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ການວິເຄາະບົດບາດ ຍງິ-ຊາຍ (ສະຫລບຸ)  
A.  ຄວາມຄືບໜ້າແລະສິ່ງທ້າທາຍ 
 
1.  ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສປປ ລາວ) ຢ ູ່ໃນລໍາດັບ 88 ຂອງ ດັດຊະນວີ່າດ້ວຍການ
ພັດທະນາທ່ີກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GDI) ແລະ ຢ ູ່ໃນລໍາດບັ 122 ຂອງດດັຊະນີການກ່ຽວກັບພັດທະນາຊັບພະ 
ຍາກອນມະນຸດ (HDI)1. ໄປພ້ອມກັນກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານທ່ີຫັນໄປສູ່ເສດຖະກິດ  ທ່ີທັນສະໄໝແລະວ່ອງ 
ໄວນັ້ນໄດຊ່້ວຍສະໜບັສະໜນູສະຖານະຄວາມກ້າວໜ້າຂອງເພດຍງິໃນສປປ ລາວຢ່າງຕໍເ່ນື່ອງ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດ
ຕົວເມືອງ. ປະມານ 25% ຂອງຕົວແທນໃນສະພາແຫ່ງຊາດແມ່ນເພດຍິງ - ເຊ່ິງເປັນສັດສ່ວນທ່ີໃກຄ້ຽງກັບສາທາລະນາ
ລັດປະຊາຊົນຈນີແລະຫວຽດນາມ. ແຕ່ວ່າຄວາມບໍເ່ທ່ົາທຽມອັນສໍາຄນັຍັງມີຢ່ ູຕາມຊົນນະບດົແລະຕົວເມືອງ, ຕາມພາກ
ຕ່າງໆ (ພາກເໜືອ, ພາກກາງ, ພາກໃຕ້) ແລະ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນບັນດາເຜົາ່, ເຊ່ິງວ່າຄວາມແຕກຕ່າງແລະສິ່ງທ້າ
ທາຍລະຫວ່າງບດົບາດຍິງ-ຊາຍ ນັ້ນຍັງຄົງເປັນບນັຫາສໍາຄນັ. ຄອບຄົວທ່ີນໍາພາໂດຍເພດຍິງມີປະມານ 5 -10% ຂອງ
ປະຊາກອນທັງໝົດນັ້ນຍັງ ບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງແລະພົບບນັຫາຫຍຸ້ງຍາກ ຢ່ ູ. ບັນຫາທ່ີໜ້າເປັນຫ່ວງຫລັກໆລວມມີ (i) ອັດຕາ
ການຕາຍຂອງແມ່ຍັງສູງ, ຢ່ ູທ່ີ 405 ຄົນຕໍ່ 100,000 ເທ່ືອເກີດ;2 (ii) ຂາດການເຂ້ົາເຖິງດ້ານສາທາລະນະສຸກດ້ານ
ການຈະເລນີພັນ; (iii) ຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ຢ ູ່ໃນ ທຸກລະດບັຂອງການສຶກສາ; ແລະ (iv) ຄວາມ 
ຈໍາກດັໃນການເຂົ້າເຖິງ ການຝຶກອົບຮົມ, ການເງິນ ແລະ ໂອກາດເພ່ືອກ້າວໜາ້ທາງເສດຖະກິດ.  
 
2.  ການສຶກສາ: ປະເທດລາວໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜາ້ໃນການລົບລ້າງຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນຂະ
ແໜງການສຶກສາແຕວ່່າຍັງບໍ່ທັນໃກ້ຄຽງກັບເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດທ່ີກ່ຽວກັບບດົບາດຍິງ-ຊາຍ. ມີເພດຍິງໜ້ອຍ
ກວ່າເພດຊາຍທ່ີລົງທະບຽນເຂ້ົາໂຮງຮຽນໃນທຸກຂັ້ນ ແລະ ຊ່ອງວ່າງກໍເ່ພ້ີມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະຂັນ້ຂອງການສຶກສາ ມີການເນັ້ນ
ໜັກວ່າ ເພດຍິງຍັງປະເຊີນກບັສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ໃນລະບບົການສຶກສາຈົນຮອດການສຶກສາຂັ້ນສູງ.3 ຄວາມແຕກຕ່າງ
ລະຫວ່າງ ຊົນ ນະບດົ ແລະຕົວເມືອງແມ່ນສູງ ເຊ່ິງມີຄວາມແຕກຕ່າງຫລາຍທ່ີສຸດຢ ູ່ໃນພາກເໜອື ແລະ ເຂດຊົນນະບົດ
ຫ່າງໄກສອກຫລີກ, ບໍມີ່ທາງເຂົາ້ເຖິງ ແລະຂົງເຂດທ່ີມີຊົນເຜົ່າອາໃສ ທ່ີມີສັດສ່ວນເພດຍິງທ່ີບໍເ່ຄີຍເຂົ້າໂຮງຮຽນສູງ
ກວ່າ.4 ການຮຽນຈົບກໍຍ່ັງເປນັບັນຫາທ່ີມີຊ່ອງວ່າງທ່ີແຕກໂຕນກັນ ລະຫວ່າງ ຍິງ-ຊາຍ.5 ການຮຽນຈົບການສກຶສາຂັ້ນ
ພ້ືນຖານຍັງມີໜອ້ຍ ແລະໂຮງຮຽນຂັ້ນມັດທະຍມົຕັ້ງຢູຫ່່າງໄກ  ເຊ່ິງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທ່ີພາໃຫ້ເກີດມີອັດຕາການອອກຈາກ
ໂຮງຮຽນສູງ ແລະ ການ ສືບຕໍກ່ານສຶກສາທ່ີສູງກວ່າຊ້ັນປະຖມົຂອງເພດຍິງຕໍ່າຍ້ອນວ່າຈໍານວນ ເພດຍິງຍັງມີໜ້ອຍທ່ີ
ຍ່າງໄປໂຮງຮຽນທ່ີມີໄລຍະທາງໄກຖ້າທຽບໃສ່ເພດຊາຍເພ່ືອຮຽນໃຫ້ຈົບ ຫລ ື ເປນັນັກຮຽນກິນນອນ.6 ແມ ່ຍິງລາວສ່ວນ

                                                 
1   ອົງການພັດທະນາຂອງສະຫະປະຊາຊົນ. 2010. ບົດລາຍງານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 2010, ນິວຢອກ.  
2   ສະຖິຕິຂອງກະຊວງສາທາລະນາສຸກ, 2009 
3   ຂໍ້ມູນອັດຕາສະຫມັກເຂົ້າຮຽນ ເລີ້ມຈາກປີການສຶກສາ 2009\10: ການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ (ເພດຍິງ 91.7%, ເພດຊາຍ 93.7%), ຊ້ັນມັດທະຍົມ    
    (ເພດຍິງ 55.5%, ເພດຊາຍ 64.4%) ແລະການສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ (ເພດຍິງ 30.4%, ເພດຊາຍ 37.3%) 
4   ໃນຊ້ັນປະຖົມ ອັດຕາການສະຫມັກເຂົາ້ຮຽນສຸດທິຂອງເພດຍິງ ແມ່ນຢ່ ູລະຫວ່າງ 49% ໃນເຂດຊົນນະບົດ ທ່ີບໍ່ມີທາງເຂົ້າເຖິງ ແລະ 72.2%ໃນ    
     ເຂດ  ຊົນນະບົດທ່ີມີທາງເຂົ້າເຖິງ ແລະ 90% ຢ່ ູໃນເຂດຕົວເມືອງ. 
5  32% ຂອງເພດຍິງ ຄາດວ່າຈະອອກໂຮງຮຽນກ່ອນຈົບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມ; ເພດຍິງ ກວມເອົາພຽງແຕ່ 41% ຂອງການເຂ້ົາຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມ, 
ເຊ່ິງຈໍານວນເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຜູ້ທ່ີເຂົ້າຮຽນຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ ຄາດວ່າຈະອອກໂຮງຮຽນກ່ອນຈະຮຽນສໍາເລັດຊ້ັນມັດທະຍົມຕອນປາຍ. 

6  ກອງທຶນພັດທະນາເດັກ ຂອງ ສະຫະປະຊາຊາດ. 2010. ຮ່າງການສຶກສາໂຮງຮຽນກິນນອນຢ່າງບໍ່ເປັນທາງການ. ຕົວເມືອງ. 
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ໃຫຍ່ (70%) ແມ່ນບໍ່ຮູ້ໜັງສືທຽບກັບຜູ້ຊາຍ (85%), ເຊ່ິງສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຢູ່ເຂດຊົນນະບດົ (ແມ່ຍິງ 54% 
ແລະ ຊາຍ 81%). ປະມານ 40% ຂອງນກັຮຽນທັງໝດົຢູ່ໂຮງຮຽນວິຊາຊີບ ແລະ ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ 
(TVET) ແມ່ນແມ່ຍິງ; ແຕວ່່າມີຄວາມແຕກຕາ່ງກນັຫລາຍໃນແຕ່ລະລະດັບ ແລະ ວິຊາ. ໃນປີ 2008/09, ຄູສອນ 
TVET ມີແມ່ຍິງ ໜອ້ຍກວ່າ 30%  ແລະ ໃນຈໍານວນຜູອ້ໍານວຍການໂຮງຮຽນທັງໝດົ 43 ທ່ານ, ມີເພດຍິງພຽງ 5 ທ່ານ
ເທ່ົານັ້ນ. ອດັຕາສ່ວນລະຫວ່າງຄສູອນເພດຍິງ-ຊາຍແມ່ນແຕກຕາ່ງໃນແຕລ່ະວິຊາ, ສິ່ງນີ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການແບ່ງ
ແຍກທາງດ້ານເພດໃນຕະຫລາດແຮງງານ ແລະ ຈໍານວນນັກຮຽນ. ສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານການສຶກສາທ່ີສໍາຄນັສໍາລບັ
ແມ່ຍິງລວມທັງການຫລຸດຜ່ອນໄລຍະທາງໄປຫາໂຮງຮຽນ, ການປັບປງຸການອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ 
ໃຫ້ມີການສົ່ງເສມີບົດບາດ ຍິງ - ຊາຍ, ຮັບປະກັນສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ແກ້ໄຂ
ອຸປະສກັທາງດ້ານພາສາ ແລະ ການປະພຶດທາງດາ້ນວັດທະນະທໍາຕໍກ່ານສຶກສາຂອງແມ່ຍິງ. 
 

3.  ສາທາລະນະສກຸ: ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ. “ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 
ແມ່ນຍັງຄົງເປັນປະເທດໜຶ່ງທ່ີມີອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ທ່ີສູງທ່ີສຸດໃນໂລກ, ມີເຖິງ 405 ຕໍກ່ານເກີດ 100.000 ຄັ້ງ. ມີ 
ພຽງ 21,1% ຂອງການເກີດທ່ີດໍາເນີນໂດຍແພດປະດຸງຄັນທ່ີມີຄວາມຊໍານິຊໍານານ ແລະ ມີແມ່ຍິງພຽງ 28% ທ່ີໄດ້ຮັບ
ການບລໍິການຝາກທ້ອງ. ການເກດີລກູທ່ີມີແພດປະດຸງຄັນໝປໍະສດູໃນເວລາເກດີ ແລະ ໃຊ້ບລໍິການຝາກທ້ອງແມ່ນຂຶນ້ 
ຢູ່ກບັລະດບັການສກຶສາ, ຄວາມຮ່ັງມີ ແລະ ຊົນເຜົ່າເປນັປດັໃຈຊ້ີບອກ ການຂາດແຄນແພດປະດຸງຄັນໃນເວລາເກດີລກູ, 
ການເຂົ້າເຖິງສກຸເສີນດ້ານປະສູດນາລເີວດຂັ້ນພ້ືນຖານ ແລະ ໂຮງໝ,ໍ ສະພາບຂາດໂພຊະນາການທ່ີດຂີອງເພດຍິງ 
ແລະ ຂໍຫ້້າມດ້ານອາຫານການກິນໃນໄລຍະຖືພາ ແມ່ນປັດໃຈສໍາຄັນທ່ີປະກອບສ່ວນໃສອ່ັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງແມ່
ທ່ີສູງຄືດັ່ງກ່າວ. ການແຕ່ງງານ ແລະ ຖືພາແຕອ່າຍຍຸັງນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ເພດຍິງພົບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການເຂົ້າເຖງິການ
ບໍລກິານວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລນີພັນຍັງຄົງຈໍາກດັ. ໃນຂະນະທ່ີ ສປປ ລາວ ຍັງຄົງມີການແຜ່
ຂະຫຍາຍຕົວຕໍ່າຂອງພະຍາດ HIV/AIDS, ພະຍາດດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າມີການແຜ່ລະບາດໄວວາໃນກຸ່ມແມ່ຍິງອາຍຸ
ລະຫວ່າງ 15-19 ປີ. ມີພຽງ 23% ຂອງຄົວເຮືອນ ໃນເຂດຊົນນະບົດທ່ີບໍມີ່ເສັ້ນທາງເຂ້ົາເຖິງ ທ່ີມີນໍ້າສະອາດຊົມໃຊ້ (ທ່ີ
ຕໍທ່ໍ່ ຫືຼ ຈາກນໍ້າສ້າງທ່ີໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ), ທຽບກັບ 88% ຂອງຄົວເຮືອນໃນເຂດຕົວເມືອງ. ແມ່ຍິງແມ່ນໄດຮັ້ບຜົນ
ກະທົບສູງຈາກການເຂົ້າເຖິງທ່ີຍັງຕໍ່າ ຕໍສ່ິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສະ ໜອງນໍ້າ ແລະ ສຂຸະອະນາໄມເພາະເຂົາ
ເຈົ້າ ເປັນຜູຮັ້ບຜິດຊອບຫລັກ ຕໍ່ໜາ້ວຽກຈັດຫານ້ໍາ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມຄົວເຮືອນ, ເບິ່ງແຍກລູກເຕົ້າເມ່ືອເຈບັປ່ວຍ
ເນື່ອງຈາກພະຍາດທ່ີເກີດຈາກນໍ້າ, ແລະ ການປບັປຸງສິ່ງແວດລ້ອມຊຸມຊົນ. 
 
4.  ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດ: ຜ ູ້ຍິງລາວກວມເອົາຫລາຍກວາ່ເຄິ່ງໜຶ່ງຂອງຜ້ ູອອກແຮງງານ ໃນຂະ
ແໜງກະສິກໍາຂອງປະເທດ (54%) ແລະ ເປັນປະເທດໜຶ່ງທ່ີມີອັດຕາສງູສດຸຂອງການເຂ້ົາມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງກາໍລັງ 
ແຮງງານໃນພາກພ້ືນຢ ູ່ທ່ີ 79,5%. ຕາມປະເພນີແລ້ວພວກເຂົາມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການເງິນ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ 
ທາງດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງຄອບຄົວ. ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມຫ້າວຫັນຢ ູ່ໃນພາກທຸລະກດິທ່ົວໄປ ປະມານ 52% ຂອງຜ້ ູ
ຍິງ ແມ່ນດໍາເນນີທຸລະກິດຄອບຄົວ.7 ນອກຈາກນ້ັນພວກເຂົາຍັງເປັນເຈົ້າຂອງບາງສ່ວນ ຫລື ທັງໝົດຂອງທຸລະກດິໃນ
ຈໍານວນ 31% ຂອງທຸລະກິດທ່ີຈົດທະບຽນ. ຈໍານວນຜ ູ້ຍິງທ່ີເຮັດວຽກກິນເງິນເດອືນກໍເ່ພ້ີມຂຶ້ນ  (44%, 2005)  ຢ ູ່ໃນ
ເຂດຕົວເມືອງໂດຍສະເພາະແມ່ນໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາເພ່ືອການສ່ົງອອກ (ການຕໍ່າຫູກທ່ໍໄໝ, ເຄືອ່ງນຸງ່ຫ່ົມ) ແລະ 
ການປກູພືດຢູ່ເຂດຊົນນະບົດໄດກ້າຍເປັນ ສີນ້ຄາ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ ເຊ່ິງໄດສ້້າງວຽກເຮັດງານທໍາຫລາຍຕໍາແໜງ່. 
ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຈະມີສ່ວນໃນກໍາລັງແຮງງານທ່ີສູງແຕເ່ພດຍິງກໍຍ່ັງປະສບົກບັຄວາມເສຍປຽບບາງຢ່າງ. ພະນັກ 
ງານຍິງສະເລ່ຍແລ້ວແມ່ນໄດຮັ້ບຄ່າຈ້າງແລະຄາ່ຕອບແທນອ່ືນໆທ່ີຕໍ່າກວ່າພະນັກງານຊາຍ; ຄວາມແຕກຕ່າງກໍ່ຍັງຄົງມີ

                                                 
7    ກົມສະຖິຕິ ສ ປປ ລາວ. 2009. ບົດລາຍງານຜົນສໍາຫລວດການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະຊົມໃຊ້, 2007/08. ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.  
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ຢ ູ່ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງວຽກ, ປະເພດຂອງວຽກ ແລະ ສະພາບໃນການເຮັດວຽກ. ຂາດການອ່ານອອກຂຽນເປັນ, 
ຈໍາກດັໃນການເຂ້ົາເຖິງສນິເຊ່ືອແລະຊັບພະຍາກອນທາງເທັກນກິ ແລະ ຂັ້ນຕອນໃນການລົງທະບຽນທ່ີຫຍຸ້ງຫຍາກ ປັກກ
ດັນໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າເຮັດວຽກໃນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍໃນພາກທຸລະກິດທ່ີບໍໄ່ດຢ້່ ູໃນລະບບົ ແລະ ຈໍາກັດການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງທຸລະກດິຂອງພວກເຂົາທ່ີຢ ູ່ໃນພາກທຸລະກດິໃນລະບົບ. ຄວາມສາມາດຂອງຜ້ ູຍິງທ່ີຈະຍ້າຍຈາກການ
ເຮັດກະສກິໍາທ່ີເປັນອາຊີບມາສູເ່ສດຖະກິດຕະຫລາດ ແມ່ນຖືກກີດຂວາງໂດຍການຈໍາກດັການເຖິງການບໍລກິານ, ເຕັກ
ໂນໂລຢີ ເພ່ືອເພ້ີມຜະລິດຕະພາບ, ຂໍມູ້ນທາງຕະຫລາດ ແລະ ສິນເຊ່ືອທາງການເງິນ. ການສໍາເລັດການສຶກສາທ່ີຕໍ່າ ກໍ່
ໝາຍເຖິງວ່າ ຜ ູ້ຍິງບໍມີ່ໃບຢັ້ງຢືນຄວາມສາມາດທ່ີສູງກວ່າ ເພ່ືອຮັບປະກນັການໄດ້ວຽກທ່ີມີເງິນເດືອນດີໃນຕະຫລາດທ່ີ
ກໍາລັງເກີດໃໝ່. ນອກຈາກນ້ັນ, ການຈະເລີນພັນແລະພາລະທາງວຽກເຮືອນຂອງຜ້ ູຍິງທ່ີສູງກວ່າແລະຄວາມທຸກຍາກທ່ີ
ເປັນຜົນຕາມມາທໍາລາຍທ່າແຮງໃນການສ້າງລາຍໄດ້. ການເຊ່ືອມໂຍງທາງດ້ານເສດຖະກິດທ່ີຫລາຍຂຶ້ນຂອງສປປ 
ລາວ ແລະພາກພ້ືນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເຮັດໃຫ້ການມີການຍ້າຍຖິນ່ຖານລະຫວ່າງປະເທດຂອງແມ່ຍິງຫລາຍຂຶ້ນ
ເພ່ືອຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາ ເຊ່ິງພາໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄວາມສຽ່ງທ່ີພົວພັນເຖິງການເຂົ້າອອກເມືອງຜິດກົດໝາຍ, ການຄ້າ
ມະນຸດ, ພະຍາດເອດສ໌ໄອວີ/ເອດສ໌, ການຫາຜົນປະໂຫຍດທາງເພດ ແລະຄວາມຮຸນແຮງທ່ີຫລາຍຂຶ້ນ.  
 
5.    ການຕັດສິນບັນຫາໃນສາທາລະນະ:  ຈໍານວນ 25% ຂອງຕົວແທນປະຊາຊົນທັງໝົດຢ ູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ   
ແມ່ນຜູຍ້ິງ, ສປປ ລາວ ກໍເ່ປັນປະເທດໜຶ່ງໃນພາກພ້ືນທ່ີມີສັດສ່ວນຂອງເພດຍິງທ່ີເປັນຕົວແທນຂອງປະຊາຊົນໃນສະພາ 
ສູງສຸດ. ແຕຢ່່າງໃດກ່ໍຕາມ ເພດຍິງກໍຍ່ັງຄົງມີບົດບາດໜອ້ຍກວ່າໂດຍສະເພາະຕາໍແໜງ່ໃນລະດັບສູງ ແລະ ການຕັດສິນ
ໃຈໃນລດັຖະບານ: ເຊ່ິງມີພຽງແຕ່ ລດັຖະມົນຕຍີິງສອງທ່ານ ແລະ ໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງແມ່ຍິງແມ່ນຢ່ ູໃນຕໍາແໜ່ງທຽບ
ເທ່ົາ (ປະທານສະຫະພັນແມ່ຍິງ), ມີແມ່ຍິງໜຶງ່ທ່ານທ່ີເປັນລັດຖະມົນຕຊ່ີວຍແລະມີຫ້າຕໍາແໜງ່ທຽບເທ່ົາທ່ີເປັນເພດຍິງ. 
ມີຄວາມຄືບໜ້າໃນການຍົກລະດບັໃນການເປັນຕົວແທນຂອງເພດຍິງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແຕຍ່ັງບໍ່ທັນໄດຮັ້ບການປະຕິບັດ
ເທ່ົາທ່ີຄວນຂອງອໍານາດການປກົຄອງໃນຂ້ັນທ້ອງຖິ່ນເຊ່ິງສ່ວນຫລາຍຍັງເປັນຜ້ ູຊາຍ.8 ໃນປີ 2008, ຈໍານວນ 40% 
ຂອງພະນັກງານລັດທັງໝົດ, 109.359 ຄນົ, ແມ່ນເພດຍິງ. ຄວາມບໍສ່ົມສ່ວນກັນເຮັດໃຫ້ມີພຽງຈໍານວນໜອ້ຍຂອງຜ້ ູຍິງ 
ທ່ີຈະກ້າວຂຶ້ນສູ່ຕໍາແໜ່ງສູງເຖິງແມ່ນວ່າເພດຊາຍ ແລະ ເພດຍິງເກືອບທັງໝົດແມ່ນມີລະດບັການສຶກສາທ່ີໃກຄ້ຽງກັນ.  
 
6.    ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເພດ. ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວທ່ີມີຢ ູ່ທ່ົວໄປແມ່ນໄດແ້ຜ່ຂະຫຍາຍເຊ່ິງ 1 ໃນ 
5 ຂອງການລາຍງານແມ່ນການທໍາຮ້າຍຮ່າງກາຍແລະ 1 ໃນ 3 ການລາຍງານ ແມ່ນການທໍາຮ້າຍທາງດ້ານຈິດໃຈ. 
ຈໍາກດັການໃຫ້ການບໍລກິານ (ທາງດ້ານກດົໝາຍ, ສຸຂະພາບ, ເຈົ້າໜ້າທ່ີຕໍາຫລວດ) ແລະ ກອບຂອງກົດໝາຍ ແລະ 
ຄວາມກົດດັນທາງສັງຄົມທ່ີໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນຕໍຄ່ວາມເປັນເອກະພາບໃນຄອບຄົວເໜອືກວ່າການປົກປ້ອງ. ຄວາມຮຸນ
ແຮງທາງເພດຫລືການຂົ່ມຂືນເມຍແມ່ນບໍໄ່ດ້ຖວື່າເປັນຄວາມຜດິທາງອາຍາ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມຮຸນແຮງແມ່ນຍັງ
ຂາດເຂີນຢ ູ່ເຊ່ັນຕົວຢາ່ງກດົໝາຍວ່າດ້ວຍການພັດທະນາ ແລະ ປົກປ້ອງເພດຍິງ (2004) ໄດກ້່າວເຖິງຄວາມຮຸນແຮງ
ພາຍໃນຄອບຄົວແຕກ່ໍ່ບໍໄ່ດ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຫຍັງວ່າດ້ວຍການລົງໂທດ.  
 
 
 
 
 

                                                 
8  ໃນລະດັບແຂວງ ແມ່ນບໍ່ມີຜ້ ູຍິງ ທ່ີເປັນເຈ້ົາແຂວງ ແລະ ມີພຽງຜ້ ູຍິງໜຶ່ງທ່ານ ທ່ີເປັນຮອງເຈ້ົາແຂວງ. ໃນປີ 2009 ມີພຽງແຕ່ 148 ຈາກຈໍານວນ ທັງ 
ໝົດ 8,726 ນາຍບ້ານທ່ີເປັນແມ່ຍິງ (1.7%) ແລະ 863 ທ່ານທ່ີເປັນຮອງນາຍບ້ານ ຂອງຈໍານວນ 17,128 ທ່ານ (5%) 
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B. ຍຸດທະສາດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງລັດຖະບານ 
 
7. ກົດໝາຍແລະກອບນະໂຍບາຍຂອງລາວ ວ່າດ້ວຍການສ່ົງເສີມຄວາມເທ່ົາທຽມກັນລະຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍ ແມ່ນລະບຢຸ ູ່
ໃນກົດໝາຍລດັຖະທໍາມະນູນ ແລະ ຫລາຍໆກົດໝາຍທ່ີກ່ຽວພັນກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ . ດັ່ງທີໄດ້ມີການກໍານົດຢ ູ່ໃນກົດ 
ໝາຍລດັຖະທໍາມະນູນສະບັບປບັປຸງ 2003 ແລະ ກົດໝາຍອືນ່ໆ ແມ່ຍິງ ແລະ ຜ້ ູຊາຍ ແມ່ນມີສດິເທ່ົາທຽມກນັໃນທຸກ
ຂັ້ນ: ການເມືອງ, ສັງຄົມ-ວັດທະນາທໍາ ແລະ ຄອບຄົວ. ຍດຸທະສາດການຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກດິແຫ່ງຊາດແລະການ 
ລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ - ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາແຫ່ງຊາດ - ໄດ້ເນັ້ນໜັກກຽ່ວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍວ່າເປັນ
ບູລມິະສດິທ່ີພົວພັນຫລາຍພາກສ່ວນ. ກົດໝາຍຫລາຍສະບັບໄດຮັ້ບການບັງຄບັໃຊ້ ແລະ ປບັປຸງ ເພ່ືອຮັບປະກັນສດິ
ຂອງແມ່ຍິງ: ກົດໝາຍການພັດທະນາ ແລະ ປກົປ້ອງແມ່ຍິງ ປ ີ 2004 ໄດ້ອອກແບບມາເພ່ືອປກົປ້ອງສິດແລະຜົນປະ
ໂຫຍດ ຂອງແມ່ຍິງເພ່ືອຮັບປະກນັຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ, ກົດໝາຍອາຍາ 2005 ສະບບັປັບປຸງ (ມາດ 
ຕາ 177) ໃຫ້ມີການລົງໂທດທາງອາຍາໃນການເລືອກປະຕິບັດຕໍກ່ັບແມ່ຍິງ, ກົດໝາຍແຮງງານ 2005 ແລະ ກດົໝາຍ
ວ່າດ້ວຍຄອບຄົວ 2009 ສະບບັປັບປງຸ. ຄະນະກໍາມະການສ່ົງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ (NCAW) 
ກໍາລງັຮ່າງຍຸດທະສາດວ່າດ້ວຍຄວາມກ້າວໜາ້ຂອງແມ່ຍິງຄັ້ງທ່ີສອງ ສາໍລບັ 2011-2015 ເຊ່ິງລວມເອົາເປົ້າໝາຍທາງ
ດ້ານບດົບາດຍິງ-ຊາຍໃນຫລາຍໆຂະແໜງການ. ຂອບເຮັດວຽກຂອງອົງການຈດັຕັ້ງ ລວມທັງສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ 
ແລະ ຄະນະກໍາມະການວ່າດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງແຫ່ງຊາດ. ຄະນະກໍາມະການວ່າດ້ວຍຄວາມກ້າວໜາ້ຂອງ
ແມ່ຍິງ ແມ່ນຮັບຜດິຊອບໃນການສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕບິັດນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ 
ແລະ ການເຊ່ືອມສານບດົບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນທຸກຂະແໜງການເຊ່ິງວ່າໃຫ້ມີການຕັ້ງໜ່ວຍງານຢ ູ່ໃນທຸກກະຊວງ ແລະ 
ໃນຂັ້ນແຂວງແລະຂ້ັນບລໍິຫານ, ສ້າງເຄືອຄ່າຍຂອງສູນປະສານງານດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍທ່ີກວ້າງຂວາງ. ແຕວ່່າຄະນະ
ກໍາມະການວ່າດ້ວຍຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງຍັງຂາດຂີດຄວາມສາມາດຫລັກໆ, ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການ
ສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການໃນການດໍາເນີນພາລະບົດບາດຂອງຕົນ. ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນມີອໍານາດໃນການປົກ
ປ້ອງສດິ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງແມ່ຍິງ, ສົ່ງເສີມແລະ ຕດິຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບດັແຜນງານການພັດທະນາ
ແມ່ຍິງ ແລະ ເຮັດໜ້າທ່ີປະສານລະຫວ່າງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ລັດຖະບານ ແລະ ແມ່ຍິງໃນເຂດຕົວເມືອງ ແລະ
ຊົນນະບດົ.  

 
C.  ປະສບົການຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊ ີ

 
8. ໄດສ້້າງຄວາມຄືບໜ້າໃນການເຊ່ືອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂ້ົາໃນແຜນປະຕິບດັງານ, ເປົ້າໝາຍ ແລະ ຕົວຊ້ີບອກຢ່ ູ
ໃນໂຄງການ ເຊ່ິງໄດສ້ົ່ງເສີມໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ, ການໃຫ້ອໍານາດ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຜົນປະໂຫຍດໃນ
ຫລາຍພາກສ່ວນ. ໃນຂະແໜງການສຶກສາ, ໂຄງການ ກໍ່ໄດແ້ກ້ໄຂກ່ຽວກັບຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ
ປັບປຸງການເຂົ້າໂຮງຮຽນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກຍິງໂດຍການສ້າງໂຮງຮຽນໃນເຂດທ່ີດ້ອຍໂອກາດ, ເລັ່ງໃສ່
ການສະໝັກເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກຍິງ, ກໍ່ສ້າງສູນລ້ຽງເດັກເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນໜ້າທ່ີໃນການເບິ່ງແຍງເດັກນ້ອຍຂອງເດັກຍງິ 
ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດມາເຂົາ້ໂຮງຮຽນໄດ,້ ສະໜອງແຜນງານແກ້ໄຂ, ສາ້ງຫລກັສູດທ່ີຕອບສະໜອງກັບບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ, ເພ່ີມການຮັບເອົາແລະຝຶກອບົຮົມໃຫ້ແກ່ຄເູພດຍິງແລະເພ້ີມຄວາມເຂົ້ົາ້ໃຈໃຫ້ແກຊຸ່ມຊົນວ່າດ້ວຍການສຶກສາ
ແກ່ເດກັຍິງ. ບນັດາຮູບແບບເຫລົ່ານີ້ທັງໝດົໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນການປ່ຽນແປງຂອງເດັກຍິງຈາກການສຶກສາຂັ້ນ
ປະຖົມຫາມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ, ເພ້ີມຄນຸນະພາບ ແລະ ການສຶກສາມີຄວາມກ່ຽວຂອ້ງສໍາລບັເດັກຍິງ ແລະ ເພ້ີມ 
ອັດຕາການສະຫມັກເຂົ້າຮຽນ ແລະ ການສືບຕໍຂ່ອງປະຊາຊົນຢ ູ່ໃນຂົງເຂດທ່ີທຸກຍາກແລະຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ.  
ໂຄງການສາທາລະນະສຸກ ໄດໃ້ຫ້ການສະໜບັສະໜນູການເຂົ້າເຖິງການບໍລກິານດ້ານສຸຂະພາບຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົ່າທ່ີ
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ທຸກຍາກ ໂດຍການປັບປຸງຄຸນນະພາບການບໍລກິານດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ. ບັນດາຍຸດທະສາດຫລັກໆລວມທັງການ
ປັບປຸງອຸປະກອນ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ຍົກລະດບັວິຊາຄວາມຮ້ ູ ແລະ ວຸດທິການສຶກສາ
ຂອງພະນັກງານສາທາລະນະສຸກເພດຍິງ, ຮັບປະກັນຂໍມູ້ນຂ່າວສານທ່ີເໝາະສົມກັບວັດທະນາທໍາ, ກິດຈະກາໍດ້ານການ
ສຶກສາ ແລະ ການສືສ່ານ ແລະ ທົດລອງກອງທຶນດ້ານສຂຸະພາບທ່ີເທ່ົາທຽມກັນເພ່ືອເພ້ີມການເຂ້ົາເຖິງການບລໍກິານ
ປະສດູສຸກເສີນຂອງແມ່ຍິງທ່ີທຸກຍາກ. ໂຄງການນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຂຸາອະນາໄມ ໄດເ້ວົ້າເຖິງຄວາມລໍາບາກຂອງແມ່
ຍິງ, ປັບປຸງສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູໃນການເຂ້ົາຮ່ວມໃນ
ການຕດັສນິບັນຫາທ່ີກ່ຽວກບັການລົງທຶນເຂົ້າໃນພ້ືນຖານໂຄງລ່າງນໍ້າແລະສຸຂາອະນາໄມຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ໃຫ້ການ
ຝຶກອົບຮົມເພ່ືອເພ້ີມໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນຕໍາແໜງ່ວິຊາການ ແລະ ຜ ູ້ບໍລຫິານຂອງອົງການນໍ້າ
ປະປາ. ໃນຂະແໜງກະສິກໍາ ໂຄງການກະສິກ ໍາໄດໃ້ຫ້ການສະໜບັສະໜນູທ່າແຮງໃນການສ້າງລາຍຮັບຂອງແມ່ຍິ່ງຜ່ານ
ການຝກຶອົບຮົມກ່ຽວກບັການເພ້ີມຜົນຜະລິດທາງດ້ານກະສິກ ໍາ, ບໍລິຫານວສິາຫະກິດລ້ຽງສັດ, ພັດທະນາເຄ່ືອງມືໃນການ
ຂາຍຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ປບັປຸງການເຂ້ົາເຖິງແຜນງານດ້ານສິນເຊ່ືອແລະການຝາກປະຢັດ. ນອກຈາກນ້ັນ, 
ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີກໍໃ່ຫ້ການຊ່ວຍເຫລອືດ້ານການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດແກ່ກະຊວງກະສິກໍາແລະປາ່ໄມ້ 
ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນ: ຍດຸທະສາດທີມີ ການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ
ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການວິເຄາະບົດບາດຍງິ-ຊາຍ ແລະ ການຮ່ວມເອົາບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນການວາງແຜນ
ໃນບຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງກະສິກໍາ. ສະນັນ້ ມັນມີຜົນກະທົບເຖິງລັກສະນະ ແລະ ຈໍານວນຂອງການລົງທຶນໃຫ້ແກ່
ຊາວກະສກິອນທ່ີເປັນແມ່ຍິງ.  
 
D.  ຍຸດທະສາດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ     
 
ຢ ູ່ໃນແຜນຍທຸະສາດການຮ່ວມມື 2012-2016 ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຈະໄດລ້ົງທຶນເຂົ້າໃນຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນສປປ ລາວ ດັ່ງລຸ່ມນີ:້  

(i) ຂະແໜງການສຶກສາ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງຄວາມສະເໝ ີ
  ພາບກັນລະຫວາ່ງຍິງ-ຊາຍໃນຂ້ັນມັດທະຍົມ ແລະ ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ.9 ບັນດາການມີສ່ວນ 
  ຮ່ວມຫລກັໆໃນການສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມແມ່ນຈະແກ້ໄຂບັນຫາການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ຄວາມສະເໝ ີ
  ພາບຂອງແມ່ຍິງ ໂດຍຜ່ານໂຄງການສ້າງແຮງຈູງໃຈຂອງນັກຮຽນ, ການພັດທະນາຫລັກສູດທ່ີກ່ຽວ 
  ກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ເພ້ີມການຊຸກຍູ້ ໃຫ້ມີຈໍານວນຄເູພດຍິງໃຫ້ເພ້ີມສູງຂຶນ້. ຍຸດທະສາດໃນ 
  ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາຈະໃຫ້ການສະໜບັສະໜນູໃນການສ້າງວິຊາຊີບໃຫ້ແມ່ຍິງທ່ີຕອບສະໜອງ 
  ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດແຮງງານ, ສ້າງໃຫ້ແມ່ຍິງສາມາດເຂ້ົາເຖິງການຝຶກອົບຮົມໃນ 
  ວິຊາທ່ີຢ ູ່ນອກຕໍາລາຮຽນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກລັດ-ເອກະຊົນເພ່ືອຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜ ູ້ປະກອບ 
  ການຮັບເອົາພະນັກງານຍິງໃນຂະແໜງການຄ້າທ່ີ  ບໍແ່ມ່ນປະເພດດ້ັງເດີມ; 

(ii) ຂະແໜງພະລັງງານ. ຈະໃຫ້ມີການອອກແບບໂຄງການເພ່ືອຂະຫຍາຍການບໍລກິານດ້ານພະລັງງານ 
  ແບບຍືນຍົງທ່ີມີລາຄາຕໍ່າແກແ່ມ່ຍິງທ່ີທຸກຍາກ ແລະ ກ ຸ່ມຄົນທ່ີດ້ອຍໂອກາດ, ໃຫ້ການ  
  ສະໜັບສະໜູນແກ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເພ້ີມການເຂ້ົາເຖິງໂອກາດໃນ 
  ການສ້າງລາຍໄດ້ຂອງແມ່ຍິງ ຈາກການຈັດຫາໄຟຟ້າ.10 

                                                 
9  ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາຂັ້ນພ້ືນຖານ, ໂຄງການພັດທະນາຂະແໜງການສຶກສາຂັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນ, ແລະໂຄງການກ່ໍສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງອາຊີວະສຶກສາ ທ່ີ 2.  

10 ການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງໄຟຟ້າ ແລະໂຄງການເຂ່ືອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ; 
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(iii)  ຂະແໜງນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ ແລະການພັດທະນາຕົວເມືອງ. ບັນຫາໃນດ້ານຄວາມ
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍງິ-ຊາຍ ຈະໄດຮັ້ບການສົ່ງເສີມຜາ່ນການຍົກລະດບັການເຂົ້າເຖິງການ
ບໍລກິານຂັ້ນພ້ືນຖານໃນຕົວເມືອງ ແລະ ສາທາລະນາສຸກສໍາລບັແມ່ຍິງ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວ (a) ຈະ
ສົ່ງເສີ່ມການເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງເຂົ້າໃນການຕັດສິນບນັຫາ ແລະ ຮັບປະກນັວ່າ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງ ຈະຖືກຮວມເຂົ້າໃນການວາງແຜນພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ່ີເປນັບູລມິະສິດຂອງ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຄັດເລືອກເຕັກໂນໂລຢີກຽ່ວກັບສຸຂາອະນາໄມ ທ່ີມີແມ່ຍງິເຂົ້າຮ່ວມໃນກ ຸ່ມ 
ຊຸມຊົນ ແລະ ອາໍນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິນ່; ແລະ (b) ສົ່ງ ເສີມການໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງ
ເສດຖະກິດຂອງແມ່ຍິງໂດຍຜ່ານການເຂົ້າເຖິງວຽກເຮັດງານທໍາ(ໃນສູນຜະລດິນໍ້າປະປາ, ການ
ກໍ່ສ້າງ, ການບາໍລຸງຮັກສາ), ການເຂົ້າເຖິງສິນເຊ່ືອ ແລະກິດຈະກໍາທ່ີຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢ ູ່               
(ໂຄງການສຂຸາອະນາໄມ, ກິດຈະກໍາໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງ).11 

(iv) ຂະແໜງກະສິກາໍແລະການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ. ຍ້ອນການປະກອບສ່ວນອັນ
ໃຫຍ່ຫລວງຂອງແມ່ຍິງໃນກະສິກາໍເຂດຊົນນະບດົ ຍຸດທະສາດຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ໃນ
ຂະແໜງການນ້ີໄດເ້ນັ້ນຄວາມສໍາຄັນເຖິງການເຊ່ືອມຕໍ່ລະຫວາ່ງ ການໃຫ້ອໍານາດທາງເສດຖະກິດ
ແກ່ແມ່ຍິງແລະການຫລຸດຜອ່ນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຈະລວມເອົາ ວິທີການປະຕິບດັ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້
ແມ່ຍິງໄດ້ເຂົ້າເຖງິການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເພ້ີມຜະລດິຕະພາບ ແລະ ການ
ມີສ່ວນຮ່ວມທ່ີຫລາກຫລາຍຂ້ຶນ ແລະ ເພ້ີມການເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດ ແລະການບໍລິການທາງການ
ເງິນ.12 

(v) ຂະແໜງການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ: ໂຄງການພັດວສິາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງ ຈະໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍການປະຕິຮູບ ເພ່ືອສາ້ງສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ແກຜ່້ ູປະກອບການເພດຍິງ 
ແລະເພ້ີມ ການເຂົ້າເຖິງບັນດາຊັບພະຍາກອນຕ່າງຂອງພວກເຂົາ ລວມທັງການເງິນ ແລະ ການຝກຶ
ອົບຮົມ.13 

(vi) ຂະແໜງການຂົນສົ່ງ. ຍຸດທະສາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີໃນຂະແໜງການນ້ີ ຈະຮັບປະກນັ
ເຖິງບົດບາດຍິງ-ຊາຍທັງໝົດໃນການພັດທະນາພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທາງ ເຊິ່ງຈະໃຫ້ການ
ສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ ແລະຕະຫລາດຫລາຍຂ້ຶນ ໂດຍຜ່ານການປັບປຸງທາງ 
ແລະການເຊ່ືອມຕໍລ່ະຫວ່າງຊົນນະບົດ ແລະ ຕົວເມືອງ ໄປພ້ອມກັນກັບການໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ
ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະບໍາລຸງຮັກສາ ແລະມາດຕະການທ່ີຈະເພ້ີມຂອງການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງໃນຂະ
ແໜງການຄົມມະນາຄົມ.14 
 
 

                                                 
11 ໂຄງການພັດທະນາເມືອງຕາມແລວທາງຂອງໂຄງການອະນຸພາກພ້ືນແມ່ນໍ້າຂອງ, ໂຄງການປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມໃນຕົວເມອືງ ແລະໂຄງການນ້ໍາ 
ສະອາດ ແລະສຸຂາອະນາໄມ;  

12 ໂຄງການທ່ີມີທ່າແຮງ ລວມມີ: ໂຄງການຄຸ້ມຄອງປ່າຕົ້ນນໍ້າເພື່ອການດໍາລົງຊີວິດທ່ີຍືນຍົງ, ການເຊ່ືອມຕໍ່ຊົນນະບົດເພື່ອການພັດທະນາເສດຖະກິດ 
ແລະສັງຄົມ, ໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາຂະໜາດນ້ອຍເພ່ືອການຄ້າ, ການບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນນ້ໍາເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງສະພາບດິນ
ຟ້າອາກາດ ສໍາລັບຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະການເພ້ີມຜະລິດຕະພາບຕາມແລວທາງເສດຖະກິດ; 

13 ໂຄງການພັດທະນາວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະກາງຄັ້ງທ່ີສອງ 
14 ຍົກຕົວຢ່າງ ໂຄງການຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງໃນຕົວເມືອງວຽງຈັນທ່ີຍືນຍົງ; 




