
ຖະແຫຫງຂຂາວ (ຮຂວມ)

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ລງທທນ ຮຂວມກ ກບ ສະຖານທທູດຝຣ ກຂງ ປະຈ ຈາ ສປປ ລາວ ແລະ ອ ລງການຝຣ ກຂງເພພຂ ອການພ ກດທະ
ນາ ຫຫພ AFD ໄດດຈ ກດກອງປະຊຊຸມທ ລບທວນຄພນການຮຂວມມ ພສອງຝຂາຍ ລາວ-ຝຣ ກຂງ ຂທດນໃນວ ກນພະຫ ກດ ທທ2 ມ ທຖຊຸນາ 2016.

ກອງປະຊຊຸມພາຍໃຕດການເປກນປະທານຮຂວມຂອງທຂານ  ດຣ.  ກກແກ ດວ  ຈ ກນທະບທູຣທ  ຮອງລ ກດຖະມ ລນຕທກະຊວງແຜນການ  ແລະ
ການລ ລງທທນ ແລະ ທຂານ ນາງ ໂກຫດທນ ເລທດທູ (Claudine LEDOUX) ເອກອ ກກຄະລ ກດຖະທທູດຝຣ ກຂງ ປະຈ ຈາ ສປປ ລາວ ໂດຍ
ມທບ ກນດາຫ ລວໜດາຮ ກບຜກດຊອບໂຄງການຮຂວມມ ພສອງຝຂາຍ ເຂລດາຮຂວມ.

ພາຍຫຫ ກງກອງປະຊຊຸມສກດນສຊຸດລ ລງ ອ ລງການ  AFD ແລະ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລ ລງທທນ ໄດດປທກສາຫາລພ ແລະ ຕ ລກລ ລງ
ເປກນເອກະພາບ ຕຈຂ ເນພດອໃນສ ກນຍາການຊຂວຍເຫຫພອດດານທທນຮອນສອງສະບ ກບ. ສ ກນຍາສະບ ກບທທໜທຂ ງ ແນໃສຂສພບຕຈຂ ພ ກດທະນາການຜະ
ລກດກາເຟ ແບບຕຂອງໂສດ ໂດຍຂະຫຍາຍການຊຂວຍເຫຫພອອອກໄປບ ກນດາແຂວງທາງພາກເໜພອ ເຊກຂ ງເປກນເຂດທທຂ ມ ທການພ ກດທະນາ
ຢຂາງໄວວາ ໃນການຜະລກດກາເຟດ ກຂງກ ຂາວ ແລະ ສພບຕຈຂ ຊ ຂວຍເຫຫພອການຈ ກດຕ ກດງການຜະລກດກາເຟແບບຕຂອງໂສດ ແຫຂງຊາດ.  ສ ກນ
ຍາສະບ ກບທທສອງມ ທຈຊຸດປະສ ລງ ເພພຂ ອຟພດນຟທູເຂດຊ ລນລະປະທານ ໃນແຂວງຄ ຈາມ ຂວນ. ນອກຈາກເປລດາໝາຍການຜະລກດ ແລະ ເພພຂ ອ
ສດາງລາຍຮ ກບໃຫດແກ ຂປະຊາຊ ລນໃນເຂດທທຂ ກ ຂຽວຂດອງ ແລດວ,  ໂຄງການຍ ກງແນໃສຂການຈ ກດຕ ກດງປະຕກບ ກດການຄຊຸ ດມຄອງຊ ລນລະປະທານ
ແບບມທສຂວນຮຂວມ ຂອງພາກລ ກດ ແລະ ຜທູດຊ ລມໃຊດ ເຊກຂ ງສອດຄຂອງກ ກບທກດທາງທທຂ ໄດດລະບຊຸໄວດໃນຍຊຸດທະສາດແຫຂງຊາດ.  ປະສ ລບ
ການຂອງປະເທດຝຣຂ ກງໃນຂະແໜງການນທດ  ເປກນທທຂ ຮທູ ດຈ ກກກ ກນດທ  ແລະ  ປະເທດລາວຈະໄດດຮ ກບຜ ລນປະໂຫຍດຈາກປະສ ລບການ
ໂດຍຜຂານໂຄງການຊຂວຍເຫຫພອດ ກຂງກ ຂາວ.   

ໂຄງການພ ກດທະນາບ ກນດາແຂວງພາກເໜພອ  ຫຫພ  NUDP  ໄດດສກດນສຊຸດລ ລງ  ໃນເດພອນມ ທນາທທຂ ຜຂານມາ.  ເປກນໂຄງການຮຂວມຊຂວຍ
ເຫຫພອດດານທທນຮອນ ຈາກ  AFD,  ສະຫະພາບເອທຣ ລບ,  ອ ລງການຮຂວມມ ພຊະວທດ ແລະ ອ ລງການຮຂວມມ ພເຢຍລະມ ກນ.  ພາຍຫຫ ກງໂຄງ
ການສກດນສຊຸດລ ລງ ໄດດມ ທການຖອດຖອນບ ລດຮຽນໃນການຈ ກດຕ ກດງປະຕກບ ກດຜຂານມາ ເພພຂ ອເຮກດໃຫດກະຊວງກະສກກ ຈາ ແລະ ປຂາໄມ ດ ແລະ
ອ ລງການ AFD ສາມາດນ ຈາເອລາປະສ ລບການໄປນ ຈາໃຊດໃນຕຈຂໜດາເຂລດາໃນສອງໜດາວຽກ "ກະສກກ ຈາແບບອະນຊຸລ ກກ"  ແລະ "ພພດນຖານ
ໂຄງລຂາງເຂດຊ ລນນະບ ລດ" ເຊທຂ ງຈະສພບຕຈຂ ຈ ລນເຖທງປທ 2018.

ນອກຈາກນທດ, ຍ ກງມ ທອທກສອງໂຄງການໃໝຂ ທທຂ ຢທູຂໃນໄລຍະກ ຈາລ ກງສທກສາ : 
– ໂຄງການພ ກດທະນາກະສກກ ຈາ ໃນເຂດພທູພຽງ ນາກາຍ ຍ ກງຢທູຂໃນຂ ກດນຕອນການກະກຽມ ຮຂວມກ ກບ ແຂວງຄ ຈາມ ຂວນ ແລະ

ບຈລກສ ກດໄຟຟດານ ຈດາເທທນ 2 ຜທູດສ ຈາປະທານເຂພຂອນໄຟຟດານ ຈດາເທທນ 2.
– ໂຄງການ « ໂພສະນາການ » ເພພຂ ອປະກອບສຂວນເຂລດາໃນນະໂຍບາຍແຫຂງຊາດ ແລະ ແນໃສຂເພທຂ ມທະວທບ ລດບາດຂອງ

ກະຊວງກະສກກ ຈາ  ແລະ ປຂາໄມ ດ ໃນບ ກນດາແຂວງເປລດາໝາຍ.  ໂຄງການດ ກຂງກ ຂາວຈະຖພກສດາງຂທດນ  ຮຂວມກ ກບສະຫະພາບ
ເອທຣ ລບ. 

ນອກຈາກນ ກດນ, AFD  ຍ ກງໄດດຢພນຢ ກນເຈດຈ ຈານ ລງຂອງຕ ລນໃນການຊຂວຍເຫຫພອລ ກດຖະບານແຫຂງ ສປປ ລາວ ໃນຂະແໜງກະສກກ ຈາ
ແລະ  ການພ ກດທະນາຊ ລນນະບ ລດ  ດດວຍການມ ທສຂວນຮຂວມຢຂາງຕ ກດງໜດາໃນວຽກງານຂອງໜຂວຍງານພ ກດທະນາຂະແໜງການທທຂ ກ ຂຽວ
ຂດອງ (Groupe de Travail Sectoriel) ເຊກຂ ງປະເທດຝຣຂ ກງເປກນປະທານຮຂວມ. ນອກຈາກນທດ AFD ຍ ກງຈະໃຫດການຊຂວຍເຫຫພອ
ໃນຂະແໜງການອພຂ ນໆ ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມວຽກງານບທູລກມະສກດຂອງລ ກດຖະບານແຫຂງ ສປປ ລາວ ເຊກຂ ນ ວຽກງານສ ລຂງເສທມ
ຄຊຸນຄຂາມຈລະດ ລກ ແລະ ການພ ກດທະນາຕ ລວເມ ພອງ.

ພດອມດຽວກ ກນນທດ  AFD  ຍ ກງໄດດໃຫດການຊຂວຍເຫຫພອຕພຂ ມອທກໃນບ ກນດາໂຄງການຕຂາງໆຂອງຕ ລນ ໂດຍຜຂານອ ລງການຊຂວຍເຫຫພອລະດ ກບ
ພາກພພດນ ທທຂ ປະເທດລາວ ເຂລດາຮຂວມ ເຊກຂ ນ  :  ຊຂວຍເຫຫພອຄະນະກ ຈາມາທກການແມ ຂນ ຈດາຂອງ,  ຊຂວຍເຫຫພອໃນວຽກງານດດານການຮ ກບຮທູ ດ
ເຊກຂ ງກ ກນ ແລະ ກ ກນ ແລະ ການພ ກດທະນາວຽກງານການຕກດກາໝາຍແຫຫ ຂງກ ຈາເນທດຜະລກດຕະພ ກນ ໂດຍສະເພາະ ຜະລກດຕະພ ກນ
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ກະສກກ ຈາ,  ການຈ ກດຕ ກດງເຄພອຂຂາຍລກເລທຂ ມກະສກກ ຈາປອດສານພກດ,  ຕກດຕາມພະຍາດທທຂ ເກທດຂທດນໃໝຂ ໂດຍເຄພອຂຂາຍສະຖາບ ກນປາດຊ
ເຕທກ ແລະ ອພຂ ນໆ.  

ໃນສຂວນຂອງສະຖານທທູດຝຣ ກຂງເອງ ກຈຂຈະສພບຕຈຂ ໃຫດການຊຂວຍເຫຫພອໃນຂະແໜງການຄຊຸ ດມຄອງ ເຊທຂ ງປະກອບມ ທສອງວຽກງານບທູລກມະ
ສກດ ເຊກຂ ນ ສດາງລ ກດແຫຂງກ ລດໝາຍ ແລະ ວຽກງານອ ລງການຈ ກດຕ ກດງທາງສ ກງຄ ລມຂອງລາວ. ປະເທດຝຣ ກຂງ ຍ ກງສພບຕຈຂ ຮ ຂວມມ ພຢຂາງຕ ກດງ
ໜດານ ຈາໂຄງການສະຫະປະຊາຊາດເພພຂ ອການພ ກດທະນາ ຫຫພ UNDP ໃນຂອບຂອງການຈ ກດຕ ກດງປະຕກບ ກດແຜນແມ ຂບ ລດວຽກງານຍຊຸຕກ
ທ ຈາຂອງລາວ.  ໂຄງການທທຂ ໄດດຮ ກບການຊຂວຍເຫຫພອຈາກສະຖານທທູດຝຣຂ ກງ ແມ ຂນການຝທກອ ລບຮ ລມວກຊາຊທບຂຊຸນສານ ແລະ ທະນາຍ
ຄວາມຂອງລາວ ເຊກຂ ງເປກນຂະແໜງການທທຂ ດທເລທດຂອງຝຣ ກຂງ ແລະ ເປກນທທຂ ຍອມຮ ກບໃນທ ລຂວໂລກ. 

ໂດຍການຕ ລກລ ລງເຫກນດທເປກນກະພາບກ ກບ  AFD,  ສະຖານທທູດຝຣຂ ກງ ຢພນຢ ກນຈະໃຫດການຊຂວຍເຫຫພອໃນວຽກງານປລກປກກຮ ກກສາມຈລະ
ດ ລກຂອງລາວ, ວຽກງານຂຊຸດຄ ລດນຊອກຫາ, ປລກປກກຮ ກກສາ ແລະ ສ ລຂງເສທມຄຊຸນຄຂາຄວາມອຊຸດ ລມຮ ກຂງມ ທຂອງປະເທດ ໃນຂະແໜງການ
ດ ກຂງກ ຂາວ.  ຊຂຽວຊານຂອງຝຣ ກຂງ  (ໂດຍສະເພາະແມ ຂນ ສະຖາບ ກນຄ ລດນຄວດາຕາເວກນອອກໄກ ຂອງຝຣຂ ກງ ຫຫພ  EFEO)  ກຈຂຈະສພບຕຈຂ
ລ ລງເຮກດວຽກຕາມສະຖານທທຂ ມຈລະດ ລກໂລກຂອງລາວ.  

ນອກຈາກນທດ ສະຖານທທູດຝຣ ກຂງ ຍ ກງຕດອງການພ ກດທະນາ ແລະ ສ ລຂງເສທມທທນການສທກສາສ ຈາລ ກບຊາວໜຊຸຂມລາວ ທທຂ ຕດອງການໄປສທກ
ສາຕຈຂ ຂ ກດນມະຫາວກທະຍາໄລທທຂ ປະເທດຝຣ ກຂງ ຫຫພ ໃນຂ ລງເຂດອາຊຽນ ແນໃສຂເພພຂ ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຕດອງການຂອງຕະຫຫາດ
ແຮງງານ ໃນສປປ ລາວ. ການກຽມຄວາມພດອມໃຫດແກ ຂນ ກກຮຽນທທນ ເຊກຂ ງຈ ຈານວນໜທຂ ງ ມາຈາກຫດອງຮຽນສອງພາສາ ແມ ຂນຈະ
ໄດດຮ ກບການຊຂວຍເຫຫພອຈາກສະຖາບ ກນຝຣ ກຂງ, ຫດອງການ Campus France ແລະ ການຮຂວມມ ພຈາກໂຮງຮຽນໂຊຊຊຸຍເອ-ໂອບເຟ
ເຊກຂ ງເປກນສະຖາບ ກນການສທກສາຂອງຝຣຂ ກງ ທທຂ ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ກນ ທທຂ ມ ທນ ກກສທກສາຄ ລນລາວກວມເອລາຫຫາຍ ກວຂາ 35%. ວຽກງານ
ພາສາຝຣຂ ກງ ຍ ກງຈະເປກນວຽກງານຫຫ ກກຂອງສະຖານທທູດຝຣຂ ກງ,  ມ ທການເຝກກອ ລບຮ ລມຂະແໜງການຕຂາງໆຈ ຈານວນບຈຂໜດອຍ ທທຂໜດາສ ລນ
ໃຈສ ຈາລ ກບພະນ ກກງານຄ ລນລາວ.  ທກດທາງການຊຂວຍເຫຫພອຂອງປະເທດຝຣຂ ກງ ທທຂ ກ ຂາວມານ ກດນ ແມ ຂນແນໃສຂ ເພທຂ ມທະວທບ ລດບາດຂອງ
ລ ກດຖະບານ ແຫຂງ ສປປ ລາວ ໃນອ ລງການຝຣຂ ກງໂກໂຟນທ ສາກ ລນ. 

ພດອມດຽວກ ກນນທດ ໃນສາມປທຕຈຂໜດາ ສະຖານທທູດຝຣຂ ກງ ຍ ກງຈະເນກດນການເຄພຂ ອນໄຫວວຽກງານໃນຂະແໜງການຄ ລດນຄວດາ ທທຂ ຈະມ ທສຂວນ
ຊຂວຍເຄພອຂຂາຍຂອງບ ກນດາສະຖາບ ກນຄ ລດນຄວດາຕຂາງໆໃນລາວ.      

ໂດຍລວມ ມທູນຄຂາການຊຂວຍເຫຫພອຂອງປະເທດຝຣຂ ກງ ໃນການພ ກດທະນາ ສປປ ລາວ ແມ ຂນປະມານ 15 ລດານ ເອທໂຣ ຕຈຂ ປທ ແລະ
ປະເທດຝຣຂ ກງ ຍ ກງໃຫດການຊຂວຍເຫຫພອໃນຂອບຫຫາຍຝຂາຍ ປະມານ 25 ລດານ ເອທໂຣ (ໂດຍຜຂານ ສະຫະພາບເອທຣ ລບ,  ສາຫະລ ກດ
ອາເມຣກກາ  ແລະ  ອພຂ ນໆ).  ນອກຈາກນທດ  ສະຖານທທູດຝຣຂ ກງ  ຍ ກງເຄພຂ ອນໄຫວວຽກງານກອງທທນໂລກເພພຂ ອຕດານການແຜຂລະບາດ
ຂອງພະຍາດທທຂ ສ ຈາຄ ກນ  (HIV/ເອດ,  ວ ກນນະໂລກ ແລະ ພະຍາດໄຂດຍຊຸງ)  ເຊກຂ ງປະເທດຝຣຂ ກງ ເປກນປະເທດອ ກນດ ກບທທສອງ ທທຂ ປະ
ກອບສຂວນໃນກອງທທນໂລກດ ກຂງກ ຂາວ ແລະ ອ ຈານວຍຄວາມສະດວກໃຫດແກ ຂວຽກງານຊຂຽວຊານ.
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