
 
 
ເພ ື່ ອການເຜຍີແຜື່  
 
ການເຊີນຊວນ ບັນດາພາກສວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫເ້ຂ ົ້າຮ່ວມປະກອບຄໍາເຫັນ ໃນ
ລະຫວ່າງ ດໍາເນີນຂະບວນ ການປຶກສາຫາລືກັນກ່ອນ ຂອງ ຄມສ ຕ ໍ່ກັບ ການ
ພັດທະນາພະລັງງານນໍົ້າໃນລໍານໍົ້າຂອງ  
 
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ, 28 ສິງຫາ 2018 - ຄະນະກາໍມາທກິານແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງສາກນົ (ຄມສ) 
ຈະໄດ ໍ້ຈດັ ກອງປະຊຸມຮື່ ວມກບັພາກສວນທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ ໃນລະດບັພາກພື ື ນ ເພ ື່ ອ ພຈິາລະນາໂຄງການ ເຂື ືໍ່ອນໄຟຟໍ້າ 
ພະລງັງານນໍ ໍ້າ ປາກລາຍ ແລະ ຫວົຂໍ ໍ້ອ ື່ ນໆ ທີື່ ຕດິພນັ ແລະ ຮຽກຮ ໍ້ອງໃຫ ໍ້ ມກີານເຂົ ໍ້າຮື່ ວມຢື່ າງເປິດກວ ໍ້າງ ແລະ 
ກວມລວມທຸກພາກສວນ ເຊື ືໍ່ງມທີງັ ຊຸມຊນົທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ, ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງທີື່ ບໍື່ ສງັກດັລດັຖະບານ, ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງ 
ທາງສງັຄມົ, ນກັວຊິາການ  ແລະ ພາກເອກະຊນົຕ່າງໆ.  
 
ກອງປະຊຸມ ຈະໄດ ໍ້ດໍາເນນີໄປເປັນເວລາ ສອງ ວນັ ລະຫວື່ າງວນັທ ີ20 – 21 ກນັຍາ 2018 ທີື່  ນະຄອນຫຼວງ ວຽງ
ຈນັ, ພາຍໃຕຫ້ວົຂໍ ໍ້ ‘ບູລມິະສດິປີ 2018: ການວາງແຜນອື່ າງແມ່ນ າ້ຂອງ ແລະ ການຄຸ ໍ້ມຄອງ ສິື່ ງແວດລ ໍ້ອມ’. ກອງ
ປະຊຸມແນໃສື່  ການແລກປື່ ຽນຂໍ ໍ້ມູນຂື່ າວສານ ກື່ ຽວກບັ ໂຄງການພະລງັງານນ າ້ປາກລາຍ, ປຶກສາຫາລ ກື່ ຽວກບັ
ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກນັກື່ ອນຂອງ ຄມສ, ແລະ ແຈ ໍ້ງ ໃຫ ໍ້ກບັພາກສວນທີື່ ກື່ ຽວຂ ໍ້ອງຊາບ ກື່ ຽວກບັ ສະຖານະ
ພາບ-ຄວາມຄບືໜາ້ ວຽກງານ ຂອງ ຄມສ.  
 
“ກອງປະຊຸມຄັ ໍ້ງນີ ໍ້ ໄດ ໍ້ກາຍເປັນເວທ ີ ໃຫ ໍ້ກບັພາກສວນກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ ໃນການສະແດງອອກຄວາມກງັວນົອນັຊອບທ າ
ຂອງຕນົ ແລະ ສະເໜຂີ ແ້ນະນ າ ຕໍື່ ກບັໂຄງການປາກລາຍ ແລະ ວຽກງານທີື່ ພົ ໍ້ນເດັື່ ນອ ື່ ນໆ. ກອງ ປະຊຸມນີ ໍ້ ຍງັແມື່ ນ
ໂອກາດສໍາຄນັໃນການສະເໜຂີ ກ້ງັວນົ, ບນັທ ກ ແລະ ແລກປື່ ຽນກບັ ປະເທດສະມາຊກິ ຄມສ, ໂດຍສະເພາະ 
ປະເທດທີື່ ສະເໜໂີຄງການ ແລະ ຊອກຫາວທີແີກໄ້ຂປະເດນັຕ່າງໆທີ່ ໄດຍ້ກົຂ ນ້” ກື່ າວໂດຍ ທື່ ານ ຟາມ ຕວນ ພານ 
ຫວົຫນ ໍ້າກອງເລຂາ ຄມສ.  
 
ທ່ານໄດກ່້າວຕື່ ມວ່າ: “ຂ ໍ້າພະເຈົ ໍ້າ ຂໍຊຸກຍູ ໍ້ທຸກພາກສ່ວນ ໃຫ ໍ້ເຂົ ໍ້າຮື່ ວມໃນຂະບວນການດັື່ ງກື່ າວນີ ໍ້ ເນື່ ອງຈາກວື່ າ ມນັ
ເປັນຄວາມຮບັຜດິຊອບ ຮື່ ວມກນັ ໃນການກາໍນດົທດິທາງ ການພດັທະນາທີື່ ຍນືຍງົ ໃນແມື່ ນໍ ໍ້າໃຫຍື່ ສາຍໜ ່ ງ ຂອງ 
ໂລກ ແລະ ເອາົໃຈ ໃສື່  ສະພາບແວດລ ໍ້ອມ, ຄວາມປອດໄໄພ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູື່  ຂອງ ປະຊາຊນົ. ໃນຫຼາຍອື່ າງ
ແມື່ ນໍ ໍ້າ ແລະ ຫຼາຍປະເທດ ແມື່ ນ ຍງັຂາດຂະບວນການທີື່ ໂປື່ ງໄໃສ ແລະ ເປັນເອກະພາບກນັໄແລະ ໂອກາດໃນການ
ການສະແດງຄໍາເຫນັ ຢື່ າງ ເປັນທາງການໄກຂໍາດເຊັື່ ນກນັ. ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ໄດ ໍ້ ສ ໍ້າງໂອກາດທີ່ ພິ
ເສດສະເພາະ ໃຫ ໍ້ກບັທຸກພາກສວນກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ, ສະນັນ້ ບ ່ ຄວນມໃີຜພາດໂອກາດນີ ໍ້.”  
 
ວນັທໍາອດິຂອງ ກອງປະຊຸມແມື່ ນສຸມໃສື່  ການແລກປື່ ຽນຂໍ ໍ້ມນູຂື່ າວສານ ແລະ ການປ ກສາຫາລ  ກື່ ຽວກບັ ໂຄງ 
ການປາກລາຍ ແລະ ການດໍາເນນີຂະບວນການປ ກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ເຊິື່ ງເປັນສວນໜ ່ ງ ຂອງ ລະບຽບວື່ າດ ໍ້ວຍ 
ການແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ກນັຊາບ, ການປ ກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ແລະ ການເຮດັຂໍ ໍ້ຕກົລງົ.  



ວນັທສີອງ ຂອງ ກອງປະຊຸມ ແມື່ ນຈະສຸມໃສື່  ປ ກສາຫາລ  ຄວາມຄບືໜາ້ ຂອງວຽກງານທີ່  ຄມສ ດ າເນນີຢ ່  ທີ່ ຈະ
ເປັນ ຈດຸສນົໃຈສ ງຂອງໄພາກສວນກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ. ໃນວາລະຂອງ ກອງປະຊຸມ ຈະລວມມ ີການໃຫຂ້ ມ້ ນຄວາມຄບືໜາ້ 
ແລະ ການສນົທະນາກ່ຽວກບັ ແຜນດໍາເນນິງານຮື່ ວມກນັ ຂອງ ໂຄງການພະລງັງານນ າ້ປາກແບ່ງ, ການຕດິຕາມ
ກວດກາສິື່ ງແວດລ ໍ້ອມຮື່ ວມກນັ ຂອງໂຄງການພະລງັງານໄຟຟາ້ຕາມລ ານ າ້ຂອງ, ການທບົທວນການປ່ຽນແປງຕ ່
ການອອກແບບໂຄງການພະລງັງານນ າ້ໄຊຍະບ ລ,ີ ຄວາມຄບືໜາ້ກ່ຽວກບັ ການປັບປຸງ ບດົແນະນາໍເບ ໍ້ອງຕົ ໍ້ນດາ້ນ  
ການອອກແບບເຂື່ ອນໃນອື່ າງແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງຕອນລຸື່ ມ.  
 
ພາກສວນກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ ຈະໄດ ໍ້ຖກຶເຊນີເຂົ ໍ້າຮື່ ວມໃຫ ໍ້ຄໍາເຫນັ, ໃຫຂ້ ແ້ນະນ າ ແລະ ຮບັຟັງລາຍງານຄວາມຄ ບໜາ້. ຄໍາ
ເຫນັຂອງ ເຂາົເຈ ົາ້ ຈະໄດ ໍ້ມກີານເກບັກາໍ ແລະ ສງັລວມໃນບດົລາຍງານລະດບັພາກພືນ້ ແລະ ເຜຍີແຜື່ ໃຫ ໍ້ກບັ ພາກ
ສວນກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ ໃນປະເທດແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງຕອນລຸື່ ມ ແລະ ພາກສວນອ ື່ ນໆ ແລະ ໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາໂດຍ ຄະນະ
ກາໍມະການຮື່ ວມ ຄມສ ເຊິ່ ງ ເປັນການຈດັຕັ ໍ້ງທີື່ ປະກອບດວ້ຍໄ ຜູ ໍ້ຕາງໜ ໍ້າ ຈາກສີື່ ປະເທດສະມາຊກິ ທີື່ ເຂົ ໍ້າຮື່ ວມ 
ປຶກສາຫາລ .  
 
ອງິໃສື່ ບດົຮຽນໄລຍະຜື່ ານມາ, ການປະກອບຄວາມເຫນັ-ຄວາມກງັວນົ ຂອງພາກສວນກື່ ຽວຂ ໍ້ອງ ໄດປ້ະກອບສວນ
ສໍາຄນັໄ ເພ ື່ ອນາໍມາປັບປຸງຂະບວນການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການພຈິາລະນາຜນົກະທບົຕື່ າງໆ. ຕວົຢື່ າງ: ປະເດນັ ທາງ
ດ ໍ້ານເສດຖະກດິ ສງັຄມົຂ ໍ້າມຊາຍແດນ ແລະ ມາດຕະການບນັເທາົຜນົກະທບົການເຄື່ ອນຍ ໍ້າຍຂອງປາ ແລະ ການ
ຕກົຕະກອນ ແລະ ການຕດິຕາມຜນົກະທບົພາຍຫຼງັສໍາເລດັການກໍື່ ສ ໍ້າງແມ່ນໄດຮ້ບັການພຈິາລະນາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 
ຜ່ານໆມາ.  
 
ເພ ື່ ອຊຸກຍູ ໍ້ການມສີື່ ວນຮື່ ວມໃນກອງປະຊຸມດັື່ ງກື່ າວ, ການລງົທະບຽນ ແມື່ ນຈະບໍື່ ໄດ ໍ້ເສຍຄື່ າໄໃດໆ ແລະ ຈະມທີ ນ
ຊ່ວຍເຫ ອືດາ້ນການເດນີທາງຈ ານວນຈ າກດັ ສ າລບັຜ ທ້ີ່ ຕອ້ງການຄວາມຊື່ ວຍເຫຼ ອດາ້ນທ ນຮອນຢ່າງແທຈ້ງິ. ການ
ລງົທະບຽນເຂົ ໍ້າຮື່ ວມກອງປະຊຸມດັື່ ງກື່ າວ ແມື່ ນ ບໍື່ ໃຫ ໍ້ກາຍວນັທ ີ10 ກນັຍາ 2018 ໂດຍ ຜື່ ານແບບຟອມອອນໄລນ ໌
ທີື່ : https://goo.gl/BQNVLg  
 
ແນວໃດກ ຕາມ, ການເຂົາ້ຮ່ວມຂອງພາກສື່ ວນຕື່ າງໆ ບ ່ ໄດໝ້າຍເຖງິ ການຮບັຮອງ ວຽກງານ ຫ  ືໂຄງການໃດໆທງັ
ນັນ້.  
 
ການຊີ ແຈງໃຫຄ້ວາມກະຈ່າງແຈ້ງທາງການ ຈາກ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກ່ຽວກັບ ໂຄງ
ການພະລັງງານນ  າປາກລາຍ 
 
ໃນວນັທ ີ 20 ສງິຫາ, ຄະນະກ າມາທກິານແມ່ນ າ້ຂອງແຫ່ງຊາດລາວ (ຄມຊລ) ໄດ ້ ຊີແ້ຈງ້ໃຫຄ້ວາມກະຈ່າງແຈງ້
ກ່ຽວ ກບັ ໂຄງການພະລງັງານນ າ້ປາກລາຍ ວ່າ ໂຄງການດັ່ ງກ່າວ “ບ ່ ແມ່ນການສະເໜໂີຄງການພດັທະນາອນັໃໝ່”. 
ໃນຈດົໝາຍທາງການທີ່ ສົ່ ງເຖງິ ຄມສ, ຄມຊລ ໄດ ້ ກ່າວວ່າ ໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ໄດ ້ຮບັການອະນຸມດັທາງດາ້ນກດົ
ໝາຍຈ ານວນໜ ່ ງ ຈາກ ລດັຖະບານແລວ້ ແລະ ໄດຜ່້ານ ການສ ກສາຄວາມເປັນໄປໄດ ້ແລະ ການຜະເມນີຜນົກະ
ທບົ ຮຽບຮອ້ຍແລວ້. ລດັຖະບານລາວ ໄດສ້ະເໜ ີ ໂຄງການດັ່ ງກ່າວ ເພື່ ອໃຫຜ່້ານ ຂະບວນການປ ກສາຫາລກືນັ
ກ່ອນ ຂອງ ຄມສ ກ ເພື່ ອ ພຈິາລະນາ ຂ ກ້ງັວນົອນັຊອບທ າ ຂອງປະເທດສະມາຊກິ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງ 
ກ່ຽວກບັ ໂຄງການດັ່ ງກ່າວທີ່ ໄດ ໍ້ສະເໜໄີປ. 

https://goo.gl/BQNVLg


ສບືເນື່ ອງມາຈາກ ການແຈງ້ການຂອງ ທ່ານ ນາຍກົລດັຖະມນົຕລີາວ ໃນບ ່ ດນົມານີ ້ ກ່ຽວກບັ ການໂຈະ ການລງົ
ທ ນໃນຂະແໜງການພະລງັງານໄຟຟາ້ໃໝື່ ທງັໝດົໃນປະເທດ,ໄການຊແີຈງໃຫຄ້ວາມກະຈ່າງແຈງ້ດັ່ ງກ່າວໄແມື່ ນເພ ື່ ອ
ອະທບິາຍວື່ າໄ ຂໍ ໍ້ຕກົລງົຂອງໄທື່ ານນາຍກົນັ ໍ້ນໄຈະໄມຜີນົກະທບົຕໍື່ ໄຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກນັກື່ ອນໄຂອງໂຄງການ
ປາກລາຍໄຫຼ ໄບໍື່ .ໄ 
 
ການປຶກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ແມື່ ນ ສວນຫນຶື່ ງ ຂອງລະບຽບການຮື່ ວມມ ນາໍໃຊ ໍ້ນໍ ໍ້າ ໃນລໍານໍ ໍ້າຂອງ ພາຍໄໃຕ ໍ້ ລະບຽບ 
ວື່ າດ ໍ້ວຍການແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ກນັຊາບ ການປ ກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ແລະ ການເຮດັຂໍ ໍ້ຕກົລງົກນັ. ພາຍໄໃຕ ໍ້ໄ ລະບຽບການ
ດັື່ ງກື່ າວ, ໂຄງການພດັທະນາໂຄງລື່ າງໃດໆ ທີື່ ນາໍໃຊ ໍ້ລໍານໍ ໍ້າຂອງ ໃນລະດູແລ ໍ້ງ ໃນອື່ າງດຽວກນັນີ ໍ້ ແລະ ໃນລະຫວື່ າງ
ລະດູຝົນ ໃນ ລະຫວື່ າງສອງອື່ າງແມື່ ນ ຕ ໍ້ອງໄດ ໍ້ດໍາເນນີຂະບວນການ ປຶກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ. ໂຄງການທີື່ ຈະຕ ໍ້ອງດໍາ
ເນນິ ຂະບວນການ ດັື່ ງກື່ າວ ລວມມ ີໂຄງການພດັທະນາຊນົລະປະທານ ແລະ ພະລງັງານນໍ ໍ້າຂະໜາດໄໃຫຍື່  ທີື່ ອາດ
ສົື່ ງຜນົກະທບົສູງຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ ໍ້ອມ, ການໄຫຼຂອງນໍ ໍ້າ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງນໍ ໍ້າໃນລໍານໍ ໍ້າຂອງ.  
 
ໃນຂະບວນການປ ກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ, ບນັດາປະເທດສະມາຊກິທີື່ ຖ ກແຈ ໍ້ງ ຈະໄດ ໍ້ທບົທວນປະເດນັທາງດ ໍ້ານ ວຊິາ
ການ ຂອງ ໂຄງການທີື່ ຖ ກສະເໜ,ີ ປະເມນິຜນົກະທບົຂ ໍ້າມຊາຍແດນ ຕໍື່ ສິື່ ງແວດລ ໍ້ອມ ແລະ ຊວີດິການເປັນຢູື່ ຂອງ
ຊຸມຊນົຕາມແຄມນໍ ໍ້າ ແລະ ສະເໜ ີມາດຕະການໃນການຮບັມ ຕື່ າງໆ. ໃນຂະບວນການນີ ໍ້,ໄ ປະເທດສະມາຊກິ ຈະ
ແນໃສື່ ຕກົລງົເປັນເອກະພາບກນັ ກື່ ຽວກບັວທິກີານດໍາເນນີໄໂຄງການໄທີື່ ໄດ ໍ້ສະເໜຂີຶ ໍ້ນມານັ ໍ້ນ. ແຕື່ ວື່ າໄຂະບວນການນີ ໍ້ໄ
ບໍື່ ໄດ ໍ້ມເີປົໍ້າໝາຍແນໄໃສື່  ອະນຸມດັ ຫຼ  ບໍື່ ອະນຸມດັ ໂຄງການທີື່ ຖ ກສະເໜໄີແຕື່ ຢື່ າງໃດ.  
 
ໂດຍທົື່ ວໄປ,ໄຂະບວນການດັື່ ງກື່ າວນີ ໍ້ ມໄີລຍະເວລາ ຫກົເດ ອນ ແລະ ສາມາດ ຂະຫຍາຍໄລຍະເວລາອອກຕ ື່ ມໄດ ໍ້ 
ຖໍ້າຈາໍເປັນ, ໂດຍການເຫນັດ ີຂອງ ຄະນະກາໍມະການຮື່ ວມ.  
 
ນບັຕັ ໍ້ງແຕື່ ການສະເໜແີຈ ໍ້ງໄໂຄງການດັື່ ງກື່ າວຢື່ າງເປັນທາງການ ຂອງ ລດັຖະບານ ສປປ ລາວ ໃນວນັທ ີ13 ມຖຸິນາ 
2018 ເພ ື່ ອໃຫ ໍ້ຜື່ ານຂະບວນການປຶກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ, ກອງເລຂາ ຄມສ ໄດ ໍ້ ກວດກາຄວາມຄບົຖໍ້ວນຂອງ
ເອກະສານ. ກອງ ເລຂາ ຄມສ ຍງັໄດ ໍ້ແຈ ໍ້ງ ຕໍື່ ບນັດາປະເທດ ທີື່ ຖ ກແຈ ໍ້ງ ກື່ ຽວກບັ ຂອບເຂດ ແລະ ເງ  ື່ອນໄໄຂຕື່ າງໆ 
ຂອງ ໂຄງການພາຍໃຕ ໍ້ຂະບວນການປຶກສາຫາລ  ແລະ ໄດ ໍ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈດັກອງປະຊຸມຄັ ໍ້ງທໍາອດິ 
ຂອງ ຄະນະສະເພາະກດິ ຂອງ ຄະນະກາໍມະການຮື່ ວມ ຄມສ ເພ ື່ ອ ການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັ ລະບຽບ ວື່ າດ ໍ້ວຍການ 
ແຈ ໍ້ງໃຫ ໍ້ກນັຊາບ ການປຶກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ແລະ ການເຮດັຂໍ ໍ້ຕກົລງົ ຂອງ ໂຄງການປາກລາຍ.  
 
ໃນກອງປະຊຸມທີື່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ, ຄະນະສະເພາະກດິ  - ທີື່ ເຮດັຫນ ໍ້າທີື່ ໃນການໃຫ ໍ້ຄໍາປຶກສາແກື່  ຄະນະກາໍ 
ມະການຮື່ ວມໄ- ໄດ ໍ້ດໍາເນນີຂະບວນການ ປຶກສາຫາລ ກນັກື່ ອນ ແລະ ໄດ ໍ້ຖ ເອາົວນັທ ີ8 ສງິຫາ 2018 ເຊິື່ ງກງົກບັ
ວນັຈດັກອງປະຊຸມໄໃຫ ໍ້ເປັນວນັເລີື່ ມຕົ ໍ້ນຂະບວນການຢື່ າງເປັນທາງການໄ ທີື່ ຈະໃຊ ໍ້ເວລາຫກົເດ ອນ.  
 
ແຜນການຈດັຕັ ໍ້ງປະຕບິດັລະອຽດ ຂອງ ຂະບວນການປຶກສາຫາລ ດັື່ ງກື່ າວ ແມື່ ນຈະໄດ ໍ້ມກີານປຶກສາຫາລ ກນັ ໃນ
ອາທດິນີ ໍ້ ໃນກອງປະຊຸມ ຄະນະກາໍມະການຮື່ ວມ ທີື່  ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ.  
 
 



ຫມາຍເຫດ:  
 
ຄມສ ແມື່ ນ ອງົການຈດັຕັ ໍ້ງ ລະຫວື່ າງລດັຖະບານ ເພ ື່ ອການປຶກສາຫາລ  ແລະ ການຮື່ ວມມ  ໃນອື່ າງແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ 
ຕອນລຸື່ ມ, ສ ໍ້າງຕັ ໍ້ງຂຶ ໍ້ນໃນປີ 1995 ອງິຕາມສນັຍາແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງ ລະຫວື່ າງ ຣາຊະອານາຈກັກາໍປູເຈຍ, ສປປ ລາວ , ຣາ
ຊະອານາຈກັໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ. ອງົການດັື່ ງກື່ າວໄ ເປັນກນົໄກລະດບັພາກພ ໍ້ນ ເພ ື່ ອ ການຮື່ ວມມ  ກື່ ຽວ
ກບັນໍ ໍ້າ ແລະ ທງັເປັນ ສູນກາງຄວາມຮູ ໍ້ ການຄຸ ໍ້ມຄອງຊບັພະຍາກອນນໍ ໍ້າເພ ື່ ອການພດັທະນາ ທີື່ ຍ  ນຍງົ ຂອງ ພາກ
ພ ໍ້ນ.  
 
- ຈ ບ - 
 
ຂໍົ້ມູນເພີມເຕມີ, ກະລຸນາຕດິຕໍໍ່ : 
ທື່ ານ ໂສພກິ ແມ  
ເຈ ົ ໍ້າຫນ ໍ້າທີື່  ການ ຂື່ າວສ ສານ  
ກອງເລຂາ ຄະນະກາໍມາທກິານແມື່ ນໍ ໍ້າຂອງສາກນົ  
ອເີມວ: sopheak@mrcmekong.org  
ໂທລະສບັ: +856-21-263263, ext. 4070 
ໂທລະສບັມ ຖ  : +856-20- 92479737  
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