
▪ ນ ຳສະເໜີໂດຍ: ນຳງ ມະນີວັນ ສ ຸ້ຍຍະວົງ, ສະມຳຄົມພັດທະນຳບົດບຳດຍິງ-ຊຳຍ
▪ ສະມຳຄົມພັດທະນຳບົດບຳດຍິງ-ຊຳຍ ໄດຸ້ຮັບກຳນສ້ຳງຕັັ້ງຂ ັ້ນ ໃນປີ 2012 ພຳຍໃຕຸ້ ດ ຳລັດ ວ່ຳດ້ວຍສະມຳຄົມ 115/ນຍ.  
ສະມຳຄົມ ໄດຸ້ເປັນໜ ຶ່ງໃນສະມຳຊິກ ອົງກຳນຈັດຕັັ້ງສັງຄົມລຳວ, ເປັນສະມຳຄົມທີຶ່ສະໜັບສະໜູນ ກຳນເຊ ຶ່ອມສຳນບົດບຳດ
ຍິງຊຳຍໃນຂະແໜງກຳນ. 
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▪ ເພີຶ່ມກຳນລຳຍງຳນກ່ຽວກັບກຳນເຂົັ້ຳເຖິງກຳນບ ລິກຳນດ້ຳນສ ຂະພຳບໃຫຸ້ທົຶ່ວເຖງິ ແລະ ເພີຶ່ມຄວຳມພະຍຳຍຳມເພ ຶ່ອ
ຫຼຸດຜ່ອນສຳເຫດກຳນຕຳຍຂອງແມ່ ແລະ ກຳນຂຳດສຳນອຳຫຳນ ດ້ວຍກຳນຝ ກອົບຮົມໃຫຸ້ແພດປະດ ງຄັນ ແລະ 
ວິຊຳກຳນດ້ຳນສ ຂະພຳບ, ໂດຍສະເພຳະໃນເຂດຊົນນະບົດ. ຮັບປະກັນວ່ຳແມ່ຍິງທ ກຄົນໄດຸ້ຮັບກຳນບ ລິກຳນດ້ຳນ
ສ ຂະພຳບທຳງເພດ ແລະ ສ ຂະພຳບຈະເລີນພັນທີຶ່ມີຄ ນນະພຳບ. (ບົດປະກອບຄ ຳເຫັນມ້ວນທ້ຳຍຂອງຄະນະ
ກ ຳມະກຳນຊີດ  ຕ ຶ່ບົດລຳຍງຳນແຫ່ງຊຳດ ປະຈ ຳໄລຍະທີ 8 ແລະ 9)

▪ ມຳດຕຳທີ 13: ຄວຳມສະເໝີພຳບດ້ຳນສະທຳລະນະສ ກໄດຸ້ລະບ ໄວຸ້ວ່ຳ: ຍິງ ແລະ ຊຳຍ ມີຄວຳມສະເໝີພຳບໃນກຳນ
ໄດຸ້ຮັບກຳນບ ລິກຳນທຳງດ້ຳນສຳທຳລະນະສ ກ, ປິຶ່ນປົວໃນເວລຳເຈັບເປັນ, ໄດຸ້ຮັບຂ ັ້ມູນຂ່ຳວສຳນ ແລະ ຄ ຳແນະນ ຳ
ກ່ຽວກັບອະນຳໄມ, ກັນພະຍຳດ ແລະ ສົຶ່ງເສີມສ ຂະພຳບ, ກຳນດູແລຮັກສຳສ ຂະພຳບທີຶ່ເໝຳະສົມ ແລະ ມີຄ ນ
ນະພຳບ. (ກົດໝຳຍວ່ຳດ້ວຍຄວຳມສະເໝີພຳບ ຍິງ ແລະ ຊຳຍ)

▪ ບົດບຳດຍິງຊຳຍແມ່ນບັນຫຳຈ ດໃຈກຳງໃນກຳນປັບປ ງໂພຊະນຳກຳນ, ແລະແຕ່ລະຂະແໜງກຳນມີຄວຳມ
ຮັບຜິດຊອບ ໃນກຳນສົຶ່ງເສີມຄວຳມສະເໝີພຳບລະຫວ່ຳງຍິງ - ຊຳຍພຳຍໃນກ ່ມກິດຈະກ ຳໂພຊະນຳກຳນໃນທ ກຂະແ
ໜງກຳນໃນທ ກລະດັບ. (ແຜນປະຕິບັດງຳນແຫ່ງຊຳດດ້ຳນໂພຊະນຳກຳນ 2021-2025)



ຖ້ຳບ ຶ່ມີວຽກບົດບຳດຍິງ-ຊຳຍ ຊອດແຊກເຂົັ້ຳໄປໃນກິດຈະກ ຳຂອງໂຄງກຳນປັບປ ງໂພຊະນຳກຳນ (ທ ກກິດຈະກ ຳນັບ
ຕັັ້ງແຕ່ກຳນໃຫຸ້ຄວຳມຮູຸ້ ແລະ ຄ ຳແນະນ ຳໃຫຸ້ກ ່ມເປົັ້ຳໝຳຍ) ຈະເຮັດໃຫຸ້ເກີດມອີ ປະສັກກຳນປ່ຽນແປງພ ດຕກິ ຳຕຳມມຳ 
ແລະ ອ ປະສັກເຫ ົຶ່ຳນັັ້ນຈະເຮັດໃຫຸ້ເປົັ້ຳໝຳຍ ຖ ກບັນລ ໄດຸ້ຍຳກເຊັຶ່ນ:
- ກຳນລ້ຽງລູກດ້ວຍນ ໍຳ ັ້ນົມແມ່
- ກຳນກິນອຳຫຳນທີຶ່ຫ ຳກຫ ຳຍໃຫຸ້ຄົບໝວດໝູ່
- ກຳນຮັກສຳສ ຂະພຳບ
- ຫຼຸດຜ່ອນກຳນເຮັດວຽກໜັກໃນໄລຍະຖ ພຳ ແລະ ເກີດລູກໃໝ່

- ກຳນຄ ັ້ຳປະກັນສະບຽງອຳຫຳນເພ ຶ່ອໂພຊະນຳກຳນ



29 ບ້ຳນເປົັ້ຳໝຳຍ, ສຳມເມ ອງ (ເມ ອງ ເຟ ອງ, 
ແມດ, ທ ລະຄົມ) ແຂວງ ວຽງຈັນ

▪ 10 ບ້ຳນໃນເມ ອງ ເຟ ອງ, ແຂວງວຽງຈັນ (ສ ຳເລັດ)
▪ 09 ບ້ຳນໃນເມ ອງ ແມດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ (ສ ຳເລັດ)
▪ 10 ບ້ຳນໃນເມ ອງ ທ ລະຄົມ, ແຂວງ ວຽງຈັນ (ກ ຳລັງ
ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ)



ເປັນກຳນສ້ຳງຄວຳມເຂັັ້ມແຂງໃຫຸ້ແກ່ອຳສຳສະໝັກຂັັ້ນບຳ້ນຈ ຳນວນ 57 ຄົນ (ຍິງ 52%) ໃນກຳນຜັນຂະຫຍຳຍຄວຳມຮູຸ້ສົຶ່ງຕ ຶ່ໃຫຸ້ຂັັ້ນ
ຊ ມຊົນ
ຜ່ຳນກຳນນ ຳໃຊຸ້ເຄ ຶ່ອງມ  ກຳນເຊ ຶ່ອມສຳນວຽກງຳນ ກະສິກ ຳ, ກຳນຄ ຸ້ມຄອງຊັບພະຍຳກອນ ແລະ ໂພຊະນຳກຳນ (LANN)

ເຄ ຶ່ອງມ ກຳນປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ຳນບດົບຳດຍງິ-ຊຳຍ (GALS)

ຮູບພຳບ: ກິດຈະກ ຳກຳນໄປຕະຫ ຳດ ທີຶ່ໂຮງໝ ນ້ອຍເມ ອງຄີຶ່, ເມ ອງ ແມດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ ຮູບພຳບ: ກຳນວຳງແຜນຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດດ້ຳນບົດບຳດຍິງ-ຊຳຍ 
ທີຶ່ຫ້ອງວ່ຳກຳນເມ ອງ ແມດ, ແຂວງ ວຽງຈັນ.



ຮູບພຳບ: ສະຫະພັນແມ່ຍິງເມ ອງເຟ ອງໃຫຸ້ຄ ຳແນະນ ຳກ່ຽວກັບກຳນໄປຝຳກ
ທ້ອງທັງຜົວ ແລະ ເມຍ, ທີຶ່ບ້ຳນ ໂພນສະຫວ່ຳງ, ເມ ອງ ເຟ ອງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ

ກິດຈະກ ຳດັຶ່ງກ່ຳວເປັນກຳນໃຫຸ້ຄວຳມຮູຸ້ ແລະ ເຂົັ້ຳໃຈຕ ຶ່ຊ ມຊົນໃນຫວົຂ ັ້ ຄວຳມແຕກຕຳ່ງລະຫວ່ຳງເພດ ແລະ ບົດບຳດໂດຍ
ຜ່ຳນກຳນນ ຳໃຊຸ້ເຄ ຶ່ອງມ :
▪ ກຳນແບ່ງງຳນວຽກສຳມບົດບຳດ (ຄອບຄົວ, ສັງຄົມ ແລະ ກຳນຜະລິດ)
▪ ກຳນວຳງແຜນປະຕິບັດໂຕຈິງພຳຍໃນຄອບຄົວ ວ່ຳດ້ວຍເລ ຶ່ອງໂພຊະນຳກຳນໂດຍເອົຳໃຈໃສ່ດ້ຳນບົດບຳດຍິງ-ຊຳຍ

ຮູບພຳບ:ກຳນວຳງແຜນປະຕິບັດໂຕຈງິດ້ຳນບົດບຳດຍິງ-ຊຳຍ, ທີຶ່ບ້ຳນ ຜຳຫ ວງ, 
ເມ ອງ ເຟ ອງ, ແຂວງ ວຽງຈັນ



ຮູບພຳບ: ກິດຈະກ ຳສົຶ່ງເສີມກຳນສ້ຳງສວນຄົວ, ທີຶ່ບ້ຳນ ນຳສະຫວ່ຳງ, ເມ ອງ ແມດ, ແຂວງ 
ວຽງຈັນ

ຮູບພຳບ:ກຳນຄ ັ້ຳປະກັນສະບຽງອຳຫຳນ, ທີຶ່ບ້ຳນ ນຳອ ດົມໃຕຸ້, ເມ ອງ ແມດ, ແຂວງ ວຽງ
ຈັນ



ຍິງ
68%

ຊາຍ
32%

ຜູຸ້ໄດຸ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທັງໝົດ 7,727 ຄົນ
▪ ຍິງ 5280 ຄົນ
▪ ຊຳຍ 2447 ຄົນ
ໃນນີັ້ລວມກ ່ທເປົັ້ຳໝຳຍແມ່ຍິງຖ ພຳ, 
ແມ່ລູກອ່ອນ, ໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ຜູຸ້ດູແລ
ເດັກນ້ອຍ


