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ង្សចក្ត៊ីមលេង្ការណ៍នន្សម្ព័ន្ធសង្រ គ្ ោះទង្ន្េង្ម្គង្គ 
ទាក់្ទិន្នឹ្ង្ង្សចក្ត៊ីជូន្ដំណឹង្នន្ទំន្ប់ប៉ែ ក់្ឡាយ 

 
 

ង្ៅនលៃទ៊ី១៣មែមិ្ល នា រដ្ឋា ភិបលសាធារណរដាប្បជាមានិ្តឡាេ ង្្វើការជូន្ដំណឹង្ជាផ្េូេការ 
ដល់គណៈក្ម្មការទង្ន្េង្ម្គង្គ (MRC) ព៊ីការតំង្ចិតតរបស់ែេួន្ ង្ដើម្ប៊ីសាង្សង់្ទំន្ប់ប៉ែ ក់្ឡាយ ង្ៅង្លើតួ
ង្ម្នន្ទង្ន្េង្ម្គង្គ។ ង្សចក្ត៊ីជូន្ដំណឹង្ង្ន្ោះ ង្្វើឲ្យន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ ង្ក្ើតមាន្ង្ ើង្ 
ង្ដ្ឋយអន្ ង្ោម្ង្ៅតម្ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីសប្មាប់ការជូន្ដំណឹង្ ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ និ្ង្ការប្ពម្ង្ប្ពៀង្ 
នន្កិ្ចចប្ពម្ង្ប្ពៀង្ង្ម្គង្គឆ្ន ំ១៩៩៥ ។ ទំន្ប់ប៉ែ ក់្ឡាយ គឺជាទំន្ប់ទ៊ីបួន្ង្ៅង្លើតួង្ម្នន្ទង្ន្េង្ម្គង្គ មដល
បន្ដ្ឋក់្ជូន្សប្មាប់ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីង្ន្ោះ។ 

សម្ព័ន្ធសង្រ គ្ ោះទង្ន្េង្ម្គង្គ មាន្ក្ត៊ីក្ង្វល់ជាខ្េ ំង្ ព៊ីង្សចក្ត៊ីជូន្តំណឹង្សត៊ីព៊ីទំន្ប់ប៉ែ ក់្ឡាយ និ្ង្
ង្ប្រង្ការនានាង្ដើម្ប៊ីផ្តួចង្ផ្តើម្ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ មួ្យង្ទៀត។ 

ទំន្ប់វារ ៊ីអគគិសន្៊ីប៉ែ ក់្ឡាយ គប្មាម្កំ្មែង្ង្ៅដល់ផ្លប៉ែោះពាល់មដលផ្សំបញ្ចូ លរន នន្ទំន្ប់វារ ៊ី
អគគិសន្៊ីមដលមាន្ស្រសាប់ ង្ៅង្លើតួង្ម្នន្ទង្ន្េង្ម្គង្គ និ្ង្ង្្វើឲ្យរោយបត់នូ្េង្សចក្ត៊ីសង្ឃឹម្នន្
គណង្ន្យយភាពចំង្ពាោះសែគម្ន៍្មដលរង្ផ្លប៉ែោះពាល់ ង្ដ្ឋយគង្ប្មាង្ទំន្ប់មដលមាន្ស្រសាប់ង្ៅក្ន ង្
អាង្ង្ម្គង្គង្ប្កាម្។ ចំង្ពាោះការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ ក្ត៊ីក្ង្វល់សំខ្ន់្ចំបង្ៗ ទាក់្ទង្នឹ្ង្ទំន្ប់ន្៊ីមួ្យ 
មដលបន្ឆ្េង្កាត់ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ក្ន្េង្ម្ក្ រែូតទល់នឹ្ង្បចច បបន្នង្ន្ោះ ដូចជាទំន្ប់សាោ៉ែប ូ
រ ៊ី ដន្ សាែ ង្ និ្ង្ប៉ែ ក់្ង្បង្ ង្ៅមិ្ន្ទាន់្ង្ដ្ឋោះស្រសាយរចួរាល់។  ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ង្ន្ោះ 
គឺជាប្បធាន្បទនន្សំណួរគន្េឹោះមួ្យចំនួ្ន្្ំ ចំង្ពាោះភាពប្គប់ប្រន់្របស់ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីង្ន្ោះ និ្ង្ការអំពាេនាេឲ្យ
មាន្កំ្មណទប្ម្ង់្នន្ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការជូន្ដំណឹង្ ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ និ្ង្ការប្ពម្
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ង្ប្ពៀង្ មិ្ន្ប្តូេបន្ង្ដ្ឋោះស្រសាយបន្ង្ពញង្លញង្ៅង្ ើយ។ បមន្ែម្ង្លើង្ន្ោះង្ទៀត រដ្ឋា ភិបលនន្ប្បង្ទស
នន្ទង្ន្េង្ម្គង្គង្ប្កាម្ មិ្ន្ទាន់្បន្ផ្តល់ការបក្ស្រសាយណាមួ្យង្ៅង្ ើយ ង្លើថា ង្តើរបក្គំង្ែើញសំខ្
ន់្ៗ និ្ង្អន្ សាសន៍្ នន្ការសិក្ារបស់ប្ក្មុ្ប្បឹក្ា នន្ MRC  មដលរបក្គំង្ែើញទំាង្ង្ន្ោះ មាន្ង្ចតនាផ្តល់
ការវាយតនម្េង្ៅក្ប្មិ្តអាង្ទង្ន្េទំាង្មូ្ល ង្ដើម្ប៊ីផ្តល់ជាព័ត៌មាន្សប្មាប់ការង្្វើង្សចក្ត៊ីសង្ប្ម្ចចិតត ង្លើ
គង្ប្មាង្មួ្យៗ នឹ្ង្ប្តេូបន្យក្ម្ក្ង្ប្បើប្បស់ង្ដ្ឋយេ ិ្ ៊ីណា។ 

ង្យើង្អំពាេនាេដល់រដ្ឋា ភិបលនន្ប្បង្ទសនន្ទង្ន្េង្ម្គង្គង្ប្កាម្ និ្ង្គណៈក្ម្មការទង្ន្េង្ម្គង្គ ង្ដើម្ប៊ី
ទប់ែេួន្ឯង្ព៊ីការង្បើក្យ ទធនាការង្លើន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ សប្មាប់ទំន្ប់ប៉ែ ក់្ឡាយ។ 
ជំនួ្សេញិ ង្យើង្សំណូម្ពរង្ដ្ឋយទទួច រដ្ឋា ភិបលនន្ប្បង្ទសនន្ទង្ន្េង្ម្គង្គង្ប្កាម្ និ្ង្គណក្មាម ការ
ទង្ន្េង្ម្គង្គ ង្ដើម្ប៊ីង្ដ្ឋោះស្រសាយឲ្យបន្ង្ពញង្លញ និ្ង្ប្បក្បង្ដ្ឋយតមាេ ភាព នូ្េក្ត៊ីក្ង្វល់ចំបង្ៗ និ្ង្
សំណួរនានា ពាក់្ព័ន្ធនិ្ង្ផ្លប៉ែោះពាល់នន្ទំន្ប់មដលមាន្ស្រសាប់ ង្្វើកំ្មណទប្ម្ង់្ង្លើន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះ
ង្ោបល់ជាម្ ន្ និ្ង្ទទួលយក្នូ្េការសិក្ារបស់ប្ក្មុ្ប្បឹក្ា នន្ MRC។ 

 
 

ក្ត៊ីក្ង្វល់សំខ្ន់្ៗនន្គង្ប្មាង្មដលមាន្ស្រសាប់៖ សាោ៉ែប ូរ ៊ី ដន្សាែ ង្ និ្ង្ប៉ែ ក់្ង្បង្ 

ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការសង្ប្ម្ចចិតតនន្ទំន្ប់វារ ៊ីអគគិសន្៊ីសាោ៉ែប ូរ ៊ី និ្ង្ដន្សាែ ង្ មដលបចច បបន្នង្ន្ោះកំ្ព ង្
ប្តូេបន្សាង្សង់្ង្ៅង្លើតួង្ម្នន្ទង្ន្េង្ម្គង្គង្ៅក្ន ង្ប្បង្ទសឡាេ  បង្ញ្ឆ ោះនូ្េភាពមិ្ន្ច ោះសប្ម្ងុ្រន ង្ៅ
ក្ន ង្តំបន់្ង្ម្គង្គ និ្ង្ង្ៅលំដ្ឋប់អន្តរជាតិ។  សំង្ណើ រនានា ង្ដើម្ប៊ីទទួលបន្ព័ត៌មាន្ និ្ង្ក្ត៊ីក្ង្វល់សត៊ីព៊ី
ផ្លប៉ែោះពាល់របស់គង្ប្មាង្ មដលបន្ង្លើក្ង្ ើង្ង្ៅក្ន ង្ដំង្ណើ រការនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្  តម្
រយៈព័ត៌មាន្ជាមូ្លដ្ឋា ន្ និ្ង្ការសិក្ាព៊ីផ្លប៉ែោះពាល់ក្ប្មិ្តឆ្េង្មដន្នានា។ គង្ប្មាង្ទំាង្ព៊ីរង្ន្ោះ បន្
ចាប់ង្ផ្តើម្ការសាង្សង់្ ង្ទាោះប៊ីជាមិ្ន្មាន្ការប្ពម្ង្ប្ពៀង្ ឬដំង្ណាោះស្រសាយង្ៅង្លើក្ត៊ីក្ង្វល់មដលបន្
ង្លើក្ង្ ើង្ ព៊ីសំណាក់្គណៈក្មាម ការរមួ្និ្ង្ប្ក្មុ្ប្បឹក្ា របស់MRC ក៏្ង្ដ្ឋយ។ 

ការង្រៀបចំង្រៀបចំង្ ើង្េញិនន្ទំន្ប់សាោ៉ែប ូរ ៊ី មដលជប្ម្ុញ ង្ដ្ឋយ MRC ជាលទធផ្លនន្ដំង្ណើ រ
ការ ពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ មដលមិ្ន្ប្តូេបន្បង្ញ្ចញព័ត៌មាន្ជាសាធារណៈង្ៅង្ ើយ ង្ទាោះប៊ីជា
គង្ប្មាង្ង្ន្ោះង្សទើរមតបញ្ច ប់ការសាង្សង់្ង្ែើយក៏្ង្ដ្ឋយ។ បមន្ែម្ង្លើង្ន្ោះង្ទៀត ព័ត៌មាន្ទាក់្ទង្នឹ្ង្ការ
ពិនិ្តយង្ ើង្េញិរបស់ង្លខ្្ិការដ្ឋា ន្MRCង្លើការង្រៀបចំង្ ើង្េញិនន្ទំន្ប់សាោ៉ែប ូរ ៊ី សប្មាប់ការ
អន្ ង្ោម្ង្ៅតម្ ង្សចក្ត៊ីមណនំាបឋម្នន្ការតក់្មតង្ សប្មាប់គង្ប្មាង្មដលង្សនើរង្ ើង្ង្ៅង្លើតួង្ម្នន្
អាង្ទង្ន្េង្ម្គង្គង្ប្កាម្  មិ្ន្ទាន់្បន្ផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈង្ៅង្ ើយ។ ង្ទាោះប៊ីជាមាន្ការអំពាេនាេ
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ម្តង្ង្ែើយម្តង្ង្ទៀតព៊ីសំណាក់្នដគូរអភិេឌ្ឍន៍្1 សង្គម្ស ៊ីេលិ2 និ្ង្ភាគ៊ីពាក់្ព័ន្ធដនទង្ទៀតរបស់ MRC 
ង្ដើម្ប៊ីឲ្យមាន្ការផ្សពវផ្ាយព័ត៌មាន្សត៊ីព៊ីការង្រៀបចំង្ ើង្េញិនន្គង្ប្មាង្ទំន្ប់ក៏្ង្ដ្ឋយ ក៏្មិ្ន្មាន្ការ
មាន្ផ្សពវផ្ាយង្ៅង្ ើយ។ ប្បហាក់្ប្បមែលរន ង្ន្ោះមដរ លទធផ្លនន្ការសិក្ាតម្ដ្ឋន្ ព៊ីផ្លប៉ែោះ
ពាល់ង្ៅង្លើជលផ្ល នន្ទំន្ប់ដបសាែ ង្ ង្ៅមិ្ន្ទាន់្ប្តេូបន្ផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈ ឬប្តេូបន្ង្្វើ
ការប្តតួពិនិ្តយង្ ើង្េញិង្ៅង្ ើយ។  

ទំន្ប់ដន្សាែ ង្ និ្ង្សាោ៉ែប ូរ ៊ី ង្ប្រង្បញ្ច ប់ការសាង្សង់្ង្ៅឆ្ន ំ២០១៩។ MRC បន្ង្សនើឲ្យ
មាន្កិ្ចចផ្តួចង្ផ្តើម្មួ្យ ង្ដើម្ប៊ីឲ្យមាន្ការតម្ដ្ឋន្ប្តួតពិនិ្តយរមួ្ ង្លើផ្លប៉ែោះពាល់នន្ទំន្ប់មដលមាន្
ស្រសាប់ទំាង្ព៊ីរង្ន្ោះ។ ង្ទាោះជាោ៉ែង្ណាក៏្ង្ដ្ឋយ មាន្ព័ត៌មាន្តិចតួចណាស់ សត៊ីព៊ីមផ្ន្ការង្ន្ោះ មដលអាច
ឲ្យសែគម្ន៍្មដលរង្ង្ប្រោះ និ្ង្សាធារណជន្អាចរក្ង្ម្ើលបន្ ។ ង្ដ្ឋយសារមតមាន្ភាពប្បទំាង្ប្ប
ទិស និ្ង្សំណួរជាង្ប្ចើន្មដលមិ្ន្ទាន់្បន្ង្ឆ្េើយង្ៅង្ ើយ  សត៊ីព៊ីផ្លប៉ែោះពាល់នន្ទំន្ប់វារ ៊ីអគគិសន្៊ី មដល
បចច បបន្នង្ន្ោះ កំ្ព ង្មតសាង្សង់្  មិ្ន្ប្តូេមាន្គង្ប្មាង្ទំន្ប់លម៊ី មដលគួរមតដ្ឋក់្ជូន្ង្ៅក្ន ង្ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការ
ពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ង្នាោះង្ ើយ  រែូតទាល់មតការតម្ដ្ឋន្ប្តតួពិនិ្តយព៊ីផ្លប៉ែោះពាល់ ប្តូេបន្ង្្វើ
ង្ ើង្ចំង្ពាោះទំន្ប់មដលមាន្ស្រសាប់ ង្ែើយលទធផ្លប្តូេបន្មចក្ចាយប្បក្បង្ដ្ឋយតមាេ ភាពជាមួ្យសា
ធារណៈជន្ និ្ង្ប្តូេបន្ង្ប្បើង្ដើម្ប៊ីផ្តល់ជាបចច័យដល់ការពិភាក្ាង្ដញង្ដ្ឋលង្លើមផ្ន្ការនានាសប្មាប់
ទំន្ប់បមន្ែម្ង្ទៀត ង្ៅង្លើតួង្ម្នន្ទង្ន្េង្ម្គង្គ។ 

ពាក់្ព័ន្ធនឹ្ង្ទំន្ប់ប៉ែ ក់្ង្បង្ មដលជាទំន្ប់ទ៊ីប៊ីមដលប្តូេបន្ដ្ឋក់្ឲ្យដំង្ណើ រការតម្ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការ
ពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្កាលព៊ីឆ្ន ំម្ ន្ ព័ត៌មាន្មដលបន្ផ្តល់ង្ដើម្ប៊ីជាបចច័យង្ៅង្លើដំង្ណើ រការ ប្តូេបន្
រក្ង្ ើញថា ង្ៅមាន្ក្ប្មិ្ត ង្ដ្ឋយសារមតមាន្ក្ង្វោះព័ត៌មាន្ជាមូ្លដ្ឋា ន្ និ្ង្ការវាយតនម្េង្ែត ប៉ែោះពាល់
បរសិាែ ន្មដលមិ្ន្មាន្គ ណភាព និ្ង្ការវាយតនម្េនានាង្ផ្សង្ង្ទៀតមដលទាក់្ទង្ង្ៅនឹ្ង្គង្ប្មាង្ង្ន្ោះ។ រ
ដ្ឋា ភិបលនន្ប្បង្ទសង្ៅទង្ន្េង្ម្គង្គង្ប្កាម្បន្ប្បកាសថា មផ្ន្ការសក្ម្មភាពរមួ្ (JAP) នឹ្ង្ប្តេូបន្
បង្ង្កើតង្ ើង្ ង្ដើម្ប៊ីប ា្ ញព៊ីក្ត៊ីក្ង្វល់ និ្ង្ង្សនើរង្ដ្ឋយរដាសមាជិក្ង្ៅក្ន ង្ដំង្ណើ រការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជា
ម្ ន្ង្នាោះ នឹ្ង្ប្តូេង្្វើការង្ដ្ឋោះស្រសាយ។ ង្ទាោះោ៉ែង្ណាក៏្ង្ដ្ឋយ រែូតម្ក្ទល់ង្ពលង្ន្ោះ មិ្ន្មាន្ព័ត៌មាន្

                                                           
1 សូម្ង្ម្ើលង្សចក្ត៊ីមលេង្ការរបស់នដគូរអភិេឌ្ឍន៍្ www.mrcsummit.org/assets/previous-summits/3rdsummit/ 

2c4a8fed54/Statement-from-DPs-at-Summit.pdf; www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Joint-Development- 
Partner-Statement.pdf; www.mrcmekong.org/assets/Uploads/Joint-DP-statements-IDM-2017-final-29062017.pdf. 
2 សូម្ង្ម្ើលង្សចក្ត៊ីមលេង្ការរបស់សម្ព័ន្ធសង្រ គ្ ោះទង្ន្េង្ម្គង្គ www.mrcmekong.org/assets/Other-

Documents/stakeholdersubmissions/ 
StatementfromSavetheMekongCoalitionforMRCCouncil.pdf; https://savethemekong.net/wpcontent/ 
uploads/2016/09/300816_STM-Statement-for-Informal-Donors-Meeting.pdf.pdf. 
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សំខ្ន់្ៗណាមួ្យ ព៊ីសាែ ន្ភាព ឬែេឹម្សារនន្មផ្ន្ការសក្ម្មភាពរមួ្ ប្តូេបន្មចក្ចាយជាសាធារណៈ
ង្ៅង្ ើយង្ទ។ 

 

ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ គឺប្តេូង្្វើកំ្មណទប្ម្ង់្ 

 ង្ដ្ឋយមាន្ភាពប្បទំាង្ប្បទិសរន នន្ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្នន្គង្ប្មាង្ទំន្ប់សា
ោ៉ែប ូរ ៊ី និ្ង្ដន្សាែ ង្ និ្ង្មាន្ការអំពាេនាេឲ្យមាន្កំ្មណទប្ម្ង់្ជាបន្តបនាទ ប់ MRCបន្រំប្ទង្លើ ន្៊ីតិ
េ ិ្ ៊ីមដល “ប្បង្សើរជាង្ម្ ន្” សប្មាប់គង្ប្មាង្ទំន្ប់ប៉ែ ក់្ង្បង្។ ង្ទាោះជាោ៉ែង្ណាក៏្ង្ដ្ឋយ បញ្ហា នានា ប្តូេ
បន្សង្ង្កតថាង្ៅមតបន្ត ង្ៅក្ន ង្ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្នន្ទំន្ប់ប៉ែ ក់្ង្បង្។ 

 ដូចបន្ង្លើក្ង្ ើង្ព៊ីខ្ង្ង្លើ ការសិក្ារបស់គង្ប្មាង្មដលមិ្ន្មាន្គ ណភាព ប្តូេបន្ង្ប្បើ 
ង្ដើម្ប៊ីផ្តល់ជាព័ត៌មាន្ង្លើន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ ង្្វើឲ្យង្ចាទង្ ើង្ជាសំណួរង្លើភាពប្គប់
ប្រន់្នន្ព័ត៌មាន្មដលប្តេូការ ង្ដើម្ប៊ីឲ្យមាន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់មួ្យមដលមាន្ព័ត៌មាន្ប្គប់ប្រន់្។ 
បមន្ែម្ង្លើង្ន្ោះង្ទៀត  MRC ដ្ឋក់្កំ្ែិតង្ៅង្លើប្បធាន្បទសប្មាប់ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ គឺង្លើជង្ប្ម្ើសនន្
ការទប់ទល់(ផ្លប៉ែោះពាល់) មដលអាចង្្វើបន្  ជាជាង្ង្ចាទង្ ើង្ជាសំណួរទូលំទូោយជ ំេញិតនម្េ និ្ង្
ផ្លប្បង្ោជន៍្ជាទូង្ៅ នន្ទំន្ប់ និ្ង្ថា ង្តើន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីគួរមតដំង្ណើ រការង្ៅម្ ែង្ទៀតឬោ៉ែង្ណា ង្ដ្ឋយសារ
មតទំន្ប់មាន្ផ្លប៉ែោះពាល់ឆ្េង្មដន្ង្ៅង្លើប្បព័ន្ធទង្ន្េ។ ដូង្ចនោះ ភាពប្គប់ប្រន់្នន្ការប្បជ ំពិង្ប្រោះ
ង្ោបល់ជាម្ ន្នន្ទំន្ប់ប៉ែ ក់្ង្បង្ង្ៅប្បង្ទសនល បន្តជាប្បធាន្បទនន្ការបតឹង្ផ្តល់មដលង្ៅមតបន្ត ង្ៅ
ក្ន ង្ត ោការរដាបលនល។3 មផ្ន្ការសក្ម្មភាពរមួ្ សប្មាប់ទំន្ប់ប៉ែ ក់្ង្បង្ មដលមាន្ង្ចតនាប ា្ ញថា 
ង្តើក្ត៊ីក្ង្វល់និ្ង្សំង្ណើ រនានា ព៊ីរដាសមាជិក្ នឹ្ង្ប្តេូង្ដ្ឋោះស្រសាយង្ដ្ឋយេ ិ្ ៊ីណា មិ្ន្ប្តេូបន្ដ្ឋក់្ឲ្យសា
ធារណៈជន្បន្ដឹង្ង្ៅង្ ើយ។ 

 ង្ដ្ឋយសារមតបទពិង្សា្ន៍្ម្ ន្ៗ ង្បើសិន្ជាមិ្ន្មាន្កំ្មណទប្ម្ង់្ម្៉ែត់ចត់ង្ទង្នាោះ នឹ្ង្មាន្ការ
ចង្អ លប ា្ ញតិចតួចណាស់មដលថា ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្លម៊ីមួ្យង្ទៀតសប្មាប់ទំន្ប់
ប៉ែ ក់្ឡាយ នឹ្ង្មាន្ភាពែ សមបេក្ព៊ីបទពិង្សា្ន៍្ម្ ន្ៗ ឬថា ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីង្ន្ោះ នឹ្ង្អាចធានានូ្េបទដ្ឋា ន្អបបរ
មានន្តមាេ ភាព និ្ង្គណង្ន្យយភាព ង្ដ្ឋយមិ្ន្គិតព៊ីការចូលរមួ្ប្បក្បង្ដ្ឋយអតែន័្យរបស់សែគម្ន៍្រង្
ង្ប្រោះ សង្គម្ស ៊ីេលិ និ្ង្សាធារណៈជន្ទូង្ៅ។ 

 
 

មិ្ន្មាន្ការបញ្ហា ក់្ចាស់ោស់ព៊ីការទទួលយក្នន្ការសិក្ារបស់ប្ក្មុ្ប្បឹក្ា 

                                                           
3 www.bangkokpost.com/news/asean/1346354/pak-beng-dam-meets-stiffer-new-resistance. 
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 ការព៊ីង្ដើម្ឆ្ន ំង្ន្ោះ បន្ង្ចញរបយការនន្”ការសិក្ារបស់ប្ក្ុម្ប្បឹក្ា”របស់ែេួន្ មដលប្តេូបន្
ប្ពម្ង្ប្ពៀង្ង្ដ្ឋយរដ្ឋា ភិបលនន្ប្បង្ទសនន្ង្ម្គង្គង្ប្កាម្ ជាការង្ឆ្េើយតបង្ៅនឹ្ង្ក្ត៊ីក្ង្វល់ង្លើដំង្ណើ រការ
នន្ការសង្ប្ម្ចចិតតនន្គង្ប្មាង្សាោ៉ែប ូរ ៊ី។ ការសិក្ាង្ន្ោះ ប្តូេបន្ផ្តួចង្ផ្តើម្ ង្ដើម្ប៊ីផ្តល់នូ្េការវាយតនម្េជា
ក្ប្មិ្តអាង្ទង្ន្េ និ្ង្ផ្លប៉ែោះបល់មដលបមន្ែម្តៗរន (cumulative)  នន្ទំន្ប់មដលប្តេូបន្ង្ប្រង្ង្ ើង្ 
ង្ដើម្ប៊ីផ្តល់នូ្េការង្្វើង្សចក្ត៊ីសង្ប្ម្ចចិតតង្លើគង្ប្មាង្ន្៊ីមួ្យៗ ង្ៅង្ប្កាម្ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការជូន្ដំណឹង្ ការ
ពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ និ្ង្ការប្ពម្ង្ប្ពៀង្(PNPCA)  ង្ដើម្ប៊ីធានាថា ការង្្វើការសង្ប្ម្ចចិតតមដលមាន្
ព័ត៌មាន្ប្គប់ប្រន់្ និ្ង្េ ិ្ ៊ីសាស្រសតនន្ការង្្វើមផ្ន្ការង្ៅក្ប្មិ្តអាង្ទង្ន្េ ប្តេូបន្អន្ េតត។  

 ការសិក្ាមដលចំណាយប្បក់្អស់ ៤.៧ោន្ដ ោេ អាង្ម្រចិ បន្ប ា្ ញថា ទំន្ប់ជាង្សរ ៊ីមដល
ប្តូេបន្ង្ប្រង្ង្សនើង្ ើង្ ង្ៅង្លើទង្ន្េង្ម្គង្គនិ្ង្នដទង្ន្េ បង្ករការគប្មាម្កំ្មែង្ោ៉ែង្្ៃន់្្ៃរ ដល់ស ែ
ភាពនន្ប្បព័ន្ធង្អកូ្ ូស ៊ី ភាពង្ក្េៀង្កាេ មផ្នក្ខ្ង្ង្សដាកិ្ចច និ្ង្សន្តិស ែង្សបៀង្ង្ៅក្ន ង្តំបន់្។ ង្ប្ៅព៊ីភាព
្ៃន់្្ៃរនន្របក្គំង្ែើញ និ្ង្ការេនិិ្ង្ោគោ៉ែង្សង្ម្បើម្ង្ៅក្ន ង្ការសិក្ាង្ន្ោះ រដ្ឋា ភិបលនន្ប្បង្ទសង្ម្គ
ង្គង្ប្កាម្ មិ្ន្ទាន់្បន្យល់ប្ពម្ជាផ្េូេការង្ៅង្លើលទធផ្លនន្ការរក្ង្ ើញនន្ការសិក្ារបស់ប្ក្មុ្ប្បឹក្ា
ង្ៅង្ ើយ ឬពន្យល់ថាង្តើការសិក្ាង្ន្ោះ នឹ្ង្ផ្តល់ជាព័ត៌មាន្ចំង្ពាោះន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ 
និ្ង្ការសង្ប្ម្ចចិតតជារមួ្ង្ៅង្លើទំន្ប់ង្ៅង្លើទង្ន្េង្ម្គង្គង្ដ្ឋយេ ិ្ ៊ីណាង្ៅង្ ើយង្ទ។ ការសិក្ារបស់
ប្ក្មុ្ប្បឹក្ា ផ្តល់អន្ សាសន៍្ថា ប្បភពថាម្ពលក្រង្ក្ើតង្ ើង្េញិដនទង្ទៀត ង្ប្ៅព៊ីទំន្ប់វារ ៊ីអគគិសន្៊ីមដល
បង្ករម្ែន្តរាយ គឺប្តូេមតង្្វើការពិនិ្តយពិចារណាឲ្យបន្ម្៉ែត់ចត់។ ង្ទាោះោ៉ែង្ណាក៏្ង្ដ្ឋយ មិ្ន្ទាន់្មាន្
ការចង្អ លប ា្ ញណាមួ្យ ប្តេូបន្ង្្វើង្ ើង្ថាង្តើអន្ សាសន៍្ង្ន្ោះ និ្ង្អន្ សាសន៍្ង្ផ្សង្ៗង្ទៀត នឹ្ង្ប្តូេ
បន្ទទួលយក្ង្ដ្ឋយរដ្ឋា ភិបលនន្ប្បង្ទសង្ម្គង្គង្ប្កាម្ ឬប្តេូបន្ង្ប្បើង្ដើម្ប៊ីផ្តល់ជាព័ត៌មាន្ង្ៅង្លើ
ការង្្វើការសង្ប្ម្ចចិតត ង្ដ្ឋយេ ិ្ ៊ីណាង្នាោះង្ទ។ 

 
 

ការពិនិ្តយង្ ើង្េញិ និ្ង្ការអភិេឌ្ឍនន្ការផ្តួចង្ផ្តើម្សំខ្ន់្ៗ 

MRCគឺកំ្ព ង្មតង្ៅក្ន ង្ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិនិ្តយង្ម្ើលង្ ើង្េញិ និ្ង្ង្្វើបចច បបន្នភាពនន្  “ង្សចក្ត៊ីមណ
នំាសត៊ីព៊ីការតក់្មតង្ជាបឋម្ សប្មាប់ទំន្ប់វារ ៊ីអគគិសន្៊ីមដលង្សនើង្ ើង្ង្ៅង្លើតួង្ម្នន្អាង្ទង្ន្េង្ម្គង្គ
ង្ប្កាម្” (PDG)4  និ្ង្  “យ ទធសាស្រសតអភិេឌ្ឍន៍្ទំន្ប់វារ ៊ីអគគិសន្៊ីប្បក្បង្ដ្ឋយនិ្រន្តរភាព (SHDS)5 ។ ង្ៅក្ន ង្
ការជូន្ដំណឹង្របស់គង្ប្មាង្ទំន្ប់ប៉ែ ក់្ឡាយ កាលេភិាគមដលបន្ង្លើក្ង្ ើង្ សប្មាប់ការចាប់ង្ផ្តើម្ការ
សាង្សង់្របស់គង្ប្មាង្ង្ន្ោះ  គឺង្ៅឆ្ន ំ២០២២។ ង្ោង្តម្មផ្ន្ការង្ន្ោះ មាន្ង្ែត ផ្លតិចតួចណាស់
                                                           
4 www.mrcmekong.org/about-mrc/completion-of-strategic-cycle-2011-2015/initiative-on-sustainable-

hydropower/ishsubsite-on-pdg/ 
5 www.mrcmekong.org/assets/Uploads/SHDS2019-CN-FINAL-DRAFT.pdf 
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ង្ដើម្ប៊ីង្្វើការផ្តួចង្ផ្តើម្នូ្េន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ង្ៅង្ពលង្ន្ោះ។ ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះ
ង្ោបល់ជាម្ ន្ មិ្ន្គួរប្បញាប់ង្្វើង្ពក្ ម្ ន្ង្ពលមដលមាន្ការបញ្ច ប់នន្ការង្្វើបចច បបន្នភាព PDG  & HDS 
សប្មាប់អាង្ទង្ន្េ អាចប្តូេបន្ង្ប្បើង្ដើម្ប៊ីផ្តល់ជាព័ត៌មាន្ង្លើន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ និ្ង្
ការង្្វើង្សចក្ត៊ីសង្ប្ម្ចចិតតង្លើទំន្ប់ង្ៅង្លើតួង្ម្នន្ទង្ន្េ។ 

 

ង្សចក្ត៊ីសន្និដ្ឋា ន្ និ្ង្អន្ សាសន៍្ 

ជាមួ្យនឹ្ង្បញ្ហា  និ្ង្សំណួរសំខ្ន់្ៗជាង្ប្ចើន្ មដលង្ៅមិ្ន្ទាន់្ង្ដ្ឋោះស្រសាយង្ៅង្ ើយ ទំន្ប់
ប៉ែ ក់្ឡាយ គំរាម្កំ្មែង្បមន្ែម្ផ្លប៉ែោះពាល់នន្គង្ប្មាង្មដលមាន្ស្រសាប់ង្ៅង្លើតួង្ម្នន្ទង្ន្េង្ម្គង្គ និ្ង្
ង្្វើឲ្យរោយបត់អស់នូ្េង្សចក្ត៊ីសង្ឃមឹ្ទំាង្ឡាយមដលទាម្ទារគណង្ន្យយភាព តមាេ ភាព ឬឱកាសនន្
ការចូលរមួ្ប្បក្បង្ដ្ឋយអតែន័្យរបស់សង្គម្ស ៊ីេលិ ង្ៅក្ន ង្ការង្្វើង្សចក្ត៊ីសង្ប្ម្ចចិតតព៊ីអនាគតរបស់
ទង្ន្េង្ម្គង្គ។ 

ង្យើង្អំពាេនាេដល់រដ្ឋា ភិបលនន្ប្បង្ទសនន្ទង្ន្េង្ម្គង្គង្ប្កាម្ និ្ង្គណៈក្ម្មការទង្ន្េង្ម្គង្គ ង្ដើម្ប៊ី
ទប់ែេួន្ឯង្ព៊ីការង្បើក្យ ទធនាការង្លើន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ និ្ង្ង្ដ្ឋោះស្រសាយឲ្យបន្ង្ពញ
ង្លញ និ្ង្ប្បក្បង្ដ្ឋយតមាេ ភាព នូ្េក្ត៊ីក្ង្វល់ចំបង្ៗ និ្ង្សំណួរនានា ពាក់្ព័ន្ធនិ្ង្ផ្លប៉ែោះពាល់នន្ទំន្ប់
មដលមាន្ស្រសាប់ ង្្វើកំ្មណទប្ម្ង់្ង្លើន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ និ្ង្ទទួលយក្នូ្េការសិក្ា
របស់ប្ក្មុ្ប្បឹក្ា នន្ MRC។ 

ជាពិង្សស ង្យើង្អំពាេនាេដល់រដ្ឋា ភិបលប្បង្ទសង្ៅង្ម្គង្គង្ប្កាម្ ង្ដើម្ប៊ីង្ដ្ឋោះស្រសាយនូ្េចំណ ច
ខ្ង្ង្ប្កាម្៖ 

• ប ា្ ញជាសាធារណៈនូ្េការបេង់្តក់្មតង្ង្ពញង្លញនន្ទំន្ប់សាោ៉ែប ូរ ៊ី និ្ង្ការពិនិ្តយង្ម្ើល
ង្ ើង្េញិង្លើគង្ប្មាង្ង្ន្ោះ របស់គណក្មាម ការទង្ន្េង្ម្គង្គ  ង្ដើម្ប៊ីអន្ ង្ោម្ង្ៅង្ៅនឹ្ង្ PDG ។ 

• ធានាថា ការសិក្ានានាង្ដើម្ប៊ីង្្វើការតម្ដ្ឋន្ព៊ីផ្លប៉ែោះពាល់ង្ៅង្លើជលផ្ល នន្ទំន្ប់ដន្
សាែ ង្ នឹ្ង្ប្តូេង្្វើការផ្សពវផ្ាយជាសាធារណៈ និ្ង្ប្តូេបន្ពិនិ្តយង្ម្ើលង្ ើង្េញិង្ដ្ឋយប្ក្មុ្
ការ្រឯក្រាជយ។ 

• បញ្ហា ក់្ចាស់ព៊ីេសិាលភាពនន្កិ្ចចផ្តួចង្ផ្តើម្តម្ដ្ឋន្ប្តួតពិនិ្តយរមួ្ និ្ង្ធានាថា រម ន្ទំន្ប់លម៊ី
ង្ទៀត ដ្ឋក់្ឲ្យដំង្ណើ រកាតម្រយៈការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ ម្ ន្ង្ពលលទធផ្លនន្ការតម្ដ្ឋន្
ប្តតួពិនិ្តយរមួ្ ប្តូេបន្បញ្ច ប់ និ្ង្មចក្ចាយដល់សាធារណៈ។ 

• បង្ញ្ចញមផ្ន្ការសក្ម្មភាពរមួ្ សប្មាប់ទំន្ប់ប៉ែ ក់្ង្បង្។ 



សម្ព័ន្ធសង្រ គ្ ោះទង្ន្េង្ម្គង្គ 
អ ៊ីមម្៉ែល: savethemekongcoalition@gmail.com ង្េបសាយ: www.savethemekong.net 

 

• មចក្ចាយង្ម្ង្រៀន្មដលបន្ង្រៀន្សូប្ត ព៊ីន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្ មដលបន្ង្្វើង្ ើង្
រែូតម្ក្ទល់បចច បបន្នង្ន្ោះ និ្ង្ង្្វើការវាយតនម្េថា ង្តើន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីទំាង្ង្ន្ោះ បន្ប្តូេង្ដ្ឋោះស្រសាយង្ៅ
ក្ន ង្កំ្មណទប្ម្ង់្នន្ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីង្ដ្ឋយរង្បៀបណាែេោះ។ 

• បញ្ហា ក់្ឲ្យចាស់ព៊ីការង្បតជាា ចិតតរបស់រដ្ឋា ភិបលនន្ប្បង្ទសង្ម្គង្គង្ប្កាម្ ង្ៅង្លើរបក្គំង្ែើញ 
និ្ង្អន្ សាសន៍្នន្ការសិក្ារបស់ប្ក្មុ្ប្បឹក្ា របស់ MRC។ 

• ធានាថា ការពិនិ្តយង្ ើង្េញិនន្ PDGនិ្ង្ការអភិេឌ្ឍន៍្ SHDS គឺប្តូេបន្បញ្ច ប់ ម្ ន្ង្ពលមាន្ 
ន្៊ីតិេ ិ្ ៊ីនន្ការពិង្ប្រោះង្ោបល់ជាម្ ន្លម៊ីណាមួ្យប្តូេបន្ផ្តួចង្ផ្តើម្ង្ ើង្។ 

 
 

សម្ព័ន្ធសង្រ គ្ ោះទង្ន្េង្ម្គង្គ 
នលៃទ៊ី១៩ មែក្ក្កដ្ឋ ឆ្ន ំ២០១៨ 

 
 
 
 

ដ្ឋក់្ជូន្៖ គណៈក្មាម ្ិការរមួ្ និ្ង្ង្លខ្្ិការដ្ឋា ន្នន្គណៈក្មាម ្ិការទង្ន្េង្ម្គង្គ 
ឯក្ឧតតម្ លឹម្ ង្គៀន្ង្ហា  

រដាម្រន្ត៊ីប្ក្សួង្្ន្ធាន្ទឹក្ និ្ង្ឧតត និ្យម្ 

ប្បធាន្នន្គណៈក្មាម ្ិការជាតិទង្ន្េង្ម្គង្គក្ម្ព ជា 

សមាជិក្នន្គណៈក្មាម ្ិការរមួ្ទង្ន្េង្ម្គង្គនន្ប្ពោះរាជាណាចប្ក្ក្ម្ព ជា 

អ ៊ីមម្៉ែល៖ mowram@cambodia.gov.kh 

 

ង្ម្បញ្ហា ការ ស ូរា៉ែសាក់្ កាន់្ចាន់្ណារតន 
រដាម្រន្ត៊ីប្ក្សួង្្ន្ធាន្្ម្មជាតិ និ្ង្បរសិាែ ន្ 

ប្បធាន្គណៈក្មាម ្ិការជាតិទង្ន្េង្ម្គង្គនល 

សមាជិក្នន្ប្ក្មុ្ប្បឹក្ាគណៈក្មាម ្ិការរមួ្ ទង្ន្េង្ម្គង្គនន្ប្ពោះរាជាណាចប្ក្នល 

អ ៊ីមម្៉ែល៖ tnmc@dwr.mail.go.th 
 
 

ឯក្ឧតតម្ ស ំង្ម្ដ ពលង្សនា 

រដាម្រន្ត៊ីប្ក្សួង្្ន្ធាន្្ម្មជាតិ និ្ង្បរសិាែ ន្ 

ប្បធាន្នន្គណៈក្មាម ្ិការជាតិទង្ន្េង្ម្គង្គសាធារណរដាប្បជាមានិ្តឡាេ 

សមាជិក្នន្គណៈក្មាម ្ិការរមួ្ទង្ន្េង្ម្គង្គនន្សាធារណរដាប្បជាមានិ្តឡាេ 

mailto:tnmc@dwr.mail.go.th


សម្ព័ន្ធសង្រ គ្ ោះទង្ន្េង្ម្គង្គ 
អ ៊ីមម្៉ែល: savethemekongcoalition@gmail.com ង្េបសាយ: www.savethemekong.net 

 

ប្បធាន្នន្ប្ក្មុ្ប្បឹក្ាសប្មាប់ឆ្ន ំ២០១៦ នន្គណក្មាម ្ិការទង្ន្េង្ម្គង្គ 
អ ៊ីមម្៉ែល៖ lnmc@lnmc.gov.la 
 

 
ឯក្ឧតតម្ បណឌិ ត ប្តន្ ែ ង្ហា 

រដាម្រន្ត៊ីប្ក្សួង្្ន្ធាន្្ម្មជាតិ និ្ង្បរសិាែ ន្ 

ប្បធាន្នន្គណៈក្មាម ជាតិទង្ន្េង្ម្គង្គសាធារណរដាប្បជាមានិ្តង្េៀតណាម្ 

សមាជិក្នន្គណៈក្មាម ្ិការរមួ្ទង្ន្េង្ម្គង្គនន្សាធារណរដាប្បជាមានិ្តង្េៀតណាម្ 

អ ៊ីមម្៉ែល៖ vnmc@hn.vnn.vn 

 
ង្ោក្ ផាម្ ទួន្ ផាន្ 

នាយក្ប្បតិបតតិ 
គណៈក្មាម ការទង្ន្េង្ម្គង្គ 
ការោិល័យនន្ង្លខ្្ិការដ្ឋា ន្ទ៊ីប្ក្ងុ្ង្េៀង្ច័ន្ទ 
អ ៊ីមម្៉ែល៖ mrcs@mrcmekong.org 

 
 

ចំលង្ជូន្៖ នដគូរអភិេឌ្ឍន៍្នន្គណៈក្មាម កាទង្ន្េង្ម្គង្គ 
ង្ោក្ ដូម្៊ីន្៊ីក្ េ ៊ីជ៊ី 
នាយក្ដ្ឋា ន្ម្ ែ្រការបរង្ទស និ្ង្  ្រៈកិ្ចច (DFAT) 

សាែ ន្ទូតអូស្រសាត ល៊ីប្បចំាសាធារណៈរដាប្បជាមានិ្តឡាេ 

អ ៊ីមម្៉ែល៖ austemb.laos@dfat.gov.au 

 

ង្ោក្ ចន្ ឌ័្រ 

នាយក្ដ្ឋា ន្ម្ ែ្រការបរង្ទស និ្ង្  ្រៈកិ្ចច (DFAT) 

សាែ ន្ទូតអូស្រសាត ល៊ីប្បចំាសាធារណៈរដាប្ពោះរាជាណាចប្ក្នល 

អ ៊ីមម្៉ែល៖ John.Dore@dfat.gov.au 

 

បណឌិ ត ង្ប ើប្តន្ ម្ ៊ីង្ន្ៀរ 

The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

សាែ ន្ទូតអា ឺម្៉ែង់្ ប្បចំាទ៊ីប្ក្ងុ្ង្េៀង្ច័ន្ទ នន្សាធារណៈរដាប្បជាមានិ្តឡាេ 

mailto:vnmc@hn.vnn.vn


សម្ព័ន្ធសង្រ គ្ ោះទង្ន្េង្ម្គង្គ 
អ ៊ីមម្៉ែល: savethemekongcoalition@gmail.com ង្េបសាយ: www.savethemekong.net 

 

អ ៊ីមម្៉ែល៖ bertrand.meinier@giz.de 
 

ង្ោក្ប្គ៊ីង្សទៀន្ អ  ក្ 

ប្បធាន្មផ្នសែប្បតិបតតិការ 

សាែ ន្ទូតអា ឺម្៉ែង់្ ប្បចំាទ៊ីប្ក្ងុ្ង្េៀង្ច័ន្ទ នន្សាធារណៈរដាប្បជាមានិ្តឡាេ 

អ ៊ីមម្៉ែល៖ wz-1@vien.auswaertiges-amt.de 
 

 

ង្ោក្ មា៉ែ ង្្ៀ ប្ប ូម្ង្ម្ៀរ 

ទ៊ីភាន ក់្្រអភិេឌ្ឍន៍្នន្ប្បង្ទសបរាងំ្ 

សាែ ន្ទូតបរាងំ្ ប្បចំាទ៊ីប្ក្ងុ្ង្េៀង្ច័ន្ទ នន្សាធារណៈរដាប្បជាមានិ្តឡាេ 

អ ៊ីមម្៉ែល៖ bommierm@afd.fr 

 

ចំលង្ជូន្៖ សមាជិក្នន្គណៈក្ម្មការរមួ្នន្MRC និ្ង្ង្លខ្្ិការដ្ឋា ន្ MRC 

ឯក្ឧតតម្ ង្ត ណាេ ្  

អគគង្លខ្្ិការ 

គណៈក្មាម ការជាតិទង្ន្េង្ម្គង្គក្ម្ព ជា 

សមាជិក្ង្លខ្្ិការដ្ឋា ន្នន្គណៈក្ម្មការរមួ្នន្MRC សប្មាប់ប្បង្ទសក្ម្ព ជា 

អ ៊ីមម្៉ែល៖ cnmcs@cnmc.gov.kh 

 
 

ង្ោក្ េរា៉ែសាត អានប៉ែព ង្ 

អគគង្លខ្ នន្នាយក្ដ្ឋា ន្្ន្ធាន្ទឹក្ 

ង្លខ្្ិការដ្ឋា ន្នន្គណៈក្មាម ការជាតិទង្ន្េង្ម្គង្គនល 

សមាជិក្ង្លខ្្ិការដ្ឋា ន្នន្គណៈក្ម្មការរមួ្នន្MRC សប្មាប់ប្បង្ទសនល 

អ ៊ីមម្៉ែល៖ tnmc@dwr.mail.go.th 

 

ង្ោក្ ចាន់្ថាង្ន្ត ប ួឡាផា 

ង្លខ្្ិការដ្ឋា ន្នន្គណៈក្មាម ការជាតិទង្ន្េង្ម្គង្គប្បង្ទសឡាេ 

សមាជិក្ង្លខ្្ិការដ្ឋា ន្នន្គណៈក្ម្មការរមួ្នន្MRC សប្មាប់សាធារណរដាប្បជាមានិ្តឡាេ 

អ ៊ីមម្៉ែល៖ lnmcs@monre.gov.la 

 

mailto:wz-1@vien.auswaertiges-amt.de
mailto:bommierm@afd.fr
mailto:tnmc@dwr.mail.go.th
mailto:lnmcs@monre.gov.la


សម្ព័ន្ធសង្រ គ្ ោះទង្ន្េង្ម្គង្គ 
អ ៊ីមម្៉ែល: savethemekongcoalition@gmail.com ង្េបសាយ: www.savethemekong.net 

 

ង្ោក្ ង្  ឌ្ ក្ ប្ទងុ្ 

អគគនាយក្ នន្គណៈក្មាម ការជាតិទង្ន្េង្ម្គង្គសាធារណរដាប្បជាមានិ្តង្េៀតណាម្ 

សមាជិក្ង្លខ្្ិការដ្ឋា ន្នន្គណៈក្ម្មការរមួ្នន្MRC សប្មាប់សាធារណរដាប្បជាមានិ្តង្េៀតណាម្ 

អ ៊ីមម្៉ែល៖ vnmc@monre.gov.vn, ubsmcvn@hn.vnn.vn 

 

ង្ោក្ស្រស៊ី ង្  ៊្ី ែួង្ ោន្ 

ម្រន្ត៊ីទំនាក់្ទំន្ង្ន្សគណៈក្មាម ការទង្ន្េង្ម្គង្គ 
ការោិល័ួយនន្ង្លខ្្ិការដ្ឋា ន្ង្ៅទ៊ីប្ក្ុង្ង្េៀង្ច័ន្ទ 

អ ៊ីមម្៉ែល៖ huonglien@mrcmekong.org, mrcmedia@mrcmekong.org 

 

ង្ោក្ស្រស៊ី ឌួ្ង្ នែ នូ្ 

អនក្ជំនាញ មផ្នក្ទំនាក់្ទំន្ង្ជាមួ្យនដគូរពាក់្ព័ន្ធ 
ការោិល័យនន្ង្លខ្្ិការដ្ឋា ន្ង្ៅទ៊ីប្ក្ុង្ង្េៀង្ច័ន្ទ 
អ ៊ីមម្៉ែល៖ nhu@mrcmekong.org 

 
 
 
 

 

mailto:ubsmcvn@hn.vnn.vn
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