ເພື່ ອການເຜີຍແຜື່

ການຮ່ວມມື ລ້ານຊ້າງ ແມ່ຂອງ: ສປ ຈີນ ຍິນດີ ຕໍ່ ການສະເໜີ ຂອງ ຄມສ ໃນ
ການຫັດແໜ້ນການຮ່ວມມື
້
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, ວັນທີ 7 ພະຈິກ 2018 - ສປ ຈີນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຍິນດີ ຕື່ ຂສະເໜີ
ຂອງ ຄມສ ໃນການຫັດແໜ້ນການຮື່ ວມມ ລະຫວື່ າງ ສູ ນການຮື່ ວມມດ້ານຊັບພະຍາກອນນາ້ ລ້ານຊ້າງແມື່ ຂອງ ແລະ
້ າທີື່ອາວຸ ໂສ ຂອງ ກອງເລຂາ ຄມສ.
ຄມສ, ກ່ າວ ເຈາໜ້

້ າທີື່ອາວຸໂສ ຂອງ ສປ ຈີນ ໄດ້ຢັງຢ
້ ນ ການຮ່ ວມມືດ່ ງກ່ າວ
ທື່ ານ ຟາມ ຕວນ ພານ ຫວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ ແລະ ເຈາໜ້
້ ຄຽງຄູື່ ກັບ ກອງປະຊຸມ ການຮື່ ວມມ ດ້ານຊັບພະຍາກອນນາ້ ລ້ານຊ້າງແມື່ ຂອງ ໃນ
ໃນກອງປະຊຸມ ສອງຝື່າຍ ທີື່ຈັດຂນ
ລະຫວື່ າງວັນທີ 1 – 2 ພະຈິກ 2018 ທີື່ເມອງ ຄຸ ນມິງ, ແຂວງຢູ ນານ, ສປ ຈີນ.

ິ ດີຮບ
ັ ເອາ ການສະເໜີຂອງ ພວກເຮາ ໃນການ ຫັດແໜ້ນການຮື່ ວມມ ລະຫວື່ າງ ສູ ນການຮື່ ວມມດ້ານ
“ສປ ຈີນ ໄດ້ຍນ
້
ຊັບພະຍາກອນນາ້ ລ້ານຊ້າງແມື່ ຂອງ ແລະ ຄມສ ເພື່ ອ ຜນປະໂຫຍດ ຂອງ ອື່ າງແມື່ ນາຂອງ”
ກື່ າວທື່ ານ ຟາມ ຕວນ

ພາມ. “ພວກເຮາຈະເຮັດວຽກຮື່ ວມກັນ ເພື່ ອ ການດຂອບເຂດການຮື່ ວມມທີື່ສາຄນ ເພື່ ອ ການພັດທະນາທີື່ຍືນຍົງ ໃນ
້
້ ່ ງກາວ.”
ອື່ າງແມື່ ນາຂອງ
ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ອາໄສອ່ າງແມ່ ນາດ
ອິງຕາມການແລກປ່ຽນຂອງ ທື່ ານ ຫວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ, ຫວຫນ ້າ ຄະນະສະເພາະກິດຂອງ ສູ ນຮື່ ວມມ ດ້ານ
ຊັບພະຍາກອນນາ້ ລ້ານຊ້າງ-ແມື່ ຂອງ, ທື່ ານ ປອ ຢູ ຊິງຈັນ ໄດ້ກື່າວໃນກອງປະຊຸມ ທີື່ຄຸ ນມິງ ວື່ າ ການຮື່ ວມມ ແມື່ ຂອງ
ີ າງ ເຮັດວຽກຮື່ ວມກັບ ຄມສ ແລະ ທື່ ານຍັງໄດ້ກ່າວເຖິງ ບົດບາດສາຄັນ ຂອງ ຄມສ.
ລ້ານຊ້າງ ພວມຫາ ວິທທ

ັ ້ ແມື່ ນ ໄປຕາມທິດທາງ ທີື່ ທື່ ານ ລັດຖະມນຕີ ຊັບພະຍາກອນນາ້ ຂອງ ສປ ຈີນ ທື່ ານ ອີ
ການຮື່ ວມມທີື່ຖກສະເໜີນນ
້ ື່ 3 ໃນຕນປີ
້ ນ,ີ ້ ທີື່ໄດ້ກື່າວວື່ າ “ສູ ນລ້ານຊ້າງແມື່ ຂອງ ຈະບື່ ປື່ຽນແທນ
ຈິງປິ ງ ໄດ້ກື່າວໃນກອງປະຊຸມສຸ ດຍອດ ຄມສ ຄັງທີ
້ ື່ ມີຢື່ ູ ແລ້ວ … ສປ ຈີນ ຍິນດີ ເຮັດວຽກຮື່ ວມກັບ ຄມສ ແລະ ປະເທດສະມາຊິກທັງ
ກນໄກໃດໆ ຂອງ ອານຸພາກພນທີ
ັ .”
ໝົດ ພາຍໃຕ້ກອບການຮື່ ວມມທີື່ມີຢື່ ູ ໃນປດຈຸບນ
ກອງເລຂາ ຄມສ ແລະ ສູ ນການຮື່ ວມມດ້ານຊັບພະຍາກອນນາ້ ລ້ານຊ້າງ ແມື່ ຂອງ ຍັງໄດ້ປກສາຫາລ ກ່ ຽວກບ ການ
ແລກປື່ຽນຢ້ຽມຢາມ ລະຫວື່ າງ ສອງຝື່າຍ. ການຢ້ຽມຢາມດັື່ງກື່ າວ ຈະຊື່ ວຍໃນການສ້າງສາຍພວພັນ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອ
້
້
ໝນ້ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ກ ້າວໄປສູື່ ຄວາມເຂາໃຈ
ແລະ ການຮື່ ວມມ ທີື່ດີຂນ.

ໃນລະຫວື່ າງ ກອງປະຊຸມທີື່ຄຸ ນມິງ, ທື່ ານ ຫວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ້ ຖກເຊິນ ໃຫ້ ກ່ າວບົດຄວາມກື່ ຽວກັບ ‘ການ
້
້ ກ ເອກະລັກສະເພາະພິ
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນນາ້ ໃນອື່ າງແມື່ ນາຂອງ’
ຮື່ ວມມສາກນ ໃນການຄຸ ມ
ເຊິ່ງ ທື່ ານ ໄດ້ ເນັນໜ
້ າງໜ້າຈາກສີື່ປະເທດ
ເສດ ຂອງ ຄມສ, ຜນງານໃນ 23 ປີ ຜື່ານມາ ແລະ ການຮື່ ວມມກັບ ຄູື່ ຮື່ ວມງານໃນທື່ ວໂລກ. ຜູ ຕ
ສະມາຊິກ ຍັງໄດ້ ສະແດງທັດສະນະ ແລະ ສະເໜີບດຄວາມກື່ ຽວກັບ ການດາເນີນງານ ແລະ ການຮື່ ວມມພາຍໃຕ້ກອບ

້ ້ ທີ່ລວມທງການຈັດຕັງປະຕິ
້
ັ ລະບຽບການ ຂອງ ຄມສ ແລະ ໂຄງການຮື່ ວມມຂ້າມ
ຂອງ ຄມສ ໃນກອງປະຊຸມຄັງນີ
ບດ
ຊາຍແດນຕ່ າງໆ.
້ ກ ການຫັດແໜ້ນການຮື່ ວມມ ລະຫວື່ າງ ຄມສ
ໃນບົດກ່ າວຕ່ ກອງປະຊຸມ, ທື່ ານ ຫວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ້ ເນັນໜ
ແລະ ສປ ຈີນ ໂດຍໄດ້ເຊີນຊວນໃຫ້ ສປ ຈີນ ຮື່ ວມມໃນຫຼາຍຂງເຂດ. ຫກໆໃນນັນ້ ແມື່ ນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ສປ ຈີນ ສະ
້ ນ ພະຍາກອນນາຖ້
້ ວມ ທີື່ ສະຖານີເຂື່ອນ ຈິງ ຫງ ແລະ ແລກປື່ຽນຂມູ
້ ນ ອຸ ທກກະສາດ ໃນລະດູແລ້ງ ເຊິ່ງ ຈະ
ໜອງຂມູ
້
້ ຄອງໄພແຫ້ງແລ້ງ ໃນແມື່ ນາຂອງ.
ເປນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ ການວາງແຜນ ພັດທະນາ ແລະ ຄຸ ມ

້ ນໃຫ້ ສປ ຈີນ ເຮັດວຽກຮື່ ວມກັບ ຄມສ ໃນຫຼາຍເອກະສານຍຸ ດທະສາດ ທີື່ກາລັງ ຢູື່ ໃນ
ນອກຈາກນັນ້ ກຍັງໄດ້ເຊອເຊີ
້
້ ກແບບງຍືນຍົງ, ບດລາຍງານ ສະພາບອື່ າງແມ່
ລະຫວື່ າງ ການປັ ບປຸ ງ. ໃນນັນລວມມີ
ຍຸ ດທະສາດ ພະລັງງານໄຟຟ້ານາຕົ
ນາ້ ແລະ ຍຸ ດທະສາດພັດທະນາອື່ າງ ຂອງ ຄມສ ລວມທັງ ແຜນພັດທະນາອື່ າງ ສະບັບໃໝ່ .

້ ກແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ ສປ ຈີນ ຮື່ ວມມ ກັບ ຄມສ, ຖ້າຈະເປນການສ້າງຜົນປະ
“ບ່ ມີເວລາໃດທີ່ຈະເໝາະສົມເທົ່າເວລານີອີ
ໂຫຍດ ໃຫ້ແກ່ ປະຊາຊົນກວ່ າ 70 ລ້ານ ຄນ ໃນທື່ ວອື່ າງ” ກື່ າວ ທື່ ານ ຟາມ ຕວນ ພານ, ຫວໜ້າກອງເລຂາ ຄມສ.
ໝາຍເຫດ ເຖິງ ບັນນາທິການ:
້
ຄມສ ແມື່ ນ ອງການຈັດຕັງ້ ລະຫວື່ າງລັດຖະບານ ເພື່ ອການປກສາຫາລ ແລະ ການຮື່ ວມມ ໃນອື່ າງແມື່ ນາຂອງ
ຕອນລຸື່ ມ,
້
້
້
ສ້າງຕັງຂນໃນປີ 1995 ອິງຕາມສັນຍາແມື່ ນາຂອງ ລະຫວື່ າງ ຣາຊະອານາຈັກກາປູ ເຈຍ, ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ

ສສ ຫວຽດນາມ. ອງການດັື່ງກື່ າວເປັນກນໄກລະດັບພາກພືນ້ ເພື່ ອ ການຮື່ ວມມ ກື່ ຽວກັບ ນາ້ ແລະ ທັງເປັນ ສູ ນກາງຄວາມຮູ ້
້
້ ື່ ອການພັດທະນາ ທີື່ຍືນຍົງ ຂອງ ພາກພືນ.
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນນາເພ
ການຄຸ ມ
້ ວມເປັນຄູື່ ຮື່ ວມເຈລະຈາ ໃນປີ 1996 ແລະ ນັບແຕື່ ນັນມາ
້
ຄມສ ໄດ້ເຊີນໃຫ້ ສປ ຈີນ ແລະ ມຽນມາ ເຂາຮື່
ຄມສ ໄດ້ຮື່ວມມ
້
້ ຄອງຊັບພະຍາກອນນາ.
ກັບທັງສອງປະເທດ ທາງດ້ານວິຊາການໃນການຄຸ ມ
້ ກລງ ໃນການສະໜອງຂມູ
້ ນ ແມື່ ນາຂອງ
້
້ ກລງ
ໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2002, ສປ ຈີນ ແລະ ຄມສ ໄດ້ເຊັນຂຕ
- ລ້ານຊ້າງ; ຂຕ
້ ກລງດັື່ງກື່ າວ, ສປ ຈີນ ໄດ້ສະໜອງຂມູ
້ ນ ກ່ ຽວກບລະດັບນາ້ ໃນ
ີ ານປັບປຸ ງຄນໃນປີ 2013. ພາຍໄຕ້ຂຕ
ດັື່ງກື່ າວໄດ້ມກ
້ ື່ ວັນ ຈາກສອງສະຖານນີ ທີື່ຕັງໃນແມື່
້
້ ານຊ້າງ ຂອງ
ລະຫວື່ າງລະດູຝນ ໄລຍະເວລາ ຫ້າເດອນ (ມິຖຸນາ - ຕຸ ລາ) ສອງຄັງຕ
ນາລ້
້ ນ ດັື່ງກື່ າວ ໄດ້ ສະໜອງເຂາໃນລະບ
້
້ ວມ ຂອງ ຄມສ. ສປ ຈີນ ປະກອບສ່ ວນ 13.5 ສວນ
ສປ ຈີນ. ຂມູ
ບ ພະຍາກອນນາຖ້
້
ຮ້ອຍ ຂອງ ການໄຫຼ ໃນແມື່ ນາຂອງ.
- ຈົບ ້ ນເພີມເຕີມ, ກະລຸ ນາຕິດຕື່ :
ຂມູ
ທື່ ານ ໂສພິກ ແມ
້ າທີື່ ການສື່ສານ
ເຈາໜ້

້
ກອງເລຂາ ຄະນະກາມາທິການແມື່ ນາຂອງສາກ
ນ
ອີເມລ: sopheak@mrcmekong.org
ໂທລະສັບ: +856-21-263263, ຕື່ . 4070
ໂທລະສັບມຖ : +856-20- 77779168
###

