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ອົດສະຕຣາລ ີສືບຕ ໃ່ຫກ້ານຊວ່ຍເຫຼຼືອດາ້ນການພັດທະນາ ໃຫແ້ກ ່ສປປ ລາວ  

 

ໃນກອງປະຊຸມດາ້ນງບົປະມານກາງ ວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ, ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ  ໄດ້ຢືນຢັນວ່າຈະ

ສືບຕ ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອແກ່ ປະເທດລາວ ໂດຍມີມູນຄ່າປະມານ 55.6 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ (ຫ ື ປະມານ 

449 ຕ້ືກີບ) ຂອງງົບປະມານປະຈ າປີ 2014-15 ເຂ້ົາໃນໂຄງການຊວ່ຍເຫຼຼືອເພຼື່ ອການພັດທະນາສາກົນ 

(ODA), ຊ ່ງເປັນການຮັກສາເພດານຂອງງົບປະມານຂອງການຊ່ວຍເຫ ືອຕ ່  ສປປລາວ ເຖິງແມ່ນວ່າ ອດົ

ສະຕຣາລີພວມປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມກົດດັນທາງດ້ານງົບປະມານກ ່ຕາມ. 

 

ພະນະທ່ານ ຈອນ ວິນລຽມສ໌, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຂອງ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ໄດ້ກ່າວ

ວ່າ ການຕັດສິນໃຈດ່ັງກ່າວໄດ້ສະແດງເຖິງເຈດຈ  ານງົຂອງ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ທີ່ຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫ ືອ

ແກ່ ສປປ ລາວ ເພ່ືອສຼືບຕ ່ ເພ່ີມທະວໂີອກາດການຂະຫຍາຍໂຕດາ້ນເສດຖະກດິໃຫເ້ຂ້ັມແຂງ ແລະ ສາມາດ

ຫ ຼຸດຜ້ົນອອກຈາກຄວາມທຼຸກຍາກ. 

 

ທ່ານ ເອກອກັຄະລດັຖະທດູ ໄດກ້າ່ວວາ່ “ປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ກ ່ຄ້າຍຄືກັບປະເທດລາວ, ພວມປະເຊີນໜ້າ

ກັບຄວາມກົດດັນດ້ານການຫ ຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ພວມເຮັດໃຫ້ງົບປະມານຂອງພວກຂ້າພະເຈ້ົາມີ

ຄວາມ ດຸນ່ດຽ່ງ.” “ດ ັງ່ນ ັນ້ ເຈດຈ  ານງົຈະສຼືບຕ ່ ໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫຼຼືອຂອງງົບປະມານປີນ້ີ ແມນ່ສ  າຄນັ ເພາະໄດ້

ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງລດັຖະບານອົດສະຕຣາລີແບບມິດຕະພາບອັນແໜ້ນແຟ້ນ ກັບ ສປປ ລາວ, 

ແລະ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາຈະສືບຕ ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຂອງ ສປປ ລາວ ເພ່ືອສະໜັບ

ສະໜູນວຽກງານການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດໃນອີກຫ າຍໆປີຕ ່ໜ້າ.” 

 

ໂຄງການຊວ່ຍເຫຼຼືອຂອງອົດສະຕຣາລີຈະສືບຕ ່ສຼຸມໃສ່ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງດ້ານການຄ້າ ແລະ ສ ົ່ງເສີມການ

ເປີດໂອກາດໃຫ້ເດັກນອ້ຍທຼຸກຄົນໃຫເ້ຂ້ົາເຖິງການສ ກສາທີ່ມີຄຼຸນນະພາບຫ າຍຂ້ືນ, ແລະ ສຼືບຕ ່ ພັດທະນາເຂດ

ຊົນນະບົດ, ພ້ອມທັງສ ົ່ງເສມີການພັດທະນາທາງດ້ານເສດຖະກິດແບບຢືນຢົງ ໂດຍການຂະຫຍາຍການ

ບ ລິການທາງດ້ານການເງິນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຼຸກຍາກ. 

 

ລດັຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈະສືບຕ ່ໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜູນແຜນງານຂອງລັດຖະບານລາວ ເພ່ືອພັດທະນາ

ທາງດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຼຸດ, ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ືອແກ່ລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ໃນຂົງເຂດ



 

 

 

ອະນຼຸພາກພ້ືນແມ່ນ ້າຂອງ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ບນັດາປະເທດເຫ່ົຼານີສ້າມາດບ ລິຫານຊັບພະຍາກອນນ ້າຢ່າງມີ

ປະສິດທິພາບ.  

 

ທ່ານ ເອກອກັຄະລດັຖະທດູ ໄດກ້າ່ວຕຼື່ ມວາ່ “ປີນ້ີ ຈະເປັນປີທີ່ມີຄວາມສ າຄັນຫ າຍໃນໂຄງການຊວ່ຍເຫຼຼືອ

ຂອງພວກເຮົາຢູ່ ສປປ ລາວ,”. “ໃນປີນ້ີ ພວກຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ສາ້ງທີມງານເພຼື່ ອຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໂຄງການ

ພັດທະນາຊົນນະບົດ ທ່ີມມີນູຄາ່ຂອງໂຄງການ 43 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ, ແລະ ໃນໝ ່ໆນ້ີຈະລິເລ່ີມວຽກ

ງານໃໝ່ຄຼືການລງົທຶນດ້ານການສ ກສາຂ້ັນພ້ືນຖານ, ສືບຕ ່ບດົບາດສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການເປັນຜູ້ນ າໃນ

ຂະແໜງການນ້ີໃນຫ າຍປີທີ່ຜ່ານມາ.” 

 

“ໂຄງການຕາ່ງໆ ແມນ່ ຈະໄດຈ້ດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ຫຼງັຈາກ ການເປີດໂຕຂອງສະຖາບັນລາວ-ອົດສະຕຣາລີ ໃນ

ຕ້ົນປີ 2014, ໂຄງການດ່ັງກ່າວມີມູນຄ່າ 20 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ ເພ່ືອຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ຄວາມ

ຕ້ອງການທາງດ້ານການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຼຸດ ເຊິ່ ງເປັນວຽກງານບູລິມະສິດຂອງສະຖາບັນ

ດ ັງ່ກາ່ວ.” 

 

ໃນກອງປະຊຸມດາ້ນງບົປະມານກາງ ໃນຄຼືນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ເປ້ົາໝາຍລວມຂອງ ເຈດ

ຈ  ານງົຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຕ ່ການພັດທະນາສາກົນ ເຊິ່ ງມງົີບປະມານ ເຖງິ 5.032 ຕ້ືໂດລາອົດ

ສະຕຣາລີ ຂອງງົບປະມານປະຈ າປີ 2014-15, ແມນ່  ຈະສືບຕ ່ສຼຸມໃສ່ ສ່ົງເສີມການຂະຫຼາຍໂຕ ທາງດ້ານ 

ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ເນ້ັນໃສ່ວຽກງານແກໄ້ຂຄວາມທຼຸກຍາກຢູ່ຂົງເຂດ ອາຊີ ຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ປາ

ຊີຟິກ. 

 

ໂຄງການຊວ່ຍເຫຼຼືອເພຼື່ ອການພດັທະນາຂອງອົດສະຕຣາລີ ທົ່ວໂລກ ຈະສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານບູລິມາສິດ

ຫ ັກທາງດ້ານເສດຖະກິດການທດູຂອງລັດຖະບານຂອງ ອົດສະຕຣາລີ ແລະ ສຼຸມໃສ່ ວຽກງານດ້ານ

ສາທາລະນະສຼຸກ, ນ ້າ ແລະ ສຼຸຂາພິບານ, ພ້ືນຖານໂຄງລ່າງ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ, ຄນົພິການ ແລະ 

ບົດບາດຍິງຊາຍ. 

 

ເພ່ືອສ່ົງເສີມການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕແບບຍືນຍົງ, ລດັຖະບານອົດສະຕຣາລີ ຈະສຼຸມໃສ່ໃຫ້ທ ນຊ່ວຍເຫ ືອ

ໃນການລິເລ່ີມໂຄງການດ້ານການຄ້າ ແລະ ເພ່ີມທະວກີານມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ ໃນດາ້ນການ

ພດັທະນາ ໃຫ້ຫ າຍຂ ້ນ.  

 

ສອບຖາມຂ ້ມູນເພ່ີມຕ່ືມທີ່: 

ມ່ິງງາຄ າ ປັນຍາສັກ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຊ່ືມວນຊົນ ແລະ ຂ່າວສານ, ສະຖານທູດ ອົດສະຕຣາລີ: (021) 353 

800 ຕ ່ 125 

 

 


