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ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, 12 ມິຖຸນາ 2020 - ອີງຕາມກອງປະຊຸມພິເສດຂອງຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າ

ຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໄດ້ໃຫ້ຮ ້ວ່າ ຮ່າງຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງນ ໍ້າຂອງ ໄດ້ຮັບການເຫັນດີ ຈາກລັດຖະບານ ຄມສ ເພືື່ອ
ຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນທາງດ້ານສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຈາກການພັດທະນາຢ່າງຕ ໍ່ເນື ື່ອງໃນປັດຈຸບັນ ແລະ 
ແຜນການພັດທະນາໃນຕ ໍ່ຫນ້າ ພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ  
 
ໃນທົດສະວັດທີື່ຜ່ານມາ ແມ່ນ ໍ້າຂອງໄດ້ຮັບໄພຂົົ່ມຂ ່ຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າຕ່າງໆ ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ເຂືື່ອນໄຟຟ້າ, ໂຄງການຊົນລະປະທານ, ຂຸດຄົົ້ນຊາຍ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວ
ຂອງປະຊາກອນ. ສິື່ງທີື່ກ່າວມາເຫລົົ່ານີົ້ລ້ວນແຕ່ແມ່ນຄວາມທ້າທາຍທີື່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນ ບົດລາຍງານສະພາບອ່າງນ ໍ້າຂອງ 
2018 (State of the Basin Report) ແລະ ບົດສຶກສາສະພາ (Council Study). 

 
ເຮືອໃນຮ ບກ າລັງຂົນດິນຊາຍ ໃນພືົ້ນທີື່ ທີື່ແມ່ນ ໍ້າສາມສາຍໄຫລມາປະຈົບກັນ ແມ່ນ ໍ້າຂອງ, ຕົງເລສາບ, ແລະ ບາສັກ ທີື່ນະຄອນຫລວງພະນົມເປັນ ເຊິື່ງມັກ
ເອີົ້ນບ່ອນນີົ້ວ່າ ຈັກໂຕມຸກ. ຄມສ 

 

ປະເທດກ າປ ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການ
ທີື່ມີປະສິດທິຜົນ ເພືື່ອວາງແຜນ ແລະ ຈັດການອ່າງນ ໍ້າຂອງ ເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດສ ງສຸດທາງເສດຖະກິດ ໄປຄຽງຄ ່ກັບການ
ສຶບຕ ໍ່ ຮັກສາຊັບພະຍາກອນທ າມະຊາດທີື່ອຸດົມສົມບ ນ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊົນ. 
 



ເພືື່ອຕອບສະຫນອງຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການທີື່ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ກອງປະຊຸມພິເສດຂອງຄະນະກ າມະການຮ່ວມ ຄມສ 
ໄຂຂືົ້ນ ທີື່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 4 ມິຖຸນາ ທີື່ຜ່ານມາ ໂດຍຜ່ານການປະຊຸມທາງໄກແບບອອນລາຍ, ຄະນະ
ກ າມະການຮ່ວມ ຄມສ ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາ ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງ 10 ປີ (Basin Development 

Strategy) ເບືົ້ອງຕົົ້ນ. ການຮັບຮອງໃນເບືົ້ອງຕົົ້ນນີົ້ ຈະຖືກຍືື່ນຕ ໍ່ ຄະນະລັດຖະບານລະດັບສ ງ ກ ຄື ສະພາລັດຖະມົນຕີ 
ຄມສ ເພືື່ອພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວ ໃນຂັົ້ນຕ ໍ່ໄປ. ທັງນີົ້ກ ໍ່ເພືື່ອໃຫ້ ຄມສ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງ ລິເລີື່ມຈດັຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວໄດ ້ໃນຕົົ້ນປີຫນ້າ. 
 

ທ່ານ ປອ ອັນ ພິສ ຮັດດະ ຫົວຫນ້າກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ້ກ່າວໃນທີື່ປະຊຸມວ່າ “ຍຸດທະສາດໃຫມ່ຂອງພວກເຮາົສຸມໃສ່ 

ວິທີການພັດທະນາອ່າງນ ໍ້າຂອງ ໂດຍພິຈາລະນາທຸກຂະແຫນງການ (whole-of-basin approach) ເພືື່ອຊີົ້ນ າ ທຸກ
ຂະແຫນງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ໄປໃນທິດທາງເພືື່ອການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາສິື່ງແວດລ້ອມ, 
ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ ໃນຂົງເຂດອ່າງນ ໍ້າຂອງ ໃຫ້ເກີດດອກອອກຜົນ, ເຊິື່ງກ ໍ່ຈະນ າຜົນປະໂຫຍດມາສ ່ ປະເທດຊາດ 
ແລະ ປະຊາຊົນ” 
 

ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງສະບັບໃຫມ່ ໄດ້ນ າໃຊ້ຂ ໍ້ມ ນຈາກ ບົດລາຍງານສະພາບອ່າງນ ໍ້າຂອງ ເພືື່ອກ ານົດບັນຫາຕ່າງໆ 
ທີື່ປະເທດອ່າງນ ໍ້າຂອງປະເຊີນ, ເປັນຕົົ້ນແມ່ນ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ຈັດການນ ໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງ. 
ນອກຈາກນີົ້ ຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວກ ໍ່ຍັງກ ານົດແນວທາງ ທີື່ບັນດາປະເທດສາມາດຕົກລົງຮ່ວມກັນ ໃນການຈັດການກັບ
ບັນຫາເຫລົ່ົານັົ້ນ ເພືື່ອຊຸກຍ ້ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງອ່າງນ ໍ້າຂອງ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ເປ ົ້າຫມາຍ
ຂອງຂ ໍ້ຕົກລົງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ປີ 1995. 
 

ຍຸດທະສາດດັົ່ງກ່າວ ກ ໍ່ຍັງໄດ້ນ າໃຊ້ບັນດາຄ າຄິດຄ າເຫັນ ແລະ ຄ າແນະນ າ ທີື່ໄດ້ຮວບຮວມໃນເວທີການປຶກສາຫາລື 
ຈາກພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງລະດັບປະເທດ ແລະ ລະດັບພາກພືົ້ນ, ພ້ອມທັງ ໄດພ້ິຈາລະນາເອກະສານ ທີື່ຖືກຢ ື່ນເຂົົ້າ
ມາຈາກຫລາຍພາກສ່ວນ ໃນການທົບທວນຮ່າງຍຸດທະສາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. 
 

ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງ ໄດ້ກ ານົດຫ້າ ບຸລິມະສິດທີື່ສ າຄັນ ເພືື່ອຮັບມືກັບບັນດາສິື່ງທ້າທາຍຂອງອ່າງນ ໍ້າຂອງ ລວມມີ 
ການຮັກສາຫນ້າທີ ື່ຂອງລະບົບນິເວດອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ, ການປັບປຸງການເຂົ ົ້າເຖິງ ແລະ ການນ າໃຊ້ນ ໍ້າ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ ຢ່າງທົົ່ວເຖິງ, ການປັບປຸງ ການພັດທະນາໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສ ງສຸດ ແລະ ຍືນຍົງ ຂອງ
ຂະແຫນງການນ ໍ້າ ແລະ ຂະແຫນງການທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ, ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັົ້ມແຂງ ຕ້ານໄພທ າມະຊາດ ແລະ ການ
ຊຸກຍ ້ການຮ່ວມມືຂອງບັນດາປະເທດອ່າງນ ໍ້າຂອງ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງ. 
 
ຜົນທີື່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ໃນອີກ 10 ປີຂ້າງຫນ້າ ນັົ້ນມີຫລວງຫລາຍ ເຊິື່ງລ້ວນແຕ່ຢ ່ພາຍໃຕ້
ຈຸດປະສົງການປ ກປັກຮັກສານ ໍ້າ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢ ່ຂອງປະຊາຊົນ ໄປພ້ອມກັບການພັດທະນາ ທີື່ຂະຫຍາຍຕວົຢ່າງ
ໄວວາ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດຮຸນແຮງຂືົ້ນ. 
 

ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ຈະລວມມີ ການຮັກສາລະດັບການໄຫລຂອງນ ໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບນ ໍ້າ ໃນນີົ້ກ ໍ່
ມີ ການຈັດການບັນຫາພາສຕິກ, ແຜນການຈັດການຕະກອນຂອງອ່າງນ ໍ້າຂອງ ແລະ ການຮັບປະກັນທາງຜ່ານຂອງປາ. 



ນອກຈາກນີົ້ ກ ໍ່ຍັງລວມເອົາ ການປັບປຸງການຄາດຄະເນໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ນ ໍ້າຖວ້ມ ແລະ ການສືື່ສານກັບສາທາລະນະ, 
ກົນໄກການຮວ່ມມື ແລະ ປະສານງານ ເພືື່ອການແບ່ງປັນຂ ໍ້ມ ນ ກ່ຽວກັບ ພືົ້ນຖານໂຄງລ່າງນ ໍ້າ ແລະ ພາວະສຸກເສີນທີື່
ກ່ຽວຂ້ອງກັບນ ໍ້າ. 
 

ບັນດາມາດຕະການ ເພືື່ອສົົ່ງເສີມບົດບາດຍິງຊາຍ ແລະ ຮັບມືຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ, ພ້ອມດຽວກັນນີົ້ ບົດສະເຫນີເພືື່ອ
ໂຄງການຮ່ວມມືຮ່ວມກັນເຊັົ່ນ ການພິຈາລະນາໂຄງການອ່າງເກັບນ ໍ້າ ໃນອ່າງນ ໍ້າຂອງ, ປະເມີນພະລັງງານທາງເລືອກ/
ລະບົບນ ໍ້າສ ນລວມທາງເລືອກ ແລະ ພັດທະນາເຄືອຂ່າຍຕິດຕາມແມ່ນ ໍ້າ ແລະ ລະບົບຊ່ວຍຕັດສິນໃຈ ສິື່ງທີື່ກ່າວມາເຫລົົ່າ
ນີົ້ກ ໍ່ຢ ່ໃນຍຸດທະສາດ ເຊັົ່ນດຽວກັນ. 
 

ໃນຮ່າງຍຸດທະສາດ ໄດລ້ະບຸໄວ້ວ່າ ການຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດ ຈະມປີະສິດທິຜົນ ແລະ ປະສົບຜົນສ າເລັດ ຫລືບ ໍ່ນັົ້ນ 
ຈະຂືົ້ນຢ ກ່ັບການຮວ່ມມືກັນຂອງທຸກພາກສ່ວນ ເພືື່ອວາງແຜນ ແລະ ປະຕິບັດຮ່ວມກັນເພືື່ອຜົນປະໂຫຍດຮວ່ມກັນ. 
 

ຄມສ ຈະຈັດຕັົ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງ ຜ່ານແຜນຍຸດທະສາດຫ້າປີ ໂດຍການປະສານງານ ແລະ ສົມທົບກັບ
ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ. ແຜນຍຸດທະສາດຫ້າປີ ຈະຈັດການກັບ  ຄວາມຕ້ອງການ 
ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍໃນອ່າງນ ໍ້າຂອງ ທັງໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ທີື່ຖືກລະບຸໄວ້ໃນຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງ, ເຊິື່ງ 
ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ສິື່ງທ້າທາຍເຫລົົ່ານີົ້ ປະເທດໃດປະເທດຫນຶື່ງ ບ ໍ່ສາມາດຈັດການຢ່າງມີປະສິດຕິພາບໄດ້ ພຽງຜ ້
ດຽວ. 
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