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ກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປ ີ2018 
 “ການສະຫ ຸບກາງສະໄໝການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັແຜນພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົແຫ່ງຊາດ 5 ປ ີຄັ ັ້ງທ ີ8 - ຄວາມຄບື 

ໜັ້າໃນການຈດັຕັ ັ້ງປະຕບິດັເປົ ັ້າໝາຍການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ວຽກງານການຮ່ວມມ ື
ເພື່ ອການພດັທະນາທີ່ ມປີະສດິທຜິນົ” 

 
 

ບດົແນະນາໍນີ ັ້ ຊ່ວຍໃຫ ັ້ເປນັຂໍ ັ້ມູນທົ່ ວໄປໃນວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມນົປະຈາໍປ ີ2018 ທີ່ ຈະຈດັຂ ັ້ນໃນວນັທ ີ04-05 
ທນັວາ 2018 ທີ່ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ. ໃນປະຊຸມນີ ັ້ ບນັດາທ່ານຜູ ັ້ເຂົ ັ້າຮ່ວມຈະໄດ ັ້ລງົຢ ັ້ຽມຢາມ 02 ໂຄງການ ຄ:ື ໂຄງ 
ການກໍ່ ສ ັ້າງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ແລະ ໂຄງການອໍກະນກິຟາມ ທີ່ ຕດິພນັກບັເນື ັ້ອໃນຂອງກອງປະຊຸມ, ຊື່ ງມກີານລາຍງານຫຍໍ ັ້

ດັ່ ງລຸ່ມນີ ັ້: 
 
ວນັອງັຄານ, ວນັທ ີ04 ທນັວາ 2018 

ເວລາ 12:45-14:10ໂມງ       ລງົຢັ້ຽມຢາມໂຄງການກໍ່ ສ ັ້າງລດົໄຟລາວ-ຈນີ 

ສະຖານທີ່ : ບ.ນາຄູນນ ັ້ອຍ, ເມອືງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

 

 

 

 

➢ ໃນວນັທ ີ 7 ເມສາ 2010 ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈນີ ໄດ ັ້ມກີານເຊນັບດົບນັທ ກຄວາມເຂົ ັ້າໃຈ
ກ່ຽວກບັ ການຮ່ວມມໃືນໂຄງການສ ັ້າງທາງລດົໄຟ, ຊ ່ ງບດົບນັທ ກຄວາມເຂົ ັ້າໃຈດັ່ ງກ່າວ ໄດ ັ້ລະບຸວ່າ: ໃນຂັ ັ້ນ
ຕົ ັ້ນນີ ັ້ແມ່ນສ ັ້າງທາງລດົໄຟເຊື່ ອມຕໍ່ ແຕ່ຊາຍແດນລາວ-ຈນີ, ຈດຸບ່ໍຫ່ານ-ບ່ໍເຕ່ນ ເຂົ ັ້າຫາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 
ແລ ັ້ວເຊື່ ອມຕໍ່ ໃສ່ປະເທດໄທ; ສອງຝ່າຍໄດ ັ້ພ ັ້ອມກນັຈດັພທິວີາງສລີາລ ກໂຄງການສ ັ້າງທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ຂ ັ້ນ
ໃນວນັທ ີ2 ທນັວາ 2015 ເພື່ ອເປນັຂອງຂວນັສະເຫ ມີສະຫ ອງວນັສະຖາປານາ ສປປ ລາວ ຄບົຮອບ 40 ປ ີ
ໂດຍການເຂົ ັ້າຮ່ວມຂອງການນາໍຂັ ັ້ນສູງຂອງສອງປະເທດ; 

➢ ຈດຸປະສງົຂອງໂຄງການແມ່ນ ເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ ສປປ ລາວ ຈະມພີື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົ 
ທີ່ ຕອບສະໜອງຍຸດທະສາດ ຫນັປະເທດຈາກປະເທດທີ່ ບ່ໍມຊີາຍແດນຕດິກບັທະເລ ມາເປນັປະເທດເຊື່ ອມ
ຈອດກບັບນັດາພາກພື ັ້ນ ແລະ ສາກນົ. ນອກນີ ັ້ ເປນັການສົ່ ງເສມີການຄ ັ້າ, ການລງົທ ນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ 
ອື່ ນໆ; 

➢ ທາງລດົໄຟລາວ-ຈນີ ແຕ່ ບ່ໍເຕ່ນ ຫາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ ມຄີວາມຍາວທງັໝດົ 414.332 ກມ; 
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➢ ໄລຍະເວລາການກໍ່ ສ ັ້າງ 5 ປ;ີ ທາງໂຄງການໄດ ັ້ກາໍນດົເອາົວນັທ ີ1 ມງັກອນ 2017 ເປນັມື ັ້ລເິລີ່ ມການກໍ່ ສ ັ້າງ
ໂຄງການ; ຄາດຄະເນຈະສ ັ້າງສໍາເລດັ ພາຍໃນເດອືນ ທນັວາ 2021; ມູນຄ່າການລງົທ ນທງັໝດົຂອງໂຄງການ
ແມ່ນປະມານ 5,956 ລ ັ້ານໂດລາສະຫະລດັ; ໂດຍຮູບແບບການຮ່ວມທ ນ ຝ່າຍລາວຖຮຸື ັ້ນ 30% ແລະ ຝ່າຍ
ຈນີ 70%; ໄລຍະທີ່ ສາມາດແທນທ ນຄນືທງັໝດົຂອງການລງົທ ນແມ່ນ 35 ປ ີ(ລວມທງັໄລຍະການກໍ່ ສ ັ້າງ);
ການກາໍນດົຄວາມໄວອອກແບບສໍາລບັຂນົສົ່ ງໂດຍສານ 160 ກມ/ຊມ, ແຕ່ສໍາລບັເຂດທົ່ ງພຽງ ຊ່ວງວງັວຽງ-
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ແມ່ນໄດ ັ້ມກີານອອກແບບຮອງຮບັຄວາມໄວ 200 ກມ/ຊມ ໃນອະນາຄດົ. ສ່ວນຄວາມ
ໄວອອກແບບສໍາລບັການຂນົສົ່ ງສນິຄ ັ້າແມ່ນກາໍນດົເອາົ 120 ກມ/ຊມ ເຫນັວ່າມປີະສດິທຜິນົສູງ. 

➢ ຄາດຄະເນຜນົໄດ ັ້ຮບັຂອງໂຄງການ:  
• ສປປ ລາວ ຈະມພີື ັ້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ ັ້ານເສດຖະກດິທີ່ ໝັ ັ້ນຄງົ ທີ່ ຕອບສະໜອງຍຸດທະສາດ ຫນັ

ປະເທດຈາກປະເທດທີ່ ບ່ໍມຊີາຍແດນຕດິກບັທະເລ ມາເປນັປະເທດເຊື່ ອມຈອດກບັບນັດາພາກພື ັ້ນ
ແລະ ສາກນົ; 

• ສປປ ລາວ ຈະມທ່ີາແຮງສົ່ ງເສມີການພວົພນັຮ່ວມມຄື ັ້າຂາຍ, ແລກປ່ຽນສນິຄ ັ້າ, ການໄປມາຫາສູ່, 
ການທ່ອງທ່ຽວ,  ການລງົທ ນກບັປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສປ ຈນີ ຊ ່ ງເປນັປະເທດທີ່ ມເີສດຖະກດິຂະ
ໜາດໃຫຍ່ຂອງໂລກ ແລະ ທງັເປນັຕະຫ າດໃຫ່ຍ ທີ່ ຮອງຮບັຜະລດິຕະພນັຂອງປະເທດເຮາົກໍ່ ຄຂືອງ
ພາກພື ັ້ນນີ ັ້ດ ັ້ວຍ. 
 

ເວລາ 14:10-17:30ໂມງ     ລງົຢັ້ຽມຢາມໂຄງການອໍກະນກິຟາມ 

ສະຖານທີ່ : ບ ັ້ານ ທ່າຊ ັ້າງ, ເມອືງປາກງ ື່ມ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ 

 

 

 

 

➢ ກຸ່ມປູກພດືຜກັກະສກິາໍອນິຊ ີນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ລວມທງັໜດົມ ີ11 ກຸ່ມ ແລະ ມສີະມາຊກິ 238 ຄອບຄວົ, 
ມເີນື ັ້ອ ທີ່ ທໍາການຜະລດິ 279 ເຮກັຕາ ກວມເອາົ 6 ຕວົເມອືງ ເຊັ່ ນ: ເມອືງໄຊເສດຖາ, ເມອືງສໂີຄດຕະບອງ, 
ເມອືງໄຊທານ,ີ ເມອືງຫາດຊາຍຟອງ, ເມອືງນາຊາຍທອງ ແລະ ເມອືງປາກງ ື່ມ; 

➢ ສະເພາະ ບ ັ້ານທ່າຊ ັ້າງ, ເມອືງປາກງ ື່ມ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ ມຈີາໍນວນ 147 ຄອບຄວົ, ລວມມ ີ813 ຄນົ, ຍງິ 
423 ຄນົ; ໂດຍນາໍໃຊ ັ້ທ ນຂອງກຸ່ມການຜະລດິເອງ ເພື່ ອເຮອືນຮົ່ ມປູກຜກັ; ສໍາລບັດ ັ້ານວຊິາການ ແລະ ການ
ຕະຫ າດ ໂດຍນາໍໃຊ ັ້ບດົຮຽນຂອງຍປຸ່ີນ ໂດຍຜ່ານອງົການ ໄຈກາ (JICA); 

➢ ຈດຸປະສງົຂອງການສ ັ້າງກຸ່ມປູກພດືຜກັກະສກິາໍອນິຊ ີແມ່ນເພື່ ອເຮດັໃຫ ັ້ຊວີດິການເປນັຢູ່ຂອງປະຊາຊນົມອີາຊບີ
ຢນືຍງົ ຈາກການຂາຍຜນົຜະລດິຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ; 
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➢ ກຸ່ມປູກພດືຜກັກະສກິາໍອນິຊ ີບ ັ້ານທ່າຊ ັ້າງ ແມ່ນສ ັ້າງຕັ ັ້ງຂື ັ້ນໃນວນັທ ີ25 ກນັຍາ 2010, ເບື ັ້ອງຕົ ັ້ນມສີະມາຊກິ 8 
ຄອບຄວົ ເນື ັ້ອທີ່ ທໍາການຜະລດິ 1 ເຮກັຕາ. ໂດຍໄດ ັ້ຮບັການສະໜບັສະໜນູຈາກ ໂຄງການເປຣຟຣີ (PROFIL) 
ຂອງອງົການແຮວຕີດັ ປະເທດສະວດິເຊແີລນ ໂດຍມອບໃຫ ັ້ກມົປູກຝງັ, ກະຊວງກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ສມົທບົ
ກບັ ພະແນກກະສກິາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ, ຫ ັ້ອງການກະສກິາໍປ່າໄມ ັ້ ເມອືງປາກງ ື່ມ; 

➢ ໃນປ ີ2014 - 2016 ໂຄງການສົ່ ງເສມີກະສກິາໍອນິຊລີາວ ຈາກອງົການໄຈກາ (JICA) ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນ ເຂົ ັ້າມາ
ຊ່ວຍເຫລອື ໂດຍຜ່ານກມົປູກຝງັ, ຊື່ ງມສີະມາຊກິທງັໝດົ 75 ຄອບຄວົ, ມເີນື ັ້ອທີ່ ທໍາການຜະລດິ 60 ເຮກັຕາ 
ແລະ ເຮອືນຮົ່ ມປູກຜກັ 150 ຫ ງັ; 

➢ ໃນປ ີ2018 ໂຄງການພດັທະນາກະສກິາໍອນິຊ ີ(CADP) ຈາກອງົການໄຈກາ (JICA) ປະເທດຍີ່ ປຸ່ນເຂົ ັ້າມາ
ຊ່ວຍເຫລອື ມສີະມາຊກິ 98 ຄອບຄວົ, ມເີນື ັ້ອທີ່ ທໍາການຜະລດິ 122 ເຮກັຕາ ແລະ ເຮອືນຮົ່ ມປູກຜກັ 350 
ຫ ງັ; 

➢ ລາຍຮບັສະເລຍປະຈບຸນັ ຄອບຄວົ 1 ບ່ໍຕໍ່ າກວ່າ 1,500,000 – 2,000,000 ກບີ ຕໍ່ ອາທດິ; 
➢ ດ ັ້ານຕະຫລາດຈາໍໜ່າຍສະເພາະກຸ່ມປູກພດືຜກັກະສກິາໍອນິຊ ີບ ັ້ານທ່າຊ ັ້າງ ມຢູ່ີ 3ຈດຸຄ:ື ໃນວນັຈນັ, ວນັພະ ຫດັ 

ຢູ່ ບ ັ້ານຊ ັ້າງຄູ່ ເມອືງ ໄຊທານ ີແລະ ສະໂມສອນດອກປກີໄກ່ເຫ ກັ 5, ເມອືງໄຊເຊດຖາ,   ໃນວນັພຸດ, ວນັເສາົ ຢູ່ 
ສູນການຄ ັ້າລາວໄອເຕກັ ໃນຮູບແບບກາງເຕັ ັ້ນຂາຍ; 

➢ ປະຈບຸນັ ປູກພດືຜກັກະສກິາໍອນິຊ ີບ ັ້ານທ່າຊ ັ້າງ ໄດ ັ້ສ ັ້າງກອງທ ນພດັທະນາກຸ່ມ ໂດຍລະດມົທ ນເປນັເງນິຝາກ
ຈາກສະມະຊກິ ມເີງນິຝາກທງັໜດົ 850 ລ ັ້ານກບີ ໄດ ັ້ປ່ອຍກູ ັ້ໃຫ ັ້ສະມະຊກິພາຍໃນກຸ່ມກູ ັ້ຢມື. 


