
 

 
 
 

                 

ແຜນປະຕິບັດງານ ບົດບາດຍິງຊາຍ                       
 ສະບັບທີ 4 (ກໍລະກົດ 2022) 
 
ເອກະສານຄັດຕິດ ບົດສະເໜີຂໍທຶນ ທີີ່ຈະສົົ່ງໄປຫາ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ
(GCF) 

 

ຊ ີ່ໂຄງການ:  
ຜັນຂະຫຍາຍ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍ
ເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜ່ານທາງ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ
ບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຈດັສັນ ພູມິທັດປ່າໄມ ້ແບບຍ ນຍົງ 
(ໂຄງການ ໄລຍະ 2). 

 

 ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ ຈາກ Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 



 
 

Page 2 

 

 

ສາລະບານ 
 

1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ພາກສະເໜີ ................................................................................................. 3 

2. ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍງິຊາຍ ................................................................................................ 5 

3. ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຕາຕະລາງຕົວຊີັ້ວັດ .................................................................. 6 

 

  



 
 

Page 3 

 

1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ພາກສະເໜີ 
 

ແຜນປະຕິບັດງານ ບົດບາດຍິງຊາຍ (GAP) ນີັ້ ແມ່ນສ າລັບ ໂຄງການ “ຜັນຂະຫຍາຍ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ແຜນ
ງານຫ ຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍເຮ ອນແກ້ວ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜ່ານທາງ ການປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການ
ຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ ພູມິທັດປ່າໄມ້ ແບບຍ ນຍງົ” (ໂຄງການ ໄລຍະ 2) ຂອງ ກອງທຶນດິນຟ້າອາກາດສີຂຽວ (GCF). 
ແຜນປະຕິບັດງານນີັ້ ສ້າງພ ັ້ນຖານ ສ າລັບ ການດ າເນີນການ ຜົນໄດ້ຮັບ ແລະ ຄ າແນະນ າ ທີີ່ມາຈາກ ການວິເຄາະ
ບົດບາດຍິງຊາຍ. ມັນປະກອບດ້ວຍ ອົງປະກອບອັນສະເພາະ ທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ທີີ່ຈະຖ ກພິຈາລະນາ ຢູ່ໃນ

ການອອກແບບ ແລະ ໃນຊ່ວງໄລຍະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ກິດຈະກ າຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການ. ມັນຊ່ວຍໃຫ້ໂຄງການ

ຂອງ GCF ຍົກລະດັບ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ຂອງ ບົດບາດຍິງຊາຍ ຜ່ານທາງ ການລົງມ ປະຕບິັດ ການຫ ຼຸດຜ່ອນ ແລະ 
ປັບຕົວ ໃຫ້ເຂົັ້າກັບ ການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ, ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງຕໍໍ່ ສັງຄົມ, ຄວາມສ່ຽງທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍງິຊາຍ ແລະ ຄວາມສ່ຽງອ ີ່ນໆ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດ ຢູ່ໃນ ກິດ
ຈະກ າທັງໝົດ ຂອງ ໂຄງການ. ນອກເໜ ອຈາກນັັ້ນ, ມັນຍັງຊ່ວຍ ຕິດຕາມ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການ ແລະ 

ກິດຈະກ າ ເຫ ົົ່ານີັ້ນ າອີກ. ຍ້ອນແນວນັັ້ນ, ແຜນ GAP ຈຶີ່ງຮບັປະກັນ ໃຫ້ມີການລວມເອົາ ແລະ ເຊ ີ່ອມໂຍງ ມຸມມອງ

ກ່ຽວກັບເອົາບົດບາດຍິງຊາຍທີີ່ສອດຄ່ອງ ເຂົັ້າໃນໂຄງການ ຂອງ GCF ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເພ ີ່ອທີີ່ຈະສ້າງຜົນ

ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໃຫ້ຫ າຍສດຸ ໃນດ້ານການພັດທະນາ ແລະ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ. ຄາດໝາຍ ແມ່ນເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມ
ໂອກາດ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີີ່ເປັນສາເຫດ ໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ແຮງຜັກດັນບົດບາດຍິງຊາຍໄປໃນທາງ
ບວກ ພ້ອມທັງ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຫ ຼຸດຜ່ອນ ຄວາມສ່ຽງທີີ່ຈະຕາມມາ ທີີ່ອາດເກີດຂຶັ້ນໄດ້ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດໂຄງການ. ແຜນ GAP ຮັບປະກັນວ່າ ໂຄງການປະຕິບັດຕາມ “ນະໂຍບາຍບົດບາດຍິງຊາຍສະບັບປັບປງຸ 

ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິງຊາຍ ສະບັບປີ 2020-2023” (GCF/B.24/15) ຂອງ GCF. ບົດແນະນ າ 

ຂອງ GCF ທີີ່ມາຈາກ “ນະໂຍບາຍສະບັບປັບປງຸ ວ່າດ້ວຍ ການຕ້ານ ແລະ ການປ້ອງກັນ ຄວາມຮຸນແຮງ ຈາກ ການ

ຂູດຮີດທາງເພດ, ການທາລຸນທາງເພດ ແລະ ການລ່ວງລະເມດີທາງເພດ” (GCF/BM2021/06) ແມ່ນຍັງຖ ກລວມ
ເຂົັ້າໃນໂຄງການ ຜ່ານທາງ ແຜນ ແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.  

 

ແຜນ GAP ແມ່ນສອດຄ່ອງຢ່າງສະໜິດແໜ້ນກັບ ອົງປະກອບ1 ແລະ ໝາກຜົນ ທີີ່ມາຈາກ ກອບແນວຄວາມຄິດ 

ແລະ ບັນດາກິດຈະກ າ ທີີ່ໄດ້ວາງແຜນ ທີີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ ຢູ່ໃນບົດສະເໜີຂໍທຶນ ຂອງ GCF, ຊ ີ່ງວ່າ ການພິຈາລະນາ

ບົດບາດຍິງຊາຍ ແມ່ນລວມເຂົັ້າຢູ່ໃນໝົດທຸກກິດຈະກ າ ຂອງ ໂຄງການ. ມັນເປັນເອກະສານ ທີີ່ໄປເສີມ ບົດປະເມີນ

ບົດບາດຍິງຊາຍ (ເອກະສານຊອ້ນທ້າຍ 8a ຂອງ ບົດສະເໜຂີໍທຶນ), ບົດປະເມີນຜົນກະທົບ ຕໍໍ່ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 

ສັງຄົມ (ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6d ຂອງ ບົດສະເໜີຂໍທຶນ), ແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ (ESMP, 

ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 6b ຂອງບົດສະເໜີຂໍທຶນ) ທີີ່ລວມເອົາ ບັນຫາທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ເປັນທີີ່ຮຽບ

ຮ້ອຍແລ້ວ. ນອກຈາກບັນດາກດິຈະກ າ ແລະ ມາດຕະການສະເພາະ ຂອງ ແຜນ GAP ແລ້ວ, ໂຄງການ ຂອງ GCF 

 
1  Note: Project 1 used the term ‘outputs’ instead of components. In order to ensure alignment with the GCF Integrated Results 
Management Framework and new Funding Proposal Template, the term ‘component’ is applied under Project 2. Outputs under 
GCF’s IRMF are “Changes delivered as a result of project/programme activities that contribute to the achievement of outcomes.” 
– GCF. 2022. Guidance Note to support the completion of the IRMF elements of the revised funding proposal template for PAP 
and SAP, p. ii. 

https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp-template-guidance-note.pdf
https://www.greenclimate.fund/sites/default/files/document/fp-template-guidance-note.pdf
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ຈະບໍໍ່ພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມ ບັນດານະໂຍບາຍ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງ GCF ທີີ່ກ່າວໄວ້ໃນຂ້າງເທງີ
ເທົົ່ານັັ້ນ ແຕ່ກໍຍັງສ າໃຊ ້ບາງມາດຕະການທົົ່ວໄປ ຢ່າງເປັນລະບົບ ທີີ່ສອດຄ່ອງກັບ ຍຸດທະສາດບົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງ 
GIZ ນ າອີກດ້ວຍ. ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ GCF, ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິງຊາຍນີັ້ ເລັົ່ງໃສ່ ເພ ີ່ອເພີີ່ມທະວີ ຄວາມ
ເທົົ່າທຽມກັນ ທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ທີີ່ຢູ່ພາຍໃນ ໂຄງສາ້ງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການດ າເນີນງານປະຈ າ
ວັນ ຂອງ ໂຄງການ ແລະ ມັນເລັງໃສ່ ສົົ່ງເສີມ ເປ ົ້າໝາຍ ແຫງ່ ຄວາມເທົົ່າທຽມ ແລະ ການສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້
ແກ່ແມ່ຍິງ ຜ່ານທາງ ຂະບວນການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ການຈັດສັນງົບປະມານ, ການດ າເນີນງານ ແລະ ຜົນກະທົບ
ທັງໝົດ ຂອງ ບັນດາກິດຈະກ າ ຂອງໂຄງການ. ຈຸດປະສົງລວມ ແມ່ນເພີ ີ່ອປະກອບສ່ວນ ເຂົັ້າໃນການຫ ຼຸດຜ່ອນ ຊ່ອງ

ຫວ່າງ ທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນຂົງເຂດການປ່ຽນແປງ ຂອງ ດິນຟ້າອາກາດ -  ທີີ່ເຮັດໃຫ້ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີີ່
ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ແລະ ການມອງຂ້າງ ຢູ່ໃນສັງຄົມ, ເສດຖະກິດ ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ຜ່ານທາງ ການລົງທຶນໃສ່
ຂົງເຂດດິນຟ້າອາກາດ ຂອງ GCF ທີີ່ລວມເອົາ ບັນຫາຄວາມເທົາທຽມກັນ ຂອງ ບົດບາດຍງິຊາຍ. 
ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ສົົ່ງເສີມ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ ຂອງ ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ໄດ້ສ້ີ່ງ ຍຸດທະສາດ 5 ປີ ໃນ
ແຕ່ລະໄລຍະ ເພ ີ່ອຍົກລະດັບ ແມ່ຍິງ ແລະ ສົົ່ງເສີມ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ເຊັົ່ນ: ແຜນປະຕິບັດງານ 5 ປີ 
(2020-2025) ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ວາ່ດ້ວຍ ຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ (2016-2025) ທີີ່ສອດຄ່ອງ
ກັບ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ທີ 8 ແລະ ເປ ົ້າໝາຍ ແຫ່ງ ການພັດທະນາແບບຍ ນຍງົ ທີີ່ 5: ບັນລຸ
ຄວາມເທົົ່າທຽມ ຂອງ ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກຍີງໝົດທຸກຄົນ. ສປປ 
ລາວ ຍັງມີກອບນິຕິກ າທີີ່ດ ີ ເພ ີ່ອປ ກປ້ອງ ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຈາກການລ່ວງລະເມີດ ແລະ ການທາລຸນ, ແລະ 
ລາວ ຍັງເປັນປະເທດພາຄີ ຂອງຖະແຫ ງການ ASEAN ວາ່ດ້ວຍ ການລົບລ້າງ ຄວາມຮນຸແຮງ ຕໍໍ່ ແມ່ຍິງ ແລະ 
ເດັກນ້ອຍ (VAWC, 1981), ແລະ ໄດ້ຮັບຮອງ ສົນທິສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ສິດທ ິຂອງ ເດັກ (1989). ເຊັົ່ນດຽວກັນ

ນີັ້,ໂຄງການ GCF ຈະບໍໍ່ຍອມຮັບ ທຸກຮູບແບບ ການຂູດຮີດທາງເພດ, ການທາລຸນທາງເພດ ແລະ ການລ່ວງລະເມີດ

ທາງເພດ (ບັນຫາ SEAH) ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂບັນຫາດັົ່ງກ່າວນີັ້ ຍັງໄດ້ຖ ກລວມເຂົັ້າໃສ່ໃນ ແຜນ GAP 
ສະບັບນີັ້ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນວ່າ ໝົດທຸກມາດຕະການທີີ່ເໝາະສົມ ເພ ີ່ອປ ກປ້ອງ, ຫ ຼຸດຜ່ອນ, ສ ບສວນ ແລະ ແກ້ໄຂ 
ບັນຫາ SEAH ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການລົງມ ປະຕິບັດ ທີີ່ປະຕິບັດ ໂດຍ ບຸກຄົນທີີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການ ຢູ່ໃນ

ກິດຈະກ າ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ໂຄງການ.  ແຜນຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ລວມເອົາ ມາດຕະການ ທີີ່ປ ກ
ປ້ອງ ຜູລ້ອດພົັ້ນ ຕົວຈິງ ຫ   ທີີ່ຖ ກສົງໃສວ່າເປັນຜູ້ລອດພົັ້ນ ແລະ ຮັບປະກັນໃຫ້ມີການປິດບັງຊ ີ່ຂອງເຂົັ້າເຈົັ້າ, ຄວາມ
ປອດໄພທາງຮ່າງກາຍ ແລະ ການລົບລ້າງອອກຈາກ ຄວາມສ່ຽງທີີ່ຈະເປນັຜູ້ລົງມ ກະທ າທີີ່ຖ ກສົງໄສ ຜ່ານທາງ ກົນໄກ
ການແກ້ໄຂການຮ້ອງທຸກ (GRM) ແລະ ການສົົ່ງຕໍໍ່.   

 

ແຜນ GAP ສະບັບນີັ້ ຍງັປະຕິບັດຕາມ ບົດແນະນ ານະໂຍບາຍຂອງ GIZ ທີີ່ປະກອບດ້ວຍ ແຕ່ກໍບໍຈ າກັດສະເພາະແຕ່

ສີີ່ງຕໍໍ່ໄປນີັ້:  

• ມີການນ າໃຊ້ພາສາ ທີີ່ຄ ານຶງເຖີງ ຜົນກະທົບຕໍໍ່ບາດຍິງຊາຍ ຢູ່ໃນບົດລາຍງານ, ວັດສະດຸອຸປະກອນການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ສ ີ່ຕີພິມຕ່າງໆ. 

• ຢູ່ໃນທີມງານ ຂອງໂຄງການ, ຈະມີການພິຈາລະນາ ຄວາມສາມາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ທີີ່ຄ ານຶງເຖີງຜົນ
ກະທົບຕໍໍ່ບົດບາດຍິງຊາຍ ໃນຊວ່ງໄລຍະ ຂະບວນການຈັດຈ້າງ ແລະ ຈະສ ບຕໍໍ່ພັດທະນາ ໂດຍ ວິທີການຝຶກ
ອົບຮົມ.  
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• ແຜນ GAP ຈະຖ ກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍ ອົງການຈັດຕັັ້ງ ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ ທີີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ ຢູ່ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງໂຄງການ ຊ ີ່ງລວມມີ ໝົດທຸກອົງການຈັດຕັັ້ງລັດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ແມ່ນຈະນ າພາ
ໂດຍ ທີມງານການປ ກປ້ອງ ຂອງ ໂຄງການ.  

 

2. ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິງຊາຍ 
 

ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິງຊາຍ ທີີ່ນ າສະເໜີ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີັ້ ແມ່ນໄດ້ຖ ກສ້າງຂ ັ້ນ ສ າລັບ ການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ໂຄງການ 2. ມັນສ້າງຂ ັ້ນ ບົນພ ັ້ນຖານ ຂອງ ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງ ໂຄງການ 1, ແລະ 
ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ດັດປັບ ເພ ີ່ອໃຫ້ສະທ້ອນເຖີງ ການປ່ຽນແປງ ໃນການອອກແບບ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ 2 ແລະ ບົດຮຽນ
ທີີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກໂຄງການ ໄລຍະ 1 (ໃຫ້ເບີີ່ງຕ ີ່ມ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍທີ 8a ສ າລບັ ຂໍໍ້ມູນເພີີ່ມຕ ີ່ມ ກ່ຽວກບັ 

ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ຜົນການສຶກສາອ ີ່ນໆ ຈາກ ບົດປະເມີນບົດບາດຍິງຊາຍ). ບົດປະເມີນບົດບາດຍິງຊາຍ 
ແລະ ແຜນ GAP ໄດຮ້ັບການສ້າງຂ ັ້ນ ໂດຍ ຊ່ຽວຊານ ທີີ່ສ າພາດບັນດາຜູ້ມີບົດບາດ ໃນໂຄງການ 1, ກອງປະຊຼຸມ

ປຶກສາຫາລ ຂັັ້ນສູນກາງ, ຂັັ້ນແຂວງ, ຂັັ້ນເມ ອງ ແລະ ຂັັ້ນບ້ານ ແລະ ຜ່ານທາງ ການປະເມີນ ໜັງສ  ແລະ ບັນດາ
ເອກະສານທີີ່ສ າຄັນ.  
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3. ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຕາຕະລາງຕົວຊີັ້ວັດ 
ຕາຕະລາງຕໍໍ່ໄປນີັ້ ປະກອບມີ ແຜນປະຕິບັດງານບົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງ ໂຄງການ ໄລຍະ 2 . ເນ ີ່ອງຈາກ ໂຄງການນີັ້ ໂດຍອີງໃສ່ ຄວາມຄ ບໜາ້ ຂອງໂຄງການ 1, ອັດຕາເປີເຊັນ 
ຂອງ ເສັັ້ນທຽບຖານ ມັກຈະອີງໃສ່ ຜົນໄດ້ຮັບ ຈາກ ກິດຈະກ າ ຂອງ ໂຄງການ 1 ທີີ່ສະທອ້ນໃຫ້ເຫັນເຖີງ ບາງຄວາມຄ ບໜ້າທີີ່ໄດ້ບັນລຸ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 1 (ທີີ່ໄດ້ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ແລະ ລາຍງານ ຢູ່ໃນບົດລາຍງານຄວາມຄ ບໜ້າປະຈ າປີ, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ທີ 18 ຂອ ງບົດສະເໜີຂໍທຶນ).  

 

ID 
ກິດຈະກ າ 
ຂອງ 

ໂຄງການ 

ມາດຕະການ ສ າລັບ ສ້າງ
ຄວາມເຂັັ້ມແຂງ ແກ່ ຄວາມ
ເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ ຢູ່ໃນ

ໂຄງການ 2 

ຕົວຊີວັດ ຄ່າທຽບຖານ 
ຄາດໝາຍ, ລວມທັງຄາດໝາຍທີີ່

ແຍກຕາມເພດ 
ກອບ
ເວລາ 

ຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ 

 

ງົບປະມານ 
(ເອີໂຣ) 

1 ທັງໝົດ (ຕົວຊີ

ວັດຕົັ້ນຕໍທີ 2) 

tລະບົບ M&E ທີີ່ຕອບສະໜອງ
ທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈາກ
ໂຄງການ 1 ທີີ່ຈະຖ ກຂະຫຍາຍ 
ໃຫ້ກວມເອົາໂຄງການ 2 ເພ ີ່ອ
ຕິດຕາມຈ ານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດ ທີີ່ເປັນເພດຍິງ ແລະ 
ຊາຍ, ແລະ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີການ
ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ທີີ່ຕອບສະໜ
ອງທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ. 

ຈ ານວນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ໄດ້ບັນລຸ 

ຄາດໝາຍໂຄງການ 1: 

ຄົນຈ ານວນ 120,000 ຄົນ 
ຈາກໂຄງການ 1 (ຊາຍ 
60,000 ຄົນ ແລະ ຍີງ 
60,000 ຄົນ) ຈະສ ບຕໍໍ່ໄດ້
ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ
ໂຄງການ 2  
ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົົນປະໂຫຍດທາງ
ອ້ອມຈ ານວນ 390,391 ຄົນ 
(ຊາຍ 195,196 ຄົນ ແລະ 
ຍິງ 195,195 ຄົນ) ພາຍໃຕ້
ໂຄງການ 2 

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ມີ
ຈ ານວນ 273,700 ຄົນ (ຊາຍ 
136,850 ຄົນ ແລະ ຍີງ 136,850 
ຄົນ)  

ຜູ້ທີີ່ໄດ້ຮັບຜົົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມມີ
ຈ ານວນ 723,382 ຄົນ (ຊາຍ 
361,691 ຄົນ ແລະ ຍິງ 361,691 
ຄົນ) 
 

ປີ:1 - 4 ທີມງານ M&E 
ຂອງໂຄງການ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງລະບົບ 

M&E 

2 

 

ທີີ່ເພີີ່ມເຂົັ້າມາໃ
ໝ່ (ຜົນ
ປະໂຫຍດຮ່ວມ
ກັນ 1) 

ການສ າຫ ວດຄົວເຮ ອນໄລຍະກາງ 
ແລະ ໄລຍະສຸດທ້າຍ ຈະຖ ກ
ດ າເນີນການ ເພ ີ່ອເກັບກ າຂໍໍ້ມູນ ທີີ່

ເປີເຊັນ (%) ຂອງ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດທາງກົງ ທີີ່ເປັນແມ່ຍິງ ທີີ່
ຢືນຍັນ ການປັບປຸງ ການ
ຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ 

- 
ບັນລຸ 70 % ກ່ອນຮອດທ້າຍ
ໂຄງການ 

ບັນລຸ 50 % ກ່ອນຮອດເຄີີ່ງໄລຍະ 

ປີ: 1 - 4 ທີມງານ M&E 
ຂອງໂຄງການ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ການສ າ
ຫ ວດຄົວເຮ ອນ 
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2 It will include general monitoring data collection as well as specific safeguards, gender equality and social inclusion topics, and progress on co-benefits (e.g. food security) 
3 Note: It is out of the projects control if the LWU representative is available. The project team will call and attempt to coordinate in every village. 

ແຍກເພດ.2  

3 ທັງໝົດ  (ທີີ່
ເພີີ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່
) 

ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການຝຶກອົບຮົມ
ໃຫ້ແກ່ ສະຫະພັນແມ່ຍິງຂັັ້ນ
ແຂວງ ແລະ ເມ ອງ, ພະແນກ/

ຫ້ອງການ ກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້, 

ກອງກວດກາປ່າໄມ້ແຂວງ/ເມ ອງ 

(ການກວດກາປ່າໄມ້) ກ່ຽວກັບ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ການລວມ
ເອົາສັງຄົມເຂົັ້າຮ່ວມ ຢູ່ໃນວຽກ
ງານກະສິກ າທີີ່ທົນທານຕໍໍ່ສະພາບ
ດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບໍໍ່ທ າລາຍ
ປ່າໄມ້ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້. 
 

ໃຫ້ເບີີ່ງຕ ີ່ມ ມາດຕະການ 9. 

 

 

 

ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກ 
ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້
ເມ ອງ, ກົມກວດກາປ່າໄມ້ ແລະ 
ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມ ອງ ໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ “ການ
ຄຸ້ມຄອງທີີ່ດິນແບບຍ ນຍົງ ທີີ່ທົນ
ທານຕໍໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ 
ບໍໍ່ທ າລາຍປ່າໄມ້ ແລະ ແລະ 
ບົດບາດຍິງຊາຍ” 

ພະນັກງານວິຊາການ ຈາກ 
ຫ້ອງການກະສິກ າ ແລະ ປ່າໄມ້
ເມ ອງ, ກອງກວດກາປ່າໄມ້
ເມ ອງ, ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ ບໍໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 
(ຫ  , ເກີດຂ ັ້ນຍາກ, ມີການຝຶກ
ອົບຮົມທີີ່ຈ າກັດ) ກ່ຽວກັບ 
ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ ທີີ່
ພົວພັນກັບ ການຄຸ້ມຄອງທີີ່
ດິນແບບຍ ນຍົງ ທີີ່ທົນທານຕໍໍ່
ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບໍໍ່
ທ າລາຍປ່າໄມ້ 

ກອງປະຊຼຸມ ກ່ຽວກັບ “ວຽກງານ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີີ່
ດິນແບບຍ ນຍົງ ທີີ່ບໍໍ່ທ າລາຍປ່າໄມ້ 
ແລະ ທົນທານຕໍໍ່ສະພາບດິນຟ້າ
ອາກາດ” ຖ ກຈັດຂ ັ້ນ ສ າລັບ 
ພະນັກງານ ຂອງ ຫ້ອງການກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ເມ ອງ, ກອງກວດກາ
ປ່າໄມ້ເມ ອງ ແລະ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຢູ່
ໃນແຂວງທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ,  ຢ່າງໜ້ອຍ
ມີຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 16 ທ່ານຕໍໍ່ຄັັ້ງ (ຢ່າໜ້
ອຍໃຫ້ມີ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທີີ່ເປັນແມ່ຍິງ 4 
ທ່ານ) 
 
ສະໜອງ ຄ າຄິດເຫັນ ຈາກຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ
ການ ຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ກອງ
ປະຊຼຸມເຫ ົົ່ານີັ້ 

ປີ: 1 ຜູ້ສະໜອງການຝຶກ
ອົບຮົມ ຂອງ GIZ 

ແລະ CSO ສ າລັບ 
ດ າເນີນການຝຶກ
ອົບຮົມ 
 
ຊ່ຽວຊານດ້ານ
ບົດບາດຍິງຊາຍ 
ຂອງ ໂຄງການ ສ າ
ລັບ ໝົດທຸກໂມດູນ
ການຝຶກອົບຮົມ.  

9,000 

4 ທັງໝົດ (ທີີ່
ເພີີ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່
) 

ໃຫ້ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ (LWU) 
ມີສ່ວນຮ່ວມ ຕະຫ ອດໄລຍະ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ເພ ີ່ອ
ສ້າງຂ ັ້ນບົນພ ັ້ນຖານໂຄງປະກອບ 
ແລະ ເຄ ອຂ່າຍບົດບາດຍິງຊາຍ ທີີ່
ມີຢູ່ແລ້ວ ຢ່າງມປີະສິດທິພາບ. 

 
ໃຫ້ ສະຫະພັນແມ່ຍີງ ແລະ ຕົວ
ແທນບ້ານ ເຂົັ້າຮ່ວມຄັດເລ ອກ
ສະຖານທີີ່ ແລະ ການກ ານົດເວລາ

ການວາງແຜນ ການປະຊຼຸມຊຼຸມຊົນ 
ແລະ ກິດຈະກ າອ ີ່ນໆຢູ່ຂັັ້ນບ້ານ 
ແມ່ນຈະປະຕິບັດ ໂດບ ການເຂົັ້າ
ຫາ ຕົວແທນຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ຂັັ້ນບ້ານ ຕາມວັນ ແລະ ເວລາ ທີີ່
ເຫມາະສມົ. 
 

ເຊີນ LWU ເຂົັ້າຮ່ວມ ໝົດທຸກ
ການປຶກສາຫາລ ທີີ່ສ າຄັນ ກ່ຽວ
ກັບ ໂຄງການ.  

0 100% ຂອງເວລາທີີ່ມີ3 ປີ: 1 - 4 ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ, ຫ້ອງການ
ກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ເມ ອງ 
(DAFO), ຜູ້ຈັດ

ຕັັ້ງປະຕິບັດອ ີ່ນໆ, 
ທີມງານການປ ກ
ປ້ອງ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ກິດຈະກ າ 
1.2.3 
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ຂອງກອງປະຊຼຸມ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ 
ແມ່ຍິງມີສ່ວນຮ່ວມຫ າຍທີີ່ສຸດ.  

 

ໃຫ້ LWU ມີສ່ວນຮ່ວມ ສ າລັບ
ການສະຫນັບສະຫນູນ ການອ າ
ນວຍຄວາມສະດວກ ຕະຫ ອດ
ໄລຍະການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ
ໂຄງການ ໂດຍ LWU ເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນວ່າແມ່ຍິງມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ປອດໄພ ທີີ່ຈະສະແດງຄວາມຄິດ
ເຫັນ ແລະ ທາງເລ ອກ ຂອງ
ເຂົາເຈົັ້າ (ເຊັົ່ນ: ໃນຊ່ວງໄລຍະ
ກອງປະຊຼຸມ FPIC ແລະ 

PLUP) 

 
ຮັກສາ ການສ ີ່ສານກັບ 
ຜູ້ຕາງຫນ້າເຫ ົົ່ານີັ້ຕະຫ ອດໄລຍະ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນ ໃຫ້ໂຄງການ
ສະຫນັບສະຫນູນແມ່ຍິງ ຢ່າງ
ພຽງພໍ ເພ ີ່ອເອົາຊະນະຂໍໍ້ຈ າກັດທາງ
ດ້ານເວລາ.  

5 ທັງໝົດ (ທີີ່
ເພີີ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່
) 

ແນະນ າ ໂກຕ້າ ສ າລັບການເຂົັ້າ
ຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ໃນກິດຈະກ າທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ໂຄງການ. 
 
ຮັບປະກັນວ່າມີນາຍພາສາທ້ອງຖິີ່ນ
ຢູ່ ຖ້າຈ າເປັນ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນການ
ເຂົັ້າເຖິງຂອງແມ່ຍິງຊົນເຜົົ່າລາວ-
ໄທ 
 

ເປີເຊັນ (%) ການເຂົັ້າຮ່ວມກອງ
ປະຊຼຸມຊຼຸມຊົນ ຂອງ ແມ່ນຍີງ 

ອັດຕາສ່ວນ ຂອງ ແມ່ຍິງ ຢູ່
ໃນກອງປະຊຼຸມຂອງຊຼຸມຊົນ 
ມັກຈະຕ ໍ່າກວ່າ 40% 

ການເຂົັ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຼຸມຂັັ້ນຊຼຸມຊົນ 
ຂອງ ແມ່ຍິງ ກວມ 40 %  

ປີ: 1 - 4 DAFO  ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ກິດຈະກ າ 
1.2.3 
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ຮັບປະກັນວ່າຈະມີນາຍພາສາ
ທ້ອງຖິີ່ນ ຖ້າຫາກຈ າເປັນ ເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນການເຂົັ້າເຖິງ ຂອງ 
ແມ່ຍິງຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ບໍໍ່ແມ່ນກຸ່ມພາສາ 
ລາວ-ໄຕ. 

 

6 ທັງໝົດ (ທີີ່
ເພີີ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່
) 

ໃຫ້ເບິີ່ງມາດຕະການ ທີີ່ຜ່ານມາ 
1-5. 

 

 

 

ເປີເຊັນ ຜູ້ຕອບຄ າຖາມ ທີີ່ກ່າວວ່າ 
ເຂົາເຈົັ້າ ຮູ້ສຶກວ່າຕົນໄດ້ມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ຢູ່ໃນກິດຈະກ າ 
REDD+ຢູ່ໃນ ກອງປະຊຼຸມທັງໝົ
ດຂອງບ້ານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ
ໂຄງການ  

ການສ າຫ ວດຄ່າທຽບຖານ ທີີ່
ຈະຖ ກດ າເນີນການ ໃນຊ່ວງ
ໄລຍະ ປີທີ 1 

50% ຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນຊຼຸມຊົນເປ ົ້າໝ
າຍ ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົັ້າໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າ ໄດ້ມີ
ສ່ວນຮ່ວມ ຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ຢູ່ໃນກອງ
ປະຊຼຸມຂັັ້ນບ້ານ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
REDD+ 

ປີ: 1, 4 ກົມ
ປ່າໄມ້(DoF)/(ກະ
ຊວງ ກະສິກ າ ແລະ 
ປ່າໄມ້ (MAF), ພະ

ແນກ  REDD+ 

ແລະ GIZ  

8,000 

7 ທັງໝົດ (ທີີ່
ເພີີ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່
) 

ເອົາບັນຫາກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີ
ພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ການລວມເອົາສັງຄົມເຂົັ້າຮ່ວມ ໃສ່
ໃນ ບົດແນະນ າໃໝ່ ຫ   ສະບັບ
ປັບປຸງ ທີີ່ຖ ກສ້າງຂຶັ້ນພາຍໃນ
ໂຄງການ.  

ລວມເອົາບັນຫາ ການປັບຕົວເຂົັ້າ
ກັບການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າ
ອາກາດ ທີີ່ພິຈາລະນາ ບັນຫາ
ບົດບາດຍີງຊາຍໃຫ້ເປັນປັດໃຈທີີ່
ສ າຄັນ ແລະ ຈ າເປັນ ໃນການວາງ
ແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ, ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ
ທີີ່ບໍໍ່ມີການທ າລາຍປ່າໄມ້, ການ

ປ ກປັກຮັກສາປ່າໄມ້, ການ

ຕິດຕາມ, ສິດທີີ່ເທົົ່າທຽມກັນຂອງ

ຜູ້ນ າໃຊ້, ແລະ ການແບ່ງປັນຜົນ

ປະໂຫຍດ, ລວມທັງ ການຄຸ້ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນ. 

ບົດແນະນ າ ບໍໍ່ພິຈາລະນາ 
ບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ ວ່າ
ເປັນປັດໃຈທີີ່ໂດດເດັນ ໃນ
ການວາງແຜນນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ, 
ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າ ທີີ່ບໍໍ່ທ າລາຍ
ປ່າໄມ້, ການປ ກປັກຮັກສາ
ປ່າໄມ້, ສິດນ າໃຊ້ ແລະ ການ
ແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ. 

ການພັດທະນາ ບົດແນະນ າໃຫມ່/
ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ບົດ
ແນະນ າດັົ່ງກ່າວ ທີີ່ພິຈາລະນາຢ່າງ
ຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍ 

ປີ: 1 - 4 DoF/MAF, ພະ

ແນກ REDD+  

 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ກິດຈະກ າ
1.2.3 (ມີການ
ປັບປຸງ ໂດຍ 
ຊ່ຽວຊານ ດ້ານ
ການປ ກປ້ອງ, 
ບົດບາດຍິງຊາຍ 
ແລະ M&E 

ຂອງແຜນງານ)  

8 ທັງໝົດ (ທີີ່
ເພີີ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່
) 

ເຜີຍແຜ່ຫ ັກການປະຕິບັດທີີ່ດີທີີ່
ສຸດ ແລະ ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນ
ໄດ້ ສ າລັບຄວາມເທົົ່າທຽມກັນ
ທາງເພດ ແລະ ການລວມເອົາ
ສັງຄົມເຂົັ້າຮ່ວມ (ຈາກ ໂຄງການ 
1 ຫາ ໂຄງການ 2, ແລະ ຈາກ

ເຜີຍແຜ່ ຫ ັກການປະຕິບັດທີີ່ດີທີີ່
ສຸດ ແລະ ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນ
ໄດ້ 

 ບົດຮຽນທີີ່ຖອດຖອນໄດ້ ໄດ້ຖ ກ
ກ ານົດ ແລະ ເຊ ີ່ອມໂຍງເຂົັ້າໃນ 
ການຝືກອົບຮົມຕ່າງໆ ແລະ ງານ
ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້. 

ປີ: 3 ທີມງານທີີ່ປຶກສາ
ດ້ານວິຊາການ ຂອງ 
GIZ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ກິດຈະກ າ 
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ແຜນງານລວມ ຊຼຸມຊົນພັດທະນາ, 
ສະຖາບັນ ແລະ ບ້ານຂອງລາວ 
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ) 
  

9 ທັງໝົດ (ທີີ່
ເພີີ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່
) 

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
ຈະທົບທວນຄ ນ ຊຼຸດການຝຶກ
ອົບຮົມທັງຫມົດ (ວັດຖຼຸອຸປະກອນ
, ວຽກຫ ັກສູດ, ແລະ ອ ີ່ນໆ) ເພ ີ່ອ
ທີີ່ຈະຮັບປະກັນວ່າ ພວກມັນ 
ຕອບສະຫນອງທາງດ້ານບົດບາດ
ຍິງຊາຍ ແລະ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ
ເຖິງຄວາມເທົົ່າທຽມກັນທາງເພດ 
ແລະ ການລວມເອົາສັງຄົມເຂົັ້າ
ຮ່ວມ ຢ່າງພຽງພໍ. 

ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
ທົບທວນຄ ນ ຊຼຸດການຝຶກອົບຮົມ
ທັງໝົດ (ວັດຖຼຸອຸປະກອນ, ວຽກ

ຫ ັກສູດ, ແລະ ອ ີ່ນໆ) ເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີການລວມເອົາ 
GESI  

 ຊຼຸດຝຶກອົບຮົມທັງໝົດ ທີີ່ຖ ກສ້າງຂ ັ້ນ
ໂດຍ ແຜນງານ ແມ່ນຈະຖ ກທົບທວນ 
ໂດຍ ຊ່ຽວຊານດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
ຂອງແຜນງານ ກ່ອນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ 

ປີ: 2 ກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້ ແລະ 
ຊ່ຽວຊານ  ດ້ານ
ວຽກງານການປ ກ
ປ້ອງ, ບົດບາດຍິງ
ຊາຍ ແລະ M&E 
ຂອງແຜນງານ  

11,200 

10 ທັງໝົດ (ທີີ່
ເພີີ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່
) 

ຝຶກອົບຮົມ ແກ່ ພະນັກງານພາກ
ສະໜາມທັງໝົດກ່ຽວກັບ ຄວາມ
ສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ 
ແລະ ການລວມເອົາສັງຄົມເຂົັ້າ
ຮ່ວມ  ຢູ່ໃນກິດຈະກ າເຄ ີ່ອນທີີ່ 
ແລະ ສົົ່ງເສີມກະສິກ າ ພາຍໃນ
ທ້ອງຖິີ່ນ ເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົັ້າ 
ສາມາດເຊ ີ່ອມໂຍງ ຄວາມ
ຕ້ອງການ ແລະ ບູລິມະສິດ ທີີ່
ແຕກຕ່າງກັນຂອງແຕ່ລະເພດ ໃນ
ເວລາວາງແຜນ ແລະ ຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ກິດຈະກ າຂອງໂຄງການ. 

ພະນັກງານພາກສະໜາມ/ວຽກ
ງານເສີມ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ GESI, 
ຫ ັກການປະຕິບັດທີີ່ດີທີີ່ສຸດ ແລະ 
ບົດແນະນ າສະບັບປັບປຸງ. 
ພະນັກງານໂຄງການ ແລະຄູ່ຮ່ວມ
ງານ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວ
ກັບ GbV ແລະ SEAH. 

- 100% ຂອງພະນັກງານສົົ່ງເສມີ ແລະ 
ພະນັກງານທີີ່ເຮັດວຽກຢູ່ພາກສະໜາມ 
ໄດ້ຮັບ ການຝຶກອົບຮົມ. 
 

 

 

ປີ:1 - 4 ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງໂຄງການ 

11 

 

ທັງໝົດ (ທີີ່
ເພີີ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່
) 

ຕົວຊີັ້ວັດ ຈາກຊ່ອງຫວ່າງ ຈະຖ ກ
ເຊ ີ່ອມໂຍງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເຂົັ້າໃສ່
ໃນ ລະບົບ M&E ໂຄງການລວມ 
ແລະ ການລາຍງານ ໂດຍ 
ພະນັກງານການປ ກປ້ອງ ແລະ 
ພະນັກງານ  M&E  ຂອງ 

ບັນດາຕົວຊີັ້ວັດ ຂອງ ແຜນ 
GAP ຖ ກເຊ ີ່ອມໂຍງ ຢ່າງຄົບ
ຖ້ວນ ເຂົັ້າໃສ່ໃນ ລະບົບການ
ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ແລະ 
ການລາຍງານຂອງໂຄງການ ແລະ 
ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄ ນ ຢ່າງເປັນ
ປ ກກະຕິ 

ຕົວຊີັ້ວັດ ຈາກແຜນ GAP 
ຂອງ ໂຄງການ 1 ຖ ກເຊ ີ່ອມ
ໂຍງ ຢ່າງຄົບຖ້ວນເຂົັ້າໃນ
ໂຄງການ 1. 
ການດັດປັບ ຈາກໂຄງການ 2 
ແມ່ນບໍໍ່ລວມ. 

ລະບົບ M&E ຂອງ ໂຄງການ 2
ເຊ ີ່ອມໂຍງຕົວຊີັ້ວັດ  ຈາກແຜນ 
GAP ຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 

 

ບົດລາຍງານປະຈ າປີ, ບົດລາຍງານເຄີີ່ງ

ໄລຍະ, ແລະ ບົດລາຍງານຄັັ້ງສຸດທ້າຍ, 

ປີ: 1 - 4 ກະຊວງກະສິກ າ 
ແລະ ປ່າໄມ້, ຄະນະ
ຄຸ້ມຄອງທຶນ 
REDD+ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງໂຄງການ 
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ໂຄງການ. 

 

ທັງໝົດ ປະກອບດ້ວຍພາກ ທີີ່ເວົັ້າເຖີງ
ບົດບາດຍິງຊາຍ. 
 

12 ທັງໝົດ (ທີີ່
ເພີີ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່
) 

ການໂຄສະນາປູກຈິດສ ານຶກ ທີີ່ໄດ້
ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ
ໂຄງການ ຈະປະກອບມີ ການປູກ
ຈິດສ ານຶກ ກ່ຽວກັບຄວາມ
ສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍແລະ 
ການລວມເອົາສັງຄົມເຂົັ້າຮ່ວມ 
(GESI). 

ວັດຖຼຸອຸປະກອນການສ ີ່ສານທີີ່
ສ າຄັນທັງໝົດ ແລະ ການ
ໂຄສະນາປູກຈິດສ ານຶກ ຖຶກທົບ
ທວນຄ ນ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍ 
ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການປ ກປ້ອງ, 
ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ດ້ານ 
M&E ຂອງ ແຜນງານ ເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີການລວມເອົາ 
GESI 

- 100% ຂອງ ວັດສະດຸອຸປະກອນ 
ການສ ີ່ສານທີີ່ສ າຄັນທັງໝົດ ແລະ 
ການໂຄສະນາປູກຈິດສ ານຶກ ຖຶກທົບ
ທວນຄ ນ ແລະ ຮັບຮອງໂດຍ
ຊ່ຽວຊານ ດ້ານການປ ກປ້ອງ, ດ້ານ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ດ້ານ M&E 

 

ປີ:1-4 ຄະນະຄຸ້ມຄອງທຶນ 
REDD+ ທີີ່ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍ ຄູ່ຮ່ວມຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ 

12,000 

13 ທັງໝົດ (ທີີ່
ເພີີ່ມເຂົັ້າມາໃໝ່
) 

ມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງຕັັ້ງໜ້າ ກັບ 
ພະນັກງານຂັັ້ນອາວຸໂສ ແລະ ວິຊາ
ການ ເພ ີ່ອສົົ່ງເສີມ ວັດທະນະທ າ
ຂອງລັດຖະບານ ທີີ່ມີການລວມ
ເອົາບັນຫາບົດບາດຍິງຊາຍ ນັບມ ັ້
ນັບຫ າຍຂຶັ້ນ 

ຮັບປະກັນ ໃຫ້ລວມເອົາ ບັນຫາ
ຄວາມອ່ອນໄຫວທາງດ້ານ
ບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຄວາມ
ສົນໃຈຂອງແມ່ຍິງ ເຂົັ້າໃນ
ໂຄງການ. 

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນ
ເປັນສ່ວນໜຶີ່ງ ຂອງ ຄະນະຊີັ້
ນ າໂຄງການ ສ າລັບ ໂຄງການ 
1 ແລະ ເຂົັ້າຮ່ວມ 87% ຂອງ
ກິດຈະກ າ ທີີ່ສ າຄັນໃນຂັັ້ນ
ບ້ານ ຢູ່ໃນໂຄງການ 1. 

ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ແມ່ນເປັນສ່ວນ
ໜຶີ່ງ ຂອງ ຄະນະຊີັ້ນ າໂຄງການ ແລະ 
ເຂົັ້າຮ່ວມ ຢ່າງໜ້ອຍ 80% ຂອງ 
ກິດຈະກ າທີີ່ສ າຄັນໃນຂັັ້ນບ້ານ. 

ປີ: 1 - 4 ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການຂັັ້ນສູນ
ກາງ (NPMU), 
ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ
ໂຄງການຂັັ້ນແຂວງ 
(PPMU), 
ສະຫະພັນແມ່ຍີງ
ລາວ  

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງກິດຈະກ າ 
1.2.3  

14 ກິດຈະກ າ 
1.2.1 

ໃຫແ້ມ່ຍິງເຂົັ້າຮ່ວມການຝຶກ
ອົບຮົມ ແລະ ກິດຈະກ າ ທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ລະບົບຕິດຕາມ
ກວດກາ ການທ າລາຍປ່າໄມ້ 
ຂອງ ແຂວງ ແລະ ການບັງຄັບ
ໃຊ້ກົດໝາຍ. ສີີ່ງດັົ່ງກ່າວນີັ້ 
ປະກອບມ ີກົນໄກຕອບສະໜ
ອງ ທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ 
ສ າລັບ ຕິດຕາມກວດກາຊຼຸມ
ຊົນ. 

ການຕິດຕາມ ເປີເຊັນ ຂອງ 
ແມ່ຍິງ ທີີ່ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ການ
ລົງມ ປະຕິບັດ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
PDMS 

ການສ າຫ ວດຄ່າພ ັ້ນຖານ 
ທີີ່ຈະຖ ກດ າເນີນການ ໃນ
ຊ່ວງໄລຍະປີທີ 1. 

ຮັບປະກັນ ແລະ ລາຍງານ ກ່ຽວ
ກັບ ການສ ບຕໍໍ່ ຕິດຕາມ ການມີ
ສ່ວນຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ຢູໃ່ນ
ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດ ໃນໝົດ
ທຸກຂົງເຂດວຽກງານຕົັ້ນຕໍ ຂອງ 
ໂຄງການແມ່ນຮັບປະກັນແລະລາຍ
ງານກ່ຽວກັບ 

ປີ: 1 - 

4 

MAF/DoF 5,166 
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15 ກິດຈະກ າ 
1.2.2  

ໃຫ້ເບີີ່ງມາດຕະການ 1-13 

 

ຝຶກອົບຮົມ ທີມງານ PLUP 

ກ່ຽວກັບ GESI ແລະ ບົດແນະ

ນ າ ທີີ່ເຮັດໃຫ້ PLUP ສາມາດ
ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງ ສະພາບການ
ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຄວາມຕ້ອງການ 
ແລະ ບູລິມະສິດ ຂອງ ຜູ້ຊາຍ 
ແລະ ແມ່ຍິງ ທີີ່ມາຈາກ ຫ າກຫ າຍ
ກຸ່ມຊົນເຜົົ່າ ທີີ່ຢູ່ພາຍໃນບ້ານ.  
 

ເປີເຊັນ (%) ຂອງ  ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ 
ທີີ່ເປັນເພດຍີງ ຢູ່ໃນກອງປະຊຼຸມ
ປຶກສາຫາລ  ໃນເບ ັ້ອງຕົັ້ນ ກ່ຽວ
ກັບ “PLUP”. 

ອັດຕາການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງ 
ແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນກອງປະຊຼຸມຂັັ້ນ
ຊຼຸມຊົນ ມັກຈະຕ ໍ່າກວ່າ 40% 

ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງ ແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນ
ກອງປະຊຼຸມປຶກສາຫາລ  ກ່ຽວກັບ 
“PLUP” ກວມ 40%. 

ປີ: 1 - 2 DAFO, ທີມງານ
ການປ ກປ້ອງ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງກິດຈະກ າ 
PLUP (ກິດ

ຈະກ າ 1.2.2) 

16 

 

ກິດຈະກ າ 
1.2.3 

ພັດທະນາ ຫ ັກການປະພຶດ 
SEAH, ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ 

GRM ມີຂັັ້ນຕອນ SEAH. 
ຝຶກອົບຮົມ ແກ່ ພະນັກງານ ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມງານທັງໝົດ ຂອງ 
ໂຄງການ ກ່ຽວກັບ ຫ ັກການ
ປະພຶດ, GRM ແລະ ກົນໄກການ
ປະສານງານ ແລະ ການບໍລິການ
ສົົ່ງຕໍໍ່. 
 

ພັດທະນາ ແລະ ສະໜອງການຝຶກ
ອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຮຸນແຮງ
ທາງເພດ-ການທາລຸນສວຍໃຊ້ 
ແລະ ລ່ວງລະເມີດທາງເພດ 
(Gender/ GBV-SEAH): (i) 
ພັດທະນາຫ ັກການ ການປະພຶດ 
(CoC); (ii) ການຕິດຕາມ/ການ

ບັນທຶກ/ກົນໄກແກ້ໄຂການ

ຮ້ອງທຸກ (ລວມທັງ ຂັັ້ນຕອນ 

SEAH ສ າລັບ GRM); (iii) 

ກົນໄກການປະສານງານ/ການ
ບໍລິການສົົ່ງຕໍໍ່ 
 

ບໍໍ່ມີຫ ັກການປະພຶດ ໃນລະດັບ
ໂຄງການ. 

ຈັດຝຶກອົບຮົມ 4 ຄັັ້ງ ກ່ຽວກັບ  

GBV/SEH/VAWC ໂດຍ ໂດຍ
ໂຄງການ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານໂຄງການ 
(1 ຄັັ້ງ ຢູ່ນະຄອນຫ ວງ ແລະ ແຂວງ
ລະ 1 ຄັັ້ງ)  
100 % ຂອງ ພະນັກງານໂຄງການ 

ໄດ້ເຊັນ ຫ ັກການການປະພຶດ. 

 

ປີ: 1 - 4 ທີມງານການປ ກ
ປ້ອງ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ການຝຶກ
ອົບຮົມ/ການ
ປະຊຼຸມອ ີ່ນໆ 

17 ກິດຈະກ າ 
1.2.2 ແລະ 

1.2.3 

ໃຫ້ແມ່ຍິງເຂົັ້າເຖິງ ຂໍໍ້ມູນຂ່າວສານ 
ເພ ີ່ອຮັບຮູ້ສິດທາງກົດໝາຍຂອງ
ຕົນ ພາຍໃຕ້ ກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ 

ເປີເຊັນ (%) ຂອງ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທີີ່
ເປັນແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນກອງປະຊຼຸມ 
“FPIC1” ກ່ອນໄດ້ຮັບ ຄວາມ

44% 40% ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່

ໃນກອງປະຊຼຸມ “FPIC1” 

ປີ - 1 ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ, ແນວລາວສ້າງ
ຊາດ, ທີມງານການ

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງກິດຈະກ າ  
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4 For more detailed information on the assumptions, refer to FP Chapter E.3. 

ແລະ ສາກົນ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງ
ກິດຈະກ າສ້າງຄວາມອາດສາມາດ. 
 

ເບິີ່ງມາດຕະການ 1 - 5 

ເຫັນດີເຫັນຟ້ອມ ປ ກປ້ອງ 1.2.3  

18  ກິດຈະກ າ 
1.2.2 ແລະ 

1.2.3 

ໃຫ້ເບິີ່ງມາດຕະການ 1-15, 16 

 

LWU ຈະສະຫນັບສະຫນູນ
ຂະບວນການປຶກສາຫາລ  ເພ ີ່ອ
ຊ່ວຍເສີມສ້າງ ຄວາມສະເຫມີພາບ
ລະຫວ່າງຍິງຊາຍ ໃນການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດແຜນງານ, ແລະ 
ຮັບປະກັນ ຄວາມຕ້ອງການທີີ່
ແຕກຕ່າງກັນ, ການນ າໃຊ້ທີີ່ດິນ, 
ແລະ ບູລິມະສິດ ຂອງ ແມ່ຍິງ 
ແລະ ຜູ້ຊາຍ ແມ່ນຈະຖ ກສະທ້ອນ
ໃຫ້ເຫັນ ຢູ່ໃນ PLUP, VFAG, 

PSAP, VilFoCA ແລະ 

VFM.  

 

 

ເປີເຊັນ (%) ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງ 
ແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມ ວ່າ
ດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ຂະບວນ
ການ FPIC1 

44% ຢ່າງໜ້ອຍ 40% ຂອງ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ

ການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນເປັນເພດຍິງ. 

ປີ: 1 ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ, ແນວລາວສ້າງ
ຊາດ, ທີມງານການ
ປ ກປ້ອງ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ການລົງມ 
ປະຕິບັດ (ກິດ
ຈະກ າ) 1.2.3  

19 ເປີເຊັນ (%) ການມີສ່ວນຮ່ວມ 
ຂອງ ແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມ 
ກ່ຽວກັບ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ຂະບວນການ FPIC2 +  

PFIC3 ຢູ່ຂັັ້ນແຂວງ 

42% ຢ່າງໜ້ອຍ 40% ຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ
ການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນເປັນເພດຍີງ 

ປີ: 1 - 2 ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ, ແນວລາວສ້າງ
ຊາດ, ທີມງານການ
ປ ກປ້ອງ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ການລົງມ 
ປະຕິບັດ (ກິດ
ຈະກ າ) 1.2.3  

20 ເປີເຊັນ (%) ຂອງ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທີີ່
ເປັນເພດຍິງ ຢູ່ໃນ ການຝຶກ
ອົບຮົມ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັັ້ງ
ປະຕິບັດ ຂະບວນການ
FPIC2+3 ຢູ່ຂັັ້ນເມ ອງ 

37% ຢ່າງໜ້ອຍ 40% ຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ
ການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນເປັນເພດຍີງ 

ປີ: 1-2 ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ, ແນວລາວສ້າງ
ຊາດ, ທີມງານການ
ປ ກປ້ອງ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ການລົງມ 
ປະຕິບັດ (ກິດ
ຈະກ າ) 1.2.3  

21 ກິດຈະກ າ 
2.1.1 

ໃຫ້ເບິີ່ງມາດຕະການ 1-15, 16, 

18-20,  

 
ກ ານົດໂກຕ້າ ແລະ ຖ ໂອກາດ 
ຈັດການຝຶກອົບຮົມ ໃນຫົວຂໍໍ້ທີີ່
ເປັນເປ ົ້າຫມາຍ (ເຊັົ່ນ: ຄວາມອາດ
ສາມາດທາງທຸລະກິດ, ຄວາມຮູ້

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ (ຍີງ/ຊາຍ) 
ທີີ່ຍອມຮັບເອົາທາງເລ ອກໃນການ
ດ າລົງຊິວິດ ທີີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ 
ແລະ/ຫ   ທີີ່ທົນທານຕໍໍ່ການ
ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 

ຄາດໝາຍ ຂອງ ໂຄງການ 1: 

53,720 ຄົນ ຈາກໂຄງການ 

1 (ຊາຍ 26,860 ຄົນ, ຍິງ 

26,860 ຄົນ) 

ໂຄງການ 2: 

0 

ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 75,604 ຄົນ 

(ຊາຍ 37,802 ຄົນ, ຍິງ 37,802 

ຄົນ) ທີີ່ຍອມຮັບເອົາ ທາງເລ ອກໃນ
ການດ າລົງຊິວິດ ທີີ່ມີຄວາມທົນທານ 
ຕໍໍ່ ສະພາບດິນຟ້າອາກາດຫ າຍຂ ັ້ນ4  

ປີ:1 - 4 DAFO, ທິມງານ 

M&E  

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ 2.1.1 
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22 ກິດຈະກ າ 
2.1.1 

ທາງດ້ານການເງິນ) ແລະ .   

 
ແນະນ າໂກຕ້າ ສ າລັບການມີສ່ວນ
ຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນ ການສ້າງ 
ແລະ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນການລົງທຶນ PSAP (ລວມ
ທັງການຮັບປະກັນໃຫ້ພວກມັນ 
ເຂົັ້າເຖິງການສະຫນັບສະຫນູນ 
ການສົົ່ງເສີມກະສິກ າ). 

ເປີເຊັນ (%) ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ທີີ່ເປັນ
ເພດຍິງ ຢູ່ໃນກອງປະຊຼຸມປູກຈິດ
ສ ານຶກເບຶັ້ອງຕົັ້ນກ່ຽວກັບ 
“PSAP”. 

ອັດຕາການມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງ 
ແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນກອງປະຊຼຸມຂອງ
ຊຼຸມຊົນ ມັກຈະຕ ໍ່າກວ່າ 40% 

40% ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງ ແມ່ຍິງ ຢູ່
ໃນ ກອງປະຊຼຸມປູກຈິດສ ານຶກ ກ່ຽວ
ກັບ “PSAP”. 

ປີ: 1 - 4 DAFO,  ທີມງານ
ການ ປ ກປ້ອງ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ກິດຈະກ າ 
PSAP  

23  ກິດຈະກ າ 
2.1.1 

ເປີເຊັນ (%) ຂອງ ຫົວໜ້າ
ຄອບຄົວທີີ່ເປັນແມ່ຍິງ ທີີ່ເຂົັ້າຮ່ວມ 
ກິດຈະກ າການສົົ່ງເສີມກະສິກ າ  
PSAP ແລະ ໄດ້ຮັບການ

ສະຫນັບສະໜູນ. 

ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ມີແມ່ຍີງເປັນຫົວ
ໜ້າຄອບຄົວ ໂດຍສະເລ່ຍ 
ແມ່ນ 3% ຂອງ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່
ເຮັດກະສິກ າ ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງ
ໃກສອກຫ ີກທາງພາກເໜ ອ 
(ຂໍໍ້ມູນລ້າສຸດ ມີຢູ່ທີີ່: ບົດປະ
ເມີນບົດບາດຍິງຊາຍ ພາຍໃນ
ປະເທດ ຂອງ ທະນາຄານ
ໂລກ/ADB, ປີ 2012). 
ໝາຍເຫດ: ຄົວເຮ ອນ ທີີ່ມີ
ແມ່ຍິງເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ 
ແມ່ນເປັນຄົວເຮ ອນ ທີີ່ບໍໍ່ມີຜູ້
ຊາຍເປັນຫົວໜ້າຄອບຄົວ 
(ເຊັົ່ນ ຜົວເສຍຊີວິດ ຫ   ໜີ
ອອກຈາກຄອບຄົວ/ຄົວ
ເຮ ອນ) 

ຢ່າງໜ້ອຍ 7% ຂອງ ຄົວເຮ ອນ ທີີ່
ເຂົັ້າຮ່ວມ ກິດຈະກ າສົົ່ງເສີມກະສິກ າ  
PSAP ແລະ ທີີ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບ
ສະໜູນ ແມ່ນເປັນຄົວເຮ ອນທີີ່ມີຫົວ
ໜ້າຄອບຄົວເປັນເພດຍີງ. 

ປີ: 1 - 4 DAFO, ທີມງານ
ການ ປ ກປ້ອງ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ກິດຈະກ າ 
PSAP  

24 ກິດຈະກ າ 
2.1.1 

ເປີເຊັນ (%) ຂອງ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ
ການຝຶກອົບຮົມ PSAP ທີີ່ເປັນ
ແມ່ຍິງ 

ອັດຕາການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງ 
ແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນ ກອງປະຊຼຸມ 
ແລະ ກິດຈະກ າ  ຂອງຊຼຸມຊົນ 
ແມ່ນມັກຈະຕ ໍ່າກວ່າ 40% 

ຢ່າງໜ້ອຍ 40% ປີ: 1 - 4 DAFO, ທີມງານ
ການ ປ ກປ້ອງ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ກິດຈະກ າ  
PSAP  

25 ກິດຈະກ າ 
2.1.2 

 

ແນະນ າ ໂກຕ້າ ສ າລັບການເຂົັ້າ
ຮ່ວມຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່ໃນການ
ສ້າງຕັັ້ງ ແລະ ຄະນະກ າມະການ 
VFAG. 

ເປີເຊັນ (%) ຂອງ ຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມທີີ່
ເປັນເພດຍິງ ຢູ່ໃນການສ້າງຕັັ້ງ 
VFAG ແລະ ການເຕົັ້າໂຮມທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ຊຼຸມຊົນ  
 
ເປີເຊັນ (%) ສະມາຊິກ ຄະນະກ າ
ມະການ VFAG ທີີ່ເປັນເພດຍິງ 

40% 40% ການເຂົັ້າຮ່ວມ ຂອງແມ່ຍິງ ຢູ່

ໃນ “ການສ້າງຕັັ້ງ VFAG ແລະ ການ
ເຕົັ້າໂຮມຊຼຸມຊົນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ”. 
 

ປີ: 1 - 4 ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ, ຜູ້ຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດອ ີ່ນໆ, ທີມ
ງານການປ ກປ້ອງ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ VFAG 
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5 As per the VFAG guideline. 

ຢ່າງຫນ້ອຍ 30% ຊອງ ສະມາຊິກ

ຄະນະກ າມະການ VFAG.5 

26 ກິດຈະກ າ 
2.2.1 

ເຊ ີ່ອມໂຍງເອົາ ດ້ານບົດບາດຍິງ
ຊາຍ ເຂົັ້າໃສ່ໃນ ຂະບວນການ
ກວດກາ ແລະ ການຕິດຕາມ ຈູນ
ລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜ
າດກາງ ແລະ ນ້ອຍ ທີີ່ເຮັດທຸລະ
ກິດດ້ານກະສິກ າ (agri-

MSME) ເພ ີ່ອຮັບປະກັນ ການ
ເຂົັ້າເຖິງແຫ ່ງທຶນ ຂອງ ບັນດາ  
agri-MSME ທີີ່ມີແມ່ຍິງເປັນ
ຫົວໜ້າ. 
 
ຖ ໂອກາດ ຈັດການຝຶກອົບຮົມ 
ກ່ຽວກັບ ຫົວຂໍໍ້ ທີີ່ເປັນເປ ົ້າໝາຍ 
(ເຊັົ່ນ: ຄວາມອາດສາມາດຂອງ
ທຸລະກິດ, ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການ

ເງິນ, ການພັດທະນາແຜນທຸລະກິດ

, ການບໍລິການສົົ່ງເສີມກະສິກ າ).   

 
ແນະນ າໂກຕ້າ ສ າລັບ ການມີສ່ວນ
ຮ່ວມ ຂອງ agri-MSME ທີີ່ມີ
ແມ່ຍິງເປັນຜູ້ນ າ ຢູ່ໃນກິດຈະກ າທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ໂຄງການ.   

 

ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ແມ່ນໄດ້ຮັບ
ການພິຈາລະນາຢູ່ພາຍໃນ 
ຂະບວນການກວດກາ ແລະ 
ຕິດຕາມ  agri-MSME. 

- ການພິຈາລະນາບົດບາດຍິງຊາຍ ແມ່ນ
ຖ ກເຊ ີ່ອມໂຍງຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຂົັ້າໃສ່ໃນ 
ການກວດກາຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ແລະ 
ມີການກ ານົດເປ ົ້າໝາຍ ເພ ີ່ອສະໜັບ
ສະໜູນ agri-MSME ທີີ່ມີແມ່ຍີງ

ເປັນເຈົັ້າຂອງ. 

ປີ: 1 - 2 ທີີ່ປຶກສາທີີ່ມີຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ໃນ
ການຊ່ວຍເຫ  ອ  
agri-MSME; 
ທີມງານການປ ກ
ປ້ອງ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ກິດຈະກ າ   
agri-MSME  

27 ກິດຈະກ າ  
2.2.1 

ເປີເຊັນ agri-MSME ທີີ່ມີແມ່
ຍີງເປັນຫົວໜ້າ ທີີ່ໄດ້ຮັບການສະ
ຫນັບສະຫນູນ ໂດຍ ໂຄງການ 

0 – ການສະໜັບສະໜູນ 
Agri-MSME ບໍໍ່ທັນໄດ້ເລີີ່ມ 

ຢ່າງໜ້ອຍ 30% ຫ   ຫ າຍກວ່າ 30% 
ຂອງ agri-MSMEs ທີີ່ໄດ້ຮັບການ
ສະໜັບສະໜູນ ແມ່ນມີແມ່ຍີງເປັນ
ຜູ້ນ າ. 

ປີ 1 - 4 DAFO, ທີມງານ
ການປ ກປ້ອງ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ ສ າ
ລັບ ການ
ພັດທະນາຕ່ອງ
ໂສ້ມູນຄ່າ   

28 ກິດຈະກ າ 
2.2.1 

ກິດຈະກ າພັດທະນາທັດສະທຸລະ
ກິດ ເລັງເປ ົ້າໝາຍໃສ່ ຜູ້ປະກອບ
ການທີີ່ເປັນແມ່ຍີງ 
 

 

ບໍໍ່ມີການດ າເນີນ ການຝຶກ
ອົບຮົມ 

30% ຂອງຜູ້ເຂົັ້າຮ່ວມ ແມ່ນເປັນເພດ
ຍິງ 

ປີ 1 - 4 ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ, ຜູ້ຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດອ ີ່ນໆ, ທີມ
ງານການປ ກປ້ອງ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ກິດຈະກ າ
ພັດທະນາທັດ
ສະທາງທຸລະ
ກິດ 
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29 ກິດຈະກ າ 
3.1.1 

 

 

ທີີ່ປຶກສາດ້ານປ່າໄມ້, ໂດຍມີການ
ຮ່ວມມ ກັບ ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຈະປັບປຸງ ບົດ
ແນະນ າ ເພ ີ່ອຮັບປະກັນໃຫ້ VFM 
ຖ ກອອກແບບ ໃນລັກສະນະ ທີີ່
ຕອບສະໜອງຕໍໍ່ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, 
ທີີ່ພິຈາລະນາ ບູລິມະສິດ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການ ທີີ່ແຕກຕ່າງກັນ 
ຂອງ ແມ່ຍິງ (ທີີ່ໄດ້ຮັບການ
ອ ານວຍຄວາມສະດວກ ຈາກ ບົດ
ແນະນ າ ທີີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວທາງ
ດ້ານບົດບາດຍີງຊາຍ, ແລະ 
ພະນັກງານ ທີີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມ ກ່ຽວກັບ ຄວາມສະເໝີ
ພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ການລວມເອົາສັງຄມົເຂົັ້າຮ່ວມ). 

ບົດແນະນ າ ສ າລັບການສ້າງຕັັ້ງ 
ຄະນະກ າມະການ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້
ບ້ານ ພາຍໃນທ້ອງຖິີ່ນ ແມ່ນຕອບ
ສະໜອງ ທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-
ຊາຍ ແລະ ກ ານົດ ມາດຕະຖານຂໍໍ້
ກ ານົດຄວາມຕ້ອງການ ທີີ່ສາມາດ
ເຂົັ້າເຖິງໄດ້ ສ າລັບແມ່ຍິງ ແລະ ຜູ້
ທຸກຍາກ, ແລະ ໂຄຕ້າ ສ າລັບ 
ການມີຕົວແທນ ທີີ່ເປັນເພດຍິງ ຢູ່
ໃນຄະນະກ າມາທິການ. 

0 – ບໍໍ່ມີ ຂໍໍ້ກ ານົດຄວາມ
ຕ້ອງການ ກ່ຽວກັບ ບົດບາດ
ຍີງຊາຍ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ການ
ສ້າງຕັັ້ງ ຫ   ການດ າເນີນງານ  
ຂອງ ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມ
ຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ 

ບົດແນະນ າ ສ າລັບ ຄະນະກ າມະການ
ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ (ທີີ່ຖ ກພັດທະນາ
ຂ ັ້ນ ພາຍໃຕ້ ໂຄງການ 1) ຈະຕາມ
ດ້ວຍ ກຸ່ມມາດຕະຖານ ການເຂົັ້າເຖິງ
ຂອງແມ່ຍິງ, ໂດຍມີໂກຕ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ 
ມີສະມາຊິກ ຂອງຄະນະກ າມະການ ທີີ່
ເປັນເພດຍີງ ກວມ 30%. 

ປີ: 2 ທີີ່ປຶກສາດ້ານປ່າໄມ້ 
ຂອງ GIZ 

2,000 

30 ຮັບປະກັນວ່າ ຄະນະກ າມະການ 
VFM ມີແມ່ຍິງ ມີບົດບາດ
ຖາວອນ ຜ່ານທາງ ການກ ານົດໂກ
ຕ້າ, ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ຊາຍ ແລະ 
ແມ່ຍິງ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງຕັັ້ງ
ຄະນະກ າມະການ VFM, ຄວາມ
ຮູ້ທັກສະ ການຄຸ້ມຄອງຈັດສັນ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານທີີ່
ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມທັງ ການປ ກ

ປ້ອງ (ເຊັົ່ນ: SEAH), ແລະ ການ

ຕິດຕາມ VFM ຢ່າງເປັນ
ປ ກກະຕິ.   

ເປີເຊັນ (%) ຂອງຄະນະກ າມະ
ການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ທີີ່ປະກອບ
ດ້ວຍແມ່ຍິງຢ່າງຫນ້ອຍ 30%. 

0 ຄະນະກ າມະການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ 
ທີີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ ຫ   
ເຂົັ້າຮ່ວມໃນໂຄງການຍ່ອຍ ປະກອບ
ດ້ວຍແມ່ຍິງ ຢ່າງໜ້ອຍ 30%. 

ປີ: 4 ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ ກິດຈະກ າ
1.2.3 
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31 ກິດຈະກ າ  
3.1.1 

ໃຫ້ເບິີ່ງມາດຕະການ 1-15. 
ໂຄງການ ຈະປູກຈິດສ ານຶກ ແລະ 
ສົົ່ງເສີມ ຄວາມອ່ອນໄຫວ ທາງ
ດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ ເພ ີ່ອຊຼຸກຍູ້
ການແຈກຢາຍຄ ນ ໜ້າວຽກພາຍ
ໃນ, ກ ານົດເປ ົ້າໝາຍໂກຕາ ເພ ີ່ອ
ຮັບປະກັນ ໃຫ້ແມ່ຍີງ ສາມາດເຂົັ້າ
ເຖິງ ແລະ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 
ຈາກ ເງິນສົດສ າລັບການເຮັດວຽກ 
ແລະ ຮັບປະກັນ ໃຫ້ມີການ
ຕິດຕາມ ໂກຕາ/ຕົວຊີັ້ວັດ ຢ່າງ
ເປັນປະຈ າ.   

ເປີເຊັນ (%) ຂອງ ຜູ້ຮັບເງິນສົດ 
ສ າລັບ ການເຮັດວຽກ ສ າລັບ ກິດ
ຈະກ າ ຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ບ້ານ ທີີ່ເປັນ
ແມ່ຍິງ” 

0 ຢ່າງຫນ້ອຍ 40% ປີ 1 - 4 ສະຫະພັນແມ່ຍິງ
ລາວ, ຜູ້ຈັດຕັັ້ງ

ປະຕິບັດອ ີ່ນໆ, ທີມ
ງານການປ ກປ້ອງ 

ລວມຢູ່ໃນ
ງົບປະມານ 
ຂອງ VFAG 

32 ກິດຈະກ າ 
3.1.1 & 

3.2.1 

ສົົ່ງເສີມກຸ່ມລາດຕາເວນ ຂອງ ຊຼຸມ
ຊົນທີີ່ມີແມ່ຍີງ ເປັນຜູ້ນ າ ແລະ ສະ
ໜັບສະໜູນ ການສ້າງຕັັ້ງ ຂອງ 
ເຂົາເຈົັ້າ ໂດຍມີ ການພັດທະນາ
ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການປູກ
ຈິດສ ານຶກ. 

 

ດ າເນີນ ການປະເມີນ ເພ ີ່ອຢືນຢັນ 
ຄວາມສົນໃຈ ທີີ່ຈະມີກຸ່ມລາດຕາ
ເວນ ຂອງບ້ານ ທີີ່ມີແມ່ຍີງເປັນຜູ້
ນ າ ໃນພ ັ້ນທີີ່ເປ ົ້າໝາຍ 

0 – ບໍໍ່ມີການວິເຄາະທ່າແຮງ 
ທີີ່ຈະມີ ກຸ່ມລາດຕາເວນ ຂອງ
ບ້ານ ທີີ່ມີແມ່ຍີງເປັນຜູ້ນ າ ຢູ່
ໃນພ ັ້ນທີີ່ເປ ົ້າໝາຍ 

ດ າເນີນ ການປະເມີນແບບສັັ້ນໆ. ປີ: 2 DOFI, ໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍ ພະແນກ 
REDD+ ແລະ  

GIZ   

2,000 

33  ເປີເຊັນ ຂອງ ກຸ່ມລາດຕາເວນ 
ຂອງບ້ານ ທີີ່ມີແມ່ຍີງເປັນຜູ້ນ າ: 
- ຖ ກກ ານົດ, 

- ແລະ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ 

ຢູ່ໃນໂຄງການ 1, ກຸ່ມລາດຕາ
ເວນ ທີີ່ມີແມ່ຍີງເປັນຜູ້ນ າ ມັກ
ຈະນ າພາໂດຍ ແມ່ຍິງ (25 

ຄົນ ໃນຈ ານວນ 33 ບ້ານ) 

ຢ່າງຫນ້ອຍ 30% ຂອງ ທີມງານ
ລາດຕະເວນ ແມ່ນນ າພາໂດຍແມ່ຍິງ 

ປີ: 3 2,000 


