
ទទទទទទទទទទទແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າເຊກອງ ເປັນທີ່ຢູ່ອາໃສປາ ຫຼາຍກວ່າ 800 ສາຍພັນ ທີ່ສ້າງລາຍຮັບ 
ແລະ ເປັນອາຫານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທ່ີອາໃສ ໃນບັນດາແຂວງທ່ີມຊີາຍແດນໃກ້ຄຽງ ແຂວງ 
ຊຽງແຕງ ແລະ ແຂວງ ກະແຈ ຂອງ ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ 
ແລະ ອັດຕະປື ຂອງ ສປປ ລາວ. ແຕ່ແມ່ນໍ້າທັງສອງ ກໍາລັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າຫຼາຍປະການ 
ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການປະມົງທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນຈັງວະທີ່ວ່ອງໄວ 
ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ອັນຈະມີຜົນກະທົບທໍາລາຍທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງປະຊາກອນປາ.

ເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ ແລະ ເພື່ອປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງ 
ປະຊາຊົນ, ຣາຊະອານາຈັກກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ຈ່ິງພ້ອມກັນຫາວິທີປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ 
ການຫາປາໃນແຂວງ ທີ່ມີຊາຍແດນຮ່ວມກັນ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມມື 
ສອງຝ່າຍ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນຈາກ ຄະນະກໍາມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ.

ທັງສອງປະເທດໄດ້ພາກັນສຶກສາ ແລະ ໄດ້ກໍານົດ 7 ບັນຫາບູລິມະສິດ ໃນການຄຸ້ມຄອງການ 
ປະມົງຂ້າມຊາຍແດນໃນອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ-ແມ່ນໍ້າເຊກອງ, ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບຜູ້ມິ 
ສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍພາກສ່ວນ ແລະ ການລົງສໍາພາດຢູ່ພາກສະໜາມຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງ 
ໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າ 
ເຊກອງ
ໂຄງການຄຸ້ມຄອງການປະມົງໃນແມ່ນ້ໍາ
ຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າເຊກອງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນ 
ຫ້າ ໂຄງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍຂອງ ຄມສ 
ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ ການວາງແຜນ ແລະ 
ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາຂ້າມຊາຍແດນ 
ດ້ວຍການຮ່ວມມືກັນ. ພາຍໃຕ້ ການສະໜັ
ບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຈາກທະນາຄານ 
ໂລກ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມ 
ການຈັດ ຕ້ັ ງປະຕິ ບັດ ທ່ີມີການປະສານ 
ງານກັນ ແລະ ນໍາໃຊ້ຫຼັກການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ 
ແບບປະສົມປະສານ, ອັນເປັນແນວຄວາມ 
ຄິດພື້ນຖານ ລະດັບໂລກ ທີ່ແນໃສ່ສ້າງ 
ຄວາມສົມດູນ ລະຫວ່າງ ຄວາມຕ້ອງການ
ດ້ານການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ 
ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ 
ລຽບຕາມແຄມນໍ້າ. ໂຄງການຈະຊ່ວຍໃຫ້ທັງ 
ສອງປະເທດ ມີຄວາມສາມາດ ແລະ 
ມີເຄື່ອງມື ໃນການສືບຕໍ່ກິດຈະກໍາຮ່ວມ 
ພາຍຫຼັງອາຍຸໂຄງການສິ້ນສຸດລຸງ.
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ຮ່ວມກັນຈັດຕ້ັງປະຕິບັດ, ຮ່ວມກັນແກ້ໄຂບັນຫາ

ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຂ້າມ 
ຊາຍແດນ ໃນ ແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ 
ແມ່ນໍ້າເຊກອງ
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ບັນຫາການຄຸ້ມຄອງການປະມົງຂ້າມຊາຍແດນ ທີ່ ເປັນບູລິມະສິດ
ລາຍລະອຽດຂອງທັງ 7 ບັນຫາ ແມ່ນໄດ້ສັງລວມໄວ້ໃນເອກະສານເຕັກນິກຮ່ວມຫົວຂໍ້ ການ
ຄຸ້ມຄອງການປະມົງຂ້າມຊາຍແດນໃນແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າເຊກອງ ຂອງ ຣາຊະອານາຈັກ 
ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ, ຈັດພິມໃນເດືອນ ກັນຍາ 2017.

ການຫາປາເພື່ອຜົນປະໂຫຍດ: ການເພິ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ ໄດ້ເພິ່ມຄວາມຕ້ອງ 
ການປາເພື່ອເປັນອາຫານ ແລະ ລາຍຮັບ, ຈຶ່ງເປັນການກົດດັນຊາວປະມົງໃຫ້ຫາ 
ປາແບບທໍາລາຍເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຕ່າງໆ. ເຄືອງມືເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ ໃນການ 
ຫາປາ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້້າສາມາດຫາປາໄດ້ຈໍານວນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ການນໍາໃຊ້ 
ເຄື່ອງມືຫາປາທີ່ມີລັກສະນະທໍາລາຍເຫຼົ່ານັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດແຂ່ງຂັນ 
ແລະ ສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດໄດ້. ຈາກປະກົດການດັ່ງກ່າວ ຈິ່ງ 
ເຮັດໃຫ້ຈໍານວນປະຊາກອນປາ ຫລຸດລົງທັງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຂະໜາດຂອງ ປາ. 
ການໃຫ້ທາງເລືອກໃນການຫາລາຍຮັບ (ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການລ້ຽງສັດນໍ້າ, ການລ້ຽງ 
ສັດ  ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວແບບທໍາມະຊາດ) ຈະເປັນວິທີການໜຶ່ງທີ່ຈະຊ່ວຍ ຊາວ 
ປະມົງ ລ້ຽງຄອບຄົວຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຫລຸດຜ່ອນການຫາປາຫຼາຍເກີນຂອບເຂດ.

ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຫາປາ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ: ຊາວປະມົງຈໍານວນຫຼາຍໃນທັງສອງ 
ປະເທດ ນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຫາປາທີ່ຜິດກົດໝາຍ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ກັບດັກ ໂດຍການໃສ່ 
ໂຕ່ງ, ລະເບີດ ຫຼື ໄຟຟ້າຊ໋ອດ. ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືຫາປາທີ່ຜິດກົດໝາຍເຫຼົ່ານີ້ 
ຈະເຮັດໃຫ້ປະຊາກອນ ແລະ ສາຍພັນປາຫລຸດລົງ ແລ້ວ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຄວາມ 
ປອດໄພຂອງປະຊາຊົນ ທ້ອງຖ່ິນ. ການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດກົດໝາຍທ່ີມປີະສິດຕິຜົນ 
ແລະ ການຫາລາຍຮັບຈາກຫຼາຍບ່ອນ ຈະສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາດ່ັງທ່ີກ່າວມາໄດ້.

ການເສື່ອມໂຊມຂອງ ທີ່ຢູ່ອາໃສປາ: ການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງນໍ້າ ຈະເປັນ 
ໄພຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງປາ ລວມທັງ ຄວາມປອດໄພດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຊີ
ວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນຕາມແຄມນໍ້າຂອງ. ການຕັດໄມ້ທໍາລາຍປ່າ, ການນໍາ 
ໃຊ້ລະເບີດ, ການຂຸດແກ້ງ, ການເຮັດເໝືອງຊາຍ, ແລະ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ ເຮັດໃຫ້ 
ເກີດບັນຫາ ປ່າໄມ້ຊຸດໂຊມ, ດິນເຊາະເຈື່ອນ, ມົນລະຜິດຈາກທາດບາຫຼອດ ແລະ 
ໄພອັນຕະລາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ອື່ນໆ ອັນລ້ວນແລ້ວແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ 
ຈໍານວນປະຊາກອນປາ ແລະ ການແຜ່ພັນຂອງປາຫລຸດລົງ. ສະນັ້ນ ຈິ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງ 
ມີມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງຄັກແນ່.

ປາທີ່ຫາໄດ້ ມີການປ່ຽນແປງ: ຈາກ ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ວິທີການ 
ຫາປາທີ່ບໍ່ຍືນຍົງ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ຊາວປະມົງ ກໍາປູເຈຍ ແລະ 
ຊາວປະມົງ ລາວ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ປະລິມານປາທີ່ຫາໄດ້ ຫລຸດລົງ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍ 
ແມ່ນຈັບໄດ້ແຕ່ປານ້ອຍ. ທ່າອ່ຽງດັ່ງກ່າວ ຈະມີຜົນໃນທາງລົບຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ທຸກ 
ຍາກ. ລັດຖະບານຂອງທັງສອງປະເທດຕ້ອງສ້າງມາດຕະການ ປົກປັກຮັກສາທີ່ຢູ່ 
ອາໃສຂອງປາ ເພື່ອແກ້ໄຂ ປະລິມານ ແລະ ຊະນິດປາທີ່ຫລຸດລົງ.
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ປະເທດ:  
ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ

ງົບປະມານ:  
US$ 535,200

ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ: 
ກໍລະກົດ 2014ទ ມີນາ 2018
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ການປະຕິບັດຮ່ວມສອງຝ່າຍ ເພື່ອແກ້ໄຂ ບັນຫາບູລິມະສິດ
ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນ 
ຈັດຕັງປະຕິບັດຫຼາຍບາດກ້າວ ເພື່ອ ແກ້ໄຂບັນຫາບຸຂ້າມຊາຍແດນ ທີ່ເປັນບູລິມະສິດ, 
ຜ່ານ ໂຄງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ:

1.  ສ້າງແຜນການຕິດຕາມປາຮ່ວມ ເພື່ອຕິດຕາມ ຊະນິດພັນປາຂາວຕ່າງຖິ່ນ
ທີ່ມາວາງໄຂ່ ທີ່ພົບເຫັນໃນເຂດຊາຍແດນ, ເພື່ອເຂົ້າໃຈ ສະພາບປະຈຸບັນ 
ແລະ ທ່າອ່ຽງຂອງປາທີ່ຫາໄດ້ ກໍຄື ປະເມີນຜົນກະທົບຂອງການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ 
ຢ່າງມີຜະສິດຕິຜົນກວ່າເກົ່າ.

2.  ສ້າງກົນໄກການປະສານງານຮ່ວມ ໃນລະດັບຊາດ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ລະຫວ່າງ 
ຣາຊະອານາຈັກ ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ເພື່ອປັບປຸງການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ 
ກ່ຽວກັບ ປາ ແລະ ປະສານສົມທົບ ວຽກງານເພື່ອແກ້ໄຂ ສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ເປັນ
ບຸລິມະສິດ.

3.  ສ້າງແຜນປະຕິບັດງານຮ່ວມ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການປະສານງານ.

ພາຍຫຼັງທີ່ ໂຄງການສິ້ນສຸດລົງ, ຄາດວ່າ ທັງສອງປະເທດຈະສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ 
ໂດຍ ສ້າງຫົວໜ່ວຍຄຸ້ມຄ້ອງການປະມົງຮ່ວມກັນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດ 
ງານ. ວຽກງານໄລຍະຍາວດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃນການປັງປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ.

ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ການປະມົງຂ້າມຊາຍແດນ: ເຖີງແມ່ນວ່າ ຣາຊະອານາຈັກ 
ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ ໄດ້ພາກັນສ້າງກົນໄກຮ່ວມຂຶ້ນໃນປີ 2006 ເພື່ອ 
ແກ້ໄຂບັນຫາການປະມົງແບບທໍາລາຍ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ໃນແຂວງ 
ທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັນ ກໍຕາມ, ກົນໄກດັ່ງກ່າວກໍບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງ ຍ້ອນມີທຶນ 
ຮອນຈໍາກັດ ແລະ ຂາດການເຂົ້້າຮ່ວມຂອງພະນັກງານຂັ້ນແຂວງ. ສະນັ້ນ 
ຈຶ່ງຈໍາເປັນຕ້ອງມີ ກົນໄກການຮ່ວມມືໃໝ່ ເພື່ອປັບປຸງການສື່ສານ ໃນລະດັບ 
ແຂວງພາຍ ໃຕ້ ການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະມົນຕີ.

ການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນການປະມົງ ທີ່ຈໍາກັດ: ຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບຊະນິດພັນປາ ຖືວ່າຍັງ 
ຈໍາກັດຢູ່, ລວມທັງ ຄວາມເຂົ້້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບການວາງໄຂ່ຂອງປາຕ່າງຖິ່ນ ແລະ 
ຂໍ້ມູນໃນການບໍລິໂພກປາ ແລະ ສັດນໍ້າອື່ນໆ. ທັງສອງປະເທດຈໍາເປັນຕ້ອງເກັບກໍາ 
ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກັບຂະແໜງການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງຈິດສໍານຶກໃນການ       
ຄຸ້ມຄອງທີ່ດີຂຶ້ນ.

ຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຊັບພະຍາກອນໃນການຄຸ້ມຄອງການປະມົງ: 
ລັດຖະບານທັງສອງປະເທດ  ຂາດ ພະນັກງານທີ່ມີທັກສະດ້ານວິທະຍາສາດ 
ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປາ, ໂດຍສະເພາະຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ. ສະນັ້ນ 
ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນ ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານ ດ້ານການສ້າງແຜນຄຸ້ມຄອງການ 
ປະມົງ, ການຕິດຕາມປາທີ່ຫາໄດ້, ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ການຝຶກວຽກ 
ຕົວຈິງ ໃນຂະແໜງການຄົ້ນຄວ້າສະເພາະ ແລະ ການສື່ສານເພື່ອສານຕໍ່ ການ 
ຮ່ວມມືທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ.
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