ເພື່ ອອອກຂາື່ ວທັນທີ

ັ້ ແຂງ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ຄງທີ
3 ແນໃສ ື່ ສາັ້ ງຄວາມເຂັມ
ັ ັ້
ໃນການດ ໍາເນີນງານ ແລະ ການຮວ
ື່ ມມກ ັນ ເພື່ ອ ການພັດທະນາທີື່ຍນຍ ົງ
ໃນອາື່ ງແມນ
ໍັ້
ື່ າຂອງ
ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ວ ັນທີ 29 ມີນາ 2018 - ໃນອາທິດໜາັ້ ນີ,ັ້ ຄະນະກາມາທິ
ການ
ໍ
ແມນ
3 ທີື່ ສຽມລຽບ,
ໍັ້
ົນ (ຄມສ) ຈະໄດຈ
ັ ັ້ ໍາເນີນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄງທີ
ັັ້
ື່ າຂອງສາກ
ັ້ ັດຕງດ
ຣາຊະອານາຈ ັກກາປູ
ຂອງ
ໍ ເຈຍ. ກອງປະຊຸມສ ໍາຄ ັນໃນຄງນີ
ັ ັ້ ັ້ ຈະມີນາຍ ົກລ ັດຖະມນຕີ
ົ
ຣາຊະອານາຈ ັກກາປູ
ໍ ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈ ັກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ກໍຄ
ຜູແ
ົັ້ ວ
ັ້ ທນລະດ ັບສູງຈາກ ສປ ຈີນ ແລະ ມຽນມາ, ແລະ ຄູຮ
ື່ ວ
ື່ ມເຈຣະຈາ ຂອງ ຄມສ ໃຫກ
ັ້ ຽດເຂາຮ
ື່ ມ.
ຫົວໜາັ້ ກອງເລຂາ ຄມສ, ທາື່ ນ ຟາມ ຕວນ ຟານ ໄດກ
ັ້ າື່ ວວາື່ : “ກອງປະຊຸມສຸດຍອດນີັ້
ັ້ ນຄນພາລະບ ົດບາດ ຂອງ
ຈະເປັນຄງທີ
ຮວ
ັ ັ້ ສາມທີື່ ຜູນ
ໍ ັ້
ັ້ ໍາຂອງ ບ ັນດາປະເທດແມນ
ື່ າຂອງ
ື່ ມກ ັນຢັງຢ
ື່ ັ ມີທາງເສດຖະ
ຄມສ ແລະ ຮວ
ໃຫັ້ ມີຄວາມອຸດ ົມຮງ
ໍ ັ້
ື່ ມມກ ັນເພື່ ອບ ັນລຸເປົັ້າໝາຍສາັ້ ງ ອາື່ ງແມນ
ື່ າຂອງ
ກິດ, ຄວາມເປັນທ ໍາທາງສ ັງຄ ົມ, ແລະ ຍນຍ ົງທາງສິື່ງແວດລອ
ັ້ ມ.”
ັ້ ະຈ ັດຂນ
ັ້ ໃນລະຫວາື່ ງວ ັນທີ 4 – 5 ເມສາ ແລະ ກອ
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດນີຈ
ັ ັ້
ື່ ນໜາັ້ ນນຈະ
ດ ໍາເນີນກອງປະຊຸມສາກ ົນສອງວ ັນ. ຄ ໍາຂວ ັນຂອງກອງປະຊຸມໃນຄງນີ
ັ ັ້ ັ້ ແມນ,
ໍ ັ້ ໜື່ ງຈິດໃຈ’,
ື່ ‘ໜື່ ງແມນ
ື່ າ,
ທີື່ ສະທອ
ເພື່ ອການດາເນິ
ົັ້
ໍ ນງານ ແລະ ການຮວ
ັ້ ນວ ັດຖຸປະສ ົງຕນຕໍ
ື່ ມມກ ັນເພື່ ອການພັດທະນາທີື່ ຍນ
ັ້ ແຂງ ລະຫວາື່ ງ ຄມສ
ຍ ົງໃນອາື່ ງແມນ
ຄມສ ມີເປົັ້າຫມາຍ ແນໃສສ
ໍ ັ້
ື່ າຂອງ.
ື່ າັ້ ງສາຍພົວພັນທີື່ ເຂັມ
ແລະ ບ ັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ການຮວ
ື່ ມມ ກ ັບຄູຮ
ື່ ວ
ື່ ມພັດທະນາ ແລະ ແຜນງານລິເລີື່ ມ,
ຄູຮ
ີ ວນກຽື່ ວຂອ
ື່ ວ
ື່ ມ ແລະ ຜູມ
ັ້ ສ
ັ້ ງ ຕາື່ ງໆໃນພາກພັ້ນ.
ທາື່ ນ ຟາມ, ຫົມຫນາັ້ ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດສ
ັ້ ະເໜີເພີື່ ມຕື່ ມວາື່ : “ອິງໃສຄ
ື່ ວາມກ ົດດ ັນທີື່ ຂະຫຍາຍຕ ົວ ັ້ , ການພັດທະນາໂຄງລາື່ ງພັ້ນຖານ, ແລະຜົນກະທົບ ສະພາບອາກາດ ປະຊາກອນທີື່ ເພີື່ ມຂນ
ື່ ັ ກາື່ ວນີັ້ ເພື່ ອເປັນໂອກາດໃນການການ
ສິື່ ງທີື່ ສ ໍາຄ ັນທີື່ສຸດແມນການນ
ໍາໃຊເັ້ ຫດການດງ
ໍ ົດ ບູລິມະສິດຢາື່ ງ
ື່
ຊ ັດເຈນ. ພວກເຮົາຕອ
ັ້ ງເຮັດວຽກຮວ
ື່ ມກ ັນ, ຂາັ້ ມຜາື່ ນຊາຍແດນ ແລະ ຂະແຫນງການ, ເພື່ ອຮ ັບ
ປະກ ັນການແບງື່ ປັນຊ ັບພະຍາກອນນາໍ ັ້ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງຢາື່ ງເທົື່ າທຽມກ ັນ.”

ັ້ ຫນ ັກຄນບ ົດບາດ ຂອງ ຄມສ
ນອກຈາກນນ,
ນ
ັັ້ ວ ັດຖຸປະສ ົງ ຂອງ ກອງປະຊຸມຄງນີ
ັ ັ້ ັ້ ຍ ັງແມນການເນັ
ື່
ໃນການສະຫນ ັບສະຫນຸນບ ັນດາປະເທດສະມາຊິກ ໃນການບ ັນລຸເປົັ້າຫມາຍການພັດທະນາທີື່ ຍນຍ ົງ,
ໂດຍສະເພາະ, ເປົັ້າ ຫມາຍທີ 6 ກຽື່ ວກ ັບການຄຸມ
ໍ ັ້ ຍນຍ ົງ.
ັ້ ຄອງນາທີື່
ັ້ ນ
ັ້ ນະໃນການວາງແຜນພັດທະນາໃນອານາຄ ົດ ແມນສາມາດຫາໄດ
ບາງຂໍມ
ູ ລາື່ ສຸດທີື່ ຈະຊວ
ຈ
ື່ ຍຊີແ
ື່
ັ້ າກ
ການສກສາກຽື່ ວກ ັບ ການຄຸມ
ທີື່ ຍນຍ ົງ ລວມທັງຜົນກະທົບ
ໍ ັ້
ັ້ ຄອງ ແລະ ການພັດທະນາ ແມນ
ື່ າຂອງ
ຈາກໂຄງການໄຟຟັ້າພະລ ັງງານນາຕ
ຫຼ ຕາມທີື່ ຮູກ
ໍັ້ ົກ ໃນລ ໍານາຂອງ
ໍ ັ້
ັ້ ັນວາື່ : ການສກສາສະພາມ ົນຕີ.
ື່ ັ ກາື່ ວ ໄດລ
ການສກສາດງ
ັ້ າຍງານທາື່ ແຮງຜົນກະທົບ, ຜົນປະໂຫຍດ, ແລະ ການດຸນ
ື່ ດຽງ
ຜົນປະໂຫຍດ ທີື່ ເຊື່ ອມຕໍື່ ກ ັບແຜນການພັດທະນາໃນປະຈຸບ ັນ ລວມທັງ ໂຄງການພະລ ັງງານໄຟຟັ້າ
ນາຕ
ແລະ
ໍັ້ ົກ, ການເດີນເຮອ, ຊ ົນລະປະທານ ແລະ ການຄວບຄຸມນາຖ
ໍັ້ ວ
ໍ ັ້
ັ້ ມ ໃນແມນ
ື່ າຂອງ
ສາຂາຕາື່ ງໆ.
ັ້ ວາມຫຼ ກ
ຜົນຂອງການສກສາ ຈະເປັນປະເດັ ນໜື່ ງທີື່ ຈະມີການປກສາຫາລໃນກອງປະຊຸມສາກ ົນນີ.ັ້ ຂໍຄ
ັ
ື່ ັ ກາື່ ວແມນ
ທີື່ ໄດຈ
ັ້ າກ ການປກສາຫາລດງ
ື່ ຈະໄດ ັ້ ນ ໍາສະເຫນີຕື່ ໍ ກ ັບຜູນ
ັ້ ໍາຂອງບ ັນດາປະເທດ
ແມນ
ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດນີັ້ ບວກກ ັບ ຜົນການສກສາທີື່ ໄດລ
ໍັ້
ື່ າຂອງ
ັ້ າຍງານ
ກອ
ອນທັນວາ ທາັ້ ຍປີ 2017. ພະນ ັກງານ ຂອງກອງເລຂາ ຄມສ ຍ ັງໄດ ັ້
ັັ້
ື່ ນຫນາັ້ ນນໃນເດ
ເຜີຍແຜຜ
ົ ການສກສາໃຫກ
ື່ ນ
ັ້ ັບ ບ ັນດານ ັກວິຊາການ, ຫົວຫນາັ້ ກ ົມ, ຂະແຫນງການທີື່ ກຽື່ ວຂອ
ັ້ ງ ແລະ
ຄະນະກາມະການແມ
ນ
ງ
ໍ
ໍັ້
ື່ າຂອງແຫ
ື່ ຊາດໃນສີື່ ປະເທດ.
ຄມສ ຄາດຫວ ັງ ໃຫກ
ັ ັ້ ັ້ ຊວ
ັ້ ອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນຄງນີ
ື່ ຍສາັ້ ງຄວາມເປັນເອກະພາບ ກຽື່ ວກ ັບ ບ ົດບາດ
ຂອງ ຄມສ ໃນການເປັນສູນຄວາມຮູຫ
ັ ແລະ ກ ົນໄກການເຈລະຈາບ ັນຫານາໍ ັ້ ໃນອາື່ ງແມນ
ໍັ້
ັ້ ຼ ກ
ື່ າ.
ຄະນະກາມາທິ
ການ ຍ ັງກວມລວມໄປເຖິງຂະແຫນງການຕາື່ ງໆ ເພື່ ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕອ
ໍ
ັ້ ງການ
ທີື່ ຫຼາກຫຼ າຍ ລວມທັງ ຮ ັບປະກ ັນຄວາມ ຍນຍ ົງຂອງການປະມງ,
ົ ສື່ ງົ ເສີມການພັດທະນາໄຟຟາ
ັ້
ພະລ ັງງານນາຕ
ໍັ້ ົກທີື່ຍນຍ ົງ, ຮ ັບປະກ ັນເສລີພາບການເດີນເຮອ, ປັບປຸງການຄຸມ
ໍັ້ ວ
ັ້ ຄອງນາຖ
ັ້ ມ ແລະ
ໄພແຫງ
ັ້ ແລງັ້ ແລະ ຮ ັກສາລະບ ົບນິເວດທີື່ ສ ໍາຄ ັນ.
ຜົນສ ໍາເລັ ດຂອງ ຄມສ ໃນມໍື່ ໆມານີັ້ ລວມມີ ການຮວ
ື່ ມມ, ການສື່ ສານ ແລະ
ັ້ ແຂງຂນ
ັ້ ; ຂະບວນການປກສາຫາລລວ
ການເຜີຍແຜຂ
ູ ທີື່ ເຂັມ
ໍ ັ້ ນ
ື່ ມ
ື່ ງຫນາັ້ ໄລຍະຫົກເດອນ ທີື່ ໜາັ້ ຊ ົມເຊີຍ
ຂອງ ໂຄງການເຂື່ ອນໄຟຟັ້າພະລ ັງງານນາຕ
ໍັ້ ົກປາກແບງື່ ; ການຮ ັບຮອງຍຸດທະສາດ
ການພັດທະນາທົື່ ວອາື່ ງ ແລະ ແຜນດາເນີ
ໍ ນງານການປະມງ,
ົ ການປື່ຽນແປງດິນຟັ້າອາກາດ ແລະ
ບ ົດບາດຍິງຊາຍ; ແລະ ການສ ໍາເລັ ດ ຮາື່ ງບ ົດແນະນ ໍາການບ ັນເທົາຜົນກະທົບທາງສິື່ ງແວດລອ
ັ້ ມ ຂອງ
ໄຟຟາ
ໍັ້ ົກ ແລະ ການປະເມິນຜົນກະທົບສິື່ ງແວດລອ
ັ້ ພະລ ັງງານນາຕ
ັ້ ມຂາັ້ ມຜາື່ ນຊາຍແດນສະບ ັບສຸດ
ທາັ້ ຍ.

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ຄງທີ
3 ທີື່ ກາລ
ັັ້
ໍ ັງຈະມາເຖິງນີັ້ ແມນ
ື່ ສບເນື່ ອງມາຈາກ ກອງປະຊຸມສຸດ
ຍອດ ຄງທ
2 ທີື່ ໂຮຈິມນ
ັັ້ ໍາອິດໃນປີ 2010, ທີື່ ຫົວຫິນ ຣາຊະອານາຈ ັກໄທ, ແລະ ຄງທີ
ັ ັ້
ິ ສສ
ຫວຽດນາມ. ໃນຂະນະທີື່ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄງທ
ັ ັ້ ໍາອິດ ໄດເັ້ ຮັດໃຫັ້ ກິດຈະກາໍ ຂອງ ຄມສ
ັ້ ສູຍ
ກາັ້ ວຂນ
ຸ ການຮວ
ັ ັ້ ສອງ ໄດ ັ້ ເຮັດໃຫັ້
ື່ ກ
ື່ ມມແບບໃໝ ື່ ທີື່ ຂະຫຍາຍຕ ົວ, ກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດຄງທີ
ບ ັນດາຂະແຫນງການທີື່ ນ ໍາໃຊນ
ັ້ າໍ ັ້ ມີຄວາມຕື່ ນຕ ົວຢາື່ ງແຂງແຮງ, ເຊັື່ ນ ຂະແໜງການກະສິກາໍ ແລະ
ພະລ ັງງານ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄງທີ
3 ຈະເປັນການບຸກທະລຸ ໂດຍການອອກຖະແຫລງການສຽມລຽບ,
ັັ້
ເຊິື່ ງຈະວາງຮາກຖານ ບູລມ
ິ ະສິດລະດ ັບສູງ ສ ໍາລ ັບອີກສີື່ ປີ ຕື່ ໍໜາັ້ ແລະ
ັ້ ນຄນຄວາມຮ ັບຜິດຊອບຮວ
ຢັງຢ
ື່ ມກ ັນ ຂອງ ບ ັນດາປະເທດສະມາຊິກ ເພື່ ອ ສະພາບແວດລອ
ັ້ ມທີື່ ດີ
ື່ ັ ມີ ໃນອານາຄ ົດ ຂອງ ອາື່ ງແມນ
ແລະ ຄວາມອຸດ ົມຮງ
ໍ ັ້
ື່ າຂອງ.
ຫມາຍເຫດ:
ຄມສ ແມນ
ື່ ອ ົງການຈ ັດຕງັັ້ ລະຫວາື່ ງລ ັດຖະບານ ເພື່ ອການປກສາຫາລ ແລະ ການຮວ
ື່ ມມ
ັ້ ໃນປີ 1995 ອິງຕາມສ ັນຍາແມນ
ໃນອາື່ ງແມນ
ຕອນລຸມ
ລະຫວາື່ ງ
ໍັ້
ັັ້ ນ
ໍ ັ້
ື່ າຂອງ
ື່ , ສາັ້ ງຕງຂ
ື່ າຂອງ
ຣາຊະອານາຈ ັກກາປູ
ໍ ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈ ັກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ.
ື່ ັ ກາື່ ວເປັນກ ົນໄກລະດ ັບພາກພັ້ນ ເພື່ ອ ການຮວ
ອ ົງການດງ
ື່ ມມ ກຽື່ ວກ ັບນາໍ ັ້ ແລະ ທັງເປັນ
ສູນກາງຄວາມຮູັ້ ການຄຸມ
ໍ ັ້ ື່ ອການພັດທະນາ ທີື່ ຍນຍ ົງ ຂອງ ພາກພັ້ນ.
ັ້ ຄອງຊ ັບພະຍາກອນນາເພ
- ຈ ົບ ັ້ ນ
ຂໍມ
ູ ເພີມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍື່ :
ທາື່ ນ ໂສພຽກ ແມສ ໌
ເຈົາັ້ ຫນາັ້ ທີື່ ການສື່ ສານ
ກອງເລຂາ ຄະນະກາມາທິ
ການແມນ
ໍ
ໍ ັ້
ົນ
ື່ າຂອງສາກ
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org
ໂທລະສ ັບ: +856-21-263263, ext. 4607ໂທລະສ ັບມຖ : +856-20-77779168

