
       

ຖະແຫຫງຂຂາວ
ພະຫຫດ ທທ 10 ພະຈຈກ 2016 ທທຂ ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຫນ

ສ ຫບປະດາຄ ຄຄນຄຄວາເພພຂ ອການພ ຫດທະນາ
ທທ 16 – 18 ພະຈຈກ 2016

ສ ຫບປະດາຄ ຄຄນຄຄວາເພພຂ ອການພ ຫດທະນາ ຄ ຫຄງທທ6  ພາຍໃຕຄຫ ຄວຂຂຄ  “ສຈຂ ງທຄາທາຍດຄານສາທາລະນະສສຸກ ໃນ ສປປ ລາວ :
ບ ຄດບາດຂອງວຽກງານການຄ ຄຄນຄວຄາ ແລະ ທຈດທາງແຜນການຕຂຂໜຄາຂອງພາກພພຄນ”  ຈະຖພກຈ ຫດຂຂຄນ ໃນວ ຫນທທ  16, 17

ແລະ 18  ພະຈຈກ 2016  ທທຂ ນະຄອນຫຫວງວຽງຈ ຫນ ໂດຍສະຖານທທູດຝຣຂ ຫງ,  ສະຖາບ ຫນຝຣຂ ຫງ ປະຈ ຂາ ລາວ ຮຂວມກ ຫບ ກະ
ຊວງສາທາລະນສສຸກ ແຫຂງ ສປປ ລາວ.

ງານດ ຫຂງກ ຂາວກາຍເປຫນການນ ຫດພ ຄບປະປະຈ ຂາປທທທຂ ສ ຂາຄ ຫນເພພຂ ອແລກປຂຽນຄ ຂາຄຈດຄ ຂາເຫຫນ ແລະ ປຂກສາຫາລພກ ຫນ

ນ ຫບແຕຂຄ ຫຄງທທ1  ໃນປທ  2009  ເປຫນຕ ຄຄນມາ,  ງານສ ຫບປະດາຄ ຄຄນຄຄວາເພພຂ ອການພ ຫດທະນາ ໄດຄກາຍເປຫນງານປະຈ ຂາປທທທຂ ສ ຂາ
ຄ ຫນ ເພພຂ ອພ ຄບປະແລກປຂຽນ ແລະ ປຂກສາຫາລພກ ຫນ ໃນຂະແໜງການໃດໜຂຂ ງ. ກອງປະຊສຸມວຈທະຍາສາດດ ຫຂງກ ຂາວນທຄ ມ ທສາມ
ເປຄຄາໝາຍຄພ :  ເພທຂ ມທະວທການຄ ຄຄນຄຄວາປຂກສາຫາລພກ ຂຽວກ ຫບການພ ຫດທະນາໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ອານສຸພາກພພຄນ,  ສະ
ໜຫບສະໜທູນຊຂວຍເຫຫພອພາກລ ຫດໃນການຕ ຫດສຈນໃຈ  ແລະ  ດຂງດທູດນ ຫກສຂກສາໄວໜສຸຂມລາວມາສ ຄນໃຈ  ວຽກງານການຄ ຄຄນ
ຄວຄາຫຫາຍຂຂຄນ.

ເປຫນເທພຂ ອທ ຂາອຈດ ທທຂ ງານສ ຫບປະດາຄ ຄຄນຄຄວາເພພຂ ອການພ ຫດທະນາ ຈະຈ ຫດຂຂຄນທທຂ ສະຖາບ ຫນການແພດເຂດຮຄອນຝຣຂ ຫງໂກໂຟນທ
ຫຫພ  IFMT  ແລະ ທທຂ ມະຫາວຈທະຍາໄລວຈທະຍາສາດສສຸຂະພາບ ຫຫພ  ມວສ ເພພຂ ອໃກ ຄຊຈດກ ຫບຫຄອງຄ ຄຄນຄວຄາ ແລະ ຫຄອງວຈ
ເຄາະ.  ງານດ ຫຂງກ ຂາວຖພວຂາເປຫນເວທທກອງປະຊສຸມລະດ ຫບສາກ ຄນ  ເນພຂອງຈາກວຂາ  ການບ ຫນຍາຍໃນຫ ຄວຂຂຄຕຂາງໆ  ແມ ຂນມ ທທ ຫງ
ເປຫນພາສາຝຣຂ ຫງ, ອ ຫງກຈດ ແລະ ລາວ (ເຊຈຂ ງຈະມ ທການແປພາສາໄປພຄອມທ ຫງ 3 ພາສາ).

ການຄ ຄຄນຄຄວາ, ການສຂກສາ ແລະ ກະສຈກ ຂາ :ຫຫາຍປຫດໃຈທທຂ ຊສຸກຍທູ ຄໃຫຄແກ ຂການພ ຫດທະນາດຄານສາທາລະນະສສຸກ 

ວາລະຂອງງານສ ຫບປະດາຄ ຄຄນຄຄວາເພພຂ ອການພ ຫດທະນາໃນປທນທຄ ແມ ຂນຫຫາກຫຫາຍ ແລະ ມ ທເປຄຄາໝາຍສທູ ຄຊ ຄນ ເພພຂ ອຕອບໂຈດ
ບ ຫນຫາສຈຂ ງທຄາທາຍດຄານສາທາລະນະສສຸກທທຂ  ການພ ຫດທະນາຂອງສປປ ລາວກ ຂາລ ຫງປະເຊທນໜຄາ.  ເຊຈຂ ງງານຈະດ ຂາເນທນໄປ
ເວລາ 3 ວ ຫນ ແລະ ສສຸມໃສຂ3 ບ ຫນຫາ. 



       

ມພຄທທ1 : ການສຂກສາ ແລະ ຝຂກອ ຄບຮ ຄມ
ວ ຫນພສຸດ ທທ 16 ພະຈຈກ
ທທຂ ສະຖາບ ຫນ IFMT ແລະ ສະຖາບ ຫນຝຣຂ ຫງ 

ວ ຫນ  ສ ຄຂງເສທມການຄ ຄຄນຄວຄາ  ແລະ  ກາລະໂອກາດໃນການສຂກສາສະພາບການປະຈສຸບ ຫນໃນພາກພພຄນ,  ວຽກງານດຄານວຈ
ທະຍາສາດ ແລະ ການຝຂກອ ຄບຮ ຄມທທຂ ມ ທຄສຸນະພາບໃຫຄແກ ຂໄວໜສຸຂມລາວ.
ພາຍໃນງານ ຈະມ ທນ ຫກສຂກສາ ແລະ ນ ຫກຄ ຄຄນຄວຄາໄວໜສຸຂມເຂຄຄາຮຂວມ,  ຈສຸດປະສ ຄງຂອງມ ພຄທ ຂາອຈດນທຄ ເພພຂ ອໃຫຄໄວໜສຸຂມໃນສປປ
ລາວ  ໄດຄເຫຫນ  ແລະ  ຮ ຫບຮທູ ຄວຽກງານການຄ ຄຄນຄຄວາໃນຂະແໜງສາທາລະນະສສຸກ,  ສຈຂ ງທຄາທາຍ,  ອສຸປະສ ຫກ  ແລະ
ກາລະໂອກາດ.

ມ ພຄທທ2 : ກະສຈກ ຂາ ແລະ ຄວາມສຂຽງດຄານສາທາລະນະສສຸກ
ພະຫ ຫດ ທທ 17 ພະຈຈກ
ທທຂ  ມວສ
ກ ຂານ ຄດ  ແລະ  ປຄອງກ ຫນຄວາມສຂຽງດຄານສາທາລະນະສສຸກ  ທທຂ ເຊພຂ ອມໂຍງກ ຫບການປຂຽນແປງດຄານສຈຂ ງແວດລຄອມ  ແລະ
ການປະຕຈບ ຫດດຄານເສດຖະກຈດຕາມວຈທທການປະສ ຄມປະສານທທຂ ເອທຄນວຂາ One Healt.

ຈະມທການພ ຄບປະແລກປຂຽນລະຫວຂາງ  ນ ຫກຄ ຄຄນຄວຄາ,  ພາກເອກະຊ ຄນ  ແລະ  ຜທູຄຮ ຫບຜຈດຊອບ  NGO  ເພພຂ ອສ ຄຂງເສທມວຈທທ
ການຈ ຫດການຄວາມສຂຽງດຄານສສຸຂະພາບຂອງມະນສຸດ  ແລະ  ສ ຫດ  ທທຂ ເຊພຂ ອມໂຍງກ ຫບກຈດຈະກ ຂາດຄານກະສຈກ ຂາ  ແລະ
ເສດຖະກຈດ. 

ມ ພຄທທ 3 : ການຄ ຄຄນຄວຄາວຈທະຍາສາດ ແລະ ການເກທດມ ທພະຍາດຕຈດຕຂຂ
ວ ຫນສສຸກ ທທ 18 ພະຈຈກ
ທທຂ  ມວສ
ຈະນ ຂາສະເໜທກ ຂຽວກ ຫບວຈທທການເຝຄຄາລະວ ຫງ  ແລະ  ການລ ຄບລຄາງການເກທດພະຍາດ  ແລະ  ການດພຄຢາຂອງພະຍາດ.
ຜທູຄຕາງໜຄາສະຖາບ ຫນຕຂາງໆທທຂ ເຂຄຄາຮຂວມ ຈະສ ຄນທະນາກ ຫນກ ຂຽວກ ຫບບ ຄດບາດຂອງວຽກງານການຄ ຄຄນຄວຄາວຈທະຍາສາດ ເພພຂ ອ
ການພ ຫດທະນາດຄານສາທາລະນະສສຸກແບບຍພນຍ ຄງ ແລະ ສ ຄນທະນາກຂຽວກ ຫບຫ ຄວຂຂຄ  «  ເຂຄຄາໃຈ ແລະ ຈ ຫດການຄວາມສຂຽງ
». 

ນອກຈາກຈະມ ທການບ ຫນຍາຍດຄານວຈທະຍາສາດ  ແລະ  ກອງປະຊສຸມປຂກສາຫາລພລະດ ຫບສທູງ  ລະຫວຂາງ  ພາກລ ຫດ,
ນ ຫກສຄາງນະໂຍບາຍ  ແລະ  ຊຂຽວຊານວຈທະຍາສາດ,  ຕະຫຫອດໄລຍະສາມວ ຫນຂອງການຈ ຫດງານດ ຫຂງກ ຂາວ  ຍ ຫງຈະມ ທການ
ວາງສະແດງຮທູບພາບຜ ຄນງານຕຂາງໆ,  ຮຄານວາງສະແດງຈາກພາກສຂວນຕຂາງໆ,  ການແຂຂງຂ ຫນ,  ການຢຄຽມຊ ຄມ  ແລະ
ການສາຍຮທູບເງຄາ ຊຂຂ ງເປທດກ ຄວາງສ ຂາລ ຫບທສຸກຄ ຄນ. 

ການຮຂວມມ ພຂອງພາກສຂວນຕຂາງໆເພພຂ ອຂະແໜງສາທາລະນະສສຸກ
ປະເທດຝຣຂ ຫງເຊພຂ ອໝ ຫຄນຕຂຂ ການສະໜຫບສະໜທູນຊຂວຍເຫຫພອຈາກອ ຄງກອນຂອງຝຣຂ ຫງ,  ອ ຄງກອນທທຂ ນ ຂາໃຊຄພາສາຝຣຂ ຫງ  ແລະ
ສາກ ຄນ ໃນການຄ ຄຄນຄວຄາດຄານສາທາລະນະສສຸກໃນ ສປປ ລາວ.

ປທນທຄ ສປປ ລາວ ເປຫນປະທານອາຊຽນ ແລະ ເພພຂ ອການເຕທບໂຕດຄານການເຊພຂ ອມໂຍງໃນອາຊທຕາເວຫນອອກສຽງໃຕຄ,  ຈະ
ມ ທການວາງທຈດທາງແຜນການຕຂຂໜຄາໃນພາກພພຄນ  ຮຂວມກ ຫບບ ຫນດານ ຫກຄ ຄຄນຄວຄາ  ແລະ ອ ຄງການຕຂາງໆ  (ກ ຂາປທູເຈຍ,  ໄທ,
ຫວຽດນາມ, ມຽນມາ ...)



       

• ລ ຫດຖະບານ  ແຫຂງ  ສປປ  ລາວ :  ກະຊວງສາທາລະນະສສຸກ,  ກະຊວງວຈທະຍາສາດ  ແລະ  ເຕຫກໂນໂລຊທ,
ກະຊວງກະສຈກ ຂາ ແລະ ປຂາໄມ ຄ, ກະຊວງສຂກສາທຈການ ແລະ ກຈລາ

• ຜທູຄຕາງໜຄາສະຖາບ ຫນຄ ຄຄນຄວຄາ ແລະ ທທມງານ ( ສະຖາບ ຫນປາດສເຕທ,  IRD, CIRAD,  ສທູນເມຣທເອທ ລາວ ຫຫພ
CICML, Oxford-Welcome Trust ແລະ ອພຂ ນໆ)

• ສະຖານບ ຫນການສຂກສາ (ມວສ, IFMT)
• ຄທູ ຂຮ ຂວມພ ຫດທະນາ ແລະ ອ ຄງການ ສປຊ (WHO, UNFP, FAO, UNICEF, LuxDev, ສະຫະພາບເອທຣ ຄບ

ແລະ ອພຂ ນໆ)
• ອ ຄງການຈ ຫດຕ ຫຄງທາງສ ຫງຄ ຄມ ແລະ ພາກສຂວນເອກະຊ ຄນ (ມທູນນຈທຈ ເມຣທເອທ, ມທູນນຈທຈ Pierre Fabre)
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