
ກນົໄກປະກນັໄພເພືອ່ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ
ຈາກໄພພິບດັທໍາມະຊາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້

SEADRIF  ແມ່ນ ເວ ທີ ລະ ດັບ ພາ ກ ພື້ນທີ່ ຊ່ວຍສະໜອງການແກ້ໄຂທາງ 
ດ້ານ ການ ເງິນ ແລະ ໃຫ້ ຄ�າ ແນະ ນ�າ ດ້ານ ວິ ຊາ ການ ແກ່ ບັນ ດາ ປະ ເທດ 
ອາ ຊຽນ  ໃນການ ເພີ່ມຄວາມ ພ້ອມທາງດ້ານ ການ ເງິນ  ເພື່ອ ຮັບ ມື 
ກັບຜົນກະທົບຈາກການປ່ຽນແປງດ້ານພູມ ອາ ກາດ ແລະ ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກ 
ໄພ ພິ ບັດ.

ປົກ ປ້ອງ ທີ່ ພັກ ອາ ໄສ ຂອງ ໝົດ ທຸກ ຄົນ:
ປະເທດຂອງພວກເຮົາ

ນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດລິເລ່ີມຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ+3
ໂດຍ ການ ຮ່ວມມືກັບ ທະ ນາ ຄານ ໂລກ
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ຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ
ການເງິນແລະຜູ້ວ່າການທະນາ
ຄານກາງອາຊຽນ+3ຄັ້ງທີ່21.
ທີ່ມະນີລາ,ປະເທດຟີລິບປີນ.

ວັນທີ4ພຶດສະພາ2018

ຖະແຫຼງການຮ່ວມ “ພວກເຮົາຢືນຢັນພັນທະຂອງພວກເຮົາອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ໃນການຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມ
ພ້ອມດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ+3 ເພື່ອຮັບມື
ກັບຄວາມສ່ຽງຈາກການປ່ຽນແປງດ້ານພູມອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດທ�າມະຊາດ. 
ພວກເຮົາຍິນດີຕ�່ການສ້າງຕັ້ງກອງທຶນປະກັນໄພລວມລະດັບພາກພື້ນເພື່ອຫຼຸດ
ຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດທ�າມະຊາດສ�າລັບ ສປປ ລາວ ແລະ ມຽນມາ
ເປັນຜະລິດຕະພັນທ�າອິດຂອງກົນໄກປະກັນໄພເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກ
ໄພພິບັດທ�າມະຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ ້(SEADRIF) ໂດຍໄດ້ຮັບ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ສິງກາໂປ ແລະ ທະນາຄານໂລກ. 
ພວກເຮົາຮັບຮູ້ວ່າປະເທດກ�າປູເຈຍອາດເຂົ້າຮ່ວມໃນພາຍຫຼັງ ຂຶ້ນກັບຜົນ 
ຂອງການສຶກສາກ່ຽວກັບກົນ ໄກດັ່ງກ່າວ. SEADRIF ຊື່ງwwຈະຕັ້ງຢູ່
ປະເທດສິງກາໂປມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະສະໜອງທາງເລືອກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ປະກັນໄພ ຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນ 
ແລະ ຊ່ວຍຫຼຸດຊ່ອງຫວ່າງ ໃນການປ້ອງກັນຜົນກະທົບທີ່ເກີດຈາກໄພພິບັດ 
ທ�າມະຊາດຢູ່ໃນພາກພຶ້ນ. ພວກເຮົາຍັງຍິນດີທີ່ໂຄງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ
ການເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດຂອງ
ອາຊຽນ (ADRFI) ຈະເຮັດວຽກ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ SEADRIF ໃນບາງປະ
ເດັນ ລວມທັງການປະເມີນຂ�້ມູນ, ການສ້າງຕົວແບບ ແລະ ການສ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດ. ພວກເຮົາຂ�ເຊີນບັນດາປະເທດສະມາຊິກອື່ນຂອງ ອາຊຽນ+3 
ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມ SEADRIF ແລະ ເຊີນຊວນບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນນອກຈາກຜູ້ໃຫ້
ທຶນຂອງອາຊຽນ+3 ໃຫ້ຮ່ວມສະໜັບສະໜູນຄວາມຄິດລິເລີ່ມອັນນີ້.”
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ຄວາມຈໍາເປັນ
ທີ່ຕ້ອງກະກຽມ

ບັນດາປະເທດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ມີຄວາມສ່ຽງຈາກໄພ
ພິບັດທ�າມະຊາດ ແລະ ຈາກການປ່ຽນແປງດ້ານພູມອາກາດ.  
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນ�້າຖ້ວມ ແລະ ດິນເຈື່ອນ, 
ພະຍຸໄຊໂຄລນເຂດຮ້ອນ ແລະ ພະຍຸໄຕ້ຝຸ່ນ, ແຜ່ນດິນໄຫວ 
ແລະ ຊຶນາມິ, ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄຟໄໝ້ປ່າ. ພວກເຮົາບ�່ຮູ້ວ່າ
ໄພພິບັດຄັ້ງຕ�່ໄປຈະເກີດເວລາໃດ ຫຼື ຈະເກີດຢູ່ໃສ ແຕ່ພວກ
ເຮົາຮູ້ວ່າມັນຈະເກີດແນ່ນອນ. ພວກເຮົາຍັງຮູ້ອີກວ່າໄພພິບັດ 
ຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍດ້ານເສດຖະກິດ, ປະຊາຊົນຈະໄດ້ຮັບ 
ຜົນກະທົບ ແລະ ການຟື້ນຟູຄືນກ�່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍປີ.



 

43

ພວກເຮົາມີພັນທະທີ່ຕ້ອງມີຄວາມພ້ອມໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ.

ຈິນ ຕະ ນາ ການວ່າເຮົາສາ ມາດ ຮູ້ ລ່ວງ ໜ້າ ໄດ້ ວ່າຈະເອົາ 
ທຶນ ມາ ຈາກ ໃສ ເພື່ອ ໃຊ້ ເຂົ້າ ໃນ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ສຸກ ເສີນ 
ແລະ ການກ�່ ສ້າງ ຄືນ ໃໝ່. ຊັບ ພະ ຍາ ກອນ ທີ່ ຄາດ ຄະ ເນ 
ລ່ວງ ໜ້າ ໄດ້ນັ້ນ ສາ ມາດ ເອົາ ເຂົ້າ ໃນ ການ ວາງ ແຜນ ສ�າ ລັບ 
ການ ຟື້ນ ຟູ, ການ ບັນ ເທົາ ທຸກ ແລະ ການກ�່ ສ້າງ ຄືນ ໃໝ່ 
ຢ່າງ ມີ ປະ ສິດ ທິ ຜົນ.

ຕອນນີ້ ພວກ ເຮົາ ລອງຈິນ ຕະ ນາ ການວ່າ ລັດ ຖະ ບານບ�່ 
ຕ້ອງ ວີ່ງ ເຕັ້ນ ຊອກ ຫາ ທຶນໃນ ເວ ລາ ເກີດ ໄພ ພິ ບັດ ແລະ 
ຖ້າ ເປັນ ແບບນີ້ ມັນ ຈະ ປະ ກອບ ສ່ວນ ຄື ແນວ ໃດ  ເພື່ອຢຸດ 
ບ�່ໃຫ້ ໄພ ພິ ບັດກາຍ ເປັນ ວິ ກິດ ການ.

ເພື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ວິ ໄສ ທັດ ນີ້ ກາຍ ເປັນ ຈິງ  ບັນ ດາ ລັດ ຖະ 
ມົນ ຕີ ອາຊຽນ3+ ແລະ ບັນ ດາ ຜູ້ ວ່າ ການ ທະ ນາ ຄານ 
ກາງ ໄດ້ ຮ່ວມ ກັນ ສ້າງກົນໄກປະ ກັນ ໄພເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ 
ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກໄພ ພິ ບັດທ�າມະຊາດ ອາຊີຕາເວັນ
ອອກສ່ຽງໃຕ້(SEADRIF)ນີ້ຂຶ້ນ.

SEADRIF ຈະ ສະ ໜອງການແກ້ໄຂ ດ້ານ ການ ເງິນ 
ໃຫ້ ລັດ ຖະ ບານ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ອາ ຊຽນ ໃນການ ປົກ 
ປ້ອງ ທີ່ ຢູ່ ອາ ໄສ ຂອງ ພວກ ເຮົາ - ປະ ເທດ ຂອ ງພວກ 
ເຮົາ.



65

ໃນໄລຍະ 15 ປີ ທີ່ຜ່ານ ມາ ປະ ຊາ ກອນ ຫຼາຍກວ່າ ໜຶ່ງ ຕື້ຄົນ 
ໄດ້ ຫຼຸດ ພົ້ນ ອອກ ຈາກ  ຄວາ ມ ທຸກ ຍາກ.  ຄວາມ ມະ ຫັດ ສະ ຈັນ 
ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດ ໃນ ຂົງເຂດ ອາຊີຕາ ເວັນ ອອກ ສ່ຽງ ໃຕ້  ໄດ້ ສ້າງ 
ໂອ ກາດ ໃຫ້ ຫຼາຍ ລ້ານ ຄົນ,  ແຕ່ ວ່າ ສະ ພາບ ດິນ ຟ້າ ອາ ກາດ ແລະ 
ຄວາມ ສ່ຽງ ຈາກໄພ ພິ ບັດ ຊ�້າ ພັດ ເປັນ ໄພ ຂົ່ມ ຂູ່ ຕ�່ ຄວາມ ສ�າ ເລັດ 
ເຫຼົ່າ ນີ້.

ການ ປ່ຽນ ແປງ ດ້ານພູມ ອາ ກາດ  ໄດ້ ເພີ່ມ ຄວາມ ຖີ່ ແລະ ຄວາມ 
ຮຸນ ແຮງ ຂອງ ເຫດ ການທ�າມະຊາດ ເຊັ່ນ ນ�້າ ຖ້ວມ, ພະ ຍຸ ໄຕ້ 
ຝຸ່ນ, ແລະ ໄພ ແຫ້ງ ແລ້ງ.  ການ ເຕີບ ໂຕ ທີ່ ວ່ອງ ໄວ ພາ ໃຫ້ ປະ ຊາ 
ຊົນ ແລະ ຊັບ ສິນ ຕົກ ຢູ່ ໃນ ພາວະ ອັນ ຕະ ລາຍ.

ການ ສູນ ເສຍ ຊັບ ສິນ ທີ່ ເກີດ ຈາກ ໄພ ພິ ບັດ ຕ່າງໆ ໃນ ທົ່ວ ໂລກ  ປະ 
ຈຸ ບັນ ນີ້ ມີ ມູນ ຄ່າ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ສະ ເລັ່ຍ 300 ຕື້ໂດລາ  ຕ�່ ປີ. 
ອີງ ຕາມ ບົດ ລາຍ ງານ ປະ ຈ�າ ປີ 2017 ຂອງ ທະ ນາ ຄານ ໂລກ ແຕ່ 
ລະ ປີ ປະ ຊາ ກອນ ປະ ມານ 26 ລ້ານຄົນໄດ້ ຖືກ ກົດ ດັນ ໃຫ້ ກັບ 
ຄືນ ສູ່ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ. ໃນ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ທີ່ ມີ ລາຍ ຮັບ ປານ ກາງ 
ຫຼື ລາຍ ຮັບ ຕ�່າ 90% ຂອງ ການ ສູນ ເສຍ ແມ່ນຍ້ອນບ�່ ມີການ ປະ 
ກັນ ໄພ  ໄພ ພິ ບັດທ�າມະຊາດ. 

ການລົງທຶນໃສ່ການສ້າງຄວາມພ້ອມດ້ານການ
ເງິນຈະຊ່ວຍລັດຖະບານ:

ເພີ່ມ ຄ ວາມ ສາ ມາດ ທາງດ້ານ ການ ເງິນ ຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອ 
ຮັບມື ກັບ ຜົນກະທົບຈາກໄພ ພິ ບັດ.

ຫຼຸດ ຜ່ອນ ຜົນ ກະ ທົບ ຈາກ ໄພ ພິ ບັດ ຕ�່ ການ ພັດ ທະ ນາ 
ເສດ ຖະ ກິດ ແລະ ສັງ ຄົມ ໂດຍ ການຈັດ ສັນ ງົບ ປະ ມານ 
ຂອງ ລັດ ໃຫ້ ສອດ ຄ່ອງເພື່ອ ແກ້ສະ ພາບ ກະ ທັນ ຫັນຈາກ 
ໄພ ພິ ບັດ, ການ ໃຊ້ ຈ່າຍຂອງ ຄົວ ເຮືອນ ແລະ ການ ດ�າ 
ເນີນ ທຸ ລະ ກິດ.

ປົກ ປ້ອງ ການ ພັດ ທະ ນາ ມະ ນຸດ ແລະ ຜົນ ໄດ້ ຮັບ ທາງ 
ເສດ ຖະ ກິດ ເຊິ່ງຈະປະ ກອບ ສ່ວນ ເຂົ້າ ໃນ ການ ຫຼຸດ 
ຜ່ອນ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ ແລະ ແບ່ງ ປັນຄວາມສົມ ບູນ ພູນ 
ສຸກ.

ຜນົກະທບົຈາກໄພພິບດັແລະ
ການປ່ຽນແປງດ້ານພມູອາກາດ:
ໄພຂົມ່ຂູ່ທີ່ເພີມ່ຂຶນ້
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ບັນ ດາ ປະ ເທດອາຊີ ຕາ ເວັນ ອອກ ສ່ຽ ໃຕ້ ມີ ລະ ດັບ ການ ພັດ ທະ ນາ 
ທີ່ ຕ່າງ ກັນ. ບ�່ ວ່າ  ຈະ ຢູ່ ໃນ ສະ ພາບ ໃດ ກ�່ ຕາມ, ທຸກ ຄົນ ລ້ວນ ແຕ່ 
ໄ ດ້ຮັບ ເຄາະ ຮ້າຍ ໃນ ເມື່ອ ຖືກ ກະ ທົບ ຈາກ ໄພ ພິ ບັດ ທ�າ ມະ ຊາດ.  
ຄວາມເສຍ ຫາຍ ຈາກ ເຫດ ການ  ໄພ ພິ ບັດ ອາດ ພາ ໃຫ້ ຊຸມ ຊົນ ແລະ 
ປະ ເທດ ຕ່າງໆກັບ ຄືນ ໄປ ສູ່ ສະ ພາບ ຫຼ້າ ຫຼັງ ອີກ ຫຼາຍ ທົດ ສະ ຫວັດ.

ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຫຼາກຫຼາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ
ຫຼາຍວິທີການປະຕິບັດ

ບັນ ດາປະ ເທດທີ່ ມີລະດັບ ການ ພັດທະນາເສດ  
ຖະ ກິດ  ທີ່ ສູງກວ່າ ແລະ ມີ ການ ເຕີບໂຕທາງ 
ດ້ານ ເສດ ຖະ ກິດ ທີ່ໄວ   ແມ່ນມີ ຄວາມສ່ຽງຕ�່ 
ຖານຊັບ ສິນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ກ�າລັງ 
ເຕີບ ໂຕ   . ປະ ເທດ ເຫຼົ່ ານີ້ມີຄວາມກັງວົນວ່າ 
ອາດ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ເສຍ ຫາຍໃຫຍ່ ອັນ 
ເນື່ອງ ມາ ຈາກ ອຸ ປະ ສັກ ທາງ ເສດ ຖະ ກິດ ແລະ 
ຄວາມ ເສຍ ຫາຍ ຂອ ງ ພື້ນ ຖານ ໂຄງ ລ່າງ.

ບັນ ດາ ປະ ເທດ ທີ່ ມີ ພົນ ລະ ເມືອງ ຫຼາຍ, ມີ 
ຄວາມບອບບາງ ແລະ  ທຸກ ຍາກທີ່ ສ່ວນ ຫຼາຍ 
ມີ ປະ ຊາ ກອນ ທີ່ດ�າ ລົງ ຊີ ວິດ ໃນ ຊົນນະ ບົດ 
ແມ່ນກ�າ ລັງ ຊອກ ຫາ ວິ ທີ ການເພື່ອ ຫຼຸດ ຜ່ອນ 
ຜົນ ກະ ທົບ ຕ�່ ຄົວ ເຮືອນ ແລະ ຊີ ວິດ ການ ເປັນ 
ຢູ່ ຂອງ ປະ ຊາ ຊົນ.
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ຍ້ອນຫຍັງພວກເຮົາຈຶງ່ລໍຖ້າບໍ່ໄດ້

ລັດຖະບານ ບ�່ສາມາດລ�ຖ້າຈົນກວ່າຈະເກີດໄພພິບັດ 
ແລ້ວຈື່ງເລີ່ມຊອກຫາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອຮັບມືກັບເຫດ
ການ.

ຖ້າບ�່ມີການວາງແຜນການເງິນໄວ້ຢ່າງຮອບຄອບ ເຫດ
ການໄພພິບັດອາດເຮັດໃຫ້ປະເທດຕ້ອງຫັນປ່ຽນຮ່ວງ
ເງິນສ�າລັບການພັດທະນາທີ່ສ�າຄັນອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຈາກ 
ຮ່ວງການລົງທຶນໃສ່ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງມາໃຊ້ເພື່ອແກ້ໄຂສະ 
ພາບການ.

SEADRIF ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ບັນດາປະເທດອາ
ຊຽນ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການແກ້
ໄຂດ້ານການເງິນ ເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມສ່ຽງໄພພິບັດ
ກ່ອນທີ່ໄພພິບັດຈະເກີດຂຶ້ນ.

ສີ່ງນີ້ຊ່ວຍແກ້ໄຂສີ່ງທ້າທາຍສອງຢ່າງທີ່ລັດຖະບານ
ພວມປະເຊີນໜ້າ:

ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ຢ່າງໄວວາຫຼັງຈາກເກີດໄພພິ
ບັດ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍເຂົ້າໃນການບັນເທົາທຸກໂດຍທັນທີ 
ແລະ ການຟື້ນຟູຢ່າງຕ�່ເນື່ອງ.

ການໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ 
ມີປະສິດທິຜົນໃນໄລຍະວິກິດ.
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ການຮັບມືກັບໄພພິບັດທີ່ຊັກຊ້າ ຫຼື ບ�່ພຽງພ�ຈະ
ພາໃຫ້ມີຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຖ້າມີກອງ
ທຶນທີ່ມີພ້ອມ ແລະ ສາມາດເບີກຈ່າຍໄດ້ໄວ 
ລວມທັງມີແຜນທີ່ມີປະ ສິດທິຜົນ ເພື່ອຊີ້ນ�າ
ການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ການຕັດສິນບັນຫາຈະເຮັດ
ໃຫ້ປະເທດຟື້ນຟູຄືນໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ສາມາດ 
ຫຼຸດຜ່ອນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, 
ເສດ ຖະກິດ ແລະ ງົບປະມານ.

ການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການເງິນຈະສົ່ງເສີມອົງ
ປະກອບອື່ນຂອງຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງຄວາມ
ສ່ຽງໄພພິບັດແບບຮອບດ້ານເຊັ່ນ: ການລົງທຶນໃສ່
ລະບົບການເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ແລະ ການໂຄສະນາ
ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານຄວາມສ່ຽງແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ.

ການວາງແຜນເພື່ອ
ການຟື້ນຟູຄືນໃໝ່

ເພືອ່ໃຫ້ປະເທດ
ຮັບທຶນໄດ້ໄວ

ເພືອ່ໃຫ້ປະເທດໃຊ້
ເງນິຢ່າງມປີະສິດທິຜນົ

ການຟືນ້ຟູແລະ
ການກໍສ້່າງຄນືໃໝ່

ການປະຖມົພະຍາບານເບືອ້ງຕ້ົນ

ການບນັເທົາທຸກ

ເຄືອ່ງອຸປະກອນທ່ີຈໍາເປນັ

•ການອູດໜນູແລະ
ການຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສີນ

ການບໍລິການ
ຂອງລັດຖະບານ
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ອາຊຽນ:ຮ່ວມແຮງກັນຈະເຂັ້ມແຂງຕື່ມ

SEADRIF ແມ່ນເວທີລະດັບພາກພື້ນສ�າລັບທຸກປະ
ເທດອາຊຽນ.

ເນື່ອງຈາກເປັນກົນໄກລະດັບພາກພື້ນທ�າອິດໃນຄຸ້ມ
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.

ມັນແມ່ນເວທີແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ 
ປະສົບການທີ່ດີ.

ມັນສົ່ງເສີມການລົງທຶນຮ່ວມກັນໃສ່ສາທາ
ລະນະປະໂພກ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຕ�່ຄວາມສ່ຽງ.

ມັນສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ທ່ວງທ່າທາງ
ການເມືອງ - ຊຸກຍູ້ການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ 
ຄວາມຄືບໜ້າໃນການຄຸ້ມຄອງຜົນກະທົບ 
ຈາກໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດ້ານພູມ 
ອາກາດ.
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ບນັດາປະເທດ
ອາຊຽນທີມີ່

ຄວາມຫາຼກຫາຼຍ

ປະເທດສະມາຊິກ
ທີເ່ຮັດວຽກກບັ

SEADRIFໃນການ
ວາງແຜນລ່ວງໜ້າ.

ຜນົກະທົບຈາກ
ໄພພິບດັຫຼືຈາກ
ການປ່ຽນແປງ
ດ້ານພມູອາກາດ

ການປະຖມົພະຍາບານເບືອ້ງຕ້ົນ

ຫຼຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນມະ
ນດຸ,ເສດຖະກດິ
ແລະງົບປະມານ

ການບນັເທົາທກຸ
ເຄືອ່ງອຸປະກອນທ່ີຈໍາເປນັ

ເພືອ່ໃຫ້ປະເທດໃຊ້
ເງນິຢ່າງມປີະສິດທິຜນົ

•ການອູດໜນູ
ແລະການ

ຊ່ວຍເຫຼອືສຸກເສີນ

ໃຫ້ປະເທດໄດ້
ຮັບທຶນຊ່ວຍ
ເຫຼອືໄດ້ໄວ

ການຟືນ້ຟູແລະ
ການກໍ່ສ້າງຄນືໃໝ່

ເອົາວິກດິການ
ອອກຈາກໄພພິບດັ

ເວທີ ລະ ດັບ ພາກ ພ້ືນ 
ອັນ ໜ່ືງ ຂອງ ອາ ຊຽນ 
ທ່ີ ສ້າງ ຄວາມ ເຂ້ັມ ແຂງ 
ດ້ານ ການ ເງນິ ເພ່ືອ ໃຫ້ ມ ີ
ຄວາມ ພ້ອມ ຮັບ ມ ືກບັ 

ໄພ ພິ ບັດ

ການບໍລິການຂອງ
ລັດຖະບານ
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ຫົກເຫດຜົນໃນການເຂົ້າຮ່ວມSEADRIF

SEADRIF ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານແກ່ບັນດາປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ.

ມັນຈະສະໜອງທຶນບັນເທົາທຸກທີ່ ໄວ
ແລະຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້, 
ຫຼຸດຜ່ອນການເອື່ອຍ ອີງໃສ່ການ

ຈັດສັນງົບປະມານຄືນໃໝ່ແບບບ�່ໝັ້ນ
ຄົງ ຫຼື ເອື່ອຍອີງໃສ່ການຊ່ວຍເຫຼືອມະ 

ນຸດສະທ�າແບບບ�່ແນ່ນອນ.

ມັນຊ່ວຍໃຫ້ເຂົ້າເຖິງ
ສາທາລະນຸປະໂພກເຊັ່ນ: ຕົວແບບ
ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງໄພນ�້າຖ້ວມ 
ໂດຍນ�າໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທັນສະໄໝ.

ມັນນ�າເອົາ ການຊ່ວຍເຫຼືອສາກົນ ເຂົ້າມາ 
ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການເງິນ ແລະ 

ດ້ານວິຊາການ.

ມັນຊ່ວຍສ້າງ
ຄວາມເປັນຜູ້ນໍາໃນລະດັບພາກພື້ນ 
ໂດຍເປັນກົນໄກທາງການເງິນອັນໜຶ່ງທີ່ຖື
ກສ້າງຂຶ້ນ ແລະ ເປັນເຈົ້າຂອງໂດຍບັນດາ

ປະເທດອາຊຽນ+3

ມັນຈະຊ່ວຍປັບປຸງ 
ການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດປະກັນໄພ

ແລະຕະຫຼາດທຶນສາກົນ 
ຜ່ານການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງລວມ 

ລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ວິທີການປະຕິບັດຮ່ວມ
ກັນເພື່ອເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດ.

ມັນສ້າງກົນໄກທີ່ໂປ່ງໃສແລະ
ມີຫຼັກການເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່
ກັບໄພພິບັດໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດທີ່
ເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອໃຫ້ລັດຖະບານສາມາດວາງ

ແຜນລ່ວງໜ້າໄດ້.
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SEADRIF

ຜ
ະລ

ິດຕ
ະພ

ັນ
ຕ່າ

ງ

ຕົວແບບຄວາມສ່ຽງ
ໄພນໍ້າຖ້ວມ

ການພັດທະນາຕະ
ຫຼາດການປະກັນໄພ

ການສ້າງ
ຄວາມສາມາດ

ການແລກປ່ຽນ
ຄວາມຮູ້

ບັນດາແຜນງານ
ໃນອະນາຄົດ

ບໍລິສັດປະກັນໄພ
ຂອງ SEADRIF

ແຜນງານປະກັນໄພ
ຊັບສິນຂອງລັດ

ຜະລິດຕະພັນ
ໃນອະນາຄົດ

ບັນດາໂຄງການທີ່ຢູ່
ພາຍໃຕ້ແຜນງານອື່ນ

SEADRIFແມ່ນເວທີລະດັບພາກພື້ນ
 ທີ່ສະໜັບສະໜູນຫຼາຍແຜນງານ ແລະ
.ຜະລິດຕະພັນທີ່ໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ບັນດາສະມາຊິກ

ເປັນເວທີການບໍລິການຢ່າງເຕັມຕົວ
ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກ

ກອງທຶນລວມເພື່ອຄຸ້ມຄອງ
ຄວາມສ່ຽງຈາກໄພພິບັດ
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ຜະລິດຕະພັນທໍາອິດ

ເນື່ອງ ຈາກ ມັນ ແມ່ນ ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ ການ ເງິນ ອັນ ທ�າ 
ອິດ, SEADRIF ຈະ ໃຫ້ ການ ຄຸ້ມ ຄອງ  ຄວາມ ສ່ຽງ 
ໄພ ນ�້າ ຖ້ວມ ຮ່ວມກັນຂອງ  ສ ປ ປ ລາວ, ມຽນ ມາ 
ແລະ ອາດ  ຈະ ກວມ ເອົາ ກ�າ ປູ ເຈຍ.

ການ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ຈະ  ຫຼຸດ ຜ່ອນ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ຄ່າ 
ປະ ກັນ ໄພຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍ .

ມັນ ອາດ ຈະ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ຍາກ ທີ່ ຫຼາຍ ປະ ເທດຈະ ເກີດ 
ຄວາມ ເສຍເ ຫຍພ້ອມ ກັນ  ດັ່ງ ນັ້ນ ການ ທີ່ ການຄຸ້ມ 
ຄອງ ຄວາມ ສ່ຽງຮ່ວມ ກັນຈະ ຊ່ວຍ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ກ້ອນ ເງິນ  
ປະ ກັນ ໄພທັງ ໝົດ ທີ່ຕ້ອງມີ ກຽມ ພ້ອມ ໄວ້.

ການ ເຮັດ ວຽກ ຮ່ວມ ກັນ ຍັງ ສ້າງ ກ�າ ລັງ ແຮງ ທີ່ ສ�າ ຄັນ ຊື່ງ 
ເພີ່ມ ຄວາມ ດືງ ດູດ ໃຫ້ ແກ່ ຕະ ຫຼາດ ປະ ກັນ ໄພ.

 ສຸດທ້າຍ ມັນ ຈະຊ່ວຍ ຫຼຸດ ຜ່ອນ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ ການ ດ�າ 
ເນີນ ທຸ ລະ ກ�າ  ຊື່ງ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍນີ້ ຈະ ສູງ ຫຼາຍ ຖ້າ ຫາກວ່າ  
ບັນດາປະ ເທດຊື້ ປະ ກັນ ໄພ ຂອງ ໃຜ ມັນ ເອົາ ເອງ.
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ບັນ ດາ ປະ ເທດ ທີ່ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ຈະ ໄດ້ ປະ ກອບ ສ່ວນ ແລະ 
ຈະ ໄດ້ ຮັບ ປະ ກັນ ໄພ ໄລ ຍະ ສາມ ປີ.  ໃນ ກ� ລະ ນີ ເກີດ 
ໄພ ນ�້າ ຖ້ວມ ທີ່ ຖືກ ຕາມ ເງື່ອນ ໄຂ  ປະ ເທດ ທີ່ ເຂົ້າ ຮ່ວມ 
ຈະ ໄດ້ ຮັບ ເງິນ ຈ່າຍຄືນ ຈາກກອງ ທຶນ ຮ່ວມ ປະ ກັນ 
ຄວາມ ສ່ຽງ ໄພ ພິ ບັດ.

ການ ປະ ກອບ ສ່ວນ ຂອງ ແຕ່ ລະ ປະ ເທດ ແມ່ນ ຂຶ້ນ ກັບ 
ສະ ພາບ ຄວາມ ສ່ຽງ ຂອງ ປະ ເທດ ຕົນ ເອງ ແລະ ລະ 
ດັບ ການ ປະ ກັນ ໄພ ທີ່ ປະ ເທດ ຕ້ອງ ການ.

ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນຈະ ປະ ກອບ ສ່ວນ ຕົ້ນ ທຶນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ແລະ 
ທຶນ ສ�າ ລັບ ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ແລະ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ໃນ ການ ພັດ 
ທະ ນາ ແລະ ການ ຈັດ ຕັ້ງ ປະ ຕິ ບັດກອງ ທຶນ ປະ ກັນ 
ໄພລວມ ເພື່ອ ຮັບ ມື ກັບ ຄວາມ ສ່ຽງທີ່ ຈະ ເກີດ  ຈາກໄພ 
ພິ ບັດ.

ທະ ນາ ຄານ ໂລກ ກ�າ ລັງ ໃຫ້ ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອດ້ານ ວິ ຊາ 
ການ ແລະ ການ ວິ ເຄາະ ສະ ພາບ ການ ແກ່ ປະ ເທດ 
ກ�າ ປູ ເຈຍ, ສ ປ ປ ລາວ ແລະ ມຽນ ມາ ເພື່ອ ກະ ກຽມ 
ກອງ ທຶນ ປະ ກັນ ໄພ ລວມນີ້.
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ເຕັກໂນໂລຊີທີທັນສະໄໝ

SEADRIF ໄດ້ ລົງ ທຶນ ໃສ່ ເຕັກ ໂນ ໂລ ຊີ ທັນ ສະ ໄໝ 
ເພື່ອ ເພີ່ມ ຄວາມ ວ່ອງ ໄວ ໃນ ການ ເຂົ້າ ເຖິງ ຂ�້ ມູນ ແລະ 
ເພືອ່ ປັບ ປງຸ ຜະ ລດິ ຕະ ພນັ ດ້ານ ການ ເງນິຕ່າງໆທີ ່ຈະສະ 
ໜອງ ໃຫ້.

ເນື່ອງ ຈາກ ມັນ ແມ່ນ ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ ດ້ານ ສາ ທາ ລະ 
ນຸ ປະ ໂພກ ຄັ້ງ ທ�າ ອິດ  ຈຶ່ງໄດ້ນ�າ ໃຊ້ ເຄື່ອງ ມື  ທີ່ ສ້າງ 
ສັນເພື່ອຕິດ ຕາມ ສະພາບນ�້າ ຖ້ວມ ໂດຍ ສັງ ລວມ ຂ�້ 
ມູນ ທາງ ດາວ ທຽມພ້ອມ ທັງ ການ ສັງ ເກດ ການ ພາກ ພື້ນ 
ດິນ ແລະ ນ�າ ໃຊ້ ຕົວ ແບບ ສັງ ເກດ ການ ດ້ານ ອຸ ທົກ ກະ 
ສາດເພື່ອ ປັບ ປຸງ ການ ໃຊ້ ງານ  ແລະ ຄວາມ ຊັດ ເຈນ 
ໃນ ການ ພະ ຍາ ກອນ ສະ ພາບ ນ�້າ ຖ້ວມ ລ່ວງ ໜ້າ.

ໃນ ເບື້ອງ ຕົ້ນ ກອງ ທຶນນີ້ຈະ ມີ ໃຫ້ ກ�າ ປູ ເຈຍ, ສ ປ ປ 
ລາວ ແລະ ມຽນ ມາ ໂດຍ ຈະ ສະ ໜອງ ຂ�້ ມູນ ຄວາມ 
ສ່ຽງໃຫ້ ແກ່ກອງ ທຶນ ລວມ ເພື່ອ ປະ ກັນ ໄພ ນ�້າ ຖ້ວມ.  
ຈະ ໄດ້ ສະ ໜອງ ຂ�້ ມູນ ຈາກ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ ກະ ທົບ 
ຈາກ ນ�້າ ຖ້ວມ ທີ່ ໃກ້ ຄຽງ ກັບ ເວ ລາ ທີ່ ເກີດ ໄພ ພິ ບັດ ຕົວ 
ຈິງ ເພື່ອ ຊ່ວຍ  ຜູ້ ຕັດ ສິນນ ດ້ານ ການ ເງິນ  ໃນ ການ ຕອບ  
ບັນ ດາຄ�າ ຖາມຕ�່ ໄປ ນີ້:

ກ່ອນເຫດການນໍ້າຖ້ວມ
ມີ ຄວາມ ສ່ຽງ ທີ່ ຈະ ເກີດນ�້າ ຖ້ວມ ໃນບ�່ ພ� 
ເທົ່າ ໃດ ມື້ ຕ�່ ໜ້ານີ້ບ�່?

ໃນໄລຍະເກີດໄພນໍ້າຖ້ວມ
ເຂດ ໃດ ຖືກ ນ�້າ ຖ້ວມ ແລ້ວ? ມີ ປະ ຊາ ຊົນ 
ຫຼາຍ ປານ ໃດ ທີ່ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະ ທົບ ?

ຫລັງຈາກເຫດການນໍ້າຖ້ວມ
ຕ້ອງ ການ ເງິນ ຫຼາຍ ເທົ່າ ໃດ ເພື່ອ ຕອບ ໂຕ້ 
ກັບ ໄພ ພິ ບັດ ນ�້າ ຖ້ວມ? ຄາດ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ຮັບ 
ເງິນ ຈາກກອງ ທຶນ ປະ ກັນ ໄພ ບ�່?
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ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງ
SEADRIF?

SEADRIF ໄດ້ ຖືກ ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ແລະ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ 
ໂດຍ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ອາ ຊຽນ+3 ໂດຍ ໄດ້ ຮັບ ທຶນຊ່ວຍ 
ເຫຼືອ ຈາກ ຫຼາຍ ຜູ້ ໃຫ້ ທຶນ ທີ່ ເປັນ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ, ການ 
ຊ່ວຍ ເຫຼືອດ້ານ ວິ ຊາ ການ ຈາກ ທະ ນາ ຄານ ໂລກ ແລະ 
ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ດ້ານ ບ� ລິ ຫານ ຈາກກອງ ເລ ຂາ ອາ ຊຽນ  
ໂດຍ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບບັນ ດາ ສະ ຖາ ບັນ ລະ ດັບ ພາກ ພື້ນ 
ແລະ ອົງ ກອນ ອື່ນໆ.

ກອງ ທຶນ ລວມ ຂອງ SEADRIF (SEADRIF 
Trust) ແມ່ນ ລະ ດັບ ຕັດ ສິນ ບັນ ຫາ ຍຸດ ທະ ສາດ  
ສ�າ ລັບ ບັນ ດາປະ ເທດ ອາ ຊຽນ +3 ທີ່ ໄດ້ ເຊັນ ບົດ 
ບັນ ທຶກ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ກ່ຽວ ກັບ SEADRIF.

ກອງ ທຶນ ຍ່ອຍຂອງ SEADRIF (SEADRIF 
Sub-Trust) ໄດ້ ຖືກ ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ສ�າ ລັບ  ສະ ມາ ຊິກ  
ກຸ່ມ ຍ່ອຍຂອງ SEADRIF ເພື່ອ ພັດ ທະ ນາ ແລະ 
ຄຸ້ມ ຄອງ ບາງ ເຄື່ອງ ມື ລິ ເລີ່ມ ສະ ເພາະ ເຊັ່ນ ກອງ 
ທຶນລວມຄຸ້ມຄອງ ຄວາມ ສ່ຽງຈາກ ໄພ ພິ ບັດ.

ບ� ລິ ສັດ ປະ ກັນ ໄພ SEADRIF ໄດ້ ຖືກ ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ 
ໃນ ປະ ເທດ ສິງ ກາ ໂປ ພາຍ ໃຕ້  SEADRIF ເພື່ອ 
ໃຫ້ ການ ປະ ກັນ ໄພ ແລະ ສະ ໜອງ ຜະ ລິດ ຕະ ພັນ 
ແລະ ການ ບ� ລິ ການຕ່າງໆໃຫ້ ແກ່ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ສະ 
ມາ ຊິກ.
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ຄໍາຖາມທີ່ມັກຖາມກ່ຽວກັບ
SEADRIF

ໃຜສາມາດເຂົ້າຮ່ວມ SEADRIF?
ທຸກ ປະ ເທດ ອາ ຊຽນ+3 ສາ ມາດ ເຂົ້າ ຮ່ວມ 
SEADRIF.

ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເທົ່າໃດ?
ບ�່ ມີ ຄ່າ ທ�າ ນຽມ ໃນ ການ ເຂົ້າ ຮ່ວມ 
SEADRIF (ຜູ້ໃຫ້ ທຶນ ອູດ ໜູນ ຕົ້ນ ທຶນ 
ການ ສ້າງ ຕັ້ງ ແລະ ຄ່າ ໃຊ້ ຈ່າຍ ດ�າ ເນີນ ງານ 
ໃນ ໄລ ຍະ ສິບ ປີ ທ�າ ອິດ). ຖ້າ ວ່າ ປະ ເທດ 
ສະ ມາ ຊິກຕັດ ສິນ ໃຈ ທີ່ ຈະ ໃຊ້ ເງິນ ຕາມ 
ທາງ ເລືອກ ຕ່າງໆ ຕ້ອງ ໄດ້ ປະ ກອບ ສ່ວນ 
ດ້ານ ການ ເງິນ ໃດ ໜື່ງ ຊື່ງ ຂຶ້ນ ກັບ ການ ອອກ 
ແບບ ສະ ເພາະ ແລະ ທາງ ເລືອກ ທີ່ ປະ 
ເທດ ສະ ມາ ຊິກນັ້ນ ເລືອກ ເອົາ.

ສາມາດເອົາແນວຄວາມຄິດໃໝ່ມາໃຊ້
ພາຍໃຕ້ SEADRIFໄດ້ບໍ?
 ສາ ມາດ ໃຊ້ ໄດ້. ໂດຍ ອີງ ຕາມ ການ ຊີ້ ນ�າ 
ຂອງ ສະ ມາ ຊິກ SEADRIF ຈະ ພັດ ທະ 
ນາ ຫຼາຍ ແຜນ ງານ ແລະ ຫຼາຍ ຜະ ລິດ ຕະ 
ພັນ ທີ່ ປັບ ປ່ຽນ ໄປ ຕາມ ຄວາມ ເປັນ ຈິງ, ສະ 
ພາບ ຄວາມ ສ່ຽງ ຂອງ ແຕ່ ລະ ປະ ເທດ ແລະ 
ເປົ້າ ໝາຍ ການ ປົກ ປ້ອງ ດ້ານ ການ ເງິນ ທີ່ ບັນ 
ດາ ປະ ເທດ ສະ ມາ ຊິກ ຕ້ອງ ການ

ປະ ເທດ ທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ຮ່ວມ SEADRIF 
ຕ້ອງ ເຮັດ ຫຍັງ ແດ່?
  ປະ ເທດ ທີ່ ຈະ ເຂົ້າ ຮ່ວມຕ້ອງ ເຊັນ ບົດ ບັນ ທຶກ 
ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈກ່ຽວກັບ SEADRIF.

ປະເທດທີ່ເຂົ້າຮ່ວມມີພັນທະຫຍັງແດ່?
ປະ ເທດ ທີ່ ຕັດ ສິນ ໃຈ ເຂົ້າ ຮ່ວມກອງ ທຶນ 
ລວມ SEADRIF ມີ ພັນ ທະ ເຂົ້າ ຮ່ວມ ກິດ 
ຈະ ກ�າ ການ ພັດ ທະ ນາ ແລະ ຊີ້ ນ�າ ກ່ຽວ ກັບ   
SEADRIF ເພື່ອ ບັນ ລຸ ຈຸດ ປະ ສົງ ໃນ ການ ເພີ່ມ 
ຄວາມ ພ້ອມ ດ້ານ ການ ເງິນ ຂອງ ບັນ ດາ ປະ ເທດ 
ອາ ຊຽນ.

ໃຜໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ  
SEADRIF?
SEADRIF ໄດ້ ຖືກ ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ແລະ ເປັນ 
ເຈົ້າ ຂອງ ໂດຍ ບັນ ດາ ປະ ເທດ ອາ ຊຽນ+3 
ໂດຍ ໄດ້ ຮັບ ເງິນ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ ຈາກບັນດາ ຜູ້ 
ໃຫ້ ທຶນ ທີ່ ເປັນ ຄູ່ ຮ່ວມ ງານ, ການ ຊ່ວຍ ເຫຼືອ 
ດ້ານວິ ຊາ ການ ຈາກ ທະ ນາ ຄານ ໂລກ ແລະ 
ການເຫຼືອ ຊ່ວຍ ດ້ານ ບ� ລິ ຫານ ຈາກກອງ ເລ    
ຂາ ອາ ຊຽນ  ໂດຍ ການ ຮ່ວມ ມື ກັບບັນ ດາ   
ສະ ຖາ ບັນ ລະ ດັບ ພາກ ພື້ນ ແລະ ສາ ກົນ.
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ນີ້ແມ່ນຄວາມຄິດລິເລ່ີມຂອງບັນດາປະເທດອາຊຽນ+3
ໂດຍ ການ ຮ່ວມມືກັບ ທະ ນາ ຄານ ໂລກ



www.seadrif.org


