ເປົ້ າໝາຍການພັ ດທະນາ

SDG 2.1

ລົບລ້າງຄວາມອຶດຫິ ວ ແລະ
ຮັບປະກັນການເຂົ້າເຖິງ
ອາຫານ

ກິດຈະກຳ

ຜົ ນໄດ້ຮັບ

ຜົ ນໄດ້ຮັບ

1

ເດັກນັກຮຽນໃນເຂດຊົນນະ
ບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກສາມາດ
ເຂົ້າເຖິງອາຫານຢ່າງພຽງພໍ
ແລະ ຍືນຍົງພາຍໃນປີ
2021

SDG 2.2

ລົບລ້າງການຂາດສານ
ອາຫານໃນທຸກຮູບແບບ

SDG 2.4

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງ
ດ້ານລະບົບນິເວດເພື່ ອປັ ບ
ຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງ
ດິນຟ້າອາຫາດ ແລະ
ໄພພິ ບັດ

ຜົ ນໄດ້ຮັບ

ຜົ ນໄດ້ຮັບ

2

ອັດຕາການຂາດສານອາ
ຫານແບບຊ້ຳເຮື້ອ ໃນເດັກ
ນອຍອາຍຸ
ຕ່ຳກວາ່ 2 ປີຢ່ ູ
້
ແຂວງທີ່ມີອັດຕາການຂາດ
ສານອາຫານສູງ ໃຫ້ບັນລຸ
ເປົ້ າໝາຍໃນລະດັບຊາດ
ພາຍໃນປີ 2025

ຜົ ນໄດ້ຮັບ

3

ຄົວເຮືອນທີ່ມີພູມຕ້ານທານ
ຕຳ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ
ເພື່ ອຮັບມືກັບຜົ ນກະທົບ
ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງ
ດິນຟ້າອາກາດທັງໃນໄລຍະ
ສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ

SDG 17.9

ເສີມສ້າງການຮ່ວມມື ແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສາກົນ
ໃນການສ້າງຄວາມອາດສາ
ມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິ
ບັດແຜນພັ ດທະນາແຫ່ງ
ຊາດເພື່ ອບັນລຸເປົ້ າໝາຍ
ການພັ ດທະນາແບບຍືນຍົງ

ຜົ ນໄດ້ຮັບ

SAVING
LIVES
CHANGING
LIVES

4

ພາຍໃນປີ2025 ອົງການ
ຈັດຕັ້ງຂອງລັດນັບແຕ່ຂັ້ນ
ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນໄ
ດ້ ຮັບການປັ ບປຸງການໃຫ້
ການບໍລິການໂດຍສະເພາະ
ໃນເຂດທີ່ເຂົ້າເຖິງຍາກ

ກິດຈະກຳທີ່ 1

ກິດຈະກຳທີ່ 4

ກິດຈະກຳທີ່ 7

ກິດຈະກຳທີ່ 8

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ,
ເຕັກ ນິກວິຊາການ ແລະ
ການມອບໂອນແຜນງານ
ອາຫານທ່ຽງ

ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
ທາງດ້ານວິຊາການເພື່ ອ
ໃຫ້ມີເອກະສານອ້າງອີງສຳ
ລັບການປຶ ກສາຫາລືກ່ຽວ
ກັບນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຊຸ ມ
ຊົນໂດຍຜ່ານການກໍ່ສ້າງ
ຊັບສິນທີ່ຕິດພັ ນກັບການ
ຜະລິດ ແລະ ທາງເລືອກໃນ
ການດຳເນີນຊີວດ
ິ ແບບ
ຍືນຍົງ

ສ້າງຄວາມອາດສາມາດທາງ
ດ້ານການຄຸ້ມຄອງວຽກງານ
ການຄຳ້ປະກັນສະບຽງອາ
ຫານ ແລະໂພຊະນາການ

ກິດຈະກຳທີ່ 2

ກິດຈະກຳທີ່ 5

ກິດຈະກຳທີ່ 9

ຊຸ ກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ແຜນດຳເນີນງານໂຄງການ
ອາຫານ ທ່ຽງຂອງລັດຖະ
ບານ

ສົ່ງເສີມໃຫ້ເດັກນອຍອາຍຸ
້
6-23ເດືອນເຂົ້າເຖິງອາຫານ
ເສີມສຳເລັດຮູບເພື່ ອໂພຊະນາ
ການທີ່ມີໃນທ້ອງຖິ່ນ

ສ້າງໃຫ້ຊຸ ມຊົນມີຄວາມສາ
ມາດ ນຳພາ ແລະເປັ ນ
ເຈົາ້ ການວຽກວານການຄ້ຳ
ສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພ
ຊະນາການ

ກິດຈະກຳທີ່ 3

ກິດຈະກຳທີ່ 6

ກິດຈະກຳທີ່ 10

ສະໜັບສະໜູນການມອບ
ໂອນ ແຜນງານອາຫານ
ທ່ຽງ ໃຫ້ຊຸ ມ ຊົນ ແລະ
ລັດຖະບານ

ພັ ດທະນາຍຸດທະສາດການ
ປ່ຽນແປງພຶ ດຕິກຳຂອງສັງ
ຄົມ ແລະ ສ້າງບ່ອນຮຽນຮູ້
ດ້ານໂພຊະນາການໃຫ້ຊາວ
ກະສິກອນ

ເສີມສ້າງຄວາມອາດສາມາດ
ແກ່ລັດຖະບານໃນທຸກລະດັບ
ເພື່ ອກະກຽມ ແລະ ໂຕ້ຕອບ
ຕໍ່ໄພພິ ບັດທາງທຳມະຊາດ

“ຄວາມສຸກຂອງຂ້ອຍຄືການໄດ້ຊ່ວຍທີມ
ງານຂອງຂ້ອຍ ໃນການນຳເອົາສຸຂະພາບທີ່ດີ
ແລະ ແຂງແຮງມາໃຫ້ເດັກນອຍໃນທົ
່ວ
້
ປະເທດລາວ.”
ຢານ ເດວແບເຣ

ອຳນວຍການອົງການອາຫານໂລກ ປະຈຳ ສປປ ລາວ

ອົງການອາຫານໂລກ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ

ໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າເຖິງແຫລງ່
ອາຫານທີ່ຫລາກຫລາຍ
ເພື່ ອສຸຂະພາບທີ່ດີ
ສຳນັກງານໃຫຍ່ ອົງການອາຫານໂລກ, ສປປ ລາວ
ບ້ານດອນນົກຂຸ້ມ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ.
ຕູ້ໄປສະນີ 3150, ໂທລະສັບ: +856 (21) 330300-6,
ແຟັ ກ: +856 (21) 486040
wfp.vientiane@wfp.org

www.facebook.com/wfplaopdr

“ປະເທດຊາດ ຮຸ່ງເຮືອງ,
ປະຊາຊົນ ມີສຸຂະພາບດີ,
ຮັບປະກັນການຄໍ້າປະກັນ
ດ້ານສະບຽງອາຫານ,
ບໍ່ມີການຂາດໂພຊະນາການ
ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ”
ແຜນພັ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ
ແຫ່ງຊາດ

ອົງການອາຫານໂລກ, ສປປ ລາວ
ສາທາລະນະລັດ

ປະຊາທິປະໄຕ

ປະຊາຊົນລາວ

ພວກເຮົາຖາມ

(ສປປລາວ) ກຳລັງກ້າວເຂົ້າສູ່ປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປານ
ກາງ.
ເສດຖະກິດຂອງປະເທດກຳລັງຂະຫຍາຍຕົວເຊິ່ງ
ຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຄວາມອຶດຫິ ວ ໄດ້ຫຼຸດລົງ. ເຖິງຢ່າງ
ໃດກໍ່ຕາມ, ພັ ດທະນາການຂອງເດັກນອຍ
ຈຳນວນ ຫຼາຍ
້
ຍັງພົ ບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນື່ອງຈາກ ພວກເຂົາໄດ້ຮັບສານ
ອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ເຊິ່ງຍັງ ພົ ບວາໜຶ
່ ງ່ ໃນຫ້າຄົນກິນອາຫານ
ບໍ່ພຽງພໍ ຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຮ່າງກາຍເພື່ ອເຮັດໃຫ້ພັ ດ
ທະນາການຂອງພວກເຂົາສົມບູນ.

ພວກເຮົາ ປຶ ກສາຫາລື ກັບ ລັດຖະບານ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັ ດທະນາ
ເປັ ນປະຈຳ ແລະ ພວກເຮົາ ປຶ ກສາ ກັບຊຸ ມຊົນ ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງພວກເຂົາ. ຫຼັງຈາກທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື ພວກເຮົາຈຶງ່
ນຳສະເໜີແຜນດຳເນີນງານເພື່ ອບັນລຸເປົ້ າໝາຍ.

ຄູ່ຮ່ວມພັ ດທະນາທີ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັນ
້

ພວກເຮົາ ເຂົ້າໃຈ ບົດບາດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຕ່າງໆ

ອົງການອາຫານໂລກ ໄດ້ເລີ່ມ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນ ສປປ
ລາວ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1976 ແລະ ມີຫ້ອງການຢ່າງເປັ ນທາງການ
ໃນປີ 2000 ເປັ ນຕົ້ນມາ. ອົງການ ອາຫານໂລກ
ໄດ້ຂະຫຍາຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຕາມ
ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງຊຸ ມຊົນ.

ຍຸດທະສາດສຳຄັນ ຂອງພວກເຮົາ
ອົງການອາຫານໂລກ ໄດ້ອອກແບບແຜນງານ ອີງຕາມ
ແຜນພັ ດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຄັ້ງທີ 8 (20162020), ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດຳເນີນງານຂອງແຕ່
ລະຂະແໜງການ ຂອງ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ,
ແຜນຮ່ວມມື ລະຫວາງ
ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການ
່
ສະຫະປະຊາຊາດ ປີ 2017-2021, ຖະແຫຼງການວຽງຈັນ
ກ່ຽວກັບ
ການຮ່ວມມືເພື່ ອການປະສານງານດ້ານການ
ພັ ດທະນາທີ່ມີປະສິດທິພາບ (2016-2025), ແລະ
ເປົ້ າໝາຍການພັ ດທະນາແບບຍືນຍົງ.

ພວກເຮົາຕ້ອງການບັນລຸຫຍັງແດ່?
#ທ່ານຮູ້ບໍ່ວາ່
ມີພະນັກງານຂອງ
ອົງການອາຫານໂລກ
63 ທ່ານ ເຮັດວຽກ
ໂດຍກົງກັບຊຸ ມຊົນ?

ພວກເຮົາ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວໃດ?

ພວກເຮົາ ຕ້ອງການຊ່ວຍ ສປປ ລາວ ສະໜອງອາຫານ
ໃຫ້ປະຊາຊົນລາວ ຢ່າງມີຄວາມເປັ ນເຈົາ້ ແລະ ມີປະສິດ
ທິຜົນ.
ເປົ້ າໝາຍ ຂອງພວກເຮົາຄື ຫຼຸດຜ່ອນໃນການແຈກຢາຍ
ອາຫານ ແລະ ຮັບປະກັນວາ່ ບັນດາເຈົາ້ ໜາທີ
້ ່ ຈາກພາກ
ສ່ວນຕ່າງໆ ສາມາດຊ່ວຍ ແລະ ແນະນຳ ຊຸ ມຊົນໃນ
ການເລືອກກິນອາຫານ ທີ່ດີຕໍ່ຄົວຄອບຂອງຕົນ.

ພວກເຮົາ ວິເຄາະ
ເພື່ ອຊອກຫາວິທີທ່ ີດີທ່ ີສຸດ ພວກເຮົາ ໄດ້ຈັດການສຶກສາ ແລະ ວິເຄາະ
ຢ່າງລະອຽດ ເພື່ ອເຂົ້າໃຈບັນຫາ ທີ່ກີດຂວາງ ການກິນອາຫານທີ່ເຮັດ
ໃຫ້ມີສຸຂະພາບດີ.
ແມ່ຍິງ ມີບົດບາດສຳຄັນ ໃນການເລືອກປຸງແຕ່ງອາຫານໃນຄົວຄອບ,
ສະນັນ
້ ແມ່ຍິງ ແມ່ນກຸນແຈ ສູ່ຄວາມ ສຳເລັດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ກິດຈະກຳຕ່າງໆ. ນອກຈາກ ແມ່ຍິງ ມີບົດບາດໃນການ ເລືອກອາ
ຫານແລວ,
້ ພວກເຮົາ ຍັງພິ ຈາລະນາ ບົດບາດຂອງ ຜູ້ ຊາຍ, ເດັກຊາຍ
ແລະ ເດັກຍິງ ເຂົ້າໃນການອອກແບບແຜນງານ.

ພວກເຮົາ ສຸມໃສ່

ຫຼັງຈາກປຶ ກສາຫາລື, ທົບທວນ ແລະ ປັ ບປຸງວິທີການ, ພວກເຮົາສຸມໃສ່
4 ຂອບເຂດດັ່ງນີ້:
1. ຄວາມບໍ່ສາມາດຄຳ້ປະກັນສະບຽງອາຫານ: ປະຊາຊົນ ບໍ່ມີຄວາມ
ແນນອນວ
າ່ ຕົນຈະມີອາຫານພຽງພໍ ຫຼື ບໍ່
່
2. ຂາດໂພຊະນາການ: ການກິນອາຫານບໍ່ພຽງພໍ ເປັ ນສາເຫດໃຫ້
ເກີດມີບັນຫາສຸຂະພາບ ແລະ ຈຳກັດ ຄວາມອາສາມາດ
3. ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຕໍ່າ: ປະຊາຊົນ
ບໍ່ສາມາດ ຮັບມືກັບຮູບແບບຕ່າງໆ ຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ພວກເຂົາຖືກຂົ່ມຂູ່ໂດຍ ສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ
4. ຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທີ່ບໍ່ເຂັ້ມແຂງ: ຊຸ ມຊົນ
ແລະ ເຈົາ້ ໜາທີ
້ ່ ຂາດເຄື່ອງມື ແລະ ກົນໄກ ໃນການແກ້ໄຂບັນດາ
ຄວາມທ້າທາຍຂ້າງເທິງນັນ
້

ພວກເຮົາມີແຜນດຳເນີນງານ
ແຜນຍຸດທະສາດຂອງພວກເຮົາ ມີໄລຍະ 5 ປີ ຈົນເຖິງ 2021. ໃນໄລຍະນີ້
ພວກເຮົາ ກຳລັງສຸມໃສ່ ໃນການຫຼຸດຜ່ອນການແຈກຢາຍອາຫານ
ແຕ່ ສ້ າງຊຸ ມຊົ ນ ໃຫ້ ເປັ ນເຈົ້ າ ໃນການຊື້ ອາຫານໃນເຂດທ້ ອງຖິ່ ນ .
ພວກເຮົາ ສະໜັບສະໜູນ ເຈົາ້ ໜາທີ
້ ່ ໃນການໃຫ້ບໍລິການ ແລະ
ຊ່ວຍ ລັດຖະບານ ປັ ບປຸງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາລະບົດບາດ ແລະ
ລະບຽບການຕ່າງໆ.

#ທ່ານຮູ້ບໍ່ວາ່
ໃນທຸກໆມື້
ອົງການອາຫານ
ໂລກ ໄດ້ ສະໜອງ
ອາຫານທ່ຽງ ກວາ່
145,000 ຄາບ
ໃຫ້ໂຮງຮຽນ ໃນທົ່ວ
ສປປ ລາວ?

