທີ່ີ�ຖ່ກໃຊິ້ຈຸ່າຍມີຫຍັງແນ່ັ ແລັະ 
ຜົ້ນັສະທີ່້ອົນັຕ່້�ຊິີວິດຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັທີ່ັງໃນັດ້ານັດີ ແລັະ ດ້ານັບ້�ດີແນັວໃດ. ໃນັຂ່ະນັະທີ່ີ�ສະຖາບັນັກວດສອົບອົາດຈຸະສາມາດຊິ່ວຍເຫລັ່ອົ
ດ້ານັການັປີະເມີນັວ່າ ມີການັໃຊ້ິທີ່້ນັຮ່ອົນັຖກ່ຕ່້ອົງຕ່າມກດ້ໝາຍ ແລັະ ລັະບຽບການັ ຫັ່ບ້� ເຖິງຢື່າງໃດກ້ຕ່າມ ການັກວດສອົບແບບນັີ� ຈຸະ
ມີປີະສິດທີ່ິພາບໜັ້ອົຍກວ່າການັກວດສອົບແບບທີ່້�ວໄປີ. ເຖິງແມ່ນັວ່າ ລັັດຖະສະພາອົາດຈຸະຕ່້ອົງພິຈຸາລັະນັາມອົບສິດ ແລັະ ໜັ້າທີ່ີ�ເຫລັ້�າ
ນັັ�ນັ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນັກວດສອົບແຫ່ງລັັດ ຜົ່ານັການັປີັບປຸີງກ້ດໝາຍ, ເຕັ່ກໂນັໂລັຊິີ ແລັະ ຂ່້�ມູນັຂ່່າວສານັ ແລັະ ຍັງມີການັນັຳາເອົ້າສ່�ມວນັ
ຊິ້ນັມາໃຊິ້ຫັາຍຂ່້�ນັ ເພ່�ອົນັຳາມາເປີັນັເຄື່�ອົງມ່ຊິ່ວຍໃນັການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາງບ້ປີະມານັ ແລັະຄືວາມຮ່ັບຜິົດຊິອົບ, ລັວມທີ່ັງການັສະໜັັບສະໜັູນັ
ການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ໂດຍການັສັງລັວມ ແລັະ ເຜີົຍແຜ່ົຂ່້�ມູນັດ້ານັການັເງິນັ ແລັະ ລັາຍຈຸ່າຍ, ເຄ່ື�ອົງມ່ເຕັ່ກໂນັໂລັຊິີທີ່ີ�
ທີ່ັນັສະໄໝ ລັ້ວນັແຕ່ຊ່ິ່ວຍໃຫ້ສາມາດຈຸຳາແນັກຂ່້�ມູນັໄດ້ງ່າຍຂ່້�ນັ (ເຊິັ�ນັ: ແຍກເພດ, ປີະຊິາກອົນັ, ພູມສັນັຖານັ ເຫັ້�ານັີ�ເປີັນັຕ້່�ນັ) ແລັະ ສາມາດ
ຕ່ອົບຄືຳາຊັິກຖາມຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລັະ ຜົູ້ສ້ນັໃຈຸອົ່�ນັ  ໃນັການັປີະເມີນັວ່າກອົງທີ່້ນັຕ່່າງໆ ມີລັາຍຈຸ່າຍໃນັຕ່ວ້ຈຸິງແນັວໃດ.
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ຕໍ່ິດຕໍ່າມລາຍຈ�າຍ ແລະ ຜ່້ນກະທ້ບຂອງເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືນຍ້ງ

ຢືູ່ປີະເທີ່ດແຊັິກບີ, ສະພາແຫ່ງຊິາດ ກຳາລັັງເຮ່ັດວຽກຮ່່ວມກັບ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພານັານັາຊິາດ ເພ່�ອົການັຕ່້�ຕ່້ານັການັສ້�ລັາດບັງຫັວງ
ຂ່ອົງປີະເທີ່ດແຊິັກບີ ແລັະ ອ້ົງການັສະຫະປີະຊິາຊິາດ ເພ່�ອົສ້າງເວັບໄຊິໜັ້�ງ (ພ້ຣົທີ່ັລັ) ທີ່ີ�ໃຊິ້ໃນັການັສັງລັວມກ່ຽວກັບງ້ບປີະມານັ 
ແລັະ ລັາຍຈຸ່າຍ ເຊິິ�ງຈຸະເອົ່�ອົອົຳານັວຍຄືວາມສະດວກຕ່້�ການັກວດສອົບລັາຍຈຸ່າຍ ແລັະ ງ້ບປີະມານັສາທີ່າລັະນັະ ໃຫ້ການັຕ່ິດຕ່າມ
ໄດ້ດີກວ່າ ຕ່້�ກັບການັໃຊິ້ຈຸ່າຍງ້ບປີະມານັ. ເວັບໄຊິ (ພ້ຣົທີ່ັລັ) ຂ່ອົງແຊິັກບີ ຈຸະອົີງຕ່າມແນັວທີ່າງການັປີະຕິ່ບັດທີີ່�ດີຈຸາກ ເວັບໄຊິ (ພ້ຣົທີ່ັລັ) 
ຂ່ອົງ SIGA Portal ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາປີະເທີ່ດບຣົາຊິິນັ, ຊິ້�ງເປັີນັໜັ້�ງໃນັລັະບບ້ງ້ບປີະມານັຂ່້�ມູນັຂ່່າວສານັຂ່ອົງລັັດທີ່ີ�ດີ, ຊິ້�ງເວັບໄຊິ 
(ພ້ຣົທີ່ັລັ) ດັ�ງກ່າວຈຸະຊ່ິວຍໃຫ້ລັັດຖະບານັສາມາດເຂ່້�້າເຖິງຖານັຂ່້�ມູນັຂ່ອົງລັັດຖະບານັໄດ້ງ່າຍຂ່້�ນັ ໂດຍຜົ່ານັເຄ່ື�ອົງມ່ຄື້�ນັຫາທີ່າງ
ລັະບບ້ອົອົນັລັາຍ. ຄືະນັະກຳາມະການັການັເງິນັ, ງ້ບປີະມານັລັັດ ແລັະການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາລັາຍຈຸ່າຍ ຂ່ອົງສະມັດຊິາແຫ່ງຊິາດແຊິກ
ບີ ໄດ້ເຮ່ັດວຽກຮ່່ວມກັບກະຊິວງການັເງິນັຢື່າງໃກ້ຊິິດ ເພ່�ອົສ້າງຄືວາມເຂ່້�້າໃຈຸ ແລັະ ສ້າງຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັການັເຂ່້�້າເຖິງຂ່້�ມູນັຮ່່ວມກັນັ. 

ນັອົກຈຸາກການັເກັບກຳາຂ້່�ມູນັດິບ ຈຸາກພະແນັກຄັືງເງິນັແລັ້ວ, ເວັບໄຊິ(ພ້ຣົທີ່ັລັ) ຂ່ອົງປີະເທີ່ດແຊິັກບີຈຸະໃຊິ້ຂ່້�ມູນັອົ້າງອົີງທີີ່�ໄດ້ຮ່ັບຈຸາກ
ການັບ້ລິັຫານັເງິນັກັບສະຖາບັນັການັກວດສອົບຂ່ອົງລັັດ, ສຳານັັກງານັຈຸັດຊິ່�-ຈັຸດຈຸ້າງແຫ່ງລັັດ ແລັະ ສຳານັັກງານັໜັີ�ສາທີ່າລັະນັະ ໂດຍ
ການັສັງລັວມຖານັຂ້່�ມູນັ, ຄ່ືາໃຊິ້ຈຸ່າຍງ້ບປີະມານັລັັດ, ຜົ້ນັການັກວດສອົບ ແລັະ ຂ້່�ມູນັການັຈັຸດຊິ່�-ຈັຸດຈຸ້າງແຫ່ງລັັດ. ເວັບໄຊິ (ພ້ຣົທີ່ັລັ) 
ໃໝ່ ຈຸະເຮ່ັດໃຫ້ລັັດຖະສະພາກວດສອົບ ແລັະ ວິເຄືາະໄດ້ວ່າ ຄືວນັປີະຫຍັດໃນັສ່ວນັໃດ ແລັະ ຄືວນັຈຸະປັີບປີຸງການັໃຫ້ບ້ລິັການັ
ສາທີ່າລັະນັະ ໂດຍການັຈຸຳາແນັກຂ່້�ເສຍ ແລັະ ການັປີະຕ່ິບັດທີ່ີ�ບ້�ຖ່ກຕ້່ອົງ. ເວັບໄຊິ (ພ້ຣົທັີ່ລັ) ລັຸ້ນັທີ່ດ້ລັອົງໄດ້ເປີີດໃຊ້ິໃນັວັນັທີ່ີ 1 ທີ່ັນັວາ 
2015. ໃນັໄລັຍະທີ່ຳາອົິດ ຄືະນັະກຳາມະການັດ້ານັການັເງິນັ ໄດ້ເຮັ່ດການັທ້ີ່ດລັອົງເວັບໄຊິ (ພ້ຣົທີ່ັລັ) ໂດຍສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລັະ 
ປີະຊິາຊິ້ນັຈຸະສາມາດເຂ່້�້າເຖິງໄດ້ໃນັຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັຕ່້�ໄປີ.
ສຳາລັັບຂ່້�ມູນັ-ຂ່່າວສານັເພີ�ມຕ່່�ມເບິ�ງຢືູ່: www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/presscenter/articles/2015/12/07/portal-for-monitoring-pub- lic-finance-
a-paradigm-shift-in-parliamentary-oversight-in-serbia.html. (ເປີັນັພາສາອົັງກິດ)

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ກ້ມງບ້ປີະມານັ ກະຊິວງການັເງິນັ ຫລັ່ ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັແຜົນັການັ, ການັເງິນັ ແລັະ ການັກວດສອົບ ມີບຸກຄືະລັາກອົນັ 
ແລັະ ງ້ບປີະມານັເພ່�ອົດຳາເນັີນັວຽກງານັປີະເມີນັຜົ້ນັກະທີ່້ບດ້ານັງ້ບປີະມານັດ້ວຍຕ່້ນັເອົງ ຫັ່ ບ້� (ເຊິັ�ນັ: ຜ່ົານັການັລັງ້
ເຄ່ື�ອົນັໄຫວຕ່້ວຈຸິງ ເພ່�ອົປີະເມີນັການັນັຳາເອ້ົາໂຄືງການັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງ ກັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງ
ປີະຕ່ິບັດ. 

 • ລັະບຽບ, ຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັໄດ້ອົຳານັວຍຄືວາມສະດວກໃຫ້ກ້ມງ້ບປີະມານັ ກະຊິວງການັເງິນັ ຫລັ ່ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັແຜົນັການັ, 
ການັເງິນັ ແລັະ ການັກວດສອົບ ສາມາດສອົບຖາມ ພະນັັກງານັ-ລັັດຖະກອົນັໄດ້ຢື່າງມີປີະສິດທິີ່ພາບ ຫັ່ ບ້� ເຊິັ�ນັ: 1). 
ປີະສິດທີ່ິພາບດ້ານັລັາຍຈຸ່າຍຂ່ອົງລັັດຖະບານັ ໃນັຮູ່ບແບບການັຍກ້ບັນັຫາທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັ
ຍງ້; 2). ຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບຕ່້�ກັບທີ່້ນັຮ່ອົນັທີ່ີ�ໃຊິ້ຈຸ່າຍນັັ�ນັ ມີປີະສິດທີ່ິພາບ ຫັ່ ບ້�? 

 • ລັະບຽບ ຂ່ອົງລັະບ້ບການັຮ່ັບປີະກັນັ ການັຕ່ອົບສະໜັອົງທີ່ີ�ມີປີະສິດທີ່ິພາບຈຸາກລັັດຖະບານັ ຕ່້�ບ້ດລັາຍງານັ ແລັະ ການັປີະ
ກອົບຄືຳາເຫັນັຂ່ອົງກ້ມງ້ບປີະມານັ ກະຊິວງການັເງິນັ ແລັະ ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັແຜົນັການັ, ການັເງິນັ ແລັະ ການັກວດສອົບ  
ຫລັ່ ບ້�?

 • ແຫັງ່ເງິນັທີ່້ນັໃດແດ່ທີີ່�ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດຖອົນັມາໃຊິ້ ເພ່�ອົຊິ່ວຍໃນັການັວິເຄືາະ ລັາຍຈຸ່າຍງ້ບປີະມານັ, ແລັະ 
ປີະເມີນັຜົ້ນັກະທີ່້ບຈຸາກການັນັຳາໃຊິ້ງບ້ປີະມານັລັາຍຈຸ່າຍນັັ�ນັ? ມີ ສະຖາບັນັຄື້�ນັຄືວ້າ/ ສະຖາບັນັການັສກ້ສາ/ອົ້ງການັຈັຸດຕ່ັ�ງ
ທີ່າງສັງຄື້ມ ໃດແນ່ັທີ່ີ�ສາມາດຊິ່ວຍໃນັການັວິເຄືາະບັນັຫາດັ�ງກ່າວ ຫັ່ ບ້�?
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VI. ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ໜັ້າທີ່ີ�ທີ່ີ�ສຳາຄັືນັທີ່ີ�ສຸດຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາອົີກອົັນັໜັ້�ງ, ບ້�ວ່າຈຸະຢືູ່ໃນັຖານັະສະມາຊິິກ
ລັັດຖະບານັ, ຝຶ່າຍຄ້ືານັ ຫັ່ ຝຶ່າຍອົິດສະຫັະແມ່ນັ ການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາອົ້ງການັບ້ລັິຫານັລັັດ 
ເພ່�ອົເຮ່ັດໃຫ້ເກີດຄືວາມເຊ່ິ�ອົໝັ�ນັເຖິງຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບໃນັການັສ້�ງບ້ດລັາຍງານັ, ຮ່່າງກດ້ໝາຍ 
ແລັະ ຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດໂຄືງການັ ເພ່�ອົຊິ່ວຍປີະຊິາຊິ້ນັຢື່າງມີປີະສິດທີ່ິພາບ ແລັະ ມີປີະສິດທີ່ິຜົ້ນັ. 
ໃນັຮູ່ບແບບນັີ�, ໂດຍປີກ້ກະຕິ່ແລັ້ວ ລັັດຖະສະພາຈຸະມີສິດໃນັການັຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມ ແລັະ ຕິ່ດຕ່າມ
ກວດກາ ໃນັໄລັຍະການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ປີີ 2030. ເອົ້າໃຈຸໃສ່ການັຮັ່ບປີະກັນັຄືວາມ
ຮັ່ບຜົິດຊິອົບ ໃນັໄລັຍະການັນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດນັັ�ນັ 
ແມ່ນັສິ�ງສຳາຄັືນັທີີ່�ສຸດ ເພ່�ອົຮ່ັບປີະກັນັວ່າໄລັຍະດັ�ງກ່າວມີປີະສິດທິີ່ພາບ, ເປີັນັປີະໂຫຍດຕ່້�ປີະຊິາຊິ້ນັ, 
ມີປີະສິດທີ່ິຜ້ົນັ. ໃນັນັີ�, ລັັດຖະສະພາຈຸະເຮັ່ດໜັ້າທີີ່�ສຳາຄັືນັໃນັຖານັະໜ້ັ�ງໃນັກ້ນັໄກຄືວາມຮັ່ບຜົິດຊິອົບ
ພາຍໃນັປີະເທີ່ດທີີ່�ສຳາຄືັນັທີ່ີ�ສຸດ, ລັັດຖະສະພາສ້າງສະພາບແວດລັ້ອົມຜ່ົານັການັອົອົກກດ້ໝາຍ 
ແຕ່່ຍັງມີໜັ້າທີີ່�ໂດຍກ້ງໃນັການັກວດສອົບຄືວາມຮັ່ບຜົິດຊິອົບຜົ່ານັການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາ.

ກ. ການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງຄະນະກຳາມາທິການ ເພື�ອການຈັດຕັ�ງ
ປະຕິບັດຕາມເປ້�າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມະການັນັີ� ແມ່ນັໜັ້�ງໃນັກ້ນັໄກທີີ່�ເຂ່ັ�ມແຂ່ງທີ່ີ�ສຸດ ທີ່ີ�
ລັັດຖະສະພາມີຢືູ່ ເພ່�ອົການັມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັ
ຍ້ງໄປີຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ. ການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມະການັຖ່ເປັີນັການັມອົບໂອົກາດ
ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໃນັການັປີະເມີນັຜົ້ນັແບບລັ້ງເລັິກເຖິງນັະໂຍບາຍ, ກດ້ໝາຍ ແລັະ 

ໂຄືງການັຕ່່າງໆ ໄດ້ນັຳາໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດຢ່ືາງມີປີະສິດທີ່ິພາບ. ຊິ້�ງຖ່ວ່າເປີັນັການັສ້�ງເສີມເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ຫັ່ ບ້�, ຖ້າ
ຫາກບ້�ເປັີນັແນັວນັັ�ນັ ກ້�ຈຸະເປີັນັການັໃຫ້ຄືຳາແນັະນັຳາກ່ຽວກັບວີທີີ່ ທີ່ີ�ຈຸະເຮ່ັດໃຫ້ການັນັຳາໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີປີະຕິ່ບັດດີຂ່້�ນັ. ໂດຍປີກ້ກະຕ່ິແລັ້ວ ຄືະນັະ
ກຳາມະການັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາຈຸະມີສິດຂ່້ຂ່້�ມູນັ ແລັະ ເອົກະສານັຈຸາກອົ້ງການັລັັດ ເພ່�ອົຕ່ັ�ງຄືຳາຊິັກຖາມຕ່້�ພະນັັກງານັລັັດ ແລັະ ເພ່�ອົໃຫ້ມີການັ 
ພິຈຸາລັະນັາຫາຂ່້�ເທີ່ັດຈຸິງ (ລັວມທັີ່ງການັລັ້ງເຄື່�ອົນັໄຫວຕ່້ວຈຸິງ) ເພ່�ອົສະແດງເຖິງຄືວາມເຂ່້�າໃຈຸວ່າລັັດຖະບານັກຳາລັັງປີະຕ່ິບັດໜັ້າທີ່ີ�ຕ່້�ປີະຊິາຊິ້ນັ
ແນັວໃດ. ຄືະນັະກຳາມະການັໃຫ້ໂອົກາດແກ່ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາເຮ່ັດໜັ້າທີ່ີ�ກວດສອົບຢື່າງລັະອົຽດເຖິງບັນັຫາທີ່ີ�ສຳາຄືັນັ ດ້ວຍການັຈຸັດ
ແບ່ງເວລັາຫັາຍຂ່້�ນັໃຫ້ແຕ່ລ່ັະບັນັຫາ ແລັະ ອົຳານັວຍຄືວາມສະດວກໃຫ້ເກີດການັມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັວ້ງກວ້າງຂ່ອົງພາກສ່ວນັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງໃນັ
ການັພິຈຸາລັະນັາ. ໃນັນັີ� ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ອົາດມີບ້ດບາດທີີ່�ສຳາຄືັນັໃນັການັເຊິ່�ອົງໂຍງລັະຫວ່າງລັັດ ແລັະປີະຊິາຊິ້ນັ ຊິ້�ງລັວມໄປີເຖິງ
ກຸມ່ຄື້ນັທີີ່�ດ້ອົຍໂອົກາດ ແລັະ ກຸ່ມທີີ່�ມີຄືວາມສ່ຽງທີ່າງດ້ານັແນັວຄືິດ. ຄືະນັະກຳາມະການັ ພິຈຸາລັະນັາການັມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງຄື້ນັທີ່້�ວໄປີ ເປັີນັ
ສ່ວນັສຳາຄືັນັຂ່ອົງການັເຮ່ັດວຽກ, ເມ່�ອົຄືະນັະກຳາມະການັມີສ່ວນັຮ່່ວມແບບລັ້ງເລິັກ ໃນັການັກວດສອົບ ແລັະ ຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ພວກເຂ່້າ
ຈຸະເປີັນັໜັ້�ງໃນັກ້ນັໄກຄືວາມຮ່ັບຜິົດຊິອົບທີ່ີ�ເຂ່ັ�ມແຂ່ງທີີ່�ສຸດໃນັປີະເທີ່ດ ເພ່�ອົເຮ່ັດໃຫ້ແນັ່ໃຈຸວ່າ ການັນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບ
ຍ່ນັຍ້ງໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດຈຸະເປີັນັໄປີຕ່າມເປີ້�້າໝາຍທີ່ີ�ຕ່ັ�ງເອົ້າໄວ້ສະເໝີ. 

ການັໂຕ້່ວາທີີ່ກັນັຢ່ືາງຕ້່�ເນັ່�່ອົງເຖິງການັໃຊິ້ລັະບ້ບຄືະນັະກຳາມະການັ ຊິ້�ງໃນັເບ່�ອົງຕ່້�ນັຈຸະເປີັນັໃນັຮູ່ບແບບຂ່ອົງການັນັຳາເປີ້�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແຫ່ງສະຫັດສະຫວັດມາປີະຕິ່ບັດ ແລັະ ໃນັຂ່ະນັະນີັ�ກາຍເປັີນັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ. ໃນັໄລັຍະທີ່ຳາອິົດຂ່ອົງການັ
ນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງສະຫັດສະຫວັດໄປີປີະຕິ່ບັດນັັ�ນັ, ຜູ້ົທີີ່�ກ່ຽວຂ້່ອົງມີຄືວາມຕ່່�ນັຕ້່ວໃນັການັຈັຸດຕັ່�ງຄືະນັະກ້ຳາມະການັ
ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງສະຫັດສະຫວັດ ປີະຈຸຳາລັັດຖະສະພາ ໂດຍມອົບໝາຍໃຫ້ຮັ່ບຜົິດຊິອົບສະພາບລັວມຂ່ອົງການັຕ່ິດຕ່າມ 
ກວດກາ ແລັະ ການັນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍພັດທີ່ະນັາແຫ່ງສະຫັດສະຫວັດໄປີຈຸັດຕັ່�ງປີະຕິ່ບັດ. ແນັວໃດກ້�ຕ່າມ, ເນ່ັ�ອົງຈຸາກເປີ້�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງນັັ�ນັໄດ້ກວມລັວມເອົ້າບັນັຫາໃນັວ້ງກວ້າງກວ່າເປີ້�າໝາຍພັດທີ່ະນັາແຫ່ງສະຫັດສະຫວັດ ຂ່້�ກັງວ້ນັໜ້ັ�ງຂ່ອົງຄືະນັະ
ກຳາມະການັຄ່ື ການັຊິ້າຊ້ິອົນັຂ່ອົງການັເຮັ່ດໜ້ັາທີີ່�ດຳາເນັີນັວຽກງານັໂດຍລັັດຖະສະພາ ແລັະ ກຳາມະການັທ້ີ່�ວໄປີ.

ໜ້າທີ�ສຳາຄັນຂອງລັດຖະສະພາ

ການຕິດຕາມກວດກາ

ການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ແມ່ນັຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັ
ທີ່ີ�ລັັດຖະສະພາຈຸະ ດຳາເນັີນັການັກວດ
ກາຄືຸນັນັະພາບຂ່ອົງວຽກງານັທີ່ີ�
ລັັດຖະບານັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ເປີັນັຕ່້�ນັ
ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດຕ່າມລັະບຽບ
ກ້ດໝາຍ, ແຜົນັພັດທີ່ະນັາ, ແຜົນັງ້ບ
ປີະມານັ ທີີ່�ລັັດຖະສະພາໄດ້ຮ່ັບຮ່ອົງ. 
ບັນັດາວິທີ່ີການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາ 
ແມ່ນັຈຸະໄດ້ນັຳາສະເໜັີລັາຍລັະອົຽດ
ເພີ�ມເຕ່ີມໃນັຄືູ່ມ່ສະບັບນັີ� ເຊິິ�ງປີະກອົບ
ມີ: ການັສະເໜີັຂ່້ຂ່້�ມູນັເພີ�ມຕ່່�ມ, ການັ
ຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມເຈຸາະຈຸີ�ມ ແລັະ ການັ
ສະເໜັີຂ່້ຄືຳາຊິີ�ແຈຸງ.
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ປົ້ະເທດຟິິຈິ ແລະ ປົ້ະເທດອິນເດຍ: ການຈັດຕໍ່ັ�ງປົ້ະຕໍ່ິບັດຄົວາມສຶະເໝ່ພັາບ ລະຫ້ວ�າງ ຍິງ-ຊິາຍ ຜ່�ານ
ທາງກນ້ໄກຂອງລັດຖະສຶະພັາ ທ່�ເອ້າໃຈໃສຶ�ບ້ດບາດຍິງ-ຊິາຍ.

ໃນັປີະເທີ່ດຟິຈຸິ, ລັະບຽບຂ່ອົງລັັດຖະສະພາໄດ້ໃຫ້ຄືວາມສຳາຄັືນັກັບຄືວາມສະເໝີພາບລັະຫວ່າງຍິງ-ຊິາຍ ໃນັການັປີະຕ່ິບັດວຽກງານັ
ຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັລັັດຖະສະພາ ໂດຍຄືຳານັ້ງວ່າຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັປີະຈຸຳາສະພາທີ່ັງໝ້ດນັັ�ນັ ມີພາລັະບດ້ບາດໃນັການັຊິ່ວຍ
ໃຫ້ບັນັຫາຄືວາມສະເໝີພາບລັະຫວ່າງຍິງ-ຊິາຍ ໄດ້ຮັ່ບການັນັຳາມາພິຈຸາລັະນັາ. ລັະບຽບຂ່ອົງລັັດຖະສະພາຂ້່�ທີ່ີ 110 (1) ເວ້�າເຖິງສິດ
ຂ່ອົງກຳາມະການັ ແຕ່່ລັະຄື້ນັໃນັການັກວດສອົບຮ່່າງກ້ດໝາຍ  ເຮັ່ດໜັ້າທີ່ີ�ສ່ບສວນັ ເພ່�ອົຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ແລັະ ໜ້ັາທີ່ີ�ອ່ົ�ນັ . ເຮ່ັດ
ເປັີນັລັາຍການັສິດ ແລັະ ໜັ້າທີ່ີ� ຂ່ອົງແຕ່່ລັະກຳາມາທີ່ິການັ ເພ່�ອົທ້ີ່ບທີ່ວນັ ຮ່່າງກດ້ໝາຍ, ດຳາເນັີນັການັສ່ບສວນັ ໃນັການັຕ່ິດຕ່າມກວດ
ກາ ແລັະ ໜັ້າທີ່ີ�ການັຕ່້�ນັຕ່້ອົ່�ນັ . ໃນັຂ່ະນັະທີ່ີ�ລັະບຽບຂ່ອົງລັັດຖະສະພາຂ່້�ທີ່ີ 110 (2) ເວ້�າວ່າ: “ໃນັກ້ລັະນັີທີ່ີ�ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັດຳາ
ເນັີນັວຽກງານັຕ່າມທີີ່�ໄດ້ກຳານັ້ດໄວ້ໃນັຂ່້� (1)” ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຈຸະຕ່້ອົງຈັຸດໃຫ້ມີການັພິຈຸາລັະນັາເຖິງຫັັກຄືວາມສະເໝີພາບລັະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊິາຍຢ່ືາງເຕ່ັມທີ່ີ� ເພ່�ອົໃຫ້ທີຸ່ກເລ່ັ�ອົງທີີ່�ໄດ້ຮ່ັບການັພິຈຸາລັະນັາດຳາເນັີນັໄປີໂດຍຄືຳານັງ້ເຖິງຜ້ົນັກະທ້ີ່ບ ແລັະ ຜ້ົນັປີະໂຫຍດຕ່້�ຜູ້ົຊິາຍ 
ແລັະ ແມ່ຍິງດ້ວຍຄືວາມສະເໝີພາບ’’. ຊິ້�ງລັະບຽບຂ່້�ນັີ�ໄດ້ສ້�ງຜ້ົນັເຮັ່ດໃຫ້ເກີດການັປີ່ຽນັແປີງ ການັເຮັ່ດວຽກຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັ
ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາໃນັປີະເທີ່ດຟິຈຸິ; ໃນັປີີ 2015, ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຊັິບພະຍາກອົນັທີ່ຳາມະຊິາດ ໄດ້ດຳາເນັີນັການັພິຈຸາລັະນັາ ແລັະ 
ເຮ່ັດບ້ດລັາຍງານັກ່ຽວກັບການັກຳານັ້ດອົຸທີ່ະຍານັແຫ່ງໃໝ່ຂ່້�ນັ ແລັະ ເພ່�ອົໃຫ້ເປີັນັໄປີຕ່າມລັະບຽບຂ່ອົງລັັດຖະສະພາໃນັຂ່້� 110(2) 
ແລັະ ເພ່�ອົຮັ່ບຟັງຄືຳາຄືິດເຫັນັຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັເພດຍິງ, ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັໄດ້ເຊິີນັອົ້ງການັຈັຸດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມຕ່່າງໆ  ທີ່ີ�ເຮ່ັດວຽກກ່ຽວກັບ
ກັບແມ່ຍິງ ໃຫ້ມາສະເໜັີຂ່້�ມູນັກ່ຽວກັບຫ້ວຂ່້�ດັ�ງກ່າວ ແລັະ ແລັກປີ່ຽນັຄືວາມຄິືດເຫັນັກ່ຽວກັບຜົ້ນັສະທີ່້ອົນັຂ່ອົງການັພັດທີ່ະນັາອຸົ
ທີ່ະຍານັຕ່້�ປີະຊິາຊິ້ນັເພດຍິງອີົກດ້ວຍ. 

ຢືູ່ປີະເທີ່ດອົິນັເດຍ, ຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັ ດ້ານັການັສ້າງຄືວາມເຂ່ັ�ມແຂ່ງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ (Committee on the Empowerment of 
Women) ຖ່ເປີັນັຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັສະເພາະດ້ານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາມີສິດ ແລັະ ໜັ້າທີ່ີ�ກວ້າງຂ່ວາງ ຊິ້�ງລັວມເຖິງ (1) ພິຈຸາລັະນັາ 
ບ້ດລັາຍງານັຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມະການັແຫ່ງຊິາດເພ່�ອົແມ່ຍິງ (National Commission for Women) ແລັະ ລັາຍງານັ ກ່ຽວກັບມາດ
ຕ່ະການັທີີ່�ລັັດຖະບານັໃຊິ້ເພ່�ອົຍກ້ລັະດັບສະຖານັະພາບຂ່ອົງແມ່ຍິງ; (2) ກວດສອົບມາດຕ່ະການັທີີ່�ລັັດຖະບານັໃຊິ້ ເພ່�ອົຮັ່ບປີະກັນັ
ຄືວາມສະເໝີພາບຂ່ອົງແມ່ຍິງໃນັທຸີ່ກດ້ານັ;  (3) ກວດສອົບມາດຕ່ະການັທີີ່�ລັັດຖະບານັໃຊິ້ເພ່�ອົຊິຸກຍູ້ການັໃຫ້ການັສກ້ສາ ແລັະ ການັ
ມີຕ່້ວແທີ່ນັຂ່ອົງແມ່ຍິງດ້ານັກດ້ໝາຍ ແລັະ ດ້ານັອົ່�ນັ ; (4) ກວດສອົບເລັ່�ອົງອົ່�ນັ  ທີີ່�ສະເໜີັຂ່້�ນັມາ ໂດຍປີະທີ່ານັຂ່ອົງສະພາທັີ່ງສອົງ 
ຫັ່ ສະມາຊິິກສະພາ ເປີັນັຜົູ້ສະເໜັີຂ່້�ນັມາເອົງ ຂ່ອົງງ້ບປີະມານັປີະຈຸຳາສ້ກປີີ 2015-16 ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັໄດ້ພິຈຸາລັະນັາ ບັນັຫາ 
ຕ່່າງໆ ເຊິັ�ນັ: ແມ່ຍິງຢືູ່ຄຸືມຂ່ັງ ແລັະ ການັເຂ່້�າເຖິງຄືວາມຍຸຕ່ິທີ່ຳາຂ່ອົງແມ່ຍິງ, ການັເບິ�ງແຍງສຸຂ່ະພາບຂ່ອົງແມ່ຍິງ, ຄືວາມຮ່ັບຜິົດຊິອົບ
ຂ່ອົງອົ້ງການັທີີ່�ມີຕ່້�ແມ່ຍິງ, ການັບັງຄືັບໃຊິ້ກ້ດໝາຍເພ່�ອົຄືຸມ້ຄືອົງແມ່ຍິງຈຸາກຄືວາມຮຸ່ນັແຮ່ງໃນັຄືອົບຄື້ວ, ການັລັ່ວງລັະເມີດທີ່າງເພດ
ຕ່້�ແມ່ຍິງໃນັສຳານັັກງານັ ແລັະ ສະຖາບັນັການັສ້ກສາ, ແຜົນັປີະກັນັສຳາລັັບແມ່ຍິງ, ການັເສີມສ້າງຄືວາມເຂ່ັ�ມແຂ່ງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງຊິ້ນັເຜ້ົ�າ 
ແລັະ ສະຖານັະພາບແຮ່ງງານັນັອົກລັະບ້ບຂ່ອົງແມ່ຍິງ ໂດຍການັກວດສອົບທີ່ັງໝ້ດນັີ� ດຳາເນັີນັວຽກງານັຜ່ົານັການັຮ່່ວມມ່ກັບຄືະນັະ
ກຳາມາທີ່ິການັອົ່�ນັ  ໂດຍມີການັແບ່ງຂ່ອົບເຂ່ດຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບຕ່າມຄືວາມເໝາະສ້ມ.
ສຳາລັັບຂ່້�ມູນັຂ່່າວສານັເພີ�ມຕ່່�ມກ່ຽວກັບຕ່ວ້ຢື່າງຈຸາກປີະເທີ່ດຟິຈຸິ ເບິ�ງຢືູ່: Inter-Parliamentary Union, Gender Sensitive Parliaments: A global review of good 
practice, 2011, www.ipu.org/pdf/publications/gsp11-e.pdf and Standing Orders of the Parliament of Fiji, 

www.parliament.gov.fj/ getattachment/Parliament-Business/Rules-of-the-House/SO-210316.pdf.aspx.

ສຳາລັັບຂ່້�ມູນັຂ່່າວສານັເພີ�ມຕ່່�ມກ່ຽວກັບຕ່້ວຢື່າງຈຸາກປີະເທີ່ດອົິນັເດຍ ເບິ�ງຢືູ່: http://parliamentofindia.nic.in/ls/intro/committee_on_empowerment.htm and 
http://164.100.47.192/Loksabha/Committee/CommitteeInformation.aspx?comm_code=8&tab=2.

ຖ້າຫາກລັັດຖະສະພາມີຄືວາມຕ່ັ�ງໃຈຸທີ່ີ�ຈຸະສ້າງຕ່ັ�ງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ເພ່�ອົເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ຂ່້�ນັມາ ເພ່�ອົເຮ່ັດໜັ້າທີ່ີ�
ເປີັນັສູນັກາງ ແລັະ ເປີັນັຜົູ້ນັຳາໃນັການັຄືຸມ້ຄືອົງ ແລັະ ຕິ່ດຕ່າມກວດກາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້. ລັັດຖະສະພາກ້�ຍັງສາມາດ
ພິຈຸາລັະນັາເພີ�ມສິດ ແລັະ ໜັ້າທີ່ີ�ໃຫ້ກັບຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັໄດ້, ຕ່້ວຢື່າງ: ຫາກລັັດຖະສະພາມີຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັວຽກງານັສັງຄື້ມ ຫັ່ 
ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັແກ້ໄຂ່ບັນັຫາຄືວາມທີຸ່ກຍາກທີີ່�ມີສິດ ແລັະ ໜັ້າທີ່ີ�ແບບກວ້າງຂ່ວາງໃນັການັພິຈຸາລັະນັາເລ່ັ�ອົງ ການັພັດທີ່ະນັາແບບ
ຍ່ນັຍງ້ ຫັ ່ການັຫັ�ດຜ່ົອົນັບັນັຫາຄືວາມທຸີ່ກຍາກແລັ້ວ, ຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັນັີ�ກ້�ອົາດຈຸະຢືູ່ໃນັຕ່ຳາແໜ່ັງໜັ້າທີີ່� ທີ່ີ�ດີ ຈຸະເຮັ່ດໜັ້າທີີ່�ເປັີນັສູນັກາງ 
ການັຊິຸກຍູ້ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໄດ້ຢື່າງມີປີະສິດທີ່ິພາບພາຍໃນັລັັດຖະສະພາ. 

ຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັດັ�ງກ່າວອົາດຈຸະຊິ່ວຍປີະສານັງານັໃຫ້ກັບຄືະນັະກຳາມະການັອົ່�ນັໃນັການັພິຈຸາລັະນັາບັນັຫາທີີ່�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບເປີ້�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ແລັະ ອົາດຈຸະມີໜ້ັາທີີ່�ໃນັການັກວດສອົບລັາຍງານັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງແຫ່ງຊິາດ ທີ່ີ�ສ້າງຂ່້�ນັ
ໂດຍລັັດຖະບານັ. ອີົກທີ່າງເລັ່ອົກໜ້ັ�ງແມ່ນັ ເນັ່�ອົງຈຸາກເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງນັັ�ນັ ບັງຄັືບໃຊິ້ໃນັທີ່້�ວໂລັກ ຄືະນັະກຳາມະການັ
ທີ່ີ�ກ່ຽວຂ້່ອົງກັບວຽກງານັການັນັຕ່່າງປີະເທີ່ດອົາດຈຸະໄດ້ຮ່ັບມອົບໝາຍໃຫ້ປີະຕິ່ບັດໜັ້າທີ່ີ�ນັີ�. 

ບັນັດາຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຕ່່າງໆ  ລັ້ວນັແຕ່່ມີສ່ວນັໃນັກິດຈຸະກຳາ ທີ່ີ�ເເປີັນັການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງຢືູ່ແລັ້ວ 
ເນ່ັ�ອົງຈຸາກສິດ ແລັະ ໜ້ັາທີ່ີີ�ຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັມັກຈຸະກວມລັວມເອ້ົາເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ຂ່້�ໃດໜັ້�ງ ຫັ່ ຫັາຍກວ່ານັັ�ນັ. 
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ແຕ່່ເພ່�ອົໃຫ້ໝັ�ນັໃຈຸວ່າຈຸະມີການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາເປີ້�າໝາຍແບບໝູ່ຄືະນັະຫາັຍຂ່້�ນັ, ຄືວນັມີການັພິຈຸາລັະນັາການັກວມລັວມ ໃນັຂ່ອົບເຂ່ດ
ສິດ ແລັະໜ້ັາທີ່ີ� ແລັະ ການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາ ຕ່້ວຈຸິງຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັທີີ່�ມີຢືູ່ທີ່ັງໝ້ດ ຕ່ວ້ຢື່າງ: ກຸ່ມຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັລັັດຖະສະພາ
ດ້ານັສຸຂ່ະພາບ, ສ່ວນັຫັາຍຈຸະພິຈຸາລັະນັາເຖິງ ບັນັຫາທີ່ີ�ກວມເອົ້າເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໃນັຂ່້�ທີ່ີ 3 ຊິ້�ງມີເນັ່�ອົໃນັກ່ຽວກັບ
ສຸຂ່ະພາບ ແລັະ ຄືວາມເປີັນັຢືູ່ທີີ່�ດີ ແຕ່່ມີຫັາຍຄືັ�ງທີີ່�ການັປີະຕິ່ບັດໜັ້າທີີ່�ຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັດັ�ງກ່າວ ອົາດສຸມໃສ່ບັນັຫາທີ່ີ�ຮ່ີບດ່ວນັໃນັ
ເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງ ເຊິັ�ນັ: ຄື່າປີິ�ນັປີວ້ ຫັ່ ໄລັຍະເວລັາການັລັ້ຖ້າການັປີິ�ນັປີ້ວ ໂດຍໃຫ້ຄືວາມສຳາຄັືນັກັບເລັ່�ອົງພາຍໃນັຂ່້ງເຂ່ດເປີ້�າໝາຍເຊິັ�ນັ: ການັ
ສ້�ງເສີມສຸຂ່ະພາບ, ການັປີ້ອົງກັນັໂລັກ ແລັະ ຍຸດທີ່ະສາດການັພັດທີ່ະນັາສຸຂ່ະພາບຂ່ອົງປີະເທີ່ດບ້�ພຽງພ້. ໃນັຄືວາມໝາຍດຽວກັນັ, ຄືະນັະ
ກຳາມາທີ່ິການັດ້ານັການັສກ້ສາຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ກ້�ມັກຈຸະດຳາເນັີນັວຽກງານັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໃນັຂ່້�ທີີ່ 
4 ຢືູແ່ລັ້ວ. ເລັ່�ອົງການັສກ້ສາທີ່ີ�ມີຄືຸນັນັະພາບ ແຕ່່ການັແກ້ໄຂ່ບັນັຫາຕ່່າງໆ  ອົາດສຸມໃສ່ເງິນັເດ່ອົນັຂ່ອົງບຸກຄືະລັາກອົນັໃນັພາກການັສ້ກສາ 
ຫັ່ ຂ່ະໜັາດຂ່ອົງຊິັ�ນັຮ່ຽນັ ຫັາຍກວ່າຍຸດທີ່ະສາດໄລັຍະຍາວ ທີ່ີ�ຈຸະລັ້ບລັ້າງຄືວາມບ້�ສະເໝີພາບລັະຫວ່າງຍິງ-ຊິາຍ. ດັ�ງນັັ�ນັ, ຈຸ້�ງຄືວນັມີການັ
ພິຈຸາລັະນັາເຖິງແນັວທີ່າງການັໃຫ້ຄືວາມສຳາຄືັນັ ແລັະ ຂ່້ງເຂ່ດວຽກງານັ, ຫາກລັັດຖະສະພາຕ່ັດສິນັໃຈຸຈຸະເຮັ່ດໃຫ້ການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາ
ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງເປີັນັໜັ້າທີີ່�ຫັັກຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັທີີ່�ມີຢືູ່ ກ້�ຄືວນັມີການັກຳານັ້ດພາກສ່ວນັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາ
ແບບຍ່ນັຍ້ງທີ່ີ�ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັແຕ່່ລັະສະໄໝຈຸະຕ່້ອົງຮ່ັບຜົິດຊິອົບໃຫ້ຈຸະແຈຸ້ງໃນັເອົກະສານັກຳານັດ້ຂ່້ງເຂ່ດວຽກງານັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງ.

ຢູປ່ະເທດຣູມານີ, ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັນັະໂຍບາຍຕ່່າງປີະເທີ່ດ ໄດ້ສ້າງຕ່ັ�ງຄືະນັະອົະນຸັກຳາມະການັເພ່�່ອົການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ 
ຊິ້�ງເລັີ�ມຈຸາກການັໃຫ້ຄືຳາປີ້ກສາແກ່ລັັດຖະບານັ, ນັັກວິຊິາການັ ແລັະ ຕ່ວ້ແທີ່ນັຈຸາກອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງ ໂດຍມີ
ທີ່ິດທີ່າງໃນັການັກຳານັດ້ແຜົນັງານັເພ່�ອົແກ້ໄຂ່ຍຸດທີ່ະສາດລັະດັບຊິາດ ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໃຫ້ເປັີນັໄປີຕ່າມເປີ້�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງສະບັບໃໝ່. 

ບ້�ວ່າຈຸະເປີັນັການັຕ່ັດສິນັໃຈຸແນັວໃດກ້�ຕ່າມ, ໃນັຄືວາມຄືິດແລັ້ວ ການັວິເຄືາະລັາຍຈຸ່າຍ-ຜ້ົນັປີະໂຫຍດ ແລັະ/ຫັ່ ເອົກະສານັຕ່ຳາແໜັ່ງ ຄືວນັ
ມີການັແຕ່່ງຕ່ັ�ງຜູ້ົຮ່ັບຜິົດຊິອົບໃນັການັພິຈຸາລັະນັາທີ່າງເລັ່ອົກທີ່ີ�ຫັາກຫາັຍກ່ອົນັທີ່ີ�ລັັດຖະສະພາ ຈຸະພິຈຸາລັະນັາຕ່້ກລັ້ງວ່າຈຸະໃຊິ້ການັຕ່ິດຕ່າມ
ກວດກາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໃນັຮູ່ບແບບໃດ. ເນັ່�ອົໃນັລັຸມ່ນັີ�ຈຸະເປີັນັຂ່້�ໄດ້ປີຽບບາງສ່ວນັຂ່ອົງການັດຳາເນັີນັວຽກງານັຜ່ົານັ
ຄືະນັະກຳາມະການັເພ່�ອົເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ທີ່ີ�ສ້າງຕ່ັ�ງຂ່້�ນັເພ່�ອົດຳາເນີັນັວຽກງານັພາຍໃນັລັັດຖະສະພາໂດຍສະເພາະ. 

ການນໍາໃຊ້້ຄະນະກໍາມາທິການຕາມພາລະບົດບາດ (ຫົົວຂໍ�) ທີ�ມີຢ່່ແລ້ວ

 • ໂດຍທີ່້�ວໄປີແລັ້ວຄືະນັະກຳາມະການັຈຸະໄດ້ຮ່ັບການັສ້າງຕ່ັ�ນັຂ່້�ນັເປີັນັຢື່າງດີ ພ້ອົມທີ່້ນັຮ່ອົນັສະໜັັບສະໜັູນັ ແລັະ ພະນັັກງານັ.

 • ສະມາຊິິກຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມະການັ ແລັະ ພະນັັກງານັຈຸະມີຄືວາມຊິຳານັານັໃນັເລັ່�ອົງນັັ�ນັສະເພາະ.

 • ບ້�ຈຸຳາເປີັນັຕ່້ອົງປີ່ຽນັແປີງ ລັະບຽບ, ຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັເພ່�ອົສ້າງຕ່ັ�ງຄືະນັະກຳາມະການັໃໝ່ (ເຖິງວ່າ ຈຸະສາມາດກວດກາ ຂ່້�ກຳານັດ້ດັ�ງກ່າວໄດ້ 
ເພ່�ອົຈຸຸດປີະສ້ງຂ່ອົງການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ທີ່ີ�ອົ້າງອົີງເຖິງແຕ່່ລັະຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ) 
ດັ�ງນັັ�ນັ, ລັັດຖະສະພາສາມາດດຳາເນັີນັວຽກງານັໄດ້ທີ່ັນັທີ່ີເພ່�ອົແກ້ໄຂ່ບັນັຫາພາຍໃຕ້່ການັດຳາເນີັນັວຽກງານັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ
ແບບຍ່ນັຍ້ງ. 

 • ໃຫ້ເວລັາຫາັຍຂ່້�ນັໃນັການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາການັປີະຕິ່ບັດກ້ດໝາຍແບບລັ້ງເລິັກ ເພ່�ອົໃຫ້ການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາເປີັນັໄປີຕ່າມ
ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງແຕ່ລ່ັະເປີ້�າໝາຍ (ໂດຍສ້ມທີ່ຽບໃສ່ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັ
ຍ້ງ ແຕ່່ລັະຄືະນັະຊິ້�ງກຳານັ້ດໃຫ້ພິຈຸາລັະນັາ ກ້ດໝາຍ ແລັະ ນັະໂຍບາຍທີ່ີ�ຕ່ິດພັນັກັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້).

ການສ້າງຄະນະກໍາມາທິການເປ້�າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຊຸ້ດໃໝ່

 • ການັສ້າງຕ່ັ�ງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ຊິຸດໃໝ່ ແມ່ນັເປີີດໂອົກາດໃຫ້ລັັດຖະສະພາໄດ້ຖະແຫລັງ
ຕ່້�ປີະຊິາຊິ້ນັຢື່າງຈຸະແຈຸ້ງ ເຖິງຄືວາມສຳາຄັືນັທີີ່�ລັັດຖະສະພາຍ້ດຖ່ ເພ່�ອົໃຫ້ບັນັລຸັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ.

 • ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ອົາດເຮ່ັດໜັ້າທີ່ີ�ເປີັນັສູນັກາງເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງພາຍໃຕ່້ການັຊິີ�ນັຳາຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ຊິ້�ງ
ເປັີນັການັເຮ່ັດວຽກຮ່່ວມກັບ ແລັະ ເຮ່ັດວຽກເພ່�ອົສັງຄື້ມ ແລັະ ປີະຊິາຊິ້ນັທີ່ີ�ໄດ້ເລັ່ອົກຕ່້ນັເຂ່້�າມາ. 

 • ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ອົາດຈຸະດຳາເນັີນັວຽກງານັຕ່ິດຕ່າມກວດກາຕ່າມ ຂ່້�ກຳານັດ້ຂ່ອົງກ້ດໝາຍ ທີີ່�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບເປີ້�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ (ເຖິງວ່າຂ່້ງເຂ່ດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ, ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບກດ້ໝາຍເກ່ອົບທີຸ່ກສະບັບ ແລັະ 
ຄືວນັໄດ້ຮ່ັບການັພິຈຸາລັະນັາຮ່່ວມກັບຄືະນັະກຳາມະການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາວຽກງານັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງ)

ແນ່ັນັອົນັວ່າ ການັທີີ່�ຈຸະນັຳາເອົ້າແນັວທີ່າງທີ່ັງສອົງຢື່າງມານັຳາໃຊິ້ແມ່ນັເປີັນັໄປີໄດ້ຢືູ່ແລ້ັວ ຄື່: ການັທີ່ວນັຄື່ນັ ແລັະ ການັແກ້ໄຂ່ຄືຳາສັ�ງຂ່ອົງຄືະນັະ
ກຳາມະການັຊິຸດປີະຈຸຸບັນັໃຫ້ເໝາະສມ້ກັບວາລັະການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ໃນັປີີ 2030 ແລັະ ສ້າງຕ່ັ�ງຄືະນັະກຳາມະການັເປ້ີ�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງແບບທ້ີ່�ວໄປີ ເພ່�ອົເຮ່ັດໜັ້າທີ່ີ�ໃນັການັກວດກາຄືວາມກ້າວໜ້ັາ ແລັະ ການັປີະສານັງານັໂດຍທີ່້�ວໄປີ ຫັ່ ກຳານັ້ດເປີ້�າໝາຍ
ໃໝ່ ໃຫ້ກັບຄືະນັະກຳາມະການັທີ່ີ�ມີຢືູແ່ລັ້ວ ໃຫ້ປີະສານັງານັກັບພາກສ່ວນັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງຕ່່າງໆ .
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ຂ. ການຊັກຖາມຂອງລັດຖະສະພາ

ສິດ ແລັະ ໜ້ັາທີີ່�ທີີ່�ສຳາຄືັນັອົີກຢື່າງໜ້ັ�ງຂ່ອົງລັັດຖະສະພາສ່ວນັຫັາຍ ແມ່ນັສາມາດເປີີດການັສອົບສວນັເລັ່�ອົງຕ່່າງໆ  ທີ່ີ�ພ້ວພັນັກັບຜົ້ນັປີະໂຫຍດ
ຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ເຖິງແມ່ນັວ່າລັະບຽບ, ຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັ ອົາດຈຸະກຳານັ້ດໃຫ້ການັເປີີດການັສອົບສວນັອົາດຈຸະຕ່້ອົງຜ່ົານັລັະບ້ບທີ່ີ�ແຕ່ກຕ່່າງກັນັອົອົກ
ໄປີ ແຕ່່ການັສອົບສວນັໃນັລັັກສະນັະນັີ� ຖ່ເປີັນັເຄື່�ອົງມ່ທີ່ີ�ສຳາຄືັນັ ຊິ້�ງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດໃຊິ້ເພ່�ອົດ້ງດູດຄືວາມສ້ນັໃຈຸມາສູ່ເປີ້�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ. ສິ�ງສຳາຄືັນັແມ່ນັການັສອົບສວນັສາມາດດຳາເນັີນັວຽກງານັຜ່ົານັຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັໄດ້ ເຊິັ�ນັ: ໃນັກ້ລັະນັີທີີ່�ຮ່່າງ
ພາລັະບ້ດບາດຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັໃດໜ້ັ�ງ ອົະນຸັຍາດໃຫ້ພວກເຂ່້າສາມາດສອົບສວນັຮ່ັບຟັງ “ທີຸ່ກບັນັຫາທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບຂ່ງ້ເຂ່ດຄືວາມ

ຮ່ັບຜິົດຊິອົບ ຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ” ຫັ່ 
ລັັດຖະສະພາ ອົາດມີການັພິຈຸາລັະນັາລັ້ງຄືະແນັນັ
ສຽງ ໃນັກອົງປີະຊິຸມຄື້ບຄືະນັະເພ່�ອົມອົບໝາຍໃຫ້
ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງເຮ່ັດໜັ້າທີ່ີ�ສອົບ
ສວນັເລ່ັ�ອົງໃດໜັ້�ງໂດຍສະເພາະ; ຫາກບ້�ມີຄືະນັະ
ກຳາມາທີ່ິການັໃດ ມີສິດ ແລັະ ໜັ້າທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງໃນັ
ເລັ່�ອົງດັ�ງກ່າວ ຫັ່ ການັສອົບສວນັອົາດຕ່້ອົງການັ
ຈັຸດສັນັຊັິບພະຍາກອົນັຫາັຍຂ່້�ນັ ລັັດຖະສະພາ
ອົາດຈຸະເລັ່ອົກໃຫ້ຈຸັດຕັ່�ງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ
ສະເພາະກິດ ຫັ ່ ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັພິເສດຂ່້�ນັ 
ເພ່�ອົດຳາເນັີນັວຽກງານັສອົບສວນັ ແລັະ ຈຸະສິ�ນັສຸດ
ລັ້ງເມ່�ອົສຳາເລັັດການັປີະຕິ່ບັດໜັ້າທີ່ີ�.

 

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັໄດ້ກວດກາລັະບຽບ, ຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັ ແລັະ ໜັ້າທີ່ີ�ຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມະການັລັັດຖະສະພາ ທີ່ີ�ມີຢືູ່ເພ່�ອົ
ຮັ່ບປີະກັນັວ່າເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາທີ່ີ�ຍ່ນັຍ້ງ ເປີັນັສ່ວນັໜັ້�ງຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມະການັແຕ່່ລັະເຄື່ອົຄື່າຍ ແລັະ ເພ່�ອົປີະເມີນັ
ວ່າ ຄືະນັະກຳາມະການັອົາດຈຸະໄດ້ຮ່ັບການັສ້�ງເສີມເພ່�ອົສະໜັັບສະໜັູນັໃຫ້ມີການັນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັ
ຍ້ງໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ແລັະ ມີການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ຫັ ່ບ້�?

 • ຖ້າຫາກລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັກຳາລັັງພິຈຸາລັະນັາການັຈຸັດຕ່ັ�ງຄືະນັະກຳາມະການັລັັດຖະສະພາ ຜົູ້ອົຸທີ່ິດຕ່້ນັເພ່�ອົການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງແລັ້ວກ້�ຄືວນັມີ:

 • ການັຈຸັດຕ່ັ�ງການັວິເຄືາະລັາຍຈຸ່າຍ-ປີະໂຫຍດທີ່ີ�ຈຸະໄດ້ຮັ່ບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນັປີະເມີນັເຖິງຄືວາມສາມາດຂ່ອົງ
ພະນັັກງານັ ແລັະແຫັ່ງທີ່້ນັທີີ່�ຕ່້ອົງການັເພ່�ອົສະໜັັບສະໜັູນັກຳາມະການັດັ�ງກ່າວ;

 • ພິຈຸາລັະນັາແນັວຄືິດເພ່�ອົກຳານັດ້ໜັ້າທີ່ີ�ໃໝ່ ໃຫ້ກັບຄືະນັະກຳາມະການັ ອົີກຄືະນັະໜັ້�ງເພ່�ອົດຳາເນີັນັວຽກງານັການັເປີັນັ
ຄືະນັະກຳາມະການັກາງ ຂ່ອົງເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້.

 • ຄືະນັະກຳາມະການັປີະຈຸຳາເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງມີສິດ ແລັະ ໜັ້າທີ່ີຕ່າມກ້ດໝາຍ ແລັະ ຊິັບພະຍາກອົນັ (ບຸກຄືະລັາກອົນັ ແລັະ ງ້ບ
ປີະມານັ) ໃນັການັດຳາເນີັນັການັປີະເມີນັຜົ້ນັຂ່ອົງເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ຕ່າມກດ້ໝາຍ ແລັະ ໂຄືງການັທີ່ີ�ໄດ້
ສະເໜັີ ຫັ ່ບ້�, (ລັວມໄປີເຖິງໄລັຍະການັຄືຸມ້ຄືອົງພ່�ນັທີ່ີ�ເພ່�ອົປີະເມີນັໂຄືງການັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບການັນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດ ຕ່າມຄືວາມເໝາະສ້ມ) ຫາກບ້�ດັ�ງນັັ�ນັ ຊິ່ອົງຫວ່າງດ້ານັຄືວາມສາມາດແມ່ນັຫຍັງ 
ແລັະຈຸະເຮ່ັດຫຍັງໄດ້ແນັ່ເພ່�ອົແກ້ໄຂ່ຊິ່ອົງຫວ່າງເຫັ້�ານັັ�ນັ;

 • ລັະບຽບຂ່ອົງລັະບ້ບທີີ່�ຈຸະຊ່ິວຍໃຫ້ພະແນັກການັສາມາດເຮັ່ດໃຫ້ພະນັັກງານັຂ່ອົງລັັດ ມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັປີະເມີນັວ່າ 
ນັະໂຍບາຍ ແລັະໂຄືງການັຂ່ອົງຕ່້ນັ ມີສ່ວນັຊ່ິວຍໃຫ້ເກີດຜົ້ນັສຳາເລັັດຕ່າມເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ຫັ ່ບ້�;

 • ລັະບຽບ, ຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັກຳານັ້ດໃຫ້ມີການັຍອົມຮ່ັບ ທີ່ີ�ມີປີະສິດທີ່ິຜ້ົນັຈຸາກລັັດຖະສະພາ ຕ່້�ການັລັາຍງານັ ແລັະ ການັປີະກອົບຄືຳາ
ເຫັນັຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມະການັແມ່ນັ ຫັ ່ບ້� ຖ້າຫາກວ່າບ້�ແມ່ນັ ຈຸະສາມາດປີ່ຽນັແປີງເພ່�ອົກຳານັດ້ໜັ້າທີ່ີ� ການັຕ່ອົບຮ່ັບຂ່ອົງ
ລັັດຖະບານັໄດ້ແນັວໃດ.

ອົງການ UNDP ປະຈໍາປະເທດອິນເດຍ
ການັເລັ່ອົກຕ່ັ້ງ ປີີ 2014 ຢືູ່ປີະເທີ່ດອົິນັເດຍ. ຮູ່ບຖ່າຍໂດຍ:Prashanth Vishwanathan.
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ການັພິຈຸາລັະນັາການັສອົບສວນັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາສາມາດເປີັນັທີ່ັງນັະໂຍບາຍ ແລັະ ກ້ນັໄກການັກວດສອົບທີ່ີ�ສຳາຄືັນັໃນັການັສ້�ງເສີມ
ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ. ຊິ້�ງເປີີດໂອົກາດໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາເຊິີນັພະຍານັ, ຂ່ກ້ວດສອົບເອົກະສານັລັັດຖະການັ, ຈຸັດຕ່ັ�ງ
ການັລັ້ງຄືວາມເຫັນັ ແລັະ ຈຸັດຕ່ັ�ງການັປີ້ກສາຫາລັ່ແບບລັ້ງເລັິກບັນັຫາທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບການັແກ້ໄຂ່ ບັນັຫາໃນັຮູ່ບແບບນັະໂຍບາຍໄດ້.

ການັເປີີດໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັເຂ່້�າມາມີສ່ວນັຮ່່ວມ ຖ່ວ່າເປີັນັປີະໂຫຍດຢື່າງຫັວງຫັາຍ ຊິ້�ງລັັດຖະສະພາສ່ວນັຫັາຍມັກຈຸະອົະນຸັຍາດໃຫ້ມີການັ
ຮ້່ອົງທີຸ່ກ ຫັ່ ຊິີ�ແຈຸງເປີັນັລັາຍລັັກອັົກສອົນັ, ດ້ວຍປີາກເປີ້�າ ຫັ່ ຜ່ົານັສ່�ເອົເລັັກໂຕ່ຣົນິັກ ທີ່ີ�ເປີີດໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັສາມາດເຂ່້�າເຖິງ ແລັະອົາດຈຸະ
ມີການັເຊິີນັຊິ່ຽວຊິານັ ຫັ່ ບຸກຄື້ນັທີ່ີ�ມີຄືວາມຮູ່້ຄືວາມສາມາດສະເພາະ ເຂ່້�າມາສະເໜັີຕ່້ວ ແລັະ ປີະກອົບຄືຳາເຫັນັດ້ວຍຄືຳາເວ້�າໃນັຕ່ອົນັທ້ີ່າຍ
ຂ່ອົງການັສບ່ສວນັນັັ�ນັ. ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຈຸະເປີັນັຜູ້ົເຮ່ັດບດ້ລັາຍງານັ ຊິ້�ງເປີັນັໂອົກາດສຳາຄືັນັ ທີີ່�ບັນັດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຈຸະສາມາດ
ປີະກອົບຄືຳາເຫັນັໃນັຮູ່ບແບບນັະໂຍບາຍ, ກ້ດໝາຍ ແລັະ ການັສະເໜັີໂຄືງການັໃຫ້ແກ່ລັັດຖະບານັ ແລັະ ປີະຊິາຊິ້ນັເພ່�ອົຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ
ຕ່້�ໄປີ. ບ້ດລັາຍງານັດັ�ງກ່າວຈຸະມີປີະໂຫຍດຢ່ືາງຫັວງຫັາຍໃນັປີະເທີ່ດທີ່ີ�ມີການັແບ່ງພັກແບ່ງພວກທີ່າງການັເມ່ອົງ ຊິ້�ງສາມາດສະແດງ
ຄືວາມຄືິດເຫັນັທີີ່�ແຕ່ກຕ່່າງກັນັກ່ຽວກັບບັນັຫາໃນັຮູ່ບແບບນັະໂຍບາຍດ້ວຍຄືວາມສັນັຕິ່ ທັີ່ງສຽງສ່ວນັຫັາຍ ແລັະ ສຽງສ່ວນັໜ້ັອົຍ ຈຸະຊິ່ວຍ
ໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທີີ່�ມີຄືວາມຄືິດທີ່າງການັມ່ອົງຕ່່າງກັນັ ສາມາດແລັກປີ່ຽນັຄືວາມຄືິດເຫັນັ ແລັະ ຄືວາມເຂ່້�າໃຈຸນັຳາກັນັ. 

 ປົ້ະເທດອ້ດສຶະຕໍ່ຣາລ ່ແລະ ສຶະຫ້ະລາຊິະອານາຈັກອັງກິດ: ການຕໍ່�ານການຄົ�າມະນ້ດ

ມັນັເປີັນັຄືວາມຈຸິງທີີ່�ໜ້ັາເສ້�າ ທີ່ີ�ການັຄື້າມະນັຸດຍັງເປີັນັບັນັຫາທີ່ີ�ໜັັກໜ່ັວງໂດຍສະເພາະຕ່້�ແມ່ຍິງ ແລັະ ເດັກນ້ັອົຍ, ຊິ້�ງເປ້ີ�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ໄດ້ຮ່ຽກຮ້່ອົງໃຫ້ລັັດຖະບານັດຳາເນີັນັວຽກງານັເພ່�ອົຕ້່ານັການັຄື້າມະນັຸດ. ຊິ້�ງເປ້ີ�າໝາຍທີີ່ 5.2 ໄດ້ຮ່ຽກຮ້່ອົງໃຫ້
ກຳາຈຸັດທີຸ່ກຮູ່ບແບບຂ່ອົງການັໃຊິ້ຄືວາມຮຸ່ນັແຮ່ງຕ່້�ແມ່ຍິງ ແລັະ ເດັກຍິງທີຸ່ກຄື້ນັ ທີ່ັງໃນັເຂ່ດສາທີ່າລັະນັະ ແລັະ ຂ່້ງເຂ່ດສ່ວນັບຸນັຄື້ນັ, 
ລັວມທີ່ັງການັກຳາຈັຸດການັຄ້ືາມະນັຸດ, ການັຂູ່ດຮີ່ດທີ່າງເພດ ແລັະ ຮູ່ບແບບອົ່�ນັ ; ເປີ້�າໝາຍທີ່ີ 16.2 ຈຸຸດປີະສ້ງເພ່�ອົຢືຸດຕ່ິ ການັຂູ່ດຮ່ີດ, 
ການັຫາຜົ້ນັປີະໂຫຍດໂດຍບ້�ຖ່ກຕ່້ອົງ, ການັຄ້ືາມະນັຸດ, ການັໃຊິ້ຄືວາມຮຸ່ນັແຮ່ງ ແລັະ ການັທີ່້ລັະມານັເດັກນ້ັອົຍ ໃນັທີຸ່ກຮູ່ບແບບ ” 
ການັແກ້ໄຂ່ບັນັຫາທີ່ີ�ສ້�ງຜົ້ນັສະທີ່້ອົນັຕ່້�ຂ່ອົບເຂ່ດສິດ ແລັະໜັ້າທີີ່�ຂ່ອົງລັັດ ແລັະມີຫລັາຍແງ່ຫລັາຍດ້ານັ ຈຸຳາເປັີນັຕ່້ອົງເຮ່ັດໃຫ້ຂ່ອົບເຂ່ດ
ກ້ດໝາຍ ແລັະ ກ້ນັໄກ ການັສະໜັັບສະໜັູນັອົ່�ນັ  ໃຫ້ມີປີະສິດທີ່ິພາບຢື່າງພຽງພ.້

ຢືູ່ປີະເທີ່ດອົ້ດສະຕ່ຣົາລັີ, ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຮ່່ວມຂ່ອົງລັັດຖະບານັກາງ ຜູ້ົທີ່ີ�ເຮ່ັດໜັ້າທີີ່�ກ່ຽວກັບການັກຳານັ້ດໃຊິ້ກ້ດໝາຍ (Federal 
Parliamentary Joint Committee on Law Enforcement) ໄດ້ເລັີ�ມການັສບ່ສວນັການັຄ້ືາມະນຸັດ ໃນັເດ່ອົນັທີ່ັນັວາ 2015. ຊິ້�ງ
ການັສ່ບສວນັດັ�ງກ່າວໄດ້ພິຈຸາລັະນັາເຖິງບັນັຫາກ່ຽວຂ່້ອົງທີ່າງດ້ານັວັດທີ່ະນັະທີ່ຳາ, ການັບັງຄືັບໃຊິ້ກ້ດໝາຍ, ອົາຊິະຍາກຳາຂ່້າມຊິາດ, 
ການັຍ້ກຍ້າຍຖິ�ນັຖານັ ແລັະ ການັໃຊ້ິເຕ່ັກໂນັໂລັຊີິ, ລັວມເຖິງການັກຳານັດ້ມາດຕ່ະການັແກ້ໄຂ່ບັນັຫາຕ່້ວຈຸິງ ແລັະ ຄືຳາຮ້່ອົງທີຸ່ກຈຸຳາ
ນັວນັ 21 ເລ່ັ�ອົງໄດ້ຖ່ກສ້�ງເຂ່້�າສູ່ການັສບ່ສວນັ ໂດຍສ່ວນັຫລັາຍ ຈຸາກອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມ ແລັະ ເຄ່ືອົຂ່່າຍຂ່ອົງແມ່ຍິງ ທີີ່�
ເຄື່�ອົນັໄຫວວຽກງານັກ່ຽວກັບບັນັຫາດັ�ງກ່າວ.

ຢືູ່ລັາຊິະອົານັາຈຸັກອົັງກິດ, ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັກະຊິວງພາຍໃນັ (Home Affairs Committee) ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ໄດ້ເລັີ�ມ ການັ
ສ່ບສວນັກ່ຽວກັບການັຄື້າມະນັຸດ ໃນັປີີ 2008 ແລັະ ສ້�ງລັາຍງານັ ໃນັປີີ 2009. ສິ�ງດັ�ງກ່າວນັີ�ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນັວ່າ ການັປີະຕ່ິບັດ
ວຽກງານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ສາມາດກະຕຸ່້ນັການັປີະຕ່ິບັດໜ້ັາທີ່ີ�ຂ່ອົງອ້ົງການັບ້ລັິຫານັແນັວໃດ. ໃນັປີີ 2013 ຕ່າມການັຊິີ�ນັຳາທີີ່�ໄດ້ຮ່ັບ
ຈຸາກການັສບ່ສວນັເບ່�ອົງຕ່້�ນັ ລັັດຖະບານັໄດ້ຍ້ກເອ້ົາກ້ດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ງງານັທີ່າດຍຸກໃໝ່ (Modern Slavery Bill) ຂ່້�ນັມາປີກ້ສາ
ຫາລັ່ ໃນັເດ່ອົນັມີນັາ 2014, ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຮ່່ວມ ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ເພ່�ອົພິຈຸາລັະນັາຮ່່າງກ້ດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ງງານັທີ່າດຍຸກ
ໃໝ່ ໄດ້ຈຸັດຕ່ັ�ງການັພິຈຸາລັະນັາລັງ້ຄືະແນັນັສຽງເພີ�ມເຕ່ີມເພ່�ອົເປີີດຮັ່ບຄືຳາຄືິດເຫັນັກ່ຽວກັບບັນັຫາດັ�ງກ່າວ, ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຊິຸດ
ນັີ� ມີຂ່ອົບເຂ່ດທີີ່�ຈຸຳາເພາະເຈຸາະຈຸ້ງຂ່້�ນັ ເພ່�ອົຕ້່ອົງການັພິຈຸາລັະນັາວ່າຮ່່າງກດ້ໝາຍສາມາດປີ້ກປີ້ອົງຜູ້ົເຄືາະຮ່້າຍຈຸາກການັໃຊິ້ແຮ່ງງານັ
ທີ່າດ ແລັະ ຈຸາກການັຄື້າມະນັຸດ ໄດ້ຢ່ືາງມີປີະສິດທີ່ິພາບ ຫັ່ ບ້� ແລັະ ຈຸະສາມາດນັຳາເອົ້າຜົູ້ກະທີ່ຳາຜິົດມາລັ້ງໂທີ່ດໄດ້ແທີ່້ ຫັ່ ບ້� ແລັະ
ສິ�ງທີ່ີ�ສຳາຄືັນັຮ່່າງກ້ດໝາຍດັ�ງກ່າວນັີ�ໄດ້ຮ່ັບການັຮ່ັບຮ່ອົງໃນັປີີ 2015 ແລັະ ໃນັປີີ 2016 ແລັະ ມີການັສະເໜີັຕ່້�ສະພາປີະຊິາຊິ້ນັ ເພ່�ອົ
ສະແດງຄືວາມຊິ້ມເຊິີຍ ທີ່ີ�ໄດ້ຄືຳານັ້�ງເຖິງເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ທີ່ີ�ຕິ່ດພັນັກັບການັຄື້າມະນຸັດ.
ແຫລັ່ງຂ່້�ມູນັ: ອົ້ດສະຕ່າລັີ: www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/Joint/Law_Enforcement/Human_trafficking; www.parliament. uk/
business/committees/committees-archive/home-affairs-committee/hacpn080118no21/; and www.publications.parliament.uk/ pa/cm200809/
cmselect/cmhaff/cmhaff.htm.

ລັາຊິະອົານັາຈັຸກອົັງກິດ:www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/draft-modern-slavery-bill/news/-evi- dence-session-
draft-modern-slavery-bill-1/ and www.parliament.uk/edm/2015-16/1255.
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ຄ. ຄຳາຖາມເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ການຖາມແບບປາກເປ້�າ ແລະ ການຕັ�ງຄຳາຖາມເຈາະຈີ�ມ (ຕັ�ງ
ບັນຫາ)

ວິທີີ່ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ທີີ່�ມີປີະສິດທີ່ິຜ້ົນັທີ່ີ�ສຸດອີົກຢ່ືາງໜັ້�ງ ໃນັການັຮ່ຽກຮ້່ອົງຄືວາມຮ່ັບຜິົດຊິອົບຈຸາກລັັດຖະບານັ ແມ່ນັກ້ນັໄກ ເປີີດໃຫ້
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດຊັິກຖາມໂດຍກງ້ຕ່້�ລັັດຖະມ້ນັຕີ່ໃນັຄືະນັະລັັດຖະບານັໄດ້ ກ່ຽວກັບບັນັຫາທີ່ີ�ຢືູ່ໃນັຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບຂ່ອົງ
ບຸກຄື້ນັນັັ�ນັ ຊິ້�ງກ້ນັໄກເຫລັ້�ານັີ�ຈຸະແຕ່ກຕ່່າງກັນັໄປີ ຂ່່�ນັກັບຮູ່ບແບບຂ່ອົງສະພາ ລັ້ວນັແຕ່່ມີເປ້ີ�າໝາຍດຽວກັນັຄື່: ເພ່�ອົຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມຕ່້�ລັັດຖະມ້ນັຕີ່ 
ໃນັຮູ່ບແບບທີ່ີ�ເປີັນັລັາຍລັັກອົັກສອົນັ ແລັະ ຄືຳາຖາມແບບປີາກເປີ້�າ (ໃນັໄລັຍະການັຊັິກຖາມ (Question Time)) ແລັະ ເພ່�ອົຖາມເອົ້າຄືຳາ
ຕ່ອົບແຈຸ້ງໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັຮ່ັບຮູ່້.

 • ຄຳາຖາມແບບລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ແບບປາກເປ້�າ: ເປີັນັຂ່ະບວນັການັໜ້ັ�ງ ທີ່ີ�ນັຳາໃຊິ້ໃນັລັະບ້ບລັັດຖະສະພາ, ທີີ່�ຈຸະມີການັຈຸັດແບ່ງ
ເວລັາໄວ້ສຳາລັັບການັຕ່ັ�ງຄືຳາຊິັກຖາມຕ່້�ລັັດຖະມ້ນັຕ່ີ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດຖາມຄືຳາຖາມໄດ້ບ້�ວ່າຈຸະມາຈຸາກພາກສ່ວນັຂ່ອົງ
ລັັດຖະບານັ ຫັ່ ພາກສ່ວນັອົ່�ນັ  ຊິ້�ງໃນັລັະບ້ບລັັດຖະສະພາ ບັນັດາລັັດຖະມ້ນັຕ່ີ ຈຸະເຂ່້�າຮ່່ວມການັປີະຊຸິມສະພາໃນັຖານັະສະມາຊິິກ
ຢືູ່ແລັ້ວ ແລັະອົາດຈຸະມີການັຊິັກຖາມຕ່້�ເນັ່�ອົງຈຸາກສະມາຊິິກຄື້ນັອົ່�ນັ  ຫາກວ່າມີຫັາຍຄືຳາຖາມ ກ້�ຈຸະກຳານັດ້ໃຫ້ຕ່ອົບຄືຳາຖາມແບບ
ປີາກເປີ້�າ ມັກຖ່ກໃຊ້ິໂດຍສະມາຊິິິກລັັດຖະສະພາຂ່ຽນັຄືຳາຊິັກຖາມຕ່້�ລັັດຖະມ້ນັຕ່ີເປີັນັລັາຍລັັກອົັກສອົນັ ແລັ້ວຄືຳາຕ່ອົບຂ່ອົງ
ລັັດຖະມ້ນັຕ່ີຈຸະຖ່ກພິມເຂ່້�າໃນັບດ້ບັນັທີ່້ກຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ.

 • ການຕັ�ງຄຳາຖາມແລກປ່ຽນ:ການັຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມແລັກປີ່ຽນັຈຸະໃຊິ້ໃນັລັະບ້ບລັັດຖະສະພາ ທີີ່�ມີການັແບ່ງແຍກ ສິດ ແລັະໜັ້າທີ່ີ�ຢື່າງຈຸະ
ແຈຸ້ງ ຊິ້�ງຕ່າມປີ້ກກະຕ່ິແລັ້ວ ລັັດຖະມ້ນັຕ່ີບ້�ໄດ້ເຂ່້�າຮ່່ວມກອົງປີະຊິຸມ ເພາະສະນັັ�ນັ ຈຸ້�ງຕ່້ອົງໄດ້ຮ່ັບການັເຊິ່�ອົເຊີິນັເຂ່້�າມາລັັດຖະສະພາ
ເພ່�ອົຕ່ອົບຄືຳາຊິັກຖາມຈຸາກສະມາຊິິກສະພາ ແລັະ ຕ່້ອົງມີການັແຈຸ້ງໃຫ້ລັັດຖະມ້ນັຕ່ີຊິາບລ່ັວງໜັ້າ ໃນັກ້ລັະນັີຈຸະມີການັຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມ
ແລັກປີ່ຽນັ ເພ່�ອົໃຫ້ເວລັາໃນັການັກະກຽມເຂ່້�າປີະຊິຸມສະພາ. ຢືູ່ລັັດຖະສະພາບາງແຫ່ງ ການັຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມແລັກປີ່ຽນັສາມາດນັຳາໄປີ
ປີະກອົບໃສ່ກັບການັລັ້ງຄືະແນັນັສຽງບ້�ໄວ້ວາງໃຈຸລັັດຖະມ້ນັຕີ່ຄື້ນັໃດໜັ້�ງ ຫັ ່ບ້�ໄວ້ວາງໃຈຸ ຕ່້�ລັັດຖະບານັໄດ້.

ປົ້ະເທດສຶ່ລັງກາ: ການກ້ດດັນຂອງລັດຖະສຶະພັາ ເພັື�ອດ່າເນ່ນການເຄົື�ອນໄຫ້ວສຶ້�ເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືນຍ້ງ

ຢືູ່ປີະເທີ່ດສີລັັງກາ, ໃນັໄລັຍະການັຊິັກຖາມ (Question Time) ຖ່ເປັີນັໂອົກາດອົັນັໜ້ັ�ງ ສຳາລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ທີ່ີ�ຈຸະຊິັກຖາມ
ລັັດຖະມ້ນັຕ່ີ ກ່ຽວກັບຜົ້ນັການັເຄ່ື�ອົນັໄຫວຂ່ອົງການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໃນັແຕ່ລ່ັະຂ້່�. ເວັບໄຊິຂ່ອົງ
ລັັດຖະສະພາ ສີລັັງກາ ເປີັນັວິທີ່ີປີະຕ່ິບັດທີ່ີ�ດີ (good practice) ສຳາລັັບປີະເທີ່ດອົ່�ນັໆເນັ່�ອົງຈຸາກວ່າມັນັໄດ້ຖ່ກໃຊ້ິເປັີນັກ້ນັໄກ ໃຫ້
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດສະແດງອົອົກເຖິງຈຸຸດປີະສງ້ ໃນັການັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດ ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຕ່້�
ປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ເຮ່ັດໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັສາມາດເຂ່້�າເຖິງຂ່້�ມູນັຈຸາກລັັດຖະບານັກ່ຽວກັບວຽກງານັທີ່ີ�ລັັດຖະບານັກຳາລັັງປີະຕ່ິບັດຢືູ່ (ແລັະ 
ຂ່້�ຄື້ງຄື້າງ). 

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ລັະບຽບ, ຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັ ເອົ່�ອົອົຳານັວຍໃຫ້ລັັດຖະສະພາ ຂ່ອົງທີ່່ານັສາມາດຈຸັດຕ່ັ�ງການັສ່ບສວນັບັນັຫາທີີ່�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບເປີ້�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຫັ່ ບ້�?

 • ລັະບຽບ, ຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັ ໄດ້ເອົ່�ອົອົຳານັວຍໃຫ້ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັສບ່ສວນັສາມາດສບ່ສວນັພະນັັກງານັຂ່ອົງລັັດທີ່ີ�ໄດ້ຮັ່ບການັ
ເລັ່ອົກຕ່ັ�ງ ຫັ່ ແຕ່່ງຕ່ັ�ງ ໄດ້ ຫັ່ ບ້� ເພ່�ອົປີະເມີນັເຖິງປີະສິດທີ່ິພາບການັປີະຕິ່ບັດໜັ້າທີ່ີ�ວຽກງານັຂ່ອົງລັັດໃນັບັນັຫາທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງ
ກັບການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ? 

 • ເມ່�ອົມີການັຈຸັດຕ່ັ�ງການັສບ່ສວນັຂ່້�ນັ ມີບຸກຄືະລັາກອົນັ ແລັະ ງ້ບປີະມານັພຽງພ້ສຳາລັັບຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ໃນັການັປີະຕ່ິບັດ
ໜັ້າທີ່ີ�ຢື່າງມີປີະສິດທິີ່ພາບ ຫັ່ ບ້�? (ເຊິັ�ນັ: ມີທີ່້ນັຮ່ອົນັເພ່�ອົຈຸັດຕ່ັ�ງກອົງປີະຊິຸມປີ້ກສາຫາລັ ່ແລັະ ພະນັັກງານັທີ່ີ�ມີທີ່ັກສະໃນັການັ
ເຮ່ັດບ້ດວິໄຈຸການັປີະກອົບຄືຳາເຫັນັໃນັຖານັະຜົູ້ຊ່ິຽວຊິານັ ແລັະການັເຮັ່ດບ້ດລັາຍງານັຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ)?
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ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຈຸາກປີະເທີ່ດອົ່�ນັ  ອົາດຈຸະໃຊິ້ເວັບໄຊິຂ່ອົງ ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງສີລັັງກາ ເປີັນັຕ່້ວຢ່ືາງ ໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງການັ
ຊັິກຖາມທີ່ີ�ສາມາດນັຳາມາປັີບໃຊ້ິເຂ້່�າໃນັປີະເທີ່ດຂ່ອົງຕ່້ນັໄດ້, ຍ້ກຕ່້ວຢື່າງ: ໃນັປີີ 2014 ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ທີ່່ານັໜ້ັ�ງ ນັຳາໃຊິ້ໄລັຍະ
ເວລັາການັຊິັກຖາມເພ່�ອົເອ້ົາຂ້່�ມູນັຈຸາກ ລັັດຖະມ້ນັຕ່ີວ່າການັກະຊິວງການັເງິນັ ແລັະແຜົນັການັ (Ministries of Finance and Planning) 
ກ່ຽວກັບເສັ�ນັສະແດງຂ່ອົງຄືວາມທຸີ່ກຍາກ ໃນັແຕ່່ລັະທ້ີ່ອົງຖິ�ນັ ໂດຍໃຊິ້ຄືຳາຖາມດັ�ງນັີ�: ຢືູ່ລັະດັບເມ່ອົງ. ຄືຳາຖາມທີີ່�ຕ່ັ�ງຕ່້�ລັັດຖະມ້ນັຕ່ີ ມີ
ດັ�ງຕ່້�ໄປີນັີ�:

 • ທີ່່ານັລັັດຖະມ້ນັຕ່ີຮັ່ບຮູ່້ ຫລັ່ ບ້�ວ່າ ກມ້ສຳາມະໂນັຄືວ້ປີະຊິາກອົນັ ແລັະ ສະຖິຕິ່ (Depar tment of Census and Statistics) 
ໄດ້ເຜົີຍແຜົ່ກ່ຽວກັບເສັ�ນັສະແດງຂ່ອົງຄືວາມທີຸ່ກຍາກ (District Pover ty Line) ໃນັແຕ່່ລັະເດ່ອົນັ ຕ່າມຈຸຳານັວນັລັາຍຈຸ່າຍຕ່່າ
ສຸດ/ຄື້ນັ/ເດ່ອົນັ ທີ່ີ�ສາມາດສະໜັອົງຄືວາມຕ່້ອົງການັຂ່ັ�ນັພ່�ນັຖານັໄດ້?

 • ຂ່້ໃຫ້ທີ່່ານັລັັດຖະມ້ນັຕ່ີ ແຈຸ້ງຕ່້�ສະພາ ຕ່້�ກັບບັນັຫານັີ�ໄດ້ ຫັ່ ບ້�: 

1. ເສັ�ນັສະແດງລັະດັບຄືວາມທີຸ່ກຍາກລ່ັາສຸດ ທີ່ີ�ເປີັນັທີ່າງການັໃນັເຂ່ດ ໂຄືລັັມໂບ ແລັະ;

2. ຄືວາມຕ້່ອົງການັພ່�ນັຖານັ ທີ່ີ�ໃຊິ້ໃນັການັຄືິດໄລ່ັເສັ�ນັສະແດງລັະດັບຄືວາມທີຸ່ກຢືາກດັ�ງກ່າວ;

 • ຫາກວ່າແຈຸ້ງບ້�ໄດ້ ແມ່ນັຍ້ອົນັສາເຫດອັົນັໃດ.
ເບິ�ງຢືູ່:: www.parliament.lk/en/business-of-parliament/parliamentary-questions.

ບ້�ວ່າຈຸະໃຊ້ິໃນັຮູ່ບແບບການັຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມປີະເພດໃດ ກ້ນັໄກການັຊິັກຖາມເຫັ້�ານັີ�ກ້�ອົາດຈຸະເປີັນັວິທີີ່ການັທີີ່�ມີປີະໂຫຍດຢື່າງຍິ�ງ ຕ່້�ກັບສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາແຕ່່ລັະທ່ີ່ານັ, ໃນັການັນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຂ່້�ທີີ່�ເປີັນັປີະໂຫຍດຕ່້�ສາທີ່າລັະນັະຂ່້�ນັມາເວ້�າເຖິງໃນັສະພາ 
ແລັະເພ່�ອົຮ່ຽກຮ່້ອົງເອົ້າຄືຳາຕ່ອົບຈຸາກລັັດຖະບານັວ່າ ລັັດຖະບານັກຳາລັັງເຮ່ັດຫຍັງເພ່�ອົໃຫ້ບັນັລຸັເປີ້�າໝາຍເຫັ້�ານັັ�ນັ ການັຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມອົາດ
ເປັີນັສ່ວນັໜ້ັ�ງຂ່ອົງການັກວດສອົບ ສະພາບລັວມໃນັການັວາງແຜົນັ ແລັະຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັການັນັຳາເອ້ົາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາທີີ່�ຢືັ�ງຢື່ນັໄປີປີະຕ່ິບັດ 
ເຊິັ�ນັ: ການັຂ້່�ນັແຜົນັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງແຫ່ງຊິາດ ກຳາລັັງຢືູ່ໃນັຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັໃດ ຫັ່ ເມ່�ອົໃດຈຸະມີການັນັຳາເຂ່້�າໄປີຫາລັໃ່ນັກອົງ
ປີະຊຸິມລັັດຖະສະພາ) ຫັ່ ອົາດຈຸະເຮ່ັດໃຫ້ກາຍເປີັນັວຽກຈຸຸດສຸມຫັາຍຂ້່�ນັ ເຊິັ�ນັ: ການັສອົບຖາມເຖິງເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ຂ່້�
ໃດໜັ້�ງ (ເຊິັ�ນັ: ລັັດຖະບານັກຳາລັັງເຮ່ັດຫຍັງເພ່�ອົແກ້ໄຂ່ບັນັຫາຄືວາມບ້�ເທີ່້�າທີ່ຽມກັນັຕ່າມເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ໃນັຂ່້�ທີ່ີ 10) 
ນັອົກຈຸາກນັີ� ຍັງສາມາດຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມກ່ຽວກັບກິດຈຸະກຳາສະເພາະ ທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບແຕ່ລ່ັະເປີ້�າໝາຍ (ເຊິັ�ນັ: ລັັດຖະບານັກຳາລັັງເຮ່ັດຫຍັງ ເພ່�ອົ
ສ້�ງເສີມການັເຂ້່�າເຖິງ ການັບ້ລັິການັໂດຍສະຖາບັນັການັສ້ກສາອົາຊິີບໃນັ ແຂ່ວງ xx ຕ່າມເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ຂ່້�ທີ່ີ 4 ຊິ້�ງ
ລັາຍລັະອົຽດຢືູ່ທີ່ີຂ່້� 4.4).

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ລັະບຽບ, ຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ຂ່ອົງທ່ີ່ານັອົະນັຸຍາດໃຫ້ມີການັຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມ ບ້�ວ່າຈຸະຂ່ຽນັເປັີນັລັາຍລັັກອົັກສອົນັ ຫັ່ປີາກ
ເປີ້�າ ແລັະການັຕ່ັ�ງຄືຳາມຖາມແລັກປີ່ຽນັ ເພ່�ອົຮ່ຽກຮ່້ອົງລັັດຖະມ້ນັຕ່ີຂ່ອົງລັັດຖະບານັ ສະແດງຄືວາມຮັ່ບຜົິດ ຊິອົບ ຫັ ່ບ້�? ຖ້າ
ຫາກວ່າບ້�, ອົັນັໃດທີ່ີ�ເປີັນັຈຸຸດອ່ົອົນັຂ່ອົງລັະບ້ບໃນັປີັດຈຸຸບັນັ ແລັະຈຸະແກ້ໄຂ່ແນັວໃດ;

 • ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທີີ່�ບ້�ແມ່ນັອົ້ງການັລັັດຖະບານັມີເວລັາ ແລັະໂອົກາດພຽງພ້ໃນັການັຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມທີ່ັງເປີັນັລັາຍລັັກ
ອັົກສອົນັ ແລັະປີາກເປີ້�າ ແລັະ ຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມແລັກປີ່ຽນັຢື່າງມີປີະສິດທີ່ິພາບ ຫັ່ ບ້�? ຫາກວ່າບ້�ມີ ແລັ້ວຈຸະມີວິທີ່ີໃດທີ່ີ�ຈຸະຊ່ິວຍ
ປີັບປີຸງແນັວທີ່າງການັປີະຕິ່ບັດທີ່ີ�ເປີັນັຢືູ່ໄດ້ແດ່?;

 • ໃນັການັຕ່ັ�ງຄືຳາຖາມແລັກປີ່ຽນັ, ການັໃຫ້ຄືຳາຕ່ອົບ, ການັຊັິກຖາມ ແລັະການັຕ່ອົບ ທີ່ັງເປີັນັລັາຍລັັກອົັກສອົນັ ຫັ່ປີາກເປີ້�າມີ
ການັທີ່່າຍຖອົດສ້ດ ແລັະເຜົີຍແຜົ່ໃນັເວບໄຊິຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ຫັ່ ບ້�, ມີການັກະກຽມຮ່ອົງຮ່ັບການັຖາມ-ຕ່ອົບ ເປີັນັລັາຍລັັກ
ອັົກສອົນັ ຫັ່ ບ້� ແລັະໄດ້ມີລັະບຽບໃນັການັເຜີົຍແຜົ່ຂ່້�ຄືວາມເຫັ້�ານັີ� ຫັ ່ບ້� ? ຫາກວ່າບ້� ແລ້ັວຈຸະມີວິທີ່ີການັໃດທີ່ີ�ຈຸະໃຫ້ຂ່້�ມູນັຈຸາກ
ຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັເຫັ້�ານັີ�ໄດ້ຮັ່ບການັເຜົີຍແຜົ່ອົອົກສູສ່າທີ່າລັະນັະຢື່າງມີປີະສິດທີ່ິພາບ.
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VII. ການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜ່້ແທນ: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊ້າຊ້ົນ 
ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ົເກີດການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊ້າຊ້ົນ

ສິດ-ໜັ້າທີ່ີ�ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ແລັະ ສະມາຊິິກນັັ�ນັມາຈຸາກການັໄດ້ຮັ່ບເລັ່ອົກຕ່ັ�ງມາເພ່�ອົເປີັນັ
ຕ່ວ້ແທີ່ນັຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັໃນັປີະເທີ່ດ (ໃນັລັັດ ຫັ່ ແຂ່ວງ) ສະມາຊິິກທີີ່�ນັັ�ງຢືູໃ່ນັສະພາເພ່�ອົຕ່ັດສິນັ
ໃຈຸແທີ່ນັປີະຊິາຊິ້ນັທີຸ່ກຄື້ນັ ຊິ້�ງໝາຍຄືວາມວ່າທັີ່ງລັັດຖະສະພາ ແລັະ ສະມາຊິິກແຕ່ລ່ັະທີ່່ານັ ຈຸະ
ຕ້່ອົງຄືິດຫາວິທີ່ີ ທີີ່�ຈຸະເຂ່້�າເຖິງປີະຊິາຊິ້ນັ ເພ່�ອົຮັ່ບຮູ່້ເຖິງຄືວາມຕ້່ອົງການັ, ຄືຳາຄືິດເຫັນັ ແລັະ ບັນັຫາ
ຂ່ອົງພວກເຂ່້າເປີັນັປີະຈຸຳາ ຫາກເຮ່ັດແບບນັີ�ບ້�ໄດ້ອົາດສ້�ງຜ້ົນັເສຍ ຕ່້�ບ້ດບາດຂ່ອົງສະຖາບັນັໂດຍ
ລັວມ ແລັະ ອົາດຈຸະເຮ່ັດໃຫ້ສະມາຊິິກສະແດງຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບໄດ້ຍາກໃນັການັເລັ່ອົກຕ່ັ�ງຄືັ�ງ
ຕ່້�ໄປີ.

ນັອົກຈຸາກຂ່້�ກຳານັ້ດຕ່າມລັັດຖະທີ່ຳາມະນັູນັທີີ່�ໃຫ້ລັັດຖະສະພາເຮ່ັດໜັ້າທີີ່�ເປີັນັຕ່້ວແທີ່ນັປີະຊິາຊິ້ນັ
ແລັ້ວ ຍັງມີເຫດຜ້ົນັໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ແລັະ ຕ່າມກ້ດໝາຍທີ່ີ�ສະໜັັບສະໜັູນັການັມີການັ
ປີະກອົບສ່ວນັຂ່ອົງສາທີ່າລັະນັະ ຢ່ືາງມີປີະສິດທິີ່ພາບອົີກດ້ວຍ. ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາທີ່ີ�ຍ່ນັ
ຍງ້ຂ່້�ທີ່ີ 16 ຮ່ຽກຮ້່ອົງໃຫ້ສະຖາບັນັຂ່ອົງລັັດ (ຊິ້�ງລັວມເຖິງໄປີລັັດຖະສະພາ) ດຳາເນີັນັວຽກງານັ
ໂດຍບ້�ໄດ້ແບ່ງແຍກ ແລັະຮ່ຽກຮ່້ອົງໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັທຸີ່ກຄື້ນັໄດ້ປີະກອົບສ່ວນັທີ່າງການັເມ່ອົງໂດຍ
ບ້�ໄດ້ຄືຳາເຖິງອົາຍຸ, ເພດ, ຄືວາມສ້ມບູນັທີ່າງດ້ານັຮ່່າງກາຍ, ເຊິ່�ອົຊິາດ, ຊິ້ນັເຜົ້�າ, ຖິ�ນັກຳາເນີັດ, 
ສາສະໜັາ,ຖານັະທີ່າງເສດຖະກິດ ຫັ ່ຖານັະອົ່�ນັ . ດັ�ງນັັ�ນັ, ປີະເທີ່ດທີີ່�ຕ່້ອົງການັນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ເອົ້າໄປີນັຳາໃຊ້ິນັັ�ນັຈຸະມີພາລັະກິດໃນັຕ່ວ້ ທີ່ີ�ຈຸະຕ່້ອົງໄດ້ສ້າງລັັດຖະສະພາ
ທີ່ີ�ບ້�ແບ່ງແຍກ ແລັະມີປີະສິດທີ່ິພາບຍິ�ງຂ່້�ນັໃນັປີີຕ່້�ໆ ໄປີ.

ສະມາຊິິກສະພາອົາດຈຸະບ້�ແມ່ນັຜູ້ົຊິ່ຽວຊິານັໃນັທີຸ່ກຫວ້ຂ່້�ທີີ່�ໄດ້ຮ່ັບມອົບໝາຍໃຫ້ພິຈຸາລັະນັາໄດ້ 
ແຕ່່ພວກເຂ່້າຕ້່ອົງສະແດງຄືວາມຮ່ັບຜິົດຊິອົບຕ່້�ປີະຊິາຊິ້ນັທີ່ີ�ເຮ່ັດວຽກ ແລັະ ໃຊິ້ຊິີວິດພາຍໃຕ່້
ກ້ດໝາຍທີ່ີ�ພວກເຂ່້າໄດ້ຮັ່ບຮ່ອົງເອົ້າ ແລັະ ງ້ບປີະມານັທີ່ີ�ພວກເຂ່້າຈຸັດສັນັ ດ້ວຍການັປີ້ກສາ
ຫາລັ່ກັບປີະຊິາຊິ້ນັແບບເປີີດກວ້າງ ກ່ຽວກັບຂ່ະບວນັການັທີ່ີ�ສ້�ງຈຸະຜົ້ນັສະທີ່້ອົນັຕ່້�ພວກເຂ່້າ ການັ
ມີສ່ວນັຮ່່ວມທີ່ີ�ຫັາຍຂ່້�ນັຂ່ອົງທີ່້ອົງຖິ�ນັ ຈຸະສ້�ງເສີມໃຫ້ການັອົອົກກ້ດໝາຍ ແລັະ ການັຂ້່�ນັແຜົນັ
ງ້ບປີະມານັມີຄືູນັນັະພາບສູງຂ່້�ນັ ແລັະ ເພີ�ມໂອົກາດທີີ່�ຈຸະເຮ່ັດໃຫ້ເກີດການັຍອົມຮ່ັບ ແລັະ ຄືວາມ
ເພິ�ງພ້ໃຈຸໃນັລັະດັບສາທີ່າລັະນັະ. ແຕ່ບ່້�ໄດ້ໝາຍຄືວາມວ່າສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈຸະຕ່້ອົງເຫັນັດີ
ກັບບັນັຫາຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັທຸີ່ກຂ່້�, ໝາຍຄືວາມວ່າສະມາຊິິກຈຸະພ້ອົມກັນັປີະຕ່ິບັດໜ້ັາທີີ່�ຂ່ອົງຕ່້ນັ

ໄດ້ດີຍິ�ງຂ່້�ນັຫາກໄດ້ຮ່ັບຟັງສຽງຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັໃນັວ້ງກ້ວາງແລັ້ວຖອົດເອ້ົາບ້ດຮ່ຽນັຈຸາກການັປີ້ກສາຫາລັ່ເຫັ້�ານັັ�ນັມາກະກຽມ ເພ່�ອົການັລັ້ງ
ຄືະແນັນັສຽງເຫັນັດີ ຫັ່່ ບ້�ເຫັນັດີ ໃນັລັັດຖະສະພາ.

ປີະໂຫຍດຂ່ອົງການັປີ້ກສາຫາລັແ່ບບເປີີດກວ້າງ ໃນັວຽກງານັຂ່ອົງລັັດສະພານັັ�ນັສາມາດນັຳາໄປີປັີບໃຊິ້ກັບການັປີະຕ່ິບັດຕ່າມເປີ້�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໄດ້ເຊິັ�ນັກັນັ, ໃນັການັສ້າງກອົບກ້ດໝາຍ ແລັະຈັຸດສັນັເງິນັທ້ີ່ນັເພ່�ອົໃຫ້ບັນັລັຸເຖິງເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບ
ຍ່ນັຍ້ງໃນັແຕ່່ລັະຂ່້�ແມ່ນັເປີັນັເລັ່�ອົງສຳາຄືັນັ ຊິ້�ງຈຸະຕ່້ອົງມີພ່�ນັຖານັ ແລັະ ຄືວາມເຂ່້�າໃຈຸເລີັກເຊິິ�ງ ແລັະ ມູມມອົງຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັຜົູໄ້ດ້ຮ່ັບຜົ້ນັ
ກະທີ່ບ້ ແລັະ ຜ້ົນັປີະໂຫຍດຈຸາກການັປີ່ຽນັແປີງດັ�ງກ່າວ ທີ່ັງນັີ� ປີະຊິາຊິ້ນັຈຸະໄດ້ເຫັນັວ່າເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ເປັີນັເປີ້�າໝາຍ
ໃນັການັປີະຕ່ິບັດວຽກງານັທີີ່�ສາມາດຊ່ິວຍໃຫ້ຄຸືນັນັະພາບຊິີວິດ ແລັະ ທີ່້ອົງຖິ�ນັຂ່ອົງພວກເຂ່້າດີຂ່້�ນັ.

ເຮ່້າໄດ້ເວ້�າເຖິງການັເຮ່ັດວຽກສະເພາະດ້ານັ ຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໃນັຖານັະສະມາຊິິກສະພາ ຊິ້�ງເປີັນັການັເຮ່ັດວຽກໃນັລັັດຖະສະພາ
ເພ່�ອົນັຳາມາ ຊິ້�ງການັປີະຕ່ິບັດໃນັຮູ່ບແບບນັະໂຍບາຍເພ່�ອົຜ້ົນັປີະໂຫຍດສ່ວນັລັວມຂ່ອົງປີະເທີ່ດ. ເຖິງຢື່າງໃດກ້ຕ່າມ ຄືວາມເປີັນັຈຸິງຂ່ອົງ
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສ່ວນັໃຫຍ່ແມ່ນັ ພວກເຂ່າ້ຍັງໄດ້ຮ່ັບຄືຳາຮ່້ອົງຂ່້ໃຫ້ຕ່ອົບສະໜັອົງຄືວາມຕ້່ອົງການັ ແລັະ ບັນັຫາຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັໃຫ້
ຫັ�ດຜົ່ອົນັລັ້ງຢືູ່ສະເໝີ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈຸະໄດ້ຮັ່ບຂ່້�ຄືວາມຈຸາກໂທີ່ລັະສັບສາຍດ່ວນັ ແລັະ ຄືຳາຮ້່ອົງຜ່ົານັຊ່ິອົງທີ່າງສ່ວນັຕ່ວ້ທີ່ີ�ຫາັກ
ຫັາຍໃນັແຕ່່ລັະວັນັ ການັຕ່ອົບຄືຳາຮ້່ອົງຕ່່າງໆ ກ້�ອົາດຈຸະກາຍເປີັນັວຽກງານັປີະຈຸຳາວັນັ.

ສິ�ງທີ່້າທີ່າຍສຳາລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຫັາຍທ່ີ່ານັແມ່ນັການັເລັີ�ມຕ່້�ນັ ແລັະ ຮ່ັກສາບັນັຍາກາດການັສ້ນັທີ່ະນັາກັບປີະຊິາຊິ້ນັ ໂດຍສຸມ
ໃສ່ເລັ່�ອົງຂ່ອົງນັະໂຍບາຍທີີ່�ມີຈຸຸດປີະສ້ງ ເພ່�ອົເປີີດຮ່ັັບຄືຳາຄືິດເຫັນັຈຸາກຜົູ້ມີສິດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງ ຢື່າງສະໝ່າສະເໝີ ທີ່ັງໃນັລັະດັບທ້ີ່ອົງຖິ�ນັ ແລັະ 
ໃນັລັະດັບປີະເທີ່ດ ທັີ່ງນັີ� ເພ່�ອົໃຫ້ລັັດຖະສະພາໄດ້ຮ່ັບຂ່້�ມູນັຢື່າງເລັິກເຊິິ�ງທີ່ີ�ໄດ້ກັ�ນັຕ່ອົງຈຸາກປີະສ້ບການັຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ເພ່�ອົໃຫ້ແນັ່ໃຈຸ
ວ່າ ກ້ດໝາຍທີີ່�ໄດ້ນັັ�ນັຜົ່ານັການັຕ່້ກລັ້ງເຫັນັດີ.

ໜ້າທີ�ສຳາຄັນຂອງລັດຖະສະພາ

ການເປັນຕົວແທນ

ລັັດຖະສະພາເປີັນັຕ່້ວແທີ່ນັໃຫ້ແກ່ຜົູ້ມີ
ສິດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງທີ່ັງໝ້ດທີ່ີ�ໄດ້ເລັ່ອົກເອົ້າ
ຜົູ້ແທີ່ນັຕ່້ນັເອົງໃຫ້ເຂ່້�າມາເຮ່ັດວຽກ
ຢືູ່ໃນັລັັດຖະສະພາໃນັການັປີະຕ່ິບັດ
ໜັ້າທີ່ີ� ດ້ານັນັິຕ່ິບັນັຍັດ ແລັະ ການັ
ຕ່ິດຕ່າມກວດກາ. ເພ່�ອົເຮ່ັດໃຫ້
ລັັດຖະສະພາສາມາດຮ່ັກສາຄືວາມ
ຖ່ກຕ່້ອົງໄດ້ນັັ�ນັ ມັນັຈຸຳາເປີັນັຫັາຍທີີ່�
ຜົູ້ແທີ່ນັປີະຊິາຊິ້ນັຕ່້ອົງສະແດງຄືວາມ
ຮ່ັບຜົິດຊິອົບຕ່້�ຜົູ້ມີສິດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງຢື່າງ
ເປີັນັລັະບ້ບ ຕ່ະຫັອົດອົາຍຸການັດຳາລັ້ງ
ຕ່ຳາແໜັ່ງຂ່ອົງຕ່້ນັ ບ້�ພຽງແຕ່່ໃນັໄລັຍະ
ບັ�ນັການັເລັ່ອົກຕ່ັ�ງເທີ່້�ານັັ�ນັ. ສະນັັ�ນັ, 
ມັນັຈຸ້�ງມີຄືວາມສຳາຄືັນັຫັາຍທີີ່�
ປີະຊິາຊິ້ນັ ຄືວນັມີໂອົກາດຢ່ືາງ
ເໝາະສ້ມເພ່�ອົສະແດງຄືວາມຄືິດເຫັນັ
ຂ່ອົງຕ່້ນັຕ່້�ກັບການັເຮ່ັດວຽກຂ່ອົງ
ລັັດຖະສະພາ ແລັະ ຜົູ້ແທີ່ນັປີະຊິາຊິ້ນັ
ແຕ່່ລັະທີ່່ານັ.
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ປົ້ະເທດອາຟິຣິກກາໃຕໍ່�: ກອບການມ່ສຶ�ວນຮົ�ວມຂອງປົ້ະຊິາຊິ້ນ

ມາດຕ່າ 59 ຂ່ອົງລັັດຖະທີ່ຳາມະນູັນັແຫ່ງປີະເທີ່ດອົາຟຣົິກກາ (ປີີ 1996) ໄດ້ກຳານັດ້ວ່າ ສະພາແຫ່ງຊິາດ (National Assembly) ຈຸະ
ຕ່້ອົງອົຳານັວຍຄືວາມສະດວກໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັໄດ້ມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັຂ່ະບວນັການັນິັຕ່ິບັນັຍັດ ແລັະຂ່ະບວນັການັອົ່�ນັ  ຂ່ອົງສະພາ ແລັະ
ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຂ່ອົງສະພາ ເພ່�ອົປີະຕິ່ບັດຕ່າມມາດຕ່ານັີ� ຂ່ອົບເຂ່ດໃນັການັມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ປີະຈຸຳາປີີ 2013 (2013 
Public Participation Framework) ໄດ້ຮ່ັບຮ່ອົງການັມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັໂດຍແບ່ງອົອົກເປີັນັ 4 ລັະດັບ ດັ�ງຕ່້�ໄປີນັີ�:

ລັະດັບ 1: ໃຫ້ຂ່້�ມູນັຜ້ົນັງານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ແລັະ ລັັດຖະບານັແກ່ປີະຊິາຊິ້ນັ;

ລັະດັບ 2: ປີ້ກສາຫາລັ່ ແລັະສອົບຖາມຄືຳາຄິືດເຫັນັຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັ;

ລັະດັບ 3: ສ້າງຊິ່ອົງທີ່າງສຳາລັັບການັສ້ນັທີ່ະນັາແລັກປີ່ຽນັ ເພ່�ອົໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັເຂ່້�າມາມີສ່ວນັຮ່່ວມ;

ລັະດັບ 4 : ຮ່່ວມມ່ກັບປີະຊິາຊິ້ນັດ້ວຍການັສ້າງໂອົກາດໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັເຂ່້�າມາເປີັນັຫຸ້ນັສ່ວນັ.

ເຖິງແມ່ນັວ່າຈຸະມີຂ່້�ກຳານັດ້ເຫັ້�ານັີ�ໃນັລັັດຖະທີ່ຳາມະນູັນັ ແຕ່່ເມ່�ອົບ້�ດ້ນັມານັີ�ງານັວິໄຈຸໄດ້ລັະບຸວ່າຍັງຄື້ງມີການັຮ່້ອົງຟ້ອົງຜ່ົານັສານັເພ່�ອົ
ບັງຄືັບຂ່້�ກຳານັ້ດໃນັກ້ລັະນັີທີ່ີ�ລັັດຖະບານັ ແລັະ ສະພາ ມີຄືວາມບ້ກຜົ່ອົງຕ້່�ໜັ້າທີີ່� ແລັະ ໃນັເວລັາທີ່ີ�ຂ່ະບວນັການັມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງ
ປີະຊິາຊິ້ນັບ້�ທີ່້�ວເຖິງເທີ່້�າທີີ່�ຄືວນັ.
ແຫລ່ັງຂ່້�ມູນັ: . http://www.parliament.gov.za/live/content.php?Item_ID=304 and http://www.krepublishers.com/02-Journals/JSS/JSS- 39-0-000-14-Web/
JSS-39-3-14-Abst-PDF/JSS-39-3-275-14-1620-Mubangizi-B-C/JSS-39-3-275-14-1620-Mubangizi-B-C-Tx[4].pdf (ພິມເຜົີຍແຜົ່ເປີັນັພາສາອົັງກິດ).

ຂ່້າງລັຸ່ມນັີ�ແມ່ນັວິທີ່ີການັຕ່່າງໆ  ທີ່ີ�ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລັະ ລັັດຖະສະພາສາມາດໃຊິ້ ເພ່�ອົສ້າງບ້ດສ້ນັທີ່ະນັາກັບປີະຊິາຊິ້ນັ:

 • ການໂອ້ລົມໃນລະດັບທ້ອງຖິ�ນ: ບ້�ວ່າຈຸະເປີັນັພາຍໃນັເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງ ຫັ່ ພາຍໃນັທ້ີ່ອົງຖິ�ນັ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດຈຸັດເວທີ່ີ
ສາທີ່າລັະນັະໄດ້ທີ່ັງແບບທີ່າງການັ ຫັ່ ບ້�ເປີັນັທີ່າງການັ ຊິ້�ງປີະຊິາຊິ້ນັມີໂອົກາດແບ່ງປີັນັຄືວາມຄິືດເຫັນັໃນັປີະເດັນັຕ່່າງໆ  (ເຊິັ�ນັ: 
ກ່ຽວກັບຮ່່າງກ້ດໝາຍທີ່ີ�ຍັງຢືູໃ່ນັຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັຂ່ອົງການັພິຈຸາລັະນັາ ຫັ່ ລັະດັບການັສກ້ສາພາຍໃນັທ້ີ່ອົງຖິ�ນັ) ຫັ່ ອົາດເປີັນັການັປີ້ກສາ
ຫາລັ່ແບບທີ່້�ວໄປີເພ່�ອົເວ້�າເຖິງບັນັຫາທີ່ີ�ພ້�ນັເດັ�ນັຕ່່າງໆ .

 • ການໃຫ້ຄຳາປຶກສາແບບສາທາລະນະ: ຕ່າມທີ່ີ�ລັະບຸໄວ້ໃນັຂ້່�ທີ່ີ VI ເບ່�ອົງຕ້່�ນັນັັ�ນັ ຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາຄືວນັເປີີດໃຫ້
ອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມ ແລັະ ປີະຊິາຊິ້ນັເຂ່້�າມາມີສ່ວນັຮ່່ວມ ເມ່�ອົຕ່້ອົງພິຈຸາລັະນັາຮ່່າງກ້ດໝາຍ ຫັ່ ເຮັ່ດການັສອົບສວນັເລັ່�ອົງ 
ຕ່່າງໆ  ການັປີ້ກສາຫາລັ່ດັ�ງກ່າວ ອົາດຈຸັດຂ່້�ນັຢື່າງບ້�ເປີັນັທີ່າງການັ (ເຊິັ�ນັ ເວທີ່ີສາທີ່າລັະນັະ ແລັະ ການັປີະຊິຸມສະຫັ�ບຜ້ົນັ) ໄປີຈຸ້ນັເຖິງ
ຮູ່ບແບບທີ່ີ�ເປີັນັທີ່າງການັຍິ�ງຂ່້�ນັ (ເຊິັ�ນັ: ການັໄຕ່່ສວນັສາທີ່າລັະນັະ) ແລັະ ອົາດມີເນັ່�ອົໃນັສະເພາະດ້ານັ (ເຊິັ�ນັ ແບບສຳາຫວັດ) ໄປີຈຸ້ນັ
ເຖິງເນັ່�ອົໃນັຮູ່ບແບບງ່າຍໆ  (ເຊິັ�ນັ ຂ່້�ຄືວາມເຊີິນັຊິວນັຜ່ົານັ SMS) ການັປີ້ກສາແລັກປີ່ຽນັນັັ�ນັອົາດມາໃນັຮູ່ບແບບຂ່ອົງການັມີ
ສ່ວນັຮ່່ວມແບບເໝ່ອົນັຈຸິງ ຊິ້�ງລັວມເຖິງການັໃຫ້ຂ່້�ຄືິດເຫັນັຜ່ົານັຊ່ິອົງທີ່າງອົອົນັລັາຍແບບສຳາຫັວດ.

ອົງການ ສປຊ - ພາລະກິດຊ່ວຍເຫລືອອັຟການິດສະຖານ (UNAMA) 
ກອົງປີະຊິຸມລັາຍງານັປີະຈຸ້າປີີ ຢືູ່ແຂ່ວງ Dai Kundi ຄືັ້ງທີີ່ ສາມ ຢືູ່ປີະເທີ່ດອົັຟການັິດສະຖານັ 
ໃນັເດ່ອົນັ ມັງກອົນັ 2012. ຮູ່ບຖ່າຍໂດຍ: Aurora Verceles Alambra.

 



41

ປົ້ະເທດການາ: ການເຊິື�ອມໂຍງລັດຖະສຶະພັາກັບປົ້ະຊິາຊິ້ນ ແລະ ການປົ້ະຍ້ກໃຊິ�ກັບເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືນຍ້ງ

ໃນັປີີ 2015, ຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັປີະກັນັຄືູນັນັະພາບລັັດຖະບານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາແຫ່ງຊິາດການັາ ( Committee on Government 
Assurances of Parliament of Ghana) ຊິ້�ງໄດ້ຮ່ັບການັສະໜັັບສະໜັູນັຈຸາກພັນັທີ່ະມິດພາຍນັອົກ ໄດ້ເປີີດໂຕ່ຊິ່ອົງທີ່າງ ທີ່າງ
ເວບໄຊິທີີ່�ປີະຊິາຊິ້ນັສາມາດ ສະແດງຄືວາມຄືິດເຫັນັກ່ຽວກັບວຽກທີີ່�ກຳາລັັງປີະຕ່ິບັດຢືູ່ ແລັະ ສະເໜັີບັນັຫາຕ່່າງໆ  ກ່ຽວກັບການັປີະຕ່ິບັດ
ວຽກງານັຂ່ອົງລັັດຖະບານັໃນັທ້ີ່ອົງຖິ�ນັຂ່ອົງຕ່້ນັເອົງ, ປີະຊິາຊິ້ນັຈຸຳານັວນັຫັາຍໄດ້ໃຫ້ຄືວາມສ້ນັໃຈຸເຂ່້�າມາໃຊິ້ບ້ລັິການັເຄ່ື�ອົງມ່ດັ�ງກ່າວ
ນັີ�ທັີ່ງແບບອົອົນັລັາຍ ແລັະ ແບບອົັອົບລັາຍ ສ້�ງຜົ້ນັໃຫ້ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັສາມາດເຮັ່ດປີະຕ່ິບັດໜ້ັາທີ່ີ�ໄດ້ຢ່ືາງມີປີະສິດທິີ່ພາບ ແລັະ 
ປີະສິດທີ່ິຜົ້ນັຍິ�ງຂ່້�ນັ “ຕ່້ວປີ່ຽນັເກມ” ນັີ�ໄດ້ຊິ່ວຍໃຫ້ບັນັດາກຳາມາທີ່ິການັສາມາດເຂ່້�າເຖິງຄືວາມຕ່້ອົງການັຂ່ອົງທີ່້ອົງຖິ�ນັໄດ້ໂດຍກ້ງ 
ແລັະ ຊິ່ວຍໃຫ້ໝັ�ນັໃຈຸໄດ້ວ່າສຽງຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັຈຸະໄດ້ຮ່ັບການັຮັ່ບຟັງໃນັລັະຫວ່າງການັພິຈຸາລັະນັາ.
ແຫລັ່ງຂ່້�ມູນັ: “ການັເຊິ່�ອົມຕ່້� ພ້ນັລັະເມ່ອົງ ກັບ ແນັວຄືິດລັິເລັີ�ມຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ບ້�ງບອົກຄືວາມສຳາເລັັດຢື່າງ.ໃຫຍ່ຫລັວງ’, ຂ່ຽນັໂດຍ Ekow Essabra-Mensah, ເຜົີຍແຜົ່ 
ໃນັມ່�ວັນັທີ່ີ 24 ພ້ດສະພາ 2016 ຜົ່ານັທີ່າງ ອົອົນັໄລັ (ເປີັນັພາສາອົັງກິດ) ຢືູ່ http://thebftonline.com/business/economy/19095/connecting-citizens-to-
parliament-initiative-records-massive-success-.html.

 • ການປຶກສາຫາລືໃນພັກການເມືອງ: ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສ່ວນັໃຫຍ່ມັກເປີັນັຕ່ວ້ແທີ່ນັຂ່ອົງພັກການັເມ່ອົງພັກໃດພັກໜັ້�ງ ໂດຍ
ປີ້ກກະຕ່ິແລັ້ວພັກການັເມ່ອົງເຫັ້�ານັີ�ຈຸະມີໂຄືງສ້າງແບບສາຂ່າ ໂດຍສະມາຊິິກສາມາດທີ່ຳາຄືວາມເຂ່້�າໃຈຸແນັວຄືວາມຄືິດຂ່ອົງກຸ່ມຄື້ນັທີີ່�
ໃຫ້ການັສະໜັັບສະໜູັນັພວກເຂ່້າຜົ່ານັສາຂ່າເຫັ້�ານັັ�ນັ ຫັ່ ຜ່ົານັການັປີະຊິຸມທີ່ີ�ພັກຈຸັດຂ່້�ນັ.

 • ການເປັນພັນທະມິດກັບອົງການຈັດຕັ�ງທາງສັງຄົມ: ໃນັແຕ່ລ່ັະຫວ້ຂ່້� ຫັ ່ ບັນັຫາທີ່ີ�ລັັດຖະສະພາຈຸະຕ່້ອົງຕັ່ດສິນັໃຈຸ ມັກມີໂອົກາດສູງ
ທີ່ີ�ຈຸະມີໜັ່ວຍງານັອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄືມ້ໃນັທີ່້ອົງຖິ�ນັ ຫັ່ ໃນັລັະດັບປີະເທີ່ດທີ່ີເຮັ່ດໜ້ັາທີ່ີ�ຊິຸກຍູ້ໃນັບັນັຫານັັ�ນັ ຢືູ່ແລັ້ວ ການັສ້າງ
ພັນັທີ່ະມິດກັບອົ້ງການັເຫັ້�ານັີ�ບ້�ວ່າຈຸະເປີັນັອົ້ງການັດຽວ ຫັ່ ຫັາຍກວ່ານັັ�ນັ ຈຸະຊິ່ວຍເພີ�ມສັກກະຍາພາບການັເຂ່້�າເຖິງປີະຊິາຊິ້ນັໃຫ້
ກັບລັັດຖະສະພາ (ຫັ່ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາແຕ່ລ່ັະຄື້ນັ) ແລັະ ເຮ່ັດໃຫ້ໝັ�ນັໃຈຸໄດ້ວ່າສຽງທີ່ີ�ປີ້ກກະຕ່ິຈຸະບ້�ໄດ້ຮັ່ບການັຮັ່ບຟັງ ຈຸະໄດ້
ຮ່ັບໂອົກາດໃຫ້ເຂ່້�າມາມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັຂ່ະບວນັການັ.

 • ສື�ສັງຄົມອອນລາຍແລະເທັກໂນໂລຊີແບບໃໝ່: ການັທີ່ີ�ປີະຊິາຊິ້ນັສາມາດເຂ່້�າເຖິງໂທີ່ລັະສັບມ່ຖ່ ແລັະ ອົິນັເຕີ່ເນັັດໄດ້ຢື່າງກວ້າງ 
ຂ່ວາງຂ່້�ນັ ໄດ້ເປີີດໂອົກາດໃຫ້ລັັດຖະສະພາ ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດດ້ງພວກເຂ່້າເຂ່້�າມາມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັບດ້ສ້ນັທີ່ະນັາ
ກ່ຽວກັບພາລັະບດ້ບາດຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ແລັະ ຖາມຫາຄືວາມຄືິດເຫັນັ ແລັະ ແນັວຄືິດຕ່່າງໆ ໄດ້ຢື່າງຕ່້�ເນັ່�ອົງ.

 • ແບບສຳາຫວືດ: ດ້ວຍຄືວາມກ້າວໜ້ັາທີ່າງເທີ່ັກໂນັໂລັຊິີ ຕ່້�ນັທີ່້ນັໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງການັສຳາຫັວດຄືວາມຄິືດເຫັນັໄດ້ຫັ�ດລັງ້ໄປີ ຢື່າງຫັວງ 
ຫັາຍ ລັັດຖະສະພາ ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຫັນັມາໃຊ້ິເຄື່�ອົງມ່ອົອົນັລັາຍເພີ�ມຫາັຍຂ່້�ນັໃນັການັເປີີດຮັ່ບຄືວາມຄືິດເຫັນັຈຸາກ
ສາທີ່າລັະນັະກ່ອົນັທີີ່�ຈຸະມີການັພິຈຸາລັະນັາຮ່່າງກ້ດໝາຍ ຫັ ່ເພ່�ອົເປັີນັສ່ວນັໜັ້�ງໃນັການັສອົບສວນັເພ່�ອົຕ່ິດຕ່າມກວດກາວຽກງານັ.

 • ການພົບປະກັນ ແລະ ການປະຊຸມນ້ອຍ: ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາແຕ່ລ່ັະທີ່່ານັສາມາດຈຸັດການັພບ້ປີະກັບປີະຊິາຊິ້ນັທີ່ີ�ມີຂ່້�ສ້ງໃສ ຫັ ່
ບັນັຫາທີ່ີ�ຕ່້ອົງການັເວ້�າເຖິງແບບຊິ່ອົງໜັ້າກັນັ ຫັ ່ໃນັການັປີະຊິຸມນັ້ອົຍ.

ກ. ສົ�ງເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສ້າງກົດໝາຍ

ການັກຳານັ້ດກ້ດໝາຍທີ່ີ�ຫັາຍຝຶ່າຍມີສ່ວນັຮ່່ວມນັັ�ນັແມ່ນັ ຂ່ະບວນັການັທີ່ີ�ລັັດຖະສະພາ ກຸ່ມຕ່່າງໆ  ໃນັລັັດຖະສະພາ ຫັ ່ສະມາຊິິກແຕ່ລ່ັະ
ຄື້ນັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາພະຍາຍາມດ້ງເອົ້າປີະຊິາຊິ້ນັເຂ່້�າມາມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັພິຈຸາລັະນັາ ແລັະກວດສອົບຮ່່າງກ້ດໝາຍທີ່ີ�ຖ່ກສ້�ງເຂ່້�າມາ
ໃຫ້ສະພາພິຈຸາລັະນັາ ໂດຍປີ້ກກະຕ່ິແລັ້ວ ຮ່່າງກ້ດໝາຍພາຍໃຕ່້ລັະບ້ບລັັດຖະສະພານັັ�ນັຈຸະຕ້່ອົງຜົ່ານັການັກວດກາຫາັຍຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັລັວມ
ເຖິງ “ການັອ່ົານັ” ຈຸຳານັວນັຫາັຍຄືັ�ງ ຫັກ່ານັຫາລັ່ກັນັພາຍໃນັທີີ່�ປີະຊິຸມໃຫຍ່ຂ່ອົງສະພາ. ຊິ້�ງປີະຊິາຊິ້ນັມີໂອົກາດມີສ່ວນັຮ່່ວມກັບຂ່ະບວນັການັ
ໄດ້ຫາັຍທີີ່�ສຸດໃນັຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັ ໂດຍປີະຊິາຊິ້ນັສາມາດປີະກອົອົບຄືຳາຄືິດເຫັນັພາຍໃນັໄລັຍະເວລັາທີີ່�ເໝາະສມ້ ກ່ອົນັ
ຈຸະໄປີເຖິງຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັການັພິຈຸາລັະນັາ ແລັະ ແກ້ໄຂ່ຮ່່າງກ້ດໝາຍໂດຍລັັດຖະສະພາຕ່້�ໄປີ.

ວິທີ່ີການັເຂ່້�າມາມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງສາທີ່າລັະນັະທີີ່�ພບ້ຫັາຍທີ່ີ�ສຸດຄ່ືການັຈຸັດຕ່ັ�ງການັໄຕ່່ສວນັສາທີ່າລັະນັະ, ໃນັການັໄຕ່່ສວນັສາທີ່າລັະນັະ
ນັັ�ນັ ຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັຈຸະຈັຸດກອົງປີະຊິຸມຂ່້�ນັຢ່ືາງເປີັນັທີ່າງການັ ຊິ້�ງປີະຊິາຊິ້ນັທີີ່�ສ້ນັໃຈຸ ຜູ້ົມີສ່ວນັໄດ້ສ່ວນັເສຍ ຜົູ້ຊິ່ຽວຊິານັ ແລັະ ອ້ົງການັ
ຈຸັດຕັ່�ງທີ່າງສັງຄື້ມຕ່່າງໆ  ຈຸະໄດ້ຮ່ັບການັເຊິ່�ອົເຊິິນັໃຫ້ມານັຳາສະເໜັີ ຫັ່ ຂ່ຽນັເຖິງເລັ່�ອົງໃດເລັ່�ອົງໜັ້�ງໂດຍສະເພາະ ເນັ່�ອົໃນັທີ່ັງໝ້ດຂ່ອົງຮ່່າງ
ກ້ດໝາຍອັົນັໃດອົັນັໜັ້�ງ ແລັະ ຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຊິາພິຈຸານັເຫັ້�ານັີ�ມັກເປີີດໂອົກາດໃຫ້ສະມາຊິິກຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັໄດ້ສອົບຖາມ ແລັະ ຮ່ັບ
ຟັງຄືຳາຕ່ອົບຈຸາກຜົູ້ນັຳາສະເໜັີອົີກດ້ວຍ ແຕ່່ນັອົກເໜັ່ອົຈຸາກການັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຊິາພິຈຸານັແລັ້ວ ຍັງມີການັພບ້ວ່າຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຂ່ອົງ
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ລັັດຖະສະພາຈຸະສາມາດດຳາເນີັນັວຽກງານັໄດ້ຢື່າງມີປີະສິດທິີ່ພາບຫັາຍຂ່້�ນັ ແຕ່ຈຸ່ະໄດ້ອົອົກຈຸາກຂ່ງ້ເຂ່ດສະພາໄປີຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຊິາພິຈຸານັຕ່າມ
ທີ່້ອົງຖິ�ນັຕ່່າງໆ  ເພ່�ອົໃຫ້ກຸ່ມຄື້ນັ ແລັະປີະຊິາຊິ້ນັໄດ້ມີໂອົກາດມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັສະແດງຄືວາມຄືິດເຫັນັຕ່້�ຮ່່າງກ້ດໝາຍ ແນັ່ນັອົນັວ່າຈຸັດຕ່ັ�ງ
ປີະຊິາພິຈຸານັຕ່າມທີ່້ອົງຖິ�ນັຕ່່າງໆ  ນັັ�ນັຈຸຳາເປີັນັຕ່້ອົງໄດ້ໃຊິ້ຊິັບພະຍາກອົນັ ແລັະ ຄືວາມຍິນັຍອົມຂ່ອົງພະນັັກງານັໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ 
ແຕ່່ຖ້າເຮ່ັດໄດ້ສຳາເລັັດ ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຈຸະໄດ້ຮັ່ບຟັງຜູ້ົມີສ່ວນັໄດ້ສ່ວນັເສຍໃນັວ້ງກວ້າງຫັາຍຂ່້�ນັ ແລັະ ຈຸະໄດ້ສຳາຜັົດດ້ວຍຕ່າຂ່ອົງຕ່້ນັເອົງ
ວ່າຮ່່າງກດ້ໝາຍນັັ�ນັ  ຈຸະສ້�ງຜ້ົນັກະທ້ີ່ບແນັວໃດກັບປີະຊິາຊິ້ນັໃນັທີ່້ອົງຖິ�ນັ ສ່ວນັການັປີະຊິຸມຄື້າຍຕ່້ວຈິຸງໂດຍໃຊິ້ເຕ່ັກໂນັໂລັຊິີກ້ອົາດຊິ່ວຍ
ໃຫ້ເກີດການັມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັວ້ງກວ້າງຫັາຍຂ່້�ນັຈຸາກທີ່າງໄກ.

ປົ້ະເທດຊິອກຊິ່:ຄົະນະກາ່ມາທິການດ�ານກະສຶິກ່າ ດຶງເອ້າຊິາວກະສຶິກອນເຂ້�າມາມ່ສຶ�ວນຮົ�ວມໃນການ
ປັົ້ບປົ້້ງລະບ້ບສຶະຫ້ະກອນ

ຫັັງຈຸາກໄດ້ຂ່້�ນັແຜົນັຈັຸດຕັ່�ງປີະຕ່ິບັດການັຄືວບຄືຸມໄລັຍະເວລັາຫັາຍປີີເພ່�ອົພັດທີ່ະນັາຂ່ີດຄືວາມສາມາດທີ່າງດ້ານັກະສິກຳາສິ�ນັສຸດ
ແລັ້ວ (ໂດຍໄດ້ຮ່ັບການັສະໜັັບສະໜັູນັຈຸາກໂຄືງການັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງສະຫະປີະຊິາຊິາດ) ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັດ້ານັກະສິກຳາຂ່ອົງ
ລັັດຖະສະພາຊິອົກຊິີ (Agriculture committee of the parliament of Georgia) ກ້ອົາດເດີນັທີ່າງໄປີຢື້ຽມຢືາມພ່�ນັທີ່ີ�ຕ່່າງໆ  
ແລັະຈຸັດຕັ່�ງປີະຊິາພິຈຸານັ ນັອົກລັັດຖະສະພາໃນັປີີ 2014 ພວກເຂ່້າເປີີດໂອົກາດໃຫ້ຊິາວນັາ ແລັະ ບຸກຄື້ນັທີີ່�ມີສ່ວນັກ່ຽວຂ່້ອົງກັບອຸົດ
ສາຫະກຳາ ແລັະ ກະສິກຳາໄດ້ເຂ່້�າມາມີສ່ວນັຮ່່ວມເຮັ່ດໃຫ້ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັໄດ້ຮ່ັບຄືຳາຄືິດເຫັນັຈຸຳານັວນັຫາັຍເພ່�ອົນັຳາໄປີແກ້ໄຂ່ບັນັຫາ 
ແລັະ ຂ່້�ສ້ງໃສຕ່່າງໆ  ທີ່ີ�ລັັດຖະບານັເຄີືຍເບິ�ງຂ່້າມໄປີ ໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງການັໄຕ່່ສວນັສາທີ່າລັະນັະ ແຕ່ລ່ັະຄືັ�ງທີ່້�ວປີະເທີ່ດຈຸະມີຊິາວ
ກະສິກອົນັຢື່າງໜັ້ອົຍ 200 ຄື້ນັເຂ່້�າຮ່່ວມສະເໝີ ແລັະ ຊິາວກະສິກອົນັສ່ວນັໃຫຍ່ເວ້�າເຖິງບັນັຫາເລ່ັ�ອົງສະຫະກອົນັຊິ້�ງເປີັນັກ້ນັໄກ
ພັດທີ່ະນັາກະສິກຳາທີີ່�ສຳາຄືັນັຂ່ອົງປີະເທີ່ດຊິອົກຊິີ ໂດຍຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັໄດ້ນັຳາເອ້ົາຄືຳາຄືິດເຫັນັເຫັ້�ານັີ�ມາໃຊ້ິໃນັການັດຳາເນັີນັການັ
ແກ້ໄຂ່ ແລັະ ລັ້ງມະຕ່ິເຫັນັດີກ້ດໝາຍສະຫະກອົນັເພ່�ອົຈຸະເປີັນັປີະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ຊິາວກະສິກອົນັເຫັ້�ານັັ�ນັ.

ນັອົກຈຸາກນັີ� ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ຫັ່ລັັດຖະສະພາຍັງສາມາດລັ້ງປີະຕ່ິບັດຕ່້ວຈຸິງເພ່�ອົເຜົີຍແຜ່ົຂ້່�ມູນັສູ່ສາທີ່າລັະນັະກ່ຽວກັບວຽກງານັ
ກວດສອົບຮ່່າງກ້ດໝາຍທີ່ີ�ກຳາລັັງເຮ່ັດຢືູ.່ ການັເຜົີຍແຜົ່ອົາດເຮັ່ດຜ່ົານັການັຈຸັດພີມຮ່່າງກ້ດໝາຍ (ເຊິັ�ນັ ທີ່າງໜັັງສ່ພີມ ຫັ່ຊ່ິອົງທີ່າງ
ອົອົນັລັາຍ) ການັນັັດປີະຊິຸມກວດສອົບຮ່່າງກ້ດໝາຍ ແລັະການັປີະກາດໃຫ້ທີຸ່ກຄື້ນັ ແລັະ ກຸ່ມບຸກຄື້ນັຕ່່າງໆ ເຂ່້�າມາຍ່�ນັລັາຍງານັ
ບັນັຫາໄດ້.  

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທ່ີ່ານັໄດ້ຈັຸດພີມຮ່່າງກ້ດໝາຍເພ່�ອົການັກະຕຸ່້ນັການັມີສ່ວນັຮ່່ວມຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັ ຫັ່ ບ້� ໂດຍການັອົັບໂຫັດ
ຮ່່າງກ້ດໝາຍຈຸາກເວບໄຊິ໌ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ຫັ ່ໂຄືສະນັາເນັ່�ອົໃນັຜ່ົານັສ່�;

 • ລັະບຽບຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັຂ່ອົງທີ່່ານັຍິນັຍອົມໃຫ້ອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄືມ້ ແລັະປີະຊິາຊິ້ນັສ້�ງຂ່້�ຄືິດເຫັນັກ່ຽວກັບຮ່່າງກດ້ໝາຍ ບ້�ວ່າ
ຈຸະເປີັນັດ້ວຍການັຂ່ຽນັ ຫັ່ ການັຮ່້ອົງຂ່້ດ້ວຍຕ່້ນັເອົງ ຫັ ່ບ້�;

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທ່ີ່ານັອົຳານັວຍຄືວາມສະດວກໃຫ້ກັບການັມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງກຸ່ມຄື້ນັທີ່ີ�ດ້ອົຍໂອົກາດ ຕ່້�ການັຖ່ກກີດກັ�ນັ 
(ທີ່າງດ້ານັ ເພດ, ອົາຍຸ, ຄືວາມພິການັ ຫັ ່ການັເປີັນັສະມາສິກກຸມ່ປີະຊິາກອົນັສະເພາະ) ຈຸາກການັມີສ່ວນັຮ່່ວມກັບ
ລັັດຖະສະພາແນັວໃດ ແລັະມີມາດຕ່ະການັໃດ ທີ່ີ�ຈຸະຮ່ັບຮ່ອົງວ່າສຽງຂ່ອົງພວກເຂ່້າຈຸະໄປີເຖິງລັັດຖະສະພາ ແລັະສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາ;

 • ໃນັແນັວທີ່າງຂ່ອົງການັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດທີ່ີ�ດີນັັ�ນັ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໄດ້ເຂ່້�າເຖິງ ແລັະຫາລັ່ກັບປີະຊິາຊິ້ນັກ່ຽວກັບເນັ່�ອົໃນັ
ຂ່ອົງຮ່່າງກ້ດໝາຍກ່ອົນັທີ່ີ�ຈຸະນັຳາໄປີພິຈຸາລັະນັາໃນັລັັດຖະສະພາ ຫັ ່ບ້�;

 • ເລັຂ່າທີ່ິການັປີະຈຸຳາລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທ່ີ່ານັມີຂ່້�ມູນັຕ່ິດຕ່້�ຂ່ອົງອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມ ນັັກວິຊິາການັ ແລັະຜົູ້ຊ່ິຽວຊິານັ
ສະເພາະດ້ານັ ໄວ້ສຳາລັັບການັສອົບຖາມເຖິງແນັວຄືວາມຄິືດຂ່ອົງພວກເຂ່້າຕ່້�ບັນັຫາການັປີະຕິ່ຮູ່ບກ້ດໝາຍທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບ
ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງຫັ່ບ້� ເພ່�ອົອົາດຈຸະມີກ້ລັະນີັທີ່ີ�ມີການັປີ້ກສາຫາລັ່ເຖິງບັນັຫາເຫັ້�ານັັ�ນັໃນັລັັດຖະສະພາ ຫັ່
ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ.
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ຂ. ການອຳານວຍຄວາມສະດວກຕໍ�ການຂຶ�ນແຜນງົບປະມານແບບມີສ່ວນຮ່ວມ

ລັັດຖະສະພາສາມາດ ແລັະ ຄືວນັໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັຂ່້�ນັແຜົນັງ້ບປີະມານັປີະຈຸຳາປີີຂ່ອົງລັັດ ເຖິງແມ່ນັວ່າເມ່�ອົກ່ອົນັນັັ�ນັການັ
ຮ່່າງ ແລັະ ການັສະເໜັີງບ້ປີະມານັຈຸະເປີັນັໜັ້າທີ່ີ�ຂ່ອົງອົ້ງການັບ້ລັິຫານັ. ແຕ່່ລັັດຖະສະພາໃນັບາງປີະເທີ່ດໄດ້ເປີີດໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັມີສ່ວນັຮ່່ວມ
ຕ່ະຫັອົດວງ້ຈຸອົນັການັຂ້່�ນັແຜົນັງ້ບປີະມານັ, ຊິ້�ງລັວມເຖິງການັປີ້ກສາຫາລັ່ກ່ອົນັການັຂ້່�ນັແຜົນັງ້ບປີະມານັ ເພ່�ອົໃຫ້ຮ່ັບຊິາບເຖິງແນັວຄືວາມ
ຄືິດຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັກ່ອົນັຈຸະຮ່ັບງ້ບປີະມານັຈຸາກກະຊິວງການັເງິນັ. ການັປີກ້ສາຫາລັ່ກ່ອົນັການັຮັ່ບງ້ບປີະມານັສາມາດປີະຕິ່ບັດໄດ້ ໂດຍ
ຜົ່ານັຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັງ້ບປີະມານັ ຫັ່ ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັການັເງິນັ, ຊິ້�ງຈຸະເປີັນັຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຫັັກໃນັການັກວດສອົບຮ່່າງງ້ບ
ປີະມານັກ່ອົນັທີ່ີ�ສະພາຈຸະລັງ້ມະຕ່ິ. ຢ່ືາງໃດກ້ຕ່າມລັັດຖະສະພາອົາດຂ່້ຮັ່ບຄືຳາປີ້ກສາເພີ�ມເຕີ່ມຈຸາກຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັພາກສ່ວນັອ່ົ�ນັ  
ໃຫ້ກວ້າງຂ່ວາງຂ່້�ນັກ້ໄດ້ເຊິັ�ນັກັນັ.

ເຕ່ັກໂນັໂລັຊິີແບບໃໝ່ ຊ່ິວຍໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັສາມາດມີສ່ວນັຮ່່ວມແບບ “ທີ່ັນັເຫດການັ” (Real Time) ໄດ້ເມ່�ອົມີການັປີ້ກສາຫາລັ່ກ່ຽວກັບງ້ບ
ປີະມານັໃນັລັັດຖະສະພາ ທີ່ີ�ຜົ່ານັເຄື່�ອົງມ່ເຫັ້�ານັັ�ນັໄດ້ນັຳາມາໃຊິ້ກັບງ້ບປີະມານັຂ່ອົງລັັດບາງທີ່້ອົງຖິ�ນັເປີັນັຫັັກ (ເບິ�ງໃນັກ່ອົງດ້ານັລັຸ່ມ) ແຕ່່
ບ້�ໄດ້ມີເຫດຜົ້ນັໃດທີ່ີ�ເຄື່�ອົງມ່ດັ�ງກ່າວຈຸະນັຳາມາປີັບໃຊິ້ກັບລັັດຖະສະພາຂ່ອົງປີະເທີ່ດບ້�ໄດ້ ທີ່ັງນັີ� ເພ່�ອົໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັສາມາດໃຫ້ຄືຳາຄືິດເຫັນັ
ໃນັບັນັຫາຕ່່າງໆ ຂ່ອົງງ້ບປີະມານັ ແລັະ ບອົກເຖິງຜົ້ນັກະທີ່້ບທີ່ີ�ຈຸະມີຕ່້�ພວກເຂ່້າ.

ປົ້ະເທດອແ້ກຣນ: ການຈັດທ່າງ້ບປົ້ະມານໂດຍປົ້ະຊິາຊິ້ນ

ນັັບຕ່ັ�ງແຕ່່ປີີ 2014 ເປີັນັຕ່້�ນັມາອົ້ງການັ Open North ພ້ອົມທີ່ັງພັນັທີ່ະມິດຢື່າງສະຖາບັນັປີະຊິາທີ່ິປີະໄຕ່ແຫ່ງຊິາດເພ່�ອົການັຕ່່າງ
ປີະເທີ່ດ ແລັະການັສ້�ງເສີມສັງຄື້ມ ( National Democratic Institute for International Affairs and Social Boost) ໄດ້ເຮ່ັດ
ວຽກຮ່່ວມກັບສຳານັັກງານັເມ່ອົງອົັດສະລິັຍະ ( Smart City Office) ແຫ່ງເມ່ອົງເຄີືບເພ່�ອົຈຸັດຫາວິທີ່ີການັໃໝ່ໃນັການັລັວບລັວມຄືວາມ
ຄີືດເຫັນັຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັເພ່�ອົການັກະກຽມ ແລັະ ການັອົະນັຸມັດງ້ບປີະມານັປີະຈຸຳາປີີຂ່ອົງເມ່ອົງ ແລັະ ໄດ້ມີການັຈັຸດທີ່ຳາຊິ່ອົງທີ່າງທີ່າງ
ອົິນັເຕ່ີເນັັດຂ່້�ນັໂດຍສະເພາະເພ່�ອົໃຫ້ປີະຊິາກອົນັໃນັເຄືີບສາມາດອົ່ານັຮ່່າງງ້ບປີະມານັປີະຈຸຳາປີີ ແລັະ ມີໂອົກາດແບ່ງປັີນັຂ່້�ຄືິດເຫັນັ
ຢ່ືາງລັະອົຽດກ່ຽວກັບເນັ່�ອົໃນັຂ່ອົງຮ່່າງໃນັແຕ່່ລັະລັາຍການັ, ລັວມທີ່ັງຫ້ວຂ່້�ຫັັກ ແລັະ ຫ້ວຂ່້�ຍ່ອົຍຂ່ອົງບາງຮ່່າງງ້ບປີະມານັ. ໂດຍຂ້່�ມູນັ
ທີ່ີ�ຈຸະໄດ້ຮ່ັບການັຈັຸດໝວດໝູ່ແລັ້ວນັຳາໄປີມອົບໃຫ້ຜູ້ົແທີ່ນັທີ່ີ�ໄດ້ຮັ່ບເລັ່ອົກຕ່ັ�ງເພ່�ອົປີະກອົບການັຕ່ັດສິນັໃຈຸເລ່ັ�ອົງການັຈັຸດງ້ບປີະມານັ.

ຊິ່ອົງທີ່າງນັີ�ເປີີດໃຊິ້ພຽງສອົງເດ່ອົນັກ່ອົນັການັອົະນຸັມັດງ້ບປີະມານັປີະຈຸຳາປີີ ແລັະມີຜົູເ້ຂ່້�າຊິ້ມຫາັຍກວ່າ 8000 ຄື້ນັ ພ້ອົມການັໃຫ້ຂ່້�
ຄືິດເຫັນັຫັາຍກວ່າ 1000 ລັາຍການັ.

ເຖິງແມ່ນັວ່າໃນັປີັດຈຸຸບັນັມີພຽງລັັດຖະບານັທີ່້ອົງຖິ�ນັເຫັ້�ານັັ�ນັທີ່ີ�ໃຊ້ິເຄ່ື�ອົງມ່ດັ�ງກ່າວ ແຕ່່ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັລັັດຖະສະພາກ້ສາມາດ
ປີັບໃຊ້ິເຄື່�ອົງມ່ນັີ�ໄດ້ໃນັການັພິຈຸາລັະນັາງ້ບປີະມານັສຳາລັັບແຕ່່ລັະພາກສ່ວນັ, ຍກ້ຕ່້ວຢ່ືາງເຊິັ�ນັ ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັສາມາດອັົບໂຫລັ
ດຮ່່າງງບ້ປີະມານັປີະຈຸຳາປີີຂ່ອົງລັັດທີີ່�ກຳາລັັງຢືູພ່າຍໃຕ້່ການັພິຈຸາລັະນັາ ແລັະ ພະຍາຍາມຂ່້ຄືວາມຄືິດເຫັນັຈຸາກພາກປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ 
ອ້ົງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມທີີ່�ກ່ຽວຂ່້ອົງ ກ່ອົນັທີີ່�ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັພິຈຸາລັະນັາໃນັລັາຍລັະອົຽດ ແລັະ ໃຫ້ຄືຳາຄິືດເຫັນັໃນັການັປີັບປີຸງ
ຢື່າງເປີັນັທີ່າງການັຕ່້�ໄປີ.

ໃນັຂ່ັ�ນັສຸດທ້ີ່າຍ, ເມ່�ອົງບ້ປີະມານັໄດ້ຮັ່ບການັອົະນັຸມັດແລັ້ວ ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັທີ່ີ�ຮ່ັບຜິົດຊິອົບຕ່້�ການັດູແລັການັນັຳາງ້ບປີະມານັໄປີໃຊິ້ ເຊິັ�ນັ: 
ຄືະນັະກຳາມະທີ່ິການັບັນັຊິີສາທີ່າລັະນັະ ຫັ່ ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັງ້ບປີະມານັ ແລັະ ການັເງິນັ ຄືວນັປີ້ກສາຫາລັ່ກັບປີະຊິາຊິ້ນັ ພາກສ່ວນັ
ກ່ຽວຂ້່ອົງ ແລັະ ອ້ົງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມເພ່�ອົສຳາຫວັດວ່າແຕ່ລ່ັະລັາຍການັງ້ບປີະມານັຖ່ກນັຳາໄປີໃຊິ້ ຫັ່ບ້� ແລັະ ໃຊິ້ແນັວໃດ. ບຸກຄື້ນັ ແລັະ 
ກຸມ່ບຸກຄື້ນັເຫັ້�ານັີ�ເປັີນັຜູ້ົທີີ່�ຮ່ັບຊິາບເຖິງຜົ້ນັກະທ້ີ່ບຂ່ອົງການັໃຊ້ິຈຸ່າຍງ້ບປີະມານັໂດຍກ້ງ ດັ�ງນັັ�ນັພວກເຂ່າ້ຈຸ້�ງເໝາະສມ້ທີ່ີ�ຈຸະເປີັນັຜູ້ົແຈຸ້ງຕ່້�
ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ແລັະ ລັັດຖະສະພາວ່າເງິນັງ້ບປີະມານັໄດ້ຮ່ັບການັນັຳາໃຊ້ິຢື່າງເໝາະສ້ມ ຫັ່ ບ້�.

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທ່ີ່ານັມີຂ່ະບວນັການັໃນັການັລັວບລັວມຂ່້�ຄືິດເຫັນັຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັກ່ອົນັທີ່ີ�ຈຸະນັຳາສ້�ງງ້ບປີະມານັສູ່
ລັັດຖະສະພາ ຫັ່ ບ້�?

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທ່ີ່ານັມີຄືວາມສາມາດໃຊິ້ເຄື່�ອົງມ່ທີ່ີ�ທີ່ັນັສະໄໝ ດ້ານັເທີ່ັກໂນັໂລັຊີິເພ່�ອົຮ່ັບຮ່ອົງຂ່້�ສະເໜັີ ແລັະແນັວຄືິດຈຸາກ
ປີະຊິາຊິ້ນັໃນັລັະຫວ່າງທີ່ີ�ງ້ບປີະມານັກຳາລັັງໄດ້ຮັ່ບການັປີ້ກສາຫາລັ່ໃນັລັັດຖະສະພາ ຫັ ່ບ້�?

 • ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາງບ້ປີະມານັປີະຈຸຳາລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັເປີີດໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັຄືະນັະທີ່ີ�
ພວກເຂ່າ້ກຳາກັບດູແລັການັໃຊິ້ຈຸ່າຍແນັວໃດ?
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ຄ. ຂໍ�ມູນສາທາລະນະເພື�ອການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ເຊິັ�ນັດຽວກັນັກັບການັກຳານັ້ດງບ້ປີະມານັ ແລັະ ກຳານັ້ດກ້ດໝາຍ ລັັດຖະສະພາມີບ້ດບາດສຳາຄືັນັໃນັການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ
ກດ້ໝາຍທີີ່�ອົະນັຸມັດໄປີ ເພ່�ອົເຮ່ັດໃຫ້ແນັ່ໃຈຸວ່າອົ້ງການັບ້ລິັຫານັໄດ້ຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດຕ່າມຈຸຸດປີະສ້ງ ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ. ເຊິັ�ນັດຽວກັນັກັບໃນັ
ໜ້ັາທີ່ີ�ອົ່�ນັ  ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ, ມີເຄື່�ອົງມ່ຈຸຳານັວນັຫັາຍທີ່ີ�ສາມາດນັຳາມາໃຊິ້ເພ່�ອົເຮັ່ດໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ອ້ົງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມມີ
ສ່ວນັຮ່່ວມໃນັຂ່ະບວນັການັ ຕ່າມທີ່ີ�ກ່າວມາໃນັເບ່�ອົງຕ່້�ນັ ເຊິັ�ນັ ເວທີ່ີໂອົ້ລັ້ມສາທີ່າລັະນັະ, ຂ່້�ຄືວາມ SMS ການັເປີັນັພັນັທີ່ະມິດກັບອົ້ງການັ
ທ້ີ່ອົງຖິ�ນັ ແບບສຳາຫັວດ ແລັະ ເຄ່ື�ອົງມ່ອົ່�ນັ  ຄືວນັຖ່ກໃຊິ້ເພ່�ອົໃຫ້ໄດ້ຮັ່ບຂ່້�ມູນັແບບລັ້ງເລັິກ ກ່ຽວກັບຜົ້ນັກະທີ່້ບ ແລັະ ສິ�ງທ້ີ່າທີ່າຍທີ່ີ�ພ້ບໃນັ
ກດ້ໝາຍທີ່ີ�ໄດ້ຮ່ັບການັອົະນັຸມັດໂດຍລັັດຖະສະພາ ແລັະນັຳາມາຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດຢືູ່ໃນັຄືະນັະນັີ�.

ນັອົກຈຸາກການັປີ້ກສາຫາລັ່ກັນັໃນັລັະດັບສາທີ່າລັະນັະແລັ້ວ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາແຕ່່ລັະຄື້ນັຍັງມີການັຕິ່ດຕ່່້ກັບຜົູ້ຄື້ນັ, ປີະຊິາຊິ້ນັໃນັ
ເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງ ແລັະ ຜົູ້ມີສິດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງໃນັທຸີ່ກວັນັ ເພ່�ອົຫາແຮ່ງສະໜັັບສະໜັູນັໃນັການັເຮ່ັດວຽກກັບລັັດຖະບານັຂ່ອົງພວກເຂ່້າ. ຕ່້ວຢື່າງ: 
ການັຊິ່ວຍປີະຊິາຊິ້ນັສະຫມັກຂ່້ຮ່ັບການັຊ່ິວຍເຫັ່ອົທີ່າງສັງຄື້ມ ຫັ່ ທີ່້ນັການັສ້ກສາກ້ສາມາດເປັີນັໂອົກາດໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໄດ້
ເບິ�ງເຫັນັເຖິງບັນັຫາທີ່ີ�ອົາດເກີດຂ່້�ນັພາຍໃຕ່້ກດ້ໝາຍທີ່ີ�ບັງຄືັບໃຊ້ິໃນັປັີດຈຸຸບັນັ ແລັະ ເຫັນັວ່າການັບັງຄັືບໃຊິ້ກ້ດໝາຍດັ�ງກ່າວນັັ�ນັສ້�ງຜົ້ນັຕ່້�
ບຸກຄື້ນັທີີ່�ເຮ່ັດວຽກພາຍໃຕ້່ກດ້ໝາຍເປັີນັປີະຈຸຳາທຸີ່ກວັນັໄດ້ແນັວໃດ ຊິ້�ງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈຸະຮູ່ໄ້ດ້ວ່າກ້ດໝາຍແຕ່ລ່ັະສະບັບໃຊິ້ການັ
ໄດ້ ຫັ່ ບ້�ໄດ້ ຕ່າມສະພາບຄືວາມເປີັນັຈຸິງ.

ປົ້ະເທດຊິອກດານ່: ສຶະມາຊິິກເພັດຍິງຂອງລັດຖະສຶະພັາດຶງເອ້າປົ້ະຊິາຊິ້ນຜ່້�ມ່ສຶິດເລືອກຕໍ່ັ�ງເຂ້�າມາມ່
ສຶ�ວນຮົ�ວມ

ໃນັບັນັດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຂ່ອົງລັັດຖະສະພາຊິອົກດານັີໃນັປີີ 2014 ສະມາຊິິກເພດຍິງເປີັນັພຽງສຽງສ່ວນັໜັ້ອົຍ ທີ່ີ�ພວກເຂ່້າ
ໄດ້ຮັ່ບການັເລັ່ອົກຕ່ັ�ງເຂ່້�າສູ່ສະພາດ້ວຍເປ້ີ�າໝາຍທີ່ີ�ຈຸະຊິຸກຍູ້ໃຫ້ແມ່ຍິງຈຸາກທີຸ່ກພັກການັເມ່ອົງ ແລັະ ທີຸ່ກກຸມ່ສາມາດເຮັ່ດວຽກຮ່່ວມກັນັ
ເພ່�ອົສ້�ງເສີມປີະເດັນັທີີ່�ສ້�ງຜ້ົນັຕ່້�ແມ່ຍິງ ແລັະ ເດັກຍິງ; ສະມາຊິິກສະພາກຸ່ມນັີ�ໄດ້ຮ່ັບງ້ບປີະມານັສະໜັັບສະໜັູນັໃຫ້ເຮ່ັດວຽກເສີມສ້າງ
ຄືວາມສຳາພັນັລັະຫວ່າງສະມາຊິິກ ແລັະ ຜູ້ົມີສິດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງໃນັປີະເທີ່ດຊິອົກດານັີ ໃຫ້ເຂ່ັ�ມຂຸ່້ນັຫັາຍຍິ�ງຂ່້�ນັ, ຊິ້�ງລັວມທີ່ັງການັເປີີດເວທີ່ີ
ໂອ້ົລັ້ມແບບສາທີ່າລັະນັະຂ່້�ນັທີ່້�ວປີະເທີ່ດ. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາເພດຍິງຕ່່າງກ້�ໃຫການັສະໜັັບສະໜັູນັເຊິິ�ງກັນັ ແລັະ ກັນັ ແລັະ
ຕ່່າງກ້�ໄດ້ຮ່ັບມອົບໝາຍໃຫ້ດູແລັແຕ່ລ່ັະຂ່້ງເຂ່ດເພ່�ອົຈຸັດເວທີ່ີໂອົ້ລັມ້ແບບສາທີ່າລັະນັະໃນັຂ່້ງເຂ່ດດັ�ງກ່າວ ແລັະ ຮັ່ບຟັງຄືວາມຄືິດ
ເຫັນັຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັໃນັທ້ີ່ອົງຖິ�ນັນັັ�ນັ ການັມີສ່ວນັຮ່່ວມທີ່ີ�ເນັັ�ນັໄປີທີ່ີ�ເພດຍິງເພ່�ອົໃຫ້ແນ່ັໃຈຸໄດ້ວ່າມຸມມອົງ ແລັະ ຜົ້ນັປີະໂຫຍດຂ່ອົງ
ພວກເຂ່້າຈຸະໄດ້ຮ່ັບການັຮ່ວບຮ່ວມ ແລັະ ນັຳາມາປີັບໃຊິ້ໂດຍກຸ່ມນັັກການັເມ່ອົງເພດຍິງ (Women’s Caucus) ເພ່�ອົຮ່ຽກຮ້່ອົງປີະ
ເດັນັສຳາຄັືນັໃນັລັັດຖະສະພາ.
ແຫລັ່ງຂ່້�ມູນັ: DFID, Final Evaluation Report of the Westminster Foundation for Democracy Programme, 2015, p. 36.

ລັັດຖະສະພາ, ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ແລັະສະມາຊິິກແຕ່ລ່ັະຄື້ນັຈຸະຕ່້ອົງໄດ້ສ້າງກ້ນັໄກເພ່�ອົຮ່ັບຟັງສຽງສະທີ່້ອົນັຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັຢື່າງເປີັນັ
ທີ່າງການັ ເພ່�ອົໃຫ້ໝັ�ນັໃຈຸໄດ້ວ່າປີະຊິາຊິ້ນັມີໂອົກາດສະແດງຄືວາມຄືິດເຫັນັ ແລັະມູມມອົງໃນັປີະເດັນັຕ່່າງໆ  ຢື່າງຕ່້�ເນ່ັ�ອົງ ມີວິທີ່ີການັທີ່ີ�
ຫັາກຫັາຍໃນັການັບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍນັີ� ຕ່້ວຢື່າງເຊິັ�ນັ ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັລັັດຖະສະພາບາງຄືະນັະຈຸະມີແຜົນັຍຸດທີ່ະສາດ (ຫັ່ແຜົນັປີະຕ່ິບັດ
ວຽກງານັ) ທີີ່�ກຳານັ້ດເຄ່ື�ອົງມ່ ແລັະວິທີ່ີການັຫັັກໃນັການັມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະພະຍາຍາມນັຳາມາປີັບໃຊິ້ ແລັະ ຄືຸ້ມຄືອົງຮັ່ກສາ
ລັະບບ້ດັ�ງກ່າວ[10] ລັັດຖະສະພາທີີ່�ມີແບບແຜົນັໃນັການັເຮັ່ດວຽກສູງມັກຕ່ັ�ງແຜົນັການັເຮ່ັດວຽກງານັຫາັຍປີີ ຫັ່ຕ່າຕ່ະລັາງເວລັາການັກຳານັ້ດ
ກ້ດໝາຍ[11] ທີີ່�ລັະບຸວ່າລັັດຖະສະພາ ແລັະຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຕ່່າງໆ ຄືວນັໃຊິ້ເຄື່�ອົງມ່ດັ�ງກ່າວແນັວໃດໃນັການັກວດສອົບຮ່່າງກ້ດໝາຍ
ແຕ່່ລັະສະບັບ ຫັໃ່ນັການັເປີີດການັສອົບສວນັ ລັັດຖະສະພາອົ່�ນັ  ອົາດຈຸັດຕ່ັ�ງສູນັຂ່້�ມູນັລັັດຖະສະພາເພ່�ອົອົຳານັວຍຄືວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ົມີ
ສິດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງສາມາດສະແດງຄືວາມຄືິດເຫັນັຕ່້�ການັເຮ່ັດວຽກຂ່ອົງລັັດຖະສະພາໄດ້.[12] 

ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈຸະໄດ້ຮ່ຽນັຮູ່້ວ່າວິທີີ່ການັໃດເໝາະສມ້ທີ່ີ�ສຸດໃນັສະພາບການັຂ່ອົງສະຖານັະການັທີ່ີ�ຕ່້ນັກຳາລັັງປີະເຊິີນັຢືູ່ ທີ່ັງນັີ� ຂ່້�ນັ
ຢືູ່ກັບຂ່ະໜັາດຂ່ອົງເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ (ຕ່ັ�ງແຕ່່ເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງຂ່ະໜັາດນັ້ອົຍໃນັທ້ີ່ອົງຖິ�ນັ ໄປີຈຸ້ນັເຖິງເຂ່ດການັເລັ່ອົກ
ຕ່ັ�ງລັະດັບປີະເທີ່ດ) ເຄື່�ອົງມ່ທີ່ີ�ໃຊ້ິຍ່ອົມແຕ່ກຕ່່າງກັນັໄປີ ບ້�ວ່າຈຸະເປີັນັການັຕິ່ດຕ່້�ສ່ວນັຕ່ວ້ ການັລັວມຕ່້ວກຸ່ມນັ້ອົຍໆ  ໄປີຈຸ້ນັເຖິງການັເຮ່ັດ
ແບບສຳາຫັວດປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ການັເຮັ່ດແບບສອົບຖາມອົອົນັລັາຍ ສິ�ງສຳາຄືັນັສຳາລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຄ່ືການັສ້າງແຜົນັ ແລັະດຳາເນັີນັ
ວຽກງານັຕ່າມແຜົນັ ທີ່ີ�ໃຫ້ມີການັປີ້ກສາຫາລັ່ກັບປີະຊິາຊິ້ນັຢື່າງຕ່້�ເນ່ັ�ອົງ ແລັະ ເປີັນັປີະໂຫຍດ ເພ່�ອົໃຫ້ຜູ້ົມີສິດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງມີໂອົກາກຢື່າງເປີັນັ
ຮູ່ບປີະທີ່ຳາທີ່ີ�ຈຸະມີສ່ວນັຮ່່ວມກັບການັເຮ່ັດວຽກຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ.

 

10	ເບິ່ງຢູ່:	Georgia	Human	Rights	and	Civil	Integration	Committee	Actions	Plan	at	http://www.parliament.ge/en/saparlamento-saqmia-	
noba/komitetebi/adamianis-uflebata-dacvisa-da-samoqalaqo-integraciis-komiteti/komitetis-samoqmedo-gegma.

11	ເບິ່ງຢູ່:	British	Columbia	Legislative	Assembly	(Canada)	at	https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/committees-calendar.
12	ເບິ່ງຢູ່:	Latvian	Parliamentary	Information	Centre	at	http://www.saeima.lv/en/public-participation/receiving-visitors-and-arrang-	ing-

guided-tours-1/saeima-visitor-and-information-centre.

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັມີຂ່ະບວນັການັໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັສາມາດແບ່ງປີັນັຄືວາມຄືິດເຫັນັກ່ຽວກັບການັນັຳາເອົ້າກ້ດໝາຍຕ່່າງໆ
ໄປີໃຊິ້ຢືູ່ເປີັນັປີະຈຸຳາ ຫັ່ ບ້�?

 • ສະມາຊິິກລັັດຖະສາພາແຕ່່ລັະຄື້ນັໃຊິ້ວິທີ່ີການັໃດໃນັການັຮ່ັບຟັງບັນັຫາ ແລັະ ຄືຳາຄືິດເຫັນັຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ຜົູ້ມີສິດເລັ່ອົກ
ຕ່ັ�ງຢື່າງຕ່້�ເນັ່�ອົງກ່ຽວກັບການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດກ້ດໝາຍ?

 • ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັ ດ້ງເອົ້າປີະຊິາຊິ້ນັເຂ່້�າມາມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັຂ່ະບວນັການັຕ່ິດຕ່າມ ການັຈຸັດຕ່ັ�ງ
ປີະຕ່ິບັດກ້ດໝາຍແນັວໃດ?
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ງ. ການອຳານວຍຄວາມສະດວກຕໍ�ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນການນຳາເປ້�າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ໄປຈັດຕັ�ງປະຕິບັດຢູໃ່ນລະດັບທ້ອງຖິ�ນ

ການັນັຳາເອ້ົາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໄປີປີະຕ່ິບັດ ບ້�ຄືວນັເປີັນັສິ�ງທີີ່�ສະຖາບັນັຂ່ອົງລັັດນັຳາໄປີບັງຄືັບໃຊ້ິກັບປີະຊິາຊິ້ນັ ແຕ່ຄ່ືວນັ
ຈຸະເປັີນັການັເປີີດໂອົກາດໃຫ້ທີ່້ອົງຖິ�ນັໄດ້ຄືິດຫາແນັວທີ່າງໃນັການັຕ່ອົບສະໜັອົງຕ້່�ເປີ້�າໝາຍຕ່າມສະພາບການັຂ່ອົງຊິຸມຊິ້ນັນັັ�ນັ ເໆອົງ. 
ດັ�ງນັັ�ນັ, ສິ�ງສຳາຄືັນັແມ່ນັການັເຮ່ັດໃຫ້ເກີດບ້ດສ້ນັທີ່ະນັາກ່ຽວກັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງກັບພະນັັກງານັລັັດ ແລັະປີະຊິາຊິ້ນັ
ໃນັທີ່້ອົງຖິ�ນັ, ຊິ້�ງຈຸະເຮ່ັດໃຫ້ພວກເຂ່້າສາມາດສະແດງອົອົກໄດ້ວ່າຕ້່ອົງການັຈຸະເຫັນັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໄດ້ຮັ່ບການັນັຳາ
ໄປີປີະຕິ່ບັດແນັວໃດໃນັຊິຸມຊິ້ນັຂ່ອົງຕ່້ນັເອົງ. ບດ້ສ້ນັທີ່ະນັາດັ�ງກ່າວຄືວນັຈຸະເປັີນັສ່ວນັໜ້ັ�ງຂ່ອົງປີະຕ່ິສຳາພັນັຕ່າມປີກ້ກະຕ່ິລັະຫວ່າງລັັດຖະບານັ, 
ລັັດຖະສະພາ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລັະ ປີະຊິາຊິ້ນັ.

ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາບາງຄື້ນັໄດ້ຮ່ັບທ້ີ່ນັຊ່ິວຍເຫັ່ອົເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງຊິ້�ງອົາດມາພ້ອົມກັບສິດແລັະໜ້ັາທີ່ີ�ຢ່ືາງເຕັ່ມສ່ວນັ 
ຫັ ່ບາງສ່ວນັໃນັການັໃຊ້ິຈຸ່າຍໃນັເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງຂ່ອົງຜູ້ົຮ່ັບທ້ີ່ນັ. ກອົງທີ່້ນັເຫັ້�ານັີ�ຍັງຄືງ້ເປັີນັປີະເດັນັຖກ້ຖຽງກັນັຢືູ່ຫັາຍ ເນ່ັ�ອົງຈຸາກເກີດຄືວາມ
ກັງວ້ນັກ່ຽວກັບເລ່ັ�ອົງການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາການັໃຊິ້ເງິນັກອົງທີ່້ນັ ອົີກທັີ່ງຍັງອົາດເປີັນັການັຫັ�ດຜ່ົອົນັອົຳານັາດຂ່ອົງລັັດຖະບານັທີ່້ອົງຖິ�ນັທີີ່�
ໄດ້ຮ່ັບການັເລັ່ອົກຕ່ັ�ງເຂ້່�າມາອີົກດ້ວຍ ຢື່າງໃດກ້ຕ່າມມີກອົງທ້ີ່ນັປີະເພດນັີ�ເກີດຂ້່�ນັມາເປັີນັຈຸຳານັວນັຫັາຍໃນັຊິ່ວງສິບປີີທີີ່�ຜ່ົານັມາ ທີ່ັງນັີ�ເພາະ
ເລັີ�ມມີຜົູ້ເບິ�ງເຫັນັວ່າສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດໃຫ້ຂ່້�ມູນັໄດ້ວ່າ ບ້ລັິເວນັໃດໃນັຂ່້ງເຂ່ດຂ່ອົງຕ່້ນັທີ່ີ�ຄືວນັໄດ້ຮ່ັບການັພັດທີ່ະນັາ.

ບ້�ວ່າສະມາຊິິກຈຸະໄດ້ຮ່ັບເງິນັສະໜັັບສະໜັູນັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງ ຫັ ່ບ້� ການັເຮ່ັດວຽກຮ່່ວມກັບຕ່້ວແທີ່ນັຂ່ອົງອົ້ງການັປີ້ກຄືອົງ
ທີ່້ອົງຖິ�ນັ ແລັະ ຊິຸມຊິ້ນັຕ່່າງໆ ບ້�ວ່າພວກເຂ່້າຈຸະມາຈຸາກກຸ່ມການັເມ່ອົງໃດ ເພ່�ອົຂ່້�ນັແຜົນັພັດທີ່ະນັາລັະດັບທີ່້ອົງຖິ�ນັກ້ຍັງຖ່ເປີັນັປີະໂຫຍດ
ໂດຍສ່ວນັໃຫຍ່; ພະນັັກງານັທີ່ີ�/ຫັ່ອົ້ງການັປີກ້ຄືອົງທ້ີ່ອົງຖິ�ນັຈຸະເປີັນັຜົູ້ຊິີ�ນັຳາ ໃນັການັກະກຽມແຜົນັການັ, ແຕ່່ໃນັບາງກ້ລັະນີັ ລັັດຖະສະພາ
ອົາດຈຸະຕ່້ອົງເຂ້່�າມາມີບດ້ບາດເພີ�ມຂ້່�ນັໃນັການັສ້�ງເສີມການັຂ້່�ນັແຜົນັ. ຊິ້�ງອົາດລັວມໄປີເຖິງການັນັັດປີະຊິຸມຫັາຍຄືັ�ງໂດຍເປີີດໃຫ້ທີຸ່ກຝ່ຶາຍ
ມີສ່ວນັຮ່່ວມ ແລັະ ການັສະຫັ�ບຄືວາມຈຸຳາເປັີນັ ແລັະຄືວາມຕ້່ອົງການັຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມ ອົັນັຈຸະນັຳາໄປີສູ່ການັ
ສັງເຄືາະວັດຖຸປີະສ້ງຫັັກ, ວາງຍຸດທີ່ະສາດ ແລັະ ຂ່ອົບເວລັາໃນັການັບັນັບຸວັດຖຸປີະສ້ງໃນັແຕ່່ລັະຂ່້�. ຂ່ະບວນັການັເຫັ້�ານັີ�ສາມາດເຮ່ັດໄດ້
ຫັາຍປີີ ຫັຫ່າກຕ່້ອົງໃຊິ້ເວລັາຫາັຍປີີກ້ຄືວນັມີການັສ້າງແຜົນັການັຫັາຍປີີເພ່�ອົກຳານັ້ດເປີ້�າໝາຍທີີ່�ຕ່້ອົງໄປີໃຫ້ເຖິງບ້ນັເສັ�ນັທີ່າງໄປີສູເ່ປີ້�າໝາຍ
ສູງສຸດ.

ຫາກວ່າສະມາຊິິກໄດ້ຮ່ັບເງິນັກອົງທີ່້ນັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງ, ງ້ບປີະມານັສະໜັັບສະໜັູນັນັັ�ນັອົາດສາມາດນັຳາໄປີຈຸັດສັນັໃຫ້
ຄືວບຄຸືມແຜົນັທັີ່ງໝ້ດ ຫັ່ບາງສ່ວນັໄດ້ ແຕ່່ຫາກບ້�ມີເງິນັກອົງທີ່້ນັ ແຜົນັດັ�ງກ່າວຈຸະກາຍເປີັນັແຜົນັກ້ນັລັະຍຸດເພ່�ອົການັຫາທ້ີ່ນັສະໜັັບສະໜູັນັ
ຈຸາກລັັດຖະບານັ ແລັະ ອົ້ງກອົນັອົ່�ນັ  ເພ່�ອົນັຳາມາແກ້ໄຂ່ບັນັຫາທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັທີ່ີ�ສຸດໃນັເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງ ແລັະຊຸິມຊິ້ນັຂ່ອົງພວກເຂ່້າ.

ໂດຍປີ້ກກະຕ່ິໃນັປີະເທີ່ດທີ່ີ�ມີລັັດຖະບານັທີ່້ອົງຖິ�ນັ (ແລັະໜັ່ວຍທີ່ີ�ໄດ້ຮັ່ບການັເລັ່ອົກຕ່ັ�ງໃນັລັັດຖະບານັທ້ີ່ອົງຖິ�ນັ) ແຜົນັການັພັດທີ່ະນັາ
ທີ່້ອົງຖິ�ນັຈຸະຖ່ກກຳານັດ້ຂ່້�ນັໂດຍມີລັັດຖະບານັທີ່້ອົງຖິ�ນັເປີັນັແກນັນັຳາ. ຢື່າງໃດກ້ຕ່າມ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດໃຊິ້ອົຳານັາດ ແລັະ ແຫັ່ງ
ເງິນັທີ່້ນັຂ່ອົງພວກເຂ່້າ (ຊິ້�ງລັວມເຖິງກອົງທີ່້ນັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງ) ມາສະໜັັບສະໜັູນັແຜົນັໃນັລັະດັບທີ່້ອົງຖິ�ນັໄດ້. ນັອົກຈຸາກ
ນັີ�, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຍັງອົາດຫາທີ່າງກວດສອົບວ່າແຜົນັການັພັດທີ່ະນັາລັະດັບທີ່້ອົງຖິ�ນັ ແລັະລັະດັບປີະເທີ່ດມີຄືວາມສອົດຄື່ອົງກັນັ 
ແລັະ ມີການັໃຫ້ຄືວາມສຳາຄືັນັກັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໄວ້ຢື່າງຊິັດເຈຸນັໃນັທີ່ັງສອົງແຜົນັ ຫັ່ ບ.້�

ບ້�ວ່າກ້ລັະນັີໃດ ບ້ດບາດຫັັກຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຄື່ການັຜ່ົານັຮ່່າງກ້ດໝາຍ (ຊິ້�ງລັວມເຖິງກ້ດໝາຍງ້ບປີະມານັ) ແລັະ ຕ່ິດຕ່າມ
ດູແລັການັນັຳາໄປີໃຊ້ິຜົ່ານັບ້ລັິການັຂ່ອົງລັັດຖະບານັ ແຜົນັພັດທີ່ະນັານັັ�ນັຈຸະຕ່້ອົງເກີດຂ່້�ນັຈຸາກການັມີສ່ວນັຮ່່ວມລັະຫວ່າງປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ 
ລັັດຖະບານັ, ທີ່ັງນັີ�ເພ່�ອົໃຫ້ທີຸ່ກພາກສ່ວນັສະໜັັບສະໜູັນັແຜົນັການັພັດທີ່ະນັາ ແລັະ ເປີ້�າໝາຍໄລັຍະຍາວຂ່ອົງແຜົນັການັຮ່່ວມກັນັ.

ຄ. ຂໍ�ມູນສາທາລະນະເພື�ອການຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັ�ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ

ເຊິັ�ນັດຽວກັນັກັບການັກຳານັ້ດງ້ບປີະມານັ ແລັະ ກຳານັ້ດກ້ດໝາຍ ລັັດຖະສະພາມີບ້ດບາດສຳາຄືັນັໃນັການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ
ກ້ດໝາຍທີີ່�ອົະນັຸມັດໄປີ ເພ່�ອົເຮ່ັດໃຫ້ແນັ່ໃຈຸວ່າອົ້ງການັບ້ລັິຫານັໄດ້ຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດຕ່າມຈຸຸດປີະສ້ງ ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ. ເຊິັ�ນັດຽວກັນັກັບໃນັ
ໜັ້າທີ່ີ�ອົ່�ນັ  ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ, ມີເຄື່�ອົງມ່ຈຸຳານັວນັຫັາຍທີ່ີ�ສາມາດນັຳາມາໃຊິ້ເພ່�ອົເຮ່ັດໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມມີ
ສ່ວນັຮ່່ວມໃນັຂ່ະບວນັການັ ຕ່າມທີ່ີ�ກ່າວມາໃນັເບ່�ອົງຕ່້�ນັ ເຊິັ�ນັ ເວທີ່ີໂອົ້ລັ້ມສາທີ່າລັະນັະ, ຂ່້�ຄືວາມ SMS ການັເປີັນັພັນັທີ່ະມິດກັບອົ້ງການັ
ທີ່້ອົງຖິ�ນັ ແບບສຳາຫັວດ ແລັະ ເຄື່�ອົງມ່ອົ່�ນັ  ຄືວນັຖ່ກໃຊິ້ເພ່�ອົໃຫ້ໄດ້ຮ່ັບຂ່້�ມູນັແບບລັ້ງເລັິກ ກ່ຽວກັບຜົ້ນັກະທີ່້ບ ແລັະ ສິ�ງທີ່້າທີ່າຍທີ່ີ�ພ້ບໃນັ
ກ້ດໝາຍທີ່ີ�ໄດ້ຮ່ັບການັອົະນັຸມັດໂດຍລັັດຖະສະພາ ແລັະນັຳາມາຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດຢືູ່ໃນັຄືະນັະນັີ�.

ນັອົກຈຸາກການັປີ້ກສາຫາລັ່ກັນັໃນັລັະດັບສາທີ່າລັະນັະແລັ້ວ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາແຕ່່ລັະຄື້ນັຍັງມີການັຕ່ິດຕ່່້ກັບຜົູ້ຄື້ນັ, ປີະຊິາຊິ້ນັໃນັ
ເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງ ແລັະ ຜົູ້ມີສິດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງໃນັທີຸ່ກວັນັ ເພ່�ອົຫາແຮ່ງສະໜັັບສະໜັູນັໃນັການັເຮ່ັດວຽກກັບລັັດຖະບານັຂ່ອົງພວກເຂ່້າ. ຕ່້ວຢື່າງ: 
ການັຊິ່ວຍປີະຊິາຊິ້ນັສະຫມັກຂ່້ຮ່ັບການັຊິ່ວຍເຫັ່ອົທີ່າງສັງຄື້ມ ຫັ່ ທີ່້ນັການັສ້ກສາກ້ສາມາດເປີັນັໂອົກາດໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໄດ້
ເບິ�ງເຫັນັເຖິງບັນັຫາທີ່ີ�ອົາດເກີດຂ່້�ນັພາຍໃຕ່້ກ້ດໝາຍທີ່ີ�ບັງຄືັບໃຊິ້ໃນັປີັດຈຸຸບັນັ ແລັະ ເຫັນັວ່າການັບັງຄືັບໃຊິ້ກ້ດໝາຍດັ�ງກ່າວນັັ�ນັສ້�ງຜົ້ນັຕ່້�
ບຸກຄື້ນັທີີ່�ເຮ່ັດວຽກພາຍໃຕ່້ກ້ດໝາຍເປີັນັປີະຈຸຳາທຸີ່ກວັນັໄດ້ແນັວໃດ ຊິ້�ງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈຸະຮູ່້ໄດ້ວ່າກ້ດໝາຍແຕ່່ລັະສະບັບໃຊິ້ການັ
ໄດ້ ຫັ່ ບ້�ໄດ້ ຕ່າມສະພາບຄືວາມເປີັນັຈຸິງ.

ປົ້ະເທດຊິອກດານ່: ສຶະມາຊິິກເພັດຍິງຂອງລັດຖະສຶະພັາດຶງເອ້າປົ້ະຊິາຊິ້ນຜ່້�ມ່ສຶິດເລືອກຕໍ່ັ�ງເຂ້�າມາມ່
ສຶ�ວນຮົ�ວມ

ໃນັບັນັດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຂ່ອົງລັັດຖະສະພາຊິອົກດານັີໃນັປີີ 2014 ສະມາຊິິກເພດຍິງເປີັນັພຽງສຽງສ່ວນັໜັ້ອົຍ ທີ່ີ�ພວກເຂ່້າ
ໄດ້ຮ່ັບການັເລັ່ອົກຕ່ັ�ງເຂ່້�າສູ່ສະພາດ້ວຍເປີ້�າໝາຍທີ່ີ�ຈຸະຊິຸກຍູ້ໃຫ້ແມ່ຍິງຈຸາກທີຸ່ກພັກການັເມ່ອົງ ແລັະ ທີຸ່ກກຸ່ມສາມາດເຮ່ັດວຽກຮ່່ວມກັນັ
ເພ່�ອົສ້�ງເສີມປີະເດັນັທີ່ີ�ສ້�ງຜົ້ນັຕ່້�ແມ່ຍິງ ແລັະ ເດັກຍິງ; ສະມາຊິິກສະພາກຸ່ມນັີ�ໄດ້ຮ່ັບງ້ບປີະມານັສະໜັັບສະໜັູນັໃຫ້ເຮ່ັດວຽກເສີມສ້າງ
ຄືວາມສຳາພັນັລັະຫວ່າງສະມາຊິິກ ແລັະ ຜູ້ົມີສິດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງໃນັປີະເທີ່ດຊິອົກດານັີ ໃຫ້ເຂ່ັ�ມຂຸ່້ນັຫັາຍຍິ�ງຂ່້�ນັ, ຊິ້�ງລັວມທີ່ັງການັເປີີດເວທີ່ີ
ໂອົ້ລັ້ມແບບສາທີ່າລັະນັະຂ່້�ນັທີ່້�ວປີະເທີ່ດ. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາເພດຍິງຕ່່າງກ້�ໃຫການັສະໜັັບສະໜັູນັເຊິິ�ງກັນັ ແລັະ ກັນັ ແລັະ
ຕ່່າງກ້�ໄດ້ຮ່ັບມອົບໝາຍໃຫ້ດູແລັແຕ່່ລັະຂ່້ງເຂ່ດເພ່�ອົຈຸັດເວທີ່ີໂອົ້ລັ້ມແບບສາທີ່າລັະນັະໃນັຂ່້ງເຂ່ດດັ�ງກ່າວ ແລັະ ຮ່ັບຟັງຄືວາມຄືິດ
ເຫັນັຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັໃນັທີ່້ອົງຖິ�ນັນັັ�ນັ ການັມີສ່ວນັຮ່່ວມທີ່ີ�ເນັັ�ນັໄປີທີ່ີ�ເພດຍິງເພ່�ອົໃຫ້ແນັ່ໃຈຸໄດ້ວ່າມຸມມອົງ ແລັະ ຜົ້ນັປີະໂຫຍດຂ່ອົງ
ພວກເຂ່້າຈຸະໄດ້ຮ່ັບການັຮ່ວບຮ່ວມ ແລັະ ນັຳາມາປີັບໃຊິ້ໂດຍກຸ່ມນັັກການັເມ່ອົງເພດຍິງ (Women’s Caucus) ເພ່�ອົຮ່ຽກຮ່້ອົງປີະ
ເດັນັສຳາຄືັນັໃນັລັັດຖະສະພາ.
ແຫລັ່ງຂ່້�ມູນັ: DFID, Final Evaluation Report of the Westminster Foundation for Democracy Programme, 2015, p. 36.

ລັັດຖະສະພາ, ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ແລັະສະມາຊິິກແຕ່່ລັະຄື້ນັຈຸະຕ່້ອົງໄດ້ສ້າງກ້ນັໄກເພ່�ອົຮ່ັບຟັງສຽງສະທີ່້ອົນັຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັຢື່າງເປີັນັ
ທີ່າງການັ ເພ່�ອົໃຫ້ໝັ�ນັໃຈຸໄດ້ວ່າປີະຊິາຊິ້ນັມີໂອົກາດສະແດງຄືວາມຄືິດເຫັນັ ແລັະມູມມອົງໃນັປີະເດັນັຕ່່າງໆ  ຢື່າງຕ່້�ເນັ່�ອົງ ມີວິທີ່ີການັທີ່ີ�
ຫັາກຫັາຍໃນັການັບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍນັີ� ຕ່້ວຢື່າງເຊິັ�ນັ ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັລັັດຖະສະພາບາງຄືະນັະຈຸະມີແຜົນັຍຸດທີ່ະສາດ (ຫັ່ແຜົນັປີະຕ່ິບັດ
ວຽກງານັ) ທີ່ີ�ກຳານັ້ດເຄື່�ອົງມ່ ແລັະວິທີ່ີການັຫັັກໃນັການັມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະພະຍາຍາມນັຳາມາປີັບໃຊິ້ ແລັະ ຄືຸ້ມຄືອົງຮ່ັກສາ
ລັະບ້ບດັ�ງກ່າວ[10] ລັັດຖະສະພາທີີ່�ມີແບບແຜົນັໃນັການັເຮ່ັດວຽກສູງມັກຕ່ັ�ງແຜົນັການັເຮ່ັດວຽກງານັຫັາຍປີີ ຫັ່ຕ່າຕ່ະລັາງເວລັາການັກຳານັ້ດ
ກ້ດໝາຍ[11] ທີ່ີ�ລັະບຸວ່າລັັດຖະສະພາ ແລັະຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັຕ່່າງໆ ຄືວນັໃຊິ້ເຄື່�ອົງມ່ດັ�ງກ່າວແນັວໃດໃນັການັກວດສອົບຮ່່າງກ້ດໝາຍ
ແຕ່່ລັະສະບັບ ຫັ່ໃນັການັເປີີດການັສອົບສວນັ ລັັດຖະສະພາອົ່�ນັ  ອົາດຈຸັດຕ່ັ�ງສູນັຂ່້�ມູນັລັັດຖະສະພາເພ່�ອົອົຳານັວຍຄືວາມສະດວກໃຫ້ຜູ້ົມີ
ສິດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງສາມາດສະແດງຄືວາມຄືິດເຫັນັຕ່້�ການັເຮ່ັດວຽກຂ່ອົງລັັດຖະສະພາໄດ້.[12] 

ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈຸະໄດ້ຮ່ຽນັຮູ່້ວ່າວິທີີ່ການັໃດເໝາະສ້ມທີ່ີ�ສຸດໃນັສະພາບການັຂ່ອົງສະຖານັະການັທີ່ີ�ຕ່້ນັກຳາລັັງປີະເຊິີນັຢືູ່ ທີ່ັງນັີ� ຂ່້�ນັ
ຢືູ່ກັບຂ່ະໜັາດຂ່ອົງເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ (ຕ່ັ�ງແຕ່່ເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງຂ່ະໜັາດນັ້ອົຍໃນັທ້ີ່ອົງຖິ�ນັ ໄປີຈຸ້ນັເຖິງເຂ່ດການັເລັ່ອົກ
ຕ່ັ�ງລັະດັບປີະເທີ່ດ) ເຄື່�ອົງມ່ທີ່ີ�ໃຊິ້ຍ່ອົມແຕ່ກຕ່່າງກັນັໄປີ ບ້�ວ່າຈຸະເປີັນັການັຕ່ິດຕ່້�ສ່ວນັຕ່້ວ ການັລັວມຕ່້ວກຸ່ມນັ້ອົຍໆ  ໄປີຈຸ້ນັເຖິງການັເຮ່ັດ
ແບບສຳາຫັວດປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ການັເຮ່ັດແບບສອົບຖາມອົອົນັລັາຍ ສິ�ງສຳາຄືັນັສຳາລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຄື່ການັສ້າງແຜົນັ ແລັະດຳາເນັີນັ
ວຽກງານັຕ່າມແຜົນັ ທີ່ີ�ໃຫ້ມີການັປີ້ກສາຫາລັ່ກັບປີະຊິາຊິ້ນັຢື່າງຕ່້�ເນັ່�ອົງ ແລັະ ເປີັນັປີະໂຫຍດ ເພ່�ອົໃຫ້ຜູ້ົມີສິດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງມີໂອົກາກຢື່າງເປີັນັ
ຮູ່ບປີະທີ່ຳາທີ່ີ�ຈຸະມີສ່ວນັຮ່່ວມກັບການັເຮ່ັດວຽກຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ.

 

10	ເບິ່ງຢູ່:	Georgia	Human	Rights	and	Civil	Integration	Committee	Actions	Plan	at	http://www.parliament.ge/en/saparlamento-saqmia-	
noba/komitetebi/adamianis-uflebata-dacvisa-da-samoqalaqo-integraciis-komiteti/komitetis-samoqmedo-gegma.

11	ເບິ່ງຢູ່:	British	Columbia	Legislative	Assembly	(Canada)	at	https://www.leg.bc.ca/parliamentary-business/committees-calendar.
12	ເບິ່ງຢູ່:	Latvian	Parliamentary	Information	Centre	at	http://www.saeima.lv/en/public-participation/receiving-visitors-and-arrang-	ing-

guided-tours-1/saeima-visitor-and-information-centre.

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັມີຂ່ະບວນັການັໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັສາມາດແບ່ງປີັນັຄືວາມຄືິດເຫັນັກ່ຽວກັບການັນັຳາເອົ້າກ້ດໝາຍຕ່່າງໆ
ໄປີໃຊິ້ຢືູ່ເປີັນັປີະຈຸຳາ ຫັ່ ບ້�?

 • ສະມາຊິິກລັັດຖະສາພາແຕ່ລ່ັະຄື້ນັໃຊ້ິວິທີີ່ການັໃດໃນັການັຮ່ັບຟັງບັນັຫາ ແລັະ ຄືຳາຄິືດເຫັນັຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ຜົູ້ມີສິດເລັ່ອົກ
ຕ່ັ�ງຢື່າງຕ່້�ເນັ່�ອົງກ່ຽວກັບການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດກ້ດໝາຍ?

 • ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທ່ີ່ານັ ດ້ງເອົ້າປີະຊິາຊິ້ນັເຂ່້�າມາມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັຂ່ະບວນັການັຕິ່ດຕ່າມ ການັຈຸັດຕ່ັ�ງ
ປີະຕ່ິບັດກ້ດໝາຍແນັວໃດ?
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ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັມີກອົງທີ່້ນັເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງສຳາລັັບສະມາຊິິກ ຫັ່ ບ້� ຖ້າຫາກວ່າ ມີຂ່້�ກຳານັດ້ທີ່ີ�ລັະບຸ
ວ່າ ກອົງທີ່້ນັດັ�ງກ່າວຈຸະຕ່້ອົງໄດ້ໃຊິ້ຈຸ່າຍຕ່າມແຜົນັການັພັດທີ່ະນັາ ຫັ່ ບ້�?;

 • ໃນັຖານັະສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ທີ່່ານັຈຸຳາເປີັນັຕ່້ອົງໃຊິ້ເຄື່�ອົງມ່ ແລັະ ແຫັ່ງຊັິບພະຍາກອົນັໃດແດ່ ເພ່�້ອົຈຸະສາມາດສ້າງ (ຫັ່ມີ
ສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັສ້າງ) ແຜົນັການັພັດທີ່ະນັາເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງໄດ້?;

 • ຄືວນັມີການັປີ້ກສາຫາລັ່ກັບຊິຸມຊິ້ນັ ກຸມ່ບຸກຄື້ນັ ແລັະ ບຸກຄື້ນັໃດແດ່ໃນັການັສ້າງແຜົນັການັພັດທີ່ະນັາເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງໃນັເຂ່ດ
ຂ່ອົງທີ່່ານັ? 
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VIII. ບົດບາດຂອງລັດຖະສະພາ ໃນການນຳເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄປປັບໃຊ້້ກັບທ້ອງຖິ່ນ

ປີະສ້ບການັນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງສະຫັດສະຫວັດ ໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດສະແດງໃຫ້ເຫັນັວ່າລັະດັບຄືວາມສຳາເລັັດຈຸະເພີີ�ມ
ສູງຂ້່�ນັເມ່�ອົມີການັນັຳາເອົ້າເປ້ີ�າໝາຍມາປັີບໃຊິ້ໃນັທ້ີ່ອົງຖິ�ນັຜົ່ານັໜ່ັວຍງານັ ແລັະ ລັັດຖະບານັທ້ີ່ອົງຖິ�ນັທີີ່�ໄດ້ຮ່ັບການັຍອົມຮ່ັບການັມອົບສິດ 
ແລັະ ໜັ້າທີ່ີ�ມາຢື່າງເໝາະສ້ມ ແລັະ ເມ່�ອົສະຖາບັນັທີ່້ອົງຖິ�ນັເຫັ້�ານັັ�ນັໄດ້ເຂ່້�າມາມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັຂ່ະບວນັການັຕ່ັ�ງແຕ່່ຫວ້ທີ່ີ.

ສຳາລັັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງສະຫັດສະຫວັດນັັ�ນັ, ໃນັບາງກ້ລັະນີັມີຜູ້ົສກ້ສາຄືວາມຮ່ັບຜົິດຊິອົບບ້�ໄດ້ຖ່ກກຳານັ້ດໄວ້ໃຫ້ຊິັດເຈຸນັ ແລັະ 
ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງສະຫັດສະຫວັດ “ຄືຳານັ້ງເຖິງສູນັກາງຫາັຍເກີນັໄປີ” ຊິ້�ງເຮ່ັດໃຫ້ຂ່າດການັມີສ່ວນັຮ່່ວມ ແລັະສ້�ງຜ້ົນັໃຫ້ບັນັຫາ
ຄືວາມບ້�ເທີ່້�າທີ່ຽມຂ່ອົງສັງຄື້ມ ແລັະພາກພ່�ນັ ໃນັປີະເທີ່ດຍັງຄື້ງມີຢືູ່. ການັເຊິ່�ອົມໂຍງກັນັຍ່າງຊິັດເຈຸນັລັະຫວ່າງຄືວາມຮ່ັບຜິົດຊິອົບ ແລັະ
ການັມີຜູ້ົແທີ່ນັ (ທີີ່�ລັະດັບປີະເທີ່ດ ແລັະລັະດັບທີ່້ອົງຖິ�ນັ) ຈຸະເຮ່ັດໃຫ້ເກີດຄືວາມດຸ່ນັດ່ຽງຂ່ອົງອົຳານັາດທີີ່�ສຳາຄັືນັ ອົັນັຈຸະນັຳາໄປີສູ່ການັກະຈຸາຍ
ຊິັບພະຍາກອົນັອົອົກໄປີຢື່າງເທີ່້�າທີ່ຽມກັນັຫັາຍຍິ�ງຂ່້�ນັ ລັວມທີ່ັງການັມີສ່ວນັຮ່່ວມທີ່ີ�ເພີ�ມຂ່້�ນັຂ່ອົງສະຕ່ີ ໄວໜັຸມ່ ລັວມເຖິງກຸ່ມຄື້ນັທີ່ີ�ດ້ອົຍ
ໂອົກາດ; ດ້ວຍເຫດນັີ�, ຈຸ້�ງເປີັນັເລັ່�ອົງສຳາຄັືນັທີີ່�ຕ່້ອົງໄດ້ກຳານັດ້ກ້ນັໄກໃຫ້ເກີດການັສ່�ສານັສອົງທີ່າງລັະຫວ່າງລັັດຖະສະພາລັະດັບປີະເທີ່ດ 
ແລັະ ພະນັັກງານັລັະດັບທີ່້ອົງຖິ�ນັ ແລັະ ຄືວນັເປີັນັກ້ນັໄກເຊ່ິ�ອົມໂຍງອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມເຂ່້�າກັບປີະຊິາຊິ້ນັດ້ວຍ ຊິ້�ງກ້ນັໄກນັີ�ຄືວນັ
ເປີັນັສ່ວນັໜັ້�ງຂ່ອົງແຜົນັການັນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໄປີໃຊ້ິໃນັແຕ່ລ່ັະປີະເທີ່ດ.

ດ້ວຍເຫດນັີ� ລັັດຖະສະພາຈຸ້�ງພະຍາຍາມກວດສອົບໃຫ້ແນັ່ໃຈຸວ່າການັນັຳາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໄປີໃຊິ້ນັັ�ນັ ນັັບຕ່ັ�ງແຕ່່ເລັີ�ມ
ຕ່້�ນັກຳານັ້ດແຜົນັການັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດ ໄປີຈຸ້ນັເຖິງການັຕິ່ດຕ່າມກວດກາເມ່�ອົນັຳາແຜົນັໄປີປີະຕ່ິບັດ ຈຸະຕ່້ອົງເຊິ່�ອົມໂຍງໂດຍກງ້ກັບ
ລັັດຖະບານັລັະດັບແຂ່ວງ ແລັະລັະດັບທີ່້ອົງຖິ�ນັລັວມເຖິງສະພາຍ່ອົຍຕ່່າງໆ . ນັອົກຈຸາກນັີ�, ລັັດຖະສະພາຄືວນັຈຸັດໃຫ້ມີກ້ນັໄກຮ່ອົງຮ່ັບການັ
ມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງອ້ົງກອົນັໃນັຊິຸມຊິ້ນັ ແລັະອ້ົງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່າງສັງຄື້ມເພ່�ອົໃຫ້ຄືວາມຄືິດເຫັນັທີີ່�ມີຄູືນັຄື່າຂ່ອົງພວກເຂ່້າໄດ້ຮ່ັບການັສະທ້ີ່ອົນັ
ອົອົກມາໃນັວິທີ່ີການັນັຳາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໄປີປີະຕ່ິບັດໃນັພ່�ນັທີ່ີ�ນັັ�ນັ  ແລັະ ເພ່�ອົໃຫ້ເກີດຄືວາມຮູ່້ສກ້ເປີັນັເຈຸ້�າຂ່ອົງ
ຮ່່ວມກັນັໃນັຂ່ະບວນັການັດັ�ງກ່າວຕ່ັ�ງແຕ່ລ່ັະດັບທ້ີ່ອົງຖິ�ນັ.

ດ້ານັລັຸ່ມນັີ�ແມ່ນັບາງວິທີີ່ທີ່ີ�ລັັດຖະສະພາສາມາດໃຊິ້ດຳາເນີັນັວຽກງານັເພ່�ອົໃຫ້ໝັ�ນັໃຈຸວ່າການັນັຳາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາທີ່ີ�ຢືັ�ງຢື່ນັໄປີໃຊິ້
ນັັ�ນັຈຸະມີການັປີະສານັກັບລັັດຖະບານັປີະຈຸຳາເຂ່ດ ແລັະ ລັັດຖະບານັລັະດັບທ້ີ່ອົງຖິ�ນັ ໂດຍປີະຊິາຊິ້ນັທ້ີ່�ວປີະເທີ່ດກ້ໄດ້ມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັ
ອົອົກຄືວາມຄືິດເຫັນັດ້ວຍ.

ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພື�ອການພັດທະນາ ປະຈຳາປະເທດປາກິດສະຖານ
ກອົງປີະຊິຸມ ການັຈຸັດຕ່ັ�ງຊິຸມຊິ້ນັເພດຍິງ “Shamatanzeem” ໝູ່ບ້ານັ “Padhana”,’ ແລັະ ສະຫະພາບສະພາເທີ່ດສະບານັ “Dheenda” ຂ່ອົງເມ່ອົງ Haripur. ກຳາລັັງປີ້ກສາຫາລັ່ໃນັ
ປີະເດັນັທີ່້�ວໄປີ.
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 • ຄືະນັະພິຈຸາລັະນັາແຜົນັພັດທີ່ະນັາປີະເທີ່ດ ໃຫ້ພະຍາຍາມເພີ�ມການັມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ລັັດຖະບານັທີ່້ອົງຖິ�ນັທີ່້�ວ
ປີະເທີ່ດ ແລັະ ນັຳາຂ່້�ສະເໜັີ ມາປີະກອົບເຂ່້�າໃນັການັພິຈຸາລັະນັາ;

 • ໃນັການັອົອົກກ້ດໝາຍທີ່ີ�ຄືວບຄືຸມໜັ່ວຍງານັທີ່້ອົງຖິ�ນັ ຄືວນັກຳານັ້ດໃຫ້ເຈຸ້�າໜັ້າທີ່ີ�ທີ່້ອົງຖິ�ນັ ແລັະ ໜັ່ວຍງານັຕິ່ດຕ່າມກວດກາເຂ່້�າ
ໄປີຮ່ັບຄືຳາປີ້ກສາຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັເປີັນັປີະຈຸຳາ ເປີັນັສ່ວນັໜັ້�ງຂ່ອົງຂ່ະບວນັການັ ການັຕັ່ດສິນັໃຈຸ;

 • ທີ່້ບທີ່ວນັງ້ບປີະມານັປີະຈຸຳາປີຂີ່ອົງລັັດ ເພ່�ອົກວດສອົບວ່າມີເງິນັທີ່້ນັພຽງພ້ສຳາລັັບກິດຈຸະກຳາການັມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັໃນັ
ທີ່້ອົງຖິ�ນັ ແລັະ ການັສ້ກສາອ້ົບຮ່້ມພ້ນັລັະເມ່ອົງໃນັເລ່ັ�ອົງເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຫັ່ບ້�?;

 • ເມ່�ອົໜ່ັວຍງານັລັະດັບຊິາດຈຸັດວາງໂຄືງການັໃນັລັະດັບທີ່້ອົງຖິ�ນັ ໃຫ້ຕ່ິດຕ່າມຂ່ະບວນັການັດຳາເນີັນັໂຄືງການັເພ່�ອົກວດສອົບວ່າ 
ໄດ້ມີການັຄືຳານັ້ງຖ້ງສະພາບການັໃນັທີ່້ອົງຖິ�ນັ ແລັະ ເປີີດໃຫ້ປີະຊິາຊິ້ນັໃນັທີ່້ອົງຖິ�ນັມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັໂຄືງການັບ້�?;

 • ຈຸັດໃຫ້ມີແຫັ່ງຊັິບພະຍາກອົນັ ເພ່�ອົໃຫ້ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັລັັດຖະສະພາສາມາດຈຸັດຕ່ັ�ງການັໄຕ່່ສວນັສາທີ່າລັະນັະ ແລັະ ຂ່້ຮ່ັບ
ຄືຳາປີ້ກສາຈຸາກປີະຊິາຊິ້ນັນັອົກຂ່້ງເຂ່ດຂ່ອົງລັັດຖະສະພາໄດ້, ຊິ້�ງລັວມເຖິງການັຢື້ຽມຊິມ້ພາກສະໜັາມ ແລັະ ເວທີີ່ສາທີ່າລັະນັະ
ໃນັທີ່້ອົງຖິ�ນັ. ນັອົກຈຸາກນັີ�, ຍັງສາມາດລັ້ງທີ່້ນັໃນັເທີ່ັກໂນັໂລັຊິີເພ່�ອົໃຫ້ເກີດການັມີສ່ວນັຮ່່ວມກັບກິດຈຸະການັຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາ
ທີ່ິການັຈຸາກໄລັຍະໄກແທີ່ນັ ຫັ່ ເຮ່ັດເພີ�ມເຕ່ີມໄດ້.

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ລັັດຖະບານັເຂ່ດ ແລັະ ລັັດຖະບານັທີ່້ອົງຖິ�ນັໃນັປີະເທີ່ດຂ່ອົງທີ່່ານັມີບ້ດບາດຊິັດເຈຸນັໃນັຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັການັກຳານັດ້ແຜົນັການັ
ພັດທີ່ະນັາຕ່່າງໆ  ຂ່ອົງປີະເທີ່ດ ຫັ່ ບ້�?

 • ລັະຫວ່າງລັັດຖະສະພາ ແລັະ ສະພາລັັດຂ່ັ�ນັແຂ່ວງ ແລັະ ລັະດັບທີ່້ອົງຖິ�ນັ ມີວິທີ່ີການັແລັກປີ່ຽນັອັົນັໃດແດ່ທີ່ີ�ສາມາດເຮັ່ດໃຫ້
ແນັ່ໃຈຸໄດ້ວ່າມີການັສ້ນັທີ່ະນັາແລັກປີ່ຽນັກັນັຢື່າງເປີີດກວ້າງ ແລັະ ເປີັນັປີະຈຸຳາກ່ຽວກັບບັນັຫາສຳາຄືັນັຕ່່າງໆ  ທີ່ີ�ສ້�ງຜ້ົນັຕ່້�ການັ
ພັດທີ່ະນັາ ໂດຍສະເພາະຢື່າງຍິ�ງບັນັຫາທີ່ີ�ມີການັເວ້�າເຖິງພາຍໃຕ້່ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້?

 • ແຜົນັການັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດມີການັຮ່ັບຮ່ອົງວ່າ ສະພາບການັໃນັທ້ີ່ອົງຖິ�ນັທີ່ີ�ສະເພາະເຈຸາະຈຸ້ງຈຸະໄດ້ຮັ່ບການັສະທີ່້ອົນັ
ອົອົກມາຢື່າງພຽງພ້ໃນັການັນັຳາແຜົນັໄປີໃຊິ້ ຫາກບ້�ດັ�ງນັັ�ນັຈຸະສາມາດເພີ�ມກ້ນັໄກໃດເຂ່້�າໄປີໄດ້ແດ່ ເພ່�ອົຮ່ັບປີະກັນັໃນັເລັ່�ອົງ
ດັ�ງກ່າວ?
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IX. ບົດບາດຂອງພະນັກງານລັດຖະສະພາ
ໂດຍທີ່ຳາມະຊິາດຂ່ອົງວຽກງານັ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈຸຳາເປີັນັຕ້່ອົງເຮັ່ດໄດ້ທີຸ່ກຢື່າງ, ຄືວາມຫາັກຫັາຍ ແລັະ ຊິັບຊິ້ອົນັຂ່ອົງບັນັຫາທີີ່�
ສະມາຊິິກແຕ່່ລັະຄື້ນັຈຸະຕ້່ອົງປີະເຊິນິັໃນັແຕ່່ລັະວັນັ, ບ້�ວ່າຈຸະເປັີນັໃນັການັຈຸັດການັຄືວາມຕ່້ອົງການັພາຍໃນັເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງ ໄປີຈຸ້ນັເຖິງການັ
ທີ່ບ້ທີ່ວນັຮ່່າງກດ້ໝາຍຕ່່າງໆ  ສ້�ງຜົ້ນັໃຫ້ພວກເຂ່າ້ຈຸຳາເປີັນັຕ່້ອົງຮ່ຽນັຮູ່້ຫ້ວຂ່້�ທີີ່�ຫາັກຫັາຍພາຍໃນັໄລັຍະເວລັາອົັນັສັ�ນັ. ໂດຍບ້�ວ່າຈຸະມີພ່�ນັຖານັ
ອົາຊິີບ ຫັ່ປີະສ້ບການັ ແລັະ ຄືວາມຊ່ິຽວຊິານັມາແບບໃດ ພວກເຂ່້າກ້ຕ່້ອົງພ້ບກັບບັນັຫາທີ່ີ�ບ້�ເຄືີຍພ້ບມາກ່ອົນັ. ດັ�ງນັັ�ນັແລ້ັວ, ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາຈຸ້�ງຈຸຳາເປັີນັຕ້່ອົງເພິ�ງພາ ພະນັັກງານັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາໃນັການັສະໜັັບສະໜັູນັ ແລັະ ການັວິເຄືາະສະຫັ�ບ ຊິ້�ງຈຸຳາເປີັນັຕ່້�ການັ
ເຮ່ັດວຽກທີ່ີ�ຕ່້ອົງການັຄືວາມລັະອົຽດເຊິັ�ນັ: ການັກຳານັ້ດກ້ດໝາຍ.

ລັັດຖະສະພາເກ່ອົບທີຸ່ກລັັດຖະສະພາ, ເຖິງບັນັດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈຸະຕ່້ອົງພ້ບກັບຄືວາມທີ່້າທີ່າຍໃນັການັເຮ່ັດວຽກຮ່່ວມກັບອົ້ງການັ
ບ້ລັິຫານັ ຊິ້�ງມີແຫັ່ງຊັິບພະຍາກອົນັ ແລັະ ຄືວາມຊິ່ຽວຊິານັຫາັຍກວ່າຕ່້ນັເອົງ, ພວກເຂ່້າຈຸະຕ່້ອົງປີະຕ່ິບັດວຽກງານັພາຍໃຕ້່ຂ່້�ຈຸຳາກັດເຫັ້�ານັີ� 
ເພ່�ອົທີີ່�ຈຸະດຳາລັ້ງບ້ດບາດອົັນັເປີັນັປີະໂຫຍດໃນັການັກວດສອົບ ແລັະ ຕ່ິດຕ່າມຮ່່າງກ້ດໝາຍ ແລັະ ງບ້ປີະມານັ ແລັະ ແນ່ັນັອົນັວ່າພວກເຂ່້າ
ຈຸະຕ່້ອົງພ້ບກັບຂ່້�ຈຸຳາກັດແບບດຽວກັນັນັີ�ໃນັການັນັຳາເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ. ຊິ້�ງໝາຍຄືວາມວ່າ ລັັດຖະສະພາ
ຕ່້ອົງປີະກອົບດ້ວຍພະນັັກງານັທີ່ີ�ມີຄືວາມສາມາດໃນັການັເຂ່້�າເຖິງຂ່້�ມູນັ ແລັະ ຫັັກຖານັທີ່ີ�ໜັັກແໜ້ັນັ ແລັະ ຊັິດເຈຸນັ ທີີ່�ຈຸະມາຊິ່ວຍໃຫ້ຄືຳາ
ແນັະນັຳາທີີ່�ຈຸຳາເປີັນັແກ່ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາແຕ່ລ່ັະທ່ີ່ານັ, ລັວມເຖິງຄືະນັະກຳາມາທິີ່ການັໄດ້ຢື່າງທີ່ັນັການັ. ຫາກບ້�ມີພະນັັກງານັທີີ່�ມີຄືວາມ
ສາມາດແບບນັີ�, ລັັດຖະສະພາກ້ບ້�ສາມາດຳາເນັີນັວຽກງານັໃຫ້ບັນັລຸັເຖິງເປີ້�າໝາຍໄດ້.

ວິທີີ່ການັທີີ່�ພະນັັກງານັ ອົາດໃຊ້ິເພ່�ອົຊິ່ວຍສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຫາຄືວາມຮູ່້ ແລັະ ຂ້່�ມູນັທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັຕ່້�ການັປີະເມີນັບັນັຫາໄດ້ຢ່ືາງລັະອົຽດ
ນັັ�ນັລັວມເຖິງການັບັນັຍາຍສະຫັ�ບ, ການັພິຈຸາລັະນັາ, ການັລັະບຸພາກສ່ວນັກ່ຽວຂ່້ອົງ, ການັເຮ່ັດບ້ດຄື້�ນັຄືວ້າ ແລັະ ການັສະໜັັບສະໜັູນັ
ທີ່້�ວໄປີໃນັການັກະກຽມການັແກ້ໄຂ່ ຫັ່ ລັາຍງານັຕ່່າງໆ  ທີ່ີ�ໄດ້ຮ່ັບຈຸາກຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ. ພະນັັກງານັທີ່ີ�ຈຸະໃຫ້ການັສະໜັັນັສະໜັູນັແກ່
ລັັດຖະສະພາ, ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໃນັການັພິຈຸາລັະນັາກວດສອົບຮ່່າງກດ້ໝາຍຕ່່າງໆ  ລັວມທັີ່ງງ້ບປີະມານັ
ປີະຈຸຳາປີີຂ່ອົງລັັດ ແລັະ ການັຕ່ິດຕ່າມຜົ້ນັໂຄືງການັຕ່່າງໆ .

ນັອົກເໜັ່ອົຈຸາກພະນັັກງານັທ້ີ່�ວໄປີທີີ່�ເຮ່ັດວຽກກັບສຳານັັກງານັເລັຂ່າທິີ່ການັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາແລັ້ວ, ຍັງມີກຸ່ມງານັອົີກ 3 ກຸມ່ທີີ່�ພບ້ໄດ້ຕ່ະຫັອົດ
ໃນັການັຈຸັດແບ່ງໜັ້າທີ່ີ�ຂ່ອົງພະນັັກງານັທີ່ີ�ລັັດຖະສະພາດັ�ງຕ່້�ໄປີນັີ�:

 • ພະນັກງານວິຊາການສະໜັບສະໜູນຄະນະກຳາມາທິການ: ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັແຕ່ລ່ັະຊິຸດ ຈຸະໄດ້ຮັ່ບການັມອົບໝາຍທີ່ີມງານັຜົູ້
ຊິຳານັິຊິຳານັານັຊິ້�ງມີທີ່ັງພະນັັກງານັວິຊິາການັສະໜັັບສະໜັູນັດ້ານັກດ້ໝາຍ ປີະຈຸຳາພາກສ່ວນັ ແລັະດ້ານັຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັ ທີ່ັງນັີ�ເພ່�ອົໃຫ້ຄືວາມ
ຊິ່ວຍເຫັ່ອົໂດຍກ້ງແກ່ປີະທີ່ານັ ແລັະ ສະມາຊິິກຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັໃນັການັປີະຊຸິມ ຫັ່ ການັພິຈຸາລັະນັາຕ່່າງໆ .

 • ໜ່ວຍຊຳານານງານ: ໃນັລັັດຖະສະພາບາງແຫ່ງ ທີ່ີມງານັຜົູ້ຊິຳານັິຊິຳານັານັຈຸະແບ່ງອົອົກເປີັນັໜ່ັວຍງານັຕ່າມຄືວາມຊິ່ຽວຊິານັ ຊິ້້�ງອົາດ
ລັວມເຖິງໜັ່ວຍງານັກດ້ໝາຍ, ໜັ່ວຍງານັວິໄຈຸ, ແຜົນັການັໃຫ້ຄືຳາປີ້ກສາດ້ານັຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັ ໜັ່ວຍງານັສ່�ສານັກັບບຸກຄື້ນັພາຍນັອົກ/ປີະ
ຊິາສຳາພັນັ. ຊິ້�ງໜັ່ວຍງານັທີ່ີ�ເຮ່ັດວຽກເຫັ້�ານັີ�ຈຸະມີໜັ້າທີ່ີ�ໃນັການັໃຫ້ຄືຳາແນັະນັຳາ ແລັະ ສະໜັັບສະໜັູນັຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ແລັະ
ສະມາຊິິກທີ່ັງໝ້ດໂດຍເບິ�ງຕ່າມຄືວາມຕ້່ອົງການັເປີັນັຫັັກ.

 • ໜ່ວຍງານຊຳານານການສະເພາະດ້ານ: ໃນັປັີດຈຸບຸັນັມີທີ່່າອົ່ຽງທີ່ີ�ຈຸະຕ່ັ�ງໜັ່ວຍງານັຍ່ອົຍຂ່້�ນັພາຍໃນັລັັດຖະສະພາທີ່ີ�ມີຊັິບພະຍາກອົນັ
ເປີັນັຂ່ອົງຕ່້ນັເອົງຢ່ືາງພຽງພ ້ແລັະ ມີບ້ດບາດສະເພາະທີ່ີ�ເຊິ່�ອົມໂຍງກັບໜັ້າທີ່ີ�ຫັັກຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ. ໜ່ັວຍງານັປີະເພດນັີ� ທີ່ີ�ໄດ້ພ້ບ
ຕ່ະຫັອົດແມ່ນັສຳານັັກງານັງ້ບປີະມານັລັັດຖະສະພາ, ຊິ້�ງມີເຈຸ້�າໜັ້າທີ່ີ�ປີະຈຸຳາການັເປີັນັຜົູ້ຊິຳານັານັການັລັະດັບສູງ ແລັະ ຈຸະເປັີນັຜົູ້ເຮ່ັດ
ການັວິເຄືາະຢື່າງເປີັນັອິົດສະຫັະໃຫ້ກັບຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງເພ່�ອົປີະກອົບການັພິຈຸາລັະນັາ ແລັະ ຕິ່ດຕ່າມງ້ບປີະມານັປີະ
ຈຸຳາປີີຂ່ອົງລັັດ ນັອົກຈຸາກນັີ�ລັັດຖະສະພາບາງແຫ່ງຍັງໄດ້ຈຸັດຕ່ັ�ງ “ສະຖາບັນັລັັດຖະສະພາ” ຂ້່�ນັມາເປີັນັກຸ່ມວິໄຈຸພາຍໃນັທີ່ີ�ຈຸະຊິ່ວຍ
ລັັດຖະສະພາເຮ່ັດການັວິເຄືາະ-ວິໄຈຸຢື່າງລັະອົຽດດ້ວຍລັະບຽບວິທີ່ີທີ່າງວິທີ່ະຍາສາດ.

ບ້�ວ່າຈຸະໃຊິ້ວິທີີ່ໃດໃນັການັຈັຸດກຸ່ມເຈຸ້�າໜ້ັາທີີ່�ເຮ່ັດວຽກ, ເຈຸ້�າໜັ້າທີີ່�ບຸກຄື້ນັຈຸະຕ້່ອົງຄືຳານັ້ງເຖິງເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ແລັະ ວິທີ່ີ
ການັນັຳາໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດ ລັວມເຖິງຮູ່້ຈຸັກບຸກຄື້ນັ ຫັ ່ອົ້ງກອົນັທີີ່�ມີບ້ດບາດສູງ. ໃນັຂ່ະບວນັການັນັີ� ພະນັັກງານັທີຸ່ກຄື້ນັຈຸະຕ່້ອົງຄືຳານັ້ງເຖິງ
ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ “ໄວ້ກ່ອົນັສະເໝີ” ໃນັການັເຮ່ັດວຽກແຕ່່ລັະວັນັ ພາຍໃນັພາກສ່ວນັທີີ່�ເປີັນັຂ່ອົບເຂ່ດອົຳານັາດຂ່ອົງຄືະນັະ
ກຳາມາທີ່ິການັນັັ�ນັ . ສິ�ງໜັ້�ງທີ່ີ�ຕ່້ອົງຄືຳານັງ້ເຖິງຄື່ແຫັ່ງຊິັບພະຍາກອົນັທີ່ີ�ຈຸະອົຳານັວຍຄືວາມສະດວກໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ເຂ່້�າເຖິງ
ວິຊິາການັທີ່ີ�ຊິຳານັິຊິຳານັານັໄດ້ນັັ�ນັ ມັນັມີຂ່້�ຈຸຳາກັດ, ໃນັຂ່ະນັະທີ່ີ�ເປີ້�າໝາຍພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ນັັ�ນັ ກວມເອົ້າເກ່ອົບທີຸ່ກແງ່ມູມຂ່ອົງການັ
ພັດທີ່ະນັາໃນັປີະເທີ່ດໜ້ັ�ງໆ . ດັ�ງນັັ�ນັ, ການັພັດທີ່ະນັາຄືວາມສາມາດຂ່ອົງພະນັັກງານັໃຫ້ພວກເຂ່້າເຂ່້�າໃຈຸ ແລັະ ເບິ�ງເຫັນັຄືວາມສຳາຄືັນັ ລັວມ
ທັີ່ງຊິິນັເຄືີຍກັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ແລັະ ວັດຖຸປີະສ້ງຂ່ອົງມັນັຈຸ້�ງກາຍເປີັນັຄືວາມທີ່້າທີ່າຍຢ່ືາງຍິ�ງ ແຕ່່ການັນັຳາເປີ້�າໝາຍ
ນັີ�ໄປີປີະຕິ່ບັດຈຸະຂ່າດພະນັັກງານັ ແລັະ ສະມາຊິິກສະພາທີີ່�ມີກຳາລັັງ ແລັະ ຄືວາມສາມາດໄປີບ້�ໄດ້ ດ້ວຍເຫດນັີ�ເອົງລັັດຖະສະພາຄືວນັໝັ�ນັ
ກວດສອົບ ຫັ່ ປີະເມີນັພະນັັກງານັຂ່ອົງສະພາວ່າມີຂ່ີດຄືວາມສາມາດ ແລັະຊິັບພະຍາກອົນັພຽງພ້ໃນັການັເຮັ່ດວຽກເພ່�ອົບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຫັ່ ບ້� ໂດຍການັປີະເມີນັດັ�ງກ່າວຈຸະຊິ່ວຍໃຫ້ຜົູ້ນັຳາອົ້ງກອົນັສາມາດລັະບຸໄດ້.
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ປົ້ະເທດຕໍ່ັງຊິານ:່ ການຕໍ່ິດຕໍ່າມກວດກາງ້ບປົ້ະມານ

ປີະເທີ່ດ ຕ່ັງຊິານັີ ໄດ້ປີກ້ຄືອົງດ້ວຍລັະບອົບປີະຊິາທີ່ິປີະໄຕ່ຫລັາຍພັກມາຕ່ັ�ງແຕ່່ປີີ 1995. ສະພາແຫ່ງຊິາດຂ່ອົງ ຕ່ັງຊິານັີເຄືີຍມີຄືະນັະ
ກຳາມະທີ່ິການັການັເງິນັ ທີີ່�ຕິ່ດຕ່າມກວດກາງ້ບປີະມານັປີະຈຸຳາປີຂີ່ອົງລັັດ ທີີ່�ສະເໜັີໂດຍລັັດຖະບານັ. ແຕ່່ອົຳານັາດຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມະທິີ່ການັ 
ການັເງິນັ ໃນັການັແກ້ໄຂ່ ຫລັ່ ລັ້ບລັ້າງການັຕ່ັດງ້ບປີະມານັລັາຍຈຸ່າຍໃນັແຕ່່ລັະສ່ວນັຂ່ອົງງ້ບປີະມານັແມ່ນັມີຂ່ີດຈຸຳາກັດ.

ໃນັປີີ 2012, ດ້ວຍການັສະໜັັບສະໜັູນັ ຈຸາກອ້ົງການັ ສປີຊິ ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ ແລັະ ເຄື່ອົຂ່່າຍລັັດຖະສະພາ ທີ່ະວີບອົາຟຣົີກາເພ່�ອົ
ຕ່້ານັການັສ້�ລັາດບັງຫລັວງ ເຊິິ�ງເປີັນັກຸ່ມສາຂ່າພາກພ່�ນັຂ່ອົງອ້ົງການັ GOPAC, ປີະທີ່ານັສະພາແຫ່ງຊິາດ ໄດ້ລັະບຸເຖິງຄືວາມຈຸຳາເປີັນັ
ທີີ່�ຈຸະຕ່້ອົງມີຂ່ະບວນັການັເຮ່ັດວຽກງ້ບປີະມານັແນັວໃໝ່. ສິ�ງດັ�ງກ່າວນັີ� ເລັີ�ມຕ່້�ນັດ້ວຍການັປ່ີຽນັແທີ່ນັຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ການັເງິນັ 
ເປີັນັຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັງ້ບປີະມານັ ໃນັປີີ 2013.

ໃນັປີີຖັດມາ, ສະພາແຫ່ງຊິາດ ໄດ້ສ້າງຕ່ັ�ງກມ້ງ້ບປີະມານັຂ່້�ນັ ພ້ອົມໃຫ້ທ້ີ່ນັສະໜັັບສະໜັູນັ ເຊິິ�ງປີະກອົບດ້ວຍພະນັັກງານັຜູ້ົຊິຳານັານັ
ງານັ ຈຸຳານັວນັ 20 ຄື້ນັ ເຊິິ�ງເປັີນັຜູ້ົທີ່ີ�ມີທີ່ັກສະ ສະເພາະດ້ານັ ທີ່ີ�ຕ່ິດພັນັກັບການັວິເຄືາະເສດຖະກິດ ແລັະ ການັເງິນັ. ສິດໜັ້າທີີ່�ຂ່ອົງກມ້
ແມ່ນັ ເພ່�ອົສະໜັັບສະໜັູນັວຽກງານັ ຂ່ອົງຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັງ້ບປີະມານັ ເພ່�ອົທີ່້ບທີ່ວນັງ້ບປີະມານັປີະຈຸຳາປີີຂ່ອົງລັັດກ່ອົນັສະພາ
ແຫ່ງຊິາດ ຈຸະຮ່ັບຮ່ອົງເອົ້າ. ນັອົກຈຸາກນັີ�, ຍັງມີໜ້ັາທີ່ີ�ສະໜັອົງເອົກະສານັບ້ດວິເຄືາະ ແລັະ ບ້ດຄ້ື�ນັຄືວ້າທີ່ີ�ອີົງໃສ່ຄືວາມຕ່້ອົງການັຂ່ອົງ 
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລັະ ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັອົ່�ນັ ອົີກດ້ວຍ. 

ໃນັຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັສຸດທີ່້າຍຂ່ອົງການັປີະຕ່ິຮູ່ບໃນັປີີ 2015, ສະພາແຫ່ງຊິາດ ໄດ້ຮ່ັບຮ່ອົງເອົ້າ ກ້ດໝາຍງ້ບປີະມານັ ເຊິິ�ງກດ້ໝາຍ ສະບັບ
ໃໝ່ ດັ�ງກ່າວນັີ� ກຳານັ້ດເພີ�ມສິດອົຳານັາດເພີ�ມຕ່່�ມແກ່ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັງ້ບປີະມານັ ເພ່�ອົປີະຕິ່ເສດງ້ບປີະມານັຈຸຳາປີີຂ່ອົງລັັດ ບາງ
ສ່ວນັ ຫລັ່ ທີ່ັງໝ້ດ.

ໃນັຂ່ັ�ນັຕ່ອົນັຕ່້�ໄປີ, ລັັດຖະສະພາ ຫລັາຍແຫ່ງ ຮ່ັບຮ່ອົງເອົ້າ ແຜົນັຍຸດທີ່ະສາດຂ່ອົງອ້ົງກອົນັ ໄລັຍະຫລັາຍປີີ ໂດຍອົີງໃສ່ການັປີະເມີນັ 
ຈຸາກຄືວາມຮ່ຽກຮ່້ອົງຕ້່ອົງການັ ແລັະ ມີການັຈຸຳາແນັກແຜົນັປີະຕ່ິບັດງານັສຳາລັັບການັປີະຕ່ິຮູ່ບ ແລັະ ຊິອົກຫາຊິັບພະຍາກອົນັທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັ 
ເພ່�ອົເພີ�ມທີ່ະວີຂີ່ດຄືວາມສາມາດເຮ່ັດຫລ້ັອົນັໜ້ັາທີ່ີ�ໃນັການັປີະຕ່ິບັດໜ້ັາທີ່ີ�ຫັັກຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ. ໂດຍແຜົນັການັນັີ� ແມ່ນັພ່�ນັຖານັ
ດີອັົນັໜັ້�ງ ທີ່ີ�ຈຸະສ້�ງເສີມການັຈຸັດສັນັຊິັບພະຍາກອົນັຈຸາກງ້ບປີະມານັປີະຈຸຳາປີີຂ່ອົງລັັດ ແລັະ ຈຸາກງ້ບປີະມານັຂ່ອົງຜົູ້ໃຫ້ທີ່້ນັທີ່ີ�ຈຸະ
ສະໜັັບສະໜູັນັ ລັັດຖະສະພາ ຈຸັດຕ່ັ�ງເປີ້�າໝາຍມາດຕ່ະການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້..

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ລັັດຖະສະພາຢືູ່ປີະເທີ່ດທີ່່ານັ ມີພະນັັກງານັວິຊິາການັ ທີີ່�ມີໜັ້າທີ່ີ�ວິເຄືາະງ້ບປີະມານັ ແລັະ ຮ່່າງກ້ດໝາຍ ໃຫ້ແກ່ຄືະນັະ
ກຳາມາທີ່ິການັ ທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງ ໃນັການັພິຈຸາລັະນັາໂຄືງການັທີ່ີ�ຕ່ິດພັນັກັບ ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຫລັ ່ບ້�?

 • ລັັດຖະສະພາຢືູ່ປີະເທີ່ດທີ່່ານັ ດຳາເນັີນັການັປີະເມີນັຄືວາມຕ້່ອົງການັ ເພ່�ອົກຳານັ້ດວ່າ ການັສະໜັັບສະໜັູນັ ຫັ່ ຊິັບພະຍາກອົນັ 
ໃດແດ່ ທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັຕ່້�ພະນັັກງານັ ໃນັການັເຮ່ັດບ້ດວິເຄືາະສະໜັອົງໃຫ້ແກ່ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ 
ແຕ່່ລັະທີ່່ານັ ຫລັ່ບ້�?

 • ລັັດຖະສະພາຢືູ່ປີະເທີ່ດຂ່ອົງທີ່່ານັ ໄດ້ສ້າງ ແລັະ ຮັ່ບຮ່ອົງເອົ້າ ແຜົນັຍຸດທີ່ະສາດການັພັດທີ່ະນັາ ເພ່�ອົຈຸະເພີ�ມທີ່ະວີຂ່ີດຄືວາມ
ສາມາດຂ່ອົງຕ່້ນັ ໃນັການັຜົ່ານັກດ້ໝາຍ ແລັະ ຕ່ິດຕ່າມກວດກາລັາຍຈຸ່າຍ ແລັະ ການັບັງຄັືບໃຊິ້ ໃຫ້ສອົດຄ່ືອົງກັບເປ້ີ�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຫລັ່ ບ້�?
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X. ບົດບາດຂອງກຸ່ມພັກການເມືອງ ໃນລັດຖະສະພາ
ບ້�ມີໃຜົສາມາດກ່າວເຖິງບດ້ບາດຂ່ອົງ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໄດ້ ໂດຍບ້�ກ່າວເຖິງວ່າ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສ່ວນັໃຫຍ່ນັັ�ນັ ລ້ັວນັແຕ່່ເປີັນັ
ສະມາຊິິກ ຫັ່ ຕ່້ວແທີ່ນັຂ່ອົງພັກການັເມ່ອົງໃດໜ້ັ�ງ. ການັເຮັ່ດວຽກງານັຮ່່ວມກັນັຜ່ົານັການັສັງກັດພັກການັເມ່ອົງດັ�ງກ່າວ ຈຸ້�ງເປັີນັອົ້ງປີະກອົບ
ສຳາຄືັນັຂ່ອົງວຽກງານັລັັດຖະສະພາ ແລັະ ຊ່ິວຍໃຫ້ເກີດການັສ້�ງເສີມ ແລັະ ສະໜັັບສະໜັູນັຈຸຸດຢື່ນັ ແລັະ ແນັວຄືິດຕ່່າງໆ  ຂ່ອົງພັກການັເມ່ອົງ
ຂ້່�ນັໄດ້ ພາຍໃນັລັັດຖະສະພາ.

ການັໂຕ່້ວາທີີ່ ແລັະ ການັຊິີ�ແຈຸງ ເປີັນັໝາກຫວ້ໃຈຸໜ້ັ�ງຂ່ອົງການັເຮັ່ດວຽກໃນັລັັດຖະສະພາ, ແຕ່ລ່ັະພັກການັເມ່ອົງ ຈຸະຈຸັດລັຳາດັບບູລັິມະສິດ
ນັະໂຍບາຍ, ຮ່່າງກ້ດໝາຍ ແລັະ ການັຈຸັດສັນັງ້ບປີະມານັຕ່່າງໆ  ເພ່�ອົຕ່ອົບສະໜັອົງຄືວາມຮ່ຽກຮ່້ອົງຕ້່ອົງການັຂ່ອົງຜົູ້ມີສິດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງໃນັ
ເຂ່ດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງຂ່ອົງຕ່້ນັ. ເຖິງແມ່ນັວ່າແຕ່ລ່ັະພັກການັເມ່ອົງຈຸະມີວິທີ່ີ ການັບັນັລັຸຜົ້ນັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາທີີ່�ຍ່ນັຍງ້ແຕ່ກແຕ່່າງກັນັ, ບ້�ວ່າ
ຈຸະເປີັນັພັກການັເມ່ອົງໃດ ຫລັ່ ມີການັປີ່ຽນັແປີງໂຄືງປີະກອົບການັຈຸັດຕ່ັ�ງຂ່ອົງລັັດຖະບານັແນັວໃດ, ປີະເທີ່ດຊິາດ ກ້ຍັງຄືງ້ຕ່້ອົງໄດ້ລັາຍງານັ
ຜົ້ນັໄດ້ຮ່ັບວ່າປີະເທີ່ດຕ່້ນັເອົງສາມາດປີະຕ່ິບັດວຽກງານັເພ່�ອົໃຫ້ບັນັລຸັເປີ້�າໝາຍເຫລັ້�ານັັ�ນັແນັວໃດ? ເພ່�ອົນັຳາສະເໜັີແຜົນັວຽກດັ�ງກ່າວໃຫ້
ກັບປີະຊິາຊິ້ນັ ໃນັການັເລັ່ອົກຕ່ັ�ງແຕ່່ລັະຄືັ�ງ.

ກ. ກຸ່ມໃນພັກການເມືອງ

ໃນັສະພາເກ່ອົບທັີ່ງໝ້ດໃນັໂລັກ, ບັນັດາສະມາຊິິກທີີ່�ໄດ້ຮ່ັບການັເລັ່ອົກຕ່ັ�ງໃນັນັາມຂ່ອົງພັກການັເມ່ອົງຕ່່າງໆ  ຈຸະນັັ�ງລັວມກຸ່ມເປັີນັພັກ.[13] 
ບັນັດາກຸ່ມນັີ�ຈຸະພ້ບປີະກັນັເປີັນັປີ້ກກະຕ່ິ ເພ່�ອົຕ່້ກລັ້ງເຫັນັດີກ່ຽວກັບຍຸດທີ່ະສາດທີ່າງດ້ານັກດ້ໝາຍ ແລັະ ຈຸຸດຢື່ນັກ່ຽວກັບຮ່່າງກ້ດໝາຍ
ຕ່່າງໆ  ລັວມທີ່ັງການັປີັບປີຸງຮ່່າງກ້ດໝາຍ ແລັະ ການັຕ່ັດສິນັບັນັຫາທີີ່�ສຳາຄັືນັອົ່�ນັ ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ. ນັອົກຈຸາກນັີ�, ກຸ່ມພັກການັເມ່ອົງ
ໃນັລັັດຖະສະພາຍັງມີບ້ດບາດໃນັການັຊິີ�ແຈຸງນັອົກລັັດຖະສະພາຜ່ົານັພັກການັເມ່ອົງຂ່ອົງຕ່້ນັນັຳາອົີກ.

ຖ້າຫາກສະມາຊິິກ ກຸມ່ພັກການັເມ່ອົງໃດ ມີສຽງສ່ວນັໃຫຍ່ ໃນັລັັດຖະສະພາ (ເຊິິ�ງຂ່່�ນັກັບລັະບ້ບຂ່ອົງລັັດຖະສະພານັັ�ນັ ), ມັນັເປັີນັຈຸຸດ
ຢ່ືນັທີີ່�ດີທີ່ີ�ຈຸະສະໜັັບສະໜັູນັລັັດຖະມ້ນັຕ່ີ ແລັະ ຝຶ່າຍບ້ລັິຫານັ ຜູ້ົມີຄືວາມຮັ່ບຜິົດຊິອົບຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ເພ່�ອົຮັ່ບປີະກັນັວ່າ ເປ້ີ�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງໄດ້ຖ່ກນັຳາໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ໃນັປີະເທີ່ດ ຫັ່ ມີໜ້ັາທີີ່�ລັາຍງານັຕ່້�ສາກ້ນັຮ່ັບຊິາບ ກ່ຽວກັບພາລັະກິດທີ່ີ�ລັັດຖະສະພາ
ປີະຕ່ິບັດ. ອົີກວິທີ່ີການັໜັ້�ງ ແມ່ນັການັສ້າງຕ່ັ�ງຄືະນັະເຮັ່ດວຽກເພ່�ອົເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ. ຈຸຸດປີະສງ້ຕ່້�ນັຕ່ ້ຂ່ອົງຄືະນັະດັ�ງ
ກ່າວແມ່ນັ ເພ່�ອົເຮ່ັດວຽກຮ່່ວມກັບລັັດຖະມ້ນັຕີ່ ແລັະ ກະຊິວງຕ່່າງໆ  ໃນັການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາ
ແບບຍ່ນັຍ້ງ ເພ່�ອົຮ່ັບປີະກັນັວ່າທີ່ັດສະນັະຄືະຕ່ິ ຂ່ອົງສະມາຊິິກພັກການັເມ່ອົງ ແລັະ ຜົູ້ມີສິດເລັ່ອົກຕ່ັ�ງ ໄດ້ຮັ່ບການັສະໜັອົງຜ່ົານັຮ່່າງ
ກ້ດໝາຍ ແລັະ ງ້ບປີະມານັ ກ່ອົນັຈຸະນັຳາເຂ່້�າສູ່ການັພິຈຸາລັະນັາໃນັສະພາ. ຄືະນັະດັ�ງກ່າວນັັ�ນັ ຖ່ເປີັນັສະໜັາມໃຫ້ພັກການັເມ່ອົງ ໄດ້ມີ
ໂອົກາດທີ່ີ�ຈຸະປີ້ກສາຫາລັ່ກັນັຕ່້�ກັບປີະເດັນັຕ່່າງໆ  ທີີ່�ຝຶ່າຍຄື້ານັ ຫັ່ ກຸມ່ພັກການັເມ່ອົງສຽງສ່ວນັນ້ັອົຍຈຸັບຍ້ກຂ່້�ນັມາເວ້�າ ແລັະ ເພ່�ອົທີ່ີ�ຈຸະ
ແກ້ໄຂ່ປີັບປີຸງຈຸຸດຢ່ືນັຂ່ອົງຕ່້ນັໃຫ້ຊິັດເຈຸນັຮ່່ວມກັນັ ກ່ອົນັທີ່ີ�ຮ່່າງກດ້ໝາຍ ຫລັ ່ງ້ບປີະມານັ ຈຸະຖ່ກສະເໜັີໃນັສະພາ. ນັອົກນັັ�ນັ, ມັນັຍັງເປີັນັ
ພ່�ນັທີ່ີ� ສຳາລັັບການັປີກ້ສາຫາລັ່ບັນັຫາການັແກ້ໄຂ່ຮ່່າງກ້ດໝາຍຕ່່າງໆ  ເມ່�ອົປີວງຊິ້ນັໄດ້ສະແດງຄືວາມຄືິດເຫັນັເຂ່້�າມາຜົ່ານັທີ່າງລັະບຽບ
ການັຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ, ເຊິັ�ນັວ່າ ການັໄຕ່່ສວນັນັຳາຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັ ເປີັນັຕ້່�ນັ.

ສຳາລັັບສະມາຊິິກສະພາຝຶ່າຍຄື້ານັ, ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງຍັງມີຄືວາມສຳາຄັືນັທີ່ີ�ຈຸະຕ້່ອົງລັວມເຂ່້�າກັນັເປີັນັສ່ວນັໜັ້�ງໃນັວຽກ
ຂ່ອົງພັກ. ບາງລັະບ້ບສະພາຈຸະມີລັັດຖະບານັເງາ້ ເຊິິ�ງແມ່ນັຮູ່ບແບບໜັ້�ງຂ່ອົງລັັດຖະບານັທີ່າງເລັ່ອົກທີ່ີ�ປີະກອົບດ້ວຍສະມາຊິິກສະພາຈຸາກ
ຝ່ຶາຍຄ້ືານັ ຫັ່ ພັກການັເມ່ອົງສຽງສ່ວນັນັ້ອົຍ ເພ່�ອົເປີັນັໂຄືສ້ກຂ່ອົງພັກ ຫລັ່ ຜົູ້ນັຳາຫລັັກໃນັວຽກງານັຂ່ອົງກະຊິວງຕ່່າງໆ . ພາຍໃນັລັັດຖະບານັ, 
ລັັດຖະມ້ນັຕ່ີເງ້າແຕ່່ລັະຄື້ນັຄືວນັມີຄືວາມຮູ່້ ແລັະ ຂ່້�ມູນັກຽມພ້ອົມ ເພ່�ອົສາມາດນັຳາເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງມາໃຊິ້ວິເຄືາະຜົ້ນັ
ງານັຂ່ອົງການັເຮ່ັດວຽກຂ່ອົງບັນັດາກະຊິວງຕ່່າງໆ  ທີີ່�ກ່ຽວຂ້່ອົງກັບຕ່້ນັໄດ້ຢື່າງມີປີະສິດທິີ່ພາບ. ໃນັລັັດຖະສະພາປີະເທີ່ດອົ່�ນັ , ການັແບ່ງ
ໜ້ັາທີ່ີ�ອົາດຈຸະຂ້່�ນັກັບພູມສາດ ຫລັ່ ປີັດໃຈຸອົ່�ນັ . ແຕ່່ບ້�ວ່າຈຸະແບ່ງໜັ້າທີີ່�ກັນັແນັວໃດ, ຝຶ່າຍຄື້ານັຄືວນັມີຄືວາມເຂ່້�າໃຈຸຢ່ືາງຈຸະແຈຸ້ງກ່ຽວກັບ
ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ແລັະ ຄືວນັມີແນັວຄືວາມຄືິດທີີ່�ດີວ່າ ວິທີ່ີການັນັຳາເອົ້າເປີ້�າໝາຍໄປີຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດຄືວນັເປີັນັແນັວໃດ 
ເພ່�ອົໃຫ້ຕ້່ນັເອົງສາມາດຕ່ິດຕ່າມການັປີະຕ່ິບັດວຽກງານັທີ່ີ�ກ່ຽວຂ່້ອົງກັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງຂ່ອົງລັັດຖະບານັໄດ້ໃຫ້ດີ
ທີ່ີ�ສຸດ.

ນັອົກຈຸາກນັີ�, ມັນັຍັງມີຄືວາມສຳາຄັືນັທີີ່�ຈຸະຕ້່ອົງເຂ່້�າໃຈຸວ່າ ໃນັໄລັຍະເວລັາການັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງນັັ�ນັ 
(2015 - 2030), ບັນັດາພັກການັເມ່ອົງອົາດຈຸະຍ້າຍຈຸາກການັເປີັນັຝ່ຶາຍຄື້ານັໄປີເປີັນັຝ່ຶາຍລັັດຖະບານັ (ຫັ່ກັບກັນັ). ສະນັັ�ນັ, ແຕ່່ລັະກຸ່ມພັກ
ການັເມ່ອົງຄືວນັຮູ່້ດີກ່ຽວກັບເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ແລັະ ຄືວນັມີຈຸຸດມຸ່ງໝັ�ນັໃນັການັຈັຸດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດ ເພ່�ອົຮ່ັບປີະກັນັວ່າການັ
ປີ່ຽນັແປີງຂ່ອົງລັັດຖະບານັຈຸະບ້�ສ້�ງຜົ້ນັໃຫ້ມີຄືວາມຊິັກຊິ້າໂດຍບ້�ຈຸຳາເປີັນັ.

ຂ. ກຸ່ມທີ�ສັງກັດພັກການເມືອງຕ່າງກັນ
ໃນັໄລັຍະສິບຫ້າປີຜີົ່ານັມາ ໄດ້ມີການັລັວມກຸມ່ຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທີ່ີ�ມີຄືວາມຄືິດເຫັນັຄື້າຍຄື່ກັນັ ຈຸາກພັກການັເມ່ອົງທີີ່�ແຕ່ກຕ່່າງ

13	ໃນປະເທດຕ່າງໆ,	ກຸ່ມເຫລົ່ານີ້	ເປັນທີ່ຮູ້ກັນ	ໃນຊື່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ,	ລວມທັງ	ກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ,ກຸ່ມນັກການເມືອງ	ຫຼື	ພັກໃນລັດຖະສະພາ.
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ກັນັ ເພີ�ມຂ້່�ນັຢື່າງໄວວາ. ກຸມ່ຂ່້າມພັກການັເມ່ອົງເຫັ້�ານັີ� ສະໜັອົງກາລັະໂອົກາດ ໃຫ້ບັນັດາສະມາຊິິກທີ່ີ�ມີຄືວາມສ້ນັໃຈຸອັົນັດຽວກັນັໄດ້ປີ້ກສາ
ຫາລັ່ ແນັວທີ່າງການັສ້�ງເສີມກ້ດໝາຍ ແລັະ ນັະໂຍບາຍທີ່ີ�ສ່ອົງແສງເຖິງຄືວາມສ້ນັໃຈຸເຫລັ້�ານັັ�ນັ. ກຸ່ມເຫລັ້�ານັີ� ຊິ່ວຍທີ່ັບມ້າງກຳາແພງ (ສິ�ງ
ກີດຂ່ວາງ) ລັະຫວ່າງພັກການັເມ່ອົງ ແລັະ ສ້�ງເສີມເວທີີ່ການັສ້ນັທີ່ະນັາ ລັະຫວ່າງສະມາຊິິກ ທີ່ີ�ຊິ່ວຍໃຫ້ເກີດຄືວາມເປີັນັເອົກະພາບ ທີີ່�ສາມາດ
ສ້�ງເສີມຕ່້�ໄດ້ ພາຍໃນັກຸມ່ພັກການັເມ່ອົງຕ່່າງ ແລັະ ໃນັລັັດຖະສະພາ ໂດຍລັວມ.

ກຸ່ມຂ່້າມພັກການັເມ່ອົງ ທີ່ີ�ພ້ບເລັ່�ອົຍແມ່ນັກຸ່ມນັັກການັເມ່ອົງເພດຍິງ, ກຸມ່ຮ່່ວມມ່ລັະຫວ່າງສອົງພັກໃນັສະພາ ແລັະບັນັດາກຸ່ມທີີ່�ກ່ຽວຂ່້ອົງ
ກັບເຄື່ອົຂ່່າຍລັະດັບພາກພ່�ນັ ແລັະ ສາກ້ນັຂ່ອົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ. (ດັ�ງທີ່ີ�ໄດ້ລັະບຸໄວ້ໃນັຂ່້� ງ, ພາກທີ່ີ� III)

ເນັ່�ອົງຈຸາກ ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ປີ້ກຄືຸມຂ່້ງເຂ່ດການັພັດທີ່ະນັາເກ່ອົບທັີ່ງໝ້ດ, ມັນັຈຸ້�ງມີຄືວາມເປີັນັໄປີໄດ້ທີີ່�ຈຸະເກີດການັ
ສ້າງຕ່ັ�ງກຸ່ມຕ່່າງໆ ຂ່່�ນັ ເພ່�ອົສ້�ງເສີມປີະເດັນັທີີ່�ກຸ່ມສະມາຊິິກໃຫ້ຄືວາມສ້ນັໃຈຸ. ຍກ້ຕ່້ວຢື່າງ, ກຸ່ມນັັກການັເມ່ອົງຂ່ອົງແມ່ຍິງ ຈຸະສະໜັັບສະໜັູນັ
ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ຂ່້�ທີ່ີ 5 (ຄືວາມສະເໝີພາບລັະຫວ່າງຍິງ-ຊິາຍ), ອ້ົງການັສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາກ້ນັ ເພ່�ອົຕ່້ານັ
ການັສ້�ລັາດບັງຫັວງ (GOPAC) ຈຸະສ້�ງເສີມເປີ້�າໝາຍ ຂ່້�ທີ່ີ 16 (ຄືວາມຮັ່ບຜິົດຊິອົບ), ສ່ວນັລັັດຖະສະພາສະພາບອົາກາດ (Climate 
Parliament) ກ້ຈຸະສ້�ງເສີມເປີ້�າໝາຍ ຂ່້�ທີີ່� 7 (ພະລັັງງານັສະອົາດ).

ເຖິງຢື່າງໃດກ້�ຕ່າມ, ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງແມ່ນັຍັງເປີັນັໂອົກາດ ໃຫ້ເກີດການັເຮັ່ດວຽກຂ່້າມກຸ່ມໄດ້. ລັັດຖະສະພາບາງ
ປີະເທີ່ດ ເຄີືຍສ້າງຕ່ັ�ງກຸມ່ເຮ່ັດວຽກເພ່�ອົບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດ (ແລັະບາງຄື້ນັໄດ້ເຮ່ັດມາແລັ້ວເພ່�ອົເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບ
ຍ່ນັຍ້ງ), ກຸ່ມເຮ່ັດວຽກດັ�ງກ່າວສາມາດເປີັນັແຫັ່ງຄືວາມຮູ່້ ແລັະ ສ້�ງເສີມເປ້ີ�າໝາຍ ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ໂດຍລັວມໄດ້. ນັອົກຈຸາກນັີ�, 
ມັນັຍັງຖ່ວ່າເປີັນັກຸມ່ທີີ່�ສຳາຄືັນັທີ່ີ�ຈຸະຊິ່ວຍສ້�ງເສີມການັວາງລັະບບ້ທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັໃນັອ້ົງກອົນັ (ແລັະໄດ້ລັະບຸໄວ້ໃນັປີ່�ມຄືູ່ມ່ນັີ�) ເພ່�ອົໃຫ້ລັັດຖະສະພາ
ສາມາດເປີັນັແກນັຫັັກໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍເຫັ້�ານັີ�.

ປົ້ະເທດປົ້າກິດສຶະຖານ: ໜັ�ວຍງານຈັດຕໍ່ັ�ງປົ້ະຕໍ່ິບັດເພັື�ອເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືນຍ້ງ

ເມ່�ອົມີການັຮັ່ບຮ່ອົງເອົ້າເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງມາຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ໃນັເດ່ອົນັກັນັຍາ 2015 ແລັ້ວ, ສະພາແຫ່ງຊິາດ ປີາ
ກິດສະຖານັ ໄດ້ສ້າງຕ່ັ�ງໜ່ັວຍງານັເຮ່ັດວຽກລັະຫວ່າງພັກການັເມ່ອົງຂ່ອົງສະມາຊິິກສະພາແຫ່ງຊິາດ ຈຸາກກຸມ່ຂ່ອົງພັກການັເມ່ອົງ
ໃຫຍ່ທີ່ັງໝ້ດ. ຈຸຸດປີະສງ້ ຂ່ອົງໜັ່ວຍງານັດັ�ງກ່າວ ແບ່ງອົອົກເປີັນັສອົງປີະການັ ຄ່ື: (1) ເພ່�ອົສະໜັອົງຂ່້�ມູນັຂ່່າວສານັກ່ຽວກັບເປີ້�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ແລັະ ພາລັະບ້ດບາດ ຂ່ອົງສະພາແຫ່ງຊິາດໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍເຫລັ້�ານັັ�ນັ; ແລັະ (2) ເພ່�ອົ
ສ້າງໃຫ້ເປີັນັສະຖານັທີີ່�ແຫ່ງໜ້ັ�ງ ທີີ່�ສະມາຊິິກສະພາແຫ່ງຊິາດ, ພັກການັເມ່ອົງ ແລັະ ສະພາແຫ່ງຊິາດ ສາມາດປີະສານັສມ້ທີ່້ບວຽກງານັ
ຂ່ອົງຕ່້ນັໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້.
ເບິ�ງຢືູ່ເອົກະສານັ:  “ທີ່່ານັ Sardar Ayaz Sadiq, ປີະທີ່ານັສະພາແຫ່ງຊິາດ, ກ່າວປີາໄສເປີີດ ສຳານັັກງາກກອົງເລັຂ່າທີ່ິການັ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ,” ໃນັມ່�
ວັນັທີ່ີ 16 ກຸມພາ 2016, ເວບໄຊິ: http://www.na.gov.pk/en/pressre- lease.php?content=101

ການັລັວມກຸມ່ຂ່ອົງພັກການັເມ່ອົງທັີ່ງໝ້ດ ຍັງເປີັນັຊ່ິອົງທີ່າງທີ່ີ�ເຮ່ັດໃຫ້ເກີດຄືວາມເປີັນັເອົກະສັນັທີ່າງການັເມ່ອົງ ແລັະ ການັສ້�ງເສີມພາຍໃນັ 
ພັກການັເມ່ອົງທັີ່ງຫລັາຍທີ່ີ�ມີຕ່້ວແທີ່ນັຢືູ່ໃນັລັັດຖະສະພາ. ກຸມ່ດັ�ງກ່າວຄືວນັຮ່ັບປີະກັນັວ່າ ບ້�ພຽງແຕ່່ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ທີ່ີ�ເປີັນັສະມາຊິິກ
ຂ່ອົງກຸມ່ເທ້ີ່�ານັັ�ນັທີີ່�ໄດ້ຮ່ັບຂ່້�ມູນັຂ່່າວສານັ ແລັະ ມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ, ແຕ່່ເຂ່້າເຈຸ້�າຕ່ິດຕ່້�ປີະສານັງານັກັນັກັບ
ພັກການັເມ່ອົງໃຜົລັາວ ເພ່�ອົແບ່ງປັີນັອົ້ງຄືວາມຮູ່້ທີີ່�ຕ່ິດພັນັກັບການັປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ເພ່�ອົວ່າພັກການັເມ່ອົງ
ເຫລັ້�ານັັ�ນັ ຈຸະໄດ້ມີຂ່້�ມູນັຂ່່າວສານັ ແລັະ ມີສ່ວນັຮ່່ວມກັບເປີ້�າໝາຍນັຳາອົີກ.

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ກຸ່ມພັກການັເມ່ອົງ ຢືູ່ໃນັລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທ່ີ່ານັ ໄດ້ຈຸັດຕ່ັ�ງວຽກງານັຂ່ອົງເຂ່້າເຈຸ້�າ ໃນັລັັກສະນັະ ທີ່ີ�ສ້�ງເສີມເປີ້�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ແລັະ ເປີ້�າໝາຍສະເພາະຂ່້�ໃດໜັ້�ງ ໃນັຊິ່ວງການັຈຸັດຕ່ັ�ງວຽກງານັຂ່ອົງເຂ່້າເຈຸ້�າ ຫລັ່ ບ້�?

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທ່ີ່ານັ ມີໜັ່ວຍງານັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ຫລັ່ບ້�? ຖ້າຫາກມີ, ສິດໜັ້າທີ່ີ�ຫັັກ
ຂ່ອົງພວກເຂ່້າ ມີຫຍັງແດ່? ຖ້າຫາກບ້�ມີ, ສິດໜັ້າທີ່ີ�ໃດແດ່ ທີ່ີ�ທີ່່ານັຄືາດຫວັງຈຸາກໜັ່ວຍງານັດັ�ງກ່າວຈຸະຕ່້ອົງເຮັ່ດ?

 • ກຸ່ມຈຸາກພັກການັເມ່ອົງທີ່ີ�ຕ່່າງກັນັກຸ່ມໃດແດ່ ທີ່ີ�ອົາດຕ່ັ�ງຂ່່�ນັ ຢືູ່ໃນັລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັ ເພ່�ອົສ່້ງເສີມເປີ້�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ສະເພາະຂ່້�ໃດໜັ້�ງ ແລັະ ເປີ້�າໝາຍເຫັ້�ານັັ�ນັສອົດຄ່ືອົງກັບກັບບູລິັມະສິດ ຂ່ອົງການັພັດທີ່ະນັາໃນັແຜົນັ
ພັດທີ່ະນັາແຫ່ງຊິາດ ຂ່ອົງລັັດຖະບານັປີະເທີ່ດທີ່່ານັ ຫລັ່ ບ້�?

 • ພັກການັເມ່ອົງຂ່ອົງທີ່່ານັ ມີກ້ນັໄກແນັວໃດແດ່ໃນັການັຮ່ຽນັຮູ່ເ້ພີ�ມເຕ່ີມກ່ຽວກັບເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ຜ່ົານັ
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຂ່ອົງຕ່້ນັ?
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XI. ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊິ້ກລັດຖະສະພາ 
ແລະ ພະນັກງານລັດຖະສະພາ ທີ່ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດ ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ຈຸະເປີັນັສິ�ງທີ່້າທີ່າຍຂ່ອົງຍຸກສະໄໝນັີ�. ໃນັຖານັະທີີ່�ເປັີນັສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ 
ທ່ີ່ານັອົາດຈຸະ ຫລັ່ ອົາດຈຸະຍັງດຳາລັ້ງຕ່ຳາແໜ່ັງ ໃນັປີີ 2030, ເຊິິ�ງເປີັນັປີີທີີ່�ຈຸະມີການັປີະເມີນັວ່າ ປີະເທີ່ດຂ່ອົງທີ່່ານັໄດ້ບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍໄດ້ຢື່າງ
ເຕ່ັມສ່ວນັ ຫລັ່ ບາງສ່ວນັແນັວໃດ. ແຕ່ທ່່ີ່ານັຄືວນັຄືຳານັ້ງເຖິງພາລັະບ້ບບາດຂ່ອົງທີ່່ານັ ແລັະ ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ໃນັການັຮ່່ວມກັນັຈຸັດວາງ
ລັະບ້ບ ແລັະ ວິທີ່ີປີະຕ່ິບັດ ທີ່ີ�ຈຸະເຮ່ັດໃຫ້ປີະເທີ່ດຊິາດຂ່ອົງທີ່່ານັມີໂອົກາດປີະສບ້ຄືວາມສຳາເລັັດສູງສຸດ. ສຳາລັັບສິ�ງດັ�ງກ່າວນັີ�  ມັນັບ້�ແມ່ນັ
ພຽງເປີັນັການັປີະເມີນັແບບຂ່້�ມູນັ ແລັະ ຕ່້ວເລັກເທ້ີ່�ານັັ�ນັ, ແຕ່່ຕ່້ວຈິຸງແລັ້ວ ມັນັຄ່ືໂອົກາດອົັນັໜັ້�ງ ທີີ່�ປີະເທີ່ດຂ່ອົງທ່ີ່ານັຈຸະນັຳາໃຊ້ິເປ້ີ�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ເພ່�ອົພັດທີ່ະນັາປີະເທີ່ດຂ່ອົງທ່ີ່ານັ ແລັະ ກຳາຈຸັດສິ�ງກີດຂ່ວາງ ທີີ່�ເປີັນັອົຸປີະສັກຂ່ັດຂ່ວາງປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ປີະເທີ່ດຊິາດ 
ຈຸາກການັປີ້ດແອົກດ້ວຍຕ່້ນັເອົງອົອົກຈຸາກຄືວາມທີຸ່ກຍາກ ແລັະ ການັບັນັລຸັການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້.

ດັ�ງທີີ່�ໄດ້ກ່າວໃນັຕ່ອົນັຕ່້�ນັແລ້ັວ, ເພ່�ອົທີີ່�ຈຸະຜົ່ານັຜ່ົາໄປີເຖິງຈຸຸດນັັ�ນັ ລັັດຖະສະພາທັີ່ງໝ້ດຈຸະຕ່້ອົງສ້າງຂ່ີດຄືວາມສາມາດອົັນັໃໝ່ ຂ່້�ນັໃນັຕ່້ວ
ເອົງ. ເຖິງແມ່ນັວ່າລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທ່ີ່ານັ ອົາດມີສ່ວນັຮ່່ວມກັບປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະຮ່ັບຟັງຄືຳາຄືິດເຫັນັຈຸາກພວກເຂ່້າຜົ່ານັ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ 
ແລັະ ຄືະນັະກຳາມາທີ່ິການັແລ້ັວ ແລັະ ເຖິງແມ່ນັວ່າ ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັ ອົາດມີຂ່ີດຄືວາມສາມາດເພ່�ອົດຳາເນັີນັການັຄ້ື�ນັຄືວ້າຢື່າງເລັິກ
ເຊິິ�ງ ແລັະ ມີລັະບບ້ຮ່ອົງຮ່ັບການັສະແດງຄືວາມຄືິດເຫັນັຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ຜ່ົານັທີ່າງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຢືູແ່ລ້ັວກ້ຕ່າມ, ແຕ່່ມັນັຍັງມີຄືວາມ
ຈຸຳາເປັີນັ ທີີ່�ຈຸະຕ້່ອົງພິຈຸາລັະນັາທ້ີ່ບທີ່ວນັວ່າ ລັະບ້ບຂ່ອົງທີ່່ານັຄືວນັມີເຄ່ື�ອົງມ່ຫຍັງເພີ�ມຕ່່�ມແດ່ເພ່�ອົໃຫ້ບັນັລັຸທີ່ັງ 17 ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາ
ແບບຍ່ນັຍ້ງ.

ອົງການ ສປຊ ເພື�ອການພັດທະນາ
ເລັຂ່າທີ່ິການັ ລັັດຖະສະພາປີະເທີ່ດໂມນັໂດວາ ປີະຕ່ິຍານັຕ່້ນັ ຈຸະສ້�ງເສີມການັຄືຸ້ມຄືອົງບ້ລິັຫານັຊິັບພະຍາກອົນັມະນັຸດທີີ່�ຕ່ອົບສະໜັອົງຕ່້�ບ້ດບາດຍິງ-ຊິາຍ ໃນັວັນັທີີ່ 23 ພະຈຸິກ 2016.

ລັັດຖະສະພາສ່ວນັໃຫຍ່ບ້�ບັນັລັຸມາດຕ່ະຖານັທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັ ຕ່້�ກັບການັບັນັລຸັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້. ລັັດຖະສະພາທີ່ັງໝ້ດ ຈຸະ
ຕ່້ອົງໄດ້ໃຫ້ຄືວາມຮູ່້ເພີ�ມຕ່່�ມແກ່ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລັະ ພະນັັກງານັກ່ຽວກັບ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ແລັະວິທີ່ີເຊິ່�ອົມ
ສານັບັນັດາເປີ້�າໝາຍເຫລັ້�ານັັ�ນັເຂ້່�າໃນັວຽກງານັປີະຈຸຳາວັນັຂ່ອົງເຂ່້າເຈຸ້�າ ຄ່ືແນັວໃດ. ເອົກະສານັດັ�ງກ່າວນັີ� ຄືວນັເປີັນັຈຸຸດລັິເລັີ�ມ ສຳາລັັບການັ
ປີ້ກສາຫາລັ່ວ່າ ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັ ຈຸະມີສ່ວນັຮ່່ວມໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດຂ່ອົງ ວາລັະ 2030 ແລັະ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບ
ຍ່ນັຍ້ງ ຢືູ່ປີະເທີ່ດຂ່ອົງທີ່່ານັ ແນັວໃດ. ຄືຳາຖາມ ຢືູ່ໃນັຕ່ອົນັທີ່້າຍຂ່ອົງແຕ່ລ່ັະບາດກ້າວ ຖ່ເປີັນັໂອົກາດໃນັການັກວດກາຄື່ນັ ວຽກງານັຕ່້ນັເອົງ
ທີ່ີ�ກຳາລັັງເຮ່ັດໃນັປັີດຈຸຸບັນັ ແລັະ ສິ�ງທີ່ີ�ທ່ີ່ານັອົາດສາມາດທີ່ີ�ຈຸະເຮັ່ດໄດ້ ເພ່�ອົເຮັ່ດໃຫ້ສະຖາບັນັມີປີະສິດທີ່ິພາບຫລັາຍຍິ�ງຂ່່�ນັ.



54

ປົ້ະເທດອິນໂດເນເຊິຍ: ຄົ້�ມືສຶ່າລັບສຶະມາຊິິກລັດຖະສຶະພັາ ເພັື�ອເປົ້້�າໝາຍສຶະຫ້ັດສຶະຫ້ວັດດ�ານການ
ພັັດທະນາ

ໃນັປີີ 2003 ສະພາຜົູ້ແທີ່ນັປີະຊິາຊິ້ນັຂ່ອົງປີະເທີ່ດອົິນັໂດເນັເຊິຍ ໄດ້ສ້າງຕ່ັ�ງໜັ່ວຍງານັປີະຕ່ິບັດວຽກງານັເພ່�ອົ ເປີ້�າໝາຍສະຫັດສະ
ຫວັດດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາຂ້່�ນັ. ໜັ່ວຍງານັດັ�ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄືູ່ມ່ສຳາລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາກ່ຽວກັບ ເປ້ີ�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານັ
ການັພັດທີ່ະນັາ ໂດຍຄືູ່ມ່ນັັ�ນັໄດ້ນັຳາສະເໜັີຄືຳາຖາມເປັີນັຊິຸດທີີ່�ສຳາຄືັນັ ຕິ່ດພັນັກັບເປີ້�າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດ້ານັການັພັດທີ່ະນັາ ເພ່�ອົ
ໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໄດ້ນັຳາໃຊິ້ເຂ່້�າໃນັການັພິຈຸາລັະນັາ ເວລັາຮ່່າງກ້ດໝາຍ ແລັະ ຕ່ິດຕ່າມກວດກາກິດຈຸະກຳາຂ່ອົງລັັດຖະບານັ. 
ຄືູ່ມ່ດັ�ງກ່າວປີະກອົບດ້ວຍ ລັາຍລັະອົຽດແມ່ແບບສຳາລັັບການັເຂ້່�າມີສ່ວນັຮ່່ວມຂ່ອົງປີະຊິາຊິ້ນັ ແລັະ ເນັັ�ນັໜັັກວ່າສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ 
ທີ່ັງລັະດັບຊິາດ ແລັະ ລັະດັບພາກ (ເຂ່ດແຄືວ້ນັ) ຄືວນັສັງເກດ ແລັະ ຈຸດ້ຈຸຳາປີະເດັນັໃດແດ່ ໃນັຂ່ະນັະທີີ່�ຕ່້ນັເອົງເຄື່�ອົນັໄຫວລັງ້ຢື້ຽມຢືາມ
ພາກສະໜັາມ ແລັະ ມີສ່ວນັຮ່່ວມກັບຊິຸມຊິ້ນັ.

ລັັດຖະສະພາບາງແຫ່ງ ອົາດຮ່ັບຮູ່້ວ່າມັນັຍັງມີຂ່ີດຈຸຳາກັດໃນັສິ�ງທີ່ີ�ຕ່້ນັເອົງສາມາດເຮ່ັດໄດ້ ຍ້ອົນັຂ່າດເຂ່ີນັຈຸຳານັວນັພະນັັກງານັ ຫລັ່ ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາ ເອົງເປັີນັຕ່້�ນັ. ເພ່�ອົເອົ້າຊິະນັະຂ່ີດຈຸຳາກັດໃນັເວລັານັັ�ນັ, ລັັດຖະສະພາອົາດສ້າງໂຄືງການັ ແລັະ ແຜົນັງານັຮ່່ວມກັບອ້ົງການັຈຸັດ
ຕ່ັ�ງຕ່່າງໆ  ເຊິັ�ນັ: ອົ້ງການັ ສປີຊິ ເພ່�ອົຊ່ິວຍເຫລັ່ອົກ່ຽວກັບການັສ້າງຂ່ີດຄືວາມສາມາດ, ການັກະກຽມກອົບປີະຕ່ິບັດງານັດ້ານັນິັຕ່ິກຳາ ແລັະ 
ການັສ້າງເຄື່�ອົງມ ່ແລັະ ກ້ນັໄກ ເພ່�ອົສ້�ງເສີມການັບັນັລັຸຜົ້ນັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້. ເຄ່ື�ອົງມ່ເຫັ້�ານັີ� ອົາດປີະກອົບດ້ວຍການັ
ປີະຊິຸມວິຊິາການັ, ການັສຳາມະນັາ, ການັຕ່ິດຕ່າມກວດກາ ແລັະ ການັຝຶ້ກຝຶ້ນັແບບເພ່�ອົນັສອົນັເພ່�ອົນັ ສຳາລັັບພະນັັກງານັ ແລັະ ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາ. 

ເມ່�ອົນັຳາມາເຊ່ິ�ອົມສານັກັບການັວາງແຜົນັໄລັຍະຍາວທີີ່�ຕ່ັ�ງຂ່້�ສັງເກດຢືູບ່າງຈຸຸດໃນັເອົກະສານັສະບັບນັີ�, ການັສະໜັັບສະໜັູນັວຽກງານັ ປີະຈຸຳາວັນັ 
ແລັະ ໂຄືງການັພິເສດເຫັ້�ານັີ� ອົາດສາມາດຊິ່ວຍພັດທີ່ະນັາຂ່ີດຄືວາມສາມາດ ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາໄດ້ຢື່າງມີເນັ່�ອົຫາສຳາຄືັນັເພ່�ອົກ້າວໄປີສູ່
ການັເປີັນັຄືູ່ຮ່່ວມມ່ຢື່າງຫ້າວຫັນັ ແລັະ ເຕ່ັມສ່ວນັ ໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕິ່ບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້.

ປົ້ະເທດຊິາມ້ວ: ການຝຶຶກອບ້ຮົ້ມ ສຶ່າລັບສຶະມາຊິິກໃໝ� ຂອງລັດຖະສຶະພັາ ກ�ຽວກັບ ເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືນຍ້ງ

ຫລັັງຈຸາກການັເລັ່ອົກຕ່ັ�ງທີ່້�ວໄປີໃນັປີະເທີ່ດຊິາມ້ວ ໃນັເດ່ອົນັ ມີນັາ 2016, ອ້ົງການັເຄື່ອົຂ່່າຍຕ່່າງໆ ຂ່ອົງອົ້ງການັສະຫະປີະຊິາຊິາດ, 
ລັວມທັີ່ງ ອ້ົງການັແຮ່ງງານັສາກ້ນັ ແລັະ ອົ້ງການັ ສປີຊິ ເພ່�ອົການັພັດທີ່ະນັາ ໄດ້ຮ່່ວມມ່ກັບສຳານັັກງານັບຸກຄືະລັາກອົນັ ແລັະ ລັັດຖະສະພາ
ນິັຕ່ິບັນັຍັດ ແລັະ ກະຊິວງຕ່່າງໆ ເພ່�ອົ ຈຸັດຕ່ັ�ງແຜົນັງານັຝຶ້ກອົ້ບຮ່ມ້ພາຍຫັັງເຂ່້�າຮ່ັບຕ່ຳາແໜ່ັງ ໃນັຫ້ວຂ່້� ເປ້ີ�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບ
ຍ່ນັຍ້ງ ສຳາລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ທີ່ີ�ຖກ່ຮ່ັບເລັ່ອົກໃໝ່. ແຜົນັງານັເປີັນັດັ�ງກ່າວເປີັນັສ່ວນັໜ້ັ�ງ ຂ່ອົງການັປີະຖ້ມນັິເທີ່ດສະມາຊິິກ
ໃໝ່. ເປັີນັການັມອົບໂອົກາດໃຫ້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໄດ້ທີ່ຳາຄືວາມເຂ້່�າໃຈຸພາລັະບດ້ບາດຂ່ອົງຕ່້ນັໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍ
ການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ແລັະ ອົະທີ່ິບາຍວ່າມີການັການັສະໜັັບສະໜັູນັອັົນັໃດແດ່ຈຸາກອ້ົງການັສະຫະປີະຊິາຊິາດ ແລັະ ອ້ົງການັ
ອົ່�ນັ  ໃນັການັປີະຕ່ິບັດໃນັຕ່້�ໜັ້າ.
ແຫລັ່ງຂ່້�ມູນັ: www.samoaobserver.ws/en/18_03_2016/local/3791/Making-global-goals-Samoaâ€TMs-own.htm.

ລັັດຖະສະພາ ທີ່ີ�ຢືາກມີສ່ວນັໃນັການັຈຸັດຕ່ັ�ງປີະຕ່ິບັດເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ໃນັປີະເທີ່ດຂ່ອົງຕ່້ນັເອົງຄືວນັສ້າງກ້ລັະນີັໜັ້�ງ 
ເພ່�ອົຮ່ຽກຮ່້ອົງເອ້ົາການັສະໜັັບສະໜັູນັຈຸາກອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງສາກ້ນັ ແລັະ ພາກພ່�ນັ ໃນັການັສະໜັອົງທີ່້ນັ, ຄືຳາແນັະນັຳາດ້ານັວິຊິາການັ ແລັະ 
ຊັິບພະຍາກອົນັອ່ົ�ນັ  ເພ່�ອົສະໜັັບສະໜັູນັ ການັສ້າງຂີ່ດຄືວາມສາມາດ ຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ ແລັະ ການັເຂ່້�າມີສ່ວນັຮ່່ວມ ຂ່ອົງສາທີ່າລັະນັະ 
ໃນັການັບັນັລັຸເປີ້�າໝາຍຕ່່າງໆ .
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ນັອົກຈຸາກອ້ົງການັຈຸັດຕ່ັ�ງທີ່ີ�ສະໜັັບສະໜັູນັຕ່າມທີ່ີ�ໄດ້ຕ່ັ�ງຂ່້�ສັງເກດໃນັເບ່�ອົງຕ້່�ນັແລັ້ວ, ລັັດຖະສະພາ ອົາດສາມາດສະແຫວງຫາທີ່້ນັຮ່ອົນັ 
ຈຸາກສະຖາບັນັການັເງິນັສາກ້ນັ ເຊິັ�ນັ: ທີ່ະນັາຄືານັພັດທີ່ະນັາແຫ່ງອິົດສະລັາມ[14] ແລັະ ທີ່ະນັາຄືານັປີະຈຸຳາພາກພ່�ນັອົ່�ນັ . ສະຖາບັນັເຫລັ້�າ
ນັີ� ສ້າງຕ່ັ�ງຂ່່�ນັມາ ສ່ວນັໜັ້�ງກ້ເພ່�ອົຮັ່ບປີະກັນັວ່າປີະເທີ່ດສະມາຊິິກຈຸະສາມາດບັນັລັຸເຖິງຈຸຸດປີະສງ້ການັພັດທີ່ະນັາ ໄລັຍະຍາວຂ່ອົງຕ່້ນັໄດ້ 
ລັວມທີ່ັງເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ.

ສິ�ງສຳາຄັືນັຕ່້�ນັຕ່້ສຳາລັັບລັັດຖະສະພາ ທີີ່�ເຕ່ັມໃຈຸຈຸະເຂ່້�າຮ່່ວມກັບ ເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍງ້ ແມ່ນັການັນັຳາເນັ່�ອົໃນັຕ່າມປີ່�ມຄືູ່ມ່
ສະບັບນັີ�ໄປີປີັບໃຊິ້. ລັັດຖະສະພາສາມາດຈັຸດຕ່ັ�ງການັຄື້�ນັຄືວ້າສ້ກສາຄືວາມເປີັນັໄປີໄດ້ຈຸາກຫັັກຖານັ ຫັ ່ ການັປີະເມີນັຄືວາມຕ່້ອົງການັ 
ໂດຍນັຳາສະເໜີັຂ້່�ມູນັຕ່່າງໆ  ທີ່ີ�ກຳານັດ້ໃນັເອົກະສານັສະບັບນັີ�. ຕ່້ວຢື່າງຈຸາກປີະເທີ່ດຕ່່າງໆ  ແລັະ ການັຕ່ອົບຄືຳາຖາມເພ່�ອົທີ່້ບທີ່ວນັຄື່ນັ, ການັ
ປີະເມີນັດັ�ງກ່າວຈຸະເປີັນັພ່�ນັຖານັໃນັການັຂ່້ການັສະໜັັບສະໜູັນັ ແລັະ ຊິັບພະຍາກອົນັ ເພ່�ອົສະໜັອົງການັປີ່ຽນັແປີງທີ່ີ�ຈຸຳາເປີັນັ ເຮ່ັດໃຫ້
ລັັດຖະສະພາກາຍເປີັນັຄືູ່ຮ່່ວມມ່ທີ່ີ�ຫ້າວຫັນັ ໃນັການັບັນັລຸັເປີ້�າໝາຍການັພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ.

14	ທະນາຄານໂລກ	-	World	Bank
ອົງການກອງທຶນການເງ ິນສາກົນເພື່ອພັດທະນາກະສິກຳ	-	International	Fund	for	Agricultural	Development	(IFAD)
ທານາຄານເພື່ອການລົງທຶນຂອງເອີຮົບ	-	European	Investment	Bank	(EIB)
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊ	ີ-	Asian	Development	Bank	(ADB)	
ທະນາຄານ	ເພື່ອການບູຣະນະ	ແລະ	ພັດທະນາເອີຮົບ	-	European	Bank	for	Reconstruction	and	Development	(EBRD)
ທະນາຄານພັດທະນາແຫ່ງລາຕິນອາເມຣິກາ	-	CAF	-	Development	Bank	of	Latin	America	(CAF)
ກຸ່ມທະນາຄານເພື່ອການຟື້ນຟູລະຫວ່າງປະເທດອາເມລິກາ	-	Inter-American	Development	Bank	Group	(IDB,	IADB)
ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງອາຟຮີກາ	-	African	Development	Bank	(AfDB)	
ທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນໂຄງລ່າງພື້ນຖານແຫ່ງອາຊ	ີ-	Asian	Infrastructure	Investment	Bank	(AIIB)	
ທະນາຄານພັດທະນາ	ພາກພື້ນທະເລ	ກາຮິບບຽນ	-	Caribbean	Development	Bank	(CDB)	
ທະນາຄານອາເມລິກາກາງ	ເພື່ອການເຊື່ອມສານທາງເສດຖະກິດ	-	Central	American	Bank	for	Economic	Integration	(CABEI)	
ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງອາຟຮິກາຕາເວັນອອກ	-	East	African	Development	Bank	(EADB)	
ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາແຫ່ງອາຟຮິກາຕາເວັນຕົກ	-	West	African	Development	Bank	(BOAD)	
ທະນາຄານການຄ້າ	ແລະ	ການພັດທະນາແຫ່ງທະເລດໍາ	-	Black	Sea	Trade	and	Development	Bank	(BSTDB)	
ທະນາຄານການຄ້າ	ແລະ	ການພັດທະນາ	ອົງການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ	-	Economic	Cooperation	Organization	Trade	and	Development	Bank	(ETDB)	
ທະນາຄານພັດທະນາ	ເອີຮົບ	ແລະ	ອາຊີ	-	{	Eurasian	Development	Bank	(EDB)	
ທະນາຄານພັດທະນາໃຫມ	່(ເມຶ່ອກ່ອນ	ແມ່ນທະນາຄານ	ພັດທະນາ	ກຸ່ມເສດຖະກິດ	BRICS	)	-	(New	Development	Bank	(NDB)	(formerly	BRICS	

Development	Bank)

ຄຳາຖາມເພື�ອທົບທວນຄືນ

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັມີແຜົນັການັໃດແດ່ ໃນັການັສ້າງຂ່ີີດຄືວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັັກງານັ ແລັະ ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາ?

 • ລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັມີແຜົນັການັໃດແດ່ ໃນັການັສ້າງ ແລັະ ເຜີົຍແຜ່ົຜົະລັິດຕ່ະພັນັຄືວາມຮູ່ ້ກ່ຽວກັບເປີ້�າໝາຍການັ
ພັດທີ່ະນັາແບບຍ່ນັຍ້ງ ໂດຍສະເພາະສຳາລັັບປີະເທີ່ດຂ່ອົງທີ່່ານັ?

 • ມີງ້ບປີະມານັພາຍໃນັ ທີ່ີ�ພຽງພ້ສຳາລັັບການັຝຶ້ກອົ້ບຮ່ມ້ພະນັັກງານັ ແລັະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລັະ ສຳາລັັບການັ
ພັດທີ່ະນັາ ຜົະລັິດຕ່ະພັນັກ່ຽວກັບຄືວາມຮູ່້ ຫລັ ່ບ້�?

 • ມີການັສະໜັັບສະໜັູນັຈຸາກອົ້ງການັຈຸັດຕ່ັ�ງພາຍນັອົກໃດແດ່ ເພ່�ອົຊິ່ວຍສ້າງຂ່ີດຄືວາມສາມາດຂ່ອົງພະນັັກງານັ ແລັະ 
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຢືູ່ໃນັລັັດຖະສະພາຂ່ອົງທີ່່ານັ?

 • ສະຖາບັນັການັເງິນັສາກ້ນັໃດ ທີ່ີ�ພ້ອົມຈຸະໃຫ້ການັສະໜັັບສະໜັູນັດ້ານັຊັິບພະຍາກອົນັ ເພ່�ອົຊິ່ວຍການັສ້າງຂ່ີດຄືວາມ
ສາມາດ ແລັະ ການັຝຶ້ກອົ້ບຮ່້ມຂ່ອົງລັັດຖະສະພາ?
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