ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ
ສ ປ ປ ລາວ ມີອັດຕາສ່ວນຂອງໄວໜຸ່ມ ອາຍຸ 10-24 ປີ ສູງ
ເຊິ່ງເປັນຂໍ້ດີຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ
ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານປະຊາກອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ,
ໄວໜຸ່ມ ໂດຍສະເພາະເດັກຍິງຍັງປະເຊີນກັບຄວາມສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງ
ເຊັ່ນ: ການປະລະການຮຽນ, ການແຕ່ງງານແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍ
ແລະ ການຖືພາກ່ອນໄວອັນຄວນ. ເພື່ອແ ກ້ໄ ຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້,
ລັດຖະບານແ ຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ແ ລະ ອົງການສ ະຫະປ ະຊາຊ າດ
ກອງທຶ ນສຳ ລັບປະຊາກອນ (UNFPA) ໄດ້ເຮັດວ ຽກຮ່ ວມກັ ນ
ເພື່ອສ້ າງຄ ວາມເຂັ້ມແ ຂງໃ ຫ້ແ ກ່ໄ ວໜຸ່ ມຍິ ງ ໂດຍຜ່ ານ ຮູບແບບ
ລະບົບນິ ເວດນິ ເວດສໍາລັບນ້ອຍ.

ໂຄງການເຕົ້າໂຮມກຸ່ມເດັກຍິງນາງນ້ອຍ ຢູ່ເມືອງນາໝໍ້ ແຂວງ
ອຸດົມໄຊ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2020 ຫາ
ເດືອນ ກັນຍາ 2022 ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບຈາກອົງການ
ຮ່ວມມືສາກົນ ສ.ເກົາຫຼີ (KOICA) ແລະ ອົງການ UNFPA.
ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍກະຊວງສຶກສາທິ
ການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ພາຍໃ ຕ້ກ ອບແຜນງານນາງນ້ອຍ ມີຫຼາກຫຼາຍແຜນງານເຊີ່ງກໍາ
ລັງໄດ້ຮັ ບກ ານຈັດຕັ້ງປ ະຕິ ບັ ດເພື່ອເສີມສ້ າງ ລະບົ ບນິ ເວດສໍ າລັ ບ
ໄວໜຸ່ ມຍິງ ແລະ ຊາຍ. ໂຄງກ ານເຕົ້າໂຮມກຸ່ ມເດັກຍິ ງນ າງນ້ ອຍ
ແມ່ນໜຶ່ ງໃ ນບັ ນດ າແ ຜນງານທີ່ສຳ ຄັ ນເຊິ່ງໄດ້ລິເລີ່ມຢູ່
ແຂວງ
ສະຫວັນນະເຂດ ໃນປີ 2017 ໂດຍອົງການ UNFPA ຮ່ວມມື
ກັບ ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ
ກິລາ ແລະ ຕໍ່ມາໄດ້ຂະຫຍາຍໄປ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງ
ອຸດົມໄຊ.

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ
ໄວໜຸ່ມຍິງທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ
10 ປີ ຫາ 14 ປີ ທີ່ເມືອງນາ
ໝໍ້, ແຂວງອຸດົມໄຊ ມີຄວາມຮູ້
ແລະ ທັກສະຊີວິດພື້ນຖານທີ່ຈຳ
ເປັນ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບ
ທາງເພດ ແລະ ສິດທີທາງດ້ານ
ການຈະເລີນພັນ.

ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ
ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ທັກສະ
ຊີວິດພື້ນຖານທີ່ຈໍາເປັນຂອງໄວໜຸ່ມຍິງ ທີ່ມີ
ອາຍຸ 10 ປີ ຫາ 14 ປີ ຂອງເມືອງນາໝໍ້.
ເພື່ອເພີ່ມທະວີການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນ
ພັນ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ທີ່ເປັນມິດ
ກັບໄວໜຸ່ມ ຍິງ ແລະຊາຍ.

ເພື່ອເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ພັດທະນາ
ທັດສະນະຄະຕິ ທີ່ຖືກຕ້ອງກ່ຽວກັບ ບົດບາດ
ຍິງ-ຊາຍ ຂອງເດັກຊາຍ ແລະ ຊຸມຊົນຕໍ່ກັບ
ເດັກຍິງ
ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່
ພະນັກງານໃນການວາງແຜນ, ການຈັດຕັ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາເພື່ອສ້າງ
ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມຍິງ

ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ
ສຳເລັດການສ້າງຕັ້ງກິດຈະກໍາກຸ່ມເດັກຍິງ-ຊາຍ
ໄດ້ທັງໝົດ
63 ບ້ານຂອງເມືອງນາໝໍ້.
ຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເດັກຍີງ (ເອື້ອຍ ນາງ ນ້ອຍ) ຈໍານວນ 126
ຄົນ ອາຍຸ 15-24 ປີ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທັກ
ສະຊີວິດທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ວິທີການໃນການດຳເນີນກິດຈະກຳ
ປະຈຳອາທິດສຳລັບເດັກຍິງ.
ເດັກຍິງ 1,200 ຄົນ ອາຍຸ 10-14 ປີ ໄດ້ຮຽນຮູ້ທັກສະຊີວິດ
ທີ່ຈຳເປັນຈາກ ຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ຈັດກິດຈະກຳປະຈໍາອາທິດຈໍາ
ນວນ 40 ບົດ ແລະ ຍັງໄດ້ຮຽນຮູ້ດ້ານການເງິນຂັ້ນພື້ນຖານ
ຈາກທະນາຄານ ລາວ-ຝະລັ່ງ (BFL)
ເດັກຍິງມີຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ສຸຂະພາບ
ທາງເພດ ແລະ ອື່ນໆ ເພີ່ມຂຶ້ນ 33 % ໂດຍຜ່ານການເຂົ້າ
ຮ່ວມ ກິດຈະກໍາປະຈໍາອາທິດ ຄົບ 40 ບົດ ແລະກິດຈະກໍາປູກ
ຈິດສໍານຶກອື່ນໆໃນວັນສໍາຄັນຕ່າງໆ.
ຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພື່ອນສອນເພື່ອນ ເພດຊາຍ ຈໍານວນ 126
ຄົນ ອາຍຸ 15-24 ປີ ໄດ້ຮັບການ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ຄວາມ
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ທັກສະຊີວິດທີ່ຈຳເປັນ, ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງເດັກຊາຍແລະທັກສະໃນການຈັດກິດຈະກໍາ
ປະຈຳອາທິດສຳລັບເດັກຊາຍ.
ເດັກຊາຍ ຈໍານວນ 1,200 ຄົນ ອາຍຸ 10-14 ປີ ໄດ້ຮຽນຮູ້
ທັກສະຊີວິດ
ແລະ
ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບ
ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ໂດຍຜ່ານການເຂົ້າຮ່ວມ ກິດຈະກໍາປະຈໍາ
ອາທິດ ຄົບ 12 ບົດ ແລະ ກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ເດັກຊາຍ.

ຄູຝຶກ ແລະ ອາຈານສອນ ທັງໝົດ 52 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ໄດ້ຈັດຝຶກອົບໃຫ້ ແລະຊຸກຍູ້
ຕິດຕາມ ກິດຈະກຳໂຄງການຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຈໍານວນ 22 ຄົນ ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບການບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ເປັນມິດກັບ
ໄວໜຸ່ມ ແລະ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການແກ່ ໄວໜຸ່ມຈໍານວນ 5,316
ຄົນ
ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ, ແຂວງ
ແລະ ເມືອງ ຈໍານວນ 55 ຄົນ ໃນການວາງແຜນ, ການປະຕິບັດ
ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາໂຄງການເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມຍິງ.
ໄດ້ຈັດຕັ້ງການໂຄສະນາປູກຈິດສໍານຶກປ້ອງກັນການແຕ່ງງານແຕ່
ອາຍຸຍັງນ້ອຍ, ການປະລະການຮຽນ ແລະ ການໃຊ້ຄວາມ
ຮຸນແຮງທາງເພດໃຫ້ແກ່ນາຍບ້ານ, ພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງ, ຄູສອນ,
ຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເດັກຍິງ, ຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາເພື່ອນສອນເພື່ອນ,
ເດັກຍິງ ແລະ ເດັກຊາຍ ໃນ 63 ບ້ານ ໂດຍມີ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ
ທັງໝົດ 6,300 ຄົນ.
ບັນດາ ນາຍບ້ານແລະ ຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາໄດ້ມີໂອກາດໄປ
ທັດສະນະສຶກສາຢູ່ຂັ້ນແຂວງ, ໄດ້ເຂົ້າພົບການນຳຂັ້ນແຂວງ 
ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນ ສອນ ວິຊາຊີບ.
ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບແອັບມືຖື Noi-Yakhoo ແລະ ສາຍດ່ວນການ
ໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສັງຄົມ ໄດ້ຖືກເຜີຍ
ແຜ່ຢ່າງກ້ວາງຂວາງກັບ ຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ເດັກຍິງນາງນ້ອຍ,
ເດັກຊາຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມອື່ນໆ. ໄດ້ມີການເຊື່ອມສານຂໍ້ມູນ
ຂ່າວສານລະຫວ່າງກຸ່ມເດັກຍິງນາງນ້ອຍ ແລະ ຂະແໜງການ
ບໍລິການສຸຂະພາບໄວໜຸ່ມທີ່ເປັນມິດ.

ຂໍ້ມູນໂຄງການໂດຍຫຍໍ້

ໄລຍະໂຄງການ: ມັງກອນ 2020- ກັນຍາ 2022 (33 ເດືອນ)
ໄລຍະໂຄງການ:
ພື້ນທີ່ໂຄງການ: ເມືອງ ນາໝໍ້ ແຂວງອຸດົມໄຊ
ພື້ນທີ່ໂຄງການ:
ຂົງເຂດວຽກງານ: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມຍິງ ແລະທັກສະຊີວິດທີຈໍາເປັນ
ຂົງເຂດວຽກງານ:

ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ:
ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ອົງການ KOICA ແລະ ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດກອງທືນເພື່ອປະຊາກອນ (UNFPA)
ສະໜັບສະໜູນໂດຍ:
ທຶນທັງໝົດ: USD 525,516 (ທຶນສົມທົບຈາກອົງການ KOICA: USD 400,000 ແລະ ອົງການ
ທຶນທັງໝົດ:
UNFPA: USD 125,516)

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ:

ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ, ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ອີເມລ: nfelao2016@gmail.com. ເບີໂທ: 021 213 980
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກອງທືນເພື່ອປະຊາກອນ (UNFPA), ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ຕູ້ໄປສະນີ ເບີ 345, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ອີເມລ: laos.office@unfpa.org
ເບີໂທ: 021 267 796

