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ຄມສ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຢ ີ່ປຸນ ໄດ້ເລີ ີ ມການສຶກສາຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບ 
ການອະນຸລັກປ່າໄມ້ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ເພືີ່ອ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງໃຫ້ດ ຂ ຶ້ນ 
 

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທ  22 ມິຖຸນາ 2018 - ຄະນະກາໍມາທກິານແມ່ນໍ ໍ້າຂອງສາກນົ (ຄມສ) 
ແລະ ອງົການຮ່ວມມສືາກນົຢ່ີປ ່ ນ (ອງົການໄຈກາ ຫ ຼື JICA) ໄດ ໍ້ລເິລ ີ່ ມ ການສກຶສາຮ່ວມກຼັນ ເພື່ ອການອະນ ລຼັກປ່າໄມ ໍ້ 
ແລະ ການຄ ໍ້ມຄອງອ່າງນໍ ໍ້າ ໃນອ່າງແມ່ນໍ ໍ້າຂອງຕອນລ ່ ມ ເຊ ີ່ ງ ເປຼັນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກຼັນ ໃນການປຼັບປ ງການຄ ໍ້ມ
ຄອງ ແລະ ອະນ ລຼັກຄ ນນະພາບສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ຂອງ ອ່າງໃຫ ໍ້ດຂີ  ຶ້ນ.  
 

ການຮ່ວມມດື  ີ່ ງກີ່ າວ ໄດ ໍ້ຖກືປະກາດ ໃນວຼັນນີ ໍ້ (22 ມ ຖຸນາ 2018) ທີ່  ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນ, ສປປ ລາວ, ເຊ ີ່ ງ ຄມສ 
ແລະ ອງົການໄຈກາ ໄດ ໍ້ເຊຼັນບດົບຼັນທຶກືການຮ່ວມມກືຼັນ ໂດຍມພີະນຼັກງານຈາໍນວນ 40 ທ່ານ ຈາກທຼັງສອງອງົການເຂົ ໍ້າ
ຮ່ວມ.  
 
ພາຍໃຕ ຶ້ການສະໜອງຮຼັບທນືຈາກລຼັດຖະບານຢ່ີປ ່ ນ ໂດຍຜ່ານອງົການໄຈກາ, ໂຄງການ ດ ີ່ ງກີ່ າວຈະກວມເອາົ ຫໍ້າ
ປະເທດ ໃນອ່າງແມ່ນໍ ໍ້າຂອງ ຄ:ື ຣາຊະອະນາຈຼັກກາໍປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈຼັກໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ 
ມຽນມາ ແລະ ຈະສໍາເລຼັດລງົ ໃນເດອືນ ມຖິ ນາ 2019.  
 

ທ່ານ ຟາມ ຕວນ ພານ, ຫວົໜຶ້າກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ ຶ້ກີ່ າວວີ່ າ: “ໂຄງການດຼັ່ ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ ໍ້ພວກເຮາົສາມາດ ຮູ ໍ້ໄດ ໍ້
ສະພາບປະຈ ບຼັນ ຂອງການປົກຫ ໍ້ມ ແລະ ການອະນ ລຼັກ ປ່າໄມ ໍ້ ໃນປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ປະເທດມຽນມາ ພ ຶ້ອມ
ທ ງຈະສະເໜ ມາດຕະການດ ຶ້ານນະໂຍບາຍ ເພອືການຄ ໍ້ມຄອງປົກປຼັກຮຼັກສາປ່າໄມ ໍ້ ໃນອ່າງໃຫ ໍ້ມຄີ ນນະພາບ.”  
 
ລຼັດຖະບານຢ່ີປ ່ ນ ແມ່ນຄູ່ ຮ່ວມພຼັດທະນາ ທີ່ ຍາວນານ ຂອງ ຄມສ ເຊ ີ່ ງໄດ ໍ້ໃຫ ໍ້ການສະຫນຼັບສະໜນູ ຄມສ ນຼັບຕຼັ ໍ້ງແຕ່ປີ 
2001 ໃນຫ າຍຂງົເຂດ ລວມທຼັງ ການຄ ໍ້ມຄອງໄພນໍ ໍ້າຖ ໍ້ວມ ແລະ ໄພແຫ ໍ້ງແລ ໍ້ງ, ຊນົລະປະທານ, ການເດນີເຮອື, ການ
ປ່ຽນແປງດນິຟໍ້າອາກາດ ແລະ ການຄ ໍ້ມຄອງສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ.  
 
ຮອງຫວົຫນ ໍ້າກມົອາວ ໂສ ຂອງອງົການໄຈກາ ທ່ານ ໂມຣຕິະ ຕາກາຮໂີຣ ໄດ ຶ້ກີ່ າວວີ່ າ: “ຢ່ີປ ່ ນ ຮ່ວມມຼືກຼັບ ຄມສ ໃນພາ
ລະກ ດສໍາຄຼັນນ ຶ້ ເພື່ ອຮຼັບປະກຼັນ ຄວາມດ ່ ນດີ່ ຽງລະຫວ່າງການພຼັດທະນາ ແລະ ການອະນ ລຼັກທໍາມະຊາດ ເພື່ ອໃຫ ຶ້ ບຼັນລ 
ໄດ ຶ້ການພຼັດທະນາທີ່ ຍຼືນຍງົ ໃນອ່າງແມ່ນໍ ໍ້າຂອງ. ຍ ີ່ ປຸີ່ ນຈະນາໍໃຊ ໍ້ ຄວາມຮູ ໍ້, ເຕ ກໂນໂລຊ  ແລະ ຊຼັບພະຍາກອນຂອງພວກ
ເຮາົ ເພື່ ອຊ່ວຍ ຄມສ ໃນການຊອກຫາທາງອອກ ຕ ີ່ ກຼັບບຼັນຫາ ດ ໍ້ານສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ ທີ່ ເກດິຂ ຶ້ນໃນ ອ່າງແມ່ນໍ ໍ້າຂອງ ໃນ
ປະຈ ບຼັນ.”   
 
ໂຄງການດຼັ່ ງກ່າວ ແມ່ນຂໍ ໍ້ລເິລິ ໍ້ມຂອງ ພະນະ ທ່ານ ຊນິໂຊ ອາເບ ນາຍກົລຼັດຖະມນົຕ ີ ຢ່ີປ ່ ນ, ທີ່ ໄດ ໍ້ສະແດງຄວາມຕຼັ ໍ້ງໃຈ 
ຂອງ ທ່ານ ໃນ ກອງປະຊ ມສ ດຍອດ ແມ່ຂອງ-ຢ່ີປ ່ ນ ຄຼັ ໍ້ງທ ີ8 ທີ່  ນະຄອນຫ ວງວຽງຈຼັນໃນເດອືນ ກຼັນຍາ 2016 ຜີ່ ານມາ 
ເພື່ ອໃຫ ຶ້ໄດ ຶ້ ລ ເລ ີ່ ມການສກືສາ ເພື່ ອສະໜ ບສະໜນູການອະນ ລຼັກສິ່ ງແວດລ ໍ້ອມ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການອະນ ລຼັກ



ຊຼັບພະຍາກອນປ່າໄມ ໍ້ ໃນອ່າງແມ່ນໍ ໍ້າຂອງ. ຕ ຶ້ງແຕີ່ ນ ຶ້ນມາ, ທ ມງານ ຊ່ຽວຊານຂອງ ອງົການໄຈກາກ ໄດ ຶ້ຮີ່ ວມກ ນພ ດທະ
ນາໂຄງການນ ຶ້ຂ ຶ້ນມາ.  
 
ໃນຕົໍ້ນປີນີ ໍ້, ຄມສ ຍຼັງໄດ ໍ້ ລເິລ ີ່ ມ ສອງໂຄງການຮ່ວມກ ນ ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈຼັກກາໍປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ແລະ 
ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈຼັກກາໍປູເຈຍ ແລະ ຣາຊະອານາຈຼັກໄທ ໃນການປຼັບປ ງ ການຄ ໍ້ມຄອງຊຼັບພະຍາກອນໃນອ່າງ
ແມ່ນໍ ໍ້າຂອງໃຫ ໍ້ດຂີ  ຶ້ນ ແລະ ແກ ໍ້ໄຂບຼັນຫານໍ ໍ້າຖ ໍ້ວມ ແລະ ແຫ ໍ້ງແລ ໍ້ງ. ໂຄງການດຼັ່ ງກ່າວ ແນໃສ່ ການວາງແຜນພຼັດທະນາ
ຂ ໍ້າມຜ່ານຊາຍແດນ ໃນການຄ ໍ້ມຄອງຊຼັບພະຍາກອນນໍ ໍ້າ ໃນເຂດ ຄອນພະເພຼັງ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະ
ອານາຈຼັກກາໍປູເຈຍ ລວມທຼັງການຕດິຕາມຜນົກະທບົຕໍ່ ສະພາບແວດລ ໍ້ອມຈາກ ໂຄງການດອນສາໂຫງ; ແລະ ການປະ
ເມນິ ແລະ ວາງແຜນການຄ ໍ້ມຄອງນໍ ໍ້າຖ ໍ້ວມ ແລະ ແຫ ໍ້ງແລ ໍ້ງ ໃນເຂດຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈຼັກກາໍປູເຈຍ 
ແລະ ຣາຊະອານາຈຼັກໄທ, ທີ່ ໄດ ໍ້ຮຼັບຜນົກະທບົ ຈາກ ນໍ ໍ້າຖ ໍ້ວມເປຼັນປະຈາໍ.  
 

ໂຄງການຮ່ວມມທືຼັງສອງນີ ໍ້ ແມ່ນໄດ ໍ້ຮຼັບທນືສະໜ ບສະໜນູ ຈາກ ລຼັດຖະບານເຢຍລະມຼັນ ໂດຍຜ່ານ ອງົການຮ່ວມມື
ສາກນົເຢຍລະມຼັນ (ອງົການຈໄີອແຊດ) ຈນົຮອດເດອືນ ມຖິ ນາ 2019.  ນອກຈາກນຼັ ໍ້ນ, ຍຼັງມອີກີສາມໂຄງການທີ່ ໄດ ຶ້
ພ ດທະນາຂ ຶ້ນມາແຕີ່ ກ  ຍຼັງຂາດການສະໜ ບສະໜນູດ ໍ້ານທນືຮອນ.  
 

ໝາຍເຫດ:  
 
ຄມສ ແມ່ນ ອງົການຈຼັດຕຼັ ໍ້ງ ລະຫວ່າງລຼັດຖະບານ ເພື່ ອການປຶກສາຫາລ ືແລະ ການຮ່ວມມ ືໃນອ່າງແມ່ນໍ ໍ້າຂອງ ຕອນລ ່ ມ ທ ີ່  
ສໍ້າງຕຼັ ໍ້ງຂື ໍ້ນໃນປີ 1995 ອ ງຕາມສຼັນຍາແມ່ນໍ ໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈຼັກກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈຼັກໄທ, 
ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອງົການດຼັ່ ງກ່າວເປຼັນກນົໄກລະດຼັບພາກພຼື ຶ້ນ ເພື່ ອ ການຮ່ວມມ ື ກ່ຽວກຼັບນໍ ໍ້າ ແລະ ທຼັງເປຼັນ ສູນກາງ
ຄວາມຮູ ໍ້ ການຄ ໍ້ມຄອງຊຼັບພະຍາກອນນໍ ໍ້າເພື່ ອການພຼັດທະນາ ທີ່ ຍຼືນຍງົ ຂອງ ພາກພຶ ໍ້ນ.  
 
- ຈົບ - 
 
ຂ ໍ້ມູນເພ ມເຕ ມ, ກະລຸນາຕິດຕ ີ່ : 
ທ່ານ ໂສພຽກ ແມສ໌   
ເຈ ົ ໍ້າຫນ ໍ້າທີ່  ການ ຂ່າວສສືານ  
ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍ ໍ້າຂອງສາກນົ  
ອເີມວ: sopheak@mrcmekong.org  
ໂທລະສຼັບ: +856-21-263263, ext. 4070 
ໂທລະສຼັບມຖື ື: +856-20-77779168  
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