
ເພ່ືອປ�ບປ�ງຄວາມຮ��ທາງດ�ານສ�ຂະພາບ 
ຈະເລີນພັນ, ສ�ຂະພາບທາງເພດ ແລະ ທັກສະ 
ຊີວິດພ້ືນຖານທ່ີຈ�າເປ�ນຂອງໄວໜ��ມຍິງ ທ່ີມີ 
ອາຍ� 10 ປ� ຫາ 14 ປ� ຂອງເມືອງນາໝ��.
ເພ່ືອເພ່ີມທະວີການເຂ້ົາເຖີງຂໍ�ມ�ນຂ�າວສານ 
ແລະ ການບໍລິການດ�ານສ�ຂະພາບຈະເລີນ 
ພັນ ແລະ ສ�ຂະພາບທາງເພດ ທ່ີເປ�ນມິດ 
ກັບໄວໜ��ມ ຍິງ ແລະຊາຍ.

ເພ່ືອເພ່ີມທະວີຄວາມຮັບຮ�� ແລະ ພັດທະນາ 
ທັດສະນະຄະຕິ ທ່ີຖືກຕ�ອງກ�ຽວກັບ ບົດບາດ 
ຍິງ-ຊາຍ ຂອງເດັກຊາຍ ແລະ ຊຸມຊົນຕໍ�ກັບ 
ເດັກຍິງ
ເພ່ືອສ�າງ ຄວາມ ອາດສາມາດ ໃຫ�ແກ� 
ພະນັກງານ  ໃນ ການ ວາງ ແຜນ, ການຈັດຕ້ັງ 
ປະຕິບັດ  ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາເພ່ືອ ສ�າງ  
ຄວາມ ເຂ້ັມ ແຂງ ໃຫ� ແກ� ໄວ ໜ��ມ ຍິງ

ເປ້ົາໝາຍຂອງໂຄງການ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ

ໄວໜ��ມຍິງທ່ີມີອາຍ�ລະຫວ�າງ
10 ປ� ຫາ 14 ປ� ທ່ີເມືອງນາ
ໝ��, ແຂວງອ�ດົມໄຊ ມີຄວາມຮ��
ແລະ ທັກສະຊີວິດພ້ືນຖານທ່ີຈ�າ
ເປ�ນ ເພ່ືອເຂ້ົາເຖິງການບໍລິການ
ສ�ຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສ�ຂະພາບ
ທາງເພດ ແລະ ສິດທີທາງດ�ານ
ການຈະເລີນພັນ.

ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ 

ສ ປ ປ ລາວ ມີອັດຕາສ�ວນຂອງໄວໜ��ມ ອາຍ� 10-24 ປ� ສ�ງ
ເຊິ່ງເປ�ນຂໍ�ດີຕໍ�ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ�ງຊາດ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດທາງດ�ານປະຊາກອນທີ່ຈະໄດ�ຮັບ. ແນວໃດກໍ�ຕາມ,
ໄວໜ��ມ ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງຍັງປະເຊີນກັບຄວາມສ�ຽງຫຼາຍຢ�າງ
ເຊັ�ນ: ການປະລະການຮຽນ, ການແຕ�ງງານແຕ�ອາຍ�ຍັງນ�ອຍ
ແລະ ການຖືພາກ�ອນໄວອັນຄວນ.  ເພື່ອ ແກ� ໄຂບັນຫາເຫຼົ�ານີ້,
ລັດຖະບານ ແຫ�ງ ສ ປ ປ ລາວ  ແລະ ອົງການ ສະຫະ ປະຊາ ຊາດ
ກອງ ທຶນ ສ�າລັບປະຊາກອນ  (UNFPA) ໄດ� ເຮັດ ວຽກ ຮ�ວມ ກັນ 
ເພື່ອ ສ�າງ ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ໃຫ� ແກ� ໄວ ໜ��ມ ຍິງ ໂດຍ ຜ�ານ ຮ�ບແບບ 
ລະບົບ ນິ ເວດ ນິ ເວດສ�າລັບນ�ອຍ.

ພາຍ ໃຕ� ກອບແຜນງານນາງນ�ອຍ ມີຫຼາກຫຼາຍແຜນງານ ເຊີ່ງກ�າ
ລັງໄດ� ຮັບ ການຈັດຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດ ເພື່ອ  ເສີມ ສ�າງ  ລະ ບົບ ນິ ເວດ ສ�າ ລັບ 
ໄວ ໜ��ມຍິງ  ແລະ   ຊາຍ. ໂຄງ ການເຕົ້າໂຮມ ກ��ມ ເດັກ ຍິງ ນາງ ນ�ອຍ 
ແມ�ນ ໜຶ່ງ ໃນ ບັນ ດາ ແຜນງານທີ່ ສ�າ ຄັນ ເຊິ່ງໄດ�ລິເລີ່ມຢ�� ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ໃນປ� 2017 ໂດຍອົງການ UNFPA ຮ�ວມມື
ກັບ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ແລະ ຕໍ�ມາໄດ�ຂະຫຍາຍໄປ ແຂວງ ບໍ�ແກ�ວ ແລະ ແຂວງ
ອ�ດົມໄຊ.

ໂຄງການເຕົາ້ໂຮມກ��ມເດກັຍງິນາງນ�ອຍ ຢ��ເມອືງນາໝ�� ແຂວງ
ອ�ດມົໄຊ ໄດ�ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັແຕ�ເດອືນ ມງັກອນ ປ� 2020 ຫາ
ເດອືນ ກນັຍາ 2022 ໂດຍໄດ�ຮບັທນຶສມົທບົຈາກອງົການ
ຮ�ວມມສືາກນົ ສ.ເກາົຫຼ ີ(KOICA) ແລະ ອງົການ UNFPA.
ໂຄງການນີໄ້ດ�ຮບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍກະຊວງສກຶສາທິ
ການ ແລະ ກລິາ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສ�ກ.



ຄ�ຝ�ກ ແລະ ອາຈານສອນ ທັງໝົດ 52 ຄົນ ໄດ�ຮັບການຝ�ກ 
ອົບຮົມສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ, ໄດ�ຈັດຝ�ກອົບໃຫ� ແລະຊຸກຍ�� 
ຕິດຕາມ ກິດຈະກ�າໂຄງການຢ�າງຕ້ັງໜ�າ.
ຜ��ໃຫ�ບໍລິການ ດ�ານສາທາລະນະສ�ກ ຈ�ານວນ 22 ຄົນ ໄດ�ຮັບ 
ການຝ�ກອົບຮົມ ກ�ຽວກັບການບໍລິການສ�ຂະພາບທ່ີເປ�ນມິດກັບ 
ໄວໜ��ມ ແລະ ໄດ�ໃຫ�ບໍລິການແກ� ໄວໜ��ມຈ�ານວນ 5,316 
ຄົນ
ສ�າງຄວາມ ເຂ້ັມ ແຂງ ໃຫ�ແກ�ພະນັກງານ ຂ້ັນສ�ນກາງ,  ແຂວງ 
ແລະ  ເມືອງ ຈ�ານວນ 55 ຄົນ ໃນ ການ ວາງ ແຜນ, ການ ປະ ຕິ ບັດ 
ແລະ ການ ຕິດ ຕາມ ກວດ ກາ ໂຄງ ການ ເພ່ືອສ�າງ ຄວາມ ເຂ້ັມ ແຂງ  
ໃຫ� ແກ� ໄວ ໜ��ມ ຍິງ.
ໄດ�ຈັດຕ້ັງການໂຄສະນາປ�ກຈິດສ�ານຶກປ�ອງກັນການແຕ�ງງານແຕ� 
ອາຍ�ຍັງນ�ອຍ, ການປະລະການຮຽນ ແລະ ການໃຊ�ຄວາມ 
ຮ�ນແຮງທາງເພດໃຫ�ແກ�ນາຍບ�ານ, ພໍ�ແມ�, ຜ��ປ�ກຄອງ, ຄ�ສອນ, 
ຜ��ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າເດັກຍິງ, ຜ��ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ, 
ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃນ 63 ບ�ານ ໂດຍມີ ຜ��ເຂ້ົາຮ�ວມ 
ທັງໝົດ 6,300 ຄົນ.
 ບັນດາ ນາຍ ບ�ານ  ແລະ ຜ��ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າ ໄດ� ມີ ໂອກາດ ໄປ 
ທັດສະນະສຶກສາຢ��ຂ້ັນແຂວງ,   ໄດ�ເຂ້ົາພົບການ ນ�າຂ້ັນແຂວງ   
ແລະ   ຢ�ຽມຢາມ   ໂຮງຮຽນ   ສອນ  ວິຊາຊີບ.
ຂໍ�ມ�ນກ�ຽວກັບແອັບມືຖື Noi-Yakhoo ແລະ ສາຍດ�ວນການ 
ໃຫ�ຄ�າປ�ກສາດ�ານສ�ຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມ ໄດ�ຖືກເຜີຍ 
ແຜ�ຢ�າງກ�ວາງຂວາງກັບ ຜ��ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າ, ເດັກຍິງນາງນ�ອຍ, 
ເດັກຊາຍ ແລະ ໄວໜ��ມອ່ືນໆ. ໄດ�ມີການເຊ່ືອມສານຂໍ�ມ�ນ 
ຂ�າວສານລະຫວ�າງກ��ມເດັກຍິງນາງນ�ອຍ ແລະ ຂະແໜງການ 
ບໍລິການສ�ຂະພາບໄວໜ��ມທ່ີເປ�ນມິດ.

ສ�າ ເລັດ ການ  ສ�າງ ຕ້ັງກິດຈະກ�າ ກ��ມເດັກ ຍິງ-ຊາຍ ໄດ�ທັງໝົດ
63 ບ�ານ ຂອງ ເມືອງ ນາໝ��.
ຜ��ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າເດັກຍີງ (ເອ້ືອຍ ນາງ ນ�ອຍ) ຈ�ານວນ 126
ຄົນ ອາຍ� 15-24 ປ� ໄດ�ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ຝ�ກອົບຮົມທັກ
ສະຊີວິດທ່ີຈ�າເປ�ນ ແລະ ວິທີການໃນການດ�າເນີນກິດຈະກ�າ
ປະຈ�າອາທິດສ�າລັບເດັກຍິງ.
ເດັກຍິງ 1,200 ຄົນ ອາຍ� 10-14 ປ� ໄດ�ຮຽນຮ��ທັກສະຊີວິດ
ທ່ີຈ�າເປ�ນຈາກ ຜ��ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າ ຈັດກິດຈະກ�າປະຈ�າອາທິດຈ�າ
ນວນ 40 ບົດ ແລະ ຍັງໄດ�ຮຽນຮ��ດ�ານການເງິນຂ້ັນພ້ືນຖານ
ຈາກທະນາຄານ ລາວ-ຝະລັ�ງ (BFL)
ເດັກຍິງ ມີຄວາມຮ�� ກ�ຽວ ກັບ  ສ� ຂະ ພາບຈະເລີນພັນ, ສ� ຂະ ພາບ 
ທາງ ເພດ ແລະ ອ່ືນໆ  ເພ່ີມ ຂ້ຶນ 33 % ໂດຍ ຜ�ານ ການ ເຂ້ົາ 
ຮ�ວມ ກິດຈະກ�າປະຈ�າອາທິດ ຄົບ 40 ບົດ ແລະ  ກິດ ຈະ ກ�າ ປ�ກ 
ຈິດ ສ�າ ນຶກ ອ່ືນໆ ໃນວັນສ�າຄັນຕ�າງໆ.
ຜ��ໃຫ�ຄ�າແນະນ�າເພ່ືອນສອນເພ່ືອນ ເພດຊາຍ ຈ�ານວນ 126
ຄົນ ອາຍ� 15-24 ປ� ໄດ�ຮັບການ ຝ�ກອົບຮົມກ�ຽວກັບ ຄວາມ
ສະເໝີພາບລະຫວ�າງຍິງ-ຊາຍ, ທັກສະຊີວິດທ່ີຈ�າເປ�ນ, ການມີ
ສ�ວນຮ�ວມຂອງເດັກຊາຍແລະທັກສະໃນການຈັດກິດຈະກ�າ
ປະຈ�າອາທິດສ�າລັບເດັກຊາຍ.
ເດັກຊາຍ ຈ�ານວນ 1,200 ຄົນ ອາຍ� 10-14 ປ� ໄດ�ຮຽນຮ��
ທັກສະຊີວິດ ແລະ ຄວາມຮ��ກ�ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ�າງຍິງ-ຊາຍ ໂດຍຜ�ານການເຂ້ົາຮ�ວມ ກິດຈະກ�າປະຈ�າ
ອາທິດ ຄົບ 12 ບົດ ແລະ ກິດຈະກ�າອ່ືນໆ ທ່ີມີສ�ວນຮ�ວມຂອງ
ເດັກຊາຍ.

ຜົນສ�າເລັດຂອງໂຄງການ

ຕິດຕ�່ພວກ ເຮົາ ສ�າ ລັບ ຂ�້ ມູນ ເພ່ີມ ເຕີມ: 

ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ, ຖະໜົນລ�ານຊ�າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ອີເມລ: nfelao2016@gmail.com. ເບີໂທ: 021 213 980
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທືນເພື່ອປະຊາກອນ (UNFPA), ຖະໜົນລ�ານຊ�າງ, ຕ��ໄປສະນີ ເບີ 345, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ອີເມລ: laos.office@unfpa.org 
ເບີໂທ: 021 267 796

ຂ�້ມູນໂຄງການໂດຍຫຍ�້

ໄລຍະໂຄງການ:    ມັງກອນ 2020- ກັນຍາ 2022 (33 ເດືອນ) 
ພ້ືນທ່ີໂຄງການ:     ເມືອງ ນາໝ�� ແຂວງອ�ດົມໄຊ 
ຂົງເຂດວຽກງານ:   ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ�ແກ�ໄວໜ��ມຍິງ ແລະທັກສະຊີວິດທີຈ�າເປ�ນ
ຄ��ຮ�ວມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ:     ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສ�ກ
ສະໜັບສະໜ�ນໂດຍ:      ອົງການ KOICA  ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດກອງທືນເພ່ືອປະຊາກອນ (UNFPA) 
ທຶນທັງໝົດ:    USD 525,516 (ທຶນສົມທົບຈາກອົງການ KOICA: USD 400,000 ແລະ ອົງການ 
UNFPA: USD 125,516)

ໄລຍະໂຄງການ:

ພ້ືນທ່ີໂຄງການ:

ຂົງເຂດວຽກງານ:

ຄູ�ຮ�ວມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ:

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:

ທຶນທັງໝົດ:

mailto:nfelao2016@gmail.com
mailto:laos.office@unfpa.org

