
 
 
ເພ ື່ ອການເຜຍີແຜື່  
 
ປະເທດຢ ີ່ປ ຸ່ນ ຢ ັ້ງຢນືຄືນ ການສະໜ ບສະໜນູໃຫ້ແກຸ່ ການປ ບປ ງ ໂຄງລາ່ງ
ຊົນລະປະທານ ໃນອ່າງແມຸ່ນ ັ້າຂອງ 
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ນ, ສປປ ລາວ, ວ ນທ  9 ກ ລະກົດ 2018– ລດັຖະບານຢີື່ ປ ື່ ນ ໄດ ້ຢັງ້ຢ ນຄ ນການສະໜບັ
ສະໜນູ ຕ ື່  ຄະນະກ າມາທກິານແມື່ ນ າ້ຂອງສາກນົ (ຄມສ) ໃນການສບຶຕ ື່  ກດິຈະກ າ ພາຍໃຕໂ້ຄງການ ກື່ ຽວກບັການ
ປັບປ ງ ໂຄງລື່ າງຊນົລະປະທານ ໃນບນັດາປະເທດອື່ າງແມື່ ນ າ້ຂອງຕອນລ ື່ ມ ເຊີື່ ງລວມມ ີຣາຊະອານາຈກັກ າປູເຈຍ, ສປປ 
ລາວ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ, ກື່ າວໂດຍທື່ ານ ຟາມ ຕວນ ພານ ຫວົຫນາ້ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິ
ການແມື່ ນ າ້ຂອງສາກນົ.  
 
ໃນກອງປະຊ ມ ລະຫວື່ າງ ຫວົຫນາ້ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທກິານແມື່ ນ າ້ຂອງສາກນົ ແລະ ຜູຕ້າງຫນາ້ ກະຊວງ 
ກະສກິ າ, ປື່ າໄມ ້ ແລະ ການປະມງົ ຂອງ ປະເທດຢີື່ ປ ື່ ນ ຄັງ້ວນັທ ີ 5 ກ ລະກດົ 2018 ທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, 
ປະເທດຢີື່ ປ ື່ ນໄດ ້ສະເໜ ີການສະຫນບັສະຫນ ນ ໃຫກ້ບັໂຄງການດັື່ ງກື່ າວ ແລະ ບນັດາກດິຈະກ າທີື່ ກື່ ຽວຂອ້ງທີື່ ກ າລງັດ າ
ເນນິຢູື່  ເຊິື່ ງ ຕອ້ງການງບົປະມານ ຈ ານວນ 1,4 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ.  
 
ໃນໄລຍະເວລາ 4 ປີຂອງໂຄງການ ແຕື່ ປີ 2017 – 2021, ລດັຖະບານຢີື່ ປ ື່ ນ ຈະສ ມໃສື່  ການປັບປ ງ ໂຄງລື່ າງ
ຊນົລະປະທານ ທີື່ ເປັນມດິກບັການເຄ ື່ ອນຍາ້ຍ ຂອງ ປາ ເຊິື່ ງ ຈະມກີດິຈະກ າທກີື່ ຽວກບັການຕດິຕັງ້ ໂຄງລື່ າງ 
ຊນົລະປະທານ, ຕດິຕາມການປື່ ຽນແປງການນ າໃຊທ້ີື່ ດນິກະສກິ າ, ປັບປ ງ ຖານຂ ມ້ນູ ຊນົລະປະທານ ຂອງ ຄມສ ແລະ 
ສະໜບັສະໜນູ ການນ າໃຊນ້ າ້ໄຕດ້ນິທີື່ ຍ  ນຍງົ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງການຜະລດິພ ດ ໃນທົື່ ວອື່ າງຕອນລ ື່ ມ.  
 
ການສະໜບັສະໜນູດັື່ ງກື່ າວແມື່ ນສອດຄື່ ອງກບັ ແຜນຍ ດທະສາດ ຂອງ ຄມສ ສກົປີ 2016 – 2020 ເຊິື່ ງ ແນໃສື່  ຕອບ 
ສະຫນອງຄວາມຕອ້ງການໃນອານາຄດົ ຂອງ ອື່ າງແມື່ ນ າ້ຂອງ ໃນການຂະຫຍາຍຊນົລະປະທານ ແລະ ຮບັມ ກບັສິື່ ງທາ້
ທາຍ ໃນການນ າໃຊນ້ າ້ໃນອື່ າງແມື່ ນ າ້ຂອງຕອນລ ື່ ມໃຫຍ້ ນຍງົ.  
 
ທື່ ານ ຟາມ ຫວົຫນາ້ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດກ້ື່ າວວື່ າ: “ການສະໜບັສະໜນູ ຂອງ ລດັຖະບານຢີື່ ປ ື່ ນນີ ້ຈະຊື່ ວຍ ສາ້ງວທິີ
ການທີື່ ມປີະສດິທພິາບ ໃນການວາງແຜນຊນົລະປະທານ ແລະ ຊ ກຍູ ້ການປັບປ ງ ຊວີດິການເປັນຢູື່  ແລະ ຫຼ ດຜື່ ອນຜນົ
ກະທບົ ທາງສິື່ ງແວດລອ້ມ ຈາກຊນົລະປະທານໃນອື່ າງແມື່ ນ າ້ຂອງ.”   
 
ລດັຖະບານຢີື່ ປ ື່ ນ ແມື່ ນ ຄູື່ ຮື່ ວມພດັທະນາຫຼກັໜຶື່ ງ ຂອງ ຄມສ. ນບັແຕື່ ປີ 2001 ເປັນຕົນ້ມາ, ລດັຖະບານຢີື່ ປ ື່ ນ ໄດໃ້ຫ ້
ທນຶຊື່ ວຍເຫຼ  ອລາ້ ຈ ານວນຫຼາຍກວື່ າ 13 ລາ້ນໂດລາ ສະຫະລດັ ໃຫກ້ບັຫຼາຍໂຄງການ, ລວມທງັ ວຽກງານການຄ ມ້
ຄອງນ າ້ຖວ້ມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້, ຊນົລະປະທານ, ການເດນິເຮ ອ, ການປື່ ຽນແປງດນິຟາ້ອາກາດ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງ 
ສິື່ ງແວດລອ້ມ.  
 



ພາຍໃໃຕກ້ານສະໜບັສະໜນູທາງດາ້ນການເງນິໃນປັດຈ ບນັ, ປະເທດຢີື່ ປ ື່ ນ ເຊ ື່ ອຫມັນ້ວື່ າ ຈະສາມາດສາ້ງຄວາມ 
ເຂັມ້ແຂງ ໃຫກ້ບັ ການພດັທະນາເສດຖະກດິ ໂດຍຜື່ ານວຽກງານກະສກິ າ ແລະ ຊນົລະປະທານ ທີື່  ເປັນແຫຼື່ ງລາຍຮບັ
ຫຼກັ ແລະ ແຫຼື່ ງສະບຽງອາຫານ ຂອງ ຄນົຫຼາຍລາ້ນຄນົ. 
 
ທື່ ານ ຫດີາຟູມ ິມຣູາຊຕິະ, ຮອງຫວົຫນາ້ຫອ້ງການ ຮື່ ວມມ ປັບປ ງທີື່ ດນິໃນຕື່ າງປະເທດ ຂອງ ກະຊວງກະສກິ າ, ປື່ າໄມ ້
ແລະ ການປະມງົ ຂອງຍີື່ ປ ື່ ນ ໄດກ້ື່ າວວື່ າ: “ການຫຼ ດຜື່ ອນຄວາມທ ກຍາກ ໂດຍການປັບປ ງຊນົລະປະທານ ແມື່ ນວດັຖ 
ປະສງົຫຼກັ ຂອງ ການຮື່ ວມມ ດາ້ນການພດັທະນາ ຂອງ ລດັຖະບານຢີື່ ປ ື່ ນ. ພວກເຮາົສະໜບັສະໜນູ ຄມສ ໃນຂງົເຂດ
ວຽກງານດັື່ ງກື່ າວ ກ ຍອ້ນວື່ າພວກເຮາົເຊ ື່ ອວື່ າ ວຽກງານກະສກິ າ ແມື່ ນປັດໃຈຫຼກັ ໃນການຫຼ ດຜື່ ອນຄວາມທ ກຍາກ.”  
 
ທາ້ຍເດ ອນຜື່ ານມາ, ລດັຖະບານຢີື່ ປ ື່ ນ ແລະ ຄມສ ໄດເ້ລີື່ ມຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ການສກຶສາກື່ ຽວກບັ ການອະນ ລກັປື່ າໄມ ້
ແລະ ການຄ ມ້ຄອງອື່ າງແມື່ ນ າ້ ໃນອື່ າງແມື່ ນ າ້ຂອງຕອນລ ື່ ມ ເພ ື່ ອ ເຮດັໃຫກ້ານຄ ມ້ຄອງ ແລະ ອະນ ລກັ ສະພາບແວດ
ລອ້ມ ຂອງ ອື່ າງດຂີຶນ້. ການສກຶສາດັື່ ງກື່ າວ ກວມເອາົ ຫາ້ປະເທດ ໃນອື່ າງແມື່ ນ າ້ຂອງ ເຊິື່ ງລວມມ ີຣາຊະອານາຈກັກ າປູ
ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ມຽນມາ, ແລະ ຈະສ າເລດັ ໃນເດ ອນ ມນີາ 2019.  
 
ໝາຍເຫດ:  
 
ຄມສ ແມື່ ນ ອງົການຈດັຕັງ້ ລະຫວື່ າງລດັຖະບານ ເພ ື່ ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮື່ ວມມ  ໃນອື່ າງແມື່ ນ າ້ຂອງ ຕອນລ ື່ ມ. 
ສາ້ງຕັງ້ຂຶນ້ໃນປີ 1995 ອງິຕາມສນັຍາແມື່ ນ າ້ຂອງ ລະຫວື່ າງ ຣາຊະອານາຈກັກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ, 
ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອງົການດັື່ ງກື່ າວເປັນກນົໄກລະດບັພາກພ ນ້ ເພ ື່ ອ ການຮື່ ວມມ  ກື່ ຽວກບັນ າ້ ແລະ ທງັເປັນ ສູນກາງ
ຄວາມຮູ ້ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ເພ ື່ ອການພດັທະນາ ທີື່ ຍ ນຍງົ ຂອງ ພາກພ ນ້.  
 
- ຈົບ - 
 
ຂ ັ້ມູນເພ ມເຕ ມ, ກະລ ນາຕິດຕ ີ່ : 
ທື່ ານ ໂສພຽກ ແມ  
ເຈ ົາ້ຫນາ້ທີື່  ການສ ື່ ສານ  
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທກິານແມື່ ນ າ້ຂອງສາກນົ  
ອເີມວ: sopheak@mrcmekong.org  
ໂທລະສບັ: +856-21-263263, ext. 4070 
ໂທລະສບັມ ຖ  : +856-20-77779168  
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