
 

 

ສໍ າລັບການອອກຂ່າວດ່ວນ 
 

ຄະນະກໍາມະທິ ການແມ່ນໍ ້ າຂອງສາກົນເປີ ດໂຄງການຮ່ວມ ສອງໂຄງການ
ເພ່ືອການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນອ່າງແມ່ນໍ ້ າຂອງໃຫ້ຂຶ ້ ນ ແລະ ແກ້ໄຂ
ບັນຫາໄພນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ 
 

ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, 17 ມັງກອນ 2018 - ຄະນະກໍາມະທິການແມ່ນໍ ້ າຂອງສາກົນ (ຄມ
ສ) ໄດ້ເປີ ດໂຄງການຮ່ວມສອງໂຄງການ ລະຫວ່າງ ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ, ແລະ ປະເທດ 

ກໍາປູເຈຍ ແລະ ປະເທດ ໄທ ເພ່ືອການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນອ່າງແມ່ນໍ ້ າຂອງໃຫ້ດີ ຂຶ ້ ນ ພ້ອມທັງ
ເພ່ືອ ແກ້ໄຂບັນຫາໄພນໍ ້ າຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ. ກອງປະຊຸມເປີ ດໂຄງການໄດ້ຈັດຂຶ ້ ນ ໃນມື ້ ວານ
ນີ ້ ທີ່  ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. 

 

ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງ ລັດຖະບານປະເທດເຢຍລະມັນໂດຍຜ່ານອົງການ Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), ໂຄງການດ່ັງກ່າວ ສຸມໃສ່ການ ວາງແຜນ
ພັດທະນາຂ້າມຊາຍແດນ ເພ່ືອການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ ້ າ ໃນຂົງເຂດ ນໍ ້ າຕົກຄອນພະເພັງ
ລະຫວ່າງ ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ, ລວມທັງ ການຕິດຕາມ ຜົນກະທົບທາງ
ສິ່ ງແວດລ້ອມຈາກເຂື່ ອນໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ ້ າດອນສະໂຮງ; ແລະ ການປະເມີນຜົນ ກໍຄື  ການວາງ
ແຜນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍ ້ າຖ້ວມໃນເຂດຊາຍແດນຂອງ ປະເທດ ກໍາປູ
ເຈຍ ແລະ ປະເທດໄທ ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພນໍ ້ າຖ້ວມທີ່ ຖີ່ ຂື ້ ນ. 

 

ທ່ານ ຟາມ ຕວນ ຟານ, ຜູ້ອໍ ານວຍການໃຫຍ່ ຂອງຄະນະກໍາມະທິການ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ພວກເຮົ າມີ
ຄວາມພຸມໃຈທີ່ ທັງສອງໂຄງການຮ່ວມນີ ້ ໄດ້ດຶ ງດູດການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນ ແລະ ຈະໄດ້
ຮັບການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນທີ່ ສຸດ. ຄາດວ່າ ໂຄງການເຫ່ົຼານີ ້  ຈະສາມາດນໍ າການລົງທຶນຮ່ວມ ໃນການ
ປັບປຸງຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານນໍ ້ າ ແລະ ສ່ົງເສີ ມການພັດມະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສົງຄົມ ໃນເຂດ ຂ້າມ
ຊາຍແດນຂອງໂຄງການ ແລະ ເຂດອື່ ນໆ.” 

 

GIZ ໄດ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຂອງຄະນະກໍາມະທິການທີ່ ຍາວນານ, ສະໜັບສະໜູນຢ່າງຕ້ັງໜ້າໃຫ້
ແກ່ ຄະນະກໍາມະທິການ ໃນຫຼາຍຂະແໜງການ, ລວມທັງ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ ້ າ ແບບ
ປະສົມປະສານ, ການຫລຸດຜ່ອນໄພນໍ ້ າຖ້ວມ, ການປ່ຽນແປງດິ ນຟ້າອາກາດ, ການພັດທະນາ ເຂື່ ອນ
ໄຟຟ້າພະລັງງານນໍ ້ າຕົກແບບຍື ນຍົງ, ການປັງປຸງສະຖາບັນ ແລະ ການເຊື່ ອມສານບົດບາດຍິ ງຊາຍ. 

 

ທ່ານ ເບີ ທຣອງ ເມນີ ເອ, ຫົວໜ້າແຜນການງານຮ່ວມມື MRC-GIZ ໄດ້ກ່າວວ່າ: “ປະເທດເຢຍລະມັນ 

ໃຫ້ຄວາມສໍ າຄັນ ໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ ໂຄງການຂ້າມຊາຍແດນຂອງ ຄມສ ທີ່ ແນ່ໃສ່ ທີ່ ສ່ົງເສີ ມ 

ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ແລະ ພາຍໃນ ສະມາຊິ ກຄະນະກໍາມະທິການ.” 

 

ໂດຍການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດເບື ້ ອງຕ້ົນເປັນ ໄລຍະ ໜ່ຶງປີ  ແຕ່ ເດື ອນ ເມສາ 2018 ເຖິງ ມີ ນາ 2019, 
ໂຄງການຮ່ວມທັງສອງນີ ້  ແມ່ນ ສອງໃນຫ້າໂຄງການ ທີ່ ໄດ້ຖື ກສ້າງຂຶ ້ ນໂດຍການນໍ າໃຊ້ ຍຸດທະສາດ
ພັດທະນາອ່າງ ແລະ ຈາກການ ລະບຸ ແລະ ຕົກລົງໃນ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດ. ບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິ ກຈະນໍ າໃຊ້ ໂຄງການເຫ່ົຼານີ ້ ເພ່ືອສ່ົງເສີ ມການຮ່ວມມືຂ້າມຊາຍແດນ ໃນວຽກງານ ການວາງ
ແຜນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ ້ າ ເພ່ືອສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທຸກຝ່າຍ. 



 

ໃນກາງສ້າງໂຄງການຮ່ວມເຫ່ົຼານີ ້ ແຕ່ປີ  2013 ຫາ 2016, ກອງເລຂາຄະນະກໍາມະການ ພາບໃຕ້ແຜນ
ງານການພັດທະນາອ່າງ ໄດ້ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກຕ່ໍການສົນທະນາ-ປຶ ກສາຫາລື  ລະຫວ່າງບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິ ກ ໂດຍ ອີ ງຕາມການ ປະເມີ ນຂອງຄະນະກໍາມະທິການ ແລະ ແຜນແຫ່ງຊາດ.  

 

ກອງປະຊຸມເປີ ດໂຄງການທີ່ ປິ ດລົງໃນມື ້ ດຽວກັນຂອງວານນີ ້  ຍັງໄດ້ປຶ ກສາຫາລື ການ ຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ
ໂຄງການ, ລວມທັງໂຄງສ້າງການປົກຄອງ. 

 

 

ໝາຍເຫດຈາກ ບັນນາທຶການ: 

 

ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ ້ າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ແມ່ນອົງການລະຫວ່ງລັດຖະບານ ເພ່ືອການ
ສົນທະນາ  ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດແມ່ນໍ ້ າຂອງຕອນລຸ່ມ, ສ້າງຕ້ັງຂຶ ້ ນໃນປີ  1995 ຕາມສັນຍາ
ແມ່ນໍ ້ າຂອງລະຫວ່າງ ປະເທດ ກໍາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. ຄມສ ເປັນເວທີ ການທູດ
ກ່ຽວກັບນໍ ້ າ ແລະ ສູນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ ້ າ ເພ່ືອການພັດທະນາແບບ
ຍື ນຍົງໃນຂົງເຂດ. 

 

 

-ຈົບຂ່າວ- 

 

ຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມ, ຕິດຕ່ໍ:  

ທ່ານ ໂຊພຽກ ແມຮ 

ອີ ເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ໂທລະສັບ: +856-21-263263, ຕ່ໍ. 4607 

ມື ຖື : +856-20-77779168 

 

 


