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ບດົຮຽນ ທ່ີຖອດຖອນໄດຈ້າກການທບົທວນຄືນຂອງ ທຶນຊວ່ຍເຫືຼອ ຈາກລດັຖະບານອດົສະຕຣາລີ  

 

ຈາກການປະເມນີຜນົ ໂຄງການພດັທະນາຊນົນະບດົ ອດົສະຕຣາລີ ໃນໝ ່ ໆນີ ້ໄດສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນ ຄວາມ 

ສ  າຄນັ ຂອງ ການຊວ່ຍເຫືຼອຈາກລດັຖະບານ ອດົສະຕຣາລີ ພອ້ມດວ້ຍຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາທ່ີເປັນອງົການສາກນົ  

ບ ່ ສງັກດັລດັ (NGO) ເພ່ືອສມຸໃສແ່ກໄ້ຂຄວາມທກຸຍາກໃນເຂດຊນົນະບດົຢູ ່ສປປ ລາວ, ແລະ ໄດໃ້ຫບ້ດົຮຽນ 

ເພ່ືອຮບັປະກນັ ໃຫໂ້ຄງການໄດຮ້ບັຜນົທ່ີດກີວາ່ເກົ່ າ ໃນອະນາຄດົ.   

  

ການປະເມນີຜນົ ໂຄງການຮວ່ມມກືບັ ອງົການຈດັຕ ັງ້ ບ ່ ສງັກດັລດັຈາກລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ ີ

(LANGOCA) ຢູ ່ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ ງດ  າເນນີໂດຍລດັຖະບານ ອດົສະຕຣາລີ, ພາຍໄຕຫ້ວົຂ ທ່ີ້ມຊີື່ ວາ່ ກອງຊຸມ

ຖອດຖອນບດົຮຽນ ຮວ່ມກບັ NGO ແລະ ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກລດັຖະບານ ລາວ ໃນ ວນັທີ 27 ມຖິນຸາ 2014. 

 

ການຈດັກອງປະຊຸມດ ັງ່ກາ່ວ ໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜູ້ເ້ຂ້ົາຮວ່ມໄດ ້ແລກປ່ຽນບດົຮຽນຜນົໄດຮ້ບັ ທ່ີຍາດມາໄດ ້ແລະ 

ປະສບົການຈາກໂຄງການ LANGOCA, ຊຶ່ ງໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວມມີນູຄາ່ທງັໝດົປະມານ 14 ລາ້ນໂດລາອດົ

ສະຕຣາລີ (ຫືຼ ປະມານ 109 ຕືກ້ບີ)ມເີປ້ົາໝາຍເພ່ືອເພ່ີມ ຄວາມເຂັມ້ແຂງໃຫແ້ກຊຸ່ມຊນົທກຸຍາກຢູເ່ຂດ

ຊນົນະບດົທ່ີຢູຫ່າ່ງໃກສອກຫີຼກ. ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວໄດເ້ຊື່ ອມສານວຽກງານຄຸມ້ຄອງໄພພິບດັ ແລະ ການເກບັກູ້

ລກູລະເບດີທ່ີບ ່ ທນັແຕກ  ເຂ້ົາກບັກດິຈະກ  າການພດັທະນາຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົ ຢູ ່5 ແຂວງ ລວມ

ມ:ີ ວຽງຈນັ, ຄ  າມວ່ນ, ໄຊຍະບລູີ, ສາລະວນັ ແລະ ເຊກອງ.  

  

ໂຄງການ LANGOCA ໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໂດຍການຮວ່ມມກືບັ ອງົການແຄຮ ສາກນົ (CARE 

International), ອງົການອອັກຊແຟມ (OXFAM), ອງົການສພຸານມິດິ  (World Vision) ແລະ ອງົການ

ຊວ່ຍເຫືຼອເດັກ (Save the Children).   

 

ແຕປີ່ 2007 ເປັນຕ ົນ້ມາ, ໂຄງການດ ັງ່ກາ່ວໄດຊ້ວ່ຍເກບັກູລ້ກູລະເບດີທ່ີບ ່ ທນັແຕກ ຕກົເປັນເນືອ້ທ່ີດນິທງັໝດົ

ປະມານ 528 ເຮັກຕາ ເພ່ືອນ  າໃຊດ້ນິດ ັງ່ກາ່ວເຂ້ົາໃນ ວຽກງານກະສກິ  າ, ຊຶ່ ງສາມາດເພ່ີມລາຍໄດທ່ີ້ຈ  າເປັນໃຫ້

ແກຄ່ອບຄວົທ່ີທກຸຍາກຫຼາຍກວ່າ 25,000 ຄນົຢູ ່ເຂດຊນົນະບດົ.  

  

ຫຼາຍກວ່າ 2,400 ຄອບຄວົໃນເຂດຊນົນະບດົ ໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກ ທະນາຄານເຂ້ົາ ແລະ ລະບບົ

ຊນົລະປະທານຂະໜາດນອ້ຍ ເຊີ່ ງໄດເ້ຮັດໃຫຜ້ນົຜະລດິເພ່ີມຂຶນ້ ແລະ ສາມາດມອີາຫານແຮໄວໃ້ນເວລາ



 

 

 

ຂາດແຄນ. ຫຼາຍກວ່າ 4,425 ຄນົໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກ ການສະໜອງ ນ ້ າດື່ ມສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ມີ

ສຂຸະອະນາໄມທ່ີດ.ີ  

 

ໂຄງການຢູແ່ຂວງໄຊຍະບລູ ີໄດກ້າຍເປັນໂຄງການແບບຢາ່ງໃນການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງຈາກໄພທ  າມະຊາດຢູ ່

ສປປ ລາວ ຍອ້ນໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມກດິຈະກ  າຂອງໂຄງການ  LANGOCA.  

 

ພະນະທາ່ນ ຈອນ ວນິລຽມສ,໌ ເອກອກັຄະລດັຖະທດູ ອດົສະຕຣາລ ີປະຈ  າ ສປປ ລາວ, ໄດກ້າ່ວວາ່ ການປະ

ເມນີຜນົຂອງໂຄງການ LANGOCA ໄດຢ້ ັງ້ຢືນວາ່ ໂຄງການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງ ລດັຖະບານ ອດົສະຕຣາລີ ມ ີ

ປະສດິທິພາບ ແລະ ສອດຄອງ່ກບັ ບລູິມະສດິຂອງລດັຖະບານລາວ ໃນວຽກງານພດັທະນາຊນົນະບດົ. 

 

ທາ່ນ ວນິລຽມສ ໌ຍງັໄດກ້າ່ວເພ່ີມວາ່ “ການທບົທວນຄນືດ ັງ່ກາ່ວ ເປັນຂ ັນ້ຕອນສ  າຄນັເພ່ືອຮບັປະ 

ກນັໃຫແ້ກພ່ວກຂາ້ພະເຈົາ້ ວາ່ ການຊວ່ຍເຫືຼອຂອງລດັຖະບານອດົສະຕຣາລີ ມໝີາກຜນົທ່ີຈະແຈງ້ໃນການ

ຊວ່ຍເຫືຼອຊຸມຊນົທ່ີທກຸຍາກຢູເ່ຂດຊນົນະບດົຂອງ ສປປ ລາວ.”  

 

“ນອກຈາກນີມ້ນັຍງັສະແດງໃຫເ້ຫັນ ເຖງິປະສດິທິພາບ ແລະ ຄນຸນະພາບ ອນັພ ົນ້ເດ່ັນຂອງຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ 

ຂອງ ອດົສະຕຣາລີ ເຊ່ັນ ອງົການສາກນົທ່ີບ ່ ສງັກດັລດັ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບນັລໄຸດເ້ປ້ົາໝາຍດາ້ນ

ການພດັທະນາ ໂດຍເຮັດວຽກຮວ່ມກບັລດັຖະບານລາວ.”  

 

ທາ່ນ ເອກອກັຄະລດັຖະທດູ ຍງັໄດກ້າ່ວເພ່ີມອກີວາ່ ການທບົທວນດ ັງ່ກາ່ວ ຈະໃຫບ້ດົຮຽນສ  າຄນັຫຼາຍຢາ່ງ 

ເພ່ືອຊວ່ຍສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ຂອງການໃຫທຶ້ນຊວ່ຍເຫືຼອ ໃນອະນາຄດົ. 

  

ການຊວ່ຍເຫືຼອດາ້ນການພດັທະນາປະຈ  າປີ ຂອງ ລດັຖະບານ ອດົສະຕຣາລີ ຢູ ່ສປປ ລາວມມີນູຄາ່ 55.6 

ລາ້ນໂດລາອດົສະຕຣາລີ (ຫືຼ ປະມານ 449 ຕືກ້ບີ) ຊຶ່ ງສມຸໃສກ່ານສກຶສາ, ການພດັທະນາດາ້ນຊບັພະຍາກອນ

ມະນດຸ, ການພດັທະນາຊນົນະບດົ (ລວມທງັວຽກງານເກບັກູລ້ກູລະເບດີທ່ີບ ່ ທນັແຕກ), ການປະຕຮິບູດາ້ນການ

ຄາ້ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນ ທ  າມະຊາດ. 

 

ສອບຖາມຂ ມ້ນູເພ່ີມຕ່ືມທ່ີ: ມິ່ງງາຄ  າ ປນັຍາສກັ, ຜູ້ຮບັຜິດຊອບ ຊື່ ມວນຊນົ ແລະ ຂາ່ວສານ, ສະຖານທດູອດົສະຕຣາລີ,  

ໂທ:  (021) 353 800 ຕ ່  125 

 

 

 

  


