
 
 

ບດົລາຍງານປະຈາໍປີ 2021 ຂອງ SUN CSA ລາວ  
 

 
 

ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ເຂົາ້ຮ່ວມຂະບວນການສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການສາກນົ (SUN) ໃນປີ 

2011. ໃນປະເທດລາວ, ຂະວນນການດັ່ ງກ່າວແມ່ນນາໍພາໂດຍ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ 

ໂດຍຜ່ານຄະນະກາໍມະການແຫ່ງຊາດດາ້ນໂພຊະນາການ. 

ເຄອືຂ່າຍອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົເພື່ ອສົ່ ງເສມີໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ (SUN 

CSA ລາວ) ເປັນເຄອືຂ່າຍທີ່ ປະກອບດວ້ຍອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົລາວ ແລະ ສາກນົ 

ຈາໍນວນ 68 ອງົກອນ ທີ່ ເຮດັວຽກເພື່ ອສະໜບັສະໜນູລດັຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ      

ໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນທົ່ ວປະເທດ. 

ມງັກອນ 2022 
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ຊມົເຊຍີອງົກອນສະມາຊກິ SUN CSA ລາວ! 
 

ໃນປີທີ່ ເຕມັໄປດວ້ຍສິ່ ງທາ້ທາຍ, ພວກເຮາົໄດຊ່້ວຍເຫຼອືໂດຍກງົແກ່ຜູຄ້ນົຫຼາຍກວ່າ 1.2 ລາ້ນຄນົໃນ 17 ແຂວງ 

ໃນການປັບປຸງ ໂພຊະນາການ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກງານສາທາ, ສກຶສາ, ກະສກິາໍ, ບດົບາດຍງິ-ຊາຍ, ຊວີດິການ

ເປັນຢູ່, ສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປົກຄອງ. ພວກເຮາົຮ່ວມກນັຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໂພຊະນາການຈາໍນວນ 90 

ໂຄງການ ທີ່ ມມີູນຄ່າລວມທງັໝດົປະມານ 96,000,000 ໂດລາສະຫະລດັ.  
 

ໃນປີ 2021 ພວກເຮາົໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັ ກດິຈະກາໍເພື່ ອປັງປຸງໂພຊະນາການຮ່ວມກນັໃນເຄອືຂ່າຍ SUN CSA 

ທງັໝດົ 47 ກດິຈະກ າ, ຊຶ່ ງລວມທງັການສນົທະນາຜ່ານລະບບົ ZOOM ຈາໍນວນ 12 ຄັງ້ ເພື່ ອແລກປ່ຽນທກັສະ, 

ຕະຫຼອດເຖງິການລນົນະລງົ ແລະ ການສະໜບັສະໜນູໃນຫຼາຍຫວົຂໍກ່້ຽວກບັ BMS Code, ການລຽ້ງລູກ

ດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ, ກະສກິາໍເພື່ ອໂພຊະນາການ ແລະ ການປອ້ງກນັໂຄວດິນາໍອກີ.  
 

ພວກເຮາົໄດແ້ລກປ່ຽນຄວາມຮູດ້າ້ນໂພຊະນາການໃນທົ່ ວປະເທດ ຜ່ານທາງອອນໄລນ ໌ແລະ ແບບຊອ້ງໜາ້, ໂດຍ

ໄດນ້າໍໃຊລ້ດົໃຫຍ່, ລດົຈກັ, ລດົເມ, ລດົຖບີ, ລດົຕຸກໆ, ເຮອື ແລະ ຄວາຍ ເປັນພາຫະນະໃນການເດນີທາງ J. 

ພວກເຮາົໄດລ້ງົ ຂໍມູ້ນໂພຊະນາການໃໝ່ຫຼາຍກວ່າ 50 ລາຍການ ໃນ ຫໍສະມຸດຂໍມູ້ນໂພຊະນາການລາວ ແລະ ມີ

ຫຼາຍກວ່າ 880,000 ຄນົ ໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ ເຂົາ້ເຖງິ ເຟສບຸ໌ກເພຈ ໌ຂອງພວກເຮາົ.  
 

ພວກເຮາົໄດເ້ປີດໂຕ ຍຸດທະສາດ 5 ປີ ດາ້ນໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ໃນເດອືນເມສາ 2021. ຍຸດທະສາດ

ດັ່ ງກ່າວໄດເ້ນັນ້ໃຫເ້ຫນັເຖງິຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮາົໃນການສະໜບັສະໜນູ ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ

ວຽກງານໂພຊະນາການ (NPAN) 2021-2025, ຊຶ່ ງລດັຖະບານລາວໄດເ້ປີດໂຕໃນເດອືນພະຈກິ 2021. SUN 

CSA ໄດສ້ະໜອງຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນ NPAN ແລະ ໃນແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດດັ່ ງກ່າວ ກໄໍດລ້ວມເອາົໂປຣໄຟລ໌

ວຽກບາງສ່ວນຂອງພວກເຮາົເຂົາ້ເປັນ ‘ຕວົຢ່າງທີ່ ດ’ີ ເຂົາ້ໄປນ າ, ລວມເຖງິມກີານອາ້ງອງີຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກບັຜນົ

ກະທບົດາ້ນໂພຊະນາການຂອງພວກເຮາົ ແລະ ບດົບາດຂອງພວກເຮາົໃນການສະໜບັສະໜນູການປັບປຸງໂພຊະນາ

ການໃນລາວ. ພວກເຮາົຮູສ້ກຶເປັນກຽດທີ່ ໄດຮ້ບັຄໍາຂອບໃຈຈາກ ລດັຖະມນົຕຊ່ີວຍວ່າການກະຊວງສາທາລະນະ

ສຸກຂອງ ສປປ ລາວ ຕ່ໍການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຮາົ.  
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ພວກເຮາົຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັບນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶ ຜູທ້ີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ພວກເຮາົໃນຕະຫຼອດປີນີ ້ 

– ທງັໝດົ 37 ພາກສ່ວນ! ພວກເຮາົຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັຜູໃ້ຫທ້ນຶພາກລດັຖະບານຈາກ ສະຫະພາບ

ເອຣີບົ, ສະຫະລດັອາເມຣກິາ, ອດົສະຕຣາລ,ີ ເຢຍລະມນັ, ສະວດິເຊແີລນ, ການາດາ, ລຸກຊໍາບວກ, ຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ 

ໄອແລນ, ຕະຫຼອດເຖງິຜູໃ້ຫທ້ນຶພາກເອກະຊນົຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ອງົກອນທີ່ ລະດມົທນຶດວ້ຍຕນົເອງ. ທ່ານໄດ ້

ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນຜນົສໍາເລດັນີ ້ແລະ ຊ່ວຍໃຫມ້ສີຽງຂອງອງົການຈດັຕັງ້ທາງສງັຄມົໃນ ສປປ ລາວ.  
 

ພວກເຮາົ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍງັລດັຖະບານຂອງ ສປປ ລາວ ສໍາລບັການສະໜບັສະໜນູ 

ແລະ ຄວາມຮ່ວມມຢ່ືາງໃກຊ້ດິ, ຊຶ່ ງລວມມ ີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ,້ ກະຊວງສກຶ

ສາທກິານ ແລະ ກລິາ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວດັດກີານສງັຄມົ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງຍຸຕທໍິາ, ສູນກາງ

ສະຫະພນັແມ່ຍງິລາວ, ສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊນົປະຕວິດັລາວ ແລະ ອກີຫຼາຍໆພາກສ່ວນ. ຖາ້ປາສະຈາການເຮດັ

ວຽກ ແລະ ຄວາມທຸ່ມເທຢ່າງໜກັຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ ກ່າວມານັນ້, ພວກເຮາົກຈໍະບ່ໍສາມາດສາ້ງຜນົກະທບົອນັໜຶ່

ງອນັດຽວກນັໄດ.້  
 

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັ ຄະນະບໍລຫິານງານຂອງ SUN CSA ແລະ ກອງເລຂາ ສໍາລບັການເຮດັວຽກໃນ

ປີນີ.້ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮາົຈະຫຸຼດໜອ້ຍລງົຫຼາຍ ຖາ້ປາສະຈາກການເຮດັວຽກຂອງເຂາົເຈ ົາ້ເຫຼ ົ່ ານີ.້  
 

ພວກເຮາົໄດຮ່້ວມກນັສາ້ງຄວາມແຕກຕ່າງທີ່ ຍິ່ ງໃຫຍ່ໃນປີນີ.້ ພວກເຮາົຮູດ້ວ່ີາຍງັມວີຽກອກີຫຼາຍຢ່າງທີ່ ພວກເຮາົຈະ

ຕອ້ງໄດເ້ຮດັ, ແຕ່ໃນວາລະສິນ້ສຸດປີ 2021 ພວກເຮາົຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັທຸກທ່ານທີ່ ເຮດັວຽກຢ່າງໜກັ 

ແລະ ນາໍມາຊຶ່ ງຜນົຮບັທີ່ ໜາ້ອດັສະຈນັໃຈ. ພວກເຮາົມາສບືຕ່ໍແລກປ່ຽນ, ຮຽນຮູ ້ແລະ ເຮດັວຽກ ເພື່ ອໂພຊະນາ

ການທີ່ ດຂີຶນ້ໃນທົ່ ວປະເທດລາວໃນປີ 2022!  
 

ຕດິຕາມພວກເຮາົຜ່ານທາງ ເຟສບຸ໌ກ, ຢູທບູ ແລະ ເວບັໄຊທ ໌ສໍາລບັການແບ່ງປັນຂໍມູ້ນອບັເດດ, ທກັສະ ແລະ ຜນົ

ກະທບົ ໃນປີໜາ້. ກະລຸນາຕດິຕ່ໍຫາພວກເຮາົຜ່ານທາງອເີມລ ໌ຖາ້ທ່ານຕອ້ງການຂໍມູ້ນໂພຊະນາການ ຫຼ ືຕອ້ງການ

ຮບັຈດົໝາຍຂ່າວຢ່າງເປັນປົກກະຕ ິທີ່  info@suncsalaos.org. 
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ສະຫຸຼບໂຄງການຂອງອງົກອນສະມາຊກິ SUN CSA ລາວ ປີ 2021 

ຜນົກະທບົດາ້ນໂພຊະນາການຂອງພວກເຮາົເປັນຕວົເລກ 
 

ໃນເດອືນທນັວາ 2021, ບນັດາອງົກອນສະມາຊກິ SUN CSA ໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມໃນການສໍາຫຼວດກ່ຽວ

ກບັໂຄງການໂພຊະນາການຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ດາ້ນລຸ່ມນີແ້ມ່ນສະຫຸຼບຜນົໄດຮ້ບັສໍາຄນັຈາກການສໍາຫຼວດ. 
 

 

  

ຈາໍນວນອງົກອນທງັໝດົໃນເຄອືຂ່າຍ CSA ລາວ 68 
(+2 ໃນປີ 2021) 

ຈາໍນວນອງົກອນທີ່ ມໂີຄງການດາ້ນໂພຊະນາການທງັໝດົ  42 

ຈາໍນວນ CSOs ລາວ ທີ່ ມໂີຄງການດາ້ນໂພຊະນາການ:  26 

ຈາໍນວນ  INGOs ທີ່ ມໂີຄງການດາ້ນໂພຊະນາການ:  16 
  

ຈາໍນວນໂຄງການໂພຊະນາການທງັໝດົທີ່ ກາໍລງັດໍາເນນີຢູ່ໃນປີ 2021:  90 
  

ມູນຄ່າໂຄງການໂພຊະນາການທງັໝດົ:  
(ປະມານ; ລວມເອາົປີອື່ ນໆນໍາ) 

USD$96,250,000 

ຈາໍນວນຜູໃ້ຫທ້ນຶ: 37+ 
  

ຈາໍນວນແຂວງທີ່ ມໂີຄງການໂພຊະນາການທງັໝດົ:  17 

ຈາໍນວນເມອືງທີ່ ມໂີຄງການໂພຊະນາການທງັໝດົ: 86 
(58%) 

ຈາໍນວນຜູໄ້ດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດທີ່ ຄາດຄະເນ:  
(ປະມານ; ລວມເອາົປີອື່ ນໆນໍາ) 

1,219,234 
  

ໂຄງການແບ່ງຕາມຂະແໜງການ: (ຫຼາຍໂຄງການແມ່ນໂຄງການເຊື່ ອມສານຫຼາຍຂະໜງການ) 

ສາທາ:  71 

ກະສກິາໍ:  45 

ສກຶສາ:  29 

ບດົບາດຍງິຊາຍ ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມ:  26 

ນາໍ◌້, ສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ສຸຂະພບິານ (WASH):  25 

ການດໍາລງົຊວີດິ: 10 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ/ການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟາ້ອາກາດ/ປ່າໄມ:້ 10 

ການປົກຄອງ 6 
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ໂຄງການໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ  
 

ໃນປີ 2021 ອງົກອນສະມາຊກິ SUN CSA ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໂພຊະນາການຈາໍນວນ 90 ໂຄງການ ໃນ 17 

ແຂວງ ຈາກ 18 ແຂວງ ໃນ ສປປ ລາວ. ແຂວງທີມີຈີາໍນວນໂຄງການຫຼາຍທີ່ ສຸດໄດແ້ກ່ ສະຫວນັນະເຂດ (19), ຫຼວງ

ພະບາງ (17) ແລະ ຊຽງຂວາງ (16).  
 

 
 

ອງົກອນສະມາຊກິ SUN CSA ລາວ ໄດຈ້ດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໂພຊະນາການຢູ່ 58% ຂອງເມອືງທງັໝດົທົ່ ວ

ປະເທດ (86 ຈາກ 148). ມໂີຄງການໃນ 11 ເມອືງຂອງແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ 10 ເມືອຶງຂອງແຂວງສະຫບນັນະ

ເຂດ. ມໂີຄງການໂພຊະນາການ 100% ຂອງເມອືງຢູ່ໃນແຂວງຊຽງຂວາງ (7), ອຸດມົໄຊ (7) ແລະ ເຊກອງ (4). 
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ອງົກອນສະມາຊກິ SUN CSA ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໂພຊະນາການທີ່ ສາ້ງຜນົກະທບົອນັດຕ່ໍີຊວີດິຂອງ

ປະຊາຊນົລາວໃນວງົກວາ້ງ.  

ຈາກຈາໍນວນ 90 ໂຄງການໂພຊະນາການໃນປີ 2021, ມ ີ 71 ໂຄງການທີ່ ສຸມໃສ່ວຽກງານສາທາ. ວຽກງານ

ດັ່ ງກ່າວລວມເອາົວຽກງານສຸຂະພາບ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງແມ່, ເດກັ ແລະ ເດກັອ່ອນ, ໂດຍນາໍໃຊແ້ນວທາງ 

1000 ວນັທ າອດິຂອງຊວີດິເປັນສ່ວນໃຫຍ່.  
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ຄວາມຄບືໜາ້ຂອງແຜນຍຸດທະສາດ 2021-25 ຂອງ SUN CSA ລາວ 

 
ໃນເດອືນເມສາ 2021, SUN CSA ລາວ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ ຢ່າງເປັນທາງການ, ແຜນຍຸດທະ

ສາດັ່ ງກ່າວຮບັການພດັທະນາໂດຍເຄອືຂ່າຍ ໃນໄລຍະເວລາ 4 ເດອືນກ່ອນໜາ້ນັນ້. ແຜນຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວແມ່ນ

ມຢູ່ີໃນເວບັໄຊທຂ໌ອງ  SUN CSA ເປັນ ພາສາອງັກດິ ແລະ ພາສາລາວ. ແຜນຍຸດທະສາດດັ່ ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ສະ

ໜບັສະໜນູ NPAN 2021-2025 ແລະ ປະກອບດວ້ຍ 5 ຂງົເຂດຍຸດທະສາດຫຼກັ:  

 

1. ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ (ຄວາມຮູ ້ແລະ ທກັສະດາ້ນວຊິາການ),  

2. ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້ (ເຂົາ້ເຖງິຂໍມູ້ນ, ປະສບົການ ແລະ ບດົຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດ,້ ການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ 

ການວເິຄາະ ດາ້ນໂພຊະນາການ), 

3. ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (ການເຂົາ້ເຖງິແຫ່ຼງທນຶທີ່ ຫຼາຍຂຶນ້ຂອງ CSOs, ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ 

ເພື່ ອການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ ສະໜບັສະໜນູ ແລະ ກໍ່ ໃຫເ້ກດີການປ່ຽນແປງ ຮ່ວມກນັ),  

4. ການສົ່ ງເສມີນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂພຊະນາການ (ປະກອບສ່ວນດາ້ນຄວາມຮູ ້

ແລະ ປະສບົການຂອງ CSO ເຂົາ້ໃນການສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ ຂອງນະໂຍບາຍ

ດາ້ນໂພຊະນາການ), 

5. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການບໍລຫິານ (ຄະນະບໍລຫິານງານທີ່ ມຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ແລະ ມສ່ີວນຮ່ວມ, ແລະ ກອງ

ເລຂາທີ່ ມຄີວາມຫາ້ວຫນັ ແລະ ມຊີບັພະຍາກອນທີ່ ດ)ີ.  

 
ໃນຖານະເຄອືຂ່າຍຂອງບນັດາອງົກອນທີ່ ເຮດັວຽກດາ້ນໂພຊະນາການ, ອງົກອນສະມາຊກິ SUN CSA ໄດບ້ນັລຸຄວາມຄບື 

ໜາ້ທີ່ ສໍາຄນັ ເພື່ ອບນັລຸຍຸດທະສາດ 5 ປີຂອງຕນົ, ຊຶ່ ງລວມເຖງິການສົ່ ງສ້ມີຄວາມຮູກ່້ຽວກບັໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມມຸງ້

ມາດປາຖະໜາໃນການປັບປຸງວຽກງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ. 
 

ໃນປີ 2021, ສະມາຊກິ SUN CSA ລາວ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 47 ກດິຈະກາໍຮ່ວມດາ້ນໂພຊະນາການ ທີ່ ສຸມໃສ່ເປົາ້

ໝາຍຍຸດທະສາດໃນດາ້ນການຮຽນຮູ,້ ວຽກງສານສະໜບັສະໜນູ, ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການ

ພດັທະນາເຄອືຂ່າຍ.   

 

1. ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດ: 
ມ ີ 17 ກດິຈະກາໍການຮຽນຮູ ້ ໃນປີ 2021 ທີ່ ໄດສຸ້ມໃສ່ການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນກັງານຈາກອງົກອນ

ສະມາຊກິ ໃນດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂຄງການໂພຊະນາການ. ລວມເຖງິການຝຶກອບົຮມົໃນ

ຫວົຂໍໂ້ພຊະນາ.  

ນອກຈາກນັນ້, ຍງົລວມເອາົເວທສີນົທະນາປະຈາໍວນັສຸກຈາໍນວນ 12 ຄັງ້. ເວທສີນົທະນານີ ້ ເປັນກດິຈະກາໍຮຽນຮູ ້

ແລະ ແລກປ່ຽນ ແບບເພື່ ອນສອນເພື່ ອນ ທີ່ ມລີກັສະນະເປັນກນັເອງ ທີ່ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ເປັນປະຈາໍຜ່ານລະບບົ ZOOM. 

ເວທສີນົທະນາດັ່ ງກ່າວ ເປັນຂໍລ້ເິລີ່ ມຂອງກອງເລຂາ SUN CSA ແລະ ອງົການຊ່ວຍເຫຼອືເດກັ ໃນປີ 2020 ເພື່ ອ
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ຊ່ວຍໃຫສ້ະມາຊກິສາມາດປັບປົວໃຫເ້ຂົາ້ກບັ ‘ວຖິຊີວີດິຮູບແບບໃໝ່’ ໃນໄລຍະໂຄວດິ. ດວທສີນົທະນາຍງັຄງົ

ສບືຕ່ໍດໍາເນນີມາຈນົຮອດປີ 2021 ໂດຍເນັນ້ໃສ່ຫວົຂໍກ່້ຽວກບັ ນະວດັຕະກາໍຂອງວຽກງານ WASH; ການໃຫຄໍ້າ

ປຶກສາດາ້ນຟພຊະນາການແກ່ໄວໜຸ່ມ; ການຕອບໂຕໂ້ຄວດິ; ການເຊື່ ອມສານວຽກໂພຊະນາການເຂົາ້ໃນອງົກອນຂະ

ໜາດນອ້ຍ; ໂພຊະນາການ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟາ້ອາກາດ; ການສກັວກັຊນີ ແລະ ການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້

ນມົແມ່, ການສື່ ສານເພື່ ອການປ່ຽນແປງພດຶຕກິາໍຂອງຊຸມຊນົດາ້ນໂພຊະນາການ (SBCC); ເຄື່ ອງມດືາ້ນບດົບາດ

ຍງິ-ຊາຍ; ຂໍກ້າໍນດົກ່ຽວກບັຜະລດິຕະພນັທດົແທນນໍາ້ນມົແມ່ (BMS code); ກນົໄກການມສ່ີວນຮ່ວມ, ການນາໍ

ໃຊສ້ື່ ສງັຄມົອອນໄລນ ໌ ເຂົາ້ໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ; ການສະທອ້ນຄນືກ່ຽວກບັການຮຽນຮູດ້າ້ນຟພຊະນາ

ການ.  

 

SUN CSA ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັສະມາຊກິທງັໝດົ ຜູທ້ີ່ ໄດອ້າສາສະໝກັມາເປັນຜູນ້າໍພາໃນເວທີ

ສນົທະນາ. ໂດຍສະເພາະແລວ້, ພວກເຮາົຕອ້ງການຍກົໃຫເ້ຫນັເຖງິວຽກຂອງໂຄງການ SCALING ທີ່ ຮ່ວມຈດັ

ຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍ – ອງົການຊ່ວຍເຫຼອືເດກັ, ອງົການແຄຣນ໌າໆຊາດ, ChildFund ແລະ CCL – ທີ່ ໄດນ້າໍພາໃນ

ເວທສີນົທະນາ 5 ຄັງ້ເພື່ ອແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ຜນົສໍາເລດັທີ່ ຫຼວງຫຼາຍຈາກໂຄງການດັ່ ງກ່າວ.  

 

ເວທສີນົທະນາ ຖເືປັນເຄື່ ອງມໃືນການຮຽນຮູທ້ີ່ ສໍາຄນັສໍາລບັເຄອືຂ່າຍ SUN CSA. ເປັນກດິຈະກາໍທີ່ ຈດັຂຶນ້ແບບ

ອອນໄລນ,໌ ທີ່ ພະນກັງານຈາກແຂວງຕ່າງໆສາມາດເຂົາ້ຮ່ວມນາໍໄດ.້ ເປັນເວທທີີ່ ເປີດໂອກາດໃຫພ້ະນກັງານໄດ ້

ແລກປ່ຽນທກັສະ ແລະ ປະສບົການຂອງເຂາົເຈ ົາ້, ລວມທງັອງົກອນຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ນອ້ຍ, ບ່ໍວ່າເຂາົເຈ ົາ້ຈະຢູ່

ບ່ອນໃດກຕໍາມ. ເວທສີນົທະນາດັ່ ງກ່າວແມ່ນດໍາເນນີເປັນພາສາລາວ ເພື່ ອໃຫພ້ະນກັງານພາຍໃນປະເທດໄດຮ້ຽນຮູ ້

ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນການສນົທະນາ. ພວກເຮາົສະໜບັສະໜນູໃຫບ້ນັດາອງົກອນ ແລະ ເຄອືຂ່ຍທງັໝດົ ນາໍ

ເອາົແນວທາງກ່ຽວກບັ ກດິຈະກາໍການຮຽນຮູໃ້ນຮູບແບບເພື່ ອນສອນເພື່ ອນທີ່ ຈດັແບບອອນໄລນຢ່໌າງເປັນປະຈາໍນີ ້

ໄປນາໍໃຊເ້ຊັ່ ນດຽວກນັ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ເວທສີນົທະນາປະຈາໍວນັສຸກຂອງ SUN CSA (ມງັກອນ - ທນັວາ 2021) 

ຈາໍນວນຄັງ້ຂອງເວທສີນົທະນາ 12 

ຈາໍນວນອງົກອນທີ່ ເຂົາ້ຮ່ວມ 50 

INGOs 14 

CSOs ລາວ 27 

ອື່ ນໆ 7 

ລດັຖະບານ 2 

ອງົກອນທີ່ ເປັນສະມາຊກິໃນເຄອືຂ່າຍ 37 

ອງົກອນທີ່ ບ່ໍໄດເ້ປັນສະມາຊກິໃນເຄອືຂ່າຍ 13 

ຈາໍນວນຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມ 193 

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ເປັນເພດຍງິ 90 

ຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ເປັນເພດຊາຍ 103 

ຈາໍນວນແຂວງ (ທີ່ ມພີະນກັງານເຂົາ້ຮ່ວມ) 13 
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2. ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ:້ 
SUN CSA ລາວ ໄດພ້ດັທະນາເຄື່ ອງມ ືແລະ ຊບັພະຍາກອນທີ່ ສໍາຄນັຈາໍນວນໜຶ່ ງ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູການເຂົາ້

ເຖງິຂໍມູ້ນ ແລະ ຂ່າວສານດາ້ນໂພຊະນາການ ແລະ ເພື່ ອໃຫສ້ະມາຊກິສາມາດແບ່ງປັນປະສບົການ ແລະ ບດົຮຽນ

ໄດ.້ 

SUN CSA ໄດມ້ກີານບໍລຫິານຄຸມ້ຄອງເວບັໄຊທ ໌ (www.suncsalaos.org) ທີ່ ມຄີງັຂໍມູ້ນໂພຊະນາການທີ່

ເຕມັໄປດວ້ຍເອກະສານ ແລະ ວດີໂີອ. ໄດມ້ລີງົເອກະສານຫຼາຍກວ່າ 100 ສະບບັໃນປີ 2021. ເອກະສານດັ່ ງກ່າວ

ເປັນເອກສານກ່ຽວກບັນະໂຍບາຍ, ບດົຄົນ້ຄວາ້, ເຄື່ ອງມ ືແລະ ບດົລາຍງານ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັວຽກໂພຊະນາການ.  

ໃນເວບັໄຊທຍ໌ງັມ ີ ແຜນທີ່ ໂຄງການໂພຊະນາການ, ທີ່ ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າອງົກອນສະມາຊກິ SUN CSA ມີ

ໂຄງການໂພຊະນາການຢູ່ໃສແດ່. ເວບັໄຊທໄ໌ດມ້ກີານແປເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອງັກດິ, ເຮດັໃຫເ້ປັນມນັ

ກາຍເປັນໜຶ່ ງໃນແຫ່ຼງຂໍມູ້ນຫຼກັ ສໍາລບັຂໍມູນຂ່າວສານດາ້ນໂພຊະນາການໃນປະເທດລາວ.  

 

SUN CSA ລາວ ຍງັມ ີເຟສບຸ໌ກເພຈ,໌ ເຟສບຸ໌ກກຣຸບ and ຊ່ອງຢູທບູ. ເຟສບຸ໌ກເພຈ ໌ແມ່ນສໍາລບັແຊຣກ່໌ຽວກບັ

ການອບັເດດກ່ຽວກບັວຽກໂພຊະນາການ, ຕະຫຼອດເຖງິການຈດັກດິຈະກາໍການລນົນະລງົດາ້ນໂພຊະນາການ ເຊັ່ ນ 

ກດິຈະກາໍສບັປະດາສາກນົການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ປະຈາໍປີ. ເຟສບຸ໌ກກຣຸ ແມ່ນສໍາລບັແຊຣກ່໌ຽວກບັການອບັ

ເດດຂອງສະມາຊກິກ່ຽວກບັກດິຈະກາໍກ່ຽວກບັວຽກໂພຊະນາການຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ຊ່ອງຢູທບູ ແມ່ນເປັນຄງັວດີໂີອ

ກ່ຽວກບັຂໍມູ້ນຟພຊະນາການ ແລະ ອຸປະກອນສໍາລບັການລນົນະລງົ. 

 

ນອກຈາກນັນ້, SUN CSA ລາວ ຍງັໄດເ້ລີ່ ມມ ີຈດົໝາຍຂ່າວປະຈາໍເດອືນ ໃນເດອືນພະຈກິ ແລະ ທນັວາ 2021. 

ໃນຈດົໝາຍຂ່າວນີຈ້ະມກີານອບັເດດກດິຈະກາໍຂອງສະມາຊກິ ແລະ ຂໍມູ້ນຂ່າວສານ ແລະ ການອບັເດດທີ່

ສໍາຄນັອື່ ນໆ.  

 

3. ການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ: 
[ເພີ່ ມການເຂົາ້ເຖງິດາ້ນການເງນິຂອງ CSOs, ວາມຮ່ວມມທືີ່ ມປີະສດິທພິາບ ສໍາລບັການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແລະ 

ການສະໜບັສະໜນູຮ່ວມ ແລະ ການໂນມ້ນາ້ວ] 

SUN CSA ລາວ ໄດສ້າ້ງສາຍພວົພນັກບັສະມາຊກິຂອງຕນົ ແລະ ກບັຄູ່ຮ່ວມງານອື່ ນໆ, ຊຶ່ ງລວມມ ີລດັຖະບານ, 

ຜູໃ້ຫທ້ນຶ ແລະ ສະຫະປະຊາຊາດ. SUN CSA ໄດນ້າໍພາ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມໃນຫຼາຍກດິຈະກາໍການລນົນະລງົຮ່ວມ 

ດາ້ນໂພຊະນາການ ໃນປີ 2021. ກດິຈະກາໍ, ວຽກງານ ແລະ ຄວາມຮ່ວມມທືີ່ ສໍາຄນັໃນປີ 2021 ລວມມ:ີ  

 

1. ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບດົຮຽນດາ້ນໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ: SUN CSA ໄດສ້ະໜບັສະ 

ໜນູໃຫສ້ະມຊກິຂອງຕນົ ຈດັກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບດົຮຽນດາ້ນຟພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ 

ທງັໝດົ 9 ຄັງ້ ໃນປີ 2021. ໃນນັນ້ ລວມມລີະດບັຊາດສູນກາງ 1 ຄັງ້ ແລະ ຂັນ້ແຂວງ 8 ຄັງ້. ກອງປະຊຸມ

ເຫຼົ່ ານີໄ້ດເ້ຕົາ້ໂຮມເອາົຜູຄ້ນົທີ່ ເຮດັວຽກໂພຊະນາການໃນທົ່ ວປະເທດ ຫຼາຍກວ່າ 1000 ຄນົ ເພື່ ອມາ

ແລກປ່ຽນບດົຮຽນ ແລະ ຜນົສໍາເລດັຂອງເຂາົເຈ ົາ້. ມຄໍີາຄດິເຫນັຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍຈາກຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມທີ່ ບອກ

ວ່າ ເຂາົເຈ ົາ້ໄດຮ້ບັແຮງບນດານໃຈໃນການນາໍສິ່ ງທີ່ ເຂາົເຈ ົາ້ໄດຮ້ຽນຮູມ້ານາໍໃຊຢ່້າງໜອ້ຍ 1 ຢ່າງ.  
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2. ສບັປະດາສາກນົການລເ◌້ຽງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່: ມກີດິຈະກາໍການລນົນະລງົຫຼາຍຢ່າງໃນໄລຍະຂອງ

ສບັປະາສາກນົການລຽ້ງລູກດວ້ຍນໍາ້ນມົແມ່ໃນເດອືນສງິຫາ 2021, ລວມທງັການເຜຍີແຜ່  2 ວດີໂີອຜ່ານ

ທາງອອນໄລນ,໌ ກອງປະຊຸມສໍາມະນາ 2 ຄັງ້ ແລະ ກດິຈະກາໍການແຂ່ງຂນັຜ່ານທາງເຟສບຸ໌ກ.  

3. ການສາ້ງຄວາມຮບັຮູ ້ ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັດໍາລດັວ່າດວ້ຍ ຜະລດິຕະພນັທດົແທນນໍາ້ນມົແມ່ (BMS): 

SUN CSA ສະໜບັສະໜນູການກດິຈະກາໍເພື່ ອເພີ່ ມຄວາມຮບັຮູ ້ແລະ ເຂົາ້ໃຈກ່ຽວກບັດໍາລດັວ່າດວ້ຍ

ຜະລດິຕະພນັທດົແທນນໍາ້ນມົແມ່ຂອງລາວ ທີ່ ໄດຮ້ບັຮອງເອາົໃນທາ້ຍປີ 2020.  

4. ໜ່ວຍງານເຮດັວຽກສະໜບັສະໜບັສະໜນູ (AWG): SUN CSA ໄດສ້າ້ງໜ່ວຍງານສະໜບັສະໜນູ 

ວຽກໂພຊະນາການ, ທີ່ ມກີານປະຊຸມກນັສອງຄັງ້ຕ່ໍປີ. ໃນປີນີແ້ມ່ນໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູງບົປະມານ

ຈາກອງົການຊ່ວຍເຫຼອືເດກັປະຈາໍລາວ. ໜ່ວຍງານ AWG ໄດແ້ລກປ່ຽນທກັສະ ແລະ ວາງແຜນກດິຈະກ າ

ການລນົນະລງົຕ່າງໆຮ່ວມກນັ.  

5. ໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ (NWG): SUN CSA ໄດສ້າ້ງໜ່ວຍງານໂພຊະນາການຂຶນ້ມາ. ໜ່ວຍງານນີ ້

ແມ່ນສໍາລບັທຸກອງົກອນໃນປະເທດລາວ ເພື່ ອອບັເດດກ່ຽວກບັວຽກງານຂອງຕນົ ແລະ ວຽກການປະສານ

ງານຕ່າງໆ. ກຸ່ມນີຈ້ະມກີານປະຊຸມກນັທຸກໆ 3 ເດອືນ.  

6. ກອງປະຊຸມສາມນັປະຈາໍປີ (AGM): ກອງປະຊຸມສາມນັປະຈາໍປີ SUN CSA ຖກືຈດັຂຶນ້ມນເດອືນ

ມນີາ/ເມສາ ຂອງທຸກໆປີ. ໃນປີ 2021, ກອງປະຊຸມດັ່ ງກ່າວໄດຖ້ກືຈດັແບບຊອ້ງໜາ້.   

7. ຈດຸປະສານງານຂອງ SUN CSA ຢູ່ຂັນ້ແຂວງ: 12 ອງົກອນໄດອ້າສາສະໝກັເປັນຈດຸປະສານງານຂອງ

SUN CSA ຢູ່ 11 ແຂວງ. ຈດຸປະສານງານເຫຼົ່ ານີແ້ມ່ນເຮດັວຽກປະສານງານກດິຈະກາໍຢູ່ຂັນ້ແຂວງ ແລະ 

ເຮດັວຽກຮ່ວມກບັພາກລດັຖະບານ ເພື່ ອໃຫມ້ສ່ີວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຢ່າງຕ່ໍ

ເນື່ ອງແກ່ພາກລດັຖະບານ ແລະ ອງົກອນສະມາຊກິອື່ ນໆຂອງ SUN CSA.  

8. ສະໜບັສະໜນູການດໍາເນນີກດິຈະການຂອງ SUN ໃນລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ລະດບັໂລກ: SUN CSA 

ລາວ ໃນການສະໜອງຕາມຄໍາຮອ້ງຂໍຈາກ SUN ໃນລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ລະດບັໂລກ ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມ

ໃນກດິຈະກາໍການສປະສານງານ ແລະ ການລນົນະລງົຈາໍນວນຫຼາຍ.  
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4. ການສົ່ ງເສມີນະໂຍບາຍ ແລະ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັວຽກງານໂພຊະນາການ: 
ປະກອບສ່ວນຄວາມຮູ ້ ແລະ ປະສບົການຂອງ CSO ເຂົາ້ໃນການສາ້ງນະໂຍບາຍ ແລະ ນາໍນະໂຍບາຍໂພຊະນາ

ການໄປຈດັຕັງ້ປະຕບິດັຕວົຈງິ. 

ສະມາຊກິ SUN CSA ໄດເ້ຂົາ້ໄປມສ່ີວນຮ່ວມໃນການປຶກສາຫາລດືາ້ນນະໂຍບາຍ ແລະ ການພດັທະນາແນວທາງ

ປະຕບິດັດາ້ນໂພຊະນາການ ໃນຫຼາຍຮູບການໃນໄລຍະປີ 2021. ຕວົຢ່າງສໍາຄນັໄດແ້ກ່: 

1. ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບດົຮຽນດາ້ນໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ 9 ຄັງ້ ຊຶ່ ງເປັນເວທທີີ່ ມຄີວາມ

ເຂັມ້ແຂງໃນການປຶກສາຫາລດືາ້ນນະໂຍບາຍ (ດັ່ ງທີ່ ກ່າວເຖງິໃນພາກການຮຽນຮູຢູ້ດ້າ້ນເທງິ).  

2. ສະໜອງຂໍມູ້ນສໍາລບັ ການປຶກສາຫາລລືະດບັຊາດກ່ຽວກບັກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະບບົອາຫານ 2021 

ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະບບົອາຫານຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.   

3. ແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດວຽກງານໂພຊະນາການ (NPAN) 2021-2025: SUN CSA ໄດສ້ະໜອງ

ຂໍມຸ້ນສໍາຄນັສໍາລບັ NPAN 2021-2025. ພວກເຮາົຮູສ້ກຶເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ ງ ທີ່ ວຽກຂອງສະມາຊກິພວກ

ເຮາົໄດຖ້ກືນາໍໄປເປັນຕວົຢ່າງຂອງແນວທາງປະຕບິດັທີ່ ດ ີແລະ ຖກື. SUN CSA ຍງັໄດປ້ະກອບຄໍາຄດິ

ເຫນັໃນການກວດກາຄວາມຖກືຕອ້ງດາ້ນນືອ້ໃນ ແລະ ການເປີດໂຕຂອງ NPAN ໃນເດອືນພະຈກິ. 

4. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໂພຊະນາການເພື່ ອການຈະເລນີເຕບີໂຕ 2021: SUN CSA ໄດໃ້ຫຄໍ້າໝັນ້ສນັຍາ

ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ N4G Summit ແລະ ເຂົາ້ຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດດັ່ ງກ່າວ ແລະ ວດີໂີອການ

ລນົນະລງົໂດຍ SUN CSN. 

5. ສະໜອງຂໍມູ້ນເຂົາ້ໃນແຜນປະຕບິດັງານແຫ່ງຊາດ ວ່າດວ້ຍວຽກງານກະສກິາໍແບບຄອບຄວົ ໃນເດອືນ 

ພດຶສະພາ 2021. 
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5. ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການບໍລຫິານ: 
SUNCSA ລາວ ຍງັຄງົມກີານຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການບໍໍລຫິານທີ່ ເຂັມ້ແຂງ ໃນປີ 2021. ຜນົສໍາເລດັທີ່ ສໍາຄນັລວມມ:ີ 

1. ຈດກອງປະຊຸມຄະນະບໍລຫິານງານ ເພື່ ອວາງແຜນກດິຈະກາໍຂອງ SUN CSA. 

2. ເປັນເຈົາ້ພາບຈັດັກອງປະຊຸມ AGM, ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການ 4 ຄັງ້, ກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານ

ເຮດັວຽກສະໜບັສະໜນູ 2 ຄັງ້. 

3. ຈດັການເລອືກຕັງ້ຄະນະບໍລຫິານງານໃນກອງປະຊຸມ AGM ແລະ ຈດັແບບອອນໄລນໃ໌ນເດອືນພະຈກິ  

2021 ຫຼງັຈາກທີ່ ສະມາຊກິ 2 ທ່ານສິນ້ສຸດເວລາໃນການເປັນຄະນະບໍລຫິານງານ. 

4. ດໍາເນນີການສໍາຫຼວດປະຈາໍປີຄັງ້ທ ີ 2 ເພື່ ອອບັເດດຂໍມູ້ນກ່ຽວກບັການປະກອບສ່ວນຂອງອງົກອນ

ສະມາຊກິ SUN CSA ໃນປີ 2021. 

5. ຈດັທໍາບດົລາຍງານປະຈາໍປີ 2021. 

 
 

SUN CSA ລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັທຸກທ່ານທີ່ ສະຫຼະເວລາໃຫກ້ບັວຽກຂອງຄະນະບໍລຫິານງານ ໃນ

ປີ 2021. ປະກອບດວ້ຍບຸກຄນົດັ່ ງຕ່ໍໄປນີ:້  
 

ທ່ານ ນາງ ເຄ່ລີ ້ຄໍາພູໄຊ ອງົການຊ່ວຍເຫຼອືເດກັ  ປະທານ ປັດຈບຸນັ 

ທ່ານ ນາງ ຈນັທະລງັສ ີສສຸີວນັ ສູນພດັທະນາຊນົນະບດົ (RDA) MC ປັດຈບຸນັ 

ທ່ານ ຈນັທາ ອວນທະວງົສ ີ  ສະມາຄມົຊຸມຊນົເພື່ ອຊວີດິ ແລະ 

ສິ່ ງແວດລອ້ມ (CASE) 

MC ປັດຈບຸນັ 

ທ່ານ ພນັທະມດິ ແສງປັນຍາ ສະມາຄມົຜູຕ້ດິເຊືອ້ HIV/AIDS (APL+) MC ປັດຈບຸນັ 

ທ່ານ ນາງ ເພດັສະໝອນ ມະໂນລາ ສະມາຄມົເພື່ ອນຜາຕດັແກ ້ MC ປັດຈບຸນັ 

ທ່ານ ນາງ ວມິາລາ ເດດວງົສາ ອງົການແພລນສາກນົ ປະຈາໍລາວ MC ປັດຈບຸນັ 

ທ່ານ ນາງ ບວົລະພນັ ອນິທະໄຊ SNV ລາວ MC ປັດຈບຸນັ 

ທ່ານ ນາງ Irene Lorete ອງົການສຸພານມິດິສາກນົ  ອະດດີ MC 

ທ່ານ ນາງ ເກດສະດາສກັ ກຽດຕສິກັ ອງົການແພລນສາກນົ ປະຈາໍລາວ ອະດດີ MC 

ທ່ານ Suraj Shretha ອງົການ ADRA ປະຈ າລາວ ອະດດີ MC 

ທ່ານ ນາງ ຈລຸາພອນ ໄຊຍະເສນ ອງົການບນັເທາົທຸກກາໂຕລກິ (CRS) ອະດດີ MC 
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SUN CSA ລາວ ຂໍຂອບໃຈພະນກັງານກອງເລຂາ ຜູມ້ຄີວາມຫາ້ວຫນັ ແລະ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູສະມາຊກິ 

ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານທຸກພາກສ່ວນ. ຂອບໃຈທຸກທ່ານ ຊຶ່ ງໄດແ້ກ່:  
 

ຕຸກຕາ ສອນສກັສດິ ຜູປ້ະສານງານ ກອງເລຂາ 

ສຸລວິນັ ບຸນທໍາມ ີ(ມະລ)ິ ຜູຊ່້ວຍ ກອງເລຂາ  

ສຸກກນັຍາ ພມົມະລງັສ ີ(ເຊນິ) ພະນກັງານສື່ ສານ ກອງເລຂາ 

ພູນຊບັ ແກວ້ປັນຍາ (ກິ່ ງ) ພະນກັງານສະໜບັສະໜນູ ກອງເລຂາ (SCIL) 

David Shields ທີ່ ປຶກສາ SUN CSA 

ສຸກສະຫວດັ ປອ້ງສະໄຫວ (ເບຍBeer) ອະດີຜູີຊ່້ວຍ ກອງເລຂາ 
 

 

ຜູໃ້ຫທ້ນຶແກ່ອງົກອນສະມາຊກິ SUN CSA ລາວ 
 

ວຽກຂອງອງົກອນສະມາຊກິ SUN CSA ແມ່ນໄດຮ້ບັທນຶຈາກບນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶທີ່ ຫຼາກຫຼາຍ. ໃນຖານະເຄອືຂ່າຍ, 

ພວກເຮາົຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັບນັດາຜູໃ້ຫທ້ນຶທຸກພາກສ່ວນ ທີ່ ໃຫຄ້ວາມຮ່ວມມ ືແລະ ການສະໜບັສະ

ໜນູຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ.  

 

ມຜູີໃ້ຫທ້ນຶຈາໍນວນ 37 ພາກສ່ວນທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ອງົກອນສະມາຊກິ ໃນໄລຍະປີ 2021. ທນຶເຫຼົ່ ານີ ້

ແມ່ນມາຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງ. ມຜູີໃ້ຫທ້ນຶຈາກພາກລດັຖະບານຫຼາຍພາກສ່ວນ, ເປັນຕົນ້ແມ່ນຈາກ ສະຫະພາບເອຣີບົ, 

ສະຫະລດັອາເມຣກິາ, ອດົສະຕຣາລ,ີ ເຢຍລະມນັ, ສະວດິເຊແີລນ, ການາດາ, ລຸກຊໍາບວກ, ຍີ່ ປຸ່ນ ແລະ ໄອແລນ. 

ນອກຈາກນີ,້ ຍງັມຜູີໃ້ຫທ້ນຶພາກເອກະຊນົທີ່ ໄດໃ້ຫກ້ານບໍລຈິາກໂດຍກງົແກ່ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົຕ່າງໆ.  

 

ຜູໃ້ຫທ້ນຶທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູແກ່ໂຄງການໂພຊະນາການ ທີ່ ຈດັຕັງ້ປະຕບິດັໂດຍອງົກອນສະມາຊກິ SUN 

CSA ໃນ ສປປ ລາວ ໃນປີ 2021:  

 

1. ADRA Germany, Canada 

2. AHF 

3. ARMY 

4. Asia Foundation 

5. Australian Aid/DFAT  

6. Bread For The World (Brot fur 

die Welt) 

7. Canadian Food and Grain Bank 

8. CARE 

9. Childfund 

10. DANIDA 

11. DVV 

12. ERIKS 

13. EuropeAid 

14. European Union  

15. France (French Embassy) 

16. FASTENOPFER 

17. FELM 

18. Germany (BMZ) 

19. GIZ (CEGGA) 

20. Global Fund 
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21. Home Net South East Asia 

(HNSEA) 

22. KFW 

23. Luxembourg Agency for 

Development Cooperation 

24. Oxfam 

25. PACT 

26. Plan International 

27. Samdhane 

28. SOS Denmark 

29. Swiss Agency For Development 

and Cooperation (SDC) 

30. Swiss Red Cross 

31. TEAR 

32. UNDP (GEF) 

33. USAID 

34. USDA 

35. Welthaus 

36. World Vision (New Zealand; 

other) 

37. WWF 

 

ລາຍການຜູໃ້ຫທ້ນຶເຫຼົ່ ານີແ້ມ່ນມາຈາກການສໍາຫຼວດໂຄງການຂອງສະມາຊກິ SUN CSA. ອາດຈະຍງັມຜູີໃ້ຫທ້ນຶ

ບາງພາກສ່ວນບ່ໍໄດຖ້ກືລະບຸໃນບດົລາຍງານນີ,້ ທີ່ ກໄໍດປ້ະກອບສ່ວນເຂົາ້ໃນເຄອືຂ່າຍເຊັ່ ນດຽວກນັ. ພວກເຮາົຂໍ

ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັພາກສ່ວນເຫຼົ່ ານັນ້ ທີ່ ບ່ໍໄດຖ້ກືກ່າວເຖງິຢູ່ດາ້ນເທງິ.  

 

ສຸດທາ້ຍນີ,້ SUN CSA ລາວ ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍງັຜູໃ້ຫທ້ນຶຜູທ້ີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູກອງເລາຂາ 

SUN CSA ໃນລຍະປີ 2021, ຊຶ່ ງໄດແ້ກ່ ສະຫະພາບເອຣີບົ, ອງົການແພລນສາກນົ ທີ່ ໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູງບົ

ປະສານສໍາລບັພະນກັງານກອງເລຂາ ແລະ ຫອ້ງການ, ຕະຫຼອດເຖງິກດິຈະກາໍຕ່າງໆໃນເຄອືຂ່າຍ SUN. ອງົການ

ຊ່ວຍເຫຼອືເດກັ, ໂດຍໄດຮ້ບັທນຶຈາກ Irish Aid, ໂດຍຜ່ານ Alive & Thrive, ຍງັໄດສ້ະໜບັສະໜນູພະນກັງານ

ວຊິາການ ແລະ ກດິຈະກາໍ ເພື່ ອສະໜບັສະໜນູກອງເລຂາ.  


