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ບດົຮຽນ ທີຖ່ອດຖອນໄດຈ້າກການທບົທວນຄນືຂອງ ທນຶຊວ່ຍເຫຼອື ຈາກລດັຖະບານອດົສະຕຣາລ ີ 

 

ຈາກການປະເມີນຜນົ ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ອົດສະຕຣາລີ ໃນໝ ່ໆ ນີ້ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫນັ ຄວາມ 

ສ າຄັນ ຂອງ ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄູ່ຮ່ວມພດັທະນາທີ່ເປັນອົງການສາກົນ  ບ ່

ສັງກັດລດັ (NGO) ເພື່ອສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມທກຸຍາກໃນເຂດຊົນນະບົດຢູ່ ສປປ ລາວ, ແລະ ໄດ້ໃຫ້ບດົຮຽນ 

ເພື່ອຮັບປະກັນ ໃຫໂ້ຄງການໄດ້ຮັບຜົນທີ່ດກີວ່າເກົ່າ ໃນອະນາຄົດ.   

  

ການປະເມີນຜົນ ໂຄງການຮວ່ມມືກັບ ອົງການຈັດຕັງ້ ບ ສ່ັງກັດລດັຈາກລັດຖະບານອດົສະຕຣາລີ (LANGOCA) 

ຢູ່ ສປປ ລາວ, ຊຶ່ງດ າເນີນໂດຍລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ, ພາຍໄຕ້ຫົວຂ ທ້ີ່ມີຊື່ວ່າ ກອງຊມຸຖອດຖອນບົດຮຽນ 

ຮ່ວມກັບ NGO ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກລັດຖະບານ ລາວ ໃນ ວັນທີ 27 ມິຖຸນາ 2014. 

 

ການຈັດກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດເ້ປີດໂອກາດໃຫຜູ້້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ຍາດມາໄດ້ ແລະ 

ປະສົບການຈາກໂຄງການ LANGOCA, ຊຶ່ງໂຄງການດັງ່ກ່າວມີມູນຄ່າທງັໝົດປະມານ 14 ລ້ານໂດລາອົດ

ສະຕຣາລີ (ຫຼື ປະມານ 109 ຕືກ້ີບ)ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເພີມ່ ຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກຊຸ່ມຊົນທຸກຍາກຢູເ່ຂດຊົນນະບດົ

ທີ່ຢູ່ຫ່າງໃກສອກຫຼກີ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຊື່ອມສານວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບດັ ແລະ ການເກັບກູລ້ກູລະເບີດທີບ່ ່

ທັນແຕກ  ເຂົ້າກັບກິດຈະກ າການພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊົນ ຢູ ່5 ແຂວງ ລວມມ:ີ ວຽງຈັນ, ຄ າ

ມ່ວນ, ໄຊຍະບູລ,ີ ສາລະວັນ ແລະ ເຊກອງ.  

  

ໂຄງການ LANGOCA ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບດັ ໂດຍການຮ່ວມມືກັບ ອົງການແຄຮ ສາກົນ (CARE International), 

ອົງການອັອກຊແຟມ (OXFAM), ອົງການສຸພານມິິດ  (World Vision) ແລະ ອງົການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ (Save the 

Children).   

 

ແຕ່ປີ 2007 ເປັນຕົ້ນມາ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍເກັບກູລູ້ກລະເບີດທີ່ບ ທ່ັນແຕກ ຕົກເປັນເນື້ອທີ່ດນິທັງໝດົ

ປະມານ 528 ເຮັກຕາ ເພືອ່ນ າໃຊ້ດິນດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນ ວຽກງານກະສິກ າ, ຊຶ່ງສາມາດເພີມ່ລາຍໄດ້ທີ່ຈ າເປນັໃຫ້ແກ່

ຄອບຄົວທີ່ທກຸຍາກຫຼາຍກວ່າ 25,000 ຄົນຢູ ່ເຂດຊົນນະບດົ.  

  

ຫຼາຍກ່ວາ 2,400 ຄອບຄົວໃນເຂດຊົນນະບົດ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ທະນາຄານເຂົ້າ ແລະ ລະບບົ

ຊົນລະປະທານຂະໜາດນອ້ຍ ເຊີ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດມອີາຫານແຮໄວ້ໃນເວລາ



 

 

 

ຂາດແຄນ. ຫຼາຍກ່ວາ 4,425 ຄົນໄດ້ຮັບຜນົປະໂຫຍດຈາກ ການສະໜອງ ນ້ າດືມ່ສະອາດ, ປອດໄພ ແລະ ມສີຸຂະ

ອະນາໄມທີ່ດ.ີ  

 

ໂຄງການຢູແ່ຂວງໄຊຍະບລູີ ໄດ້ກາຍເປັນໂຄງການແບບຢາ່ງໃນການຫຼຸດຜອ່ນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພທ າມະຊາດຢູ່ 

ສປປ ລາວ ຍ້ອນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກ າຂອງໂຄງການ  LANGOCA.  

 

ພະນະທ່ານ ຈອນ ວິນລຽມສ,໌ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ອົດສະຕຣາລ ີປະຈ າ ສປປ ລາວ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະເມີນ

ຜົນຂອງໂຄງການ LANGOCA ໄດຢ້ັ້ງຢນືວ່າ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງ ລດັຖະບານ ອົດສະຕຣາລ ີມີ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ສອດຄອງ່ກັບ ບລູິມະສດິຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນວຽກງານພັດທະນາຊົນນະບົດ. 

 

ທ່ານ ວິນລຽມສ ໌ຍັງໄດ້ກ່າວເພີ່ມວ່າ “ການທົບທວນຄືນດັງ່ກ່າວ ເປັນຂັ້ນຕອນສ າຄັນເພືອ່ຮັບປະ 

ກັນໃຫ້ແກພ່ວກຂ້າພະເຈົ້າ ວາ່ ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລດັຖະບານອົດສະຕຣາລີ ມີໝາກຜນົທີຈ່ະແຈ້ງໃນການ

ຊ່ວຍເຫຼືອຊມຸຊົນທີທຸ່ກຍາກຢູເ່ຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ.”  

 

“ນອກຈາກນີມ້ັນຍງັສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງປະສດິທິພາບ ແລະ ຄຸນນະພາບ ອັນພົ້ນເດັນ່ຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຂອງ 

ອົດສະຕຣາລ ີເຊັ່ນ ອົງການສາກົນທີ່ບ ສ່ັງກັດລັດ, ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການບັນລໄຸດເ້ປົ້າໝາຍດ້ານການ

ພັດທະນາ ໂດຍເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານລາວ.”  

 

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີມ່ອີກວ່າ ການທົບທວນດັງ່ກ່າວ ຈະໃຫບ້ົດຮຽນສ າຄັນຫຼາຍຢ່າງ ເພືອ່

ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ຂອງການໃຫ້ທນຶຊ່ວຍເຫຼືອ ໃນອະນາຄົດ. 

  

ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາປະຈ າປີ ຂອງ ລດັຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ຢູ ່ສປປ ລາວມີມູນຄ່າ 55.6 ລ້ານໂດ

ລາອົດສະຕຣາລ ີ(ຫຼື ປະມານ 449 ຕືກ້ີບ) ຊຶ່ງສມຸໃສ່ການສຶກສາ, ການພັດທະນາດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນດຸ, 

ການພັດທະນາຊນົນະບົດ (ລວມທັງວຽກງານເກັບກູລູ້ກລະເບີດທີ່ບ ່ທັນແຕກ), ການປະຕິຮູບດ້ານການຄ້າ ແລະ 

ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ທ າມະຊາດ. 

 



 

 

 

 

 

ພະນະທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈອນ ວິນລຽມສ໌ (ຢູ່ທາງກາງເບື້ອງຂວາມື) ພ້ອມດວ້ຍຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ

ຂອງໂຄງການ  LANGOCA ຊຶ່ງໄດ້ຈດັຂຶ້ນ ຢູ່ ນະຄອນຫວຼງວຽງຈັນ 

 

 

ສອບຖາມຂ ມູ້ນເພີ່ມຕ່ືມທີ່: ມິ່ງງາຄ າ ປັນຍາສັກ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຊື່ມວນຊົນ ແລະ ຂ່າວສານ, ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ,  

ໂທ:  (021) 353 800 ຕ ່ 125 

 

 

 

  


