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សេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈសោយ េម្ព័ន្ធេសគ រ្ ោះទសន្ែសម្គងរ (Save Mekong 

Coalition) 
 
ការពិស្រោះសោបលជ់ាម្ុន្េ្ាបទ់ំន្បប់៉ា ក្់សបង ្រវូថ្រពន្ារសពលស ើម្បទីុក្សពលឲ្យ

បញ្ចបក់ារេកិ្ារបេ់្ ក្ុម្្បឹក្ា ន្ិង ការពិចារណាអំពផីលប៉ាោះពាលទ់ទូងំអាង 
 
 
សម្ព័ន្ធភាពសង្គ រ្ ោះទង្ន្េម្គង្រ (Save Mekong Coalition) រមួ្មាន្សមាជិកម្កពីទូទាំង្អាង្ទង្ន្េង្ម្គង្រ។ 
ការ្ររបស់ង្ ើង្ គឺផ្អែកង្ ើការ  ់ង្ ើញថាទង្ន្េង្ម្គង្រគឺជាទង្ន្េរមួ្គ្នា មួ្  ផ្ែ ធន្ធាន្ទ្ទទ្ទង់្
ជីវតិនន្ទង្ន្េង្ន្ោះ គ្នាំទ្ទទ្បជាព រែឋរាប់លាន្នាក់កាុង្តាំបន់្អាសីុអង្គា ៍ និ្ង្ រមួ្ចាំផ្ែកទ្បកបង្ោ 
និ្រន្តរភាពែ ់សុខុមា ភាពផ្អាកសង្រម្កិចចនិ្ង្ង្សែឋកិចចនន្តាំបន់្ង្ន្ោះ។ សម្ព័ន្ធភាពសង្គ រ្ ោះទង្ន្េង្ម្គង្រ 
(Save Mekong Coalition) និ្ង្ សមាជិករបស់ខេួន្ បាន្តាម្ោន្ង្ម្ើ កិចចែាំង្ែើ រការង្ធវើង្សចកតីសង្ទ្ម្ច
ចិតតសទ្មាប់ទាំន្ប់ង្ ើែង្ទង្ន្េង្ម្នន្ទង្ន្េង្ម្គង្រង្ទ្កាម្ ផ្ែ រមួ្មាន្ការចូ រមួ្កាុង្កិចចទ្បជុាំពិង្ទ្គ្នោះ
ង្ោប ់ជាមុ្ន្ថាា ក់ជាតិនិ្ង្ថាា ក់តាំបន់្ សតីពីទាំន្ប់សាោ៉ាប ូរ ីនិ្ង្ ែន្សាហុង្។ បទពិង្សាធន៍្ង្ ើង្បាន្
នាាំែ ់កង្វ ់កាន់្ផ្តង្ទ្ចើន្ង្ ើង្អាំពីអន្គតនន្ទង្ន្េង្ម្គង្រ និ្ង្ ទ្បជាជន្នន្ទង្ន្េង្ន្ោះ។  
 
ការង្ធវើង្សចកតីសង្ទ្ម្ចចិតតសតីពីទាំន្ប់សាោ៉ាប ូរ ីនិ្ង្ ែន្សាហុង្ បាន្ប ា្ ញនូ្វការមិ្ន្ែាំង្ែើ រការនន្កិចច
សហទ្បតិបតតិការថាា ក់តាំបន់្កាុង្ចាំង្ោម្បោត ទ្បង្ទសជាប់ទង្ន្េង្ម្គង្រង្ទ្កាម្ និ្ង្ បរាជ័ របស់គែៈ
កម្មការទង្ន្េង្ម្គង្រ (MRC) កាុង្ការអត ់ង្វទិកាទ្បកបង្ោ អតថន័្ សទ្មាប់ការពិង្ទ្គ្នោះង្ោប ់
ទ្បកបង្ោ ព័ត៌មាន្ង្ពញង្ ញ និ្ង្ ង្ោ មាន្ការចូ រមួ្។  
 
ឯកសារចង្ទ្កង្អាំពី “ង្ម្ង្រៀន្ផ្ែ បាន្ទទួ ” ពីការអនុ្វតតការពិង្ទ្គ្នោះង្ោប ់ជាមុ្ន្សទ្មាប់ទាំន្ប់
សាោ៉ាប ូរ ីនិ្ង្ ែន្សាហុង្ សង្កត់ធងន់្ង្ ើភាពមិ្ន្ទ្គប់ទ្គ្នន់្នន្ឯកសារនិ្ង្ការសិកាគង្ទ្មាង្ផ្ែ បាន្
ោក់ជូន្ និ្ង្ ង្ព ង្វលានិ្ង្ ាំហរមាន្កទ្មិ្តសទ្មាប់ការចូ រមួ្ជាសាធារែៈទ្បកបង្ោ អតថន័្  
ជាពិង្សសសហគម្ន៍្រង្អ ប៉ាោះពា ់។ 1  កិចចែាំង្ែើ រការទាំង្ពីរមាន្ កខែៈខវោះកិចចទ្ពម្ង្ទ្ពៀង្រវាង្ប
ោត រោឋ ភិបា នន្ទ្បង្ទសជាប់ទង្ន្េង្ម្គង្រង្ទ្កាម្។ ការសង្ទ្ម្ចចិតតង្បាោះជាំហាន្ង្ៅមុ្ខជាមួ្ ការសាង្

                                                        
1 សិកាខ សាលាសន្ទនាសតីពីង្ម្ង្រៀន្ផ្ែ បាន្ទទួ ពីការអនុ្វតតនី្តិវធីិសទ្មាប់ជូន្ែាំែឹង្ ការពិង្ទ្គ្នោះង្ោប ់ និ្ង្ការ  ់
ទ្ពម្ជាមុ្ន្ (PNPCA)។ 



 

Save ទន្លេន្េគង្គ Coalition  

Email: savethemekongcoalition@gmail.com Website: www.savethemekong.org 

 

សង់្ ង្ោ មិ្ន្គិតពីកង្វ ់ទាំង្ឡា ផ្ែ ទ្តូវបាន្ង្ ើកង្ ើង្ង្ោ ទ្បង្ទសជិតខាង្ អាំពីអ ប៉ាោះ
ពា ់ឆ្េង្ផ្ែន្ សាំង្ែើ ឲ្យមាន្ការសិកាបផ្ន្ថម្ង្ទៀត និ្ង្ ការជាំទស់ពីសហគម្ន៍្មូ្ ោឋ ន្ផ្ែ រង្អ 
ប៉ាោះពា ់ង្ោ ផ្ទទ  ់និ្ង្ង្ោ ទ្បង្ោ ពីគង្ទ្មាង្។ ឧទហរែ៍ ទាំន្ប់សាោ៉ាប ូរទី្តវូបាន្សាង្សង្
រចួរា ់ជាង្ ៧០% ង្ហើ  ប៉ាុផ្ន្ត ឯកសារគាំនូ្សបេង់្ជាថ្មីង្ៅមិ្ន្ទ្តូវបាន្ង្អេពវអា ជាសាធារែៈ
ង្ ើ  ង្ទោះបីជាមាន្សាំង្ែើ ង្ទ្ចើន្ែង្ពីគែៈកម្មការទង្ន្េង្ម្គង្រ នែគូអភិវឌ្ឍន៍្ និ្ង្ សាធរែជន្ 
ផ្ែ ោក់កាំហិតង្ ើម្ង្ធោបា ង្អទៀង្ផ្ទទ ត់ង្ោ ឯករាជយនូ្វទ្បសិទធភាពនន្វធិាន្ការសទ្មា អ ប៉ាោះ
ពា ់។2  
  
ម្កែ ់ង្ព ង្ន្ោះ អ ប៉ាោះពា ់ឆ្េង្ផ្ែន្និ្ង្បង្ររនន្ទាំន្ប់ទាំង្ឡា ង្ៅកាុង្អាង្ទង្ន្េង្ម្គង្រ ទ្តវូបាន្ង្គ
ង្ម្ើ រ ាំ ង្ង្ៅកាុង្ការង្ធវើង្សចកតីសង្ទ្ម្ចចិតត ផ្ែ ង្ធវើជាគទ្ម្ទូ្បកបង្ោ ង្ទ្គ្នោះថាា ក់ ខែៈផ្ែ ទាំន្ប់
ថ្មីៗទ្តូវបាន្ង្សាើង្ ើង្សទ្មាប់ពិនិ្តយពិចារោ។ កិចចែាំង្ែើ រការពិង្ទ្គ្នោះង្ោប ់ជាមុ្ន្សទ្មាប់ទាំន្ប់
សាោ៉ាប ូរ ី បាន្រ ាំ ង្ការង្ចញអា ការវា តនម្េបរសិាថ ន្ជា ុទធសាស្តសត (SEA) ផ្ែ ឧបតថម្ភង្ោ គ
ែៈកម្មការទង្ន្េង្ម្គង្រ (MRC) ផ្ែ បាន្វា តនម្េហានិ្ភ័ និ្ង្អតថទ្បង្ោជន៍្នន្គង្ទ្មាង្វារអីគរិសនី្
ផ្ែ បាន្ង្ទ្គ្នង្ង្ ើែង្ទង្ន្េង្ម្នន្ទង្ន្េង្ម្គង្រ។ ការវា តនម្េបរសិាថ ន្ជា ុទធសាស្តសត (SEA) បាន្ពោករ
អ ប៉ាោះពា ់ទូទាំង្អាង្ែ៏សីុជង្ទ្ៅ ទ្បសិន្ង្បើរា ់សាំង្ែើ ទាំន្ប់ទាំង្អស់ទ្តវូបាន្សាង្សង់្ និ្ង្ បាន្អត
 ់អនុ្សាសន៍្នូ្វការផ្ទែ កបង្ោត ោះអាសន្ារ ៈង្ព ែប់ឆ្ា ាំង្ ើការសាង្សង់្ទាំន្ប់ង្ ើែង្ទង្ន្េង្ម្នន្
ទង្ន្េង្ម្គង្រង្ទ្កាម្។ ង្ោង្តាម្នា កទ្បតិបតតិនន្គែៈកម្មការទង្ន្េង្ម្គង្រង្ៅង្ព ង្នាោះ ការវា តនម្េ
បរសិាថ ន្ជា ុទធសាស្តសត (SEA) មាន្បាំែង្ “គ្នាំទ្ទកិចចែាំង្ែើ រការពិង្ទ្គ្នោះង្ោប ់សទ្មាប់គង្ទ្មាង្វារអីគរិ
សនី្នី្មួ្ ៗង្ ើែង្ទង្ន្េង្ម្ […] មុ្ន្ង្ព ការសង្ទ្ម្ចចិតតទ្តូវបាន្ង្ធវើថាង្តើទ្តវូសាង្សង់្ឬមិ្ន្សាង្សង់្ 
និ្ង្ទ្បសិន្ង្បើទ្តូវសាង្សង់្ ទ្តូវសាង្សង់្ង្ទ្កាម្កា ៈង្ទសៈផ្បបោ។”3  
 
របកគាំង្ហុើញនិ្ង្អនុ្សាសន៍្នន្ការវា តនម្េបរសិាថ ន្ជា ុទធសាស្តសត (SEA) ទ្តវូបាន្ង្ម្ើ រ ាំ ង្ង្ៅកាុង្
ការង្ធវើង្សចកតីសង្ទ្ម្ចចិតតអាំពីទាំន្ប់សាោ៉ាប ូរ ី និ្ង្ ែន្សាហុង្។ ង្ ើង្មាន្កង្វ ់ោ៉ាង្ខាេ ាំង្ថាការង្ធវើ
ង្សចកតីសង្ទ្ម្ចចិតតសតីពីទាំន្ប់បា៉ា ក់ង្បង្ – ផ្ែ បចចុបបន្ាសថិតង្ទ្កាម្ការពិង្ទ្គ្នោះង្ោប ់ជាមុ្ន្ - នឹ្ង្អនុ្
វតតតាម្គទ្ម្ែូូចគ្នា ។  
 

                                                        
2 ព ុំមាលព័ត៌មាលទាក់ទិលលឹង្ន្េចកតីេន្រេចនលកិចចដុំន្ ើ រការពិន្ររោះន្ោបល់ជាេ លេរមាប់ទុំលប់ដលសាហ ង្ រតូវបាលផ្សពវ
ផ្ាយជាសាធារ ៈន្ ើយ។ ន្លើេពីន្លោះន្ទៀត ចាប់តុំង្ពីការសាង្េង់្ទុំលប់ដលសាហ ង្បាលចាប់ន្ផ្តើេ ន្គន្ ើញមាល
ព័ត៌មាលមាលករេិតដដលរតូវបាលផ្សពវផ្ាយជាសាធារ ៈ ទាក់ទិលលឹង្ការេិកាថ្មីៗ ឬ បចច បបលនភាពអុំពីការេិកាមាល
ស្រសាប់ដដលរតូវបាលន្េនើន្ោយរោា ភិបាលនលរបន្ទេជិតខាង្ តេរយៈកិចចដុំន្ ើ រការពិន្ររោះន្ោបល់ជាេ ល។  

3  http://www.mrcmekong.org/news-and-events/news/results-of-strategic-environmental-assessment-of-hydropower-on-the-

mekong-mainstream-released/ 
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ង្ៅកាុង្កិចចទ្បជុាំកាំពូ ង្ម្គង្រ-ជប៉ាុន្ង្ ើកទី ៣ កាុង្ឆ្ា ាំ ២០១១ ង្ម្ែឹកនាាំទ្បង្ទសជាប់ទង្ន្េង្ម្គង្រ បាន្ឯក
ភាពគ្នា ថាការសិកាផ្ថ្ម្ង្ទៀតង្ ើការអភិវឌ្ឍ និ្ង្ ការទ្គប់ទ្គង្ទង្ន្េង្ម្គង្រ រមួ្ទាំង្ង្ ើអ ប៉ាោះពា ់នន្
គង្ទ្មាង្វារអីគរិសនី្ង្ ើែង្ទង្ន្េង្ម្ គឺមាន្សារៈសាំខាន់្នទ្កផ្ ង្។ ជា ទធអ  សមាជិកទ្កមុ្ទ្បឹកាគ
ែៈកម្មការទង្ន្េង្ម្គង្រ បាន្អតួចង្អតើម្ការសិការបស់ទ្កុម្ទ្បឹកាកាុង្ផ្ខ ធាូ ឆ្ា ាំ ២០១១។ ង្ោង្តាម្គ
ែៈកម្មការទង្ន្េង្ម្គង្រ (MRC) ការសិការបស់ទ្កុម្ទ្បឹកាមាន្បាំែង្ “ភជិតគមាេ តចាំង្ែោះែឹង្ែ៏សាំខាន់្
អាំពីរង្បៀបផ្ែ ការអភិវឌ្ឍទ្បភពទឹកង្អេង្ៗគ្នា  រមួ្ទាំង្វារអីគរិសនី្ង្ ើែង្ទង្ន្េង្ម្ នឹ្ង្មាន្អ ប៉ាោះពា ់
ង្ ើអាង្ទង្ន្េតាម្ទិែឋភាពបរសិាថ ន្ ង្សែឋកិចច និ្ង្ សង្រម្កិចច។”4 
 
ការសិការបស់ទ្កមុ្ទ្បឹកា បាន្ទទួ ការគ្នាំទ្ទផ្អាកហិរញ្ញវតថុង្ទ្ចើន្ពីមាច ស់ជាំនួ្ អន្តរជាតិជូន្គែៈ
កម្មការទង្ន្េង្ម្គង្រ (MRC)។ ថ្វីង្បើការសិកាង្ន្ោះបាន្ជួបទ្បទោះការ ឺតោ៉ា វខាេ ាំង្កតី ក៏ង្ៅង្ព ង្ន្ោះ វាទ្តូវ
បាន្ង្ទ្គ្នង្បញ្ច ប់មុ្ន្ែាំោច់ឆ្ា ាំ ២០១៧ ផ្ែរ។ ការសិកាង្ន្ោះ មាន្សារៈសាំខាន់្កាុង្ការអត ់ទសេន្ៈទូ
ទាំង្អាង្ទង្ន្េអាំពីអ ប៉ាោះពា ់នន្វស័ិ ង្ទ្បើទ្បាស់ទឹកធាំៗ ង្ ើតាំបន់្សាំខាន់្ៗនន្អាង្ទង្ន្េង្ម្គង្រ។ 5 
ង្ោ សារការសិការបស់ទ្កមុ្ទ្បឹកាឈាន្ចូ ែ ់ែាំោក់កា ចុង្ង្ទ្កា របស់វា វាគឺជាទ្បការ
សាំខាន់្ផ្ែ ការសិកាង្ន្ោះអត ់អាទិភាពែ ់ការចូ រមួ្របស់សហគម្ន៍្នានាតាម្ែង្ទង្ន្េង្ម្គង្រ និ្ង្ 
អង្រការសង្រម្សីុវ ិ តាម្រ ៈការពិង្ទ្គ្នោះង្ោប ់ទ្បកបង្ោ អតថន័្  ង្ហើ របកគាំង្ហុើញទ្តូវបាន្
អេពវអា ឲ្យបាន្ទន់្ង្ព  និ្ង្ ទ្បកបង្ោ តមាេ ភាព។ ការបញ្ច ប់ការសិការបស់ទ្កមុ្ទ្បឹកា អត ់
ឱកាសែ៏សាំខាន់្មួ្ សទ្មាប់ឲ្យបោត រោឋ ភិបា នន្ទ្បង្ទសជាប់ទង្ន្េម្គង្រធានាឲ្យបាន្នូ្វការសង្ទ្ម្ច
ចិតតទ្បកបង្ោ ព័ត៌មាន្ង្ពញង្ ញសតីពីការអភិវឌ្ឍវារអីគរិសនី្ង្ៅកាុង្អាង្ទង្ន្េង្ម្គង្រ។  
 
ការសង្ទ្ម្ចចិតតអាំពីគង្ទ្មាង្ផ្ែ នឹ្ង្ប៉ាោះពា ់ទង្ន្េង្ន្ោះ ទ្តូវផ្តទ្តូបាន្ចូ រមួ្ង្ោ ទ្បង្ទសទាំង្អស់ 
និ្ង្ ទ្តូវទទួ បាន្ព័ត៌មាន្ពីការសិកាទូទាំង្អាង្ទង្ន្េ។ ង្ម្ែឹកនាាំនន្ទ្បង្ទសជាប់ទង្ន្េម្គង្រ គែៈកម្ម
ការទង្ន្េង្ម្គង្រ (MRC) និ្ង្ រោឋ ភិបា មាច ស់ជាំនួ្  មាន្ឱកាសង្ទ្បើការសិការបស់ទ្កុម្ទ្បឹកាង្ែើម្បងី្ធវើ
ឲ្យមាន្ការង្ធវើង្សចកតីសង្ទ្ម្ចចិតតកាន់្ផ្តមាន្ព័ត៌មាន្ង្ពញង្ ញ និ្ង្ កាន់្ផ្តមាន្តុ យភាពអាំពីការ
អភិវឌ្ឍវារអីគរិសនី្ង្ ើទង្ន្េង្ម្គង្រ។  
 
ង្ ើង្ខ្ុាំសូម្អាំពាវនាវែ ់បោត រោឋ ភិបា នន្ទ្បង្ទសជាប់ទង្ន្េង្ម្គង្រង្ទ្កាម្ ោ៉ាង្ង្ហាចោស់ សូម្
ឲ្យ៖  
 

                                                        
4 http://www.mrcmekong.org/news-and-events/events/member-countries-agree-on-next-steps-for-council-study-on-sustainable-

development-of-the-mekong-river-basin/ 
5 ការេិកានលរកុេរបឹកាគ ៈកេមការទន្លេន្េគង្គ, ឯកសារទេនាទាលៈ 
http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/Council-Study/Concept-Note-for-Council-Study-final-15012013.pdf 
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 ពន្ោរង្ព ការង្ធវើង្សចកតីសង្ទ្ម្ចចិតតសតីពីទាំន្ប់បា៉ា ក់ង្បង្ និ្ង្ ពន្ោរង្ព កិចចែាំង្ែើ រការ
ពិង្ទ្គ្នោះង្ោប ់ជាមុ្ន្ រហូតែ ់ការសិការបស់ទ្កុម្ទ្បឹកាទ្តវូបាន្បញ្ច ប់  

 អត ់អាទិភាពែ ់ការចូ រមួ្ និ្ង្ ការពិង្ទ្គ្នោះង្ោប ់ កាុង្ែាំោក់កា ចុង្ង្ទ្កា នន្ការ
សិការបស់ទ្កមុ្ទ្បឹកា និ្ង្  

 ធានាឲ្យបាន្ទ្បាកែថារបកគាំង្ហុើញនន្ការសិកាសតីពីអ ប៉ាោះពា ់បង្ររនន្គង្ទ្មាង្វារអីគរិសនី្ 
ទាំង្មាន្ស្រសាប់ ង្ទ្គ្នង្ និ្ង្ កាំពុង្សាង្សង់្ អត ់ព័ត៌មាន្ែ ់ការង្ធវើង្សចកតីសង្ទ្ម្ចចិតតសតីពី
ទាំន្ប់បា៉ា ក់ង្បង្ រមួ្ជាមួ្ គង្ទ្មាង្អនាគតផ្ែ ទ្តវូបាន្ង្សាើង្ ើង្ង្ ើទង្ន្េង្ម្គង្រ។  

 
 
សម្ព័ន្ធភាពសង្គ រ្ ោះទង្ន្េង្ម្គង្រ (Save Mekong Coalition) 
នថ្ងទី ២ ផ្ខ ឧសភា ឆ្ា ាំ ២០១៧ 
 
 
 
 
ង្គ្នរពជូន្៖ 

ឯកឧតតម្  ឹម្ គ្នន្ង្ហា   
រែឋម្គន្តីទ្កសួង្ធន្ធាន្ទឹក និ្ង្ឧតុនិ្ ម្  
ទ្បធាន្គែៈកមាម ធិការជាតិទង្ន្េង្ម្គង្រកម្ពុជា  
សមាជិកនន្ទ្កមុ្ទ្បឹកាគែៈកម្មការទង្ន្េង្ម្គង្រសទ្មាប់កម្ពុជា   
អីុង្ម្៉ា ៈ mowram@cambodia.gov.kh  

ឧតតម្ង្សនី្  ស ូរា៉ាសាក់ កាន្ចាោរា៉ាត់ (General Surasak Karnjanarat)   
រែឋម្គន្តីទ្កសួង្ធន្ធាន្ធម្មជាតិ និ្ង្ បរសិាថ ន្  
ទ្បធាន្គែៈកមាម ធិការជាតិទង្ន្េង្ម្គង្រនថ្  
សមាជិកនន្ទ្កមុ្ទ្បឹកាគែៈកម្មការទង្ន្េង្ម្គង្រសទ្មាប់ទ្បង្ទសនថ្   
អីុង្ម្៉ា ៈ tnmc@dwr.mail.go.th  

ឯកឧតតម្ សុម្មា៉ាែ អុ ង្សនា  (H.E. Mr. Sommad Pholsena)   
រែឋម្គន្តីទ្កសួង្ធន្ធាន្ធម្មជាតិ និ្ង្ បរសិាថ ន្ 
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ទ្បធាន្គែៈកមាម ធិការជាតិទង្ន្េង្ម្គង្រឡាវ   
សមាជិកនន្ទ្កមុ្ទ្បឹកាគែៈកម្មការទង្ន្េង្ម្គង្រសទ្មាប់សាធារែរែឋទ្បជាធិបង្ត យទ្បជជាមានិ្ត
ឡាវ    
អីុង្ម្៉ា ៈ lnmc@lnmc.gov.la  

ឯកឧតតម្បែឌិ ត ទ្តឹង្ ហុង្ហា (H.E. Dr. Tran Hong Ha)   
រែឋម្គន្តីទ្កសួង្ធន្ធាន្ធម្មជាតិ និ្ង្ បរសិាថ ន្  
ទ្បធាន្គែៈកមាម ធិការជាតិទង្ន្េង្ម្គង្រង្វៀតោម្  
សមាជិកនន្ទ្កមុ្ទ្បឹកាគែៈកម្មការទង្ន្េង្ម្គង្រសទ្មាប់ង្វៀតោម្   
អីុង្ម្៉ា ៈ vnmc@hn.vnn.vn  

ង្លាក ផ្ទម្ ទួន្ផ្ទន់្ (Mr. Pham Tuan Phan)   
នា កទ្បតិបតតិ ង្ ខាធិការោឋ ន្គែៈកម្មការទង្ន្េង្ម្គង្រ   
ការោិ ័ នន្ង្ ខាធិការោឋ ន្ង្ៅទ្កងុ្ង្វៀង្ច័ន្ទ (OSV)  
អីុង្ម្៉ា ៈ ptp@mrcmekong.org  

ចម្េង្ជូន្៖ 
ង្លាកស្រសី ង្  ធីង្ហឿង្លាន្ (Ms. Le Thi Huong Lien) 
ម្គន្តីទទួ បន្ទុកទាំនាក់ទាំន្ង្ គែៈកម្មការទង្ន្េង្ម្គង្រ  
ការោិ ័ នន្ង្ ខាធិការោឋ ន្ង្ៅទ្កងុ្ង្វៀង្ច័ន្ទ (OSV) 
អីុង្ម្៉ា ៈ huonglien@mrcmekong.org 
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