ສາມາດອອກຂ່າວໄດ້ທັນທີ

ປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ປະເທດເຢຍລະມັນ, ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫອ
ຼື ມູນ
ຄ່າ ເກຼືອບ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເພຼືອ
ື່ ປັບປຸງ ສະພາບການລວມຂອງ ອ່າງແມ່ນາໍ້ ຂອງ
ທີນ
ື່ ະຄອນຫວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 24 ມິຖນ
ຸ າ 2021 – ໃນວັນນີີ້ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ, ປະເທດເຢຍລະມັນ
ແລະ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ໄດ້ໃຫ້ຄາໝັີ້ນສັນຍາ ທີື່ຈະສະໜອງທຶນ ເກຼືອບຮອດ 13 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ຄະນະ
ກາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ເພຼືື່ອຊ່ວຍປະເທດກາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ
ຕອບໂຕ້ກັບບັນຫາທ້າທາຍ ພ້ອມທັງປົກປ້ອງລະບົບນິເວດຂອງ ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູູ່ຂອງ
ປະຊາຊົນ.
ການປະກອບສ່ວນນີີ້ ແມ່ນເປັນໄປຕາມ ທິດທາງໃໝ່ຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ທີື່ສະໜອງທຶນໃຫ້ ຄມສ ເນຼືື່ອງຈາກ
ຄະນະກາມາທິການດັັ່ງກ່າວນີີ້ ກາລັງເລີມ
ື່ ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງຕົນ ສາລັບປີ 2021–2025 ຕາມທິດ
ທາງປູ່ຽນແປງໃໝ່ ເພຼືື່ອເອົາຊະນະໄພອັນຕະລາຍຫາຍຢູ່າງ ທີອ
ື່ ່າງແມ່ນໍ້າແຫ່ງນີີ້ ກາລັງປະເຊີນໜ້າຢູູ່.
“ການຊ່ວຍເຫຼືອນີີ້ ມາຖຼືກເວລາ ແລະ ມີຄວາມສາຄັນຫາຍ ສາລັບ ຄມສ ໃນການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານຕ່າງໆ ເພຼືື່ອ
ສ້າງຄວາມສົມດູນໃຫ້ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ການປັບປຸງສັງຄົມ ແລະ ການປົກປ້ອງ
ສິື່ງແວດລ້ອມ”, ກ່າວໂດຍ ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ ທ່ານ ດຣ. ອັນ ພິສ ຮັດດາ ໃນພິທີເຊັນສັນຍາ ເຊິື່ງໄດ້ຈັດຂຶີ້ນໃນ
ລະຫວ່າງ ກອງປະຊຸມບໍ່ເປັນທາງການ ຂອງບັນຄູ່ຮວ
່ ມພັດທະນາ ທີື່ນະຄອນຫວງວຽງຈັນ ໃນວັນພະຫັດນີີ້.
ພາຍໃຕ້ແຜນຍຸດທະສາດໃໝ່ນີີ້, ຄມສ ຈະຮັບປະກັນວ່າ ບັນດາແຜນການຜະລິດພະລັງງານ ລະດັບປະເທດ ສະບັບໃໝ່ໆ
ນັີ້ນ ໄດ້ພິຈາລະນາເຖິງ ແຫ່ງຊັບພະຍາກອນທີື່ມີຢູູ່ຫາກຫາຍ ເຊິື່ງຮວມທັງ ແຫ່ງນໍ້າ-ອາຫານ-ພະລັງງານ ພ້ອມທັງ
ການນາໃຊ້ພະລັງງານເສີມ ຈາກພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາເວັນ. ຄມສ ຈະສົັ່ງເສີມ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ຄວາມ
ສະເໝີພາບ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ ໃນຂະແໜງການນໍ້າ.
ຄມສ ຍັງຈະສຶກສາ ວິທີທາງ ເຮັດແນວໃດເພຼືື່ອໃຫ້ ການປະຕິບັດງານ ຂອງບັນດາໂຄງລ່າງພຼືີ້ນຖານທາງນໍ້າ ໃນທົັ່ວທັງ
ອ່າງແມ່ນໍ້າແຫ່ງນີີ້ ມີການປະສານງານກັນ ເພຼືື່ອຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຈາກັດຜົນກະທົບຮຸນແຮງດ້ານ
ສິື່ງແວດລ້ອມ ຕໍ່ກັບລາແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ຕໍ່ກັບປະຊາຊົນ.

ຄມສ ຈະສຼືບຕໍ່ສົັ່ງເສີມ ການສົນທະນາລະດັບພາກພຼືີ້ນ ລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດອ່າງນໍ້າ ແລະ ລົງເລິກການຮ່ວມມຼືກັບ
ປະເທດຈີນ ພ້ອມທັງ ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານອຼືື່ນໆທັງໝົດ ໃນອາຊຽນ ແລະ ການຮ່ວມມຼືແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນໍ້າຂອງ ເພຼືື່ອ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງ ພາກສ່ວນທັງໝົດທີື່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແມ່ນໍ້າຂອງ.
ສັນຍາໃຫ້ທຶນໃໝ່ຈາກປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເຊິື່ງມີມູນຄ່າ 5,1 ລ້ານໂດລາອົດສະຕຣາລີ (ປະມານ 3,8 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ) ໄດ້ຮັບການລົງນາມໂດຍ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕຣາລີ ປະຈາ ສປປ ລາວ ພະນັກທ່ານ ພ ເຄວລີ ແລະ
ດຣ. ຮັດດາ. ການສະໜັບສະໜູນນີີ້ ຈະກວມເອົາເວລາ 5 ປີ ແຕ່ປີ 2021 ເຖິງປີ 2025 ແລະ ມັນເປັນສ່ວນໜຶື່ງຂອງ
ການຮ່ວມມຼືໃໝ່ ແມ່ນໍ້າຂອງ-ອົດສະຕຣາລີ.
“ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ການໃຫ້ທນ
ຶ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນຄັີ້ງນີີ້ ຈະຊ່ວຍ ຄມສ ແລະ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງຕົນ ໃຫ້ສາມາດນາ
ໃຊ້ ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີກ
ື່ ່ຽວຂ້ອງ ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງນີີ້ ຢູ່າງທົັ່ວເຖິງ ແລະ ຍຼືນຍົງ ເພຼືື່ອປະກອບສ່ວນໃຫ້ ການ
ຟື້ນຟູເສດຖະກິດຈາກ ພະຍາດລະບາດ ພ້ອມທັງສ້າງຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວ ຂອງສິື່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສ້າງຄວາມ
ເຂັີ້ມແຂງໃຫ້ ການຮ່ວມມຼືລະດັບພາກພຼືີ້ນ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ເຄວລີ.
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີມ
ື່ ຕຼືື່ມອີກວ່າ “ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ຍັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພີື່ມຕຼືື່ມ ດ້ານ
ວິຊາການ ໃຫ້ ຄມສ ກ່ຽວກັບ ຂົງເຂດວຽກງານສາຄັນອຼືື່ນໆ ເຊິື່ງຮວມທັງ ສູນຄຸ້ມຄອງໄພນາໍ້ ຖ້ວມ ແລະ ໄພແຫ້ງແລ້ງ
ຂອງ ຄມສ ແລະ ການຟື້ນຟູ ລະບົບຂໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວສານ ຂອງ ຄມສ.
ໃນເວລາດຽວກັນນັີ້ນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດເຢຍລະມັນ ປະຈາ ສປປ ລາວ ພະນັກທານ ເຈັນ ລຸດເກນເຮີມ ໄດ້ຢັື້ງຢນ
ການປະກອບສ່ວນຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ເປັນຈານວນ 3 ລ້ານຢູໂຣ (ປະມານ 3,55 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເພຼືື່ອສະ
ໜັບສະໜູນ ແຜນການສະບັບໃໝ່ນີີ້. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ທຶນດັັ່ງກ່າວນີີ້ ຈະກວມເອົາເວລາ 3 ປີ ເລີີ້ມຈາກປີ 2022 ເຊິື່ງ
ໃນນັີ້ນ 1,2 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແມ່ນຈັດສັນໃຫ້ ກົນໄກສະໜອງທຶນ ຂອງ ຄມສ ແລະ ສ່ວນທີື່ເຫຼືອ ແມ່ນໄດ້ຈັດສັນ
ໃຫ້ ແຜນງານຮ່ວມມຼື ຄມສ-ຈີໄອແຊັດ ສາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານວິຊາການ.
“ພວກເຮົາເຊຼືື່ອວ່າ ທຶນດັັ່ງກ່າວນີີ້ ຈະຊ່ວຍ ຄມສ ສ້າງຕັີ້ງ ຕາໜ່າງຕິດຕາມແມ່ນໍ້າ ໃນພາກພຼືີ້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ເພຼືື່ອ
ປະກອບສ່ວນໃຫ້ ການຕັດສິນໃຈ ໃນການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແລະ ເພຼືື່ອສົັ່ງເສີມ ຄວາມ
ສາມາດຂອງ ຄມສ ໃນການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ ໄພນໍ້າຖ້ວມແລະໄພພິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບຫາຍຂຶີ້ນ,” ກ່າວໂດຍ
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ລຸດເກນເຮີມ.
ທ່ານ ຊ໋ອງຟຣອງຊົວ ກູເອໂນ, ຫົວໜ້າອົງການເພຼືື່ອການພັດທະນາ ແລະ ການຮ່ວມມຼື ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ປະຈາພາກ
ພຼືີ້ນ ໄດ້ໃຫ້ຄາຫມັີ້ນສັນຍາ ວ່າຈະສະໜັບສະໜູນ ການຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ແຜນຍຸດທະສາດ ຄມສ ສະບັບໃໝ່ ມູນຄ່າ 5,3
ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ສາລັບໄລຍະເວລາ 5 ປີຕໍ່ໄປນີີ້.
“ພວກເຮົາຂຊົມເຊີຍ ຄມສ ທີໄື່ ດ້ເປີດຕົວ ຍຸດທະສາດວິໄສທັດໃໝ່ໆ ເຊິື່ງມີຄວາມສາຄັນຫາຍຕໍ່ກັບ ອ່າງແມ່ນາໍ້ ຂອງ,”
ກ່າວໂດຍທ່ານ ກູເອໂນ. “ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ຮ່ວມວຽກງານກັບ ຄມສ, ບັນດາປະເທດສະມາຊິກຂອງ ຄມສ ແລະ

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາອຼືື່ນໆ ໃນການຫັນປູ່ຽນພາກພຼືີ້ນນີີ້ ໄປສູເ່ ສັີ້ນທາງທີື່ຍຼືນຍົງຫາຍຂຶີ້ນ ແລະ ສາມາດປັບຕົວໄດ້ຫາຍ
ຂຶີ້ນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນວ່າ ບໍ່ມີໃຜ ຖຼືກປະປູ່ອຍໄວ້ເບຼືີ້ອງຫັງ.”
ທ່ານ ກູເອໂນ ຍັງໄດ້ກ່າວເພີີ້ມຕຼືື່ມອີກວ່າ “ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຄມສ ນັບຕັີ້ງແຕ່ປີ 1995
ແລະ ເຊຼືື່ອໝັີ້ນວ່າ ຄມສ ເຮັດໜ້າທີື່ສາຄັນ ໃນການຮ່ວມມຼືກ່ຽວກັບນໍ້າ ໃນພາກພຼືີ້ນແມ່ນາໍ້ ຂອງແຫ່ງນີີ້.”
ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ຄມສ ສາລັບປີ 2021-2025 ແມ່ນເປັນເຄຼືື່ອງມຼືສາຄັນອັນໜຶື່ງ ເພຼືື່ອຊ່ວຍຄະນະກາມາທິການນີີ້
ຈັດຕັີ້ງປະຕິບັດ ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງນໍ້າ ສະບັບໃໝ່ ທີື່ກວມເວລາ 10 ປີ ເຊິື່ງເປັນຍຸດທະສາດ ສູ່ການຫັນປູ່ຽນໃໝ່
ສາລັບອ່າງແມ່ນໍ້າແຫ່ງນີີ້. ເອກະສານທັງໝົດນັີ້ນ ຈະຊ່ວຍບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ ໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂ ບັນຫາທ້າທາຍ
ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ບັນຫາທ້າທາຍທີື່ເກີດຂຶີ້ນໃໝ່ ພ້ອມທັງ ປັບປຸງສະພາບການລວມຂອງອ່າງແມ່ນໍ້າແຫ່ງນີີ້ ໃນໄລຍະທົດ
ສະວັດຕໍ່ໄປ.

ຂໍ້ມນ
ູ ສາລັບບັນນາທິການຂ່າວ:
ຄມສ ແມ່ນອົງການຈັດຕັີ້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພຼືື່ອການປຶກສາຫາລຼື ແລະ ການຮ່ວມມຼືລະດັບພາກພຼືີ້ນ ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ
ຕອນລຸ່ມ. ສ້າງຕັີ້ງຂຶຼືີ້ນໃນປີ 1995 ຕາມສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກາປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດ
ຫວຽດນາມ. ອົງການດັັັ່ງກ່າວນີີ້ ເຮັດໜ້າທີເື່ ປັນກົນໄກລະດັບພາກພຼືີ້ນ ເພຼືື່ອການຮ່ວມມຼື ກ່ຽວກັບນໍ້າ ແລະ ທັງເປັນສູນກາງ
ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເພຼືື່ອການພັດທະນາຢູ່າງຍຼືນຍົງ ໃນພາກພຼືນ
ີ້ ນີີ້.
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