ສຳລັບກຳນເຜີຍແຜ່ທັນທີ

ຄະນະກຳມຳທິກຳນແມ່ນຳໍ້ ຂອງສາກົນ ກ່ຳວວ່ຳຄວຳມໂປ່ງໃສໃນກຳນແບ່ງປັນຂມ
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ີ່ ຂນ
ື້ ຈະຊ່ວຍປັບປຸງໃນກຳນຄຸມ
ຸ້ ຄອງແມ່ນຳໍ້ ຂອງ
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລຳວ, ວັນທີ 21 ເມສຳ 2020 - ຄະນະກຳມຳທິກຳນແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນໄດຸ້ກ່ຳວໃນມືື້ນີື້ວ່ຳ,
ກຳນແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ, ຄວຳມໂປ່ງໃສ ແລະ ກຳນຮ່ວມມືລະຫວ່ຳງບັນດຳປະເທດສະມຳຊິກ ແລະ ຄູຮ
່ ່ວມເຈລະຈຳຈະຊ່ວຍ
ປັບປຸງໃນກຳນຄຸຸ້ມຄອງແມ່ນໍ້ຳຂອງ.
ໃນບັນທຶກຄຳເຫັນກ່ຽວກັບກຳນສຶກສຳ ມູມມອງຕໍ່ໂລກ ຫຼື Eyes on Earth ເຊິິ່ງໄດ້ຄົື້ນຫຳຜົນກະທົບຂອງເຂືິ່ອນ
ປະເທດຈີນຕກ
ໍ່ ັບການໄຫຼ ຕາມທາມະຊຳດ ຂອງແມ່ນໍ້າຂອງ, ຄມສ ກ່ຳວວ່ຳກຳນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່ຳວສຳນທີ່
ປັບປຸງແລ້ວຈະຊ່ວຍຍົກສູງຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນຄຸຸ້ມຄອງການແບ່ງປັນຊັບພະຍຳກອນນໍ້າຂອງປະເທດ ກຳປູເຈຍ, ສປປ
ລຳວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນຳມ ເພືອ
ິ່ ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມເຊິິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເພືິ່ອແກຸ້ໄຂຄວຳມເຂົື້ຳໃຈຜິດ.
ທ່ຳນ ປອ. ອັນ ພິດຊ໌ ຮັດດາ, ຜອ
້ ານວຍການໃຫ່ຍ ກອງເລຂຳ ຄມສ ໄດ້ກ່ຳວວ່າ “ຄວຳມຕຸ້ອງກຳນຂອງທຸກໆ ປະ ເທດ
ລຽບຕຳມລາແມ່ນໍ້າຂອງໃນກຳນສຸ້ຳງຄວຳມສົມດຸນລະຫວ່ຳງຜົນປະໂຫຍດຂອງກຳນພັດທະນຳ,

ຄວຳມຍຸດຕິທຳໃນ

ສັງຄົມ ແລະ ຄວຳມຍືນຍົງທາງດຸ້ຳນສິິ່ງແວດລຸ້ອມແມ່ນມຄວາມສຳຄັນທີິ່ສຸດ. ກຳນຈັດແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີິ່ໂປ່ງໃສກ່ຽວກັບ
ວິທີກຳນດາເນນການກ່ຽວກັບນຳໍ້ ແລະ ໂຄງລ່ຳງພືື້ນຖຳນທີິ່ກ່ຽວຂຸ້ອງຈະຊ່ວຍໃຫຸ້ທຸກຄົນສຳມຳດຈັດ ກຳນຄວຳມສ່ຽງ
ແລະ ຫຼກລຸ້ຽງກຳນເຂົື້ຳໃຈຜິດ”.
ຜົນກະທົບຂອງເຂືິ່ອນໄຟຟ້ຳ ນ ໍ້າຕົກຢູ່ລຽບຕຳມແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນເທິງ (ແມ່ນ ໍ້ຳລຳນຊ່ຳງໃນປະເທດຈີນ) ຕໍ່ກັບການໄຫຼ
ຂອງນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນລຸ່ມແມ່ນເປັນທີິ່ຮູຸ້ຈັກ ກັນດີ ແລະ ຖືກບັນທຶກໄວຸ້ໂດຍກຳນສຶກສຳຫຼຳຍໆ ຢ່ຳງຂອງ ຄມສ,
ລວມທັງບົດລຳຍງຳນສະພຳບຂອງອ່ຳງແມ່ນໍ້ຳຂອງ ສະບັບຫຼຸ້ຳສຸດ 2018, ແລະ ສະພຳສຶກສຳ (ກຳນສຶກສຳ ກ່ຽວກັບກຳນ
ຄຸຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນຳແມ່ນໍ້ຳຂອງແບບຍືນຍົງລວມທັງຜົນກະທົບຂອງໂຄງກຳນເຂືິ່ອນໄຟຟ້ຳນໍ້າຂອງ).
ບັນທຶກຄຳເຫັນຍຳວ 13 ໜຸ້ຳ ທີິ່ອອກເຜີຍແຜ່ໃນມືື້ນໄີື້ ດຸ້ລະບຸວ່ຳຕຸ້ອງມີຫຼັກຖຳນທຳງວິທະຍຳສຳດເພີິ່ມເຕີມກວ່ຳນີື້ ເພືິ່ອ
ສະຫລຸບວ່ຳໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງປີ 2019 ແມ່ນເກີດຈຳກກຳນກັກເກັບນໍ້າໃນເຂືິ່ອນແມ່ນໍ້າຂອງຕອນເທິງ.
ບັນທຶກຄຳເຫັນກ່ຳວວ່ຳ "ກຳນວິເຄຳະເບືື້ອງຕົື້ນຂອງພວກເຮົຳ, ໂດຍກຳນນຳໃຊຸ້ຂໍ້ມູນປະລິມານນາໍ້ ຝົນຈຳກປີ 2008 ຫຳ
2019 ແລະ ກຳນສັງເກດກຳນໄຫຼຂອງນໍ້າ, ໄດຸ້ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນວ່ຳໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງປີ 2019 ເປັນຜົນມາຈາກປະລິ

ມານນໍ້າຝົນທີ່ຕໍ່າຫຼຳຍໃນຊ່ວງລະດູຝົນທີິ່ມີກຳນເຂົື້ຳມຳຊຸ້ຳ ແລະ ຝົນມລະສຸມທີິ່ສນ
ິື້ ສຸດໄວ, ແລະ ເຫດກຳນ ເອວນິນໂຢ້
(El Nino) ທີິ່ສຸ້ຳງອຸນຫະພູມທີິ່ສູງຂືື້ນຜິດປົກກະຕິ ແລະ ກຳນລະເຫີຍທີິ່ສູງຂືື້ນ”.
"ໃນປີ 2019, ລະດູຝນ
ົ ມລະສຸມເລີິ່ມຊ້າລົງເກືອບສອງອຳທິດ ແລະ ຢຸດເຊົາໄວກວ່າປົກກະຕິປະມຳນສຳມອຳທິດ." ແລະ
"ອ່ຳງນໍ້ຳໄດຸ້ສນ
ູ ເສຍປະລິມຳນຝົນຕົກປະມຳນ 5 ອຳທິດ ແລະ ໄດຸ້ຮັບປະລິມຳນນໍ້ຳຝົນປະມຳນ 75% ເມິ່ອປຽບທຽບກັບ
ປີທີິ່ຜ່ຳນໆມຳ."

ແຜນວຳດເສັື້ນສະແດງ ຂອງ ຄມສ ທີິ່ສະແດງໃຫຸ້ເຫັນກຳນປ່ຽນແປງຂອງກຳນແຈກຢຳຍປະລິມຳນນໍ້ຳຝົນຢູ່ອ່ຳງແມ່ນໍ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ ແຕ່
ເດືອນມັງກອນ ເຖິງ ເດືອນທັນວຳ ລະຫວ່ຳງປີ 2008 ຫຳ 2019

ບັນທຶກດັັ່ງກ່ຳວໄດ້ກ່ຳວຕືິ່ມວ່ຳ ຄມສ ໄດຸ້ຮັກສຳບັນທຶກກຳນໄຫຼວຽນຂອງກະແສນໍ້ຳໃນແມ່ນໍ້ຳຂອງຢ່ຳງຕໍ່ເນືິ່ອງ, ແລະ
ປຽບທຽບສິິ່ງນີກ
ື້ ັບບັນທຶກໄລຍະຍຳວ ທໄີ່ ດຸ້ບັນທຶກໄວຸ້ໃນລະບຽບກຳນຮັກສຳກຳນໄຫຼຂອງກະແສນໍ້ຳໃນແມ່ນໍ້ຳຂອງ, ເຊິິ່ງ
ເອີື້ນວ່ຳ PMFM.
ໂດຍອຸ້ຳງອີງໃສ່ PMFM, ບັນທຶກກ່ຳວວ່ຳກະແສນໍ້າຈຳກປະເທດຈີນແມ່ນສູງກວ່ຳປົກກະຕິສຳລັບລະດູແລຸ້ງປີ 2019
ແລະ 2020. ລຳຍງຳນກ່ຳວຕືິ່ມອີກວ່ຳໃນເດືອນມີນຳປີນີື້, ໃນຂະນະທີິ່ກະແສກຳນໄຫຼແມ່ນໍ້ຳຂອງ ຂອງນະ ຄອນຫຼວງວຽງ
ຈັນຢູ່ໃນລະດັບຕໍ່ຳ, ບັນທຶກກຳນໄຫຼຕໍ່ຳເຫຼົັ່ຳນີື້ບໄໍ່ ດຸ້ມີຢູ່ປຳຍນໍ້ຳຕໄໍ່ ປ.
ອີງຕຳມບັນທຶກດຽວກັນນີ,ື້ ແຕ່ເດືອນມັງກອນປີ 2020, ກະແສນໍ້ຳທີິ່ໄຫຼເຂົື້ຳສູແ
່ ຂວງກຣາແຈະ ໃນປະເທດ ກຳປູ ເຈຍ ກໍ່
ສູງກວ່ຳປົກກະຕິສຳລັບລະດູແລຸ້ງ.

ນອກຈາກນື້ຍັງຍົກໃຫຸ້ເຫັນຕືິ່ມອີກວ່ຳໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງທີິ່ໄດ້ລຳຍງຳນໃນເຂດ

ສາມຫຼິ່ຽມປາກແມ່ນໍ້າແມ່ນ ທາງອຸຕຸນິຍົມ (ສະຖຳນະກຳນເມືິ່ອຮູບແບບອຳກຳດແຫຸ້ງແລຸ້ງປົກຄຸມພືື້ນທີິ່ສະເພຳະໃນໄລຍະ

ເວລຳໃດໜຶິ່ງ), ບໍ່ແມ່ນທຳງອຸທົກກະສຳດ (ສະຖຳນະກຳນເມືິ່ອກຳນສະໜອງນໍ້ຳຕໍ່ຳປຳກົດຂືື້ນ, ຕຳມປົກກະຕິພຳຍຫຼັງຜ່ຳນ
ໄປຫຼຳຍເດືອນເນືິ່ອງຈຳກປຳກົດກຳນ ໄພແຫຸ້ງແລຸ້ງທຳງອຸຕຸນິຍົມ).
ໃນຕໍ່ໜຸ້ຳ, ຄມສ ໄດຸ້ກຳນົດທິດທຳງໃນກຳນລິເລີິ່ມເພືິ່ອສຸ້ຳງໂຄງປະກອບຂໍ້ມູນ, ຂໍ້ມູນຂ່ຳວສຳນ, ແບບຈຳລອງ, ກຳນຄຳດ
ຄະເນ, ແລະ ລະບົບສືິ່ສຳນ.
ໂດຍກຳນຍົກລະດັບຄວຳມສຳມຳດໃນກຳນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຂ່ຳວສຳນ, ແລະ ປັບປຸງສິິ່ງເຫຼົັ່ຳນີເື້ ຂົື້ຳໃນຄວຳມຕຸ້ອງກຳນຂໍ້ມູນ
ຂອງບັນດຳປະເທດສະມຳຊິກ, ຄມສ ກຳລັງກະກຽມພືື້ນຖຳນສຳລັບກຳນຍົກລະດັບຂອບເຂດກຳນສະໜັບສະໜູນ ກຳນ
ຕັດສິນໃຈທີິ່ສຳມຳດຕິດຕຳມສະພຳບຂອງແມ່ນໍ້າ, ແລະ ກຳນົດສຳເຫດຂອງ ປ່ຽນແປງ. ໂດຍກຳນໃຫຸ້ຂໍ້ມູນທີິ່ຖກ
ື ຕຸ້ອງ,
ທັນສະໄໝ, ຜູຕ
ຸ້ ັດສິນໃຈ ແລະ ປະຊຳຊົນຈະມີວິທີກຳນໃນກຳນແກຸ້ໄຂບັນຫຳທີິ່ພົື້ນເດັັ່ນ, ເຊັັ່ນ: ປະລິມານນໍ້າຝົນຫຼດ
ຼຸ ລົງ
ແລະ ປະລິມານການໄຫຼຕໍ່າ ໃຫຸ້ໄດຸ້ຢ່າງໄວວາ ແລະ ຢ່າງມປະສິດທິພາບ.
ທ່ຳນ ປອ. ຮັດດາ ໄດ້ກ່ຳວວ່ຳ "ເພືິ່ອບັນລຸເປົົ້ຳໝຳຍ ດັັ່ງກ່ຳວ, ກຳນຮ່ວມມືຈຳກທຸກໆ ປະເທດທີິ່ມີຊຳຍຝັັ່ງແມ່ນໍ້ຳຂອງ
ແລະ ກຳນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່ຳວສຳນກ່ຽວກັບກຳນນຳໃຊຸ້ນໍ້ຳ ແລະ ໂຄງລ່ຳງພືນ
ື້ ຖຳນແມ່ນ ສຳຄັນທີິ່ສຸດ."
ໝຳຍເຫດແກ່ບນ
ັ ນຳທິກຳນ:
ຄະນະກຳມຳທິກຳນແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນແມ່ນອົງກຳນຈັດຕັື້ງລັດຖະບຳນເພືິ່ອກຳນສົນທະນຳ ແລະ ກຳນຮ່ວມມືໃນພຳກພືນ
ື້
ໃນເຂດລຸ່ມອ່າງແມ່ນໍ້ຳຂອງຕອນລ່ມ, ສຸ້ຳງຕັື້ງຂືື້ນໃນປີ 1995 ໂດຍອີງໃສ່ສັນຍຳແມ່ນໍ້ຳຂອງລະຫວ່ຳງ ປະ ເທດ ກຳປູເຈຍ,
ສປປ ລຳວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນຳມ. ອົງກຳນດັັ່ງກ່ຳວເຮັດໜຸ້ຳ ທີເິ່ ປັນເວທີພຳກພືື້ນ ສຳລັບກຳນທູດທຳງພຸ້ອມທັງເປັນສູນ
ກຳງຄວຳມຮູຸ້ໃນກຳນຄຸຸ້ມຄອງຊັບພະຍຳກອນນໍ້າເພືອ
ິ່ ກຳນພັດທະນຳແບບຍືນຍົງຂອງພຳກພືື້ນ.
-ຈົບສຳລັບຂໍ້ມູນເພີິ່ມເຕີມກະລຸນຳຕິດຕໍ່:
ທ່ຳນ ໂຊພຽກ ແມສ໌, ພະນັກງຳນສືິ່ສຳນ ສຳລັບນັກຂ່ຳວ
ກອງເລຂຳຄະນະກຳມຳທິກຳນແມ່ນໍ້າຂອງສາກົນ
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org
ມືຖື / ວອດແອ໋ບ: + 856-20-77779168
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