
 

 

 

 

 

ຄະນະກ ຳມຳທກິຳນແມ່ນ ໍ້ຳຂອງສຳກນົ ຈດັກອງປະຊຸມປຶກສຳຫຳລຮ່ືວມກບັ ຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນຳ ໃນ
ຫຼຳຍປະເດນັທ ່ ສ ຳຄນັ  
ວນັທ  30 ມຖຸິນຳ 2017, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລຳວ – ຄະນະກ ຳມຳທກິຳນແມ່ນ ໍ້ຳຂອງສຳກນົ (ຄມສ) ແລະ ຄ ່
ຮ່ວມພດັທະນຳ (ອງົກຳນຈດັຕັ ໍ້ງທ ່ ໃຫ ໍ້ທນື) ໄດ ໍ້ຈດັກອງປະຊຸມປະຈ ຳປ  ຂຶ ໍ້ນທ ່  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ ສປປ ລຳວ ເພື່ ອ
ປຶກສຳຫຳລຫຼືຳຍປະເດນັທ ່ ສ ຳຄນັ ທ ່  ທງັສອງຝ່ຳຍສນົໃຈໃນກຳນຄຸ ໍ້ມຄອງ ແລະ ພດັທະນຳອ່ຳງແມ່ນ ໍ້ຳຂອງ.  
 

ກອງປະຊຸມໃນຄັ ໍ້ງນ ໍ້ແມ່ນຖກືຈດັເປັນຄັ ໍ້ງທ  15 ນບັຕັ ໍ້ງແຕ່ ກອງປະຊຸມຄັ ໍ້ງທ ຳອດິທ ່ ໄດ ໍ້ຈດັຂຶ ໍ້ນໃນປ  2003 ແລະ ຖວ່ືຳເປັນ
ເຫດກຳນທ ່ ສ ຳຄນັ ຂອງ ຄມສ. ກອງປະຊຸມນ ໍ້ ໄດ ໍ້ເປິດໂອກຳດ ໃນກຳນແລກປ່ຽນຄ ຳເຫນັ ຢ່ຳງກງົໄປກງົມຳ ແລະ ສ ໍ້ຳງ
ຄວຳມເຂັ ໍ້ມແຂງ ໃນກຳນຮ່ວມມ ືແລະ ກຳນຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ແຜນຍຸດທະສຳດ ຂອງ ຄມສ 2016 – 2020 ພໍ້ອມທງັ 
ແຜນວຽກປະຈ ຳປ  2017 ຢ່ຳງມ ປະສດິທຜິນົ.  
 

ກອງປະຊຸມໃນຄັ ໍ້ງນ ໍ້ໄດ ໍ້ປຶກສຳຫຳລກ່ືຽວກບັ (i) ກຳນຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ຍຸດທະສຳດພດັທະນຳອ່ຳງ ເຊິ່ ງຮວມທງັ ໂຄງກຳນ
ຮ່ວມມ ືລະຫວ່ຳງປະເທດ; (ii) ແຜນດ ຳເນນິງຳນແຫ່ງຊຳດ ເຊິ່ ງກ ຳນດົກດິຈະກ ຳໃນລະດບັຊຳດທ ່ ສະໜບັສະໜຸນ 
ກຳນຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ຍຸດທະສຳດພດັທະນຳອ່ຳງ; (iii) ຄວຳມຄບືໜໍ້ຳໃນກຳນດ ຳເນນິກຳນສກຶສຳ ຂອງ ສະພຳມນົຕ  ຄມສ— 
ຊຶ່ ງເປັນກຳນສກຶສຳທຳງດ ໍ້ຳນວທິະຍຳສຳດແບບຄບົຊຸດ ເຊິ່ ງຈະສະໜອງຂ ໍ້ມ ນຜນົກະທບົທຳງດ ໍ້ຳນເສດຖະກດິ, ສງັຄມົ, 
ແລະ ສິ່ ງແວດລໍ້ອມ ຂອງ ກຳນພດັທະນຳຊບັພະຍຳກອນນ ໍ້ຳ ໃນແມ່ນ ໍ້ຳຂອງ; ແລະ (iv) ກຳນຮ່ວມມກືບັຄ ່ ຮ່ວມ ແລະ 
ພຳກສວນກ່ຽວຂໍ້ອງ.   
 

ຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນຳໄດ ໍ້ອອກຖະແຫຼງກຳນ ເຊິ່ ງເນັ ໍ້ນໜກັ ພຳລະບດົບຳດສ ຳຄນັຂອງ ຄມສ ໃນກຳນສໍ້ຳງຄວຳມເປັນ ເອກະພຳບ
ໃນ ຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ໂຄງກຳນພດັທະນຳທ ່ ມ ຜນົກະທບົຂ ໍ້ຳມຜ່ຳນຊຳຍແດນ ຕຳມລ ຳນ ໍ້ຳຂອງ ແລະ ແມ່ນ ໍ້ຳສຳຂຳ ພ ໍ້ອມທງັສະ 
ໜອງຂ ໍ້ມ ນຄວຳມຮ ໍ້ທ ່ ເປັນກຳງ. ຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນຳໄດ ໍ້ຊມົເຊ ຍຕ ່ ຂະບວນກຳນ ແລະ ຜນົທ ່ ໄດ ໍ້ຮບັຈຳກ ກຳນປຶກສຳຫຳລລ່ືວງ
ໜໍ້ຳ ໂຄງກຳນພະລງັງຳນໄຟຟໍ້ຳນ ໍ້ຳຕກົປຳກແບ່ງ ທ ່ ສ ຳເລດັລງົໃນອຳທດິຜ່ຳນມຳ ເຊິ່ ງ ໄດ ໍ້ມ ຖະແຫຼງກຳນຮ່ວມກນັ ຂອງ 
ບນັດຳປະເທດສະມຳຊກິ (ຣຳຊະອຳນຳຈກັກ ຳປ ເຈຍ, ສປປ ລຳວ, ຣຳຊະອຳນຳຈກັ ໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນຳມ). ຄ ່ ຮ່ວມ
ພດັທະນຳ ສະໜບັສະໜຸນ ໃຫ ໍ້ ຄມສ ຮດັແໜໍ້ນກຳນຮ່ວມມ ືກບັ ມຽນມຳ ແລະ ສປ ຈ ນ ພ ໍ້ອມທງັຂອບ ກຳນຮ່ວມມື
ຕ່ຳງໆ ໃນລະດບັພຳກພຶ ໍ້ນ.  
 

ໃນປະຈບຸນັ, ຄມສ  ໄດ ໍ້ຮບັກຳນສະໜບັສະໜຸນທຳງກຳນເງນິ ຈຳກບນັດຳຄ ່ ຮ່ວມພດັທະນຳ ເຊິ່ ງລວມມ : ອດົສະຕຳລ , 
ແບນຊກິ, ສະຫະພຳບເອ ລບົ, ຝລັ່ ງ, ເຢຍລະມນັ, ຢ ່ ປຸ່ນ, ລຸກຊ ຳບວກ, ໂຮນລງັ, ຊ ແອດ, ສະວສິ, ສະຫະລດັອຳເມລກິຳ, 
ແລະ ທະນຳຄຳນໂລກ.  
-ຈບົ- 
ຂ ໍ້ມ ນຂ່ຳວສຳນເພ ມເຕ ມ, ກະລຸນຳຕດິຕ ່ .  
ນຳງ ສ ຣດິຳຮກັ ສຳກນົນຍິມົ, ພະນກັງຳນສື່ ສຳນ 
ກອງເລຂຳຄະນະກ ຳມຳທກິຳນແມ່ນນ ໍ້ຳຂອງສຳກນົ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລຳວ  
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