
 
 
 

ບົດຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມ 
 

ວຽກງານປບັປງຸ ຕາຫນາ່ງສະຖານຕີດິຕາມແມນ່ ໍ້າຂອງ ໄດຮ້ບັການຊວ່ຍເຫຼຼືອຈາກ ລດັຖະບານຝລັັ່ງ 
 

ທີີ່ນະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທີ 17 ພດຶສະພາ 2021 – ໃນວັນນີີ້ ລດັຖະບານຝລັັ່ງ ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼຼືອລ້າ 

ມູນຄ່າ 1,5 ລ້ານຢູໂຣໃຫ້ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກນົ (ຄມສ) ເພຼືີ່ອປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຕາໜ່າງສະຖານີ
ຕິດຕາມແມ່ນ ໍ້າ ຂອງຕົນ ເພຼືີ່ອການຕິດຕາມແມ່ນ ໍ້າ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ການປະຕິບັດງານຂອງ ບັນດາໂຄງການກ ໍ່ສ້າງໂຄງ
ລ່າງພຼືີ້ນຖານທາງນ ໍ້າ ຕາມລ ານ ໍ້າຂອງ ແລະ ຕາມແມ່ນ ໍ້າສາຂາທີີ່ສ າຄັນຂອງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ໃຫ້ໄດດ້ຂີຶີ້ນກວ່າເກົັ່າ.  
 
ແມ່ນ ໍ້າຂອງ ເປັນສາຍເລຼືອດແຫງ່ຊີວິດຂອງ ປະຊາຊນົຫຼາຍລ້ານຄົນ ທີີ່ເພິີ່ງພາອາໄສແມ່ນ ໍ້າແຫ່ງນີີ້ ເພຼືີ່ອການຫາລຽ້ງຊີວິດ
ຂອງພວກເຂົາ. ໃນຂະນະທີີ່ ການພັດທະນາເພິີ່ມທະວີຂຼືີ້ນ ແລະ ການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດຮຸນແຮງຂຶີ້ນ ແຕ່ວ່າ ຂ ໍ້ມູນ 
ແລະ ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ໂຄງລາ່ງພຼືີ້ນຖານທາງນ ໍ້າ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແມ່ນຍັງມີບ ໍ່ພຽງພ  ພ້ອມທັງ ວິທີທາງທີີ່ ໂຄງລ່າງ
ພຼືີ້ນຖານເຫລົັ່ານີີ້ດ າເນນີງານ ໄດເ້ຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ທີີ່ຈະຄາດຄະເນ ຜົນກະທົບຕ່າງໆ. 
 

“ພວກເຮົາຄາດຫວັງທີີ່ຈະສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ ລະບົບຕິດຕາມແມ່ນ ໍ້າໃນປະຈຸບັນນີີ້, ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍ

ຂຶີ້ນ, ເຊຼືີ່ອຖຼືໄດ້ ແລະ ສາມາດເກັບກ າ ແລະ ສົັ່ງຕ ໍ່ ຂ ໍ້ມູນປະລິມານນ ໍ້າຝົນ, ລະດັບນ ໍ້າ ແລະ ຂ ໍ້ມູນສິີ່ງແວດລ້ອມອຼືີ່ນໆ ໃນ

ຊ່ວງເວລາຕົວຈິງ ເພຼືີ່ອຊ່ວຍໃນການພດັທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ໍ້າແຫ່ງນີີ້,” ກ່າວໂດຍ ທາ່ນ ດຣ. ອັນ ພິສ ຮັດດາ, 
ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ. 
 

ການໃຫ້ທຶນດັັ່ງກ່າວນີີ້ ແມ່ນຜ່ານທາງ ອົງການພັດທະນາປະເທດຝລັັ່ງ (AFD) ເຊິີ່ງຈະກວມເອາົ ໄລຍະເວລາ 4 ປ ີແຕ່ປ ີ
2021 ເຖິງປີ 2025. ທຶນດັັ່ງກ່າວນີີ້ ມີເປົົ້າໝາຍເພຼືີ່ອ ເພີີ້ມຄວາມສາມາດຂອງ ຄມສ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊກິຂອງ 
ຄມສ ກ ໍ່ຄຼື: ປະເທດກ າປູເຈຍ, ປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ເພຼືີ່ອຕິດຕາມ ປະລິມານນ ໍ້າຝົນ ແລະ 
ປະລິມານນ ໍ້າໄຫຼໃນແມ່ນ ໍ້າແຫ່ງນີີ້ ເພຼືີ່ອໃຫ້ເຂົີ້າໃຈດີຂຶີ້ນກວ່າເກົັ່າ ກ່ຽວກັບ ການປຽ່ນແປງຮູບການໄຫຼຂອງນ ໍ້າ ແລະ ຜົນ
ກະທົບທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກບັນດາໂຄງການພດັທະນາ ແລະ ຈາກການປຽ່ນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຕ ໍ່ກັບ ຊຸມຊົມແຄມຝັັ່ງນ ໍ້າ 
ແລະ ສິີ່ງແວດລ້ອມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຜົນກະທົບຕ ໍ່ກັບ ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ, ຕະກອນ ແລະ ການປະມົງ.  
 
ທຶນທີີ່ໄດ້ຮັບມາໃໝນ່ີີ້ ແມ່ນສຼືບເນຼືີ່ອງມາຈາກ ທຶນຊ່ວຍເຫຼຼືອ 2 ຄັີ້ງຜ່ານມາ ມູນຄ່າ 4 ລ້ານຢູໂຣ ຈາກປະເທດຝລັັ່ງ ສ າ
ລັບ 2 ໄລຍະທ າອິດຂອງ ໂຄງການສ້າງຕາໜ່າງສະຖານີອຸທົກກະສາດ-ອຸຕນຸິຍົມ. ໃນໄລຍະທ າອດິນັີ້ນ (2007–2012), 
ຄມສ ໄດ້ສ້າງຕັີ້ງ ຕາໜ່າງສະຖານ ີອຸທົກກະສາດ-ອຕຸຸນິຍົມ 49 ແຫ່ງ ລຽງຕາມແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແລະ ສາຂາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ເພຼືີ່ອ
ເກັບກ າຂ ໍ້ມູນ ທີີ່ໃກ້ຄຽງກັບຊ່ວງເວລາເກດີຂຶີ້ນຕົວຈິງ ກຽ່ວກັບ ລະດັບນ ໍ້າ ແລະ ປະລິມານນ ໍ້າຝົນ ໃນທຸກໆ 15 ນາທ ີສ າ
ລັບການພະຍາກອນນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການຕິດຕາມແມ່ນ ໍ້າ.  
 



ໃນໄລຍະທີສອງນັີ້ນ (2016–2022), ຄມສ ໄດ້ຂະຫຍາຍຕາໜ່າງດັັ່ງກ່າວນີີ້ ເພີີ້ມຕຼືີ່ມອກີ 11 ສະຖານ ີລຽບຕາມລ າ

ແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງຄວາມເຂົີ້າໃຈກ່ຽວກັບ ກົນລະສາດແມ່ນ ໍ້າ (ການເຄຼືີ່ອນໄຫວຂອງແມນ່ ໍ້າ ແລະ ພະລັງງານນ ໍ້ຂອ

ງາ) ແລະ ການນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມູນ ເພຼືີ່ອຂົງເຂດອຼືີ່ນໆຂອງການພດັທະນາຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ. 

 
“ທຶນດັັ່ງກ່າວນີີ້ ຄວນຈະຊ່ວຍ ຄມສ ໃຫ້ສາມາດສົັ່ງເສີມ ຄວາມຮູ້ກຽ່ວກັບ ລກັສະນະທາງດ້ານອທຸົກກະສາດ ຂອງແມ່ນ ໍ້າ
ຂອງ ແລະ ແມ່ນ ໍ້າສາຂາທີີ່ສ າຄັນ ແລະ ສ້າງລະບົບຕິດຕາມແບບເຊຼືີ່ອມສານ ເພຼືີ່ອການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ ໍ້າແຫ່ງນີີ້ ໃຫ້ໄດດ້ີຂຶີ້ນ
ກວ່າເກົັ່າ,” ກ່າວໂດຍທ່ານນາງ ຈູລີ ກາເບ-ອົວໄຮອູນ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການ ອົງການພດັທະນາປະເທດຝລັັ່ງ ປະຈ າ ສປປ 
ລາວ ໃນເວລາທີີ່ທ່ານ ລົງນາມໃນສັນຍາຊ່ວຍເຫຼຼືອລ້າ ສະບັບໃໝ່ນີີ້ ໂດຍມີທ່ານນາງ ຟລ ຣອງ ຊອງບລອງ-ຣິສແລກ, 
ເອກອກັຄະລັດຖະທູດຝລັັ່ງ ປະຈ າ ສປປ ລາວ ຮ່ວມລົງນາມ ໃນຄັີ້ງນີີ້ດ້ວຍ.  
 
ນັບຕັີ້ງແຕປ່ີ 2006, ປະເທດຝລັັ່ງ ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼຼືອລ້າ ຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານຢູໂຣ (ປະມານ 12 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) 
ເພຼືີ່ອສະໜັບສະໜນູ ການຕິດຕາມແມ່ນ ໍ້າ, ການຄຸ້ມຄອງໄພນ ໍ້າຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ, ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສິີ່ງແວດລ້ອມ.  
 
ປະເທດຝລັັ່ງ ແມ່ນເປັນໜຶີ່ງໃນ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຫຼາຍກວ່າສິບພາກສ່ວນ ທີີ່ສະໜັບສະໜູນ ການຈດັຕັີ້ງປະຕິບັດ 
ແຜນຍຸດທະສາດ ສະບັບໃໝ່ ຂອງ ຄມສ. ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີດັັ່ງກ່າວມານີີ້ ແມ່ນເປນັເຄຼືີ່ອງມຼືສ າຄັນອັນໜຶີ່ງ ສ າລັບ 
ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດພັດທະນາທົັ່ວທັງອ່າງນ ໍ້າ ສະບັບໃໝ່ ສ າລັບປີ 2021-2030 ເຊິີ່ງຈະຊ່ວຍ ບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກ ທັງ 4 ປະເທດ ໃຫສ້າມາດຮັກສາ ລະບົບນິເວດຂອງແມ່ນ ໍ້າແຫ່ງນີີ້, ນ າໄປສູ່ການລງົທຶນທີີ່ຈ າເປັນ ດ້ວຍວິທີ
ການວາງແຜນໃນທ່າບຸກ ໃນລະດັບພາກພຼືີ້ນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັີ້ມແຂງດ້ານ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວເຂົີ້າກັບ 
ໄພພິບດັຕ່າງໆ.  
 
ຂ ໍ້ມນູສ າລບັບນັນາທກິານຂາ່ວ:   
 
ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກບັ ຄມສ: ຄມສ ແມ່ນອົງການຈັດຕັີ້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພຼືີ່ອການປຶກສາຫາລຼື ແລະ ການຮ່ວມມຼືລະດັບ
ພາກພຼືີ້ນ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ. ສ້າງຕັີ້ງຂຶຼືີ້ນໃນປີ 1995 ຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກ າປເູຈຍ, 

ສປປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ອົງການດັັັ່ງກ່າວນີີ້ ເຮດັໜ້າທີີ່ເປນັກນົໄກລະດັບພາກພຼືີ້ນ ເພຼືີ່ອການ
ຮ່ວມມຼື ກ່ຽວກັບນ ໍ້າ ແລະ ທັງເປນັສູນກາງຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ເພຼືີ່ອການພດັທະນາຢ່າງຍຼືນ
ຍົງ ໃນພາກພຼືີ້ນນີີ້. 
 
ຂ ໍ້ມນູກຽ່ວກບັ ເອເອຟດ:ີ ກຸ່ມອງົການ ເອເອຟດີ ແມ່ນເປັນອົງການສາທາລະນະ ທີີ່ສະໜອງເງນິ, ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼຼືອ ແລະ 
ເລັັ່ງລັດ ການຫນັປ່ຽນໄປສູ່ ໂລກທີີ່ຍຸຕິທ າ ແລະ ຍຼືນຍົງຫຼາຍຂຶີ້ນ. ໃນຖານະເປັນ ຖານການຊ່ວຍເຫຼຼືອຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຂອງ
ປະເທດຝລັັ່ງ ເພຼືີ່ອການພັດທະນາ ແລະ ການລົງທຶນຢ່າງຍຼືນຍົງ, ພວກເຮົາຈຶີ່ງຮ່ວມວຽກງານກັບ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ
ພວກເຮົາ ເພຼືີ່ອຫາທາງອອກຮ່ວມກັນກັບ ປະຊາຊນົ ແລະ ເພຼືີ່ອຊາຊົນຊົນ ໃນບັນດາປະເທດທີີ່ກ າລັງພັດທະນາ. 
 
ທີມງານຂອງພວກເຮົາ ກ າລັງດ າເນີນວຽກງານ ໃນໂຄງການຕ່າງໆ ຫຼາຍກວ່າ 4.000 ໂຄງການ ໃນປະເທດອານານິຄົມ
ຂອງຝລັັ່ງ ແລະ ໃນອີກປະມານ 115 ປະເທດ ເພຼືີ່ອສົັ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ການສຶກສາ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບຍິງ-ຊາຍ ແລະ 
ທີມງານຂອງພວກເຮົາ ກ າລັງດ າເນີນວຽກງານ ເພຼືີ່ອປົກປ້ອງ ຊບັພະຍາກອນສ່ວນລວມຂອງພວກເຮົາ ກ ໍ່ຄຼື: ສນັຕພິາບ, 
ການສກຶສາ, ສຸຂະພາບ, ຊີວະນາໆພັນ ແລະ ສະພາບອາການທີີ່ໝັີ້ນຄົງ. 



- ຈບົ -  

 
ຖ້າຕ້ອງການຂ ໍ້ມູນເພີີ້ມຕຼືີ່ມ, ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່: 
 
ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ພະນກັງານປະຊາສ າພັນ 
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ 
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org 

ໂທລະສັບມຼືຖຼື/ວັອດແອັບ: +856-20-77779168 

 
ທ່ານນາງ ຊາກລ໋ອດ ເລີ ລາໂຢ 
ຫົວໜ້າປະຊາສ າພັນ ປະຈ າພາກພຼືີ້ນອາຊຕີາເວັນອອກສຽ່ງໃຕ້ 
ອົງການພດັທະນາປະເທດຝລັັ່ງ 
ອີເມວ: lelayoc@afd.fr 
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