
 
 

ສາມາດອອກຂ່າວໄດທ້ນັທ ີ
 
ປະເທດຍ ີ່ປ ຸ່ນ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫ ຼືອ ວຽກງານ ການຕິດຕາມ ແລະ ພະຍາກອນ 
ແມຸ່ນ ໍ້າ 
 
ນະຄອນຫ ວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທ  26 ກ ມພາ 2021 — ໃນວນັນີ ້ ລດັຖະບານປະເທດຍີ່ ປ ່ ນ ໄດໃ້ຫທ້ນຶ
ຊ່ວຍເຫ ຼືອລາ້ ຈາໍນວນ 2,9 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ໃຫແ້ກ່ ຄະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົ (ຄມສ) ເພຼື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ 
ແຜນຍ ດທະສາດໃໝ່ຂອງ ຄະນະກໍາມາທກິານດັ່ ງກ່າວ ໂດຍສົ່ ງເສມີການພດັທະນາດວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບ ໃນພາກພຼືນ້ນີ.້ 
 
ແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ສາຂາແມ່ນໍາ້ຂອງ ໄດຫ້ ໍ່ ລຽ້ງປະຊາຊນົເກຼືອບ 70 ລາ້ນຄນົ ໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງຕອນລ ່ ມ, ທງັເປັນບ່ອນເຮດັຢ ່
ຫາກນິ, ຄໍາ້ປະກນັສະບຽງອາຫານ ແລະ ໃຫປ້ະໂຫຍດຈາກລະບບົນເິວດ ທີ່ ອ ດມົສມົບ ນ. ບນັດາປະເທດໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງ
ຕອນລ ່ ມ ໄດປ້ະສບົກບັ ລະດບັແມ່ນໍາ້ຂອງ ທີ່ ຕ່ໍາ ໃນປີ 2019 ແລະ 2020 ແລະ ສາ້ງຄວາມຫຍ ງ້ຍາກໃນການເຮດັຢ ່ ຫາກນິ. 
 
“ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອກອ້ນໃໝ່ນີ ້ຈະຊ່ວຍແກໄ້ຂບນັຫາສິ່ ງທາ້ທາຍ ທີ່ ພາກພຼືນ້ຂອງພວກເຂາົ ກໍາລງັປະເຊນີໜາ້ຢ ່  ແລະ ຈະປະເຊນີ
ໜາ້ໃນອະນາຄດົ”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ອນັ ພສິ ຮດັດາ, ຫວົໜາ້ກອງເລຂາ ຄມສ ໃນພທິເີຊນັສນັຍາ ເຊິ່ ງໄດຈ້ດັຂຶນ້ທີ່  ສໍາ
ນກັງານໃຫຍ່ຂອງ ກອງເລຂາ ຄມສ ໃນນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ.  
 
ທນຶດັ່ ງກ່າວນີ ້ກວມເອາົໄລຍະເວລາ 4 ປີ ແຕ່ປີ 2021 ເຖງິປີ 2024 ເຊິ່ ງຈະຊ່ວຍເພີມ້ ຄວາມສາມາດຂອງ ບນັດາປະເທດ
ສະມາຊກິ - ກໍາປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ - ເພຼື່ ອຕດິຕາມ ແລະ ປະເມນີ ສິ່ ງແວດລອ້ມໃນແມ່ນໍາ້ ແລະ ປັບ
ຕວົເຂົາ້ກບັ ການປ່ຽນແປງຕ່າງໆທີ່ ກໍາລງັເກດີຂຶນ້. 
 
ບນັດາວຽກງານສໍາຄນັ ທີ່ ໄດຮ້ບັທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອນີ ້ປະກອບດວ້ຍ ການປັບປ ງຄວາມສາມາດຂອງ ບນັດາຕາໜ່າງເຄຼືອຂ່າຍ ການ
ຕດິຕາມ ແລະ ການພະຍາກອນແມ່ນໍາ້, ແລະ ການສາ້ງຕັງ້ ສະຖານນຕີດິຕາມແຫ່ງໃໝ່ ລຽບຕາມແມ່ນໍາ້ຂອງ. ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອ
ລາ້ນີ ້ຍງັຈະຖຼືກນໍາໃຊ ້ເພຼື່ ອປັບປ ງ ຂໍມ້ ນຂ່າວສານສາທາລະນະ ກ່ຽວກບັ ໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້ ໂດຍການນໍາໃຊ ້ເຕກັ
ໂນໂລຊທີນັສະໄໝ ເພຼື່ ອຮບັປະກນັວ່າ ຊ ມຊນົທອ້ງຖິ່ ນ ແລະ ລດັຖະບານ ໄດຮ້ບັຂໍມ້ ນ ທນັເວລາ ເພຼື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ມາດ
ຕະການຫ  ດຜ່ອນຢ່າງເໝາະສມົ. 
 
ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອກອ້ນໃໝ່ນີ ້ແມ່ນການຊ່ວຍເຫ ຼືອເພີມ້ຕຼື່ ມຈາກ 3,9 ລາ້ນໂດລາສະຫະລດັ ທີ່ ລດັຖະບານປະເທດຍີ່ ປ ່ ນ ໄດສ້ະ
ໜອງໃຫ ້ ປີກາຍນີ ້ ເພຼື່ ອສົ່ ງເສມີລະບບົພະຍາກອນ ໄພນໍາ້ຖວ້ມແລະໄພແຫງ້ແລງ້ ຂອງ ຄມສ. ປະເທດຍີ່ ປ ່ ນ ເປັນຄ ່ ຮ່ວມ
ພດັທະນາ ຂອງ ຄມສ ມາເປັນເວລາຍາວນານ ນບັຕັງ້ແຕ່ປີ 2001 ແລະ ໄດໃ້ຫທ້ນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອ ຫ າຍກວ່າ 21 ລາ້ນໂດລາ
ສະຫະລດັ ເພຼື່ ອສະໜບັສະໜ ນ ການຄ ມ້ຄອງໄພນໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້, ວຽກງານຊນົລະປະທານ, ການປ່ຽນແປງດນິ
ຟາ້ອາກາດ ແລະ ການຄ ມ້ຄອງສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
 
“ທນຶຊ່ວຍເຫ ຼືອເພີມ້ຕຼື່ ມນີ ້ຈະຊ່ວຍໃຫ ້ຄມສ ສາມາດ ໃຫບໍ້ລກິານ ໃນການຕດິຕາມ ແລະ ພະຍາກອນແມ່ນໍາ້ ໄດຖ້ຼືກຕອ້ງຂຶນ້ 
ແລະມປີະສດິທຜິນົຫ າຍຂຶນ້ ໃຫແ້ກ່ ສາທາລະນະ ແລະ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິຂອງຕນົ”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ເຄໂຊ ທາເກວະ
ກາ, ເອກອກັຄະລດັຖະທ ດຍີ່ ປ ່ ນ ປະຈາໍ ສປປ ລາວ ໃນພທິເີຊນັສນັຍາ ໃນວນັທ ີ26 ກ ມພານີ.້ 
 
ປະເທດຍີ່ ປ ່ ນ ເປັນໜຶ່ ງໃນຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນາ ຫ າຍສບິພາກສ່ວນ ທີ່ ສະໜບັສະໜ ນ ການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ແຜນຍ ດທະສາດໃໝ່
ຂອງ ຄມສ. ແຜນຍ ດທະສາດດັ່ ງກ່າວນີ ້ ເປັນເຄຼື່ ອງມຼືສໍາຄນັ ເພຼື່ ອຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ຍ ດທະສາດການພດັທະນາອ່າງ 2021 – 



2030 ແລະ ແຜນຍ ດທະສາດ 5 ປີນີ ້ຈະຊ່ວຍບນັດາ 4 ປະເທດສະມາຊກິ ໃນການຮກັສາ ລະບບົນເິວດຂອງແມ່ນໍາ້ ແລະ 
ສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງ ໃນການປັບຕວົ ຕ່ໍກບັ ໄພພບິດັຕ່າງໆ.  
 
ຂ ໍ້ມູນສ າລັບບັນນາທິການຂ່າວ:   
 
ຄມສ ແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ ລະຫວ່າງລດັຖະບານ ເພຼື່ ອການສນົທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມຼືລະດບັພາກພຼືນ້ ໃນອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງ
ຕອນລ ່ ມ, ສາ້ງຕັງ້ຂຶຼືນ້ໃນປີ 1995 ຕາມສນັຍາແມ່ນໍາ້ຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກໍາປ ເຈຍ, ສປປ   ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ 
ປະເທດຫວຽດນາມ. ອງົການດັັ່ ງກ່າວນີ ້ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປັນກນົໄກລະດບັພາກພຼືນ້ ເພຼື່ ອການຮ່ວມມຼື ກ່ຽວກບັນໍາ້ ແລະທງັເປັນ ສ ນ
ກາງຄວາມຮ  ້ກ່ຽວກບັ ການຄ ມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ເພຼື່ ອການພດັທະນາຢ່າງຍຼືນຍງົ ໃນພາກພຼືນ້ນີ.້ 
 
- ຈບົ -  
 
ຖ້າຕ້ອງການຂ ໍ້ມູນເພ ໍ້ມຕຼືີ່ມ, ກະລ ນາຕິດຕ ີ່: 
ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ 
ພະນກັງານປະຊາສໍາພນັ 
ອເີມວ: sopheak@mrcmekong.org 
ໂທລະສບັມຼືຖຼື/ວອັດແອບັ: +856-20-77779168 
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