
 
 
ເພ່ືອອອກຂາ່ວທນັທີ  
 

ຜູນ້າໍປະເທດແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຢັງ້ຢືນບດົບາດຫຼກັ ແລະ ສະເພາະພິເສດ ຂອງ 
ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ໃນການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ 
ໃນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ   
 
ສຽມລຽບ, ຣາຊະອານາຈກັກາໍປເູຈຍ, 5 ເມສາ 2018 - ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ ຄະນະກຳມາທິການແມນ່ ໍາ້
ຂອງສາກນົ (ຄມສ) ຄ ັງ້ທີ 3 ໄດປິ້ດລງົໃນວນັນີ ້ ໂດຍການຮບັຮອງເອົາ ຖະແຫຼງການສຽມລຽບ
ຂອງປະເທດສະມາຊກິ ຄມສ ຕາງໜາ້ໂດຍ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫງ່ ຣາຊະອານາຈກັກາໍປເູຈຍ  ພະນະ 
ທາ່ນ ສມົເດັດ ອກັຄະລະ ມະຫາ ເສນາ ປາເດອື ເຕໂຊ ຮນຸ ເຊັນ; ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫງ່ ສປປ 
ລາວ ພະນະ ທາ່ນ ທອງລນຸ ສສີລຸດິ; ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ແຫງ່ ຣາຊະອານາຈກັໄທ ພະນະ ທາ່ນ 
ພນົເອກ ປະຍດຸ ຈນັໂອຊາ; ແລະ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫງ່ ສສ ຫວຽດນາມ ພະນະ ທາ່ນ ຫງຽນ ສວນ 
ຟກຸ.  
 
ຖະແຫຼງການດ ັງ່ກາ່ວໄດ ້ຢັງ້ຢືນຄນື ພນັທະທາງການເມອືງ ສງູສດຸ ຂອງ ບນັດາປະເທດສະມາຊກິ ຄມສ 
ຕ່ໍ ສນັຍາແມນ່ ໍາ້ຂອງປີ 1995 ແລະ ບດົບາດຫຼກັ ແລະ ສະເພາະພິເສດ ໃນການຮວ່ມມ ື ເພ່ືອ 
ການພດັທະນານ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກກອນທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ຢາ່ງຍນືຍງົ ໃນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ. 
ຜູຕ້າງຫນາ້ລະດບັສງູ ຈາກ ສປ ຈນີ ແລະ ມຽນມາ, ຄູຮ່ວ່ມເຈລະຈາ ຂອງ ຄມສ ກໄໍດເ້ຂ້ົາຮວ່ມ.  
  
ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫງ່ ຣາຊະອານາຈກັກາໍປເູຈຍ  ພະນະ ທາ່ນ ສມົເດັດ ອກັຄະລະ ມະຫາ ເສນາ 
ປາເດອື ເຕໂຊ ຮນຸ ເຊັນ ຂອງ ປະເທດເຈົາ້ພາບຈດັກອງປະຊຸມສດຸຍອດ ຄມສ ຄ ັງ້ທີ 3 ໄດກ້າ່ວວາ່: 
“ຂາ້ພະເຈົາ້ ຂໍຢ ັງ້ຢືນຄນື ຄວາມສາມກັຄ,ີ ພນັທະທາງການເມອືງ ແລະ ການສະຫນບັສະໜນູສງູສດຸ 
ຂອງ ພວກເຮົາ ຕ່ໍການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ສນັຍາແມນ່ ໍາ້ຂອງ ປີ 1995 ຢາ່ງມປີະສດິທິຜນົ.”  
 
ຖະແຫຼງການດ ັງ່ກາ່ວໄດຊ້ມົເຊຍີ ຄມສ ສຳລບັຜນົສາໍເລັດ ແລະ ຄວາມຄບືຫນາ້ ຂອງການດາໍເນນີງານ 
ນບັຕ ັງ້ແຕ ່ ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ ຄມສ ຄ ັງ້ທີ 2 ຈນົມາຮອດປດັຈບຸນັ, ລວມທງັການຮບັຮອງ ແລະ 
ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ຍດຸທະສາດພດັທະນາອາ່ງແບບຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ແບບເຊື່ ອມສານ ແລະ 
ບນັດາ ຍດຸທະສາດ ກຄໍ ືບດົແນະນາໍ ໃນອາ່ງແມນ່ໍາ້ຂອງຕາ່ງໆ ພອ້ມທງັ ການສບືຕ່ໍຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ຫາ້ 
ລະບຽບການ ທ່ີ ຊຸກຍູສ້ ົ່ງເສມີໃຫ ້ ປະເທດສະມາຊກິ ຄມສ ປຶກສາຫາລ ື ແລະ ເຈລະຈາກຽ່ວກບັ 
ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ພາຍໃນອາ່ງ.  
 



ພະນະ ທາ່ນ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີ ໄດ ້ຊີໃ້ຫເ້ຫັນ ໃນຖະແຫຼງການ ທງັໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍຂອງ 
ການພດັທະນາ.  
 
ຖະແຫຼງການໄດລ້ະບວຸາ່: “ອາ່ງ ແມນ່ ໍາ້ຂອງ ສະໜອງ ໂອກາດ ໃນການພດັທະນາ ແລະ ການຮວ່ມມ ື
ດາ້ນການພດັທະນາຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້, ການປະມງົ, ການເດນີເຮອື, ການຄຸມ້ຄອງໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ 
ນ ໍາ້ຖວ້ມ, ການທອ່ງທຽ່ວ ແລະ ສິ່ ງແວດລອ້ມ ລວມທງັ ການຄຸມ້ຄອງລະບບົນເິວດ ໃນລາໍນ ໍາ້ຂອງ ແລະ 
ແມນ່ ໍາ້ສາຂາ.”  
 
ຖະແຫຼງການໄດ ້ ຊີແ້ຈງວາ່: “ຍງັຄງົມ ີ ສິ່ ງທາ້ທາຍສາໍຄນັ ເຊ່ັນ ການຂະຫຍາຍຕວົ ຂອງ ປະຊາກອນ 
ແລະ ເສດຖະກດິ ທ່ີໄວວາ, ຄວາມຕອ້ງການນາໍໃຊນ້ ໍາ້, ອາຫານ ແລະ ພະລງັງານ ທ່ີເພ່ີມຂຶນ້, 
ການພດັທະນາຕວົເມອືງ, ການຫນັເປັນອດຸສາຫະກາໍ, ການສນູເສຍ ສິ່ ງແວດລອ້ມ, ດນິບໍລິເວນນ ໍາ້ ແລະ 
ທ່ີຢູອ່າໄສຕາມທາໍມະຊາດ, ການຕດັໄມທ້າໍລາຍປ່າ, ນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ 
ຕ່ໍຊວີະນານາພນັ ແລະ ຊວີກິານເປັນຢູຂ່ອງ ປະຊາຊນົ ກຄໍ ືຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ.”  
 
ຖະແຫຼງການຍງັກາ່ວຕ່ໍອກີວາ່: ປະເທດສະມາຊກິ ຄມສ ຄາດຫວງັ ໃຫ ້ຄມສ ສ ົ່ງເສມີ ການດາໍເນນີງານ 
ແລະ ການຮວ່ມມກືນັ ເພ່ືອ ເຮັດໃຫເ້ກດີປະໂຫຍດສງູສດຸ ໃນການໝນູໃຊໂ້ອກາດຂອງການພດັທະນາ 
ແລະ ການຮບັມກືບັສິ່ ງທາ້ທາຍ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ ໂດຍ ຜາ່ນຂະບວນການ ແບບປະສມົປະສານ, 
ກວມລວມ, ຮບັປະກນັບດົບາດຍງິຊາຍ, ການເຊື່ ອມສານໃນທົ່ວອາ່ງ. ຂໍຄ້ວາມດ ັງ່ກາ່ວ ແມນ່ເນືອ້ໃນຫຼກັ 
ທ່ີໄດຈ້າກ ກອງປະຊຸມສາກນົ ຊຶ່ ງໄດດ້ຳເນນີ ເປັນເວລາ ສອງວນັກອ່ນກອງປະຊຸມສດຸຍອດ 
ໂດຍມຜີູເ້ຂ້ົາຮວ່ມປະມານ 400 ຄນົ.  
 
ທາ່ນ ຟາມ ຕວນ ຟານ ຜູອ້ຳນວຍການໃຫຍ ່ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດກ້າ່ວວາ່: “ກອງປະຊຸມສດຸຍອດຄ ັງ້ນີ ້
ໄດຢ້ ັງ້ຢືນ ວາ່ ຄມສ ເປັນອງົການຈດັຕ ັງ້ລະຫວາ່ງລດັຖະບານຕ ົນ້ຕໍ ເພ່ືອ ນາໍພາ ການພດັທະນາແບບຍນື
ຍງົ ໃນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ. ການປຶກສາຫາລືໃນອາທິດນີໄ້ດ ້ຊີໃ້ຫເ້ຫັນ ຢາ່ງຈະແຈງ້ວາ່ ຄມສ ທ່ີເປັນທງັສນູ
ກາງຄວາມຮູ ້ແລະ ກນົໄກການທດູກຽ່ວກບັນ ໍາ້ ທ່ີຖກືສາ້ງຕ ັງ້ເປັນເວລາຍາວນານນ ັນ້ ແມນ່ສາມາດ ກາ້ວ
ຂຶນ້ສູບ່ດົບາດຜູອ້າໍນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫມ້ກີານດາໍເນນີງານຮວ່ມກນັ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຮວ່ມກນັ
ຍີ່ ງໆຂຶນ້ ລະຫວາ່ງປະເທດສະມາຊກິ ໃນການ ຮບັມກືບັສິ່ ງທາ້ທາຍ ໃນຍກຸປດັຈບຸນັ ໂດຍຄຳນງຶ
ເຖງິຜນົການສກືສາຂອງ ສະພາມນົຕ.ີ”  
 
ພະນະ ທາ່ນ ອ ີຈງິປິງ, ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ຂອງ ສປ ຈນີ ໄດກ້າ່ວວາ່ ສປ ຈນີ 
ຍນິດ ີສະຫນບັສະຫນນຸ ຄມສ ແລະ ກອງເລຂາ ໃນການເຄື່ ອນໄຫວວຽກງານທ່ີສາ້ງສນັ ໃນການຮວ່ມມ ື
ລາ້ນຊາ້ງ - ແມຂ່ອງ. ທາ່ນ ອນົ ວນິ, ລດັຖະມນົຕ ີ ກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນທາໍມະຊາດ ແລະ 
ອະນລຸກັສິ່ ງແວດລອ້ມ ຂອງ ມຽນມາ ກເໍຫັນດເີປັນເອກະພາບກບັ ການສະໜບັສະໜນູດ ັງ່ກາ່ວ ໂດຍ ໄດ້
ຢ ັງ້ຢືນຄວາມມຸງ່ໝ ັນ້ໃນການຍກົສງູການຮວ່ມມກືບັ ຄມສ.  



ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ ທ່ີໄດເ້ຂ້ົາຮວ່ມໃນກອງປະຊຸມສດຸຍອດຄ ັງ້ນີ ້ ໄດ ້ ກາ່ວວາ່ ຄມສ 
ໄດມ້ກີານພດັທະນາທ່ີສາໍຄນັ ແລະ ນຳຜນົສາໍເລັດ ຫຼາຍດາ້ນ ໃນ ຫຼາຍປີທ່ີຜາ່ນມາ.  
 
ການສະຫຼອງວນັຄບົຮອບ ສນັຍາແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ທ່ີໄດຮ້ບັການລງົນາມໃນວນັທີ 5 ເມສາ 1995, 
ແມນ່ໄດຈ້ດັຂຶນ້ທກຸປີ ໂດຍບນັຈບົຄບົຮອບກບັວນັ ສະຫຼອງ ແມນ່ ໍາ້ຂອງ. ໃນການສະຫຼອງປີນີ ້
ແມນ່ໄດມ້ກີານຈດັງານວາງສະແດງ ໃນລະຫວາ່ງ ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ ຄ ັງ້ທີ 3  ແລະ 
ກອງປະຊຸມສາກນົ ຊຶ່ ງໄດວ້າງສະແດງກຽ່ວກບັ ຜນົສາໍເລັດ ແລະ ຜນົງານ ຂອງ ຄມສ ລວມທງັ 
ການແຂງ່ຂນັການຂຽນບດົຄວາມ ກຽ່ວກບັແມນ່ ໍາ້ຂອງ.  
 
ບລູິມະສດິອື່ ນໆ ທ່ີໄດກ້ຳນດົໃນຖະແຫຼງການ ລວມມ ີ ການສບືຕ່ໍ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັລະບຽບການ 
ກຽ່ວກບັການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ໃນອາ່ງ; ການຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ຍດຸທະສາດອາ່ງ ແລະ ບດົແນະນາໍຕາ່ງໆ 
ໂດຍສະເພາະ ໂຄງການຮວ່ມມລືະຫວາ່ງປະເທດ; ການສາ້ງຄວາມເຂັມ້ແຂງເຄອືຄາ່ຍ 
ລະບບົຕດິຕາມກວດກາ ແລະ ພະຍາກອນ ນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ແຫງ້ແລງ້  ທົ່ວອາ່ງ ຂອງ ຄມສ; ແລະ 
ລະບບົການຄຸມ້ຄອງຂໍມ້ນູ ແລະ ຂາ່ວສານ; ການກາໍນດົ ແລະ ຈດັຕ ັງ້ປະຕບິດັ ໂອກາດ 
ເພ່ືອການຂະຫຍາຍການຮວ່ມມ ື ກບັ ຄູຮ່ວ່ມ ແລະ ຂອບ ການຮວ່ມມພືາກພ້ືນທ່ີສາໍຄນັລວມທງັ 
ການຮວ່ມມ ືແມຂ່ອງ-ລາ້ນຊາ້ງ.  
 
ໃນຕອນທາ້ຍ, ບນັດາຜູນ້າໍລດັຖະບານ ໄດຢ້ ັງ້ຢືນຄນື ການສະຫນບັສະໜນູ ຕ່ໍການປະຕຮິບູດາ້ນສະຖາ
ບນັຢາ່ງຕ່ໍເນື່ອງ ຂອງ ຄມສ ທ່ີໄດດ້າໍເນນິໄປຕາມແຜນການເປັນຢາ່ງດ ີ ໃນການສາ້ງໃຫ ້
ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ກາຍເປັນ ອງົການຈດັຕ ັງ້ທ່ີກຸມ້ຕນົເອງ ທາງດາ້ນການເງນິ,  ແລະ 
ສະຫນສັະໜນູປະເທດສະມາຊກິ ໄດຢ້າ່ງ ມປີະສດິທິພາບ.  
 
ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ ຄມສ ຄ ັງ້ຕ່ໍໄປ ຈະຈດັຂຶນ້ໃນອກີ ສີ່ ປີ ຕ່ໍຫນາ້, ໃນເດອືນ ເມສາ 2022 ຢູ ່ສປປ 
ລາວ.  
 

ຫມາຍເຫດ:  
 
ຄມສ ແມນ່ ອງົການຈດັຕ ັງ້ ລະຫວາ່ງລດັຖະບານ ເພ່ືອການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຮວ່ມມ ື
ໃນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຕອນລຸມ່, ສາ້ງຕ ັງ້ຂຶນ້ໃນປີ 1995 ອີງຕາມສນັຍາແມນ່ ໍາ້ຂອງ ລະຫວາ່ງ 
ຣາຊະອານາຈກັກາໍປເູຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ, ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. 
ອງົການດ ັງ່ກາ່ວເປັນກນົໄກລະດບັພາກພ້ືນເພ່ືອ ການຮວ່ມມ ື ກຽ່ວກບັນ ໍາ້ ແລະ ທງັເປັນ 
ສນູກາງຄວາມຮູ ້ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ເພ່ືອການພດັທະນາ ທ່ີຍືນຍງົ ຂອງ ພາກພ້ຶນ.  
 
- ຈບົ - 



 
ຂໍມ້ນູເພີມເຕີມ, ກະລນຸາຕດິຕ່ໍ : 
ທາ່ນ ໂສພຽກ ແມສ ໌ 
ເຈົາ້ຫນາ້ທ່ີ ການ ຂາ່ວສືສານ  
ກອງເລຂາ ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ  
ອີເມວ: sopheak@mrcmekong.org  
ໂທລະສບັ: +856-21-263263, ext. 4607 
ໂທລະສບັມຖື ື: +855-12266653 (ຣາຊະອານາຈກັກາໍປເູຈຍ) 
+856-20-77779168 ( ສປປ ລາວ)  
 


