
ຫວົຂ ໍ້ຂາ່ວ 

 

ສປປ ລາວ, ທະນາຄານໂລກ ສົົ່ງເສີມ ການເຊ ື່ອມເອົາຜນົການສຶກສາ ແລະ ຍດຸທະສາດ ຂອງ 

ຄມສ ເຂົົ້າໃນຮ່າງຍດຸທະສາດການເຕີ ບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ 
 

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ11 ພດຶສະພາ 2018, ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ທະນາຄານໂລກ 

ພອ້ມທັງ ສະຖາບັນການເຕິບສີຂຽວໂລກ ໄດ້ສົົ່ງເສີມໃຫ້ມີການປຶກສາຫາລ ພິຈາລະນາ ຜົນການສກຶສາ ແລະ ຍຸດທະສາດ 

ຂອງ ຄະນະກ າມາທິການສາກົນ ໃນການປັບປຸງຮ່າງຍຸດທະສາດການເຕິບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ, ກ່າວໂດຍ 

ທ່ານ ຟາມ ຕວານີຟານ, ຫົວຫນ້າກອງເລຂາຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ. 

 

ທ່ານ ຟາມ, ຫົວຫນ້າ ກອງເລຂາຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ ໄດ້ສະເຫນີ ໃນກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລ  ລະດັບສູງ 

ກ່ຽວກັບ ຍຸດທະສາດຮ່າງການເຕິບໂຕສີຂຽວແຫ່ງຊາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ພິຈາລະນາຍຸດທະ 

ສາດການພັດທະນາອ່າງ ຄມສ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນດ າເນນີງານ ການປັບຕົວຕ ໍ່ກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, 

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການປະມົງ ໃນທົົ່ວອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ, ແລະ ໂດຍສະເພາະ, ຜົນທີື່ໄດ້ຮບັ 

ຈາກການສຶກສາ ຂອງ ສະພາມົນຕີ ແລະ ຍຸດທະສາດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິື່ງ ສາມາດຊຸກຍູ້ຮ່າງຍຸດທະສາດການເຕີບໂຕສີຂຽວ 

ແຫ່ງຊາດ. 

 

“ບັນດາຍຸດທະສາດ ແລະ ຜນົການສຶກສາ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫນັປະເດັນໃນລະດັບພາກພື ື ນ ແລະ ທ້ອງຖິື່ນ ເຊິື່ງໃຫ ້

ທິດຊີົ້ນ າບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນຂອງອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໃນທິດທາງແບບຍ ນຍົງ ໂດຍ 

ເອົາໃຈໃສ່ບນັຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການພັດທະນາທີື່ໄວວາ,” ທ່ານ ຟາມ ຫົວຫນ້າກອງເລຂາຄະນະ 

ກ າມະທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ກອງປະຊຸມດັົ່ງກ່າວຊາບ ເຊິື ງຈັດໂດຍ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທື ນ 

ຂອງ ສປປ ລາວ. 

 

“ຂ້າພະເຈົົ້າ ສະຫນັບສະຫນື ນ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ, ທະນາຄານໂລກ ແລະ ສະຖາບັນການເຕີບໂຕສີຂຽວໂລກ ເຊິື່ງ 

ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນື ນທາງດ້ານການເງິນ ໃນການສ້າງຍຸດທະສາດ  ໂດຍການນ າເອົາປະເດນັທີື່ນອນໃນຍຸດທະສາດ 

ຂອງ ຄມສ ທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຜນົທີື່ໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາ ຂອງສະພາມົນຕີ ເພ ື່ອການປັບປຸງຮ່າງຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວ ”. 

 

“ການເຕິບໂຕສີຂຽວ ແມ່ນວິທີການກ້າວໄປສູ່ການພັດທະນາທີື່ຍ ນຍົງ, ແລະ ຂ້າພະເຈົົ້າ ມີຄວາມຍິນດ ີ ໃນການທີື່ເຫັນ 

ສປປ ລາວ ລິເລີົ້ມເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາສີຂຽວື ເພ ື່ອຮັບປະກັນບ ໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຈາກການພັດທະນາໃນອະື

ນາຄົດ.” 

 



ໃນຂະນະທີື່ຜົນທີື່ໄດຮ້ັບຈາກການສຶກສາຂອງສະພາມົນຕີ, ຫຼ  ການສຶກສາການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາແຜນແມ່ນ ໍ້າ 

ຂອງແບບຍ ນຍງົ ລວມທັງໂຄງການພັດທະນາເຂ ື່ອນພະລັງງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກໃນລ ານ ໍ້າແມ່ນ ໍ້າຂອງ, ເຊິື່ງມີທັງຜົນທາງ 

ບວກ ເຊັົ່ນ: ຜົນປະໂຫຍດທາງເສດຖະກິດທີື່ເພິື່ມຂື ື ນ, ໂອກາດການພັດທະນາການເດີນເຮ ອ,  ການປ້ອງກັນນ ໍ້າຖ້ວມ, 

ການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບໄພແຫ້ງແລ້ງ, ແລະ ລະດັບນ ໍ້າທີື່ເພີື ມຂື ື ນໃນລະດູແລ້ງ ເພ ື່ອການຂະຫຍາຍຊົນລະປະທານ, 

ບັນດາໂຄງການພັດທະນາເຫຼົົ່ານີົ້ຍັງສົົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບ, ເຊັົ່ນ: ປະເດັນການຄ ໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, ການຫຼດຸື

ຜ່ອນປະລິມານປາ, ຫານຫຼຸດລົງຂອງຕະກອນ ແລະ ສານອາຫານ ໃນຕອນລຸ່ມ ແລະ ອ ື່ນໆ. 

 

ການສຶກສາດັົ່ງກ່າວນີົ້, ໄດ້ລິເລີົ້ມໃນທ້າຍປີ 2011 ໂດຍນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງສີື່ປະເທດ ແລະ ສ າເລດັ ໃນເດ ອນ 

ທັນວາ 2017, ພອ້ມທັງສະເໜີກົນໄກການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນຈາກໂຄງການພັດທະນານ ໍ້າ ກັບ 

ຂະແຫນງການຕ່າງໆທີື່ໄດ້ຮັບຜນົກະທົບຈາກໂຄງການ. 

 

“ ແລະ ສິື່ງດັົ່ງກ່າວ ຕ້ອງການວິທີການແບບປະສານສົມທົບໃນການວາງແຜນພັດທະນາລະດບັຊາດ ຮ່ວມກັບປະເທດ 

ສະມາຊິກ ຄມສ,” ກ່າວໂດຍ ຫົວຫນ້າກອງເລຂາ ຄມສ, ການພິຈາລະນາຜົນການສຶກສາດັົ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄ່າທ າື

ນຽມເກົົ້າສ່ວນຮອ້ຍໃນໂຄງການເຂ ື່ອນໄຟຟ້າໃນລ ານ ໍ້າຂອງ ແລະ ສິບເກົົ້າສ່ວນຮອ້ຍໃນແມ່ນ ໍ້າສາຂາ. ສິື່ງດັົ່ງກ່າວຈະື

ຊ່ວຍຮັບປະກັນການພັດທະນາທີື່ຍ ນຍົງ. 

 

ການສຶກສາຂອງສະພາມົນຕີທີື່ນ າໃຊ້ງົບປະມານ ຈ ານວນ   4.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລດັ ຈາກ ປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ແລະ 

ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີບົດລາຍງານ ຈ ານວນື3,600 ຫນ້າ ເຊິື ງ ໄດ້ປະເມີນຜນົກະທົບທາງບວກ ແລະ ລົບ ຈາກ 

ມະໂນພາບການພັດທະນານ ໍ້າໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ.  ການສຶກສາດັົ່ງກ່າວ ແນໃສ່ການປະເມີນມູນຄ່າທາງເສດຖະື

ກິດ, ສັງຄົມ, ແລະ ສິື່ງແວດລອ້ມ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຈາກການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າທີື່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າ 

ຂອງຕອນລຸ່ມໃຫ້ກັບຜູ້ມີສິດຕດັສິນໃຈ. 

 

ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ຜນົທີື່ໄດ້ຮັບຈາກການສຶກສາໃນເວທີຕ່າງໆືຕັົ້ງແຕ່ເດ ອນທັນວາ 2017 ແລະ ໃນກອງປະື

ຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ຄັົ້ງທີ 3 ທີື່ ສຽມລຽບ, ຣາຊະອານາຈັກກ າປູເຈຍ. ຜົນທີື່ໄດ້ຮັບເຫຼົົ່ານີົ້ ຍັງໄດ້ເຊ ື່ອມສານເຂົົ້າໃນຄັງື

ຄວາມຮູ້ຂອງ ຄມສ ເພ ື່ອປັບປງຸຂະບວນການວາງແຜນພັດທະນາອ່າງ, ລວມທັງ ການປັບປຸງຍຸດທະສາດໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກື

ແບບຍ ນຍງົ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ. 

 


