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ການຮ່ວມມື ລ້ານຊ້າງ ແມ່ຂອງ: ສປ ຈີນ ຍິນດ ີຕ ໍ່ ການສະເໜີ ຂອງ ຄມສ ໃນ 

ການຫັດແໜ້ນການຮ່ວມມື  
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2018 - ສປ ຈນີ ໄດສ້ະແດງຄວາມຍນິດ ີຕ ື່ ຂ ສ້ະເໜ ີ
ຂອງ ຄມສ ໃນການຫດັແໜນ້ການຮື່ ວມມ  ລະຫວື່ າງ ສູນການຮື່ ວມມ ດາ້ນຊບັພະຍາກອນນ າ້ ລາ້ນຊາ້ງແມື່ ຂອງ ແລະ 
ຄມສ, ກ່າວ ເຈ າ້ໜາ້ທີື່ ອາວຸໂສ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄມສ.  
 
ທື່ ານ ຟາມ ຕວນ ພານ ຫ ວໜາ້ກອງເລຂາ ຄມສ ແລະ ເຈ າ້ໜາ້ທີື່ ອາວຸໂສ ຂອງ ສປ ຈນີ ໄດຢັ້ງ້ຢ ນ ການຮ່ວມມດື ່ ງກ່າວ 
ໃນກອງປະຊຸມ ສອງຝື່ າຍ ທີື່ ຈດັຂ ນ້ ຄຽງຄູື່ ກບັ ກອງປະຊຸມ ການຮື່ ວມມ  ດາ້ນຊບັພະຍາກອນນ າ້ ລາ້ນຊາ້ງແມື່ ຂອງ ໃນ
ລະຫວື່ າງວນັທ ີ1 – 2 ພະຈກິ 2018 ທີື່ ເມ ອງ ຄຸນມງິ, ແຂວງຢູນານ, ສປ ຈນີ.  
 
“ສປ ຈນີ ໄດຍ້ນິດຮີບັເອ າ ການສະເໜຂີອງ ພວກເຮ າ ໃນການ ຫດັແໜນ້ການຮື່ ວມມ  ລະຫວື່ າງ ສູນການຮື່ ວມມ ດາ້ນ 
ຊບັພະຍາກອນນ າ້ ລາ້ນຊາ້ງແມື່ ຂອງ ແລະ ຄມສ ເພ ື່ ອ ຜ ນປະໂຫຍດ ຂອງ ອື່ າງແມື່ ນ າ້ຂອງ” ກື່ າວທື່ ານ ຟາມ ຕວນ 
ພາມ.  “ພວກເຮ າຈະເຮດັວຽກຮື່ ວມກນັ ເພ ື່ ອ ກ ານ ດຂອບເຂດການຮື່ ວມມ ທີື່ ສ າຄ ນ ເພ ື່ ອ ການພດັທະນາທີື່ ຍນືຍງົ ໃນ
ອື່ າງແມື່ ນ າ້ຂອງ ແລະ ປະຊາຊນົທີ່ ອາໄສອ່າງແມ່ນ າ້ດ ່ ງກາວ.”  
 
ອງິຕາມການແລກປ່ຽນຂອງ ທື່ ານ ຫ ວໜາ້ກອງເລຂາ ຄມສ, ຫ ວຫນາ້ ຄະນະສະເພາະກດິຂອງ ສູນຮື່ ວມມ  ດາ້ນ
ຊບັພະຍາກອນນ າ້ ລາ້ນຊາ້ງ-ແມື່ ຂອງ, ທື່ ານ ປອ ຢູ ຊງິຈນັ ໄດກ້ື່ າວໃນກອງປະຊຸມ ທີື່ ຄຸນມງິ ວື່ າ ການຮື່ ວມມ  ແມື່ ຂອງ 
ລາ້ນຊາ້ງ ພວມຫາ ວທິທີາງ ເຮດັວຽກຮື່ ວມກບັ ຄມສ ແລະ ທື່ ານຍງັໄດກ່້າວເຖງິ ບດົບາດສ າຄນັ ຂອງ ຄມສ.  
 
ການຮື່ ວມມ ທີື່ ຖ ກສະເໜນີ ັນ້ ແມື່ ນ ໄປຕາມທດິທາງ ທີື່  ທື່ ານ ລດັຖະມ ນຕ ີຊບັພະຍາກອນນ າ້ ຂອງ ສປ ຈນີ ທື່ ານ ອ ີ
ຈງິປິງ ໄດກ້ື່ າວໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ຄັງ້ທີື່  3 ໃນຕ ນ້ປີນີ,້ ທີື່ ໄດກ້ື່ າວວື່ າ “ສູນລາ້ນຊາ້ງແມື່ ຂອງ ຈະບ ື່ ປື່ ຽນແທນ 
ກ ນໄກໃດໆ ຂອງ ອານຸພາກພ ນ້ທີື່ ມຢູີື່ ແລວ້ … ສປ ຈນີ ຍນິດ ີ ເຮດັວຽກຮື່ ວມກບັ ຄມສ ແລະ ປະເທດສະມາຊກິທງັ
ໝດົ ພາຍໃຕກ້ອບການຮື່ ວມມ ທີື່ ມຢູີື່ ໃນປ ດຈບຸນັ.”  
 
ກອງເລຂາ ຄມສ ແລະ ສູນການຮື່ ວມມ ດາ້ນຊບັພະຍາກອນນ າ້ ລາ້ນຊາ້ງ ແມື່ ຂອງ ຍງັໄດປ້ ກສາຫາລ  ກ່ຽວກ ບ ການ
ແລກປື່ ຽນຢຽ້ມຢາມ ລະຫວື່ າງ ສອງຝື່ າຍ. ການຢຽ້ມຢາມດັື່ ງກື່ າວ ຈະຊື່ ວຍໃນການສາ້ງສາຍພ ວພນັ ແລະ ຄວາມເຊ ື່ ອ
ໝ ນ້ ເຊິ່ ງກນັ ແລະ ກນັ, ກາ້ວໄປສູື່  ຄວາມເຂ າ້ໃຈ ແລະ ການຮື່ ວມມ  ທີື່ ດຂີ  ນ້.  
 
ໃນລະຫວື່ າງ ກອງປະຊຸມທີື່ ຄຸນມງິ, ທື່ ານ ຫ ວໜາ້ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ ້ຖ ກເຊນິ ໃຫ ້ ກ່າວບດົຄວາມກື່ ຽວກບັ ‘ການ
ຮື່ ວມມ ສາກ ນ ໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ ໃນອື່ າງແມື່ ນ າ້ຂອງ’ ເຊິ່ ງ ທື່ ານ ໄດ ້ ເນັນ້ໜ ກ ເອກະລກັສະເພາະພິ
ເສດ ຂອງ ຄມສ, ຜ ນງານໃນ 23 ປີຜື່ ານມາ ແລະ ການຮື່ ວມມ ກບັ ຄູື່ ຮື່ ວມງານໃນທ ື່ ວໂລກ. ຜູຕ້າງໜາ້ຈາກສີື່ ປະເທດ 
ສະມາຊກິ ຍງັໄດ ້ສະແດງທດັສະນະ ແລະ ສະເໜບີ  ດຄວາມກື່ ຽວກບັ ການດ າເນນີງານ ແລະ ການຮື່ ວມມ ພາຍໃຕກ້ອບ 



ຂອງ ຄມສ  ໃນກອງປະຊຸມຄັງ້ນີ ້ທີ່ ລວມທ ງການຈດັຕັງ້ປະຕບິດັ ລະບຽບການ ຂອງ ຄມສ ແລະ ໂຄງການຮື່ ວມມ ຂາ້ມ
ຊາຍແດນຕ່າງໆ.  
 
ໃນບດົກ່າວຕ ່ກອງປະຊຸມ, ທື່ ານ ຫ ວໜາ້ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ ້ ເນັນ້ໜ ກ ການຫດັແໜນ້ການຮື່ ວມມ  ລະຫວື່ າງ ຄມສ 
ແລະ ສປ ຈນີ ໂດຍໄດເ້ຊນີຊວນໃຫ ້ສປ ຈນີ ຮື່ ວມມ ໃນຫຼາຍຂ ງເຂດ. ຫ  ກໆໃນນັນ້ ແມື່ ນ ໄດສ້ະເໜໃີຫ ້ສປ ຈນີ ສະ
ໜອງຂ ມ້ນູ ພະຍາກອນນ າ້ຖວ້ມ ທີື່  ສະຖານເີຂື່ ອນ ຈງິ ຫ ງ ແລະ ແລກປື່ ຽນຂ ມ້ນູ ອຸທ ກກະສາດ ໃນລະດູແລງ້ ເຊິ່ ງ ຈະ
ເປ ນປະໂຫຍດໃຫແ້ກ່ການວາງແຜນ ພດັທະນາ ແລະ ຄຸມ້ຄອງໄພແຫງ້ແລງ້ ໃນແມື່ ນ າ້ຂອງ.  
 
ນອກຈາກນັນ້ ກ ຍງັໄດເ້ຊ ອ້ເຊນີໃຫ ້ສປ ຈນີ ເຮດັວຽກຮື່ ວມກບັ ຄມສ ໃນຫຼາຍເອກະສານຍຸດທະສາດ ທີື່ ກ າລງັ ຢູື່ ໃນ
ລະຫວື່ າງ ການປັບປຸງ. ໃນນັນ້ລວມມ ີ ຍຸດທະສາດ ພະລງັງານໄຟຟາ້ນ າ້ຕກົແບບງຍນືຍງົ, ບ ດລາຍງານ ສະພາບອື່ າງແມ່
ນ າ້ ແລະ ຍຸດທະສາດພດັທະນາອື່ າງ ຂອງ ຄມສ ລວມທງັ ແຜນພດັທະນາອື່ າງ ສະບບັ ໃໝ່. 
 
“ບ ່ ມເີວລາໃດທີ່ ຈະເໝາະສມົເທົ່ າເວລານີອ້ກີແລວ້ ເພື່ ອໃຫ ້ສປ ຈນີ ຮື່ ວມມ  ກບັ ຄມສ,  ຖາ້ຈະເປ ນການສາ້ງຜນົປະ
ໂຫຍດ ໃຫແ້ກ່ປະຊາຊນົກວ່າ 70 ລາ້ນ ຄ ນ ໃນທ ື່ ວອື່ າງ” ກື່ າວ ທື່ ານ ຟາມ ຕວນ ພານ, ຫ ວໜາ້ກອງເລຂາ ຄມສ.  
 
ໝາຍເຫດ ເຖິງ ບັນນາທກິານ:  
ຄມສ ແມື່ ນ ອ ງການຈດັຕັງ້ ລະຫວື່ າງລດັຖະບານ ເພ ື່ ອການປ ກສາຫາລ  ແລະ ການຮື່ ວມມ  ໃນອື່ າງແມື່ ນ າ້ຂອງ ຕອນລຸື່ ມ, 
ສາ້ງຕັງ້ຂ ນ້ໃນປີ 1995 ອງິຕາມສນັຍາແມື່ ນ າ້ຂອງ ລະຫວື່ າງ ຣາຊະອານາຈກັກ າປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈກັໄທ ແລະ 
ສສ ຫວຽດນາມ. ອ ງການດັື່ ງກື່ າວເປັນກ ນໄກລະດບັພາກພືນ້ ເພ ື່ ອ ການຮື່ ວມມ  ກື່ ຽວກບັ ນ າ້ ແລະ ທງັເປັນ ສູນກາງຄວາມຮູ ້
ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້ເພ ື່ ອການພດັທະນາ ທີື່ ຍນືຍງົ ຂອງ ພາກພືນ້.  
 
ຄມສ ໄດເ້ຊນີໃຫ ້ສປ ຈນີ ແລະ ມຽນມາ ເຂ າ້ຮື່ ວມເປັນຄູື່ ຮື່ ວມເຈລະຈາ ໃນປີ 1996 ແລະ ນບັແຕື່ ນັນ້ມາ ຄມສ ໄດຮ້ື່ ວມມ  
ກບັທງັສອງປະເທດ  ທາງດາ້ນວຊິາການໃນການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ າ້.  
 
ໃນວນັທ ີ 1 ເມສາ 2002, ສປ ຈນີ ແລະ ຄມສ ໄດເ້ຊນັຂ ຕ້  ກລ ງ ໃນການສະໜອງຂ ມູ້ນ ແມື່ ນ າ້ຂອງ - ລາ້ນຊາ້ງ; ຂ ຕ້ ກລ ງ 
ດັື່ ງກື່ າວໄດມ້ກີານປັບປຸງຄ ນໃນປີ 2013. ພາຍໄຕຂ້ ຕ້  ກລ ງດັື່ ງກື່ າວ, ສປ ຈນີ ໄດສ້ະໜອງຂ ມູ້ນ ກ່ຽວກ ບລະດບັນ າ້ ໃນ
ລະຫວື່ າງລະດູຝ ນ ໄລຍະເວລາ ຫາ້ເດ ອນ (ມຖຸິນາ - ຕຸລາ) ສອງຄັງ້ຕ ື່ ວນັ ຈາກສອງສະຖານນ ີທີື່ ຕັງ້ໃນແມື່ ນ າ້ລາ້ນຊາ້ງ ຂອງ 
ສປ ຈນີ. ຂ ມູ້ນ ດັື່ ງກື່ າວ ໄດ ້ສະໜອງເຂ າ້ໃນລະບ ບ ພະຍາກອນນ າ້ຖວ້ມ ຂອງ ຄມສ. ສປ ຈນີ ປະກອບສ່ວນ 13.5 ສວນ
ຮອ້ຍ ຂອງ ການ ໄຫຼ ໃນແມື່ ນ າ້ຂອງ.  
- ຈົບ - 
 
ຂ ມູ້ນເພມີເຕມີ, ກະລຸນາຕດິຕ ື່  : 
ທື່ ານ ໂສພກິ ແມ  
ເຈ  າ້ໜາ້ທີື່  ການສື່ ສານ  
ກອງເລຂາ ຄະນະກ າມາທກິານແມື່ ນ າ້ຂອງສາກ ນ  
ອເີມລ: sopheak@mrcmekong.org  
ໂທລະສບັ: +856-21-263263, ຕ ື່ . 4070  
ໂທລະສບັມ ຖ  : +856-20- 77779168 
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