
 
 

ເພ ື່ ອອອກຂື່າວທນັທີ 

 

ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ ຄມສ ຄ ັັ້ງທີ 3 ແນໃສື່ ສັ້າງຄວາມເຂັັ້ມແຂງ 

ໃນການດາໍເນນີງານ ແລະ ການຮື່ວມມ  ກນັ ເພ ື່ ອ ການພດັທະນາທີື່ ຍ ນຍງົ 

ໃນອື່າງແມ ື່ນ ໍັ້າຂອງ  

 

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ວນັທີ 29 ມນີາ 2018 - ໃນອາທິດໜັ້ານີັ້, ຄະນະກາໍມາທິການ 

ແມ ື່ນ ໍັ້າຂອງສາກນົ (ຄມສ) ຈະໄດັ້ຈດັຕ ັັ້ງດາໍເນນີກອງປະຊຸມສດຸຍອດຄ ັັ້ງທີ 3 ທີື່  ສຽມລຽບ, 

ຣາຊະອານາຈກັກາໍປເູຈຍ. ກອງປະຊຸມສາໍຄນັໃນຄ ັັ້ງນີັ້  ຈະມນີາຍກົລດັຖະມນົຕີ ຂອງ 

ຣາຊະອານາຈກັກາໍປເູຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ກຄໍ  

ຜູັ້ແທນລະດບັສງູຈາກ ສປ ຈນີ ແລະ ມຽນມາ, ແລະ ຄູື່ຮ ື່ວມເຈຣະຈາ ຂອງ ຄມສ ໃຫັ້ກຽດເຂ ົັ້າຮື່ວມ.  

 

ຫວົໜັ້າກອງເລຂາ ຄມສ, ທື່ານ ຟາມ ຕວນ ຟານ ໄດັ້ກ ື່າວວື່າ: “ກອງປະຊຸມສດຸຍອດນີັ້ 

ຈະເປັນຄ ັັ້ງທີສາມທີື່ ຜູັ້ນາໍຂອງ ບນັດາປະເທດແມ ື່ນ ໍັ້າຂອງ ຮື່ວມກນັຢ ັັ້ງຢ ນຄ ນພາລະບດົບາດ ຂອງ 

ຄມສ ແລະ ຮື່ວມມ  ກນັເພ ື່ ອບນັລເຸປົັ້າໝາຍສັ້າງ ອື່າງແມ ື່ນ ໍັ້າຂອງ ໃຫັ້ ມຄີວາມອດຸມົຮ ັື່ງມທີາງເສດຖະ 

ກດິ, ຄວາມເປັນທາໍທາງສງັຄມົ, ແລະ ຍ ນຍງົທາງສິື່ ງແວດລັ້ອມ.”  

 

ກອງປະຊຸມສດຸຍອດນີັ້ຈະຈດັຂ ັ້ນໃນລະຫວື່າງວນັທີ 4 – 5 ເມສາ ແລະ ກື່ອນໜັ້ານ ັັ້ນຈະ

ດາໍເນນີກອງປະຊຸມສາກນົສອງວນັ. ຄາໍຂວນັຂອງກອງປະຊຸມໃນຄ ັັ້ງນີັ້ ແມ ື່ນ, ‘ໜ ື່ ງແມ ື່ນ ໍັ້າ, ໜ ື່ ງຈດິໃຈ’, 

ທີື່  ສະທັ້ອນວດັຖປຸະສງົຕ ົັ້ນຕໍ ເພ ື່ ອການດາໍເນນິງານ ແລະ ການຮື່ວມມ  ກນັເພ ື່ ອການພດັທະນາທີື່ ຍ ນ

ຍງົໃນອື່າງແມ ື່ນ ໍັ້າຂອງ. ຄມສ ມເີປົັ້າຫມາຍ ແນໃສື່ສັ້າງສາຍພວົພນັທີື່ ເຂັັ້ມແຂງ ລະຫວື່າງ ຄມສ 

ແລະ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ການຮື່ວມມ   ກບັຄູື່ຮ ື່ວມພດັທະນາ ແລະ ແຜນງານລິເລີື່ ມ, 

ຄູື່ຮ ື່ວມ ແລະ ຜູັ້ມສີວນກື່ຽວຂັ້ອງ ຕື່າງໆໃນພາກພ ັ້ນ.  

 

ທື່ານ ຟາມ, ຫມົຫນັ້າກອງເລຂາ ຄມສ ໄດັ້ສະເໜີເພີື່ ມຕ ື່ ມວື່າ: “ອິງໃສື່ຄວາມກດົດນັທີື່ ຂະຫຍາຍຕວົ - 

ປະຊາກອນທີື່ ເພີື່ ມຂ ັ້ນ, ການພດັທະນາໂຄງລື່າງພ ັ້ນຖານ, ແລະຜນົກະທບົ ສະພາບອາກາດ - 

ສິື່ ງທີື່ ສາໍຄນັທີື່ ສດຸແມ ື່ນການນາໍໃຊັ້ເຫດການດ ັື່ງກ ື່າວນີັ້ ເພ ື່ ອເປັນໂອກາດໃນການກາໍນດົ ບລິູມະສິດຢື່າງ

ຊດັເຈນ. ພວກເຮົາຕັ້ອງເຮັດວຽກຮື່ວມກນັ, ຂັ້າມຜື່ານຊາຍແດນ ແລະ ຂະແຫນງການ, ເພ ື່ ອຮບັ 

ປະກນັການແບື່ງປນັຊບັພະຍາກອນນ ໍັ້າ ແລະ ຜນົປະໂຫຍດທີື່ ກ ື່ຽວຂັ້ອງຢື່າງເທົື່ າທຽມກນັ.”  

 



ນອກຈາກນ ັັ້ນ, ວດັຖປຸະສງົ ຂອງ ກອງປະຊຸມຄ ັັ້ງນີັ້ ຍງັແມ ື່ນການເນັັ້ນຫນກັຄ ນບດົບາດ ຂອງ ຄມສ 

ໃນການສະຫນບັສະຫນນຸບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ໃນການບນັລເຸປົັ້າຫມາຍການພດັທະນາທີື່ ຍ ນຍງົ, 

ໂດຍສະເພາະ, ເປົັ້າ ຫມາຍທີ 6 ກື່ຽວກບັການຄຸັ້ມຄອງນ ໍັ້າທີື່ ຍ ນຍງົ. 

 

ບາງຂໍັ້ມນູລື່າສດຸທີື່ ຈະຊື່ວຍຊີັ້ແນະໃນການວາງແຜນພດັທະນາໃນອານາຄດົ ແມ ື່ນສາມາດຫາໄດັ້ຈາກ 

ການສ ກສາກື່ຽວກບັ ການຄຸັ້ມຄອງ ແລະ ການພດັທະນາ ແມ ື່ນ ໍັ້າຂອງ ທີື່ ຍ ນຍງົ ລວມທງັຜນົກະທບົ 

ຈາກໂຄງການໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ໍັ້າຕກົ ໃນລາໍນ ໍັ້າຂອງ ຫຼ  ຕາມທີື່ ຮູັ້ກນັວື່າ: ການສ ກສາສະພາມນົຕ.ີ 

ການສ ກສາດ ັື່ງກ ື່າວ ໄດັ້ລາຍງານທື່າແຮງຜນົກະທບົ, ຜນົປະໂຫຍດ, ແລະ ການດຸື່ນດຽງ 

ຜນົປະໂຫຍດ ທີື່ ເຊ ື່ ອມຕໍື່ ກບັແຜນການພດັທະນາໃນປະຈບຸນັ ລວມທງັ ໂຄງການພະລງັງານໄຟຟັ້າ 

ນ ໍັ້າຕກົ, ການເດນີເຮ ອ, ຊນົລະປະທານ ແລະ ການຄວບຄມຸນ ໍັ້າຖ ັ້ວມ ໃນແມ ື່ນ ໍັ້າຂອງ ແລະ 

ສາຂາຕື່າງໆ.  

 

ຜນົຂອງການສ ກສາ ຈະເປັນປະເດັນໜ ື່ ງທີື່ ຈະມກີານປ ກສາຫາລ ໃນກອງປະຊຸມສາກນົນີັ້. ຂໍັ້ຄວາມຫຼກັ

ທີື່ ໄດັ້ຈາກ ການປ ກສາຫາລ ດ ັື່ງກ ື່າວແມ ື່ນ ຈະໄດັ້ ນາໍສະເຫນຕໍີື່ ກບັຜູັ້ນາໍຂອງບນັດາປະເທດ 

ແມ ື່ນ ໍັ້າຂອງ ໃນກອງປະຊຸມສດຸຍອດນີັ້ ບວກກບັ ຜນົການສ ກສາທີື່ ໄດັ້ລາຍງານ 

ກື່ອນຫນັ້ານ ັັ້ນໃນເດ ອນທນັວາ ທັ້າຍປີ 2017. ພະນກັງານ ຂອງກອງເລຂາ ຄມສ ຍງັໄດັ້ 

ເຜີຍແຜື່ຜນົການສ ກສາໃຫັ້ກບັ ບນັດານກັວຊິາການ, ຫວົຫນັ້າກມົ, ຂະແຫນງການທີື່ ກ ື່ຽວຂັ້ອງ ແລະ 

ຄະນະກາໍມະການແມ ື່ນ ໍັ້າຂອງແຫື່ງຊາດໃນສີື່ ປະເທດ.  

 

ຄມສ ຄາດຫວງັ ໃຫັ້ກອງປະຊຸມສດຸຍອດໃນຄ ັັ້ງນີັ້ ຊື່ວຍສັ້າງຄວາມເປັນເອກະພາບ ກື່ຽວກບັ ບດົບາດ 

ຂອງ ຄມສ ໃນການເປັນສນູຄວາມຮູັ້ຫຼກັ ແລະ ກນົໄກການເຈລະຈາບນັຫານ ໍັ້າ ໃນອື່າງແມ ື່ນ ໍັ້າ. 

ຄະນະກາໍມາທິການ ຍງັກວມລວມໄປເຖງິຂະແຫນງການຕື່າງໆ ເພ ື່ ອຕອບສະຫນອງຄວາມຕັ້ອງການ 

ທີື່ ຫຼາກຫຼາຍ ລວມທງັ ຮບັປະກນັຄວາມ ຍ ນຍງົຂອງການປະມງົ, ສ ົື່ງເສີມການພດັທະນາໄຟຟັ້າ 

ພະລງັງານນ ໍັ້າຕກົທີື່ ຍ ນຍງົ, ຮບັປະກນັເສລີພາບການເດນີເຮ ອ, ປບັປງຸການຄຸັ້ມຄອງນ ໍັ້າຖ ັ້ວມ ແລະ 

ໄພແຫັ້ງແລັ້ງ ແລະ ຮກັສາລະບບົນເິວດທີື່ ສາໍຄນັ.  

 

ຜນົສາໍເລັດຂອງ ຄມສ ໃນມໍື່ໆມານີັ້ ລວມມ ີການຮື່ວມມ  , ການສ ື່ ສານ ແລະ 

ການເຜີຍແຜື່ຂໍັ້ມນູທີື່ ເຂັັ້ມແຂງຂ ັ້ນ; ຂະບວນການປ ກສາຫາລ ລື່ວງຫນັ້າ ໄລຍະຫກົເດ ອນ ທີື່ ໜັ້າຊມົເຊຍີ 

ຂອງ ໂຄງການເຂ ື່ ອນໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ໍັ້າຕກົປາກແບື່ງ; ການຮບັຮອງຍດຸທະສາດ 

ການພດັທະນາທົື່ວອື່າງ ແລະ ແຜນດາໍເນນີງານການປະມງົ, ການປື່ຽນແປງດນິຟັ້າອາກາດ ແລະ 

ບດົບາດຍງິຊາຍ; ແລະ ການສາໍເລັດ ຮື່າງບດົແນະນາໍການບນັເທົາຜນົກະທບົທາງສິື່ ງແວດລັ້ອມ ຂອງ 

ໄຟຟັ້າພະລງັງານນ ໍັ້າຕກົ ແລະ ການປະເມນິຜນົກະທບົສິື່ ງແວດລັ້ອມຂັ້າມຜື່ານຊາຍແດນສະບບັສດຸ

ທັ້າຍ.  



 

ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ ຄມສ ຄ ັັ້ງທີ 3 ທີື່ ກາໍລງັຈະມາເຖງິນີັ້ ແມ ື່ນ ສ ບເນ ື່ ອງມາຈາກ ກອງປະຊຸມສດຸ

ຍອດ ຄ ັັ້ງທາໍອດິໃນປີ 2010, ທີື່  ຫວົຫິນ ຣາຊະອານາຈກັໄທ, ແລະ ຄ ັັ້ງທີ 2 ທີື່  ໂຮຈມິນິ ສສ 

ຫວຽດນາມ. ໃນຂະນະທີື່ ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ ຄ ັັ້ງທາໍອິດ ໄດັ້ເຮັດໃຫັ້ ກດິຈະກາໍ ຂອງ ຄມສ 

ກັ້າວຂ ັ້ນສູື່ຍກຸການຮື່ວມມ  ແບບໃໝື່ ທີື່ ຂະຫຍາຍຕວົ, ກອງປະຊຸມ ສດຸຍອດຄ ັັ້ງທີສອງ ໄດັ້ ເຮັດໃຫັ້ 

ບນັດາຂະແຫນງການທີື່ ນາໍໃຊັ້ນ ໍັ້າ ມຄີວາມຕ ື່ ນຕວົຢື່າງແຂງແຮງ, ເຊັື່ ນ ຂະແໜງການກະສິກາໍ ແລະ 

ພະລງັງານ.  

 

ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ ຄ ັັ້ງທີ 3 ຈະເປັນການບກຸທະລ ຸໂດຍການອອກຖະແຫລງການສຽມລຽບ, 

ເຊິື່ ງຈະວາງຮາກຖານ ບລິູມະສິດລະດບັສງູ ສາໍລບັອີກສີື່ ປີຕໍື່ໜັ້າ ແລະ 

ຢັັ້ງຢ ນຄ ນຄວາມຮບັຜິດຊອບຮື່ວມກນັ ຂອງ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ເພ ື່ ອ ສະພາບແວດລັ້ອມທີື່ ດ ີ

ແລະ ຄວາມອດຸມົຮ ັື່ງມ ີໃນອານາຄດົ ຂອງ ອື່າງແມ ື່ນ ໍັ້າຂອງ.   

 

ຫມາຍເຫດ:  

 

ຄມສ ແມ ື່ນ ອງົການຈດັຕ ັັ້ງ ລະຫວື່າງລດັຖະບານ ເພ ື່ ອການປ ກສາຫາລ  ແລະ ການຮື່ວມມ   

ໃນອື່າງແມ ື່ນ ໍັ້າຂອງ ຕອນລຸື່ມ, ສັ້າງຕ ັັ້ງຂ ັ້ນໃນປີ 1995 ອິງຕາມສນັຍາແມ ື່ນ ໍັ້າຂອງ ລະຫວື່າງ 

ຣາຊະອານາຈກັກາໍປເູຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. 

ອງົການດ ັື່ງກ ື່າວເປັນກນົໄກລະດບັພາກພ ັ້ນ ເພ ື່ ອ ການຮື່ວມມ   ກື່ຽວກບັນ ໍັ້າ ແລະ ທງັເປັນ 

ສນູກາງຄວາມຮູັ້ ການຄຸັ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍັ້າເພ ື່ ອການພດັທະນາ ທີື່ ຍ ນຍງົ ຂອງ ພາກພ ັ້ນ.  

 

- ຈບົ - 

 

ຂໍັ້ມນູເພີມເຕີມ, ກະລນຸາຕດິຕໍື່ : 

ທື່ານ ໂສພຽກ ແມສ ໌ 

ເຈົັ້າຫນັ້າທີື່  ການສ ື່ ສານ  

ກອງເລຂາ ຄະນະກາໍມາທິການແມ ື່ນ ໍັ້າຂອງສາກນົ  

ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ໂທລະສບັ: +856-21-263263, ext. 4607ໂທລະສບັມ  ຖ  : +856-20-77779168 

 


