ແຜນປະຕິບດ
ັ ງານ ບດ
ົ ບາດຍິງຊາຍ
ຊື່ ແຜນງານ: ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ແຜນງານຫຼຸ ດຜື່ອນ ການປື່ອຍອາຍເຮອນແກວ
ັ ັ້
ັ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ ຜື່ານທາງການປັບປຼຸງ

ການຄຼຸັ້ມຄອງ ແລະ ການຈ ັດສ ັນ ພູມສ ັນຖານປື່າໄມ ແບບຍນນານ

ແຜນປະຕິບ ັດງານບ ົດບາດຍິງຊາຍ (GAP) ນີັ້ ສາັ້ ງພັ້ນຖານ ສ ໍາລ ັບ ດາເນີ
ໍ ນການ ຕໍື່ ກ ັບ ຜນ
ົ ໄດຮ
ັ້ ັບ ແລະ ຄ ໍາ
ແນະນ ໍາ ທີື່ ມາຈາກການວິເຄາະບ ົດບາດຍິງຊາຍ. ມ ັນປະກອບດວ
ັ້ ຍ ອ ົງປະກອບອ ັນສະເພາະ ທາງດາັ້ ນບ ົດບາດ
ຍິງຊາຍ ທີື່ ຈະຖກພິຈາລະນາ ຢູໃື່ ນການອອກແບບແຜນງານ ແລະ ໃນຊວ
ບ ັດ ມາດຕະການ
ັ ັ້
ັ້ ງການຈ ັດຕງປະຕິ
ແລະ ກິດຈະກາຕ
ບ ັດ ມາດ
ໍ າື່ ງໆ ຂອງແຜນງານ. ນອກເໜອກຈາກນນ,
ັ ັ້ ມ ັນຍ ັງຊວ
ັ ັ້
ື່ ຍ ຕິດຕາມ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້ ໍາອີກ. ຍອ
ຕະການ ແລະ ກິດຈະກາໍ ເຫື່ ົ ານີນ
ັ ັ້ ແຜນ GAP ຈິງຮ ັບປະກ ັນ ໃຫມ
ີ ານລວມເອົາບ ົດບາດ
ັ້ ນແນວນນ,
ັ້ ກ
ຍິງຊາຍເຂົາັ້ ມານ ໍາ ຢາື່ ງມີປະສິດທິພາບ ພອ
ັ້ ມທັງ ເຊື່ ອມໂຍງເອົາ ມຼຸມມອງທາງດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງຊາຍ ເຂົາັ້ ໃນ
ແຜນງານ GCF ເພື່ ອທີື່ ຈະສາັ້ ງຜ ົນປະໂຫຍດຮວ
ນຟາ
ື່ ມກ ັນໃຫຫ
ັ້ າຍສຼຸດ ໃນແງຂອງສະພາບດິ
ື່
ັ້ ອາກາດ ແລະ
ການພດທະນາ. ຈຼຸດມຼຸງໝາຍ
ແມນເພ
ັ້
ື່ ື່ ອສື່ງົ ເສີມໂອກາດ, ສາເຫດ ຂອງການປຽື່ ນແປງ ແລະ ການປື່ຽນແປງຂອງ
ັ້ ໄດ ັ້
ບ ົດບາດຍິງຊາຍໄປໃນທາງບວກ ພອ
ັ້ ມທັງຄຼຸມ
ັ້ ຄອງ ແລະ ຫຼຸ ດຜອ
ື່ ນ ຄວາມສຽື່ ງສະທອ
ັ້ ນກ ັບ ທີື່ ອາດເກີດຂນ
ຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງແຜນງານ. ແຜນ GAP ຮ ັບປະກ ັນວາື່ ແຜນງານ ແມນຖ
ື່ ກຕອ
ັ້ ງສອດຄອ
ື່ ງກ ັບ
ນະໂຍບາຍບ ົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງ GCF (GCF/B.09).
ແຜນ GAP ແມນຈະໄປຕາມລວງດຽວ
ຢາື່ ງສະໜິດແໜນ
ົ
ື່
ັ້ ກ ັບ ໝາກຜ ົນ ທີື່ ມາຈາກ ກອບຄວາມສ ົມເຫດສ ົມຜນ
ແລະ ບ ັນດາກິດຈະກາໍ ທີື່ ໄດວ
ັ້ າງແຜນໄວ.ັ້ ມ ັນເປັນແຜນ ທີື່ ໄປປະກອບເຮັດໃຫັ້ ແຜນຄຼຸມ
ັ້ ຄອງສິື່ ງແວດລອ
ັ້ ມ
ັ້ ທີື່ ເປັນແຜນ ທີື່ ປະກອບດວ
ແລະ ສ ັງຄ ົມ (ESMP) ມີຄວາມສ ົມບູນຂນ
ັ້ ຍອ ົງປະກອບດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງຊາຍຢູື່
ແລວ
ັ້ . ນອກຈາກບ ັນດາກິດຈະກາໍ ແລະ ມາດຕະການອ ັນສະເພາະ ຂອງແຜນ GAP, ແຜນງານ GCF ຈະນ ໍາ
ໃຊ ັ້ ບາງມາດຕະການທົື່ ວໄປ ຢາື່ ງເປັນລະບ ົບ ໂດຍສອດຄອ
ື່ ງກ ັບ ຍຼຸດທະສາດບ ົດບາດຍິງຊາຍ ຂອງ GIZ:
•

ໂດຍອິງຕາມ ບ ົດແນະນ ໍາ ຂອງ GIZ ກຽື່ ວກ ັບ ການອອກແບບ ແລະ ການນ ໍາໃຊ ັ້ ລະບ ົບການຕິດຕາມ
ທີື່ ອິງໃສຜ
ື່ ົນງານ (RBM), ແຜນງານ ຈະສາັ້ ງເອກະສານ ກຽື່ ວກ ັບ ຜ ົນກະທົບທາງບວກ ແລະ ທາງລ ົບ
ທີື່ ກິດຈະກາຂອງແຜນງານມີ
ກຽື່ ວກ ັບສາຍພົວພັນ ທາງດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງຊາຍ ດວ
ໍ
ັ ັ້
ັ້ ຍການຈ ັດຕງການ
ຕິດຕາມ ທີື່ ອິງໃສຜ
ໍ ັ້
ື່ ົນງານ ທີື່ ມີການຄ ໍານງເຖິງບ ົດບາດຍິງຊາຍ ຢາື່ ງພຽງພໍ ແລະ ດວ
ັ້ ຍການເກັບກາຂໍ
ມູນໂຕເລກທີື່ ແຍກເພດ.

•

ພາສາທີື່ ຄ ໍານງເຖິງບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ຖກນ ໍາໃຊ ັ້

ຢູໃື່ ນບ ົດລາຍງານ,

ວ ັດຖຼຸອປ
ຼຸ ະກອນການຝກອ ົບຮ ົມ

ແລະ ສື່ ສິື່ ງພິມ.
•

ຢູໃື່ ນທິມງານ ຂອງແຜນງານ, ຄວາມສາມາດ ກຽື່ ວກ ັບ ບ ົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງຈ ັດສ ັນ
ປາື່ ໄມ ັ້ ທີື່ ຄ ໍານງເຖິງບ ົດບາດຍິງຊາຍ ຈະຖກພິຈາລະນາ ໃນຊວ
ບ ັດ
ັ ັ້
ັ້ ງ ໄລຍະຂະບວນການຈ ັດຕງປະຕິ
ແລະ ສບຕໍື່ ໄດຮ
ັ້ ັບການພັດທະນາ ດວ
ັ້ ຍວິທີທາງການຝກອ ົບຮ ົມ.

•

ແຜນ GAP ຈະຖກຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ໂດຍ ຫົວໜວ
ັ ັ້
ື່ ຍການຈ ັດຕງັ ັ້ ທີື່ ແຕກຕາື່ ງກ ັນ ທີື່ ໄດເັ້ ຂົາັ້ ຮວ
ື່ ມ ຢູື່ໃນ
ການຄຼຸມ
ັ ັ້ ັດ ທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ັ້ ຄອງຈ ັດສ ັນແຜນງານ, ທີື່ ລວມມີ ບ ັນດາອ ົງການຈ ັດຕງລ
ັ້ ງພາຍໃນຂະແໜງ ແລະ
ຄູຮ
ື່ ວ
ື່ ມພັດທະນາ.

ພາບລວມ ຂອງແຜນງານ:
ັ້ ວາມກຽື່ ວກ ັບ ຜນ
ຂໍຄ
ົ ກະທົບ: ເພື່ ອສະໜັບສະໜູນ ລ ັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊ ົນລາວ ໃນການປຽື່ ນແປງ ການນ ໍາ
ໃຊປ
ັ້ າື່ ໄມ ັ້ ແລະ ພູມສ ັນຖານປາື່ ໄມ ັ້ ໃນທຼຸກວ ັນນີັ້ ແລະ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນ ການຂາັ້ ມຜາື່ ນໄປສູື່ ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງຈ ັດ
ື່ ັ ກາື່ ວນີັ້ ຈະຫຼຸ ດລ ົງ ຫາຍກວາື່ 140 ລາັ້ ນໂຕນກາກບອນ ຕະຫອດ
ສ ັນ ແບບຍນນານ ຕາມມາດຕາສວ
ື່ ນ. ສິື່ ງດງ
ອາຍຼຸ ຂອງແຜນງານ ແລະ ຫາຍກວາື່ 55 ລາັ້ ນໂຕນກາກບອນ ຕະຫອດໄລຍະເວລາ ຂອງແຜນງານ.

ແນວທາງປະຕິບ ັດໄປຕາມແຜນງານ:
ການອອກແບບແຜນງານ ປະກອບດວ
ັ້ ຍ:
• ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ ສາມໂຄງການ:
o ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ 1, ໄລຍະທີ 1: ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແລະ ຫວງພະບາງ. ກາງປີ-2020
ຫາ ກາງປີ-2024.
o ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ 1, ໄລຍະທີ 2: ແຂວງຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລ,ີ ແລະ ຫວງພະບາງ. ກາງປີ-2024 ຫາ
ທາັ້ ຍປີ-2029.
ື່ ົ ຮອດ ຕອນທາັ້ ຍປີ 2029.
o ໂຄງການ-ຍອ
ບໍື່ ແກວ
ໍ ັ້
ື່ ຍ 2: ແຂວງຫວງນາທາ,
ັ້ ແລະ ອຼຸດ ົມໄຊ. ປີ 2022 ຈນ
•

ແຕລ
ົ ສີື່ ຢາື່ ງ (ໃຫເັ້ ບີື່ ງຂາັ້ ງລຼຸມ
ື່ ະ ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ ປະກອບດວ
ັ້ ຍ ໝາກຜນ
ື່ ນີ)ັ້ :
o ໝາກຜ ົນ 1: ສາັ້ ງສະພາບແວດລອ
ບ ັດ REDD+
ັ ັ້
ັ້ ມ ທີື່ ສາມາດຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້ ກໃັ້ ຂດາັ້ ນຕະຫາດ ສ ໍາລ ັບ ສາເຫດທີື່ ມາຈາກການເຮັດກະສິກາໍ ຕໍື່ ການທາລາຍປ
o ໝາກຜ ົນ 2: ຂໍແ
ໍ
ື່າໄມ ັ້
o ໝາກຜ ົນ 3: ການລ ົງມປະຕິບ ັດ ເຮັດການຫຼຸ ດຜອ
ື່ ນສະພາບດິນຟາ
ັ້ ອາກາດ ຜາື່ ນທາງປາື່ ໄມ ັ້
o ໝາກຜ ົນ 4: ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງ ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ, ການປະສານງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ

ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ 1 ແລະ ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ 2 ມີຫາຍຢາື່ ງ ຄາັ້ ຍຄກ ັນ ໃນດາັ້ ນການເຂົາັ້ ໄປແກໃັ້ ຂ ຂອງເຂົາເຈົາັ້
‘ໃນພັ້ນທີື່ ຕ ົວຈິງ’. ແຕເື່ ຖິງຢາື່ ງໃດກໍຕາມ, ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ 1 ຍ ັງຍ ົກໃຫເັ້ ຫັ ນ ການເຂົາັ້ ໄປແກໃັ້ ຂຫາຍຢາື່ ງ ໃນ
ັ້ ກ ັບ ການຮ ັບຮອງ ການສະໜອງເງິນ
ລະດ ັບຊາດ ທີື່ ຈະທ ໍາໜາັ້ ທີື່ ສະໜັບສະໜູນ ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ 2 (ຊື່ ງຂນ
ຂອງ GCF ສ ໍາລ ັບ ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ 2). ຕ ົວຢາ
ື່ ງ ທີື່ ໂດດເດັນທີື່ ສຼຸດ ແມນ
ື່ ການສາັ້ ງປະຕູການສະໜອງເງິນ
ຂອງ REDD+, ຊື່ ງຈະຖກນ ໍາໃຊ ັ້ ໃນໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ 1, ໄລຍະທີ 1 ແຕວ
ື່ າື່ ໂຄງສາັ້ ງ ແລະ ໜາັ້ ທີື່ ຂອງມນັ
ຍ ັງຈະຖກນ ໍາໃຊ ັ້ ໃນ ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ 2.
ການຮ ັບຮອງ ການຈາຍເງິ
ນ ຄງທ
ັ ັ້ ໍາອິດ ຈາກ GCF ສ ໍາລ ັບ ໂຄງການ-ຍອ
ື່
ື່ ຍ 1, ໄລຍະທີ 1 ຈະອະນຼຸຍາດ ໃຫັ້
ັ້ ງຕນ.
ມີການສາັ້ ງຕງັ ັ້ ແລະ ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ແຜນງານ ໃນເບອ
ັ ັ້
ົັ້ ໝາກຫົວໃຈ ຂອງແຜນງານ ແລະ ໂຄງການຍອ
າຍເງິ
ນ ທີື່ ອິງຕາມ-ຜ ົນງານ ແກ ື່ ບ ັນດາຊຼຸມຊ ົນ ແລະ ສະຖາບ ັນການຈ ັດຕງັ ັ້
ື່ ຍ ຂອງແຜນງານ ແມນການຈ
ື່
ື່

ທີື່ ເຂົາັ້ ຮວ
ື່ ມ ເພື່ ອສາັ້ ງແຮງຈູງໃຈ ແລະ ສະໜອງເງິນ ແກ ື່ ປະເພດການນ ໍາໃຊທ
ັ້ ື່ ີດິນ ເຫື່ ົ ານນັ ັ້ ທີື່ ໃຫຜ
ັ້ ົນ ເປັນການ
ຫຼຸ ດຜອ
ົ ງານຂອງມ ັນ ໄປຄ ັດຕິດ ກ ັບຂີດໝາຍ
ື່ ນ ການປອ
ື່ ຍອາຍເຮອນແກວ
ັ້ ທີື່ ສູງທີື່ ສຼຸດ. ແຜນງານ ເອົາຜນ
ັ້ ນ
MRV, ໂດຍມີການສະໜອງ ຂໍມ
ູ ອ ັນຈາເປັ
ໍ ນ ແກ ື່ GIZ ແລະ GCF ສ ໍາລ ັບການອອກແບບ ໄລຍະທີ 2 ຂອງ
ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ 1 ແລະ ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ 2, ຊື່ ງວາື່ ການສະໜອງເງິນເພີື່ ມຕື່ ມ ອາດຈະຖກຮ ັບຮອງ ໂດຍ
ຄະນະບໍລຫ
ິ ານ ຂອງ GCF Board.
ບ ົດສະເໜີການສະໜອງເງິນສະບ ັບນີັ້ ມີຄວາມມຼຸງໝ
ັ ັ້ າັ້ ວໄປຫາ ການຮ ັບຮອງ ການສະໜອງເງິນ ຂອງ GCF
ັ້ ນກ
ແກ ື່ ໄລຍະທີ 1 ຂອງ ໂຄງການ-ຍອ
ັ ັ້ ບ ົດສະເໜີຂໍການສະໜອງເງິນ ທີື່ ແຍກຕາື່ ງກ ັນ ຈະຖກ
ື່ ຍ ທີ 1 ເທົື່ ານນ.
ຍື່ ນ ໃນອະນາຄ ົດ ສ ໍາລ ັບ ໄລຍະທີ 2 ຂອງ ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍທີ 1 ແລະ ສ ໍາລ ັບ ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍທີ 2.

ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ 2
ແຂວງຫວງນາທາ,
ບໍື່ ແກວ
ໍັ້
ັ້ , ອຼຸດ ົມໄຊ
(ໄລຍະເວລາ: 8 ປີ )

ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ 1 - ໄລຍະ I

ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ 1 - ໄລຍະ II

ແຂວງຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ, ຫວງພະບາງ

ແຂວງຫົວພັນ, ໄຊຍະບູລີ, ຫວງພະບາງ

(ໄລຍະເວລາ: 4 ປີ )

(ໄລຍະເວລາ: 5.5 ປີ )

ຮູບ 1: ແຜນງານ GCF ທີື່ຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ແຜນງານຫຼຸ ດຜອ
ັັ້
ື່ ນ ການປື່ອຍອາຍເຮອນແກວ
ັ້ ຂອງ ສ.ປ.ປ.ລາວ

ບ ັນດາໝາກຜນ
ົ ແລະ ກິດຈະກາໍ ອ ັນສະເພາະຕໍື່ໄປນີັ້ ແມນຖ
ື່ ກວາງແຜນ:
ໝາກຜ ົນ 1: ການສາັ້ ງ ສະພາບແວດລອ
ບ ັດ REDD+ ໄດ ັ້
ັ ັ້
ັ້ ມ ທີື່ ເຮັດໃຫສ
ັ້ າມາດ ຈ ັດຕງປະຕິ
•

ກິດຈະກາໍ 1.1: ປະຕູການສະໜອງເງິນ REDD+ ແລະ ການສະໜອງເງິນແບບຍນນານ

•

ກິດຈະກາໍ 1.2: ການລວມເອົາ REDD+ ເຂົາັ້ ໃສໃື່ ນ NDC ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສ ັງຄ ົມ
(SEDP)

•

ັ້ ແຂງ ແກ ື່ ກອບລະບຽບການ
ກິດຈະກາໍ 1.3: ສາັ້ ງຄວາມເຂັມ

•

ກິດຈະກາໍ 1.4: ການບ ັງຄ ັບໃຊກ
ັ້ ົດໝາຍ ແລະ ການຕິດຕາມ

•

ກິດຈະກາໍ 1.5: ການວາງແຜນນ ໍາໃຊທ
ໍ ັ້
ັນການຄອບຄອງ
ັ້ ື່ ີດິນ ແລະ ການປັບປຼຸງ ການຄາປະກ

•

ັ້ ນ
ກິດຈະກາໍ 1.6: ການຈ ັດຕງປະຕິ
ບ ັດ ລະບ ົບການວ ັດແທກ, ການລາຍງານ ແລະ ການພິສດ
ູ ຢັງຢ
ັ ັ້
(MRV)

•

ກິດຈະກາໍ 1.7: ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງຄວາມຮູ,ັ້ FPIC, ການປົກປອ
ັ້ ງ ແລະ ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ັ້ ກໃັ້ ຂດາັ້ ນການຕະຫາດ ສ ໍາລ ັບ ສາຍເຫດທີື່ ມາຈາກການເຮັດກະສິກາໍ ທີື່ ເຮັດໃຫມ
ໝາກຜ ົນ 2: ຂໍແ
ີ ານທ ໍາລາຍ
ັ້ ກ
ປື່າໄມ ັ້
•

ກິດຈະກາໍ 2.1: ສິື່ ງຈູງໃຈພາຍໃນທອ
ໍ ດີ (GAP) ແລະ ການເຮັດກະສິ
ັ້ ງຖິື່ ນ ສ ໍາລ ັບ ການເຮັດກະສິກາທີື່
ກາໍ ແລະ ປາື່ ໄມແບບປະສ
ົມປະສານ
ັ້

•

ກິດຈະກາໍ 2.2: ການດງດູດ ການລ ົງທນ ຈາກພາກເອກະຊ ົນ ເຂົາັ້ ໃນຕອ
ຼຸ ຄາື່
ື່ ງໂສຄ
ັ້ ນ

•

ກິດຈະກາໍ 2.3: ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງພັ້ນຖານໂຄງລາື່ ງໃນເຂດອາື່ ງໂຕງື່ ທີື່ ຢູຊ
ື່ ົນນະບ ົດ ແບບຍນນານ

ໝາກຜ ົນ 3: ການລ ົງມປະຕິບ ັດ ເຮັດການຫຼຸ ດຜອ
ື່ ນສະພາບດິນຟັ້າອາກາດ ຜາື່ ນທາງປື່າໄມ ັ້
•

ກິດຈະກາໍ 3.1: ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງຈ ັດສ ັນປາື່ ໄມບ
ັ້ າັ້ ນ

•

ກິດຈະກາໍ 3.2.: ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງຈ ັດສ ັນປາື່ ຜະລິດ ແບບຍນນານ

•

ກິດຈະກາໍ 3.3.: ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງປາື່ ສະຫງວນແຫງ
ື່ ຊາດ

ໝາກຜ ົນ 4: ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງແຜນງານ, ການປະສານງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ
•

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ ຖກເຊື່ ອມໂຍງ ເຂົາັ້ ໃສໃື່ ນ ໝາກຜ ົນທັງໝ ົດ ແລະ ເກອບໝດ
ົ ທຼຸກກິດຈະກາ.
ໍ ການສ ໍາ
ຫວດກຼຸມ
ື່ ເປົາັ້ ໝາຍ ທີື່ ຖກກາື່ ວໄວ ັ້ ພາຍໃຕ ັ້ ກິດຈະກາໍ 2, 4, ແລະ 11 ຖກແນະນ ໍາ ໃຫດ
ັ້ ໍາເນີນການຕໍື່
ໄປ ໃນນາມເປັນການສ ໍາຫວດພາກສະໜາມຢາື່ ງໜື່ ງ ຈ ົນຮອດ ຕອນທາັ້ ຍຂອງຮອບວຽນ 9.5 ປີ ຂອງ
ແຜນງານ.

ແຜນປະຕິບ ັດງານ ບ ົດບາດຍິງຊາຍ
ຂາັ້ ງລຼຸມ
ເັ້ ຫັ ນ ແຜນປະຕິບ ັດງານບ ົດບາດຍິງຊາຍ ສ ໍາລ ັບ (i) ແຜນງານ ແລະ (ii) ໂຄງການື່ ນີັ້ ແມນສະແດງໃຫ
ື່
ຍອ
ບ ັດ, ອາດຈະຕອ
ັ ັ້
ີ ານປັບປຼຸງເພີື່ ມຕື່ ມ ສ ໍາລ ັບ
ື່ ຍ 1 (ໄລຍະທີ I). ເມື່ ອແຜນງານ ຖກຈ ັດຕງປະຕິ
ັ້ ງການ ໃຫມ
ັ້ ກ
ແຜນປະຕິບ ັດງານບ ົດບາດຍິງຊາຍ ໃນລະດ ັບແຜນງານ ຊື່ ງຈະຖກຍື່ ນໄປພອ
ັ້ ມໆ ກ ັບ ແຕລ
ື່ ະໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ/
ໄລຍະ.

ແຜນປະຕິບ ັດງານ ບ ົດບາດຍິງຊາຍ ໃນລະດ ັບແຜນງານ
ລ/ດ.

ກິດຈະກາ/ໝາກຜ
ໍ
ົນ

ມາດຕະການ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ແລະ ການລ ົງມ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ປະຕິບ ັດ
ທົື່ ວທຼຸກຂະແໜງການ
1

ພ ັດທະນາຄວາມ

ພະນ ັກງານວິຊາ

ພະນ ັກງານວິຊາ

ການຝກອ ົບຮ ົມ

ໜງການ)

ອາດສາມາດ ແກ ື່

ການ ຈາກ

ການ ໃນ

‘REDD+ ແລະ

ການຈ ັດຕງສ
ັັ້ ັງຄ ົມ

ອ ົບຮ ົມ 14 ຄງັັ້ x 2

ອ ົງການຈ ັດຕງັັ້

ຫອ
ັ້ ງການກະສິກ ໍາ

ຫອ
ັ້ ງການກະສິ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ’ ໄດ ັ້

ຜູສ
ັ້ ະໜອງການຝກ

ວ ັນ x 16 ຄ ົນ ຕໍື່

ປະຕິບ ັດພາຍໃນ

ແລະ ປື່າໄມ ັ້

ກາໍ ແລະ ປາື່ ໄມ ັ້

ັ້ ໃຫແ
ຈ ັດຂນ
ັ້ ກ ື່

ອ ົບຮ ົມ

ການຝກອ ົບຮ ົມ / 2x

ຂະແໜງ ຂອງ

ເມອງ, ກອງ

ເມອງ, ກອງ

ພະນ ັກງານ ຂອງ

ເມອງ (ລວມມີ

ລ ັດ ແລະ

ກວດກາປື່າໄມ ັ້

ກວດກາປື່າໄມ ັ້

ຫອ
ັ້ ງການກະສິກ ໍາ ແລະ

DSA/NA)

ສະຫະພ ັນແມຍິ
ື່ ງ

ເມອງ ແລະ

ເມອງ, ແລະ

ປື່າໄມເມ
ັ້ ອງ, ກອງ

ລາວ ເພື່ ອສະໜ

ສະຫະພ ັນແມຍິ
ື່ ງ

ສະຫະພ ັນ

ກວດກາປື່າໄມເມ
ັ້ ອງ

ຄູຝກ: ການຝກອ ົບຮ ົມ

ອງການອ ໍານວຍ

ເມອງ ໄດຖ
ັ້ ກຝກ

1
ແມຍິ
ື່ ງ ບໍື່ ໄດຮ
ັ້ ັບ

ແລະ ສະຫະພ ັນແມຍິ
ື່ ງ

28 ວ ັນ + ວ ັນ

ຄວາມສະດວກ

ອ ົບຮ ົມ ກຽື່ ວກ ັບ

ການຝກອ ົບຮ ົມ

– ແຕລ
ື່ ະຄງັັ້ ແມນຢູ
ື່ ໃື່ ນ

ເດີນທາງ 56 ວ ັນ +

ທາງດາັ້ ນບ ົດບາດ

“REDD+ ແລະ

(ຫ, ໃນກໍລະນີທື່ ີ

ແຕລ
ື່ ະແຂວງ

ຄາື່ ເດີນທາງ ສ ໍາລ ັບ

ຍິງຊາຍ ຂອງ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ”.

ັ້ ຍາກ,
ເກີດຂນ

25,000

ຄູຝກ 2x ຄ ົນ (ຄາື່ ທາໍ

ການຝກອ ົບຮ ົມ

ທີື່ ແຕກຕາື່ ງກ ັນ, ແຕລ
ື່ ະ

ນຽມ ແກຄ
ູ ກ, DSA,
ື່ ຝ

ງານ ຢູໃື່ ນຊຼຸມຊ ົນ

ທີື່ ຈາກ
ໍ ັດ) ກຽື່ ວ

ຄງັັ້ ມີຜເັ້ ູ ຂົັ້າຮວ
ື່ ມ

NA, ພາຫານະ)

ບາັ້ ນ. ຈ ັດຕງການ
ັັ້

ກ ັບບ ັນຫາ

ປະມານ 16 ຄ ົນ.

ຝກອ ົບຮ ົມ ທີື່ ເປັນ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ເປົັ້າໝາຍ ກຽື່ ວ

ທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງກ ັບ

ກ ັບ REDD+

REDD+

ຊາຍ

ສະຫະພັນແມຍ
ື່ ິງລາວ.

GIZ/ ອ ົງ

ກິດຈະກາແຜນ
ໍ

ແລະ ບ ົດບາດຍິງ

1

Y: 1

ຜູເັ້ ຂົັ້າຮວ
ື່ ມ: ການຝກ

ທັງໝ ົດ (ທົື່ວທຼຸກຂະແ

ລ/ດ.

ກິດຈະກາ/ໝາກຜ
ໍ
ົນ

ມາດຕະການ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ແລະ ການລ ົງມ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ປະຕິບ ັດ
2

ທັງໝ ົດ (ທົື່ວທຼຸກຂະແ

ຊຼຸກຍູັ້ ການເຂົັ້າ

ເປີເຊັ ນ (%) ຜູັ້

ອ ັດຕາການເຂົັ້າ

ແມຍິ
ື່ ງເຂົັ້າຮວ
ື່ ມ 40%

ໜງການ)

ຮວ
ື່ ມ ຂອງແມຍິ
ື່ ງ

ເຂົັ້າຮວ
ື່ ມ ທີື່ ເປັນ

ຮວ
ື່ ມ ຂອງ

ຢູື່ໃນກອງປະຊຼຸມ ຂອງ

ຢື່າງຕງໜ
ັັ້ າັ້ ແລະ

ເພດຍິງ ຢູື່ໃນ

ແມຍິ
ື່ ງ ໃນກອງ

ຊຼຸມຊ ົນ.

ມີປະສິດທິພາບ

ກອງປະຊຼຸມ ຂອງ

ປະຊຼຸມ ຂອງຊຼຸມ

ໃນກອງປະຊຼຸມ

ຊຼຸມຊ ົນ

ຊ ົນ ແມນມ
ື່ ັກຈະ

ຫອ
ັ້ ງການກະສິກ ໍາ

-

ແລະ ປື່າໄມເມ
ັ້ ອງ

ລວມຢູື່ໃນ ງ ົບປະມານ
ຂອງກິດຈະກາໍ 1.7

ຕາື່ ໍ ກວາື່ 40%.

ພາຍໃນຊຼຸມຊ ົນ.
3

Y: 1-9.5

ການສ ໍາຫວດ ເສັັ້ນ

ກ ໍານ ົດເວລາ

ຢູື່ໃນການສ ໍາຫວດ

ການສ ໍາຫວດ

50% ຂອງແມຍິ
ື່ ງ ຢູໃື່ ນ

Y: 1, 4,

3. ກ ົມປື່າໄມ ັ້ /

ແລະ ຈ ັດສ ັນ

ບ ັນດາຊຼຸມຊ ົນເປົັ້າ

ເສັັ້ນທຽບຖານ ທີື່

ຊຼຸມຊ ົນເປົັ້າໝາຍ ກາື່ ວ

9.5

ກະຊວງກະສິກາໍ

ທຽບຖານ, ແລະ ການ

20,000

ການຝກອ ົບຮ ົມ

ໝາຍ, ຢື່າງໜອ
ັ້ ຍ

ຈະຖກດາເນີ
ໍ ນ

ວາື່ ເຂົາເຈົາັ້ ໄດຮ
ູັ້ ກ
ັ້ ສ

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ແລະ

ສ ໍາຫວດຕິດຕາມ ສອງ

ໂດຍຄ ໍານງເຖິງ

50% ຂອງ

ໃນໄລຍະ 1 ປີ

ຖກລວມ ຢາ
ັັ້ າັ້ ຢູື່
ື່ ງຕງໜ

ແລະ ແຜນງານ

ຢາ
ື່ ງ (ກາງໄລຍະ

ຕາຕະລາງວຽກ

ແມຍິ
ື່ ງ ກາື່ ວວາື່

ໃນ ກອງປະຊຼຸມບາັ້ ນ ທີື່

REDD+ Desk

ັ້
ແລະ ແຜນງານຊິນ

ຂອງແມຍິ
ື່ ງ ແລະ

ເຂົາເຈົາັ້ ຮູສ
ັ້ ກ

ກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງກ ັບ REDD+.

ແລະ GIZ

ສ ົດລ ົງ)

ການເຂົັ້າເຖິງ

ຖກລວມຢາ
ື່ ງຕງັັ້

ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນ

ໜາັ້ ຢູໃ
ື່ ນກອງ

ການມີສວ
ື່ ນຮວ
ື່ ມ

ປະຊຼຸມບາັ້ ນ ທີື່

ແລະ ການເຂົັ້າ

ກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງກ ັບ

ເຖິງ ຢື່າງສຼຸດຂີດ,

REDD+-.

ປະສານງານ ກ ັບ
ສະຫະພ ັນແມຍິ
ື່ ງ
ລາວ, ແນວລາວ
ສາັ້ ງຊາດ, ອ ົງ
ການຈ ັດຕງັັ້ ຂອງ
ແມຍິ
ື່ ງພາຍໃນ
ທອ
ັ້ ງຖິື່ ນ ເພື່ ອ
ັ້ ບ ົນເຄອ
ສາັ້ ງຂນ

ລ/ດ.

ກິດຈະກາ/ໝາກຜ
ໍ
ົນ

ມາດຕະການ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ແລະ ການລ ົງມ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ປະຕິບ ັດ
ຂາຍທີື່ ມີຢື່ແ
ູ ລວ
ັ້
ແລະ ຫ ັກການ
ປະຕິບ ັດ ທີື່ ດີທື່ ີ
ສຼຸດ ສ ໍາລ ັບການ
ເຂົັ້າເຖິງ.
4

All

ສະໜ ັບສະໜູນ

ເປີເຊັ ນ (%)

ການສ ໍາຫວດເສັັ້ນ

ຈານວນແມ
ຍິ
ໍ
ື່ ງ ຈ ັດຕງັັ້

Y: 1, 4,

ກະຊວງກະສິກາໍ

ການພ ັດທະນາ

ຂອງ ຈານວນ
ໍ

ທຽບຖານ ທີື່ ຈະ

ປະຕິບ ັດລ ົງມເຄື່ ອນໄຫວ

9.5

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ / ກ ົມ

ກອງປະຊຼຸມ

ຄວາມອາດ

ແມຍິ
ື່ ງ ທີື່ ຈ ັດຕງັັ້

ຖກດາເນີ
ໍ ນ

ັ້ ຢື່າງໜອ
ໄດເັ້ ພີື່ ມຂນ
ັ້ ຍ

ປື່າໄມ ັ້

ພ ັດທະນາຄວາມອາດ

ສາມາດ ຂອງ

ປະຕິບ ັດລ ົງມ

ໃນຊວ
ັ້ ງໄລຍະ ປີ

10%.

ພະນ ັກງານຍິງ

ເຄື່ ອນໄຫວ ເພີື່ ມ

ທີ 1

ແກ ື່ ອ ົງ

ັ້ .
ຂນ

12,965

ການຝກອ ົບຮ ົມ ແລະ

ສາມາດ ແກ ື່
ພະນ ັກງານລ ັດ ທີື່ ເປັນ
ເພດຍິງ

ການຈ ັດຕງັັ້
ປະຕິບ ັດທັງໝ ົດ
ຂອງລ ັດ ໃນທຼຸກ
ລະດ ັບ ເພື່ ອ
ປັບປຼຸງ ຄວາມ
ເທົື່ າທຽມກ ັນທາງ
ເພດ ຢູື່ພາຍໃນ
ຂະແໜງປື່າໄມ.ັ້
ໝາກຜ ົນ 1: ການສາັ້ ງ ສະພາບແວດລອ
ບ ັດ REDD+ ໄດ ັ້
ັັ້
ັ້ ມ ທີື່ ເຮັດໃຫສ
ັ້ າມາດ ຈ ັດຕງປະຕິ

ຈຼຸດປະສ ົງ ຂອງແຜນ GAP: ການສັ້າງສະພາບແວດລັ້ອມ ທີື່ ເຮັດໃຫັ້ສາມາດ ປັບປຼຸງ ຄວາມເທົື່ າທຽມກ ັນທາງເພດ ຢູື່ພາຍໃນ ກອບ REDD+
5

1.2, 1.3

ລະບຽບການ

ລະບຽບການ

ບ ັນດາກ ົດໝາຍ,

ເຫັ ນໄດວ
ັ້ າື່ ບ ັນດາກ ົດໝ

Y: 1-9.5

ກ ົມປື່າໄມ/ກະຊວງ
ັ້

ແລະ ບ ົດແນະນ ໍາ

ແລະ ບ ົດແນະ

ລະບຽບການ

າຍ, ລະບຽບການ ແລະ

ກະສິກ ໍາ ແລະ

ໃນອະນາຄ ົດ

ນ ໍາໃໝື່

ແລະ ບ ົດແນະ

ບ ົດແນະນ ໍາ ສະບ ັບໃໝ/ື່

ປື່າໄມ ັ້ ແຜນງານ

ທີື່ ຄ ໍານງເຖິງ

ພິຈາລະນາ

ນ ໍາ ບໍື່ ພິຈາລະນາ

ສະບ ັບປັບປຼຸງ ມີການ

REDD+ Desk

-

ລວມຢູື່ໃນ ງບປະມານ
ົ
ຂອງກິດຈະກາໍ 1.7

ລ/ດ.

ກິດຈະກາ/ໝາກຜ
ໍ
ົນ

ມາດຕະການ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ແລະ ການລ ົງມ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ເວລາ (ປີ )

ປະຕິບ ັດ
ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ພິຈາລະນາ ບ ົດບາດຍິງ

ສ ໍາລ ັບຈ ັດຕງັັ້

ວາື່ ເປັນສະເໝອນ

ວາື່ ເປັນສະເໝອນ

ຊາຍ (ເຊັື່ ນ ຢູື່ໃນຂອບ

ປະຕິບ ັດ ການຄຼຸມ
ັ້

ປັດໃຈ ທີື່ ສ ໍາ

ປັດໃຈທີື່ ຈະແຈງັ້

ເຂດ ຂອງ ບ ົດບາດ

ຄອງຈ ັດສ ັນປາື່ ໄມ ັ້

ຄ ັນຈາເປັ
ໍ ນ ໃນ

ໃນການປົກປັກ

ຂອງຜູມ
ີ ວ
ັ້ ສ
ື່ ນກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງ,

ແບບຍນນານ,

ການປົກປັກ

ຮ ັກສາປື່າໄມ,ັ້

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ການພັ້ນຟູພມ
ູ

ຮ ັກສາປື່າໄມ,ັ້

ສິດຂອງຜູຊ
ັ້ ົມໃຊ ັ້

ຂອງສະຖາບ ັນ

ສ ັນຖານປື່າໄມ ັ້

ການຕິດຕາມ,

ແລະ ການ

ການຈ ັດຕງ,
ັັ້ ການເຂົັ້າ

ແລະ ປື່າໄມບ
ັ້ າັ້ ນ

ສິດຂອງຜູຊ
ັ້ ົມໃຊ ັ້

ແບງື່ ປັນຜ ົນ

ເຖິງຊ ັບພະຍາກອນ

ທີື່ ຢູພ
ື່ າຍໃຕ ັ້ ກ ົດ

ແລະ ແບງື່ ປັນ

ປະໂຫຍດ

ແລະ ການແບງື່ ປັນຜ ົນ

ໝາຍປາ
ື່ ໄມ ັ້

ຜ ົນປະໂຫຍດ ທີື່

ສະບ ັບປັບປຼຸງ

ເທົື່ າທຽມກ ັນ

ແລະ ແຜນ

ລວມທັງ ການຄຼຸມ
ັ້

PRAP.

ຄອງຈ ັດສ ັນ

ຊຽື່ ວຊານດາັ້ ນ

ຊ ັບພະຍາກອນ.

ການປົກປັ້ອງ,
ດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງ
ຊາຍ ແລະ ດາັ້ ນ
ການຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜ ົນ
ຂອງແຜນງານ
ແລະ ຖາັ້ ຈາເປັ
ໍ ນ
ຊຽື່ ວຊານດາັ້ ນ
ບ ົດບາດຍິງ
ຊາຍອື່ ນໆ ຈະ
ປັບປຼຸງ ລະບຽບ

ໄລຍະ

ປະໂຫຍດ)

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ງບປະມານ
ົ
(ເອີໂຣ)

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

ລ/ດ.

ກິດຈະກາ/ໝາກຜ
ໍ
ົນ

ມາດຕະການ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ແລະ ການລ ົງມ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ປະຕິບ ັດ
ການ ແລະ ບ ົດ
ແນະນ ໍາ.
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1.4, 3.1, 3.2, 3.3

7

ທົບທວນຄນ

ຈານວນ
ການດາໍ
ໍ

0 - ບໍື່ ມີການ

ການປະເມີນແບບສນໆ
ັັ້

ທື່າແຮງ ສ ໍາລ ັບ

ເນີນການປະເມີນ

ວິເຄາະ ທື່າແຮງ

ໄດສ
ັ້ າັ້ ງຄວາມກະຈາື່ ງ

ເມອງ, ຊື່ ງໄດຮ
ັ້ ັບ

ກຼຸມ
ື່ ລາດຕະເວນ

ກຽື່ ວ ັບ ກຼຸມ
ື່

ສ ໍາລ ັບ ກຼຸມ
ື່

ແຈງັ້ ຕໍື່ ຜ ົນປະໂຫຍດ

ການສະໜ ັບສະໜູນ

ທີື່ ນ ໍາໂດຍແມຍິ
ື່ ງ

ລາດຕະເວນ

ລາດຕະເວນ

ໃນກຼຸມ
ື່ ລາດຕະເວນທີື່ ນ ໍາ

ຈາກ ແຜນງານ

ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊ ົນ

ທີື່ ນ ໍາໂດຍແມຍິ
ື່ ງ

ທີື່ ນ ໍາໂດຍແມຍິ
ື່ ງ

ໂດຍແມຍິ
ື່ ງພາຍໃນ

REDD+ Desk

ແລະ ສະໜ ັບສະ

ຢູື່ໃນ ພັ້ນທີື່ ເປົັ້າ

ຢູື່ໃນພັ້ນທີື່ ເປົັ້າ

ທັ້ອງຖິື່ ນ ຢູື່ໃນພັ້ນທີື່ ເປົັ້າ

ແລະ GIZ

ໜູນ ການສາັ້ ງຕງັັ້

ໝາຍ

ໝາຍ

ໝາຍ.

ການພ ັດທະນາ

ຈານວນກຼຸ
ມ
ໍ
ື່

0

ກອງກວດກາປື່າໄມ ັ້

ຄວາມອາດ

ລາດຕະເວນ

ເມອງ ໄດຝ
ັ້ ກອ ົບຮ ົມ

ອ ົບຮ ົມ 5 ຄງັັ້ x 2

ສາມາດ ແລະ

ທີື່ ນ ໍາໂດຍແມຍິ
ື່ ງ

ຢາ
ື່ ງໜອ
ັ້ ຍ 15 ກຼຸມ
ື່

ວ ັນ x 10 ຄ ົນ /

ການປູກຈິດຈາສ
ໍ ກ

ໄດຮ
ັ້ ັບການຝກ

ລາດຕະເວນ ທີື່ ນ ໍາໂດຍ

ບາັ້ ນ

ຂອງເຂົາເຈົາັ້ .

ອ ົບຮ ົມ

ແມຍິ
ື່ ງ.

2

Y: 2

ກອງກວດກາປື່າໄມ ັ້

Y: 9.5

5,000

1x ການປະເມີນ

15,000

ຜູເັ້ ຂົັ້າຮວ
ື່ ມ: ການຝກ

ຄູຝກ: ການຝກອ ົບຮ ົມ
10 ວ ັນ + 10 ວ ັນ
ເດີນທາງ + ຄາື່
ເດີນທາງ ສ ໍາລ ັບ ຄູ
ຝກ 2x ຄ ົນ (ຄາື່ ທາໍ
ນຽມຄູຝກ, DSA,
NA, ພາຫານະ)
8
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1.5

ຮ ັບປະກ ັນ ໃຫມ
ັ້ ີ

ຕອບຄ ໍາຖາມການ

ການສ ໍາຫວດເສັັ້ນ

ຢູື່ໃນ ການສາຫ
ໍ ວດ

Y: 1, 4,

ພະແນກກະສິກ ໍາ

ການລວມເອົາ

ສ ໍາຫວດ ໂດຍ

ທຽບຖານ ທີື່ ຈະ

ບ ັນດາຊຼຸມຊ ົນເປົັ້າໝາຍ,

9.5

ແລະ ປາ
ື່ ໄມແຂວງ/
ັ້

35,000

ການສ ໍາຫວດເສັັ້ນທຽບ
ຖານ, ແລະ ການສາໍ

ັ້ ແລະ ນ ໍາໂດຍ ແມຍິ
ທີື່ ນ ໍາໂດຍແມຍິ
ປະສ ົມປະສານ, ແຕເື່ ຖິງແນວໃດກໍຕາມ,
ື່ ງ ໝາຍເຖິງວາື່ ກຼຸມ
ື່ ຖກສາັ້ ງຂນ
ື່ ງ, ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ມ ັນບໍື່ໄດໝ
ັ້ າຍຄວາມວາື່ ການເຂົັ້າຮວ
ື່ ມ ມີສະເພາະແຕແ
ື່ ມຍິ
ື່ ງ. ກຼຸມ
ື່ ເຫື່ ົ ານີັ້ ສາມາດເປັນກຼຸມລາດຕະເວນທີື່
ື່

ຜູນ
ັັ້ ມ
ັ້ ໍາ ແລະ ຜູຈ
ັ້ ັດຕງກຼຸ
ື່ ສວ
ື່ ນໃຫຍື່ ຄວນຈະເປັນແມຍິ
ື່ ງ.

ລ/ດ.

ກິດຈະກາ/ໝາກຜ
ໍ
ົນ

ມາດຕະການ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ແລະ ການລ ົງມ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ປະຕິບ ັດ
ຂະບວນການວາງ

ກາື່ ວວາື່

ຖກດາເນີ
ໍ ນ

ຢື່າງໜອ
ັ້ ຍ 70% ຂອງ

ຫອ
ັ້ ງການກະສິກ ໍາ

ຫວດ ເພີື່ ມຕື່ ມ 1 ຄງັັ້

ແຜນນ ໍາໃຊທ
ັ້ ື່ ີດິນ

ຊາວບາັ້ ນ ຮູສ
ັ້ ກ

ໃນຊວ
ັ້ ງໄລຍະ ປີ

ຊາວບາັ້ ນໝ ົດທຼຸກຄ ົນ

ແລະ ປື່າໄມເມ
ັ້ ອງ

ັ້
ໃນຕອນແຜນງານຊິນ

ຢື່າງເຕັມທີື່ ຢູື່ໃນ

ວາື່ ຖກລວມຢາື່ ງ

ທີ 1

ກາື່ ວວາື່ ເຂົາເຈົາັ້ ຮູສ
ັ້ ກ

ຊຼຸມຊ ົນເປົັ້າໝາຍ.

ຕງໜ
ັັ້ າັ້ ເຂົັ້າໃນ

ຖກລວມຢື່າງຕງໜ
ັັ້ າັ້

ຖາັ້ ມີຄວາມຈາໍ

ຂະບວນການ

ເຂົັ້າໃນ ຂະບວນການ

ເປັນ, ຮ ັບປະກ ັນ

ວາງແຜນນ ໍາໃຊທ
ັ້ ື່ ີ

ວາງແຜນນ ໍາໃຊທ
ັ້ ື່ ີດິນ.

ໃຫມ
ັ້ ີ ນາຍພາສາ

ດິນ ຫບໍ.

ແລະ ວ ັດຖຼຸ
ອຼຸປະກອນ ທີື່ ເປັນ
ພາສາທອ
ັ້ ງຖິື່ ນ.
ວ ັດຖຼຸອປ
ຼຸ ະກອນ
ສື່ ສານ ທີື່ ຫາກ
ຫາຍ ຄວນຈະ
ຖກນ ໍາໃຊ ັ້ ເພື່ ອ
ເຂົັ້າເຖິງ ຜູຊ
ັ້ າຍ
ແລະ ແມຍິ
ື່ ງ ທີື່ ມີ
ລະດ ັບການສກສາ
ແລະ ພັ້ນຖານ
ຄວາມຮູັ້ ທີື່ ແຕກ
ຕາື່ ງກ ັນ (ປັ້ມຮູບ,
ແຜນ
ື່ ພ ັບ, ວີດໂີ ອ,
ໂປດສະເຕີ ແລະ
ອື່ ນໆ)

ສຼຸດ

ລ/ດ.

ກິດຈະກາ/ໝາກຜ
ໍ
ົນ

ມາດຕະການ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ແລະ ການລ ົງມ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ປະຕິບ ັດ
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1.6

ນ ໍາໃຊ ັ້ ຄວາມຮູັ້

ການລວມເອົາ

N/A (ລະບ ົບ ບໍື່

ລະບ ົບການຕິດຕາມ

ອ ັນກວາັ້ ງຂວາງ

ກ ົນໄກທີື່ຕອບສະ

ັ້ ຢື່າງ
ຖກສາັ້ ງຂນ

ປື່າໄມແຫ
ັ້ ງ
ື່ ຊາດ ທີື່ ຖກ

ຂອງແມຍິ
ື່ ງພາຍ

ໜອງທາງດາັ້ ນ

ສ ົມບູນ)

ັ້ ປະກອບດວ
ສາັ້ ງຂນ
ັ້ ຍ

ໃນທອ
ັ້ ງຖິື່ ນ ໃຫັ້

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ກ ົນໄກທີື່ຕອບສະໜອງ

ຫາຍທີື່ ສຼຸດ ກຽື່ ວ

ສ ໍາລ ັບການ

ທາງບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ກ ັບ ປື່າໄມຊຼຸ
ັ້ ມຊ ົນ

ຕິດຕາມ ຂອງຊຼຸມ

ສ ໍາລ ັບ ການຕິດຕາມ

ໃນການເຮັດໃຫັ້

ຊ ົນ ຢູື່ພາຍໃນ

ຂອງຊຼຸມຊ ົນ.

ເຂົາເຈົາັ້ ເປັນ

ລະບ ົບການ

ສວ
ື່ ນໃຈກາງ

ຕິດຕາມປາ
ື່ ໄມ ັ້

ຂອງການ

ແຫງ
ື່ ຊາດ.

Y:1-9.5

JICA

ລວມຢູື່ໃນ ງ ົບປະມານ
-

ຂອງກິດຈະກາໍ 1.6

ປະກອບສວ
ື່ ນຈາກ
ຊຼຸມຊ ົນ ຕໍື່ ລະບ ົບ
ຕິດຕາມປາ
ື່ ໄມ ັ້
ແຫງ
ື່ ຊາດ.
ັ້ ກໃັ້ ຂດາັ້ ນການຕະຫາດ ສ ໍາລ ັບ ສາຍເຫດທີື່ ມາຈາກການເຮັດກະສິກາໍ ທີື່ ເຮັດໃຫມ
ໝາກຜ ົນ 2: ຂໍແ
ີ ານທາລາຍປ
ໍ
ັ້ ກ
ື່າໄມ ັ້

ຈຼຸດປະສ ົງ ຂອງແຜນ GAP: ຮ ັບປະກ ັນ ຄວາມເທົື່ າທຽມກ ັນ ແລະ ການເຂົາັ້ ເຖິງທີື່ ເທົື່ າທຽມກ ັນ ຂອງແມຍ
ຼຸ ຄື່າ
ື່ ງິ ເພື່ ອ ແລະ ໃຫັ້ໄດຮ
ັ້ ັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ການສງື່ ົ ເສີມ ການຜະລິດກະສິກ ໍາ ແລະ ຕອ
ື່ ງໂສັ້ຄນ
ແບບໃໝື່
10

2.1, 2.2

ເຊື່ ອມໂຍງເອົາ

ການເຊື່ ອມໂຍງ

ຕອ
ຼຸ ຄາື່
ື່ ງໂສຄ
ັ້ ນ

ການປະເມີນຕອ
ື່ ງໂສ ັ້

Y: 4 (ເຄີື່ ງ

ກ ົມປື່າໄມ,ັ້ ພະແນກ

ການປະເມີນ

ເອົ າ ບ ົດບາດຍິງ

ກະສິກ ໍາ ບໍື່ ຖກ

ຄຼຸນຄາື່ ຂອງ ສິນຄາັ້

ໄລຍະ),9.5

ກະສິກ ໍາ ແລະ

ຄຼຸນຄາື່ 3 ຢາື່ ງ ຖກ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ຊາຍ ເຂົັ້າໃນ

ປະເມີນ ຈາກ

ກະສິກ ໍາຕນຕໍ
ທີື່ ມີຢືູ່
ົັ້

(ສຼຸດທັ້າຍ)

ປື່າໄມແຂວງ,
ັ້

ັ້
ສາັ້ ງຂນ

ເຂົັ້າໃນທຼຸກໆ

ການປະເມີນ

ມຼຸມມອງ ທາງ

ແລວ
ັ້ ແລະ ທີື່ ເປັນທາງ

ຫອ
ັ້ ງການກະສິກ ໍາ

ສ ໍາລ ັບ ແຕລ
ື່ ະແຂວງ

ການວິເຄາະ ສ ໍາ

ຕອ
ຼຸ ຄາື່ .
ື່ ງໂສຄ
ັ້ ນ

ດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງ

ເລອກ 9 ຢາື່ ງ ລວມມີ

ແລະ ປື່າໄມເມ
ັ້ ອງ,

ທີື່ ມີໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ),

ຊາຍ

ການທົບທວນຄນ ຜ ົນ

ແຜນງານ REDD+

ແຕລ
ື່ ະບ ົດ ນ ໍາສະເໜີ

ລ ັບ ທື່າແຮງ
ການຜະລິດກະສິ

ກະທົບ ທາງດາັ້ ນ

Desk

28,000

ບ ົດສກສາຕອ
ື່ ງໂສ ັ້
(ໜື່ ງບ ົດ

ລ/ດ.

ກິດຈະກາ/ໝາກຜ
ໍ
ົນ

ມາດຕະການ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ແລະ ການລ ົງມ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ
ເວລາ (ປີ )

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ປະຕິບ ັດ
ກ ໍາ ແລະ ຕອ
ື່ ງ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ ຈາກ

ຕອ
ຼຸ ຄາື່ ສິນຄາັ້
ື່ ງໂສຄ
ັ້ ນ

ໂສຄ
ຼຸ ຄາື່ ໃໝ.ື່
ັ້ ນ

ການປື່ຽນແປງທີື່

ທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງ 3 ຢາື່ ງ

ຕອ
ັ້ ງການ (ການປະເມີນ
ການສກສາຄວາມ

, ຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ,

ເປັນໄປໄດທ
ັ້ ງັ ໝ ົດ

ອຼຸປະສ ັກ, ທາື່ ແຮງ, ຈາໍ

ສ ໍາລ ັບ ການ

ນວນວຽກ, ຜ ົນ

ພ ັດທະນາ ຕອ
ື່ ງ

ປະໂຫຍດ)

ໂສຄ
ຼຸ ຄາື່ ແລະ
ັ້ ນ
ການຜະລິດກະສິ
ກ ໍາ ໃໝື່ ຄວນຈະ
ທົບທວນຄນ ຜ ົນ
ກະທົບທາງດາັ້ ນ
ບ ົດບາດຍິງຊາຍ
ທີື່ ໄດປ
ັ້ ະເມີນໄວ ັ້
ຈາກການ
ປື່ຽນແປງທີື່
ຕອ
ັ້ ງການ (ການ
ເຂົັ້າເຖິງ,
ຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ,
ອຼຸປະສ ັກ,
ທາ
ໍ
ື່ ແຮງ, ຈານວນ
ວຽກ, ຜ ົນ
ປະໂຫຍດ).

ລ/ດ.

ກິດຈະກາ/ໝາກຜ
ໍ
ົນ

ມາດຕະການ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ແລະ ການລ ົງມ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ
(ເອີໂຣ)

ປະຕິບ ັດ
11
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ພ ັດທະນາ ຄວາມ

ຊຽື່ ວຊານດາັ້ ນ

0

ອ ົງປະກອບການຝກ

ອາດສາມາດ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ອ ົບຮ ົມ ທັງໝ ົດ ທີື່ ຖກ

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ແລະ

ຂອງແມຍິ
ື່ ງ ເພື່ ອ

ທົບທວນຄນ ໝ ົດ

ັ້ ໂດຍແຜນງານ
ສາັ້ ງຂນ

ຊຽື່ ວຊານ ດາັ້ ນການ

ໃຫສ
ັ້ າມາດ

ທຼຸກອ ົງປະກອບ

ຖກທົບທວນ ໂດຍ

ປົກປັ້ອງ, ດາັ້ ນ

ຍອມຮ ັບ ຫ ັກການ

ການຝກອ ົບຮ ົມ

ຊຽື່ ວຊານ ດາັ້ ນບ ົດບາດ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ປະຕິບ ັດນ ໍາໃຊທ
ັ້ ື່ ີ

(ວ ັດຖຼຸອປ
ຼຸ ະກອນ,

ຍິງຊາຍ ຂອງແຜນງານ

ແລະ ດາັ້ ນການ

ດິນ ແບບຍນນານ

ການຮຽນການ

ກອ
ື່ ນມີການຈ ັດຕງັັ້

ຕິດຕາມ ແລະ ປະ

ແລະ ດາເນີ
ໍ ນ

ສອນ ແລະ

ປະຕິບ ັດ.

ເມີນຜ ົນ ຂອງແຜນ

ການຜະລິດ, ປຼຸງ

ອື່ ນໆ)

ການຕະຫາດ ແກ ື່

ຊຽື່ ວຊານ ດາັ້ ນ

ທຼຸກຄ ົນ ໄດຮ
ັ້ ັບການຝກ

ຕອ
ຼຸ ຄາື່ ໃ
ື່ ງໂສຄ
ັ້ ນ

ການປົກປັ້ອງ

ອ ົບຮ ົມ ກຽື່ ວກ ັບ ຄວາມ

ໝ.ື່ .

ແລະ ດາັ້ ນ

ເທົື່ າທຽມກ ັນ ທາງເພດ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ແລະ ການລວມເອົ າ

ຂອງຄະນະຄຼຸມ
ັ້

ສ ັງຄ ົມເຂົັ້າຮວ
ື່ ມ ໂດຍ

ຄອງໂຄງການ

ຊຽື່ ວຊານ ດາັ້ ນບ ົດບາດ

ຝກອ ົບຮ ົມ ໃຫັ້

ຍິງຊາຍ ແລະ ດາັ້ ນ

ແກ ື່ ພະນ ັກງານ

ການຕິດຕາມ ແລະ ປະ

ສ ົງເສີມໝ ົດທຼຸກ

ເມີນຜ ົນ ຂອງແຜນງານ.

ຄ ົນ ລວມທັງ ຄູ
ຝກ ກຽື່ ວກ ັບ
ວຽກງານສື່ງົ ເສີມ
ທີື່ ຄ ໍານງເຖິງ
ບ ົດບາດຍິງຊາຍ
ແລະ ການລວມ

ກະຊວງກະສິກາໍ

ງານ
ພະນ ັກງານສື່ງົ ເສີມໝ ົດ

ແຕງື່ ແລະ ເຮັດ

Y:2-9.5

15,000
-

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

ລ/ດ.

ກິດຈະກາ/ໝາກຜ
ໍ
ົນ

ມາດຕະການ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ແລະ ການລ ົງມ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ປະຕິບ ັດ
ເອົ າສ ັງຄ ົມເຂົັ້າ
ຮວ
ື່ ມ
12

2.2

ສະໜ ັບສະໜູນ

0

ແມຍິ
ື່ ງພາຍໃນ

ດາເນີ
ໍ ນ ຫ ັກສູດການຝກ
ອ ົບຮ ົມ

Y: 1-9.5

ກຽື່ ວກ ັບທັກສະ

GIZ/ ສະຫະພ ັນ

160,000

ໂດຍສະເລຍ
ື່ 7 ບາັ້ ນ

ແມຍິ
ື່ ງລາວ (ຂນັັ້

ຕໍື່ ໜື່ ງກຼຸມ
ື່ ບາັ້ ນ, 100

ເມອງ)

ກຼຸມ
ື່ ບາັ້ ນ ໄດຮ
ັ້ ັບການ

ທັ້ອງຖີື່ ນ ສາັ້ ງ

ຈານວນ
ຫ ັກສູດ
ໍ

ຄວາມຮູດ
ັ້ າັ້ ນທຼຸລະກິດ

ທັດສະຄວາມຮູັ້

ການຝກອ ົບຮ ົມ

100 ເທື່ ອ

ດາັ້ ນທຼຸລະກິດ

ກຽື່ ວກ ັບທັກສະ

1,600 ເອີໂຣ/ກຼຸມ
ື່

ຢື່າງເປັນຮູບປະ

ຄວາມຮູດ
ັ້ າັ້ ນທຼຸລະ

ບາັ້ ນ

ທາໍ ເພື່ ອເພີື່ ມ

ກິດ ທີື່ ຖກດາເນີ
ໍ ນ

ການເຂົັ້າຮວ
ື່ ມ

ການ

ຝກອ ົບຮ ົມ ຕໍື່ ປີ,

ຂອງ ເຂົາເຈົາັ້
ໃນທຼຸລະກິດ ທີື່ ສະ
ໜ ັບສະໜູນ ການ
ຄຼຸມ
ັ້ ຄອງຈ ັດສ ັນທີື່
ດິນ ແບບຍນ
ນານ.
ໝາກຜ ົນ 3: ການລ ົງມປະຕິບ ັດ ເຮັດການຫຼຸ ດຜອ
ື່ ນສະພາບດິນຟາ
ັ້ ອາກາດ ຜາື່ ນທາງປາ
ື່ ໄມ ັ້
ຈຼຸດປະສ ົງ ຂອງແຜນ GAP: ແມຍິ
ັັ້ າັ້ ແລະ ເທົື່ າທຽມກ ັນ ໃນຄະນະຄຼຸມ
ື່ ງ ມີສວ
ື່ ນຮວ
ື່ ມ ຢື່າງຕງໜ
ັ້ ຄອງຈ ັດສ ັນປື່າໄມບ
ັ້ າັ້ ນ ແລະ ອາື່ ງໂຕງ
13
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ສາັ້ ງຄວາມ

ບ ົດແນະນ ໍາ ສາໍ

0 - ບໍື່ ມີຄວາມ

ບ ົດແນະນ ໍາ ຂອງຄະນະ

Y: 2-9.5

ກະຊວງກະສິກາໍ

2,000

1x ກອງປະຊຼຸມ ເພື່ ອ

ັ້ ແຂງ ແກ ື່
ເຂັມ

ລ ັບສາັ້ ງ ຄະນະ

ຕອ
ັ້ ງການ ດາັ້ ນ

ຄຼຸມ
ັ້ ຄອງຈ ັດສ ັນປາື່ ໄມ ັ້

ແມຍິ
ື່ ງ ໃຫັ້

ຄຼຸມ
ັ້ ຄອງຈ ັດສ ັນ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ັ້
ບາັ້ ນ ທີື່ ຖກສາັ້ ງຂນ

ກາຍເປັນ

ປື່າໄມບ
ັ້ າັ້ ນ ໃນ

ທີື່ ພ ົວພ ັນກ ັບ

ໂດຍ ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ

ສະມາຊິກ ຂອງ

ລະດ ັບທັ້ອງຖີື່ ນ

ການສາັ້ ງຕງັັ້ ຫ

ໄດກ
ໍ ົດ ມາດຕະຖານ
ັ້ ານ

ຊຽື່ ວຊານ ດາັ້ ນການ

ຄະນະຄຼຸມ
ັ້ ຄອງຈ ັດ

ການ
ໍ ົດມາດຖານ

ດາເນີ
ໍ ນງານ

ການເຂົັ້າເຖິງ ສ ໍາລ ັບ

ປົກປັ້ອງ, ດາັ້ ນ

ແລະ ປື່າໄມ/ັ້ ກ ົມ
ປື່າໄມ ັ້

ລາຍງານກຽື່ ວກ ັບ
ບ ົດແນະນ ໍາ.

ລ/ດ.

ກິດຈະກາ/ໝາກຜ
ໍ
ົນ

ມາດຕະການ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ແລະ ການລ ົງມ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ປະຕິບ ັດ
ສ ັນປື່າໄມບ
ັ້ າັ້ ນ

ຄວາມຕອ
ັ້ ງການ

ຂອງ ຄະນະຄຼຸມ
ັ້

ແມຍິ
ື່ ງ, ໂດຍມີໂກຕາັ້

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ

ແລະ

ທີື່ ສາມາດເຂົາເຖິງ

ຄອງຈ ັດສ ັນ

ຢື່າງໜອ
ັ້ ຍ ໃຫມ
ັ້ ີ

ດາັ້ ນການຕິດຕາມ

ການຈ ັດຕງອ
ັັ້ ື່ ນໆ

ໄດ ັ້ ສ ໍາລ ັບ

ປື່າໄມບ
ັ້ າັ້ ນ

ສະມາຊິກ ຂອງຄະນະທີື່

ແລະ ປະເມີນຜ ົນ

ທີື່ ທ ໍາການຕ ັດສິນ

ແມຍິ
ື່ ງ ແລະ ຄ ົນ

ເປັນເພດຍິງກວມ

ຂອງແຜນງານ ຍ ັງຈະ

ໃຈກຽື່ ວກ ັບປື່າໄມ ັ້

ທຼຸກຍາກ ແລະ

30%.

ໄດປ
ັ ປຼຸງ ບ ົດແນະ
ັ້ ບ

ໃນລະດ ັບທອ
ັ້ ງ

ໂກຕາັ້ ສ ໍາລ ັບ

ຖີື່ ນ.

ການມີໜາັ້ ຂອງ

ນ ໍາ.

ແມຍິ
ື່ ງ ຢູື່ໃນ
ຄະນະ.
3.1

ເປີເຊັ ນ (%)
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0

65% ຂອງ ຄະນະຄຼຸມ
ັ້

ລວມຢູໃ
ື່ ນ ງ ົບປະມານ

ຂອງຄະນະຄຼຸມ
ັ້

ຄອງຈ ັດສ ັນປາື່ ໄມບ
ັ້ າັ້ ນ

ຂອງກິດຈະກາໍ 1.7

ຄອງຈ ັດສ ັນປາື່ ໄມ ັ້

ທີື່ ຖກສະໜ ັບສະໜູນ

ທີື່ ປະກອບດວ
ັ້ ຍ

ໂດຍ ຫ ຖກດງໃຫເັ້ ຂົັ້າ

ຢາ
ື່ ງໜອ
ັ້ ຍມີ

ຮວ
ື່ ມ ກ ັບ ໂຄງການ-

ແມຍິ
ື່ ງກວມ

ຍອ
ື່ ຍ ປະກອບດວ
ັ້ ຍ

30%.

ແມຍິ
ື່ ງ ຢື່າງໜອ
ັ້ ຍ

Y: 4-9.5

-

ແລະ ໝາກຜ ົນ 4

30%
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3.2

ຮ ັບປະກ ັນວາື່

ເປີເຊັ ນ ຂອງ

-

70% ຂອງແມຍິ
ື່ ງ ທີື່ ມາ

Y: 4-9.5

ກະຊວງອຼຸດສະຫາ

ການປກສາຫາລ

ສະມາຊິກຊຼຸມຊ ົນ

ຈາກ ບ ັນດາຊຼຸມຊ ົນທີື່

ກາໍ ແລະ ການຄາັ້

ຢູື່ຂນບ
ັັ້ າັ້ ນ ກຽື່ ວ

ທີື່ ເປັນເປົັ້າໝາຍ

ເຂົັ້າຮວ
ື່ ມ ກາື່ ວວາື່

ທີື່ ໄດຮ
ັ້ ັບການສະໜ ັ

ກ ັບ ການລ ົງທນທີື່

(ທີື່ ບໍື່ ແຍກເພດ)

ເຂົາເຈົາັ້ ຮູສ
ັ້ ກວາື່ ຕ ົນເອງ

ບສະໜູນ ໂດຍ

ມີທາງແຮງ ຂອງ

ຜູທ
ັ້ ື່ ີກາື່ ວວາື່

ຖກລວມ ຢື່າງຕງໜ
ັັ້ າັ້

ກະຊວງກະສິກາໍ

ພາກເອກະຊ ົນ ຢູື່

ເຂົາເຈົາັ້ ຮູສ
ັ້ ກວາື່

ເຂົັ້າໃນ ຂະບວນການ

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ແລະ

ໃນການເຮັດກະສິ

ຕ ົນເອງຖກລວມ

FAO

7,500

ການສ ໍາຫວດ

ລ/ດ.

ກິດຈະກາ/ໝາກຜ
ໍ
ົນ

ມາດຕະການ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ແລະ ການລ ົງມ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ປະຕິບ ັດ
ກ ໍາ ແລະ ປາື່ ໄມ ັ້

ຢື່າງຕງໜ
ັັ້ າັ້ ເຂົັ້າ

ຕ ັດສິນໃຈ ກຽື່ ວກ ັບ

ແບບປະສ ົມ

ໃນ ຂະບວນການ

ການລ ົງທນ

ປະສານ ທີື່ ອາໃສ

ຕ ັດສິນໃຈ ກຽື່ ວ

ຊຼຸມຊ ົນ ເຮັດໃຫັ້

ກ ັບການລ ົງທນ

ຊາວບາັ້ ນໝ ົດທຼຸກ
ຄ ົນ ສາມາດເຂົັ້າ
ຮວ
ື່ ມ ຢື່າງເທົື່ າ
ທຽມກ ັນ ໃນການ
ຕ ັດສິນໃຈກຽື່ ວກ ັບ
ການລ ົງທນ
ດງື່ ັ ກາື່ ວ.
ໝາກຜ ົນ 4: ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງແຜນງານ, ພາລະຜູກພ ັນ, ການປະສານງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ

ຈຼຸດປະສ ົງ ຂອງແຜນ GAP: ຮ ັບປະກ ັນ ໃຫັ້ມລ
ີ ະບ ົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ທີື່ ຄ ໍານງ ແລະ ຕອບສະໜອງທາງດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງຊາຍ
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ທັງໝ ົດ (ທົື່ວທຼຸກຂະແ

ເກັບກາໍ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ໜງການ)

ັ້ ນ
ວິເຄາະ ຂໍມ
ູ ໂຕ

ແຜນ GAP ຖກ

ບ ົດລາຍງານເຄີື່ງໄລຍະ,

ແລະ ປາ
ື່ ໄມ,ັ້ ການ

ເລກທີື່ ແຍກ-ເພດ

ເຊື່ ອມໂຍງຢາ
ື່ ງ

ແລະ ບ ົດລາຍງານ

ຄຼຸມ
ັ້ ຄອງ ກອງທນ

ທີື່ ຖກນ ໍາໃຊ ັ້ ສ ໍາ

ເຕັມທີື່ ເຂົັ້າໃນ

ສະບ ັບສຼຸດທັ້າຍ ທັງໝ ົດ

ັ້ ໍາ ແລະ
ລ ັບ ຊີນ

ລະບ ົບ ການ

ນີັ້ ປະກອບດວ
ັ້ ຍ ພາກ

ກວດແກ ັ້ ມາດ

ຕິດຕາມ ແລະ

ທີື່ ເວົັ້າເຖິງບ ົດບາດຍິງ

ຕະການ ທີື່ ເລັງ

ປະເມີນຜ ົນ ແລະ

ຊາຍ.

ໃສ ື່ ເພື່ ອເຮັດໃຫຄ
ັ້ ູື່

ຖກທົບທວນຄນ

ຮວ
ື່ ມງານທັງໝ ົດ

ຢື່າງເປັນ

ຄ ໍານງເຖິງ ຄວາມ

ປົກກະຕິ.

ເທົື່ າທຽມກ ັນທາງ
ເພດ ແລະ

-

ບ ົດລາຍງານປະຈາປີ
ໍ ,

Y: 1-9.5

ກະຊວງກະສິກາໍ

REDD+

-

ລວມຢູໃ
ື່ ນ ງ ົບປະມານ
ຂອງກິດຈະກາໍ 1.7

ລ/ດ.

ກິດຈະກາ/ໝາກຜ
ໍ
ົນ

ມາດຕະການ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ແລະ ການລ ົງມ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ປະຕິບ ັດ
ການລວມເອົາ
ບ ົດບາດຍິງຊາຍ
ຢື່າງມີ
ປະສິດທິພາບ.
ການຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜ ົນ
ຢື່າງຕງໜ
ັັ້ າັ້
ໂດຍນ ໍາໃຊ ັ້ ກອບ
ການຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນຜ ົນ
ທີື່ ຕອບສະໜອງ
ທາງດາັ້ ນບ ົດບາດ
ຍິງຊາຍ ຂອງ
ແຜນງານ ຍ ັງຈະ
ຊວ
ື່ ຍ ເຮັດໃຫັ້
ແຜນງານ ປັບໂຕ
ໄດຢ
ັ້ າ
ື່ ງໄວວາ
ຖາັ້ ວາື່ ມີສື່ ງທ
ິ າ
ັ້
ທາຍ ພອ
ັ້ ມທັງ
ປັບປຼຸງ ການຮຽນ
ຮູັ້ ກຽື່ ວກ ັບ
ບ ົດບາດຍິງຊາຍ.
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ທັງໝ ົດ (ທົື່ວທຼຸກຂະແ

ສື່ງົ ເສີມ ທາງດາັ້ ນ

ວ ັດຖຼຸອປ
ຼຸ ະກອນ

ໜງການ)

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ການສື່ ສານຕນຕໍ
ົັ້

-

ວ ັດຖຼຸອປ
ຼຸ ະກອນການ
ສື່ ສານຕນຕໍ
ແລະ ການ
ົັ້

Y: 1-9.5

ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງ ກອງ
ທນ REDD+, ທີື່

24 000

ທົບທວນ ແລະ
ປັບປຼຸງ, ຖາັ້ ຈາເປັ
ໍ ນ,

ລ/ດ.

ກິດຈະກາ/ໝາກຜ
ໍ
ົນ

ມາດຕະການ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ແລະ ການລ ົງມ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ປະຕິບ ັດ
ຂອງໝ ົດທຼຸກກິດ

ແລະ ການ

ໂຄສະນາປູກຈິດສ ໍານກ

ໄດຮ
ັ້ ັບການສະໜ ັບ

ວ ັດຖຼຸອປ
ຼຸ ະກອນ ແລະ

ຈະກ ໍາ ຜາື່ ນທາງ

ໂຄສະນາປູກຈິດ

ທັງໝ ົດ ຖກທົບທວນຄນ

ສະໜູນ ໂດຍ ຄູື່

ການພິມຄນທັງໝ ົດ;

ການປູກຈິດສ ໍານກ

ສ ໍານກ ທັງໝ ົດ

ແລະ ຮ ັບຮອງ ໂດຍ

ຮວ
ບ ັດ
ັັ້
ື່ ມຈ ັດຕງປະຕິ

ແກໃັ້ ຂ ກຽື່ ວກ ັບ ວ ັດຖຼຸ

ແລະ ການ

ຖກທົບທວນຄນ

ຊຽື່ ວຊານ ດາັ້ ນການປົກ

ອຼຸປະກອນການ

ໂຄສະນາ ທີື່ ເປັນ

ໂດຍ ຊຽື່ ວຊານ

ປັ້ອງ, ດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງ

ສື່ ສານໃໝທ
ື່ ງັ ໝ ົດທີື່

ເປົັ້າໝາຍ ແລະ

ດາັ້ ນການປົກປອ
ັ້ ງ

ຊາຍ ແລະ ດາັ້ ນການ

ັ້ (ກອງ
ຖກສາັ້ ງຂນ

ທີື່ ຄ ໍານງເຖິງ

, ດາັ້ ນບ ົດບາດ

ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນ

ປະຊຼຸມ, ການຕີ

ວ ັດທະນາທ ໍາ.

ຍິງຊາຍ ແລະ

ຜ ົນ.

ພິມ:3000 €/Y)

ດາັ້ ນການຕິດຕາມ
ແລະ ປະເມີນ
ຜ ົນ.
ງ ົບປະມານ ທັງໝ ົດ ສ ໍາລ ັບ ແຜນປະຕິບ ັດງານ ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

349,465

ແຜນດ ໍາເນີນງານບ ົດບາດຍິງຊາຍ ລະດ ັບໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ (ໄລຍະທີ I)
ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)
ທົື່ ວທຼຸກຂະແໜງການ
1

3

ພ ັດທະນາ ຄວາມ

ພະນ ັກງານ ວິຊາ

ພະນ ັກງານວິຊາ

ກອງປະຊຼຸມຝກ

ງການ)

ອາດສາມາດ ແກ ື່

ການ ຈາກ

ການ ຢູື່ໃນ

ອ ົບຮ ົມ ກຽື່ ວກ ັບ

ໜອງການຝກ

ຝກອ ົບຮ ົມ 5 ຄງັັ້

ອ ົງການຈ ັດຕງັັ້

ຫອ
ັ້ ງການກະສິກ ໍາ

ຫອ
ັ້ ງການກະສິ

‘REDD+ ແລະ

ອ ົບຮ ົມ

x 2 ວ ັນ x 16

ປະຕິບ ັດຂອງລ ັດ

ແລະ ປື່າໄມເມ
ັ້ ອງ,

ກາໍ ແລະ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ’

ຄ ົນ ຕໍື່ ການຝກ

ແລະ ສະຫະພ ັນ

ກອງກວດກາປາ
ື່ ໄມ ັ້

ປາ
ື່ ໄມເມ
ັ້ ອງ,

ັ້
5 ຄງັັ້ ຖກຈ ັດຂນ

ອ ົບຮ ົມ / 2x

ແມຍິ
ື່ ງລາວ ເພື່ ອ

ເມອງ ແລະ

ກອງກວດກາ

ໃຫແ
ັ້ ກ ື່ ພະນ ັກງາ

ເມອງ (ລວມມີ

ໃຫສ
ັ້ າມາດສະໜ

ສະຫະພ ັນແມຍິ
ື່ ງ

ປາ
ື່ ໄມເມ
ັ້ ອງ

ຫອ
ັ້ ງການກະສິກ ໍາ

DSA/NA)

ອງ ການອ ໍານວຍ

ລາວຂນເມ
ັັ້ ອງ ໄດ ັ້

ແລະ ສະຫະພ ັນ

ແລະ ປາ
ື່ ໄມເມ
ັ້ ອງ,

ຄວາມສະດວກ

ຮ ັບການຝກອ ົບຮ ົມ

ແມຍິ
ື່ ງລາວຂນັັ້

ກອງກວດກາປາ
ື່ ໄມ ັ້

ຄູຝກ: ການຝກ

ທີື່ ຄ ໍານງເຖິງ

ກຽື່ ວກ ັບ REDD+

ເມອງ ບໍື່ ໄດຮ
ັ້ ັບ

ເມອງ ແລະ

ອ ົບຮ ົມ 10 ວ ັນ +

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ແລະ ບ ົດບາດຍິງ

ການຝກອ ົບຮ ົມ

ສະຫະພ ັນແມຍິ
ື່ ງ

ເດີນທາງ 21 ວ ັນ

ແກ ື່ ບ ັນດາກິດຈະ

ຊາຍ”.

(ຫ, ໃນກໍລະນີທື່ ີ

ລາວ, 1 ຄງັັ້ ຢູື່

+ ຄາື່ ຂ ົນສື່ງົ ສາໍ

ກ ໍາ ຂອງແຜນງານ

ຫາຍາກ, ການ

ລະດ ັບສູນກາງ

ລ ັບ ຄູຝກ 2x ຄ ົນ

ຢູື່ໃນຊຼຸມຊ ົນຕາື່ ງໆ

ຝກອ ົບຮ ົມ

ແລະ 2 ໃນລະດ ັບ

(ຄາື່ ທ ໍານຽມ ຄູຝກ,

ຂອງບາັ້ ນ. ຈ ັດຕງັັ້

ແບບຈາກ
ໍ ັດ)

ແຂວງ ໂດຍມີຜັ້ ູ

DSA, NA,

ປະຕິບ ັດ ການຝກ

ກຽື່ ວກ ັບ ບ ັນຫາ

ເຂົັ້າຮວ
ື່ ມປະມານ

ພາຫານະ)

ອ ົບຮ ົມ ທີື່ ເປັນເປົັ້າ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

16 ຄ ົນ.2

ສະຫະພັນແມຍ
ື່ ິງ

3

Y: 1

GIZ/ CSO ຜູສ
ັ້ ະ

9,000

ຜູເັ້ ຂົັ້າຮວ
ື່ ມ: ການ

ທັງໝ ົດ (ທົື່ວທຼຸກຂະແໜ

ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)
ໝາຍ ກຽື່ ວກ ັບ

ທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງກ ັບ

REDD+ ແລະ

REDD+.

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ.
2

ທັງໝ ົດ (ທົື່ວທຼຸກຂະແໜ

ຊຼຸກຍູັ້ ການເຂົັ້າ

ເປີເຊັ ນ (%) ການ

ອ ັດຕາການເຂົັ້າ

ການເຂົັ້າຮວ
ື່ ມ

ງການ)

ຮວ
ື່ ມ ກອງປະຊຼຸມ

ເຂົັ້າຮວ
ື່ ມ ຂອງ

ຮວ
ື່ ມ ຂອງ

40% ຂອງແມຍິ
ື່ ງ

ພາຍໃນຊຼຸມຊ ົນ

ເພດຍິງ ໃນກອງ

ແມຍິ
ື່ ງ ຢູື່ໃນ

ຢູື່ໃນກອງປະຊຼຸມ

ກິດຈະກ ໍາ 1.7

ຢື່າງຕງໜ
ັັ້ າັ້ ແລະ

ປະຊຼຸມ ພາຍໃນຊຼຸມ

ກອງປະຊຼຸມບາັ້ ນ

ພາຍໃນຊຼຸມຊ ົນ.

ແລະ ໝາກຜ ົນ 4

ມີປະສິທິພາບ

ຊ ົນ

ມ ັກຈະຕາື່ ໍ ກວາື່

ຂອງ ແມຍິ
ື່ ງ.
3

Y: 1-4

ຫອ
ັ້ ງການກະສິກ ໍາ

-

ແລະ ປື່າໄມເມ
ັ້ ອງ

ລວມຢູື່ໃນ
ງບປະມານຂອງ
ົ

40%.
ການສ ໍາຫວດ

50% ຂອງແມຍິ
ື່ ງ

ກ ໍານ ົດເວລາ ແລະ

ຕອບ ທີື່ ກາື່ ວວາື່

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຢູື່ໃນຊຼຸມຊ ົນເປົັ້າໝ

ກະຊວງກະສິກາໍ

ທຽບຖານ, ແລະ

ຈ ັດສ ັນ ການຝກ

ເຂົາເຈົາັ້ ຮູສ
ັ້ ກວາື່ ໄດ ັ້

ທີື່ ຈະຖກດາເນີ
ໍ ນ

າຍ ກາື່ ວວາື່

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ແລະ

ການສ ໍາຫວດ

ອ ົບຮ ົມ ໂດຍຄ ໍານງ

ຖກລວມຢື່າງຕງໜ
ັັ້ ັ້

ໃນຊວ
ັ້ ງໄລຍະ

ເຂົາເຈົາັ້ ຮູສ
ັ້ ກ

ແຜນງານ REDD+

ຕິດຕາມ ສອງຄງັັ້

ປີທີ 1

ຖກລວມຢື່າງຕງໜ
ັັ້ ັ້

Desk ແລະ GIZ

(ເຄີື່ ງໄລຍະ ແລະ

ເຖິງ ເວລາເຮັດ

າ ຢູື່ໃນກອງປະຊຼຸມ

ວຽກ ຂອງແມຍິ
ື່ ງ

ບາັ້ ນ ທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງ

າ ຢູື່ໃນ ກອງ

ແລະ ການເຂົັ້າເຖິງ

ກ ັບ REDD+.

ປະຊຼຸມບາັ້ ນ ທີື່

ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນ

ກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງກ ັບ

ການເຂົັ້າຮວ
ື່ ມ

REDD+.

ແລະ ເຂົັ້າເຖິງ ໃຫັ້
ໄດຫ
ັ້ າຍທີື່ ສຼຸດ,

Y: 1, 4

ກ ົມປື່າໄມ ັ້ /

8,000

ການສ ໍາຫວດເສັັ້ນ

ເປີເຊັ ນ ຂອງຜູັ້

ັ້ ສຼຸດ)
ແຜນງານຊິນ

ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)
ປະສານງານກ ັບ
ສະຫະພ ັນແມຍິ
ື່ ງ
ລາວ, ແນວລາວ
ສາັ້ ງຊາດ, ແລະ
ອ ົງການຈ ັດຕງັັ້
ຂອງແມຍິ
ື່ ງ ພາຍ
ໃນທອ
ັ້ ງຖີື່ ນ ເພື່ ອ
ັ້ ບ ົນເຄອ
ສາັ້ ງຂນ
ຂາື່ ຍ ທີື່ ມີຢແ
ືູ່ ລວ
ັ້
ແລະ ຫ ັກການ
ປະຕິບ ັດ ທີື່ ດີທື່ ີສຼຸດ
ສ ໍາລ ັບ ການເຂົັ້າ
ເຖິງ.
All
4

ສະໜ ັບສະໜ ັບສະ

ເປີເຊັ ນ (%) ການ

ການສ ໍາຫວດ

ຈານວນແມ
ຍິ
ໍ
ື່ ງ ຈ ັດ

Y: 1, 4

ກະຊວງກະສິກາໍ

5,166

ກອງປະຊຼຸມ ແລະ

ໜູນ ການ

ັ້ ຂອງຈາໍ
ເພີື່ ມຂນ

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຕງການລ
ັັ້
ົງມ

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ / ກ ົມ

ການຝກອ ົບຮ ົມ ທີື່

ພ ັດທະນາ ຄວາມ

ນວນ ແມຍິ
ື່ ງ ທີື່

ທີື່ ຈະຖກດາເນີ
ໍ ນ

ປະຕິບ ັດ ໄດເັ້ ພີື່ ມ

ປື່າໄມ ັ້

ຈະສາັ້ ງ ຄວາມ

ອາດສາມາດ ແກ ື່

ຈ ັດຕງການລ
ັັ້
ົງມ

ໃນຊວ
ັ້ ງໄລຍະ

ັ້ ຢື່າງໜອ
ຂນ
ັ້ ຍ

ອາດສາມາດ ຂອງ

ພະນ ັກງານ ເພດ

ປະຕິບ ັດ.

ປີທີ 1

10%.

ພະນ ັກງານເພດຍິງ

ຍິງ ສ ໍາລ ັບ ໝ ົດ

ຢູື່ພາຍໃນ ອ ົງ

ທຼຸກອ ົງການຈ ັດຕງັັ້

ການຈ ັດຕງັັ້

ປະຕິບ ັດ ຂອງລ ັດ

ປະຕິບ ັດ ຂອງລ ັດ

ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)
ໃນທຼຸກລະດ ັບ ເພື່ ອ
ປັບປຼຸງ ຄວາມ
ດູນລຽື່ ງ ທາງເພດ
ຢູື່ພາຍໃນ ຂະແໜ
ງປາ
ື່ ໄມ.ັ້
ໝາກຜ ົນ 1: ການສາັ້ ງ ສະພາບແວດລອ
ບ ັດ REDD+ ໄດ ັ້
ັັ້
ັ້ ມ ທີື່ ເຮັດໃຫສ
ັ້ າມາດ ຈ ັດຕງປະຕິ

ຈຼຸດປະສ ົງ ຂອງ ແຜນ GAP: ສັ້າງ ສະພາບແວດລັ້ອມ ທີື່ ເຮັດໃຫັ້ສາມາດ ປັບປຼຸງ ຄວາມເທົື່ າທຽມກ ັນທາງເພດ ຢູື່ພາຍໃນ ກອບວຽກ REDD+
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1.2, 1.3

ລະບຽບການ ແລະ

ລະບຽບການ ແລະ

ກ ົດໝາຍ,

ເຫັ ນໄດວ
ັ້ າື່ ບ ັນດາ

Y: 1-4

ກ ົມປາ
ື່ ໄມ/ກະຊວງ
ັ້

-

ລວມຢູໃ
ື່ ນ

ບ ົດແນະນ ໍາ ໃນ

ບ ົດແນະນ ໍາ

ລະບຽບການ

ກ ົດໝາຍ, ລະບຽບ

ກະສິກ ໍາ ແລະ

ງບປະມານ
ຂອງ
ົ

ອະນາຄ ົດ ທີື່ ຄານ
ໍ ງ

ສະບ ັບໃໝື່

ແລະ ບ ົດແນະ

ການ ແລະ ບ ົດ

ປາ
ື່ ໄມ,ັ້ ແຜນງານ

ກິດຈະກ ໍາ 1.2

ເຖິງບ ົດບາດຍິງ

ພິຈາລະນາ

ນ ໍາ ບໍື່ ໄດ ັ້

ແນະນ ໍາ ສະບ ັບໃ

REDD+ Desk

ແລະ 1.7 (ປັບປຼຸງ

ຊາຍ ທີື່ ຈະຈ ັດຕງັັ້

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ພິຈາລະນາ

ໝ/ື່ ສະບ ັບປັບປຼຸງ

ໂດຍ ຊຽື່ ວຊານ

ປະຕິບ ັດ ການຄຼຸມ
ັ້

ເປັນສະເໝອນ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ມີການພິຈາລະນາ

ດາັ້ ນການປົກປອ
ັ້ ງ,

ຄອງປາື່ ໄມແບບ
ັ້

ປັດໃຈທີື່ ສ ໍາຄ ັນ

ວາື່ ເປັນປັດໃຈທີື່

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງ

ຍນນານ, ການພັ້ນ

ແລະ ຈາເປັ
ໍ ນ ໃນ

ຈະແຈງັ້ ໃນ

(ເຊັື່ ນ ຢູື່ໃນຂອບ

ຊາຍ ແລະ ດາັ້ ນ

ຟູພມ
ູ ສ ັນຖານ

ການປົກປັກຮ ັກສາ

ການປົກປັກ

ເຂດ ຂອງ

ການຕິດຕາມ ແລະ

ປື່າໄມ ັ້ ແລະ

ປື່າໄມ,ັ້ ການ

ຮ ັກສາປື່າໄມ,ັ້

ບ ົດບາດຂອງຜູມ
ັ້ ີ

ປະເມີນຜ ົນ)

ປື່າໄມບ
ັ້ າັ້ ນ ພາຍ

ຕິດຕາມ, ສິດຂອງ

ສິດຂອງຜູຊ
ັ້ ົມໃຊ ັ້

ສວ
ື່ ນກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງ,

ໃຕ ັ້ ກ ົດໝາຍ

ຜູຊ
ັ້ ົມໃຊ ັ້ ແລະ

ແລະ ການ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ປື່າໄມ ັ້ ສະບ ັບ

ການແບງື່ ປັນຜ ົນ

ແບງື່ ປັນຜ ົນ

ຂອງສະຖາບ ັນ

ປັບປຼຸງ ແລະ ແຜນ

ປະໂຫຍດ ທີື່ ເທົື່ າ

ປະໂຫຍດ

ການຈ ັດຕງ,
ັັ້ ການ

ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)
PRAP. ຊຽື່ ວຊານ

ທຽມກ ັນ ລວມທັງ

ເຂົັ້າເຖິງ

ດາັ້ ນການປົກປອ
ັ້ ງ,

ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງຈ ັດ

ຊ ັບພະຍາກອນ

ດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງ

ສ ັນຊ ັບພະຍາກອນ.

ແລະ ການແບງື່ ປັນ

ຊາຍ ແລະ ດາັ້ ນ

ຜ ົນປະໂຫຍດ)

ການຕິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜ ົນ ຂອງ
ແຜນງານ ແລະ
ຖາັ້ ຈາເປັ
ໍ ນ ກໍມ ີ
ຊຽື່ ວຊານດາັ້ ນ
ບ ົດບາດຍິງ
ຊາຍອື່ ນໆ ຈະເປັນ
ຜູປ
ັ ປຼຸງ ລະບຽບ
ັ້ ບ
ການ ແລະ ບ ົດ
ແນະນ ໍາ.
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1.4, 3.1, 3.2, 3.3

ທົບທວນຄນ

ຈານວນ
ການດາໍ
ໍ

0 - ບໍື່ ມີການ

ການປະເມີນແບບ

ທື່າແຮງ ສ ໍາລ ັບ

ເນີນການປະເມີນ

ວິເຄາະ ທື່າແຮງ

ສນໆ
ໄດສ
ັັ້
ັ້ າັ້ ງ

ເມອງ, ທີື່ ໄດຮ
ັ້ ັບ

ກຼຸມ
ື່ ລາດຕະເວນ

ກຼຸມ
ື່ ລາດຕະເວນ

ສ ໍາລ ັບ ກຼຸມ
ື່

ຄວາມກະຈາື່ ງແຈງັ້

ການສະໜ ັບສະໜູນ

ທີື່ ນ ໍາໂດຍແມຍິ
ື່ ງ

ທີື່ ນ ໍາໂດຍແມຍິ
ື່ ງ ຢູື່

ລາດຕະເວນ

ຕໍື່ ຜ ົນປະໂຫຍດ

ຈາກ ແຜນງານ

ທີື່ ອາໃສຊຼຸມຊ ົນ

ໃນ ພັ້ນທີື່ ເປົັ້າໝ

ທີື່ ນ ໍາໂດຍແມຍິ
ື່ ງ

ຢູື່ໃນ ກຼຸມ
ື່

REDD+ Desk

າຍ

ຢູື່ໃນພັ້ນທີື່ ເປົັ້າ

ລາດຕະເວນທີື່ ນ ໍາ

ແລະ GIZ

ໝາຍ

ໂດຍແມຍິ
ື່ ງພາຍໃນ

ແລະ ສະໜ ັບສະ
ໜູນ ການສາັ້ ງຕງັັ້

Y: 2

ກອງກວດກາປື່າໄມ ັ້

2,000

1x ການປະເມີນ

ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)
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ການພ ັດທະນາ

ທັ້ອງຖິື່ ນ ຢູື່ໃນພັ້ນ

ຄວາມອາດສາມາດ

ທີື່ ເປົັ້າໝາຍ.
ຜູເັ້ ຂົັ້າຮວ
ື່ ມ: ການ

ແລະ ການປູກ

ຈານວນກຼຸ
ມ
ໍ
ື່

ຈິດຈາສ
ໍ ກ ຂອງ

ລາດຕະເວນ ທີື່ ນ ໍາ

ເມອງ ໄດຝ
ັ້ ກ

ຝກອ ົບຮ ົມ 5 ຄງັັ້

ເຂົາເຈົາັ້ .

ໂດຍແມຍິ
ື່ ງ ໄດ ັ້

ອ ົບຮ ົມ ຢາື່ ງໜອ
ັ້ ຍ

x 2 ວ ັນ x 10

ຮ ັບການຝກອ ົບຮ ົມ

5 ກຼຸມ
ື່ ລາດຕະເວນ

ຄ ົນ / ບາັ້ ນ

0

4

ກອງກວດກາປື່າໄມ ັ້

Y: 3

2,000

ທີື່ ນ ໍາໂດຍແມຍິ
ື່ ງ.
ຄູຝກ: ການຝກ
ອ ົບຮ ົມ 10 ວ ັນ +
ເດີນທາງ 10 ວ ັນ
+ ຄາື່ ຂ ົນສື່ງົ ສາໍ
ລ ັບ

ຄູຝກ 2x

ຄ ົນ (ຄາື່ ທ ໍານຽມຄູ
ຝກ, DSA, NA,
ພາຫານະ)
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4

1.5

Y: 4

ພະແນກກະສິກ ໍາ

14,000

ການສ ໍາຫວດເສັັ້ນ

ຮ ັບປະກ ັນ ໃຫມ
ັ້ ີ

ຕອບຄ ໍາຖາມການ

ການສ ໍາຫວດ

ໃນ ການສາຫ
ໍ ວດ

ການລວມເອົາ

ສ ໍາຫວດ ໂດຍກາື່ ວ

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ບ ັນດາຊຼຸມຊ ົນເປົັ້າ

ແລະ ປາ
ື່ ໄມແຂວງ/
ັ້

ທຽບຖານ, ແລະ

ຂະບວນການວາງ

ວາື່ ຊາວບາັ້ ນ

ທີື່ ຈະຖກດາເນີ
ໍ ນ

ໝາຍ, ຢາ
ື່ ງໜອ
ັ້ ຍ

ຫອ
ັ້ ງການກະສິກ ໍາ

ການສ ໍາຫວດ ເພີື່ ມ

ແຜນນ ໍາໃຊທ
ັ້ ື່ ີດິນ

ຮູສ
ັ້ ກວາື່ ຖກລວມ

70% ຂອງ

ແລະ ປາ
ື່ ໄມເມ
ັ້ ອງ

ຕື່ ມ 1 ຄງັັ້ ໃນ

ັ້ ແລະ ນ ໍາໂດຍ ແມຍິ
ທີື່ ນ ໍາໂດຍແມຍິ
ປະສ ົມປະສານ, ແຕເື່ ຖິງແນວໃດກໍຕາມ,
ື່ ງ ໝາຍເຖິງວາື່ ກຼຸມ
ື່ ຖກສາັ້ ງຂນ
ື່ ງ, ເຖິງແນວໃດກໍຕາມ ມ ັນບໍື່ໄດໝ
ັ້ າຍຄວາມວາື່ ການເຂົັ້າຮວ
ື່ ມ ມີສະເພາະແຕແ
ື່ ມຍິ
ື່ ງ. ກຼຸມ
ື່ ເຫື່ ົ ານີັ້ ສາມາດເປັນກຼຸມລາດຕະເວນທີື່
ື່

ຜູນ
ັັ້ ມ
ັ້ ໍາ ແລະ ຜູຈ
ັ້ ັດຕງກຼຸ
ື່ ສວ
ື່ ນໃຫຍື່ ຄວນຈະເປັນແມຍິ
ື່ ງ.

ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)
ຢື່າງເຕັມທີື່ ຢູື່ໃນ

ຢື່າງຕງໜ
ັັ້ າັ້ ເຂົັ້າ

ໃນຊວ
ັ້ ງໄລຍະ

ຊາວບາັ້ ນໝ ົດທຼຸກ

ັ້
ຕອນແຜນງານຊິນ

ຊຼຸມຊ ົນເປົັ້າໝາຍ.

ໃນ ຂະບວນການ

ປີທີ 1

ຄ ົນ ກາື່ ວວາື່

ສຼຸດ

ວາງແຜນນ ໍາໃຊທ
ັ້ ື່ ີ

ເຂົາເຈົາັ້ ຮູສ
ັ້ ກ

ດິນ ຫບໍ.

ຖກລວມຢື່າງຕງໜ
ັັ້ ັ້
າ ເຂົັ້າໃນ
ຂະບວນການວາງ
ແຜນນ ໍາໃຊທ
ັ້ ື່ ີດິນ.
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1.6

ນ ໍາໃຊ ັ້ ຄວາມຮູອ
ັ້ ັນ

ການລວມເອົາ ກ ົນ

N/A (ລະບ ົບ ບໍື່

ລະບ ົບການ

ກວາັ້ ງຂວາງ ຂອງ

ໄກທີື່ ຕອບສະໜອງ

ັ້ ຢາ
ຖກສາັ້ ງຂນ
ື່ ງ

ຕິດຕາມປາ
ື່ ໄມແຫ
ັ້ ງ
ື່

ແມຍິ
ື່ ງພາຍໃນ

ທາງດາັ້ ນບ ົດບາດ

ສ ົມບູນ)

ັ້
ຊາດ ທີື່ ຖກສາັ້ ງຂນ

ທອ
ັ້ ງຖິື່ ນ ໃຫຫ
ັ້ າຍ

ຍິງຊາຍ ສ ໍາລ ັບ

ປະກອບດວ
ັ້ ຍ ກ ົນ

ທີື່ ສຼຸດ ກຽື່ ວກ ັບ

ການຕິດຕາມ ຂອງ

ໄກທີື່ ຕອບສະໜອງ

ປື່າໄມຊຼຸ
ັ້ ມຊ ົນ ໃນ

ຊຼຸມຊ ົນ ຢູພ
ື່ າຍໃນ

ທາງບ ົດບາດຍິງ

ການເຮັດໃຫັ້

ລະບ ົບການ

ຊາຍ ສາລ
ໍ ັບ ການ

ເຂົາເຈົາັ້ ເປັນສວ
ື່ ນ

ຕິດຕາມປື່າໄມແຫ
ັ້ ງ
ື່

ຕິດຕາມ ຂອງຊຼຸມ

ໃຈກາງ ຂອງການ

ຊາດ.

ຊ ົນ.

ປະກອບສວ
ື່ ນຈາກ
ຊຼຸມຊ ົນ ຕໍື່ ລະບ ົບ
ຕິດຕາມປື່າໄມແຫ
ັ້ ງ
ື່
ຊາດ.
ັ້ ກໃັ້ ຂດາັ້ ນການຕະຫາດ ສ ໍາລ ັບ ສາຍເຫດທີື່ ມາຈາກການເຮັດກະສິກາໍ ທີື່ ເຮັດໃຫມ
ໝາກຜ ົນ 2: ຂໍແ
ີ ານທາລາຍປ
ໍ
ັ້ ກ
ື່າໄມ ັ້

Y:4

JICA

ລວມຢູໃ
ື່ ນ
-

ງບປະມານ
ຂອງ
ົ
ກິດຈະກ ໍາ 1.6

ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)

ຈຼຸດປະສ ົງ ຂອງແຜນ GAP: ຮ ັບປະກ ັນ ຄວາມເທົື່ າທຽມກ ັນ ແລະ ການເຂົາັ້ ເຖິງທີື່ ເທົື່ າທຽມກ ັນ ຂອງແມຍ
ຼຸ ຄື່າ
ື່ ງິ ເພື່ ອ ແລະ ໃຫັ້ໄດຮ
ັ້ ັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ການສງື່ ົ ເສີມ ການຜະລິດກະສິກ ໍາ ແລະ ຕອ
ື່ ງໂສັ້ຄນ
ແບບໃໝື່
10

2.1, 2.2

ເຊື່ ອມໂຍງເອົາ

ການເຊື່ ອມໂຍງ

ຕອ
ຼຸ ຄາື່
ື່ ງໂສຄ
ັ້ ນ

ການປະເມີນ

ເອົ າບ ົດບາດຍິງ

ກະສິກ ໍາ ບໍື່ ຖກ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ຊາຍ ເຂົັ້າໃນ

ເຂົັ້າໃນທຼຸກໆ ການ
ວິເຄາະ ສ ໍາລ ັບ

Y: 2

ກ ົມປື່າໄມ,ັ້ ພະແນກ

ເຄີື່ ງໄລຍະ: ການ

(ເຄິື່ ງ

ກະສິກ ໍາ ແລະ

ຄຼຸນຄາື່ 3 ຢາື່ ງ

ປະເມີນ ຈາກ

ປະເມີນຕອ
ື່ ງໂສ ັ້

ໄລຍະ),4

ປື່າໄມແຂວງ,
ັ້

ັ້
ຖກສາັ້ ງຂນ

ການປະເມີນ ຕອ
ື່ ງ

ມຼຸມມອງ ທາງ

ຄຼຸນຄາື່ ຂອງ

(ສຼຸດທາ
ັ້ ຍ)

ຫອ
ັ້ ງການກະສິກ ໍາ

ບ ົດ ສ ໍາລ ັບ ແຕລ
ື່ ະ

ໂສຄ
ຼຸ ຄາື່ .
ັ້ ນ

ດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງ

ສິນຄາັ້ ກະສິກ ໍາ

ແລະ ປາ
ື່ ໄມເມ
ັ້ ອງ,

ແຂວງທີື່ ມີ

ຊາຍ

ຕນຕໍ
ທີື່ ມີຢແ
ົັ້
ືູ່ ລວ
ັ້

ແຜນງານ REDD+

ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ),

ຜະລິດກະສິກາໍ

ແລະ ທີື່ ເປັນທາງ

Desk

ແຕລ
ື່ ະບ ົດ ນ ໍາສະເ

ແລະ ຕອ
ື່ ງໂສ ັ້

ເລອກ 3 ຢາື່ ງ

ໜີ ຕອ
ຼຸ ຄາື່
ື່ ງໂສຄ
ັ້ ນ

ຄຼຸນຄາື່ ໃໝ.ື່

ລວມມີ ການທົບ

ສິນຄາັ້ ທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງ

ທວນຄນ ຜ ົນ

3 ຢື່າງ

ທາ
ື່ ແຮງ ການ

ການສກສາຄວາມ

ກະທົບ ທາງດາັ້ ນ

ເປັນໄປໄດທ
ັ້ ງັ ໝ ົດ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ສ ໍາລ ັບ ການ

ຈາກ ການ

ພ ັດທະນາ ຕອ
ື່ ງ

ປື່ຽນແປງທີື່

ໂສຄ
ຼຸ ຄາື່ ແລະ
ັ້ ນ

ຕອ
ັ້ ງການ (ການ

ການຜະລິດກະສິ

ປະເມີນ, ຄວາມຈາໍ

ກ ໍາ ໃໝື່ ຄວນຈະ

ເປັນ, ອຼຸປະສ ັກ,

ທົບທວນຄນ ຜ ົນ

ທື່າແຮງ, ຈານວນ
ໍ

ກະທົບທາງດາັ້ ນ

9,334

ບ ົດສກສາຕອ
ື່ ງໂສ ັ້
(ໜື່ ງ

ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ
(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)
ບ ົດບາດຍິງຊາຍ ທີື່

ວຽກ, ຜ ົນ

ໄດປ
ັ້ ະເມີນໄວ ັ້

ປະໂຫຍດ)

ຈາກການປື່ຽນແປງ
ທີື່ ຕອ
ັ້ ງການ (ການ
ເຂົັ້າເຖິງ,
ຄວາມຈາເປັ
ໍ ນ,
ອຼຸປະສ ັກ, ທາື່ ແຮງ,
ຈານວນວຽກ,
ຜ ົນ
ໍ
ປະໂຫຍດ).
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ພ ັດທະນາ ຄວາມ

ຊຽື່ ວຊານດາັ້ ນ

ອາດສາມາດ ຂອງ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ຝກອ ົບຮ ົມ ທັງໝ ົດ

safeguard,

ແມຍິ
ື່ ງ ເພື່ ອໃຫັ້

ທົບທວນຄນ ໝ ົດ

ັ້
ທີື່ ຖກສາັ້ ງຂນ

gender and

ສາມາດຍອມຮ ັບ

ທຼຸກອ ົງປະກອບ

ໂດຍແຜນງານ ຖກ

ຫ ັກການ

ການຝກອ ົບຮ ົມ

ທົບທວນ ໂດຍ

ກະຊວງກະສິກາໍ

ປະຕິບ ັດນ ໍາໃຊທ
ັ້ ື່ ີ

(ວ ັດຖຼຸອປ
ຼຸ ະກອນ,

ຊຽື່ ວຊານ ດາັ້ ນ

ແລະ ປາ
ື່ ໄມ ັ້ ແລະ

ດິນ ແບບຍນນານ

ການຮຽນການສອນ

ການປົກປອ
ັ້ ງ,

ຊຽື່ ວຊານ ດາັ້ ນການ

ແລະ ດາເນີ
ໍ ນການ

ແລະ ອື່ ນໆ)

ດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງ

ປົກປັ້ອງ, ດາັ້ ນ

ຊາຍ ແລະ ດາັ້ ນ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ຜະລິດ, ປຼຸງແຕງື່

0

ອ ົງປະກອບການ

Y:2

MAF and PMU

M&E specialist

11,200

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)
ແລະ ເຮັດການ

ຊຽື່ ວຊານ ດາັ້ ນ

ການຕິດຕາມ ແລະ

ຕະຫາດ ແກ ື່ ຕອ
ື່ ງ

ການປົກປັ້ອງ,

ປະເມີນຜ ົນ ຂອງ

ຕິດຕາມ ແລະ ປະ

ໂສຄ
ຼຸ ຄາື່ ໃໝ.ື່
ັ້ ນ

ດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງ

ແຜນງານ ກອ
ື່ ນມີ

ເມີນຜ ົນ ຂອງ

ຊາຍ ແລະ ດາັ້ ນ

ການຈ ັດຕງັັ້

ຄະນະຄຼຸມ
ັ້ ຄອງ

ການຕິດຕາມ ແລະ

ປະຕິບ ັດ.

ກວດກາ ຂອງ
ຄະນະຄຼຸມ
ັ້ ຄອງ
ໂຄງການ ຝກ
ອ ົບຮ ົມ ໃຫແ
ັ້ ກ ື່
ພະນ ັກງານສ ົງເສີມ
ໝ ົດທຼຸກຄ ົນ ລວມ
ທັງ ຄູຝກ ກຽື່ ວກ ັບ
ວຽກງານສື່ງົ ເສີມ
ທີື່ ຄ ໍານງເຖິງ
ບ ົດບາດຍິງຊາຍ
ແລະ ການລວມ
ເອົ າສ ັງຄ ົມເຂົັ້າ
ຮວ
ື່ ມ.

ພະນ ັກງານສື່ງົ ເສີມ
ໝ ົດທຼຸກຄ ົນ ໄດຮ
ັ້ ັບ
ການຝກອ ົບຮ ົມ
ກຽື່ ວກ ັບ ຄວາມ
ເທົື່ າທຽມກ ັນ ທາງ
ເພດ ແລະ
ການລວມເອົາ
ສ ັງຄ ົມເຂົັ້າຮວ
ື່ ມ
ໂດຍ ຊຽື່ ວຊານ
ດາັ້ ນການປົກປອ
ັ້ ງ,
ດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງ
ຊາຍ ແລະ ດາັ້ ນ
ການຕິດຕາມ ແລະ
ປະເມີນຜ ົນ ຂອງ
ແຜນງານ.

ງບປະມານ
ົ

ແລະ ດາັ້ ນການ

ໂຄງການ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)
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2.2

ສະໜ ັບສະໜູນ
ແມຍິ
ື່ ງພາຍໃນ
ທັ້ອງຖີື່ ນ ສາັ້ ງ ທັດ

ຈານວນ
ຫ ັກສູດ
ໍ

ສະຄວາມຮູດ
ັ້ າັ້ ນ

ການຝກອ ົບຮ ົມ

ດາເນີ
ໍ ນ ຫ ັກສູດ

ທຼຸລະກິດ ຢາ
ື່ ງເປັນ

ກຽື່ ວກ ັບທັກສະ

ການຝກອ ົບຮ ົມ

ຮູບປະທ ໍາ ເພື່ ອ

ຄວາມຮູດ
ັ້ າັ້ ນທຼຸລະ

ເພີື່ ມການເຂົັ້າຮວ
ື່ ມ

ກິດ ທີື່ ຖກດາເນີ
ໍ ນ

ຂອງ ເຂົາເຈົາັ້ ໃນ

ການ

0

ກຽື່ ວກ ັບທັກສະ
ຄວາມຮູດ
ັ້ າັ້ ນທຼຸລະ

100, 7 ບາັ້ ນ ຕໍື່
ກຼຸມ
ື່ ບາັ້ ນ,

GIZ/ ສະຫະພ ັນ
Y: 1-4

ແມຍິ
ື່ ງລາວ (ຂນັັ້

44,800

ເມອງ)

ກິດ 28 ເທື່ ອ

28 ກຼຸມ
ື່ ບາັ້ ນ ໄດ ັ້
ຖກຝກ ຕໍື່ ປີ,
1,600 ເອີໂຣ/ກຼຸມ
ື່

ທຼຸລະກິດ ທີື່ ສະໜ ັບ

ບາັ້ ນ

ສະໜູນ ການຄຼຸມ
ັ້
ຄອງຈ ັດສ ັນທີື່ດິນ
ແບບຍນນານ.
ໝາກຜ ົນ 3: ການລ ົງມປະຕິບ ັດ ເຮັດການຫຼຸ ດຜອ
ື່ ນສະພາບດິນຟັ້າອາກາດ ຜາື່ ນທາງປື່າໄມ ັ້
ຈຼຸດປະສ ົງ ຂອງແຜນ GAP: ແມຍິ
ັັ້ າັ້ ແລະ ເທົື່ າທຽມກ ັນ ໃນຄະນະຄຼຸມ
ື່ ງ ມີສວ
ື່ ນຮວ
ື່ ມ ຢາ
ື່ ງຕງໜ
ັ້ ຄອງຈ ັດສ ັນປາ
ື່ ໄມບ
ັ້ າັ້ ນ ແລະ ອາື່ ງໂຕງ
3.1
13

ສາັ້ ງຄວາມ

ບ ົດແນະນ ໍາ ສາໍ

0 - ບໍື່ ມີຄວາມ

ບ ົດແນະນ ໍາ ຂອງ

ັ້ ແຂງ ແກ ື່
ເຂັມ

ລ ັບສາັ້ ງ ຄະນະຄຼຸມ
ັ້

ຕອ
ັ້ ງການ ດາັ້ ນ

ຄະນະຄຼຸມ
ັ້ ຄອງຈ ັດ

Y: 2

ແລະ ປາ
ື່ ໄມ/ັ້ ກ ົມ

ກະຊວງກະສິກາໍ

2,000

1x ກອງປະຊຼຸມ
ເພື່ ອລາຍງານ ຂໍັ້

ແມຍິ
ື່ ງ ໃຫັ້

ຄອງຈ ັດສ ັນປາື່ ໄມ ັ້

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ສ ັນປາ
ື່ ໄມບ
ັ້ າັ້ ນ ທີື່

ປາ
ື່ ໄມ ັ້

ມູນ ນ ັກຂຽນ ບ ົດ

ກາຍເປັນ

ບາັ້ ນ ໃນລະດ ັບ

ທີື່ ພ ົວພ ັນກ ັບ

ັ້ ໂດຍ
ຖກສາັ້ ງຂນ

ສະມາຊິກ ຂອງ

ທອ
ໍ ົດ
ັ້ ງຖີື່ ນ ການ

ການສາັ້ ງຕງັັ້ ຫ

ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ

ຄະນະຄຼຸມ
ັ້ ຄອງຈ ັດ

ມາດຖານ ຄວາມ

ດາເນີ
ໍ ນງານ

ໄດກ
ໍ ົດ
ັ້ ານ

ແນະນ ໍາ

ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)
ສ ັນປື່າໄມບ
ັ້ າັ້ ນ

ຕອ
ັ້ ງການ ທີື່

ຂອງ ຄະນະຄຼຸມ
ັ້

ມາດຕະຖານ ການ

ແລະ

ສາມາດເຂົາເຖິງໄດ ັ້

ຄອງຈ ັດສ ັນ

ເຂົັ້າເຖິງ ສ ໍາລ ັບ

ການຈ ັດຕງອ
ັັ້ ື່ ນໆ

ສ ໍາລ ັບ ແມຍິ
ື່ ງ

ປື່າໄມບ
ັ້ າັ້ ນ

ແມຍິ
ື່ ງ, ໂດຍມີໂກ

ທີື່ ທ ໍາການຕ ັດສິນ

ແລະ ຄ ົນທຼຸກຍາກ

ຕາັ້ ຢື່າງໜອ
ັ້ ຍ ໃຫັ້

ໃຈກຽື່ ວກ ັບປາ
ື່ ໄມ ັ້

ແລະ ໂກຕາັ້ ຢາ
ື່ ງ

ມີສະມາຊິກ ຂອງ

ໃນລະດ ັບທອ
ັ້ ງຖີື່ ນ.

ໜອ
ັ້ ຍໃຫມ
ັ້ ີ

ຄະນະທີື່ ເປັນເພດ

ສະມາຊິກທີື່ ເປັນ

ຍິງກວມ 30%.

ເພດຍິງກວມ
30% ຕໍື່ ຄະນະ.
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3.1

ເປີເຊັ ນ (%) ຂອງ

0

65% ຂອງ

ລວມຢູໃ
ື່ ນ

ຄະນະຄຼຸມ
ັ້ ຄອງຈ ັດ

ຄະນະຄຼຸມ
ັ້ ຄອງຈ ັດ

ງບປະມານ
ຂອງ
ົ

ສ ັນປື່າໄມ ັ້ ທີື່

ສ ັນປື່າໄມບ
ັ້ າັ້ ນ ທີື່

ປະກອບດວ
ັ້ ຍ

ຖກສະໜ ັບສະໜູນ

ຢື່າງໜອ
ັ້ ຍມີແມຍິ
ື່ ງ

ໂດຍ ຫ ຖກດງໃຫັ້

ກວມ 30%.

ເຂົັ້າຮວ
ື່ ມ ກ ັບ

Y: 4

-

ກິດຈະກ ໍາ 1.7
ແລະ ໝາກຜ ົນ 4

ໂຄງການ-ຍອ
ື່ ຍ
ປະກອບດວ
ັ້ ຍ
ແມຍິ
ື່ ງ ຢື່າງໜອ
ັ້ ຍ
30%
15

3.2

ຮ ັບປະກ ັນວາື່ ການ

ເປີເຊັ ນ ຂອງ

ປກສາຫາລ ຢູື່ຂນັັ້

ສະມາຊິກຊຼຸມຊ ົນ

-

70% ຂອງແມຍິ
ື່ ງ
ທີື່ ມາຈາກ ບ ັນດາ

Y: 4

ກະຊວງອຼຸດສະຫາ
ກາໍ ແລະ ການຄາັ້

3,000

ການສ ໍາຫວດ

ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)
ບາັ້ ນ ກຽື່ ວກ ັບ

ທີື່ ເປັນເປົັ້າໝາຍ

ຊຼຸມຊ ົນທີື່ເຂົັ້າຮວ
ື່ ມ

ທີື່ ໄດຮ
ັ້ ັບການສະໜ ັບ

ການລ ົງທນທີື່ ມີ

(ທີື່ ບໍື່ ແຍກເພດ) ຜູັ້

ກາື່ ວວາື່ ເຂົາເຈົາັ້

ສະໜູນ ໂດຍ

ທາງແຮງ ຂອງ

ທີື່ ກາື່ ວວາື່ ເຂົາເຈົາັ້

ຮູສ
ັ້ ກວາື່ ຕ ົນເອງ

ກະຊວງກະສິກາໍ

ພາກເອກະຊ ົນ ຢູື່

ຮູສ
ັ້ ກວາື່ ຕ ົນເອງ

ຖກລວມ ຢື່າງຕງັັ້

ແລະ ປື່າໄມ ັ້ ແລະ

ໃນການເຮັດກະສິ

ຖກລວມ ຢາ
ື່ ງຕງັັ້

ໜາັ້ ເຂົັ້າໃນ

FAO

ກ ໍາ ແລະ ປາື່ ໄມ ັ້

ໜາັ້ ເຂົັ້າໃນ

ຂະບວນການ

ແບບປະສ ົມ

ຂະບວນການ

ຕ ັດສິນໃຈ ກຽື່ ວກ ັບ

ປະສານ ທີື່ ອາໃສ

ຕ ັດສິນໃຈ ກຽື່ ວກ ັບ

ການລ ົງທນ

ຊຼຸມຊ ົນ ເຮັດໃຫັ້

ການລ ົງທນ

ຊາວບາັ້ ນໝ ົດທຼຸກ
ຄ ົນ ສາມາດເຂົັ້າ
ຮວ
ື່ ມ ຢື່າງເທົື່ າ
ທຽມກ ັນ ໃນການ
ຕ ັດສິນໃຈກຽື່ ວກ ັບ
ການລ ົງທນ
ດງື່ ັ ກາື່ ວ.
ໝາກຜ ົນ 4: ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງແຜນງານ, ພາລະຜູກພ ັນ, ການປະສານງານ, ການຕິດຕາມ ແລະ ການລາຍງານ

ຈຼຸດປະສ ົງ ຂອງແຜນ GAP: ຮ ັບປະກ ັນ ໃຫັ້ມລ
ີ ະບ ົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ທີື່ ຄ ໍານງ ແລະ ຕອບສະໜອງທາງດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງຊາຍ
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ທັງໝ ົດ (ທົື່ວທຼຸກຂະແໜ

ເກັບກາໍ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ງການ)

ັ້ ນ
ວິເຄາະ ຂໍມ
ູ ໂຕ

ແຜນ GAP ຖກ

ປີ, ບ ົດລາຍງານ

ເລກທີື່ ແຍກ-ເພດ

ເຊື່ ອມໂຍງຢື່າງ

ເຄີື່ ງໄລຍະ, ແລະ

-

ບ ົດລາຍງານປະຈາໍ

Y: 1-4

ກະຊວງກະສິກາໍ
ແລະ ປື່າໄມ,ັ້ ການ

-

ລວມຢູື່ໃນ
ງບປະມານຂອງ
ົ

ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)
ທີື່ ຖກນ ໍາໃຊ ັ້ ສ ໍາລ ັບ

ເຕັມທີື່ ເຂົັ້າໃນ

ບ ົດລາຍງານ

ຄຼຸມ
ັ້ ຄອງ ກອງທນ

ກິດຈະກ ໍາ 1.7

ັ້ ໍາ ແລະ
ຊີນ

ລະບ ົບ ການ

ສະບ ັບສຼຸດທັ້າຍ

REDD+

ແລະ ໝາກຜ ົນ 4

ກວດແກ ັ້ ມາດ

ຕິດຕາມ ແລະ ປະ

ທັງໝ ົດນີັ້ ປະກອບ

ຕະການ ທີື່ ເລັງໃສ ື່

ເມີນຜ ົນ ແລະ ຖກ

ດວ
ັ້ ຍ ພາກທີື່ ເວົັ້າ

ເພື່ ອເຮັດໃຫຄ
ູື່ ວ
ັ້ ຮ
ື່ ມ

ທົບທວນຄນ ຢາ
ື່ ງ

ເຖິງບ ົດບາດຍິງ

ງານທັງໝ ົດ ຄ ໍາ

ເປັນປົກກະຕິ.

ຊາຍ.

ນງເຖິງ ຄວາມເທົື່ າ
ທຽມກ ັນທາງເພດ
ແລະ ການລວມ
ເອົ າບ ົດບາດຍິງ
ຊາຍ ຢາື່ ງມີ
ປະສິດທິພາບ.
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ທັງໝ ົດ/ທົື່ວທຼຸກຂະແໜງການ

ສື່ງົ ເສີມດາັ້ ນ

ວ ັດຖຼຸອປ
ຼຸ ະກອນ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

ການສື່ ສານໃຫຍໆ
ື່

ການສື່ ສານໃຫຍໆ
ື່

ທນ REDD+, ຊື່ ງ

ປັບປຼຸງ, ຖາັ້

ຂອງໝ ົດທຼຸກກິດຈະ

ລວມທັງ ການ

ທັງໝ ົດ ລວມທັງ

ໄດຮ
ັ້ ັບການສະໜ ັບ

ຫາກຈາເປັ
ໍ ນ,

ກ ໍາ ຜາື່ ນທາງ

ໂຄສະນາປູກຈິດ

ການໂຄສະນາປູກ

ສະໜູນ ຈາກ ຄູື່

ການປູກຈິດສ ໍານກ

ສ ໍານກ ຖກທົບ

ຈິດສ ໍານກ ຖກທົບ

ຮວ
ບ ັດ
ັັ້
ື່ ມຈ ັດຕງປະຕິ

ແລະ ການ

ທວນ ໂດຍ ຊຽວ

ທວນ ແລະ

ໝທ
ີ ;ືູ່
ື່ ງັ ໝ ົດ ທີື່ ີມຢ

ໂຄສະນາ ທີື່ ເປັນ

ຊານດາັ້ ນການປົກ

ຮ ັບຮອງ ໂດຍ

ແກໃັ້ ຂ ກຽື່ ວກ ັບ

ເປົັ້າໝາຍ ແລະ

ປັ້ອງ, ດາັ້ ນ

ຊຽວຊານດາັ້ ນການ

ວ ັດຖຼຸອປ
ຼຸ ະກອນ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ,

ປົກປອ
ັ້ ງ, ດາັ້ ນ

ການສື່ ສານໃໝທ
ື່ ັງ

-

ວ ັດຖຼຸອປ
ຼຸ ະກອນ

Y: 1-4

ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງກອງ

12,000

ທົບທວນຄນ ແລະ

ວ ັດຖຼຸອປ
ຼຸ ະກອນ
ແລະ ການປິນຄນໃ

ລ/ດ.

ກິດຈະກ ໍາ/ໝາກຜ ົນ

ມາດຕະການ ແລະ

ັ້ ັດ ຂອງ
ຕ ົວຊີວ

ການລ ົງມປະຕິບ ັດ

ແຜນ GAP

ເສັັ້ນທຽບຖານ

ຄາດໝາຍ

ໄລຍະ

ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ

ເວລາ (ປີ )

ງບປະມານ
ົ

ຄ ໍາຄິດເຫັ ນ

(ເອີໂຣ)

ຂອງ
ໂຄງການຍອ
ື່ ຍ
(ໄລຍະທີ
I)
ຄ ໍານງເຖິງ

ດາັ້ ນການຕິດຕາມ

ບ ົດບາດຍິງຊາຍ,

ັ້
ໝ ົດທີື່ຖກສາັ້ ງຂນ

ວ ັດທະນາທາ.
ໍ

ແລະ ປະເມີນຜ ົນ

ດາັ້ ນການຕິດຕາມ

(ກອງປະຊຼຸມ, ການ

ຂອງແຜນງານ.

ແລະ ປະເມີນຜ ົນ

ຕີພິມ: €3000 /

ຂອງແຜນງານ.

ປີ)

ງ ົບປະມານທັງໝ ົດ ສ ໍາລ ັບ ແຜນປະຕິບ ັດງານບ ົດບາດຍິງຊາຍ (ທີື່ ລວມມີ ໝ ົດທຼຸກມາດຕະການ ຢູພ
ື່ າຍໃນ ກິດຈະກາໍ 1.7´s ຂອງ ງ ົບປະມານ ແຜນປະຕິບ ັດງານ
ບ ົດບາດຍິງຊາຍ)

122,500

ແຜນປະຕິບ ັດງານບ ົດບາດຍິງຊາຍ: ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນຜ ົນ ແລະ
ການລາຍງານ
ຊຽື່ ວຊານໄລຍະຍາວ ດາັ້ ນການປົກປອ
ັ້ ງ, ດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ດາັ້ ນການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ ົນ
ແລະ ຊຽື່ ວຊານພາຍໃນ ຜູທ
ັ້ ື່ ີຈະສະໜັບສະໜູນ ຊຽື່ ວຊານ ດາັ້ ນການປົກປອ
ັ້ ງ, ດາັ້ ນບ ົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ດາັ້ ນ
ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜ ົນ, ຈະຖກປະກອບເຂົາັ້ ຢູໃື່ ນ ຄະນະຄຼຸມ
ັ ັ້ ນກາງ. ເຂົາເຈົາັ້ ຈະ
ັ້ ຄອງໂຄງການຂນສູ
ັ້ ໍາ ແລະ ປະສານງານ ກຽື່ ວກ ັບ ມາດຕະການ ທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ຄວບຄຼຸມ, ຊີນ
ັ້ ງກ ັບບ ົດບາດຍິງຊາຍ ຢູພ
ື່ າຍໃນແຜນງານ
ພອ
ບ ັດ GAP ແລະ ESMP ທີື່ ປະສ ົບຜ ົນສ ໍາເລັດ. ເຂົາເຈົາັ້ ຈະຮບຜິ
ັ ັ້
ັ ດຊອບ
ັ້ ມທັງ ຮ ັບປະກ ັນ ການຈ ັດຕງປະຕິ
ຕໍື່ ການຕິດຕາມ, ການປະເມີນຜນ
ົ ແລະ ການລາຍງານ ແກ ື່ GAP.
ັ້ ໜັກໃສ ື່ ບ ັນຫາບ ົດບາດຍິງຊາຍ, ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ຂອງເຂົາເຈົາັ້ ຈະລວມ (ໃນບ ັນດາ
ສ ໍາລ ັບ ການເນັນ
ຜູອ
ັ້ ື່ ນໆ):
•

ປະສານສ ົມທົບ ກ ັບ ຜູມ
ີ ວ
ັ້ ສ
ື່ ນກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງທັງໝ ົດ ກ ັບ ແຜນງານ

•

ັ້ ໍາ ການສື່ ສານພາຍໃນແຜນງານ ແລະ ການດງເອົາ ຜູມ
ຄວາມຮ ັບຜິດຊອບ ຕໍື່ ການຊີນ
ີ ວ
ັ້ ສ
ື່ ນກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງເຂົາັ້
ຮວ
ື່ ມ ກຽື່ ວກ ັບຫົວຂໍ ັ້ ທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງກ ັບ ບ ົດບາດຍິງຊາຍ

•

ການປັບປຼຸງ ເອກະສານແຜນງານ/ ສື່ ຕີພິມ/ ບ ົດແນະນ ໍາ/ ນະໂຍບາຍ ເພື່ ອຮ ັບປະກ ັນ ການລວມເອົາ
ັ້ ນ
ື່ ັ ກາື່ ວ ແມນເປັ
ັ້ ນ
ບ ົດບາດຍິງຊາຍເຂົາັ້ ມາ ຢາື່ ງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ຂໍມ
ູ ດງ
ນຂໍມ
ູ ທີື່ ຄ ໍານງເຖິງບ ົດບາດຍິງ
ື່
ຊາຍ

•

ການຮວ
ິ ກ ັບ ສະຫະພັນແມຍິ
ື່ ມມກ ັນ ຢາື່ ງໃກຊ
ັ້ ດ
ື່ ງລາວ ແລະ ແນວລາວສາັ້ ງຊາດ ກຽື່ ວກ ັບ ຫົວຂໍ ັ້ ທີື່
ັ້ ບ ົນຫກ
ກຽື່ ວຂອ
ັ ການປະຕິບ ັດ ທີື່ ດີທື່ ີສຼຸດ
ັ້ ງກ ັບ ບ ົດບາດຍິງຊາຍ, ທີື່ ສາັ້ ງຂນ

•

ການ
ແລະ ກຼຸມ
ໍ ົດ ອ ົງການຈ ັດຕງສ
ັ ັ້ ັງຄ ົມ ພາຍໃນທອ
ັ ັ້
ັ້ ງຖິື່ ນ ແລະ ຂນແຂວງ
ື່ ຂອງແມຍິ
ື່ ງ ສ ໍາລ ັບ ການ
ປະສານສ ົມທົບ ກຽື່ ວກ ັບ ການເຂົາັ້ ຫາຊຼຸມຊ ົນ, ການເຜີຍແຜຂ
ູ ແລະ ກິດຈະກາອ
ໍ ັ້ ນ
ໍ ື່ ນໆ ຂອງແຜນງານ
ື່ ມ

•

ັ້ ນ
ການເຜີຍແຜື່ ຂໍມ
ູ ກຽື່ ວກ ັບ ກ ົນໄກການຮອ
ັ້ ງທຼຸກ ແກ ື່ ຄູຮ
ື່ ວ
ື່ ມແຜນງານ, ຊຼຸມຊ ົນທອ
ັ້ ງຖິື່ ນ, ອ ົງການຈ ັດຕງັ ັ້
ສ ັງຄ ົມ, ແລະ ອື່ ນໆ

•

ັ້ ໍາ (ການຈ ັດຕງປະຕິ
ຊີນ
ບ ັດ, ການຕິດຕາມ, ແລະ ການລາຍງານ) ແຜນປະຕິບ ັດງານບ ົດບາດຍິງຊາຍ
ັ ັ້

ຕິດຕາມ ຄວາມຄບໜາັ້ ຂອງແຜນງານ ຊື່ ງລວມມີ ການບ ັນລຼຸ ESMP ແລະ ຄາດໝາຍ ຂອງແຜນປະຕິບ ັດ
ງານບ ົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຮ ັບປະກ ັນ ການຄຼຸມ
ັ້ ຄອງ ທີື່ ສາມາດປັບໂຕໄດ ັ້ (ຕາມຄວາມຕອ
ັ້ ງການ).

