
 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

 

ຄ ູ່ ມື  

ມາດຕະຖານການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫລາກຫລາຍໃນໂຄງກນ
ສຸກເສີ ນຂອງອົງການກາແດງລາວ. 

Minimum standard commitment to gender and diversity in emergency 

programming in Lao Red Cross 

 
 “ເພືູ່ ອສົູ່ ງເສີ ມຄວາມສະເໝີພາບຍິ ງ-ຊາຍ ໂດຍການປ້ອງກັນ ແລະ ລຶ ບລ້າງທຸກຮ ບການຈ າແນກຕ ູ່ ແມູ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ” 

 
 
 
 
 
 

ສະໜັບສະໜ ນການແປ ແລະ ຈັດພີມໂດຍ 
The translation and publication are supported by 
 

       



ສາລະບານ 

 ພາກສະເໜີ           

  

 ໂຄງປະກອບຂອງກຽດສັກສີ , ການເຂ ົ້ າເຖິງ, ການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຄວາມ

ປອດໄພ  (DAPS)      

 ຄ າໝັົ້ ນສັນຍາທີ່ ມີ ມາດຖານຕ ່ າສຸດຕ ່ ບ ດບາດຍິ ງຊາຍ ແລະ ຄວາມແຕກ
ຕ່າງກັນໃນການສົ້ າງແຜນງານສຸກເສີ ນສ າລັບສຸຂະພາບສຸກເສີ ນຂອງອ ງການ
ກາແດງລາວ.   

 ສຸຂະພາບສຸກເສີ ນ            

 ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດົ້ ານໄພພິບັດ       

 ເອກະສານຊົ້ ອນທົ້ າຍ 

 ເອກະສານຊົ້ ອນທົ້ າຍ 1: ການປະເມີ ນຄວາມຕົ້ ອງການ/ການວິ ເຄາະບ ດບາດ

ຍິ ງຊາຍ ແລະ ຄວາມແຕກຕ່າງກັນ     

 ເອກະສານຊົ້ ອນທົ້ ານ 2: ການຄັດເລື ອກຜ ົ້ ໄດົ້ ຮັບຜ ນປະໂຫຍດ ແລະ ເງື່ ອນໄຂ

ຂອງການສົ້ າງບຸລິ ມະສິ ດ.   
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ຄ ູ່ ມື  

ມາດຖານຕ ູ່ າສຸດກູ່ ຽວກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ 

ໃນວຽກງານສຸກເສີ ນຂອງອົງການກາແດງລາວ 

 

1. ຄວາມເປັນມາ 

ຄະນະກ າມາທິ ການເພືູ່ ອຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມູ່ ຍິ ງ ແລະ ວຽກແມູ່  ແລະ ເດັກອົງການ
ກາແດງລາວ ເປັນເສນາທິ ການໃຫ້ແກູ່ ການນ າຂອງອົງການກາແດງລາວ ໃນການຄ້ົນຄວ້ານະ
ໂຍບາຍ, ການວາງແຜນ ເພືູ່ ອສົູ່ ງເສີ ມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມູ່ ຍິ ງ ປະສານງານກັບທຸກຂະແໜ
ງການໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດນະໂຍບາຍຄວາມສະເໝີພາບຍິ ງ-ຊາຍ, ລຶ ບລ້າງທຸກຮ ບການຈ າ
ແນກຕ ູ່ ແມູ່ ຍິ ງ, ປະສານສົມທົບກັບພາກສູ່ ວນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສະເໝີພາບຍິ ງ-ຊາຍ, 

ເຄືູ່ ອນໄຫວຕາມມາດຖານທີູ່ ໄດ້ວາງໄວ້ຕາມກອງປະຊຸມສາກົນ,  ກົດໝາຍຂອງລາວ ແລະ 
ບັນດານະໂຍບາຍແຫູ່ ງຊາດທີູ່ ພົວພັນກັບແຜນຍຸດທະສາດແຫູ່ ງຊາດ ຄ້ັງທີ  III ເພືູ່ ອຄວາມສະເ
ໝີພາບຍິ ງ-ຊາຍ ປີ  2014-2020,   ທັງໝົດນີ ້  ເພືູ່ ອປົກປ້ອງ ແລະ ລຶ ບລ້າງ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງຕ ູ່ ແມູ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ. 

 

ປະຊາຊົນທີູ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກເຫດການສຸກເສີ ນນ້ັນ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີູ່ ແຕກຕູ່ າງ
ກັນ, ຄວາມບ ູ່ ເທົູ່ າທຽມກັນທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ການລູ່ ວງລະເມີ ດທາງເພດຈະເກີ ດ
ຂຶ ້ ນທັງໃນໄລຍະເກີ ດ ແລະ ຫັຼງເກີ ດພາວະສຸກເສີ ນ ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ປັດໄຈທາງ
ສັງຄົມອືູ່ ນໆ, ລວມທັງກຸູ່ ມອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ສະຖານະພາບສຸຂະພາບ, ຜ ູ່ ຕິດເຊື ້ ອ HIV/

ພະຍາດ AIDS, ພະຍາດຊ າເຮື ້ ອຕູ່ າງໆ, ສະຖານະພາບທາງສັງຄົມ, ຊົນເຜົູ່ າ ແລະ ອືູ່ ນໆ ໃນເຂດທີູ່

ປະຊາຊົນມີ ຄວາມສູ່ ຽງຈະສົູ່ ງຜົນກະທົບຕ ູ່ ການຟື ້ ນຕົວຈາກພາວະສຸກເສີ ນ. 
 

ອີ ງຕາມສະພາບການຕົວຈິ ງຂອງອົງການກາແດງລາວ ໂດຍຜູ່ ານການປຶ ກສາຫາລື ຢູ່ າງ
ເລິ ກເຊິູ່ ງ ຈຶູ່ ງໄດ້ເປັນເອ ກະພາບກັນເພືູ່ ອສ້າງມາດຖານຕ ູ່ າສຸດກູ່ ຽວກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນວຽກງານສຸກເສີ ນທີູ່ ພົວ ພັນເຖິງວຽກງານສົູ່ ງເສີ ມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ແລະ 
ວຽກງານຫຸຼດຜູ່ ອນຄວາມສູ່ ຽງໄພພິບັດຂອງອົງການກາແດງລາວ. 

 
 

2. ຈຸດປະສົງ 
 

 ເພືູ່ ອເປັນຄ ູ່ ມື ໃນການຝຶກອົບຮົມກູ່ ຽວກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍໃຫ້ແກູ່ ພະນັກ ງານ ແລະ ອາສາສະໝັກ ທີູ່ ປະຕິບັດວຽກງານສຸກເສີ ນຂອງ
ອົງການກາແດງລາວ. 

 ເພືູ່ ອເປັນມາດຖານໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນເວລາເກິດເຫດການສຸກເສີ ນ. 
 

3. ຂອບເຂດການນ າໃຊ້ 
 

ຄ ູ່ ມື ມາດຖານຕ ູ່ າສຸດກູ່ ຽວກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍສະບັບນີ ້  ນ າໃຊ້
ສ າລັບພະນັກງານ ແລະ ອາສາສະໝັກ ທີູ່ ເຮັດວຽກງານສົູ່ ງເສີ ມສຸຂະພາບ ແລະ ວຽກງານ
ຫຸຼດຜູ່ ອນໄພພິບັດສຸກເສີ ນຂອງອົງການກາແດງລາວ.  
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4. ມາດຖານຕ ູ່ າສຸດກູ່ ຽວກັບບົດບາດຍິ ງ - ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນວຽກ
ງານສຸກເສີ ນ 

4.1. ມາດຖານຕ ູ່ າສຸດກູ່ ຽວກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນວຽກງານສຸຂະພາບ
ສຸກເສີ ນ. 

ກຽດສັກສີ /Dignity 

 ຕ້ອງແຍກຫ້ອງໃຫ້ຄ າປຶ ກສາ, ຫ້ອງນ ້ າ (ຖ້າວູ່ າມີ ຄວາມຈ າເປັນ) ແລະ ມີ ຄວາມຕ້ອງການ 

ໃຫ້ແຍກທາງເຂົ ້ າ,  

ເຂດລ ຖ້າສ າລັບຍິ ງ-ຊາຍ ເພືູ່ ອໃຫ້ຄວາມເປັນສູ່ ວນຕົວ ແລະ ເປັນການເຄົ າລົບກຽດສັກສີ
ສ ງສຸດ; 

 ຜ ູ່ ໃຫ້ການບ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຜ ູ່ ໃຫ້ຄວາມສະດວກ ຕ້ອງມີ ທັດສະນະທີູ່ ເໝາະ
ສົມກັບຮີ ດຄອງປະເພນີ  ເພດຍິ ງ-ຊາຍ, ຄົນພິການ ແລະ ທຸກກຸູ່ ມອາຍຸ; 

 ການບ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບຕ້ອງເປັນຄວາມລັບ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫ້ຜ ູ່ ຖື ກເຄາະຮ້າຍມີ ຄວາມ
ເຊືູ່ ອໝ້ັນ ແລະ ໝ້ັນໃຈວູ່ າຄວາມລັບຈະບ ູ່ ຖື ກເປີ ດເຜີ ຍ; 

 ການກວດສຸຂະພາບ ແລະ ການປິູ່ ນປົວ ແມູ່ ນປະຕິບັດຕາມຄວາມພ ໃຈຂອງຜ ູ່ ມາຮັບ
ບ ລິ ການ; 

 ໃຫ້ມີ ພະນັກງານແພດໝ ທີູ່ ເປັນເພດຍິ ງເພືູ່ ອໃຫ້ບ ລິ ການຄົນເຈັບເພດຍິ ງ ຫຼື  ເພືູ່ ອ
ຕິດຕາມພວກເຂົ າຢ ູ່ ໃນຫ້ອງຂອງແພດໝ ທີູ່ ເປັນເພດຊາຍ ຖ້າຫາກວູ່ າມີ ຄວາມ
ຕ້ອງການ. 

 

ການເຂົ ້ າເຖິງ/Access 

 ເງືູ່ ອນໄຂການຄັດເລື ອກຜ ູ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ການຈັດບຸລິ ມະສິ ດ ເພືູ່ ອເຂົ ້ າເຖິງ
ການບ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສິູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຕ້ອງໄດ້ຜູ່ ານການວິ ເຄາະ
ທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພືູ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜ ູ່ ທີູ່ ດ້ອຍໂອກາດ
ໃນສັງຄົມ ແລະ ຊົນເຜົູ່ າ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້; 

 ໃຫ້ມີ ຜ ູ່ ແປພາສາເປັນເພດຍິ ງ ແລະ ຊາຍ ສ າລັບຜ ູ່ ທີູ່ ຕ້ອງການ ເພືູ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ພວກ
ເຂົ າເຂົ ້ າໃຈຂ ້ ມ ນຂູ່ າວສານດ້ານສຸຂະພາບ; 

 ໃຫ້ມີ ການບ ລິ ການ ແລະ ສິູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະພາບ ທີູ່ ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້
ໃນເວລາທີູ່ ຕ້ອງ ການຢ ູ່ ສະຖານທີູ່ ຕູ່ າງໆ ເຊິູ່ ງປະກອບດ້ວຍພະນັກງານທີູ່ ເໝາະສົມ ເພືູ່ ອ
ຮັບປະກັນການປະຕິບັດບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພືູ່ ອເຮັດໃຫ້ເພດຍິ ງ-

ຊາຍ ແລະ ທຸກກຸູ່ ມອາຍຸ ໄດ້ເຂົ ້ າເຖິງຢູ່ າງເທົູ່ າທຽມກັນ; 

 ຜ ູ່ ທີູ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທຸກກຸູ່ ມອາຍຸ, ທຸກເພດທຸກໄວ ແລະ ກຸູ່ ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ທີູ່ ບ ູ່

ສາມາດເຂົ ້ າເຖິງການບ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສິູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກຕູ່ າງໆ 

ພວກເຮົ າຕ້ອງກ ານົດຫັຼກການການປະຕິບັດເພືູ່ ອຕອບສະໜອງຕ ູ່ ຄວາມຕ້ອງການຂອງ
ເຂົ າເຈົ ້ າ ໂດຍການປຶ ກສາຫາລື ກັບຊຸມຊົນ; 

 ທຸກໆຄົນ ລວມທັງໄວຈະເລີ ນພັນ ໄດ້ເຂົ ້ າເຖິງການບ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີ ນພັນ 
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ແຕູ່ ຕ້ອງຮັກສາຄວາມລັບໃຫ້ເໝາະສົມກັບວັດທະນະທ າ ແລະ ຮີ ດຄອງປະເພນີ ຂອງ
ທ້ອງຖິູ່ ນ; 

 ຜ ູ່ ທີູ່ ຖື ກເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໄດ້ຮັບການຊູ່ ວຍເຫຼື ອເພືູ່ ອຊອກຫາ
ບູ່ ອນປິູ່ ນປົວ, ນ າສົູ່ ງໄປຮັບການຮັກສາປິູ່ ນປົວ ແລະ ມີ ການເຂົ ້ າເຖິງການສະໜັບສະໜ ນ
ດ້ານຈິ ດຕະສັງຄົມ (ດ້ານຈິ ດໃຈ); 

 ຜ ູ່ ຕິດເຊື ້ ອ HIV/ພະຍາດ AIDS ໄດ້ຮັບການເບິູ່ ງແຍງ ຫຼື  ຖື ກນ າສົູ່ ງເພືູ່ ອຮັບການປິູ່ ນປົວ 

ແລະ ການໃຫ້ຢາທີູ່ ຕ ູ່ ເນືູ່ ອງ; 

 ຊຸມຊົນທີູ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄດ້ຮັບຂ ້ ມ ນຂູ່ າວສານກູ່ ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ເຊິູ່ ງຂ ້

ມ ນເຫົຼູ່ ານ້ັນ ໄດ້ຖື ກເຜີ ຍແຜູ່ ຢູ່ າງກວ້າງຂວາງທີູ່ ເປັນພາສາທີູ່ ເຂົ ້ າໃຈງູ່ າຍເໝາະສົມກັບ
ທ້ອງຖິູ່ ນ, ເປັນຮ ບພາບໃນຈຸດໃຫ້ບ ລິ ການສຸຂະພາບ ແລະ ໃນບ ລິ ເວນສ ນອົບພະຍົບ; 

 ຊຸດບ ລິ ການມາດຖານຂ້ັນຕ ູ່ າສຸດຂອງສິູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະພາບ ເພືູ່ ອ
ສຸຂະພາບຈະເລີ ນພັນໃນວິ ກິດການສຸກເສີ ນປະກອບມີ : ການນ າສົູ່ ງໄປຫາສ ນບ ລິ ການ
ສຸຂະພາບ, ປິູ່ ນປົວທາງດ້ານຈິ ດຕະສັງຄົມ, ຊຸດລະບົບການປ້ອງກັນຫັຼງໄດ້ຮັບເຊື ້ ອພະຍາດ
, ຢາຕ້ານເຊື ້ ອ ເພືູ່ ອປ້ອງກັນ ແລະ ປິູ່ ນປົວພະຍາດຕິດຕ ູ່ ທາງເພດສ າພັນ, ພະຍາດບາດ
ທະຍັກ, ວັກແຊັງກັນໄວຣັສຕັບອັກເສບ B, ການຄຸມກ າເນີ ດແບບສຸກເສີ ນ (ທີູ່ ຖື ກກົດໝ
າຍ ແລະ ເໝາະສົມ); 

 ສະຖານທີູ່ ພະນັກງານແພດໝ ຕ້ອງໄດ້ລາຍງານການເກີ ດຂຶ ້ ນຂອງຄວາມຮຸນແຮງທາງ
ເພດຕ ູ່ ຕ າຫຼວດ/ເຈົ ້ າໜ້າທີູ່  ທີູ່ ມີ ອ ານາດ, ພະນັກງານແພດໝ ຄວນຊອກຫາຄ າແນະນ າ
ຈາກທີູ່ ປຶ ກສາດ້ານຄວາມຮຸນແຮງຕ ູ່ ແມູ່ ຍິ ງ,ພະນັກງານແພດໝ ໃຫ້ໃບຢ້ັງຢື ນສຸຂະພາບ
ໂດຍບ ູ່ ໄດ້ຄິ ດຄູ່ າ ເມືູ່ ອເຈົ ້ າໜ້າທີູ່ ທ້ອງຖິູ່ ນຕ້ອງການເອກະສານນີ ້  ໃນກ ລະນີ ໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງທາງເພດ. 

 ສ ນໃຫ້ບ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບຕິດຕາມຈ ານວນ, ການແຍກເພດ ແລະ ໄລຍະຂອງ
ເຫດການຮຸນແຮງດ້ານເພດ ແລະ ເຫດການຮຸນແຮງທາງດ້ານຮູ່ າງກາຍໃນທຸກກ ລະນີ , ມີ
ແຕູ່ ຈ ານວນຂ ້ ມ ນແຍກເພດເທົູ່ ານ້ັນຖື ກຮັກສາໄວ້, ໂດຍບ ູ່ ມີ ການເປີ ດເຜີ ຍຂ ້ ມ ນຂູ່ າວ
ສານກູ່ ຽວກັບຜ ູ່ ລອດ/ຜ ູ່ ຖື ກເຄາະຮ້າຍ. 

 ຂ ້ ມ ນຂູ່ າວສານກູ່ ຽວກັບການປິູ່ ນປົວ ແລະ ການເຂົ ້ າເຖິງການບ ລິ ການຫັຼງຄວາມຮຸນແຮງ 

(ການຂົູ່ ມຂື ນ, ການທ າຮ້າຍຮູ່ າງກາຍ, ການຂ້າຕົວຕາຍ ແລະ ອືູ່ ນໆ) ຖື ກເຜີ ຍແຜູ່ ຕ ູ່ ຊຸມ
ຊົນ. 
 

ການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ/Participation 

 ຍິ ງ-ຊາຍໃນທຸກໄວ, ລວມທັງກຸູ່ ມຜ ູ່ ດ້ອຍໂອກາດໄດ້ຮັບການປຶ ກສາ ແລະ ມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນ
ການອອກແບບທຸກການບ ລິ ການ ແລະ ສິູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະພາບ ໃນ
ບູ່ ອນທີູ່ ຈ າເປັນໃຫ້ປະຕິບັດການສົນທະນາກຸູ່ ມເພດດຽວຊຶູ່ ງມີ ຜ ູ່ ໃຫ້ຄວາມສະດວກທີູ່ ເປັນ
ເພດດຽວກັນ;  

 ທີ ມປະເມີ ນ, ທີ ມຕອບໂຕ້ ໃຫ້ມີ ຜ ູ່ ຕາງໜ້າທີູ່ ເປັນເພດຍິ ງ, ເພດຊາຍ ລວມກຸູ່ ມທີູ່ ຄົນ
ດ້ອຍໂອກາດໃນອັດຕາສູ່ ວນທີູ່ ສະເໝີພາບ/ຍຸຕິທ າ; 

 ຄະນະກ າມະການສົູ່ ງເສີ ມສຸຂະພາບຊຸມຊົນ ຫຼື  ຄະນະທຽບເທົູ່ າ ໃຫ້ມີ ຜ ູ່ ຕາງໜ້າທີູ່ ເປັນ
ເພດຍິ ງ ແລະ ເພດຊາຍໃນອັດຕາສູ່ ວນສະເໝີພາບ ແລະ ຍຸຕິທ າ, ເຊິູ່ ງລວມມີ ກຸູ່ ມຜູ້ 
ດ້ອຍໂອກາດ ໃນບູ່ ອນທີູ່ ບ ູ່ ສາມາດທີູ່ ຈະມີ ຄະນະກ າມະການເພດຍິ ງ-ຊາຍທີູ່ ສະເໝີພາບ
ກັນ, ໃຫ້ຈັດຕ້ັງສອງຄະນະກ າມະການເພືູ່ ອແກ້ໄຂບັນຫາສຸ ຂະພາບຂອງເພດຍິ ງ ແລະ 
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ເພດຊາຍ; 

 ພະນັກງານແພດທີູ່ ເປັນເພດຍິ ງ ແລະ ເພດຊາຍທີູ່ ໄດ້ຮັບການອຸດໜ ນ ແລະ ໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມາເຮັດວຽກຢ ູ່ ໃນຊຸມຊົນ ໃນກ ລະນີ ທີູ່ ຜ ູ່ ກູ່ ຽວມີ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການ
ປະຕິບັດວຽກຢ ູ່ ໃນຊຸມຊົນ, ຊຸມຊົນສາມາດປຶ ກສາຫາລື ກັນກູ່ ຽວກັບການປະຕິບັດທີູ່ ເໝາະ
ສົມດ້ວຍວິ ທີ ອຸດໜ ນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ  ໃໝູ່ ມາປູ່ ຽນແທນໂດຍເພດດຽວກັນ 

(ຍິ ງ-ຊາຍ). 

 

ຄວາມປອດໄພ/Safety 

ຄວາມປອດໄພສະເພາະ/Sector-specific safety issues 
 

 ບ ລິ ເວນນອກ ແລະ ໃນສະຖານທີູ່ ໃຫ້ບ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບ ລວມທັງສ ນບ ລິ ການ
ສຸກຂະພາບສຸກເສີ ນ, ຫ້ອງໃຫ້ຄ າປຶ ກສາ, ຫ້ອງນ ້ າຍິ ງ-ຊາຍໃຫ້ມີ ແສງສະຫວູ່ າງພຽງພ , 

ຖ້າວູ່ າມີ ຄວາມຈ າເປັນໃຫ້ແຍກເຂດລ ຖ້າ, ທາງເຂົ ້ າ ແລະ ອືູ່ ນໆ;  

 ຍ້ອນການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງຊຸມຊົນ, ໃນການປະເມີ ນການເຂົ ້ າເຖິງສະຖານທີູ່ ອ ານວຍ
ຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະພາບ, ໃນນ້ັນ ລວມມີ ຄວາມປອດໄພໃນການໄປຫາ/ຈາກ
ສະຖານທີູ່ ອ ານວຍຄວາມສະດວກນ້ັນ, ຄູ່ າໃຊ້ຈູ່ າຍ, ພາສາ, ສິູ່ ງກີ ດຂວາງດ້ານວັດທະນະທ າ 

ແລະ/ຫຼື  ວັດຖຸໃນການເຂົ ້ າເຖິງການບ ລິ ການ, ໂດຍສະເພາະສ າລັບກຸູ່ ມທີູ່ ດ້ອຍໂອກາດ, 

ເຊິູ່ ງລວມມີ ຜ ູ່ ສ ງອາຍຸ ແລະ ຄົນພິການ; 

 ຂ ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງດ້ານຮູ່ າງກາຍໄດ້
ຮັບການບັນທຶ ກໄວ້ນ້ັນ, ມີ ແຕູ່ ຈ ານວນເຫດການ, ຂ ້ ມ ນແຍກເພດ ແລະ ໄລຍະເວລາເກີ ດ
ເຫດການກູ່ ຽວກັບຜ ູ່ ລອດ/ຜ ູ່ ຖື ກເຄາະຮ້າຍເທົູ່ ານ້ັນ ຖື ກເກັບຮັກສາໄວ້; 

 ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງແມູ່ ນຖື ກກ ານົດຢ ູ່ ໃນແບບຟອມລາຍງານດ້ານສຸຂະພາບ 
ເຊິູ່ ງລວມມີ ການກວດກາຮອຍຊ ້ າ, ກະດ ກຫັກ, ຮອຍຈີ ກຂາດ, ຮອຍເຫຼີ ້ ນ, ຄວາມກັງວົນ, 

ຄວາມຢ້ານ, ການດືູ່ ມເຫ້ົຼາທີູ່ ເພີູ່ ມຂຶ ້ ນ, ພະຍາດຕິດຕ ູ່ ທາງເພດສ າພັນ ແລະ ອືູ່ ນໆ. 

 

ການປ້ອງກັນ ແລະ ຕອບໂຕ້ ຕ ູ່ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ 

Gender-Based Violence (GBV) Prevention and Response and  

Child Protection. 

 

 ກຸູ່ ມຄົນທີູ່ ຕົກຢ ູ່ ໃນຄວາມສູ່ ຽງສ ງຕ ູ່ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດຕ້ອງມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນ
ການຈັດວາງທີູ່ ຕ້ັງ, ການອອກແບບ ແລະ ກ ູ່ ສ້າງສະຖານທີູ່ ບ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ 
ສິູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບ ລິ ການດ້ານສຸກຂະພາບ; 

 ການປະຕິບັດແບບສະເພາະແມູ່ ນເພືູ່ ອຫຸຼດຜູ່ ອນຄວາມສູ່ ຽງຕ ູ່ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງເພດ ຕົວຢູ່ າງ: ການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງແມູ່ ຍິ ງ, ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງແມູ່ ຍິ ງ, ກຸູ່ ມຄົນທີູ່

ມີ ຄວາມສູ່ ຽງອືູ່ ນໆ ແລະ ການປະສານງານກັບຂະແໜງການອືູ່ ນໆ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງເຊັູ່ ນ: ນ ້ າ
ສະອາດ, ສຸຂະພິບານ ແລະ ອານາໄມ (WASH) ແລະ ທີູ່ ພັກພາອາໃສ  ເຂົ ້ າໃນການອອກ
ແບບສະຖານທີູ່ ບ ລິ ການສຸຂະພາບ; 

 ຖ້າວູ່ າມີ ຊູ່ ຽວຊານ ຜ ູ່ ທີູ່ ໃຫ້ຄ າປຶ ກສາທາງດ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ເພືູ່ ອ
ກ ານົດລະບົບການຮັກສາທີູ່ ປອດໄພ, ຕ້ອງໃຫ້ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ເໝາະສົມສ າລັບຜ ູ່
ຖື ກຮັບເຄາະຮ້າຍເພືູ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ພະນັກ ງານມີ ຄວາມຮ ້  ແລະ ຄວາມຊ ານານໃນການ
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ຮັກສາເບື ້ ອງຕ້ົນ. 

 ພະນັກງານຂອງອົງການກາແດງລາວທຸກຄົນທີູ່ ມີ ສູ່ ວນກູ່ ຽວຂ້ອງໃນການຊູ່ ວຍເຫຼື ອດ້ານ
ສຸຂະພາບ ຕ້ອງໃຫ້ມີ ລາຍຊືູ່  ແລະ ທີູ່ ຢ ູ່ ຂອງບຸກຄົນ (ປັບປຸງປະຈ າ), ທີູ່ ຢ ູ່ ສ ານັກງານ ແລະ 
ຜ ູ່ ຊູ່ ຽວຊານທີູ່ ເຮັດວຽກກູ່ ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ອົງການປົກປ້ອງສິ ດທິ
ເດັກ ແລະ ຊູ່ ວຍເຫຼື ອດ້ານຈິ ດຕະສັງຄົມ ເຊິູ່ ງພະນັກງານຂອງອົງການກາແດງລາວ 

ສາມາດນ າສົູ່ ງຜ ູ່ ລອດ ຫຼື  ຜ ູ່ ຖື ກເຄາະຮ້າຍຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ 
ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ູ່ ແມູ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັກ ໄປຍັງສ ານັກງານທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງ. 

 ຂ ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການຕອບໂຕ້ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ 
ການປົກປ້ອງເດັກແມູ່ ນມີ ຢ ູ່ ໃນຫ້ອງໃຫ້ຄ າປຶ ກສາ ແລະ ປະກອບເຂົ ້ າໃນກິດຈະກ າດ້ານ
ສຸຂະພາບ; ຕົວຢູ່ າງ: ການສົນທະນາກັບຄົນເຈັບ ຫຼື  ຂ ້ ຄວາມໃນໂປສ໌ ເຕີ ໃນຫ້ອງໃຫ້ຄ າ
ປຶ ກສາ. 

 

 

ລະບົບການປົກປ້ອງພາຍໃນ/Internal Protection Systems 

ການປ້ອງກັນການຂ ດຮີ ດ ແລະ ການທາລຸນທາງເພດ 

Prevention of Sexual Exploitation and Abuse 

 

 ລະບົບສົູ່ ງຂູ່ າວທີູ່ ມີ ຜົນປະໂຫຍດ (ສະທ້ອນຄ າຄິ ດເຫັນ) ແລະ ຮ້ອງທຸກຂອງຜ ູ່ ຖື ກເຄາະ
ຮ້າຍທີູ່ ມີ ຜົນປະໂຫຍດ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນທີູ່ ທຸກຄົນສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ທັງເພດຍິ ງ-ຊາຍ ລວມ
ທັງກຸູ່ ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ; ຕົວ ຢູ່ າງ: ພະນັກງານທັງຍິ ງ-ຊາຍສາມາດຮັບຄ າຮ້ອງທຸກ; 

ລະບົບການສົູ່ ງຂູ່ າວ ແລະ ຮ້ອງທຸກ ບ ູ່ ໄດ້ອີ ງໃສູ່ ແຕູ່ ການຮ້ອງທຸກເປັນລາຍລັກອັກ ສອນ
ຂອງຜ ູ່ ທີູ່ ອູ່ ານອອກຂຽນໄດ້ເທົູ່ ານ້ັນ, ແຕູ່ ຕ້ອງໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ ້ າເຖິງຂອງທຸກໆ
ຄົນລວມທັງຜ ູ່ ທີູ່ ບ ູ່ ຮ ້ ໜັງສື  ແລະ ສະຖານທີູ່ ຂອງຫ້ອງການຮ້ອງທຸກ ຄວນພິຈາລະນາເຖິງ
ຄວາມປອດໄພ, ເປັນບູ່ ອນທີູ່ ບ ູ່ ມີ ຄົນຫຼາຍ, ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ຕ້ອງສາມາດຮັບການສົູ່ ງ
ຂູ່ າວໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. 

  ມີ ຂ ້ ແນະນ າທີູ່ ຈະແຈ້ງ, ສອດຄູ່ ອງ ແລະ ໂປູ່ ງໃສ ທີູ່ ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໃນການຮັກສາ
ສຸຂະພາບ ເພືູ່ ອຫຸຼດຜູ່ ອນລະດັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການທາລຸນທາງເພດໂດຍມະນຸດ
ສ້າງຂຶ ້ ນ. ແຈ້ງການເຖິງມວນຊົນຢູ່ າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຮ ບພາບ 

ເພືູ່ ອເຕື ອນປະຊາຊົນໃຫ້ມີ ສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ ສິູ່ ງທີູ່ ແຈ້ງໄປນ້ັນແມູ່ ນບ ູ່ ໃຫ້ຄິ ດຄູ່ າຕອບ
ແທນ. 

 ບຸກຄົນ ຫຼື  ກຸູ່ ມຄົນ ທີູ່ ອາໃສການຊູ່ ວຍເຫຼື ອຈາກຜ ູ່ ອືູ່ ນໃນການເຂົ ້ າເຖິງການບ ລິ ການ ແລະ 
ສະຖານທີູ່ ບ ລິ  ການດ້ານສຸຂະພາບ; (ຕົວຢູ່ າງ: ແມູ່ ຍິ ງ, ເດັກນ້ອຍ, ຜ ູ່ ອາຍຸສ ງ ແລະ ຄົນ
ພິການ) ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢູ່ າງໃກ້ຊິ ດ ເພືູ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົ າໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດ ແລະ ບ ູ່ ຖື ກໃຊ້ຄວາມຮຸນ ແຮງທາງເພດ. 

 

ກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງເດັກ 

Code of Conduct and Child Protection Policy 

 

 ພະນັກງານຂອງອົງການກາແດງລາວທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ເຊັນຮັບຮ ້ ກົດລະບຽບການປົກ
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ປ້ອງເດັກຂອງອົງການກາແດງລາວທີູ່ ມີ ຢ ູ່ ແລ້ວ, ຕ້ອງມີ ຄວາມຮັບຮ ້ ກູ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ
ການປົກປ້ອງເດັກ  ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີ ຍແຜູ່ ເປັນປະຈ າ. 

 

4.2 ມາດຖານຕ ູ່ າສຸດໃນບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ໃນການຫຸຼດດຜູ່ ອນຄວາມ
ສູ່ ຽງດ້ານໄພພິບັດ 

Gender and Diversity in Disaster Rick Reduction (DRR) Standard 
 

ການເຄົ າລົບໃນກຽດສັກສີ / Dignity 
 ລະບົບຂອງການຍົກຍ້າຍ ລວມເຖິງມາດຕະການສະເພາະສ າລັບແມູ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງ 

ແມູ່ ນໃຫ້ສອດຄູ່ ອງກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ຮີ ດຄອງປະເພນີ  ແລະ ວັດທະນະທ າ. 

 ລະບົບເຕື ອນໄພລູ່ ວງໜ້າຂອງຊຸມຊົນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ພົວພັນກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, 

ເຊິູ່ ງລວມມີ ກຸູ່ ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ເພືູ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂ້ັນຕອນການເຕື ອນໄພລູ່ ວງໜ້າ
ໃຫ້ເປັນໄປໃນທາງທີູ່ ດີ ຕ ູ່ ຄວາມຕ້ອງ ການຂອງທຸກເພດທຸກໄວ, ເຊິູ່ ງລວມມີ ຄວາມ
ເປັນສູ່ ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນບູ່ ອນພັກເຊົ າຂອງສ ນອົບພະຍົບ. 

 

ການເຂົ ້ າເຖິງ/Acess 
 

 ເງືູ່ ອນໄຂການຄັດເລື ອກ ແລະ ການຈັດບຸລິ ມະສິ ດໃຫ້ຜ ູ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດເພືູ່ ອເຂົ ້ າເຖິງ
ກິດຈະກ າການຫຸຼດ ຜູ່ ອນຄວາມສູ່ ຽງໄພພິບັດຕ້ອງໄດ້ຜູ່ ານການວິ ເຄາະເພດຍິ ງ-ຊາຍ 

ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເພືູ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ຜ ູ່ ທີູ່ ດ້ອຍໂອກາດສາມາດໄດ້ເຂົ ້ າເຖິງສິູ່ ງ
ເຫົຼູ່ ານ້ັນ; 

 ເພດຍິ ງ-ຊາຍທຸກໄວ ເຊິູ່ ງລວມທັງກຸູ່ ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ຕ້ອງໄດ້ເຂົ ້ າເຖິງການຝຶກອົບຮົມ
ລະບົບເຕືູ່ ອນໄພລູ່ ວງໜ້າຢູ່ າງສະເໝີພາບກັນ; 

 ໃນການປຶ ກສາຫາລື ກັບຊຸມຊົນກູ່ ຽວກັບອຸປະສັກການເຂົ ້ າເຖິງ ໃນການຫຸຼດຜູ່ ອນຄວາມ
ສຽງໄພພິບັດທີູ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນໂດຍເພດຍິ ງ-ຊາຍ ລວມທັງກຸູ່ ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ແມູ່ ນໄດ້ຖື ກ
ກ ານົດເຂົ ້ າໃນກິດຈະກ າຫຸຼດຜູ່ ອນຄວາມສູ່ ຽງໄພພິບັດ ແລະ ໄດ້ແຈ້ງກູ່ ຽວກັບວິ ທີ ການ
ຕອບໂຕ້ກັບຄວາມສູ່ ຽງທີູ່ ເໝາະສົມ; 

 ການເຜີ ຍແຜູ່ ການເຕື ອນໄພລູ່ ວງໜ້າຕ້ອງເປັນລະບົບຕູ່ ອງໂສ້ ເພືູ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ເພດ
ຍິ ງ-ຊາຍທຸກໄວ ເຊິູ່ ງ ລວມມີ ກຸູ່ ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ໃຫ້ໄດ້ຮັບຂ ້ ມ ນຂູ່ າວສານຢູ່ າງຄົບຖ້ວນ 

ແລະ ຖື ກຕ້ອງ; 

 ການເຕື ອນໄພລູ່ ວງໜ້າດ້ວຍລະບົບເຕັກໂນໂລຊີ ສືູ່ ສານ (IT) ແລະ ຂ ້ ມ ນສູື ູູ່ ສານກູ່ ຽວ
ກັບໄພອັນຕະລາຍ, ຄວາມບ ູ່ ໝ້ັນຄົງ ແລະ ຄວາມສູ່ ຽງ. ວິ ທີ ການຫຸຼດຜູ່ ອນຜົນກະທົບໄດ້
ຖື ກເຜີ ຍແຜູ່ ໃຫ້ຍິ ງ-ຊາຍ ລວມທັງກຸູ່ ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ ເປັນພາສາ/ຮ ບແບບໃດໜຶູ່ ງທີູ່

ພວກເຂົ າສາມາດເຂົ ້ າໃຈໄດ້; 

 ຊຸມຊົນທີູ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ໄດ້ຖື ກແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ ກູ່ ຽວກັບກິດຈະກ າການຫຸຼດຜູ່ ອນຄວາມສູ່ ຽງ
ດ້ານໄພພິບັດແລະ ຂ ້ ມ ນຂູ່ າວສານນ້ັນຖື ກເຜີ ຍແຜູ່ ຢູ່ າງກວ້າງຂວາງໃນຮ ບແບບເປັນ
ພາສາທ້ອງຖິູ່ ນ ແລະ ຮ ບພາບໃນບູ່ ອນສາທາລະນະ; 

 ລະບົບການເຕື ອນໄພທີູ່ ສ້າງຂຶ ້ ນນ້ັນ ໄດ້ຖື ກກວດສອບເພືູ່ ອໃຫ້ຮ ້ ວູ່ າເພດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຜ ູ່
ດ້ອຍໂອກາດທຸກຄົນໄດ້ເຂົ ້ າເຖິງຢູ່ າງສະເໝີພາບ. 
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ການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ/Participation 
 

 ເພດຍິ ງ-ຊາຍທຸກໄວ ລວມທັງກຸູ່ ມຄົນທີູ່ ດ້ອຍໂອກາດ ຕ້ອງໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄ າປຶ ກສາ
ແບບມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນການປະເມີ ນຄວາມສູ່ ຽງ ລວມທັງການຫ້າງຫາກະກຽມຕອບໂຕ້
ໄພພິບັດໃນທຸກລະດັບ, ເຊິູ່ ງລວມມີ ລະບົບເຕື ອນໄພລູ່ ວງໜ້າ, ການສຶ ກສາ, ການ
ສືູ່ ສານ, ຂ ້ ມ ນຂູ່ າວສານ ແລະ ການສ້າງເຄື ອຂູ່ າຍ. ຖ້າມີ ຄວາມຈ າເປັນຈະຕ້ອງໄດ້ແຍກ
ກຸູ່ ມສົນທະນາທີູ່ ມີ ເພດດຽວ ເຊິູ່ ງມີ ຜ ູ່ ໃຫ້ຄວາມສະດວກເປັນເພດດຽວກັນ; 

 ຜ ູ່ ຕາງໜ້າໃຫ້ແກູ່ ຍິ ງ-ຊາຍ  ຕ້ອງມາຈາກຫຼາຍພາກສູ່ ວນ ແລະ ມີ ອັດຕາສູ່ ວນທີູ່ ສະເ
ໝີພາບກັນເຂົ ້ າໃນຂະບວນການການຕັດສິ ນໃຈຂອງກິດຈະກ າຫຸຼດຜູ່ ອນຄວາມສູ່ ຽງ
ດ້ານໄພພິບັດ ແລະ ກິດຈະກ າໃນການຫ້າງຫາກະກຽມໄພພິບັດຊຸມຊົນ ຕ້ອງໄດ້ຮັບ
ການສົູ່ ງເສີ ມເພືູ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ມີ ລັກສະນະດ້ານສັງຄົມ, ວັດທະນະທ າ ແລະ 
ເສດຖະກິດ ສ າລັບການຫຸຼດຜູ່ ອນຄວາມສູ່ ຽງທຸກກຸູ່ ມຄົນຢ ູ່ ໃນຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການແກ້
ໄຂ; 

 ພ ມປັນຍາທ້ອງຖິູ່ ນ/ຄວາມຄິ ດເຫັນຂອງເພດຍິ ງ-ຊາຍທຸກໄວ ລວມທັງກຸູ່ ມຄົນທີູ່

ດ້ອຍໂອກາດໃນທ້ອງຖິູ່ ນ ໄດ້ປະກອບເຂົ ້ າໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດລະບົບເຕື ອນໄພລູ່ ວງໜ້າ; 

 ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິູ່ ນ ແລະ ຜ ູ່ ນ າຊຸມຊົນໄດ້ຮັບການລະດົມໃຫ້ເອົ າເພດຍິ ງ-ຊາຍ
ທຸກໄວ ລວມທັງກຸູ່ ມຄົນທີູ່ ດ້ອຍໂອກາດ ເຂົ ້ າມາມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຢູ່ າງສະເໝີພາບໃນ
ກິດຈະກ າການຄຸ້ມຄອງຄວາມສູ່ ຽງໄພພິ ບັດ ແລະ ຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈ; 

 ການຮູ່ ວມມື ກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິູ່ ນ ຕ້ອງມີ ຜ ູ່ ທີູ່ ຕາງໜ້າເພດຍິ ງ ແລະ ກຸູ່ ມຄົນ
ອືູ່ ນໆ ຕົວຢູ່ າງ: ຊາວໜຸູ່ ມ, ຄົນພິການ… ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕ້ັງໃຫ້ເຂ້ັມແຂງ ເພືູ່ ອຊຸກຍ ້ ການ
ມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງຊຸມຊົນໃນການສົູ່ ງເສີ ມ, ການວາງແຜນ ຫຼື  ປະຕິບັດແຜນງານ; 

 ທີ ມປະເມີ ນ ແລະ ທີ ມຕອບໂຕ້ໄພພິບັດໃຫ້ມີ ຕາງໜ້າເພດຍິ ງ  ລວມທັງກຸູ່ ມຄົນທີູ່

ດ້ອຍໂອກາດຢູ່ າງສະ ເໝີພາບ/ຍຸຕິທ າ; 

 ຄະນະກ າມະການຫຸຼດຜູ່ ອນຄວາມສູ່ ຽງໄພພິບັດໃຫ້ມີ ຜ ູ່ ຕາງໜ້າເພດຍິ ງ-ຊາຍ ລວມ
ທັງກຸູ່ ມຄົນທີູ່ ດ້ອຍໂອກາດຢູ່ າງສະເໝີພາບ/ຍຸຕິທ າ; 

 ຜ ູ່ ປະສານງານເພດຍິ ງ-ເພດຊາຍ ເຮັດວຽກດ້ານຫຸຼດຜູ່ ອນຄວາມສູ່ ຽງໄພພິບັດ ທີູ່ ໄດ້
ຮັບການອຸດໜ ນ ແລະ ໄດ້ຜູ່ ານການຝຶກອົບຮົມມາແລ້ວ, ເມືູ່ ອຜ ູ່ ກູ່ ຽວມີ ຄວາມ
ຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຮັດວຽກ, ຊຸມຊົນເປັນຜ ູ່ ປຶ ກສາຫາລື ເພືູ່ ອແກ້ໄຂບັນຫາ ໂດຍການ
ປູ່ ຽນແທນດ້ວຍເພດດຽວກັນ. 

 

ຄວາມປອດໄພ/Safety 

                    ຄວາມປອດໄພສະເພາະ/Sector-Specific Safety Issues 
 

 ລະບົບຂອງການຍົກຍ້າຍລວມເຖິງມາດຕະການສະເພາະສ າລັບແມູ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັກຍິ ງ 

ເພືູ່ ອໃຫ້ສອດຄູ່ ອງກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, ຮີ ດຄອງປະເພນີ  ແລະ ວັດທະນະທ າ. 

 ລະບົບເຕື ອນໄພລູ່ ວງໜ້າຂອງຊຸມຊົນທີູ່ ກຽວຂ້ອງ ແມູ່ ນພົວພັນກັບບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ, 

ເຊິູ່ ງລວມມີ ກຸູ່ ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ, ເພືູ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ຂ້ັນຕອນການເຕື ອນໄພລູ່ ວງໜ້າ
ໃຫ້ເປັນໄປໃນທາງທີູ່ ດີ ຕ ູ່ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກເພດທຸກໄວ, ເຊິູ່ ງລວມມີ ຄວາມ
ເປັນສູ່ ວນຕົວ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນບູ່ ອນພັກເຊົ າຂອງສ ນອົບພະຍົບ. 
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ການປ້ອງກັນຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, ການຕອບໂຕ້ ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກ 

Gender-Based Violence (GBV) Prevention and Response and Child protection 
 

 ຜ ູ່ ທີູ່ ມີ ຄວາມສູ່ ຽງສ ງຕ ູ່ ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ ໄດ້ມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມໃນການອອກແບບ, 

ການກ ູ່ ສ້າງ, ການຄຸ້ມຄອງແລະການປະສານງານສ າລັບກິດຈະກ າຫຸຼດຜູ່ ອນຄວາມສູ່ ຽງ
ໄພພິບັດ; 

 ມີ ການປະຕິບັດສະເພາະ ເພືູ່ ອຫຼີ ກເວ້ັນຄວາມສູ່ ຽງຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ູ່
ແມູ່ ຍິ ງພາຍໃນສ ນອົບພະຍົບ. ຕົວຢູ່ າງ, ສະຖານທີູ່ , ຝາຂ້ັນໄວ້ເພືູ່ ອຄວາມເປັນສູ່ ວນ
ຕົວ, ແຍກຫ້ອງນ ້ າ ສ າລັບເພດຍິ ງ ແລະເພດຊາຍ; 

 ພະນັກງານຂອງອົງການກາແດງລາວທຸກຄົນທີູ່ ມີ ສູ່ ວນກູ່ ຽວຂ້ອງໃນການຊູ່ ວຍເຫຼື ອ
ດ້ານສຸຂະພາບ ຕ້ອງໃຫ້ມີ ລາຍຊືູ່  ແລະ ທີູ່ ຢ ູ່ ຂອງບຸກຄົນ (ປັບປຸງປະຈ າ), ທີູ່ ຢ ູ່
ສ ານັກງານ ແລະ ຜ ູ່ ຊູ່ ຽວຊານທີູ່ ເຮັດວຽກກູ່ ຽວກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ, 

ອົງການປົກປ້ອງສິ ດທິ ເດັກ ແລະ ຊູ່ ວຍເຫຼື ອດ້ານຈິ ດຕະສັງຄົມ ເຊິູ່ ງພະນັກງານຂອງ
ອົງການກາແດງລາວ ສາມາດນ າສົູ່ ງຜ ູ່ ລອດ ຫຼື  ຜ ູ່ ຖື ກເຄາະຮ້າຍຂອງການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕ ູ່ ແມູ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັກ ໄປຍັງສ ານັກງານ
ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງ; 

 ຂ ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ການຕອບໂຕ້ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດ 
ແລະ ການປົກປ້ອງເດັກແມູ່ ນມີ ຢ ູ່ ໃນຫ້ອງໃຫ້ຄ າປຶ ກສາ ແລະ ປະກອບເຂົ ້ າໃນ
ກິດຈະກ າດ້ານສຸຂະພາບ; ຕົວຢູ່ າງ: ການສົນທະນາກັບຄົນເຈັບ ຫຼື  ຂ ້ ຄວາມໃນໂປສ໌ ເຕີ
ໃນຫ້ອງໃຫ້ຄ າປຶ ກສາ. 
 

ລະບົບການປົກປ້ອງພາຍໃນ ແລະ ການປ້ອງກັນການຂ ດຮີ ດ ແລະ ການທາລຸນທາງເພດ 
Internal Protection Systems 

Prevention of Sexual Exploitation and Abuse 
 
 

 ລະບົບສົູ່ ງຂູ່ າວທີູ່ ມີ ຜົນປະໂຫຍດ (ສະທ້ອນຄ າຄິ ດເຫັນ) ແລະ ຮ້ອງທຸກຂອງຜ ູ່ ຖື ກເຄາະ
ຮ້າຍທີູ່ ມີ ຜົນປະໂຫຍດ ໄດ້ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນທີູ່ ທຸກຄົນສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ທັງເພດຍິ ງ-ຊາຍ ລວມ
ທັງກຸູ່ ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ; ຕົວ ຢູ່ າງ: ພະນັກງານທັງຍິ ງ-ຊາຍສາມາດຮັບຄ າຮ້ອງທຸກ; 

ລະບົບການສົູ່ ງຂູ່ າວ ແລະ ຮ້ອງທຸກ ບ ູ່ ໄດ້ອີ ງໃສູ່ ແຕູ່ ການຮ້ອງທຸກເປັນລາຍລັກອັກສອນ
ຂອງຜ ູ່ ທີູ່ ອູ່ ານອອກຂຽນໄດ້ເທົູ່ ານ້ັນ, ແຕູ່ ຕ້ອງໄດ້ຕ້ອນຮັບການເຂົ ້ າເຖິງຂອງທຸກໆ
ຄົນລວມທັງຜ ູ່ ທີູ່ ບ ູ່ ຮ ້ ໜັງສື  ແລະ ສະຖານທີູ່ ຂອງຫ້ອງການຮ້ອງທຸກ ຄວນພິຈາລະນາເຖິງ
ຄວາມປອດໄພ, ເປັນບູ່ ອນທີູ່ ບ ູ່ ມີ ຄົນຫຼາຍ, ເປັນຄວາມລັບ ແລະ ຕ້ອງສາມາດຮັບການສົູ່ ງ
ຂູ່ າວໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ; 

  ມີ ຂ ້ ແນະນ າທີູ່ ຈະແຈ້ງ, ສອດຄູ່ ອງ ແລະ ໂປູ່ ງໃສ ທີູ່ ປະຊາຊົນສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໃນການຮັກສາ
ສຸຂະພາບ ເພືູ່ ອຫຸຼດຜູ່ ອນລະດັບຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ການທາລຸນທາງເພດໂດຍມະນຸດ
ສ້າງຂຶ ້ ນ. ແຈ້ງການເຖິງມວນຊົນຢູ່ າງເປັນລາຍລັກອັກສອນ ແລະ ປະກອບດ້ວຍຮ ບພາບ 

ເພືູ່ ອເຕື ອນປະຊາຊົນໃຫ້ມີ ສະຕິລະວັງຕົວ ແລະ ສິູ່ ງທີູ່ ແຈ້ງໄປນ້ັນແມູ່ ນບ ູ່ ໃຫ້ຄິ ດຄູ່ າຕອບ
ແທນ; 

 ບຸກຄົນ ຫຼື  ກຸູ່ ມຄົນ ທີູ່ ອາໃສການຊູ່ ວຍເຫຼື ອຈາກຜ ູ່ ອືູ່ ນໃນການເຂົ ້ າເຖິງການບ ລິ ການ ແລະ 
ສະຖານທີູ່ ບ ລິ  ການດ້ານສຸຂະພາບ; (ຕົວຢູ່ າງ: ແມູ່ ຍິ ງ, ເດັກນ້ອຍ, ຜ ູ່ ອາຍຸສ ງ ແລະ ຄົນ
ພິການ) ໄດ້ຮັບການຕິດຕາມຢູ່ າງໃກ້ຊິ ດ ເພືູ່ ອຮັບປະກັນໃຫ້ພວກເຂົ າໄດ້ຮັບຜົນປະ
ໂຫຍດ ແລະ ບ ູ່ ຖື ກໃຊ້ຄວາມຮຸນ ແຮງທາງເພດ. 
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ກົດລະບຽບ ແລະ ນະໂຍບາຍການປົກປ້ອງເດັກ 

Code of Conduct and Child Protection Policy 
 

 ພະນັກງານຂອງອົງການກາແດງລາວທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ເຊັນຮັບຮ ້ ກົດລະບຽບການປົກ
ປ້ອງເດັກຂອງອົງການກາແດງລາວທີູ່ ມີ ຢ ູ່ ແລ້ວ, ຕ້ອງມີ ຄວາມຮັບຮ ້ ກູ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ
ການປົກປ້ອງເດັກ  ແລະ ໄດ້ຮັບຟັງການເຜີ ຍແຜູ່ ເປັນປະຈ າ. 
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 1 

 

ການປະເມີ ນຄວາມຕ້ອງການ/ການວິ ເຄາະບົດບາດເພດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມ
ຫຼາກຫຼາຍ 

 

ການປະເມີ ນຄວາມຕ້ອງການແມູ່ ນບາດກ້າວທ າອິ ດໃນການສະໜອງການສ້າງ
ໂຄງການສຸກເສີ ນທີູ່ ເໝາະສົມໃນທຸກຂະແໜງການ. ຈົນກວູ່ າວູ່ າພວກເຮົ າຮ ້ ວູ່ າໃຜເປັນຜ ູ່ ຖື ກ
ກະທົບ: ແມູ່ ຍິ ງ, ເດັກຍິ ງ, ຜ ູ່ ຊາຍ ຫຼື  ເດັກນ້ອຍ ຄົນໃດຈາກກຸູ່ ມຍູ່ ອຍໃດ ແລະ ໃນຈ ານວນ
ດັູ່ ງກູ່ າວນ້ັນ ແມູ່ ນໃຜເປັນຜ ູ່ ມີ ຄວາມສູ່ ຽງຫຼາຍສຸດ, ການຕອບໂຕ້ສຸກເສີ ນອາດປະຕິບັດອອກ
ນອກເປົ ້ າໝາຍ. ຂ ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບຜ ູ່ ຖື ກກະທົບຄວນແຍກອອກໃຫ້ລະອຽດສະເໝີເລື ້ ອຍໆ ໂດຍ
ແບູ່ ງເພດ ແລະ ອາ ຍຸ, ປັດໃຈອືູ່ ນໆ ທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງ ເຊັູ່ ນ: ຄວາມເປັນພິການ ແລະ ປັດໃຈສະເພາະ
ສູ່ ວນຕົວ ເເລະ ອືູ່ ນໆ.  

ການວິ ເຄາະບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມແຕກຕູ່ າງກັນຊູ່ ວຍພາໃຫ້ພວກເຮົ າເຂົ ້ າໃຈ 

ແລະ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງຄົນ, ດັູ່ ງນ້ັນ, ມັນຈຶູ່ ງຄວນເຊືູ່ ອມສານເຂົ ້ າກັບ
ການປະເມີ ນຄວາມຕ້ອງການ, ການປະເມີ ນຂະແໜງການ ແລະ ການວິ ເຄາະສະພາບການ. 
 

ຄ າຖາມ ແລະ ຈຸດທີູ່ ຊູ່ ວຍໃນການວິ ເຄາະບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 

1. ປະຫວັດຂອງກຸູ່ ມທີູ່ ຖື ກເຄາະຮ້າຍມີ ຫຍັງແດູ່ ? (ຄື : ຈ ານວນຄົວເຮື ອນ ແລະ ຈ ານວນ
ສະມາຊິ ກໃນຄົວເຮື ອນແຍກເປັນເພດ ແລະ ອາຍຸ; ຈ ານວນຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວທີູ່

ເປັນເພດຊາຍຜ ູ່ ດຽວ ແລະ ຈ ານວນຂອງຫົວໜ້າຄອບຄົວທີູ່ ເປັນເພດຍິ ງ; ຈ ານວນຂອງ
ແມູ່ ຍິ ງຖື ພາ, ແມູ່ ຍິ ງທີູ່ ຍັງໃຫ້ລ ກກິນນົມແມູ່  ແລະ ຈ ານວນຂອງເດັກ (ຍິ ງ, ຊາຍ) ທີູ່ ບ ູ່ ມີ
ຜ ູ່ ປົກຄອງຕິດຕາມໄປນ າ (ຜ ູ່ ອາຍຸສ ງ, ຄົນພິການ, ຄົນປູ່ ວຍຊ າເຮື ້ ອ, ແລະ ອືູ່ ນໆ); 

2. ນອກຈາກກຸູ່ ມທີູ່ ກູ່ າວມາຂ້າງເທິ ງ, ຍັງມີ ກຸູ່ ມອືູ່ ນໆອີ ກບ ູູ່ ທີູ່ ມີ ຄວາມສູ່ ຽງສ ງຢ ູ່ ໃນຊຸມຊົນ? 

ກຸູ່ ມເຫົຼູ່ ານີ ້ ອາດຈະແມູ່ ນຊົນເຜົູ່ າ, ຜ ູ່ ຍ້າຍຖິູ່ ນຖານ, ຄົນດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ກຸູ່ ມຄົນອື ນໆ; 

3. ຍິ ງ-ຊາຍທຸກໄວ ລວມທັງກຸູ່ ມທີູ່ ດ້ອຍໂອກາດໄດ້ຮັບການປຶ ກສາ, ເຂົ ້ າຮູ່ ວມໃນການປະ
ເມີ ນຄວາມຕ້ອງການ ເພືູ່ ອກ ານົດຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ບັນຫາສະເພາະຂອງພວກເຂົ າ
ບ ູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃນການສ້າງແຜນງານສະເພາະຂະແໜງການ ເນືູ່ ອງຈາກວູ່ າພວກເຂົ າມີ ຄວາມ
ກັງວົນກູ່ ຽວກັບກຽດສັກສີ , ການເຂົ ້ າເຖິງ, ການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມ ແລະ ຄວາມປອດໄພ?; 

4. ການປະເມີ ນຄວນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດໂດຍການປະສົມປະສານການສັງເກດ ແລະ ການ
ໃຊ້ຄ າຖາມ, ເຊິູ່ ງລວມທັງການຖາມເພດຍິ ງ-ຊາຍຢູ່ າງແຍກກັນດ້ວຍຄ າຖາມສະເພາະ
ຂອງແຜນງານ (ໂຄງການ). ໄດ້ມີ ການໃຊ້ກົນໄກບ ເພືູ່ ອຮັບປະກັນການເປັນຕົວແທນໃຫ້
ແກູ່ ຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງກຸູ່ ມຕູ່ າງໆໃນສັງຄົມ
ເພືູ່ ອການວິ ເຄາະຄວາມຕ້ອງການຮູ່ ວມກັນ ແລະ ເພືູ່ ອການຕອບສະໜອງທີູ່ ມີ ປະສິ ດທິ
ຜົນດີ ກວູ່ າເກົູ່ າ? ຖ້າມີ , ແມູ່ ນຫຍັງແດູ່ ?;  

5. ເງືູ່ ອນໄຂການຄັດເລື ອກຜ ູ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ, ການຄັດເລື ອກ ແລະ ການຈັດບຸລິ ມະສິ ດ 

(ເບິູ່ ງໜ້າເອກສານຊ້ອນທ້າຍ 2) ຕ້ອງຖື ກແຈ້ງໃຫ້ຮ ້ ໂດຍການວິ ເຄາະບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 

ແລະ ຄວາມແຕກຕູ່ າງກັນ. ບັນ ດາຄົນທີູ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະເຊັູ່ ນ: ຫົວໜ້າ
ຄອບຄົວຄົນດຽວ, ຄົນພິການ, ແມູ່ ຍິ ງຖື ພາ ແລະ ແມູ່ ຍິ ງທີູ່ ຍັງລ້ຽງລ ກດ້ວຍນົມແມູ່ , 
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ເດັກນ້ອຍ, ຜ ູ່ ອາຍຸສ ງ, ຄົນປູ່ ວຍຊ າເຮື ້ ອ ແລະ ອືູ່ ນໆ ໄດ້ນອນຢ ູ່ ໃນເງືູ່ ອນໄຂການຄັດ
ເລື ອກ/ການວູ່ າງບຸລິ ມະສິ ດບ ?; 

6. ບົດບາດທີູ່ ຄາດຫວັງຂອງເພດຍິ ງ ແລະ ເພດຊາຍຄື ຫຍັງໃນແຕູ່ ລະຂະແໜງວຽກ 

(ຕົວຢູ່ າງ: ໃນການກ ູ່ ສ້າງທີູ່ ພັກອາໃສ, ໃນການປົກປັກຮັກສາຈຸດກັອກນ ້ າ, ວິ ດຖູ່ າຍ ແລະ 
ເຂດອາບນ ້ າ, ໃນການຕັກນ ້ າ ແລະ ເອົ າຟື ນ?);  

7. ທີ ມປະເມີ ນ ແລະ ຕອບໂຕ້ໄດ້ມີ ຄວາມສະເໝີພາບດ້ານການຮັບເອົ າຕົວແທນບົດບາດ
ຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ? ມີ ຄວາມຕ້ອງການວິ ທີ ການປະຕິບັດສະເພາະເພືູ່ ອໃຫ້
ອະນຸຍາດ ແລະ ໃຫ້ຊູ່ ອງວູ່ າງສ າ ລັບແມູ່ ຍິ ງ ແລະ ກຸູ່ ມທີູ່ ຄົນດ້ອຍໂອກາດເພືູ່ ອໃຫ້ພວກ
ເຂົ າປະກອບສູ່ ວນເຂົ ້ າໃນກຸູ່ ມຕອບໂຕ້ບ ? ຖ້າມີ , ແມູ່ ນຫຍັງ?; 

ຖ້າຄ າຕອບຕ ູ່ ກັບຄ າຖາມໃດໜຶູ່ ງຂ້າງເທິ ງນີ ້ ແມູ່ ນ "ບ ູ່ " ຫຼື  ບ ູ່ ມີ ຂ ້ ມ ນທີູ່ ກູ່ ຽວຂ້ອງ, ແລ້ວຂ ້

ນີ ້ ຈະຕ້ອງຖື ກບັນທຶ ກໄວ້ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງວິ ທີ ການທີູ່ ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຈະຖື ກກ ານົດໃນ
ການປະເມີ ນ. 

 

ຕົວຢູ່ າງ: ມາດຖານການຄັດເລື ອກ ແລະ ການຈັດບຸລິ ມະສິ ດຂອງຜ ູ່ ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ 

 ມາດຖານຕ ູ່ ໄປນີ ້ ເພືູ່ ອການຄັດເລື ອກ ແລະ ຈັດບຸລິ ມະສິ ດຂອງຜ ູ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດລຸູ່ ມ
ນີ ້ ໄດ້ຖື ກປັບປຸງມາຈາກຕົວແບບອັນໜຶູ່ ງທີູ່ ໄດ້ນ າໃຊ້ຢ ູ່ ໃນປະເທດຟີ ລິ ບປິ ນ/ໄຕ້ຝຸູ່ ນ ຮາ
ຍຢານ (Typhoon Haiyan) ໂດຍກຸູ່ ມທີູ່ ພັກທີູ່ ນ າໂດຍສະຫະພັນກາແດງສາກົນ ໂດຍທີ ມ
ງານທີູ່ ຮັບຜິດຊອບກູ່ ຽວກັບທີູ່ ພັກອາໃສຂອງສະຫະ ພັນກາແດງ ແລະ ຊິ ກວົງເດື ອນແດງ
ສາກົນ; 

 ການຕອບໂຕ້ເປັນກຸູ່ ມຂະແໜງການ (cluster) ແມູ່ ນເພືູ່ ອຕອບໂຕ້ຕ ູ່ ໄພພິບັດຂະໜາດ
ໃຫຍູ່ ກວມເອົ າຜ ູ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍຊາດ ເຊິູ່ ງໄດ້ຮັບການຮູ່ ວມມື ຈາກສາກົນ, ຕົວ
ແບບອັນນີ ້ ແມູ່ ນກວ້າງຂວາງຮອບດ້ານ; 

 ສ າລັບກ ລະນີ ສຸກເສີ ນຂະໜາດນ້ອຍ, ເຊິູ່ ງກາແດງແຫູ່ ງຊາດກ າລັງຕອບໂຕ້ໂດຍຜູ່ ານ
ພະນັກງານ ແລະ ອາ ສາສະໝັກຂອງກາແດງແຫູ່ ງຊາດເອງ, ມາດຖານນ້ັນ ຄວນເຮັດໃຫ້
ງູ່ າຍດາຍຢູ່ າງມີ ຄວາມໝາຍ; 

 ຂ ແນະນ າວູ່ າຄົວເຮື ອນໃດ ທີູ່ ໄດ້ຄະແນນສ ງສຸດແມູ່ ນຖື ກຈັດບຸລິ ມະສິ ດກູ່ ອນຕາມ
ສະພາບຂອງຊັບພະຍາ ກອນທີູ່ ມີ ; ກະລຸນາຈົດຈ າໄວ້ວູ່ າຕົວແບບນີ ້ ແມູ່ ນອີ ງຕາມຄົວ
ເຮື ອນ. ມັນບ ູ່ ແກ້ບັນຫາໃຫ້ບຸກຄົນທີູ່ ອາໃສຢ ູ່ ຂ້າງນອກຂອງຄົວເຮື ອນ, ດັູ່ ງນ້ັນ ຈຶູ່ ງມີ
ຄວາມສູ່ ຽງຕ ູ່ ການຖື ກປະຖ້ິມຈາກການຊູ່ ວຍເຫຼື ອດ້ານມະນຸດສະທ າ. ທັງບ ູ່ ແກ້ບັນຫາຜ ູ່ ທີູ່

ດ້ອຍໂອກາດພາຍໃນຄົວເຮື ອນ ທີູ່ ບ ູ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການແຈກຢາຍຄື ນໃຫ້
ຄອບຄົວພິເສດ. ເຫົຼູ່ ານີ ້  ແມູ່ ນບັນຫາສະເພາະຂອງສະພາບການ ແລະ ຜ ູ່ ຕອບໂຕ້ຂອງ
ອົງການກາແດງລາວ ຕ້ອງເອົ າໃຈໃສູ່ ເພືູ່ ອເປັນຕົວຢູ່ າງ.  

 ຄ າຢື ນຢັນທັງໝົດທີູ່ ໝາຍດ້ວຍເຄືູ່ ອງໝາຍ (*) ຈະຕ້ອງຖື ກພິຈາລະນາຢູ່ າງ
ລະມັດລະວັງເນືູ່ ອງຈາກພວກມັນແມູ່ ນມີ ລັກສະນະສະເພາະຂອງສະພາບການ ແລະ ກູ່ ຽວຂ້ອງ
ກັນ. ຄ າຢື ນຢັນເຫົຼູ່ ານີ ້ ຄວນຖື ກຂຽນຂຶ ້ ນ  ໃໝູ່  ຫຼື  ປະຖ້ິມ. 
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ລັກສະນະຂອງຄົວເຮື ອນ 

 

ຈ ານວນຄົນໃນຄົວເຮື ອນຫຼາຍກວູ່ າຫ້າ (5)* 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 

 

ຄົວເຮື ອນປະກອບດ້ວຍຜ ູ່ ອາຍຸສ ງ*, ແມູ່ ຍິ ງຖື ພາ ຫຼື  ແມູ່ ທີູ່

ຍັງໃຫ້ນົມລ ກ, ຄົນພິການ ແລະ/ຫຼື  ຄົນເຈັບປູ່ ວຍຊ າເຮື ້ ອ, 

ເດັກກ າພ້າ ແລະ/ຫຼື  ແມູ່ ໜຸູ່ ມນ້ອຍ (ຕົວຢູ່ າງຕ ູ່ າກວູ່ າ 18 

ປີ ). 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 

 

ຫົວໜ້າຄອບຄົວແມູ່ ນຜ ູ່ ອາຍຸສ ງ*, ແມູ່ ຍິ ງ, ເດັກ (ອາຍຸຕ ູ່ າ
ກວູ່ າ 18 ປີ ) ຫຼື  ຜ ູ່ ຊາຍບ ູ່ ມີ ເມຍ / ຄ ູ່ ຄອງທີູ່ ເບິູ່ ງແຍງລ ກ. 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 

 

ຄົວເຮື ອນທີູ່ ເປັນຊົນເຜົູ່ າ ແລະ ອືູ່ ນໆ * 

 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 

 

 

ນອກຈາກຜ ູ່ ດ້ອຍໂອກາດອືູ່ ນໆທີູ່ ຢ ູ່ ຂ້າງເທິ ງນ້ັນແລ້ວ, ພິ
ເສດສ າລັບກຸູ່ ມທີູ່ ຖື ກກ ານົດ: ຍິ ງຮູ່ ວມເພດກັບຍິ ງ, ຊາຍ
ຮູ່ ວມເພດກັບຊາຍ, ຊາຍຮູ່ ວມເພດໄດ້ທັງສອງເພດ, ກະ
ເທີ ຍ(ແປງເພດ) ແລະ ພວກທີູ່ ອະໄວຍະວະສື ບພັນບ ູ່ ຂະ
ຫຍາຍຕົວ (LGBTI), ແມູ່ ຍິ ງ ແລະ ເດັກນ້ອຍທີູ່ ຖື ກເຄາະ
ຮ້າຍຈາກການຄ້າມະນຸດ ແມູ່ ນຂຶ ້ ນກັບການໃຊ້ຄວາມຮຸນ
ແຮງ. ຈ າໄວ້ວູ່ າເຫົຼູ່ ານີ ້ ບ ູ່ ແມູ່ ນປະເດັນທີູ່ ສາມາດຖື ກຄັດ

ເລື ອກເປັນປະຈ າສ າລັບ ແລະ/ຫຼື  ຂ ້ ມ ນທີູ່ ໄດ້ເກັບກ າໃນການ
ປະເມີ ນທີູ່ ໄດ້ມາດຕາຖານສ າລັບຄົວເຮື ອນ ແລະ ດັູ່ ງ ນ້ັນ ຈຶູ່ ງ
ຄວນຖື ກນ າໄປພິຈາລະນາຖ້າວູ່ າຂ ້ ມ ນແມູ່ ນຖື ກຮ ້ ກັນ; ຂ ້

ມ ນນີ ້ ບ ູ່ ຕ້ອງຖື ກຊອກຫາໂດຍສະເພາະ ເພືູ່ ອຈຸດປະສົງໃຫ້ສ າ
ເລັດເຄືູ່ ອງມື ບຸລິ ມະ ສິ ດອັນນີ ້ . 

 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 

 

ຄະແນນທັງໝົດໃຫ້ໃຫ້ພາກນີ ້  (ສ ງສຸດ 25) 
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ສະພາບການດ້ານເສດຖະກິດ 

 

ບ ູ່ ມີ ໃຜໃນຄົວເຮື ອນທີູ່ ຍັງປະກອບວຽກງານຢ ູ່ ໃນປັດຈຸບັນ 

(ໃນເວລາທີູ່ ເກີ ດເຫດການສຸກເສີ ນ) 
 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 

 
ຄົວເຮື ອນບ ູ່ ໄດ້ຮັບເງິ ນສະໜັບສະໜ ນຈາກພີູ່ ນ້ອງ. 

 
 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 

 

ຄົວເຮື ອນທີູ່ ມີ ຊັບສິ ນທີູ່ ສ າຄັນ ແລະ ມີ ຄູ່ າ ໜ້ອຍ/ບ ູ່ ມີ *. 
 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 

 

ຄົວເຮືູ່ ອນບ ູ່ ໄດ້ຮັບບັດ ການຊູ່ ວຍເຫຼື ອດ້ານມະນຸດສະທ າ*. 
 
 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 

 

ຄະແນນທັງໝົດສ າລັບພາກນີ ້  
 

 

 

ບັນຫາສະເພາະດ້ານ (ຕົວຢູ່ າງ: ທີູ່ ນີ ້ ແມູ່ ນເວົ ້ າກູ່ ຽວກັບທີູ່ ພັກອາໃສ-ສະພາບເຮື ອນ
ຊານ) 

 

ຄົວເຮື ອນບ ູ່ ມີ ການຄອບຄອງດິ ນທີູ່ ເປັນທາງການ ຫຼື  ອາຊີ ບທີູ່

ຮັບປະກັນ 
 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 
 

 

ເດັກໃນໄວຮຽນບ ູ່ ໄດ້ເຂົ ້ າໂຮງຮຽນ 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 
 

 

ທີູ່ ພັກອາໃສນ້ອຍໂພດ* (ຄື : ນ້ອຍກວູ່ າ 3.5m² ຕ ູ່ ຄົນ ) ສ າລັບ
ຂະໜາດຂອງຄົວເຮື ອນ 

 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 
 

 

ທີູ່ ພັກອາໃສມີ ຄວາມສູ່ ຽງກັບໄພອັນຕະລາຍ 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 
 

 

ຄະແນນທັງໝົດສ າລັບພາກນີ ້  
 

 

 

ການເຂົ ້ າເຖິງການບ ລິ ການ 

 

ຄົວເຮື ອນເຂົ ້ າເຖິງສິູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼື  ການ
 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 



14 
 

ບ ລິ ການດ້ານສຸຂະພາບໜ້ອຍ*/ຫຼື  ບ ູ່ ມີ ການເຂົ ້ າເຖິງ  
 

 

 

ຄົວເຮື ອນເຂົ ້ າເຖິງແຫຼູ່ ງນ ້ າໜ້ອຍ ຫຼື  ບ ູ່ ເຂົ ້ າເຖິງແຫຼູ່ ງນ ້ າ ແລະ 
/ຫຼື  ຄຸນນະ 

ພາບນ ້ າຕ ູ່ າ* (ນ ້ າບ ູ່ ສະອາດ) 
 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 

 

ຄົວເຮື ອນມີ ການເຂົ ້ າເຖິງສິູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະ
ພິບານໜ້ອຍ/ບ ູ່ ມີ ການເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ / ຫຼື  ສະພາບສຸຂະພິ

ບານບ ູ່ ດີ * 
 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 

 

ຄົວເຮື ອນມີ ໄຟຟ້າ ຫຼື  ອຸປະກອນເຊື ້ ອໄຟໜ້ອຍ/ຫຼື  ບ ູ່ ມີ * 
 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ 5 ຄະແນນ 

 

ຄະແນນທັງໝົດສະລັບພາກນີ ້  
 

 

 

ກົນໄກເພືູ່ ອຮັບມື  

 

ຄົວເຮື ອນລາຍງານການຫຸຼດຜູ່ ອນໃນປະລິ ມານ/ຄຸນນະພາ
ບຂອງຄາບເຂົ ້ າ 

 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 

 

ເດັກນ້ອຍກ າລັງເຮັດວຽກໃນບູ່ ອນທີູ່ ພວກເຂົ າບ ູ່ ໄດ້ເຮັດກູ່ ອນ
ມີ ເຫດສຸກເສີ ນ 

 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ຄະແນນ 5 

 

ຄົວເຮື ອນລາຍງານວູ່ າໄດ້ຂາຍຊັບສິ ນຕ້ັງແຕູ່ ມີ ເຫດສຸກເສີ ນ
ເກີ ດຂຶ ້ ນ 

 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ 5 ຄະແນນ 

 

ຄົວເຮື ອນລາຍງານວູ່ າໄດ້ກ ້ ຢື ມເງິ ນຕ້ັງແຕູ່ ມີ ເຫດສຸກເສີ ນ
ເກີ ດຂຶ ້ ນ 

 

 

ຖ້າແມູ່ ນ, ໃຫ້ 5 ຄະແນນ 

 

ຄະແນນທັງໝົດຂອງພາກນີ ້  
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ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 2 
 

ມາດຖານການຄັດເລື ອກ ແລະ ການຈັດບຸລິ ມະສິ ດຂອງຜ ູ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
 

ອີ ງຕາມຂ ້ ຈ າກັດທາງດ້ານງົບປະມານບ ູ່ ແມູ່ ນຈະເປັນໄປໄດ້ສະເໝີທີູ່ ກິດຈະກ າຕູ່ າງໆ ຈະ
ເຂົ ້ າເຖິງໝົດທຸກຄົນທີູ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການ ດັູ່ ງນ້ັນ ມັນຈຶູ່ ງຈ າເປັນທີູ່ ຈະນ າໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທີູ່ ມີ
ເພືູ່ ອເລັູ່ ງໃສູ່ ກຸູ່ ມເປົ ້ າໝາຍຂອງໂຄງການ ແລະ ໃຫ້ຈັດບຸລິ ມະສິ ດຜ ູ່ ທີູ່ ດ້ອຍໂອກາດທີູ່ ສຸດ. ໃນນ້ັນ 
ຕ້ອງເລັູ່ ງເປົ ້ າໝາຍດ້ານທີູ່ ຕ້ັງທີູ່ ຢ ູ່ ພາຍໃນເຂດທີູ່ ໄດ້ກ ານົດໄວ້ແລ້ວ, ໂດຍເລັູ່ ງເປົ ້ າໝາຍໃສູ່
ບັນດາເຂດທີູ່ ມີ ຄວາມຕ້ອງການທີູ່ ສຸດ (ເຂດທີູ່ ໃດ້ຮັບຜົນກະທົບໄພພິບັດ) ໂດຍອີ ງໃສູ່ ການວິ
ເຄາະຄວາມອູ່ ອນໄຫວ ແລະ ຂີ ດຄວາມສາມາດທີູ່ ກວມເອົ າການວິ ເຄາະບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ 
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ. 

 ໃນການຄັດເລື ອກ ແລະ ການຈັດບຸລິ ມະສິ ດໃຫ້ແກູ່ ຜ ູ່ ທີູ່ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການ
ຊູ່ ວຍເຫຼື ອດ້ານມະນຸດສະທ າ ຫຼື  ການຊູ່ ວຍເຫຼື ອເຫດສຸກເສີ ນ, ພວກເຮົ າຕ້ອງແນູ່ ໃຈວູ່ າຄວາມ
ຕ້ອງການບົນພ້ືນຖານທີູ່ ເປັນເອກະ ລາດ  ຈະຕ້ອງຄ ານຶູ່ ງເຖິງບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ແລະ ຫັຼກການ
ມະນຸດສະທ າ. 

 ມາດຖານການຄັດເລື ອກ ແລະ ການຈັດບຸລິ ມະສິ ດໃຫ້ຜ ູ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຄວນໄດ້ຮັບ
ການພັດທະນາໂດຍການປຶ ກສາຫາລື ກັບຊຸມຊົນທີູ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ໃນເມືູ່ ອໄດ້ຖື ກພັດທະນາ
ຂຶ ້ ນແລ້ວ, ມາດຖານນ້ັນຕ້ອງຖື ກເຜີ ຍແຜູ່ ຢູ່ າງກວ້າງຂວາງໃຫ້ແກູ່ ປະຊາຊົນທີູ່ ຖື ກຜົນກະທົບ 
ຕ້ອງໃຫ້ມີ ຂ ້ ຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ສາມາດເຂົ ້ າໃຈໄດ້ ເພືູ່ ອການເລັູ່ ງເປົ ້ າໝາຍຂອງການຊູ່ ວຍເຫຼື ອ
ໃສູ່ ກຸູ່ ມສະເພາະ ຫຼື  ນອກກຸູ່ ມສະເພາະ. 
 ໃນການພັດທະນາມາດຖານການຄັດເລື ອກ ແລະ ການຈັດບຸລິ ມະສິ ດຂອງຜ ູ່ ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ, ເຫັນວູ່ າມີ ຄວາມສ າຄັນທີູ່ ຈະພິຈາລະນາເຖິງແນວຄວາມຄິ ດ ຫຼື  ພາກປະຕິບັດດ້ານ
ສັງຄົມ, ວັດທະນະທ າ ແລະ ການເມື ອງທີູ່ ມີ ມາກູ່ ອນທີູ່ ຈະເຮັດໃຫ້ກຸູ່ ມຄົນຈ ານວນໃດໜຶູ່ ງທີູ່ ຢ ູ່ ເຂດ
ຫູ່ າງໄກສອກຫຼີ ກ, ຢ ູ່ ໃນຖິູ່ ນທຸລະກັນດານທີູ່ ດ້ອຍໂອກາດ ເຫັນວູ່ າມີ ຄວາມສ າຄັນທີູ່ ຄ ານິ ຍາມສະ
ເພາະຂອງຄົນຜ ູ່ ດ້ອຍໂອກາດຖື ກພັດທະນາຂຶ ້ ນມາ, ນິ ຍາມນ້ັນແມູ່ ນ: ກຸູ່ ມຄົນດ າລົງຊີ ວິ ດຢ ູ່ ໃນ
ພ້ືນທີູ່  ທີູ່ ມີ ຄວາມສູ່ ຽງ ແລະ ມີ ຄວາມຮ ້ , ຄວາມສາມາດຈ າກັດໃນການຮັບມື ຕ ູ່ ກັບຄວາມສູ່ ຽງ
ເຫົຼູ່ ານ້ັນ. ນິ ຍາມການເຮັດວຽກນີ ້  ຄວນຖື ກພັດທະນາໂດຍການປຶ ກສາຫາລື ກັບຊຸມຊົນທີູ່ ໄດ້ຮັບຜົ
ນກະທົບ, ຄົນ ຫຼື  ກຸູ່ ມຄົນຈ ານວນໜຶູ່ ງທີູ່ ຈະພິຈາລະນາອາດລວມມີ ແຕູ່ ວູ່ າບ ູ່ ຈ າກັດໃນກຸູ່ ມເຫົຼູ່ ານີ ້

ຄື : ຊົນເຜົູ່ າທີູ່ ຢ ູ່ ເຂດຫູ່ າງໄກສອກຫຼີ ກ, ແມູ່ ຍິ ງ, ຄົ ວເຮື ອນທີູ່ ມີ ແມູ່ ຍິ ງເປັນຜ ູ່ ນ າ, ເດັກນ້ອຍ, ຄົວ
ເຮື ອນທີູ່ ມີ ເດັກນ້ອຍເປັນຜ ູ່ ນ າ, ຜ ູ່ ອາຍຸສ ງ, ຄົນພິການ, ຄົນເປັນພະຍາດຊ າເຮື ້ ອ ຫຼື  ຄົນທີູ່ ຕິດຢາ
ເສບຕິດທີູ່ ຮຸນແຮງ, ຄົນກື ກໜັງສື , ຄົນທຸກຍາກຂາດເຂີ ນ, ຄົນບ ູ່ ມີ ດິ ນໃນການເຮັດກະສິ ກ າ 
ແລະ ດິ ນໃນການປຸກສ້າງ, ກຸູ່ ມຄົນທີູ່ ບ ູ່ ໄດ້ຂຶ ້ ນສ າມະໂນຄົວ, ຄົນຍ້າຍຖິູ່ ນຖານ, ຄົນທີູ່ ອົບພະຍົບ, 

ຄົນຊອກຫາຖິູ່ ນຖານ ແລະ ຄົນບ ູ່ ມີ ສັນຊາດ. 

 ໃນຫຼາຍກ ລະນີ  ກຸູ່ ມຄົນຜ ູ່ ດ້ອຍໂອກາດກວູ່ າໝ ູ່ ແມູ່ ນ ຄົນ ຫຼື  ຄອບຄົວ ທີູ່ ດ າລົງຊີ ວິ ດ
ຮູ່ ວມກັນເປັນຈ ານວນຄົນທີູ່ ຫຼາຍກາຍເປັນຄອບຄົວໃຫຍູ່ , ການກ ານົດຜ ູ່ ດ້ອຍໂອກາດ
ກວູ່ າໝ ູ່  ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກອິ ດທິ ພົນຈາກການເຄືູ່ ອນຍ້າຍຂອງທ້ອງຖິູ່ ນ. 

 ຄວາມດ້ອຍໂອກາດມີ ຜົນກະທົບມາຈາກການເຄືູ່ ອນຍ້າຍຖິູ່ ນຖານ, ທີູ່ ຕ້ັງດ້ານພ ມ
ສັນຖານ, ການເຄືູ່ ອນໄຫວແບບມີ ລັກສະນະພິເສດທາງດ້ານວັດທະນະທ າ-ສັງຄົມ, ການ
ເຂົ ້ າເຖິງຂ ້ ມ ນຂູ່ າວສານ, ການສຶ ກສາ, ການເຂົ ້ າເຖິງຊັບພະຍາກອນທາງດ້ານ
ເສດຖະກິດ-ການເງິ ນ, ແຫຼູ່ ງທ າມາຫາກິນ, ການເຂົ ້ າເຖິງສິູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ 
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ແລະ ເຄື ອຂູ່ າຍສະໜັບສະໜ ນດ້ານສັງຄົມ, ລັກສະນະສະເພາະຂອງກຸູ່ ມ, ຄອບຄົວ ຫຼື  
ສູ່ ວນບຸກຄົນນ້ັນ.  
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5. ນິ ຍາມຄ າສັບ 

 ເພດ/Sex 

ໝາຍເຖິງຄວາມແຕກຕູ່ າງລະຫວູ່ າງ ຍິ ງ ແລະ ຊາຍທາງດ້ານຊີ ວະສາດ, ມັນແມູ່ ນທ າມະ
ຊາດສ້າງຂຶ ້ ນມາແຕູ່  

ກ າເນີ ດ, ຮູ່ າງກາຍຂອງແມູ່ ຍິ ງ ແລະ ຮູ່ າງກາຍຂອງຜ ູ່ ຊາຍກ ູ່ ຄື ກັນໝົດໃນທົູ່ ວໂລກ, ຮູ່ າງກາຍ
ຂອງແມູ່ ຍິ ງ ແລະ ຊາຍ ແຕກຕູ່ າງກັນມີ ແຕູ່ ອະໄວຍະວະເພດ, ຮອກໂມນ ແລະ ໂກລໂມໂຊມ ທີູ່

ບົູ່ ງບອກຄວມເປັນເພດຍິ ງ ຫຼື  ເປັນເພດຊາຍ.  

 

 ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ/Gender 

ໝາຍເຖິງຄວາມສ າພັນລະຫວູ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ ທາງດ້ານສັງຄົມ ໂດຍມັນຖື ກສ້າງໂດຍ
ສັງຄົມ, ບ ູ່ ແມູ່ ນເກີ ດມາ 

ພ້ອມ (ຮຽນຮ ້ ຜູ່ ານການພົວພັນໃນສັງຄົມ) ສາມາດປູ່ ຽນແປງໄດ້. 

 

 ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ/Diversity 

ໝາຍເຖິງການຮັບ ແລະ ເຄົ າລົບຕ ູ່ ທຸກຮ ບແບບ ຂອງຄວາມແຕກຕູ່ າງ ເຊິູ່ ງລວມເອົ າ
ບັນດາຄວາມແຕກຕູ່ າງເຊັູ່ ນ: ເພດ, ລົດນິ ຍົມ, ອາຍຸ, ຄວາມພິການ, ສະພາບການຕິດເຊື ້ ອເຮສ
ໄອວີ , ສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມ, ສາສະ ໜາ, ສັນຊາດ ແລະ ຕ້ົນກ າເນີ ດຂອງຊົນເຜົູ່ າ (ລວມທັງ
ຜ ູ່ ທີູ່ ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ກຸູ່ ມຄົນອົບພະຍົບ) ແຕູ່ ບ ູ່ ມີ ຂີ ດຈ າກັດ. ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍສະທ້ອນໃຫ້
ເຫັນລັກສະນະອືູ່ ນໆ ຂອງຄວາມຫຼາກຫຼາຍເນືູ່ ອງຈາກເປັນສາຍພົວພັນທີູ່ ສ າຄັນລະຫວູ່ າງການ
ແບູ່ ງແຍກບົນພ້ືນຖານຂອງເພດ ແລະ ການແບູ່ ງແຍກ ຍ້ອນຮ ບແບບອືູ່ ນໆຂອງຄວາມຫຼາກ
ຫຼາຍ. 

 

 ກຽດສັກສີ  /Dignity 

ແມູ່ ນການນັບຖື ຄວາມເປັນມະນຸດ, ການເຄົ າລົບ, ການສົູ່ ງເສີ ມຄຸນຄູ່ າຂອງບຸກຄົນ, 

ການປົກປ້ອງທາງ 

ຮູ່ າງກາຍແລະຈິ ດໃຈ, ການຮັບປະກັນຄວາມເປັນສູ່ ວນຕົວ ແລະ ເຊືູ່ ອຖື ທາງດ້ານວັດທະນະທ າ
ສັງຄົມ ແລະ ຮີ ດ ຄອງປະເພນີ ຂອງແຕູ່ ລະບຸກຄົນ.  

 

 ການເຂົ ້ າເຖິງ/Access 

ອີ ງຕາມການຄັດເລື ອກທາງຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ເງືູ່ ອນໄຂບຸລິ ມະສິ ດສ າລັບການເຂົ ້ າເຖິງ
ການບ ລິ ການ ແລະ 

ການປົກປ້ອງທາງດ້ານມະນຸດສະທ າ, ປະຕິບັດຕາມຜົນການວິ ເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ 

ແລະ ຫຼາຍຊ້ັນຄົນ ເພືູ່ ອຮັບປະກັນວູ່ າການຊູ່ ວຍເຫຼື ອ ແລະ ການປົກປ້ອງໄດ້ເຂົ ້ າເຖິງກຸູ່ ມທີູ່ ມີ
ຄວາມສູ່ ຽງສ ງ. ສີູ່ ຂົງເຂດຂອງການເຂົ ້ າເຖິງການຊູ່ ວຍເຫຼື ອ ແລະ ປົກປ້ອງດ້ານມະນຸດສະທ າມີ  
ຄື : ບ ູ່ ມີ ການຈ າແນກ, ສີູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ, ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ດ້ານຂ ້ ມ ນຂູ່ າວສານ. 

 ບ ູ່ ມີ ການຈ າແນກ: ການບ ລິ ການມະນຸດສະທ າ ໝາຍຄວາມວູ່ າທຸກຄົນສາມາດ
ເຂົ ້ າເຖິງການ 

ບ ລິ ການໂດຍປັດສະຈາກການຈ າແນກໃດໆ, ໂດຍສະເພາະບຸກຄົນທີູ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຈາກເຫດການສຸກເສີ ນຢູ່ າງເທົູ່ າທຽມກັນ.  
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 ສີູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ: ຜ ູ່ ທີູ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຄວນໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພ
ທາງດ້ານຮູ່ າງກາຍ 

ໃນການເຂົ ້ າເຖິງສິູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກແລະການບ ລິ ການ. ຮັບປະກັນວູ່ າຜ ູ່ ອາຍຸສ ງ, 

ຄົນພິການ, ຜ ູ່ ຕິດເຊື ້ ອພະຍາດເອດ ແລະ ພະຍາດຊ າເຮື ້ ອອືູ່ ນໆສາມາດເຂົ ້ າເຖິງການ
ບ ລິ ການເທົູ່ າທຽມກັນ, ເຊິູ່ ງມາດຕະການປະກອບມີ ສະຖານທີູ່ ປອດໄພຮອງຮັບສ າລັບຜ ູ່
ທີູ່ ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍຈາກການທາລຸນ, ຈັດສະຖານທີູ່ , ສິູ່ ງອ ານວຍຄວາມສະດວກສ າລັບຄົນ
ພິການເຊັູ່ ນ: ມີ ຮາວຈັບ ແລະ ປະຕ ກວ້າງ.  

 ດ້ານເສດຖະກິດ: ຄູ່ າບ ລິ ການຕູ່ າງໆຄວນເຮັດໃຫ້ຜ ູ່ ທີູ່ ດ້ອຍໂອກາດຫລື ຄອບຄົວ
ທີູ່ ທຸກຈົນສາມາດ 

ຈູ່ າຍໄດ້.  

 ດ້ານຂ ້ ມ ນຂູ່ າວສານ: ການເຂົ ້ າເຖິງຂ ້ ມ ນຂູ່ າວສານໝາຍຄວາມວູ່ າຜ ູ່ ໄດ້ຮັບຜົນ
ກະທົບມີ ສິ ດໃນ 

ການຊອກຫາ, ໄດ້ຮັບ, ແລະ ເຂູົ ູ້ າເຖິງຂ ້ ມ ນກູ່ ຽວກັບການຊູ່ ວຍເຫຼື ອດ້ານມະນຸດສະທ າ. 

ບຸກຄົນໃນຊຸມຊົນທີູ່ ຖື ກກະທົບຄວນຮ ້ ສິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າໃນການຊູ່ ວຍເຫຼື ອ ແລະ ປົກປ້ອງ, 
ເຊິູ່ ງຂ ້ ມ ນຂູ່ າວສານດັູ່ ງກູ່ າວສາມາດໄດ້ຮັບຜູ່ ານທາງວິ ທະຍຸ, ໂປດສະເຕີ , ສືູ່ ສິູ່ ງພິມ ແລະ 
ສືູ່ ສັງຄົມອອນລາຍໂດຍໃຊ້ພາສາ ແລະ ຮ ບພາບທີູ່ ເໝາະສົມ. 

 

 ການມີ ສວູ່ ນຮູ່ ວມ/Participation 

ໝາຍເຖິງການມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຢູ່ າງເຕັມທີູ່ , ເທົູ່ າທຽມກັນ ແລະ ມີ ຄວາມໝາຍ ຂອງ
ສະມາຊິ ກທັງໝົດ ຂອງ 

ຊຸມຊົນໃນຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈ ແລະ ກິດຈະກ າ ທີູ່ ມີ ຜົນກະທົບຕ ູ່ ຊີ ວິ ດຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ. ລະດັບ
ຂອງການ ມີ ສູ່ ວນຮູ່ ວມຂອງຊຸມຊົນທີູ່ ແຕກຕູ່ າງກັນນ້ັນແມູ່ ນຂຶ ້ ນກັບຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ປະສົບ
ການທີູ່ ໄດ້ຮັບຈາກຂະບວນການນ້ັນ. 

 

 ຄວາມປອດໄພ/Safety 

ໝາຍເຖິງ ໃນພ້ືນທີູ່ ທີູ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ຍິ ງ-ຊາຍໃນທຸກໄວແມູ່ ນມີ ຄວາມຕ້ອງການທີູ່

ແຕກຕູ່ າງກັນ ກູ່ ຽວ 

ກັບ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຮູ່ າງກາຍ, ຈຶູ່ ງເປັນສິູ່ ງຈ າເປັນໃຫ້ມີ ການຕິດຕາມກວດກາເພືູ່ ອ
ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງພ້ືນທີູ່  ທີູ່ ມີ ຄວາມສູ່ ຽງເພືູ່ ອຮັບປະກັນວູ່ າການຊູ່ ວຍເຫຼື ອໄດ້ຕອບ
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມກັງວົນຂອງທຸກຄົນໃນລັກສະນະເທົູ່ າທຽມກັນ. 

 

 ກຸູ່ ມຄົນດ້ອຍໂອກາດ/Marginalized: 

ຄື ກຸູ່ ມຄົນ, ບຸກຄົນທີູ່ ຖື ກປະຕິບັດຢູ່ າງບ ູ່ ເປັນທ າ ຫຼື  ຜ ູ່ ທີູ່ ບ ູ່ ມີ ອ ານາດໃນການຕ ູ່ ລອງກູ່ ຽວ
ກັບສິ ດທິ ຂ້ັນ 

ພ້ືນຖານ ຫຼື  ຊັບພະຍາກອນເນືູ່ ອງຈາກຄວາມແຕກຕູ່ າງຈາກປະຊາກອນກຸູ່ ມໃຫຍູ່ ຂອງສັງຄົມ
ເຊັູ່ ນ:   ເຊື ້ ອຊາດ, ສາສະໜາ, ການສື ກສາ, ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຊົນຊ້ັນທາງສັງຄົມ. 

(ບົດຮຽນ ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ອົງການກາແດງໄທ). 

 

 ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວູ່ າງຍິ ງ-ຊາຍ/Gender Equality: 
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 ແມູ່ ນຄວາມສະເໝີພາບກັນໃນການໃຊ້ອ ານາດ ແລະ ການມີ ໂອກາດເຂົ ້ າເຖິງ 
ຊັບພະຍາກອນທີູ່ ເທົູ່ າທຽມ 

ກັນ ໃນລະດັບຄົວເຮື ອນ ແລະ ຊຸມຊົນ (ບົດຮຽນ ບົດບາດຍິ ງ-ຊາຍ ອົງການກາແດງໄທ). 

 

 ການທາລຸນທາງເພດ/Sexual and Based Violence: 

 ເປັນຄ າທີູ່ ໃຊ້ ໃນທຸກການກະທ າ ທີູ່ ກ ູ່ ໃຫ້ເກີ ດອັນຕະລາຍຕ ູ່ ຮູ່ າງກາຍ, ຈິ ດໃຈ ຫຼື  ທາງ
ເພດ, ຫຼື  ການ 

ສ້າງຄວາມທຸກທ ລະມານໃຫ້ກັບບຸກຄົນອືູ່ ນໂດຍການກະທ ານ້ັນເກີ ດຈາກສະພາບທາງເພດຂອງ
ບຸກຄົນນ້ັນ. 

 
 


