
 
 

ເພ ື່ອການເຜີຍແຜ ່

 

ປະເທດ ເຢຍລະມນັ ໄດສ້ະໜອງອປຸະກອນ ທາງວທິະຍາສາດໃຫແ້ກ ່(ຄມສ) ເພ ື່ອຕດິຕາມ 

ຜນົກະທບົຈາກ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າ້ພະລງັງານນ ໍ້າຕກົ   
 

 

ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ15 ກັນຍາ 2020 – ໃນມ ື້ນີື້ ລັດຖະບານ ເຢຍລະມັນ ໄດ້ສະໜອງ ອຸ 

ປະກອນໃຫ້ແກ່ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ເພ ື່ອຕິດຕາມຜົນກະທົບດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມຂ້າມຜ່ານ

ຊາຍແດນຈາກສອງເຂ ື່ອນ ຢ ູ່ເທ ິງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ. 
 

ອຸປະກອນດັັ່ງກ່າວ ມີມູນຄ່າປະມານ 0.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເຊີີ່ງແມ່ນສ່ວນໜ ື່ງຂອງການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ 

ປະເທດ ເຢຍລະມັນ ຕ ໍ່ແຜນງານທົດລອງຂອງ (ຄມສ) ກ່ຽວກັບການຕິດຕາມກວດກາສິື່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັນ ສ າ

ລັບໂຄງການເຂ ື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ ໍ້າຕາມລ າແມ່ນ ໍ້າຂອງ (JEM), ເຊິື່ງເປັນໂຄງການສອງປີທີື່ດ າເນີນແຕ່ປີ 2020 - 

2021. ອຸປະກອນທີື່ມອບໃຫ້ປະກອບມີເຄ ື່ອງມຕື່າງໆ ເຊັັ່ນ: ເຄ ື່ອງມ ກວດສອບການຕົກຕະກອນ ແລະ ການໄຫຼ, 

ກ້ອງຈຸລະທັດ, ເຄືີ່ອງກວດຄຸນນະພາບນ ໍ້າ, ເຄືີ່ອງມືວັດແທກ ຄໍລ ຟໍິວ ແລະ ໄຊຍາໂນແບັກທີເລັຍໃນນ ໍ້າ, ເຮ ອໄວ, 

ເຄືີ່ອງມືໃສ່ກັບດັກປາ, ແລະ ອຸປະກອນ (GPS). 
 

ໃນພິທີມອບຮັບທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີການເຂົົ້າຮວ່ມຂອງພະນັກງານສະຖານທູດເຢຍລະມັນ, ກອງເລຂາ

ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ແລະ ກອງເລຂາຄະນະກ າມາການແມ່ນ ໍ້າຂອງແຫ່ງຊາດລາວ, ທ່ານ 

Jens Lütkenherm ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍລະມັນ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ໄດກ້່າວວ່າ "ໃນຂະນະທີື່ເຢຍລະມັນ

ຍອມຮັບວ່າ ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກສາມາດຕອບສະໜອງທ່າແຮງສູງຕ ໍ່ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ, 

ແຕ່ມັນກ ໍ່ຍັງມີສິື່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງກ່ຽວກບັຜົນກະທົບຂ້າມຜາ່ນຊາຍແດນ ທີື່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມ 

ແລະ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ຊິວິດການເປັນຢ ູ່ຂອງປະຊາຊົນ".  
 

ທ່ານຍັງໄດກ້່າວຕ ື່ມອີກວ່າ: "ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນ (ຄມສ) ໃນການຕິດຕາມຜົນກະທົບຈາກ ເຂ ື່ອນໄຊຍະບລູ ີ

ແລະ ເຂ ື່ອນດອນສາຫົງ ແລະ ແນະນ າ ໃຫ້ລັດຖະບານ 4 ປະເທດໃຊ້ມາດຕະການຕ່າງໆ ເພ ື່ອຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບ

ທາງລົບຕ ໍ່ສິື່ງແວດລ້ອມຂ້າມຜາ່ນຊາຍແດນ." 
 

ເຂ ື່ອນໄຟຟ້າໄຊຍະບູລີ ແລະ ດອນສາຫົງ ແມ່ນສອງໂຄງການທ າອິດ ທີື່ໄດ້ຮັບການກ ໍ່ສ້າງຢູ່ຕາມລ າແມ່ນ ໍ້າຂອງໃນ 

ສປປ ລາວ. ໃນລະຫວ່າງຂັື້ນຕອນການປຶກສາຫາລ ກ່ອນໜ້ານີື້ຫົກເດ ອນພາຍໃຕ້ຂັື້ນຕອນຂອງ (ຄມສ) ແລະ ຕະ 

ຫຼອດໃນການກ ໍ່ສ້າງ, ຣາຊະອານາຈັກ ກ າປູເຈຍ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ 

ອ ື່ນໆ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີແຜນງານເພ ື່ອປະເມີນຜົນກະທົບຈາກເຂ ື່ອນດັັ່ງກ່າວຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ເປັນລະບົບ. 



 

ໂຄງການ (JEM) ແມ່ນການຕອບສະໜອງ ຕ ໍ່ການຮຽກຮ້ອງນີື້ ເພາະມີຈຸດປະສົງເພ ື່ອເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ຢ່າງເປັນລະບົບ

, ສ້າງ ແລະ ແບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວສານດ້ານວິທະຍາສາດທີື່ໜ້າເຊ ື່ອຖ  ໂດຍຜ່ານແຜນງານການຕິດຕາມ

ສິື່ງແວດລ້ອມຮ່ວມກັນໃນອ່າງທີື່ມີມາດຕະຖານ ໃນສະຖານທີື່ມີບັນຫາຜົນກະທົບຂ້າມຊາດ. 

 
ອຸປະກອນດັັ່ງກ່າວຈະຖ ກຕິດຕັື້ງຢູ່ຢ່າງໜ້ອຍສາມສະຖານທີື່ ໃນແຕ່ລະເຂ ື່ອນເພ ື່ອເກັບກ າຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບ ອຸທົກກະ 
ສາດ ແລະ ໄຮໂດຼລິກ, ຕະກອນ, ຄຸນະພາບນ ໍ້າ, ນິເວດວິທະຍາຂອງສັດນ ໍ້າ, ແລະ ປາ ແລະ ການປະມົງ. 
 

ຂ ໍ້ມູນທີື່ເກັບກ າ ໃນໄລຍະການທົດລອງຈະຊ່ວຍໃຫ້ (ຄມສ) ສາມາດປັບປຸງວິທີການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ວິທີ

ການໃນການນ າໃຊ້ເຂົົ້າໃນອ່າງ ແລະ ການລວມເຂົື້າໃນວຽກງານຕິດຕາມກວດກາຫຼັກຂອງ (ຄມສ) ນີື້, ມັນຈະເຮັດ

ໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມປະສິດທິຜົນຂອງມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງ ເຂ ື່ອນໄຟຟ້ານ ໍ້າຕົກແຕ່ລະເຂ ື່ອນຢູ່ໃນ

ແມ່ນ ໍ້າຂອງ. 
 

ທ່ານ ປອ ອັນພິສ ຮັດດະ, ຫົວຫນ້າກອງເລຂາ ຄມສ, ໄດ້ກ່າວວ່າ "ດ້ວຍອຸປະກອນທີື່ທາງ ເຢຍລະມັນໄດ້ສະໜອງ 

ໃນມ ື້ນີື້, ພວກເຮົາຈະສາມາດເກັບກ າຂ ໍ້ມູນທີື່ສ າຄັນເພ ື່ອແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກບັປະສິດທິພາບຂອງສິື່ງອ ານວຍ

ຄວາມສະດວກຂອງເຂ ື່ອນ, ລວມທັງທາງຜ່ານຂອງປາ ແລະ ປະຕູໄຫຼຕະກອນ, ນີື້ແມ່ນບາດກ້າວທ າອິດ ແຕ່ສ າຄັນ

ສ າລັບພວກເຮົາໃນການກ ານົດການດ າເນີນຄ ້ມຄອງປັບຕົວໃນທາງປະຕິບັດ ແລະ ມາດຕະການຫຼຼຸດຜ່ອນໃນເບ ື້ອງ
ຕົື້ນ ເຊິື່ງໃນທີື່ສຸດກ ໍ່ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂຜົນກະທົບທີື່ອາດເກີດຂ ື້ນຈາກສອງເຂ ື່ອນ." 
 

ປະເທດ ເຢຍລະມັນ ແມ່ນຄູ່ຮວ່ມງານດ້ານການສະໜອງທ ນຮອນໃນເມື ື່ອກ່ອນຂອງ (ຄມສ) ນັບຕັື້ງແຕໄ່ດ້ສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນ

ໃນປີ 1995. ເຊີີ່ງໄດ້ໃຫກ້ານສະໜັບສະໜູນ ທາງດ້ານເຕກັນກິ ແລະ ການເງິນທັງໝົດແກ່ (ຄມສ) ທີື່ມີມູນຄ່າເກ ອບ 

50 ລ້ານເອີໂຣ. ໃນໄລຍະ 25 ປີທີື່ຜ່ານມາ, ການສະໜັບສະໜນູ ຂອງເຢຍລະມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ (ຄມສ) ສາມາດຈັດຕັື້ງ

ປະຕິບັດກິດຈະກ າຍຸດທະສາດຕາ່ງໆ, ລວມທັງການປະຕິຮູບສະຖາບັນ, ການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້ານ ໍ້າຕກົແບບຍ ນ

ຍົງ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າແບບປະສົມປະສານ, ການບັນເທົາໄພນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການຕອບໂຕ້ການປ່ຽນແປງດນິ
ຟ້າອາກາດ. 
 

ໝາຍເຫດ:  
 

ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນແມ່ນ ອົງການຈັດຕັື້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພ ື່ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການ
ຮ່ວມມ  ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ, ສ້າງຕັື້ງຂ ື້ນໃນປີ 1995 ອີງຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ຣາຊະອານາຈັກ 

ກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອົງການດັັ່ງກ່າວເປັນກົນໄກລະດັບພາກພືົ້ນ ເພ ື່ອ
ການຮ່ວມມ  ກ່ຽວກັບນ ໍ້າ ແລະ ທັງເປັນ ສູນກາງຄວາມຮູ້ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າເພ ື່ອການພັດທະນາ ທີື່ຢືນ
ຢົງ ຂອງ ພາກພືົ້ນ.  
 

- ຈບົ -  



 

ຂ ໍ້ມູນເພີມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່ : 

ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ເຈົື້າຫນ້າທີື່ ການຂ່າວສ ື່ສານ,  
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ  
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ມືຖື/ວອດແອັບ: +856-20-77779168 
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