
 

 

 
 
 

ສາມາດອອກຂ່າວໄດທ້ນັທ ີ
 
ປະເທດເຢຍລະມນັ  ເພ ີ່ມທນຶຕ ີ່ມ ຈາໍນວນ 1,45 ລ້ານຢໂູຣ ໃຫ້ແກ່ ຄະນະກາໍມາທິ
ການແມນ່ໍໍ້າຂອງສາກນົ 
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທ  18 ພະຈິກ 2021 — ປະເທດເຢຍລະມນັ ກໍາລງັຈດັສນັທນຶ
ເພີ່ ມຕ ່ ມ ຈາໍນວນ 1,45 ລາ້ນຢູໂຣ ໃຫຄ້ະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົ (ຄມສ) ເພ ່ ອແກໄ້ຂບນັຫາທາ້ທາຍ
ດາ້ນການພດັທະນາ ແລະ ດາ້ນການຄ ມ້ຄອງ ໃນເຂດອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງຕອນລ ່ ມ. ທນຶເພີມ້ຕ ່ ມນີ ້ຈະສະໜບັສະໜນູ 
ການຮ່ວມມ ດາ້ນວຊິາການ ໃນການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນຍ ດທະສາດຂອງ ຄມສ ສໍາລບັປີ 2021-2025 ແລະ ເປັນ
ການປະກອບສ່ວນເພີມ້ຕ ່ ມ ຈາກ 3 ລາ້ນຢູໂຣ ທີ່ ປະເທດເຢຍລະມນັ ໄດປ້ະກອບສ່ວນໄປກ່ອນໜາ້ນີແ້ລວ້ ດັ່ ງ ທີ່
ໄດປ້ະກາດໃນເດ ອນມຖິ ນາ 2021. 
 
ທ່ານ ດຣ. ຄຣສິຕນີາ ຊເີບກີ-ເອວເວເີຟວ (Christina Seeberg-Elverfeldt) ຫວົໜາ້ຝ່າຍການຮ່ວມມ ດາ້ນ
ການພດັທະນາ ຂອງສະຖານທດູເຢຍລະມນັ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ ໄດກ່້າວໃນພທິ ີທີ່ ໄດຈ້ດັຂຶນ້ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງ
ຈນັ ໃນວນັທ ີ18 ພະຈກິນີວ່້າ ທນຶເພີມ້ຕ ່ ມດັ່ ງກ່າວນີ ້ຈະສົ່ ງເສມີຄວາມສາມາດຂອງ ຄມສ ໃນການແກໄ້ຂ ຄວາມ
ສ່ຽງດາ້ນສະພາບອາກາດ. 
 
“ທນຶເພີ່ ມຕ ່ ມນີ ້ ຈະຊ່ວຍ ຄມສ ສາ້ງຕັງ້ຕາໜ່າງຕດິຕາມແມ່ນໍາ້ຫຼກັ ຂອງຕນົ ໃນພາກພ ນ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ເຊິ່ ງເປັນ
ບາດກາ້ວສໍາຄນັ ໃນການກາ້ວໄປສູ່ການໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນແລະຂ່າວສານ ທີ່ ຖ່ວງທນັເວລາຫຼາຍຂຶນ້ ກ່ຽວກບັ ຜນົກະທບົ
ຂອງ ບນັດາໂຄງການໂຄງລ່າງພ ນ້ຖານທາງນໍາ້ ຢູ່ແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ແມ່ນໍາ້ສາຂາ. ພວກເຮາົຫວງັວ່າ ທນຶດັ່ ງກ່າວນີ ້ຈະ
ປະກອບສ່ວນ ໃນການໃຫຂໍ້ມູ້ນເພ ່ ອຕດັສນິໃຈ ກ່ຽວກບັ ການພດັທະນາ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ 
ຢ່າງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ ພອ້ມທງັ ສົ່ ງເສມີຄວາມສາມາດຂອງ ຄມສ ໃນການຄ ມ້ຄອງ ໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພ
ແຫງ້ແລງ້ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຫຼາຍຂຶນ້”. 
 
ທ່ານ ດຣ. ອນັ ພສິ ຮດັດາ, ຫວົໜາ້ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດກ່້າວວ່າ ທນຶດັ່ ງກ່າວນີ ້ສະແດງອອກໃຫເ້ຫນັເຖງິ ຄວາມ
ມ ງ້ໝັນ້ຂອງປະເທດເຢຍລະມນັ ຕໍ່ ກບັການຮ່ວມມ ໃນອະນາຄດົ ສໍາລບັ ການພດັທະນາຢ່າງມຄີວາມຮບັຜດິຊອບ 
ແລະ ການຄ ມ້ຄອງທີ່ ດ ີໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງ. 
 
“ພວກເຮາົຂໍຂອບໃຈ ລດັຖະບານເຢຍລະມນັ ທີ່ ໄດຕ້ດັສນິໃຈ ສະໜອງທນຶເພີ່ ມຕ ່ ມນີ ້ໃຫ ້ຄມສ ເຊິ່ ງມນັຈະຖ ກນໍາ
ໃຊ ້ເພ ່ ອປັບປ ງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮາົ ໃນການເກບັກໍາຂໍມູ້ນ ແລະ ປົກປອ້ງອະນາຄດົ ຂອງປະຊາຊນົຫຼາຍຄນົ 
ທີ່ ເພິ່ ງພາອາໃສ ອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງຕອນລ ່ ມແຫ່ງນີ ້ ສໍາລບັ ການຫາລຽ້ງຊວີດິຂອງພວກເຂາົ ໃຫມ້ປີະສດິທພິາບຫຼາຍ
ຂຶນ້”. 
 
ທນຶເພີ່ ມຕ ່ ມນີ ້ຈະສະໜບັສະໜນູ ໂຄງການຮ່ວມມ ກ່ຽວກບັ ນໍາ້ຂາ້ມຊາຍແດນ ໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງຕອນລ ່ ມ. ມນັ
ຈະເນັນ້ໜກັໃສ່ ການສາ້ງຄວາມສາມາດໃຫ ້ ຕາໜ່າງຕດິຕາມແມ່ນໍາ້ຫຼກັ ຂອງ ຄມສ ເຊິ່ ງເປັນໂຄງການຮ່ວມກນັ 



 

 

ເພ ່ ອປັບປ ງ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕວົ ເຂົາ້ກບັສະພາບອາກາດ ໃນອ່າງຮບັນໍາ້ຍ່ອຍ 9C-9T ໃນທະເລສາບ 
ໂຕນເລສາບ ແລະ ການພດັທະນາອງົກອນ. 
 
ປະເທດເຢຍລະມນັ ໄດຮ່້ວມວຽກງານຢ່າງໃກສ້ດິກບັ ຄມສ ແລະ ໄດບ້ນັລ ຜນົໄດຮ້ບັທີ່ ງອກງາມ ຈາກ ແຜນງານ
ການຕດິຕາມດາ້ນສິ່ ງແວດລອ້ມຮ່ວມກນັ ຢູ່ເຂ ່ ອນໄຊຍະບູລ ີແລະ ເຂ ່ ອນດອນສະໂຮງ. ຜນົໄດຮ້ບັເບ ອ້ງຕົນ້ ຈາກ
ສອງໂຄງການທດົລອງນີ ້(ເຊິ່ ງຈະໄດຈ້ດັພມິເຜຍີແຜ່ ພາຍໃນປີນີ)້ ຢັງ້ຢ ນເຖງິ ຄວາມສໍາຄນັຂອງ ການເກບັກໍາ ຂໍມູ້ນ
ທີ່ ເຊ ່ ອຖ ໄດ ້ແລະ ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ ເພ ່ ອປະກອບໃຫກ້ານຕດັສນິໃຈກ່ຽວກບັ ການພດັທະນາ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງ 
ຊບັພະຍາກອນນໍາ້. 
 
ປະເທດເຢຍລະມນັ ມສີາຍພວົພນັການຮ່ວມມ  ທີ່ ດນົນານ ກບັ ຄມສ ນບັຕັງ້ແຕ່ການສາ້ງຕັງ້ ຄມສ ໃນປີ 1995. 
ໃນເວລາຫຼາຍປີຜ່ານມາ ປະເທດເຢຍລະມນັ ໄດສ້ະໜອງທນຶຫຼາຍກວ່າ 50 ລາ້ນຢູໂຣ ໃນການສະໜບັສະໜນູ ດາ້ນ
ວຊິາການ ແລະ ດາ້ນການເງນິ ເພ ່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ວໄິສທດັຂອງ ຄມສ ຄ : “ອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງທີ່  ໝັນ້ຄງົທາງ
ເສດຖະກດິ, ຍ ດຕທໍິາໃນສງັຄມົ, ເປັນມດິກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ສາມາດປັບຕວົເຂົາ້ກບັສະພາບອາກາດ”. 
 
ຂໍໍ້ມູນສໍາລັບບັນນາທິການຂ່າວ:   
 
ຄມສ ແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ ລະຫວ່າງລດັຖະບານ ເພ ່ ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ ລະດບັພາກພ ນ້ ໃນອ່າງ
ແມ່ນໍາ້ຂອງຕອນລ ່ ມ. ສາ້ງຕັງ້ຂຶ ນ້ໃນປີ 1995 ຕາມສນັຍາແມ່ນໍາ້ຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ປະເທດລາວ, 
ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ອງົການດັັ່ ງກ່າວນີ ້ ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປັນກນົໄກລະດບັພາກພ ນ້ ເພ ່ ອການຮ່ວມມ  
ກ່ຽວກບັນໍາ້ ແລະ ທງັເປັນສູນກາງຄວາມຮູ ້ກ່ຽວກບັ ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ເພ ່ ອການພດັທະນາຢ່າງຍ ນຍງົ 
ໃນພາກພ ນ້ນີ.້ 
 

-ຈົບ-  
 
ຖ້າຕ້ອງການຂໍໍ້ມນູເພ ໍ້ມຕ ີ່ມ, ກະລຸນາຕດິຕໍີ່: 
ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ, ພະນກັງານປະຊາສໍາພນັ 
ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົ 
ອເີມວ: sopheak@mrcmekong.org  
ມ ຖ : +856-20-77779168  
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