ກນ
ົ ໄກປະກນ
ັ ໄພເພືອ
່ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ຈາກໄພພິບດ
ັ ທໍາມະຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້
ປົກປ້ອງທີ່ພັກອາໄສຂອງໝົດທຸກຄົນ:
ປະເທດຂອງພວກເຮົາ
SEADRIF ແ
 ມ່ນເວທີລະດັບພ
 າກພື້ນທີຊ
່ ່ວຍສະໜອງການແກ້ໄຂທາງ

ດ້ານການເງິນ ແລະ ໃຫ້ຄ
 �ຳແນະນ�ຳດ້ານວຊ
ິ າການແກ່ບັນດ
 າປະເທດ
ອາຊຽນໃນການເພີ່ມຄວາມພ້ອມທາງດ້ານການເງິນເພື່ອຮ
 ັບມື
ກັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດ້ານພູມອ
 າກາດ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພພບ
ິ ັດ.

ນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ+3
ໂດຍການຮ່ວມມືກັບທະນາຄານໂລກ

info@seadrif.org
www.seadrif.org

ຖະແຫຼງການຮ່ວມ
ຂອງກອງປະຊຸມລ
 ັດຖ
 ະມົນຕີ
ການເງິນແລະ ຜ
 ູ້ວ່າກ
 ານທະນາ
ຄານກາງອາຊຽນ+3 ຄັ້ງທ
 ີ່ 21.
ທີ່ມະນີລາ, ປະເທດຟີລ
 ິບປ
 ີນ.
ວັນທ
 ີ 4 ພຶດສ
 ະພາ 2018

“ພວກເຮົາຢືນຢັນພັນທະຂອງພວກເຮົາອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໃນການຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມ
ພ້ອມດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ+3 ເພື່ອຮັບມື
ກັບຄວາມສ່ຽງຈາກການປ່ຽນແປງດ້ານພູມອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທ�ຳມະຊາດ.
ພວກເຮົາຍິນດີຕໍ່ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນປະກັນໄພລວມລະດັບພາກພື້ນເພື່ອຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທ�ຳມະຊາດສ�ຳລັບ ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ
ເປັນຜະລິດຕະພັນທ�ຳອິດຂອງກົນໄກປະກັນໄພເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEADRIF) ໂດຍໄດ້ຮັບ
ການສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ສິງກາໂປ ແລະ ທະນາຄານໂລກ.
ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າປະເທດກ�ຳປູເຈຍອາດເຂົ້າຮ່ວມໃນພາຍຫຼັງ ຂຶ້ນກັບຜົນ
ຂອງການສຶກສາກ່ຽວກັບກົນ ໄກດັ່ງກ່າວ. SEADRIF ຊື່ງwຈະຕັ້ງຢູ່
ປະເທດສິງກາໂປມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສະໜອງທາງເລືອກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ
ປະກັນໄພ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ
ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງ ໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດ
ທ�ຳມະຊາດຢູ່ໃນພາກພຶ້ນ. ພວກເຮົາຍັງຍິນດີທີ່ໂຄງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ການເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ
ອາຊຽນ (ADRFI) ຈະເຮັດວຽກ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ SEADRIF ໃນບາງປະ
ເດັນ ລວມທັງການປະເມີນຂໍ້ມູນ, ການສ້າງຕົວແບບ ແລະ ການສ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດ. ພວກເຮົາຂໍເຊີນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອື່ນຂອງ ອາຊຽນ+3
ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ SEADRIF ແລະ ເຊີນຊວນບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນນອກຈາກຜູ້ໃຫ້
ທຶນຂອງອາຊຽນ+3 ໃຫ້ຮ່ວມສະໜັບສະໜູນຄວາມຄິດລິເລີ່ມອັນນີ້.”

ຄວາມຈ�ຳເປັນ
ທີ່ຕ້ອງກະກຽມ
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ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ມີຄວາມສ່ຽງຈາກໄພ
ພິບັດທ�ຳມະຊາດ ແລະ ຈາກການປ່ຽນແປງດ້ານພູມອາກາດ.
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນ�້ຳຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນ,
ພະຍຸໄຊໂຄລນເຂດຮ້ອນ ແລະ ພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ, ແຜ່ນດິນໄຫວ
ແລະ ຊຶນາມິ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄຟໄໝ້ປ່າ. ພວກເຮົາບໍ່ຮູ້ວ່າ
ໄພພິບັດຄັ້ງຕໍ່ໄປຈະເກີດເວລາໃດ ຫຼື ຈະເກີດຢູ່ໃສ ແຕ່ພວກ
ເຮົາຮູ້ວ່າມັນຈະເກີດແນ່ນອນ. ພວກເຮົາຍັງຮູ້ອີກວ່າໄພພິບັດ
ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍດ້ານເສດຖະກິດ, ປະຊາຊົນຈະໄດ້ຮັບ
ຜົນກະທົບ ແລະ ການຟື້ນຟູຄືນກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍປີ.

ຈິນຕະນາການວ່າເຮົາສາມາດຮູ້ລ່ວງໜ້າໄດ້ ວ່າຈະເອົາ
ທຶນມ
 າຈາກໃສເພື່ອໃຊ້ເຂົ້າໃ ນການຊ່ວຍເຫຼືອສ
 ຸກເສີນ
ແລະ ການກໍສ
່ ້າງຄືນໃໝ່. ຊັບພ
 ະຍາກອນທີ່ຄາດຄະເນ
ລ່ວງໜ້າໄດ້ນັ້ນສ
 າມາດເອົາເຂົ້າໃນການວາງແຜນສ�ຳລັບ
ການຟື້ນຟ
 ູ, ການບັນເທົາທຸກ ແລະ ການກໍສ
່ ້າງຄືນໃໝ່
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວິໄສທັດນ
ກ
ີ້ າຍເປັນຈິງບັນດ
 າລັດຖະ
ມົນຕີອາຊຽນ3+ ແລະ ບັນດ
 າຜູ້ວ່າການທະນາຄານ
ກາງໄດ້ຮ
 ່ວມກັນສ້າງກົນໄກປະກັນໄພເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທໍາມະຊາດ ອາຊີຕາເວັນ
ອອກສ່ຽງໃຕ້ (SEADRIF) ນີຂ
້ ຶ້ນ.

ຕອນນີ້ ພວກເຮົາລອງຈິນຕ
 ະນາການວ່າລັດຖະບານບໍ່
ຕ້ອງວີ່ງເຕັ້ນຊອກຫາທຶນໃນເວລາເກີດໄ ພພິບັດ ແລະ
ຖ້າເປັນແບບນີມ
້ ັນຈະປະກອບສ່ວນຄືແນວໃດເພື່ອຢຸດ
ບໍ່ໃຫ້ໄ ພພິບັດກາຍເປັນວິກິດການ.

SEADRIF ຈະສະໜອງການແກ້ໄຂດ້ານການເງິນ
ໃຫ້ລັດຖະບານບັນດ
 າປະເທດອາຊຽນ ໃນການປົກ
ປ້ອງທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງພວກເຮົາ - ປະເທດຂອງພວກ
ເຮົາ.

ພວກເຮົາມີພັນທະທີ່ຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.
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ຜົນກະທົບຈາກໄພພບ
ິ ດ
ັ ແລະ
ການປ່ຽນແປງດ້ານພູມອາກາດ:
ໄພຂມ
ົ່ ຂທ
ູ່ ເີ່ ພີມ
່ ຂນ
ຶ້
ໃນໄລຍະ 15 ປີ ທີ່ຜ່ານມາ ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງຕ
 ື້ຄົນ
ໄດ້ຫ
 ຼຸດພົ້ນອ
 ອກຈາກຄວາມທຸກຍາກ. ຄວາມມະຫັດສ
 ະຈັນ
ດ້ານເສດຖະກິດໃນຂົງເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ໄດ້ສ
 ້າງ
ໂອກາດໃຫ້ຫຼາຍລ້ານຄົນ, ແຕ່ວ
 ່າສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຊ�້ຳພັດເປັນໄພຂົ່ມຂຕ
ູ່ ໍ່ຄວາມສ�ຳເລັດ
ເຫຼົ່ານີ້.
ການປ່ຽນແປງດ້ານພູມອາກາດ ໄ ດ້ເພີ່ມຄວາມຖີ່ ແລະ ຄວາມ
ຮຸນແຮງຂອງເຫດການທໍາມະຊາດ ເຊັ່ນ ນ�້ຳຖ້ວມ, ພະຍຸໄຕ້
ຝຸ່ນ, ແລະ ໄພແຫ້ງແ
 ລ້ງ. ການເຕີບໂຕທີ່ວ່ອງໄວພາໃຫ້ປ
 ະຊາ
ຊົນ ແລະ ຊັບສ
 ິນຕົກຢູ່ໃນພາວະອັນຕະລາຍ.
ການສູນເສຍຊັບສິນທເີ່ກີດຈາກໄພພິບັດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂ ລກປະ
ຈຸບັນນີ້ມີມູນຄ່າຄວາມເສຍຫາຍສະເລັ່ຍ 300 ຕື້ໂດລາຕໍປ
່ ີ.
ອີງຕາມບົດລາຍງານປະຈ�ຳປີ 2017 ຂອງທະນາຄານໂລກ ແຕ່
ລະປີ ປະຊາກອນປະມານ 26 ລ້ານຄົນໄດ້ຖ
 ືກກົດດັນໃ ຫ້ກັບ
ຄືນສູ່ຄວາມທຸກຍາກ. ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍຮັບປ
 ານກາງ
ຫຼື ລາຍຮັບຕ�່ຳ 90% ຂອງການສູນເສຍແມ່ນຍ້ອນບໍມ
່ ີການປະ
ກັນໄພ ໄ ພພິບັດທໍາມະຊາດ.
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 ານລົງທ
ກ
 ຶນໃສ່ກ
 ານສ້າງຄວາມພ້ອມດ້ານການ
ເງິນຈະຊ່ວຍລັດຖ
 ະບານ:
ເພີ່ມຄວາມສາມາດທາງດ້ານການເງິນຂອງພວກເຂົາເພື່ອ
ຮັບມືກັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ.
ຫຼຸດຜ
 ່ອນຜົນກ
 ະທົບຈ
 າກໄພພິບັດຕໍ່ການພັດທ
 ະນາ
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄ
 ົມ ໂດຍການຈັດສັນງົບປະມານ
ຂອງລັດໃຫ້ສອດຄ່ອງເພື່ອແ
 ກ້ສະພາບກະທັນຫ
 ັນຈາກ
ໄພພິບັດ, ການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຄົວເຮືອນ ແລະ ການດ�ຳ
ເນີນທລ
ຸ ະກິດ.
ປົກປ
 ້ອງການພັດທ
 ະນາມະນຸດ ແລະ ຜົນໄ ດ້ຮ
 ັບທາງ
ເສດຖະກິດ ເຊິ່ງຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມທຸກຍ
 າກ ແລະ ແບ່ງປ
 ັນຄວາມສົມບູນພູນ
ສຸກ.

ບັນດາປະເທດທີມ
່ ີລະດັບການພັດທະນາເສດ
ຖະກິດທີສ
່ ູງກວ່າ ແລະ ມີກ
 ານເຕີບໂຕທາງ
ດ້ານເສດຖະກິດທີ່ໄວແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່
ຖານຊັບສ
 ິນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ກໍາລັງ
ເຕີບໂຕ. ປະເທດເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມກັງວົນວ່າ
ອາດຈະໄດ້ຮ
 ັບຄວາມເສຍຫາຍໃຫຍ່ ອັນ
ເນື່ອງມາຈາກອຸປະສັກທາງເສດຖະກິດ ແລະ
ຄວາມເສຍຫາຍຂອງພື້ນຖ
 ານໂຄງລ່າງ.

ຄວາມຕ້ອງການທຫ
ີ່ ຼາກຫຼາຍ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ຫຼາຍວທ
ິ ີການປະຕບ
ິ ັດ
ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽໃ ຕ້ມີລະດັບການພັດທ
 ະນາ
ທີ່ຕ່າງກັນ. ບໍວ
່ ່າຈະຢູ່ໃນສະພາບໃດກໍ່ຕາມ, ທຸກຄ
 ົນລ້ວນແຕ່
ໄດ້ຮັບເຄາະຮ້າຍໃນເມື່ອຖືກກະທົບຈ
 າກໄພພິບັດທ�ຳມະຊາດ.
ຄວາມເສຍຫາຍຈາກເຫດການໄພພິບັດອາດພາໃຫ້ຊຸມຊົນ ແລະ
ປະເທດຕ່າງໆກັບຄືນໄປສູ່ສະພາບຫຼ້າຫຼັງອີກຫຼາຍທົດສ
 ະຫວັດ.

ບັນດາປະເທດທມ
ີ່ ີພົນລ
 ະເມືອງຫຼາຍ, ມີ
ຄວາມບອບບາງ ແລະ ທ
 ຸກຍ
 າກທີສ
່ ່ວນຫຼາຍ
ມີປະຊາກອນທີ່ດ�ຳລົງຊີວິດໃນຊົນນະບົດ
ແມ່ນກ�ຳລັງຊອກຫາວິທີການເພື່ອຫ
 ຼຸດຜ່ອນ
ຜົນກ
 ະທົບຕ
 ໍ່ຄົວເຮືອນ ແລະ ຊີວ
 ິດການເປັນ
ຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ.
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ຍ້ອນຫຍັງພ
 ວກເຮົາຈງຶ່ ລ
 ໍຖ້າບໍ່ໄດ້
ລັດຖະບານ ບໍ່ສາມາດລໍຖ້າຈົນກວ່າຈະເກີດໄພພິບັດ
ແລ້ວຈື່ງເລີ່ມຊອກຫາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຮັບມືກັບເຫດ
ການ.
ຖ້າບໍ່ມີການວາງແຜນການເງິນໄວ້ຢ່າງຮອບຄອບ ເຫດ
ການໄພພິບັດອາດເຮັດໃຫ້ປະເທດຕ້ອງຫັນປ່ຽນຮ່ວງ
ເງິນສໍາລັບການພັດທະນາທີ່ສໍາຄັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຈາກ
ຮ່ວງການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ
ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງມາໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂສະ
ພາບການ.
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SEADRIF ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາປະເທດອາ
ຊຽນ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການແກ້
ໄຂດ້ານການເງິນ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
ກ່ອນທີ່ໄພພິບັດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ສີ່ງນີ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂສີ່ງທ້າທາຍສອງຢ່າງທີ່ລັດຖະບານ
ພວມປະເຊີນໜ້າ:
ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຢ່າງໄວວາຫຼັງຈາກເກີດໄພພິ
ບັດ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການບັນເທົາທຸກໂດຍທັນທີ
ແລະ ການຟື້ນຟູຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ
ມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະວິກິດ.

ການວາງແຜນເພື່ອ
ການຟື້ນຟູຄືນໃໝ່

ການຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ຊັກຊ້າ ຫຼື ບໍ່ພຽງພໍຈະ
ພາໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າມີກອງ
ທຶນທີ່ມີພ້ອມ ແລະ ສາມາດເບີກຈ່າຍໄດ້ໄວ
ລວມທັງມີແຜນທີ່ມີປະ ສິດທິຜົນ ເພື່ອຊີ້ນ�ຳ
ການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາຈະເຮັດ
ໃຫ້ປະເທດຟື້ນຟູຄືນໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດ
ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ,
ເສດ ຖະກິດ ແລະ ງົບປະມານ.

ການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການເງິນຈະສົ່ງເສີມອົງ
ປະກອບອື່ນຂອງຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດແບບຮອບດ້ານເຊັ່ນ: ການລົງທຶນໃສ່
ລະບົບການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ແລະ ການໂຄສະນາ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານຄວາມສ່ຽງແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

ເພືອ
່ ໃຫ້ປະເທດ
ຮັບທຶນໄດ້ໄວ
ການຟືນ
້ ຟູ ແລະ
ການກໍສ
່ ້າງຄືນໃໝ່

ເພືອ
່ ໃຫ້ປະເທດໃຊ້
ເງິນຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ

ກ
• ານອດ
ູ ໜນ
ູ ແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼອ
ື ສກ
ຸ ເສີນ

ການປະຖົມພະຍາບານເບືອ
້ ງຕນ
ົ້
ການບນ
ັ ເທົາທກ
ຸ
ເຄືອ
່ ງອປ
ຸ ະກອນທີຈ
່ �ຳເປັນ

ການບລ
ໍ ກ
ິ ານ
ຂອງລດ
ັ ຖະບານ
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ອາຊຽນ: ຮ່ວມແຮງກັນຈະເຂັ້ມແຂງຕື່ມ

SEADRIF ແມ່ນເວທີລະດັບພາກພື້ນສ�ຳລັບທຸກປະ
ເທດອາຊຽນ.
ເນື່ອງຈາກເປັນກົນໄກລະດັບພາກພື້ນທ�ຳອິດໃນຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງດ້ານການເງິນ ໃນອາຊີ,SEADRIF
ຍັງຕ້ອງການ ການຊ່ວຍເຫລືອຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກບັນ
ດາຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານສາກົນ.
ໂດຍການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ບັນດາປະເທດສະມາ
ຊິກຈະສາມາດສ້າງເຄື່ອງມືດ້ານການເງິນໃຫ້ມີປະສິດ
ທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນ.
SEADRIF ຈະພັດທະນາແຜນງານ ແລະ ຜະລິດ
ຕະພັນ ທີ່ສາມາດປັບປ່ຽນໃຫ້ແທດເໝາະກັບ
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເປົ້າໝາຍການປົກປ້ອງດ້ານ
ການເງິນຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ ຈະສະໜອງຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກການເຂົ້າເຖິງທຶນທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ
ເຊື່ອຖືໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
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ມັນແມ່ນເວທີແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ
ປະສົບການທີ່ດີ.

ມັນສົ່ງເສີມການລົງທຶນຮ່ວມກັນໃສ່ສາທາ
ລະນະປະໂພກ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ.

ມັນສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ທ່ວງທ່າທາງ
ການເມືອງ - ຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບ
ຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດ້ານພູມ
ອາກາດ.

ບັນດາປະເທດ
ອາຊຽນທີມ
່ ີ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍ

ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ
 ່າຍດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນມະ
ນຸດ, ເສດຖະກດ
ິ
ແລະ ງົບປະມານ

ປະເທດສະມາຊິກ
ທີເ່ ຮັດວຽກກັບ
SEADRIF ໃນການ
ວາງແຜນລ່ວງໜ້າ.
ຜົນກະທົບຈາກ
ໄພພບ
ິ ດ
ັ ຫຼື ຈາກ
ການປ່ຽນແປງ
ດ້ານພູມອາກາດ

ເອົາວິກດ
ິ ການ
ອອກຈາກໄພພບ
ິ ດ
ັ

ການຟືນ
້ ຟູ ແລະ
ການກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່

ເວທີລະດບ
ັ ພາກພນ
ື້ 
ອັນໜງື່ ຂອງອາຊຽນ
ທີສ
່ ້າງຄວາມເຂັມ
້ ແຂງ
ດ້ານການເງິນເພືອ
່ ໃຫ້ມີ
ຄວາມພ້ອມຮບ
ັ ມກ
ື ບ
ັ 
ໄພພບ
ິ ດ
ັ

ການບລ
ໍ ກ
ິ ານຂອງ
ລັດຖະບານ

ໃຫ້ປະເທດໄດ້
ຮັບທຶນຊ່ວຍ
ເຫຼອ
ື ໄດ້ໄວ

ກ
• ານອດ
ູ ໜນ
ູ
ແລະ ການ
ຊ່ວຍເຫຼອ
ື ສກ
ຸ ເສີນ

ເພືອ
່ ໃຫ້ປະເທດໃຊ້
ເງິນຢ່າງມີປະສິດທິຜນ
ົ

ການປະຖົມພະຍາບານເບືອ
້ ງຕນ
ົ້
ການບນ
ັ ເທົາທກ
ຸ
ເຄືອ
່ ງອປ
ຸ ະກອນທີຈ
່ �ຳເປັນ
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ຫົກເຫດຜົນໃນການເຂົ້າຮ່ວມ SEADRIF
SEADRIF ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

1

2

11

ມັນຈະສະໜອງທຶນບັນເທົາທຸກທີ່ ໄວ
ແລະ ຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້,
ຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍ ອີງໃສ່ການ
ຈັດສັນງົບປະມານຄືນໃໝ່ແບບບໍ່ໝັ້ນ
ຄົງ ຫຼື ເອື່ອຍອີງໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອມະ
ນຸດສະທ�ຳແບບບໍ່ແນ່ນອນ.

ມັນຈະຊ່ວຍປັບປຸງ
ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດປະກັນໄພ
ແລະ ຕະຫຼາດທຶນສາກົນ
ຜ່ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງລວມ
ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດຮ່ວມ
ກັນເພື່ອເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ.

3

5
ມັນສ້າງກົນໄກທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ
ມີຫຼັກການ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່
ກັບໄພພິບັດໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່
ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດວາງ
ແຜນລ່ວງໜ້າໄດ້.

4

ມັນນ�ຳເອົາ ການຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນ ເຂົ້າມາ
ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ແລະ
ດ້ານວິຊາການ.

6
ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ
ສາທາລະນຸປະໂພກເຊັ່ນ: ຕົວແບບ
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພນ�້ຳຖ້ວມ
ໂດຍນ�ຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ.

ມັນຊ່ວຍສ້າງ
ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາໃນລະດັບພາກພື້ນ
ໂດຍເປັນກົນໄກທາງການເງິນອັນໜຶ່ງທີ່ຖື
ກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍບັນດາ
ປະເທດອາຊຽນ+3

ເປັນເວທີການບໍລິການຢ່າງເຕັມຕົວ
ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກ

SEADRIF ແມ່ນເວທີລະດັບພາກພື້ນ
ທີ່ສະໜັບສະໜູນຫຼາຍແຜນງານ ແລະ
.ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ບັນດາສະມາຊິກ

SEADRIF

ຜະລິດຕະພັນຕ່າງ

ບໍລິສັດປະກັນໄພ
ຂອງ SEADRIF

ຕົວແບບຄວາມສ່ຽງ
ໄພນ�້ຳຖ້ວມ

ກອງທຶນລວມເພື່ອຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ

ການພັດທະນາຕະ
ຫຼາດການປະກັນໄພ

ແຜນງານປະກັນໄພ
ຊັບສ
 ິນຂ
 ອງລັດ

ການສ້າງ
ຄວາມສາມາດ
ການແລກປ່ຽນ
ຄວາມຮູ້

 ະລິດຕ
ຜ
 ະພັນ
ໃນອະນາຄົດ

ບັນດາແຜນງານ
ໃນອະນາຄົດ

ບັນດາໂຄງການທຢ
ີ່ ູ່
ພາຍໃຕ້ແຜນງານອື່ນ
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ຜະລິດຕ
 ະພັນທ�ຳອິດ
ເນື່ອງຈາກມັນແມ່ນຜ
 ະລິດຕະພັນກ
 ານເງິນອັນທ�ຳ
ອິດ, SEADRIF ຈະໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ
ໄພນ�້ຳຖ້ວມຮ່ວມກັນຂອງສປປ ລາວ, ມຽນມາ
ແລະ ອາດຈະກວມເອົາກ
 �ຳປເູຈຍ.
ການເຮັດວ
 ຽກຮ່ວມກັນຈະຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ່າ
ປະກັນໄພຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ມັນອາດຈະເປັນໄປໄດ້ຍ
 າກທີ່ຫຼາຍປະເທດຈະເກີດ
ຄວາມເສຍເຫຍພ້ອມກັນ ດ
 ັ່ງນັ້ນການທີ່ການຄຸ້ມ
ຄອງຄວາມສ່ຽງຮ່ວມກັນຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນກ້ອນເງິນ
ປະກັນໄພທັງໝ
 ົດທີ່ຕ້ອງມີກຽມພ້ອມໄວ້.
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ການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຍ
 ັງສ້າງກ�ຳລັງແ
 ຮງທີ່ສ�ຳຄັນຊື່ງ
ເພີ່ມຄວາມດືງດູດໃຫ້ແກ່ຕ
 ະຫຼາດປະກັນໄພ.
 ຸດທ້າຍ ມັນຈ
ສ
 ະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃ ຊ້ຈ່າຍໃນການດ�ຳ
ເນີນທຸລະກ�ຳ ຊ
 ື່ງຄ່າໃ ຊ້ຈ່າຍນີຈ
້ ະສູງຫຼາຍຖ້າຫາກວ່າ
ບັນດາປະເທດຊື້ປະກັນໄພຂອງໃຜມັນເອົາເອງ.

ບັນດາປະເທດທເີ່ຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ປ
 ະກອບສ່ວນ ແລະ
ຈະໄດ້ຮ
 ັບປະກັນໄພໄລຍະສາມປີ. ໃນກລະ
ໍ ນເີກີດ
ໄພນ�້ຳຖ້ວມທີ່ຖືກຕາມເງື່ອນໄຂປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ
ຈະໄດ້ຮ
 ັບເງິນຈ່າຍຄືນຈ
 າກກອງທຶນຮ
 ່ວມປະກັນ
ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ.

ຜູ້ໃຫ້ທຶນຈະປະກອບສ່ວນຕົ້ນທຶນເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ
ທຶນສ
 �ຳລັບການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄ່າໃ ຊ້ຈ່າຍໃນການພັດ
ທະນາ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນປ
 ະກັນ
ໄພລວມເພື່ອຮັບມກ
ື ັບຄວາມສ່ຽງທີຈ
່ ະເກີດຈາກໄພ
ພິບັດ.

ການປະກອບສ່ວນຂອງແຕ່ລະປະເທດແມ່ນຂຶ້ນກັບ
ສະພາບຄວາມສ່ຽງຂອງປະເທດຕົນເອງ ແລະ ລະ
ດັບການປະກັນໄພທີ່ປະເທດຕ້ອງການ.

ທະນາຄານໂລກກ�ຳລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາ
ການ ແລະ ການວິເຄາະສະພາບການແກ່ປະເທດ
ກ�ຳປູເຈຍ, ສປປ
 ລາວ ແລະ ມຽນມາ ເພື່ອກະກຽມ
ກອງທຶນປ
 ະກັນໄພລວມນີ້.
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ເຕັກໂ ນໂລຊທ
ີ ີທັນສະ
 ໄ ໝ
SEADRIF ໄດ້ລ
 ົງທຶນໃ ສ່ເຕັກໂນໂລຊທ
ີ ັນສ
 ະໄໝ
ເພື່ອເພີ່ມຄວາມວ່ອງໄວໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ
ເພືອ
່ ປັບປງຸ ຜ
 ະລດ
ິ ຕະພນ
ັ ດ້ານການເງິນຕ່າງໆທີຈ
່ ະສະ
ໜອງໃຫ້.
ເນື່ອງຈາກມັນແມ່ນຜະລິດຕະພັນດ
 ້ານສາທາລະ
ນຸປະໂພກຄັ້ງທ�ຳອິດ ຈ
 ຶ່ງໄດ້ນ�ຳໃຊ້ເຄື່ອງມືທີ່ສ້າງ
ສັນເພື່ອຕິດຕ
 າມສະພາບນ�້ຳຖ້ວມ ໂດຍສັງລວມຂໍ້
ມູນທາງດາວທຽມພ້ອມທັງການສັງເກດການພາກພື້ນ
ດິນ ແລະ ນ�ຳໃຊ້ຕົວແບບສັງເກດການດ້ານອຸທົກກ
 ະ
ສາດເພື່ອປ
 ັບປຸງການໃຊ້ງານ ແລະ ຄວາມຊັດເຈນ
ໃນການພະຍາກອນສະພາບນ�້ຳຖ້ວມລ່ວງໜ້າ.
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ໃນເບື້ອງຕົ້ນກອງທຶນນີ້ຈະມໃີ ຫ້ກ�ຳປູເຈຍ, ສປປ
ລາວ ແລະ ມຽນມາ ໂດຍຈະສະໜອງຂໍ້ມູນຄວາມ
ສ່ຽງໃຫ້ແ
 ກ່ກອງທຶນລ
 ວມເພື່ອປະກັນໄພນ�້ຳຖ້ວມ.
ຈະໄດ້ສ
 ະໜອງຂໍ້ມູນຈາກການປະເມີນຜົນກ
 ະທົບ
ຈາກນ�້ຳຖ້ວມທີ່ໃກ້ຄ
 ຽງກັບເວລາທເີ່ກີດໄພພິບັດຕົວ
ຈິງເພື່ອຊ່ວຍຜູ້ຕັດສິນນດ້ານການເງິນໃນການຕອບ
ບັນດາຄ�ຳຖາມຕໍໄ່ ປນີ້:
ກ່ອນເຫດການນ�້ຳຖ້ວມ
ມີຄ
 ວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດນ�້ຳຖ້ວມໃນບໍ່ພໍ
ເທົ່າໃ ດມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້ບໍ່?

ໃນໄລຍະເກີດໄ ພນ�້ຳຖ້ວມ
ເຂດໃດຖືກນ�້ຳຖ້ວມແລ້ວ? ມີປ
 ະຊາຊົນ
ຫຼາຍປານໃດທີ່ໄດ້ຮ
 ັບຜົນກ
 ະທົບ?

ຫລັງຈ
 າກເຫດການນ�້ຳຖ້ວມ
ຕ້ອງການເງິນຫຼາຍເທົ່າໃດເພື່ອຕອບໂຕ້
ກັບໄພພິບັດນ�້ຳຖ້ວມ? ຄາດວ່າຈະໄດ້ຮ
 ັບ
ເງິນຈາກກອງທຶນປ
 ະກັນໄພບໍ່?

ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງ
SEADRIF?

SEADRIF ໄດ້ຖ
 ືກສ້າງຕັ້ງຂ
 ຶ້ນ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງ
ໂດຍບັນດາປະເທດອາຊຽນ+3 ໂດຍໄດ້ຮ
 ັບທຶນຊ່ວຍ
ເຫຼືອຈາກຫຼາຍຜູ້ໃຫ້ທຶນທ
 ເີ່ປັນຄູ່ຮ່ວມງານ, ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານບໍລິຫານຈາກກອງເລຂາອາຊຽນ
ໂດຍການຮ່ວມມືກັບບັນດ
 າສະຖາບັນລະດັບພາກພື້ນ
ແລະ ອົງກ
 ອນອື່ນໆ.
ກອງທຶນລ
 ວມຂອງ SEADRIF (SEADRIF
Trust) ແມ່ນລ
 ະດັບຕັດສິນບັນຫາຍຸດທະສາດ 
ສ�ຳລັບບັນດາປະເທດອາຊຽນ +3 ທີໄ່ ດ້ເຊັນບົດ
ບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ SEADRIF.

ກອງທຶນຍ
 ່ອຍຂອງ SEADRIF (SEADRIF
Sub-Trust) ໄດ້ຖ
 ືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນສ�ຳລັບ ສ
 ະມາຊິກ
ກຸ່ມຍ
 ່ອຍຂອງ SEADRIF ເພື່ອພ
 ັດທ
 ະນາ ແລະ
ຄຸ້ມຄອງບາງເຄື່ອງມືລິເລີ່ມສະເພາະ ເຊັ່ນ ກອງ
ທຶນລວມຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ.
ບໍລິສັດປ
 ະກັນໄພ SEADRIF ໄດ້ຖ
 ືກສ
 ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ
ໃນປະເທດສິງກາໂປ ພາຍໃຕ້ SEADRIF ເພື່ອ
ໃຫ້ການປະກັນໄພ ແລະ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນ
ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດສະ
ມາຊິກ.
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ຄ�ຳຖາມທີ່ມັກຖາມກ່ຽວກັບ
SEADRIF
ໃຜສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ SEADRIF?
ທຸກປະເທດອາຊຽນ+3 ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ
SEADRIF.

ປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ SEADRIF
ຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່?
ປະເທດທຈ
ີ່ ະເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງເຊັນບົດບັນທຶກ

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ SEADRIF.

ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າໃດ?
ບໍ່ມີຄ່າທ�ຳນຽມໃນການເຂົ້າຮ່ວມ
SEADRIF (ຜູ້ໃຫ້ທ
 ຶນອ
 ູດໜູນຕົ້ນທຶນ
ການສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຄ່າໃ ຊ້ຈ່າຍດ�ຳເນີນງານ
ໃນໄລຍະສິບປ
 ີທ�ຳອິດ). ຖ້າວ
 ່າປ
 ະເທດ
ສະມາຊິກຕັດສ
 ິນໃຈທີ່ຈະໃຊ້ເງິນຕ
 າມ
ທາງເລືອກຕ່າງໆ ຕ້ອງໄດ້ປ
 ະກອບສ່ວນ
ດ້ານການເງິນໃ ດໜື່ງຊື່ງຂ
 ຶ້ນກັບການອອກ
ແບບສະເພາະ ແລະ ທາງເລືອກທປ
ີ່ ະ
ເທດສະມາຊິກນັ້ນເລືອກເອົາ.
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ປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມມີພ
 ັນທະຫຍັງແ
 ດ່?
ປະເທດທີ່ຕັດສິນໃຈເຂົ້າຮ່ວມກອງທຶນ
ລວມ SEADRIF ມີພ
 ັນທ
 ະເຂົ້າຮ
 ່ວມກິດ
ຈະກ�ຳການພັດທ
 ະນາ ແລະ ຊີນ
້ �ຳກ່ຽວກັບ
SEADRIF ເພື່ອບ
 ັນລຸຈຸດປະສົງໃນການເພີ່ມ
ຄວາມພ້ອມດ້ານການເງິນຂອງບັນດາປະເທດ
ອາຊຽນ.

ໃຜໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ
SEADRIF?

SEADRIF ໄດ້ຖ
 ືກສ
 ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ແລະ ເປັນ
ເຈົ້າຂອງໂດຍບັນດາປະເທດອາຊຽນ+3
ໂດຍໄດ້ຮ
 ັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາຜູ້
ໃຫ້ທຶນທ
 ີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ, ການຊ່ວຍເຫຼືອ
ດ້ານວິຊາການຈາກທະນາຄານໂລກ ແລະ
ການເຫຼືອຊ່ວຍດ້ານບໍລິຫານຈາກກອງເລ
ຂາອາຊຽນ ໂ ດຍການຮ່ວມມືກັບບັນດ
 າ
ສະຖາບັນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

ສາມາດເອົາແ
 ນວຄວາມຄິດໃ ໝ່ມາໃຊ້
 ໍ?
ພາຍໃຕ້ SEADRIF ໄດ້ບ

 າມາດໃຊ້ໄດ້. ໂດຍອີງຕາມການຊີ້ນ�ຳ
ສ
ຂອງສະມາຊິກ SEADRIF ຈະພັດທ
 ະ
ນາຫຼາຍແຜນງານ ແລະ ຫຼາຍຜະລິດຕະ
ພັນທ
 ີ່ປັບປ່ຽນໄປຕາມຄວາມເປັນຈິງ, ສະ
ພາບຄວາມສ່ຽງຂອງແຕ່ລະປະເທດ ແລະ
ເປົ້າໝາຍການປົກປ້ອງດ້ານການເງິນທີ່ບັນ
ດາປະເທດສະມາຊິກຕ້ອງການ

ນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ+3
ໂດຍການຮ່ວມມືກັບທ
 ະນາຄານໂລກ

www.seadrif.org

