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ຍິນດີຕ້ອນຮັບ! 
ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານ ເຂົົ້າສ ູ່ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈໍາ 6 
ເດືອນ ສະບັບທີ 7 ຂອງພວກເຮົາ! ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີົ້ ມີຈຸດປະ
ສົງ ເພືື່ອສະເໜີຂ່າວສານໃໝູ່ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບ
ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ 
(SCALING) , ເຊິື່ງແມູ່ນອົງການຊ່ວຍເຫ ືອເດັກ (SCI), ອົງການ 
CARE, ຄະນະກໍາມະການຮ່ວມມືກັບປະເທດລາວ (CCL) ແລະ 
ອົງການຊາຍຟັນ (ChildFund) ເປັນຜ ູ້ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດພາຍໃຕູ້ທຶນ
ສະໜັບສະໜ ນຈາກ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ (EU) ແລະ ແຜນງານການ
ສະໜັບສະໜ ນ ໂຄງການຮ່ວມມື ເພືື່ອສົື່ງເສີມວຽກງານໂພຊະນາການ
ຢ ູ່ ສປປ. ລາວ ໃຫູ້ດີຂຶົ້ນ (PIN). 

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 7 ນີົ້ ມີຈຸດປະສົງເພືື່ອລາຍງານກ່ຽວກັບໝາກຜົນສໍາເລັດຂອງການຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການຈົນເຖິງເດອືນທັນວາ ປີ 
2021 ແລະ ລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນປະເມີນໄລຍະທ້າຍໂຄງການໃນຊ່ວງເຄິື່ງຫ ັງຂອງປີ 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ອັບເດດຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຕັັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາ 2021 

 

 

 

ໄລຍະເວລາ: ທັນວາ 2017  ມິຖຸນາ 2022 

ຄວາມຄືບໜ້າ 
ໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ ປີ 2021, ບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ SCALING ແລະ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ໄດູ້ຕົກລົງເຫັນດີກ່ຽວກັບ
ການຂະຫຍາຍເວລາໂຄງການອອກເປັນເວລາຫົກເດືອນ ຈົນເຖິງກາງເດືອນມິຖຸນາ ປີ 2022 ກວມເອົາທັງໝົດ 4 ແຂວງເປົົ້າໝາຍ, ເນືື່ອງຈາກການລ໋ອກ
ດາວປະເທດ ແລະ ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວບຄຸມການແຜູ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່າງເຂັົ້ມງວດ ຈຶື່ງເຮັດໃຫູ້ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດເກີດ
ຄວາມລ່າຊ້າໃນຊ່ວງປີ 2020 ແລະ 2021. ໄລຍະເວລາທີື່ເພີື່ມຂຶົ້ນ ເຮັດໃຫູ້ບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄ ູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ ສໍາເລັດການຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດກດິຈະກໍາຂອງໂຄງການ ແລະ ສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃນການສົື່ງມອບຍຸດທະສາດທີື່ມີຄວາມຍືນຍົງ ໂດຍບັນດາກິດຈະກໍາຫ ັກຂອງໂຄງການ ແມູ່ນ
ຈະຖືກຖ່າຍທອດໃຫູ້ຊຸມຊົນເປົົ້າຫມາຍ ແລະ ຄ ູ່ຮ່ວມງານພາກລັດ. 

ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດູ້ກ່ຽວກັບວິທີຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາຕ່າງໆຂອງໂຄງການ SCALING ແມູ່ນກໍາລັງຖືກເຮັດເປັນເອກະສານ ແລະ ກອງປະຊຸມ
ເຜີຍແພູ່ບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ຜົນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການ ແມູ່ນໄດູ້ຈັດຂຶົ້ນໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ ປີ 
2022 ທີື່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ມີຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 95 ຄົນ ໂດຍການເຂົົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຕົວຈິງ ແລະ ແບບອອນລາຍ. ສ່ວນກໍລະນີສຶກສາກ່ຽວກັບ
ແຕູ່ລະກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ (ທັງພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ) ລວມທັງເອກະສານອືື່ນໆທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈະມີໃຫູ້ຈັດຫາໂດຍໃຫູ້ຜ່ານບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມຈັດຕັົ້ງ
ປະຕິບັດກດິຈະກໍາໂຄງການ ຫ  ືທາ່ນສາມາດເຂົົ້າເບິື່ງທີື່ເວັບໄຊທາງການຂອງເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັົ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອໂພຊະນາການ ຫ ື SUN CSA ທີື່ 
www.suncsalaos.org. ພວກເຮົາເຊືື່ອໝັົ້ນວ່າການດໍາເນີນກິດຈະກໍາພາຍໃຕູ້ໂຄງການ SCALING ແມູ່ນກ່ຽວພັນກັບຄວາມພະຍາຍາມຂອງ
ລັດຖະບານລາວ, ບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ອົງການອົງການຈັດຕັົ້ງສາກົນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການປັບປຸງສະຖານະດ້ານໂພຊະນາກາໃນ ສປປ ລາວ ໃຫູ້ດີ
ຂຶົ້ນໃນອະນາຄົດ . 

ຈໍານວນຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງມີທັງໝົດ: 211,262 ຄົນ (ຍິງ 106,643 ຄົນ) 
ໃນນັົ້ນລວມທັງເດັກນ້ອຍ (0-17 ປີ) ມີ 98,066 ຄົນ (ຍິງ 48,627 ຄົນ) 

ຈໍານວນຜ ູ້ໄດູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທາງອ້ອມບັນລຸໄດູ້ທັງໝົດ: 84,093 ຄົນ (ຍິງ 42,234 ຄົນ) 
ລວມແລ້ວ ຈໍານວນຜ ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແມ່ນມີທັງໝົດ: 295,355 ຄົນ (ຍິງ 148,877 ຄົນ) 

http://www.suncsalaos.org/
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“ສັນຍາຂອງພວກເຮົາ”; ກິດຈະກໍາການສືື່ສານເພືື່ອການປູ່ຽນແປງ
ພຶດຕິກໍາ ແລະ ຄວາມຊິນເຄີຍຂອງສັງຄົມ ໄດູ້ດໍາເນີນຢ ູ່ 403 ບ້ານ 

ຜ ູ້ອ ໍານວຍຄວາມສະດວກຂັ ົ້ນຊຸມຊົນທີ ື່ຜ ່ານການຝຶກອົບຮົມ 
ຈໍານວນ 1,171 ຄົນ (ຍິງ 96%,  ຊົນເຜົື່າ 77%) ໄດູ້ລົງຢູ້ຽມຢາມ 
ຄອບຄົວ 1,000 ວັນ ຈໍານວນ 12,983 ຄົວເຮືອນ.  

ກຸູ່ມເພືື່ອນຊ່ວຍເພືື່ອນຈໍານວນ 1,675 ກຸູ່ມ ໄດູ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງ 

ຜ ູ້ອ ໍານວຍຄວາມສະດວກກຸ ູ່ມໄວໜຸ ູ່ມຈໍານວນ 
1,013 ຄົນ (ຍິງ 50%) ຈາກໂຮງຮຽນມໍຕົົ້ນ 79 
ແຫູ່ງໄດູ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ 

ກຸູ່ມເພືື່ອນສອນເພືື່ອນຈໍານວນ 650 ກຸູ່ມ ໄດູ້ຮັບການ
ສ້າງຕັົ້ງ ໂດຍມີສະມາຊິກທີື່ເປັນນ້ອງນັກຮຽນທັງໝົດ 
7,923 ຄົນ (ເດັກຍິງ 50%, ຊົນເຜົື່າ 63%) 

ພະນັກງານແພດໂຮງໝໍນ້ອຍ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນຈໍານວນ  86 ຄົນ ແລະ ວິຊາການຫ້ອງສາທາລະນະສຸກເມືອງ, ແຂວງ ຈໍານວນ 14 ຄົນ
ໄດູ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາການຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ການໃຫູ້ອາຫານເສີມສໍາລັບເດັກ.  ທັງຍັງໄດູ້ຮັບການ
ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການໃຫູ້ຄໍາປືກສາ ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ການວາງແຜນຈຸນລະພາກ ດ້ານສຸຂະພາບ ຂອງເເພດເຄືື່ອນທີ. 
ອຸປະກອນຮັບໃຊູ້ສໍາລັບວຽກງານລົງຕິດຕາມກວດກາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງເດັກແມູ່ນໄດູ້ຖືກສະໜອງ. 

ພະນັກງານຂັົ້ນເມືອງ ແລະ ພະນັກງານແພດໂຮງໝໍນ້ອຍ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນຈໍານວນ 150 ແຫູ່ງ ໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມການໃຫູ້ຄໍາປຶກສາ
ກ່ຽວກັບການເບິື່ງແຍງເດັກເກີດໃໝູ່ເບືົ້ອງຕົົ້ນທີື່ຈໍາເປັນ 

ໂຮງໝໍນ້ອຍ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນຈໍານວນ 92 ແຫູ່ງຮັບອຸປະກອນສະໜອງການປູ້ອງກັນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 

ໂຮງໝໍນ້ອຍ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນຈໍານວນ 66 ແຫູ່ງ  ໄດູ້ນໍາໃຊູ້ ແລະ ລົງຂໍົ້ມ ນເຂົົ້າໃນລະບົບ DHIS2 ຢູ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ທັນກັບສະພາບ
ເວລາທີື່ຕ້ອງການ 

ໂຮງໝໍນ້ອຍ, ໂຮງໝໍຊຸມຊົນຈໍານວນ 42 ແຫູ່ງ ມີກົນໄກການເຮັດວຽກສໍາລັບກິດຈະກໍາຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນໃນການບໍລິການ
ດ້ານສຸຂະພາບ 

ກຸູ່ມທ້ອນເງິນຂອງແມູ່ຍິງຂັົ້ນບ້ານຈໍານວນ 226 ກຸູ່ມໄດູ້ຮັບການສ້າງຕັົ້ງ ແລະ  ມີການເຄືື່ອນໄຫວຢູ່າງເປັນປົກກະຕິ 

ແມູ່ຍິງຈໍານວນ 13,222 ຄົນ (ຊົນເຜົື່າ 76%) ແລະ ຄ ູ່ຜົວ-ເມຍຈໍານວນ  5,062 ຄ ູ່ ຢ ໃນ 419 ບ້ານເປົົ້າໝາຍໄດູ້ຜ່ານການຝຶກ
ອົບຮົມກ່ຽວກັບການແບູ່ງເບົາພາລະຂອງແມູ່ຍິງ ແລະ  ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນຄອບຄົວ. 

ແມູ່ຍິງ 836 ຄົນ (81% ມາຈາກຊົນເຜົື່າ) ໄດູ້ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບທັກສະພາວະການເປັນຜ ູ້ນໍາ 

ສໍາເລັດການກໍື່ສ້າງລະບົບນໍົ້າລິນໃນ 102 ບ້ານເປົົ້າໝາຍ 

ພະນັກງານນໍົ້າສະອາດ 70 ຄົນ, ຜ ູ້ສະໜອງຊຸມຊົນ 377 ຄົນ ແລະ ຜ ູ້ສະໜອງເອກະຊົນ 20 ຄົນ ໄດູ້ຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບການຕະຫ າດນໍົ້າ ຫ ື WASH. ຜົນຂອງການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກໍາການຕະຫ າດນໍົ້າ ມີຈໍານວນ 9,930  
ຄົວເຮືອນ ໄດູ້ສ້າງວິດຖ່າຍເປັນຂອງຕົນເອງ ແລະ ມີ 889 ຄົວເຮືອນ ໄດູ້ຊືົ້ ແລະ ນໍາໃຊູ້ເຄືື່ອງກອງນໍົ້າ 

22 ບ້ານໄດູ້ຮັບການປະກາດເປັນບ້ານຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ 

397 ບ້ານ (94%) ໄດູ້ສໍາເລັດການສ້າງແຜນພັດທະນາບ້ານດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2020-2024 ສະເລູ່ຍ 71% ຂອງບ ລິມະສິດດ້ານ
ໂພຊະນາການ ກວມເອົາບ ລິມະສິດໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມເມືອງ ປີ 2020-2024. 

ສະໜອງການຝຶກງານ 8 ຄັົ້ງໃຫູ້ແກູ່ຕົວແທນຂອງ 5 ສະມາຄົມບໍື່ຫວັງຜົນກໍາໄລທ້ອງຖິື່ນ (NPAs) ທີື່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ. 

ສໍາເລັດການລົງຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດຂໍົ້ກໍານົດດ້ານຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍົ້ານົມແມູ່ສາກົນ (BMS) 3 ຮອບບໃນ 14 ເມືອງ. 
ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າໃນການພັດທະນາຂອບການຕິດຕາມກວດກາລະດັບຊາດກ່ຽວກັບດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຄຸູ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນທົດແທນ
ນໍົ້ານົມ ສະບັບໃໝູ່ຂອງລາວ. 
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ການປະເມີນທ້າຍໂຄງການ 

ການປະເມີນທ້າຍໂຄງການຂອງໂຄງການ SCALING ແມູ່ນໄດູ້ປະຕິບັດສໍາເລັດໃນຊ່ວງຫ ັງຂອງປີ 2021 ໂດຍບໍລິສັດ ວິໄຈຂໍົ້ມ ນຊຸມຊົນ ແລະ 
ບໍລິການຈໍາກັດ (LSR) ໄດູ້ເກັບກາໍຂໍົ້ມ ນດ້ານປະລິມານກັບຕົວຢູ່າງ 1,813 ຄົວເຮືອນ ທີື່ເປັນແມູ່ຖືພາ ແລະ/ຫ ື ເດັກນ້ອຍໜຶື່ງຄົນ ຫ ື ຫ າຍກວ່າຫ້າຄົນ. 
ມີການນໍາໃຊູ້ບ້ານຕົວຢູ່າງ ແລະ ຕົວຊີົ້ວັດດຽວກັນກັບຕອນເຮັດການສໍາຫ ວດຂັົ້ນຕົົ້ນກ່ອນການດາໍເນີນໂຄງການໃນປີ 2018 ເພືື່ອການປຽບທຽບສ ງສຸດ. 
ນອກຈາກນັົ້ນ, ບໍລິສັດ LSR ຍັງໄດູ້ເກັບກໍາຂໍົ້ມ ນດາ້ນຄຸນນະພາບຜາ່ນການສໍາພາດ ແລະ ສົນທະນາກຸູ່ມສຸມໃສູ່ພະນກັງານລັດ, ຊຸມຊົນເປົົ້າຫມາຍ ແລະ 
ຜ ູ້ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທຸກພາກສ່ວນ ຕະຫ ອດຈົນການສໍາຫ ວດບັນດາພະນັກງານໂຄງການ. ຮ່າງຜົນສໍາເລັດຂອງໂຄງການໄດູ້ຖືກນໍາສະເໜີ ແລະ ປຶກສາຫາ
ລືກັນລະຫວ່າງບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ໃນຕົົ້ນເດືອນທັນວາ 2021. ບົດລາຍງານສະບັບສົມບ ນແມູ່ນໄດູ້ສໍາເລັດໃນທ້າຍເດອືນມັງກອນ 
ປີ 2022. ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍົ້ສະເໜີແນະສະບັບລ່າສຸດ ທີື່ລວມຢ ູ່ໃນລາຍງານສະບັບສົມບ ນ ກະລຸນາອ່ານຕໍື່ດ້ານລຸູ່ມ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ບົດສະຫຼຸບ 

ໂຄງການ SCALING ໄດູ້ນໍາເອົາຍຸດທະສາດທີື່ອີງໃສູ່ຫ ັກຖານມານໍາໃຊູ້ເພືື່ອແກູ້ໄຂບັນດາສິື່ງທ້າທາຍທາງດ້ານມາດຕະຖານ, ການໃຫູ້ບໍລິການ ແລະ 
ການຄຸູ້ມຄອງດ້ານການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງເດັກໃນບາງເຂດຫ່າງໄກສອກຫ ີກ ແລະ ເຂດທີື່ມີຄວາມຫ າກຫ າຍທາງດ້ານເຊືົ້ອຊາດ, ຊົນເຜົື່າໃນ ສ 
ປປ ລາວ. ໂຄງການ SCALING ປະສົບຜົນສໍາເລັດໃນຫ າຍດ້ານໃນໄລຍະເວລາບໍື່ດົນ ໂດຍເຫັນໄດູ້ເຖິງຜົນໄດູ້ຮັບທາງບວກທີື່ຕິດພັນກັບແຕູ່ລະ
ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ. ໂຄງການ SCALING ຍັງໄດູ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກ ສະຫະພາບ ເອີຣົບ ວ່າເປັນໜຶື່ງໃນໂຄງການທີື່ເຂັົ້ມແຂງທີື່ສດຸ ພາຍໃຕູ້
ໂຄງການຮ່ວມມືເພືື່ອສົື່ງເສີມວຽກງານໂພຊະນາການ ຢ ູ່ໃນ ສ ປປ ລາວ ໃຫູ້ດີຂຶົ້ນ (PIN). ບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມູ່ນໄດູ້ຖືກຈດັຕັົ້ງ
ເປັນຢູ່າງດີ, ແຕູ່ລະອົງການແມູ່ນເຮັດວຽກຢູ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດໃຫູ້ການຄຸູ້ມຄອງພືົ້ນທີື່ໂຄງການທີື່ຕົນຮັບຜິດຊອບໃນແຕູ່ລະແຂວງໄດູ້
ເປັນຢູ່າງດີ ທັງຍັງມີຄວາມຊໍານານດ້ານເທັກນິກວິຊາການແຕກຕ່າງກັນໄປອີກດ້ວຍ.  

ໂຄງການ SCALING ປະສົບຜົນສໍາເລັດຢູ່າງຫ ວງຫ າຍໃນການເພີື່ມຄວາມສາມາດຂອງສະມາຊິກ PNC ແລະ DNC ທັງຍັງສົື່ງເສີມການຮວ່ມມື
ເພືື່ອເປົົ້າໝາຍດ້ານໂພຊະນາການຕັົ້ງແຕູ່ຕົົ້ນຈົນຮອດທ້າຍໂຄງການ. ກ່ອນການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດໂຄງການ SCALING, ຄະນະກໍາມະການຫ າຍໜ່ວຍ
ງານພົບກັບຄວາມຫຍຸູ້ງຍາກ ແຕູ່ໂຄງການກໍໄດູ້ສະໜອງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ເນັົ້ນຈຸດສຸມດ້ານເຕັກນິກໃຫູ້. ບັນດາສະມາຊິກໄດູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ
ການເປັນຄ ູ່ຝຶກ, ລວມທັງທັກສະ ແລະ ການລົງປະຕິບັດຕົວຈິງ, ຄວາມສໍາພັນຂອງສະມາຊິກ PNC ແລະ DNC ມີຄວາມເຂັົ້ມແຂງຂຶົ້ນໂດຍຜ່ານ
ການລົງຢູ້ຽມຢາມພາກສະຫນາມແລະ ການປະຊຸມຮ່ວມກັນ, ບາງການປະຊຸມແມູ່ນລະດັບຊາດ. 

 

ຮ ບສະຖິຕິ 1: ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກອາຍຸລຸູ່ມ 5 ປີ ຢ ູ່ບັນດາ
ເມືອງເປົົ້າໝາຍໃນ 4 ແຂວງເຂດພືົ້ນທີື່ໂຄງການ SCALING (ຕາມການ
ສໍາຫ ວດຂັົ້ນຕົົ້ນກ່ອນການດໍາເນີນໂຄງການປີ 2018) 

ຮ ບສະຖິຕິ 2: ອັດຕາການຂາດສານອາຫານຂອງເດັກຢ ູ່ອາຍຸລຸູ່ມ 5 ປີ ຢ ູ່ໃນ
ບັນດາເມືອງເປົົ້າໝາຍໃນ 4 ແຂວງເຂດພືົ້ນທີື່ໂຄງການ SCALING (ຕາມ
ການສໍາຫ ວດຫ ັງການປະເມີນທ້າຍໂຄງການປີ 2021) 
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ຍຸດທະສາດດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍແບບຫ າຍຮ ບຫ າຍແບບ ໄດູ້ສ້າງແຮງຈ ງໃຈອັນມີພະລັງໃຫູ້ຊຸມຊົນໂຄງການ ແລະ ຫານຮັບຮ ູ້ຂອງຜ ູ້ມີອໍານາດ
ຕັດສິນໃຈທີື່ເອືົ້ອຕໍື່ການເຕົົ້າໂຮມຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ. ໃຫູ້ຄວາມສໍາຄັນກັບເລືື່ອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍຕັົ້ງແຕູ່ຕົົ້ນ ແລະ ສືບຕໍື່ປັບປຸງວິທີ
ການແຊກແຊງໂດຍກົງ, ເສີມສ້າງຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ຈັດການກັບບັນທັດຖານທີື່ຂັດຂວາງການປັບປຸງສຸຂະພາບແລະໂພຊະນາການໃນບໍລິບົດທາງ
ວັດທະນະທໍາທີື່ມີຄວາມຫລາກຫລາຍ. ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແມູ່ນອົງປະກອບທີື່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ SCALING. 

ການລິເລີື່ມກິດຈະກໍາ SBCC ແມູ່ນໄດູ້ແກູ້ໄຂບັນຫາທີື່ກ່ຽວພັນກັບປະເພນີ ແລະ ຄວາມເຊືື່ອ ແລະ ພຶດຕິກໍາທີື່ຕິດແທດຂອງກຸູ່ມເປົົ້າໝາຍຫ ັກ 
ເຊັື່ນ: ແມູ່ຍິງຈາກຊຸມຊົນຊົນເຜົື່າທີື່ມີຄວາມເຊືື່ອອະນຸລັກນິຍົມ ແລະ ໄວໜຸູ່ມເຂົົ້າໂຮງຮຽນ. ກິດຈະກໍາດັື່ງກ່າວແມູ່ນໄດູ້ຮັບຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຈາກບັນດາ
ຜ ູ້ເຂົົ້າຮ່ວມ, ຜ ູ້ນໍາຊຸມຊົນ, ຄ ອາຈານໂຮງຮຽນ ແລະ ເຈົົ້າໜ້າທີື່ຂັົ້ນເມືອງ. 

ບັນດາຍຸດທະສາດທີື່ໄດູ້ຮັບຮອງເອົາມານໍາໃຊູ້ໃນໂຄງການນີົ້ ແມູ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຫ າຍ. ນອກນັົ້ນ, ໂຄງການ SCALING ຍັງໄດູ້ປະກອບສ່ວນເຂົົ້າ
ໃນການປັບປຸງວິທີການ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫູ້ມີການປັບສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມທີື່ເຂົົ້າຮ່ວມ ໃນຂະນະທີື່ຍັງຍຶດຫມັົ້ນກັບເປົົ້າຫມາຍທີື່ຖືກກາໍນດົໄວູ້ 
ເຊິື່ງການຊ່ວຍເຫ ືອດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ດ້ານວິຊາການຈາກ ສະຫະພາບ ເອີຮົບ ກໍໄດູ້ປະກອບສ່ວນເຊັື່ນດຽວກັນ. 

ເຖິງວ່າໂຄງການດັື່ງກ່າວເປັນສ່ວນໜຶື່ງໃນການສົື່ງເສີມການປັບປຸງດ້ານໂພຊະນາການໃນລາວ, ແຕູ່ກໍຍັງມີສິື່ງກີດຂວາງກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂະຫຍາຍ ຫ ື 
ການແກູ້ໄຂນະໂຍບາຍ. ຂໍົ້ຈໍາກັດກໍອາດຈະມີສ່ວນນໍາ ເຊັື່ນ: ບໍື່ມີກິດຈະກໍາ ຫ ື ເປົົ້າໝາຍທີື່ຊັດເຈນວ່າຈະມີການແປູ່ງປັນບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດູ້ໃນ
ລະດັບທ້ອງຖິື່ນເພືື່ອແຈູ້ງໄປລະດັບຊາດເປັນຕົົ້ນ. ໂຄງການ SCALING ແມູ່ນເຕັມໄປດ້ວຍບົດຮຽນ ແລະ ຍຸດທະສາດທີື່ຫ າກຫ າຍທີື່ສາມາດນາໍເອາົ
ໄປປັບໃຊູ້ໄດູ້ຈິງແຕູ່ກົນໄກສໍາລັບການແລກປູ່ຽນບົດຮຽນແມູ່ນຍັງມີຫນ້ອຍ. 

ໃນຂະນະທີື່ປະເທດລາວມີເປົົ້າໝາຍທີື່ຈະຫຼຸດພົົ້ນອອກຈາກການເປັນປະເທດທີື່ດ້ອຍພັດທະນາ, ຊັບພະຍາກອນພາຍນອກທີື່ສົື່ງເສີມບັນດາໂຄງການ
ທີື່ເຮັດວຽກເພືື່ອຊຸມຊົນ ກໍຄືໂຄງການສະເພາະດ້ານໂພຊະນາການ ເຊັື່ນ: SCALING ອາດຈະຂາດແຄນ. ການໃຫູ້ບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການ SCALING ໄດູ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວາງແຜນກ່ຽວກັບດາ້ນໂພຊະນາການແຫູ່ງຊາດ, ຈະຊ່ວຍເພີື່ມມ ນຄ່າໃຫູ້ກັບວຽກງານ
ດ້ານໂພຊະນາການ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ວຽກງານນໍົ້າ ແລະ ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບເພີື່ມຂຶົ້ນ. 

 

ຂໍັ້ສະເໜີແນະ 

ຈາກຜົນການວິໄຈທີື່ນໍາສະເໜີຢ ູ່ໃນບົດລາຍງານ ຕໍື່ໄປນີົ້ແມູ່ນຈະພິຈາລະນາອົງປະກອບແຕູ່ລະສ່ວນຂອງໂຄງການ ຈາກນັົ້ນນໍາມາປະສມົປະສານກັນ
ແບບຫ າຍສ່ວນ. ເນືື່ອງຈາກວ່ານີົ້ແມູ່ນການສິົ້ນສຸດຂອງການປະເມີນໂຄງການ, ຂໍົ້ສະເຫນີແນະທີື່ເກີດຂືົ້ນແມູ່ນມີຄວາມກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງຕໍື່
ລັດຖະບານລາວ ແລະ ຜ ູ້ສະຫນອງທຶນໃນອະນາຄົດ - ໃນແງູ່ຂອງຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ຂະຫນາດໂຄງການ - ເນືື່ອງຈາກເປັນຂໍົ້ມ ນສໍາລັບບັນດາຄ ູ່
ຮ່ວມງານຈັດຕັົ້ງປະຕິບດັກິດຈະກໍາໂຄງການ ທີື່ມີຄວາມເໝາະສົມທີື່ສດຸທີື່ຈະຮວບຮວມ ແລະ ປະສົມປະສານເອົາຄໍາແນະນາໍເຂົົ້າໃນໂຄງການທີື່ກໍາລງັ
ດໍາເນີນຢ ູ່ ຫ ື ໂຄງການທີື່ຈະດໍາເນີນໃນອະນາຄົດ. ສາລັບຂໍົ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆມີດັື່ງຕໍື່ໄປນີົ້: 

ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບອົງປະກອບສະເພາະຂອງແຕ່ລະກິດຈະກໍາໂຄງການ 

SBCC ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຊຸມຊົນ 

1. ລວມເອົາຫົວຂໍົ້ການວາງແຜນຄອບຄົວເຂົົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປະສານງານກັບໂຮງໝໍນ້ອຍ, ແລະ ໃຫູ້ອາສາສະມັກສາມາດ
ຊ່ວຍແຈກຢາຍຢາຄຸມກໍາເນີດໄດູ້. 

2. ຝຶກອົບຮົມຄືນ ແລະ ການຕິດຕາມຊຸກຍ ູ້ອາສາສະໝັກ ຈາກພະນັກງານໂຮງໝໍນ້ອຍ ແລະ ພະນັກງານຂອງສາທາເມືອງທາ    
3. ທົບທວນຄືນແບບຟອມການລາຍງານໃຫູ້ແທດເໝາະກັບຄວາມພ້ອມດ້ານເວລາ ແລະ ຄວາມຮ ູ້ຄວາມສາມາດຂອງອາສາສະມັກ. 
4. ກວດຄືນບັນດານອຸປະກອນທີໜອງໃຫູ້ໃນການສາທິດການປຸງແຕູ່ງອາຫານ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄອບຄົວທີື່ຂາດແຄນຊັບພະຍາກອນ. 

 



SCALING PROJECT NEWSLETTER  
: 

 - 

ວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ການສົື່ງເສີມການຮຽນແບບເພືື່ອນສອນເພືື່ອນໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນ 

5. ສົື່ງເສີມການເຊືື່ອມເອົາບົດຮຽນທີສໍາຄັນເຂົົ້າໃນຫ ັກສ ດໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນ. 
6. ທົບທວນຄືນເນືົ້ອໃນ ແລະ ເອກະສານໂດຍອີງໃສູ່ບົດຮຽນທີື່ຖອດຖອນໄດູ້. 
7. ປັບປຸງແບບແຜນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການສົື່ງເສີມການຮຽນແບບເພືື່ອນສອນເພືື່ອນຂອງນັກຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົົ້ນ ແລະ ເຄືື່ອງມື

ຕ່າງໆ ເພືື່ອໃຫູ້ເກີດການອະນຸມັດຈາກລັດຖະບານ. 
8. ສ້າງວິທີການສໍາລັບຝຶກອົບຮົມຄືນໃຫູ້ແກູ່ຄ ອາຈານ ແລະ ຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ເປັນນັກຮຽນ. 
9. ທົດລອງເອົານັກຮຽນເກົື່າມາຝຶກໃຫູ້ເປັນຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກ. 
10. ສົື່ງເສີມການສ້າງເຄືອຂ່າຍເພືື່ອນມິດລະຫວ່າງຜ ູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກກັບໝ ູ່ເພືື່ອນ. 

ການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫູ້ແກູ່ລະບົບສາທາລະນະສຸກ 

11. ສົື່ງເສີມ/ສະໜອງອຸປະກອນປິື່ນປົວໃຫູ້ພຽງພໍແກູ່ບ້ານຫ່າງໄກສອກຫ ີກ.  
12. ລວມເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸູ້ມຄອງອາສາສະມັກບ້ານ ແລະ ມາດຕະຖານການປະຕິບັດຂອງພະນັກງານ ໂຮງໝໍນ້ອຍ.  
13. ລວມເອົາການບໍລກິານວາງແຜນຄອບຄົວຜນົເດັນເຂົົ້າໃນການບລໍິການດ້ານໂພຊະນາການ, ສຸຂະພາບຈະເລີນພນັ, ສຸຂະພາບແມູ່, ເດັກອ່ອນ

ແລະ ເດັກນ້ອຍ. 
14. ສັງລວມຜົນການຄົົ້ນພົບກ່ຽວກັບການທົດລອງໃຫູ້ຊຸມຊົນເປັນເຈົົ້າການໃນການບໍລິການເພືື່ອນໍາສະເໜີຕໍື່ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ. 

ກຸູ່ມທ້ອນເງິນແມູ່ຍິງຂັົ້ນບ້ານ 

1. ແນະນໍາຂໍົ້ມ ນດ້ານໂພຊະນາການ, ບົດບາດຍິງຊາຍ, ແລະ ຄວາມຮ ູ້ດ້ານການເງິນຜ່ານກຸູ່ມທ້ອນເງິນບ້ານ. 
2. ສືບຕໍື່ສະໜັບສະໜ ນ ກຸູ່ມທ້ອນເງິນບ້ານ ຜ່ານສະຫະພັນແມູ່ຍິງເມືອງ. 
3. ສະຫນັບສະຫນ ນກຸູ່ມທ້ອນເງິນທີື່ມີຜົນງານດີເພືື່ອແບູ່ງປັນຄໍາແນະນໍາກັບກຸູ່ມທ້ອນເງິນ ທີື່ສ້າງໃຫມ່ ຫ  ືທີສ້າງໄປແລູ້ວ. 
4. ກໍານົດຄວາມເປັນໄປໄດູ້ ວ່າກຸູ່ມທ້ອນເງິນຈະສາມາດກ້າວໄປເປັນສ່ວນໜຶື່ງໃນຂະແໜງການທະນາຄານຢູ່າງເປັນທາງການໄດູ້ແນວໃດໃນ

ອານາຄົດ. 

ການແບູ່ງເບົາພາລະຂອງແມູ່ຍິງ/ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນຄອບຄົວ 

1. ພັດທະນາເຄືື່ອງມືສໍາລັບສະຫະພັນແມູ່ຍິງເພືື່ອນໍາມາໃຊູ້ໃນການແບູ່ງເບາົພາລະຂອງແມູ່ຍິງ/ສົື່ງເສີມຄວາມສະເໝພີາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍໃນ
ຄອບຄົວ. 

2. ເອົາໃຈໃສູ່ການສືື່ສານກັບປະຊາຊົນກຽ່ວກັບຜົນປະໂຫຍດທີື່ໄດູ້ຮັບໃນການສົື່ງເສີມຄວາມສະເຫມີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ; ຍ້ອງຍໍຄ ູ່ຜົວເມຍ
ທີື່ປະຕິບັດໄດູ້ດີ. 

ລະບົບນໍົ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອານາໄມ 

1. ສົມທົບກັບພາກເອກະຊົນທີື່ໃຫູ້ບໍລິການດ້ານວັດສະດຸກ່ຽວກັບນໍົ້າ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ສຸຂະອານາໄມເພືື່ອແກູ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການທີື່ສ ງຫ າຍ 
ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ, ນໍາໃຊວິທີການສ້າງມາດຕະຖານເພືື່ອຮັບປະກັນຄຸນນະພາບນໍົ້າ.  

2. ຊ່ວຍເຫ ືອ ສ ນນໍົ້າສະອາດ ແລະ ພະແນກສິື່ງແວດລ້ອມ ພາຍໃຕູ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນການພັດທະນາລະບົບ ດິຈິຕ້ອນ ສໍາລັບແກູ້
ໄຂບັນຫາ ການບົວລະບັດຮັກສາລະບົບສະໜອງນໍົ້າແບບທາງໄກ. 
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ການຄຸູ້ມຄອງວຽກງານໂພຊະນາການ 

3. ແບູ່ງປັນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການຄຸູ້ມຄອງວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະວິທີການຫ າຍເຮັດວຽກຮວ່ມກັນຫ າຍຂະແໜງການທີື່ສາມາດບັນລຸໄດູ້
ໃນສະດັບທ້ອງຖິື່ນ ກັບຜ ູ້ທີື່ມີສິດໃນການຕັດສິນໃຈໃນລະດັບຊາດ. 

4. ພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ຄໍາແນະນໍາສໍາລັບຄະນະກໍາມາທິການໂພຊະນາການຂັົ້ນແຂງ ແລະ ເມືອງທີື່ປະກອບມີມາດຖານແຜນງານ 
ແລະ ຂະຫຍາຍອອກໄປບ້ານອືື່ນໆນອກເໜືອຈາກບັນດາບ້ານທີເຮັດໃນປັດຈຸບັນ. 

5. ທົບທວນຄືນຕົົ້ນທຶນແລະການແລກປູ່ຽນຂໍົ້ມ ນລະຫວ່າງຄະນະກໍາມະການຄຸູ້ມຄອງວຽກງານໂພຊະນາການ. 
6. ວາງແຜນສືບຕໍື່ຫ ັງໂຄງການສິື່ນສຸດ ແລະ ມອບໂອນບັນດາວຽກໃຫູ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງ. 
7. ຈັດສັນບັນດາງບົປະມານເຂົົ້າແຕູ່ລະວຽກງານເພືື່ອສືບຕໍື່ຂັບເຄືື່ອນທຸກວຽກໃຫູ້ດໍາເນີນປົກກະຕິ.    

 

ຂັັ້ນຕອນຕໍໍ່ໄປ 

ບົດລາຍງານການປະເມີນຜນົທ້າຍໂຄງການແມູ່ນໄດູ້ຖືກແບູ່ງປັນກບັ EU, AFD, NUSAP ແລະພາກສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງແລູ້ວ. ພວກເຮົາຈະແປບົດລາຍ
ງານເປັນພາສາລາວ ແລະ ບົດສະຫຼຸບ ແລະ ຂໍົ້ສະເໜີແນະ ແມູ່ນຈະຖກືນໍາສະເໜ ີແລະ ປກຶສາຫາລືກັບບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມງານພາກລດັທີື່ສວ່ນກ່ຽວຂ້ອງຂັົ້ນ
ແຂວງໃນກອງປະຊຸມປດິໂຄງການທີື່ໄດູ້ກໍານດົໄວູ້. 

ຫາກເປນັໄປໄດູ້ ຈະຍັງມີການຕິດຕາມກຽ່ວກັບຂໍົ້ສະເໜີແນະຕ່າງໆທີື່ໄດູ້ຮັບມາແລະປັບປຸງເຂົົ້າໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີື່ເຫ ືອຂອງໂຄງການ ຫ  ືອາດເປນັ
ປະໂຫຍດຕໍື່ໂຄງການໃນອະນາຄົດ. ການປະເມນີທ້າຍໂຄງການເປັນຂະບວນການອດິສະຫ ະ ໂດຍບັນດາຄ ູ່ຮ່ວມຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດກິດຈະກາໍໂຄງການ
ໂດຍລວມແມູ່ນພໍໃຈກບັຜົນລັບທີື່ໄດູ້ ແລະ ຈະໃຫູ້ເຫດຜົນຖ້າຫາກພວກເຂາົບໍື່ເຫນັດີກັບບົດສະຫຼຸບ ແລະ ຄໍາແນະນາໍສະເພາະທີື່ໄດູ້ຮບັ. 

ຖ້າຫາກທ່ານມີຄາໍເຫນັ, ຂໍົ້ແນະນາໍ ຫ ື ຄາໍຖາມທົື່ວໄປກ່ຽວກບັຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບນີົ້, ກະລຸນາຕິດຕໍື່ຫາພວກເຮາົທີື່ ອີເມວ 
. .

ຈົດໝາຍຂາ່ວສະບບັນີົ້ ຖືກຈດັພິມຂຶົ້ນໂດຍທຶນສະໜບັສະໜ ນຈາກ ສະຫະພາບ ເອີຣບົ. ສ່ວນເນືົ້ອນໃນ ແລະ ຮ ບພາບປະກອບຈົດໝາຍຂ່າວດັື່ງກາ່ວ
ນີົ້ ແມູ່ນຝູ່າຍອງົການຊ່ວຍເຫ ືອເດັກ ແລະ ຄ ູ້ຮ່ວມຈັດຕ້ງັປະຕບິັດກິດຈະກໍາໂຄງການ ເປັນຜ ູ້ຮບັຜິດຊອບໃນການຂຽນ. 
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