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ໃນຂະນະທຼີີ່ພວກເຮົາສະເຫຼຼີມສະຫຼອງຜົນໄດ້ຮັບອັນຍີ່ງໃຫຍ່ຂອງຄວາມພະຍາ
ຍາມຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາໃນປຼີ 2021, ຂ້າພະເຈົົ້າຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊຼີຍ
ອັນອົບອຸຸ່ນມາຍັງທຸກຄົນຢຸ່ໃນໂຄງການ, ຄຸ່ຮ່ວມງານທຼີີ່ຊົງຄຸນຄ່າຂອງພວກເຮົາໃນ
ວຽກງານການພັດທະນາ, ຄຸ່ຮ່ວມງານຝຸ່າຍລັດ, ອາສາສະມັກ ແລະ ຜ້ນໍາພາໂຄງ
ການທຼີີ່ອຸທດຕົນເພີ່ອໂຄງການຂອງພວກເຮົາ.
ປຼີ 2021 ເປັນປຼີທຼີີ່ອົງການ HPP ແລະ ມນນທ HFPP ປະສົບຜົນສໍາເລັດອັນ
ຍີ່ງໃຫຍ່ຢຸ່ໃນໂຄງການຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາໄດ້ສໍາເລັດໂຄງການຄໍາົ້ ປະກັນສະ
ບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຢຸ່ແຂວງຄໍາມ່ວນໂດຍການຮ່ວມງານກັບອົງການ
ເພີ່ອສຸຂະພາບ ແລະ ລບລ້າງຄວາມທຸກຍາກທຼີໄີ່ ດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼອຈາກສະຫະ
ພາບເອຼີຣົບ (EU).
ພວກເຮົາໄດ້ສໍາເລັດການເຊັນສັນຍາ 3 ປຼີທໍາອດຮ່ວມກັບສນວັນນະໂລກທຼີີ່ຂົ້ນ
ກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນໂລກ.
ໃນການຮ່ວມມກັບກອງທຶນຊ່ຽວຊານປະເທດຝລັງ (ຫຼ ຊີ່ເປັນພາສາອັງກດວ່າ
Expertise France L’initiative) ແລະ ຮ່ວມຈັດຕັົ້ງປະຕບັດກັບສະມາຄົມ
CHIas, ພວກເຮົາໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປຕີ່ມອຼີກສອງແຂວງເພີ່ອປະກອບສ່ວນຕໍີ່
ຢຸດທະສາດຢຸດຕພະຍາດວັນນະໂລກຢຸ່ໃນ ສປປ ລາວ. ນອກຈາກນຼີົ້ຍັງມຼີໂຄງ
ການ HOPE ທຼີີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກບໍລສັດວທະຍາສາດການຢາ Gilead
Sciences ແລະ ໂຄງການສຼີີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ພະລັງງານສະອາດທຼີີ່ໄດ້ຮັບທຶນ
ຈາກກອງທຶນສຼີີ່ງແວດລ້ອມໂລກແຜນງານຂະໜາດນ້ອຍ (GEF-SGP) ໄດ້ສໍາ
ເລັດລົງໃນປຼີ 2021.
ສາມໂຄງການໃໝຸ່ໄດ້ເລຼີີ່ມຕົົ້ນຂົ້ນໃນປຼີ 2021 ຄ: ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ
ຈາກການແຜຸ່ລະບາດພະຍາດໂຄວດ-19, ໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານພັດທະນາ
ອາຊຼີ, ໂຄງການຈັດຕັົ້ງກຸຸ່ມຊາວກະສກອນຢຸ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສາ
ທາລະນະລັດເຊັກ ແລະ ມນນທ FHPP ແລະ ໂຄງການປກຕົົ້ນໄມ້ ແລະ ການ
ປົກປັກຮັກສາປຸ່າສະຫງວນ, ໄດ້ຮັບທຶນຈາກມນນທສັດປຸ່າໂລກ (WWF).
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຢັີ່ງຄຮ
ຸ່ ່ວມງານ ແລະ ຜ້ທຼີີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດຕໍຜ
ີ່ ົນສໍາ
ເລັດທຼີີ່ພວກເຮົາຍາດມາໄດ້ ລວມທັງບັນດາຜ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆທຼີີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ມຼີການ
ປຸ່ຽນແປງເກຼີດຂົ້ນຢຸ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທຼີີ່ສົີ່ງຜົນໃຫ້ປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍພັນຄົນມຼີຊຼີ
ວດການເປັນຢຸ່ທຼີີ່ດຼີຂົ້ນ.
ນະໂອກາດນຼີົ້ ຂ້າພະເຈົົ້າຢາກຂໍຢໍົ້າຕີ່ມອຼີກວ່າ ປະຊາຊົນໄດ້ສ້າງການພັດທະນາທຼີີ່ມຼີ
ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍທຼີີ່ສຸດຈາກຊາວກະສກອນຈໍານວນຫຼາຍພັນຄົນ, ຜ້ເປັນພໍີ່, ຜ້
ເປັນແມຸ່, ລກຫຼານ ແລະ ອາສາສະມັກໃນຊຸມຊົນ ທຼີີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼອ ແລະ
ຊຼີົ້ນໍາຈາກພວກເຮົາ ເພີ່ອຊອກຫາໂອກາດອັນໃໝຸ່ໃນການປັບປຸງຊຼີວດການເປັນຢຸ່
ທຼີີ່ດຼີສໍາລັບຕົນເອງ, ຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງຕົນ. ພວກເຮົາເຊີ່ອວ່າ ການສ້
ຊົນເພີ່ອໃຫ້ຫຼຸດຜົົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກນັົ້ນ ຈະປະສົບຜົນສໍາເລັດໄດ້ກໍຕໍີ່
ເມີ່ອປະຊາຊົນເອງມຼີສ່ວນຮ່ວມຢຸ່າງຫ້າວຫັນໃນການປຸ່ຽນແປງສະຕາກໍາຂອງຕົນ
ແລະ ສະມາຊກໃນຊຸມຊົນຂອງຕົນເອງ. ພວກເຮົາເຊີ່ອໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັນ, ຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ ແລະ ຄວາມເປັນນໍົ້າໜີ່ງໃຈດຽວກັນໃນລະດັບ
ຊຸມຊົນ ແລະ ລະຫວ່າງປະຊາຊົນ ກັບ ລັດຖະບານ ແລະ ກໍາລັງແຮງທຼີີ່ກ້າວໜ້າ.
ພວກເຮົາມຸ້ງໝັົ້ນທຼີີ່ຈະຕໍີ່ສ້ຄຽງຂ້າງຄົນທຸກຍາກເພີ່ອສ້າງໃຫ້ມຼີການປຸ່ຽນແປງທຼີີ່
ຍນຍົງທຼີີ່ຈະເຮັດໃຫ້ໂລກໃບນຼີົ້ເປັນສະຖານທຼີີ່ ທຼີີ່ດຼີກວ່າເກົີ່າສໍາລັບພວກເຮົາໝົດ
ທຸກຄົນ.
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ກເຕ ເຮັກເຕຼີ ຫົວໜ້າອົງການ

ບົດນໍາ

ພວກເຮົາຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນທຸກຍາກ.
ເມື່ອການພັດທະນາຖເອົາຄົນເປັນຈຸດໃຈກາງທີື່ມີການຈັດຕັົ້ງ
ແບບລວມໝູ່ ກໍສາມາດເຮັດໃຫູ້ເກີດມີການປູ່ຽນແປງທີື່ຍນຍົງ
ໄດູ້.
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ໂຄງການຂອງພວກເຮົາ
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ໂຄງການຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊ
ໂຄງການນໍາໃຊູ້ເຕົາຊີວະມ່ວນ ແລະ ເປັນມິດກັບສີື່ງແວດລ້ອມ
ໂຄງການຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກຢູ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ
ໂຄງການ HOPE, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນເປັນໂລກເອດ
ໂຄງການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການແຜູ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19
ໂຄງການປກຕົົ້ນໄມູ້ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປູ່າສະຫງວນ

ໂຄງການຈັດຕັົ້ງກຸມ
ູ່ ຊາວກະສິກອນຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ
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ດ້ວຍກຸູ່ມຊາວກະສິກອນທີື່
ເປັນກະດສັນຫັງຂອງຊາດ,
ພວກເຂົາຈະຮ່ວມມກັນເພື່ອ
ປັບປຸງຊີວດ
ິ ການເປັນຢູ່ຂອງ
ຕົນໃຫູ້ດີຂົ້ນກວ່າເກົື່າ.

ຜົນໄດູ້ຮັບດ້ານບວກແມູ່ນ
ຂົ້ນຢູ່ກັບປະຊາຊົນເອງທີື່
ເປັນກໍາລັງຂັບເຄື່ອນ
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ການສ້າງລາຍໄດູ້ຈາກການ
ຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຂາຍສິນຄ້າ
ແມູ່ນການຂັບເຄື່ອນທີື່ສໍາຄັນ
ໃນການພັດທະນາເສດຖະ
ກິດ

ກະສິກໍາຍນຍົງ, ສີື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການ
ຄໍົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ

ນັົ້ນລະຈື່ງວ່າພວກເຂົາມີຄວາມສໍາຄັນຫາຍສໍາໃດ. ເມື່ອສະພາບເງື່ອນໄຂເອົ້ອ
ອໍານວຍໃຫູ້ເຂົາເຈົົ້າສາມາດທໍາມາຫາກິນເພື່ອຫາລ້ຽງຊີບໄດູ້ ເຂົາເຈົົ້າກໍຈະຢູ່
ໃນພົ້ນທີື່ດິນຕອນນັົ້ນເພື່ອປົກປັກຮັກສາມັນໄວູ້. ທີື່ດິນເປັນພົ້ນຖານທີື່ສໍາຄັນ
ສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດ ແລະ ວັດທະນາທໍາຂອງເຂົາເຈົົ້າ.
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ກຸູ່ມກະສິກອນຢູ່ໃນໂຄງການຄໍົ້າປະກັນສະ
ບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການ
ກິດຈະກໍາຫັກລວມມີດັື່ງນີົ້:

ກຸູ່ມກະສິກອນປັບປຸງໂພສະນາການ ແລະ ການ
ຕ້ານທານກັບສະພາບອາກາດປູ່ຽນແປງ

•

ມນນທມະນຸດສະທໍາເພີ່ອຄົນສຸ່ຄົນ (HFPP) ໂດຍການ
ຮ່ວມມກັບອົງການເພີ່ອສຸຂະພາບ ແລະ ລບລ້າງຄວາມທຸກ
ຍາກ (HPA) ແລະ ພະແນກສາທາແຂວງຄໍາມ່ວນ (ສທຂ)
ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັງົ້ ປະຕບັດໂຄງການຄໍົ້າປະກັນ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພສະນາການຮ່ວມກັບຊາວກະສ
ກອນຈໍານວນ 5,000 ຄອບຄົວໃນ 100 ບ້ານຂອງແຂວງ
ຄໍາມ່ວນ. ໂຄງການດັີ່ງກ່າວໄດ້ຮບ
ັ ທຶນຊ່ວຍເຫຼອຈາກອົງການ
ອຼີຢ ແລະ ໄດ້ຕໍີ່ເວລາອອກໄປຕີ່ມອຼີກຢໃຸ່ ນສົກປຼີ 2021-22
ຢຸ່ໃນສອງເມອງຈາກຈໍານວນທັງໝົດຫົກເມອງ ດ້ວຍການສະ
ໜອງທຶນເພຼີີ່ມຕີ່ມອຼີກ.
ກຸຸ່ມກະສກອນແມຸ່ນໂຄງສ້າງພົ້ນຖານຂອງໂຄງການທຼີີ່ໄດ້ມຼີ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕບັດຫຼາຍກດຈະກໍາ. ຈຸດປະສົງລວມຂອງ
ກຸຸ່ມກະສກອນແມຸ່ນເພີ່ອຍົກສງການຜະລດທຼີີ່ແທດເໝາະກັບ
ສະພາບດນຟ້າອາກາດ ແລະ ໃຫ້ມຼີຄວາມຍນຍົງໃນຕໍີ່ໜ້າ,
ເພີ່ອປັບປຸງໂພສະນາການຂອງຄອບຄົວດ້ວຍການກນອາຫານ
ໃຫ້ຄົບໝຸ່, ເພີ່ອເພຼີີ່ມຄວາມຮັງມຼີໃຫ້ຊາວກະສກອນ ແລະ
ສ້າງຜົນລະປກໃຫ້ເຫຼອກນເພີ່ອຂາຍ.
ຢຸ່ໃນກຸຸ່ມຂອງເຂົາເຈົົ້າ ຊາວກະສກອນຮຽນຮ້ວທຼີເພຼີມ
ີ່ ຜົນຜະ
ລດ, ປກພດຫຼາຍຊະນດ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃຫ້ມຼີປະ
ສດທພາບຫຼາຍຂນ
ົ້ , ເຈລະຈາຕໍີ່ລອງເປັນກຸຸ່ມ ແລະ ຊ່ວຍ
ເຫຼອຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ. ພວກເຂົາປະຊຸມກັນສອງຄັົ້ງຕໍີ່ອາທດ
ເພີ່ອປຶກສາຫາລຄວາມຄບໜ້າ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ພ້ອມທັງ
ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໄປນໍາ.
ຜ່ານການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮຽນຮ້ຮ່ວມກັນຢຸ່າງໃກ້ສດ,
ຊາວກະສກອນມຼີຄວາມກ້າວໜ້າຢຸ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ເປົົ້າໝາຍແມຸ່ນເພີ່ອໃຫ້ກຸຸ່ມຊາວກະສກອນດັງີ່ ກ່າວສາມາດ
ກຸ້ມຕົນເອງຢຸ່າງຍນຍົງໄດ້ໃນເຄອຂ່າຍຊາວກະສກອນທຼີີ່ຊວ
່ ຍ
ເຫຼອຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນຕໍີ່ໄປໄດ້ ພາຍຫຼັງໂຄງການສນສຼີົ້ນລົງ.
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ການສ້າງແບງສາທດໃນການເຮັດຟາມປກພດຜັກ
(1 ແປງສາທດ ຕໍີ່ ກຸຸ່ມກະສກອນ)
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຜະລດກະສກໍາທຼີີ່ເໝາະ
ສົມກັບສະພາບດນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຜະລດກະ
ສກໍາໃນຮບແບບອນ
ີ່ ໆ ທຼີີ່ມຼີຄວາມຍນຍົງ
ການສ້າງຕັົ້ງທະນາຄານເມັດພັນ 10 ແຫຸ່ງ
ການປະຍຸກໃຊ້ລະບົບການສະໜອງນໍົ້າຂະໜາດ
ນ້ອຍເພີ່ອນໍາໃຊ້ຊນ
ົ ລະປະທານ
ການຝຶກອົບຮົມຊາວກະສກອນກ່ຽວກັບວທຼີການ
ປກເຂົົ້າດ້ວຍກ້າກຼີບດຽວ
ຝຶກອົບຮົມການລ້ຽງສັດ ແລະ ສ້າງກອງທຶນສົີ່ງຕໍສ
ີ່ ດ
ັ
ລ້ຽງ
ແນະນໍາເຕັກນກທຼີີ່ເປັນນາວັດຕະກໍາໃໝຸ່ໃນການປຸງ
ແຕຸ່ງ, ການກະກຽມ ແລະ ການເກັບມ້ຽມອາຫານ
ການສ້າງຕັົ້ງ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ 6 ສະຫະກອນ
(1 ສະຫະກອນຕໍີ່ເມອງ)

ຈໍານວນ 100 ກຸູ່ມຊາວກະສິກອນ
❖ ມີສະມາຊິກ 5,000 ຄົນເຂົົ້າຮ່ວມ
❖ ຊາວກະສິກອນຕົວແບບ 500 ຄົນ
ໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
❖ ຄະນະບໍລິຫານກຸູ່ມ 500 ຄົນໄດູ້
ຮັບການສ້າງຕັົ້ງຂົ້ນ
❖ ສ້າງຕັົ້ງແປງສາທິດຈໍານວນ 121
ແຫູ່ງ
❖ ໄດູ້ທົດລອງປກຜັກ 16 ຊະນິດ
ແລະ ໝາກໄມູ້ 7 ຊະນິດ
❖ ສ້າງຕັົ້ງສ່ວນຄົວຈໍານວນ 4,155
ແຫູ່ງ
❖ ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະກອບເຄື່ອງມ
ໃຫູ້ສັດຕະວະແພດບ້ານຈໍານວນ
102 ຄົນ
❖ ມອບສັດລ້ຽງ 17,964 ໂຕໃຫູ້ຊາວ
ກະສິກອນ 4,332 ຄົນເພື່ອເປັນ
ທຶນຮອນໝນວຽນສົື່ງຕໍື່
❖ ຕິດຕັົ້ງລະບົບສະໜອງນໍົ້າຂັົ້ນບ້ານ
ຈໍານວນ 109 ແຫູ່ງ

ກອງທຶນສັດລ້ຽງເພີ່ອໝນວຽນສົີ່ງຕໍໃີ່ ນໂຄງ
ການຈັດຕັົ້ງກຸຸ່ມຊາວກະສອນໄດ້ປະສົບຜົນ
ສໍາເລັດຢຸ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະກອບເຄີ່ອງມໃຫ້
ສັດຕະວະແພດໃນ 100 ບ້ານເພີ່ອໃຫ້ເຂົາ
ເຈົົ້າສາມາດຊ່ວຍຊາວກະສກອນໃຫ້ປະສົບ
ຜົນສໍາເລັດໃນການລ້ຽງ ແລະ ເພາະພັນສັດ
ທຼີີ່ໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ.

ໂຄງການໄດ້ຈັດຕັົ້ງທະນາຄານແນວພັນ 6 ແຫຸ່ງ, ເມີ່ອງ
ລະໜີ່ງແຫຸ່ງ ແນໃສຸ່ເພີ່ອໃຫ້ທຸກຄົນຢຸ່ໃນໂຄງການສາ
ມາດເຂົົ້າເຖຼີງແນວພັນທຼີີ່ມຼີຄຸນນະພາບສງ. ໂຄງການທຼີຕ
ີ່ ໍີ່
ເວລາອອກໄປຕີ່ມ ຈະສຸມໃສຸ່ເພີ່ອຮັບປະກັນຄວາມຍນ
ຍົງດ້ວຍການຝຶກອົບຮົມດ້ານວຊາການ ແລະ ຫຼັກການ
ບໍລຫານຈັດການທຼີີ່ດ.ຼີ
ຊາວກະສກອນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປຸກລະ
ດົມໃຫ້ເພຼີີ່ມລາຍໄດ້ດ້ວຍການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ຂາຍຜົນ
ຜະລດທຼີີ່ເຫຼອກນ
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ການປູ່ຽນແປງດິນຟູ້າອາກາດ ແລະ ສິື່ງແວດລ້ອມ
ເຕົາປະຢັດຊີວະມວນ ແລະ ສີື່ງແວດລ້ອມ
ເປັນຄັົ້ງທຼີສອງທຼີີ່ອົງການ HPP ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມ
ກັບໜີ່ງໃນຈໍານວນກຸຸ່ມຊາວກະສກອນທຼີີ່ຈົດທະບຽນ
ເປັນອົງການຈັດຕັົ້ງຂັົ້ນພົ້ນຖານຊຸມຊົນ ແລະ ໄດ້ຮັບ
ທຶນຊ່ວຍເຫຼອຂະໜາດນ້ອຍຈາກ GEF/SGP ຢຸ່
ໃນປຼີ 2020 ເພີ່ອຈັດຊົ້ເຕົາປະຢັດຊຼີວະມວນຈໍາ
ນວນ 100 ເຄີ່ອງໃຫ້ຄົວເຮອນຈາກປະເທດຫວຽດ
ນາມ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄອບຄົວທຼີີ່ໄດ້ຮັບເຄີ່ອງ ຮ້
ຈັກວທຼີການນໍາໃຊ້. ປະຈຸບັນມຼີ 300 ຄອບຄົວຢຸ່ໃນ
ເຂດພົ້ນທຼີດ
ີ່ ັີ່ງກ່າວກໍາລັງນໍາໃຊ້ເຕົາປະຢັດຊຼີວະມວນ
ດັີ່ງກ່າວ.
ເຊີ່ອເພຼີງແມຸ່ນນໍາໃຊ້ຂຼີົ້ແກບ ແລະ ເຝອງອັດເມັດ ທຼີີ່
ຊາວກະສກອນແຕຸ່ລະຄົນສາມາດເກັບທ້ອນໂຮມໄວ້
ຫຼັງຈາກເກັບກ່ຽວເຂົົ້າ. ເມັດຖ່ານຂຼີົ້ແກບຈະບໍີ່ຖກ
ເຜົາໃໝ້ເປັນຂຼີົ້ເທົີ່າ ແຕຸ່ຈະເປັນແກສເຜົາໃໝຸ່ຢຸ່ໃນບັົ້ງ
ເຫຼັກທຼີີ່ປດໄວ້ ທຼີີ່ບໍີ່ປຸ່ອຍຄວນໄຟອອກມາ ຊີ່ງກໍເປັນ
ຜົນດຼີຕໍີ່ແມຸ່ຍງທຼີີ່ຈະບໍີ່ໄດ້ສດດົມເອົາຂວນໄຟຄກັນ
ກັບການນໍາໃຊ້ເຕົາທຼີີ່ໃຊ້ໄມ້ຟນດັງໄຟໃນແຕຸ່ລະມ.ົ້

ການປກຕົົ້ນໄມູ້ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາປູ່າປູ້ອງ
ກັນ
ໂດຍການຮ່ວມມກັບມນນທສັດປຸ່າໂລກ (WWF)
ພວກເຮົາໄດ້ເລຼີີ່ມຕົົ້ນປກເບັົ້ຍໄມ້ນ້ອຍຢຸ່ໃນເມອງຄນຄໍາ
ໃນປຼີ 2022. ໂຄງການລະດົມ ແລະ ຈັດຕັົ້ງຊາວກະສ
ກອນທ້ອງຖີ່ນເພີ່ອປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການປົກກັກຮັກ
ສາປຸ່າປ້ອງກັນພໄຫ ແລະ ຟົ້ນຟປຸ່າໄມ້ທຼີີ່ເຊີ່ອມໂຊມຢຸ່
ໃນເຂດຮັກສາສັດປຸ່າ. ປຸ່າໄມ້ທຼີີ່ອຸດົມສົມບນດຼີແມຸ່ນມຼີ
ຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍຕໍີ່ແຫຼີ່ງນໍົ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນໍົ້າ ລວມ
ທັງສັດນໍົ້າ, ເປັນແຫຼີ່ງອາຫານ ແລະ ບ່ອນຢຸ່ອາໃສສໍາລັບ
ສັດປຸ່າ, ການປ້ອງກັນດນ ແລະ ການເສາະເຈີ່ອນຂອງ
ດນ, ການຫຼຸດຜ່ອນໄພນໍົ້າຖ້ວມ ແລະ ກັີ່ນຕອງການໄຫຼ
ຂອງນໍົ້າລົງສຸ່ແມຸ່ນ້ໍາສາຍຕ່າງໆ.
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ວຽກສາທາ ແລະ ການປູ້ອງກັນພະຍາດ
ເຊັື່ນດຽວກັນກັບໃນດ້ານອື່ນໆຂອງຊີວິດ, ຜົນລັບທີື່ຍນຍົງໃນ
ວຽກງານສາທາແມູ່ນຂົ້ນຢູ່ກັບຄົນ ເພາະວ່າຄົນເປັນຕົວຂັບ
ເຄື່ອນທີື່ສໍາຄັນໃນການສ້າງ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບທີື່ດີສໍາ
ລັບທຸກຄົນໄດູ້.
ພວກເຮົາຕອບສະໜອງຕໍື່
ວິຖີການດໍາລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ; ພວກເຮົາເຮັດວຽກຄຽງ
ຂ້າງເຂົາເຈົົ້າເພື່ອສ້າງ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບທີື່ດີໃນຊຸມຊົນຕົນ
ເອງ ແລະ ເພີື່ມຄວາມເປັນຢູ່ທີື່ດີໃຫູ້ກັບທຸກຄົນ.
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ພວກເຮົາລົງໃຫ້ຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບພະຍາດວັນນະໂລກແກຸ່ຊຸມຊົນໃນເຂດຊົນນະບົດຈໍານວນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ. ພະນັກງານສະ
ໜາມ ແລະ ອາສາສະມັກສາທາບ້ານ ລະບຸກໍລະນຼີຜ້ສົງໃສເປັນວັນນະໂລກດ້ວຍການກັີ່ນຕອງ ແລະ ຕດຕາມເບີ່ງຜ້ສົງໃສ
ເປັນພະຍາດ ແລະ ນໍາສົີ່ງເຂົາເຈົົ້າເຂົົ້າຮັບການກວດເພີ່ອບົງມະຕພະຍາດຢຸ່ໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ໂຮງກວດພະຍາດມອາຊຼີບ.

ພະຍາດວັນນະໂລກ - ໂຄງການຊອກຫາກໍລະນີຄົນເປັນວັນນະໂລກເປັນ
ວິທີການທີື່ຖເອົາຄົນເປັນໃຈກາງເພື່ອຄວບຄຸມ ແລະ ປູ້ອງກັນພະຍາດ
ໂຄງການຊອກຫາກໍລະນຼີຄົນເປັນວັນນະໂລກແມຸ່ນອຼີງໃສຸ່ວທຼີ
ການຄວບຄຸມພະຍາດວັນນະໂລກຮອບດ້ານຂອງອົງການ HPP
(TC TB). ວທຼີການ TC TB ໄດ້ຖກພັດທະນາຂົ້ນ ແລະ
ທົດລອງໃນທົີ່ວໂລກທຼີີ່ມຼີການດໍາເນຼີນງານຂອງອົງການ HPP
ຢຸ່ທຼີີ່ນັົ້ນ. ວທຼີການ TC TB ແມຸ່ນອຼີງໃສຸ່ການລະດົມຊຸມຊົນ
ຢຸ່າງໃກ້ສດໃນລະດັບຊຸມຊົນ ແລະ ສຸມໃສຸ່ແນວຄວາມຄດທຼີີ່
ວ່າ ມຼີພຽງຄົນເທົີ່ານັົ້ນທຼີີ່ຈະສາມາດປົດປຸ່ອຍຕົນເອງອອກຈາກ
ຄວາມເຈັບເປັນ. ອົງການ HPP ມຼີພະນັກງານພາກສະໜາມທຼີີ່
ດໍາລົງຊຼີວດ ແລະ ເຮັດວຽກຢຸ່ໃນບ້ານເປົົ້າໝາຍເລຼີຍ. ເຂົາເຈົົ້າ
ຈະລົງໄປແຕຸ່ລະຄົວເຮອນເພີ່ອລະບຸຄນ
ົ ທຼີີ່ສງົ ໃສຸ່ວ່າເປັນວັນນະ
ໂລກ ແລະ ນໍາສົີ່ງເຂົາເຈົົ້າເຂົົ້າຮັບການກວດເພີ່ອບົີ່ງມະຕພະ
ຍາດໃນໂຮງໝໍນ້ອຍທ້ອງຖີ່ນ. ທຼີມງານໂຄງການຈະເອົາ ອສບ
ບ້ານເຂົົ້າຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາໃນທຸກກດຈະກໍາ ແລະ ລະດົມຊຸມ
ຊົນເພີ່ອຊ່ວຍເຫຼອຄົນເປັນວັນນະໂລກດ້ວຍການສ້າງກຸຸ່ມຕດ
ຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອຄົນເຈັບ (TRIOs). ຄົນເປັນວັນນະໂລກ
ແລະ ຄົນໃກ້ສດໃນຄອບຄົວ ແລະ ໝຸ່ເພີ່ອນສອງຄົນໄດ້ຮບ
ັ
ການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮ້ກ່ຽວກັບພະຍາດວັນນະໂລກ
ແລະ ໂພສະນາການ. ກຸຸ່ມ TRIOs ຈະຮັບປະກັນໃຫ້ຄົນເຈັບ
ກນຢາໃນແຕຸ່ລະວັນ. ອົງການ HPP ສະໜອງວັດສະດຸອຸປະ
ກອນ ແລະ ຄວາມຮ້ໃນການປກພດສວນຄົວ, ການລ້ຽງສັດ
ໃຫ້ແກຸ່ກຸມ TRIOS ເພີ່ອປັບປຸງໂພສະນາການໃຫ້ແກຸ່ຄົນ
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ຈາກພະຍາດ ແລະ ຟົ້ນຟສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງເຂົາເຈົາົ້
ເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນການກັບຄນມາເປັນອຼີກ. ໂຄງ
ການ 3 ປຼີທຼີີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກກອງທຶນໂລກແມຸ່ນໄດ້ຖກຈັດຕັງົ້
ປະຕບັດສໍາເລັດໂດຍອົງການ HPP ຂອງພວກເຮົາໃນເດອນ
ທັນວາ 2020, ຕາມມາດ້ວຍໂຄງການໃໝຸ່ອຼີກສາມປຼີ (ໃຫ້
ທຶນໂດຍກອງທຶນໂລກເຊັີ່ນກັນ) ຊີ່ງເລຼີີ່ມຕົົ້ນຂົ້ນໃນ 2021.
ອຼີງໃສຸ່ວທຼີການທຼີີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງອົງການ HPP ແລະ
ການເປັນຄຸ່ຮ່ວມງານທຼີີ່ເຂັົ້ມແຂງກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ
ພວກເຮົາໄດ້ເຊັນສັນຍາໂຄງການທຼີສາມກັບຜ້ໃຫ້ທຶນຈາກ
ກອງທຶນຊ່ຽວຊານຝລັງ 5% (5% French Expertise
L’Initiative) ໃນປຼີ 2020 ໂດຍຮ່ວມມກັບຄຸ່ຮ່ວມງານ
CHIas ທຼີີ່ເປັນອົງການຝຸ່າຍປະຊາສັງຄົມໜີ່ງໃນ ສປປ ລາວ
ຊີ່ງໂດຍປະຈຸບັນນຼີົ້ ໂຄງການຂອງພວກເຮົາໄດ້ກວມເອົາ 3
ແຂວງ ແລະ 22 ເມອງ ແລະ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຄົນຫາກໍລະ
ນຼີຜ້ເປັນວັນນະໂລກໄດ້ເຖຼີງ 600 ຄົນຢຸ່ໃນປຼີ 2021 ແລະ
ສອງໄຕມາດທໍາອດຂອງປຼີ 2022, ຊີ່ງເປັນ 85% ຂອງເປົົ້າ
ໝາຍສໍາລັບສອງປຼີ. ໂຄງການໄດ້ຈັດຕັົ້ງກຸຸ່ມຜ້ຕດຕາມ ແລະ
ຊ່ວຍເຫຼອຄົນເຈັບ (TRIOs) ເພີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າໄດ້ຮັບການ
ປີ່ນປົວທຼີີ່ຕໍີ່ເນີ່ອງ ເພີ່ອໃຫ້ສຸຂະພາບດຼີຂົ້ນ ແລະ ມຼີຊຼີວດການ
ເປັນຢຸ່ທຼີີ່ດຼີ. ໂຄງການຂອງພວກເຮົາມຼີບົດບາດທຼີີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ
ຍີ່ງຂົ້ນຕໍີ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກໃນ
ການລົບລ້າງພະຍາດວັນນະໂລກໃນ ສປປ ລາວ ກ່ອນປຼີ
2030.

ພະນັກງານສະໜາມຂອງພວກ
ເຮົາເດີນທາງລົງໄປຫາຊຸມຊົນໃນ
ເຂດຫ່າງໄກຊອກຫີກ. ເຂົາເຈົົ້າ
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ອສບ ບ້ານເພື່ອ
ຄົົ້ນຫາກໍລະນີຄົນສົື່ງໃສເປັນວັນນະ
ໂລກດ້ວຍການກັນຕອງ ແລະ ຕິດ
ຕາມຫາຜູ້ທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ແລູ້ວນໍາ
ສົື່ງເຂົາເຈົົ້າເຂົົ້າຮັບການກວດສຸຂະ
ພາບເພື່ອບົື່ງມະຕິພະຍາດຢູ່ໂຮງ
ໝໍນ້ອຍ ແລະ ຫ້ອງກວດພະຍາດ
ໃນທ້ອງຖິື່ນ.

ພວກເຮົາລົງໄປຫາ
ຄົນເຈັບໃນແຕູ່ລະຄົວ
ເຮອນຢູ່ບັນດາບ້ານ
ທີື່ຢູ່ຫ່າງໄກຊອກຫີກ
ເພື່ອໃຫູ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວ
ກັບພະຍາດວັນນະ
ໂລກ ເພື່ອໃຫູ້ຄົນເປັນ
ວັນນະໂລກທີື່ບໍື່ຮູ້
ເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບ
ພະຍາດໄດູ້ເຂົົ້າຮັບ
ການກວດ ແລະ ປິນ
ປົວ
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ໂຄງການ Hope – ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຄົນເປັນໂລກ HIV
ໂຄງການ HOPE ໄດ້ເລຼີີ່ມຕົົ້ນຂົ້ນໃນທ້າຍປຼີ 2020 ແລະ ສີ່ນສຸດລົງໃນປຼີ 2021. ເປົົ້າໝາຍຂອງໂຄງ
ການແມຸ່ນເພີ່ອລະດົມຄົນທຼີີ່ຖກບົີ່ງມະຕວ່າເປັນໂລກ HIV ຈໍານວນ 200 ຄົນເຂົົ້າຮັບການປີ່ນປົວ ແລະ
ກນຢາຢຸ່າງຕໍີ່ເນີ່ອງ, ປັບປຸງຄຸນນະພາບຊຼີວດ ແລະ ມຼີຊຼີວດການເປັນຢຸ່ທຼີີ່ດຼີ. ໂຄງການໄດ້ໃຫ້ຄວາມ ຮ້ກ່ຽວ
ກັບໂລກ HIV ຢຸ່ໃນຫຼາຍບ້ານເພີ່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັບອາຍຂອງຄົນເປັນໂລກ HIV (PLHIV) ຈາກ
ການເປຼີດເຜຼີຍກ່ຽວກັບພະຍາດຂອງຕົນ. ສ່ວນໜີ່ງທຼີີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການແມຸ່ນເພີ່ອລະດົມຄົນເປັນໂລກ
HIV ໃຫ້ຟົ້ນຟລະບົບພມຄຸ້ມກັນຂອງຕົນ ເພີ່ອທຼີີ່ຈະມຼີຊຼີວດຢຸ່ໄດ້ດົນ. ໃນ ສປປ ລາວ, ຢ້າຕ້ານ ເຊົ້ອ
ART, ຢາປົວພະຍາດທຼີີ່ຄົນເປັນໂລກ HIV ກນ ແມຸ່ນບໍີ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແຕຸ່ຄົນເຈັບສ່ວນຫຼາຍສໍົ້າພັດ
ຢຸ່ຫ່າງໄກຈາກໂຮງໝໍບ່ອນຈ່າຍຢາໃຫ້ ແລະ ບໍີ່ສາມາດຈ່າຍຄ່າເດຼີນທາງໄດ້.
ໂຄງການ HOPE ໄດ້ຮັບເອົາອາສາສະມັກຈໍານວນ 40 ຄົນ ມາເຮັດວຽກນໍາຄົນເປັນໂລກ HIV. ໄດ້ຈັດ
ຕັົ້ງກຸຸ່ມຕດຕາມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼອຄົນເຈັບ (TRIO) ຂົ້ນ ໂດຍມຼີຄົນໃກ້ສດໃນຄອບຄົວ ແລະ ໝຸ່ເພີ່ອນ
ຄອຍຕດຕາມເບີ່ງຄົນເຈັບ. ໜ້າທຼີີ່ຂອງກຸຸ່ມ TRIO ແມຸ່ນເພີ່ອຊ່ວຍເຫຼອຄົນເປັນ HIV ໃຫ້ມຼີສຸຂະພາບດຼີ
ແລະ ເບີ່ງໂລກໃນແງຸ່ບວກ, ກນຢາຢຸ່າງຕໍີ່ເນີ່ອງ ເພີ່ອຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພະຍາດ.
ໄດ້ເຂົົ້າເຖຼີງ ແລະ ລະດົມຄົນເປັນໂລກ HIV ຈໍານວນ 220 ຄົນ. ກຸຸ່ມ TRIOs ສ້າງຂົ້ນປະກົບຄົນເຈັບ
ແຕຸ່ລະຄົນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວທາງການແພດຢຸ່າງຕໍີ່ເນີ່ອງ. ຄົນເຈັບຈໍານວນ 220 ຄົນໄດ້
ຮັບແນວພັນພດ ແລະ ສັດລ້ຽງ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອໃນການເຮັດສວນ
ຄົວ. ຄົນເຈັບໝົດທຸກຄົນໄດ້ຮັບການຝຶົ້ນຟລະບົບພມຄຸມ
້ ກັນ ແລະ ປະຈຸບັນ ກໍກໍາລັງກນຢາປີ່ນປົວຢຸ່າງ
ຕໍີ່ເນີ່ອງ.
ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈສໍາລັບການຊ່ວຍທາງດ້ານເສດທະກດຈາກ ບໍລສັດ ວທະຍາສາດການຢາ ຈຼີລຽດ
ແຫຸ່ງປະເທດສະຫະລັດອາເມລກາ ທຼີີ່ສະໜອງທຶນຊ່ວຍເຫຼອໃຫ້ໂຄງການດັງີ່ ກ່າວ.
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ວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງອົງການ HPP ສ້າງຂົ້ນບົນ
ຟົ້ນຖານຂຼີດຄວາມສາມາດຂອງປະຊາຊົນເພີ່ອປະເຊຼີນກັບ
ສຼີີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າພ້ອມກັນ.

ດ້ວຍກຸຸ່ມປະຕບັດງານຂັົ້ນບ້ານທຼີີ່ເປັນກະດກສັນຫຼງັ ແລະ
ເປັນໂຄງສ້າງຫຼັກທຼີີ່ເຮັດໃຫ້ຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ
ການຕັດສນໃຈຢໃຸ່ ນມຂອງປະຊາຊົນ.

ຢຸ່ໃນໂຄງການຂອງພວກເຮົາ ພວກເຮົາໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອຜ້
ດ້ອຍໂອກາດໃນການຕໍີ່ສຂ
້ ອງເຂົາເຈົົ້າໃນແຕຸ່ລະວັນເພີ່ອປົກ
ປ້ອງຊຼີວດ ແລະ ຄອບຄົວຂອງຕົນເອງ ຄຽງຄຸ່ກັບການມຼີອາ
ຫານກນທຼີີ່ດຼີຕໍີ່ສຸຂະພາບ, ມຼີນໍົ້າໃຊ້ ແລະ ສຸຂາພບາດທຼີີ່ສະ
ອາດ ພ້ອມທັງລາຍໄດ້ເລັກນ້ອຍເພີ່ອໃຫ້ເຂົາເຈົາົ້ ສາມາດນໍາ
ສົີ່ງລກຂອງຕົນໄປເຂົົ້າໂຮງຮຽນໄດ້.

ກຸຸ່ມປະຕບັດງານຂັົ້ນບ້ານລະດົມຊຸມຊົນເພີ່ອກໍານົດຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົົ້າ ແລະ ດໍາເນຼີນງານຮ່ວມກັນ.
ກຸຸ່ມຝາກປະຢັດ ແລະ ປຸ່ອຍເງນກ້ໃນທ້ອງຖີ່ນໄດ້ຖກຈັດຕັົ້ງ
ຂົ້ນດ້ວຍຫຼາຍຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົົ້າສາ
ມາດເຮັດການລົງທຶນຂະໜາດນ້ອຍເພີ່ອຊົ້ໄກຸ່ມາລ້ຽງ, ປກ
ພດຢຸ່ໃນສວນຂອງຕົນເອງ, ປັບປຸງເຮອນຊານ ຫຼ ບຸກສ້າງ
ຫ້ອງນໍົ້າໃນຄົວເຮອນ.

ໂຄງການສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ຄົນຈັດຕັົ້ງຕົນເອງຢຸ່ໃນໂຄງສ້າງ
ທຼີີ່ເປັນປະຊາທປະໄຕໃນທ້ອງຖີ່ນ ຄຽງຄຸ່ກັບການສ້າງທັກ
ສະຄວາມຮ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເຂົົ້າໃຈທຼີີ່ເຂົາເຈົົ້າ
ຕ້ອງການເພີ່ອສ້າງໃຫ້ມຼີການປຸ່ຽນແປງໄປພ້ອມກັນ.
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຜ້ຄົນຮ່ວມມກັນແກ້ໄຂບັນຫາສຼີີ່ງ
ທ້າທາຍຂອງຊຸມຊົນຮ່ວມກັນ ແລະ ສ້າງແນວທາງແກ້ໄຂທຼີີ່
ຍນຍົງ.

ກຸຸ່ມປະຕບັດງານຂັົ້ນບ້ານ ອາດດໍາເນຼີນການເພີ່ອປັບປຸງລະ
ບົບນໍົ້າສະອາດຂອງຊຸມຊົນ, ສົີ່ງເສຼີມອາຫານທຼີີ່ມຼີໂພສະນາ
ການ ແລະ ຈັດການສາທດການແຕຸ່ງອາຫານ.
ດ້ວຍການເປັນຢທ
ຸ່ ຼີີ່ດຼີຂອງເດັກນ້ອຍ ກຸຸ່ມປະຕບັດງານຂັົ້ນ
ບ້ານອາດຈະສ້າງສະໜາມລຼີົ້ນຂອງເດັກນ້ອຍຮ່ວມກັນ ແລະ
ຈັດຕັົ້ງໃຫ້ພໍີ່ຕ້ແມຸ່ຕເພີ່ອນໍາພາໃນການດແລເບີ່ງແຍງເດັກ
ນ້ອຍທຼີີ່ຍັງອ່ອນໄວ.

ໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາປະກອບສ່ວນຕໍີ່
ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານເພີ່ອລົບລ້າງຄວາມທຸກຍາກ
ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມທຼີີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນພາວະການຂາດສານ
ອາຫານ, ນໍົ້າໜັກຕໍີ່າກວ່າມາດຕະຖານ, ສຸຂະພາບ ແລະ ໂພ
ສະນາການຂອງແມຸ່. ນອກຈາກນຼີົ້ ຍັງມຼີເປົົ້າໝາຍເພີ່ອສະ
ໜັບສະໜຸນແຜນງານການໃຫ້ອາຫານກາງວັນຢຸ່ໃນໂຮງ
ຮຽນຜ່ານການສ້າງຕັົ້ງສວນຄົວແບບຍນຍົງຢຸ່ໃນທຸກໆໂຮງ
ຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມຢຸ່ໃນປະເທດ.

ອົງການ HPP ໄດ້ເລຼີີ່ມຕົົ້ນໂຄງການພັດທະນາຊຸມຊົນຂອງ
ຕົນເປັນຄັົ້ງທໍາອດຂົ້ນໃນປຼີ 2011 ແລະ ມາຮອດປະຈຸບັນ
ປະຊາຊົນຈໍານວນ 28,000 ຄົນຢຸ່ໃນ 19 ບ້ານໄດ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄວາມຮ້ເປັນທຼີີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ
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ສວນຄົວຢຸ່ໃນໂຮງຮຽນທ້ອງຖີ່ນໄດ້ຮັບການບໍລຫານຈັດການຮ່ວມກັນກັບຄອາຈານ, ເດັກນັກຮຽນ ແລະ ພໍີ່ແມຂອງເຂົາ
ເຈົົ້າ. ເດັກນັກຮຽນປກຜັກ ແລະ ລ້ຽງສັດໄວ້ກນເອງ ພ້ອມທັງມ່ວນຊີ່ນກັບການແຕຸ່ງກນ ແລະ ກນຜົນຜະລດອາຫານທຼີີ່ມຼີ
ໂພສະນາການ ແລະ ດຼີຕໍີ່ສຸຂະພາບຮ່ວມກັນສອງຄັົ້ງຕໍອ
ີ່ າທດ.

ກຸຸ່ມປະຕບັດງານຂັົ້ນບ້ານກໍາລັງກໍີ່ສ້າງເຮອນຮົີ່ມຢໃຸ່ ນດນສ່ວນລວມ. ວັດສະດຸກໍີ່ສ້າງແມຸ່ນມຼີຢຸ່ໃນທ້ອງຖີ່ນ ບໍີ່ໄດ້ເສຍເງນ ຫຼ
ເສຍເງນພຽງເລັກນ້ອຍ. ເຮອນຮົີ່ມດັີ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນສາມາດປກພດຜັກຢຸ່ໃນລະດຝົນໄດ້.
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ການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19
ຄວາມເປັນມາ:
ໃນຖານະທຼີີ່ເປັນປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ສປປ ລາວ ໄດ້
ຖກຜົນກະທົບຢຸ່າງໜັກໜ່ວງໃນລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍຫຼັງ
ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວດ-19. ໄດ້ມຼີການປດປະ
ເທດຕັົ້ງແຕຸ່ຕົົ້ນປຼີ 2020 ຫາ ຕົົ້ນປຼີ 2022 ແລະ ກດຈະ
ການທາງດ້ານເສດທະກດໄດ້ຫດ
ຼຸ ລົງຢຸ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ໃນເວ
ລາດຽວກັນ, ລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງປະເທດທຼີີ່ອ່ອນ
ແອຢຸ່ແລ້ວ ກໍໄດ້ປະເຊຼີນກັບສຼີີ່ງທ້າທາຍ.
ເຊັີ່ນເຄຼີຍ ເມີ່ອໄພພບັດເກຼີດຂົ້ນແລ້ວ ມັນກໍີ່ໃຫ້ເກຼີດມຼີ
ຄວາມຮຸນແຮງຢຸ່າງເປັນສັດສ່ວນໄປຕໍຜ
ີ່ ້ດ້ອຍໂອກາດ, ປະ
ຊາຊົນທຼີີ່ດໍາລົງຊຼີວດຢຸ່ໃນເຂດພົ້ນທຼີີ່ຊົນນະບົດຫ່າງໄກ
ຊອກຫຼຼີກ. ການດໍາລົງຊຼີວດ ແລະ ການຫາລາຍໄດ້ທມ
ຼີີ່ ຼີ
ຜົນກະທົບຢຸ່ແລ້ວ ແຮຸ່ງເຮັດໃຫ້ຕົກຕໍີ່າລົງໄປອຼີກ. ເຊັີ່ນ
ດຽວກັນກັບເລີ່ອງສຸຂາອານາໄມ, ໂພສະນາການ ແລະ
ຄວາມບໍີ່ປອດໄພດ້ານສຸຂາພບານທຼີີ່ມຼີຢຸ່ຢຸ່າງແຜຸ່ຫຼາຍ.
ສຼີີ່ງທ້າທາຍສະເພາະຕໍີ່ການດໍາລົງຊຼີບຂອງຄອບຄົວແຮງ
ງານເຄີ່ອນຍ້າຍຈໍານວນ 300,000 ຄົນທຼີີ່ກັບຄນມາ
ຈາກໄທຍ້ອນການແຜຸ່ລະບາດຂອງພະຍາດດັີ່ງກ່າວ.
ເພີ່ອປະກອບສ່ວນໃນການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການ
ແຜຸ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ທະນາຄານພັດທະນາອາຊຼີໄດ້
ອອກປະກາດເຊຼີນຍີ່ນບົດສະເໜຼີໂຄງການໃນປຼີ 2021
ແກຸ່ອົງການຝຸ່າຍປະຊາສັງຄົມຢຸ່ໃນຫ້າປະເທດອາຊຼີຕາເວັນ
ອອກສຽງໃຕ້ທຼີີ່ຖກຜົນກະທົບໜັກທຼີີ່ສດ
ຸ ໃນນັົ້ນລວມທັງ
ສປປ ລາວ. ການຍີ່ນບົດສະເໜຼີໂຄງການຮ່ວມກັບສອງ
ສະມາຄົມໃນທ້ອງຖີ່ນເຊັີ່ນ: CHIas ແລະ IWAA, ອົງ
ການ HPP ໄດ້ຊະນະບົດສະເໜຼີໂຄງການ ແລະ ໄດ້ເຊັນ
ສັນຍາຮ່ວມກັບ ADB ຢຸ່ໃນເດອນພະຈກ 2021.
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ກິດຈະກໍາຫກ
ັ :
1) ເພຼີີ່ມທະວຂຼີດຄວາມສາມາດໃນການສະກັດກັົ້ນວ
ກດການ, ການຫຼຸດຜ່ອນ ແລະ ການປັບຕົວໃນຂັົ້ນ
ພົ້ນຖານຊຸມຊົນ
2) ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼອທາງດ້ານເສດຖະກດແກຸ່ປະຊາ
ຊົນທຼີໄີ່ ດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວດ-19 ໃນ
ການດໍາລົງຊຼີວດ
ໂຄງການດັີ່ງກ່າວຈັດຕັົ້ງປະຕບັດຢຸ່ໃນ 5 ບ້ານເປົົ້າໝາຍ
ໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກຊອກຫຼຼີກໃນແຂວງຄໍາມ່ວນ
ໂດຍມຼີເປົົ້າໝາຍເພີ່ອບຸກລະດົມ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຊາຊົນຢຸ່
ໃນບ້ານດັີ່ງກ່າວໃຫ້ເພຼີີ່ມທະວຼີການປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວດ
-19 ດ້ວຍການປັບປຸງສຸຂາອານາໄມ, ສຸຂາພບານ, ໂພສະ
ນາການ ແລະ ສຸຂະພາບຢຸ່ໃນຊຸມຊົນ. ໂດຍສະເພາະ ໂຄງ
ການດັີ່ງກ່າວ ແນໃສຸ່ເພີ່ອປັບປຸງຊຼີວດການເປັນຢຸ່ ແລະ
ການຟົ້ນຕົວທາງດ້ານເສດຖະກດສໍາລັບແຮງງານເຄີ່ອນ
ຍ້າຍທຼີີ່ກັບຄນມາຈາກປະເທດໄທຍ້ອນການແຜຸ່ລະບາດ
ຂອງພະຍາດ ແລະ ຖກປົດອອກຈາກວຽກງານ. ສ້າງທຸ
ລະກດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແຮງງານ
ເຄີ່ອນຍ້າຍໃຫ້ມຼີທັກສະທຼີີ່ພຽງພໍ.
ຍ້ອນວ່າຜ້ວ່າງງານເກອບທັງໝົດເປັນຄອບຄົວຊາວກະສ
ກອນຂະໜາດນ້ອຍ ທາງໂຄງການຈີ່ງສຸຸ່ມໃສຸ່ໃຫ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼອຄອບຄົວຊາວກະສກອນເພີ່ອຂະຫຍາຍຟາມ
ຂອງເຂົາເຈົົ້າ, ປກພດຫຼາຍຊະນດ ແລະ ເພຼີີ່ມຜົນຜະລດ
ແລະ ລາຍໄດ້ໃຫ້ສງຂົ້ນ.
ດ້ວຍເຫດນຼີົ້ ໂຄງການຈີ່ງປະກອບສ່ວນສ້າງວຽກເຮັດງານ
ທໍາຖາວອນໃຫ້ແຮງງານເຄີ່ອນຍ້າຍ ໄປຄຽງຄຸ່ກັບການສ້າງ
ລາຍຮັບໃຫ້ສງຂົ້ນ ແລະ ຄໍົ້າປະກັນສະບຽງອາຫານໃຫ້
ແກຸ່ຄອບຄົວເຂົາເຈົົ້າ.

ການສໍາຫຼວດຂໍົ້ມນ ແລະ ການປຶກສາຫາລ
ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນໄດ້ພສດໃຫ້ເຫັນວ່າ ຊາວ
ກະສກອນ ແລະ ຄົນວ່າງງານຈໍານວນຫຼາຍ
ມຼີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ກະຕລລົົ້ນຢາກເຂົົ້າ
ຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາໂຄງການ.

ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫຼອອາດດແຮງງານເຄີ່ອນ
ຍ້າຍທຼີີ່ວ່າງງານສ້າງຕັງົ້ ກດຈະການຕັດຫຍຼີບ
ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ຜະລດຕະພັນເສົ້ອຜ້າ
ອີ່ນໆ ໃນລາຄາຍ່ອມເຍົາ.
ກຸຸ່ມຄົນວ່າງງານກຸຸ່ມທຼີສອງເຮັດທຸລະກດຜະ
ລດສະບໂດຍນໍາໃຊ້ວັດຖຸດຼີບໃນທ້ອງຖີ່ນ.
ກຸຸ່ມທຼີສາມຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້
ເປັນ ອສບ ບ້ານ ເພີ່ອສະໜັບສະໜຸນ
ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຊຸມຊົນໃນການປ້ອງ
ກັນພະຍາດໂຄວດ-19.

ກຸຸ່ມຄົນວ່າງງານຈະສ້າງຕັົ້ງຈຸດລ້າງມ
ຈໍານວນ 145 ແຫຸ່ງຢຸ່ໃນຊຸມຊົນ.
ດ້ວຍການສະໜອງອຸປະກອນ ແລະ
ການຝຶກອົບຮົມທັກສະຄວາມສາ
ມາດທຼີີ່ພຽງພໍ ໂຄງການມຼີເປົົ້າໝາຍ
ເພີ່ອຈັດຕັົ້ງກາລະໂອກາດໃນການ
ເຮັດທຸລະກດຂະໜາດນ້ອຍທຼີີ່ຍນ
ຍົງໃຫ້ແຮງງານກໍາມະກອນດັີ່ງກ່າວ.
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ການມີຄູ່ຮ່ວມງານ
ອົງການມະນຸດສະທໍາເພີ່ອຄົນສຸ່ຄົນມຼີຄວາມພາກພມໃຈທຼີີ່ໄດ້
ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄຸ່ຮ່ວມງານທຼີີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຂໍຂອບໃຈ
ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼອຂອງເຂົາເຈົົ້າຕໍີ່ໂຄງການພັດທະນາສັງຄົມ
ຂອງພວກເຮົາ.
ການຮ່ວມມກັນແມຸ່ນສ່ວນໜີ່ງທຼີີ່ສໍາຄັນທຼີີ່ພວກເຮົາໄດ້ປະຕ
ບັດກັນມາ ແລະ ເປັນການສ້າງສາຍສໍາພັນທຼີີ່ເປັນຂຼີດໝາຍອັນ
ສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼອໂຄງການຂອງພວກເຮົາໃຫ້ຈະເລຼີນຮຸຸ່ງ
ເຮອງ. ໃນຄະນະທຼີຄຸ່ຮ່ວມງານເປັນຜ້ສະໜອງທຶນທຼີີ່ຈໍາເປັນຕໍີ່
ໂຄງການ, ພວກເຮົາກໍປະກອບສ່ວນຄວາມຮ້ທຼີີ່ຈໍາເປັນໃນຂັົ້ນ
ພົ້ນຖານ ແລະ ການຕດຕໍີ່ພົວພັນຢຸ່າງໃກ້ສດກັບຊຸມຊົນ.
ນອກຈາກນຼີົ້ ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສຸມສະຕບັນຢາ ແລະ ເຮີ່ອແຮງ

ປະສົບການ ແລະ ຊັບພະຍາກອນເພີ່ອເຮັດໃຫ້ສຼີີ່ງຕ່າງໆເກຼີດ
ຂົ້ນ ດ້ວຍແນວຄວາມຄດຂອງໂຄງການທຼີີ່ໄດ້ຮັບການທົດລອງ
ແລະ ໜ້າເຊີ່ອຖໄດ້ ລວມທັງຄວາມພ້ອມດ້ານຂັົ້ນຕອນດໍາ
ເນຼີນງານຕ່າງໆ. ຄຸ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາລວມມຼີທັງພາກລັດ
ໃນຂັົ້ນສງກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນ, ມນນທ, ພາກເອກະຊົນ, ສໍາ
ນັກງານ ແລະ ອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນຕ່າງໆ.
ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍີ່ຄຸ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາທັງໝົດສ
ທຼີີ່ສບຕໍີ່ສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ໃຫ້ຄໍາໝັົ້ນສັນຍາທຼີີ່ຈະເຮັດ
ວຽກກັບປະຊາຊົນຢຸ່ໃນຂັົ້ນພົ້ນຖານ, ສົີ່ງເສຼີມໃຫ້ມຼີການພັດ
ທະນາທຼີີ່ຈໍາເປັນຫຼາຍເພີ່ອການປຸ່ຽນແປງໃນແງຸ່ດຼີ ແລະ ຍນຍົງ.

ສະຫະພັນມະນຸດສະທໍາເພອ
ື່ ຄົນສູ່ຄົນ

ອົງການມະນຸດສະທໍາເພີ່ອຄົນສຸ່ຄົນ ແມຸ່ນສ່ວນໜີ່ງໃນຈໍານວນ 29 ອົງກອນທຼີີ່ມຼີເຄອຂ່າຍທົີ່ວໂລກທຼີີ່ຢຸ່ພາຍໃຕ້ສະຫະພັນທຼີີ່ຕດພັນ
ກັບການເຄີ່ອນໄຫວຂອງອົງການມະນຸດສະທໍາເພີ່ອຄົນສຸ່ຄົນສາກົນ ທຼີີ່ມຼີສະມາຊກດໍາເນຼີນງານຢຸ່ໃນທະວຼີບ ເອຼີຣົບ, ອັບຝລກາ, ເອ
ເຊຍ ແລະ ອາເມລກາ. ສະຫະພັນດັີ່ງກ່າວໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນສະມາຊກຂອງຕົນດ້ວຍການສະໜອງການບໍລການທຼີີ່ສໍາຄັນຫຼາຍ
ໃນການພັດທະນາແຜນງານ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການດໍາເນຼີນໂຄງການ ລວມທັງການບໍລຫານຈັດການທາງດ້ານການເງນ.

ອົງການ

ມະນຸດສະທໍາເພື່ອຄົນສູ່ຄົນ

ມນນິທິ

ມະນຸດສະທໍາເພື່ອຄົນສູ່ຄົນ

ຖະນົນຄວຽງ, ຮ່ອມ 2, ບ້ານບຶງຂະຫຍອງ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ
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