
 
ສາມາດອອກຂ່າວໄດທ້ນັທ ີ

 

ບນັດາຜູນ້ໍາແມ່ນໍາ້ຂອງ ຮຽກຮອ້ງໃຫຊ້ອກຫາແນວທາງ ທີ່ ມນີະວດັຕະກາໍທີ່ ທນັສະໄຫມ 

ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາທາ້ທາຍຕ່າງໆ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ທີ່ ຈະມາເຖງິນີ ້

 
ບນັດາຫວົໜາ້ລດັຖະບານ ຈາກບນັດາປະເທດສະມາຊກິຂອງ ຄະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົ (ຄມສ) ກ່ໍຄ:ື 
ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ບນັດາຜູຕ້າງໜາ້ຂັນ້ສູງຈາກ ຄູ່ ຮ່ວມ
ເຈລະຈາຂອງ ຄມສ ກ່ໍຄ:ື ປະເທດຈນີ ແລະ ປະເທດມຽນມາ ຈະປະຊຸມກນັ ໃນຕົນ້ເດອືນເມສາທີ່ ຈະມາເຖງິນີ ້ ເພື່ ອ
ພຈິາລະນາເຖງິ ອະນາຄດົຂອງອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງ. 
 

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທ ີ10 ມງັກອນ 2023 — ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ຄັງ້ທ ີ4 ແລະ ກອງ

ປະຊຸມສາກນົ ຈະໄດຈ້ດັຂຶນ້ ແຕ່ວນັທ ີ2 ເຖງິວນັທ ີ5 ເມສາ 2023 ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ. ງານປະຊຸມ

ການເມອືງຂັນ້ສູງສຸດຂອງ ຄມສ ໃນຄັງ້ນີ ້ຈະເຕົາ້ໂຮມເອາົ 6 ປະເທດລຽບຕາມແມ່ນໍາ້ຂອງ ເພື່ ອສນົທະນາກ່ຽວກບັ ການ

ພດັທະນາລ່າສຸດ, ໂອກາດ ແລະ ທາງອອກນະວດັຕະກໍາ ເພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາທາ້ທາຍອນັໃຫມ່ ບໍ່ ວ່າຈະເປັນຜນົກະທບົ

ຂອງການພດັທະນາ ທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັນໍາ້ ໄປຈນົເຖງິ ການປ່ຽນແປງສະພາບອາກາດ ໃນແມ່ນໍາ້ຂອງ ເຊິ່ ງເປັນເສັນ້ທາງນໍາ້ 

ທີ່ ໃຫຍ່ທີ່ ສຸດໃນອາຊຕີາເວນັອອກສ່ຽງໃຕ.້ 

 

“ແມ່ນໍາ້ຂອງ ກໍາລງັກາ້ວເຂົາ້ສູ່ ການປ່ຽນສະພາບຄັງ້ສໍາຄນັ,” ກ່າວໂດຍທ່ານ ດຣ. ອານຸລກັ ກດິຕຄຸິນ, ຫວົໜາ້ກອງເລຂາ 

ຄມສ. “ພວກເຮາົຈາໍເປັນຕອ້ງສາ້ງນະວດັຕະກໍາໃໝ່ໆ ຢ່າງຕໍ່ ເນື່ ອງ ໃນທາງດາ້ນ ນະໂຍບາຍ, ວທິກີານ ແລະ ເຕກັໂນໂລ

ຊ ີເພື່ ອເຮດັໃຫ ້ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການພດັທະນາ ອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງແຫ່ງນີ ້ມຄີວາມຮບັຜດິຊອບຫຼາຍຂຶນ້ ແລະ ມຄີວາມ

ຍນືຍງົຫຼາຍຂຶນ້.” 

 

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ຄັງ້ທ ີ4 ນີ ້ຈະດໍາເນນີຂຶນ້ຫຼງັຈາກ ກອງປະຊຸມສາກນົ ເຊິ່ ງຈະຈດັຂຶນ້ໃນວນັທ ີ2 ແລະ ວນັ

ທ ີ3 ເມສາ ເພື່ ອສນົທະນາກ່ຽວກບັ ຫວົຂໍ ້“ນະວດັຕະກໍາ ແລະ ການຮ່ວມມ ືເພື່ ອການຄໍາ້ປະກນັນໍາ້ ແລະ ແມ່ນໍາ້ຂອງ 

ທີ່ ຍນືຍງົ”. 

 

ກອງປະຊຸມສາກນົ ຄາດວ່າຈະເຕົາ້ໂຮມເອາົປະມານ 400 ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງ, ຜູຊ່້ຽວຊານ ແລະ ຜູຊ້ອກຮູ ້ຈາກທົ່ ວ

ໂລກ ທີ່ ສນົໃຈກ່ຽວກບັແມ່ນໍາ້ຂອງ ລວມມບີນັດາຫອ້ງການຕາງໜາ້ລດັຖະບານ, ອງົການຈດັຕັງ້ສາກນົ, ຂະແໜງການ

ເອກະຊນົ, ສະຖາບນັການສກຶສາ ແລະ ອງົການຈດັຕັງ້ສງັຄມົ. ພວກເຂາົຈະແລກປ່ຽນກນັ ກ່ຽວກບັ ຄວາມເຂົາ້ໃຈທີ່

ເລກິເຊິ່ ງ, ຄວາມຮູພ້າກປະຕບິດັ ແລະ ປະສບົການຕວົຈງິ ກ່ຽວກບັ ນະວດັຕະກໍາທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງກບັນໍາ້ ເພື່ ອສົ່ ງເສມີ ການ

ຮ່ວມມໃືນແມ່ນໍາ້ຂອງ. ບຸກຄນົຫຼອືງົການທີ່ ສນົໃຈ ຕອ້ງ ລງົທະບຽນເຂົາ້ຮ່ວມ ລ່ວງໜາ້. ພເິສດແມ່ນ ຂໍເຊນີຊວນບນັດາ

ຜູຊ່້ຽວຊານ ສົ່ ງບດົສະເໜເີພື່ ອເວົາ້ ໃນກອງປະຊຸມສາກນົຄັງ້ນີ.້  

 

ກອງປະຊຸມສາກນົຄັງ້ນີ ້ຈະກວມເອາົ ການຄົນ້ຄດິພຈິາລະນາ ກ່ຽວກບັ ການພດັທະນາທີ່ ສໍາຄນັ, ໂອກາດ ແລະ ປະເດນັ

ຕ່າງໆ ໃນການຄຸມ້ຄອງ ອ່າງແມ່ນໍາ້ຂອງ. ບນັດາຜູນ້ໍາໃນຫຼາກຫຼາຍສາຂາ ຈະໃຫຄ້ໍາປາໄສເປີດງານ ທີ່ ເນັນ້ໜກັໃຫເ້ຫນັ

ເຖງິ ບນັດານະວດັຕະກໍາຊັນ້ນໍາ ໃນທາງດາ້ນ ນະໂຍບາຍ, ເຕກັໂນໂລຊ ີແລະ ການຮ່ວມມຂືາ້ມຊາຍແດນ.  

https://www.mrcsummit.org/agenda/
https://www.mrcsummit.org/registration/
https://www.mrcsummit.org/call-for-speakers/


ບນັດາຄໍາປາໄສໃນພທິເີປີດງານນັນ້ ຈະເປີດເວທໃີຫບ້ນັດາຜູຊ່້ຽວຊານມກີານປຶກສາຫາລ ື ແລະ ສນົທະນາກນັ ແບບລງົ

ເລກິໃນແຕ່ລະຫວົຂໍ.້ ພວກເຂາົຈະສກຶສາລະອຽດ ກ່ຽວກບັວ່າ ເຕກັໂນໂລຊນີະວດັຕະກໍາໃໝ່ ແລະ ການຮ່ວມມ ືຈະ

ສາມາດປະຕຮູິບ ການຄຸມ້ຄອງນໍາ້ຂາ້ມຊາຍແດນ ໄດຄ້ແືນວໃດ ພອ້ມທງັວ່າ ການສະໜອງທນຶດວ້ຍຄວາມຮບັຜດິຊອບ 

ແລະ ການມສ່ີວນຮ່ວມດາ້ນບດົບາດຍງິ-ຊາຍ ສາມາດສາ້ງຄວາມແຕກຕ່າງ ໄດຄ້ແືນວໃດ ໃນການຄຸມ້ຄອງແຫຼ່ ງນໍາ້. 

ບນັດາຜູເ້ຂົາ້ຮ່ວມປະຊຸມ ຈະໄດພ້ບົກບັ ການສນົທະນາທີ່ ໜາ້ສນົໃຈ, ງານວາງສະແດງທີ່ ຕື່ ນເຕັນ້ ແລະ ການແລກປ່ຽນ

ເຕກັໂນໂລຊລີໍາ້ສະໄໝ ແລະ ວທິແີກໄ້ຂບນັຫາຕາມຈນິຕະນາການ ເຊິ່ ງຖກືສະເຫນເີພື່ ອແກໄ້ຂບນັຫາທາ້ທາຍຕ່າງໆ ໃນ

ແມ່ນໍາ້ຂອງ ໄດຢ່້າງມປີະສດິທພິາບຫຼາຍຂຶນ້. 

 

ຂໍຄ້ວາມສໍາຄນັ ແລະ ຄໍາແນະນາໍພາກປະຕບິດັ ຈາກກອງປະຊຸມສາກນົຄັງ້ນີ ້ຈະນໍາເຂົາ້ໄປປະກອບເຂົາ້ໃນ ກອງປະຊຸມ

ສຸດຍອດ ຄມສ ເຊິ່ ງວ່າ ບນັດາຜູນ້ໍາ້ແມ່ນໍາ້ຂອງ ຈະກໍານດົ ອະນາຄດົ ແລະ ທດິທາງຍຸດທະສາດ ຂອງແມ່ນໍາ້ຂອງ. 

 

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັນ້ ແມ່ນເປັນເຫດການທາງການເມອືງຂັນ້ສູງສຸດຂອງ ຄມສ ໂດຍມເີປົາ້ໝາຍເລງັໃສ່ ການຍກົ

ລະດບັ ການຮ່ວມມແືມ່ນໍາ້ຂອງ ພາຍໃຕກ້ອບວຽກຂອງ ຄມສ, ພອ້ມທງັ ຮດັແໜນ້ຄວາມສາມກັຄ ີແລະ ກໍານດົທດິທາງ

ຮ່ວມກນັ ໃນກຸ່ມປະເທດລຽບຕາມແມ່ນໍາ້ຂອງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂອ້ງຕ່າງໆ. ທີ່ ຜ່ານມາ ໄດມ້ກີອງປະຊຸມສຸດຍອດ

ດັ່ ງກ່າວນີ ້ຖກືຈດັຂຶນ້ໃນປະເທດໄທ (2010), ປະເທດຫວຽດນາມ (2014), ແລະ ປະເທດກໍາປູເຈຍ (2018). 

 

ຖາ້ທ່ານຕອ້ງການຂໍມູ້ນເພີມ້ຕື່ ມ ກ່ຽວກບັ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ຄມສ ຄັງ້ທ ີ4 ແລະ ກອງປະຊຸມສາກນົ, ທ່ານສາມາດ

ເຂົາ້ເບິ່ ງໄດໃ້ນເວບໄຊ໋: www.mrcsummit.org.   

 

ຂໍມ້ນູສໍາລບັບນັນາທກິານຂ່າວ:   

 

ຄມສ ແມ່ນອງົການຈດັຕັງ້ ລະຫວ່າງລດັຖະບານ ເພື່ ອການປຶກສາຫາລ ືແລະ ການຮ່ວມມລືະດບັພາກພືນ້ ໃນອ່າງແມ່ນໍາ້

ຂອງຕອນລຸ່ມ. ສາ້ງຕັງ້ຂຶືນ້ໃນປີ 1995 ຕາມສນັຍາແມ່ນໍາ້ຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກໍາປູເຈຍ, ປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ 

ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ອງົການດັັ່ ງກ່າວນີ ້ເຮດັໜາ້ທີ່ ເປັນກນົໄກລະດບັພາກພືນ້ ເພື່ ອການຮ່ວມມ ືກ່ຽວກບັນໍາ້ ແລະ 

ທງັເປັນສູນກາງຄວາມຮູ ້ກ່ຽວກບັ ການຄຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນໍາ້ ເພື່ ອການພດັທະນາຢ່າງຍນືຍງົ ໃນພາກພືນ້ນີ.້ 

 

-ຈບົ-  

 

ຖາ້ຕອ້ງການຂໍມ້ນູເພີມ້ຕື່ ມ, ກະລຸນາຕດິຕໍ່ : 

ທ່ານ ຢູເພງັ ລອງ, ພະນກັງານປະຊາສໍາພນັ 

ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທກິານແມ່ນໍາ້ຂອງສາກນົ 

ອເີມວ: youpheng@mrcmekong.org 

ມຖື:ື +856 20 93 444 103 

 

### 
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