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ໂຄງການ USAID ໂອກາດ  
ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ແມ່ນໂຄງການໄລຍະຫ້າປີ ທ ີ່ສ ົ່ງເສ ມອິດສະລະພາບ ແລະ ຄວາມສາມາດ ດ້ານໜ້າທ ີ່
ການຂອງຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການ ຜ່ານການເຂ ົ້າເຖິງ ການບໍລິການດ້ານ ສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄ ມຢ່າງ ເທ ົ່າທຽມ ຢ ່ໃນ 
ສປປ ລາວ. ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜ ນຈາກ ກອງທຶນຊ່ວຍເຫ ຼືອ Leahy ສ າລັບ ຜ ້ຖຼືກ
ເຄາະຮ້າຍຈາກສ ງຄາມ (Leahy War Victims Fund) ແລະ ໂຄງການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ຜ ້ຖຼືກເຄາະຮ້າຍຈາກ ການທາລຸນ 
(Victims of Torture Program) ຂອງ ອ ງການພັດທະນາສາກ ນປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ   (the U.S. 

Agency for International Development) ແລະ ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ. ໂຄງການ 
USAID ໂອກາດ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ພາກລັດຖະບານ ແລະ ອ ງການຈັດຕັົ້ງທາງ ສັງຄ ມ ເພຼືີ່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດ

ຕັົ້ງປະຕິບັດ ບັນດານະໂຍບາຍການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງ ຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມເພຼືີ່ອບໍໍ່ປະຖ ົ້ມ ຜ ້ໃດໄວ້ຢ ່ເບຼືົ້ອງຫລັງ. 
 
ຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການ ແມ່ນປະຊາກອນທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດທ ີ່ສຸດໃນສັງຄ ມ. ສາເຫດຫ ັກຂອງຄວາມພິການຢ ່ໃນ   
ປະເທດລາວ ແມ່ນເກ ດຈາກບັນຫາລະເບ ດບໍໍ່ທັນແຕກທ ີ່ຕ ກຄ ົ້າງ (UXO), ອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜ ນ, ພະຍາດ 
ຂາດສານອາຫານຊ າເຮຼືົ້ອ ແລະ ບັນດາພະຍາດບໍໍ່ຕິດຕໍໍ່ຕ່າງໆທ ີ່ເພ ີ່ມຂຶົ້ນ ເຊັົ່ນ: ພະຍາດເສັົ້ນເລຼືອດອຸດຕັນ, ພະຍາດ 
ເບ າຫວານປະເພດທ ສອງ ແລະ ປະຊາກອນທ ີ່ມ ອາຍຸສ ງ. ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ສ ົ່ງເສ ມການກຸ້ມຕ ນເອງທາງ 
ດ້ານເສດຖະກິດ, ປັບປຸງຄວາມສາມາດດ້ານໜ້າທ ີ່ການ, ການເປັນຢ ່ທ ີ່ດ ຂອງຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການ ແລະ ຄອບຄ ວ 
ຂອງເຂ າເຈ ົ້າ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບຸກຄ ນທ ີ່ມ ຂໍໍ້ຈ າກັດດ້ານການເຄຼືີ່ອນໄຫວ. ນອກຈາກນ ົ້, ທາງໂຄງການຍັງເຮັດວຽກ 
ເພຼືີ່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທ ີ່ຄ ນພິການສາມາດເຂ ົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ສັງຄ ມ ໄດຢ້່າງເທ ົ່າທຽມ 
ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ພວກເຂ າ ເພຼືີ່ອເຂ ົ້າຮ່ວມກິດຈະກ າທາງສັງຄ ມຢ່າງຫ້າວຫັນ.  

 

 

ພາບຖ່າຍໂດຍ: ດ້ວງ ເພັດປະດາ 
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ວິທີການທີີ່ສໍາຄັນຂອງໂຄງການ 

ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊ ນເພຼືີ່ອສະໜັບສະໜ ນຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມ      
ພິການໃນດ້ານສຸຂະພາບ, ການສ ົ່ງເສ ມເສດຖະກິດ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທ ີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ໂຄງການ 
USAID ໂອກາດ  ແມ່ນນ າໃຊ້ວິທ ການທ ີ່ເອ າລະບ ບເປັນໃຈກາງ ໂດຍເນັົ້ນໃສ່ຄວາມເປັນເຈ ົ້າການຂອງພາກລັດ 
ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍດ້ານການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການ, ການພັດທະນາວຽກງານການບໍລິການດ້ານ 
ການແພດຟ ື້ນຟ ໜ້າທ ີ່ການ ແລະ ສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານຈິດຕະສັງຄ ມໃຫ້ມ ຄວາມຍຼືນຍ ງໃນ ໄລຍະ
ຍາວ. ນອກຈາກນ ົ້, ໂຄງການ USAID ໂອກາດ  ຍັງໄດ້ນ າໃຊ້ວິທ ການທ ີ່ເອ າຄ ນເຈັບເປັນໃຈກາງ ໂດຍເນັົ້ນໃສ່ ຕອບ
ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການ ແລະ ຊຸມຊ ນທ ີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນເຂ າເຈ ົ້າ. ເປ ື້າໝາຍ ຂອງ

ໂຄງການ ແມ່ນຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຢ ່ໃນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. 

 

ດ້ານສຸຂະພາບ 

ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ສະໜອງການຝຶກອ ບຮ ມໃຫ້ແກ່ ຜ ້ສະໜອງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການແພດ
ຟ ື້ນຟ ໜ້າທ ີ່ການ ພ້ອມທັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນສະຖານບໍລິການປ ິ່ນປ ວຕ່າງໆໃນການສະໜອງເຄຼືີ່ອງ ຊ່ວຍຊູ ຢ ່
ຂັົ້ນທອ້ງຖິີ່ນ ແລະ ສ ົ່ງເສ ມວຽກງານດ້ານການແພດຟ ື້ນຟ ໜ້າທ ີ່ການ ໃຫ້ເປັນອ ງປະກອບທ ີ່ເຊຼືີ່ອມສານກັນ ຂອງການ
ບໍລິການປ ິ່ນປ ວ. ນອກຈາກນ ົ້, ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ຍັງສະໜັບສະໜ ນວຽກງານດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານຈິດຕະສັງຄ ມ ຜ່ານການຝຶກອ ບຮ ບໃຫ້ແກ່ ຜ ້ສະໜອງການບໍລິການ, ຜ ້ໃຫ້ຄ າປຶກສາ ແລະ ກຸ່ມໃຫ້ຄ າ
ປຶກສາແບບເພຼືີ່ອນຊ່ວຍເພຼືີ່ອນ. 

ດ້ານການສ ີ່ງເສີມເສດຖະກິດ 

ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ເຮດັວຽກຮ່ວມກັບຄ ່ຮ່ວມງານຈາກຫ າຍພາກສ່ວນ ເຊັົ່ນ: ສະມາຄ ມທ ີ່ບໍໍ່ຫວັງຜ ນກ າໄລ, 
ອ ງການຈັດຕັົ້ງຂອງລັດຖະບານ ແລະ ພາກເອກະຊ ນ ເພຼືີ່ອສະໜອງທັກສະຕ່າງໆ ແລະ ເພ ີ່ມການເຂ ົ້າເຖິງຂອງ ຄ ນທ ີ່
ມ ຄວາມພິການ ເຂ ົ້າໃນກ າລັງແຮງງານ ພ້ອມທັງສ ົ່ງເສ ມໂອກາດໃນກິດຈະກ າການສ້າງລາຍຮັບໂດຍອ ງໃສ່ ຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງຕະຫລາດ. 

 
ດ້ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກສ່ວນທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ກອງເລຂາຄະນະກ າມະການ ແຫ່ງ
ຊາດເພຼືີ່ອຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການ ແລະ ຜ ້ອາຍຸສ ງ ໃນການປະສານງານ ລະຫວ່າງ ອ ງການຈັດຕັົ້ງ ແລະ ສະຖາບັນ ຕ່າງໆ
ທ ີ່ ີ່ສະໜັບສະໜ ນຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການໃຫ້ດ ຂຶົ້ນກວ່າເກ ົ່າ. ພ້ອມທັງ, ເຜ ຍແຜ່ສິດທິຂອງຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການ, 
ສ ົ່ງເສ ມເຄຼືອຂ່າຍຂັົ້ນຮາກຖານ, ແລະ ໃຫ້ຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການມ ສ່ວນຮ່ວມໃນການອອກແບບ ແລະ ການຈັດຕັົ້ງ 
ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ. 
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ການພັດທະນາແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂັັ້ນຊຸມຊ ນ 

ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການສ່ວນບຸກຄ ນຂອງຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການຜ່ານໂຄງການ ທ ດ
ລອງດ້ານການພັດທະນາແບບມ ສ່ວນຮ່ວມຂັົ້ນຊຸມຊ ນ (CBID). ຜ ້ຈັດການຝ່າຍການຄຸ້ມຄອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜ ນ 
ປະໂຫຍດແມ່ນເປັນຜ ້ລະບຸຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການ, ປະເມ ນສະພາບການຕ ວຈິງຂອງເຂ າເຈ ົ້າ ແລະ ສ້າງແຜນປະຕິບັດ 
ງານສ່ວນບຸກຄ ນກັບຄອບຄ ວ ເພຼືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບ, ເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ 
ທາງສັງຄ ມແບບສະເພາະເຈາະຈ ງ ພ້ອມທັງກ າຈັດອຸປະສັກຕ່າງໆທ ີ່ກ ດກັນການເຂ ົ້າຮ່ວມ ແລະ ການມ ສ່ວນຮ່ວມ 
ໃນກິດຈະກ າທາງສັງຄ ມບ ນພຼືົ້ນຖານຄວາມເທ ົ່າທຽມກັບຄ ນອຼືີ່ນ. ການປະຕິບັດແກ້ໄຂປະກອບມ ການເຂ ົ້າເຖິງດ້ານ 
ການປ ິ່ນປ ວ ເພຼືີ່ອປັບປຸງໜ້າທ ີ່ການ ແລະ ການເປັນຢ ່ທ ີ່ດ  ເຊັົ່ນ: ການແພດຟ ື້ນຟ ໜ້າທ ີ່ການ, ເຄຼືີ່ອງຊ່ວຍຊູ ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານຈິດຕະສັງຄ ມ, ການເຂ ົ້າເຖິງ ກິດຈະກ າການສ້າງລາຍຮັບ ແລະ ກິດຈະກ າທາງສັງຄ ມຕ່າງໆ. ຂະນະ
ດຽວກັນ ຍັງມ ການຊຸກຍ ້ໃຫ້ພາກສ່ວນທ ີ່ມ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນຊຸມຊ ນເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພຼືີ່ອກ ານ ດວິທ ທາງ ແກ້ໄຂ 
ແລະ ສ້າງໂອກາດສ າລັບການມ ສ່ວນຮ່ວມ - ການສ ົ່ງເສ ມປະຊາຊ ນ ແລະ ແຫ ່ງຂໍໍ້ມ ນຕ່າງໆຜ່ານການ ປ່ຽນແປງດ້ານ
ຄວາມຮ ້, ທັດສະນະຄະຕິ, ການປະຕິບັດທ ີ່ນ າໄປສ ່ ຊຸມຊ ນທ ີ່ມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຍຼືນຍ ງ.  

ຜ ນກະທ ບ ແລະ ຜ ນໄດ້ຮັບ 

● ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ສະໜັບສະໜ ນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນການເຜ ຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດ 
ນະໂຍບາຍໃໝ່ສອງສະບັບ ເຊັົ່ນ: ກ ດໝາຍແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຄວາມພິການ ແລະ ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານ 
ການແພດຟ ື້ນຟ ໜ້າທ ີ່ການທ ີ່ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການສາມາດເຂ ົ້າເຖິງການຊ່ວຍເຫ ຼືອ, ການບໍລິການ 
ແລະ ຜ ນປະໂຫຍດຕ່າງໆ.  

● ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ສະໜັບສະໜ ນ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພຼືີ່ອດ າເນ ນການປະເມ ນຢ່າງເປັນລະບ ບ 
ດ້ານການແພດຟ ື້ນຟ ໜ້າທ ີ່ການຂອງ ອ ງການອະນາໄມໂລກ ຊຶີ່ງເປັນການປະເມ ນສະພາບການໂດຍອ ງໃສ່ ຫ ັກ
ຖານ ແລະ ມາດຕະຖານ ກ່ຽວກັບສະພາບການດ້ານການແພດຟ ື້ນຟ ໜ້າທ ີ່ການ ທ ີ່ສະໜອງຄ າແນະນ າທ ີ່ 
ຈະແຈ້ງ ເພຼືີ່ອເປັນແນວທາງໃນການວາງແຜນດ້ານຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງໃຫ້ກັບການ 
ແພດຟ ື້ນຟ ໜ້າທ ີ່ການ ພາຍໃນລະບ ບສາທາລະນະສຸກ. 

● ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ນ າພາໃນການສ້າງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ທ ີ່ສາມາດເຂ ົ້າເຖິງ 
ໄດ ້ລວມທັງ ການຖ່າຍທອດສ ດຖະແຫ ງການລະດັບຊາດທ ີ່ມ ການແປເປັນພາສາມຼືຄັົ້ງທ າອິດ ເພຼືີ່ອໃຫ້ຄ ນທ ີ່ມ  
ຄວາມພິການສາມາດເຂ ົ້າເຖິງຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານທາງດ້ານສຸຂະພາບທ ີ່ສ າຄັນ ແລະ ຮ ້ຈັກວິທ ປ້ອງກັນຕ ນເອງຈາກ 
ພະຍາດໂຄວິດ-19. ນອກຈາກນ ົ້, ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ຍັງຊ່ວຍເຫ ຼືອ ແລະ ອ ານວຍຄວາມສະດວກ    
ໃຫ້ກັບຜ ້ໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດ ລວມທັງ ແມ່ຍິງທ ີ່ມ ຄວາມພິການໄດ້ຮັບຂໍໍ້ມ ນຂ່າວສານກ່ຽວກັບການເຂ ົ້າເຖິງ 
ຢາວັກຊ ນເພຼືີ່ອປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫ າຍທ ີ່ສຸດ.  

● ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ໄດ້ແປຊຸດເອກະສານໂຄງການຝຶກອ ບຮ ມກ່ຽວກັບຄ າແນະນ າໃນການປ ິ່ນປ ວ    
ບັນຫາທາງສຸຂະພາບຈິດ, ປະສາດສະໝອງ ແລະ ການໃຊ້ສານເສບຕິດຂອງ ອ ງການອະນາໄມໂລກ ເພຼືີ່ອ ສະ
ໜັບສະໜ ນການຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານ ການຝຶກອ ບຮ ມດ້ານການປ ິ່ນປ ວສຸຂະພາບຈິດ ໃຫ້ແກ່ທ່ານໝໍ ແລະ 
ພະຍາບານຂັົ້ນເມຼືອງ 42 ທ່ານ ເພຼືີ່ອແກ້ໄຂຊ່ອງຫວ່າງໃນການບໍລິການທ ີ່ຈ າເປັນໃຫ້ໄດ້ຫ າຍທ ີ່ສຸດ ແລະ ເປີດ
ໂອກາດໃຫ້ຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສຸຂະພາບຈິດ ແລະ ຈິດຕະສັງຄ ມໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫ ຼືອ. 

● ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ໄດ້ອອກແບບເຄຼືີ່ອງມຼື ແລະ ຖານຂໍໍ້ມ ນໃນການປະເມ ນຄວາມຕ້ອງການຂອງ ຄ ນ
ທ ີ່ມ ຄວາມພິການ ໃນຮ ບແບບດິຈິຕອລສ າລັບການຄຸ້ມຄອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດ ສອດຄ່ອງກັບຫ ັກການ 
ສ ນທິສັນຍາສາກ ນວ່າດ້ວຍສິດທິຂອງຄ ນພິການ. ເຊິີ່ງເຄຼືີ່ອງມຼືດັົ່ງກ່າວແມ່ນຖຼືກນ າໃຊ້ໂດຍຜ ້ຄຸ້ມຄອງຜ ້ໄດຮ້ັບ
ຜ ນປະໂຫຍດຂອງໂຄງການທ ດລອງ CBID, ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂໍໍ້ມ ນກວມລວມກ່ຽວກັບການສະໜັບ 
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ສະໜ ນຄວາມຕ້ອງການຂອງຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການແມ່ນສາມາດເກັບກ າໄດ້ໃນສະພາບການທ ີ່ມ ແຫ ່ງຂໍໍ້ມ ນ 
ຈ າກັດ.  

● ຜ່ານການຄຸ້ມຄອງຜ ້ໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດແບບລາຍບຸກຄ ນ, ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ 
ຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການ ຈ ານວນ 1,624 ຄ ນ (ແມ່ຍິງ 626 ຄ ນ) ແລະ ຄອບຄ ວຂອງເຂ າເຈ ົ້າໃນເມຼືອງເປ ື້າໝາຍ 
ເພຼືີ່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂ າໃນການເຂ ົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການແພດ 
ຟ ື້ນຟ ໜ້າທ ີ່ການ ລວມທັງ ເຄຼືີ່ີ່ອງຊ່ວຍຊູທ ີ່ເປັນບ ລິມະສິດ, ການປ ິ່ນປ ວໃຫ້ກັບຜ ້ລອດຊ ວິດຈາກ ລະເບ ດບໍໍ່ທັນ
ແຕກ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ ຼືອດ້ານຈິດຕະສັງຄ ມ ເພຼືີ່ອປັບປຸງໜ້າທ ີ່ການ, ການມ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ການເປັນຢ ່ທ ີ່ດ .  

● ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນຜ ້ສະໜອງບໍລິການ ຈ ານວນ 2,613 ຄ ນ (ແມ່ຍິງ 422 

ຄ ນ) ທ ີ່ໃຫ້ບໍລິການຄ ນທ ີ່ດ້ອຍໂອກາດ ເພຼືີ່ອຝຶກອ ບຮ ມຜ ້ໄດ້ຮັບຜ ນປະໂຫຍດເປ ື້າໝາຍ, ຈ ານວນ 8,901 ຄ ນ 

(ແມ່ຍິງ 2,489 ຄ ນ) ໄດ້ເພ ີ່ມຄວາມຮ ້, ທັກສະ ແລະ ຄວາມຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບຄວາມພິການ ແລະ ການມ         
ສ່ວນຮ່ວມພ້ອມທັງ ສະໜັບສະໜ ນຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການ ຈ ານວນ 244 ຄ ນ (ແມ່ຍິງ 99 ຄ ນ) ແລະ ຄອບຄ ວ 
ຂອງເຂ າເຈ ົ້າໃນການດ າເນ ນກິດຈະກ າສ້າງລາຍຮັບແບບຍຼືນຍ ງ ເພຼືີ່ອສ ົ່ງເສ ມເສດຖະກິດແບບກຸ້ມຕ ນເອງ. 

● ໂຄງການ USAID ໂອກາດ ເຮັດວຽກຮ່ວມມຼືກັບ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດ ການສັງຄ ມ ແລະ ອ ງການ 
ຈັດຕັົ້ງຂອງຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການ ເພຼືີ່ອຈັດງານສະເຫ  ມສະຫ ອງຄ ນພິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກ ນ. ໃນປີ 2021, 
ງານສະເຫ  ມສະຫ ອງຄ ນພິການແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາກ ນແບບອອນລາຍໄດ້ມ ຄ ນເຂ ົ້າເຖິງງານດັົ່ງກ່າວຈ ານວນ 
16,550 ຄ ນ. ພວກເຂ າໄດ້ຮັບຮ ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ າຄັນໃນຄວາມຫ າກຫ າຍຂອງມວນມະມຸດ ລວມທັງ 
ຄວາມຫ າກຫ າຍດ້ານຄວາມສາມາດໃນການເຄຼືີ່ອນໄຫວ, ການສຼືີ່ສານ, ການເບິີ່ງເຫັນ, ການໄດ້ຍິນ ພ້ອມທັງ 
ຄວາມຫ າກຫ າຍໃນການຮຽນຮ ້ ແລະ ການເປັນຢ ່ທ ີ່ດ . 

● ກຸ່ມຊ່ວຍເຫ ຼືອຕ ນເອງຂອງ ຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການຫ າຍກວ່າ 20 ກຸ່ມ ໄດສ້້າງຕັົ້ງຂຶົ້ນຢ ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ 
ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍມ ສະມາຊິກ 1,111 ຄ ນ (ແມ່ຍິງ 605 ຄ ນ) ໂດຍກຸ່ມດັົ່ງກ່າວແມ່ນເຄຼືອຂ່າຍທ ີ່
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜ ນແກ່ການພັດທະນາແບບມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງຄ ນທ ີ່ມ ຄວາມພິການ 

ຕິດຕໍີ່ 
ອ ງການພັດທະນາສາກ ນ  
ປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ 
ຫ້ອງການຜ ້ຕາງໜ້າປະຈໍາ ສປປ ລາວ 
 

ທິບພະສອນ ວິໄຊສຸກ 
ຜ ້ຮັບຜິດຊອບໂຄງການ 
ສະຖານທ ດ ປະເທດສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ປະຈ າ ສປປ ລາວ 
ຫ ັກ 9, ຖະໜ ນທ່າເດຼືອ 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 
ໂທ: +856-21-487 000 

ອ ເມວ: tvixaysouk@usaid.gov  

ເວັບໄຊ: www.usaid.gov/laos 

ອ ງການ ເວີລດ໌ເອດຢ ເຄຊນັ 
ປະຈໍາ ສປປ ລາວ 
 
 

ເບ ນາດ ແຟ ງຄ໌ 
ຫ ວໜ້າໂຄງການ 
ບ້ານ ເພຍວັດ, ເມຼືອງ ສ ສັດຕະນາກ  
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ 

ໂທ: +856 21 214-524 

ອ ເມວ: bernard_franck@la.worlded.org  
ເວັບໄຊ: https://laos.worlded.org 
 

ສ າລັບຂໍໍ້ມ ນເພ ີ່ມເຕ ມສາມາດເຂ ົ້າໄປໄດ້ທ ີ່ www.usaid.gov/laos ຫ ຼື ຕິດຕໍໍ່ infolaos@usaid.gov 
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