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ການຮັບຮູ້ 

ເອກະສານຕ ່ ໄປນີ ້ ຖ ກສ່ົງໂດຍສອດຄ່ອງກັບການຍ ່ ນສະເຫນີ ການສະໜອງທຶນເຕັມຂອງບ ລິ ສັດຄ ້ າປະກັນສີ ຂຽວໃຫ້ກັບກອງທຶນດິ ນຟ້າອ

າກາດສີ ຂຽວ, ສອດຄ່ອງກັບການຍ ່ ນສະເຫນີ ໂຄງການກະກຽມສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ (PPF) ລົງວັນທີ  13 ຕຸລາ 2021. 

ທີ ມງານທີ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການລວບລວມເອກະສານມີ ດ່ັງນີ ້ : 

● ບ ລິ ສັດຄ ້ າປະກັນການພັດທະນາ  

● ບ ລິ ສັດຄ ້ າປະກັນສີ ຂຽວ  

● Pegasys ຈ າກັດ  

● ທີ່ ປຶ ກສາ IBIS  

● ທີ່ ປຶ ກສາ SR  

ການປະກອບສ່ວນຂອງແຕ່ລະອົງການພ້ອມທັງທີ່ ປຶ ກສາເອກະລາດແມ່ນສ າຄັນ.  

ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົ າບ ່ ສາມາດຮັບຮູ້ສະເພາະບຸກຄົນທີ່ ມີ ຊ ່ ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ ສ າລັບຄວາມຊ ານານ, ຄວາມພະຍາຍາມ, ພະລັງງານ, ແລະ 

ຄວາມເອ ້ ອເຟ ້ ອເພ ່ ອແຜ່, ບົດບາດຂອງພວກເຂົ າໃນການລວບລວມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍແມ່ນສັງເກດເຫັນໄດ້ດີ .  

ຜົນກະທົບຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍນີ ້ ຈະເປັນຜະລິ ດຕະພັນຂອງການປະກອບສ່ວນລວມຂອງພວກເຂົ າ. 
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1 ການແນະນ າ 

1.1 ບ ລິ ສັດຄ ້ າປະກັນສີ ຂຽວ  

ບ ລິ ສັດຄ ້ າປະກັນສີ ຂຽວ (GGC) ເປັນຜູ້ຄ ້ າປະກັນສ າລັບພັນທະບັດສີ ຂຽວ ແລະ ສະພາບດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ເງິ ນກູ້. ພາລະກິດ ຂອງ 

GGC 

ແມ່ນເພ ່ ອຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາປະເທດທີ່ ກ າລັງພັດທະນາເຂົ ້ າເຖິງທຶນທ່ົວໂລກສ າລັບການສະໜອງທຶນສະພາບອາກາດໂດຍການໂອນລະດັບກ

ານລົງທຶນຂອງຕົນໂດຍຜ່ານການຄ ້ າປະກັນໃຫ້ແກ່ຜູ້ກູ້ຢ ມ ຂອງ ປະເທດກ າລັງພັດທະນາ. ການຄ ້ າປະກັນກ່ຽວກັບພັນທະບັດ ຫ   

ເງິ ນກູ້ຈະກ າຈັດຄວາມສ່ຽງເບ ້ ອງຕ້ົນກ່ຽວກັບດອກເບ້ຍ ແລະ ການຈ່າຍເງິ ນຕ້ົນໂດຍການມີ  GGC 

ເປັນຜູ້ຈ່າຍສ າຮອງຖ້າຜູ້ກູ້ຢ ມບ ່ ສາມາດປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນໃຫ້ກັບຜູ້ໃຫ້ກູ້. ການຄ ້ າປະກັນທີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍ GGC 

ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສິ ນເຊ ່ ອເສີ ມຂະຫຍາຍໂຄງການການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດໃນປະເທດທີ່ ກ າລັງພັດທະນາ, 

ປັບປຸງລະດັບສິ ນເຊ ່ ອລະດັບການລົງທຶນຍ່ອຍຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ 

ໄປສູ່ລະດັບການລົງທຶນເພ ່ ອໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າກາຍເປັນຜູ້ທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບສ າລັບນັກລົງທຶນຈາກຕະຫ າດທຶນສາກົນເພ ່ ອພິຈາລະນາການລົງທຶນຂ

ອງເຂົ າເຈົ ້ າ.  

ຜະລິ ດຕະພັນ ແລະ ເຄ ່ ອງມ ການເງິ ນສີ ຂຽວຈະມີ ບົດບາດສ າຄັນໃນທ່ົວທຸກຂະແໜງການຫ ຸ ດຜ່ອນສະພາບອາກາດ ແລະ 

ການປັບຕົວຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ.  ເຫ ົ່ ານີ ້ ລວມມີ ພັນທະບັດສີ ຂຽວ ແລະ 

ເງິ ນກູ້ສີ ຂຽວທີ່ ຈັດສັນການນ າໃຊ້ລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນດ້ານສະພາບອາກາດທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ.  

ການຄ ້ າປະກັນຂອງ GGC ຈະໃຫ້ສິ ນເຊ ່ ອເພ່ີມພັນທະບັດ ແລະ ເງິ ນກູ້ ເພ ່ ອໃຫ້ຕະຫ າດທຶນທ່ົວໂລກສາມາດລົງທຶນໃນພັນທະບັດສີ ຂຽວ 

ແລະສະພາບອາກາດ ແລະເງິ ນກູ້ຈາກບັນດາປະເທດທີ່ ກ າລັງພັດທະນາ - ການຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນ ຂອງ ການແຍກທາດກາກບອນ 

ແລະ ເສ້ັນທາງຄາບອນຕ່ າໃນທ່ົວຕະຫ າດທີ່ ເກີດໃຫມ່. ຈຸດປະສົງຂອງ GCC 

ແມ່ນເພ ່ ອນ າໃຊ້ການຄ ້ າປະກັນເພ ່ ອສະໜອງໂຄງການຫ ຸ ດຜ່ອນສະພາບອາກາດທີ່ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຄາບອນສຸດທິ ແລະ 

ໂຄງການປັບຕົວສະພາບອາກາດທີ່ ສະໜອງຄວາມຍ ນຍົງດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.    

ການສ້າງເສດຖະກິດທີ່ ພ້ົນເດັ່ ນຂຶ ້ ນໃນມ ້ ນີ ້ ໃຫ້ເປັນສີ ຂຽວໃນມ ້ ອ ່ ນສາມາດຊ່ວຍຫ ີ ກລ່ຽງວິ ກິດການດ້ານການເງິ ນ ແລະ 

ເສດຖະກິດທີ່ ເກີດຈາກດິ ນຟ້າອາກາດ, ປົກປັກຮັກສາການລົງທຶນໃນປະຈຸບັນໃຫ້ຟ ້ ນຟູ ແລະ 

ສ້າງຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດທີ່ ຍ ນຍົງ. ການສຶ ກສາທີ່ ຜ່ານມາໂດຍ IFC (2021) 

ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມາດຕະການຟ ້ ນຟູສີ ຂຽວໃນທ່ົວ 21 ເສດຖະກິດຕະຫ າດທີ່ ເກີດໃຫມ່ທີ່ ສ າຄັນ (ກວມເອົ າ 62 

ສ່ວນຮ້ອຍຂອງປະຊາກອນໂລກ ແລະ 48 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງ ການປ່ອຍອາຍພິດທ່ົວໂລກ) 

ໃນຂະແຫນງການທີ່ ເລ ອກສາມາດສ້າງໂອກາດການລົງທຶນ 10.2 ພັນຕ ້ ໂດລາ, ສ້າງ 213 ລ້ານ ວຽກງານໂດຍກົງໃໝ່ສະສົມ ແລະ 

ການຫ ຸ ດຜ່ອນການປ່ອຍ CO2e ໃນການປ່ອຍອາຍພິດ GHG 4 ຕ ້ ໂຕນຕ ່ ປີ ລະຫວ່າງປີ  2020-2030.  ຫ ັ ກຊັບ ຂອງ GGC 

ກວມເອົ າ 11 ປະເທດເຫ ົ່ ານີ ້ ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບ 8 ປະເທດອ ່ ນໆ. 
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ນອກເຫນ ອຈາກການພິຈາລະນາຜົນກະທົບທາງບວກທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິ ນທີ່ ສະໜອງໃຫ້, GGC ຍັງຮັບຮູ້ຄວາມສ າຄັນ ຂອງ 

ການຄ ້ າປະກັນການປະຕິບັດດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (E&S) ທີ່ ດີ ເພ ່ ອຫ ີ ກເວ້ັນ ແລະ/ຫ   

ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ ຊ ່ ສຽງ. ດ່ັງນ້ັນ, ການພິຈາລະນາປັດໄຈ E&S ແລະ 

ການປົກປ້ອງກາຍເປັນສ່ວນໜ່ຶງທີ່ ສ າຄັນ ຂອງ ການຕັດສິ ນໃຈຂອງ GGC ແລະ ຂະບວນການເຮັດທຸລະກ າເພ ່ ອຄ ້ າປະກັນຄວາມສ່ຽງ 

ແລະ ຜົນກະທົບທີ່ ສ າຄັນຖ ກຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບຕະຫ ອດຊີ ວິ ດການເຮັດທຸລະກ າ. 

1.2 ຄວາມເປັນມາຂອງການປະເມີ ນຜົນ 

GGC ປະຕິບັດຕາມຫ ັ ກການຂອງການເປັນເຈົ ້ າຂອງປະເທດຢ່າງສົມບູນ, ຊຶ່ ງໝາຍຄວາມວ່າ 

ສ າລັບແຕ່ລະໂຄງການທີ່ ໄດ້ຮັບການຄ ້ າປະກັນຈາກ GGC, ການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8.1) ແລະ 

ແຜນປະຕິບັດງານ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8.2) ຈະຖ ກວາງໄວ້ ແລະສອດຄ່ອງກັບຂ ້ ກ ານົດທີ່ ກ ານົດໄວ້ທັງສອງ ໂດຍ GCF (GCF & 

UNWOMEN 2017) ແລະ ຂອບກົດໝາຍສາກົນທີ່ ໄດ້ຮັບສັດຕະຍາບັນ, ນະໂຍບາຍບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນພາກພ ້ ນ ແລະ ລະດັບຊາດ, 

ຫ   ສາທາລະນະອ ່ ນໆ ນະໂຍບາຍສະເໝີພາບລະລະຫວ່າງບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິ ງ.  

ການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍ ລະດັບໂຄງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຈະຄ ້ າປະກັນວ່າແຕ່ລະໂຄງການໄດ້ຖ ກອອກແບບ ແລະ 

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນ/ ສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດອ ່ ນໆ ທີ່ ສ່ົງເສີ ມໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນ, 

ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດແບບຍ ນຍົງຈາກທັດສະນະຄະຕິລະດັບຊາດ, ພາກພ ້ ນ ແລະ 

ຂະແໜງການສະເພາະ. ນີ ້ ຈະປະກອບມີ ການວິ ເຄາະພູມສັນຖານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ແລະ 

ຂ ້ ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເທດເຈົ ້ າພາບ ແລະ ໃນຂະແໜງການເປົ ້ າໝາຍ, ລວມທັງຄ າໝ້ັນສັນຍາແຫ່ງຊາດ (NDCs) ແລະ 

ເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (SDGs). 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍນີ ້ ໃຊ້ເປັນພ ້ ນຖານສ າລັບການຕອບສະໜອງຂອງ GGC - ໂດຍຜ່ານການຄ ້ າປະກັນຂອງພວກເຂົ າ - 

ເພ ່ ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມສະເຫມີ ພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິ ງ, ແລະ 

ການຕິດຕາມການເຊ ່ ອມໂຍງລະຫວ່າງຄວາມສະເຫມີ ພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ, ການຫ ຸ ດຜ່ອນສະພາບອາກາດ ແລະ ການປັບຕົວ, ແລະ 

ຄວາມຍ ນຍົງດ້ານສິ່ ງແວດລ້ອມ.  

ເອກະສານຄັດຕິດໄດ້ຖ ກແຈ້ງໃຫ້ຊາບໂດຍການທົບທວນວັນນະຄະດີ ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ ແລະ ຖານຂ ້ ມູນມັດທະຍົມ, 

ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຂ ້ ມູນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ການວິ ເຄາະກ ລະນີ ສຶ ກສາ, ແລະ 

ຖ ວ່າເປັນເອກະສານດ າລົງຊີ ວິ ດທີ່ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນປົກກະຕິ. ມັນປະກອບດ້ວຍສາມບົດ: 

1. ບົດທີ  1: ການແນະນ ານີ ້ ກ່ຽວກັບການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ລວມທັງຫ ັ ກການແນະນ າທ່ົວໄປ.  
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2. ບົດທີ  2: ລາຍລະອຽດການບັນຍາຍຂອງ i) ບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ 

ການພິຈາລະນາສ າຄັນຂອງແຕ່ລະຫ້າຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບ (ຂະແຫນງການ) ທີ່  GGC 

ຈະຊອກຫາເພ ່ ອສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການຕ່າງ ,ໆ ການສ້າງຈຸດອ່ອນ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງການປ່ຽນແປງຂອງ GCF; 

ແລະ ii) ຄ າອະທິບາຍລະດັບສູງກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ 

ຄ າໝ້ັນສັນຍາທີ່ ສ າຄັນໃນແຕ່ລະປະເທດຈຸດສຸມຂອງ GGC 19 ປະເທດ. 

ຈຸດປະສົງຂອງພາກນີ ້ ແມ່ນເພ ່ ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂົ ້ າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງ GGC 

ກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນຕ ່ ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ປະເທດ, 

ເຊິ່ ງຈະສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິ ນໃຈການລົງທຶນ, ແຈ້ງການພັດທະນາຕົວຊີ ້ ວັດສ າລັບແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8.2), ແລະ ໄດ້ຮັບການຂຸດຄ້ົນຫ າຍກວ່າເກ່ົາ. 

ຄວາມເລິ ກເມ ່ ອໂຄງການໃດນຶ່ ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາໂດຍ GGC.  

3. ບົດທີ  3: ລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີ ມຂອງວິ ທີ ການຂອງ GGC 

ຕ ່ ກັບການປະຕິບັດການຄ ້ າປະກັນໂຄງການແມ່ນສອດຄ່ອງກັບວິ ທີ ການຂອງ GCF 

ຕ ່ ການສ່ົງເສີ ມບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນລະດັບໂຄງການ.  

ການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍນີ ້ ຈະຖ ກນ າໃຊ້ໂດຍ GGC1, AE2 

ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບເຈົ ້ າຂອງໂຄງການເພ ່ ອຄ ້ າປະກັນການປະຕິບັດຕາມຫ ັ ກການ ແລະ ມາດຕະຖານທີ່ ຫມ້ັນຄົງຂອງ GCF, 

ມາດຕະຖານການປົກປ້ອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ນະໂຍບາຍບົດບາດຍິ ງຊາຍ.  

1.3 ຫ ັ ກການທ່ົວໄປ  

ກ່ອນທີ່ ຈະອອກໃບຄ ້ າປະກັນ, ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຄວນຮູ້ເຖິງຂ ້ ແນະນ າກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍຕ ່ ໄປນີ ້  

ທີ່ ໃຊ້ໄດ້ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການລົງທຶນ (ການສັງລວມການວິ ເຄາະ ຫ   ເອກະສານກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ) 

ພ້ອມກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ (ຕົວຢ່າງການລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າ): 

● ການສະເຫນີ ໂຄງການພິຈາລະນາບັນຫາທີ່ ສ າຄັນ ແລະ ຂ ້ ກ ານົດຂອງການອອກແບບທີ່ ລະອຽດອ່ອນທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ແລະ ການປະຕິບັດ. 

 
1 GGC ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດຫ  ດ າເນີ ນໂຄງການທີ່ ໄດ້ຮັບທຶ ນຈາກ GCF ແລະ ຈະທົບທວນຄ ນແຜນການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ການປະເມີ ນ ແລະ 
ບົດລາຍງານຜົນກະທົບຂອງດິ ນຟ້າອາກາດເມ ່ ອພວກເຂົ າສ່ົງໂດຍຜູ້ກູ້ຢ ມ 
2 ໜ່ວຍງານທີ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງມີ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາວ່າ GGC ປະຕິບັດຕາມຫ ັ ກການ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງ GCF, 

ມາດຕະຖານການປົກປ້ອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ນະໂຍບາຍບົດບາດຍິ ງຊາຍ (ທັງໝົດແມ່ນມາດຕະຖານສ າລັບການຮັບຮອງ GCF), ແລະນະໂຍບາຍ GCF 

ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງອ ່ ນໆ ແລະ ຂ ້ ກ ານົດ, ອີ ງຕາມສັນຍາທາງດ້ານກົດຫມາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ສັນຍາຕ້ົນສະບັບການຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາກິດຈະກ າທີ່ ໄດ້ຮັບທຶ ນ). 
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● ໂຄງການແມ່ນສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງປະເທດທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວແລະການປະຕິບັດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ 

(ໃນການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ການທົບທວນນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ 

ກົດລະບຽບຈະຕ້ອງປະຕິບັດໂດຍເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ). 

● ໂຄງການດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດທີ່ ສ່ົງເສີ ມໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນ, 

ບ ່ ວ່າຈະຢູ່ໃນພາກພ ້ ນແຊກແຊງຫ  ຂະແຫນງການ. 

● ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການພິຈາລະນານິ ຕິກ າສາກົນລວມທັງຂ ້ ຄວາມທີ່ ອອກມາໂດຍຄະນະກ າມະການກ່ຽວກັບການລົບລ້າງການຈ າແນ

ກຕ ່ ແມ່ຍິ ງ (CEDAW). 

● ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຈະດ າເນີ ນການປຶ ກສາຫາລ  ແລະ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7.  

● ງົບປະມານພຽງພ ໄດ້ຖ ກຈັດສັນເພ ່ ອດ າເນີ ນການປະເມີ ນຜົນບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ລວບລວມແຜນການປະຕິບັດ. 

● ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຈະຊີ ້ ນ າ/ສະໜັບສະໜູນຊ່ຽວຊານທີ່ ຈ າເປັນເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນຂະບວນການປົກປ້ອງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ພິ

ຈາລະນາປະເພດໂຄງການ, ຂະໜາດ ແລະ ບ ລິ ບົດ.  

● ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຄວນພະຍາຍາມຈັດວາງໂຄງການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແລະ 

ໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາເພ ່ ອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິ ງ (SDG 5) 

ພ້ອມທັງຫົວຂ ້ ການຕັດຕ ່ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

● ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຄວນສ້າງຕົວຊີ ້ ວັດການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ມີ ຄວາມໝາຍສ າລັບໂຄງການ 

(ຕົວຊີ ້ ວັດບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແມ່ນໄດ້ຖ ກສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນເພ ່ ອວັດແທກ ແລະ ປຽບທຽບສະຖານະການຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ຜູ້ຊາຍໃນໄລຍະເວລາ). ຕົວຊີ ້ ວັດບົດບາດຍິ ງຊາຍສາມາດອ້າງອີ ງເຖິງຕົວຊີ ້ ບອກດ້ານປະລິ ມານ 

(ອີ ງຕາມສະຖິຕິທີ່ ແບ່ງຕາມເພດ) ຫ  ຕົວຊີ ້ ວັດດ້ານຄຸນນະພາບ (ອີ ງຕາມປະສົບການຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ, 

ທັດສະນະຄະຕິ, ຄວາມຄິ ດເຫັນ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶ ກ), ແລະ 

ຕົວຊີ ້ ວັດເຫ ົ່ ານີ ້ ຈະຕ້ອງປ້ອນເຂົ ້ າໃນແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິ ງຊາຍ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ8.2)ຂອງGGC.) 

ເພ ່ ອໃຫ້ຫ ັ ກຊັບຂອງຄວາມຄ ບຫນ້າກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງໂຄງການສາມາດຖ ກລວບລວມ ແລະ ຕິດຕາມ. 

ໂດຍການປະຕິບັດຕາມຄ າແນະນ າເຫ ົ່ ານີ ້ , ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການສາມາດສ້າງຫ ັ ກຖານຂອງຊ່ອງຫວ່າງບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນຕະຫ າດ ແລະ 

ສະຖາບັນ ແລະ ນ າໃຊ້ກັບວິ ທີ ການຂອງໂຄງການຂອງພວກເຂົ າ. ດ່ັງນ້ັນ, GGC 

ຈຶ່ ງຊຸກຍູ້ໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງຕົນເຂົ ້ າໃຈຂ ້ ຈ າກັດດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ໂອກາດຕ່າງ ,ໆ ທີ່ ຈະຊອກຫາຊ່ອງຫວ່າງແຄບ, 

ຍົກຂ ້ ຈ າກັດ, ສະໜັບສະໜູນໂອກາດ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າໃນການສົນທະນາທີ່ ຫ້າວຫັນ ແລະ 

ມີ ສ່ວນຮ່ວມຫ າຍຂຶ ້ ນກັບບັນດາພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບຈຸດສ າຄັນເພ ່ ອການປ່ຽນແປງແບບຍ ນຍົງ ແລະ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ. 
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2 ການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍ  

ພາກສ່ວນຕ ່ ໄປນີ ້ ໃຫ້ຄ າບັນຍາຍກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນ ແລະ ການພິຈາລະນາຕ ່ ຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບ, 

ການສ້າງຈຸດອ່ອນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງຂອງ GCF, ພ້ອມທັງຄ າອະທິບາຍລະດັບສູງກ່ຽວກັບການພິຈາລະນາ ແລະ 

ຂ ້ ຜູກມັດດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ ໃນແຕ່ລະປະເທດຈຸດສຸມຂອງ GGC 19 ປະເທດ. 

ຈຸດປະສົງຂອງພາກນີ ້ ແມ່ນເພ ່ ອສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂົ ້ າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງ GGC 

ກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນຕ ່ ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ປະເທດ, ເຊິ່ ງຈະສະຫນັບສະຫນູນການຕັດສິ ນໃຈການລົງທຶນ, 

ແຈ້ງການພັດທະນາຕົວຊີ ້ ວັດສ າລັບແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິ ງຊາຍ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8.2), ແລະ 

ໄດ້ຮັບການຂຸດຄ້ົນຫ າຍກວ່າເກ່ົາ. ຄວາມເລິ ກເມ ່ ອໂຄງການໃດນຶ່ ງຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາໂດຍ GGC. 

ການປະເມີ ນໄດ້ຖ ກປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ ບ ່ ມີ ທ ່ ໂຄງການ ແລະ 

ເປັນເອກະສານດ າລົງຊີ ວິ ດທີ່ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງເປັນປົກກະຕິເພ ່ ອສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການພັດທະນາທີ່ ສ າຄັນ. 

 

ດ່ັງທີ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ລ່ວງໜ້າໃນຂ ້ ສະເໜີການສະໜອງທຶນເຕັມຮູບແບບ, GGC ຍັງບ ່ ທັນໄດ້ກ ານົດໂຄງການສະເພາະ ຫ   

ສະຖາບັນທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າຈະເຮັດວຽກນ າ. ແນ່ນອນວ່າ, 

ພວກເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ໃຫ້ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ຈະພິຈາລະນາການອອກການຄ ້ າປະກັນໂຄງການດິ ນຟ້າອາກາດໃນ 19 ປະເທດທີ່ ເລ ອກ3, 

ທີ່ ຢູ່ພາຍໃນໜ່ຶງຫ  ຫ າຍກວ່າຫ້າຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບ4. ຈົນກ່ວາເວລາທີ່  GGC ໄດ້ຖ ກເຂົ ້ າຫາໂດຍນັກລົງທຶນໂຄງການ / ຜູ້ພັດທະນາ / 

ເຈົ ້ າຂອງທີ່ ມີ ການສະເຫນີ ໂຄງການສະເພາະ, ມັນເປັນໄປບ ່ ໄດ້ - ຫ  ເປັນປະໂຫຍດ - ການພັດທະນາການວິ ເຄາະບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສຸມໃສ່ 

ແລະ ລາຍລະອຽດ, ການປະເມີ ນ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດທີ່  GCF ມັກຈະຕ້ອງການ. ຂ ້ ສະເໜີທຶນເຕັມ. 

ມັນເປັນສິ່ ງສ າຄັນຢ່າງໃດກ ຕາມສ າລັບ GGC ທີ່ ຈະຄອບຄອງ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂົ ້ າໃຈຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບ: 

i. ການພົວພັນລະຫວ່າງບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ພັນທະບັດສີ ຂຽວ (ໄດ້ອະທິ ບາຍຕ ່ ມອີ ກໃນບົດທີ  3); 

ii. ຄວາມອ່ອນແອທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງສ າລັບແຕ່ລະຫ້າຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບ, 

ເຊິ່ ງກວມເອົ າຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບບັນດາປະເທດທີ່ ກ າລັງພັດທະນາທີ່  GGC ຈະຊອກຫາເພ ່ ອສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການ; ແລະ 

iii. ແຕ່ລະສະຖານະການຂອງ 19 ປະເທດກ່ຽວກັບຄ າໝ້ັນສັນຍາກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ບັນດາອົງການທີ່ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

ແລະ ການພິຈາລະນາ (ເຊັ່ ນ: ເລ ່ ອງກົດດັນທີ່ ມີ ອິ ດທິພົນຕ ່ ຄວາມສະເໝີພາບທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ບັນຫາສ້າງຄວາມເຂ້ັມ

ແຂງຂອງແມ່ຍິ ງ).  

ຂ ້ ມູນນີ ້ ເປັນສິ່ ງຈ າເປັນພ ້ ນຖານຂອງສິ່ ງທີ່  GGC ຮູ້ກ່ຽວກັບປະເທດທີ່ ເລ ອກ ແລະ ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ແລະ 

ສ າຄັນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຈຸດຂອງການອອກເດີ ນທາງທີ່  GGC ຕ້ອງການນັກລົງທຶນໂຄງການ / ຜູ້ພັດທະນາ / 

ເຈົ ້ າຂອງເພ ່ ອສະໜອງເພ່ີມເຕີ ມ. ລາຍລະອຽດ, ສະພາບການການວິ ເຄາະບົດບາດຍິ ງຊາຍສະເພາະ, ການປະເມີ ນຜົນ ແລະ ແຜນການ

 
3 ອິ ນໂດເນເຊຍ; ຟີ ລິ ບປິ ນ; ປະເທດບຣາຊິ ນ; Trinidad ແລະ Tobago; ອາຟຣິ ກາໃຕ້; ປະເທດອິ ນເດຍ; ບັງກະລາເທດ; ປາກິສຖານ; ຫວຽດນາມ; ເຄນຢາ; ຣວັນດາ; Cote 

d'Ivoire; ປະເທດເອຢິ ບ; ໂມຣັອກໂຄ; ເຊເນການ; ກ າປູເຈຍ; ລາວ; ແທນຊາເນຍ; ອູກັນດາ 
4 ການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານ ແລະ ການຜະລິ ດພະລັງງານ; ການຂົນສ່ົງການປ່ອຍອາຍພິດຕ ່ າ; ອາຄານ, ເມ ອງ, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ເຄ ່ ອງໃຊ້; ສຸຂະພາບ, ຄວາມປອດໄພສະ
ບຽງອາຫານ ແລະ ນ ້ າ; ພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນ 
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ປະຕິບັດທີ່ ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງ GCF ແລະ ຂ ້ ກ ານົດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

ຜົນການຄ້ົນຄ້ວາຈາກການປະເມີ ນຂອງຂະແໜງການ ແລະ ປະເທດເຫ ົ່ ານີ ້ ໄດ້ຖ ກນ າໃຊ້ເພ ່ ອພັດທະນາກອບທີ່  GGC 

ຈະໃຊ້ເພ ່ ອກ ານົດການແຊກແຊງທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ມີ ທ່າແຮງທີ່ ຄວນຈະຖ ກພິຈາລະນາເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂະບວນການອອກ

ແບບໂຄງການເພ ່ ອສ້າງຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ ຂອງໂຄງການສະເພາະ. 

ການສັງລວມກອບວຽກບັນດາສິ່ ງທ້າທາຍດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ຮີ ບດ່ວນທີ່ ສຸດໃນແຕ່ລະປະເທດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການການປ່ຽນແປ

ງດິ ນຟ້າອາກາດ, ແລະ ການແຊກແຊງສະເພາະຂອງຂະແໜງການທີ່ ມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະແກ້ໄຂແຕ່ລະສິ່ ງທ້າທາຍ. 

ດ່ັງນ້ັນຂ ້ ມູນນີ ້ ຈຶ່ ງເປັນພ ້ ນຖານສ າລັບ GGC ແລະ 

ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການເພ ່ ອກ ານົດປະເພດຂອງບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ໂຄງການໃນປະເທດສະເພາະໃດໜ່ຶງ, 

ພາຍໃນຂະແຫນງການສະເພາະໃດໜ່ຶງ, ຄວນຊອກຫາເພ ່ ອແກ້ໄຂ.   

2.1 ຂະແໜງການ/ຜົນໄດ້ຮັບການປະເມີ ນພ ້ ນທີ່  

ການປະເມີ ນເຫ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນອີ ງໃສ່ໂຕະຕ້ັງໂຕະ ແລະ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ລະອຽດກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນແອທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງ GCF 

ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ. ການເຮັດດ່ັງນ້ັນ, 

ຂ ້ ມູນນີ ້ ອະທິບາຍເຖິງປະເພດຂອງຄວາມອ່ອນແອທີ່ ການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນລະດັບໂຄງການສະເພາະຄວນຂະຫຍາຍ ແລະ 

ສ ບສວນຕ ່ ມອີ ກ, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບປະເພດຂອງການແກ້ໄຂ (ຍົກຕົວຢ່າງ: ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ) 

ທີ່ ຄວນຈະຖ ກລວມເຂົ ້ າໃນການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ຂະບວນການຈັດສ່ົງ.   

 

2.1.1 ການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານ ແລະ ການຜະລິ ດພະລັງງານ 

ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງ GCF ການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານ ແລະ ການຜະລິ ດພະລັງງານ 

ແມ່ນກຸນແຈເພ ່ ອຫ ຸ ດຜ່ອນການເພ່ິງພາອາໄສນ ້ າມັນເຊ ້ ອໄຟ, ແລະ ດ່ັງນ້ັນການແກ້ໄຂການປ່ອຍອາຍພິດເຮ ອນແກ້ວ 

ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການຊຸກຍູ້ການເຕີ ບໂຕຂອງເສດຖະກິດ. ບັນດາໂຄງການພາຍໃຕ້ຂົງເຂດນີ ້  ມີ ລັກສະນະຄ : 

ຜະລິ ດພະລັງງານຈາກແຫ ່ ງພະລັງງານທົດແທນ ເຊັ່ ນ: ພະລັງງານລົມ, ແສງຕາເວັນ, ຄວາມຮ້ອນໃຕ້ດິ ນ, ນ ້ າຕົກຕາດ ແລະ 

ພະລັງງານຊີ ວະພາບແບບຍ ນຍົງ; ການຖ່າຍທອດ, ແຈກຢາຍ ແລະ ເກັບຮັກສາພະລັງງານຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບ ແລະ ເຊ ່ ອຖ ໄດ້; ແລະ 

ສ່ົງເສີ ມການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານສະອາດໃນລັກສະນະທີ່ ສ່ົງເສີ ມການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ແລະ ຄວາມທົນທານຕ ່ ສະພາບອາກາດ 

ໃນຂະນະທີ່ ຫ ຸ ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ.  

ຂະແໜງພະລັງງານໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ, ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດທີ່ ກ າລັງພັດທະນາ, ໄດ້ຮັບໃຊ້ເປັນສູນກາງອຸດສາຫະກ າໃນຕົວເມ ອງ ແລະ 

ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ເຂດຊົນນະບົດທີ່ ທຸກຍາກ, ດ່ັງນ້ັນຈຶ່ ງບ ່ ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ທຸກຍາກ - 

ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິ ງ ແລະ ແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ. ຮູບແບບການສ່ົງອອກພະລັງງານ ແລະ ການແຈກຢາຍຂອງມັນຍັງໄດ້ສ້າງ
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ຄວາມບ ່ ເທ່ົາທຽມກັນທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນການຈ້າງງານ ແລະ ການບ ລິ ໂພກ, ແມ່ຍິ ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບ. ດ່ັງນ້ັນ, ໃນຂະນະທີ່

ເປັນທີ່ ຍອມຮັບຈາກທ່ົວໂລກວ່າການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານເປັນຕົວຊ່ວຍໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ເປັນການຊຸກຍູ້ການຫ ຸ ດຜ່ອນ

ຄວາມທຸກຍາກ, ທັງເປັນພາຫະນະໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງ, ໂອກາດເພ່ີມທະວີ ການເຂົ ້ າເຖິງຂອງແມ່ຍິ ງຍັງບ ່ ທັນໄດ້ຮັບການຂຸດຄ້ົນ

ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. SDG 7 ຕອບສະໜອງຕ ່ ສິ່ ງດ່ັງກ່າວ, ໂດຍການຄ ້ າປະກັນ “ການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານທີ່ ສາມາດຊ ້ ໄດ້, ເຊ ່ ອຖ ໄດ້, ແບບຍ ນ

ຍົງ ແລະ ທັນສະໄໝສ າລັບທຸກຄົນ” – ເຊ ່ ອມໂຍງຢ່າງໃກ້ຊິ ດກັບ SDG5a ກ່ຽວກັບການສະໜອງການເຂົ ້ າເຖິງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດຢ່າງສະເໝີພາບ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ປະເທດພວມພັດທະນາຍັງຢູ່ຫ່າງໄກຈາກການບັນລຸຂ ້ ຕົກລົງ SDG 7. 

ໃນປີ  2015, ປະຊາຊົນ 1.2 ຕ ້ ຄົນບ ່ ມີ ໄຟຟ້າໃຊ້ ແລະ 85% ແມ່ນຢູ່ໃນເຂດອະນຸພາກພ ້ ນຊາຮາຣາອາຟຣິ ກາ ແລະ ອາຊີ . 

ນອກຈາກນ້ັນ, ໜ່ຶງໃນສາມ ຂອງ ໂລກຍັງຂາດການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ ສະອາດ. ໃນ 10 ປີ ຜ່ານມາ, ໄດ້ມີ ຄວາມກ້າວ

ໜ້າທີ່ ສ າຄັນໃນການຫັນການຜະລິ ດໄຟຟ້າຈາກຟອດຊິ ວທ າໄປເປັນພະລັງງານທົດແທນ ດ້ວຍຜົນໄດ້ຮັບການເພ່ີມຂຶ ້ ນຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນ

ປີ  2018 ຫາ 2020, ໂດຍມີ ເຖິງ 31,6% ຂອງປະລິ ມານການຜະລິ ດທັງໝົດໃນ OECD ແມ່ນມາຈາກແຫ ່ ງພະລັງງານທົດແທນ (IEA 

2020). ການລົງທຶນໃນ RE ໄດ້ເພ່ີມການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນທີ່ ບ ່ ໄດ້ຮັບການບ ລິ ການໃນເມ ່ ອກ່ອນ ແລະ 

ມີ ລາຍງານວ່າໄດ້ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າຫ າຍກວ່າການຜະລິ ດ ແລະ ການບ ລິ ການນ ້ າມັນເຊ ້ ອໄຟ. ເຖິງວ່າຈະບັນລຸຜົນສ າເລັດ

ດ່ັງກ່າວກ ຕາມ, ແຕ່ໃນທຸກມ ້ ນີ ້ , ໃນທ່ົວໂລກ 700 ລ້ານຄົນຍັງຂາດໄຟຟ້າໃຊ້. 

 

ບັນຫາທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງນ້ັນ ຕ້ອງການໃຫ້ຂະແໜງການພະລັງງານໃນທ່ົວໂລກຫັນໄປສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ ມີ ຄາບອນຕ ່ າ ຫ   ບ ່ ມີ , 

ແລະ ຫັນປ່ຽນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ ແລະ ບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ຂອງຂະແໜງການທີ່ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າໃນການພັດທະນາທີ່ ບ ່ ສະເໝີພາບ ແລະ ບ ່ ສະເໝີພາບກັນ. ການຂາດໄຟຟ້າ ແລະ 

ການບ ລິ ການພະລັງງານແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ ນ: ການເຂົ ້ າເຖິງການສຶ ກສາ ແລະ 

ສຸຂະພາບ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຄວາມທຸກຍາກດ້ານພະລັງງານບ ່ ສົມດູນສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ແມ່ຍິ ງ, 

ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ າມີ ຄວາມສ່ຽງຕ ່ ຄວາມທຸກຍາກ, 

ພຽງແຕ່ຍ້ອນຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າຄົວເຮ ອນທີ່ ມີ ຫົວຫນ້າແມ່ຍິ ງຖ ກສະແດງຫ າຍເກີນໄປໃນບັນດາປະຊາຊົນທີ່ ທຸກຍາກ (Cagatay 1998). 

ດ່ັງນ້ັນ, ການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານແມ່ນສ າຄັນຕ ່ ກັບການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ. ການຮັບຮູ້ບົດບາດຍິ ງຊາຍ-

ພະລັງງານ-ຄວາມທຸກຍາກ-ການເຊ ່ ອມໂຍງໃນການວາງແຜນ ແລະ 

ການປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາສາມາດປະກອບສ່ວນໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ມີ ຄວາມໝາຍທີ່ ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ແກ້ໄຂຄວາມອ່ອນແອທາງດ້ານພະລັງງານທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍດ່ັງທີ່ ໄດ້ລະບຸໂດຍ GCF (ພ້ອມກັບຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ): 

ຕາຕະລາງ 1. GCF ຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ຄວາມສາມາດສໍາລັບການປ່ຽນແປງ - ພະລັງງານ ແລະ ການຜະລິດພະລັງງານ 

ຄວາມອ່ອນແອ  ຄວາມອາດສາມາດສ າລັບການປ່ຽນແປງ 
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● ສ່ວນແບ່ງຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ 
ແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຫົວໜ້າຄົວເຮ ອນທີ່ ບ ່ ມີ ການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານ 

● ຜົນກະທົບທີ່ ແມ່ຍິ ງກ າລັງປະສົບເນ ່ ອງຈາກການຂາດການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານ 

● ພາລະບົດບາດຂອງແມ່ຍິ ງໃນການສະໜອງ / 
ການນ າໃຊ້ໃນຄົວເຮ ອນ 

● ສ່ວນແບ່ງປັນຂອງແມ່ຍິງ ແລະ 

ໃນຕະຫຼາດແຮງງານພະລັງງານ ແລະ ປະເພດຂອງອາຊ ບ 

● ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ກອບສະຖາບັນເພ ່ ອສ່ົງເສີ ມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊ
າຍ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານ/ພະລັງງານ 

  

ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນແອນີ ້ ແມ່ນໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວສ າລັບບັນດາປະເທດທີ່ ສຸມໃສ່ GGC. 

ມັນໝາຍເຖິງແມ່ຍິ ງທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງໃນຄົວເຮ ອນທີ່ ທຸກຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຜູ້ທີ່ ຢູ່ໃນຕົວເມ ອງ. 

ແມ່ຍິ ງມີ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທີ່ ແຕກຕ່າງກັນເມ ່ ອທຽບກັບຄູ່ຮ່ວມເພດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າເປັນຜົນມາຈາກລະດັບການເຂົ ້ າເຖິງຊັບພະ

ຍາກອນທີ່ ແຕກຕ່າງກັນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ; ການເຂົ ້ າເຖິງການຕັດສິ ນໃຈທີ່ ຈ າກັດຢູ່ໃນບ້ານ ແລະ ໃນຊຸມຊົນ; ແລະ 

ຂອບເຂດຈ າກັດຂອງອິ ດທິພົນຕ ່ ຂະບວນການ ແລະ ການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ. ໃນດ້ານພະລັງງານ, 

ບົດບາດຂອງແມ່ຍິ ງແມ່ນຈ າກັດພຽງແຕ່ການສະໜອງພະລັງງານ ແລະ ຂອບເຂດຂອງອິ ດທິພົນຂອງພວກເຂົ າແມ່ນພາຍໃນປະເທດ 

(ສ່ວນຫ າຍແມ່ນເຮ ອນຄົວ). ແຕ່ການຕັດສິ ນໃຈສ າລັບການຊ ້ ໃນຄົວເຮ ອນ ແລະ 

ການຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນແມ່ນມູມມອງຂອງຜູ້ຊາຍ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວຜູ້ຊາຍຈະໃຫ້ຄວາມສ າຄັນກັບເຄ ່ ອງໃຊ້ໃນການບັນເທີ ງ, 

ໂທລະພາບ ແລະ ວິ ທະຍຸ ເໜ ອກວ່າເຄ ່ ອງໃຊ້ປະຢັດແຮງງານ. 

ບົດບາດຍິ ງຊາຍເຫ ົ່ ານີ ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມອ່ອນແອທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຕ ່ ແມ່ຍິ ງ. 

ຄວາມອ່ອນແອດ້ານພະລັງງານທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍເຫ ົ່ ານີ ້  ກວມເອົ າ 5 ຂົງເຂດທີ່ ຕິດພັນກັນ: 

ຄວາມທຸກຍາກດ້ານພະລັງງານ. ຄວາມທຸກຍາກດ້ານພະລັງງານ5ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກລາຍຮັບທີ່ ທຸກຍາກ ແລະ 

ເປັນວົງຈອນໃນລັກສະນະດ່ັງກ່າວ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າມີ ການແຊກແຊງທີ່ ຕ້ັງເປົ ້ າໝາຍ, ນີ ້ ຈະດ າເນີ ນຕ ່ ໄປຢ່າງບ ່ ຢຸດຢ້ັງ. 

ລາຍໄດ້ຕ ່ າແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບເຮ ອນທີ່ ບ ່ ມີ ພະລັງງານ, ການຂາດເຄ ່ ອງໃຊ້ທີ່ ທັນສະ ໄໝ, ຂາດແສງສະຫວ່າງທີ່ ທັນສະໄໝ ແລະ 

ເຄ ່ ອງປຸງອາຫານ. ດ່ັງນ້ັນ, ປະຊາຊົນໃນຄົວເຮ ອນທີ່ ທຸກຍາກດ້ານພະລັງງານ ປະຕິບັດຄຸນນະພາບຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ບ ່ ດີ  ແລະ 

ມີ ທ່າອ່ຽງເຮັດໃຫ້ສິ່ ງແວດລ້ອມເສ ່ ອມໂຊມຫ າຍກວ່າບ່ອນອ ່ ນໆ ຍ້ອນການເພ່ິງພາອາໄສຊີ ວະມວນໃນການກ ່ ສ້າງທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ 

ປຸງແຕ່ງອາຫານ. ແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງໃຊ້ເວລາສ່ວນຫ ວງຫ າຍໃນການຮວບຮວມ ແລະ ເກັບຟ ນ ເມ ່ ອທຽບກັບຜູ້ທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ດີ ກວ່າ.  

ຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ຍິ ງແລະເດັກຍິ ງໃນສະຖານະການເຫ ົ່ ານີ ້ ມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະຖ ກຫ ຸ ດຫນ້ອຍລົງ. 

ການສຶ ກສາ. ເດັກຍິ ງຜູ້ທີ່ ເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານຢູ່ໃນເຮ ອນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຮັບການເລີ່ ມຕ້ົນໃນຊີ ວິ ດ. 

ເດັກຍິ ງໄວຫນຸ່ມສາມາດອ່ານໃນຕອນກາງຄ ນໄດ້, ແມ່ຍິ ງສາມາດຊ່ວຍເດັກນ້ອຍຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຫ ັ ງຈາກຕາເວັນຕົກ ແລະ 

 
5 ຄວາມທຸກຍາກດ້ານພະລັງງານໄດ້ຖ ກກ ານົດວ່າເປັນການຂາດທາງເລ ອກທີ່ ພຽງພ ໃນການເຂົ ້ າເຖິງການບ ລິ ການພະລັງງານທີ່ ພຽງພ , ລາຄາບ ່ ແພງ, 
ເຊ ່ ອຖ ໄດ້, ຄຸນນະພາບສູງ, ປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດກັບສິ່ ງແວດລ້ອມເພ ່ ອສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ມະນຸດ (Reddy, 2000).  
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ໂດຍທ່ົວໄປແມ່ນປອດໄພກວ່າຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ.  

ເດັກນ້ອຍຈາກບ້ານທີ່ ມີ ການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານບັນລຸໄດ້ດີ ກວ່າຫ າຍເມ ່ ອປຽບທຽບກັບຜູ້ທີ່ ບ ່ ມີ . 

ສຸຂະພາບ. ການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານທີ່ ບ ່ ດີ  ຫ   ຄວາມທຸກຍາກດ້ານພະລັງງານ 

ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫ ວງຫ າຍຕ ່ ສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິ ງ. ໃນທ່ົວໂລກມີ  2.5 

ລ້ານຄົນເສຍຊີ ວິ ດກ່ອນໄວອັນຄວນແມ່ນຕິດພັນກັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນຄົວເຮ ອນທີ່ ເກີດຈາກຄວັນໄຟໃນເຮ ອນຄົວ (IEAb 

2020). ໃນເຂດອະນຸພາກພ ້ ນຊາຮາຣາອາຟຣິ ກາເກ ອບ 

490 000 ຄົນເສຍຊີ ວິ ດກ່ອນໄວອັນຄວນຕ ່ ປີ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບມົນລະພິດທາງອາກາດໃນຄົວເຮ ອນຈາກການຂາດການເຂົ ້ າເຖິງສະຖາ

ນທີ່ ປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ ສະອາດ. (IEAb 2020). ເນ ່ ອງຈາກບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນການກະກຽມອາຫານ, 

ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍແມ່ນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຮ້າຍແຮງທີ່ ສຸດ. ການຂາດພະລັງງານຍັງສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ການເກັບຮັກສາອາຫານ ແລະ 

ຄຸນນະພາບ. ເນ ່ ອງຈາກຂາດເຄ ່ ອງເຮັດຄວາມເຢັນ, ອາຫານກ ່ ບ ່ ດີ ກ່ອນທີ່ ຈະບ ລິ ໂພກໃນຄົວເຮ ອນທີ່ ທຸກຍາກ. 

ສຸຂະພາບທີ່ ບ ່ ດີ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ການຮຽນຮູ້ຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜົນຜະລິ ດຂອງແມ່ຍິ ງ. ໂດຍບ ່ ມີ ເຄ ່ ອງໃຊ້, 

ແມ່ຍິ ງຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດວຽກງານຂອງຄົວເຮ ອນທັງໝົດດ້ວຍຕົນເອງທີ່ ເຄັ່ ງຕຶງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະ 

ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຂອງເຂົ າເຈົ ້ າເສຍຫາຍ.  

ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ບ ່ ລິ ການສຸຂະພາບເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີ ກ, ຕູ້ເຢັນຂອງຢາວັກຊີ ນ ແລະ 

ຢາອ ່ ນໆແມ່ນສ າຄັນເພ ່ ອຮັກສາອາຍຸການເກັບຮັກສາຢາ. ການແຜ່ລະບາດຂອງ ໂຄວິ ດ 

ໄດ້ເປີ ດເຜີຍຄວາມອ່ອນແອຂອງຊຸມຊົນທີ່ ມີ ສຸກສາລາທີ່ ບ ່ ມີ ໄຟຟ້າເນ ່ ອງຈາກວັກຊີ ນບ ່ ສາມາດເກັບຮັກສາໄວ້ໃນສູນເຫ ົ່ ານີ ້ . 

ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ໄດ້ຖ ກລາຍງານວ່າດີ ຂຶ ້ ນ ໃນບັນດາຊຸມຊົນທີ່ ມີ ໄຟຟ້າຢູ່ໃນສຸກສາລາຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ.  

ບ ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງທຶ ນສ າລັບ RE ຫ   ທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ. 

ແມ່ຍິ ງມີ ຄວາມທ້າທາຍໃນການເຂົ ້ າເຖິງແຫ ່ ງທຶນໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂອງຕົນເອງ ແລະ 

ໃນຫ າຍກ ລະນີ ແມ່ນຈະສິ ້ ນສຸດລົງໃນກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດທີ່ ບ ່ ເປັນທາງການ ແລະ ຜົນຕອບແທນທາງດ້ານເສດຖະກິດຕ ່ າ.  ຄາດ

ຄະເນວ່າ 70% ຂອງ ທຸລະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍຂອງແມ່ຍິ ງໃນຂະແໜງການທາງການໃນປະເທດພວມພັດທະນາຍັງຂາດການ

ເຂົ ້ າເຖິງແຫ ່ ງທຶນ, ສ່ົງຜົນໃຫ້ຊ່ອງຫວ່າງການເງິ ນທ່ົວໂລກປະມານ 300 ຕ ້  ໂດລາສະຫະລັດ. (IFC n.d.). ໃນປະເທດເຄັນຢາ, 

ແມ່ຍິ ງເປັນເຈົ ້ າຂອງເກ ອບເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງທັງໝົດ, 

ແຕ່ເຂົ າເຈົ ້ າປະສົບກັບການເຕີ ບໂຕໜ້ອຍກວ່າທຸລະກິດຂອງເພດຊາຍ ເນ ່ ອງຈາກຂາດການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ. 

(Hassan et al 2013). ການເຕີ ບໂຕທີ່ ຈ າກັດຍັງແມ່ນຍ້ອນຂາດຄວາມສາມາດ, ການເຂົ ້ າເຖິງເຕັກໂນໂລຊີ ບ ່ ດີ  ຫ   ທຶນຮອນໃນການຊ ້

ເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການອີ ງໃສ່ແຮງງານສັດ.   

 



 

  

GCF_GGC_Gender Assessment_Annex 8_29.04.2022  ຮ່າງ 16 

 

ເພ ່ ອແກ້ໄຂຄວາມອ່ອນແອດ້ານພະລັງງານລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍເຫ ົ່ ານີ ້ ຢ່າງພຽງພ , ມັນຈ າເປັນຕ້ອງມີ ການປ່ຽນແປງທ່ົວໂລກໃນການ

ສະໜອງການບ ລິ ການພະລັງງານທີ່ ນ າໃຊ້ທັດສະນະບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ເພ ່ ອບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່

ຍ ນຍົງດ່ັງນີ ້ :  

1. ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໂດຍຜ່ານທາງເລ ອກ. ແມ່ຍິ ງຈ າເປັນຕ້ອງສາມາດຕັດສິ ນໃຈວ່າພວກເຂົ າຕ້ອງການພະລັງງານໃດ ແລະ 

ວິ ທີ ການນ າໃຊ້ມັນ. ການມີ ທາງເລ ອກແມ່ນຜົນມາຈາກ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ ເກີດຈາກລາຍຮັບ ແລະ 

ຄວາມຮູ້ທີ່ ດີ ຂຶ ້ ນ. ສະນ້ັນ, ການສະໜອງການບ ລິ ການດ້ານພະລັງງານ 

ຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແມ່ຍິ ງສາມາດມີ ລາຍໄດ້ເພ່ີມຂຶ ້ ນໂດຍຜ່ານ: 

a. ການສະໜອງພະລັງງານທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອສະໜອງພະລັງງານທີ່ ພຽງພ  ແລະ 

ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານຜະລິ ດຂອງແມ່ຍິ ງທັງສອງ (ປຸງອາຫານ, ການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ 

ການຂົນສ່ົງນ ້ າ), ແລະ ຍຸດທະສາດຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ (ແສງສະຫວ່າງສ າລັບການສຶ ກສາຕອນແລງ, 

ຄວາມປອດໄພໃນຊຸມຊົນ, ທຸລະກິດ ຂອງ ແມ່ຍິ ງ, ຂ ້ ມູນຂ່າວສານສ າລັບເປົ ້ າໝາຍການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ 

ການປົດປ່ອຍ); ແລະ 

b. ການສະໜອງໄຟຟ້າ ຊຶ່ ງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິ ງສາມາດສ້າງຕ້ັງ ແລະ ດ າເນີ ນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດຊົນນະບົດ. 

2. ການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍທີ່ ຕາບອດທາງເພດ. ກວດກາຄ ນບັນດາກອບນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ 

ຄ ້ າປະກັນການຜະລິ ດພະລັງງານສະອາດ, ລາຄາບ ່ ແພງ ແລະ ເໝາະສົມເພ ່ ອຮັບໃຊ້ທັງໝົດ, ລວມທັງຊົນນະບົດ ແລະ 

ຊຸມຊົນທຸກຍາກ. ມັນເປັນສິ່ ງສ າຄັນທີ່ ນະໂຍບາຍໄດ້ຖ ກນ າສະເຫນີ ເພ ່ ອແກ້ໄຂສິ່ ງທ້າທາຍ ຫ   

ອຸປະສັກທີ່ ຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິ ງປະເຊີ ນ, ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການດ້ານການປະຕິບັດ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງແມ່ຍິ ງ.  

ປະຈຸບັນ, ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຂາດການບ ລິ ການພະລັງງານສ່ວນຫ າຍແມ່ນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ເຊິ່ ງຜົນສະທ້ອນວ່າໂຄງ

ສ້າງ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດດ້ານພະລັງງານໃນປະຈຸບັນແມ່ນຕາບອດທາງເພດ ແລະ ບ ່ ສາມາດຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຫ   ແກ້ໄຂຂ ້ ຈ າກັດທີ່ ແມ່ຍິ ງຊົນນະບົດປະສົບ.  

ໂຄງສ້າງດ່ັງກ່າວເນ້ັນໃສ່ການລົງທຶນໃນການຜະລິ ດກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ ສ່ວນໃຫຍ່ແນໃສ່ປະຊາຊົນໃນເຂດຕົວເມ ອງ, 

ເຮັດໃຫ້ຜູ້ທຸກຍາກຂາດເຂີ ນ.  

3. ເປີ ດໂອກາດໃນການສ້າງລາຍຮັບ. ແຜນງານ/ໂຄງການພະລັງງານທີ່ ມີ ປະສິ ດທິຜົນ 

ຄວນແນໃສ່ເພ່ີມລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຊົນນະບົດ. ໃນນ້ັນລວມທັງການເພ່ີມທະວີ ການຜະລິ ດກະສິ ກ າ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຜະລິ ດ

ຕະພັນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຊາວກະສິ ກອນມີ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ໄດ້ຮັບລາຄາຜະລິ ດຕະພັນທີ່ ເປັນທ າ. 

ພະລັງງານຍັງເປັນຕົວກະຕຸ້ນສ າລັບການສ້າງໂອກາດຜູ້ປະກອບການທີ່ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ໄວຫນຸ່ມສາມາດມີ ສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ 
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ມັນເຮັດໃຫ້ການທົດແທນຂອງສັດ (ມະນຸດ ແລະ ສັດ) ພະລັງງານແຮງງານທີ່ ມີ ເຕັກໂນໂລຊີ ກົນຈັກເພ ່ ອປັບປຸງການຜະລິ ດ ແລະ 

ການຄ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ເຊັ່ ນວ່າ ການສະໜອງນ ້ າຊົນລະປະທານ; ຍົກຕົວຢ່າງການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການເກັບຮັກສາອາຫານ

ການນ າໃຊ້ຕູ້ເຢັນ.   

4. ຄ ້ າປະກັນຄວາມຍ ນຍົງໂດຍຜ່ານການລິ ເລີ່ ມຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ. ເພ ່ ອຄ ້ າປະກັນຄວາມຍ ນຍົງຂອງ ໂຄງການນອກຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ 

RE ຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ, ແມ່ນຕ້ອງຊຸກຍູ້ການສ້າງຕ້ັງອົງການຊົນນະບົດຢູ່ທ້ອງຖ່ິນ ເພ ່ ອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິ ຊາການໃນຂົງ

ເຂດ RE ເຊັ່ ນ: ການສາກແບັດເຕີ ລີ ແສງຕາເວັນ, ການຕິດຕ້ັງຈຸລະພາກ ແລະ ການສະໜອງອາໄຫ ່ . ພາກສ່ວນ, ແລະ 

ການຕິດຕ້ັງ ແລະ ສ້ອມແປງຮາດແວດ້ານພະລັງງານ.  

ແຮງຈູງໃຈນີ ້ ສາມາດໄປຕ ່ ມອີ ກເພ ່ ອສາມາດສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ນັກວິ ຊາການທ້ອງຖ່ິນທີ່ ລ້ຽງດູຕົນເອງ ແລະ 

ທຸລະກິດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ ດ າເນີ ນໂດຍແມ່ຍິ ງ ແລະ ຕ້ັງຢູ່ໃນຊົນນະບົດ. 

 

ຕົວຢ່າງຂອງວິ ທີ ການປະເພດການແຊກແຊງເຫ ົ່ ານີ ້ ໄດ້ຖ ກປະສົມປະສານເຂົ ້ າໃນພະລັງງານ GCF ແລະ 

ການຜະລິ ດໄຟຟ້າທີ່ ມີ ຢູ່: 

P178: Desert to Power G5 Sahel Facility. ໂຄງການ Desert Sahel (ເຊິ່ ງກວມເອົ າບັນດາປະເທດຂອງ Burkina Faso, 

Chad, Mali, Mauritania ແລະ Niger) ມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອປັບປຸງການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານ ແລະ ຄວາມປອດໄພສ າລັບແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ຜູ້ຊາຍ, ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ 3.5 ລ້ານຄົນ (ໃນນ້ັນ 1.75 ລ້ານຄົນເປັນແມ່ຍິ ງ). ແມ່ຍິ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຫ າຍກວ່າ 

700,000 ຄົນຍັງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມຈາກໂຄງການ. ເພ ່ ອຄ ້ າປະກັນການເຊ ່ ອມໂຍງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ

ຜົນ, ໂຄງການຈະແກ້ໄຂສິ່ ງກີດຂວາງດ້ານສະຖາບັນ ແລະ ການເງິ ນໂດຍສຸມໃສ່ເປີ ດໂອກາດໃຫ້ແມ່ຍິ ງ. ສະເພາະ, 

ຈະຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງສະຖາບັນການເງິ ນ ແລະ ທະນາຄານ ເພ ່ ອສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ 

ໃນການເຊ ່ ອມສານບົດບາດຍິ ງຊາຍເຂົ ້ າໃນລະບົບ ແລະ ການບ ລິ ການຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານ້ັນ, ໂຄງການດ່ັງກ່າວຈະຊ່ວຍ 5 

ປະເທດ Sahel ໃນການພັດທະນາກອບລະບຽບການທີ່ ຕອບສະໜອງບົດບາດຍິ ງຊາຍ.  

FP168: ກອບວຽກ Leveraging Energy Access Finance (LEAF). ໂຄງການນີ ້  (ກວມເອົ າໄນຈີ ເລຍ, Kenya, Ghana, 

Guinea, Ethiopia ແລະ Tunisia) ສະແຫວງຫາການປົດລັອກທຶນຫນີ ້ ສິ ນຂອງ ທ້ອງຖ່ິນເພ ່ ອຂະຫຍາຍການກະຈາຍອ ານາດ ແລະ 

ການແຈກຢາຍພະລັງງານທົດແທນໃນຫ້າປະເທດອາຟຣິ ກາ. LEAF ມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອສະໜອງການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານທີ່ ສະອາດ ແລະ 

ເຊ ່ ອຖ ໄດ້ສ າລັບ 1.18 ລ້ານ ຄົວເຮ ອນ (ຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຕ ່ ກັບແມ່ຍິ ງ 2.95 ລ້ານຄົນ) 

ດ້ວຍການປົດລັອກທາງດ້ານການເງິ ນສ າລັບບ ລິ ສັດພະລັງງານທົດແທນແບບ Decentralized ເພ ່ ອນ າໄປໃຊ້ລະບົບ Solar Home 

(SHS), Green Mini-Grid (GMG) ແລະ Captive Power solutions. 
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ໂຄງການດ່ັງກ່າວຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂົ ້ າເຖິງສິ ນເຊ ່ ອແກ່ແມ່ຍິ ງສ າລັບ SHS, GMG ແລະ ວິ ທີ ແກ້ໄຂພະລັງງານ 

captive, ແລະ ຄາດວ່າຈະສ້າງ 15,600 ວຽກເຮັດງານທ າສ າລັບແມ່ຍິ ງໃນໄລຍະການເພ່ີມຂຶ ້ ນຂອງບ ລິ ສັດ DRE.  

2.1.2 ການຂົນສ່ົງການປ່ອຍອາຍພິດຕ່ າ 

ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການຂົນສ່ົງຂອງ GCF 

ສຸມໃສ່ການເພ່ີມການເຂົ ້ າເຖິງການຂົນສ່ົງທີ່ ມີ ການປ່ອຍອາຍພິດຕ ່ າໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນລະບົບການຂົນສ່ົງສາທາລະນະ ແລະ 

ເອກະຊົນທີ່ ບ ່ ມີ ການປ່ອຍອາຍພິດຕ ່ າ ແລະ ສູນ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວໂຄງການດ່ັງກ່າວຈະຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ໂຄງການ GCF ຂ້າມປະເທດ ຫ   

ທ່ົວເມ ອງທີ່ ຮອງຮັບ Green Cities ຫ   Resilient Urban Systems, 

ດ້ວຍການລວມເອົ າທາງເລ ອກໃນການເຊ ່ ອມຕ ່ ທີ່ ທົນທານຕ ່ ສະພາບອາກາດ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ SDG 11 "ເມ ອງ 

ແລະ ຊຸມຊົນແບບຍ ນຍົງ", ເຊິ່ ງປະກອບມີ ເປົ ້ າໝາຍສະເພາະ (11.2) ທີ່ ໃຫ້ຄ າຫມ້ັນສັນຍາກັບປະເທດຕ່າງໆທີ່ ຈະສະໜອງ 

"ການເຂົ ້ າເຖິງລະບົບການຂົນສ່ົງທີ່ ປອດໄພ, ລາຄາທີ່ ເຫມາະສົມ, ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ ແລະ ຍ ນຍົງສ າລັບທຸກຄົນ, 

ການປັບປຸງຄວາມປອດໄພທາງຖະຫນົນ, ໂດຍສະເພາະໂດຍການຂະຫຍາຍສາທາລະນະ. ການຂົນສ່ົງ, ໂດຍເອົ າໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຢູ່ໃນສະຖານະການສ່ຽງ, ແມ່ຍິ ງ, ເດັກນ້ອຍ, ຄົນພິການ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸ”. ໃນການເຮັດຄ ແນວນ້ັນ, ເປົ ້ າໝາຍ

ນີ ້ ສາມາດບັນລຸໄດ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາຂອງ SDG 5 (ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ) ເພ ່ ອໜູນຊ່ວຍແມ່ຍິ ງໃຫ້ໄດ້ຮັບສິ ດເທ່ົາທຽມກັນ

ໃນດ້ານເສດຖະກິດ. ມັນແມ່ນຢູ່ໃນສະພາບການນີ ້ ທີ່  GCF ໄດ້ກ ານົດຄວາມອ່ອນແອຂອງການຂົນສ່ົງສະເພາະ ແລະ 

ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ. (ຕາຕະລາງ 2). 

ມຸ່ງໄປເຖິງການສ້າງການປ່ຽນແປງທີ່ ມີ ຄວາມໝາຍສ າລັບແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ເດັກຍິ ງທີ່ ອີ ງໃສ່ການຂົນສ່ົງສ າລັບກິດຈະກ າທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການສຶ ກສາ, ພາຍໃນ ແລະ ພັກຜ່ອນ, GGC 

ຈະພະຍາຍາມຄ ້ າປະກັນວ່າໂຄງການການຂົນສ່ົງທີ່ ມີ ການປ່ອຍອາຍພິດຕ ່ າທີ່ ມັນສະຫນັບສະຫນູນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າໃນການປົດລັອກ 

ແລະ ຄວາມສາມາດເຫ ົ່ ານີ ້ ສ າລັບການປ່ຽນແປງ.  

ຕາຕະລາງ 2. GCF ຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ - ການຂົນສ່ົງ 

ຄວາມອ່ອນແອ  ຄວາມອາດສາມາດສ າລັບການປ່ຽນແປງ 

● ສ່ວນແບ່ງຂອງແມ່ຍິ ງໃນບັນດາຜູ້ໃຊ້ການຂົນສ່ົງສາທາລະນະ, 
ສ່ວນແບ່ງຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ບ ່ ມີ ການເຂົ ້ າເຖິງການຂົນສ່ົງສາທາລະນະ 

● ຜົນກະທົບທີ່ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍກ າລັງປະສົບຢູ່ 

ເນ ່ ອງຈາກການຄົມມະນາຄົມຂາດ ຫ   ຂາດຄຸນນະພາບ 

● ບົດບາດຂອງແມ່ຍິ ງໃນຊຸມຊົນ/ຄອບຄົວກ່ຽວກັບຮູບແບບການຂົນສ່ົງ 

● ສ່ວນແບ່ງຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນຕະຫ າດແຮງງານຂົນສ່ົງ ແລະ 
ປະເພດຂອງອາຊີ ບ 

● ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ກອບສະຖາບັນເພ ່ ອສ່ົງເສີ ມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ 

ໃນຂົງເຂດການຂົນສ່ົງ 

 

ດ້ວຍການຂົນສ່ົງເປັນໜ່ຶງໃນຜູ້ປະກອບສ່ວນຊ້ັນນ າຂອງການປ່ອຍອາຍພິດ GHG, 

ໄດ້ມີ ການຊຸກຍູ້ທ່ົວໂລກເພ ່ ອສ່ົງເສີ ມການລົງທຶນໃນລະບົບແບບຍ ນຍົງທີ່ ສະຫນັບສະຫນູນການເຄ ່ ອນຍ້າຍອອກຈາກເຄ ່ ອງຈັກເອກະຊົນເ
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ພ ່ ອສຸມໃສ່ການຂົນສ່ົງສາທາລະນະທີ່ ມີ ການປ່ອຍອາຍພິດຕ ່ າ, ການຍ່າງ ແລະ ຂີ່ ລົດຖີ ບ. (ທະນາຄານໂລກ 2021). 

ໃນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການຕອບໂຕ້ລະດັບຊາດ ເພ ່ ອສ້າງຄ ນໃໝ່ໃຫ້ດີ ຂຶ ້ ນ ພາຍຫ ັ ງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ-19, 

ຫ າຍປະເທດໄດ້ເຫັນວ່ານີ ້ ເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ ເໝາະສົມໃນການປ່ຽນແປງໃນການອອກແບບ, ການວາງແຜນ ແລະ 

ການດ າເນີ ນງານຂອງການຂົນສ່ົງ. ໂຄວິ ດ-19 ໄດ້ລົງເລິ ກ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບທີ່ ມີ ຢູ່ໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງ, 

“ການສ້າງຄວາມດ້ອຍໂອກາດດ້ານການຂົນສ່ົງ, ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຍົກເວ້ັນທາງສັງຄົມ” ເຊິ່ ງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ 

ສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງໄດ້ຖ ກມອງຂ້າມໄປໃນປະຫວັດສາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ແລະ ແມ່ຍິ ງຍັງຂາດຕົວໃນການລົງທຶນດ້ານການຂົນສ່ົງ ແລະ 

ການຕັດສິ ນໃຈ. (Jennings 2020). ອັນນີ ້ ເຮັດໃຫ້ຄວາມກ້າວໜ້າຕ ່ ກັບ SDG 5 ແລະ SDG 11, ໃນບັນດາສິ່ ງອ ່ ນໆ.  

ດ່ັງນ້ັນ, ຜົນກະທົບ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງຂອງການປ່ຽນແປງ ແລະ 

ການປັບປຸງລະບົບການຂົນສ່ົງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຂຶ ້ ນກັບລະດັບທີ່ ຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ກຸ່ມທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງອ ່ ນໆໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາ, ເປັນພ ້ ນຖານສ າລັບອິ ດທິພົນ ແລະ ແຈ້ງການລົງທຶນ ແລະ ການຕັດສິ ນໃຈອອກແບບ. 

ເປັນຈຸດເລີ່ ມຕ້ົນ, ມັນເປັນສິ່ ງສ າຄັນທີ່ ຈະພິຈາລະນາຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວຂອງຮູບແບບການຂົນສ່ົງ ແລະ 

ພຶດຕິກ າການເດີ ນທາງຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິ ງ, ແລະ ວິ ທີ ການທີ່ ລະບົບທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວຕອບສະໜອງ ຫ   ບ ່ ຕອບສະໜອງຕ ່ ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້ .   

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນພຶດຕິກ າການເດີ ນທາງ. ການເດີ ນທາງຂອງແມ່ຍິ ງຖ ວ່າເປັນ 'ຫ າຍຈຸດປະສົງ' 

ເນ ່ ອງຈາກການແບ່ງງານຕາມເພດຂອງການເຮັດວຽກໃນຄົວເຮ ອນສ່ວນໃຫຍ່, 

ຊຶ່ ງໝາຍຄວາມວ່າແມ່ຍິ ງຕ້ອງການການຂົນສ່ົງສ າລັບພັນທະທີ່ ຫ າກຫ າຍຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ - ຕ້ັງແຕ່ການຈ້າງງານຢ່າງເປັນທາງການ ແລະ 

ບ ່ ເປັນທາງການ, ວຽກງານພາຍໃນບ້ານ ແລະ ການເບິ່ ງແຍງ (ເຊັ່ ນ: ການໄປກັບເດັກນ້ອຍ. ແລະ ພ່ີນ້ອງຜູ້ສູງອາຍຸໄປໂຮງຮຽນ, 

ຄລີ ນິ ກ, ແລະ ອ ່ ນໆ.) (ເວທີ ປາໄສການຂົນສ່ົງສາກົນ 2019) (Jennings 2020). ໃນຂະນະທີ່ ຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານສັງຄົມ (ເຊັ່ ນ: 

ສະຖານະພາບລາຍໄດ້, ອາຍຸ, ຈ ານວນຜູ້ເພ່ິງພາອາໄສ, ແລະ ອ ່ ນໆ) ມີ ອິ ດທິພົນຕ ່ ການຕັດສິ ນໃຈການຂົນສ່ົງຂອງແມ່ຍິ ງ, 

ການເດີ ນທາງຂອງພວກເຂົ າໂດຍປົກກະຕິປະກອບດ້ວຍໄລຍະທາງທີ່ ສ້ັນກວ່າ, ມີ ການເດີ ນທາງຫ າຍຂາທີ່ ສັບສົນຫ າຍ 

ທີ່ ມັກຈະເກີດຂຶ ້ ນໃນຊ່ວງເວລານອກສະຖານທີ່ . ການເດີ ນທາງມັກຈະເປັນແບບຫ າຍຮູບແບບເພ ່ ອໃຫ້ມີ ຄວາມຍ ດຫຍຸ່ນຫ າຍຂຶ ້ ນ 

(ເວທີ ປາໄສການຂົນສ່ົງສາກົນ 2019). ນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ, ເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ຍິ ງສ່ວນໃຫຍ່ມີ ການເຂົ ້ າເຖິງການຂົນສ່ົງຫນ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍ, 

ເຂົ າເຈົ ້ າມັກຈະເດີ ນທາງເລ ້ ອຍໆ (ມັກຈະສ້ັນກວ່າ) ທີ່ ຕ້ອງການສ າລັບຄວາມຮັບຜິດຊອບດ້ານສຸຂະພາບ, ອາຫານ ແລະ ການດູແລ - 

ນອກເຫນ ອຈາກການຂົນສ່ົງທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າຕ້ອງການສ າລັບການສ້າງລາຍໄດ້ ກິດຈະກ າ (Jennings 2020).  

ບົດບາດຍິ ງຊາຍ CC ຍັງໄດ້ກ ານົດຊຸດຂອງຜົນກະທົບທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຕ ່ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດໃນຂະແຫນງການຂົນສ່ົງ, 

ເຊິ່ ງແມ່ຍິ ງປະເຊີ ນກັບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ສິ່ ງທ້າທາຍຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. ເຫ ົ່ ານີ ້ ລວມມີ : 

“ການຂົນສ່ົງຂອງແມ່ຍິ ງໃນການບັນທຸກໜັກໃນໄລຍະທາງໄກ; ຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນບ ່ ພຽງພ ສ າລັບຄົນຍ່າງ; 

ການປົນເປ ້ ອນໂດຍຜ່ານມົນລະພິດທາງອາກາດ; ຄວາມຮຸນແຮງທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຕ ່ ແມ່ຍິ ງໃນລະບົບການຂົນສ່ົງ ແລະ 
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ເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີ ກ; ແລະ ຂັບຂີ່ ລົດໄວ.” (Gender CC n.d.) ການປະເມີ ນຂອງ Jenning ກ່ຽວກັບວ່າລະບົບການຂົນສ່ົງຫລັງ 

COVID-19 ໃນ Sub Saharan 

ອາຟຣິ ກາໄດ້ໃຫ້ບ ລິ ການຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິ ງໄດ້ຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນເຖິງປັດໃຈຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ ຄ້າຍຄ ກັນ, 

ເຊິ່ ງມັກຈະຖ ກລວບລວມໂດຍຂ ້ ຈ າກັດທາງດ້ານວັດທະນະທ າທີ່ ຈ າກັດວິ ທີ ການທີ່ ແມ່ຍິ ງຍ້າຍອອກໄປ (ເວລາອອກຈາກເຮ ອນ, 

ສະຖານທີ່ ທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າ ອາດຈະເດີ ນທາງໄປ, ຮູບແບບການຂົນສ່ົງ, ຕ້ອງການຜູ້ດູແລ ແລະ ອ ່ ນໆ.).  

ການເຂົ ້ າເຖິງໂອກາດ. ສິ່ ງກີດຂວາງການເຄ ່ ອນໄຫວທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຂັດຂວາງການເຂົ ້ າເຖິງຂອງແມ່ຍິ ງໃນໂອກາດສ້າງລາຍຮັບ - 

ຄວາມກັງວົນທີ່ ຖ ກເນ້ັນໃສ່ໃນບົດລາຍງານຂອງ ILO ປີ  2017, ເຊິ່ ງໄດ້ກ ານົດ 

"ການຂາດການຂົນສ່ົງເປັນສິ່ ງທ້າທາຍທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ທີ່ ສຸດສ າລັບແຮງງານຍິ ງ". ນີ ້ ແມ່ນປັດໄຈປະກອບສ່ວນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ, ໃນປີ  2021, ມີ

ແມ່ຍິ ງພຽງ 49% ເຂົ ້ າຮ່ວມກ າລັງແຮງງານຢ່າງເປັນທາງການໃນທ່ົວໂລກ, ເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບ 75% ຂອງຜູ້ຊາຍ. (ທະນາຄານໂລກ 

2021). ຜູ້ປະກອບການຍິ ງຍັງຖ ກຂັດຂວາງໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຂົນສ່ົງ, ເຊິ່ ງມັກຈະຈ າກັດການເຂົ ້ າເຖິງລາຍໄດ້, ໂອກາດ, 

ການບ ລິ ການ ແລະ ຕະຫ າດຂອງພວກເຂົ າ. (Jennings 2020).  

ການເປັນຕົວແທນຂອງແມ່ຍິ ງໃນຂະແຫນງການຂົນສ່ົງ. ເຖິງວ່າຈະມີ ການຄ້ົນພົບຂ້າງເທິງ, 

ແຜນການເຄ ່ ອນທີ່ ບ ່ ຄ່ອຍພິຈາລະນາຄວາມປອດໄພ, ຄວາມໝ້ັນຄົງ, ຄວາມສະດວກສະບາຍ, ການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ 

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ ເຫມາະສົມຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງ. (UNEP 2020). ນີ ້ ແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງທີ່ ຕິດພັນກັບການເປັນຕົວແທນຂອງແມ່

ຍິ ງໃນຂະແໜງການຂົນສ່ົງໃນທ່ົວໂລກ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມຂາດເຂີ ນຂອງຄວາມສົນໃຈ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິ ງ. (UNEP 

2020).ຂະແໜງດ່ັງກ່າວມີ ເພດຍິ ງສູງ, ເຊິ່ ງແມ່ຍິ ງສ່ວນຫ າຍຖ ກຈ້າງເຂົ ້ າເຮັດວຽກຢູ່ໃນສະຖານະທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕ ່ າ/ໜ້ອຍ, ຖ້າມີ , 

ມີ ໂອກາດໃນການພັດທະນາອາຊີ ບໜ້ອຍ. 

ໜ່ຶງໃນອຸປະສັກໃຫຍ່ທີ່ ສຸດຕ ່ ການເຂົ ້ າມາຂອງແມ່ຍິ ງໃນກ າລັງແຮງງານການຂົນສ່ົງແມ່ນອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງສູງຕ ່ ແຮງງານຂົນສ່ົງ; 

ອັນນີ ້ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ຄວາມສາມາດໃນການສ່ົງເສີ ມແມ່ຍິ ງໃຫ້ມີ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການ ແລະ 

ສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ການຮັກສາພະນັກງານຍິ ງ (ILO 2013).   

ການຄ້ົນຄວ້າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າແມ່ຍິ ງມີ ຄວາມສ າຄັນຕ ່ ການຫັນປ່ຽນເສດຖະກິດທີ່ ມີ ຄາບອນຕ ່ າ, 

ເຊິ່ ງປະກອບມີ ຂະແຫນງການເຄ ່ ອນຍ້າຍແບບປະສົມປະສານຫ າຍຂຶ ້ ນ. ການປັບປຸງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ແລະ 

ຄວາມປອດໄພໃນການຂົນສ່ົງຈະນ າໄປສູ່ລະດັບທີ່ ສູງຂຶ ້ ນຂອງການຂົນສ່ົງສາທາລະນະທີ່ ມີ ການປ່ອຍອາຍພິດຕ ່ າ, ຂີ່ ລົດຖີ ບ ແລະ ຍ່າງ. 

(Saunders 2019). ການບັນລຸໄດ້ສິ່ ງດ່ັງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການແຊກແຊງຫ າຍດ້ານ, ນັບແຕ່ການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍໄປເຖິງການ

ພົວພັນທີ່ ມີ ຈຸດໝາຍ ແລະ ມີ ຄວາມໝາຍກັບແມ່ຍິ ງ, ແລະ ການສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຂົນສ່ົງ ແລະ ຜູ້ປະກອບ

ການ, ແລະ ແມ່ຍິ ງທີ່ ເຮັດວຽກໃນຂະແໜງການ.  ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງເຫ ົ່ ານີ ້ ຈະຖ ກປະສົມປະສານ 

(ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ) ເຂົ ້ າໄປໃນໂຄງການທີ່  GGC ຊອກຫາການສະຫນັບສະຫນູນ (Saunders 2019): 
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1. ການພັດທະນານະໂຍບາຍການຂົນສ່ົງຂ ້ ມູນຂ່າວສານລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ, 

ທີ່ ມີ ການວິ ເຄາະທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ການວາງແຜນການມີ ສ່ວນຮ່ວມ (ເຊັ່ ນ: 

ການປຶ ກສາຫາລ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ) ກັບຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງຍິ ງ ແລະ ຊາຍ. 

2. ການວິ ເຄາະແບບປົກກະຕິ, ແລະ ການປະເມີ ນຜົນ ແລະ ການລາຍງານ, ບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ 

ການຂົນສ່ົງໃນລະຫວ່າງການວາງແຜນການຂົນສ່ົງ, ການປະຕິບັດ ແລະ ການດ າເນີ ນງານ 

ເພ ່ ອກ ານົດປັດໃຈຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມທີ່ ມີ ຜົນກະທົບຕ ່ ຄວາມສາມາດໃນການຊ ້  ແລະ 

ການເຂົ ້ າເຖິງການຂົນສ່ົງສ າລັບກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ. ນີ ້ ລວມມີ ການຕິດຕາມຮູບແບບຜູ້ໃຊ້, 

ເພ ່ ອຄ ້ າປະກັນການບ ລິ ການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການການເຄ ່ ອນໄຫວສະເພາະຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງ, 

ຜູ້ທີ່ ນ າໃຊ້ການຂົນສ່ົງເພ ່ ອເຂົ ້ າເຖິງການບ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບ, ການສຶ ກສາ ແລະ ໂອກາດທາງເສດຖະກິດ. 

3. ການປູກຈິ ດສ ານຶ ກ ແລະ ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງການຂົນສ່ົງ ແລະ ຜູ້ປະກອບການບ ລິ ການ 

ເພ ່ ອຄ ້ າປະກັນໃຫ້ມີ ລະບົບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕ ່ ບັນຫາຍິ ງຊາຍ ທັງພາຍໃນ (ກັບພະນັກງານ) ແລະ ພາຍນອກ 

(ກັບຜູ້ໃຊ້).  

ຕົວຢ່າງຂອງວິ ທີ ການປະເພດການແຊກແຊງເຫ ົ່ ານີ ້ ໄດ້ຖ ກລວມເຂົ ້ າໃນໂຄງການຂົນສ່ົງ GCF 

ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວແມ່ນໄດ້ອະທິ ບາຍຂ້າງລຸ່ມນີ ້ : 

FP166: ການຂົນສົື່ ງທາງລົດໄຟເບົາສ າລັບເຂດຕົວເມ ອງໃຫຍື່  (GAM). 

ເພ ່ ອແກ້ໄຂບັນຫາການເປັນຕົວແທນຂອງແມ່ຍິ ງໃນຂະແຫນງການຂົນສ່ົງຂອງ Costa Rica, 

ໂຄງການໄດ້ມຸ່ງຫມ້ັນທີ່ ຈະສ້າງວຽກເຮັດງານທ າໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມສ າລັບແມ່ຍິ ງໂດຍຜ່ານ i) ການຈ້າງ ແລະ 

ການຈັດຫາສະຖານທີ່ ສ າລັບຜູ້ປະກອບການແມ່ຍິ ງ ເພ ່ ອເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຜູ້ໃຫ້ບ ລິ ການຂ້ັນສາມທີ່ ລົດໄຟແສງສະຫວ່າງໄຟຟ້າ. 

ລະບົບການຂົນສ່ົງໄດ້ມາ; ແລະ ii) ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການເພ ່ ອດຶ ງດູດແມ່ຍິ ງເຂົ ້ າຮ່ວມແຮງງານຂອງລົດໄຟ 

ໂດຍໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາສະໜັບສະໜູນໂອກາດທີ່ ສະເໝີພາບ, ແລະ 

ປົກປ້ອງພະນັກງານຍິ ງໂດຍຜ່ານການພັດທະນາມາດຕະການປ້ອງກັນ ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.  

FP085: ສີຂຽວ BRT Karachi. ຕ ່ ກັບການພັດທະນາລະບົບການຂົນສ່ົງດ່ວນລົດເມທີ່ ບ ່ ມີ ການປ່ອຍອາຍພິດ (BRT) ທີ່ ປອດໄພ 

ແລະ ເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ກັບທຸກຄົນ, 

ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາທີ່ ຈະດ າເນີ ນການສ າຫ ວດຜູ້ຂັບຂີ່ ເປັນໄລຍະເພ ່ ອຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງ (i) ຂະໜາດ ແລະ 

ຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງຜູ້ຂັບຂີ່ , ແລະ (ii) ລະດັບຄວາມພ ໃຈຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. , ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ຈະເຂົ ້ າໄປໃນການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບເສ້ັນທາງ, 

ລາຄາ, ສູງສຸດ ແລະ ເວລາປິ ດສູງສຸດ ແລະ ອ ່ ນໆ. 

ໂຄງການປູກຈິ ດສ ານຶ ກຍັງຈະຖ ກເຜີຍແຜ່ເພ ່ ອແກ້ໄຂທຸກຮູບແບບຂອງການຂ່ົມເຫັງ, ຄວາມຮຸນແຮງ, ການຂ່ົມເຫັງ, ການລັກຂະໂມຍ, 
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ແລະ ຄວາມກັງວົນດ້ານຄວາມປອດໄພອ ່ ນໆ, 

ໂດຍມີ ພະນັກງານທັງໝົດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເພ ່ ອຮັບມ ກັບການລ່ວງລະເມີ ດທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ອາດຊະຍາກ າອ ່ ນ .ໆ 

2.1.3 ອາຄານ, ເມ ອງ, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ເຄ ່ ອງໃຊ້ 

ເມ ອງທີ່ ເປັນສູນກາງສ າລັບການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ມີ ຮ່ອງຮອຍຄາບອນຂະຫນາດໃຫຍ່, 

ສະເຫນີ ໂອກາດສ າລັບການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດທີ່ ມີ ທ່າແຮງທີ່ ຈະບັນລຸຜົນກະທົບໃນທາງບວກສູງໂດຍລວມ. 

ດ່ັງນ້ັນ, GCF ໄດ້ກ ານົດອາຄານ, ເມ ອງ, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ເຄ ່ ອງໃຊ້ເປັນໜ່ຶງໃນແປດຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ສ າຄັນ. 

ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບນີ ້ ໂດຍລັກສະນະຂອງມັນແມ່ນການຕັດຂ້າມ ແລະ ທັບຊ້ອນກັນໃນຂອບເຂດທີ່ ມີ ສີ່ ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບອ ່ ນໆ; ຄ  ກ) 

ການຜະລິ ດ ແລະ ການເຂົ ້ າເຖິງພະລັງງານ, ຂ) ການຂົນສ່ົງ, ຄ) ພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນ ແລະ ງ) 

ຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ ນ ້ າ. ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບ "ອາຄານ, ເມ ອງ, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ ເຄ ່ ອງໃຊ້" 

ສຸມໃສ່ການຮັບຮອງເອົ າເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ ດີ ກວ່າ, ປະສິ ດທິພາບພະລັງງານ, ການອອກແບບທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບດ້ານພະລັງງານ ແລະ 

ການແນະນ າຂອງແຮງຈູງໃຈທີ່ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກ າເພ ່ ອຊ່ວຍຫ ຸ ດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານ.    

ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບຍັງຕອບສະໜອງຕ ່ ເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງຈ ານວນໜ່ຶງ, ໂດຍສະເພາະ SDG 11 "ເມ ອງ ແລະ 

ຊຸມຊົນແບບຍ ນຍົງ", SDG 7.3 "ປະສິ ດທິພາບພະລັງງານ", SDG 9 "ອຸດສາຫະກ າ, ນະວັດຕະກ າ ແລະ ໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານ", ແລະ 

SDG 5 "ຄວາມສະເຫມີ ພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ".  ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບນີ ້ ໂດຍສະເພາະສົນທະນາກັບ SDG 11b 

ໂດຍຊອກຫາການຮັບຮອງເອົ າ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການປະສົມປະສານໄປສູ່ການລວມ, 

ປະສິ ດທິພາບຊັບພະຍາກອນ, ການຫ ຸ ດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ຄວາມທົນທານຕ ່ ໄພພິບັດ. ນີ ້

ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງໂດຍສະເພາະໃນຫ າຍປະເທດທີ່ ແມ່ຍິ ງເປັນຜູ້ນ າໃຊ້ຕ້ົນຕ  ແລະ ຜູ້ບ ລິ ໂພກພະລັງງານ. ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການປະ

ຕິບັດໂຄງການພາຍໃຕ້ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບນີ ້ , ມັນເປັນສິ່ ງສ າຄັນທີ່ ຈະເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນທາງເພດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບພ ້ ນທີ່ ນີ ້  (ເຊັ່ ນ: 

ການກ ານົດໂດຍ GCF ໃນ ຕາຕະລາງ 3 ລຸ່ມນີ ້ ). ໃນການເຮັດແນວນ້ັນ, ໂອກາດທີ່ ຖ ແມ່ຍິ ງເປັນໃຈກາງ (ເຊັ່ ນ ຄວາມສາມາດໃນການ

ປ່ຽນແປງ) ສາມາດຖ ກນ າເຂົ ້ າໃນການອອກແບບໂຄງການ.  

ຕາຕະລາງ 3. GCF ຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ - ອາຄານ, ເມືອງ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ເຄ່ືອງໃຊ້ 

ຄວາມອ່ອນແອ  ຄວາມອາດສາມາດສ າລັບການປ່ຽນແປງ 

● ສ່ວນແບ່ງຂອງແມ່ຍິ ງໃນບັນດາຜູ້ຄອບຄອງອາຄານ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງສາທາ

ລະນະ / ຊຸມຊົນ, ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຄ ່ ອງໃຊ້ 

● ສ່ວນແບ່ງຂອງແມ່ຍິ ງໃນຄວາມທຸກຍາກດ້ານພະລັງງານ/ນ ້ າມັນເຊ ້ ອໄຟ  

● ຜົນກະທົບທີ່ ແມ່ຍິ ງ ແລະ 
ຜູ້ຊາຍກ າລັງປະສົບເນ ່ ອງຈາກຮູບແບບການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີ່ ບ ່ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບໃ
ນອາຄານ, ເມ ອງ, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ/ຫ   ເຄ ່ ອງໃຊ້ຕ່າງໆ (ສຸຂະພາບ, ຄວາມທຸກຍາກ) 

● ພາລະບົດບາດຂອງແມ່ຍິ ງໃນອາຄານ, ນະຄອນ, 

ອຸດສາຫະກ າກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນ / 

ຮູບແບບການນ າໃຊ້ພະລັງງານ 

● ສ່ວນແບ່ງຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ 
ຜູ້ຊາຍໃນຕະຫ າດແຮງງານຂົນສ່ົງ ແລະ 
ປະເພດຂອງອາຊີ ບ 

● ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ກອບສະຖາບັນເພ ່ ອສ່ົງເສີ ມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າ
ງຍິ ງຊາຍ ໃນອາຄານ, ນະຄອນ, ອຸດສາຫະກ າ 
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ຕົວກ ານົດທີ່ ສ າຄັນຂອງຄວາມອ່ອນແອໃນການຕິດຕ້ັງຕົວເມ ອງໄດ້ຖ ກກ ານົດເປັນ:   

● ຊັບສິ ນສ່ວນບຸກຄົນ (ໂດຍສະເພາະລາຍໄດ້, ແລະ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ການຈ້າງງານນ າອີ ກ);  

● ຊັບສິ ນລວມ (ສະຖານທີ່ , ການບ ລິ ການ, ແລະ ໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານ); ແລະ  

● ປັດໄຈທາງດ້ານສະຖາບັນ (ໂດຍສະເພາະຄວາມຮູ້, ການປະຕິບັດການປົກຄອງ ແລະ ການວາງແຜນຜັງເມ ອງ).  

ແຕ່ລະປັດໄຈເຫ ົ່ ານີ ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍຢ່າງແຕກຕ່າງກັນ:  

ທີ່ ຢູ່ອາໄສ, ທີ່ ພັກອາໄສ ແລະ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ. 

ການສະໜອງທີ່ ຢູ່ອາໄສໃຫ້ບັນດາເມ ອງຕ່າງໆໃນປະເທດພວມພັດທະນາແມ່ນບ ່ ພຽງພ  ແລະ ຕ ່ າ, ເຊິ່ ງມີ ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ 

ບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ ດີ ກວ່າແມ່ນເຂົ ້ າເຖິງໂດຍຜູ້ທີ່ ມີ ຖານະດີ ໃນສັງຄົມ. 40% ຂອງຄົວເຮ ອນທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດໃນຕົວເມ ອງ 

ແມ່ນແມ່ຍິ ງເປັນຫົວຫນ້າ (IIED 2021), ຊຶ່ ງໝາຍເຖິງອັດຕາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ 

ດ າລົງຊີ ວິ ດຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ພັກອາໃສທຸກຍາກ, ລວມທັງເຂດຊຸມຊົນແອອັດ ແລະ ການຕ້ັງຖ່ິນຖານທີ່ ບ ່ ເປັນທາງການ. 

ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້ ມີ ການດ້ອຍໂອກາດທີ່ ພັກອາໃສຕ່າງໆ ເຊິ່ ງລວມມີ ເຄ ່ ອງໃຊ້ພະລັງງານທີ່ ບ ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ ຫ   ບ ່ ມີ ເຄ ່ ອງໃຊ້ທັງໝົດ, 

ການລະບາຍອາກາດບ ່ ດີ , ແລະ ຂາດນ ້ າ ແລະ ສຸຂາພິບານທີ່ ບ ່ ໜ້າເຊ ່ ອຖ . 

ການບ ່ ສົນໃຈຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິ ງໃນການບ ລິ ການຂ້ັນພ ້ ນຖານເຊັ່ ນ: ໄຟຟ້າໃນຄົວເຮ ອນ, ການສະໜອງນ ້ າ ແລະ 

ສຸຂາພິບານໃນຕົວເມ ອງເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ເວລາຫ າຍ ແລະ ພາລະຫນັກທາງດ້ານຮ່າງກາຍສ າລັບແມ່ຍິ ງໃນການເກັບນ ້ າ, 

ຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບຮ້າຍແຮງຈາກມົນລະພິດພາຍໃນເຮ ອນຈາກຟ ນ, ຖ່ານຫີ ນ ຫ   ເຕົາ kerosine, ແລະ 

ພະຍາດທີ່ ເກີດຈາກນ ້ າທີ່ ບ ່ ໄດ້ຮັບການປິ່ ນປົວ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານ້ັນ, 

ເນ ່ ອງຈາກຫ າຍຄອບຄົວໃນຕົວເມ ອງບ ່ ມີ ລາຍຮັບພຽງພ ເພ ່ ອຊ ້ ອາຫານທັງໝົດທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າຕ້ອງການ, 

ເຂົ າເຈົ ້ າຈຶ່ ງມັກສະໜອງສະບຽງອາຫານ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຜ່ານກິດຈະກ າກະສິ ກ າໃນຕົວເມ ອງ. ແນວໃດກ ່ ຕາມ, 

ການມີ ທີ່ ດິ ນຢູ່ໃນຕົວເມ ອງສ າລັບການປະຕິບັດດ່ັງກ່າວມີ ຈ າກັດ ແລະ ສາມາດມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫ າຍ, ແລະ 

ບາງກົດໝາຍຂອງເມ ອງຈ າກັດການຜະລິ ດພ ດໃນພ ້ ນທີ່ ເປີ ດ. ຄຸນນະພາບອາຫານ ແລະ 

ຊີ ວິ ດການເກັບຮັກສາຍັງຖ ກຫ ຸ ດລົງຍ້ອນພ ້ ນທີ່ ເກັບຮັກສາທີ່ ບ ່ ດີ  ແລະ 

ການຂາດອຸປະກອນທີ່ ເໝາະສົມຢູ່ໃນຄົວເຮ ອນທີ່ ທຸກຍາກເຫ ົ່ ານີ ້ . 

ການຈ້າງງານ ແລະ ເວລາການຜະລິ ດ. ການມີ ແສງສະຫວ່າງມີ ໂອກາດທີ່ ຈະເພ່ີມຊ່ົວໂມງເຮັດວຽກ ແລະ ການສຶ ກສາ, 

ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິ ດເພ່ີມຂຶ ້ ນ. ເພ ່ ອໃຫ້ມີ ຄຸນສົມບັດສ າລັບການຈ້າງງານ, ແມ່ຍິ ງຕ້ອງມີ ຄຸນສົມບັດທີ່ ເຫມາະສົມ, 

ໄດ້ຮັບຂ ້ ມູນກ່ຽວກັບວຽກເຮັດງານທ າທີ່ ມີ  ແລະ ເວລາທີ່ ຈະສະຫມັກ, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບວິ ທີ ການຍ ່ ນຄ າຮ້ອງຂ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 

ໃນປະເທດບຣາຊິ ນ ມີ ການສຶ ກສາຄ້ົນຄວ້າທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເມ ່ ອປັດໃຈອ ່ ນໆເຊັ່ ນ: ການສຶ ກສາຖ ກຄວບຄຸມ, 

ແມ່ຍິ ງທີ່ ມີ ເຄ ່ ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຢູ່ໃນເຮ ອນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະໄດ້ວຽກເຮັດຫ າຍກວ່າຜູ້ທີ່ ບ ່ ມີ . (Deloitte 2015). 
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ມັນໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາວ່າພວກເຂົ າມີ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນໂດຍການໄດ້ຮັບຂ ້ ມູນ 

ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາວຽກໄດ້ງ່ າຍກວ່າຍ້ອນວ່າພວກເຂົ າເຂົ ້ າເຖິງອຸປະກອນການສ ່ ສານ ແລະ 

ຍ້ອນວ່າພວກເຂົ າໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍລົງໃນການປະຕິບັດວຽກງານທີ່ ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍຕົນເອງໜ້ອຍລົງ 

ຈິ່ ງມີ ເວລາໃນການເຂົ ້ າເຖິງຂ ້ ມູນໄດ້ຫ າຍຂຶ ້ ນເມ ່ ອທຽບກັນ. 

ການເຂົ ້ າເຖິງຕົວເມ ອງ. ບັນຫາເຫ ົ່ ານີ ້ ຂັດຂວາງແມ່ຍິ ງບ ່ ໃຫ້ມີ ລາຍຮັບພຽງພ ເພ ່ ອລ້ຽງລູກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ຫ   

ຫ ຸ ດພ້ົນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ າສ ບຕ ່ ໃຊ້ພະລັງງານທີ່ ບ ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ ຫ   

ເປັນມົນລະພິດໂດຍຜ່ານການນ າໃຊ້ພະລັງງານທີ່ ບ ່ ສະອາດ ແລະ ທາງເລ ອກໃນການກ າຈັດສິ່ ງເສດເຫ  ອທີ່ ບ ່ ພຽງພ .  

ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ຄວາມປອດໄພ. 

ອັນຕະລາຍຂອງຄວາມຮຸນແຮງບົນພ ້ ນຖານທາງເພດແມ່ນເກີດຂຶ ້ ນຈິ ງໃນຫ າຍເມ ອງ, ເນ ່ ອງຈາກຖະໜົນຫົນທາງທີ່ ມ ດມົວ, 

ສະຖານີ ຂົນສ່ົງທີ່ ໂດດດ່ຽວ, ເຂດທີ່ ໂດດດ່ຽວ ແລະ ການຂົນສ່ົງທີ່ ແອອັດເຮັດໃຫ້ການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ ແລະ 

ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງມີ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ. ແມ່ຍິ ງຍັງປະເຊີ ນກັບເສ້ັນທາງທີ່ ຍາວໄກ, ລາຄາແພງ ແລະ ອັນຕະລາຍເລ ້ ອຍໆ 

ໃນຂະນະທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າເຮັດທຸລະ ປະຈ າວັນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ຄວາມຮຸນແຮງໃນຕົວເມ ອງຕ ່ ແມ່ຍິ ງຈ າກັດການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ການໃຊ້ສະຖານທີ່ ສາທາລະນະຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນບັນດາຜູ້ທຸກຍາກທີ່ ສຸດ ແລະ ຄົນດ້ອຍໂອກາດ. (Nesbitt-Ahmed 

et al 2015). ຂ ້ ຈ າກັດດ່ັງກ່າວສາມາດຮັດແຄບໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການສຶ ກສາ ແລະ ສັງຄົມຂອງແມ່ຍິ ງ, ເປີ ດເຜີຍໃຫ້

ແມ່ຍິ ງມີ ຄວາມສ່ຽງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມເຄັ່ ງຕຶງ ແລະ ສ້າງການລະເມີ ດສິ ດຂອງແມ່ຍິ ງຢ່າງຮ້າຍແຮງຕ ່ ຕົວເມ ອງ.   

ການພົວພັນດ້ານອ ານາດ ແລະ ການຕັດສິ ນໃຈ. ການພົວພັນດ້ານອ ານາດທີ່ ບ ່ ສະເໝີພາບຢູ່ໃນຕົວເມ ອງ ແລະ 

ການຂາດການເປັນຕົວແທນຂອງແມ່ຍິ ງໃນຄະນະບ ລິ ຫານງານ ແລະ ຂະແໜງການສ າຄັນໝາຍເຖິງວ່າ ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ 

ແມ່ຍິ ງມີ ອິ ດທິພົນໜ້ອຍກວ່າການຕັດສິ ນໃຈທາງດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນພັດທະນາຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. 

ຕົວຢ່າງແມ່ນໃນອຸດສາຫະກ າການກ ່ ສ້າງ, ບ່ອນທີ່ ຜູ້ຊາຍວາງແຜນ, ອອກແບບ ແລະ ກ ່ ສ້າງເຮ ອນ, ໂຮງຮຽນ, ຮ້ານຄ້າ, ຖະຫນົນ, 

ທ ່ ລະບາຍນ້ າ ແລະ ສະຖານທີ່ ອ ່ ນໆ ໂດຍບ ່ ໄດ້ສະໜອງຢ່າງພຽງພ ກັບຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງ. 

ນີ ້ ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍຊີ ວິ ດຂອງແມ່ຍິ ງເພ່ີມຂຶ ້ ນ, 

ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນຖ້າແມ່ຍິ ງບ ່ ສາມາດຍົກຍ້າຍອອກຈາກອາຄານໄດ້ງ່ າຍເນ ່ ອງຈາກໂຄງສ້າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍທີ່ ບ ່ ເຫມາະສົມກັບກ ລະນີ ສຸກເສີ

ນ. (H Jabeen 2014). 

ຊັບພະຍາກອນທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການຈ້າງງານ. 

ການຈ້າງງານແມ່ນຂົງເຂດໜ່ຶງທີ່ ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍຍັງຄົງຢູ່ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, 

ໂດຍແມ່ຍິ ງມີ ວຽກເຮັດງານທ າທີ່ ມີ ລາຍຮັບຕ ່ າກວ່າເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບຄູ່ຮ່ວມຊີ ວິ ດເພດຊາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ຍິ ງມີ ຄຸນສົມບັດ ແລະ 

ປະສົບການດ້ານວິ ຊາຊີ ບ. Tacoli ພົບວ່າ 54% ຂອງ ແມ່ຍິ ງທີ່ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ 14 ຕົວເມ ອງໃນສິ ບປະເທດໃນທ່ົວອາຟຣິ ກາ, ອາຊີ  

ແລະ ອາເມລິ ກາລາຕິນ, ແມ່ນຜູ້ຂາຍເຄ ່ ອງຕາມຖະຫນົນ, ຄົນງານຢູ່ເຮ ອນ ແລະ ຄົນເກັບຂີ ້ ເຫຍ ້ ອ ແລະ 

ເມ ່ ອມີ ວິ ກິດການເສດຖະກິດກຸ່ມນີ ້ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງລົບທັນທີ . (Tacoli 2012). ລັກສະນະຂອງວຽກທີ່ ແມ່ຍິ ງຮັບຈ້າງ 

(ແມ້ແຕ່ຢູ່ໃນຂະແໜງການທີ່ ເປັນທາງການ ເຊັ່ ນ: ອຸດສາຫະກ າການຜະລິ ດ, ອຸດສາຫະກ າອາຫານ ແລະ ອຸດສາຫະກ າເບົ າອ ່ ນໆ) 
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ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ າມີ ຄວາມສ່ຽງທາງດ້ານສິ ດທິແຮງງານ, ຄວາມປອດໄພຂອງການຈ້າງງານ, ເງິ ນເດ ອນບ ່ ພຽງພ  ແລະ ບ ່ ສະເໝີພາບ, 

ການຂູດຮີ ດ ແລະ ເສ້ັນທາງສ່ົງເສີ ມທີ່ ຫຍຸ້ງຍາກ. ອັນນີ ້ ສ່ົງຜົນໃຫ້ແມ່ຍິ ງບ ່ ມີ ໂອກາດຄ ກັນ 

ສ າລັບການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ດ່ັງນ້ັນ ເຂົ າເຈົ ້ າປະຕິເສດໂອກາດໃນການສ້າງຄວາມຢ ດຢຸ່ນ. 

 

ຕົວເມ ອງເມ ອງສະເໜີໂອກາດຫ າຍຢ່າງເພ ່ ອແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນເຫ ົ່ ານີ ້  ແລະ ສ້າງຊຸມຊົນທີ່ ມີ ຄວາມຢ ດຢຸ່ນ, ຮວມຕົວກັນຫ າຍຂຶ ້ ນ, ເຊັ່ ນ: 

1. ນະໂຍບາຍທີ່ ມີ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໂຄງການ ແລະ ການວາງແຜນການໃນຕົວເມ ອງ ແລະ ຕົວ

ເມ ອງ. ກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະຖານຕ້ອງຖ ກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເພ ່ ອ: 

ຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິ ງສາມາດເຂົ ້ າເຖິງການເຊົ່ າທີ່ ມີ ລາຄາຍຸດຕິທ າ ດ້ວຍສັນຍາຄອບຄອງທີ່ ໝ້ັນຄົງ; 

ໂຄງການປົກປ້ອງສັງຄົມໄດ້ຮັບການສະໜອງທຶນຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ໝູນໃຊ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ມີ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ສຸດ; ແລະ 

ມາດຕະຖານທີ່ ຢູ່ອາໄສສີ ຂຽວໄດ້ຖ ກອອກແບບເພ ່ ອພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິ ງ; ຮ່ວມກັບບັນດາຄົນອ ່ ນ.  

2. ການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບຕົວເມ ອງທີ່ ມີ ລັກສະນະກວມລວມ ແລະ ມີ ປະສິ ດທິ ພາບຫ າຍຂຶ ້ ນ. 

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນການຕັດສິ ນໃຈໃນທ້ອງຖ່ິນ, ພາກພ ້ ນ ແລະ ລະດັບຊາດ 

ປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິ ງໃນການມີ ອິ ດທິພົນຕ ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ການເມ ອງ. 

ລວມເອົ າແມ່ຍິ ງເຂົ ້ າໃນຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈ ເຮັດໃຫ້ການຕັດສິ ນໃຈທີ່ ມີ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈດີ ຂຶ ້ ນ 

ກ່ຽວກັບວິ ທີ ການອອກແບບການບ ລິ ການ ແລະ ການນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບ ແລະ ເທ່ົາທຽມກັນ. ອ ານາດການ

ຕັດສິ ນໃຈໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນໂດຍອີ ງໃສ່ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ສາມາດປະກອບສ່ວນຢ່າງຫ ວງຫ າຍເຂົ ້ າໃນຄວາມສາມາດ

ປັບຕົວເຂົ ້ າກັບສະພາບອາກາດ. 

3. ລະບົບການຂົນສ່ົງແບບກວມລວມ. ດ່ັງທີ່ ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ພາຍຫົວຂ ້ ໃຕ້ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບການຂົນສ່ົງ, 

ການຂົນສ່ົງໃນຕົວເມ ອງບ ່ ຄວນພຽງແຕ່ເປັນການຮອງຮັບ ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນລະບົບລົດເມທີ່ ເຊ ່ ອມຕ ່ ເຂດໃກ້ຄຽງກັບສູນເສດຖະກິດ 

(ດ່ັງນ້ັນການແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຊາຍ) ແຕ່ຍັງຄວນແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິ ງເປັນຜູ້ເບິ່ ງແຍງ, 

ຜູ້ທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການເຊ ່ ອມຕ ່ ທີ່ ດີ ກວ່າຈາກບ້ານໄປຫາບ້ານ ຫາຕະຫ າດ  ຫ   ສູນລ້ຽງເດັກ. 

ເຄ ອຂ່າຍການຂົນສ່ົງຍັງຈ າເປັນຕ້ອງເຊ ່ ອມຕ ່ ເຂດທີ່ ທຸກຍາກກັບເຂດທີ່ ຢູ່ອາໄສ, 

ສ າລັບການນ າໃຊ້ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ໃຫ້ບ ລິ ການພາຍໃນ. 

4. ການປັບປຸງການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ສາມາດຈ່າຍເຄ ່ ອງໃຊ້ລາຄາຖ ກ ແລະ ອາຄານສີ ຂຽວ: ການເພ່ີມທະວີ ການເຂົ ້ າເຖິງ

ໄຟຟ້າທີ່ ສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ຍັງແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກທາງເວລາໃນການນ າໃຊ້ເຄ ່ ອງໃຊ້ໄຟຟ້າຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ ແລະ ເໝາະສົມ

ຂອງແມ່ຍິ ງ. ມັນໄດ້ຖ ກສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການນ າໃຊ້ເຄ ່ ອງໃຊ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິ ງສາມາດບັນລຸເປົ ້ າໝາຍເສດຖະກິດຫ າຍຂຶ ້ ນ, 

ຫ ຸ ດຜ່ອນການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ ເປ ້ ອນ ແລະ ປະຫຍັດເວລາ. ນີ ້ ຍັງປະກອບມີ ການຍົກລະດັບເຄ ່ ອງເຮັດ ນ້ າຮ້ອນ ແລະ 

ເຄ ່ ອງເຮັດຄວາມເຢັນແລະ ການຕິດຕ້ັງ ອຸປະກອນ ພະລັງງານທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ. 
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5. ປັບປຸງຄວາມປອດໄພໃນຕົວເມ ອງ: ການອອກແບບຢ່າງລະມັດລະວັງຂອງສະຖານທີ່ ເປີ ດ, ສວນສາທາລະນະ, ແສງສະຫວ່າງ, 

ການຈັດວາງຕະຫ າດ ແລະ ຫ້ອງນ້ າແລະການສະໜອງການຂົນສ່ົງທີ່ ປອດໄພ, ລວມທັງການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຂັບຂີ່  ແລະ 

ຜູ້ຄວບຄຸມພາຫະນະ, ແມ່ນທຸກຂົງເຂດ ທີ່ ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າໃນຄວາມປອດໄພຫ າຍກວ່າເກ່ົາສ າລັບທຸກຄົນ - ແລະ 

ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິ ງ, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ກຸ່ມທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງອ ່ ນໆ.  

 

ໂຄງການ GCF ຕ ່ ໄປນີ ້ ມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອຫ ຸ ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດຈາກອາຄານ, ຕົວເມ ອງ, ອຸດສາຫະກ າ ແລະ 

ເຄ ່ ອງໃຊ້ໂດຍການສະຫນັບສະຫນູນນະໂຍບາຍ, ມາດຕະຖານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານ. 

FP068. ສະຖານທີ່ ຕົວເມ ອງສີ ຂຽວ. ໂຄງການນີ ້ ມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອໃຫ້ຕົວເມ ອງຫັນໄປສູ່ການພັດທະນາຕົວເມ ອງທີ່ ມີ ກາກບອນຕ ່ າ , 

ທົນທານຕ ່ ກັບດິ ນຟ້າອາກາດ. ໃນການເຮັດແນວນ້ັນ, ສະຖານທີ່ ດ່ັງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາເມ ອງເປົ ້ າໝາຍເຊ ່ ອມໂຍງເຂົ ້ າກັບບົດບາດ

ຍິ ງ-ຊາຍ ເພ ່ ອຮັບປະກັນໂອກາດທີ່ ສະເໝີພາບໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິ ງໂດຍຜ່ານການມີ ວຽກເຮັດງານທ າ ແລະ ການເຂົ ້ າຮ່ວມບັນດາເວທີ ປາໄສ

ໃນຕັດສິ ນໃຈ ເພ ່ ອຮັບປະກັນພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການບ ລິ ການທີ່ ມີ ຄວາມສະດຸ້ງໄວທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍກາຍເປັນມາດຕະຖານ. 

ໂດຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຈະສ້າງຂີ ດຄວາມສາມາດຂອງແມ່ຍິ ງໃນການເຂົ ້ າຮ່ວມກິດຈະກ າປຶ ກສາຫາລ ດ້ານນະໂຍບາຍ ແລະ 

ສ່ົງເສີ ມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ໃນການເຂົ ້ າເຖິງການບ ລິ ການ ແລະ ການຈ້າງງານໂດຍຜ່ານການແລກປ່ຽນຂ ້ ມູນຂ່າວສານ. 

FP103 ການສ່ົງເສີ ມການປຸງອາຫານທີ່ ເປັນມິດກັບສະພາບອາກາດ: ເຄນຢາ ແລະ ເຊເນການ. 

ໂຄງການນີ ້ ມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອເລັ່ ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫ າດເຕົາປະຢັດ (ICS) ໃນ ເຄນຢາ ແລະ ເຊເນການ ແລະ ເພ່ີມລະດັບ ແລະ 

ຄຸນນະພາບຂອງການຜະລິ ດ ແລະ ການຂາຍ ICS ຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, ໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ເຂດຕົວເມ ອງທີ່ ທຸກຍາກ. ຄາດວ່າໂຄງການ

ດ່ັງກ່າວປະຊາຊົນ 11,23 ລ້ານຄົນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແມ່ຍິ ງເປັນຜູ້ບ ລິ ໂພກ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ເຕົາແຕ່ງກິນ. 

ໂຄງການຍັງຈະສ້າງໂອກາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການຜະລິ ດເຕົາແຕ່ງກິນ ແລະ ຮັບປະກັນການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງໃນການລິ ເລີ່ ມ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ໂຄງການຍັງຕ້ັງໃຈສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິ ງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຊ ່ ອໝ້ັນໃນການເຂົ ້ າເຖິງການເງິ ນ, ການຈັດຊ ້  

ແລະ ໂອກາດການສະໜັບສະໜູນອ ່ ນໆ.  

2.1.4 ສຸຂະພາບ, ການຄ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ນ ້ າ   

ດ້ວຍຈ ານວນປະຊາກອນຄາດວ່າຈະບັນລຸ 9,7 ຕ ້ ຄົນພາຍໃນປີ  2050, ມີ ຄວາມຕ້ອງການອັນຮີ ບດ່ວນທີ່ ຈະເພ່ີມການຜະລິ ດສະບຽງ

ອາຫານ 50%.(ພັນທະມິດປ່າໄມ້ 2020). ວິ ກິດການຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານໂລກນີ ້ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະແໜງການຂະຫຍາຍຕົວ

ທັງດ້ານປະລິ ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງສະບຽງອາຫານທີ່ ຜະລິ ດ, ພ້ອມກັນນ້ັນຍັງໄດ້ຮັບປະກັນການຫ ຸ ດຜ່ອນຮ່ອງຮອຍສິ່ ງແວດລ້ອມ

ຂອງຂະແໜງການໃນສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ. ຮັບຮູ້ສິ່ ງດ່ັງກ່າວ, 

ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານສຸຂະພາບ,ຄວາມປອດໄພທາງ ອາຫານ ແລະ ນ ້ າ ຂອງ GCF ຊອກຫາການສະໜັບສະໜູນລະບົບກະສິ ກ າ 



 

  

GCF_GGC_Gender Assessment_Annex 8_29.04.2022  ຮ່າງ 27 

 

ແລະ ລະບົບອາຫານທີ່ ການປ່ອຍອາຍພິດຕ ່ າ ,ທົນທານເພ ່ ອກ້າວ ໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທາງຄວາມຄິ ດແບບສາມດ້ານໄດ້ແກ່: 1) 

ສ່ົງເສີ ມກະສິ ກ າແບບຍ ນຍົງ; 2) ອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ການບ ລິ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານສະພາບອາກາດ; 

ແລະ 3) ປັບປຸງລະບົບອາຫານ. ການເຮັດດ່ັງນ້ັນ, ໂຄງການ GCF 

ພາຍໃຕ້ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບນີ ້ ໂດຍກົງໃຫ້ບ ລິ ການເພ ່ ອສະຫນັບສະຫນູນເປົ ້ າໝາຍທີ່ ສ າຄັນຈ ານວນໜ່ຶງພາຍໃຕ້ SDG 2: 

ຢຸດຕິຄວາມອຶ ດຫິວ, ບັນລຸການຄ ້ າປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາການ ແລະ ສ່ົງເສີ ມກະສິ ກ າແບບຍ ນຍົງ. ໂດຍສະເພາະ:  

● SDG 2.1: "ຢຸດຕິຄວາມອຶ ດຫິວ ແລະ ຮັບປະກັນການເຂົ ້ າເຖິງຂອງປະຊາຊົນທຸກຄົນ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ທຸກຍາກ ແລະ 

ປະຊາຊົນທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍ, ເພ ່ ອຄວາມປອດໄພ, ໂພຊະນາການ ແລະ ອາຫານທີ່ ພຽງພ ຕະຫ ອດປີ .” 

● SDG 2.2: "ຢຸດຕິທຸກຮູບແບບຂອງການຂາດສານອາຫານ, ລວມທັງການບັນລຸ, , 

ເປົ ້ າໝາຍທີ່ ຕົກລົງກັນລະຫວ່າງປະເທດກ່ຽວກັບການເປັນໂຣກ stunting ແລະ ສິ່ ງເສດເຫ  ອໃນເດັກອາຍຸຕ່ າກວ່າ 5 ປີ , ແລະ 

ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການດ້ານໂພຊະນາການຂອງໄວລຸ້ນ, ແມ່ຍິ ງຖ ພາ ແລະ ໃຫ້ນົມລູກ ແລະ ຜູ້ສູງອາຍຸພາຍໃນປີ  2025” 

● SDG 2.3: “ເພ່ີມ  ຜະລິ ດຕະພັນກະເສດ ແລະ ລາຍໄດ້ຂອງບັນດາຜູ້ຜະລິ ດສະບຽງອາຫານຂະໜາດນ້ອຍເປັນສອງເທ່ົາຕົວ, ໂດຍ

ສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິ ງ, ຊາວພ ້ ນເມ ອງ, ຊາວກະສິ ກອນໃນຄອບຄົວ, ອາຊີ ບລ້ຽງສັດ ແລະ ຊາວປະມົງ, ລວມທັງການເຂົ ້ າເຖິງທີ່ ປອດ

ໄພ ແລະ ເທ່ົາທຽມກັນໃນການເຂົ ້ າເຖິງທີ່ ດິ ນ, ແຫ ່ ງຜະລິ ດຕະພັນ ແລະ ວັດຖຸປະກອບອ ່ ນ ,ໆ ຄວາມຮູ້, ການບ ລິ ການດ້ານການເງິ ນ, 

ຕະຫ າດ ແລະ ໂອກາດສ າລັບການເພ່ີມມູນຄ່າ ແລະ ການຈ້າງງານທີ່ ບ ່ ແມ່ນກະສິ ກ າ.”  

ເປົ ້ າໝາຍທັງສາມນີ ້ ລ້ວນແຕ່ເຊ ່ ອມໂຍງໂດຍກົງກັບ SDG 5 ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ, ແລະ 

ເປັນຈຸດລວມທີ່ ບົດບາດພ ້ ນຖານທີ່ ແມ່ຍິ ງມີ ບົດບາດໃນການສະໜັບສະໜູນການຫັນປ່ຽນການປະຕິບັດດ້ານກະສິ ກ າທ່ົວໂລກ. ເຖິງຢ່າງ

ໃດກ ຕາມ, ໃນຂະນະທີ່ ແມ່ຍິ ງປະກອບເປັນກ າມະກອນກະສິ ກ າຢ່າງໜ້ອຍເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງໂລກ, ເຂົ າເຈົ ້ າບ ່ ໄດ້ຮັບສ່ວນແບ່ງຢ່າງຍຸດຕິທ າ

ຂອງຊັບສິ ນ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການບ ລິ ການທີ່ ຊາວກະສິ ກອນຕ້ອງການເພ ່ ອດ າເນີ ນທຸລະກິດແບບຍ ນຍົງ (IFAD 2020). 

ອັນນີ ້ ແມ່ນເນ ່ ອງມາຈາກຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມອ່ອນແອທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າປະເຊີ ນ, ເຊິ່ ງລວມເອົ າແມ່ຍິ ງ – ແລະ 

ຜູ້ເພ່ິງພາອາໄສຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ – ມີ ຄວາມສ່ຽງສູງຕ ່ ຄວາມບ ່ ໝ້ັນຄົງທາງດ້ານນ ້ າ  ຫ    ອາຫານ  ຫ    

ໄພອັນຕະລາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສຸຂະພາບ (ຕາມການກ ານົດໂດຍ GCF, ເບິ່ ງຕາຕະລາງ 4 ລຸ່ມນີ ້ ).  

ຕາຕະລາງ 4. ຄວາມອ່ອນແອ ຂອງ GCF ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ - ສຸຂະພາບ, ອາຫານ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງນ້ໍາ 

ຄວາມອ່ອນແອ  ຄວາມອາດສາມາດສ າລັບການປ່ຽນແປງ 
● ແບ່ງປັນ ແລະ ຈ ານວນແມ່ຍິ ງທີ່ ມີ ການສ າຜັດກັບນ ້ າ  ຫ   ອາຫານ  

ຫ   ໄພອັນຕະລາຍຕ ່ ສຸຂະພາບເພ່ີມຂຶ ້ ນ 

● ບົດບາດຂອງແມ່ຍິ ງໃນຊຸມຊົນເປົ ້ າໝາຍ 

● ສ່ວນແບ່ງຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ 
ຜູ້ຊາຍໃນຕະຫ າດແຮງງານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະເພດຂອງອາຊີ ບ 

● ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບທາງສະຖາບັນເພ ່ ອແກ້ໄຂຄວາມອ່ອນແອ 
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ໃນຂະນະທີ່ ຄວາມອ່ອນແອເຫ ົ່ ານີ ້ ສະແດງອອກແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍອີ ງໃສ່ສະພາບການສະເພາະຂອງປະເທດ, 

ສິ່ ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫ ວງຕ ່ ໄປນີ ້ ໄດ້ຊະນະໃນຫ າຍສະພາບການຂອງປະເທດທີ່ ກ າລັງພັດທະນາ.  

ຄວາມແຕກຕ່າງໃນພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ. 

ນອກເໜ ອໄປຈາກການສ້າງເປັນອົງປະກອບທີ່ ສ າຄັນຂອງແຮງງານກະສິ ກ າທ່ົວໂລກ - 

ບ່ອນທີ່ ແມ່ຍິ ງມີ ທ່າອ່ຽງຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ ຈະເຮັດວຽກນອກເວລາ, ຕາມລະດູການ  ຫ    ຄ່າແຮງງານຕ ່ າແລ້ວ - 

ແມ່ຍິ ງຍັງຮັບຜິດຊອບຕ ່ ແຮງງານສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ບ ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງຄ : ວຽກບ້ານ, ການແຕ່ງກິນ. , ການລ້ຽງສັດ, ການລ້ຽງດູເດັກ ແລະ 

ການດູແລຜູ້ສູງອາຍຸ (S. Huyer et al 2021). ໃນການຮັບຜິດຊອບຄວາມຮັບຜິດຊອບເຫ ົ່ ານີ ້ , 

ແມ່ຍິ ງມັກຈະມີ ແນວໂນ້ມຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ ຈະໃຊ້ເງິ ນຂອງພວກເຂົ າ ໃນລາຍການສຸຂະພາບສ າລັບຄອບຄົວຂອງພວກເຂົ າ - ດ່ັງນ້ັນ, 

ເມ ່ ອແມ່ຍິ ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ມີ ການຄວບຄຸມງົບປະມານຂອງຄົວເຮ ອນຫ າຍຂຶ ້ ນ, 

ຊຸມຊົນໂດຍທ່ົວໄປແມ່ນມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ທົນທານຫ າຍ. (ພັນທະມິດປ່າໄມ້ 2020).  

ຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ. ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ແລະ 

ການດ າລົງຊີ ວິ ດຂອງແມ່ຍິ ງແມ່ນໄດ້ຖ ກລວມເຂົ ້ າກັນຕ ່ ມອີ ກໂດຍຜົນກະທົບທີ່ ເພ່ີມຂຶ ້ ນເລ ້ ອຍໆທີ່ ການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດມີ

ຕ ່ ນ ້ າ ແລະ ຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ. (ສະຫະປະຊາຊາດ 2019). 

ແມ່ຍິ ງແມ່ນມີ ຄວາມສ່ຽງຫ າຍກ່ວາຜູ້ຊາຍຕ ່ ກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດອັນເນ ່ ອງມາຈາກການເອ ່ ອຍອີ ງທີ່ ເຂ້ັມແ

ຂງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ; ຄວາມອ່ອນແອເຫ ົ່ ານີ ້ ສະແດງອອກໃນຫ າຍດ້ານ - 

ການຂາດແຄນນ້ າເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິ ງແລະເດັກຍິ ງຕ້ອງການເວລາເກັບນ້ າ, ການຂາດສານອາຫານ ແລະ 

ສຸຂະພາບທີ່ ບ ່ ດີ ທີ່ ເກີດຈາກຄວາມບ ່ ຫມ້ັນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ ນ້ າ ແລະ ຄຸນນະພາບນ້ າທີ່ ບ ່ ດີ , ແລະ 

ອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດເພ່ີມຂຶ ້ ນຍ້ອນວ່າຄອບຄົວມີ ຊັບພະຍາກອນຈ າກັດຫ າຍຂຶ ້ ນ. (IFAD 2020) (IUCN 2020). 

ແມ່ຍິ ງຍັງມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະທຸກຍາກ, 

ຊຶ່ ງໝາຍຄວາມວ່າທາງເລ ອກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າທີ່ ຈະປະຕິບັດໃນເວລາທີ່ ຄວາມກົດດັນຂອງສະພາບອາກາດແມ່ນຈ າກັດ (ພັນທະມິດປ່າໄມ້ 

2020).  

ຂະແໜງກະສິ ກ າ - ບ່ອນທີ່ ແມ່ຍິ ງຊົນນະບົດທຸກຍາກທີ່ ສຸດເຮັດວຽກໜັກໜ່ວງທີ່ ສຸດ - ແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ ສຸດ

ຈາກໄພແຫ້ງແລ້ງ, ນ ້ າຖ້ວມ ແລະ ຄ ້ ນຄວາມຮ້ອນ. (IFAD 2020) ແລະ ບ ່ ມີ ການເຂົ ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນທີ່ ສ າຄັນ 

(ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນີ ້ ), ແມ່ຍິ ງຂາດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເພ ່ ອຟ ້ ນຕົວຈາກ, ແລະ ຕອບສະໜອງຕ ່ , ອາການຊ໊ ອກ ແລະ 

ຄວາມກົດດັນດ່ັງກ່າວ.   

ການເຂົ ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນ (ທີ່ ດິ ນ, ການເງິ ນ, ທັກສະ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ). ແມ່ຍິ ງເປັນເຈົ ້ າຂອງທີ່ ດິ ນຫນ້ອຍຫ າຍ - 

ລວມທັງທີ່ ດິ ນກະສິ ກ າ (15% ທຽບກັບ 85%) - ຫ າຍກ່ວາຜູ້ຊາຍ, ແລະ 
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ເຖິງແມ່ນວ່າໃນປະເທດທີ່ ຮັບຮູ້ສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງໃນການເປັນເຈົ ້ າຂອງ ແລະ ນ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນ, 

ກົດໝາຍປະເພນີ ຈ າແນກໝາຍຄວາມວ່າໃນຫ າຍປະເທດສິ ດທິເຫ ົ່ ານີ ້ ບ ່ ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນ. (IFAD 2020) (UNWOMEN 2021). 

ການເພ່ີມທະວີ ຄວາມປອດໄພດ້ານການຄອບຄອງ ຂອງແມ່ຍິ ງຈະເພ່ີມຄວາມສາມາດຜະລິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ, ແລະ ຍັງສາມາດນ າໃຊ້ເປັນ

ຫ ັ ກໝ້ັນໃນການເຂົ ້ າເຖິງການເງິ ນ. ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ສິ່ ງທ້າທາຍໃນການເຂົ ້ າເຖິງຮູບແບບຂອງຫ ັ ກຊັບດ່ັງກ່າວ 

ມັກຈະມາພ້ອມກັບຜະລິ ດຕະພັນທາງດ້ານການເງິ ນທີ່ ຈ າກັດເພ ່ ອປັບຕົວເຂົ ້ າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິ ງ, 

ຊຶ່ ງໝາຍຄວາມວ່າແມ່ຍິ ງບ ່ ສາມາດປ່ຽນຈາກການດ າລົງຊີ ວິ ດໄປສູ່ການຜະລິ ດທີ່ ມີ ມູນຄ່າສູງກວ່າຕະຫ າດ,  ຫ   

ລົງທຶນໃນລະບົບທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ, ທົນທານ, ຄາບອນຕ ່ າ ແລະ ໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີ . (S. Huyer et al 2021). ການຄ້ົນຄວ້າຂອງ FAO 

ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ການໃຫ້ແມ່ຍິ ງເຂົ ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ ແລະ ທາງດ້ານການເງິ ນ, ການສຶ ກສາ ແລະ ທີ່ ດິ ນ, 

ເຮັດໃຫ້ການຜະລິ ດກະສິ ກ າເພ່ີມຂຶ ້ ນ (ຫ າຍເຖິງ 30%) ແລະ ການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງຄອບຄົວ.  

ດ່ັງນ້ັນ, ມັນເປັນສິ່ ງສ າຄັນທີ່ ໂຄງການກະສິ ກ າທີ່ ສຸມໃສ່ການເສີ ມຂະຫຍາຍຜົນໄດ້ຮັບດ້ານສຸຂະພາບ, ສະບຽງອາຫານ ແລະ 

ນ້ າໄດ້ຖ ກອອກແບບຢ່າງລະມັດລະວັງເພ ່ ອແກ້ໄຂຂ ້ ຈ າກັດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ, 

ເນ ່ ອງຈາກວ່ານີ ້ ແມ່ນກຸນແຈເພ ່ ອປົດລັອກຜົນຜະລິ ດ, ການປັບປຸງຄວາມຫມ້ັນຄົງດ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, 

ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ແລະ ເສີ ມຂະຫຍາຍຄວາມຢ ດຢຸ່ນ. (FAO, IFAD & ທະນະຄານໂລກ 2015).  ວິ ທີ ການ 

ສ າລັບການເຮັດເຊັ່ ນນ້ັນ, ລວມມີ  (UNWOMEN 2021): 

1. ປົດລ໋ ອກອຸປະສັກ ຂອງແມ່ຍິ ງໃນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຊົນນະບົດ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນການປະຕິຮູບນະໂຍບາຍ ແລະ ກ ານົດ

ມາດຕະການປັບປຸງສິ ດທີ່ ດິ ນຂອງແມ່ຍິ ງ, ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ສະຫະກອນແມ່ຍິ ງ ແລະ ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດ

ນ້ອຍ, ຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ, ແລະ ການເຂົ ້ າເຖິງບັນດາຜະລິ ດຕະພັນການເງິ ນ ແລະ ປະກັນໄພທີ່ ເໝາະສົມ.  

2. ການຍົກລະດັບທັກສະດ້ານກະສິ ກ າສະຫ າດດ້ານດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ  

ເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ສະຫະກອນແມ່ຍິ ງດ້ວຍການຫັນປ່ຽນຈາກການປະຕິບັດແບບດ້ັງເດີ ມໄປສູ່ CSA 

ໂດຍຜ່ານເຕັກນິ ກກະສິ ກ າທີ່ ທົນທານຕ ່ ດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການລວມເອົ າເຕັກໂນໂລຊີ ໝູນວຽນ ແລະ 

ພະລັງງານປະສິ ດທິພາບໃນທ່ົວຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ.  

3. ການເຂົ ້ າເຖິງຂ ້ ມູນຂ່າວສານສະພາບອາກາດ ແລະ ລະບົບເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ຢ່າງທັນການ ແລະ 

ໃນຮູບແບບທີ່ ເໝາະສົມ (ເຊັ່ ນ: ພາສາ, ການນ າໃຊ້ຮູບພາບ, ການນ າໃຊ້ສ ່ /ເຕັກໂນໂລຊີ ໂທລະສັບມ ຖ  ແລະ ອ ່ ນໆ) 

ເພ ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ຊາວກະສິ ກອນແມ່ຍິ ງສາມາດຕັດສິ ນໃຈ ແລະ 

ປະຕິບັດມາດຕະການກຽມພ້ອມຮັບມ ກັບໄພພິບັດລວ່ງໜ້າກ່ອນເຫດການຮ້າຍແຮງເພ ່ ອປົກປັກຮັກສາຜະລິ ດຕະພັນ, ເຮ ອນຢູ່, 

ແລະ ການປະຕິບັດການປູກຝັງ/ພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງ. 
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ຕົວຢ່າງຂອງວິ ທີ ການຮວມເອົ າການແຊກແຊງປະເພດເຫ ົ່ ານີ ້   ເຂົ ້ າໃນໂຄງການສຸຂະພາບ, ອາຫານ ແລະ 

ຄວາມໝ້ັນຄົງທາງນ ້ າທີ່ ມີ ຢູ່ແມ່ນໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ ້ : 

FP175. ເພີ່ ມທະວີ ຄວາມຢ ດຢຸ່ນຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງນ ້ າ ໃນເຂດອ່າງເກັບນ ້ າ ອາທີ  ດ້ານເທິ ງ, ປະເທດ 

ເຄັນຢາ. ໃນການສ້າງລະບົບການສັງເກດ, ຕິດຕາມ ແລະ ທົດສອບອຸຕຸນິ ຍົມອຸທົກກະສາດທີ່ ທັນສະໄໝສ າລັບພ ້ ນທີ່ ອ່າງໂຕ່ງ, 

ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາເພ ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາຈຸດປະສານງານບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ພາຍໃນກະຊວງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການຕິດຕ້ັງ ແລະ ຟ ້ ນຟູ ແລະ ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງການເຂົ ້ າເຖິງຂອງແມ່ຍິ ງ. 

ແລະ ການນ າໃຊ້ລະບົບເຄ ອຂ່າຍໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິ ດເພ ່ ອຮັບປະກັນການເຂົ ້ າເຖິງທີ່ ເທ່ົາທຽມກັນ.  

FP179. ໂຄງການນ າໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີ ການປັບຕົວເຂົ ້ າກັບດິ ນຟ້າອາກາດກະສິ ກ າ ທານຊາເນຍ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວໄດ້ວາງ

ອອກບັນດາເປົ ້ າໝາຍທີ່ ທະເຍີ ທະຍານກ່ຽວກັບການສະໜອງບັນດາມາດຕະການແກ້ໄຂທາງການເງິ ນ ແລະ ຜະລິ ດຕະພັນ (ເງິ ນກູ້, 

ການຄ ້ າປະກັນ ແລະ ປະກັນໄພ) ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວິ ຊາການໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິ ກອນຍິ ງ, ເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ 

ແລະ ຮັບໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການແກ້ໄຂການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ. 

ອັນນີ ້ ລວມເຖິງການພັດທະນາທາງເລ ອກສາຍສິ ນເຊ ່ ອທີ່ ອຸທິດ 

ໃຫ້ແມ່ຍິ ງຮັບປະກັນການແກ້ໄຂທີ່ ປະສົມປະສານຜົນປະໂຫຍດສະເພາະຂອງແມ່ຍິ ງ. ໂຄງການຍັງຈະພະຍາຍາມຮັບປະກັນໃຫ້ 80% ຂອງ

ບັນດາສະຖາບັນການເງິ ນທ້ອງຖ່ິນ, ການເຄ ່ ອນໄຫວດ້ານການເງິ ນກະສິ ກ າ, ໄດ້ຮັບການເຄ ່ ອນໄຫວໃຫ້ແກ່ການກູ້ຢ ມເງິ ນ ແລະ 

ຮັບປະກັນການສະໜອງໃຫ້ຊາວກະສິ ກອນເພດຍິ ງ.  

2.1.5 ພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນ  

ບັນດາປະເທດທີ່ ກ າລັງພັດທະນາກ າລັງປະເຊີ ນກັບໄພອັນຕະລາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດທີ່ ຮ້າຍແຮງກວ່າເກ່ົາ, ພາຍຸ, 

ພາຍຸໄຊໂຄລນເຂດຮ້ອນ, ໄພນ ້ າຖ້ວມ, ລະດັບນ ້ າທະເລສູງຂຶ ້ ນ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ລວມທັງໄພອັນຕະລາຍຂ້ັນສອງເຊັ່ ນ: ຄວາມອຶ ດຢາກ 

ແລະ ພະຍາດລະບາດ. 

ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງການສູນເສຍທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງມະນຸດແລະໂດຍກົງຈາກໄພອັນຕະລາຍທາງທ າມະຊາດເກີດຂ ້ ນຍ້ອນຄວາມເສຍຫ

າຍຕ ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນ (Kachana Ginige et al 2014). ໃນດ້ານພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງ, ຄວາມເສຍຫາຍຈາກເຫດການດິ ນຟ້າ

ອາກາດຮ້າຍແຮງສ່ົງຜົນໃຫ້ການສ້ອມແປງ, ຄວບຄຸມຄວາມເສຍຫາຍ, ການເກັບກູ້ຊາກຫັກພັງ, ການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນທີ່ ຍົກຍ້າຍ 

ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານມະນຸດສະທ າ; ໂດຍຫ ີ ກລ່ຽງການຍູ້ລັດຖະບານເຂົ ້ າໄປໃນວິ ກິດການຫນີ ້ ສິ ນ, ທຸລະກິດລ້ົມລະລາຍ ແລະ 

ບຸກຄົນທີ່ ທຸກຍາກ. ຈ ານວນທີ່ ສ າຄັນແມ່ນບ ່ ສາມາດຟ ້ ນຕົວໄດ້ໂດຍບ ່ ມີ ການຊ່ວຍເຫ  ອຈາກພາຍນອກ. ແລະ ແນ່ນອນ 

ບົດບາດຍິ ງຊາຍແມ່ນເປັນລັກສະນະສ າຄັນທີ່ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ຄວາມອ່ອນແອ ແລະ 

ຄວາມສາມາດໃນການຮັບມ ກັບໄພພິບັດທີ່ ເກີດຈາກດິ ນຟ້າອາກາດ.  
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ຄຽງຄູ່ກັນນ້ັນ, ພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນສ າຄັນໃນການຫ ຸ ດຜ່ອນ ແລະ ປັບຕົວເຂົ ້ າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ. ເປັນກະດູກ

ສັນຫ ັ ງຂອງການເຕີ ບໂຕ ແລະ ການພັດທະນາ ແລະ ມີ ການເຊ ່ ອມໂຍງ ແລະ ເຊ ່ ອມໂຍງເຂົ ້ າກັນກັບເກ ອບທຸກຂະແໜງການ ເຊັ່ ນ: 

ການຂົນສ່ົງ, ພະລັງງານ, ກະສິ ກ າ, ໂທລະຄົມ, ອຸດສາຫະກ າ, ທີ່ ຢູ່ອາໄສ ແລະ ນ ້ າ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ແລະ ອ ່ ນໆ. 

ການເພ່ິງພາອາໄສກັນນີ ້ ສ້າງສິ່ ງທ້າທາຍອີ ກອັນໜ່ຶງ 

ເນ ່ ອງຈາກຄວາມລ້ົມເຫ ວຂອງໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານບາງຢ່າງມີ ຜົນກະທົບທາງສາເຫດຕ ່ ສ່ວນທີ່ ເຫ  ອ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ, 

ເມ ່ ອພະຍຸໄດ້ທ າລາຍສາຍໄຟຟ້າ, ລະບົບນ ້ າປະປາ, ລະບົບການຂົນສ່ົງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານໃນອາຄານ ແລະ 

ເຄ ່ ອງໃຊ້ຕ່າງໆກ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ເຖິງວ່າຈະມີ ຄວາມສ າຄັນຂອງພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງ, 

ມັນມີ ຊ່ອງຫວ່າງຢ່າງຫ ວງຫ າຍໃນການສະໜອງໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານໃນປະເທດກ າລັງພັດທະນາ. ໂດຍສະເພາະ, 

ມີ ຊ່ອງຫວ່າງໃນໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານໃຫມ່ ແລະ ມີ ຄວາມສ າຄັນກວ່າໃນໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານທີ່ ທົນທານຕ ່ ສະພາບອາກາດ. 

ເນ ່ ອງຈາກບົດບາດອັນສ າຄັນໃນການປັບຕົວ ແລະ ຫ ຸ ດຜ່ອນສະພາບອາກາດ ພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ 

ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນແມ່ນໜ່ຶງໃນ 8 ຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບຫ ັ ກຂອງ GCF. 

ເປົ ້ າໝາຍຂອງຂົງເຂດຜົນໄດ້ຮັບນີ ້ ແມ່ນມີ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນ 4 ຂົງເຂດ “ການຫັນປ່ຽນ” ຄ : i) ສະພາບແວດລ້ອມກ ່ ສ້າງ ii) 

ພະລັງງານ ແລະ ອຸດສາຫະກ າ, iii) ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງມະນຸດ, ການດ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະ ສະຫວັດດີ ການ ແລະ iv) ການນ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນ, 

ປ່າໄມ້ ແລະ ລະບົບນິ ເວດ.  GCF ມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອສ້າງພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງໃຫມ່ ແລະ ຍັງປັບປຸງໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານແບບດ້ັງເດີ ມຄ ນໃຫມ່ 

ເພ ່ ອເປັນຫ ັ ກຖານສະແດງສະພາບອາກາດ.   

  ພ ້ ນທີ່ ຜົນໄດ້ຮັບນີ ້ ສອດຄ່ອງກັບ SD 9 "ອຸດສາຫະກ າ, ນະວັດຕະກ າ ແລະ ໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານ" ແລະ ຍັງເຊ ່ ອມຕ ່ ກັບ SDG 11 

"ເມ ອງແລະຊຸມຊົນແບບຍ ນຍົງ", SDG 6 "ນ້ າສະອາດ ແລະ ສຸຂາພິບານ" ແລະ SDG 7 "ພະລັງງານທີ່ ເຫມາະສົມ ແລະ ສະອາດ".  

ເນ ່ ອງຈາກລັກສະນະການເຮັດວຽກຂ້າມຂະແໜງການຂອງມັນ, 

ມັນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນວ່າການສະໜອງໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານທີ່ ທົນທານຕ ່ ສະພາບອາກາດມີ ທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫ ວງໃນການແກ້ໄຂການປ່ຽນແປ

ງດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ໃນການສ້າງຕົວເມ ອງ ແລະ ຊຸມຊົນທີ່ ທົນທານຕ ່ ສະພາບອາກາດ. ແລະ 

ເນ ່ ອງຈາກສະພາບອາກາດເຮັດໃຫ້ເຫດການໄພພິບັດບ ່ ສົມດຸນສ່ົງຜົນກະທົບທາງລົບຕ ່ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ຜູ້ທຸກຍາກ, ຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ແລະ 

ຄົນຮ່ັງມີ ; ບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນການສະໜອງພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນມີ ຄວາມສ າຄັນ.  ຕົວຢ່າງຂອງຄວາມອ່ອນແອທີ່ ແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ຜູ້ຊາຍປະສົບເນ ່ ອງຈາກໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານແບບດ້ັງເດີ ມທີ່ ບ ່ ທົນທານຕ ່ ສະພາບອາກາດແມ່ນໄດ້ລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນີ ້  

(ການສ້າງສິ່ ງທີ່ ກ ານົດໂດຍ GCF ໃນ ຕາຕະລາງ 5). 

ຕາຕະລາງ 5. ຄວາມອ່ອນແອຂອງ GCF ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ – ໂຄງສ້າງພ້ືນຖານ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທ ່ ສ້າງຂ ້ ນ 

ຄວາມອ່ອນແອ  ຄວາມອາດສາມາດສ າລັບການປ່ຽນແປງ 
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● ການແບ່ງປັນ ແລະ 
ຈ ານວນແມ່ຍິ ງທີ່ ຂາດການເຂົ ້ າເຖິງພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ພຽງພ  

(ການສະໜອງນ ້ າ, ສຸຂາພິບານ, ການປ້ອງກັນນ ້ າຖ້ວມ, 

ເຮ ອນຊານ, ພະລັງງານ, ແລະ ອ ່ ນໆ). 

 

● ບົດບາດຂອງແມ່ຍິ ງໃນການອອກແບບ ແລະ 
ບ າລຸງຮັກສາພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນ 

● ສ່ວນແບ່ງຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍໃນຕະຫ າດແຮງງານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ 
ແລະ ປະເພດຂອງອາຊີ ບ 

● ນະໂຍບາຍ ແລະ 
ຂອບສະຖາບັນເພ ່ ອສ່ົງເສີ ມການເຂົ ້ າເຖິງພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ ພຽງພ  

 

 

ການອົບພະຍົບຊ້າລົງເຮັດໃຫ້ມີ ຜູ້ເສຍຊີ ວິ ດ. ຄົວເຮ ອນທີ່ ທຸກຍາກ ແລະ ມີ ຄວາມສ່ຽງ (ແມ່ຍິ ງເປັນຫົວໜ້າຄົວເຮ ອນ, 

ລວມທັງມີ ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນພິການ) ມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະອົບພະຍົບຊ້າກວ່າຜູ້ອ ່ ນໃນເວລາເກີດເຫດການຮ້າຍແຮງ 

ດ່ັງນ້ັນຈຶ່ ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ເສຍຊີ ວິ ດເພ່ີມຂຶ ້ ນ. (S. Kottegoda 2011). ບາງຄົນບ ່ ໄດ້ຮັບການເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າເນ ່ ອງຈາກຂາດອຸປະກອນ

ສ ່ ສານ  ຫ   ເວລາອ່ານ ແລະ ຟັງຂ່າວ.  

ການສູນເສຍເຮ ອນ ເນ ່ ອງຈາກການກ ່ ສ້າງອາຄານບ ່ ດີ . ອີ ກເທ ່ ອໜ່ຶງ, ແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຫົວໜ້າຄົວເຮ ອນ ແລະ 

ຜູ້ທຸກຍາກແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍທີ່ ສຸດ ເນ ່ ອງຈາກໂຄງສ້າງຂອງເຂົ າເຈົ ້ າຖ ກກ ່ ສ້າງໃນລາຄາຖ ກ ແລະ 

ບ ່ ແຂງແຮງຕ ່ ກັບສະພາບອາກາດທີ່ ຮຸນແຮງ. ເຂົ າເຈົ ້ າກາຍເປັນຜູ້ມີ ຄວາມສ່ຽງຫ າຍຂຶ ້ ນ ແລະ 

ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວບ ່ ສາມາດທົດແທນການສູນເສຍຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້. 

ຄວາມບ ່ ໝ້ັນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມອຶ ດຫິວ. ແມ່ຍິ ງ ແລະ ໂດຍສະເພາະ, ແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ,

ແມ່ນອີ ງໃສ່ການກະສິ ກ າແບບຍ ນຍົງເພ ່ ອຜະລິ ດຄວາມຕ້ອງການອາຫານຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 

ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວເຂົ າເຈົ ້ າປະຕິບັດການກະເສດທີ່ ອາໃສນ ້ າຝົນ ຢູ່ໃນພ ້ ນທີ່ ຕ ່ າ  ຫ   ຕາມແຄມແມ່ນ ້ າ. 

ທ່ົງນາເຫ ົ່ ານີ ້ ມີ ຄວາມສ່ຽງຕ ່ ເຫດການນ ້ າຖ້ວມ ແລະ ເມ ່ ອເປັນເຊັ່ ນນ້ັນ, ຜູ້ທຸກຍາກຂາດສະບຽງອາຫານໃຫ້ຄອບຄົວ ແລະ 

ຕ້ອງຫັນໄປໃຊ້ການຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານມະນຸດສະທ າ. 

ຄວາມອຶ ດຢາກເປັນເລ ່ ອງປົກກະຕິຢູ່ໃນບັນດາປະເທດໃນອາຟຣິ ກາເນ ່ ອງຈາກໄລຍະເວລາແຫ້ງແລ້ງທີ່ ຍາວນານ. 

ຄວາມອຶ ດຫິວເປັນຄາດຕະກອນເລ ອດເຢັນ ແລະ ຈ າກັດແມ່ຍິ ງໃນການຍົກສູງກຽດສັກສີ ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. 

ການຂັດຂວາງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕາຫນ່າງຄວາມປອດໄພໃນທ້ອງຖ່ິນ. ໄພພິບັດທີ່ ຕິດພັນກັບດິ ນຟ້າອາກາດເຊັ່ ນ: 

ນ ້ າຖ້ວມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ  ຫ    ຄວາມອຶ ດຫິວ ອາດຈະລົບກວນຕາໜ່າງຄວາມປອດໄພຂອງທ້ອງຖ່ິນ, ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ເດັກນ້ອຍບ ່ ຢູ່ນ າ, ແຍກຕົວອອກ  ຫ    ເດັກກ າພ້າ ເນ ່ ອງຈາກການເຊາະເຈ ່ ອນ ແລະ ການທ າລາຍການຄວບຄຸມ ແລະ 

ການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຕາມປົກກະຕິ. ການຂາດຄວາມສາມັກຄີ ທາງສັງຄົມແມ່ນມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກຫ າຍຢູ່ໃນພ ້ ນທີ່ ກ ່ ສ້າງ ແລະ 

ພຽງເລັກນ້ອຍທີ່ ມີ ຢູ່ສາມາດຫາຍໄປຍ້ອນວ່າປະຊາຊົນຊອກຫາທີ່ ພັກອາໄສ ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນໃນລະຫວ່າງໄພພິບັດ. 
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ທີ່ ພັກອາໄສທີ່ ບ ່ ປອດໄພ  ຫ    ທີ່ ພັກອາໄສ. ພາຍຫ ັ ງໄພພິບັດທ າມະຊາດ, ສິ່ ງທ້າທາຍດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 

ຄວາມໝ້ັນຄົງອາດຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິ ງທີ່ ຮັບຜິດຊອບຄົວເຮ ອນ ແລະ ຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ໄປຊອກຫາການບັນເທົາທຸກຊ່ົວຄາວ, ທີ່ ພັກອາໃສ 

ແລະ ຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ທີ່ ສະດວກສະບາຍໃນສະພາບການທີ່ ບ ່ ປອດໄພຢ່າງຮ້າຍແຮງ, 

ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ າເປັນເປົ ້ າໝາຍທີ່ ອາດມີ ຕ ່ ການຂູດຮີ ດ ແລະ ການຄ້າມະນຸດ. ໄພພິບັດທີ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບ ່ ໝ້ັນຄົງທາງກາຍ, 

ສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດເພ່ີມຂຶ ້ ນ, ແລະ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, 

ແມ່ນໜ່ຶງໃນບັນດາປັດໃຈຊຸກຍູ້ທີ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ການຄ້າມະນຸດ. 

 

ການຕອບສະໜອງ ຕ ່ ຈຸດອ່ອນເຫ ົ່ ານີ ້ ຄວນຊອກຫາວິ ທີ ແກ້ໄຂບັນຫາໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານທີ່ ທົນ 

ທານຕ ່ ສະພາບອາກາດເຊິ່ ງໂດຍສະເພາະຊອກຫາການເສີ ມສ້າງຄວາມຢ ດຢຸ່ນຂອງແມ່ຍິ ງຕ ່ ກັບການກະທົບກະເທ ອນຈາກພາຍນອກ.  

ແນວທາງທີ່ ລວມເອົ າຄວາມຮູ້ ແລະ ທັດສະນະຂອງແມ່ຍິ ງເຂົ ້ າໃນການຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດໃນ 

ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນໄດ້ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າມີ ຜົນກະທົບໃນການຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງແມ່ຍິ ງ (Kachana Ginige et al 

2009). ການແຊກແຊງດ່ັງກ່າວປະກອບມີ ດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ : 

1. ການປະສານງານຂອງນະໂຍບາຍການພັດທະນາໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານ, ຮັບປະກັນດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ 

ທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍເປັນກະແສຫ ັ ກ. ເນ ່ ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ໄດ້ຮັບການກ ່ ສ້າງເປັນຫ າຍຂະແໜງ, ມັນເປັນສິ່ ງ

ສ າຄັນທີ່ ທຸກຂະແໜງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຕ້ອງເປັນພາກສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂະບວນການພັດທະນານະໂຍບາຍເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່ານະ

ໂຍບາຍມີ ຄວາມກົມກຽວ. ດ່ັງນ້ັນ, ການປະສານງານຢ່າງເປັນລະບົບຂອງນະໂຍບາຍການພັດທະນາທີ່ ກ້ຽວຂ້ອງ 

ກັບໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານພາຍໃນຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການພິຈາລະນາດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ 

ບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ລວມເຂົ ້ າດ້ວຍກັນຈຶ່ ງມີ ຄວາມສ າຄັນໃນການປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າໃນການສ້າງຄວາມຢ ດຢຸ່ນຢ່າງສະໜິດສະໜົມໃນ

ລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບພາກພ ້ ນ. 

2. ການພັດທະນາຂອງປະມວນກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານການກ ່ ສ້າງລວມ 

ອຸດສາຫະກ າການກ ່ ສ້າງໃນປະເທດກ າລັງພັດທະນາມີ ຄວາມສາມາດແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ 

ລະດັບຂອງລະບຽບການກ ່ ມີ ການປ່ຽນແປງ. ດ່ັງນ້ັນ, ໃນບາງກ ລະນີ , ມາດຕະຖານການກ ່ ສ້າງຈຶ່ ງອ່ອນແອ ຫ   ບ ່ ປະຕິບັດຕາມ. 

ໂຄງສ້າງເຫ ົ່ ານີ ້ ບ ່ ສາມາດທົນກັບເຫດການຮ້າຍແຮງໄດ້. ສ າລັບຊຸມຊົນທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນການຕ້ັງຖ່ິນຖານທີ່ ບ ່ ເປັນທາງການລວມທັງ 

ເຂດຊຸມຊົນແອອັດ, ກ ່ ບ ່ ມີ ການບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະຖານການກ ່ ສ້າງ. 

ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ້ເຂດຊຸມຊົນແອອັດຖ ກທ າລາຍເລ ້ ອຍໆໃນລະຫວ່າງເຫດການໄພພິບັດ. ປະເທດຕ່າງໆຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ປະເມີ ນ ແລະ 

ປັບປຸງປະມວນກົດໝາຍ ແລະ ມາດຕະຖານການກ ່ ສ້າງຂອງພວກເຂົ າ 

ເພ ່ ອຮັບປະກັນການລວມເອົ າທັງການພິສູດສະພາບອາກາດ ແລະ ບົດບາດຍິ ງຊາຍເປັນກະແສຫ ັ ກ.  ໃນຂອບເຂດທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ 

ອາດຈະຕ້ອງມີ ການຢ້ັງຢ ນສ່ວນບຸກຄົນຂອງຜູ້ກ ່ ສ້າງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຮັບເຫມົາກ ່ ສ້າງ. 
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3. ການກ ່ ສ້າງທີ່ ພັກອາໄສທີ່ ລະອຽດອ່ອນທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍສ າລັບຊຸມຊົນ. 

ທີ່ ພັກອາໄສແມ່ນມີ ຄວາມສ າຄັນເພ ່ ອຮັບໃຊ້ກັບຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພທ າມະຊາດໃນຊ່ວງເວລາທີ່ ຈ າເປັນ. 

ທີ່ ພັກອາໄສຄວນໃຫ້ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ເໝາະສົມກັບມາດຕະຖານການດ າລົງຊີ ວິ ດຂ້ັນພ ້ ນຖານ 

ດ່ັງນ້ັນຈຶ່ ງສະເໜີຄວາມສະດວກສະບາຍໃຫ້ກັບຜູ້ມີ ຄວາມສ່ຽງ. 

ທີ່ ພັກອາໄສທີ່ ລະອຽດອ່ອນທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຄວນມີ ການກ ່ ສ້າງເພ ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງມີ ຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງການບ ລິ ການຂ້ັນພ ້ ນຖານທີ່ ສ າຄັນໄດ້. 

4. ການສ ່ ສານການເຕ ອນໄພລ່ວງຫນ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ. ເຄ ່ ອງມ ການສ ່ ສານທີ່ ຕອບສະໜອງທາງເພດຄວນໄດ້

ຮັບການອອກແບບເພ ່ ອແນໃສ່ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິ ງທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ, ໂດຍອີ ງໃສ່ຄວາມຕ້ອງການທີ່ ແຕກຕ່າງກັນຂອງພວກເຂົ າ. 

ການຝຶກອົບຮົມຄວນໄດ້ຮັບການສະໜອງໃຫ້ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າປະຊາຊົນເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ຮູ້ຈັກການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ, 

ເຂົ ້ າໃຈການຈັດອັນດັບການ ຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ແລະ ມີ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ ຂອງທີ່ ພັກອາໄສທີ່ ພວກເຂົ າຕ້ອງການ. 

ລັດຖະບານຄວນເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງ ເພ ່ ອພັດທະນາ ແລະ ເສ ່ ອມສານບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ເຂົ ້ າໃນລະບົບເຕ ອນໄພລ່ວງໜ້າ ແລະ ການບ ລິ ການຂ ້ ມູນຂ່າວສານສະພາບອາກາດ. 

5. ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິ ງ. ມັນເປັນສິ່ ງສ າຄັນທີ່ ບັນດາປະເທດຈະຕ້ອງສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ເປັນການສະໜັບສະໜູນ

ການມີ ສ່ວນຮ່ວມທີ່ ເພ່ີມຂຶ ້ ນ ແລະ ການປ້ອນຂ ້ ມູນທີ່ ສ າຄັນຂອງແມ່ຍິ ງໃນການຕັດສິ ນໃຈ ແລະ ການວາງນະໂຍບາຍໃນທຸກ

ລະດັບ. ໂຄງການການປັບຕົວຄວນມີ ເປົ ້ າໝາຍໄລຍະຍາວຂອງການເພ່ີມຄວາມ ຕ້ອງການດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ 

ປະກັນສັງຄົມ, ເຄ ອຂ່າຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນຂອງແມ່ຍິ ງໃນການປົກຄອງທຸກຂ້ັນຜ່ານ ນະໂຍບາຍ 

ແລະ ເປົ ້ າໝາຍແບບມີ ສ່ວນຮ່ວມ, ແລະ ການເສີ ມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ, ການພັດທະນາການເປັນຜູ້ນ າພາ ແລະ 

ທັກສະດ້ານເຕັກນິ ກ ແລະ ການຮັບຮູ້ຢ່າງຈະແຈ້ງ. 

 

ຕົວຢ່າງ ຂອງວິ ທີ ການທີ່ ປະເພດການແຊກແຊງເຫ ົ່ ານີ ້ ໄດ້ຖ ກລວມເຂົ ້ າໃນ ໂຄງການໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານ ແລະ 

ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນຂອງ GCF ທີ່ ມີ ຢູ່ແມ່ນໄດ້ອະທິ ບາຍໄວ້ຂ້າງລຸ່ມ.  

FP133 ຄວາມຢ ດຢຸ່ນຕ ່ ພະຍຸເຮີ ຣິ ເຄນໃນຂະແຫນງການກ ່ ສ້າງໃນ ແອນຕິກາ ແລະ ບາບູດາ. GCF 

ກ າລັງສະຫນັບສະຫນູນການແຊກແຊງຫ າຍພາກສ່ວນທີ່ ເຂ້ັມແຂງເຊິ່ ງປະກອບມີ  "ການບ ລິ ການສາທາລະນະ ແລະ 

ການກ ່ ສ້າງຊຸມຊົນທີ ່ ມີ ຄວາມສ າຄັນດ້ານການປ້ອງກັນສະພາບອາກາດ, 

ການນ າຄວາມທົນທານຕ ່ ສະພາບອາກາດເຂົ ້ າໄປໃນຂະແຫນງການກ ່ ສ້າງ ແລະ ກົນໄກການເງິ ນ ແລະ 

ການເສີ ມສ້າງການບ ລິ ການຂ ້ ມູນຂ່າວສານສະພາບອາກາດ". GAP 

ສ າລັບໂຄງການຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍິ ງມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງສ້າງການປົກຄອງ, ໄດ້ຮັບການປຶ ກສາຫາລ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ 

ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕັດສິ ນໃຈ ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ.  
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SAP008 ໂຄງການຂະຫຍາຍການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດໃນຊຸມຊົນ-ໄພນ ້ າຖ້ວມ (ECCCP-Flood) 

ໃນເຂດທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງໄພນ ້ າຖ້ວມຂອງບັງກະລາເທດ. ໂຄງການນີ ້ ມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອເພ່ີມທະວີ ຄວາມຢ ດຢຸ່ນຂອງຊຸມຊົນທີ່ ທຸກ

ຍາກ ແລະ ດ້ອຍໂອກາດຢູ່ໃນເຂດທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງໄພນ ້ າຖ້ວມຂອງບັງກະລາເທດ. ໄພນ ້ າຖ້ວມທີ່ ເພ່ີມຂຶ ້ ນ 

ສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ຄອບຄົວທຸກຍາກ ແລະ 

ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົ າໃນການຜະລິ ດສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພ ກັບຄອບຄົວຂອງພວກເຂົ າ. 

ນີ ້ ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງໂຄງການການປັບຕົວທີ່ ເນ້ັນໃສ່ການແກ້ໄຂບັນຫາ ການນ າພາຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ບົດບາດຍິ ງຊາຍ. 

ໂຄງການຈະໃຫ້ບຸລິ ມະສິ ດແກ່ແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຫົວໜ້າຄົວເຮ ອນໃນເຂດໂຄງການຕາມເປົ ້ າໝາຍ.  

2.2 ການປະເມີ ນປະເທດ 

ຄວນສັງເກດວ່າການປະເມີ ນເຫ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນການປະເມີ ນຢູ່ໂຕະ ແລະ ບ ່ ໄດ້ດຶ ງເອົ ງການມີ ສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງກັບບັນດາກະຊວງທີ່ ກ່ຽວ 

ຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ/ຫ   ບັນດາກະຊວງແມ່ຍິ ງ ທີ່ ມີ ລາຍລະອຽດດ່ັງລຸ່ມນີ ້ . 

ອັນນີ ້ ແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນຈະໄວກ່ອນໄວອັນຄວນທີ່ ຈະເຂົ ້ າຮ່ວມກັບສະຖາ 

ບັນຂອງລັດຖະບານດ່ັງກ່າວຈົນກ່ວາເວລາດ່ັງກ່າວມີ ການສະເຫນີ  ຫ   ໂຄງການສະເພາະທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການພິຈາລະນາທີ່ ຈະມີ ຄວາມສົນໃຈ 

ແລະ ຄວາມສ າຄັນກັບພວກເຂົ າ. GGC ແລະ ວິ ທີ ການຂອງ AE 

ໃນການມີ ສ່ວນຮ່ວມກັບໜ່ວຍງານເຫ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍຢູ່ໃນລະດັບ ສູງໃນ 3.5.2, ແລະ 

ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 7.  

2.2.1 ປະເທດແທນຊາເນຍ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● ກະຊວງການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ເດັກ (MCDGC) ມຸ່ງໝ້ັນທີ່ ຈະສ່ົງເສີ ມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ 

ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໂດຍຜ່ານການສ້າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ 

ແນວທາງປະຕິບັດໃນການຮ່ວມມ ກັບຜູ້ທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ. 

ວຽກງານຂອງພວກເຂົ າແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ່ ອການພັດທະນາບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

(ສະຫະສາທາລະນະລັດແທນຊາເນຍ 2005). 

● ຍຸດທະສາດສ້າງຂຶ ້ ນຈາກວິ ໄສທັດການພັດທະນາປະເທດແທນຊາເນຍ 2025, ນະໂຍບາຍການພັດທະນາແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາສາກົນທີ່ ສ າຄັນອ ່ ນ .ໆ ໃນຂະນະທີ່ ອອກຮ່າງຍຸດທະສາດ, ຄ າໝ້ັນສັນຍາເຫ ົ່ ານີ ້ ລວມເຖິງເປົ ້ າ

ໝາຍພັດທະນາສະຫັດສະວັດທີ່ ໄດ້ຖ ກປ່ຽນແທນໂດຍເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, ເຊິ່ ງລວມເຖິງ SDG 5 ກ່ຽວກັບ

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ.  



 

  

GCF_GGC_Gender Assessment_Annex 8_29.04.2022  ຮ່າງ 36 

 

● ກ່ຽວກັບ SDG, ການທົບທວນຄ ນແບບສະໝັກໃຈປີ  2019 ກ່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜ້າຂອງປະເທດແທນຊາເນຍຕ ່ ແຕ່ລະ SDG 

ໄດ້ເນ້ັນໃສ່ຄວາມຄ ບໜ້າໃນທາງບວກໂດຍສະເພາະຕ ່ ກັບ SDG5 – 

ເຊິ່ ງລວມເຖິງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການເຄ ອຂ່າຍຄວາມປອດໄພທາງ ສັງຄົມທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບສູງ; 

ເພ່ີມທະວີ ການເຂົ ້ າເຖິງໂທລະສັບມ ຖ  ແລະ ໄຟຟ້າໃນຊົນນະບົດ (ເຊິ່ ງໄດ້ສ່ົງເສີ ມການລວມຕົວທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ 

ເສດຖະກິດຂອງປະຊາກອນຊົນນະບົດ – ລວມທັງແມ່ຍິ ງ ແລະ ແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ); 

ການຈັດສັນລາຍຮັບຕາມເປົ ້ າໝາຍໂດຍອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນໃຫ້ແກ່ໂຄງການລິ ເລີ່ ມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງແກ່ໄວໜຸ່ມ 

ແລະ ແມ່ຍິ ງ; ແລະ ເພ່ີມທະວີ ການເອົ າໃຈໃສ່ຈາກບັນດາໂຄງການພາກເອກະຊົນ ເພ ່ ອເສີ ມຂະຫຍາຍທັກສະການເປັນຜູ້ປະກອບ

ການຂອງແມ່ຍິ ງ (ເພ ່ ອຫລຸດຜ່ອນຄວາມບ ່ ເທ່ົາທຽມດ້ານລາຍໄດ້). (ສະຫະສາທາລະນະລັດແທນຊາເນຍ 2019)  

● ໃນຖານະທີ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຄ າໝ້ັນສັນຍາເພ ່ ອແກ້ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງທາງເພດ ແລະ ເລັ່ ງລັດບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ

ຍິ ງຊາຍໃນທ່ົວປະເທດ, ລັດຖະບານຍັງໄດ້ປັບປຸງລັດຖະທ າມະນູນປີ  1977 ໃນປີ  2000 ແລະ 2004 ເພ ່ ອເພ່ີມທະວີ ການເຂົ ້ າຮ່ວມ

ຂອງແມ່ຍິ ງໃນລັດຖະສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງທ້ອງຖ່ິນ.  

● ປະເທດຍັງໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນເອກະສານສິ ດທິມະນຸດສາກົນ ແລະ ພາກພ ້ ນທີ່ ສ າຄັນອ ່ ນໆ, 

ລວມທັງສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບການລົບລ້າງ ການຈ າແນກຕ ່ ແມ່ຍິ ງ (CEDAW) ທຸກຮູບແບບ ແລະ ອະນຸສັນຍາ SADC 

ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ການພັດທະນາ (JICA 2016). ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, 

ມັນເປັນສິ່ ງສ າຄັນທີ່ ຈະສັງເກດວ່າມັນຍັງມີ ຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນບາງກົດ ໝາຍ (ລວມທັງກົດໝາຍປະເພນີ  ແລະ ສາສະຫນາ) 

ແລະ CEDAW. ອັນນີ ້ ເຮັດໃຫ້ມີ ການແປກົດໝາຍກ່ຽວກັບສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງແຕກຕ່າງກັນ, 

ເຊິ່ ງຂັດຂວາງການບັນລຸການປ່ຽນແປງການຫັນປ່ຽນກ່ຽວກັບທັດສະນະ ການຈ າແນກຕ ່ ແມ່ຍິ ງ 

(ອະທິບາຍຢ່າງລະອຽດເພ່ີມເຕີ ມຂ້າງລຸ່ມ).  

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

ປະເທດແທນຊາເນຍໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບເປັນໜ່ຶງໃນປະເທດທີ່ ມີ ປະສິ ດຕິພາບດີ ທີ່ ສຸດ ໃນພາກໃຕ້ຊາຮາຣາອາຟຣິ ກາໃນແງ່ ຄະແນນ 

ດັດຊະນີ ຊ່ອງຫວ່າງທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ (GGI) ຂອງພວກເຂົ າໃນປີ  2021, ຢູ່ໃນອັນດັບທີ  13 ຂອງ 35 ປະເທດໃນພາກພ ້ ນ 

ດ້ວຍຄະແນນ 0.71 (ຈາກຄະແນນທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ 1). ຄະແນນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີ ເພດຍິ ງ 20% ມີ ໂອກາດໜ້ອຍທີ່ ຈະມີ ໂອກາດເຊັ່ ນດຽວ

ກັນກັບຜູ້ຊາຍໃນປະເທດ. GGI ປະກອບດ້ວຍຕົວຊີ ້ ວັດໃນທ່ົວສີ່ ໝວດພ ້ ນຖານ (ການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດ, 

ການບັນລຸການສຶ ກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ ການຢູ່ລອດ, ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງ) ແລະ 

ໃນກ ລະນີ ຂອງປະເທດແທນຊາເນຍ, ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ຕ ່ າທີ່ ສຸດແມ່ນ ໝວດການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການ ເມ ອງ 

(ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021)  
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ດັດຊະນີ ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ (GII) ຂອງປະເທດແທນຊາເນຍແມ່ນຢູ່ທີ່  0.556 ໃນປີ  2019, ຢູ່ໃນອັນດັບທີ  140 ໃນ 

162 ປະເທດ. ດັດຊະນີ ນີ ້ ຢູ່ໃນຂ ້ ມູນສະຖິຕິກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີ ນພັນ, ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ແລະ ກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດ. 

ໃນກ ລະນີ ຂອງປະເທດແທນຊາເນຍ, ຕົວຊີ ້ ວັດຫ ັ ກທີ່ ແຈ້ງໃຫ້ຈັດອັນດັບ GII ແມ່ນ (UNDP 2020):  

● ແມ່ຍິ ງກວມເອົ າ 36.9% ຂອງຈ ານວນຜູ້ທີ່ ນ່ັງໃນລັດຖະສະພາ; 

● ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ 12.0% ໄດ້ຮັບການສຶ ກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນ ປາຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ 16.9 ເປີ ເຊັນຂອງເພດຊາຍ; 

● ສ າລັບການເກີດມີ ຊີ ວິ ດທຸກໆ 100,000 ຄົນ, ແມ່ຍິ ງ 524 ຄົນເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ 

● ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງໃນຕະຫ າດແຮງງານແມ່ນ 79.6 ເປີ ເຊັນເມ ່ ອທຽບກັບ 87.3 ສ າລັບຜູ້ຊາຍ. 

ດັດຊະນີ ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank’s Women, Business and the Law, WBL) 

2022 ສຸມໃສ່ສະຖິຕິທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບນະຄອນຫ ວງ Dar es Salaam ຂອງປະເທດແທນຊາເນຍໂດຍສະເພາະ. 

ດ້ວຍການຈັດອັນດັບດັດຊະນີ ໂດຍລວມຢູ່ທີ່  81.3 (ຈາກ 100 ທີ່ ເປັນໄປໄດ້), 

ປະເທດແທນຊາເນຍຖ ວ່າເຮັດໄດ້ດີ ຈາກທັດສະນະຄວາມສະເຫມີ ພາບ, ໂດຍສະເພາະໃນໝວດການເຄ ່ ອນຍ້າຍ, ບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ 

ການຈ່າຍເງິ ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຂົງເຂດທີ່ ສ າຄັນຂອງຄວາມກັງວົນກ່ຽວຂ້ອງກັບ:  

● ການແຕ່ງງານ, ເຊິ່ ງໃນນ້ັນບ ່ ມີ ນິ ຕິກ າເພ ່ ອແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ; ແລະ 

● ຊັບສິ ນ, ເຊິ່ ງໃນນ້ັນລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວບ ່ ມີ ສິ ດສະເໝີພາບໃນການສ ບທອດຊັບສິ ນຈາກພ ່ ແມ່ຂອງພວກ ເຂົ າ, ແລະ 

ໃນທ ານອງດຽວກັນຄູ່ສົມລົດທີ່ ລອດຊີ ວິ ດທີ່ ເປັນເພດຍິ ງບ ່ ມີ ສິ ດສະເໝີ 

ພາບໃນການສ ບທອດຊັບສິ ນເມ ່ ອປຽບທຽບກັບຄູ່ສົມລົດທີ່ ເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ ລອດຊີ ວິ ດ. (ທະນາຄານໂລກ 2022) 

ນອກເໜ ອໄປຈາກດັດຊະນີ ເຫ ົ່ ານີ ້ , ວັນນະຄະດີ ທີ່ ຫ ້ າສຸດຍັງຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນບາງຈຸດອ່ອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່  

ປະສົບຢູ່ໃນປະເທດແທນຊາເນຍ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້ ລວມມີ : “ເວລາຍາກຈົນ (ເພາະແມ່ຍິ ງຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫ າຍໃນການເຮັດວຽກເຮ ອນ); 

ຂາດການສຶ ກສາ; ຄວາມກົດດັນດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີ ນພັນ; ຂາດຊັບສິ ນ ແລະ ການເຂົ ້ າເຖິງການບ ລິ ການທາງດ້ານການເງິ ນ; 

ໃນກ ລະນີ ຂອງກະສິ ກ າ - ການຂາດການເຂົ ້ າເຖິງແຮງງານເພດຊາຍ ແລະ ປັດໄຈນ າເຂົ ້ າເຊັ່ ນ: ປຸ໋ ຍ; 

ໃນກ ລະນີ ຂອງການເປັນຜູ້ປະກອບການ - ກອບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ 

ຂາດການເຂົ ້ າເຖິງການບ ລິ ການພັດທະນາທຸລະກິດ; ແລະ ມາດຖານທາງວັດທະນະທ າທີ່ ເຫັນວ່າແມ່ຍິ ງມີ ບົດບາດໃນການເຮັດວຽກເຮ ອນ 

ແລະ ການດູແລເດັກ” (Idris 2018). ບັນຫາເຫ ົ່ ານີ ້ ເກີດມາຈາກການຂາດການປະຕິບັດຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບຂອງ ກົດໝາຍ ແລະ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງປະເທດແທນຊາເນຍ. ຕົວຢ່າງ - ແລະ ຕາມທີ່ ສະແດງໂດຍສະຖິຕິທີ່ ສະໜັບສະໜູນ GII - 

ແມ່ຍິ ງຍັງດ້ອຍໂອກາດໃນດ້ານການຈ້າງງານ; ພວກເຂົ າມີ ລາຍໄດ້ໜ້ອຍກວ່າຜູ້ຊາຍໃນທ່ົວທຸກລະດັບການສຶ ກສາ ແລະ ອາຊີ ບ ແລະ 
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ມີ ໂອກາດຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ ຈະຫວ່າງງານ. ແລະ, ອີ ງຕາມຄະແນນ GGI ຕ ່ າສ າລັບ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງ, 

ແມ່ຍິ ງຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃຕ້ການເປັນຕົວແທນຢູ່ໃນຕ າແໜ່ງການປົກຄອງສາທາລະນະຂ້ັນສູງ. (Chan et al 2016) 

ອຸປະສັກຕ້ົນຕ ໃນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ຄ າໝ້ັນສັນຍາທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງປະເທດແທນຊາເນຍແມ່ນມີ ສາເຫດມາຈາກ: 

“ເຈດຈ ານົງທາງການເມ ອງທີ່ ຈ າກັດເພ ່ ອຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນຂອງບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ແລະ 

ຊັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າກັດເພ ່ ອປະຕິບັດນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ; ຄວາມຮັບຮູ້ຕ ່ າກ່ຽວກັບສິ ດທິຍິ ງ-ຊາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍ

ບາຍໃນບັນດາການນ າທ້ອງຖ່ິນ, ໜ່ວຍງານບັງໃຊ້ກົດໝາຍທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖ່ິນໂດຍລວມ; 

ຂາດການລວມເອົ າບູລິ ມະສິ ດບົດບາດຍິ ງຊາຍເຂົ ້ າໃນແຜນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ໂດຍສະເພາະໃນລະດັບການປົກຄອງໃນທ້ອງຖ່ິນ; 

ຄວາມອາດສາມາດທີ່ ຈ າກັດຂອງຈຸດປະສານງານບົດບາດຍິ ງຊາຍພາຍໃນກະຊວງ ແລະ MCDGC”. (Chan et al 2016) 

2.2.2 ອາຟຣິ ກາໃຕ້ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

ອາຟຣິ ກາໃຕ້ຖ ວ່າມີ ຄວາມກ້າວໜ້າຫ າຍໃນທະວີ ບອາຟຣິ ກາກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ, ອີ ງຕາມລັດຖະທ າມະນູນ ແລະ 

ເອກະສານທາງກົດໝາຍ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ບັນຫາໃຫຍ່ຫ າຍປະການຍັງສ ບຕ ່ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ແມ່ຍິ ງທີ່ ບ ່ ສົມສ່ວນໃນອາຟຣິ ກາໃຕ້ - 

ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້ ລວມມີ : ຄວາມຮຸນແຮງທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ໂລກເອດສ, ຂະນົບທ ານຽມ ແລະ ຮີ ດຄອງປະເພນີ  ແລະ 

ລະບົບປະຫວັດສາດຂອງກຸ່ມການແບ່ງແຍກເຊ ້ ອຊາດ (ໂດຍສະເພາະກົດໝາຍວ່າດ້ວຍເຂດກຸ່ມ, ທີ່ ບັງຄັບຍ້າຍແມ່ຍິ ງທີ່ ມີ ສີ ຜິວ - ແລະ 

ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົ າ - ໄປໃນຊົນນະບົດ, ບ່ອນທີ່ ມີ ໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ ຍັງດ້ອຍພັດທະນາ). ຄວາມທຸກຍາກ, 

ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການເຂົ ້ າເຖິງວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ , ການຂາດທັກສະ ແລະ 

ການປະສານງານຂອງກົນໄກທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງປະເທດແມ່ນບາງລັກສະນະທີ່ ຈ າກັດຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງອາຟຣິ ກາໃຕ້ 

ເພ ່ ອບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນບັນດາປະຊາຊົນ. 

● ສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານທີ່ ສ າຄັນທີ່ ຮັບຜິດຊອບບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນອາຟຣິ ກາໃຕ້ແມ່ນພະແນກແມ່ຍິ ງ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ 

ຄົນພິການ. ພະແນກການປົກຄອງນີ ້ ແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ແລະ ອ ານາດການປົກຄອງຂອງຕົນແມ່ນເພ ່ ອອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ແລະ ສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ຄົນພິການ. 

ນອກຈາກນີ ້  

ມັນຍັງຖ ກບັງຄັບດ້ວຍການຮັບປະກັນວ່າບົດບາດຍິ ງຊາຍແມ່ນເປັນກະແສຫ ັ ກໃນທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມອາຟຣິ ກາໃຕ້. 

● ນິ ຕິກ າທີ່ ສ າຄັນທີ່ ຊີ ້ ທິດທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍເປັນກະແສຫ ັ ກແມ່ນກອບນະໂຍບາຍບົດບາດຍິ ງຊາຍແຫ່ງຊາດ. ກອບນະໂຍບາຍໄດ້

ກ ານົດມາດຕະຖານ ແລະ ມາດຖານສ າລັບໂຄງການບົດບາດຍິ ງຊາຍແຫ່ງຊາດ. 

ມັນຍັງໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດສ າລັບບົດບາດຍິ ງຊາຍເປັນກະແສຫ ັ ກ ແລະ ໃຫ້ຫ ັ ກການຊີ ້ ນ າເພ ່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. 
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ສິ່ ງສ າຄັນທີ່ ສຸດແມ່ນນະໂຍບາຍໃຫ້ລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກົນໄກໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສ້ັນ ເພ ່ ອກ ານົດຂອບເຂດຄວາມຍຸຕິທ າ ແລະ 

ຄວາມສະ ເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ. 

● ອາຟຣິ ກາໃຕ້ຍັງໄດ້ສ້າງຕ້ັງຄະນະກ າມະທິການ ເພ ່ ອຄວາມສະເຫມີ ພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ (CGE), ເຊິ່ ງເປັນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ ເປັນເອ

ກະລາດໃນແງ່ ຂອງພາກທີ  9 ຂອງລັດຖະທ າມະນູນຂອງສາທາລະນະລັດອາຟຣິ ກາໃຕ້, 108 ຂອງປີ  1996. 

ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບຂອງ CGE 

ແມ່ນເພ ່ ອຍຶ ດຫມ້ັນຂ ້ ກ ານົດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສະເຫມີ ພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນລັດຖະທ າມະນູນ.  

● ເພ ່ ອແກ້ໄຂກ ລະນີ ທີ່ ມີ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດສູງຢູ່ໃນປະເທດ, ໃນປີ  2020 ອາຟຣິ ກາໃຕ້ໄດ້ຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍສາມສະບັບ ເພ ່ ອ

ແກ້ໄຂກົດ ໝາຍສອງສະບັບທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວເຊັ່ ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ (DVA) ສະບັບເລກທີ  116 

ຂອງປີ  1998 ແລະ ກົດໝາຍອາຍາ (ກົດໝາຍການກະທ າຜິດທາງເພດ ແລະ ບັນຫາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ສະບັບເລກທີ  32 ໃນປີ  2007. 

ການແກ້ໄຂສາມສະບັບຄ :-  

o ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄະດີ ອາຍາ ແລະ ບັນຫາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ; 

o ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂກົດໝາຍອາຍາ (ກົດໝາຍການກະທ າຜິດທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ 

ເລ ່ ອງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ); 

o ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ. 

ການແກ້ໄຂຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍສາມາດຍ ່ ນຄ າຮ້ອງສະໝັກຄ າສ່ັງປ້ອງກັນທາງອອນໄລນ໌ໄດ້ໂດຍບ ່ ຕ້ອງໄປສານ; ແລະ 

ກ ານົດວິ ທີ ການຈັດການຂ ້ ມູນກ່ຽວກັບຜູ້ກະທ າຜິດ, ຜູ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍ ແລະ ພະຍານ ແລະ ວິ ທີ ການແກ້ໄຂການກະທ າຜິດຂອງການ

ຂ່ົມຂູ່ທາງເພດ, ການຮ່ວມເພດ ແລະ ອ ່ ນໆ.  

● ຫ າຍກວ່າ ແລະ ເໜ ອເຄ ່ ອງມ ທາງກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ອາຟຣິ ກາໃຕ້ເປັນປະເທດທີ່ ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາ ແລະ 

ອະນຸສັນຍາສາກົນຫ າຍສະບັບເຊັ່ ນ: CEDAW, ຖະແຫ ງການອັນສັກສິ ດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນອາຟຣິ ກາ 

(ກ ລະກົດ 2004), ແລະ ອະນຸສັນຍາ SADC ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ການພັດທະນາ (ເດ ອນສິ ງຫາ 2008) ແລະ ອ ່ ນໆ.  

● ນັບຕ້ັງແຕ່ປີ  2014 ອາຟຣິ ກາໃຕ້ໄດ້ໃຫ້ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ຈະບັນລຸບັນດາ SDG, ລວມທັງ SDG5. 

ໃນການທົບທວນຄ ນແບບສະໝັກໃຈປີ  2019 ມັນໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມຄ ບໜ້າທາງບວກທີ່ ສ າຄັນຕ ່ ກັບ SDG 5, 

ລວມທັງການຫ ຸ ດຜ່ອນການແຕ່ງງານຂອງໄວໜຸ່ມ, ການລົບລ້າງການຄ້າມະນຸດ, 

ການເພ່ີມທະວີ ການໂຄສະນາກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຮູ້ທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ແລະ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ.  

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 
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ໃນປີ  2021 ອາຟຣິ ກາໃຕ້ ມີ ດັດຊະນີ ຊ່ອງຫວ່າງທາງເພດທ່ົວໂລກໂດຍລວມຢູ່ທີ່  0.78 (ຄະແນນດີ ທີ່ ສຸດ 1 ແລະ ຫນ້ອຍທີ່ ສຸດແມ່ນ 0) 

ເຊິ່ ງຢູ່ໃນອັນດັບທີ  18 ໃນ 156 ປະເທດໃນທ່ົວໂລກ. ໃນພາກໃຕ້ຊາຮາຣາອາຟຣິ ກາ, ອາຟຣິ ກາໃຕ້ຢູ່ໃນອັນດັບທີ  3 ໃນ 35 ປະເທດ. 

GGI ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພ່ີມຂຶ ້ ນເລັກນ້ອຍເປັນ 2% ຈາກ 0.76 ຄະແນນໃນປີ  2016. ຄະແນນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີ ແມ່ຍິ ງ 22% 

ມີ ໂອກາດໜ້ອຍທີ່ ຈະມີ ໂອກາດເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍ. 

ຊ່ອງຫວ່າງທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງອາຟຣິ ກາໃຕ້ແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນໝວດການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 

ໂອກາດເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການບັນລຸການສຶ ກສາ, ເຊິ່ ງຢູ່ໃນອັນດັບ 92 ແລະ 69 ໃນ 156 ປະເທດ (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021). 

ໝວດໝູ່ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດຂອງອາຟຣິ ກາໃຕ້ແມ່ນຢູ່ໃນໝວດການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງ ເຊິ່ ງມັນໄດ້ຈັດອັນດັບທີ  14 ໃນ 

156 ປະເທດ (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021).  

ດັດຊະນີ ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ (GII) ຂອງອາຟຣິ ກາໃຕ້ ແມ່ນ 0.406 ໃນປີ  2019, ເຊິ່ ງຢູ່ໃນອັນດັບທີ  93 ໃນ 162 

ປະເທດ (UNDP 2020). GII 

ໝາຍເຖິງຄວາມບ ່ ສະເຫມີ ພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ຄິ ດໄລ່ຈາກສະຖິຕິກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີ ນພັນ, ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 

ແລະ ກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດ. ສາມຂະຫນາດທີ່ ແຍກຈາກກັນແມ່ນແບ່ງອອກເປັນດ່ັງລຸ່ມນີ ້  (UNDP 2020): ສາມຂະຫນາດ

ທີ່ ແຍກຈາກກັນແມ່ນແບ່ງອອກເປັນດ່ັງລຸ່ມນີ ້ :(UNDP 2020):  

● ແມ່ຍິ ງກວມເອົ າ 45.3% ຂອງຈ ານວນຜູ້ທີ່ ນ່ັງໃນລັດຖະສະພາ; 

● ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ 75.0% ໄດ້ຮັບການສຶ ກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນປາຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ 78.2 ເປີ ເຊັນຂອງເພດຊາຍ; 

● ສ າລັບການເກີດມີ ຊີ ວິ ດທຸກໆ 100,000 ຄົນ, ແມ່ຍິ ງ 119 ຄົນເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ; ແລະ 

● ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງໃນຕະຫ າດແຮງງານແມ່ນ 49.6 ເປີ ເຊັນເມ ່ ອທຽບກັບ 62.7 ສ າລັບຜູ້ຊາຍ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ດັດຊະນີ ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງທະນາຄານໂລກ ( (ທະນາຄານໂລກ  2022) )  ໃຫ້ອັນດັບອາຟຣິ ກາໃຕ້ຢູ່ທີ່  

88.1 (ຈາກ 100 ທີ່ ເປັນໄປໄດ້). ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຕົວຊີ ້ ວັດ WBL ຂອງອາຟຣິ ກາໃຕ້, ເຊັ່ ນ: ການເຄ ່ ອນຍ້າຍ, ບ່ອນເຮັດວຽກ, 

ການຈ່າຍເງິ ນ, ການແຕ່ງງານ, ການເປັນຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຊັບສິ ນສະແດງໃຫ້ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ຊຸກຍູ້. ສອງຂົງເຂດທີ່ ກັງວົນກ່ຽວ

ຂ້ອງກັບ:   

● ການເປັນພ ່ ແມ່, ເນ ່ ອງຈາກການຂາດ ຫ   ການສະໜອງທີ່ ບ ່ ພຽງພ ສ າລັບການລາພັກເພ ່ ອລ້ຽງດູລູກທີ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ; ແລະ 

● ເງິ ນບ ານານ, 

ເນ ່ ອງຈາກການສະໜອງບ ່ ພຽງພ ສ າລັບການປະກອບສ່ວນເງິ ນບ ານານໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ ບ ່ ໄປເຮັດວຽກຍ້ອນການເບິ່ ງແຍງເດັກ. 
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2.2.3 ປະເທດເຄັນຢາ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະນາ

ທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● ກົນໄກບົດບາດຍິ ງຊາຍແຫ່ງຊາດຂອງປະເທດເຄັນຢາແມ່ນພະແນກບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງລັດທີ່ ຢູ່ພາຍໃຕ້ກະຊວງການບ ລິ ການສາ

ທາລະນະ, ຊາວໜຸ່ມ ແລະ ເພດ. ອ ານາດການປົກຄອງຂອງກະຊວງແມ່ນຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ປະຕິບັດບັນດາ

ໂຄງການການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິ ງ, ສະໜັບສະໜູນບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍເປັນກະແສຫ ັ ກຢູ່ບັນດາກະຊວງ, ພະແນກ 

ແລະ ໜ່ວຍງານ, ພັດທະນາບັນດານະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ. ພະແນກຍັງມີ ເປົ ້ າໝາຍສ້າງ

ຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ບັນດາສະຖາບັນ ແລະ ຄວາມສາມາດດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດບັນດາ

ໂຄງການ ແລະ ໂຄງການບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າໃນການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ແລະ ການສ້າງ

ຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິ ງ (GEWE).  

● ເຄ ່ ອງມ ທາງກົດໝາຍທີ່ ສ າຄັນໃນການປະຕິບັດຂ ້ ກ ານົດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ 

ທີ່ ກ ານົດໄວ້ໃນລັດຖະທ າມະນູນຂອງປະເທດ ແລະ ເຄ ່ ອງມ ທາງກົດໝາຍອ ່ ນ ,ໆ ແມ່ນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ແລະ ການພັດທະນາ (2019). ນະໂຍບາຍປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍທັງໝົດໃຫ້ສອດ

ຄ່ອງກັບລັດຖະທ າມະນູນ ແລະ ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າມັນຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ບ ່ ຈ າແນກ. ນອກນີ ້ , ບັນດາກຸ່ມເຮັດວຽກ, ກ ່

ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນຢູ່ຂ້ັນເຂດປົກຄອງ ເພ ່ ອຮ່າງຂ ້ ບັງຄັບ ແລະ ສະເໜີບັນດາກົດລະບຽບເພ ່ ອປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້

ຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ເພ ່ ອແນໃສ່ປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ (PADV) ປີ  

2015. 

● ໃນປີ  2019 ໄດ້ມີ ການພັດທະນານະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ “ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດເພ ່ ອລົບລ້າງການທ າຮ້າຍອະໄວຍະວະເພດຍິ ງ 

(FGM)” (FGM) (2019). ນະໂຍບາຍໄດ້ສະເໜີຍຸດທະສາດຫ າຍຂະແໜງການເພ ່ ອແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານຂະແໜງການສຶ ກສາ, 

ສາທາລະນະສຸກ, ຄວາມໝ້ັນຄົງ ແລະ ຍຸຕິທ າ ເພ ່ ອລົບລ້າງ FGM.  

● ເພ ່ ອບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ປະເທດເຄັນຢາແມ່ນປະເທດທີ່ ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ພາກພ ້ ນຫ າຍ

ສະບັບກ່ຽວກັບສິ ດທິມະນຸດ ແລະ ຂ ້ ສະເພາະກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ ເຊັ່ ນ: CEDAW. 

ໂຄງການບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງປະເທດເຄັນຢາແມ່ນມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຍິ ງຊາຍສະເພາະຂອງປະຊາຊົນໝົດທຸກ

ຄົນ ແລະ ເພ ່ ອຮັບຮູ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາຂອງຕົນຕ ່ ວາລະ 2030 ກ່ຽວກັບເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ, ແລະ ວາລະ 2063. 

ຄ າໝ້ັນສັນຍາຍັງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດບົດບາດຍິ ງຊາຍແຫ່ງຊາດປີ  2018-2022 

ທີ່ ສະໜອງແຜນທີ່ ເສ້ັນທາງພ ່ ອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍເຫ ົ່ ານີ ້ .  

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 
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ຄະແນນ GGI ປີ  2021 ຂອງປະເທດເຄັນຢາແມ່ນ 0.692, ຢູ່ໃນອັນດັບ 95 ໃນ 156 ປະເທດ. ນີ ້ ແມ່ນການປັບປຸງ 14 ຈຸດໃນການ

ຈັດອັນດັບກ່ອນນີ ້ , ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ, ປະເທດພວມມີ ການປ່ຽນແປງໃນທາງບວກ. 

ຊ່ອງຫວ່າງທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງປະເທດເຄັນຢາແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນໝວດການສຶ ກສາ ແລະ 

ການເສີ ມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງ ເຊິ່ ງມັນຢູ່ໃນອັນດັບທີ  126 ແລະ 79 ໃນ 156 ປະເທດ, ຕາມລ າດັບ 

(ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021) . ການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດແມ່ນຢູ່ໃນ “ສຸຂະພາບ ແລະ 

ຄວາມຢູ່ລອດ” ເຊິ່ ງຢູ່ໃນອັນດັບ 60 ໃນ 156 ປະເທດ (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021). ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ GGI ຂອງປະເທດເຄັນ

ຢາຍັງຄົງຢູ່ເບ ້ ອງຫ ັ ງປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ໃນພາກພ ້ ນພາກໃຕ້ຊາຮາຣາອາຟຣິ ກາ, 

ແຕ່ມັນເປັນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ມັນສະແດງທ່າອ່ຽງເພ່ີມຂຶ ້ ນໃນທາງບວກໃນການປິ ດຊ່ອງຫວ່າງທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ.   

ດັດຊະນີ ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ (GII) ທີ່ ນ າສະເໜີໃນປີ  2010 ໂດຍ UNDP ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄະແນນເທ່ົາກັບ 0.518, 

ໂດຍຈັດໃຫ້ປະເທດເຄັນຢາຢູ່ອັນດັບທີ  126 ໃນ 162 ປະເທດ ອີ ງຕາມດັດຊະນີ ປີ  2019 (UNDP 2020). ບົດລາຍງານຂອງ UNDP 

2020 HDI ສະແດງໃຫ້ເຫັນອົງປະກອບທີ່ ສ າຄັນຂອງ GII ດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ : 

● ແມ່ຍິ ງກວມເອົ າ 23.2 % ຂອງຈ ານວນຜູ້ທີ່ ນ່ັງໃນລັດຖະສະພາ; 

● ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ 29.8% ໄດ້ຮັບການສຶ ກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນ ປາຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ 37.3% 

ເປີ ເຊັນຂອງເພດຊາຍ; 

● ສ າລັບການເກີດມີ ຊີ ວິ ດທຸກໆ 100,000 ຄົນ, ແມ່ຍິ ງ 342 ຄົນເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ; ແລະ 

● ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງໃນຕະຫ າດແຮງງານແມ່ນ 72.1 ເປີ ເຊັນເມ ່ ອທຽບກັບ 77.3 ສ າລັບຜູ້ຊາຍ. 

ໂດຍສະເລ່ຍ ແລະ ໃນການສົມທຽບກັບບັນດາປະເທດອ ່ ນໆໃນພາກພ ້ ນພາກໃຕ້ຊາຮາຣາອາຟຣິ ກາ, ຍັງມີ ຊ່ອງຫວ່າງທາງເພດອັນໃຫຍ່

ຫ ວງຕ ່ ຜູ້ຊາຍກ່ຽວກັບການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງການເມ ອງຂອງແມ່ຍິ ງ. 

ດັດຊະນີ ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງທະນາຄານໂລກ (WBL) 2022 ໃຫ້ອັນດັບປະເທດເຄັນຢາຢູ່ທີ່  80.6 (ຈາກ 100 

ທີ່ ເປັນໄປໄດ້). ຕົວຊີ ້ ວັດ WBL ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດເຄັນຢາ, ເຊັ່ ນ: ການເຄ ່ ອນທີ່ , ບ່ອນເຮັດວຽກ, ການຈ່າຍເງິ ນ, ການແຕ່ງງານ, 

ທັງໝົດໄດ້ຄະແນນ 100. ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ການເປັນພ ່ ແມ່ ແລະ ການເປັນຜູ້ປະກອບການຍັງຄົງເປັນເລ ່ ອງທີ່ ກັງວົນ.  

● ການເປັນພ ່ ແມ່, ເນ ່ ອງຈາກການຂາດ ຫ   ການສະໜອງບ ່ ພຽງພ  ສ າລັບການລາພັກເພ ່ ອລ້ຽງດູລູກທີ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ຫ   

ເງິ ນຊ່ວຍເຫ  ອການເກີດ. ຜູ້ຊາຍບ ່ ໄດ້ຮັບການລາພັກເພ ່ ອລ້ຽງດູລູກ; ແລະ  

● ການເປັນຜູ້ປະກອບການ, ເຊິ່ ງໃນນ້ັນມີ ແມ່ຍິ ງຕ້ອງປະເຊີ ນກັບ ການຈ າແນກໃນການເຂົ ້ າເຖິງສິ ນເຊ ່ ອ ແລະ ພວກເຂົ າບ ່ ສາມາດ 

ລົງທະບຽນທຸລະກິດຂອງພວກເຂົ າໃນແບບດຽວກັນ ກັບທີ່ ຜູ້ຊາຍເຮັດ. 
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2.2.4 ປະເທດອິ ນເດຍ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະນາ

ທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● ປະເທດອິ ນເດຍ – ແມ່ນຄ ກັນກັບບັນດາປະເທດອາຊີ ໃຕ້ສ່ວນຫ າຍ – 

ຍັງຄົງປະເຊີ ນກັບການຈ າແນກທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຢູ່ໃນຄອບຄົວ, ໂຮງຮຽນ ແລະ ບ່ອນເຮັດວຽກໃນລະດັບສູງ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດອິ ນເດຍຈະມີ ລາຍງານວ່າໄດ້ມີ ການຫ ຸ ດລົງເລັກນ້ອຍ 

ຂອງການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນເນ ່ ອງຈາກກົດໝາຍຫ້າມການແຕ່ງ ງານໃນໄວເດັກນ້ອຍ (Prohibition of Child 

Marriage Act) ໃນປີ  2006, ແຕ່ມັນຍັງມີ ລາຍງານວ່າມີ ຈ ານວນການແຕ່ງງານ ກ່ອນໄວອັນຄວນສູງທີ່ ສຸດໃນທ່ົວໂລກ (OECD 

2014).  

● ກະຊວງການພັດທະນາແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກໃນອິ ນເດຍແມ່ນສະຖານບັນຂອງລັດຖະບານທີ່ ສ າຄັນທີ່ ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ ໃນການສ້າງນະ

ໂຍບາຍທີ່ ກ້າວໜ້າທີ່ ແກ້ໄຂບັນຫາທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນປະເທດ. ພາລະກິດຂອງມັນແມ່ນການສ້າງກອບການາເຮັດວຽກທີ່ ມີ

ປະສິ ດທິຜົນ ເພ ່ ອໃຫ້ມີ ຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍ, ໂຄງການ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ ຮັບປະກັນສິ ດເທ່ົາທຽມ ແລະ ໂອກາດໃຫ້

ແມ່ຍິ ງໃນທຸກຂົງເຂດ. 

● ລັດຖະທ າມະນູນອິ ນເດຍໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນພາຍໃນປະເທດອິ ນເດຍ; ນອກຈາກນີ ້  

ຍັງຫ້າມການຈ າແນກໂດຍລັດ ໃນເຫດຜົນຂອງເພດ. ໃນປີ  2001, ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດສ າລັບການສ້າງ 

ຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິ ງ (NPEW), ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງ ແລະ ໄດ້ວາງນະໂຍບາຍຄວາມກ້າວໜ້າຮອບດ້ານເພ ່ ອຄວາມ

ກ້າວໜ້າ, ການພັດທະນາ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິ ງດ້ວຍການກ ານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທີ່ ເໝາະ

ສົມ.  

● ເຖິງແມ່ນວ່າລັດຖະທ າມະນູນຈະຮັບປະກັນການບ ່ ມີ ການຈ າແນກ, 

ແຕ່ໃນກ ລະນີ ສ່ວນຫ າຍນີ ້ ໃຊ້ໄດ້ໃນກ ລະນີ ຂອງການລ່ວງລະເມີ ດໂດຍລັດ. 

ກົດໝາຍບ ່ ພຽງພ ເພ ່ ອປົກປ້ອງບຸກຄົນຈາກການຈ າແນກຍ້ອນເຫດຜົນ ທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຈາກຜູ້ກະທ າທີ່ ບ ່ ແມ່ນລັດ. 

ຍິ່ ງໄປກວ່ານ້ັນ, ສະຖາບັນ ສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະເທດອິ ນເດຍ (ເອກະຊົນ ຫ   ລັດ) ຍັງຍຶ ດຖ ມາດຖານການຈ າແນກທາງວັດທະນະທ າ 

ແລະ ປະເພນີ . ສະຖາບັນບາງແຫ່ງໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ທັນສະໄໝເພ ່ ອລວມເອົ າການປ່ຽນ 

ແປງທີ່ ບ ່ ສາມາດປີ ້ ນກັບໄດ້ໃນທາງບວກທີ່ ກ່ຽວກັບຄວາມສ າພັນລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ.  

● ດ້ວຍເຫດນີ ້ , ຜົນສ າເລັດຂອງປະເທດອິ ນເດຍຕ ່ ເປົ ້ າໝາຍທາງເພດເຊັ່ ນ SDG5 ຈຶ່ ງໄດ້ຕ ່ າກວ່າລະດັບ. ຕົວຢ່າງ, 

ການທົບທວນຄ ນແບບສະໝັກໃຈປີ  2019 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າບ ່ ມີ ຄວາມຄ ບໜ້າໃນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ. 

ປະເທດອິ ນເດຍຍັງປະເຊີ ນໜ້າກັບສິ່ ງທ້າທາຍກ່ຽວກັບອັດຕາສ່ວນເພດຊາຍກັບເພດຍິ ງໃນກ າລັງແຮງງານ. ບ ່ ມີ ການປັບປຸງ
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ກ່ຽວກັບປີ ການສຶ ກສາສະເລ່ຍຂອງເພດຍິ ງກັບເພດຊາຍທີ່ ໄດ້ຮັບ ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຈ ານວນທີ່ ນ່ັງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ. ໂດຍລວມ

ແລ້ວ, ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງປະເທດອິ ນເດຍໃນການບັນລຸເປົ ້ າໝາຍ SDG 5 ໄດ້ຢຸດສະງັກ. 

● ບົດລາຍງານຫ າຍສະບັບຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດອິ ນເດຍຍັງຂາດກົດໝາຍທີ່ ພຽງພ ເພ ່ ອແກ້ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງທາງເພດ ແລະ 

ເລັ່ ງການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍໃນປະເທດ (UNICEF, WB ແລະ ILO). 

ນີ ້ ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດໄດ້ລົງນາມຮັບຮອງ CEDAW ແລະ ອະນຸສັນຍາສິ ດທິມະນຸດສາກົນອ ່ ນໆກ ຕາມ.  

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

GGI ຂອງປະເທດອິ ນເດຍສ າລັບປີ  2021 ແມ່ນ 0.625 (ຄະແນນທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ 1 ແລະ ໜ້ອຍແມ່ນ 0) ເຊິ່ ງຢູ່ໃນອັນດັບ 140 ໃນ 156 

ປະເທດ. ໃນອາຊີ ໃຕ້, ປະເທດອິ ນເດຍຢູ່ອັນດັບທີ  6 ໃນຈ ານວນ 8 ປະເທດ. ຄະແນນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີ ເພດຍິ ງ 37.5% 

ມີ ໂອກາດໜ້ອຍທີ່ ຈະມີ ໂອກາດເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍ. 

ຊ່ອງຫວ່າງທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງປະເທດອິ ນເດຍມີ ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນໝວດສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດ ແລະ 

ການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດ, ຢູ່ໃນອັນດັບ 155 ແລະ 151 ໃນ 156 ປະເທດ, ຕາມລ າດັບ 

(ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021). ໃນແງ່ ຂອງການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງ, ຢູູ່ ໃນອັນດັບ 57 ໃນ 156 ປະເທດ 

(ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021), ເຊິ່ ງເປັນຕົວວັດແທກທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດໃນສີ່ ປະເພດ.  

ດັດຊະນີ ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ (GII) ຂອງປະເທດອິ ນເດຍແມ່ນ 0.488 ໃນປີ  2019, ເຊິ່ ງຢູ່ໃນອັນດັບ 123 ໃນ 162 

ປະເທດ (UNDP 2020). ສະຖິຕິຫ ັ ກທີ່ ແຈ້ງຜົນໄດ້ຮັບນີ ້ ປະກອບມີ  (UNDP 2020):  

● ແມ່ຍິ ງກວມເອົ າ 13.5% ຂອງຈ ານວນຜູ້ທີ່ ນ່ັງໃນລັດຖະສະພາ; 

● ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ 27.7.0% ໄດ້ຮັບການສຶ ກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນ ປາຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ 47.0 

ເປີ ເຊັນຂອງເພດຊາຍ; 

● ສ າລັບການເກີດມີ ຊີ ວິ ດທຸກໆ 100,000 ຄົນ, ແມ່ຍິ ງ 133 ຄົນເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ; 

● ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງໃນຕະຫ າດແຮງງານແມ່ນ 20.5 ເປີ ເຊັນເມ ່ ອທຽບກັບ 76.1 ສ າລັບຜູ້ຊາຍ. 

ດັດຊະນີ ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງທະນາຄານໂລກ (World Bank’s Women, Business and the Law, WBL) 2022 

ໃຫ້ອັນດັບປະເທດອິ ນເດຍ 74.4 (ຈາກ 100 ທີ່ ເປັນໄປໄດ້). ປະເທດອິ ນເດຍປະຕິບັດໄດ້ດີ ໃນການເຄ ່ ອນໄຫວ, ບ່ອນເຮັດວຽກ, ແລະ 

ການແຕ່ງງານ. ຂົງເຂດທີ່ ເປັນຫ່ວງລວມມີ ຄ່າຈ້າງ, ແລະ ການເປັນພ ່ ແມ່:   

● ການຈ່າຍເງິ ນ, ເຊິ່ ງໃນນ້ັນມີ ອຸດສາຫະກ າບາງຢ່າງເຊັ່ ນ: ບ ່ ແຮ່ ແລະ ໂຮງງານຜະລິ ດມີ ກົດໝາຍທີ່ ຈ າແນກຕ ່ ແມ່ຍິ ງ (ເຊັ່ ນ: 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບ ່ ແຮ່ (Mines Act) 1952). ນອກຈາກນີ ້ , ກົດໝາຍບ ່ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ນາຍຈ້າງໃຫ້ຄ່າຕອບແທນເທ່ົາທຽມກັນ 

ສ າລັບການເຮັດວຽກທີ່ ເທ່ົາທຽມກັນ. 
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● ການເປັນພ ່ ແມ່, ເຊິ່ ງໃນນ້ັນບ ່ ມີ ການລາພັກທີ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃຫ້ພ ່  ແລະ ບ ່ ມີ ການລາພັກເພ ່ ອລ້ຽງດູລູກທີ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ.  

ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ, ກົດໝາຍບ ່ ໄດ້ຫ້າມການຍົກເລີ ກ ການຈ້າງງານແມ່ຍິ ງຖ ພາ.  

ຍິ່ ງກວ່ານ້ັນ, ປະເທດອິ ນເດຍ ປະເຊີ ນກັບກ ລະນີ ການຂ່ົມຂ ນທີ່ ມີ ລັກສະນະສູງ ແລະ 

ບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ. ມັນມີ ກົນໄກທີ່ ບ ່ ດີ ໃນການສະໜັບສະໜູນການເຂົ ້ າເຖິງຄວາມຍຸດຕິ

ທ າຂອງຜູ້ຖ ກເຄາະຮ້າຍ, ແລະ ປະເທດຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນຢ່າງຫ ວງຫ າຍເພ ່ ອເສີ ມຂະຫຍາຍກອບກົດໝາຍທີ່ ຕອບສະໜອງ

ທາງເພດ ແລະ ເພ ່ ອກະແສຫ ັ ກທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນສະຖາບັນທາງສັງຄົມ. 

2.2.5 ປະເທດໂມຣັອກໂຄ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະນາ

ທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l'Egalité et du Développement Social (MFSEDS) 

ມີ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບການກະກຽມ, ສ່ົງເສີ ມ, ການປະສານງານ ແລະ 

ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄອບຄົວ, ສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ບົດບາດຍິ ງຊາຍ. 

ພາຍໃຕ້ປີ ກຂອງຕົນ, L'Agence du Développement Social (ADS) ແລະ Entraide Nationale 

ສ່ົງເສີ ມສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິ ງໂດຍຜ່ານໂຄງການພັດທະນາເຊັ່ ນ: ການຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ. 

● ລັດຖະບານໂມຣັອກໂຄໄດ້ຮັບຮອງ CEDAW ໃນປີ  1993, ແລະ ໃນປີ  1995 

ໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາທີ່ ຈະພັດທະນາຍຸດທະສາດບົດບາດຍິ ງຊາຍແຫ່ງຊາດ. 

ງົບປະມານທີ່ ຕອບສະໜອງບົດບາດຍິ ງຊາຍໄດ້ຖ ກຮັບຮອງເອົ າໃນປີ  2002 ແລະ ນ າໄປໃຊ້ໃນກະຊວງການເງິ ນ, ການສຶ ກສາ ແລະ 

ກະສິ ກ າ.  

● ການປະຕິຮູບດ້ານກົດໝາຍທີ່ ດ າເນີ ນໂດຍປະເທດໂມຣັອກໂຄລວມມີ ລັດຖະທ າມະນູນປີ  2011 ແລະ ກົດໝາຍປະກອບທີ່ ຕາມມາ

ເພ ່ ອປະຕິບັດຕາມບັນດາຂ ້ ກ ານົດຂອງລັດຖະທ າມະນູນ; ສອງແຜນການຂອງລັດຖະບານເພ ່ ອຄວາມສະເໝີພາບ (Ikram 1 ແລະ 

2) ເຊິ່ ງປະສານງານໂດຍ Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social 

(ກະຊວງຄວາມສາມັກຄີ , ຄວາມສະເໝີພາບ, ແລະ ການພັດທະນາສັງຄົມ) (MFSEDS); ແລະ ຂະບວນການງົບປະມານທີ່ ມີ ຄວາມ

ອ່ອນໄຫວທາງເພດ (GSB) ທີ່ ນ າໂດຍກະຊວງການເງິ ນ.  

● ໃນປີ  2014, ໄດ້ມີ ການສ້າງຕ້ັງຄະນະກ າມະທິການຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງກະຊວງ ເພ ່ ອຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ PGE 1 

(ແຜນການຄວາມສະເໝີພາບຂອງລັດຖະບານ). ເພ ່ ອເຮັດເຊັ່ ນນ້ັນ, ຄະນະກ າມະທິການໄດ້ສ້າງຫ ສັງເກດການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ
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ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ (National Observatories on Violence Against Women, VAW), ແລະ ສ້າງນິ ຕິກ າ

ເພ ່ ອປະຕິບັດບັນດາຂ ້ ກ ານົດຂອງລັດຖະທ າມະນູນ, ເຊັ່ ນດຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຕ ່ ສູ້ຕ້ານ VAW.  

● ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ ຄວາມພະຍາຍາມຂ້າງເທິງນີ ້ ໄດ້ມີ ລາຍງານວ່າໄດ້ມີ ຜົນກະທົບເລັກ ນ້ອຍຕ ່ ປະມວນກົດໝາຍຄອບຄົວ ແລະ 

ກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ມາດຖານທາງສັງຄົມທີ່ ຍັງສ ບຕ ່ ຂະຫຍາຍການຈ າແນກຍິ ງຊາຍ ແລະ ບົດບາດ ແລະ 

ຄວາມຮັບຜິບຊອບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍແບບຍ ນຍົງ. 

ປະເທດໂມຣັອກໂຄຍັງສ ບຕ ່ ປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນລະດັບສູງຢູ່ໃນປະເທດ (USAID 2018). 

● ປະມວນກົດໝາຍຄອບຄົວ (Family Code) “Le code de la Famille” ທີ່ ຄຸ້ມຄອງການແຕ່ງງານ, ການຢ່າຮ້າງ, 

ການລ້ຽງດູລູກ ແລະ ການເປັນຜູ້ປົກຄອງ, ການສ ບທອດ ແລະ ຊັບສິ ນການແຕ່ງງານແມ່ນອີ ງໃສ່ຫ ັ ກການທາງສາສະໜາ. 

ດ່ັງນ້ັນ, ຜູ້ພິພາກສາສານຈຶ່ ງມີ ອ ານາດ ແລະ ການຕັດສິ ນໃຈທີ່ ສ າຄັນໂດຍອີ ງໃສ່ການແປຂ ້ ຄວາມທາງສາສະໜາຂອງ 

ພວກເຂົ າເອງ. "Le code de le Penal" ຄວບຄຸມບັນຫາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບ GBV ລວມທັງການຂ່ົມຂ ນ, ໂສເພນີ , 

ການພົວພັນທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ການເອົ າລູກອອກ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ໄດ້ກ ານົດຂ ້ ຈ າກັດທາງສາສະໜາ 

ແລະ ສັງຄົມກ່ຽວກັບສິ ດເສລີ ພາບຂອງແມ່ຍິ ງ. 

ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້ ລວມເຖິງການມີ ເພດສ າພັນລະຫວ່າງຄົນທີ່ ຍັງບ ່ ໄດ້ແຕ່ງງານທີ່ ຖ ວ່າຜິດກົດໝາຍ. ການເອົ າລູກອອກເປັນອາຊະຍາກ າ 

(ເວ້ັນເສຍແຕ່ຖ ວ່າຈ າເປັນເພ ່ ອປົກປ້ອງຊີ ວິ ດແມ່) ແລະ ການຂ່ົມຂ ນຄູ່ສົມລົດທີ່ ບ ່ ຖ ວ່າເປັນອາຊະຍາກ າ (USAID 2018). 

● ກອບກົດໝາຍ, ຂ ້ ຂັດແຍ່ງກັບບັນດາມາດຖານທາງດ້ານສາສະໜາ ແລະ ວັດທະນະທ າ ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການຂາດການປະສານ

ງານລະຫວ່າງຈຸດສຸມທາງເພດ ແລະ ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆສ ບຕ ່ ທ້າທາຍຄວາມພະຍາຍາມ 

ເພ ່ ອບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນປະເທດໂມຣັອກໂຄ. 

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

ໃນປີ  2021 GGI ຂອງປະເທດໂມຣັອກໂຄແມ່ນ 0.612 (ຄະແນນດີ ທີ່ ສຸດ 1 ແລະ ໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 0) ເຊິ່ ງຢູ່ໃນອັນດັບທີ  144 ໃນ 156 

ປະເທດທ່ົວໂລກ. ໃນບັນດາປະເທດຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣິ ກາເໜ ອ, ຢູ່ໃນອັນດັບ 12 ໃນ 19 ປະເທດ. ຄະແນນສະແດງໃຫ້ເຫັນ

ວ່າມີ ເພດຍິ ງ 38.8% ມີ ໂອກາດໜ້ອຍທີ່ ຈະມີ ໂອກາດເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍ. 

ຊ່ອງຫວ່າງທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງປະເທດໂມຣັອກໂຄແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນໝວດ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດ 

ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດ, ເຊິ່ ງຢູ່ໃນອັນດັບ 148 ແລະ 139 ໃນ 156 ປະເທດ, ຕາມລ າດັບ 

(ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021).  ໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງ, ປະເທດໂມຣັອກໂຄໄດ້ຢູ່ໃນອັນດັບ 113 ໃນ 

156 ປະເທດ, ເຊິ່ ງເປັນຜົນດີ ທີ່ ສຸດທຽບກັບໝວດອ ່ ນໆທັງໝົດ.  

ນອກຈາກນີ ້ , ດັດຊະນີ ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ (GII) ຂອງປະເທດໂມຣັອກໂຄແມ່ນ 0.454 ໃນປີ  2019, ເຊິ່ ງຢູ່ໃນອັນດັບ 

111 ໃນ 162 ປະເທດ (UNDP 2020). GII ໝາຍເຖິງຄວາມບ ່ ສະເຫມີ ພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ 
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ທີ່ ຄິ ດໄລ່ຈາກສະຖິຕິກ່ຽວກັບສຸຂະພາບການຈະເລີ ນພັນ, ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ແລະ ກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດ. ສາມຂະຫນາດ

ທີ່ ແຍກຈາກກັນແມ່ນແບ່ງອອກເປັນດ່ັງລຸ່ມນີ ້ :  

● ແມ່ຍິ ງກວມເອົ າ 18,4% ຂອງຈ ານວນຜູ້ທີ່ ນ່ັງໃນລັດຖະສະພາ; 

● ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ 29.1% ໄດ້ຮັບການສຶ ກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນ ປາຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ 36.0 ເປີ ເຊັນຂອງເພດຊາຍ; 

● ສ າລັບການເກີດມີ ຊີ ວິ ດທຸກໆ 100,000 ຄົນ, ແມ່ຍິ ງ 70 ຄົນເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ; ແລະ 

● ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງໃນຕະຫ າດແຮງງານແມ່ນ 21.5 ເປີ ເຊັນເມ ່ ອທຽບກັບ 70.1 ສ າລັບຜູ້ຊາຍ. 

ດັດຊະນີ ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງທະນາຄານໂລກ (WBL) 2022 ໃຫ້ອັນດັບ 74.4 (ຈາກ 100 ທີ່ ເປັນໄປໄດ້). ຕົວຊີ ້ ວັດ 

WBL ຂອງປະເທດໂມຣັອກໂຄສ່ວນຫ າຍ, ເຊັ່ ນ: ການເຄ ່ ອນໄຫວ, ບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ 

ຜູ້ປະກອບການແມ່ນຖ ວ່າດີ ໃນແງ່ ຂອງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຕົວຊີ ້ ວັດການຈ່າຍເງິ ນ ແລະ 

ຊັບສິ ນແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ: 

● ການຈ່າຍເງິ ນ, ເຊິ່ ງໃນນ້ັນມີ ບາງຂະແໜງການທີ່ ປະເທດ ໄດ້ຈັດປະເພດເປັນອັນຕະລາຍສ າລັບແມ່ຍິ ງໃນການເຮັດວຽກ, ແລະ 

ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້ ລວມມີ ການຂຸດຄ້ົນບ ່ ແຮ່ເປັນຕົວຢ່າງ ແລະ ອີ ງໃສ່ປະມວນກົດໝາຍ Du Travail, ມາດຕາ 179  ແລະ ມາດຕາ 178.  

● ຊັບສິ ນ, ເຊິ່ ງໃນນ້ັນມີ ຄູ່ສົມລົດທີ່ ເປັນເພດຍິ ງທີ່ ລອດຊີ ວິ ດ ບ ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບມ ລະດົກຄ ກັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ລູກຊາຍ ແລະ 

ລູກສາວກ ບ ່ ມີ ສິ ດທີ່ ຈະສ ບທອດຈາກພ ່ ແມ່ຂອງພວກເຂົ າເຊັ່ ນດຽວກັນ. ກົດໝາຍບ ່ ໄດ້ໃຫ້ການປະເມີ ນມູນຄ່າຊັບສິ ນທີ່ ບ ່ ເປັນ 

ເງິ ນເຊິ່ ງເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິ ງດ້ອຍໂອກາດ. 

2.2.6 ປະເທດປາກິສຖານ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● ສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິ ງໃນປະເທດປາກິສຖານແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນທ່ົວຊົນຊ້ັນທາງສັງຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດ, 

ເຂດພູມີ ສາດ, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບລະຫວ່າງຕົວເມ ອງ ແລະ ຊົນນະບົດ. 

ການປ່ຽນແປງເພ່ີມເຕີ ມແມ່ນເກີດມາຈາກການພັດທະນາທີ່ ບ ່ ສະເໜີ ພາບ ແລະ ການສ້າງຕ້ັງທາງສັງຄົມ. 

ໃນລະດັບລັດຖະບານກາງ, ບັນຫາຂອງການພັດທະນາບົດບາດຍິ ງຊາຍ ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ກະຊວງສິ ດທິມະນຸດ ແລະ 

ພາຍໃຕ້ຄວາມມຸ່ງຫວັງຂອງຄະນະກ າມະທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບສະຖາ ນະພາບຂອງແມ່ຍິ ງ (National Commission on 

the Status of Women, NCSW). ຫ ັ ງເປັນຮ່າງກົດໝາຍທີ່ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນປີ  2000 ຕາມຄ າໝ້ັນສັນຍາຕ ່ ຖະແຫ 

ງການປັກກ່ິງ ແລະ ເວທີ ປາໄສການກະທ າປີ  1995 ແລະການກະທ າແຫ່ງຊາດ (NPA) ສ າລັບແມ່ຍິ ງປີ  1998. 
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ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງສຸດຂອງ NCSW ແມ່ນເພ ່ ອສ່ົງເສີ ມນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ.  

● ປະເທດປາກິສຖານເປັນປະເທດທີ່ ລົງນາມໃນ CEDAW ແລະ ໃນປີ  2016, ປະເທດນີ ້ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າ SDGs 

ເປັນວາລະການພັດທະນາແຫ່ງຊາດຂອງຕົນເອງໂດຍຜ່ານມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດທີ່ ເປັນເອກະສັນ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ເຖິງວ່າ

ຈະມີ ຄ າໝ້ັນສັນຍາເຫ ົ່ ານີ ້ ກ ່ ຕາມ, ແຕ່ການຈັດອັນດັບຂອງປະເທດປາກີສະຖານກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍຍັງຢູ່

ໃນລະດັບຕ ່ າສຸດໃນໂລກ. ປະເທດປາກິສຖານ ຂາດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງ 

ທີ່ ຈະສະໜອງກອບການເຮັດວຽກທີ່ ກວມເອົ າການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ຄວາມສະເໝີພາບຍິ ງຊາຍ. 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບສ າລັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຄ າໝ້ັນສັນຍາ CEDAW ແມ່ນຖ ກກະຈາຍຢູ່ໃນໂຄງສ້າງຂອງລັດຖະບານ, ແລະ 

ອັນນີ ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີ ການນ າໃຊ້ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂຄງການທີ່ ບ ່ ສະໝ ່ າສະເໝີ ແລະ ບ ່ ສົມທົບກັນທີ່ ມີ ຄວາມຈ າເປັນເພ ່ ອບັນລຸ 

ຄວາມສະເຫມີ ພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ  (ສະຫະປະຊາຊາດ 2020). ແຕ່ລະ 5 ແຂວງມີ ຂ ້ ລິ ເລີ່ ມ, ກົດໝາຍ ແລະ ໂຄງການ

ຂອງພວກເຂົ າເອງເພ ່ ອບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍທີ່ ບ ່ ຈ າເປັນຕ້ອງສົມທົບກັບບັນດາແຂວງອ ່ ນ .ໆ ຕົວຢ່າງ, 

ໃນການລາຍງານລະດັບຊາດກ່ຽວກັບຜົນສ າເລັດບົດບາດຍິ ງຊາຍຕ ່  CEDAW ແລະ ສ າລັບການທົບທວນຄ ນ SDG 

ແບບສະໝ້ັກໃຈໃນປີ  2019, ໄດ້ເກີດຂຶ ້ ນມີ ຈຸດເດັ່ ນທີ່ ແຍກຈາກກັນດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ :- 

o ຄະນະກ າມະທິການແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ ດທິເດັກ, ປີ  2017 ຖ ກປະກາດໃຊ້ໃນລະດັບຊາດ; 

o ແຂວງປັນຈາບ (Punjab) ໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງແມ່ຍິ ງຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນປີ  2016; 

o ຢູ່ແຂວງ ຊິ ນທ (Sindh), ໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງການລ່ວງລະເມີ ດຂອງແມ່ຍິ ງໃນ ບ່ອນເຮັດວຽກໃນປີ  

2018; ແລະ 

o ໄດ້ຜ່ານກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ 9 ຢູ່ແຂວງ AJ&K. 

● ໜ່ຶງສິ່ ງທ້າທາຍທີ່ ເຮັດໃຫ້ຄວາມຄ ບໜ້າຂອງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງ ຍິ ງຊາຍ ຢູ່ໃນປະເທດປາກິສຖານ ຂາດຄວາມຕ ່ ເນ ່ ອງ 

ແລະ ການຕິດຕາມພາຍໃນໂຄງສ້າງຂອງລັດຖະບານ, ແມ່ນຍ້ອນວ່າລັດຖະບານໄດ້ປ່ຽນສະຖາບັນ ແລະ 

ໂຄງສ້າງທີ່ ຈັດການກັບການພັດທະນາທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ ກ  ່ ປ່ຽນແປງເຊັ່ ນກັນ.  

ຫ າຍຄະນະກ າມະທິການກ່ຽວກັບສະຖານະພາບຂອງແມ່ຍິ ງໄດ້ມາ ແລະ ຈາກໄປ ແລະ 

ໃນກ ລະນີ ສ່ວນຫ າຍຈະບ ່ ເຄີ ຍຮັບຮອງເອົ າຄ າແນະນ າ ຂອງພວກເຂົ າ. ສະຖາບັນໃໝ່ໄດ້ກ ານົດບູລິ ມະສິ ດ ແລະ 

ໂຄງການຂອງຕົນເອງ. ດ້ວຍສິ່ ງທ້າທາຍດ້ານການແຂ່ງຂັນອ ່ ນໆທີ່ ປະເທດໄດ້ປະເຊີ ນໜ້າ 

ມັນມັກຈະງ່ າຍເກີນໄປທີ່ ຈະຍູ້ໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາກັບຄ ນສູ່ການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ. 

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

GGI ປີ  2021 ສ າລັບປະເທດປາກິສຖານແມ່ນ 0.556 (ຄະແນນດີ ສຸດ 1 ແລະ ໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 0), 

ເຊິ່ ງສະທ້ອນເຖິງຊ່ອງຫວ່າງທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍອັນໃຫຍ່ຫ ວງລະຫວ່າງຊາຍ ແລະ ຍິ ງ (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021)  
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ຄະແນນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີ ເພດຍິ ງ 44.4% ມີ ໂອກາດໜ້ອຍທີ່ ຈະມີ ໂອກາດຄ ກັນກັບຜູ້ຊາຍ. ດັດຊະນີ ນີ ້ ຈັດອັນດັບປະເທດປາກິສ

ຖານຢູ່ໃນອັນດັບ 153 ໃນ 156 ປະເທດໃນໂລກ. ດັດຊະນີ ຊ່ອງຫວ່າງທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງໂລກຂອງປະເທດປາກິສ

ຖານແມ່ນໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນໝວດການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດ ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດ, 

ເຊິ່ ງມັນຢູ່ໃນອັນດັບທີ  152 ແລະ 153 ຕາມລ າດັບໃນ 156 ປະເທດຕາມລ າດັບ ( ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021). 

ອັນດັບທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດຂອງປະເທດແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມ ແຂງທາງດ້ານການເມ ອງ ເຊິ່ ງມັນໄດ້ຢູ່ໃນອັນດັບ 98 ໃນ 156 ປະເທດ 

(ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021).  ໃນພາກພ ້ ນອາຊີ ໃຕ້, ປະເທດປາກິສຖານຢູ່ໃນອັນດັບ 7 ໃນທັງໝົດ 8 ປະເທດ. ໃນພາກພ ້ ນ 

ແລະ ໃນທ່ົວໂລກ, ຊ່ອງຫວ່າງທາງເພດຂອງປະເທດປາ ກິສຖານມີ ຂະໜາດໃຫຍ່ຫ ວງ ແລະ ຕ້ອງການຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນຈາກ

ທຸກຂະແໜງການເພ ່ ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງເຫ ົ່ ານີ ້ . 

ດັດຊະນີ ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ (GII) ຂອງປະເທດປາກິສຖານແມ່ນ 0.538 ໃນປີ  2019, ເຊິ່ ງຢູ່ໃນອັນດັບ 135 ໃນ 

162 ປະເທດ (UNDP 2020). GII ໝາຍເຖິງຄວາມບ ່ ສະເຫມີ ພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ທີ່ ຄິ ດໄລ່ຈາກສະຖິຕິກ່ຽວກັບສຸຂະພາບການຈະເລີ ນພັນ, ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ແລະ ກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດ. ສາມຂະຫນາດ

ທີ່ ແຍກຈາກກັນແມ່ນແບ່ງອອກເປັນດ່ັງລຸ່ມນີ ້ :(UNDP 2020): 

● ແມ່ຍິ ງກວມເອົ າ 20.0% ຂອງຈ ານວນຜູ້ທີ່ ນ່ັງໃນລັດຖະສະພາ; 

● ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ 27.6% ໄດ້ຮັບການສຶ ກສາລະດັບມັດທະຍົມຕອນ ປາຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ 45.7 ເປີ ເຊັນຂອງເພດຊາຍ; 

● ສ າລັບການເກີດມີ ຊີ ວິ ດທຸກໆ 100,000 ຄົນ, ແມ່ຍິ ງ 140.0 ຄົນເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ; ແລະ 

● ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງໃນຕະຫ າດແຮງງານແມ່ນ 21.9 ເປີ ເຊັນເມ ່ ອທຽບກັບ 81.7 ສ າລັບຜູ້ຊາຍ. 

ດັດຊະນີ ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍຂອງທະນາຄານໂລກ (WBL) 2022 ໃຫ້ອັນດັບປະເທດປາກິສຖານຢູ່ທີ່  74.4 (ຈາກ 100 

ທີ່ ເປັນໄປໄດ້). ຕົວຊີ ້ ບອກຂອງຄວາມສະເໝີພາບສ າລັບປະເທດປາກິສຖານແມ່ນບ ່ ໄດ້ຮັບການຍົກຍ້ອງຫ າຍ 

ໂດຍມີ ພຽງແຕ່ບ່ອນເຮັດວຽກທີ່ ໄດ້ຮັບຄະແນນ 100. ມີ ຫ າຍດ້ານທີ່ ໜ້າເປັນຫ່ວງ ລວມທັງການຈ່າຍເງິ ນ, ການເປັນພ ່ ແມ່, 

ການເປັນຜູ້ປະກອບການ, ຊັບສິ ນ ແລະ ເງິ ນບ ານານທີ່ ໄດ້ຄະແນນ 50 ຫ   ໜ້ອຍກວ່ານ້ັນ.  

● ອັນດັບຕ ່ າກ່ຽວກັບ “ການເປັນພ ່ ແມ່” ເນ ່ ອງຈາກການຂາດ, ມີ ການສະໜອງບ ່ ພຽງພ  ຫ   

ບ ່ ມີ ການລາພັກເພ ່ ອລ້ຽງດູລູກທີ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ຫ   ການລາພັກເກີດລູກສ າລັບແມ່.  

ໃນກ ລະນີ ທີ່ ມີ ການອະນຸຍາດການລາພັກເກີດລູກ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລາພັກນີ ້ ກ ່ ມີ ຈ ານວນຈ າກັດຫ າຍ. 

● ຊັບສິ ນ, ເຊິ່ ງໃນນ້ັນມີ ການສະໜອງເງິ ນບ ານານທີ່ ບ ່ ພຽງພ ຢູ່ໃນຊ່ວງໄລຍະທີ່ ບ ່ ໄປ ເຮັດວຽກຍ້ອນການເບິ່ ງແຍງເດັກ. 

ນອກເໜ ອໄປຈາກທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ, ບົດລາຍງານປີ  2018 ຂອງອົງການປົກປ້ອງສິ ດທິມະນຸດ ທີ່ ມີ ຊ ່ ວ່າ 

“ຂ້ອຍຈະລ້ຽງລູກສາວຂອງຂ້ອຍ ຫ   ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ລາວ” ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງບັນຫາທີ່ ປະເທດກ າລັງປະເຊີ ນ. ປະເທດປາກິສຖານມີ ເດັກ
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ນ້ອຍອອກໂຮງຮຽນຫ າຍກວ່າ 22,5 ລ້ານຄົນໂດຍສ່ວນຫ າຍແມ່ນເດັກຍິ ງ. ແຕ່ໜ້າເສຍດາຍ, 

ຊ່ອງຫວ່າງທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນການສຶ ກສາຍັງຄົງທີ່ , ບ ່ ມີ ການປັບປຸງທຽບໃສ່ໃນໄລຍະປີ ທີ່ ຜ່ານມາ. ຄວາມພະຍາຍາມເພ ່ ອ

ຫລຸດຊ່ອງຫວ່າງທາງເພດໃນການສຶ ກສາລະຫວ່າງເດັກຊາຍ ແລະ ເດັກຍິ ງຍັງບ ່ ທັນໄດ້ແຫ ່ ງສະໜັບສະໜູນທີ່ ຈ າເປັນ ແລະ ການ

ສະໜັບສະໜູນທີ່ ເໝາະສົມກັບວຽກງານ. ຄວາມບ ່ ສະຫງົບທາງການເມ ອງທີ່ ຍັງຄົງຄ້າງເປັນເວລາດົນນານຍັງໄດ້ຫັນປ່ຽນ

ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຈຸດສຸມຈາກຄວາມເປັນຫ່ວງທາງເພດ. 

ອີ ກດ້ານໜ່ຶງທີ່ ໜ້າເປັນຫ່ວງແມ່ນການຈ າແນກທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດ ວຽກ. 

ມາດຖານທາງສັງຄົມຂອງປະເທດປາກິສຖານຄາດວ່າແມ່ຍິ ງຈະຢູ່ເຮ ອນ ແລະ ເບິ່ ງແຍງເດັກນ້ອຍ, ໃນຂະນະທີ່ ຜູ້ຊາຍໄປເຮັດວຽກ. 

ສະນ້ັນ, ຈຶ່ ງບ ່ ແປກໃຈທີ່ ແມ່ຍິ ງຈ ານວນໜ່ຶງທີ່ ເລ ອກໄປເຮັດວຽກ, ປະເຊີ ນກັບອຸປະສັກອັນໃຫຍ່ຫ ວງ ເຊິ່ ງລວມເຖິງ 

ການຂາດການຂົນສ່ົງທີ່ ປອດໄພ, ການຂາດສິ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຂອງແມ່ຍິ ງຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ, ການຈ່າຍເງິ ນບ ່ ເທ່ົາທຽມກັນ ແລະ 

ການຈ າແນກແຮງງານໃນຮູບແບບອ ່ ນໆ.  

ເທ່ົາທຽມກັນ, ບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ພ້ົນເດັ່ ນລວມມີ ອຸປະຕິເຫດສູງຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ການບັງຄັບໃຫ້ແຕ່ງງານ ແລະ 

ການສັງຫານ “ກຽດສັກສີ ”. ຄວາມພະຍາຍາມບາງສ່ວນທີ່ ໄດ້ຖ ກປະຕິບັດເພ ່ ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນເຫ ົ່ ານີ ້ , 

ເຊິ່ ງແມ່ນການສ້າງຕ້ັງໜ່ວຍງານຂອງລັດຊ່ົວຄາວ, ລັດຖະມົນຕີ ຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ແຂວງ, ຄະນະກ າມະການ ແລະ 

ຄະນະກ າມະທິການຕ່າງໆເພ ່ ອສ້າງແຜນແບບແຜນ ເພ ່ ອຫ ຸ ດຜ່ອນອຸປະສັກຕ ່ ຄວາມສະເໜີນພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນປະເທດ.  

2.2.7 ປະເທດຫວຽດນາມ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● ປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ າໝ້ັນສັນຍາເຂ້ັມແຂງຕ ່ ບັນດາຫ ັ ກການສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍທີ່ ໄດ້ກ່າວມາໃນ: 

o ລັດຖະທ າມະນູນ 

o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ 

o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລ ອກຕ້ັງຜູ້ແທນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນ,  

o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ 

o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກາດໃຊ້ເອກະສານທາງກົດໝາຍ 

● ປະເທດຫວຽດນາມມີ  ແລະ ສ ບຕ ່ ປະຕິບັດຊຸດໂຄງການ ແລະ ໂຄງການທີ່ ເນ້ັນໜັກໃສ່ບົດບາດຍິ ງຊາຍ: 

o ໂຄງການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ (2016-2020, ວິ ໄສທັດຮອດປີ  2030). 

o NAP ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ 2014-2020. 

o ໂຄງການຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວຢູ່ພ ້ ນທີ່ ຊົນນະບົດປະເທດຫວຽດນາມ 2015-2020. 
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o ແຜນການປະຈ າປີ ເພ ່ ອຫ ຸ ດຜ່ອນການແຕ່ງງານໄວລຸ້ນ ແລະ ການແຕ່ງງານຕິດຕ ່ ກັນໃນຊົນເຜ່ົາກຸ່ມນ້ອຍໃນປີ  

2018. 

o ໂຄງການສະໜັບສະໜູນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍຂອງຊົນເຜ່ົາກຸ່ມນ້ອຍ ໃນປີ  2018-2025. 

● ປະເທດຫວຽດນາມ ແມ່ນໜ່ຶງໃນບັນດາປະເທດອາຊີ -ປາຊີ ຟິກທີ່ ປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງຊາຍເປັນກະແສຫ ັ ກ, 

ໂດຍສະເພາະໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ (2015). ເຖິງວ່າໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຫ ັ ກການແລ້ວກ ່ ຕາມ, ແຕ່ຍັງບ ່ ທັນໄດ້

ກ ານົດບັນດາທິດທາງຈັດສັນງົບປະມານທີ່ ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ບັນດາການເຄ ່ ອນໄຫວຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ, 

ເຊິ່ ງເປັນການກີດຂວາງການປະຕິບັດ. 

● ອັດຕາຜູ້ແທນເພດຍິ ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນ 27%, ໃນນ້ັນລວມມີ ສະພາປະຊາຊົນຂ້ັນແຂວງ, ເມ ອງ, ເຂດ ແລະ 

ລະດັບຊຸມຊົນ. ຜູ້ນ າຫ ັ ກໃນ 12 ຈາກ 30 ກະຊວງແມ່ນແມ່ຍິ ງ. 

ອັດຕາແມ່ຍິ ງໃນຕ າແໜ່ງບ ລິ ຫານ ແລະ ຜູ້ນ ານີ ້ ແມ່ນຍັງຕ ່ າເມ ່ ອທຽບໃສ່ເປົ ້ າໝາຍທີ່ ວາງໄວ້ (35%) 

ໃນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ. 

● ມາດຕະການຄຸມກ າເນີ ດໃນປະເທດຍັງຕ ່ າ ແລະ ການຖ ພາໃນໄວໜຸ່ມກ ເພ່ີມຂຶ ້ ນ; ແນວໃດກ ່ ຕາມ, 

ຄ າໝ້ັນສັນຍາທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສະໜອງການເຂົ ້ າເຖິງສາກົນຕ ່ ການບ ລິ ການສຸຂະພາບຈະເລີ ນພັນ ແລະ ທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ໝາຍເຖິງເປົ ້ າໝາຍລຸດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ຂອງປະເທດອາດຈະບັນລຸໄດ້(ປະເທດຫວຽດນາມ 2018). 

● ປະເທດຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາຕ ່ ສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ ສ າຄັນຫ າຍປະການກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ 

ເຊິ່ ງລວມທັງ (Linh 2021): 

o CEDAW (ຍ ່ ນບົດລາຍງານຕາມໄລຍະຄ້ັງທີ  7 ແລະ 8 ຂອງຄະນະກ າມະ CEDAW ໃນປີ  2015) 

o ຖະແຫ ງການປັກກ່ິງກ່ຽວກັບສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງ 

o ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິ ດທິຂອງເດັກ 

o ສົນທິສັນຍາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດຕ້ານອາດຊະຍາກ າຂ້າມຊາດ ໂດຍມີ ພິທີ ການເພ ່ ອປ້ອງກັນ, ສະກັດກ້ັນ, 

ແລະ ລົງໂທດການຄ້າມະນຸດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. 

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

ປະເທດຫວຽດນາມ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ  9 ໃນບັນດາ 20 ປະເທດໃນພາກພ ້ ນອາຊີ ຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີ ຟິກ 

ໃນແງ່ ຂອງຄະແນນດັດຊະນີ ຊ່ອງຫວ່າງທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ (GGI) ໃນປີ  2020, ດ້ວຍຄະແນນ 0.7 

(ຈາກຄະແນນດີ ທີ່ ສຸດເທ່ົາທີ່ ຄວນແມ່ນ 1), ເຊິ່ ງຢູ່ໃນອັນດັບທີ່  87 ທ່ົວໂລກ. ຄະແນນດັດຊະນີ ຍ່ອຍດ້ານການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງດ້ານ

ການເມ ອງແມ່ນຍັງຕ ່ າເຊິ່ ງຢູ່ທີ່  11,3%, ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ຊາຍທາງດ້ານການເມ ອງແມ່ນຂົງເຂດການພັດທະ

ນາຂອງປະເທດຫວຽດນາມ. ດ້ານທີ ສອງສ າລັບການປັບປຸງແມ່ນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດ. 

ມີ ຄວາມຄ ບໜ້າຫ າຍສົມຄວນໃນດັດຊະນີ ຍ່ອຍການບັນລຸລະດັບການສຶ ກສາເຊິ່ ງຢູ່ທີ່  98% ຂອງຊ່ອງຫວ່າງໄດ້ຖ ກປິ ດລົງ ແລະ 
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ໄດ້ບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນອັດຕາເຂົ ້ າຮຽນຂ້ັນສາມ. ແມ່ຍິ ງມີ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຫ້າວຫັນໃນກ າລັງແຮງງານ ແລະ 

ເປັນຕົວແທນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ ມີ ທັກສະສູງ (53%); ແນວໃດກ ່ ຕາມ, ຍັງມີ ຜູ້ຍິ ງຈ ານວນໜ້ອຍໃນຕ າແໜ່ງຜູ້ຈັດການຂ້ັນສູງ ຫ   

ຕ າແໜ່ງບ ລິ ຫານສູງສຸດ (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021).  

ປະເທດຫວຽດນາມມີ ມູນຄ່າ GII ເທ່ົາກັບ 0.296 ໃນປີ  2019, ເຊິ່ ງຢູ່ໃນອັນດັບທີ  65 ໃນຈ ານວນ 162 ປະເທດ. ໃນກ ລະນີ

ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ, ຕົວຊີ ້ ວັກທີ່ ສ າຄັນທີ່ ໄດ້ແຈ້ງການຈັດອັນດັບ GII ແມ່ນ (UNDP 2020): 

● ທີ່ ນ່ັງຂອງລັດຖະສະພາມີ ແມ່ຍິ ງ 27%; 

● 66% ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮຽນຈົບມັດທະຍົມປາຍເປັນຢ່າງໜ້ອຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບ 78% ຂອງເພດຊາຍ; 

● ສ າລັບທຸກໆການເກີດ 100,000 ຄົນ, ແມ່ຍິ ງ 43 ຄົນ ເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ; 

● ອັດຕາການເກີດຂອງໄວລຸ້ນແມ່ນ 831 ຄົນຕ ່ ແມ່ຍິ ງ 1,000 ຄົນ ອາຍຸ 15-19 ປີ ; 

● ເພດຍິ ງມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານແມ່ນ 72.7 % ທຽບໃສ່ເພດຊາຍ 82.4 ຂອງເພດຊາຍ. 

ດັດຊະນີ ຂອງທະນາຄານໂລກ ກ່ຽວກັບແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍ(WBL) 2022  

ສຸມໃສ່ສະເພາະກ່ຽວກັບສະຖິຕິກ່ຽວກັບນະຄອນຫ ວງທຸລະກິດຫ ັ ກຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ຕົວເມ ອງໂຮຈີ ມິນ. ດ້ວຍການຈັດອັນດັບດັດ

ຊະນີ ໂດຍລວມແມ່ນ 85 (ຈາກ 100 ທີ່ ເປັນໄປໄດ້), ປະເທດຫວຽດນາມ ພວມປະຕິບັດໄດ້ສູງກວ່າສະເລ່ຍຂອງພາກພ ້ ນ ແລະ ພວມ

ເຮັດໄດ້ດີ ຈາກທັດສະນະຄວາມສະເໝີພາບ, ພິເສດແມ່ນດ້ານການເຄ ່ ອນໄຫວ, ບ່ອນເຮັດວຽກ, ການຈ່າຍເງິ ນ, ການແຕ່ງງານ, ວິ ສາຫະ

ກິດ, ແລະ ຊັບສິ ນ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຂົງເຂດທີ່ ສ າຄັນທີ່ ກັງວົນກ່ຽວຂ້ອງກັບ:  

● ຄວາມເປັນພ ່ ແມ່, ເມ ່ ອເວົ ້ າເຖິງກົດໝາຍທີ່ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ການເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິ ງຫ ັ ງຈາກເກີດລູກ; ແລະ 

● ເງິ ນບ ານານ, ເຊິ່ ງໃນນ້ັນອາຍຸທີ່ ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິ ງສາມາດອອກກິນເບ້ັຍບ ານານດ້ວຍເງິ ນບ ານານເຕັມແມ່ນບ ່ ເທ່ົາ ທຽມກັນ 

(World Bank 2022). 

ນອກເໜ ອຈາກດັດຊະນີ ເຫ ົ່ ານີ ້ , ເອກະສານທາງວິ ຊາການຫ ້ າສຸດນີ ້ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງຈຸດອ່ອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເພດທີ່ ປະສົບກັບ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກປະເທດຢູ່ຫວຽດນາມ. ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ຶນຖານທາງເພດຍັງຄົງເປັນບັນຫາອັນຮີ ບດ່ວນຢູ່ຫວຽດນາມ, 

ເພາະວ່າຄວາມເຊ ່ ອຖ ແບບດ້ັງເດີ ມມີ ບົດບາດສ າຄັນໃນການກ ່ ສ້າງເອກະລັກທາງເພດ. ມີ ຄວາມມັກເດັກຊາຍທີ່ ອີ ງຈາກ ວັດທະນະທ າ 

ບ, ແລະ ນີ ້ ແມ່ນຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນໂດຍການເພ່ີມຂຶ ້ ນຂອງອັດຕາສ່ວນທາງເພດໃນເວລາເກີດ (SRB) ຈາກ 106 

ການເກີດຂອງຜູ້ຊາຍສ າລັບທຸກໆ 100 ການເກີດຂອງແມ່ຍິ ງໃນປີ  1999, ເປັນ 111 ໃນປີ  2009. SRB 

ແມ່ນສູງທີ່ ສຸດສ າລັບກຸ່ມທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ສູງກວ່າທີ່ ມີ ການເຂົ ້ າເຖິງເຕັກນິ ກການເອໂກ່ ແລະ ການເອົ າລູກອອກໂດຍເລ ອກເພດໄດ້ດີ ຂຶ ້ ນ 

(GCF 2013). 
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ເຖິງວ່າການເຊ ່ ອມສານາບົດບາດ ຍິ ງ-ຊາຍເຂົ ້ າໃນເອກະສານນິ ຕິກ າມີ ການບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ປະເທດຫວຽດນາມກ ່ ຕາມ, ແຕ່ຍັງບ ່ ທັນມີ

ລະບຽບການກ່ຽວກັບເຊ ່ ອມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍໃຫ້ເປັນກະແສຫ ັ ກ. 

ອັນນີ ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການທີ່ ຍຸດທະສາດບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານມັກຈະບ ່ ຖ ກປະຕິບັດສະເໝີໄປ (Linh 2021). 

ໃນສະພາບທີ່ ມີ ຄວາມເປັນຊົນນະບົດຫ າຍກວ່າ, ໂອກາດທີ່ ບ ່ ເທ່ົາທຽມກັນລະຫວ່າງຊາວກະສິ ກອນຍິ ງ ແລະ ຊາຍ, ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິ ງມີ

ຄວາມສ່ຽງຕ ່ ການກະທົບຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ໄພຂ່ົມຂູ່ທີ່ ຈະຫ ຸ ດຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ. ຊາວກະສິ ກອນຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ 

ແມ່ຍິ ງໄດ້ຖ ກປະຖ້ິມໄວ້ທາງຫລັງທັງສອງດ້ານຢ່າງແທ້ຈິ ງ, ໃນແງ່ ສະຖານທີ່  (ກະສິ ກ າຊົນນະບົດ), ແລະ ໃນແງ່ ຂອງຄວາມສະເຫມີ ພາບ 

ແລະ ສະຫວັດດີ ການຂອງມະນຸດ, ເຊິ່ ງນ າພາສູ່, ຫ   ແມ້ກະທ້ັງການສ່ົງເສີ ມເຮັດໃຫ້ເກິດການກະສິ ກ າທີ່ ແມ່ຍິ ງເສີ ຍປຽບ. ໃນຂະນະ

ດຽວກັນນ້ັນ ແມ່ຍິ ງຍັງຂາດສິ ດແລະ ການການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທີ່ ຕົນຮັບຜິດຊອບ. ດ່ັງນ້ັນ, ແມ່ຍິ ງຈຶ່ ງບ ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ 

ປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າໃນການຜະລິ ດທີ່ ມີ ຄວາມຮູ້ ເພ ່ ອຫ ຸ ດຜ່ອນສະຖານະການທີ່ ເຄັ່ ງຕຶງທີ່ ພວກເຂົ າປະສົບຢູ່. ເຖິງວ່າຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ

ໃນອະດີ ດ ແລະ ປະຈຸບັນ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດລະດັບແຂວງຈະເຊ ່ ອມໂຍງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດກ ່ ຕາມ, ແຕ່ຍັງບ ່

ໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງພຽງພ ເຖິງພາລະທີ່ ກະທົບຕ ່ ຊາວກະສິ ກອນຍິ ງ (Ylipaa, Gabrielsson ແລະ Jerneck 2019). 

2.2.8 ປະເທດກ າປູເຈຍ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● ລັດຖະບານກ າປູເຈຍໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາໃນການຊຸກຍູ້ບັນດາມາດຕະຖານທາງສັງຄົມໃນແງ່ ດີ ໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດບັນດາກົດ

ໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການແຫ່ງຊາດໃນທຸກຂ້ັນ. ກະຊວງວຽກງານແມ່ຍິ ງ, ດ້ວຍການສົມທົບ ແລະ 

ສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາກະຊວງ, ສະຖາບັນ, ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ 

ເຂົ ້ າໃນນະໂຍບາຍຍຸດທະສາດ ແລະ ໂຄງການປະຕິຮູບເຊັ່ ນ:  

o ແຜນຍຸດທະສາດຫ້າປີ ຂອງ MOWA ສ າລັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ແລະ 

ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິ ງ 2014-2018. 

o Neary Ratanak IV (ກັບ Neary Ratanak V ສ າລັບ 2019-2023 ກ າລັງໄດ້ຮັບການພັດທະນາ) 

ເຊິ່ ງມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອເສີ ມສ້າງຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນ ແລະ 

ສ່ົງເສີ ມຄວາມສະເຫມີ ພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໂດຍຜ່ານວິ ທີ ການ ໂດຍອີ ງໃສ່ໂຄງການ ແລະ ການປົກຄອງທີ່ ດີ . 

o  ກ ານົດນະໂຍບາຍບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍແຫ່ງຊາດຄ້ັງທ າອິ ດ ເພ ່ ອສ້າງໂຄງຮ່າງນະໂຍບາຍໄລຍະຍາວກວ່າເພ ່ ອຄວາມສະເໝີ

ພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ. ນະໂຍບາຍປະກອບມີ ຄ ານິ ຍາມຂອງການຈ າແນກທາງເພດ, ອີ ງຕາມ CEDAW.  

o ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ ເພ ່ ອປ້ອງກັນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງໄດ້ກ ານົດບັນດາບຸລິ ມະສິ ດ ແລະ 

ການດ າເນີ ນການທີ່ ສ າຄັນ ເພ ່ ອປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບສະໜອງຕ ່  GBV ຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນໃນຫ າຍຂະແໜງການ.  



 

  

GCF_GGC_Gender Assessment_Annex 8_29.04.2022  ຮ່າງ 54 

 

▪ ບົດບາດຍິ ງຊາຍຖ ກລວມເຂົ ້ າໃນຍຸດທະສາດ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ສ າຄັນອ ່ ນ  ໆລວມທັງນະໂຍບາຍປະຊາກອນ, 

NSDP, ແລະ ກອບການປົກປັກຮັກສາສັງຄົມແຫ່ງຊາດ. 

● ບົດບາດຍິ ງຊາຍຍັງຖ ກລວມເຂົ ້ າໃນຂະບວນການປະຕິຮູບທີ່ ສ າຄັນເຊັ່ ນ: ການປະຕິຮູບການບ ລິ ຫານລັດ, 

ການປະຕິຮູບການຄຸ້ມຄອງການເງິ ນພາກລັດ, ການປະຕິຮູບດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຄວາມຍຸຕິທ າ, ການແບ່ງຂ້ັນຄຸ້ມຄອງ ແລະ 

ການຫ ຸ ດຄວາມເຂ້ັມຂຸ້ນ, ແລະ ລວມທັງຜ່ານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ເພ ່ ອສ່ົງເສີ ມແມ່ຍິ ງໃນຕ າແໜ່ງບ ລິ ຫານລະດັບຊາດ (2017- 

2019). 

● ແຜນຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ, ການຂະຫຍາຍພ ດພັນ ແລະ 

ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ ໄດ້ຖ ກລວມເຂົ ້ າໃນແຜນຍຸດທະສາດການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດຂອງປະເທດກ າປູເຈຍ 

2013-2022 ພ້ອມກັບງົບປະມານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. 

● ໂຄງການປະຕິຮູບການບ ລິ ຫານລັດແຫ່ງຊາດ 2015-2018 ໄດ້ມີ ການເຊ ່ ອມບັນຫາບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍທີ່  ເຂົ ້ າໃນລັດຖະກອນ. 

● ແຜນປະຕິບັດງານການເຊ ່ ອມບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່  (GMAP) ສ າລັບລັດຖະກອນໄລຍະ III ສົກປີ  2014-2018 

ຂອງກະຊວງລັດຖະກອນ ສ່ົງເສີ ມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ໃນລັດຖະກອນ, ພາຍໃນປີ  2018, 30 ຈາກ 31 ກະຊວງ 

ແລະ ສະຖາບັນໄດ້ພັດທະນາ GMAPS. ໃນປີ  2016, ມີ  28 ກະຊວງ, 

ສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານໄດ້ຮັບທຶນຈາກງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ເພ ່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ GMAP, 

ເພ່ີມຂຶ ້ ນຈາກ 16 ໃນປີ  2013. 

● ໃນແງ່ ການເປັນຜູ້ນ າຂອງເພດຍິ ງ: ໃນປີ  2018, ສະມາຊິ ກສະພາແຫ່ງຊາດປະມານ 25% ແລະ ສະມາຊິ ກສະພາສູງ 19% 

ແມ່ນເປັນແມ່ຍິ ງ. ໃນສາຂາບ ລິ ຫານ, ລັດຖະມົນຕີ  3 ທ່ານ, ເລຂາທິການຂອງລັດ 45 ທ່ານ, ຮອງເລຂາທິການຂອງລັດ 69 ທ່ານ 

ແມ່ນແມ່ຍິ ງ, ກວມເອົ າ 14,5% ເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບ 7,4% ໃນປີ  1998. 

ຈ ານວນຂອງແມ່ຍິ ງໃນລັດຖະກອນໄດ້ເພ່ີມຂຶ ້ ນໂດຍຜ່ານແຮງຈູງໃຈ ແລະ ການແຕ່ງຕ້ັງ. ແມ່ຍິ ງໄດ້ກວມເອົ າ 41% 

ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນໃນປີ  2017 ສະແດງໃຫ້ເຫັນການເພ່ີມຂຶ ້ ນຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງປະມານ 1 ເປີ ເຊັນຕ ່ ປີ . 

ມີ ອັດຕາສ່ວນແມ່ຍິ ງໃນລະດັບອະນຸຊາດ (SNL) ເພ່ີມຂຶ ້ ນ (ຈາກ 40% ໃນປີ  2014 ເປັນ 43% ໃນປີ  2017) 

ຫ າຍກວ່າລະດັບຊາດ (ຈາກ 27% ໃນປີ  2014 ເປັນ 31% ໃນປີ  2017). ອັດຕາສ່ວນເພດຍິ ງໃນສະພາຊຸມຊົນ/ 

ສະພາສັງກັດກວມເຖິງ 16,75%. 

● ໃນແງ່ ຂອງຄວາມຮຸນແຮງບົນພ ້ ນຖານທາງເພດ, ມາດຕະຖານຂ້ັນຕ ່ າສ າລັບການບ ລິ ການທີ່ ຈ າເປັນສ າລັບແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ເດັກຍິ ງທີ່ ລອດຊີ ວິ ດຈາກຄວາມຮຸນແຮງບົນພ ້ ນຖານທາງເພດ (GBV) ໄດ້ຮັບການຮ່າງຂຶ ້ ນໃນປີ  2017 

ພາຍໃຕ້ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດຄ້ັງທີ  ສອງ ເພ ່ ອປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ 2014-2018 (NAPVAW II). 

ເຄ ອຂ່າຍກົນໄກການຕອບສະໜອງທີ່ ປະສານງານຫ າຍຂະແໜງການ (CRM), 

ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນດາພະແນກການຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພະນັກງານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ, ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນ ແປດ ແຂວງ ໃນປີ  2016 
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ແລະ 2017 ເພ ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຕອບສະໜອງຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ, ມີ ປະສິ ດທິພາບ, ແລະ 

ທັນເວລາໃຫ້ແກ່ຜູ້ລອດຊີ ວິ ດຈາກ GBV ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບ ລິ ການໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາດຕະຖານການບ ລິ ການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. RGC 

ຍັງໄດ້ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານ ຫ້າ ປີ  ເພ ່ ອປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເດັກ ໄລຍະ 2017-2021, ເຊິ່ ງນ າພາ 

ແລະ ປະສານສົມທົບໂດຍກະຊວງກິດຈະກ າທາງສັງຄົມນັກຮົບເກ່ົາ ແລະ ການຟ ້ ນຟູຊາວຫນຸ່ມ (MOSVY). ໃນປີ  2019, 

MOSVY ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຄະນະກ າມະການການນ າພາ ແລະ ປະສານງານ ເພ ່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານນີ ້ . ດ້ວຍການຮ່ວມມ 

ລະດັບຊາດ ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕ້ັງສາກົນ ເພ ່ ອປະຕິບັດຕາມແຜນປະຕິບັດງານ, ໄດ້ປະສົບຜົນສ າເລັດຫ າຍຢ່າງ. ໃນສະພາບ

ການສາກົນ, ລັດຖະບານກ າປູເຈຍໄດ້ກາຍເປັນສະມາຊິ ກທີ  26 ຂອງການຮ່ວມມ ທ່ົວໂລກຂອງປະເທດຊອກຫາເສ້ັນທາງ ເພ ່ ອ

ຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ສົມທົບກັບປະຊາຄົມໂລກ ເພ ອປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍປົກປ້ອງເດັກ

ຈາກການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ການລ່ວງລະເມີ ດ ແລະ ການຂູດຮີ ດອ ່ ນໆ. 

● ມີ ຄ າໝ້ັນສັນຍາທີ່ ສ າຄັນເພ ່ ອຕ ່ ສູ້ກັບຄວາມຮຸນແຮງບົນພ ້ ນຖານທາງເພດ/ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ (GBV/VAW) ແລະ 

ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເດັກ (VAC). ນີ ້ ແມ່ນຄວາມມານະພະຍາຍາມອັນຍາວນານທີ່ ຈ າເປັນຕ້ອງມີ ຄວາມຮ່ວມມ ໃນ

ຫ າຍຈະແໜງການຈາກຜູ້ທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ເພ ່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແນວທາງ, ແລະ ຂ້ັນຕອນການຢ່າງມີ ປະສິ ດທິ

ຜົນ (ລາຊະອານາຈັກກ າປູເຈຍ 2019). 

 

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

ປະເທດກ າປູເຈຍຖ ກຈັດອັນດັບຢູ່ໃນອັນດັບ 12 ໃນຈ ານວນ 20 ປະເທດໃນພາກພ ້ ນອາຊີ ຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີ ຟິກ ໃນແງ່

ຄະແນນດັດຊະນີ ຊ່ອງຫວ່າງທາງເພດ (GGI) ຂອງພວກເຂົ າ ໃນປີ  2021, ດ້ວຍຄະແນນ 0.684 (ຈາກຄະແນນທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດແມ່ນ 1), 

ເຊິ່ ງຢູ່ອັນດັບທີ  103 ໃນ 156 ປະເທດ. ຄະແນນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີ ແມ່ຍິ ງ 32% 

ມີ ໂອກາດໜ້ອຍທີ່ ຈະມີ ໂອກາດເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍໃນປະເທດ. ປະເທດກ າປູເຈຍໄດ້ຄະແນນສູງໃນດ້ານການບັນລຸການສຶ ກສາ 

(0.919) ແລະ ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດ (0.978). 

ຄະແນນດັດຊະນີ ຍ່ອຍດ້ານການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງແມ່ນຍັງຕ ່ າເຊິ່ ງຢູ່ທີ່  0.111, 

ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນດ້ານການເມ ອງເປັນຂົງເຂດພັດທະນາຂອງປະເທດກ າປູເຈຍ (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 

2021). 

ປະເທດກ າປູເຈຍ ມີ ມູນຄ່າ GII ແມ່ນ 0.474, ຈັດອັນດັບຢູ່ທີ່  117 ຈາກ 162 ປະເທດ, ໃນດັດຊະນີ ປີ  2019. 

ດັດຊະນີ ນີ ້ ຢູ່ໃນຂ ້ ມູນສະຖິຕິກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີ ນພັນ, ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ແລະ ກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດ. ໃນກ ລະນີ

ຂອງປະເທດກ າປູເຈຍ, ຕົວຊີ ້ ວັດທີ່ ສ າຄັນທີ່ ໄດ້ແຈ້ງການຈັດອັນດັບ GII ແມ່ນ (UNDP 2020): 
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● ທີ່ ນ່ັງຂອງລັດຖະສະພາແມ່ນຖ ໂດຍແມ່ຍິ ງ 19.3%; 

● 15.1% ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮຽນຈົບມັດທະຍົມປາຍເປັນຢ່າງໜ້ອຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບ 28.2% ຂອງເພດຊາຍ;  

● ສ າລັບທຸກໆການເກີດ 100,000 ຄົນ, ແມ່ຍິ ງ 160.0 ຄົນ ເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ; 

● ອັດຕາການເກີດຂອງໄວລຸ້ນແມ່ນ 50.2 ຄົນຕ ່ ແມ່ຍິ ງ 1,000 ຄົນ ອາຍຸ 15-19 ປີ ; 

● ເພດຍິ ງມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານແມ່ນ 76.3 % ທຽບໃສ່ເພດຊາຍ 88.9 ຂອງເພດຊາຍ. 

ດັດຊະນີ ຂອງທະນາຄານໂລກກ່ຽວກັບ ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍ (WBL) 2022 

ສຸມໃສ່ສະເພາະກ່ຽວກັບສະຖິຕິກ່ຽວກັບເມ ອງທຸລະກິດຫ ັ ກຂອງກ າປູເຈຍ Phnom Penh ໂດຍມີ ດັດຊະນີ ລວມຢູ່ທີ່  81.3 (ຈາກ 100 

ທີ່ ເປັນໄປໄດ້). ຈາກທັດສະນະຄວາມສະເໝີພາບຂອງກ າປູເຈຍແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງພາກພ ້ ນທີ່ ສັງເກດເຫັນໃນ

ທ່ົວພາກພ ້ ນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໝວດການເຄ ່ ອນໄຫວ, ບ່ອນເຮັດວຽກ, ການເປັນຜູ້ປະກອບການ, ແລະ ຊັບສິ ນ.  

ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ເມ ່ າເວົ ້ າເຖິງ: 

● ກົດໝາຍທີ່ ມີ ຜົນກະທົບເຖິງການຈ່າຍເງິ ນຂອງແມ່ຍິ ງ, ຂ ້ ຈ າກັດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການແຕ່ງງານ, ກົດໝາຍທີ່ ມີ ຜົນກະທົບຕ ່

ວຽກງານຂອງແມ່ຍິ ງຫ ັ ງການມີ ລູກ; ແລະ  

● ກົດໝາຍທີ່ ມີ ຜົນກະທົບເຖິງຂະໜາດເງິ ນບ ານານຂອງແມ່ຍິ ງ, ກ າປູເຈຍສາມາດພິຈາລະນາການປະຕິຮູບ ເພ ່ ອປັບປຸງຄວາມ

ສະເໝີພາບທາງກົດໝາຍຂອງແມ່ຍິ ງ. (ທະນາຄານໂລກ 2022). 

ນອກເໜ ອຈາກດັດຊະນີ ເຫ ົ່ ານີ ້ , ເອກະສານວິ ຊາການຫ ້ າສຸດນີ ້ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງຈຸດອ່ອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເພດທີ່ ປະສົບກັບຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກໃນປະເທດກ າປູເຈຍ. 

ໂອກາດການຈ້າງງານທີ່ ສ າຄັນຢ່າງດຽວສ າລັບແມ່ຍິ ງທີ່ ດ້ອຍໂອກາດທີ່ ອອກຈາກບ້ານຊົນນະບົດໃນກ າປູເຈຍ 

ນ້ັນຄ ການໄປເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກ າຕັດຫຍິ ບ, 

ບ່ອນທີ່ ພວກເຂົ າປະເຊີ ນກັບການລ່ວງລະເມີ ດທີ່ ຄ້າຍຄ ກັນກັບຄົນເຮັດວຽກບ ລິ ການທາງເພດ, ລວມທັງການລ່ວງລະເມີ ດທາງເພດ, 

ທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ແລະ ທາງວາຈາ. (Orleck-Jetter 2018). 

ເຖິງແມ່ນວ່າຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງອາດຈະຖ ວ່າເປັນສິ່ ງທີ່ ຍອມຮັບບ ່ ໄດ້ທາງດ້ານວັດທະນະທ າ, 

ແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວແມ່ນຖ ວ່າສົມເຫດສົມຜົນ (UNFPA 2022). ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບ

ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນບັນດາແມ່ຍິ ງ, ໂດຍເກ ອບເຄິ່ ງໜ່ຶງ (46%) ເຊ ່ ອວ່າມັນສົມເຫດສົມຜົນ. 

ອັນນີ ້ ໄດ້ຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມບ ່ ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບຍິ ງຊາຍທີ່ ເບິ່ ງໄປຂ້າງໜ້າ 

ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄຸນຄ່າຂອງປະຊາກອນກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງແມ່ຍິ ງໃນສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານສ າຄັນເຊັ່ ນ: 

ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ (UNESCO 2022). 
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ເມ ່ ອທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດອ ່ ນໆໃນອາຊຽນ, ການເຂົ ້ າຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງໃນການສຶ ກສາຢູ່ໃນປະເທດກ າປູເຈຍຍັງຫ ້ າຫ ັ ງກວ່າບັນດາປະ

ເທດອ ່ ນໆເຊັ່ ນ: ຫວຽດນາມ, ອິ ນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ສິ ງກະໂປ, ລວມທັງຄວາມສາມາດຂອງນັກສຶ ກສາໃນດ້ານວິ ທະຍາສາດ 

ແລະ ຄະນິ ດສາດ.  ເນ ່ ອງຈາກການປັບປຸງການເຊ ່ ອມໂຍງເຂົ ້ າກັບພາກພ ້ ນໃນອະນາຄົດ, ຄົນງານໃນປະເທດກ າປູເຈຍຈະຕ້ອງແຂ່ງຂັນ

ກັບແຮງງານທີ່ ມີ ທັກສະສູງຈາກປະເທດອ ່ ນໆໃນອາຊຽນ – ສິ່ ງທ້າທາຍນີ ້ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ແມ່ຍິ ງຫລາຍກວ່າຜູ້ຊາຍ ເນ ່ ອງຈາກວ່າແມ່ຍິ ງ

ຈະມີ ວຽກເຮັດງານທ າທີ່ ມີ ທັກສະຕ ່ າກວ່າ ແລະ ມີ ລະດັບການສຶ ກສາຕ ່ າກວ່າ (Sothorn, et al. 2019). 

ບັນດາມາດຖານທາງສັງຄົມທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການພົວພັນລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍຍັງຄົງຈ າກັດການພັດທະນາທ່າແຮງຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ກີດ

ຂວາງການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃນຊີ ວິ ດດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ລັດ ແລະ ການເມ ອງ. 

ທັດສະນະຄະຕິທ່ົວໄປຂອງພ ່ ແມ່ໃນຊົນນະບົດຕ ່ ກັບການສຶ ກສາຂອງລູກສາວຂອງພວກເຂົ າເຮັດໃຫ້ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກຍິ ງໃນຂະ

ແໜງ STEM ຕ ່ າ. ນອກຈາກນ້ັນ, ການປະຕິບັດການລ້ຽງດູໃນແງ່ ບວກແມ່ນຍັງບ ່ ທັນເຂົ ້ າໃຈ ແລະ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ. 

 

2.2.9 ປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● ປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນໄດ້ມີ ວາລະການສ້າງກົດໝາຍຢ່າງຫ້າວຫັນ ແລະ ຮຸກຮານເພ ່ ອປົກປ້ອງສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ຮັບປະກັນຄວາມ

ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ. ບາງກົດໝາຍທີ່ ສ າຄັນຂອງທົດສະວັດທີ່ ຜ່ານມາປະລວມມີ  (David, Albert ແລະ Vizmanos 

2018): 

o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງ (Magna Carta of Women, MCW) ເອີ ້ ນອີ ກວ່າ 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສາທາລະນະລັດ (Republic Act, RA) 9710 - 

ເຊິ່ ງເປັນກົດໝາຍຄອບຄຸມທີ່ ປະຕິບັດຄ າໝ້ັນສັນຍາຂອງປະເທດຕ ່  CEDAW. 

o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເປັນພ ່ ແມ່ທີ່ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ RH (RA 10354) 

o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານພາຍໃນ (RA 10361) 

o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານຮູບພາບລາມົກເດັກ (RA 9775) 

o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຂົ າ (VAWC) (2004) 

o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດ (2003) 

o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຫວັດດີ ການຂອງພ ່ ແມ່ດ່ຽວ (2000) 

● ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິ ງໃນການມີ ສ່ວນຮ່ວມໂອກາດທາງເສດຖະກິດ ແລະການນ າໃຊ້ສິ ດເສລີ ພາບພົນລະເຮ ອນ

ຢ່າງເຕັມສ່ວນແມ່ນເປັນຈຸດດີ ຂອງປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນ. ມີ ແມ່ຍິ ງເປັນຕົວແທນຂອງລັດຖະສະພາແຫ່ງຊາດຫ າຍຂຶ ້ ນ (12.44% ໃນປີ  
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2000 ຫາ 29.45% ໃນປີ  2018) ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ (17.16% ຫາ 21.3% ຈາກ 2000 ຫາ 2018), 

ເຖິງແມ່ນວ່າລະດັບດ່ັງກ່າວຈະຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຄວາມສະເຫມີ ພາບ. 

● ເກ ອບເຄິ່ ງໜ່ຶງ (48.9%) ຂອງຕ າແໜ່ງຜູ້ຈັດການໃນປະເທດແມ່ນແມ່ຍິ ງ, 

ເຊິ່ ງຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະດັບທີ່ ຂ້ອນຂ້າງຢູ່ໃນການເຄ ່ ອນທີ່ ໃນການເຮັດວຽກລະຫວ່າງເພດ. 

● ມີ ການຫ ຸ ດລົງຢ່າງຫ ວງຫ າຍຂອງຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ, ລວມທັງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ (ຈາກ 7.5% ໃນປີ  2008 ຫາ 4.3% ໃນປີ  

2017) ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງທາງດ້ານຈິ ດໃຈ (4.9% ໃນປີ  2008 ຫາ 2.2% ໃນປີ  2017). 

● ບັນຫາທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍຍັງຄົງມີ ຕົວຊີ ້ ບອກກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ 

ເຊິ່ ງເປັນຕົວກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການຖ ພາໃນໄວໜຸ່ມ ແລະ ຮູບແບບຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເດັກຍິ ງ, ເຊິ່ ງມີ ປະມານ 16.5% ແລະ 2.2% 

ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸ 18 ປີ  ແລະ 15 ປີ , ຕາມລ າດັບ (Reyes, et al. 2019). 

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

ປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນໄດ້ອັນດັບທີ  ສອງ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດໃນພາກພ ້ ນອາຊີ ຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີ ຟິກ (ຮອງຈາກນິ ວຊີ ແລນ) ໃນແງ່

ຄະແນນດັດຊະນີ ຊ່ອງຫວ່າງທາງເພດ (GGI) ຂອງພວກເຂົ າ ໃນປີ  2021, ດ້ວຍຄະແນນ 0.784 (ຈາກຄະແນນທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດແມ່ນ 1), 

ເຊິ່ ງຢູ່ອັດດັບທີ  17 ໃນ 156 ປະເທດ. ປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນບ ່ ພຽງແຕ່ປິ ດຊ່ອງຫວ່າງທັງທາງດ້ານການບັນລຸການສຶ ກສາ ແລະ ສຸຂະພາບ 

ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດເທ່ົານ້ັນ, ແຕ່ມັນຍັງຢູ່ໃນບັນດາ 18 ປະເທດໃນໂລກທີ່ ໄດ້ປິ ດຊ່ອງຫວ່າງການເຂົ ້ າຮ່ວມທາງເສດຖະກິດ ແລະ ກາລະ

ໂອກາດຢ່າງໜ້ອຍ 79.5%. 

ຜົນໄດ້ຮັບນີ ້ ແມ່ນຍ້ອນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າຟີ ລິ ບປິ ນເປັນໜ່ຶງໃນຈ ານວນສອງສາມປະເທດທີ່ ໄດ້ປິ ດລົງໃນເວລາດຽວກັນກັບຊ່

ອງຫວ່າງບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງຕົນໃນພາລະບົດບາດອາວຸໂສ, ແລະ ໃນພາລະບົດບາດດ້ານວິ ຊາຊີ ບ ແລະ ເຕັກນິ ກ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, 

ແມ່ຍິ ງຄວນໄດ້ຮັບແຮງຈູງໃຈໃຫ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມຫ າຍຂຶ ້ ນໃນກ າລັງແຮງງານທີ່ ກວ້າງຂວາງ. ມີ ພຽງແຕ່ແມ່ຍິ ງ 49.1% 

ຢູ່ໃນຕະຫ າດວຽກເຮັດງານທ າ, ທີ່ ສອດຄ້ອງກັນກັບການປິ ດຊ່ອງຫວ່າງພຽງແຕ່ 65.3% ໃນຕົວຊີ ້ ວັດນີ ້ . ເຊັ່ ນດຽວກັນ, 

ຊ່ອງຫວ່າງລາຍໄດ້ ແລະ ຄ່າຈ້າງຍັງຄົງມີ ຢູ່. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, 22% ຂອງຊ່ອງຫວ່າງຄ່າຈ້າງ ແລະ 31% 

ຂອງຊ່ອງຫວ່າງລາຍຮັບຍັງບ ່ ທັນໄດ້ປິ ດ. ເມ ່ ອເວົ ້ າເຖິງການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງ, ພຽງແຕ່ 36.2% 

ຂອງຊ່ອງຫວ່າງນີ ້ ໄດ້ຖ ກປິ ດລົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າມີ ແມ່ຍິ ງເປັນປະມຸກລັດມາເປັນເວລາ 15 ປີ ຂອງ 50 ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ, ແຕ່ຍັງມີ ທີ່ ນ່ັງໜ້ອຍ

ເກີນໄປໃນລັດຖະສະພາທີ່ ຖ ເປັນ ແມ່ຍິ ງ (28%) ແລະ ຍັງມີ ຜູ້ຍິ ງໜ້ອຍລົງໃນບັນດາລັດຖະມົນຕີ  (13%) (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 

2021). 

ປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນ ມີ ມູນຄ່າ GII ແມ່ນ 0.430, ຈັດອັນດັບຢູ່ທີ່  104 ຈາກ 162 ປະເທດ, ໃນດັດຊະນີ ປີ  2019. ໃນປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນ, 

ຕົວຊີ ້ ວັກທີ່ ສ າຄັນທີ່ ໄດ້ແຈ້ງການຈັດອັນດັບ GII ແມ່ນ (UNDP 2020): 

● ທີ່ ນ່ັງຂອງລັດຖະສະພາແມ່ນຖ ໂດຍແມ່ຍິ ງ 28%; 
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● 75.6% ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮຽນຈົບມັດທະຍົມປາຍເປັນຢ່າງໜ້ອຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບ 72.4% ຂອງເພດຊາຍ.  

● ສ າລັບທຸກໆການເກີດ 100,000 ຄົນ, ແມ່ຍິ ງ 121 ຄົນ ເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ 

● ອັດຕາການເກີດຂອງໄວລຸ້ນແມ່ນ 54.2 ຄົນຕ ່ ແມ່ຍິ ງ 1,000 ຄົນ ອາຍຸ 15-19 ປີ   

● ເພດຍິ ງມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານແມ່ນ 46.1 % ທຽບໃສ່ເພດຊາຍ 73.3 ຂອງເພດຊາຍ 

ດັດຊະນີ ຂອງທະນາຄານໂລກກ່ຽວກັບ ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍ (WBL) 2022 

ສຸມໃສ່ສະເພາະກ່ຽວກັບສະຖິຕິກ່ຽວກັບເມ ອງທຸລະກິດຫ ັ ກຂອງປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນ Quezon City. 

ດ້ວຍການຈັດອັນດັບດັດຊະນີ ໂດຍລວມຢູ່ທີ່  78.8 (ຈາກ 100 ທີ່ ເປັນໄປໄດ້).  ຈາກທັດສະນະຄວາມສະເໝີພາບ ປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນ

ປະຕິບັດໄດ້ສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງພາກພ ້ ນທີ່ ສັງເກດເຫັນໃນທ່ົວພາກພ ້ ນ, ໂດຍສະເພາະໝວດບ່ອນເຮັດວຽກ, ການຈ່າຍເງິ ນ, 

ແລະ ການເປັນຜູ້ປະກອບການ. ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ເມ ່ ອເວົ ້ າເຖິງຂ ້ ຈ າກັດສິ ດເສລີ ໃນການເຄ ່ ອນໄຫວ, ຂ ້ ຈ າກັດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການ

ແຕ່ງງານ, ກົດໝາຍທີ່ ກະທົບເຖິງວຽກງານຂອງແມ່ຍິ ງພາຍຫ ັ ງມີ ລູກ, ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເພດໃນຊັບສິ ນ ແລະ ມ ລະດົກ, ແລະ 

ກົດໝາຍທີ່ ມີ ຜົນກະທົບເຖິງຂະໜາດເງິ ນບ ານານຂອງແມ່ຍິ ງ, ປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນສາມາດພິຈາລະນາການປະຕິຮູບ ເພ ່ ອປັບປຸງຄວາມສະ

ເໝີພາບທາງກົດໝາຍຂອງແມ່ຍິ ງ. ຕົວຢ່າງ, 

ໜ່ຶງໃນຄະແນນຕ ່ າສຸດສ າລັບຟີ ລິ ບປິ ນແມ່ນຢູ່ໃນຕົວຊີ ້ ວັດການວັດແທກຂ ້ ຈ າກັດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການແຕ່ງງານ 

(ຕົວຊີ ້ ວັດການແຕ່ງງານ WBL2022). ເພ ່ ອປັບປຸງຕົວຊີ ້ ວັດການແຕ່ງງານ, ຟີ ລິ ບປິ ນອາດຈະພິຈາລະນາອະນຸຍາດໃຫ້ແມ່ຍິ ງໄດ້ຮັບ

ການຢ່າຮ້າງໃນແບບດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍ ແລະ ໃຫ້ແມ່ຍິ ງມີ ສິ ດໃນການແຕ່ງດອງກັບຜູ້ຊາຍ (ທະນາຄານໂລກ 2022). 

ນອກເໜ ອຈາກດັດຊະນີ ເຫ ົ່ ານີ ້ , ເອກະສານທາງວິ ຊາການຫ ້ າສຸດນີ ້ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບາງຈຸດອ່ອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງເພດທີ່ ປະສົບກັບ

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນ. ຍັງຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນເພ ່ ອບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ. 66.7% 

ຂອງກອບກົດໝາຍທີ່ ສ່ົງເສີ ມ, ບັງຄັບ, ແລະ ຕິດຕາມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ພາຍໃຕ້ຕົວຊີ ້ ວັດ SDG, 

ໂດຍເນ້ັນໃສ່ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ. ໃນປີ  2018, 5.9% ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ມີ ອາຍຸ 15-49 ປີ  

ລາຍງານວ່າພວກເຂົ າໄດ້ຮັບຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ ແລະ/ຫ   ທາງເພດໂດຍຄູ່ຮັກໃກ້ຊິ ດໃນປະຈຸບັນ ຫ   ອະດີ ດ ໃນ 12 

ເດ ອນທີ່ ຜ່ານມາ. ຍິ່ ງໄປກວ່ານ້ັນ, ແມ່ຍິ ງໃນອາຍຸຈະເລີ ນພັນ (15-49 ປີ ) ມັກຈະປະເຊີ ນກັບອຸປະສັກກ່ຽວກັບສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ 

ສຸຂະພາບຈະເລີ ນພັນ ແລະ ສິ ດທິຂອງພວກເຂົ າ. ໃນປີ  2017, ແມ່ຍິ ງ 56% 

ມີ ຄວາມຕ້ອງການສ າລັບການວາງແຜນຄອບຄົວທີ່ ພ ໃຈຂອງພວກເຂົ າກັບວິ ທີ ການທີ່ ທັນສະໄຫມ. ມາຮອດເດ ອນທັນວາ 2020, 

ມີ ພຽງແຕ່ 48.3% ຂອງຕົວຊີ ້ ວັດທີ່ ຈ າເປັນເພ ່ ອຕິດຕາມບັນດາ SDG ຈາກທັດສະນະບົດບາດຍິ ງຊາຍ, 

ເຊິ່ ງມີ ຊ່ອງຫວ່າງໃນດ້ານທີ່ ສ າຄັນ, ໂດຍສະເພາະ: ການດູແລທີ່ ບ ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ແລະ ການເຮັດວຽກພາຍໃນ ແລະ 

ຕົວຊີ ້ ວັດຕະຫ າດແຮງງານທີ່ ສ າຄັນເຊັ່ ນ: ຊ່ອງຫວ່າງບົດບາດຍິ ງຊາຍ (UN Women 2022). 
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ແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ເດັກຍິ ງໄດ້ປະເຊີ ນກັບລະດັບຄວາມຮຸນແຮງບົນພ ້ ນຖານທາງເພດທີ່ ເພ່ີມຂຶ ້ ນໃນພາກພ ້ ນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫ າຍທີ່ ສຸດຈາກພາຍຸ 

Super Typhoon Haiyan ໃນປີ  2013. ອັນນີ ້ ໄດ້ພົບເຫັນວ່າບ ່ ແມ່ນຜົນສະທ້ອນຈາກໄພພິບັດພຽງຢ່າງດຽວ, ແຕ່ແມ່ນຮາກຖານຢູ່

ໃນຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນຍ້ອນການກ ່ ສ້າງທາງ ສັງຄົມກ່ຽວກັບເພດກ່ອນຈະເກີດໄພພິບັດ, ເຊິ່ ງໄດ້ຮຸນແຮງຂຶ ້ ນເມ ່ ອເປັນຄວາມ

ພະຍາຍາມເພ ່ ອຄວາມຢູ່ລອດກາຍເປັນເລ ່ ອງຢ່າງຮີ ບດ່ວນ (Nguyen 2019). 

ຜົນຂອງການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ການລວບລວມ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິ ດ-19 

ຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຖານະການຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງຫ າຍຄົນຢູ່ໃນກຸ່ມຍ່ອຍທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າກ່ອນການແຜ່ລະບາດຂອງໂລກລະບາດ, 

ການເພ່ີມຄວາມບ ່ ສະເຫມີ ພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍກ ່ ໄດ້ຖ ກບັນທຶກໄວ້ໃນປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນແລ້ວ 

ຍ້ອນວ່າປະເທດດ່ັງກ່າວຫ ຸ ດລົງຈາກອັນດັບທີ  8 ຂອງດັດຊະນີ ຄວາມສະເຫມີ ພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍມາເປັນອັນດັບທີ  16 

ພາຍໃນໄລຍະເວລາສາມປີ . ແມ່ຍິ ງປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນກ າລັງດ້ອຍໂອກາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ທາງດ້ານການເມ ອງ, ແລະ 

ມີ ຂ ້ ຈ າກັດໃນການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບການຈະເລີ ນພັນຂອງພວກເຂົ າ. ແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ເດັກຍິ ງປະສົບກັບພາລະວຽກງານການດູແລທີ່ ໜັກໜ່ວງຫ າຍ ແລະ ບ ່ ສົມສ່ວນ, ແລະ ທົນທຸກຈາກການກ ານົດທາງ

ເພດແບບຕາຍໂຕ, ການໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ , ແລະຄວາມອັບອາຍທາງເພດ.  ແມ່ຍິ ງຊາວຟີ ລິ ບປິ ນ ໜ່ຶງໃນສີ່ ຄົນທີ່ ເຄີ ຍແຕ່ງງານແລ້ວ 

ລາຍງານວ່າປະສົບຄວາມຮຸນແຮງທາງຮ່າງກາຍ, ທາງເພດ ຫ   ທາງອາລົມ (UNFPA 2021). 

ເຖິງແມ່ນວ່າປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນບັນລຸເປົ ້ າໝາຍຫ າຍປະການທີ່ ສ່ົງເສີ ມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນປະເທດກ ່ ຕາມ, ແຕ່ຍັງມີ

ບາງຂົງເຂດທີ່ ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການແຊກແຊງ.  

ໜ່ຶງໃນຂົງເຂດນ້ັນຄ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງໃນລະດັບປານກາງໃນຕະຫລາດແຮງງານ, ເຊິ່ ງບ ່ ຄ່ອຍໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນ 26 

ປີ ຜ່ານມາ (Bayudan-Dacuycuy 2019). 

2.2.10 ປະເທດລາວ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.  

● ສ່ວນຮ່ວນຂອງແມ່ຍິ ງແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດລາວ, ແຕ່ຕ ່ າໃນຕ າແໜ່ງການຕັດສິ ນອ ່ ນໆ. 

o ສ່ວນຮ່ວນຂອງແມ່ຍິ ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ / ລັດຖະສະພາແມ່ນ 27,5%; 

o ປະທານປະເທດ ແລະ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດກ ່ ແມ່ນແມ່ຍິ ງ; 

o ແມ່ຍິ ງ ກວມ 31,5% ໃນສະພາແຂວງ; 

o ເຖິງຢ່າງໃດກ ຕາມ, ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງໃນຕ າແໜ່ງຜູ້ນ າ ແລະ ລະດັບບ ລິ ຫານແມ່ນ 5%; 
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o  ໃນປີ  2017, ແມ່ຍິ ງໄດ້ກວມເອົ າ 45% ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນໂດຍລວມ, ເຊິ່ ງມີ ສອງສາມຕ າແໜງລະດັບສູງ; 

o ໃນປີ  2015, ມີ ນາຍບ້ານ ແລະ ຮອງນາຍບ້ານ 1,7% ແລະ 7,2% ຕາມລ າດັບ ເປັນເພດຍິ ງ. 

● ແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງ ຍັງຂາດການເຂົ ້ າເຖິງການສຶ ກສາ ແລະ ສາທາລະນະສຸກ. 

o ດັດຊະນີ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ (GPI) ໂດຍສະເພາະສ າລັບການສຶ ກສາຊ້ັນມັດທະຍົມສຶ ກສາ ແລະ 

ການຮູ້ໜັງສ  ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແມ່ຍິ ງ (79% ໃນປີ  2015), ແມ່ນຕ ່ າກ່ວາຜູ້ຊາຍ (90% ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນ). 

o ສປປ ລາວ ມີ ອັດຕາການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ ແລະ ການເກີດລູກໃນໄວໜຸ່ມຢູ່ໃນພາກພ ້ ນ, 32.7% 

ຂອງໄວໜຸ່ມອາຍຸ 20-24 ປີ ແຕ່ງງານກ່ອນ 18 ປີ , ທຽບໃສ່ຜູ້ຊາຍ 10.8%. 

o ອັດຕາການເກີດຂອງໄວລຸ້ນແມ່ນ 83 ຕ ່  1,000 ຄົນ. 

● ລັດຖະທ າມະນູນແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບປະກັນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ  ແລະ ແມ່ຍິ ງໃນດ້ານການເມ ອງ, ເສດຖະກິດ, 

ວັດທະນະທ າ, ສັງຄົມ 

o ສະຫະພັນແມ່ຍິ ງລາວ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນປີ  1955 ໂດຍມີ ພາລະບົດບາດເປັນຕົວແທນຂອງແມ່ຍິ ງທຸກຊົນເຜ່ົາ 

o ຄະນະກ າມາທິການແຫ່ງຊາດເພ ່ ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ແມ່-ເດັກ ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງແຕ່ປີ  2003, 

ມີ ພາລະບົດບາດໃນການກ ານົດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ການເຊ ່ ອມສານບົດບາດ

ຍິ ງ-ຊາຍເຂົ ້ າໃນທຸກຂະແໜງການ. 

o ຄະນະສະມາຊິ ກລັດຖະສະພາແມ່ຍິ ງ ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນປີ  2002, ຮັບຜິດຊອບຈັດການຝຶກອົບຮົມຄວາມເປັນຜູ້ນ າເພດຍິ ງ 

ແລະ ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມບົດບາດຍິ ງຊາຍ ໃຫ້ແກ່ສະມາຊິ ກລັດຖະສະພາ. 

● ໃນປີ  2014 ການສ າຫ ວດແຫ່ງຊາດລາວ ກ່ຽວກັບປະສົບການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຊີ ວິ ດຂອງແມ່ຍິ ງ (LNS-WHLE) 

ຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງບ ່ ທັນມີ ລະບົບການຕິດຕາມສິ ດການເປັນເຈົ ້ າຂອງເພດຍິ ງ  ຫ    ຮັບປະກັນສິ ດທິທີ່ ດິ ນກະສິ ກ າ. 

● ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ບຸລິ ມະສິ ດໃນຍຸດທະສາດດ່ັງນີ ້ : 

o ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເຄ ່ ອງມ  

▪ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄອບຄົວທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວເຊິ່ ງບ ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ແຕ່ງງານກ່ອນອາຍຸຂອງການຍິ ນຍອມ 

▪ ຜົນໄດ້ຮັບດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນ NSEDP ຄ້ັງທີ  8 

▪ ແຜນພັດທະນາແມ່ຍິ ງ 2016-2020 

▪ ແຜນພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍແຫ່ງຊາດ 

▪ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ດ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ຄ້ັງທີ ສອງ (2016-2025) 

▪ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນ ແລະ ຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 

▪ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ CEDAW 

● ເສີ ມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດແຫ່ງຊາດ 
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o ໃນປີ  2000, ຫ້ອງວ່າການສ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກຖະແຫ ງການກ່ຽວກັບການເອົ າສະຖິຕິແຍກເພດເຂົ ້ າ

ໃນນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນ. (ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 2018). 

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

ສປປ ລາວ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ  3 ໃນຈ ານວນ 20 ປະເທດໃນພາກພ ້ ນອາຊີ ຕາເວັນອອກ ແລະ ປາຊີ ຟິກ 

ກ່ຽວກັບຄະແນນດັດຊະນີ ຄວາມແຕກໂຕນທາງເພດ (GGI) ໃນປີ  2021 ດ້ວຍຄະແນນ 0.750 (ຄະແນນດີ ທີ່ ສຸດເທ່ົາທີ່  1) 

ວາງໄວ້ຢູ່ອັນດັບທີ  36 ຂອງ 156 ປະເທດ. ຄະແນນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເພດຍິ ງມີ  25% ໜ້ອຍທີ່ ຈະມີ ໂອກາດເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍ

ໃນປະເທດ. ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ ມີ ການປະຕິບັດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດໃນໂລກ ສ າລັບການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດ 

91.5% ແລະ ໄດ້ຄະແນນສູງໃນດ້ານການສຶ ກສາ (0.965) ແລະ ສຸຂະພາບ ແລະ ການຢູ່ລອດ (0.975). ມັນຍັງເປັນໜ່ຶງໃນພຽງແຕ່ 

22 ປະເທດທີ່ ໄດ້ປິ ດຢ່າງໜ້ອຍ 80% ຂອງຊ່ອງຫວ່າງໃນພາລະບົດບາດການຄຸ້ມຄອງ. ສປປ ລາວ ໄດ້ປັບປຸງຄະແນນໃຫ້ດີ ຂຶ ້ ນກວ່າ 53 

ເປີ ເຊັນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ດີ ຂຶ ້ ນໃນປີ  2017 ເມ ່ ອທຽບໃສ່ປີ  2010. 

ຄະແນນດັດຊະນີ ຍ່ອຍສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງແມ່ນຕ ່ າຢູ່ທີ່  0.146, 

ເຮັດໃຫ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນດ້ານການເມ ອງເປັນຂົງເຂດການພັດທະນາຂອງ ສປປ ລາວ. 

(ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021). 

ສປປ ລາວ ມີ ມູນຄ່າ GII ຢູ່ທີ່  0.459, ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ  113 ຈາກທັງໝົດ 162 ປະເທດ ໃນດັດຊະນີ ປີ  2019. ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ, 

ຕົວຊີ ້ ວັດຫ ັ ກທີ່ ແຈ້ງໃຫ້ຄະແນນ GII (UNDP 2020): 

● 27.5% ຂອງທີ່ ນ່ັງໃນລັດຖະສະພາແມ່ນ ແມ່ຍິ ງ 

● 35.1% ຂອງເພດຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ເຂົ ້ າເຖິງການສຶ ກສາຢ່າງໜອຍຂ້ັນມັດທະຍົມສຶ ກສາເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບ 46.2% ຂອງເພດຊາຍ.  

● ສ າລັບທຸກໆ 100,000 ການເກີດທີ່ ມີ ຊີ ວິ ດ, ແມ່ຍິ ງ 185 ຄົນເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ 

● ອັດຕາການເກີດຂອງໄວລຸ້ນແມ່ນ 65.4 ການເກີດຕ ່ ແມ່ຍິ ງ 1,000 ຄົນໃນອາຍຸ 15-19 ປີ .  

● ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງເພດຍິ ງໃນຕະຫ າດແຮງງານແມ່ນ 76,7% ທຽບກັບ 80,2% ຂອງຜູ້ຊາຍ. 

ດັດຊະນີ ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍ (WBL) 2022 ຂອງທະນາຄານໂລກ 

ສຸມໃສ່ສະເພາະກ່ຽວກັບສະຖິຕິກ່ຽວກັບເມ ອງທຸລະກິດຫ ັ ກຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ ໂດຍມີ ດັດຊະນີ ລວມຢູ່ທີ່  88.1 

(ຈາກ 100).  

ຈາກທັດສະນະຄວາມສະເໝີພາບ ສປປ ລາວ ແມ່ນປະຕິບັດໄດ້ສູງກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງພາກພ ້ ນທີ່ ສັງເກດເຫັນໃນທ່ົວພາກພ ້ ນ, 

ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານການເຄ ່ ອນຍ້າຍ, ສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ, ການແຕ່ງງານ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ປະເພດຊັບສິ ນ.  ເຖິງຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, 
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ເມ ່ ອເວົ ້ າເຖິງກົດໝາຍທີ່ ກະທົບຕ ່ ເງິ ນເດ ອນຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ ກະທົບເຖິງຂະໜາດເງິ ນບ ານານຂອງແມ່ຍິ ງ, ສປປ ລາວ 

ສາມາດພິຈາລະນາການປະຕິຮູບເພ ່ ອປັບປຸງຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານກົດໝາຍ ຂອງແມ່ຍິ ງ. (ທະນາຄານໂລກ 2022). 

ນອກເຫນ ອຈາກຕົວຊີ ້ ວັດເຫ ົ່ ານີ ້ , 

ເອກະສານທາງການສ ກສາໃນມ ໋ ມານີ ້ ຍັງຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນບາງຈຸດອ່ອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ປະສົບຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 

ເຖິງວ່າຈະມີ ຜົນສ າເລັດຫ າຍຢ່າງກ ່ ຕາມ, ແຕ່ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຍັງເປັນສິ່ ງທ້າທາຍ. 

ມາດຕະຖານວັດທະນະທ າທີ່ ຕິດພັນກັບສັງຄົມຊາຍເປັນໃຫຍ່ ເຊັ່ ນ ສປປ ລາວ 

ຍິ່ ງຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຫ າຍຂ ້ ນໃນວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ. ຮູບແບບການຄ້າມະນຸດທີ່ ພວມຜັນແປໄປໂດຍ

ມີ ເດັກຍິ ງ ແລະ ແມ່ຍິ ງເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຕ້ົນຕ , ເຮັດໃຫ້ມີ ຄວາມທ້າທາຍຕ ່ ການປະຕິບັດຖະແຫ ງການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານປັກກ່ິງ. 

ການຂາດຕົວຊີ ້ ບອກບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ແບ່ງແຍກຕາມເພດ ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ ກົນໄກການຕິດຕາມທີ່ ບ ່ ຮອບດ້ານ 

ເຊິ່ ງອາດສ່ົງຜົນໃຫ້ຂະບວນການສ້າງນະໂຍບາຍທີ່ ມີ ຄວາມມຶດບອດທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ (ສະຫະພັນແມ່ຍິ ງລາວ 2019). 

ສປປ ລາວ ມີ ອັດຕາການຖ ພາໃນໄວລຸ້ນສູງທີ່ ສຸດໃນອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ອັດຕາສ່ວນການຕາຍຂອງແມ່ສູງ. ການສຶ ກສາໃນ

ສອງເມ ອງຊົນນະບົດໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ຢູ່ອາໄສມີ ທ່າແຮງທີ່ ຈະຂາດການເປັໂຕ ຂອງຕົນເອງ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າການແຕ່ງງານໄດ້ຖ ກອະທິບາຍວ່າເປັນການຕັດສິ ນໃຈດ້ວຍຕົນເອງ, 40.4% 

ຂາດຄວາມເປັນອິ ດສະຫ ະກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານ. ໃນບັນດາໄວລຸ້ນທີ່ ມີ ເພດສ າພັນເປັນປະຈ າ, 35.2% ໃຊ້ການຄຸມກ າເນີ ດ. ເດັກຊາຍ 

ແລະ ເດັກຍິ ງໄດ້ຖ ກກ່າວເຖິງວ່າມີ ຄວາມສະເໝີພາບ, ແຕ່ການເຂົ ້ າເຖິງການສຶ ກສາ ແລະ ບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ແມ່ນຍັງເປັນການໃຫ້ຄວາມສ າຄັນຕ ່ ເດັກຊາຍ. ນອກຈາກນ້ັນ, 

ຄວາມຮຸນແຮງໂດຍຜົວເຮັດຕ ່ ເມຍຂອງພວກເຂົ າໄດ້ຖ ກເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນເລ ່ ອງທີ່ ຍອມຮັບໄດ້ຫ າຍຂຶ ້ ນ (Phongluxa, et al. 2020). 

ຮີ ດຄອງປະເພນີ ການດ າລົງຊີ ວິ ດແບບດ້ັງເດີ ມຂອງຊາວນາເຂດທ່ົງພຽງຂອງບັນດາແຂວງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ 

ມີ ການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ ຍ້ອນການຫັນເປັນທັນສະໄໝ ແລະ ຫັນເປັນການຄ້າກະສິ ກ າ ແລະ ການດ າລົງຊີ ວິ ດທີ່ ຫ າກຫ າຍ. 

ແມ່ຍິ ງໄດ້ສຸມໃສ່ການປະຕິບັດທີ່ ບ ່ ແມ່ນກະສິ ກ າຫ າຍກວ່າ ແລະ ຖ ວ່າມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນເສດຖະກິດທີ່ ທັນສະໄຫມ, ບ ່ ແມ່ນແບບດ້ັງເດີ ມ, 

ຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍ. ແມ່ຍິ ງຍັງໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ປະສົບກັບສິ່ ງທ້າທາຍຫ າຍກວ່າເກ່ົາເມ ່ ອມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 

ການຊ ້ ຂາຍໃນຕະຫ າດກະສິ ກ າ (Moglia, et al. 2020). 

2.2.11 ອູກັນດາ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● ກະຊວງການພັດທະນາດ້ານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ແຮງງານ ແລະ ສັງຄົມ (MGLSD) ຂອງອູການດາ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນປີ  

1998, ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ ່ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ການເຊ ່ ອມສານບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນ
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ປະເທດ. ເປັນຜູ້ສ ບທອດຂອງກະຊວງແມ່ຍິ ງໃນການພັດທະນາ, ໄດ້ຮັບການສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນປີ  1988 ໂດຍດ າລົງຕ າແໜ່ງເປັນ

ປະທານ. MGLSD ປະສານງານ ແລະ ກວດກາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານທີ່ ເອົ າບົດບາດຍິ ງຊາຍເປັນໃຈກາງ ແລະ 

ຊີ ້ ນ າໜ່ວຍງານທີ່ ເນ້ັນໃສ່ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ໃນກະຊວງແຫ່ງຊາດ. ກະຊວງໄດ້ມີ ການກະຈາຍອ ານາດໃຫ້ເປັນພະແນກການບ ລິ ການ

ຂອງຊຸມຊົນ / ບົດບາດຍິ ງຊາຍຂ້ັນເມ ອງທີ່ ມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຂັບເຄ ່ ອນການເຊ ່ ອມໂຍງບົດບາດຍິ ງຊາຍເຂົ ້ າໃນແຜນ

ການພັດທະນາເມ ອງແລະງົບປະມານ (ທະນາຄານພັດທະນາອິ ດສະລາມ 2019). 

● ໂດຍຜ່ານ MGLSD, ຫ າຍໂຄງສ້າງທີ່ ເນ້ັນໃສ່ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ໄດ້ຖ ກສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນລະດັບຊາດ ແລະ ຂ້ັນເມ ອງ ເຊັ່ ນ: 

ໜ່ວຍງານງົບປະມານທີ່ ຕອບສະໜອງບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ຄະນະກ າມະການເຮັດວຽກດ້ານວິ ຊາການໃນກະຊວງການເງິ ນ ແລະ 

ຄະນະກ າມະການສະຖິຕິຍິ ງຊາຍ ຢູ່ສ ານັກງານສະຖິຕິອູການດາ. ນອກຈາກນ້ັນ, MGLSD 

ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິ ດກັບກະຊວງການເງິ ນ, ແຜນການ ແລະການພັດທະນາເສດຖະກິດ (MoFED) 

ເພ ່ ອເຮັດໃຫ້ງົບປະມານທີ່ ຕອບສະໜອງບົດບາດຍິ ງຊາຍ. 

● ຂອບກົດໝາຍຕ້ົນຕ ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນທ່ົວປະເທດແມ່ນນະໂຍບາຍບົດບາດຍິ ງຊາຍແຫ່ງຊາດ, ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົ າໃນປີ  1997 

ແລະ ສະບັບປັບປຸງໃນປີ  2007, ເຊິ່ ງຊອກຫາວິ ທີ ການເຊ ່ ອມບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍເຂົ ້ າໃນຂະບວນການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ 

ໂດຍການຊີ ້ ນ າການຈັດສັນຊັບພະຍາກອນ ເພ ່ ອແກ້ໄຂບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນທຸກຂະແໜງການ. ນອກຈາກນີ ້ , ຍັງໄດ້ສ້າງຕ້ັງນະ

ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍຫ າຍສະບັບເພ ່ ອປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງບົນພ້ຶນຖານທາງເພດ, ໂດຍມີ ນະໂຍບາຍຕ້ົນຕ ແມ່ນນະໂຍບາຍແຫ່ງ

ຊາດ ແລະ ການປະຕິບັດງານເພ ່ ອລຶ ບລ້າງ ຄວາມຮຸນແຮງບົນພ ້ ນຖານທາງເພດໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົ າໃນປີ  2016. 

● ໃນລະດັບສາກົນສາກົນ, ລັດຖະບານອູການດາໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນ CEDAW, ແຜນປະຕິບັດການປັກກ່ິງປີ  1995, ແລະ SDGs. 

● ກອງປະຊຸມທົບທວນຄ ນແຫ່ງຊາດດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ຄ້ັງທີ  2 ກ່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜ້າຂອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ SDGs 

ເປີ ດເຜີຍວ່າ: ຕ ່ ກັບ SDG 5, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ໄດ້ເພ່ີມໂອກາດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິ ງ 

ໂດຍມີ ການປັບປຸງການເປັນຕົວແທນຂອງແມ່ຍິ ງໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ໂຄງສ້າງລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ, ມີ ແມ່ຍິ ງ ແລະ/ຫ    

ເດັກຍິ ງຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຫ າຍຂ ້ ນ, ແລະ ແມ່ຍິ ງເຂົ ້ າຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານຫ າຍຂຶ ້ ນ. ແນວໃດກ ່ ຕາມ, 

ມີ ການສງເກດເຫັນວ່າບາງນະໂຍບາຍທີ່ ສ າຄັນທີ່ ຄວນຈະມີ ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍເຊັ່ ນ: 

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶ ກສາຍັງຄົງເປັນກາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ. (ສາທາລະນະລັດອູການດາ 2020). 

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

ອູການດາຖ ກຈັດອັນດັບຢູ່ໃນທີ  66 ທ່ົວໂລກ (ຈາກທັງໝົດ 156 ປະເທດ) ໃນ GGI, ແລະ ອັນດັບທີ  10 

ໃນເຂດອະນຸພາກພ ້ ນຊາຮາຣາອາຟຣິ ກາໃນປີ  2021, ດ້ວຍຄະແນນ 0.72. ຄະແນນຕ ່ າສຸດຂອງອູການດາ 
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ແມ່ນຢູ່ໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງ, ແລະ ຄະແນນສູງສຸດຂອງມັນແມ່ນຢູ່ໃນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດຢູ່ທີ່  

0.96 (ຈາກຄວາມເປັນໄປໄດ້ 1), ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນອັນດັບ 1 ຂອງໂລກໃນມິຕິນີ ້ . (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021). 

ໃນປີ  2019, ອູກັນດາ ຖ ກຈັດອັນດັບໃນອັນດັບທີ  131 ຈາກທັງໝົດ 162 ປະເທດ ດ້ວຍຄະແນນ GII ຂອງ 0.535. 

(ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ່ ອການພັດທະນາ 2020). ການປະຕິບັດໃນທ່ົວມິຕິຫນາດດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ : 

● 34,9% ຂອງທີ່ ນ່ັງໃນລັດຖະສະພາແມ່ນ ແມ່ຍິ ງ 

● 27,5% ຂອງເພດຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ເຂົ ້ າເຖິງຂ້ັນມັດທະຍົມສຶ ກສາເປັນຢ່າງໜ້ອຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບ 35,1% ຂອງ ເພດຊາຍ. 

● ສ າລັບທຸກໆ 100 000 ການເກີດມີ ຊີ ວິ ດ, ແມ່ຍິ ງ 375 ຄົນເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ 

● ການເຂົ ້ າຮ່ວມຂອງເພດຍິ ງໃນຕະຫ າດແຮງງານແມ່ນ 67% ທຽບກັບ 73,9% ຂອງຜູ້ຊາຍ. 

ສຸມໃສ່ນະຄອນຫ ວງ, Kampala, ອູກັນດາ ມີ ດັດຊະນີ  WBL ຂອງ 73.1 (ທະນາຄານໂລກ 2022). 

ອູການດາໄດ້ຮັບຜົນດີ ໃນປະເພດບ່ອນເຮັດວຽກ, ເງິ ນເດ ອນ ແລະ ການແຕ່ງງານ, ໃນຂະນະທີ່ ບັນຫາທີ່ ສ າຄັນລວມມີ : 

● ຄວາມເປັນພ ່ ແມ່: ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ແມ່ຍິ ງມີ ສິ ດລາວຽກເພ ່ ອອອກລູກໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໜ້ອຍກວ່າ 14 ອາທິດ. ນອກຈາກນ້ັນ, 

ບ ່ ແມ່ນເງິ ນອຸດໜູນການເກີດລູກທັງໝົດ ໄດ້ຖ ກບ ລິ ຫານໂດຍລັດຖະບານໃນເວລານີ ້ . 

● ຊັບສິ ນ: ລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວບ ່ ມີ ສິ ດສະເໝີພາບໃນການສ ບທອດຊັບສິ ນຈາກພ ່ ແມ່, ແລະ ເພດຊາຍ ແລະ 

ເພດຍິ ງບ ່ ມີ ສິ ດສະເໝີພາບໃນການສ ບທອດຊັບສິ ນຈາກຜົວ  ຫ    ເມຍ. 

ເຖິງແມ່ນວ່າບົດບາດຂອງ MGLSD ມີ ຄວາມສ າຄັນຕ ່ ການບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ, 

"ມັນໄດ້ຖ ກສັງເກດເຫັນວ່າທັງໂຄງສ້າງລະດັບຊາດ ແລະ ໂຄງສ້າງການກະຈາຍອ ານາດມີ ຈ ານວນພະນັກງານ ແລະ ທຶນຮອນຈ າກັດ. 

ຍົກຕົວຢ່າງ, ພະນັກງານວິ ຊາການທີ່ ມີ ຄວາມຊ ານິ ຊ ານານດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍໄດ້ຖ ກຫ ຸ ດລົງຈາກ 33 ຄົນໃນປີ  1995 ເປັນ 10 

ຄົນໃນປີ  2014 ເນ ່ ອງຈາກການປະຕິຮູບດ້ານການບ ລິ ການພົນລະເຮ ອນ ແລະ ການຫັນປ່ຽນ. ນອກຈາກນ້ັນ, ການຈັດສັນ MGLSD 

ຈາກງົບປະມານແຫ່ງຊາດ ໜ້ອຍກວ່າ 1%ຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ(ທະນາຄານພັດທະນາອິ ດສະລາມ 2019). 

ຊັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າກັດຕ ່ ມາໄດ້ຈ າກັດການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງວຽກງານຂອງກະຊວງ.  

ບົດລາຍງານບັນຫາທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງ-ຊຍຂອງປີ  2019 ໄດ້ເປີ ດເຜີຍວ່າ, ເຖິງວ່າຈ ານວນເຫດການຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດຈະຫ ຸ ດ

ລົງແຕ່ປີ  2011 ຫາ 2016, ແຕ່ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດຍັງມີ ຫ າຍກວ່າໃນແມ່ຍິ ງ. ບົດລາຍງານຍັງໄດ້ເປີ ດເຜີຍວ່າ: ແມ່ຍິ ງຍັງບ ່ ໄດ້ຮັບ

ການນ າໃຊ້ໃນກ າລັງແຮງງານທີ່ ມີ ເພດຍິ ງຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍທີ່ ໃຊ້ເວລາໃນວຽກງານລ້ຽງດູທີ່ ບ ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ, ແລະ “ຜູ້ຊາຍຫ າຍຄົນໄດ້ຮັບ

ຄ່າຈ້າງຫ າຍກວ່າເກ່ົາ ແລະ ມີ ທ່ານແຮງວ່າຈະເປັນເປັນນາຍຈ້າງເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບແມ່ຍິ ງທີ່ ເຮັດວຽກເປັນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແມ່ບ້ານ  ຫ   

ການເຮັດທຸລະກິດສ່ວນຕົວ.” (UGBS 2019). 

ເຖິງແມ່ນວ່າການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງໃນກ າລັງແຮງງານບ ່ ຕ ່ າກວ່າເພດຊາຍຕາມການຄ້ົນພົບຂອງ GII, ຄຸນນະພາບ ແລະ 
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ລັກສະນະຂອງການຈ້າງງານ ເບິ່ ງຄ ວ່າແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫ ວງຫ າຍໂດຍບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິ ງມີ ຄວາມສ່ຽງຕ ່ ອາການຊ໊ ອກຫ າຍກ່ວາຜູ້ຊາຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ ສ່ວນແບ່ງເກ ອບເທ່ົາທຽມກັນ 

ທັງສອງເພດທີ່ ຖ ກຈ້າງງານ. 

2.2.12 ອີ ຢິ ບ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.  

● ລັດຖະທ າມະນູນຂອງອີ ຢິ ບ, ສະບັບປັບປຸງໃນປີ  2014, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ສິ ດການສ້າງຄວາມເຂ້ັາມແຂງໃຫ້ແມ່ຍິ ງ ແລະ ມີ ຄວາມສະ

ເໝີພາບຂອງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິ ງໃນຂົງເຂດພົນລະເຮ ອນ, ສັງຄົມ, ການເມ ອງ, ເສດຖະກິດ ແລະ ວັດທະນະທ າ. (USAID 2020). 

● ສະພາແມ່ຍິ ງແຫ່ງຊາດ (NCW) ຂອງປະເທດໄດ້ຖ ກສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນປີ  2000, ແຕ່ຫາກ ່ ໄດ້ຖ ກເຮັດໃຫ້ເປັນສະຖາບັນ ໃນປີ  2018 

ເພ ່ ອຕອບສະໜອງຂ ້ ກ າຫນົດໃນລັດຖະທ າມະນູນທີ່ ຈະມີ ສະຖາບັນເອກະລາດທີ່ ປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ແລະ 

ໂຄງການສະຫນັບສະຫນູນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ NCW ມີ ສາຂາການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນແຕ່ແຂວງໃນ 27 ແຂວງ 

ຂອງລັດທີ່ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ແຜນງານ ແລະ ການໂຄສະນາທ້ອງຖ່ິນຂອງ NCW. 

● ໃນປີ  2017, NCW ໄດ້ເປີ ດຕົວຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສ າລັບການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ຂອງແມ່ຍິ ງອີ ຢິ ບ, 

ເຮັດໃຫ້ອີ ຢິ ບເປັນປະເທດທ າອິ ດທີ່ ພັດທະນາຍຸດທະສາດທີ່ ສອດຄ່ອງກັບ SDGs, ກ ານົດເປົ ້ າໝາຍແຫ່ງຊາດສ າລັບ SDG 5. 

● ການທົບທວນຄ ນລະດັບຊາດແບບສະໝັກໃຈຂອງອີ ຢິ ບ ກ່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜ້າຂອງເປົ ້ າໝາຍ SDG ໄດ້ເປີ ດເຜີຍວ່າ 

ໄດ້ມີ ຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫ ວງ, ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານການເປັນຕົວແທນຂອງແມ່ຍິ ງໃນລັດຖະສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ 

ຕ າແໜ່ງລັດຖະມົນຕີ , ເຊັ່ ນນດຽວກັນກັບອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ມີ ບັນຊີ ທະນາຄານ. ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, 

ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບຍັງຄົງຢູ່, ໂດຍສະເພາະການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ ຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານອາຊີ ບ. 

● ນອກເໜ ອຈາກການສ້າງຕ້ັງ NCW, ລັດຖະທ າມະນູນຂອງອີ ຢິ ບຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດໃຫ້ສັດຕະຍາບັນເຄ ່ ອງມ ສາກົນແລະພາກພ ້ ນ 

ແລະ /  ຫ   ຂອບຄ າໝ້ັນໝ້ັນສັນຍາເພ ່ ອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ, ເຊັ່ ນ SDGs, CEDAW, ຖະແຫ ງການປັກກ່ິງ 

ແລະ ແຜນປະຕິບັດຂອງຖະແຫ ງການດ່ັງກ່າວໃນ 1995, ກົດບັດອາຣັບກ່ຽວກັບສິ ດທິມະນຸດ, ແລະ 

ສົນທິສັນຍາຕ້ານຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການລ່ວງລະເມີ ດຂອງອົງການແຮງງານສາກົນທີ່ ຫ້າມຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ 

ການລ່ວງລະເມີ ດໃນບ່ອນເຮັດວຽກ. 

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

ອີ ຢິ ບຢູ່ອັນດັບທີ  129 ໃນທ່ົວໂລກ (ໃນຈ ານວນ 156 ປະເທດ) ສ າລັບປີ  2021 GGI, ແລະ ອັນດັບ 4 ໃນພາກພ ້ ນຕາເວັນອອກກາງ 

ແລະ ອາຟຣິ ກາເໜ ອໃນປີ  2021 ດ້ວຍຄະແນນ 0.64. ອີ ຢິ ບໄດ້ມີ ຄວາມຄ ບໜ້າບາງຢ່າງໃນດ້ານການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານ

ການເມ ອງ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດ ແລະ ການສຶ ກສາ (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021). ກ່ຽວກັບການສ້າງສິ ດອ ານາດທາງ
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ການເມ ອງ, ປະຈຸບັນ ອີ ຢິ ບມີ ແມ່ຍິ ງ 27% ໃນບັນດາສະມາຊິ ກລັດຖະສະພາ, ເພ່ີມຂຶ ້ ນຈາກ 15% ໃນປີ  2019. ແນວໃດກ ດີ , ປະເທດນີ ້

ມີ ຄວາມຖົດຖອຍໃນດ້ານການເຂົ ້ າຮ່ວມທາງເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດ, ໂດຍມີ ແມ່ຍິ ງພຽງ 20% ເຂົ ້ າຮ່ວມຕະຫ າດແຮງງານ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ຊ່ອງຫວ່າງບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນຕ າແໜ່ງຜູ້ຈັດການແມ່ນໜ່ຶງໃນຈ ານວນທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນທ່ົວໂລກຢູ່ທີ່  92%, 

ແມ່ຍິ ງມີ ພຽງ 7.4% ຂອງຕ າແໜ່ງຜູ້ຈັດການທັງໝົດ. ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບເຫ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຕ ່ ມອີ ກໃນລາຍຮັບ  ຫ   

ຊ່ອງຫວ່າງຄ່າຈ້າງລະຫວ່າງແມ່ຍິ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ. 

 

ສຸມໃສ່ນະຄອນຫ ວງ, Kampala, ອູກັນດາ ມີ ດັດຊະນີ  WBL ຂອງ 50,6 (ທະນາຄານໂລກ 2022). 

ອີ ຢິ ບໄດ້ຮັບຜົນດີ ໃນປະເພດບ່ອນເຮັດວຽກ, ເງິ ນເດ ອນ ແລະ ການແຕ່ງງານ, ໃນຂະນະທີ່ ບັນຫາທີ່ ສ າຄັນລວມມີ : 

● ເງິ ນເດ ອນ, ບ່ອນທີ່ ມີ ຂອບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ ຈ າກັດບ ່ ໃຫ້ແມ່ຍິ ງເຂົ ້ າຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານໃນຂອບເຂດດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍ, 

ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ: ແມ່ຍິ ງຖ ກຈ າກັດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານໃນການເຮັດວຽກທີ່ ຖ ວ່າເປັນອັນຕະລາຍ, ຫຍຸ້ງຍາກ  ຫ    

ບ ່ ເໝາະສົມທາງດ້ານສິ ນທ າ. 

● ການເປັນພ ່ ແມ່, ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ແມ່ຍິ ງມີ ສິ ດລາວຽກເພ ່ ອອອກລູກໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໜ້ອຍກວ່າ 14 ອາທິດ, ແລະ 

ການລາພັກທີ່ ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງແມ່ນບ ່ ມີ ໃຫ້ແກ່ພ ່ . ນອກຈາກນ້ັນ, 

ບ ່ ແມ່ນເງິ ນອຸດໜູນການເກີດລູກທັງໝົດຈະຖ ກບ ລິ ຫານໂດຍລັດຖະບານ ໃນຂະນະທີ່ ແມ່ຍິ ງຢູ່ລາວຽກເພ ່ ອອອກລູກ. 

ເຖິງວ່າອີ ຢິ ບໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານນິ ຕິບັນຍັດກ່ຽວກັບການສ້າງສິ ດ ແລະ ການປົກປ້ອງແມ່ຍິ ງ, ແຕ່ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບທາງ

ເພດຍັງຄົງຢູ່, ແລະ ສ່ວນໜ່ຶງແມ່ນຍ້ອນທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ຄວາມຮັບຮູ້ທີ່ ຍັງຄົງຄ້າງ. 

ການສ າຫ ວດສາກົນກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ - ຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ອາຟຣິ ກາເໜ ອ (IMAGES MENA) 

ແມ່ນການສຶ ກສາຄ້ັງທ າອິ ດຂອງປະເພດນີ ້  ເພ ່ ອໃຫ້ຄວາມເຂົ ້ າໃຈກ່ຽວກັບທັດສະນະຄະຕິ ແລະ 

ການກະທ າຕ ່ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ໃນສີ່ ປະເທດ, ລວມທັງອີ ຢິ ບ. ໃນປະເທດເອຢິ ບ, ມັນໄດ້ຖ ກພົບເຫັນວ່າ 

"ຜູ້ຊາຍມິແນວຄິ ດຕ ່ ຕ້ານຕ ່ ແມ່ຍິ ງທີ່ ເຮັດວຽກນອກເຮ ອນ, ແລະ 

ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນດ້ານການເມ ອງແລະຊີ ວິ ດສາທາລະນະ." 

ມັນຍັງເປີ ດເຜີຍວ່າຜູ້ຊາຍສະຫນັບສະຫນູນຢ່າງເຂ້ັາແຂງວ່າພວກເຂົ າຄວນຈະເປັນຜູ້ລ້ຽງອາຫານຕ້ົນຕ ໃນເຮ ອນ ແລະ 

ຕັດສິ ນໃຈສ່ວນໃຫຍ່ໃນຄົວເຮ ອນ. ການສຶ ກສາຍັງໄດ້ເປີ ດເຜີຍ "ການສະຫນັບສະຫນູນສູງສ າລັບການຕັດອະໄວຍະວະເພດຍິ ງ (FGM) 

ໃນປະເທດເອຢິ ບ, ເຊິ່ ງຫ າຍກວ່າ 70% ແມ່ນຜູ້ຊາຍ, ແລະ ຫ າຍກວ່າເຄິ່ ງໜ່ຶງແມ່ນແມ່ຍິ ງ, ທີ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ ການປະຕິບັດນີ ້ ." (Samir 

2018). ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການຮັບຮູ້ເຫ ົ່ ານີ ້ ສາມາດສ່ົງຜົນໃຫ້ຄະແນນ GGI ຕ ່ າສ າລັບການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ 

ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ. ນອກຈາກນ້ັນ, ບັນຫາທາງດ້ານໂຄງສ້າງເຊັ່ ນ: 
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ຄວາມແຕກໂຕນກັນທາງດ້ານວຽກເຮັດງານທ າທີ່ ມີ ໃຫ້ແມ່ຍິ ງທຽບກັບຜູ້ຊາຍ, ແລະ ແມ່ຍິ ງຈ ານວນ 

ທີ່ ເຂົ ້ າເຖິງການສຶ ກສາມີ ຈ ານວນຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍກ ່ ເປັນປັດໃຈຫ ັ ກທີ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບກັນ. (Ghafar 2021). 

2.2.13 ເຊເນການ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● ລັດຖະທ າມະນູນ ຂອງ ເຊເນການ (2001) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ (Isbell, Jacobs ແລະ Scheller 

2019). 

● ໃນປີ  2005, ເຊເນການ ໄດ້ເປີ ດຕົວຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດເພ ່ ອຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ 

(SNEEG), ເຊິ່ ງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃນປີ  2016. SNEEG ມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ 

ແລະຮັບປະກັນການປົກປ້ອງສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງ. 

ນະໂຍບາຍຍັງໄດ້ວາງອອກເພ ່ ອຮັບປະກັນການພັດທະນາງົບປະມານທີ່ ສະດຸ້ງໄວຕ ່ ກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນຂະແໜງການ ແລະ 

ເຂດແຄ້ວນ, ເປັນຕ້ົນແມ່ນກົນໄກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນທີ່ ມີ ຄວາມສະດຸ້ງໄວຕ ່ ບົດບາດຍິ ງຊາຍ. 

● ເຊເນການ l ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າກົດໝາຍ ຄວາມເທ່ົາທຽມກັນ ໃນປີ  2010 

ທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອສະຫນັບສະຫນູນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງຂອງແມ່ຍິ ງໂດຍການຮັບປະກັນວ່າຢ່າງໜ້ອຍເຄິ່

ງໜ່ຶງຂອງຫ້ອງການທາງດ້ານການເມ ອງໄດ້ແມ່ນແມ່ຍິ ງ. ໃນປີ  2022, ມີ ການບັນທຶກ ສະຖິຕິ ທີ່ ແມ່ຍິ ງ 64 ຄົນ.ຖ ກ ເລ ອກ

ຕ້ັງໃຫ້ເປັນສະມາຊິ ກລັດຖະສະພາເປັນ 

● ຫ ສັງເກດການຄວາມສະເໝີພາບແຫ່ງຊາດໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນປີ  2017 ເຊິ່ ງມີ ໜ້າທີ່ ເພ ່ ອກ ານົດຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ 

ການຈ າແນກທາງເພດ, ບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍບາຍ, ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ. 

● ເຊເນການ ໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນບາງເຄ ່ ອງມ ສາກົນ ແລະ ພາກພ ້ ນທີ່ ມຸ່ງໝ້ັນຕ ່ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ, ເຊັ່ ນ: 

CEDAW, ອະນຸສັນຍາທາງເລ ອກກ່ຽວກັບຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ, ອະນຸສັນຍາຂອງກົດບັດອາຟຣິ ກາກ່ຽວກັບສິ ດທິມະນຸດ ແລະ 

ສິ ດທິມະນຸດ ກ່ຽວກັບສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງໃນອາຟຣິ ກາ ແລະ SDGs. (UN Women n.d.). 

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

ເຊເນການ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ  104 ຂອງໂລກ (ຈາກທັງໝົດ 156 ປະເທດ) ໃນກຸ່ມ GGI, ແລະ ອັນດັບທີ  19 

ໃນເຂດອະນຸພາກພ ້ ນຊາຮາຣາອາຟຣ ກາ ໃນປີ  2021, ດ້ວຍຄະແນນ 0.68. (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021). ປະເທດເຊເນກາລ 

ໃນມິຕິທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການສຶ ກສາ ແລະ ການບັນລຸເປົ ້ າໝາຍທີ່ ດີ , 

ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ ຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານການຮູ້ໜັງສ ລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິ ງຢູ່ໃນປະເທດ. 

ສິ່ ງທ້າທາຍຍັງຄົງຢູ່ກັບການເປັນຕົວແທນຂອງເພດຍິ ງໃນດ້ານການເມ ອງ; ໃນຂະນະທີ່  40% ຂອງສະມາຊິ ກສະພາແຫ່ງຊາດເປັນແມ່
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ຍິ ງ, ພຽງແຕ່ 22% ຂອງລັດຖະມົນຕີ ເປັນແມ່ຍິ ງ. ນອກຈາກນ້ັນ, 

ການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດຍັງເປັນສິ່ ງທ້າທາຍທີ່ ມີ ແມ່ຍິ ງພຽງແຕ່ 36.4% ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານ, 

ເຖິງວ່າຈະມີ ການເປັນຕົວແທນຕ່ າກວ່າໃນພາລະບົດບາດການຄຸ້ມຄອງ. 

ໃນປີ  2019, ເຊເນການ ຈັດຖ ກຈັດອັນດັບຢູ່ອັນດັບທີ  130 ຈາກທັງໝົດ 162 ປະເທດ ດ້ວຍຄະແນນ GII ຂອງ 0,533. 

(ອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພ ່ ອການພັດທະນາ 2020). ການປະຕິບັດໃນທ່ົວມ ຕິດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ : 

● 41,8% ຂອງທີ່ ນ່ັງໃນລັດຖະສະພາແມ່ນ ແມ່ຍິ ງ 

● 10,3% ຂອງເພດຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ເຂົ ້ າເຖິງຂ້ັນມັດທະຍົມສຶ ກສາເປັນຢ່າງໜ້ອຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບ 26,5% ຂອງເພດຊາຍ. 

● ສ າລັບທຸກໆ 100 000 ການເກີດມີ ຊີ ວິ ດ, ແມ່ຍິ ງ 315 ຄົນເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ 

● ການເຂົ ້ າຮ່ວມຂອງເພດຍິ ງໃນຕະຫ າດແຮງງານແມ່ນ 35% ທຽບກັບ 57,5% ຂອງ ຜູ້ຊາຍ. 

ສຸມໃສ່ນະຄອນຫ ວງ, Kampala, ອູການດາ ມີ ດັດຊະນີ  WBL ຂອງ 66,9 (ທະນາຄານໂລກ 2022). 

ເຊເນການໄດ້ຮັບຜົນດີ ໃນປະເພດບ່ອນເຮັດວຽກ, ເງິ ນເດ ອນ ແລະ ການແຕ່ງງານ, ໃນຂະນະທີ່ ບັນຫາທີ່ ສ າຄັນລວມມີ : 

● ເງິ ນເດ ອນ, ບ່ອນທີ່ ມີ ຂອບທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ ຈ າກັດບ ່ ໃຫ້ແມ່ຍິ ງເຂົ ້ າຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານໃນຂອບເຂດດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍ, 

ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ: ແມ່ຍິ ງຖ ກຈ າກັດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮງງານໃນການເຮັດວຽກທີ່ ຖ ວ່າເປັນອັນຕະລາຍ, ຫຍຸ້ງຍາກ  ຫ    

ບ ່ ເໝາະສົມທາງດ້ານສິ ນທ າ. ດ່ັງນ້ັນ, ແມ່ຍິ ງບ ່ ສາມາດເຮັດວຽກໃນການຂຸດຄ້ົນບ ່ ແຮ່, ກ ່ ສ້າງ ແລະ 

ໂຮງງານໃນແບບດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍ. 

● ລູກຊາຍ ແລະ ລູກສາວບ ່ ມີ ສິ ດສະເໝີພາບໃນການສ ບທອດຊັບສິ ນຈາກພ ່ ແມ່, ແລະ ເພດຊາຍ ແລະ 

ເພດຍິ ງບ ່ ມີ ສິ ດສະເໝີພາບໃນການສ ບທອດຊັບສິ ນຈາກຜົວ  ຫ    ເມຍ. 

ເຖິງວ່າມີ ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງແຮງໃນທ່ົວປະເທດ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງ ເພດ, ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນບາງດ້ານ, 

(ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງຕາມທີ່ ໄດ້ກ່າວໄວ້ຂ້າງເທິງ) ແມ່ຍິ ງຍັງມີ ໂອກາດໜ້ອຍກວ່າໃນການ

ເຂົ ້ າເຖິງວຽກເຮັດງານທ າ, ມີ ໂທລະສັບມ ຖ  ຫ   ອິ ນເຕີ ເນັດເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບຜູ້ຊາຍ. , ເຊິ່ ງເຮັດໃຫ້ພວກເຂົ າຢູ່ໃນຈຸດເສຍປຽບ (Isbell, 

Jacobs ແລະ Scheller 2019). 

2.2.14 ຣວັນດາ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   
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● ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິ ງ ແມ່ນໄດ້ກ ານົດໄວ້ໃນລັດຖະທ າມະນູນຂອງ 

ຣວັນດາ ປີ  2003 (ສະບັບປັບປຸງໃນປີ  2015).. ລັດຖະທ າມະນູນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ຜູ້ແທນເພດຍິ ງຢ່າງໜ້ອຍ 30% ໃນຕ າແໜ່

ງຕັດສິ ນ (ຫ້ອງການຕິດຕາມກວດກບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 2019). 

● ນະໂຍບາຍບົດບາດຍິ ງຊາຍແຫ່ງຊາດ ປີ  2010 ໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ້ ນ ເພ ່ ອແກ້ໄຂບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ 

ມີ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ. ເພ ່ ອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍນະໂຍບາຍທີ່ ໄດ້ວາງອອກໃນນະໂຍບາຍບົດບາດຍິ ງຊາຍແຫ່ງຊາດ, ຍຸດ

ທະສາດການເສີ ມຂະຫຍາຍບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງຂະແໜງການໄດ້ຮັບການສ້າງ ແລະ ຮັບຮອງເອົ າຈາກຂະແໜງການຕ່າງ  ໆເພ ່ ອຊີ ້

ນ າການແຊກແຊງຍຸດທະສາດທີ່ ຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິ ງ. 

● ວິ ໄສທັດຂອງປະເທດ ຣວັນດາ (Rwanda) ປີ  2020 (ປະຈຸບັນແມ່ນວິ ໄສທັດ 2050) ແມ່ນວາລະການພັດທະນາຂອງປະເທດ 

ເຊິ່ ງພິຈາລະນາຄວາມສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິ ງ 

ເປັນອົງປະກອບຫ ັ ກທີ່ ຈ າເປັນສ າລັບປະເທດເພ ່ ອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາຂອງຕົນ. ກອງປະຊຸມໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາຈະສ້າງ

ຂອບກົດໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍທີ່ ອ່ອນໄຫວຕ ່ ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ເພ ່ ອປົກປ້ອງ ແລະ ໃຫ້ສິ ດແກ່ແມ່ຍິ ງ. 

● ວາລະພັດທະນານີ ້ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດສ າລັບການຫັນປ່ຽນ (ປີ  2017 – 2024) ເຊິ່ ງມີ  3 ເສົ າຄ ້ າຄ : 

ການຫັນປ່ຽນດ້ານເສດຖະກິດ, ການຫັນປ່ຽນດ້ານສັງຄົມ ແລະ ການຫັນປ່ຽນດ້ານການປົກຄອງ. 

ແຕ່ລະເສົ າຄ ້ າມີ ຊຸດຕົວຊີ ້ ວັດການປະຕິບັດທີ່ ສ າຄັນ (KPIs), ແລະ ຫ້ອງການຕິດຕາມກວດກາບົດບາດຍິ ງຊາຍ (GMO), 

ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນປີ  2003 ໂດຍລັດຖະທ າມະນູນ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຄວາມຄ ບໜ້າຂອງປະເທດ 

ໃນທຸກຕົວຊີ ້ ວັດທີ່ ສ າຄັນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍທັງ 3 ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ສ າລັບການສ າລັບເສົ າຄ ້ າການຫັນປ່ຽນ (NST). 

● ລັດຖະບານ ຣວັນດາ ຍັງໄດ້ສ້າງຕ້ັງສະພາແມ່ຍິ ງແຫ່ງຊາດໂດຍມີ ຄະນະກ າມະການ 100 000 ກວ່າຄົນຈາກທ່ົວປະເທດ ເພ ່ ອ

ລະດົມ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິ ງເຂົ ້ າຮ່ວມບັນດາໂຄງການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ (UN 2019). 

● ປະເທດ ຣວັນດາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄ າໝ້ັນສັນຍາຕ ່ ເຄ ່ ອງມ ໃນລະດັບພຸມມີ ພາກ ແລະ ສາກົນຢ່າງໜ້ອຍ 13 ລາຍການ ກ່ຽວ

ກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິ ງ, ລວມທັງ: CEDAW, ຖະແຫ ງການຂອງປັກກ່ິງ 

ແລະ ເວທີ ປາໄສສ າລັບການລົງມ ປະຕິບັດ, ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິ ດທິທາງການເມ ອງຂອງແມ່ຍິ ງ, ຖະແຫ ງການວ່າດ້ວຍການລົບ

ລ້າງຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ ແລະ (UNDP 2018). 

● ບົດລາຍງານການທົບທວນແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈຂອງ ປະເທດ ຣວັນດາ ໃນປີ  2019 ເປີ ດເຜີຍວ່າ ປະເທດ ຣວັນດາ 

ແມ່ນມີ ຊ ່ ສຽງໂດ່ງດັງໃນທ່ົວໂລກໃນການມີ  

ຄວາມຄ ບໜ້າຢ່າງໃຫຍ່ຫ ວງຕ ່ ກັບເປົ ້ າໝາຍອັນເນ ່ ອງມາຈາກເຈດຕະນາດ້ານການເມ ອງ ແລະ ກອບນະໂຍບາຍທີ່ ເຂ້ັມແຂງ. 

ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ຍັງມີ ໂອກາດໃນການປັບປຸງ ແລະ ເລັ່ ງຄວາມຄ ບໜ້າ 

ໂດຍສະເພາະການປັບປຸງການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງໃນຕະຫ າດແຮງງານ ແລະ 

ເພ່ີມທະວີ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຈາກຜູ້ຊາຍໃນການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ກິດຈະກ າອ ່ ນໆ 

ຕາມປະເພນີ ທີ່ ເຫັນວ່າເປັນບັນຫາຂອງແມ່ຍິ ງເທ່ົານ້ັນ (UN 2019). 
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ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

ປະເທດ ຣວັນດາ ໄດ້ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ  7 ຂອງໂລກ (ຈາກທັງໝົດ 156 ປະເທດ), ແລະ ອັນດັບທີ  2 

ຂອງອະນຸພາກພ ້ ນຊາຮາຣາອາຟຣິ ກາໃນປີ  2021, ສ າລັບ GGI ດ້ວຍຄະແນນ 0.81  (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021). ປະເທດ 

ຣວັນດາ ແມ່ນໜ່ຶງໃນ 9 ປະເທດອັນດັບໜ່ຶງທີ່ ໄດ້ປິ ດຊ່ອງຫວ່າງທາງເພດຢ່າງໜ້ອຍ 80%. ໃນຂອບເຂດການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານ

ເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດ, ປະເທດ ຣວັນດາ ໄດ້ເພ່ີມສ່ວນແບ່ງຂອງແມ່ຍິ ງໃນບົດບາດຜູ້ອາວຸໂສ ແລະ ຜູ້ບ ລິ ຫານເປັນສອງເທ່ົາຕົວ

ແຕ່ປີ  2014 ຫາ 2019 (ຈາກ 14,1% ຫາ 28,6%). ຫ າຍກວ່າ 80% ຂອງແມ່ຍິ ງໃນປະເທດ ຣວັນດາ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານ, 

ເຊິ່ ງຄ້າຍຄ ກັນກັບສ່ວນແບ່ງຂອງຜູ້ຊາຍຍັງເຂົ ້ າຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານ. ປະເທດ ຣວັນດາ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນດີ ໃນການສ້າງສິ ດອ ານາດທາງ

ການເມ ອງ ດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດທີ່ ບັນລຸໄດ້ໃນການເປັນຕົວແທນຂອງແມ່ຍິ ງໃນຕ າແໜ່ງລັດຖະມົນຕີ  ແລະ ຕ າແໜ່

ງລັດຖະສະພາ. 

ໃນປີ  2019, ປະເທດ ຣວັນດາ ໄດ້ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 92 ຈາກ 162 ປະເທດສ າລັບ GII, ດ້ວຍຄະແນນ 0.402. (UNDP 2020). ການ

ປະຕິບັດໃນດ້ານຕ່າງໆມີ ດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ : 

● ທີ່ ນ່ັງຂອງລັດຖະສະພາແມ່ນຖ ໂດຍແມ່ຍິ ງ 55.7% 

● 10.9% ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮຽນຈົບມັດທະຍົມປາຍເປັນຢ່າງໜ້ອຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບ 15.8% ຂອງເພດຊາຍ. 

● ເດັກເກີດໃໝ່ທຸກໆຊີ ວິ ດໃນ 100 000 ຄົນ, ແມ່ຍິ ງ 248 ຄົນເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ 

● ເພດຍິ ງມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານແມ່ນ 83.9% ທຽບໃສ່ເພດຊາຍ 83.4%. 

ສຸມໃສ່ນະຄອນຫ ວງ, ນະຄອນ ກີກາລີ , ຣວັນດາ ມີ ດັດຊະນີ  ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍ (WBL) ຢູ່ທີ່  83.8  (ທະນາຄານໂລກ 

2022). ປະເທດ ຣວັນດາ ເຮັດໄດ້ດີ ໃນປະເພດການເຄ ່ ອນຍ້າຍ, ບ່ອນເຮັດວຽກ, ຄ່າຈ້າງ, ການແຕ່ງງານ ແລະ ຊັບສິ ນ, 

ໃນຂະນະທີ່ ຈຸດສ າຄັນທີ່ ໜ້າເປັນຫ່ວງ ແມ່ນຄວາມເປັນພ ່ ແມ່. ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, 

ແມ່ຍິ ງມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເວລາພັກເພ ່ ອການອອກລູກໜ້ອຍກວ່າ 14 ອາທິດ ແລະ 

ລັດຖະບານບ ່ ໄດ້ຄຸ້ມຄອງເງິ ນອຸດໜູນການເກີດລູກທັງໝົດໃນເວລານີ ້ . ນອກຈາກນ້ັນ, ຍັງບ ່ ມີ ກົດໝາຍໃດໆທີ່ ຫ້າມຢ່າງຈະແຈ້ງການ 

ປົດອອກແຮງງານ ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ຖ ພາ. 

ຕາມການສັງເກດຂອງ GGI ແລະ GII, ການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານ ເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິ ງແມ່ນຄ້າຍຄ ກັນກັບຜູ້ຊາຍ, 

ແນວໃດກ ່ ຕາມ, ຊ່ອງຫວ່າງບົດບາດຍິ ງຊາຍຍັງຄົງຢູ່ໃນລາຍຮັບ ຍ້ອນວ່າ 83.4% ຂອງແມ່ຍິ ງເຮັດວຽກຢູ່ໃນຂະແໜງບ ່ ເປັນທາງການ 

ແລະ/ຫ   ຢູ່ໃນອາຊີ ບທີ່ ມີ ຄ່າຈ້າງຕ ່ າ, ເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບສະເລ່ຍ ຂອງແມ່ຍິ ງແມ່ນ 60% ທຽບກັບລາຍຮັບສະເລ່ຍຂອງຜູ້ຊາຍ 

(ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021). ໃນດ້ານການບັນລຸການສຶ ກສາ, ເຖິງແມ່ນວ່າ 95,7% ຂອງຊ່ອງຫວ່າງຍິ ງຊາຍໄດ້ຖ ກປິ ດ, 

ແຕ່ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກຍິ ງ ແລະ ເດັກຊາຍທີ່ ລົງທະບຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງຕ ່ າ ແລະ 

ໂອກາດທາງການສຶ ກສາຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງສ າລັບທຸກຄົນ. ມີ ພຽງແຕ່ 10.9% ຂອງແມ່ຍິ ງໃນປະເທດ ຣວັນດາ ທີ່ ມີ ການສຶ ກສາ 
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ມັດທະຍົມ, ນີ ້ ແມ່ນໜ້ອຍກ່ວາເຄິ່ ງໜ່ຶງຂອງອັດຕາສະເລ່ຍຂອງ ອະນຸພາກພ ້ ນຊາຮາຣາອາຟຣິ ກາ  ຂອງ 28.8% ແລະ 

ສະຖິຕິທີ່ ຄ້າຍຄ ກັນ ແມ່ນສັງເກດເຫັນສ າລັບຜູ້ຊາຍ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ເຖິງວ່າຈະມີ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານການເມ ອງຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, ນັກຂ່າວບາງຄົນໄດ້ລາຍງານວ່າ 

"ບັນດາລັດຖະມົນຕີ ມີ ອ ານາດໜ້ອຍຫ າຍ ແລະ ເກ ອບບ ່ ສາມາດຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບງົບປະມານຂອງຕົນເອງ, ຕົວຢ່າງ 

ວັນພັກດູແລເດັກເກີດໃໝ່.” ທ່ານສະເໜີວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເປັນຕົວແທນຂອງເພດທາງການເມ ອງກ ່ ຕາມ, 

ແຕ່ການຂັດຂວາງໂຄງສ້າງທີ່ ມີ ຢູ່ກ່ອນໜ້ານີ ້  ອາດຈະຈ າກັດຜູ້ຍິ ງໃນການມີ ອິ ດທິພົນຕ ່ ນະໂຍບາຍ ແລະ ງົບປະມານ (Cascais 2019). 

2.2.15 ອິ ນໂດເນເຊຍ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● ຄ າສ່ັງຂອງປະທານາທິບ ດີ ໄດ້ຖ ກມອບໃຫ້ໃນປີ  2000 ກ່ຽວກັບການເສີ ມສ້າງບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ແລະ 

ເປັນນະໂຍບາຍຕ້ົນຕ ສ າລັບການນ າພາບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການວາງແຜນ, ງົບປະມານ, ການປະຕິບັດ ແລະ 

ການຕິດຕາມບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນທຸກໆກະຊວງ ເພ ່ ອແນໃສ່ປິ ດຊ່ອງຫວ່າງບົດບາດຍິ ງຊາຍ. 

● ກະຊວງສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິ ງແຫ່ງລັດ ພວມປະຕິບັດລັດຖະດ າລັດຂອງປະທານປະເທດ ໂດຍຜ່ານບັນດາການເຄ ່ ອນ

ໄຫວ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ການສ້າງຄວາມສາມາດຂອງພະນັກງານທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. 

● ລັດຖະບານອິ ນໂດເນເຊຍຍັງຮຽກຮ້ອງຄວາມສະເໝີພາບຂອງທຸກຄົນໃນລັດຖະທ າມະນູນອິ ນໂດເນເຊຍ ແລະ ຂອບການວາງແຜນ

ພັດທະນາແຫ່ງຊາດ (ປີ  2005 – 2025). 

● ລັດຖະບານອິ ນໂດເນເຊຍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫ ັ ກໝ້ັນຂອງຕົນຕ ່ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໂດຍການຮັບຮອງ CEDAW 

ແລະ SDGs.  

● ການທົບທວນແຫ່ງຊາດແບບສະໝັກໃຈປີ  2021 ເປີ ດເຜີຍວ່າ 

ເຖິງແມ່ນວ່າໄດ້ມີ ຄວາມພະຍາຍາມບາງອັນໃນການພັດທະນານະໂຍບາຍ ແລະ ກອບກົດໝາຍທີ່ ອ່ອນໄຫວຕ ່ ກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ, 

ແຕ່ສິ່ ງທ້າທາຍຍັງຄົງມີ ຢູ່ໃນຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ, ການແຕ່ງງານໃນໄວເດັກ, ແລະ 

ການເພ່ີມການເປັນຕົວແທນຂອງແມ່ຍິ ງໃນດ້ານການເມ ອງເປັນຜູ້ຕັດສິ ນ (ສາທາລະນະລັດອິ ນໂດເນເຊຍ ປີ 2021). 

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

ອິ ນໂດເນເຊຍໄດ້ຈັບຢູ່ໃນອັນດັບ 101 ໃນທ່ົວໂລກ (ຈາກ 156 ປະເທດ) ໃນປີ  2021 GGI ແລະ ອັນດັບ 10 ໃນອາຊີ ຕາເວັນອອກ 

ແລະ ປາຊີ ຟິກ, ດ້ວຍ GGI 0.69 (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021). ໂດຍລວມແລ້ວ, ອິ ນໂດເນເຊຍໄດ້ປິ ດ 68,8% ຂອງຊ່ອງ

ຫວ່າງທາງເພດຂອງຕົນ, ແລະ ໄດ້ກ້າວໄປສູ່ຂະໜາດດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດ ແລະ ການສຶ ກສາ. ແນວໃດກ ່ ຕາມ, 



 

  

GCF_GGC_Gender Assessment_Annex 8_29.04.2022  ຮ່າງ 73 

 

ຊ່ອງຫວ່າງທີ່ ກວ້າງກວ່າແມ່ນໄດ້ຖ ກສັງເກດເຫັນໃນຂອບເຂດ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດ, 

ໂດຍຕ້ົນຕ ແມ່ນການຫ ຸ ດລົງ ຢ່າງຫ ວງຫ າຍຂອງສ່ວນແບ່ງຂອງແມ່ຍິ ງໃນບົດບາດອາວຸໂສ ເຊິ່ ງຫ ຸ ດລົງຈາກ 54.9% ເປັນ 29.8% 

ໃນປີ ໜ່ຶງ. ໃນດ້ານການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງ, ການເປັນຕົວແທນຂອງແມ່ຍິ ງໃນລັດຖະສະພາໄດ້ເພ່ີມຂຶ ້ ນຈາກ 

17,4% ໃນປີ  2019 ຂຶ ້ ນເປັນ 21% ໃນປີ  2021, ແນວໃດກ ດີ , ນີ ້ ແມ່ນການຊົດເຊີ ຍຍ້ອນຊ່ອງຫວ່າງ ການເປັນຕົວແທນຂອງແມ່ຍິ ງ

ໃນຕ າແໜ່ງລັດຖະມົນຕີ . ອິ ນໂດເນເຊຍມີ ການຫ ຸ ດລົງໃຫຍ່ທີ່ ສຸດຂອງສ່ວນແບ່ງຕ າແໜ່ງລັດຖະມົນຕີ ທີ່ ມີ ເພດຍິ ງ (ຈາກ 23.5% ເປັນ 

17.1%) ຈາກປີ  2019 ຫາ 2021. 

ໃນປີ  2019, ປະເທດ ອິ ນໂດເນເຊຍ ໄດ້ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 121 ຈາກ 162 ປະເທດສ າລັບ GII, ດ້ວຍຄະແນນ 0.480. (UNDP 2020). 

ການປະຕິບັດໃນດ້ານຕ່າງໆມີ ດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ : 

● ທີ່ ນ່ັງຂອງລັດຖະສະພາແມ່ນຖ ໂດຍແມ່ຍິ ງ 17.4% 

● 46.8% ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮຽນຈົບມັດທະຍົມປາຍເປັນຢ່າງໜ້ອຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບ 55.1% ຂອງເພດຊາຍ. 

● ເດັກເກີດໃໝ່ທຸກໆຊີ ວິ ດໃນ 100 000 ຄົນ, ແມ່ຍິ ງ 177 ຄົນເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ 

● ເພດຍິ ງມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານແມ່ນ 53.1% ທຽບໃສ່ເພດຊາຍ 81.9%. 

ສຸມໃສ່ນະຄອນຫ ວງ, ນະຄອນ ຈັກກາຕາ, ອິ ນໂດເນເຊຍ ມີ ດັດຊະນີ  ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ, ກົດໝາຍ (WBL) ຢູ່ທີ່  64.4  (ທະນາຄານໂລກ 

2022). ອິ ນໂດເນເຊຍໄດ້ກ້າວເຂົ ້ າສູ່ລະດັບດີ ໃນດ້ານການເຄ ່ ອນໄຫວ ແລະ ການຈ່າຍເງິ ນ, ໃນຂະນະທີ່ ບັນຫາສ າຄັນທີ່ ໜ້າເປັນຫ່ວງ

ແມ່ນ: 

● ການແຕ່ງງານ, ຍ້ອນວ່າກອບຂອງກົດໝາຍປ້ອງກັນບ ່ ໃຫ້ແມ່ຍິ ງອອກຈາກການເປັນ ຫົວໜ້າຄົວເຮ ອນແບບດຽວກັນກັບຜູ້ຊາຍ, 

ແລະ ຈາກການມີ ສິ ດດຽວກັນ ທີ່ ຈະແຕ່ງງານກັບຜູ້ຊາຍ. 

● ການເປັນພ ່ ແມ່: ໂດຍສະເລ່ຍແລ້ວ, ແມ່ຍິ ງມີ ສິ ດໄດ້ຮັບເວລາພັກເພ ່ ອ ການອອກລູກໜ້ອຍກວ່າ 14 ອາທິດ 

ໃນການລາພັກດູແລລູກເກີດ ໃໝ່ທີ່ ໄດ້ຮັບຄ່າສົດເສີ ຍລາພັກ ແລະ ເງິ ນອຸດໜູນການເກີດລູກທັງໝົດໃນເວລານີ ້  

ລັດຖະບານບ ່ ໄດ້ຄຸ້ມຄອງ. 

ການແຕ່ງງານຂອງເດັກຍັງມີ ຢູ່ໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງອິ ນໂດເນເຊຍ. 

ສິ່ ງທ້າທາຍໃນການປ້ອງກັນການແຕ່ງງານຂອງເດັກນ້ອຍລວມມີ ການຂາດຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ 

ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຕ ່ ສຸຂະພາບຂອງເດັກນ້ອຍ, ນະໂຍບາຍດ້ານພະລັງງານທີ່ ບ ່ ສະເຫມີ ພາບລະຫວ່າງພ ່ ແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 

ແລະ ການຂາດເຄ ່ ອງມ ທາງດ້ານກົດໝາຍທີ່ ຫ້າມການແຕ່ງງານຂອງເດັກນ້ອຍ (ສາທາລະນະລັດອິ ນໂດເນເຊຍ ປິີ  2021). 

ດ່ັງທີ່ ສັງເກດເຫັນຢູ່ໃນດັດຊະນີ  ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ, ກົດໝາຍ (WBL), 

ອິ ນໂດເນເຊຍປະຕິບັດບ ່ ດີ ໃນຂະໜາດການແຕ່ງງານເພາະວ່າເຖິງວ່າຈະມີ ຄ າໝ້ັນສັນຍານະໂຍບາຍລະດັບສູງ, ກົດໝາຍເຊັ່ ນ: 
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ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແຕ່ງງານ ໄດ້ເສີ ມສ້າງບົດບາດຍິ ງຊາຍແບບດ້ັງເດີ ມ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການແຕ່ງງານໃນປີ  1974 

ຢ ນຢັນຜູ້ຊາຍເປັນຫົວໜ້າຄົວເຮ ອນ ແລະ ຜູ້ຍິ ງເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້. ເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ຍິ ງມັກຈະຖ ກຍົກຍ້ອງເປັນສັນຍາລັກວ່າ 

"ປົກຄອງຄົວເຮ ອນ", ຄວາມຈິ ງແລ້ວແມ່ນແມ່ຍິ ງສ່ວນໃຫຍ່ບ ່ ໄດ້ຢູ່ໃນຕ າແໜ່ງໃນການຕັດສິ ນໃຈສ່ວນບຸກຄົນ ຫ   ເສດຖະກິດ, 

ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບທຸລະກິດ, ຂາຍຊັບສິ ນສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການກູ້ຢ ມໂດຍບ ່ ມີ ການອະນຸຍາດຈາກຜູ້ຊາຍ." 

ດ້ວຍອັດຕາການແຕ່ງງານໄວສູງ, ນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າເດັກຍິ ງໄວໜຸ່ມໄດ້ຖ ກຍຶ ດໝ້ັນ ຢູ່ໃນລະບົບຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບທີ່ ມີ ຢູ່ກ່ອນໜ້ານີ ້ . 

2.2.16 ປະເທດ ບຣາຊິ ນ  

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● ກະຊວງແມ່ຍິ ງ, ຄອບຄົວ ແລະ ສິ ດທິມະນຸດ (MMFDH) ຂຶ ້ ນກັບລັດຖະບານກາງໂດຍກົງ, 

ເປັນສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານທີ່ ຮັບຜິດຊອບ ໃນການສະໜັບສະຫນູນການປະຕິບັດນະໂຍບາຍສາທາລະນະ 

ທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອລົບລ້າງທຸກຮູບແບບຂອງການຈ າແນກ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ, ການບັງຄັບໃຊ້ສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ສ່ົງເສີ ມການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ຂອງແມ່ຍິ ງໃນທຸກດ້ານຂອງການພັດທະນາ.  

● ກົດໝາຍສອງສະບັບຄ : ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ກົດໝາຍ Maria da Penha 

ແມ່ນມີ ຈຸດປະສົງເພ ່ ອປົກຄອງການຂູດຮີ ດທາງເພດຂອງເດັກຍິ ງ ແລະ ໄວລຸ້ນ, VAW ແລະ ການຈະລາຈອນຂອງແມ່ຍິ ງ, ເຊັ່ ນ

ດຽວກັນກັບການສ່ົງເສີ ມສິ ດ ແລະ ສິ ດທິທາງເພດການຈະເລີ ນພັນຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ສິ ດທິຂອງນັກໂທດແມ່ຍິ ງ. ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, 

ການເອົ າລູກອອກຍັງຜິດກົດໝາຍ ຢູ່ໃນປະເທດ ໂດຍມີ ໂທດຈ າຄຸກແຕ່ 1-3 ປີ  (Wikipedia 2022). 

● ໃນຖານະເປັນຜູ້ລົງນາມຂອງ CEDAW ແລະ SDGs, ປະເທດ ບຣາຊິ ນ 

ມີ ພັນທະທີ່ ຈະລາຍງານກ່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜ້າໃນການບັນລຸເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ເປົ ້ າໝາຍ / 

ຄ າໝ້ັນສັນຍາທີ່ ກ ານົດໄວ້ໃນອະນຸສັນຍາສາກົນເຫ ົ່ ານີ ້ . ໃນການທົບທວນຄ ນຄວາມສະໝັກໃຈ SDG ຫ ້ າສຸດຂອງປີ  2020 ປະເທດ 

ບຣາຊິ ນ ໄດ້ໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາຈະເພ່ີມຈ ານວນແມ່ຍິ ງໃນສະພານິ ຕິບັນຍັດໃຫ້ເພ່ີມຂຶ ້ ນ 20%, ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າ 30% ຂອງຜູ້

ສະໝັກເລ ອກຕ້ັງທາງການເມ ອງແມ່ນເພດຍິ ງ ແລະ ເພ່ີມຈ ານວນແມ່ຍິ ງໃນສະພາຜູ້ແທນ 20% ແລະ 

ສະພາສູງຂອງລັດຖະບານກາງ. ໃນບົດລາຍງານ SDG ປະເທດ ບຣາຊິ ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ 

ປະສິ ດທິພາບສູງໃນການເຂົ ້ າເຖິງການສຶ ກສາ, ແລະ ໃນການຫ ຸ ດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງ ລະຫວ່າງເພດຊາຍ ແລະ ຍິ ງ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, 

ນັກວິ ພາກວິ ຈານຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າຜົນສ າເລັດທີ່ ລາຍງານເຫ ົ່ ານີ ້  ແມ່ນມີ ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານເຊ ້ ອຊາດຕ ່ ລູກຫ ານ-Afro ແລະ 

ແມ່ຍິ ງພ ້ ນເມ ອງ, ແລະ ພວກເຂົ າຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປະເທດ ບຣາຊິ ນ ຢ່າພຽງແຕ່ນັບຈ ານວນແມ່ຍິ ງເທ່ົານ້ັນ 

ແຕ່ຕ້ອງລວມເອົ າເຊ ້ ອຊາດ.    ບັນຫາການຂົນສ່ົງທີ່ ປອດໄພ ແລະ ພ ້ ນຖານໂຄງລ່າງສາທາລະນະໃນ ແລະ 

ອ້ອມແອ້ມຕົວເມ ອງໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ຖ ກລາຍງານວ່າສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ແມ່ຍິ ງທີ່ ບ ່ ສົມສ່ວນ - 
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ເປັນຕົວຢ່າງໂດຍການຄາດຕະກ າແມ່ຍິ ງຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ. ໃນບັນດາເດັກນ້ອຍພ ້ ນເມ ອງ, ອັດຕາສ່ວນຂອງການຂາດສານອາ

ຫານ ແລະ ພະຍາດທີ່ ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ອ ່ ນໆຍັງມີ ລາຍງານວ່າຍັງສູງ. 

ນີ ້ ແມ່ນເຖິງວ່າຈະມີ ປະເທດບຣາຊິ ນມີ ໜ່ຶງໃນລະບົບສຸຂະພາບ ທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ ແລະ ແຜ່ຂະຫຍາຍທີ່ ສຸດຂອງໂລກ. 

ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບທີ່ ສ້າງຄວາມເດ ອດຮ້ອນໃຫ້ກັບຜູ້ມີ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ສຸດໄດ້ກວມເອົ າຄວາມສ າເລັດຫ າຍປະການ.  

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ  

ສະຖານະຂອງການສົນທະນາທາງເພດໃນປະເທດບຣາຊິ ນແມ່ນມີ ຄວາມຊັບຊ້ອນ ແລະ 

ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຂະນະດຽວກັນໂດຍການຈ າແນກຮູບແບບອ ່ ນໆ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ: 

ການຈ າແນກເຊ ້ ອຊາດ/ການຈ າແນກຕ ່ ຊຸມຊົນຊົນເຜ່ົາພ ້ ນເມ ອງ ແລະ ຄົນຜິວດ າລວມທັງການຈ າແນກທາງເພດ. 

ລັດຖະບານປະຈຸບັນໄດ້ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານທີ່ ຜ່ານມາໃນດ້ານສິ ດທິມະນຸດ ແລະ 

ການປະຕິເສດບັນຫາສິ່ ງແວດລ້ອມລວມທັງການປ່ຽນແປງ ດິ ນຟ້າອາກາດ (Nilo A ແລະ Fernandes C ປີ  2021).  

ໃນດ້ານໜ້າຂອງຮູບພາບກວ້າງນີ ້ , ຕົວຊີ ້ ວັດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຈ ານວນໜ່ຶງຢ ນອອກເປັນ: - 

● ອັດຕາການແຕ່ງງານກັບເດັກນ້ອຍມີ ສູງໃນປະເທດບຣາຊິ ນ, ມີ ຫ າຍກ ລະນີ ການລ່ວງລະເມີ ດ ທາງເພດຕ ່ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວລຸ້ນ, 

ເຊັ່ ນວ່າໃນປີ  2019, ປະເທດດ່ັງກ່າວມີ ເຫດການທີ່ ສູງທີ່ ສຸດເປັນອັນດັບສີ່ , ໃນທ່ົວໂລກ. 

● ຈ ານວນກ ລະນີ ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ຄົນທີ່ ເປັນເພດທີ ສາມ, ແກ, ຄົນແປງເພດອ ່ ນໆເພ່ີມຂຶ ້ ນ. 

● ການຫ ຸ ດຜ່ອນງົບປະມານ 75% ສ າລັບການຕ ່ ສູ້ກັບ ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ ໃນຫ້າປີ ທີ່ ຜ່ານມາ. 

● ການເພ່ີມຂຶ ້ ນຂອງການຕິດເຊ ້ ອ HIV ໃນເຂດພາກເໜ ອ ແລະ ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜ ອ 

ເຊິ່ ງເປັນເຂດທີ່ ທຸກຍາກທີ່ ສຸດຂອງປະເທດ (Nilo A ແລະ Fernandes C ປີ  2021). 

ໃນປີ  2015 ປະເທດບຣາຊິ ນ ແມ່ນໄດ້ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ  5 ໃນຈ ານວນການຄາດຕະກ າແມ່ຍິ ງ (4.8 ກ ລະນີ ສ າລັບທຸກໆ 100,000 

ຄົນຂອງແມ່ຍິ ງ) ໃນຈ ານວນ 83 ປະເທດ (ເປີ ດການຮ່ວມມ ຂອງລັດຖະບານ ປີ  2018). ໃນຂະນະທີ່ ອັດຕາການຄາດຕະກ າແມ່ນຫ ຸ ດລົງ

, ການຄາດຕະກ າແມ່ຍິ ງເພ່ີມຂຶ ້ ນ ແລະ ໃນປີ  2019, ຢ່າງໜ້ອຍ 4 ຄົນຂອງແມ່ຍິ ງໄດ້ຖ ກຄາດຕະກ າເສຍຊີ ວິ ດໃນແຕ່ລະມ ້ ໃນປະເທດ

ບຣາຊິ ນເຖິງສູງສຸດຕະຫ ອດເວລາ (ພົນລະເມ ອງທ່ົວໂລກ ປີ  2019). 

GGI's 2021 ຂອງ WEF ສ າລັບປະເທດບຣາຊິ ນແມ່ນ 0.693 (0 ຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນສະຖານະພາບຄວາມສະເໝີພາບທີ່ ຮ້າຍແຮງທີ່ ສຸດ ແລະ 

1 ບ ່ ມີ ຊ່ອງຫວ່າງໃດໆລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິ ງ). ນີ ້ ຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າ 30.7 

ເປີ ເຊັນຂອງແມ່ຍິ ງມີ ໂອກາດໜ້ອຍລົງເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບຜູ້ຊາຍ. ດັດຊະນີ ດ່ັງກ່າວຈັດໃຫ້ ປະເທດ ບຣາຊິ ນl ຢູ່ທີ່ ອັນດັບ 93 ໃນຈ ານວນ 

156 ປະເທດ. ບົດລາຍງານປີ  2021 ລະບຸວ່າປະເທດບຣາຊິ ນບ ່ ໄດ້ປັບປຸງ GGI ຂອງຕົນ ແລະ ຍິ່ ງໄປກວ່ານ້ັນ, 

ປະເທດໄດ້ຫ ຸ ດຄວາມຄ ບໜ້າຂອງຕົນລົງໃນປີ ທີ່ ຜ່ານມາ (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021)..  
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ພາຍໃນພາກພ ້ ນອາເມລິ ກາລາຕິນ ແລະ ຄາຣິ ບຽນ, GGI ຂອງບຣາຊິ ລໄດ້ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບ 25 ໃນຈ ານວນ 26 ປະເທດ, 

ການປະຕິບັດທີ່ ບ ່ ດີ ສ າລັບປະເທດທີ່ ມີ ປະຊາກອນ ແລະ ຂ້ອນຂ້າງພັດທະນາ. ຊ່ອງຫວ່າງທາງເພດກ່ຽວກັບການສ້າງສິ ດອ ານາດທາງ

ດ້ານການເມ ອງແມ່ນໃຫຍ່ຫ ວງ, ແລະ ປະເທດຍັງຕ້ອງປິ ດຊ່ອງຫວ່າງ 86,2% ເພ ່ ອບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນ

ພາກສ່ວນນີ ້ . 13.8% ແມ່ນຫ ຸ ດລົງ 4 ອັນດັບນັບຕ້ັງແຕ່ປີ  2020. ປະເທດບຣາຊິ ລມີ ແມ່ຍິ ງ 1 ຄົນເປັນປະມຸກລັດເປັນເວລາພຽງ 5 

ປີ ຂອງ 50 ຄົນສຸດທ້າຍ (ມີ ຊ່ອງຫວ່າງພຽງ 12% ປິ ດລົງມາເຖິງຕອນນ້ັນ) (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021).  

ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍຍັງຄົງຢູ່ຕ ່ ກັບການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດ, ເຊິ່ ງມີ ພຽງ 66.5% 

 ຂອງຊ່ອງຫວ່າງໄດ້ປິ ດລົງ. ຊ່ອງຫວ່າງເຫ ົ່ ານີ ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຕ້ົນຕ ກ່ຽວກັບຄ່າຈ້າງ ແລະ ລາຍໄດ້. 

ໃນຂະນະທີ່ ປະເທດບຣາຊິ ນມີ ທາງຍາວໄກທີ່ ຈະຂ້າມຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນດ້ານການເມ ອງ ແລະ ເສດຖະກິດ, 

ມັນໄດ້ປິ ດຊ່ອງຫວ່າງຢູ່ໃນດັດຊະນີ ຍ່ອຍ ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດ ແລະ ການສຶ ກສາ. ໃນດ້ານສຸຂະພາບ, 98% 

ຂອງຊ່ອງຫວ່າງໄດ້ຖ ກປິ ດ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບໃນທຸກລະດັບຂອງການສຶ ກສາ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ພຽງແຕ່ 10.7% ຂອງແມ່ຍິ ງ 

ບຣາຊິ ນ ໃນວິ ທະຍາໄລໄດ້ລົງທະບຽນ ໃນສາຂາວິ ຊາ ວິ ທະຍາຊາດ, ເຕັກໂນໂລຢີ , ວິ ຊະວະກ າ ແລະ ເລກ ເມ ່ ອທຽບກັບ 28.6% 

ຂອງຜູ້ຊາຍ (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021).  

ດັດຊະນີ ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍຂອງປະເທດໄດ້ຖ ກລາຍງານເປັນ 0.408, ຈັດອັນດັບປະເທດທີ  95 ໃນຈ ານວນ 162 

ປະເທດໃນປີ  2019. GII ແມ່ນຄິ ດໄລ່ຈາກຕົວຊີ ້ ວັດຕ ່ ໄປນີ ້ :  

● ທີ່ ນ່ັງຂອງລັດຖະສະພາແມ່ນຖ ໂດຍແມ່ຍິ ງ 15.0% 

● 61.6% ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮຽນຈົບມັດທະຍົມປາຍເປັນຢ່າງໜ້ອຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບ 58.3% ຂອງເພດຊາຍ. 

● ສ າລັບທຸກໆການເກີດ 100,000 ຄົນ ແມ່ຍິ ງ 60.0 ຄົນ ເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ; ແລະ 

ອັດຕາການເກີດຂອງໄວລຸ້ນ ແມ່ນ 59.1 ການເກີດຕ ່ ແມ່ຍິ ງ 1,000 ຄົນໃນອາຍຸ 15-19 ປີ .  

● ເພດຍິ ງມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານແມ່ນ 53.1% ທຽບໃສ່ເພດຊາຍ 74.1% (UNDP 2020). 

ໃນກ ລະນີ ຂອງປະເທດບຣາຊິ ນ, ຂ ້ ມູນດັດຊະນີ  ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍ (WBL) ອິ ງໃສ່ເມ ອງເຊົ າເປົ າໂລ, ສູນທຸລະກິດຕ້ົນຕ , 

ເຊິ່ ງຄະແນນຂອງປະເທດບຣາຊິ ນແມ່ນ 85 ຈາກ 100; ຄະແນນສູງກວ່າລະດັບພາກພ ້ ນຂອງ 80.4. ແນວໃດກ ່ ຕາມ, 

ນີ ້ ປິ ດບັງຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບໃນສ່ວນທີ່ ເຫ  ອຂອງປະເທດຍ້ອນວ່າ ເມ ອງເຊົ າເປົ າໂລ ບ ່ ໄດ້ເປັນຕົວແທນຂອງປະເທດຢ່າງເຕັມສ່ວນ.  

ກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ ມີ ຜົນກະທົບຕ ່ ເສລີ ພາບໃນການ ເຄ ່ ອນໄຫວ, ເງ ່ ອນໄຂໃນບ່ອນເຮັດວຽກ, ການແຕ່ງງານ ແລະ 

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເພດ ໃນຕົວຊີ ້ ວັດການສ ບທອດຊັບສິ ນ ມີ ຄະແນນທີ່ ສົມບູນແບບຂອງ 100. ແນວໃດກ ່ ຕາມ, ໃນ 4 ຂອງ 8 

ຕົວຊີ ້ ວັດ ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍ (WBL) ແມ່ນຈ າເປັນ. 
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ເຫ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນກົດໝາຍກ່ຽວກັບການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີ ຍໃນຖານະພ ່ ແມ່ລ້ຽງລູກເກີດໃໝ່, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ເງິ ນບ ານານ 

(ຕົວຊີ ້ ວັດທີ່ ໄດ້ຄະແນນໜ້ອຍທີ່ ສຸດ). 

ເຖິງວ່າຈະມີ ການປິ ດຊ່ອງຫວ່າງທາງເພດໃນການສຶ ກສາ, ປະເທດ ບຣາຊິ ນ ຕ້ອງວາງນະໂຍບາຍທີ່ ສາມາດຊຸກຍູ້ການລົງທະບຽນ 

ຂອງແມ່ຍິ ງໃນການສຶ ກສາດ້ານວິ ຊາການທີ່ ສາມາດປະກອບສ່ວນເປີ ດໂອກາດທາງເສດຖະກິດໃໝ່ ແລະ ດີ ກວ່າສ າລັບພວກເຂົ າ. 

ປະເທດ ບຣາຊິ ນ ຖ ກບັງຄັບໃຫ້ເກັບກ າຂ ້ ມູນການແຍກເພດບ ່ ພຽງແຕ່ຂ ້ ມູນ 

ການແຍກເພດຂອງຊົນເຜ່ົາເພ ່ ອຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜ້າໃນການແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຊຸມຊົນຄົນຜິວຂາວກັບ

ຊຸມຊົນຄົນຜິວດ າ ແລະ ຊົນເຜ່ົາພ ້ ນເມ ອງ. 

2.2.17 ປະເທດ ບັງກະລາເທດ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● ຢູ່ປະເທດ ບັງກະລາເທດ ການນ າເອົ າບົດບາດຍິ ງຊາຍເປັນໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (MWCA 

2018), ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນແມ່ນເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍໄດ້ຖ ກສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນ ແລະ 

ປົກປ້ອງໃນທຸກກິດຈະກ າການພັດທະນາ. ອົງການ MoWSA ຍັງຮັບຜິດຊອບການແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກກ່ຽວກັບແມ່ຍິ ງ. 

● ລັດຖະທ າມະນູນຂອງ ປະເທດ ບັງກະລາເທດ (ມາດຕາ 28(4)) ໄດ້ກ ານົດໃຫ້ແກ່ການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົດປ່ອຍ

ແມ່ຍິ ງ. ປະເທດດ່ັງກ່າວເປັນປະເທດທີ່ ລົງນາມໃນເກ ອບທຸກສົນທິສັນຍາສາກົນ ແລະ ພັນທະສັນຍາສ າລັບການພັດທະນາແມ່ຍິ ງ, 

ລວມທັງ CEDAW. ການເຄ ່ ອນໄຫວໂດຍລວມຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກລວມມີ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 22 

ຄາດໝາຍທີ່ ວາງໄວ້ໃນນະໂຍບາຍຂອງແມ່ຍິ ງແຫ່ງຊາດປີ  2011 ກ ່ ຄ ເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ.   

● ນະໂຍບາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງທີ່ ໄດ້ວາງອອກໂດຍລັດຖະບານບັງກະລາເທດປະກອບມີ : 

o ນະໂຍບາຍພັດທະນາແມ່ຍິ ງແຫ່ງຊາດ, ປີ  2011; 

o ນະໂຍບາຍເດັກແຫ່ງຊາດ, ປີ  2011; 

o ນະໂຍບາຍການດູແລ ແລະ ການພັດທະນາເດັກກ່ອນໄວຮຽນ, ປີ  2013; 

o ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພັນທຸກ າ ຫ   Deoxyribonucleic Acid (DNA), ປີ  2014 ແລະ   

o  ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງການແຕ່ງງານກ່ອນໄວອັນຄວນ, ປີ  2017. 

● ນະໂຍບາຍການພັດທະນາແມ່ຍິ ງແຫ່ງຊາດ (NWDP) ປີ  2011 

ແມ່ນເອກະສານນະໂຍບາຍຫ ັ ກສະເພາະກ່ຽວກັບການພັດທະນາແມ່ຍິ ງ. ແຜນການປະຕິບັດແຫ່ງຊາດໄດ້ຖ ກສ້າງຂຶ ້ ນເພ ່ ອປະຕິບັດ 

ນະໂຍບາຍພັດທະນາແມ່ຍິ ງແຫ່ງຊາດ ປີ  2011. ໂດຍເນ ້ ອແທ້ແລ້ວ, ນະໂຍບາຍແນໃສ່ສະໜອງສິ ດສະເໝີພາບໃຫ້ແກ່ຊາຍ ແລະ 

ຍິ ງໃນທຸກຂົງເຂດຂອງລັດ ແລະ ຊີ ວິ ດຂອງສາທາລະນະຊົນ, ຕາມລັດຖະທ າມະນູນຂອງ ປະເທດ ບັງກະລາເທດ. ໂດຍສະເພາະ, 



 

  

GCF_GGC_Gender Assessment_Annex 8_29.04.2022  ຮ່າງ 78 

 

ມັນຫ້າມທຸກການຈ າແນກຕ ່ ແມ່ຍິ ງ, ການລະເມີ ດ ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. ສະນ້ັນ, ຈຶ່ ງໄດ້ສ້າງສະຖານະພາບ

ຂອງແມ່ຍິ ງເປັນແຫ ່ ງທຶນມະນຸດທີ່ ມີ ຄວາມສາມາດ, ຜ່ານການພັດທະນາດ້ານການເມ ອງ, ສັງຄົມ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ

ທາງເສດຖະກິດ. ນະໂຍບາຍນີ ້ , ລວມທັງກົດໝາຍ ແລະ ກົດລະບຽບທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບເດັກ, 

ສະໜອງຂ ້ ແນະນ າໃນການປ້ອງກັນການແຕ່ງງານຂອງເດັກ, ການຍົກເລີ ກ ການຈ າແນກຕ ່ ແມ່ຍິ ງພິການ ແລະ ເດັກນ້ອຍ, 

ປ້ອງກັນການລ່ວງລະເມີ ດ ທາງຮ່າງກາຍ, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການລ່ວງລະເມີ ດໃນຮູບແບບອ ່ ນໆ ບ ່ ວ່າຈະເປັນຄ່າດອງ, 

ສາກນ ້ າກົດໃສ່ ແລະ ອ ່ ນໆ. ນະໂຍບາຍເດັກແຫ່ງຊາດ ປີ  2011 ໄດ້ໃຫ້ບຸລິ ມະສິ ດແກ່ເດັກຍິ ງ, 

ເນ້ັນການໃຫ້ຄ າປຶ ກສາແກ່ເດັກຍິ ງໄວໜຸ່ມ, ການຈັດຫາສິ່ ງອ ານວຍຄວາມ ສະດວກດ້ານສຸຂາພິບານທີ່ ພຽງພ  ແລະ 

ເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ເດັກຍິ ງໃນສະຖາບັນການສຶ ກສາ ແລະ ສະຖານທີ່ ເຮັດວຽກ ແລະ ການຈັດຕ້ັງຄວາມປອດໄພພິເສດສ າລັບເດັກຍິ ງ

ໃນລະຫວ່າງໄພພິບັດ. 

ເຖິງວ່າ, ປະເທດ ບັງກະລາເທດ ບັນລຸໄດ້ຫ າຍຈຸດໝາຍໃນການຫ ຸ ດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງທາງເພດ, ແຕ່ປະເທດນີ ້ ຍັງປະສົບກັບຄວາມ

ຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດບັນດາໂຄງການຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ ເພ ່ ອແນໃສ່ປະເຊີ ນໜ້າກັບປະຕິກິລິ ຍາຈາກຄ າສ່ັງສອນທາງສາສະໜາ, 

ຄວາມເຊ ່ ອຖ ທາງສາສະໜາແບບດ້ັງເດີ ມ ແລະ ການຖ ສາສະໜາທີ່ ເຊ ່ ອມໂຍງເຂົ ້ າກັນ.  

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

ອີ ງຕາມ GGI ປີ  2021, ປະເທດ ບັງກະລາເທດ ໄດ້ຢ ນຢູ່ອັນດັບທີ  65 ຈາກ 156 ປະເທດ ແລະ ເປັນປະເທດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດໃນບັນດາປະ

ເທດອາຊີ ໃຕ້ເປັນເວລາ 8 ປີ ລຽນຕິດ. ການໃຫ້ຄະແນນຂອງປະເທດແມ່ນ 0.719 (ໃນລະດັບ 1 ສ າລັບຄະແນນທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ແລະ 0 

ສ າລັບຄະແນນນ້ອຍສຸດ), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ 28.1% ລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິ ງ 

(ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ ປີ  2021)..  

ໜ້າສົນໃຈ, ປະເທດ ບັງກະລາເທດ ໄດ້ຈັດຢູ່ໃນອັນດັບທີ  7 ທ່ົວໂລກສ າລັບ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງ 

ໃນການຈັດອັນດັບ GGI, ເປັນປະເທດດຽວທີ່ ແມ່ຍິ ງໄດ້ດ າລົງຕ າແໜ່ງ ປະມຸກລັດເປັນເວລາ 27 ປີ  - ຫ າຍກວ່າຜູ້ຊາຍໃນ 50 

ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ ປີ  2021). ໃນປະເພດການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງເສດຖະກິດ ແລະ ກາລະໂອກາດມັນມີ ຊ່ອງຫວ່າງ

ທາງເພດທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດ, ເມ ່ ອທຽບໃສ່, ອັນດັບທີ່  147 ໃນ 156 ປະເທດ (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021). ເຖິງແມ່ນວ່າດັດຊະນີ  

GGI ດ້ານການສຶ ກສາຂອງຕົນໄດ້ຖ ກຈັດອັນດັບສູງຢູ່ທີ່  0.951, ແຕ່ປະເທດດ່ັງກ່າວໄດ້ບັນລຸພຽງແຕ່ອັນດັບທີ່  121 ອັນດັບທ່ົວໂລກ. 

ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ການຢູ່ລອດ, ມັນຈັດຢູ່ທີ່ ອັນດັບ 134 ໃນຈ ານວນ 156 ປະເທດ (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021).   

ດັດຊະນີ ການພັດທະນາເພດຂອງ ປະເທດ ບັງກະລາເທດ ປີ  2019 ແມ່ນ 0.904, ຢູ່ໃນຂະໜາດ 0 ຫາ 1, ວາງເປັນກຸ່ມ 4 ປະເທດ 

ເຊັ່ ນ: ປະເທດທີ່ ມີ ຄວາມສະເໝີພາບປານກາງຫາຕ ່ າໃນຜົນສ າເລັດ HDI ລະຫວ່າງຍິ ງ ແລະ ຊາຍ (ມີ ຄວາມແຕກຕ່າງຢ່າງແທ້ຈິ ງ 
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7.5–10 ເປີ ເຊັນ) (UNDP 2020) GDI ແມ່ນອີ ງໃສ່ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນສາມດ້ານເຊັ່ ນ ສຸຂະພາບການສ ບ

ພັນ, ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ກິດຈະກ າເສດຖະກິດ. 

ປະເທດ ບັງກະລາເທດ ມີ ມູນຄ່າ GII ແມ່ນ 0.537, ຈັດອັນດັບຢູ່ທີ່  133 ຈາກ 162 ປະເທດ, ໃນດັດຊະນີ ນີ ້ ຢູ່ໃນປີ  2019. 

ມີ ລາຍລະອຽດດ່ັງນີ ້ : 

● ທີ່ ນ່ັງຂອງລັດຖະສະພາແມ່ນຖ ໂດຍແມ່ຍິ ງ 20.6%  

● 39.8% ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮຽນຈົບມັດທະຍົມປາຍເປັນຢ່າງໜ້ອຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບ 47.5% ຂອງເພດຊາຍ.  

● ສ າລັບທຸກໆການເກີດ 100,000 ຄົນ ແມ່ຍິ ງ 173.0 ຄົນ ເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ; ແລະ 

ອັດຕາການເກີດຂອງໄວລຸ້ນ ແມ່ນ 83.0 ການເກີດຕ ່ ແມ່ຍິ ງ 1,000 ຄົນໃນອາຍຸ 15-19 ປີ .  

● ເພດຍິ ງມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານແມ່ນ 53.1% ທຽບໃສ່ເພດຊາຍ 81.4% (UNDP 2020). 

ດັດຊະນີ  ແມ່ຍິ ງ, ທຸລະກິດ ແລະ ກົດໝາຍ (WBL) ໃຫ້ຄະແນນບັງກະລາເທດເປັນ 49.4 (ຈາກ 100 ທີ່ ເປັນໄປໄດ້). ຄະແນນຂອງ 

ປະເທດ ບັງກະລາເທດ ແມ່ນຕ ່ າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງພາກພ ້ ນ. ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ປະເທດ ບັງກະລາເທດ 

ໄດ້ຮັບຄະແນນທີ່ ສົມບູນແບບໃນເສລີ ພາບໃນການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງແມ່ຍິ ງ, ແຕ່ວ່າຕົວຊີ ້ ວັດສ າລັບຄ່າຈ້າງ, 

ການເປັນພ ່ ແມ່ດູແລເດັກເກີດໃໝ່ ແລະ ເງິ ນບ ານານແມ່ນຕ ່ າຫ າຍ, ເປັນ 25, 20 ແລະ 25 ຕາມລ າດັບ. ປະເທດ ບັງກະລາເທດ 

ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການປະຕິຮູບກົດໝາຍທີ່ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ການຕັດສິ ນໃຈຂອງແມ່ຍິ ງໃນການເຮັດວຽກ, ເງິ ນເດ ອນຂອງແມ່ຍິ ງ, ເງິ ນ

ບ ານານ, ການແຕ່ງງານ, ກົດໝາຍທີ່ ກະທົບເຖິງວຽກງານຂອງແມ່ຍິ ງຫ ັ ງຈາກມີ ລູກ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການປະກອບອາຊີ ບ ແລະ 

ການສ ບທອດ.  

ເຖິງວ່າ ປະເທດ ບັງກະລາເທດ ເປັນອັນດັບໜ່ຶງໃນພາກພ ້ ນອາຊີ ໃຕ້, ແຕ່ຍັງມີ ຊ່ອງຫວ່າງທາງເພດຢູ່ໃນຫ າຍດ້ານ. ປະເທດ ບັງກະລາ

ເທດ ຍັງຕ້ອງປິ ດຊ່ອງຫວ່າງການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດທາງເພດ ຊຶ່ ງໃນປີ  2021 ໄດ້ປິ ດຊ່ອງຫວ່າງນີ ້ ໄດ້ພຽງ 

41,8%. ແມ່ຍິ ງສ່ວນໃຫຍ່ໃນ ປະເທດ ບັງກະລາເທດ ແມ່ນຈ້າງງານ 

ຢູ່ໃນຂະແໜງທີ່ ບ ່ ເປັນທາງການປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ລະດັບຕ ່ າຂອງທັງການຈ້າງງານ ແລະ ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງລາຍໄດ້.  

ເຖິງວ່າຈະມີ ຄວາມຈິ ງທີ່ ວ່າການຈັດອັນດັບຂອງຕົນໃນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງແມ່ນໜ້າຊົມເຊີ ຍ, ຄະແນນ 

0.546 ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວນເຮັດຫ າຍກວ່ານີ ້ ເພ ່ ອໃຫ້ແມ່ຍິ ງຢູ່ໃນທຸກລະດັບຂອງຊີ ວິ ດທາງດ້ານການເມ ອງ. ປະຈຸບັນ, ມີ ສະມາຊິ ກ

ລັດຖະສະພາພຽງ 20,9% ແລະ ລັດຖະມົນຕີ  7,7% ເປັນແມ່ຍິ ງ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ 

ໃນການລົງທະບຽນໃນການສຶ ກສາຊ້ັນສູງຍັງຈ າເປັນຕ້ອງປິ ດໃຫ້ໄດ້. ບັງກະລາເທດຍັງຈ າເປັນຕ້ອງປິ ດຊ່ອງຫວ່າງໃນດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ 

ຄວາມຢູ່ລອດ, ເພ ່ ອເພ່ີມທະວີ ການອາຍຸຍ ນ ແລະ ສະພາບສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິ ງ. 
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2.2.18 ປະເທດ ໂກຕີ  ດິ ວົວ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● ຢູ່ໃນ ປະເທດ ໂກຕີ  ດິ ວົວ ບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ກະຊວງຄອບຄົວ, ແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ (ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ

ກະຊວງຄອບຄົວ, ແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກ) ເຊິ່ ງມີ ພາລະກິດເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນການປົກປ້ອງສິ ດທິເດັກ, ສະຫວັດດີ ການຄອບຄົວ 

ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ແລະ ສິ ດຂອງແມ່ຍິ ງ.  ໃນປີ  2006, MFFE ໄດ້ສ້າງຕ້ັງອົງການຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ 

ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ຮັບຜິດຊອບການປະສານງານການເຄ ່ ອນໄຫວຂອງລັດຖະບານໃນການຕ ່ ສູ້ຕ້ານການຈ າແນກຍິ ງຊາຍ ແລະ 

ຮັບຮອງເອົ ານະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບໂອກາດ, ຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງເດ ອນເມສາປີ  2009. 

ສະບັບສຸດທ້າຍໄດ້ຖ ກຮັບຮອງເອົ າເພ ່ ອສ່ົງເສີ ມການພິຈາລະນາບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ (JICA ປີ  2013). 

● ຫລັງຈາກປີ  2011, ຮ່າງກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນການຈ ານວນໜ່ຶງໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ

ເອົ າເພ ່ ອປັບປຸງສະພາບການຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງ ແລະ ຫ ຸ ດຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງທາງເພດໃນທ່ົວປະເທດ. ເພ ່ ອປັບປຸງຊ່ອງ

ຫວ່າງທາງເພດດ້ານການສຶ ກສາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົ າແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບການຮູ້ໜັງສ  ແລະ ການສຶ ກສານອກລະບົບ 

2012-2015 (JICA ປີ  2013). 

● ໃນປີ  2019 ປະເທດ ໂກຕີ  ດິ ວົວ ໄດ້ເປີ ດສະພາແມ່ຍິ ງແຫ່ງຊາດຕາມຄ າໝ້ັນສັນຍາຂອງປະເທດທີ່ ມີ ຕ ່ ມາດຖານສາກົນ, ເຊັ່ ນ

ເວທີ ປາໄສປັກກ່ິງ ແລະ ລັດຖະທ າມະນູນຂອງຕົນ. ໂດຍສົມທົບກັບອົງການສັງເກດການເພ ່ ອຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ 

ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ທີ່ ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນປີ  2014, ສະພາແຫ່ງຊາດຈະຊີ ້ ນ າ ແລະ ແນະນ າລັດຖະບານ 

ກ່ຽວກັບການຕັດສິ ນໃຈທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງ.  

● ປະເທດ ໂກຕີ  ດິ ວົວ ໄດ້ໃຫ້ຮັບຮອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບແບບການຈ າແນກຕ ່ ແມ່ຍິ ງ (CEDAW) ໃນປີ  

1995. ມັນຍັງໄດ້ຮັບຮອງຕ ່ ກົດບັດອາຟຣິ ກາກ່ຽວກັບສິ ດທິມະນຸດ ແລະ ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງໃນອາຟຣິ ກາ 

(Maputo Protocol). ໃນບົດລາຍງານ 2019 ຂອງຕົນຕ ່  CEDAW ປະເທດ ໂກຕີ  ດິ ວົວ 

ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນການປະຕິຮູບນິ ຕິກ າຈ ານວນໜ່ຶງທີ່ ປະກອບມີ ການປັບປຸງລັດຖະທ າມະນູນໃນປີ  2016, 

ຫ້າມການຈ າແນກໃນທຸກຮູບແບບ ແລະ ກົດໝາຍເດ ອນ ມີ ນາ 2019 ທີ່ ກ ານົດໂຄຕ້າ 30 

ສ່ວນຮ້ອຍສ າລັບຜູ້ສະໝັກທາງດ້ານການເມ ອງຂອງແມ່ຍິ ງ.   

● ຄວາມກັງວົນຍັງຄົງຢູ່ເຖິງວ່າຈະມີ ກົດໝາຍທີ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດແລ້ວ, ຊ່ອງຫວ່າງການປະຕິບັດຍັງມີ ຢູ່ ແລະ ໃນພາກປະຕິບັດ, 

ແມ່ຍິ ງຍັງສ ບຕ ່ ຖ ກ ເປັນຕົວແທນທີ່ ບ ່ ດີ ຢູ່ໃນການເລ ອກຕ້ັງ ແລະ ຕ າແໜ່ງສາທາລະນະອ ່ ນໆ. ແຕ່ໜ້າເສົ ້ າ, 

ທີ່ ຜູ້ໜຸ່ມສາວຫ າຍຄົນຍັງຖ ກທ າລາຍອະໄວຍະວະເພດ, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບ ການແຕ່ງງານກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ 

ການຖ ພາໄວກ່ອນໄວອັນຄວນ. ສະພາ CEDAW ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ປະເທດ ໂກຕີ  ດິ ວົວ ຮັບຮອງເອົ າຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 

ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ ແລະ ນ າໃຊ້ມາດຕະການພິເສດຊ່ົວຄາວ 
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ເພ ່ ອບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບອັນໃຫຍ່ຫ ວງຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ ງກີດຂວາງ ດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ສັງຄົມ 

ທີ່ ຂັດຂວາງການໄດ້ຮັບສິ ດຂອງແມ່ຍິ ງ ຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນ.(OHCHR 2022).  

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

ອີ ງຕາມ GGI ຂອງ WEF, ປະເທດ ໂກຕີ  ດິ ວົວ ຈັດຢູ່ທີ່ ອັນດັບ 134 ໃນ 156 ປະເທດທ່ົວໂລກໃນປີ  2021 ແລະ ຈັດອັນດັບທີ  30 ໃນ 

35 ປະເທດໃນບັນດາບັນດາປະເທດອະນຸພາກພ ້ ນຊາຮາຣາອາຟຣິ ກາ. ການໃຫ້ຄະແນນຂອງປະເທດແມ່ນ 0.637 (ໃນລະດັບ 1 

ສ າລັບຄະແນນທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ແລະ 0 ສ າລັບຄະແນນນ້ອຍສຸດ), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ 36.3 ເປີ ເຊັນ 

ລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິ ງ (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ ປີ  2021).. ໃນແງ່ ຂອງຄວາມຄ ບຫນ້າ, ຄະແນນແມ່ນການປັບປຸງໂດຍ 8 

ຄະແນນຈາກປີ ທີ່ ຜ່ານມາຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນຄວາມພະຍາຍາມທີ່  ປະເທດ ໂກຕີ  ດິ ວົວ ກ າລັງເຮັດເພ ່ ອປິ ດຊ່ອງຫວ່າງບົດບາດຍິ ງຊາຍ.  

ກ່ຽວກັບສີ່ ປະເພດພ ້ ນຖານຂອງ GGI, (ການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດ, ການບັນລຸການສຶ ກສາ, ສຸຂະພາບ ແລະ 

ການຢູ່ລອດ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງ) ປະເທດ ໂກຕີ  ດິ ວົວໄດ້ຈັດຢູ່ອັນດັບ 90, 143, 36 ແລະ 139 

ຕາມລ າດັບ, ຈາກ 156 ປະເທດ.  ປະເທດ ໂກຕີ  ດິ ວົວໄດ້ປັບປຸງການມີ ສ່ວນຮ່ວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ໂອກາດຢ່າງຫ ວງຫ າຍ 

ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນໝວດນີ ້ ມີ ຄວາມຄ ບໜ້າເຖິງ 80 ເປີ ເຊັນ, ເຊິ່ ງເປັນຂ ້ ສັງເກດ.  ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ປະເທດ 

ໂກຕີ  ດິ ວົວ ຍັງຕ້ອງຈັດວາງໂຄງການເພ ່ ອຫ ຸ ດ ຜ່ອນຊ່ອງຫວ່າງໃນການບັນລຸການສຶ ກສາ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ 

ທາງດ້ານການເມ ອງ.(ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 2021).   

ບົດລາຍງານການພັດທະນາຊັບພະຍາດກອນມະນຸດຂອງ UNDP ປີ  2020 ຍັງໃຫ້ຕົວຊີ ້ ວັດດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ ເຊັ່ ນ: 

ດັດຊະນີ ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບ ລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍ (GII) ທີ່ ສະທ້ອນເຖິງຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງຊາຍໃນສາມມິຕິຄ  

ສຸຂະພາບຈະເລີ ນພັນ, ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ກິດຈະກ າທາງເສດຖະກິດ. ປະເທດ ໂກຕີ  ດິ ວົວ ຢ ນຢູ່ທີ່ ອັນດັບ 153 ໃນ 162 

ປະເທດໃນບົດລາຍງານປີ  2019. ຄະແນນ GII ຂອງມັນແມ່ນ 0.638, ປະກອບດ້ວຍມິຕິບຸກຄົນດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ :  

● ທີ່ ນ່ັງຂອງລັດຖະສະພາແມ່ນຖ ໂດຍແມ່ຍິ ງ 13.3%  

● 17.9% ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮຽນຈົບມັດທະຍົມປາຍເປັນຢ່າງໜ້ອຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບ 34.4% ຂອງເພດຊາຍ.  

● ສ າລັບທຸກໆການເກີດ 100,000 ຄົນ ແມ່ຍິ ງ 173.0 ຄົນ ເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ; ແລະ 

ອັດຕາການເກີດຂອງໄວລຸ້ນ ແມ່ນ 117.6 ການເກີດຕ ່ ແມ່ຍິ ງ 1,000 ຄົນໃນອາຍຸ 15-19 ປີ .  

● ເພດຍິ ງມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານແມ່ນ 48.2 ເປີ ເຊັນ ທຽບໃສ່ເພດຊາຍ 65.5 ເປີ ເຊັນ (UNDP 2020). 

ກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມການເຮັດວຽກຂອງແມ່ຍິ ງ, ດັດຊະນີ  WBL 2022 ຂອງທະນາຄານໂລກໄດ້ໃຫ້ຄະແນນ ປະເທດ ໂກຕີ  ດິ ວົວ 

83.1 ຈາກທັງໝົດ 100, ໂດຍ 100 ເປັນຄະແນນທີ່ ສົມບູນແບບ. ຄະແນນແມ່ນສູງກ່ວາຄະແນນພາກພ ້ ນ ຊັບ-ຊາຫາຣານ ອາຟຣິ
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ກາຂອງ 71.5. ເມ ່ ອເວົ ້ າເຖິງການເຄ ່ ອນໄຫວ, ສະພາບແວດລ້ອມບ່ອນເຮັດວຽກ, ຊັບສິ ນ ແລະ ມ ລະດົກ ແລະ 

ຂະໜາດຂອງເງິ ນບ ານານຂອງແມ່ຍິ ງ ປະເທດ ໂກຕີ  ດິ ວົວ ໄດ້ຮັບຄະແນນທີ່ ສົມບູນແບບ (ທະນາຄານໂລກ ປີ  2022) 

ພ ້ ນທີ່ ຂອງການປັບປຸງແມ່ນຈ າເປັນໃນກົດໝາຍທີ່ ມີ ຜົນກະທົບຕ ່ ຄ່າຈ້າງ, ການແຕ່ງງານ, ແມ່ ແລະ ການເລີ່ ມຕ້ົນເປັນແມ່ ແລະ 

ການດ າເນີ ນທຸລະກິດ.  

2.2.19 ປະເທດ ທຣີ ນີ ເດດ ແລະ ໂທບາໂກ 

ນະໂຍບາຍທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນແຫ່ງຊາດ, ສະຖາບັນ ແລະ ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນການພິຈາລະ

ນາທາງເພດ ຫ   ຈະມີ ອິ ດທິ ພົນຕ ່ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຄງການ.   

● ກົມບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ເດັກຢູ່ພາຍໃຕ້ສ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  ປະເທດ ທຣີ ນີ ເດດ ແລະ ໂທບາໂກ ແລະ ພາລະກິດຂອງ

ຕົນແມ່ນເພ ່ ອແນໃສ່ຊຸກຍູ້ຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງສະເໝີພາບຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຊາຍໃນທຸກຂົງເຂດຂອງປະເທດຊາດ, 

ຮັບປະກັນການປົກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມ 

ຂອງເດັກນ້ອຍທຸກຄົນໃນການກະກຽມສ າລັບຊີ ວິ ດຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ ມີ ຄວາມໝາຍ. ຂ້າງເທິງນີ ້ , 

ຫ້ອງວ່າການສ ານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ  (ພະແນກບົດບາດຍິ ງຊາຍ) ເປັນເຈົ ້ າການໃນການປະສານງານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ແລະ ຕິດຕາມນະໂຍບາຍ ແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ການພັດທະນາ ປີ  2018.  

● ປະເທດ ທຣີ ນີ ເດດ ແລະ ໂທບາໂກ ໄດ້ລົງນາມ ແລະ ໃຫ້ຮັບຮອງເຄ ່ ອງມ , ສົນທິສັນຍາ ແລະ ສົນທິສັນຍາສາກົນຕ່າງໆລວມທັງ 

CEDAW, ສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບສິ ດທິຂອງເດັກ (CRC), ກອງປະຊຸມສາກົນກ່ຽວກັບແຜນ ການພັດທະນາປະຊາກອນ (ICPD 

PoA), ເວທີ ການປະຕິບັດປັກກ່ິງ (BPfA) ແລະ ເປົ ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ (SDGs). ປະເທດ ທຣີ ນີ ເດດ ແລະ 

ໂທບາໂກ ໄດ້ລົງນາມໃນສົນທິສັນຍາໃນປີ  1985 ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງປີ  1990. ທຸກໆ 4 ປີ  ປະເທດ ທຣີ ນີ ເດດ ແລະ ໂທບາໂກ 

ລາຍງານຕ ່ ຄະນະກ າມະການ CEDAW. 

● ເຄ ່ ອງມ ທີ່ ສ າຄັນໃນການນ າເອົ າບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນທ່ົວປະເທດແມ່ນນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດທີ່ ກ່າວມາກ່ອນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ແລະ ການພັດທະນາປີ  2018. ນະໂຍບາຍນີ ້ ສ້າງຂອບເຂດຊຸກຍູ້ການພິຈາລະນາຄວາມຕ້ອງການ, ຂ ້ ຈ າກັດ, ກາລະໂອກາດ, 

ບຸລິ ມະສິ ດຂອງຊາຍ ແລະ ຍິ ງ ໂດຍສະນ້ັນ ໃຫ້ເຂົ າເຈົ ້ າເຂົ ້ າຮ່ວມຂະບວນການພັດທະນາປະເທດຊາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 

ນະໂຍບາຍແມ່ນສອດຄ່ອງກັບຄ າໝ້ັນສັນຍາ ແລະ ພັນທະຂອງລັດຖະບານພາຍໃຕ້ (CEDAW), ແລະ 

ສົນທິສັນຍາອ ່ ນໆທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງ.  

● ປະຕິບັດນະໂຍບາຍທີ່ ລັດຖະບານ ປະເທດ ທຣີ ນີ ເດດ ແລະ ໂທບາໂກ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງ ແລະ ແຜນດ າເນີ ນງານແຫ່ງຊາດ (NAP) “ຍຸດ

ທະສາດພັດທະນາແຫ່ງຊາດ ປີ  2016-2030-ວິ ໄສທັດ ປີ  2030”. ແຜນການດ່ັງກ່າວໄດ້ວາງອອກເປັນພິເສດເຖິງເປົ ້ າໝາຍ ແລະ 

ຄາດໝາຍທີ່ ຈະບັນລຸຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນປີ  2030.  
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● ນອກຈາກນ້ັນ, ປະເທດ ທຣີ ນີ ເດດ ແລະ ໂທບາໂກ ມີ ສະພານິ ຕິບັນຍັດຈ ານວນໜ່ຶງ 

ທີ່ ຕັດສິ ນລົງໂທດຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງເຊັ່ ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການກະທ າຜິດ ບົດບາດຍິ ງຊາຍ, 1986 

ເຊິ່ ງຕັດສິ ນລົງໂທດການຂ່ົມຂ ນພາຍໃນການແຕ່ງງານໃນປີ  2000, ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວປີ  1999.  

ພາບລວມແຫ່ງຊາດ 

ປະເທດ ທຣີ ນີ ເດດ ແລະ ໂທບາໂກ ຢ ນຢູ່ໃນອັນດັບທີ  37 ໃນ 156 ປະເທດໃນໂລກໃນການຈັດອັນດັບ GGI ປີ  2021 ແລະ ອັນດັບທີ  

6 ໃນ 26 ປະເທດໃນບັນດາບັນດາປະເທດໃນອາເມລິ ກາລາຕິນ ແລະ ປະເທດ ຄາຣີ ບິ ນ, ດ້ວຍຄະແນນ 0.749 (ຄະແນນທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ 1 

ແລະ ໜ້ອຍແມ່ນ 0) ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງເພດ. ຊ່ອງຫວ່າງ 25.1 ເປີ ເຊັນ ລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ຜູ້ຍິ ງ (ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ 

ປີ  2021).. ພິເສດກວ່ານ້ັນ, ປະເທດ ທຣີ ນີ ເດດ ແລະ ໂທບາໂກ ຢູ່ໃນອັນດັບທີ  39 

ສ າລັບການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງ ແລະ 1 ຄຽງຄູ່ກັນກັບ 37 ປະເທດອ ່ ນໆ ສ າລັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມຢູ່ລອດ 

(ເວທີ ປາໄສເສດຖະກິດໂລກ ປີ  2021).  

ມູນຄ່າ GII ຂອງ ປະເທດ ທຣີ ນີ ເດດ ແລະ ໂທບາໂກ ຂອງ 0.323 ຈັດອັນດັບມັນເປັນ 73 ຈາກ 162 ປະເທດໃນດັດຊະນີ  2019. 

ນີ ້ ແມ່ນການຄິ ດໄລ່ໂດຍອີ ງໃສ່ສະຖິຕິຕ ່ ໄປນີ ້ :  

● ທີ່ ນ່ັງຂອງລັດຖະສະພາແມ່ນຖ ໂດຍແມ່ຍິ ງ 32.9 ເປີ ເຊັນ  

● 74.5 ເປີ ເຊັນ ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ຮຽນຈົບມັດທະຍົມປາຍເປັນຢ່າງໜ້ອຍເມ ່ ອທຽບໃສ່ກັບ 71.2 ເປີ ເຊັນ ຂອງເພດຊາຍ. 

● ສ າລັບທຸກໆການເກີດ 100,000 ຄົນ ແມ່ຍິ ງ 67.0 ຄົນ ເສຍຊີ ວິ ດຍ້ອນສາເຫດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຖ ພາ; ແລະ 

ອັດຕາການເກີດຂອງໄວລຸ້ນ ແມ່ນ 30.1 ການເກີດຕ ່ ແມ່ຍິ ງ 1,000 ຄົນໃນອາຍຸ 15-19 ປີ ;  

● ເພດຍິ ງມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງແຮງງານແມ່ນ 50.1 ເປີ ເຊັນ ທຽບໃສ່ເພດຊາຍ 70.2 ເປີ ເຊັນ (UNDP 2020). 

ດັດຊະນີ  WBL 2022 ຂອງທະນາຄານໂລກໃຫ້ຄະແນນ ປະເທດ ທຣີ ນີ ເດດ ແລະ ໂທບາໂກ ຢູ່ທີ່  75 (ຈາກ 100 

ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ທີ່ ຕ ່ າກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງພາກພ ້ ນຂອງ 80.4. ປະເທດ ທຣີ ນີ ເດດ ແລະ ໂທບາໂກ ໄດ້ຮັບຄະແນນທີ່ ສົມບູນແບບຂອງ 100 

ໃນທຸລະກິດ, ຊັບສິ ນ ແລະເງິ ນບ ານານ. ຄະແນນຕ ່ າສຸດຂອງມັນແມ່ນ. ໃນ 20 ປະເພດການເປັນພ ່ ແມ່. ປະເທດ ທຣີ ນີ ເດດ 

ອາດຈະຈ າເປັນຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄ ນກົດ ໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການອອກແມ່ແລະຜົນປະໂຫຍດ, ເວລາທີ່ ມີ ສ າລັບ 

ການພັກຜ່ອນຂອງພ ່ ແມ່ສ າລັບພ ່ ແມ່ທັງສອງເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການຫ້າມບ ່ ໃຫ້ແມ່ຍິ ງຖ ພາ (ທະນາຄານໂລກ 2022). 

2.3 ສິ່ ງທີ່ ພົບເຫັນຈາກຜົນການປະເມີ ນຜົນຂອງປະເທດ ແລະ ຂະແໜງການ 

ຕາຕະລາງ 6 (ລຸ່ມນີ ້ ) ໄດ້ຖ ກພັດທະນາໂດຍຜ່ານການວິ ເຄາະຂອງຂະແໜງການຂ້າງເທິງ ແລະ ການປະເມີ ນປະເທດ; 

ມັນສະໜອງກອບທີ່  GGC ຈະໃຊ້ເພ ່ ອກ ານົດການແຊກແຊງ 
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ບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ມີ ທ່າແຮງທີ່ ຄວນຈະຖ ກພິຈາລະນາເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຂະບວນການອອກແບບໂຄງການເພ ່ ອເຮັດໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດບົ

ດບາດຍິ ງຊາຍສູງສຸດຂອງໂຄງການສະເພາະ. 

ວິ ທີ ການນ າໃຊ້ໃນການພັດທະນາກອບນີ ້ ແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍໃນຕອນທ້າຍຂອງພາກສ່ວນຍ່ອຍນີ ້ .  

ມັນເປັນບົດສະຫ ຸ ບລະດັບສູງຂອງບາງສິ່ ງທ້າທາຍດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ກົດດັນທີ່ ສຸດໃນແຕ່ລະປະເທດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການການປ່ຽ

ນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ, ແລະ ການແຊກແຊງສະເພາະຂອງຂະແໜງການທີ່ ມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະແກ້ໄຂແຕ່ລະສິ່ ງທ້າທາຍ. ດ່ັງນ້ັນ, 

ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການອອກແບບໂຄງການ, ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ ແລະ GGC 

ສາມາດກ ານົດບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ໂຄງການສາມາດກ ານົດໄດ້ສູງສຸດ, ໂດຍອີ ງໃສ່ຈຸດສຸມຂອງຂະແໜງການຂອງໂຄງການ ແລະ 

ສິ່ ງທ້າທາຍທີ່ ສ າຄັນທີ່ ສຸດ ໃນປະເທດສະເພາະ. ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, ການແຊກແຊງສະເພາະຂອງຂະແໜງການທີ່ ມີ ແນວໂນ້ມ 

ທີ່ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາເຫ ົ່ ານີ ້ ສາມາດຖ ກລວມເຂົ ້ າໃນການອອກແບບໂຄງການ, 

ຖ້າພວກເຂົ າມີ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຖານະການສະເພາະຂອງປະເທດ. 

ຜົນກະທົບທີ່ ຄາດໄວ້ຂອງແຕ່ລະການແຊກແຊງສາມາດຖ ກລວມເຂົ ້ າໃນຂະບວນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນ 

(ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8.2) ເພ ່ ອປະເມີ ນວ່າຜົນປະໂຫຍດທີ່ ຕ້ອງການແມ່ນຕົວຈິ ງແລ້ວ.  

ຢ່າງໃດກ ່ ຕາມ, ກອບວຽກບ ່ ໄດ້ໃຫ້ບັນຊີ ລາຍຊ ່ ຄົບຖ້ວນຂອງສິ່ ງທ້າທາຍ ແລະ ການແຊກແຊງທີ່ ເປັນໄປໄດ້ ແລະ 

ດ່ັງທີ່ ໄດ້ກ່າວໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ ້ , ສະພາບການ 

ສະເພາະຂອງປະເທດທີ່ ເປັນເອກະລັກຈະຕ້ອງຖ ກພິຈາລະນາໃນການວິ ເຄາະບົດບາດຍິ ງຊາຍຢ່າງລະອຽດໃນແຕ່ລະຂ້ັນຕອນກ່ອນ/ຄວາມ

ເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ, ເພ ່ ອປະເມີ ນຢ່າງລະອຽດ ບ ່ ວ່າຈະເປັນການແຊກແຊງທີ່ ອອກແບບມາຢ່າງແທ້ຈິ ງ ຈະມີ ຜົນກະທົບທີ່ ຄາດໄວ້ ຫ   

ບ ່  ແລະ ເພ ່ ອກ ານົດບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍ ທີ່ ອາດຈະເກີດຂຶ ້ ນ.
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ຕາຕະລາງ 6. ການແຊກແຊງສະເພາະຂະແໜງການທີ່ ມີ ທ່າແຮງເພ ່ ອແກ້ໄຂສິ່ ງທ້າທາຍທີ່ ໄດ້ກ ານົດ 
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ຄວນສັງເກດວ່າການແຊກແຊງແຕ່ລະຄ້ັງອາດຈະມີ ຜົນກະທົບທາງອ້ອມຕ ່ ຂົງເຂດອ ່ ນໆຂອງຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບບົດບາດຍິ ງຊາຍ. 

ຕົວຢ່າງ, ການສ່ົງເສີ ມການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ 

ການປັບປຸງການເປັນຕົວແທນຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນການຕັດສິ ນໃຈທາງດ້ານການເມ ອງມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະນ າໄປສູ່ການຫ ຸ ດຜ່ອນອັດຕາການແ

ຕ່ງງານຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ການປັບປຸງຕ າແຫນ່ງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງແມ່ຍິ ງຕາມລ າດັບ. 

ການເຊ ່ ອມໂຍງເຫ ົ່ ານີ ້ ລະຫວ່າງຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ ທີ່ ມີ ທ່າແຮງຂອງໂຄງການໂດຍກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ 

ຈະຖ ກສ າຫ ວດໃນຄວາມ ເລິ ກຫ າຍຂຶ ້ ນໂດຍເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ ແລະ GGC ໃນລະຫວ່າງຂ້ັນຕອນ 

ຄວາມເປັນໄປໄດ້ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຕ ່ ໄປ ແລະ ຂ້ັນຕອນ ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນ.  

ນ າໃຊ້ກອບໃນລະຫວ່າງຂະບວນການພັດທະນາໂຄງການ 

ກ່ອງຂ ້ ຄວາມຂ້າງລຸ່ມນີ ້ ສະແດງຕົວຢ່າງສົມມຸດຕິຖານໃນລະດັບສູງຂອງວິ ທີ ທີ່ ຕາຕະລາງ 6 ສາມາດຖ ກນ າໃຊ້ໂດຍ GGC ແລະ 

ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ, ໃນການປະຕິບັດ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຕົວຢ່າງການໃຊ້ງານ: ໂຄງການພະລັງງານໃນປະເທດບັງກະລາເທດ 

• ກ່ອນອ ່ ນໝົດ, ການພິຈາລະນາສະພາບການແຫື່ງຊາດ, ຕາຕະລາງຊ ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າສ່ິງທ້າທາຍດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 

'ທ ່ ມ ຄວາມສໍາຄັນສູງ' ໃນບັງກະລາເທດແມ່ນ: ການຂາດຕົວແທນຂອງກໍາລັງແຮງງານ, ຊ່ອງຫວ່າງລາຍໄດ້, 

ການເຂ້ົາເຖິງສຸຂະພາບທ ່ ບ່ໍດ , ຄວາມຮຸນແຮງຕ່ໍແມ່ຍິງ, ແລະ ຄວາມສ່ຽງສູງຕ່ໍໄພພິບັດ. ສ່ິງທ້າທາຍດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 'ທ ່ ສໍາຄັນ' 

ແມ່ນ: ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນທ ່ ບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນ / ການບໍລິການສາທາລະນະອ່ືນໆ. 

• ອັນທ ສອງ, ການພິຈາລະນາສະພາບການຂອງຂະແໜງການ, 

ຕາຕະລາງຊ ້ ໃຫ້ເຫັນວ່າສ່ິງທ້າທາຍທ ່ ໂຄງການພະລັງງານມ ແນວໂນ້ມທ ່ ຈະແກ້ໄຂຫຼາຍທ ່ ສຸດແມ່ນ: 

ການຂາດຕົວແທນຂອງກໍາລັງແຮງງານ, ຊ່ອງຫວ່າງລາຍໄດ້, ການເຂ້ົາເຖິງການສ ກສາບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນ ແລະ 

ການເຂ້ົາເຖິງຊັບພະຍາກອນ / ການບໍລິການສາທາລະນະທ ່ ບ່ໍເທ່ົາທຽມກັນ. 

o ດ່ັງນ້ັນ, ໂຄງການພະລັງງານໃນປະເທດບັງກະລາເທດສາມາດຮັບມືກັບສອງສ່ິງທ້າທາຍດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 

'ທ ່ ມ ຄວາມສໍາຄັນສູງ': ການຂາດການເປັນຕົວແທນຂອງກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງລາຍໄດ້. 

• ອັນທີສາມ, ການພິຈາລະນາຜົນກະທົບທີື່ ອາດເກີດຂ ຶ້ ນຂອງແຕື່ລະການແຊກແຊງ, 

ການແຊກແຊງສະເພາະດ້ານພະລັງງານທ ່ ສາມາດແກ້ໄຂສ່ິງທ້າທາຍທ ່ ໄດ້ກໍານົດເຫ່ົຼານ ້ ແມ່ນ: 

ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໂດຍຜ່ານທາງເລືອກ, ປະຕິຮູບນະໂຍບາຍຄົນຕາບອດ-ບົດບາດຍິງຊາຍ, ໂອກາດສ້າງລາຍຮັບ, ແລະ 

ຄວາມຍືນຍົງໂດຍຜ່ານຂ້ໍລິເລ ່ ມທ້ອງຖ່ິນ. 

o ດ່ັງນ້ັນ, ການແຊກແຊງເຫ່ົຼານ ້  ("ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ") ຄວນຖືກພິຈາລະນາສໍາລັບການລວມເຂ້ົາໃນໂຄງການ, 

ຖ້າເໝາະສົມກັບສະພາບການສະເພາະໂຄງການ. 

ດູັູ່ ງນ້ັນ, ໃນການດ າເນີ ນການ ແລະ ການທົບທວນຄ ນການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງໂຄງການ, ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ ແລະ GGC ຕາມລ າດັບ, 

ສາມາດນ າໃຊ້ກອບນີ ້ ເປັນຈຸດອ້າງອີ ງ ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າສິ່ ງທ້າທາຍດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນທີ່ ສຸດຂອງປະເທດແມ່ນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ 

ໂດຍຜ່ານການແຊກແຊງທີ່ ມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະສ່ົງຜົນປະໂຫຍດທີ່ ສ າຄັນກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ມີ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງສູງກັບຂະແໜງການ.   
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ຜົນປະໂຫຍດຂອງກອບສ າລັບຈຸດປະສົງການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນ 

ໝວດໝູ່ຂອງ “ສິ່ ງທ້າທາຍທີ່ ແມ່ຍິ ງກ າລັງປະເຊີ ນ” ໃນ ຕາຕະລາງ 6 ຍັງເປັນພ ້ ນຖານໃນການກ ານົດຕົວຊີ ້ ວັດດ້ານປະລິ ມານ ແລະ 

ຄຸນນະພາບທີ່ ສາມາດຕິດຕາມໄດ້ໃນແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງ GGC (ມາພ້ອມກັບເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8.2). 

ສ າລັບຈຸດປະສົງຂອງຕົວຊີ ້ ວັດ GAP, ສິ່ ງທ້າທາຍໄດ້ຖ ກຈັດກຸ່ມຕ ່ ມອີ ກດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ :  

● ຕົວຊີ ້ ວັດ “ການປັບປຸງຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ ແລະ ການປັບປຸງຄວາມຢ ດຢຸ່ນຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງ ທີ່ ເກີດຈາກການປັບຕົວ 

ແລະ ມາດຕະການຫ ຸ ດຜ່ອນ” ຈະຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜ້າຕ ່ ກັບສິ່ ງທ້າທາຍ “ມີ ຄວາມສ່ຽງສູງຕ ່ ໄພພິບັດ”.  

● ຕົວຊີ ້ ວັດ "ການຕັດສິ ນໃຈທີ່ ມີ ຄວາມສະເໝີພາບຫ າຍລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິ ງ" 

ຈະຕິດຕາມຄວາມຄ ບຫນ້າຕ ່ ກັບສິ່ ງທ້າທາຍ "ພາຍໃຕ້ການເປັນຕົວແທນໃນການຕັດສິ ນໃຈທາງດ້ານການເມ ອງ" 

(ສັງເກດເຫັນວ່າຕົວຊີ ້ ວັດຈະຕິດຕາມຄວາມຄ ບຫນ້າໃນຂອບເຂດການຕັດສິ ນໃຈທີ່ ກວ້າງຂວາງກວ່າສິ່ ງທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບລະດັບ

ການປົກຄອງທາງດ້ານການເມ ອງຢ່າງແທ້ຈິ ງ).  

● ຕົວຊີ ້ ວັດ “ການຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເພດ” ຈະຕິດຕາມຄວາມຄ ບໜ້າຕ ່ ກັບສິ່ ງທ້າທາຍ “ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ”.  

● ຕົວຊີ ້ ວັດ "ການເສີ ມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງໂດຍຜ່ານການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ 

ການຄວບຄຸມທີ່ ເພ່ີມຂຶ ້ ນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສຸຂະພາບ, ຊັບພະຍາກອນໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານ ແລະ ການສຶ ກສາ, ການບ ລິ ການ 

ແລະ ໂອກາດ" ຈະຕິດຕາມຄວາມຄ ບຫນ້າຕ ່ ກັບສິ່ ງທ້າທາຍ "ພາຍໃຕ້ການເປັນຕົວແທນຂອງກ າລັງແຮງງານ", 

"ຊ່ອງຫວ່າງລາຍໄດ້", "ການເຂົ ້ າເຖິງການສຶ ກສາທີ່ ບ ່ ເທ່ົາທຽມກັນ", "ການເຂົ ້ າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບທີ່ ບ ່ ດີ ", ແລະ 

"ການເຂົ ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການບ ລິ ການສາທາລະນະອ ່ ນໆທີ່ ບ ່ ເທ່ົາທຽມກັນ". (ສັງເກດເຫັນວ່າ 

"ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ" ຈະຖ ກພິຈາລະນາຜ່ານທັດສະນະຕ່າງໆ, ລວມທັງການປະຫຍັດເວລາ, 

ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການປັບປຸງສຸຂະພາບ, ການປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບດ້ານການສຶ ກສາ, ແລະ ອ ່ ນ )ໆ.   
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ວິ ທີ ການພັດທະນາກອບການເຮັດວຽກ  

ຕາຕະລາງ6 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຜ່ານຂະບວນການຫຼາຍຂ້ັນຕອນ: 

● ການວິ ເຄາະການປະເມີ ນຜົນປະເທດ: ສິ່ ງທ້າທາຍດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍແມ່ນໄດ້ກ ານົດໄວ້ 

ສ າລັບແຕ່ລະປະເທດສ່ວນບຸກຄົນ, ແລະ ສິ່ ງທ້າທາຍເຫ ົ່ ານີ ້ ໄດ້ຖ ກພິຈາລະນາລວມ 

ເພ ່ ອຄັດເລ ອກສິ່ ງທີ່ ມີ ຢູ່ໃນປະເທດສ່ວນໃຫຍ່. ຈາກບັນຊີ ລາຍຊ ່ ນີ ້ , 

ຈະມີ ການຄັດເລ ອກສິ່ ງທ້າທາຍທີ່ ອາດຈະຖ ກແກ້ໄຂໂດຍກົງໂດຍການລົງທຶນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະພາບອາກາດ.  

● ການຄັດເລ ອກຕົວຊີ ້ ວັດ: ການທົບທວນວັນນະຄະດີ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ຖ ກປະຕິບັດ ແລະ 

ຕົວຊີ ້ ວັດທີ່ ເໝາະສົມສ າລັບການວັດແທກລະດັບຄວາມທ້າທາຍໄດ້ຖ ກຄັດເລ ອກ, ບັນຊີ ສ າລັບຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງຕົວຊີ ້ ວັດ 

ແລະ ຄວາມພ້ອມຂອງຂ ້ ມູນ.  

● ການເກັບກ າຂ ້ ມູນ: ຂ ້ ມູນໄດ້ຖ ກເກັບກ າສ າລັບແຕ່ລະຕົວຊີ ້ ວັດສ າລັບແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ຖ ກບັນທຶກໄວ້ໃນສະເປຣດຊີ ດ. 

● ການວິ ເຄາະຂ ້ ມູນ: 

ຈຸດຂ ້ ມູນສ າລັບສ າລັບແຕ່ລະຕົວຊີ ້ ວັດໄດ້ຖ ກວິ ເຄາະລວມເພ ່ ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄະແນນໃນທ່ົວ 19 

ປະເທດທີ່ ເລ ອກ. 

● ເກນການເລ ອກ: ສອງເກນໄດ້ຖ ກມອບໃຫ້ແຕ່ລະຕົວຊີ ້ ວັດເພ ່ ອກ ານົດຈຸດທີ່ ສິ່ ງທ້າທາຍຖ ກຈັດປະເພດເປັນ 

'ຄວາມສ າຄັນ' ຫ   'ຄວາມສ າຄັນສູງ', ໂດຍອີ ງໃສ່ການວິ ເຄາະຂ ້ ມູນທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ ການພິຈາລະນາມາດຕະຖານສາກົນ. 

● ການຈັດປະເພດ: ແຕ່ລະຈຸດຂ ້ ມູນສ າລັບແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ຕົວຊີ ້ ວັດໄດ້ຖ ກປຽບທຽບກັບເກນ 

ທີ່ ສອດຄ້ອງກັນເພ ່ ອກ ານົດວ່າມັນຕົກຢູ່ໃນຖັງ 'ທີ່ ສ າຄັນ' ຫ   'ມີ ຄວາມສ າຄັນສູງ' ຫ   ບ .  

o ຕົວຢ່າງ, ເກນຂອງຄວາມຮຸນແຮງບົດບາດຍິ ງຊາຍແມ່ນ 30% ແລະ ເກນອັດຕາ 'ສ າຄັນ' 

ຂອງຄວາມຮຸນແຮງບົດບາດຍິ ງຊາຍແມ່ນ 10%. ດ່ັງນ້ັນ, ບັນດາປະເທດທີ່ ມີ ແມ່ຍິ ງ 30% ຫ   

ຫ າຍກວ່ານ້ັນປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງ 
ບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນຕະຫ ອດຊີ ວິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຖ ກຈັດປະເພດວ່າກ າລັງປະເຊີ ນກັບສິ່ ງທ້າທາຍ 

'ທີ່ ມີ ຄວາມສ າຄັນສູງ' ຂອງຄວາມຮຸນແຮງບົດບາດຍິ ງຊາຍ. ບັນດາປະເທດທີ່ ມີ ແມ່ຍິ ງ 10-30% ຫ   

ຫ າຍກວ່ານ້ັນປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງ 
ບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນຕະຫ ອດຊີ ວິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຖ ກຈັດປະເພດວ່າກ າລັງປະເຊີ ນກັບສິ່ ງທ້າທາຍ 

'ທີ່ ມີ ຄວາມສ າຄັນ' ຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົດບາດຍິ ງຊາຍ. 

● ການວິ ເຄາະການແຊກແຊງ: ການແຊກແຊງ ("ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ") ທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ ້  

ໃນການປະເມີ ນຂະແໜງການໄດ້ຖ ກລະບຸໄວ້. 

ທ່າແຮງຂອງການແຊກແຊງເພ ່ ອແກ້ໄຂແຕ່ລະສິ່ ງທ້າທາຍໄດ້ຖ ກກ ານົດໂດຍອີ ງໃສ່ການປະເມີ ນຂອງຂະແໜງການ, 

ເຊິ່ ງໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຜົນກະທົບທີ່ ອາດເກີດຂ ້ ນ ຂອງການແຊກແຊງແຕ່ລະຄົນ.  

● ຜົນໄດ້ຮັບ: ບ່ອນທີ່ ມີ ບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ມີ ຄວາມທ້າທາຍສູງ, 

ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງລວມເອົ າການແຊກແຊງ ແລະ ຕົວຊີ ້ ວັດສະເພາະຂອງປະເທດທີ່ ເຂ້ັມແຂງກວ່າ, 

ພ້ອມທັງສະໜອງ ການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍ ທີ່ ແກ້ໄຂສະຖານະການທີ່ ເປັນໄປໄດ້.  

ຕົວຊີ ້ ວັດ ແລະ ເກນທີ່ ໃຊ້ແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນ ຕາຕະລາງ 7 ລຸ່ມນີ ້ . 
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ຕາຕະລາງ 7. ຕົວຊ ້ ວັດທ ່ ໃຊ້ເພ່ືອປະເມ ນລະດັບສ່ິງທ້າທາຍໃນແຕ່ລະປະເທດ 

ສິ່ ງທ້າທາຍ ຕົວຊີ ້ ວັດ 
ແຫ ່ ງຂ ້ ມູ
ນ 

ເກນ ຄ າອະທິ ບາຍ 

ໝາຍເຫດ 
ມີ ຄວາມສ າ
ຄັນສູງ 

ມີ ຄວາມສ າ
ຄັນ 

ມີ ຄວາມສ າຄັນສູງ ມີ ຄວາມສ າຄັນ 

ການເປັນຕົວແທນຂອງແຮງ
ງານ 

Delta ລະຫວ່າງ ຜູ້
ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິ ງມີ
ສ່ວນຮ່ວມໃນກ າລັງ
ແຮງງານ 

ດັດຊະນີ
ຊ່ອງຫວ່າງ
ທາງຍິ ງ
ຊາຍທ່ົວ
ໂລກ 

(WEF) 

>=20% >=10% 

ບ່ອນທີ່  delta ລະຫວ່າງ
ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້
ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິ ງໃນກ າລັງ
ແຮງງານແມ່ນຫ າຍກ່ວາ ຫ   

ເທົ່ າກັບ 20%, ສິ່ ງທ້າທາຍ
ແມ່ນໄດ້ຖ ກຈັດປະເພດມີ
ຄວາມສ າຄັນສູງ. 

ບ່ອນທີ່  delta ລະຫວ່າງ
ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້
ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິ ງໃນກ າລັງ
ແຮງງານແມ່ນຫ າຍກ່ວາ ຫ   

ເທົ່ າກັບ 10%, ແຕ່ໜ້ອຍ

ກວ່າ 20%, ສິ່ ງທ້າທາຍໄດ້

ຖ ກຈັດປະເພດທີ່ ສ າຄັນ. 

 

ຊ່ອງຫວ່າງລາຍໄດ້ 

ລາຍໄດ້ຂອງເພດຍິ ງ

ເປັນ % ຂອງລາຍໄດ້
ຂອງຜູ້ຊາຍ 

ດັດຊະນີ
ຊ່ອງຫວ່າງ
ທາງຍິ ງ
ຊາຍທ່ົວ
ໂລກ 

(WEF) 

<=60% <=80% 

ບ່ອນທີ່ ລາຍຮັບຂອງເພດຍິ ງ
ມີ ໜ້ອຍກວ່າ ຫ   ເທົ່ າກັບ 

60% ຂອງລາຍຮັບຂອງ

ເພດຊາຍ, ສິ່ ງທ້າທາຍແມ່ນ
ຖ ກຈັດປະເພດວ່າ ມີ ຄວາມ

ສ າຄັນຫ າຍ. 

ບ່ອນທີ່ ລາຍໄດ້ຂອງແມ່ຍິ ງ
ແມ່ນໜ້ອຍກວ່າ ຫ   ເທົ່ າ

ກັບ 80% ຂອງລາຍໄດ້ຂອງ

ຜູ້ຊາຍ, ແຕ່ຫ າຍກວ່າ 60% 

ຂອງລາຍໄດ້ຂອງຜູ້ຊາຍ, ສິ່ ງ
ທ້າທາຍແມ່ນໄດ້ຖ ກຈັດ

ປະເພດທີ່ ສ າຄັນ. 
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ຄວາມບ ່ ເທົ່ າທຽມໃນການເຂົ ້ າເ
ຖິງການສຶ ກສາ 

ຄະແນນການບັນລຸການ
ສຶ ກສາ GGI (1 = ດີ ທີ່

ສຸດ, 0 = ຮ້າຍແຮງທີ່

ສຸດ) 

ດັດຊະນີ
ຊ່ອງຫວ່າງ
ທາງຍິ ງ
ຊາຍທ່ົວ
ໂລກ 

(WEF) 

<=0.9 <=0.95 

ບ່ອນທີ່ ຄະແນນການບັນລຸ
ການສຶ ກສາແມ່ນໜ້ອຍ
ກວ່າ ຫ   ເທົ່ າກັບ 0.9, ສິ່ ງ
ທ້າທາຍໄດ້ຖ ກຈັດປະເພດ

ເປັນຄວາມສ າຄັນສູງ. 

ບ່ອນທີ່ ຄະແນນການບັນລຸ
ການສຶ ກສາແມ່ນໜ້ອຍ
ກວ່າ ຫ   ເທົ່ າກັບ 0.95, ແຕ່

ຫ າຍກວ່າ 0.9, ສິ່ ງທ້າທາຍ

ແມ່ນຈັດປະເພດທີ່ ສ າຄັນ. 

ປະກອບດ້ວຍອັດຕາການຮູ້ໜັງສ , ການ

ລົງທະບຽນຮຽນໃນຊ້ັນປະຖົມ, ການລົງທະບຽນ

ຮຽນໃນຊ້ັນມັດທະຍົມສຶ ກສາ, ແລະ ການ

ລົງທະບຽນຮຽນໃນການສຶ ກສາຊ້ັນສູງ. 

ການເຂົ ້ າເຖິງການດູແລ
ສຸຂະພາບບ ່ ດີ  

ອັດຕາການຕາຍຂອງ
ແມ່, ການເສຍຊີ ວິ ດຕ ່

ການເກີດລູກ 

100,000 ຄົນ 

ດັດຊະນີ
ຊ່ອງຫວ່າງ
ທາງຍິ ງ
ຊາຍທ່ົວ
ໂລກ 

(WEF) 

>=150 >=100 

ບ່ອນທີ່ ຈ ານວນການເສຍ

ຊີ ວິ ດຕ ່  100,000 ການ
ເກີດແມ່ນຫ າຍກ່ວາ ຫ   ເທົ່ າ

ກັບ 150, ສິ່ ງທ້າທາຍໄດ້ຖ ກ
ຈັດປະເພດເປັນຄວາມສ າ

ຄັນສູງ. 

ບ່ອນທີ່ ຈ ານວນການເສຍ

ຊີ ວິ ດຕ ່  100,000 ການ
ເກີດແມ່ນຫ າຍກ່ວາ ຫ   ເທົ່ າ

ກັບ 100, ແຕ່ໜ້ອຍກວ່າ 

150, ສິ່ ງທ້າທາຍໄດ້ຖ ກຈັດ

ປະເພດທີ່ ສ າຄັນ. 

 

ການເຂົ ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນທີ່

ບ ່ ເທົ່ າທຽມກັນ 

ຜົນລວມຂອງຄະແນນ 

GGI ສ າລັບການເຂົ ້ າ
ເຖິງການນ າໃຊ້ທີ່ ດິ ນ 

ແລະ ຊັບສິ ນທີ່ ບ ່ ແມ່ນ

ທີ່ ດິ ນ, ການຄວບຄຸມ 

ແລະ ຄວາມເປັນເຈົ ້ າ
ຂອງ (0 = ດີ ທີ່ ສຸດ, 2 

= ຮ້າຍແຮງທີ່ ສຸດ) 

ດັດຊະນີ
ຊ່ອງຫວ່າງ
ທາງຍິ ງ
ຊາຍທ່ົວ
ໂລກ 

(WEF) 

>=1.25 >=0.75 

ບ່ອນທີ່ ຄະແນນສ າລັບການ
ເຂົ ້ າເຖິງທີ່ ດິ ນ ແລະ ຊັບສິ ນ
ທີ່ ບ ່ ແມ່ນທີ່ ດິ ນ ແມ່ນຫ າຍ

ກ່ວາ ຫ   ເທົ່ າກັບ 1.25, ສິ່ ງ
ທ້າທາຍໄດ້ຖ ກຈັດປະເພດ
ເປັນຄວາມສ າຄັນສູງ. 

ບ່ອນທີ່ ຄະແນນສ າລັບການ
ເຂົ ້ າເຖິງທີ່ ດິ ນ ແລະ ຊັບສິ ນ
ທີ່ ບ ່ ແມ່ນທີ່ ດິ ນ ແມ່ນໃຫຍ່

ກວ່າ ຫ   ເທົ່ າກັບ 0.75, ແຕ່

ໜ້ອຍກວ່າ 1.25, ສິ່ ງທ້າ
ທາຍໄດ້ຖ ກຈັດປະເພດທີ່ ສ າ
ຄັນ. 

 

ຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ແມ່ຍິ ງ 
% ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ປະສົບ
ກັບຄວາມຮຸນແຮງທາງ
ຍິ ງຊາຍຕະຫ ອດຊີ ວິ ດ 

ດັດຊະນີ
ຊ່ອງຫວ່າງ
ທາງຍິ ງ

>=30% >=10% 

ບ່ອນທີ່  % ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ໄດ້
ປະສົບກັບຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງເພດໃນຕະຫ ອດຊີ ວິ ດ

ບ່ອນທີ່  % ຂອງແມ່ຍິ ງທີ່ ມີ
ປະສົບການຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງຍິ ງຊາຍໃນຕະຫ ອດ
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ຊາຍທ່ົວ
ໂລກ 

(WEF) 

ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ແມ່ນຫ າຍກ່
ວາ ຫ   ເທົ່ າກັບ 30%, ສິ່ ງ
ທ້າທາຍແມ່ນໄດ້ຖ ກຈັດ
ປະເພດເປັນຄວາມສ າຄັນ

ສູງ. 

ຊີ ວິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ແມ່ນ
ຫ າຍກ່ວາ ຫ   ເທົ່ າກັບ 

10%, ແຕ່ໜ້ອຍກວ່າ 

30%, ສິ່ ງທ້າທາຍໄດ້ຖ ກຈັດ

ປະເພດທີ່ ສ າຄັນ. 

ມີ ຄວາມສ່ຽງສູງຕ ່ ໄພພິບັດ 

ຄະແນນຄວາມ
ອ່ອນແອຕ ່ ກັບໄພພິບັດ

ຈາກດັດຊະນີ  ND-

GAIN (0 = ດີ ທີ່ ສຸດ, 

1 = ຮ້າຍແຮງທີ່ ສຸດ) 

ດັດຊະນີ  

ND-

GAIN 

>=0.5 >=0.4 

ບ່ອນທີ່ ຄະແນນຄວາມ
ອ່ອນແອຕ ່ ກັບໄພພິບັດ 

ແມ່ນຫ າຍກວ່າ ຫ   ເທົ່ າກັບ 

0.5, ສິ່ ງທ້າທາຍແມ່ນຖ ກ
ຈັດປະເພດວ່າມີ ຄວາມ

ສ າຄັນສູງ. 

ບ່ອນທີ່ ຄະແນນຄວາມ
ອ່ອນແອຕ ່ ກັບໄພພິບັດ 

ແມ່ນສູງກວ່າ ຫ   ເທົ່ າກັບ 

0.4, ແຕ່ໜ້ອຍກວ່າ 0.5, 

ສິ່ ງທ້າທາຍແມ່ນຖ ກຈັດ

ປະເພດເປັນຄວາມສ າຄັນ. 

ປະກອບດ້ວຍການສ າພັດ, ຄວາມອ່ອນໄຫວ 

ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ. 

ຄວາມສ່ຽງຕ ່ ໄພພິບັດໃນລະດັບປະເທດໄດ້ຖ ກນ 
າໃຊ້ເປັນຕົວຊີ ້ ບອກ ເນ ່ ອງຈາກວ່າ 
ມີ ວັນນະຄະດີ ທີ່ ສ າຄັນທີ່ ຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບທີ່ ບ ່
ສົມດຸນຂອງໄພພິບັດຕ ່ ແມ່ຍິ ງ 

(ສູນສ າລັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ໄພພິບັດ ປີ  

2021) 

ການເປັນຕົວແທນໜ້ອຍໃນ
ການຕັດສິ ນໃຈທາງການເມ ອງ 

ຄະແນນການສ້າງ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງ

ດ້ານການເມ ອງ GGI 

(1 = ດີ ທີ່ ສຸດ, 0 = 

ຮ້າຍແຮງທີ່ ສຸດ) 

ດັດຊະນີ
ຊ່ອງຫວ່າງ
ທາງຍິ ງ
ຊາຍທ່ົວ
ໂລກ 

(WEF) 

<=0.2 <=0.4 

ບ່ອນທີ່ ຄະແນນການສ້າງ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານ
ການເມ ອງ ແມ່ນໜ້ອຍ
ກວ່າ ຫ   ເທົ່ າກັບ 0.2, ສິ່ ງ
ທ້າທາຍໄດ້ຖ ກຈັດປະເພດ

ເປັນຄວາມສ າຄັນສູງ. 

ບ່ອນທີ່ ຄະແນນການສ້າງ
ຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານ
ການເມ ອງ ແມ່ນໜ້ອຍ

ກວ່າ ຫ   ເທົ່ າກັບ 0.4, ແຕ່

ຫ າຍກວ່າ 0.2, ສິ່ ງທ້າທາຍ
ໄດ້ຖ ກຈັດປະເພດເປັນ

ຄວາມສ າຄັນ. 

ປະກອບດ້ວຍ % ຂອງທີ່ ນ່ັງລັດຖະສະພາທີ່ ຖ 

ໂດຍແມ່ຍິ ງ, % ຂອງຕ າແໜ່ງລັດຖະມົນຕີຖ 

ໂດຍແມ່ຍິ ງ, ແລະ % ໃນໄລຍະ 50 ປີ ທີ່ ຜ່ານມາ

ທີ່ ແມ່ຍິ ງໄດ້ເປັນປະມຸກລັດ. 
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2.4 ບົດສະຫ ຸ ບຂ ້ ສັງເກດ 

ດ່ັງທີ່ ເຫັນໄດ້ຈາກຕາຕະລາງ 6, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຂະແໜງການ ແລະ ປະເທດ - ການປະເມີ ນສະເພາະທີ່ ເນ້ັນໃສ່ມັນ, ປະເພດຂອງຄວາມ

ອ່ອນແອ, ສິ່ ງທ້າທາຍ, ເງ ່ ອນໄຂພ ້ ນຖານ, ເປົ ້ າໝາຍແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄວາມທະເຍີ ນທະຍານ ແລະ ຄວາມສາມາດ / ໂອກາດໃນການ

ປ່ຽນແປງ ແມ່ນມີ ຄວາມຫ າກຫ າຍໃນລະດັບປະເທດ ແລະ ສ າລັບແຕ່ລະຫ້າຂະແຫນງການ. GGC ຮັບຮູ້ສິ່ ງນີ ້  ແລະ ເຫັນຄຸນຄ່າຄວາມ

ສ າຄັນຂອງການຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການທີ່ ຕົນສະໜັບສະໜູນມີ ວິ ທີ ການທີ່ ເໝາະສົມກັບ i) ແກ້ໄຂບັນຫາເພດສະເພາະ ແລະ ii) ຄວາມ

ສະເໝີພາບທາງເພດທີ່ ກ້າວໜ້າ. ໃນຂະນະທີ່ ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຈະຮັບຜິດຊອບຕ້ົນຕ ໃນການຮັບຮອງເອົ າວິ ທີ ການເຫ ົ່ ານີ ້  (ພາຍໃຕ້ການ

ປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍສະເພາະໂຄງການ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານ), GGC ຈະຮັກສາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຮັບປະກັນວ່າ ວິ ທີ

ການທາງເພດ, ການປະເມີ ນ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດໄດ້ຖ ກພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນລະດັບທີ່ ຄາດໄວ້ຂອງລາຍລະອຽດ ແລະ 

ຄວາມເຄັ່ ງຄັດ (ສອດຄ່ອງກັບຂ ້ ກ ານົດຂອງ GCF ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ). ວິ ທີ ການຂອງ GGC ສ າລັບການຮັບປະກັນນີ ້  ໄດ້ຖ ກ

ອະທິບາຍໄວ້ໃນ ບົດທີ  3, ໂດຍມີ ຄ າໝ້ັນສັນຍາທີ່ ຊັດເຈນຢູ່ໃນແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິ ງຊາຍ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8.2) ກ່ຽວກັບ

ວິ ທີ ການ, ໃນຖານະອົງການຈັດຕ້ັງ, ຈະຮັບປະກັນວ່າ ຊັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປັນ (ມະນຸດ ແລະ ການເງິ ນ) ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ຢ່າງພຽງພ  ເພ ່ ອ

ສະໜອງຂ ້ ມູນດ້ານວິ ຊາການ ເຂົ ້ າໃນຂະບວນການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ທົບທວນ, ກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມກວດຫາຄວາມ

ຄ ບໜ້າຂອງໂຄງການ.  
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3 ຄ າຮ້ອງສະໝັກໂຄງການ  

ພາກສ່ວນສຸດທ້າຍຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍນີ ້  ໃຫ້ລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບວິ ທີ ການຂອງ GGC ຕ ່ ກັບການປະຕິບັດການ

ຮັບປະກັນໂຄງການທີ່ ສອດຄ່ອງກັບວິ ທີ ການຂອງ GCF ຕ ່ ການສ່ົງເສີ ມບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນລະດັບໂຄງການ. ບ່ອນທີ່ ໂຄງການບ ່ ມີ ຈຸດ

ສຸມໃສ່ບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ຜູ້ຈັດການຜົນງານ ຈະພະຍາຍາມດຶ ງດູດຄວາມສົນໃຈສ າລັບໂຄງການຍ່ອຍເພ່ີມເຕີ ມ ດ້ວຍການແຊກແຊງ

ສີ ຂຽວ ດ້ວຍການສຸມໃສ່ບົດບາດຍິ ງຊາຍໂດຍທາງອ້ອມ ຫ   ໂດຍກົງ ໂດຍສະເພາະສ າລັບການດັດປັບໂຄງການ.  

3.1 ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ (AE ແລະ EE)  

ໜ່ວຍງານທີ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ມີ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການຄວບຄຸມ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາເບິ່ ງວ່າ GGC ປະຕິບັດຕາມ

ຫ ັ ກການ ແລະ ມາດຕະຖານຂອງ GCF, ມາດຕະຖານການປົກປ້ອງສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ ນະໂຍບາຍບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ແລະ 

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ ້ ກ ານົດຂອງ GCF ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງອ ່ ນ ,ໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບຂ ້ ຕົກລົງທາງກົດໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ (ສັນຍາຕ້ົນສະບັບການ

ຮັບຮອງ ແລະ ສັນຍາກິດຈະກ າທີ່ ໄດ້ຮັບທຶນ).  

AE ຈະຊ່ວຍໃນການກວດສອບ ແລະ ສ່ົງບົດລາຍງານຜົນກະທົບດ້ານດິ ນຟ້າອາກາດປະຈ າໄຕມາດ ແລະ ປະຈ າປີ  ພ້ອມທັງແຜນການ

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນລວມ/ສັງລວມໃຫ້ GCF. ໃນຂະນະທີ່  GGC ກາຍເປັນການດ າເນີ ນງານ, AE ຍັງຈະຊ່ວຍໃນການຢ ນຢັນວ່າ 

GGC ມີ ລະບົບສະຖາບັນ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂ້ັນຕອນການດ າເນີ ນໂຄງການຢ່າງພຽງພ . ນອກຈາກນ້ັນ, AE ຈະຕິດຕາມກວດກາວ່າ 

GGC ມີ ຄວາມສາມາດໃນການຕິດຕາມ, ລາຍງານ ແລະ ກວດສອບຂ ້ ມູນທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບມາດຕະຖານ, 

ການປົກປ້ອງ ແລະ  ນະໂຍບາຍຂອງ GCF ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. ໃນເງ ່ ອນໄຂຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 11, ງົບປະມານໄດ້ຖ ກຈັດສັນໃຫ້ແກ່ການ

ຕິດຕາມກວດກາ, ການປະເມີ ນຜົນ ແລະ ການລາຍງານຂອງຕົວຊີ ້ ວັດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ຜົນກະທົບເຊິ່ ງ AE ຈະມີ

ການຄວບຄຸມທັງງົບປະມານເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການປະຕິບັດກອງທຶນ ເພ ່ ອບັນລຸກິດຈະກ າທີ່ ເລ ອກ.  

ມາຮອດປະຈຸ, AE ຍັງໄດ້ດ າເນີ ນການເອົ າໃຈໃສ່ອັນເນ ່ ອງມາຈາກທີ່ ເຂ້ັມແຂງ ແລະ ການປະເມີ ນຄວາມສ່ຽງກ່ຽວກັບ 

GGC ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າ ກອງທຶ ນທີ່ ໄດ້ຮັບຈະໄດ້ຮັບການບ ລິ ຫານ ເພ ່ ອບັນລຸຜົນສ າເລັດຂອງໂຄງການ.  

ແທ້ຈິ ງແລ້ວ, AE ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ປະເມີ ນພາກສ່ວນທີ ສາມທີ່ ສະຫ າດໃນຂົງເຂດສະພາບອາກາດ, ຍິ ງຊາຍ ແລະ E&S, 

ຈະປະເມີ ນວ່າ GGC ມີ ຄວາມສາມາດໃນການປະຕິບັດ ແລະ ຮັກສານະໂຍບາຍ ແລະ ອະນຸສັນຍາ GCFs. AE ຈະຍັງຄົງມີ ຄວາມຄ່ອງ

ແຄ້ວ ແລະ ວ່ອງໄວຕ ່ ກັບສະພາບແວດລ້ອມນະໂຍບາຍ GCF ທີ່ ພວມພັດທະນາ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ GGC ຈະຮັກສາໃຫ້ທັນກັບການ

ພັດທະນາ ຫ   ການປ່ຽນແປງທີ່ ອາດຈະເກີດຂຶ ້ ນໃນລະຫວ່າງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ.  
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GGC ໃນຖານະເປັນອົງການປະຕິບັດ (EE) ຈະໄດ້ຮັບການຊີ ້ ນ າໂດຍ AE. ດ່ັງນ້ັນ GGC ຈຶ່ ງມີ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການປະຕິບັດ ຫ   

ດ າເນີ ນໂຄງການທີ່ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ GCF ແລະ ຈະທົບທວນ ແລະ ສະໜອງຂ ້ ມູນເຂົ ້ າໃນແຜນການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ບົດລາຍ

ງານການປະເມີ ນ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ເມ ່ ອຜູ້ກູ້ຢ ມສ່ົງມາໃຫ້. EE ຍັງມີ ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການຂອງສະຖາບັນ 

ເພ ່ ອປະຕິບັດການຕິດຕາມການປະເມີ ນຜົນ ແລະ ການລາຍງານຄວາມຕ້ອງການຍ້ອນວ່າ ພວກເຂົ າກ່ຽວຂ້ອງກັບຕົວຊີ ້ ວັດສະເພາະ

ຍິ ງຊາຍ ໂດຍອີ ງໃສ່ປະສົບການທີ່ ຜ່ານມາຂອງພວກເຂົ າໃນການອອກພັນທະບັດສີ ຂຽວປະເພດນີ ້ .   

 

3.2 ຂ້ັນຕອນການດ າເນີ ນງານ  

3.2.1 ຂະບວນການຄັດເລ ອກທຸລະກ າ GGC (TSP) 

ໃນການຕິດຕາມການບັນລຸພາລະກິດຂອງຕົນ GGC ຈະພິຈາລະນາຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ທາງລົບທີ່ ກວ້າງຂວາງຂອງທຸລະກ າທີ່ ມັນ

ຊອກຫາການຮັບປະກັນສິ ນເຊ ່ ອ. ການພິຈາລະນາສະເພາະ ຈະຖ ກມອບໃຫ້ກັບຄວາມເຂົ ້ າໃຈ, ການວັດແທກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຜົນ

ກະທົບຂອງທຸລະກ າໂດຍອີ ງໃສ່ສີ່ ອົງປະກອບຫ ັ ກຕ ່ ໄປນີ ້ : 

   
 

 

 

 

ຈຸດປະສົງ ຄົນ ດາວເຄາະ ກ າໄລ 

ຜົນກະທົບທາງບວກຂອງ
ຜູ້ກູ້ຢ ມ ມີ ຜົນກະທົບຕ ່
ການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນ
ຟ້າອາກາດນອກເໜ ອ

ຈາກການເຮັດທຸລະກ າ: ມີ

ການຈ າລອງ, ການສ້າງ
ແບບຢ່າງ ຫ   ການແກ້ໄຂ
ຂ ້ ມູນທີ່ ບ ່ ສອດຄ່ອງກັນ 

ແລະ ດ່ັງນ້ັນ ຈຶ່ ງສ້າງເສ້ັນ
ທາງສ າລັບການສະໜອງ
ທຶນສະພາບອາກາດທີ່ ໃຫຍ່
ກວ່າຈາກຕະຫ າດທຶນທ່ົວ

ໂລກ. 

ຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ
ທາງລົບຂອງຜູ້ກູ້ຢ ມມີ ຕ ່
ກັບຜູ້ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່

ສ າຄັນທີ່ ສຸດ. ເຫ ົ່ ານີ ້ ລວມ

ມີ ພະນັກງານ, ຄອບຄົວ, 

ລູກຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງ, ຊຸມ

ຊົນ, ແລະ ບຸກຄົນອ ່ ນໆທີ່

ມີ ອິ ດທິພົນ ຫ   ໄດ້ຮັບຜົນ

ກະທົບຈາກຜູ້ກູ້ຢ ມ. 

ຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ 
ທາງລົບທີ່ ຜູ້ກູ້ຢ ມມີ ຕ ່
ສະພາບແວດລ້ອມທ າມະ

ຊາດຂອງມັນ. ສິ່ ງນີ ້ ລວມ
ເຖິງການນ າໃຊ້

ຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດ, 

ວັດຖຸທີ່ ເປັນພິດ ແລະ 

ອ ່ ນໆ, ແຕ່ຍັງເປັນການ
ກ າຈັດສິ່ ງເສດເຫ  ອຢ່າງ

ຫ້າວຫັນ, ການຟ ້ ນຟູປ່າ 
ແລະ ການຟ ້ ນຟູຄວາມ
ເສຍຫາຍທາງທ າມະຊາດ. 

ຜົນກະທົບທາງບວກ ແລະ 
ທາງລົບທີ່ ຜູ້ກູ້ຢ ມມີ ຕ ່
ເສດຖະກິດພາຍໃນ

ປະເທດ, ແຫ່ງຊາດແລະ 

ສາກົນ. ນີ ້ ລວມເຖິງການ

ສ້າງວຽກເຮັດງານທ າ, 

ສ້າງນະວັດຕະກ າ, ການ

ຈ່າຍພາສີ , ການສ້າງ
ຄວາມຮ່ັງມີ  ແລະ ຜົນ
ກະທົບທາງເສດຖະກິດ

ອ ່ ນໆທີ່ ຜູ້ກູ້ຢ ມມີ . 

ຮູບ 1 ສ ່ ອົງປະກອບຫັຼກຂອງ TSP 
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ໃນສະພາບການຂ້າງເທິງ, GGC ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສ າຄັນຂອງການຮັບປະກັນ ການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ດີ  ເພ ່ ອຫ ີ ກເວ້ັນການ 

ແລະ/ຫ   ຫ ຸ ດຜ່ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ ຊ ່ ສຽງ. ດ່ັງນ້ັນ, ການພິຈາລະນາຂອງ E&S ແລະ 

ປັດໄຈດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ການປົກປ້ອງກາຍເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງບັດຄະແນນການເຮັດທຸລະກ າຂອງ GGC (ສະໜັບສະໜູນ

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ A) ເຊິ່ ງຖ ກນ າໃຊ້ເພ ່ ອເລ ອກທຸລະກ າທີ່ ຮັບປະກັນຄວາມສ່ຽງ ແລະ 

ຜົນກະທົບທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສ າຄັນໄດ້ຖ ກກ ານົດ ແລະ ຖ ກຄຸ້ມຄອງຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບຕະຫ ອດວົງຈອນຊີ ວິ ດການເຮັດທຸລະກ າ. 

ການພັດທະນາໂຄງການທະນາຄານໂດຍປົກກະຕິແມ່ນຂະບວນການທີ່ ຍາວນານ, ໂດຍສະເພາະຖ້າຊັບສິ ນໂຄງສ້າງພ ້ ນຖານ ຫ   ການ

ແຊກແຊງມີ ຂະໜາດໃຫຍ່. ໃນຖານະຜູ້ຄ ້ າປະກັນ, ຄາດວ່າ GGC ຈະຖ ກນ າສະເໜີເຂົ ້ າໃນການເຮັດທຸລະກ າໃນຂ້ັນຕອນຕ ່ ມາຂອງການ

ພັດທະນາໂຄງການ, ເລ ້ ອຍ ເໆພ ່ ອຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການບັນລຸໄດ້ຢ່າງໃກ້ສິ ດທາງດ້ານການເງິ ນໂດຍການໃຫ້ຄ ້ າປະກັນສິ ນເຊ ່ ອແກ່ຜູ້ສະໜອງ

ທຶນໜ້ີສິ ນອາວຸໂສ. ຮູບພາບຂ້າງລຸ່ມນີ ້  ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງເລ ່ ອງນີ ້ , ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນ 'ຜູ້ຄ ້ າປະກັນ' ແຊກແຊງໃນໄລຍະ 

'ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ' ແລະ 'ການດ າເນີ ນງານ' ຂອງວົງຈອນການພັດທະນາໂຄງການ.  

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 2 ແຜນວາດຂະບວນການ 

ດ່ັງນ້ັນ, GGC ຄົງຈະບ ່ ມີ ໂອກາດທີ່ ຈະມີ ອິ ດທິພົນຕ ່  ການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍ ຂອງໂຄງການດິ ນຟ້າອາກາດຢູ່ໃນຂ້ັນຕອນຕ້ົນ

ຂອງວົງຈອນການພັດທະນາໂຄງການ. ແທນທີ່ ຈະ, GGC ອີ ງໃສ່ການມີ  ຂະບວນການຄັດເລ ອກທຸລະກ າທີ່ ເຂ້ັມແຂງ (TSP), ເຊິ່ ງ

ຈະທົບທວນຄ ນ ແລະ ປະຕິບັດຄວາມພາກພຽນທາງດ້ານຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບເອກະສານ, ເພດ ແລະ E&S ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວຂອງຜູ້ກູ້ຢ ມ 

ເພ ່ ອກ ານົດວ່າ ພວກເຂົ າສອດຄ່ອງກັບຂ ້ ກ ານົດຂອງ E&S, ຍິ ງຊາຍຂອງ GGC, ຂອບການຄຸ້ມຄອງສະພາບອາກາດ 

(ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6). ມັນກົງກັນຂ້າມກັບສິ່ ງຫຍ ້ ທ ້ ນີ ້ ທີ່  TSP ທີ່ ເຂ້ັມແຂງຂອງ GGC ໄດ້ຖ ກພັດທະນາ ແລະ ປະກອບມີ ເຈັດ (7) 

ຂ້ັນຕອນຍຸດທະສາດທີ່  GGC ຈະປະຕິບັດຕາມໃນການກ ານົດວ່າໂຄງການໃດໜ່ຶງຕອບສະໜອງ ມາດຕະຖານບົດບາດຍິ ງຊາຍ. ຍິ່ ງ

ໄປກວ່ານ້ັນ, TSP ແມ່ນ ຂະບວນການທີ່ ເປັນເອກະລັກ ທີ່ ຊອກຫາການແຈ້ງການຄັດເລ ອກໂຄງການສະພາບອາກາດທີ່ ມີ ຜົນກະທົບ
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ໃນເວລາທີ່ ບ ່ ມີ  GGC ເປັນຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຫ   ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ. ຕົວຢ່າງທີ່ ງ່ າຍດາຍຂອງ TSP ແມ່ນສະໜອງໃຫ້ຂ້າງລຸ່ມນີ ້  

ແລະ ແຕ່ລະຂ້ັນຕອນໄດ້ຖ ກອະທິບາຍຫ ັ ງຈາກນ້ັນ.  

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 3 ຂະບວນການ TSP 

3.2.1.1 ຂ້ັນຕອນທີ  1: ຕ້ົນກ າເນີ ດທຸລະກ າ (1-2 ອາທິ ດ)  

ທຸລະກ າຈະມາຈາກຄູ່ຮ່ວມງານຕ້ົນກ າເນີ ດຂອງ GGC (ເຊັ່ ນ: MUFG, Deutsche Bank, ແລະ ອ ່ ນໆ) ເຊິ່ ງຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ

ຈາກ GGC ກ່ຽວກັບ E&S, ບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ກອບການຄຸ້ມຄອງດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ວ່າທຸລະກ າໂຄງການທີ່ ຍອມຮັບໄດ້ຈາກ

ທັດສະນະບົດບາດຍິ ງຊາຍຈະມີ ລັກສະນະແນວໃດ.  

ຢູ່ທີ່ ຕ້ົນກ າເນີ ດທຸລະກ າ, GGC's Origination Partners ພົວພັນກັບຜູ້ກູ້ຢ ມຂອງໂຄງການເພ ່ ອເກັບກ າຂ ້ ມູນ ແລະ ເອກະສານຫ ້ າ

ສຸດສ າລັບການເຮັດທຸລະກ າຂອງໂຄງການ. ເຫັນໄດ້ວ່າ GGC ມີ ແນວໂນ້ມທີ່ ຈະມີ ການພົວພັນກັນໃກ້ຈະສິ ້ ນສຸດຮອບວຽນການພັດທະນາ

ໂຄງການ, ຄາດວ່າ, ຢ່າງໜ້ອຍ, ເອກະສານຕ ່ ໄປນີ ້ ຈະຖ ກນ າມາໃຫ້ສ າລັບການທົບທວນຄ ນຕ ່ ມອີ ກໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄະນະກ າມາທິ

ການທີ່ ຈ າເປັນຂອງ GGC, ໃນນາມແຝງ: 

i. ການວິ ເຄາະຜົນກະທົບຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ (ການຫ ຸ ດຜ່ອນ) ແລະ/ຫ   ການປະເມີ ນຜົນກະທົບຕ ່ ສະພາບອາກາດ (ການປັບ

ຕົວ); 

ii. ການປະເມີ ນຍິ ງຊາຍ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ; 

iii. ການປະເມີ ນຜົນກະທົບຕ ່ ສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESIA); ແລະ 

iv. ພັນທະບັດສະພາບອາກາດ ແລະ/ຫ   ການຢ້ັງຢ ນເງິ ນກູ້. 
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ການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງ GCF ກ່ຽວກັບການຖ່າຍທອດບົດບາດຍິ ງ

ຊາຍເຂົ ້ າໃນໂຄງການ. ການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍ ຈະລະບຸບັນຫາຫ ັ ກສະເພາະຂອງບ ລິ ບົດ ແລະ ປັດໃຈ (ຂ ້ ມູນພ ້ ນຖານ) ທີ່

ປະກອບສ່ວນເຂົ ້ າໃນຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ. ມັນອາດຈະປະກອບດ້ວຍການຄ້ົນຄ້ວາຂ້ັນຕ້ົນ ຫ   ສ າຮອງ ຫ   ປະສົມ

ປະສານຂອງທັງສອງ. ມັນເປັນໄປບ ່ ໄດ້ທີ່ ຈະເຊ ່ ອມໂຍງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍເຂົ ້ າໃນໂຄງການ ຫ   ກິດຈະກ າຕ່າງ  ໆໂດຍບ ່ ມີ

ການເຂົ ້ າໃຈຢ່າງຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບບັນຫາບົດບາດຍິ ງຊາຍພາຍໃນປະຊາກອນເປົ ້ າໝາຍ. ການວິ ເຄາະບົດບາດຍິ ງຊາຍ ເຮັດໃຫ້ຜູ້

ພັດທະນາໂຄງການເຂົ ້ າໃຈຜົນກະທົບຂອງບົດບາດຍິ ງຊາຍຕ ່ ການຫ ຸ ດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ, ການປັບຕົວ ແລະ ການ

ແຊກແຊງຈາກໄພພິບັດ (ແລະ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ) ແລະ ອອກແບບການແຊກແຊງທີ່ ເໝາະສົມທີ່ ສາມາດເປັນປະໂຫຍດຕ ່ ສະມາຊິ ກ

ຂອງຊຸມຊົນທັງໝົດ. ມັນຍັງໃຫ້ໂອກາດຜູ້ພັດທະນາໂຄງການພັດທະນາຕົວຊີ ້ ບອກ ເພ ່ ອປະເມີ ນວິ ທີ ການລິ ເລີ່ ມມີ ສ່ວນພົວພັນກັບ ຫ   

ຜົນກະທົບຕ ່ ກຸ່ມຕ່າງໆ ໄດ້ດີ ກ່ວາ. ດ່ັງນ້ັນ, ຂ ້ ມູນພ ້ ນຖານທີ່ ສ າຄັນຈະຖ ກນ າໄປໃສ່ໃນການປະເມີ ນທີ່ ພິຈາລະນາ: 

● ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ການຈ າແນກ ແລະ ການປະຕິເສດສິ ດທິ ໃນແຕ່ລະສະພາບການແມ່ນ

ຫຍັງ? ບັນຫາເຫ ົ່ ານີ ້ ຂັດກັບປັດໃຈຈ າແນກອ ່ ນໆເຊັ່ ນ: ອາຍຸ, ຊົນເຜ່ົາ, ຄວາມພິການ, ຊ້ັນຮຽນ ແລະ ອ ່ ນໆ ແນວໃດ? 

●  ການພົວພັນທາງເພດຈະມີ ອິ ດທິພົນຕ ່ ປະສິ ດທິຜົນ ແລະ ຄວາມຍ ນຍົງຂອງກິດຈະກ າໂຄງການ ຫ   ຜົນໄດ້ຮັບແນວໃດ? 

ຂະບວນການ ແລະ ກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຈະອອກແບບແນວໃດ ເພ ່ ອຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບ ແລະ ເພ່ີມທະວີ

ຄວາມສະເໝີພາບ? 

● ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ສະເໜີ ຈະມີ ຜົນກະທົບແນວໃດຕ ່ ສະຖານະພາບພ່ີນ້ອງຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ຜູ້ຊາຍ? ພວກເຂົ າຈະຮ້າຍແຮງຂຶ ້ ນ ຫ   

ຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບ? 

 

 

 

 

ຮູບ 4 ການວິເຄາະບົດບາດຍິງຊາຍແມ່ນຫຍັງ? 
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3.2.1.2 ຂ້ັນຕອນທີ  2: ການກວດສອບເບ ້ ອງຕ້ົນ ແລະ ການຈັດປະເພດ (1-3 ອາທິ ດ)  

ເມ ່ ອຄູ່ຮ່ວມງານຕ້ົນກ າເນີ ດໄດ້ນ າສະເໜີການເຮັດທຸລະກ າ, ມັນຈະຜ່ານການກວດສອບເບ ້ ອງຕ້ົນໂດຍໃຊ້ບັນຊີ ລາຍການກວດສອບ

ສີ ແດງ, ອ າພັນ, ສີ ຂຽວ ("RAG"). ບັນຊີ ລາຍການກວດສອບ RAG ປະກອບເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງບັດຄະແນນການເຮັດທຸລະກ າທີ່ ເປັນ

ເອກະລັກ, ຫ າຍຮູບຫ າຍແບບ, ເຊິ່ ງເປັນຊັບສິ ນການຄັດເລ ອກໂຄງການທີ່ ເປັນເຈົ ້ າຂອງຂອງ GGC. 

RAG ລາຍການກວດສອບ  ສີ ແດງ ສີ ອ າພັນ ສີ ຂຽວ 

ສະພາບ ລິ ຫານ ແລະ/ຫ   ຜູ້ບ ລິ ຫານລະດັບສູງຂອງຜູ້ກູ້ຢ ມມີ ການຄວບຄຸມ
ຢ່າງເຂ້ັມງວດ ແລະ ມີ ຂະບວນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພ ່ ອ

ສະໜັບສະໜູນຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານຍິ ງຊາຍ ແລະ ການລວມເຂົ ້ າກັນ.   

   

ມີ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນງານສະເພາະ ເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນການລວມຕົວ

ຂອງທັງຍິ ງ ແລະ ຊາຍໃນບ່ອນເຮັດວຽກ.    

ມີ ຂ ້ ລິ ເລີ່ ມໃນການສ່ົງເສີ ມ, ຍຶ ດໝ້ັນ ແລະ ດຶ ງດູດຕ າແໜ່ງການຕັດສິ ນໃຈ

ຂອງແມ່ຍິ ງ. 
   

ການກ ່ ສ້າງກ່ຽວກັບຂ ້ ມູນທີ່ ຜ່ານມາ ແລະ/ຫ   ທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ, ມີ ຄວາມແຕກ

ຕ່າງໜ້ອຍລະຫວ່າງພາລະບົດບາດ/ຄວາມຮັບຜິດຊອບ/ໜ້າທີ່ /ລະດັບ/ຊ້ັນ

ຮຽນທີ່ ດ າເນີ ນໂດຍຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິ ງໃນກ າລັງແຮງງານ, ລວມທັງ

ພະນັກງານຖາວອນ, ສັນຍາຈ້າງ, ຕາມລະດູການເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຜູ້ຮັບ

ເໝົາກ ່ ສ້າງ ແລະ ການຮັກສາພະນັກງານ.  

   

ຜູ້ກູ້ຢ ມມີ ລະບົບ ແລະ ຂະບວນການທີ່ ເໝາະສົມເພ ່ ອເກັບກ າ ແລະ 

ຕິດຕາມກວດກາຂ ້ ມູນພະນັກງານທີ່ ແຍກເພດຍິ ງຊາຍ (ເຊັ່ ນ: ເງິ ນເດ ອນ

ສະເລ່ຍ, ລາຍໄດ້, ການຂາດວຽກ, ການຮັກສາໄວ້ ແລະ 

ການເລ ່ ອນຕ າແໜ່ງ) ແລະ ຂ ້ ມູນນີ ້ ແມ່ນໃຊ້ສ າລັບການຕັດສິ ນໃຈກ່ຽວກັບ

ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ. 

   

ຜູ້ກູ້ຢ ມມີ ຂ ້ ລິ ເລີ່ ມການຈັດຫາ ຫ   ການຈັດຊ ້ ແບບລວມເອົ າຢ່າງຫ້າວຫັນ 

ເພ ່ ອສະໜອງແຫ ່ ງທີ່ ມາຈາກທຸລະກິດທີ່ ແມ່ຍິ ງເປັນເຈົ ້ າຂອງ.    

ຜູ້ກູ້ຢ ມເກັບກ າ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຂ ້ ມູນການແບ່ງແຍກເພດກ່ຽວກັບ

ຄວາມຕ້ອງການ, ການນ າໃຊ້ການບ ລິ ການ ແລະ/ຫ   ການແບ່ງສ່ວນລູກຄ້າ 

(ເຊັ່ ນ: ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຂົ ້ າເຖິງ, ຄວາມພ້ອມ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ຄວາມເປັນໄປ

ໄດ້ ແລະ ຄວາມພ ໃຈ) ແລະ ນ າໃຊ້ຂ ້ ມູນນີ ້ ສ າລັບການຕັດສິ ນໃຈທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ

ກັບການວາງແຜນ, ການອອກແບບ, ການຕະຫ າດ, ການຂາຍ, ລາຄາ, 

ການບ ລິ ການ ແລະ ການແຈກຢາຍ. 

   

ກົນໄກການຮ້ອງທຸກທີ່ ເໝາະສົມ ໄດ້ຖ ກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂດຍໂຄງການ ເພ ່ ອ
ຕອບສະໜອງບັນຫາ ແລະ ຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ ແມ່ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງໄດ້ຍົກ

ຂຶ ້ ນມາຕະຫ ອດຊີ ວິ ດຂອງໂຄງການ. 
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ໄດ້ມີ ການວາງມາດຕະການທີ່ ເໝາະສົມ ເພ ່ ອຮັບປະກັນການເປັນຕົວແທນ 

ແລະ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງຢ່າງພຽງພ ໃນການປຶ ກສາຫາລ  ແລະ 

ຄວາມພະຍາຍາມສ້າງຂີ ດຄວາມສາມາດ.  
   

ຜູ້ກູ້ຢ ມມີ ລະບົບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປັນ ເພ ່ ອລາຍງານໃນຮອບການ
ລາຍງານປະຈ າປີ  ແລະ ແຕ່ລະໄລຍະກ່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜ້າຕ ່ ກັບຕົວຊີ ້ ວັດ

ບົດບາດຍິ ງຊາຍ.  
   

ຜູ້ກູ້ຢ ມໄດ້ໃຫ້ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ຈະປະເມີ ນນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ຫ   ພູມ
ສັນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍຍ້ອນວ່າ ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂັດຂວາງ

ທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ເປັນໄປໄດ້. 

   

ຜູ້ກູ້ຢ ມໄດ້ໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາງົບປະມານສ າລັບການປະຕິບັດການປະເມີ ນ

ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ ແລະ ການລະດົມຄວາມຊ ານານ

ດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍຈາກພາຍນອກ, ຕາມທີ່ ຕ້ອງການ. 

   

ຜູ້ກູ້ຢ ມມີ ຊັບພະຍາກອນທີ່ ຈ າເປັນ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດແຜນການປະຕິບັດດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ     

ຜູ້ກູ້ຢ ມໄດ້ໃຫ້ຄ າຫມ້ັນສັນຍາທີ່ ຈ າເປັນ ເພ ່ ອດ າເນີ ນການແກ້ໄຂບ່ອນທີ່

ຄວາມຄ ບໜ້າຕ ່ ກັບຕົວຊີ ້ ວັດບົດບາດຍິ ງຊາຍບ ່ ບັນລຸເປົ ້ າໝາຍ.     

ຖ້າຄ າຕອບຂອງຄ າຖາມຂ້າງເທິງນີ ້ ແມ່ນ ສີ ແດງ, ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, ທຸລະກ າຈະຖ ກປະຕິເສດ ແລະ ບ ່ ຕິດຕາມໂດຍ GGC. ເພ ່ ອຫ ີ ກເວ້ັນ

ການສົງໃສ, ໂຄງການ GCF ປະເພດ A ໃດໆ ແມ່ນບ ່ ຢູ່ໃນໜ້າທີ່ ຂອງ GGC ທີ່ ຈະດ າເນີ ນການ ແລະ ຈະບ ່ ຖ ກປະຕິບັດ.   

ບ່ອນທີ່ ມີ ຂ ້ ມູນບ ່ ພຽງພ ເພ ່ ອສະຫ ຸ ບທີ່ ຊັດເຈນ ແລະ/ຫ   ມີ ປັດໃຈຫ ຸ ດຜ່ອນ (ເຊັ່ ນ: ຜູ້ກູ້ຢ ມກ າລັງພະຍາຍາມທີ່ ໜ້າເຊ ່ ອຖ  ເພ ່ ອກ້າວໄປສູ່

ການປະຕິບັດຕາມຈາກ ສີ ແດງ), ທຸລະກ າຖ ກຈັດປະເພດເປັນ ສີ ອ າພັນ ແລະ ຖ ກອ້າງເຖິງ GGC's ຄະນະບ ລິ ຫານງານ. ຄະນະກ າມະ

ການກ ານົດວ່າ ຊັບພະຍາກອນທີ່ ມີ ການເອົ າໃຈໃສ່ເພ່ີມເຕີ ມຄວນຈະຖ ກລົງທຶນ ເພ ່ ອຊ່ວຍຜູ້ກູ້ຢ ມເພ ່ ອຍ້າຍໄປເປັນ ສີ ຂຽວ.  

ຖ້າທຸລະກ າໃຫ້ຄະແນນ ສີ ຂຽວ ຄ າຕອບຕ ່ ຄ າຖາມທັງໝົດໃນລາຍຊ ່ ກວດກາ RAG, ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, 

ການເຮັດທຸລະກ າຈະຖ ກກ້າວໄປສູ່ຂ້ັນຕອນຕ ່ ໄປຂອງ ຂະບວນການຄັດເລ ອກການເຮັດທຸລະກ າ, ຈາກທັດສະນະດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ.  

3.2.1.3 ຂ້ັນຕອນທີ  3: ທົບທວນ ແລະ ສິ່ ງທ້າທາຍ (1-3 ອາທິ ດ) 

ປະຕິບັດຕາມການທົບທວນແບບມ ອາຊີ ບຂອງຂ ້ ມູນ ແລະ ເອກະສານກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ມີ ຢູ່, ສົມທົບກັບການສົນທະນາກັບ

ຄະນະບ ລິ ຫານລະດັບສູງຂອງຜູ້ກູ້ຢ ມ, ອົງປະກອບບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງ ບັດຄະແນນການເຮັດທຸລະກ າ ຈະສ າເລັດໂດຍທີ ມງານການ

ລົງທຶນຂອງ GGC ພາຍໃຕ້ການຊີ ້ ນ າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍພາຍໃນຂອງ GGC. ບັນທຶກການກວດກາແມ່ນໃຊ້ເພ ່ ອ

ສະຫ ຸ ບການວິ ເຄາະ ແລະ ສົມມຸດຕິຖານທີ່ ເນ້ັນໃສ່ປັດໃຈນ າເຂົ ້ າຂອງເຂົ າເຈົ ້ າເຂົ ້ າໃນບັດຄະແນນທຸລະກ າ.  

ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, ຮ່າງບັດຄະແນນການເຮັດທຸລະກ າ ແມ່ນໄດ້ຖ ກນ າສະເໜີ ເພ ່ ອທົບທວນຕ ່ ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC, ເຊິ່ ງ

ປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊັ່ ນ: ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍອິ ດສະຫ ະ. ຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫ ົ່ ານີ ້ ທ້າທາຍການວິ ເຄາະ ແລະ ການສົມມຸດ
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ຕິຖານທີ່ ເຮັດໂດຍທີ ມງານການລົງທຶນ GGC ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າ ມີ ຄວາມເຄັ່ ງຄັດພຽງພ ໃນວິ ທີ ການ, ການຄິ ດໄລ່ ແລະ ການຄ້ົນພົບ

ການປະເມີ ນຜົນຕ່າງ .ໆ ເມ ່ ອພ ໃຈແລ້ວ, ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC ໄດ້ອະນຸມັດການເຮັດທຸລະກ າເພ ່ ອກ້າວໄປສູ່ໄລຍະ

ຄວາມພາກພຽນ ແລະ ຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂຢ່າງເປັນທາງການ. 

3.2.1.4 ຂ້ັນຕອນທີ  4: ຄວາມພາກພຽນຕາມຄວາມຕ້ອງການ (2-5 ອາທິ ດ)  

ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງເງ ່ ອນໄຂຂອງ GGC ໃນການປະເມີ ນການມີ ສິ ດໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການສ າລັບການຄ ້ າປະກັນ, GGC ຈະດ າເນີ ນ

ຄວາມເອົ າໃຈໃສ່ລະດັບສູງຂອງແນວຄວາມຄິ ດຂອງໂຄງການ ເພ ່ ອກ ານົດວ່າ ມີ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ສ າຄັນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່

ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບທາງລົບດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ຊັດເຈນ. ຄວາມອ່ອນແອ ແລະ ການວິ ເຄາະປະເທດທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນ ພາກທີ  

2 ຂອງເອກະສານຊ້ອນທ້າຍນີ ້  ເປັນພ ້ ນຖານສ າລັບການທົບທວນຄ ນນີ ້ . ນ້ັນແມ່ນ, ກອບບົດບາດຍິ ງຊາຍ (ຕາຕະລາງ 6 ໃນ

ພາກ 2.3) ຈະຖ ກນ າໃຊ້ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າ ການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງໂຄງການໄດ້ກ ານົດສິ່ ງທ້າທາຍດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ມີ

ຄວາມສ າຄັນຕ ່ ປະເທດເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ສະເໜີການແຊກແຊງທີ່ ເໝາະສົມ ("ຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງ") ເພ ່ ອແກ້ໄຂບັນຫາ

ເຫ ົ່ ານີ ້ .   

ຂ້ັນຕອນຄວາມເອົ າໃຈໃສ່ອັນຖ ກຕ້ອງ ແມ່ນເລີ່ ມຕ້ົນດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ E&S/ບົດບາດຍິ ງຊາຍພາຍໃນຂອງ GGC ທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ

ກັບທີ່ ປຶ ກສາດ້ານ E&S/ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ທີ່ ເປັນເອກະລາດໃນປະເທດ ເພ ່ ອດ າເນີ ນການຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ ກັບທີ ມງານການລົງທຶນ

ຂອງ GGC ແລະ ຜູ້ກູ້ຢ ມ. ໃນເວລາດຽວກັນກັບການໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ ດ້ວຍຕົວເອງ, ເຂົ າເຈົ ້ າລວບລວມການສ າພາດກັບ

ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພ ່ ອກ ານົດວ່າ ຂ ້ ມູນດ້ານບົດບາດຍີ ງຊາຍທີ່ ສ່ົງມາແມ່ນຖ ກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມປາຖະໜາ ແລະ 

ການຮຽກຮ້ອງທີ່ ດ າເນີ ນຢູ່ໃນເອກະສານ (ນ້ັນແມ່ນ, ການວິ ເຄາະບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງໂຄງການ, ການປະເມີ ນ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດ

ງານ) ການປະເມີ ນນີ ້ . ຍັງຈະຖ ກນ າໃຊ້ ເພ ່ ອກ ານົດວ່າ ລະດັບຄວາມທະເຍີ ນທະຍານຂອງໂຄງການກ່ຽວກັບເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຜົນກະທົບ

ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍແມ່ນພຽງພ .  

ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ ້ , ທີ ມງານຍັງຈະກ ານົດວ່າ ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການໄດ້ເກັບກ າຂ ້ ມູນຕ ່ ໄປນີ ້ ຢ່າງພຽງພ ໃນການປະເມີ ນ: 

▪ ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິ ດທິຂອງແມ່ຍິ ງ ແລະ ປະຊາກອນທີ່ ສ າຄັນແມ່ນເປັນຕົວແທນໃນການປະເມີ ນ 

▪ ການເປັນຕົວແທນທີ່ ສົມບູນແບບຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ, ລວມທັງລັດຖະບານ, ສັງຄົມພົນລະເຮ ອນ ແລະ ສະມາຊິ ກຊຸມຊົນທີ່ ດ້ອຍ

ໂອກາດ 

▪ ກ ລະນີ ການລົງທຶນສ າລັບການລວມເອົ າໂຄງການທີ່ ຕອບສະໜອງບົດບາດຍິ ງຊາຍເຂົ ້ າໃນໂຄງການ/ໂປູ ແກູ ມ 

▪ ງົບປະມານທີ່ ພຽງພ  ເພ ່ ອຮັບປະກັນການປະຕິບັດການຕອບໂຕ້ບູລິ ມະສິ ດທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງ ເພ ່ ອແກ້ໄຂຂະໜາດບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

(ລວມທັງງົບປະມານສ າລັບຊັບພະຍາກອນທີ່ ແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຈຸດອ່ອນ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານດ້ານການ

ຊ່ວຍເຫ  ອດ້ານວິ ຊາການ ເພ ່ ອຊ່ວຍຊ່ອງຫວ່າງທີ່ ເປັນໄປໄດ້)  
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ວິ ທີ ການທີ່ ອ່ອນໄຫວຕ ່ ກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນນະໂຍບາຍ ແລະແຜນການ 

ລວມທັງການເຊ ່ ອມໂຍງລະຫວ່າງຄວາມຮຸນແຮງໂດຍອີ ງໃສ່ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ການແຊກແຊງທີ່ ນ າສະເຫນີ ໃນໂຄງການ 

ມັນຄວນຈະຖ ກກ ານົດວ່າການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງໂຄງການ ແລະ / ຫ  ຶ  

ແຜນການປະຕິບັດງານບ ່ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ GGC ແລະ GCF, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ພາຍໃນຈະກ ານົດວ່າແລະວິ ທີ ການເຫ ົ່ ານີ ້ ສາມາດຖ ກສະຫນັບສະຫນູນໂດຍຜ່ານການສະໜອງການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາຄວາ

ມສາມາດທີ່ ສຸມໃສ່ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ໃຫ້ກັບເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ. (ຕາມການປະຕິບັດ 2, ຜົນໄດ້ຮັບທີ  4 

ຂອງແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິ ງຊາຍ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 8.1)). 

ນີ ້ ຮັບປະກັນວ່າເຈົ ້ າຂອງໂຄງການໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໃນການປັບປຸງຂະບວນການພັດທະນາໂຄງການຂອງພວກເຂົ າ, 

ໂດຍການເພ່ີມປະສິ ດທິພາບໂຄງການທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແກ່ແມ່ຍິ ງ ແລະ ກຸ່ມທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງອ ່ ນໆ 

(ກົງກັນຂ້າມກັບການສະເຫນີ ທີ່ ຖ ກປະຕິເສດບົນພ ້ ນຖານສິ່ ງນີ ້ ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 5 ການປະເມ ນບົດບາດຍິງຊາຍໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານແມ່ນຫຍັງ? 

GGC ຮັບຮູ້ວ່າການຄັດເລ ອກ ແລະ ການສ້າງຄວາມສ າພັນກັບ, ທີ່ ປຶ ກສາຊ່ຽວຊານດ້ານ E&S/ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ໃນປະເທດ ແມ່ນອົງ

ປະກອບທີ່ ສ າຄັນຂອງຂະບວນການຮັບປະກັນພາຍໃນຂອງ GGC. ທີ່ ປຶ ກສາຊ່ຽວຊານດ້ານ E&S/ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ໃນປະເທດຍັງ

ຈະຊ່ວຍ GGC ໃນການດ າເນີ ນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນ (M&E) ຂອງໂຄງການທຸລະກ າທີ່ ເລ ອກ, ຫ ັ ງປິ ດດ້ານການເງິ ນ, ເຊັ່ ນ

ດຽວກັນກັບການເຮັດວຽກກັບຜູ້ກູ້ຢ ມ ເພ ່ ອປັບປຸງຄວາມສາມາດຂອງເຂົ າທ່ານ. 

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງຂ້ັນຕອນຄວາມພາກພຽນອັນຖ ກຕ້ອງ ຈະເປັນບັດຄະແນນການເຮັດທຸລະກ າທີ່ ປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ລາຍງານການເຮັດທຸລະ

ກ າ DD ແບບລະອຽດຈາກທີ ມງານການລົງທຶນ, ເສີ ມໂດຍທີ່ ປຶ ກສາຊ່ຽວຊານດ້ານ E&S/ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ໃນປະເທດ. ບົດລາຍງານ

ສະໜອງຫ ັ ກຖານ ເພ ່ ອກວດສອບການປະເມີ ນຜົນການເຮັດທຸລະກ າຕ່າງ ,ໆ ການວິ ເຄາະ ແລະ ການສົມມຸດຕິຖານພ ້ ນຖານຂອງພວກ
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ເຂົ າ. ນອກຈາກນ້ັນ, ທີ ມງານຍັງຈະປະເມີ ນວ່າ ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ ມີ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານວັດຖຸ, ການເງິ ນ ແລະ ງົບປະມານມະນຸດ ເພ ່ ອ

ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນງານ ແລະ ການປະເມີ ນບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ.  ງົບປະມານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຈະຕ້ອງເປັນຈິ ງ ແລະ 

ຖ ກຕ້ອງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງໂຄງການ.  ທີ່ ສ າຄັນ, ມັນຍັງຊີ ້ ໃຫ້ເຫັນຊ່ອງຫວ່າງໃດ  ໆແລະ/ຫ   ຄວາມບິ ດເບ ອນທີ່ ມີ ຄວາມໝາຍທີ່

ໄດ້ຖ ກເປີ ດເຜີຍໃນລະຫວ່າງການເອົ າໃຈໃສ່, ເຊິ່ ງຈະຕ້ອງໄດ້ແກ້ໄຂໂດຍຜູ້ກູ້ຢ ມ. 

3.2.1.5 ຂ້ັນຕອນທີ  5: ການແກ້ໄຂ ແລະ ການເປີ ດເຜີ ຍ (2-5 ອາທິ ດ) 

ຂ້ັນຕອນການແກ້ໄຂ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍປະກົບກັນກັບກັບຂ້ັນຕອນການເອົ າໃຈໃສ່, ແຕ້ມໂດຍກົງຈາກບົດລາຍງານ DD ທຸລະກ າ

ແບບລະອຽດ. ບ່ອນທີ່ ມີ ຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ/ຫ   ການບ່ຽງເບນຢູ່ ທີ ມງານການລົງທຶນຂອງ GGC, ພາຍໃຕ້ການຊີ ້ ນ າຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ 

E&S/ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ພາຍໃນຂອງ GGC, ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທີ່ ປຶ ກສາຊ່ຽວຊານດ້ານ E&S/ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ໃນປະເທດ ເພ ່ ອ

ຊ່ວຍຜູ້ກູ້ຢ ມ ເພ ່ ອພັດທະນາຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂ ເພ ່ ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງ/ການບ່ຽງເບນ. 

ເມ ່ ອຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ (ລວມເຖິງງົ ບປະມານການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ) ໄດ້ຖ ກພັດທະນາແລ້ວ, 

ຜູ້ກູ້ຢ ມ ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາໃນການປະຕິບັດຍຸດທະສາດດ່ັງກ່າວ, ພາຍໃນໄລຍະເວລາທີ່ ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ກ່ອນ. GGC 

ຈະກ ານົດໃຫ້ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ ສ້າງແຜນປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງຊາຍລະດັບໂຄງການ, ໂດຍໃຊ້ແມ່ແບບທີ່  GGC 

ສະໜອງໃຫ້ (ສອດຄ່ອງກັບການແນະນ າຂອງ GCF ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງຂອງ GAP ນີ ້ ) ແລະ 

ແນະນ າໂດຍລາຍການກວດສອບ Gender Responsive Results Framework ຂ້າງລຸ່ມນີ ້  (ຮູບ 6). GGC ຍັງຈະຊອກຫາ

ຄ າໝ້ັນສັນຍາຈາກ ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ ເພ ່ ອລາຍງານກ່ຽວກັບເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ ້ ວັດທີ່ ກ ານົດໄວ້ໃນ GAP, ໃນຈຸດສ າຄັນທີ່ ໄດ້ຕົກລົງ.  

ບ່ອນທີ່ ຜູ້ກູ້ຢ ມບ ່ ໄດ້ສັນຍາ ຫ   ສະແດງຄວາມລັງເລຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການພັດທະນາ ແລະ/ຫ   ການສະໜອງຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂ ຫ   ການ

ປະຕິບັດ, ທຸລະກ າຈະຖ ກປະຕິເສດໂດຍທີ ມງານການລົງທຶນ GGC. 

ເພ ່ ອຄວາມຄ ບໜ້າ, ຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂ ແລະ ການດ າເນີ ນການຕ້ອງຖ ກສ່ົງກັບຫາຄວາມພ ໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ 

E&S/ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ຂອງ GGC, ຄຽງຄູ່ກັບຄ າໝ້ັນສັນຍາທີ່ ໜັກແໜ້ນຂອງຜູ້ກູ້ຢ ມ ທີ່ ຈະປະຕິບັດຍຸດທະສາດ. ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, ນີ ້ ຈະ

ຖ ກຈັດໃສ່ດ້ວຍບັດຄະແນນການເຮັດທຸລະກ າທີ່ ປັບປຸງ, ບົດລາຍງານ DD ການເຮັດທຸລະກ າແບບລະອຽດ ແລະ ຍຸດທະສາດ M&E (ເບິ່ ງ

ຂ້ັນຕອນທີ  6), ສ າລັບການພິຈາລະນາຂອງຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບ GGC.  

3.2.1.6 ຂ້ັນຕອນທີ  6: ຍຸດທະສາດການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີ ນຜົນ (2-5 ອາທິ ດ) 

ຂ້ັນຕອນຍຸດທະສາດ M&E ຖ ກດ າເນີ ນໄປຄຽງຄູ່ກັບບາດກ້າວແກ້ໄຂ. ຍຸດທະສາດ M&E ຖ ກພັດທະນາໂດຍທີ ມງານການລົງທຶນຂອງ 

GGC ຮ່ວມມ ກັບທີ່ ປຶ ກສາຊ່ຽວຊານພາຍໃນປະເທດຂອງ GGC ແລະ ຜູ້ກູ້ຢ ມ. ຍຸດທະສາດ M&E ເຊ ່ ອມຕ ່ ໂດຍກົງກັບທິດສະດີ ການ

ປ່ຽນແປງຂອງ GGC, ຕາມການອະນຸມັດໂດຍ GCF. ແຕ່ລະກິດຈະກ າ, ຜົນຜະລິ ດ, ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ເປົ ້ າໝາຍສຸດທ້າຍ, ໄດ້ຖ ກ
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ອະທິບາຍໄວ້ໃນຍຸດທະສາດ M&E ດ້ວຍການດ າເນີ ນການທີ່ ຊັດເຈນກ່ຽວກັບວິ ທີ ການ, ແລະ ໂດຍໃຜ, ຂ ້ ມູນ ແລະ ຂ ້ ມູນຖ ກເກັບກ າ, ປະ

ເມີ ນ ແລະ ລາຍງານ, ກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງທຸລະກ າ. 

ຍຸດທະສາດ M&E ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄ າໝ້ັນສັນຍາທີ່ ຊັດເຈນຈາກຜູ້ກູ້ຢ ມ, ກ່ອນທີ່ ຈະຖ ກຈັດໃສ່ພ້ອມກັບບັດຄະແນນທຸລະກ າ, 

ບົດລາຍງານການເຮັດທຸລະກ າ DD ແບບລະອຽດ , ແລະ ຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂ, 

ສ າລັບການພິຈາລະນາຂອງຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບ GGC. ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂ, ບ່ອນທີ່ ຜູ້ກູ້ຢ ມບ ່ ໄດ້ສັນຍາ ຫ   

ສະແດງຄວາມລັງເລຢ່າງຈະແຈ້ງໃນການພັດທະນາ ແລະ/ຫ   ການສະໜອງຍຸດທະສາດ M&E, ທຸລະກ າຈະຖ ກປະຕິເສດໂດຍທີ ມງານ

ການລົງທຶນຂອງ GGC ກ່ອນທີ່ ມັນຈະຕົກລົງກັບຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC ເພ ່ ອພິຈາລະນາ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ຮູບ 6 ກອບວຽກຜົນການຕອບສະໜອງທາງບົດບາດຍິງຊາຍແມ່ນຫຍັງ 

3.2.1.7 ຂ້ັນຕອນທີ  7: ການອະນຸມັດ  (1-2 ອາ¬ທິ ດ) 

ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC, ເຊິ່ ງປະກອບດ້ວຍຜູ້ຊ່ຽວຊານເອກະລາດ, ຈະທົບທວນຄ ນໃບຢ້ັງຢ ນການເຮັດທຸລະກ າທີ່ ປັບປຸງ

ໃໝ່, ບົດລາຍງານການເຮັດທຸລະກ າ DD ແບບລະອຽດ, ຍຸດທະສາດການແກ້ໄຂ ແລະ ການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງຊາຍ (ງົບປະມານ

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ) ແລະ ຍຸດທະສາດ M&E ສະໜອງໃຫ້ໂດຍທີ ມງານການລົງທຶນ GGC. ເມ ່ ອພ ໃຈວ່າການເຮັດທຸລະກ າແມ່ນ

ປະຕິບັດຕາມກອບວຽກຂອງ GGC, ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບ ຈະຖ ກຮ້ອງຂ ໃຫ້ສະໜອງການອະນຸມັດຂອງຕົນ ສ າລັບການເຮັດທຸ

ລະກ າ ເພ ່ ອກ້າວໄປສູ່ການກ ານົດການອອກໃບຄ ້ າປະກັນ. 

ຢ່າງໃດກ ຕາມ, ຖ້າຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC ມີ ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບ ອົງປະກອບ E&S ຫ   ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ຂອງການ

ເຮັດທຸລະກ າ, ຫ ັ ງຈາກນ້ັນ, ທີ ມງານການລົງທຶນຂອງ GGC ຈະຕ້ອງກັບຄ ນໄປບ່ອນຂ້ັນຕອນທີ  5 (ການແກ້ໄຂ ແລະ ການເປີ ດເຜີຍ) 

ແລະ ເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິ ດກັບຜູ້ກູ້ຢ ມ ເພ ່ ອແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນຂອງ ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC. 
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ເມ ່ ອຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບຂອງ GGC ໄດ້ອະນຸມັດການເຮັດທຸລະກ າ, ມັນຈະກ້າວໄປສູ່ຄະນະກ າມະການລົງທຶນຂອງ GGC ທີ່ ຈະ

ພິຈາລະນາທາງດ້ານວັດຖຸ, ທາງດ້ານການເງິ ນ ແລະ ການຄ້າຂອງທຸລະກ າ. ສິ່ ງສ າຄັນ, ຄະນະກ າມະການລົງທຶນ ພຽງແຕ່ຈະອະນຸມັດການ

ເຮັດທຸລະກ າທີ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຄ້ັງທ າອິ ດໂດຍ ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບ. ນີ ້ ຮັບປະກັນວ່າ ທຸລະກ າທີ່ ມີ ທ່າແຮງທັງໝົດ

ມີ ຈຸດປະສົງສະພາບອາກາດທີ່ ຊັດເຈນ, ແລະ ຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນຂອງຄົນ ແລະ ໂລກ, ກ່ອນທີ່ ຈະມີ ກ າໄລໄດ້ມີ ການພິຈາລະນາ. 

ການອະນຸມັດທຸລະກ າ 'ຈຸດປະສົງ, ຄົນ ແລະ ໂລກ' ອົງປະກອບແມ່ນເປັນເງ ່ ອນໄຂເບ ້ ອງຕ້ົນສ າລັບກ າໄລ. 

ຖ້າຄະນະກ າມະການລົງທຶນຂອງ GGC ມີ ຄວາມສະດວກສະບາຍໃນດ້ານການເງິ ນ ແລະ ການຄ້າຂອງທຸລະກ າ, ມັນຈະອອກການອະນຸມັດ

ຢ່າງເປັນທາງການ ເພ ່ ອສະໜອງການຄ ້ າປະກັນໃນນາມຂອງຜູ້ກູ້ຢ ມ.  

3.2.1.8 ແນວປ້ອງກັນຫ າຍວິ ຊາຊີ ບ 

ດ່ັງນ້ັນ, GGC ເຮັດໃຫ້ການນ າໃຊ້ 'ແນວປ້ອງກັນ' ຫ າຍວິ ຊາຊີ ບໃນ TSP ຂ້າງເທິງ ເພ ່ ອຫ ຸ ດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ ່ ການສ າພັດ

ຕ ່ ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ໃນທຸລະກ າທີ່ ມັນເລ ອກທີ່ ຈະຮັບປະກັນ. ສາຍຂອງການປ້ອງກັນເຫ ົ່ ານີ ້  ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິ ຊາຊີ ບໃນຂົງເຂດ

ສະພາບອາກາດ, ຍິ ງຊາຍ, ວິ ທະຍາສາດສິ່ ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ, ແລະ ການຢ້ັງຢ ນພັນທະບັດສະພາບອາກາດ. ສິ່ ງສ າຄັນ, GGC ຈະ

ພົວພັນກັບ GCF ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫ ົ່ ານີ ້ . ໃນແງ່ ຂອງອົງປະກອບການຄຸ້ມຄອງບົດບາດຍິ ງຊາຍ/E&S, ແນວປ້ອງ

ກັນເຫ ົ່ ານີ ້ ແມ່ນດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ : ສິ່ ງສ າຄັນ, GGC ຈະພົວພັນກັບ GCF ກ່ຽວກັບການແຕ່ງຕ້ັງຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫ ົ່ ານີ ້ . ໃນແງ່ ຂອງອົງປະກອບການ

ຄຸ້ມຄອງ E&S, ສາຍປ້ອງກັນເຫ ົ່ ານີ ້ ມີ ດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ : 

ຮູບ 7 ຜູ້ຊ່ຽວຊານ 

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ /E&S 

ພາຍໃນ 

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ E&S ພາຍໃນຄາດວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຈ້າງລະດັບກາງເຖິງລະດັບ

ອາວຸໂສທີ່ ມີ ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 10 ປີ  ຂອງການເຮັດວຽກໃນພາກສະໜາມ 

E&S ໂດຍສຸມໃສ່ຕະຫ າດທີ່ ພ້ົນເດັ່ ນຂ ້ ນ.  

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ/E&S ຄະ
ນະກ າມະການຜົນກະທົບ 

ຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບ E&S ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄາດວ່າ ຈະເປັນຜູ້ຈ້າງລະດັບ

ອາວຸໂສທີ່ ມີ ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 15 ປີ  ໃນການເຮັດວຽກໃນພາກສະໜາມ 

E&S ໂດຍສຸມໃສ່ຕະຫ າດທີ່ ພ້ົນເດັ່ ນຂ ້ ນ. 

ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ/E&S ໃນ
ປະເທດ 

ທີ່ ປຶ ກສາດ້ານ E&S ໃນປະເທດຄາດວ່າຈະເປັນບ ລິ ສັດທີ່ ປຶ ກສາ E&S ທ້ອງຖ່ິນ

ທີ່ ມີ ຊ ່ ສຽງ ຫ   ລະດັບພາກພ ້ ນ ເຊິ່ ງມີ ສະຖິຕິທີ່ ເຊ ່ ອຖ ໄດ້ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ  ທີ່ ເຮັດ

ວຽກກັບ ແລະ ນ າໃຊ້ມາດຕະຖານການປະຕິບັດຂອງ IFC. 

 

ສິ່ ງສ າຄັນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ E&S ພາຍໃນ ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານຄະນະກ າມະການຜົນກະທົບທັງສອງ ຈະມີ ທັດສະນະລະດັບ "ຜົນງານ" ກ່ຽວ

ກັບໂຄງການທີ່ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍຜ່ານການສະໜອງການຄ ້ າປະກັນ. ນີ ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ ການປະຕິສສົນທິຂ້າມແນວທາງ

ປະຕິບັດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ / ການແຊກແຊງທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ມີ ນະວັດກ າທີ່ ສາມາດພິສູດປະສິ ດທິພາບໃນຂະແຫນງການ ແລະ 
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ສະພາບການທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ສາມາດນ າສະເໜີໂຄງການອ ່ ນ  ໆຍ້ອນວ່າພວກເຂົ າເຂົ ້ າໄປໃນຈຸດປະສົງໄລຍະຍາວຂອງ GGC. ທີ່

ປຶ ກສາພາຍໃນປະເທດເສີ ມສ້າງສິ່ ງນີ ້ , ໂດຍການສະໜອງຄວາມຊ ານານໃນພ ້ ນທີ່ ລຸ່ມສຸດທີ່ ມີ ຄວາມສ າຄັນ ເພ ່ ອຮັບປະກັນການແກ້ໄຂທັງ

ໝົດທີ່ ເໝາະສົມ ແລະ ພ ດີ ກັບຈຸດປະສົງ. 

ນອກເໜ ອໄປຈາກທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ສະມາຊິ ກທີ ມງານລົງທຶນຂອງ GGC ທັງໝົດຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ານການຄຸ້ມຄອງ 

E&S/ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ເປັນປະຈ າ ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າ ມີ ຄວາມເຂົ ້ າໃຈຢ່າງໜັກແໜ້ນ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສະມາຊິ ກທີ ມ

ງານການຄຸ້ມຄອງ E&S/ບົດບາດຍິ ງຊາຍ ຂອງ GGC ຍັງຈະໄດ້ຮັບການສອນທັກສະວິ ທີ ການ ກ ານົດຄວາມສາມາດທີ່ ສ າຄັນຂອງຜູ້

ກູ້ຢ ມ ທີ່ ຈະສາມາດສະໜອງການກ ານົດລ່ວງໜ້າໃນຫ າຍວິ ຊາຊີ ບສະເພາະເຫ ົ່ ານີ ້ . 

3.2.1.9 ກອບເວລາ TSP ທີ່ ຄາດໄວ້ 

ເປັນທີ່ ຄາດການວ່າ, ຈາກປະສົບການຂອງທີ ມງານທີ່ ໄດ້ຮັບຈາກການລິ ເລີ່ ມຂອງຜູ້ຄ ້ າປະກັນທ່ົວໂລກ ແລະ ອົງການທີ່ ຄ້າຍຄ ກັນ (ເຊັ່ ນ: 

GuarantCo), ຂະບວນການຄັດເລ ອກທຸລະກ າຄວນໃຊ້ເວລາລະຫວ່າງ 12 - 24 ອາທິດ (ຫ   3 - 6 ເດ ອນ). ຮູບຕົວຢ່າງກອບເວລາຂ້າງ

ລຸ່ມນີ ້  ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ 'ໄລຍະເວລາທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ' ສາມາດໃຊ້ເວລາ 12 ອາທິດ, ໃນຂະນະທີ່  'ໄລຍະເວລາທີ່ ຍ ດເຍ ້ ອ' ສາມາດໃຊ້

ເວລາເຖິງ (ແລະ ອາດຈະຍາວກວ່າ) 24 ອາທິດ.  

 

ຮູບ 8 ແຜນວາດການໄຫຼ TSP 
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3.3 ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນ (ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ) 

GGC ໃນທີ່ ສຸດແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານໃຫ້ນັກລົງທຶນ (ຕົວຢ່າງຕ ່ ກັບ GCF) ກ່ຽວກັບຄວາມຄ ບໜ້າໃນ

ແຜນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປະເມີ ນຜົນ. ວຽກງານນີ ້  ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ AE ຜູ້ທີ່ ຈະສ່ົງບົດລາຍງານລວມໃຫ້

ກັບພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ. GGC ຍັງຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງການອອກແບບລະບົບ, ການປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ

ຖານການລາຍງານ ໃນຂະນະທີ່ ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ ຫ   ຜູ້ກູ້ຢ ມ ຈະຮັບຜິດຊອບໃນການປະກອບສ່ວນກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ຄາດໄວ້ ແລະ ສ່ົງ

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ບັນລຸໃຫ້ GGC ສ າລັບການທົບທວນຄ ນຂອງພວກເຂົ າ. ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາຕົວຊີ ້ ວັດ ຫ   ເປົ ້ າໝາຍວາລະກອງ

ປະຊຸມດ້ານສະພາບອາກາດທາງດ້ານສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ໄດ້ຖ ກລາຍງານຢ່າງພຽງພ  ແລະ ຍຸຕິທ າ, ທີ ມງານທີ່ ປຶ ກສາດ້ານດິ ນຟ້າ

ອາກາດຈະຖ ກແຕ່ງຕ້ັງ ເພ ່ ອຊ່ວຍຮັບປະກັນວ່າ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ຄາດຄະເນ ແລະ ວິ ເຄາະແມ່ນເປັນຈິ ງ ແລະ ສາມາດແປໄດ້ກ່ອນທີ່ ນັກ

ລົງທຶນເຊັ່ ນ: ກອງທຶນສະພາບອາກາດສີ ຂຽວຈະໄດ້ຮັບຂ ້ ມູນ.  

ທີ ມງານທີ່ ປຶ ກສາສະພາບອາກາດ ຍັງຈະຊ່ວຍເກັບກ າຂ ້ ມູນພ ້ ນຖານໃນລະດັບປະເທດ ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າ ປະເທດຜູ້ຮັບກ າລັງອອກແບບ

ໂຄງການທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະເທດ. ທີ ມງານຈະອີ ງໃສ່ການສ້າງຕ້ັງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ເຄ ອຂ່າຍ, ແຕ່ຍັງຢູ່ໃນເອກະສານຢ່າງເປັນທາງການ 

ແລະ ການຄ້ົນຄວ້າ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຜູ້ກວດກາພາກສ່ວນທີ ສາມເພ່ີມເຕີ ມຈະຖ ກແຕ່ງຕ້ັງ ເພ ່ ອກວດສອບຜົນໄດ້ຮັບລວມຢູ່ໃນບົດ

ລາຍງານທີ່ ສ່ົງໃຫ້ນັກລົງທຶນ. ຜູ້ກູ້ຢ ມຈະຖ ກຄາດໄວ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາການລາຍງານໃດໜ່ຶງທີ່ ຈະລົງບັນຊີ ສ າລັບເປົ ້ າໝາຍຜົນໄດ້

ຮັບທີ່ ຄາດໄວ້ ຕາມທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນແຜນການບັນທຶກ/M&E ຂອງພວກເຂົ າ. ມັນມີ ຈຸດປະສົງວ່າ ໃນເວລານ້ັນ, ຄ າຮ້ອງສະໝັກທັງໝົດ 

ຈະຖ ກສ່ົງທາງອອນໄລນ໌ໂດຍຜ່ານຖານດິ ຈິ ຕອນທີ່ ສ້າງຂ ້ ນໂດຍ GGC ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍໃນການເກັບກ າຂ ້ ມູນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງແບບລວມ ແລະ 

ດ່ັງນ້ັນ ຈຶ່ ງເຮັດໃຫ້ວິ ທີ ການລາຍງານກັບນັກລົງທຶນຕ່າງໆມີ ຄວາມຄ່ອງຕົວຫ າຍຂຶ ້ ນ.  

ຜູ້ກູ້ຢ ມ ຈະຖ ກມອບໝາຍໃຫ້ສ້າງໂປຣໂຕຄ ເກັບກ າຂ ້ ມູນເຕັມຮູບແບບ ສ າລັບໂຄງການຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນເວລາອະນຸມັດ. ນີ ້ ຈະຮັບປະກັນ

ວ່າ ເຂົ າເຈົ ້ າກ າລັງເກັບກ າຂ ້ ມູນຢ່າງພຽງພ , ປະສົມປະສານກ ານົດເວລາ ແລະ ມີ ລະບົບຢູ່ໃນສະຖານທີ່  ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າ ຂ ້ ມູນແມ່ນ

ກຽມພ້ອມໃນຮອບການລາຍງານປະຈ າໄຕມາດ ແລະ ປະຈ າປີ . ຜູ້ກູ້ຢ ມ ຍັງຈະໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພິຈາລະນາຂ ້ ມູນທີ່ ພວກເຂົ າ

ຕ້ອງການ ເພ ່ ອເຮັດບົດລາຍງານຄົບຖ້ວນ ແລະ ພຽງພ . ບ່ອນໃດກ ່ ຕາມທີ່ ເປັນໄປໄດ້, ຕົວຊີ ້ ວັດທັງໝົດຈະຖ ກແຍກອອກຕາມເພດ 

ແລະ ປະຊາກອນຍ່ອຍໂດຍປະເພດຍ່ອຍ. ນອກຈາກນ້ັນ, ຂ ້ ມູນຄວາມຄ ບໜ້າເພ ່ ອຕອບສະໜອງຕົວຊີ ້ ບອກຕ່າງ  ໆຈະຖ ກເກັບກ າໃນ

ລະດັບພາກສະໜາມ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມທີ່ ຈັດຂຶ ້ ນຢູ່ປະເທດຕ່າງໆໃນທຸກ ໄໆຕມາດ, ເຊິ່ ງບັນດາຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້

ເຂົ ້ າຮ່ວມແລກປ່ຽນບົດຮຽນສິ່ ງທ້າທາຍ ແລະ ປະສົບການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ ເພ ່ ອກ ານົດຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ.  

ກອບການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນຂອງ GGC ໄດ້ຖ ກອອກແບບ ດ່ັງນ້ັນ ເພ ່ ອປະກອບມີ ເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຕົວຊີ ້ ວັດທີ່

ຕອບສະໜອງບົດບາດຍິ ງຊາຍ (ຕົວຢ່າງທີ່ ແກ້ໄຂຄວາມຍ ນຍົງຂອງການລົງທຶນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ) ເພ ່ ອຕິດຕາມຜົນໄດ້

ຮັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍຕ ່ ກັບພ ້ ນຖານທີ່ ກ ານົດໄວ້. ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການທີ່

ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ (ເຊັ່ ນ: ຜົນກະທົບທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍຕ ່ ໂຄງການ, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບສິ່ ງທີ່ ເວົ ້ າເຖິງຜົນປະໂຫຍດ
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ຮ່ວມທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງຂອງການລວມເອົ າທັດສະນະບົດບາດຍິ ງຊາຍ ເຂົ ້ າໄປໃນການອອກແບບໂຄງການ) ຈະຖ ກນ າໃຊ້ເພ ່ ອມີ ອິ ດທິພົນ ແລະ 

ແຈ້ງການຕ ່ ການອອກແບບການແຊກແຊງໃນອະນາຄົດ, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການດຶ ງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກການແຊກແຊງສີ ຂຽວໃນ

ອະນາຄົດ ໂດຍສຸມໃສ່ເປົ ້ າໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິ ງຊາຍ. 

M&E ເກີດຂ ້ ນໃນທຸກໆຂ້ັນຕອນຂອງໂຄງການ, ຈາກຄວາມເປັນໄປໄດ້ເບ ້ ອງຕ້ົນ, ການອອກແບບໂຄງການ, ການທົບທວນຄ ນການ

ອອກແບບເບ ້ ອງຕ້ົນ, ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ການທົບທວນການປະຕິບັດຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ.  

3.4 ການອອກແບບໂຄງການທີ່ ຕອບສະໜອງທາງຍິ ງຊາຍ  

ໃນນ້ັນ, ມີ ການພິຈາລະນາດ້ານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ໃນການອອກແບບພັນທະບັດສີ ຂຽວຢ່າງຫ ວງຫ າຍ ໃນການຂະຫຍາຍການສະໜອງ

ການເງິ ນທີ່ ມີ ຢູ່ ໃນການຊຸກຍູ້ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງບົດບາດຍິ ງຊາຍ: ໃນປີ  2020 ໄດ້ລົງທຶ ນພັນທະບັດສີ ຂຽວ 1 ຕ ້  

ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິ ນລົງທຶ ນໜ້ີສິ ນສີ ຂຽວອ ່ ນໆ; ໃນການປຽບທຽບໃນທ້າຍປີ  2020 ມີ ຊັບສິ ນປະມານ 18 ຕ ້ ໂດ

ລາສະຫະລັດ ທີ່ ຄຸ້ມຄອງໂດຍພາຫະນະການລົງທຶ ນທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍ (GenderSmart 2021). ໃນຂະນະທີ່ ການລົງທຶນ

ໃນບັນຫາບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍມີ ການຂະຫຍາຍຕົວໂດຍສະເພາະ, ການໃຫ້ທ ນໃນການລົງທຶນທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວໃນຂ ້ ລິ ເລີ່ ມດ້ານສະພາບອາກາດ 

ໂດຍຜ່ານການລວມເອົ າທັດສະນະບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍກັບພັນທະບັດສີ ຂຽວ ເຮັດໃຫ້ໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍເງິ ນທຶ ນທີ່ ອຸທິ ດຕົນ

ເພ ່ ອຄວາມສະເຫມີ ພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິ່ ງທ້າທາຍລະຫວ່າງບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ສະພາບອາ

ກາດ. ເມ ່ ອທັດສະນະບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍຖ ກລວມເຂົ ້ າໃນການອອກແບບພັນທະບັດສີ ຂຽວທີ່ ຮັບປະກັນ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ ອາດຈະເກີດຂ ້ ນ 

ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດ:  

1. ຜົນປະ¬ໂຫຍດຈາກການລວມເອົ າແມ່¬ຍິ ງໃນຂະ¬ບວນການວາງແຜນ ແລະ ການປະ-ຕິ¬ບັດໂຄງ¬ການ 

ເມ ່ ອແມ່ຍິ ງໄດ້ຮັບຕ າແໜ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໂຄງການ, ເຂົ າເຈົ ້ າໄດ້ຮັບປະສົບການຂອງການມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນຊີ ວິ ດທາງດ້ານ

ການເມ ອງ ແລະ ສາທາລະນະ. ສິ່ ງນີ ້ ສາມາດສ້າງຖານໃຫ້ແກ່ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານການເມ ອງທີ່ ກວ້າງຂວາງຂອງ

ແມ່ຍິ ງ ໂດຍການອ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ ໃນການບັນລຸໂອກາດທີ່ ຄ້າຍຄ ກັນຢູ່ນອກສະພາບການຂອງໂຄງການ ແລະ ໂດຍ

ການນ າແມ່ຍິ ງເຂົ ້ າໄປໃນຂະແຫນງການໃນໄລຍະຍາວ. ອັນທີ ສອງ, ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງແມ່ນມີ ຄວາມສ າພັນທາງບວກກັບ

ຜົນປະໂຫຍດທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງໂຄງການ (GenderSmart 2021). 

2. ຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການຂອງຕົນເອງ 

ລວມທັງການພິຈາລະນາບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ຢູ່ໃນໂຄງການຂອງຕົນເອງ ແນໃສ່ຮັບປະກັນວ່າໂຄງການດ່ັງກ່າວ ສ່ົງເສີ ມຄວາມ

ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ແມ່ຍິ ງຢ່າງນ້ອຍເທ່ົາທຽມກັນ, ຍ້ອນວ່າແມ່ຍິ ງມີ ຄວາມມັກທີ່ ແຕກຕ່າງ
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ຈາກເພດຊາຍ, ຂຶ ້ ນກັບສະຖານະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ຜົນ

ປະໂຫຍດຂອງໂຄງການສະເພາະ ຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມຂະແຫນງໂຄງການ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີ ບາງຂ ້ ໄດ້ປຽບທີ່ ນ າໃຊ້ໃນທ່ົວຂະແໜງ

ການ. ສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້  ລວມມີ ການຮັບປະກັນໃຫ້ແມ່ຍິ ງຢ່າງໜ້ອຍມີ ການເຂົ ້ າເຖິງວຽກເຮັດງານທ າ, ໂອກາດໃນການຝຶກອົບຮົມ, ການເງິ ນ 

ແລະ/ຫ   ຊັບສິ ນການຜະລິ ດທີ່ ສະໜອງໃຫ້ໂດຍໂຄງການ (GenderSmart 2021). 

ເຖິງວ່າຈະມີ ຜົນປະໂຫຍດ, ສິ່ ງທ້າທາຍຈ ານວນໜ່ຶງແມ່ນມີ ຢູ່ເຊິ່ ງເປັນອຸປະສັກໃນການລວມເອົ າຜົນປະໂຫຍດລະຫວ່າງບົດບາດຍິ ງຊາຍ

ເຂົ ້ າໃນພັນທະບັດສີ ຂຽວ: 

● ການຂາດຂ ້ ມູນ – ການມີ ຂ ້ ມູນພ ້ ນຖານທີ່ ເປັນການແຍກເພດແມ່ນຕ ່ າ, ໂດຍສະເພາະຂ ້ ມູນຕາມລວງຍາວ, ເຮັດໃຫ້ມັນ

ຍາກທີ່ ຈະເຮັດການວິ ເຄາະບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍກ່ອນໂຄງການ ແລະ ການວັດແທກຜົນກະທົບຂອງໂຄງການ (GenderSmart 

2021). 

● ການຂາດຄວາມສາມາດໃນການສ້າງແບບຈ າລອງການຄາດເດົ າ – ການຂາດຂ ້ ມູນປະຫວັດສາດ ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່

ຈະຄາດຄະເນຜົນກະທົບທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງການແຊກແຊງທີ່ ຕອບສະໜອງຕ ່ ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ດ່ັງນ້ັນຈິ່ ງອອກ

ແບບໂຄງການທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ (GenderSmart 2021).  

● ການສ້າງມາດຕະຖານ – ບ ່ ມີ ວິ ທີ ການທີ່ ກ ານົດໄວ້ ເພ ່ ອກວດສອບວ່າ ໂຄງການໃດໜ່ຶງໄດ້ຕອບສະໜອງຄວາມຄາດຫວັງ

ດ້ານການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ (ເຊັ່ ນ: ໂຄງການຕ້ອງປະຕິບັດໄດ້ດີ ໃນທຸກເງ ່ ອນໄຂ ຫ   ພຽງແຕ່ອັນດຽວບ ?) (IISD 

2021). 

● ການວັດແທກຜົນກະທົບ – ການປັບປຸງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍສາມາດວັດແທກໄດ້ຍາກ ແລະ ອາດຈະເກີດ

ຂຶ ້ ນໄດ້ຫ ັ ງຈາກໂຄງການສ າເລັດແລ້ວ (GenderSmart 2021). 

● ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ສູງຂຶ ້ ນ – ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເຮັດທຸລະກ າ ແມ່ນເພ່ີມຂຶ ້ ນເນ ່ ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການໃນການກະກຽມ

ແຜນການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ເກັບກ າຂ ້ ມູນການແຍກເພດ ແລະ ລາຍງານຜົນກະທົບຕ ່ ໂຄງການ

ທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ (IISD 2021). 

● ເຫັນວ່າຂາດຄວາມຮີ ບດ່ວນ – ນັກລົງທຶນບາງຄົນ ອາດຈະລັງເລທີ່ ຈະລວມເອົ າຂ ້ ລິ ເລີ່ ມສະເພາະບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ຍ້ອນ

ວ່າເຂົ າເຈົ ້ າຖ ວ່າ ການຮັບມ ກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ ເປັນບຸລິ ມະສິ ດທີ່ ສູງກວ່າ ແລະ/ຫ   ບ ່ ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງເຕັມທີ່

ກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງບົດບາດຍິ ງຊາຍ (UNDP 2019). 
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● ອຸປະສັກຕ ່ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິ ງ - ແມ່ຍິ ງອາດຈະບ ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກໂຄງການເທ່ົາທຽມກັນເນ ່ ອງຈາກ

ຄວາມບ ່ ສະເໝີພາບທີ່ ມີ ຢູ່ແລ້ວ. ຕົວຢ່າງ, ລະດັບການສຶ ກສາທີ່ ຕ ່ າກວ່າ ແລະ ພາລະການເບິ່ ງແຍງທີ່ ສູງຂຶ ້ ນ ອາດຈະຈ າກັດ

ຄວາມສາມາດໃນການຮັບປະກັນການຈ້າງງານທີ່ ມີ ຄວາມຊ ານິ ຊ ານານສູງ ທີ່ ສ້າງຂຶ ້ ນໂດຍໂຄງການ (GenderSmart 2021). 

ໂດຍອີ ງໃສ່ການປະເມີ ນຂ້າງເທິງ, GGC ຈະພະຍາຍາມທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າ ຂ ້ ກ ານົດການຕອບສະໜອງຕ ່ ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍຕ ່

ໄປນີ ້  ຈະປະສົມປະສານເຂົ ້ າໃນການອອກແບບໂຄງການສ າລັບໂຄງການໃນອະນາຄົດ (ຢ່າງໜ້ອຍ): 

● ຂ ້ ມູນທີ່ ແບ່ງແຍກເພດ ແລະ ການນ າໃຊ້ຕົວຊີ ້ ວັດທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ ເພ ່ ອແຈ້ງການຕິດຕາມກວດກາການຕອບສະໜອງ

ທາງບົດບາດຍິ ງຊາຍ, ການປະເມີ ນຜົນ, ການລາຍງານ ແລະ ການຮຽນຮູ້ແມ່ນລວມຢູ່ນ າ. 

● ການວິ ເຄາະບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ຕ້ອງພິຈາລະນາບັນຫາຂອງຈຸດຕັດກັນ, ເພ ່ ອເຂົ ້ າໃຈເຖິງຄວາມອ່ອນແອພາຍໃນກຸ່ມຄົນດ້ອຍ

ໂອກາດທີ່ ປະສົມປະສານ ໂດຍອີ ງໃສ່ປັດໃຈຕ່າງ  ໆ(ເຊັ່ ນ: ຄວາມພິການ, ອາຍຸ, ສະຖານະພາບຂອງຄົນພ ້ ນເມ ອງ ແລະ ອ ່ ນ )ໆ. 

ຖ້າເປັນໄປໄດ້, ຂ ້ ມູນໃນກຸ່ມຍ່ອຍເຫ ົ່ ານີ ້  ຄວນຖ ກເກັບກ າ ແລະ ນ າໃຊ້ເພ ່ ອພັດທະນາການຕອບສະໜອງໂຄງການເປົ ້ າໝາຍ 

ທີ່ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ ແຕກຕ່າງຂອງສະມາຊິ ກຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ.  

● ການປະເມີ ນຍິ ງຊາຍ ແມ່ນໄດ້ດ າເນີ ນການແຈ້ງການອອກແບບໂຄງການ, ງົບປະມານ, ພະນັກງານ, ການປະຕິບັດ, ການ

ຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນ. 

● ຄວາມສ່ຽງແມ່ນໄດ້ຖ ກວິ ເຄາະວ່າ ໂຄງການອາດຈະປະສົບ ຫ   ກ ່ ໃຫ້ເກີດ, ການວາງມາດຕະການ ເພ ່ ອຮັບປະກັນກິດຈະກ າບ ່

ເຮັດໃຫ້ຄວາມບ ່ ສະເຫມີ ພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍຮ້າຍແຮງຂຶ ້ ນ, ລວມທັງ SEAH, ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ ອີ ງໃສ່ບົດບາດຍິ ງ-

ຊາຍ, ແລະ ຍຶ ດເອົ າໂອກາດໃນການແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຂອງແມ່ຍິ ງ. 

● ຊັບພະຍາກອນທີ່ ພຽງພ ໄດ້ຖ ກຈັດສັນສ າລັບກິດຈະກ າສະເພາະ, ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິ ຊາການ ແລະ/ຫ   ການປະຕິບັດ

ອ ່ ນ  ໆເພ ່ ອປັບປຸງການພິຈາລະນາຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ, ລວມທັງການມີ ສ່ວນຮ່ວມທີ່ ມີ ຄວາມໝາຍຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນ

ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ ຫ າກຫ າຍ. 

● ແຜນປະຕິບັດງານຍັງຄວນກ ານົດປະຊາກອນເປົ ້ າໝາຍ, ບ ່ ວ່າຈະເປັນໂດຍກົງ (ເຊັ່ ນ: ພະນັກງານຂອງບ ລິ ສັດທີ່ ໄດ້ຮັບທຶນ) ຫ   

ທາງອ້ອມ (ເຊັ່ ນ: ແມ່ຍິ ງໃນກຸ່ມປະຊາກອນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ). ບ່ອນທີ່ ແຜນປະຕິບັດງານບ ່ ໄດ້ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ , 

ການໃຫ້ທຶນສ າລັບກິດຈະກ າທີ່ ຕອບສະໜອງບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ຄວນຈະເປັນຮ້ົວວົງແຫວນ ແລະ/ຫ   ເປົ ້ າໝາຍທີ່ ຊັດເຈນ

ຄວນຈະຖ ກຈັດຕ້ັງ (AMMC 2021). 

● ຕົວຊີ ້ ວັດການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນແຜນປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ອີ ກເທ ່ ອໜ່ຶງ, ຄວນມີ ຄວາມອ່ອນໄຫວ

ຕ ່ ກັບຂະແໜງໂຄງການ ແລະ ສະຖານທີ່ . 
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● ການພິຈາລະນາບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ຄວນແຈ້ງການຄັດເລ ອກເຄ ່ ອງມ ທາງດ້ານການເງິ ນສ າລັບການລົງທຶນຊ່ົວຄາວຂອງກອງ

ທຶນທີ່ ຍົກມາຈາກພັນທະບັດສີ ຂຽວ. ຕົວຢ່າງ, ການຈັດອັນດັບການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍຂອງບ ລິ ສັດ (ສ າລັບການລົງທຶນ

ໃນການບ ລິ ການຂອງບ ລິ ສັດ) ຫ   ຄະແນນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິ ງ-ຊາຍຂອງປະເທດ (ສ າລັບການລົງທຶນໃນຫ ັ ກຊັບ

ຂອງລັດຖະບານ) ສາມາດເປັນປັດໄຈເຂົ ້ າໃນການຕັດສິ ນໃຈ (ສະຖາບັນສາກົນເພ ່ ອການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ປີ  2021). 

ແນວໃດກ ່ ຕາມ, ວິ ທີ ການທີ່ ອ່ອນກວ່າອາດຈະມີ ຄວາມຈ າເປັນສ າລັບການລວມເອົ າການພິຈາລະນາບົດບາດຍິ ງຊາຍໃນການ

ຄຸ້ມຄອງລາຍໄດ້ຫ າຍກ່ວາການນ າໃຊ້ລາຍໄດ້, ເນ ່ ອງຈາກຄວາມຕ້ອງການທີ່ ຈະເລ ອກເອົ າເຄ ່ ອງມ ທາງດ້ານການເງິ ນທີ່ ຊ່ວຍໃຫ້

ກອງທຶນສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ໄວ. ບ່ອນທີ່ ທາງເລ ອກຕ່າງໆຖ ກຈ າກັດຢ່າງຫ ວງຫ າຍ, ຄວາມມຸ່ງໝ້ັນທີ່ ຈະຈັດລ າດັບຄວາມສ າ

ຄັນຂອງໂອກາດການລົງທຶນທີ່ ມີ ການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ສູງກວ່າສະເລ່ຍ ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ອາດຈະພຽງພ  

(ສະຖາບັນສາກົນເພ ່ ອການພັດທະນາແບບຍ ນຍົງ ປີ  2021). 

● ຜູ້ອອກໃຫ້ ຄວນລາຍງານທັງເງ ່ ອນໄຂທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ໃຊ້ໃນການເລ ອກໂຄງການ ແລະ ຜົນກະທົບຕົວຈິ ງທາງ

ດ້ານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ. ການລາຍງານຄວນຈະຖ ກດ າເນີ ນຢ່າງນ້ອຍໃນແຕ່ລະປີ  ແລະ ຄວນຈະຖ ກກວດສອບໄດ້ໂດຍ

ພາກສ່ວນທີ ສາມ (AMMC 2021). ການລາຍງານເປັນປະຈ າ ຄວນອະນຸຍາດໃຫ້ມີ ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດມາດຕະການ

ຫ ຸ ດຜ່ອນ ຖ້າເປົ ້ າໝາຍທີ່ ລະບຸໄວ້ໃນແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍບ ່ ບັນລຸໄດ້ (ສະຖາບັນສາກົນເພ ່ ອການພັດທະນາ

ແບບຍ ນຍົງ ປີ  2021).  

3.5 ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ ແລະ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມ 

3.5.1 ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມ 

ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມແມ່ນເປັນສ່ວນໜ່ຶງທີ່ ສ າຄັນຂອງກອບວຽກ ເພ ່ ອອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການລວມເອົ າການ

ພິຈາລະນາບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍເຂົ ້ າໃນວົງຈອນຊີ ວິ ດດ້ານການເງິ ນ ແລະ ການຕັດສິ ນໃຈຂອງ GGC. ໃນສະພາບການດ່ັງກ່າວ, ການມີ

ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ຊີ ້ ເຖິງການສົນທະນາທີ່ ບ ່ ຢຸດຢ້ັງ, ການແລກປ່ຽນຂ ້ ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການພົວພັນລະຫວ່າງ GGC ກັບ

ບັນດາຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມ ຄ ບັນດາອົງການການນ າຂອງແມ່ຍິ ງ. ດ່ັງນ້ັນ, GGC ໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາທີ່ ຈະພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົນ

ໄກການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຜູ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບ (ພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ແລະ ຕາມທີ່ ໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ ເອກະສານຊ້ອນ

ທ້າຍ 7) ເພ ່ ອສະໜັບສະໜູນວັດທະນະທ າຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ການປັບປຸງຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງ. 

ສ າລັບຕົວຢ່າງ, ການປະຕິບັດການພົວພັນລະຫວ່າງທີ ມເປັນປະຈ າ, ກອງປະຊຸມໜ້າທີ່  ແລະ ການນ າສະເໜີກ່ຽວກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 

ແລະ ຫົວຂ ້  E&S, ການສ ່ ສານພາຍໃນໂດຍກົງຜ່ານທາງອີ ເມລ໌ , ຈົດໝາຍຂ່າວ, ແລະອ ່ ນໆ. 
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3.5.2 ກົນໄກການຮ້ອງທຸກ 

ກ່ຽວກັບກົນໄກການສ ່ ສານພາຍນອກ, ເປັນກົນໄກທີ່ ສ າຄັນທີ່ ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແລະ ຮັກສາໄວ້ເປັນກົນໄກການຮ້ອງທຸກ. 

ນີ ້ ຈະສະຫນັບສະຫນູນຂະບວນການເພ ່ ອກ ານົດ, ຮັບ, ລົງທະບຽນ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີ ນຜົນ, ຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທຸກ ຫ   

ຄ າຄິ ດຄ າເຫັນຈາກຜູ້ທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີ ປະສິ ດທິຜົນກ່ຽວກັບກິດຈະກ າຂອງໂຄງການຍ່ອຍ. 

ກົນໄກຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທຸກໃນທັນທີ  ໂດຍຜ່ານຂະບວນການທີ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງ, ຍຸຕິທ າ, ໂປ່ງໃສ 

ແລະ ສ້າງສັນ. ນອກຈາກນ້ັນ ມັນຍັງຈະເຫມາະສົມທາງດ້ານວັດທະນະທ າ ແລະ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້, 

ໂດຍບ ່ ມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ ່ ຊຸມຊົນທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ແລະ ໂດຍບ ່ ມີ ການແກ້ແຄ້ນຕ ່ ບຸກຄົນ, ກຸ່ມຄົນ, ຫ   ຊຸມຊົນທີ່ ຍົກບັນຫາ ຫ   

ຄວາມກັງວົນ. ກົນໄກຮ້ອງທຸກຈະລວມເຖິງ ແຕ່ບ ່ ຈ າກັດໃນອົງປະກອບດ່ັງຕ ່ ໄປນີ ້ : 

● ຜູ້ກູ້ຢ ມຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ການສ້າງຕ້ັງ ແລະ ປະຕິບັດການ, ເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ ແລະ ລວມສູນຜູ້ລອດຊີ ວິ ດ, SEAH 

ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກົນໄກການແກ້ໄຂຂ ້ ຂ້ອງໃຈທາງເພດທີ່ : 

o ລວມເຖິງການປະຕິບັດຕ ່ ຜູ້ລອດຊີ ວິ ດດ້ວຍກຽດສັກສີ  ແລະ ຄວາມເຄົ າລົບນັບຖ , 

ໃຊ້ເວລາເພ ່ ອຮັບຟັງສິ່ ງທີ່ ພວກເຂົ າເວົ ້ າແທນທີ່ ຈະຟ້າວດ າເນີ ນການ 

o ປະຕິບັດຕ ່ ຜູ້ລອດຊີ ວິ ດທັງໝົດຢ່າງສະເໝີພາບ ແລະ ບ ່ ຕັດສິ ນ, 

ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປະສົບການຂອງພວກເຂົ າບ ່ ໄດ້ຖ ກຍົກເລີ ກຢ່າງບ ່ ຍຸຕິທ າ, ຕົວຢ່າງ, ເພາະວ່າພວກເຂົ າອາຍຸຍັງອ່ອນ, 

ແກ່, ພິການ, ເພດ ຫ   ເປັນຊົນເຜ່ົາສ່ວນນ້ອຍທາງເພດ ຫ   ເຮັດວຽກໂສເພນີ . 

o ລວມແນວທາງຂອງຜູ້ທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມເພ ່ ອລະບຸ SEAH ໃນທ້ອງຖ່ິນທີ່ ມີ ຢູ່ ແລະ ມີ ທ່າແຮງ 

ເພ ່ ອເຮັດໃຫ້ການແກ້ໄຂບັນຫາດ່ັງກ່າວມີ ປະສິ ດທິພາບ. 

o ຝຶກອົບຮົມບຸກຄະລາກອນທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກ່ຽວກັບຂ ້ ກ ານົດ SEAH ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງສ າລັບການບັນທຶກ ແລະ 

ປະຕິບັດຄ າຮ້ອງທຸກ  

o ຄວນໄດ້ຮັບການຈັດລ າດັບຄວາມສ າຄັນໃນການປຶ ກສາຫາລ ກັບຜູ້ນ າທີ່ ເປັນແມ່ຍິ ງ ແລະ 
ຜູ້ທີ່ ເຮັດວຽກກັບເດັກຍິ ງໄວໜຸ່ມ ແລະ ເດັກຊາຍ ແລະ ກຸ່ມທີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງອ ່ ນ  ໆເພ ່ ອໃຫ້ເຂົ ້ າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງ 

ແລະ ແນວໂນ້ມຂອງ SEA/SH ໃນຊຸມຊົນ. 

o ສະໜອງຂ ້ ກ ານົດການປະພຶດຢ່າງລະອຽດເພ ່ ອເປັນແນວທາງການມີ ສ່ວນຮ່ວມ. 

o ຕິດຕາມຕົວຊີ ້ ວັດ SEAH ແລະ GBV ເພ ່ ອຕິດຕາມຄວາມສ່ຽງ ຫ   ສິ່ ງທ້າທາຍທີ່ ເປັນໄປໄດ້ 

o ສະເຫນີ ວິ ທີ ການຕ່າງໆເພ ່ ອຍ ່ ນຄ າຮ້ອງທຸກລວມທັງອອນໄລນ໌, ອີ ເມວ, ຈົດໝາຍ ຫ   ຕົວຕ ່ ຕົວ 

o ສະໜອງຄວາມລັບ/ການປິ ດບັງຊ ່ ໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຮຽນ ຫ   ຜູ້ຕາງຫນ້າຖ້າມີ ການຮ້ອງຂ ຈາກຜູ້ຮ້ອງຮຽນ 

o ແກ້ໄຂຄວາມກັງວົນໃນທັນທີ  ແລະ ມີ ປະສິ ດທິຜົນໂດຍບ ່ ມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ໂດຍບ ່ ມີ ການແກ້ແຄ້ນ  
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o ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກໃນລັກສະນະທີ່ ເຫມາະສົມທາງວັດທະນະທ າ, ທີ່ ມີ ຄວາມລະມັດລະວັງ, ມີ ຈຸດປະສົງ, ໂປ່ງໃສ, 

ທີ່ ລະອຽດອ່ອນ ແລະ ການຕອບສະໜອງ 

● ວິ ທີ ການຕ່າງໆທີ່ ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດສາມາດສ່ົງຄ າຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຂົ າໄດ້, ແລະ ຄ ານຶ ງເຖິງອຸປະສັກ/ ຂ ້ ຈ າກັດທາງດ້ານພາສາ 

ແລະ ຄວາມຕ້ອງການສ າລັບການປິ ດບັງຊ ່ ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ຮ້ອງຮຽນຢ້ານການຕອບໂຕ້ ຫ   

ການຍ ່ ນສະເຫນີ ໂດຍຕົວແທນທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫ   ອົງການຈັດຕ້ັງທາງສັງຄົມ; 

● ຂ ້ ກ ານົດເພ ່ ອຮັກສາຄວາມລັບຜູ້ຮ້ອງຮຽນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນກ ລະນີ ທີ່ ຜູ້ຮ້ອງຮຽນຢ້ານກົວການຕອບໂຕ້; 

● ຂ ້ ກ ານົດສ າລັບການແປພາສາດ້ວຍວາຈາ/ການແປສາເປັນລາຍລັກອັກສອນເພ ່ ອເອົ າຊະນະອຸປະສັກ/ຂ ້ ຈ າກັດທາງພາສາ; 

● ບັນທຶກທີ່ ການຮ້ອງທຸກຖ ກລົງທະບຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ຮັກສາໄວ້ເປັນຖານຂ ້ ມູນທີ່ ເປີ ດເຜີຍຕ ່ ສາທາລະນະ. 

ຖານຂ ້ ມູນຄວນມີ ຂ ້ ມູນກ່ຽວກັບການຮ້ອງຮຽນ ແລະ ການແກ້ໄຂການຮ້ອງຮຽນ, ລວມທັງການແກ້ໄຂທີ່ ສະໜອງໃຫ້, 

ໂດຍຄ ານຶ ງເຖິງວ່າສາມາດປິ ດບັງຕົວຕົນຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນໄດ້ຖ້າມີ ການຮ້ອງຂ . 

ຖານຂ ້ ມູນນີ ້ ຄວນຖ ກແບ່ງປັນກັບກົນໄກການແກ້ໄຂທີ່ ເປັນເອກະລາດຂອງ GCF; 

● ຂ້ັນຕອນທີ່ ໂຄສະຕ ່ ນາສາທາລະນະ, ການກ ານົດວິ ທີ ການສ່ົງຄ າຮ້ອງທຸກ, 

ກ ານົດໄລຍະເວລາທີ່ ຜູ້ໃຊ້ສາມາດຄາດຫວັງວ່າຈະລ ຖ້າການຮັບຮູ້, ຄ າຕອບ ແລະ ການແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທຸກຂອງພວກເຂົ າ, 

ຄ າອະທິບາຍກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຂ້ັນຕອນ; 

● ຂະບວນການອຸທອນທີ່ ອາດມີ ການອ້າງອີ ງເຖິງຄ າຮ້ອງທຸກທີ່ ບ ່ ພ ໃຈເມ ່ ອການແກ້ໄຂຄ າຮ້ອງທຸກຍັງບ ່ ທັນໄດ້ບັນລຸ; 

● ຂ ້ ມູນກ່ຽວກັບກົນໄກການຮ້ອງທຸກອ ່ ນໆທີ່ ມີ ຢູ່, ລວມທັງກົນໄກແກ້ໄຂທີ່ ເປັນເອກະລາດຂອງ GCF ແລະ 

ກົນໄກການຮ້ອງທຸກຂອງຫນ່ວຍງານທີ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ແລະ ປະຕິບັດ; ແລະ 

● ມີ ມາດຕະການປົກປ້ອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນຈາກການຕອບໂຕ້. 

 

 

 

 

 

 



 

 

GCF_GGC_Gender Assessment_Annex 8_toGCF  ຮ່າງ 113 

 

 

 

 

ຮູບ 9 ຕົວຢ່າງຂອງກົນໄກການຮ້ອງທຸກ 

ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການສ້າງຕ້ັງ ແລະ ຮັກສາກົນໄກການຮ້ອງທຸກຈະຂຶ ້ ນກັບເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ ຫ   ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ. 

ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຈະຮັບຜິດຊອບໃນການປະຊຸມກັບທ້ອງຖ່ິນ/ຜູ້ທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ ເພ ່ ອອະທິບາຍ ແລະ 

ປຶ ກສາຫາລ ກ່ຽວກັບກົນໄກການລາຍງານ ແລະ ຂະບວນການຕ່າງໆ 

ທີ່ ຜູ້ທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມຕົກລົງເຫັນດີ ກັບວິ ທີ ການທີ່ ເລ ອກທີ່ ເໝາະສົມທີ່ ສຸດ.  ລາຍລະອຽດຂອງການສົນທະນາຈະຖ ກບັນທຶກໄວ້ ແລະ 

ລວມເຂົ ້ າໃນບົດສະຫ ຸ ບກອງປະຊຸມຂອງຜູ້ທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ.  ຈະມີ ການສະໜອງໂທລະສັບ ແລະ ທີ່ ຢູ່ອີ ເມລ໌ ສ່ວນກາງ 

ທີ່ ຈະອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຮ້ອງທຸກ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຈະມີ ການແບ່ງປັນໂດຍບຸກຄົນທີ່ ເຫມາະສົມທີ່ ເບິ່ ງແຍງບັນຫາ. ອີ ເມລ໌  

ແລະ ໂທລະສັບທີ່ ໄດ້ຮັບຈະຖ ກຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ.  ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງຮັກສາບັນທຶກທີ່ ປະກອບດ້ວຍ:  

1. ວັນທີ ຂອງການຮ້ອງຮຽນ 

2. ຊ ່ ຂອງຝ່າຍທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ຝ່າຍກ່ຽວຂ້ອງ/ອົງການຈັດຕ້ັງໃດໆ 

3. ລາຍລະອຽດການຕິດຕ ່ ຂອງຝ່າຍທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

4. ປະເພດຂອງການຮ້ອງຮຽນ (ສິ່ ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ, ລັດຖະບານ, ອ ່ ນໆ) 

5. ຖ້າການຮ້ອງຮຽນເປັນການອຸທອນຕ ່ ກັບຜົນການຈັດການການຮ້ອງຮຽນກ່ອນໜ້ານີ ້  

6. ແນະນ າການສ ບສວນບັນຫາ 

7. ວັນທີ ປິ ດ ແລະ ຂ ້ ມູນທີ່ ໄດ້ສະໜອງໃຫ້ກັບຝ່າຍທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

8. ບັນທຶກຜົນຂອງການສ ບສວນເປັນໄຟລ໌  Excel, ລວມທັງການສະຫ ຸ ບການດ າເນີ ນການ ຫ   

ເຫດຜົນສ າລັບການບ ່ ດ າເນີ ນການ ແລະ ວັນທີ ຕອບໃຫ້ຝ່າຍທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 

ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຈະຮັບຮູ້ການຮ້ອງຮຽນເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງທັນເວລາ ແລະ ລາຍງານຄ ນໃຫ້ AE ໃນຂ້ັນຕອນຕ ່ ໄປ. 

ການສ ບສວນການຮ້ອງຮຽນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມລັກສະນະຂອງການຮ້ອງຮຽນ, 

ແຕ່ທຸກຄວາມພະຍາຍາມຄວນເຮັດເພ ່ ອຮັບປະກັນວ່າການຮ້ອງຮຽນຈະຖ ກແກ້ໄຂໂດຍທັນທີ . 

ການສ ບສວນສ່ວນໃຫຍ່ບ ່ ຄວນໃຊ້ເວລາດົນກວ່າ 90 ມ ້ . ເນ ້ ອໃນຂອງການຮ້ອງຮຽນທີ່ ໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ 

ການຄຸ້ມຄອງສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ້ ຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບຂອງຝ່າຍທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໃນຂອບເຂດທີ່ ເປັນໄປໄດ້, ແລະ 
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ບ ່ ຄວນມີ ການແກ້ແຄ້ນຕ ່ ຝ່າຍທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຫ   ຜູ້ຮ້ອງທຸກ. ໃນບາງກ ລະນີ , 

ມັນອາດຈະເໝາະສົມສ າລັບເຈົ ້ າຂອງໂຄງການທີ່ ຈະສ ບຕ ່ ພົວພັນກັບຝ່າຍທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໃນລະຫວ່າງການສ ບສວນການຮ້ອງຮຽນ. 

ອັນນີ ້ ອາດຈະເກີດຂຶ ້ ນໂດຍການເຊີ ນຝ່າຍທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບມາປະຊຸມ, ປະຊຸມທາງໂທລະສັບ, ຫ   

ໃຫ້ຄ າໝ້ັນສັນຍາເພ່ີມເຕີ ມເປັນລາຍລັກອັກສອນ. 

ການມີ ສ່ວນພົວພັນຢ່າງຕ ່ ເນ ່ ອງໃດໆກັບຝ່າຍທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈະຕ້ອງຖ ກບັນທຶກໄວ້ໃນທະບຽນການຮ້ອງຮຽນ 

3.5.3 ເງ ່ ອນໄຂພິເສດ 

ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການຈະຕ້ອງໄດ້ກວດກາໂຄງການຂອງພວກເຂົ າສ າລັບການປະເມີ ນຄວາມສ່ຽງ SEAH ແລະ 

ຄວນພິຈາລະນາຄ າຖາມຕ ່ ໄປນີ ້ ກ່ອນທີ່ ຈະອອກແບບ GRM: 

● ອັດຕາຄວາມຮຸນແຮງຕ ່ ເພດ (GBV) ໃນລະດັບປະເທດແມ່ນສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງພາກພ ້ ນບ ? 

● ມີ ບັນທັດຖານທາງດ້ານວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມທີ່ ມີ ຢູ່ທີ່ ກີດຂວາງແມ່ຍິ ງ ຫ   ຈ າກັດການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພວກເຂົ າຢູ່ໃນພາກລັດ 

ແລະ ເອກະຊົນບ ? 

● ໂຄງການດ່ັງກ່າວຈະເກີດຂຶ ້ ນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ອ່ອນແອ ຫ   ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມຂັດແຍ້ງບ ? 

ການປະເມີ ນຄວາມສ່ຽງຂອງຜົນສະທ້ອນ SEAH ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ໃນລະຫວ່າງຂະບວນການກວດສອບສະຖານະແມ່ນມີ ຄວາມຈ າເປັນ. AE 

ຍັງຕ້ອງຮັບປະກັນວ່າໂຄງການຕ້ອງມີ ຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງນີ ້ . 
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3.6 ຊັບພະຍາກອນທີ່ ແນະນ າສ າລັບເຈົ ້ າຂອງໂຄງການ 

ເພ ່ ອຊ່ວຍຊີ ້ ນ າ ເຈົ ້ າຂອງໂຄງການໃນການວິ ເຄາະບົດບາດຍິ ງຊາຍຂອງພວກເຂົ າ ແລະ 

ການພັດທະນາຕົວຊີ ້ ວັດບົດບາດຍິ ງຊາຍພວກເຂົ າສາມາດພິຈາລະນາຊັບພະຍາກອນຕ ່ ໄປນີ ້ : 

● ບົດບາດຍິ ງຊາຍທີ່ ເປັນກະແສຫ ັ ກໃນບັນດາໂຄງການກອງທຶນຫ ຸ ດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ (2017) 

ກອງທຶນຫ ຸ ດຜ່ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດແມ່ຍິ ງ  
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http://datatopics.worldbank.org/gender/
http://cleancookstoves.org/resources/490.html
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