
 
 

ເພ ື່ ອອອກຂື່າວທນັທີ  

 

ກອງປະຊຸມສາກນົ ໄດສ້ະເຫນບີລູິມະສດິ ເພ ື່ ອ ໃຫປ້ະເທດໃນອື່າງແມ ື່ນ  າ້ຂອງ 

ຕອນລຸື່ມ ບນັລກຸານພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ 

 

ສຽມລຽບ, ຣາຊະອານາຈກັກ  າປເູຈຍ, ວນັທີ 3 ເມສາ 2018- ກອງປະຊຸມສາກນົ ຈດັຂ ນ້ໂດຍ 

ຄະນະກ  າມາທິການແມ ື່ນ  າ້ຂອງສາກນົ (ຄມສ) ໄດດ້  າເນນີໄປເປັນເວລາ ສອງ ວນັ ໄດປິ້ດລງົໃນມ ນ້ີ.້ 

ກອງປະຊຸມດ ັື່ງກ ື່າວເປັນກອງປະຊຸມໜ ື່ ງທີື່ ຍິື່ ງໃຫຍື່ທີື່ ສດຸ ທີື່  ຄມສ ເຄຍີຈດັມາ ໂດຍມ ີ ຜູເ້ຂ້ົາຮື່ວມ 

ປະມານ 400 ຄນົ ຈາກ ລດັຖະບານຂອງປະເທດແມ ື່ນ  າ້ຂອງ, ອງົການຈດັຕ ັງ້ທີື່ ບ ື່ ສງັກດັ 

ລດັຖະບານ, ສະຖາບນັຄ ົນ້ຄວາ້, ພາກສື່ວນເອກະຊນົ ແລະ ອງົການຄຸມ້ຄອງອື່າງນ  າ້ຕື່າງໆ. ຜູເ້ຂ້ົາ

ຮື່ວມໄດສ້ະເຫນ ີ ຫຼາຍປະເດັນ ໃນການປບັປງຸການຮື່ວມມ   ເພ ື່ ອ 

ບນັລເຸປ້ົາໝາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ ໃນພາກພ ້ນ.   

 

ລດັຖະມນົຕີຊບັພະຍາກອນນ  າ້ ແລະ ອຕຸນຸຍິມົ ທງັເປັນ ສະມາຊກິສະພາມນົຕ ີ ຄມສ ຂອງ 

ຣາຊະອານາຈກັກ  າປເູຈຍ, ທື່ານ ລິມ ກຽນ ຮ  ໄດ ້ ກື່າວໃນພິທີເປິດກອງປະຊຸມ 

ໃນວນັຈນັທີື່ ຜື່ານມາວື່າ: “ການຮື່ວມມ   ແລະ ການດ  າເນນີງານທີື່ ກມົກຽວ ກນັ ຂອງ 

ບນັດາພາກສື່ວນກື່ຽວຂອ້ງ, ຄວາມສາມາດ, ທດັສະນະທີື່ ແຕກຕື່າງກນັ,  ການປະກອບສື່ວນ ແລະ 

ການປະສານງານຂອງ ພວກເຮົາທີື່ ສອດຄື່ອງກມົກຽວຈະ ຍກົສງູພາລະບດົບາດ ເພ ື່ ອ 

ຮບັມ  ກບັສິື່ ງທາ້ຍທາຍ ແລະ ໝນູໃຊໂ້ອກາດທີື່ ມ ີ ໃນອື່າງແມ ື່ນ  າ້ຂອງ ຕະຫຼອດເສ້ັນທາງການຮື່ວມມ  

ຂອງພວກເຮົາ.”   

 

ກອງປະຊຸມ ໄດດ້  າເນນີໄປໃນບນັຍາກາດທີື່ ດ ີ ໂດຍໄດ ້ ທບົທວນຄ ນການຮື່ວມກນັ 

ໃນຂງົເຂດວຽກງານຂອງ ຄມສ - ນບັແຕື່ ການສາ້ງ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ບນັດາບດົແນະນ  າ, 

ຍດຸທະສາດ ແລະ ລະບຽບການ ເພ ື່ ອ ການຕດິຕາມກວດກາ, ການປະເມນິຜນົ ແລະ 

ການລາຍງານສະພາບອື່າງ ຮື່ວມກນັ, ລວມທງັການເຮັດວຽກຮື່ວມກບັຄູື່ຮ ື່ວມງານ ກ ຄ  

ພາກສວນກື່ຽວຂອ້ງ.  

 

ຜູເ້ຂ້ົາຮື່ວມກອງປະຊຸມໄດສ້ະຫລບຸວື່າ: ຄວາມພະຍາຍາມຮື່ວມກນັ ໃນຄ ັງ້ນີບ້ ື່ ພຽງແຕື່  

ໄດສ້ະຫນບັສະໜນູ ການປະກອບສື່ວນ ຂອງບນັດາປະເທດ ສະມາຊກິໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ 

ເປ້ົາຫມາຍການພດັທະນາແບບຍ ນຍງົ ທີ 6 ກື່ຽວກບັ ນ  າ້ເທົື່ ານ ັນ້,  ແຕື່ຍງັ 

ສະຫນບັສະຫນນຸເປ້ົາຫມາຍກື່ຽວກບັ ຄວາມທກຸຍາກ, ຄວາມອ ດຫິວ, ບດົບາດຍິງຊາຍ, ພະລງັງານ, 



ພ ້ນຖານໂຄງລື່າງ, ການປື່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ, ສິື່ ງແວດລອ້ມ, ຄວາມສະຫງບົ ແລະ ສະຖາບນັ ກ 

ຄ  ການຮື່ວມມ  . ຄມສ ຮບັຮູບ້ດົບາດທີື່ ສ  າຄນັ ຂອງ  ການພດັທະນາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ນ າ້ ແລະ 

ຊບັພະຍາກອນທີື່ ກ ື່ຽວຂອ້ງ ຕ ື່ ການບນັລກຸານພດັທະນາທີື່ ຍ ນຍງົ. ຄມສ ມຸ ື່ງຫມ ັນ້ ສະຫນອງ ຂ ມ້ນູທີື່

ຊດັເຈນ ເພ ື່ ອສະຫນບັສະຫນນູປະເທດໃນອື່າງແມ ື່ນ  າ້ຂອງໃນການ ປ ກສາຫາລ , ການຕດັສິນໃຈ ແລະ 

ການຮື່ວມມ   ເພ ື່ ອໃຫບ້ນັລໄຸດ ້ຜນົປະໂຫຍດຮື່ວມກບັ ແລະ ສາ້ງຄວາມກມົກຽວ.  

 

ຕວົຢື່າງທີື່ ດອີນັໜ ື່ ງແມ ື່ນ ຜູເ້ຂ້ົາຮື່ວມກອງປະຊຸມ ໄດຮ້ບັຮູວ້ ື່າ ການສ ກສາການພດັທະນາ ແລະ 

ຄຸມ້ຄອງແມ ື່ນ  າ້ຂອງ ແບບຍ ນຍງົຂອງ ຄມສ ຊ ື່ ງ ໄດສ້  າລດັ ລງົຫຼງັຈາກທີື່ ໃຊເ້ວລາຫກົປີ, ເຊິື່ ງຮູຈ້ກັ 

ໃນຊ ື່ ການສ ກສາຂອງສະພາມນົຕ ີນ ັນ້ ແມ ື່ນ ສາມາດສະໜອງຂ ມ້ນູທີື່ ໜກັແໜນ້ບນົພ ້ນຖານການຄ ົນ້

ຄວາ້ວທິະຍາສາດ, ກື່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງແມ ື່ນ  າ້ຂອງ, ອນັຈະເປັນຜນົປະ

ໂຫຍດໃນການວາງນະໂຍບາຍຕື່າງໆ.  

 

ຜນົຂອງການສ ກສາ ໄດເ້ຮັດໃຫຮູ້ຜ້ນົປະໂຫຍດທາງບວກ ແລະ ລບົ ຂອງ ການພດັທະນາ. 

ການຮບັມ  ກບັ ຜນົກະທບົຂາ້ມຜື່ານຊາຍແດນ ແມ ື່ນມຄີວາມຈ  າເປັນຕອ້ງໄດຮ້ື່ວມມ  ກນັ ເຊັື່ ນ: 

ການສາ້ງປະໂຫຍດສງູສດຸ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຫນອ້ຍທີື່ ສດຸໃນການຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັ ແຜນງານ 

ແລະ ໂຄງການ, ການວາງມາດຕະການ ໃນການບນັເທົາຜນົກະທບົ, ແລະ ການສະເຫນທີາງເລ ອກ 

ກື່ຽວກບັສະຖານທີື່  ແລະ ການອອກແບບ ໂຄງການພດັທະນາພ ້ນຖານ ໂຄງລື່າງ ທີື່  ຮບັມ  ກບັ 

ການຮບັປະກນັການສະຫນອງ ນ  າ້, ອາຫານ ແລະ ພະລງັງານ ແລະ ສິື່ ງທີື່ ສາມາດ ລງົທ ນ ແລະ 

ມກີ  າມະສິດຮື່ວມກນັ ໂດຍປະເທດ ໃນແມ ື່ນ  າ້ແມ ື່ຂອງ-ລາ້ນຊາ້ງ. 

 

ໂດຍສອດຄື່ອງກບັຈດຸປະສງົຂອງກອງປະຊຸມ ຄ  ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງໃນການຮື່ວມມ  ກນັ, 

ກອງປະຊຸມສາກນົຄ ັງ້ນີ ້ ຍງັໄດມ້ກີານເຊັນບດົບນັທ ກ ຄວາມເຂ້ົາໃຈຮື່ວມກນັ ສອງສະບບັ ລະຫວື່າງ 

ຄມສ ແລະ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ື່ ອເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທ  າ ແລະ ສງັຄມົ 

ໃນຂງົເຂດອາຊປີາຊຟິິກ ແລະ ຫອ້ງການ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ ອ ການບ ລິການ ໂຄງການ. 

ຄມສ ຈະຮື່ວມມ  ກບັ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດ ເພ ື່ ອເສດຖະກດິ, ວດັທະນະທ  າ ແລະ ສງັຄມົ 

ໃນຂງົເຂດອາຊປີາຊຟິິກເພ ື່ ອກ  ານດົ ແລະ ປະເມນິຄວາມສື່ຽງໄພພິບດັ, ບນັເທົາຄວາມສື່ຽງ, ແລະ 

ການກະກຽມ ການຮບັມ   ກບັ ໄພພິບດັສກຸເສິນ ເຊັື່ ນໄພນ  າ້ຖວ້ມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້ ຢື່າງມປີະສິດທິຜນົ.  

ສ  າລບັການຮື່ວມມ   ກບັ ຫອ້ງການ ອງົການສະຫະປະຊາຊາດເພ ື່ ອການບ ລິການໂຄງການ 

ແມ ື່ນເພ ື່ ອຊື່ວຍເຫຼ ອການຈດັຊ ຈ້ດັຈາ້ງ ແລະ ລະດມົທ ນ ໃຫກ້ບັໂຄງການ ແບບທົື່ວອື່າງ ຂອງ ຄມສ 

ແລະ ອ ື່ ນໆ.  

  

ຂ ຄ້ວາມ ແລະ ຂ ສ້ະເຫນ ີ ຈາກກອງປະຊຸມສາກນົໃນຄ ັງ້ນີ ້ ຈະເປັນຂ ມ້ນູ ໃຫກ້ບັ 

ກອງປະຊຸມລດັຖະມນົຕີ ຄມສ, ເຊິື່ ງຈະຈດັໃນວນັທີ 4 ເມສາ 2018, ແລະ 



ກອງປະຊຸມສດຸຍອດຄ ັງ້ທີ 3, ເຊິື່ ງ ບນັດາຜູນ້  າລດັຖະບານຈາກປະເທດສະມາຊກິ ຄມສ ແລະ 

ຄູື່ຮ ື່ວມເຈລະຈາ ຈະໄດປ້ ກສາຫາລ ກນັ ໃນວນັພະຫດັ ທີ 5 ເມສາ 2018 

ເຊິື່ ງທງັສອງກອງປະຊຸມຈະຈດັຢູື່ ສຽມລຽບ, ຣາຊະອານາຈກັກ  າປເູຈຍ.  

 

ຫມາຍເຫດ:  

 

ຄມສ ແມ ື່ນ ອງົການຈດັຕ ັງ້ ລະຫວື່າງລດັຖະບານ ເພ ື່ ອການປ ກສາຫາລ  ແລະ ການຮື່ວມມ   

ໃນອື່າງແມ ື່ນ  າ້ຂອງ ຕອນລຸື່ມ, ສາ້ງຕ ັງ້  ຂ້ ນ້ໃນປີ 1995 ອິງຕາມສນັຍາແມ ື່ນ  າ້ຂອງ ລະຫວື່າງ 

ຣາຊະອານາຈກັກ  າປເູຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. 

ອງົການດ ັື່ງກ ື່າວເປັນກນົໄກລະດບັພາກພ ້ນ ເພ ື່ ອ ການຮື່ວມມ   ກື່ຽວກບັນ  າ້ ແລະ ທງັເປັນ 

ສນູກາງຄວາມຮູ ້ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ  າ້ເພ ື່ ອການພດັທະນາ ທີື່ ຍ ນຍງົ ຂອງ ພາກພ ້ນ.  

 

- ຈບົ - 

 

ຂ ມ້ນູເພີມເຕີມ, ກະລນຸາຕດິຕ ື່ : 

ທື່ານ ໂສພຽກ ແມສ  

ເຈົາ້ຫນາ້ທີື່  ການ ຂື່າວສ ສານ  

ກອງເລຂາ ຄະນະກ  າມາທິການແມ ື່ນ  າ້ຂອງສາກນົ  

ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  

ໂທລະສບັ: +856-21-263263, ext. 4607 

ໂທລະສບັມ  ຖ  : +855-12266653 (ຣາຊະອານາຈກັກ  າປເູຈຍ) 

+856-20-77779168 ( ສປປ ລາວ)  


