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ການຮັບຮ ້ 

ເອກະສານຕໍໍ່ ໄປນີີ້ ຖືກສ ໍ່ ງໂດຍສອດຄໍ່ອງກັບການຍືໍ່ ນສະເຫນີການສະຫນອງທຶນເຕັມຂອງບໍລິສັດຄໍີ້ າປະກັນສີຂຽວໃຫີ້ກັບກ

ອງທຶນດິນຟີ້າອາກາດສີຂຽວ, ສອດຄໍ່ອງກັບການຍືໍ່ ນສະເຫນີໂຄງການກະກຽມສິໍ່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ (PPF) ລ ງວັນທີ 

13 ຕຸລາ 2021. ທີມງານທີໍ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການລວບລວມເອກະສານມີດັໍ່ ງນີີ້ : 

• ບໍລິສັດຄໍີ້ າປະກັນການພັດທະນາ  

• ບໍລິສັດຄໍີ້ າປະກັນສີຂຽວ  

• Pegasys ຈໍາກັດ  

• ທີໍ່ ປຶກສາ IBIS  

• ທີໍ່ ປຶກສາ SR  

ການປະກອບສໍ່ວນຂອງແຕໍ່ລະອ ງການແລະທີໍ່ ປຶກສາເອກະລາດແມໍ່ ນມີຄວາມສໍາຄັນ.ເຖິງແມໍ່ນວໍ່າພວກເຮ າບໍໍ່ ສາມາດຮັ

ບຮ ີ້ບຸກຄ ນທີໍ່ ມີຊືໍ່ ຂີ້ າງລຸໍ່ມນີີ້ ເປັນພິເສດ ສໍາລັບຄວາມຊໍານານ, ການອຸທິດຕ ນ, ພະລັງງານ, ແລະ ຄວາມເອືີ້ ອເຟືີ້ ອເພືໍ່ ອແຜໍ່ , 

ແຕໍ່ບ ດບາດຂອງພວກເຂ າ 

ໃນການລວບລວມເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍແມໍ່ນສັງເກດເຫັນໄດີ້ດີ.ຜ ນກະທ ບຂອງເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍນີີ້ ຈະເປັນຜະລິດຕະ

ພັນຂອງການປະກອບສໍ່ວນລວມຂອງພວກເຂ າ. 

 



 

GCF_GGC_Gender Action Plan_Annex 8_10.05.2022_Lao  ຮ່າງ 3 

 

ແຜນການດໍາເນີນງານບົດບາດຍິງຊາຍ  

GGC ມຸໍ່ ງໝັີ້ ນເພືໍ່ ອຮັບປະກັນວໍ່າຄວາມສາມາດພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ (ສະເພາະ ສະຖາບັນ ແລະ ໂຄງການ) ໃນການເສີມສີ້າງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວໍ່າງຍິງຊາຍ 

ແມໍ່ນສອດຄໍ່ອງກັບຂໍີ້ ກໍານ ດຂອງ GCF.  

ອັນນີີ້ ແມໍ່ ນສະທີ້ອນໃຫີ້ເຫັນຢ ໍ່ ໃນແຜນການດໍາເນີນງານບ ດບາດຍິງຊາຍຂີ້າງລຸໍ່ມນີີ້ .  

ຕາຕະລາງ 1 ແຜນການດໍ າເນີ ນງານບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ກິດຈະກໍາ ຕົວຊ້ີວັດ ແລະ ເປ້ົາໝາຍ ກໍານົດເວລາ ໜ້າທີີ່ ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຄີ່າໃຊ້ຈີ່າຍ   

ຖະແຫຼງການຜົນກະທົບ: ໃນການລະດ ມທຶນໜີີ້ ສິນພາກເອກະຊ ນທີໍ່ ສໍາຄັນເຂ ີ້ າໃນໂຄງການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນການປໍ່ຽນແປງຂອງດິນຟີ້າອາກາດ ແລະ ການປັບຕ ວໃນທ ໍ່ ວປະເທດ, GGC 

ຈະສະໜັບສະໜ ນຄວາມສະເໝີພາບລະຫວໍ່າງຍິງຊາຍໃຫີ້ດີຂຶີ້ ນ ແລະ ການສີ້າງອໍານາດຂອງແມໍ່ ຍິງໃນບັນດາປະເທດເປ ີ້ າໝາຍ ແລະ ຕາມຂະແໜງການຢໍ່າງສຸດຄວາມສາມາດ, 

ຜໍ່ ານ: 

• ການປັບປຸງການເຂ ີ້ າເຖິງພະລັງງານສະອາດ ແລະ ການສີ້າງຄວາມເຂັີ້ ມແຂງຂອງຊຸມຊ ນທີ້ອງຖິໍ່ ນ, ລວມທັງແມໍ່ ຍິງ, ເດັກຍິງ, ແລະ ປະຊາກອນທີໍ່ ມີຄວາມສໍ່ຽງ, 

ໂດຍຜໍ່ ານພະລັງງານທ ດແທນ, ການບໍລິການພະລັງງານ, ການເພີໍ່ ມປະສິດທິພາບພະລັງງານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີໃຫມໍ່ ; 

o ນີີ້ ລວມເຖິງການສຸມໃສໍ່ການສະໜັບສະໜ ນແມໍ່ ຍິງແລະເດັກຍິງທີໍ່ ອາໄສຢ ໍ່ໃນຕ ວເມືອງແລະເຮັດວຽກໃນອຸດສາຫະກໍາຕໍ່າງໆ 

ເພືໍ່ ອເຮັດໃຫີ້ມີການປໍ່ຽນແປງທາງດີ້ານພຶດຕິກໍາໃນທາງບວກ, ມີສຸຂະພາບດີຂຶີ້ ນໂດຍຜໍ່ ານການສະຫນອງເຕັກໂນໂລຢີທີໍ່ ດີກວໍ່ າ ແລະ 

ການອອກແບບທີໍ່ ມີປະສິດທິພາບດີ້ານພະລັງງານເພືໍ່ ອຊໍ່ວຍຫ ຸ ດຜໍ່ ອນການໃຊີ້ພະລັງງານໃນສະພາບຕ ວເມືອງ.  

• ການປັບປຸງການເຂ ີ້ າເຖິງລະບ ບການຂ ນສ ໍ່ ງທີໍ່ ມີການປໍ່ອຍອາຍພິດຕໍໍ່ າທີໍ່ ປອດໄພ,ເຊືໍ່ ອຖືໄດີ້ແລະລາຄາຖືກສໍາລັບຊຸມຊ ນທີ້ອງຖິໍ່ ນ, 

ໂດຍໄດີ້ເອ າໃຈໃສໍ່ເປັນພິເສດຕໍໍ່ ຄວາມຕີ້ອງການຂອງຜ ີ້ ຢ ໍ່ ໃນສະຖານະການທີໍ່ ມີຄວາມສໍ່ຽງ, ລວມທັງແມໍ່ ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, 

ໂດຍຜໍ່ ານການສະຫນອງການແກີ້ໄຂການຂ ນສ ໍ່ ງສາທາລະນະ ແລະ ເອກະຊ ນທີໍ່ ມີການປໍ່ອຍອາຍພິດຕໍໍ່ າ ແລະ ບໍໍ່ ມີການປໍ່ອຍອາຍພິດ.  

• ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ໍ່  ແລະ ປັບປຸງຄວາມຢືດຢຸໍ່ນຂອງຊຸມຊ ນທີໍ່ ມີຄວາມສໍ່ຽງ, ລວມທັງແມໍ່ ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ, ຕໍໍ່ ຜ ນກະທ ບດີ້ານລ ບຂອງດິນຟີ້າອາກາດ 

ໃນປະຈຸບັນທີໍ່ ສ ໍ່ ງຜ ນກະທ ບຕໍໍ່ ລະບ ບກະສິກໍາ ແລະ ອາຫານທີໍ່ ສໍາຄັນ. 

• ການປັບປຸງຜ ນໄດີ້ຮັບດີ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ເພີໍ່ ມທະວີການປະຢັດເວລາ, ການພັກຜໍ່ ອນຢໍ່ອນໃຈ, ແລະ ກິດຈະກໍາທາງເສດຖະກິດຂອງແມໍ່ ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ 

ໂດຍຜໍ່ ານການປັບປຸງສະພາບແວດລີ້ອມທີໍ່ ສີ້າງຂຶີ້ ນ ແລະ ທໍາມະຊາດທີໍ່ ເຂ າເຈ ີ້ າເພິໍ່ ງພາອາໄສ (ຕັີ້ ງແຕໍ່ການປັບປຸງໃນ WASH ແລະ ໂຄງສີ້າງພືີ້ ນຖານດີ້ານພະລັງງານ, 

ຈ ນເຖິງການປັບປຸງການນໍາໃຊີ້ທີໍ່ ດິນ ແລະ ການອະນຸລັກປໍ່າໄມີ້  ແລະ ລະບ ບນິເວດ).  
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ຖະແຫຼງການຜົນໄດ້ຮັບ:ໂດຍສະແດງໃຫີ້ເຫັນວິທີການສະຫນອງການຮັບປະກັນຄວາມຂຽວສາມາດສະຫນັບສະຫນ ນການເປີດໂຄງການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນ ແລະ 

ການປໍ່ຽນແປງດິນຟີ້າອາກາດແບບຄອບຄຸມໃນວ ງກວີ້ າງ, GGC ຈະບັນລຸຜ ນໄດີ້ຮັບການຕອບສະຫນອງຕໍໍ່ ບ ດບາດຍິງຊາຍດັໍ່ ງຕໍໍ່ ໄປນີີ້  

(ໂດຍຜ ນກະທ ບຂອງກອງທຶນການຈໍາແນກລະຫວໍ່າງຍິງຊາຍຢ ໍ່ໃນ, ຫ ື  ໃກີ້ , ຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວໍ່າງຍິງຊາຍ): 

• ປັບປຸງຄວາມຢືດຢຸໍ່ນ ແລະ ປັບປຸງສຸຂະພາບໃຫີ້ແກໍ່ ຊຸມຊ ນ, ລວມທັງແມໍ່ ຍິງ ແລະ ເດັກນີ້ ອຍ, ໂດຍຜໍ່ ານມາດຕະການການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນການປໍ່ອຍອາຍພິດ ແລະ 

ການປັບຕ ວຂອງ GHG, ກໍ່ຽວຂີ້ອງກັບທັງສະພາບແວດລີ້ອມທີໍ່ ສີ້າງຂຶີ້ ນ ແລະ ທໍາມະຊາດ. 

• ການຕັດສິນໃຈທີໍ່ ສະເໝີພາບລະຫວໍ່າງຍິງຊາຍ, ຫ ຸ ດຜໍ່ ອນຄວາມຮຸນແຮງໂດຍອີງຕາມບ ດບາດຍິງຊາຍ, ເພີໍ່ ມທະວີການເຂ ີ້ າເຖິງ ແລະ ຄວບຄຸມຊັບພະຍາກອນ, ແລະ 

ການສີ້າງຄວາມເຂັີ້ ມແຂງທາງດີ້ານເສດຖະກິດຂອງແມໍ່ ຍິງ ແລະ ເດັກຍິງຜໍ່ ານລະບ ບການຄຸີ້ມຄອງສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ ແລະ ສັງຄ ມ (Environmental and Social 

Management System, ESMS) ຂອງ GGC, ການປ ກປີ້ອງໂຄງການທີໍ່ ບັງຄັບ, ກອບການປຶກສາຫາລືກັບຜ ີ້ ມີສໍ່ວນກໍ່ຽວຂີ້ອງ 

(ລວມທັງການໃຫີ້ຄໍາປຶກສາຈາກຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານກໍ່ຽວກັບບັນຫາລະຫວໍ່າງຍິງຊາຍ, ກໍານ ດເປັນລາຍປະເທດ), ແລະ 

ວິທີການອອກແບບໂຄງການທີໍ່ ຕອບສະຫນອງຕໍໍ່ ບ ດບາດຍິງຊາຍ. 

• ເສີມສີ້າງຄວາມສາມາດຂອງສະຖາບັນຂອງເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການ ໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດສ ໍ່ ງໂຄງການທີໍ່ ຕອບສະຫນອງຕໍໍ່ ບ ດບາດຍິງຊາຍ, 

ເຊິໍ່ ງສອດຄໍ່ອງກັບຂໍີ້ ກໍານ ດຂອງ GCF.  

ງົບປະມານ: GGC ຈະຈັດສັນງົບປະມານຢີ່າງພຽງພໍ ສໍາລັບຊັບພະຍາກອນທາງເພດທີີ່ ອຸທິດຕົນ ເພ ີ່ ອເບິີ່ ງແຍງກິດຈະກໍາທີີ່ ກີ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງຊາຍທັງໝົດຂອງ GGC, 

ເຊັີ່ ນດຽວກັນກັບການແຕີ່ງຕ້ັງຜ ້ ຊີ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍທີີ່ ມີຄວາມຊໍານານສະເພາະ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕາມຂະແຫນງການ, ໃນແຕີ່ລະໂຄງການ ແລະ ໄດ້ຈັດສັນປະມານ 5 
000 000 ໂດລາ ໃຫ້ແກີ່ M&E ແລະ ການລາຍງານຜົນກະທົບ. 

ຜົນໄດ້ຮັບ 1: ສ້າງຂະບວນການ ແລະ ລະບົບການຈັດຕ້ັງ ເພ ີ່ ອຍົກສ ງຄວາມສະເໝີພາບລະຫວີ່າງຍິງຊາຍ  

ອຸທິດການເງິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດທີໍ່ ຈໍາເປັນ 

ເພືໍ່ ອປະຕິບັດຕາມແຜນການດໍາເນີນງານບ ດບາດຍິງຊາ

ຍນີີ້ , ໂດຍມີຂໍີ້ ມ ນຕ ວຊີີ້ ບອກທີໍ່ ແຍກອອກຕາມເພດ 

ເພືໍ່ ອຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜີ້ າທີໍ່ ສາມາດລາຍງານໄດີ້ .    

ປະຕິບັດຕາມການລາຍງານບ ດບາດຍິງຊາຍ 

ໃນລະດັບອ ງການຈັດຕັີ້ ງປະຈໍາປີ 100% 

ສີ້າງຕັີ້ ງຂຶີ້ ນໃນປີ 1 

 

ປະຕິບັດຕະຫ ອດໄ

ປ 

ທີມງານທີໍ່ ປຶກສາທີໍ່ ຖືກແຕໍ່ງຕັີ້ ງໂດຍ GGC 

ເພືໍ່ ອເປັນຫ ວຫນີ້ າ ESG ແລະ ບ ດບາດຍິງຊາຍ. 
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ອຸທິດຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ 

ການເງິນທີໍ່ ຈໍາເປັນເພືໍ່ ອສີ້າງ, ເສີມສີ້າງ ແລະ 

ຮັກສາຄວາມສາມາດຂອງ GGC 

ທີໍ່ ກໍ່ຽວຂີ້ອງກັບການຄຸີ້ມຄອງຄວາມຮ ີ້ກໍ່ ຽວກັບຄວາມສະເ

ໝີພາບລະຫວໍ່າງຍິງຊາຍ, ການຮຽນຮ ີ້, ແລະ 

ການດໍາເນີນງານໂດຍຜໍ່ ານ: 

• ການແຕໍ່ງຕັີ້ ງຊັບພະຍາກອນທາງເພດທີໍ່ ອຸທິດ 

ເພືໍ່ ອເບິໍ່ ງແຍງກິດຈະກໍາທີໍ່ ກໍ່ຽວຂີ້ອງກັບບ ດບາດຍິງຊ

າຍຂອງ GGC ທັງໝ ດ; ແລະ  

• ການແຕໍ່ງຕັີ້ ງຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານດີ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍທີໍ່ ມີຄ

ວາມຊໍານານພາຍໃນປະເທດ ແລະ 

ຕາມຂະແຫນງການສະເພາະ, 

ຕາມຄວາມຈໍາເປັນໃນແຕໍ່ລະໂຄງການ. 

ລາຍການແຖວໃນງ ບປະມານປະຈໍາປີຂອງ 

GGC ເພືໍ່ ອຄວບຄຸມຂະບວນການ ແລະ 

ກິດຈະກໍາຕໍ່າງໆ 

ເພືໍ່ ອໃຫີ້ພຽງພໍຄວບຄຸມຄໍ່າໃຊີ້ຈໍ່າຍຂອງການ

ມີສໍ່ວນພ ວພັນຢໍ່າງຕໍໍ່ ເນືໍ່ ອງສໍາລັບຊັບພະຍາ

ກອນທາງເພດ, ຊັບພະຍາກອນ E&S ຂອງ 

GGC, 

ເຊັໍ່ ນດຽວກັນກັບຄວາມຊໍ່ຽວຊານດີ້ານບ ດບາ

ດຍິງຊາຍສະເພາະໂຄງການ, ຕາມທີໍ່ ກໍານ ດ.  

(ໄລຍະເວລາຂອງປີ

ການດໍາເນີນງານຂ

ອງ GGC) 

ຄໍ່າໃຊີ້ຈໍ່າຍລວມຢ ໍ່ໃນງ ບປະມານປະຈໍາປີຂອງ 

GGC, ດັໍ່ ງຕໍໍ່ ໄປນີີ້  (ເບິໍ່ ງເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍ 4 

ແລະ 11): 

• ຄວາມຊໍ່ຽວຊານດີ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍທີໍ່ ອຸທິ

ດຕ ນພາຍໃນທີມງານຜ ນກະທ ບຂອງ GGC 

(ລວມເຖິງບ ດບາດຍິງຊາຍ, ສະພາບອາກາດ 

ແລະ ຊັບພະຍາກອນ E&S). ໃນ T1, 

ທີມງານຈະປະກອບດີ້ວຍເຈັດຊັບພະຍາກອ

ນ ແລະ 

ການຂະຫຍາຍຕ ວໃນແຕໍ່ລະປີເພືໍ່ ອໃນທີໍ່ ສຸດ

ປະກອບດີ້ວຍ 26 ຊັບພະຍາກອນ 

(ແບໍ່ ງອອກເທ ໍ່ າທຽມກັນລະຫວໍ່າງເພດ, 

ສະພາບອາກາດ ແລະ E&S).  

• •ການບໍລິການໃຫີ້ຄໍາປຶກສາໃນລະດັບໂຄງກ

ານ, 

ເຊິໍ່ ງລວມເຖິງຄໍ່າໃຊີ້ຈໍ່າຍຂອງຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານພາ

ຍໃນປະເທດເພືໍ່ ອລະດ ມທຶນໃນໂຄງການແຕໍ່

ລະໂຄງການ. ໃນປີ 1, 

ງ ບປະມານນີີ້ ຖືກວາງໄວີ້ ເປັນ    

USD$1,560,000.00 ແລະ ຈະເພີໍ່ ມຂຶີ້ ນເປັນ 

USD$ 3,120,00.00 ໃນປີທີ 10. 

 

AE ເພືໍ່ ອຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜີ້ າ. 

ລະບ ບການຄຸີ້ມຄອງສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ ແລະ ສັງຄ ມຂອງ 

GGC, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກອບການດໍາເນີນງານຢ ໍ່ໃນສະ

ຖານທີໍ່ .  

ລະບ ບ ESM, ນະໂຍບາຍ ແລະ 

ກອບການດໍາເນີນງານໃນປີທີໍ່  1.  

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 2: ຮັບປະກັນວີ່າມີການພັດທະນາ ການປະເມີນບົດບາດຍິງຊາຍ ລະດັບໂຄງການ ແລະ ແຜນການດໍາເນີນງານ (GAP) (ໝາຍເຫດ: ການປະເມີ ນລະດັບໂຄງການ, ແລະ 
ດ້ວຍເຫດນີ ້  ຕົວຊີ ້ ວັດ ແລະ ເປົ ້ າໝາຍສະເພາະບົດບາດຍິ ງຊາຍ ສາມາດກໍານົດໄດ້ພຽງແຕ່ຕາມ ແລະ ເມ ່ ອມີ ການລະບຸໂຄງການສະເພາະທີ ່  GGC ຈະສະໜັບສະໜູນເທົ ່ ານ້ັນ. ດ່ັງນ້ັນ, 

ຕົວຊີ ້ ວັດ ແລະ ເປົ ້ າໝາຍຈະຖ ກລະບຸໃນບ່ອນທີ ່ ຮູ້ຈັກ, ແລະ ຖ້າບໍ ່ ແມ່ນ, ຈະເປັນແບບຢ່າງ).   

ເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງການປະເມີນບ ດບາດຍິງຊາຍຂອງແຕໍ່

ລະໂຄງການ, ໃຫີ້ແນໍ່ ໃຈວໍ່າ: 

100% ຂອງໂຄງການທີໍ່ ໄດີ້ຮັບການຄໍີ້ າປະກັນ.  ຕະຫ ອດໄປ 

(ໄລຍະເວລາຂອງປີ
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• ຂໍີ້ ມ ນການແບໍ່ ງແຍກທາງເພດທີໍ່ ກໍ່ຽວຂີ້ອງຢ ໍ່ ໃນລະ

ດັບປະເທດແມໍ່ນໄດີ້ຮັບການເກັບກໍາ ແລະ ການວິ

ເຄາະແລີ້ວ 

• ອ ງການຈັດຕັີ້ ງແມໍ່ ຍິງທີໍ່ ເຮັດວຽກກໍ່ຽວກັບບັນຫາບ ດ

ບາດຍິງຊາຍແມໍ່ນໄດີ້ຮັບການລະບຸ ແລະ 

ມີສໍ່ວນຮໍ່ວມ 

• ມີການສີ້າງຕັີ້ ງຂໍີ້ ມ ນພືີ້ ນຖານກໍ່ຽວກັບບ ດບາດຍິງຊາ

ຍສະເພາະກັບຂະແໜງການ ແລະ ໃນປະເທດ  

• ໂຄງການດັໍ່ ງກໍ່າວແມໍ່ນສອດຄໍ່ອງກັບ / ຢ ໍ່ ໃນການສະ

ຫນັບສະຫນ ນ SDG ຂອງປະເທດ, NDC ແລະ ຄໍາ

ຫມັີ້ ນສັນຍາດີ້ານນະໂຍບາຍທີໍ່ ກໍ່ຽວຂີ້ອງກັບ

ບ ດບາດຍິງຊາຍ 

• ມີການລະບຸຈຸດອໍ່ອນຂອງບ ດບາດຍິງຊາຍສະເພາະໃນ

ປະເທດ ແລະ ຕາມຂະແໜງການ 

(ໂດຍນໍາໃຊີ້ການປະເມີນຕາມຂະແໜງການ ແລະ 

ໃນປະເທດຢ ໍ່ໃນເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍ 8.1 

ເປັນພືີ້ ນຖານສໍາລັບການຄ ີ້ ນຄວີ້າ ແລະ 

ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມໃນຕໍໍ່ ໄປ) 

• ໂອກາດ / ວິທີແກີ້ ໄຂສໍາລັບໂຄງການ 

ເພືໍ່ ອແກີ້ ໄຂຈຸດອໍ່ອນເຫ  ໍ່ ານີີ້ ໄດີ້ ຮັບການກໍານ ດໄວີ້ ເປັນ

ຢໍ່າງດີ ແລະ ລວມເຂ ີ້ າກັບຂະບວນການອອກແບບ 

ແລະ ສ ໍ່ ງມອບໂຄງການຢໍ່າງພຽງພໍ 

(ໂດຍນໍາໃຊີ້ຕາຕະລາງທີໍ່  6, ເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍ 8.1, 

ເປັນພືີ້ ນຖານສໍາລັບການຄ ີ້ ນຄວີ້າ ແລະ 

ການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມໃນຕໍໍ່ ໄປ) 

ການດໍາເນີນງານຂ

ອງ GGC) 

ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການມີການທ ບທວນ, ຕິດຕາມ 

ແລະ ປີ້ອນຂໍີ້ ມ ນ (ຕາມຄວາມຈໍາເປັນ) 

ຈາກຊັບພະຍາກອນທາງເພດຂອງ GGC ແລະ 

ຂໍີ້ ມ ນຈາກຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານເພີໍ່ ມເຕີມຈາກຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານ

ດີ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍທີໍ່ ມີຄວາມຊໍ່ຽວຊານສະເພາ

ະໃນປະເທດ ແລະ ຕາມຂະແໜງການ 

(ເພືໍ່ ອກໍານ ດໂຄງການໂດຍພືີ້ ນຖານໂຄງການ).  

 

AE ເພືໍ່ ອຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜີ້ າ. 

 

ຄໍ່າໃຊີ້ຈໍ່າຍລວມຢ ໍ່ ໃນງ ບປະມານປະຈໍາປີຂອ

ງ GGC, ດັໍ່ ງຕໍໍ່ ໄປນີີ້  (ເບິໍ່ ງເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍ 

4 ແລະ 11): 

• ຄວາມຊໍ່ຽວຊານດີ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍທີໍ່ ອຸທິ

ດຕ ນພາຍໃນທີມງານຜ ນກະທ ບຂອງ GGC 

(ລວມເຖິງບ ດບາດຍິງຊາຍ, ສະພາບອາກາດ 

ແລະ ຊັບພະຍາກອນ E&S). ໃນ T1, 

ທີມງານຈະປະກອບດີ້ວຍເຈັດຊັບພະຍາກອ

ນ ແລະ 

ການຂະຫຍາຍຕ ວໃນແຕໍ່ລະປີເພືໍ່ ອໃນທີໍ່ ສຸດ

ປະກອບດີ້ວຍ 26 ຊັບພະຍາກອນ 

(ແບໍ່ ງອອກເທ ໍ່ າທຽມກັນລະຫວໍ່າງເພດ, 

ສະພາບອາກາດ ແລະ E&S).  

• •ການບໍລິການໃຫີ້ຄໍາປຶກສາໃນລະດັບໂຄງການ, 

ເຊິໍ່ ງລວມເຖິງຄໍ່າໃຊີ້ຈໍ່າຍຂອງຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານພາຍໃນ

ປະເທດເພືໍ່ ອລະດ ມທຶນໃນໂຄງການແຕໍ່ລະໂຄງກາ

ນ. ໃນປີ 1, ງ ບປະມານນີີ້ ຖືກວາງໄວີ້ ເປັນ 

USD$1,560,000.00 ແລະ ຈະເພີໍ່ ມຂຶີ້ ນເປັນ 

USD$3,120,00.00 ໃນປີທີ 10. 

ທ ບທວນ ແລະ 

ປີ້ອນຂໍີ້ ມ ນເຂ ີ້ າໃນແຜນການດໍາເນີນງານບ ດບາດຍິງຊາຍ

ຂອງແຕໍ່ລະໂຄງການ, ຮັບປະກັນວໍ່າຜ ນໄດີ້ຮັບ (ການປະຕິ

ບັດ) ຂອງການປະເມີນບ ດບາດຍິງຊາຍ 

ຂອງໂຄງການໄດີ້ຮັບການບັນທຶກ, 

ມີການສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

100% ຂອງໂຄງການທີໍ່ ໄດີ້ຮັບການຄໍີ້ າປະກັນ.  
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ແລະ 

ກໍານ ດເວລາສໍາລັບທຸກໄລຍະໂຄງການຕໍໍ່ ໄປຢໍ່າງພຽງພໍ. 

 

 

ຮັບປະກັນວໍ່ າມີການຈັດສັນງ ບປະມານຢໍ່າງພຽງພໍເພືໍ່ ອຈັ

ດຕັີ້ ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມ GAP ຂອງແຕໍ່ລະໂຄງການ.  

100% ຂອງໂຄງການທີໍ່ ໄດີ້ຮັບການຄໍີ້ າປະກັນ 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ 3: ການປົກປ້ອງທີີ່ ລະອຽດອີ່ອນທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການປຶກສາຫາລ ກັບຜ ້ ມີສີ່ວນກີ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຖ ກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 

ເພ ີ່ ອເຮັດໃຫ້ຂະບວນການທີີ່ ລວມເຖິງບົດບາດຍິງຊາຍ, ນໍາໄປສ ີ່ການອອກແບບໂຄງການທີີ່ ຕອບສະໜອງຕໍີ່ ບົດບາດຍິງຊາຍ.  

ການປຶກສາຫາລືກັບຜ ີ້ ມີສໍ່ວນກໍ່ຽວຂີ້ອງ ແລະ 

ການປ ກປີ້ອງໂຄງການຈະປະກອບມີປະເພດຕໍໍ່ ໄປນີີ້ , 

ພຽງແຕີ່ເມ ີ່ ອເໝາະສົມ ແລະ 

ຕາມຄວາມເໝາະສົມເທົີ່ ານ້ັນ: 

• ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວໍ່າງຍິງຊາຍ ແລະ 

ສິດທິຂອງແມໍ່ ຍິງ 

• ສຸຂະພາບຊຸມຊ ນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະ 

ເງືໍ່ ອນໄຂການເຮັດວຽກ 

• ຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງ, ການຍ ກຍີ້ າຍ ແລະ 

ການຕັີ້ ງຖິໍ່ ນຖານຄືນໃຫມໍ່   

• ສະຖານທີໍ່ ມໍລະດ ກທາງວັດທະນະທໍາ 

ແລະ ປະຫວັດສາດ 

• ການຂັບໄລໍ່ ແລະ ການຍ ກຍີ້ າຍອອກ

ໂດຍບັງຄັບ  

• ການຄອບຄອງທີໍ່ ດິນ ແລະ 

ສິດທິອືໍ່ ນໆ 

• ຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງ 

• ການສໍີ້ ລາດບັງຫ ວງ 

• ຜ ນກະທ ບທາງດີ້ານເສດຖະກິດ 

• ສິດທິແຮງງານ 

• ຜ ນສະທີ້ອນດີ້ານລ ບທາງເສດຖະກິດ 

• ສະພາບອາກາດ ແລະ ພະລັງງານ 

• ການປໍ່ອຍອາຍພິດ 

• ການສະຫນອງພະລັງງານ 

• ນໍີ້ າ 

100% ຂອງໂຄງການພາຍໃຕີ້ການພິຈາລະນາ

ສໍາລັບການຮັບປະກັນ  

 

% ຂອງແມໍ່ ຍິງ, ຊ ນເຜ ໍ່ າພືີ້ ນເມືອງ ແລະ 

ປະຊາກອນທີໍ່ ມີຄວາມສໍ່ຽງລວມຢ ໍ່ໃນການປຶກ

ສາຫາລືການອອກແບບໂຄງການ 

(ເປ ີ້ າໝາຍ: 40% 

ຂອງການປຶກສາຫາລືທັງໝ ດ).  

ຕະຫ ອດໄປ 

(ໄລຍະເວລາຂອງປີ

ການດໍາເນີນງານຂ

ອງ GGC) 

ການກວດກາຈາກທີມງານທີໍ່ ປຶກສາທີໍ່ ຖືກແຕໍ່ງຕັີ້

ງໂດຍ GGC ເພືໍ່ ອເປັນຫ ວຫນີ້ າ ESG ແລະ 

ບ ດບາດຍິງຊາຍ. 

 

ການຈັດສ ໍ່ ງຜໍ່ ານເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການ 

 

GGC ໃຫີ້ການສະຫນັບສະຫນ ນດີ້ານເຕັກນິກ, 

ເຊິໍ່ ງເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການຂາດຄວາມສາມາດໃນກາ

ນສະໜອງການປ ກປີ້ອງທີໍ່ ລະອຽດອໍ່ອນທາງດີ້ານ

ບ ດບາດຍິງຊາຍ ແລະ 

ການປຶກສາຫາລືກັບຜ ີ້ ມີສໍ່ວນກໍ່ຽວຂີ້ອງ. 

 

ຄໍ່າໃຊີ້ຈໍ່າຍລວມຕາມງ ບປະມານຂອງໂຄງການ 

(ທີໍ່ ຈະໄດີ້ຮັບການທ ບທວນຄືນ ແລະ ການອະນຸ

ມັດໂດຍ GGC ເພືໍ່ ອໃຫີ້ແນໍ່ ໃຈວໍ່ າມີພຽງພໍ).  

 

AE ເພືໍ່ ອຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜີ້ າ. 
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• ຜ ນກະທ ບຕໍໍ່ ຮ ບແບບ/ກະແສນໍີ້ າທໍາ

ມະຊາດ 

• ການເຊາະເຈືໍ່ ອນ ແລະ/ຫ ື  

ຄວາມບໍໍ່ ສະຖຽນລະພາບຂອງຮໍ່າງກາ

ຍຂອງນໍີ້ າ 

• ສິໍ່ ງແວດລີ້ອມ, ນິເວດວິທະຍາ ແລະ 

ການນໍາໃຊີ້ທີໍ່ ດິນ 

• ການດັດແປງພ ມສັນຖານ ແລະ ດິນ 

• ຄວາມສໍ່ຽງຕໍໍ່ ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ 

• ຊັບພະຍາກອນພັນທຸກໍາ 

• ການປໍ່ອຍມ ນລະພິດ 

• ສິໍ່ ງເສດເຫ ື ອທີໍ່ ເປັນອັນຕະລາຍ ແລະ 

ບໍໍ່ ເປັນອັນຕະລາຍ 

• ຢາຂີ້າສັດຕ ພືດ ແລະ ປຸຸ໋ ຍເຄມີ 

• ການຂຸດຄ ີ້ ນປໍ່ າໄມີ້  

• ອາຫານ 

• ການລີ້ຽງສັດ 

• ເຂດທີໍ່ ມີມ ນຄໍ່າການອະນຸລັກສ ງ ແລະ 

ບໍ່ ອນຢ ໍ່ອາໄສທີໍ່ ສໍາຄັນ 

• ສິໍ່ ງທີໍ່ ມີຊີວິດທີໍ່ ໃກີ້ຈະສ ນພັນ 

ຜົນໄດ້ຮັບທີ4:ການວິເຄາະ M&E ຢ ນຢັນການສະໜັບສະໜ ນການອອກແບບໂຄງການທີີ່ ຕອບສະໜອງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໄດ້ນໍາໄປສ ີ່

ຜົນໄດ້ຮັບຄວາມສະເຫມີພາບຫຼາຍກວີ່າເກົີ່ າ (ໝາຍເຫດ: ການປະເມີ ນລະດັບໂຄງການ, ແລະ ດ້ວຍເຫດນີ ້  ຕົວຊີ ້  ແລະ ເປົ ້ າໝາຍສະເພາະບົດບາດຍິ ງຊາຍ 

ສາມາດກໍານົດໄດ້ພຽງແຕ່ຕາມ ແລະ ເມ ່ ອມີ ການລະບຸໂຄງການສະເພາະທີ ່  GGC ຈະສະໜັບສະໜູນເທົ ່ ານ້ັນ. ດ່ັງນ້ັນ, ຕົວຊີ ້ ວັດ ແລະ ເປົ ້ າໝາຍຈະຖ ກລະບຸໃນບ່ອນທີ ່ ຮູ້ຈັກ, ແລະ 
ຖ້າບໍ ່ ແມ່ນ, ຈະເປັນແບບຢ່າງ).   

ພັດທະນາເວທີດິຈິຕອນM&E 

ລະດັບອ ງການຈັດຕັີ້ ງທີໍ່ ເຫມາະສ ມທີໍ່ ລວບລວມຄວາມຄືບ

ຫນີ້ າ ແລະ ຂໍີ້ ມ ນຈາກ GAPs ລະດັບໂຄງການ 

ເພືໍ່ ອແຈີ້ງຂະບວນການລາຍງານປະຈໍາປີຂອງ GGC 

ເວທີດິຈິຕອນສີ້າງຕັີ້ ງຂຶີ້ ນ 

 

100% ຂອງ GAPs 

ຂອງໂຄງການຖືກໂຫລດຢ ໍ່ໃນເວທີດິຈິຕອນ 

M&E 

ປີ 1 

 

ຕະຫ ອດໄປ 

(ໄລຍະເວລາຂອງປີ

ການດໍາເນີນງານຂ

ອງ GGC) 

ການກວດກາຈາກທີມງານທີໍ່ ປຶກສາທີໍ່ ຖືກແຕໍ່ງຕັີ້

ງໂດຍ GGC ເພືໍ່ ອເປັນຫ ວຫນີ້ າ ESG ແລະ 

ບ ດບາດຍິງຊາຍ. 

 

ຄໍ່າໃຊີ້ຈໍ່າຍ: ງ ບປະມານ ຕິດຕາມ ແລະ 

ປະເມີນຜ ນ 

ປະກອບເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງງ ບປະມານ MERL 
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ທັງໝ ດຂອງ GGC ສໍາລັບປີ 2022-32  (USD$ 

5,603,907.00 ທັງໝ ດ) 

(ເບິໍ່ ງເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍ 11).  

 

AE ເພືໍ່ ອຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜີ້ າ. 

ສະແດງໃຫີ້ເຫັນວໍ່າການອອກແບບໂຄງການທີໍ່ ຕອບສະຫ

ນອງຕໍໍ່ ບ ດບາດຍິງຊາຍສ ໍ່ ງຜ ນໃຫີ້ : 

• ການປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢ ໍ່  ແລະ 

ຍ ກລະດັບຄວາມຢືດຢຸໍ່ນຂອງແມໍ່ ຍິງ ແລະ 

ເດັກຍິງ 

ທີໍ່ ເປັນຜ ນມາຈາກມາດຕະການການປັບຕ ວ 

ແລະ ຫ ຸ ດຜໍ່ ອນ; 

• ການຕັດສິນໃຈທີໍ່ ສະເໝີພາບລະຫວໍ່າງຍິງຊາຍ;  

• ການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນຄວາມຮຸນແຮງໂດຍອີງໃສໍ່ບ ດບາ

ດຍິງຊາຍ; 

• ການສີ້າງຄວາມເຂັີ້ ມແຂງ1 ຂອງແມໍ່ ຍິງ ແລະ 

ເດັກຍິງ ໂດຍຜໍ່ ານການເພີໍ່ ມທະວີການເຂ ີ້ າເຖິງ 

ແລະ ການຄວບຄຸມທາງດີ້ານເສດຖະກິດ, 

ສຸຂະພາບ, ຊັບພະຍາກອນໂຄງສີ້າງພືີ້ ນຖານ 

ແລະ ການສຶກສາ, ການບໍລິການ ແລະ ໂອກາດ.  

 

ໂດຍນໍາໃຊີ້ຂໍີ້ ມ ນປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບທີໍ່ ລວບລວມ.  

 

 

ຄວນສັງເກດວ່າ, 
ບ່ອນທີ ່ ບໍ ່ ໄດ້ກໍານົດເປົ ້ າໝາຍສໍ າລັບຕົວຊີ ້ ວັດສະເພາະ, 

• ຢໍ່າງໜີ້ອຍ 50% 

ຂອງຜ ີ້ ທີໍ່ ໄດີ້ ຮັບຜ ນປະໂຫຍດທັງໝ ດແ

ມໍ່ນເປັນເພດຍິງໃນທ ໍ່ ວຫ ັ ກຊັບການລ ງ

ທຶນຂອງ GGC. 

ຕ ວຊີີ້ ວັດທີໍ່ ເປັນແບບຢໍ່າງປະກອບມີ: 

• ຕ ວຊີີ້ ວັດດີ້ານປະລິມານເພືໍ່ ອວັດແທກເ

ປ ີ້ າໝາຍ ແລະ ໂຄຕີ້າການມີສໍ່ວນຮໍ່ວມ 

ແລະ 

ການນໍາພາຂອງແມໍ່ ຍິງໃນລະດັບໂຄງກາ

ນທີໍ່ ໄດີ້ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ.  

• ການຫ ຸ ດຜໍ່ ອນຄວາມຮຸນແຮງ

ທາງດີ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍທີໍ່ ວັດແທກໄດີ້

ທີໍ່ ໄດີ້ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານ. 

• ຈໍານວນ/ອັດຕາສໍ່ວນຂອງແມໍ່ ຍິງທີໍ່ ມີກ

ານປັບປຸງການເຂ ີ້ າເຖິງກ ນໄກທາງການ

ເງິນ (ການລ ງທຶນຂອງຮຸີ້ນ, 

ເງິນກ ີ້ ທີໍ່ ມີດອກເບີ້ ຍຕໍໍ່ າ, ການປະກັນໄພ 

ແລະ ອືໍ່ ນໆ) ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ 

ການບໍລິການທີໍ່ ມີຄາບອນຕໍໍ່ າ/ທ ນທານ

ຕໍໍ່ ສະພາບອາກາດ. 

• ການເພີໍ່ ມຈໍານວນປະລິມານໃນໂອກາດ

ການຈີ້າງງານທີໍ່ ກໍານ ດເປ ີ້ າໝາຍ ແລະ 

ຕະຫ ອດໄປ 

(ໄລຍະເວລາຂອງປີ

ການດໍາເນີນງານຂ

ອງ GGC) 

ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການທີໍ່ ມີຂໍີ້ ມ ນຢັີ້ ງຢືນໂດຍຊັບພະຍາ

ກອນທາງເພດຂອງ GGC  

AE ເພືໍ່ ອຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜີ້ າ. 

 

ຄໍ່າໃຊີ້ຈໍ່າຍ: ງ ບປະມານ ຕິດຕາມ ແລະ 

ປະເມີນຜ ນ 

ປະກອບເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງງ ບປະມານ MERL 

ທັງໝ ດຂອງ GGC ສໍາລັບປີ 2022-32 

(USD$5,603,907.00 ທັງໝ ດ) 

(ເບິໍ່ ງເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍ 11). 

 

 
1 ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາໂດຍຜ່ານທັດສະນະຕ່າງໆ, ໂດຍອີ ງໃສ່ໂຄງການ, ລວມທັງ - ຕົວຢ່າງ - ການປະຢັດເວລາ, ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງເສດຖະກິດ, ການປັບປຸງສຸຂະພາບ, 

ການປັບປຸງຜົນການສຶ ກສາ, ແລະ ອ ່ ນໆ. 
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ຈຸດປະສົງຂອງຕົວຊີ ້ ວັດແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ - 
ເມ ່ ອໂຄງການມີ ການປະກອບສ່ວນກັບຕົວຊີ ້ ວັດດ່ັງກ່າວ - 

ມັນຈະຖ ກລາຍງານໂດຍຜູ້ກູ້ຢ ມໄປຍັງ GGC 

(ກົງກັນຂ້າມກັບ GGC 

ທີ ່ ຄາດວ່າໂຄງການທັງຫມົດຈະລາຍງານກ່ຽວກັບຕົວຊີ ້ ວັດ
ທັງຫມົດ).    

ຄວາມຫ າກຫ າຍສໍາລັບແມໍ່ ຍິງ ແລະ 

ຜ ີ້ ຊາຍ. 

• ການເພີໍ່ ມໂອກາດສີ້າງລາຍຮັບ ແລະ 

ລາຍໄດີ້ທັງຍິງ ແລະ ຊາຍ 

ໂດຍສະແດງອອກເປັນອັດຕາລາຍຮັບຂ

ອງຜ ີ້ ຊາຍຕໍໍ່ ແມໍ່ ຍິງ. 

• ຕ ວຊີີ້ ວັດດີ້ານປະລິມານທີໍ່ ວັດແທກການ

ປໍ່ຽນແປງຂອງແມໍ່ ຍິງ ແລະ 

ຜ ີ້ ຊາຍໃນເວລາໃຊີ້ຈໍ່າຍ / 

ການປະຫຍັດເວລາ ແລະ 

ໂອກາດທາງເສດຖະກິດທີໍ່ ເປັນຜ ນມາຈາ

ກມາດຕະການການປັບຕ ວ ຫ ື  

ຫ ຸ ດຜໍ່ ອນໂຄງການ (ເຊັໍ່ ນ: 

ຜ ນທີໍ່ ມາຈາກການເຂ ີ້ າເຖິງການດ ແລສຸ

ຂະພາບ, ການສຶກສາ, 

ການບໍລິການໂຄງສີ້າງພືີ້ ນຖານ, 

ກິດຈະກໍາການນໍາໃຊີ້ທີໍ່ ດິນແບບຍືນຍ ງ 

ແລະ ອືໍ່ ນໆ).  

ຜົນໄດ້ຮັບທີ4:ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດຂອງສະຖາບັນຂອງເຈ້ົາຂອງໂຄງການ ເພ ີ່ ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການທີີ່ ນໍາໄປສ ີ່ຜົນໄດ້ຮັບຄວາມສະເໝີພາບຫຼາຍຂ້ຶນ 

ການຄໍີ້ າປະກັນທີໍ່ ສະໜອງໃຫີ້ແມໍ່ ຍິງເປັນຜ ີ້ ນໍາພາທຸລະກິດ 

ແລະ/ຫ ື  

ການຈັດສັນການຄໍີ້ າປະກັນຕາມເປ ີ້ າໝາຍໃຫີ້ແກໍ່ໂຄງກາ

ນທີໍ່ ມອງຫາການແກີ້ໄຂຊໍ່ອງຫວໍ່າງໃນການຈັດຫາເງິນໃຫີ້

ແມໍ່ ຍິງຢໍ່າງຈະແຈີ້ງ  

ຢໍ່າງໜີ້ອຍ 25% 

ຂອງໂຄງການທັງໝ ດປະຕິບັດຕາມໜຶໍ່ ງ ຫ ື  

ຫ າຍກວໍ່າໜຶໍ່ ງເງືໍ່ ອນໄຂຂອງ 2X ສິໍ່ ງທີ້າທາຍ: 

ການຈັດຫາເງິນໃຫີ້ແມໍ່ ຍິງ. 

 

ແມໍ່ ຍິງນໍາພາ ຫ ື  

ເປັນເຈ ີ້ າຂອງທຸລະກິດແມໍ່ ຍິງທີໍ່ ໄດີ້ຮັບການສະ

ຫນັບສະຫນ ນ / 

ໄດີ້ຮັບການເຂ ີ້ າເຖິງການຄໍີ້ າປະກັນຈາກ 

GGC. 

ຕະຫ ອດໄປ 

(ໄລຍະເວລາຂອງປີ

ການດໍາເນີນງານຂ

ອງ GGC) 

 

 

ຕ ວຊີີ້ ວັດຄວາມຄືບ

ຫນີ້ າ, 

ຕິດຕາມຢໍ່າງຕໍໍ່ ເນືໍ່

ອງ.  

ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການທີໍ່ ມີຂໍີ້ ມ ນຢັີ້ ງຢືນໂດຍທີມງານທີໍ່

ປຶກສາຂອງ GGC 

 

AE ເພືໍ່ ອຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜີ້ າ. 

 

ຄໍ່າໃຊີ້ຈໍ່າຍ: ງ ບປະມານ ຕິດຕາມ ແລະ 

ປະເມີນຜ ນ 

ປະກອບເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງງ ບປະມານ MERL 

ທັງໝ ດຂອງ GGC ສໍາລັບປີ 2022-32 

https://www.2xchallenge.org/criteria
https://www.2xchallenge.org/criteria
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(USD$5,603,907.00 ທັງໝ ດ) 

(ເບິໍ່ ງເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍ 11). 

 

ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການສາມາດພັດທະນາ ແລະ 

ສະໜອງການສະໜັບສະໜ ນດີ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍ 

ໂດຍຜໍ່ ານການຊໍ່ວຍເຫ ື ອທາງດີ້ານເຕັກນິກ (TA) ຈາກ 

GGC 

ຈໍານວນເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການທີໍ່ ໄດີ້ຮັບການຊໍ່ວຍ

ເຫ ື ອດີ້ານເຕັກນິກຈາກ GGC 

ເພືໍ່ ອເສີມຂະຫຍາຍ / 

ປັບປຸງການຕອບສະຫນອງບ ດບາດຍິງຊາຍຂ

ອງການອອກແບບໂຄງການຂອງພວກເຂ າ 

ຕະຫ ອດໄປ 

(ໄລຍະເວລາຂອງປີ

ການດໍາເນີນງານຂ

ອງ GGC) 

ຊັບພະຍາກອນທາງເພດຂອງ GGC 

ເພືໍ່ ອຈັດການ ແລະ 

ຕິດຕາມການສະໜັບສະໜ ນ TA 

ໃຫີ້ກັບເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການ 

 

AE ເພືໍ່ ອຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜີ້ າ. 

 

ຄໍ່າໃຊີ້ຈໍ່າຍ: ງ ບປະມານ ຕິດຕາມ ແລະ 

ປະເມີນຜ ນ 

ປະກອບເປັນສໍ່ວນໜຶໍ່ ງຂອງງ ບປະມານ MERL 

ທັງໝ ດຂອງ GGC ສໍາລັບປີ 2022-32 

(USD$5,603,907.00 ທັງໝ ດ) 

(ເບິໍ່ ງເອກະສານຊີ້ອນທີ້າຍ 11). 

 

 

 

 

 

 

ຕາຕະລາງຕໍໍ່ ໄປນີີ້ ສະແດງໃຫີ້ເຫັນເຖິງໄລຍະເວລາສໍາລັບການຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດຕາມແຜນການດໍາເນີນງານບ ດບາດຍິງຊາຍ: 
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ຕາຕະລາງ 2 ເສ້ັນເວລາ 

ຈຸດໝາຍສໍາຄັນ GAP ປີ 1  ປີ 2 ປີ 3 ປີ 4 ປີ 5 ປີ 6 ປີ 7 ປີ 8 ປີ 9  ປີ 10 

ງ ບປະມານ, ລະບ ບ ແລະ ຂະບວນການທີໍ່ ຕອບສະໜອງຕໍໍ່ ບ ດບາດຍິງຊາຍຢ ໍ່ ໃນສະຖານທີໍ່  X          

ໄດີ້ ຮັບການແຕໍ່ງຕັີ້ ງຊັບພະຍາກອນທາງເພດ  X          

ຖານຂໍີ້ ມ ນຂອງຜ ີ້ ຊໍ່ຽວຊານດີ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍສະເພາະໃນປະເທດທີໍ່ ລະບຸ X X X X       

ວິທີການທີໍ່ ລະອຽດອໍ່ອນທາງດີ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍລະດັບໂຄງການແລະ 

ຕອບສະໜອງຕໍໍ່ ບ ດບາດຍິງຊາຍຢ ໍ່ ໃນສະຖານທີໍ່  

ເພືໍ່ ອເປັນທິດທາງໃນການປະເມີນບ ດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ແຜນການດໍາເນີນງານ 

X          

ວິທີການທີໍ່ ລະອຽດອໍ່ອນທາງດີ້ານບ ດບາດຍິງຊາຍລະດັບໂຄງການແລະ 

ຕອບສະໜອງຕໍໍ່ ບ ດບາດຍິງຊາຍມີການປັບປຸງໂດຍອີງຕາມການຮຽນຮ ີ້ຂອງແອັບພລິເຄຊັນ  

  X        

ວິທີການປ ກປີ້ອງບ ດບາດຍິງ-ຊາຍທີໍ່ ຈັດຕັີ້ ງປະຕິບັດທ ໍ່ ວອ ງການ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບຜ ີ້ ມີ

ສໍ່ວນກໍ່ຽວຂີ້ອງ 

X          

ວິທີການປ ກປີ້ອງບ ດບາດຍິງ-ຊາຍແລະປຶກສາຫາລືກັບຜ ີ້ ມີ

ສໍ່ວນກໍ່ຽວຂີ້ອງມີການປັບປຸງໂດຍອີງຕາມການຮຽນຮ ີ້ຂອງແອັບພລິເຄຊັນ 

  X        

ເວທີການຕິດຕາມ, ການກວດສອບ ແລະ ການລາຍງານ (MRV) ຢ ໍ່ ໃນສະຖານທີໍ່  X          

ເວທີການຕິດຕາມ, ການກວດສອບ ແລະ ການລາຍງານ (MRV) 

ຢ ໍ່ ໃນສະຖານທີໍ່ ມີການປັບປຸງໂດຍອີງຕາມການຮຽນຮ ີ້ຂອງແອັບພລິເຄຊັນ 

   X       

ການຊໍ່ວຍເຫ ື ອດີ້ານວິຊາເຕັກນິກ: ການຝຶກອ ບຮ ມທີໍ່ ກໍ່ຽວຂີ້ອງກັບບ ດບາດຍິງຊາຍ ແລະ 

ການພັດທະນາຄວາມສາມາດໃຫີ້ແກໍ່ເຈ ີ້ າຂອງໂຄງການ 

 X X X X X X X X  

ຂໍີ້ ມ ນໂຄງການການແບໍ່ ງແຍກທາງເພດ, ການລາຍງານ ແລະ ການລາຍງານລະດັບກອງທຶນ    X2 X X X X X X X 

 
2 ສົມມຸດວ່າຢ່າງຫນ້ອຍໜ່ຶງໂຄງການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໃນປີ  3 




