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ສາມາດອອກຂ່າວໄດ້ທັນທີ  
 
 

ຄມສ ເປີດຕົວ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 5 ປີ ສະບັບໃໝ່ ເພ່ືອສ້າງ

ຄວາມສົມດູນ ລະຫວ່າງ ການພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງອ່າງນໍ້າ 
 
 
ທ່ີນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 5 ເມສາ 2021 – ໃນວັນນ້ີ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ 
(ຄມສ) ໄດ້ເປີດຕົວ ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງນໍ້າ 10 ປີ (BDS) ສະບັບໃໝ່ ສໍາລັບ ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ 
ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ ຂອງ ຄມສ (MRC SP) ເພ່ືອຊ່ວຍບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ ໃຫ້ສາມາດແກ້ໄຂ ບັນຫາ
ທ້າທາຍ ທ່ີເກີດຂ້ຶນໃໝ່ໆ ແລະ ເພ່ືອປັບປຸງ ສະຖານະການໂດຍລວມ ຂອງອ່າງນໍ້າແຫ່ງນ້ີ.  
 
ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງນໍ້າ 2021–2030 ເຊ່ິງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ ສະພາລັດຖະມົນຕີ ຈາກປະເທດກໍາປູ
ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ແມ່ນເນັ້ນໜັກໃສ່ 5 ຂົງເຂດບູລິມະສິດ ຄື: ປັບປຸງ
ລະບົບນິເວດ ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ ເພ່ືອສ່ິງແວດລ້ອມທ່ີອຸດົມສົມບູນ ແລະ ເພ່ືອໃຫຊຸ້ມຊົນ ມີຄວາມສາມາດໃນ
ການຜະລິດ; ປັບປຸງການເຂ້ົາເຖິງ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ເພ່ືອຊີວິດການເປັນ
ຢູ່ທ່ີດີຂອງຊຸມຊົນ; ການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ເພ່ືອການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ຢ່າງທົ່ວເຖິງ; ການ
ປັບຕົວເຂົ້າກັບ ຄວາມສ່ຽງດ້ານ ສະພາບອາກາດ ແລະ ໄພພິບັດ; ແລະ ສົ່ງເສີມການຮ່ວມມືລະດັບພາກພ້ືນ 
ຈາກທັດສະນະ ທ່ີກວມລວມທ່ົວທັງອ່າງນໍ້າ.    
 
“ຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ແມ່ນສອດຄ່ອງກັບ ບູລິມະສິດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຂອງບັນດາລັດຖະບານ ປະເທດ
ແມ່ນໍ້າຂອງ ເພ່ືອໃຫ້ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງແຫ່ງນີ ້ມີຄວາມເຂ້ັມແຂງ ແລະ ມີຄວາມສາມາດປັບຕົວໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໂດຍ
ການວາງແຜນໃນທ່າບຸກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງທີ່ມີການປະສານງານກັນ ແລະ ເພ່ືອຮັບປະກັນຄວາມສົມດູນ 
ລະຫວ່າງ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ,” ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ອັນ ພິສ ຮັດ
ດາ, ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ ໃນພິທີເປີດຕົວ ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງນໍ້າ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງ 
ຄມສ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນຈັນນີ້. ງານເປີດຕົວດ່ັງກ່າວນີ້ ຍັງຈັດຂ້ຶນ ເພ່ືອສະເຫຼີມສະຫຼອງ ວັນແມ່ນໍ້າ
ຂອງ ເຊ່ິງເປັນວັນທີ່ ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ຄມສ ໄດ້ລົງນາມໃນ ສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນວັນທີ 5 ເມສາ 
1995.  
 
ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງນໍ້າ ສະບັບໃໝ່ນີ້ ແມ່ນອີງຕາມ ການປະເມີນຜົນ ໃນຫວ່າງບ່ໍດົນມານີ້ ກ່ຽວກັບ 
ຜົນກະທົບຂະໜາດໃຫຍ່ ຈາກການພັດທະນານໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ່ີກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໂຄງລ່າງພ້ືນຖານ
ຕ່າງໆ ເຊ່ິງຮວມທັງ ເຂ່ືອນຕ່າງໆ ທ່ີໄດ້ປ່ຽນຮູບການໄຫຼຂອງນໍ້າ, ກະທົບຕ່ໍກັບ ການເຄ່ືອນຍ້າຍ
ຂອງຕະກອນ ແລະ ເພ້ີມການເຊາະເຈື່ອນແຄມຝັ່ງ. ຜົນກະທົບເລ່ົານີ້ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ຈໍານວນປະຊາກອນປາ
ຕາມທໍາມະຊາດ ຫຼຸດລົງ, ອົງປະກອບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຂດນໍ້າຖ້ວມເຖິງ ເຊ່ືອມໂຊມລົງ, ແລະ ການ
ສະສົມຕະກອນ ໃນເຂດສາມລ່ຽມປາກແມ່ນໍ້າຂອງ ຫຼຸດລົງ. ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ຍັງເຮັດໃຫ ້ ຜົນ



ກະທົບຕ່າງໆ ເພ້ີມຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ, ພ້ອມທັງນໍາເອົາ ຄວາມບ່ໍແນ່ນອນ ແລະ ຄວາມສ່ຽງ ເຂ້ົາມາຫຼາຍຂ້ຶນ 
ເຊ່ິງຮວມທັງ ໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ໄພນໍ້າຖ້ວມ ທ່ີເກີດຂຶ້ນ ຖີຄ່ັ້ງຂຶ້ນ. 
 
ຍຸດທະສາດສະບັບນີ້ ຍັງໄດ້ກໍານົດ ມາດຕະການແນະນໍາ ທ່ີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ໃນລະດັບປະເທດ 
ແລະ ໃນລະດັບພາກພ້ືນ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພ່ືອບັນລຸ ບູລິມະສິດຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ຂອງຍຸດທະສາດ
ສະບັບນີ້ ເຊ່ິງຮວມທັງ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ມາດຕະການເລ່ົານັ້ນ ໃນວຽກງານ ແລະ ແຜນງານຂອງພວກເຂົາ
ເອງ.  
 
ຄມສ ຈະປະກອບສວນສໍາຄັນ ໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບູລິມະສິດຍຸດທະສາດຕ່າງໆ ຂອງ ຍຸດທະສາດ
ພັດທະນາອ່າງນໍ້າ ສະບັບນີ້ ຜ່ານທາງ ແຜນຍຸດທະສາດ 2021–2025 ຂອງ ຄມສ ເຊ່ິງປະກອບດ້ວຍ 95 ວຽກ
ງານ ແລະ 86 ຄາດໝາຍຜົນໄດ້ຮັບ. ທິດທາງສໍາຄັນໃໝ່ ສໍາລັບວຽກງານຂອງ ຄມສ ຈະແມ່ນການ ປະເມີນ 
ແລະ ລະບຸເຖິງ ທາງເລືອກໃໝ່ໆ ໃນການກັກເກັບນໍ້າ, ຂອບເຂດໃໝ ່ສໍາລັບ ປະລິມານນໍ້າໄຫຼ ແລະ ຂອບ
ເຂດໃໝ່ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ ໂຄງການຮ່ວມລົງທຶນທ່ົວທັງອ່າງນໍ້າ ເຊ່ິງຈະເກີດ
ຜົນປະໂຫຍດຫຼາຍດ້ານ ສໍາລັບ ການຄຸ້ມຄອງໄພນໍ້າຖ້ວມ, ການຫຼຸດຜ່ອນໄພແຫ້ງແລ້ງ, ຄວາມໝ້ັນຄົງດ້ານ
ພະລັງງານ ແລະ ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ. 
 
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ກ່ໍຍັງຈະໄດ້ດໍາເນີນວຽກງານຕ່າງໆ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າ ແຜນການຜະລິດພະລັງງານ 
ສະບັບໃໝ່ໆ ຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງ ຫຼາກຫຼາຍແ່ຼຫງສໍາລັບການຜະລິດ ທ່ີມີຢູ່ຕະຫຼອດໄປ ເຊ່ິງຮວມທັງ ການ
ເຊ່ືອມສານ ທາງເລືອກລະຫວ່າງ ນໍ້າ-ພະລັງງານ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ພະລັງງານລົມ ແລະ ພະລັງງານແສງຕາ
ເວັນ ເພ້ີມຕື່ມ. ມາດຕະການເລ່ົານີ້ ຈະເພ້ີມຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຕ່ໍສະພາບອາກາດ ທ່ີອາດຈະ
ເກີດຂ້ຶນໄດ້.  
 
ຄມສ ຍັງຈະສຶກສາວິທີການ ເຮັດແນວໃດເພ່ືອໃຫ້ ການປະຕິບັດງານຂອງ ບັນດາໂຄງລ່າງພ້ືນຖານທາງນໍ້າ 
ໃນທ່ົວທັງອ່າງນໍ້າແຫ່ງນ້ີ ສາມາດປະສານງານກັນໄດ້ ເພ່ືອສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດ ຈາກການປະຕິບັດງານ
ເລົ່ານ້ັນ ແລະ ເພ່ືອຈໍາກັດຜົນກະທົບຮຸນແຮງ ຕ່ໍກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ລໍາແມ່ນໍ້າຂອງ. ຄະນະກໍາມາທິການນ້ີ 
ຈະສືບຕ່ໍຮ່ວມວຽກງານ ຢ່າງກວ້າງຂວາງກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ກົນໄກຕ່າງໆ ທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບແມ່ນໍ້າ
ຂອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ອົງການຮ່ວມມືແມ່ນໍ້າລ້ານຊ້າງ-ແມ່ນໍ້າຂອງ ກ່ຽວກັບຊບັພະຍາກອນນໍ້າ ເພ່ືອ
ຮັບປະກັນດ້ານ ການແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ທັນເວລາ, ການປະສານງານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ເພ່ືອການປັບຕົວເຂ້ົາ
ກັບ ແມ່ນໍ້າທ່ີກໍາລັງປ່ຽນແປງໄປ. 
 
ຈາກແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ຄມສ ສະບັບໃໝ່ນີ້, ຄມສ ຄາດວ່າຈະລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 60,5 ລ້ານໂດລາ
ສະຫະລັດ ພາຍໃນໄລຍະເວລາ 5 ປີຕໍ່ໄປນີ້ ເຊ່ິງໃນນັ້ນ ທຶນປະມານ 40 ສວ່ນຮ້ອຍ ຈະມາຈາກ ບັນດາ
ປະເທດສະມາຊິກຂອງ ຄມສ. ຄຽງຄູ່ໄປກັບ ແ່ຼຫງການເງິນທີ່ຈໍາເປັນ ແລະ ເພ່ືອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ ແຜນຍຸດ
ທະສາດ ຂອງ ຄມສ ນັ້ນ, ມັນຈະຮຽກຮ້ອງເຖິງ ການນໍາພາທ່ີດີ ຈາກໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງ ຄມສ ແລະ ການ
ຮ່ວມມື ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ຢ່າງຈິງຈັງ ຈາກບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ. 
 
ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ຄມສ ສະບັບຕໍ່ໄປ ຈະຂຽນຂຶ້ນມາໃນປີ 2024 ເພ່ືອປະກອບສ່ວນໃຫ້ ເວລາສ່ວນທ່ີເຫຼືອ
ຂອງ ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງນໍ້າ ສໍາລັບປີ 2026–2030.  
 



ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງນໍ້າ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ຄມສ ແມ່ນສານຕໍ່ມາຈາກ ບົດສຶກສາລະອຽດ 
ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການຂອງ ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊ່ິງຮວມທັງ ບັນຫາທ້າທາຍ ແລະ ໂອກາດຂອງການ
ພັດທະນາ, ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກຍຸດທະສາດຜ່ານໆມາ ແລະ ການປຶກສາຫາລື ຢ່າງກວ້າງຂວາງ 
ກັບບັນດາປະເທດແມ່ນໍ້າຂອງ ທັງ 6 ປະເທດ, ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ລັດຖະບານປະເທດຕ່າງໆ ໃນພາກພ້ືນນີ້, 
ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ຂະແໜງການເອກະຊົນ ແລະ ພາກສ່ວນປະຕິບັດງານ ຈາກຫ້ອງການປົກຄອງອື່ນໆ.  
 
ນັບຕັ້ງແຕ່ ການສ້າງຕ້ັງ ຄມສ ໃນປີ 1995, ຄມສ ໄດ້ສ້າງ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ຄມສ 5 ສະບັບ ແລະ ຍຸດທະ
ສາດພັດທະນາອ່າງແມ່ນໍ້າ 3 ສະບັບ ເຊ່ິງວ່າ ແຕ່ລະສະບັບນັ້ນ ມີກໍານົດເວລາ 5 ປ.ີ ການປ່ຽນກໍານົດເວລາມາ
ເປັນ 10 ປີ ສໍາລັບ ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງນໍ້ານັ້ນ ແມ່ນມີປັດໄຈຂັບເຄ່ືອນມາຈາກ ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການ
ເຮັດໃຫ້ມັນ ສອດຄ່ອງກັບ ເປ້ົາໝາຍພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ຄວາມຈໍາເປັນ ໃນການພັດທະນາອ່າງນໍ້າ 
ຢ່າງຍືນຍົງ ແລະ ປະເດັນໃນປະຈຸບັນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມໝ້ັນຄົງຂອງນໍ້າ ເຊ່ິງຈະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ ໃນລະດັບ
ອ່າງນໍ້າເທ່ົານັ້ນ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດຝັ່ງນໍ້າ ທັງໝົດ 6 ປະເທດ ແລະ ຊຸມຊົນຕ່າງໆ ທ່ີ
ອາໃສຢູ່ໃນພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ.  
 
ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ່າງນໍ້າ ສະບັບນ້ີ ຈະບັນລຸຜົນໄດ້ ພຽງແຕ່ຖ້າວ່າ ພາກສ່ວນປະຕິບັດງານ ທັງໝົດທ່ີ
ກ່ຽວຂ້ອງ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພ່ືອໃຫ້ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງທາງເສດຖະກິດ, ຍຸຕິທໍາຕໍ່ສັງຄົມ, ດີຕໍ່
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສາມາດປັບຕົວເຂ້ົາກັບ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້.  
 

ຂໍ້ມູນສໍາລັບບັນນາທິການຂ່າວ:   

 
ຄມສ ແມ່ນອົງການຈັດຕ້ັງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພ່ືອການປຶກສາຫາລ ື ແລະ ການຮ່ວມມືລະດັບພາກພ້ືນ 
ໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມ. ສ້າງຕ້ັງຂ້ືຶນໃນປີ 1995 ຕາມສັນຍາແມ່ນໍ້າຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, 
ສປປ   ລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ອົງການດ່ັັງກ່າວນ້ີ ເຮັດໜ້າທ່ີເປັນກົນໄກລະດັບພາກພ້ືນ 
ເພ່ືອການຮ່ວມມື ກ່ຽວກັບນໍ້າ ແລະ ທັງເປັນສູນກາງຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ເພ່ືອ
ການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ ໃນພາກພ້ືນນ້ີ. 
 
- ຈົບ -  
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