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ກອງເລຂາ ຄມສ ແລະ ສູນນ ໍ້າ LMC ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະບັບທ າອິດເພ ື່ອການ
ຈັດການແມ່ນ ໍ້າຂອງ ຕອນເທິງ ແລະ ຕອນລ ່ມ 
 

ນະຄອນຫລວງປກັກິື່ງ, ປະເທດຈນີ, 18 ທັນວາ 2019 — ການແລກປ່ຽນຂ ໍ້ມູນ ແລະ ຂ່າວສານ, ການຕິດຕາມອ່າງນ ໍ້າຂອງ 
ແລະ ການຮ່ວມກັນປະເມີນນ ໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີື່ກ່ຽວຂອ້ງແມ່ນຜົນປະໂຫຍດຫລັກທີື່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການເປັນຄູ່ຮ່ວມມ 
ໃຫມ່ລະຫວ່າງ ກອງເລຂາຄະນະກ າມາທິການແມ່ນ ໍ້າຂອງສາກົນ ແລະ ສູນຮ່ວມມ ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ ລານຊ່າງ-ແມ່ຂອງ 

ປະເທດຈີນ (ສູນນ ໍ້າ LMC). 

 

ການຮ່ວມມ ທາງດ້ານວິຊາການ ລະຫວ່າງ ກອງເລຂາ ຄມສ ແລະ ສູນນ ໍ້າ LMC ກາຍເປັນຮູບປະທ າມ ົ້ວານນີົ້ເຊິື່ງທັງສອງຝາ່ຍ
ໄດ້ບັນລ ຂ ໍ້ຕົກລົງເພ ື່ອລິເລີື່ມຮ່ວມມ ກັນຢ່າງເປັນທາງການ. 
 
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈໄດ້ຖ ກລງົນາມໂດຍ ທາ່ນ ດຣ ອັນ ພິດສ ຮັດດະ, ຫົວຫນ້າກອງເລຂາ ຄມສ ແລະ  
ທ່ານ ດຣ ຊົງ ຢົງ, ເລຂາທກິານໃຫຍ່ສູນນ ໍ້າ LMC, ໃນກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຕີການຮ່ວມມ ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າ  

ລານຊ່າງ-ແມ່ຂອງ ຢູ່ນະຄອນຫລວງປັກກິື່ງ ເຊິື່ງເປັນສັກຂີພະຍານໂດຍລັດຖະມົນຕີຈາກກະຊວງນ ໍ້າ ແລະ ສິື່ງແວດລອ້ມຈາກ
ຫົກປະເທດແມ່ນ ໍ້າຂອງ. 
 

ດຣ ຮັດດະ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈສະແດງເຖິງຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນເພ ື່ອຍກົສູງການຮ່ວມມ ລະຫວ່າງ 
ປະເທດຈີນ ແລະ ປະເທດລ ມ່ແມນ່ ໍ້າຂອງ ເຊິື່ງພວກເຮົາຕອງ້ການຮັບປະກັນການຈັດການອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນເທິງ ແລະ ລ ່ມ 
ຢ່າງມປີະສິດທິຜົນ ເພ ື່ອຄວາມຍ ນຍົງໃນອະນາຄົດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ”. 

 
ອີກຫ້າປີຂາ້ງຫນ້າ ທງັສອງຝາ່ຍຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໂດຍຜ່ານການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດການນ ໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທີື່
ກ່ຽວຂອ້ງ ກ ຄ ການຮ່ວມກັນສົົ່ງເສີມການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄມົຂອງບັນດາປະເທດແມນ່ ໍ້າຂອງຢ່າງຍຶນຍົງ. 
 
ຂະແຫນງການຮ່ວມມ ທາງດ້ານວຊິາການລວມມີ ການແບ່ງປັນປະສົບການ, ແລກປຽ່ນຂ ໍ້ມູນຂ່າວສານ, ການຕິດຕາມອ່າງ, 
ການປະເມີນ ແລະ ຄົົ້ນຄວາ້ຮວ່ມກັນ, ການຈັດການຄວາມຮູ້ ແລະ ສ້າງທກັສະທີື່ກຽ່ວຂອ້ງ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມ. 
 

ດຣ ຊົງ ໄດ້ກາ່ວວາ່ “ຂ້າພະເຈົົ້າເຊ ື່ອຫມັົ້ນວ່າບົດບັນທຶກຄວາມເຂົົ້າໃຈຈະເຮັດໃຫ້ສູນນ ໍ້າຂອງພວກເຮາົ ແລະ ກອງເລຂາ ຄມສ 

ໃກ້ຊິດກັນຫລາຍຂ ົ້ນ ແລະ ສ້າງການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນການຮ່ວມມ ຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າໃນພາກພ ົ້ນ”. ທ່ານກາ່ວຕ ໍ່ວາ່ “ການ

ຮ່ວມມ ດັົ່ງກາ່ວຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສົົ່ງເສີມຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນອາ່ງລານຊ່າງ-ແມ່

ຂອງ” 
 

ເພ ື່ອເປັນການເລີື່ມຕົົ້ນ ທງັສອງຝາ່ຍຕົກລງົເຫັນດີທີື່ຈະເຮັດການຄົົ້ນຄວ້າຮວ່ມກັນກຽ່ວກັບໄພແຫ້ງແລ້ງປີ 2019 ແລະ ການ
ໄຫລຂອງນ ໍ້າໃນລະດັບຕ ໍ່າຢູ່ອ່າງແມ່ນ ໍ້າຂອງ ເຊິື່ງລວມເອາົທງັອາ່ງຕອນລ ່ມ ແລະ ຕອນເທງິຂອງແມ່ນ ໍ້າຂອງມີຊ ື່ວາ່ ‘ລານຊ່າງ’. 



 

ການຄົົ້ນຄວ້າດັົ່ງກ່າວຈະເລີື່ມໃນເດ ອນມັງກອນ ແລະ ສິົ້ນສ ດໃນເດ ອນກັນຍາ 2020 ແລະ ຈ ດປະສົງແມ່ນຊອກຫາສາເຫດທີື່
ກ ໍ່ໃຫ້ເກີດ ແລະ ຜົນກະທບົຂອງໄພແຫ້ງແລ້ງ ແລະ ສະພາບການໄຫລຂອງນ ໍ້າຕ ໍ່າ ໃນປີ 2019. 
 

ນອກເຫນ ອຈາກຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຄົົ້ນຄວ້າ, ການຄົົ້ນຄວາ້ດັົ່ງກາ່ວຍັງຈະໃຫ້ຄ າແນະນ າ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງກ່ຽວກັບ
ການແບ່ງປັນຂ ໍ້ມູນຂາ່ວສານຂອງປະເທດສະມາຊິກ, ພັດທະນາຮບູແບບການສ ື່ສານທີື່ຊັດເຈນ, ແລະ ຊຸກຍູ້ວຽກງານການ
ປະສານງານອ່າງເກັບນ ໍ້າໃນປະເທດຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດແມນ່ ໍ້າຂອງ ເພ ື່ອການຕອບສະຫນອງຢ່າງມປີະສິດທິຜົນຕ ໍ່ກັບ
ບັນຫາໄພແລງ້ ແລະ ການໄຫລຂອງນ ໍ້າ ໃນປັດຈ ບັນ ແລະ ອະນາຄດົ. 
 

ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຫລາ້ສ ດຂອງ ຄສມ, ໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປ ີ2019 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ລະດັບແມ່ນ ໍ້າຂອງຢູ່ຈ ດຕ ໍ່າສ ດໃນຮອບ 
60 ປ.ີ ຫລາຍຂງົເຂດຂອງອ່າງນ ໍ້າຂອງໄດປ້ະສົບກັບບັນຫາລະດັບການໄຫລຂອງນ ໍ້າຕ ໍ່າຕັົ້ງແຕ່ເດ ອນມິຖຸນາ ເປັນຕົົ້ນມາ. 
 

ການໄຫລຂອງນ ໍ້າໃນລະດັບຕ ໍ່າ, ການຫລ ດລົງຂອງຕະກອນນ ໍ້າ, ແລະ ການປາກົດມີໄຄໃນດິນຊາຍ ແລະ ຊັົ້ນພ ົ້ນຫີນ ອາດເປັນ
ຫນຶື່ງໃນສາເຫດທີື່ເຮັດໃຫ້ແມ່ນ ໍ້າຂອງໃນບາງຂົງເຂດປ່ຽນຈາກສີນ ໍ້າຕານຕາມປກົກະຕິ ເປັນ ສີຂຽວມ ລະກົດ.  
 

ໝາຍເຫດ:  

 

ຄມສ ແມ່ນ ອງົການຈັດຕັົ້ງລະຫວາ່ງລັດຖະບານ ເພ ື່ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮ່ວມມ ໃນອາ່ງແມ່ນ ໍ້າຂອງຕອນລ ່ມ, ສ້າງຕັົ້ງ

ຂຶົ້ນໃນປີ 1995 ອງີຕາມສັນຍາແມ່ນ ໍ້າຂອງລະຫວ່າງຣາຊະອານາຈັກກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສສ 

ຫວຽດນາມ. ອງົການດັົ່ງກ່າວເປນັກົນໄກລະດັບພາກພ ົ້ນ ເພ ື່ອການຮ່ວມມ ກ່ຽວກັບນ ໍ້າ ແລະ ທງັເປນັສູນກາງຄວາມຮູ້ການຄ ້ມ

ຄອງຊັບພະຍາກອນນ ໍ້າເພ ື່ອການພັດທະນາທີື່ຍ ນຍງົຂອງພາກພ ົ້ນ.  

 

- ຈບົ - 

 

ຂ ໍ້ມູນເພີມເຕີມ, ກະລ ນາຕິດຕ ໍ່ : 
ທ່ານ ໂສພຽກ ແມ  
ເຈົົ້າຫນ້າທີື່ການຂ່າວສ ື່ສານ  
ກອງເລຂາຄະນະກ າມາທິການແມນ່ ໍ້າຂອງສາກົນ  
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ໂທລະສັບ: +856-21-263263, ຕ ໍ່. 4012 

ໂທລະສັບມ ຖ  : +856-20-77779168 
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