ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018

ັ້
ັ້ 8 - ຄວາມຄືບ
ັ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັງທີ
“ການສະຫຸ ບກາງສະໄໝການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ັ້
ົ ັ້
ັ ເປາໝາຍການພັ
ໜັ້າໃນການຈັດຕັງປະຕິ
ບດ
ດທະນາແບບຍືນຍົງ ແລະ ວຽກງານການຮ່ວມມື
ົ ”
ເພື່ອການພັດທະນາທີ່ມີປະສິດທິຜນ

ັ້
ັ້ ນທົ່ວໄປໃນວາລະກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈໍາປີ 2018 ທີ່ຈະຈັດຂນໃນວັ
ັ ຂໍມູ
ບົດແນະນໍານີ ັ້ ຊ່ວຍໃຫັ້ເປນ
ນທີ 04-05
ັ້ ່ ວມຈະໄດັ້ລງົ ຢຽັ້ ມຢາມ 02 ໂຄງການ ຄື: ໂຄງ
ທັນວາ 2018 ທີ່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ. ໃນປະຊຸມນີ ັ້ ບັນດາທ່ານຜູ ເັ້ ຂົາຮ

ັ້
ການກໍ່ສັ້າງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ໂຄງການອໍກະນິກຟາມ ທີ່ຕິດພັນກັບເນືອໃນຂອງກອງປະຊ
ຸ ມ, ຊື່ງມີການລາຍງານຫຍໍ ັ້
ດັ່ງລຸ່ ມນີ:ັ້
ວັນອັງຄານ, ວັນທີ 04 ທັນວາ 2018
ເວລາ 12:45-14:10ໂມງ

ລົງຢຽັ້ ມຢາມໂຄງການກໍ່ສັ້າງລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ສະຖານທີ່: ບ.ນາຄູນນ ັ້ອຍ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ

ັ້
➢ ໃນວັນທີ 7 ເມສາ 2010 ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ແລະ ສປ ຈີນ ໄດັ້ມີການເຊັນບົດບັນທກຄວາມເຂົາໃຈ
ັ້
່ ງກ່ າວ ໄດັ້ລະບຸ ວ່າ: ໃນຂັນັ້
ກ່ ຽວກັບ ການຮ່ວມມືໃນໂຄງການສັ້າງທາງລົດໄຟ, ຊ່ ງບົດບັນທກຄວາມເຂົາໃຈດັ

ັ້ ນສັ້າງທາງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ແຕ່ ຊາຍແດນລາວ-ຈີນ, ຈຸດບໍ່ຫ່ານ-ບໍ່ເຕ່ ນ ເຂົາຫາ
ັ້ ແມ່
ັ້
ຕົນນີ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ີ າງສີລາລກໂຄງການສັ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຂນັ້
ແລັ້ວເຊື່ອມຕໍ່ໃສ່ປະເທດໄທ; ສອງຝ່າຍໄດັ້ພອັ້ ມກັນຈັດພິທວ
ັ ຂອງຂວັນສະເຫມ
ີ ສະຫອງວັນສະຖາປານາ ສປປ ລາວ ຄົບຮອບ 40 ປີ
ໃນວັນທີ 2 ທັນວາ 2015 ເພື່ອເປນ
ັ້ ່ ວມຂອງການນໍາຂັນສູ
ັ້ ງຂອງສອງປະເທດ;
ໂດຍການເຂົາຮ

ັ້ ງ
ື ັ້
່ າງທາງດັ້ານເສດຖະກິດທີ່ໝັນຄົ
➢ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການແມ່ ນ ເພື່ອເຮັດໃຫັ້ ສປປ ລາວ ຈະມີພນຖານໂຄງລ
ັ ປະເທດເຊື່ອມ
ທີ່ຕອບສະໜອງຍຸ ດທະສາດ ຫັນປະເທດຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ມາເປນ

ັ ການສົ່ງເສີມການຄັ້າ, ການລົງທນ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ
ຈອດກັບບັນດາພາກພືນັ້ ແລະ ສາກົນ. ນອກນີ ັ້ ເປນ
ອື່ນໆ;

➢ ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແຕ່ ບໍ່ເຕ່ນ ຫາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 414.332 ກມ;
1

ັ້ ເລີ່ມການກໍ່ສັ້າງ
ັ ມືລິ
➢ ໄລຍະເວລາການກໍ່ສັ້າງ 5 ປ;ີ ທາງໂຄງການໄດັ້ກາໍ ນົດເອົາວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ເປນ
ໂຄງການ; ຄາດຄະເນຈະສັ້າງສໍາເລັດ ພາຍໃນເດືອນ ທັນວາ 2021; ມູນຄ່າການລົງທນທັງໝົດຂອງໂຄງການ
ແມ່ ນປະມານ 5,956 ລັ້ານໂດລາສະຫະລັດ; ໂດຍຮູ ບແບບການຮ່ວມທນ ຝ່າຍລາວຖືຮຸ ັ້ນ 30% ແລະ ຝ່າຍ
ຈີນ 70%; ໄລຍະທີ່ສາມາດແທນທນຄືນທັງໝົດຂອງການລົງທນແມ່ ນ 35 ປີ (ລວມທັງໄລຍະການກໍ່ສັ້າງ);
ການກໍານົດຄວາມໄວອອກແບບສໍາລັບຂົນສົ່ງໂດຍສານ 160 ກມ/ຊມ, ແຕ່ ສໍາລັບເຂດທົ່ງພຽງ ຊ່ວງວັງວຽງ-

ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ແມ່ ນໄດັ້ມີການອອກແບບຮອງຮັບຄວາມໄວ 200 ກມ/ຊມ ໃນອະນາຄົດ. ສ່ວນຄວາມ
ົ ສູ ງ.
ໄວອອກແບບສໍາລັບການຂົນສົ່ງສິນຄັ້າແມ່ ນກໍານົດເອົາ 120 ກມ/ຊມ ເຫັນວ່າມີປະສິດທິຜນ
➢ ຄາດຄະເນຜົນໄດັ້ຮັບຂອງໂຄງການ:
ັ້ ງ ທີ່ຕອບສະໜອງຍຸ ດທະສາດ ຫັນ
ື ັ້
່ າງທາງດັ້ານເສດຖະກິດທີ່ໝັນຄົ
• ສປປ ລາວ ຈະມີພນຖານໂຄງລ
ັ ປະເທດເຊື່ອມຈອດກັບບັນດາພາກພືນັ້
ປະເທດຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ມາເປນ
ແລະ ສາກົນ;
•

ສປປ ລາວ ຈະມີທ່າແຮງສົ່ງເສີມການພົວພັນຮ່ວມມືຄາັ້ ຂາຍ, ແລກປ່ຽນສິນຄັ້າ, ການໄປມາຫາສູ່ ,
ັ ປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດຂະ
ການທ່ອງທ່ຽວ, ການລົງທນກັບປະເທດອາຊຽນ ແລະ ສປ ຈີນ ຊ່ ງເປນ
ັ ຕະຫາດໃຫ່ຍ ທີ່ຮອງຮັບຜະລິດຕະພັນຂອງປະເທດເຮົາກໍ່ຄືຂອງ
ໜາດໃຫຍ່ ຂອງໂລກ ແລະ ທັງເປນ
ັ້ ດັ້
ັ້ ວຍ.
ພາກພືນນີ

ເວລາ 14:10-17:30ໂມງ

ລົງຢຽັ້ ມຢາມໂຄງການອໍກະນິກຟາມ

ື ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ
ສະຖານທີ່: ບັ້ານ ທ່າຊັ້າງ, ເມືອງປາກງ່ ມ,

➢ ກຸ່ ມປູ ກພືດຜັກກະສິກາໍ ອິນຊີ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ລວມທັງໜົດມີ 11 ກຸ່ ມ ແລະ ມີສະມາຊິກ 238 ຄອບຄົວ,
ມີເນືອັ້ ທີ່ທໍາການຜະລິດ 279 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 6 ຕົວເມືອງ ເຊັ່ນ: ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ,

ື
ເມືອງໄຊທານີ, ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ, ເມືອງນາຊາຍທອງ ແລະ ເມືອງປາກງ່ ມ;
ື ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ມີຈາໍ ນວນ 147 ຄອບຄົວ, ລວມມີ 813 ຄົນ, ຍິງ
➢ ສະເພາະ ບັ້ານທ່າຊັ້າງ, ເມືອງປາກງ່ ມ,
423 ຄົນ; ໂດຍນໍາໃຊັ້ທນຂອງກຸ່ ມການຜະລິດເອງ ເພື່ອເຮືອນຮົ່ມປູ ກຜັກ; ສໍາລັບດັ້ານວິຊາການ ແລະ ການ
ຕະຫາດ ໂດຍນໍາໃຊັ້ບົດຮຽນຂອງຍີປ່ ຸ ນ ໂດຍຜ່ານອົງການ ໄຈກາ (JICA);
ັ ຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນມີອາຊີບ
ິ ການເປນ
➢ ຈຸດປະສົງຂອງການສັ້າງກຸ່ ມປູ ກພືດຜັກກະສິກາໍ ອິນຊີ ແມ່ ນເພື່ອເຮັດໃຫັ້ຊີວດ
ື ຍົງ ຈາກການຂາຍຜົນຜະລິດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ;
ຢນ
2

ັ້
ັ້ ນມີ
ັ້ ນໃນວັ
ັ້ ສະມາຊິກ 8
➢ ກຸ່ ມປູກພືດຜັກກະສິກາໍ ອິນຊີ ບັ້ານທ່າຊັ້າງ ແມ່ ນສັ້າງຕັງຂື
ນທີ 25 ກັນຍາ 2010, ເບືອງຕົ
ັ້ ່ ທໍາການຜະລິດ 1 ເຮັກຕາ. ໂດຍໄດັ້ຮບ
ີ (PROFIL)
ັ ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ໂຄງການເປຣຟຣ
ຄອບຄົວ ເນືອທີ
ັ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ໂດຍມອບໃຫັ້ກມ
ົ ປູ ກຝງັ , ກະຊວງກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ສົມທົບ
ຂອງອົງການແຮວີຕດ
ື
ກັບ ພະແນກກະສິກາໍ ແລະ ປ່າໄມ ັ້ ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ຫັ້ອງການກະສິກາໍ ປ່າໄມ ັ້ ເມືອງປາກງ່ ມ;

ັ້
➢ ໃນປີ 2014 - 2016 ໂຄງການສົ່ງເສີມກະສິກາໍ ອິນຊີລາວ ຈາກອົງການໄຈກາ (JICA) ປະເທດຍີ່ປຸ່ ນ ເຂົາມາ
ັ້ ່ ທໍາການຜະລິດ 60 ເຮັກຕາ
ຊ່ວຍເຫລືອ ໂດຍຜ່ານກົມປູ ກຝງັ , ຊື່ງມີສະມາຊິກທັງໝົດ 75 ຄອບຄົວ, ມີເນືອທີ
ແລະ ເຮືອນຮົ່ມປູ ກຜັກ 150 ຫງັ ;

ັ້
➢ ໃນປີ 2018 ໂຄງການພັດທະນາກະສິກາໍ ອິນຊີ (CADP) ຈາກອົງການໄຈກາ (JICA) ປະເທດຍີ່ປຸ່ ນເຂົາມາ
ັ້ ່ ທໍາການຜະລິດ 122 ເຮັກຕາ ແລະ ເຮືອນຮົ່ມປູ ກຜັກ 350
ຊ່ວຍເຫລືອ ມີສະມາຊິກ 98 ຄອບຄົວ, ມີເນືອທີ
ຫງັ ;

ັ ຄອບຄົວ 1 ບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 1,500,000 – 2,000,000 ກີບ ຕໍ່ອາທິດ;
➢ ລາຍຮັບສະເລຍປະຈຸບນ
➢ ດັ້ານຕະຫລາດຈໍາໜ່າຍສະເພາະກຸ່ ມປູກພືດຜັກກະສິກາໍ ອິນຊີ ບັ້ານທ່າຊັ້າງ ມີຢ່ ູ 3ຈຸດຄື: ໃນວັນຈັນ, ວັນພະ ຫັດ
ີ ໄກ່ ເຫກ
ັ 5, ເມືອງໄຊເຊດຖາ, ໃນວັນພຸ ດ, ວັນເສົາ ຢູ່
ຢູ່ ບັ້ານຊັ້າງຄູ່ ເມືອງ ໄຊທານີ ແລະ ສະໂມສອນດອກປກ
ັ້
ສູນການຄັ້າລາວໄອເຕັກ ໃນຮູ ບແບບກາງເຕັນຂາຍ;
ັ ເງ ິນຝາກ
ັ ປູ ກພືດຜັກກະສິກາໍ ອິນຊີ ບັ້ານທ່າຊັ້າງ ໄດັ້ສາັ້ ງກອງທນພັດທະນາກຸ່ ມ ໂດຍລະດົມທນເປນ
➢ ປະຈຸບນ
ື .
ຈາກສະມະຊິກ ມີເງ ິນຝາກທັງໜົດ 850 ລັ້ານກີບ ໄດັ້ປ່ອຍກູ ັ້ໃຫັ້ສະມະຊິກພາຍໃນກຸ່ ມກູຢັ້ ມ
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