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ຍິນດີຕ້ອນຮັບ! 
ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ ວາລະສານ ສະບັບ ທໍາອິດ 
ຂອງພວກເຮົາ! ຈົດໝາຍຂ່າວ ທີ່ຈະລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນທຸກໆ 6 
ເດືອນ ນີ້ ມີຈຸດປະສົງ ເພ່ືອນໍາສະເໜີຂ່າວສານໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການ 
ຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພສະນາການ (SCALING) ໃຫ້ດີຂ້ຶນ, ຊ່ຶງແມ່ນ 
ອົງການ ຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ (Save the Children), ອົງການ CARE, 
ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືກັບປະເທດລາວ (CCL), ແລະ ກອງທຶນ ສໍາລັບ 
ເດັກນ້ອຍ (ChildFund) ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແລະ 
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນ ຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ 
(EU) ດ້ວຍ ການສະໜັບສະໜູນໃນການລິເລີ່ມໂຄງການຮ່ວມມື ເພ່ືອ 
ສ່ົງເສີມວຽກງານໂພຊະນາການ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ດີຂ້ຶນ (PIN).      

ຈຸດປະສົງໂດຍລວມຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນ ເພ່ືອປັບປຸງພາວະໂພຊະນາການ 
ຂອງໄວໜຸ່ມຍິງ, ແມ່ຍິງຖືພາ ແລະ ແມ່ຍິງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່, ແລະ ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸລຸ່ມ 5 ປີ ຢູ່ໃນ 14 ເມືອງ ຂອງ 4 ແຂວງ 
ພາກເໜືອມີຄື ຫຼວງພຣະບາງ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຜ້ົງສາລີ ແລະ ຫົວພັນ ໃຫ້ດີຂ້ຶນ. ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ໄດ້ດໍາເນີນການ ໄປຕາມ 
ຂອບແຜນປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຂອງ ວຽກງານໂພຊະນາການ (NNSAP) ຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ 
ແນວທາງປະຕິບັດຕ່າງໆທີ່ສອດຄ່ອງ. ໂຄງການນ້ີ ດໍາເນີນການ ນັບແຕ່ ເດືອນທັນວາ 2017 ຈົນເຖິງ ເດືອນທັນວາ 2021.          

ຢູ່ໃນຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທໍາອິດນ້ີ, ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງຢາກນໍາສະເໜີ ພາບລວມ ຂອງຮູບແບບ ແລະ ຂອບວຽກດ້ານວິຊາການ ແລະ 
ການປະຕິບັດ ຂອງໂຄງການ.   

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຕາມ ຂອບແຜນປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ 
ວຽກງານໂພຊະນາການ (NNSAP) ຂອງລັດຖະບານລາວ    

420 
ບ້ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ, ລວມມີ 
ຄະນະກໍາມະການບ້ານ 
ແລະ ນາຍບ້ານ ຢູ່ໃນ 14 ເມືອງ, 
 ໃນ 4 ແຂວງ 

40,700 
ຄົວເຮືອນ ໃນຊ່ວງ 1,000 ມ້ື ທໍາອິດ 
ຈະມີອາສາສະໝັກບ້ານ  
ໄປຢ້ຽມເພ່ືອ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ທຸກໆ  
ເດືອນ 

28,500 

ຜູ້ລ້ຽງດູເດັກອ່ອນ (ແມ່ເຖ້ົາ, ພ່ໍ) 
ຈະຖືກຄັດເລືອກ ເພ່ືອ  
ຊ່ວຍສະໜັບ  
ສະໜູນ ການປ່ຽນແປງ ພຶດຕິກໍາ 

108 
ສຸກສາລາ ຈະໄດ້ຮັບທັກສະ 
ໃນການໃຫ້ບໍລິການ ປິ່ນປົວ ແລະ 
ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນ ອ່ືນໆ ເພ່ືອໃຫ້ 
ການບໍລິການສຸຂະພາບ ມີຄຸນນະພາບ 

84 
ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ ຕ້ົນ ທີ່ມີ ກຸ່ມ 
ໄວໜຸ່ມເພ່ືອນຊ່ວຍເພ່ືອນ 
ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ,  
ສຸຂະພາບ ແລະ  
ຄວາມສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ 

5% 
ມີການຫຼຸດລົງ ຂອງອັດຕາ ເດັກເກີດໃໝ່ 
ທ່ີມີນໍ້າໜັກຕ່ໍາ ແລະ  
ພາວະຂາດສານອາຫານ  
ຊໍາເຮ້ືອໃນກຸ່ມເດັກ ອາຍຸລຸ່ມຫ້າປີ  
ຢູ່ໃນເມືອງເປ້ົາໝາຍ 

ຕົວເລກເປ້ົາຫມາຍຈະໄດ້ຮັບການທົບທວນຄືນພາຍຫັຼງການສໍາຫຼວດຂ້ໍມູນພ້ືນຖານສໍາເລັດ ແລະ ແຜນທ່ີບ້ານ. 
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ການແກ້ໄຂ ບັນດາສາເຫດສໍາຄັນ ຂອງພາວະການຂາດສານອາຫານຊໍາເຮ້ືອ             
ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ   
ທິດສະດີ ຂອງການປ່ຽນແປງ ຂອງໂຄງການ SCALING ແມ່ນອີງໃສ່ ວິທີການ ທາງດ້ານ ເສດທະກິດ-ສັງຄົມ, ຊ່ຶງດໍາເນີນການ ແລະ 
ເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ດ້ານການເຊ່ືອມສານ ໃນລະດັບບຸກຄົນ/ຄົວເຮືອນ, ໄປຈົນເຖິງ ຂັ້ນບ້ານ, ລະບົບຕ່າງໆ, ແລະ ນະໂຍບາຍ, 
ດ່ັງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ ລຸ່ມນີ້.    

 

ການຂະຫຍາຍວິທີການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຫຼາຍພາກສ່ວນໃນລະດັບທ້ອງຖ່ິນ 
 

 
ຮູບ: ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຖານປະຕິບັດການ ໃນໂຄງການ SCALING 

ເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ ວຽກງານ 
ໂພຊະນາການ, ລະບົບສາທາລະນະສຸກ 

ການສື່ສານເພ່ືອການປ່ຽນແປງທາງພຶດຄິ
ກໍາສັງຄົມ (SBCC)

ໄວໜຸ່ມ

210 ບ້ານ/ 7 ເມືອງ / ຫຼວງພະບາງ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຄວາມ
ສະເໝີພາບ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງ 

RMNCH 

ເຊ່ືອມໂຍງວຽກງານກະສິກໍາ,     ໂພຊະ
ນາການ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ

ຊັບພະຍາກອນ ທໍາມະຊາດ (LANN)

100 ບ້ານ / 3 ເມືອງ/ ຫຼວງນ້ໍາທາ

WASH

ໂພຊະນາການ 

ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊມຸຊນົ 

80 ບ້ານ / 3 ເມືອງ / ຜົງສາລີ

ໂພຊະນາການ                
ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊມຸຊນົ 

30 ບ້ານ / 1 ເມືອງ / ຫົວພັນ

ຂັ້ນແຂວງທ່ີເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ນໍາພາທີມງາມຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ປະສານງານກັບ ຝ່າຍລັດຖະບານ ຢູ່ຂ້ັນແຂວງ ແລະ ເມືອງ    

ໜ່ວຍງານຈັດການບໍລິຫານ ຂອງສະມາຄົມ (CMU) ຕິດຕາມຊ້ີນໍາຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາການ ຕິດຕາມມາດ້ວຍ ຜູ້ບໍລິຫານໂຄງການ  
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ໂຄງການດ່ັງກ່າວນີ້ ສ້າງຂຶ້ນບົນພ້ືນຖານໜ້າວຽກທີ່ກໍາລັງປະຕິບັດ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຈະໄດ້ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ 
ໂດຍຈັດແບ່ງເປັນແຕ່ລະໄລຍະ, ຊຶ່ງຈະເລ້ີມຕົ້ນ ຈາກ ບ້ານບ່ອນທ່ີຄູ່ຮ່ວມງານໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຂອງເຂົາເຈ້ົາແລ້ວ 
ແລະ ເພ້ີມຈໍານວນບ້ານໃໝ່ເຂົ້າ ຕະຫຼອດໄລຍະ ປີ 2019 ເຖິງ ປີ 2020.  ເຖິງ ປີ 2021, ລັດຖະບານລາວຈະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບທັງໝົດ 
ຕ່ໍ ການເຮັດໃຫ້ກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການສືບຕ່ໍໄປ ໂດຍທາງທີມງານ ຂອງໂຄງການ SCALING ຈະສືບຕ່ໍໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານ ວິຊາການ, ພ້ອມດຽວກັນ ກໍ່ຈະເປັນຜູ້ລວບລວມຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ແລະ 
ແລກປ່ຽນຮຽນຮູ້ ບົດຮຽນປະສົບການ ຂອງໂຄງການ, ຜົນໄດ້ຮັບ, ແລະ ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້.       

ພາກສ່ວນສໍາຄັນ ຂອງການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງ EU ສໍາລັບ ການສ່ົງເສີມ 
ວຽກງານ ໂພຊະນາການ ໃຫ້ດີຂ້ຶນ   
ໂຄງການ SCALING ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານການເງິນ ຈາກໂຄງການ  ສົ່ງເສີມປັບປຸງໂພສະນາການ ເສົາຫັຼກທີ 3 ຂອງ EU - 
ສະໜັບສະໜູນ ການເພ່ີມຂີດຄວາມສາມາດດ້ານວຽກງານໂພຊະນາການ ໃຫ້ເກີດຜົນໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ ດ້ວຍ 
ການຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການຜະລິດສະບຽງອາຫານທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ການມີມູນຄ່າທີ່ຍືນຍົງແບບຕ່ໍເນື່ອງ, ໂຄງລາງພ້ືນຖານຢູ່ໃນ
ເຂດຊົນນະບົດ (ໂດຍສະເພາະ ນ້ໍາສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ), ແລະ ການໃຫ້ຄວາມຮູ້/ການສື່ສານເພ່ືອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ 
ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ.              

ພວກເຮົາໄດ້ມີການປະສານງານຢ່າງໄກ້ຊິດ ຮ່ວມກັບ NUSAP, ໂຄງການ ກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ ຊ່ຶງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍ ກະຊວງ 
ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໃນພ້ືນທ່ີດຽວກັນກັບ ໂຄງການ SCALING, ໂດຍ 
ຜູ້ຮັບທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານການເງິນ ຈາກ ໂຄງການ EU PIN Pillar 3.  ນອກຈາກນັ້ນ ກ່ໍຍັງໄດ້ສ້າງການປະສານງານອັນກ້ວາງຂວາງ 
ຮ່ວມກັບ ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ອື່ນໆ ຂອງໂຄງການ EU PIN, ຊ່ຶງປະກອບດ້ວຍ ຄະນະກໍາມະການໂພຊະນາການ ຂັ້ນແຂວງ, ທີ່ໄດ້ຮັບ 
ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ຈາກ ອົງການ UNICEF ແລະ EU PIN, ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອື່ນໆ ທ່ີດໍາເນີນການໃນຂົງເຂດ 
ໂພຊະນາການ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ.    

ການສື່ສານ ເພື່ອຜົນໄດ້ຮັບທ່ີເຂ້ັມແຂງ   
ໂຄງການ SCALING ຮັບຮູ້ເຖິງ ຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ຂອງການສື່ສານທີ່ໝ້ັນຄົງ ແລະ ເຊື່ອມໂຍງກັນ ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸຈຸດປະສົງ 
ຂອງກິດຈະກໍາຕ່າງໆ.   

ເພ່ືອຕິດຕາມຂ່າວສານໃໝ່ໆຂອງໂຄງການ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ກະລຸນາຕິດຕາມຜົນງານຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ EU pages 
ທາງ  Facebook:@SavetheChildreninLaos, @CAREinLaos, @CCLinLaos, ແລະ @Childfund, @europeaid 
ແລະ @EUinLaos. 

ເພ່ືອສະເໜີຮັບເອົາຈົດໝາຍຂ່າວ ປະຈໍາ 6 ເດືອນ ຂອງພວກເຮົາ, ກະລຸນາສົ່ງຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ ມາຍັງພວກເຮົາ, ກະລຸນາ 
ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ໄປຍັງ ທ່ານ ທອງວັນ ທີ່ thongvanh.lorsavanh@savethechildren.org.  

ຈົດໝາຍຂ່າວນ້ີ ຈັດພິມຂ້ືນ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນດ້ານການເງິນ ຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.  ເນ້ືອຫາຂອງຈົດໝາຍຂ່າວ ແມ່ນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ 
ອົງການ ຊ່ວຍເຫືຼອເດັກສາກົນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ ພຽງຜູ້ດຽວ ແລະ ຈະບໍ່ໝາຍເຖິງ ທັດສະນະ ຂອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ.  


