
ວິໄສທັດ
ມີມາດຕະຖານລະດັບໂລກ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງ 
ການເງິນ, ມີການຈັດຕັ້ງອ�າງແມ�ນ�້າແບບສາກົນທີ່ ຊ�ວຍ 
ປະເທດແມ�ນ�້າຂອງ ເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດຂອງອ�າງແມ� 
ນ�້າຂອງທີ່ມີຄວາມຮຸ�ງເຮືອງທາງດ�ານ ເສດຖະກິດ, 
ສັງຄົມເປັນ�� ແລະ ສິ່ງແວດລ�ອມທີ່ດີ.

ພາລະກິດ
ສົ່ງເສີມ ແລະ ປະສານງານ ການຄຸ�ມຄອງ ແລະ 
ພັດທະນາ ນ�າ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທ່ີກ�ຽວຂ�ອງໃຫ�ຍືນຍົງ 
ເພ່ືອຕ�າງຝ�າຍຕ�າງມີ ຜົນປະໂຫຍດຮ�ວມກັນ ແລະ ຊີວິດ
ການເປັນຢູ�ຂອງປະຊາຊົນໄດ�ຢູ�ດີກິນດີ

ສປ ຈີນ

ສສ ມຽນມາ

ສປປ ລາວ

ຣາຊະອານາຈັກໄທ

ຣາຊະອານາຈັກ��ປູເຈຍ

ສສ ຫວຽດນາມ

www.mrcmekong.org

ແຜນທ່ີແມ�ນ�າ້ຂອງ

ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການ 
ຮັກສາຄວາມດຸນດ�ຽງ

ຄະນະ��ມາທິການແມ�ນ�າ້ຂອງສາກົນ

ຜູ�ໃຫ���ເນີດນ�້າ

ແມ�ນ�້າຂອງ ແມ�ນແມ�ນ�້າສາຍໜື່ງທີ່ໃຫຍ�ທີ່ສຸດ ແລະ ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ�ານ 
ຊີວະນານາພັນທີ່ຫລາຍທີ່ສຸດ ໃນໂລກ. ອ�າງຮັບນ�້າຂອງແມ�ນກວມເອົາເນື້ອທີ່ 
795,000 ກິໂລແມັດມົນທົນ, ນັບແຕ�ພູພຽງ ຕິເບດ ຈົນຮອດ ສາມຫຼ່ຽມປາກແມ�ນ�້າ 
ຂອງ. ແມ�ນ�້າຂອງໄຫຼຜ�ານ 6 ປະເທດ ລວມຄວາມຍາວປະມານ 5,000 ກິໂລແມັດ. 

ອ�າງແມ�ນ�້າຂອງຕອນລຸ�ມ ຕັ້ງຢູ�ໃນ ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ, ຣາຊະອານາຈັກ 
��ປູເຈຍ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ເຊິ່ງ ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ���ນວນ 65 ລ�ານຄົນ. 
ອ�າງແມ�ນ�້າຂອງໄດ�ເອື້ອ��ນວຍ ການເຂົ້າເຖິງການຄ�າຂາຍ, ການຂົນສົ່ງ, ການຄ�້າ 
ປະກັນທາງດ�ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ລາຍໄດ�. ນອກຈາກນັ້ນ, ອ�າງແມ�ນ�້າຂອງຍັງເປັນ 
ເຂດການປະມົງນ�້າຈືດທີ່ໃຫຍ�ທີ່ສຸດໃນໂລກ ເຊິ່ງ ສະໜອງຜະລິດຕະພັນປາ ແລະ 
ສັດນ�້າອື່ນໆ ຫຼາຍກວ�າ 4 ລ�ານໂຕນ ຕ�່ ປີ 

ດັ່ງທີ່ຮູ�ກັນດີວ�າ ອ�າງແມ�ນ�້າຂອງມີການພັດທະນາ ຢ�າງໄວວາ, ມີຄວາມຕ�ອງການ�� 
ໃຊ�ພະລັງງານທີ່ສະອາດ ແລະ ບ�່ບົກແຫ�ງຈາກພະລັງງານນ�້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕ�່ 
ຄວາມຕ�ອງການ ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມຂື້ນ ຢ�າງໄວວາ

ສິ່ງທ�າທາຍຫຼັກ ຂອງອ�າງນ�� ແມ�ນການເຊື່ອມໂຊມຂອງສິ່ງແວດລ�ອມ, 
ຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຕ�າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການປະມົງ 
ແລະ ການຕົກຕະກອນ, ການປ�ຽນແປງດິນຟ�າອາກາດ ແລະ ຄວາມທຸກຍາກ. 
ການພັດທະນາຊົນລະປະທານ ເພື່ອກະສິ��, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ, ສະ
ພາບອາກາດທີ່ຄາດຄະເນໄດ�ຍາກເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ�ມີນ�້າຖ�ວມ ແລະ ແຫ�ງແລ�ງສົ່ງຜົນ 
ໃຫ�ມີຄວາມກົດດັນຕ�່ຊັບພະຍາກອນຂອງ ແມ�ນ�້າຂອງ. ການຄຸ�ມຄອງອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ 
ຂ�າມຜ�ານຊາຍແດນແມ�ນສິ່ງທ�າທາຍອັນໃຫຍ�ຫຼວງ ��ຫຼັບປະເທດແມ�ນ�້າຂອງ 
ແຕ�ໃນເວລາດຽວ ກັນກ�່��ມາເຊິ່ງກາລະໂອກາດໃນການເສີມຂະຫຍາຍການຮ�ວມມື
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ຄະນະ��ມາທິການແມ�ນ�າ້ຂອງສາກົນ

ພວກເຮົາແມ�ນໃຜ

ຄະນະ��ມາທິການແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ (ຄມສ) ໄດ�ໃຫ�ການສະໜັບສະໜຸນບັນດາ 
ປະເທດ ສະມາຊິກ - ຣາຊະອານາຈັກ��ປູເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈັກໄທ, 
ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ - ໃນການພັດທະນາ ແລະຄຸ�ມຄອງອ�າງແມ�ນ�້າຂອງຕອນລຸ�ມໃຫ�
ຍືນຍົງ.

ອົງການອ�າງແມ�ນ�້າລະຫວ�າງປະເທດນີ້ ໄດ�ຖືກສ�າງຕັ້ງຂື້ນ ໂດຍສັນຍາແມ�ນ�້າຂອງ 
ປີ 1995, ສີ່ປະເທດພາຄີໄດ�ເຫັນດີຮ�ວມມືກັນ ໃນການພັດທະນາ, ຄຸ�ມຄອງ, 
ນ�າໃຊ� ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນນ�້າໃນຂົງເຂດຕ�າງໆ ເຊັ່ນ: ການປະມົງ, 
ການປ�ອງກັນນ�້າຖ�ວມ, ຊົນລະປະທານ, ພະລັງງານນ�້າ, ແລະ ການເດີນເຮືອ.

ຄມສ ເຮັດໜ�າທີ່ເປັນບ�ອນອີງໃນການຮ�ວມມື��ໃຊ�ນ�້າ ແລະ ການຮ�ວມມືພາກພື້ນ
ໂດຍປະເທດສະມາຊິກ ແບ�ງປັນຜົນປະໂຫຍດ ຈາກຊັບພະຍາກອນນ�້າ ຮ�ວມກັນ, 
ໃນຂະນະທ່ີຜົນປະໂຫຍດຂອງແຕ�ລະປະເທດແຕກຕ�າງກັນ, ແລະ ແກ�ໄຂຜົນກະທົບ 
ຂ�າມຜ�ານຊາຍແດນ ໃນອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ. ຄມສ ເຮັດຫນ�າທີ່ເປັນສູນກາງຄວາມຮູ� ທີ່ສົ່ງເສີມ 
ການຮ�ວມມືພາກພື້ນ ແລະ ການຕັດສິນດ�ານນະໂຍບາຍບົນພື້ນຖານຫລັກຖານ ທາງ 
ວິທະຍາສາດ

ຄມສ ໃຫ�ການຊ�ວຍເຫຼືອທາງດ�ານວິຊາການ ແລະ ສ�າງເຄື່ອງມືທີ່ແທດເໝາະກັບ 
ສະພາບຕົວຈິງ ຊ�ວຍປະເທດສະມາຊິກ ເພື່ອຊາບໃນການຕັດສິນໃຈກ�ຽວກັບການພັດ
ທະນາ

ພວກເຮົາເຮັດຫຍັງ
ຕອບສະໜອງຄວາມຕ�ອງການ, ຮັກສາຄວາມດຸ�ນດຽງ

ນັບຕັ້ງແຕ�ການສ�າງຕັ້ງ , ຄມສ ໄດ�ຮັບຮອງ 5 ລະບຽບການກ�ຽວກັບ ຄຸນນະພາບນ�້າ, 
ການແລກປ�ຽນຂ�້ມູນຂ�າວສານ,  ການຕິດຕາມກວດກາຄຸນນະພາບນ�້າ, ການຮັກສາລະ
ດັບການໄຫຼຂອງນ��, ແລະ ການປຶກສາຫາລືກ�ຽວກັບການ��ໃຊ�ນ�້າ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນ 
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ສັນຍາແມ�ນ�້າຂອງ ປີ 1995

ຄມສ ສະໜັບສະໜຸນ ຂະບວນການວາງແຜນທົ່ວອ�າງ ພາຍໄຕ�ຫຼັກການ ຄຸ�ມຄອງຊັບພະ 
ຍາກອນນ�້າແບບປະສົມປະສານ, ໂດຍຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດທາງດ�ານເສດຖະກິດ 
ແລະ ສັງຄົມ ໂດຍເອົາໃຈໃສ�ຄວາມຍືນຍົງຂອງລະບົບນິເວດວິທະຍາ ຂອງ ອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ 
ຕອນລຸ�ມ.

ຍຸດທະສາດພັດທະນາອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ ຕາມຫຼັກການຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ�້າ ແບບ 
ປະສົມປະສານ ສະບັບ��ອິດ ສົກປີ      2011- �2015   ແມ�ນເພ່ືອຊ�ວຍປະເທດ 
ສະມາຊິກ ສົ່ງເສີມການປະມົງທີ່ຍືນຍົງ, ກາລະໂອກາດທາງດ�ານ ກະສິ��, 
ເສລີພາບດ�ານການເດີນເຮືອ, ໄຟຟ�າພະລັງງານນ�້າທ່ີຍືນຍົງ, ການຄຸ�ມຄອງນ�້າຖ�ວມ, ແລະ 
ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ອະນຸລັກລະບົບນິເວດວິທະຍາ ທີ່��ຄັນ

  

ງ�ບປະມານ
ຄມສ ແມ�ນໄດ�ຮັບການສະໜັບສະໜຸນດ�ານທຶນຮອນ
ຈາກ ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ຄູ�ຮ�ວມພັດທະນາຕ�າງໆ 
(ບັນດາລັດຖະບານ, ບັນດາທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ 
ແລະ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ)

ຄາດຄະເນງ�ບປະມານ ��ຫຼັບສົກປີ 2016 �-2020: 
65 ລ�ານໂດລາສະຫະລັດ

 

ໂຄງຮ�າງການຈັດຕ້ັງ ຂອງ ຄມສ

ຣາຊະອານາ      
ຈັກ��ປູເຈຍ

ສປປ ລາວ ຣາຊະອາ
ນາຈັກໄທ

ສສ 
ຫວຽດນາມ

ຄະນະ��ນົດນະໂຍບາຍ

ໜ�ວຍງານ��ເນີນງານ

ຄະນະຄຸ�ມຄອງບ�ລິຫານ

ຄະນະ��ມາທິການ
ແມ�ນ�້າຂອງສາກົນ

ສະພາມົນຕີ
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ສປ ຈີນ ສສ ມຽນມາ



ຄມສ ຍັງ��ນວຍຄວາມສະດວກ ການແລກປ�ຽນຂ�້ມູນຂ�າວສານ, ການປຶກສາຫາລື 
ແລະ ການເຈລະຈາກ�ຽວກັບການຄຸ�ມຄອງຊັບພະຍາກອນ ນ�້າລະຫວ�າງລັດຖະບານ, 
ພາກເອກະຊົນ, ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຕ�າງໆ. ເພ່ືອສະແດງອອກ ແລະ 
ປັບຕົວຕ�່ກັບທ�າອ�ຽງ, ຄວາມຕ�ອງການ ແລະ ສິ່ງທ�າທາຍໃໝ�ໃນອ�າງນ��, ຍຸດທະສາດ ຂອງ 
ອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ ໄດ�ຖືກປັບປຸງ ��ຫຼັບສົກປີ 2016�-2020.

ກິດຈະ��ຫຼັກອື່ນໆ ຂອງພວກເຮົາ ມີດັ່ງນີ້:

• ຕິດຕາມ ແລະ ລາຍງານສະພາບແວດລ�ອມ ຂອງລະບົບອ�າງແມ�ນ�້າຂອງ ເພື່ອສະໜັບ 
ສະໜຸນ ການຄຸ�ມຄອງການໄຫຼຂອງນ�້າ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຄວາມດຸ�ນດຽງຂອງລະບົບ
ນິເວດວິທະຍາ ຂອງອ�າງນ��ຂອງ

• ພະຍາກອນລະດັບນ�້າຖ�ວມ 

• ��ນວຍຄວາມສະດວກດ�ານການຄຸ�ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາກິດຈະກ�າຕ�າງໆໃນ ການປະມົງ 
ຢູ�ລະດັບທ�ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກພຶ້ນ 

• ສົ່ງເສີມການເດີນເຮືອ ແລະ ການຄ�າຂາຍທາງນ�້າ ທີ່ປອດໄພ ໂດຍຜ�ານ ການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງ
ຊ�ວຍຊີ້ທາງເດີນເຮືອ ແລະ ແຜນແມ�ບົດການເດີນເຮືອ

• ຊ�ວຍເຫຼືອ ຊຸມຊົນ ພັດທະນາ ວິຊາການທາງດ�ານກະສິ�� ແລະ ຊົນລະປະທານ ເພື່ອ 
ປົກປັກຮັກສາ ອ�າງຮັບນ�້າ ແລະ ຮັບປະກັນການສ�າງລາຍຮັບໃຫ�ກັບທ�ອງຖິ່ນ

• ຊ�ວຍປະເທດສະມາຊິກເພື່ອປັບຕົວຕ�່ກັບການປ�ຽນ ແປງດິນຟ�າອາກາດ 

  
ບັນດາຜົນ��ເລັດ 

• ສ�າງຍຸດທະສາດພັດທະນາອ�າງແມ�ນ�າ້ຂອງສະບັບທ��ອິດ

• ສ�າງ 5 ລະບຽບການເພື່່ອການ��ໃຊ�ຊັບພະຍາກອນນ�້າ

• ��ເນີນການປະເມີນການສ�າງມະໂນພາບຕາມ
   ແຜນການພັດທະນານ�້າຂອງບັນດາປະເທດ 
   ເພື່ອເປັນບ�ອນອີງ ໃຫ�ແກ� ບັນດາແຜນຍຸດທະສາດ 
   ແລະ ບົດແນະ��ຕ�າງໆ 

•  ສ�າງບົດແນະ��ການອອກແບບເບື້ອງຕົ້ນ ເພື່ອ
  ການພັດທະນາເຂ່ືອນຕາມ��ແມ�ນ�້າຂອງ, 
  ��ນົດມາດຕະຖານ ທີ່ດີ

•  ສ�າງຂ�້ຕົກລົງການຂົນສົ່ງທາງນ�້າ ລະຫວ�າງ 
   ຣາຊະອານາຈັກ��ປູເຈຍ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ

•  ສ�າງຍຸດທະສາດການພັດທະນາແລະຄຸ�ມຄອງການ
  ປະມົງທົ່ວອ�າງ

•  ສ�າງການພະຍາກອນນ�້າຖ�ວມໃນລະຫວ�າງລະດູຝົນ
  ເພື່ອຊ�ວຍອົງການຈັດຕັ້ງຕ�າງໆ ຫ� ດຜ�ອນຜົນກະທົບ
  ຈາກໄພນ�້າຖ�ວມ

•  ສ�າງບົດລາຍງານສະພາບອ�າງ ເພື່ອລາຍງານກ�ຽວ
  ກັບການພັດທະນາ ແລະ ສະພາບຂອງອ�າງ

•  ຈັດກອງປະຊຸມຜູ�ມີສ�ວນຮ�ວມລະດັບພາກພື້ນ
  ກ�ຽວກັບບັນຫາການວາງແຜນອ�າງ, ການປ�ຽນແປງ
  ດິນຟ�າອາກາດ,ໄຟຟ�າພະລັງງານ ນ�້າ ແລະ ການປະມົງ

•  ຕົກລົງຮ�ວມກັບ ສປ ຈີນ ກ�ຽວກັບການແລກປ�ຽນ
  ຂ�້ມູນ, ການແລກປ�ຽນທາງດ�ານວິຊາການ ແລະ
  ການປະເມີນຜົນຮ�ວມກັນ
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1 ຍົກສູງຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ການ��ໃຊ�ຄວາມຮູ�ພື້ນຖານທີ່ສາມາດພິສູດໄດ� 
��ຫຼັບຜູ�ວາງນະໂຍບາຍ ແລະ ນັກວາງແຜນໂຄງການ

2 ການຄຸ�ມຄອງສິ່ງແວດລ�ອມ ແລະ ການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນນ�້າທີ່ຍືນຍົງ 
ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດທົ່ວອ�າງນ�� ໂດຍການ��ເນີນການ ຂອງ ອົງການ ວາງແຜນ ຂອງ 
ຂະແໜງການ ໃນລະດັບຊາດ

3 ບົດແນະ�� ເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ�ມຄອງນ�້າ ແລະ ໂຄງການທ່ີກ�ຽວຂ�ອງ ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນ ຖືກ��ໃຊ�ໂດຍອົງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ວາງແຜນ ລະດັບຊາດ

4 ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດລະບຽບການຂອງ ຄມສ ໂດຍປະເທດສະມາຊິກ ທ່ີມີປະສິດທິພາບ 
ແລະ ກົມກຽວຕ�່ເນື່ອງ

5 ການຮ�ວມມື ແລະ ປືກສາຫາລືທ່ີມີປະສິດທິພາບ ລະຫວ�າງ ປະເທດສະມາຊິກ ແລະ 
ການຮ�ວມມືຍຸດທະສາດ ຂອງ ຄູ�ຮ�ວມລະດັບພາກພ້ຶນ ແລະ ຜູ�ມີສ�ວນກ�ຽວຂ�ອງໃນການຄຸ�ມ
ຄອງຊັບພະຍາກອນນ�າ້ຂ�າມຜ�ານຊາຍແດນ 

6 ສ�າງຄວາມເຂ້ັມແຂງ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ປະເມີນຜົນກະທົບທ່ົວອ�າງ ແລະ 
ເຜີຍແຜ�ຜົນທ່ີໄດ�ຮັບ ເພ່ືອ ການຕັດສິນໃຈທ່ີດີຂ້ືນ ໂດຍປະເທດສະມາຊິກ

7 ຄມສ ກາຍເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ຕາມແຜນ
ການປັບປຸງ ອົງການ

ຂົງເຂດວຽກຈຸດສຸມໃໝ�: 2016-2020
ການຮັບມືກັບສິ່ງທ�າທາຍ

ໃນສົກປີ 2016-2020, ແຜນຍຸດທະສາດ ຄມສ ແມ�ນສຸມໃສ�ບັນລຸ 7 ໝາກຜົນ 
ທີ່ຈະສົ່ງເສີມການເຊື່ອມສານ ແລະ ຄວາມກົມກຽວ ຂອງການຮ�ວມມື ໃນການຈັດສັນ 
ຊັບພະຍາກອນ ຢ�າງສະຫຼາດຄ�ອງແຄ�ວ ແລະ ການ��ໃຊ�ຊັບພະຍາກອນນ�້າຢ�າງມີປະສິດທິ
ຜົນ ແລະ ໂປ�ງໄສ. 

ຄະນະ��ມາທິການແມ�ນ�າ້ຂອງສາກົນ




