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ໃນຂະນະທຼີີ່ພວກເຮົາສະເຫຼຼີມສະຫຼອງຜົນໄດ້ຮັບອັນຍ ີ່ງໃຫຍ່ຂອງຄວາມພະຍາ 
ຍາມຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາໃນປຼີ 2021, ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊຼີຍ
ອັນອົບອຸຸ່ນມາຍັງທຸກຄົນຢ ຸ່ໃນໂຄງການ, ຄ ຸ່ຮ່ວມງານທຼີີ່ຊົງຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາໃນ
ວຽກງານການພັດທະນາ, ຄ ຸ່ຮ່ວມງານຝຸ່າຍລັດ, ອາສາສະມັກ ແລະ ຜ ້ນໍາພາໂຄງ 
ການທຼີີ່ອຸທ ດຕົນເພ ີ່ອໂຄງການຂອງພວກເຮົາ.
ປຼີ 2021 ເປັນປຼີທຼີີ່ອົງການ HPP ແລະ ມ ນນ ທ HFPP ປະສົບຜົນສໍາເລັດອັນ
ຍ ີ່ງໃຫຍ່ຢ ຸ່ໃນໂຄງການຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການຄໍົ້າປະກັນສະ 
ບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຢ ຸ່ແຂວງຄໍາມ່ວນໂດຍການຮ່ວມງານກັບອງົການ 
ເພ ີ່ອສຸຂະພາບ ແລະ ລ ບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທຼີີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກສະຫະ 
ພາບເອຼີຣົບ (EU). 
ພວກເຮົາໄດ້ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາ 3 ປຼີທໍາອ ດຮ່ວມກັບສ ນວັນນະໂລກທຼີີ່ຂ ົ້ນ
ກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນໂລກ.
ໃນການຮ່ວມມ ກັບກອງທຶນຊ່ຽວຊານປະເທດຝລັງ (ຫຼ  ຊ ີ່ເປັນພາສາອັງກ ດວ່າ
Expertise France L’initiative) ແລະ ຮ່ວມຈັດຕັົ້ງປະຕ ບັດກັບສະມາຄົມ
CHIas, ພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປຕ ີ່ມອຼີກສອງແຂວງເພ ີ່ອປະກອບສ່ວນຕໍີ່
ຢຸດທະສາດຢຸດຕ ພະຍາດວັນນະໂລກຢ ຸ່ໃນ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນຼີົ້ຍັງມຼີໂຄງ 
ການ HOPE ທຼີີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກບໍລ ສັດວ ທະຍາສາດການຢາ Gilead 
Sciences ແລະ ໂຄງການສຼີີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະລັງງານສະອາດທຼີີ່ໄດ້ຮັບທຶນ
ຈາກກອງທຶນສຼີີ່ງແວດລ້ອມໂລກແຜນງານຂະໜາດນ້ອຍ (GEF-SGP) ໄດ້ສໍາ
ເລັດລົງໃນປຼີ 2021. 
ສາມໂຄງການໃໝຸ່ໄດເ້ລຼີີ່ມຕົົ້ນຂ ົ້ນໃນປຼີ 2021 ຄ : ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຈາກການແຜຸ່ລະບາດພະຍາດໂຄວ ດ-19, ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊຼີ, ໂຄງການຈັດຕັົ້ງກຸຸ່ມຊາວກະສ ກອນຢ ຸ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສາ 
ທາລະນະລັດເຊັກ ແລະ ມ ນນ ທ FHPP ແລະ ໂຄງການປ ກຕົົ້ນໄມ້ ແລະ ການ
ປົກປັກຮັກສາປຸ່າສະຫງວນ, ໄດ້ຮັບທຶນຈາກມ ນນ ທ ສັດປຸ່າໂລກ (WWF). 
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຢັີ່ງຄ ຸ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜ ້ທຼີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຕໍີ່ຜົນສໍາ
ເລັດທຼີີ່ພວກເຮົາຍາດມາໄດ້ ລວມທັງບັນດາຜ ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆທຼີີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມຼີການ
ປຸ່ຽນແປງເກຼີດຂ ົ້ນຢຸ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທຼີີ່ສົີ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍພັນຄນົມຼີຊຼີ 
ວ ດການເປັນຢ ຸ່ທຼີີ່ດຼີຂ ົ້ນ.
ນະໂອກາດນຼີົ້ ຂ້າພະເຈົົ້າຢາກຂໍຢໍົ້າຕ ີ່ມອຼີກວ່າ ປະຊາຊົນໄດ້ສ້າງການພັດທະນາທຼີີ່ມຼີ
ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທຼີີ່ສຸດຈາກຊາວກະສ ກອນຈໍານວນຫຼາຍພັນຄົນ, ຜ ້ເປັນພໍີ່, ຜ ້
ເປັນແມຸ່, ລ ກຫຼານ ແລະ ອາສາສະມັກໃນຊຸມຊົນ ທຼີີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼ ອ ແລະ 
ຊຼີົ້ນໍາຈາກພວກເຮົາ ເພ ີ່ອຊອກຫາໂອກາດອັນໃໝຸ່ໃນການປບັປຸງຊຼີວ ດການເປັນຢ ຸ່
ທຼີີ່ດຼີສໍາລັບຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງຕົນ. ພວກເຮົາເຊ ີ່ອວ່າ ການສ ້
ຊົນເພ ີ່ອໃຫ້ຫຼຸດຜົົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກນັົ້ນ ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ກໍຕໍີ່
ເມ ີ່ອປະຊາຊົນເອງມຼີສ່ວນຮ່ວມຢຸ່າງຫ້າວຫັນໃນການປຸ່ຽນແປງສະຕາກໍາຂອງຕົນ 
ແລະ ສະມາຊ ກໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງ. ພວກເຮົາເຊ ີ່ອໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັນ, ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ ແລະ ຄວາມເປັນນໍົ້າໜ ີ່ງໃຈດຽວກນັໃນລະດັບ
ຊຸມຊົນ ແລະ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ກັບ ລັດຖະບານ ແລະ ກໍາລັງແຮງທຼີີ່ກ້າວໜາ້.
ພວກເຮົາມຸ້ງໝັົ້ນທຼີີ່ຈະຕໍີ່ສ ້ຄຽງຂ້າງຄນົທຸກຍາກເພ ີ່ອສ້າງໃຫ້ມຼີການປຸ່ຽນແປງທຼີີ່
ຍ ນຍົງທຼີີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂລກໃບນຼີົ້ເປັນສະຖານທຼີີ່ ທຼີີ່ດຼີກວ່າເກົີ່າສໍາລັບພວກເຮົາໝົດ
ທຸກຄົນ.
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ບົດນໍາ

ພວກເຮົາຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທຸກຍາກ.
ເມ ື່ອການພັດທະນາຖ ເອົາຄົນເປັນຈຸດໃຈກາງທີື່ມີການຈັດຕັົ້ງ
ແບບລວມໝ ູ່ ກໍສາມາດເຮັດໃຫູ້ເກີດມີການປູ່ຽນແປງທີື່ຍ ນຍົງ
ໄດູ້. 
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ໂຄງການຂອງພວກເຮົາ

d;

dl

Dl

ໂຄງການຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກຢ ູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ

ໂຄງການນາໍໃຊູ້ເຕົາຊີວະມວ່ນ ແລະ ເປັນມິດກັບສີື່ງແວດລ້ອມ

ໂຄງການຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກຢ ູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ

ໂຄງການ HOPE, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນເປັນໂລກເອດ

ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການແຜູ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19

ໂຄງການປ ກຕົົ້ນໄມູ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປູ່າສະຫງວນ

ໂຄງການຈັດຕັົ້ງກຸູ່ມຊາວກະສິກອນຢ ູ່ແຂວງຄໍາມວ່ນ



ດ້ວຍກຸູ່ມຊາວກະສິກອນທີື່
ເປັນກະດ ສັນຫ ັງຂອງຊາດ,
ພວກເຂາົຈະຮ່ວມມ ກັນເພ ື່ອ
ປັບປຸງຊີວດິການເປັນຢ ູ່ຂອງ
ຕົນໃຫູ້ດີຂ ົ້ນກວ່າເກົື່າ.

ຜົນໄດູ້ຮັບດ້ານບວກແມູ່ນ
ຂ ົ້ນຢ ູ່ກັບປະຊາຊົນເອງທີື່
ເປັນກໍາລັງຂັບເຄ ື່ອນ

ການສ້າງລາຍໄດູ້ຈາກການ 
ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ
ແມູ່ນການຂັບເຄ ື່ອນທີື່ສໍາຄັນ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະ 
ກິດ7



ກະສິກໍາຍ ນຍົງ, ສີື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ 
ຄໍົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ

ນັົ້ນລະຈ ື່ງວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສໍາຄັນຫ າຍສໍາໃດ. ເມ ື່ອສະພາບເງ ື່ອນໄຂເອ ົ້ອ 
ອໍານວຍໃຫູ້ເຂົາເຈົົ້າສາມາດທໍາມາຫາກິນເພ ື່ອຫາລ້ຽງຊີບໄດູ້ ເຂົາເຈົົ້າກໍຈະຢ ູ່
ໃນພ ົ້ນທີື່ດິນຕອນນັົ້ນເພ ື່ອປົກປັກຮັກສາມັນໄວູ້. ທີື່ດິນເປັນພ ົ້ນຖານທີື່ສໍາຄັນ 
ສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ວັດທະນາທໍາຂອງເຂົາເຈົົ້າ.
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ກຸູ່ມກະສິກອນຢ ູ່ໃນໂຄງການຄໍົ້າປະກັນສະ 
ບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ

ຈໍານວນ 100 ກຸູ່ມຊາວກະສິກອນ

❖ ມີສະມາຊິກ 5,000 ຄົນເຂົົ້າຮ່ວມ
❖ ຊາວກະສິກອນຕົວແບບ 500 ຄົນ

ໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
❖ ຄະນະບໍລິຫານກຸູ່ມ 500 ຄົນໄດູ້

ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂ ົ້ນ
❖ ສ້າງຕັົ້ງແປງສາທິດຈໍານວນ 121

ແຫູ່ງ
❖ ໄດູ້ທົດລອງປ ກຜັກ 16 ຊະນິດ 

ແລະ ໝາກໄມູ້ 7 ຊະນິດ
❖ ສ້າງຕັົ້ງສ່ວນຄົວຈໍານວນ 4,155 

ແຫູ່ງ
❖ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະກອບເຄ ື່ອງມ 

ໃຫູ້ສັດຕະວະແພດບ້ານຈໍານວນ 
102 ຄົນ

❖ ມອບສັດລ້ຽງ 17,964 ໂຕໃຫູ້ຊາວ 
ກະສິກອນ 4,332 ຄົນເພ ື່ອເປັນ
ທຶນຮອນໝ ນວຽນສົື່ງຕໍື່

❖ ຕິດຕັົ້ງລະບົບສະໜອງນໍົ້າຂັົ້ນບ້ານ 
ຈໍານວນ 109 ແຫູ່ງ

ກິດຈະກໍາຫ ັກລວມມີດັື່ງນີົ້:

• ການສ້າງແບງສາທ ດໃນການເຮັດຟາມປ ກພ ດຜກັ
(1 ແປງສາທ ດ ຕໍີ່ ກຸຸ່ມກະສ ກອນ)

• ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຜະລ ດກະສ ກໍາທຼີີ່ເໝາະ
ສົມກັບສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຜະລ ດກະ 
ສ ກໍາໃນຮ ບແບບອ ີ່ນໆ ທຼີີ່ມຼີຄວາມຍ ນຍົງ

• ການສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານເມັດພັນ 10 ແຫຸ່ງ
• ການປະຍຸກໃຊ້ລະບົບການສະໜອງນໍົ້າຂະໜາດ

ນ້ອຍເພ ີ່ອນໍາໃຊ້ຊນົລະປະທານ
• ການຝຶກອົບຮົມຊາວກະສ ກອນກ່ຽວກັບວ ທຼີການ

ປ ກເຂົົ້າດ້ວຍກ້າກຼີບດຽວ
• ຝຶກອົບຮົມການລ້ຽງສັດ ແລະ ສ້າງກອງທຶນສົີ່ງຕໍີ່ສດັ 

ລ້ຽງ
• ແນະນໍາເຕັກນ ກທຼີີ່ເປັນນາວັດຕະກໍາໃໝຸ່ໃນການປງຸ 

ແຕຸ່ງ, ການກະກຽມ ແລະ ການເກັບມ້ຽມອາຫານ
• ການສ້າງຕັົ້ງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ 6 ສະຫະກອນ

(1 ສະຫະກອນຕໍີ່ເມ ອງ)
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ກຸູ່ມກະສິກອນປັບປຸງໂພສະນາການ ແລະ ການ
ຕ້ານທານກັບສະພາບອາກາດປູ່ຽນແປງ

ມ ນນ ທ ມະນຸດສະທໍາເພ ີ່ອຄົນສ ຸ່ຄົນ (HFPP) ໂດຍການ
ຮ່ວມມ ກັບອົງການເພ ີ່ອສຸຂະພາບ ແລະ ລ ບລ້າງຄວາມທຸກ
ຍາກ (HPA) ແລະ ພະແນກສາທາແຂວງຄໍາມ່ວນ (ສທຂ)
ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດການຈດັຕັົ້ງປະຕ ບັດໂຄງການຄໍົ້າປະກນັ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຮວ່ມກັບຊາວກະສ  
ກອນຈໍານວນ 5,000 ຄອບຄົວໃນ 100 ບ້ານຂອງແຂວງ 
ຄໍາມ່ວນ. ໂຄງການດັີ່ງກ່າວໄດ້ຮບັທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອຈາກອງົການ 
ອຼີຢ  ແລະ ໄດ້ຕໍີ່ເວລາອອກໄປຕ ີ່ມອຼີກຢ ຸ່ໃນສກົປຼີ 2021-22 
ຢ ຸ່ໃນສອງເມ ອງຈາກຈໍານວນທັງໝົດຫົກເມ ອງ ດ້ວຍການສະ
ໜອງທຶນເພຼີີ່ມຕ ີ່ມອຼີກ.
ກຸຸ່ມກະສ ກອນແມຸ່ນໂຄງສ້າງພ ົ້ນຖານຂອງໂຄງການທຼີີ່ໄດມ້ຼີ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕ ບັດຫຼາຍກ ດຈະກໍາ. ຈຸດປະສົງລວມຂອງ
ກຸຸ່ມກະສ ກອນແມຸ່ນເພ ີ່ອຍົກສ ງການຜະລ ດທຼີີ່ແທດເໝາະກບັ 
ສະພາບດ ນຟ້າອາກາດ ແລະ ໃຫ້ມຼີຄວາມຍ ນຍົງໃນຕໍີ່ໜ້າ,
ເພ ີ່ອປັບປຸງໂພສະນາການຂອງຄອບຄົວດ້ວຍການກ ນອາຫານ 
ໃຫ້ຄົບໝ ຸ່, ເພ ີ່ອເພຼີີ່ມຄວາມຮັງມຼີໃຫ້ຊາວກະສ ກອນ ແລະ 
ສ້າງຜົນລະປ ກໃຫ້ເຫຼ ອກ ນເພ ີ່ອຂາຍ.
ຢ ຸ່ໃນກຸຸ່ມຂອງເຂົາເຈົົ້າ ຊາວກະສ ກອນຮຽນຮ ້ວ ທຼີເພຼີີ່ມຜົນຜະ 
ລ ດ, ປ ກພ ດຫຼາຍຊະນ ດ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃຫ້ມຼີປະ 
ສ ດທ ພາບຫຼາຍຂ ົ້ນ, ເຈລະຈາຕໍີ່ລອງເປັນກຸຸ່ມ ແລະ ຊ່ວຍ 
ເຫຼ ອຊ ີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ພວກເຂົາປະຊຸມກັນສອງຄັົ້ງຕໍີ່ອາທ ດ
ເພ ີ່ອປຶກສາຫາລ ຄວາມຄ ບໜ້າ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ 
ໄດ້ຮັບການຝຶກອບົຮມົໄປນໍາ.
ຜ່ານການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນຮ ້ຮ່ວມກັນຢຸ່າງໃກ້ສ ດ,
ຊາວກະສ ກອນມຼີຄວາມກ້າວໜ້າຢຸ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເປົົ້າໝາຍແມຸ່ນເພ ີ່ອໃຫ້ກຸຸ່ມຊາວກະສ ກອນດັີ່ງກ່າວສາມາດ
ກຸ້ມຕົນເອງຢຸ່າງຍ ນຍົງໄດ້ໃນເຄ ອຂ່າຍຊາວກະສ ກອນທຼີີ່ຊວ່ຍ
ເຫ  ຼອຊ ີ່ງກັນ ແລະ ກັນຕໍີ່ໄປໄດ້ ພາຍຫຼັງໂຄງການສ ນສຼີົ້ນລົງ.



ໂຄງການໄດ້ຈັດຕັົ້ງທະນາຄານແນວພັນ 6 ແຫຸ່ງ, ເມ ີ່ອງ 
ລະໜ ີ່ງແຫຸ່ງ ແນໃສຸ່ເພ ີ່ອໃຫ້ທຸກຄົນຢ ຸ່ໃນໂຄງການສາ 
ມາດເຂົົ້າເຖຼີງແນວພັນທຼີີ່ມຼີຄຸນນະພາບສ ງ. ໂຄງການທຼີີ່ຕໍີ່ 
ເວລາອອກໄປຕ ີ່ມ ຈະສຸມໃສຸ່ເພ ີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍ ນ 
ຍົງດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມດ້ານວ ຊາການ ແລະ ຫຼັກການ 
ບໍລ ຫານຈັດການທຼີີ່ດຼີ.

ກອງທຶນສັດລ້ຽງເພ ີ່ອໝ ນວຽນສົີ່ງຕໍີ່ໃນໂຄງ 
ການຈັດຕັົ້ງກຸຸ່ມຊາວກະສ ອນໄດ້ປະສົບຜົນ 
ສໍາເລັດຢຸ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະກອບເຄ ີ່ອງມ ໃຫ້
ສັດຕະວະແພດໃນ 100 ບ້ານເພ ີ່ອໃຫ້ເຂົາ 
ເຈົົ້າສາມາດຊ່ວຍຊາວກະສ ກອນໃຫ້ປະສົບ 
ຜົນສໍາເລັດໃນການລ້ຽງ ແລະ ເພາະພັນສັດ 
ທຼີີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ.

1
10

ຊາວກະສ ກອນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປຸກລະ 
ດົມໃຫ້ເພຼີີ່ມລາຍໄດ້ດ້ວຍການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຂາຍຜົນ
ຜະລ ດທຼີີ່ເຫຼ ອກ ນ



ການປູ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ
ເຕົາປະຢັດຊີວະມວນ ແລະ ສີື່ງແວດລ້ອມ
ເປັນຄັົ້ງທຼີສອງທຼີີ່ອົງການ HPP ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມ 
ກັບໜ ີ່ງໃນຈໍານວນກຸຸ່ມຊາວກະສ ກອນທຼີີ່ຈົດທະບຽນ 
ເປັນອົງການຈັດຕັົ້ງຂັົ້ນພ ົ້ນຖານຊຸມຊົນ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອຂະໜາດນ້ອຍຈາກ GEF/SGP ຢ ຸ່
ໃນປຼີ 2020 ເພ ີ່ອຈັດຊ ົ້ເຕົາປະຢັດຊຼີວະມວນຈໍາ
ນວນ 100 ເຄ ີ່ອງໃຫ້ຄົວເຮ ອນຈາກປະເທດຫວຽດ 
ນາມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫຄ້ອບຄົວທຼີີ່ໄດ້ຮັບເຄ ີ່ອງ ຮ ້ 
ຈັກວ ທຼີການນໍາໃຊ.້ ປະຈຸບັນມຼີ 300 ຄອບຄົວຢ ຸ່ໃນ 
ເຂດພ ົ້ນທຼີີ່ດັີ່ງກ່າວກໍາລັງນໍາໃຊ້ເຕົາປະຢັດຊຼີວະມວນ
ດັີ່ງກ່າວ.
ເຊ ີ່ອເພຼີງແມຸ່ນນໍາໃຊ້ຂຼີົ້ແກບ ແລະ ເຝ ອງອັດເມັດ ທຼີີ່
ຊາວກະສ ກອນແຕຸ່ລະຄົນສາມາດເກັບທ້ອນໂຮມໄວ້ 
ຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວເຂົົ້າ. ເມັດຖ່ານຂຼີົ້ແກບຈະບໍີ່ຖ ກ
ເຜົາໃໝ້ເປັນຂຼີົ້ເທົີ່າ ແຕຸ່ຈະເປັນແກສເຜົາໃໝຸ່ຢ ຸ່ໃນບັົ້ງ
ເຫຼັກທຼີີ່ປ ດໄວ້ ທຼີີ່ບໍີ່ີ່ປຸ່ອຍຄວນໄຟອອກມາ ຊ ີ່ງກໍເປັນ 
ຜົນດຼີຕໍີ່ແມຸ່ຍ ງທຼີີ່ຈະບໍີ່ໄດ້ສ ດດົມເອົາຂວນໄຟຄ ກັນ
ກັບການນໍາໃຊ້ເຕົາທຼີີ່ໃຊ້ໄມ້ຟ ນດັງໄຟໃນແຕຸ່ລະມ ົ້.
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ການປ ກຕົົ້ນໄມູ້ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາປູ່າປູ້ອງ
ກັນ
ໂດຍການຮ່ວມມ ກັບມ ນນ ທ ສັດປຸ່າໂລກ (WWF) 
ພວກເຮົາໄດ້ເລຼີີ່ມຕົົ້ນປ ກເບັົ້ຍໄມ້ນ້ອຍຢ ຸ່ໃນເມ ອງຄ ນຄໍາ
ໃນປຼີ 2022. ໂຄງການລະດົມ ແລະ ຈັດຕັົ້ງຊາວກະສ  
ກອນທ້ອງຖ ີ່ນເພ ີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການປົກກກັຮັກ 
ສາປຸ່າປ້ອງກັນພ ໄຫ ແລະ ຟ ົ້ນຟ ປຸ່າໄມ້ທຼີີ່ເຊ ີ່ອມໂຊມຢ ຸ່
ໃນເຂດຮັກສາສັດປຸ່າ. ປຸ່າໄມ້ທຼີີ່ອຸດົມສົມບ ນດຼີແມຸ່ນມຼີ
ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍີ່ແຫຼີ່ງນໍົ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍົ້າ ລວມ
ທັງສັດນໍົ້າ, ເປັນແຫຼີ່ງອາຫານ ແລະ ບ່ອນຢ ຸ່ອາໃສສໍາລັບ
ສັດປຸ່າ, ການປ້ອງກັນດ ນ ແລະ ການເສາະເຈ ີ່ອນຂອງ
ດ ນ, ການຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍົ້າຖ້ວມ ແລະ ກັີ່ນຕອງການໄຫຼ
ຂອງນໍົ້າລົງສ ຸ່ແມຸ່ນ້ໍາສາຍຕ່າງໆ.



ວຽກສາທາ ແລະ ການປູ້ອງກັນພະຍາດ

ເຊັື່ນດຽວກັນກັບໃນດ້ານອ ື່ນໆຂອງຊີວິດ, ຜົນລັບທີື່ຍ ນຍົງໃນ 
ວຽກງານສາທາແມູ່ນຂ ົ້ນຢ ູ່ກັບຄົນ ເພາະວ່າຄົນເປັນຕົວຂັບ
ເຄ ື່ອນທີື່ສໍາຄັນໃນການສ້າງ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບທີື່ດີສໍາ
ລັບທຸກຄົນໄດູ້.

ພວກເຮົາຕອບສະໜອງຕໍື່
ວິຖີການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ; ພວກເຮົາເຮັດວຽກຄຽງ
ຂ້າງເຂົາເຈົົ້າເພ ື່ອສ້າງ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບທີື່ດີໃນຊຸມຊົນຕົນ 
ເອງ ແລະ ເພີື່ມຄວາມເປັນຢ ູ່ທີື່ດີໃຫູ້ກັບທຸກຄົນ.
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ໂຄງການຊອກຫາກໍລະນຼີຄົນເປັນວນັນະໂລກແມຸ່ນອຼີງໃສຸ່ວ ທຼີ
ການຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກຮອບດາ້ນຂອງອົງການ HPP
(TC TB). ວ ທຼີການ TC TB ໄດ້ຖ ກພັດທະນາຂ ົ້ນ ແລະ 
ທົດລອງໃນທົີ່ວໂລກທຼີີ່ມຼີການດໍາເນຼີນງານຂອງອົງການ HPP
ຢ ຸ່ທຼີີ່ນັົ້ນ. ວ ທຼີການ TC TB ແມຸ່ນອຼີງໃສຸ່ການລະດົມຊຸມຊົນ
ຢຸ່າງໃກ້ສ ດໃນລະດັບຊຸມຊົນ ແລະ ສຸມໃສຸ່ແນວຄວາມຄ ດທຼີີ່
ວ່າ ມຼີພຽງຄົນເທົີ່ານັົ້ນທຼີີ່ຈະສາມາດປົດປຸ່ອຍຕນົເອງອອກຈາກ
ຄວາມເຈັບເປັນ. ອົງການ HPP ມຼີພະນັກງານພາກສະໜາມທຼີີ່ 
ດໍາລົງຊຼີວ ດ ແລະ ເຮັດວຽກຢ ຸ່ໃນບ້ານເປົົ້າໝາຍເລຼີຍ. ເຂົາເຈົົ້າ
ຈະລົງໄປແຕຸ່ລະຄົວເຮ ອນເພ ີ່ອລະບຸຄນົທຼີີ່ສງົໃສຸ່ວ່າເປນັວັນນະ 
ໂລກ ແລະ ນໍາສົີ່ງເຂົາເຈົົ້າເຂົົ້າຮັບການກວດເພ ີ່ອບົີ່ງມະຕ ພະ 
ຍາດໃນໂຮງໝໍນ້ອຍທ້ອງຖ ີ່ນ. ທຼີມງານໂຄງການຈະເອົາ ອສບ 
ບ້ານເຂົົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາໃນທຸກກ ດຈະກໍາ ແລະ ລະດົມຊຸມ
ຊົນເພ ີ່ອຊ່ວຍເຫຼ ອຄນົເປັນວັນນະໂລກດ້ວຍການສາ້ງກຸຸ່ມຕ ດ 
ຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼ ອຄົນເຈັບ (TRIOs). ຄົນເປັນວັນນະໂລກ 
ແລະ ຄົນໃກ້ສ ດໃນຄອບຄວົ ແລະ ໝ ຸ່ເພ ີ່ອນສອງຄົນໄດ້ຮບັ
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບພະຍາດວນັນະໂລກ 
ແລະ ໂພສະນາການ. ກຸຸ່ມ TRIOs ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ຄົນເຈັບ
ກ ນຢາໃນແຕຸ່ລະວັນ. ອົງການ HPP ສະໜອງວັດສະດຸອຸປະ 
ກອນ ແລະ ຄວາມຮ ້ໃນການປ ກພ ດສວນຄົວ, ການລ້ຽງສັດ
ໃຫ້ແກຸ່ກຸມ TRIOS ເພ ີ່ອປັບປຸງໂພສະນາການໃຫ້ແກຸ່ຄົນ
ເປັນວັນນະໂລກໃຫ້ຫາຍດຼີ

ຈາກພະຍາດ ແລະ ຟ ົ້ນຟ ສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງເຂົາເຈົົ້າ
ເພ ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການກັບຄ ນມາເປັນອຼີກ. ໂຄງ 
ການ 3 ປຼີທຼີີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນໂລກແມຸ່ນໄດ້ຖ ກຈດັຕັົ້ງ 
ປະຕ ບັດສໍາເລັດໂດຍອງົການ HPP ຂອງພວກເຮົາໃນເດ ອນ 
ທັນວາ 2020, ຕາມມາດ້ວຍໂຄງການໃໝຸ່ອຼີກສາມປຼີ (ໃຫ້ 
ທຶນໂດຍກອງທຶນໂລກເຊັີ່ນກັນ) ຊ ີ່ງເລຼີີ່ມຕົົ້ນຂ ົ້ນໃນ 2021.
ອຼີງໃສຸ່ວ ທຼີການທຼີີ່ປະສົບຜນົສໍາເລັດຂອງອົງການ HPP ແລະ 
ການເປັນຄ ຸ່ຮ່ວມງານທຼີີ່ເຂັົ້ມແຂງກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 
ພວກເຮົາໄດ້ເຊັນສນັຍາໂຄງການທຼີສາມກັບຜ ້ໃຫ້ທຶນຈາກ
ກອງທຶນຊ່ຽວຊານຝລັງ 5% (5% French Expertise 
L’Initiative) ໃນປຼີ 2020 ໂດຍຮ່ວມມ ກັບຄ ຸ່ຮ່ວມງານ 
CHIas ທຼີີ່ເປັນອົງການຝຸ່າຍປະຊາສັງຄົມໜ ີ່ງໃນ ສປປ ລາວ 
ຊ ີ່ງໂດຍປະຈຸບັນນຼີົ້ ໂຄງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ກວມເອົາ 3 
ແຂວງ ແລະ 22 ເມ ອງ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຄນົຫາກໍລະ 
ນຼີຜ ້ເປັນວັນນະໂລກໄດ້ເຖຼີງ 600 ຄົນຢ ຸ່ໃນປຼີ 2021 ແລະ 
ສອງໄຕມາດທໍາອ ດຂອງປຼີ 2022, ຊ ີ່ງເປັນ 85% ຂອງເປົົ້າ
ໝາຍສໍາລັບສອງປຼີ. ໂຄງການໄດ້ຈັດຕັົ້ງກຸຸ່ມຜ ້ຕ ດຕາມ ແລະ 
ຊ່ວຍເຫຼ ອຄົນເຈັບ (TRIOs) ເພ ີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າໄດ້ຮັບການ
ປ ີ່ນປົວທຼີີ່ຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ເພ ີ່ອໃຫ້ສຸຂະພາບດຼີຂ ົ້ນ ແລະ ມຼີຊຼີວ ດການ
ເປັນຢ ຸ່ທຼີີ່ດຼີ. ໂຄງການຂອງພວກເຮົາມຼີບົດບາດທຼີີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ
ຍ ີ່ງຂ ົ້ນຕໍີ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນ
ການລົບລ້າງພະຍາດວນັນະໂລກໃນ ສປປ ລາວ ກ່ອນປຼີ
2030.

ພະຍາດວັນນະໂລກ - ໂຄງການຊອກຫາກໍລະນີຄົນເປັນວັນນະໂລກເປັນ
ວິທີການທີື່ຖ ເອົາຄົນເປັນໃຈກາງເພ ື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ປູ້ອງກັນພະຍາດ
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ພວກເຮົາລົງໃຫ້ຄວາມຮ ້ກ່ຽວກັບພະຍາດວັນນະໂລກແກຸ່ຊຸມຊນົໃນເຂດຊົນນະບົດຈໍານວນຫຼາຍຮ້ອຍຄນົ. ພະນັກງານສະ
ໜາມ ແລະ ອາສາສະມັກສາທາບ້ານ ລະບຸກໍລະນຼີຜ ້ສົງໃສເປັນວັນນະໂລກດ້ວຍການກັີ່ນຕອງ ແລະ ຕ ດຕາມເບ ີ່ງຜ ້ສົງໃສ
ເປັນພະຍາດ ແລະ ນໍາສົີ່ງເຂົາເຈົົ້າເຂົົ້າຮັບການກວດເພ ີ່ອບົງມະຕ ພະຍາດຢ ຸ່ໂຮງໝນໍ້ອຍ ແລະ ໂຮງກວດພະຍາດມ ອາຊຼີບ. 
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ພະນັກງານສະໜາມຂອງພວກ
ເຮົາເດີນທາງລົງໄປຫາຊຸມຊົນໃນ
ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫ ີກ. ເຂົາເຈົົ້າ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ອສບ ບ້ານເພ ື່ອ 
ຄົົ້ນຫາກໍລະນີຄົນສົື່ງໃສເປັນວັນນະ 
ໂລກດ້ວຍການກັນຕອງ ແລະ ຕິດ 
ຕາມຫາຜ ູ້ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລູ້ວນໍາ 
ສົື່ງເຂົາເຈົົ້າເຂົົ້າຮັບການກວດສຸຂະ 
ພາບເພ ື່ອບົື່ງມະຕິພະຍາດຢ ູ່ໂຮງ
ໝໍນ້ອຍ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດ
ໃນທ້ອງຖິື່ນ. 

ພວກເຮົາລົງໄປຫາ
ຄົນເຈັບໃນແຕູ່ລະຄົວ 
ເຮ ອນຢ ູ່ບັນດາບ້ານ
ທີື່ຢ ູ່ຫ່າງໄກຊອກຫ ີກ
ເພ ື່ອໃຫູ້ຄວາມຮ ູ້ກ່ຽວ 
ກັບພະຍາດວັນນະ 
ໂລກ ເພ ື່ອໃຫູ້ຄົນເປັນ 
ວັນນະໂລກທີື່ບໍື່ຮ ູ້
ເລ ື່ອງລາວກ່ຽວກັບ
ພະຍາດໄດູ້ເຂົົ້າຮັບ
ການກວດ ແລະ ປິນ
ປົວ



ໂຄງການ Hope – ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນເປັນໂລກ HIV

ໂຄງການ HOPE ໄດ້ເລຼີີ່ມຕົົ້ນຂ ົ້ນໃນທ້າຍປຼີ 2020 ແລະ ສ ີ່ນສຸດລົງໃນປຼີ 2021. ເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງ 
ການແມຸ່ນເພ ີ່ອລະດົມຄົນທຼີີ່ຖ ກບົີ່ງມະຕ ວ່າເປັນໂລກ HIV ຈໍານວນ 200 ຄົນເຂົົ້າຮັບການປ ີ່ນປົວ ແລະ 
ກ ນຢາຢຸ່າງຕໍີ່ເນ ີ່ອງ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊຼີວ ດ ແລະ ມຼີຊຼີວ ດການເປັນຢ ຸ່ທຼີີ່ດຼີ. ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ຄວາມ ຮ ້ກ່ຽວ
ກັບໂລກ HIV ຢ ຸ່ໃນຫຼາຍບ້ານເພ ີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັບອາຍຂອງຄົນເປັນໂລກ HIV (PLHIV) ຈາກ
ການເປຼີດເຜຼີຍກ່ຽວກັບພະຍາດຂອງຕົນ. ສ່ວນໜ ີ່ງທຼີີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການແມຸ່ນເພ ີ່ອລະດົມຄົນເປັນໂລກ 
HIV ໃຫ້ຟ ົ້ນຟ ລະບົບພ ມຄຸ້ມກັນຂອງຕົນ ເພ ີ່ອທຼີີ່ຈະມຼີຊຼີວ ດຢ ຸ່ໄດ້ດົນ. ໃນ ສປປ ລາວ, ຢ້າຕ້ານ ເຊ ົ້ອ
ART, ຢາປົວພະຍາດທຼີີ່ຄົນເປັນໂລກ HIV ກ ນ ແມຸ່ນບໍີ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແຕຸ່ຄົນເຈັບສ່ວນຫຼາຍສໍົ້າພັດ
ຢ ຸ່ຫ່າງໄກຈາກໂຮງໝບໍ່ອນຈ່າຍຢາໃຫ້ ແລະ ບໍີ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າເດຼີນທາງໄດ.້ 
ໂຄງການ HOPE ໄດ້ຮັບເອົາອາສາສະມັກຈໍານວນ 40 ຄົນ ມາເຮັດວຽກນໍາຄົນເປັນໂລກ HIV. ໄດ້ຈັດ 
ຕັົ້ງກຸຸ່ມຕ ດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼ ອຄົນເຈັບ (TRIO) ຂ ົ້ນ ໂດຍມຼີຄົນໃກ້ສ ດໃນຄອບຄວົ ແລະ ໝ ຸ່ເພ ີ່ອນ
ຄອຍຕ ດຕາມເບ ີ່ງຄົນເຈັບ. ໜ້າທຼີີ່ຂອງກຸຸ່ມ TRIO ແມຸ່ນເພ ີ່ອຊ່ວຍເຫຼ ອຄົນເປັນ HIV ໃຫ້ມຼີສຸຂະພາບດຼີ 
ແລະ ເບ ີ່ງໂລກໃນແງຸ່ບວກ, ກ ນຢາຢຸ່າງຕໍີ່ເນ ີ່ອງ ເພ ີ່ອຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະຍາດ.
ໄດ້ເຂົົ້າເຖຼີງ ແລະ ລະດົມຄົນເປັນໂລກ HIV ຈໍານວນ 220 ຄົນ. ກຸຸ່ມ TRIOs ສ້າງຂ ົ້ນປະກົບຄົນເຈັບ
ແຕຸ່ລະຄົນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າໄດ້ຮັບການປ ີ່ນປົວທາງການແພດຢຸ່າງຕໍີ່ເນ ີ່ອງ. ຄົນເຈັບຈໍານວນ 220 ຄົນໄດ້ 
ຮັບແນວພັນພ ດ ແລະ ສັດລ້ຽງ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼ ອໃນການເຮັດສວນ
ຄົວ. ຄົນເຈັບໝົດທຸກຄົນໄດ້ຮັບການຝຶົ້ນຟ ລະບົບພ ມຄຸມ້ກັນ ແລະ ປະຈຸບັນ ກໍກໍາລັງກ ນຢາປ ີ່ນປົວຢຸ່າງ 
ຕໍີ່ເນ ີ່ອງ.
ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈສໍາລັບການຊ່ວຍທາງດ້ານເສດທະກ ດຈາກ ບໍລ ສັດ ວ ທະຍາສາດການຢາ ຈຼີລຽດ 
ແຫຸ່ງປະເທດສະຫະລັດອາເມລ ກາ ທຼີີ່ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼ ອໃຫ້ໂຄງການດັີ່ງກ່າວ. 
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ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງອົງການ HPP ສ້າງຂ ົ້ນບົນ 
ຟ ົ້ນຖານຂຼີດຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊົນເພ ີ່ອປະເຊຼີນກບັ
ສຼີີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າພ້ອມກັນ.
ຢ ຸ່ໃນໂຄງການຂອງພວກເຮາົ ພວກເຮົາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອຜ  ້
ດ້ອຍໂອກາດໃນການຕໍີ່ສ ຂ້ອງເຂົາເຈົົ້າໃນແຕຸ່ລະວັນເພ ີ່ອປກົ
ປ້ອງຊຼີວ ດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ ຄຽງຄ ຸ່ກັບການມຼີອາ 
ຫານກ ນທຼີີ່ດຼີຕໍີ່ສຸຂະພາບ, ມຼີນໍົ້າໃຊ້ ແລະ ສຸຂາພ ບາດທຼີີ່ສະ 
ອາດ ພ້ອມທັງລາຍໄດ້ເລັກນ້ອຍເພ ີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າສາມາດນາໍ
ສົີ່ງລ ກຂອງຕົນໄປເຂົົ້າໂຮງຮຽນໄດ້.
ໂຄງການສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ຄົນຈັດຕັົ້ງຕົນເອງຢ ຸ່ໃນໂຄງສ້າງ 
ທຼີີ່ເປັນປະຊາທ ປະໄຕໃນທ້ອງຖ ີ່ນ ຄຽງຄ ຸ່ກັບການສ້າງທັກ
ສະຄວາມຮ ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າໃຈທຼີີ່ເຂົາເຈົົ້າ
ຕ້ອງການເພ ີ່ອສ້າງໃຫ້ມຼີການປຸ່ຽນແປງໄປພ້ອມກັນ. 
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜ ້ຄົນຮ່ວມມ ກັນແກ້ໄຂບັນຫາສຼີີ່ງ
ທ້າທາຍຂອງຊຸມຊົນຮ່ວມກັນ ແລະ ສ້າງແນວທາງແກ້ໄຂທຼີີ່
ຍ ນຍົງ.
ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາປະກອບສ່ວນຕໍີ່
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານເພ ີ່ອລບົລາ້ງຄວາມທຸກຍາກ 
ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທຼີີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນພາວະການຂາດສານ 
ອາຫານ, ນໍົ້າໜັກຕໍີ່າກວາ່ມາດຕະຖານ, ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພ 
ສະນາການຂອງແມຸ່. ນອກຈາກນຼີົ້ ຍັງມຼີເປົົ້າໝາຍເພ ີ່ອສະ
ໜັບສະໜຸນແຜນງານການໃຫ້ອາຫານກາງວັນຢ ຸ່ໃນໂຮງ 
ຮຽນຜ່ານການສ້າງຕັົ້ງສວນຄົວແບບຍ ນຍງົຢ ຸ່ໃນທຸກໆໂຮງ 
ຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຢ ຸ່ໃນປະເທດ. 

ດ້ວຍກຸຸ່ມປະຕ ບັດງານຂັົ້ນບ້ານທຼີີ່ເປັນກະດ ກສັນຫຼງັ ແລະ 
ເປັນໂຄງສ້າງຫຼັກທຼີີ່ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ 
ການຕັດສ ນໃຈຢ ຸ່ໃນມ ຂອງປະຊາຊົນ.
ກຸຸ່ມປະຕ ບັດງານຂັົ້ນບ້ານລະດົມຊຸມຊົນເພ ີ່ອກໍານດົຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົົ້າ ແລະ ດໍາເນຼີນງານຮ່ວມກັນ.
ກຸຸ່ມຝາກປະຢັດ ແລະ ປຸ່ອຍເງ ນກ ້ໃນທ້ອງຖ ີ່ນໄດ້ຖ ກຈັດຕັົ້ງ 
ຂ ົ້ນດ້ວຍຫຼາຍຄອບຄົວຂອງປະຊາຊນົ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າສາ 
ມາດເຮັດການລົງທຶນຂະໜາດນ້ອຍເພ ີ່ອຊ ົ້ໄກຸ່ມາລຽ້ງ, ປ ກ
ພ ດຢ ຸ່ໃນສວນຂອງຕົນເອງ, ປັບປຸງເຮ ອນຊານ ຫຼ  ບຸກສ້າງ
ຫ້ອງນໍົ້າໃນຄົວເຮ ອນ.
ກຸຸ່ມປະຕ ບັດງານຂັົ້ນບ້ານ ອາດດໍາເນຼີນການເພ ີ່ອປບັປງຸລະ 
ບົບນໍົ້າສະອາດຂອງຊຸມຊົນ, ສົີ່ງເສຼີມອາຫານທຼີີ່ມຼີໂພສະນາ 
ການ ແລະ ຈັດການສາທ ດການແຕຸ່ງອາຫານ.
ດ້ວຍການເປັນຢ ຸ່ທຼີີ່ດຼີຂອງເດັກນ້ອຍ ກຸຸ່ມປະຕ ບັດງານຂັົ້ນ
ບ້ານອາດຈະສາ້ງສະໜາມລຼີົ້ນຂອງເດັກນອ້ຍຮວ່ມກັນ ແລະ 
ຈັດຕັົ້ງໃຫ້ພໍີ່ຕ ້ແມຸ່ຕ ເພ ີ່ອນໍາພາໃນການດ ແລເບ ີ່ງແຍງເດັກ 
ນ້ອຍທຼີີ່ຍັງອ່ອນໄວ.

ອົງການ HPP ໄດ້ເລຼີີ່ມຕົົ້ນໂຄງການພັດທະນາຊມຸຊົນຂອງ
ຕົນເປັນຄັົ້ງທໍາອ ດຂ ົ້ນໃນປຼີ 2011 ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນ 
ປະຊາຊົນຈໍານວນ 28,000 ຄົນຢ ຸ່ໃນ 19 ບ້ານໄດ້ຮັບການ 
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮ ້ເປັນທຼີີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ



ສວນຄົວຢ ຸ່ໃນໂຮງຮຽນທ້ອງຖ ີ່ນໄດ້ຮັບການບໍລ ຫານຈັດການຮ່ວມກັນກັບຄ ອາຈານ, ເດັກນັກຮຽນ ແລະ ພໍີ່ແມຂອງເຂົາ 
ເຈົົ້າ. ເດັກນັກຮຽນປ ກຜັກ ແລະ ລ້ຽງສັດໄວ້ກ ນເອງ ພ້ອມທັງມ່ວນຊ ີ່ນກັບການແຕຸ່ງກ ນ ແລະ ກ ນຜົນຜະລ ດອາຫານທຼີີ່ມຼີ
ໂພສະນາການ ແລະ ດຼີຕໍີ່ສຸຂະພາບຮ່ວມກັນສອງຄັົ້ງຕໍີ່ອາທ ດ.   
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ກຸຸ່ມປະຕ ບັດງານຂັົ້ນບ້ານກໍາລງັກໍີ່ສ້າງເຮ ອນຮົີ່ມຢ ຸ່ໃນດ ນສ່ວນລວມ. ວັດສະດຸກໍີ່ສ້າງແມຸ່ນມຼີຢ ຸ່ໃນທ້ອງຖ ີ່ນ ບໍີ່ໄດ້ເສຍເງ ນ ຫຼ  
ເສຍເງ ນພຽງເລັກນ້ອຍ. ເຮ ອນຮົີ່ມດັີ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດປ ກພ ດຜກັຢ ຸ່ໃນລະດ ຝົນໄດ.້   



ຄວາມເປນັມາ:
ໃນຖານະທຼີີ່ເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ສປປ ລາວ ໄດ້
ຖ ກຜົນກະທົບຢຸ່າງໜັກໜ່ວງໃນລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍຫຼັງ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວ ດ-19. ໄດ້ມຼີການປ ດປະ 
ເທດຕັົ້ງແຕຸ່ຕົົ້ນປຼີ 2020 ຫາ ຕົົ້ນປຼີ 2022 ແລະ ກ ດຈະ 
ການທາງດ້ານເສດທະກ ດໄດ້ຫຼຸດລົງຢຸ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນເວ 
ລາດຽວກັນ, ລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດທຼີີ່ອ່ອນ 
ແອຢ ຸ່ແລ້ວ ກໍໄດ້ປະເຊຼີນກັບສຼີີ່ງທ້າທາຍ. 
ເຊັີ່ນເຄຼີຍ ເມ ີ່ອໄພພ ບັດເກຼີດຂ ົ້ນແລ້ວ ມັນກໍີ່ໃຫ້ເກຼີດມຼີ
ຄວາມຮຸນແຮງຢຸ່າງເປັນສັດສ່ວນໄປຕໍີ່ຜ ້ດ້ອຍໂອກາດ, ປະ 
ຊາຊົນທຼີີ່ດໍາລົງຊຼີວ ດຢ ຸ່ໃນເຂດພ ົ້ນທຼີີ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກ
ຊອກຫຼຼີກ. ການດໍາລົງຊຼີວ ດ ແລະ ການຫາລາຍໄດ້ທຼີີ່ມຼີ
ຜົນກະທົບຢ ຸ່ແລ້ວ ແຮຸ່ງເຮັດໃຫ້ຕົກຕໍີ່າລົງໄປອຼີກ. ເຊັີ່ນ
ດຽວກັນກັບເລ ີ່ອງສຂຸາອານາໄມ, ໂພສະນາການ ແລະ 
ຄວາມບໍີ່ປອດໄພດ້ານສຸຂາພ ບານທຼີີ່ມຼີຢ ຸ່ຢຸ່າງແຜຸ່ຫຼາຍ.
ສຼີີ່ງທ້າທາຍສະເພາະຕໍີ່ການດໍາລົງຊຼີບຂອງຄອບຄົວແຮງ
ງານເຄ ີ່ອນຍ້າຍຈໍານວນ 300,000 ຄົນທຼີີ່ກັບຄ ນມາ 
ຈາກໄທຍ້ອນການແຜຸ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັີ່ງກາ່ວ.
ເພ ີ່ອປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜນົກະທົບຈາກການ 
ແຜຸ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊຼີໄດ້
ອອກປະກາດເຊຼີນຍ ີ່ນບົດສະເໜຼີໂຄງການໃນປຼີ 2021 
ແກຸ່ອົງການຝຸ່າຍປະຊາສັງຄົມຢ ຸ່ໃນຫ້າປະເທດອາຊຼີຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕ້ທຼີີ່ຖ ກຜົນກະທົບໜັກທຼີີ່ສດຸໃນນັົ້ນລວມທັງ 
ສປປ ລາວ. ການຍ ີ່ນບົດສະເໜຼີໂຄງການຮ່ວມກັບສອງ
ສະມາຄົມໃນທ້ອງຖ ີ່ນເຊັີ່ນ: CHIas ແລະ IWAA, ອົງ 
ການ HPP ໄດ້ຊະນະບົດສະເໜຼີໂຄງການ ແລະ ໄດ້ເຊັນ 
ສັນຍາຮ່ວມກັບ ADB ຢ ຸ່ໃນເດ ອນພະຈ ກ 2021.
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ກິດຈະກໍາຫ ກັ: 
1) ເພຼີີ່ມທະວ ຂຼີດຄວາມສາມາດໃນການສະກັດກັົ້ນວ 

ກ ດການ, ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວໃນຂັົ້ນ
ພ ົ້ນຖານຊຸມຊົນ

2) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງດ້ານເສດຖະກ ດແກຸ່ປະຊາ 
ຊົນທຼີີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວ ດ-19 ໃນ
ການດໍາລົງຊຼີວ ດ

ໂຄງການດັີ່ງກ່າວຈັດຕັົ້ງປະຕ ບັດຢ ຸ່ໃນ 5 ບ້ານເປົົ້າໝາຍ
ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກຊອກຫຼຼີກໃນແຂວງຄາໍມ່ວນ 
ໂດຍມຼີເປົົ້າໝາຍເພ ີ່ອບຸກລະດົມ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຊາຊົນຢ ຸ່
ໃນບ້ານດັີ່ງກ່າວໃຫ້ເພຼີີ່ມທະວຼີການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວ ດ 
-19 ດ້ວຍການປັບປຸງສຸຂາອານາໄມ, ສຸຂາພ ບານ, ໂພສະ
ນາການ ແລະ ສຸຂະພາບຢ ຸ່ໃນຊຸມຊົນ. ໂດຍສະເພາະ ໂຄງ 
ການດັີ່ງກ່າວ ແນໃສຸ່ເພ ີ່ອປັບປຸງຊຼີວ ດການເປັນຢ ຸ່ ແລະ 
ການຟ ົ້ນຕົວທາງດ້ານເສດຖະກ ດສໍາລັບແຮງງານເຄ ີ່ອນ
ຍ້າຍທຼີີ່ກັບຄ ນມາຈາກປະເທດໄທຍ້ອນການແຜຸ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດ ແລະ ຖ ກປົດອອກຈາກວຽກງານ. ສ້າງທຸ 
ລະກ ດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແຮງງານ
ເຄ ີ່ອນຍ້າຍໃຫ້ມຼີທັກສະທຼີີ່ພຽງພ.ໍ
ຍ້ອນວ່າຜ ້ວ່າງງານເກ ອບທັງໝົດເປັນຄອບຄົວຊາວກະສ  
ກອນຂະໜາດນ້ອຍ ທາງໂຄງການຈ ີ່ງສຸຸ່ມໃສຸ່ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼ ອຄອບຄົວຊາວກະສ ກອນເພ ີ່ອຂະຫຍາຍຟາມ
ຂອງເຂົາເຈົົ້າ, ປ ກພ ດຫຼາຍຊະນ ດ ແລະ ເພຼີີ່ມຜົນຜະລ ດ 
ແລະ ລາຍໄດ້ໃຫ້ສ ງຂ ົ້ນ.
ດ້ວຍເຫດນຼີົ້ ໂຄງການຈ ີ່ງປະກອບສ່ວນສ້າງວຽກເຮັດງານ 
ທໍາຖາວອນໃຫແ້ຮງງານເຄ ີ່ອນຍ້າຍ ໄປຄຽງຄ ຸ່ກັບການສ້າງ
ລາຍຮັບໃຫ້ສ ງຂ ົ້ນ ແລະ ຄໍົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້
ແກຸ່ຄອບຄົວເຂົາເຈົົ້າ. 

ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
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ການສໍາຫຼວດຂໍົ້ມ ນ ແລະ ການປຶກສາຫາລ  
ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໄດ້ພ ສ ດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວ
ກະສ ກອນ ແລະ ຄົນວ່າງງານຈໍານວນຫຼາຍ
ມຼີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ກະຕ ລ ລົົ້ນຢາກເຂົົ້າ
ຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາໂຄງການ.

ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼ ອອາດ ດແຮງງານເຄ ີ່ອນ
ຍ້າຍທຼີີ່ວ່າງງານສ້າງຕັົ້ງກ ດຈະການຕັດຫຍຼີບ 
ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ຜະລ ດຕະພັນເສ ົ້ອຜ້າ 
ອ ີ່ນໆ ໃນລາຄາຍ່ອມເຍົາ.
ກຸຸ່ມຄົນວ່າງງານກຸຸ່ມທຼີສອງເຮັດທຸລະກ ດຜະ 
ລ ດສະບ ໂດຍນໍາໃຊ້ວັດຖຸດຼີບໃນທ້ອງຖ ີ່ນ.
ກຸຸ່ມທຼີສາມຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ເປັນ ອສບ ບ້ານ ເພ ີ່ອສະໜັບສະໜຸນ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຊຸມຊົນໃນການປ້ອງ 
ກັນພະຍາດໂຄວ ດ-19.

ກຸຸ່ມຄົນວ່າງງານຈະສ້າງຕັົ້ງຈຸດລ້າງມ  
ຈໍານວນ 145 ແຫຸ່ງຢ ຸ່ໃນຊຸມຊົນ. 
ດ້ວຍການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມທັກສະຄວາມສາ 
ມາດທຼີີ່ພຽງພໍ ໂຄງການມຼີເປົົ້າໝາຍ
ເພ ີ່ອຈັດຕັົ້ງກາລະໂອກາດໃນການ
ເຮັດທຸລະກ ດຂະໜາດນ້ອຍທຼີີ່ຍ ນ
ຍົງໃຫ້ແຮງງານກໍາມະກອນດັີ່ງກ່າວ.   



ອົງການ
ມະນຸດສະທໍາເພ ື່ອຄົນສ ູ່ຄົນ

ຖະນົນຄ ວຽງ, ຮ່ອມ 2, ບ້ານບຶງຂະຫຍອງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
e: admin@hpp-laos.org – p: +856 20 225 43426 – w: hpp-laos.org – f: hpplaos

ມ ນນິທິ
ມະນຸດສະທໍາເພ ື່ອຄົນສ ູ່ຄົນ

ອົງການມະນຸດສະທໍາເພ ີ່ອຄົນສ ຸ່ຄົນມຼີ ຄວາມພາກພ ມໃຈທຼີີ່ໄດ້
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄ ຸ່ຮ່ວມງານທຼີີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຂໍຂອບໃຈ
ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼ ອຂອງເຂົາເຈົົ້າຕໍີ່ໂຄງການພັດທະນາສັງຄົມ 
ຂອງພວກເຮົາ.
ການຮ່ວມມ ກັນແມຸ່ນສ່ວນໜ ີ່ງທຼີີ່ສໍາຄັນທຼີີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະຕ  
ບັດກັນມາ ແລະ ເປັນການສ້າງສາຍສໍາພັນທຼີີ່ເປັນຂຼີດໝາຍອັນ 
ສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼ ອໂຄງການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຈະເລຼີນຮຸຸ່ງ 
ເຮ ອງ. ໃນຄະນະທຼີຄ ຸ່ຮ່ວມງານເປັນຜ ້ສະໜອງທຶນທຼີີ່ຈໍາເປັນຕໍີ່
ໂຄງການ, ພວກເຮົາກໍປະກອບສ່ວນຄວາມຮ ້ທຼີີ່ຈໍາເປັນໃນຂັົ້ນ 
ພ ົ້ນຖານ ແລະ ການຕ ດຕໍີ່ພົວພັນຢຸ່າງໃກ້ສ ດກັບຊຸມຊົນ. 
ນອກຈາກນຼີົ້ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສຸມສະຕ ບັນຢາ ແລະ ເຮ ີ່ອແຮງ

ປະສົບການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນເພ ີ່ອເຮັດໃຫ້ສຼີີ່ງຕ່າງໆເກຼີດ
ຂ ົ້ນ ດ້ວຍແນວຄວາມຄ ດຂອງໂຄງການທຼີີ່ໄດ້ຮັບການທົດລອງ 
ແລະ ໜ້າເຊ ີ່ອຖ ໄດ້ ລວມທັງຄວາມພ້ອມດ້ານຂັົ້ນຕອນດໍາ
ເນຼີນງານຕ່າງໆ. ຄ ຸ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາລວມມຼີທັງພາກລັດ
ໃນຂັົ້ນສ ງກາງ ແລະ ທ້ອງຖ ີ່ນ, ມ ນນ ທ , ພາກເອກະຊົນ, ສໍາ
ນັກງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນຕ່າງໆ.
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍີ່ຄ ຸ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາທັງໝົດສ
ທຼີີ່ສ ບຕໍີ່ສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາໝັົ້ນສັນຍາທຼີີ່ຈະເຮັດ
ວຽກກັບປະຊາຊົນຢ ຸ່ໃນຂັົ້ນພ ົ້ນຖານ, ສົີ່ງເສຼີມໃຫ້ມຼີການພັດ 
ທະນາທຼີີ່ຈໍາເປັນຫຼາຍເພ ີ່ອການປຸ່ຽນແປງໃນແງຸ່ດຼີ ແລະ ຍ ນຍົງ.

ການມີຄ ູ່ຮ່ວມງານ

ສະຫະພັນມະນຸດສະທໍາເພ ື່ອຄົນສ ູ່ຄົນ
ອົງການມະນຸດສະທໍາເພ ີ່ອຄົນສ ຸ່ຄົນ ແມຸ່ນສ່ວນໜ ີ່ງໃນຈໍານວນ 29 ອົງກອນທຼີີ່ມຼີເຄ ອຂ່າຍທົີ່ວໂລກທຼີີ່ຢ ຸ່ພາຍໃຕ້ສະຫະພັນທຼີີ່ຕ ດພັນ 
ກັບການເຄ ີ່ອນໄຫວຂອງອົງການມະນຸດສະທໍາເພ ີ່ອຄົນສ ຸ່ຄົນສາກົນ ທຼີີ່ມຼີສະມາຊ ກດໍາເນຼີນງານຢ ຸ່ໃນທະວຼີບ ເອຼີຣົບ, ອັບຝລ ກາ, ເອ
ເຊຍ ແລະ ອາເມລ ກາ. ສະຫະພັນດັີ່ງກ່າວໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນສະມາຊ ກຂອງຕົນດ້ວຍການສະໜອງການບໍລ ການທຼີີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ 
ໃນການພັດທະນາແຜນງານ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການດໍາເນຼີນໂຄງການ ລວມທັງການບໍລ ຫານຈັດການທາງດ້ານການເງ ນ.


