ໂຄງການຮ່ວມມືປບ
ັ ປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກາໍ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (ໂຄງການ AHAN) ເປັນເສົາຫຼັກທີ 3 ໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທຶນເພີ້ມເຕີມຈາກກົມຮ່ວມມືສາກົນປະເທດອົດສະຕາລີ ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນແຂວງສາລະວັນ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການສະພະນິມິດສາກົນ
ປະຈໍາລາວ, ອົງການກະສິກໍາ ແລະ ສັດຕະວັດແພດບໍ່ມີພົມແດນ (AVSF), ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນສີຂຽວ (ສພຊຂ) ແລະ ສຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເບີເນັດ.
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ໃນຊ່ວງ ການແຜ່ລະບາດຢູ່ທົ່ວໂລກນີ້, ໂຄງການ AHAN ໄດ້ເຫັນເຖິງ
ຄວາມກ່ຽວພັນ ແລະ ການກະທົບທີ່ກຳລັງ ເພິ່ມຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນ.
ລາຍລະອຽດທັງຫມົດ, ເບິ່ງຢູ່ທີ່ໜ້າທີ 2

ຫົວຂໍ້ອື່ນໆອາດຖືກດັດແກ້:

[ລ່າສຸດ] ຮູບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກໍາໂຄງການແມ່ນຢູ່ໜ້າທີ່ 6
[ພວກເຮົາແມ່ນໃຜ] ພົບກັບ ທ່ານ ທອງໝີ ສິມມະວົງ, ພະນັກງານວິຊາການດ້ານການປູກຝັງແລະລ້ຽງສັດປະຈໍາໂຄງການ AHAN - ໜ້າທີ 5
[ແຕ່ລະບາດກ້າວ] ສາມາດເບີ່ງແຕ່ລະບາດກ້າວຕົວຊີ້ວັດຂອງໂຄງການອາຫານ - ໜ້າທີ 4

ahan ຈົດໝາຍຂ່າວ #2

ການຕອບ
ໂຕ້ກັບພະຍາດ
COVID-19
ດ້ວຍການສະໜອງງົບ
ປະມານຈໍານວນ

$106,000
ໂດລາ

ສະຫະລັດ

ມາດຕະການໃນການປົ ກປ້ ອງ
ຜ້າອັດປາກ, ເຈລລ້າງມື, ຖົງມື,
ສະຖານທີ່ລ້າງມື, ສະບູ່ ແລະ
ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ.

ມາດຕະການໃນການປ້ ອງກັນ

ທີ່ບ້ານໂຈລະວຽງ, ເມືອງຕະໂອ໋ຍ, ແຂວງສາລະວັນ.
ປັດຈຸບັນນີ້, ບັນດາຊຸມຊົນໃນໂຄງການ AHAN ແມ່ນໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງຈຸດລ້າງມື, ເຄື່ອງລ້າງມືແບບປະຍຸກໃຊ້ (Tippy-Tap), ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການປະຕິບັດ ການລ້າງມື,
ເປັນໜຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ຍາກອັນດັບຕົ້ນໆ ເພື່ອຢຸດ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຈຸລະໂລກປອດສາຍພັນໃໝ່.

ຄົນທໍາມະດາ

ກັບຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເກີນ
ຄາດໝາຍ ໃນຊຸມ

ຊົນຂອງພວກເຂົາ

ກ່ອນການແຜ່ລະບາດ, ໃນລະຫວ່າງການ
ແຜ່ລະບາດ ແລະ ຫຼັງຈາກ ການແຜ່ລະບາດ
ການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງ
ໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກຳ
ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN) ກໍບໍ່ໄດ້ຢຸດເຊົາເມີນເສີຍຕໍ່ກັບການແຜ່ລະ
ບາດຂອງພະຍາດຈຸລາໂລກປອດອັກເສບສາຍ
ພັນໃຫມ່ COVID-19, ໃນຂະນະທີ່ ສປປ ລາວ
ໄດ້ຮັບມືກັບສະຖານະການໄດ້ຢ່າງດີ, ມີພຽງແຕ່
22 ກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ກວດພົບ ແລະ
ຕິດຕາມຮັກສາຢ່າງໃກ້ຊິດ, ຮອດປັດຈຸບັນນີ້
ມາດຕະການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ
ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກມາດຕະການຈຳກັດການ
ແຜ່ລະບາດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ
ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ,
ກໍຍັງມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ ທີມງານໂຄງການ
AHAN ຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ສໍາເລັດ. ກ່ອນ
ທີ່ຈະມີການປະກາດປິດປະເທດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອົງ
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທໍາບໍ່ສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນບ້ານເປົ້່າໝາຍຂອງພວກເຂົາ
ໄດ້, ທາງດ້ານພະນັກງານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມ ໄດ້ຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງພວກເຮົາ ໂດຍ
ການເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂານາ
ໄມ (WASH) ຫຼາຍກວ່າ 118 ຄັ້ງ, ໂດຍສະເພາ
ະແມ່ນແນ່ໃສ່ເລື່ອງຄວາມສໍາຄັນຂອງການ
ລ້າງມືດ້ວຍສະບູ່. ການປິດປະເທດໃນ ສປປ

ລາວ ແມ່ນເລີ່ມຕົ້ນຂື້ນໃນເດືອນມີນາ,
ໂດຍຄໍາສັ່ງຂອງສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນ
ຂອງຊ່ວງໄລ່ຍະການເຮັດວຽກຢູ່ບ້ານແບບບໍ່ມີ
ຂໍ້ຈຳ ກັດ, ໄດ້ມີການງົດສະເຫຼີມສະຫຼອງບຸນກຸດ
ສົງການປີໃໝ່ລາວເຊິ່ງຕາມປົກກະຕິແມ່ນຢູ່ໃນ
ຊ່ວງກາງເດືອນເມສາ, ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ
ຕ້ອງໄດ້ສະຫຼອງປີໃໝ່ຢູ່ບ້ານ-ຢູ່ເຮືອນຂອງຕົນ,
ໃນຊ່ວງເວລາແຫ່ງຄວາມສັບສົນ ແລະ ບໍ່ແນ່
ນອນດັ່ງກ່າວນີ້ ທີມງານໂຄງການກໍໄດ້ກັບໄປຍັງ
ບ້ານເກີດພວກເຂົາ, ພ້ອມທັງສືບຕໍ່ຕິດຕາມ ສະ
ຖານະການຢ່າງໃກ້ຊິດຮ່ວມກັບອໍານາດ
ການປົກຄອງຂັ້ນບ້ານຂອງກຸ່ມບ້ານເປົ້າ
ໝາຍຂອງພວກ ເຮົາ. ຊຸມຊົນ ແລະ ຄວາມ
ຕ້ອງການໃນສິ່ງອໍາ ນວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານ
ສາທາລະນະສຸກແມ່ນຖືກປະເມີນຜົນຈາກ
ທາງໄກເພື່ອທີ່ຈະກຽມແຜນຮັບມືກັບພະຍ
າດ COVID-19, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມ
ຫ່າງໄກແຕ່ພວກເຮົາກໍຍັງສຶບຕໍ່ ການຕິດຕໍ່
ແລະ ພົວພັນກັບບັນດາຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ,
ພ້ອມທັງ ມີການສະໜອງຂໍ້ມູນສະບັບລ່າສຸດ
ກ່ຽວກັບການລະບາດຂອງພະຍາດພາຍໃນປະ
ເທດ ແລະ ມີການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນວິທີການປ້ອງກັນ
ທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
ສໍາລັບເຫດການທີ່ບໍ່ປົກກະຕິດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນໄດ້
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດຄວາມສໍາຄັນຂອງ
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ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ
ໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກບ້ານ,
ຈັດຊື້ໂທລະໂຄ່ງໃຫ້ໝູ່ບ້ານ ແລະ
ອຸປະກອນການແພດເພື່ອການປ້ອງກັນ
ພະຍາດ COVID-19

ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າພວກເຮົານັ້ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຊຸມຊົນຂອງພວ
ກເຂົາແນວໃດ ລວມໄປເຖິງບັນດາບຸກຄະລາກອ
ນທາງການແພດຈາກຂັ້ນແຂວງ.
ບັນດາໂຮງໝໍເມືອງ, ບັນດາສຸກສາລາ, ນາຍ
ບ້ານ ແລະ ອາສາສະໝັກບ້ານແມ່ນມີບົດບາດ
ສໍາຄັນໃນໄລຍະການປິດປະເທດ ເນື່ອງຈາກ
ພວກເຂົາເປັນຕົວເຊື່ອມໂຍງລະຫວ່າງຊຸມ
ຊົນ ແລະ ການຊີ້ນໍາຂອງລັດຖະບານ. ການ
ຖ່າຍທອດສົດ,ບັນດາເນື້ອໃນຂໍ້ຄວາມກ່ຽວ
ກັບການປ້ອງກັນ, ການຕິດຕາມສູນກັກກັນ
ຫຼື ແມ່ນແຕ່ການສິດສອນອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ
ກັນກ່ຽວກັບວິທີການລ້າງມື ທີ່ເໝາະສົມ.
ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈມາຍັງວິລະບູລຸດຂອງ ສປປ
ລາວ ຜູ້ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວວຽ
ກງານອັນໂດດເດັ່ນຂອງພວກເຂົາໃນການປ້ອງ
ກັນ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19.
ປະຈຸບັນນີ້ ແມ່ນກັບເຂົ້າສູ່ການດໍາລົງຊີວິດ
ທີ່ບໍ່ປົກກະຕິ (New Normal) ໂຄງການ
AHAN ກໍາລັງຮວບຮວມເອົາເນື້ອຫາກ່ຽວກັ
ບພະຍາດ COVID-19 ເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາ.
ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງສະຖານທີ່ລ້າງມື, ສະບູ່,
ເຈລລ້າງມື, ເຄື່ອງວັດແທກອຸນຫະພູມ ແລະ
ຊຸດປ້ອງກັນເຊື້ອພະຍາດ (PPE) ເພື່ອອໍານ
ວຍຄວາມສະດວກດ້ານສາທາລະນະສຸກເປັ
ນບຸລິມະສິດທໍາອິດ. ເມື່ອລັດຖະບານ ສປປ
ລາວ ໄດ້ປະກາດຜ່ອນພັນບາງມາດຕະການປິ
ດປະເທດລົງໃນຕົ້ນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມານີ້
ທີມງານໂຄງການAHAN ໄດ້ສຶບຕໍ່ການສະໜອງ
ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວນັ້ນໄປຍັງເຂດຊຸມຊົນບ້ານ
ເປົ້າໝາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີແຜນໂພສເຕຄຂໍ້

ຄວາມກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະໂທລະໂຄ່ງ.
ພະຍາດ COVID-19 ອາດຈະເຮັດໃຫ້ການ ດໍາ
ລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາມີການປ່ຽນແປໄປ
ເປັນເວລາດົນນານ ແຕ່ມັນກໍຍັງມີຜົນກະທົບ ດ້າ
ນບວກໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດ
ຈາກພວກເຮົາ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ.
ໃນເມືອງສາມັກຄີໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື,
ນາງດາວັນໄດ້ຂາຍຜັກທີ່ປູກຈາກສວນຄົວລາວ
ເອງ ໃຫ້ແກ່ເພື່ອນບ້ານ, ລາວມີລາຍໄດ້ຫຼາຍ
ກວ່າປົກກະຕິເຖິງສອງເທົ່າຈາກການທີ່ຕະຫຼາດ
ຖືກປິດຕົວລົງໃນຊ່ວງໄລຍະການຈໍາກັດການອ
ອກນອກພື້ນທີ່. ລາວສາມາດຊື້ແກ່ນຜັກ ແລະ
ປູກຜັກຊະນິດຕ່າງໆໄດ້, ລາວຈຶ່ງສະແດງ
ຄວາມຂອບໃຈ ນໍາເງິນທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກກຸ່
ມຝາກເງິນອ້ອມເພື່ອໂພຊະນາການ ທີ່ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້
ນພາຍໃນບ້ານຂອງລາວຕັ້ງແຕ່ປີທີ່ຜ່ານມາ,
ດ້ວຍເງິນຝາກອ້ອມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ດາວັນ
ສາມາດສົ່ງລູກຫຼານຂອງລາວໄປສຶກສາຕໍ່ໄດ້
ແລະ ລູກສາວຂອງລາວກໍ່ຈະກາຍມາເປັນຄູສອ
ນຫຼັງຈາກທີ່ຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ.
ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ ໂຄງການ AHAN ຕໍ່ກັບຊຸມຊົນ
ຂອງພວກເຂົາ ກາຍເປັນສິ່ງທີ່ເປັນຮູບປະທໍາ
ຫຼາຍ ຍິ່ງຂຶ້ນພາຍໃນເວລາໜຶ່ງປີເຄິ່ງໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະສົບກັບບັນຫາ ແລະ ອຸປະສັກ
ຕ່າງໆນາໆ, ແຕ່ຄວາມສໍາຄັນໃນການຍົກລະດັບ
ຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນບ້ານ
ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາກໍເປັນແຮງຜັກດັນ
ໃຫ້ທີມງານໂຄງການ AHAN ບັນລຸໄດ້ຕາມ
ຄໍາໝັ້ນສັນຍາ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ດ້ອຍໂອກາດທີ່ສຸດ ຢູ່ໃນ
ສປປ ລາວ.

ບັນດາກິດຈະກໍາກ່ຽວກັບເງິນອ້ອມ ແລະ ສຸຂານາໄມ ທີ່ນໍາພາໂດຍກຸ່ມຊຸມຊົນໃນແຂວງອັດຕະປື, ການເບິ່ງແຍງດູແລເດັກນ້ອຍໃນຊ່ວງໄລຍະການກັກກັນໃນແຂວ
ງສະຫວັນນະເຂດ... ພະຍາດCOVID-19 ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບອັນຖາວອນຕໍ່ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນ, ເຊິ່ງສາມາດເຫັນໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ການປະຕິບັດ
ການລ້າງມືສະໝໍ່າສະ ເໝີຫຼາຍຂື້ນກວ່າເກົ່າ ຫຼື ການໃສ່ຜ້າອັດປາກ.
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ແຜນວາດທີສາມາດເບິ່ງຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ

ພາກສ່ວນພະນັກງານໂຄງການອາຫານ

ສາມາດເບິ່ງຕົວຊີ້ວດ
ັ ຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການຕັ້ງແຕ່ຈດ
ຸ ເລີ່ມຕົ້ນ
ຈົນເຖິງເດືອນກັນຍາ 2020 ດັ່ງລຸມ
່ ນີ້

ໃນເດືອນນີ້, ພວກເຮົາພົບກັບ ທ່ານ ທອງມີ ສິມມະວົງ,
ພະນັກງານວິຊາການດ້ານການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດຂອງໂຄງການ AHAN
ປະຈໍາ ແຂວງສາລະວັນ

“ໂຄງການ AHAN ຊ່ວຍປັບປຸງ
ຄຸນນະພາບຊີວິດຂອງຜູ້ທີ່ດ້ອຍ
ໂອກາດທີ່ສຸດດ້ວຍຄວາມເທົ່າທຽມ
ແລະ ຍຸດຕິທໍາ”.

ຊາວນາຈໍານວນ

ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ເຕັກນິກການພັດທະນາ ແລະ
ປັບປຸງການເຮັດນາແບບຍືນຍົງ
(ການຜະລິດຜົນລະປູກ,
ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສັດນ້ອຍ/ແມງໄມ້)

ກຸ່ມກອງທຶນເງິນອ້ອມ
ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ

Agriculture
& livelihood

ໄດ້ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ
ລະບົບນໍ້າສະອາດ
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ
72,000 ຄົນ (51% ແມ່ນແມ່ຍິງ,
312 ຄົນແມ່ນຜູ້ພິການ) ໃນ 86 ບ້ານ
ໄດ້ເຂົ້າເຖິງລະບົບນໍ້າສະອາດໄດ້

ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງ
ທຶນ ເພື່ອໂພຊະນາການໃນຄົວເຮືອນ
ໃນ 102 ບ້ານ

ຄົວເຮືອນ

ໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກນິກ ແລະ
ການຂົນສົ່ງໃນການກໍ່ສ້າງວັດຖ່າຍ
ໂດຍຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການດ້ານສຸຂານາ
ໄມ (CLTS Intervention)

WASH

ກຸ່ມແມ່ຍິງ

ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ
ເພື່ອສະໜອງທັກສະ ແລະ
ຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ
ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ໃນການ
ດູແລເບິງແຍງຄອບຄົວ
ໃນ 73 ບ້ານ

ບຸກຄະລາກອນ
ສາທາລະນະສຸກຈໍານວນ

ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ການປ້ອງກັນ, ການຈັດການ, ການດູແລ
ເບິ່ງແຍງຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີພາວະຂາດສ
ານອາຫານ. ເພື່ອລະບຸ, ປະເມີນ,
ດູແລ ຢ່າງເປັນກາງ ແລະ ໃສ່ໃຈ
ຕໍ່ກັບພາວະຂາດສານອາຫານ

Health
& nutrition

ທ່ານ ທອງມີ ສິມມະວົງ ແມ່ນນັກເດີນທາງ
ຄົນລາວທີ່ເດີນທາງໄປທົ່ວທຸຫົນ ແຫ່ງ,
ບ້ານເກີດຂອງລາວແມ່ນຢູ່ແຂວງ
ບໍລິຄໍາໄຊ ຈາກບ້ານເກີດຂອງລາວ
ຈົນໄປເຖິງ ສາລະວັນ, ລວມເຖິງ
ວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຫຼວງພະບາງ.
ປະຈຸບັນ, ນັກວິຊາການດ້ານປູກຝັງ ລ້ຽງສັດປະຈໍາໂຄງການ AHAN ຜູ້ນີ້ແມ່ນມີ
ຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະອອກເດີນທາງ
ສໍາຫຼວດ ແລະ ຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆ.
“ຂ້ອຍມັກທີຈະເກັບກ່ຽວເອົາ ຄວາມຮູ້ຈ

າກຫຼາຍໆແຫຼ່ງບໍ່ວ່າຈະເປັນອິນເຕີ ເນັດ
ຫຼື ຈະເປັນການໄປທ່ອງທ່ຽວບ່ອນໃໝ່ໆ”
ລາວຈົບການສຶກສາໃນຂະແໜງການປະມົງ
ແລະ ລ້ຽງສັດ ຈາກຄະນະກະເສດສາດ
ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ. ທ່ານ ທອງມີ
ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ AHAN ຕັ້ງແຕ່ປີ 2019
ປະຈໍາການຢູ່ແຂວງສາລະວັນ, ພາຍຫຼັງທີ່ມີປ
ະສົບການເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດເອກະຊົນ ແລະ
ອົງການບໍ່ສະແຫວງຜົນກໍາໄລ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ລາວ
ໄດ້ເກັບກ່ຽວເອົາປະສົບການກັບບັນດາຊຸມຊົນ
ໃນຂະແໜງການທີ່ລາວຊ່ຽວຊານ
ການຍ້າຍລົງມາຈາກຫຼວງພະບາງມັນບໍ່ແມ່
ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ. ແຕ່ທ່ານທອງມີ ກໍມີຄວາມ
ລົງໄລກັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ AHAN:
“ການທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ, ຂ້ອຍຮູ້ວ່າຄວາມ
ສາມາດຂອງຂ້ອຍສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດປະ
ໂຫຍດແກ່ຊຸມຊົນໄດ້, ຂ້ອຍໝັ້ນໃຈເລີຍວ່າ
ຈະສາມາດຍົກລະດັບດ້ານໂພຊະນາການ
ຂອງພວກເຂົາໄດ້ໂດຍການເລືອກໃຊ້

ເຕັກນິກການພັດທະນາການປູກເຂົ້າ.
ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເຫັນຜູ້ຍິງ ແລະ
ຜູ້ຊາຍ, ສິ່ງສໍາຄັນບໍວ່າພວກເຂົາຈະພິການ ຫຼື
ບໍ່? ທຸກຄົນມີຄວາມສະເໝີພາບດ້ານຜົນປະ
ໂຫຍດກ່ຽວກັບໂພຊະນາການຂອງຄົວເຮືອນ
ພວກເຂົາ, ແລະ ເພື່ອທີ່ຈະເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງເດັກນ້ອຍຢ່າງແທ້
ຈິງ”.
ທ່ານ ທອງມີໄດ້ພົບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ດີເດັ່ນ
ແລະ ລາວກໍເຊື່ອແທ້ໆວ່າຄວາມສາມັກຄີລະ
ຫວ່າງຜູ້ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍໃນໂຄງການທຸກຄົນ
ແມ່ນເປັນກະແຈດອກສໍາຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ໂຄງການ AHAN ບັນລຸຜົນສໍາເລັດຕາມເປົ໊າ
ໝາຍໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ການຫຼດ
ຸ ຜ່ອນແຮງງານແມ່ຍິງ

ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງປະຢັດ
ເວລາຈາການເຮັດວຽກພາຍໃນປະເທດ
(ປະກອບມີເຕົາແຕ່ງກິນ “ເຕົາ ທ້າວ ໄຟ ໄວ”
8021 ໜ່ວຍ,ຖັງບັນຈຸນໍ້າ 1000ລິດ 1080
ໜ່ວຍ, ລໍ້ຍູ້ 1080 ຄັນ ແລະ ອຸປະກອນອື່ນໆ
100 ກວ່າອັນ ສໍາລັບໃນໄລ່ຍະການທົດລອງ)

Gender
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ໃນເດືອນທີຖຸນາ, ໂຄງການ AHAN ໄດ້
ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ
ຮ່ວມກັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ, ກ່ຽວກັບການປ່ຽນ
ແປງທາງດ້ານພຶດຕິກໍາ, ການສະເຫຼີມສະຫຼອງດັ່ງ
ກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຈາກໝູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍ
ຂອງພວກເຮົາມີຄວາມມ່ວນຊື່ນກັບຊີວິດຂອງພວກ
ເຂົາຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະ ຈິນຕະນາການ
ເຖິງອະນາຄົດທີ່ດີຂອງພວກເຂົາ ແລະ
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາດ້ວຍ.
ຮູບພາບ ຈາກ ເມືອງ ທ່າປາງທອງ,
ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ

ຮູບພາບບອກເລົ່າເລື່ອງລາວຂອງເດືອນທີ່ຜາ່ ນມາ
ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງໂສມໜ້າຂອງໂລກ,
ຄວາມຢືດຢຸ່ນ, ການຕອບສະໜອງ ແລະ ຄວາມຄ່ອງຕົວ ເຮັດໃຫ້ໂຄງການ AHAN ສາມາດດໍາເນີນກິດຈ
ະກໍາໃນການຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນທີ່ທຸກຍາກທີ່ສຸດໃນ ສປປ ລາວ.
ການມອບຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
ດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແມ່ນໜຶ່ງ
ໃນກິດຈະກໍາຫຼັກ ຫຼັງຈາກ
ໄລຍະການປິດປະເທດ
ຖັງບັນຈຸນໍ້າ1000ລິດ, ລໍ້ຍູ້
ແລະ ເຕົາໄຟແຕ່ງກິນຍິ່ຫໍ້
“ທ້າວ ໄຟ ໄວ” ໄດ້ນໍາຖືກໄປ
ໃຫ້ 124 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງ
ໂຄງການ.

ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງບາງສ່ວນຂອງເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນໃນຊ່ວງເດືອນທີ່ຜ່ານມາ.

ຮູບພາບ ຈາກ ເມືອງໄຊເສດຖາ,
ແຂວງ ອັດຕະປື (ຊ້າຍ) ແລະ
ເມືອງ ສາລະວັນ, ແຂວງ
ສາລະວັນ (ຂວາ)

ໃນເດືອນກໍລະກົດ - ເດືອນສິງຫາ, ໂຄງການ
AHAN ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນກາງປີ
ໃນ 10 ບ້ານເປົ້າໝາຍໃນ 3 ແຂວງ
ຜູ້ໄດ້ຮັບຜົຍປະໂຫຍດ 174 ຄົຍຂສກ
ກຸາໃເປົ້າໝາບ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກໍາ
ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ 95 ຄົວເຮືອນ
ແມ່ນໄດ້ຖືກສໍາຫຼວດເພື່ອປະເມີນຜົນຄວາມຄືບ
ໜ້າຂອງໂຄງການຕັ້ງແຕ່ຊ່ວງເລີມຕົ້ນຂອງການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ. ຜົນຂອງການປະເມີນແມ່ນຈະ
ພາໃຫ້ເກີດຕົວຊີ້ວັດທີ່ດີວ່າເຖິງຄວາມ ສໍາເລັດ
ແລະ ຊ່ອງວ່າງ ທີ່ຈະຖືກເຕີມເຕັມເຂົ້າໄປໃນຕອນ
ທ້າຍຂອງໂຄງການ

ມີຄວາມ ສໍາຄັນທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນດ້ານມະນຸດສະທຳໃນໂລກ, ການຢ້ຽມຢາມພື້ນທີ່ໂຄງການ ແລະ
ໄດ້ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາສະໜັບສະໜູນໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້. ສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ເມື່ອທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະພາບເອີຣົບປະຈໍາລາວ
ທ່ານ Leo Faber ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມໂຄງການ AHAN ທີ່ແຂວງສາລະວັນ ເປັນໜຶ່ງໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກ
ງານຄັ້ງສຸດທ້າຍກ່ອນໝົດວາລະການດໍາລົງຕໍາ ແໜ່ງການເປັນທູດຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງເຂົ້າຮ່ວມໂດຍພ້ອມ ທ່ານ Micah Olad
ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການ AHAN ຂອງອົງການ ສຸພະນະມິດສາກົນປະຈໍາ ສປປ ລາວ. ທ່ານທູດໄດ້ມີໂອກາດເຫັນເຖິງຄວາມຄຶບ
ໜ້າກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການໃນຊຸມຊົນ ທີ່ຖືກສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ ພາຍຫຼັງໜຶ່ງປີທີ່ມີການລົງນາມໃນບົດບັນ
ທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ. ທ່ານທູດໄດ້ປຶກສາໂອ້ລົມໂດຍກົງກັບອໍານາດການປົກຄອງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ
ແລະ ບັນດາປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງຊີວິການເປັນຢູ່ຂອງເຂົາໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສະຫະພາບເອີຣົບໂດຍຜ່ານ
ໂຄງການ AHAN
ຮູບພາບ ຈາກ ເມືອງ ຕຸມລານ, ແຂວງສາລະວັນ

ຮູບພາບ ຈາກ ເມືອງ ພິນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
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ຫົວໜ້າສຳນັກພິມ: ໄມກາ ໂອລາດ
• ຫົວໜ້າບັນນາທິການ: ນິໂກລາ ຈາລັສເຊຍ
• ຮູບພາບໂດຍ: ອົງການສຸພະນິມິດ ສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ການປ່ ຽນແປງຂອງ ຊີວິດດາວັນ
ຫຼັງຈາກໜື່ງປີ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິ
ດຈະກໍາຂອງໂຄງການ ອາຫານ ຢູ່ໃນບ້ານຂອງ
ນາງ ດາວັນ, ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ ດາວັນ
ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ. ຈາກທີ່ບໍ່ເຄີຍມີອາຫານ
ກິນພຽງພໍພຽງພໍຕະຫຼອດປີ ມາຮອດດຽວນີ້,
ແມ່ນມີຢູ່ມີກິນ ແລະ ໄດ້ຂາຍພຶດຜັກ ພ້ອມທັງສາ
ມາດສະໜັບສະໜູນການສຶກສາຂອງລູກໆ
ຂອງລາວ, ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມອ້ອມເງິນປະຢັດເພື່ອ
ໂພຊະນາການ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ
ດາວັນ ມີການປ່ຽນແປງ.
ຕິດຕາມອ່ານບົດເລື່ອງເຕັມກົດເຂົ້າລິ້ງນີ້

ປະຊາຊົນທໍາມະດາສາມັນ,
ກັບຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ທຳມະດາ
ໃນຊ່ວງໄລຍະ COVID-19, ບຸນທ່ຽມ ແມ່ນໄດ້
ປະຈໍາການຢູ່ແນວໜ້າຂອງການຕໍ່ສູ້ກັບພະຍາດ
ລະບາດ, ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການຕື່ນຕົວ ມີ
ສະຕິຕໍ່ພະຍາດລະບາດດັ່ງກ່າວເປັນພາສາຊົນ
ເຜົ່າ. ພ້ອມກັນນັ້ນຍັງໄດ້ສ້າງເຄື່ອງລ້າງມືແບບ
ປະຍຸກໃຊ້ ທີ່ເຮັດຈາກຕຸກນໍ້າມັນພຶດເກົ່າ ແລະ
ຊ່ວຍເຫຼືອຄອບຄົວທີ່ທຸກຍາກໃນການເຂົ້າເຖິງ
ດ້ານສຸຂານາໄມ...
ນີ້ເເມ່ນເລື່ອງເຕັມຂອງວິລະບູລຸດທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່

ສວນແຫ່ງຄໍາໝັ້ນສັນຍາ
ຜັກກາດ, ໝາກເຜັດ, ໝາກແຕງ, ຖົ່ວຂຽວ, ສາລີ ຯລຯ
ສວນຂອງຈັນສະໝອນ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍພືດຜັກທີ່ສົດ ໃໝ່ ແລະ
ເປັນຕາໜ້າແຊບ. ຮົ້ວແມ່ນເຮັດດ້ວນຕົ້ນຕະບອງເພັດຊ່ວຍປົກ
ປ້ອງພືດຜັກອັນອຸດົມສົມບູນທີ່ປູກດ້ວຍຝຸ່ນທໍາມະຊາດ ບໍ່ມີສານເຄມີ.
ສວນນີ້ຈະສາມາດສະໜອງອາຫານໃຫ້ລາວ ແລະ ສະມາຊິກ 13 ຄົນ
ພາຍໃນຄອບຄົວຂອງລາວ.
ອ່ານບົດເລື່ອງເຕັມໄດ້ທີ່

ຮັບການອັບເດດລ່າສຸດຂອງໂຄງການ AHAN
ຜ່ານເຟສບຸກຂອງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ໄດ້ຕາມບັນຊີລຸ່ມນີ້:
@WorldVisionLaos
@AVSF.ONG
@gcda.wordpress
@burnetinstitute

@europeaid
@EUinLaos
@dfat.gov.au
@australiainlaos

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການຮັບຈົດໝາຍຂ່າວນີ້,
ສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່:
Nicolas_Charlassier@wvi.org

ສິ່ງພິມນີ້ຈັດພິມຂຶ້ນໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີຮົບ ແລະ ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ.
ເນື້ອໃນທັງໝົດແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວຂອງ ອົງການສຸພະນິມິດ ສາກົນ ປະຈຳລາວ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານ,
ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນເຖິງທັດສະນະຄະຕິຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນແຕ່ຢ່າງໃດ.

