
ເພ ື່ອການເຜຍີແຜ່ (ສະບັບແປຢາ່ງບ ໍ່ເປັນທາງການ) 
 

ເຢຍລະມັນໃຫ້ການຊວ່ຍເຫລ ອວຽກງານຮ່ວມມ ດ້ານການຄ ້ມຄອງນ ໍ້າຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ການຕິດຕາມ
ຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ 
 

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ13 ທນັວາ 2019 - ລັດຖະບານເຢຍລະມັນໄດຕົ້ກລງົສະໜອງທຶນ 2 ລ້ານຢູໂຣ 

(ປະມານ 2,2 ລາ້ນໂດລາສະຫະລັດ) ໃຫ້ກັບຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ ເພ ື່ອເພີື່ມພູນການຮ່ວມມ ດ້ານການຄ ມ້

ຄອງນ ໍ້າຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ການຕິດຕາມຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລອ້ມຈາກເຂ ື່ອນໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ.  

 
ຂ ໍ້ຕກົລງົຊ່ວຍເຫລ ອດັັ່ງກາ່ວໄດລ້ງົນາມໂດຍທາ່ນ ດຣ ອັນ ພິດ ຮັດດະ ຫົວຫນ້າ ກອງເລຂາຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ ໍ້າຂອງ
ສາກົນ ແລະ ພະນະທາ່ນ ເຢັນສ ລ ກເຄເີຮີມ, ເອກອັກຄະລາຊະທູດເຢຍລະມັນປະຈ າ ສປປ ລາວ ທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນ 
ວັນທີ 13 ທັນວາ 2019. ການຊ່ວຍເຫລ ອຄັັ້ງນີັ້ເຮັດໃຫ້ຈ ານວນການຊ່ວຍເຫລ ອທງັຫມົດຂອງເຢຍລະມັນເພີື່ມຂ ັ້ນເປັນ 

6.45 ລ້ານຢູໂຣ ເພ ື່ອແຜນຍ ດທະສາດ ຄມສ 2016-2020 ແລະ ແຜນແຜນຍ ດທະສາດໃຫມ ່2021-2025. 

 
ເພ ື່ອເປັນການຍຶດຫມັັ້ນສາຍພົວພນັຮ່ວມມ ອັນຍາວນານລະຫວ່າງ ເຢຍລະມັນ ແລະ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ, 
ການຊ່ວຍເຫຼ ອຂອງເຢຍລະມັນແມ່ນແນໃສ່ຍົກສູງການປກຶສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄ ມ້ຄອງ 

ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າຂ້າມຊາຍແດນໃນບັນດາປະເທດແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລ ່ມ ເຊ ິ່ງເປັນສະມາຊ ກຂອງ ຄມສ ຄື ຣາຊະອານາຈັກກ າປູ

ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. 

 

ການຊ່ວຍເຫຼ ອດັັ່ງກາ່ວຈະກວມເອົາປີ 2019-2021 ແລະ ມຈີ ດປະສົງເພ ື່ອເພີື່ມພູນຄວາມພະຍາຍາມໃນການຕິດຕາມຜົນ
ກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລອ້ມຈາກເຂ ື່ອນທີື່ສ້າງຂ ັ້ນແລ້ວໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ ເຂ ື່ອນໄຊຍະບລູີ ແລະ ດອນສາຫົງ, ພ້ອມດຽວກັນນີັ້ ກ ໍ່ເພ ື່ອ
ຫາວິທທີາງເພ ື່ອຫລ ດຜ່ອນຜົນກະທົບຜ່ານໂຄງການຕິດຕາມຜົນກະທົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລອ້ມຮ່ວມ ຂອງ ຄມສ. 

 

ດຣ ຮດັດະ ໄດ້ກ່າວວາ່ “ການຊ່ວຍເຫຼ ອຂອງເຢຍລະມັນມາໃນຊ່ວງເວລາທີື່ສ າຄັນເພາະໃນຂະນະນີັ້ແມ່ນ ໍ້າຂອງໄດປ້ະສົບກັບ 
ການຫາຄວາມສົມດ ນ ລະຫວາ່ງ ການພັດທະນາໃນຂະແຫນງພະລັງງານ, ການຂົນສົັ່ງ ແລະ ກະສິກ າ ແລະ ຜົນກະທບົຕ ໍ່
ສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການດ າລົງຊວີິດຂອງຄົນໃນທ່ອງຖິື່ນ”. 

 
ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຫລາ້ສ ດຂອງ ຄສມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປ ີ2019 ໄດ້ເຮັດໃຫລ້ະດັບແມ່ນ ໍ້າຂອງຢູ່ຈ ດຕ ໍ່າສ ດໃນຮອບ 
60 ປ.ີ ຫລາຍຂງົເຂດຂອງອ່າງນ ໍ້າຂອງໄດປ້ະສົບກັບບັນຫາລະດັບການໄຫລຂອງນ ໍ້າຕ ໍ່າຕັັ້ງແຕ່ເດ ອນມິຖຸນາ ເປັນຕົັ້ນມາ. 
 
ການໄຫລຂອງນ ໍ້າ, ການຫລ ດລງົຂອງຕະກອນນ ໍ້າ, ແລະ ການປາກົດມີສາຫລ່າຍໃນດິນຊາຍ ແລະ ຊັັ້ນພ ັ້ນຫີນ ອາດເປັນ
ສາເຫດເຮັດໃຫ້ແມ່ນ ໍ້າຂອງມີສີຂຽວມ ລະກົດ. ຄສມ ເຕ ອນວ່າສີຂຽວມ ລະກົດນີັ້ອາດເກີດຂ ັ້ນຢູ່ບ່ອນອ ື່ນໆນ າ ແລະ ອາດນ າ
ມາສູ່ຄວາມສ່ຽງໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ ຫລ ດລົງຂອງຄວາມຫລາກຫລາຍທາງຊີວະພາບໃນນ ໍ້າເນ ື່ອງຈາກນ ໍ້າມີຄວາມໃສ. 
 



ທ່ານ ຮັດດະ ກ່າວຕ ື່ມວ່າ “ປາກົດການດັັ່ງກາ່ວນີັ້ແມ່ນຕ້ອງໄດຮັ້ບການຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານຢ່າງຮບີດ່ວນ ເພ ື່ອການຈັດການ

ອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ, ຂ້າພະເຈົັ້າຂ ຂອບໃຈການຊ່ວຍເຫລ ອຂອງເຢຍລະມັນທີື່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັັ່ງກ່າວປາກົດຜົນເປັນຈິງ” 

 

ເຢຍລະມັນໄດໃ້ຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນແກ່ ຄມສ ແຕ່ປ ີ1995, ໂດຍໄດ້ໃຫທ້ຶນປະມານ 50 ລ້ານຢູໂຣ. ໃນໄລຍະທີື່ຜ່ານ

ມາ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງເຢຍລະມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຄມສ ສາມາດຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າຍ ດທະສາດຈ ານວນຫຼວງຫຼາຍ 

ລວມທັງການປະຕ ຮູບດ້ານສະຖາບັນ, ການພັດທະນາພະລັງງານນ ໍ້າແບບຍືນຍົງ, ການຄ ມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນນ ້າແບບປະສົບ

ປະສານ, ການຫລ ດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 

 

ພະນະທ່ານ ເຢັນສ ລ ກເຄເີຮີມ ໄດກ້່າວວາ່ “ໃນເວລານີັ້ແມ່ນ ໍ້າຂອງແມ່ນກ າລັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ໂຄງການຈັດການນ ໍ້າເພ ື່ອ
ກະສິກ າ, ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ ແລະ ນ ໍ້າປະປາ, ວຽກງານຂອງ ຄມສ ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ຈັດການປຽ່ນແປງຂອງອ່າງນ ໍ້າໄດ້ກາຍເປັນ
ວຽກງານທີື່ມີຄວາມສ າຄັນທີື່ສ ດ”. 

 

ພະນະທ່ານໄດ້ກ່າວຕ ໍ່ອີກວາ່ “ທຶນຊ່ວຍເຫລ ອດັັ່ງກາ່ວນີັ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຄມສ ໄດ້ເລັັ່ງວຽກງານການປະເມີນຜົນກະທົບ ແລະ ເຮັດ
ໃຫ້ຜູ້ທີື່ມີອ ານາດຕັດສິນໃນໄດ້ຕະຫນັກເ ຖຸິງຜົນກະທົບ ແລະ ຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັມາດຕະການທີື່ຈ າເປັນຢ່າງຖ່ວງທັນ ໄວຍິື່ງຂ ັ້ນ
ໄດ”້. 

 

ໝາຍເຫດ:  

 

ຄມສ ແມ່ນ ອງົການຈັດຕັັ້ງລະຫວາ່ງລັດຖະບານ ເພ ື່ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ ໃນອາ່ງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລ ່ມ, ສ້າງຕັັ້ງ

ຂຶັ້ນໃນປີ 1995 ອງີຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງລະຫວ່າງຣາຊະອານາຈັກກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສສ 

ຫວຽດນາມ. ອງົການດັັ່ງກ່າວເປນັກົນໄກລະດັບພາກພືື້ນ ເພ ື່ອການຮ່ວມມ ກ່ຽວກັບນ ໍ້າ ແລະ ທງັເປນັສູນກາງຄວາມຮູ້ການຄ ້ມ

ຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ຍືນຍງົຂອງພາກພືື້ນ.  

 

- ຈບົ - 

 

ຂ ໍ້ມູນເພີມເຕີມ, ກະລ ນາຕິດຕ ໍ່ : 

ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ  
ເຈົັ້າຫນ້າທີື່ການຂ່າວສ ື່ສານ  
ກອງເລຂາຄະນະກ າມາທິການແມນ່ ໍ້າຂອງສາກົນ  
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ໂທລະສັບ: +856-21-263263, ຕ ໍ່. 4012 

ໂທລະສັບມ ຖ  : +856-20-77779168 
  
 
 

 




