
ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນ້ໍາຂອງສາກົນ 

 

ຫ້ອງການກອງເລຂາປະຈໍານະຄອນຫຼວງພະນົມເປນັ (OSP) 
ຖະໜົນ 576, #2, Chak Angre Krom,  
ຕູ້ ປ.ນ 623, ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ, ປະເທດກໍາປູເຈຍ 
ໂທ. (855-23) 425 353. ແຟັກ (855-23) 425 363 

ຫ້ອງການກອງເລຂາປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (OSV),  
ຫ້ອງການອໍານວຍການໃຫຍ່  
184 ຖະໜົນຟ້າງຸ່ມ,  
ຕູ້ ປນ 6101, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ  
ໂທ: (856-21) 263 263.   ແຟັກ: (856-21) 263 264 

  

 
ຖະແຫຼງຂ່າວ  

 
ຄະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົ ແລະ ອງົການຄຸມ້ຄອງອາ່ງນໍາ້ Murray-Darling 

À§ñ−®ö©®ö−êô¡£¸¾´À¢í¾Ã¥¦½®ñ®ÃÏÈ ¸È¾©É¸¨¡¾−ຮ່ວມມື ເພື່ອສບືຕໍປ່ະຕບິດັງານ ແລະ ແລກປຽ່ນ

ປະສບົການຮ່ວມກນັ 
 

ທີນ່ະຄອນຫວຼງ ວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ,– ວັນທີ 13 ພຶດສະພາ ປ ີ2011 ມື້ນີ້, ຄະນະກໍາມາທòການ

ແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຫືຼ MRC) ແລະ ອົງການຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າ Murray Darling (ຫຼື MDBA) ແຫ່ງປະເທດອົດ

ສະຕຼາລີ  ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງ¦½®ñ®ໃໝ່ ເພ່ືອສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບ 
ການວາງແຜນງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງນ້ໍາ. 
 
ການຮ່ວມ´õນີ້ ຊຶ່ງກວມເອົາໄລຍະເວລາ 5 ປີ ນັບແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນໄປ, ºó¤Ã¦È°ö−¦¿Àìñ©¢º¤ການຮ່ວມມືໃນ 2 
ໄລຍະທ່ີຜ່ານມາ ແລະ ການຮ່ວມມືອັນຍາວນາ− ລະຫວ່າງ ສະຖາບັນທັງສອງ. 
 

ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາ (ຫຼື MoU) ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມື Äì¨½ໃໝນ່ີ້ ໄດ້ເຊັນກັນ ລະຫວ່າງ MRC ແລະ MDBA . 2 ສະ
ຖາບັນ ê†ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ ó́ ອົງການ
À²ˆº¡¾−ພັດທະນາ¡ñ® ສາກົນແຫ່ງປະເທດອົດສະຕຼາລີ (ຫຼື AusAID) ແລະ ສູນສາກົນດ້ານການຄຸ້ມຄອງ
ຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ (ຫືຼ ICE WaRM) À§…¤ເປັນຜູ້ຮ່ວມເຊ ັນເອກະສານສະບັບນີ້. 
 

ທ່ານ Pich Dun, ¸È¾¡¾−°øÉº¿−¸¨¡¾−Ã¹¨Èºö¤¡¾−MRC ¡È¾¸ Ȩ̀¾: . “ເນື່ອງຈາກວ່າ ອ່າງນ້ໍາທັງ 2 ແຫ່ງຂອງພວກ
ເຮົາ ມີໂຄງສ້າງທາງດ້ານການປົກຄອງທ່ີຄ້າຍຄືກັນ, ຂ້ໍຕົກລົງສະບັບນີ້ Ï¾¨ເຖິງ 
¡¾−¦õ®£¸¾´Ï¾¨Ï̃−Ã−ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານເຕັກນິກ ໃນຂົງເຂດພາກພ້ືນ 
¦¿ìñ®ການວາງແຜນງານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າ  êúó´ó¯½¦ò©ªò°ö−¹ì¾¨¡¸È¾À¡‰¾,”  



ທ່ານຍັງາວຕ່ືມອີກວ່າ “ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ໃນຂົງເຂດພາກພື້ນນ້ີ ລະຫວ່າງ ບັນດາອໍານາດການປົກຄອງຂອງທັງ
ສອງ ຈະສ້າງໃຫ້ເກີດມີຄວາມເຂົ້າໃຈກະຈ່າງແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ປະເດັນຕ່າງໆ ເລີ້ມຈາກການຫຸຼດຜ່ອນໄພນ້ໍາຖ້ວມ ແລະ 
ໄພແຫ້ງແລ້ງ ຈົນຮອດການຄຸ້ມຄອງຄວາມເຄັມຂອງນ້ໍາ, ຈາກຂະບວນການປຶກສາຫາລື ຈົນຮອດການປູກຈິດສໍານຶກ”.  
 

ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ທ່ີມີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍແມ່ນ ນໍ້າ ແລະ ຊີວະນາໆພັນ ຊຶ່ງລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຄຸນຄ່າ 
ທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ວັດທະນາທໍາ - ຊຶ່ງລວມທັງ ການປະມົງນອກຊາຍຝ່ັງທະເລ. ອ່າງນ້ໍາ 
Murray-Darling, ຊ່ຶງກວມເອົາ 14% ຂອງເນື້ອທ່ີດິນທັງໝົດຂອງປະເທດອົດສະຕຼາລີ, ສ້າງລາຍຮັບແຫ່ງຊາດໄດ້ 
39% ຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ. ອ່າງນໍ້າທັງສອງແຫ່ງ ມີຄວາມຮີບດ່ວນອັນດຽວກັນ ນັ້ນກໍ່ຄື ຕ້ອງຮັບປະກັນ ສະພາບ
ນໍ້າ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທ່ີມີປະສິດທິພາບ. 
 
ສະນັ້ນ ບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈໍາສະບັບໃໝນ່ີ້ ຈະເປີດເສ້ັນທາງໃຫ້ແກ່ ບັນດາເຈ້ົາໜ້າທ່ິ ແລະ ພະນັກງານຂອງທ່ັງສອງຝ່າຍ 
ໄດ້ມີໂອກາດໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ໃນການຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ສິດຕິດແທດຂ້ືນຕື່ມອິກ. 

MRC ມີແຜນການທ່ີຈະນໍາໃຊ້ປະສົບການຈາກ ອ່າງນໍ້າ Murray-Darling ເພື່ອສຶກສາທາງເລືອກຕ່າງໆ ໃນການຄຸ້ມ
ຄອງນ້ໍາໃຕດິ້ນ, ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບນໍ້າ ແລະ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ. 

ໂດຍສົມທົບກັບ ບັນດາແຜນງານຕ່າງໆ ໃນ MRC, ບັນດາອົງການຕ່າງໆ ຕ່າງກໍ່ຊາບຊຶມເຖ່ິງຄວາມພະຍາຍາມ ທ່ີຈະ
ແກ້ໄຂບັນຫາທ້າທາຍຕ່າງໆ ທ່ີພ້ົນເດັ່ນໃນຂົງເຂດພາກພ້ືນ ເຊັ່ນວ່າ ການຄຸ້ມຄອງໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ຄວາມເຄັມຂອງ
ນໍ້າ ພາຍໃຕເ້ງື່ອນໄຂຂອງການປ່ຽນແປງສະພາບດີນຟ້າອາກາດ, ການວາງແຜນອ່າງນໍ້າ ແລະ ການເຈລະຈາຂ້າມ
ຊາຍແດນ, ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ. 
 
“ປະເທດອົດສະຕຼາລີ ມີຄວາມປິຕິຍິນດີເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທ່ີໄດ້ເຫັນ MRC ແລະ MDBA ສ້າງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບໃໝນ່ີ້. ອ່າງ

ນໍ້າທັງສອງແຫ່ງນີ້ ມີຫຼາກຫຼາຍຢ່າງທ່ີຕ້ອງຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນແລະກັນ. ພວກຂ້າພະເຈ້ົາ ເຫັນວ່າ ການຮ່ວມມືນີ້ ແມ່ນ
ບາດກ້າວອັນສໍາຄັນ ໃນການປັບປຸງ ການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພາກພ້ືນ ໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ການພັດທະນາ 
ແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນຂອງແມ່ນໍ້າຂອງຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ”, ກ່າວໂດຍ ພະນັກທ່ານເອກອັກຄະລາດຊະທູດແຫ່ງປະເທດ
ອົດສະຕຼາລີ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ²½−½êÈ¾− −¾¤ ìò−©¾ ¸ðÄê¦ö¤, Lynda Worthaisong ໃນພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ
ຊ່ວຍຈໍາ ລະຫວ່າງ MRC ແລະ MDBA.   

 
ໝາຍເຫດສໍາລບັບັນນາທິການ: 
MRC ແມ່ນອົງການ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານ, ເປັນອົງການຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າ ລະຫວ່າງ ປະເທດ. ປະເທດກໍາປເູຈຍ, 
ສປປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ແມ່ນເປັນສະມາຊິກຂອງ MRC, ໂດຍມີ ສາທາລະນະລັດ
ປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ປະເທດມຽນມ້າ ເປັນຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ. ພາລະບົດບາດຂອງ MRC ແມ່ນເພ່ືອສົ່ງເສີມ ແລະ 
ປະສານງານການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການພັດທະນາແຫ່ຼງນໍ້າ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນອ່ືນໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງແບບຍືນຍົງ 

ເພື່ອໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດອັນເທ່ົາທຽມກັນ ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ເພື່ອຊີວິດການເປັນຢູ່ທ່ີດີຂອງປະຊາ 



ຊົນ. ເປົ້າໝາຍຂອງ MRC ແມ່ນເພື່ອບັນລຸ ຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນທາງເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ 
ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ. 

MDBA ແມ່ນໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂ້ືນໃຫ້ເປັນ ອົງການໜ່ຶງຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຼາລີ ເພ່ືອວາງແຜນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງອ່າງນ້ໍາ 
Murray Darling ທ່ີກວມເອົາ 5 ລັດຂອງປະເທດອົດສະຕຼາລີ. MDBA ແມ່ນສືບຕໍ່ນໍາໃຊ້ປະສົບການຂອງ ຄະນະ
ກໍາມາທິການອ່າງນ້ໍາ Murray Darling ຊຶ່ງເປັນຫ້ອງການເກ່ົາຂອງ MDBA. ການສ້າງຕັ້ງ MDBA ຊຶ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດ 
ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ຫ້ອງການຕາງໜ້າລັດຖະບານຂ້ັນສູນກາງ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການວາງແຜນການ ແລະ ການ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນອ່າງນໍ້າແບບປະສົມປະສານ. 

ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກປະເທດອົດສະຕຼາລີ ໃຫ້ແກ່ MRC ແມ່ນໄດ້ເລີ້ມມາແຕ່ປີ 2007 ຈົນຮອດປະຈຸບັນນີ້ ຊ່ຶງມີມູນຄ່າ

ລວມ ເປັນຈໍານວນເງິນ 20 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຼາລີ. 

 
 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂ້ໍມູນເພີ ້ມເຕີມ, ເຊີນຕິດຕ່ໍ:  

 
ທ່ານ Surasak Glahan, ພະນັກງານຝ່າຍປະຊາສໍາພັນ 
ຫ້ອງການກອງເລຂາປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
ໂທລະສັບ: +856 263 263  
+856 20 555 28726 (ໝາຍເລກມືຖືໃນປະເທດ
ລາວ) 
ອີເມວ: Surasak@mrcmekong.org  
 
ທ່ານນາງ Tiffany Hacker, ພະນັກງານປະຊາສໍາພັນ 
ຫ້ອງການກອງເລຂາປະຈໍານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  
ໂທລະສັບ : +856 21 263 263 ຕ່ໍ 4063 
+856 205612 0695 
ອີເມວ: Tiffany@mrcmekong.org  
 



 


