
 
 

ເພ ື່ອການເຜີຍແຜ່                                                                                 (ສະບັບແປຢ່າງບ ໍ່ເປັນທາງການ) 
 

 

ຍີື່ປ ນ່ ໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫລ ອ 3.9 ລາ້ນ ໂດລາສະຫະລດັ ແກ ່ຄມສ ເພ ື່ອຮບັມ ກບັບນັຫາ 
ໄພນ ໍ້າຖວມ້ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້ 

 
 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ13 ມນີາ 2020 - ລັດຖະບານຍີື່ປ ່ນໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລ ອລ້າ ຈ ານວນ 

412 ລ້ານເຢັນ ຫ  ປະມານ 3.9 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ແກ່ອົງການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ເພ ື່ອພັດທະນາ ການ
ຕິດຕາມ ແລະ ພະຍາກອນ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນ ໍ້າຖວ້ມ ຂອງອົງການດັັ່ງກ່າວໃຫ້ກ້າວຫນາ້ຍິື່ງຂ ື້ນ. 
 

ທຶນຊ່ວຍເຫລ ອດັັ່ງກ່າວມີໄລຍະເວລາສີື່ປີ ເລີື່ມແຕ່ປີ 2020 ເຖິງ 2023 ເຊິື່ງມີຈ ດປະສົງເພ ື່ອພັດທະນາ ສູນຄ ້ມຄອງ

ໄພນ ໍ້າຖວ້ມ ແລະ  ໄພແຫ້ງແລ້ງ (RFDMC) ຢູ່ນະຄອນຫລວງພະນົມເປັນ ໃຫ້ກາຍເປັນສູນທີື່ດີເລີດ ໃນການ
ພະຍາກອນ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນ ໍ້າຖ້ວມ ພ້ອມທັງແຈ້ງເຕ ອນລວ່ງຫນ້າໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດລ ່ມແມ່ນ ໍ້າຂອງ ກ 
ຄ  ກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ໄດຢ້່າງໄວວາ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດີຂ ື້ນກ່ອນເກົັ່າ. 
 

ວຽກງານຫລັກທີື່ທຶນດັັ່ງກ່າວຈະຊວ່ຍເຫລ ອ ແມ່ນການປັບປ ງຂ ໍ້ມູນສາທາລະນະ ກ່ຽວກັບ ໄພນ ໍ້າຖວ້ມ ແລະ ໄພ
ແຫ້ງແລ້ງ ດ້ວຍການໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີທີື່ກ້າວຫນ້າ, ເພ ື່ອໃຫ້ ຊຸມຊົນ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖິື່ນ ໄດ້ຮັບຮູ້ຂ່າວສານ 
ຢ່າງຖວ່ງທັນ ແລະ ຫລ ດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍໃນເວລາປະສບົໄພພິບັດ. ນອກຈາກນີື້ ການຊວ່ຍເຫລ ອໃນຄັື້ງນີື້ ຈະ
ຊວ່ຍ ໃຫ້ມີການລວມຕົວຂອງລະບົບ ການຈັດການໄພນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ເຊິື່ງຈະເຮັດໃຫ້ການ
ພະຍາກອນລວ່ງຫນ້າ ກວມເອົາເວລາຍາວນານຂ ື້ນ ແລະ ມີຄວາມຊັດເຈນຍິື່ງຂ ື້ນ. 
  

“ທຶນຊ່ວຍເຫລ ອໃນຄັື້ງນີື້ຈະເຮັດໃຫ້ ຄມສ ປັບປ ງຄວາມອາດສາມາດໃນການພະຍາກອນ ໄພນ ໍ້າຖວ້ມ ແລະ ໄພ
ແຫ້ງແລ້ງ ໃນຕ ໍ່ຫນ້າ ໂດຍມີຈ ດປະສົງເພ ື່ອສຶບຕ ໍ່ສະຫນັບສະຫນ ນ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໃນການຮັບມ ກັບຄວາມ
ສ່ຽງໄພນ ໍ້າຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຕ ໍ່ຊຸມຊົນທີື່ມີຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ”, ກ່າວໂດຍ ດຣ ອັນ ພິສ ຮັດ
ດະ ຫົວຫນ້າກອງເລຂາ ຄມສ ໃນພິທີເຊັນສັນຍາທີື່ຖ ກຈັດຂ ື້ນຢູ່ທີື່ສ ານັກງານໃຫຍ່ກອງເລຂາ ຄມສ ທີື່ 
ນະຄອນຫລວງ 
ວຽງຈັນ. 
 

ລັດຖະບານຍີື່ປ ່ນເປັນຫນຶື່ງໃນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອັນຍາວນານຂອງ ຄມສ. ຕັື້ງແຕ່ປີ 2001, ຍີື່ປ ່ນໄດໃ້ຫ້ທຶນການ
ຊ່ວຍເຫລ ອກວາ່ 18 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ເພ ື່ອສະຫນັບສະຫນ ນຫລາຍໂຄງການ ເຊິື່ງລວມມີ ການຈັດການ
ໄພນ ໍ້າຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຊົນລະປະທານ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຈັດການສິື່ງແວດລ້ອມ. 
 
ໃນປີ 2004 ລັດຖະບານຍີື່ປ ນ່ ໄດ້ໃຫ້ການຊວ່ຍເຫລ ອ ຄມສ ເພ ື່ອກ ໍ່ສ້າງສູນຄ ້ມຄອງ ແລະ ບັນເທົາ ໄພນ ໍ້າຖວ້ມ 
ເຊິື່ງເປັນສູນເກົັ່າກ່ອນປ່ຽນມາເປັນ RFDMC ໃນປັດຈ ບັນ, ພ້ອມທັງ ສິື່ງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ເຕັກໂນ
ໂລຢີ ທີື່ຈ າເປັນແກ່ການພະຍາກອນໄພນ ໍ້າຖວ້ມປະຈ າວັນໃນພາກພ ື້ນ. 



 

ຍີື່ປ ່ນເຊ ື່ອຫມັື້ນວ່າ ດ້ວຍການສະຫນັບສະຫນ ນທາງດ້ານການເງິນດັັ່ງກ່າວນີື້ ຈະຖ ກນ າໃຊ້ເຂົື້າໃນວຽກງານ ການ
ເສີມສ້າງຄວາມເຂັື້ມແຂງໃຫ້ ຄມສ ໃນການປະຕິບັດງານ ເພ ື່ອຕອບໂຕ້ກັບໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນ ໍ້າຖວ້ມ ໃນອ່າງ
ຮັບນ ໍ້າຂອງ ເຊິື່ງເປັນຂງົເຂດທີື່ໄດ້ປະສົບກັບໄພດັັ່ງກ່າວ ຢູ່ເລ ື້ອຍໆ. 
  
“ການຊ່ວຍເຫລ ອໃນຄັື້ງນີື້ ສະແດງເຖິງ ຄວາມໄວ້ເນ ື້ອເຊ ື່ອໃຈ ແລະ ຄວາມຫມັື້ນໃຈ ທີື່ຍີື່ປ ່ນມີຕ ໍ່ ວຽກງານຂອງ 

ຄມສ ໃນການຫລ ດຜ່ອນໄພທ າມະຊາດ ແລະ ປັບປ ງການຈັດການຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າໃນອ່າງຮັບນ ໍ້າຂອງ” ກ່າວໂດຍ 

ພະນະທ່ານ ທາເກວາກະ ເຄໂຊ, ເອກອັກຄະຣາຊະທູດຢີີ່ປ ່ນປະຈ າ ສປປ ລາວ ເນ ື່ອງໃນພິທີເຊັນສັນຍາ ວັນສ ກ 13 
ມີນາ. 
 
 

ໝາຍເຫດ:  

 
ຄມສ ແມ່ນ ອົງການຈັດຕັື້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພ ື່ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ  ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ຕອນ
ລ ່ມ. ສ້າງຕັື້ງຂຶື້ນໃນປີ 1995 ອິງຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈັກກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະ

ອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອົງການດັັ່ງກ່າວເປັນກົນໄກລະດັບພາກພ ື້ນ ເພ ື່ອ ການຮ່ວມມ  ກ່ຽວກັບນ ໍ້າ 

ແລະ ທັງເປັນ ສູນກາງຄວາມຮູ ້ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າເພ ື່ອການພັດທະນາ ທີື່ຍ ນຍົງ ຂອງ ພາກພ ື້ນ.  

 
- ຈບົ - 

 

ຂ ໍ້ມນູເພມີເຕມີ, ກະລ ນາຕດິຕ ໍ່ : 
ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ  
ເຈົື້າຫນ້າທີື່ ການສ ື່ສານ  
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ  
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ໂທລະສັບ: +856-21-263263, ext. 4012 
 


