
ເພ ື່ອການເຜີຍແຜ່  
 

ເຢຍລະມນັຕກົລງົໃຫ້ທນຶ 4 ລາ້ນຢູໂຣ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃນການຮວ່ມມ ດາ້ນ

ການຄ ມ້ຄອງນ ັ້າຂ້າມຊາຍແດນໃນແມນ່ ັ້າຂອງ  
 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທ ີ02 ຕ ລາ 2018 - ລັດຖະບານເຢຍລະມັນໄດ້ຕົກລົງສະໜອງທຶນ 4

ລ້ານຢູໂຣ (ປະມານ 4,6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ໃຫ້ກັບຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ ເພ ື່ອສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 

ໃນການຮ່ວມມ ດ້ານການຄ ້ມຄອງນ ໍ້າຂ້າມຊາຍແດນ ໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງ.  
 

ການຊ່ວຍເຫ  ອຂອງເຢຍລະມັນແມ່ນແນໃສ່ຍົກສູງການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ ໃນການວາງແຜນ ແລະ ຄ ້ມຄອງ 

ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າຂ້າມຊາຍແດນໃນບັນດາປະເທດແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລ ່ມເຊ ິ່ງເປນັສະມາຊ ກຂອງ ຄມສ ຄື ຣາຊະອານາ 

ຈັກກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. 
 

ທຶນດັັ່ງກ່າວຈະດ າເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ປ ີນັບແຕ່ເດ ອນ ມັງກອນ 2019 ຫາ ທັນວາ 2022. ການຊ່ວຍເຫ  ອດັັ່ງກ່າວ 

ແມ່ນຈະໄດ້ຖຶກຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍຜ່ານອົງການຮ່ວມມ ວິຊາການຂອງເຢຍລະມັນ (GIZ), ອີງຕາມໜັງສ ທາງການ 

ຂອງສະຖານທູດເຢຍລະມັນປະຈ ານະຄອນຫ ວງວຽງຈັນສົົ່ງຫາກອງເລຂາ ຄມສ ໃນອາທິດທີື່ຜ່ານມາ.  
 

“ການປະກອບສ່ວນທ ິ່ຕ ໍ່ເນືິ່ອງຂອງເຢຍລະມັນຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງໃຫ້ກັບ ຄມສ ເພ ື່ອປບັປ ງການວາງແຜນ ແລະ 

ຄ ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ ໍ້າແບບປະສົມປະສານ ແລະ ເຊ ື່ອມສານ ໃນເວລາທີື່ອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລ ມ່ກ າລັງປະເຊີນກັບການ

ພັດທະນາ ແລະ ການປຽ່ນແປງທີື່ໄວວາ” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ຟາມ ຕວນ ຟານ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ. 
 

ທຶນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຈະສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບດັໂຄງການຮ່ວມມ ຂ້າມຊາຍແດນລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ກັບ ຣາ

ຊະອານາຈັກກ າປູເຈຍ, ແລະ ຣາຊະອານາຈັກກ າປູເຈຍກັບຣາຊະອານາຈັກໄທ. ໂຄງການດັັ່ງກ່າວແນໃສ່ສ້າງຄວາມເຂົັ້າ 

ໃຈ ແລະ ຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫານ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລງ້. ໂຄງການເຫ ົົ່ານ ີ້ ແມ່ນ

ກ າລັງຢູ່ໃນໄລຍະທົດລອງເຊ ິ່ງຈະສ າເລດັລົງໃນທ້າຍປີນີັ້ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານກົນ

ໄກການໃຫທ້ຶນໃນລັກສະນະດຽວກັນ.  
 

ທຶນສວນໜຶິ່ງແມ່ນຈະໄດ້ຈັດສນັເຂົັ້າໃນລະບົບການເງິນຂອງ ຄມສ ທີື່ຮູ້ຈັກໃນນາມ “ບ້ວງທຶນສະເພາະ” ເພ ື່ອນ າໃຊ້ເຂົັ້າ

ໃນການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າພາຍໄຕ້ຍ ດທະສາດ 2016 – 2020 ຂອງ ຄມສ. ລະບົບດັັ່ງກ່າວຈະຊ່ວຍໃຫ້ ຄມສ 

ສາມາດນ າໃຊ້ທຶນເຂົັ້າໃນການຈດັຕັັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກ າບູລິມະສດິ  ເຊ ິ່ງຈະປະກອບສ່ວນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະ

ໜ້າຢ່າງທັນການ ແລະ ປັບປ ງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທີື່ເປນັປະໂຫຍດຕ ໍ່ກັບຫ າຍກວ່າ 65 ລ້ານຄົນ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າ

ຂອງ. 
 



ຄາດວ່າການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງເຢຍລະມັນ ແລະ ຄມສ ຈະເປັນແບບຂອງການຮ່ວມມ ສອງຝ່າຍລະຫວ່າງປະເທດໃນອ່າງ

ແມ່ນ ໍ້າຂອງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາຕົວຈິງຢ່າງມ ປະສ ດທ ພາບໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ 2 ພາກສ່ວນດັົ່ງກ່າວ ຄື ເຢຍ

ລະມັນ ແລະ ຄມສ.  
 

“ການຊ່ວຍເຫ  ອທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົາໃນວັນນີັ້ ຈະສະໜັບສະໜນູເພ ິ່ມເຕ ມຕ ໍ່ຄວາມພະຍາຍາມລວມຂອງ 

ຄມສ ໃນການຮັບປະກັນໃຫມ້ ການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ ທີື່ເຂັັ້ມແຂງ ແລະ ຕ ໍ່ເນືິ່ອງລະຫວ່າງປະເທດສະມາຊິກ 

ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ກ ຄືຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າໃນແມ່ນ ໍ້າຂອງຢ່າງທັນການ ແລະ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ” ກ່າວໂດຍ 

ທ່ານ ເບ ຣ໌ທຣອງ ມ ເນຍ, ຫົວໜ້າແຜນງານການຮ່ວມມື ຄມສ-GIZ.  
 

ເຢຍລະມັນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທຶນແກ່ ຄມສ ແຕ່ປີ 2003, ໂດຍໄດ້ໃຫ້ທນຶປະມານ 31 ລ້ານຢູໂຣ ຫ   ປະມານ 

36 ລ້ານໂດລາສະຫະລດັ. ໃນ 15 ປ ີທີື່ຜ່ານມາ, ການສະໜັບສະໜູນຂອງເຢຍລະມັນໄດ້ຊ່ວຍໃຫ ້ຄມສ ສາມາດຈດັຕັັ້ງ

ປະຕິບັດກິດຈະກ າຍ ດທະສາດຈ ານວນຫ ວງຫ າຍ ລວມທັງການປະຕ ຮູບດ້ານສະຖາບັນ, ການພັດທະນາພະລັງງານນ ໍ້າ

ແບບຍືນຍົງ, ການຄ ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ ້າແບບປະສົບປະສານ, ການຫລ ດຜອ່ນຜນົກະທົບຈາກນ ໍ້າຖ້ວມ ແລະ ການ

ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ. 
 

ສັນຍາການສະໜອງທຶນສະບັບໃໝ່ນີັ້ ແມ່ນຄາດວ່າຈະໄດເ້ຊັນຮວ່ມກັນລະຫວ່າງເຢຍລະມັນ ແລະ ຄມສ ໃນທ້າຍປີນີັ້.  

 

ໝາຍເຫດ:  

 

ຄມສ ແມ່ນ ອົງການຈດັຕັັ້ງລະຫວາ່ງລັດຖະບານ ເພ ື່ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ ໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລ ່ມ, ສ້າງຕັັ້ງ
ຂຶັ້ນໃນປີ 1995 ອີງຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງລະຫວ່າງຣາຊະອານາຈັກກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສສ 

ຫວຽດນາມ. ອົງການດັັ່ງກ່າວເປັນກົນໄກລະດັບພາກພືີ້ນ ເພ ື່ອການຮ່ວມມ ກ່ຽວກັບນ ໍ້າ ແລະ ທັງເປັນສູນກາງຄວາມຮູ້ການຄ ້ມ

ຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ຍືນຍົງຂອງພາກພືີ້ນ.  

 

- ຈົບ - 

 

ຂ ໍ້ມູນເພີມເຕີມ, ກະລ ນາຕິດຕ ໍ່ : 
ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ  

ເຈົັ້າຫນ້າທີື່ການຂ່າວສ ື່ສານ  

ກອງເລຂາຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ  

ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ໂທລະສັບ: +856-21-263263, ຕ ໍ່. 4070 (GMT+7) 

ໂທລະສັບມ ຖ  : +856-20-77779168 

  
### 


