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ພາລະບົດບາດຂອງລັດຖະສະພາ ໃນການນຳເອົາ

້
ເປົາໝາຍການພັ
ດທະນາແບບຍືນຍົງ

(SDGs) ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
1

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ລຶບລ້າງຄວາມ
ທຸກຍາກ

ລຶບລ້າງຄວາມ
ອຶດຫິວ

ມີຄວາມ
ສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ

ມີນຳ້ສະອາດ
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ

ມີສຸຂະພາບ
ແລະ ຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ທີ່ດີ

ມີພະລັງງານທີ່ສະອາດ
ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ

ມີການສຶກສາທີ່
ມີຄຸນນະພາບ

ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີ
ກຽດ ແລະ ເສດຖະກິດ
ມີການຂະຫຍາຍໂຕ

ສົ່ງເສີມການຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກຳ,
ການປະດິດສ້າງ ແລະ
ສ້າງພື້ນຖານໂຄ່ງລ່າງ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມບໍ່
ສະເໝີພາບ

ສ້າງຕົວເມືອງ
ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ມີ
ຄວາມຍືນຍົງ

ສົ່ງເສີມການ
ອຸປະໂພກບໍລິໂພກ
ແລະການຜະລິດຢ່າງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ມີແຜນການຮັບມື
ກັບການປຽ
່ ນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ

ອານຸລັກ ແລະ
ນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງ

ອານຸລັກ ແລະ
ນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ເທິງໜາ້ ດິນ
ແບບຍືນຍົງ

ມີສັນຕິພາບ,
ຄວາມຍຸຕິທຳ
ແລະ ສະຖາບັນ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອ
ເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
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ຊີວິດທີ່ປອດໄພ
ຈາກລະເບີດ
ບໍ່ທັນແຕກ

i

ii

ອົງການສະມາຊິກລັດຖະສະພາສາກົນ ເພື່ອຕ້ານການສໍ້ລາດ
ບັງຫລວງ (GOPAC)
ນັັບແຕ່່ປີີ 2002 ເປັັນຕົ້້�ນມາ, ອົົງການ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາກົົນ ເພື່່�ອຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ (GOPAC) ໄດ້້ສ້້າງຕັ້້�ງເຄືືອຂ່່າຍຂອງ
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທີ່່�ມີີຈຸຸດຢືືນຮ່່ວມກັັນ ໂດຍມີີເປົ້້�າໝາຍທີ່່�ຈະແກ້້ໄຂບັັນຫາສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງໃນປະເທດຕົົນເອງ ແລະ ໃນໂລກ ດ້້ວຍ
ການຮ່່ວມມືືກັັບລັັດຖະສະພາຈຳຳ�ນວນ 57 ແຫ່່ງທົ່່�ວໂລກ. ອົົງການ GOPAC ໃຫ້້ການສະໜັັບສະໜູູນອົົງຄວາມຮູ້້� ແລະ ແລກປ່່ຽນຄວາມ
ຄິິດເຫັັນລະຫວ່່າງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໃນລະດັັບພາກພື້້�ນ ແລະ ສາກົົນ. ນອກຈາກນັ້້�ນ, ຄະນະທີ່່�ເຮັັດວຽກງານໃນປະເທດສ່່ວນໃຫຍ່່
ຍັັງເປີີດໂອກາດໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຈາກທຸຸກພັັກການເມືືອງໄດ້້ມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ແລະ ທັັບມ້້າງກຳຳ�ແພງກີີດຂວາງທາງການເມືືອງເພື່່�ອ
ກຳຳ�ຈັັດບັັນຫາທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນ ກໍໍຄືືບັັນຫາສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ ເຊິ່່�ງເປັັນບັັນຫາທີ່່�ມີີຜົົນກະທົົບຮ້້າຍແຮງຕໍ່່�ກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.
www.gopacnetwork.org

ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP)
ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່່�ອການພັັດທະນາ (UNDP) ແມ່່ນອົົງການພັັດທະນາຂັ້້�ນພື້້�ນຖານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ນັັບແຕ່່ປີີ 1965 ເປັັນ
ຕົ້້�ນມາ. ນອກຈາກນີ້້�, UNDPຍັັງເປັັນອົົງການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດໂຄງການສະໜັັບສະໜູູນລັັດຖະສະພາ (ສະພາແຫ່່ງຊາດ) ທີ່່�ໃຫຍ່່ທີ່່�ສຸຸດໃນ
ໂລກ ເຊິ່່�ງໄດ້້ເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບລັັດຖະສະພາຫລາຍກວ່່າ 60 ປະເທດ. UNDP ຈັັດຕັ້້�ງຂຶ້້�ນເພື່່�ອ ຊ່່ວຍເຫລືືອ ລັັດຖະສະພາ ທັັງລະດັັບຊາດ
ແລະ ລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນ ເພື່່�ອບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍຕາມພາລະບົົດບາດໜ້້າທີ່່�ຂອງຕົົນ ໃນການນຳຳ�ເອົົາ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງນຳຳ�
ໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ດ້້ວຍການສະໜອງຊ່່ຽວຊານດ້້ານວິິຊາການ, ການແລກປ່່ຽນຄວາມຮູ້້�ລະຫວ່່າງປະເທດສະມາຊິິກ ແລະ ສື່່�ສິ່່�ງພິິມທີ່່�ມີີ
ຄຸຸນະພາບສູູງ ແລະ ສື່່�ສຳຳ�ລັັບຖ່່າຍຖອດຄວາມຮູ້້�.
www.undp.org

ທະນາຄານອິດສະລາມເພື່ອການພັດທະນາ (IDB)
ທະນາຄານອິິດສະລາມເພື່່�ອການພັັດທະນາ (IDB) ເປັັນສະຖາບັັນການເງິິນລະຫວ່່າງປະເທດທີ່່�ໄດ້້ຮັັບການສ້້າງຕັ້້�ງຂື້້�ນ ໃນປີີ 1973 ເພື່່�ອ
ສະໜັັບສະໜູູນການພັັດທະນາ ໃນປະເທດທີ່່�ມີີປະຊາກອນນັັບຖືືສາສະໜາອິິດສະລາມເປັັນຈໍໍານວນຫລາຍ ເຊິ່່�ງແຕກຕ່່າງກັັບທະນາຄານ
ເພື່່�ອການພັັດທະນາອື່່�ນໆ. ເນື່່�ອງຈາກ IDB ບໍ່່�ໄດ້້ດໍໍາເນີີນງານໃນລະດັັບພາກພື້້�ນເທົ່່�ານັ້້�ນ ແຕ່່ຍັັງກວມເອົົາບັັນດາປະເທດ ຢູ່່�ໃນທະວີີບເອີີຣົົບ,
ອາຟຣິິກາ, ພາກຕາເວັັນອອກກາງ ແລະ ອາຊີີ. ຈຸຸດປະສົົງຂອງ IDB ແມ່່ນ “ເພື່່�ອສົ່່�ງເສີີມການພັັດທະນາເສດຖະກິິດ ແລະ ຄວາມກ້້າວໜ້້າ
ທາງສັັງຄົົມຂອງປະເທດສະມາຊິິກ ແລະ ຊຸຸມຊົົນມຸຸດສະລິິມ”.
www.isdb.org

iii

ຄຳຂອບໃຈ
ອົົງການ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາກົົນເພື່່�ອຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ (GOPAC), ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່່�ອການພັັດທະນາ (UNDP)
ແລະ ທະນາຄານອິິດສະລາມເພື່່�ອການພັັດທະນາ (IDB) ຂໍໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັັງຜູ້້�ຂຽນຫຼັັ�ກຂອງປື້້�ມຄູ່່�ມືືລັັດຖະສະພາສະບັັບນີ້້� ໄດ້້
ແກ່່: ທ່່ານ ເຄວິິນ ເດີີໂວ ແລະ ທ່່ານ ຄາຣ໌໌ແມນ ໂຣດຣີີເກັັດ.
ຂໍໍຂອບໃຈຜູ້້�ກວດແກ້້ ແລະ ຈັັດທຳຳ�ປື້້�ມຄູ່່�ມືືເຫລັ້້�ມນີ້້�ເຊິ່່�ງປະກອບມີີ: ທ່່ານ ເອມີີລີີ ເລີີມີີເອີີ, ຜູ້້�ຈັັດການໂຄງການ GOPAC; ທ່່ານ ໂອລີີວິິເອ ປີີ
ແອ-ລູູໂວ, ຊ່່ຽວຊານໂຄງການຂະບວນການທາງດ້້ານການເມືືອງແບບມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງ UNDP, ທ່່ານ ອັັນດີີຣາມິິດ ເໝົົາ, ຊ່່ຽວຊານອາວຸຸໂສ
ດ້້ານຈັັນຍາບັັນ ແລະ ທະນາຄານ IDB, ລວມທັັງ ທ່່ານ ຈູູລີີອາ ສະຈວດ ແລະ ທ່່ານ ຊາກເລີີ ໂຊແວນ ເຊິິ, ເປັັນຜູ້້�ກວດແກ້້ເນື້້�ອໃນເປັັນຄັ້້�ງ
ສຸຸດທ້້າຍ ໃນນາມອົົງການ UNDP.
ສູູນກາງຂອງ UNDP ສໍໍາລັັບປະເທດໃນອາຣັັບ ແມ່່ນມີີບົົດບາດນໍໍາພາໃນການສະໜັັບສະໜູູນ ສ້້າງຄູ່່�ມືືສະບັັບນີ້້�. ສູູນຂອງພາກພື້້�ນອາຊີີ
ແລະ ປາຊີີຟິິກ ຂອງ UNDP, ສໍໍານັັກງານບາງກອກ ໄດ້້ແລກປ່່ຽນປະສົົບການທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງຈາກພາກພື້້�ນຂອງຕົົນ ໂດຍຜ່່ານທ່່ານ ນາງ ດອຍ
ນາ ກິິມີີສິິ, ຊ່່ຽວຊານລະດັັບໂຄງການດ້້ານໜ້້າທີ່່�ຫຼັັ�ກຂອງລັັດຖະບານ.
ປື້້�ມຄູ່່�ມືືສະບັັບນີ້້�ຈະບໍ່່�ຄົົບຖ້້ວນສົົມບູູນໄດ້້ ຖ້້າປາສະຈາກການປະກອບສ່່ວນອັັນຊົົງຄຸຸນຄ່່າຈາກບັັນດາທ່່ານດັ່່�ງນີ້້�: ທ່່ານ ດຣ. ກາວິິນ ວູູດ,
ປະທານໜ່່ວຍສະເພາະກິິດສາກົົນດ້້ານການຕິິດຕາມກວດກາວຽກງານລັັດຖະສະພາ ຂອງອົົງການ GOPAC; ທ່່ານ ອາກາດ ມະຫາຣາຊ,
ປະທານບໍໍລິິຫານ GOPAC ລວມທັັງບັັນດາສະມາຊິິກຄະນະກຳຳ�ມະການການບໍໍລິິຫານຂອງອົົງການ GOPAC ລວມມີີ: ທ່່ານ ດຣ. ນາເຊ
ອານສານີີ, ທ່່ານ ໂປລາ ແບ໋໋ກໂຕນ, ທ່່ານ ຈອນ ຮາຍ, ທ່່ານ ໂຣມີີ ໂກຈັັນ ທາກາລີີ, ທ່່ານ ແມຣີີຄິິງ ແລະ ບັັນດາສະມາຊິິກກິິຕິິມະສັັກ, ທ່່ານ
ໂອໄຊກີີໂອ-ເມັັນຊ-ບອບຊູູ, ທ່່ານ ປາຕຣິິກ ກິ່່�ວເລຍ, ທ່່ານ ຈອດເດີີລາຮາຍ, ທ່່ານ ອາຄຣານ ເອນ-ເຊບລານີີ, ທ່່ານ ກະແຣ ຊາໂປຣນ, ທ່່ານ
ເຈສັັນ ກລັັກ, ທ່່ານ ຈູູເລຍ ກວີີເຈນ, ທ່່ານ ບິິນຈານາ ເລເດນີີແກນ, ທ່່ານ ເມລິິດສາ ຊາລິິກ-ເວິິກ, ທ່່ານ ນາຕາລີີອາ ຊາຟີີ, ທ່່ານ ແນນຊີີ ຟາດ
ໂຊ, ທ່່ານ ນີີກາ ຊາອີີອີີ, ທ່່ານ ແມດ ໂຣວ, ທ່່ານ ແຊນດຣາ ໂລເປັັຊ, ທ່່ານ ເຊບາດຈຽນ ໂວ-ແຊນ, ທ່່ານ ກໍ່່�ຕາກ ເຊຣູູອາລີີ (UNDP) ແລະ
ທ່່ານ ຊັັງ-ໂນເອ ລັັງດຣີີ (Open North).
ທ້້າຍສຸຸດນີ້້�, ຂໍໍຂອບໃຈສະພາຜູ້້�ແທນປະຊາຊົົນຂອງສະພາທີ່່�ປຶຶກສາແຫ່່ງສາທາລະນະລັັດອິິນໂດເນເຊຍ, ໂດຍຜ່່ານ ທ່່ານ ດຣ.ຟາດລີີຊອນ,
ຮອງປະທານສະພາ, ປະທານອົົງການ GOPAC ພ້້ອມດ້້ວຍ ທ່່ານ ເຮຣີີໂນໂຢ ອາດີີ ອັັງໂກໂຣ ແລະ ທ່່ານ ເອັັນດາ ເຣັັດໂນ ອາດຕູູເຕີີ,
ພະນັັກງານຂອງລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ໄດ້້ປະກອບສ່່ວນອັັນລໍ້້າຄ່່າໃນຄັ້້�ງນີ້້�, ຂໍໍຂອບໃຈ ມູູນນິິທິິເວດສມິິນສ໌໌ເຕີີເພື່່�ອປະຊາທິິປະໄຕ (Westminster
Foundation for Democracy) ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ລວມທັັງບັັນດາຊ່່ຽວຊານ ທີ່່�ເປັັນຕົົວແທນຈາກ 12 ປະເທດເຂົ້້�າຮ່່ວມກອງ
ປະຊຸຸມຝຶຶກອົົບຮົົມການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ຄັ້້�ງວັັນທີີ 30 ຫາ 31 ຕຸຸລາ 2016 ທີ່່�ນະຄອນຫຼຼວງຈາກາກຕາ, ປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ ທີ່່�ໄດ້້ປະກອບ
ຄຳຳ�ເຫັັນ ແລະ ແລກປ່່ຽນປະສົົບການນຳຳ�ກັັນ.

iv

ຄຳນຳ
ສັັນຕິິພາບ ແລະ ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ມີີຄວາມສຳຳ�ຄັັນຕໍ່່�ອະນາຄົົດຂອງໂລກ ແລະ ມວນມະນຸຸດເປັັນຢ່່າງຍິ່່�ງ. ວິິໃສທັັດດັ່່�ງກ່່າວນີ້້� ໄດ້້
ຖືືກກຳຳ�ນົົດໄວ້້ໃນວາລະເພື່່�ອການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ປີີ 2030 (ວາລະ 2030) ໂດຍມີີເປົ້້�າໝາຍທີ່່�ຈະລຶຶບລ້້າງຄວາມທຸຸກຍາກ, ສ້້າງສັັງຄົົມ
ທີ່່�ມີີຄວາມສະຫງົົບ, ສົ່່�ງເສີີມຄວາມຈະເລີີນຮຸ່່�ງເຮືືອງ ແລະ ຊີີວິິດການເປັັນຢູ່່�ທີ່່�ດີີຂອງປະຊາຊົົນ ຄຽງຄູ່່�ກັັບການປົົກປັັກຮັັກສາສິ່່�ງແວດລ້້ອມ
ໃຫ້້ແກ່່ຄົົນຮຸ່່�ນປະຈຸຸບັັນ ແລະ ອະນາຄົົດ. ປະເທດສະມາຊິິກຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດໄດ້້ລົົງມະຕິິເປັັນເອກະພາບຮັັບຮອງເອົົາ ວາລະ
2030 ໃນກອງປະຊຸຸມໃຫຍ່່ ທີ່່�ນະຄອນນິິວຢອກ ໃນປີີ 2015. ກອງປະຊຸຸມຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ບັັນດາປະເທດສະມາຊິິກຕ້້ອງນຳຳ�ເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ (SDGs) ເຂົ້້�າເປັັນບູູລິິມະສິິດແຫ່່ງຊາດ ແລະ ຕ້້ອງຈັັດສັັນຊັັບພະຍາກອນທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນ ແລະ ຈັັດຕັ້້�ງການຮ່່ວມມືືທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນ
ກັັບ ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ ລວມທັັງພາກເອກະຊົົນ ເພື່່�ອໃຫ້້ບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍດັ່່�ງກ່່າວ.
ສະມາຊິິກສະພາເປັັນຜູ້້�ທີ່່�ໄດ້້ຮັັບໂອກາດ ແລະ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຕາມລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນ ໂດຍມີີພາລະບົົດບາດສຳຳ�ຄັັນ ໃນການສະໜັັບສະໜູູນ
ແລະ ຕິິດຕາມກວດກາການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ. ຖະແຫລງການ ວາລະ 2030 ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງ “ພາລະ
ບົົດບາດທີ່່�ສໍໍາຄັັນຂອງລັັດຖະສະພາ ຜ່່ານການບັັງຄົົບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ແລະ ການຈັັດສັັນງົົບປະມານຕ່່າງໆ ແລະ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບໃນການ
ປະຕິິບັັດຕາມພັັນທະສັັນຍາຢ່່າງມີີປະສິິດທິິຜົົນ” ບັັນດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຖືືກຈັັດວາງໜ້້າທີ່່�ເປັັນເອກະລັັກສະເພາະໃນການປະຕິິບັັດ
ໜ້້າທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ເຊື່່�ອມໂຍງລະຫວ່່າງປະຊາຊົົນກັັບອົົງການຈັັດຕັ້້�ງຕ່່າງໆຂອງລັັດ, ໃນການສົ່່�ງເສີີມ ແລະ ນຳຳ�ເອົົານະໂຍບາຍລວມເຖິິງກົົດໝາຍ
ທີ່່�ຍຶຶດຖືືເອົົາຜົົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົົນເປັັນຫຼັັ�ກ ມາປະຕິິບັັດ ເພື່່�ອໃຫ້້ທຸຸກຄົົນໝັ້້�ນໃຈວ່່າຈະບໍ່່�ມີີຜູ້້�ໃດຈະຖືືກຫລົົງລືືມໄວ້້ຢູ່່�ຂ້້າງຫລັັງ.
ການນຳຳ� ວາລະ 2030 ມາປະຕິິບັັດໃຫ້້ປະສົົບຜົົນສຳຳ�ເລັັດນັ້້�ນ ຈຳຳ�ຕ້້ອງໃຊ້້ວິິທີີແບບເຊື່່�ອມສານ, ການຮ່່ວມມືືກັັນ ແລະ ການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຜ່່ານ
ທາງຂະບວນການນະໂຍບາຍແບບມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ແລະ ສະຖາບັັນຕ່່າງໆທີ່່�ຕອບສະໜອງຕໍ່່�ສະຖານະການໄດ້້ທັັນການ, ມີີປະສິິດທິິຜົົນ ແລະ
ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ. ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດດັ່່�ງກ່່າວຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງມີີການແລກປ່່ຽນປະສົົບການໃນລະດັັບສາກົົນ ແລະ ລະດັັບພາກພື້້�ນ
ລະຫວ່່າງປະເທດຕ່່າງໆ ເພື່່�ອຊອກຫາວິິທີີ ທີ່່�ເໝາະສົົມມາໃຊ້້ເພື່່�ອການວາງແຜນ, ການຂື້້�ນແຜນງົົບປະມານ, ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ, ການ
ຕິິດຕາມຄວາມຄືືບໜ້້າ ເພື່່�ອໃຫ້້ບັັນລຸຸ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ລວມທັັງຕິິດຕາມວ່່າງົົບປະມານທີ່່�ໄດ້້ຮັັບນັ້້�ນ ນຳຳ�ໄປໃຊ້້ຫຍັັງ
ແດ່່ ແລະ ນຳຳ�ໃຊ້້ຮູູບແບບໃດ ເພື່່�ອກວດສອບ ບໍ່່�ໃຫ້້ເກີີດມີີການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ ຈາກນັ້້�ນກໍໍປະເມີີນຜົົນກະທົົບຂອງໂຄງການເຫຼົ່່��ານັ້້�ນຕໍ່່�
ຄຸຸນນະພາບຊີີວິິດຂອງປະຊາຊົົນ ໂດຍສະເພາະແມ່່ນກຸ່່�ມແມ່່ຍິິງ ແລະ ສະມາຊິິກຂອງກຸ່່�ມຜູ້້�ດ້້ອຍໂອກາດ ແລະ ຜູ້້�ມີີຖານະຂາດເຂີີນ (ຖືືກ
ເອົົາປຽບ).
ອົົງການ GOPAC, ອົົງການ UNDP ແລະ ທະນາຄານ IDB ໄດ້້ຈັັດທຳຳ�ປື້້�ມຄູ່່�ມືືເຫຼັ້້��ມນີ້້�ເພື່່�ອໃຫ້້ເປັັນແຫລ່່ງຄວາມຮູ້້�ທີ່່�ນຳຳ�ໃຊ້້ງ່່າຍ ເປັັນສິ່່�ງທີ່່�
ຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລະ ພະນັັກງານລັັດຖະສະພາ ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ໄດ້້ຢ່່າງມີີປະ
ສິິດທິິຜົົນ. ໂດຍຄູ່່�ມືືສະບັັບນີ້້�ຈະມີີລາຍລະອຽດຂອງ ວາລະ 2030 ເພື່່�ອໃຫ້້ຜູ້້�ອ່່ານໄດ້້ຮຽນຮູ້້� ລວມທັັງມີີລາຍລະອຽດແນວທາງການຈັັດຕັ້້�ງ
ປະຕິິບັັດທີ່່�ດີີ ແລະ ເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ປະເທດຕ່່າງໆທົ່່�ວໂລກສາມາດນຳຳ�ມາປັັບໃຊ້້ຕາມສະພາບເງື່່�ອນໄຂ ແລະ ຈຸຸດພິິເສດຂອງແຕ່່ລະປະເທດ.
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ເປີີດໂອກາດໃຫ້້ສັັງຄົົມມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການເຈລະຈາແບບເປີີດກວ້້າງ ກ່່ຽວກັັບອານາຄົົດຂອງປະຊາຊົົນ
ທຸຸກຄົົນໃນໂລກນີ້້�. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາມີີບົົດບາດໃນການເປັັນຜູ້້�ນຳຳ�ດ້້ານການຈັັດຕັ້້�ງການເຈລະຈາໃນຄັ້້�ງນີ້້�ໄດ້້. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ເຮົົາຈິ່່�ງມີີຄວາມ
ຍິິນດີີ ເຊີີນຊວນສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໃນທົ່່�ວມູູມໂລກ ໃຫ້້ນຳຳ�ໃຊ້້ຄູ່່�ມືືສະບັັບນີ້້�ເພື່່�ອເປັັນເຄື່່�ອງມືືສົ່່�ງເສີີມການມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນ ວາລະການ
ພັັດທະນາທີ່່�ຍືືນຍົົງ ປີີ 2030 ຕໍ່່�ໄປ.
ດ້້ວຍຄວາມນັັບຖືື,

ດຣ. ຟາດລີີ ຊອນ

ແມກດີີ ມາກຕີີເນຊ-ໂຊລິິມານ

ປະທານ, ອົົງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ສາກົົນເພື່່�ອຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ
ຮອງປະທານສະພາປະຊາຊົົນ, ປະເທດ
ອິິນໂດເນເຊຍ

ຜູ້້�ຊ່່ວຍເລຂາທິິການອົົງການ ສປຊ,
ແລະ ຜູ້້�ຊ່່ວຍຜູ່່�ບໍໍລິິຫານ ແລະ
ຜູ້້�ອໍໍານວຍການສໍໍານັັກງານ ສະໜັັບສະໜູູນ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ ອົົງການ ສປຊ
ເພື່່�ອການພັັດທະນາ

ດຣ. ອັັບດຸຸນ ຮາຊ໌໌ສັັກ
ຄາລິິນ ລາບາບີີດີີ
ຜູ້້�ອໍໍານວຍການ, ສໍໍານັັກງານກຸ່່�ມຈັັນຍາບັັນ,
ທະນາຄານອີີດສະລາມເພື່່�ອການ
ພັັດທະນາ
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ບົດສະຫລຸບສຳຄັນ
ຄູ່່�ມືືສະບັັບນີ້້�ຖືືກສ້້າງຂື້້�ນເພື່່�ອໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ນຳຳ�ໄປໃຊ້້ເປັັນເຄື່່�ອງມືື ໃນການສົ່່�ງເສີີມການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງ ລັັດຖະສະພາ
ກ່່ຽວກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.
ສະມາຊິິກທັັງໝົົດ 193 ປະເທດ ຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງມາປະຕິິບັັດໂດຍຖືືວ່່າເປັັນສ່່ວນ
ສຳຳ�ຄັັນຂອງຖະແຫລງການ ‘’ການປ່່ຽນແປງໂລກຂອງພວກເຮົົາ: ວາລະເພື່່�ອການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ພາຍໃນປີີ 2030’’ ຄັ້້�ງວັັນທີີ 25
ກັັນຍາ 2015, ໂດຍອີີງໃສ່່ບົົດຮຽນທີ່່�ຖອດຖອນໄດ້້ ຈາກເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດດ້້ານການພັັດທະນາ (ທີ່່�ເລີ່່�ມໃຊ້້ມາແຕ່່ ປີີ 2000 ຫາ 2015),
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ໃຫ້້ນິິຍາມຈຸຸດປະສົົງ ການພັັດທະນາໃນໄລຍະຍາວ ລະດັັບໂລກ ເພື່່�ອກຳຳ�ນົົດວິິທີີທີ່່�ຍືືນຍົົງຫຼຼາຍກວ່່າ
ເກົ່່�າ ໃນການພັັດທະນາດ້້ານເສດຖະກິິດ, ສິ່່�ງແວດລ້້ອມ ແລະ ສັັງຄົົມ ໃນທຸຸກປະເທດ. ເປົ້້�າໝາຍລະດັັບໂລກເຫຼົ່່��ານີ້້� ມີີຊື່່�ເອີ້້�ນໂດຍທົ່່�ວໄປວ່່າ
ວາລະ 2030 ເຊິ່່�ງມີີຜົົນຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ນັັບແຕ່່ວັັນທີີ 1 ມັັງກອນ 2016 ແລະ ກໍໍານົົດໃຫ້້ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຈົົນລຸຸລ່່ວງໃນປີີ 2030.

ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາທີ່່�ຍືືນຍົົງ
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 1:	ລືືບລ້້າງຄວາມທຸຸກຍາກໃນທຸຸກຮູູບແບບໃນຂອບເຂດທົ່່�ວໂລກ
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 2: 	ລືືບລ້້າງຄວາມອຶຶດຫິິວ, ບັັນລຸຸການຄໍ້້າປະກັັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັັບປຸຸງດ້້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສົ່່�ງເສີີມ
ການກະສິິກໍໍາແບບຍືືນຍົົງ
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 3: 	ສ້້າງຫຼັັ�ກຄໍ້້າປະກັັນເລື່່�ອງສຸຸຂະພາບ ແລະ ສົ່່�ງເສີີມຄວາມເປັັນຢູ່່�ທີ່່�ດີີຂອງໝົົດທຸຸກຄົົນໃນທຸຸກເພດໄວ
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 4: 	ສ້້າງຫຼັັ�ກຄໍ້້າປະກັັນວ່່າໃຫ້້ທຸຸກຄົົນຈະມີີການສຶຶກສາໃຫ້້ມີີຄຸຸນນະພາບຢ່່າງທົ່່�ວເຖິິງ ແລະ ເທົ່່�າທຽມກັັນ ແລະ
ສົ່່�ງເສີີມໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້້�ຕະຫລອດຊີີວິິດ
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 5: 	ບັັນລຸຸຄວາມສະເຫມີີພາບລະຫວ່່າງຍິິງ-ຊາຍ, ສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ແກ່່ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກຍິິງທຸຸກຄົົນ
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 6: 	ສ້້າງຫຼັັ�ກຄໍ້້າປະກັັນເລື່່�ອງການເຂົ້້�າເຖິິງນໍ້້າສະອາດ ແລະ ສຸຸຂະອະນາໄມ ແລະມີີການບໍໍລິິຫານຈັັດການນໍ້້າແບບ
ຍືືນຍົົງສຳຳ�ລັັບຫມົົດທຸຸກຄົົນ
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 7: 	ສ້້າງຫຼັັ�ກຄໍ້້າປະກັັນວ່່າທຸຸກຄົົນສາມາດເຂົ້້�າເຖິິງພະລັັງງານທີ່່�ທັັນສະໄໝໃນລາຄາທີ່່�ເຂົ້້�າເຖິິງໄດ້້, ເຊື່່�ອຖືືໄດ້້ ແລະ
ຍືືນຍົົງ.
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 8: 	ສົ່່�ງເສີີມການເຕີີບໃຫຍ່່ຂະຫຍາຍຕົົວທາງດ້້ານເສດຖະກິິດທີ່່�ຕໍ່່�ເນື່່�ອງ, ທົ່່�ວເຖີີງ ແລະ ຍືືນຍົົງ, ການວ່່າຈ້້າງ
ແຮງງານຢ່່າງເຕັັມທີ່່� ແລະ ມີີປະສິິດທິິພາບ ແລະ ວຽກງານທີີມີີກຽດສຳຳ�ລັັບຫມົົດທຸຸກຄົົນ
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 9: 	ສ້້າງໂຄງລ່່າງພື້້�ນຖານທີ່່�ໝັ້້�ນຄົົງ, ສົ່່�ງເສີີມການຫັັນເປັັນອຸຸດສະຫະກຳຳ� ທີ່່�ຍືືນຍົົງ ແລະ ທົ່່�ວເຖິິງ ພ້້ອມທັັງສົ່່�ງເສີີມ
ການປະດິິດສ້້າງອັັນໃຫມ່່
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 10:

ຫລຸຸດຜ່່ອນຄວາມບໍ່່�ສະເໝີີພາບທັັງລະດັັບພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລະດັັບສາກົົນ

ເປົ້້�າໝາຍທີີ 11:	ສ້້າງຕົົວເມືືອງ ແລະ ທີ່່�ພັັກອາໄສຂອງປະຊາຊົົນຢ່່າງທົ່່�ວເຖີີງ, ປອດໄພ, ມີີຄວາມທົົນທານ ແລະ ຍືືນຍົົງ
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 12: 	ສ້້າງຫຼັັ�ກຄໍ້້າປະກັັນໃຫ້້ມີີຮູູບແບບການບໍໍລິິໂພກ ແລະ ການຜະລິິດທີ່່�ຍືືນຍົົງ
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 13:	ປະຕິິບັັດມາດຕາການອັັນຮີີບດ່່ວນເພື່່�ອແກ້້ໄຂບັັນຫາການປ່່ຽນແປງຂອງດິິນຟ້້າອາກາດ ແລະ ຮັັບມືືກັັບຜົົນ
ກະທົົບທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນ
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 14:	ອະນຸຸລັັກ ແລະ ນຳຳ�ໃຊ້້ຊັັບພະຍາກອນຈາກມະຫາສະມຸຸດ, ຊັັບພະຍາກອນທາງທະເລ ແລະ ທາງນ້ຳຳ� ຢ່່າງຍືືນ
ຍົົງ ເພື່່�ອການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 15:	ປົົກປ້້ອງ, ຟື້້�ນຟູູ ແລະ ສົ່່�ງເສີີມການນຳຳ�ໃຊ້້ລະບົົບນິິເວດເທິິງບົົກແບບຍືືນຍົົງ, ຄຸ້້�ມຄອງປ່່າໄມ້້ແບບຍືືນຍົົງ,
ປ້້ອງກັັນບໍ່່�ໃຫ້້ເກີີດການກາຍສະພາບເປັັນທະເລຊາຍ ຫຼືື� ພາວະແຫ້້ງແລ້້ງ, ຢຸຸດຕິິການເຊື່່�ອມໂຊມຂອງດິິນ ແລະ
ຟື້້�ນຟູູສະພາບຂອງດິິນ ແລະ ຢຸຸດຢັ້້�ງການເຊື່່�ອມໂຊມຂອງຊີີວະນາໆພັັນ
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 16:	ສົ່່�ງເສີີມໃຫ້້ສັັງຄົົມມີີຄວາມສະຫງົົບ ແລະ ກວມລວມ ເພື່່�ອການພັັດທະນາທີ່່�ຍືືນຍົົງ, ໃຫ້້ທຸຸກຄົົນສາມາດ
ເຂົ້້�າເຖິິງຄວາມຍຸຸຕິິທຳຳ� ແລະ ສ້້າງສະຖາບັັນມີີປະສິິດທິິພາບ, ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ແລະ ທົ່່�ວເຖິິງໃນທຸຸກລະດັັບ
ເປົ້້�າໝາຍທີີ 17: 	ສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ແກ່່ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ແລະ ຟື້້�ນຟູູການເປັັນຄູ່່�ຮ່່ວມສາກົົນເພື່່�ອການພັັດທະນາແບບ
ຍືືນຍົົງ[1]
1 ໂດຍຮັບຮູ້ວ່າ ກອບສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດນັ້ນ ເປັນເວທີສາກົນຕົ້ນຕໍ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ໃນການເຈລະຈາ ເພື່ອກຳ
ນົດມາດຕະການ ການຮັບມື ຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໃນລະດັບໂລກ.
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ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ໄດ້້ຖືືກຮັັບຮອງເອົົາ ຢ່່າງເປັັນເອກະພາບ ໂດຍປະເທດສະມາຊິິກຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ແລະ ລົົງນາມຮັັບຮອງເອົົາໂດຍຝ່່າຍບໍໍລິິຫານ ຂອງລັັດຖະບານຂອງແຕ່່ລະປະເທດ, ຖ້້າຫາກວ່່າເປົ້້�າໝາຍຈະຖືືກບັັນລຸຸໃນປະເທດໃດໜຶ່່�ງ
ນັ້້�ນ ລັັດຖະສະພາຂອງປະເທດນັ້້�ນຕ້້ອງໄດ້້ປະຕິິບັັດພາລະບົົດບາດທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນ ແລະ ມີີຂໍ້້�ມູູນ-ຂ່່າວສານຮອບດ້້ານ. ມັັນຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ສ້້າງ
ກົົດໝາຍຂຶ້້�ນຕາມ ກອບນິິຕິິກຳຳ� ສຳຳ�ລັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ເຊິ່່�ງຈະຖືືກພິິຈາລະນາຢ່່າງຖີ່່�ຖ້້ວນ ແລະ ຮັັບຮອງເອົົາ ໂດຍ
ລັັດຖະສະພາ. ງົົບປະມານແຫ່່ງລັັດ ປະຈໍໍາປີີ ທີ່່�ຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານ ສຳຳ�ລັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງໄດ້້ຜ່່ານລັັດຖະສະພາເພື່່�ອຮັັບຮອງ. ລັັດຖະສະພາ ຍັັງຈະຕ້້ອງຕິິດຕາມກວດກາ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາ
ແບບຍືືນຍົົງ ທີ່່�ລັັດຖະບານເປັັນຜູ້້�ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເພື່່�ອກວດກາເບິ່່�ງວ່່າມັັນແທດເໝາະກັັບເງື່່�ອນໄຂ ແລະ ຈຸຸດພິິເສດຂອງປະເທດ ແລະ
ທ້້ອງຖິ່່�ນ ແລ້້ວ ຫລືື ບໍ່່�. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຕ້້ອງເປັັນຕົົວແທນໃນເຂດເລືືອກຕັ້້�ງຂອງຕົົນ ເພື່່�ອສົ່່�ງເສີີມການມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ຂອງປະຊາຊົົນ
ໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.
ຈຸຸດປະສົົງຂອງຄູ່່�ມືືສະບັັບນີ້້� ປະກອບມີີສາມມິິຕິິຄືື:
• ສະໜອງ ຂໍ້້�ມູູນ-ຂ່່າວສານ ເພີ່່�ມຕື່່�ມ ໃຫ້້ແກ່່ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ກ່່ຽວກັັບ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ;
• ແລກປ່່ຽນຕົົວຢ່່າງ ຕໍ່່�ກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຂອງລັັດຖະສະພາ ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະ
ສະພາ ຕາມພາລະບົົດບາດຂອງຕົົນ;
• ສະເໜີີ ເຄື່່�ອງມືືໃຫ້້ແກ່່ ລັັດຖະສະພາ ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ສາມາດນຳຳ�ໃຊ້້ເພື່່�ອເຂົ້້�າເຖິິງ ແລະ ປັັບປຸຸງຂີີດຄວາມສາມາດ
ໃນປະຈຸຸບັັນຂອງສະມາຊິິກສະພາ ໃນການເຂົ້້�າມີີສ່່ວນຮ່່ວມເພື່່�ອບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.
ຄູ່່�ມືືນີ້້� ເລີ່່�ມຕົ້້�ນດ້້ວຍ ບົົດສະຫລຸຸບສຳຳ�ຄັັນ ຂອງເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແລະ ສາເຫດໃດ ມັັນຈຶ່່�ງກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບ ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາ ໂດຍສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າ ບັັນຫາສ່່ວນໃຫຍ່່ທັັງໝົົດ ທີ່່�ຍື່່�ນສະເໜີີຕໍ່່�ລັັດຖະສະພາ ເພື່່�ອພິິຈາລະນານັ້້�ນກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບ ເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ. ຄູ່່�ມືືນີ້້� ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າ ການເຂົ້້�າມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ໃນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຈະເປັັນຕົົວສ້້າງ
ຄວາມເຂົ້້�າໃຈ ໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງສ່່ວນສຳຳ�ຄັັນ ຂອງວຽກງານປົົກກະຕິິຂອງລັັດຖະສະພາ, ພະນັັກງານ ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ.
ອີີງໃສ່່ ການທົົບທວນຕາມສິິດ ແລະ ໜ້້າທີ່່�ຫລັັກ ຂອງລັັດຖະສະພາ - ການສ້້າງນິິຕິິກຳຳ�, ການຕິິດຕາມກວດກາ ແລະ ການເປັັນຕົົວແທນ
ຄູ່່�ມືືນີ້້� ໄດ້້ລະບຸຸວິິທີີການສະເພາະເຈາະຈົົງ ແລະ ເຄື່່�ອງມືື ທີ່່�ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໃນທົ່່�ວໂລກພວມນຳຳ�ໃຊ້້ຢູ່່� ເພື່່�ອສົ່່�ງເສີີມສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາໃຫ້້ມີີຄວາມຫ້້າວຫັັນໃນການສະໜອງຜົົນປະໂຫຍດໃຫ້້ກັັບປະຊາຊົົນທີ່່� ຕົົນເອງເປັັນຕົົວແທນ ຊຶ່່�ງສະໜັັບສະໜູູນ ການຈັັດຕັ້້�ງ
ປະຕິິບັັດ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ. ຄູ່່�ມືືສະບັັບນີ້້�ຈະເນັ້້�ນໜັັກ ແນວທາງຮູູບແບບໃໝ່່ທີ່່�ສ້້າງສັັນ ກ່່ຽວກັັບ ສິິດ ແລະ ໜ້້າທີ່່�ຫລັັກ
ດັ່່�ງກ່່າວ.
ທ້້າຍສຸຸດ, ຄູ່່�ມືືນີ້້� ພິິຈາລະນາວ່່າຈຸຸດໃດທີ່່�ລັັດຖະສະພາ ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຕິິດພັັນສອດຄ່່ອງກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໃນວົົງກວ້້າງ ພາຍໃຕ້້ລະບົົບການເມືືອງນີ້້�. ການພິິຈາລະນາ ຍັັງຄຳຳ�ນຶຶງເຖິິງການເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບສະຖາບັັນ
ອື່່�ນໆ ທີ່່�ນຳຳ�ເອົົາຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່າວໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເຊັ່່�ນ: ອົົງການກວດສອບແຫ່່ງລັັດ ແລະ ສູູນສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດ. ເນື່່�ອງຈາກວ່່າ ລັັດຖະສະພາ
ເຄື່່�ອນໄຫວສິິດ ແລະ ໜ້້າທີ່່� ເປັັນສ່່ວນໜຶ່່�ງຂອງລະບົົບສັັງຄົົມໃນວົົງກວ້້າງ, ຄູ່່�ມືື ຍັັງພິິຈາລະນາວ່່າຍັັງຜູ້້�ມີີບົົດບາດອື່່�ນໆ ເຊັ່່�ນ: ພະນັັກງານ
ຂອງລັັດຖະສະພາ, ການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ, ພັັກການເມືືອງ ແລະ ສື່່�ມວນຊົົນຈະສາມາດເຂົ້້�າມີີສ່່ວນເພື່່�ອບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາ
ແບບຍືືນຍົົງໄດ້້ດີີຍິ່່�ງຂື້້�ນ.
ແຕ່່ລະລັັດຖະສະພາ ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ເຂົ້້�າໃຈເງື່່�ອນໄຂດ້້ານການເມືືອງ ແລະ ສັັງຄົົມໄດ້້ເປັັນຢ່່າງດີີ, ຊຶ່່�ງເຂົົາເຈົ້້�າເຄື່່�ອນໄຫວ
ສິິດ ແລະ ໜ້້າທີ່່� ແລະ ສາມາດກຳຳ�ນົົດໄດ້້ເປັັນຢ່່າງດີີ ວ່່າສິ່່�ງໃດທີ່່�ສາມາດເຮັັດໄດ້້ ເພື່່�ອອຳຳ�ນວຍໃຫ້້ລັັດຖະສະພາ ປະຕິິບັັດພາລະບົົດບາດ
ໄດ້້ຢ່່າງຫ້້າວຫັັນ ໃນການສະໜອງຕໍ່່�ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ດ້້ວຍການແລກປ່່ຽນບົົດຮຽນ ວິິທີີປະຕິິບັັດທີ່່�ດີີຈາກລັັດຖະສະ
ພາອື່່�ນໆ ແລະ ໃນການປຶຶກສາຫາລືື. ການປະຕິິບັັດມາດຕະຖານສາກົົນໃນວຽກງານຂອງລັັດຖະສະພານັ້້�ນ, ຄູ່່�ມືືນີ້້� ແມ່່ນໜຶ່່�ງກາລະໂອກາດ
ໜຶ່່�ງ ເພື່່�ອເລີ່່�ມຕົ້້�ນການສົົນທະນາ ລະຫວ່່າງຜູ້້�ມີີບົົດບາດຕົ້້�ນຕໍໍພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກລັັດຖະສະພາ ກ່່ຽວກັັບສະຖາບັັນການຈັັດຕັ້້�ງ ຈະ
ສາມາດເຮັັດຫລ້້ອນ ບົົດບາດ ໜ້້າທີ່່� ທີ່່�ຖືືກມອບໝາຍໃຫ້້ໄດ້້ດີີ ມີີຄືືແນວໃດ.
ແນວທາງຮູູບແບບໃໝ່່ທີ່່�ສ້້າງສັັນຫລາຍປະການ ທີ່່�ລັັດຖະສະພາບາງປະເທດ ໄດ້້ດຳຳ�ເນີີນການເຂົ້້�າມີີສ່່ວນໃນການຕິິດຕາມກວດກາກິິດຈະກຳຳ�
ຂອງລັັດຖະບານ ລວມທັັງການຮັັບຮອງເອົົາງົົບປະມານແຫ່່ງລັັດ ແລະ ລາຍຈ່່າຍ ຈະຖືືກນຳຳ�ສະເໜີີໃນນີ້້�ດ້້ວຍ. ວິິທີີປະຕິິບັັດທີ່່�ດີີເຫລົ່່�ານີ້້�
ບາງຢ່່າງມີີທ່່າແຮງຈະເປັັນ “ຜູ້້�ປ່່ຽນແປງໃໝ່່ທີ່່�ສໍໍາຄັັນ’’ ໃນດ້້ານພາລະບົົດບາດຂອງ ລັັດຖະສະພາ ໃນການບັັນລຸຸຄວາມຮັັບຜິິດຊອບພາຍໃນ
ປະເທດ ແລະ ການພັັດທະນາ. ບັັນດາບົົດຮຽນເລືືອກເຝັ້້�ນເອົົາປະສົົບການທີ່່�ຕິິດພັັນກັັບ ເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດດ້້ານການພັັດທະນາ
(ປະສົົບການກ່່ອນໜ້້າ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ), ການຕິິດຕາມກວດກາດ້້ານການເງິິນ ແລະ ວຽກງານ ເມື່່�ອກ່່ອນກ່່ຽວກັັບ
ການເຂົ້້�າມີີສ່່ວນຂອງລັັດຖະສະພາ ໃນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.
ໃນຕອນທ້້າຍຂອງແຕ່່ລະພາກ ຈະນໍໍາສະເໜີີ ຊຸຸດຄຳຳ�ຖາມສັ້້�ນ ເພື່່�ອກະຕຸ້້�ນການຄົ້້�ນຄິິດ ກ່່ຽວກັັບພາລະບົົດບາດ ແລະ ຂີີດຄວາມສາມາດ
ຂອງລັັດຖະສະພາໃນປະຈຸຸບັັນ ໂດຍຕິິດພັັນກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ, ຄຽງຄູ່່�ກັັບການສົ່່�ງເສີີມ ການ
ປຶຶກສາຫາລືືຕໍ່່�ກັັບຫົົວຂໍ້້�ທີ່່�ວ່່າ ລັັດຖະສະພາ ສາມາດປັັບປຸຸງຄວາມອາດສາມາດ ຂອງຕົົນ ເພື່່�ອເຂົ້້�າມີີສ່່ວນຮ່່ວມແຕ່່ຫົົວທີີໃນການຈັັດຕັ້້�ງ
ປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.
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ຈຸດຮ່ວມຂອງລັດຖະສະພາ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ

ກ. ລັັດຖະສະພາ ແລະ ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ໃນຖານະເປັັນຕົົວແທນ ທີ່່�ໄດ້້ຮັັບການເລືືອກຕັ້້�ງຈາກປະຊາຊົົນ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາມີີບົົດບາດສຳຳ�ຄັັນໃນການຂັັບເຄື່່�ອນການພັັດທະນາ
ໂດຍຖືືເອົົາປະຊາຊົົນເປັັນໃຈກາງ ທີ່່�ສະທ້້ອນ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້້ອງຕ້້ອງການຂອງປະຊາຊົົນ. ໃນໄລຍະຫລາຍທົົດສະຫວັັດ
ທີ່່�ຜ່່ານມາ, ວຽກງານການຜັັກດັັນໃຫ້້ມີີການເຕີີບໂຕ ໄດ້້ເຫັັນເຖິິງຄວາມສຳຳ�ຄັັນ ແລະ ຄຳຳ�ນຶຶງເຖິິງສິ່່�ງແວດລ້້ອມ, ການມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ແລະ
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ເຊັ່່�ນ: ດ້້ວຍສິິດໜ້້າທີ່່�ຕາມລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນໃນການຮັັບຮອງເອົົາກົົດໝາຍ ແລະ ການຕິິດຕາມ
ກວດກາບັັນດານະໂຍບາຍຕ່່າງໆ ຂອງລັັດ ລວມທັັງການບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ແລະ ການພິິຈາລະນາຢ່່າງຖີ່່�ຖ້້ວນຕໍ່່�ກັັບງົົບປະມານແຫ່່ງຊາດ
ແລະ ການເປັັນຕົົວແທນສະແດງຄໍໍາຄິິດເຫັັນຈາກເຂດເລືືອກຕັ້້�ງຂອງຕົົນ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແມ່່ນຄູ່່�ຮ່່ວມທີ່່�ສໍໍາຄັັນທີ່່�ຈະນຳຳ�ໄປສູ່່�ການ
ບໍໍລິິຫານປະເທດຢ່່າງມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ, ທົ່່�ວເຖິິງ, ອຳຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້້ມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ແລະ ມີີຄວາມໂປ່່ງໃສ ເຊິ່່�ງປັັດໄຈເຫຼົ່່��ານີ້້�ລ້້ວນ
ແຕ່່ເປັັນສິ່່�ງຈຳຳ�ເປັັນຕໍ່່�ການພັັດທະນາທີ່່�ຍືືນຍົົງສຳຳ�ລັັບທຸຸກຄົົນ.
ໂດຍຄຳຳ�ນຶຶງເຖິິງບົົດບາດໃນການປະກອບສ່່ວນທີ່່�ລໍ້້າຄ່່າ ທີ່່�ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດເຮັັດໄດ້້ຕໍ່່�ກັັບການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງແມ່່ນ
ສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ສຸຸດ ໂດຍສະເພາະ ໃນຂະນະທີ່່�ໂລກກ້້າວສູ່່�ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ວາລະ 2030 ແລະ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.
ຖະແຫລງການ ວາລະ 2030 ແມ່່ນເອກະສານໜຶ່່�ງທີ່່�ສ້້າງແຮງບັັນດານໃຈ, ໃຫ້້ຄຳຳ�ໝັ້້�ນສັັນຍາຢ່່າງຈະແຈ້້ງເພື່່�ອທີ່່�ຈະ “ບໍ່່�ໃຫ້້ມີີປະຊາຊົົນຜູ້້�ໃດ
ຖືືກປະປ່່ອຍຫລົົງລືືມໄວ້້ຂ້້າງຫລັັງ’’ ແລະ ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ການພັັດທະນາທັັງໝົົດຄວນຈະ “ຍຶຶດຖືືເອົົາປະຊາຊົົນເປັັນໃຈກາງ’’. ຄໍໍາໝັ້້�ນສັັນຍາ
ທີ່່�ຍຶຶດໝັ້້�ນໃນການມີີສ່່ວນຮ່່ວມທາງສັັງຄົົມ, ເສດຖະກິິດ ແລະ ການເມືືອງ ໂດຍບໍ່່�ຄໍໍານຶຶງເຖິິງອາຍຸຸ, ເພດ, ຄວາມພິິການ, ເຊື້້�ອຊາດ, ເຜົ່່�າພັັນ,
ຕົ້້�ນກຳຳ�ເນີີດ, ສາດສະໜາ ຫລືື ສະຖານະພາບທາງເສດຖະກິິດອື່່�ນໆ. ສິ່່�ງເຫຼົ່່��ານັ້້�ນຈະຊ່່ວຍສະໜັັບສະໜູູນເປົ້້�າໝາຍໃນຕົົວມັັນເອງ ແລະ
ວິິທີີການເພື່່�ອໃຫ້້ບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍດັ່່�ງກ່່າວ, ເຊິ່່�ງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດດໍໍາເນີີນການໄດ້້ເອງແຕ່່ຫົົວທີີ ເພື່່�ອໃຫ້້ບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍເຫຼົ່່��າ
ນີ້້�ໄດ້້ສຳຳ�ເລັັດ.

ກຽດສັກສີ:

ປະຊາຊົນ:
ເພື່ອຮັບປະກັນ
ການມີສຸຂະພາບທີ່
ດີ, ການໃຫ້ຄວາມ
ຮູ້ ແລະ ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ
ແລະ ເດັກນ້ອຍ
ໂລກ:
ເພື່ອປົກປັກຮັກສາ
ລະບົບນິເວດ ເພື່ອ
ສັງຄົມ ແລະ ລູກ
ຫຼານຂອງພວກເຮົາ
ທຸກຄົນ

ເພື່ອລືບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມບໍ່
ສະເໝີພາບ

ເປົ້າໝາຍ
ການພັດທະນາ
ແບບຍືນຍົງ

ການເປັນຄູ່ຮ່ວມ:
ເພື່ອກະຕຸ້ນຄວາມເປັນ
ປຶກແຜ່ນລະດັບສາກົນ ເພື່ອ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຄວາມຈະ
ເລີນຮູ່ງເຮືອງ:
ເພື່ອສົ່ງເສີມ
ການເຕີບໂຕຂອງ
ເສດຖະກິດໃຫ້ເຂັ້ມ
ແຂງ, ທົ່ວເຖິງ ແລະ
ວິວັດທະນາການ
ຄວາມຍຸດຕິທຳ:
ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ສັງຄົມ
ໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ
ແລະ ປອດໄພ ລວມ
ທັງສະຖາບັນທີ່ມີ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງ

ໃນເດືືອນກັັນຍາ ປີີ 2015, ຜູ້້�ນໍໍາທົ່່�ວໂລກໄດ້້ມາເຕົ້້�າໂຮມ
ກັັນໃນກອງປະຊຸຸມສຸຸດຍອດເພື່່�ອການພັັດທະນາ
ແບບຍືືນຍົົງ ຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່່�ນະ
ຄອນນິິວຢອກ ເພື່່�ອເປີີດຕົົວ ວາລະການພັັດທະນາ
ແບບຍືືນຍົົງສະບັັບໃໝ່່ ເຊິ່່�ງຈະເປັັນໂຕຊີ້້�ນຳຳ�ປະຊາຄົົມ
ໂລກໄປອີີກ 15 ປີີ ຕໍ່່�ໜ້້າ. ຜູ້້�ນໍໍາທົ່່�ວໂລກໄດ້້ຮັັບຮອງ
ເອົົາ ວາລະສຳຳ�ລັັບການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ພາຍໃນ
ປີີ 2030 ແລະ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ຊຸຸດໃໝ່່ ທີ່່�ມີີຄວາມເຊື່່�ອມໂຍງກັັນຈຳຳ�ນວນ 17 ຂໍ້້�
(ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ). ວາລະ 2030
ສ້້າງຂຶ້້�ນບົົນພື້້�ນຖານຄວາມຄືືບໜ້້າທີ່່�ບັັນລຸຸໄດ້້ ນັັບ
ແຕ່່ການຮັັບຮອງຖະແຫລງການສະຫັັດສະຫວັັດ ປີີ
2000 ແລະ ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຕໍ່່�ເນື່່�ອງຈາກເປົ້້�າໝາຍ
ສະຫັັດສະຫວັັດດ້້ານການພັັດທະນານັ້້�ນ ເຊິ່່�ງເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຈຶ່່�ງເປັັນການສານຕໍ່່�ຈາກ
ສິ່່�ງທີ່່�ໄດ້້ປະຄ້້າງໄວ້້. ໃນຂະນະດຽວກັັນ ກໍໍໄດ້້ວາງ
ກອບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດໃໝ່່ທີ່່�ທ້້າທາຍ ເພື່່�ອການ
ພັັດທະນາທີ່່�ຍືືນຍົົງ ໂດຍຕອບສະໜອງຄວາມຕ້້ອງ
ການທີ່່�ຍັັງບໍ່່�ທັັນບັັນລຸຸຜົົນ.

ວາລະ 2030 ນັ້້�ນໄດ້້ນຳຳ�ສະເໜີີວິິໄສທັັດໃໝ່່ເພື່່�ອໃຫ້້ສັັງຄົົມໂລກຈະເລີີນກ້້າວໜ້້າ ແລະ ມີີຄວາມເທົ່່�າທຽມຢ່່າງທົ່່�ວເຖິິງ. ວາລະນີ້້�ໄດ້້ພະຍາຍາມ
ແກ້້ໄຂບັັນຫາທຸຸກແງ່່ມູູມດ້້ານການພັັດທະນາປະເທດ ແລະ ຊຸຸມຊົົນທັັງຫຼຼາຍຕ້້ອງໄດ້້ປະສົົບພົົບພໍ້້� ໂດຍສາມາດຈຳຳ�ແນກມິິຕິິທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນຂອງ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງອອກເປັັນ ສາມ ດ້້ານຄືື: ດ້້ານສິ່່�ງແວດລ້້ອມ, ດ້້ານສັັງຄົົມ ແລະ ດ້້ານເສດຖະກິິດ.
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ວາລະ 2030 ແມ່່ນກວມລວມໃນທຸຸກແງ່່ມູູມ ນອກນັ້້�ນຍັັງສາມາດນຳຳ�ໄປປັັບໃຊ້້ໄດ້້ໃນລະດັັບສາກົົນ ແທນທີ່່�ຈະໃຫ້້ຄວາມສຳຳ�ຄັັນພຽງແຕ່່
ປະເທດທີ່່�ເອີ້້�ນໄດ້້ວ່່າເປັັນປະເທດທີ່່�ກຳຳ�ລັັງພັັດທະນາ. ວາລະ 2030 ໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກວ່່າໃນໂລກຍຸຸກໂລກາພິິວັັດທີ່່�ມີີຄວາມເຊື່່�ອມໂຍງກັັນນັ້້�ນ
ທຸຸກປະເທດຈະຕ້້ອງດຳຳ�ເນີີນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດລ່່ວງໜ້້າ ເພື່່�ອຮັັບມືືກັັບຄວາມທ້້າທາຍຂອງການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.
ທຸຸກປະເທດ ມີີໜ້້າທີ່່�ໃນການນຳຳ�ເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ແລະ ທຸຸກປະເທດຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງຕິິດຕາມ ຄວາມ
ຄືືບໜ້້າ ແລະ ລາຍງານຕໍ່່�ປະຊາຄົົມໂລກຢ່່າງເປັັນປົົກກະຕິິ ກ່່ຽວກັັບຜົົນສຳຳ�ເລັັດ ແລະ ສິ່່�ງທ້້າທາຍທີ່່�ຕົົນໄດ້້ພົົບພໍ້້�.
ສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນຄືື ເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດເພື່່�ອການພັັດທະນາ ກວມເອົົາພຽງແຕ່່ 8 ດ້້ານ, ແບ່່ງເປັັນເປົ້້�າໝາຍຈຳຳ�ນວນ 21 ຂໍ້້� ແລະ ມີີ 48 ຕົົວຊີ້້�
ວັັດ. ໃນຂະນະທີ່່� ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ກວມເອົົາປະເດັັນທີ່່�ກ້້ວາງຂວາງກວ່່າ ໂດຍກວມເອົົາເຖິິງ 17 ດ້້ານ, 169 ເປົ້້�າໝາຍ.
ຄວາມຄືືບໜ້້າທີ່່�ກ້້າວໄປສູ່່� ການບັັນລຸຸຜົົນເປົ້້�າໝາຍເຫຼົ່່��ານີ້້�ຈະໄດ້້ຮັັບການຕິິດຕາມກວດກາຜ່່ານຕົົວຊີ້້�ວັັດສະບັັບໃໝ່່ ເຊິ່່�ງຕົົວຊີ້້�ວັັດເຫລົ່່�ານີ້້�
ກຳຳ�ລັັງໄດ້້ຮັັບການສ້້າງຂຶ້້�ນ ແລະ ຄຸ້້�ມຄອງໂດຍກຸ່່�ມຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານສາກົົນ ເຊິ່່�ງປະກອບມີີ: ພະແນກສະຖິິຕິິ ຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ດຳຳ�ລົົງຕຳຳ�ແໜ່່ງ
ເປັັນເລຂາທິິການ[2] ໂດຍມີີການຄາດການວ່່າ: ໃນການຖອດຖອນບົົດຮຽນຈາກການນໍໍາເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດເພື່່�ອການພັັດທະນາໄປ
ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດນັ້້�ນ, ແຕ່່ລະປະເທດຈະສາມາດນໍໍາຕົົວຊີ້້�ວັັດລະດັັບສາກົົນເຫຼົ່່��ານີ້້�ມາໃຊ້້ເປັັນຕົ້້�ນແບບ ເພື່່�ອສ້້າງຕົົວຊີ້້�ວັັດແຫ່່ງຊາດທີ່່�ແທດ
ເໝາະກັັບປະເທດຂອງຕົົນ. ໂດຍມີີຈຸຸດມຸ້້�ງໝາຍໃຫ້້ແຕ່່ລະປະເທດສາມາດລະບຸຸເປົ້້�າໝາຍທີ່່�ເປັັນບູູລິິມະສິິດ ສຳຳ�ລັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ.
ຈາກນັ້້�ນ ແຕ່່ລະປະເທດຄວນວາງຕົົວຊີ້້�ວັັດທີ່່�ເໝາະສົົມກັັບປະເທດຂອງຕົົນ ເພື່່�ອເອື້້�ອອຳຳ�ນວຍ ໃຫ້້ແກ່່ການຕິິດຕາມໃນລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນ
ລວມທັັງລະດັັບລັັດຖະສະພາ ເພື່່�ອປະເມີີນຄວາມຄືືບໜ້້າຂອງຄວາມສຳຳ�ເລັັດບົົນພື້້�ນຖານ ແລະ ເປົ້້�າໝາຍລະດັັບຊາດ.
ວາລະ 2030 ຖືືກວາງອອກມາເພື່່�ອປັັບໃຊ້້ກັັບປະຊາຊົົນທຸຸກຄົົນ ໂດຍລັັດຖະບານພະຍາຍາມແບ່່ງກິິດຈະກຳຳ�ຕ່່າງໆອອກເປັັນກຸ່່�ມຍ່່ອຍ ເພື່່�ອ
ຕອບສະໜອງກຸ່່�ມເປົ້້�າໝາຍໄດ້້ຖືືກຈຸຸດຕາມທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນ. ໃນນີ້້�, ການເນັ້້�ນໜັ້້�ກເຖິິງ “ການດັັດປັັບເປົ້້�າໝາຍໃຫ້້ແທດເໝາະກັັບຈຸຸດພິິເສດຂອງ
ທ້້ອງຖິ່່�ນ” ຖືືເປັັນອົົງປະກອບໃຫມ່່ທີ່່�ມີີຄວາມສໍໍາຄັັນໃນການນຳຳ�ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ອີີງໃສ່່ບົົດຮຽນທີ່່�
ກຳຳ�ໄດ້້ຈາກເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດດ້້ານການພັັດທະນານຳຳ�ອີີກ. ເຊັ່່�ນດຽວກັັນກັັບການວາງຕົົວຊີ້້�ວັັັ�ດ ໃຫ້້ເຂົ້້�າກັັບສະພາບການຂອງແຕ່່ລະ
ປະເທດ ແລະ ສະທ້້ອນຜົົນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດໄປສູ່່�ລະດັັບສາກົົນ. ການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ
ແລະ ຕິິດຕາມກວດກາຈະມີີຄວາມເຊື່່�ອມໂຍງກັັບແຜນການ ແລະ ຍຸຸດທະສາດຕ່່າງໆ ເພື່່�ອການພັັດທະນາປະເທດ ເພື່່�ອສະທ້້ອນໃຫ້້ເຫັັນ
ຄວາມຕ້້ອງການສະເພາະຂອງປະຊາຊົົນພາຍໃນປະເທດ ໂດຍພິິຈາລະນາເຖິິງປັັດໄຈທາງດ້້ານປະຊາກອນ, ພູູມສັັນຖານ, ສັັງຄົົມ ແລະ
ເສດຖະກິິດ.

ເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ລຶບລ້າງຄວາມ
ທຸກຍາກ

ມີສຸຂະພາບ
ແລະ ຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ທີ່ດີ

ລຶບລ້າງຄວາມ
ອຶດຫິວ

ມີຄວາມ
ສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງ
ຍິງ-ຊາຍ

ມີນຳ້ສະອາດ
ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ

ມີພະລັງງານທີ່ສະອາດ
ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງ

ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ມີ
ກຽດ ແລະ ເສດຖະກິດ
ມີການຂະຫຍາຍໂຕ

ສົ່ງເສີມການຫັນເປັນ
ອຸດສາຫະກຳ,
ການປະດິດສາ້ ງ ແລະ
ສາ້ ງພື້ນຖານໂຄງ
່ ລາ່ ງ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມບໍ່
ສະເໝີພາບ

ສ້າງຕົວເມືອງ
ແລະ ຊຸມຊົນໃຫ້ມີ
ຄວາມຍືນຍົງ

ສົ່ງເສີມການ
ອຸປະໂພກບໍລິໂພກ
ແລະການຜະລິດຢ່າງ
ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ມີແຜນການຮັບມື
ກັບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາກາດ

ອານຸລັກ ແລະ
ນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ໃນນຳ້ແບບຍືນຍົງ

ອານຸລັກ ແລະ
ນຳໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ
ເທິງໜາ້ ດິນ
ແບບຍືນຍົງ

ມີສັນຕິພາບ,
ຄວາມຍຸຕິທຳ
ແລະ ສະຖາບັນ
ທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືເພື່ອ
ເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
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ຊີວິດທີ່ປອດໄພ
ຈາກລະເບີດ
ບໍ່ທັນແຕກ

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

ໂຄງການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ປະເທດ ມາດາກາສກາ

ເປົ້າໝາຍລະດັບໂລກ ທີ່ນຳສະເໜີໂດຍກຸ່ມເຍົາວະຊົນ ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜະລິດຕະພັນທາງສັງຄົມ, ທີ່ ມາດາກາສກາ ໃນເດືອນກັນຍາ 2015 ທີ່ຜ່ານມາ.

ວາລະ 2030 ແລະ ເປົ້້�າໝາຍພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ:
ພວກເຮົົາຈະເຮັັດໃຫ້້ຄົົນໃນວົົງກວ້້າງ ເກີີດຄວາມຮູ້້�ສຶຶກຢາກມີີສ່່ວນຮ່່ວມ
ແລະ ເປັັນເຈົ້້�າການ ໄດ້້ແນວໃດ
ເນື່່�ອງຈາກຜູ້້�ທີ່່�ມີີສ່່ວນກ່່ຽວຂ້້ອງບາງກຸ່່�ມໄດ້້ໃຫ້້ຄຳຳ�ເຫັັນວ່່າ ເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດດ້້ານການພັັດທະນານັ້້�ນແມ່່ນວາລະທີ່່�ໃຊ້້ຂັັບ
ເຄື່່�ອນລະດັັບສາກົົນ ທີ່່�ມີີແນວທາງການພັັດທະນາແບບ “ຈາກເທິິງລົົງລຸ່່�ມ”, ວາລະ 2030 ຈຶ່່�ງໄດ້້ຮັັບການສ້້າງຂຶ້້�ນຜ່່ານຂະບວນການ
ການມີີສ່່ວນຮ່່ວມແບບເປີີດກວ້້າງ ແລະ ທົ່່�ວເຖິິງລະຫວ່່າງບັັນດາລັັດຖະສະມາຊິິກຂອງອົົງການ ສປຊ, ລັັດຖະສະພາ ແລະ ອົົງການ
ຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ, ພາກເອກະຊົົນ ແລະ ປະຊາຊົົນ. ໃນຂະນະທີ່່� ເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດເພື່່�ອການການພັັດທະນາ ຖືືກສ້້າງຂື້້�ນ
ໂດຍກຸ່່�ມນັັກຊ່່ຽວຊານກຸ່່�ມນ້້ອຍ, ວາລະ 2030 ຈຶ່່�ງຖືືກສ້້າງຂຶ້້�ນມາຜ່່ານຂະບວນການປຶຶກສາຫາລືືກັັບພາກສ່່ວນສາທາລະນະ ແລະ ຜູ້້�
ມີີສ່່ວນກ່່ຽວຂ້້ອງ ເພື່່�ອສະທ້້ອນຄວາມປາດຖະໜາ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້້ອງຕ້້ອງການຂອງຜູ້້�ຄົົນໃນທົ່່�ວໂລກ.
ຕະຫລອດໄລຍະເວລາຫລາຍກວ່່າສາມປີີທີ່່�ຜ່່ານມາໄດ້້ມີີຄວາມພະຍາຍາມທີ່່�ຈະສື່່�ສານກັັບຜູ້້�ທີ່່�ມີີສ່່ວນກ່່ຽວຂ້້ອງເປັັນວົົງກວ້້າງ
ທົ່່�ວໂລກ ເພື່່�ອໃຫ້້ບຸຸກຄົົນເຫຼົ່່��ານີ້້�ໄດ້້ມີີສ່່ວນຮ່່ວມແລກປ່່ຽນຄວາມຄິິດເຫັັນ ແລະ ສະເໜີີທັັດສະນະກ່່ຽວກັັບບູູລິິມະສິິດ ທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງ
ໄດ້້ຮັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ, ຍົົກຕົົວຢ່່າງ: ການສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນຜ່່ານທາງເວບໄຊ໌໌ MyWorld (www.myworld2015.org)
ເຊິ່່�ງເປັັນແພລດຟອມອອນລາຍ ທີ່່�ມີີຜູ້້�ຄົົນຈຳຳ�ນວນເກືືອບ 10 ລ້້ານຄົົນ ຈາກທົ່່�ວໂລກ ຮ່່ວມກັັນແລກປ່່ຽນ ຄຳຳ�ຄິິດເຫັັນຂອງຕົົນ ກັັບ
ອົົງການ ສປຊ ກ່່ຽວກັັບສິ່່�ງທີ່່�ພວກເຂົົາເຈົ້້�າຄິິດວ່່າເປັັນບູູລິິມະສິິດທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງເລັ່່�ງແກ້້ໄຂຜ່່ານທາງ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບ
ຍືືນຍົົງ. ຄວາມພະຍາຍາມເຫຼົ່່��ານີ້້� ມີີຈຸຸດປະສົົງເພື່່�ອສະທ້້ອນຄືືນຢ່່າງເປັັນລະບົົບເຖິິງສິ່່�ງທີ່່�ໄດ້້ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດໃນໄລຍະທີ່່�ນຳຳ�ເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງມາໃຊ້້; ສິ່່�ງທີ່່�ສາມາດພັັດທະນາໄດ້້ ແລະ ສິ່່�ງທີ່່�ຍັັງຕ້້ອງໄດ້້ມີີການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຕື່່�ມອີີກ 15 ປີີຕໍ່່�ໜ້້າ, ການ
ເປີີດກວ້້າງໃຫ້້ມີີສ່່ວນຮ່່ວມຢ່່າງທົ່່�ວເຖິິງນີ້້� ແມ່່ນມີີເຈດນຳຳ�ນົົງເພື່່�ອສ້້າງ ຄວາມຮູ້້�ສຶຶກເປັັນເຈົ້້�າການ ແລະ ຢາກມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການ
ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຕາມ ວາລະ 2030.
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ຂ. ການເປີີດໂອກາດໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນ ວາລະ 2030
ການເປີີດໂອກາດຮັັບຄວາມຄິິດເຫັັນຈາກຫຼຼາຍພາກສ່່ວນ ເຊິ່່�ງລວມທັັງ ບັັນດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ນັ້້�ນຊ່່ວຍເຮັັດໃຫ້້ ວາລະ 2030 ເປັັນ
ຮູູບເປັັນຮ່່າງຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາສະຫັັດສະຫວັັດທີ່່�ຜ່່ານມານັ້້�ນ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ໄດ້້ເຂົ້້�າມາມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ໃນຂະບວນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ແລະ ການຕິິດຕາມກວດກາໃນຊ່່ວງທ້້າຍກໍໍຕາມ ແຕ່່ໃນຄັ້້�ງນີ້້� ໄດ້້ມີີການຮັັບຮູ້້�ຢ່່າງ
ຈະແຈ້້ງ ແລະ ພ້້ອມພຽງກັັນວ່່າ ການເຂົ້້�າມາມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາແຕ່່ຫົົວທີີ ບໍ່່�ແມ່່ນພຽງແຕ່່ໃນຖານະເປັັນຜູ້້�ຮັັບຮອງ
ກົົດໝາຍເທົ່່�ານັ້້�ນ, ແຕ່່ຍັັງແມ່່ນໃນຖານະເປັັນຕົົວແທນ ທີ່່�ຖືືກເລືືອກຕັ້້�ງໂດຍປະຊາຊົົນໃນເຂດເລືືອກຕັ້້�ງຂອງຕົົນນຳຳ�ອີີກ - ມີີຄວາມສໍໍາຄັັນ
ທີ່່�ສຸຸດຕໍ່່�ການຍອມຮັັບຈາກທຸຸກພາກສ່່ວນ ເພື່່�ອໃຫ້້ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຈະໄດ້້ຮັັບການຍອມຮັັບມາຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ແລະ
ບັັນລຸຸຜົົນ. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໄດ້້ມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ໃນການປະເມີີນຊ່່ອງວ່່າງ, ໂອກາດ ແລະ ບູູລິິມະສິິດ ຕໍ່່�ກັັບບາດກ້້າວການກໍໍານົົດວາລະ
ການພັັດທະນາຊຸຸດໃໝ່່ຜ່່ານບັັນດາກອງປະຊຸຸມເພື່່�ອນມິິດລະດັັບໂລກ-ພາກພື້້�ນ ແລະ ລະດັັບປະເທດ, ເຊິ່່�ງຄຳຳ�ເຫັັນເຫຼົ່່��ານີ້້�ຖືືກນຳຳ�ມາໃຊ້້ເປັັນ
ສ່່ວນໜຶ່່�ງໃນການກຳຳ�ນົົດວາລະສຸຸດທ້້າຍຂອງ ວາລະ 2030.

ການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທົ່່�ວໂລກ ຕໍ່່ກັ
� ັບ ວາລະ 2030
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໃນທົ່່�ວໂລກ ມີີສ່່ວນຮ່່ວມຢ່່າງຫ້້າວຫັັນ ໃນຂະບວນການ ການສ້້າງ ວາລະ 2030. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ຈຳຳ�ນວນຫລາຍມີີສ່່ວນຮ່່ວມຜ່່ານກອງປະຊຸຸມຮ່່ວມລະດັັບພາກພື້້�ນ, ຜ່່ານອົົງການຈັັດຕັ້້�ງຕ່່າງໆ ເຊັ່່�ນ: ສະມາຄົົມສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ເຄືືອຈັັກກະພົົບ, ສະມາຄົົມສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາເອີີຣົົບ ແລະ ຊຸຸມຊົົນການພັັດທະນາແຫ່່ງອາຟຣິິກາພາກໃຕ້້.
ໃນລະດັັບໂລກນັ້້�ນ, ສະຫະພາບລັັດຖະສະພາ ໃຫ້້ການສະໜັັບສະໜູູນສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໃນການນຳຳ�ສະເໜີີຄວາມຄິິດເຫັັນ
ເຂົ້້�າໃນຂະບວນການສ້້າງວາລະ 2030. ຊ່່ວງຕົ້້�ນເດືືອນ ມີີນາ 2013, ກອງປະຊຸຸມໃຫຍ່່ສະຫະພາບລັັດຖະສະພາສາກົົນ ຄັ້້�ງທີີ 128
ໄດ້້ຮັັບຮອງເອົົາຖະແຫລງການ ກິິໂຕ ທີ່່�ລະບຸຸວ່່າ “ລັັດຖະສະພາທີ່່�ເຂັ້້�ມແຂງຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ຈະຕ້້ອງມີີບົົດບາດເປັັນໃຈກາງໃນການນຳຳ�ເອົົາ
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເຊິ່່�ງລວມເຖິິງການຮັັບປະກັັນວ່່າ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພັັດທະນານັ້້�ນໄດ້້
ປະກອບຂຶ້້�ນເປັັນຮູູບເປັັນຮ່່າງຜ່່ານຂະບວນການ ການມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ແລະ ທົ່່�ວເຖິິງ ລວມທັັງຕ້້ອງມີີການແຈ້້ງໃຫ້້ລັັດຖະສະພາຮັັບ
ຊາບເຖິິງຄວາມຄືືບຂອງໂຄງການຢ່່າງເປັັນປົົກກະຕິິ’’.
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຈາກອົົງການນິິຕິິບັັນຍັັດ 130 ແຫ່່ງ ດຳຳ�ເນີີນການຕໍ່່� ເພື່່�ອຮັັບຮອງເອົົາ ຖະແຫລງການຮ່່າໂນ້້ຍ ກ່່ຽວກັັບ
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ: ປ່່ຽນຈາກຄໍໍາເວົ້້�າໃຫ້້ເປັັນການປະຕິິບັັດ ທີ່່�ກອງປະຊຸຸມ ລັັດຖະສະພາສາກົົນ ຄັ້້�ງທີີ 132 ໃນ
ເດືືອນເມສາ 2015. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໄດ້້ທຸ່່�ມເທທຸຸກສະຕິິປັັນຍາໃຫ້້ກັັບຂະບວນການຮັັບເອົົາເນື້້�ອໃນດັ່່�ງກ່່າວໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ
ໃຫ້້ ທົ່່�ວເຖິິງ ແລະ ເປີີດກວ້້າງຫລາຍຂື້້�ນໃນອານາຄົົດ, ໂດຍລະບຸຸວ່່າ: “ພວກຂ້້າພະເຈົ້້�າ ມຸ່່�ງໝັັນທີ່່�ຈະຂັັບເຄື່່�ອນໄປໜ້້າຢ່່າງເຕັັມທີ່່�
ເພື່່�ອໃຫ້້ປະຊາຊົົນຮັັບຮູ້້� ແລະ ຮູ້້�ສຶຶກເຖິິງຄວາມເປັັນເຈົ້້�າການຂອງບັັນດາເປົ້້�າໝາຍເຫຼົ່່��ານີ້້� ໂດຍປະຊາຊົົນຈະຕ້້ອງເຂົ້້�າໃຈວ່່າເປົ້້�າໝາຍ
ເຫຼົ່່��ານີ້້�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຊີີວິິດການເປັັນຢູ່່�ຂອງເຂົົາເຈົ້້�າແນວໃດ. ໃນຖານະເປັັນຕົົວແທນຂອງປະຊາຊົົນ, ພວກຂ້້າພະເຈົ້້�າຈະຮັັບຜິິດຊອບ
ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່າ ຂະບວນການທາງການເມືືອງນັ້້�ນ ໃຫ້້ຄວາມສຳຳ�ຄັັນກັັບຄຳຳ�ຄິິດເຫັັນ ແລະ ສຽງຮຽກຮ້້ອງຂອງປະຊາຊົົນທຸຸກຄົົນ
ໂດຍບໍ່່�ມີີການຈຳຳ�ແນກ ແລະ ບໍ່່�ຄຳຳ�ນຶຶງຕໍ່່�ສະຖານະພາບທາງສັັງຄົົມ’’.
ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນ, ໃນຕົ້້�ນເດືືອນກັັນຍາ 2015, ກອງປະຊຸຸມປະທານລັັດຖະສະພາສາກົົນ ຄັ້້�ງທີີ IV ໄດ້້ຮັັບຮອງເອົົາຖະແຫລງການ ກ່່ຽວກັັບ
“ການກຳຳ�ນົົດບົົດບາດປະຊາທິິປະໄຕ ເພື່່�ອນຳຳ�ໄປສູ່່�ສັັນຕິິພາບ ແລະ ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ: ສ້້າງໂລກໃຫ້້ເປັັນໄປຕາມທີ່່�ຜູ້້�ຄົົນ
ປາດຖະໜາ’’. ຖະແຫລງການດັ່່�ງກ່່າວນີ້້� ເນັ້້�ນໃຫ້້ເຫັັນຄວາມສໍໍາຄັັນໃນການຮັັບປະກັັນວ່່າ ລາລະ 2030 ໄດ້້ນຳຳ�ເອົົາແນວທາງ ທີ່່�ນອນ
ໃນພື້້�ນຖານສິິດທິິມະນຸຸດ ມາຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ຄວບຄູ່່�ກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາ ແລະ ຈະເຮັັດໃຫ້້ໄດ້້ຮັັບຜົົນກວມລວມ ແລະ
ສະເໝີີພາບລະຫວ່່າງປະຊາຊົົນ.
ສຳຳ�ລັັບລາຍລະອຽດເພີ່່�ມເຕີີມ, ກະລຸຸນາເຂົ້້�າເບິ່່�ງໄດ້້ທີ່່�:
ຖະແຫຼຼງການກິິໂຕ: www.ipu.org/conf-e/128/quito-comm.htm;
ຖະແຫຼຼງການຮ່່າໂນ້້ຍ: www.ipu.org/conf-e/132/rpt-gendebate.htm;
ຖະແຫຼຼງການ ກອງປະຊຸຸມປະທານສະພາສາກົົນຄັ້້�ງທີີ IV: www.ipu.org/splz-e/speakers15/declaration.pdf

ເນື່່�ອງຈາກປະເທດຕ່່າງໆໃນປັັດຈຸຸບັັນ ກຳຳ�ລັັງຊອກຫາວິິທີີການຕ່່າງໆເພື່່�ອຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ, ມັັນແມ່່ນ
ເລື່່�ອງທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນທີ່່�ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈະພິິຈາລະນາບົົດບາດໜ້້າທີ່່�ຂອງຕົົນ ໃນການປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ໄປປັັບໃຊ້້ ແລະ ຕິິດຕາມກວດກາການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍດັ່່�ງກ່່າວ. ຄຽງຄູ່່�ກັັນນັ້້�ນ, ສະພານິິຕິິບັັນຍັັດແຫ່່ງຊາດໃນບາງປະເທດມີີ
ສ່່ວນຮ່່ວມຢ່່າງໃກ້້ຊິິດຕິິດແທດໃນການນຳຳ�ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາສະຫັັດສະຫວັັດໄປໃຊ້້. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່�ຕາມ, ລະດັັບການມີີສ່່ວນຮ່່ວມ
ຂອງລັັດຖະສະພາແຕກຕ່່າງກັັນໄປແຕ່່ລະປະເທດ. ການຖອດຖອນບົົດຮຽນທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນຈາກການນຳຳ�ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາສະຫັັດສະ
ຫວັັດໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດນັ້້�ນ ມັັນມີີຄວາມກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບບົົດບາດຕົ້້�ນຕໍໍຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ສາມາດເຮັັດໄດ້້ ແລະ ຄວນຈະປະຕິິບັັດ
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ທີ່່�ສຸຸດ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່າການນຳຳ�ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປປະຕິິບັັດນັ້້�ນຈະສະທ້້ອນໃຫ້້ເຫັັນ ຄວາມຕ້້ອງການທີ່່�ຫຼຼາກຫຼຼາຍ
ຂອງປະຊາຊົົນ ເຊິ່່�ງເປັັນຜູ້້�ທີ່່�ເລືືອກເອົົາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໃຫ້້ເປັັນຕົົວແທນຂອງພວກເຂົົາ ແລະ ນໍໍາເອົົາຜົົນປະໂຫຍດມາໃຫ້້ທຸຸກໆ
ກຸ່່�ມຄົົນໂດຍສະເພາະ ຜູ້້�ດ້້ອຍໂອກາດທີ່່�ສຸຸດ. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາມີີການພົົວພັັນໂດຍກົົງກັັບປະຊາຊົົນຫຼຼາຍກ່່ວາເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ລັັດຖະບານ
ອື່່�ນໆ ໃນຖະນະເປັັນຕົົວແທນທີ່່�ຖືືກຄັັດເລືືອກ. ດ້້ວຍເຫດຜົົນນີ້້�ເອງ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈຶ່່�ງໄດ້້ຮັັບໂອກາດທີ່່�ມີີຄຸຸນຄ່່າໃນການສົ່່�ງເສີີມ
ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງຊາດ. ເພື່່�ອບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍ ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ທີ່່�ມີີ "ປະຊາຊົົນເປັັນໃຈກາງ" ຕອບສະໜອງ ກັັບຄວາມ
ຕ້້ອງການທີ່່�ຫຼຼາກຫຼຼາຍຂອງປະຊາຊົົນໃນຊາດຢ່່າງເຕັັມທີ່່� (ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນການພິິຈາລະນາໃນເລື່່�ອງປະຊາກອນ, ສັັງຄົົມ, ເພດ, ຊົົນເຜົ່່�າ,
ວັັດທະນະທຳຳ� ຫລືື ເສດຖະກິິດ) ແລະ ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດຜົົນປະໂຫຍດແກ່່ປະຊາຊົົນທຸຸກຄົົົ�ນ.

ຄ. ເປົ້້�າໝາຍຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ: ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຂໍ້້�ທີີ 16
ໃນຂະນະທີ່່�ສະມາຊິິກສະພາມີີໜ້້າທີ່່�ສະໜັັບສະໜູູນ ແລະ ຕິິດຕາມກວດກາ
ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາທີ່່�ມີີຢູ່່� ທັັງໝົົດ 17 ເປົ້້�າໝາຍ ແລະ
ຕິິດຕາມກວດກາເພື່່�ອຮັັບປະກັັນຄວາມຖືືກຕ້້ອງຂອງການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດວາລະ
ເພື່່�ອການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໃນປີີ 2030. ເປົ້້�າໝາຍທີ່່�ມີີເນື້້�ອໃນສຳຳ�ຄັັນ ລະບຸຸ
ວ່່າ “ການຮັັກສາສັັນຕິິພາບແລະການປົົກຄອງທີ່່�ດີີ” ນັ້້�ນ ມີີຄວາມສຳຳ�ຄັັນເປັັນ
ພິິເສດຕໍ່່�ສະມາຊິິກສະພາ. ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງທີີ 16 ແນ່່ໃສ່່
ສົ່່�ງເສີີມສັັງຄົົມທີ່່�ມີີຄວາມສະຫງົົບ ແລະ ເປັັນເຈົ້້�າການເພື່່�ອການພັັດທະນາແບບ
ຍືືນຍົົງ ເພື່່�ອທຸຸກຄົົນສາມາດເຂົ້້�າເຖິິງຄວາມຍຸຸຕິິທຳຳ� ແລະກໍ່່�ສ້້າງສະຖາບັັນທີ່່�ມີີ
ປະສິິດທິິພາບ, ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ແລະ ສົົມບູູນແບບໃນທຸຸກລະດັັບ ໃນ 15 ປີີຕໍ່່�ໜ້້າ, ສະມາຊິິກສະພາມີີບົົດບາດນຳຳ�ໜ້້າໃນການດຳຳ�ເນີີນ
ງານຕ່່າງໆເພື່່�ອບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍນີ້້� ຈາກອຳຳ�ນາດທີ່່�ໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍຈາກສະພາ, ສະມາຊິິກສະພາສາມາດຮັັບຮອງກົົດໝາຍ, ຕິິດຕາມກວດ
ກາລັັດຖະບານ ແລະເປັັນຕົົວແທນໃນການຮັັກສາຜົົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົົນ ແລະບົົດບາດຂອງລັັດຖະສະພາໂດຍກົົງແມ່່ນ ເພື່່�ອເຮັັດ
ໃຫ້້ປະຊາຊົົນມີີຄວາມເຊື່່�ອໝັ້້�ນຕໍ່່�ໜ້້າທີ່່�ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ແລະ ການປະກອບສ່່ວນຂອງຕົົນ.
ໃນຂະນະທີ່່�ລາຍລະອຽດເປົ້້�າໝາຍ ຂອງເປົ້້�າໝາຍ ທີີ 16 ນັ້້�ນ ລ້້ວນແຕ່່ມີີຄວາມກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບບັັນດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ. ຂໍ້້�ມູູນລາຍ
ລະອຽດກ່່ຽວກັັບເປົ້້�າໝາຍ 16.6 ແລະ 16.7 ນັ້້�ນກວມເອົົາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໂດຍກົົງ. ເປົ້້�າໝາຍ 16.7 ກຳຳ�ນົົດໃຫ້້ມີີການ “ ຮັັບປະກັັນ
ວ່່າຈະມີີຂັ້້�ນຕອນການຕັັດສິິນໃຈທີ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ, ກວມລວມ, ມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ແລະ ມີີຄວາມເປັັນຕົົວແທນທີ່່�ດີີ ໃນທຸຸກລະດັັບການ
ຕັັດສິິນໃຈ” ເພື່່�ອໃຫ້້ບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍເຫຼົ່່��ານີ້້�. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຕ້້ອງໄດ້້ພິິຈາລະນາຫລາກຫຼຼາຍວິິທີີ ເພື່່�ອປັັບປຸຸງຂະບວນການ ແລະ
ລະບົົບການເຮັັດວຽກຂອງຕົົນ. ຍົົກຕົົວຢ່່າງ: ເປີີດໂອກາດໃຫ້້ປະຊາຊົົນເຂົ້້�າເຖິິງຄະນະກຳຳ�ມະການສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ, ເປີີດເຜີີຍຂໍ້້�ມູູນ
ກ່່ຽວກັັບລັັດຖະສະພາຫຼຼາຍຍິ່່�ງຂຶ້້�ນ, ກະຕຸ້້�ນຜູ້້�ສ້້າງກົົດໝາຍໃຫ້້ພົົວພັັນກັັບປະຊາຊົົນ ແລະ ປະຕິິບັັດຍຸຸດທະສາດສະເພາະ ເພື່່�ອຍົົກສູູງຖານະ
ຂອງແມ່່ຍິິງ, ກຸ່່�ມສ່່ຽງ ແລະ ກຸ່່�ມຄົົນທີ່່�ດ້້ອຍໂອກາດ.
ປະຈຸຸບັັນນີ້້� ມີີແນວໂນ້້ມທີ່່�ຈະນຳຳ�ໃຊ້້ສອງຕົົວຊີ້້�ວັັດສາກົົນມາໃຊ້້ເພື່່�ອຕິິດຕາມກວດກາເປົ້້�າໝາຍຂ້້າງເທິິງນີ້້�: ຕົົວຊີ້້�ວັັດ 16.7.1: ສັັດສ່່ວນຂອງ
ກຸ່່�ມຕ່່າງໆ(ຕາມເພດ, ອາຍຸຸ, ຄວາມພິິການ, ແລະ ກຸ່່�ມປະຊາກອນ) ຜູ້້�ທີ່່�ມີີຕຳຳ�ແໜ່່ງຕ່່າງໆໃນສະຖາບັັນຕ່່າງໆຂອງລັັດ (ອົົງການນິິຕິິບັັນຍັັດ
ແຫ່່ງຊາດ ແລະ ລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນ, ອົົງການບໍໍລິິຫານ ແລະ ອົົງການຕຸຸລາການ) ເມື່່�ອທຽບໃສ່່ການກະຈາຍຕຳຳ�ແໜ່່ງງານລະດັັບຊາດ. ຕົົວຊີ້້�
ບອກ 16.7.2: ແມ່່ນສັັດສ່່ວນຂອງປະຊາກອນທີ່່�ເຊື່່�ອວ່່າ ການຕັັດສິິນໃຈດັ່່�ງກ່່າວນັ້້�ນ ແມ່່ນຄົົບຖ້້ວນ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່່�ບັັນຫາ ໂດຍອີີງ
ໃສ່່ການພິິຈາລະນາຈາກ ເພດ, ອາຍຸຸ, ຄວາມພິິການ ແລະ ກຸ່່�ມປະຊາກອນ.

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ບົົດລາຍງານ ກ່່ຽວກັັບ ການປະເມີີນຜົົນຫຼ້້�າສຸຸດກ່່ຽວກັັບສະຖານະພາບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດ ທີ່່�ໄດ້້
ຮັັບການເຜີີຍແຜ່່ໃຫ້້ແກ່່ສະມາຊິິກສະພາ ເພື່່�ອປະເມີີນຜົົນສຳຳ�ເລັັດ, ຊ່່ອງຫວ່່າງ, ຄວາມຈຳຳ�ເປັັນ ແລະ ບູູລິິມະສິິດນັ້້�ນມີີ ຫຼືື� ບໍ່່�?
• ມີີກອງປະຊຸຸມ ເພື່່�ອຍົົກສູູງຄວາມຮັັບຮູ້້� ແລະ ໃຫ້້ຂໍ້້�ມູູນແກ່່ສະມາຊິິກສະພາ ກ່່ຽວກັັບວາລະການ 2030 ຫຼືື� ບໍ່່�?
• ສະພາຂອງທ່່ານຮັັບຮອງ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຢ່່າງເປັັນທາງການ ຫຼືື� ບໍ່່�? ເຊັ່່�ນວ່່າ ໄດ້້ມີີການຊັັກຖາມ ຫຼືື�
ມີີການຜ່່ານມະຕິິຮັັບຮອງເອົົາຕໍ່່�ກັັບບັັນຫານີ້້� ຫຼືື�ບໍ່່�?
• ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານໄດ້້ລິິເລີ່່�ມຫາລືື ເພື່່�ອຊອກຫາວິິທີີການປະຕິິບັັດວຽກງານ ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນເອົົາເປົ້້�າໝາຍ ການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຂໍ້້�ທີີ 16 ມາຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຫຼືື�ບໍ່່�? ເມື່່�ອພິິຈາລະນາຄວາມຈິິງທີ່່�ວ່່າ ລັັດຖະສະພາຄືື "ສະຖາບັັນພິິທັັກ"
ໃນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຂໍ້້�ທີີ 16 ແລ້້ວລັັດຖະສະພາໄດ້້ພັັດທະນາແຜນສະເພາະອື່່�ນອີີກ ເພື່່�ອເປັັນການ
ສະໜັັບສະໜູູນເປົ້້�າໝາຍດັ່່�ງກ່່າວ ຫຼືື� ບໍ່່�?
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II. ພາລະບົດບາດ ຂອງລັດຖະສະພາກ່ຽວກັບປະສິດທິຜົນຂອງ
ການພັດທະນາ ແລະ ເປົ້າໝາຍການ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ປະມານ 15 ປີີທີ່່�ຜ່່ານມາ, ລັັດຖະບານໄດ້້ຮັັບການຊຸຸກຍູ້້�ໃຫ້້ເອົົາໃຈໃສ່່ຢ່່າງເປັັນຮູູບປະທຳຳ�ຫຼຼາຍຂຶ້້�ນກວ່່າເກົ່່�າ ທີ່່�ເອີ້້�ນວ່່າ. "ການພັັດທະນາ
ແບບມີີປະສິິດທິິພາບ" ເຊິ່່�ງ ໝາຍເຖິິງການຮັັບປະກັັນວ່່າບັັນດາປະເທດ ຈະນຳຳ�ໃຊ້້ຊັັບພະຍາກອນຂອງຕົົນຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບທີ່່�ສຸຸດ ທັັງ
ຊັັບພະຍາກອນພາຍໃນປະເທດທີ່່�ໄດ້້ມາຈາກຜູ້້�ເສຍພາສີີ ຫລືື ຈາກການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ເພື່່�ອການພັັດທະນາຢ່່າງເປັັນທາງການ. ຄູ່່�ຮ່່ວມພັັດທະນາ
ດ້້ານການພັັດທະນາມອບໃຫ້້ນັ້້�ນ, ໂດຍທົ່່�ວໄປເອີ້້�ນວ່່າ "ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ" ເພື່່�ອຮັັບມືືກັັບສິ່່�ງທ້້າທາຍດ້້ານການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ. ເມື່່�ອ
ພິິຈາລະນາເຖິິງປະສິິດທິິພາບ ແລະ ບົົດບາດທີ່່� ວາລະ 2030 ໃນການນຳຳ�ເອົົາເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດ ມາປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງ, ໄດ້້ຄຳຳ�ນຶຶງເຖິິງ
ຄຳຳ�ຖະແຫຼຼງວ່່າດ້້ວຍ ຄວາມສຳຳ�ຄັັນຂອງການສ້້າງຄູ່່�ຮ່່ວມມືື ໂດຍສຸຸມໃສ່່ການຊອກຫາງົົບປະມານ ເພື່່�ອເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນ
ຍົົງ ແລະ ການນຳຳ�ໃຊ້້ງົົບປະມານດັ່່�ງກ່່າວໃຫ້້ມີີປະສິິດທິິຜົົນສູູງສຸຸດ, ສະທ້້ອນໃຫ້້ເຫັັນວາລະການພັັດທະນາປະສິິດທິິຜົົນ ແລະການປະກອບ
ສ່່ວນເຂົ້້�າໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດ.
ວາລະການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ 2030 ໄດ້້ຮັັບຮູ້້�ເຖິິງຄວາມສຳຳ�ຄັັນຂອງການພັັດທະນາຂະບວນການທີ່່� "ເກີີດຂື້້�ນດ້້ວຍຄວາມສະໝັັກໃຈ
ຂອງແຕ່່ລະປະເທດ ເຊິ່່�ງຈະໃຫ້້ຄວາມສຳຳ�ຄັັນຕໍ່່�ສະພາບການທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນໃນແຕ່່ລະປະເທດ; ຈະຊ່່ວຍໃນການຂັັບເຄື່່�ອນວິິທີີການທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນ
ໃນການປະຕິິບັັດ ແລະ ການຮ່່ວມມືື, ສົ່່�ງເສີີມການກໍໍານົົດວິິທີີແກ້້ໄຂບັັນຫາ ແລະ ການປະຕິິບັັດທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸດ, ແລະສົ່່�ງເສີີມການຮ່່ວມມືື ແລະ
ປະສິິດທິິຜົົນລະບົົບການພັັດທະນາສາກົົນທີ່່�ເປີີດກວ້້າງ, ກວມລວມ ແລະ ໂປ່່ງໃສ ສຳຳ�ລັັບທຸຸກໆຄົົນແລະ ຈະສະໜັັບສະໜູູນການໃຫ້້ຄຳຳ�
ແນະນຳຳ�ຈາກທຸຸກພາກສ່່ວນທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ ໂດຍຄຳຳ�ນຶຶງເຖິິງປະຊາຊົົນເປັັນຫຼັັ�ກ. ໃຫ້້ຄວາມສຳຳ�ກັັນແກ່່ ບົົດບາດຍິິງຊາຍ, ເຄົົາລົົບສິິດທິິມະນຸຸດ
ແລະ ໃຫ້້ບຸຸລິິມະສິິດສະເພາະ ຕໍ່່�ຜູ້້�ທຸຸກຍາກທີ່່�ສຸຸດ, ຜູ້້�ທີ່່�ອ່່ອນແອ ແລະ ຜູ້້�ດ້້ອຍໂອກາດທີ່່�ສຸຸດ."[3]

ການສ້້າງຄູ່່�ຮ່່ວມມືື ເພື່່�ອການພັັດທະນາ
ວາລະການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ 2030 ເນັ້້�ນໜັັກຂັ້້�ນຕອນການກຳຳ�ນົົດ ແລະ ວິິທີີການນຳຳ�ໄປປະຕິິບັັດຢ່່າງຊັັດເຈນວ່່າ ມັັນແມ່່ນສິ່່�ງ
ທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນຕໍ່່�ຜົົນສຳຳ�ເລັັດຂອງທຸຸກໆກອບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດທັັງໝົົດ. ສະນັ້້�ນ, ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຂໍ້້�ສຸຸດທ້້າຍ ກໍໍຄືື
ເປົ້້�າ ໝາຍຂໍ້້�ທີ່່� 17 ໄດ້້ກຳຳ�ນົົດວ່່າ ວາລະການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ 2030 ຄວນໄດ້້ຮັັບການພັັດທະນາໂດຍສຸຸມໃສ່່ "ການຟື້້�ນຟູູການ
ຮ່່ວມມືືລະດັັບສາກົົນເພື່່�ອການພັັດທະນາ”. ເປົ້້�າໝາຍທີ່່� 17 ເນັ້້�ນໜັັກວ່່າ ການພັັດທະນາບໍ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອເພື່່�ອ ການ
ພັັດທະນາຢ່່າງເປັັນທາງການເທົ່່�ານັ້້�ນ, ແຕ່່ຕ້້ອງຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີວິິທີີການທີ່່�ເປີີດກວ້້າງກວ່່າເກົ່່�າ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່າຄວາມພະຍາຍາມ
ດັ່່�ງກ່່າວແມ່່ນມີີຄວາມຍືືນຍົົງ ໄດ້້ຖືືກຂັັບເຄື່່�ອນ ແລະ ນຳຳ�ສະເໜີີໂດຍປະຊາຊົົນ ແລະ ຜູ້້�ທີ່່�ເປັັນເຈົ້້�າຂອງປະເທດ.
ໂດຍສະເພາະແມ່່ນ ເປົ້້�າໝາຍທີ່່� 17 ໄດ້້ອະທິິບາຍເຖິິງສິ່່�ງທີ່່�ຕ້້ອງເຮັັດກ່່ອນ, ລວມທັັງການຫຼຸຸ�ດຜ່່ອນໜີ້້� ສໍໍາລັັບປະເທດທີ່່�ມີີໜີ້້�ສິິນສູູງ,
ການບໍ່່�ກີີດກັັນທາງການຄ້້າ, ການສົ່່�ງເສີີມການລົົງທືືນໃນພາກເອກະຊົົນ ພ້້ອມທັັງສ້້າງຄວາມໝັ້້�ນຄົົງໃຫ້້ເສດຖະກິິດມະຫາພາກ
ລະດັັບສາກົົນ. ນອກຈາກນີ້້�, ມັັນຍັັງໄດ້້ເນັ້້�ນໜັັກເຖິິງຄວາມສຳຳ�ຄັັນ ຂອງການສ້້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້້ເພື່່�ອຊ່່ວຍໃຫ້້ຜູ້້�ທີ່່�ມີີບົົດບາດ
ລະດັັບຊາດສາມາດນຳຳ�ໃຊ້້ຜົົນປະໂຫຍດຈາກກອບແຜນງານສາກົົນທີ່່�ມີີປະສິິດທິິຜົົນກວ່່າເກົ່່�າ.
ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອເພື່່�ອການພັັດທະນາຢ່່າງເປັັນທາງການ ໃຫ້້ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອດ້້ານລາຍຈ່່າຍຂອງລັັດໃນບັັນດາປະເທດກຳຳ�ລັັງພັັດທະນາ, ລວມ
ທັັງປະເທດດ້້ອຍພັັດທະນາ ແລະ ບັັນດາປະເທດກຳຳ�ລັັງພັັດທະນາທີ່່�ມີີພູູມສັັນຖານເປັັນເກາະນ້້ອຍ. ເຊິ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ມີີຄວາມສົົງໄສຫຼຼາຍຂື້້�ນ ຢູ່່�
ບັັນດາປະເທດຕາເວັັນຕົົກ ວ່່າການການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຕ່່າງໆທີ່່�ສະໜອງໃຫ້້ນັ້້�ນ ມີີປະສິິດທິິຜົົນຫຼືື�ບໍ່່�, ຈຶ່່�ງຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ບັັນດາປະເທດທີ່່�ໄດ້້ຮັັບ
ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອນັ້້�ນ ສະໜອງຫຼັັ�ກຖານທີ່່�ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງປະສິິດທິິຜົົນຂອງການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອດັ່່�ງກ່່າວ. ໃນຂະນະດຽວກັັນ ກໍໍມີີການຕັ້້�ງຄຳຳ�
ຖາມຕໍ່່�ປະເທດທີ່່�ກຳຳ�ລັັງພັັດທະນາກ່່ຽວກັັບການສະໜອງເງິິນສະໜັັບສະໜູູນດັ່່�ງກ່່າວ "ແຍກອອກຈາກງົົບປະມານ", ເຊິ່່�ງຖືືວ່່າເປັັນການ
ກະທຳຳ�ທີ່່�ຂາດຄວາມໂປ່່ງໃສ, ຂາດຮັັບຜິິດຊອບ ແລະ ບໍ່່�ສາມາດກວດສອບໄດ້້ ເຊັ່່�ນດຽວກັັນກັັບການກວດກາງົົບປະມານແຫ່່ງຊາດ. ໃນ
ຖານະເປັັນເປັັນສະຖາບັັນທີ່່�ຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ສາທາລະນະ, ລັັດຖະສະພາມີີບົົດບາດສໍໍາຄັັນໃນການສົ່່�ງເສີີມປະສິິດທິິຜົົນດ້້ານ ການພັັດທະນາ.
ຈົົນເຖິິງປະຈຸຸບັັນ, ກອງທຶຶນຊ່່ວຍເຫຼືື�ອເພື່່�ອການພັັດທະນາຢ່່າງເປັັນທາງການແມ່່ນຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ລວມເຂົ້້�າໃນງົົບປະມານປະຈຳຳ�ປີີຂອງລັັດ, ເຊິ່່�ງ
ເຮັັດໃຫ້້ການຄຸ້້�ມຄອງການໃຊ້້ຈ່່າຍເປັັນສິ່່�ງທ້້າທາຍກວ່່າເກົ່່�າອີີກ ສຳຳ�ລັັບກອງປະຊຸຸມສະພາ.
ມັັນເປັັນສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນສຳຳ�ລັັບບັັນດາສະມາຊິິກສະພາທີ່່�ຈະຮັັບຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບເລື່່�ອງ ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອດ້້ານການພັັດທະນາທັັງໝົົດ ທີ່່�ມອບໃຫ້້ແກ່່
ອົົງການບໍໍລິິຫານຂອງລັັດຖະບານ ແລະ ວິິທີີທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸດໃນການ ຕິິດຕາມກວດກາ ນີ້້�ອາດໝາຍຄວາມວ່່າຄວາມຕ້້ອງການທີ່່�ເຂັ້້�ມງວດຂອງ
ກອງປະຊຸຸມກ່່ຽວກັັບຄວາມໂປ່່ງໃສດ້້ານງົົບປະມານ ແລະ ຢືືນຢັັນວ່່າກົົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການດ້້ານງົົບປະມານນີ້້�ແມ່່ນມີີຜົົນບັັງຄັັບໃຊ້້
ທັັງແຫຼ່່�ງທີ່່�ມາຂອງງົົບປະມານທັັງພາຍໃນແລະຕ່່າງປະເທດ. ຖະແຫຼຼງການ ປາຣີີ ວ່່າດ້້ວຍ ປະສິິດທິິຜົົນຂອງການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ (ຄວາມເປັັນ
3 http://www.oecd.org/development/effectiveness/busanpartnership.htm.
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ເຈົ້້�າຂອງ, ຄວາມສາມັັກຄີີກົົມກຽວ, ການປະຕິິບັັດໃນທິິດທາງດຽວກັັນ ກໍ່່�ໃຫ້້ເກີີດຜົົນ ແລະ ວ່່າມຮັັບຜິິດຊອບຮ່່ວມກັັນ) ລະບຽບວາລະ
(Accraa for Action-AAA) ແລະ ກອງປະຊຸຸມລະດັັບສູູງຄັ້້�ງທີີ 4, ທີ່່�ເມືືອງ ພູູຖານ ວ່່າດ້້ວຍປະສິິດທິິຜົົນຂອງການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ (Busan
HLF4) ແມ່່ນຈຸຸດໝາຍປາຍທາງສໍໍາຄັັນ ໃນການຮັັບປະກັັນ ຄຳຳ� ໝັ້້�ນ ສັັນຍາ ແລະ ພັັນທະໃນການຮ່່ວມມືື ພາຍໃນກອບວຽກງານທີ່່�ມີີຄວາມ
ຮັັບຜິິດຊອບຮ່່ວມກັັນ. ໂດຍກອບດັ່່�ງກ່່າວ ເນັ້້�ນໜັັກວ່່າ ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຢ່່າງມີີປະສິິດທິິຜົົນນັ້້�ນ ມັັນຕ້້ອງສອດຄ່່ອງກັັບຍຸຸດທະສາດການ
ພັັດທະນາປະເທດຊາດ. ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຮ່່ວມກັັນນັ້້�ນ ແມ່່ນການສ້້າງສາຍພົົວພັັນສະໜັັບສະໜູູນບົົນພື້້�ນຖານຂອງການຮັັບປະກັັນ
ຮ່່ວມກັັນທັັງສອງຝ່່າຍ. ເຊິ່່�ງຜູ້້�ໃຫ້້ທຶຶນສະແດງເຖິິງຄວາມມຸ່່�ງໝັ້້�ນໃນການຈັັດແຈງໃຫ້້ມີີການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທີ່່�ມີີປະສິິດທິິຜົົນ ແລະ ຜູ້້�ຮັັບຈະຕ້້ອງ
ມີີຄວາມມຸ້້�ງໝັ້້�ນ ທີ່່�ຈະນຳຳ�ໃຊ້້ມັັນຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ ແລະ ໂປ່່ງໃສ. ຜົົນຂອງການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດໃນຮູູບແບບນີີຈະສາມາດບັັນລຸຸໄດ້້ໂດຍ
ຜ່່ານກົົນໄກທີ່່�ມີີພື້້�ນຖານ ອີີງໃສ່່ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງປະຊາຊົົນ ຮ່່ວມກັັນ ຕາມການອະທິິບາຍດ້້ວຍແຜນວາດຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້�.[4]

ຝ່າຍບໍລິຫານ
ຂອງລັດຖະບານຜູ້ຮັບ

ລັດຖະສະພາ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ�ງທາງສັງຄົມປະເທດຜູ້ຮັບ

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະ�ຍດ
ທີ�ຕັ�ງເປ��າໄວ້

ຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ�ການຊ່ວຍ�ລືອ ແມ່ນໃຜ?

ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ
ແລະ ອົງການຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ເງື�ອນໄຂທາງດ້ານເສດຖະກິດ

ການທົບທວນເງື�ອນໄຂ ກ່ອນໜ້າປີ 2005

ລັດຖະສະພາ ແລະ ອົງການ
ຈັດຕັ�ງທາງສັງຄົມ
ຂອງປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນ
ຖະ�ລງການປາຣີ ປີ 2006

ຜູ້ເສຍພາສີ
ໃນປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ�ສາທາລະນະ
ເປ��າໝາຍທີ�ມຸ້ງທິດໄປຂ້າງໜ້າ

ສົົນທິິສັັນຍາ ຫລາຍສະບັັບ ຖືືກຮັັບຮອງເອົົາຕະຫລອດໄລຍະທົົດສະວັັດທີ່່�ຜ່່ານມາ ເພື່່�ອກຳຳ�ນົົດກົົນໄກ ແລະ ຂັ້້�ນຕອນທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນ ສຳຳ�ລັັບການ
ພັັດທະນາທີ່່�ມີີປະສິິດທິິຜົົນທີ່່�ດີີຍິ່່�ງຂຶ້້�ນ. ໃນເງື່່�ອນໄຂຂອງ ວາລະ 2030, ຖ້້າຫາກສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສ້້າງຄວາມຄຸ້້�ນເຄີີຍ ກັັບຂະບວນການ
ແລະ ກອບການເຮັັດວຽກງານຫຼັັ�ກ ເພື່່�ອປະສິິດທິິຜົົນການພັັດທະນາຕາມທີ່່�ໄດ້້ລະບຸຸໄວ້້ດັ່່�ງລຸ່່�ມນີ້້�ຈະເປັັນປະໂຫຍດຢ່່າງຍິ່່�ງ ຄືື:
• ເວທີີການເມືືອງລະດັັບສູູງ ກ່່ຽວກັັບ ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ: ເວທີີການເມືືອງລະດັັບສູູງ ກ່່ຽວກັັບ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ (HLPF) ແມ່່ນເວທີີຂັ້້�ນຕົ້້�ນ ຂອງອົົງການ ສປຊ ເພື່່�ອຕິິດຕາມ ແລະ ທົົບທວນ ວາລະ 2030. ເວທີີດັ່່�ງກ່່າວນີ້້�
ມີີເປົ້້�າໝາຍເພາະບົ່່�ມຄວາມເປັັນຜູ້້�ນໍໍາ, ການຊີ້້�ຊ່່ອງທາງ ແລະ ໃຫ້້ຄໍໍາແນະນໍໍາໃນທຸຸກດ້້ານຂອງການນໍໍາເອົົາວາລະການພັັດທະນາ
ແບບຍືືນຍົົງ 2030 ໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ແລະ ການຕິິດຕາມກວດກາຜົົນ ໂດຍການຕິິດຕາມກວດກາຄວາມຄືືບໜ້້າ, ການຊຸຸກຍູ້້�ການ
ກຳຳ�ນົົດນະໂຍບາຍ ທີ່່�ສອດຄ່່ອງການຫລາຍຍິ່່�ງຂື້້�ນ ອີີງໃສ່່ຫຼັັ�ກຖານແລະປະສົົບການຂອງປະເທດ ແລະ ແກ້້ໄຂບັັນຫາທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນ ເມື່່�ອ
ບັັນຫາເຫຼົ່່��ານັ້້�ນມີີຄວາມຊັັດເຈນ. ເວທີີການເມືືອງລະດັັບສູູງກ່່ຽວກັັບການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ປະຈຳຳ�ປີີ ຄັ້້�ງທຳຳ�ອິິດ ຈັັດຂື້້�ນໃນປີີ
2016 ແລະ ມີີການທົົບທວນແບບສະໝັັກໃຈຂອງ 22 ປະເທດ ແລະ ການຕິິດຕາມກວດກາແບບສະເພາະບັັນຫາທີ່່�ເນັ້້�ນໜັັກ ກ່່ຽວກັັບ
ຄວາມຄືືບໜ້້າພາຍໃຕ້້ເປົ້້�າໝາຍການພັັັ�ດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ລວມເຖິິງການທີ່່�ປະເທດຕ່່າງໆ ໃຊ້້ປະໂຫຍດຈາກການຮ່່ວມມືືເພື່່�ອໃຫ້້
ເກີີດປະສິິດທິິຜົົນໃນການພັັດທະນາໄດ້້ຫຼຼາຍໜ້້ອຍພຽງໃດ. ນອກຈາກນີ້້�, ເວທີີການເມືືອງລະດັັບສູູງ ກ່່ຽວກັັບ ການພັັດທະນາແບບ
ຍືືນຍົົງແຕ່່ລະຄັ້້�ງນັ້້�ນ ຍັັງປະກອບດ້້ວຍກິິດຈະກຳຳ�ຍ່່ອຍ ລວມເຖິິງການສຳຳ�ມະນາ ເຊິ່່�ງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຄວນມີີສ່່ວນຮ່່ວມ.

4 http://www.agora-parl.org/resources/aoe/parliamentsandaideffectiveness.
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ສະຫະລາຊະອານາຈັັກອັັງກິິດ: ການໃຊ້້ເງິິນຢ່່າງຄຸ້້�ມຄ່່າ ຜ່່ານທາງດ້້ານຕິິດຕາມກວດກາ
ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອດ້້ານການພັັດທະນາໃນຕ່່າງປະເທດ ລະດັັບລັັດຖະສະພາ
ໃນຖານະເປັັນຜູ້້�ສະໜອງການຊ່່ວຍເຫລືືອທາງການເພື່່�ອການພັັດທະນາຕ່່າງປະເທດ (ODA) ສະຫະລາຊະອານາຈັັກອັັງກິິດ ຍຶຶດເອົົາ
ແນວທາງເຊີີງບຸຸກ ແລະ ແນວທາງໃໝ່່ ເພື່່�ອສົ່່�ງເສີີມປະສິິດທິິຜົົນໃນການພັັດທະນາແບບ, ເຊີ່່�ງປະກອບດ້້ວຍ ພາລະບົົດບາດທີ່່�ຊັັດເຈນ
ໃຫ້້ແກ່່ ລັັດຖະສະພາ ໃນການຕິິດຕາມກວດກາ ການຊ່່ວຍເຫລືືອ ເພື່່�ອການພັັດທະນາຢ່່າງເປັັນທາງການ ແລະ ການໃຊ້້ເງິິນຢ່່າງ
ຄຸ້້�ມຄ່່າ.
ລັັດຖະສະພາ ຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັັກອັັງກິິດ ໄດ້້ສ້້າງຕັ້້�ງ ຄະນະກຳຳ�ມະທິິການເພື່່�ອການພັັດທະນາສາກົົນ ຢູ່່�ສະພາ ຜູ້້�ແທນ
ລາຊະດອນ (ສະພາຕໍ່່າ), ຊຶ່່�ງແມ່່ນຄະນະກຳຳ�ມະທິິການທີ່່�ຄັັດເລືືອກຂຶ້້�ນມາ, ປະກອບດ້້ວຍ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທີ່່�ບໍ່່�ໄດ້້ດຳຳ�ລົົງ
ຕຳຳ�ແໜ່່ງໃນຄະນະລັັດຖະບານຈຳຳ�ນວນ 11 ທ່່ານ. ຄະນະກໍໍາມະທິິການນີ້້� ມີີສິິດໜ້້າທີ່່�ໃນການສືືບສວນ ໂດຍຈະເປັັນຜູ້້�ກໍໍານົົດແຜນ
ງານ ແລະ ເລືືອກຫົົວຂໍ້້�ສຳຳ�ລັັບການສືືບສວນເອງ. ສຳຳ�ລັັບການສືືບສວນແຕ່່ລະຄັ້້�ງນັ້້�ນ ຈະມີີການປະກາດລ່່ວງໜ້້າ ກ່່ຽວກັັບຂອບເຂດ
ຂອງວຽກ ແລະ ເຊີີນພາກສ່່ວນທີ່່�ສົົນໃຈທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ ໃຫ້້ຍື່່�ນຄຳຳ�ຮ້້ອງມາເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນ. ສຳຳ�ລັັບການສືືບສວນ ສ່່ວນຫລາຍ
ຄະນະກຳຳ�ມະທິິການເພື່່�ອການພັັັັ��ດທະນາສາກົົນ ຍັັງຈັັດໃຫ້້ມີີຊ່່ວງຖາມ-ຕອບ “ຜູ້້�ຢູ່່�ໃນເຫດການ” ຊຶ່່�ງເປີີດໃຫ້້ປະຊາຊົົນເຂົ້້�າມາຮັັບ
ຟັັງນໍໍາໄດ້້.
ເພື່່�ອເປັັນການສະໜັັບສະໜູູນການເຮັັດວຽກຂອງ ຄະນະກຳຳ�ມະທິິການເພື່່�ອການພັັດທະນາສາກົົນ, ສະຫະລາຊະອານາຈັັກອັັງກິິດ
ຍັັງໄດ້້ສ້້າງຕັ້້�ງຄະນະກໍໍາມະການອິິດສະຫລະ ເພື່່�ອສຶຶກສາຜົົນກະທົົບຂອງການຊ່່ວຍເຫລືືອ (ICAI) ເຖິິງວ່່າຈະເປັັນອົົງກອນໜຶ່່�ງທີ່່�
ຂຶ້້�ນກັັບຝ່່າຍບໍໍລິິຫານ. ຄະນະກໍໍາມະທິິການດັ່່�ງກ່່າວນີ້້� ປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ຢ່່າງເປັັນອິິດສະຫລະ ຈາກລັັດຖະບານ ແລະ ຈະລາຍງານໂດຍ
ກົົງ ຕໍ່່�ຄະນະກຳຳ�ມະທິິການເພື່່�ອການພັັດທະນາສາກົົນ. ຄະນະກຳຳ�ມະການ ICAI ຈະດໍໍາເນີີນການກວດກາ ການໃຊ້້ຈ່່າຍເງິິນຊ່່ວຍເຫລືືອ
ຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັັກ ແລະ ຜົົນສຳຳ�ເລັັດຂອງການພັັດທະນາ. ເມື່່�ອໃດທີ່່�ຄະນະກຳຳ�ມະການ ໄດ້້ສົ່່�ງບົົດລາຍງານແລ້້ວ, ລັັດຖະບານ
ຈະຕ້້ອງເຜີີຍແຜ່່ຕໍ່່�ສາທາລະນະ ຊີ້້�ແຈງວ່່າລັັດຖະບານຮັັບເອົົາຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ໃນບົົດລາຍງານສະບັັບດັ່່�ງກ່່າວ ຫລືື ບໍ່່� ແລະ ຈະມີີຄວາມ
ເຫັັນຕໍ່່�ຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ໃນບົົດລາຍງານນັ້້�ນຄືືແນວໃດ. ຈາກນັ້້�ນ, ຄະນະອະນຸຸກຳຳ�ມະທິິການດ້້ານການພັັດທະນາສາກົົນ ຂອງຄະນະ
ກຳຳ�ມາທິິການອິິດສະຫຼຼະ ສຶຶກສາຜົົນກະທົົບດ້້ານການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຈະຈັັດໃຫ້້ມີີການສືືບສວນຕໍ່່�ກັັບເນື້້�ອໃນຂອງບົົດລາຍງານ ແລະ ຄວາມ
ເຫັັນຂອງລັັດຖະບານ.
ສິິດ ແລະ ໜ້້າທີ່່�ຂອງ ICAI ນັ້້�ນກວມເອົົາການຊ່່ວຍເຫລືືອເພື່່�ອການພັັດທະນາໃນຕ່່າງປະເທດ ນອກສະຫະລາຊະອານາຈັັກທັັງໝົົດ,
ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນການໃຊ້້ຈ່່າຍກອງທຶຶນຂອງພາກສ່່ວນໃດກໍ່່�ຕາມ. ນອກຈາກ ກຳຳ�ມາທິິການພັັດທະນາສາກົົນແລ້້ວ, ການກວດກາຂອງ
ຄະນະກຳຳ�ມະການຈະກວມເອົົາກົົມທີ່່�ໃຊ້້ຈ່່າຍງົົບປະມານເພື່່�ອການສະໜັັບສະໜູູນ ເພື່່�ອການພັັດທະນາຈາກກົົມອື່່�ນໆ ເຊັ່່�ນ: ກົົມ
ພະລັັງງານ ແລະ ການປ່່ຽນແປງດິິນຟ້້າອາກາດ, ກະຊວງການຕ່່າງປະເທດ ແລະ ເຄືືອຈັັກກະພົົບອົົງກິິດ ແລະ ກອງທຶຶນທີ່່�ໃຊ້້ຮ່່ວມກັັນ
ເຊັ່່�ນ: ກອງທຶຶນເພື່່�ອປ້້ອງກັັນຄວາມຂັັດແຍ້້ງ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້້�ນຄົົງ ແລະ ກອງທຶຶນສະພາບອາກາດສາກົົນ (ICF).
ສຳຳ�ລັັບຂໍ້້�ມູູນເພີ່່�ມເຕີີມ ເບີ່່�ງໄດ້້ທີ່່�: www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/international-development-committee/
role/ and http://icai.independent.gov.uk/about-us/. (ພິິມເຜີີຍແຜ່່ເປັັນພສາສາອັັງກິິດ)

• ຫລັັກການພູູຖານ ວ່່າດ້້ວຍ ການຮ່່ວມມືືເພື່່�ອການພັັດທະນາ ທີ່່�ມີີປະສິິດທິິຜົົນ (2011): ຫລັັກການຮ່່ວມມືື ພູູຖານ ແມ່່ນສັັນຍາສາກົົນ
ທີ່່�ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງການປ່່ຽນແປງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນຈາກການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງຜູ້້�ສະໜອງທຶຶນ ແລະ ຜູ້້�ຮັັບທຶຶນ ແບບທິິດທາງດຽວກ້້າວໄປ
ສູ່່�ຄວາມຮ່່ວມມືືແບບສະເໝີີພາບກັັນ ບົົນພື້້�ນຖານຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຮ່່ວມກັັນ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນຄວາມຄຸ້້�ມຄ່່າຂອງກອງທຶຶນດ້້ານການ
ພັັດທະນາ. ການຮ່່ວມມືື ຕາມຫຼັັ�ກການພູູຖານ ກຳຳ�ນົົດພັັນທະໃຫ້້ປະເທດຕ່່າງໆດຳຳ�ເນີີນຕາມຫຼັັ�ກການສຳຳ�ຄັັນ 4 ປະການຄືື: (1) ຄວາມ
ເປັັນເຈົ້້�າການຂອງບູູລິິມະສິິດ ດ້້ານການພັັດທະນາໂດຍປະເທດທີ່່�ກໍໍາລັັງພັັດທະນາ, (2) ການໃຫ້້ຄວາມສຳຳ�ຄັັນຕໍ່່�ຜົົນໄດ້້ຮັັບ ແລະ ຜົົນ
ກະທົົບ ທີ່່�ຍືືນຍົົງ, (3) ການເປັັນຄູ່່�ຮ່່ວມ ເພື່່�ອການພັັດທະນາ ທີ່່�ຮັັບຮູ້້�ຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ການເກື້້�ອກູູນກັັນໃນການປະຕິິບັັດໜ້້າ
ທີ່່�ຕ່່າງໆ, ແລະ (4) ຄວາມໂປ່່ງໃສ, ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ແລະ ການແບ່່ງປັັນໜ້້າທີ່່�. ຫລັັກການພູູຖານ ນຳຳ�ໄປສູ່່�ການສ້້າງກອບການ
ຮ່່ວມມືືລະດັັບສາກົົນ ວ່່າດ້້ວຍ ການເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັນດ້້ານການພັັດທະນາທີ່່�ມີີປະສິິດທິິຜົົນ (GPDEC) ເຊິ່່�ງເປັັນສື່່�ກາງໃນການ
ຜູູກມັັດຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດພັັນທະສັັນຍາ ໃນລະດັັບການເມືືອງ. ເວທີີ GPDEC ນຳຳ�ເອົົາທິິດທາງຂອງເວທີີ
ລະດັັບສູູງທີ່່�ຈັັດຂຶ້້�ນທຸຸກໆສອງປີີ ສຳຳ�ລັັບ ຜູ້້�ນຳຳ�ທາງການເມືືອງຈາກປະເທດຕ່່າງໆເຕົ້້�າໂຮມກັັນ ປະກອບດ້້ວຍສະມາຊິິກລັັດຖະ
ສະພາ. ການປະຊຸຸມລະດັັບສູູງຄັ້້�ງທຳຳ�ອິິດ ຖືືກຈັັດຂຶ້້�ນຢູ່່� ນະຄອນເມັັກຊີີໂກ ໃນປີີ 2014.[5] ກອງປະຊຸຸມນີ້້� ຈັັດເວທີີສະເພາະສຳຳ�ລັັບ
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໂດຍການເຊີີນເອົົາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈາກທົ່່�ວໂລກມາເຂົ້້�າຮ່່ວມສະແດງມຸຸມມອງຂອງຕົົນ ກ່່ຽວກັັບ
ເນື້້�ອໃນທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນນອງການປະຊຸຸມດັ່່�ງກ່່າວ, ລວມທັັງ ການນຳຳ�ເອົົາແຫຼ່່�ງຊັັບພະຍາກອນພາຍໃນປະເທດໄປນຳຳ�ໃຊ້້ ແລະ ການລະບຸຸ
ທິິດທາງຂອງການມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ຂອງລັັດຖະສະພາທີ່່�ສາມາດນຳຳ�ໄປສູ່່�ຜົົນໄດ້້ຮັັບຂອງການພັັດທະນາທີ່່�ດີີຍິ່່�ງຂຶ້້�ນ.

5 ສໍາລັບຂໍ້ມູນຽຂ່າວສານເພີ່ມຕື່ມ ກະລຸນາເບິ່ງທີ່: www.ipu.org/splz-e/mexico14.htm (ພິມເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາສາອັງກິດ)
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• ວາລະການປະຕິິບັັດງານ ແອດດິິດ-ອາບາບາ[6] (2015): ວາລະນີ້້� ແມ່່ນ ເອກະສານຜົົນໄດ້້ຮັັບ ຂອງກອງປະຊຸຸມສາກົົນ ຄັ້້�ງທີີສາມ
ກ່່ຽວກັັບ ການສະໜັັບສະໜູູນເງິິນທຶຶນເພື່່�ອການພັັດທະນາ ທີ່່�ຈັັດຂື້້�ນໃນເດືືອນມີີຖຸຸນາ 2015. ວາລະດັ່່�ງກ່່າວເນັ້້�ນໜັັກວ່່າ ການ
ຊ່່ວຍເຫລືືອເພື່່�ອການພັັດທະນາຢ່່າງເປັັນທາງການນັ້້�ນ ບໍ່່�ເປັັນພຽງແຫລ່່ງສະໜອງທຶຶນຮອນສາກົົນພຽງແຫຼ່່�ງດຽວ ແລະ ກໍ່່�ບໍ່່�ແມ່່ນ
ເປັັນແຫລ່່ງທີ່່�ໃຫຍ່່ທີ່່�ສຸຸດ. ວາລະແອດດິິດ ຈຶ່່�ງພະຍາຍາມທີ່່�ຈະເລີ່່�ມພິິຈາລະນາຢ່່າງຮອບດ້້ານເຖິິງຫົົນທາງທີ່່�ຈະລະດົົມທຶຶນຈຳຳ�ນວນ
ພັັນລ້້ານຢ່່າງມີີປະສິິດທິິຜົົນທີ່່�ສຸຸດ ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນ ໃຫ້້ແກ່່ວາລະ 2030. ກອບແຜນງານລະດັັບສາກົົນນີ້້� ກວມເອົົາການ
ສະໜັັບສະໜູູນດ້້ານການເງິິນຈາກແຫຼ່່�ງຕ່່າງໆເຊັ່່�ນ: ການຮ່່ວມມືືດ້້ານການພັັດທະນາ, ການເກັັບພາສີີອາກອນລະຫວ່່າງປະເທດ,
ການຄ້້າ ແລະ ການປະຕິິຮູູບລະບຽບສະຖາບັັນຈຳຳ�ນວນໜຶ່່�ງ. ວາລະແອດດິິດ ເຊື່່�ອມໂຍງກັັບວິິທີີທີ່່�ມີີປະສິິດທິິຜົົນຫຼຼາຍຂຶ້້�ນໃນການນຳຳ�
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ໂດຍສະເພາະແມ່່ນ ພາຍໃຕ້້ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຂໍ້້�ທີີ 17.
• ໂຄງການຄວາມໂປ່່ງໃສຂອງການຊ່່ວຍເຫລືືອສາກົົນ: (IATI-ທີ່່�ຢູ່່�ເວບໄຊ໌໌: www.aidtransparency.net), ແມ່່ນໂຄງການທີ່່�ຕັ້້�ງຂຶ້້�ນ
ດ້້ວຍຄວາມສະໝັັກໃຈຂອງພາກສ່່ວນທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງຫຼຼາຍຝ່່າຍ ເພື່່�ອພະຍາຍາມປັັບປຸຸງຄວາມໂປ່່ງໃສ ກ່່ຽວກັັບແຫຼ່່�ງການຊ່່ວຍເຫລືືອ
ແລະ ຊັັບພະຍາກອນການພັັດທະນາ ແລະ ຊັັບພະຍາກອນດ້້ານມະນຸຸດສະທຳຳ� ເພື່່�ອເພີ່່�ມປະສິິດຜົົນໃນການແກ້້ໄຂບັັນຫາຄວາມ
ທຸຸກຍາກ. ກອງເລຂາໂຄງການດັ່່�ງກ່່າວສ້້າງຕັ້້�ງຂື້້�ນໂດຍສະມາຄົົມທີ່່�ນຳຳ�ພາໂດຍໂຄງການພັັດທະນາສະຫະປະຊາຊາດ, ໂຄງການ
ຄວາມໂປ່່ງໃສດ້້ານການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອສາກົົນ ປະກອບດ້້ວຍສະມາຊິິກຈາກບັັນດາປະເທດຜູ້້�ໃຫ້້ທຶຶນ ແລະ ຜູ້້�ຮັັບທຶຶນຕ່່າງໆ. ອົົງການ
ຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ ແລະ ຊ່່ຽວຊານສະໜັັບສະໜູູນຂໍ້້�ມູູນ ມີີຄວາມມຸ້້�ງໝັ້້�ນທີ່່�ຈະເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັນເພື່່�ອເພີ່່�ມທະວີີຄວາມໂປ່່ງໃສ ແລະ
ເປີີດກວ້້າງແຫຼ່່�ງຂອງການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ, ມັັນຍັັງເປັັນການຕິິດຕາມກວດກາການເຄື່່�ອນໄຫວຂອງເງິິນນຳຳ�ອີີກ. ມາດຕະຖານຂອງໂຄງ
ການຄວາມໂປ່່ງໃສດ້້ານການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອສາກົົນ ແລະ ກອບໜ້້າວຽກ ສຳຳ�ລັັບ ການເຜີີຍແຜ່່ຂໍ້້�ມູູນກິິດຈະກຳຳ�ການຮ່່ວມມືືດ້້ານການ
ພັັດທະນາ ສາມາດເຂົ້້�າເຖິິງໄດ້້ທຸຸກອົົງກອນດ້້ານການພັັດທະນາ. ໃນນີ້້�ລວມເຖິິງ ລັັດຖະບານຂອງປະເທດຜູ້້�ໃຫ້້ທຶຶນ, ອົົງກອນພາກ
ເອກະຊົົນ ແລະອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທີ່່�ບໍ່່�ຫວັັງຜົົນກຳຳ�ໄລໃນປະເທດ ແລະຕ່່າງປະເທດ. ສະມາຊິິກສະພາຖືືກຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ທົົບທວນຂໍ້້�ມູູນທີ່່�
ເຜີີຍແຜ່່ໃນຊ່່ອງທາງຂອງໂຄງການຄວາມໂປ່່ງໃສຂອງການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອສາກົົນ ເພື່່�ອຮຽນຮູ້້�ເພີ່່�ມເຕີີມ ກ່່ຽວກັັບ ກອງທຶຶນພັັດທະນາທີ່່�
ລັັດຖະບານຂອງຕົົນໄດ້້ຮັັບ ແລະ ໃຊ້້ຈ່່າຍ ແລະກ່່ຽວກັັບແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນຂອງກອງທຶຶນເຫລົ່່�ານັ້້�ນ. ຂໍ້້�ມູູນນີ້້�ສາມາດຊ່່ວຍໃຫ້້ສະມາຊິິກສະພາ
ຕິິດຕາມກວດກາງົົບປະມານແລະຜົົນກະທົົບທີ່່�ດີີຂື້້�ນ.

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ຖ້້າປະເທດຂອງທ່່ານເປັັນຜູ້້�ທີ່່�ໄດ້້ຮັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອດ້້ານການພັັດທະນາຢ່່າງເປັັນທາງການແລ້້ວ ການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອໃນການ
ພັັດທະນາຢ່່າງເປັັນທາງການດັ່່�ງກ່່າວ ຈະຖືືກລວມເຂົ້້�າໃນງົົບປະມານປະຈຳຳ�ປີີເປັັນຮູູບແບບລາຍໄດ້້ສຳຳ�ລັັບລັັດຖະບານບໍ່່�?
• ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນ ໃນຖານະຜູ້້�ໃຫ້້ທຶຶນ ຫຼືື� ຜູ້້�ຮັັບທຶຶນ, ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານຄຸ້້�ມຄອງການແຈກຢາຍ ແລະ ການນຳຳ� ໃຊ້້ການ
ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ການພັັດທະນາຢ່່າງເປັັນທາງການແນວໃດ?
• ໃນປະເທດຂອງທ່່ານ ມີີຄະນະກຳຳ�ມະການສະພາ ເຊິ່່�ງຮັັບຜິິດຊອບໃນການຕິິດຕາມກວດກາການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ຕາມ
ບົົດບາດໜ້້າທີ່່� ດ້້ານການພັັດທະນາຂອງລັັດຖະບານ, ເຊິ່່�ງລວມທັັງການປະເມີີນຜົົນກະທົົບຂອງການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທີ່່�ໄດ້້ຮັັບ ຫຼືື�
ຈັັດສົ່່�ງ ຫຼືື� ບໍ່່�?
• ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານມີີຂໍ້້�ມູູນ ແລະ ສິິດອຳຳ�ນາດທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນເພື່່�ອໃຊ້້ປະເມີີນ ວ່່າການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອເພື່່�ອການພັັດທະນາຢ່່າງເປັັນ
ທາງການນັ້້�ນ ໃຊ້້ຈ່່າຍໄປຢ່່າງມີີປະສິິດທິິຜົົນແນວໃດ?

6 https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda.(ພິມເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາສາອັງກິດ)
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III. ການປະສານງານເພື່ອການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເປົ້າໝາຍໄດ້
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ
ກ. ການວາງເປົ້້�າໝາຍການພັັັ�ດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ເປັັນເປົ້້�າໝາຍບູູລິິມະສິິດໜຶ່່�ງ ແລະ ການປະສານ
ງານເພື່່�ອນຳຳ�ໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດໃນທຸຸກຂົົງເຂດວຽກງານຂອງລັັດຖະບານ
ສາຍພົົວພັັນລະຫວ່່າງລັັດຖະສະພາ ແລະ ອົົງການບໍໍລິິຫານຂອງລັັດຖະບານແມ່່ນມີີຄວາມຊັັບຊ້້ອນ. ກ່່ອນອື່່�ນໝົົດ ແມ່່ນລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນ
ໃນຫຼຼາຍປະເທດ ໄດ້້ແບ່່ງໜ້້າທີ່່� ແລະ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງທັັງສອງອົົງການນີ້້�ອອກຈາກກັັນ ໂດຍມີີອົົງການນິິຕິິບັັນຍັັດ ເຊິ່່�ງເປັັນພາກສ່່ວນ
ທີີສາມຂອງການປົົກຄອງປະເທດ. ໃນຂະນະທີ່່�ອົົງການບໍໍລິິຫານມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບໃນການບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ແລະ ງົົບປະມານ. ພາລະ
ບົົດບາດຂອງລັັດຖະສະພາແມ່່ນການຮັັບຮອງເອົົາກົົດໝາຍ ແລະ ກວດກາແຜນງົົບປະມານປະຈຳຳ�ປີີ. ນອກຈາກນີ້້�, ລັັດຖະສະພາຍັັງມີີ
ໜ້້າທີ່່� ຄຸ້້�ມຄອງວຽກງານ ແລະ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງອົົງການບໍໍລິິຫານ.
ອາດຈະມີີຄວາມຄິິດເຫັັນທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນລະຫວ່່າງພັັກການເມືືອງ ກ່່ຽວກັັບວິິທີີການທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸດເພື່່�ອບັັນລຸຸການພັັດທະນາໃນໄລຍະຍາວຂອງ
ປະເທດ. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່�ຕາມ, ມັັນຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງຊອກຫາຄວາມເຫັັນດີີເຫັັນພ້້ອມຮ່່ວມກັັນລະຫວ່່າງອົົງການຕ່່າງໆ ກ່່ຽວກັັບເປົ້້�າໝາຍ ແລະ
ຈຸຸດປະສົົງເພື່່�ອການພັັດທະນາປະເທດຊາດໂດຍລວມ ເຖິິງວ່່າມັັນຈະໃຊ້້ເວລາດົົນກວ່່າກຳຳ�ນົົດໃນ ວາລະ 2030 ກໍໍຕາມ.
ອົົງການບໍໍລິິຫານມີີພາລະກິິດປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຂອງປະເທດ ແລະ ກະກຽມບົົດລາຍງານຄວາມຄືືບໜ້້າທັັງໝົົດ
ຢ່່າງເປັັນທາງການ. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່�ຕາມ, ນັ້້�ນບໍ່່�ໄດ້້ໝາຍຄວາມວ່່າລັັດຖະສະພາ ບໍ່່�ໄດ້້ມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນຂະບວນການດັ່່�ງກ່່າວຕັ້້�ງແຕ່່ເລີ່່�ມຕົ້້�ນ
ຂອງການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຂອງປະເທດ. ລັັດຖະສະພາຄວນມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນທຸຸກດ້້ານຂອງການວາງ
ແຜນເພື່່�ອນຳຳ�ໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເຊິ່່�ງການມີີສ່່ວນຮ່່ວມນີ້້� ບໍ່່�ພຽງແຕ່່ເພື່່�ອຜົົນປະໂຫຍດທາງດ້້ານການເມືືອງເທົ່່�ານັ້້�ນ ແຕ່່ຍັັງເຮັັດໄປເພື່່�ອ
ປູູກຝັັງຄວາມເປັັນເຈົ້້�າຂອງເລິິກເຊິ່່�ງໃນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ໂດຍສະພາ ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພານຳຳ�ອີີກ. ເມື່່�ອມີີການ
ນຳຳ�ເອົົາກົົດໝາຍມາໃຊ້້ ຫຼືື� ດັັດແກ້້ ແລະ ເມື່່�ອມັັນແມ່່ນຄວາມຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງປັັບປຸຸງງົົບປະມານ, ລັັດຖະສະພາຄວນຈະສາມາດປຶຶກສາຫາລືື
ກ່່ຽວກັັບການປັັບປຸຸງ ໂດຍການຄຳຳ�ນຶຶງເຖິິງສະພາບເງື່່�ອນໄຂຂອງປະເທດຢ່່າງເຕັັມສ່່ວນ.
ແນວທາງທີ່່�ລັັດຖະບານຈະນຳຳ�ໃຊ້້ເພື່່�ອປະສານງານໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ SDGs ໃນຫຼຼາຍຂົົງເຂດແມ່່ນຂື້້�ນກັັບປັັດໃຈຫຼຼາຍປະການ ເຊິ່່�ງ
ລວມເຖິິງລະບົົບການເມືືອງຂອງແຕ່່ລະປະເທດ. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່�ຕາມ, ປະສົົບການຂອງບາງປະເທດ ຈະມີີສ່່ວນເຮັັດໃຫ້້ປະເທດນັ້້�ນໆ ຄົ້້�ນພົົບ
ແນວທາງການປະຕິິບັັດທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸດ ດັ່່�ງທີ່່�ໄດ້້ອະທິິບາຍໄວ້້ຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້�.
• ໜ່່ວຍສະເພາະກິິດເພື່່�ອການພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດ ຫຼືື� ຄະນະຊີ້້�ນຳຳ�: ຮູູບແບບໜຶ່່�ງຂອງ ໜ່່ວຍສະເພາະກິິດ ຫຼືື� ຄະນະຊີ້້�ນຳຳ� ອາດຈະຖືືກ
ສ້້າງຕັ້້�ງຂື້້�ນໂດຍລັັດຖະບານ ເພື່່�ອຄຸ້້�ມຄອງ ແລະ ຊີ້້�ນຳຳ�ທິິດທາງໃນການນຳຳ�ເປົ້້�າໝາຍພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ. ໂດຍ
ທົ່່�ວໄປແລ້້ວ, ຄະນະສະເພາະກິິດນີ້້�ຈະຖືືກສ້້າງຕັ້້�ງຂຶ້້�ນໂດຍອົົງການບໍໍລິິຫານ, ແນວທາງການປະຕິິບັັດທີ່່�ດີີແມ່່ນ ສະມາຊິິກທຸຸກຄົົນຈະ
ມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ໂດຍຄະນະເຮັັດວຽກນີ້້�ບໍ່່�ໄດ້້ມີີພຽງແຕ່່ຜູ້້�ຕາງໜ້້າ ຈາກລັັດຖະສະພາເທົ່່�ານັ້້�ນ (ບໍ່່�ວ່່າຈາກຝ່່າຍລັັດຖະບານ ຫຼືື� ຝ່່າຍຄ້້ານ)
ແຕ່່ຍັັງມີີຜູ້້�ຕາງໜ້້າຈາກພາກເອກະຊົົນ ແລະ ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ ນຳຳ�ອີີກ. ຖ້້າມີີຜູ້້�ຕາງໜ້້າຈາກລັັດຖະສະພາໃນ ຄະນະ
ກຳຳ�ມະທິິການນີ້້�, ກົົນໄກການລາຍງານຜົົນໄດ້້ຮັັບຢ່່າງເປັັນທາງການ ໂດຍບັັນດາຜູ້້�ແທນແມ່່ນມີີຄວາມສຳຳ�ຄັັນຫຼຼາຍ ແລະ ວິິທີີການທີ່່�ດີີ
ທີ່່�ສຸຸດແມ່່ນການລາຍງານຕໍ່່�ກອງປະຊຸຸມໃຫຍ່່ຜ່່ານຄະນະກຳຳ�ມະທິິການທີ່່�ໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍ.
• ການກຳຳ�ນົົດແຜນການພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດ: ແຜນພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດແມ່່ນແຜນຍຸຸດທະສາດທີ່່�ກວມເອົົາໄລຍະເວລາຫລາຍປີີ ເພື່່�ອ
ກຳຳ�ນົົດວ່່າປະເທດຈະບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາມະນຸຸດແບບຍືືນຍົົງໄດ້້ແນວໃດ. ແຜນການພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດ ໄດ້້ຈັັດອັັນດັັບ
ຄວາມສຳຳ�ຄັັນ ແລະ ຕົົວຊີ້້�ວັັດສຳຳ�ຄັັນໃນການວັັດແທກຜົົນສຳຳ�ເລັັດ. ແຜນພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດຈໍໍາເປັັນຈະຕ້້ອງໄດ້້ຮັັບການທົົບທວນ
ເພື່່�ອປະຕິິບັັດສອດຄ່່ອງກັັບແຜນພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແນໃສ່່ສ້້າງແມ່່ພິິມຂຽວສຳຳ�ລັັບການພັັດທະນາ ທີ່່�ເປັັນສະບັັບດຽວ. ໃນນັ້້�ນ
ປະກອບມີີການເຜີີຍແຜ່່ເປົ້້�າ ໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງສາກົົນ ແລະ ປັັບໃຫ້້ເຂົ້້�າກັັບຄວາມຈຳຳ�ເປັັນໃນປະເທດ ແລະ ພາຍໃນ
ທ້້ອງຖິ່່�ນ. ລັັດຖະສະພາຄວນມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການສ້້າງແຜນພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດ (ຫຼືື�ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ SDGs ໃນຮູູບແບບອື່່�ນໆ),
ເຊິ່່�ງຄວນໄດ້້ຮັັບການປຶຶກສາຫາລືື ແລະ ສົົນທະນາ ລວມທັັງຜ່່ານການອະນຸຸມັັດຈາກສະພາກ່່ອນທີ່່�ຈະນຳຳ�ໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ.
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ປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ: ການສົ່່�ງເສີີມການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ໄປຈັັດຕັ້້�ງ
ປະຕິິບັັດ ຢ່່າງມີີສ່່ວນຮ່່ວມຜ່່ານກອງເລຂາທິິການຮ່່ວມ
ປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ ຍອມຮັັບຄວາມຈຳຳ�ເປັັນເພື່່�ອບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາສາກົົນ. ເລີ່່�ມຕົ້້�ນຈາກເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດ
ເພື່່�ອການພັັດທະນາໃນໄລຍະທຳຳ�ອິິດ ຈົົນມາຮອດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໃນປະຈຸຸບັັນ. ລັັດຖະບານໄດ້້ເຮັັດວຽກຢ່່າງ
ໜັັກ ເພື່່�ອຈັັດຕັ້້�ງຂະບວນການທີ່່�ມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການບັັນລຸຸຕາມເປົ້້�າໝາຍ. ຂະບວນການນີ້້�ລວມເຖິິງການສ້້າງຕັ້້�ງກອງເລຂາຮ່່ວມ
ພາຍໃຕ້້ມະຕິິຕົົກລົົງຂອງປະທານາທິິບໍໍດີີ ເຊິ່່�ງປະກອບດ້້ວຍພະນັັກງານຜູ້້�ອາວຸຸໂສຈາກອົົງການບໍໍລິິຫານ, ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ
ແຫ່່ງຊາດ, ພາກເອກະຊົົນ, ສະຖາບັັນການສຶຶກສາ ແລະ ສະມາຊິິກອື່່�ນໆ, ລວມທັັງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ, ກອງເລຂາທີ່່�ມີີໜ້້າທີ່່�
ກຳຳ�ນົົດ ແລະ ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາໃນລະດັັບຍຸຸດທະສາດ. ນອກນັ້້�ນ, ມັັນຍັັງເປັັນສະຖານທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນໃນການຮັັບມືື
ກັັບບັັນຫາທາງການເມືືອງ ຫຼືື� ການຈັັດຕັ້້�ງທີ່່�ເປັັນອຸຸປະສັັກຕໍ່່�ການບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍອີີກດ້້ວຍ.
• ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດແຜນພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດ: ພາຍຫຼັັ�ງການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດແຜນພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດ ອົົງການບໍໍລິິຫານຄວນ
ລາຍງານໃຫ້້ລັັດຖະສະພາຮັັບຊາບເປັັນປະຈຳຳ�. ໂດຍປົົກກະຕິິແມ່່ນລາຍງານເປັັນປະຈຳຳ�ປີີ ໂດຍລາຍງານຄວາມຄືືບໜ້້າທີ່່�ບັັນລຸຸຜົົນ
ແລະ ສິ່່�ງທ້້າທາຍທີ່່�ພົົບ ໃນການນຳຳ�ແຜນການໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ. ລະບຽບຂັ້້�ນຕອນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດວຽກງານຂອງລັັດຖະສະພາ
ຄວນອຳຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້້ການລາຍງານຂອງລັັດຖະບານຕໍ່່�ຄະນະກຳຳ�ມະທິິການ.
ລັັດຖະສະພາທີ່່�ໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍຢ່່າງ
ເໝາະສົົມ ເພື່່�ອພິິຈາລະນາລະອຽດ ໂດຍການຮັັບຟັັງຄວາມຄິິດເຫັັນຂອງປະຊາຊົົນກ່່ຽວກັັບເນື້້�ອໃນຂອງບົົດລາຍງານດັ່່�ງກ່່າວ ແລະ
ການລາຍງານຕໍ່່�ກອງປະຊຸຸມໃຫຍ່່ ເຊິ່່�ງເປັັນການເປີີດໂອກາດໃຫ້້ມີີການປຶຶກສາຫາລືືກ່່ຽວກັັບບົົດລາຍງານຂອງຄະນະກຳຳ�ມະທິິການ
ທີ່່�ເປີີດກວ້້າງຕໍ່່�ປະຊາຊົົນເຂົ້້�າຮັັບຟັັງນຳຳ�ໄດ້້. ໃນລະດັັບສາກົົນ, ປະເທດຕ່່າງໆອາດຈະເຮັັດບົົດລາຍງານຄວາມຄືືບໜ້້າແບບສະໝັັກ
ໃຈເປັັນແຕ່່ລະໄລຍະ ເຊິ່່�ງຈະໄດ້້ຮັັບການພິິຈາລະນາຈາກກອງປະຊຸຸມສະມັັດຊາໃຫຍ່່ສະຫະປະຊາຊາດ. ໃນນັ້້�ນ, ບົົດລາຍງານເຫຼົ່່��ານີ້້�
ຄວນມີີການຊີ້້�ແຈງຢູ່່�ພາຍໃນລັັດຖະສະພາ.
• ການປະສານງານກັັບກະຊວງທີ່່�ມີີໜ້້າທີ່່�ນຳຳ�ພາ: ໃນບາງປະເທດ, ການຕິິດຕາມກວດກາແຜນພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດແມ່່ນນຳຳ�ພາໂດຍ
ກະຊວງໃດໜຶ່່�ງ. ຍົົກຕົົວຢ່່າງ: ກະຊວງແຜນການ, ການເງິິນ ຫຼືື� ການພັັດທະນາ ລະບຽບຂັ້້�ນຕອນຂອງລັັດຖະສະພາຄວນມີີການກວດ
ສອບເປັັນປະຈຳຳ� (ວິິທີີທີ່່�ດີີທີ່່�ສຸຸດແມ່່ນປະຈໍໍາປີີ) ໂດຍຄະນະກໍໍາມະການທີ່່� ຖືືກແຕ່່ງຕັ້້�ງສະເພາະ. ເພື່່�ອກວດກາການເຮັັດວຽກຂອງ
ກະຊວງຕ່່າງໆ ດັ່່�ງກ່່າວ ແລະ ກະກຽມບົົດລາຍງານເພື່່�ອສົ່່�ງໃຫ້້ກອງປະຊຸຸມຄົົບຄະນະ ເພື່່�ອຈະສືືບຕໍ່່�ຊີ້້�ແຈງ ແລະ ປຶຶກສາຫາລືືກັັນ
ຕໍ່່�ໄປ. ກົົນໄກດັ່່�ງກ່່າວຈະຮັັບປະກັັນວ່່າສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລະ ປະຊາຊົົນທົ່່�ວໄປ ຮັັບຮູ້້�ເຖິິງບັັນຫາ ແລະ ສິ່່�ງທ້້າທາຍຕ່່າງໆໃນ
ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດແຜນພັັດທະນາ.

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ລັັດຖະສະພາມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການສ້້າງແຜນພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດ ເຊັ່່�ນ: ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບ
ຍືືນຍົົງຜ່່ານກຸ່່�ມ ຖືືກຜັັກດັັນໂດຍຫຼຼາຍພາກສ່່ວນກ່່ຽວຂ້້ອງບໍ່່�?
• ສະມາຊິິກສະພາ ລວມທັັງຝ່່າຍຄ້້ານ ເຂົ້້�າຮ່່ວມໃນການຈັັດຕັ້້�ງຄຸ້້�ມຄອງແຜນພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດ ບໍ່່�ວ່່າຈະຜ່່ານການມີີ
ສ່່ວນຮ່່ວມຂອງກຸ່່�ມເຮັັດວຽກລະຫວ່່າງຂະແໜງການ ຫຼືື� ຜ່່ານຂະບວນການລັັດຖະສະພາ ເຊັ່່�ນລະບົົບຂອງຄະນະ
ກຳຳ�ມະທິິການສະພາ ນັ້້�ນ ຫຼືື� ບໍ່່�?
• ແຜນການພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດ ກຳຳ�ນົົດໃຫ້້ມີີການປຶຶກສາຫາລືື ແລະ ຊີ້້�ແຈງພາຍໃນສະພາ ກ່່ອນທີ່່�ຈະຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ຫຼືື� ບໍ່່�?
• ຝ່່າຍບໍໍລິິຫານໄດ້້ລາຍງານເປັັນປົົກກະຕິິຕໍ່່�ລັັດຖະສະພາ ກ່່ຽວກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດແຜນພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດແລະ
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຫຼືື� ບໍ່່�?
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ຂ. ການປະຕິິບັັດວຽກງານ ຮ່່ວມກັັບສະຖາບັັນການຕິິດຕາມກວດກາອື່່�ນໆ
ລາຍລະອຽດກ່່ຽວກັັບບົົດບາດຂອງລັັດຖະສະພາ ໃນຖານະເປັັນສະຖາບັັນຫຼັັ�ກໃນການກວດກາ ການບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ ແລະ ຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍ
ຂອງລັັດຖະບານ ຈະມີີການສົົນທະນາໃນພາຍຫຼັັ�ງໃນປື້້�ມຄູ່່�ມືືນີ້້�. ນອກຈາກສະພາແລ້້ວ, ຍັັງມີີສະຖາບັັນອື່່�ນໆອີີກ ທີ່່�ເຮັັດໜ້້າທີ່່�ຕິິດຕາມ
ກວດກາການເຮັັດວຽກຂອງລັັດຖະບານເຊັ່່�ນກັັນ. ສະຖາບັັນເຫຼົ່່��ານີ້້� ບາງແຫ່່ງອາດຈະຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ການຄຸ້້�ມຄອງຂອງອົົງການບໍໍລິິຫານ, ໃນ
ຂະນະທີ່່�ບາງແຫ່່ງກໍ່່�ອາດຈະຂຶ້້�ນກັັບການຄຸ້້�ມຄອງໂດຍກົົງກັັບລັັດຖະສະພາ. ແຕ່່ບໍ່່�ວ່່າລາຍລະອຽດກ່່ຽວກັັບສິິດ ອຳຳ�ນາດ ໜ້້າທີ່່� ແລະ ໂຄງ
ສ້້າງການບໍໍລິິຫານຂອງສະຖາບັັນ ຈະເປັັນໃນຮູູບແບບໃດ ມັັນກໍໍເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນແທ້້ໆ ທີ່່�ຕ້້ອງປະສານຄວາມພະຍາຍາມຮ່່ວມກັັບສະຖາບັັນ
ເຫຼົ່່��ານີ້້� ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່າ ຈະສາມາດຕິິດຕາມກວດກາຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ໄດ້້ຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ.
ສະຖາບັັນຕິິດຕາມກວດກາຂອງລັັດຖະບານໂດຍທົ່່�ວໄປ ປະກອບມີີດັ່່�ງຕໍ່່�ໄປນີ້້�:
• ສະຖາບັັນກວດສອບສູູງສຸຸດ: ສະຖາບັັນກວດສອບສູູງສຸຸດ ແມ່່ນອົົງການຂອງລັັດຖະບານທີ່່�ເຮັັດໜ້້າທີ່່� ຮັັບຜິິດຊອບໃນການກວດກາ
ແລະ ເຜີີຍແຜ່່ລາຍລະອຽດຂອງຜົົນການກວດສອບທາງການເງິິນ ແລະ ການດຳຳ�ເນີີນວຽກງານຂອງບັັນດາພະແນກການຂອງ
ລັັດຖະບານ. ສະຖາບັັນກວດສອບສູູງສຸຸດໃນບາງປະເທດ ອາດຈະຖືືກເອີ້້�ນວ່່າອົົງການກວດສອບບັັນຊີີແຫ່່ງລັັດ. ໃນຂະນະທີ່່� ຢູ່່�ບາງ
ປະເທດມັັນອາດຈະຖືືກເອີ້້�ນວ່່າ "ສານບັັນຊີີ" ຫຼືື� "ສານກວດສອບເງີີນແຫ່່ງລັັດ" (ສານບັັນຊີີຫລືື Cour de Comptes), ແຕ່່ບໍ່່�ວ່່າຈະ
ແມ່່ນຊື່່�ໃດກໍໍຕາມ, ພາລະບົົດບາດຂອງສະຖາບັັນນີ້້� ໃນການຕິິດຕາມກວດກາການໃຊ້້ຈ່່າຍຂອງລັັດຖະບານແມ່່ນສິ່່�ງທີ່່�ຂາດບໍ່່�ໄດ້້
ແລະການວິິເຄາະລະອຽດຂອງສະຖາບັັນແມ່່ນເປັັນປະໂຫຍດຕໍ່່�ວຽກງານຂອງສະພາ. ປົົກກະຕິິແລ້້ວ, ສະຖາບັັນເຫຼົ່່��ານີ້້� ຈະຕ້້ອງ
ສະເໜີີບົົດລາຍງານປະຈຳຳ�ປີີຕໍ່່�ລັັດຖະສະພາ. ຈາກນັ້້�ນ, ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການຂອງ ລັັດຖະສະພາຈະເຮັັດໜ້້າທີ່່�ໃນການພິິຈາລະນາ
ຜົົນການສຶຶກສາໃຫ້້ລະອຽດ ແລະ ລາຍງານຕໍ່່�ກອງປະຊຸຸມໃຫຍ່່ ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ມີີການຊີ້້�ແຈງໃນບົົດລາຍງານຕໍ່່�ໄປ. ຂະບວນການນີ້້�
ສາມາດໃຊ້້ໄດ້້ ເພື່່�ອສຶຶກສາຢ່່າງລະອຽດກ່່ຽວກັັບວິິທີີທີ່່�ລັັດຖະບານໃຊ້້ຈ່່າຍເງິິນເພື່່�ອປະຕິິບັັດວຽກງານຕາມແຜນພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດ
(ລວມທັັງເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ) ຫຼືື� ບໍ່່� ແນວໃດ?

ປະເທດບຣາຊີີນ: ສົ່່�ງເສີີມການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງລັັດຖະສະພາ ແລະ ນັັກກວດສອບແຫ່່ງລັັດ
ມາດຕາທີີ 72 ຂອງລັັດຖະທໍໍາມະນູູນ ຂອງປະເທດບຣາຊີີນ ກໍໍານົົດໄວ້້ວ່່າ ສານກວດສອບງົົບປະມານແຫ່່ງລັັດ ແລະ ຄະນະກໍໍາມະ
ທິິການງົົບປະມານຮ່່ວມຂອງສະພາຕໍ່່າ (Congress) ມີີສິິດໜ້້າທີ່່�ຮ່່ວມກັັນ ເພື່່�ອກວດສອບສິ່່�ງທີ່່�ຜິິດປົົກກະຕິິໃນງົົບປະມານປະຈຳຳ�ປີີ
ແລະ ການໃຊ້້ຈ່່າຍງົົບປະມານ. ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການຮ່່ວມ ມີີສິິດໜ້້າທີ່່� ຮ້້ອງຂໍໍຄຳຳ�ໃຫ້້ການ ແລະ ເອກະສານຈາກບັັນດາກະຊວງ ແລະ
ອົົງການຕ່່າງໆຂອງລັັດຖະບານ. ຖ້້າຫາກເອກະສານທີ່່�ຂໍໍບໍ່່�ມີີສົ່່�ງໃຫ້້, ສານກວດສອບງົົບປະມານແຫ່່ງລັັດ ຈະຕ້້ອງລາຍງານຕອບ
ຄຳຳ�ເຫັັນໃດໜຶ່່�ງ ພາຍໃນກຳຳ�ນົົດເວລາ 30 ວັັນ ວ່່າການຮຽກຮ້້ອງຂອງຄະນະກຳຳ�ມະທິິການຮ່່ວມນັ້້�ນ ແທດເໝາະ ຫລືື ບໍ່່�? ຖ້້າຫາກ
ສານເຫັັນດີີນຳຳ�ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການ, ກະຊວງ ຫລືື ອົົງກອນທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ ຕ້້ອງປະຕິິບັັດຕາມຄຳຳ�ຮຽກຮ້້ອງ ຂອງຄະນະກຳຳ�ມາທິິການ
ທີ່່�ຈະຍື່່�ນຫລັັກຖານໃຫ້້ແກ່່ການກວດສອບ.
ເບິ່່�ງລາຍລະອຽດຢູ່່�: ລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນຂອງປະເທດ ບຣາຊີີນ ທີ່່�.http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution (ພິິມເຜີີຍແຜ່່ເປັັນພາສາອັັງກິິດ)

• ສະຖາບັັນສິິດທິິມະນຸຸດແຫ່່ງຊາດ: ປະເທດສ່່ວນໃຫຍ່່ມີີອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທີ່່�ເປັັນເອກະລາດ ສົ່່�ງເສີີມສິິດທິິມະນຸຸດ ລວມທັັງການກວດກາ
ແລະ
ການສືືບສວນການລະເມີີດສິິດທິິມະນຸຸດ.
ຍ້້ອນວ່່າຫຼຼາຍເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງແມ່່ນກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຄວາມ
ສະເໝີີພາບ ແລະ ການສົ່່�ງເສີີມສິິດທິິຂອງປະຊາຊົົນ ແລະ ຄວາມຕ້້ອງການຂອງກຸ່່�ມທີ່່�ດ້້ອຍໂອກາດ, ລັັດຖະສະພາຈິ່່�ງຄວນເອົົາໃຈ
ໃສ່່ຕໍ່່�ການເຮັັດວຽກຂອງໜ່່ວຍງານນີ້້�ເປັັນພິິເສດ. ສະຖາບັັນສິິດທິິມະນຸຸດແຫ່່ງຊາດ ມັັກຈະຮັັບຜິິດຊອບໃນການສ້້າງບົົດລາຍງານ
ປະຈຳຳ�ປີີ ສົ່່�ງໃຫ້້ລັັດຖະສະພາ ເຊິ່່�ງເປີີດໂອກາດໃຫ້້ລັັດຖະສະພາໄດ້້ກວດກາຜົົນການສຶຶກສາຢ່່າງລະອຽດຍິ່່�ງຂຶ້້້��ນ. ລວມທັັງການກວດ
ກາເບິ່່�ງວ່່າ ມີີການພັັດທະນາຕ່່າງໆ (ລວມທັັງການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ) ມີີການໃຊ້້ວິິທີີການທີ່່�
ຖືືກຕ້້ອງ ບົົນພື້້�ນຖານຂອງສິິດທິິ ຫຼືື� ບໍ່່� ແນວໃດ, ໂດຍທີ່່�ລັັດຖະສະພາຈະເຮັັດໜ້້າທີ່່�ນີ້້�ຜ່່ານຄະນະກຳຳ�ມະທິິການທີ່່�ໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍ
ຢ່່າງເໝາະສົົມ.
• ຄະນະກຳຳ�ມະທິິການຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງແຫ່່ງຊາດ: ໃນບາງປະເທດມີີພຽງໜ່່ວຍງານດຽວທີ່່�ຮັັບຜິິດຊອບວຽກງານຕ້້ານການ
ສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງທຸຸກດ້້ານ. ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນການສຶຶກສາອົົບຮົົມພົົນລະເມືືອງ, ການກວດສອບ ແລະ ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງ.
ໃນຂະນະທີ່່�ບາງປະເທດ ອາດຈະມີີຫຼຼາຍອົົງກອນຮັັບຜິິດຊອບວຽກງານຕ່່າງໆຫຼຼາຍດ້້ານ, ແຕ່່ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນຮູູບແບບໃດກໍ່່�ຕາມ,
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ລັັດຖະສະພາ, ໂດຍສະເພາະແມ່່ນຄະນະກຳຳ�ມະທິິການທີ່່�ມີີໜ້້າທີ່່�ໃນການຄຸ້້�ມຄອງ ເຊັ່່�ນ: ຄະນະກຳຳ�ມະທິິການກວດສອບບັັນຊີີສາທາ
ລະນະ, ຄະນະກໍໍາມະທິິການງົົບປະມານ ແລະ ການເງິິນ ຫລືື ຄະນະກຳຳ�ມະທິິການກວດສອບການປະຕິິບັັດຕາມຄຳຳ�ໝັ້້�ນສັັນຍາຂອງ
ລັັດຖະບານ ຈະກວດສອບລາຍລະອຽດວຽກງານຂອງພະແນກການທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງຢ່່າງລະອຽດ. ນອກຈາກນີ້້�, ລັັດຖະສະພາຈຳຳ�ນວນ
ໜຶ່່�ງ ເຊັ່່�ນ: ລັັດຖະສະພາຮົົງກົົງ ແລະ ລັັດນິິວເຊົ້້�າເວັັລ ຈະມີີຄະນະກໍໍາມະທິິການຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງທີ່່�ອຸຸທິິດຕົົນທີ່່�ຮັັບໃຊ້້ຕິິດຕາມ
ກວດກາວຽກຂອງອົົງການເອກະລາດເພື່່�ອຕໍ່່�ຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງ.
• ອົົງການຕິິດຕາມກວດກາອື່່�ນໆ: ຍັັງມີີອົົງການຕິິດຕາມກວດກາອື່່�ນໆອີີກຫຼຼາຍອົົງການທີ່່�ປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ຕິິດຕາມກວດກາວຽກງານ
ຂອງລັັດຖະບານ ເຊັ່່�ນ: ຫ້້ອງການຄຸ້້�ມຄອງສິ່່�ງແວດລ້້ອມ (ຄະນະກຳຳ�ມະທິິການດ້້ານສິ່່�ງແວດລ້້ອມ), ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ກວດສອບແຫ່່ງລັັດ,
ສະພາທີ່່�ປຶຶກສາກ່່ຽວກັັບສະຖານະພາບຂອງແມ່່ຍິິງ ແລະ ຫ້້ອງການໄອຍະການ ເປັັນຕົ້້�ນ.

ປະເທດຕຸຸຍນີີຊີີ: ອົົງກອນອິິດສະຫລະ ພາຍໃຕ້້ລັັດຖະທໍໍາມະນູູນ ກ່່ຽວກັັບ ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນແຫ່່ງສາທາລະນະລັັດຕຸຸຍນິິຊີີ ສະບັັບປີີ 2014 ກຳຳ�ນົົດກ່່ຽວກັັບການສ້້າງຕັ້້�ງຫຼຼາຍອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທີ່່�ເປັັນເອກະລາດ
ລວມທັັງຄະນະກຳຳ�ມະການ ເພື່່�ອການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແລະ ສິິດຂອງຄົົນລຸ້້�ນຕໍ່່�ໄປ. ສະມາຊິິກຖືືກແຕ່່ງຕັ້້�ງໂດຍສະພາຜູ້້�ແທນ
ລາຊະດອນ (ສະພາຕໍ່່າ) ໂດຍມີີອຳຳ�ນາດຕາມ ມາດຕາ 129 ຂອງລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນ ດັ່່�ງນີ້້�:
ຄະນະກຳຳ�ມະການເພື່່�ອການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແລະ ສິິດທິິຂອງຄົົນລຸ້້�ນຕໍ່່�ໄປ ແມ່່ນມີີໜ້້າທີ່່�ໃຫ້້ຄຳຳ�ປຶຶກສາກ່່ຽວກັັບຮ່່າງກົົດໝາຍ
ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບ ດ້້ານເສດຖະກິິດ, ສັັງຄົົມ ແລະ ສິ່່�ງແວດລ້້ອມ. ລວມທັັງແຜນພັັດທະນາຕ່່າງໆ ເຊິ່່�ງຄະນະກໍໍາມະການອາດຈະໃຫ້້
ຄຳຳ�ເຫັັນກ່່ຽວກັັບບັັນຫາຕ່່າງໆ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງຕົົນ.
ຄະນະກຳຳ�ມະການນີ້້�ແມ່່ນປະກອບດ້້ວຍ ສະມາຊິິກທີ່່�ມີີຄວາມສາມາດ ແລະ ຊື່່�ສັັດສຸຸຈະຫຼິິ�ດ ເຊິ່່�ງດຳຳ�ລົົງຕຳຳ�ແໜ່່ງພຽງແຕ່່ວາລະດຽວ
ກຳຳ�ນົົດເວລາຫົົກປີີ.
ເບິ່່�ງຢູ່່�: ລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນ ຂອງສາທາລະນະລັັດ ຕຸຸຍນີີຊີີ ທີ່່� : http://tunisia-tn.com/constitution-of-the-republic-of-tunisia/constitution-of-tuni- siaindependent-constitutional-bodies-2/. (ພິິມເຜີີຍແຜ່່ເປັັນພສາສາອັັງກິິດ)

ລັັດຖະສະພາຄວນຊຸຸກຍູ້້�ການແລກປ່່ຽນຫຼັັ�ກຖານ ແລະ ການວິິເຄາະລະຫວ່່າງ ສະຖາບັັນກວດກາແຫ່່ງຕ່່າງໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົົມ.
ນອກຈາກນີ້້�, ຍັັງອາດຈະສົ່່�ງເສີີມການແລກປ່່ຽນຄວາມຊຳຳ�ນານດ້້ານວິິຊາການ ເຊັ່່�ນ: ການຄັັດຄ້້ານ ຫຼືື�ຄຳຳ�ໃຫ້້ການຂອງຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານດ້້ານ
ອົົງການກວດກາ ທີ່່�ມີີຕໍ່່�ລັັດຖະສະພາ. ສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນແມ່່ນ ການຮັັບຮູ້້�ວ່່າແຕ່່ລະສະຖາບັັນມີີຈຸຸດແຂງ ແລະ ຈຸຸດອ່່ອນແນວໃດ ພ້້ອມທັັງຊຸຸກຍູ້້�ການ
ຮ່່ວມມືືໃຫ້້ເປັັນຮູູບປະທຳຳ�ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ການນຳຳ�ໃຊ້້ປະສິິດທິິພາບຂອງແຕ່່ລະພະແນກມີີປະສິິດທິິພາບສູູງ ພ້້ອມທັັງຫລີີກລ້້ຽງການເຮັັດວຽກ
ແລະ ການນຳຳ�ໃຊ້້ຊັັບພະຍາກອນທີ່່�ທັັບຊ້້ອນກັັນ.

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ສະຖາບັັນທີ່່�ຕິິດຕາມກວດກາ (ກວດສອບ) ອິິດສະຫຼຼະ ຂອງປະເທດທ່່ານ ມີີສະຖາບັັນໃດແດ່່?
• ໃນລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານມີີຄະນະກຳຳ�ມະທິິການກວດສອບ ໃດແດ່່?
• ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານ ແລະ ສະຖາບັັນຕິິດຕາມກວດກາ ໃນປະເທດທ່່ານ ມີີສາຍພົົວພັັນທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບ ແລະ ຊັັດເຈນ
ຫລືື ບໍ່່�?
• ແມ່່ນຫຍັັງຄືືອຸຸປະສັັກ ຕໍ່່�ສາຍພົົວພັັນດັ່່�ງກ່່າວ ແລະ ຈະຫຼຸຸ�ດຜ່່ອນ ຫຼືື� ກຳຳ�ຈັັດອຸຸປະສັັກດັ່່�ງກ່່າວໄດ້້ຄືືແນວໃດ?
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ຄ. ການປະຕິິບັັດວຽກງານ ຮ່່ວມກັັບ ໜ່່ວຍງານສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດ (ສູູນສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດ)
ໃນຫລາຍປະເທດຈະມີີໜ່່ວຍງານຂອງລັັດຖະບານ ຫລືື ກະຊວງໃດໜຶ່່�ງຮັັບຜິິດຊອບເກັັບກຳຳ�, ຕີີຄວາມໝາຍ ແລະເຜີີຍແຜ່່ສະຖິິຕິິທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນ
ເຊັ່່�ນ: ອັັດຕາການຫວ່່າງງານ, ອັັດຕາການເກີີດ ແລະ ອັັດຕາການຕາຍແຕ່່ລະປີີ, ຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍໃນການດຳຳ�ລົົງຊີີວິິດ ແລະ ຕົົວຊີ້້�ວັັດດ້້ານສຸຸຂະພາບ.
ໃນປື້້�ມຄູ່່�ມືືເຫຼັ້້��ມນີ້້�, ອົົງການທີ່່�ມີີໜ້້າທີ່່�ຂ້້າງເທິິງຈະຖືືກເອີ້້�ນວ່່າ ຫ້້ອງການສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດ. ຫ້້ອງການສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດມີີບົົດບາດສຳຳ�ຄັັນໃນ
ການປະຕິິບັັດຕາມເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ເພາະມັັນເປັັນຈຸຸດສູູນກາງລວບລວມຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ບົ່່�ງບອກວ່່າ ລັັດສາມາດບັັນລຸຸຕາມ
ຕົົວຊີ້້�ວັັດ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງແຕ່່ລະຂໍ້້�ໄດ້້ຫຼືື�ບໍ່່�? ໃນເວລາໃດ? ແລະ ຢູ່່�ໃນລະດັັບໃດ?. ຫ້້ອງການ
ສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດຈຳຳ�ນວນໜຶ່່�ງ ກໍ່່�ມີີບົົດບາດໃນການພັັດທະນາຕົົວຊີ້້�ວັັດລະດັັບໂລກ ສຳຳ�ລັັບ SDGs ໂດຍການເຮັັດວຽກຜ່່ານຄະນະຊ່່ຽວຊານ
ດ້້ານຕົົວຊີ້້�ວັັດເພື່່�ອຕິິດຕາມເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ (ກຸ່່�ມຊ່່ຽວຊານກ່່ຽວກັັບຕົົວຊີ້້�ວັັດ SDG) ຕັ້້�ງຂື້້�ນໂດຍສະຫະປະຊາຊາດ.

ປະເທດ ມົົງໂກລີີ: ຫ້້ອງການສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດ ແລະ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາ
ໃນປະເທດມົົງໂກລີີ ຫ້້ອງການສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດຈະເປັັນຜູ້້�ນຳຳ� ໃນການກຳຳ�ນົົດຕົົວຊີ້້�ວັັດ ສຳຳ�ລັັບ SDGs ໂດຍລັັດຖະບານມົົງໂກນ ໄດ້້
ມອບໝາຍ ໃຫ້້ຫ້້ອງການສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດມີີ ໜ້້າທີ່່�ດັ່່�ງນີ້້�:
• ອອກແບບວິິທີີການກຳຳ�ນົົດຕົົວຊີ້້�ວັັດ ເພື່່�ອຕິິດຕາມເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງແຫ່່ງຊາດ ໂດຍການເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບ
ອົົງການຕ່່າງໆທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ
• ເກັັບກຳຳ�ສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດໂດຍ ນຳຳ�ໃຊ້້ຂໍ້້�ມູູນຈາກຫ້້ອງການສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດ ແລະ ຈາກສະຖາບັັນທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ
• ສະເໜີີຕົົວຊີ້້�ວັັດພື້້�ນຖານຂອງຊາດ
ຫ້້ອງການສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດຈະເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບບັັນດາກະຊວງຕ່່າງໆ ລວມທັັງກະຊວງການເງິິນ ເພື່່�ອຕິິດຕາມການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ
SDGs
ແຫລ່່ງຂໍ້້�ມູູນ:http://www.unsiap.or.jp/programmes/ms_materials/ms12/T3_2_MNG_The%20case%20of%20SDGs%20%5bCompatibil- ity%20
Mode%5d.pdf (ພິິມເຜີີຍແຜ່່ເປັັນພສາສາອັັງກິິດ)

ຫ້້ອງການສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດຄວນໄດ້້ຮັັບການມອບໝາຍຢ່່າງຈະແຈ້້ງ ກ່່ຽວກັັບການມອບໝາຍໃຫ້້ເປັັນຜູ້້�ລວບລວມຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບ
ຄວາມຄືືບໜ້້າ ຂອງແຜນພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດ ແລະ ການນຳຳ�ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ. ລັັດຖະສະພາຄວນ
ນຳຳ�ໃຊ້້ພາລະບົົດບາດເປັັນຜູ້້�ຕິິດຕາມກວດກາການເຮັັດວຽກຂອງລັັດຖະບານ ເຮັັດໜ້້າທີ່່�ກວດກາວ່່າຫ້້ອງການສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດ ມີີການ
ເກັັບກຳຳ�, ແປຜົົນ ແລະ ຖ່່າຍທອດຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນ. ຄຽງຄູ່່�ກັັບການຮັັບປະກັັນວ່່າໃຫ້້ມີີຊັັບພະຍາກອນ ແລະ ບຸຸກຄະລາກອນທີ່່�ພຽງພໍໍໃນການ
ປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ດັ່່�ງກ່່າວ. ລັັດຖະສະພາສາມາດ ນຳຳ�ໃຊ້້ຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ເກັັບກຳຳ� ແລະ ຖ່່າຍທອດມານີ້້�ເປັັນຫຼັັ�ກຖານໃນການກວດກາ ຕິິດຕາມການ
ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ. ຍົົກຕົົວຢ່່າງ, ຖ້້າອັັດຕາການຕາຍຂອງໄຂ້້ຍຸຸງຍັັງບໍ່່�ຫຼຸຸ�ດລົົງ ສະມາຊິິກສະພາອາດຈະ
ພັັກດັັນ ໃຫ້້ເພີ່່�ມງົົບປະມານ ເພື່່�ອປ້້ອງກັັນໄຂ້້ຍຸຸງ ຫຼືື� ຖ້້າອັັດຕາສ່່ວນຂອງເດັັກຍິິງ ທີ່່�ເຂົ້້�າຮຽນຊັ້້�ນມັັດທະຍົົມສຶຶກສາບໍ່່�ເພີ່່�ມຂື້້�ນ, ລັັດຖະສະພາ
ຄວນພິິຈາລະນາມາດຕະການຕ່່າງໆ ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ຕົົວເລກນີ້້�ເພີ່່�ມຂື້້�ນ. ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນການອອກກົົດໝາຍ ໃໝ່່, ປັັບປຸຸງການບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ
ຫລືື ເພີ່່�ມງົົບປະມານເພື່່�ອເບິ່່�ງແຍງສິ່່�ງເຫຼົ່່��ານີ້້�.

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ໃນປະເທດຂອງທ່່ານມີີ ຫ້້ອງການສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດ (ສູູນສະຖິິຕິິ) ຫລືືບໍ່່�?
• ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານ ມີີກົົນໄກເພື່່�ອຄຸ້້�ມຄອງໃຫ້້ຫ້້ອງການສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດມີີຊັັບພະຍາກອນທີ່່�ພຽງພໍໍ ທີ່່�ຈະເຮັັດຫລ້້ອນ
ໜ້້າທີ່່� ແລະ ບໍ່່�ໃຫ້້ມີີການແຊກແຊງທາງການເມືືອງໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິະບັັດວຽກງານທາງເຕັັກນິິກວິິຊາການ ຂອງຫ້້ອງການ
ດັ່່�ງກ່່າວນັ້້�ນ ຫລືືບໍ່່�? ເຊັ່່�ນ: ມີີການກວດກາເປັັນປະຈຳຳ�ໂດຍຄະນະກຳຳ�ມະການທີ່່�ໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍຢ່່າງເໝາະສົົມ.
• ລັັດຖະສະພາ ຂອງທ່່ານສາມາດເຂົ້້�າເຖິິງຂໍ້້�ມູູນ ທີ່່�ເກັັບກຳຳ�ໂດຍຫ້້ອງການສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດ ໄດ້້ ຫລືືບໍ່່�?
• ລັັດຖະສະພາ ຄວນນຳຳ�ໃຊ້້ຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ໄດ້້ຮັັບມາຈາກຫ້້ອງການສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດ ໃຫ້້ເກີີດປະສິິດທິິພາບສູູງສຸຸດແນວໃດ?
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ງ. ການປະຕິິບັັດວຽກງານ ຮ່່ວມກັັບ ອົົງການສາກົົນ ແລະ ພາກພື້້�ນ
ມັັນເປັັນສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ລັັດຖະສະພາ ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຕ້້ອງຮັັບຮູ້້�ວ່່າຕົົນເອງບໍ່່�ໄດ້້ເຮັັດວຽກຜູ້້�ດຽວເພື່່�ອກວດສອບການປະຕິິບັັດ
ຕາມເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ເພື່່�ອໃຫ້້ບັັນລຸຸ ຈຸຸດປະສົົງການພັັດທະນາຂໍ້້�ທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນຕ່່າງໆ, ແຕ່່ຍັັງມີີຫຼຼາຍອົົງການຈັັດຕັ້້�ງລະດັັບ
ພາກພື້້�ນ ແລະ ສາກົົນຫຼຼາຍແຫ່່ງ ທີ່່�ເຮັັດວຽກເພື່່�ອສົ່່�ງເສີີມການບັັນລຸຸຜົົນສຳຳ�ເລັັດຂອງ SDGs ເຊັ່່�ນດຽວກັັນ. ບາງອົົງກອນອາດຈະເຮັັດວຽກ
ກັັບສະພາແຫ່່ງຊາດຂອງທ່່ານຢູ່່�ແລ້້ວ. ແຕ່່ຖ້້າຍັັງບໍ່່�ທັັນມີີ ລັັດຖະສະພາ ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ກໍໍຍັັງສາມາດຊອກຫາການຮ່່ວມມືື
ຈາກອົົງການຈັັດຕັ້້�ງເຫຼົ່່��ານີ້້� ເພື່່�ອຊ່່ວຍສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຊຸຸກຍູ້້�ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັັດຖະສະພາ ໃນການປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ຢ່່າງ
ຫ້້າວຫັັນ ເພື່່�ອປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໃນປະເທດຂອງຕົົນ.

ກອງປະຊຸມວິຊາການລະດັບພາກພື້ນກ່ຽວກັບລັດຖະສະພາ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ຈັດຂື້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 - 31 ສິງຫາ 2016, ທີ່ນະຄອນຈາກາກຕາ
ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ.

ບັັນດາອົົງການທີ່່�ສະໜັັບສະໜູູນ ລັັດຖະສະພາ ໃນການສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດ ຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ລັັດຖະສະພາສາມາດປະຕິິບັັດຫນ້້າທີ່່�ຕົ້້�ນຕໍໍ
ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບເປົ້້�າໝາຍ ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ໄດ້້ດີີຍິ່່�ງຂຶ້້�ນ. ອາດຈະແບ່່ງອອກເປັັນ 6 ປະເພດທົ່່�ວໄປ, ດັ່່�ງຕໍ່່�ໄປນີ້້�:
• ສະມັັດຊາລັັດຖະສະພາ ແລະ ເຄືືອຂ່່າຍລັັດຖະສະພາສາກົົນ: ມັັນອາດຈະເປັັນໄປໄດ້້ວ່່າ ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານ ໃນຖານະທີ່່�ເປັັນ
ສະຖາບັັນແຫ່່ງໜຶ່່�ງ ຈະເປັັນສະມາຊິິກຂອງເຄືືອຂ່່າຍລະດັັບພາກພື້້�ນ ຫຼືື� ທົ່່�ວໂລກ ຂອງສະຖາບັັນທີ່່�ມີີລັັກສະນະດຽວກັັນ, ຕົົວຢ່່າງ:
ສະຫະພາບລັັດຖະສະພາສາກົົນ (Inter-Parliamentar y Assembly), ລັັດຖະສະພາອາຣັັບ (the Arab Parliament), ສະມາຄົົມ
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມັັນ (Commonwealth Parliamentar y Association), ສະມັັດຊາລັັດຖະສະພາລະຫວ່່າງຊາດອາຊຽນ
(AIPA), ລັັດຖະສະພາແຫ່່ງພາກພື້້�ນອາຟຣິິກາ (Pan African Parliament) ກອງປະຊຸຸມລັັດຖະສະພາ ການພັັດທະນາຊຸຸມຊົົນ
ອາຟຣິິກາໃຕ້້ (Southern African Development Community Parliamentar y Forum), ສະຫະພັັນລັັດຖະສະພາທະວີີບ
ອາເມລິິກາ (Parliamentar y Confederation of the Americas). ເຄືືອຂ່່າຍຫລົ່່�ານີ້້�ຈະມີີການປະຊຸຸມກັັນເປັັນປະຈຳຳ� ເພື່່�ອປຶຶກສາ
ຫາລືືບັັນຫາຕ່່າງໆທີ່່�ສະມາຊິິກມີີຄວາມສົົນໃຈຮ່່ວມກັັນ, ລວມທັັງການຈັັດກອງປະຊຸຸມສຳຳ�ມະນາ ແລະ ການຜະລິິດປື້້�ມຄູ່່�ມືື ແລະ ເອ
ກະສານອື່່�ນໆ ເພື່່�ອໃຫ້້ຄວາມຮູ້້�ແກ່່ສະມາຊິິກສະພາ ແລະ ພະນັັກງານ ກ່່ຽວກັັບບັັນຫາດັ່່�ງທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນດ້້ານການພັັດທະນາ ແລະ
ບົົດບາດຂອງສະພາທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບບັັນຫານັ້້�ນໆ.
• ເຄືືອຂ່່າຍສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ:ເຄືືອຂ່່າຍສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ຜ່່ານກຸ່່�ມສາຂາ (ສະມາຄົົມ) ລະດັັບຊາດ ທີ່່�
ປະກອບດ້້ວຍສະມາຊິິກສະພາຈາກຫຼຼາຍພັັກ ໂດຍການຮ່່ວມມືືກັັນໃນລະດັັບພາກພື້້�ນ ແລະ ທົ່່�ວໂລກ ເພື່່�ອສົ່່�ງເສີີມບັັນຫາທີ່່�
ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການພັັດທະນາທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນ ເຊັ່່�ນ: ການປ່່ຽນແປງດິິນຟ້້າອາກາດ (GLOBE International), ພະລັັງງານທົົດແທນ
(ລັັດຖະສະພາດ້້ານສະພາບອາກາດ) ແລະ ການຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງ (GOPAC). ການເຮັັດວຽກຂອງບັັນດາອົົງການຈັັດຕັ້້�ງເຫຼົ່່��າ
ນີ້້� ແມ່່ນບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງໄດ້້ຮັັບຄວາມເຫັັນດີີຢ່່າງເປັັນທາງການຈາກສະຖາບັັນໃດໜຶ່່�ງ ໃນທາງກົົງກັັນຂ້້າມ, ມັັນຂື້້�ນກັັບການສ້້າງເຄືືອ
ຂ່່າຍລະຫວ່່າງສະມາຊິິກສະພາແຕ່່ລະຄົົນທີ່່�ມາຈາກຫລາຍປະເທດເພື່່�ອສ້້າງຄວາມເຫັັນດີີເຫັັນພ້້ອມໃຫ້້ເກີີດການປ່່ຽນແປງ.
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• ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງພະຫຸຸພາຄີີ: ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງ ທີ່່�ຂຶ້້�ນກັັບສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ມີີສິິດໜ້້າທີ່່�ໃນການສະໜັັບສະໜູູນ ການເຮັັດວຽກຂອງ
ລັັດຖະສະພາ, ເຊັ່່�ນວ່່າອົົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່່�ອການພັັດທະນາ, ເຊິ່່�ງເປັັນຜູ້້�ດຳຳ�ເນີີນໂຄງການທີ່່�ໃຫຍ່່ທີ່່�ສຸຸດໃນໂລກ ເພື່່�ອສ້້າງ
ຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ແກ່່ລັັດຖະສະພາ; ຫຼືື� ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທີ່່�ເຮັັດໜ້້າທີ່່�ສະເພາະບັັນຫາໃດໜຶ່່�ງ ເຊັ່່�ນ: ອົົງການເພື່່�ອສົ່່�ງເສີີມຄວາມ
ສະເໝີີພາບຍິິງ-ຊາຍ ແລະ ອົົງການສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ແມ່່ຍິິງຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອົົງການ ສປຊ ກອງທຶຶນເພື່່�ອແມ່່
ແລະ ເດັັກ, ອົົງການ ສປຊ ດ້້ານກອງທຶຶນປະຊາກອນ. ອົົງການປະເພດດັ່່�ງກ່່າວນັ້້�ນ ຍັັງລວມເອົົາທະນາຄານໂລກ ແລະ ທະນາຄານ
ເພື່່�ອການພັັດທະນາປະຈຳຳ�ພາກພື້້�ນ ຫຼືື� ທະນາຄານເພື່່�ອການພັັດທະນາດ້້ານຕ່່າງໆສະເພາະ, ຕົົວຢ່່າງ: ທະນາຄານອິິດສະລາມເພື່່�ອ
ການພັັດທະນາ. ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງເຫລົ່່�ານີ້້� ຈະມີີແຜນການໄລຍະຍາວ ສຳຳ�ລັັບສະໜັັບສະໜູູນແກ່່ການພັັດທະນາຂອງປະເທດໃດໜຶ່່�ງ
ທີ່່�ສາມາດລວມເອົົາທັັງການສະໜັັບສະໜູູນເສີີມສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດຂອງລັັດຖະສະພາ ໂດຍສາມາດຖ່່າຍທອດຄວາມຮູ້້� ແລະ
ຄວາມຊຳຳ�ນິິຊຳຳ�ນານຂອງພວກເຂົົາໃນລະດັັບທົ່່�ວໂລກຕໍ່່�ລັັດຖະສະພາໄດ້້.
• ອົົງກອນດ້້ານສິິດທິິມະນຸຸດຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ: ວາລະ 2030 ເພື່່�ອການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງມີີຈຸຸດປະສົົງເພື່່�ອໃຫ້້
ບັັນລຸຸຜົົນສິິດທິິມະນຸຸດຢ່່າງແທ້້ຈິິງ. ພາລະບົົດບາດຂອງສະມາຊິິກສະພາໃນການຕິິດຕາມກວດກາ SDGs ແລະ ບົົດບາດໃນການ
ສົ່່�ງເສີີມ ແລະ ປົົກປ້້ອງສິິດທິິມະນຸຸດຖືືວ່່າແມ່່ນການສະໜັັບສະໜູູນເຊິ່່�ງກັັນ ແລະ ກັັນ ໂດຍບົົດບາດການສົ່່�ງເສີີມສິິດທິິມະນຸຸດນັ້້�ນ
ລວມທັັງການນຳຳ�ເອົົາສົົນທິິສັັນຍາ ແລະ ອະນຸຸສັັນຍາສາກົົນ ມາບັັງຄັັບໃຊ້້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ກວດກາການປະຕິິບັັດກົົດໝາຍ
ແລະ ການປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງໃຫ້້ສອດຄ່່ອງກັັບຫຼັັ�ກການສິິດທິິມະນຸຸດສາກົົນ. ຊ່່ອງທາງໜຶ່່�ງ ທີ່່�ສະມາຊິິກສະພາຈະເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບອົົງ
ການຕ່່າງໆເຫຼົ່່��ານີ້້�ໄດ້້ ແມ່່ນການປະກອບສ່່ວນເຮັັດບົົດລາຍງານຕໍ່່�ອົົງການສົົນທິິສັັນຍາສິິດທິິມະນຸຸດ ແລະ ຂັ້້�ນຕອນການທົົບທວນ
ສະຖານະການສິິດທິິມະນຸຸດ ທີ່່�ມີີຊື່່�ວ່່າ (Universal Periodic Review).[7]
• ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງສາກົົນທີ່່�ບໍ່່�ສັັງກັັດລັັດຖະບານ: ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງສາກົົນທີ່່�ບໍ່່�ສັັງກັັດລັັດຖະບານ ບາງຈຳຳ�ນວນມີີໜ້້າທີ່່�ສະເພາະເພື່່�ອເຮັັດ
ວຽກຮ່່ວມກັັບລັັດຖະສະພາ ເພື່່�ອສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດຂອງລັັດຖະສະພາ, ຍົົກຕົົວຢ່່າງ: ສະຖາບັັນເພື່່�ອປະຊາທິິປະໄຕແຫ່່ງຊາດ
ເພື່່�ອການຕ່່າງປະເທດ (NDI), ສະຖາບັັນຣິິພັັບບິິກກັັນ ສາກົົນ (IRI), ມູູນນິິທິິເວສມິິນສະເຕີີເພື່່�ອປະຊາທິິປະໄຕ (WFD) ລວມທັັງ
ມູູນນິິທິິດ້້ານການເມືືອງ ລະດັັບປະເທດ ແລະ ສະຖາບັັນເພື່່�ອປະຊາທິິປະໄຕຮູູບແບບຫລາຍພັັກການເມືືອງ. ນອກຈາກນີ້້� ຍັັງມີີ
ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງສາກົົນທີ່່�ບໍ່່�ສັັງກັັດລັັດຖະບານອື່່�ນໆ ທີ່່�ມີີໜ້້າທີ່່�ສະເພາະຂະແໜງການໃດໜຶ່່�ງ ໂດຍເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບ ລັັດຖະສະພາ
ເພື່່�ອບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍຂອງຕົົນ, ເຊັ່່�ນ: ອົົງການເພື່່�ອຄວາມໂປ່່ງໃສສາກົົນ (Transparency International) ຊຶ່່�ງມີີເປົ້້�າໝາຍ ຕ້້ານການ
ສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ ແລະ ໂຄງການຄວາມໂປ່່ງໃສໃນ ອຸຸດສາຫະກຳຳ�ຂຸຸດຄົ້້�ນແຮ່່ທາດ ທີ່່�ສຸຸມໃສ່່ ສົ່່�ງເສີີມຄວາມໂປ່່ງໃສ ແລະ ພັັດທະນາ
ການຕິິດຕາມກວດກາ ດ້້ານອຸຸດສາຫະກຳຳ�ຂຸຸດຄົ້້�ນແຮ່່ທາດ.
• ຄູ່່�ຮ່່ວມພັັດທະນາ: ບາງປະເທດມີີນະໂຍບາຍ ສະໜອງທຶຶນຮອນ ໃຫ້້ແກ່່ລັັດຖະສະພາປະເທດອື່່�ນໆ ຜ່່ານທາງໂຄງການແບບທະວິິ
ພາຄີີ (ຫລືື ສອງຝ່່າຍ) ໃນການສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດ ແລະ ໂຄງລ່່າງພື້້�ນຖານ ຕົົວຢ່່າງຂອງໜ່່ວຍງານທີ່່�ເຮັັດໜ້້າທີ່່�ນີ້້�ມີີ: ອົົງການ
ເພື່່�ອການພັັດທະນາລະຫວ່່າງປະເທດ ຂອງລັັດຖະບານປະເທດສະຫະລັັດອາເມລິິກາ (USAID) ແລະ ກະຊວງພັັດທະນາລະຫວ່່າງ
ປະເທດ ຂອງສະຫະລາຊະອານາຈັັກອັັງກິິດ (DFID), ອົົງການຮ່່ວມມືືການພັັດທະນາລະຫວ່່າງປະເທດ ຂອງປະເທດສະວິິດ (SIDA)
ແລະ ອົົງການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງປະເທດຂອງສາທາລະນະລັັດເກົົາຫລີີ (KOICA). ສ່່ວນປະເທດອື່່�ນໆ ເຊັ່່�ນ: ກູູເວດ ທີ່່�ມີີການບໍໍລິິຫານ
ກອງທຶຶນຊັັບສິິນຂອງເຈົ້້�າແຜ່່ນດິິນ (ກະສັັດ) ໂດຍນໍໍາໄປສະໜັັບສະໜູູນໂຄງການຕ່່າງໆໃຫ້້ແກ່່ລັັດຖະສະພາປະເທດອື່່�ນ.

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ໃນສະມັັດຊາຂອງລັັດຖະສະພາ, ສະມາຄົົມ ແລະ ເຄືືອຂ່່າຍທີ່່�ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານເປັັນສະມາຊິິກຢູ່່� ເລີ່່�ມມີີການປຶຶກສາ
ຫາລືືກ່່ຽວກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ SDGs ແລ້້ວ ຫຼືື� ຍັັງ?
• ໂຄງການຮ່່ວມມືື ແບບພະຫຸຸພາຄີີ ແລະ ທະວິິພາຄີີ ໃດແດ່່ ທີ່່�ໃຫ້້ການສະໜັັບສະໜູູນວຽກງານຂອງລັັດຖະສະພາ ຂອງທ່່ານ?
• ຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຄືືອຂ່່າຍ ແລະ ໂຄງການເຫລົ່່�ານີ້້� ຄວນເລັັງໃສ່່ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ໃຫ້້ຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ຫຼືື�
ບໍ່່�?
• ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໃນປະເທດຂອງທ່່ານ ປະກອບສ່່ວນເຂົ້້�າໃນການສົ່່�ງເສີີມ ແລະ ປົົກປ້້ອງສິິດທິິມະນຸຸດຄືືແນວໃດແດ່່?
ຍົົກຕົົວຢ່່າງ, ເຂົົາເຈົ້້�າເຂົ້້�າມີີສ່່ວນໃນການລາຍງານຂອງປະເທດ ຕໍ່່�ຂະບວນການທົົບທວນແບບຮອບວຽນລະດັັບໂລກ ແລະ
ອົົງກອນສົົນທິິສັັນຍາດ້້ານສິິດທິິມະນຸຸດນັ້້�ນ ຫລືື ບໍ່່�?

7 ເບິ່ງຢູ່ເອກະສານ, ຍົກຕົວຢ່າງ ສະພາສິດທິມະນຸດຂອງ ສປຊ 26/29 ການປະກອບສ່ວນຂອງລັດຖະສະພາຕໍ່ວຽກງານຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ ແລະ ຂະບວນການທົບທວນແບບ
ຮອບວຽນລະດັບໂລກ ຂອງສະພາສິດທິມະນຸດ.
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IV. ການສ້າງກົດໝາຍ: ເສີມສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອ
ອຳນວຍຕໍ່ການນຳເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງໄປ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໜ້້າທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນຂອງລັັດຖະສະພາ

ການສ້້າງກົົດໝາຍ
ແມ່່ນຂະບວນການເຮັັດວຽກຂອງ
ລັັດຖະສະພາ ເພື່່�ອພິິຈາລະນາຮ່່າງ
ກົົດໝາຍ ແລະ ຮັັບຮອງເອົົາກົົດໝາຍ
ນັ້້�ນ. ລັັດຖະສະພາເກືືອບທຸຸກແຫ່່ງ ມີີ
ບົົດບາດໃນການພິິຈາລະນາຮ່່າງ
ກົົດໝາຍ ກ່່ອນການຮັັບຮອງ ແລະ
ປະກາດໃຫ້້ມີີຜົົນບັັງຄັັບໃຊ້້, ພ້້ອມທັັງມີີ
ບົົດບາດ ແນະນຳຳ�ເພື່່�ອໃຫ້້ມີີການປັັບປຸຸງ
ຮ່່າງກົົດໝາຍ ນຳຳ�ອີີກ. ລັັດຖະສະພາໃນ
ບາງປະເທດມີີບົົດບາດຕັ້້�ງໜ້້າ ໃນການ
ປັັບປຸຸງຮ່່າງກົົດໝາຍ ກ່່ອນຈະນຳຳ�ເຂົ້້�າສູ່່�
ວາລະໃນກອງປະຊຸຸມຂອງລັັດຖະ
ສະພາ. ແຕ່່ໃນບາງປະເທດ, ວຽກງານ
ການສ້້າງ, ຮ່່າງ ແລະ ການນຳຳ�ສະເໜີີ
ຮ່່າງກົົດໝາຍເຂົ້້�າສູ່່�ວາລະໃນກອງ
ປະຊຸຸມລັັດຖະສະພານັ້້�ນ ແມ່່ນຄວາມ
ຮັັບຜິິດຊອບຂອງລັັດຖະບານ ພຽງຝ່່າຍ
ດຽວ. ໃນນັ້້�ນ, ການອອກນິິຕິິກຳຳ�ທີ່່�ກ່່ຽວ
ຂ້້ອງກັັບງົົບປະມານແຫ່່ງລັັດ ປະຈຳຳ�ປີີ
ສ່່ວນຫຼຼາຍຈະມີີລະບຽບ ຂໍ້້�ກຳຳ�ນົົດ
ສະເພາະຕ່່າງຫາກ ເນື່່�ອງຈາກວ່່າມັັນ
ເປັັນກົົດໝາຍທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ສຸຸດ ສະບັັບໜຶ່່�ງ
ທີ່່�ລັັດຖະສະພາຈະໄດ້້ພິິຈາລະນາ.

ໃນການປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍ ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ, ບັັນດາປະເທດຕ່່າງໆ ຕ້້ອງການ
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານທີ່່�ຫຼຼາກຫຼຼາຍ. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າການອອກກົົດໝາຍ ພຽງຢ່່າງດຽວຈະ
ບໍ່່�ແມ່່ນການແກ້້ໄຂນະໂຍບາຍທີ່່�ສົົມບູູນ, ແຕ່່ມັັນແມ່່ນບາດກ້້າວທໍໍາອິິດທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ໃນການສ້້າງ
ສະພາບແວດລ້້ອມທີ່່�ອຳຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້້ແກ່່ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍ. ນອກ
ນັ້້�ນ, ການທີ່່�ເອົົາງົົບປະມານແຫ່່ງລັັດ ປະຈຳຳ�ປີີ ເຂົ້້�າຜ່່ານຮັັບຮອງເອົົາເປັັນຜົົນ ຂອງກົົດໝາຍ
ຢ່່າງໜຶ່່�ງຂອງ ລັັດຖະສະພາ ເຮັັດໃຫ້້ມັັນມີີຄວາມສຳຳ�ຄັັນຍິ່່�ງຂຶ້້�ນ ຕໍ່່�ການກຳຳ�ນົົດກົົດໝາຍ. ໝາຍ
ຄວາມວ່່າ ນັ້້�ນກໍ່່�ຄືືມັັນມີີບົົດບາດໃນການຮັັບປະກັັນໃຫ້້ລັັດຈັັດສັັນງົົບປະມານໃຫ້້ມີີປະສິິດທິິພາບ
ເພື່່�ອບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍບູູລິິມະສິິດ ຂອງການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.

ກ. ການຈັັດອັັນດັັບບູູລິິມະສິິດຂອງການປະຕິິຮູູບກົົດໝາຍ
ໃນການບັັນລຸຸຫລາຍເປົ້້�າໝາຍຂອງການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງນັ້້�ນ, ແມ່່ນມີີຄວາມຈຳຳ�ເປັັນ
ຕ້້ອງປະຕິິຮູູບກົົດໝາຍ. ບົົດຮຽນໜຶ່່�ງ ຈາກການປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດ ແມ່່ນມັັນ
ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງມີີວິິທີີການທີ່່�ເປັັນລະບົົບ ທີ່່�ຊ່່ວຍໃຫ້້ສະມາຊິິກສະພາສາມາດປະຕິິບັັດການ
ປະຕິິຮູູບ ກົົດໝາຍແບບຮອບດ້້ານ ເພື່່�ອໃຫ້້ເກີີດກົົດໝາຍທີ່່�ສົ່່�ງເສີີມເປົ້້�າໝາຍບູູລິິມະສິິດການ
ພັັດທະນາຂອງປະເທດ.

ປະເທດຕຸຸຍນີີຊີີ: ການຄຸ້້�ມຄອງສິ່່�ງແວດລ້້ອມຕາມລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນ
ແລະ ດ້້ານກົົດໝາຍ

ການປົົກປ້້ອງສິິດທິິໃດໜຶ່່�ງ ທີ່່�ລະບຸຸໄວ້້ໃນລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນ ຖືືວ່່າເປັັນການປົົກປ້້ອງ
ທາງກົົດໝາຍ ແລະ ການດຳຳ�ເນີີນການທາງກົົດໝາຍ ທີ່່�ເຂັ້້�ມແຂງທີ່່�ສຸຸດ ທີ່່�ລັັດສາມາດ
ເຮັັດໄດ້້. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າການປະຕິິຮູູບລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນບໍ່່�ແມ່່ນສິ່່�ງທີ່່�ສະມາຊິິກສະພາ ເຮັັດ
ເປັັນປະຈຳຳ�. ແຕ່່ໃນຫລາຍລະບົົບກົົດໝາຍຫຼຼາຍແຫ່່ງ, ການຜ່່ານຮ່່າງລັັດຖະທໍໍາມະນູູນ
ສະບັັບປັັບປຸຸງໃໝ່່ ແມ່່ນຖືືວ່່າເປັັນອຳຳ�ນາດໜ້້າທີ່່�ຂອງລັັດຖະສະພາ ແລະ ຂະບວນການ
ນີ້້� ອາດຈະເປັັນເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ມີີປະໂຫຍດໃນການຮັັບປະກັັນ ຄວາມສຳຳ�ຄັັນຂອງປະເດັັນ
ການພັັດທະນາຕ່່າງໆ ເຊິ່່�ງໄດ້້ລະບຸຸໄວ້້ຢ່່າງຈະແຈ້້ງໃນກົົດໝາຍສູູງສຸຸດຂອງປະເທດ.
ຕົົວຢ່່າງຈາກປະເທດຕຸຸຍນີີຊີີ ໃນເດືືອນມັັງກອນປີີ 2014, ບັັນດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ຂອງຕຸຸຍນີີຊີີໄດ້້ຜ່່ານຮ່່າງລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນສະບັັບໃໝ່່ ຫຼັັ�ງຈາກການປະຕິິວັັດປີີ 2011,
ໂດຍກຳຳ�ນົົດບົົດບັັນຍັັດທີ່່�ເດັັດຂາດ ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນ ບັັນຫາສິ່່�ງແວດລ້້ອມ ແລະ
ການຮັັບມືືກັັບການປ່່ຽນແປງຂອງດິິນຟ້້າອາກາດ. ນີ້້�ແມ່່ນເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່າໃນລັັດຖະບານຊຸຸດຕໍ່່�ໆໄປ ບັັນຫາສຳຳ�ຄັັນເຫລົ່່�ານີ້້�ຕ້້ອງ
ໄດ້້ຮັັບການແກ້້ໄຂ.
ລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນສະບັັບໃໝ່່ນີ້້� ເຮັັດໃຫ້້ປະເທດຕຸຸຍນີີເຊຍເປັັນປະເທດອາຣັັບ ປະເທດທຳຳ�ອິິດ ແລະ ປະເທດທີີສາມໃນໂລກ ທີ່່�ໄດ້້ລະບຸຸ
ຢ່່າງຈະແຈ້້ງໃນລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນ ເຖິິງຫຼັັ�ກໝັ້້�ນໃນການປົົກປັັກຮັັກສາສິ່່�ງແວດລ້້ອມ ແລະ ສະພາບອາກາດທີ່່�ປອດໄພ. ບົົດບັັນຍັັດນີ້້�
ໄດ້້ຖືືກລະບຸຸໄວ້້ໃນລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນສະບັັບໃໝ່່ ຫຼັັ�ງຈາກໄດ້້ມີີການໂຄສະນາຫາສຽງຢ່່າງຈູູບຈ້້າວຫ້້າວຫັັນໂດຍສະມາຊິິກສະພາ ຜູ້້�ທີ່່�
ໄດ້້ໂຄສະນາຫາສຽງຢ່່າງຈິິງຈັັງ ເພຶ່່�ອການປະຕິິຮູູບກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍສະໜັັບສະໜູູນ ດ້້ານສິ່່�ງແວດລ້້ອມຂອງກຸ່່�ມທີ່່�ໄດ້້ຮັັບ
ການສະໜັັບສະໜູູນຈາກ ສະພາສະພາບອາກາດ, ເຊິ່່�ງເປັັນອົົງການທີ່່�ບໍ່່�ຂຶ້້�ນກັັບລັັດຖະບານທີ່່�ເຮັັດວຽກກັັບອົົງການ UNDP
. ກົົດໝາຍ
ວ່່າດ້້ວຍ ດິິນຟ້້າອາກາດ ທີ່່�ລະບຸຸໃນລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນສະບັັບໃໝ່່ ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ລັັດຕ້້ອງມີີບາດກ້້າວໃນການຮັັບປະກັັນ "ສະພາບ
ອາກາດເໝາະສົົມ ແລະ ປົົກປ້້ອງສິິດໃນການມີີສະພາບແວດລ້້ອມທີ່່�ສົົມດຸຸນ ແລະ ເໝາະສົົມ" ລວມທັັງ "ສະໜອງວິິທີີທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນ ເພື່່�ອ
ກຳຳ�ຈັັດມົົນລະພິິດສິ່່�ງແວດລ້້ອມ".
ຫຼັັ�ງຈາກນັ້້�ນ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາກຸ່່�ມດຽວກັັນນີ້້� ຍັັງໄດ້້ຈັັດຕັ້້�ງການໂຄສະນາໃຫ້້ລັັດຖະບານອອກກົົດໝາຍ ພະລັັງງານທົົດແທນ
ສະບັັບໃໝ່່. ໃນທີ່່�ສຸຸດກະຊວງພະລັັງງານຂອງ ຕຸຸຍນີີຊີີ (Tunisia) ກໍໍໄດ້້ຍົົກຮ່່າງກົົດໝາຍສະບັັບດັ່່�ງກ່່າວຂຶ້້�ນ ໂດຍກຳຳ�ນົົດເອົົາເປົ້້�າໝາຍ
ພະລັັງງານທົົດແທນຂອງຊາດ ລວມທັັງຈັັດຕັ້້�ງກອງທຶຶນການປ່່ຽນຜ່່ານທາງພະລັັງງານ ເພື່່�ອຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນແກ່່ໂຄງການ
ການປ່່ຽນຜ່່ານດ້້ານພະລັັງງານ ໂດຍໃຊ້້ວິິທີີປັັບແກ້້ການຈັັດສັັນເງິິນອຸຸດໜູູນເຊື້້�ອໄຟທີ່່�ເປັັນແຮ່່ທາດ ເພີີງຟໍໍຊິິສ (ເຊັ່່�ນ ຖ່່ານຫິິນ, ນໍ້້າມັັນ
ແລະ ອາຍແກສ) ໃໝ່່. ຫຼັັ�ງຈາກຮ່່ວມຮ່່າງກົົດໝາຍສະບັັບໃໝ່່ນີ້້�ແລ້້ວ ທາງກຸ່່�ມສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາດັ່່�ງກ່່າວ ຍັັງໄດ້້ປຸຸກລະດົົມເພື່່�ອ
ຂັັບເຄື່່�ອນຮ່່າງກົົດໝາຍຈົົນຜ່່ານລັັດຖະສະພາຮັັບຮອງ ໃນເດືືອນເມສາ 2015.
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ໃນໄລຍະເລີ່່�ມຕົ້້�ນ ຂອງການນຳຳ�ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດນັ້້�ນ ອາດພິິຈາລະນາໃຫ້້ມີີການປະເມີີນຄວາມ
ຈຳຳ�ເປັັນໃນການປະຕິິຮູູບກົົດໝາຍກ່່ຽວກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ (SDG Law Reform Needs Assessment) ຊື່່�ງສາມາດ
ໃຊ້້ພິິຈາລະນາເປົ້້�າໝາຍທັັງໝົົດໄດ້້ ທັັງຂໍ້້�ໃຫຍ່່ ແລະຂໍ້້�ຍ່່ອຍ. ຂະບວນການນີ້້� ຄວນປະຕິິບັັດເພື່່�ອ (1) ກວດກາວ່່າເປົ້້�າໝາຍໃດຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງ
ອາໄສການແກ້້ໄຂ ຫຼືື� ອອກກົົດໝາຍໃໝ່່ (2) ກຳຳ�ນົົດບູູລິິມະສິິດໃນການປະຕິິຮູູບ ແລະ ການປັັບປຸຸງກົົດໝາຍເຫຼົ່່��ານັ້້�ນ, (3) ສ້້າງວາລະການ
ປະຕິິຮູູບກົົດໝາຍໄລຍະກາງເຖິິງໄລຍະຍາວເພື່່�ອເປັັນແນວທາງໃນການຮ່່າງ ແລະ ອອກກົົດໝາຍຕໍ່່�ໄປ. ຂະບວນການນີ້້�ອາດຈະເປັັນ
ປະໂຫຍດໃນການສົ່່�ງເສີີມໃຫ້້ເກີີດການປະສານງານທີ່່�ດີີຍິ່່�ງຂຶ້້�ນໃນການປະຕິິຮູູບ
ກົົດໝາຍເພື່່�ອການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງອີີກດ້້ວຍ ເຊັ່່�ນ: ບັັນຫາຄວາມສະເໝີີພາບ
ລະຫວ່່າງຍິິງ-ຊາຍ ຖືືກຈັັດເປັັນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຂໍ້້�ທີີ 5 ແຕ່່
ການສົ່່�ງເສີີມໜ້້າທີ່່�ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�
ນອກຈາກນັ້້�ນ ຍັັງເປັັນສ່່ວນໜຶ່່�ງຂອງການປະຕິິບັັດຕາມເປົ້້�າໝາຍຂໍ້້�ອື່່�ນທຸຸກໆຂໍ້້�ນຳຳ�
ສາທາລະນະ ແລະ ການແກ້້ໄຂບັັນຫາ ການສໍ້້�ລາດ
ບັັງຫຼຼວງແມ່່ນຂໍ້້�ກຳຳ�ນົົດພື້້�ນຖານຂອງທຸຸກໆເປົ້້�າໝາຍ
ອີີກ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ການປະເມີີນກົົດໝາຍ ທຸຸກສະບັັບທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງໃນເວລາດຽວກັັນ ເພື່່�ອ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ, ເຊິ່່�ງໄດ້້ສຸຸມໃສ່່ການຊຸຸກຍູ້້�
ລະບຸຸວ່່າປະເດັັນໃດແດ່່ທີີສາມາດລວມຢູ່່�ໃນການປະຕິິຮູູບກົົດໝາຍຄັ້້�ງດຽວກັັນໄດ້້
ພາກລັັດໃຫ້້ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ແລະ ຮັັບປະກັັນ
ຈຶ່່�ງມີີປະສິິດທິິພາບຫຼຼາຍກວ່່າ ແທນທີ່່�ຈະຕ້້ອງລົົງມືືແກ້້ໄຂບັັນຫາເປົ້້�າໝາຍການ
ວຽກງານການບໍໍລິິການ ແລະ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ
ເປົ້້�າໝາຍເພື່່�ອການພັັດທະນາ ຕໍ່່�ສາທາລະນະ. ໃນ
ພັັດທະນາທີ່່�ຍືືນຍົົງ ແຕ່່ລະຂໍ້້�ແຍກກັັນ ແລະຕ້້ອງອອກກົົດໝາຍ ແລະແກ້້ໄຂກົົດໝາຍ
ນັ້້�ນ, ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາ ແບບຍືືນຍົົງຂໍ້້�ທີີ 16 ໄດ້້
ແຍກກັັນຫຼຼາຍສະບັັບ.
ອີີກຕົົວຢ່່າງໜຶ່່�ງ ແມ່່ນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຂໍ້້�ທີີ 16, ຄາດຄະເນຜົົນ
ໄດ້້ຮັັບ 16.5 ແມ່່ນການຮຽກຮ້້ອງບັັນດາປະເທດໃຫ້້ ‘’ຫລຸຸດຜ່່ອນການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ
ໃນຕໍໍາແໜ່່ງໜ້້າທີ່່� ແລະ ການຮັັບສິິນບົົນ ທຸຸກຮູູບແບບ‘’ ໂດຍມີີອະນຸຸສັັນຍາສະຫະ
ປະຊາຊາດວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ ເປັັນໂຕກຳຳ�ນົົດກອບການຈັັດຕັ້້�ງ
ປະຕິິບັັດຄາດຄະເນຜົົນໄດ້້ຮັັບ ດັ່່�ງກ່່າວນີ້້�. ຢ່່າງໃດກໍ່່�ຕາມ ການລົົງມືືແກ້້ໄຂບັັນຫາ
ສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ ແລະ ສົ່່�ງເສີີມຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ປະຊາຊົົນນັ້້�ນ ແມ່່ນເປັັນພື້້�ນຖານ
ໄປສູ່່�ການບັັນລຸຸ ວາລະ 2030 ທັັງໝົົດ. ສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນ ທີ່່�ເປັັນອົົງປະກອບຕົ້້�ນຕໍໍໜຶ່່�ງຂອງ
ອະນຸຸສັັນຍາສະຫະປະຊາຊາດວ່່າດ້້ວຍ ການຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ ແລະ ຄວາມ
ພະຍາຍາມອື່່�ນໆ ເພື່່�ອການລົົງມືືແກ້້ໄຂບັັນຫາສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ ແມ່່ນການຄຸ້້�ມຄອງ
ໃຫ້້ມີີການປະຕິິຮູູບກົົດໝາຍເພື່່�ອເອື້້�ອອຳຳ�ນວຍໃຫ້້ແກ່່ການປ້້ອງກັັນ, ການສືືບສວນ
ແລະ ການດຳຳ�ເນີີນຄະດີີກ່່ຽວກັັບການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ ໃຫ້້ມີີປະສິິດທິິພາບຫຼຼາຍຂຶ້້້��ນ
ກວ່່າເກົ່່�າ. ການກວດກາຊ່່ອງວ່່າງຂອງກົົດໝາຍທີ່່�ກ່່ຽວພັັນກັັບການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ
ທັັງໝົົດນັ້້�ນ ຈະເປັັນປະໂຫຍດຫຼຼາຍໃນການຮັັບປະກັັນວ່່າການປະຕິິຮູູບ ເພື່່�ອແກ້້ໄຂ
ບັັນຫາການໃຫ້້ສິິນບົົນ ແລະ ການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ ຈະແກ້້ໄຂບັັນຫາຄົົບທຸຸກດ້້ານ
ດ້້ວຍກົົດໝາຍຊຸຸດດຽວ.

ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ລັັດຖະບານຕ້້ອງມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ
ຫຼຼາຍຂຶ້້�ນກວ່່າເກົ່່�າໃນການບໍໍລິິຫານປະເທດ, ເຊັ່່�ນວ່່າ:
ເປົ້້�າໝາຍຂໍ້້�ທີີ 16.5 ເນັ້້�ນໜັັກ “ໃຫ້້ຫຼຼດຜ່່ອນການ
ສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງໃນຕຳຳ�ແໜ່່ງໜ້້າທີ່່� ແລະ ການຮັັບ
ສິິນບົົນທຸຸກຮູູບແບບ”; ເປົ້້�າໝາຍທີ່່� 16.6 ມຸ່່�ງເນັ້້�ນ“ໃຫ້້
ພັັດທະນາສະຖາບັັນຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ, ມີີຄວາມ
ຮັັບຜິິດຊອບ ແລະ ມີີຄວາມໂປ່່ງໃສໃນທຸຸກລະດັັບ”;
ແລະ ເປົ້້�າໝາຍທີີ 16.10 ແມ່່ນແນໃສ່່ “ສ້້າງຄວາມ
ຮັັບປະກັັນວ່່າ ປະຊາຊົົນສາມາດເຂົ້້�າເຖິິງຂໍ້້�ມູູນຂ່່າວສານ ແລະ ມີີການປົົກປ້້ອງສິິດເສລີີພາບພື້້�ນຖານ
ຕາມລະບຽບກົົດໝາຍພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຂໍ້້�ຕົົກລົົງ
ລະຫວ່່າງປະເທດ”. ເຊິ່່�ງເຫັັນໄດ້້ຢ່່າງຈະແຈ້້ງວ່່າ
ສະມາຊິິກສະພາປະຊາຊົົນຜູ້້�ທີ່່�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ
ໃນການອອກກົົດໝາຍ ແມ່່ນມີີບົົດບາດສຳຳ�ຄັັນຫຼຼາຍ
ໃນການສ້້າງສະພາບແວດລ້້ອມໃຫ້້ເອື້້�ອອຳຳ�ນວຍ ຕໍ່່�
ກັັບແກ້້ໄຂບັັນຫາການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງ
ໄດ້້ຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ.

ຂ. ການຮ່່າງກົົດໝາຍ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ສະຖາບັັນນິິຕິິບັັນຍັັດແຕ່່ລະແຫ່່ງ ມີີລະບຽບການຂັ້້�ນຕອນທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນ ສຳຳ�ລັັບການຮ່່າງ, ສະເໜີີ ແລະ ປະກາດໃຊ້້ກົົດໝາຍ. ເຖິິງຢ່່າງໃດ
ກໍ່່�ຕາມ ໂດຍທົ່່�ວໄປແລ້້ວ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ອາດຈະຖືືກຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ເຂົ້້�າມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການຮ່່າງກົົດໝາຍ ສາມປະເພດ (ອະທິິບາຍ
ຢູ່່�ຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້�) ຊຶ່່�ງທັັງໝົົດລ້້ວນແຕ່່ ສາມາດເປັັນກົົນໄກທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບ ເພື່່�ອສົ່່�ງເສີີມການປະຕິິຮູູບກົົດໝາຍ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.
• ຮ່່າງກົົດໝາຍທີ່່�ສະເໜີີໂດຍລັັດຖະບານ: ໃນລະບົົບລັັດຖະສະພາສ່່ວນໃຫຍ່່ ຈະແມ່່ນລັັດຖະບານເປັັນຜູ້້�ຮັັບຜິິດຊອບຮ່່າງກົົດໝາຍ
ກ່່ອນຈະນຳຳ�ສະເໜີີແກ່່ລັັດຖະສະພາເພື່່�ອພິິຈາລະນາ. ໃນຂະນະທີ່່� ລັັດຖະບານເດີີນໜ້້າປະຕິິບັັດຕາມແຜນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາ
ແບບຍືືນຍົົງທີ່່�ດັັດປັັບໃຫ້້ແທດເໝາະກັັບສະພາບເງື່່�ອນໄຂ ແລະ ຈຸຸດພິິເສດຂອງປະເທດນັ້້�ນ ການຮັັບປະກັັນໃຫ້້ມີີ ແຜນງານການ
ປະຕິິຮູູບນິິຕິິກຳຳ� (ກົົດໝາຍ) ທີ່່�ຕິິດພັັນກັັບ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ທີ່່�ສອດຄ່່ອງກັັນຈະກາຍເປັັນສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນທີ່່�
ລັັດຖະບານ ຕ້້ອງເອົົາໃຈໃສ່່. ເພື່່�ອຊ່່ວຍບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍ ດັ່່�ງກ່່າວ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດມີີບົົດບາດເປັັນຕົົວຕັ້້�ງຕົົວຕີີ ໃນການ
ຊຸຸກຍູ້້�ລັັດຖະບານໃຫ້້ດຳຳ�ເນີີນການຮ່່າງກົົດໝາຍ ໂດຍອາດຈະໃຊ້້ກົົນໄກຫລາຍຢ່່າງ ເຊັ່່�ນ: ການຕັ້້�ງຄຳຳ�ຖາມເຈາະຈີ້້�ມ, ການຂໍໍຄຳຳ�
ຊີ້້�ແຈງ, ການສົ່່�ງຄຳຳ�ຖາມເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນໃຫ້້ລັັດຖະມົົນຕີີ ແລະ ການສະເໜີີລົົງມະຕິິ ຫຼືື� ການຍື່່�ນຍັັດຕິິທີ່່�ບໍ່່�ມີີອຳຳ�ນາດບັັງຄັັບ ເຊິ່່�ງ
ຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ສາມາດນຳຳ�ເອົົາປະເດັັນທີ່່�ເປັັນບັັນຫາຂອງສາທາລະນະຊົົນ ຂຶ້້�ນມາເປັັນຈຸຸດສົົນໃຈໄດ້້. ນອກຈາກນີ້້�, ການຕັ້້�ງຄຳຳ�ຖາມ
ເຫລົ່່�ານີ້້� ຍັັງສາມາດເປັັນປະໂຫຍດໃຫ້້ກັັບຄະນະກຳຳ�ມາທິິການໄດ້້ເຊັ່່�ນກັັນ ແລະ ການປຶຶກສາຫາລືືກັັບປະຊາຊົົນ ຍັັງມີີປະໂຫຍດເພີ່່�ມ
ຕື່່�ມ ໃນການຊ່່ວຍຄະນະກຳຳ�ມາທີີການ ຄົ້້�ນຄວ້້າພິິຈາລະນາວິິທີີການແກ້້ໄຂບັັນດາບັັນຫາຕ່່າງໆ ຊຶ່່�ງຊ່່ວຍໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ສາມາດສະໜອງຄຳຳ�ແນະນຳຳ�ທີ່່�ເປັັນຮູູບປະທຳຳ� ໃຫ້້ແກ່່ລັັດຖະບານກ່່ຽວກັັບປະເດັັນທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງມີີການປະຕິິຮູູບກົົດໝາຍ ແລະ ວິິທີີ
ການຮັັບມືືກັັບບັັນຫາດັ່່�ງກ່່າວ.
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• ຮ່່າງກົົດໝາຍທີ່່�ສະເໜີີ ໂດຍສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ: ໃນລະບົົບການປົົກຄອງ ແບບປະທານາທິິບໍໍດີີ ທີ່່�ມີີການແຍກອໍໍານາດ ແລະ ໃນ
ລະບົົບລັັດຖະສະພາ ເຄິ່່�ງປະທານາທິິບໍໍດີີນັ້້�ນ, ສະມາຊິິກຂອງສະພາຕໍ່່າ (Congress) ຫລືື ລັັດຖະສະພາ ອາດເປັັນຜູ້້�ຮ່່າງກົົດໝາຍ
ແລະ ສະເໜີີກົົດໝາຍເລື້້້��ອຍໆ. ລະບຽບຂະບວນການລັັດຖະສະພາບາງແຫ່່ງ ອາດເຮັັດໃຫ້້ການຮ່່າງກົົດໝາຍເຫຼົ່່��ານັ້້�ນ ຍາກທີ່່�ຈະໄດ້້
ຮັັບສະເໜີີເຂົ້້�າສູ່່�ການພິິຈາລະນາ. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່�ຕາມ, ຮ່່າງກົົດໝາຍແບບນີ້້� ຖືືເປັັນເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ດີີໃນການກົົດດັັນໃຫ້້ລັັດຖະບານ
ດຳຳ�ເນີີນວຽກງານທາງດ້້ານກົົດໝາຍ ເພື່່�ອແກ້້ໄຂບັັນຫາກ່່ຽວກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ, ໂດຍເປັັນວິິທີີທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ສະມາ
ຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດຮຽກຮ້້ອງຄວາມສົົນໃຈຕໍ່່�ບັັນຫາທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການພັັດທະນາຕ່່າງໆ.
• ຮ່່າງກົົດໝາຍທີ່່�ເກີີດຈາກແນວຄິິດລິິເລີ່່�ມຂອງປະຊາຊົົນ: ໃນບາງກໍໍລະນີີປະຊາຊົົນ ແລະ/ຫຼືື� ກຸ່່�ມອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມເອງ ອາດ
ເປັັນຜູ້້�ລິິເລີ່່�ມຮ່່າງກົົດໝາຍ ຈາກນັ້້�ນກໍໍອາດຈະຂໍໍໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຮັັບຮ່່າງກົົດໝາຍ ນຳຳ�ໄປສະເໜີີຕໍ່່�ລັັດຖະສະພາເພື່່�ອ
ພິິຈາລະນາ (ເບິ່່�ງຢູ່່�ພາກສ່່ວນທີີ VII ຢູ່່�ຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້�).[8] ນອກຈາກນີ້້�, ໃນລະບອບການປົົກຄອງບາງປະເທດ, ປະຊາຊົົນຍັັງສາມາດຮຽກ
ຮ້້ອງໃຫ້້ມີີການຈັັດ “ການລົົງປະຊາມະຕິິຂອງປະຊາຊົົນ” ຕໍ່່�ກັັບປະເດັັນຕ່່າງໆໄດ້້ອີີກດ້້ວຍ. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າລະບົົບນີ້້� ຈະພົົບເຫັັນໄດ້້
ຍາກກໍໍຕາມ, ຖ້້າຫາກການລົົງປະຊາມະຕິິປະສົົບຜົົນສຳຳ�ເລັັດ ກໍໍສາມາດໃຊ້້ຜັັກດັັນໃຫ້້ມີີການອອກກົົດໝາຍ ຫຼືື� ດັັດແກ້້ກົົດໝາຍໄດ້້.

ປະເທດ ລີີບັັງ ແລະ ມາຣົົກ: ການຮັັບຮອງກົົດໝາຍ ເພື່່�ອກຳຳ�ນົົດກອບການໃຊ້້ກົົດໝາຍ ຕ້້ານການ
ສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງທີ່່�ເດັັດຂາດຍິ່່�ງຂຶ້້�ນ
ລັັດຖະສະພາ ປະເທດເລບານອນ ມີີບົົດບາດນໍໍາໜ້້າໃນການຍູ້້�ດັັນໃຫ້້ມີີຂອບການໃຊ້້ກົົດໝາຍຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງລະດັັບ
ປະເທດທີ່່�ເດັັດຂາດຂຶ້້�ນ ເຊິ່່�ງເປັັນໄປຕາມອະນຸຸສັັນຍາສາສະຫະປະຊາຊາດ ວ່່າດ້້ວຍການຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ, ສະບັັບປີີ 2012.
ລັັດຖະສະພາເລບານອນ ໄດ້້ແຕ່່ງຕັ້້�ງຄະນະອະນຸຸກໍໍາມາທິິການ ຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ ມີີໜ້້າທີ່່�ຮ່່າງກົົດໝາຍທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບ
ການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ. ຄະນະອະນຸຸກຳຳ�ມາທິິການນີ້້� ເຮັັດວຽກແບບເປັັນຄູ່່�ຮ່່ວມກັັບ “ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ເລບານອນ ຕ້້ານການ
ສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ” ແລະ ໄດ້້ຮັັບການສະໜັັບສະໜູູນ ຈາກອົົງການ UNDP ເຊິ່່�ງໄດ້້ຮ່່າງກົົດໝາຍຢູ່່� 4 ສະບັັບ. ສະບັັບທຳຳ�ອິິດແມ່່ນ
ຮ່່າງກົົດໝາຍທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຄວາມສ້້າງຮັ່່�ງຄູູນມີີແບບຜິິດກົົດໝາຍ ແລະ ການເເຈ້້ງບັັນຊີີຊັັບສິິນ ສະບັັບປັັບປຸຸງ, ຮ່່າງກົົດໝາຍສະບັັບ
ນີ້້�ແມ່່ນຄະນະອະນຸຸກຳຳ�ມາທິິການໄດ້້ເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບຄະນະປະຕິິບັັດງານທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງຫລາຍຝ່່າຍ ປະກອບດ້້ວຍ: ຕົົວແທນຈາກ
ກະຊວງຍຸຸຕິິທຳຳ�, ສານປົົກຄອງ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງການເງິິນ, ທະນາຄານກາງ ແລະ ອົົງການກວດສອບທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນຕ່່າງໆ ລວມ
ທັັງ ອົົງການ UNDP. ນອກຈາກນີ້້�, ຄະນະອະນຸຸກຳຳ�ມາທິິການ ຍັັງໄດ້້ເຮັັດວຽກຢ່່າງໃກ້້ຊິິດ ກັັບເຄືືອຂ່່າຍແຫ່່ງຊາດ ເພື່່�ອສິິດທິິການ
ເຂົ້້�າເຖິິງຂໍ້້�ມູູນ-ຂ່່າວສານ ເຊິ່່�ງເປັັນກຸ່່�ມໂຄສະນາເຜີີຍແຜ່່ຈາກຫຼຼາຍພາກສ່່ວນ ໂດຍມີີສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ລີີບັັງ ຄົົນໜຶ່່�ງເປັັນ
ປະທານ ເພື່່�ອຮ່່າງກົົດໝາຍກ່່ຽວກັັບການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ເປີີດເຜີີຍຂໍ້້�ມູູນການກະທຳຳ�ຜິິດ, ສິິດທິິໃນການເຂົ້້�າເຖິິງຂໍ້້�ມູູນຂ່່າວສານ ແລະ ສ້້າງ
ຕັ້້�ງໜ່່ວຍງານຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ.
ສ່່ວນປະເທດມາຣົົກ ໄດ້້ມີີການເລີ່່�ມນຳຳ�ໃຊ້້ຍຸຸດທະສາດແຫ່່ງຊາດ ຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງສະບັັບໃໝ່່ໃນປີີ 2015 ແລະ ໃນປັັດຈຸຸບັັນ
ລັັດຖະສະພາ ກຳຳ�ລັັງເອົົາໃຈໃສ່່ ນຳຳ�ສະເໜີີຮ່່າງກົົດໝາຍສະບັັບສຳຳ�ຄັັນນີ້້�ໃນການສ້້າງສະພາບເເວດລ້້ອມ ທີ່່�ເອື້້�ອອຳຳ�ນວຍຕໍ່່�ການແກ້້ໄຂ
ບັັນຫາການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ. ຕໍ່່�ໄປ, ປະເທດມາຣົົກ ມີີແຜນຈະຮ່່າງ ກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ເປີີດເຜີີຍຄວາມຜິິດ, ກົົດໝາຍ
ວ່່າດ້້ວຍເສລີີພາບໃນການເຂົ້້�າເຖິິງຂໍ້້�ມູູນ-ຂ່່າວສານ ແລະ ກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍຄວາມຂັັດແຍ່່ງຂອງຜົົນປະໂຫຍດສະບັັບໃໝ່່. ຖືືວ່່າເປັັນ
ໂອກາດໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາກ້້າວໜ້້າເຂົ້້�າໃກ້້ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຕາມຄາດຄະເນຜົົນໄດ້້ຮັັບຂໍ້້�ທີີ 16.5 ໂດຍ
ການຜ່່ານກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທີ່່�ເດັັດຂາດ ແລະ ຕິິດຕາມກວດກາການບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍດັ່່�ງກ່່າວ.
ເບີ່່�ງຢູ່່� www.transparency-lebanon.org/En/WhatWeDoDetails/5/12/0. (ພິິມເຜີີຍແຜ່່ເປັັນພາສາອັັງກິິດ)

8 ເບິ່ງທີ່: https://www.eduskunta.fi/EN/lakiensaataminen/kansalaisaloite/Pages/default.aspx. (ພິມເຜີຍແຜ່ເປັນພາສາອັງກິດ)
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ໂຄງການພັດທະນາແຫ່ງສະຫະປະຊາຊາດ ແຫ່ງປະເທດ ຕູຍນີຊີ
ອົງການ UNDP ປະເທດຕູນິຊີ. ການໂຕ້ວາທີ ກ່ຽວກັບ ລັດຖະທຳມະນູນ ປະເທດຕູນີຊີ ວັນທີ 20 ມັງກອນ 2014, ຮູບຖ່າຍໂດຍ Olivier Pierre–Louveaux

ໂດຍຫຼັັ�ກການແລ້້ວ, ຮ່່າງກົົດໝາຍທີ່່�ນໍໍາສະເໜີີຕໍ່່�ສະພາ ຫາກກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການພັັດທະນາ ຄວນຈະຖືືກຈຳຳ�ແນກຢ່່າງຊັັດເຈນ ວ່່າຮ່່າງກົົດໝາຍ
ສະບັັບນັ້້�ນ ຈະສະໜັັບສະໜູູນ ວາລະ 2030 ແບບໃດ ແນວໃດ ແລະ ໃຫ້້ລະບຸຸໃຫ້້ຊັັດເຈນຕື່່�ມວ່່າມີີສ່່ວນສະໜັັບສະໜູູນເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຂໍ້້�ທີ່່�ເທົ່່�າໃດ ແລະ ໃນຄາດຄະເນຜົົນໄດ້້ຮັັບຂໍ້້�ທີ່່�ເທົ່່�າໃດ. ສິ່່�ງດັ່່�ງກ່່າວນີ້້� ຈະຖືືກບັັນຈຸຸເຂົ້້�າໃນ ບົົດບັັນທຶຶກຄຳຳ�ຊີ້້�ແຈ້້ງຕໍ່່�ຮ່່າງ
ກົົດໝາຍ, ເຫດຜົົນຂອງການຮ່່າງກົົດໝາຍ ແລະ ໃນບົົດນຳຳ�ສະເໜີີຮ່່າງກົົດໝາຍ. ໃນປະຈຸຸບັັນ, ຫຼັັ�ກການດັ່່�ງກ່່າວນີ້້� ກໍ່່�ບໍ່່�ແມ່່ນວິິທີີການປະຕິິບັັດ
ທີ່່�ຫຼຼາຍຄົົນໃຊ້້ເທື່່�ອ. ເພື່່�ອແກ້້ໄຂບັັນຫາດັ່່�ງກ່່າວນີ້້�, ລັັດຖະສະພາ ອາດຈະເເຕ່່ງຕັ້້�ງ ຄະນະກຳຳ�ມະການໜຶ່່�ງເຮັັດບົົດລາຍງານວິິເຄາະຜົົນຂອງ
ການຮ່່າງກົົດໝາຍຕໍ່່�ກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ເພື່່�ອນຳຳ�ສະເໜີີ ວ່່າຮ່່າງກົົດໝາຍດັ່່�ງກ່່າວຈະສົ່່�ງຜົົນກະທົົບຕໍ່່�ກັັບການບັັນລຸຸ
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແນວໃດ. ອີີກວິິທີີໜຶ່່�ງ, ແມ່່ນແກ້້ໄຂລະບຽບຂັ້້�ນຕອນການສະເໜີີຮ່່າງກົົດໝາຍ ໂດຍກຳຳ�ນົົດໃຫ້້ຜູ້້�ສະເໜີີ
ຮ່່າງກົົດໝາຍຕ້້ອງເຮັັດບົົດລາຍງານວິິເຄາະ ເມື່່�ອນຳຳ�ສະເໜີີຮ່່າງກົົດໝາຍສູ່່�ສະພາ. ໃນປັັດຈຸຸບັັນ, ບາງປະເທດມີີມາດຕະການປະເມີີນຜົົນ
ກະທົົບຂອງຮ່່າງກົົດໝາຍຕໍ່່�ເສດຖະກິິດ-ສັັງຄົົມ, ສິ່່�ງແວດລ້້ອມ ແລະ ບົົດບາດຍິິງ-ຊາຍ ແລ້້ວ. ບົົດຮຽນທີ່່�ກຳຳ�ໄດ້້ ບົ່່�ງບອກວ່່າຂະບວນການ
ລັັກສະນະນັ້້�ນ ສາມາດສ້້າງໃຫ້້ເປັັນລະບົົບໄດ້້ຜ່່ານການໃຊ້້ລາຍການກວດກາຄືືນແບບງ່່າຍໆ (ລາຍການວຽກທີ່່�ຕ້້ອງເຮັັດ) ເຊິ່່�ງຫ້້ອງການ
ເລຂາທິິການລັັດຖະສະພາ ສາມາດໃຊ້້ລາຍການກວດກາຄືືນນີ້້�ເປັັນຫຼັັ�ກໃນການພິິຈາລະນາຮ່່າງກົົດໝາຍແຕ່່ລະສະບັັບໄດ້້ ແລະ ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາກໍໍສາມາດໃຊ້້ຂໍ້້�ມູູນນີ້້�ກວດກາຫາຈຸຸດທີ່່�ຕ້້ອງປັັບປຸຸງໃນຮ່່າງກົົດໝາຍໄດ້້.

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ມີີຊ່່ອງທາງດ້້ານກົົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ລວມທັັງຂີີດຄວາມສາມາດດ້້ານນິິຕິິກຳຳ� ພຽງພໍໍເພື່່�ອ
ລິິເລີ່່�ມພິິຈາລະນາ ແລະ ປັັບປຸຸງກົົດໝາຍ ແນໃສ່່ສະໜັັບສະໜູູນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຫລືື ບໍ່່�?
• ລັັດຖະບານ ຫລືື ລັັດຖະສະພາ ໄດ້້ດຳຳ�ເນີີນການ (ຫລືືວາງແຜນທີ່່�ຈະດຳຳ�ເນີີນ) ການພິິຈາລະນາປະຕິິຮູູບກົົດໝາຍ ທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນ
ເພື່່�ອຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຫລືື ບໍ່່�? ເພື່່�ອເປັັນການແຈ້້ງຂໍ້້�ມູູນ-ຂ່່າວສານແຕ່່ຫົົວທີ່່� ຕໍ່່�ກັັບວາລະ
ການພິິຈາລະນາຮ່່າງກົົດໝາຍ ຂອງລັັດຖະສະພາ ໃນເດືືອນ ຫຼືື� ປີີຕໍ່່�ໄປໃນອານາຄົົດທີ່່�ຈະມາເຖິິງນີ້້�
• ບົົດບັັນທຶຶກຄຳຳ�ຊີ້້�ແຈງ ແລະເຫດຜົົນທີ່່�ຄັັດຕິິດໃສ່່ ແຕ່່ລະຮ່່າງກົົດໝາຍ ໄດ້້ກຳຳ�ນົົດໃຫ້້ມີີຄຳຳ�ຊີ້້�ແຈງວ່່າ ຮ່່າງກົົດໝາຍນັ້້�ນຈະມີີ
ສ່່ວນຊ່່ວຍໃຫ້້ບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແນວໃດ ຫລືືບໍ່່�?
• ລະບຽບຂັ້້�ນຕອນຂອງລັັດຖະສະພາ ໄດ້້ກຳຳ�ນົົດຫຼືື�ບໍ່່�ວ່່າ ໃຫ້້ຄະນະກຳຳ�ມະທິິການຕ່່າງໆຂອງ ລັັດຖະສະພາ ພິິຈາລະນາຮ່່າງ
ກົົດໝາຍທັັງໝົົດ ເພື່່�ອປະເມີີນອັັດຕາການປະກອບສ່່ວນທີ່່�ຊ່່ວຍບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຫລືືບໍ່່�? ສິ່່�ງດັ່່�ງ
ກ່່າວນີ້້� ເກີີດຂຶ້້�ນໃນການປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງ ຫລືື ບໍ່ໍ່່��?
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V. ການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ເພື່ອການນໍາເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໜ້້າທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນຂອງລັັດຖະສະພາ

ການຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານ
ການຕິິດຕາມກວດກາ ງົົບປະມານ
ແມ່່ນຂະບວນການເຮັັດວຽກຂອງ
ລັັດຖະສະພາ ໃນການຮັັບປະກັັນວ່່າ
ລັັດຖະບານມີີການນຳຳ�ໃຊ້້ງົົບປະມານ
ທີ່່�ເໝາະສົົມ ແລະ ສອດຄ່່ອງຕາມ
ລະບຽບກົົດໝາຍ ໃນທຸຸກບາດກ້້າວ
ຂອງຂະບວນການນຳຳ�ໃຊ້້ງົົບປະມານ
ແຫ່່ງຊາດ. ເຊິ່່�ງລັັດຖະສະພາອາດຈະ
ສະເໜີີຄຳຳ�ແນະນຳຳ� ຕໍ່່�ກັັບການກຳຳ�ນົົດ
ຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານ ໂດຍ: ການກວດ
ກາ, ການຊີ້້�ແຈງ ແລະ ຮັັບຮອງງົົບ
ປະມານແຫ່່ງລັັດ; ໂດຍການຕິິດຕາມ
ຄຸ້້�ມຄອງການນຳຳ�ໃຊ້້ງົົບປະມານໃນ
ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດວຽກງານຕ່່າງໆ
ຂອງລັັດຖະບານ; ແລະ ການກວດ
ສອບບັັນຊີີລາຍຮັັບ-ລາຍຈ່່າຍຂອງ
ລັັດຖະບານ.

ຖ້້າຫາກ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຈະຖືືກຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ຢ່່າງມີີປະສິິດພາບໄດ້້
ນັ້້�ນ, ຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງມີີງົົບປະມານສະໜັັບສະໜູູນທີ່່�ເໝາະສົົມ ແລະ ມີີການຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານ
ໃຫ້້ຖືືກກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດສາມາດ
ເຂົ້້້�າເຖິິງກຸ່່�ມຄົົນທີ່່�ດ້້ອຍໂອກາດທີ່່�ສຸຸດໃນສັັງຄົົມ ແລະ ການປະຕິິບັັດຕາມເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ອາດຈະສາມາດນໍໍາໃຊ້້ງົົບປະມານໄດ້້ຫຼຼາຍຮູູບແບບ ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນງົົບ
ປະມານຈາກພາກເອກະຊົົນ, ງົົບປະມານຈາກຊ່່ວຍເຫຼືື�ອລ້້າ, ການຊ່່ວຍເຫລືືອເພື່່�ອການ
ພັັດທະນາ ຢ່່າງເປັັນທາງການຂອງຕ່່າງປະເທດ (ODA), ການລົົງທຶຶນໂດຍກົົງຈາກຕ່່າງປະເທດ
ແລະ ລາຍຮັັບ ຂອງລັັດເຊັ່່�ນ: ລາຍຮັັບຈາກການເກັັບພາສີີ ແລະ ອາກອນ. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ຄວນຮັັບຮູ້້�ກ່່ຽວກັັບຮູູບແບບຂອງການສະໜອງທຶຶນຮອນເຫລົ່່�ານີ້້� ພ້້ອມທັັງໃຫ້້ຄວາມເຫັັນວ່່າ
ມີີການຂຶ້້�ນແຜນລາຍຮັັບຂອງລັັດຈາກແຫຼ່່�ງຕ່່າງໆຢ່່າງເໝາະສົົມ ເພື່່�ອບໍໍໃຫ້້ເກີີດການປະຕິິບັັດ
ຊໍ້້າຊ້້ອນກັັນ.
ກົົດໝາຍງົົບປະມານແຫ່່ງລັັດປະຈຳຳ�ປີີ ແມ່່ນເຄື່່�ອງມືືຕົ້້�ນຕໍໍຂອງແຕ່່ລະປະເທດ ຊຶ່່�ງແຕ່່ລະ
ປະເທດຈະຕ້້ອງໃຊ້້ເພື່່�ອຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານສໍໍາລັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປ
ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ດັ່່�ງນັ້້�ນຈຶ່່�ງເປັັນສິ່່�ງຈໍໍາເປັັນຢ່່າງຍິ່່�ງ ທີ່່�ໜ່່ວຍງານການຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານຂອງ
ລັັດຖະສະພາ ຊຶ່່�ງປະກອບດ້້ວຍການອອກກົົດໝາຍ ແລະ ການຕິິດຕາມກວດການັ້້�ນ ຈະຕ້້ອງ
ສ້້າງ ແລະນໍໍາໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດໃນການຊ່່ວຍໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດປະກອບ
ສ່່ວນເຂົ້້�າໃນຂະບວນການສ້້າງ ແລະຮັັບຮອງງົົບປະມານຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບສູູງສຸຸດ. ຄຳຳ�ຖາມ
ທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນກວ່່າໝູ່່�ທີ່່�ຕ້້ອງຄໍໍານຶຶງເຖິິງກໍໍຄືື ຂະບວນການສ້້າງແຜນງົົບປະມານນັ້້�ນເຮັັດໃຫ້້ສ້້າງ
ຄວາມຮັັບປະກັັນໄດ້້ວ່່າ ການໃຊ້້ງົົບປະມານຈະໄດ້້ຮັັບຜົົນໃນຂອບເຂດການພັັດທະນາແບບ
ຍືືນຍົົງ ຫຼືື� ບໍ່່� ໂດຍຄໍໍານຶຶງເຖິິງເປົ້້�າໝາຍບູູລິິມະສິິດ ແມ່່ນການຄຸ້້�ມຄອງໃຫ້້ໂຄງການຕ່່າງໆຍຶຶດຖືື
ເອົົາ “ປະຊາຊົົນເປັັນໃຈກາງ” ແລະ ບໍ່່�ປະລະຜູ້້�ໃດໄວ້້ທາງຫຼັັ�ງ ໂດຍສະເພາະກຸ່່�ມຄົົນທີ່່�ດ້້ອຍ
ໂອກາດ.

ຮອບວຽນງົບປະມານ

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

ການຂຶ�ນແຜນ
ງົບປະມານ

• ຝ່າຍບໍລິຫານສະເໜີແຜນງົບປະມານຕໍ�ລັດຖະສະພາ
ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການ ທີ�ມີຄວາມ
ຊຳນານງານດ້ານນິຕິກຳ ເປ�ນຜູ້ພິຈາລະນາ,
ສ່ວນໃ�ຍ່ຈະປະກອບຄະນະໃຫ້ມີຄະນະ
ກຳມາທິການ ການເງິນເປ�ນຜູ້ປະສານ
ງານ. ພາຍ�ຼັງການພິຈາລະນາ
ແລະ ອາດມີການສະເໜີແຜນການ
ການພິຈາລະນາ ດັດປັບແລ້ວ ຈິ�ງນຳສະເໜີຮ່າງງົບ
ປະມານສະບັບດັ�ງກ່າວຕໍ�ກອງ
ແລະ ອະນຸມດ
ັ
ປະຊຸມສະພາເພື�ອຮັບຮອງ.

ງົບປະມານ

• ລັດຖະສະພາຮ່ວມກັບ ອົງການ ການກວດສອບ
ກວດສອບແຫ່ງລັດ ເປ�ນຜູ້ດຳເນີນ
ງົບປະມານ
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�ນແຜນງົບປະມານໃນປີຖັ ດໄປ.

ການຕິດຕາມກວດກາ
ການນຳໃຊ້ງບ
ົ ປະມານ

• ລັດຖະສະພາ ແລະ
ຄະນະປະຈຳລັດຖະສະພາ
(ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ)
ຈະເປ�ນຜູ້ຕິດຕາມລາຍຈ່າຍງົບ
ປະມານ ໂດຍອາດຈະຕັ�ງຄຳຖາມ
ເຈາະຈີ�ມໃຫ້ຄະນະລັດຖະມົນຕີ
ແລະ ຈັດຕັ�ງຄະນະສັງເກດການຂຶ�ນ.
ເຊິ�ງລັດຖະສະພາ ບໍ�ມີໜ້າທີ�ການນຳໃຊ້ງົບ
ປະມານ ແຕ່ເປ�ນໜ້າທີ�ຂອງລັດຖະບານ.
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ກ. ງົົບປະມານແຫ່່ງຊາດປະຈຳຳ�ປີີ
ຂະບວນການຮັັບຮອງເອົົາງົົບປະມານແຫ່່ງລັັດ ຄວນເຮັັດຕໍ່່�ເນື່່�ອງເປັັນປະຈຳຳ�ປີີ ໂດຍໃຫ້້ອົົງການບໍໍລິິຫານ ແລະ ອົົງການນິິຕິິບັັນຍັັດ ມີີ
ສ່່ວນຮ່່ວມໃນການປະເມີີນລາຍຈ່່າຍ ແລະ ລາຍຮັັບ, ຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານທີ່່�ມີີຢູ່່� ໃຫ້້ກັັບໂຄງການທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ແລະ ຕິິດຕາມການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ
ລາຍຈ່່າຍ ຕາມແຜນວາດວົົງຈອນງົົບປະມານທີ່່�ສະແດງຢູ່່�ຂ້້າງເທິິງນັ້້�ນ ເຖິິງວ່່າອົົງການບໍໍລິິຫານຈະມີີໜ້້າທີ່່�ຮັັບຜິິດຊອບຢ່່າງເປັັນທາງການ
ໃນການສ້້າງແຜນງົົບປະມານ, ແຕ່່ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດມີີບົົດບາດສະໜັັບສະໜູູນການຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານ ໃຫ້້ໄປໃນທິິດທາງ
ໃດໜຶ່່�ງກ່່ອນການກະກຽມງົົບປະມານ (ຫຼືື� ໃນລະຫວ່່າງການກະກຽມງົົບປະມານ). ນອກຈາກນີ້້� ໃນບາງປະເທດ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ສາມາດໃຊ້້ອຳຳ�ນາດໜ້້າທີ່່�ໃນທາງນິິຕິິບັັນຍັັດ, ໃນການຕິິດຕາມກວດກາ ເພື່່�ອສະເໜີີໃຫ້້ມີີການປັັບປຸຸງງົົບປະມານ ໃນກອງປະຊຸຸມສະພາ.
ລັັດຖະສະພາ ສ່່ວນຫລາຍ ຈະມີີຄະນະເຮັັດວຽກສະເພາະ ເພື່່�ອຄາດຄະເນຕົົວເລກງົົບປະມານ ຫຼືື� ການພິິຈາລະນາຂອງຄະນະກໍໍາມະການ
ໂດຍມີີຈຸຸດປະສົົງເພື່່�ອອຳຳ�ນວຍຄວາມສະດວກໃນການພິິຈາລະນາງົົບປະມານທີ່່�ສະເໜີີ. ຢູ່່�ໃນຂະບວນການນີ້້�ແມ່່ນລວມເຖິິງການຮັັບຟັັງ
ຄໍໍາຄິິດເຫັັນແບບເປີີດກວ້້າງຈາກພະນັັກງານ-ລັັດຖະກອນ ເພື່່�ອເຈາະຈິ້້�ມລົົງເລິິກຕໍ່່�ລາຍລະອຽດ ຂອງການສະເໜີີງົົບປະມານ ແລະຈຸຸດປະສົົງ
ຂອງແຜນງົົບປະມານທີ່່�ຈະຕ້້ອງບັັນລຸຸຜົົນ, ຢູ່່�ໃນບາງປະເທດ ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ ອາດມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນຂະບວນການດັ່່�ງກ່່າວ. ໃນ
ການເຂົ້້�າຮ່່ວມຮັັບຟັັງຄໍໍາຄິິດເຫັັນ ເພື່່�ອໃຫ້້ຄຳຳ�ຄິິດຄຳຳ�ເຫັັນກ່່ຽວກັັບປະສິິດທິິຜົົນ ໃນການໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດໂຄງການຂອງລັັດຖະບານ
ແລະ/ຫລືື ບົົດຮຽນໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ມີີການຮົ່່�ວໄຫລຂອງງົົບປະມານ ຫລືື ບໍ່່�ສາມາດສົ່່�ງເຖິິງກຸ່່�ມຄົົນຜູ້້�ຮັັບປະໂຫຍດໄດ້້ ໃນທາງປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງ
ທີ່່�ບໍ່່�ເປັັນທາງການ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດນຳຳ�ໃຊ້້ບົົດວິິເຄາະງົົບປະມານຂອງອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ ຫລືື ສອບຖາມໂດຍກົົງ
ຈາກ ການລົົງພົົບປະປະຊາຊົົນໃນເຂດເລືືອກຕັ້້�ງຂອງຕົົນ ເພື່່�ອປະເມີີນວ່່າໂຄງການໃດມີີປະສິິດທິິພາບ ແລະ ໂຄງການໃດທີ່່�ຈະຫລົ້້�ມເຫລວ
ໃນການສ້້າງປະໂຫຍດໃຫ້້ແກ່່ກຸ່່�ມຄົົນທີ່່�ຄວນໄດ້້ຮັັບ.
ນອກຈາກນັ້້�ນ, ການຕິິດຕາມຜົົນຂອງການສະເໜີີຂອງອົົງການກວດສອບ ຕໍ່່�ກັັບກະຊວງ ແລະ ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງຂອງລັັດທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ ກໍ່່�
ສາມາດຊ່່ວຍໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາມີີຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ພຽງພໍໍໃນການເຮັັດໜ້້າທີ່່� ໃນແຕ່່ລະໄລຍະຕາມວົົງຈອນງົົບປະມານ ແລະໃນບາງ
ລັັດຖະສະພາ ການປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ນີ້້�ຈະດໍໍາເນີີນໄປຢ່່າງເປັັນລະບົົບຜ່່ານຄະນະກໍໍາມາທິິການ ໂດຍມີີຄະນະກໍໍາມາທິິການ ການເງິິນ ໃນບາງ
ລັັດຖະສະພາ, ສິ່່�ງດັ່່�ງກ່່າວນີ້້� ເຮັັດຂຶ້້�ນຢ່່າງເປັັນລະບົົບພາຍໃຕ້້ການຊີ້້�ນຳຳ� ນຳຳ�ພາຂອງຄະນະກຳຳ�ມາທິິການບັັນຊີີຂອງລັັດ ແລະ ໂດຍການ
ເຂົ້້�າຮ່່ວມຂອງຄະນະກຳຳ�ມາທິິການອື່່�ນທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ.

ປະເທດບັັງກລາເທດ: ການສ້້າງແຜນງົົບປະມານ ໃນການສະໜັັບສະໜູູນ ຕໍ່່ພ
� ະລັັງງານທົົດແທນ
ປະຊາກອນເກືືອບ 72 ສ່່ວນຮ້້ອຍ ຢູ່່�ປະເທດບັັງກລາເທດ ທີ່່�ອາໄສຢູ່່�ເຂດຊົົນນະບົົດ, ສອງສ່່ວນສາມ ຂອງຄົົວເຮືືອນ ແມ່່ນບໍ່່�ມີີໄຟຟ້້າ
ໃຊ້້ເລີີຍ. ລັັດຖະບານບັັງກຼຼະເທດ ໄດ້້ໃຫ້້ຄຳຳ�ໝັ້້�ນສັັນຍາວ່່າ ຈະໃຫ້້ທຸຸກຄົົນມີີໄຟຟ້້າໃຊ້້ ພາຍໃນ ປີີ 2020, ແຕ່່ແນວໃດກໍ່່�ຕາມໃນປັັດຈຸຸບັັນ
ພະລັັງງານສ່່ວນໃຫຍ່່ຂອງບັັງກຼຼະເທດທີ່່�ຜະລິິດນັ້້�ນ ແມ່່ນມາຈາກກາສທໍໍາມະຊາດ ແລະ ນໍ້້າມັັນເຊື້້�ອໄຟຈາກການນຳຳ�ເຂົ້້�າ ແລະ
ແຜນການຜະລິິດພະລັັງງານໃນອະນາຄົົດຂອງປະເທດ ກໍ່່�ອາໃສໂຮງງານໄຟຟ້້າຖ່່ານຫີີນເປັັນຫຼັັ�ກ. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່�ຕາມ ບັັງກລາເທດ
ໄດ້້ມີີຄວາມກ້້າວໜ້້າຫຼຼາຍ ໃນການສ້້າງແຜນການໄລຍະຍາວ ເພື່່່��ອສະໜັັບສະໜູູນທຶຶນຮອນໃນການຈັັດຫາພະລັັງງານທົົດແທນ. ໃນ
ເດືືອນມີີຖຸຸນາ 2014 ລັັດຖະບານບັັງກລາເທດ ໄດ້້ປະກາດຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານທີ່່�ສໍໍາຄັັນ 2 ຮ່່ວງ ເພື່່�ອພັັດທະນາພະລັັງງານທົົດແທນ
ພາຍໃນປະເທດຄືື: 1). ງົົບປະມານຈຳຳ�ນວນ 15 ລ້້ານຕາກາ (USD 190.000 ໂດລາສະຫະລັັດ) ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ແກ່່ອົົງການ
ພັັດທະນາພະລັັງງານທົົດແທນແບບຍືືນຍົົງ ແລະ ພະລັັງງານທົົດແທນ (SREDA) ທີ່່�ສ້້າງຕັ້້�ງຂຶ້້�ນໃໝ່່; 2). ການສ້້າງຕັ້້�ງກອງທຶຶນເພື່ຶຶ��ອ
ພັັດທະນາພະລັັງງານທົົດແທນ ເປັັນຈຳຳ�ນວນ 400 ລ້້ານຕາກາ (USD 51.65 ລ້້ານໂດລາສະຫະລັັດ).
ຜົົນໄດ້້ຮັັບເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາທີ່່�ຍືືນຍົົງໃນເປົ້້�າໝາຍທີີ 7 (ພະລັັງງານທົົດແທນ) ນີ້້�ແມ່່ນຜົົນຂອງ ການ
ໂຄສະນາເຜີີຍແຜ່່ໄລຍະຍາວຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ. ໃນເດືືອນ ກັັນຍາ 2012, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທີ່່�ມາຈາກຫລາຍພັັກ
ການເມືືອງທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນ ໂຮມເຂົ້້�າກັັນເປັັນກຸ່່�ມສະມາຊິິກຂອງລັັດຖະສະພາ ເພື່່�ອແກ້້ໄຂບັັນຫາສະພາບອາກາດ (Climate Parliament
Group) ໃນລະດັັບປະເທດ, ໂດຍການສະໜັັບສະໜູູນຈາກກຸ່່�ມລັັດຖະສະພາເພື່່�ອແກ້້ໄຂສະພາບອາກາດນານາຊາດ ຮ່່ວມມືືກັັບ
ຈາກອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ບັັນດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພານີ້້� ຕົົກລົົງເຫັັນດີີກ່່ຽວກັັບເປົ້້�າໝາຍສໍໍາຄັັນ, ຮີີບດ່່ວນ ເຊັ່່�ນ: ໂຄສະນາ
ເຜີີຍແຜ່່ເພື່່�ອປ່່ຽນແປງຂະໜາດຂອງພະລັັງງານທົົດແທນ ໃນການການຜະລິິດກະເເສໄຟຟ້້າ ແລະ ການສ້້າງສິ່່�ງແວດລ້້ອມທີ່່�ອໍໍານວຍ
ຄວາມສະດວກຕໍ່່�ການໃຊ້້ພະລັັງງານທົົດແທນ ທັັງດ້້ານນະໂຍບາຍ, ການເງິິນ ແລະ ເຕັັກໂນໂລຊີີ.
ໃນເດືືອນພະຈິິກ 2012, ສະມາຊິິກສະພາ ຈາກກຸ່່�ມລັັດຖະສະພາເພື່່�ອແກ້້ໄຂບັັນຫາສະພາບອາກາດ ມີີບົົດບາດສໍໍາຄັັນໃນການຜ່່ານ
ກົົດໝາຍ SREDA, ເຊິ່່�ງເປັັນແນວຄິິດລິິເລີ່່�ມ ທີ່່�ບໍ່ໍ່່�ເຄີີຍມີີມາກ່່ອນ ແລະໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດການສ້້າງຕັ້້�ງ SREDA ຂຶ້້�ນ ທີ່່�ເປັັນຈຸຸດສຸຸມລະດັັບ
ປະເທດ ໃນການສົ່່�ງເສີ່່�ມ ແລະ ພັັດທະນາພະລັັງງານແບບຍືືນຍົົງ.
ໃນເດືືອນພະຈິິກ 2012 ກຸ່່�ມລັັດຖະສະພາເພື່່�ອແກ້້ໄຂບັັນຫາສະພາບອາກາດຂອງປະເທດບັັງກລາເທດ ເລີ່່�ມການໂຄສະນາເຜີີຍແຜ່່
ໜັັບສະໜູູນດ້້ານງົົບປະມານຢ່່າງຈິິງຈັັງ. ມີີການພົົບປະກັັບລັັດຖະມົົນຕີີກະຊວງທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ ແລະ ຍື່່�ນບົົດບັັນທຶຶກຮ່່ວມ ຈາກຫຼຼາຍ
ພັັກການເມືືອງເພື່່�ອຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີການຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານທີ່່�ພຽງພໍໍ ແລະ ການສະໜັັບສະໜູູນ SREDA ໃນດ້້ານອື່່�ນໆ ລວມເຖິິງ
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ການສ້້າງຕັ້້�ງກອງທຶຶນພະລັັງງານສະອາດ. ການໂຄສະນາເຜີີຍແຜ່່ນີ້້�ໄດ້້ປະຕິິບັັດເປັັນເວລາ 6 ເດືືອນກ່່ອນການຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານ
ໂດຍມີີການປະຊຸຸມຮ່່ວມກັັນລະຫວ່່າງກຸ່່�ມລັັດຖະສະພາເພື່່�ອແກ້້ໄຂບັັນຫາສະພາບອາກາດ ກັັບລັັດຖະມົົນຕີີກະຊວງພະລັັງງານ
ແລະ ກະຊວງການເງິິນ ຫຼຼາຍຄັ້້�ງ, ການລົົງໂຄສະນາເຜີີຍແຜ່່ຢ່່າງຕໍ່່�ເນື່່�ອງ ລວມທັັງການແຊກແຊງໃນໄລຍະເວລາທີ່່�ເຫມາະສົົມ ຂອງ
ຄະນະສ້້າງແຜນງົົບປະມານ ເຊິ່່�ງນໍໍາໄປສູ່່�ຜົົນສໍໍາເລັັດດັ່່�ງທີ່່�ກ່່າວມາຂ້້າງເທິິງນັ້້�ນ.
ເບິ່່�ງຢູ່່�: “ກຸ່່�ມສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ເຄື່່�ອນໄຫວໃນນາມ Climate Parliament ປະສົົບຜົົນສໍໍາເລັັດໃນການສ້້າງ ກອງທຶຶນພິິເສດ ແລະ SREDA ສໍໍາລັັບພະລັັງງານທົົດແທນ,”
ບົົດຖະແຫລງຂ່່າວ, ວາລະສານລາຍສັັປະດາ Blitz Comprehensive Tabloid Weekly, www.weeklyblitz.net/2014/06/bangladesh-climate-parliament-mpssuccessful-creating-special-fund-sre- darenewables/. (ພິິມເຜີີຍແຜ່່ເປັັນພາສາອັັງກິິດ)

ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່�ຕາມ, ກົົດໝາຍ ແລະ ກົົດລະບຽບ ທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ກັັບຄະນະຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານນັ້້�ນ ມັັນຈະຈໍໍາກັັດບໍ່່�ໃຫ້້ ລັັດຖະສະພາສາມາດ
ແກ້້ໄຂບັັນຫາໃຫຍ່່ໆ ໃນຮ່່າງງົົບປະມານທີ່່�ນໍໍາເຂົ້້້�າພິິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸຸມສະພາໄດ້້, ໃນຫຼຼາຍປະເທດ ຫາກລັັດຖະສະພາບໍ່່�ຍອມຜ່່ານ
ຮ່່າງກົົດໝາຍງົົບປະມານຕາມທີ່່�ສະເໜີີມາ ອາດຈະສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ລັັດຖະບານຫຼົ້້��ມ ແລະໃນບາງປະເທດລັັດຖະສະພາອາດຂໍໍຕັັດ ຫຼືື� ຫຼຸຸ�ດ ງົົບ
ປະມານລົົງຂອງງົົບປະມານທີ່່�ສະເໜີີມານັ້້�ນໄດ້້, ນອກຈາກນີ້້� ເຖິິງແມ່່ນວ່່າໃນບາງປະເທດ ລັັດຖະສະພາອາດຈະມີີອໍໍານາດພໍໍສົົມຄວນໃນ
ການຍົົກຍ້້າຍ ທຶຶນຮອນລະຫວ່່າງງົົບປະມານແຕ່່ລະຮ່່ວງໄດ້້ ຫາກງົົບປະມານໂດຍລວມບໍ່່�ເກີີນຄາດໝາຍທີ່່�ກໍໍານົົດໄວ້້ ແຕ່່ການແກ້້ໄຂ ຫຼືື�
ຍົົກຍ້້າຍງົົບປະມານແບບນີ້້�ກໍ່່�ຍັັງມີີກົົດລະບຽບທີ່່�ເຄັ່່�ງຄັັດຄວບຄຸຸມຢູ່່�.
ນອກເໜືືອຈາກ ການປະກອບສ່່ວນຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໃນລະບົົບການກະກຽມ ແລະຮັັບຮອງເອົົາງົົບປະມານແລ້້ວ ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາ ຍັັງອາດຈະສະໜັັບສະໜູູນການປັັບປຸຸງງົົບປະມານ ເພື່່�ອຊ່່ວຍໃນການບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ໂດຍຜ່່ານ
ການໂຄສະນາເຜີີຍແຜ່່ ແລະ ສ້້າງສະພາບແວດລ້້ອມທາງກົົດໝາຍ ທີ່່�ຈະອໍໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່່�ການປັັບປຸຸງ. ການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປປະຕິິບັັດນັ້້�ນຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງອາໄສການຮ່່ວມມືືຈາກລັັດຖະບານທຸຸກພາກສ່່ວນ ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ຈຶ່່�ງສາມາດສະໜັັບສະໜູູນວິິທີີການໃໝ່່ໆເພື່່�ອໃຫ້້ແຕ່່ລະພາກສ່່ວນຂອງລັັດຖະບານ ປະຕິິບັັດວຽກງານຮ່່ວມກັັນໃນການໃຊ້້ຈ່່າຍງົົບປະມານ
ໃນຮູູບແບບຕ່່າງໆ.
າ່ ງລະອຽດ ທີ່່ສ້
� າ້ ງຂຶ້້ນ
ການວິິເຄາະດ້້ານການເງິິນ ແລະຕົ້້ນທຶຶນຢ່
�
� ເພື່່ອ
� ສະໜັັບສະໜູູນງົົບປະມານຂອງຊາດ ຈະແຕກຕ່່າງກັັນໄປຕາມແຕ່່ລະ
ລະບົົບຍຸຸຕິທໍໍ
ິ າ, ໃນບາງປະເທດຂໍ້້ມູ
ູ ທີ່່ສ້
� າ້ ງຂຶ້້ນ
� ນ
� ເພື່່ອອ
� ະທິິບາຍຜົົນກະທົົບຈາກຮ່່າງນະໂຍບາຍງົົບປະມານຕ່່າງໆ ມີີພຽງສັ້້�ນໆເທົ່່�ານັ້້�ນ. ໃນ
ໄລຍະເລີ່່�ມຕົ້້ນ
ັ
� ຂອງການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງແມ່່ນ ປີີ 2030 ແລະ ການນໍໍາເອົາົ ເປົ້້າ� ໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັດ
ຄວນພິິຈາລະນາທົົບທວນເອກະສານປະກອບງົົບປະມານໃນປັັດຈຸຸບັນ
ັ ຊຶ່່�ງໄດ້້ສະເໜີີຕໍ່່ລັ
� ດ
ັ ຖະສະພາ ເພື່່ອພິ
� ຈ
ິ າລະນາວ່່າເອກະສານທີ່ປ
່� ະກອບ
ມານັ້້�ນພຽງພໍໍຕໍ່່�ການໃຫ້້ແນວທາງວ່່າ ງົົບປະມານດັ່່�ງກ່່າວອອກແບບມາເພື່່ອ
� ເຄື່່ອນ
� ໄຫວວຽກງານຂອງເປົ້້້າ� ໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ແນວໃດແດ່່. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໂດຍສະເພາະແມ່່ນສະມາຊິິກຄະນະກຳຳ�ມະທິິການງົົບປະມານ ຈຶ່່�ງຄວນພິິຈາລະນາການປະຕິິບັດ
ັ
ວຽກງານຕົົວຈິິງ ກັັບກະຊວງການເງິິນ ເພື່່ອກໍໍ
� ານົົດຮູູບແບບເອກະສານປະກອບງົົບປະມານທີ່່ອໍໍ
� ານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່່�ເປົ້້າ� ໝາຍການພັັດທະນາ
ແບບຍືືນຍົົງ.

ປະເທດອູູກັັນດາ: ການສົ່່�ງເສີີມການຕິິດຕາມກວດກາຂອງລັັດຖະສະພາຕໍ່່� ODA
ຕະຫລອດໄລຍະ ທົົດສະຫວັັດທີ່່�ຜ່່ານມາ ລັັດຖະສະພາ ຂອງປະເທດອູູກັັນດາ ໄດ້້ປ່່ຽນແປງລະບົົບງົົບປະມານເພື່່�ອຮັັບປະກັັນໃນ
ເວລາທີ່່�ລັັດຖະບານນໍໍາ ກົົດໝາຍ ວ່່າດ້້ວຍການເງິິນ ເຂົ້້�າພິິຈາລະນາໃນກອງປະຊຸຸມສະພາ. ຂໍ້້�ມູູນກ່່ຽວກັັບງົົບປະມານທີ່່�ຄັັດຕິິດມາ
ນໍໍາ ຈະຕ້້ອງມີີເນື້້�ອໃນຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ປັັດຈຸຸບັັນກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍການເງິິນ ຂອງປະເທດອູູກັັນດາ ຈະໃຫ້້ຂໍ້້�ມູູນແບບປະສົົມປະສານ ກ່່ຽວກັັບ
ການໃຊ້້ຈ່່າຍ ໂດຍຈັັດແບ່່ງເປັັນໂຄງການຕ່່າງໆ ແທນທີ່່�ຈະແບ່່ງຕາມອົົງການຕ່່າງໆຂອງລັັດ.
ນັັບແຕ່່ປີີ 2008 ເປັັນຕົ້້�ນມາ, ລັັດຖະສະພາອູູກັັນດາໄດ້້ກຳຳ�ນົົດໃຫ້້ມີີການສະໜອງຂໍ້້�ມູູນຕາມສະພາບຄວາມເປັັນຈິິງ ປະກອບໃສ່່ຮ່່າງ
ງົົບປະມານຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ໂດຍສະເພາະແມ່່ນຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ສະແດງໃຫ້້ຮູ້້�ວ່່າງົົບປະມານນັ້້�ນມີີຜົົນກະທົົບຕໍ່່�ເພດຊາຍ ແລະເພດຍິິງແຕ່່ກຕ່່າງກັັນ
ແນວໃດ ເຖິິງແມ່່ນວ່່າຂໍ້້�ມູູນເຫຼົ່່��ານັ້້�ນຈະເປັັນພຽງເອກະສານຄັັດຕິິດກໍ່່�ຕາມ. ນອກຈາກນັ້້�ນ, ລັັດຖະບານຍັັງໄດ້້ສ້້າງຖານຂໍ້້�ມູູນປະຕູູ
ດຽວ ທີ່່�ຮວບຮວມຂໍ້້�ມູູນບັັນຊີີປະຊາຊາດ ລວມເຖິິງການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທັັງໝົົດທີ່່�ອົົງການລັັດໄດ້້ຮັັບໃນປີີ 2007 ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນງົົບປະມານ
ຕິິດຕາມກວດກາໂດຍລັັດຖະບານ, ຜູ້້�ໃຫ້້ທຶຶນ ຫລືື ບຸຸກຄົົນພາຍນອກ. ຖານຂໍ້້�ມູູນນີ້້�ເຮັັດໃຫ້້ຮັັບຮູ້້�ວ່່າ ໃນແຜນງົົບປະມານຍັັງມີີການ
ລາຍງານທີ່່�ບໍ່່�ຄົົບຖ້້ວນກ່່ຽວກັັບທຶຶນຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ແລະ ຍັັງມີີຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ບໍ່່�ສອດຄ່່ອງກັັບຖານຂໍ້້�ມູູນດ້້ານທຶຶນຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຕ່່າງໆ. ການເຮັັດແບບ
ນີ້້�ຈະເຮັັດໃຫ້້ລັັດຖະບານສາມາດພິິຈາລະນາລາຍລະອຽດ ຂອງການເຊື່່�ອມໂຍງທຶຶນຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຕໍ່່�ກັັບອົົງການລັັດທັັງໝົົດເຂົ້້�າກັັບ
ວົົງຈອນງົົບປະມານ ບໍ່່�ວ່່າງົົບປະມານເຫຼົ່່��ານັ້້�ນຈະຖືືກບໍໍລິິຫານຈັັດການຜ່່ານລະບົົບກົົນໄກຂອງລັັດຖະບານ ຫລືື ບໍ່່�ກໍ່່�ຕາມ.
ແຫຼ່່�ງຂໍ້້�ມູູນ: Balch, J. and Heim, K. (ບໍ່່�ມີີວັັນທີີ). ຄວາມທຸຸກຍາກຂາດເຂີີນ ໃນການຕິິດຕາມກວດກາ ຂອງລັັດຖະສະພາ ຕໍ່່� ການຊ່່ວຍເຫລືືອເປັັນທາງການເພື່່�ອການ
ພັັດທະນາ (ODA), ໜ້້າທີີ 12-13, http://paperroom.ipsa.org/ papers/paper_2894.pdf. (ພິິມເຜີີຍແຜ່່ເປັັນພາສາອັັງກິິດ)
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ສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນອີີກຢ່່າງໜຶ່່�ງແມ່່ນ ເອກະສານງົົບປະມານ ບໍ່່�ພຽງແຕ່່ລະບຸຸເຖິິງລາຍຮັັບພາຍໃນປະເທດເທົ່່�ານັ້້�ນ ແຕ່່ຍັັງຕ້້ອງລວມເຖິິງທຶຶນຮອນທີ່່�
ປະເທດຊາດໄດ້້ຮັັບຜ່່ານການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອເພື່່�ອການພັັດທະນາຢ່່າງເປັັນທາງການ (ODA) ແລະ ເງິິນທີ່່�ກູ້້�ຈາກຕ່່າງປະເທດນຳຳ�ອີີກ ບາງປະເທດ
ທີ່່�ໄດ້້ເງິິນຈາກ (ODA) ຈະຈັັດທຶຶນຮອນນີ້້�ຢູ່່� “ງົົບປະມານນອກແຜນ” ຫຼືື� ແຍກໄວ້້ໃນ ”ງົົບປະມານເພື່່�ອການພັັດທະນາ” ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່�ຕາມ
ມັັນເປັັນສິ່່�ງສໍໍາຄັັນທີ່່�ສຸຸດທີ່່�ຈະຕ້້ອງຈັັດ (ODA) ຮວມໄວ້້ໃນແຜນງົົບປະມານຂອງລັັດ ເພື່່�ອວ່່າສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຈະສາມາດປະເມີີນ
ງົົບປະມານທັັງໝົົດ ທີ່່�ຖືືກຈັັດສັັນເພື່່່��ອການພັັດທະນາປະເທດໄດ້້ຢ່່າງຖືືກຕ້້ອງ ແລະ ຕິິດຕາມກວດກາ ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງງົົບປະມານ
ທັັງໝົົດໄດ້້ຢ່່າງເໝາະສົົມ ລວມທັັງທຶຶນຊ່່ວຍເຫລືືອຂອງ (ODA) ນຳຳ�, ຖ້້າບໍ່່�ດັ່່�ງນັ້້�ນ ມັັນມີີຄວາມສ່່ຽງຢ່່າງໜຶ່່�ງທີ່່�ວ່່າ ທຶຶນຊ່່ວຍເຫລືືອຂອງ
(ODA) ໃນບາງຂະແໜງການ ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດງົົບປະມານແບບບໍ່່�ຍືືນຍົົງ ໃນຂະນະທີ່່� ຂະແໜງການອື່່�ນ ຍັັງຂາດແຄນທຶຶນຮອນສະໜັັບສະໜູູນ.
ນອກຈາກນີ້້�, ຫາກບໍ່່�ລວມທຶຶນຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຂອງ (ODA) ເຂົ້້�າໃນງົົບປະມານລັັດແລ້້ວ ການຕິິດຕາມກວດກາ ແບບເປີີດກວ້້າງສໍໍາລັັບລາຍຈ່່າຍ
ງົົບປະມານໃນສ່່ວນນີ້້�ກໍ່່�ຈະເປັັນເລື່່�ອງຍາກຂຶ້້�ນອີີກດ້້ວຍ.
ໃນຖະແຫລງການປາຣີີ ປີີ 2005 ໄດ້້ລະບຸຸໄວ້້ຢ່່າງຈະແຈ້້ງເຖິິງໜ້້າທີ່່�ຂອງລັັດຖະສະພາຂອງປະເທດຄູ່່�ຮ່່ວມ ໃນການເພີ່່�ມປະສິິດທິິພາບການ
ໝູູນວຽນທຶຶນຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ໂດຍໃຫ້້ຄໍໍາແນະນໍໍາຢ່່າງຈະແຈ້້ງດັ່່�ງນີ້້�: 1). ປະເທດຄູ່່�ຮ່່ວມ ໃຫ້້ຄໍໍາໝັ້້�ນສັັນຍາທີ່່�ຈະສົ່່�ງເສີີມບົົດບາດຂອງລັັດຖະສະພາ
ແບບຍຸຸດທະສາດ ແລະ ງົົບປະມານການພັັດທະນາ; 2). ປະເທດຜູ້້�ໃຫ້້ທຶຶນຊ່່ວຍເຫຼືື�ອ ໃຫ້້ຄໍໍາໝັ້້�ນສັັນຍາ ທີ່່�ຈະສະໜອງຂໍ້້�ມູູນຢ່່າງທັັນການ,
ມີີຄວາມໂປ່່ງໃສ ແລະ ຄົົບຖ້້ວນ ເພື່່�ອໃຫ້້ອົົງການບໍໍລິິຫານຂອງປະເທດຄູ່່�ຮ່່ວມສາມາດ ເຮັັດບົົດລາຍງານງົົບປະມານທີ່່�ມີີເນື້້�ອໃນລະອຽດ
ໃຫ້້ແກ່່ປະຊາຊົົນ ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຂອງຕົົນໄດ້້. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍດີີ ການພະຍາຍາມທີ່່�ຈະລວມເອົົາທຶຶນຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຂອງ (ODA)
ເຂົ້້�າໄວ້້ໃນງົົບປະມານຂອງລັັດນັ້້�ນຍັັງຄົົງແຕກຕ່່າງກັັນໄປໃນແຕ່່ລະປະເທດ ເຖິິງແມ່່ນວ່່າຈະມີີຕົົວຢ່່າງທີ່່�ດີີີ�ຂອງການຕິິດຕາມກວດກາງົົບ
ປະມານທຶຶນຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຂອງ (ODA) ຢູ່່�ແລ້້ວກໍ່່�ຕາມ.

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ງົົບປະມານ ທີ່່�ສະເໜີີຕໍ່່�ລັັດຖະສະພາເພື່່�ອພິິຈາລະນາ ແລະ ນໍໍາໄປບັັງຄັັບໃຊ້້ ຄັັດຕິິດຄໍໍາອະທິິບາຍທີ່່�ພຽງພໍໍ ຫຼືື� ບໍ່່�ວ່່າມາດຕະ
ການໃນງົົບປະມານນັ້້�ນ ມີີຈຸຸດປະສົົງຊ່່ວຍລັັດ ໃຫ້້ບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງແນວໃດ, ຫາກວ່່າບໍ່່�ມີີ ກໍ່່�ຄວນ
ຈະເພີ່່�ມຂໍ້້�ມູູນໃດເພື່່�ອໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາເຫັັນພາບທີ່່�ຊັັດເຈນຂຶ້້�ນ.
• ລະບຽບ, ຂັ້້�ນຕອນກໍໍານົົດໃຫ້້ຄະນະກໍໍາມາທິິການທີ່່�ຮັັບຜິິດຊອບ ປະເມີີນຮ່່າງງົົບປະມານຕ້້ອງປະຕິິບັັດດັ່່�ງຕໍ່່�ໄປນີ້້� ຫຼືື� ບໍ່່�: 1).
ປະເມີີນເບີ່່�ງວ່່າ ຮ່່າງງົົບປະມານທີ່່�ນຳຳ�ສະເໜີີມານັ້້�ນ ມີີສ່່ວນຊ່່ວຍໃຫ້້ບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຫຼືື� ບໍ່່� ແລະ 2).
ປະກອບບົົດຄໍໍາຄິິດເຫັັນເພື່່�ອສົ່່�ງເສີີມໃຫ້້ແຜນງົົບປະມານມີີສ່່ວນຊ່່ວຍໃນການບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄດ້້
ຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ.
• ລະບຽບ, ຂັ້້�ນຕອນ ຫຼືື� ທຳຳ�ນຽມການປະຕິິບັັດແບບອື່່�ນໆ ຈະກໍໍານົົດໃຫ້້ລັັດຖະບານພິິຈາລະນາຄໍໍາແນະນຳຳ� ແລະ ການປະ
ກອບຄໍໍາເຫັັນຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການລັັດຖະສະພາ ຫຼືື� ບໍ່່� ແລະ ກຳຳ�ນົົດໃຫ້້ລັັດຖະບານຕ້້ອງໃຫ້້ຄໍໍາຊີ້້�ແຈງການຕອບສະໜອງ
ຂອງລັັດຖະບານ ຕໍ່່� ການປະກອບຄໍໍາເຫັັນຂອງລັັດຖະສະພາ. ມີີລະບົົບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດໃດໜຶ່່�ງ ທີ່່�ກໍໍານົົດໃຫ້້ລັັດຖະບານ
ຕ້້ອງມີີຄໍໍາຕອບຕໍ່່�ຄໍໍາແນະນໍໍາ ແລະ ການປະກອບຄໍໍາເຫັັນດ້້ານງົົບປະມານຂອງລັັດຖະສະພາ ຫຼືື� ບໍ່່�?
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ຂ. ການຕິິດຕາມກວດກາ ງົົບປະມານ ແລະ ລາຍຈ່່າຍ ເພື່່�ອເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ໜຶ່່�ງໃນພາລະບົົດບາດທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ສຸຸດ ສຳຳ�ລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໃນການສົ່່�ງເສີີມການນໍໍາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຢ່່າງ
ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບສູູງ ແລະ ມີີປະສິິດທິິິິ��ຜົົນແບບຍືືນຍົົງ ແລະ ໜັັກແໜ້້ນ, ໃນພາລະບົົດບາດນີ້້�ສອດຄ່່ອງກັັບວາລະຂອງການພັັດທະນາ
(ດັ່່�ງທີ່່�ໄດ້້ຍົົກຂຶ້້�ນຢູ່່�ໃນພາກທີີ II) ເນື່່�ອງຈາກວ່່າຈຸຸດປະສົົງລວມ ແມ່່ນການຕິິດຕາມກວດກາງົົບປະມານທັັງພາຍໃນ ແລະ ຂອງທຶຶນລະຫວ່່າງ
ປະເທດ ໃຊ້້ຈ່່າຍໄປຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ ຫຼຼາຍທີ່່�ສຸຸດເທົ່່�າທີ່່�ຈະເປັັນໄປໄດ້້. ປະສິິດທິິຜົົນຂອງການພັັດທະນາ ແມ່່ນພິິຈາລະນາ ຕໍ່່�ກັັບປະເດັັນ
ຂອງຄວາມຄຸ້້�ມຄ່່າຂອງເງິິນ ແລະ ຜົົນທີ່່�ໄດ້້ຮັັບຕົົວຈິິງທີ່່�ເກີີດຂຶ້້�ນກັັບປະຊາຊົົນ ໂດຍສະເພາະຕໍ່່�ຜູ້້�ທີ່່�ດ້້ອຍໂອກາດ.[9]
ການຕິິດຕາມກວດກາງົົບປະມານຂອງລັັດຖະສະພາສ່່ວນໃຫຍ່່ ຈະດໍໍາເນີີນວຽກງານໂດຍຄະນະກໍໍາມາທິິການລັັດຖະສະພາທີ່່�ມີີຄວາມ
ຊຳຳ�ນິິຊຳຳ�ນານ, ເຊິ່່�ງມີີສິິດ ແລະ ໜ້້າທີີກວດສອບລາຍຈ່່າຍຂອງລັັດ ໃນໄລຍະທ້້າຍຮອບວຽນງົົບປະມານ. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າບັັນດາຄະນະກໍໍາມາ
ທິິການນັ້້�ນ ຈະມີີບົົດບາດທີ່່�ສໍໍາຄັັນໃນຖານະທີ່່�ເປັັນສ່່ວນໜຶ່່�ງໃນຂອບເຂດຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ຂອງທຸຸກປະເທດ, ແຕ່່ບໍ່່�ຄ່່ອຍໄດ້້ຮັັບຊັັບພະຍາກອນ
ທີ່່�ພຽງພໍໍ, ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນທຶຶນຮອນທີ່່�ຈໍໍາກັັດ ໃນການຮັັບຟັັງຄໍໍາຄິິດເຫັັນ ແລະ ການລົົງໄປຕິິດຕາມກວດກາ ຈົົນເຖິິງບຸຸກຄະລາກອນທີ່່�ຈໍໍາກັັດ
ໃນການຊ່່ວຍຄະນະກໍໍາມາທິິການ ເຮັັດບົົດລາຍງານ ແລະ ການວິິເຄາະ.
ຢູ່່�ໃນບາງປະເທດ ພະຍາຍາມທີ່່�ຈະສ້້າງຕັ້້�ງສໍໍານັັກງານງົົບປະມານຂອງລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ເປັັນອິິດສະຫລະ ຫລືື ຢ່່າງໜ້້ອຍ ກໍ່່�ເປັັນຂະແໜງ
ການຄຸ້້�ມຄອງງົົບປະມານ ທີ່່�ຂຶ້້�ນກັັບເລຂາທິິການຂອງລັັດຖະສະພາ ເພື່່�ອເພີ່່�ມຄຸຸນນະພາບໃນການສະໜັັບສະໜູູນວຽກງານທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ແລະ
ຂະແໜງການດັ່່�ງກ່່າວກໍ່່�ຄວນປະກອບດ້້ວຍ ພະນັັກງານທີ່່�ເປັັນຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານດ້້ານງົົບປະມານ ແລະ ການເງິິນ ທີ່່�ສາມາດວິິເຄາະ ແລະ ໃຫ້້
ຄໍໍາແນະນໍໍາທາງດ້້ານເສດຖະກິິດ ແລະ ການເງິິນແກ່່ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໄດ້້.

ມາຣົົກ ແລະ ປະເທດຊອກດານີີ: ການສົ່່�ງເສີີມການວິິເຄາະງົົບປະມານຂອງລັັດຖະສະພາ
ໃນພາກພື້້�ນປະເທດອາຣັັບ, ມີີວິິທີີຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດທີ່່�ດີີຫຼຼາຍຢ່່າງ ຊຶ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ເຫັັນວ່່າສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດເຂົ້້້�າເຖິິງການ
ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຈາກໜ່່ວຍງານດ້້ານງົົບປະມານສະເພາະ.
ຢູ່່�ປະເທດມາຣົົກ, ສຳຳ�ນັັກງານວິິເຄາະງົົບປະມານ ໃຫ້້ການສະໜັັບສະໜູູນທັັງສະພາປະຊາຊົົນ ແລະລັັດຖະສະພາ ໂດຍສໍໍານັັກງານ
ໄດ້້ຂະຫຍາຍພາລະບົົດບາດຂອງອົົງການນິິຕິິບັັນຍັັດ ໃນການປະເມີີນ ແລະ ດໍໍາເນີີນວຽກງານດ້້ານງົົບປະມານຂອງລັັດ ດ້້ວຍການ
ເຮັັດບົົດວິິເຄາະງົົບປະມານຊຶ່່�ງຊ່່ວຍສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໃຫ້້ເຂົ້້�າໃຈກ່່ຽວກັັບງົົບປະມານໄດ້້ດີີຂຶ້້�ນ ແລະ ເຮັັດບົົດວິິເຄາະທີ່່�ມີີ
ປະສິິດທິິພາບຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ. ສຳຳ�ນັັກງານລາຍງານຕໍ່່�ອົົງການທີ່່�ມີີອຳຳ�ນາດຕັັດສິິນໃຈຂອງລັັດຖະສະພາ ບ່່ອນທີ່່�ກຸ່່�ມການເມືືອງທັັງໝົົດມີີຕົົວ
ແທນ ແລະ ຄະນະກຳຳ�ມະທິິການງົົບປະມານ. ສຳຳ�ນັັກງານດັ່່�ງກ່່າວເຮັັດໜ້້າທີ່່�ພາຍໃຕ້້ອົົງການທີ່່�ມີີສິິດ ໃນການຕົົກລົົງບັັນຫາຂອງ
ສະພາ ຊຶ່່�ງປະກອບດ້້ວຍຕົົວແທນຈາກທຸຸກກຸ່່�ມການເມືືອງ ແລະ ຄະນະກໍໍາມາທິິການງົົບປະມານ. ນອກຈາກນັ້້�ນ, ອົົງການທີ່່�ເຮັັດ
ໜ້້າທີ່່�ປະເມີີນງົົບປະມານລາຍຈ່່າຍ, ປະເມີີນນະໂຍບາຍການບໍໍລິິຫານໜີ້້�ສາທາລະນະຂອງອົົງການບໍໍລິິຫານ, ວິິເຄາະຜົົນສະທ້້ອນ
ທາງການເງິິນຂອງກົົດໝາຍ ແລະ ດໍໍາເນີີນວຽກງານການຄົ້້�ນຄວ້້າ ທີ່່�ກ່່ຽວກັັບການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງລັັດຖະສະພາ ໃນລະບົົບງົົບ
ປະມານ; ແລະ ສຸຸດທ້້າຍເຫັັນວ່່າໄລຍະເວລາການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງລັັດຖະສະພາໃນຮອບວຽນງົົບປະມານໄດ້້ຂະຫຍາຍອອກໄປ
ຈາກ 70 ວັັນ ມາເປັັນ 06 ເດືືອນ. ສໍໍານັັກງານ ທີ່່�ເຮັັດໜ້້າທີ່່�ຕອບຄຳຳ�ຮຽກຮ້້ອງຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລະເຮັັດຂໍ້້�ມູູນອ້້າງອີີງໃຫ້້
ກັັບຜູ້້�ທີ່່�ຮັັບຜິິດຊອບຮ່່າງກົົດໝາຍ ຫຼືື� ປັັບປຸຸງງົົບປະມານຂອງລັັດ, ຄະນະກໍໍາມາທິິການງົົບປະມານຂອງທັັງສອງສະພາ ຕ່່າງຝ່່າຍ
ຕ່່າງໃຊ້້ປະໂຫຍດຈາກລາຍງານຂອງອົົງການວິິເຄາະງົົບປະມານ.
ຢູ່່�ປະເທດຊອກດານີີ, ອົົງການງົົບປະມານຂອງລັັດຖະສະພາ ເຮັັດໜ້້າທີ່່�ຂອງຕົົນໂດຍຂຶ້້�ນກັັບຄະນະກຳຳ�ມະທິິການດ້້ານການເງິິນ
ແລະ ເສດຖະກິິດ. ພາລະບົົດບາດຂອງອົົງການນີ້້� ກວມເອົົາການເຮັັດບົົດລາຍງານການວິິເຄາະງົົບປະມານ ແລະ ຄຳຳ�ຖາມເຈາະຈີ້້�ມ
ສຳຳ�ລັັບແຕ່່ລະພາກຂອງງົົບປະມານ (ເພື່່�ອໃຫ້້ຄະນະກຳຳ�ມະທິິການການເງິິນ ແລະ ເສດຖະກິິດນໍໍາໄປປະກອບວຽກງານ). ອົົງການ
ງົົບປະມານຂອງລັັດຖະສະພາຍັັງເຮັັດບົົດລາຍງານ, ວິິເຄາະຄວາມອາດສາມາດ ການປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ວຽກງານຂອງລັັດຖະບານ ໂດຍ
ອີີງໃສ່່ຂໍ້້�ມູູນງົົບປະມານ ຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທີ່່�ໃຫ້້ຄວາມສົົນໃຈ. ສໍໍາຫຼັັ�ບຄະນະກຳຳ�ມະທິິການອື່່�ນໆ ແມ່່ນຍັັງບໍ່່�ໄດ້້ໃຊ້້ບໍໍລິິການ
ຈາກອົົງການງົົບປະມານຂອງລັັດຖະສະພາຢ່່າງເຕັັມສ່່ວນ. ກິິດຈະກຳຳ�ທົ່່�ວໄປຂອງອົົງການ ປະກອບດ້້ວຍ: ການວິິເຄາະຂ່່າວເສດຖະກິິດ,
ການພັັດທະນາຕົົວຊີ້້�ວັັດເສດຖະກິິດມະຫາພາກ, ການຝຶຶກອົົບຮົົມພະນັັກງານ-ລັັດຖະກອນຂອງລັັດຖະສະພາ, ການຕອບຄຳຳ�ຊັັກ
ຖາມຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລະ ການກະກຽມບົົດລາຍງານກ່່ຽວກັັບຜົົນການປະຕິິບັັດວຽກງານດ້້ານການເງິິນ ແລະ ງົົບ
ປະມານຂອງລັັດ.
ແຫລ່່ງຂໍ້້�ມູູນ: ຕົົວຢ່່າງເຫລົ່່�ານີ້້� ຄັັດມາຈາກ ຫລັັກສູູດການພັັດທະນາລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ສະໜອງທາງ ອອນໄລ ຂອງສຳຳ�ນັັກພິິມ McGill
ແລະ ທະນາຄານໂລກ, ບົົດທີີ 5: ຕົົວຢ່່າງຂອງໜ່່ວຍງານງົົບປະມານອິິດສະຫລະ.
ເຂົ້້�າເບິ່່�ງໄດ້້.ຢູ່່� http://parliamentarystrengthening.org/EAP/PBO/Unit%205.pdf. (ພາສາອັັງກິິດ)

9 http://www.awepa.org/wp-content/uploads/2013/06/Safeguarding-the-Interests-of-the-People-Parliamentarians-and-Aid-Effectiveness.pdf.
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ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ພະນັັກງານ ຂອງລັັດຖະສະພາ ບໍ່່�ມີີຄວາມອາດສາມາດໃນການດໍໍາເນີີນວຽກງານດັ່່�ງກ່່າວ, ລັັດຖະສະພາອາດພິິຈາລະນາໃຫ້້
ພະນັັກງານຈາກສະຖາບັັນອື່່�ນ ທີ່່�ຕິິດຕາມກວດກາຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງລັັດ ຍົົກຍ້້າຍເຂົ້້�າມາເຮັັດໜ້້າທີ່່�ແທນໄດ້້, ຕົົວຢ່່າງ: ໃນບາງປະເທດ
ອົົງການກວດກາເງິິນແຜ່່ນດີີນ ຈະສົ່່�ງພະນັັກງານຂອງຕົົນຊຸຸກຍູ້້�ໃຫ້້ ພະນັັກງານທີ່່�ມາຊ່່ວຍຄະນະກຳຳ�ມະການລັັດຖະສະພາ ຂອງການ
ພິິຈາລະນາປະຈໍໍາປີີ ການປະຕິິບັັດໃນຮູູບແບບນີ້້�ຈະເປັັນປະໂຫຍດຢ່່າງຍິ່່�ງ ໃນຂອບເຂດທີ່່�ຍາກຕໍ່່�ການຈັັດຫາຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານໃນເລື່່�ອງດັ່່�ງກ່່າວ.
ນອກຈາກນີ້້� ການພິິຈາລະນາຍັັງອາດຈະປະຕິິບັັດໄດ້້ໂດຍການກະຕຸ້້�ນພາກປະຊາສັັງຄົົມໃຫ້້ ເຮັັດການວິິເຄາະ ຫຼືື� ເຮັັດສັັນຍາກັັບຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານ
ດ້້ານເສດຖະກິິດຈາກສະຖາບັັນການສຶຶກສາ.
ໃນການຕິິດຕາມກວດກາງົົບປະມານສໍໍາລັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາທີ່່�ຍືືນຍົົງນັ້້�ນ ໜຶ່່�ງໃນຄວາມທ້້າທາຍທີ່່�ສໍໍາຄັັນທີ່່�ລັັດຖະສະພາ ຈະ
ປະເຊີີນ ແມ່່ນຄວາມຕ້້ອງການ ການເຂົ້້�າເຖິິງຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ຫາຍາກ ເພື່່�ອປະເມີີນຜົົນສະທ້້ອນຂອງການໃຊ້້ຈ່່າຍໃນຮູູບແບບ ຂອງການບັັນລຸຸຜົົນ
ເປົ້້�າໝາຍສູູງສຸຸດຂອງການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ, ໝາຍເຖິິງການໃຫ້້ "ຢຶຶດຖືືເອົົາປະຊາຊົົນເປັັນໃຈກາງ" ໂດຍສະເພາະແມ່່ນການຈັັດຕັ້້�ງ
ເປົ້້້�າໝາຍໃນການສະໜອງຄວາມຕ້້ອງການຂອງກຸ່່�ມຄົົນດ້້ອຍໂອກາດ. ຕາມທີ່່�ໄດ້້ເວົ້້�າມາກ່່ອນໜ້້ານີ້້� ການດັັດປັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາ
ທີ່່�ຍືືນຍົົງໃຫ້້ເຂົ້້�າກັັບປະເທດນັ້້�ນ ຍັັງເປັັນສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ສຸຸດໃນການບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍ ແລະມີີຄວາມສໍໍາຄັັນທີ່່�ຮັັບປະກັັນວ່່າໄດ້້ວ່່າ ກອງທຶຶນ ແລະ
ໂຄງການຕ່່າງໆໄດ້້ກໍໍານົົດເປົ້້�າໝາຍໄວ້້ຢ່່າງເໝາະສົົມ ແລະ ແທດເໝາະສໍໍາລັັບຜູ້້�ທີ່່�ຕ້້ອງການຄວາມຊ່່ວຍເຫຼືື�ອຫຼຼາຍທີ່່�ສຸຸດ. ໃນນັ້້�ນ, ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາມີີບົົດບາດທີ່່�ສໍໍາຄັັນໃນການຮວບຮວມຂໍ້້�ມູູນກ່່ຽວກັັບຄວາມຕ້້ອງການ ຂອງປະຊາຊົົນ ເພື່່�ອໃຊ້້ເປັັນທິິດຊີ້້�ນໍໍາສໍໍາລັັບການວາງ
ແຜນການພັັດທະນາລະດັັບຊາດ ແລະ ລະບົົບການຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານຄັ້້�ງຕໍ່່�ໄປ ການຮວບຮວມ ຄໍໍາຄິິດເຫັັນແບບທວນຄືືນສອງທາງຈະ
ເປັັນເຄື່່�ອງມືືສໍໍາຄັັນທີ່່�ຈະເຮັັດໃຫ້້ລັັດຖະສະພາສາມາດສັັງລວມຂໍ້້�ມູູນຈາກປະຊາຊົົນໄດ້້ໂດຍກົົງ.
ການປະຕິິບັັດແບບນີ້້� ອາດຈະເປັັນປະໂຫຍດຫຼຼາຍຕໍ່່�ກັັບປະເທດຕ່່າງໆ ທີ່່�ມີີວິິທີີການຮວບຮວມ ແລະ ການສັັງລວມຂໍ້້�ມູູນງົົບປະມານໄດ້້ບໍ່່�
ດີີເທົ່່�າທີ່່�ຄວນ. ປີີ 2030 ເປັັນໄລຍະເລີີມຕົ້້�ນຂອງການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແລະ ການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປ
ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດນັ້້�ນ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຫຼືື� ສະມາຊິິກຄະນະກໍໍາມະການງົົບປະມານ ແລະ ການເງິິນ ອາດມີີຄວາມຕ້້ອງການທີ່່�ຈະ
ພິິຈາລະນາແບບລົົງເລິິກເລື່່�ອງການເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັນກັັບກະຊວງການເງິິນ ແລະ ສຳຳ�ນັັກງານສະຖິິຕິິແຫ່່ງຊາດ ເພື່່�ອຈຳຳ�ແນກຊ່່ອງວ່່າງ ໃນ
ການເກັັບກຳຳ�ຂໍ້້�ມູູນໃນປັັດຈຸຸບັັນ ລວມໄປເຖິິງການເຮັັດບົົດລາຍງານ ແລະ ວິິທີີການເຮັັດວຽກ ເພື່່�ອດັັດປັັບວິິທີີການສັັງລວມ, ເຜີີຍແຜ່່ ແລະ
ການບໍໍລິິຫານຂໍ້້�ມູູນໃຫ້້ດີີຂຶ້້�ນແກ່່ລັັດຖະສະພາ. ນອກຈາກນີ້້�, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຍັັງສາມາດປະຕິິບັັດວຽດງານເພື່່�ອລົົງເລິິກຂໍ້້�ມູູນທີ່່�
ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບປະຊາຊົົນຜູ້້�ມີີສິິດເລືືອກຕັ້້�ງ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້້ອງຕ້້ອງການເປັັນພິິເສດ ຊຶ່່�ງຈະຕ້້ອງໃຫ້້ສອດຄ່່ອງ ກັັບການຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານ
ແລະ ລາຍຈ່່າຍ. ການເກັັບກຳຳ�ຂໍ້້�ມູູນຕົົວຈິິງ ຈະເປັັນປະໂຫຍດຕໍ່່�ການລາຍງານກ່່ຽວກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຊຶ່່�ງກໍໍານົົດໃຫ້້
ລັັດຖະສະພາຈະຕ້້ອງຕິິດຕາມກວດກາຜົົນການດໍໍາເນີີນວຽກງານຕາມແຜນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງແຫ່່ງຊາດ ແລະ ເພື່່�ອໃຫ້້
ສາມາດກວດສອບໄດ້້ທົ່່�ວໂລກ.
ພາກສ່່ວນສຸຸດທ້້າຍ ອີີກໜຶ່່�ງຢ່່າງໃນການຕິິດຕາມກວດກາງົົບປະມານ ແມ່່ນການຕິິດຕາມເບິ່່�ງວ່່າທຶຶນຮອນທີ່່�ຖືືກໃຊ້້ຈ່່າຍມີີຫຍັັງແນ່່ ແລະ
ຜົົນສະທ້້ອນຕໍ່່�ຊີີວິິດຂອງປະຊາຊົົນທັັງໃນດ້້ານດີີ ແລະ ດ້້ານບໍ່່�ດີີແນວໃດ. ໃນຂະນະທີ່່�ສະຖາບັັນກວດສອບອາດຈະສາມາດຊ່່ວຍເຫລືືອ
ດ້້ານການປະເມີີນວ່່າ ມີີການໃຊ້້ທຶຶນຮອນຖືືກຕ້້ອງຕາມກົົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຫຼືື�ບໍ່່� ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍຕາມ ການກວດສອບແບບນີ້້� ຈະ
ມີີປະສິິດທິິພາບໜ້້ອຍກວ່່າການກວດສອບແບບທົ່່�ວໄປ. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າ ລັັດຖະສະພາອາດຈະຕ້້ອງພິິຈາລະນາມອບສິິດ ແລະ ໜ້້າທີ່່�ເຫລົ່່�າ
ນັ້້�ນ ໃຫ້້ແກ່່ສະຖາບັັນກວດສອບແຫ່່ງລັັດ ຜ່່ານການປັັບປຸຸງກົົດໝາຍ, ເຕັັກໂນໂລຊີີ ແລະ ຂໍ້້�ມູູນຂ່່າວສານ ແລະ ຍັັງມີີການນໍໍາເອົົາສື່່�ມວນ
ຊົົນມາໃຊ້້ຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ເພື່່�ອນໍໍາມາເປັັນເຄື່່�ອງມືືຊ່່ວຍໃນການຕິິດຕາມກວດກາງົົບປະມານ ແລະຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ, ລວມທັັງການສະໜັັບສະໜູູນ
ການຕິິດຕາມກວດກາຂອງລັັດຖະສະພາ ໂດຍການສັັງລວມ ແລະ ເຜີີຍແຜ່່ຂໍ້້�ມູູນດ້້ານການເງິິນ ແລະ ລາຍຈ່່າຍ, ເຄື່່�ອງມືືເຕັັກໂນໂລຊີີທີ່່�
ທັັນສະໄໝ ລ້້ວນແຕ່່ຊ່່ວຍໃຫ້້ສາມາດຈໍໍາແນກຂໍ້້�ມູູນໄດ້້ງ່່າຍຂຶ້້�ນ (ເຊັ່່�ນ: ແຍກເພດ, ປະຊາກອນ, ພູູມສັັນຖານ ເຫຼົ່່��ານີ້້�ເປັັນຕົ້້�ນ) ແລະ ສາມາດ
ຕອບຄໍໍາຊັັກຖາມຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລະ ຜູ້້�ສົົນໃຈອື່່�ນໆ ໃນການປະເມີີນວ່່າກອງທຶຶນຕ່່າງໆມີີລາຍຈ່່າຍໃນຕົົວຈິິງແນວໃດ.
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ປະເທດແຊັັກບີີ: ການນຳຳ�ໃຊ້້ເຄື່່�ອງມືືຕິິດຕາມກວດກາງົົບປະມານແບບມີີຫົົວຄິິດປະດິິດສ້້າງ ເພື່່�ອ
ຕິິດຕາມລາຍຈ່່າຍ ແລະ ຜົົນກະທົົບຂອງເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ຢູ່່�ປະເທດແຊັັກບີີ, ສະພາແຫ່່ງຊາດ ກໍໍາລັັງເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພານານາຊາດ ເພື່່�ອການຕໍ່່�ຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງ
ຂອງປະເທດແຊັັກບີີ ແລະ ອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່່�ອສ້້າງເວັັບໄຊໜຶ່່�ງ (ພໍໍຣທັັລ) ທີ່່�ໃຊ້້ໃນການສັັງລວມກ່່ຽວກັັບງົົບປະມານ
ແລະ ລາຍຈ່່າຍ ເຊິ່່�ງຈະເອື້້�ອອຳຳ�ນວຍຄວາມສະດວກຕໍ່່�ການກວດສອບລາຍຈ່່າຍ ແລະ ງົົບປະມານສາທາລະນະ ໃຫ້້ການຕິິດຕາມ
ໄດ້້ດີີກວ່່າ ຕໍ່່�ກັັບການໃຊ້້ຈ່່າຍງົົບປະມານ. ເວັັບໄຊ (ພໍໍຣທັັລ) ຂອງແຊັັກບີີ ຈະອີີງຕາມແນວທາງການປະຕິິບັັດທີ່່�ດີີຈາກ ເວັັບໄຊ (ພໍໍຣທັັລ)
ຂອງ SIGA Portal ຂອງລັັດຖະສະພາປະເທດບຣາຊິິນ, ຊຶ່່�ງເປັັນໜຶ່່�ງໃນລະບົົບງົົບປະມານຂໍ້້�ມູູນຂ່່າວສານຂອງລັັດທີ່່�ດີີ, ຊຶ່່�ງເວັັບໄຊ
(ພໍໍຣທັັລ) ດັ່່�ງກ່່າວຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ລັັດຖະບານສາມາດເຂົ້້້�າເຖິິງຖານຂໍ້້�ມູູນຂອງລັັດຖະບານໄດ້້ງ່່າຍຂຶ້້�ນ ໂດຍຜ່່ານເຄື່່�ອງມືືຄົ້້�ນຫາທາງ
ລະບົົບອອນລາຍ. ຄະນະກຳຳ�ມະການການເງິິນ, ງົົບປະມານລັັດ ແລະການຕິິດຕາມກວດກາລາຍຈ່່າຍ ຂອງສະມັັດຊາແຫ່່ງຊາດແຊກ
ບີີ ໄດ້້ເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບກະຊວງການເງິິນຢ່່າງໃກ້້ຊິິດ ເພື່່�ອສ້້າງຄວາມເຂົ້້້�າໃຈ ແລະ ສ້້າງຂັ້້�ນຕອນການເຂົ້້້�າເຖິິງຂໍ້້�ມູູນຮ່່ວມກັັນ.
ນອກຈາກການເກັັບກຳຳ�ຂໍ້້�ມູູນດິິບ ຈາກພະແນກຄັັງເງິິນແລ້້ວ, ເວັັບໄຊ(ພໍໍຣທັັລ) ຂອງປະເທດແຊັັກບີີຈະໃຊ້້ຂໍ້້�ມູູນອ້້າງອີີງທີ່່�ໄດ້້ຮັັບຈາກ
ການບໍໍລິິຫານເງິິນກັັບສະຖາບັັນການກວດສອບຂອງລັັດ, ສໍໍານັັກງານຈັັດຊື້້�-ຈັັດຈ້້າງແຫ່່ງລັັດ ແລະ ສໍໍານັັກງານໜີ້້�ສາທາລະນະ ໂດຍ
ການສັັງລວມຖານຂໍ້້�ມູູນ, ຄ່່າໃຊ້້ຈ່່າຍງົົບປະມານລັັດ, ຜົົນການກວດສອບ ແລະ ຂໍ້້�ມູູນການຈັັດຊື້້�-ຈັັດຈ້້າງແຫ່່ງລັັດ. ເວັັບໄຊ (ພໍໍຣທັັລ)
ໃໝ່່ ຈະເຮັັດໃຫ້້ລັັດຖະສະພາກວດສອບ ແລະ ວິິເຄາະໄດ້້ວ່່າ ຄວນປະຫຍັັດໃນສ່່ວນໃດ ແລະ ຄວນຈະປັັບປຸຸງການໃຫ້້ບໍໍລິິການ
ສາທາລະນະ ໂດຍການຈໍໍາແນກຂໍ້້�ເສຍ ແລະ ການປະຕິິບັັດທີ່່�ບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ. ເວັັບໄຊ (ພໍໍຣທັັລ) ລຸ້້�ນທົົດລອງໄດ້້ເປີີດໃຊ້້ໃນວັັນທີີ 1 ທັັນວາ
2015. ໃນໄລຍະທໍໍາອິິດ ຄະນະກໍໍາມະການດ້້ານການເງິິນ ໄດ້້ເຮັັດການທົົດລອງເວັັບໄຊ (ພໍໍຣທັັລ) ໂດຍສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລະ
ປະຊາຊົົນຈະສາມາດເຂົ້້້�າເຖິິງໄດ້້ໃນຂັ້້�ນຕອນຕໍ່່�ໄປ.
ສຳຳ�ລັັບຂໍ້້�ມູູນ-ຂ່່າວສານເພີ່່�ມຕື່່�ມເບິ່່�ງຢູ່່�: www.rs.undp.org/content/serbia/en/home/presscenter/articles/2015/12/07/portal-for-monitoring-pub- lic-financea-paradigm-shift-in-parliamentary-oversight-in-serbia.html. (ເປັັນພາສາອັັງກິິດ)

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ກົົມງົົບປະມານ ກະຊວງການເງິິນ ຫລືື ຄະນະກໍໍາມາທິິການແຜນການ, ການເງິິນ ແລະ ການກວດສອບ ມີີບຸຸກຄະລາກອນ
ແລະ ງົົບປະມານເພື່່�ອດຳຳ�ເນີີນວຽກງານປະເມີີນຜົົນກະທົົບດ້້ານງົົບປະມານດ້້ວຍຕົົນເອງ ຫຼືື� ບໍ່່� (ເຊັ່່�ນ: ຜ່່ານການລົົງ
ເຄື່່�ອນໄຫວຕົົວຈິິງ ເພື່່�ອປະເມີີນການນໍໍາເອົົາໂຄງການທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ ກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງ
ປະຕິິບັັດ.
• ລະບຽບ, ຂັ້້�ນຕອນໄດ້້ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້້ກົົມງົົບປະມານ ກະຊວງການເງິິນ ຫລືື ຄະນະກໍໍາມາທິິການແຜນການ,
ການເງິິນ ແລະ ການກວດສອບ ສາມາດສອບຖາມ ພະນັັກງານ-ລັັດຖະກອນໄດ້້ຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ ຫຼືື� ບໍ່່� ເຊັ່່�ນ: 1).
ປະສິິດທິິພາບດ້້ານລາຍຈ່່າຍຂອງລັັດຖະບານ ໃນຮູູບແບບການຍົົກບັັນຫາທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນ
ຍົົງ; 2). ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ກັັບທຶຶນຮອນທີ່່�ໃຊ້້ຈ່່າຍນັ້້�ນ ມີີປະສິິດທິິພາບ ຫຼືື� ບໍ່່�?
• ລະບຽບ ຂອງລະບົົບການຮັັບປະກັັນ ການຕອບສະໜອງທີ່່�ມີີປະສິິດທິິພາບຈາກລັັດຖະບານ ຕໍ່່�ບົົດລາຍງານ ແລະ ການປະ
ກອບຄໍໍາເຫັັນຂອງກົົມງົົບປະມານ ກະຊວງການເງິິນ ແລະ ຄະນະກໍໍາມາທິິການແຜນການ, ການເງິິນ ແລະ ການກວດສອບ
ຫລືື ບໍ່່�?
• ແຫຼ່່�ງເງິິນທຶຶນໃດແດ່່ທີ່່�ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດຖອນມາໃຊ້້ ເພື່່�ອຊ່່ວຍໃນການວິິເຄາະ ລາຍຈ່່າຍງົົບປະມານ, ແລະ
ປະເມີີນຜົົນກະທົົບຈາກການນຳຳ�ໃຊ້້ງົົບປະມານລາຍຈ່່າຍນັ້້�ນ? ມີີ ສະຖາບັັນຄົ້້�ນຄວ້້າ/ ສະຖາບັັນການສຶຶກສາ/ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງ
ທາງສັັງຄົົມ ໃດແນ່່ທີ່່�ສາມາດຊ່່ວຍໃນການວິິເຄາະບັັນຫາດັ່່�ງກ່່າວ ຫຼືື� ບໍ່່�?
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VI. ການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ໜ້້າທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນຂອງລັັດຖະສະພາ

ການຕິິດຕາມກວດກາ
ການຕິິດຕາມກວດກາ ແມ່່ນຂັ້້�ນຕອນ
ທີ່່�ລັັດຖະສະພາຈະ ດຳຳ�ເນີີນການກວດ
ກາຄຸຸນນະພາບຂອງວຽກງານທີ່່�
ລັັດຖະບານຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເປັັນຕົ້້�ນ
ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຕາມລະບຽບ
ກົົດໝາຍ, ແຜນພັັດທະນາ, ແຜນງົົບ
ປະມານ ທີ່່�ລັັດຖະສະພາໄດ້້ຮັັບຮອງ.
ບັັນດາວິິທີີການຕິິດຕາມກວດກາ
ແມ່່ນຈະໄດ້້ນຳຳ�ສະເໜີີລາຍລະອຽດ
ເພີ່່�ມເຕີີມໃນຄູ່່�ມືືສະບັັບນີ້້� ເຊິ່່�ງປະກອບ
ມີີ: ການສະເໜີີຂໍໍຂໍ້້�ມູູນເພີ່່�ມຕື່່�ມ, ການ
ຕັ້້�ງຄຳຳ�ຖາມເຈາະຈີ້້�ມ ແລະ ການ
ສະເໜີີຂໍໍຄຳຳ�ຊີ້້�ແຈງ.

ໜ້້າທີ່່�ທີ່່�ສໍໍາຄັັນທີ່່�ສຸຸດຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາອີີກອັັນໜຶ່່�ງ, ບໍ່່�ວ່່າຈະຢູ່່�ໃນຖານະສະມາຊິິກ
ລັັດຖະບານ, ຝ່່າຍຄ້້ານ ຫຼືື� ຝ່່າຍອິິດສະຫຼຼະແມ່່ນ ການຕິິດຕາມກວດກາອົົງການບໍໍລິິຫານລັັດ
ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ເກີີດຄວາມເຊື່່�ອໝັ້້�ນເຖິິງຄວາມຮັັບຜິິດຊອບໃນການສົ່່�ງບົົດລາຍງານ, ຮ່່າງກົົດໝາຍ
ແລະ ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດໂຄງການ ເພື່່�ອຊ່່ວຍປະຊາຊົົນຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ ແລະ ມີີປະສິິດທິິຜົົນ.
ໃນຮູູບແບບນີ້້�, ໂດຍປົົກກະຕິິແລ້້ວ ລັັດຖະສະພາຈະມີີສິິດໃນການຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມ ແລະ ຕິິດຕາມ
ກວດກາ ໃນໄລຍະການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງປີີ 2030. ເອົົາໃຈໃສ່່ການຮັັບປະກັັນຄວາມ
ຮັັບຜິິດຊອບ ໃນໄລຍະການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດນັ້້�ນ
ແມ່່ນສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ສຸຸດ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່າໄລຍະດັ່່�ງກ່່າວມີີປະສິິດທິິພາບ, ເປັັນປະໂຫຍດຕໍ່່�ປະຊາຊົົນ,
ມີີປະສິິດທິິຜົົນ. ໃນນີ້້�, ລັັດຖະສະພາຈະເຮັັດໜ້້າທີ່່�ສໍໍາຄັັນໃນຖານະໜຶ່່�ງໃນກົົນໄກຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ
ພາຍໃນປະເທດທີ່່�ສໍໍາຄັັນທີ່່�ສຸຸດ, ລັັດຖະສະພາສ້້າງສະພາບແວດລ້້ອມຜ່່ານການອອກກົົດໝາຍ
ແຕ່່ຍັັງມີີໜ້້າທີ່່�ໂດຍກົົງໃນການກວດສອບຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຜ່່ານການຕິິດຕາມກວດກາ.

ກ. ການຕິິດຕາມກວດກາ ຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການ ເພື່່�ອການຈັັດຕັ້້�ງ
ປະຕິິບັັດຕາມເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ

ການຕິິດຕາມກວດກາ ຂອງຄະນະກຳຳ�ມະການນີ້້� ແມ່່ນໜຶ່່�ງໃນກົົນໄກທີ່່�ເຂັ້້�ມແຂງທີ່່�ສຸຸດ ທີ່່�
ລັັດຖະສະພາມີີຢູ່່� ເພື່່�ອການມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍເພື່່�ອການພັັດທະນາແບບຍືືນ
ຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ. ການຕິິດຕາມກວດກາຂອງຄະນະກໍໍາມະການຖືືເປັັນການມອບໂອກາດ
ໃຫ້້ແກ່່ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໃນການປະເມີີນຜົົນແບບລົົງເລິິກເຖິິງນະໂຍບາຍ, ກົົດໝາຍ ແລະ
ໂຄງການຕ່່າງໆໄດ້້ນໍໍາໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ. ຊຶ່່�ງຖືືວ່່າເປັັນການສົ່່�ງເສີີມເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຫຼືື� ບໍ່່�, ຖ້້າ
ຫາກບໍ່່�ເປັັນແນວນັ້້�ນ ກໍ່່�ຈະເປັັນການໃຫ້້ຄໍໍາແນະນໍໍາກ່່ຽວກັັບວີີທີີ ທີ່່�ຈະເຮັັດໃຫ້້ການນໍໍາໄປຈັັດຕັ້້�ງປປະຕິິບັັດດີີຂຶ້້�ນ. ໂດຍປົົກກະຕິິແລ້້ວ ຄະນະ
ກໍໍາມະການຂອງລັັດຖະສະພາຈະມີີສິິດຂໍໍຂໍ້້�ມູູນ ແລະ ເອກະສານຈາກອົົງການລັັດ ເພື່່�ອຕັ້້�ງຄໍໍາຊັັກຖາມຕໍ່່�ພະນັັກງານລັັດ ແລະ ເພື່່�ອໃຫ້້ມີີການ
ພິິຈາລະນາຫາຂໍ້້�ເທັັດຈິິງ (ລວມທັັງການລົົງເຄື່່�ອນໄຫວຕົົວຈິິງ) ເພື່່�ອສະແດງເຖິິງຄວາມເຂົ້້�າໃຈວ່່າລັັດຖະບານກໍໍາລັັງປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ຕໍ່່�ປະຊາຊົົນ
ແນວໃດ. ຄະນະກໍໍາມະການໃຫ້້ໂອກາດແກ່່ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາເຮັັດໜ້້າທີ່່�ກວດສອບຢ່່າງລະອຽດເຖິິງບັັນຫາທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ດ້້ວຍການຈັັດ
ແບ່່ງເວລາຫຼຼາຍຂຶ້້�ນໃຫ້້ແຕ່່ລະບັັນຫາ ແລະ ອໍໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້້ເກີີດການມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນວົົງກວ້້າງຂອງພາກສ່່ວນທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງໃນ
ການພິິຈາລະນາ. ໃນນີ້້� ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ອາດມີີບົົດບາດທີ່່�ສໍໍາຄັັນໃນການເຊື່່�ອງໂຍງລະຫວ່່າງລັັດ ແລະປະຊາຊົົນ ຊຶ່່�ງລວມໄປເຖິິງ
ກຸ່່�ມຄົົນທີ່່�ດ້້ອຍໂອກາດ ແລະ ກຸ່່�ມທີ່່�ມີີຄວາມສ່່ຽງທາງດ້້ານແນວຄິິດ. ຄະນະກໍໍາມະການ ພິິຈາລະນາການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງຄົົນທົ່່�ວໄປ ເປັັນ
ສ່່ວນສໍໍາຄັັນຂອງການເຮັັດວຽກ, ເມື່່�ອຄະນະກໍໍາມະການມີີສ່່ວນຮ່່ວມແບບລົົງເລິິກ ໃນການກວດສອບ ແລະ ຕິິດຕາມກວດກາ ພວກເຂົົາ
ຈະເປັັນໜຶ່່�ງໃນກົົນໄກຄວາມຮັັບຜິິດຊອບທີ່່�ເຂັ້້�ມແຂງທີ່່�ສຸຸດໃນປະເທດ ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່່າ ການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບ
ຍືືນຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຈະເປັັນໄປຕາມເປົ້້້�າໝາຍທີ່່�ຕັ້້�ງເອົົາໄວ້້ສະເໝີີ.
ການໂຕ້້ວາທີີກັັນຢ່່າງຕໍ່່�ເນື່່່��ອງເຖິິງການໃຊ້້ລະບົົບຄະນະກໍໍາມະການ ຊຶ່່�ງໃນເບື້້�ອງຕົ້້�ນຈະເປັັນໃນຮູູບແບບຂອງການນໍໍາເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແຫ່່ງສະຫັັດສະຫວັັດມາປະຕິິບັັດ ແລະ ໃນຂະນະນີ້້�ກາຍເປັັນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ. ໃນໄລຍະທໍໍາອິິດຂອງການ
ນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແຫ່່ງສະຫັັດສະຫວັັດໄປປະຕິິບັັດນັ້້�ນ, ຜູ້້�ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງມີີຄວາມຕື່່�ນຕົົວໃນການຈັັດຕັ້້�ງຄະນະກໍໍໍ�າມະການ
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແຫ່່ງສະຫັັດສະຫວັັດ ປະຈໍໍາລັັດຖະສະພາ ໂດຍມອບໝາຍໃຫ້້ຮັັບຜິິດຊອບສະພາບລວມຂອງການຕິິດຕາມ
ກວດກາ ແລະ ການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍພັັດທະນາແຫ່່ງສະຫັັດສະຫວັັດໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ. ແນວໃດກໍ່່�ຕາມ, ເນື່່�ອງຈາກເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງນັ້້�ນໄດ້້ກວມລວມເອົົາບັັນຫາໃນວົົງກວ້້າງກວ່່າເປົ້້�າໝາຍພັັດທະນາແຫ່່ງສະຫັັດສະຫວັັດ ຂໍ້້�ກັັງວົົນໜຶ່່�ງຂອງຄະນະ
ກໍໍາມະການຄືື ການຊໍ້້າຊ້້ອນຂອງການເຮັັດໜ້້າທີ່່�ດໍໍາເນີີນວຽກງານໂດຍລັັດຖະສະພາ ແລະ ກໍໍາມະການທົ່່�ວໄປ.
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ປະເທດຟິິຈິິ ແລະ ປະເທດອິິນເດຍ: ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຄວາມສະເໝີີພາບ ລະຫວ່່າງ ຍິິງ-ຊາຍ ຜ່່ານ
ທາງກົົນໄກຂອງລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ເອົົາໃຈໃສ່່ບົົດບາດຍິິງ-ຊາຍ.
ໃນປະເທດຟິິຈິິ, ລະບຽບຂອງລັັດຖະສະພາໄດ້້ໃຫ້້ຄວາມສໍໍາຄັັນກັັບຄວາມສະເໝີີພາບລະຫວ່່າງຍິິງ-ຊາຍ ໃນການປະຕິິບັັດວຽກງານ
ຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການລັັດຖະສະພາ ໂດຍຄໍໍານຶຶງວ່່າຄະນະກໍໍາມາທິິການປະຈໍໍາສະພາທັັງໝົົດນັ້້�ນ ມີີພາລະບົົດບາດໃນການຊ່່ວຍ
ໃຫ້້ບັັນຫາຄວາມສະເໝີີພາບລະຫວ່່າງຍິິງ-ຊາຍ ໄດ້້ຮັັບການນໍໍາມາພິິຈາລະນາ. ລະບຽບຂອງລັັດຖະສະພາຂໍ້້�ທີີ 110 (1) ເວົ້້�າເຖິິງສິິດ
ຂອງກໍໍາມະການ ແຕ່່ລະຄົົນໃນການກວດສອບຮ່່າງກົົດໝາຍ ເຮັັດໜ້້າທີ່່�ສືືບສວນ ເພື່່�ອຕິິດຕາມກວດກາ ແລະ ໜ້້າທີ່່�ອື່່�ນໆ. ເຮັັດ
ເປັັນລາຍການສິິດ ແລະ ໜ້້າທີ່່� ຂອງແຕ່່ລະກຳຳ�ມາທິິການ ເພື່່�ອທົົບທວນ ຮ່່າງກົົດໝາຍ, ດຳຳ�ເນີີນການສືືບສວນ ໃນການຕິິດຕາມກວດ
ກາ ແລະ ໜ້້າທີ່່�ການຕົ້້�ນຕໍໍອື່່�ນໆ. ໃນຂະນະທີ່່�ລະບຽບຂອງລັັດຖະສະພາຂໍ້້�ທີີ 110 (2) ເວົ້້�າວ່່າ: “ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຄະນະກໍໍາມາທິິການດໍໍາ
ເນີີນວຽກງານຕາມທີ່່�ໄດ້້ກໍໍານົົດໄວ້້ໃນຂໍ້້� (1)” ຄະນະກໍໍາມາທິິການຈະຕ້້ອງຈັັດໃຫ້້ມີີການພິິຈາລະນາເຖິິງຫຼັັ�ກຄວາມສະເໝີີພາບລະຫວ່່າງ
ຍິິງ-ຊາຍຢ່່າງເຕັັມທີ່່� ເພື່່�ອໃຫ້້ທຸຸກເລື່່�ອງທີ່່�ໄດ້້ຮັັບການພິິຈາລະນາດໍໍາເນີີນໄປໂດຍຄໍໍານຶຶງເຖິິງຜົົນກະທົົບ ແລະ ຜົົນປະໂຫຍດຕໍ່່�ຜູ້້�ຊາຍ
ແລະ ແມ່່ຍິິງດ້້ວຍຄວາມສະເໝີີພາບ’’. ຊຶ່່�ງລະບຽບຂໍ້້�ນີ້້�ໄດ້້ສົ່່�ງຜົົນເຮັັດໃຫ້້ເກີີດການປ່່ຽນແປງ ການເຮັັດວຽກຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການ
ຂອງລັັດຖະສະພາໃນປະເທດຟິິຈິິ; ໃນປີີ 2015, ຄະນະກໍໍາມາທິິການຊັັບພະຍາກອນທຳຳ�ມະຊາດ ໄດ້້ດຳຳ�ເນີີນການພິິຈາລະນາ ແລະ
ເຮັັດບົົດລາຍງານກ່່ຽວກັັບການກໍໍານົົດອຸຸທະຍານແຫ່່ງໃໝ່່ຂຶ້້�ນ ແລະ ເພື່່�ອໃຫ້້ເປັັນໄປຕາມລະບຽບຂອງລັັດຖະສະພາໃນຂໍ້້� 110(2)
ແລະ ເພື່່�ອຮັັບຟັັງຄໍໍາຄິິດເຫັັນຈາກປະຊາຊົົນເພດຍິິງ, ຄະນະກໍໍາມາທິິການໄດ້້ເຊີີນອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມຕ່່າງໆ ທີ່່�ເຮັັດວຽກກ່່ຽວກັັບ
ກັັບແມ່່ຍິິງ ໃຫ້້ມາສະເໜີີຂໍ້້�ມູູນກ່່ຽວກັັບຫົົວຂໍ້້�ດັ່່�ງກ່່າວ ແລະ ແລກປ່່ຽນຄວາມຄິິດເຫັັນກ່່ຽວກັັບຜົົນສະທ້້ອນຂອງການພັັດທະນາອຸຸ
ທະຍານຕໍ່່�ປະຊາຊົົນເພດຍິິງອີີກດ້້ວຍ.
ຢູ່່�ປະເທດອິິນເດຍ, ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການ ດ້້ານການສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ແກ່່ແມ່່ຍິິງ (Committee on the Empowerment of
Women) ຖືືເປັັນຄະນະກໍໍາມາທິິການສະເພາະດ້້ານຂອງລັັດຖະສະພາມີີສິິດ ແລະ ໜ້້າທີ່່�ກວ້້າງຂວາງ ຊຶ່່�ງລວມເຖິິງ (1) ພິິຈາລະນາ
ບົົດລາຍງານຂອງຄະນະກໍໍາມະການແຫ່່ງຊາດເພື່່�ອແມ່່ຍິິງ (National Commission for Women) ແລະ ລາຍງານ ກ່່ຽວກັັບມາດ
ຕະການທີ່່�ລັັດຖະບານໃຊ້້ເພື່່�ອຍົົກລະດັັບສະຖານະພາບຂອງແມ່່ຍິິງ; (2) ກວດສອບມາດຕະການທີ່່�ລັັດຖະບານໃຊ້້ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນ
ຄວາມສະເໝີີພາບຂອງແມ່່ຍິິງໃນທຸຸກດ້້ານ; (3) ກວດສອບມາດຕະການທີ່່�ລັັດຖະບານໃຊ້້ເພື່່�ອຊຸຸກຍູ້້�ການໃຫ້້ການສຶຶກສາ ແລະ ການ
ມີີຕົົວແທນຂອງແມ່່ຍິິງດ້້ານກົົດໝາຍ ແລະ ດ້້ານອື່່�ນໆ; (4) ກວດສອບເລື່່�ອງອື່່�ນໆ ທີ່່�ສະເໜີີຂຶ້້�ນມາ ໂດຍປະທານຂອງສະພາທັັງສອງ
ຫຼືື� ສະມາຊິິກສະພາ ເປັັນຜູ້້�ສະເໜີີຂຶ້້�ນມາເອງ ຂອງງົົບປະມານປະຈໍໍາສົົກປີີ 2015-16 ຄະນະກໍໍາມາທິິການໄດ້້ພິິຈາລະນາ ບັັນຫາ
ຕ່່າງໆເຊັ່່�ນ: ແມ່່ຍິິງຢູ່່�ຄຸຸມຂັັງ ແລະ ການເຂົ້້�າເຖິິງຄວາມຍຸຸຕິິທຳຳ�ຂອງແມ່່ຍິິງ, ການເບິ່່�ງແຍງສຸຸຂະພາບຂອງແມ່່ຍິິງ, ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ
ຂອງອົົງການທີ່່�ມີີຕໍ່່�ແມ່່ຍິິງ, ການບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍເພື່່�ອຄຸ້້�ມຄອງແມ່່ຍິິງຈາກຄວາມຮຸຸນແຮງໃນຄອບຄົົວ, ການລ່່ວງລະເມີີດທາງເພດ
ຕໍ່່�ແມ່່ຍິິງໃນສໍໍານັັກງານ ແລະ ສະຖາບັັນການສຶຶກສາ, ແຜນປະກັັນສໍໍາລັັບແມ່່ຍິິງ, ການເສີີມສ້້າງຄວາມເຂັ້້�ມແຂງໃຫ້້ແກ່່ແມ່່ຍິິງຊົົນເຜົ່່�າ
ແລະ ສະຖານະພາບແຮງງານນອກລະບົົບຂອງແມ່່ຍິິງ ໂດຍການກວດສອບທັັງໝົົດນີ້້� ດໍໍາເນີີນວຽກງານຜ່່ານການຮ່່ວມມືືກັັບຄະນະ
ກໍໍາມາທິິການອື່່�ນໆ ໂດຍມີີການແບ່່ງຂອບເຂດຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຕາມຄວາມເໝາະສົົມ.
ສຳຳ�ລັັບຂໍ້້�ມູູນຂ່່າວສານເພີ່່�ມຕື່່�ມກ່່ຽວກັັບຕົົວຢ່່າງຈາກປະເທດຟິິຈິິ ເບິ່່�ງຢູ່່�: 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.
ສຳຳ�ລັັບຂໍ້້�ມູູນຂ່່າວສານເພີ່່�ມຕື່່�ມກ່່ຽວກັັບຕົົວຢ່່າງຈາກປະເທດອິິນເດຍ ເບິ່່�ງຢູ່່�: 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.

ຖ້້າຫາກລັັດຖະສະພາມີີຄວາມຕັ້້�ງໃຈທີ່່�ຈະສ້້າງຕັ້້�ງຄະນະກໍໍາມາທິິການ ເພື່່�ອເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຂຶ້້�ນມາ ເພື່່�ອເຮັັດໜ້້າທີ່່�
ເປັັນສູູນກາງ ແລະ ເປັັນຜູ້້�ນໍໍາໃນການຄຸ້້�ມຄອງ ແລະ ຕິິດຕາມກວດກາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ. ລັັດຖະສະພາກໍ່່�ຍັັງສາມາດ
ພິິຈາລະນາເພີ່່�ມສິິດ ແລະ ໜ້້າທີ່່�ໃຫ້້ກັັບຄະນະກໍໍາມາທິິການໄດ້້, ຕົົວຢ່່າງ: ຫາກລັັດຖະສະພາມີີຄະນະກໍໍາມາທິິການວຽກງານສັັງຄົົມ ຫຼືື�
ຄະນະກໍໍາມາທິິການແກ້້ໄຂບັັນຫາຄວາມທຸຸກຍາກທີ່່�ມີີສິິດ ແລະ ໜ້້າທີ່່�ແບບກວ້້າງຂວາງໃນການພິິຈາລະນາເລື່່�ອງ ການພັັດທະນາແບບ
ຍືືນຍົົງ ຫຼືື� ການຫຼຸຸ�ດຜ່່ອນບັັນຫາຄວາມທຸຸກຍາກແລ້້ວ, ຄະນະກໍໍາມາທິິການນີ້້�ກໍ່່�ອາດຈະຢູ່່�ໃນຕໍໍາແໜ່່ງໜ້້າທີ່່� ທີ່່�ດີີ ຈະເຮັັດໜ້້າທີ່່�ເປັັນສູູນກາງ
ການຊຸຸກຍູ້້�ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄດ້້ຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບພາຍໃນລັັດຖະສະພາ.
ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການດັ່່�ງກ່່າວອາດຈະຊ່່ວຍປະສານງານໃຫ້້ກັັບຄະນະກໍໍາມະການອື່່�ນໃນການພິິຈາລະນາບັັນຫາທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແລະ ອາດຈະມີີໜ້້າທີ່່�ໃນການກວດສອບລາຍງານເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງແຫ່່ງຊາດ ທີ່່�ສ້້າງຂຶ້້�ນ
ໂດຍລັັດຖະບານ. ອີີກທາງເລືືອກໜຶ່່�ງແມ່່ນ ເນື່່�ອງຈາກເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງນັ້້�ນ ບັັງຄັັບໃຊ້້ໃນທົ່່�ວໂລກ ຄະນະກໍໍາມະການ
ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບວຽກງານການນຕ່່າງປະເທດອາດຈະໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍໃຫ້້ປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ນີ້້�.
ບັັນດາຄະນະກຳຳ�ມາທິິການຕ່່າງໆ ລ້້ວນແຕ່່ມີີສ່່ວນໃນກິິດຈະກໍໍາ ທີ່່�ເເປັັນການຕິິດຕາມກວດກາ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຢູ່່�ແລ້້ວ
ເນື່່�ອງຈາກສິິດ ແລະ ໜ້້າທີີ່່��ຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການມັັກຈະກວມລວມເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຂໍ້້�ໃດໜຶ່່�ງ ຫຼືື� ຫຼຼາຍກວ່່ານັ້້�ນ.
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ແຕ່່ເພື່່�ອໃຫ້້ໝັ້້�ນໃຈວ່່າຈະມີີການຕິິດຕາມກວດກາເປົ້້�າໝາຍແບບໝູ່່�ຄະນະຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ, ຄວນມີີການພິິຈາລະນາການກວມລວມ ໃນຂອບເຂດ
ສິິດ ແລະໜ້້າທີ່່� ແລະ ການຕິິດຕາມກວດກາ ຕົົວຈິິງຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການທີ່່�ມີີຢູ່່�ທັັງໝົົດ ຕົົວຢ່່າງ: ກຸ່່�ມຄະນະກໍໍາມາທິິການລັັດຖະສະພາ
ດ້້ານສຸຸຂະພາບ, ສ່່ວນຫຼຼາຍຈະພິິຈາລະນາເຖິິງ ບັັນຫາທີ່່�ກວມເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໃນຂໍ້້�ທີີ 3 ຊຶ່່�ງມີີເນື້້�ອໃນກ່່ຽວກັັບ
ສຸຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມເປັັນຢູ່່�ທີ່່�ດີີ ແຕ່່ມີີຫຼຼາຍຄັ້້�ງທີ່່�ການປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການດັ່່�ງກ່່າວ ອາດສຸຸມໃສ່່ບັັນຫາທີ່່�ຮີີບດ່່ວນໃນ
ເຂດເລືືອກຕັ້້�ງ ເຊັ່່�ນ: ຄ່່າປິ່່�ນປົົວ ຫຼືື� ໄລຍະເວລາການລໍໍຖ້້າການປິ່່�ນປົົວ ໂດຍໃຫ້້ຄວາມສໍໍາຄັັນກັັບເລື່່�ອງພາຍໃນຂົົງເຂດເປົ້້�າໝາຍເຊັ່່�ນ: ການ
ສົ່່�ງເສີີມສຸຸຂະພາບ, ການປ້້ອງກັັນໂລກ ແລະ ຍຸຸດທະສາດການພັັດທະນາສຸຸຂະພາບຂອງປະເທດບໍ່່�ພຽງພໍໍ. ໃນຄວາມໝາຍດຽວກັັນ, ຄະນະ
ກໍໍາມາທິິການດ້້ານການສຶຶກສາຂອງລັັດຖະສະພາ ກໍ່່�ມັັກຈະດໍໍາເນີີນວຽກງານທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໃນຂໍ້້�ທີີ
4 ຢູ່່�ແລ້້ວ. ເລື່່�ອງການສຶຶກສາທີ່່�ມີີຄຸຸນນະພາບ ແຕ່່ການແກ້້ໄຂບັັນຫາຕ່່າງໆ ອາດສຸຸມໃສ່່ເງິິນເດືືອນຂອງບຸຸກຄະລາກອນໃນພາກການສຶຶກສາ
ຫຼືື� ຂະໜາດຂອງຊັ້້�ນຮຽນ ຫຼຼາຍກວ່່າຍຸຸດທະສາດໄລຍະຍາວ ທີ່່�ຈະລຶຶບລ້້າງຄວາມບໍ່່�ສະເໝີີພາບລະຫວ່່າງຍິິງ-ຊາຍ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ຈຶ່່�ງຄວນມີີການ
ພິິຈາລະນາເຖິິງແນວທາງການໃຫ້້ຄວາມສໍໍາຄັັນ ແລະ ຂົົງເຂດວຽກງານ, ຫາກລັັດຖະສະພາຕັັດສິິນໃຈຈະເຮັັດໃຫ້້ການຕິິດຕາມກວດກາ
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງເປັັນໜ້້າທີ່່�ຫຼັັ�ກຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການທີ່່�ມີີຢູ່່� ກໍ່່�ຄວນມີີການກໍໍານົົດພາກສ່່ວນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາ
ແບບຍືືນຍົົງທີ່່�ຄະນະກໍໍາມາທິິການແຕ່່ລະສະໄໝຈະຕ້້ອງຮັັບຜິິດຊອບໃຫ້້ຈະແຈ້້ງໃນເອກະສານກໍໍານົົດຂົົງເຂດວຽກງານທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ.
ຢູ່່�ປະເທດຣູູມານີີ, ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການນະໂຍບາຍຕ່່າງປະເທດ ໄດ້້ສ້້າງຕັ້້�ງຄະນະອະນຸຸກໍໍາມະການເພື່່່��ອການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ຊຶ່່�ງເລີ່່�ມຈາກການໃຫ້້ຄໍໍາປຶຶກສາແກ່່ລັັດຖະບານ, ນັັກວິິຊາການ ແລະ ຕົົວແທນຈາກອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ ໂດຍມີີ
ທິິດທາງໃນການກໍໍານົົດແຜນງານເພື່່�ອແກ້້ໄຂຍຸຸດທະສາດລະດັັບຊາດ ເພື່່�ອການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໃຫ້້ເປັັນໄປຕາມເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງສະບັັບໃໝ່່.
ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນການຕັັດສິິນໃຈແນວໃດກໍ່່�ຕາມ, ໃນຄວາມຄິິດແລ້້ວ ການວິິເຄາະລາຍຈ່່າຍ-ຜົົນປະໂຫຍດ ແລະ/ຫຼືື� ເອກະສານຕໍໍາແໜ່່ງ ຄວນ
ມີີການແຕ່່ງຕັ້້�ງຜູ້້�ຮັັບຜິິດຊອບໃນການພິິຈາລະນາທາງເລືືອກທີ່່�ຫຼຼາກຫຼຼາຍກ່່ອນທີ່່�ລັັດຖະສະພາ ຈະພິິຈາລະນາຕົົກລົົງວ່່າຈະໃຊ້້ການຕິິດຕາມ
ກວດກາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໃນຮູູບແບບໃດ. ເນື້້�ອໃນລຸ່່�ມນີ້້�ຈະເປັັນຂໍ້້�ໄດ້້ປຽບບາງສ່່ວນຂອງການດໍໍາເນີີນວຽກງານຜ່່ານ
ຄະນະກໍໍາມະການເພື່່�ອເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງທີ່່�ສ້້າງຕັ້້�ງຂຶ້້�ນເພື່່�ອດໍໍາເນີີນວຽກງານພາຍໃນລັັດຖະສະພາໂດຍສະເພາະ.
ການນໍໍາໃຊ້້ຄະນະກໍໍາມາທິິການຕາມພາລະບົົດບາດ (ຫົົວຂໍ້້�) ທີ່່�ມີີຢູ່່�ແລ້້ວ
• ໂດຍທົ່່�ວໄປແລ້້ວຄະນະກໍໍາມະການຈະໄດ້້ຮັັບການສ້້າງຕັ້້�ນຂຶ້້�ນເປັັນຢ່່າງດີີ ພ້້ອມທຶຶນຮອນສະໜັັບສະໜູູນ ແລະ ພະນັັກງານ.
• ສະມາຊິິກຂອງຄະນະກໍໍາມະການ ແລະ ພະນັັກງານຈະມີີຄວາມຊໍໍານານໃນເລື່່�ອງນັ້້�ນສະເພາະ.
• ບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັນຕ້້ອງປ່່ຽນແປງ ລະບຽບ, ຂັ້້�ນຕອນເພື່່�ອສ້້າງຕັ້້�ງຄະນະກໍໍາມະການໃໝ່່ (ເຖິິງວ່່າ ຈະສາມາດກວດກາ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດດັ່່�ງກ່່າວໄດ້້
ເພື່່�ອຈຸຸດປະສົົງຂອງການຕິິດຕາມກວດກາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ທີ່່�ອ້້າງອີີງເຖິິງແຕ່່ລະຄະນະກໍໍາມາທິິການ)
ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ລັັດຖະສະພາສາມາດດໍໍາເນີີນວຽກງານໄດ້້ທັັນທີີເພື່່�ອແກ້້ໄຂບັັນຫາພາຍໃຕ້້ການດໍໍາເນີີນວຽກງານເພື່່�ອການພັັດທະນາ
ແບບຍືືນຍົົງ.
• ໃຫ້້ເວລາຫຼຼາຍຂຶ້້�ນໃນການຕິິດຕາມກວດກາການປະຕິິບັັດກົົດໝາຍແບບລົົງເລິິກ
ເພື່່�ອໃຫ້້ການຕິິດຕາມກວດກາເປັັນໄປຕາມ
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງແຕ່່ລະເປົ້້�າໝາຍ (ໂດຍສົົມທຽບໃສ່່ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນ
ຍົົງ ແຕ່່ລະຄະນະຊຶ່່�ງກໍໍານົົດໃຫ້້ພິິຈາລະນາ ກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່່�ຕິິດພັັນກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ).
ການສ້້າງຄະນະກຳຳ�ມາທິິການເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຊຸຸດໃໝ່່
• ການສ້້າງຕັ້້�ງຄະນະກຳຳ�ມາທິິການເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຊຸຸດໃໝ່່ ແມ່່ນເປີີດໂອກາດໃຫ້້ລັັດຖະສະພາໄດ້້ຖະແຫລງ
ຕໍ່່�ປະຊາຊົົນຢ່່າງຈະແຈ້້ງ ເຖິິງຄວາມສໍໍາຄັັນທີ່່�ລັັດຖະສະພາຍຶຶດຖືື ເພື່່�ອໃຫ້້ບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.
• ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການ ອາດເຮັັດໜ້້າທີ່່�ເປັັນສູູນກາງເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງພາຍໃຕ້້ການຊີ້້�ນໍໍາຂອງລັັດຖະສະພາ ຊຶ່່�ງ
ເປັັນການເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບ ແລະ ເຮັັດວຽກເພື່່�ອສັັງຄົົມ ແລະ ປະຊາຊົົນທີ່່�ໄດ້້ເລືືອກຕົົນເຂົ້້�າມາ.
• ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການ ອາດຈະດໍໍາເນີີນວຽກງານຕິິດຕາມກວດກາຕາມ ຂໍ້້�ກໍໍານົົດຂອງກົົດໝາຍ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ (ເຖິິງວ່່າຂົົງເຂດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ, ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບກົົດໝາຍເກືືອບທຸຸກສະບັັບ ແລະ
ຄວນໄດ້້ຮັັບການພິິຈາລະນາຮ່່ວມກັັບຄະນະກໍໍາມະການຕິິດຕາມກວດກາວຽກງານທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ)
ແນ່່ນອນວ່່າ ການທີ່່�ຈະນໍໍາເອົົາແນວທາງທັັງສອງຢ່່າງມານໍໍາໃຊ້້ແມ່່ນເປັັນໄປໄດ້້ຢູ່່�ແລ້້ວ ຄືື: ການທວນຄືືນ ແລະ ການແກ້້ໄຂຄໍໍາສັ່່�ງຂອງຄະນະ
ກໍໍາມະການຊຸຸດປະຈຸຸບັັນໃຫ້້ເໝາະສົົມກັັບວາລະການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ໃນປີີ 2030 ແລະ ສ້້າງຕັ້້�ງຄະນະກໍໍາມະການເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງແບບທົ່່�ວໄປ ເພື່່�ອເຮັັດໜ້້າທີ່່�ໃນການກວດກາຄວາມກ້້າວໜ້້າ ແລະ ການປະສານງານໂດຍທົ່່�ວໄປ ຫຼືື� ກໍໍານົົດເປົ້້�າໝາຍ
ໃໝ່່ ໃຫ້້ກັັບຄະນະກໍໍາມະການທີ່່�ມີີຢູ່່�ແລ້້ວ ໃຫ້້ປະສານງານກັັບພາກສ່່ວນທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງຕ່່າງໆ.
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ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານໄດ້້ກວດກາລະບຽບ, ຂັ້້�ນຕອນ ແລະ ໜ້້າທີ່່�ຂອງຄະນະກໍໍາມະການລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ມີີຢູ່່�ເພື່່�ອ
ຮັັບປະກັັນວ່່າເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາທີ່່�ຍືືນຍົົງ ເປັັນສ່່ວນໜຶ່່�ງຂອງຄະນະກໍໍາມະການແຕ່່ລະເຄືືອຄ່່າຍ ແລະ ເພື່່�ອປະເມີີນ
ວ່່າ ຄະນະກໍໍາມະການອາດຈະໄດ້້ຮັັບການສົ່່�ງເສີີມເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ມີີການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນ
ຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ແລະ ມີີການຕິິດຕາມກວດກາ ຫຼືື� ບໍ່່�?
• ຖ້້າຫາກລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານກໍໍາລັັງພິິຈາລະນາການຈັັດຕັ້້�ງຄະນະກໍໍາມະການລັັດຖະສະພາ ຜູ້້�ອຸຸທິິດຕົົນເພື່່�ອການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງແລ້້ວກໍ່່�ຄວນມີີ:
• ການຈັັດຕັ້້�ງການວິິເຄາະລາຍຈ່່າຍ-ປະໂຫຍດທີ່່�ຈະໄດ້້ຮັັບ ໂດຍສະເພາະແມ່່ນປະເມີີນເຖິິງຄວາມສາມາດຂອງ
ພະນັັກງານ ແລະແຫຼ່່�ງທຶຶນທີ່່�ຕ້້ອງການເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນກໍໍາມະການດັ່່�ງກ່່າວ;
• ພິິຈາລະນາແນວຄິິດເພື່່�ອກໍໍານົົດໜ້້າທີ່່�ໃໝ່່ ໃຫ້້ກັັບຄະນະກໍໍາມະການ ອີີກຄະນະໜຶ່່�ງເພື່່�ອດໍໍາເນີີນວຽກງານການເປັັນ
ຄະນະກຳຳ�ມະການກາງ ຂອງເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.
• ຄະນະກໍໍາມະການປະຈໍໍາເຂດເລືືອກຕັ້້�ງມີີສິິດ ແລະ ໜ້້າທີີຕາມກົົດໝາຍ ແລະ ຊັັບພະຍາກອນ (ບຸຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົົບ
ປະມານ) ໃນການດຳຳ�ເນີີນການປະເມີີນຜົົນຂອງເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຕາມກົົດໝາຍ ແລະ ໂຄງການທີ່່�ໄດ້້
ສະເໜີີ ຫຼືື� ບໍ່່�, (ລວມໄປເຖິິງໄລຍະການຄຸ້້�ມຄອງພື້້�ນທີ່່�ເພື່່�ອປະເມີີນໂຄງການທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ຕາມຄວາມເໝາະສົົມ) ຫາກບໍ່່�ດັ່່�ງນັ້້�ນ ຊ່່ອງຫວ່່າງດ້້ານຄວາມສາມາດແມ່່ນຫຍັັງ
ແລະຈະເຮັັດຫຍັັງໄດ້້ແນ່່ເພື່່�ອແກ້້ໄຂຊ່່ອງຫວ່່າງເຫຼົ່່��ານັ້້�ນ;
• ລະບຽບຂອງລະບົົບທີ່່�ຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ພະແນກການສາມາດເຮັັດໃຫ້້ພະນັັກງານຂອງລັັດ ມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການປະເມີີນວ່່າ
ນະໂຍບາຍ ແລະໂຄງການຂອງຕົົນ ມີີສ່່ວນຊ່່ວຍໃຫ້້ເກີີດຜົົນສໍໍາເລັັດຕາມເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຫຼືື� ບໍ່່�;
• ລະບຽບ, ຂັ້້�ນຕອນກໍໍານົົດໃຫ້້ມີີການຍອມຮັັບ ທີ່່�ມີີປະສິິດທິິຜົົນຈາກລັັດຖະສະພາ ຕໍ່່�ການລາຍງານ ແລະ ການປະກອບຄໍໍາ
ເຫັັນຂອງຄະນະກໍໍາມະການແມ່່ນ ຫຼືື� ບໍ່່� ຖ້້າຫາກວ່່າບໍ່່�ແມ່່ນ ຈະສາມາດປ່່ຽນແປງເພື່່�ອກໍໍານົົດໜ້້າທີ່່� ການຕອບຮັັບຂອງ
ລັັດຖະບານໄດ້້ແນວໃດ.

ຂ. ການຊັັກຖາມຂອງລັັດຖະສະພາ
ສິິດ ແລະ ໜ້້າທີ່່�ທີ່່�ສໍໍາຄັັນອີີກຢ່່າງໜຶ່່�ງຂອງລັັດຖະສະພາສ່່ວນຫຼຼາຍ ແມ່່ນສາມາດເປີີດການສອບສວນເລື່່�ອງຕ່່າງໆ ທີ່່�ພົົວພັັນກັັບຜົົນປະໂຫຍດ
ຂອງປະຊາຊົົນ ເຖິິງແມ່່ນວ່່າລະບຽບ, ຂັ້້�ນຕອນ ອາດຈະກໍໍານົົດໃຫ້້ການເປີີດການສອບສວນອາດຈະຕ້້ອງຜ່່ານລະບົົບທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນອອກ
ໄປ ແຕ່່ການສອບສວນໃນລັັກສະນະນີ້້� ຖືືເປັັນເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ຊຶ່່�ງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດໃຊ້້ເພື່່�ອດຶຶງດູູດຄວາມສົົນໃຈມາສູ່່�ເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ. ສິ່່�ງສໍໍາຄັັນແມ່່ນການສອບສວນສາມາດດໍໍາເນີີນວຽກງານຜ່່ານຄະນະກໍໍາມາທິິການໄດ້້ ເຊັ່່�ນ: ໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ຮ່່າງ
ພາລະບົົດບາດຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການໃດໜຶ່່�ງ ອະນຸຸຍາດໃຫ້້ພວກເຂົົາສາມາດສອບສວນຮັັບຟັັງ “ທຸຸກບັັນຫາທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຂົົງເຂດຄວາມ
ຮັັບຜິິດຊອບ ຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການ” ຫຼືື�
ລັັດຖະສະພາ ອາດມີີການພິິຈາລະນາລົົງຄະແນນ
ສຽງ ໃນກອງປະຊຸຸມຄົົບຄະນະເພື່່�ອມອບໝາຍໃຫ້້
ຄະນະກໍໍາມາທິິການທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງເຮັັດໜ້້າທີ່່�ສອບ
ສວນເລື່່�ອງໃດໜຶ່່�ງໂດຍສະເພາະ; ຫາກບໍ່່�ມີີຄະນະ
ກໍໍາມາທິິການໃດ ມີີສິິດ ແລະ ໜ້້າທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງໃນ
ເລື່່�ອງດັ່່�ງກ່່າວ ຫຼືື� ການສອບສວນອາດຕ້້ອງການ
ຈັັດສັັນຊັັບພະຍາກອນຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ລັັດຖະສະພາ
ອາດຈະເລືືອກໃຫ້້ ຈັັ ດ ຕັ້້� ງ ຄະນະກໍໍາມາທິິ ກ ານ
ສະເພາະກິິດ ຫຼືື� ຄະນະກໍໍາມາທິິການພິິເສດຂຶ້້�ນ
ເພື່່�ອດໍໍາເນີີນວຽກງານສອບສວນ ແລະ ຈະສິ້້�ນສຸຸດ
ລົົງເມື່່�ອສໍໍາເລັັດການປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�.
ອົງການ UNDP ປະຈໍາປະເທດອິນເດຍ
ການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2014 ຢູ່ປະເທດອິນເດຍ. ຮູບຖ່າຍໂດຍ:Prashanth Vishwanathan.
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ການພິິຈາລະນາການສອບສວນຂອງລັັດຖະສະພາສາມາດເປັັນທັັງນະໂຍບາຍ ແລະ ກົົນໄກການກວດສອບທີ່່�ສໍໍາຄັັນໃນການສົ່່�ງເສີີມ
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ. ຊຶ່່�ງເປີີດໂອກາດໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາເຊີີນພະຍານ, ຂໍໍກວດສອບເອກະສານລັັດຖະການ, ຈັັດຕັ້້�ງ
ການລົົງຄວາມເຫັັນ ແລະ ຈັັດຕັ້້�ງການປຶຶກສາຫາລືືແບບລົົງເລິິກບັັນຫາທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບການແກ້້ໄຂ ບັັນຫາໃນຮູູບແບບນະໂຍບາຍໄດ້້.
ການເປີີດໃຫ້້ປະຊາຊົົນເຂົ້້�າມາມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ຖືືວ່່າເປັັນປະໂຫຍດຢ່່າງຫຼຼວງຫຼຼາຍ ຊຶ່່�ງລັັດຖະສະພາສ່່ວນຫຼຼາຍມັັກຈະອະນຸຸຍາດໃຫ້້ມີີການ
ຮ້້ອງທຸຸກ ຫຼືື� ຊີ້້�ແຈງເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນ, ດ້້ວຍປາກເປົ່່�າ ຫຼືື� ຜ່່ານສື່່�ເອເລັັກໂຕຣນິິກ ທີ່່�ເປີີດໃຫ້້ປະຊາຊົົນສາມາດເຂົ້້�າເຖິິງ ແລະອາດຈະ
ມີີການເຊີີນຊ່່ຽວຊານ ຫຼືື� ບຸຸກຄົົນທີ່່�ມີີຄວາມຮູ້້�ຄວາມສາມາດສະເພາະ ເຂົ້້�າມາສະເໜີີຕົົວ ແລະ ປະກອບຄໍໍາເຫັັນດ້້ວຍຄໍໍາເວົ້້�າໃນຕອນທ້້າຍ
ຂອງການສືືບສວນນັ້້�ນ. ຄະນະກໍໍາມາທິິການຈະເປັັນຜູ້້�ເຮັັດບົົດລາຍງານ ຊຶ່່�ງເປັັນໂອກາດສໍໍາຄັັນ ທີ່່�ບັັນດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຈະສາມາດ
ປະກອບຄໍໍາເຫັັນໃນຮູູບແບບນະໂຍບາຍ, ກົົດໝາຍ ແລະ ການສະເໜີີໂຄງການໃຫ້້ແກ່່ລັັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົົນເພື່່�ອຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ
ຕໍ່່�ໄປ. ບົົດລາຍງານດັ່່�ງກ່່າວຈະມີີປະໂຫຍດຢ່່າງຫຼຼວງຫຼຼາຍໃນປະເທດທີ່່�ມີີການແບ່່ງພັັກແບ່່ງພວກທາງການເມືືອງ ຊຶ່່�ງສາມາດສະແດງ
ຄວາມຄິິດເຫັັນທີ່່�ແຕກຕ່່າງກັັນກ່່ຽວກັັບບັັນຫາໃນຮູູບແບບນະໂຍບາຍດ້້ວຍຄວາມສັັນຕິິ ທັັງສຽງສ່່ວນຫຼຼາຍ ແລະ ສຽງສ່່ວນໜ້້ອຍ ຈະຊ່່ວຍ
ໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທີ່່�ມີີຄວາມຄິິດທາງການມືືອງຕ່່າງກັັນ ສາມາດແລກປ່່ຽນຄວາມຄິິດເຫັັນ ແລະ ຄວາມເຂົ້້�າໃຈນໍໍາກັັນ.

ປະເທດອົົດສະຕຣາລີີ ແລະ ສະຫະລາຊະອານາຈັັກອັັງກິິດ: ການຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ
ມັັນເປັັນຄວາມຈິິງທີ່່�ໜ້້າເສົ້້�າ ທີ່່�ການຄ້້າມະນຸຸດຍັັງເປັັນບັັນຫາທີ່່�ໜັັກໜ່່ວງໂດຍສະເພາະຕໍ່່�ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກນ້້ອຍ, ຊຶ່່�ງເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ໄດ້້ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ລັັດຖະບານດໍໍາເນີີນວຽກງານເພື່່�ອຕ້້ານການຄ້້າມະນຸຸດ. ຊຶ່່�ງເປົ້້�າໝາຍທີີ 5.2 ໄດ້້ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້
ກຳຳ�ຈັັດທຸຸກຮູູບແບບຂອງການໃຊ້້ຄວາມຮຸຸນແຮງຕໍ່່�ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກຍິິງທຸຸກຄົົນ ທັັງໃນເຂດສາທາລະນະ ແລະ ຂົົງເຂດສ່່ວນບຸຸນຄົົນ,
ລວມທັັງການກໍໍາຈັັດການຄ້້າມະນຸຸດ, ການຂູູດຮີີດທາງເພດ ແລະ ຮູູບແບບອື່່�ນໆ; ເປົ້້�າໝາຍທີີ 16.2 ຈຸຸດປະສົົງເພື່່�ອຢຸຸດຕິິ ການຂູູດຮີີດ,
ການຫາຜົົນປະໂຫຍດໂດຍບໍ່່�ຖືືກຕ້້ອງ, ການຄ້້າມະນຸຸດ, ການໃຊ້້ຄວາມຮຸຸນແຮງ ແລະ ການທໍໍລະມານເດັັກນ້້ອຍ ໃນທຸຸກຮູູບແບບ ”
ການແກ້້ໄຂບັັນຫາທີ່່�ສົ່່�ງຜົົນສະທ້້ອນຕໍ່່�ຂອບເຂດສິິດ ແລະໜ້້າທີ່່�ຂອງລັັດ ແລະມີີຫລາຍແງ່່ຫລາຍດ້້ານ ຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງເຮັັດໃຫ້້ຂອບເຂດ
ກົົດໝາຍ ແລະ ກົົນໄກ ການສະໜັັບສະໜູູນອື່່�ນໆ ໃຫ້້ມີີປະສິິດທິິພາບຢ່່າງພຽງພໍໍ.
ຢູ່່�ປະເທດອົົດສະຕຣາລີີ, ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການຮ່່ວມຂອງລັັດຖະບານກາງ ຜູ້້�ທີ່່�ເຮັັດໜ້້າທີ່່�ກ່່ຽວກັັບການກໍໍານົົດໃຊ້້ກົົດໝາຍ (Federal
Parliamentary Joint Committee on Law Enforcement) ໄດ້້ເລີ່່�ມການສືືບສວນການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນເດືືອນທັັນວາ 2015. ຊຶ່່�ງ
ການສືືບສວນດັ່່�ງກ່່າວໄດ້້ພິິຈາລະນາເຖິິງບັັນຫາກ່່ຽວຂ້້ອງທາງດ້້ານວັັດທະນະທໍໍາ, ການບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍ, ອາຊະຍາກຳຳ�ຂ້້າມຊາດ,
ການຍົົກຍ້້າຍຖິ່່�ນຖານ ແລະ ການໃຊ້້ເຕັັກໂນໂລຊີີ, ລວມເຖິິງການກໍໍານົົດມາດຕະການແກ້້ໄຂບັັນຫາຕົົວຈິິງ ແລະ ຄໍໍາຮ້້ອງທຸຸກຈໍໍາ
ນວນ 21 ເລື່່�ອງໄດ້້ຖືືກສົ່່�ງເຂົ້້�າສູ່່�ການສືືບສວນ ໂດຍສ່່ວນຫລາຍ ຈາກອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ ແລະ ເຄືືອຂ່່າຍຂອງແມ່່ຍິິງ ທີ່່�
ເຄື່່�ອນໄຫວວຽກງານກ່່ຽວກັັບບັັນຫາດັ່່�ງກ່່າວ.
ຢູ່່�ລາຊະອານາຈັັກອັັງກິິດ, ຄະນະກໍໍາມາທິິການກະຊວງພາຍໃນ (Home Affairs Committee) ຂອງລັັດຖະສະພາ ໄດ້້ເລີ່່�ມ ການ
ສືືບສວນກ່່ຽວກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ ໃນປີີ 2008 ແລະ ສົ່່�ງລາຍງານ ໃນປີີ 2009. ສິ່່�ງດັ່່�ງກ່່າວນີ້້�ໄດ້້ສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າ ການປະຕິິບັັດ
ວຽກງານຂອງລັັດຖະສະພາ ສາມາດກະຕຸ້້�ນການປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ຂອງອົົງການບໍໍລິິຫານແນວໃດ. ໃນປີີ 2013 ຕາມການຊີ້້�ນໍໍາທີ່່�ໄດ້້ຮັັບ
ຈາກການສືືບສວນເບື້້�ອງຕົ້້�ນ ລັັດຖະບານໄດ້້ຍົົກເອົົາກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍແຮງງານທາດຍຸຸກໃໝ່່ (Modern Slavery Bill) ຂຶ້້�ນມາປຶຶກສາ
ຫາລືື ໃນເດືືອນມີີນາ 2014, ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການຮ່່ວມ ຂອງລັັດຖະສະພາ ເພື່່�ອພິິຈາລະນາຮ່່າງກົົດໝາຍວ່່າດ້້ວຍແຮງງານທາດຍຸຸກ
ໃໝ່່ ໄດ້້ຈັັດຕັ້້�ງການພິິຈາລະນາລົົງຄະແນນສຽງເພີ່່�ມເຕີີມເພື່່�ອເປີີດຮັັບຄໍໍາຄິິດເຫັັນກ່່ຽວກັັບບັັນຫາດັ່່�ງກ່່າວ, ຄະນະກໍໍາມາທິິການຊຸຸດ
ນີ້້� ມີີຂອບເຂດທີ່່�ຈໍໍາເພາະເຈາະຈົົງຂຶ້້�ນ ເພື່່�ອຕ້້ອງການພິິຈາລະນາວ່່າຮ່່າງກົົດໝາຍສາມາດປົົກປ້້ອງຜູ້້�ເຄາະຮ້້າຍຈາກການໃຊ້້ແຮງງານ
ທາດ ແລະ ຈາກການຄ້້າມະນຸຸດ ໄດ້້ຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ ຫຼືື� ບໍ່່� ແລະ ຈະສາມາດນໍໍາເອົົາຜູ້້�ກະທໍໍາຜິິດມາລົົງໂທດໄດ້້ແທ້້ ຫຼືື� ບໍ່່� ແລະ
ສິ່່�ງທີ່່�ສໍໍາຄັັນຮ່່າງກົົດໝາຍດັ່່�ງກ່່າວນີ້້�ໄດ້້ຮັັບການຮັັບຮອງໃນປີີ 2015 ແລະ ໃນປີີ 2016 ແລະ ມີີການສະເໜີີຕໍ່່�ສະພາປະຊາຊົົນ ເພື່່�ອ
ສະແດງຄວາມຊົົມເຊີີຍ ທີ່່�ໄດ້້ຄໍໍານຶ່່�ງເຖິິງເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງທີ່່�ຕິິດພັັນກັັບການຄ້້າມະນຸຸດ.
ແຫລ່່ງຂໍ້້�ມູູນ: ອົົດສະຕາລີີ: 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.
ລາຊະອານາຈັັກອັັງກິິດ:www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/joint-select/draft-modern-slavery-bill/news/-evi- dence-sessiondraft-modern-slavery-bill-1/ and www.parliament.uk/edm/2015-16/1255.
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ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ລະບຽບ, ຂັ້້�ນຕອນ ເອື້້�ອອຳຳ�ນວຍໃຫ້້ລັັດຖະສະພາ ຂອງທ່່ານສາມາດຈັັດຕັ້້�ງການສືືບສວນບັັນຫາທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຫຼືື� ບໍ່່�?
• ລະບຽບ, ຂັ້້�ນຕອນ ໄດ້້ເອື້້�ອອໍໍານວຍໃຫ້້ຄະນະກໍໍາມາທິິການສືືບສວນສາມາດສືືບສວນພະນັັກງານຂອງລັັດທີ່່�ໄດ້້ຮັັບການ
ເລືືອກຕັ້້�ງ ຫຼືື� ແຕ່່ງຕັ້້�ງ ໄດ້້ ຫຼືື� ບໍ່່� ເພື່່�ອປະເມີີນເຖິິງປະສິິດທິິພາບການປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ວຽກງານຂອງລັັດໃນບັັນຫາທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ
ກັັບການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ?
• ເມື່່�ອມີີການຈັັດຕັ້້�ງການສືືບສວນຂຶ້້�ນ ມີີບຸຸກຄະລາກອນ ແລະ ງົົບປະມານພຽງພໍໍສໍໍາລັັບຄະນະກໍໍາມາທິິການ ໃນການປະຕິິບັັດ
ໜ້້າທີ່່�ຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ ຫຼືື� ບໍ່່�? (ເຊັ່່�ນ: ມີີທຶຶນຮອນເພື່່�ອຈັັດຕັ້້�ງກອງປະຊຸຸມປຶຶກສາຫາລືື ແລະ ພະນັັກງານທີ່່�ມີີທັັກສະໃນການ
ເຮັັດບົົດວິິໄຈການປະກອບຄໍໍາເຫັັນໃນຖານະຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານ ແລະການເຮັັດບົົດລາຍງານຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການ)?

ຄ. ຄໍໍາຖາມເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນ, ການຖາມແບບປາກເປົ່່�າ ແລະ ການຕັ້້�ງຄຳຳ�ຖາມເຈາະຈີ້້�ມ (ຕັ້້�ງ
ບັັນຫາ)
ວິິທີີຂອງລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ມີີປະສິິດທິິຜົົນທີ່່�ສຸຸດອີີກຢ່່າງໜຶ່່�ງ ໃນການຮຽກຮ້້ອງຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຈາກລັັດຖະບານ ແມ່່ນກົົນໄກ ເປີີດໃຫ້້
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດຊັັກຖາມໂດຍກົົງຕໍ່່�ລັັດຖະມົົນຕີີໃນຄະນະລັັດຖະບານໄດ້້ ກ່່ຽວກັັບບັັນຫາທີ່່�ຢູ່່�ໃນຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຂອງ
ບຸຸກຄົົນນັ້້�ນ ຊຶ່່�ງກົົນໄກເຫລົ່່�ານີ້້�ຈະແຕກຕ່່າງກັັນໄປ ຂື້້�ນກັັບຮູູບແບບຂອງສະພາ ລ້້ວນແຕ່່ມີີເປົ້້�າໝາຍດຽວກັັນຄືື: ເພື່່�ອຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມຕໍ່່�ລັັດຖະມົົນຕີີ
ໃນຮູູບແບບທີ່່�ເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນ ແລະ ຄຳຳ�ຖາມແບບປາກເປົ່່�າ (ໃນໄລຍະການຊັັກຖາມ (Question Time)) ແລະ ເພື່່�ອຖາມເອົົາຄໍໍາ
ຕອບແຈ້້ງໃຫ້້ປະຊາຊົົນຮັັບຮູ້້�.
• ຄຳຳ�ຖາມແບບລາຍລັັກອັັກສອນ ແລະ ແບບປາກເປົ່່�າ: ເປັັນຂະບວນການໜຶ່່�ງ ທີ່່�ນໍໍາໃຊ້້ໃນລະບົົບລັັດຖະສະພາ, ທີ່່�ຈະມີີການຈັັດແບ່່ງ
ເວລາໄວ້້ສໍໍາລັັບການຕັ້້�ງຄໍໍາຊັັກຖາມຕໍ່່�ລັັດຖະມົົນຕີີ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດຖາມຄໍໍາຖາມໄດ້້ບໍ່່�ວ່່າຈະມາຈາກພາກສ່່ວນຂອງ
ລັັດຖະບານ ຫຼືື� ພາກສ່່ວນອື່່�ນໆ ຊຶ່່�ງໃນລະບົົບລັັດຖະສະພາ ບັັນດາລັັດຖະມົົນຕີີ ຈະເຂົ້້�າຮ່່ວມການປະຊຸຸມສະພາໃນຖານະສະມາຊິິກ
ຢູ່່�ແລ້້ວ ແລະອາດຈະມີີການຊັັກຖາມຕໍ່່�ເນື່່�ອງຈາກສະມາຊິິກຄົົນອື່່�ນໆ ຫາກວ່່າມີີຫຼຼາຍຄໍໍາຖາມ ກໍ່່�ຈະກໍໍານົົດໃຫ້້ຕອບຄຳຳ�ຖາມແບບ
ປາກເປົ່່�າ
ມັັກຖືືກໃຊ້້ໂດຍສະມາຊິິິ�ກລັັດຖະສະພາຂຽນຄໍໍາຊັັກຖາມຕໍ່່�ລັັດຖະມົົນຕີີເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນ
ແລ້້ວຄໍໍາຕອບຂອງ
ລັັດຖະມົົນຕີີຈະຖືືກພິິມເຂົ້້�າໃນບົົດບັັນທຶຶກຂອງລັັດຖະສະພາ.
• ການຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມແລກປ່່ຽນ:ການຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມແລກປ່່ຽນຈະໃຊ້້ໃນລະບົົບລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ມີີການແບ່່ງແຍກ ສິິດ ແລະໜ້້າທີ່່�ຢ່່າງຈະ
ແຈ້້ງ ຊຶ່່�ງຕາມປົົກກະຕິິແລ້້ວ ລັັດຖະມົົນຕີີບໍ່່�ໄດ້້ເຂົ້້�າຮ່່ວມກອງປະຊຸຸມ ເພາະສະນັ້້�ນ ຈຶ່່�ງຕ້້ອງໄດ້້ຮັັບການເຊື້້�ອເຊີີນເຂົ້້�າມາລັັດຖະສະພາ
ເພື່່�ອຕອບຄໍໍາຊັັກຖາມຈາກສະມາຊິິກສະພາ ແລະ ຕ້້ອງມີີການແຈ້້ງໃຫ້້ລັັດຖະມົົນຕີີຊາບລ່່ວງໜ້້າ ໃນກໍໍລະນີີຈະມີີການຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມ
ແລກປ່່ຽນ ເພື່່�ອໃຫ້້ເວລາໃນການກະກຽມເຂົ້້�າປະຊຸຸມສະພາ. ຢູ່່�ລັັດຖະສະພາບາງແຫ່່ງ ການຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມແລກປ່່ຽນສາມາດນໍໍາໄປ
ປະກອບໃສ່່ກັັບການລົົງຄະແນນສຽງບໍ່່�ໄວ້້ວາງໃຈລັັດຖະມົົນຕີີຄົົນໃດໜຶ່່�ງ ຫຼືື� ບໍ່່�ໄວ້້ວາງໃຈ ຕໍ່່�ລັັດຖະບານໄດ້້.

ປະເທດສີີລັັງກາ: ການກົົດດັັນຂອງລັັດຖະສະພາ ເພື່່�ອດຳຳ�ເນີີນການເຄື່່�ອນໄຫວສູ່່�ເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ຢູ່່�ປະເທດສີີລັັງກາ, ໃນໄລຍະການຊັັກຖາມ (Question Time) ຖືືເປັັນໂອກາດອັັນໜຶ່່�ງ ສໍໍາລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ຈະຊັັກຖາມ
ລັັດຖະມົົນຕີີ ກ່່ຽວກັັບຜົົນການເຄື່່�ອນໄຫວຂອງການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໃນແຕ່່ລະຂໍ້້�. ເວັັບໄຊຂອງ
ລັັດຖະສະພາ ສີີລັັງກາ ເປັັນວິິທີີປະຕິິບັັດທີ່່�ດີີ (good practice) ສຳຳ�ລັັບປະເທດອື່່�ນໆເນື່່�ອງຈາກວ່່າມັັນໄດ້້ຖືືກໃຊ້້ເປັັນກົົນໄກ ໃຫ້້
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດສະແດງອອກເຖິິງຈຸຸດປະສົົງ ໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຕໍ່່�
ປະຊາຊົົນ ແລະ ເຮັັດໃຫ້້ປະຊາຊົົນສາມາດເຂົ້້�າເຖິິງຂໍ້້�ມູູນຈາກລັັດຖະບານກ່່ຽວກັັບວຽກງານທີ່່�ລັັດຖະບານກໍໍາລັັງປະຕິິບັັດຢູ່່� (ແລະ
ຂໍ້້�ຄົົງຄ້້າງ).
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ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຈາກປະເທດອື່່�ນໆ ອາດຈະໃຊ້້ເວັັບໄຊຂອງ ລັັດຖະສະພາຂອງສີີລັັງກາ ເປັັນຕົົວຢ່່າງ ໃນການຈັັດຕັ້້�ງການ
ຊັັກຖາມທີ່່�ສາມາດນໍໍາມາປັັບໃຊ້້ເຂົ້້�າໃນປະເທດຂອງຕົົນໄດ້້, ຍົົກຕົົວຢ່່າງ: ໃນປີີ 2014 ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ທ່່ານໜຶ່່�ງ ນໍໍາໃຊ້້ໄລຍະ
ເວລາການຊັັກຖາມເພື່່�ອເອົົາຂໍ້້�ມູູນຈາກ ລັັດຖະມົົນຕີີວ່່າການກະຊວງການເງິິນ ແລະແຜນການ (Ministries of Finance and Planning)
ກ່່ຽວກັັບເສັ້້�ນສະແດງຂອງຄວາມທຸຸກຍາກ ໃນແຕ່່ລະທ້້ອງຖິ່່�ນ ໂດຍໃຊ້້ຄໍໍາຖາມດັ່່�ງນີ້້�: ຢູ່່�ລະດັັບເມືືອງ. ຄຳຳ�ຖາມທີ່່�ຕັ້້�ງຕໍ່່�ລັັດຖະມົົນຕີີ ມີີ
ດັ່່�ງຕໍ່່�ໄປນີ້້�:
• ທ່່ານລັັດຖະມົົນຕີີຮັັບຮູ້້� ຫລືື ບໍ່່�ວ່່າ ກົົມສໍໍາມະໂນຄົົວປະຊາກອນ ແລະ ສະຖິິຕິິ (Depar tment of Census and Statistics)
ໄດ້້ເຜີີຍແຜ່່ກ່່ຽວກັັບເສັ້້�ນສະແດງຂອງຄວາມທຸຸກຍາກ (District Pover ty Line) ໃນແຕ່່ລະເດືືອນ ຕາມຈໍໍານວນລາຍຈ່່າຍຕໍ່່າ
ສຸຸດ/ຄົົນ/ເດືືອນ ທີ່່�ສາມາດສະໜອງຄວາມຕ້້ອງການຂັ້້�ນພື້້�ນຖານໄດ້້?
• ຂໍໍໃຫ້້ທ່່ານລັັດຖະມົົນຕີີ ແຈ້້ງຕໍ່່�ສະພາ ຕໍ່່�ກັັບບັັນຫານີ້້�ໄດ້້ ຫຼືື� ບໍ່່�:
1.

ເສັ້້�ນສະແດງລະດັັບຄວາມທຸຸກຍາກລ່່າສຸຸດ ທີ່່�ເປັັນທາງການໃນເຂດ ໂຄລັັມໂບ ແລະ;

2.	ຄວາມຕ້້ອງການພື້້�ນຖານ ທີ່່�ໃຊ້້ໃນການຄິິດໄລ່່ເສັ້້�ນສະແດງລະດັັບຄວາມທຸຸກຢາກດັ່່�ງກ່່າວ;
• ຫາກວ່່າແຈ້້ງບໍ່່�ໄດ້້ ແມ່່ນຍ້້ອນສາເຫດອັັນໃດ.
ເບິ່່�ງຢູ່່�:: www.parliament.lk/en/business-of-parliament/parliamentary-questions.

ບໍ່່�ວ່່າຈະໃຊ້້ໃນຮູູບແບບການຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມປະເພດໃດ ກົົນໄກການຊັັກຖາມເຫຼົ່່��ານີ້້�ກໍ່່�ອາດຈະເປັັນວິິທີີການທີ່່�ມີີປະໂຫຍດຢ່່າງຍິ່່�ງ ຕໍ່່�ກັັບສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາແຕ່່ລະທ່່ານ, ໃນການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຂໍ້້�ທີ່່�ເປັັນປະໂຫຍດຕໍ່່�ສາທາລະນະຂຶ້້�ນມາເວົ້້�າເຖິິງໃນສະພາ
ແລະເພື່່�ອຮຽກຮ້້ອງເອົົາຄໍໍາຕອບຈາກລັັດຖະບານວ່່າ ລັັດຖະບານກໍໍາລັັງເຮັັດຫຍັັງເພື່່�ອໃຫ້້ບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍເຫຼົ່່��ານັ້້�ນ ການຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມອາດ
ເປັັນສ່່ວນໜຶ່່�ງຂອງການກວດສອບ ສະພາບລວມໃນການວາງແຜນ ແລະຂັ້້�ນຕອນການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາທີ່່�ຢັ້້�ງຢືືນໄປປະຕິິບັັດ
ເຊັ່່�ນ: ການຂຶ້້�ນແຜນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງແຫ່່ງຊາດ ກໍໍາລັັງຢູ່່�ໃນຂັ້້�ນຕອນໃດ ຫຼືື� ເມື່່�ອໃດຈະມີີການນໍໍາເຂົ້້�າໄປຫາລືືໃນກອງ
ປະຊຸຸມລັັດຖະສະພາ) ຫຼືື� ອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ກາຍເປັັນວຽກຈຸຸດສຸຸມຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ເຊັ່່�ນ: ການສອບຖາມເຖິິງເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຂໍ້້�
ໃດໜຶ່່�ງ (ເຊັ່່�ນ: ລັັດຖະບານກໍໍາລັັງເຮັັດຫຍັັງເພື່່�ອແກ້້ໄຂບັັນຫາຄວາມບໍ່່�ເທົ່່�າທຽມກັັນຕາມເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ໃນຂໍ້້�ທີີ 10)
ນອກຈາກນີ້້� ຍັັງສາມາດຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມກ່່ຽວກັັບກິິດຈະກໍໍາສະເພາະ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບແຕ່່ລະເປົ້້�າໝາຍ (ເຊັ່່�ນ: ລັັດຖະບານກໍໍາລັັງເຮັັດຫຍັັງ ເພື່່�ອ
ສົ່່�ງເສີີມການເຂົ້້�າເຖິິງ ການບໍໍລິິການໂດຍສະຖາບັັນການສຶຶກສາອາຊີີບໃນ ແຂວງ xx ຕາມເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຂໍ້້�ທີີ 4 ຊຶ່່�ງ
ລາຍລະອຽດຢູ່່�ທີີຂໍ້້� 4.4).

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ລະບຽບ, ຂັ້້�ນຕອນຂອງລັັດຖະສະພາ ຂອງທ່່ານອະນຸຸຍາດໃຫ້້ມີີການຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມ ບໍ່່�ວ່່າຈະຂຽນເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນ ຫຼືື�ປາກ
ເປົ່່�າ ແລະການຕັ້້�ງຄໍໍາມຖາມແລກປ່່ຽນ ເພື່່�ອຮຽກຮ້້ອງລັັດຖະມົົນຕີີຂອງລັັດຖະບານ ສະແດງຄວາມຮັັບຜິິດ ຊອບ ຫຼືື� ບໍ່່�? ຖ້້າ
ຫາກວ່່າບໍ່່�, ອັັນໃດທີ່່�ເປັັນຈຸຸດອ່່ອນຂອງລະບົົບໃນປັັດຈຸຸບັັນ ແລະຈະແກ້້ໄຂແນວໃດ;
• ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທີ່່�ບໍ່່�ແມ່່ນອົົງການລັັດຖະບານມີີເວລາ ແລະໂອກາດພຽງພໍໍໃນການຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມທັັງເປັັນລາຍລັັກ
ອັັກສອນ ແລະປາກເປົ່່�າ ແລະ ຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມແລກປ່່ຽນຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ ຫຼືື� ບໍ່່�? ຫາກວ່່າບໍ່່�ມີີ ແລ້້ວຈະມີີວິິທີີໃດທີ່່�ຈະຊ່່ວຍ
ປັັບປຸຸງແນວທາງການປະຕິິບັັດທີ່່�ເປັັນຢູ່່�ໄດ້້ແດ່່?;
• ໃນການຕັ້້�ງຄໍໍາຖາມແລກປ່່ຽນ, ການໃຫ້້ຄໍໍາຕອບ, ການຊັັກຖາມ ແລະການຕອບ ທັັງເປັັນລາຍລັັກອັັກສອນ ຫຼືື�ປາກເປົ່່�າມີີ
ການທ່່າຍຖອດສົົດ ແລະເຜີີຍແຜ່່ໃນເວບໄຊຂອງລັັດຖະສະພາ ຫຼືື� ບໍ່່�, ມີີການກະກຽມຮອງຮັັບການຖາມ-ຕອບ ເປັັນລາຍລັັກ
ອັັກສອນ ຫຼືື� ບໍ່່� ແລະໄດ້້ມີີລະບຽບໃນການເຜີີຍແຜ່່ຂໍ້້�ຄວາມເຫຼົ່່��ານີ້້� ຫຼືື� ບໍ່່� ? ຫາກວ່່າບໍ່່� ແລ້້ວຈະມີີວິິທີີການໃດທີ່່�ຈະໃຫ້້ຂໍ້້�ມູູນຈາກ
ຂັ້້�ນຕອນເຫຼົ່່��ານີ້້�ໄດ້້ຮັັບການເຜີີຍແຜ່່ອອກສູ່່�ສາທາລະນະຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ.

38

VII. ການເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ແທນ: ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ
ແລະ ການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ເພື່ອໃຫ້ເກີດການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ
ໜ້້າທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນຂອງລັັດຖະສະພາ

ການເປັັນຕົົວແທນ
ລັັດຖະສະພາເປັັນຕົົວແທນໃຫ້້ແກ່່ຜູ້້�ມີີ
ສິິດເລືືອກຕັ້້�ງທັັງໝົົດທີ່່�ໄດ້້ເລືືອກເອົົາ
ຜູ້້�ແທນຕົົນເອງໃຫ້້ເຂົ້້�າມາເຮັັດວຽກ
ຢູ່່�ໃນລັັດຖະສະພາໃນການປະຕິິບັັດ
ໜ້້າທີ່່� ດ້້ານນິິຕິິບັັນຍັັດ ແລະ ການ
ຕິິດຕາມກວດກາ. ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້
ລັັດຖະສະພາສາມາດຮັັກສາຄວາມ
ຖືືກຕ້້ອງໄດ້້ນັ້້�ນ ມັັນຈຳຳ�ເປັັນຫຼຼາຍທີ່່�
ຜູ້້�ແທນປະຊາຊົົນຕ້້ອງສະແດງຄວາມ
ຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ຜູ້້�ມີີສິິດເລືືອກຕັ້້�ງຢ່່າງ
ເປັັນລະບົົບ ຕະຫຼຼອດອາຍຸຸການດຳຳ�ລົົງ
ຕຳຳ�ແໜ່່ງຂອງຕົົນ ບໍ່່�ພຽງແຕ່່ໃນໄລຍະ
ບັ້້�ນການເລືືອກຕັ້້�ງເທົ່່�ານັ້້�ນ. ສະນັ້້�ນ,
ມັັນຈຶ່່�ງມີີຄວາມສຳຳ�ຄັັນຫຼຼາຍທີ່່�
ປະຊາຊົົນ ຄວນມີີໂອກາດຢ່່າງ
ເໝາະສົົມເພື່່�ອສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນ
ຂອງຕົົນຕໍ່່�ກັັບການເຮັັດວຽກຂອງ
ລັັດຖະສະພາ ແລະ ຜູ້້�ແທນປະຊາຊົົນ
ແຕ່່ລະທ່່ານ.

ສິິດ-ໜ້້າທີ່່�ຂອງລັັດຖະສະພາ ແລະ ສະມາຊິິກນັ້້�ນມາຈາກການໄດ້້ຮັັບເລືືອກຕັ້້�ງມາເພື່່�ອເປັັນ
ຕົົວແທນຂອງປະຊາຊົົນໃນປະເທດ (ໃນລັັດ ຫຼືື� ແຂວງ) ສະມາຊິິກທີ່່�ນັ່່�ງຢູ່່�ໃນສະພາເພື່່�ອຕັັດສິິນ
ໃຈແທນປະຊາຊົົນທຸຸກຄົົນ ຊຶ່່�ງໝາຍຄວາມວ່່າທັັງລັັດຖະສະພາ ແລະ ສະມາຊິິກແຕ່່ລະທ່່ານ ຈະ
ຕ້້ອງຄິິດຫາວິິທີີ ທີ່່�ຈະເຂົ້້�າເຖິິງປະຊາຊົົນ ເພື່່�ອຮັັບຮູ້້�ເຖິິງຄວາມຕ້້ອງການ, ຄໍໍາຄິິດເຫັັນ ແລະ ບັັນຫາ
ຂອງພວກເຂົົາເປັັນປະຈໍໍາ ຫາກເຮັັດແບບນີ້້�ບໍ່່�ໄດ້້ອາດສົ່່�ງຜົົນເສຍ ຕໍ່່�ບົົດບາດຂອງສະຖາບັັນໂດຍ
ລວມ ແລະ ອາດຈະເຮັັດໃຫ້້ສະມາຊິິກສະແດງຄວາມຮັັບຜິິດຊອບໄດ້້ຍາກໃນການເລືືອກຕັ້້�ງຄັ້້�ງ
ຕໍ່່�ໄປ.
ນອກຈາກຂໍ້້�ກໍໍານົົດຕາມລັັດຖະທໍໍາມະນູູນທີ່່�ໃຫ້້ລັັດຖະສະພາເຮັັດໜ້້າທີ່່�ເປັັນຕົົວແທນປະຊາຊົົນ
ແລ້້ວ ຍັັງມີີເຫດຜົົນໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ແລະ ຕາມກົົດໝາຍທີ່່�ສະໜັັບສະໜູູນການມີີການ
ປະກອບສ່່ວນຂອງສາທາລະນະ ຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບອີີກດ້້ວຍ. ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາທີ່່�ຍືືນ
ຍົົງຂໍ້້�ທີີ 16 ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ສະຖາບັັນຂອງລັັດ (ຊຶ່່�ງລວມເຖິິງໄປລັັດຖະສະພາ) ດໍໍາເນີີນວຽກງານ
ໂດຍບໍ່່�ໄດ້້ແບ່່ງແຍກ ແລະຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ປະຊາຊົົນທຸຸກຄົົນໄດ້້ປະກອບສ່່ວນທາງການເມືືອງໂດຍ
ບໍ່່�ໄດ້້ຄໍໍາເຖິິງອາຍຸຸ, ເພດ, ຄວາມສົົມບູູນທາງດ້້ານຮ່່າງກາຍ, ເຊື້້�ອຊາດ, ຊົົນເຜົ່່�າ, ຖິ່່�ນກໍໍາເນີີດ,
ສາສະໜາ,ຖານະທາງເສດຖະກິິດ ຫຼືື� ຖານະອື່່�ນໆ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ປະເທດທີ່່�ຕ້້ອງການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ເອົົາໄປນໍໍາໃຊ້້ນັ້້�ນຈະມີີພາລະກິິດໃນຕົົວ ທີ່່�ຈະຕ້້ອງໄດ້້ສ້້າງລັັດຖະສະພາ
ທີ່່�ບໍ່່�ແບ່່ງແຍກ ແລະມີີປະສິິດທິິພາບຍິ່່�ງຂຶ້້�ນໃນປີີຕໍ່່�ໆໄປ.

ສະມາຊິິກສະພາອາດຈະບໍ່່�ແມ່່ນຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານໃນທຸຸກຫົົວຂໍ້້�ທີ່່�ໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍໃຫ້້ພິິຈາລະນາໄດ້້
ແຕ່່ພວກເຂົົາຕ້້ອງສະແດງຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ປະຊາຊົົນທີ່່�ເຮັັດວຽກ ແລະ ໃຊ້້ຊີີວິິດພາຍໃຕ້້
ກົົດໝາຍທີ່່�ພວກເຂົົາໄດ້້ຮັັບຮອງເອົົາ ແລະ ງົົບປະມານທີ່່�ພວກເຂົົາຈັັດສັັນ ດ້້ວຍການປຶຶກສາ
ຫາລືືກັັບປະຊາຊົົນແບບເປີີດກວ້້າງ ກ່່ຽວກັັບຂະບວນການທີ່່�ສົ່່�ງຈະຜົົນສະທ້້ອນຕໍ່່�ພວກເຂົົາ ການ
ມີີສ່່ວນຮ່່ວມທີ່່�ຫຼຼາຍຂຶ້້�ນຂອງທ້້ອງຖິ່່�ນ ຈະສົ່່�ງເສີີມໃຫ້້ການອອກກົົດໝາຍ ແລະ ການຂຶ້້�ນແຜນ
ງົົບປະມານມີີຄູູນນະພາບສູູງຂຶ້້�ນ ແລະ ເພີ່່�ມໂອກາດທີ່່�ຈະເຮັັດໃຫ້້ເກີີດການຍອມຮັັບ ແລະ ຄວາມ
ເພິ່່�ງພໍໍໃຈໃນລະດັັບສາທາລະນະ. ແຕ່່ບໍ່່�ໄດ້້ໝາຍຄວາມວ່່າສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈະຕ້້ອງເຫັັນດີີ
ກັັບບັັນຫາຂອງປະຊາຊົົນທຸຸກຂໍ້້�, ໝາຍຄວາມວ່່າສະມາຊິິກຈະພ້້ອມກັັນປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ຂອງຕົົນ
ໄດ້້ດີີຍິ່່�ງຂຶ້້�ນຫາກໄດ້້ຮັັບຟັັງສຽງຂອງປະຊາຊົົນໃນວົົງກ້້ວາງແລ້້ວຖອດເອົົາບົົດຮຽນຈາກການປຶຶກສາຫາລືືເຫຼົ່່��ານັ້້�ນມາກະກຽມ ເພື່່�ອການລົົງ
ຄະແນນສຽງເຫັັນດີີ ຫຼືືື�� ບໍ່່�ເຫັັນດີີ ໃນລັັດຖະສະພາ.
ປະໂຫຍດຂອງການປຶຶກສາຫາລືືແບບເປີີດກວ້້າງ ໃນວຽກງານຂອງລັັດສະພານັ້້�ນສາມາດນໍໍາໄປປັັບໃຊ້້ກັັບການປະຕິິບັັດຕາມເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄດ້້ເຊັ່່�ນກັັນ, ໃນການສ້້າງກອບກົົດໝາຍ ແລະຈັັດສັັນເງິິນທຶຶນເພື່່�ອໃຫ້້ບັັນລຸຸເຖິິງເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບ
ຍືືນຍົົງໃນແຕ່່ລະຂໍ້້�ແມ່່ນເປັັນເລື່່�ອງສໍໍາຄັັນ ຊຶ່່�ງຈະຕ້້ອງມີີພື້້�ນຖານ ແລະ ຄວາມເຂົ້້�າໃຈເລີີກເຊິ່່�ງ ແລະ ມູູມມອງຈາກປະຊາຊົົນຜູ້້�ໄດ້້ຮັັບຜົົນ
ກະທົົບ ແລະ ຜົົນປະໂຫຍດຈາກການປ່່ຽນແປງດັ່່�ງກ່່າວ ທັັງນີ້້� ປະຊາຊົົນຈະໄດ້້ເຫັັນວ່່າເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ເປັັນເປົ້້�າໝາຍ
ໃນການປະຕິິບັັດວຽກງານທີ່່�ສາມາດຊ່່ວຍໃຫ້້ຄຸຸນນະພາບຊີີວິິດ ແລະ ທ້້ອງຖິ່່�ນຂອງພວກເຂົົາດີີຂຶ້້�ນ.
ເຮົົາໄດ້້ເວົ້້�າເຖິິງການເຮັັດວຽກສະເພາະດ້້ານ ຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໃນຖານະສະມາຊິິກສະພາ ຊຶ່່�ງເປັັນການເຮັັດວຽກໃນລັັດຖະສະພາ
ເພື່່�ອນໍໍາມາ ຊຶ່່�ງການປະຕິິບັັດໃນຮູູບແບບນະໂຍບາຍເພື່່�ອຜົົນປະໂຫຍດສ່່ວນລວມຂອງປະເທດ. ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍຕາມ ຄວາມເປັັນຈິິງຂອງ
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສ່່ວນໃຫຍ່່ແມ່່ນ ພວກເຂົົາຍັັງໄດ້້ຮັັບຄໍໍາຮ້້ອງຂໍໍໃຫ້້ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້້ອງການ ແລະ ບັັນຫາຂອງປະຊາຊົົນໃຫ້້
ຫຼຸຸ�ດຜ່່ອນລົົງຢູ່່�ສະເໝີີ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈະໄດ້້ຮັັບຂໍ້້�ຄວາມຈາກໂທລະສັັບສາຍດ່່ວນ ແລະ ຄໍໍາຮ້້ອງຜ່່ານຊ່່ອງທາງສ່່ວນຕົົວທີ່່�ຫຼຼາກ
ຫຼຼາຍໃນແຕ່່ລະວັັນ ການຕອບຄໍໍາຮ້້ອງຕ່່າງໆກໍ່່�ອາດຈະກາຍເປັັນວຽກງານປະຈໍໍາວັັນ.
ສິ່່�ງທ້້າທາຍສໍໍາລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຫຼຼາຍທ່່ານແມ່່ນການເລີ່່�ມຕົ້້�ນ ແລະ ຮັັກສາບັັນຍາກາດການສົົນທະນາກັັບປະຊາຊົົນ ໂດຍສຸຸມ
ໃສ່່ເລື່່�ອງຂອງນະໂຍບາຍທີ່່�ມີີຈຸຸດປະສົົງ ເພື່່�ອເປີີດຮັັັ�ບຄໍໍາຄິິດເຫັັນຈາກຜູ້້�ມີີສິິດເລືືອກຕັ້້�ງ ຢ່່າງສະໝໍ່່າສະເໝີີ ທັັງໃນລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນ ແລະ
ໃນລະດັັບປະເທດ ທັັງນີ້້� ເພື່່�ອໃຫ້້ລັັດຖະສະພາໄດ້້ຮັັບຂໍ້້�ມູູນຢ່່າງເລິິກເຊິ່່�ງທີ່່�ໄດ້້ກັ່່�ນຕອງຈາກປະສົົບການຂອງປະຊາຊົົນ ແລະ ເພື່່�ອໃຫ້້ແນ່່ໃຈ
ວ່່າ ກົົດໝາຍທີ່່�ໄດ້້ນັ້້�ນຜ່່ານການຕົົກລົົງເຫັັນດີີ.
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ປະເທດອາຟຣິິກກາໃຕ້້: ກອບການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງປະຊາຊົົນ
ມາດຕາ 59 ຂອງລັັດຖະທໍໍາມະນູູນແຫ່່ງປະເທດອາຟຣິິກກາ (ປີີ 1996) ໄດ້້ກໍໍານົົດວ່່າ ສະພາແຫ່່ງຊາດ (National Assembly) ຈະ
ຕ້້ອງອໍໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້້ປະຊາຊົົນໄດ້້ມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນຂະບວນການນິິຕິິບັັນຍັັດ ແລະຂະບວນການອື່່�ນໆ ຂອງສະພາ ແລະ
ຄະນະກໍໍາມາທິິການຂອງສະພາ ເພື່່�ອປະຕິິບັັດຕາມມາດຕານີ້້� ຂອບເຂດໃນການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງປະຊາຊົົນ ປະຈໍໍາປີີ 2013 (2013
Public Participation Framework) ໄດ້້ຮັັບຮອງການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງປະຊາຊົົນໂດຍແບ່່ງອອກເປັັນ 4 ລະດັັບ ດັ່່�ງຕໍ່່�ໄປນີ້້�:
ລະດັັບ 1: ໃຫ້້ຂໍ້້�ມູູນຜົົນງານຂອງລັັດຖະສະພາ ແລະ ລັັດຖະບານແກ່່ປະຊາຊົົນ;
ລະດັັບ 2: ປຶຶກສາຫາລືື ແລະສອບຖາມຄໍໍາຄິິດເຫັັນຈາກປະຊາຊົົນ;
ລະດັັບ 3: ສ້້າງຊ່່ອງທາງສໍໍາລັັບການສົົນທະນາແລກປ່່ຽນ ເພື່່�ອໃຫ້້ປະຊາຊົົນເຂົ້້�າມາມີີສ່່ວນຮ່່ວມ;
ລະດັັບ 4 : ຮ່່ວມມືືກັັບປະຊາຊົົນດ້້ວຍການສ້້າງໂອກາດໃຫ້້ປະຊາຊົົນເຂົ້້�າມາເປັັນຫຸ້້�ນສ່່ວນ.
ເຖິິງແມ່່ນວ່່າຈະມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດເຫຼົ່່��ານີ້້�ໃນລັັດຖະທໍໍາມະນູູນ ແຕ່່ເມື່່�ອບໍ່່�ດົົນມານີ້້�ງານວິິໄຈໄດ້້ລະບຸຸວ່່າຍັັງຄົົງມີີການຮ້້ອງຟ້້ອງຜ່່ານສານເພື່່�ອ
ບັັງຄັັບຂໍ້້�ກໍໍານົົດໃນກໍໍລະນີີທີ່່�ລັັດຖະບານ ແລະ ສະພາ ມີີຄວາມບົົກຜ່່ອງຕໍ່່�ໜ້້າທີ່່� ແລະ ໃນເວລາທີ່່�ຂະບວນການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງ
ປະຊາຊົົນບໍ່່�ທົ່່�ວເຖິິງເທົ່່�າທີ່່�ຄວນ.
ແຫລ່່ງຂໍ້້�ມູູນ: . 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 (ພິິມເຜີີຍແຜ່່ເປັັນພາສາອັັງກິິດ).

ຂ້້າງລຸ່່�ມນີ້້�ແມ່່ນວິິທີີການຕ່່າງໆ ທີ່່�ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລະ ລັັດຖະສະພາສາມາດໃຊ້້ ເພື່່�ອສ້້າງບົົດສົົນທະນາກັັບປະຊາຊົົນ:
• ການໂອ້້ລົົມໃນລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນ: ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນພາຍໃນເຂດເລືືອກຕັ້້�ງ ຫຼືື� ພາຍໃນທ້້ອງຖິ່່�ນ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ສາມາດຈັັດເວທີີ
ສາທາລະນະໄດ້້ທັັງແບບທາງການ ຫຼືື� ບໍ່່�ເປັັນທາງການ ຊຶ່່�ງປະຊາຊົົນມີີໂອກາດແບ່່ງປັັນຄວາມຄິິດເຫັັນໃນປະເດັັນຕ່່າງໆ (ເຊັ່່�ນ:
ກ່່ຽວກັັບຮ່່າງກົົດໝາຍທີ່່�ຍັັງຢູ່່�ໃນຂັ້້�ນຕອນຂອງການພິິຈາລະນາ ຫຼືື� ລະດັັບການສຶຶກສາພາຍໃນທ້້ອງຖິ່່�ນ) ຫຼືື� ອາດເປັັນການປຶຶກສາ
ຫາລືືແບບທົ່່�ວໄປເພື່່�ອເວົ້້�າເຖິິງບັັນຫາທີ່່�ພົ້້�ນເດັ່່�ນຕ່່າງໆ.
• ການໃຫ້້ຄໍໍາປຶຶກສາແບບສາທາລະນະ: ຕາມທີ່່�ລະບຸຸໄວ້້ໃນຂໍ້້�ທີີ VI ເບື່່�ອງຕົ້້�ນນັ້້�ນ ຄະນະກໍໍາມາທິິການຂອງລັັດຖະສະພາຄວນເປີີດໃຫ້້
ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ ແລະ ປະຊາຊົົນເຂົ້້�າມາມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ເມື່່�ອຕ້້ອງພິິຈາລະນາຮ່່າງກົົດໝາຍ ຫຼືື� ເຮັັດການສອບສວນເລື່່�ອງ
ຕ່່າງໆການປຶຶກສາຫາລືືດັ່່�ງກ່່າວ ອາດຈັັດຂຶ້້�ນຢ່່າງບໍ່່�ເປັັນທາງການ (ເຊັ່່�ນ ເວທີີສາທາລະນະ ແລະ ການປະຊຸຸມສະຫຼຸຸ�ບຜົົນ) ໄປຈົົນເຖິິງ
ຮູູບແບບທີ່່�ເປັັນທາງການຍິ່່�ງຂຶ້້�ນ (ເຊັ່່�ນ: ການໄຕ່່ສວນສາທາລະນະ) ແລະ ອາດມີີເນື້້�ອໃນສະເພາະດ້້ານ (ເຊັ່່�ນ ແບບສໍໍາຫຼຼວດ) ໄປຈົົນ
ເຖິິງເນື້້�ອໃນຮູູບແບບງ່່າຍໆ (ເຊັ່່�ນ ຂໍ້້�ຄວາມເຊີີນຊວນຜ່່ານ SMS) ການປຶຶກສາແລກປ່່ຽນນັ້້�ນອາດມາໃນຮູູບແບບຂອງການມີີ
ສ່່ວນຮ່່ວມແບບເໝືືອນຈິິງ ຊຶ່່�ງລວມເຖິິງການໃຫ້້ຂໍ້້�ຄິິດເຫັັນຜ່່ານຊ່່ອງທາງອອນລາຍແບບສໍໍາຫຼຼວດ.

ອົງການ ສປຊ - ພາລະກິດຊ່ວຍເຫລືອອັຟການິດສະຖານ (UNAMA)
ກອງປະຊຸມລາຍງານປະຈໍາປີ ຢູ່ແຂວງ Dai Kundi ຄັ້ງທີ ສາມ ຢູ່ປະເທດອັຟການິດສະຖານ
ໃນເດືອນ ມັງກອນ 2012. ຮູບຖ່າຍໂດຍ: Aurora Verceles Alambra.
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ປະເທດການາ: ການເຊື່່�ອມໂຍງລັັດຖະສະພາກັັບປະຊາຊົົນ ແລະ ການປະຍຸຸກໃຊ້້ກັັບເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ໃນປີີ 2015, ຄະນະກໍໍາມາທິິການປະກັັນຄູູນນະພາບລັັດຖະບານຂອງລັັດຖະສະພາແຫ່່ງຊາດການາ ( Committee on Government
Assurances of Parliament of Ghana) ຊຶ່່�ງໄດ້້ຮັັບການສະໜັັບສະໜູູນຈາກພັັນທະມິິດພາຍນອກ ໄດ້້ເປີີດໂຕຊ່່ອງທາງ ທາງ
ເວບໄຊທີ່່�ປະຊາຊົົນສາມາດ ສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນກ່່ຽວກັັບວຽກທີ່່�ກໍໍາລັັງປະຕິິບັັດຢູ່່� ແລະ ສະເໜີີບັັນຫາຕ່່າງໆ ກ່່ຽວກັັບການປະຕິິບັັດ
ວຽກງານຂອງລັັດຖະບານໃນທ້້ອງຖິ່່�ນຂອງຕົົນເອງ, ປະຊາຊົົນຈໍໍານວນຫຼຼາຍໄດ້້ໃຫ້້ຄວາມສົົນໃຈເຂົ້້�າມາໃຊ້້ບໍໍລິິການເຄື່່�ອງມືືດັ່່�ງກ່່າວ
ນີ້້�ທັັງແບບອອນລາຍ ແລະ ແບບອັັອບລາຍ ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ຄະນະກໍໍາມາທິິການສາມາດເຮັັດປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ໄດ້້ຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ ແລະ
ປະສິິດທິິຜົົນຍິ່່�ງຂຶ້້�ນ “ຕົົວປ່່ຽນເກມ” ນີ້້�ໄດ້້ຊ່່ວຍໃຫ້້ບັັນດາກໍໍາມາທິິການສາມາດເຂົ້້�າເຖິິງຄວາມຕ້້ອງການຂອງທ້້ອງຖິ່່�ນໄດ້້ໂດຍກົົງ
ແລະ ຊ່່ວຍໃຫ້້ໝັ້້�ນໃຈໄດ້້ວ່່າສຽງຂອງປະຊາຊົົນຈະໄດ້້ຮັັບການຮັັບຟັັງໃນລະຫວ່່າງການພິິຈາລະນາ.
ແຫລ່່ງຂໍ້້�ມູູນ: “ການເຊື່່�ອມຕໍ່່� ພົົນລະເມືືອງ ກັັບ ແນວຄິິດລິິເລີ່່�ມຂອງລັັດຖະສະພາ ບົ່່�ງບອກຄວາມສໍໍາເລັັດຢ່່າງ.ໃຫຍ່່ຫລວງ’, ຂຽນໂດຍ Ekow Essabra-Mensah, ເຜີີຍແຜ່່
ໃນມື້້�ວັັນທີີ 24 ພຶຶດສະພາ 2016 ຜ່່ານທາງ ອອນໄລ (ເປັັນພາສາອັັງກິິດ) ຢູ່່� http://thebftonline.com/business/economy/19095/connecting-citizens-toparliament-initiative-records-massive-success-.html.

• ການປຶຶກສາຫາລືືໃນພັັກການເມືືອງ: ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສ່່ວນໃຫຍ່່ມັັກເປັັນຕົົວແທນຂອງພັັກການເມືືອງພັັກໃດພັັກໜຶ່່�ງ ໂດຍ
ປົົກກະຕິິແລ້້ວພັັກການເມືືອງເຫຼົ່່��ານີ້້�ຈະມີີໂຄງສ້້າງແບບສາຂາ ໂດຍສະມາຊິິກສາມາດທໍໍາຄວາມເຂົ້້�າໃຈແນວຄວາມຄິິດຂອງກຸ່່�ມຄົົນທີ່່�
ໃຫ້້ການສະໜັັບສະໜູູນພວກເຂົົາຜ່່ານສາຂາເຫຼົ່່��ານັ້້�ນ ຫຼືື� ຜ່່ານການປະຊຸຸມທີ່່�ພັັກຈັັດຂຶ້້�ນ.
• ການເປັັນພັັນທະມິິດກັັບອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ: ໃນແຕ່່ລະຫົົວຂໍ້້� ຫຼືື� ບັັນຫາທີ່່�ລັັດຖະສະພາຈະຕ້້ອງຕັັດສິິນໃຈ ມັັກມີີໂອກາດສູູງ
ທີ່່�ຈະມີີໜ່່ວຍງານອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມໃນທ້້ອງຖິ່່�ນ ຫຼືື� ໃນລະດັັບປະເທດທີີເຮັັດໜ້້າທີ່່�ຊຸຸກຍູ້້�ໃນບັັນຫານັ້້�ນໆຢູ່່�ແລ້້ວ ການສ້້າງ
ພັັນທະມິິດກັັບອົົງການເຫຼົ່່��ານີ້້�ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນອົົງການດຽວ ຫຼືື� ຫຼຼາຍກວ່່ານັ້້�ນ ຈະຊ່່ວຍເພີ່່�ມສັັກກະຍາພາບການເຂົ້້�າເຖິິງປະຊາຊົົນໃຫ້້
ກັັບລັັດຖະສະພາ (ຫຼືື� ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາແຕ່່ລະຄົົນ) ແລະ ເຮັັດໃຫ້້ໝັ້້�ນໃຈໄດ້້ວ່່າສຽງທີ່່�ປົົກກະຕິິຈະບໍ່່�ໄດ້້ຮັັບການຮັັບຟັັງ ຈະໄດ້້
ຮັັບໂອກາດໃຫ້້ເຂົ້້�າມາມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນຂະບວນການ.
• ສື່່�ສັັງຄົົມອອນລາຍແລະເທັັກໂນໂລຊີີແບບໃໝ່່: ການທີ່່�ປະຊາຊົົນສາມາດເຂົ້້�າເຖິິງໂທລະສັັບມືືຖືື ແລະ ອິິນເຕີີເນັັດໄດ້້ຢ່່າງກວ້້າງ
ຂວາງຂຶ້້�ນ ໄດ້້ເປີີດໂອກາດໃຫ້້ລັັດຖະສະພາ ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດດຶຶງພວກເຂົົາເຂົ້້�າມາມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນບົົດສົົນທະນາ
ກ່່ຽວກັັບພາລະບົົດບາດຂອງລັັດຖະສະພາ ແລະ ຖາມຫາຄວາມຄິິດເຫັັນ ແລະ ແນວຄິິດຕ່່າງໆໄດ້້ຢ່່າງຕໍ່່�ເນື່່�ອງ.
• ແບບສໍໍາຫຼຼວດ: ດ້້ວຍຄວາມກ້້າວໜ້້າທາງເທັັກໂນໂລຊີີ ຕົ້້�ນທຶຶນໃນການຈັັດຕັ້້�ງການສໍໍາຫຼຼວດຄວາມຄິິດເຫັັນໄດ້້ຫຼຸຸ�ດລົົງໄປ ຢ່່າງຫຼຼວງ
ຫຼຼາຍ ລັັດຖະສະພາ ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຫັັນມາໃຊ້້ເຄື່່�ອງມືືອອນລາຍເພີ່່�ມຫຼຼາຍຂຶ້້�ນໃນການເປີີດຮັັບຄວາມຄິິດເຫັັນຈາກ
ສາທາລະນະກ່່ອນທີ່່�ຈະມີີການພິິຈາລະນາຮ່່າງກົົດໝາຍ ຫຼືື� ເພື່່�ອເປັັນສ່່ວນໜຶ່່�ງໃນການສອບສວນເພື່່�ອຕິິດຕາມກວດກາວຽກງານ.
• ການພົົບປະກັັນ ແລະ ການປະຊຸຸມນ້້ອຍ: ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາແຕ່່ລະທ່່ານສາມາດຈັັດການພົົບປະກັັບປະຊາຊົົນທີ່່�ມີີຂໍ້້�ສົົງໃສ ຫຼືື�
ບັັນຫາທີ່່�ຕ້້ອງການເວົ້້�າເຖິິງແບບຊ່່ອງໜ້້າກັັນ ຫຼືື� ໃນການປະຊຸຸມນ້້ອຍ.

ກ. ສົ່່�ງເສີີມການມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການສ້້າງກົົດໝາຍ
ການກໍໍານົົດກົົດໝາຍທີ່່�ຫຼຼາຍຝ່່າຍມີີສ່່ວນຮ່່ວມນັ້້�ນແມ່່ນ ຂະບວນການທີ່່�ລັັດຖະສະພາ ກຸ່່�ມຕ່່າງໆ ໃນລັັດຖະສະພາ ຫຼືື� ສະມາຊິິກແຕ່່ລະ
ຄົົນຂອງລັັດຖະສະພາພະຍາຍາມດຶຶງເອົົາປະຊາຊົົນເຂົ້້�າມາມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການພິິຈາລະນາ ແລະກວດສອບຮ່່າງກົົດໝາຍທີ່່�ຖືືກສົ່່�ງເຂົ້້�າມາ
ໃຫ້້ສະພາພິິຈາລະນາ ໂດຍປົົກກະຕິິແລ້້ວ ຮ່່າງກົົດໝາຍພາຍໃຕ້້ລະບົົບລັັດຖະສະພານັ້້�ນຈະຕ້້ອງຜ່່ານການກວດກາຫຼຼາຍຂັ້້�ນຕອນລວມ
ເຖິິງ “ການອ່່ານ” ຈໍໍານວນຫຼຼາຍຄັ້້�ງ ຫຼືື�ການຫາລືືກັັນພາຍໃນທີ່່�ປະຊຸຸມໃຫຍ່່ຂອງສະພາ. ຊຶ່່�ງປະຊາຊົົນມີີໂອກາດມີີສ່່ວນຮ່່ວມກັັບຂະບວນການ
ໄດ້້ຫຼຼາຍທີ່່�ສຸຸດໃນຂັ້້�ນຕອນຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການ ໂດຍປະຊາຊົົນສາມາດປະກອອບຄໍໍາຄິິດເຫັັນພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່່�ເໝາະສົົມ ກ່່ອນ
ຈະໄປເຖິິງຂັ້້�ນຕອນການພິິຈາລະນາ ແລະ ແກ້້ໄຂຮ່່າງກົົດໝາຍໂດຍລັັດຖະສະພາຕໍ່່�ໄປ.
ວິິທີີການເຂົ້້�າມາມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງສາທາລະນະທີ່່�ພົົບຫຼຼາຍທີ່່�ສຸຸດຄືືການຈັັດຕັ້້�ງການໄຕ່່ສວນສາທາລະນະ, ໃນການໄຕ່່ສວນສາທາລະນະ
ນັ້້�ນ ຄະນະກໍໍາມາທິິການຈະຈັັດກອງປະຊຸຸມຂຶ້້�ນຢ່່າງເປັັນທາງການ ຊຶ່່�ງປະຊາຊົົນທີ່່�ສົົນໃຈ ຜູ້້�ມີີສ່່ວນໄດ້້ສ່່ວນເສຍ ຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານ ແລະ ອົົງການ
ຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມຕ່່າງໆ ຈະໄດ້້ຮັັບການເຊື່່�ອເຊິິນໃຫ້້ມານໍໍາສະເໜີີ ຫຼືື� ຂຽນເຖິິງເລື່່�ອງໃດເລື່່�ອງໜຶ່່�ງໂດຍສະເພາະ ເນື້້�ອໃນທັັງໝົົດຂອງຮ່່າງ
ກົົດໝາຍອັັນໃດອັັນໜຶ່່�ງ ແລະ ຈັັດຕັ້້�ງປະຊາພິິຈານເຫຼົ່່��ານີ້້�ມັັກເປີີດໂອກາດໃຫ້້ສະມາຊິິກຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການໄດ້້ສອບຖາມ ແລະ ຮັັບ
ຟັັງຄໍໍາຕອບຈາກຜູ້້�ນໍໍາສະເໜີີອີີກດ້້ວຍ ແຕ່່ນອກເໜືືອຈາກການຈັັດຕັ້້�ງປະຊາພິິຈານແລ້້ວ ຍັັງມີີການພົົບວ່່າຄະນະກໍໍາມາທິິການຂອງ
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ລັັດຖະສະພາຈະສາມາດດໍໍາເນີີນວຽກງານໄດ້້ຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ແຕ່່ຈະໄດ້້ອອກຈາກຂົົງເຂດສະພາໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຊາພິິຈານຕາມ
ທ້້ອງຖິ່່�ນຕ່່າງໆ ເພື່່�ອໃຫ້້ກຸ່່�ມຄົົນ ແລະປະຊາຊົົນໄດ້້ມີີໂອກາດມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນຕໍ່່�ຮ່່າງກົົດໝາຍ ແນ່່ນອນວ່່າຈັັດຕັ້້�ງ
ປະຊາພິິຈານຕາມທ້້ອງຖິ່່�ນຕ່່າງໆ ນັ້້�ນຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງໄດ້້ໃຊ້້ຊັັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຍິິນຍອມຂອງພະນັັກງານໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ
ແຕ່່ຖ້້າເຮັັດໄດ້້ສໍໍາເລັັດ ຄະນະກໍໍາມາທິິການຈະໄດ້້ຮັັບຟັັງຜູ້້�ມີີສ່່ວນໄດ້້ສ່່ວນເສຍໃນວົົງກວ້້າງຫຼຼາຍຂຶ້້�ນ ແລະ ຈະໄດ້້ສໍໍາຜັັດດ້້ວຍຕາຂອງຕົົນເອງ
ວ່່າຮ່່າງກົົດໝາຍນັ້້�ນໆ ຈະສົ່່�ງຜົົນກະທົົບແນວໃດກັັບປະຊາຊົົນໃນທ້້ອງຖິ່່�ນ ສ່່ວນການປະຊຸຸມຄ້້າຍຕົົວຈິິງໂດຍໃຊ້້ເຕັັກໂນໂລຊີີກໍໍອາດຊ່່ວຍ
ໃຫ້້ເກີີດການມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນວົົງກວ້້າງຫຼຼາຍຂຶ້້�ນຈາກທາງໄກ.

ປະເທດຊອກຊີີ:ຄະນະກໍໍາມາທິິການດ້້ານກະສິິກໍໍາ ດຶຶງເອົົາຊາວກະສິິກອນເຂົ້້�າມາມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການ
ປັັບປຸຸງລະບົົບສະຫະກອນ
ຫຼັັ�ງຈາກໄດ້້ຂຶ້້�ນແຜນຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດການຄວບຄຸຸມໄລຍະເວລາຫຼຼາຍປີີເພື່່�ອພັັດທະນາຂີີດຄວາມສາມາດທາງດ້້ານກະສິິກໍໍາສິ້້�ນສຸຸດ
ແລ້້ວ (ໂດຍໄດ້້ຮັັບການສະໜັັບສະໜູູນຈາກໂຄງການພັັດທະນາແຫ່່ງສະຫະປະຊາຊາດ) ຄະນະກໍໍາມາທິິການດ້້ານກະສິິກໍໍາຂອງ
ລັັດຖະສະພາຊອກຊີີ (Agriculture committee of the parliament of Georgia) ກໍໍອາດເດີີນທາງໄປຢ້້ຽມຢາມພື້້�ນທີ່່�ຕ່່າງໆ
ແລະຈັັດຕັ້້�ງປະຊາພິິຈານ ນອກລັັດຖະສະພາໃນປີີ 2014 ພວກເຂົົາເປີີດໂອກາດໃຫ້້ຊາວນາ ແລະ ບຸຸກຄົົນທີ່່�ມີີສ່່ວນກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບອຸຸດ
ສາຫະກໍໍາ ແລະ ກະສິິກໍໍາໄດ້້ເຂົ້້�າມາມີີສ່່ວນຮ່່ວມເຮັັດໃຫ້້ຄະນະກໍໍາມາທິິການໄດ້້ຮັັບຄໍໍາຄິິດເຫັັນຈໍໍານວນຫຼຼາຍເພື່່�ອນໍໍາໄປແກ້້ໄຂບັັນຫາ
ແລະ ຂໍ້້�ສົົງໃສຕ່່າງໆ ທີ່່�ລັັດຖະບານເຄີີຍເບິ່່�ງຂ້້າມໄປ ໃນການຈັັດຕັ້້�ງການໄຕ່່ສວນສາທາລະນະ ແຕ່່ລະຄັ້້�ງທົ່່�ວປະເທດຈະມີີຊາວ
ກະສິິກອນຢ່່າງໜ້້ອຍ 200 ຄົົນເຂົ້້�າຮ່່ວມສະເໝີີ ແລະ ຊາວກະສິິກອນສ່່ວນໃຫຍ່່ເວົ້້�າເຖິິງບັັນຫາເລື່່�ອງສະຫະກອນຊຶ່່�ງເປັັນກົົນໄກ
ພັັດທະນາກະສິິກໍໍາທີ່່�ສໍໍາຄັັນຂອງປະເທດຊອກຊີີ ໂດຍຄະນະກໍໍາມາທິິການໄດ້້ນໍໍາເອົົາຄໍໍາຄິິດເຫັັນເຫຼົ່່��ານີ້້�ມາໃຊ້້ໃນການດໍໍາເນີີນການ
ແກ້້ໄຂ ແລະ ລົົງມະຕິິເຫັັນດີີກົົດໝາຍສະຫະກອນເພື່່�ອຈະເປັັນປະໂຫຍດໃຫ້້ແກ່່ຊາວກະສິິກອນເຫຼົ່່��ານັ້້�ນ.
ນອກຈາກນີ້້� ຄະນະກໍໍາມາທິິການ ຫຼືື�ລັັດຖະສະພາຍັັງສາມາດລົົງປະຕິິບັັດຕົົວຈິິງເພື່່�ອເຜີີຍແຜ່່ຂໍ້້�ມູູນສູ່່�ສາທາລະນະກ່່ຽວກັັບວຽກງານ
ກວດສອບຮ່່າງກົົດໝາຍທີ່່�ກໍໍາລັັງເຮັັດຢູ່່�. ການເຜີີຍແຜ່່ອາດເຮັັດຜ່່ານການຈັັດພີີມຮ່່າງກົົດໝາຍ (ເຊັ່່�ນ ທາງໜັັງສືືພີີມ ຫຼືື�ຊ່່ອງທາງ
ອອນລາຍ) ການນັັດປະຊຸຸມກວດສອບຮ່່າງກົົດໝາຍ ແລະການປະກາດໃຫ້້ທຸຸກຄົົນ ແລະ ກຸ່່�ມບຸຸກຄົົນຕ່່າງໆເຂົ້້�າມາຍື່່�ນລາຍງານ
ບັັນຫາໄດ້້.

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານໄດ້້ຈັັດພີີມຮ່່າງກົົດໝາຍເພື່່�ອການກະຕຸ້້�ນການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຈາກປະຊາຊົົນ ຫຼືື� ບໍ່່� ໂດຍການອັັບໂຫຼຼດ
ຮ່່າງກົົດໝາຍຈາກເວບໄຊ໌໌ຂອງລັັດຖະສະພາ ຫຼືື� ໂຄສະນາເນື້້�ອໃນຜ່່ານສື່່�;
• ລະບຽບຂັ້້�ນຕອນຂອງທ່່ານຍິິນຍອມໃຫ້້ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ ແລະປະຊາຊົົນສົ່່�ງຂໍ້້�ຄິິດເຫັັນກ່່ຽວກັັບຮ່່າງກົົດໝາຍ ບໍ່່�ວ່່າ
ຈະເປັັນດ້້ວຍການຂຽນ ຫຼືື� ການຮ້້ອງຂໍໍດ້້ວຍຕົົນເອງ ຫຼືື� ບໍ່່�;
• ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານອໍໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້້ກັັບການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງກຸ່່�ມຄົົນທີ່່�ດ້້ອຍໂອກາດ ຕໍ່່�ການຖືືກກີີດກັ້້�ນ
(ທາງດ້້ານ ເພດ, ອາຍຸຸ, ຄວາມພິິການ ຫຼືື� ການເປັັນສະມາສິິກກຸ່່�ມປະຊາກອນສະເພາະ) ຈາກການມີີສ່່ວນຮ່່ວມກັັບ
ລັັດຖະສະພາແນວໃດ ແລະມີີມາດຕະການໃດ ທີ່່�ຈະຮັັບຮອງວ່່າສຽງຂອງພວກເຂົົາຈະໄປເຖິິງລັັດຖະສະພາ ແລະສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາ;
• ໃນແນວທາງຂອງການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດທີ່່�ດີີນັ້້�ນ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໄດ້້ເຂົ້້�າເຖິິງ ແລະຫາລືືກັັບປະຊາຊົົນກ່່ຽວກັັບເນື້້�ອໃນ
ຂອງຮ່່າງກົົດໝາຍກ່່ອນທີ່່�ຈະນໍໍາໄປພິິຈາລະນາໃນລັັດຖະສະພາ ຫຼືື� ບໍ່່�;
• ເລຂາທິິການປະຈໍໍາລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານມີີຂໍ້້�ມູູນຕິິດຕໍ່່�ຂອງອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ ນັັກວິິຊາການ ແລະຜູ້້�ຊ່່ຽວຊານ
ສະເພາະດ້້ານ ໄວ້້ສໍໍາລັັບການສອບຖາມເຖິິງແນວຄວາມຄິິດຂອງພວກເຂົົາຕໍ່່�ບັັນຫາການປະຕິິຮູູບກົົດໝາຍທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບ
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຫຼືື�ບໍ່່� ເພື່່�ອອາດຈະມີີກໍໍລະນີີທີ່່�ມີີການປຶຶກສາຫາລືືເຖິິງບັັນຫາເຫຼົ່່��ານັ້້�ນໃນລັັດຖະສະພາ ຫຼືື�
ຄະນະກໍໍາມາທິິການ.
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ຂ. ການອໍໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່່�ການຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານແບບມີີສ່່ວນຮ່່ວມ
ລັັດຖະສະພາສາມາດ ແລະ ຄວນໃຫ້້ປະຊາຊົົນມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານປະຈໍໍາປີີຂອງລັັດ ເຖິິງແມ່່ນວ່່າເມື່່�ອກ່່ອນນັ້້�ນການ
ຮ່່າງ ແລະ ການສະເໜີີງົົບປະມານຈະເປັັນໜ້້າທີ່່�ຂອງອົົງການບໍໍລິິຫານ. ແຕ່່ລັັດຖະສະພາໃນບາງປະເທດໄດ້້ເປີີດໃຫ້້ປະຊາຊົົນມີີສ່່ວນຮ່່ວມ
ຕະຫຼຼອດວົົງຈອນການຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານ, ຊຶ່່�ງລວມເຖິິງການປຶຶກສາຫາລືືກ່່ອນການຂຶ້້�ນແຜນງົົບປະມານ ເພື່່�ອໃຫ້້ຮັັບຊາບເຖິິງແນວຄວາມ
ຄິິດຂອງປະຊາຊົົນກ່່ອນຈະຮັັບງົົບປະມານຈາກກະຊວງການເງິິນ. ການປຶຶກສາຫາລືືກ່່ອນການຮັັບງົົບປະມານສາມາດປະຕິິບັັດໄດ້້ ໂດຍ
ຜ່່ານຄະນະກໍໍາມາທິິການງົົບປະມານ ຫຼືື� ຄະນະກໍໍາມາທິິການການເງິິນ, ຊຶ່່�ງຈະເປັັນຄະນະກໍໍາມາທິິການຫຼັັ�ກໃນການກວດສອບຮ່່າງງົົບ
ປະມານກ່່ອນທີ່່�ສະພາຈະລົົງມະຕິິ. ຢ່່າງໃດກໍໍຕາມລັັດຖະສະພາອາດຂໍໍຮັັບຄໍໍາປຶຶກສາເພີ່່�ມເຕີີມຈາກຄະນະກໍໍາມາທິິການພາກສ່່ວນອື່່�ນໆ
ໃຫ້້ກວ້້າງຂວາງຂຶ້້�ນກໍໍໄດ້້ເຊັ່່�ນກັັນ.
ເຕັັກໂນໂລຊີີແບບໃໝ່່ ຊ່່ວຍໃຫ້້ປະຊາຊົົນສາມາດມີີສ່່ວນຮ່່ວມແບບ “ທັັນເຫດການ” (Real Time) ໄດ້້ເມື່່�ອມີີການປຶຶກສາຫາລືືກ່່ຽວກັັບງົົບ
ປະມານໃນລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ຜ່່ານເຄື່່�ອງມືືເຫຼົ່່��ານັ້້�ນໄດ້້ນໍໍາມາໃຊ້້ກັັບງົົບປະມານຂອງລັັດບາງທ້້ອງຖິ່່�ນເປັັນຫຼັັ�ກ (ເບິ່່�ງໃນກ່່ອງດ້້ານລຸ່່�ມ) ແຕ່່
ບໍ່່�ໄດ້້ມີີເຫດຜົົນໃດທີ່່�ເຄື່່�ອງມືືດັ່່�ງກ່່າວຈະນໍໍາມາປັັບໃຊ້້ກັັບລັັດຖະສະພາຂອງປະເທດບໍ່່�ໄດ້້ ທັັງນີ້້� ເພື່່�ອໃຫ້້ປະຊາຊົົນສາມາດໃຫ້້ຄໍໍາຄິິດເຫັັນ
ໃນບັັນຫາຕ່່າງໆຂອງງົົບປະມານ ແລະ ບອກເຖິິງຜົົນກະທົົບທີ່່�ຈະມີີຕໍ່່�ພວກເຂົົາ.

ປະເທດອູູແກຣນ: ການຈັັດທໍໍາງົົບປະມານໂດຍປະຊາຊົົນ
ນັັບຕັ້້�ງແຕ່່ປີີ 2014 ເປັັນຕົ້້�ນມາອົົງການ Open North ພ້້ອມທັັງພັັນທະມິິດຢ່່າງສະຖາບັັນປະຊາທິິປະໄຕແຫ່່ງຊາດເພື່່�ອການຕ່່າງ
ປະເທດ ແລະການສົ່່�ງເສີີມສັັງຄົົມ ( National Democratic Institute for International Affairs and Social Boost) ໄດ້້ເຮັັດ
ວຽກຮ່່ວມກັັບສໍໍານັັກງານເມືືອງອັັດສະລິິຍະ ( Smart City Office) ແຫ່່ງເມືືອງເຄີີບເພື່່�ອຈັັດຫາວິິທີີການໃໝ່່ໃນການລວບລວມຄວາມ
ຄີີດເຫັັນຈາກປະຊາຊົົນເພື່່�ອການກະກຽມ ແລະ ການອະນຸຸມັັດງົົບປະມານປະຈໍໍາປີີຂອງເມືືອງ ແລະ ໄດ້້ມີີການຈັັດທໍໍາຊ່່ອງທາງທາງ
ອິິນເຕີີເນັັດຂຶ້້�ນໂດຍສະເພາະເພື່່�ອໃຫ້້ປະຊາກອນໃນເຄີີບສາມາດອ່່ານຮ່່າງງົົບປະມານປະຈໍໍາປີີ ແລະ ມີີໂອກາດແບ່່ງປັັນຂໍ້້�ຄິິດເຫັັນ
ຢ່່າງລະອຽດກ່່ຽວກັັບເນື້້�ອໃນຂອງຮ່່າງໃນແຕ່່ລະລາຍການ, ລວມທັັງຫົົວຂໍ້້�ຫຼັັ�ກ ແລະ ຫົົວຂໍ້້�ຍ່່ອຍຂອງບາງຮ່່າງງົົບປະມານ. ໂດຍຂໍ້້�ມູູນ
ທີ່່�ຈະໄດ້້ຮັັບການຈັັດໝວດໝູ່່�ແລ້້ວນໍໍາໄປມອບໃຫ້້ຜູ້້�ແທນທີ່່�ໄດ້້ຮັັບເລືືອກຕັ້້�ງເພື່່�ອປະກອບການຕັັດສິິນໃຈເລື່່�ອງການຈັັດງົົບປະມານ.
ຊ່່ອງທາງນີ້້�ເປີີດໃຊ້້ພຽງສອງເດືືອນກ່່ອນການອະນຸຸມັັດງົົບປະມານປະຈໍໍາປີີ ແລະມີີຜູ້້�ເຂົ້້�າຊົົມຫຼຼາຍກວ່່າ 8000 ຄົົນ ພ້້ອມການໃຫ້້ຂໍ້້�
ຄິິດເຫັັນຫຼຼາຍກວ່່າ 1000 ລາຍການ.
ເຖິິງແມ່່ນວ່່າໃນປັັດຈຸຸບັັນມີີພຽງລັັດຖະບານທ້້ອງຖິ່່�ນເຫຼົ່່��ານັ້້�ນທີ່່�ໃຊ້້ເຄື່່�ອງມືືດັ່່�ງກ່່າວ ແຕ່່ຄະນະກໍໍາມາທິິການລັັດຖະສະພາກໍໍສາມາດ
ປັັບໃຊ້້ເຄື່່�ອງມືືນີ້້�ໄດ້້ໃນການພິິຈາລະນາງົົບປະມານສໍໍາລັັບແຕ່່ລະພາກສ່່ວນ, ຍົົກຕົົວຢ່່າງເຊັ່່�ນ ຄະນະກໍໍາມາທິິການສາມາດອັັບໂຫລ
ດຮ່່າງງົົບປະມານປະຈໍໍາປີີຂອງລັັດທີ່່�ກໍໍາລັັງຢູ່່�ພາຍໃຕ້້ການພິິຈາລະນາ ແລະ ພະຍາຍາມຂໍໍຄວາມຄິິດເຫັັນຈາກພາກປະຊາຊົົນ ແລະ
ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ ກ່່ອນທີ່່�ຄະນະກໍໍາມາທິິການພິິຈາລະນາໃນລາຍລະອຽດ ແລະ ໃຫ້້ຄໍໍາຄິິດເຫັັນໃນການປັັບປຸຸງ
ຢ່່າງເປັັນທາງການຕໍ່່�ໄປ.
ໃນຂັ້້�ນສຸຸດທ້້າຍ, ເມື່່�ອງົົບປະມານໄດ້້ຮັັບການອະນຸຸມັັດແລ້້ວ ຄະນະກໍໍາມາທິິການທີ່່�ຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່�ການດູູແລການນໍໍາງົົບປະມານໄປໃຊ້້ ເຊັ່່�ນ:
ຄະນະກໍໍາມະທິິການບັັນຊີີສາທາລະນະ ຫຼືື� ຄະນະກໍໍາມາທິິການງົົບປະມານ ແລະ ການເງິິນ ຄວນປຶຶກສາຫາລືືກັັບປະຊາຊົົນ ພາກສ່່ວນ
ກ່່ຽວຂ້້ອງ ແລະ ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມເພື່່�ອສໍໍາຫຼຼວດວ່່າແຕ່່ລະລາຍການງົົບປະມານຖືືກນໍໍາໄປໃຊ້້ ຫຼືື�ບໍ່່� ແລະ ໃຊ້້ແນວໃດ. ບຸຸກຄົົນ ແລະ
ກຸ່່�ມບຸຸກຄົົນເຫຼົ່່��ານີ້້�ເປັັນຜູ້້�ທີ່່�ຮັັບຊາບເຖິິງຜົົນກະທົົບຂອງການໃຊ້້ຈ່່າຍງົົບປະມານໂດຍກົົງ ດັ່່�ງນັ້້�ນພວກເຂົົາຈຶ່່�ງເໝາະສົົມທີ່່�ຈະເປັັນຜູ້້�ແຈ້້ງຕໍ່່�
ຄະນະກໍໍາມາທິິການ ແລະ ລັັດຖະສະພາວ່່າເງິິນງົົບປະມານໄດ້້ຮັັບການນໍໍາໃຊ້້ຢ່່າງເໝາະສົົມ ຫຼືື� ບໍ່່�.

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານມີີຂະບວນການໃນການລວບລວມຂໍ້້�ຄິິດເຫັັນຂອງປະຊາຊົົນກ່່ອນທີ່່�ຈະນຳຳ�ສົ່່�ງງົົບປະມານສູ່່�
ລັັດຖະສະພາ ຫຼືື� ບໍ່່�?
• ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານມີີຄວາມສາມາດໃຊ້້ເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ທັັນສະໄໝ ດ້້ານເທັັກໂນໂລຊີີເພື່່�ອຮັັບຮອງຂໍ້້�ສະເໜີີ ແລະແນວຄິິດຈາກ
ປະຊາຊົົນໃນລະຫວ່່າງທີ່່�ງົົບປະມານກໍໍາລັັງໄດ້້ຮັັບການປຶຶກສາຫາລືືໃນລັັດຖະສະພາ ຫຼືື� ບໍ່່�?
• ຄະນະກໍໍາມາທິິການຕິິດຕາມກວດກາງົົບປະມານປະຈໍໍາລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານເປີີດໃຫ້້ປະຊາຊົົນມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນຄະນະທີ່່�
ພວກເຂົົາກໍໍາກັັບດູູແລການໃຊ້້ຈ່່າຍແນວໃດ?
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ຄ. ຂໍ້້�ມູູນສາທາລະນະເພື່່�ອການຕິິດຕາມກວດກາ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍ
ເຊັ່່�ນດຽວກັັນກັັບການກໍໍານົົດງົົບປະມານ ແລະ ກໍໍານົົດກົົດໝາຍ ລັັດຖະສະພາມີີບົົດບາດສໍໍາຄັັນໃນການຕິິດຕາມກວດກາການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ
ກົົດໝາຍທີ່່�ອະນຸຸມັັດໄປ ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່່າອົົງການບໍໍລິິຫານໄດ້້ຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຕາມຈຸຸດປະສົົງ ຂອງລັັດຖະສະພາ. ເຊັ່່�ນດຽວກັັນກັັບໃນ
ໜ້້າທີ່່�ອື່່�ນໆ ຂອງລັັດຖະສະພາ, ມີີເຄື່່�ອງມືືຈໍໍານວນຫຼຼາຍທີ່່�ສາມາດນໍໍາມາໃຊ້້ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ປະຊາຊົົນ ແລະ ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມມີີ
ສ່່ວນຮ່່ວມໃນຂະບວນການ ຕາມທີ່່�ກ່່າວມາໃນເບື້້�ອງຕົ້້�ນ ເຊັ່່�ນ ເວທີີໂອ້້ລົົມສາທາລະນະ, ຂໍ້້�ຄວາມ SMS ການເປັັນພັັນທະມິິດກັັບອົົງການ
ທ້້ອງຖິ່່�ນ ແບບສໍໍາຫຼຼວດ ແລະ ເຄື່່�ອງມືືອື່່�ນໆຄວນຖືືກໃຊ້້ເພື່່�ອໃຫ້້ໄດ້້ຮັັບຂໍ້້�ມູູນແບບລົົງເລິິກ ກ່່ຽວກັັບຜົົນກະທົົບ ແລະ ສິ່່�ງທ້້າທາຍທີ່່�ພົົບໃນ
ກົົດໝາຍທີ່່�ໄດ້້ຮັັບການອະນຸຸມັັດໂດຍລັັດຖະສະພາ ແລະນໍໍາມາຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຢູ່່�ໃນຄະນະນີ້້�.
ນອກຈາກການປຶຶກສາຫາລືືກັັນໃນລະດັັບສາທາລະນະແລ້້ວ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາແຕ່່ລະຄົົນຍັັງມີີການຕິິດຕ່ໍໍ�ກັັບຜູ້້�ຄົົນ, ປະຊາຊົົນໃນ
ເຂດເລືືອກຕັ້້�ງ ແລະ ຜູ້້�ມີີສິິດເລືືອກຕັ້້�ງໃນທຸຸກວັັນ ເພື່່�ອຫາແຮງສະໜັັບສະໜູູນໃນການເຮັັດວຽກກັັບລັັດຖະບານຂອງພວກເຂົົາ. ຕົົວຢ່່າງ:
ການຊ່່ວຍປະຊາຊົົນສະຫມັັກຂໍໍຮັັບການຊ່່ວຍເຫຼືື�ອທາງສັັງຄົົມ ຫຼືື� ທຶຶນການສຶຶກສາກໍໍສາມາດເປັັນໂອກາດໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໄດ້້
ເບິ່່�ງເຫັັນເຖິິງບັັນຫາທີ່່�ອາດເກີີດຂຶ້້�ນພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍທີ່່�ບັັງຄັັບໃຊ້້ໃນປັັດຈຸຸບັັນ ແລະ ເຫັັນວ່່າການບັັງຄັັບໃຊ້້ກົົດໝາຍດັ່່�ງກ່່າວນັ້້�ນສົ່່�ງຜົົນຕໍ່່�
ບຸຸກຄົົນທີ່່�ເຮັັດວຽກພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍເປັັນປະຈໍໍາທຸຸກວັັນໄດ້້ແນວໃດ ຊຶ່່�ງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈະຮູ້້�ໄດ້້ວ່່າກົົດໝາຍແຕ່່ລະສະບັັບໃຊ້້ການ
ໄດ້້ ຫຼືື� ບໍ່່�ໄດ້້ ຕາມສະພາບຄວາມເປັັນຈິິງ.

ປະເທດຊອກດານີີ: ສະມາຊິິກເພດຍິິງຂອງລັັດຖະສະພາດຶຶງເອົົາປະຊາຊົົນຜູ້້�ມີີສິິດເລືືອກຕັ້້�ງເຂົ້້�າມາມີີ
ສ່່ວນຮ່່ວມ
ໃນບັັນດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຂອງລັັດຖະສະພາຊອກດານີີໃນປີີ 2014 ສະມາຊິິກເພດຍິິງເປັັນພຽງສຽງສ່່ວນໜ້້ອຍ ທີ່່�ພວກເຂົົາ
ໄດ້້ຮັັບການເລືືອກຕັ້້�ງເຂົ້້�າສູ່່�ສະພາດ້້ວຍເປົ້້�າໝາຍທີ່່�ຈະຊຸຸກຍູ້້�ໃຫ້້ແມ່່ຍິິງຈາກທຸຸກພັັກການເມືືອງ ແລະ ທຸຸກກຸ່່�ມສາມາດເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັນ
ເພື່່�ອສົ່່�ງເສີີມປະເດັັນທີ່່�ສົ່່�ງຜົົນຕໍ່່�ແມ່່ຍິິງ ແລະ ເດັັກຍິິງ; ສະມາຊິິກສະພາກຸ່່�ມນີ້້�ໄດ້້ຮັັບງົົບປະມານສະໜັັບສະໜູູນໃຫ້້ເຮັັດວຽກເສີີມສ້້າງ
ຄວາມສໍໍາພັັນລະຫວ່່າງສະມາຊິິກ ແລະ ຜູ້້�ມີີສິິດເລືືອກຕັ້້�ງໃນປະເທດຊອກດານີີ ໃຫ້້ເຂັ້້�ມຂຸ້້�ນຫຼຼາຍຍິ່່�ງຂຶ້້�ນ, ຊຶ່່�ງລວມທັັງການເປີີດເວທີີ
ໂອ້້ລົົມແບບສາທາລະນະຂຶ້້�ນທົ່່�ວປະເທດ. ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາເພດຍິິງຕ່່າງກໍ່່�ໃຫການສະໜັັບສະໜູູນເຊິ່່�ງກັັນ ແລະ ກັັນ ແລະ
ຕ່່າງກໍ່່�ໄດ້້ຮັັບມອບໝາຍໃຫ້້ດູູແລແຕ່່ລະຂົົງເຂດເພື່່�ອຈັັດເວທີີໂອ້້ລົົມແບບສາທາລະນະໃນຂົົງເຂດດັ່່�ງກ່່າວ ແລະ ຮັັບຟັັງຄວາມຄິິດ
ເຫັັນຈາກປະຊາຊົົນໃນທ້້ອງຖິ່່�ນນັ້້�ນ ການມີີສ່່ວນຮ່່ວມທີ່່�ເນັ້້�ນໄປທີ່່�ເພດຍິິງເພື່່�ອໃຫ້້ແນ່່ໃຈໄດ້້ວ່່າມຸຸມມອງ ແລະ ຜົົນປະໂຫຍດຂອງ
ພວກເຂົົາຈະໄດ້້ຮັັບການຮວບຮວມ ແລະ ນໍໍາມາປັັບໃຊ້້ໂດຍກຸ່່�ມນັັກການເມືືອງເພດຍິິງ (Women’s Caucus) ເພື່່�ອຮຽກຮ້້ອງປະ
ເດັັນສໍໍາຄັັນໃນລັັດຖະສະພາ.
ແຫລ່່ງຂໍ້້�ມູູນ: DFID, Final Evaluation Report of the Westminster Foundation for Democracy Programme, 2015, p. 36.

ລັັດຖະສະພາ, ຄະນະກໍໍາມາທິິການ ແລະສະມາຊິິກແຕ່່ລະຄົົນຈະຕ້້ອງໄດ້້ສ້້າງກົົນໄກເພື່່�ອຮັັບຟັັງສຽງສະທ້້ອນຈາກປະຊາຊົົນຢ່່າງເປັັນ
ທາງການ ເພື່່�ອໃຫ້້ໝັ້້�ນໃຈໄດ້້ວ່່າປະຊາຊົົນມີີໂອກາດສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນ ແລະມູູມມອງໃນປະເດັັນຕ່່າງໆ ຢ່່າງຕໍ່່�ເນື່່�ອງ ມີີວິິທີີການທີ່່�
ຫຼຼາກຫຼຼາຍໃນການບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍນີ້້� ຕົົວຢ່່າງເຊັ່່�ນ ຄະນະກໍໍາມາທິິການລັັດຖະສະພາບາງຄະນະຈະມີີແຜນຍຸຸດທະສາດ (ຫຼືື�ແຜນປະຕິິບັັດ
ວຽກງານ) ທີ່່�ກໍໍານົົດເຄື່່�ອງມືື ແລະວິິທີີການຫຼັັ�ກໃນການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງປະຊາຊົົນ ແລະພະຍາຍາມນໍໍາມາປັັບໃຊ້້ ແລະ ຄຸ້້�ມຄອງຮັັກສາ
ລະບົົບດັ່່�ງກ່່າວ[10] ລັັດຖະສະພາທີ່່�ມີີແບບແຜນໃນການເຮັັດວຽກສູູງມັັກຕັ້້�ງແຜນການເຮັັດວຽກງານຫຼຼາຍປີີ ຫຼືື�ຕາຕະລາງເວລາການກໍໍານົົດ
ກົົດໝາຍ[11] ທີ່່�ລະບຸຸວ່່າລັັດຖະສະພາ ແລະຄະນະກໍໍາມາທິິການຕ່່າງໆຄວນໃຊ້້ເຄື່່�ອງມືືດັ່່�ງກ່່າວແນວໃດໃນການກວດສອບຮ່່າງກົົດໝາຍ
ແຕ່່ລະສະບັັບ ຫຼືື�ໃນການເປີີດການສອບສວນ ລັັດຖະສະພາອື່່�ນໆ ອາດຈັັດຕັ້້�ງສູູນຂໍ້້�ມູູນລັັດຖະສະພາເພື່່�ອອໍໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້້ຜູ້້�ມີີ
ສິິດເລືືອກຕັ້້�ງສາມາດສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນຕໍ່່�ການເຮັັດວຽກຂອງລັັດຖະສະພາໄດ້້.[12]
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈະໄດ້້ຮຽນຮູ້້�ວ່່າວິິທີີການໃດເໝາະສົົມທີ່່�ສຸຸດໃນສະພາບການຂອງສະຖານະການທີ່່�ຕົົນກໍໍາລັັງປະເຊີີນຢູ່່� ທັັງນີ້້� ຂຶ້້�ນ
ຢູ່່�ກັັບຂະໜາດຂອງເຂດເລືືອກຕັ້້�ງຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ (ຕັ້້�ງແຕ່່ເຂດເລືືອກຕັ້້�ງຂະໜາດນ້້ອຍໃນທ້້ອງຖິ່່�ນ ໄປຈົົນເຖິິງເຂດການເລືືອກ
ຕັ້້�ງລະດັັບປະເທດ) ເຄື່່�ອງມືືທີ່່�ໃຊ້້ຍ່່ອມແຕກຕ່່າງກັັນໄປ ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນການຕິິດຕໍ່່�ສ່່ວນຕົົວ ການລວມຕົົວກຸ່່�ມນ້້ອຍໆ ໄປຈົົນເຖິິງການເຮັັດ
ແບບສໍໍາຫຼຼວດປະຊາຊົົນ ແລະ ການເຮັັດແບບສອບຖາມອອນລາຍ ສິ່່�ງສໍໍາຄັັນສໍໍາລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຄືືການສ້້າງແຜນ ແລະດໍໍາເນີີນ
ວຽກງານຕາມແຜນ ທີ່່�ໃຫ້້ມີີການປຶຶກສາຫາລືືກັັບປະຊາຊົົນຢ່່າງຕໍ່່�ເນື່່�ອງ ແລະ ເປັັນປະໂຫຍດ ເພື່່�ອໃຫ້້ຜູ້້�ມີີສິິດເລືືອກຕັ້້�ງມີີໂອກາກຢ່່າງເປັັນ
ຮູູບປະທໍໍາທີ່່�ຈະມີີສ່່ວນຮ່່ວມກັັບການເຮັັດວຽກຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ.

10 ເບິ່ງຢູ່: Georgia Human Rights and Civil Integration Committee Actions Plan at http://www.parliament.ge/en/saparlamento-saqmianoba/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- ingguided-tours-1/saeima-visitor-and-information-centre.
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ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານມີີຂະບວນການໃຫ້້ປະຊາຊົົນສາມາດແບ່່ງປັັນຄວາມຄິິດເຫັັນກ່່ຽວກັັບການນໍໍາເອົົາກົົດໝາຍຕ່່າງໆ
ໄປໃຊ້້ຢູ່່�ເປັັນປະຈໍໍາ ຫຼືື� ບໍ່່�?
• ສະມາຊິິກລັັດຖະສາພາແຕ່່ລະຄົົນໃຊ້້ວິິທີີການໃດໃນການຮັັບຟັັງບັັນຫາ ແລະ ຄໍໍາຄິິດເຫັັນຈາກປະຊາຊົົນ ແລະ ຜູ້້�ມີີສິິດເລືືອກ
ຕັ້້�ງຢ່່າງຕໍ່່�ເນື່່�ອງກ່່ຽວກັັບການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດກົົດໝາຍ?
• ຄະນະກໍໍາມາທິິການລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານ ດຶຶງເອົົາປະຊາຊົົນເຂົ້້�າມາມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນຂະບວນການຕິິດຕາມ ການຈັັດຕັ້້�ງ
ປະຕິິບັັດກົົດໝາຍແນວໃດ?

ງ. ການອໍໍານວຍຄວາມສະດວກຕໍ່່�ການມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ໃນການນໍໍາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຢູ່່�ໃນລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນ
ການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປປະຕິິບັັດ ບໍ່່�ຄວນເປັັນສິ່່�ງທີ່່�ສະຖາບັັນຂອງລັັດນໍໍາໄປບັັງຄັັບໃຊ້້ກັັບປະຊາຊົົນ ແຕ່່ຄວນ
ຈະເປັັນການເປີີດໂອກາດໃຫ້້ທ້້ອງຖິ່່�ນໄດ້້ຄິິດຫາແນວທາງໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່່�ເປົ້້�າໝາຍຕາມສະພາບການຂອງຊຸຸມຊົົນນັ້້�ນໆເອງ.
ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ສິ່່�ງສໍໍາຄັັນແມ່່ນການເຮັັດໃຫ້້ເກີີດບົົດສົົນທະນາກ່່ຽວກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງກັັບພະນັັກງານລັັດ ແລະປະຊາຊົົນ
ໃນທ້້ອງຖິ່່�ນ, ຊຶ່່�ງຈະເຮັັດໃຫ້້ພວກເຂົົາສາມາດສະແດງອອກໄດ້້ວ່່າຕ້້ອງການຈະເຫັັນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄດ້້ຮັັບການນໍໍາ
ໄປປະຕິິບັັດແນວໃດໃນຊຸຸມຊົົນຂອງຕົົນເອງ. ບົົດສົົນທະນາດັ່່�ງກ່່າວຄວນຈະເປັັນສ່່ວນໜຶ່່�ງຂອງປະຕິິສໍໍາພັັນຕາມປົົກກະຕິິລະຫວ່່າງລັັດຖະບານ,
ລັັດຖະສະພາ, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລະ ປະຊາຊົົນ.
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາບາງຄົົນໄດ້້ຮັັບທຶຶນຊ່່ວຍເຫຼືື�ອເພື່່�ອການພັັດທະນາເຂດເລືືອກຕັ້້�ງຊຶ່່�ງອາດມາພ້້ອມກັັບສິິດແລະໜ້້າທີ່່�ຢ່່າງເຕັັມສ່່ວນ
ຫຼືື� ບາງສ່່ວນໃນການໃຊ້້ຈ່່າຍໃນເຂດເລືືອກຕັ້້�ງຂອງຜູ້້�ຮັັບທຶຶນ. ກອງທຶຶນເຫຼົ່່��ານີ້້�ຍັັງຄົົງເປັັນປະເດັັນຖົົກຖຽງກັັນຢູ່່�ຫຼຼາຍ ເນື່່�ອງຈາກເກີີດຄວາມ
ກັັງວົົນກ່່ຽວກັັບເລື່່�ອງການຕິິດຕາມກວດກາການໃຊ້້ເງິິນກອງທຶຶນ ອີີກທັັງຍັັງອາດເປັັນການຫຼຸຸ�ດຜ່່ອນອໍໍານາດຂອງລັັດຖະບານທ້້ອງຖິ່່�ນທີ່່�
ໄດ້້ຮັັບການເລືືອກຕັ້້�ງເຂົ້້�າມາອີີກດ້້ວຍ ຢ່່າງໃດກໍໍຕາມມີີກອງທຶຶນປະເພດນີ້້�ເກີີດຂຶ້້�ນມາເປັັນຈໍໍານວນຫຼຼາຍໃນຊ່່ວງສິິບປີີທີ່່�ຜ່່ານມາ ທັັງນີ້້�ເພາະ
ເລີ່່�ມມີີຜູ້້�ເບິ່່�ງເຫັັນວ່່າສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດໃຫ້້ຂໍ້້�ມູູນໄດ້້ວ່່າ ບໍໍລິິເວນໃດໃນຂົົງເຂດຂອງຕົົນທີ່່�ຄວນໄດ້້ຮັັບການພັັດທະນາ.
ບໍ່່�ວ່່າສະມາຊິິກຈະໄດ້້ຮັັບເງິິນສະໜັັບສະໜູູນເພື່່�ອການພັັດທະນາເຂດເລືືອກຕັ້້�ງ ຫຼືື� ບໍ່່� ການເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບຕົົວແທນຂອງອົົງການປົົກຄອງ
ທ້້ອງຖິ່່�ນ ແລະ ຊຸຸມຊົົນຕ່່າງໆບໍ່່�ວ່່າພວກເຂົົາຈະມາຈາກກຸ່່�ມການເມືືອງໃດ ເພື່່�ອຂຶ້້�ນແຜນພັັດທະນາລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນກໍໍຍັັງຖືືເປັັນປະໂຫຍດ
ໂດຍສ່່ວນໃຫຍ່່; ພະນັັກງານທີ່່�/ຫຼືື�ອົົງການປົົກຄອງທ້້ອງຖິ່່�ນຈະເປັັນຜູ້້�ຊີ້້�ນໍໍາ ໃນການກະກຽມແຜນການ, ແຕ່່ໃນບາງກໍໍລະນີີ ລັັດຖະສະພາ
ອາດຈະຕ້້ອງເຂົ້້�າມາມີີບົົດບາດເພີ່່�ມຂຶ້້�ນໃນການສົ່່�ງເສີີມການຂຶ້້�ນແຜນ. ຊຶ່່�ງອາດລວມໄປເຖິິງການນັັດປະຊຸຸມຫຼຼາຍຄັ້້�ງໂດຍເປີີດໃຫ້້ທຸຸກຝ່່າຍ
ມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ແລະ ການສະຫຼຸຸ�ບຄວາມຈໍໍາເປັັນ ແລະຄວາມຕ້້ອງການຂອງປະຊາຊົົນ ແລະ ອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມ ອັັນຈະນໍໍາໄປສູ່່�ການ
ສັັງເຄາະວັັດຖຸຸປະສົົງຫຼັັ�ກ, ວາງຍຸຸດທະສາດ ແລະ ຂອບເວລາໃນການບັັນບຸຸວັັດຖຸຸປະສົົງໃນແຕ່່ລະຂໍ້້�. ຂະບວນການເຫຼົ່່��ານີ້້�ສາມາດເຮັັດໄດ້້
ຫຼຼາຍປີີ ຫຼືື�ຫາກຕ້້ອງໃຊ້້ເວລາຫຼຼາຍປີີກໍໍຄວນມີີການສ້້າງແຜນການຫຼຼາຍປີີເພື່່�ອກໍໍານົົດເປົ້້�າໝາຍທີ່່�ຕ້້ອງໄປໃຫ້້ເຖິິງບົົນເສັ້້�ນທາງໄປສູ່່�ເປົ້້�າໝາຍ
ສູູງສຸຸດ.
ຫາກວ່່າສະມາຊິິກໄດ້້ຮັັບເງິິນກອງທຶຶນເພື່່�ອການພັັດທະນາເຂດເລືືອກຕັ້້�ງ, ງົົບປະມານສະໜັັບສະໜູູນນັ້້�ນອາດສາມາດນໍໍາໄປຈັັດສັັນໃຫ້້
ຄວບຄຸຸມແຜນທັັງໝົົດ ຫຼືື�ບາງສ່່ວນໄດ້້ ແຕ່່ຫາກບໍ່່�ມີີເງິິນກອງທຶຶນ ແຜນດັ່່�ງກ່່າວຈະກາຍເປັັນແຜນກົົນລະຍຸຸດເພື່່�ອການຫາທຶຶນສະໜັັບສະໜູູນ
ຈາກລັັດຖະບານ ແລະ ອົົງກອນອື່່�ນໆ ເພື່່�ອນໍໍາມາແກ້້ໄຂບັັນຫາທີ່່�ຈໍໍາເປັັນທີ່່�ສຸຸດໃນເຂດເລືືອກຕັ້້�ງ ແລະຊຸຸມຊົົນຂອງພວກເຂົົາ.
ໂດຍປົົກກະຕິິໃນປະເທດທີ່່�ມີີລັັດຖະບານທ້້ອງຖິ່່�ນ (ແລະໜ່່ວຍທີ່່�ໄດ້້ຮັັບການເລືືອກຕັ້້�ງໃນລັັດຖະບານທ້້ອງຖິ່່�ນ) ແຜນການພັັດທະນາ
ທ້້ອງຖິ່່�ນຈະຖືືກກໍໍານົົດຂຶ້້�ນໂດຍມີີລັັດຖະບານທ້້ອງຖິ່່�ນເປັັນແກນນໍໍາ. ຢ່່າງໃດກໍໍຕາມ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາມາດໃຊ້້ອໍໍານາດ ແລະ ແຫຼ່່�ງ
ເງິິນທຶຶນຂອງພວກເຂົົາ (ຊຶ່່�ງລວມເຖິິງກອງທຶຶນເພື່່�ອການພັັດທະນາເຂດເລືືອກຕັ້້�ງ) ມາສະໜັັບສະໜູູນແຜນໃນລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນໄດ້້. ນອກຈາກ
ນີ້້�, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຍັັງອາດຫາທາງກວດສອບວ່່າແຜນການພັັດທະນາລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນ ແລະລະດັັບປະເທດມີີຄວາມສອດຄ່່ອງກັັນ
ແລະ ມີີການໃຫ້້ຄວາມສໍໍາຄັັນກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄວ້້ຢ່່າງຊັັດເຈນໃນທັັງສອງແຜນ ຫຼືື� ບ.ໍ່່�
ບໍ່່�ວ່່າກໍໍລະນີີໃດ ບົົດບາດຫຼັັ�ກຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຄືືການຜ່່ານຮ່່າງກົົດໝາຍ (ຊຶ່່�ງລວມເຖິິງກົົດໝາຍງົົບປະມານ) ແລະ ຕິິດຕາມ
ດູູແລການນໍໍາໄປໃຊ້້ຜ່່ານບໍໍລິິການຂອງລັັດຖະບານ ແຜນພັັດທະນານັ້້�ນຈະຕ້້ອງເກີີດຂຶ້້�ນຈາກການມີີສ່່ວນຮ່່ວມລະຫວ່່າງປະຊາຊົົນ ແລະ
ລັັດຖະບານ, ທັັງນີ້້�ເພື່່�ອໃຫ້້ທຸຸກພາກສ່່ວນສະໜັັບສະໜູູນແຜນການພັັດທະນາ ແລະ ເປົ້້�າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງແຜນການຮ່່ວມກັັນ.
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ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານມີີກອງທຶຶນເພື່່�ອການພັັດທະນາເຂດເລືືອກຕັ້້�ງສໍໍາລັັບສະມາຊິິກ ຫຼືື� ບໍ່່� ຖ້້າຫາກວ່່າ ມີີຂໍ້້�ກໍໍານົົດທີ່່�ລະບຸຸ
ວ່່າ ກອງທຶຶນດັ່່�ງກ່່າວຈະຕ້້ອງໄດ້້ໃຊ້້ຈ່່າຍຕາມແຜນການພັັດທະນາ ຫຼືື� ບໍ່່�?;
• ໃນຖານະສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ທ່່ານຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງໃຊ້້ເຄື່່�ອງມືື ແລະ ແຫຼ່່�ງຊັັບພະຍາກອນໃດແດ່່ ເພື່ຶຶ��ອຈະສາມາດສ້້າງ (ຫຼືື�ມີີ
ສ່່ວນຮ່່ວມໃນການສ້້າງ) ແຜນການພັັດທະນາເຂດເລືືອກຕັ້້�ງໄດ້້?;
• ຄວນມີີການປຶຶກສາຫາລືືກັັບຊຸຸມຊົົນ ກຸ່່�ມບຸຸກຄົົນ ແລະ ບຸຸກຄົົນໃດແດ່່ໃນການສ້້າງແຜນການພັັດທະນາເຂດເລືືອກຕັ້້�ງໃນເຂດ
ຂອງທ່່ານ?
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VIII.ບົດບາດຂອງລັດຖະສະພາ ໃນການນຳເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໄປປັບໃຊ້ກັບທ້ອງຖິ່ນ
ປະສົົບການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແຫ່່ງສະຫັັດສະຫວັັດ ໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດສະແດງໃຫ້້ເຫັັນວ່່າລະດັັບຄວາມສໍໍາເລັັດຈະເພີີ່່��ມ
ສູູງຂຶ້້�ນເມື່່�ອມີີການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍມາປັັບໃຊ້້ໃນທ້້ອງຖິ່່�ນຜ່່ານໜ່່ວຍງານ ແລະ ລັັດຖະບານທ້້ອງຖິ່່�ນທີ່່�ໄດ້້ຮັັບການຍອມຮັັບການມອບສິິດ
ແລະ ໜ້້າທີ່່�ມາຢ່່າງເໝາະສົົມ ແລະ ເມື່່�ອສະຖາບັັນທ້້ອງຖິ່່�ນເຫຼົ່່��ານັ້້�ນໄດ້້ເຂົ້້�າມາມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນຂະບວນການຕັ້້�ງແຕ່່ຫົົວທີີ.
ສໍໍາລັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແຫ່່ງສະຫັັດສະຫວັັດນັ້້�ນ, ໃນບາງກໍໍລະນີີມີີຜູ້້�ສຶຶກສາຄວາມຮັັບຜິິດຊອບບໍ່່�ໄດ້້ຖືືກກໍໍານົົດໄວ້້ໃຫ້້ຊັັດເຈນ ແລະ
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແຫ່່ງສະຫັັດສະຫວັັດ “ຄໍໍານຶຶງເຖິິງສູູນກາງຫຼຼາຍເກີີນໄປ” ຊຶ່່�ງເຮັັດໃຫ້້ຂາດການມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ແລະສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ບັັນຫາ
ຄວາມບໍ່່�ເທົ່່�າທຽມຂອງສັັງຄົົມ ແລະພາກພື້້�ນ ໃນປະເທດຍັັງຄົົງມີີຢູ່່�. ການເຊື່່�ອມໂຍງກັັນຍ່່າງຊັັດເຈນລະຫວ່່າງຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ ແລະ
ການມີີຜູ້້�ແທນ (ທີ່່�ລະດັັບປະເທດ ແລະລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນ) ຈະເຮັັດໃຫ້້ເກີີດຄວາມດຸ່່�ນດ່່ຽງຂອງອໍໍານາດທີ່່�ສໍໍາຄັັນ ອັັນຈະນໍໍາໄປສູ່່�ການກະຈາຍ
ຊັັບພະຍາກອນອອກໄປຢ່່າງເທົ່່�າທຽມກັັນຫຼຼາຍຍິ່່�ງຂຶ້້�ນ ລວມທັັງການມີີສ່່ວນຮ່່ວມທີ່່�ເພີ່່�ມຂຶ້້�ນຂອງສະຕີີ ໄວໜຸ່່�ມ ລວມເຖິິງກຸ່່�ມຄົົນທີ່່�ດ້້ອຍ
ໂອກາດ; ດ້້ວຍເຫດນີ້້�, ຈຶ່່�ງເປັັນເລື່່�ອງສໍໍາຄັັນທີ່່�ຕ້້ອງໄດ້້ກໍໍານົົດກົົນໄກໃຫ້້ເກີີດການສື່່�ສານສອງທາງລະຫວ່່າງລັັດຖະສະພາລະດັັບປະເທດ
ແລະ ພະນັັກງານລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນ ແລະ ຄວນເປັັນກົົນໄກເຊື່່�ອມໂຍງອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມເຂົ້້�າກັັບປະຊາຊົົນດ້້ວຍ ຊຶ່່�ງກົົນໄກນີ້້�ຄວນ
ເປັັນສ່່ວນໜຶ່່�ງຂອງແຜນການນໍໍາເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປໃຊ້້ໃນແຕ່່ລະປະເທດ.
ດ້້ວຍເຫດນີ້້� ລັັດຖະສະພາຈຶ່່�ງພະຍາຍາມກວດສອບໃຫ້້ແນ່່ໃຈວ່່າການນໍໍາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປໃຊ້້ນັ້້�ນ ນັັບຕັ້້�ງແຕ່່ເລີ່່�ມ
ຕົ້້�ນກໍໍານົົດແຜນການພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດ ໄປຈົົນເຖິິງການຕິິດຕາມກວດກາເມື່່�ອນໍໍາແຜນໄປປະຕິິບັັດ ຈະຕ້້ອງເຊື່່�ອມໂຍງໂດຍກົົງກັັບ
ລັັດຖະບານລະດັັບແຂວງ ແລະລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນລວມເຖິິງສະພາຍ່່ອຍຕ່່າງໆ. ນອກຈາກນີ້້�, ລັັດຖະສະພາຄວນຈັັດໃຫ້້ມີີກົົນໄກຮອງຮັັບການ
ມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງອົົງກອນໃນຊຸຸມຊົົນ ແລະອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທາງສັັງຄົົມເພື່່�ອໃຫ້້ຄວາມຄິິດເຫັັນທີ່່�ມີີຄູູນຄ່່າຂອງພວກເຂົົາໄດ້້ຮັັບການສະທ້້ອນ
ອອກມາໃນວິິທີີການນໍໍາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປປະຕິິບັັດໃນພື້້�ນທີ່່�ນັ້້�ນໆ ແລະ ເພື່່�ອໃຫ້້ເກີີດຄວາມຮູ້້�ສຶຶກເປັັນເຈົ້້�າຂອງ
ຮ່່ວມກັັນໃນຂະບວນການດັ່່�ງກ່່າວຕັ້້�ງແຕ່່ລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນ.
ດ້້ານລຸ່່�ມນີ້້�ແມ່່ນບາງວິິທີີທີ່່�ລັັດຖະສະພາສາມາດໃຊ້້ດໍໍາເນີີນວຽກງານເພື່່�ອໃຫ້້ໝັ້້�ນໃຈວ່່າການນໍໍາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາທີ່່�ຢັ້້�ງຢືືນໄປໃຊ້້
ນັ້້�ນຈະມີີການປະສານກັັບລັັດຖະບານປະຈຳຳ�ເຂດ ແລະ ລັັດຖະບານລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນ ໂດຍປະຊາຊົົນທົ່່�ວປະເທດກໍໍໄດ້້ມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການ
ອອກຄວາມຄິິດເຫັັນດ້້ວຍ.

ອົົງການ ສະຫະປະຊາຊາດເພື່່�ອການພັັດທະນາ ປະຈໍໍາປະເທດປາກິິດສະຖານ
ກອງປະຊຸຸມ ການຈັັດຕັ້້�ງຊຸຸມຊົົນເພດຍິິງ “Shamatanzeem” ໝູ່່�ບ້້ານ “Padhana”,’ ແລະ ສະຫະພາບສະພາເທດສະບານ “Dheenda” ຂອງເມືືອງ Haripur. ກໍໍາລັັງປຶຶກສາຫາລືືໃນ
ປະເດັັນທົ່່�ວໄປ.
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• ຄະນະພິິຈາລະນາແຜນພັັດທະນາປະເທດ ໃຫ້້ພະຍາຍາມເພີ່່�ມການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງປະຊາຊົົນ ແລະ ລັັດຖະບານທ້້ອງຖິ່່�ນທົ່່�ວ
ປະເທດ ແລະ ນໍໍາຂໍ້້�ສະເໜີີ ມາປະກອບເຂົ້້�າໃນການພິິຈາລະນາ;
• ໃນການອອກກົົດໝາຍທີ່່�ຄວບຄຸຸມໜ່່ວຍງານທ້້ອງຖິ່່�ນ ຄວນກໍໍານົົດໃຫ້້ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ທ້້ອງຖິ່່�ນ ແລະ ໜ່່ວຍງານຕິິດຕາມກວດກາເຂົ້້�າ
ໄປຮັັບຄໍໍາປຶຶກສາຈາກປະຊາຊົົນເປັັນປະຈໍໍາ ເປັັນສ່່ວນໜຶ່່�ງຂອງຂະບວນການ ການຕັັດສິິນໃຈ;
• ທົົບທວນງົົບປະມານປະຈໍໍາປີີຂອງລັັດ ເພື່່�ອກວດສອບວ່່າມີີເງິິນທຶຶນພຽງພໍໍສໍໍາລັັບກິິດຈະກໍໍາການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງປະຊາຊົົນໃນ
ທ້້ອງຖິ່່�ນ ແລະ ການສຶຶກສາອົົບຮົົມພົົນລະເມືືອງໃນເລື່່�ອງເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຫຼືື�ບໍ່່�?;
• ເມື່່�ອໜ່່ວຍງານລະດັັບຊາດຈັັດວາງໂຄງການໃນລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນ ໃຫ້້ຕິິດຕາມຂະບວນການດໍໍາເນີີນໂຄງການເພື່່�ອກວດສອບວ່່າ
ໄດ້້ມີີການຄໍໍານຶຶງຖຶຶງສະພາບການໃນທ້້ອງຖິ່່�ນ ແລະ ເປີີດໃຫ້້ປະຊາຊົົນໃນທ້້ອງຖິ່່�ນມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນໂຄງການບໍ່່�?;
• ຈັັດໃຫ້້ມີີແຫຼ່່�ງຊັັບພະຍາກອນ ເພື່່�ອໃຫ້້ຄະນະກໍໍາມາທິິການລັັດຖະສະພາສາມາດຈັັດຕັ້້�ງການໄຕ່່ສວນສາທາລະນະ ແລະ ຂໍໍຮັັບ
ຄຳຳ�ປຶຶກສາຈາກປະຊາຊົົນນອກຂົົງເຂດຂອງລັັດຖະສະພາໄດ້້, ຊຶ່່�ງລວມເຖິິງການຢ້້ຽມຊົົມພາກສະໜາມ ແລະ ເວທີີສາທາລະນະ
ໃນທ້້ອງຖິ່່�ນ. ນອກຈາກນີ້້�, ຍັັງສາມາດລົົງທຶຶນໃນເທັັກໂນໂລຊີີເພື່່�ອໃຫ້້ເກີີດການມີີສ່່ວນຮ່່ວມກັັບກິິດຈະການຂອງຄະນະກໍໍາມາ
ທິິການຈາກໄລຍະໄກແທນ ຫຼືື� ເຮັັດເພີ່່�ມເຕີີມໄດ້້.

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ລັັດຖະບານເຂດ ແລະ ລັັດຖະບານທ້້ອງຖິ່່�ນໃນປະເທດຂອງທ່່ານມີີບົົດບາດຊັັດເຈນໃນຂັ້້�ນຕອນການກໍໍານົົດແຜນການ
ພັັດທະນາຕ່່າງໆ ຂອງປະເທດ ຫຼືື� ບໍ່່�?
• ລະຫວ່່າງລັັດຖະສະພາ ແລະ ສະພາລັັດຂັ້້�ນແຂວງ ແລະ ລະດັັບທ້້ອງຖິ່່�ນ ມີີວິິທີີການແລກປ່່ຽນອັັນໃດແດ່່ທີ່່�ສາມາດເຮັັດໃຫ້້
ແນ່່ໃຈໄດ້້ວ່່າມີີການສົົນທະນາແລກປ່່ຽນກັັນຢ່່າງເປີີດກວ້້າງ ແລະ ເປັັນປະຈໍໍາກ່່ຽວກັັບບັັນຫາສໍໍາຄັັນຕ່່າງໆ ທີ່່�ສົ່່�ງຜົົນຕໍ່່�ການ
ພັັດທະນາ ໂດຍສະເພາະຢ່່າງຍິ່່�ງບັັນຫາທີ່່�ມີີການເວົ້້�າເຖິິງພາຍໃຕ້້ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ?
• ແຜນການພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດມີີການຮັັບຮອງວ່່າ ສະພາບການໃນທ້້ອງຖິ່່�ນທີ່່�ສະເພາະເຈາະຈົົງຈະໄດ້້ຮັັບການສະທ້້ອນ
ອອກມາຢ່່າງພຽງພໍໍໃນການນໍໍາແຜນໄປໃຊ້້ ຫາກບໍ່່�ດັ່່�ງນັ້້�ນຈະສາມາດເພີ່່�ມກົົນໄກໃດເຂົ້້�າໄປໄດ້້ແດ່່ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນໃນເລື່່�ອງ
ດັ່່�ງກ່່າວ?
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IX. ບົດບາດຂອງພະນັກງານລັດຖະສະພາ
ໂດຍທໍໍາມະຊາດຂອງວຽກງານ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງເຮັັດໄດ້້ທຸຸກຢ່່າງ, ຄວາມຫຼຼາກຫຼຼາຍ ແລະ ຊັັບຊ້້ອນຂອງບັັນຫາທີ່່�
ສະມາຊິິກແຕ່່ລະຄົົນຈະຕ້້ອງປະເຊິິນໃນແຕ່່ລະວັັນ, ບໍ່່�ວ່່າຈະເປັັນໃນການຈັັດການຄວາມຕ້້ອງການພາຍໃນເຂດເລືືອກຕັ້້�ງ ໄປຈົົນເຖິິງການ
ທົົບທວນຮ່່າງກົົດໝາຍຕ່່າງໆ ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ພວກເຂົົາຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງຮຽນຮູ້້�ຫົົວຂໍ້້�ທີ່່�ຫຼຼາກຫຼຼາຍພາຍໃນໄລຍະເວລາອັັນສັ້້�ນ. ໂດຍບໍ່່�ວ່່າຈະມີີພື້້�ນຖານ
ອາຊີີບ ຫຼືື�ປະສົົບການ ແລະ ຄວາມຊ່່ຽວຊານມາແບບໃດ ພວກເຂົົາກໍໍຕ້້ອງພົົບກັັບບັັນຫາທີ່່�ບໍ່່�ເຄີີຍພົົບມາກ່່ອນ. ດັ່່�ງນັ້້�ນແລ້້ວ, ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາຈຶ່່�ງຈໍໍາເປັັນຕ້້ອງເພິ່່�ງພາ ພະນັັກງານຂອງລັັດຖະສະພາໃນການສະໜັັບສະໜູູນ ແລະ ການວິິເຄາະສະຫຼຸຸ�ບ ຊຶ່່�ງຈໍໍາເປັັນຕໍ່່�ການ
ເຮັັດວຽກທີ່່�ຕ້້ອງການຄວາມລະອຽດເຊັ່່�ນ: ການກໍໍານົົດກົົດໝາຍ.
ລັັດຖະສະພາເກືືອບທຸຸກລັັດຖະສະພາ, ເຖິິງບັັນດາສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຈະຕ້້ອງພົົບກັັບຄວາມທ້້າທາຍໃນການເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບອົົງການ
ບໍໍລິິຫານ ຊຶ່່�ງມີີແຫຼ່່�ງຊັັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຊ່່ຽວຊານຫຼຼາຍກວ່່າຕົົນເອງ, ພວກເຂົົາຈະຕ້້ອງປະຕິິບັັດວຽກງານພາຍໃຕ້້ຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດເຫຼົ່່��ານີ້້�
ເພື່່�ອທີ່່�ຈະດໍໍາລົົງບົົດບາດອັັນເປັັນປະໂຫຍດໃນການກວດສອບ ແລະ ຕິິດຕາມຮ່່າງກົົດໝາຍ ແລະ ງົົບປະມານ ແລະ ແນ່່ນອນວ່່າພວກເຂົົາ
ຈະຕ້້ອງພົົບກັັບຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດແບບດຽວກັັນນີ້້�ໃນການນໍໍາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ. ຊຶ່່�ງໝາຍຄວາມວ່່າ ລັັດຖະສະພາ
ຕ້້ອງປະກອບດ້້ວຍພະນັັກງານທີ່່�ມີີຄວາມສາມາດໃນການເຂົ້້�າເຖິິງຂໍ້້�ມູູນ ແລະ ຫຼັັ�ກຖານທີ່່�ໜັັກແໜ້້ນ ແລະ ຊັັດເຈນ ທີ່່�ຈະມາຊ່່ວຍໃຫ້້ຄໍໍາ
ແນະນໍໍາທີ່່�ຈໍໍາເປັັນແກ່່ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາແຕ່່ລະທ່່ານ, ລວມເຖິິງຄະນະກໍໍາມາທິິການໄດ້້ຢ່່າງທັັນການ. ຫາກບໍ່່�ມີີພະນັັກງານທີ່່�ມີີຄວາມ
ສາມາດແບບນີ້້�, ລັັດຖະສະພາກໍໍບໍ່່�ສາມາດໍໍາເນີີນວຽກງານໃຫ້້ບັັນລຸຸເຖິິງເປົ້້�າໝາຍໄດ້້.
ວິິທີີການທີ່່�ພະນັັກງານ ອາດໃຊ້້ເພື່່�ອຊ່່ວຍສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຫາຄວາມຮູ້້� ແລະ ຂໍ້້�ມູູນທີ່່�ຈໍໍາເປັັນຕໍ່່�ການປະເມີີນບັັນຫາໄດ້້ຢ່່າງລະອຽດ
ນັ້້�ນລວມເຖິິງການບັັນຍາຍສະຫຼຸຸ�ບ, ການພິິຈາລະນາ, ການລະບຸຸພາກສ່່ວນກ່່ຽວຂ້້ອງ, ການເຮັັດບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າ ແລະ ການສະໜັັບສະໜູູນ
ທົ່່�ວໄປໃນການກະກຽມການແກ້້ໄຂ ຫຼືື� ລາຍງານຕ່່າງໆ ທີ່່�ໄດ້້ຮັັບຈາກຄະນະກໍໍາມາທິິການ. ພະນັັກງານທີ່່�ຈະໃຫ້້ການສະໜັັນສະໜູູນແກ່່
ລັັດຖະສະພາ, ຄະນະກໍໍາມາທິິການ ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໃນການພິິຈາລະນາກວດສອບຮ່່າງກົົດໝາຍຕ່່າງໆ ລວມທັັງງົົບປະມານ
ປະຈໍໍາປີີຂອງລັັດ ແລະ ການຕິິດຕາມຜົົນໂຄງການຕ່່າງໆ.
ນອກເໜືືອຈາກພະນັັກງານທົ່່�ວໄປທີ່່�ເຮັັດວຽກກັັບສໍໍານັັກງານເລຂາທິິການຂອງລັັດຖະສະພາແລ້້ວ, ຍັັງມີີກຸ່່�ມງານອີີກ 3 ກຸ່່�ມທີ່່�ພົົບໄດ້້ຕະຫຼຼອດ
ໃນການຈັັດແບ່່ງໜ້້າທີ່່�ຂອງພະນັັກງານທີ່່�ລັັດຖະສະພາດັ່່�ງຕໍ່່�ໄປນີ້້�:
• ພະນັັກງານວິິຊາການສະໜັັບສະໜູູນຄະນະກໍໍາມາທິິການ: ຄະນະກໍໍາມາທິິການແຕ່່ລະຊຸຸດ ຈະໄດ້້ຮັັບການມອບໝາຍທີີມງານຜູ້້�
ຊໍໍານິິຊໍໍານານຊຶ່່�ງມີີທັັງພະນັັກງານວິິຊາການສະໜັັບສະໜູູນດ້້ານກົົດໝາຍ ປະຈໍໍາພາກສ່່ວນ ແລະດ້້ານຂັ້້�ນຕອນ ທັັງນີ້້�ເພື່່�ອໃຫ້້ຄວາມ
ຊ່່ວຍເຫຼືື�ອໂດຍກົົງແກ່່ປະທານ ແລະ ສະມາຊິິກຂອງຄະນະກໍໍາມາທິິການໃນການປະຊຸຸມ ຫຼືື� ການພິິຈາລະນາຕ່່າງໆ.
• ໜ່່ວຍຊໍໍານານງານ: ໃນລັັດຖະສະພາບາງແຫ່່ງ ທີີມງານຜູ້້�ຊໍໍານິິຊໍໍານານຈະແບ່່ງອອກເປັັນໜ່່ວຍງານຕາມຄວາມຊ່່ຽວຊານ ຊຶຶ່່��ງອາດ
ລວມເຖິິງໜ່່ວຍງານກົົດໝາຍ, ໜ່່ວຍງານວິິໄຈ, ແຜນການໃຫ້້ຄໍໍາປຶຶກສາດ້້ານຂັ້້�ນຕອນ ໜ່່ວຍງານສື່່�ສານກັັບບຸຸກຄົົນພາຍນອກ/ປະ
ຊາສໍໍາພັັນ. ຊຶ່່�ງໜ່່ວຍງານທີ່່�ເຮັັດວຽກເຫຼົ່່��ານີ້້�ຈະມີີໜ້້າທີ່່�ໃນການໃຫ້້ຄໍໍາແນະນໍໍາ ແລະ ສະໜັັບສະໜູູນຄະນະກໍໍາມາທິິການ ແລະ
ສະມາຊິິກທັັງໝົົດໂດຍເບິ່່�ງຕາມຄວາມຕ້້ອງການເປັັນຫຼັັ�ກ.
• ໜ່່ວຍງານຊໍໍານານການສະເພາະດ້້ານ: ໃນປັັດຈຸຸບັັນມີີທ່່າອ່່ຽງທີ່່�ຈະຕັ້້�ງໜ່່ວຍງານຍ່່ອຍຂຶ້້�ນພາຍໃນລັັດຖະສະພາທີ່່�ມີີຊັັບພະຍາກອນ
ເປັັນຂອງຕົົນເອງຢ່່າງພຽງພໍໍ ແລະ ມີີບົົດບາດສະເພາະທີ່່�ເຊື່່�ອມໂຍງກັັບໜ້້າທີ່່�ຫຼັັ�ກຂອງລັັດຖະສະພາ. ໜ່່ວຍງານປະເພດນີ້້� ທີ່່�ໄດ້້ພົົບ
ຕະຫຼຼອດແມ່່ນສໍໍານັັກງານງົົບປະມານລັັດຖະສະພາ, ຊຶ່່�ງມີີເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ປະຈໍໍາການເປັັນຜູ້້�ຊໍໍານານການລະດັັບສູູງ ແລະ ຈະເປັັນຜູ້້�ເຮັັດ
ການວິິເຄາະຢ່່າງເປັັນອິິດສະຫຼຼະໃຫ້້ກັັບຄະນະກໍໍາມາທິິການທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງເພື່່�ອປະກອບການພິິຈາລະນາ ແລະ ຕິິດຕາມງົົບປະມານປະ
ຈໍໍາປີີຂອງລັັດ ນອກຈາກນີ້້�ລັັດຖະສະພາບາງແຫ່່ງຍັັງໄດ້້ຈັັດຕັ້້�ງ “ສະຖາບັັນລັັດຖະສະພາ” ຂຶ້້�ນມາເປັັນກຸ່່�ມວິິໄຈພາຍໃນທີ່່�ຈະຊ່່ວຍ
ລັັດຖະສະພາເຮັັດການວິິເຄາະ-ວິິໄຈຢ່່າງລະອຽດດ້້ວຍລະບຽບວິິທີີທາງວິິທະຍາສາດ.
ບໍ່່�ວ່່າຈະໃຊ້້ວິິທີີໃດໃນການຈັັດກຸ່່�ມເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ເຮັັດວຽກ, ເຈົ້້�າໜ້້າທີ່່�ບຸຸກຄົົນຈະຕ້້ອງຄໍໍານຶຶງເຖິິງເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແລະ ວິິທີີ
ການນໍໍາໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ລວມເຖິິງຮູ້້�ຈັັກບຸຸກຄົົນ ຫຼືື� ອົົງກອນທີ່່�ມີີບົົດບາດສູູງ. ໃນຂະບວນການນີ້້� ພະນັັກງານທຸຸກຄົົນຈະຕ້້ອງຄໍໍານຶຶງເຖິິງ
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ “ໄວ້້ກ່່ອນສະເໝີີ” ໃນການເຮັັດວຽກແຕ່່ລະວັັນ ພາຍໃນພາກສ່່ວນທີ່່�ເປັັນຂອບເຂດອໍໍານາດຂອງຄະນະ
ກໍໍາມາທິິການນັ້້�ນໆ. ສິ່່�ງໜຶ່່�ງທີ່່�ຕ້້ອງຄໍໍານຶຶງເຖິິງຄືືແຫຼ່່�ງຊັັບພະຍາກອນທີ່່�ຈະອໍໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ເຂົ້້�າເຖິິງ
ວິິຊາການທີ່່�ຊໍໍານິິຊໍໍານານໄດ້້ນັ້້�ນ ມັັນມີີຂໍ້້�ຈໍໍາກັັດ, ໃນຂະນະທີ່່�ເປົ້້�າໝາຍພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງນັ້້�ນ ກວມເອົົາເກືືອບທຸຸກແງ່່ມູູມຂອງການ
ພັັດທະນາໃນປະເທດໜຶ່່�ງໆ. ດັ່່�ງນັ້້�ນ, ການພັັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງພະນັັກງານໃຫ້້ພວກເຂົົາເຂົ້້�າໃຈ ແລະ ເບິ່່�ງເຫັັນຄວາມສໍໍາຄັັນ ລວມ
ທັັງຊິິນເຄີີຍກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແລະ ວັັດຖຸຸປະສົົງຂອງມັັນຈຶ່່�ງກາຍເປັັນຄວາມທ້້າທາຍຢ່່າງຍິ່່�ງ ແຕ່່ການນໍໍາເປົ້້�າໝາຍ
ນີ້້�ໄປປະຕິິບັັດຈະຂາດພະນັັກງານ ແລະ ສະມາຊິິກສະພາທີ່່�ມີີກໍໍາລັັງ ແລະ ຄວາມສາມາດໄປບໍ່່�ໄດ້້ ດ້້ວຍເຫດນີ້້�ເອງລັັດຖະສະພາຄວນໝັ່່�ນ
ກວດສອບ ຫຼືື� ປະເມີີນພະນັັກງານຂອງສະພາວ່່າມີີຂີີດຄວາມສາມາດ ແລະຊັັບພະຍາກອນພຽງພໍໍໃນການເຮັັດວຽກເພື່່�ອບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຫຼືື� ບໍ່່� ໂດຍການປະເມີີນດັ່່�ງກ່່າວຈະຊ່່ວຍໃຫ້້ຜູ້້�ນໍໍາອົົງກອນສາມາດລະບຸຸໄດ້້.
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ປະເທດຕັັງຊານີີ: ການຕິິດຕາມກວດກາງົົບປະມານ
ປະເທດ ຕັັງຊານີີ ໄດ້້ປົົກຄອງດ້້ວຍລະບອບປະຊາທິິປະໄຕຫລາຍພັັກມາຕັ້້�ງແຕ່່ປີີ 1995. ສະພາແຫ່່ງຊາດຂອງ ຕັັງຊານີີເຄີີຍມີີຄະນະ
ກຳຳ�ມະທິິການການເງິິນ ທີ່່�ຕິິດຕາມກວດກາງົົບປະມານປະຈຳຳ�ປີີຂອງລັັດ ທີ່່�ສະເໜີີໂດຍລັັດຖະບານ. ແຕ່່ອໍໍານາດຂອງຄະນະກຳຳ�ມະທິິການ
ການເງິິນ ໃນການແກ້້ໄຂ ຫລືື ລົົບລ້້າງການຕັັດງົົບປະມານລາຍຈ່່າຍໃນແຕ່່ລະສ່່ວນຂອງງົົບປະມານແມ່່ນມີີຂີີດຈຳຳ�ກັັດ.
ໃນປີີ 2012, ດ້້ວຍການສະໜັັບສະໜູູນ ຈາກອົົງການ ສປຊ ເພື່່�ອການພັັດທະນາ ແລະ ເຄືືອຂ່່າຍລັັດຖະສະພາ ທະວີີບອາຟຣີີກາເພື່່�ອ
ຕ້້ານການສໍ້້�ລາດບັັງຫລວງ ເຊິ່່�ງເປັັນກຸ່່�ມສາຂາພາກພື້້�ນຂອງອົົງການ GOPAC, ປະທານສະພາແຫ່່ງຊາດ ໄດ້້ລະບຸຸເຖິິງຄວາມຈຳຳ�ເປັັນ
ທີ່່�ຈະຕ້້ອງມີີຂະບວນການເຮັັດວຽກງົົບປະມານແນວໃໝ່່. ສິ່່�ງດັ່່�ງກ່່າວນີ້້� ເລີ່່�ມຕົ້້�ນດ້້ວຍການປ່່ຽນແທນຄະນະກຳຳ�ມາທິິການ ການເງິິນ
ເປັັນຄະນະກຳຳ�ມາທິິການງົົບປະມານ ໃນປີີ 2013.
ໃນປີີຖັັດມາ, ສະພາແຫ່່ງຊາດ ໄດ້້ສ້້າງຕັ້້�ງກົົມງົົບປະມານຂຶ້້�ນ ພ້້ອມໃຫ້້ທຶຶນສະໜັັບສະໜູູນ ເຊິ່່�ງປະກອບດ້້ວຍພະນັັກງານຜູ້້�ຊຳຳ�ນານ
ງານ ຈຳຳ�ນວນ 20 ຄົົນ ເຊິ່່�ງເປັັນຜູ້້�ທີ່່�ມີີທັັກສະ ສະເພາະດ້້ານ ທີ່່�ຕິິດພັັນກັັບການວິິເຄາະເສດຖະກິິດ ແລະ ການເງິິນ. ສິິດໜ້້າທີ່່�ຂອງກົົມ
ແມ່່ນ ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນວຽກງານ ຂອງຄະນະກຳຳ�ມາທິິການງົົບປະມານ ເພື່່�ອທົົບທວນງົົບປະມານປະຈຳຳ�ປີີຂອງລັັດກ່່ອນສະພາ
ແຫ່່ງຊາດ ຈະຮັັບຮອງເອົົາ. ນອກຈາກນີ້້�, ຍັັງມີີໜ້້າທີ່່�ສະໜອງເອກະສານບົົດວິິເຄາະ ແລະ ບົົດຄົ້້�ນຄວ້້າທີ່່�ອີີງໃສ່່ຄວາມຕ້້ອງການຂອງ
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລະ ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການອື່່�ນໆອີີກດ້້ວຍ.
ໃນຂັ້້�ນຕອນສຸຸດທ້້າຍຂອງການປະຕິິຮູູບໃນປີີ 2015, ສະພາແຫ່່ງຊາດ ໄດ້້ຮັັບຮອງເອົົາ ກົົດໝາຍງົົບປະມານ ເຊິ່່�ງກົົດໝາຍ ສະບັັບ
ໃໝ່່ ດັ່່�ງກ່່າວນີ້້� ກຳຳ�ນົົດເພີ່່�ມສິິດອຳຳ�ນາດເພີ່່�ມຕື່່�ມແກ່່ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການງົົບປະມານ ເພື່່�ອປະຕິິເສດງົົບປະມານຈຳຳ�ປີີຂອງລັັດ ບາງ
ສ່່ວນ ຫລືື ທັັງໝົົດ.
ໃນຂັ້້�ນຕອນຕໍ່່�ໄປ, ລັັດຖະສະພາ ຫລາຍແຫ່່ງ ຮັັບຮອງເອົົາ ແຜນຍຸຸດທະສາດຂອງອົົງກອນ ໄລຍະຫລາຍປີີ ໂດຍອີີງໃສ່່ການປະເມີີນ
ຈາກຄວາມຮຽກຮ້້ອງຕ້້ອງການ ແລະ ມີີການຈຳຳ�ແນກແຜນປະຕິິບັັດງານສຳຳ�ລັັບການປະຕິິຮູູບ ແລະ ຊອກຫາຊັັບພະຍາກອນທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນ
ເພື່່�ອເພີ່່�ມທະວີີຂີີດຄວາມສາມາດເຮັັດຫລ້້ອນໜ້້າທີ່່�ໃນການປະຕິິບັັດໜ້້າທີ່່�ຫຼັັ�ກຂອງລັັດຖະສະພາ. ໂດຍແຜນການນີ້້� ແມ່່ນພື້້�ນຖານ
ດີີອັັນໜຶ່່�ງ ທີ່່�ຈະສົ່່�ງເສີີມການຈັັດສັັນຊັັບພະຍາກອນຈາກງົົບປະມານປະຈຳຳ�ປີີຂອງລັັດ ແລະ ຈາກງົົບປະມານຂອງຜູ້້�ໃຫ້້ທຶຶນທີ່່�ຈະ
ສະໜັັບສະໜູູນ ລັັດຖະສະພາ ຈັັດຕັ້້�ງເປົ້້�າໝາຍມາດຕະການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ..

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ລັັດຖະສະພາຢູ່່�ປະເທດທ່່ານ ມີີພະນັັກງານວິິຊາການ ທີ່່�ມີີໜ້້າທີ່່�ວິິເຄາະງົົບປະມານ ແລະ ຮ່່າງກົົດໝາຍ ໃຫ້້ແກ່່ຄະນະ
ກຳຳ�ມາທິິການ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ ໃນການພິິຈາລະນາໂຄງການທີ່່�ຕິິດພັັນກັັບ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຫລືື ບໍ່່�?
• ລັັດຖະສະພາຢູ່່�ປະເທດທ່່ານ ດຳຳ�ເນີີນການປະເມີີນຄວາມຕ້້ອງການ ເພື່່�ອກຳຳ�ນົົດວ່່າ ການສະໜັັບສະໜູູນ ຫຼືື� ຊັັບພະຍາກອນ
ໃດແດ່່ ທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນຕໍ່່�ພະນັັກງານ ໃນການເຮັັດບົົດວິິເຄາະສະໜອງໃຫ້້ແກ່່ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການ ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ແຕ່່ລະທ່່ານ ຫລືືບໍ່່�?
• ລັັດຖະສະພາຢູ່່�ປະເທດຂອງທ່່ານ ໄດ້້ສ້້າງ ແລະ ຮັັບຮອງເອົົາ ແຜນຍຸຸດທະສາດການພັັດທະນາ ເພື່່�ອຈະເພີ່່�ມທະວີີຂີີດຄວາມ
ສາມາດຂອງຕົົນ ໃນການຜ່່ານກົົດໝາຍ ແລະ ຕິິດຕາມກວດກາລາຍຈ່່າຍ ແລະ ການບັັງຄັັບໃຊ້້ ໃຫ້້ສອດຄ່່ອງກັັບເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຫລືື ບໍ່່�?

50

X. ບົດບາດຂອງກຸ່ມພັກການເມືອງ ໃນລັດຖະສະພາ
ບໍ່່�ມີີໃຜສາມາດກ່່າວເຖິິງບົົດບາດຂອງ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໄດ້້ ໂດຍບໍ່່�ກ່່າວເຖິິງວ່່າ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສ່່ວນໃຫຍ່່ນັ້້�ນ ລ້້ວນແຕ່່ເປັັນ
ສະມາຊິິກ ຫຼືື� ຕົົວແທນຂອງພັັກການເມືືອງໃດໜຶ່່�ງ. ການເຮັັດວຽກງານຮ່່ວມກັັນຜ່່ານການສັັງກັັດພັັກການເມືືອງດັ່່�ງກ່່າວ ຈຶ່່�ງເປັັນອົົງປະກອບ
ສຳຳ�ຄັັນຂອງວຽກງານລັັດຖະສະພາ ແລະ ຊ່່ວຍໃຫ້້ເກີີດການສົ່່�ງເສີີມ ແລະ ສະໜັັບສະໜູູນຈຸຸດຢືືນ ແລະ ແນວຄິິດຕ່່າງໆຂອງພັັກການເມືືອງ
ຂຶ້້�ນໄດ້້ ພາຍໃນລັັດຖະສະພາ.
ການໂຕ້້ວາທີີ ແລະ ການຊີ້້�ແຈງ ເປັັນໝາກຫົົວໃຈໜຶ່່�ງຂອງການເຮັັດວຽກໃນລັັດຖະສະພາ, ແຕ່່ລະພັັກການເມືືອງ ຈະຈັັດລຳຳ�ດັັບບູູລິິມະສິິດ
ນະໂຍບາຍ, ຮ່່າງກົົດໝາຍ ແລະ ການຈັັດສັັນງົົບປະມານຕ່່າງໆ ເພື່່�ອຕອບສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້້ອງຕ້້ອງການຂອງຜູ້້�ມີີສິິດເລືືອກຕັ້້�ງໃນ
ເຂດເລືືອກຕັ້້�ງຂອງຕົົນ. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າແຕ່່ລະພັັກການເມືືອງຈະມີີວິິທີີ ການບັັນລຸຸຜົົນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາທີ່່�ຍືືນຍົົງແຕກແຕ່່າງກັັນ, ບໍ່່�ວ່່າ
ຈະເປັັນພັັກການເມືືອງໃດ ຫລືື ມີີການປ່່ຽນແປງໂຄງປະກອບການຈັັດຕັ້້�ງຂອງລັັດຖະບານແນວໃດ, ປະເທດຊາດ ກໍໍຍັັງຄົົງຕ້້ອງໄດ້້ລາຍງານ
ຜົົນໄດ້້ຮັັບວ່່າປະເທດຕົົນເອງສາມາດປະຕິິບັັດວຽກງານເພື່່�ອໃຫ້້ບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍເຫລົ່່�ານັ້້�ນແນວໃດ? ເພື່່�ອນຳຳ�ສະເໜີີແຜນວຽກດັ່່�ງກ່່າວໃຫ້້
ກັັບປະຊາຊົົນ ໃນການເລືືອກຕັ້້�ງແຕ່່ລະຄັ້້�ງ.

ກ. ກຸ່່�ມໃນພັັກການເມືືອງ
ໃນສະພາເກືືອບທັັງໝົົດໃນໂລກ, ບັັນດາສະມາຊິິກທີ່່�ໄດ້້ຮັັບການເລືືອກຕັ້້�ງໃນນາມຂອງພັັກການເມືືອງຕ່່າງໆ ຈະນັ່່�ງລວມກຸ່່�ມເປັັນພັັກ.[13]
ບັັນດາກຸ່່�ມນີ້້�ຈະພົົບປະກັັນເປັັນປົົກກະຕິິ ເພື່່�ອຕົົກລົົງເຫັັນດີີກ່່ຽວກັັບຍຸຸດທະສາດທາງດ້້ານກົົດໝາຍ ແລະ ຈຸຸດຢືືນກ່່ຽວກັັບຮ່່າງກົົດໝາຍ
ຕ່່າງໆ ລວມທັັງການປັັບປຸຸງຮ່່າງກົົດໝາຍ ແລະ ການຕັັດສິິນບັັນຫາທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນອື່່�ນໆຂອງລັັດຖະສະພາ. ນອກຈາກນີ້້�, ກຸ່່�ມພັັກການເມືືອງ
ໃນລັັດຖະສະພາຍັັງມີີບົົດບາດໃນການຊີ້້�ແຈງນອກລັັດຖະສະພາຜ່່ານພັັກການເມືືອງຂອງຕົົນນຳຳ�ອີີກ.
ຖ້້າຫາກສະມາຊິິກ ກຸ່່�ມພັັກການເມືືອງໃດ ມີີສຽງສ່່ວນໃຫຍ່່ ໃນລັັດຖະສະພາ (ເຊິ່່�ງຂື້້�ນກັັບລະບົົບຂອງລັັດຖະສະພານັ້້�ນໆ), ມັັນເປັັນຈຸຸດ
ຢືືນທີ່່�ດີີທີ່່�ຈະສະໜັັບສະໜູູນລັັດຖະມົົນຕີີ ແລະ ຝ່່າຍບໍໍລິິຫານ ຜູ້້�ມີີຄວາມຮັັບຜິິດຊອບຕິິດຕາມກວດກາ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່າ ເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໄດ້້ຖືືກນຳຳ�ໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ໃນປະເທດ ຫຼືື� ມີີໜ້້າທີ່່�ລາຍງານຕໍ່່�ສາກົົນຮັັບຊາບ ກ່່ຽວກັັບພາລະກິິດທີ່່�ລັັດຖະສະພາ
ປະຕິິບັັດ. ອີີກວິິທີີການໜຶ່່�ງ ແມ່່ນການສ້້າງຕັ້້�ງຄະນະເຮັັດວຽກເພື່່�ອເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ. ຈຸຸດປະສົົງຕົ້້�ນຕໍໍ ຂອງຄະນະດັ່່�ງ
ກ່່າວແມ່່ນ ເພື່່�ອເຮັັດວຽກຮ່່ວມກັັບລັັດຖະມົົນຕີີ ແລະ ກະຊວງຕ່່າງໆ ໃນການຕິິດຕາມກວດກາ ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາ
ແບບຍືືນຍົົງ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່າທັັດສະນະຄະຕິິ ຂອງສະມາຊິິກພັັກການເມືືອງ ແລະ ຜູ້້�ມີີສິິດເລືືອກຕັ້້�ງ ໄດ້້ຮັັບການສະໜອງຜ່່ານຮ່່າງ
ກົົດໝາຍ ແລະ ງົົບປະມານ ກ່່ອນຈະນຳຳ�ເຂົ້້�າສູ່່�ການພິິຈາລະນາໃນສະພາ. ຄະນະດັ່່�ງກ່່າວນັ້້�ນ ຖືືເປັັນສະໜາມໃຫ້້ພັັກການເມືືອງ ໄດ້້ມີີ
ໂອກາດທີ່່�ຈະປຶຶກສາຫາລືືກັັນຕໍ່່�ກັັບປະເດັັນຕ່່າງໆ ທີ່່�ຝ່່າຍຄ້້ານ ຫຼືື� ກຸ່່�ມພັັກການເມືືອງສຽງສ່່ວນນ້້ອຍຈັັບຍົົກຂຶ້້�ນມາເວົ້້�າ ແລະ ເພື່່�ອທີ່່�ຈະ
ແກ້້ໄຂປັັບປຸຸງຈຸຸດຢືືນຂອງຕົົນໃຫ້້ຊັັດເຈນຮ່່ວມກັັນ ກ່່ອນທີ່່�ຮ່່າງກົົດໝາຍ ຫລືື ງົົບປະມານ ຈະຖືືກສະເໜີີໃນສະພາ. ນອກນັ້້�ນ, ມັັນຍັັງເປັັນ
ພື້້�ນທີ່່� ສຳຳ�ລັັບການປຶຶກສາຫາລືືບັັນຫາການແກ້້ໄຂຮ່່າງກົົດໝາຍຕ່່າງໆ ເມື່່�ອປວງຊົົນໄດ້້ສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນເຂົ້້�າມາຜ່່ານທາງລະບຽບ
ການຂອງລັັດຖະສະພາ, ເຊັ່່�ນວ່່າ ການໄຕ່່ສວນນຳຳ�ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການ ເປັັນຕົ້້�ນ.
ສຳຳ�ລັັບສະມາຊິິກສະພາຝ່່າຍຄ້້ານ, ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຍັັງມີີຄວາມສໍໍາຄັັນທີ່່�ຈະຕ້້ອງລວມເຂົ້້�າກັັນເປັັນສ່່ວນໜຶ່່�ງໃນວຽກ
ຂອງພັັກ. ບາງລະບົົບສະພາຈະມີີລັັດຖະບານເງົົາ ເຊິ່່�ງແມ່່ນຮູູບແບບໜຶ່່�ງຂອງລັັດຖະບານທາງເລືືອກທີ່່�ປະກອບດ້້ວຍສະມາຊິິກສະພາຈາກ
ຝ່່າຍຄ້້ານ ຫຼືື� ພັັກການເມືືອງສຽງສ່່ວນນ້້ອຍ ເພື່່�ອເປັັນໂຄສົົກຂອງພັັກ ຫລືື ຜູ້້�ນໍໍາຫລັັກໃນວຽກງານຂອງກະຊວງຕ່່າງໆ. ພາຍໃນລັັດຖະບານ,
ລັັດຖະມົົນຕີີເງົົາແຕ່່ລະຄົົນຄວນມີີຄວາມຮູ້້� ແລະ ຂໍ້້�ມູູນກຽມພ້້ອມ ເພື່່�ອສາມາດນຳຳ�ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງມາໃຊ້້ວິິເຄາະຜົົນ
ງານຂອງການເຮັັດວຽກຂອງບັັນດາກະຊວງຕ່່າງໆ ທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບຕົົນໄດ້້ຢ່່າງມີີປະສິິດທິິພາບ. ໃນລັັດຖະສະພາປະເທດອື່່�ນໆ, ການແບ່່ງ
ໜ້້າທີ່່�ອາດຈະຂຶ້້�ນກັັບພູູມສາດ ຫລືື ປັັດໃຈອື່່�ນໆ. ແຕ່່ບໍ່່�ວ່່າຈະແບ່່ງໜ້້າທີ່່�ກັັນແນວໃດ, ຝ່່າຍຄ້້ານຄວນມີີຄວາມເຂົ້້�າໃຈຢ່່າງຈະແຈ້້ງກ່່ຽວກັັບ
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແລະ ຄວນມີີແນວຄວາມຄິິດທີ່່�ດີີວ່່າ ວິິທີີການນຳຳ�ເອົົາເປົ້້�າໝາຍໄປຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຄວນເປັັນແນວໃດ
ເພື່່�ອໃຫ້້ຕົົນເອງສາມາດຕິິດຕາມການປະຕິິບັັດວຽກງານທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງຂອງລັັດຖະບານໄດ້້ໃຫ້້ດີີ
ທີ່່�ສຸຸດ.
ນອກຈາກນີ້້�, ມັັນຍັັງມີີຄວາມສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ຈະຕ້້ອງເຂົ້້�າໃຈວ່່າ ໃນໄລຍະເວລາການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງນັ້້�ນ
(2015 - 2030), ບັັນດາພັັກການເມືືອງອາດຈະຍ້້າຍຈາກການເປັັນຝ່່າຍຄ້້ານໄປເປັັນຝ່່າຍລັັດຖະບານ (ຫຼືື�ກັັບກັັນ). ສະນັ້້�ນ, ແຕ່່ລະກຸ່່�ມພັັກ
ການເມືືອງຄວນຮູ້້�ດີີກ່່ຽວກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແລະ ຄວນມີີຈຸຸດມຸ່່�ງໝັ້້�ນໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່າການ
ປ່່ຽນແປງຂອງລັັດຖະບານຈະບໍ່່�ສົ່່�ງຜົົນໃຫ້້ມີີຄວາມຊັັກຊ້້າໂດຍບໍ່່�ຈຳຳ�ເປັັນ.

ຂ. ກຸ່່�ມທີ່່�ສັັງກັັດພັັກການເມືືອງຕ່່າງກັັນ
ໃນໄລຍະສິິບຫ້້າປີີຜ່່ານມາ ໄດ້້ມີີການລວມກຸ່່�ມຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາທີ່່�ມີີຄວາມຄິິດເຫັັນຄ້້າຍຄືືກັັນ ຈາກພັັກການເມືືອງທີ່່�ແຕກຕ່່າງ
13 ໃນປະເທດຕ່າງໆ, ກຸ່ມເຫລົ່ານີ້ ເປັນທີ່ຮູ້ກັນ ໃນຊື່ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ, ລວມທັງ ກຸ່ມສະມາຊິກລັດຖະສະພາ,ກຸ່ມນັກການເມືອງ ຫຼື ພັກໃນລັດຖະສະພາ.
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ກັັນ ເພີ່່�ມຂຶ້້�ນຢ່່າງໄວວາ. ກຸ່່�ມຂ້້າມພັັກການເມືືອງເຫຼົ່່��ານີ້້� ສະໜອງກາລະໂອກາດ ໃຫ້້ບັັນດາສະມາຊິິກທີ່່�ມີີຄວາມສົົນໃຈອັັນດຽວກັັນໄດ້້ປຶຶກສາ
ຫາລືື ແນວທາງການສົ່່�ງເສີີມກົົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່່�ສ່່ອງແສງເຖິິງຄວາມສົົນໃຈເຫລົ່່�ານັ້້�ນ. ກຸ່່�ມເຫລົ່່�ານີ້້� ຊ່່ວຍທັັບມ້້າງກຳຳ�ແພງ (ສິ່່�ງ
ກີີດຂວາງ) ລະຫວ່່າງພັັກການເມືືອງ ແລະ ສົ່່�ງເສີີມເວທີີການສົົນທະນາ ລະຫວ່່າງສະມາຊິິກ ທີ່່�ຊ່່ວຍໃຫ້້ເກີີດຄວາມເປັັນເອກະພາບ ທີ່່�ສາມາດ
ສົ່່�ງເສີີມຕໍ່່�ໄດ້້ ພາຍໃນກຸ່່�ມພັັກການເມືືອງຕ່່າງ ແລະ ໃນລັັດຖະສະພາ ໂດຍລວມ.
ກຸ່່�ມຂ້້າມພັັກການເມືືອງ ທີ່່�ພົົບເລື້້�ອຍແມ່່ນກຸ່່�ມນັັກການເມືືອງເພດຍິິງ, ກຸ່່�ມຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງສອງພັັກໃນສະພາ ແລະບັັນດາກຸ່່�ມທີ່່�ກ່່ຽວຂ້້ອງ
ກັັບເຄືືອຂ່່າຍລະດັັບພາກພື້້�ນ ແລະ ສາກົົນຂອງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ. (ດັ່່�ງທີ່່�ໄດ້້ລະບຸຸໄວ້້ໃນຂໍ້້� ງ, ພາກທີ່່� III)
ເນື່່�ອງຈາກ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ປົົກຄຸຸມຂົົງເຂດການພັັດທະນາເກືືອບທັັງໝົົດ, ມັັນຈຶ່່�ງມີີຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ທີ່່�ຈະເກີີດການ
ສ້້າງຕັ້້�ງກຸ່່�ມຕ່່າງໆຂື້້�ນ ເພື່່�ອສົ່່�ງເສີີມປະເດັັນທີ່່�ກຸ່່�ມສະມາຊິິກໃຫ້້ຄວາມສົົນໃຈ. ຍົົກຕົົວຢ່່າງ, ກຸ່່�ມນັັກການເມືືອງຂອງແມ່່ຍິິງ ຈະສະໜັັບສະໜູູນ
ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຂໍ້້�ທີີ 5 (ຄວາມສະເໝີີພາບລະຫວ່່າງຍິິງ-ຊາຍ), ອົົງການສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາສາກົົນ ເພື່່�ອຕ້້ານ
ການສໍ້້�ລາດບັັງຫຼຼວງ (GOPAC) ຈະສົ່່�ງເສີີມເປົ້້�າໝາຍ ຂໍ້້�ທີີ 16 (ຄວາມຮັັບຜິິດຊອບ), ສ່່ວນລັັດຖະສະພາສະພາບອາກາດ (Climate
Parliament) ກໍໍຈະສົ່່�ງເສີີມເປົ້້�າໝາຍ ຂໍ້້�ທີ່່� 7 (ພະລັັງງານສະອາດ).
ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍ່່�ຕາມ, ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງແມ່່ນຍັັງເປັັນໂອກາດ ໃຫ້້ເກີີດການເຮັັດວຽກຂ້້າມກຸ່່�ມໄດ້້. ລັັດຖະສະພາບາງ
ປະເທດ ເຄີີຍສ້້າງຕັ້້�ງກຸ່່�ມເຮັັດວຽກເພື່່�ອບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດ (ແລະບາງຄົົນໄດ້້ເຮັັດມາແລ້້ວເພື່່�ອເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບ
ຍືືນຍົົງ), ກຸ່່�ມເຮັັດວຽກດັ່່�ງກ່່າວສາມາດເປັັນແຫຼ່່�ງຄວາມຮູ້້� ແລະ ສົ່່�ງເສີີມເປົ້້�າໝາຍ ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງໂດຍລວມໄດ້້. ນອກຈາກນີ້້�,
ມັັນຍັັງຖືືວ່່າເປັັນກຸ່່�ມທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນທີ່່�ຈະຊ່່ວຍສົ່່�ງເສີີມການວາງລະບົົບທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນໃນອົົງກອນ (ແລະໄດ້້ລະບຸຸໄວ້້ໃນປື້້�ມຄູ່່�ມືືນີ້້�) ເພື່່�ອໃຫ້້ລັັດຖະສະພາ
ສາມາດເປັັນແກນຫຼັັ�ກໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍເຫຼົ່່��ານີ້້�.

ປະເທດປາກິິດສະຖານ: ໜ່່ວຍງານຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເພື່່�ອເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ເມື່່�ອມີີການຮັັບຮອງເອົົາເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງມາຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ໃນເດືືອນກັັນຍາ 2015 ແລ້້ວ, ສະພາແຫ່່ງຊາດ ປາ
ກິິດສະຖານ ໄດ້້ສ້້າງຕັ້້�ງໜ່່ວຍງານເຮັັດວຽກລະຫວ່່າງພັັກການເມືືອງຂອງສະມາຊິິກສະພາແຫ່່ງຊາດ ຈາກກຸ່່�ມຂອງພັັກການເມືືອງ
ໃຫຍ່່ທັັງໝົົດ. ຈຸຸດປະສົົງ ຂອງໜ່່ວຍງານດັ່່�ງກ່່າວ ແບ່່ງອອກເປັັນສອງປະການ ຄືື: (1) ເພື່່�ອສະໜອງຂໍ້້�ມູູນຂ່່າວສານກ່່ຽວກັັບເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແລະ ພາລະບົົດບາດ ຂອງສະພາແຫ່່ງຊາດໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍເຫລົ່່�ານັ້້�ນ; ແລະ (2) ເພື່່�ອ
ສ້້າງໃຫ້້ເປັັນສະຖານທີ່່�ແຫ່່ງໜຶ່່�ງ ທີ່່�ສະມາຊິິກສະພາແຫ່່ງຊາດ, ພັັກການເມືືອງ ແລະ ສະພາແຫ່່ງຊາດ ສາມາດປະສານສົົມທົົບວຽກງານ
ຂອງຕົົນໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.
ເບິ່່�ງຢູ່່�ເອກະສານ: “ທ່່ານ Sardar Ayaz Sadiq, ປະທານສະພາແຫ່່ງຊາດ, ກ່່າວປາໄສເປີີດ ສໍໍານັັກງາກກອງເລຂາທິິການ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ,” ໃນມື້້�
ວັັນທີີ 16 ກຸຸມພາ 2016, ເວບໄຊ: http://www.na.gov.pk/en/pressre- lease.php?content=101

ການລວມກຸ່່�ມຂອງພັັກການເມືືອງທັັງໝົົດ ຍັັງເປັັນຊ່່ອງທາງທີ່່�ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດຄວາມເປັັນເອກະສັັນທາງການເມືືອງ ແລະ ການສົ່່�ງເສີີມພາຍໃນ
ພັັກການເມືືອງທັັງຫລາຍທີ່່�ມີີຕົົວແທນຢູ່່�ໃນລັັດຖະສະພາ. ກຸ່່�ມດັ່່�ງກ່່າວຄວນຮັັບປະກັັນວ່່າ ບໍ່່�ພຽງແຕ່່ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ເປັັນສະມາຊິິກ
ຂອງກຸ່່�ມເທົ່່�ານັ້້�ນທີ່່�ໄດ້້ຮັັບຂໍ້້�ມູູນຂ່່າວສານ ແລະ ມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ, ແຕ່່ເຂົົາເຈົ້້�າຕິິດຕໍ່່�ປະສານງານກັັນກັັບ
ພັັກການເມືືອງໃຜລາວ ເພື່່�ອແບ່່ງປັັນອົົງຄວາມຮູ້້�ທີ່່�ຕິິດພັັນກັັບການປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ເພື່່�ອວ່່າພັັກການເມືືອງ
ເຫລົ່່�ານັ້້�ນ ຈະໄດ້້ມີີຂໍ້້�ມູູນຂ່່າວສານ ແລະ ມີີສ່່ວນຮ່່ວມກັັບເປົ້້�າໝາຍນຳຳ�ອີີກ.

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ກຸ່່�ມພັັກການເມືືອງ ຢູ່່�ໃນລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານ ໄດ້້ຈັັດຕັ້້�ງວຽກງານຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ໃນລັັກສະນະ ທີ່່�ສົ່່�ງເສີີມເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແລະ ເປົ້້�າໝາຍສະເພາະຂໍ້້�ໃດໜຶ່່�ງ ໃນຊ່່ວງການຈັັດຕັ້້�ງວຽກງານຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຫລືື ບໍ່່�?
• ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານ ມີີໜ່່ວຍງານຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຫລືືບໍ່່�? ຖ້້າຫາກມີີ, ສິິດໜ້້າທີ່່�ຫຼັັ�ກ
ຂອງພວກເຂົົາ ມີີຫຍັັງແດ່່? ຖ້້າຫາກບໍ່່�ມີີ, ສິິດໜ້້າທີ່່�ໃດແດ່່ ທີ່່�ທ່່ານຄາດຫວັັງຈາກໜ່່ວຍງານດັ່່�ງກ່່າວຈະຕ້້ອງເຮັັດ?
• ກຸ່່�ມຈາກພັັກການເມືືອງທີ່່�ຕ່່າງກັັນກຸ່່�ມໃດແດ່່ ທີ່່�ອາດຕັ້້�ງຂື້້�ນ ຢູ່່�ໃນລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານ ເພື່່�ອສ່ົົ�ງເສີີມເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ສະເພາະຂໍ້້�ໃດໜຶ່່�ງ ແລະ ເປົ້້�າໝາຍເຫຼົ່່��ານັ້້�ນສອດຄ່່ອງກັັບກັັບບູູລິິມະສິິດ ຂອງການພັັດທະນາໃນແຜນ
ພັັດທະນາແຫ່່ງຊາດ ຂອງລັັດຖະບານປະເທດທ່່ານ ຫລືື ບໍ່່�?
• ພັັກການເມືືອງຂອງທ່່ານ ມີີກົົນໄກແນວໃດແດ່່ໃນການຮຽນຮູ້້�ເພີ່່�ມເຕີີມກ່່ຽວກັັບເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຜ່່ານ
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຂອງຕົົນ?
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XI. ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາ
ແລະ ພະນັກງານລັດຖະສະພາ ທີ່ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການ
ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ
ການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ຈະເປັັນສິ່່�ງທ້້າທາຍຂອງຍຸຸກສະໄໝນີ້້�. ໃນຖານະທີ່່�ເປັັນສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ທ່່ານອາດຈະ ຫລືື ອາດຈະຍັັງດຳຳ�ລົົງຕຳຳ�ແໜ່່ງ ໃນປີີ 2030, ເຊິ່່�ງເປັັນປີີທີ່່�ຈະມີີການປະເມີີນວ່່າ ປະເທດຂອງທ່່ານໄດ້້ບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍໄດ້້ຢ່່າງ
ເຕັັມສ່່ວນ ຫລືື ບາງສ່່ວນແນວໃດ. ແຕ່່ທ່່ານຄວນຄຳຳ�ນຶຶງເຖິິງພາລະບົົບບາດຂອງທ່່ານ ແລະ ຂອງລັັດຖະສະພາ ໃນການຮ່່ວມກັັນຈັັດວາງ
ລະບົົບ ແລະ ວິິທີີປະຕິິບັັດ ທີ່່�ຈະເຮັັດໃຫ້້ປະເທດຊາດຂອງທ່່ານມີີໂອກາດປະສົົບຄວາມສຳຳ�ເລັັດສູູງສຸຸດ. ສຳຳ�ລັັບສິ່່�ງດັ່່�ງກ່່າວນີ້້� ມັັນບໍ່່�ແມ່່ນ
ພຽງເປັັນການປະເມີີນແບບຂໍ້້�ມູູນ ແລະ ຕົົວເລກເທົ່່�ານັ້້�ນ, ແຕ່່ຕົົວຈິິງແລ້້ວ ມັັນຄືືໂອກາດອັັນໜຶ່່�ງ ທີ່່�ປະເທດຂອງທ່່ານຈະນຳຳ�ໃຊ້້ເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງເພື່່�ອພັັດທະນາປະເທດຂອງທ່່ານ ແລະ ກຳຳ�ຈັັດສິ່່�ງກີີດຂວາງ ທີ່່�ເປັັນອຸຸປະສັັກຂັັດຂວາງປະຊາຊົົນ ແລະ ປະເທດຊາດ
ຈາກການປົົດແອກດ້້ວຍຕົົນເອງອອກຈາກຄວາມທຸຸກຍາກ ແລະ ການບັັນລຸຸການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.
ດັ່່�ງທີ່່�ໄດ້້ກ່່າວໃນຕອນຕົ້້�ນແລ້້ວ, ເພື່່�ອທີ່່�ຈະຜ່່ານຜ່່າໄປເຖິິງຈຸຸດນັ້້�ນ ລັັດຖະສະພາທັັງໝົົດຈະຕ້້ອງສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດອັັນໃໝ່່ ຂຶ້້�ນໃນຕົົວ
ເອງ. ເຖິິງແມ່່ນວ່່າລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານ ອາດມີີສ່່ວນຮ່່ວມກັັບປະຊາຊົົນ ແລະຮັັບຟັັງຄຳຳ�ຄິິດເຫັັນຈາກພວກເຂົົາຜ່່ານ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ແລະ ຄະນະກຳຳ�ມາທິິການແລ້້ວ ແລະ ເຖິິງແມ່່ນວ່່າ ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານ ອາດມີີຂີີດຄວາມສາມາດເພື່່�ອດຳຳ�ເນີີນການຄົ້້�ນຄວ້້າຢ່່າງເລິິກ
ເຊິ່່�ງ ແລະ ມີີລະບົົບຮອງຮັັບການສະແດງຄວາມຄິິດເຫັັນຂອງປະຊາຊົົນ ຜ່່ານທາງສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາຢູ່່�ແລ້້ວກໍໍຕາມ, ແຕ່່ມັັນຍັັງມີີຄວາມ
ຈຳຳ�ເປັັນ ທີ່່�ຈະຕ້້ອງພິິຈາລະນາທົົບທວນວ່່າ ລະບົົບຂອງທ່່ານຄວນມີີເຄື່່�ອງມືືຫຍັັງເພີ່່�ມຕື່່�ມແດ່່ເພື່່�ອໃຫ້້ບັັນລຸຸທັັງ 17 ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາ
ແບບຍືືນຍົົງ.

ອົົງການ ສປຊ ເພື່່�ອການພັັດທະນາ
ເລຂາທິິການ ລັັດຖະສະພາປະເທດໂມນໂດວາ ປະຕິິຍານຕົົນ ຈະສົ່່�ງເສີີມການຄຸ້້�ມຄອງບໍໍລິິຫານຊັັບພະຍາກອນມະນຸຸດທີ່່�ຕອບສະໜອງຕໍ່່�ບົົດບາດຍິິງ-ຊາຍ ໃນວັັນທີີ 23 ພະຈິິກ 2016.

ລັັດຖະສະພາສ່່ວນໃຫຍ່່ບໍ່່�ບັັນລຸຸມາດຕະຖານທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນ ຕໍ່່�ກັັບການບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ. ລັັດຖະສະພາທັັງໝົົດ ຈະ
ຕ້້ອງໄດ້້ໃຫ້້ຄວາມຮູ້້�ເພີ່່�ມຕື່່�ມແກ່່ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລະ ພະນັັກງານກ່່ຽວກັັບ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແລະວິິທີີເຊື່່�ອມ
ສານບັັນດາເປົ້້�າໝາຍເຫລົ່່�ານັ້້�ນເຂົ້້�າໃນວຽກງານປະຈຳຳ�ວັັນຂອງເຂົົາເຈົ້້�າ ຄືືແນວໃດ. ເອກະສານດັ່່�ງກ່່າວນີ້້� ຄວນເປັັນຈຸຸດລິິເລີ່່�ມ ສຳຳ�ລັັບການ
ປຶຶກສາຫາລືືວ່່າ ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານ ຈະມີີສ່່ວນຮ່່ວມໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດຂອງ ວາລະ 2030 ແລະ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບ
ຍືືນຍົົງ ຢູ່່�ປະເທດຂອງທ່່ານ ແນວໃດ. ຄຳຳ�ຖາມ ຢູ່່�ໃນຕອນທ້້າຍຂອງແຕ່່ລະບາດກ້້າວ ຖືືເປັັນໂອກາດໃນການກວດກາຄືືນ ວຽກງານຕົົນເອງ
ທີ່່�ກຳຳ�ລັັງເຮັັດໃນປັັດຈຸຸບັັນ ແລະ ສິ່່�ງທີ່່�ທ່່ານອາດສາມາດທີ່່�ຈະເຮັັດໄດ້້ ເພື່່�ອເຮັັດໃຫ້້ສະຖາບັັນມີີປະສິິດທິິພາບຫລາຍຍິ່່�ງຂື້້�ນ.
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ປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ: ຄູ່່�ມືືສຳຳ�ລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ເພື່່�ອເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດດ້້ານການ
ພັັດທະນາ
ໃນປີີ 2003 ສະພາຜູ້້�ແທນປະຊາຊົົນຂອງປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ ໄດ້້ສ້້າງຕັ້້�ງໜ່່ວຍງານປະຕິິບັັດວຽກງານເພື່່�ອ ເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະ
ຫວັັດດ້້ານການພັັດທະນາຂຶ້້�ນ. ໜ່່ວຍງານດັ່່�ງກ່່າວໄດ້້ສ້້າງຄູ່່�ມືືສຳຳ�ລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາກ່່ຽວກັັບ ເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດດ້້ານ
ການພັັດທະນາ ໂດຍຄູ່່�ມືືນັ້້�ນໄດ້້ນຳຳ�ສະເໜີີຄຳຳ�ຖາມເປັັນຊຸຸດທີ່່�ສຳຳ�ຄັັນ ຕິິດພັັນກັັບເປົ້້�າໝາຍສະຫັັດສະຫວັັດດ້້ານການພັັດທະນາ ເພື່່�ອ
ໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາໄດ້້ນຳຳ�ໃຊ້້ເຂົ້້�າໃນການພິິຈາລະນາ ເວລາຮ່່າງກົົດໝາຍ ແລະ ຕິິດຕາມກວດກາກິິດຈະກຳຳ�ຂອງລັັດຖະບານ.
ຄູ່່�ມືືດັ່່�ງກ່່າວປະກອບດ້້ວຍ ລາຍລະອຽດແມ່່ແບບສໍໍາລັັບການເຂົ້້�າມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງປະຊາຊົົນ ແລະ ເນັ້້�ນໜັັກວ່່າສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ
ທັັງລະດັັບຊາດ ແລະ ລະດັັບພາກ (ເຂດແຄວ້້ນ) ຄວນສັັງເກດ ແລະ ຈົົດຈຳຳ�ປະເດັັນໃດແດ່່ ໃນຂະນະທີ່່�ຕົົນເອງເຄື່່�ອນໄຫວລົົງຢ້້ຽມຢາມ
ພາກສະໜາມ ແລະ ມີີສ່່ວນຮ່່ວມກັັບຊຸຸມຊົົນ.

ລັັດຖະສະພາບາງແຫ່່ງ ອາດຮັັບຮູ້້�ວ່່າມັັນຍັັງມີີຂີີດຈຳຳ�ກັັດໃນສິ່່�ງທີ່່�ຕົົນເອງສາມາດເຮັັດໄດ້້ ຍ້້ອນຂາດເຂີີນຈຳຳ�ນວນພະນັັກງານ ຫລືື ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາ ເອງເປັັນຕົ້້�ນ. ເພື່່�ອເອົົາຊະນະຂີີດຈໍໍາກັັດໃນເວລານັ້້�ນ, ລັັດຖະສະພາອາດສ້້າງໂຄງການ ແລະ ແຜນງານຮ່່ວມກັັບອົົງການຈັັດ
ຕັ້້�ງຕ່່າງໆ ເຊັ່່�ນ: ອົົງການ ສປຊ ເພື່່�ອຊ່່ວຍເຫລືືອກ່່ຽວກັັບການສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດ, ການກະກຽມກອບປະຕິິບັັດງານດ້້ານນິິຕິິກຳຳ� ແລະ
ການສ້້າງເຄື່່�ອງມືື ແລະ ກົົນໄກ ເພື່່�ອສົ່່�ງເສີີມການບັັນລຸຸຜົົນເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ. ເຄື່່�ອງມືືເຫຼົ່່��ານີ້້� ອາດປະກອບດ້້ວຍການ
ປະຊຸຸມວິິຊາການ, ການສຳຳ�ມະນາ, ການຕິິດຕາມກວດກາ ແລະ ການຝຶຶກຝົົນແບບເພື່່�ອນສອນເພື່່�ອນ ສຳຳ�ລັັບພະນັັກງານ ແລະ ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາ.
ເມື່່�ອນຳຳ�ມາເຊື່່�ອມສານກັັບການວາງແຜນໄລຍະຍາວທີ່່�ຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດຢູ່່�ບາງຈຸຸດໃນເອກະສານສະບັັບນີ້້�, ການສະໜັັບສະໜູູນວຽກງານ ປະຈຳຳ�ວັັນ
ແລະ ໂຄງການພິິເສດເຫຼົ່່��ານີ້້� ອາດສາມາດຊ່່ວຍພັັດທະນາຂີີດຄວາມສາມາດ ຂອງລັັດຖະສະພາໄດ້້ຢ່່າງມີີເນື້້�ອຫາສຳຳ�ຄັັນເພື່່�ອກ້້າວໄປສູ່່�
ການເປັັນຄູ່່�ຮ່່ວມມືືຢ່່າງຫ້້າວຫັັນ ແລະ ເຕັັມສ່່ວນ ໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.

ປະເທດຊາມົົວ: ການຝຶຶກອົົບຮົົມ ສຳຳ�ລັັບສະມາຊິິກໃໝ່່ ຂອງລັັດຖະສະພາ ກ່່ຽວກັັບ ເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ
ຫລັັງຈາກການເລືືອກຕັ້້�ງທົ່່�ວໄປໃນປະເທດຊາມົົວ ໃນເດືືອນ ມີີນາ 2016, ອົົງການເຄືືອຂ່່າຍຕ່່າງໆຂອງອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ,
ລວມທັັງ ອົົງການແຮງງານສາກົົນ ແລະ ອົົງການ ສປຊ ເພື່່�ອການພັັດທະນາ ໄດ້້ຮ່່ວມມືືກັັບສຳຳ�ນັັກງານບຸຸກຄະລາກອນ ແລະ ລັັດຖະສະພາ
ນິິຕິິບັັນຍັັດ ແລະ ກະຊວງຕ່່າງໆເພື່່�ອ ຈັັດຕັ້້�ງແຜນງານຝຶຶກອົົບຮົົມພາຍຫຼັັ�ງເຂົ້້�າຮັັບຕຳຳ�ແໜ່່ງ ໃນຫົົວຂໍ້້� ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບ
ຍືືນຍົົງ ສຳຳ�ລັັບສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ຖືືກຮັັບເລືືອກໃໝ່່. ແຜນງານເປັັນດັ່່�ງກ່່າວເປັັນສ່່ວນໜຶ່່�ງ ຂອງການປະຖົົມນິິເທດສະມາຊິິກ
ໃໝ່່. ເປັັນການມອບໂອກາດໃຫ້້ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ໄດ້້ທຳຳ�ຄວາມເຂົ້້�າໃຈພາລະບົົດບາດຂອງຕົົນໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍ
ການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແລະ ອະທິິບາຍວ່່າມີີການການສະໜັັບສະໜູູນອັັນໃດແດ່່ຈາກອົົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົົງການ
ອື່່�ນໆ ໃນການປະຕິິບັັດໃນຕໍ່່�ໜ້້າ.
ແຫລ່່ງຂໍ້້�ມູູນ: www.samoaobserver.ws/en/18_03_2016/local/3791/Making-global-goals-Samoaâ€TMs-own.htm.

ລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ຢາກມີີສ່່ວນໃນການຈັັດຕັ້້�ງປະຕິິບັັດເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ໃນປະເທດຂອງຕົົນເອງຄວນສ້້າງກໍໍລະນີີໜຶ່່�ງ
ເພື່່�ອຮຽກຮ້້ອງເອົົາການສະໜັັບສະໜູູນຈາກອົົງການຈັັດຕັ້້�ງສາກົົນ ແລະ ພາກພື້້�ນ ໃນການສະໜອງທຶຶນ, ຄໍໍາແນະນໍໍາດ້້ານວິິຊາການ ແລະ
ຊັັບພະຍາກອນອື່່�ນໆ ເພື່່�ອສະໜັັບສະໜູູນ ການສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດ ຂອງລັັດຖະສະພາ ແລະ ການເຂົ້້�າມີີສ່່ວນຮ່່ວມ ຂອງສາທາລະນະ
ໃນການບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍຕ່່າງໆ.
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ນອກຈາກອົົງການຈັັດຕັ້້�ງທີ່່�ສະໜັັບສະໜູູນຕາມທີ່່�ໄດ້້ຕັ້້�ງຂໍ້້�ສັັງເກດໃນເບື້້�ອງຕົ້້�ນແລ້້ວ, ລັັດຖະສະພາ ອາດສາມາດສະແຫວງຫາທຶຶນຮອນ
ຈາກສະຖາບັັນການເງິິນສາກົົນ ເຊັ່່�ນ: ທະນາຄານພັັດທະນາແຫ່່ງອິິດສະລາມ[14] ແລະ ທະນາຄານປະຈຳຳ�ພາກພື້້�ນອື່່�ນໆ. ສະຖາບັັນເຫລົ່່�າ
ນີ້້� ສ້້າງຕັ້້�ງຂື້້�ນມາ ສ່່ວນໜຶ່່�ງກໍໍເພື່່�ອຮັັບປະກັັນວ່່າປະເທດສະມາຊິິກຈະສາມາດບັັນລຸຸເຖິິງຈຸຸດປະສົົງການພັັດທະນາ ໄລຍະຍາວຂອງຕົົນໄດ້້
ລວມທັັງເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.
ສິ່່�ງສຳຳ�ຄັັນຕົ້້�ນຕໍໍສຳຳ�ລັັບລັັດຖະສະພາ ທີ່່�ເຕັັມໃຈຈະເຂົ້້�າຮ່່ວມກັັບ ເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ແມ່່ນການນຳຳ�ເນື້້�ອໃນຕາມປື້້�ມຄູ່່�ມືື
ສະບັັບນີ້້�ໄປປັັບໃຊ້້. ລັັດຖະສະພາສາມາດຈັັດຕັ້້�ງການຄົ້້�ນຄວ້້າສຶຶກສາຄວາມເປັັນໄປໄດ້້ຈາກຫຼັັ�ກຖານ ຫຼືື� ການປະເມີີນຄວາມຕ້້ອງການ
ໂດຍນຳຳ�ສະເໜີີຂໍ້້�ມູູນຕ່່າງໆ ທີ່່�ກຳຳ�ນົົດໃນເອກະສານສະບັັບນີ້້�. ຕົົວຢ່່າງຈາກປະເທດຕ່່າງໆ ແລະ ການຕອບຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ, ການ
ປະເມີີນດັ່່�ງກ່່າວຈະເປັັນພື້້�ນຖານໃນການຂໍໍການສະໜັັບສະໜູູນ ແລະ ຊັັບພະຍາກອນ ເພື່່�ອສະໜອງການປ່່ຽນແປງທີ່່�ຈຳຳ�ເປັັນ ເຮັັດໃຫ້້
ລັັດຖະສະພາກາຍເປັັນຄູ່່�ຮ່່ວມມືືທີ່່�ຫ້້າວຫັັນ ໃນການບັັນລຸຸເປົ້້�າໝາຍການພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ.

ຄຳຳ�ຖາມເພື່່�ອທົົບທວນຄືືນ
• ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານມີີແຜນການໃດແດ່່ ໃນການສ້້າງຂີີີ�ດຄວາມສາມາດໃຫ້້ແກ່່ພະນັັກງານ ແລະ ສະມາຊິິກ
ລັັດຖະສະພາ?
• ລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານມີີແຜນການໃດແດ່່ ໃນການສ້້າງ ແລະ ເຜີີຍແຜ່່ຜະລິິດຕະພັັນຄວາມຮູ້້� ກ່່ຽວກັັບເປົ້້�າໝາຍການ
ພັັດທະນາແບບຍືືນຍົົງ ໂດຍສະເພາະສຳຳ�ລັັບປະເທດຂອງທ່່ານ?
• ມີີງົົບປະມານພາຍໃນ ທີ່່�ພຽງພໍໍສຳຳ�ລັັບການຝຶຶກອົົບຮົົມພະນັັກງານ ແລະ ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ແລະ ສຳຳ�ລັັບການ
ພັັດທະນາ ຜະລິິດຕະພັັນກ່່ຽວກັັບຄວາມຮູ້້� ຫລືື ບໍ່່�?
• ມີີການສະໜັັບສະໜູູນຈາກອົົງການຈັັດຕັ້້�ງພາຍນອກໃດແດ່່ ເພື່່�ອຊ່່ວຍສ້້າງຂີີດຄວາມສາມາດຂອງພະນັັກງານ ແລະ
ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາ ຢູ່່�ໃນລັັດຖະສະພາຂອງທ່່ານ?
• ສະຖາບັັນການເງິິນສາກົົນໃດ ທີ່່�ພ້້ອມຈະໃຫ້້ການສະໜັັບສະໜູູນດ້້ານຊັັບພະຍາກອນ ເພື່່�ອຊ່່ວຍການສ້້າງຂີີດຄວາມ
ສາມາດ ແລະ ການຝຶຶກອົົບຮົົມຂອງລັັດຖະສະພາ?

14 ທະນາຄານໂລກ - World Bank
ອົງການກອງທຶນການເງ ິນສາກົນເພື່ອພັດທະນາກະສິກຳ - International Fund for Agricultural Development (IFAD)
ທານາຄານເພື່ອການລົງທຶນຂອງເອີຮົບ - European Investment Bank (EIB)
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ - 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)
ທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນໂຄງລ່າງພື້ນຖານແຫ່ງອາຊີ - 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)
ທະນາຄານພັດທະນາໃຫມ່ (ເມຶ່ອກ່ອນ ແມ່ນທະນາຄານ ພັດທະນາ ກຸ່ມເສດຖະກິດ BRICS ) - (New Development Bank (NDB) (formerly BRICS
Development Bank)
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United Nation Development Programme
ອົົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່່�ອການພັັດທະນາ
ອາຄານ 10017 ສະຫະປະຊາຊາດ ນີີວຢອກ
10017 (USA)
ໂທລະສັັບ: +1 212 906 5502
ສໍໍາລັັບຂໍ້້�ມູູນເພີ່່�ມຕືືມ ເບິ່່�ງຢູ່່� : www..undp..org
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