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ພາກສະເໜີ
ພວກຂົ້າພະເຈາົ້ ຮັບຮພ
ົ້ າລະ ແລະ ບດບາດ ທີຈ
ູ່ ໍາເປັນທີສ
ູ່ ດ
ຸ ຂອງສະພາແຫູ່ງຊາດ ທາງດົ້ານ ສິດ ແລະ ໜົ້າທີລ
ູ່ ວມ
ໃນການສົ້າງນິຕກ
ິ າໍ

ແລະ

ຮັບຮອງແຜນງບປະມານແຫູ່ງລັດ

ໃນການຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລວມທັງ

ສໍາລັບຕໍກ
ູ່ ານຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ໜົ້າທີູ່

ບດບາດຂອງລັດຖະສະພາ

ຢູ່າງມີປະສິດທິຜນ

ຕໍຄ
ູ່ ໍາໝັນ
ົ້ ສັນຍາ

ຂອງພວກເຮາ. ... ‘’ພວກຂົ້າພະເຈາົ້ ບັນດາປະຊາຊນ ແຫູ່ງ ລັດສະມາຊິກ ຂອງອງການສະຫະປະຊາຊາດ’’
ແມູ່ນຄໍາກູ່າວເປີດ

ທີມ
ູ່ ຊ
ີ ສ
ືູ່ ຽງຂອງກດບັດສະຫະປະຊາຊາດ

ທີເູ່ ປັນຄໍາເຊີດຊຈິດໃຈໃຫົ້ແກູ່ມວນຊນ.

ໃນມືນ
ົ້ ີົ້

ພວກຂົ້າພະເຈາົ້ ບັນດາປະຊາຊນແຫູ່ງ ລັດ ສະມາຊິກ ຂອງອງການສະຫະປະຊາຊາດ ກໍາລັງຢເູ່ ທິງເສັນ
ົ້ ທາງ ໄປສປ
ູ່ ີ
2030.

ການເດີນທາງ

ຂອງພວກຂົ້າພະເຈາົ້

ລວມມີ

ບັນດາລັດຖະບານ

ກໍຄ
ູ່ ລ
ື ດ
ັ ຖະສະພາ,

ບັນດາອງການໃນລະບບສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ສະຖາບັນ-ອງການ ຈັດຕັງົ້ ສາກນ ອືນ
ູ່ ໆ, ອງການປກຄອງທົ້ອງຖິນ
ູ່ ,
ກຸມ
ູ່ ຊນເຜາູ່ , ອງການຈັດຕັງົ້ ທາງສັງຄມ, ຫວໜູ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພາກເອກະຊນ, ກຸມ
ູ່ ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ ແລະ
ສະຖາບັນການສກສາ ແລະ ມະນຸດທັງໝດ.
ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ພາຍໃນປີ 2030
ນະຄອນນິວຢອກ, ວັນທີ 25 ກັນຍາ 2015
ວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ເພືູ່ອລບລົ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ພາຍໃນປີ
ແລະ

ວາລະດັູ່ງກູ່າວນີົ້

2030

ແມູ່ນພັນທະໜົ້າທີູ່

ກໍານດແນວທາງແບບຍືນຍງ

ລະດັບໂລກ

ທີເູ່ ລັງໃສູ່

ເພືູ່ອບັນລຸການພັດທະນາແບບທູ່ວເຖິງ.

ໄດົ້ຖກ
ື ຮັບຮອງເອາໂດຍ

ບັນດາຜົ້ນໍາລະດັບປະເທດ

ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງອງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນເດືອນກັນຍາ 2015. ເຊິງູ່ ວາລະດັູ່ງກູ່າວນີົ້ ປະກອບດົ້ວຍ
17 ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ແລະ 169 ຄາດໝາຍ ເພືູ່ອນໍາໄປຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ.
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ມີຈຸດປະສງ

ປະສານງານທາງດົ້ານນະໂຍບາຍແຫູ່ງຊາດ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ເພືູ່ອກໍານດຈຸດສຸມ

ເພືູ່ອບັນລຸວິໄສທັດ

ສົ້າງຂົ້ນບນ

ດຽວກັນ

ແລະ

ສໍາລັບມວນມະນຸດຊາດ.

ຄວາມພະຍາຍາມໃນໄລຍະຜູ່ານມາ

ເພືູ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ວາລະການຫລຸດຜູ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ທີູ່ຮົ້ກັນດີໃນຊືູ່ ເປາົ້ ໝາຍສະ ຫັດສະຫວັດດົ້ານການພັດທະນາ. ພົ້ອມນັົ້ນ,
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ຍັງເລັງໃສູ່

ວຽກງານດົ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວູ່າງຍິງ-ຊາຍ
ເດັກຍິງໝດທຸກຄນ.

ເຖິງວູ່າ

ແຕູ່ບັນດາລັດຖະບານ

ບັນລຸວຽກງານດົ້ານສິດ
ລວມທັງ

ທິມະນຸດ

ສໍາລັບໝດທຸກຄນ

ແລະ

ການສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມ

ແຂງໃຫົ້ແກູ່ແມູ່ຍິງ

ແລະ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ຈະບໍູ່ແມູ່ນຂໍົ້ຜກພັນທາງດົ້ານກດໝາຍ,

ຕົ້ອງໄດົ້ຢດໝັົ້ນເອາພັນທະໜົ້າທີູ່ທາງດົ້ານສິນທໍາ

ເພືອ
ູ່ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ເປົ້າ

ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ເຫລູ່ານັົ້ນ ຢູ່າງສຸດຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ໂດຍສອດຄູ່ອງກັບບລິມະສິດຂອງຊາດ.
ວາລະ

2030

ແລະ

ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ແມູ່ນຜນໄດົ້ຮັບ

ການເຈລະຈາຢູ່າງກວົ້າງຂວາງ

ຕະຫລອດໄລຍະຫລາຍປີຜູ່ານມາ.

ອງການສະຫະປະຊາຊາດ,

ລັດຖະສະພາ

ແລະ

ຂອງການປກສາຫາລື

ແລະ

ອງການສະຫະພາບລັດຖະສະພາສາກນ,
ສະມາຊິກ

ຈໍານວນຫລາຍຮົ້ອຍຄນ
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ໄດົ້ປະຕິບັດພາລະບດບາດຢູ່າງຫົ້າວຫັນ

ຕະຫລອດໄລຍະຂອງຂະບວນການດັູ່ງກູ່າວ

ແລະ

ສະໜັບສະໜນ

ຢູ່າງແຮງກົ້າ ເພືູ່ອໃຫົ້ ບັນຈຸເອາ ບັນດາເປົ້າໝາຍ ທີູ່ສໍາພັນກັບການປກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ.
ຈຸດປະສງ

ຂອງ

ຄູ່ມືການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ

ສະບັບນີົ້

ແມູ່ນເພືູ່ອຊູ່ວຍໃຫົ້

ບັນດາລັດຖະສະພາ

ແລະ

ສະມາຊິກສະພາ ດັູ່ງນີ:ົ້
• ປະເມີນລະດັບຄວາມພົ້ອມ ເພືູ່ອປະຕິບັດ ພັນທະໜົ້າທີູ່ຕໍູ່ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ແລະ
• ຈໍາແນກ ຍຸດທະສາດ, ກນໄກ ແລະ ຄຮ
ູ່ ູ່ວມມື ເພີມ
ູ່ ເຕີມ

ເພືູ່ອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ໃຫົ້ມີປະສິດທິຜນ ຫລາຍຂົ້ນ.
ຄູ່ມື ຖືກອອກແບບມາ ເພືູ່ອເອືອ
ົ້ ອໍານວຍ ໃຫົ້ແກູ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ເພືູ່ອກໍານດວິທີຈດ
ັ ຕັົ້ງປະຕິບັດທີູ່ໄດົ້ຮັບຜນດີ,
ບັນດາຊູ່ອງວູ່າງ,

ກາລະໂອກາດ

ໃຫົ້ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ

ແລະ

ບດຮຽນທີູ່ຖອດຖອນໄດົ້.

ສະນັົ້ນ

ວຽກງານເຫລູ່ານີົ້

ຈູ່ງຊູ່ວຍ

ສົ້າງວາລະໃໝູ່ ໃຫົ້ເປັນລະບບຢູ່າງມີປະສິດທິຜນ ແລະ ເຊືູ່ອມສານ ເປົ້າໝາຍຕູ່າງໆ

ເຂົ້າໃນຂະບວນການສົ້າງນິຕິກໍາ, . ແຕູ່ຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ, ຄູ່ມື ບໍູ່ໄດົ້ມີລັກສະນະຕາຍຕວ ແລະ ແຕູ່ຖືກອອກແບບມາ
ໃຫົ້ສອດຄູ່ອງກັບລັດຖະສະພາ

ທັງໝດ,

ບໍູ່ວູ່າ

ຈະຢູ່ພາຍໃຕົ້

ລະບອບປກຄອງໃດ

ຫລື

ມີການພັດທະນາ

ຢູ່ໃນລະດັບໃດກໍູ່ຕາມ.
ການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ ແມູ່ນວິທີການໜູ່ງ ທີູ່ລັດຖະສະພາ ສາມາດນໍາໃຊົ້ ເພືູ່ອເລີມ
ູ່ ຕົ້ນຂະບວນການສົ້າງມາດ
ຕະຖານພາຍໃນ ກງຈັກຂອງຕນເອງ ແລະ ເພືູ່ອປະເມີນ ສະຖານະພາບ ຂອງຄວາມພົ້ອມ ເພືູ່ອປະຕິບັດພັນທະໜົ້າທີູ່
ຕໍູ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ.

ຜນຂອງການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງດັູ່ງກູ່າວ

ຈະຕົ້ອງຊູ່ວຍເຮັດໃຫົ້ລັດຖະສະພາ ສາມາດກໍານດບລິມະສິດ ສໍາລັບການປະຕິຮບ ເພືູ່ອທີູ່ຈະສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ
ໃນການຮັບມືຕໍູ່ກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ.

ຈຸດປະສງສງສຸດ

ແມູ່ນເພືູ່ອຮັບປະກັນວູ່າ

ລັດຖະສະພາສາມາດເຮັດບດບາດຂອງເຂາເຈົ້າ ໄດົ້ຢູ່າງເຕັມສູ່ວນ ໃນການບັນລຸວາລະ 2030.
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ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ແມູ່ນຫຍັງ?
ພວກເຮາ

ຍິນດີຮບ
ັ ເອາ

ວາລະ

2030

ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ.

ເພືອ
ູ່ ການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ການລບລົ້າງຄວາມທຸກຍາກ

ທີໄູ່ ດົ້ສາົ້ ງຂນ
ົ້

ແມູ່ນເປາົ້ ໝາຍຕນ
ົ້ ຕໍ

ພົ້ອມດົ້ວຍ

17

ຂອງວາລະໃໝູ່ນີົ້

ຄຽງຄກ
ູ່ ນ
ັ ກັບການພັດທະ ນາ ດົ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄມ ແລະ ສິງູ່ ແວດລົ້ອມ ... ພວກເຮາ ຂໍຊມເຊີຍ ທີວ
ູ່ າລະດັງູ່ ກູ່າວນີົ້
ມີຄວາມມຸງົ້ ມາດປາດຖະໜາ

ເປັນກນໄກຊຸກຍົ້

ທີຈ
ູ່ ະບໍປ
ູ່ ະຖີມ
ົ້ ໃຜຜໃົ້ ດໄວົ້ຢທ
ູ່ າງຫລັງ

ໃຫົ້ເກີດມີການປູ່ຽນແປງໃໝູ່

ໂດຍສະເພາະ

ກຸມ
ູ່ ປະຊາກອນ

ແລະ

ຜດ
ົ້ ອ
ົ້ ຍໂອກາດ

ແລະ

ຜຸຢ
ົ້ ໃູ່ ນສະພາບທີສ
ູ່ ຽູ່ ງກວູ່າໝ.ູ່ ໃນການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຈະຕົ້ອງຖືເອາມະນຸດເປັນໃຈກາງຂອງການຕັດສິນໃຈ.
ນອກນັນ
ົ້

ຍັງຕົ້ອງ

ເລັງໃສູ່

ການຮັບປະກັນໃຫົ້ທກ
ຸ ຄນມີຊວ
ີ ດ
ິ ການເປັນຢທ
ູ່ ດ
ີູ່ ີເຊິງູ່ ຈະຕົ້ອງໄດົ້ຄາໍ ນງເຖິງຂໍຈ
ົ້ າໍ ກັດທາງດົ້ານສິງູ່ ແວດລົ້ອມໄປພົ້ອມໆ
ກັນ. ດັງູ່ ນັນ
ົ້ , ວາລະດັງູ່ ກູ່າວ ຈງູ່ ເປັນຂອງທຸກຄນ ແລະ ທຸກຄນຕົ້ອງມີສວ
ູ່ ນຮູ່ວມຢູ່າງເຕັມສູ່ວນ. ເນືູ່ອງຈາກ
ມະນຸດທຸກຄນ ແມູ່ນມີສດ
ິ ທິ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍກ
ູ່ ນ
ັ ແລະ ກັນ ເຊັນ
ູ່ ດຽວກັບ ຕໍສ
ູ່ ງິູ່ ແວດລົ້ອມ, ດົ້ວຍເຫດນັນ
ົ້
ພວກເຮາທັງໝດ ຕົ້ອງລງທນ ໃສູ່ມະນຸດ ຍົ້ອນວູ່າ ນັນ
ົ້ ແມູ່ນຊັບພະ ຍາກອນທີສ
ູ່ າໍ ຄັນທີສ
ູ່ ຸດຂອງພວກເຮາເອງ.
ຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ປະຕິບດ
ັ ການພັດທະນາແບບຍືນຍງຕາມທິດປະຊາທິປະໄຕ:
ສົ້າງໂລກໃຫົ້ເປັນຕາມທີປ
ູ່ ະຊາຊນ ຕົ້ອງການ. ຖະແຫລງການ ກອງປະຊຸມປະທານລັດຖະສະພາລະດັບໂລກ ຄັງົ້ ທີສີູ່
2 ກັນຍາ 2015.
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ທີູ່ປະກອບດົ້ວຍ 17 ເປົ້າໝາຍ ແລະ 165 ຄາດໝາຍ ອອກແບບມາໂດຍອີງໃສູ່
ສາມເສາຄໍົ້າແຫູ່ງການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ມີຄື

ເສາຄໍົ້າດົ້ານເສດຖະກິດ,

ໂດຍມີຂອບນະໂຍບາຍແບບຮອບດົ້ານທັງຢປ
ູ່ ະເທດທີພ
ູ່ ັດທະນາແລົ້ວ
ເປົ້າໝາຍດັູ່ງກູ່າວ

ແມູ່ນນັບແຕູ່

ເປົ້າໝາຍທາງດົ້ານ

ແລະ

ການບັນລຸເປົ້າໝາຍດົ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວູ່າງຍິງ-ຊາຍ
ຕວຊີົ້ບອກລະດັບໂລກ

ຈໍານວນຫລາຍ

ແລະ

ສິູ່ງແວດລົ້ອມ.

ປະເທດທີູ່ກໍາລັງພັດທະນາ.

ການລບລົ້າງຄວາມທຸກຍາກແບບເດັດຖານ

ເປົ້າໝາຍການໝນກັບຄືນຈາກສະພາບການປູ່ຽນແປງດິນຟົ້າອາກາດ,
ເປົ້າໝາຍດົ້ານການປູ່ຽນແປງຮບແບບການບໍລິໂພກ

ສັງຄມ

ແລະ

ແລະ

ໄປຈນເຖິງ
ນັບຈາກ
ໄປເຖິງ

ການຜະລິດ

ຖືກອອກແບບມາໃຊົ້

(ເບິູ່ງພາບປະກອບຢູ່ຂົ້າງລຸູ່ມ).
ເພືູ່ອຊູ່ວຍຕິດຕາມຄວາມຄືບໜົ້າ

ໃນການກົ້າວໄປສູ່ການບັນລຸບັນດາເປົ້າໝາຍເຫລູ່ານີ.ົ້
ວາລະ 2030 ຈະຖືເອາ ມະນຸດເປັນໃຈກາງ ຂອງຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ຮຽກຮົ້ອງ ມາຍັງ ບັນດາລັດຖະບານ,
ລັດສະພາ ແລະ ພາກສູ່ວນກູ່ຽວຂົ້ອງອືູ່ນໆ ເພືູ່ອປະກອບສູ່ວນອອກແບບ ແລະ ປະກາດໃຊົ້ ກດໝາຍ ແລະ
ແຜນງານຕູ່າງໆ ແກົ້ໄຂຄວາມຕົ້ອງການຂອງປະຊາຊນ, ຍກເລີກ ຝາກັົ້ນທາງການເມືອງ, ປກປົ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະ
ບໍູ່ປະຖິົ້ມໃຜຜົ້ໃດໃຫົ້ຢູ່ທາງຫລັງ.

6

ຂອບວາລະໃໝູ່ສາໍ ລັບການດໍາເນີນງານ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ບໍູ່ພຽງແຕູ່ກໍານດບລິມະສິດຂະແໜງການ

ບັນດາຄາດໝາຍສົ້ຊນອັນໃໝູ່ເທູ່ານັົ້ນ,

ແລະ

ແຕູ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ຄວາມເປັນໄປໄດົ້ໂອກາດອັນໃໝູ່ເຊັູ່ນກັນອີກ.

ກໍານດ
ຍັງເປີດທາງ

ເປັນຄັົ້ງທໍາອິດທີຂ
ູ່ ໍົ້ຕກລງສາກນ

ໄດົ້ຮັບຮົ້ຄວາມເປັນຈຸດສນກາງຂອງສະຖາບັນທີມ
ູ່ ີປະສິດທິພາບ,

ທວ
ູ່ ເຖິງ

ແລະຄວາມ

ຮັບຜິດຊອບໃນຂະບວນການພັດທະນາ. ເປົ້າໝາຍທີ 16 ຫລື ທີູ່ເອີົ້ນວູ່າ ເປົ້າໝາຍກູ່ຽວກັບການປກຄອງ, ສະທົ້ອນເຖິງ
ທັດສະນະທີູ່ຍດຖືມາຍາວນານຂອງສະຫະພາບລັດຖະສະພາສາກນ ແລະ ອງການສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ອການພັດທະ
ນາ

ທີູ່ວູ່າ

ການປກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ

ແຕູ່ຍັງແມູ່ນເຄືູ່ອງມືຮັບໃຊົ້ໃຫົ້ແກການພັດທະນາແບບຍືນຍງ,
ເປັນສະຖາບັນ,

ບໍູ່ພຽງແຕູ່ເປັນຈຸດໝາຍໃນກະໂຕຂອງມັນເອງ
ສັນຕິພາບ

ແລະ

ຄວາມຍຸຕິທໍາ.

ໃນຖານະ

ການຈັດຕັົ້ງແຖວໜົ້າ ທີູ່ສໍາຄັນ ດົ້ານນິຕກ
ິ ໍາ ແລະ ມີສິດໜົ້າທີູ່ ໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ

ທັງເປັນອງການຈັດຕັົ້ງທີູ່ເປັນຕວແທນ,

ລັດຖະສະພາ

ມີຄວາມກູ່ຽວພັນໂດຍກງກັບເປົ້າໝາຍດັູ່ງກູ່າວນີົ້

(ເບິງູ່

ຂອບຂໍົ້ຄວາມ ຢູ່ໜົ້າ 8)
ເປົ້າໝາຍທີ
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ແມູ່ນເປົ້າໝາຍບຸກທະລຸທີູ່ສໍາຄັນ

ອີກເປົ້າໝາຍໜູ່ງ

ໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ.

ດັູ່ງທີູ່ຮົ້ກັນດີວູ່າ ການເພີູ່ມທະວີ ຄວາມບໍູ່ສະເໝີພາບ ແມູ່ນໄພຂູ່ມຂູ່ຕໍູ່ເສດຖະກິດ ແລະ ໂຄງສົ້າງທາງສັງຄມ, ແລະ
ດັູ່ງນັົ້ນຈູ່ງເປັນຜນໃຫົ້ເລັງໃສູ່ ເພືູ່ອຫລຸດຜູ່ອນຄວາມບໍູ່ສະເໝີພາບຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ລະຫວູ່າງປະເທດ.ເປົ້າໝາຍທີ 5
(ບັນລຸຄວາມ ສະເໝີພາບລະຫວູ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫົ້ແກູ່ແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ) ເສີມຕືມ
ູ່ ໃຫົ້ແກູ່
ວິໄສທັດຂອງສັງຄມທີູ່ປາດສະຈາກການຈໍາແນກ
7

ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍງ.ໂດຍເນັົ້ນໜັກໃສູ່ການສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ

ແລະ

ຊີວິດການເປັນຢູ່ທີູ່ປາດສະຈາກຄວາມຮຸນແຮງ. ໂດຍສະເພາະ, ເປົ້າໝາຍທີ 5 ສອດຄູ່ອງກັບໜູ່ງໃນບລິມະສິດຂັົ້ນພືົ້ນ
ຖານ ຂອງສະຫະພາບລັດຖະສະພາສາກນ ແລະ ອງການສະຫະປະຊາຊາດເພືູ່ອການພັດທະນາ.

ການພັດທະນາ ສັງຄມ ແລະ ເສດຖະກິດ ຂອງພວກເຮາ ເພິູ່ງພາຕໍູ່ຄວາມສຸກສໍາລານ, ໂດຍແມູ່ຍິງ ແລະ ຜົ້ຊາຍ, ເດັກ
ຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ, ຂອງການມີສິດທິ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ກາລະໂອກາດ ແບບສະເໝີພາບ ແລະ
ເຕັມສູ່ວນ.ພວກເຮາ ຕົ້ອງອຸທດ
ິ ຕນອີກຄັົ້ງໃໝູ່ໃຫົ້ແກູ່ການບັນລຸຜນຢູ່າງເຕັມສູ່ວນຂອງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວູ່າງຍິງຊາຍ ແລະ ການສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫົ້ແກູ່ແມູ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ ພາຍໃນປີ 2030.1
1.ຮັກສາສັນຕິພາບ ແລະ ປະຕິບັດການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຕາມທິດປະຊາທິປະໄຕ:
ສົ້າງໂລກໃຫົ້ເປັນຕາມທີູ່ປະຊາຊນ ຕົ້ອງການ. ຖະແຫລງການ ກອງປະຊຸມປະທານລັດຖະສະພາລະດັບໂລກຄັົ້ງທີສີູ່
2 ກັນຍາ 2015.
ເປາົ້ ໝາຍທີ 16: ສັນຕິພາບ, ຄວາມຍຸຕທ
ິ າໍ ແລະ ສະຖາບັນມີປະສິດທິພາບ - ສັງລວມຫຍໍົ້
ສົ້າງສມໃສູ່ບດຮຽນທີູ່ຖອດຖອນໄດົ້ ຈາກເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫວັດດົ້ານການພັດທະນາ,
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຈູ່ງໄດົ້ລວມເອາ ໜູ່ງເປາົ້ ໝາຍສະເພາະ ເພືູ່ອ “ສູ່ງເສີມໃຫົ້ສັງຄມ
ມີຄວາມສະຫງບສຸກ ແລະ ກວມ ລວມເອາໝດທຸກຄນ ເພືູ່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ໃຫົ້ທຸກຄນສາມາດເຂົ້າເຖິງ
ຄວາມຍຸຕິທໍາ ແລະ ສົ້າງສະຖາບັນທີູ່ມີປະສິດທິພາບ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ທວ
ູ່ ເຖິງໃນທຸກລະດັບ’’.
ສອງຄາດໝາຍ ພາຍໃຕົ້ເປົ້າໝາຍນີົ້ ໄດົ້ລວມເອາພາລະບດບາດຂອງລັດຖະສະພາດັູ່ງນີົ້:
•

ຄາດໝາຍ ທີ 16.6: ພັດທະນາສະຖາບັນການຈັດຕັົ້ງຕູ່າງໆ ໃຫົ້ມີປະສິດທິຜນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແລະ ໂປູ່ງໃສໃນທຸກລະດັບ.

•

ຄາດໝາຍ ທີ 16.7: ຮັບປະກັນ ໃຫົ້ມີການຕັດສິນໃຈໃນທຸກລະດັບ, ທັນການ, ກວມລວມ,
ມີສູ່ວນຮູ່ວມຈາກທຸກຝູ່າຍ ແລະ ເພືູ່ອສູ່ວນລວມ.

ສູ່ວນ ຄາດໝາຍ ອືູ່ນໆ ແມູ່ນໄດົ້ລວມເອາບັນດາ ຫລັກການພືົ້ນຖານ ຂອງການປກຄອງແບບປະຊາທິປະໄຕ ເຊັູ່ນ:
ລັດແຫູ່ງກດໝາຍ, ຄວາມຍຸຕທ
ິ ໍາ, ການເຂົ້າເຖິງຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານ ແລະ ປກປົ້ອງສິດເສລີພາບຂັົ້ນພືົ້ນຖານ.
ລັດຖະສະພາ ຕົ້ອງມີສູ່ວນຮູ່ວມ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ
ວຽກງານຕູ່າງໆພາຍໃຕົ້ຂອບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ທັງໝດ ແຕູ່ຍັງຕົ້ອງເອາໃຈໃສູ່ເປັນພິເສດ
ຕໍູ່ການພັດທະນາດົ້ານສະຖາບັນຂອງລັດຖະສະພາເອງ ໂດຍໃຫົ້ສອດຄູ່ອງກັບຄາດໝາຍ 16.6 ແລະ 16.7.
ຍກຕວຢູ່າງ: ລັດຖະສະພາ ສາມາດປະສານງານກັບ ສະຖາບັນການຈັດຕັົ້ງດົ້ານສະຖິຕິແຫູ່ງຊາດ
ເພືູ່ອພັດທະນາຕວຊີົ້ບອກ ທີູ່ສອ
ູ່ ງແສງເຖິງບລິມະສິດ ຂອງລັດຖະສະພາເອງ ໃນການສະໜັບສະໜນຕໍູ່ຄາດໝາຍ
16.6 ແລະ 16.7.

ວາລະ

2030

ສະທົ້ອນໃຫົ້ເຫັນເຖິງການປູ່ຽນແປງ

ໃນຈຸດເລັງຂອງແນວຄິດໃນການພັດທະນາຈາກການຕອບສະໜອງຄວາມຕົ້ອງການປັດໄຈຂັົ້ນພືົ້ນຖານ
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ມາສູ່ການປກປົ້ອງສິດທິມະນຸດ.
ທີູ່ໄດົ້ລະບຸຢູ່າງຈະແຈົ້ງທີູ່ສຸດວູ່າ

ຖະແຫລງການປີ

1986

ແນວທາງການພັດທະນາ

ວູ່າດົ້ວຍສິດທິໃນການພັດທະນາ

ທີູ່ອີງໃສູ່ສິດທິໂດຍຖືເອາມະນຸດເປັນໃຈກາງ

ຂອງຂະບວນການພັດທະນາ. ຖະແຫລງການນີົ້ ຍັງລະບຸ ໃຫົ້ບັນດາປະເທດເປັນຜົ້ຮັບຜິດຊອບຫລັກ ແລະ ຮຽກຮົ້ອງ
ໃຫົ້ບນ
ັ ດາປະເທດເຫລູ່ານັົ້ນ
ປະກອບສູ່ວນເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍທາງດົ້ານສິດທິມະນຸດໃນທຸກດົ້ານ.ຖະແຫລງການວູ່າດົ້ວຍສິດທິໃນການພັດ
ທະນາ

ໄດົ້ອະທິບາຍສິດທິໃນການພັດທະນາຂອງມະນຸດວູ່າ

ແມູ່ນສິດທິມະນຸດຢູ່າງໜູ່ງ

ທີບ
ູ່ ໍູ່ສາມາດແຍກອອກໄປຈາກມະນຸດ ຊູ່ງທຸກຄນ ແລະ ມະນຸດທັງໝດ ມີສິດເຂົ້າຮູ່ວມນໍາ, ປະກອບສູ່ວນ ແລະ
ໄດົ້ຮັບຜນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາດົ້ານເສດຖະກິດ,

ສັງຄມ,

ວັດທະນະທໍາ

ແລະ

ການເມືອງ,

ເພືູ່ອໃຫົ້ສາມາດບັນລຸວຽກງານທາງດົ້ານ ສິດທິມະນຸດ ທັງໝດ ແລະ ສິດເສລີພາບ ຂັົ້ນພືົ້ນຖານໄດົ້ຢູ່າງເຕັມສູ່ວນ.2
ຜັນຂະຫຍາຍ ຂອບແຜນງານລະດັບໂລກ ດັູ່ງກູ່າວນີົ້ ໄປເປັນນະໂຍບາຍລະດັບຊາດ ຢູ່າງເປັນຮບປະທໍາ ເຊິູ່ງຮຽກ
ຮົ້ອງ ໃຫົ້ມີການປະກອບສູ່ວນຈາກທຸກພາກສູ່ວນ. ທຸກຄນໃນສັງຄມ ຈະຕົ້ອງໄດົ້ ປະກອບສູ່ວນ ໂດຍເລີູ່ມຕົ້ນຈາກປະ
ຊາຊນເອງ.

ສິູ່ງທີູ່ສາໍ ຄັນທີູ່ສຸດຂອງວາລະການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ພາຍໃນປີ

2030

ແມູ່ນການທີູ່ປະຊາຊນໄດົ້ມີສວ
ູ່ ນຢູ່ໃນແຕູ່ລະໄລຍະ, ເລີມ
ູ່ ຕນ
ົ້ ຈາກ ການອອກແບບ ນະໂຍບາຍ ໃນເບືົ້ອງຕົ້ນ ຈນຮອດ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ, ລັດຖະສະພາ ແລະ ສະພາຜແ
ົ້ ທນຂັົ້ນທົ້ອງຖິູ່ນ ຕົ້ອງເຮັດໜົ້າທີູ່
ເພືູ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນຂະ ບວນການດັູ່ງກູ່າວນີ.ົ້
2. ຖະແຫລງການ ວູ່າດົ້ວຍສິດທິໃນການພັດທະນາ www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm
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ເອກະສານເສີມທີຕ
ູ່ ດ
ິ ພັນກັບວາລະ 2030
ວາລະ 2030 ກໍານດ ວິໄສທັດລະດັບໂລກ ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍງ. ວາລະນີົ້ ຍັງມີເອກະສານເສີມ ເຊິງູ່ ປະ
ກອບດົ້ວຍ ສາມສນທິສັນຍາສາກນ ວູ່າດົ້ວຍການສະໜອງທນສໍາລັບການພັດທະນາ, ການປູ່ຽນແປງດິນຟົ້າອາກາດ
ແລະ

ການຫລຸດຜູ່ອນໄພພິບັດ.

ລວມທັງໝດ,

ເອກະສານດັູ່ງກູ່າວ

ເປັນຂອບວຽກອັນໜູ່ງສໍາຄັນທີູ່ສຸດ

ທີູ່ຂັບເຄືູ່ອນການພັດທະນາແບບຍືນຍງໄປຂົ້າງໜົ້າ:
•

ວາລະການດໍາເນີນງານ
ຂອງກອງປະ
2015).

ອາບາບາ.3

ອາດດິສ

ວາລະດັູ່ງກູ່າວ

ແມູ່ນເອກະສານ

ທີູ່ເປັນໝາກຜນ

ຊຸມສາກນວູ່າດົ້ວຍການສະໜອງທນສໍາລັບການພັດທະນາຄັົ້ງທີສາມ

ເອກະສານນີົ້

ສະໜອງຂອບແຜນງານລະດັບໂລກ

ພັນໆຕືົ້ໂດລາສະຫະລັດອາເມລິກາ

(ເດືອນກໍລະກດ

ສໍາລັບໃຊົ້ລະດມທນທີູ່ມີມນຄູ່າເປັນ

ເພືູ່ອລງທນໃສູ່ການພັດທະນາແບບຍືນຍງ.

ການລະດມທນຮອນ

ດັູ່ງກູ່າວນີົ້ ສາມາດເຮັດໄດົ້ ຜູ່ານການຮູ່ວມມືໃນການພັດທະນາ, ການເກັບອາກອນສາກນ, ການຄົ້າ ແລະ
ການປະຕິຮບທາງດົ້ານລະບຽບການ ແລະ ສະຖາບັນ - ການຈັດຕັົ້ງ. ວາລະດັູ່ງ ກູ່າວ ໄດົ້ເຊືູ່ອມສານເອາ
ເປົ້າໝາຍທີ
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ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍງເຂົ້ານໍາ

(ສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫົ້ແກູ່ບນ
ັ ດາເຄືູ່ອງມືທີູ່ເປັນພາຫະການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ).
•

ສັນຍາສາກນ

ວູ່າດົ້ວຍການປູ່ຽນແປງດິນຟົ້າອາກາດ.4

ປາຣີ

ລັດຖະບານປະເທດຕູ່າງໆ

ໄດົ້ຮັບຮອງເອາສັນ ຍາສາກນສະບັບນີົ້ ໃນເດືອນທັນວາ 2015 ໂດຍສຸມໃສູ່ ຈໍາກັດການເພີູ່ມຂົ້ນ
ໂດຍສະເລູ່ຍ ອຸນຫະພມຂອງໂລກ ໃຫົ້ຕໍູ່າກວູ່າ 2 ອງສາແຊນຊີອັດ ທຽບໃສູ່ລະດັບກູ່ອນຍຸກອຸດສາຫະກໍາ.
ການເພີູ່ມຂົ້ນຂອງອຸນຫະພມທີຫ
ູ່ ລາຍຂົ້ນ

ອາດນໍາໄປສູ່

ທີູ່ບໍູ່ສາມາດກັບຄືນສະພາບເກູ່າຕໍູ່ການພັດທະ
ຍັງຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ທຸກປະເທດດໍາເນີນບາດກົ້າວ

ຄວາມຫາຍະນະ
ນາມະນຸດ,

ຢູ່າງມີປະສິດທິຜນ

ແລະ

ແລະ

ຜນສະທົ້ອນ
ສັນຍາສະບບນີົ້

ຍັງສາ

ມາດກວດສອບໄດົ້

ເພືູ່ອຫລຸດຜູ່ອນການປູ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກົ້ວ, ສາເຫດຕົ້ນຕໍຂອງສະພາວະໂລກຮົ້ອນ. ສັນຍາສາກນປາຣີ
ຍັງຖືກຜັນຂະຫຍາຍເຂົ້າ

ໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ທີ
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(ການຮັບມືກັບຜນກະທບຈາກການປູ່ຽນແປງດິນຟົ້າອາກາດ).
• ຂອບແຜນງານເຊັນໄດວູ່າດົ້ວຍການຫລຸດຜູ່ອນຄວາມສູ່ຽງຈາກໄພພິບດ
ັ .5 ບັນດາຜົ້ນໍາລະດັບປະເທດໄດົ້

ຮັບ

ຮອງເອາສັນຍາສາກນສະບັບນີົ້

ໃນເດືອນມີນາ

ຂອບແຜນງານເຊັນໄດໄດົ້ສູ່ອງແສງເຖິງປະສບການທີູ່ໄດົ້ຮັບຜູ່ານການປະຕິບັດວຽກ
ຢູ່ໃນລະດັບພາກພືົ້ນ

ແລະ

ໃນລະດັບປະເທດ

ເພືອ
ູ່ ແກົ້ໄຂບັນ

2015.
ຂອບແຜນງານ

ຫາຄວາມສູ່ຽງຈາກໄພພິບັດ.

ດັູ່ງທີູ່ຮົ້ກັນວູ່າໄພພິບັດ ເຮັດໃຫົ້ວຽກງານການພັດທະນາ ຢຸດສະຫງັກ, ຄວາມສູ່ຽງນັົ້ນ ຕົ້ອງຖືກຫລຸດຜູ່ອນ
ແລະ

ບັນເທາ

ແລະ

ການປວແປງຄືນໃໝູ່

ຕົ້ອງປະຕິບັດຕາມຫລັກການສົ້າງໃໝູ່ທີູ່ດີກວູ່າຂອບແຜນງານດັູ່ງກູ່າວ
ໄດົ້ລະບຸຢູ່າງເຈາະຈງ

ບດບາດ

ຢູ່າງໜູ່ງ

ໃນການຮັບປະກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ.

ການດໍາເນີນງານ
ຂອງສະມາຊິກລັດຖະສະພາ

6

3 https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/addisababaactionagenda
4 https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/parisagreement
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5 https://sustainabledevelopment.un.org/frameworks/sendaiframework
6. ຂໍົ້ມນມາຈາກແຫລູ່ງດຽວກັນ, 27 (e) ‘’ເພືູ່ອ.... ສູ່ງເສີມການກວດກາ ໂດຍສາທາລະນະ ແລະ ຊຸກຍົ້ສູ່ງເສີມ ການໂຕົ້ວາທີ
ລະຫວູ່າງສະຖາບັນ-ການຈັດຕັົ້ງ, ລວມທັງ ໂດຍສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ແລະ ເຈົ້າໜົ້າທີູ່ ຜົ້ຮັບຜິດຊອບ ທີູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງອືູ່ນໆ
ກູ່ຽວກັບການລາຍງານຄວາມຄືບໜົ້າ

ຂອງແຜນປະຕິບັດງານ

ລະດັບທົ້ອງຖິູ່ນ

ແລະ

ລະດັບປະເທດ

ສໍາລັບການຫລຸດຜູ່ອນຄວາມສູ່ຽງຈາກໄພພິບັດ’’,
27(i): ‘’ເພືູ່ອສູ່ງເສີມ ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ໃນການສະໜັບສະໜນ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນດໍາເນີນງານຫລຸດຜູ່ອນຄວາມສູ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ໂດຍການສົ້າງນິຕິກໍາຂົ້ນໃໝູ່ ຫລື
ປັບປຸງນິຕິກໍາທີູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ ແລະ ການຈັດສັນງບປະມານ’’,
48 (h): ‘’ເພືູ່ອສືບຕໍູ່ສະໜັບສະໜນ ແລະ ຊຸກຍົ້ ການຫລຸດຜູ່ອນຄວາມສູ່ຽງຈາກໄພພິບັດ ແລະ ສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ
ໃຫົ້ແກູ່ຂອບການດໍາເນີນງານດົ້ານນິຕິກໍາ’’.
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ການເຊືອ
ູ່ ມສານເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງເຂາົ້ ໃນນະ
ໂຍບາຍການພັດທະນາແຫູ່ງຊາດ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຖືກອອກແບບໃຫົ້ກວົ້າງ ແລະ ກວມລວມ. ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ມີຈຸດປະສງ

ເພືູ່ອຊູ່ວຍກໍານດຈຸດສຸມ

ແລະ

ເຊືູ່ອມໂຍງບັນດານະໂຍບາຍແຫູ່ງຊາດໃຫົ້ມີຄວາມສອດຄູ່ອງກັນ

(ລວມທັງນະໂຍບາຍທີູ່ມີໃຊົ້ຢແ
ູ່ ລົ້ວ) ເພືູ່ອບັນລຸ ວິໄສທັດລວມສ າລັບມວນມະນຸດ. ເພາະສະນັົ້ນ ແຕູ່ລະປະເທດ
ຕົ້ອງໄດົ້ກໍານດບລິມະສິດຂອງຕນເອງ

ແລະ

ດັດປັບ

ບັນດາເປົ້າໝາຍ

ແລະ

ຕວຊີົ້ບອກ

ໃຫົ້ສອດຄູ່ອງກັບຈຸດພິເສດຂອງທົ້ອງຖິູ່ນ ເພືູ່ອຊີົ້ນໍາການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຢູ່ລະດັບປະເທດຂອງຕນເອງ.
ເພືູ່ອເຊືູ່ອມສານ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ຄວນສົ້າງ

ຫລື

ປັບປຸງແຜນພັດທະນາແຫູ່ງຊາດຂອງຕນເອງ.

ຄາດໝາຍຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜົ້າ

ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍພັດທະນາແຫູ່ງຊາດ,

ສະເພາະ

ຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ເຊິູ່ງເປົ້າໝາຍ

ຂອງແຕູ່ລະປະເທດ
ຄວນໃຫົ້ສອດຄູ່ອງ

ຄວນ

ແຕູ່ລະປະເທດ
ແລະ
ມີຕວຊີົ້ບອກ

ກັບສະພາບຂອງແຕູ່ລະປະເທດ

ເພືູ່ອຈະໄດົ້ສາມາດເກັບກໍາຜນໄດົ້ຮັບຢູ່ພາກສະໜາມ,ເຊິູ່ງຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້
ມີສູ່ວນຮູ່ວມຂອງພນລະເມືອງຢູ່າງສະໜິດແໜົ້ນໃນຂະບວນການດັູ່ງກູ່າວນີົ້.
ລັດຖະສະພາ

ມີພາລະບດບາດຕົ້ນຕໍ

ສະນັົ້ນ,

ໃນວຽກງານດັູ່ງກູ່າວນີົ້

ເພືູ່ອຮັບປະກັນວູ່າເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ລະດັບປະເທດ

ໄດົ້ສູ່ອງແສງເຖິງຄວາມຕົ້ອງການຂອງທົ້ອງຖິູ່ນ ແລະ ສະພາບຂອງກຸູ່ມຄນໂດຍສະເພາະ.
ນະໂຍບາຍທີູ່ນໍາໃຊົ້ ເພືູ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຄວນມີລັກສະນະກວມລວມ ແລະ ປະ
ສານກມກຽວ ຕໍູ່ຄວາມຮຽກຮົ້ອງຕົ້ອງການ ໃນການພັດທະນາມະນຸດ ຊູ່ງອາດແມູ່ນໃນຂງເຂດສັງຄມ, ເສດຖະກິດ, ວັດ
ທະນະທໍາ ຫລື ສິູ່ງແວດລົ້ອມ. ຍກຕວຢູ່າງ: ນະໂຍບາຍລບລົ້າງຄວາມທຸກຍາກ (ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ທີ 1)ໂດຍການຍກລະດັບລາຍໄດົ້ໃຫົ້ສງຂືົ້ນ ພຽງຢູ່າງດຽວ ອາດບໍູ່ສາມາດ ຫລຸດຜູ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ລງໄດົ້ຢູ່າງຫລວງ
ຫລາຍ, ເຖິງວູ່າສິູ່ງນີົ້ ຈະສໍາຄັນພຽງໃດກໍູ່ຕາມ. ແຕູ່ ນະໂຍບາຍລບລົ້າງຄວາມທຸກຍາກ ຄວນແກົ້ໄຂ ບັນຫາໃນທຸກດົ້ານ
ເຊັູ່ນ: ບັນຫາການຂາດແຄນການສກສາ, ສຸຂະພາບບໍູ່ດີ ແລະ ຄວາມອດຫີວ. ນະໂຍບາຍທີູ່ຮອບດົ້ານດັູ່ງກູ່າວ
ຍັງຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ມີການອອກແບບສໍາລັບກຸູ່ມຄນ ທີູ່ມີສະພາບສູ່ຽງ ແລະ ກຸູ່ມຄນດົ້ອຍໂອກາດ. ກຸູ່ມຄນເຫລູ່ານັົ້ນ
ອາດຈະລົ້າຫລັງກວູ່າ ຄູ່າສະເລູ່ຍແຫູ່ງຊາດໃນການວັດແທກ

ດັູ່ງເຊັູ່ນ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍູ່ຫວຄນ,

ອາຍຸຍືນສະ ເລູ່ຍ, ລະດັບການຮຽນຈບຊັົ້ນ ແລະ ການມີສູ່ວນຮູ່ວມໃນວຽກງານການເມືອງ. ແນວທາງກວມລວມ ແລະ
ປະສານກມກຽວ ແມູ່ນຫລັກການຂອງເປົ້າໝາຍສງສຸດຂອງວາລະ 2030 ທີູ່ຈະບໍູ່ປະປູ່ອຍຫລງລືມຜົ້ໃດຢູ່ຂົ້າງຫລັງ.
ວາລະ 2030 ປະກອບດົ້ວຍຫລັກການ ແລະ ຫລັກໝາຍ ທີູ່ເປັນທິດທາງສໍາລັບການທບທວນ ຄວາມຄືບໜົ້າ
ຢູ່າງເປັນປກກະຕິ.

ຄວາມຄືບໜົ້າ

ລະດັບໂລກກູ່ຽວກັບ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ຈະຖືກປະເມີນ

ໂດຍທຽບໃສູ່ ໜູ່ງຊຸດຕວຊີົ້ບອກ ທີູ່ຕກລງກັນໄວົ້ແລົ້ວ.7 ບັນດາປະເທດຕູ່າງໆ ສາມາດຮັບຮອງເອາ ບັນດາຕວຊີົ້ບອກ
ທີແ
ູ່ ທດເໝາະກັບຈຸດພິເສດຂອງປະເທດຕນ ເພືູ່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜົ້າຂອງວຽກງານດັູ່ງກູ່າວ.
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7 ເບິູ່ງຂໍົ້ມນເພີູ່ມເຕີມຂອງ ຕວຊີົ້ບອກ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຢູ່ ເວັບໄຊ ຂອງຄະນະກໍາມາທີການສະຖິຕີ ຂອງ

ສປຊ http://unstats.un.org/sdgs/

ຄວາມສໍາຄັນຂອງຂໍມ
ົ້ ນຂູ່າວສານ
ເພືູ່ອທີູ່

ຮັບປະກັນວູ່າ

ບັນດານິຕິກໍາ,

ງບປະມານ

ທີູ່ມີຄວາມຕົ້ອງການຫລາຍທີູ່ສດ
ຸ

ແລະ

ແຜນງານ

ໄດົ້ສຸມໃສູ່ພັດທະນາກຸູ່ມຄນ

ຢູ່າງມີປະສິດທິຜນ,

ຈະຕົ້ອງສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍົ້ມນທີູ່ແຍກປະເພດ

ໃນຫລາຍຂງເຂດຕົ້ນ

ຕໍ.

ສະມາຊິກສະພາ
ສິູ່ງດັູ່ງກູ່າວນີົ້

ຕາມປກກະຕິແລົ້ວ

ແມູ່ນສາມາດດໍາເນີນການຜູ່ານ ສະຖາບັນ-ການຈັດຕັົ້ງແຫູ່ງຊາດ ດົ້ານສະຖິຕິ. ລັດຖະສະພາ ສາມາດນໍາໃຊົ້ສິດ
ແລະ ໜົ້າທີູ່ ໃນການພິຈາລະນາຮັບຮອງ ເອາແຜນງບປະມານແຫູ່ງຊາດຂອງຕນ ເພືູ່ອຮັບປະກັນ ວູ່າສະຖາບັນການຈັດຕັົ້ງດົ້ານສະຖິຕິ ໄດົ້ຮບ
ັ ງບປະມານຢູ່າງພຽງພໍ ສໍາລັບການເກັບກໍາ ແລະ ວິເຄາະຂໍົ້ມນ. ສະມາຊິກສະພາ
ຍັງສາມາດສະໜັບສະໜນ ວຽກງານຂອງນັກສະຖິຕິ ໃນການເກັບກໍາ ແລະ ຮັບຮອງຄວາມຖືກຕົ້ອງ ຂອງຂໍົ້ມນ
ອີງຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຂາເຈົ້າເອງ

ຕໍູ່ກັບຂໍົ້ມນ

ກູ່ຽວກັບສະຖິຕິດົ້ານປະຊາກອນ

ແລະ

ຄວາມຕົ້ອງການ

ໃນເຂດເລືອກຕັົ້ງຂອງເຂເເຈົ້າ.
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ພັນທະໜົ້າທີຂ
ູ່ ອງລັດຖະສະພາຕໍູ່ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ໃນນາມທີູ່ເປັນສະມາຊິກລັດຖະສະພາ, ພວກເຮາ ຕົ້ອງສະໜັບສະໜນວຽກງານການບັນລຸເປົ້າໝາຍໃໝູ່ນີົ້ ໂດຍຄໍານງ
ເຖິງຈຸດພິເສດຂອງແຕູ່ລະປະເທດ. ພາລະບດບາດ ຂອງພວກເຮາ ມີຄວາມຊັດເຈນ, ພວກເຮາຕົ້ອງໄດົ້ຮັບຜິດຊອບ
ຕໍູ່ເປົ້າໝາຍທີູ່ລັດຖະບານ

ໄດົ້ຕັດສິນໃຈດົ້ວຍສະໝັກໃຈ

ທີູ່ຈະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ແລະ

ຮັບປະກັນວູ່າ

ໄດົ້ມີການຜູ່ານບັນດານິຕິກໍາ ເພືູ່ອສູ່ງເສີມວຽກງານດັງູ່ ກູ່າວ ແລະ ມີການຮັບຮອງເອາງບປະມານທີູ່ຈໍາເປັນ... ພວກເຮາ
ຈະຕົ້ອງປັບປຸງທັດ ສະນະຄະຕິ ພາຍໃນກງຈັກ ລັດຖະສະພາຂອງພວກເຮາ ແລະ ອງການຝູ່າຍບໍລິຫານຂອງປະເທດ
ເພືູ່ອສະທົ້ອນລັກ

ສະນະລະຫວູ່າງຫລາຍຂະແໜງການຂອງເປົ້າໝາຍ.

ຍັງຈະພະຍາຍາມສຸດຄວາມສາມາດ

ເພືູ່ອເເຊືູ່ອມສານ

ຕໍູ່ກັບວຽກງານດັູ່ງກູ່າວນີົ້

ພວກເຮາ

ບັນດາເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ເຂົ້າໃນແຕູ່ລະລັດຖະສະພາໂດຍ ມີກໍານດເວລາທີພ
ູ່ ຽງພໍ ສໍາລັບການປກສາຫາລື ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ.
ຖະແຫລງການຮາໂນຍ

-

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ:

ການກົ້າວເຂົ້າສູ່ການປະຕິບັດ

ໃຫົ້ເປັນຮບປະທໍາ.

ກອງປະຊຸມໃຫຍູ່ ຄັົ້ງທີ 132 ຂອງສະຫະພາບລັດຖະສະພາສາກນ, ນະຄອນຮາໂນຍ, ວັນທີ 1 ເມສາ 2015

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ຖືເປັນກາລະໂອກາດອັນໜູ່ງ

ໃນການສະແດງໃຫົ້ເຫັນເຖິງພັນທະສັນຍາ

ຂອງພວກເຂາເຈົ້າ

ສໍາລັບສະມາຊິກສະພາ

ໃນການປັບປຸງຊີວິດຂອງປະຊາຊນ

ແລະ

ຄວາມສມບນຂອງໜູ່ວຍໂລກຂອງພວກເຮາ ຊູ່ງເປັນບູ່ອນທີມ
ູ່ ວນມະນຸດເຮາມີຊີວິດຢູ່ລອດ ໃນໄລຍະສະເພາະໜົ້າ,
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ແມູ່ນຂອບການ

ເຊິູ່ງສາມາດໃຊົ້ເປັນບູ່ອນອີງໃຫົ້ແກູ່ແຜນຍຸດທະສາດ

ແລະ

ດໍາເນີນງານທີູ່ເຂັົ້ມແຂງ

ການຕິດຕາມກວດກາ

ແລະ

ວຽກງານ

ສົ້າງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງລັດຖະສະພາ.

ຂະບວນການແບບທວ
ູ່ ເຖິງ
ຢູ່ໃນຫລາຍປະເທດ, ໜູ່ວຍງານຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງລະດັບປະເທດ ຫລື ອງການຈັດຕັົ້ງ ລັກສະ
ນະດຽວກັນ

ຈະໄດົ້ຮັບການສົ້າງຕັົ້ງ

ເພືູ່ອປະສານສມທບ

ແລະ

ຊີົ້ນໍາ

ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ. ຜແ
ົ້ ທນສະພາ ຄວນເປັນສູ່ວນໜງູ່ ໃນການຈັດຕັົ້ງລະດັບສງ
ເຊັູ່ນນັົ້ນ, ເພືູ່ອປະກອບ ຂໍົ້ຄິດເຫັນ ໃນເຂດເລືອກຕັົ້ງ ຂອງຕນ ແລະ ສະໜອງການສະໜັບສະໜນດົ້ານການຈັດຕັົ້ງ.
ລັດຖະສະພາ

ຄວນຮຽກຮົ້ອງ

ໃຫົ້ລັດຖະບານຮູ່າງ

ຫລື

ປັບປຸງແຜນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງແຫູ່ງຊາດ (ຫລື ແຜນງານຂອງຂະແໜງ ການທີກ
ູ່ ູ່ຽວຂົ້ອງອືູ່ນໆ). ສິູ່ງດັູ່ງກູ່າວນີົ້
ຈະຊູ່ວຍຮັບປະກັນ ວູ່ານະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການໃນລະດັບຊາດ ຈະໄດົ້ຖືກສົ້າງຂືົ້ນ ຫລື ໄດົ້ຮັບການທບທວນ
ເພືູ່ອການປະກອບສູ່ວນ

ຂອງຂະແໜງການຢູ່ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະ

ນາແບບຍືນຍງ

ມີປະສິດທິຜນຫລາຍຂົ້ນ. ລັດຖະສະພາ ຄວນສາມາດ ປະກອບສູ່ວນເຂົ້າໃນ ແຜນດັູ່ງກູ່າວນີົ້ ໂດຍຜູ່ານຂະບວນການ
ປກສາຫາລື

ກັບມະຫາຊນ

ຢູ່າງກວົ້າງ.

ລັດຖະສະພາ

ຄວນຮັບຮອງເອາແຜນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງແຫູ່ງຊາດ ຢູ່າງເປັນທາງການ ພາຍຫລັງ ທີູ່ມີການທບທວນ ຢູ່າງຮອບດົ້ານ ແລະ
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ການປກສາຫາລື

ຢູ່າງເປັນທາງການ.

ທົ້າຍສຸດ

ລັດຖະສະພາ

ຄວນຮຽກຮົ້ອງ

ໃຫົ້ລັດຖະບານ

ສະໜອງ

ບດລາຍງານຄວາມຄືບໜົ້າ ຢູ່າງເປັນປກກະຕິ ກູ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນດັູ່ງກູ່າວໃນລະດັບຊາດ.8
8

ພາລະບດບາດຂອງສະມາຊິກສະພາ ໃນການທບທວນຄວາມຄືບໜົ້າແຫູ່ງຊາດ ທີູ່ລະບຸຢູ່ໃນວັກທີ 79 ຂອງວາລະ 2030 ໂດຍ
ສະເພາະ ຊູ່ງລະບຸວູ່າ: ພວກເຮາ ຍັງຊຸກຍົ້ໃຫົ້ປະເທດສະມ າຊິກ ໃຫົ້ດໍາເນີນການທບທວນຄວາມຄືບໜົ້າ ຢູ່າງເປັນປກກະຕິ

ແລະ ແບບທູ່ວເຖິງ ໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບທົ້ອງຖິູ່ນ ບນພືົ້ນຖານຄວາມເປັນເຈົ້າການ ແລະ ນໍາພາ ໂດຍປະເທດສະ
ມາຊິກ ... ລັດຖະສະພາ ພົ້ອມທັງສະຖາບັນ-ການຈັດຕັົ້ງ ອືູ່ນໆ ສາມາດສະໜັບສະໜນ ຂະບວນການເຫລູ່ານີົ້ເຊັູ່ນກັນ.

ການມີສວ
ູ່ ນຮູ່ວມ ຂອງລັດຖະສະພາ ໃນການຕິດຕາມ ຄວາມຄືບໜົ້າລະດັບສາກນ
ເຖິງວູ່າ

ລັດຖະບານ

ຂອງແຕູ່ລະປະເທດ

ຈະເປັນຫລັກໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ, ແຕູ່ຂະບວນການນີົ້ ຍັງຈະໄດົ້ຮັບການສະໜັບສະໜນ ໃນທູ່ວໂລກນໍາອີກ
ໂດຍຜູ່ານທາງກນໄກການແບູ່ງປັນຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານ
ແມູ່ນເວທີການເມືອງລະດັບສງ

ແລະ

ຂອງອງການສະຫະປະຊາຊາດ.

ຕິດຕາມ.

ໜູ່ງໃນກນໄກ

ໃນທຸກໆເດືອນກໍລະກດ

ທີູ່ສໍາຄັນທີູ່ສຸດ

ຜົ້ນໍາລະດັບປະເທດ

ມາເຕົ້າໂຮມກັນ ເພືູ່ອປະເມີນ ຄວາມຄືບໜົ້າ ແລະ ປັບປຸງການຈັດ ຕັົ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັູ່ງກູ່າວ ໃນລະດັບໂລກ.
ໃນແຕູ່ລະປີ

ຫລາຍປະເທດດໍາເນີນການທບທວນ

ມີສູ່ວນຮູ່ວມ

ຈາກຜົ້ມີສູ່ວນກູ່ຽວຂົ້ອງ

ໃນການເຂົ້າປະກອບສູ່ວນ

ໃນລະດັບປະເທດແບບສະໝັກໃຈ.

ລວມທັງລັດຖະສະພາເປີດກວົ້າງ.

ສະຫະພາບລັດຖະສະພາສາກນ

ຂອງຄະນະກໍາມະທິການວຽກງານ

ສະຫະປະຊາຊາດ

ຂືົ້ນ,

ການທບທວນ

ຄວນ

ເພືູ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ໄດົ້ຈັດການປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ
ໃນການປະຊຸມວາລະທໍາອິດ

ໃນແຕູ່ລະປີ

ຂອງສະຫະພາບລັດຖະສະພາສາກນ.
ພາລະບດບາດ ພືົ້ນຖານ ຂອງລັດຖະສະພາ ໃນການສົ້າງນິຕິກໍາ, ການພິຈາລະນາຮັບຮອງເອາງບປະມານແຫູ່ງຊາດ,
ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການເປັນຕວແທນສິດ ແລະ ຜນປະໂຫຍດ ເຂດເລືອກຕັົ້ງ ແມູ່ນຈໍາເປັນທີູ່ສຸດ ສໍາລັບການ
ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງໃຫົ້ໄດົ້ຢາູ່ ງເຕັມສູ່ວນ.
ການວາງແຜນລະດັບຂະແໜງການ/ປະເທດລະດັບຊາດ
ສະພາບແວດລົ້ອມທີູ່ເອືອ
ົ້ ອໍານວຍ (ງບປະມານ, ກດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ)
ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫົ້ແກູ່ ການມີສວ
ູ່ ນຮູ່ວມຮູ່ວມ (ຕວຢູ່າງ ອງການຈັດຕັງົ້ ສາກນທີູ່ບສ
ໍູ່ ງກັດລັດຖະບານ, ອງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄມ,
ສະຖາບັນການສກສາ)

ການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ການຕິດຕາມ, ປະເມີນຜນ ແລະ ການປັບປຸງຸ
ກິດຈະກໍາ/ແຜນງານ (ການອອກແບບ ແລະ ການສະໜອງ)
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ການສົ້າງນິຕກ
ິ າໍ . ເພືູ່ອຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ, ຕົ້ອງຮັບປະກັນສະພາບແວດລົ້ອມ
ທີູ່ເອາໃຈໃສູ່ ຜົ້ທຸກຍາກ, ບດບາດຍິງ-ຊາຍ, ທີູ່ອງີ ໃສູ່ສິດທິມະນຸດ. ການຮັບປະກັນຄວາມເປັນເຈົ້າການແຫູ່ງຊາດ
ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຍັງຮຽກຮົ້ອງ ໃຫົ້ສົ້າງນິຕິກໍາ ທີູ່ສູ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງສາທາ
ລະນະ,

ການຕັດສິນໃຈແບບມີສູ່ວນຮູ່ວມ

ຕົ້ອງທບທວນນິຕິກໍາ

ແລະ

ທວ
ູ່ ເຖິງ.

ທີູ່ລັດຖະບານສະເໜີໃຫົ້ພິຈາລະນາ

ຫລັກການພືົ້ນຖານທາງດົ້ານສິດທິມະ

ຈະເຮັດໄດົ້ແນວນັົ້ນ

ສະມາຊິກສະພາ

ເພືູ່ອຮັບປະກັນວູ່າ

ມັນສູ່ອງແສງ

ນຸດ

ແລະ

ປະກອບສູ່ວນ

ເຂົ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງແຫູ່ງຊາດ ກໍູ່ຄື ວາລະ 2030.
•

ການຈັດສັນງບປະມານ, ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ທີູ່ສາໍ ເລັດຜນນັົ້ນໝາຍເຖິງ
ການນໍາໃຊົ້ຊັບພະຍາກອນ
ເທູ່າທີູ່ສາມາດເປັນໄປໄດົ້.

ພາຍໃນປະເທດທີູ່ມີທງັ ໝດ
ໃນຊູ່ວງ

ຕົ້ອງຄົ້ນຄວົ້າ

ຂະບວນການ

ຢູ່າງຄຸົ້ມຄູ່າ

ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອາ

ເພືູ່ອຜນໄດົ້ຮັບ
ງບປະມານ,

ກູ່ຽວກັບທນຮອນ

ທີູ່ດີສຸດ
ລັດຖະສະພາ

ຂອງລັດຖະບານ

ວູ່າຈະຈັດສັນຄືແນວໃດໃຫົ້ແກູ່ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ສໍາລັບປະເທດ,

ລວມທັງວູ່າ

ທນຮອນທີູ່ພຽງພໍ ແທດເຖິງກຸມ
ູ່ ຄນ ທີູ່ຢູ່ສະພາບສູ່ຽງ ແລະ ກຸູ່ມຄນ ທີູ່ຖືກຫລງລືມ. ໃນດົ້ານລາຍຮັບ ລັດຖະສະພາ
ຕົ້ອງຮັບປະກັນວູ່າ

ນະໂຍບາຍການເງິນ

ໃນຂະບວນການສົ້າງແຜນງບປະມານ

ແລະ

ແມູ່ນໄປທິດທາງດຽວກັນກັບ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງແຫູ່ງຊາດ.
ຍັງແມູ່ນບັນຫາພືົ້ນຖານ.

ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດອືູ່ນໆ

ແຜນດໍາເນີນງານ

ການຕິດຕາມກວດກາ,

ຍົ້ອນວູ່າມັນເປັນໂອກາດທີູ່ລັດຖະສະພາ

ສາ

ທີູ່ກໍານດ

ການໃຊົ້ຈູ່າຍງບປະມານ
ມາດວິເຄາະ

ປະສິດທິຜນ

ລາຍຈູ່າຍຂອງລັດຖະບານ ໃນການບັນລຸ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ.
•

ການຕິດຕາມກວດກາ. ການຕິດຕາມກວດກາ ແມູ່ນອງປະກອບ ຕັດສິນຢູ່າງໜູ່ງ ຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ. ລັດຖະສະພາ ຕົ້ອງໃຫົ້ໝນ
ັົ້ ໃຈວູ່າ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເປັນໄປຖືກທາງ ແລະ
ສາມາດ ປັບໃຫົ້ແທດເໝາະຄືນໃໝູ່ ອີງຕາມ ຫລັກຖານຕວຈິງ ແລະ ຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານ ສູ່ອງແສງກັບຄືນ ໂດຍປະ
ຊາຊນ. ກນໄກການຕິດຕາມກວດກາ ຂອງລັດຖະສະພາ ດັູ່ງເຊັູ່ນການເປີດຮັບ ແລະ ຕອບຄໍາຖາມຂໍົ້ຂົ້ອງໃຈ,
ຈດໝາຍທີູ່ສູ່ງເຖິງລັດຖະບານ ແລະ ການໄຕູ່ສວນ ໂດຍຄະນະກໍາມາທິການ ຂອງລັດຖະສະພາ ສາມາດ
ມີປະສິດທິຜນທີູ່ສຸດ

ໃນການກໍານດອຸປະສັກ

ຂອງລັດຖະສະພາ

ຫລື

ການປະເມີນຄວາມຄືບໜົ້າ.

ຄວນມີສິດໃນການຮຽກເຈົ້າໜົ້າທີູ່ຝູ່າຍລັດ

ຄະນະກໍາມາທິການ
ມາໃຫົ້ຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານ

ກູ່ຽວກັບຜນກະທບຂອງນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານ ທີກ
ູ່ ໍານດໃຊົ້ ໂດຍລັດຖະບານ, ຄະນະກໍາມາທິການ
ຍັງສາມາດຮຽກປະຊຸມ

ພິຈາລະນາຂອງມວນຊນ

ກູ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ເພືູ່ອລວບ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ.

ລວມຄໍາຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊນ

ຂໍົ້ມນ/ຄໍາຄິດ

ເຫັນທີູ່

ເກັບກໍາມານັົ້ນ

ຈະຕົ້ອງສາມາດປະກອບສູ່ວນ ເຂົ້າໃນການວາງແຜນການ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ກນໄກ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ໂດຍຜູ່ານໜູ່ວຍງານ ສໍາລັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງແຫູ່ງຊາດ ຫລື ອງການຈັດ ຕັົ້ງ ທຽບເທູ່າ ຊູ່ງມີ
ສະມາຊິກສະພາ ເຂົ້າຮູ່ວມນໍາ.
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•

ການເປັນຕວແທນ. ເພືູ່ອຮັບປະກັນ ໃຫົ້ປະເທດ ເປັນເຈົ້າການ ໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ, ປະຊາ
ຊນທຸກຄນ

ແລະ

ບລິມະສິດຕູ່າງໆ.

ຜົ້ມີສວ
ູ່ ນກູ່ຽວຂົ້ອງ

ຄວນເຂົ້າມາມີສູ່ວນຮູ່ວມຢູ່

ໃນຖານະທີູ່ເປັນຕວແທນ

ທີມ
ູ່ າຈາກການເລືອກຕັົ້ງ

ໃນການກໍານດ
ໂດຍປະຊາຊນ,

ນະໂຍບາຍ

ແລະ

ສະມາຊິກສະພາ

ມີພັນທະສືບຕໍູ່ເຄືູ່ອນໄຫວ ໃນເຂດເລືອກຕັົ້ງຂອງຕນ ຕະຫລອດອາຍຸການສະພາຊຸດນັົ້ນ, ບໍແ
ູ່ ມູ່ນແຕູ່ສະເພາະ
ໃນເວລາເລືອກຕັົ້ງເທູ່ານັົ້ນ,

ໃນການລງເຄືູ່ອນໄຫວ

ໂດຍກງກັບປະຊາຊນ,

ສະມາຊິກສະພາ

ສາມາດ

ກໍານດຊູ່ອງວູ່າງ ແລະ ຈຸດບກຜູ່ອງ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ທີູ່ອາດບໍູ່ສາມາດ
ສັງລວມໄວົ້ໃນບດລາຍງານລວມ ຂອງລັດຖະບານ ຫລື ໃນສະຖິຕິຂອງປະເທດໄດົ້ທັງໝດ. ສະມາຊິກສະພາ
ຄວນຮັບຮເົ້ ຖິງບັນຫາຢູ່ເຂດເລືອກຕັົ້ງຂອງຕນເອງ.

ການປກສາຫາລືກັບການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄມ,

ສະຖາບັນການສກສາ, ພາກສູ່ວນເອກະຊນ ແລະ ອືູ່ນໆ ຈະສາມາດ ຊູ່ວຍລະບຸບັນຫາເຫລູ່ານັົ້ນໄດົ້.
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ການປະເມີນລະດັບຄວາມພົ້ອມຂອງລັດຖະສະພາ ຄວນເລີມ
ູ່ ຕນ
ົ້ ຈາກຈຸດໃດ?
ການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ ອີງຕາມຄໍານິຍາມ ແມູ່ນວິທີປະຕິບັດ ດົ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈອັນໜູ່ງ. ການປະເມີນດັູ່ງ
ກູ່າວ ເຫັນວູ່າໄດົ້ຮັບຜນດີທີູ່ສຸດ ຖົ້າລັດຖະສະພາ ໂດຍສະເພາະ ອງປະກອບສງສຸດ ນໍາໃຊົ້ວິທີການດັູ່ງກູ່າວ ປະກອບ
ສູ່ວນເຂົ້າໃນການສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງຂອງລັດຖະສະພາເອງ

ໃນຖານະທີູ່ເປັນສະຖາບັນ/ການຈັດຕັົ້ງແຫູ່ງໜູ່ງ.

ການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ ຊູ່ງກງກັນຂົ້າມກັບ ການປະເມີນຜນ ໂດຍຊູ່ຽວຊານພາຍນອກ ຈະຊູ່ວຍຮັບປະກັນວູ່າ
ລັດຖະສະພາ ເຮັດໜົ້າທີູ່ ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ຕໍູ່ຜນການພບເຫັນໃນຂະບວນການນີົ້. ການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ
ບໍູ່ແມູ່ນ ແລະ ຄວນຈະບໍູ່ຖືກນໍາໃຊົ້ ເພືູ່ອຈັດລໍາດັບລັດຖະສະພາ, ກງກັນ ຂົ້າມການປະເມີນຜນນີົ້ ຈະສະໜອງຂໍົ້ມນຂູ່າວສານ

ທີູ່ມີປະໂຫຍດ

ເພືູ່ອຊູ່ວຍປັບປຸງສະມັດຖະພາບ

ປະກອບດົ້ວຍການສົ້າງນິຕິກໍາ

ບັນດາພັນທະໜົ້າທີູ່ຕົ້ນຕໍຂອງ

ໄປເຖິງການເປັນຕວແທນ

ຈຸດປະສງແມູ່ນເພືູ່ອບັນລຸການເຫັນດີນໍາກັນ

ໃນວິໄສທັດອັນດຽວກັນ

ແລະ

ລັດຖະສະພາ

ການຕິດຕາມກວດກາ,
ຂອງສະຖານະການໃນປະຈຸບັນ,

ບລິມະສິດໃນອະນາຄດ ແລະ ຄໍາແນະນໍາວູ່າຈະກົ້າວໄປຂົ້າງໜົ້າ ໄດົ້ດີກວູ່າເກູ່າ ຈະເຮັດຄືແນວໃດ.

ທູ່ານຄວນຈະດໍາເນີນການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງທາງດົ້ານເປາົ້
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງໃນ
ເມືອ
ູ່ ໃດ?
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ມີຜນສັກສິດນໍາໃຊົ້ ໃນມືົ້ວັນທີ 01 ມັງກອນ 2016 ແລະ ກໍາລັງດໍາເນີນການຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດ.

ເພາະສະນັົ້ນ

ການປະເມີນການປະຕິບັດງານ

ໃນການຈັດຕັົ້ງປະບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ເນືູ່ອງຈາກວູ່າ

ມັນຈະຊູ່ວຍຮັບປະກັນໃຫົ້

ແລະ

ໃຫົ້ໄວເທູ່າທີູ່ຈະໄວໄດົ້

ລັດຖະສະພາ

ຂີດຄວາມສາມາດ
ຈູ່ງເປັນປະໂຫຍດຫລາຍ.

ເປັນກງຈັກນໍາໜົ້າ

ຂອງການຊຸກຍົ້

ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ.
ວາລະ

2030

ແລະ

ໃນໄລຍະເວລາຂົ້ອນຂົ້າງສັົ້ນ

ຂອບການດໍາເນີນງານ
ຄື
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ປີເທູ່ານັົ້ນ.

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ

ຈະຕົ້ອງບັນລຸໃຫົ້ໄດົ້

ຢູ່າງເປັນປກກະຕິ

ກູ່ຽວກັບ

ຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການ ຈະຊູ່ວຍໃຫົ້ ສະມາຊິກສະພາ ເພືູ່ອສາມາດຮັບປະກັນໄດົ້ວູ່າ ລັດຖະສະພາ
ຈະປະກອບສູ່ວນຢູ່າງຫົ້າວຫັນ ໃຫົ້ແກູ່ຂະບວນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຢູ່າງຕໍູ່ເນືູ່ອງ.
ການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ

ໃນເບືົ້ອງຕົ້ນ

ຢູ່າງໄວວາທີູ່ຈະໄວໄດົ້

ຈະຊູ່ວຍສົ້າງຕັົ້ງຂໍົ້ມນພືົ້ນຖານອັນໜູ່ງ.

ການປະເມີນຜນໃນອະນາ ຄດ ສາມາດດໍາເນີນການໄດົ້ ໃນທຸກ 3 ຫາ 5 ປີ. ການປະເມີນ ຈະເລັງໃສູ່ ສິງູ່ ໃດທີູ່ບັນລຸໄດົ້
ແລະ ສິງູ່ ໃດແດູ່ຈະຕົ້ອງໄດົ້ເຮັດໃຫົ້ຫລົ້ອນ ກໍູ່ຄື ການຮຽນຮວ
ົ້ ທ
ິ ີປະຕິບັດທີູ່ໄດົ້ຮັບຜນດີ ແລະ ບດຮຽນທີູ່ຖອດຖອນໄດົ້.
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ໃຜແດູ່ ທີມ
ູ່ ສ
ີ ວ
ູ່ ນກູ່ຽວຂົ້ອງ ໃນການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ?
ດໍາເນີນການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ

ແມູ່ນການນໍາເອາພາກສູ່ວນຕູ່າງໆທີູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງເຂົ້າມາຮູ່ວມ

ເພືູ່ອປກສາຫາລືກູ່ຽວກັບປະເມີນຄວາມພົ້ອມ ແລະ ຂີດຄວາມສາມາດ. ສະມາຊິກສະພາ ແມູ່ນພາກສູ່ວນຫລັກ ແລະ
ເປັນຜົ້ປະເມີນຄວາມກຽມພົ້ອມຂອງເຂາເຈົ້າເອງ.
ປະສບການຜູ່ານມາ ໄດົ້ສະແດງໃຫົ້ເຫັນວູ່າ ການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ ຂອງລັດຖະສະພາ ແມູ່ນມີປະໂຫຍດທີູ່ສຸດ
ຖົ້າດໍາເນີນການ

ເປັນກຸູ່ມ

ພາຍໃຕົ້ການຊີົ້ນໍາ-ນໍາພາ

ຂອງປະທານລັດຖະສະພາ,

ປະທານກໍາມາທິການ

ຫລື

ເຈົ້າໜົ້າທີູ່ອາວຸໂສ ຜົ້ຊໍານານການອືູ່ນໆ ຂອງລັດຖະສະພາ. ພາວະຜົ້ນໍາ ໃນລະດັບສງສຸດ ຂອງຂະບວນການ ແລະ
ການລວມເອາຕວແທນ

ຈາກພາກສູ່ວນຕູ່າງໆ

ຂອງສະມາຊິກສະພາ

ຈະຊູ່ວຍເພີູ່ມທະວີຄວາມເປັນໄປໄດົ້

ຂອງຜນສໍາເລັດຢູ່າງກວົ້າງຂວາງ ຂອງລັດຖະສະພາ.
ການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ

ບໍູ່ແມູ່ນການເຮັດກິດຈະກໍາແບບໝາຍກາກະບາດ

ແຕູ່ມີຄວາມໝາຍຢູ່າງເຈາະຈງ

ທີູ່ຈະນໍາເອາສະມາຊິກສະພາ ທີູ່ມີທັດສະນະ ມຸມມອງ ແລະ ຄວາມຊໍານານການ ທີແ
ູ່ ຕກຕູ່າງກັນ ຢູ່າງພົ້ອມພຽງກັນ
ຊູ່ງພວກເຂາເຈົ້າ

ສາມາດສູ່ອງແສງ

ກູ່ຽວກັບຄວາມພົ້ອມ

ຂອງລັດຖະສະພາ

ໃນການເຂົ້າມີສູ່ວນຮູ່ວມໃນ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ. ການນໍາເອາມາພົ້ອມກັນ ກຸູ່ມຄນທີູ່ຫລາກຫລາຍນັນ
ົ້ ເພີູ່ມທະວີຄວາມຊອບທໍາ
ຂອງຂະບວນການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ

ຖືເປັນກິດຈະກໍາໜູ່ງຂອງສະຖາບັນ.

ການຈັດຕັົ້ງເໝາະສມທີູ່ສຸດ

ກຸູ່ມຄວນເປັນຕວແທນ ຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງສະພາແຫູ່ງຊາດ ແລະ ຂອງປະເທດ, ກຸູ່ມ ຄວນປະກອບດົ້ວຍ
ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ທັງເພດຍິງ ແລະ ເພດຊາຍ ທີູ່ມາຈາກລັດຖະບານ ແລະ ຝູ່າຍຄົ້ານ ດັູ່ງເຊັູ່ນດຽວກັບ ສະມາຊິກ
ທີູ່ມາຈາກກຸູ່ມທີເູ່ ປັນຕວແທນຄນກຸູ່ມໜົ້ອຍ

ເຊັູ່ນ:ສະມາຊິກສະພາທີູ່ມີອາຍຸນົ້ອຍ,

ຊນເຜູ່າ

ແລະ

ຄນທີູ່ມາຈາກເຂດພາກຕູ່າງໆ ທີູ່ດຸູ່ນດູ່ຽງກັນ, ຖົ້າຫາກ ກຸູ່ມ ລວມເອາ ຄໍາຄິດເຫັນທີູ່ຫລາກຫລາຍ ຈາກລັດຖະສະພາ
ລວມທັງພະນັກງານລັດຖະສະພາ ອັນຈະສາ ມາດສູ່ອງແສງ ຢູ່າງເປັນປະໂຫຍດ ກູ່ຽວກັບຂະບວນການພາຍໃນ ແລະ
ຄວາມພົ້ອມ ຊູ່ງຈໍາເປັນ ເພືູ່ອບັນລຸຜນໄດົ້ຮັບທີູ່ສົ້າງສັນ.
ລັດຖະສະພາ ອາດຕົ້ອງການເຊືົ້ອເຊີນຜົ້ມີສູ່ວນກູ່ຽວຂົ້ອງອືູ່ນໆ ເພືູ່ອເຂົ້າຮູ່ວມໃນການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງນໍາອີກ,
ເຊັູ່ນ: ການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄມ ຫລືກຸູ່ມແມູ່ຍິງ, ຕວແທນຊາວໜຸູ່ມ, ກໍາມະບານ, ນັກວິຊາການ ຫລື ສືູ່ມວນຊນ.
ແຕູ່ລະກຸູ່ມ ແນູ່ນອນວູ່າ ຈະນໍາສະເໜີຂໍົ້ມນທີແ
ູ່ ຕກຕູ່າງ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນທີູ່ຕອບກັບ
ຈາກເຂດເລືອກຕັົ້ງຂອງເຂາເຈາົ້ ເອງ ຊູ່ງ ສາມາດຊູ່ວຍແຈົ້ງໃຫົ້ຊາບ ແລະ
ເຮັດໃຫົ້ຂະບວນການດັູ່ງກູ່າວມີເນືົ້ອໃນທີູ່ອຸດມສມບນຂົ້ນ. ແຕູ່ລະ ລັດຖະສະພາຕົ້ອງ ຕັດສິນໃຈ
ວູ່າຈະລວມເອາຜົ້ເຂົ້າຮູ່ວມຈາກພາຍນອກ ຫລືບໍູ່ ແລະ ຈະດໍາເນີນການນໍາກຸູ່ມຕູ່າງໆ ນີົ້ຄືແນວໃດແດູ່.

ການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ ຈະດໍາເນີນການຄືແນວໃດ?
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ກວມເອາຫລາຍປະເດັນ ທາງດົ້ານການພັດທະນາ ແລະ ຕິດພັນກັບວິທີການຈັດ
ຕັົ້ງປະຕິບັດ ທີມ
ູ່ ີຄວາມສັບສນສມຄວນ. ເພາະສະນັົ້ນ ຈູ່ງແນະນໍາວູ່າ ການເຮັດການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງໃດໜູ່ງ
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ຄວນຈະດໍາເນີນໂດຍການສໍາມະນາກູ່ຽວກັບຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານທີູ່ຕິດພັນກັບ
ນັົ້ນກູ່ອນ,

ການສໍາມະນາ

ຄວນນໍາສະເໜີ

ຕໍູ່ສະມາຊິກສະພາ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ອງປະກອບ

ຕນ
ົ້ ຕໍ

ຂອງວາລະ

2030,

ເປົ້າໝາຍການພັດທະ ນາແບບຍືນຍງ ທັງ 17 ເປົ້າໝາຍ ແລະ ກອບການດໍາເນີນງານທີູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ.ເໝາະສມທີູ່ສຸດ,
ການສໍາມະນາ

ຄວນຖືກຈັດຂືົ້ນ

ຮູ່ວມກັນກັບລັດຖະບານ.

(ຍກຕວຢູ່າງ:

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ,

ຖົ້າຫາກມີ).

ເພືູ່ອເລີູ່ມຕົ້ນສົ້າງຄຮ
ູ່ ູ່ວມມື

ກັບເຈົ້າໜົ້າທີູ່ຝູ່າຍລັດຖະບານ

ລວມທັງ

ສິູ່ງດັງູ່ ກູ່າວນີົ້

ໜູ່ວຍງານລະດັບຊາດກູ່ຽວກັບ

ຄວນເອືົ້ອອໍານວຍໃຫົ້ແກູ່
ຊູ່ງທັງສອງຝູ່າຍ

ສະມາຊິກສະພາ

ຈະໄດົ້ເຮັດວຽກຮູ່ວມກັນ

ໃນຂະນະທີມ
ູ່ ີການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະ ນາແບບຍືນຍງ ກົ້າວໄປຂົ້າງໜົ້າ.
ການສໍາມະນາກູ່ຽວກັບຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານທີູ່ຕິດພັນກັບ
ເພືູ່ອເປັນເວທີສໍາລັບປະກາດລິເລີູ່ມ

ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ຂະບວນການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ.

ຍັງສາມາດສະໜອງໂອກາດ

ອາດຈະສາມາດໃຊົ້

ການສໍາມະນາດັູ່ງກູ່າວນີົ້

ເພືູ່ອແນະນໍາຂະບວນການໃຫົ້ແກູ່ສະມາຊິກລັດຖະສະພາ

ແລະ

ເປັນການເລີູ່ມໃຫົ້ເວລາສໍາລັບສໍາຫລວດເບິູ່ງຄືນ ຄວາມສໍາເລັດຂອງການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ. ການສໍາມະນາ
ຍັງແມູ່ນໂອກາດທີູ່ດີ ເພືູ່ອກໍານດສະມາຊິກສະພາຜົ້ທີູ່ອາດສນໃຈໃນການຈັດ ຫລື ມີສູ່ວນຮູ່ວມດໍາເນີນການ.
ໃນກໍລະນີ

ຢູ່ປະເທດ

ເຊິູ່ງອາດຈະເຮັດແຍກກັນ

ທີູ່ມີສອງສະພາ,
ຫລື

ທັງສອງສະພາ

ຮູ່ວມນໍາກັນກໍູ່ໄດົ້.

ອາດຈະອີງໃສູ່ກັບລະດັບຂອງການຮູ່ວມມື
ລະດັບຂອງທນທີູ່ສະໜອງຮູ່ວມກັນ.

ແລະ

ສາມາດດໍາເນີນການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ

ການເລືອກວິທີທີູ່ຈະປະຕິບັດຮູ່ວມກັນ

ການເຮັດວຽກຮູ່ວມກັນ

ການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ

ຫລື

ບໍູ່ນນ
ັົ້

ລະຫວູ່າງທັງສອງສະພາ

ແລະ

ທີູ່ເຮັດຮູ່ວມກັນຈະອໍານວຍໃຫົ້

ສອງສະພາ

ໃຫົ້ສາມາດກໍານດຍຸດທະສາດຮູ່ວມກັນ ແລະ ບາດກົ້າວ ທີຕ
ູ່ ືູ່ມເຕັມກັນ. ເຖິງຢູ່າງໃດກໍູ່ຕາມ ໃນບາງປະເທດ ທີມ
ູ່ ີໜູ່ງ
ຫລື ທັງສອງສະພາ ກໍູ່ອາດຈະບໍູ່ມີໂຄງປະກອບ ຫລື ການຈັດ ຕັົ້ງຕາມແນວນະໂຍບາຍພັກການເມືອງ (ຍກຕວຢູ່າງ:
ສະພາທີູ່ເປັນຕວແທນຜົ້ນໍາທີູ່ສບ
ື ທອດຕາມປະເພນີ

ຫລື

ອາດຈະຕົ້ອງການນໍາໃຊົ້ວິທທ
ີ ແ
ີູ່ ຕກຕູ່າງອອກໄປ

ຜົ້ອາວຸ

ໂສທີູ່ຖືກແຕູ່ງຕັົ້ງ)

ເພືູ່ອຮັບປະກັນ

ເພາະສະນັົ້ນ

ການເປັນຕວແທນນໍາສະເໜີ

ທັດສະນະທີູ່ຫລາກຫລາຍ ຂອງປະຊາຊນຢູ່າງທູ່ວເຖິງ.
ການກະກຽມຂະບວນການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງຂອງລັດຖະສະພາ
ການສະໜັບສະໜນ

ການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງນັົ້ນ ຖືກຮັບຮອງໂດຍ ປະທານ ແລະ/ຫລື ກຸູ່ມການນໍາ

ຈາກການນໍາລະດັບສງ

ຂອງສະພາແລົ້ວ ຫລື ບໍູ່?

ການຈັດຕັົ້ງ/ວັດຖຸປັດໄຈ

ໃຜເປັນຜົ້ລິເລີູ່ມ ແລະ ເປັນຜົ້ຈັດການປະເມີນຜນ?
ມີກຸູ່ມການນໍາ ຈາກຫລາຍພັກການເມືອງ ທີູ່ສາມາດສະໜອງ ທິດຊີົ້ນໍາຍຸດທະສາດ ຫລືບໍູ່?
ໃນກໍລະນີທີູ່ ສະພາສົ້າງຕັົ້ງຢູ່ນອກເໜືອແນວທາງພັກການເມືອງ, ມີກຸູ່ມການນໍາ
ທີູ່ກວມລວມທີູ່ສາມາດສະໜອງ ທິດຊີົ້ນໍາຍຸດທະສາດ ຫລືບໍູ່?
ມີກຸູ່ມໜູ່ງ ພາຍໃນກອງເລຂາທິການ ທີູ່ສາມາດຈັດການເລືູ່ອງວັດຖຸປັດໃຈ ຫລືບໍູ່?
ມີຊັບພະຍາກອນທີູ່ພຽງພໍ ເພືູ່ອດໍາເນີນບາດກົ້າວ ການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ ຫລືບໍູ່?

ຈຸດປະສງ

ຈຸດປະສງຂອງການປະເມີນຜນແມູ່ນຫຍັງ?
ຄວາມເຂົ້າໃຈຮູ່ວມກັນ ຈະຖືກພັດທະນາຂືົ້ນ ໃນລະຫວູ່າງ ສະມາຊິກສະພາ ແລະ
ຜົ້ເຂົ້າຮູ່ວມ ອືູ່ນໆ ກູ່ຽວກັບຄວາມເປັນປະໂຫຍດ ແລະ ຈຸດປະສງ
ຂອງການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ ມີຄືແນວໃດ?
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ການເຂົ້າຮູ່ວມ

ໃຜແດູ່ ທີູ່ຈະເຂົ້າຮູ່ວມໃນການປະເມີນຜນ? ການຄັດເລືອກ ສະພາສະມາຊິກສະພາ
ທີູ່ເຂົ້າຮູ່ວມ ຈະເຮັດຄືແນວໃດ? ສະມາຊິກສະພາ ທີູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງທັງໝດ
ຈະຖືກເຊືົ້ອເຊີນເຂົ້າຮູ່ວມ ຫລື ຈະມີແຕູ່ກຸູ່ມຕວແທນຈໍານວນໜົ້ອຍໜູ່ງເທູ່ານັົ້ນ ຫລືບໍູ່?
ຜົ້ທີູ່ ບໍູ່ແມູ່ນ ສະມາຊິກສະພາ ຈະຖືກເຊືົ້ອເຊີນເຂົ້າຮູ່ວມ ຫລືບໍູ່? ບໍູ່ວູ່າຈະ
ໃນຖານະຜົ້ປະກອບສູ່ວນທີູ່ມີບດບາດ ຫລື ຜົ້ຊູ່ຽວຊານຫວຂໍົ້ຕູ່າງໆ,
ບຸກຄນເຫລູ່ານັົ້ນຈະຖືກຄັດເລືອກຄືແນວໃດ?
ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃນການປະເມີນຜນ ຈະເຮັດຄືແນວໃດ?
ຈະມີຜົ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຄນດຽວ ຕະຫລອດ ການປະເມີນ ຫລືບໍູ່?
ຜົ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ຈະຖືກກໍານດ ແລະ ຮັບຮອງເອາ ຄືແນວໃດ?
ການສະໜັບສະໜນປະເພດໃດທີູ່ຜົ້ກູ່ຽວຈະຕົ້ອງການ?
ເງິນ ເພືູ່ອຈົ້າງຜົ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຈໍາເປັນຫລືບໍູ່? ຫລືອງການຈັດຕັົ້ງຄູ່ຮູ່ວມງານ
ສາມາດປະກອບສູ່ວນ ສະໜອງຜົ້ປະສານງານທີູ່ດີຜົ້ໃດຜົ້ໜູ່ງໄດົ້ບໍ.

ແຫລູ່ງຂໍົ້ມນ

ຂໍົ້ມນຫຍັງແດູ່ທີູ່ມີຢູ່ ເພືູ່ອແຈົ້ງໃຫົ້ການປະເມີນຜນຮັບຊາບ?
ມີບດລາຍງານຂອງລັດຖະບານສະບັບໃດບໍ ທີູ່ສາມາດນໍາມາໃຊົ້ໄດົ້?
ມີບດລາຍງານຂອງລັດຖະສະພາ ລວມທັງບດລາຍງານ
ຈາກຄະນະກໍາມາທິການຂະແໜງການບໍ? ມີບດລາຍງານຂອງອງການຈັດຕັົ້ງສາກນ ຫລື
ພາກພືົ້ນໃດທີູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງບໍ
(ລວມທັງບັນດາອງກອນດົ້ານສິດທິມະນຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ)
ໃຜ ຈະເປັນຜົ້ຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບການເກັບກໍາ ແລະ ຈັດລຽງລໍາດັບຂໍົ້ມນ
ທີູ່ສະມາຊິກສະພານໍາໃຊົ້?

ຜນໄດົ້ຮັບຈາກການປະເມີນ

ແມູ່ນຫຍັງ ທີູ່ຄາດຄະເນວູ່າ ແມູ່ນຜນໄດົ້ຮັບ ຂອງການປະເມີນຜນ? ບດລາຍງານ
ອັນໜູ່ງບໍ?
ແຜນປະຕິບັດງານສໍາລັບລັດຖະສະພາ? ຫລື ທັງສອງຢູ່າງ?
ເຄືອຂູ່າຍໃໝູ່/ທີູ່ເຂັົ້ມແຂງກວູ່າ ທີູ່ເລັູ່ງໃສູ່ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ (ຕວຢູ່າງ: ສະມາຊິກສະພາ, ອງ
ການຈັດຕັົ້ງບໍູ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ສະຖາບັນການຈັດຕັົ້ງອິດສະຫລະ)?
ການກໍານດຜົ້ມີສູ່ວນກູ່ຽວຂົ້ອງຕົ້ນຕໍ, ການພັດທະນາຄູ່ຮູ່ວມການພັດທະນາ?
ໃຜ ຈະເປັນຜົ້ຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບການສົ້າງຜນໄດົ້ຮັບເຫລູ່ານັົ້ນ (ຕວຢູ່າງ:
ກອງເລຂາທິການລັດຖະສະພາ, ຄະນະກໍາມາທິການ)?

ການຕິດຕາມການຈັັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ສິູ່ງທີູ່ຄາດຫວັງຈາກການຕິດຕາມການຈັັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ຜນໄດົ້ຮັບຈາກການປະເມີນ

ຜນໄດົ້ຮັບຈາກການປະເມີນ

ແມູ່ນຫຍັງ? ຈະຕິດຕາມການຈັັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຜນໄດົ້ຮັບຈາກການປະເມີນເມືູ່ອໃດ?
ແມູ່ນໃຜ
ຈະເປັນຜົ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜນໄດົ້ຮັບຈາກການປະເມີນ?
ວິທີຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຜນໄດົ້ຮັບ ຂອງການປະເມີນ ຈະເຮດຄືແນວໃດ?
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ຄໍາຖາມ ສໍາລັບການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ
ຂະບວນການປະເມີນຜນດົ້ວຍຕນເອງ
ປະເດັນຕູ່າງໆ

ຢູ່າງເປັນລະບບ

ຄວນເລີູ່ມຕົ້ນດົ້ວຍ

ທີູ່ຮຽກຮົ້ອງຕົ້ອງການ

ໜູ່ງຊຸດຄໍາຖາມ

ທີູ່ສາມາດນໍາໃຊົ້

ໃຫົ້ຍກຂືົ້ນມາສນທະນາ.

ສິູ່ງນີົ້

ເພືູ່ອພິຈາລະນາ
ມີທູ່າອູ່ຽງເພືູ່ອຊູ່ວຍ

ສະມາຊິກລັດຖະສະ ພາ ສູ່ອງແສງ ກູ່ຽວກັບຄວາມພົ້ອມ ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ກໍານດບລິມະສິດ ຂອງເຂາເຈົ້າ
ສໍາລັບບາດກົ້າວ

ໃນຕໍູ່ໜົ້າ.

ແຕູ່

ການແກົ້ໄຂບັນຫາດົ້ວຍວິທີອນ
ັ ດຽວກັນໝດ

ການຕັົ້ງຄໍາຖາມຕໍູ່ກັບບັນຫາອັນດຽວກັນໝດ

ອາດຈະບໍູ່ສາ

ຫລື
ມາດໃຊົ້ໄດົ້

/ເປັນຕວແທນໃຫົ້ກັບສະພາບການທັງໝດຂອງທຸກປະເທດໄດົ້.
ສະນັົ້ນ,

ຄໍາຖາມທີູ່ນໍາສະເໜີ

ຢູ່ຂົ້າງລຸູ່ມນີົ້

ຈູ່ງມີລັກສະນະຊີົ້ບອກເທູ່ານັົ້ນ.

ເຊິູ່ງຄໍາຖາມເຫລາ
ູ່ ນີົ້

ແມູ່ນອີງໃສູ່ການປະເມີນຕນເອງ ທີູ່ລັດຖະສະ ພາຫລາຍແຫູ່ງ ໄດົ້ດໍາເນີນການມາແລົ້ວ. ຄໍາຖາມຢູ່ໃນພາກ
ມີເປົ້າໝາຍ

ເພືູ່ອດງເອາຂໍມ
ົ້ ນ-ຂູ່າວສານ

ສໍາລັບການພັດທະນາ ໃນພາກທີ

ຂ,

ຕວຈິງ

ແລະ

ເພືູ່ອສະໜອງ

ອງປະກອບ

ກ

ຂອງສະພາບການ

ຊງູ່ ຄໍາຖາມມີລັກສະນະຄໍາເຫັນເອກະເທດຫລາຍກວູ່າ ແລະ ຄວນຊັກນໍາ

ຜົ້ເຂົ້າຮູ່ວມ ເພືູ່ອກໍານດບລິມະສິດ ສໍາລັບບາດກົ້າວດໍາເນີນການໃນຕໍູ່ໜົ້າ.
ບັນດາລັດຖະສະພາ

ຕົ້ອງການ

ໃຫົ້ແທດເໝາະກັບສະພາບສະພາບຂອງປະເທດຕນເອງ.

ທີູ່ຈະອອກແບບບາງຄໍາຖາມ
ລັດຖະສະພາ

ບໍູ່ຈໍາເປັນ

ຢູ່ຂົ້າງລຸູ່ມ
ຕົ້ອງສນທະນາຄໍາຖາມ

ທີູ່ນໍາສະເໜີທັງໝດແຕູ່ຢູ່າງໃດ ແລະ ຍັງສາມາດເພີູ່ມຄໍາຖາມຂອງເຂາເຈົ້າເອງ.

ຄໍາຖາມທີ 1: ການສົ້າງຄວາມເຂາົ້ ໃຈຕໍູ່
ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຢລ
ູ່ ດ
ັ ຖະສະພາ
ແຕູ່ລະ

ລັດຖະສະພາ

ຄວນພິຈາລະນາ

ຈັດການສໍາມະນາເຜີຍແຜູ່ຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານ

ແລະ

ກິດຈະກໍາການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດ. ສິູ່ງນີົ້ ຈະຮັບປະກັນວູ່າ ສະມາຊິກສະພາ ໝດທຸກຄນ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຂໍົ້ມນພືົ້ນຖານອັນດຽວກັນຂອງວາລະ 2030, ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ແລະ ຄາດໝາຍ ທີູ່ກຽູ່ ວພັນ
ສໍາລັບໄລ ຍະຍາວ, ບາງ ລັດຖະສະພາ ໄດົ້ພບເຫັນວູ່າເປັນປະໂຫຍດ ທີູ່ຈະພັດທະນາ ຄູ່ຮູ່ວມມືການພັດທະນາ
ທີູ່ເຂັົ້ມແຂງຮູ່ວມກັບກະຊວງຕູ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອງກອນຊູ່ຽວຊານ (ດັູ່ງເຊັູ່ນ ອງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄມ,
ຄູ່ຮູ່ວມການພັດທະນາສາກນ
ໃຫົ້ສະມາຊິກສະພາ

ຫລື

ສະຖາບັນການສກສາ).

ເພືູ່ອເຂົ້າເຖິງຄໍາແນະນໍາດົ້ານວິຊາການ,

ການເປັນຄູ່ຮວ
ູ່ ມມືເຫລູ່ານັົ້ນ

ເອືົ້ອອໍານວຍ

ແຫລູ່ງຂໍມ
ົ້ ນ-ຂູ່າວສານທີູ່ກວົ້າງຂວາງກວູ່າ

ແລະ

ກາລະໂອກາດການຝກອບຮມ.
ພາກ ກ: ການຈໍາແນກຂໍມ
ົ້ ນພືນ
ົ້ ຖານ
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•

ຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານ ກູ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ລວມເຂົ້າ ໃນເອກະສານຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານ ແລະ
ແຜນງານການອບຮມ ສໍາລັບສະມາຊິກໃໝູ່ ຂອງລັດຖະສະພາ ຫລືບໍູ່? ພາຍຫລັງ
ທີູ່ການເລືອກຕັົ້ງເສັດສິົ້ນຈັດແລົ້ວ.

•

ສະມາຊິກສະພາ ໄດົ້ຮັບຂູ່າວສານ ທີູ່ປັບໃຫົ້ທັນສະພາບການ ກູ່ຽວກັບບັນຫາໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ແລົ້ວ ຫລືບໍູ່? ການປັບໃຫົ້ທັນສະພາບການເຫລູ່ານີົ້ ເປັນລະບບຄືແນວໃດ?

•

ສະມາຊິກສະພາ ໄດົ້ເຂົ້າຮູ່ວມ ໃນງານກູ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ທີູ່ແນໃສູ່ການສົ້າງສມຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີູ່ຈັດຂືົ້ນຢູ່ໃນລະດັບພາກພືົ້ນ ແລະ ສາກນ ຫລືບໍູ່?

ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີຜ
ູ່ າູ່ ນມາ
•

ສະມາຊິກສະພາ ໄດົ້ເຂົ້າຮູ່ວມການຝກອບຮມ ກູ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລືບໍູ່?
ຖົ້າໄດົ້ເຂົ້າຮູ່ວມ ການຝກອບຮມ ຈັດຂືົ້ນຈັກຄັົ້ງ ແລະ ສໍາລັບສະມາຊິກສະພາ ຈໍານວນຈັກຄນ (ຊາຍ ແລະ
ຍິງ)?

•

ການຝກອບຮມ ຫລື ກິດຈະກໍາປກຈິດສໍານກ ສໍາລັບພະນັກງານລັດຖະສະພາ ຖືກຈັດຂືົ້ນ ຫລືບໍູ່?
ຖົ້າຈັດຈໍານວນຈັກຄັົ້ງ ແລະ ສໍາລັບຈໍານວນຈັກຄນ (ຊາຍ ແລະ ຍິງ)? ເຂາເຈົ້າມາຈາກພະແນກໃດແດ?

ພາກ ຂ: ການຄນ
ົ້ ຄິດ ຕໍຜ
ູ່ ນກະທບ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທູ່ານ
•

ສະມາຊິກສະພາ ເຂາົ້ ເຖິງຂໍມ
ົ້ ນ-ຂູ່າວສານ ລະດັບປະເທກ ແລະ ສາກນ ກູ່ຽວກັບການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ
ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ນັນ
ົ້ ຫລືບໍູ່?
•

ປະສິດທິພາບ ຂອງຫົ້ອງສະໝຸດ ລັດຖະສະພາ ມີຄືແນວໃດ ໃນການສະໜອງເອກະສານຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານ
ແລະ ການວິເຄາະກູ່ຽວກັບປະເດັນຂອງ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ມີພຽງພໍ ຫລືບໍູ່?

•

ສະມາຊິກສະພາ ຈະເປີດກວົ້າງ ເພືູ່ອຮັບຟັງການຊີົ້ແຈງຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານ ຈາກອງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄມ,
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວົ້າ ທີູ່ສະເໜີວທ
ິ ີແກົ້ບັນຫາ, ສະຖາບັນການສກສາ, ຄູ່ຮວ
ູ່ ມການພັດທະນາ ຫລື ຊູ່ຽວຊານ
ເປົ້າ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ອືູ່ນໆ ຫລືບໍູ່?

•

ລັດຖະສະພາ ໄດົ້ເລີູ່ມການຕິດຕໍູ່ ສນກາງປະສານງານແຫູ່ງຊາດ ກູ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍງ (ຕວ
ຢູ່າງ: ຄະນະກໍາມະການກູ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍງແຫູ່ງຊາດ) ຫລື ອງການລັດຖະສະພາອືູ່ນໆ
ເພືູ່ອສະໜອງການເຜີຍແຜູ່ຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານ ຫລື ການຝກອບຮມ ກູ່ຽວກັບ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ໃຫົ້ແກູ່ສະມາຊິກສະພາ ຫລື ຍັງ?

•

ມີກນໄກໃດໆ ຫລື ໂຄງຮູ່າງ ຫລືຍັງ ເພືູ່ອເອືົ້ອອໍານວຍ ໃຫົ້ສະມາຊິກສະພາ ໄດົ້ພິຈາລະນາປະເດັນຕູ່າງໆ
ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ (ຕວຢູ່າງ: ໜູ່ວຍງານຂະແໜງການ,
ກອງປະຊຸມຂັົ້ນນໍາຂອງພັກການເມືອງ ຫລື ໜູ່ວຍສະພາະກິດກູ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ຫລືບໍູ່)? ມີປະສິດທິພາບຄືແນວໃດ?

•

ມີການປະເມີນໃດໆ ທີໄ
ູ່ ດົ້ດາໍ ເນີນການ ເພືອ
ູ່ ຕີລາຄາຈຸດດີ ແລະ ຈຸດອູ່ອນ ຂອງຄວາມພະຍາຍາມ
ໃນການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍສະຫັດສະຫວັດດົ້ານການພັດທະນາ (MDG) ໃນທີຜ
ູ່ າູ່ ນມາ
23

(ຫືແຜນງານລັກສະນະທວ
ູ່ ໄປກູ່ຽວກັບການຫລຸດຜູ່ອນຄວາມທຸກຍາກ) ຫລືບໍູ່? ລັດຖະສະພາ ສາມາດນໍາໃຊົ້
ສິງູ່ ເຫລາູ່ ນີົ້ ເພືອ
ູ່ ກໍານດວິທປ
ີ ະຕິບດ
ັ ທີດ
ູ່ ີ ແລະ ບດຮຽນທີຖ
ູ່ ອດຖອນໄດົ້ ຫລືບໍູ່?
• ມີການປະເມີນໃດແດູ່ ທີູ່ໄດົ້ເຮັດ ໂດຍນໍາໃຊົ້ກນໄກເຮັດວຽກ ຂອງລັດຖະສະພາ ເພືູ່ອເຂົ້າມີສູ່ວນ ໃນເປົ້າ

ໝາຍສະຫັດສະຫວັດດົ້ານການພັດທະນາ, ປະສິດທິຜນຂອງມັນ ຖືກປະເມີນ ເຊັູ່ນກັນ ຫລືບໍູ່?

ຄໍາຖາມທີ 2:
ການເຊືອ
ູ່ ມສານເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງໃນລະດັບ
ໂລກເຂາົ້ ໃນ
ນະໂຍບາຍແຫູ່ງຊາດ
ວາລະ 2030 ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຮັບຮອງເອາ ເປັນດັູ່ງ ຂອບແຜນງານລະດັບໂລກ. ແຕູ່ການ
ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ຈະຕົ້ອງໄດົ້ດັດປັບ ໃຫົ້ສອດຄູ່ອງກັບບລິມະສິດແຫູ່ງຊາດ ແລະ ບໍແ
ູ່ ມູ່ນຈະເອືູ່ອຍອີງໃສູ່ ແຜນພັດທະ
ນາ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມແຫູ່ງຊາດທີູ່ມີຢແ
ູ່ ລົ້ວ, ໃນນີົ້ ບໍູ່ໝາຍຄວາມວູ່າ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ທັງໝດ ຈະມີຄວາມສໍາຄັນເທາູ່ ທຽມກັນ ໃນແຕູ່ລະປະເທດ ຫລື ເຂດແຄວົ້ນຂອງປະເທດໃດໜູ່ງ. ຈະມີ 8 ຫາ 10 “
ຄາດໝາຍ”

ສະໜັບສະໜນ

ສະໜອງລາຍລະອຽດຫລາຍກວູ່າ

ແຕູ່ລະ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ.

ກູ່ຽວກັບປະເດັນທີູ່ສາໍ ຄັນ

ຊູ່ງຄວນໄດົ້ຮັບການແກົ້ໄຂ,

ຄາດໝາຍ
ຖົ້າຫາກ

ວູ່າເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຈະບັນລຸໄດົ້ ໃນລະດັບປະເທດ. ດັູ່ງດຽວກັນ, ຄາດໝາຍ ເຫລູ່ານີົ້ທງັ ໝດ
ອາດຈະບໍູ່ຖືກຈັດລະດັບບລິມະສິດ

ຄົ້າຍຄືກັນ

ສໍາລັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ.

ເພືູ່ອດັດປັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ໃຫົ້ສອດຄູ່ອງກັບ ຈຸດພິເສດ ຂອງທົ້ອງຖິູ່ນ, ອງການຮັບຜິດຊອບ
ການວາງແຜນການ ຂອງປະເທດ ຈະຕົ້ອງໄດົ້ທບທວນ ແລະ ດັດແກົ້ແຜນການພັດທະນາປະເທດ ແລະ ແຜນການ
ຂອງຂະແໜງການທີູ່ມີຢແ
ູ່ ລົ້ວ.

ໃນຫລາຍປະເທດ

ຍັງອາດຈະໄດົ້ສົ້າງແຜນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົ້າ

ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຂືົ້ນມາໃໝູ່ອີກເຊັູ່ນກັນ. ສະມາຊິກສະພາ ຄວນເຂົ້າມີສູ່ວນ ໃນຂະບວນການເຫລູ່ານີົ້
ລວມທັງ ການສະໜອງຄວາມຮົ້ຂອງເຂາເຈົູ້່າ ແລະ ບລິມະສິດ ໃນເຂດເລືອກຕັົ້ງຂອງເຂາເຈົ້າ.
ພາກ ກ: ກໍານດຂໍມ
ົ້ ນພືນ
ົ້ ຖານ
•

ແຜນການແຫູ່ງຊາດ ສໍາລັບການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຖືກສົ້າງຂືນ
ົ້ ແລົ້ວ ຫລືຍງັ ?
ຖົ້າສົ້າງແລົ້ວ ສາຍພວພັນເຊືູ່ອມຈອດກັນລະຫວູ່າງແຜນ ດັູ່ງກູ່າວກັບ ແຜນຂອງຂະແໜງການທີູ່ມີແລົ້ວ (ພມອາ
ກາດ, ການສກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ອືູ່ນໆ) ແລົ້ວ ຫລື ຍັງ)?

•

ລັດຖະສະພາ ໄດົ້ຮບ
ັ ຮອງເອາ ແຜນການແຫູ່ງຊາດ ຢູ່າງເປັນທາງການແລົ້ວ ຫລືຍງັ ?
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•

ລັດຖະສະພາ ໄດົ້ຈດ
ັ ການໂຕົ້ວາທີ ໃດໆແລົ້ວ ຫລືບໍູ່ (ຢູ່ໃນການປະຊຸມຄບຄະນະ ຫລື
ໃນຄະນະກໍາມາທິການທີກ
ູ່ ຽູ່ ວຂົ້ອງ) ກູ່ຽວກັບການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ພາຍໃນຂອບເຂດທວ
ູ່ ປະເທດ ເພືອ
ູ່ ທີຈ
ູ່ ະພິຈາລະນາບລິມະສິດແຫູ່ງຊາດ?

ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີຜ
ູ່ າູ່ ນມາ ລັດຖະບານໄດົ້:
•

ຍືູ່ນບດລາຍງານ ໃຫົ້ລັດຖະສະພາ ກູ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລືບໍູ່?

•

ຜູ່ານຖະແຫລງການຂັົ້ນກະຊວງ ຕໍູ່ລັດຖະສະພາ ກູ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລືບໍູ່?

•

ສະໜອງຂໍົ້ມນກູ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜົ້າຕໍູ່ໜົ້າຄາດໝາຍ ແລະ ຕວຊີົ້ບອກ ສໍາລັບ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ? ຂໍົ້ມນ ແມູ່ນໄດົ້ແຍກປະເພດ ຕາມ ເພດ, ອາຍຸ,
ການກະຈາຍຕາມພມສັນຖານ ແລະ ຄຸນລັກສະນະທີູ່ກຽູ່ ວຂົ້ອງອືູ່ນໆ ຫລືບໍູ່?

ພາກ ຂ: ການຄນ
ົ້ ຄິດ ຕໍຜ
ູ່ ນກະທບ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງທູ່ານ
•

ຂອບເຂດຂະໜາດຫລາຍປານໃດ ທີລ
ູ່ ດ
ັ ຖະສະພາ ມີສວ
ູ່ ນຮູ່ວມ ໃນການກະກຽມແຜນການແຫູ່ງຊາດ ສໍາລັບເປາົ້
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ?
•

ໃນເມືູ່ອບໍູ່ມີແຜນ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ແຫູ່ງຊາດ, ມີຂະບວນການວາງແຜນຂອງຂະແໜງ
ການ ຫລື ການວາງແຜນກູ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ທີູ່ກໍາລັງດໍາເນີນການ ຫລື
ໃນອະນາຄດ ຊູ່ງລັດຖະສະພາ ຕົ້ອງພະຍາຍາມ ເພືູ່ອເຂົ້າມີສວ
ູ່ ນຮູ່ວມ ຫລືບໍູ່?

•

ການສະໜັບສະໜນ ແລະ ຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານໃດແດູ່ ທີສ
ູ່ ະມາຊິກສະພາ ຈະຕົ້ອງການ ເພືູ່ອທີຈ
ູ່ ະເຂົ້າມີສູ່ວນ
ເພືູ່ອມີປະສິດທິພາບ ໃນຂະບວນການວາງແຜນ ນັົ້ນ?

•

ປະສິດທິພາບ ມີຫລາຍປານໃດ ທີລ
ູ່ ດ
ັ ຖະສະພາ ແລະ ລັດຖະບານ ເຮັດວຽກຮູ່ວມກັນກູ່ຽວກັບ
ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ?
• ອງກອນລັດຖະບານ (ກະຊວງ, ໜູ່ວຍສະເພາະກິດ,ໜູ່ວຍງານຂະແໜງການ, ຫວໜູ່ວຍ ຫລື ອືູ່ນໆ) ມີຫລື ບໍູ່

ທີູ່ຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບການປະສານງານ ຫລື ວາງແຜນ ຊູ່ງລັດຖະສະພາ ໃຊົ້ເຮັດວຽກ?
•

ລັດຖະບານ ສະແຫວງຫາ ເພືູ່ອໃຫົ້ລັດຖະສະພາ ເຂົ້າມີສູ່ວນ ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕີບັດ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ມີຫລາຍປານໃດ ?

•

ແບບຢູ່າງ ໃດໆ ທີູ່ເຄີຍມີ ສໍາລັບລັດຖະສະພາ ໃນການເຂົ້າຮູ່ວມ
ໜູ່ວຍງານສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານ
ກູ່ຽວກັບປະເດັນການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຊູ່ງລັດຖະສະພາ ສາມາດ ກໍາເອາບດຮຽນ ນັົ້ນ ມີຫລື
ບໍູ່?
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ຄໍາຖາມທີ 3: ການເຊືອ
ູ່ ມສານ
ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ເຂາົ້ ໃນ
ກນໄກຂອງລັດຖະສະພາ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ສໍາລັບການພັດທະນາແບບຍືນຍງ.

ແມູ່ນຂອບການດໍາເນີນງານແບບຫລາຍຂະແໜງການ
ຂະໜາດຄວາມກວົ້າງຂວາງ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ຂອງວາລະ

ຕົ້ອງບັນລຸເປັນຮບປະທໍາ,

ດໍາເນີນບາດກົ້າວໃນຂງເຂດຂອງປະເດັນນະໂຍບາຍ

ແລະ

ຮອບດົ້ານ

2030

ຊງູ່

ຈະກໍານດໃຫົ້ສະມາຊິກສະພາ

ໃນທູ່ວຂະແໜງການ

ແລະ

ຂົ້າມຜູ່ານ

ອຸປະສັກກີດຂວາງດົ້ານສະຖາບັນ. ອຸປະສັກກີດຂວາງເຫລາູ່ ນີົ້ ມີຢູ່ສະເໝີໃນກງຈັກລັດຖະບານ ແລະ ມີທູ່າອູ່ຽງທີູ່
ຈະເກີດຂືົ້ນຊໍົ້າອີກ ເມືູ່ອໃດທີູ່ ລັດຖະສະພາ ຕິດຕາມກວດກາລັດຖະບານ, ບາງຄັົ້ງ ແຕູ່ລະ ຄະນະກໍາມາທິການ
ຖືກມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ແຕູ່ພຽງລໍາພັງ

ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ,

ແທນທີູ່

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ແລະ

ສໍາລັບການຕິດຕາມກູ່ຽວກັບປະເດັນ
ຈະສົ້າງເປັນກະແສ

ຕິດຕາມກວດກາ

ໃນທູ່ວທັງໝດ

ເປາົ້

ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ຂະບວນການ

ແລະ

ກນໄກຂອງລັດຖະສະພາ. ເປັນສິູ່ງ ທີູ່ມີປະໂຫຍດ ທີູ່ຈະທບທວນຢູ່າງເປັນລະບບ ກນໄກທີມ
ູ່ ີຢູ່ແລົ້ວ ຂອງລັດຖະສະພາ.
ສິູ່ງນີເົ້ ອືົ້ອອໍານວຍ ໃຫົ້ສະມາຊິກສະພາ ທີູ່ຈະກໍານດເບິງູ່ ວູ່າ ກນໄກເຫລູ່ານັົ້ນ ສາມາດນໍາມາໃຊົ້ ເພືູ່ອສະໜັບສະໜນ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ຕໍູ່ມາເພືູ່ອພິຈາລະນາ
ເບິູ່ງວູ່າ ອາດຈະມີຄຸນຄູ່າ ໃນການສົ້າງຂະບວນການ ແລະ ກນໄກ ໃດໆ ຂືົ້ນມາໃໝູ່.9.
ພາກ ກ: ການກໍານດຂໍມ
ົ້ ນພືນ
ົ້ ຖານ
•

ລັດຖະສະພາ ໄດົ້ຮບ
ັ ຮອງເອາຢູ່າງເປັນທາງການແລົ້ວ ຫລືບໍູ່ ວາລະ 2030 ແລະ
ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຂອງວາລະດັງູ່ ກູ່າວ (ບາງທີອາດຜູ່ານທາງຍັດຕິ ຫລື ມະຕິ) ?10

•

ລັດຖະສະພາ ມີແຜນການດົ້ານສະຖາບັນແລົ້ວ ຫລືຍງັ ? ຊງູ່ ກໍານດໄດົ້ຢາູ່ ງພຽງພໍ ບລິມະສິດຂອງຕນເອງທີສ
ູ່ າໍ
ພັນກັບ ການສະໜັບສະໜນການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ແລະ
ການຕິດຕາມກວດກາ?

•

ລັດຖະສະພາ ໄດົ້ມອບໝາຍຢູ່າງແຈູ່ມແຈົ້ງແລົ້ວ ຫລື ຍັງ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບ
ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ພາຍໃນກງຈັກ ຂອງລັດຖະສະພາເອງ?
•

ລັດຖະສະພາ ໄດົ້ມອບໝາຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍູ່ອງປະກອບຂອງລັດຖະສະພາທີູ່ມີຢແ
ູ່ ລົ້ວ ຫລືບໍູ່ ຫລື
ໂຄງຮູ່າງສໍາຄັນ, ຂອດວຽກປະສານງານກູ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ? ຖົ້າຫາກມີ
ແມູ່ນຫຍັງ?

•

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຖືກບັນຈຸເຂົ້າແລົ້ວບໍູ່ ໃນສິດໜົ້າທີູ່ຢູ່າງເປັນທາງການຂອງໜູ່ງ ຫລື
ຫລາຍ ຄະນະກໍາມາທິການ? ຖົ້າຫາກແມູ່ນ ມີແນວໃດແດູ່?

•

ລັດຖະສະພາ ໄດົ້ສົ້າງຕັົ້ງຄະນະກໍາມາທິການ ເພືູ່ອຮັບຜິດຊອບ ສະເພາະຢູ່າງເຕັມສູ່ວນ ໃຫົ້ແກູ່
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລືບໍູ່?
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•

ມີກນໄກຫລາຍຝູ່າຍຢູ່າງບໍູ່ເປັນທາງການ ຫລືບໍູ່ ທີເູ່ ຮັດວຽກກູ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
(ຕວຢູ່າງ: ກອງປະຊຸມການນໍາຂອງພັກການເມືອງ, ກຸູ່ມປກປົ້ອງສິດຜນປະໂຫຍດ)?

9

ຕວຢູ່າງຂອງກນໄກເຫລູ່ານັົ້ນ

ປະກອບດົ້ວຍການສົ້າງຕັົ້ງ

ຄະນະກໍາມາທິການເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ:

ໜູ່ງ

(ຫລື

ຄະນະກໍາມາທິການຍູ່ອຍ)

ເຊືູ່ອມສານເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ເຂົ້າໃນ

ຄະນະກໍາມາທິການທັງໝດ, ສົ້າງຕັົ້ງໜູ່ວຍງານຂະແໜງການ ຂອງ ປະທານຄະນະກໍາມາທິການທັງໝດ ເພືູ່ອຮັບປະກັນວູ່າ
ປະເດັນຂອງ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ, ຖືກເຊືູ່ອມສານເຂົ້າພາຍໃນ ແລະ ທູ່ວຄະນະກໍາມາທິການ, ສົ້າງຕັົ້ງກນໄກ
ທີູ່ບໍູ່ເປັນທາງການ

ເພືູ່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກການແລກປູ່ຽນຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານ

ຕາມປກກະຕິ

ກູ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ລະຫວູ່າງຄະນະກໍາມາທິການ ແລະ ດໍາເນີນການປະຊຸມໄຕູ່ສວນຂອງຄະນະກໍາມາທິການ
ສໍາລັບຊູ່ຽວຊານ.,
10 ໜູ່ງຕວແບບຂອງມະຕິ

ຮັບຮອງເອາໂດຍ

ຄະນະກໍາມະທິການບໍລິຫານ

ຂອງສະຫະພາບລັດຖະສະພາສາກນ

ໃນໂອກາດກອງປະຊຸມສະມັດຊາໃຫຍູ່ຂອງສະຫະພາບລັດຖະສະພາສາກນ ຄັົ້ງທີ 133, ທູ່ານສາມາດເບິູ່ງໄດົ້ຢູ່ທີູ່ ເວັບໄຊ
http://www.ipu.org/un-e/model_SDG.pdf

ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີຜ
ູ່ າູ່ ນມາ:
•

ການປະຊຸມຄບຄະນະ ໂຕົ້ວາທີກັນຈັກຄັົ້ງ ຊູ່ງລັດຖະສະພາ ໄດົ້ຈັດຂົ້ນກູ່ຽວກັບ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ?

•

ຄະນະທໍາມາທິການໃດແດູ່ ທີໄ
ູ່ ດົ້ພິຈາລະນາກູ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ?

•

ມີຈັກບດລາຍງານ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການ ຖືກພີມເຜີຍແຜູ່ ໃນຫວຂໍົ້ກູ່ຽວກັບ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ?

ພາກ ຂ : ການຄນ
ົ້ ຄິດຕໍຜ
ູ່ ນກະທບ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງທູ່ານ
•

ຄະນະກໍາມທິການ ລັດຖະສະພາ ຂອງແຕູ່ລະ ສະພາໄດົ້ພຈ
ິ າລະນາ ຫລືບໍູ່ ວູ່າການເຂາົ້ ມີສວ
ູ່ ນຢູ່າງມີປະສິດ
ທິພາບ ໃນການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ? 11
•

ແຕູ່ລະ ກໍາມາທິການລັດຖະສະພາ ໄດົ້ມີການພິຈາລະນາກູ່ຽວກັບ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ສອດຄູ່ອງ ກັບຂອບເຂດສິດ, ໜົ້າທີູ່ຂອງຕນ ຫືບໍູ່? 12

•

ແຕູ່ລະ ກໍາມາທິການລັດຖະສະພາ ກໍານດໄດົ້ວູ່າເປົ້າໝາຍ ແລະ ຄາດໝາຍ ໃດແດູ່
ທີູ່ເຂາເຈົ້າຄວນເຂົ້າມີສວ
ູ່ ນຮູ່ວມນໍາ ແລະ ຈະເຮັດຄືແນວໃດ? ຖົ້າຫາກແມູ່ນ,
ຈະເຮັດຫຍັງແດູ່ເພືູ່ອສົ້າງຄວາມເຂັົ້ມ ແຂງ ທີູ່ຄະນະກໍາມາທິການ
ຈະຮັບເອາພາລະບດບາດຕິດຕາມກວດກາໃດໜູ່ງ ໃນ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ?

•

ຄະນະກໍາມາທິການຕູ່າງໆ ຢູ່ທງັ ສອງສະພາ ໄດົ້ພິຈາລະນາເບີູ່ງວູ່າ ແລະ ແນວໃດທີູ່ເຂາເຈາົ້ ສາມາດ
ເຮັດວຽກຮູ່ວມກັນ ກູ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລືບໍູ່?

•

ບັນດາຄະນະກໍາມາທິການ ມີແຜນປະຕິບັດງານ ຊືູ່ງສູ່ອງແສງກິດຈະກໍາ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລືບໍູ່?
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•

ໃນການເຂາົ້ ມີສວ
ູ່ ນ ນໍາລັດຖະບານກູ່ຽວກັບ ການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ຂອງຄະນະກໍາມາທິການລັດຖະສະພາ ມີປະສິດທິພາບ ຄືແນວໃດ?
•

ຄະນະກໍາມາທິການລັດຖະສະພາ ຊັກຖາມລັດຖະມນຕີກະຊວງທີູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ
ທີູ່ເຂົ້າປະຊຸມນໍາຄະນະກໍາມາທິການ ແລະ ສະໜອງການປັບຂໍົ້ມນໃຫົ້ທັນສະພາບ
ກູ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜົ້າຂອງຍຸດທະສາດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ແຫູ່ງຊາດ ຫລື ແຜນການ
ຫລືບໍູ່?

•

ຄະນະກໍາມາທິການລັດຖະສະພາ ສາມາດລິເລີູ່ມການຊັກຖາມໃດໆຕໍູ່ຄວາມຄືບໜົ້າຂອງການບັນລຸໄດົ້ເປົ້າ
ໝາຍ ຫລືບໍູ່?

•

ການເຂາົ້ ມີສວ
ູ່ ນ ນໍາອງການຈັດຕັງົ້ ທາງສັງຄມ, ສະຖາບັນການສກສາ, ຄຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມງານການພັດທະນາສາກນ ຫລື
ຜມ
ົ້ ສ
ີ ວ
ູ່ ນກູ່ຽວຂົ້ອງຕນ
ົ້ ຕໍອນ
ືູ່ ໆ ໃນການສະໜັບສະໜນການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ຂອງຄະນະກໍາມາທິກ
ິ ານລັດຖະສະພາ ມີປະສິດທິພາບຄືແນວໃດ?
•

ຄະນະກໍາມາທິການລັດຖະສະພາ ເຊືົ້ອເຊີນກຸູ່ມເຫລູ່ານີົ້ ເຂົ້າມາຮູ່ວມໃນການຮັບຟັງສຽງມວນຊນ ແລະ/ຫລື
ສະໝອງຫລັກຖານກູ່ຽວກັບການເຂົ້າຮູ່ວມໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ຫລືບໍູ່?

•

ຄະນະກໍາມາທິການລັດຖະສະພາ ແລະ/ຫລື ພະນັກງານຂອງສະພາເອງ ຮຽກຮົ້ອງໄປຍັງ ກຸມ
ູ່ ເຫລູ່ານີົ້
ເພືູ່ອໃຫົ້ສະໜອງຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານ ແລະ/ຫລື ຄໍາແນະນໍາດົ້ານວິຊາການກູ່ຽວກັບປະເດັນ
ມີປະສິດທິພາບຄືແນວ ໃດ ໃຫົ້ແກູ່ຄະນະກໍາມາທິການຫລືບໍູ່?

11 ສິູ່ງນີົ້ ຄວນປະກອບດົ້ວຍ ການພິຈາລະນາ ເບິູ່ງວູ່າ ຄະນະກໍາມາທິການລັດຖະສະພາ ສາມາດຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັົ້ງປະຕິ
ບັດ ຂອງແຜນພັດທະນາແບບຍືນຍງ ແຫູ່ງຊາດໃດໆ ແລະ ແຜນຂະແໜງການ ທີູ່ສອດຄູ່ອງໄດົ້ ຄືແນວໃດ?
12 ຍກຕວຢູ່າງ: ລັດຖະສະພາ ໃນຫລາຍປະເທດ ມີຄະນະກໍາມາທິການສະຫວັດດີການສັງຄມ ຊືູ່ງອາດຖືກນໍາໃຊົ້ ເພືູ່ອຕິດຕາມກວດ
ກາ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ທີູ່ກູ່ຽວພັນກັບຫວຂໍົ້ສຸຂະພາບ, ການສກສາ ແລະ
ການຫລຸດຜູ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຫລື ຄະນະກໍາມາທິການກດໝາຍ ແລະ ຍຸຕິທໍາ ຊູ່ງອາດຖືກນໍາໃຊົ້ ເພືູ່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜົ້າ
ທຽບໃສູ່ເປົ້າໝາຍ ການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ທີູ່ 16 ກູ່ຽວກັບການສົ້າງສະຖາບັນມີປະສິດທິພາບ ແລະ ທູ່ວເຖິງ , ສັນຕິພາບ ແລະ
ເຂົ້າເຖິງຄວາມຍຸຕິທໍາ.

•

ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຖືກເຊືອ
ູ່ ມສານ ຢູ່າງປະສບຜນສໍາເລັດ ເຂາົ້ ໃນວຽກງານຂອງລັດຖະສະພາ
ນັນ
ົ້ ມີຫລາຍປານໃດ? ມີການດັດປັບໃດແດູ່, ຖົ້າຫາກມີ, ຈໍາເປັນຕໍໂ
ູ່ ຄງຮູ່າງຂອງລັດຖະສະພາ ແລະ
ວິທກ
ີ ານເຮັດວຽກ ເພືອ
ູ່ ເອືອ
ົ້ ອໍານວຍໃຫົ້ລດ
ັ ຖະສະພາ ເຮັດວຽກຢູ່າງມີປະສິດທິພາບຫລາຍຂນ
ົ້
ກູ່ຽວກັບເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຄືແນວໃດ?

•

ກອງເລຂາທິການ ລັດຖະສະພາ ປະກອບພະນັກງານ ແລະ ຊັບພະຍາກອນຢູ່າງພຽງພໍ ເພືອ
ູ່ ສະໜອງການບໍລິ
ການ ສະໜັບສະໜນ ແກູ່ສະມາຊິກສະພາ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການ ໂດຍສໍາພັນກັບ
ກິດຈະກໍາໃນເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຂອງເຂາເຈາົ້ ຫລືບໍູ່?
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ຄໍາຖາມ ທີ 4: ການສົ້າງນິຕກ
ິ າໍ
ສະໜັບສະໜນເປາົ້ ໝາຍການພັດທະ ນາແບບຍືນຍງ
ລັດຖະສະພາ

ຈະເຮັດພາລະບດບາດທີູ່ຄໍາສັນ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ສາມາດບັນລຸໄດົ້.

ສິູ່ງນີົ້

ໂດຍການສົ້າງກອບນິຕິກໍາອັນໜູ່ງ

ຈະໝາຍຄວາມວູ່າ

ກດໝາຍເອາໃຈໃສູ່ບດບາດຍິງ-ຊາຍ,

ນິຕິກໍາ

ທບທວນທຸກນິຕິກໍາ

ຜູ່ານມຸມມອງ

ທີູ່ຖືກນໍາສະເໜີ

ຈືູ່ງຈະສາມາດກໍານດໄດົ້

ໃນການສະໜັບສະໜນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ກດໝາຍໃດໜູ່ງ

ທີູ່ເອືົ້ອອໍານວຍໃຫົ້

ມີການອອກກດໝາຍ

ທີູ່ອີງໃສູ່ສິດທິມະນຸດ.
ແລະ

ທີູ່ສະໜັບສະໜນຜົ້ທຸກຍາກ,

ເປັນສິູ່ງສໍາຄັນທີູ່ສຸດວູ່າ

ທີອ
ູ່ ີງໃສູ່ສິດທິມະນຸດ

ວູ່າມັນສູ່ງເສີມ

ບັນດາເປົ້າໝາຍ

ຫລື

ແລະ
ສາມາດ

ລັດຖະສະພາ

ການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ຈະປັບປຸງ

ຄືແນວໃດ

ເພືູ່ອສູ່ງເສີມການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ໃຫົ້ມີປະສິດທິຜນຫລາຍຂົ້ນ. ເຮັດຄືແນວນັົ້ນ
ລັດຖະສະພາ

ຄວນມີບດບາດລິເລີົ້ມໃນການອໍານວຍຄວາມສະດວກ

ໃນຂະບວນການສົ້າງກດໝາຍ.

ການມີສູ່ວນຂອງມະຫາຊນ

ປັດໃຈນໍາເຂົ້າ

ຄວນປະກອບດົ້ວຍການຮັບຟັງຄໍາຊີົ້ແຈງກູ່ຽວກັບຮູ່າງກດໝາຍ

ແລະ

ຈາກມະຫາຊນ
ເຊືົ້ອເຊີນການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄມ

ແລະ

ປະຊາຊນເພືູ່ອສະເໜີຄໍາຄິດເຫັນ.
ພາກ ກ : ການກໍານດຂໍມ
ົ້ ນພືນ
ົ້ ຖານ
ການທບທວນໃດໆ ມີ ຫລື ບໍູ່ ເພືອ
ູ່ ກໍານດການປັບປຸງບລະນະນິຕກ
ິ ໍາ ທີຈ
ູ່ າໍ ເປັນໃນການສະໜັບສະໜນ

•

ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ?
•

ການຮູ່າງກດໝາຍ ເຮັດພົ້ອມກັບການປະເມີນຜນ ຂອງຜນກະທບ ທີູ່ອາດມີ ກູ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົ້າ
ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລື ບໍູ່?

•

ກດໝາຍທີູ່ ສະເໜີນັົ້ນ ເຮັດພົ້ອມກັບບດບັນທກຊີົ້ແຈງຫວຂໍົ້ ຂອງຜນກະທບຂອງກດໝາຍທີູ່ນໍາສະເໜີກູ່ຽວກັບ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລືບໍູ່? ຄໍາຖະແຫລງຂອງກະຊວງ ໃນການສະເໜີກດໝາຍຕາມປກກະຕິ
ຈະຊີົ້ແຈງວູ່າ ກດໝາຍທີູ່ນໍາສະເໜີນັົ້ນ ຈະຊູ່ວຍໃຫົ້ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຄືບໜົ້າຄືແນວໃດ?

ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີຜ
ູ່ າູ່ ນມາ:
•

ກດໝາຍ ມີຈໍານວນຈັກສະບັບ ທີູ່ກູ່າວເຖິງຢູ່າງເຈາະຈງ ກູ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ?

•

ກດໝາຍ ທີູ່ນໍາສະເໜີ ປັບປຸງ ມີຈໍານວນຈັກສະບັບ ທີກູ່າວເຖິງຢູ່າງເຈາະຈງກູ່ຽວກັບ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ? ການສະເໜີປັບປຸງ ເຫລູ່ານັົ້ນ ມີຈໍານວນຈັກສະບັບ ທີູ່ຖືກຮັບຮອງເອາ?

ພາກ ຂ: ການຄນ
ົ້ ຄິດ ຕໍຜ
ູ່ ນກະທບ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງທູ່ານ
•

ການທບທວນ ຮູ່າງກດໝາຍ ໂດຍຄະນະກໍາມາທິການ ມີປະສິດທິພາບ ຄືແນວໃດ ໂດຍຜູ່ານທາງ
ການມີສວ
ູ່ ນຮູ່ວມ ແລະ ຄະນະກໍາມາການຕາງໜົ້າມວນຊນ ເພືອ
ູ່ ຮັບປະກັນວູ່າ ກດໝາຍເຫາູ່ ນັນ
ົ້
ສະໜັບສະໜນການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
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•

ຄະນະກໍາມາທິການຂອງລັດຖະສະພາ ປກສາຫາລື ນໍາປະຊາຊນ ເພືູ່ອເກັບກໍາ ແລະ
ນໍາໃຊົ້ຄໍາຄິດເຫັນຂອງເຂາເຈົ້າໃນຕວຈິງທີູ່ເປັນຮບປະທໍາກູ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະ
ນາແບບຍືນຍງ ຫລືບໍູ່?

•

ຄະນະກໍາມາທິການຂອງລັດຖະສະພາ ເຊືົ້ອເຊີນຊູ່ຽວຊານພາຍນອກ
ໃຫົ້ຍືູ່ນຂໍົ້ສະເໜີປະກອບສູ່ວນເຂົ້າໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
(ໂດຍສະເພາະໃນສິູ່ງທີູ່ໃຊົ້ໄດົ້ ແລະ ສິງູ່ ທີູ່ໃຊົ້ບໍູ່ໄດົ້) ຫລື ບໍູ່?

ຄະນະກໍາມາທິການ ຫລື ອງກອນລັກສະນະດຽວກັນ ສາມາດດໍາເນີນການ “ປະເມີນຜນກະທບ” 13 ຂອງຮູ່າງກດ

•

ໝາຍຈາກມຸມມອງໜງູ່ ຂອງເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ນັນ
ົ້ ໄດົ້ຫລາຍປານໃດ?
•

ຂະບວນການ ເພືູ່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜນກະທບ ຕໍູ່ບດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງກດໝາຍ ທີູ່ນໍາສະເໜີນັົ້ນ ມີຫລືບໍູ່?

•

ຂະບວນການ ເພືູ່ອດໍາເນີນການປະເມີນຜນກະທບ ຕໍູ່ສິດທິມະນຸດ ຂອງກດໝາຍທີູ່ນໍາສະເໜີ ແລະ ຮັບປະກັນ
ການປະຕິບັດຕາມ ຂອງທັງ ສນທິສັນຍາສາກນວູ່າດົ້ວຍສິດທິມະນຸດ ທີູ່ໃຫົ້ສັດຕະຍາບັນແລົ້ວ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ
ທີູ່ກູ່ຽວພັນ ທີູ່ເຮັດຂົ້ນ ໂດຍກນໄກກູ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ຂອງອງການສະຫະປະຊາຊາດນັົ້ນ ມີຫລືບໍູ່?

•

ການສະໜັບສະໜນ ທີສ
ູ່ ະໜອງ ໂດຍລັດຖະສະພາ ມີປະສິດທິພາບ ຄືແນວໃດ?

•

ຈໍານວນພະນັກງານ ໃນລະດັບທີູ່ມີຢູ່ ໃນປະຈຸບັນ ສາມາດສະໜອງການຄົ້ນຄວົ້າດົ້ານນິຕິກໍາ.
ການວິເຄາະຜນກະທບຂອງເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ແລະ ການສະໜັບສະໜນອືູ່ນໆ ທີູ່ຕົ້ອງການ
ຂອງສະມາຊິກສະພາ ແລະ ຄະນະກໍາມາທິການຕູ່າງໆນັົ້ນ ໄດົ້ຢູ່າງພຽງພໍ ຫລືບໍູ່?

•

ຄູ່ມືຊະນິດໃດແດູ່ ທີູ່ຂມ
ໍົ້ ນ-ຂູ່າວສານທີູ່ລັດຖະສະພາ ອາດຈະຕົ້ອງການ ເພືູ່ອພິຈາລະນາຢູ່າງມີປະສິດທິ
ພາບກູ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ໃນເວລາສົ້າງນິຕິກໍາ?

13 ຄູ່ມືການປະເມີນຜນກະທບດົ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄມ ອອກແບບ ເພືູ່ອເອືົ້ອອ ານວຍໃຫົ້ລັດຖະສະພາ ໃຊົ້ປະເມີນຜນກະທບ
ດົ້ານສັງຄມ, ວັດທະນະທໍາ, ບດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສິູ່ງແວດລົ້ອມ, ສິດທິມະນຸດ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຜນກະທບດົ້ານເສດຖະກິດ
ຂອງກດໝາຍ ທີູ່ນໍາສະເໜີ. ສິູ່ງເຫລູ່ານີົ້ ຕາມປກກະຕິ ແມູ່ນພະນັັກງານກອງເລຂາທິການ ລັດຖະສະພາ ເປັນຝູ່າຍດໍາເນີນການ
ແລະ ຕໍູ່ມາ ແບູ່ງປັນຜນໄດົ້ຮັບ ກັບສະມາຊິກສະພາ ເປັນລັກສະນະເອກະສານຂົ້ໍມນ-ຂູ່າວສານເພືູ່ອໃຊົ້ໃນການພິຈາລະນາ.

ຄໍາຖາມທີ 5: ການສະໜອງທນຮອນໃຫົ້ແກູ່
ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ລັດຖະສະພາ ຮັບຮອງເອາງບປະມານແຫູ່ງຊາດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ລາຍຈູ່າຍ ເພືູ່ອຮັບປະກັນວູ່າ
ທນຮອນຂອງລັດ ຖືກນໍາໃຊົ້ຢູ່າງຖືກຕົ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜນ ໃນພາລະບດບາດດັູ່ງກູ່າວນີົ້ ລັດຖະສະພາ
ສາມາດນໍາໃຊົ້ສິດ ແລະ ໜົ້າທີູ່ ໃນການສົ້າງນິຕິກໍາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ຂອງຕນ ເພືູ່ອຊຸກຍົ້ໃຫົ້ລັດຖະບານ
ສົ້າງແຜນງບປະມານແຫູ່ງຊາດທີູ່ເລັູ່ງໃສູ່ ແກົ້ໄຂຜົ້ທຸກຍາກ, ເອາໃຈໃສູ່ບດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ອີງໃສູ່ສິດທິມະນຸດ
ເພືູ່ອສະໜັບສະໜນການຈັດຕັົ້ງປະ ຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ.
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ພາກ ກ : ການກໍານດຂໍມ
ົ້ ນພືນ
ົ້ ຖານ
ແຜນງບປະມານ ທີສ
ູ່ ະເໜີໃນຄັງົ້ ຫລັງສຸດ ປະກອບດົ້ວຍຂໍມ
ົ້ ນ-ຂູ່າວສານວູ່າ ຈະພິຈາລະນາກູ່ຽວກັບ

•

ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຄືແນວໃດ? ລັດຖະສະພາ ຕົ້ອງການໃຫົ້ລດ
ັ ຖະບານເຮັດເຊັນ
ູ່ ນັນ
ົ້ ຫລືບໍູ່?
ງບປະມານ ຈັດສັນ ທນຮອນສະເພາະ ສໍາລັບການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລືບໍູ່ ?

•

ຖົ້າເປັນເຊັນ
ູ່ ນັນ
ົ້ ອັດຕາສູ່ວນຮົ້ອຍຂອງງບປະມານ ທີຈ
ູ່ ັດສັນໃຫົ້ນນ
ັົ້ ມີຫລາຍເທາູ່ ໃດ ແລະ
ສໍາລັບຈຸດປະສງຫຍັງ?
ປະເທດຂອງທູ່ານ ໄດົ້ຮບ
ັ ຫລືສະໜອງທນຮອນ ສໍາລັບການພັດທະນາສາກນ ເພືອ
ູ່ ສະໜັບສະໜນ

•

ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລືບໍູ່?
ຂົ້ກ
ໍ າໍ ນດສິດ ແລະ ໜົ້າທີູ່ ຂອງຄະນະກໍາມາທິການ ງບປະມານ ແລະ ການເງິນ ຕົ້ອງການໃຫົ້ເຂາເຈາົ້ ພິຈາລະນາ

•

ການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ດັງູ່ ທີູ່ເປັນສູ່ວນໜງູ່ ຂອງກິດຈະກໍາ ການຕິດຕາມກວດ
ກາຂອງເຂາເຈາົ້ ຫລືບ?
ໍູ່
ຫົ້ອງການງບປະມານ ຫລື ຫວໜູ່ວຍ ໃນກອງເຂລາທິການ ລັດຖະສະພາ ທີມ
ູ່ ຂ
ີ ດ
ີ ຄວາມສາມາດ

•

ສະໜັບສະໜນຄະນະກໍາມາທິການລັດຖະສະພາ ເພືອ
ູ່ ປະເມີນລາຍຈູ່າຍງບປະມານ ທີສ
ູ່ ະເໜີ ແລະ
ລາຍຈູ່າຍຕວຈິງທຽບກັບ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ນັົ້ນ ມີຫລືບ?
ໍູ່
ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີຜ
ູ່ າູ່ ນມາ:
ບດລາຍງານກູ່ຽວກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ມີຈໍານວນຈັກສະບັບ

•

ຊືູ່ງອງການກວດສອບສງສຸດຂອງປະເທດ ຫລື ອງການ ລັກສະນະດຽວກັນທີູ່ໄດົ້ ຍືູ່ນຕໍູ່ລັດຖະສະພາ?
ບດລາຍງານ ມີຈໍານວນຈັກສະບັບ ຈາກຄະນະກໍາມາທິການ ທີູ່ກູ່ຽວຂົ້ອງ ທີູ່ລະບຸເຖິງການອົ້າງອີງສະເພາະ

•

ເພືູ່ອຈັດສັນທນຮອນ ຫລື ລາຍຈູ່າຍ ທີູ່ຕິດພັນກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ?
ພາກ ຂ: ການຄນ
ົ້ ຄິດຕໍຜ
ູ່ ນກະທບ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງທູ່ານ
•

ໃນ ການພິຈາລະນາຂອງລັດຖະສະພາ ກູ່ຽວກັບ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ໃນເວລາພິຈາລະນາ
ແລະ ຮັບຮອງເອາງບປະມານ ມີເລິກເຊິງູ່ ຫລາຍປານໃດ?
•

ສະມາຊິກສະພາ ມີສິດ ແລະ ໜົ້າທີູ່ ເຊິູ່ງມີຜນບັງຄັບໃຊົ້ ຫລືບໍູ່ ເພືູ່ອສະເໜີການປັບປຸງໃຫົ້ລດ
ັ ຖະບານ
ຫລື ປັບປຸງງບປະມານໂດຍກງ ໃນເງືູ່ອນໄຂຂອງການຕັດສິນໃຈ ຫລື ຂໍົ້ວິນິດໃສທີູ່ອອກມາ?

ລັດຖະສະພາ ສາມາດພິຈາລະນາຢູ່າງຖີຖ
ູ່ ວ
ົ້ ນ ແລະ ຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ຫລາຍປານໃດ

•

ກູ່ຽວກັບການໃຊົ້ຈາູ່ ຍງບປະມານ ແລະ ປະເມີນວູ່າ ມັນຮັບໃຊົ້ຍໜ
ົ້ ນໃຫົ້ແກູ່ການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ
ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຄືບໜົ້າ ຄືແນວໃດ?
•

ໃນກໍລະນີ ຂອງງບປະມານຈໍານວນໜົ້ອຍ ສະໜັບສະໜນ ສໍາລັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ລັດຖະສະພາ ຫລື ຄະນະກໍາມາທິການ ຂອງລັດຖະສະພາ ມີສິດ ແລະ ໜົ້າທີູ່ດໍາເນີນບາດກົ້າວ ທີຮ
ູ່ ຽກ
ຮົ້ອງໃຫົ້ ລັດຖະບານມີບາດກົ້າວ ເພືູ່ອແກົ້ໄຂສະຖານະການນັົ້ນ ຫລືບໍູ່?

•

ລັດຖະສະພາ ເຂາົ້ ມີສວ
ູ່ ນໃນການຕິດຕາມກວດກາ ທນຮອນການພັດທະນາສາກນ ທີສ
ູ່ ະໜັບສະໜນຕໍູ່
ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ມີປະສິດທິພາບຄືແນວໃດ?
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•

ການຊູ່ວຍເຫລືອຂອງຕູ່າງປະເທດ ຈາກແຫລູ່ງທາງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊນ
(ອງການຈັດຕັົ້ງບໍູ່ສັງກັດລັດຖະບານ, ມນນິທິ ແລະ ອືູ່ນໆ) ແມູ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຢູ່າງຖືກຕົ້ອງ ຫລືບໍູ່
ໃນງບປະມານແຫູ່ງຊາດ? ການຕິດຕາມກວດກາທນຮອນເຫລູ່ານັົ້ນ ເຮັດຄືແນວໃດ?

•

ແຜູ່ນການຮູ່ວມມືພັດທະນາປະເທດ (ຍັງເອີົ້ນແບບທູ່ວໄປວູ່າ “ນະໂຍບາຍການຊູ່ວຍເຫລືອ”) ມີ ຫລືບ?
ໍູ່
ລັດຖະບານ ສູ່ງບດລາຍງານໃຫົ້ລັດຖະສະພາ ກູ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນດັູ່ງກູ່າວ ຫລືບໍູ່?

•

ເງິນກົ້ສາກນ ຫລື ສັນຍາ (ຫລືຂົ້ໍຕກລງ) ກັບຄູ່ຮວ
ູ່ ມການພັດທະນາສາກນ
ກໍານດໃຫົ້ມີການຮັບຮອງໂດຍລັດຖະສະພາ ຫລື ສະເໜີຍັດຕິໃນລັັດຖະສະພາ ຫລື ບໍູ່?

•

ສໍານັກງານ ງບປະມານ ຫລື ກອງເລຂາທິການລັດຖະສະພາ ມີຂດ
ີ ຄວາມສາມາດ
ເພືອ
ູ່ ເຮັດໃຫົ້ມກ
ີ ານກວດສອບ ທີເູ່ ອາໃຈໃສູ່ ບດບາຍິງ-ຊາຍຂອງງບປະມານ ຫລື ການວິເຄາະງບປະມານ
ຈາກມຸມມອງໜງູ່ ດົ້ານສິດ ທິມະນຸດ ຫລືບໍູ່?
•

ຖົ້າບໍູ່ມີ ຕົ້ອງການການສະໜັບສະໜນ ເພີມ
ູ່ ຕີູ່ມ ຄືແນວໃດ
ເພືູ່ອເອືົ້ອອໍານວຍການເຮັດໃຫົ້ມີການກວດສອບ ຫລື ການວິເຄາະດັູ່ງກູ່າວ?

•

ມີອງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄມໃດ ຫລືບໍູ່ ທີູ່ລັດຖະສະພາ ສາມາດເປັນຄູ່ຮູ່ວມ
ເພືູ່ອເຮັດໃຫົ້ມີການກວດສອບ ຫລື ການວິເຄາະດັູ່ງກູ່າວ?

ຄໍາຖານ 6: ການຕິດຕາມ
ຂອດການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດ ທະນາແບບຍືນຍງ
ໃນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ທັງໃນລະດັບປະເທດ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ແລະ

ເພືູ່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜົ້າໃນປະເທດ

ສາກນ.
ຕູ່າງ

ຈະຕົ້ອງມີການຕິດຕາມ

ບດລາຍງານຕາມປກກະຕິ
ໆ.

ໃນລະດັບປະເທດ

ຈະຍືູ່ນ

ການຕິດຕາມ

ຢູ່າງຮອບຄອບ
ຢູ່ໃນລະດັບສາກນ

ຈະສໍາພັນກັບຫລັກການ

ຂອງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິ ບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານແຫູ່ງຊາດ ເປັນທິດທາງດຽວກັບ
ຂອບການດໍາເນີນງານ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ.

ການຮັບຮອງເອາ

ແນວທາງ

ທີູ່ອີງໃສສິດທິ

ໃນເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ໄດົ້ນໍາໄປສູ່ການເນັນ
ົ້ ໜັກທີູ່ໃຫຍູ່ຫລວງກວູ່າ ກູ່ຽວກັບຜນໄດົ້ຮັບ ແລະ ປະເດັນ
ຂອງການກະຈາຍທີູ່ມີຄຸນນະພາບ. ສິູ່ງທົ້າທາຍ ໃນການຕິດຕາມທີູ່ຕິດພັນກັບບັນດາມາດຕະການໃໝູ່ ຄວນໄດົ້ແກົ້ໄຂ
ແລະ ຖືເປັນບລິມະສິດ, ການເກັບກໍາ ແລະ ການວິເຄາະຂໍົ້ມນຈະເປັນອງປະກອບ ທີຈ
ູ່ າໍ ເປັນ. ສິງູ່ ນີົ້ຈໍາເປັນຕົ້ອງ
ມີຂີດຄວາມສາມາດແຫູ່ງຊາດ ທີູ່ເຂັົ້ມເເຂງ ສໍາລັບການເກັບກໍາຂໍົ້ມນ ແລະ ແຍກປະເພດ ຕາມເພດ, ອາຍຸ, ກຸູ່ມຊນເຜູ່າ
ເເລະ ສະຖານະພາບດົ້ານສຸຂະພາບ.

ພາກ ກ: ການກໍານດຂໍມ
ົ້ ນພືນ
ົ້ ຖານ
•

ປະເທດຂອງທູ່ານ ໄດົ້ກະກຽມບດລາຍງານແຫູ່ງຊາດ ກູ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜົ້າໃນການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ
ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລື ບໍູ່?
32

•

ປະເທດຂອງທູ່ານ ມີສວ
ູ່ ນ ໃນກນໄກທບທວນ ຂອງເວທີການເມືອງລະດັບສງ ແລະ ໄດົ້ຮບ
ັ ຄໍາແນະນໍາຈາກສາກນ
ກູ່ຽວກັບບາດກົ້າວໃນຕໍໜ
ູ່ າົ້ ໃນການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລືບໍູ່?

ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນຜູ່ານມາ :
•

ການຮັບຟັງຄໍາຊີົ້ແຈງ ຂອງກໍາມາທິການ ທີູ່ອຸທິດເວລາ ຕໍູ່ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ນັົ້ນມີຈັກຄັົ້ງ?

•

ຄໍາຖາມຂອງລັດຖະສະພາ ມີລະບຸເຖິງຢູ່າງເຈາະຈງ ເຖິງເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຈັກເທືູ່ອ?

•

ການສອບຖາມຖືກດໍາເນີນການ ແລະ ສໍາພັນກັບ ເປາ
ົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ມີຈກ
ັ ຄັງົ້ ?

ພາກ ຂ: ການຄິດຄນ
ົ້ ຕໍຜ
ູ່ ນກະທບ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງທູ່ານ
•

ການທບທວນຂອງລັດຖະສະພາ, ການໂຕົ້ວາທີ ແລະ ດໍາເນີນບາດກົ້າວກູ່ຽວກັບບດລາຍງານຄວາມຄືບໜົ້າ
ຫລື ເອກະສານທີກ
ູ່ ຽູ່ ວຂົ້ອງອືນ
ູ່ ໆ ສົ້າງຂືນ
ົ້ ໂດຍລັດຖະບານ ກູ່ຽວກັບການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດ
ທະນາແບບຍືນຍງ ແລະ/ຫລື ແຜນພັດທະນາແບບຍືນຍງແຫູ່ງຊາດ ມີຄແ
ື ນວໃດ?
•

ລັດຖະສະພາ ເຂົ້າຮູ່ວມໃນການກະກຽມເຮັດບດລາຍງານຄວາມຄືບໜົ້າໃດໆ ຫລືບໍູ່?

•

ບດລາຍງານເຫລູ່ານີົ້ ກູ່າວອົ້າງເຖິງ ໜູ່ງຄະນະກໍາມທິການຂອງລັດຖະສະພາ
ສໍາລັບການປກສາຫາລືອີກຕືູ່ມ ຫລືບໍູ່?

•

ຄໍາເເນະນໍາ ຂອງລັດຖະສະພາ ກູ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ແລະ/ຫລື ປະເດັນທີູ່ຕດ
ິ ພັບກັບ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ສູ່ອງແສງເຂົ້າໃນຂະບວນການສົ້າງນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະ
ບານຄືແນວໃດ?

• ລັດຖະສະພາ ສາມາດຮັບປະກັນ ການຕິດຕາມການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ຕາມຄໍາແນະນໍາ ຂອງຜນໄດົ້ຮບ
ັ

ຈາກການປະເມີນ ກູ່ຽວກັບການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຈາກອງກອນລະດັບສາກນ
ກູ່າວຄື ເວທີການເມືອງລະດັບສງ ມີຫລາຍປານໃດ? 14
•

ບດລາຍງານ ຍືູ່ນຕໍູ່ກນໄກການຕິດຕາມຂອງສາກນ ເປັນຍັດຕິ ໃນສະພາ ແລະ ໂຕົ້ວາທີ
ໃນການປະຊຸມຄບຄະນະຂອງລັດຖະສະພາ ຫລື ບໍູ່?

•

ບດລາຍງານເຫລູ່ານີົ້ ໄດົ້ອົ້າງເຖິງຄະນະກໍາມທິການຂອງ ລັດຖະສະພາ
ສໍາລັບການພິຈາລະນາຢູ່າງລະອຽດອີກຕືູ່ມ (ຕວຢູ່າງ ຄະນະກໍາມາທິການການຕູ່າງປະເທດ ຫລື
ຂະແໜງກນທີູ່ກຽູ່ ວຂົ້ອງ) ຫລື ບໍູ່?

•

ເມືູ່ອອງກອນສາກນ ເເຈົ້ງຄໍາແນະນໍາຕໍູ່ລັດຖະບານ ກູ່ຽວກັບການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດ
ທະນາແບບຍືນຍງ ຄໍາເເນະນໍາຖືກຍືູ່ນເປັນຍັດຕິ ໃນສະພາ ເພືູ່ອທບທວນ, ໂຕົ້ວາທີ ແລະ /ຫລື ດໍາ
ເນີນບາດກົ້າວ ຫລື ບໍູ່?

•

ລັດຖະສະພາ ສາມາດລິເລີມ
ູ່ ແລະ ເຮັດການສອບຖາມ ໃນປະເດັນທີສ
ູ່ າໍ ພັນກັບ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບດ
ັ
ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຄືແນວໃດ?
•

ການຈັດຕັົ້ງ ທີູ່ຈະລິເລີົ້ມການສອບຖາມ ໃນຕວຈິງ ຜູ່ານມາ ເຄີຍກວດກາ ປະເດັນ ທີູ່ປີູ່ນອົ້ອມການ
ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດແຜນງານ ຫລື ນະໂຍບາຍທີູ່ສໍາພັນກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ຂອງລັດຖະບານ ນັົ້ນຫລືບໍູ່?
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•

ການສອບຖາມ ຂອງລັດຖະສາພາ ດໍາເນີນໄປແບບເປີດກົ້ວາງ ນໍາມະຫາຊນ ຫລື
ຊູ່ຽວຊານເພືູ່ອນໍາໃຊົ້ຂໍົ້ສັງເກດການກູ່ຽວກັບປະເດັນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ໃນຊີວິດຈິງ ຫລືບໍູ່?

•

ບດລາຍງານ ຂອງທາງການ ເຮັດຂົ້ນເວລາທີູ່ການສອບຖາມດັູ່ງກູ່າວ ຫາກສິົ້ນສຸດລງແລົ້ວ ຫລືບໍູ່?
ຖົ້າເປັນເຊັູ່ນນັົ້ນ ມີຂໍົ້ກໍານດໃຫົ້ເຜີຍແຜູ່ບດລາຍງານແກູ່ມະຫາຊນ ຫລືບໍູ່? ໃນຄວາມເປັນຈິງ
ບດລາຍງານ ໄດົ້ເຜີຍແຜູ່ຕໍູ່ມາຫາຊນແທົ້ບໍູ່? (ຕວຢູ່າງ: ຢຫ
ູ່ ົ້ອງສະໝຸດຂອງລັດຖະສະພາ ຫລື
ຢູ່ເວັບໄຊຂອງ ລັດຖະສະພາ)?

•

ປະສິດທິພາບ ມີຄແ
ື ນວໃດ ທີລ
ູ່ ັດຖະສະພາ ສາມາດກດດັນລັດຖະບານ ແລະ/ຫລື ຈຸດສຸມເປົ້າໝາຍ
ການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ເພືອ
ູ່ ພິຈາລະນາຄໍາແນະນໍາຂອງການສອບຖາມເຫລູ່ານີົ້?

•

ປະສິດທິພາບ ມີຄແ
ື ນວໃດ ໃນການຕິດຕາມຂອງລັດຖະສະພາ ຕໍນ
ູ່ ະໂຍບາຍການພັດທະນາຂອງລັດຖະບານ
ບໍວ
ູ່ າູ່ ຈະເປັນໄປຖານະ ”ຜໃົ້ ຫົ້ທນ” ຫື “ຜໄ
ົ້ ດົ້ຮບ
ັ ທນ” ຂອງການຊູ່ວຍເຫລືອດົ້ານການພັດທະນາຈາກສາກນ?
•

ບດລາຍງານປະຈໍາປີ ກູ່ຽວກັບລາຍຈູ່າຍ ຫລື ລາຍຮັບ
ຂອງການຊູ່ວຍເຫລືອດົ້ານການພັດທະນາຈາກສາກນ ຍືູ່ນຕໍູ່ລັດຖະສະພາ ເພືູ່ອພິຈາລະນາ
ໃນສະໄໝກອງປະຊຸມຄບຄະນະ ຫລື ໃນກໍາມາທິການ ຫລືບໍູ່?

•

ປະສິດທິພາບ ມີຄແ
ື ນວໃດ ໃນການຕິດຕາມຂອງລັດຖະສະພາ ກູ່ຽວກັບການມີປະຕິສາໍ ພັນ ຂອງລັດຖະບານ ນໍາ
ຄຮ
ູ່ ວ
ູ່ ມການພັດທະນາສາກນ (ຕວຢູ່າງ: ຜໃົ້ ຫົ້ທນແບບທະວິພາຄີ (ສອງຢູ່າຍ), ອງການລະດັບພາກພືນ
ົ້ ແລະ ອງ
ການຈັດຕັງົ້ ແບບພະຫຸພາຄີ (ຫລາຍຢູ່າຍ))?
•

ການກໍານດ ໃຫົ້ລັດຖະບານ ເພືູ່ອຍືນຍັດຕິຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານ ຕໍູ່ລັດຖະສະພາ ກູ່ຽວກັບແຜນງານ, ໂຄງ
ການ ແລະ ກິດຈະກໍາ ສະໜັບສະໜນໂດຍຄູ່ຮູ່ວມການພັດທະນາສາກນ ມີຫລືບໍູ່?

•

ຄູ່ຮູ່ວມການພັດທະນາສາກນ ຖືກເຊືົ້ອເຊີນໃຫົ້ລາຍງານຫຍໍົ້ ຕໍູ່ລັດຖະສະພາ ຫລື
ກໍາມາທິການກູ່ຽວກັບປະເດັນກູ່ຽວພັນກັບ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລືບໍູ່?

14 ຈະມີການກໍານດ ໃຫົ້ລັດຖະບານ ລາຍງານເປັນປກກະຕິ ຕໍູ່ເວທີການເມືອງລະດັບສງຂອງ lສະພາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄມ ຂອງ
ອງການສະຫະປະຊາຊາດ ( ECOSOC) ຊູ່ງມີໜົ້າທີູ່ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ໂດຍລວມ ເບີູ່ງລາຍລະອຽດຕືູ່ມຢູ່ https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

ຄໍາຖາມທີ 7: ລະດມການມີສວ
ູ່ ນຂອງມະຫາຊນ
ການຍດຖືເອາມະນຸດເປັນໃຈກາງ ຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ໝາຍຄວາມວູ່າ ມະນຸດທຸກຄນ, ທຸກອາ
ຊີບ ຄວນມີສຽງ ໃນຂະບວນການນິຕິກໍາ ແລະ ນະໂຍບາຍ ທີູ່ກະທບຕໍພ
ູ່ ວກເຂາເຈົ້າ. ມັນຍັງ ໝາຍຄວາມອີກ
ວູ່າພວກເຂາເຈົ້າ ຄວນສາມາດຮຽກຮົ້ອງເອາ ມາດຕາການແກົ້ໄຂ ນໍາຜົ້ມີອໍານາດຕັດສິນໃຈ ທັງໃນລັດຖະບານ ແລະ
ລັດຖະສະພາ.

ການຂະຫຍາຍຕວແບບທະວີຄນຢູ່າງໄວວາ

ຂອງເຕັກໂນໂລຢີ

ຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານ
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ກໍາລັງນໍາໄປສູ່ແນວທາງໃໝູ່

ສໍາລັບຜົ້ຄນ

ການສົ້າງແຜນງບປະມານ,

ການຈັດຕັົ້ງປະຕິ

ຍັງມີຂອບເຂດທີູ່ກວົ້າງຂວາງ

ເພືູ່ອເຂົ້າຮູ່ວມ
ບັດ

ແລະ

ໃນຂະບວນການວາງແຜນການພັດທະນາ,
ຕິດຕາມກວດກາ.

ສໍາລັບການສົ້າງຄວາມເຂັມ
ົ້ ແຂງ

ໃນຂະນະດຽວກັນ

ໃຫົ້ວິທີການແບບດັູ່ງເດີມ

ຂອງການລວມເອາການປະກອບສູ່ວນຂອງປະຊາຊນ ເຂົ້າໃນຂະບວນການຂອງລັດຖະສະພາ ເປັນສິູ່ງສໍາຄັນສໍາລັບ
ລັດຖະສະພາ

ທີູ່ຈະລຸກຂົ້ນມາມີບດບາດ

ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

ເພືູ່ອດງດດຄວາມສນໃຈຂອງມາຫາຊນ

ຂອງມະຫາຊນ

ແລະ

ເພືູ່ອທີູ່ຈະປະເມີນຜນ

ທັງເພືູ່ອຄົ້ນພບບລິມາສິດ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ

ເປົ້າ

ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຢູ່ພາກສະໜາມ.

ພາກ ກ : ການກໍານດຂໍມ
ົ້ ນພືນ
ົ້ ຖານ
ບັນ
ົ້ ເຜີຍແຜູ່ກຽູ່ ວກັບ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ໃຫົ້ແກູ່ມະຫາຊນໃນທວ
ູ່ ປະເທດ ມີຫລືບໍູ່?

•

ລັດຖະສະພາ ມີສວ
ູ່ ນນໍາ ຫລືບໍູ່?
ລັດຖະສະພາ ຈັດການປກສາຫາລື ເປັນປກກະຕິ ກັບມະຫາຊນ ກູ່ຽວກັບເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ

•

ຫລືບ?
ໍູ່ ລັດຖະສະພາ ມີເວທີເປີດກວົ້າງ ໄດົ້ຢາູ່ ງບໍຈ
ູ່ າໍ ກັດ ທາງອິນເຕີເນັດ ເພືອ
ູ່ ດງດດຄວາມສນໃຈຂອງມະຫາ
ຊນກູ່ຽວກັບ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລືບໍູ່?
ໃນໄລຍະ 12 ເດືອນທີຜ
ູ່ າູ່ ນມາ:
•

ການຈັດງານ ເພືູ່ອມະຫາຊນ ກູ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຖືກຈັດຂົ້ນຢູ່ ລັດຖະສະພາ ຫລື
ໂດຍ ລັດຖະສະພາ ມີຈໍານວນຈັກຄັົ້ງ?.

•

ການລງແທດເຖິງ ຫລື ການລງຢົ້ຽມຢາມເຂດເລືອກຕັົ້ງ ໂດຍເລັູ່ງໃສູ່ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ມີຈໍານວນຈັກຄັົ້ງ?

ພາກ ຂ : ການຄນ
ົ້ ຄິດ ຕໍຜ
ູ່ ນກະທບ ໃນຄວາມພະຍາຍາມ ຂອງທູ່ານ
•

ປະສິດທິພາບ ມີຫລາຍປານໃດ ທີູ່ລັດຖະສະພາ ສືູ່ສານກັບມະຫາຊນ ກູ່ຽວກັບວຽກງານ
ຂອງລັດຖະສະພາໃນການສະໜັບສະໜນ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ?
•

ລັດຖະສະພາ ມີຍຸດທະສາດການສືູ່ສານ ຫລືບໍູ່ ຊູ່ງລວມເອາຄວາມພະຍາຍາມ
ເພືູ່ອແທດເຖິງມະຫາຊນ ໃນປະເດັນຂອງ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ?

•

ເວັບໄຊ ຂອງລັດຖະສະພາຖືກອອກແບບ ເພືູ່ອກໍານດຢູ່າງງູ່າຍດາຍ ຫລືບໍູ່
ບັນດາກິດຈະກໍາທີູ່ລັດຖະສະພາ ດໍາເນີນການໃນດົ້ານທີູ່ຕິດພັນກັບ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ?

•

ລັດຖະສະພາ ນໍາໃຊົ້ການສືູ່ສານທາງສັງຄມ ຫລືບໍູ່ ເພືູ່ອຕິດຕໍູ່ສືູ່ສານກູ່ຽວກັບວຽກງານທີູ່ຕິດພັນກັບ
ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ?

•

ລະດັບຄວາມສໍາຄັນ ທີລ
ູ່ ດ
ັ ຖະສະພາ ພບປະກັບປະຊາຊນ, ອງການຈັດຕັງົ້ ທາງສັງຄມ ແລະ
ສະຖາບັນການສກສາ ເພືອ
ູ່ ປກສາຫາລື ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຫລື ປະເດັນການພັດທະນາ ນັນ
ົ້
ມີຫລາຍປານໃດ?
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• ຖົ້າຫາກ ສະມາຊິກສະພາ ຢາກພບປະກັບມະຫາຊນ ເພືູ່ອປກສາຫາລືປະເດັນ ກູ່ຽວກັບເປາ
ົ້ ໝາຍການພັດທະ

ນາແບບຍືນຍງ ການສະໜັບສະໜນປະເພດໃດແດູ່ ທີູ່ກອງເລຂາທິການ ລັດຖະສະພາ ຄວນສະໜອງ
ເພືູ່ອເຮັດໃຫົ້ການພບປະນັົ້ນເກີດຂົ້ນ?
• ແນວທາງດັູ່ງກູ່າວ ສາມາດສົ້າງໃຫົ້ເປັນລະບບ ໃນທວ
ູ່ ລັດຖະສະພາ ໄດົ້ ຫລືບໍູ່? ຖົ້າແມູ່ນ ເຮັດຄືແນວໃດ?
• ຄວາມພະຍາຍາມແບບເຈາະຈງເພືູ່ອເຂົ້າເຖິງຄນລຸົ້ນໃໝູ່ ນັນ
ົ້ ໄດົ້ເຮັດ ຫລືບໍູ່?

•

ລະດັບຄວາມສໍາຄັນ ທີກ
ູ່ າໍ ມາທິການລັດຖະສະພາ ລງຢົ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ເພືອ
ູ່ ຕິດຕາມກວດກາ ການຈັດ
ຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ແລະ ຜນກະທບຂອງແຜນງານທີຕ
ູ່ ດ
ິ ພັນກັບ
ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ທີມ
ູ່ ຕ
ີ ໍູ່ ເຂດພາກ (ຫລືພາກພືນ
ົ້ ) ແລະ ຊຸມຊນ ມີຫລາຍປານໃດ?
• ກໍາມາທິການລັດຖະສະພາ ມີສິດໜົ້າທີູ່ຢູ່າງພຽງພໍ ແລະ/ຫລື ຊັບພະຍາກອນ

ເພືູ່ອເຮັດການລງຢົ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ ຫລືບໍູ່?
• ຖົ້າຫາກ ເມືູ່ອກໍາມາທິການລັດຖະສະພາ ດໍາເນີນການລງຢົ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ,

ມີຄວາມພະຍາຍາມເຈາະຈງ ເພືູ່ອພບປະກັບກຸູ່ມດົ້ອຍໂອກາດ ຫລື ຊຸມຊນທີູ່ຢໃນສະພາບດູ່ຽງ (ຍກຕວຢູ່າງ
ແມູ່ຍິງ, ຊາວໜຸູ່ມ, ຫລື ຜົ້ທຸກຍາກ) ຫລືບໍູ່?

ຄໍາຖາມທີ 8:
ການຮັບປະກັນວູ່າເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
ຮັບໃຊົ້ຜທ
ົ້ ຢ
ີູ່ ໃູ່ ນສະພາບສູ່ຽງທີສ
ູ່ ດ
ຸ
ວາລະ 2030 ໄດົ້ເນັົ້ນໜັກ ວູ່າເປັນວາລະທີູ່ຈະ “ບໍູ່ປະຖິົ້ມຜົ້ໃດໃວົ້ຢູ່ທາງຫລັງ.” ເປາົ້ ໝາຍທີ 5 ທີໄ
ູ່ ດົ້ສຸມໃສູ່
ວຽກງານການຫລຸດຜູ່ອນຄວາມບໍູ່ສະເໝີພາບລະຫວູ່າງຍິງ-ຊາຍ

ແລະ

ເປົ້າໝາຍທີ
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ເປັນເປົ້າໝາຍທີຮ
ູ່ ຽກຮົ້ອງໃຫົ້ລດ
ັ ຖະ ບານ ຫລຸດຜູ່ອນຄວາມບໍູ່ສະເໝີພາບໃຫົ້ກວົ້າງຂວາງ ຫລາຍຂືົ້ນ. ວາລະ 2030
ຊີົ້ບອກຢູ່າງຊັດເຈນທີູ່ສຸດ

ວູ່າເພືູ່ອບັນ

ຄວາມບໍູ່ສະເໝີພາບລະຫວູ່າງຍິງ-ຊາຍ
ກຸູ່ມສູ່ຽງເຂົ້າມາມີສູ່ວນຮູ່ວມ.

ລຸຈຸດໝາຍເຫລູ່ານັົ້ນ,
ແລະ

ສິູ່ງດັງູ່ ກູ່າວນີົ້

ເປັນຕົ້ນສະພາບທາງດົ້ານພມສັນຖານ
ອາດມີການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການທີູ່ໜົ້ອຍກວູ່າ),

ບັນດາປະເທດ

ຕົ້ອງເລັູ່ງໃສູ່ແກົ້ບັນຫາ

ສຸມທຸກເຫືູ່ອແຮງເພືູ່ອດງດດເອາກຸມ
ູ່ ດົ້ອຍໂອກາດ

ແລະ

ຮຽກຮົ້ອງໃຫົ້ມວ
ີ ິທກ
ີ ານທີູ່ແທດເໝາະກັບສະພາບການ
(ຍກຕວຢູ່າງ:
ປະຊາກອນ

ໃນການສະໜັບສະໜນການເຂົ້າເຖິງຂອງຊາວໜຸູ່ມໃນລະບບຍຸຕິທໍາ)

ໃນບາງຊຸມຊນຢູ່ຊນນະບດ
(ຍກຕວຢູ່າງ:
ຫລື

ຕວຊີົ້ບອກ

ເອາໃຈໃສູ່ເປັນພິເສດ
ດົ້ານປະຊາກອນອືູ່ນໆ.

ລັດຖະສະພາ ສາມາດນໍາໃຊົ້ສິດ ແລະ ໜົ້າທີູ່ຂອງຕນເພືອ
ູ່ ຮັບປະກັນ ວູ່າຄວາມຮຽກຮົ້ອງຕົ້ອງການ ຂອງກຸູ່ມສູ່ຽງ
ຖືກຮັບເຂົ້າມາພິຈາລະນາ.
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ພາກ ກ : ການກໍານດຂໍມ
ົ້ ນພືນ
ົ້ ຖານ
• ກຸມ
ູ່ ດົ້ອຍໂອກາດ ແລະ ກຸມ
ູ່ ສູ່ຽງ ໄດົ້ຖກ
ື ກໍານດຢູ່າງຊັດເຈນ ໃນປະເທດ ຂອງທູ່ານ ແລົ້ວ ຫລືບໍູ່?
•

ຖົ້າຫາກແມູ່ນ ກຸມ
ູ່ ດົ້ອຍໂອກາດ/ກຸູ່ມສູ່ຽງ ທີູ່ສໍາຫລວດພບ ມີຫລາຍປານໃດ? ຄິດເປັນອັດຕາສູ່ວນເທູ່າໃດ
ຂອງປະຊາກອນທັງໝດຂອງປະເທດ? ຫລັກເກນໃດແດູ່ ທີູ່ນາໍ ໃຊົ້ເພືູ່ອກໍານດເຂາເຈົ້າ?

•

ຄາດໝາຍ ແລະ ຕວຊີບ
ົ້ ອກ ແຫູ່ງຊາດ ໄດົ້ລວມເອາ ກຸມ
ູ່ ຄນທີມ
ູ່ ຈ
ີ າໍ ນວນໜົ້ອຍ, ດົ້ອຍໂອກາດ ແລະ ມີຄວາມສູ່ຽງ
ແລົ້ວ ຫລືບໍູ່ ?
•

ຂໍົ້ມນທີູ່ແຍກປະເພດ ກູ່ຽວກັບຜນກະທບຂອງເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ຕໍູ່ກຸູ່ມຄນເຫລູ່ານີົ້
ມີໃຫົ້ລັດຖະສະພາ ໃຊົ້ປະໂຫຍດ ຫລືບໍູ່?

•

ກຸມ
ູ່ ເຫາູ່ ນີົ້ ມີຕວແທນຢູ່ ລັດຖະສະພາ (ຍກຕວຢູ່າງ: ກຸມ
ູ່ ແມູ່ຍງິ , ກຸມ
ູ່ ຊາວໜຸມ
ູ່ , ກຸມ
ູ່ ຄນພິການ, ກຸມ
ູ່ ຊນເຜາູ່ ຫລື
ວັດທະນະທໍາ ສູ່ວນໜົ້ອຍ) ຄືແນວໃດ?

•

ການວິເຄາະ ກູ່ຽວກັບຄວາມຮຽກຮົ້ອງຕົ້ອງການ ຂອງກຸມ
ູ່ ດົ້ອຍໂອກາດ ແລະ ກຸມ
ູ່ ສູ່ຽງ ດົ້ານນິຕິກາໍ ທີເູ່ ຈາະຈງ, ນະ
ໂຍບາຍ ຫລື ແຜນງານ ໃນເວລາທີູ່ ບລິມາສິດແຫູ່ງຊາດ ຖືກກໍານດ ໃນການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດ
ທະນາແບບຍືນຍງ ມີ ຫລືບໍູ່?

•

ລັດຖະສະພາ ໄດົ້ພະຍາຍາມເປັນພິເສດ ເພືອ
ູ່ ລວມເອາກຸມ
ູ່ ມີຕວແທນຕໍາູ່ ກວູ່າເກນ ແລະ
ກຸມ
ູ່ ດົ້ອຍໂອກາດເຂາົ້ ໃນການປກສາຫາລື ກູ່ຽວກັບປະເດັນທີຕ
ູ່ ດ
ິ ພັນກັບເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
(ຍກຕວຢູ່າງ: ຜູ່ານທາງ ກໍາມາທິການລັດຖະສະພາ ຫລື ໃນເວລາລງຢົ້ຽມຢາມພາກສະໜາມ) ຫລືບໍູ່?

ໃນໄລຍະ 12 ທີຜ
ູ່ າູ່ ນມາ :
•

ການໂຕົ້ວາທີ ໃນລັດຖະສະພາທີູ່ເລັູ່ງໃສູ່ ສິດທິ ແລະ ຄວາມຮຽກຮົ້ອງຕົ້ອງການ ຂອງກຸູ່ມດົ້ອຍໂອກາດ ແລະ
ກຸູ່ມສູ່ຽງນັົ້ນ ມີຈັກຄັົ້ງ?

•

ການຮັບຟັງຄໍາຊີົ້ແຈງ ຖືກຈັດຂົ້ນຮູ່ວມກັບຕວແທນ ຂອງກຸູ່ມດົ້ອຍໂອກາດ ຫລື ກຸູ່ມສູ່ຽງ ມີຈກ
ັ ຄັົ້ງ?

ພາກ ຂ : ການຕນ
ົ້ ຄິດ ຕໍຜ
ູ່ ນກະທບ ໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທູ່ານ
•

ບາດກົ້າວໃດແດູ່

ທີລ
ູ່ ດ
ັ ຖະສະພາ

ດໍາເນີນການ

ເພືອ
ູ່ ຮັບປະກັນວູ່າ

”ບໍມ
ູ່ ຜ
ີ ໃົ້ ດຖືກປະຖິມ
ົ້ ໃຫົ້ຢທ
ູ່ າງຫລັງ”

ໃນການຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ?
•

ລະດັບ ທີສ
ູ່ ະມາຊິກສະພາ ມີການເຂົ້າເຖິງຂໍົ້ມນຂູ່າວສານ ກູ່ຽວກັບສະພາບທາງດົ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງ
ຄມຂອງກຸູ່ມສູ່ຽງ ສມທຽບກັບສູ່ວນທີູ່ເຫລືອຂອງປະຊາກອນ, ການຮຽກ ຮົ້ອງ ແລະ ຄວາມຕົ້ອງການຕົ້ນຕໍ
ຂອງກຸູ່ມສູ່ຽງໃນປະເທດ ແລະ ສິູ່ງທົ້າທາຍຕົ້ນຕໍ ທີູ່ເປັນອຸປະສັກຂັດຂວາງ ສິດທິຂອງກຸູ່ມສູ່ຽງ
ບໍູ່ໃຫົ້ສາມາດບັນລຸໄດົ້ຢູ່າງເຕັມສູ່ວນ (ຍກຕວຢູ່າງ: ດົ້ານການເມືອງ, ເສດຖະກິດ, ສັງຄມ) ມີຄືແນວໃດ?

•

ລະດັບທີສ
ູ່ ະມາຊິກສະພາ ນໍາໃຊົ້ຂໍົ້ມນ-ຂູ່າວສານດັູ່ງກູ່າວນີົ້ ໃນເວລາສົ້າງນິຕິກໍາ, ຮັບຮອງເອາງບປະມານ
ແລະ ທບທວນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ ນັົ້ນມີຄແ
ື ນວໃດ?

•

ຍຸດທະສາດໃດແດູ່ ຖົ້າຫາກມີ ທີລ
ູ່ ດ
ັ ຖະສະພາ ໄດົ້ນາໍ ມາໃຊົ້ ເພືອ
ູ່ ສງູ່ ເສີມຄວາມຫລາກຫລາຍ ໃນລັດຖະສະພາ?
ກນໄກລັດຖະສະພາ ອັນໃດ 15 ທີປ
ູ່ ະສບຜນສໍາເລັດ ໃນການສງູ່ ເສີມຄວາມຫລາກຫລາຍ ແລະ ເປັນຍົ້ອນຫຍັງ?
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ປັດໄຈໃດແດູ່ ທີສ
ູ່ າມາດຊຸກຍົ້ ຜຄ
ົ້ ນ ທີມ
ູ່ າຈາກພມຫລັງທີູ່ຫລາກຫລາຍ ເພືອ
ູ່ ເຮັດວຽກງານໃນລັດຖະສະພາ ຫລື
ເຮັດໃຫົ້ເຂາເຈາົ້ ທໍຖ
ົ້ ອຍ ບໍເູ່ ຮັດວຽກງານດັງູ່ ກູ່າວນັນ
ົ້ ?
•

ລັດຖະສະພາ ຕິດຕາມການມີຕວແທນ ຂອງກຸູ່ມມີຕວແທນໜົ້ອຍ ແລະ ກຸູ່ມດົ້ອຍໂອກາດ
ພາຍໃນຈໍານວນສະມາຊິກຂອງລັດຖະສະພາເອງ ລວມທັງຈໍານວນ ຕວແທນຈາກກຸູ່ມດັູ່ງກູ່າວນັົ້ນ
ຊືູ່ງດໍາລງຕໍາແໜູ່ງໜົ້າທີູ່ຮັບ ຜິດຊອບໃນລັດຖະສະພາ ຫລື ຕໍາແໜູ່ງການຕັດສິນໃຈນັົ້ນ ຫລືບູ່ໍ?

•

ແນວທາງອືນ
ູ່ ໆ ສາມາດຖືກຈັດຕັງົ້ ປະຕິບດ
ັ ໄດົ້ ເພືອ
ູ່ ນໍາເອາສຽງ ແລະ ມຸມມອງ ຂອງກຸມ
ູ່ ມີຕວແທນທີໜ
ູ່ ອ
ົ້ ຍ ແລະ
ກຸມ
ູ່ ດົ້ອຍໂອກາດ ເຂາົ້ ໃນຂະບວນການລັດຖະສະພາ ກູ່ຽວກັບປະເດັນຂອງເປາົ້ ໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
(ຍກຕວຢູ່າງ: ການແຕູ່ງຕັງົ້ ຜບ
ົ້ ເໍູ່ ປັນສະມາຊິກສະພາ ໃຫົ້ເປັນສະມາຊິກກໍາມາທິການ ແລະ
ຂນຂວາຍສະມາຊິກຂອງກຸມ
ູ່ ດົ້ອຍໂອກາດ ໃຫົ້ເປັນທີປ
ູ່ ກ
ື ສາກໍາມາທິການ) ມີບໍູ່?

15. ຍກຕວຢູ່າງ: ກດລະບຽບ ຫລື ລະບຽບການພາຍໃນ ລັດຖະສະພາ, ກດລະບຽບຂອງພັກການເມືອງ, ກໍາມາທິການພິເສດ ຂອງ
ລັດຖະສະພາ ອຸທິດໃຫົ້ແກູ່ສິດທິຂອງກຸູ່ມສູ່ຽງ ແລະ ການຝກອບຮມ ສໍາລັບສະມາຊິກສະພາ ກູ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ ແລະ/ຫລື
ສິດທິຂອງກຸູ່ມດົ້ອຍໂອກາດເຈາະຈງໃດໜູ່ງ.
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ເອກະສານອົ້າງອີງ
ຄວາມເຂາົ້ ໃຈກູ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍງ
• A/RES/70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.
http://www.un.org/ga/search/view_doc. asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
• A/RES/69/313. Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for
Development. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/ RES/69/313&Lang=E
• United Nations Development Group (2015). Mainstreaming the 2030 Agenda for Sustainable
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ບດຂອບໃຈ
ສະຫະພາບລດຖະສະພາສາກນ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍູ່ ທູ່ານ Charmaine Rodriguez ສໍາລັບການຮູ່າງ ບດຕົ້ນສະບັບຂອງຄູ່ມືນີົ້.
ຮູ່າງຕົ້ນສະບັບດັູ່ງກູ່າວ ຍັງໄດົ້ຮັບຄໍາຄິດເຫັນ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການປະກອບຂໍົ້ມນອັນເປັນປະໂຫຍດ ຈາກລັດຖະສະພາ ແລະ
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