
 
 

ປະເທດ ເຢັຽລະມນັ ໃຫຄ້າໍໝ ັນ້ສນັຍາ ຈະສະໜອງທຶນ ຈາໍນວນ   
8 ລາ້ນ ຢໂູຣ ເພ່ືອປກົປ້ອງເຂດປຽກຊຸມ່. 

ເປ້ົາໝາຍຂອງການຮວ່ມມໄືລຍະໃໝ ່ແນໃ່ສເ່ສມີຂະຫຍາຍ 
ການຄຸມ້ຄອງເຂດບລິຸມະສດິ 

 
ນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທີ 17 ກມຸພາ 2012: ມືນ້ີ,້ ປະເທດ ສະຫະພນັ 
ເຢັຽລະມນັ ໃຫຄ້າໍໝ ັນ້ສນັຍາ ຈະສະໜອງທຶນຈາໍນວນ 8 ລາ້ນ ຢໂູຣ (ປະມານ 10,5 ລາ້ນ ໂດລາ 
ສະຫະລດັ) ໃຫແ້ກອ່ງົການ ແມນ່ ໍາ້ຂອງ ເພ່ືອອະນລຸກັ ແລະ ນາໍໃຊ ້ ດນິປຽກນ ໍາ້ ທ່ີຖກືເລືອກເຟ້ັນ 
ຢູໃ່ນເຂດອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່ ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ. ການສະໜອງທຶນດ ັງ່ກາ່ວ ຈະເປັນການ 
ສະໜບັສະໜນູ ບນັດາຍດຸທະສາດ ແລະ ກດິຈະກາໍຕາ່ງໆ ເພ່ືອປບັປງຸ ວຽກງານ ການຄຸມ້ຄອງດນິ 
ປຽກນ ໍາ້ 
 
ຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາການສະໜອງທຶນດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ຜນົຂອງການປຶກສາຫາລືໃນມືນ້ີ ້ ລະຫວາ່ງ ທາ່ນ ເດກີ 
ດແີບລ (Dirk Niebel), ລດັຖະມນົຕຮີບັຜິດຊອບວຽກງານການຮວ່ມມທືາງເສດຖະກດິ ແລະ ການ 
ພດັທະນາ ແລະ ທາ່ນ ຮນັສ ໌ກດຸແມນ (Hans Guttman), ຜູອ້າໍນວຍການໃຫຍກ່ອງເລຂາຄະນະ 
ກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ. 
 
ທາ່ນ ກດຸແມນ ກາ່ວວາ່ “ການສນູເສັຽ ດນິປຽກນ ໍາ້ ຢູໃ່ນເຂດອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່ ມລີກັສະນະ 
ກວ້າງຂວາງ ເນື່ອງຈາກຄວາມກດົດນັຕາ່ງໆນາໆ ລວມທງັ ການພດັທະນາພ້ືນຖານໂຄງລາງ, ການ 
ຕດັໄມທ້າໍລາຍປ່າ ແລະ ການກະສກີາໍທ່ີ ນບັມ ືນ້ບັເພ້ີມຂຶນ້”. 
 
ແຕໃ່ດມາ, ການຄຸມ້ຄອງ ດນິປຽກນ ໍາ້ ໄດກ້າຍເປັນວຽກນຶ່ ງທ່ີສາໍຄນັຂອງຄະນະກາໍມາທິການ ແມນ່ ໍາ້ 
ຂອງສາກນົ. ບດົສກຶສາຄ ົນ້ຄວາ້ ໄດຊ້ີໃ້ຫເ້ຫັນວາ່ ແອງ່ນ ໍາ້ ຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ ມຄີວາມສາໍຄນັ ຕ່ໍ 
ການປກົປກັຮກັສາ ຊວິະນາໆພນັທ່ີຫລາກຫລາຍ ໃນພາກພ້ືນນີ.້ ສາໍລບັປະຊາຊນົສວ່ນໃຫຍ ່ 
ໂດຍສະເພາະ ປະຊາຊນົຜູທ້ກຸຍາກ ທ່ີດາໍລງົຊວີດິໃນຂງົເຂດນີ,້ ດນິປຽກນ ໍາ້ດ ັງ່ກາ່ວ ໄດສ້ະໜອງ 
ອາຫານ ແລະ ສາ້ງລາຍຮບັໃຫເ້ຂົາເຈົາ້. ພ້ືນພນັຕາ່ງໆທ່ີ ມໃີນຂງົເຂດ ດ ັງ່ກາ່ວ ເປັນແຫລງ່ອາຫານ 
ຫລກັ ປະເພດ ຊີນ້, ໝາກໄມ,້ ຜກັ, ອາຫານສດັ, ຢາ ແລະ ວດັສະດກຸໍ່ສາ້ງ ໃນຂະນະທ່ີ 
ຊວິະນາໆພນັອນັເປັນ ເອກະລກັຂອງຂງົເຂດນີ ້ສະໜອງກາລະໂອກາດ ສາໍລບັການ ພກັຜອ່ນ ແລະ 
ການທອ່ງທຽ່ວ. 
 



ທາ່ນ ກດຸແມນ ຍງັກາ່ວຕື່ ມອກີວາ່ “ການສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິ ແລະ ວຊິາການ ຈາກ 
ປະເທດ ເຢັຽລະມນັ ຈະເປັນການເສມີຂະຫຍາຍວຽກງານຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ 
ໃນຂງົເຂດດ ັງ່ກາ່ວ ໃນລະດບັ ພາກພ້ືນ ແລະ ລະດບັຊາດ”. 
 
ການປະກອບສວ່ນທຶນຮອນຈາກ ປະເທດ ເຢັຽລະມນັ ຄ ັງ້ນີ ້ ຈະນາໍໃຊເ້ພ່ືອສບືຕ່ໍປກົປ້ອງ ແລະ 
ນາໍໃຊ ້ດນິປຽກນ ໍາ້ ໃນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແຕນ່ີຮ້ອດປີ 2020 ໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ. ນີເ້ປັນສວ່ນນຶ່ ງ ຂອງ 
ການສບືຕ່ໍໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນູຕ່ໍຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ທ່ີເຊັນກນັໃນປີກາຍນີ ້ ເພ່ືອ 
ແກໄ້ຂ ສິ່ ງທາ້ທາຍອນັສາໍຄນັ ແລະ ກາລະໂອກາດຕາ່ງໆ ຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ 
ສາກນົ ແລະ ເພ່ືອປບັປງຸໂຄງການຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ຂອງຄະນະກາໍມາທິການ ໃນຕ່ໍໜາ້ 
 
ທາ່ນ ນແີບລ ກາ່ວວາ່: “ການສະໜບັສະໜນູທາງການເງນິຂອງ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ໃນຄ ັງ້ນີ ້ຈະເປັນ 
ການໃຫກ້ານເພ້ີມການສະໜບັສະໜນູໃສຄ່ວາມພະຍາຍາມຮວ່ມກນັ ທ່ີມໃີນພາກພ້ືນ ເພ່ືອຮບັປະກນັ 
ການປກົປ້ອງ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ”. 
 
ທາ່ນ ຍງັກາ່ວຕື່ ມອກີວາ່: “ການສະໜບັສະໜູນູຈາກ ປະເທດ ເຢັຽລະມນັ ຈະສມຸໃສ ່ ຂງົເຂດ 
ບລິຸມະສດິ ທ່ີມຄີວາມຕອ້ງການໃຫມ້ວີທີິປະຕບິດັແບບປະສມົປະສານ ແລະ ມລິກັສະນະ ຂາ້ມ 
ພມົແດນ ແລະ ເປັນຂງົເຂດທ່ີການຮວ່ມມລືະດບັພາກພ້ືນ ມຄີວາມສາໍຄນັ”. 
 
ຄາໍເຫັນຕ່ໍ ບນັນາທິການ 
 
ປະເທດ ເຢັຽລະມນັ ເປັນຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາທ່ີສາໍຄນັຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ນບັແຕ ່
ປີ 1997 ເປັນຕ ົນ້ມາ. ການສະໜບັສະໜນູໃນຄ ັງ້ນີ ້ລວມມກີານສະໜອງທຶນໃຫແ້ກແ່ຜນງານຄຸມ້ຄອງ 
ແລະ ຫລດຸຜອ່ນອທຸກຸກະໄພ (FMMP), ໂຄງການຮບັມ ືແລະ ປບັຕວົກບັການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບ 
ດນິຟ້າອາກາດ  (CCAI) ແລະ ໂຄງການພດັທະນາພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົແບບຍນືຍງົ (ISH). 
 
ປະເທດ ເຢັຽລະມນັ ໄດຮ້ວ່ມລງົນາມໃນຖະແຫລງການ ວາ່ດວ້ຍເຈດຕະນາລມົ ແລະ ກອບ 
ຍດຸທະສາດ ເພ່ືອການຮວ່ມມ ື ກບັຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ໃນເດອືນ ກມຸພາ 2011. 
ກອບການຮວ່ມມດື ັງ່ກາ່ວ ສມຸໃສ ່ ບນັຫາຕາ່ງໆ ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງກບັໄລຍະຂາ້ມຜາ່ນ ໃນການປບັປງຸ 
ໂຄງຮາ່ງການຈດັຕ ັງ້ ເພ່ືອກາ້ວໄປສູ ່ ການມອບ-ຮບັ ໜ່້າ້ທ່ີຫລກັຂອງອງົການ, ການພດັທະນາ 
ພະລງັງານໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ໃຫມ້ຄີວາມຍນຶຍງົ ແລະ ເພ່ືອຜນົປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊນົຜູທ້ກຸຍາກ ແລະ 
ການປບັຕວົ ແລະ ຮບັມກືບັການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟ້າອາກາດ ທ່ີມລີກັສະນະຂາ້ມພມົແດນ. 
 
ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ເປັນອງົການລະຫວາ່ງລດັຖະບານ ທ່ີຮບັຜິດຊອບການຮວ່ມມ ື
ເພ່ືອການຄຸມ້ຄອງອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງໃຫມ້ຄີວາມຍນືຍງົ ແລະ ມສີາມະຊກິ 4 ປະເທດ ຄ:ຶ ກາໍປເູຈຽັ, 
ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ໃນການຮບັມກືບັສິ່ ງທາ້ທາຍຕາ່ງໆ, ຄະນະກາໍມາທິການ 
ແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ໄດເ້ໜ້ັນໃສທ່ກຸຂະແໜງການທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ນບັແຕກ່ານປາມງົແບບຍນືຍງົ, ການ 



ຄ ົນ້ຫາກາລະໂອກາດສາໍລບັການກະສກີາໍ, ການປກົປກັຮກັສາສດິເສລີພາບໃນການເດນິເຮອື, ການ 
ຄຸມ້ຄອງອທຸກຸກະໄພ ແລະ ການປກົປກັຮກັສາລະບບົນເິວດຕາ່ງໆທ່ີສາໍຄນັ. 
 
ແຕນ່ີຮ້ອດປີ 2030, ເປ້ົາໝາຍຂອງຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ຄກືານບນັລຄຸວາມຍນືຍງົ 
ທາງດາ້ນການເງນິ ໂດຍການສະໜບັສະໜນູຈາກບນັດາປະເທດ ສະມາຊກິ. ການສະໜບັສະໜນູ 
ຈາກ ປະເທດ ເຢັຽລະມນັ ສວ່ນໃຫຍ ່ແມນ່ເພ່ືອຊວ່ຍເຫລືອ ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງ ສາກນົ 
ໃນການກາໍນດົຍດຸທະສາດຂອງຕນົ ເພ່ືອກາ້ວໄປສູຄ່ວາມເປັນເຈົາ້ທາງດາ້ນການເງນິ ເທ່ືອລະກາ້ວ 
ກຄໍ ື ການໃຫທິ້ດຊີນ້າໍ ກ່ຽ່ວກບັວທີິການພດັທະນາຂດີຄວາມສາມາດໃຫມ້ຄີວາມເຂັມ້ແຂງ ໃນການ 
ຄຸມ້ຄອງອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ໃນຫລາຍລະດບັຂອງການປກົຄອງ. 
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ຫອ້ງການກອງເລຂາ ປະຈາໍນະຄອນຫລວງວຽງຈນັ 
ເບໂີທ : ມຖື ື856 20 555 28726  
Email: Surasak@mrcmekong.org  
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