
 

 
 

ສາມາດອອກຂ່າວໄດ້ທັນທີ  
 

ຫວົໜາ້ກອງເລຂາ ຄມສ ຜູໃ້ໝ ່ຈາກ ສປປ ລາວ ເລີມ່ດາໍລງົຕາໍແໜງ່ໃໝ ່ໃນວນັນີ ້ 
 

ທີນ່ະຄອນຫວຼງວຽງຈນັ, ສປປ ລາວ, ວນັທີ 17 ມງັກອນ 2022 — ໃນວັນນ້ີ ທ່ານ ດຣ ອານຸລັກ ກິດຕິຄຸນ ເຂົ້າ
ຮັບຕໍາແໜງ່ເປັນ ຫົວໜ້າ (ຊີອີໂອ) ກອງເລຂາ ຄະນະກໍາມາທິການ ແມ່ນ້ໍາຂອງສາກົນ (ຄມສ) ຜູ້ທີສາມ ທີ່ມາຈາກ
ປະເທດແມ່ນ້ໍາຂອງ ແລະ ຈະນໍາພາອົງການສາກົນແຫງ່ນ້ີ ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສູນ
ຕ້ານໄພນ້ໍາຖ້ວມແລະໄພແຫ້ງແລ້ງ ໃນນະຄອນຫຼວງພະນົມເປນ ໃນໄລຍະທີ່ທ່ານດໍາລົງຕໍາແໜ່ງ ແຕ່ປີ 2022 ເຖິງ
ປີ 2024. 
 
ດຣ. ອານຸລັກ ເປັນຄົນສັນຊາດລາວ ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນການພັດທະນາສາກົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ວຽກ
ງານກ່ຽວກັບແມ່ນ້ໍາຂອງ ເຊິ່ງທ່ານມີປະສົບການ 20 ປີ ຈາກການເຮັດໜ້າທີ່ນໍາພາໃນຜ່ານມາ ໃນລະດັບແກນນໍາ ຢູ່ 
ຄມສ, ຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ຢູ່ໜ່ວຍງານອ່ືນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິງ່ຫຼ້າສຸດນ້ັນ ທ່ານໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ 
ພະນັກງານນໍາພາຄົ້ນຄວ້າ ຢູ່ພະແນກອາຊີແລະປາຊິຟິກ. ທ່ານໄດ້ເປັນ ພະນັກງານສາກົນ ຄົນທໍາອິດ ຈາກ ສປປ ລາວ 
ທີ່ໄດ້ປະຈໍາການຢູ່ ສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. 
 
ການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ເປັນຫົວໜາ້ກອງເລຂາ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ທໍາອິດຈາກ ສປປ ລາວ ໃນປະຫວັດສາດ 25 ປີ ຂອງ ຄມສ 
ແມ່ນໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກ ສະພາລັດຖະມົນຕີຂອງ ຄມສ ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາ, ຕາມມາດ້ວຍ ມະຕິຕົກລົງເປັນ
ເອກະພາບ ຂອງຄະນະກໍາມະການຮ່ວມ ຄມສ. ສະພາ ຄມສ ແມ່ນເປັນໜ່ວຍງານປົກຄອງສູງສຸດ ຂອງອົງການນ້ີ 
ເຊິ່ງວ່າ ບັນດາສະມາຊິກນ້ັນ ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ແລະ 
ສ່ິງແວດລ້ອມ ຈາກປະເທດກໍາປູເຈຍ, ປະເທດລາວ, ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. 
 
“ຂ້າພະເຈ້ົາ ຮູ້ສຶກເປັນກຽດຢ່າງຍິ່ງ ແລະ ພ້ອມຮັບຕໍາແໜ່ງອັນສໍາຄັນນ້ີ”, ກ່າວໂດຍ ທ່ານ ດຣ. ອານຸລັກ ຜູ້ທີ່ເປັນ 
ຫົວໜ້າກອງເລຂາ ຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ສຸດ ທີ່ເຄີຍຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ຮັບຕໍາແໜ່ງດ່ັງກ່າວນ້ີ. “ພາລະກິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ໃນ
ໄລຍະ 3 ປີຕໍ່ໄປນ້ີ ແມ່ນຈະອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດແມ່ນ້ໍາຂອງ ໃນວຽກ
ງານກ່ຽວກັບ ບັນຫາທາ້ທາຍ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ ໃນອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງ, ຍົກລະດັບ ຄມສ ໃຫກ້າຍເປັນອົງການແມ່ນ້ໍາ 
ລະດັບໂລກ, ພ້ອມທັງ ຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາຍພົວພັນໃໝ່ໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ເປ້ົາໝາຍທັງສອງ ທີ່ໄດ້ກ່າວມາ
ນ້ັນ”.  
 
ໃນໄລຍະທີ່ ດຣ ອານຸລັກ ດໍາລົງຕໍາແໜ່ງເປັນ ຫວົໜ້າກອງເລຂາຜູ້ໃໝ່ນ້ີ, ທ່ານຈະນໍາພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຍຸດ
ທະສາດພັດທະນາອ່າງແມ່ນ້ໍາຂອງ ສໍາລັບປີ 2021-2030 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ຄມສ ສໍາລັບປີ 2021-
2025 ຍ້ອນວ່າ ອ່າງແມ່ນ້ໍາແຫ່ງນ້ີ ປະສົບກັບບັນຫາທ້າທາຍ ທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ ຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະ ຈາກປະລິມານນ້ໍາໄຫຼ ທີ່ບໍ່ສະໝ່ໍາສະເໝີ. ຕໍາແໜ່ງຫຼ້າສຸດຂອງ ທ່ານ ດຣ. ອານຸລັກ ນັບແຕ່ປີ 2016 
ເຊິ່ງເປັນ ຫົວໜາ້ຝ່າຍຍຸດທະສາດແລະການຮ່ວມມື ຂອງ ຄມສ ຈົນເຖິງເວລາທີ່ທ່ານ ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຫົວໜາ້
ກອງເລຂານ້ັນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານ ຢືນຢູ່ໃນຈຸດຢືນທີ່ໜັກແໜ້ນ ເພື່ອຮັດແໜ້ນ ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ບັນດາປະເທດ
ສະມາຊິກຂອງ ຄມສ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງອ່ືນໆ.  



 
ດຣ ອານຸລັກ ຍັງໄດ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນ ຫົວໜາ້ທີມງານຂອງ ໂຄງການສ້າງແຜນພັດທະນາອ່າງນ້ໍາ ປະຈໍາຢູ່ກອງເລຂາ 
ຄມສ ແຕ່ປີ 2012 ເຖິງປີ 2016 ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ນໍາພາ ທີມງານທີ່ປະກອບດ້ວຍ ບັນດາພະນັກງານວິຊາຊີບ ຈາກ
ປະເທດແມ່ນ້ໍາຂອງ, ພະນັກງານສະໜັບສະໜູນ ແລະ ທີ່ປຶກສາສາກົນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ 14 ລ້ານໂດ
ລາສະຫະລັດ ດ່ັງກ່າວນ້ີ. ວຽກງານຂອງທ່ານນ້ັນ ເປັນທີ່ຮັບຮູ້ ໃນລະດັບໂລກ ແລະ ລະດັບພາກພື້ນ ຈາກການໄດ້ຮັບ
ລາງວັນ ຫຼື ໄດ້ຖືກສະເໜີຊື່ເຂົ້າຮັບລາງວັນຕ່າງໆ ເຊິ່ງຮວມທັງ ສະພາເສດຖະກິດໂລກ ແລະ ກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດຝລ່ັງ. 
 
ທ່ານໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອົດສະຕຣາລີ ໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ ດ້ານພົວພັນສາກົນ 
ການຄ້າ ແລະ ການເງິນ, ຈົບລະດັບປະລິນຍາໂທ ດ້ານປັດຊະຍາແລະວິທະຍາສາດການເມືອງ ແລະ ຈົບລະດັບ
ປະລິນຍາເອກ ດ້ານການພັດທະນາການເມືອງແລະເສດຖະກິດ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລນະຄອນນິວຢອກ. ທ່ານເປັນຜູ້
ຮ່ວມປະພັນປ້ືມ 2 ເຫຼັ້ມ ທີ່ມຊີື່ວ່າ River Basin Organizations in Water Diplomacy ແລະ Small 

Countries, Big Diplomacy, ແລະບົດຄວາມອີກຫຼາຍສະບັບ ກ່ຽວກັບ ການຮວ່ມມືດ້ານນ້ໍາ ແລະ ການພົວພັນ
ສາກົນ ທີ່ຕິດພັນກັບ ແມ່ນ້ໍາຂອງ, ອາຊຽນ ແລະ ກິດຈະການຂອງ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. 
 
ທ່ານ ດຣ. ອານຸລັກ ແຕ່ງງານແລ້ວ ແລະ ມີລູກສາວໜຶ່ງຄົນ ແລະ ລູກຊາຍໜຶ່ງຄົນ. ຂຶ້ນແທນ ທ່ານໄດ້ຮັບຕໍາແຫນ່ງ 
ຕໍ່ຈາກ ດຣ. ອັນ ພິສ ຮັດດາ ສັນຊາດກໍາປູເຈຍ, ຫົວໜາ້ກອງເລຂາ ຜູ້ທີສອງ ເຊິ່ງໄດ້ສ້ິນສຸດວາລະ ໃນອາທິດຜ່ານ
ມາ. 
 
ຂໍມ້ນູສາໍລບັບນັນາທກິານຂາ່ວ:   
 
ຄມສ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ເພື່ອການປຶກສາຫາລື ແລະ ການຮ່ວມມລືະດັບພາກພື້ນ ໃນອ່າງ
ແມ່ນ້ໍາຂອງຕອນລຸ່ມ. ສ້າງຕັ້ງຂຶື້ນໃນປີ 1995 ຕາມສັນຍາແມ່ນ້ໍາຂອງ ລະຫວ່າງ ປະເທດກາໍປູເຈຍ, ປະເທດລາວ, 

ປະເທດໄທ ແລະ ປະເທດຫວຽດນາມ. ອົງການດ່ັັງກ່າວນ້ີ ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນກົນໄກລະດັບພາກພື້ນ ເພື່ອການຮ່ວມມ ື
ກ່ຽວກັບນ້ໍາ ແລະ ທັງເປັນສູນກາງຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ການຄຸມ້ຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ໍາ ເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງ 
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