
ຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ  ພວມເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ 
 ເພ່ືອສ່ົງເສີມການ�ຳໃຊ້ລະບົບນິເວດຂອງລາວຢ່າງຍືນຍົງ, ການ
 ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ປ່າໄມ້ບ້ານ  (ເປົ້າໝາຍ

 ທີ 12), ການປ້ອງກັນການປ່ຽນແປງສະພາບເປັນທະເລຊາຍ
ແລະ ການຢຸດ ແລະ ຫັນປ່ຽນການເຮັດໃຫ້ດິນເສ່ືອມໂຊມ ແລະ ການ
ສູນເສຍຊີວະນາໆພັນ (ເປົ້າໝາຍທີ 13). ລະບົບຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິ
ຫານທີ່ດິນທີ່ດີກວ່າເກົ່າພວມໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໂດຍເພີ່ມທະວີ
ການຄ້ໍາປະກັນການຄອບຄອງທ່ີດິນທ່ີສຳຄັນຕ່ໍຄວາມຍືນຍົງ (ເປ້ົາໝາຍ
ທີ 1 ແລະ ເປ້ົາໝາຍທີ 2) ແລະ ການຄຳນຶງຫຼາຍກວ່າເກົ່າຕໍ່ຄວາມຈຳ
ເປັນຂອງຊຸມຊົນທ່ີ ເພ່ິງພາອາໄສປ່າໄມ້  ໃນການພັດທະນາຊີວິດການ
ເປັນຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ (ເປົ້າໝາຍທີ 1  ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ 2). ສປປ 
ລາວ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າເປັນຢ່າງດີໃນການສ້າງໂຄງຮ່າງ ການຈັດຕ້ັງທ່ີ
ແກ້ໄຂຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ໂດຍມີ 
ຫຼາຍແຂວງທີ່ສ້າງຍຸດທະສາດການຫຼຸ ດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດ (ເປົ້າ
ໝາຍທີ 13). ການເຂ້ົາເຖິງການເງິນດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ການ
ປົກຄອງດ້ານທ່ີດິນ, ການປະຕິບັດ ສົນທິສັນຍາສາກົນ (ເຊ່ັນ CITES), 
ການບັງຄັບໃຊ້ ແລະ ການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ປ່າໄມ້ (ເປ້ົາໝາຍທີ 
12 ແລະ ເປ້ົາໝາຍທີ 15) ກ່ໍຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ.

ຄູ່  ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ພວມສະໜັບສະໜູນ ລັດຖະບານແຫ່ງ
 ສປປ ລາວ ໃນການສົ່ງເສີມການເຂ້ົາຮຽນ ແລະ ສຳເລັດການ
 ສຶກສາສາຊ້ັນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ (ເປ້ົາໝາຍທີ 4). 

 ຄຸນນະພາບຂອງການສຶກສາຢູ່ໂຮງຮຽນ,  ວິທະຍາໄລ  ແລະ
ມະຫາວິທະຍາໄລ  ພວມໄດ້ຮັບການປັງປຸງໃຫ້ດີຂ້ຶນຜ່ານການປະເມີນ 
ທີ່ມີການວາງແຜນແບບມີສ່ວນຮ່ວມ  ການຕິດຕາມກວດກາ  ແລະ 
ການພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດ, ລວມທັງ ການເສີມຂະຫຍາຍ
ຄວາມສາມາດຂອງຜູ້�ຳນວຍການ  ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາໃນ
ການວາງແຜນນະໂຍບາຍ ແລະ ສ້າງງ�ບປະມານ; ແລະ ການຝຶກອົບ
ຮົມດ້ານການສອນ ແລະ ການພັດທະນາຄູອາຈານ (ເປ້ົາໝາຍທີ 4). 
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ  ພວມເຮັດວຽກເພື່ອຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມບໍ່ສະ
ເໝີພາບ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາຢ່າງເທົ່າ
ທຽມກັນ, ບ່ໍຈຳແນກເພດ, ກຸ່ມຊົນເຜ່ົາ ຫືຼ  ທ່ີຕ້ັງເຂດຊົນນະບົດ/ຕົວ
ເມືອງ (ເປ້ົາໝາຍທີ 5, ເປ້ົາໝາຍທີ 10).

ສ່ົງເສີມໂອກາດດ້ານການສຶກສາ ແລະ ຄ້ົນຄວ້າວິໄຈຢູ່ ເອີຣົບ
ດ້ວຍແຜນງານ ທຶນການສຶກສາ ERASMUS+: ການສ້າງ
ຄວາມສາມາດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ແກ່  ສະຖາບັນການສຶກສາ

ຊັ້ນສູງ,  ການຊຸກຍູ້ການແລກປ່ຽນລະຫວ່າງນັກສຶກສາລາວ  ແລະ 
ເອີຣົບ.

ສຶກສາ

ສ່ິງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 

©
 E

U
R

O
P

EA
N

 U
N

IO
N

©
 B

EN
 S

W
A

N
EP

O
EL

/W
C

S



ຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ພວມເຮັດວຽກກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 ເພື່ອເພີ່ມທະວີ ຜົນປະໂຫຍດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກການເຊື່ອໂຍງເຂົ້າ
 ໃນກຸ່ມເສດຖະກິດອາຊຽນ (ເປົ້າໝາຍທີ 1, ເປົ້າໝາຍທີ 8 ແລະ ເພີ່ມ

 ທະວີການເຂົ້າເຖິງການເງິນສຳລັບ ຈຸລະວິສາຫະກິດ ແລະ ວິສາຫະກິນ
ຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຜູ້ສະໝັກທີ່ເປັນ ເພດຊາຍ, ເພດຍິງ ແລະ ກຸ່ມ
ຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ (ເປົ້າໝາຍທີ 1, ເປົ້າໝາຍທີ 9, ເປົ້າໝາຍທີ 10).

ການພັດທະນາພາກເອກະຊົນ 

ເປົ້າໝາຍທີ 18: ຊີວິດທີ່ປອດໄພຈາກລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
ໃນຂະນະທີ່ທົ່ວໂລກມີ 17 ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ໄດ້ກຳນົດເອົາເປົ້າໝາຍເພີ່ມເຕີມນີ້ ທີ່ສຳຄັນຕໍ່ເສັ້ນທາງການພັດທະນາແບບ ຍືນຍົງຂອງປະເທດ
ຂອງພວກເຂົາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ພວມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ. ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ
(ລບຕ) ກະແຈກກະຈາຍຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຂອງ ສປປ ລາວ, ພາຍຫຼັງ ການສົງຄາມພາຍໃນພາກ
ພື້ນນັບແຕ່ປີ 1964-1973. ລະເບີດ ຫຼາຍກວ່າ 2 ລ້ານ ໂຕນໄດ້ຖືກຖິ້ມລົງໃນປະເທດ ໄລ່ສະ

ເລ່ຍເກືອບຕົກປະມານໜຶ່ງລ້ານໂຕນ ຕໍ່ຄົນຜູ້ໜຶ່ງ ໃນເວລານັ້ນ. ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໄດ້ຫຼຸ ດ
ລົງໃນຊຸມປີບໍ່ດົນມານີ້, ລູກລະເບີດຍັງສືບຕໍ່ຂ້າຊີວິດ ແລະ ເຮັດໃຫ້
ຫຼາຍຄົນບາດເຈັບທຸກໆປີ. ຄວາມສ່ຽງຂອງລະເບີດບໍ່ທັນແຕກເປັນ
ອຸປະສັກໃນການ�ຳໃຊ້ດິນ ຈາກການເຮັດກະສິກຳ  ແລະ ເພີ່ມຄ່າ
ໃຊ້ຈ່າຍຂອງໂຄງການພັດທະນາ, ນັບແຕ່ການສ້າງ ໂຮງຮຽນ ແລະ 
ໂຮງໝໍ ຈົນໄປເຖິງການກໍ່ສ້າງຖະໜົນ ແລະ ຕາໜ່າງໄຟຟ້າ. 
ຄູ່ຮ່ວມ ພັດທະນາເອີຣົບ  ພວມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພື່ອຫຼຸ ດ
ຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ ລບຕ, ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມໃນການເກັບ
ກູ້ ລວມໄປເຖິງການສະໜັບສະໜູນຜູ້ລອດຊີວິດ  ແລະ ການຍົກ
ລະດັບຄວາມຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງ ລບຕ  ໃຫ້ປະຊາຊົນ
ລາວ ໄດ້ຮັບຮູ້.

ຊອກຮູ້ຕ່ືມກ່ຽວກັບແຜນງານຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ
� � » ແຜນງານຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ສຳລັບ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 2016 - 2020 

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/laos_jp.report.web_.31.03_017_0.pdf
� » ການທົບທວນກາງສະໄໝແຜນງານຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ສຳລັບ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ 2016 - 2020  

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/book_mid-term_report.pdf
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ແຜນງານຮ່ວມແມ່ນຫຍັງ?
ແຜນງານຮ່ວມ ແມ່ນການຮ່ວມມືກັນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາມາເພ່ືອ ວິເຄາະ ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກຳຮ່ວມກັນ ເພ່ືອໃຫ້ມີຄວາມ 
ກົມກຽວ ແລະ ສົມບູນ. ໃນ ສປປ ລາວ, ແຜນງານຮ່ວມໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບເຊ່ືອມສານກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງ 

ພວກເຂົາ ກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ເຊ່ິງເພ່ີມທະວີຜົນໄດ້ຮັບສູງສຸດມາສູ່ ປະເທດຊາດ ແລະ 
ປະຊາຊົນ.

ສປປ ລາວ
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Working Better Together

ແຜນງານຮ່ວມຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ
ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍການເຊ່ືອມສານເປ້ົາໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ເຂ້ົາໃນການສ້າງ

ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
ຄຽງຄູ່ກັບແຜນງານທ່ີກົມກຽວກັນຂອງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ.



ກະສິກຳ ແລະ ການພັດທະນາ ຊົນນະບົດ

ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກຄູ່ຮ່ວມ 
ພັດທະນາເອີຣົບ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼຸ ດຜ່ອນຄວາມ
ທຸກຍາກໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ເຊ່ິງເປັນທ່ີຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນລາວ

ຈຳນວນ 63% (ເປົ້າໝາຍທີ 1). ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການເຜີຍແຜ່
ການສົ່ງເສີມເຕັກໂນໂລຊີດ້ານນິເວດກະສິກຳ  ແລະ  ຊີວະນາໆພັນກະສິກຳ 
ຂອງລັດຖະບານໃນພາກພື້ນ (ເປົ້າໝາຍທີ 17) ສະໜອງການແກ້ໄຂບັນຫາ
ທີ່ສາມາດຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວ ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການ
ແລະ ອາຫານ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ (ເປົ້າໝາຍທີ 3), ການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆ
ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາດສານອາຫານແບບຊຳເຮ້ືອ ລວງສູງບ່ໍໄດ້ມາດຕາຖານ
(ເຕ້ຍ) ແລະ ໂພຊະນາການ (ເປ້ົາໝາຍທີ 2). ແຜນພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ
ປ່າໄມ້ ໄລຍະ ຫ້າ ປີ ແມ່ນແນ່ໃສ່ການຫັນເປັນການຜະລິດສິນຄ້າທັນສະໄໝ 
ແບບຍືນຍົງ ຕາມມາດຕະຖານສາກົນ (ເປ້ົາໝາຍທີ 13) (ເປ້ົາໝາຍທີ 14)
ໂດຍປາດສະຈາກການທຳລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ  (ເປົ້າໝາຍທີ 12).  ການສະ
ໜອງ ແລະ ການ�ຳໃຊ້ນໍ້າດື່ມທີ່ສະອາດ ແລະ ການບໍລິການສຸຂາພິບານໄດ້ 
ເພີ່ມຂຶ້ນ (ເປົ້າໝາຍທີ 6), ເຊິ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງສຸຂະພາບ
ແລະ ຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງຄອບຄົວຊົນນະບົດ (ເປ້ົາໝາຍທີ 3). ໂດຍການ
ສະໜັບສະໜູນທາງວິຊາການຈາກ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ, ທ່າແຮງດ້ານ
ເສດຖະກິດຂອງຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດ ພວມໄດ້ຮັບການພັດທະນາ (ເປົ້າ
ໝາຍທີ 8) ແລະ ໂຄງລ່າງກໍ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ (ເປົ້າໝາຍທີ 9).

ເມ່ືອກ່ອນ ແລະ ປັດຈຸບັນ: ຄວາມທຸກຍາກເຂດຊົນນະບົດໄດ້ຫຼຸ ດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລະຫວ່າງປີ 2005 ແລະ 2015

2005
ຄົນທຸກຍາກຂ້ັນເມືອງ

2015
ຄົນທຸກຍາກຂ້ັນເມືອງ
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ວ ຽກງານຂອງລັດຖະບານ   ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍລະບົບສາທາ
 ລະນະສຸກແຫ່ງຊາດ ແລະ ປັບປຸງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ
 ໄວຈະເລີນພັນ, ແມ່ ແລະ ເດັກ ເຊ່ິງລວມມີການ ສັກຢາກັນ

ພະຍາດ,  ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່ຈາກ ຄູ່ຮ່ວມ
ພັດທະນາເອີຣົບ (ເປົ້າໝາຍທີ 3 ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ 5). ຄວາມພະ
ຍາຍາມຮ່ວມກັນເພື່ອຂະຫຍາຍ  ການບໍລິການສຸຂະພາບແມ່  ແລະ
ເດັກ  ສູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ  ແລະ  ຫຼຸ ດຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບ ໃນ
ການສະໜອງການບໍລິການ  ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍລາວ
ທຸກຄົນ ມີການເລີ່ມຕົ້ນໃນຊີວິດດ້ວຍສຸຂະພາບທີ່ແຂງແຮງກວ່າເກົ່າ 
(ເປົ້າໝາຍທີ 10).

ລະບົບການປົກຄອງຢູ່ຂ້ັນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖ່ິນ ພວມຖືກປັບ
ໃຫ້ທັນສະໄໝຂື້ນ  ແລະ  ຈັດຕັ້ງຄືນໃໝ່ ໂດຍການສະໜັບ
ສະໜູນຈາກ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ. ແຜນງານ CEGGA 

(ເບ່ິງແຜນທ່ີໜ້າທີ 4 ແລະ 5)  ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຮ່ວມຊ່ວຍເຫືຼອໂດຍ 
ອີຢູ, ເຢຍລະມັນ  ແລະ ສະວິດເຊີແລນ ແລະ ດຳເນີນການ ເພື່ອສົ່ງ
ເສີມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນລາວ  ໃນບັນຫາດ້ານການປົກ
ຄອງໂດຍຜ່ານການສົ່ງເສີມວຽກງານການປົກຄອງທີ່ດີ, ສິດທິມະນຸດ 
ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ທີ່ສອດຄ່ອງກັບບູລິມະສິດລັດຖະບານ. 
ລຸກຊຳບວກ  ຍັງໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອກິດຈະກຳ  ເພື່ອສົ່ງເສີມລະບຽບ
ກົດໝາຍ  ແລະ  ຝຣັ່ງ  ພວມປະສານການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແກ່
ຂະແໜງການຍຸຕິທຳ  (ເປົ້າໝາຍທີ 16). ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ
ພວມສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ ໃນການປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງການ
ບໍລິການພາກລັດຂອງປະຊາຊົນ ເຊັ່ນ ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການ
ສຶກສາ ທີ່ຈັດບູລິມະສິດການເຂົ້າເຖິງຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງ
ເຖິງເລື່ອງເພດ, ກຸ່ມຊົນເຜົ່າ ຫຼື ທີ່ຕັ້ງ (ເປົ້າໝາຍທີ 10).

ການປົກຄອງ

ສາທາລະນະສຸກ
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ຜຜຜຜຜຜຜຜຜຜຜ: ຜຜຜຜຜຜຜຜຜຜຜຜຜ

ສ ຶກສາ
ຜູ້ປະສານງານ: ສະຫະພາບ ເອີີຣົບ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນຂະແໜງການ: 
ສະຫະພາບເອີີຣົບ, ຝຣ່ັງ, ຮັງກາຣີ, ອຽກລັງ, 
ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ

  
ຕົວຢ່າງ: ແຜນງານການປັບປຸງຄຸນນະພາບ 
ແລະ ການຂະຫຍາຍໂອກາດເຂ້ົາຮຽນສຳລັບ
ການສຶກສາ ຂ້ັນພ້ືນຖານ (BEQUAL)
ແຜນງານ BEQUAL ສະໜັບສະໜູນບູລິມະສິດ
ດ້ານການສຶກສາຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 
ໂດຍກົງ, ທ່ີດຳເນີນການເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍ
ລາວໄດ້ຮັບການສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບ ໂດຍແນ່ໃສ່ 
ເປັນພິເສດຕໍ່ກຸ່ມທີ່ໄດ້ຮັບຜົນການສຶກສາ ບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າ
ທ່ີຄວນແຕ່ໃດມາເຊ່ັນ ເດັກຍິງ, ກຸ່ມຄົນພິການ ຫືຼ ເດັກ
ນ້ອຍ ໃນຊຸມຊົນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ. ແຜນງານໄລ
ຍະສິບປີນີ້ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອ  ແລະ ການສະໜັບ
ສະໜູນຈາກ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ  ແລະ ລັດຖະບານ
ອົດສະຕຣາລີ.
    

ການປ ົກຄອງ
ຜູ້ປະສານງານ: ສະຫະພາບ ເອີຣົບ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ: ສະຫະພາບ ເອີຣົບ, ຝຣ່ັງ, ເຢຍລະມັນ, ອຽກລັງ, ຮັງກາຣີ, 
ລຸກຊຳບວກ, ສະວິດເຊີແລນ, ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ

 
ຕົວຢ່າງ: ແຜນງານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນຕ່ໍກັບວຽກງານ
ການປົກຄອງທ່ີດີ ແລະ ການສ້າງ ລັດທ່ີປົກຄອງດ້ວຍກົດໝາຍ (CEGGA)
ແຜນງານ CEGGA ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເພ່ືອເພ່ີມທະວີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ
ໃນການພັດທະນາ ແຫ່ງຊາດ ໂດຍການສ່ົງເສີມວຽກງານການປົກຄອງທ່ີດີ, ສິດທິ
ມະນຸດ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ ໃນ ສປປ ລາວ ດ່ັງທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນນະໂຍບາຍ 
ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ       

ສາທາລະນະສ ຸກ
ຜູ້ປະສານງານ: ລຸກຊຳບວກ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ
ໃນຂະແໜງການ: ລຸກຊຳບວກ, ຝຣ່ັງ, 
ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ

   
ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການສະໜັບສະໜູນ 
ຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກລາວ 
ໄລຍະ II 
ໂດຍອີງໃສ່ໄລຍະທີໜ່ຶງຂອງການສະໜັບ
ສະໜູນຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກລາວ, 
ໂຄງການນ້ີໄດ້ຮັບ ທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ
ລຸກຊຳບວກ, ສືບຕ່ໍຊ່ວຍເຫືຼອລັດຖະບານໃນ
ການບັນລຸຈຸດປະສົງ ຕາມທ່ີໄດ້ລະບຸໄວ້ໃນ
ຍຸດທະສາດຂະແໜງການສາທາລະນະສຸກ 
2000 - 2020 ຂອງພວກເຂົາ. 
ສຳລັບໄລຍະ II ແມ່ນ ແນ່ໃສ່ເພ່ີມເຕີມເພ່ືອ
ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ.

  

ອາຊ ີວະສ ຶກສາ ແລະ 
ອ ົບຮ ົມວ ິຊາຊ ີບ 
ຜູ້ປະສານງານ: ສະວິດເຊີແລນ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມໃນຂະ
ແໜງການ: ສະວິດເຊີແລນ, ເຢຍລະມັນ, 
ອຽກລັງ, ລຸກຊຳບວກ

  
ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການທັກສະສຳລັບ
ວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວ
ໂຄງການທັກສະສຳລັບວຽກງານການທ່ອງ 
ທ່ຽວເຊ່ິງໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກສະວິດ 
ເຊີແລນ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມ ແລະ 
ການພັດທະນາກຳລັງແຮງງານໃໝ່ ແລະ 
ແຮງງານທ່ີມີຢູ່ແລ້ວ  ໃນຂະແໜງການ 
ທ່ອງທ່ຽວ ທ່ີພວມເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາຂອງ 
ສປປ ລາວ  ລວມໄປເຖິງການສະໜັບ
ສະໜູນທາງວິຊາການ ໃຫ້ແກ່ກະຊວງ, 
ຂະແໜງການຂອງລັດຖະບານ.

   

ຜ້ົງສາລີ

ຫຼວງນ້ໍາທາ

ຫຼວງພະບາງ

ຊຽງຂວາງ

ໄຊສົມບູນ
ວຽງຈັນ

Xiagnabouly

ນະຄອນຫຼວງ
ວຽງຈັນ

ອຸດົມໄຊ
ບ່ໍແກ້ວ

ໂຄງການຕ່າງໆນັບແຕ່ປີ 2016-2020

ກະສ ິກຳ ແລະ ການພ ັດທະນາຊ ົນນະບ ົດ
ຜູ້ປະສານງານ: ຝຣ່ັງ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເຂ້ົາຮ່ວມ: ຝຣ່ັງ, ເຢຍລະມັນ, 
ຮັງກາຣີ, ລຸກຊຳບວກ, ສະວິດເຊີແລນ

         
ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການສະໜັບສະໜູນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າຊາໃນ ສປປ ລາວ 
ໂຄງການນ້ີ ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກປະເທດຝຣ່ັງ ເຊ່ິງສະໜັບສະໜູນຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າທ່ີເກີດຂ້ຶນໃໝ່ ຂອງ 
ສປປ ລາວ ຢ່າງມີລັກສະນະຍືນຍົງ ແລະ ມີສ່ວນຮ່ວມ, ໂດຍເລ່ີມຈາກໂຄງການລິເລ່ີມທົດລອງ ເພ່ືອສ້າງຄວາມ
ເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕ້ັງຂອງຜູ້ຜະລິດ. ການຜະລິດ ແລະ ການແປຮູບຊາກ່ໍຈະໄດ້ຮັບ ການປັບປຸງ ແລະ 
ຕະຫຼາດຈຳໜ່າຍໃໝ່ຈະຖືກສ້າງຂ້ຶນຜ່ານລະບົບການຢ້ັງຢືນ ເຊ່ັນ ການຄ້າທ່ີເປັນທຳ. ກິດຈະກຳດ່ັງກ່າວນ້ີ
ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຖາບັນຄ້ົນຄວ້າເພ່ືອການພັດທະນາຂອງ ປະເທດຝຣ່ັງ.
      

isosamth
Cross-Out
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Inserted Text
Write in Lao language 



ຜຜຜຜຜຜຜຜຜຜຜ: ຜຜຜຜຜຜຜຜຜຜຜຜຜ
ສ ິ ່ ງແວດລ ້ອມ ແລະ ຊ ັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ
ຜູ້ປະສານງານ: ເຢຍລະມັນ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໃນຂະແໜງການ: ເຢຍລະມັນ, ແຟັງລັງ, ຝຣ່ັງ, ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ

  
ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການອະນຸລັດຊີວະນາໆພັນ ແລະ ປ່າໄມ້ ແບບເຊ່ືອມສານ (ICBF)
ໂຄງການລະດັບພາກພ້ືນນ້ີ ເຊ່ິງໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກປະເທດເຢຍລະມັນ ສະໜັບສະໜູນອຸທະຍານ ມໍລະດົກທ່ົວພາກພ້ືນອາຊຽນ, 
ລວມໄປເຖິງ ສປປ ລາວ. ໂຄງການດ່ັງກ່າວແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພ່ືອປັບປຸງ ສະພາບການເປັນຢູ່ທາງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຄົວເຮືອນເຂດ
ຊົນນະບົດທ່ີທຸກຍາກ ໂດຍຜ່ານການ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ ແລະ ຍົກສູງວຽກງານຊີວະນາໆພັນໃຫ້ເປັນ ຫັຼກສຳ
ຄັນ ໂດຍການສ້າງແຮງຈູງໃຈເພ່ືອການປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ, ໂດຍສະເພາະສຳລັບຊຸມຊົນທ້ອງຖ່ິນໃນພ້ືນທ່ີກັນຊົນຂອງເຂດປ່າສະຫງວນ.

    

ໂພຊະນາການ
ຜູ້ປະສານງານ: ສະຫະພາບ ເອີີຣົບ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ: ສະຫະພາບເອີີຣົບ, ຝຣ່ັງ, ອຽກລັງ, ລຸກຊຳບວກ, ສະວິດເຊີແລນ, 
ສະຫະຣາຊະອານາຈັກອັງກິດ

     
ຕົວຢ່າງ: ແຜນງານຮ່ວມມືເພ່ືອປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃຫ້ດີຂ້ຶນ
ແຜນງານຮ່ວມມືເພ່ືອປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃຫ້ດີຂ້ຶນ (2016-2021)  ແມ່ນໜ່ຶງໃນບັນດາ ແຜນງານທ່ີແນ່
ໃສ່ວຽກງານໂພຊະນາການ  ເຊ່ິງສ້າງຂ້ຶນເພ່ືອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານທ່ີສູງ ລະດັບຊາດໃນ ສປປ ລາວ
ແລະ ປະກອບສ່ວນໃຫ້ປະຊາກອນມີສຸຂະພາບທ່ີແຂງແຮງ, ໄດ້ຮັບການ ສຶກສາ, ມີຄວາມເທ່ົາທຽມ ແລະ ມີປະສິດ
ທິພາບກວ່າເກ່ົາ. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລັດຖະບານ  ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ສ່ົງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງຫຼວງ
ຫຼາຍໃນການຫຼຸດອັດຕາການຂາດສານອາຫານລົງຈາກ 42.8%  ໃນປີ 1990 ຫາ 18.5%  ໃນປີ 2015, ອີງຕາມ
ຕົວເລກຂອງລັດຖະບານ.     

ການພ ັດທະນາພາກເອກະຊ ົນ 
ຜູ້ປະສານງານ: ເຢຍລະມັນ
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມ: ເຢຍລະມັນ, ຝຣ່ັງ

  
ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການການເງິນຈຸລະພາກໃນຂົງເຂດຊົນ 
ນະບົດ - ການເຂ້ົາຫາແຫ່ຼງທຶນຂອງຜູ້ທຸກຍາກ (AFP) 
ໄລຍະທີ V
ຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງໃນເຂດຊົນນະບົດມີໂອກາດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ
ໃນການເຂ້ົາເຖິງການເງິນທ່ີໝ້ັນຄົງ. ໂຄງການນ້ີໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍ
ເຫຼືອຈາກເຢຍລະມັນ ເພື່ອສະໜອງການພັດທະນາດ້ານທັກສະ 
ໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕ້ັງສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍ ເຊ່ິງມີພະນັກງານ
ທ່ີສາມາດສະໜອງການບໍລິການທາງວິຊາການ ແລະ ການເງິນທ່ີ
ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ແກ່ທະນາຄານບ້ານທ່ີຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານໂດຍ
ຊຸມຊົນໃນພາຍຫຼັງ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງ
ໂດດເດັ່ນ ແລະ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຕົວແບບໃນໄລຍະ 
ຍາວ, ເຊິ່ງປະມານ 97%  ຂອງທະນາຄານບ້ານແມ່ນບໍລິຫານ
ດ້ວຍທຶນຂອງຕົນເອງໄດ້ແລ້ວ.  ທະນາຄານບ້ານຍັງປະກອບ
ສ່ວນໃຫ້ແກ່ວຽກງານຄວາມສະເໝີພາບບົດບາດຍິງຊາຍ, ບ່ໍພຽງ
ແຕ່ຜ່ານການໃຫ້ກູ້ຢືມ  ແຕ່ຜ່ານໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ 
ຂອງພວກເຂົາເຊັ່ນດຽວກັນ - ປະມານ 40% ຂອງສະມາຊິກ
ຄະນະກຳມະການໃນທະນາຄານບ້ານແມ່ນແມ່ຍິງ.
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40 ຫາ 127
127+

ຫົວພັນ

ບໍລິຄຳໄຊ

ຄຳມ່ວນ

ສະຫວັນນະເຂດ

ສາລະວັນ

ເຊກອງ

ອັດຕະປື

ຈຳປາສັກ

ໝາຍເຫດ: ໂຄງການທີ່ຄອບຄຸມທົ່ວປະເທດແມ່ນຖືກລາຍງານຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

     



ຄູ່ ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ພວມສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາ
 ຍາມຂອງລັດຖະບານໃນການປັບປຸງວຽກງານອາຊີວະສຶກ
 ສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງການ

  ທ່ອງທ່ຽວ (ເປົ້າໝາຍທີ 8). ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອ
ກະຊົນໃນການສົ່ງເສີມ ທັກສະຂອງກຳລັງແຮງງານໃນຂະແໜງການ
ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້  ດ້ວຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງວິສາຫະ
ກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງຫຼາຍຂຶ້ນ (ເປົ້າໝາຍທີ 17). ການລົງ
ເຮັດກິດຈະກຳໂຄສະນາສົ່ງເສີມ  ແລະ ແຜນງານທຶນການສຶກສາທີ່
ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ  ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ  ໄດ້ເພີ່ມທະວີ
ການເຂົ້າເຖິງອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີສຳລັບກຸ່ມທີ່ດ້ອຍ
ໂອກາດ (ເປົ້າໝາຍທີ 10).

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ ແມ່ນມຸ່ງໝັ້ນໃນການສະໜັບສະໜູນ
ວຽກງານຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນ
ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວທຸກຄົນມີອາຫານການກິນຢ່າງພຽງພໍ (ເປົ້າ

 ໝາຍທີ 1), ແລະ ກິນດີ (ເປົ້າໝາຍທີ 2). ວຽກງານໂພຊະ
ນາການ ແລະ ການແກ້ໄຂ ອັດຕາຂາດສານອາຫານທີ່ສູງ ແມ່ນແຜນ
ງານບູລິມະສິດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍມີ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາເອີຣົບ
ເຕົ້າໂຮມກັນໃນການເສີມສ້າງຄວາມຄືບໜ້າຂອງລັດຖະບານ ເພື່ຫຼຸ ດ
ຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານແບບຊຳເຮື້ອ ລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕາ
ຖານ (ເຕ້ຍ) ຂອງເດັກ (ເປົ້າໝາຍທີ 3). ກິດຈະກຳການສຶກສາ 
ແລະ  ການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ຍົກລະດັບການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມ
ສຳຄັນຂອງອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການ ແລະ ຫຼາກຫຼາຍ
ຕະຫຼອດຊີວິດ, ແຕ່ໂດຍສະເພາະໃນໄວເດັກ (ເປົ້າໝາຍທີ 4 ແລະ 
ເປົ້າໝາຍທີ 5).  ກິດຈະກຳເພື່ອສົ່ງເສີມການຜະລິດພືດທີ່ມີຄຸນຄ່າ
ທາງໂພຊະນາການ ແລະ ການລ້ຽງສັດຂະໜາດນ້ອຍໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນໃນ
ກຸ່ມຜູ້ຜະລິດຂະໜາດນ້ອຍ ໂດຍແນ່ໃສ່ ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ
ຂອງແມ່ຍິງເປັນພິເສດ (ເປົ້າໝາຍທີ 5 ແລະ ເປົ້າໝາຍທີ 10).

ໂພຊະນາການ

ອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ອົບຮົມວິຊາຊີບ
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