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ການຮ່ວມມປັືບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ ເສົາຄ້ໍາທີ 29
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ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມຄືບໜ້າຢ>າງຫຼວງຫຼາຍໃນໄລຍະ 0/ ປີຜ່ານມາກໍ່ຕາມ+ ອັດຕາການຂາດສານອາຫານໃນລາວຍັງສູງຫຼາຍ

ແລະ ເປັນສ່ິງທ້າທາຍຕ້ົນຕໍທ່ີຕ້ອງຜ່ານຜ່າເພ່ືອບັນລຸເປ້ົາໝາຍຂອງລັດຖະບານທ່ີຈະຫRດພ້ົນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ
ໃນປີ 1/15- ຢູ>ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວໂດຍສະເພາະຢູ>ແຂວງຜົງສາລີ+ ເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 4 ປີຈໍານວນ 43$ ແມ>ນໄດGຮັບຜົນ
ກະທົບຈາກການຈະເລີນເຕີບໂຕທ່ີບ່ໍສົມບູນ 'LSIS1+ 1/06(- ໜ່ຶງໃນສາເຫດຫັຼກຂອງການຂາດສານອາຫານແມ>ນຍ້ອນຂາດການ
ເຂ້ົາເຖິງສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂາພິບານ- ໃນປີ 1/07+ ໜ້ອຍກວ່າ 5/$ ຂອງຄົວເຮືອນໃນ
ແຂວງພາກເໜືອໄດGນໍາໃຊGນ້ໍາ ແລະ ສະບູເພ່ືອລ້າງມື+ ແລະ ເກືອບ 4/$ ໄດGນາໃຊGສ່ິງອານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສຸຂະນາໄມທ່ີ
ປັບປຸງດີຂ້ຶນ- ບັນຫາດ່ັງກ່າວເຮັດໃຫGເກີດພະຍາດຖອກທ້ອງແລະພະຍາດກະເພາະລໍາໄສGເລືອຍໆ+ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍການຈະເລີນເຕີບ
ໂຕແລະຄວາມເປັນຢູ>ທ່ີດີຂອງເດັກນ້ອຍ+ ແລະສຸຂະພາບຂອງແມ>ທ່ີມີຜົນກະທົບທ່ີຮ້າຍແຮງຕ່ໍຜູGທ່ີຖືພາຫືຼໃຫGນົມລູກ 'ການສໍາຫຼວດ
ພ້ືນຖານ SCALING+ 1/07(-

ໂຄງການຫັນປ>ຽນແບບຍືນຍົງທ່ີບັນລຸໂດຍຜ່ານການເຊ່ືອມໂຍງໂຄງການໂພຊະນາການ ແລະ ການປົກຄອງ 'SCALING+
ໂດຍໄດGຮັບການສະໜັບສະໜູນທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ( ໄດGຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນລະຫວ່າງເດືອນທັນວາ 1/06 ຫາ ເດືອນ
ມິຖຸນາ 1/11 ໃນ 3 ແຂວງພາກ ເໜືອຂອງລາວໂດຍການຮ່ວມມືຂອງ 3 ອົງການສາກົນທ່ີບ່ໍສັງກັດລັດຖະບານ 'INGOs( ຄື9
Save the Children 'SCI( ເປັນຜູGນໍາຂອງກຸ>ມອົງການສາກົນ ແລະ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຢູ>ຫຼວງພະບາງ+ ອົງການ ChildFund
Laos 'CFL( ຢູ>ແຂວງຫົວພັນ+ ອົງການ CARE International 'CARE( ຢູ>ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືກັບປະເທດ
ລາວ 'CCL( ຢູ>ແຂວງຜ້ົງສາລີ- ໂຄງການ SCALING ແນໃສ>ປັບປຸງສະຖານະພາບທາງດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງເດັກ
ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 4 ປີ+ ແມ>ຍິງຖືພາ ແລະ ໃຫGນົມລູກ+ ແມ>ຍິງໃນໄວຈະເລີນພັນ ແລະ ເດັກຍິງໄວລຸGນ ໂດຍຜ່ານວິທີການທ່ີກວ້າງຂວາງ
ແລະ ຫຼາຍຂະແໜງການ- ໂຄງການດ່ັງກ່າວປະກອບມີ i( ການສ່ືສານການປ>ຽນແປງພຶດຕິກໍາທາງສັງຄົມ: ii( ການເສີມສ້າງລະບົບ
ສາທາລະນະສຸກຂອງສະຖານທ່ີສາທາລະນະສຸກຂ້ັນທ້ອງຖ່ິນ ແລະ ຂ້ັນເມືອງ: iii( ການສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ
ແມ>ຍິງ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ,ຊາຍ ໃນການພົວພັນ ແລະ ວິທີການ
ຫRດຜ່ອນການເຮັດວຽກຂອງແມ>ຍິງ: iv( ການຕະຫຼາດສຸຂາພິບານນ້ໍາ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ 'WASH( ເພ່ືອປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງ
ຜະລິດຕະພັນ WASH ທ່ີເລືອກ+ ໂດຍສະເພາະເຄ່ືອງກອງນ້ໍາ ແລະວິດຖ່າຍຕາມຄົວເຮືອນ+ ແລະການກໍ່ສ້າງ.ຟ້ືນຟູລະບົບນ້ໍາປະປາ
ໃນລະດັບບ້ານ: v( ສະໜັບສະໜູນການຄຸGມຄອງໂພຊະນາການເພ່ືອເສີມຂະຫຍາຍການປະສານງານຂອງວຽກງານໂພຊະນາການຢູ>ຂ້ັນ
ກຸ>ມບ້ານ+ ບ້ານ ແລະ ເມືອງດ້ວຍການເຊ່ືອມໂຍງນະໂຍບາຍ ແລະ ບຸລິມະສິດທ່ີວາງໄວGໃນລະດັບຊາດ-

ກິດຈະກໍາ WASH ພາຍໃຕGໂຄງການ SCALING ປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຍຸດທະສາດໂພຊະນາການແຫ>ງຊາດ 'NNS( ແລະ
ຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານເພ່ືອລົບລ້າງການປະຕິບັດການຖ່າຍຊະຊາຍໃນທ່ົວປະເທດພາຍໃນ 1/14-

 
 
 

ໂຄງການ SCALING ໄດGຖືກຈັດຕ້ັງປະຕິບັດຢູ> 311 ບ້ານ9 ສ່ວນຫຼາຍແມ>ນຕ້ັງຢູ>ໃນເຂດທ່ີຫ່າງໄກສອກຫີຼກ 'ໂດຍສະເພາະ
ຢູ>ແຂວງຜ້ົງສາລີ( ແລະ ເຂດປ>າ,ພູດອຍ- ການເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາເປັນຂ້ໍຈໍາກັດທ່ີສໍາຄັນໃນຫຼາຍບ້ານເປ້ົາໝາຍ-
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ການເຂ້ົາເຖິງແຫ່ຼງນ້ໍາແບບຖາວອນ ແລະ ປອດໄພແມ>ນມີຂ້ໍຈໍາກັດຈາກສ່ິງທ້າທາຍຕ່ໍໄປນ້ີຄື9
• ຂາດການບໍາລຸງຮັກສາສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກດ້ານນ້ໍາປະປາທ່ີມີຢູ>ແລGວ 'ນ້ໍາສາງ+ ບ່ໍນ້ໍາ ຫືຼ “ນ້ໍາລິນ”( ເນ່ືອງຈາກຄ່າໃຊG

ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງສູງ ແລະ.ຫືຼ ຂາດຄວາມອາດສາມາດໃນຂ້ັນບ້ານໃນການຄຸGມຄອງ ແລະ ຮັກສາລະບົບ:
• ການລົງທຶນ ຫືຼ ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກເພ່ືອສ້າງ.ຟ້ືນຟູລະບົບນ້ໍາປະປາຍັງບ່ໍພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການ+ ໂດຍສະເພາະ

ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ:
• ແຫ່ຼງນ້ໍາທໍາມະຊາດ ແລະ ແຫ່ຼງນ້ໍາບ່ໍພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໂດຍສະເພາະໃນເຂດພູດອຍທ່ີແຫ່ຼງນ້ໍາມີຈໍາກັດໃນຂະນະທ່ີ

ຈໍານວນປະຊາກອນເພ່ີມຂ້ຶນ:
• ການປ>ຽນແປງດິນຟGາອາກາດສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍລະດັບຂອງແຫ່ຼງນ້ໍາ 'ນ້ໍາຫືຼບ່ໍນ້ໍາຢູ>ເທິງພູແຫGງເລ້ືອຍໆ(:
• ການປົກປັກຮັກສາແລະການເກັບຮັກສານ້ໍາຍັງປະຕິບັດບ່ໍທັນໄດGດີ9 ລະບົບການເກັບນ້ໍາຝົນແມ>ນບ່ໍມີ 'ຫືຼມີໜ້ອຍທ່ີສຸດ(- ໃນ

ຂ້ັນບ້ານ ແລະ ຄົວເຮືອນ+ ປະຊາຊົນຍັງບ່ໍທັນຮູGເຖິງການປະຕິບັດເພ່ືອປະຢັດນ້ໍາ 'ກອັກນ້ໍາສາທາລະນະມັກຈະເປີດປະໄວG
ແລະ ປ>ອຍໃຫGນ້ໍາໄຫຼຖ້ິມເປັນເວລາດົນເຖິງວ່າຈະບ່ໍໄດGນໍາໃຊGກໍ່ຕາມ+ ແລະ ອ່ືນໆ(:

• ໃນບາງເມືອງຂອງແຂວງຜ້ົງສາລີ ແລະ ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ+ ການຂະຫຍາຍຂອງການປູກພືດເຊ່ັນ9 ອ້ອຍ ຫືຼ ສາລີ ຈົນເຖິງການ
ລ້ຽງສັດທ່ີຕ້ອງການນ້ໍາຫຼາຍສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍປະລິມານນ້ໍາທ່ີຈະໃຊGເຂ້ົາໃນກິດຈະກໍາຂອງປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານເພາະແຫ່ຼງນ້ໍາ
ມີຈໍາກັດແລGວ:

• ການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມໃນປະເທດລາວແມ>ນເຮັດບ່ໍທັນໄດGດີ 'ການຕັດໄມGທໍາລາຍປ>າ+ ການປGອງກັນດິນຍັງຕ່ໍາ+
ການນໍາໃຊGຢາປາບສັດຕູພືດ ແລະ ສານເຄມີຢ>າງມະຫາສານ( ຍັງເປັນສ່ິງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍການເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາທ່ີປອດໄພຢູ>
ພາຍໃນບ້ານ:

• ຂາດຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຄວາມຊໍານານກ່ຽວກັບ WASH ພາຍໃນພະແນກການຂອງລັດຖະບານກໍ່ຄືຢູ>ໃນປະເທດ
ລາວ:

ນອກຈາກນ້ັນ+ ການສັບຊ້ອນພະນັກງານ+ ການຂາດອຸປະກອນ ແລະ ງXບປະມານຕ່ໍາຍັງເປັນຂ້ໍຈໍາກັດຂີດຄວາມສາມາດຂອງ
ລັດຖະບານໃນການລົງທຶນ ແລະ ໃຫGການສະໜັບສະໜູນບ້ານເພ່ືອປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງນ້ໍາໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫີຼກ-

 

 

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ SCALING ແມ>ນອີງໃສ>ບົດຮຽນຈາກໂຄງການທ່ີຜ່ານມາ ແລະ ປະສົບການຂອງຄູ>ຮ່ວມງານ
ພາຍໃນກຸ>ມອົງການຜູGຮ່ວມງານ- ສໍາລັບໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ WASH+ ອົງການ CCL ໄດGຕອບສະໜອງຄວາມຮູGທາງດ້ານວິຊາການດ້ານ
WASH ແລະ ແບ>ງປັນບົດຮຽນທ່ີໄດGມາຈາກວິທີການ Scaling Up convergent Approaches ເພ່ືອປັບປຸງສະເຖຍລະພາບທາງ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນໂຄງການ ພາກເໜືອຂອງລາວ 'SUPA( ທ່ີໄດGຮັບທຶນຊ່ວຍເຫືຼອຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ
ໃນລະຫວ່າງປີ 1/04,1/08 ທ່ີແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ ແລະ ແຂວງຜ້ົງສາລີ- ພາຍໃຕGການນໍາພາດ້ານວິຊາການຂອງຜູGຊ່ຽວຊານ WASH

ຂອງອົງການ CCL+ ກຸ>ມຄູ>ຮ່ວມງານ9

ແນວຄວາມຄິດເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ວິທີທາງການແກ=ໄຂບັນຫາ
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• ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດບ່ົມຊ້ອນຂອງໜ່ວຍງານພາກລັດໂດຍສະເພາະແມ>ນໜ່ວຍງານນ້ໍາສະອາດຢູ>ຂ້ັນເມືອງກໍ່ຄື
ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ+ ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ແລະ ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງໂດຍຜ່ານການຈັດ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ທັດສະນະສຶກສາ- ລະບົບການສະຫນອງນ້ໍາແລະວິທີການຕະຫຼາດ WASH ໄດGຖືກປະສົມປະສານເຂ້ົາໃນ
ການຝຶກອົບຮົມດຽວກັນເພ່ືອເຮັດໃຫGບັນດາກິດຈະກໍາເຫ່ົຼານ້ີເຊ່ືອມຈອດກັນ-

• ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງການພົວພັນກັບພາກເອກະຊົນ+ ຕົວແທນດ້ານການຂາຍຂອງຊຸມຊົນທ່ີໄດGຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ
ຜະລິດຕະພັນWASH ແລະ ຄູ>ຮ່ວມງານພາກລັດ 'ນ້ໍາສະອາດ(- ການຝຶກອົບຮົມໄດGຖືກຈັດຂ້ືນຮ່ວມກັບຜູGຕາງຫນ້າຂອງແຕ>
ລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຫ່ົຼານ້ີ- ໄດGມີຈັດຕ້ັງການຝຶກອົບຮົມວິຊາສະເພາະກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະເຖຍລະພາບໃນ
ສະຖານທ່ີກໍ່ສ້າງໃນປີ 1/1/ ເພ່ືອປັບປຸງ ແລະ ເພ່ີມທະວີຂີດຄວາມສາມາດໃນຫົວຂ້ໍນ້ີ- ສ່ິງດ່ັງກ່າວຍັງໄດGປະກອບສ່ວນເສີມ
ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດທາງດ້ານຫັຼກການປົກປGອງເດັກໃຫGແກ>ພະນັກງານໂຄງການ ແລະ ພາກສ່ວນອ່ືນໆທ່ີມີສ່ວນຮ່ວມໃນ
ການກໍ່ສ້າງພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ WASH 'ລະບົບນ້ໍາປະປາ ຫືຼ ວິດຖ່າຍ( ໃນຂ້ັນບ້ານ-

• ເລືອກບ້ານເພ່ືອຟ້ືນຟູ ຫືຼ ກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ໍາປະປາ ແລະ ໃຫGການສະໜັບສະໜູນການປຸກລະດົມຊຸມຊົນ-
• ຈັດຕ້ັງ ແລະ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດGຂອງລະບົບນ້ໍາປະປາພາຍໃນບ້ານ- ກິດຈະກໍານ້ີລວມມີການສໍາ

ຫຼວດດ້ານວິຊາການລວມທັງການສົນທະນາກັບຊຸມຊົນກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ+ ຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງ
ເຂົາເຈ້ົາໃນການປະກອບສ່ວນເປັນເງິນສົດແລະເປັນວັດຖຸສໍາລັບການກໍ່ສ້າງແລະການບໍາລຸງຮັກສາລະບົບເມື່ອມັນເວລາມອບ
ໃຫGກັບຊຸມຊົນແລGວ-

• ຈັດກອງປະຊຸມຂ້ັນບ້ານກ່ຽວກັບການວາງແຜນຄວາມປອດໄພຂອງນ້ໍາ9 ບົດບັນທຶກຂ້ໍຕົກລົງ 'MoA( ໄດGຮັບການລົງນາມ
ລະຫວ່າງບ້ານຜູGຕາງໜ້າພາກລັດ 'ຫ້ອງການສາທາເມືອງ( ແລະ ໂຄງການ SCALING- ພາຍໃຕGຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນ້ີ+ ບ້ານແມ>ນ
ໃຫGຄໍາໝ້ັນສັນຍາວ່າ i( ຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການກໍ່ສ້າງ: ii( ສະໜອງກໍາລັງແຮງງານ ແລະ ວັດສະດຸທ້ອງຖ່ິນທ່ີມີເຂ້ົາໃນການ
ກໍ່ສ້າງ: iii( ປົກປັກຮັກສາແຫ່ຼງນ້ໍາ ແລະ ສ່ິງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ: iv( ຮັກສາລະບົບນ້ໍາປະປາໂດຍການຮ່ວມມືຢ>າງໃກGຊິດ
ກັບໜ່ວຍງານນ້ໍາສະອາດ: v( ເພ່ືອສ່ົງເສີມການປະຕິບັດສຸຂະອະນາໄມພາຍໃນບ້ານໃຫGດີຂ້ຶນ 'ຢ>າງໜ້ອຍທຸກຄອບຄົວຕ້ອງ
ສ້າງວິດຖ່າຍຖ້າເຂົາເຈ້ົາຍັງບ່ໍທັນມີ(-

• ສະໜັບສະໜູນບ້ານໃຫGສ້າງຄະນະກໍາມະການຄຸGມຄອງນ້ໍາ ຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕ້ັງບ້ານເພ່ືອປະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການ
ກໍ່ສ້າງ 'ກໍາລັງແຮງງານ+ ວັດຖຸມີຢູ>ທ້ອງຖ່ິນ+ ປະກອບສ່ວນໃນປະເພດຕ່າງໆ(+ ຊ້ີນໍາການກໍ່ສ້າງ+ ບໍາລຸງຮັກສາລະບົບເມື່ອ
ມອບໄດGຮັບການມອບຮັບແລGວ ແລະ ການເກັບຄ່າທໍານຽມນ້ໍາ-

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ.+ ເມືອງ ຜ້ົງສາລີ 'ທັນວາ 1/1/(-
ຖ່າຍພາບໂດຍ9 ສີສານ ໄຊນາວົງ

ການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊຸມຊົນ+ ເມືອງສິງ- ເດືອນ ຕຸລາ 1/1/-
ຖ່າຍພາຍໂດຍ CARE International-
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• ກະກຽມເອກະສານການອອກແບບ ແລະ ການປະມູນ 'ໃບປະເມີນລາຄາ( ສໍາລັບການຄັດເລືອກຜູGສະໜອງວັດສະດຸ+ ອີງ
ຕາມການສໍາຫຼວດດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສົນທະນາກັບຊຸມຊົນ:

• ຄັດເລືອກຜູGສະໜອງອຸປະກອນທ່ີຊາວບ້ານບ່ໍສາມາດສະໜອງໃຫGໄດG ແລະ ບ່ໍມີຢູ>ໃນທ້ອງຖ່ິນ+
• ຈັດກອງປະຊຸມປະຖົມນິເທດໃຫGກັບວິຊາການ ' ພະນັກງານນ້ໍາສະອາດ ( ຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມກວດກາການກໍ່ສ້າງຢູ>ພາກ

ສະນາມ- ຊ່ຶງ ປະກອບມີການປະຖົມນິເທດທາງດ້ານວິຊາການ+ ຄວາມປອດໄພ+ ຫັຼກການປົກປGອງເດັກ+ ການປGອງກັນການ
ຄ້າມະນຸດ+ ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ+ ການຫົກຂ່ີຂົມເຫັງເພ່ືອປGອງກັນການລ່ວງລະເມີດທ່ີອາດຈະເກີດຂ້ືນໃນລະຫວ່າງ
ການກໍ່ສ້າງ 'ການບັງຄັບໃຊGແຮງງານ+ ແຮງງານເດັກ+ ແລະອ່ືນໆ(:

• ຈັດຕ້ັງການຈັດສ່ົງວັດສະດຸໄປຍັງສະຖານທ່ີກໍ່ສ້າງ+ ປະຕິບັດຕາມຫັຼກການທ່ີກໍານົດໄວG 'ຄວາມປອດໄພ ແລະ ອ່ືນໆ( ໂດຍ
ການຮ່ວມມືຢ>າງໃກGຊິດກັບບັນດາຄູ>ຮ່ວມງານພາກລັດ ແລະ ການນໍາຂ້ັນບ້ານ:

• ຊ້ີນໍາ ແລະ ໃຫGການສະໜັບສະໜູນນັກວິຊາການນ້ໍາສະອາດ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານໃນລະຍະກໍ່ສ້າງໂດຍສະເພາະ
ໃນໄລຍະຕ້ົນຂອງການກໍ່ສ້າງເມື່ອສໍາເລັດວຽກ 4/$ ແລະ ປະຕິບັດໄດG 0//$:
 

 
 
 
 
 
 
 

• ໄດGຈັດພິທີມອບ,ຮັບ ພາຍຫັຼງສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄດGຮັບອະນຸມັດຜ່ານ+ ໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມຂອງທີມງານຈາກຫຼາຍຂະ
ແໜງການຂອງເມືອງ+ ຜູGຕາງໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ+ ເຈ້ົາເມືອງ+ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ທ່ົວປວງຊົນ
ເຂ້ົາຮ່ວມ- ນ້ີກໍແ່ມ>ນໂອກາດເພ່ືອແນໃສ>ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍຊຸມຊົນໃຫGເຂ້ົາໃຈຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານສຸຂະອະນາໄມ+
ແລະ ແຈGງເຕືອນຄືນບັນດາຄໍາໝ້ັນສັນຍາທ່ີກໍານົດໄວGໃນບົດບັນທຶກຂ້ໍຕົກລົງ 'MoA(:

• ຈັດຕ້ັງການລົງຕິດຕາມຊຸກຍູGຂອງຄະນະກໍາມະການຄູGມຄອງນ້ໍາ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫGວຽກງານດ່ັງກ່າວດໍາເນີນໄປໄດGດີ+ ບ່ໍມີ
ບັນຫາໃນການນໍາໃຊG ແລະ ມີການບໍາລຸງຮັກສາລວມທັງການເກັບຄ່າທໍານຽມນ້ໍາ:

• ຈັດຕ້ັງການທົດສອບຄຸນນະພາບນ້ໍາຫັຼງຈາກນໍາໃຊGໄດG 5 ເດືອນ+ ເພ່ືອກວດກາຄຸນນະພາບຂອງນ້ໍາ ແລະ ກໍານົດແຫ່ຼງທ່ີມາຂອງ
ການປົນເປ້ືອນທ່ີອາດເກີດຂ້ືນ- ໜ່ວຍງານນ້ໍາສະອາດຍັງໄດGເກັບຕົວຢ>າງນ້ໍາ ແລະ ສ່ົງໄປຫ້ອງທົດລອງ 'ຢູ>ຫຼວງພະບາງ(- ຜົນ
ໄດGຮັບໄດGຖືກອະທິບາຍແລະປຶກສາຫາລືກັບຊຸມຊົນ- ໃນກໍລະນີທ່ີກວດພົບການປົນເປ້ືອນ+ ກອງປະຊຸມປະຖົມນິເທດແມ>ນ
ຈັດໂດຍຄະນະກໍາມະການຄຸGມຄອງນ້ໍາໂດຍການຮ່ວມມືຢ>າງໃກGຊິດກັບທີມງານການຕະຫຼາດ WASH 'ຕົວແທນຝ>າຍຂາຍ
ຊຸມຊົນ+ ນາຍບ້ານ+ ແລະອ່ືນໆ(-

ການກ່ໍສ້າງອ່າງເກັບນໍາ+ ແຂວງຫຼວງພະບາງ – ກຸມພາ 1/10
ຊ່າງພາບ9 ສີສານ ໄຊນາວົງ

ການຕິດຕ້ັງທ່ໍນ້ໍາ , ບ້ານ ຄໍາເກີ+
ເມືອງ ບຸນເໜືອ+ ແຂວງ ຜ້ົງສາລີ- ມິຖຸນາ 1/1/
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ສ່ິງທ້າທາຍຫຼາຍຢ>າງເກີດຂ້ຶນໃນລະຫວ່າງການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ແລະ ສາມາດຖອດຖອນບົດຮຽນໄດGຄືດ່ັງຕ່ໍໄປນ້ີ-

• ຄວາມອາດສາມາດຂອງໜ່ວຍງານນໍ້າສະອາດຍັງມີໜ້ອຍໂດຍສະເພາະແຂວງຜ້ົງສາລີໃນຂະນະທ່ີແຂວງນ້ີອາດເປັນ
ແຂວງທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການຫຼາຍທ່ີສຸດໃນດ້ານການກໍ່ສ້າງ.ຟ້ືນຟູລະບົບນ້ໍາປະປາ- ດ່ັງນ້ັນ+ ຈ່ຶງໄດGສົມທົບກັບພະແນກ
ສາທາລະນະສຸກແຂວງ+ ພະນັກງານຈາກເມືອງຕ່າງໆ 'ເມືອງບຸນໃຕG ແລະ ເມືອງໃໝ>( ເພ່ືອໃຫGເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາຮ່ວມໃນວຽກງານ
ດ່ັງກ່າວ ແລະ ຊ້ີນໍາວຽກງານກໍ່ສ້າງພາກສະນາມ- ພະນັກງານຈາກໜ່ວຍງານນ້ໍາສະອາດ 1 ທ່ານນ້ີ ໄດGເສີມຂະຫຍາຍຄວາມ
ອາດສາມາດ ແລະ ປັດຈຸບັນພວກເຂົາເປັນທີ່ຮູ?ຈັກໃນຄວາມຊໍານານທາງດ້ານວິຊາການໃໝEໆກ່ຽວກັບ
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ WASH ໃນລະດັບແຂວງ-

• ຄູEມື WASH ໄດGຖືກພັດທະນາຂື້ນມາໂດຍອົງການ CCL ແລະຄູ>ຮ່ວມງານຂອງຕົນ9 ມັນລະບຸຄວາມຮູGທາງດ້ານວິຊາການ
ທັງຫມົດ+ ອະທິບາຍແຕ>ລະຂັ້ນຕອນຂອງວິທີການຂອງ SCALING ໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາແລະປະກອບຮ່າງ
ແບບຢ>າງການນໍາໃຊGແລະເຄື່ອງມືຊຸດໜຶ່ງທີ່ສາມາດນໍາໃຊGໃນການໃຫGຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການກໍ່ສ້າງຫຼືຟື້ນຟູລະບົບນໍ້າປະປາ
ນໍ້າໃນອະນາຄົດ- ຄູ>ມື WASH ໄດGຖືກນໍາໄປເຜີຍແຜ>ຢູ>ໃນສີ່ແຂວງ ແລະສາມາດດາວໂຫຼດໄດGຢູ>ໃນເວັບໄຊທ໌ SUN CSA-
https9..suncsalaos-org. ແລະເວັບໄຊທ໌ CCL9 https9..ccl,laos-org.fr. ເປັນພາສາລາວ ແລະພາສາອັງກິດ-

• ການສ້າງລະບົບນໍາ້ປະປາຕ້ອງມີຫຼາຍຂ້ັນຕອນຊ່ຶງບໍ່ສະເພາະແຕEດ້ານວິຊາການເທົ່ານັ້ນ- ເພ່ືອຮັບປະກັນ
ຄວາມຍືນຍົງຂອງລະບົບ+ ການນໍາໃຊGທ່ີເຫມາະສົມຂອງຊຸມຊົນແລະການບໍາລຸງຮັກສາ+ ສະຫນັບສະຫນູນການປຸກລະດົມ
ຂົນຂວາຍຊຸມຊົນແລະການຄຸGມຄອງນ້ໍາຂອງສັງຄົມ 'ຄະນະກໍາມະການຄຸGມຄອງນ້ໍາ+ ກົດລະບຽບການນໍາໃຊGແລະແບ>ງປັນນ້ໍາ(
ແມ>ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ- ໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງໃຊGເວລາຫຼາຍເພ່ືອປຶກສາຫາລືກັບບ້ານ ແລະ ຈັດຕ້ັງການລົງຢGຽມຢາມຫຼາຍ
ຄ້ັງເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫGຊຸມຊົນມີຄວາມມຸGງໝ້ັນເຂ້ົາຮ່ວມໃນໄລຍະສ້ັນຂອງການກໍ່ສ້າງແລະໃນໄລຍະຍາວ 'ໃນການບໍາລຸງ
ຮັກສາແລະອ່ືນໆ(-

• ເພື່ອເຮັດໃຫ?ລະບົບນໍ້າປະປາມີຄວາມຍືນຍງົ+ ມັນຍັງມີຄວາມສໍາຄັນທ່ີຈະຕ້ອງພິຈາລະນາວິທີການ
ຫຼາຍຂະແໜງການຄື9 ນໍາ້ສາມາດນໍາໃຊGເຂ້ົາໃນວຽກງານກະສິກໍາ+ ສະນ້ັນ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ ປ>າໄມGເມືອງຄວນ
ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດG ແລະ ໃນເວລານໍາໃຊGລະບົບນ້ໍາປະປາ- ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງຜ່ານໜ່
ວຍງານນ້ໍາສະອາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນທຸກຂ້ັນຕອນທ່ີໄດGອະທິບາຍຂ້າງເທິງ- ພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດແລະ
ສ່ິງແວດລ້ອມເມືອງກໍ່ຕ້ອງມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດGເພ່ືອປະເມີນຜົນກະທົບຕ່ໍສ່ິງແວດລ້ອມ+ ຈາກນ້ັນ
ໃຫGການຊ່ວຍເຫືຼອຊຸມຊົນເພ່ືອປົກປັກຮັກສາແຫ່ຼງນ້ໍາແລະສ່ິງແວດລ້ອມອ້ອມຂ້າງ-

• ເພ່ືອຮັກສາອ່າງເກັບນ້ໍາໃຫGສະອາດຈະຕ້ອງຮັບປະກັນຄື9 ຕາມວິທີການແບບຫຼາຍຂະແໜງການ+ ຫ້ອງການກະສິກໍາ ແລະ
ປ>າໄມGເມືອງ ແລະ ພະແນກສ່ິງແວດລ້ອມເມືອງຈະໄດGຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ສະໜັບສະໜູນຄະນະກໍາມະການຄຸGມຄອງນ້ໍາ
ແລະ ປຸກລະດົມຂົນຂວາຍບ້ານກ່ຽວກັບການປົນເປ້ືອນສານເຄມີ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສ່ິງແວດລ້ອມ-
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• ວິທີການກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງຊາຍແມ>ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ
ທ່ີຈະຕ້ອງພິຈາລະນາແລະປະ ກອບເຂ້ົາໃນທຸກຂ້ັນຕອນ- ແທGຈິງ
ແລGວ+ ການໄປເອົານ້ໍາແມ>ນໃຊGເວລາຫຼາຍສໍາລັບແມ>ຍິງໃນເຂດ
ຫ່າງໄກສອກຫີຼກແລະເຂດຊົນນະບົດໃນແຂວງພາກເຫນືອ-
ແມ>ຍິງບາງຄົນໄດGລາຍງານວ່າເຂົາເຈ້ົາສາມາດໃຊGເວລາຫຼາຍກວ່າ
ສາມຊ່ົວໂມງສໍາລັບການໄປເອົານ້ໍາໃນແຕ>ລະວັນ- ຢູ>ບ້ານຄໍາເກີ
'ເມືອງບຸນເໜືອ+ ແຂວງຜ້ົງສາລີ(+ ບາງຄົນເວ້ົາວ່າ “ກ່ອນນ້ີ+ ພວກ
ເຮົາຕ້ອງລໍຖ້າດົນນານຈ່ຶງໄດGນ້ໍາບ່ໍນ້ໍາມີຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍ- ມັນ
ເຖິງເວລາ 2 ໂມງເຊ້ົາ+ ແມ>ນແຕ>ສໍາລັບເດັກນ້ອຍ ”- ເນ່ືອງຈາກ
ພວກເຂົາເປັນຜູGໃຊGທໍາອິດ+ ການປຸກລະດົມຂົນຂວາຍແລະວິທີ
ການທັງຫມົດຕ້ອງມີຄວາມລະອຽດອ່ອນຕ່ໍກັບບົດບາດຍິງຊາຍແລະມີຄວາມເຫມາະສົມກັບແມ>ຍິງ 'ກອງປະຊຸມໃນບ້ານໃນ
ຕອນກາງຄືນ+ ຫັຼງຈາກກິນເຂ້ົາແລງແລGວເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫGແມ>ຍິງມີເວລາເຂ້ົາຮ່ວມ+ ມີການແຕGມຮູບແລະແປພາສາເພ່ືອ
ຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາເຂ້ົາໃຈການສົນທະນາເນ່ືອງຈາກວ່າແມ>ຍິງຊົນເຜ່ົາຈໍານວນຫຼາຍບ່ໍຮູGຫນັງສືພາສາລາວ+ …(- ແມ>ຍິງຈະ
ຕ້ອງເປັນສະມາຊິກຂອງຄະນະກໍາມະການຄຸGມຄອງນ້ໍາທ່ີມີພາລະບົດບາດນໍາພາແລະການຕັດສິນໃຈ 'ບ່ໍພຽງແຕ>ເປັນຜູG
ຮັບຜິດຊອບບັນຊີພຽງເທ່ົານ້ັນ(-

• ການຕິດຕ້ັງກົງເຕ້ີນໍ້າປະປາ9 ໂດຍທ່ົວໄປແລGວໃນປະເທດ
ລາວ+ ການຕິດຕ້ັງລວມມີການກໍ່ສ້າງກອັກນ້ໍາສາທາລະນະຢູ>ໃນ
ບ້ານທ່ີໄດGຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສະໜັບສະໜູນການກໍ່ສ້າງ.
ຟ້ືນຟູລະບົບນ້ໍາປະປາ- ຢ>າງໃດກໍ່ຕາມ+ ການນໍາໃຊGກອັກນ້ໍາ
ສາທາລະນະມີຂ້ໍຈໍາກັດບາງຢ>າງ9 ຄວາມເອົາໃຈໃສ>ໃນການ
ປະຢັດນ້ໍາບ່ໍສູງ+ ຄວາມເປັນເຈ້ົາການຕ[່າແລະການບໍາລຸງຮັກສາຕ[່າ
'ບ້ານແມ>ນອີງໃສ>ການສະຫນັບສະຫນູນພາຍນອກຫຼາຍສໍາລັບ
ການບໍລິການສາທາລະນະແລະໂຄງສ້າງພ້ືນຖານ(+ ຄວາມເປັນ
ສ່ວນຕົວໜ້ອຍສໍາລັບການອາບນ້ໍາແລະມີຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການລ່ວງ
ລະເມີດ 'ສໍາລັບແມ>ຍິງ+ ເດັກນ້ອຍແລະເດັກຍິງໄວລຸGນ(+ ເສຍເວ
ລາແລະການຕ່ໍຄິວເພ່ືອລໍຖ້າເອົາຖ້າຫາກວ່າທຸກຄົນມາພ້ອມກັນ-ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ>ມນ້ີສະເຫນີຈຸດດີແລະຈຸດອ່ອນຂອງການ
ຕິດຕ້ັງເຄ່ືອງວັດແທກນ້ໍາໃນລະດັບຄົວເຮືອນ-
 

 
  

 

 

 

ເຄ່ືອງວັດແທກນ້ໍາຢູNເມືອງສິງ+ ຫຼວງນ້ໍາທາ 'ມັງກອນ 1/10(-
ຖ່າຍພາບໂດຍ9 ສີສານ ໄຊນາວົງ

ຕັກນ້ໍາທ່ີບ້ານ+ ເມືອງນ້ໍາບາກ+ ແຂວງຫຼວງພະບາງ,ທັນວາ 1/1/
ພາບໂດຍ9 ແກ.ວສຸດາ ອໍລິຍາ
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ຈຸດດີ ຈຸດອ່ອນ ມູນຄ່າ

ບ່ໍມີກົງເຕ້ີນ້ໍາໃນ
ຄົວເຮືອນ

• ຄ່າໃຊ.ຈ່າຍບ່ໍສູງ
• ຜົນກະທົບທາງບວກທາງ
ສັງຄົມທາງອ້ອມຂອງການ
ແບ?ງປັນແລະການຄຸ.ມຄອງ
ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງທ່ົວໄປ- ການ
ໄປເອົານ້ໍາແມ?ນໂອກາດເພ່ືອພົບ
ປະແລກ ປ?ຽນບາງບັນຫາ+
ແບ?ງປັນຂ້ໍມູນຂ່າວສານ: ແກ.
ໄຂບັນຫາຫືຼຂ້ໍຂັດແຍ?ງ+

• ການເຮັດວຽກດ້ານວິຊາການ
ຫນ້ອຍຫືຼຕ້ອງການການ
ສະຫນັບສະຫນູນໃນການ
ກ່ໍສ້າງ

• ກັອກນ້ໍາສາທາລະນະມັກຈະເປ?ເພໄວ
ເພາະວ່າປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍຕ້ອງ
ໃຊ.ກອັກດຽວກັນ

• ປະຊາຊົນຕ້ອງລໍຖ້າເປັນເວລາດົນນານ
ເພ່ືອຈະໄດ.ນ້ໍາຈາກກອັກນ້ໍາ
ສາທາລະນະໃນຊ່ວງເວລາສູງສຸດຫືຼ
ເວລາທ່ີຫຍຸ.ງຍາກ-

• ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການເກີດຄວາມຂັດແຍ.ງ
• ປະລິມານນ້ໍາບ່ໍໄດ.ຖືກບັນທຶກໄວ.
• ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການລ່ວງລະເມີດ ແລະ
ການລ່ວງລະເມີດເດັກນ້ອຍ+ ເດັກຍິງ
ແລະ ແມ?ຍິງໃນເວລາອາບນ້ໍາຢູ?ກອັກນ້ໍາ
ສາທາລະນະ 'ເບ່ິງເຫັນໄດ.(

• ສະເລ?ຍມູນຄ່າໂຄງການສະໜອງນ້ໍາປະປາ
ປະມານ 04/ ຫາ 1// ລ້ານກີບ.ບ້ານ
ຂ້ຶນກັບການອອກແບບ- '0/ ຫາ 05
/// €(

• ບ່ໍຮູ.ຈັກປະລິມານສະເລ?ຍຂອງນ້ໍາທ່ີໃຊ.ຕ່ໍ
ຄົວເຮືອນ- ຄ່ານ້ໍາປະປາປະມານ
1/+/// ກີບ.ປີ.ຄົວເຮືອນ- '0-4€(

• ຄະນະກໍາມະການຄຸ.ມຄອງນ້ໍາຈ່າຍໃຫ.
“ຜູ.ກວດກາລະບົບນ້ໍາປະປາໃນຊຸມຊົນ”
'ຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດກາເປັນ
ປົກກະຕິ+ ສ້ອມແປງຖ້າມີ( ປະມານ
3//+/// ກີບ.ປີ '21 €(

ມີກົງເຕ້ີນ້ໍາໃນ
ແຕ5ລະຄົວ
ເຮືອນ

• ສະດວກສະບາຍຂ້ືນກວ່າເກ່ົາ
ສໍາລັບຄົວເຮືອນ

• ເພ່ີມຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງໃນ
ລະດັບຄົວເຮືອນ

• ຊ່ວຍປະຢັດເວລາ+ ຫSດຜ່ອນ
ແຮງງານ ຂອງແມ?ຍິງແລະເດັກ
ນ້ອຍ

• ປະຢັດນ້ໍາ '“ນ້ໍາມີຄຸນຄ່າ”(
• ຫSດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕ່ໍການ
ລ່ວງລະເມີດແມ?ຍິງ ແລະ
ເດັກນ້ອຍ

• ແພງກວ່າກັອກນ້ໍາສາທາລະນະ
• ຕ້ອງຕິດຕ້ັງກົງເຕ້ີນ້ໍາ 'ສ່ຽງທ່ີຄອບຄົວ
ທຸກຍາກທ່ີສຸດຈະບ່ໍສາມາດເອົານ້ໍາເຂ້ົາ
ໄດ.(

• ຄະນະກໍາມະການຄຸ.ມຄອງນ້ໍາຈະຕ້ອງ
ໄດ.ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລະ
ສະຫນັບສະຫນູນ

• ຕ້ອງເກັບຄ່ານ້ໍາ ແລະ ສ້າງລະບົບທ່ີມີ
ບິນເກັບເງີນຄ່ານ້ໍາ 'ລາຍເດືອນຫືຼທຸກໆ
5 ເດືອນ(

• ຄ່າໃຊ.ຈ່າຍທັງໝົດສະເລ?ຍເທ່ົາກັບກັອກ
ນ້ໍາປະປາ+ ແຕ?ວ່າແຕ?ລະຄົວເຮືອນຕ້ອງ
ຈ່າຍ 2//+/// ກີບ ເພ່ືອເອົາກົງເຕ້ີນ້ໍາ
ເຂ້ົາເຮືອນ '13 €(:

• ປະລິມານນ້ໍາໃຊ.ສະເລ?ຍປະມານ 2,4 ມ
2.ຄົວເຮືອນ.ເດືອນ ແລະ ລາຄານ້າ
ປະປາ 1+/// ກີບ.ແມັດກ້ອນ+ 5+///
ຫາ 0/+/// ກີບ.ເດືອນ.ຄອບຄົວ,ຕ່ໍາ
ກວ່າ 0€ -

• ປະລິມານສະເລ?ຍຂອງຄ່ານ້ໍາທ່ີຄະນະ
ກໍາມະການຄຸ.ມຄອງນ້ໍາປະປາມອບໃຫ.
“ຜູ.ກວດກາລະບົບນ້ໍາປະປາຊຸມຊົນ” 1
ທ່ານ 'ຝຶກກວດກາເປັນປົກກະຕິ+
ສ້ອມແປງ ຖ້າມີ( ປະມານ 0+///+///
ກີບ ຕ່ໍປີ '7/ €(

 
ນະວັດຕະກໍາທາງດ້ານວິຊາການອີກອັນໜຶ່ງ ໄດGທົດລອງນາໃຊG

ຢູ> 1 ບ້ານເປ້ົາໝາຍຄື9 ການນໍາໃຊ?ແຜງໂຊລາເຊວເພື່ອຜະລິດກະແສ
ໄຟຟ?າໃນລະບົບປໍ້ານໍ້າ 'ຢູ>ບ້ານປາອໍ ແລະ ບ້ານຫ້ວຍທຸມໃໝ> ແຂວງຫຼວງນ້າ
ທາ(- ນ້ີແມ>ນຫນ້າສົນໃຈເປນພິເສດສໍາລັບບ້ານຫ່າງໄກສອກຫີຼກທ່ີບ່ໍມີໄຟຟGາແລະ
ຕ້ັງຢູ>ເທິງແຫ່ຼງນ້ໍາ- ຄ່າໃຊGຈ່າຍສະເລ>ຍຂອງຊຸດຫນ່ຶງແມ>ນຢູ>ລະຫວ່າງ 2 4// ຫາ
7 4// €ແລະອາຍຸການໃຊGງານຂອງມັນປະມານ 0/ ປີ- ລາຍລະອຽດເພ່ີມເຕີມ
ມີຢູ>ໃນຄູ>ມື WASH-

ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ SCALING ໄດGຮັບຜົນກະທົບຢ>າງ
ຫຼວງຫຼາຍຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08 ໃນປີ 1/1/ ແລະ ຄ້ືນຟອງ
ຫຼາຍຄ້ັງ ແລະ ໄລຍະປິດປະເທດໃນປີ 1/1/ ແລະ 1/10- ການລະບາດຂອງ
ພະຍາດໂຄວິດ,08 ໄດ?ຍົກໃຫ?ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປະຕິ

ແຜງໂຊລາເຊວໃນບ້ານທ່ີທຸກຍາກ,ແຂວງຫຼວງນ້ໍາທາ-
ກໍລະກົດ 1/10-

ຖ່າຍພາບໂດຍ9 ອົງການ CARE
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ບັດສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນໃນການເສີມສ້າງສຸຂະອະນາໄມໃນທຸກລະດັບເຊ່ັນດຽວກັນກັບລະບົບສຸຂະພາບ-
ດ່ັງນ້ັນ+ ໂຄງການ SCALING ຍັງໄດGສະໜັບສະໜູນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕ້ົນ 'LSS( ທ່ີໄດGຖືກຄັດເລືອກເພ່ືອປັບປຸງສ່ິງອໍາ
ນວຍຄວາມສະດວກດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ໂດຍມີອ່າງລ້າງມືຂ້ັນພ້ືນຖານຢ>າງໜ້ອຍ+ ແລະບ່ອນທ່ີສາມາດຈະທໍາການກໍ່ສ້າງ ຫືຼປັບປຸງຄືນ
ຫ້ອງນ້ໍາ-

ຢູ>ແຂວງຜ້ົງສາລີ+ ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສຸຂະນາໄມໃນສຸກສາລາໄດGຮັບການປັບປຸງດ້ວຍການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ
ໂຄງການ SCALING ເນ່ືອງຈາກສ່ວນໃຫຍ່ບ່ໍມີນ້ໍາໃຊG- ການສຶກສາສຸຂະອະນາໄມໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕ້ົນໄດGຖືກຈັດຕ້ັງ
ປະຕິບັດໂດຍການຮ່ວມມືຢ>າງໃກGຊິດກັບຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງແລະຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາ- ບົດບັນທຶກຄວາມ
ເຂ້ົາໃຈໄດGຖືກລົງນາມກັບພະແນກການຂອງເມືອງ+ ອໍານວຍການໂຮງຮຽນ 'ສໍາລັບໂຮງຮຽນ ມຕ( ຫືຼຜູGອໍານວຍການສຸກສາລາ 'ສໍາລັບ
ສຸກສາລາ( ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມມຸ>ງຫມັ້ນຂອງພວກເຂົາໃນການບຸລະນະຮັກສາແລະນໍາໃຊGສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກຢ>າງຖືກຕ້ອງ.	

	

 

 
 

ມາຮອດເດືອນກັນຍາປີ 1/10+ ລະບົບນ້ໍາປະປາ 71 ແຫ>ງໄດGຮັບການກໍ່ສ້າງຫືຼຟ້ືນຟູຄືນໃໝ>ໂດຍໂຄງການ SCALING
ນອກຈາກນ້ັນ+ ຜົນກະທົບຕ່ໍຄວາມເທົ່າທຽມທາງເພດກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນ- ປັດຈຸບັນ+ ແມ>ຍິງສາມາດປະຢັດເວລາໄດGຍ້ອນວ່າ
ພວກເຂົາມີນ້ໍາປະປາຢູ>ໃນເຮືອນຂອງຕົນເອງ- ບາງຄົນເວ້ົາວ່າ “ນ້ີແມ>ນການປະຕິວັດອັນແທGຈິງໃນຊີວິດຂອງພວກເຮົາ” 'ບ້ານແຂມກໍ່+
ເມືອງບຸນເໜືອ+ ແຂວງຜ້ົງສາລີ+ ພະຈິກ 1/1/(-

ການປັບປຸງສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສຸຂະອະນາໄມຢູ>ສຸກສາລາໄດGປະກອບສ່ວນເສີມສ້າງຄວາມເຊ່ືອໝັ້ນໃຫ?ກັບ
ປະຊາຊົນຢູEສຸກສາລາ+ ຍ້ອນວ່າການຂາດສຸຂະນາໄມແມ>ນໜ່ຶງໃນເຫດຜົນຕ້ົນຕໍຂອງຊຸມຊົນທ່ີບ່ໍຢາກໄປສຸກສາລາ9 “ພວກເຮົາຢGານ
ທ່ີຈະເຈັບປ>ວຍຢູ>ໃນສຸກສາລາເພາະວ່າຫ້ອງນ້ັນເປ້ືອນ+ ພວກເຮົາລ້າງມືບ່ໍໄດGແລະບ່ໍມີຫ້ອງນ້ໍາ-!

ການມີນ້ໍາໃຊGຢ>າງຖາວອນໃນໂຮງຮຽນໄດGປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ>ຂອງນັກຮຽນໃຫGດີຂ້ຶນກ່ວາເກົ່າ9 “ແຕ>ກ່ອນເດັກຍິງຕ້ອງອອກ
ໄປນອກໂຮງຮຽນ ຫືຼລໍຖ້າຮຽນຈົບແລGວກັບຄືນເມືອບ້ານ- ອັນນ້ີບ່ໍດີ- ສະຖານະການແມ>ນດີຂ້ຶນແທGໆສໍາລັບຜູGທ່ີນອນຢູ>ໃນຫໍພັກ- ໃນ
ປັດຈຸບັນ+ ພວກເຮົາສາມາດໄປຫ້ອງນ້ໍາແມ>ນແຕ>ໃນຕອນກາງຄືນແລະພວກເຮົາບ່ໍຢGານ- ແລະອາບນ້ໍາທຸກມື້ “'ນັກຮຽນບ້ານກິ່ວ+
ເມືອງຜ້ົງສາລີ+ ພະຈິກ 1/10(- ຢູ>ບ້ານກິ່ວ+ ເມືອງຜ້ົງສາລີ+ ນັກສຶກສາໄດGສ້າງສວນຄົວຍ້ອນມີລະບົບນ້ໍາປະປາໃໝ>ເພ່ືອສະໜອງຜັກ
ສົດໃຫGແກ>ຜູGທ່ີພັກເຊົາຢູ>ຫໍພັກແລະເພ່ືອນໍາໃຊGຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານໂພຊະນາການທ່ີເຜີຍແຜ>ໂດຍໂມດູນຂອງໂຄງການ SCALING-

 
 
 

• ເຜີຍແຜEຄູEມືWASH ແລະກໍລະນີສຶກສານ້ີແມ>ນກຸນແຈທ່ີສໍາຄັນສໍາລັບທີມງານໂຄງການ SCALING ແລະຄູ>ຮ່ວມງານ9
ໂຄງລ່າງ ພ້ືນຖານຂອງ WASH ເປັນຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການ SCALING ທ່ີດີທ່ີສຸດຢ>າງໜ່ຶງຍ້ອນວ່າມັນມີຜົນກະທົບທ່ີສໍາ
ຄັນແລະໂດຍກົງຕ່ໍຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງຜູGໄດGຮັບຜົນປະໂຫຍດ-

• ເພື່ອນໍາໄປຈັດຕ້ັງຜັນຂະຫຍາຍໃນອານາຄົດໃນການກໍ່ສ້າງ.ຟື້ນຟູລະບົບນໍ້າປະປາ9 ໂຄງການ SCALING ບ່ໍ
ອາດຈະສາມາດກວມເອົາທຸກຄວາມຈໍາເປັນຂອງບ້ານໄດG- ແນວໃດກໍ່ຕາມ+ ໝູ>ບ້ານສ່ວນໃຫຍ່ໄດGຊ້ີໃຫGເຫັນວ່າການມີນ້ໍາໃຊG
ແມ>ນບຸລິມະສິດອັນດັບຕ້ົນໆໃນແຜນພັດທະນາບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ- ເນ່ືອງຈາກຄ່າໃຊGຈ່າຍແລະຄວາມຊໍານານດ້ານວິຊາການທ່ີ

ຜົນໄດ=ຮັບ

ວິທີທາງໃນຕ່ໍໜ້າ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ
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ຕ້ອງການ+ ບ້ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດGຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກພາຍນອກ- ການເຂ້ົາເຖິງນໍ້າແມEນໜຶ່ງໃນບັນດາການ
ບໍລິການສາທາລະນະພື້ນຖານອັນທໍາອິດທີ່ຄວນສະໜອງໃຫ?ແກEທຸກບ້ານ- ໃນສະພາບການແຜEລະບາດ
ຂອງພະຍາດໂຄວິດ,08+ ເພື່ອປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງນໍ້າ ແລະ ສ່ິງອໍານວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານສຸຂະນາ
ໄມທີດີ່ຂ້ຶນຄວນເປັນບູລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອພັດທະນາບ້ານ- ຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົວເຮືອນ
ຕ້ອງໄດGຮັບການພິຈາລະນາແລະສະຖານທ່ີສາທາລະນະອ່ືນໆກໍ່ຄວນໄດGຮັບການພິຈາລະນາເຊ່ັນກັນເຊ່ັນ9 ໂຮງຮຽນ+
ສຸກສາລາ+ ວັດວາອາຮາມ+ ແລະອ່ືນໆ-

• ພິຈາລະນາການປະກອບສ່ວນຂອງຄົວເຮືອນ9 ຢູ>ແຂວງຜ້ົງສາລີ+ ຄອບຄົວທັງໝົດໄດGປະກອບສ່ວນເຂ້ົາໃນຄ່າໃຊGຈ່າຍ
ທາງດ້ານວັດສະດຸ ແລະ ການກໍ່ສ້າງ+ ແລະ ໄດGຈ່າຍຄ່າກົງເຕ້ີນ້ໍາ- ຂໍແນະນໍາໃຫGບ່ໍຫRດຜ່ອນການປະກອບສ່ວນທ່ີເປັນທ່າແຮງ
ຂອງຄົວເຮືອນບ່ໍວ່າຈະເປັນ ເງິນສົດແລະວັດສະດຸສ່ິງຂອງ+ ແລະດ່ັງນ້ັນຈ່ິງພິຈາລະນາຫຼາຍໆທາງເລືອກໃນການອອກແບບ+
ລວມທັງນະວັດຕະກໍາໃໝ>ດ້ານວິຊາການບາງຢ>າງເຊ່ັນ9 ແຜງໂຊລາເຊວຜະລິດໄຟຟGາແສງຕາເວັນ-

• ເພ່ືອສ່ົງເສີມການເຊ່ືອມໂຍງການສະຫນັບສະຫນູນ WASH

'ການກໍ່ສ້າງແລະການຟ້ືນຟູລະບົບນ້ໍາປະປາ( ໃນການແຊກ
ແຊງອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການຢEາງຕ່ໍເນື່ອງ
ແລະໃນອະນາຄົດ- ຄູ>ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ SCALING

ແນະນໍາໃຫGໂຄງການ NUSAP 'ໂຄງການກະສິກໍາທ່ີສະ ໜອງ
ຄຸນປະໂຫຍດທາງດ້ານໂພຊະນາການ( ແລະຄູ>ຮ່ວມງານຂອງ
ຕົນ 'ກະຊວງກະສິກໍາ+ ສະຫະພາບເອີຣົບແລະອົງການຝຣ່ັງ
ເພ່ືອການພັດ ທະນາ( ເພ່ືອພິຈາລະນາຄວາມເປັນໄປໄດGໃນ
ການສະຫນັບສະຫນູນການຟ້ືນຟູຫືຼແມGກະທ້ັງການກໍ່ສ້າງລະ
ບົບນ້ໍາປະປາ ແລະ ການຂະຫຍາຍຂອງມັນໄປຍັງກິດຈະກໍາ
ທາງການກະສິກໍາ 'ເຮັດສວນຄົວ( ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການຊ່ວຍເຫືຼອລວມໃຫGແກ>ບ້ານເປ້ົາໝາຍ- ໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອອ່ືນໆທ່ີ
ຄ້າຍຄືກັນຊ່ຶງນໍາພາໂດຍໂຄງການອາຫານໂລກຫຼືທະນາຄານໂລກແມ>ນແນະນໍາໃຫGພິຈາລະນາທາງເລືອກນ້ີເຊ່ັນກັນ-

• ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ສ່ົງເສີມວິທີການແບບຫຼາຍຂະແໜງການ ໃນໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອໃດໜ່ຶງທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກໍ່ສ້າງ.ຟ້ືນຟູລະບົບນ້ໍາປະປາ ກໍ່ມີຄວາມສໍາຄັນ- ລະບົບນ້ໍາປະປາຕ້ອງລວມເອົາພະແນກສ່ິງແວດລ້ອມ+
ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທ່ີພືດຕ້ອງການນ້ໍາຫຼາຍ+ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ+ ພະແນກ
ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ>າໄມG- ສະຫະພັນແມ>ຍິງລາວກຈໍະເຂ້ົາມາມສ່ີວນຮ່ວມເຊ່ັນກັນເພ່ືອເຮັດວຽກ
ກ່ຽວກັບ WASH ຊ່ຶງເປັນຈຸດດີໜ່ຶງໃນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ-
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- ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນຮ່ວມກັບພະນັກງານນ້ໍາສະອາດ+ ຄ່າໃຊGຈ່າຍສະເລ>ຍ 4+6// €.ເມືອງ-
- ການກໍ່ສ້າງ . ຟ້ືນຟູລະບົບນ້ໍາປະປາ+ ສໍາລັບຄ່າໃຊGຈ່າຍສະເລ>ຍແມ>ນ 00+/// € . ເມືອງ 'ຄ່າໃຊGຈ່າຍຂອງອຸປະກອນທ່ີ

ໂຄງການຊ້ື(-
- ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານວິຊາການ+ ການຊ້ີນໍາ+ ແລະການສ້າງຕ້ັງແລະການຝຶກອົບຮົມຄະນະກໍາມະການຄຸGມຄອງນ້ໍາໂດຍສະເລ>ຍ

ແມ>ນ 1+37/ € .ບ້ານ 'ນ້ີລວມທັງຄ່າໃຊGຈ່າຍທາງດ້ານວິຊາການດ້ານ WASH ໃນລະດັບກຸ>ມອົງການຜູGຮ່ວມງານ( 

ຄ່າໃຊ=ຈ່າຍ

ລະບົບນ້ໍາປະປາຊ່ວຍພັດທະນາສວນຄົວແລະໂພສະນາການຂອງຄອບຄົວ-
ນ້ໍາບາກ+ ຫຼວງພະບາງ+ທັນວາ 1/1/


