
ແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ອາໄສທໍາ
ມະຊາດເປນັພື້ນຖານ (NbS) ສໍາລັບ
ການລົງທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງສະພາບ
ອາກາດໃນຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ເສດຖະກດິໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.

ສັງລວມໂຄງການໂດຍຫຍໍ້

ພາລະກດິຂອງໂຄງການປະກອບມີ:

1. ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນ
ດ້ານຄວາມຈໍາເປນັຂອງການດໍາເນນີງານ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບ
ໂອກາດທີ່ເກດີຈາກການລົງທຶນແບບປະສົມປະສານຂອງ NbS

2. ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິການນໍາໃຊງ້ານພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂໍ້
ເທັດຈງິທາງດ້ານເສດຖະກດິສໍາລັບການດໍາເນນີງານ 

3. ຮອງຮັບການປັບຂະໜາດ NbS ແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອຜົນກະທົບໃນວົງກວາ້ງ  

4. ຝາກໄວເ້ປນັມໍລະດົກອັນຍນືຍົງທາງດ້ານຄວາມ
ຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງ
ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການລົງທຶນ
ໃນດ້ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງຂອງຕົວເມືອງ 

ບັນດາຕົວເມືອງຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນກໍາລັງ
ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ດ້ວຍອັດຕາການເຕີບໂຕເຖງິ 3–5% ໃນ
ແຕ່ລະປ ີເຊິ່ງສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງໂລກ. ພາຍໃນປ ີ2030, ຄາດວ່າຈະມີ
ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 40% ພາກັນອາໄສຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງໃນພາກພື້ນນີ້.

ບັນດາຕົວເມືອງຂະໜາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕທາງດ້ານ
ເສດຖະກດິ, ແຕ່ວິທີການທີ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆໃນເຂດພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າ
ຂອງໄດ້ດໍາເນນີການຈັດການກັບການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມືອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ 
ຈະເປນັຕົວກໍານົດດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມຮັ່ງມີ ແລະ ຄວາມເປນັຢູ່ທີ່ດີ
ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງໃນອະນາຄົດ. 
ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ກໍເພີ່ມແຮງ
ກົດດັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຕົວເມືອງໃຈກາງທີ່ກໍາລັງເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວເຫຼົ່ານີ້.

ຄວາມທ້າທາຍສໍາຄັນທີ່ໂຄງການໄດ້ແກໄ້ຂນັ້ນກໍຄື ວິທີການແບບ
ປະຖົມປະຖານທີ່ອາໄສການແກໄ້ຂປັນຫາໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 
“ສີເທົາ” ຂະໜາດໃຫຍ່ພຽງຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດສົ່ງມອບຜົນໄດ້ຮັບ
ທາງສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກດິ ທີ່ຊຸມຊົນໃນເຂດພາກພື້ນ
ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຕ້ອງການ ດ້ວຍຕົ້ນທຶນທີ່ພວກເຂົາສາມາດຈ່າຍໄດ້.

ການສ້າງເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ ແລະ ອອ້ມແອມ້ຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ
ນັ້ນຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການແກໄ້ຂທີ່ກວາ້ງຂວາງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ແນວທາງ
ການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ອາໄສທໍາມະຊາດເປນັພື້ນຖານນັ້ນກໍາລັງຖກືລວມ
ເຂົ້າຢູ່ໃນການວາງແຜນຜັງເມືອງ ເພື່ອຈັດຫາໂຄງສ້າງພື້ນຖານ “ສີຂຽວ” 
ຫືຼ “ສີເທົາ/ສີຂຽວ” ທີ່ມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຢດືຢຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງເຂດ
ໃຈກາງເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ. ການນໍາໃຊວິ້ທີການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃນລັກສະນະ
ທີ່ເປນັຕົວກະຕຸ້ນ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບປະສົມປະສານ
ລະຫວ່າງ “ສີຂຽວ” ແລະ “ສີເທົາ” ທີ່ດີຂຶ້ນ ໄດ້ເຮດັໃຫ້ NbS ສາມາດ
ປັບຂະໜາດໄດ້, ທັງມີຄວາມຢດືຢຸ່ນ, ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຕອບສະໜອງ
ຕາມຄຸນລັກສະນະ ແລະ ບໍລິບົດ ລວມທັງລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ຊຸມຊົນ ແລະສິ່ງແວດລອ້ມທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ນອກເໜືອ
ຈາກແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ອາໄສຊຸມຊົນເປນັພື້ນຖານແລວ້, 
ພວກເຂາົຍັງສາມາດເສີມສ້າງແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາແບບປະຖົມ
ປະຖານສໍາລັບການລົງທຶນແບບປະສົມປະສານທີ່ຮອງຮັບການເຕີບໂຕ
ທີ່ຢດືຢຸ່ນ ຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ຄຸນນະພາບຊວິີດທີ່ດີຂຶ້ນ.

ເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ ແລະ  

ອ້ອມແອ້ມຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ

ເຂດໃຈກາງເມືອງ ແລະ ອອ້ມແອມ້ຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ ໄດ້ຊ່ວຍ
ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທີ່ຮັບປະກັນໃຈກາງເມືອງ ແລະ ເຂດອອ້ມແອມ້
ຕົວເມືອງ ແລະ ພື້ນທີ່ກັກເກບັນໍ້າທີ່ກວາ້ງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ:

ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ

• ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຈະປັບປຸງຂດີຄວາມສາມາດ 
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເຕັກນກິ, ການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິແນວຄິດ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການຍອມຮັບຈາກສະຖາບັນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະດັບພາກພື້ນ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປັບຂະໜາດແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາ NbS 
ແບບປະສົມປະສານ ສໍາລັບການພັດທະນາທີ່ຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບອາກາດ 

• ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຈະມີກຸ່ມຜູ້
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນກິ ແລະ ບົດລາຍງານ
ໂຄງການ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະຂໍ້ສະເຫນແີນະທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແລະ 
ສະໜັບ ສະໜູນການປະຍຸກໃຊຜ້ົນໄດ້ຮັບຂອງ GEDSI

• ຄູ່ຮ່ວມງານພາກເອກະຊົນຂອງອົດສະຕາລີ ຈະມີການປັບປຸງຄວາມ
ອາດສາມາດທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ກາ້ວສູ່ເສັ້ນທາງດ້ານການຕະຫຼາດສໍາ
ລັບແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາ NbS ແບບປະສົມປະສານ 

• ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆໃນປະເທດອົດສະຕາລີ ແລະ 
ພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ຈະ
ມີການສໍາຫຼວດໂອກາດໃນການຄົ້ນຄວາ້ ແລະ ສຶກສາໃນອະນາຄົດ

ໂຄງການ RUCAS ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ
ອົດສະຕາລີ ຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ 

ການຄ້າ (DFAT), ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ
ຫນ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງນຳ້ພາຍໃນຕົວເມືອງ ຂອງ

ປະເທດ ອົດສະຕາລີ (WSCA) ແລະ ICEM - ສູນ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຈັດການສິ່ງແວດລອ້ມສາກົນ. 

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທ່ານ  
Ben Furmage  

(ben.furmage@monash.edu).

ຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊຸມຊົນ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບປະສົມປະສານທີ່
ຢດືຢຸ່ນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຝກຶອົບຮົມຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ສະທ້ອນ
ໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ພວກເຂາົໃຫ້ບໍລິການ

ຟື້ນຕົວໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເມື່ອມີເຫດການເຫຼົ່ານີ້ເກດີຂຶ້ນ
ໃນລັກສະນະທີ່ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມສະເໝີພາບ, 
ປະສິດທິພາບ ແລະ ການເຕີບໂຕໄລຍະຍາວ.

ດໍາເນນີງານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ ແລະ ຂະໜາດຂອງ
ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບ
ດ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍງິຊາຍ, ຄວາມພິການ 
ແລະ ການລວມຕົວທາງສັງຄົມ (GEDSI) ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

ຮຽນຮູຮ້່ວມກັນ ໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຍນືຍົງ ແລະ ການ
ເປນັຫຸ້ນສ່ວນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະດັບພາກພື້ນ.

ເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ ແລະ  

ອ້ອມແອ້ມຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ

ກຽມພ້ອມສໍາລັບເຫດການຮຸນແຮງຕ່າງໆ (ລວມມີໄພນໍ້າ
ຖວ້ມ, ໄພແຫ້ງແລງ້, ໄຟໄໝ້, ອາກາດຮອ້ນຮຸນແຮງ) ໂດຍຜ່ານ
ການນໍາໃຊມ້າດຕະການເຊງີໂຄງສ້າງແບບປະສົມປະສານທີ່
ເໝາະສົມໃນທ້ອງຖິ່ນ (ເຊັ່ນ ວຽກງານປອ້ງກັນໄພນໍ້າຖວ້ມ, 
ທາງເລືອກດ້ານພະລັງງານ ແລະ ນໍ້າປະປາ) ແລະ ແນວທາງ
ການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ບໍ່ແມ່ນໂຄງສ້າງ (ເຊັ່ນ ການແຈງ້ເຕືອນ
ລ່ວງໜ້າ, ລະບົບການສຶກສາຊຸມຊົນ, ມາດຕະການທາງ
ດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການຄວບຄຸມການວາງແຜນ)
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ໂຄງການ RUCAS ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບັນດາຄູ່
ຮ່ວມງານໃນແຕ່ລະປະເທດຜ່ານສີ່ຂັ້ນຕອນ ໄດ້ແກ່:

1. ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນ
ດ້ານຄວາມຈໍາເປນັຂອງການດໍາເນນີງານ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບ
ໂອກາດທີ່ເກດີຈາກການລົງທຶນແບບປະສົມປະສານຂອງ NbS: ຈາກ
ປະສົບການໃນການດໍາເນນີງານໃນລະດັບສາກົນ, ໂຄງການນີ້ຈະສຸມ
ໃສ່ການໃຫ້ການສະໜັບ ສະ ໜູນທີ່ມີສັກກາຍະພາບຂອງການລົງທຶນ
ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບປະສົມປະສານຂອງ NbS ເພື່ອ
ພັດທະນາຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບອາກາດໃຫ້ມີການປັບປຸງດີ
ຂຶ້ນ. ໂຄງການນີ້ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບບັນດາຫຸ້ນສ່ວນທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ 
ແລະ ນັກວິຊາການໃນແຕ່ລະປະເທດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປັນຫາ
ທີ່ເກດີຂຶ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມເປນັໄປ
ໄດ້ສໍາລັບປະເທດຂອງພວກຕົນ ແລະ ພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.

2. ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ້ອງຖິ່ນ: 
ໂຄງການຈະມີການຮວບຮວມຂໍ້ມູນເຊງີເລິກຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໃນທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ຄວາມຊໍານຊິໍານານລະດັບສາກົນ ເພື່ອສ້າງຂໍ້ເທັດຈງິສໍາລັບການດໍາເນນີ
ງານ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ, ຄວາມເປນັໄປໄດ້ໃນການ
ອອກແບບ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈງິທາງດ້ານເສດຖະກດິສໍາລັບ NbS ທີ່ມີຄວາມຢດືຢຸ່ນ
ຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນຊຸມຊົນຕົວເມືອງໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຜ່ານການສະແດງ
ກ່ຽວກັບການສຶກສາດ້ານແນວຄິດໃນທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ:  
 
ກ. ສະຖານທີ່ຄວາມຮ່ວມມືແຫ່ງໃໝ່ (ເຊັ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ) ທີ່
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງ 
NbS ແລະ ການເພີ່ມໄປສູ່ຜົນງານທີ່ມີຢູ່ຂອງສະຖານທີ່ສຶກສາໃນເຂດພາກພື້ນ
ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ. 
 
ຂ. ການພັດທະນາເພີ່ມເຕີມຂອງສະຖານທີ່ສຶກສາທີ່ກໍາລັງອອກຈາກ
ການສຶກສາ (ໃນຫວຽດນາມ ຫືຼ ໄທ), ເຊິ່ງອາດລວມທັງການ
ສະໜັບສະໜູນເພື່ອການພັດທະນາເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມເປນັໄປ
ໄດ້, ການດໍາເນນີການກວດສອບຢ່າງລະອຽດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຢນືຢັນ
ໂອກາດ, ຂໍ້ເທັດຈງິທາງທຸລະກດິ ແລະ ກົນໄກການສະໜອງທຶນ.

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງແຕ່ລະປະເທດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນ ແລະ ສິດອໍານາດຂອງແຕ່ລະແຫ່ງແມ່ນ ຈະຜ່ານສີ່ຂັ້ນ
ຕອນ, ໃນອັດຕາທີ່ສະທ້ອນເຖງິບໍລິບົດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ກ່ອນໜ້ານີ້ໃນກດິຈະກໍາການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ.

ຫົວຂໍ້ການຕັດຂາ້ມສໍາລັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະປະກອບມີດັ່ງນີ້: 

• ການນໍາເອົາແນວທາງຂອງລະບົບຕົວເມືອງມານໍາໃຊ,້ ໂດຍ
ການນໍາໃຊປັ້ນຫາການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ (ເຊັ່ນ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ 
ຄຸນນະພາບນໍ້າ) ມາເປນັຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບການພິຈາລະນາ
ເຖງິປັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງເມືອງ
ໃນລະດັບພື້ນທີ່ ແລະ ປະລິມານການ ກັກເກບັນໍ້າ.

• ປົດລັອກທາງເລືອກຕ່າງໆໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ, ໂດຍການລວມເອາົ
ແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ອາໄສທໍາມະຊາດເປນັພື້ນຖານ 
(ເຊັ່ນ ບຶງ, ສວນສາທາລະນະ, ປ່າຊາຍເລນ ເປນັຕົ້ນ) ແລະ 
ແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ບໍ່ມີໂຄງສ້າງ (ເຊັ່ນ ການຄວບຄຸມ
ການວາງແຜນ, ລະບົບເຕືອນໄພນໍ້າຖວ້ມ, ສິ່ງຈູງໃຈທາງ
ດ້ານເສດຖະກດິ) ກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານສີເທົາແບບປະຖົມ
ປະຖານໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ ້(ເຊັ່ນ 
ສິນຊັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທໍ່ລະບາຍນໍ້າ, ລະບົບພະລັງງານ 
ແລະ ເສັ້ນທາງ), ຈາກນັ້ນຈິ່ງປະເມີນທາງເລືອກ ໂດຍນໍາ
ໃຊແ້ນວທາງໃໝ່ໃນການປະເມີນທາງດ້ານເສດຖະກດິ.

• ສຸມໃສ່ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຜົນກະທົບຜ່ານການ
ປັບຂະໜາດ, ໂດຍການສ້າງ ໂມເມນຕັມ ແລະ ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຢູ່ 
ເພື່ອປດິລັອກຄວາມຄືບໜ້າກ່ອນໜ້ານີ້ (ການຂະຫຍາຍໃນ ເຊງີ
ເລິກ), ເລັ່ງການນໍາໃຊງ້ານຕົວຈງິໃນບໍລິບົດໃໝ່ (ການຂະຫຍາຍ
ອອກ) ແລະ ສົ່ງເສີມຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຖາບັນ (ການປັບ ຂະໜາດຂຶ້ນ).

• GEDSI (ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ຄວາມພິການ 
ແລະ ການລວມຕົວທາງສັງຄົມ) ແລະ ການຕອບໂຕ້ 
ແລະ ກອບກູສ້ະຖານະການພະຍາດ COVID 19 ໃຫ້
ກັບສູ່ພາວະປົກກະຕິ ເປນັຂໍ້ພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນໃນການ
ອອກແບບໂຄງການ, ການສົ່ງມອບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ.

3. ຮອງຮັບການປັບຂະໜາດ ແລະ ຜົນກະທົບໃນວົງກວ້າງ: ບັນດາຄູ່
ຮ່ວມງານຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດ
ແອບັພລີເຄຊັ່ນສໍາລັບສະຖານທີ່ສຶກສາ ແລະອື່ນໆ ຜ່ານການປັບຕົວ
ຂອງການຄົ້ນຄວາ້ລະດັບສາກົນ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກດີມີ
ແນວທາງ, ລະບຽບການ, ການອອກແບບເທມແພລດ ແລະ ຊຸດເຄື່ອງມື
ສະໜັບສະໜູນໃນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນສະເພາະພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ. 
ການລະບຸໂອກາດໃນການທົດລອງ (ເຊື່ອມໂຍງກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງໃນປັດຈຸບັນ ຫືຼ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ)້ ຈະເປນັອົງປະກອບທີ່
ສໍາຄັນຂອງຂັ້ນຕອນນີ້ສໍາລັບໂຄງການ. ໂຄງການທົດລອງອາດຈະລວມ
ເອາົໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງກາຍະພາບ ລວມທັງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊຸມຊົນທີ່ເປນັນະວັດຕະກໍາ ແລະ ສິ່ງຈູງໃຈທາງດ້ານເສດຖະກດິ.

4. ສ້າງຮາກຖານສໍາລັບມໍລະດົກທີ່ຍືນຍົງ: ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້ແລະ 
ການຝກຶອົບຮົມ ຈະເປນັສ່ວນ ໜຶ່ ງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ໂດຍຈະ
ມີການອອກແບບ ແລະ ສົ່ງມອບຮ່ວມກັບສະຖາບັນຂອງພາກລັດ, ເອກະຊົນ 
ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆໃນທ້ອງຖິ່ນ. ປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງ
ດໍາເນນີງານຂອງໂຄງການ CRC ໃນອົດສະຕາລີ ຖເືປນັແບບຢ່າງທີ່ເຫັນວ່າ
ຈະເປນັໄປໄດ້ສໍາລັບຂອບຄວາມຮ່ວມມືເຫຼົ່ານີ້. ກດິຈະກໍາລະດັບພາກພື້ນ 
ແລະ ສູນກາງອອນລາຍ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການແລກປ່ຽນໃນວົງກວາ້ງ.

ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຄງການຈະມີການນໍາໃຊວິ້ທີການຄຸ້ມຄອງນໍ້າເປນັຕົວກະຕຸ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຢດືຢຸ່ນຂອງສະພາບອາກາດພາຍໃນຕົວເມືອງຂອງ 4 
ປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊິ່ງປະກອບມີ ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ. ໂດຍຕໍ່ຍອດຈາກໜ້າວຽກໂຄງການທີ່ດໍາເນນີງານ
ກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງ NbS ໃນເຂດພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ, ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມສົນໃຈຈາກພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອຂະຫຍາຍໜ້າ
ວຽກທີ່ດໍາເນນີງານໃນປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ປັບຂະໜາດໜ້າວຽກເພື່ອພັດທະນາໂຄງການໃນກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ.

Mekong

Laos

Cambodia
Vietnam

Thailand

China

Myanmar

ເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ  

ແລະ ອ້ອມແອ້ມ 

ຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ



ໂຄງການ RUCAS ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນບັນດາຄູ່
ຮ່ວມງານໃນແຕ່ລະປະເທດຜ່ານສີ່ຂັ້ນຕອນ ໄດ້ແກ່:

1. ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນ
ດ້ານຄວາມຈໍາເປນັຂອງການດໍາເນນີງານ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບ
ໂອກາດທີ່ເກດີຈາກການລົງທຶນແບບປະສົມປະສານຂອງ NbS: ຈາກ
ປະສົບການໃນການດໍາເນນີງານໃນລະດັບສາກົນ, ໂຄງການນີ້ຈະສຸມ
ໃສ່ການໃຫ້ການສະໜັບ ສະ ໜູນທີ່ມີສັກກາຍະພາບຂອງການລົງທຶນ
ກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບປະສົມປະສານຂອງ NbS ເພື່ອ
ພັດທະນາຕົວເມືອງທີ່ມີຄວາມຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບອາກາດໃຫ້ມີການປັບປຸງດີ
ຂຶ້ນ. ໂຄງການນີ້ຈະມີສ່ວນຮ່ວມກັບບັນດາຫຸ້ນສ່ວນທັງພາກລັດ, ເອກະຊົນ 
ແລະ ນັກວິຊາການໃນແຕ່ລະປະເທດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປັນຫາ
ທີ່ເກດີຂຶ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ລວມທັງລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຄວາມເປນັໄປ
ໄດ້ສໍາລັບປະເທດຂອງພວກຕົນ ແລະ ພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.

2. ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ້ອງຖິ່ນ: 
ໂຄງການຈະມີການຮວບຮວມຂໍ້ມູນເຊງີເລິກຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານໃນທ້ອງຖິ່ນ 
ແລະ ຄວາມຊໍານຊິໍານານລະດັບສາກົນ ເພື່ອສ້າງຂໍ້ເທັດຈງິສໍາລັບການດໍາເນນີ
ງານ ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມກ່ຽວຂອ້ງ, ຄວາມເປນັໄປໄດ້ໃນການ
ອອກແບບ ແລະ ຂໍ້ເທັດຈງິທາງດ້ານເສດຖະກດິສໍາລັບ NbS ທີ່ມີຄວາມຢດືຢຸ່ນ
ຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນຊຸມຊົນຕົວເມືອງໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຜ່ານການສະແດງ
ກ່ຽວກັບການສຶກສາດ້ານແນວຄິດໃນທ້ອງຖິ່ນເຊັ່ນ:  
 
ກ. ສະຖານທີ່ຄວາມຮ່ວມມືແຫ່ງໃໝ່ (ເຊັ່ນ ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ກໍາປູເຈຍ) ທີ່
ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວຂອງ 
NbS ແລະ ການເພີ່ມໄປສູ່ຜົນງານທີ່ມີຢູ່ຂອງສະຖານທີ່ສຶກສາໃນເຂດພາກພື້ນ
ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ. 
 
ຂ. ການພັດທະນາເພີ່ມເຕີມຂອງສະຖານທີ່ສຶກສາທີ່ກໍາລັງອອກຈາກ
ການສຶກສາ (ໃນຫວຽດນາມ ຫືຼ ໄທ), ເຊິ່ງອາດລວມທັງການ
ສະໜັບສະໜູນເພື່ອການພັດທະນາເອກະສານກ່ຽວກັບຄວາມເປນັໄປ
ໄດ້, ການດໍາເນນີການກວດສອບຢ່າງລະອຽດເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຢນືຢັນ
ໂອກາດ, ຂໍ້ເທັດຈງິທາງທຸລະກດິ ແລະ ກົນໄກການສະໜອງທຶນ.

ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງແຕ່ລະປະເທດແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງ
ກັນ ແລະ ສິດອໍານາດຂອງແຕ່ລະແຫ່ງແມ່ນ ຈະຜ່ານສີ່ຂັ້ນ
ຕອນ, ໃນອັດຕາທີ່ສະທ້ອນເຖງິບໍລິບົດ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ
ກ່ອນໜ້ານີ້ໃນກດິຈະກໍາການເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການ.

ຫົວຂໍ້ການຕັດຂາ້ມສໍາລັບແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຈະປະກອບມີດັ່ງນີ້: 

• ການນໍາເອົາແນວທາງຂອງລະບົບຕົວເມືອງມານໍາໃຊ,້ ໂດຍ
ການນໍາໃຊປັ້ນຫາການຄຸ້ມຄອງນໍ້າ (ເຊັ່ນ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ 
ຄຸນນະພາບນໍ້າ) ມາເປນັຈຸດເລີ່ມຕົ້ນສໍາລັບການພິຈາລະນາ
ເຖງິປັນຫາສໍາຄັນຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບການວາງແຜນຜັງເມືອງ
ໃນລະດັບພື້ນທີ່ ແລະ ປະລິມານການ ກັກເກບັນໍ້າ.

• ປົດລັອກທາງເລືອກຕ່າງໆໃຫ້ກວ້າງຂຶ້ນ, ໂດຍການລວມເອາົ
ແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ອາໄສທໍາມະຊາດເປນັພື້ນຖານ 
(ເຊັ່ນ ບຶງ, ສວນສາທາລະນະ, ປ່າຊາຍເລນ ເປນັຕົ້ນ) ແລະ 
ແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ບໍ່ມີໂຄງສ້າງ (ເຊັ່ນ ການຄວບຄຸມ
ການວາງແຜນ, ລະບົບເຕືອນໄພນໍ້າຖວ້ມ, ສິ່ງຈູງໃຈທາງ
ດ້ານເສດຖະກດິ) ກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານສີເທົາແບບປະຖົມ
ປະຖານໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ ້(ເຊັ່ນ 
ສິນຊັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທໍ່ລະບາຍນໍ້າ, ລະບົບພະລັງງານ 
ແລະ ເສັ້ນທາງ), ຈາກນັ້ນຈິ່ງປະເມີນທາງເລືອກ ໂດຍນໍາ
ໃຊແ້ນວທາງໃໝ່ໃນການປະເມີນທາງດ້ານເສດຖະກດິ.

• ສຸມໃສ່ການຮ່ວມມືໃນໄລຍະຍາວ ແລະ ຜົນກະທົບຜ່ານການ
ປັບຂະໜາດ, ໂດຍການສ້າງ ໂມເມນຕັມ ແລະ ເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຢູ່ 
ເພື່ອປດິລັອກຄວາມຄືບໜ້າກ່ອນໜ້ານີ້ (ການຂະຫຍາຍໃນ ເຊງີ
ເລິກ), ເລັ່ງການນໍາໃຊງ້ານຕົວຈງິໃນບໍລິບົດໃໝ່ (ການຂະຫຍາຍ
ອອກ) ແລະ ສົ່ງເສີມຫຼັກຖານທາງວິທະຍາສາດໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຖາບັນ (ການປັບ ຂະໜາດຂຶ້ນ).

• GEDSI (ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງຊາຍ, ຄວາມພິການ 
ແລະ ການລວມຕົວທາງສັງຄົມ) ແລະ ການຕອບໂຕ້ 
ແລະ ກອບກູສ້ະຖານະການພະຍາດ COVID 19 ໃຫ້
ກັບສູ່ພາວະປົກກະຕິ ເປນັຂໍ້ພິຈາລະນາທີ່ສໍາຄັນໃນການ
ອອກແບບໂຄງການ, ການສົ່ງມອບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ.

3. ຮອງຮັບການປັບຂະໜາດ ແລະ ຜົນກະທົບໃນວົງກວ້າງ: ບັນດາຄູ່
ຮ່ວມງານຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນໃນການຂະຫຍາຍຂະໜາດ
ແອບັພລີເຄຊັ່ນສໍາລັບສະຖານທີ່ສຶກສາ ແລະອື່ນໆ ຜ່ານການປັບຕົວ
ຂອງການຄົ້ນຄວາ້ລະດັບສາກົນ ແລະ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອກໍ່ໃຫ້ເກດີມີ
ແນວທາງ, ລະບຽບການ, ການອອກແບບເທມແພລດ ແລະ ຊຸດເຄື່ອງມື
ສະໜັບສະໜູນໃນການຕັດສິນໃຈລົງທຶນສະເພາະພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ. 
ການລະບຸໂອກາດໃນການທົດລອງ (ເຊື່ອມໂຍງກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງໃນປັດຈຸບັນ ຫືຼ ຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ)້ ຈະເປນັອົງປະກອບທີ່
ສໍາຄັນຂອງຂັ້ນຕອນນີ້ສໍາລັບໂຄງການ. ໂຄງການທົດລອງອາດຈະລວມ
ເອາົໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງກາຍະພາບ ລວມທັງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊຸມຊົນທີ່ເປນັນະວັດຕະກໍາ ແລະ ສິ່ງຈູງໃຈທາງດ້ານເສດຖະກດິ.

4. ສ້າງຮາກຖານສໍາລັບມໍລະດົກທີ່ຍືນຍົງ: ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ ້ແລະ 
ການຝກຶອົບຮົມ ຈະເປນັສ່ວນ ໜຶ່ ງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ. ໂດຍຈະ
ມີການອອກແບບ ແລະ ສົ່ງມອບຮ່ວມກັບສະຖາບັນຂອງພາກລັດ, ເອກະຊົນ 
ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆໃນທ້ອງຖິ່ນ. ປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງ
ດໍາເນນີງານຂອງໂຄງການ CRC ໃນອົດສະຕາລີ ຖເືປນັແບບຢ່າງທີ່ເຫັນວ່າ
ຈະເປນັໄປໄດ້ສໍາລັບຂອບຄວາມຮ່ວມມືເຫຼົ່ານີ້. ກດິຈະກໍາລະດັບພາກພື້ນ 
ແລະ ສູນກາງອອນລາຍ ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນການແລກປ່ຽນໃນວົງກວາ້ງ.

ລາຍລະອຽດໂຄງການ

ໂຄງການຈະມີການນໍາໃຊວິ້ທີການຄຸ້ມຄອງນໍ້າເປນັຕົວກະຕຸ້ນ ເພື່ອສົ່ງເສີມຄວາມຢດືຢຸ່ນຂອງສະພາບອາກາດພາຍໃນຕົວເມືອງຂອງ 4 
ປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊິ່ງປະກອບມີ ໄທ, ຫວຽດນາມ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ. ໂດຍຕໍ່ຍອດຈາກໜ້າວຽກໂຄງການທີ່ດໍາເນນີງານ
ກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງ NbS ໃນເຂດພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ, ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມສົນໃຈຈາກພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອຂະຫຍາຍໜ້າ
ວຽກທີ່ດໍາເນນີງານໃນປະເທດໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ປັບຂະໜາດໜ້າວຽກເພື່ອພັດທະນາໂຄງການໃນກໍາປູເຈຍ ແລະ ສປປ ລາວ.

Mekong

Laos

Cambodia
Vietnam

Thailand

China

Myanmar

ເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ  

ແລະ ອ້ອມແອ້ມ 

ຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ



ແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ອາໄສທໍາ
ມະຊາດເປນັພື້ນຖານ (NbS) ສໍາລັບ
ການລົງທຶນດ້ານການປ່ຽນແປງສະພາບ
ອາກາດໃນຊຸມຊົນ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ 
ເສດຖະກດິໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ.

ສັງລວມໂຄງການໂດຍຫຍໍ້

ພາລະກດິຂອງໂຄງການປະກອບມີ:

1. ການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນ
ດ້ານຄວາມຈໍາເປນັຂອງການດໍາເນນີງານ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບ
ໂອກາດທີ່ເກດີຈາກການລົງທຶນແບບປະສົມປະສານຂອງ NbS

2. ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິການນໍາໃຊງ້ານພາຍໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຂໍ້
ເທັດຈງິທາງດ້ານເສດຖະກດິສໍາລັບການດໍາເນນີງານ 

3. ຮອງຮັບການປັບຂະໜາດ NbS ແບບປະສົມປະສານ ເພື່ອຜົນກະທົບໃນວົງກວາ້ງ  

4. ຝາກໄວເ້ປນັມໍລະດົກອັນຍນືຍົງທາງດ້ານຄວາມ
ຮ່ວມມື ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

ຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງ
ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການລົງທຶນ
ໃນດ້ານໂຄງສ້າງພື້ນຖານ
ໂຄງລ່າງຂອງຕົວເມືອງ 

ບັນດາຕົວເມືອງຕ່າງໆທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ແມ່ນກໍາລັງ
ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວ ດ້ວຍອັດຕາການເຕີບໂຕເຖງິ 3–5% ໃນ
ແຕ່ລະປ ີເຊິ່ງສູງກວ່າຄ່າສະເລ່ຍຂອງໂລກ. ພາຍໃນປ ີ2030, ຄາດວ່າຈະມີ
ປະຊາກອນຫຼາຍກວ່າ 40% ພາກັນອາໄສຢູ່ໃນເຂດຕົວເມືອງໃນພາກພື້ນນີ້.

ບັນດາຕົວເມືອງຂະໜາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ກໍາລັງຂັບເຄື່ອນການເຕີບໂຕທາງດ້ານ
ເສດຖະກດິ, ແຕ່ວິທີການທີ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆໃນເຂດພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າ
ຂອງໄດ້ດໍາເນນີການຈັດການກັບການເຕີບໂຕຂອງຕົວເມືອງດັ່ງກ່າວນັ້ນ 
ຈະເປນັຕົວກໍານົດດ້ານສຸຂະພາບ, ຄວາມຮັ່ງມີ ແລະ ຄວາມເປນັຢູ່ທີ່ດີ
ຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ສິ່ງແວດລອ້ມໃນພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງໃນອະນາຄົດ. 
ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ກໍເພີ່ມແຮງ
ກົດດັນໃຫ້ແກ່ບັນດາຕົວເມືອງໃຈກາງທີ່ກໍາລັງເຕີບໂຕຢ່າງວ່ອງໄວເຫຼົ່ານີ້.

ຄວາມທ້າທາຍສໍາຄັນທີ່ໂຄງການໄດ້ແກໄ້ຂນັ້ນກໍຄື ວິທີການແບບ
ປະຖົມປະຖານທີ່ອາໄສການແກໄ້ຂປັນຫາໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 
“ສີເທົາ” ຂະໜາດໃຫຍ່ພຽງຢ່າງດຽວ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດສົ່ງມອບຜົນໄດ້ຮັບ
ທາງສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກດິ ທີ່ຊຸມຊົນໃນເຂດພາກພື້ນ
ລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງຕ້ອງການ ດ້ວຍຕົ້ນທຶນທີ່ພວກເຂົາສາມາດຈ່າຍໄດ້.

ການສ້າງເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ ແລະ ອອ້ມແອມ້ຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ
ນັ້ນຮຽກຮອ້ງໃຫ້ມີການແກໄ້ຂທີ່ກວາ້ງຂວາງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ແນວທາງ
ການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ອາໄສທໍາມະຊາດເປນັພື້ນຖານນັ້ນກໍາລັງຖກືລວມ
ເຂົ້າຢູ່ໃນການວາງແຜນຜັງເມືອງ ເພື່ອຈັດຫາໂຄງສ້າງພື້ນຖານ “ສີຂຽວ” 
ຫືຼ “ສີເທົາ/ສີຂຽວ” ທີ່ມີຄວາມຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຢດືຢຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງເຂດ
ໃຈກາງເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ. ການນໍາໃຊວິ້ທີການຄຸ້ມຄອງນໍ້າໃນລັກສະນະ
ທີ່ເປນັຕົວກະຕຸ້ນ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບປະສົມປະສານ
ລະຫວ່າງ “ສີຂຽວ” ແລະ “ສີເທົາ” ທີ່ດີຂຶ້ນ ໄດ້ເຮດັໃຫ້ NbS ສາມາດ
ປັບຂະໜາດໄດ້, ທັງມີຄວາມຢດືຢຸ່ນ, ຄຸ້ມຄ່າ ແລະ ຕອບສະໜອງ
ຕາມຄຸນລັກສະນະ ແລະ ບໍລິບົດ ລວມທັງລໍາດັບຄວາມສໍາຄັນຂອງ
ຊຸມຊົນ ແລະສິ່ງແວດລອ້ມທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ. ນອກເໜືອ
ຈາກແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ອາໄສຊຸມຊົນເປນັພື້ນຖານແລວ້, 
ພວກເຂາົຍັງສາມາດເສີມສ້າງແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາແບບປະຖົມ
ປະຖານສໍາລັບການລົງທຶນແບບປະສົມປະສານທີ່ຮອງຮັບການເຕີບໂຕ
ທີ່ຢດືຢຸ່ນ ຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດ ແລະ ຄຸນນະພາບຊວິີດທີ່ດີຂຶ້ນ.

ເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ ແລະ  

ອ້ອມແອ້ມຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ

ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ

ເຂດໃຈກາງເມືອງ ແລະ ອອ້ມແອມ້ຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ ໄດ້ຊ່ວຍ
ສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕທີ່ຮັບປະກັນໃຈກາງເມືອງ ແລະ ເຂດອອ້ມແອມ້
ຕົວເມືອງ ແລະ ພື້ນທີ່ກັກເກບັນໍ້າທີ່ກວາ້ງຂຶ້ນ ເຊັ່ນ:

ໃນຕອນທ້າຍຂອງໂຄງການ

• ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຈະປັບປຸງຂດີຄວາມສາມາດ 
ແລະ ຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເຕັກນກິ, ການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖງິແນວຄິດ
ໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການຍອມຮັບຈາກສະຖາບັນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະດັບພາກພື້ນ 
ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປັບຂະໜາດແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາ NbS 
ແບບປະສົມປະສານ ສໍາລັບການພັດທະນາທີ່ຢດືຢຸ່ນຕໍ່ສະພາບອາກາດ 

• ບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງປະເທດລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ຈະມີກຸ່ມຜູ້
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານເຕັກນກິ ແລະ ບົດລາຍງານ
ໂຄງການ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະຂໍ້ສະເຫນແີນະທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ແລະ 
ສະໜັບ ສະໜູນການປະຍຸກໃຊຜ້ົນໄດ້ຮັບຂອງ GEDSI

• ຄູ່ຮ່ວມງານພາກເອກະຊົນຂອງອົດສະຕາລີ ຈະມີການປັບປຸງຄວາມ
ອາດສາມາດທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ກາ້ວສູ່ເສັ້ນທາງດ້ານການຕະຫຼາດສໍາ
ລັບແນວທາງການແກໄ້ຂປັນຫາ NbS ແບບປະສົມປະສານ 

• ບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຕ່າງໆໃນປະເທດອົດສະຕາລີ ແລະ 
ພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ຈະຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມຮ່ວມມື ແລະ ຈະ
ມີການສໍາຫຼວດໂອກາດໃນການຄົ້ນຄວາ້ ແລະ ສຶກສາໃນອະນາຄົດ

ໂຄງການ RUCAS ແມ່ນໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານ
ອົດສະຕາລີ ຜ່ານກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແລະ 

ການຄ້າ (DFAT), ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ
ຫນ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງນຳ້ພາຍໃນຕົວເມືອງ ຂອງ

ປະເທດ ອົດສະຕາລີ (WSCA) ແລະ ICEM - ສູນ
ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຈັດການສິ່ງແວດລອ້ມສາກົນ. 

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ທ່ານ  
Ben Furmage  

(ben.furmage@monash.edu).

ຕອບສະໜອງໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ
ຊຸມຊົນ ແລະ ໂຄງສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແບບປະສົມປະສານທີ່
ຢດືຢຸ່ນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານທີ່ໄດ້ຮັບ
ການຝກຶອົບຮົມຢ່າງເໝາະສົມ ແລະ ມີຊັບພະຍາກອນທີ່ສະທ້ອນ
ໃຫ້ເຫັນເຖງິຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊຸມຊົນ ທີ່ພວກເຂາົໃຫ້ບໍລິການ

ຟື້ນຕົວໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ເມື່ອມີເຫດການເຫຼົ່ານີ້ເກດີຂຶ້ນ
ໃນລັກສະນະທີ່ຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມສະເໝີພາບ, 
ປະສິດທິພາບ ແລະ ການເຕີບໂຕໄລຍະຍາວ.

ດໍາເນນີງານເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອັດຕາ ແລະ ຂະໜາດຂອງ
ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ແລະ ປັບປຸງຜົນໄດ້ຮັບ
ດ້ານຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍງິຊາຍ, ຄວາມພິການ 
ແລະ ການລວມຕົວທາງສັງຄົມ (GEDSI) ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ

ຮຽນຮູຮ້່ວມກັນ ໂດຍການເສີມສ້າງຄວາມ
ອາດສາມາດໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຍນືຍົງ ແລະ ການ
ເປນັຫຸ້ນສ່ວນ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ
ໂດຍການເຊື່ອມຕໍ່ກັບລະດັບພາກພື້ນ.

ເຂດໃຈກາງຕົວເມືອງ ແລະ  

ອ້ອມແອ້ມຕົວເມືອງທີ່ຢດືຢຸ່ນ

ກຽມພ້ອມສໍາລັບເຫດການຮຸນແຮງຕ່າງໆ (ລວມມີໄພນໍ້າ
ຖວ້ມ, ໄພແຫ້ງແລງ້, ໄຟໄໝ້, ອາກາດຮອ້ນຮຸນແຮງ) ໂດຍຜ່ານ
ການນໍາໃຊມ້າດຕະການເຊງີໂຄງສ້າງແບບປະສົມປະສານທີ່
ເໝາະສົມໃນທ້ອງຖິ່ນ (ເຊັ່ນ ວຽກງານປອ້ງກັນໄພນໍ້າຖວ້ມ, 
ທາງເລືອກດ້ານພະລັງງານ ແລະ ນໍ້າປະປາ) ແລະ ແນວທາງ
ການແກໄ້ຂປັນຫາທີ່ບໍ່ແມ່ນໂຄງສ້າງ (ເຊັ່ນ ການແຈງ້ເຕືອນ
ລ່ວງໜ້າ, ລະບົບການສຶກສາຊຸມຊົນ, ມາດຕະການທາງ
ດ້ານເສດຖະກດິ ແລະ ການຄວບຄຸມການວາງແຜນ)
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