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ລດັຖະບານ ອດົສະຕຣາລ ີໄດເ້ປດີໂຕ ໂຄງການໃໝ ່ທີສ່າໍຄນັ ດາ້ນການສກຶສາ  

 

ມ ້ນີ້ ພະນະທ່ານ ນາງ ຈລູີ ບຊີອບ ສະມາຊິກສະພາ, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອດົສະຕຣາລີ, ໄດເ້ປີດໂຕ 

ໂຄງການໃໝ່ ຂອງ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ທີມ່ີມູນຄ່າປະມານ 86 ລ້ານ ໂດລາອົດສະຕຣາລີ (ຫຼ  ປະມານ 

631 ຕ ້ກີບ) ເພ ່ອປບັປຸງ ຄຸນນະພາບແລະ ຂະຫຍາຍ ໂອກາດການເຂົ້າເຖິງ ການສຶກສາຂັ້ນພ ້ນຖານ ຢູ່ ສປປ 

ລາວ.  

 

ທ່ານ ນາງ ບີຊອບ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ, ພ້ອມດ້ວຍ ພະນະທ່ານ ດຣ ພັນຄໍາ ວິພາວັນ, 

ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເປີດໂຕ ໂຄງການໃໝ່ ຂອງ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ 

ໃນເວລາລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຫ້ອມເໜ ອ ຢູ່ເມ ອງ ຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. 

 

ແຜນງານໃໝ່ ເພ ່ອປັບປງຸຄຸນນະພາບແລະ ຂະຫຍາຍ ໂອກາດການເຂົ້າເຖິງ ການສຶກສາຂັ້ນພ ້ນຖານ ຢູ່ ສປປ 

ລາວ ຂອງ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ (the Basic Education Quality and Access in Lao PDR -

BEQUAL) ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼ ອ ແກ່ເດັກນ້ອຍ ປະມານ 450,000 ຄົນ ລວມທງັ ເດັກນ້ອຍຍງິ ແລະ ເດັກນອ້ຍ

ຊາຍ ເພ ່ອໃຫພ້ວກເຂົາ ສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ຄິດໄລ່ເລກໄດ້ ແລະ ເພີມ່ທັກສະ ຊີວິດດ້ານອ ່ນໆ ເພ ອ່ເຮັດ

ໃຫ້ພວກເຂົາມອີະນາຄົດທີດ່ຂີ ້ນ. 

 

ງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼ ອ ໃນເບ ອ້ງຕົ້ນ ທີ່ມມີູນຄ່າປະມານ 86 ລ້ານ ໂດລາອົດສະຕຣາລ ີ(ຫຼ  ປະມານ 631 ຕ ້ກີບ)ຈະ

ກວມເອົາ 4 ປທີໍາອິດຂອງ ໂຄງການໃນໄລຍະ 10 ປີ ເພ ອ່ຊ່ວຍປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ເປົ້າໝາຍພັດທະນາ ຂອງ 

ລັດຖະບານລາວ ໃນດ້ານການສຶກສາຂັ້ນພ ້ນຖານ. 

 

ໃນງານເປີດໂຕ ໂຄງການໃໝ່ ດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ບີຊອບ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານ ອດົສະຕຣາລີ ຈະເຮັດວຽກ

ຮ່ວມກັບ ກະຊວງ ສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພ ອ່ໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍເຮັດໃຫ້ ການສກຶສາຂັ້ນປະຖົມມີຄນຸນະພາບ ໃຫ້ແກ່

ເດັກນ້ອຍລາວທງັໝົດ, ລວມທັງ ຜູທ້ີ່ດ້ອຍໂອກາດຫຼາຍທີສຸ່ດດ້ານ ການສຶກສາ ເຊັ່ນ ເດັກນ້ອຍຍງິ, ເດັກນ້ອຍ

ຊົນເຜົ່າ ແລະ ເດກັນ້ອຍພິການ. 

 



 

 

 

ທ່ານ ນາງ ບີຊອບ ຍັງໄດ້ ກ່າວເພີ່ມອີກວ່າ ໂຄງການດັ່ງກາ່ວ ຈະສ້າງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ທາງດ້ານ ຄນຸນະພາບຂອງ

ການຝຶກອົບຮມົ ຢູ ່ວິທະຍາໄລ ສ້າງຄ ູ8 ແຫງ່, ແລະ ຕອບສະໜອງດ້ານ ພ ້ນຖານໂຄງລ່າງ, ພ້ອມດ້ວຍ ການປຸກ

ສ້າງ ແລະ ປັບປງຸໂຮງຮຽນ ປະມານ 300 ແຫ່ງ. 

 

ມີເດັກນ້ອຍລາວ ໜ້ອຍກ່ວາ ສາມ ສ່ວນສີ່ ຂອງເດັກນອ້ຍທັງໝົດ ທີ່ຮຽນຈົບການສຶກສາຂັ້ນປະຖົມສມົບູນ 5 ປີ. ຢູ່

ບາງເມ ອງ, ມີພຽງແຕ່ ນຶ່ງສ່ວນ ສີ ່ຂອງເດັກນ້ອຍນກັຮຽນຍິງ ທີ່ຮຽນຈົບປະຖມົ ປ ໍ5. 

 

ເນ ່ອງຈາກ ສປປ ລາວ ເປັນ ນຶ່ງ ໃນສະມາຊິກ ຂອງ ການຮ່ວມມ ທົ່ວໂລກ ເພ ອ່ການສກຶສາ (Global 

Partnership for Education - GPE), ສປປ ລາວ ຍັງຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ ງົບປະມານ ຊ່ວຍຄັງ້ຫຼ້າສຸດ 

ຈາກ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ທີ່ມີມູນຄ່າປະມານ 140 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ (ຫຼ  ປະມານ 1027 ຕ ້ກີບ), 

ຊ່ຶງເປັນສ່ວນນ່ຶງ ຂອງ ງົບປະມານຊ່ວຍເຫຼ ອທົ່ວໂລກ ປະມານ 1.1 ຕ ້ໂດລາອົດສະຕຣາລີ (ຫຼ  ປະມານ 

8072 ຕ ້ກີບ)ຈາກ ລັດຖະບານ ອົດສະຕຣາລີ ໃນປນີີ້. 

 

ທ່ານ ນາງ ບີຊອບ ໄດ້ ກ່າວເພີ່ມວ່າ ການສ້າງໂອກາດໃຫແ້ກ່ເດັກນ້ອຍ ໃຫມ້ີການສຶກສາຂັ້ນພ ້ນຖານທີ່ມີຄນຸ

ນະພາບ ເປັນສິ່ງທີສ່ໍາຄັນຫຼາຍ ໃນການ ສ້າງບຸກຂະລະກອນໃຫ້ມີຄວາມສາມາດ, ທີມ່ຄີວາມຈໍາເປັນຫຼາຍໃນການ

ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ ຂົງເຂດເສດຖະກິດ ແລະ ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທກຸຍາກ. 

 

ໃນປີນີ້ ລັດຖະບານ ອດົສະຕຣາລີ ຈະໃຫ້ທນຶການສຶກສາ ແກ່ນັກຮຽນລາວ ປະມານ 50 ຄົນ ເພ ່ອໄປສຶກສາໄລຍະ

ຍາວ ຢູ່ ອົດສະຕຣາລີ, ແລະ ຍັງມີອກີ 70 ຄົນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບທຶນການສຶກສາຮຽນ ລະດັບປະລິນຍາ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

 

ໃນໄລຍະເວລາຢ້ຽມຢາມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທ່ານ ນາງ ບີຊອບ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍ ທີ ່ສປປ 

ລາວ ເຫັນດ ີທີ່ຈະເປັນສ່ວນນຶ່ງ ໃນ ແຜນ ໂຄລອມໂບ ໃໝ່ (ຫຼ  New Colombo Plan) ເລີ່ມແຕ່ປ ີ2015, ຊຶ່ງຈະ

ເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນລະດບັປະລນິຍາຕີ ຈາກ ອົດສະຕຣາລີ ໄດ້ມີໂອກາດມາ ຮຽນຮູ້ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ ສປປ ລາວ. 

 



 

 

 

 

 

ທ່ານ ນາງ ບີຊອບ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ (ຢູ່ທາງກາງ), ພອ້ມດ້ວຍ ພະນະທ່ານ  

ດຣ ພນັຄໍາ ວິພາວັນ, ລດັຖະມົນຕີ ວ່າການກະຊວງ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ໄດ້ເປີດໂຕ ໂຄງການໃໝ່ ຂອງ 

ລັດຖະບານ ອດົສະຕຣາລີ ໃນເວລາລົງຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຫ້ອມເໜ ອ ຢູ ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 

 

 

ສອບຖາມຂ້ໍມູນເພີ່ມຕ ່ມທີ:່ ມິ່ງງາຄໍາ ປັນຍາສັກ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຊ ່ມວນຊົນ ແລະ ຂ່າວສານ, ສະຖານທູດອົດສະຕຣາລີ, 

ໂທ:  (021) 353 800 ຕ່ໍ 125 

 

 

 


