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ສະຫລຸຸບໂດຍຫຍໍ້້
ການແຜ່່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິິດ-19 ແລະ ການຖົົດຖອຍທາງດ້້ານເສດຖະກິິດທີ່່ຕາມມາ ແມ່່ນໄດ້້ເຮັັດໃຫ້້ເຫັັນເຖິິງ
ຄວາມລົ້້ມເຫຼຼວ ແລະ ຄວາມບອບບາງຂອງລະບົົບເສດຖະກິິດຂອງພວກເຮົົາໃນປັັດຈຸຸບັັນ, ເຊິ່່ງໄດ້້ໃຫ້້ຄວາມສຳຳ�ຄັັນກັັບຜົົນ
ປະໂຫຍດທາງດ້້ານເສດຖະກິິດຫຼຼາຍກວ່່າຄວາມຢູ່່�ດີີກິິນດີີຂອງປະຊາຊົົນ ແລະ ສິ່່ງແວດລ້້ອມ, ຄວາມບໍ່່ສະເໝີີພາບຢ່່າງ
ຮຸຸນແຮງ ແລະ ຄວາມລົ້້ມເຫຼຼວໃນການປົົກປ້້ອງຜູ້້�ທີ່່ມີີຄວາມຄວາມສ່່ຽງຫຼຼາຍທີ່່ສຸຸດ.
ໃນຂະນະທີ່່ບັັນດາປະເທດໃນເຂດອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ ພວມໃຊ້້ມາດຕະການເພື່່ອຟື້້ນຟູູຈາກການຖົົດຖອຍທາງດ້້ານ
ເສດຖະກິິດຈາກແຜ່່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິິດ 19, ລວມເຖິິງນະໂຍບາຍເພື່່ອກະຕຸ້້�ນເສດຖະກິິດຂອງຕົົນ, ປັັດຈຸຸບັັນຖືື
ເປັັນໂອກາດທີ່່ເໝາະສົົມທີ່່ຈະແຍກຕົົວການການປະຕິິບັັດແບບເກົ່່າ ແລະ ຫັັນໄປສູ່່�ເສດຖະກິິດທີ່່ຍຸຸຕິິທຳຳ�, ຍືືນຍົົງ ແລະ ຢືືດ
ຢຸຸນໄດ້້ ເຊິ່່ງສາມາດປົົກປ້້ອງສິິດທິິມະນຸຸດຂອງທຸຸກຄົົນໄດ້້.
ການຫັັນໄປສູ່່�ເສດຖະກິິດສີີຂຽວ (ເປັັນມິິດກັັບສິ່່ງແວດລ້້ອມ) ເປັັນສ່່ວນໜຶ່່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມ “ການສ້້າງຄືືນໃຫ້້ດີີ
ກວ່່າເກົ່່າ” ທີ່່ກວມເຖິິງການປ່່ຽນຈາກອຸຸດສາຫະກຳຳ�ທີ່່ນຳຳ�ໃຊ້້ນໍ້້າມັັນເຊື້້ອໄຟ ແລະ ແທນທີ່່ດ້້ວຍການມຸ້້�ງສູ່່�ແຫຼ່່�ງພະລັັງງານ
ທີ່່ສະອາດ ແລະ ສາມາດທົົດແທນໄດ້້ ເຊິ່່ງເປັັນສິ່່ງທີ່່ເຮັັດໃຫ້້ເກີີດມົົນລະພິິດຫນ້້ອຍ ຫຼືື� ບໍ່່ມີີມົົນລະພິິດເລີີຍ ພ້້ອມຊ່່ວຍຫຼຸຸດ
ການປ່່ອຍອາຍພິິດເຮືືອນແກ້້ວ (GHG) ແລະ ພາວະໂລກຮ້້ອນນຳຳ�ອີີກ.
ເນື່່ອງຈາກເປັັນໜຶ່່ງໃນພາກພື້້ນທີ່່ມີີຄວາມສ່່ຽງຫຼຼາຍທີ່່ສຸຸດໃນໂລກ ຈາກການປ່່ຽນແປງຂອງດິິນຟ້້າອາກາດ, ອາຊີີຕາເວັັນ
ອອກສ່່ຽງ ໃຕ້້ມີີຫຼຼາຍຢ່່າງທີ່່ຈະໄດ້້ຮັັບຜົົນປະໂຫຍດຢ່່າງໃຫຍ່່ຫຼຼວງ ຈາກການນຳຳ�ເອົົາທິິດສະດີີການຟື້້ນຟູູເສດຖະກິິດສີີຂຽວ
ຈາກໂຄວິິດ 19 ມາໃຊ້້. ໃນກອບການຟື້້ນຟູູທີ່່ສົົມບູູນແບບຂອງອາຊຽນ, ລັັດຖະບານຂອງປະເທດໃນອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງ
ໃຕ້້ຮັັບຮູ້້�ວ່່າ: “ການປ່່ຽນ ແປງດິິນຟ້້າອາກາດເປັັນຄວາມສ່່ຽງຂັ້້ນພື້້ນຖານຂອງອາຊຽນ” ແລະ “ການກະທຳຳ�ເພື່່ອຫຼຸຸດຜ່່ອນ
ຜົົນກະທົົບຈາກການປ່່ຽນແປງຂອງດິິນຟ້້າອາກາດຄວນຈະດຳຳ�ເນີີນທັັນທີີ”1
ແຜນຟື້້ນຟູູພະຍາດໂຄວິິດ 19 ສີີຂຽວຊ່່ວຍຫຼຸຸດຜ່່ອນຜົົນກະທົົບຈາກການປ່່ຽນແປງຂອງສະພາບດິິນຟ້້າອາກາດໄດ້້. ນອກ
ນັ້້ນ, ມັັນຍັັງຊ່່ວຍຫຼີີ�ກລ້້ຽງການຫຼຸຸດລົົງຂອງອັັດຕາ GDP ຂອງອາຊຽນໄດ້້ 25%, ຫຼຸຸດຜ່່ອນວິິກິິດໜີ້້ສິິນຂອງພາກພື້້ນ, ຊ່່ວຍ
ສ້້າງວຽກເຮັັດງານທຳຳ�ໃນຂະແໜງການທີ່່ເປັັນມິິດຕໍ່່ສິ່່ງແວດລ້້ອມ; ແລະ ການແກ້້ໄຂວິິກິິດດ້້ານສິິດທິິມະນຸຸດທີ່່ຮຸຸນແຮງ ອັັນ
ເກີີດຈາກພະຍາດໂຄວິິດ 19 ແລະ ການປ່່ຽນແປງຂອງດິິນຟ້້າອາກາດ
ເພື່່ອຊ່່ວຍໃຫ້້ ສະມາຊິິກສະພາຄວ້້າໂອກາດນີ້້ໄວ້້, ສະມາຊິິກລັັດຖະສະພາອາຊຽນເພື່່ອສິິດທິິມະນຸຸດ (APHR) ໄດ້້ປະເມີີນ
ມາດຕະການຟື້້ນຟູູຢູ່່�ໃນປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີີລິິບປິິນ, ສິິງກະໂປ, ໄທ, ຕີີມໍໍເລດເຕ ໃນລະຫວ່່າງເດືືອນກຸຸມພາ
2020 ເຖິິງ ເດືືອນເມສາ 2021. ການປະເມີີນດັ່່ງກ່່າວແມ່່ນຈັັດຂຶ້້ນເພື່່ອກຳຳ�ນົົດວິິທີີປະຕິິບັັດທີ່່ດີີທີ່່ສຸຸດທີ່່ສະມາຊິິກສະພາ
ສາມາດນຳຳ�ໄປປັັບໃຊ້້ໃນປະເທດຂອງຕົົນໄດ້້ ລວມທັັງບັັນດາອຸຸປະສັັກດ້້ານໂຄງສ້້າງທີ່່ຕົົນເອງຕ້້ອງຜ່່ານຜ່່າ ເພື່່ອສົ່່ງເສີີມ
ການຫັັນປ່່ຽນໄປສູ່່�ເສດຖະກິິດສີີຂຽວ. ຈາກການປະເມີີນດັ່່ງກ່່າວ, APHR ພົົບວ່່າມີີການນຳຳ�ເອົົາມາດຕະການນະໂຍບາຍ
ສີີຂຽວພຽງເລັັກນ້້ອຍມານຳຳ�ໃຊ້້ເປັັນສ່່ວນໜຶ່່ງຂອງແຜນຟື້້ນຟູູ ພະຍາດໂຄວິິດ 19 ແຫ່່ງຊາດ. ນອກຈາກນັ້້ນ, ມາດຕະການ
ດ້້ານດີີບາງຢ່່າງທີ່່ໄດ້້ຮັັບການຮັັບຮອງໄດ້້ຖືືກທຳຳ�ລາຍຢ່່າງໜັັກໜ່່ວງ ໂດຍການຍອມຮັັບຢ່່າງກວ້້າງຂວາງຂອງບັັນດາສິ່່ງທີ່່
ຈະນຳຳ�ໄປສູ່່�ພາວະໂລກຮ້້ອນ ແລະ ສ້້າງສິ່່ງກີີດຂວາງທີ່່ສຳຳ�ຄັັນຕໍ່່ການຫັັນປ່່ຽນເສດຖະກິິດທາດກາກບອນຕໍ່່າ. ເຫັັນໄດ້້ວ່່າ
ບັັນດາປະເທດໃນພາກພື້້ນຂາດຍຸຸດທະສາດທີ່່ເປັັນເອກະພາບໃນການຟື້້ນຟູູສີີຂຽວຈາກພະຍາດ ໂຄວິິດ 19.
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ກອງເລຂາອາຊຽນ (ພະຈິກ 2020) ກອບການຟື້ນຟູແບບສົມບູນແບບຂອງອາຊຽນ. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 37, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ຫວຍດນາມ: ກອງເລຂາ
ອາຊຽນ, ໜ້າທີ 38.
“ການສ້້າງຄືືນໃຫ້້ດີີກວ່່າເກົ່່າ” ການຫັັນປ່່ຽນຂອງອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ໄປສູ່່�ເສດຖະກິິດສີີຂຽວພາຍຫຼັັ�ງ ໝົົດພະຍາດອັັກເສບປອດສາຍພັັນໃໝ່່

ໃນບັັນດານະໂຍບາຍຈຳຳ�ນວນໜຶ່່ງທີ່່ເອື້້ອອຳຳ�ນວຍສຳຳ�ລັັບການຫັັນປ່່ຽນເສດຖະກິິດສີີຂຽວ ປະກອບມີີ:
•

ເງິິນອຸຸດໜູູນ ແລະ ການຫຼຸຸດພາສີີສຳຳ�ລັັບຜະລິິດຕະພັັນທີ່່ເປັັນມິິດຕໍ່່ສິ່່ງແວດລ້້ອມ ເຊັ່່ນ: ຢູ່່�ປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ ແລະ
ປະເທດ ຟີີລິິບປີີນ ລັັດຖະບານໄດ້້ຮັັບຮອງເອົົາການຫຼຸຸດອັັດຕາພາສີີສຳຳ�ລັັບອຸຸດສາຫະກຳຳ� ແລະ ວິິສາຫະກິິດຂະໜາດ
ນ້້ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ ທີ່່ໃຊ້້ໂຄງການພະລັັງງານທົົດແທນ;

•

ຂຶ້້ນພາສີີສຳຳ�ລັັບສິິນຄ້້າທີ່່ເປັັນຕະລາຍຕໍ່່ສິ່່ງແວດລ້້ອມເຊັ່່ນ: ໃນປະເທດສິິງກະໂປ ລັັດຖະບານຄາດວ່່າຈະເພີ່່ມອັັດຕາ
ການເກັັບພາສີີນໍ້້າມັັນຂຶ້້ນເປັັນ 15% ຕໍ່່ລິິດ ເຊິ່່ງເປັັນສ່່ວນໜຶ່່ງຂອງເປົ້້າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງຕົົນ ເພື່່ອສະໜັັບສະໜູູນ
ລົົດໄຟຟ້້າ;

•

ການລົົງທຶຶນໃສ່່ພື້້ນຖານໂຄງລ່່າງການຂົົນສົ່່ງທີ່່ສະອາດ ເຊັ່່ນ: ລັັດຖະບານຂອງປະເທດຟີີລິິບປິິນໄດ້້ຈັັດສັັນງົົບປະມານ
ເພື່່ອພັັດທະນາທາງຍ່່າງທີ່່ສາມາດເຂົ້້າເຖິິງໄດ້້ ແລະ ທາງລົົດຖີີບທີ່່ມີີການປົົກກັັນ ພາຍໃຕ້້ກົົດໝາຍ Bayanihan
ເພື່່ອຟື້້ນຟູູໃຫ້້ເປັັນກົົດໝາຍໜຶ່່ງດຽວ (One Act) ທີ່່ປະກາດໃຊ້້ໃນເດືືອນກັັນຍາ 2020;

•

ສິ່່ງຈູູງໃຈສຳຳ�ລັັບລົົດໄຟຟ້້າ ເຊັ່່ນ: ລັັດຖະບານຂອງປະເທດສິິງກະໂປໃຫ້້ສ່່ວນຫຼຸຸດຄ່່າຈົົດທະບຽນ ແລະ ອາກອນທາງ
ຖະໜົົນ (ຄ່່າທາງ) ສຳຳ�ລັັບເຈົ້້າຂອງລົົດໄຟຟ້້າໃນໄລຍະການແຜ່່ລະບາດ;

•

ການລົົງທຶຶນໃສ່່ພື້້ນຖານໂຄງລ່່າງດ້້ານພະລັັງງານສະອາດ ດັ່່ງທີ່່ເຫັັນຢູ່່�ໃນປະເທດ ອິິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ
ສິິງກະໂປ ທີ່່ລັັດຖະບານໄດ້້ອອກມາດຕະການເພື່່ອເລັ່່ງການຜະລິິດພະລັັງງານສະອາດໂດຍການຊຸຸກຍູ້້�ການຕິິດຕັ້້ງ
ແຜງພະລັັງງານແສງອາທິິດ (ໂຊລ້້າເຊວ) ເທິິງຊັ້້ນດາດຟ້້າ, ໄຟເຍືືອງທາງ LED ແລະ ສາຍສົ່່ງ;

•

ການສະໜອງທຶຶນເພື່່ອການຄົ້້ນຄວ້້າ ແລະ ພັັດທະນາທີ່່ສະອາດ ແມ່່ນເຫັັນໃນປະເທດໄທ ເຊິ່່ງໃນເດືືອນ ພະຈິິກ
2020, ຄະນະກຳຳ�ມະການສົ່່ງເສີີມການລົົງທຶຶນໄດ້້ອະນຸຸມັັດໂຄງການມູູນຄ່່າຫຼຼາຍກວ່່າ 1 ຕື້້ ໂດລາສະຫະລັັດ ເຊິ່່ງກວມ
ເອົົາຕ່່ອງໂສ້້ການສະໜອງ, ການຄົ້້ນຄວ້້າ ແລະ ການພັັດທະນາລົົດໄຟຟ້້າ;

•

ສິ່່ງຈູູງໃຈໃຫ້້ນຳຳ�ໃຊ້້ເຄື່່ອງໃຊ້້ໄຟຟ້້າສະອາດ ແລະ ປະຫຍັັດພະລັັງງານ ດັ່່ງທີ່່ເຫັັນໃນປະເທດສິິງກະໂປ ທີ່່ລັັດຖະບານໄດ້້
ມອບບັັດຄູູປອງຄົົວເຮືືອນສຳຳ�ລັັບເຄື່່ອງໃຊ້້ໄຟຟ້້າທີ່່ປະຫຍັັດພະລັັງງານງານ ແລະ ປະຫຍັັດນໍ້້າ ເຊັ່່ນ: ຕູ້້�ເຢັັນທີ່່ເປັັນມິິດຕໍ່່
ສິ່່ງແວດລ້້ອມ, ຝັັກບົົວແບບປະຫຍັັດນໍ້້າ ແລະ ດອກໄຟ LED;

•

ສະໜັັບສະໜູູນການຍົົກລະດັັບອາຄານ ແລະທີ່່ຢູ່່�ອາໄສສີີຂຽວ ເຊັ່່ນ: ປະເທດສິິງກະໂປ ທີ່່ລັັດຖະບານວາງແຜນຈະ
ຍົົກລະດັັບປະສິິດທິິພາບດ້້ານພະລັັງງານຂັ້້ນຕໍ່່າສຸຸດຂອງອາຄານໃໝ່່ ແລະ ອາຄານທີ່່ມີີຢູ່່�ແລ້້ວ ພ້້ອມທັັງຮັັບປະກັັນວ່່າ
ອາຄານໃນສິິງກະໂປຢ່່າງໜ້້ອຍ 80% ຈະເປັັນສີີຂຽວພາຍໃນປີີ 2030;2

•

ການລົົງທຶຶນໃສ່່ພື້້ນຖານໂຄງລ່່າງທາງທຳຳ�ມະຊາດ ແລະ ພື້້ນທີ່່ສີີຂຽວ ເຊັ່່ນ: ໃນປະເທດສິິງກະໂປ ທີ່່ລັັດຖະບານໄດ້້ທຸ້້�ມ
ເທຊັັບພະຍາກອນເພື່່ອປັັບປຸຸງພູູມສັັນຖານທຳຳ�ມະຊາດຂອງປະເທດ.

ເຖິິງຢ່່າງໃດກໍໍຕາມ,
ນະໂນບາຍເຫຼົ່່�ານີ້້ຖືືກທຳຳ�ລາຍຢ່່າງຮຸຸນແຮງໂດຍຫຼຼາຍຢ່່າງທີ່່ເປັັນອັັນຕະລາຍຕໍ່່ສິ່່ງແວດລ້້ອມ.
ຕົົວຢ່່າງ: ເງິິນກູ້້�ທີ່່ບໍ່່ມີີເງື່່ອນໄຂສີີຂຽວສຳຳ�ລັັບທຸຸລະກິິດປ່່ອຍອາຍພິິດເຮືືອນແກ້້ວ ສູູງເຖິິງ 50 ລ້້ານໂດລາ ສະຫະລັັດ ໃນ
ປະເທດ ອິິນໂດເນເຊຍ,ມາເລເຊຍ, ຟີີລິິບປີີນ ແລະ ສິິງກະໂປ.3 ເງິິນອຸຸດໜູູນຈາກລັັດຖະບານສຳຳ�ລັັບຜະລິິດຕະພັັນ ແລະ
ອຸຸດສາຫະກຳຳ�ທີ່່ເປັັນອັັນຕະລາຍຕໍ່່ສິ່່ງແວດລ້້ອມຍັັງຕ້້ານກັັບມາດຕະການທາງບວກທີ່່ໄດ້້ຈັັດຕັ້້ງປະຕິິບັັດ.
ຍົົກຕົົວຢ່່າງ,
ລັັດຖະບານມາເລເຊຍໄດ້້ຍົົກເວັ້້ນການເສຍພາສີີ ການຂາຍລົົດໃຫຍ່່ທີ່່ຜະລິິດໃນຢູ່່�ພາຍໃນປະເທດ, ຊຸຸກຍູ້້�ໃຫ້້ລົົດທີ່່ມີີມົົນລະ
ພິິດສູູງຂຶ້້ນໂດຍອີີງໃສ່່ການປ່່ອຍອາຍພິິດເຮືືອນແກ້້ວ.4 ນອກຈາກນີ້້, ຍັັງບໍ່່ພົົບຫຼັັ�ກຖານຂອງການຝຶຶກອົົບຮົົມພະນັັງການ
ສີີຂຽວ ແລະ ມາດຕະການສ້້າງວຽກເຮັັດງານທຳຳ�ໃນໄລຍະການແຜ່່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ເຊິ່່ງເປັັນການກີີດຂວາງຄວາມ
ສາມາດຂອງພາກພື້້ນໃນການກ້້າວໄປສູ່່�ເສດຖະກິິດສີີຂຽວຢ່່າງໄວ.
ໃນບັັນດາປະເທດທີ່່ເປັັນສູູນກາງ, ສິິງກະໂປມີີມາດຕະການຟື້້ນຟູູຫຼຼາຍທີ່່ສຸຸດໃນພາກສ່່ວນຕ່່າງໆ ທີ່່ສະໜັັບສະໜູູນການ
ຟື້້ນຟູູສີີຂຽວ, ໃນຂະນະທີ່່ປະເທດອິິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີີລິິບປີີນມີີມາດຕະການຟື້້ນຟູູທີ່່ຄັັດຄ້້ານກັັນຫຼຼາຍທີ່່ສຸຸດ.
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“ສີຂຽວ” ໃນຕົວຢ່າງນີ້ແມ່ນໝາຍເຖິງອາຄານຕາມຂໍ້ກຳນັດດ້ານປະສິດທິພາບພະລັງງານຂັ້ນຕໍ່າທີ່ກຳນົດໂດຍໜ່ວຍງານອາຄານ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສະພາອາຄານ
ສີຂຽວແຫ່ງ ສິງປະໂປ ໃນແຜນແມ່ບົດອາຄານສີຂຽວຂອງສິງກະໂປ. ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່: https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-buildingmasterplans.

ADB. (26 ເມສາ 2021).ຖານຂໍ້ມູນນະໂຍບາຍພະຍາດໂຄວິດ 19 ຂອງ ADB . ຂໍມູນຄິດໄລ່ຈາກ 01 – ການສະໜັບສະໜູນສະພາບຄ່ອງ ແລະ 04 – ການສະໜັບສະໜູນທຶນ
ໃນປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ, ຟີລິປີນ ແລະ ສິງກະໂປ. https://covid19policy.adb.org/policy-measures.
Justin Lim. (ມີນາ 2021). ສະມາຄົມລົດຍົນມາເລເຊຍກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ມີແຜນທີ່ຈະຍື່ນຂໍຍົກເວັ້ນພາສີການຂາຍ. ຕະຫຼາດ Edge. https://www.theedgemarkets.
com/article/malaysian-automotive-association-says-has-not-planned-apply-sales-tax-exemption-extension.

“ການສ້້າງຄືືນໃຫ້້ດີີກວ່່າເກົ່່າ” ການຫັັນປ່່ຽນຂອງອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ໄປສູ່່�ເສດຖະກິິດສີີຂຽວພາຍຫຼັັ�ງ ໝົົດພະຍາດອັັກເສບປອດສາຍພັັນໃໝ່່
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ສິ່່ງທ້້າທາຍທີ່່ສຳຳ�ຄັັນຢູ່່�ໃນພາກພື້້ນໃນການເປີີດການຟື້້ນຟຸູູ�ສີີຂຽວ ປະກອບມີີ ກອບການຈັັດຕັ້້ງປະຕິິບັັດຂອງອົົງການທີ່່
ອ່່ອນແອຕໍ່່ກັັບການປ່່ຽນແປງຂອງດິິນຟ້້າອາກາດ, ຂໍ້້ຈຳຳ�ກັັດດ້້ານຊັັບພະຍາກອນ ແລະ ການຂາດຄວາມໂປ່່ງໃສຂອງຂໍ້້ມູູນ
ແລະ ການຮ່່ວມມືືລະຫວ່່າງບັັນດາຂະແໜງການ.
ເພື່່ອກ້້າວໄປທາງໜ້້າ, ການຈັັດຕັ້້ງປະຕິິບັັດຕໍ່່ວຽກງານດ້້ານນິິຕິິກຳຳ�ຂອງສະມາຊິິກສະພາ (ສສຊ) ຈະມີີຜົົນກະທົົບໄລຍະ
ຍາວຢ່່າງຫຼຼວງຫຼຼາຍຕໍ່່ເສດຖະກິິດ ແລະ ສິ່່ງແວດລ້້ອມ. ໃນສະພາບການດັ່່ງກ່່າວ, ບັັນດາສະມາຊິິກສະພາມີີບົົດບາດສຳຳ�ຄັັນ
ເພື່່ອສົ່່ງເສີີມການຟື້້ນຟູູສີີຂຽວ. ດ້້ວຍອຳຳ�ນາດທາງນິິຕິິບັັນຍັັດ, ການຕິິດຕາມກວດກາດ້້ານງົົບປະມານ ແລະ ອຳຳ�ນາດຕາມ
ລັັດຖະທຳຳ�ມະນູູນ ສະມາຊິິກສະພາເປັັນຫົົວໃຈສຳຳ�ຄັັນຂອງການປະຕິິບັັດຄຳຳ�ໝັ້້ນສັັນຍາການປ່່ຽນແປງຂອງດິິນຟ້້າອາກາດ
ເຊິ່່ງກຳຳ�ນົົດຮູູບແບບຊີີວິິດການເປັັນຢູ່່�ຂອງປະຊາຊົົນ.
ຜູ້້�ແທນຍັັງສາມາດມີີບົົດບາດພິິເສດໃນການເຮັັດໃຫ້້ພາກພື້້ນຖືືກ
“ສ້້າງຄືືນໃຫ້້ດີີກວ່່າເກົ່່າ” ດ້້ວຍການ:
•

ຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ບັັນດາລັັດຖະບານນໍໍາສົ່່ງບັັນດາເປົ້້າຫມາຍ NDC ທີ່່ມີີຄວາມຄາດຫວັັງສູູງໃຫ້້ແກ່່ ສັັນຍາປາຣີີ ແລະ
ຮັັບຜິິດຊອບຕໍ່່ກັັບບັັນດາເປົ້້າຫມາຍທີ່່ມີີຢູ່່�ແລ້້ວ ໂດຍຮຽກຮ້້ອງໃຫ້້ມີີການປັັບປຸຸງຄວາມຄືືບຫນ້້າຢ່່າງເປັັນປົົກກະຕິິ;

•

ການນໍໍາໃຊ້້ຖະແຫລງການ APHR, ບົົດລາຍງານນີ້້ ແລະ ບັັນດາເອກກະສານອື່່ນໆທີ່່ກ່່ຽວຂ້້ອງ ເພື່່ອສົ່່ງເສີີມການ
ຮັັບຮອງເອົົາບັັນດານະໂຍບາຍການຟື້້ນຟູູສີີຂຽວທີ່່ໄດ້້ກຳຳ�ນົົດໄວ້້ມາໃຊ້້;

•

ຈັັດສັັນງົົບປະມານຕາມລໍໍາດັັບບຸຸລິິມະສິິດກ່່ຽວກັັບພະລັັງງາທົົດແທນ, ການຂົົນສົ່່ງສາທາລະນະ, ປະສິິດທິິພາບທາງ
ດ້້ານພະລັັງງານ, ພາຫະນະນຳຳ�ໃຊ້້ພະລັັງງານໄຟຟ້້າ ແລະ ບັັນດາຂົົງເຂດສຳຳ�ຄັັນອື່່ນໆທີ່່ສະໜັັບສະໜູູນການຫັັນ
ປ່່ຽນທາງດ້້ານເສດຖະກິິດທີ່່ມີີທາດກາກບອນຕໍ່່າ;

•

ສົ່່ງເສີີມການລົົງທຶຶນໃສ່່ພື້້ນຖານໂຄງລ່່າງທໍໍາມະຊາດ ແລະ ພື້້ນທີ່່ສີີຂຽວ ໃນລະຫວ່່າງການອະພິິປາຍເລື່່ອງງົົບ
ປະມານ
ເພື່່ອຫຼີີ�ກລ້້ຽງຄວາມເສຍຫາຍທີ່່ອາດຈະເກີີດຂຶ້້ນຈາກໄພພິິບັັດທີ່່ມາຈາກການປ່່ຽນແປງສະພາບດິິນຟ້້າ
ອາກາດ, ຕົົວຢ່່າງເຊັ່່ນ: ນໍ້້າຖ້້ວມ;

•

ຮັັບປະກັັນການປະເມີີນຜົົນກະທົົບທາງຕໍ່່ສັັງຄົົມ ແລະ ສິ່່ງແວດລ້້ອມ ສຳຳ�ລັັບທຸຸກໆໂຄງການຟື້້ນຟູູ ໂດຍມີີການປຶຶກສາ
ຫາລືືກັັບປະຊາຊົົນ ກ່່ອນຕັັດສິິນໃຈອະນຸຸມັັດໃນກອງປະຊຸຸມສະພາແຫ່່ງຊາດ;

•

ເວົ້້າເຖິິງຄວາມເປັັນຫ່່ວງຕໍ່່ກັັບສິ່່ງແວດລ້້ອມ ແລະ ສິິດທິິມະນຸຸດ ໃນການພັັດທະນາຖ່່ານຫີີນ ແລະ ບັັນດານະໂຍບາຍທີ່່
ເປັັນອັັນຕະລາຍຕໍ່່ກັັບສິ່່ງແວດລ້້ອມ, ເຊິ່່ງອາດຈະເພີ່່ມການສູູນເສຍ GDP ເພີ່່ມຂຶ້້ນໃນອານາຄົົດ;

•

ສົ່່ງເສີີມການມີີສ່່ວນຮ່່ວມຂອງປະຊາຊົົນຢ່່າງມີີຄວາມຫມາຍ ແລະ ສິິດໃນການມີີສ່່ວນຮ່່ວມດ້້ານສິ່່ງແວດລ້້ອມ ເພຶ່່ອ
ຮັັບປະກັັນການຟື້້ນຟູູສີີຂຽວ ທີ່່ສະໜັັບສະໜູູນສິິດທິິມະນຸຸດຂອງສ່່ວນບຸຸກຄົົນ;

•

ການສ້້າງກອບວຽກລະດັັບຊາດກ່່ຽວກັັບການປ່່ຽນແປງຂອງດິິນຟ້້າອາກາດທີ່່ສອດຄ່່ອງກັັບສັັນຍາປາຣີີ ເພຶ່່ອປັັບປຸຸງ
ຄວາມສົົມບຸຸນລະຫວ່່າງນິິຕິິກຳຳ�ດ້້ານສິ່່ງແວດລ້້ອມ ແລະ ດ້້ານເສດຖະກິິດຂອງຊາດ ພ້້ອມທັັງສ້້າງຄວາມເຂັ້້ມແຂງໃນ
ການຕິິດຕາມກວດກາຂໍ້້ຜູູກພັັນລະດັັບຊາດ ແລະ ລະດັັບສາກົົນ;

•

ຈັັດກອງປະຊຸຸມຮ່່ວມກັັບບັັນດາຜູ້້�ມີີສິິດເລືືອກຕັ້້ງ ເພຶ່່ອສ້້າງຄວາມເຂົ້້າໃຈບັັນຫາສະພາບການປ່່ຽນແປງຂອງດິິນຟ້້າ
ອາກາດທີ່່ເປັັນບັັນຫາເລັ່່ງດ່່ວນ ພ້້ອມຍົົກບັັນຫາເຫລົ່່ານີ້້ຂຶ້້ນສະເຫນີີຕໍ່່ລັັດຖະບານ;

•

ໂດຍການນໍໍາໃຊ້້ບັັນດາກໍໍາມາທິິການຕ່່າງໆໃນສະພາ ແລະ ການປະຊຸຸມເພຶ່່ອຊີ້້ແຈງ ແນໃສ່່ແກ້້ໄຂບັັນຫາການປ່່ຽນແປງ
ຂອງສະພາບດິິນຟ້້າອາກາດ ແລະ ຮຽກຮ້້ອງເອົົາຂໍ້້ມູູນຈາກຜູ້້�ຈັັດຕັ້້ງປະຕິິບັັດ ຫຼືື� ພາກສ່່ວນອື່່ນ ທີ່່ບໍ່່ແມ່່ນລັັດຖະບານ
ເຊັ່່ນ: ບັັນດາກຸ່່�ມຄົົນໃນສັັງຄົົມ ເພື່່ອເຮັັດແຜນຟື້້ນຟຸຸ.
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“ການສ້້າງຄືືນໃຫ້້ດີີກວ່່າເກົ່່າ” ການຫັັນປ່່ຽນຂອງອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ໄປສູ່່�ເສດຖະກິິດສີີຂຽວພາຍຫຼັັ�ງ ໝົົດພະຍາດອັັກເສບປອດສາຍພັັນໃໝ່່

“ການສ້້າງຄືືນໃຫ້້ດີີກວ່່າເກົ່່າ” ການຫັັນປ່່ຽນ
ຂອງອາຊີີຕາເວັັນອອກສ່່ຽງໃຕ້້ໄປສູ່່ເສດຖະກິິ
�
ດ
ສີີຂຽວພາຍຫຼັັງໝົົ
�
ດພະຍາດອັັກ ເສບປອດສາຍ
ພັັນໃໝ່່ (COVID-19)
ການປະເມີີນ ແລະ ບາງຂໍ້້ສະເໜີີແນະນຳຳ�ສຳຳ�ລັັບສະມາຊິິກສະພາ

