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ປະເທດຝຣຂ ຣງ ອານຖຸມ ຣດທທນຊຂວຍເຫຫຫອຈ ຈານວນ   380 000   ເອທໂຣ ໃຫຫແກຂ   9   ສະມາຄ ຄມຂອງລາວ  

ວ ຣນພຖຸດ ທທ  29  ມ ທຖຖຸນາ,  ໄດຫມ ທພພທທຮ ຂວມລ ຄງນາມສ ຣນຍາຊຂວຍເຫຫຫອຈ ຈານວນ  9  ສະບ ຣບ ລະຫວຂາງ ທຂານ ນາງ ໂກຫດທນ
ເລທດດູ ເອກອ ຣກຄະລ ຣດຖະທດູດຝຣຂ ຣງ ປະຈ ຈາ ສປປ ລາວ ແລະ ບ ຣນດາຜດູຫຕາງໜຫາສະມາຄ ຄມຂອງລາວ ລວມມດູນຄຂາການ
ຊຂວຍເຫຫຫອ 380 000 ເອທໂຣ ເຊພຂ ງເປຣນກອງທທນຊຂວຍເຫຫຫອອ ຄງການຈ ຣດຕ ຣຫງທາງສ ຣງຄ ຄມຂອງລາວ ຫຫຫ ກອງທທນ PISCCA.

ເປຣນກອງທທນຊຂວຍເຫຫຫອສ ຈາລ ຣບສອງປທ, ສະມາຄ ຄມທທຂ ໄດຫຮ ຣບທທນຊຂວຍເຫຫຫອ ມ ທດ ຣຂງຕຈຂ ໄປນທຫ :

– ສະມາຄ ຄມເພຫຂ ອການພ ຣດທະນາແມ ຂຍພງ ແລະ ການສທກສາກ ຄດໝາຍ (ASSOCIATION FOR DEVELOPMENT OF

WOMEN AND LEGAL EDUCATION –  ADWLE)  ປະຈ ຈາ  ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຣນ  ໄດຫຮ ຣບທທນຊຂວຍເຫຫຫອ
ຈ ຈານວນ 40 256 ເອທໂຣ, ປະທານສະມາຄ ຄມ ແມ ຂນ ທຂານ ນາງ ອພນທະນາ ບຖຸບຜາສະຫວ ຣນ. ສະມາຄ ຄມດ ຣຂງ
ກ ຂາວນທຫ  ມ ທເປຄຫາໝາຍສ ຄຂງເສທມສພດທພແມ ຂຍພງ  ທທຂ ຈະເຮຣດໃຫຫພວກເຂຄາສາມາດເຊຫຂ ອມໂຍງເຂຄຫາໃນສ ຣງຄ ຄມໄດຫດທກວຂາເກຄຂ າ
ດຫວຍການເຄຫຂ ອນໄຫວກພດຈະກ ຈາເຜທຍແຜຂຄວາມຮດູ ຫດ ຫານສພດທພແມ ຂຍພງ ໃຫຫແກ ຂບ ຣນດານ ຣກສທກສາ ແລະ ອາຈານ ມະ
ຫາວພທະຍາໄລຕຂາງໆຂອງລາວ ແລະ ບ ຣນດາບຫານຕຂາງໆໃນນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຣນ.

– ສະມາຄ ຄມແສງສະຫວຂາງ ປະຈ ຈາ ສະຫວ ຣນນະເຂດ, ປະທານສະມາຄ ຄມແມ ຂນ ທຂານ ນາງ ວພລພດ ຂ ຣດຕພຍະວ ຄງ,
ເປຣນສະມາຄ ຄມປຄກປຫອງສພດທພແມ ຂຍພງ ແລະ ຕຫານການກ ຄດຂທຂ ຂດູດຮທດແມ ຂຍພງ, ໄດຫຮ ຣບທທນຊຂວຍເຫຫຫອຈ ຈານວນ 50 000

ເອທໂຣ ເພຫຂ ອຈ ຣດຕ ຣຫຣງປະຕພບ ຣດໂຄງການ ທທຂ ມ ທເປຄຫາໝາຍປຣບປຖຸງຊທວພການເປຣນຢດູຂຂອງແມ ຂຍພງຜດູຫເຄາະຮຫາຍຈາກການກ ຄດ
ຂທຂ ຂດູດຮທດ ຫຫຫ ຢດູຂໃນຄວາມສຂຽງ ດຫວຍການຄຖຸ ຫມຄອງບຈລພຫານສດູນຟຫຫນຟດູ ແລະ ຝທກອ ຄບຮ ຄມ.

– ສະມາຄ ຄມການທຂອງທຂຽວແບບອານຖຸລ ຣກ ກອງລຈ-ນາຕານ,  ປະທານສະມາຄ ຄມແມ ຂນ ທຂານ ສາລທ ທອງສະຫວ ຣນ.

ສະມາຄ ຄມດ ຣຂງກ ຂາວ ສະໜຣບສະໜດູນການພ ຣດທະນາການທຂອງທຂຽວແບບອານຖຸລ ຣກ ແລະ ການພ ຣດທະນາທຫອງຖພຂນ
ບຫານກອງລຈ,  ນາຕານ ແລະ ບ ຣນດາບຫານໃກຫຄຽງ ຊທຂ ງໄດຫຮ ຣບທທນຊຂວຍເຫຫຫອຈ ຈານວນ 42 000  ເອທໂຣ ເພຫຂ ອຈ ຣດຕ ຣຫງ
ປະຕພບ ຣດໂຄງການ ທທຂ ມ ທເປຄຫາໝາຍພ ຣດທະນາກພດຈະກ ຈາເພຫຂ ອສຫາງລາຍໄດຫ ໂດຍປະຊາຊ ຄນມ ທສຂວນຮຂວມ (ກພດຈະກ ຈາ
ດຫານກພລາ, ການຈ ຣດຕ ຣຫງກພດຈະກ ຈາດຫານຫ ຣດຖະກ ຈາ ໂດຍແມ ຂຍພງ ແລະ ອຫຂ ນໆ).

– ສະມາຄ ຄມເພຫຂ ອຄ ຄນປຂວຍພະຍາດຊ ຣກບຫາໝດູ ປະຈ ຈາ ລາວ,  ປະທານສະມາຄ ຄມ ແມ ຂນ  ທຂານ ນາງ ສ ຄມຈພດ ເຊພຂ ງ
ເປຣນສະມາຄ ຄມຕຫານການປະນາມຄ ຄນປຂວຍພະຍາດຊ ຣກບຫາໝດູ ແລະ ອ ຈານວຍຄວາມສະດວກໃນການເຂຄຫາຮ ຣບການ
ປພຂ ນປຄວ. ສະມາຄ ຄມດ ຣຂງກ ຂາວ ໄດຫຮ ຣບທທນຊຂວຍເຫຫຫອ ຈ ຈານວນ 30 000 ເອທໂຣ ເພຫຂ ອຈ ຣດຕ ຣຫງປະຕພບ ຣດໂຄງການຍ ຄກລະ
ດ ຣບຄວາມຮດູ ຫ,  ທຣດສະນະຄະຕພ ແລະ ການປະຕພບ ຣດ ຂອງພະນ ຣກງານສາທາລະນະສຖຸກ,  ອາຈານ ແລະ ນ ຣກສທກ
ສາ ກຂຽວກ ຣບພະຍາດຊ ຣກບຫາໝດູ.

– ສະມາຄ ຄມສະໜຣບສະໜດູນຄວາມຮດູ ຫຂ ຣຫນທຫອງຖພຂນ (SUPPORT LOCAL KNOWLEDGE ASSOCIATION ຫຫຫ SLKA),
ປະທານສະມາຄ ຄມ ແມ ຂນ ທຂານ ມະນທວອນ ວຈລະຈ ຣກ, ໄດຫຮ ຣບທທນຊຂວຍເຫຫຫອ ຈ ຈານວນ 42 736 ເອທໂຣ ເພຫຂ ອ
ຈ ຣດຕ ຣຫງປະຕພບ ຣດໂຄງການສະໜຣບສະໜດູນຊຂວຍເຫຫຫອຊ ຄນເຜຄຂ າຂະມຖຸ  ໃນຂະແໜງໂພສະນາການ ແລະ ຮ ຣບປະກ ຣນ
ດຫານສະບຽງອາຫານ  ຜຂານກພດຈະກ ຈາຝທກອ ຄບຮ ຄມ,  ເຜທຍແຜຂຄວາມຮດູ ຫໃໝຂໆ ,  ການຜະລພດສະບຽງອາຫານຕຂາງໆ
ແລະ ເພທຂ ມທະວທລາຍໄດຫໃຫຫແກ ຂແມ ຂຍພງ. 
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– ສະມາຄ ຄມເພຫຂ ອຄ ຄນພພການທາງຫດູ  (Association for the deaf),  ປະທານສະມາຄ ຄມແມ ຂນທຂານ ບຖຸນເຕທມ
ຈ ຣນທະລພວ ຄງ,  ໄດຫຮ ຣບທທນຊຂວຍເຫຫຫອຈ ຈານວນ  40 013  ເອທໂຣ ເພຫຂ ອຈ ຣດຕ ຣຫງປະຕພບ ຣດໂຄງການ ທທຂ ແນໃສຂສ ຄຂງເສທມ
ການເຊຫຂ ອມໂຍງເຂຄຫາສ ຣງຄ ຄມຂອງຄ ຄນພພການທາງຫດູ  ດຫວຍການພ ຣດທະນາການນ ຈາໃຊຫພາສາກຫກໃນ  ສປປ  ລາວ
ແລະ ຮ ຣບປະກ ຣນໃຫຫຄ ຄນພພການທາງຫດູສາມາດເຂຄຫາເຖພງລະບ ຄບການສທກສາ ແລະ ການບຈລພການຕຂາງໆ. 

– ສະມາຄ ຄມສ ຄຂງເສທມສຖຸຂະພາບຄອບຄ ຄວ « Promotion of family health association » – PFHA, ປະ
ທານສະມາຄ ຄມແມ ຂນ ທຂານ ສຖຸພ ຄນ ໄຊຍະວ ຄງ,  ເປຣນສະມາຄ ຄມສ ຄຂງເສທມສພດ ແລະ ສຖຸຂະພາບຈະເລທນພ ຣນ ດຫວຍ
ການສະໜອງຂຈຫມດູນຂຂາວສານ ແລະ ໃຫຫຄ ຈາປທກສາ ແກຂຊາວໜຖຸຂມ  ແລະ ໄດຫຮ ຣບທທນຊຂວຍເຫຫຫອ  ຈ ຈານວນ  49
995 ເອທໂຣ ເພຫຂ ອຈ ຣດຕ ຣຫງປະຕພບ ຣດໂຄງການທທຂ ມ ທເປຄຫາໝາຍປຣບປຖຸງການດ ຈາເນທນງານຂອງສດູນຂຈຫມດູນຂຂາວສານ ແລະ
ໃຫຫຄ ຈາປທກສາສຂວນຕ ຄວ ກ ຂຽວກ ຣບສຖຸຂະພາບແມ ຂ ແລະ ສຖຸຂະພາບຈະເລທນພ ຣນ.

– ສະມາຄ ຄມຊຂວຍເຫຫຫອເດຣກນ ຫອຍພພການ  « Aid Children with disabilities association » - ACDA,
ປະທານສະມາຄ ຄມແມ ຂນທຂານ  ສ ຄມເພຣດ ອ ຣກຂະວ ຄງ.  ສະມາຄ ຄມດ ຣຂງກ ຂາວນທຫ ຕຫອງການປຣບປຖຸງສພດທາງການສທກສາ
ສ ຈາລ ຣບເດຣກນ ຫອຍພພການ ຊທຂ ງໄດຫຮ ຣບທທນຊຂວຍເຫຫຫອຈ ຈານວນ  35 000  ເອທໂຣ ເພຫຂ ອຈ ຣດຕ ຣຫງປະຕພບ ຣດໂຄງການ ທທຂ
ຈະຊຂວຍໃນການປດູກຈພດສ ຈານທກໃຫຂແກ ຂຊຖຸມຊ ຄນ,  ຄອບຄ ຄວ ແລະ ອາຈານ ເພຫຂ ອໃຫຫພວກເຂຄາເຂຄຫາໃຈຢຂາງເລພກເຊພຂ ງ
ວຂາ ການສທກສາແມ ຂນມ ທຄວາມສ ຈາຄ ຣນສ ຈາລ ຣບທຖຸກຄ ຄນ.  ໂຄງການທທຂ ໄດຫຮ ຣບທທນຊຂວຍເຫຫຫອ ຍ ຣງຈະສາມາດພ ຣດທະນາ
ຊ ຣບພະຍາກອນໃຫຫແກ ຂຄອບຄ ຄວທທຂ ມ ທລດູກພພການ ຜຂານໂຄງການພ ຣດທະນາຊ ຄນນະບ ຄດ. 

- ມດູນນພທພຊ ຂວຍເຫຫຫອຄ ຄນທຖຸກຍາກ – ໜຂວຍກດູ ຫໄພນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຣນ  « Foundation for assisting Poor
People » (Vientiane Rescue 16 23),  ປະທານມດູນນພທພແມ ຂນ ທຂານ ນາງ ສທສະຫຫຽວ ທ ຈາມະເທວາ
ແລະ ຍຂາປຫາ ພດູທອນ ພດູມສະຫວ ຣນ, ໄດຫຮ ຣບທທນຊຂວຍເຫຫຫອ ຈ ຈານວນ 50 000 ເອທໂຣ. ການເຄຫຂ ອນໄຫວຂອງ
ໜຂວຍກດູ ຫໄພດ ຣຂງກ ຂາວນທຫ ແມ ຂນເພຫຂ ອຄວາມປອດໄພເທພງຖະໜຄນໃນນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຣນ ແລະ ໃຫຫການຊຂວຍເຫຫຫອ
ເວລາເກທດອຖຸບ ຣດຕພເຫດ ດຫວຍການຝທກອ ຄບຮ ຄມໃຫຫແກ ຂອາສາສະມ ຣກ ເພຫຂ ອໃຫຫການຊຂວຍເຫຫຫອສຖຸກເສທນ. 

ກອງທທນຊຂວຍເຫຫຫອ  « ໂຄງການໃໝຂທທຂ ສຫາງສ ຣນຂອງອ ຄງການຈ ຣດຕ ຣຫງທາງສ ຣງຄ ຄມ ແລະ ກຖຸ ຂມພ ຣນທະມ ພດທທຂ ເຄຫຂ ອນໄຫວກພດຈະ
ກ ຈາທາງສ ຣງຄ ຄມ  »  (Projets  innovants  de  la  société  civile  et  coalitions  d’acteurs)  ຫຫຫ  ກອງທທນ
PISCCA ນທຫ ແມ ຂນເຄຫຂ ອງມ ຫໜທຂ ງໃນການຮຂວມມ ຫຂອງຝຣຂ ຣງ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ມ ທຈຖຸດປະສ ຄງຢາກປະກອບສຂວນໃນເປຄຫາ
ໝາຍພ ຣດທະນາ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ປ ຣບປຖຸງຊທວພດການເປຣນຢດູຂຂອງປະຊາຊ ຄນຜດູຫດ ຫອຍໂອກາດ ໂດຍຜຂານການຈ ຣດ
ຕ ຣຫງປະຕພບ ຣດໂຄງການນຫອຍຂອງອ ຄງການຈ ຣດຕ ຣຫງທາງສ ຣງຄ ຄມ ໄລຍະ 2016 – 2018.    
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