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ຄວາມສຽ່ງ ຈາກການພດັທະນາ 

 
ເລ່ັງການສກຶສາຄ ົນ້ຄວ້າ ທົ່ວອາ່ງ ເພ່ືອລດຸຜອ່ນ ຜນົກະທບົທາງລບົ ແລະ ຮບັມກືບັສດັຕ ູ
ຈາກໄພທາໍມະຊາດ ແມນ່ ຫວົຂໍບ້ລູິມະສດິທ່ີສາໍຄນັ ສາໍລບັ ບນັດາປະເທດຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ  
 

ເມອືງ ໂຮຈມິນິ, ຫວຽດນາມ, ວນັທີ 5 ເມສາ, 2014— ບນັດາຫວົໜາ້ ລດັຖະບານ ແຫງ່ ປະເທດ 
ກາໍປເູຈຍ, ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ມີນ້ີ ້ໄດຢ້ ັງ້ຢືນ ຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາຂອງຕນົ ໃນການຮວ່ມມ ື
ໃນເຂດອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ເພ່ືອຕດິຕາມ ການປະຕບິດັ ຖະແຫຼງການຫວົຫີນ Hua Hin ປີ 2010, ແລະ 
ໄດກ້າໍນດົວຽກ ບລູິມະສດິ ໃຫແ້ກ ່ຄະນະກາໍມາທິການ ແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ (MRC), ລວມທງັ 
ຄວາມຈາໍເປັນ ໃນການເລ່ັງການສກຶສາ ແລະ ຄ ົນ້ຄວ້າ ເພ່ືອ ສະໜອງ ຄາໍແນະນາໍ ແລະ ການສະເໜີ 
ແນະ ທ່ີດ ີຕ່ໍກບັ ການພດັທະນາ ເຊິ່ ງຈະຍິ່ ງເພ້ີມພາລະແບກຫາບ ໃຫແ້ກ ່ຊບັພະຍາກອນ 
ຂອງແມນ່ ໍາ້ຂອງ.  
 

ຖະແຫຼງການ ໂຮຈ່ມິນິ Ho Chi Minh ແມນ່ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ ໂດຍ ນາຍກົ ລດັຖະມນົຕ ີແຫງ່ 
ສງັຄມົນຍິມົຫວຽດນາມ, ພະນະທາ່ນ Nguyen Tan Dung; ນາຍກົ ລດັຖະມນົຕ ີແຫງ່ ລາດຊະອາ 
ນາຈກັ ກາໍປເູຈຍ ພະນະ ທາ່ນ SamdechAkka MohaSenaPadei Techo Hun Sen; ນາຍກົ 
ລດັຖະມນົຕ ີແຫງ່ ສາທາລະນະລດັປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊນົລາວ ພະນະທາ່ນ ທອງສງິ ທາໍມະວງົ; 
ແລະ ລາດຊະທດູພິເສດ ແຫງ່ ລາດຊະອານາຈກັ ໄທ ພະນະທາ່ນ SihasakPhuangketkeow. 

 

ໃນຂໍສ້ະຫລບູ, ບນັດາຜູນ້າໍໄດກ້າ່ວ ວາ່ ການສກຶສາ ຂອງສະພາ MRC ແລະ ການສກຶສາ 
ສາມຫຼຽ່ມປາກແມນ່ ໍາ້ຂອງ (Mekong Delta Study) ຈະເປັນຂໍມ້ນູພ້ືນຖານ ໃຫແ້ກກ່ານສາ້ງ 
ຄວາມເຂ້ົາໃຈທ່ີດຂີືນ້ກວ່າເກົ່ າ ກຽ່ວກບັ ບນັດາຜນົປະໂຫຍດ ແລະ ຄວາມສຽ່ງ ທ່ີສາໍຄນັ ຂອງແຜນ 
ໂຄງການພດັທະນາ.  

ໃນມືສ້ດຸທ້າ່ຍຂອງ ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ MRC ຄ ັງ້ທີ 2, ບນັດາຜູນ້າໍປະເທດ ຍງັຮວ່ມກນັ ກາໍນດົ 
ວຽກບລູິມະສດິອື່ ນໆ ໃຫແ້ກ ່ຄະນະກາໍມາທິການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ ເພ່ືອນາໍໄປປະຕບິດັ ໃນການແກໄ້ຂ 
ກຽ່ວກບັຄວາມທາ້ທາຍ ແລະ ກາລະໂອກາດ ໃນໂຂງເຂດ ໃນທດົສະວດັໜາ້ ເຊິ່ ງ ລວມມ ີການ



ເຕບີໂຕຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນ, ຄວາມຕອ້ງການນ ໍາ້, ອາຫານ ແລະ ພະລງັງານ ທ່ີເພ່ີມຂືນ້ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດ.  

ການສກຶສາຂອງສະພາ MRC ກຽ່ວກບັ ການພດັທະນາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແບບຍນືຍງົ, 
ລວມທງັຜນົກະທບົ ຂອງໂຄງການສາ້ງເຄື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແມນ່ໄດຮ້ບັການລິເລີ່ ມ 
ສກຶສາ ໂດຍ ສະພາບ MRC ເຊິ່ ງປະກອບມ ີບນັດາ ລດັຖະມນົຕ ີກະຊວງ ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ແລະ 
ສິ່ ງເວດລອ້ມເຂ້ົາຮວ່ມໃນກອງປະຊຸມປະຈາໍປີຂອງພວກເຂົາ ໃນເດອືນ ທນັວາ ປີ 2011. 
ການສກຶສາຂອງສະພາ MRC ມຸງ້ເພ່ືອ ໃຫເ້ຫັນພາບລວມທ່ີຊດັເຈນ ກຽ່ວກບັ ຜນົກະທບົ ລະຫວ່າງ 
ປະເທດທ່ີສາໍຄນັ ເນື່ອງຈາກ ການພດັທະນາຕາ່ງໆ ຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ.  
 

“ເພ່ືອຮບັມກືບັສິ່ ງທາ້ທາຍດ ັງ່ກາ່ວ, ຄວາມພະຍາຍາມພາຍໃນປະເທດແມນ່ຍງັບ່ໍພຽງພໍ, ພວກເຮົາຕອ້ງ 
ໄດເ້ສມີຂະຫຍາຍ ການຮວ່ມມໃືນລະດບັໂຂງເຂດ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ ບນັດາປະເທດທ່ີນາໍໃຊຊ້ບັພະຍາ 
ກອນແມນ່ ໍາ້ຂອງຮວ່ມກນັ ທງັບນັດາປະເທດແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນເທິງ ແລະ ແມນ່ ໍາ້ຂອງຕອນລຸມ່ ໂດຍຜາ່ນ 
ກນົໄກພະຫພຸາຄ ີແລະ ອານະພາກພ້ືນ ເຊ່ັນ MRC,” ພະນະທາ່ນ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີແຫງ່ ສສ 
ຫວຽດນາມ ທາ່ນ Nguyen Tan Dung ໄດກ້າ່ວ, ເຊິ່ ງຫວຽດນາມແມນ່ເປັນເຈົາ້ພາບ ຈດັກອງປະຊຸມ 
ສດຸຍອດ MRC ຄ ັງ້ທີ 2 ໃນຄ ັງ້ນີ.້  

“ພວກເຮົາສງັເກດເຫັນວາ່ ການພດັທະນາ ຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ ໃນເຂດ ອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແມນ່ໄດ ້
ປະກອບສວ່ນຢາ່ງໃຫຍຫຼ່ວງ ເຂ້ົາໃນການພດັທະນາເສດຖະກດິ-ສງັຄມົໃນໂຂງເຂດ, ເຊ່ັນ ການເດນີເຮອື, 
ພະລງັງານ ແລະ ການຜະລິດສະບຽງອາຫານ, ແຕພ່ອ້ມກນັນ ັນ້ກໍ່ຍງັສ ົ່ງກະທບົໃນທາງລບົ ແກ ່ສງັຄມົ 
ແລະ ສິ່ ງເວດລອ້ມ ໃນເຂດອາ່ງ ເຊິ່ ງເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນທ່ີຕອ້ງໄດ ້ແກໄ້ຂ ຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ ແລະ 
ສມົບນູ,” ບນັດາຜູນ້າໍປະເທດກາ່ວໃນຖະແຫຼງການ ໂຮຈ່ມິນິ Ho Chi Minh City ທ່ີພວກເຂົາຮບັຮອງ 
ເອົາໃນ ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ MRC ຄ ັງ້ທີ 2. 

MRC ຈະເນັນ້ໃສກ່ານຫີຼກລຽ້ງ, ຫຸຼດຜອ່ນ ແລະ ບນັເທົາ ຄວາມສຽ່ງ ຕ່ໍ ລະບບົນເິວດຂອງແມນ່ ໍາ້, 
ການຮບັປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ, ຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ ແລະ ຄນຸະພາບນ ໍາ້ 
ທ່ີໄດຮ້ບັການຂ ົ່ມຄູຈ່າກ ການກະສກິາໍແບບເລ່ັງລດັ, ການເພາະລຽ້ງສດັນ ໍາ້ ແລະ ຊນົລະປະທານ ກໍ່ຄ ື
ການສາ້ງເຄື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ, ການເດນີເຮອື ແລະ ກດິຈະກາໍໂຄງການພດັທະນາອື່ ນໆ, ຖະແຫຼງການ 
ໄດກ້າ່ວ. 

ເອກະສານ ໄດຮ້ບັຮູ ້ຄວາມຄບືໜາ້ ທ່ີໄດດ້າໍເນນີປະຕບິດັມາ ຕ ັງ້ແຕ ່ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ ຄ ັງ້ທີ 1 
ທ່ີຫວົຫີນ HuaHin ໃນປີ 2010 ແລະ ໄດຢ້ໍາ້ເຖງິຄວາມຈາໍເປັນ ຂອງບນັດາປະເທດພາຄສີະມາຊກິ 



ທ່ີຈະຕອ້ງເຮັດວຽກຮວ່ມກນັ ໂດຍຜາ່ນກນົໄກ ຂອງ MRC ເພ່ືອຄຸມ້ຄອງບໍລິຫານ ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ 
ຮວ່ມກນັ.  

“MRC ຄວນຈະໄດຮ້ບັການປະເມນີ ວາ່ໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການສ ົ່ງເສມີການຮວ່ມມສືາກນົຄແືນວໃດ 
ແລະ ໃນທ່ີສດຸ ຜນົຂອງການຮວ່ມມດື ັງ່ກາ່ວ ໄດປ້ະກອບສວ່ນໃນການປບັປງຸ ການພດັທະນາ ສງັຄມົ, 
ສິ່ ງເວດລອ້ມ ແລະ ເສດຖະກດິຄແືນວໃດ,” ທາ່ນ Hans Guttman, ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີຜູບໍ້ລິຫານສງູສດຸຂອງ 
ກອງເລຂາ ຄະນະກາໍມາທິການ ແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ.  

 

ບນັດາຜູນ້າໍ ຍງັໄດກ້າໍນດົ ບລູິມະສດິ ໃນຄວາມພະຍາຍາມໃນຕ່ໍໜາ້ ເພ່ືອຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ ຂອງ 
ໄພແຫງ້ແລງ້ ແລະ ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ຜນົກະທບົ ຂອງ ລະດບັນ ໍາ້ທະເລທ່ີເພ່ີມສງູຂືນ້ 
ໃນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ.  

ໃນການຮບັມກືບັ ຜນົກະທບົ ຈາກໄພທາໍມະຊາດ, ບນັດາຜູນ້າໍໄດເ້ນັນ້ວາ່ ບນັດາປະເທດ ຕາມ 
ລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ ຕອ້ງລະລຶກວາ່ ການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດ ຈະຍງັສບຶຕ່ໍປ່ຽນແປງ ລະບບົ 
ອທຸກຸະສາດ ຂອງອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ສ ົ່ງຜນົກະທບົຕ່ໍ ຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ 
ແລະ ເສດຖະກດິ ໃນໂຂງເຂດ.  

MRC ຈະເບິ່ ງໄປຂາ້ງໜາ້ ແລະ ຈະກາໍນດົ ທິດທາງທ່ີຊດັເຈນ, ກາໍນດົ ກາລະໂອກາດອນັໃໝ ່ແລະ 
ກຽມພອ້ມຮບັມກືບັ ບນັດາສິ່ ງທາ້ທາຍ ທ່ີອາດຈະເກດີຂືນ້ ດວ້ຍ ແຜນຍດຸທະສາດໃນຕ່ໍໜາ້ ແລະ 
ສາ້ງການມສີວ່ນຮວ່ມໃຫຫຼ້າຍຂືນ້ ບ່ໍພຽງແຕຄູ່ຮ່ວ່ມພດັທະນາເທ່ົານ ັນ້ ແຕຍ່ງັລວມໄປເຖງິ ບນັດາຜູທ່ີ້ມ ີ
ສວ່ນຮວ່ມ, ໂດຍສະເພາະແມນ່ ປະຊາສງັຄມົ.  

ບນັດາຫວົໜາ້ ລດັຖະບານ ໄດຢື້ນຢນັ ຄາໍໝ ັນ້ສນັຍາທາງດາ້ນການເມອືງຂອງຕນົ ໃນການປະຕບິດັ 
ສນົທິສນັຍາງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ປີ 1995 ແລະ ມຸງ້ໝ ັນ້ທ່ີຈະສ ົ່ງເສມີ ແລະ ເສມີຂະຫຍາຍ ການຮວ່ມມ ືແລະ 
ການພວົພນັ ຂອງ MRC ກບັບນັດາຄູຮ່ວ່ມເຈລະນາ, ຈນີ ແລະ ພະມາ້ ແລະ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາອື່ ນໆ.  

ຂໍສ້ງັເກດ ເຖງິ ບນັນາທິການ: 

ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ ຄ ັງ້ທີ 2 ໄດລ້ວມເອົາ ບນັດາ ນາຍກົລດັຖະມນົຕ ີຂອງ ບນັດາປະເທດພາຄ ີ
ສະມາຊກິ MRC ເຊິ່ ງລວມມ ີກາໍປເູຈຍ, ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ແລະ ຜູແ້ທນຈາກ 
ປະເທດຈນີ ແລະ ພະມາ້ ພອ້ມທງັບນັດາຜູນ້າໍຈາກໂຂງເຂດອື່ ນ, ຊຽ່ວຊານດາ້ນນ ໍາ້ ແລະ ນກັການທດູ 
ເພ່ືອຮວ່ມກນັແກໄ້ຂ ປະເດັນທ່ີເຮ່ັງຮອ້ນທ່ີສດຸ ຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແລະ ຊບັພະຍາກອນທ່ີມຢີູ ່ແລະ 
ກາໍນດົ ນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດທາງ ຍດຸທະສາດ ສາໍລບັ ອງົການແມນ່ ໍາ້ຂອງສາກນົ MRC. 



 

 

 

 

ສະຫຼບູ ຖະແຫຼງການ ໂຮຈມິນິ Ho Chi Minh  

ນ ໍາ້, ພະລງັງານ ແລະ ການຮບັປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ ໃນ ສະພາວະສະພາບ 
ການປ່ຽນແປງຂອງດນິຟ້າອາກາດ ສາໍລບັ ອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ  

ເມສາ 5 2014 

ບນັດາຫວົໜາ້ ລດັຖະບານ ປະເທດພາຄສີະມາຊກິ MRC ໄດຢ້ ັງ້ຢືນ ເຖງິຄວາມສາໍຄນັ ຂອງ 
ການຄຸມ້ຄອງ ແລະ ການນາໍໃຊນ້ ໍາ້ ແລະ ຊບັພະຍາກອນອື່ ນໆທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ ໃນອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ 
ແບບຍນືຍງົ ແລະ ໃຫຄ້າໍໝ ັນ້ສນັຍາທາງດາ້ນການເມອືງຂອງຕນົ ໃນການປະຕບິດັ ສນົທິສນັຍາ 
ແມນ່ ໍາ້ຂອງ ປີ 1995, ແລະ ຍງັຮບັຮູເ້ຖງິຄວາມສາໍເລັດ ທ່ີໄດປ້ະຕບິດັມາ ຕ ັງ້ແຕກ່ອງປະຊຸມສດຸຍອດ 
ຄ ັງ້ທ່ີຜາ່ນມາ. ຖະແຫຼງການ ໄດເ້ນັນ້ໃສ ່ປະເດັນ ດ ັງ່ຕ່ໍໄປນີ:້  

• ການລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ ງທາ້ທາຍ ຂອງພາກພ້ືນ ໃນທດົສະວດັໜາ້ ເຊິ່ ງລວມມ ີ
ການເພ່ີມຂືນ້ຂອງຈາໍນວນປະຊາກອນ, ຄວາມຕອ້ງການນ ໍາ້, ອາຫານ ແລະ ພະລງັງານ 
ທ່ີເພ່ີມຂືນ້ ແລະ ການປ່ຽນແປງດນິຟ້າອາກາດ. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີຈ້ະເພ່ີມພາລະແບກຫາບໃຫແ້ກ ່
ແຫຼງ່ຊບັພະຍາກອນຂອງ ແມນ່ ໍາ້ຂອງ. ກາລະໂອກາດໃນການຮວ່ມມໃືໝ ່ກບັ ໂຂງເຂດອື່ ນ 
ແລະ ໂຄງການລິເລີ່ ມສາກນົອື່ ນ ຈະໄດຮ້ບັການຄ ົນ້ສາໍຫຼວດ 
ເພ່ືອປະເຊນີໜາ້ກບັສິ່ ງທາ້ທາຍດ ັງ່ກາ່ວ.  

• ເຂດທ່ີເປັນບລູິມະສດິໃນການປະຕບິດັ ລວມມ ີການປະຕບິດັ ການສກຶສາ ຂອງ ສະພາ 
MRC ກຽ່ວກບັ ການພດັທະນາ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງ ອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແບບຍນືຍງົ, 
ລວມທງັ ຜນົກະທບົຂອງ ໂຄງການສາ້ງເຄື່ ອນໄຟຟ້ານ ໍາ້ຕກົ ຕາມລາໍແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ແລະ 
ການສກຶສາ ເຂດສາມຫຼຽ່ມແມນ່ ໍາ້ຂອງ (Mekong Delta Study) ເຊິ່ ງລິເລີມໂດຍ 
ຫວຽດນາມ; ເພ່ີມຄວາມພະຍາຍາມ ຕ່ໍການຫຸຼດຜອ່ນຄວາມສຽ່ງ ທາງໄພທາໍມະຊາດ ຂອງ 
ໄພນ ໍາ້ຖວ້ມ ແລະ ໄພແຫງ້ແລງ້; ການກວດວດັ ເພ່ືອຮກັສາ 
ຄນຸະພາບຂອງນ ໍາ້ໃຫຢູ້ໃ່ນສະພາບດ ີແລະ ຫີຼກລຽ້ງ, ຫຸຼດຜອ່ນ ແລະ ບນັເທົາ ຄວາມສຽ່ງ ຕ່ໍ 
ລະບບົນເິວດຂອງແມນ່ ໍາ້ຂອງ, ການຮບັປະກນັດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ 



ຊວີດິການເປັນຢູຂ່ອງປະຊາຊນົບນັດາເຜ່ົາ; ປບັປງຸການປະຕບິດັ ລະບຽບການຂອງ MRC; 
ເສມີຂະຫຍາຍການຮວ່ມມກືບັ ບນັດາຄູຮ່ວ່ມເຈລະຈາ ແລະ ບນັດາ ຄູຮ່ວ່ມພດັທະນາ.  

• ກາ້ວໄປຂາ້ງໜາ້ ດວ້ຍການມຸງ້ສູ ່ການເສມີຂະຫຍາຍບດົບາດ ຂອງ MRC ໃນການ 
ຄຸຸມ້ຄອງຊບັພະຍາກອນນ ໍາ້ແບບປະສມົປະສານ ແລະ ສ ົ່ງເສມີ ຂະບວນການ 
ກະຈາຍອາໍນາດສູທ່ອ້ງຖິ່ນ ເພ່ືອເລ່ັງໃສ ່ການກຸມ້ຕນົເອງທາງດາ້ນການເງນິ ໃນປີ 2030; 
ເນັນ້ໃສວ່ຽກບລູິມະສດິ ໃນການສາ້ງຄວາມອາດສາມາດໃຫແ້ກ ່ບນັດາປະເທດພາຄສີະມາຊກິ.  

ບນັດາຫວົໜາ້ ລດັຖະບານ ຕກົລງົຮວ່ມກນັທ່ີຈະປະຕບິດັຕາມ ສະພາ MRC ເພ່ືອຮບັປະກນັ 
ການປະຕບິດັ ຖະແຫຼງການ ຢາ່ງມປີະສດິທິພາບ ໂດຍຜາ່ນ ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການປະຕບິດັຕາ່ງໆ. 
ກອງປະຊຸມສດຸຍອດ MRC ຄ ັງ້ທ່ີ 3 ຈະໄດຖ້ກືຈດັຂືນ້ ໃນປີ 2018 ຢູ ່ປະເທດກາໍປເູຈຍ. 

MRC ແມນ່ ອງົການ ຮວ່ມລດັຖະບານ ມໜີາ້ທ່ີຮບັຜິດຊອບ ດາ້ນການຮວ່ມມ ືສາໍລບັ 
ການຄຸມ້ຄອງອາ່ງແມນ່ ໍາ້ຂອງ ແບບຍນືຍງົ, ເຊິ່ ງ ບນັດາປະເທດພາຄສີະມາຊກິ ປະກອບມ ີກາໍປເູຈຍ, 
ສປປ ລາວ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ. MRC ໄດຖ້ກືສາ້ງຕ ັງ້ຂືນ້ ເພ່ືອສ ົ່ງເສມີ ການຮວ່ມມ ືລະຫວ່າງ 
ບນັດາປະເທດສະມາຊກິພາຄ ີແລະ ດ ັງ່ນ ັນ້ມນັບ່ໍແມນ່ ຊາດປະຊາຊນົ ຫືຼ ອງົການກດົໝາຍ. 

ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພ່ີມເຕມີກະລນຸາຕດິຕ່ໍ: 
ທາ່ນ ສລຸະສກັ ກລາແຮນ, ເຈົາ້ໜາ້ທ່ີປະຊາສາໍພນັ  
ຫອ້ງການ ກອງເລຂາ ທ່ີ ວຽງຈນັ  
ໂທl: +84 (0) 1677436063 (ເລກໂທຫວຽດນາມ ແມນ່ໃຊໄ້ດເ້ຖງິ ວນັທີ 5 ເມສາ) 
ອເີມວ: Surasak@mrcmekong.org 
 


