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េសចក្តីែថ្លងករណ៍រមួរបស ់
អងគករសងគមសុវិីលអំពី ករ្រពួយបរមភេលើ នីតិវិធីស្រមប់ករជូនដំណឹង 

ករពិេ្រគះេយបលជ់មុន និងកិចច្រពមេ្រពៀង(PNPCA)ចំេពះទំនប់ រអីគគិសនី  
ដន ហុង 

 

សមពន័ធទេន្លកមពុជ (RCC) ជមយួនឹង្រកុមអភរិក អន្តរជតិដូចជ អងគករអភរិក អន្តរជតិ (CI) 
អងគករអុក ្វ ម និងមូលនិធិសកលស្រមបធ់មមជតិ (WWF) ្រពមទងំអងគករជតិ និងអន្តរជតចិំនួន ១៥ 
េទៀត សូមេលើកេឡើងពីករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំរបស់េយើងេលើនីតិវធិីស្រមបក់រជូនដំណឹង ករពិេ្រគះ
េយបល់ជមុន និង កិចច្រពមេ្រព ង (PNPCA) ស្រមបគ់េ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី ដន ហុង ( DSHPP )។ 

េសចក្តីែថ្លងករណ៍អំពកីរ្រពួយបរមភេនះ ្រតូវបនេលើកេឡើងេនកនុងកិចច្របជំុពេិ្រគះេយបល់ថន កជ់តិ
អំពីគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនី ដន ហុង ែដលបនេរៀបចេំឡើងកលពី ៃថងទី១២ ែខវចិឆិក ឆន ២ំ០១៤ េន
ស ្ឋ គរ ភនេំពញ េន្របេទសកមពុជ។ 
 

វ  
"ករពេិ្រគះេយបល់ជមុន" គឺជសមសភគសំខនម់យួស្រមបដំ់េណើ រករៃននីតិវធិីស្រមបក់រ 

ជូនដំណឹង ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន និងកចិច្រពមេ្រព ងរបស់គណៈកមមករទេន្លេមគងគ (MRC) ែដលបេងកើត 
េឡើងជមូល ្ឋ នស្រមបក់ិចច្រពមេ្រព ងដងទេន្លេមគងគឆន ១ំ៩៩៥ រ ង្របេទសកមពុជ វ ៃថ និងេវៀត ម។  
កិចច្រពមេ្រព ងេនះគឺេដើមប្ីរគប្់រគងករេ្របើ្របស់ែដលបនែបងែចកឆ្លងកត្់រពំែដនទេន្លេមគងគ។ ជែផនកមយួៃន
កិចច្រពម េ្រព ងេនះ គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលបងកផលបះ៉ពល់ឆ្លង្រពែំដនេលើធនធនទឹក ែដលបនេ្រគង 
េនេលើទេន្លេម្រតូវែតឆ្លងកតដំ់េណើ រកររបស់ PNPCA ជមុន ល់ករ ងសងទ់ងំអស់។ 

េទះបីយ៉ង កេ៏ យ ដេំណើ រករេនះបនប ជយ័ចប់ ងំពី្របេទស វបនចបេ់ផ្តើមករ ង 
សងទ់នំប់ រអីគគិសនី យ៉ប៊ូរេីនកនុងឆន  ំ២០១២ េទះបីជមនមតិតបចបស់ ស់ េហើយខ្ល ងំ ពីរ ្ឋ ភបិល 
គណៈកមមករទេន្លេមគងគែដល្របឆងំនឹងករ ងសងទ់នំប់ រអីគគិសនបីនទ បព់ីករពិេ្រគះេយបល់ក្ដ។ី ចប ់
ងំពេីពលេនះមក និយមនយ័ចបស់ ស់ និងកិចច្រពមេ្រព ងស្តីពីដេំណើ រករគណៈកមមករទេន្លេមគងគ ្រតូវ 

បនបេងកើតេឡើងវញិេ យមនិបនទទួលេជគេជគជយ័េនះេទ េហើយនីតវិធីិស្រមបក់រជូនដំណឹងករពេិ្រគះ 
េយបល់ជមុន និងកចិច្រពមេ្រព ង េនែតមនបញ្ហ មនិចុះស្រមុងគន ។ 

 

បញ្ហ ធងន់ធងរេលើដេំណើ រករ PNPCA ស្រមប់គេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុង 
កនុងនមជសមជិកអងគករសងគមសីុវលិ នងិអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល បន្រពមេ្រព ងែចករែំលកនូវ 

ករ្រពួយបរមភយ៉ងខ្ល ងំេលើទនំប់ រអីគគិសន ីដន ហុង ដូចខងេ្រកម៖ 
១. ផលបះ៉ពល់អវជិជមនពីគេ្រមងទនំប់ រអីគគិសនី ដន ហុងចំេពះសហគមនក៍នុង្របេទសកមពុជ ជពិ
េសស បះ៉ពល់េទដល់បរ ិ ថ ន និងជវីៈច្រមុះ េហើយេយើងមនិមនករេជឿជកថ់ េគលករណ៍ បងក រ្រតូវ
បនអនុវត្តេ យមន្របសិទធិភពេនះេទ។ 

២. កង្វះខតៃនករសិក ្រ វ្រជវឯក ជយែផនកវទិយ ្រស្ដេនមូល ្ឋ ន ករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់        
បរ ិ ថ ន  និងសងគមឆ្លងែដនេលើទំនប់ រអីគគសិនី ដន ហុង។  ត្រមូវករបនទ នម់យួចបំច្់រតូវសិក ្រ វ
្រជវែដលេធ្វើេឡើងេ យអនក្រ វ្រជវជំនញឯក ជយេលើករបះ៉ពល់ឆ្លងែដនេ យទំនប់ រអីគគិសនី ដន
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ហុង េដើមបេីផទ ងផទ តជ់មយួករ យតៃម្លេហតុបះ៉ពល់បរ ិ ថ នែតមយួគតែ់ដល្រតូវបនេ្របើ្របស់េ យ
មច ស់គេ្រមងអភវិឌ នទ៍ំនប់ រអីគគិសនី ្រកុមហុ៊ន Mega First Corporation Berhad ( MFCB ) ។ 

៣. វធិនករកតប់នថយអំពីករផ្ល ស់ទីរបស់្រតីែដល្រតូវបនសិក េ យអនក្រ វ្រជវអន្តរជតិជំនញ 
ខងជលផល ែដលបនេសនើេឡើងេ យអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល បនបង្ហ ញថករសិក EIA របស់
្រកុមហុ៊នគឺមនិ្រសប មស្តង់ រអន្តរជតិេនះេទេហើយករេ ះ្រ យផ្លូវ ងរបស់្រតីមនិ្រតូវបនបង្ហ ញ។1 

៤. វធិី ្រស្តកតប់នថយផលបះ៉ពល់ែដល្រកុមហុ៊ន Mega First បនេរៀបចំមនិបនេធ្វើ កលបង និង
ដំេណើ រករ។ ដូចជករបំ ស់ទីរបស់្រតដូីចជបនេលើកេឡើងប៉ុែន្តមនិមនបញជ កព់ីករណីែដលេធ្វើបន
េជគជយ័ ឬបង្ហ ញថ ចដេំណើ រករបនកនុងបរបិទទនំបដ់ន ហុង។ េនះគរួ្រតវូជត្រមូវករកនុង
កិចចពិេ្រគះេយបល់។ 

៥. ទំហំ និងលទធផលរពំងឹទុកៃនដេំណើ រករកិចចពិេ្រគះេយបល់មនិមនទំនកទ់ំនងចបស់ ស់។ មនិ
ចបស់ពីអ្វីជេគលបំណងៃនកចិចពិេ្រគះេយបល់និងអ្វែីដលេយើងរពឹំងទុកេលើលទធផល្របសិនជេយើង
ចូលរមួ។ 

៦. មនិមនតំ ងមច ស់គេ្រមងចូលរមួ េនកនុងសិកខ ពិេ្រគះេយបល់ទងំថន កេ់្រកមជតិ និង
ថន កជ់តិេដើមបេីធ្វើបទបង្ហ ញលំអិតអំពីគេ្រមងេទ។ ទេង្វើេនះគឺជករេគចេវះពីករទទួលខុស្រតូវកនុង
ករធនឲយអនកចូលរមួយល់ឲយបនចបស់អំពគីេ្រមង វធិនករកតប់នថយផលបះ៉ពល់ នងិករសិក
េផ ងៗេទៀត។ 

៧. កិចចពិេ្រគះេយបល់បនប ជយ័កនុងករបង្ហ ញអ្វីែដលមនចេំពះជេ្រមើសនរិន្តរភពជេ្រចើនដូចជ
គេ្រមងបែង្វទឹកពីែ្រពក កូ ែដលមនកំ ំងថមពលអគគិសនីដូចគន ជជេ្រមើសេថកជង នងិផលបះ៉
ពល់េលើ្រតី និងេផ តតចិជងកនុងខណៈែដលមនសកក នុពលស្រមបន់ ចរនិងស្រមបស្រមួលករដឹក
ជញជូ នរ ង្របេទសនមីយួៗ 

៨. ម្ដងេហើយម្ដងេទៀត រ ្ឋ ភបិល វ និង្រកុមហុ៊ន Mega First បនទទូចជ ធរណៈថ គេ្រមង 
ដន ហុង នឹង្រតូវ ងសងេ់ យមនិគិតពីលទធផលៃនករពិេ្រគះេយបល់េនះេទ។ ករ ងសងប់ឋម
ៃនទនំប់ រអីគគិសនេីនែតមនិ្រពមបញឈបខ់ណៈេពលែដលដេំណើ រករ PNPCA េនែតកំពុងអនុវត្តបន្ត។ 
េបើមនិមនករេ ះ្រ យពី្របេទស វ និង្រកុមហុ៊ន Mega First អំពផីលបះ៉ពល់ទងំេនះេទេនះ
ដំេណើ រករ PNPCA ែដលកំពុងបន្តគឺមនិមននយ័េនះេទ។ 

៩. ករពេិ្រគះេយបល់ថន កេ់ខត្តកនុង្របេទសកមពុជ2  បនទទួលប ជយ័ជេ្រចើនដងេលើេគលបំណងចំបង
របស់ខ្លួនស្ដីពីករែចកចយពត័ម៌នេ យបនចបស់ ស់ពីទនំប់ រអីគគិសនដីន ហុង េនះេទដល់អនក
ចូល រមួ ្រពមទងំជួយ អនកចូលរមួឲយែស្វងយល់ពីគេ្រមង ផលបះ៉ពល់ និងករពិភក ឲយបនេពញេលញ 
ែដលចំណុចភគេ្រចើនគឺសុទធែតជេ្របើបេចចកេទស េហើយសមុគ ម ញ។ ឧទហរណ៍ ដូចជ ឯក រេបះពុមព 
ែដល្រតូវែចកជូនដល់អនកចូលរមួភគេ្រចើនជភ អងេ់គ្លស។ បទបង្ហ ញទងំពីរ និងឯក រ
េបះពុមពមនពកយបេចចកេទស នងិ កយស័ពទជេ្រចើនែដលពិបកកនុងករពនយល់េទដល់អនកចូលរមួ។ អនក

                                                 
1 "SUMMARY OF SCIENTIFIC REVIEWS FROM THREE INTERNATIONAL FISH PASSAGE EXPERTS ON THE DON SAHONG 
DAM EIA AND TECHNICAL REPORTS RELATED TO PROJECT DESIGN AND MITIGATION MEASURES, Feb 2014. Download at 
http://awsassets.panda.org/downloads/wwf_scientific_review_by_3_fish_passage_experts_finalrevised12mar.pdf 
2 Sub‐national  level  consultation workshops were  held  separately  in  two  provinces  ‐  Stung  Treng  on  16‐18 Oct  and  in 
Battambang on 30‐31 Oct, 2014.  
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ចូលរមួផ្ដល់មតិតបថ ពកួេគមនិយល់នូវករេធ្វើបទបង្ហ ញទងំ្រសុង។ ករេធ្វើបទបង្ហ ញ្របញប្់របញល់
េពក។ មនិមនេពលេវ ្រគប្់រគនស់្រមបអ់នកចូលរមួផ្ដល់មតិតប/ឬសំណួរេដើមបបីញជ កពី់ចំណុច
ែដលពួកេគមនិយល់។ ក ្ត ទងំេនះេហើយែដលេធ្វើឲយពួកេគកនែ់តមនករភន្់រចឡំកតែ់តេ្រជេទេ យ

រែតខ្វះករបញជ កឲ់យបនចបស់។  

១០. ភពជតំ ង “អនកពកព់ន័ធេផ ងៗ”មនិែមនជតំ ងដព៏ិត្របកដេទ។ដំេណើ រករេនះផ្តល់ភព
ពិបកដល់សហគមនេ៍ យមនិបនផ្តល់ពត័ម៌ននងិេពលេវ ្រគប្់រគនស់្រមបស់ហគមន ៍ ែដលបន  
ចូលរមួពិេ្រគះេយបល់ជមយួសមជិកសហគមនរ៍បស់ពួកគត។់សហគមនែ៍ដលបនចូលរមួេនកនុងករ
ពិេ្រគះេយបល់មនិ ចផ្តល់ភពជតំ ងដល់សហគមនទូ៍ទងំេខត្តបនេទ។កនុងចំេ មអនកចូលរមួ
ែដលបនអេញជ ើញ៨០នក ់ មន្រតមឹែតសហគមន៦៍នក ់ មកពីេខត្តចំនួន៦ និងអងគករចំននួ៦
កនុងចំេ មអនកចូលរមួ៨០នក។់ ចំននួដតិ៏ចតួចរបស់សហគមន ៍ នងិអងគករេនះ 
្រតូវបនអនកេរៀបចំចតទុ់កថជអនកតំ ងសងគមសីុវលិ មដងទេន្លេមគងគេ្រកម។ 

១១. អនកេរៀបចមំនិបនផ្តល់េពលេវ  នងិធនធន្រគប្់រគនដ់ល់អនកចូលរមួកនុងដំេណើ រករពិេ្រគះ
េយបល់កនុងសិកខ  ដូចេចនះអនកចូលរមួមនិបនេរៀបចធំតុចូល និងផ្តល់េយបល់ែដលមនលកខណៈ
េពញេលញ នងិមនអតថនយ័េនកនុងសិកខ ពេិ្រគះេយបល់ថន កេ់ខត្ត។ ឯក របនេផញើរឲយអនកចូល   
រមួ្រតឹមែត៣ៃថងប៉ុេ ្ណ ះមុនេពលសិកខ  ែដលមនិបនផ្តល់េពលេវ ្រគប្់រគនស់្រមបអ់ងគករ និង
សហគមនក៍នុងករពិេ្រគះេយបល់ និងទទួលយកធតុចូលពីសមជិករបស់ពកួេគ។ អនកតំ ងែដលមន
អេញជ ើញ មនិ្រតូវបនផ្តល់ធនធន នងិជំនួយកនុងករែចករែំលកពត័ម៌នមុនេពលសិកខ េទ។ 

អនុ សន៍របសអ់ងគករសងគមសុវិីល  

១. េសនើសំុបញឈប់ ងសងទ់ំនបដ់ន ហុងជបនទ ន ់ រមួទងំករ ងសងផ់្លូវ និង ព នជំ នដំបូង 
រហូតដល់ឯក រគេ្រមង និងករ យតៃម្លេផ ងៗពផីលបះ៉ពល់បនទទួលយកពីក្តបីរមភរបស់អនកពក់
ពន័ធរមួមនរ ្ឋ ភបិលគណៈកមមករទេន្លេមគងគ សងគមសីុវលិ និងសហគមនមូ៍ល ្ឋ នៃនតំបនទ់េន្លេមគងគ
េ្រកម។ 
២. េធ្វើឲយ្របកដថ ល់ឯក រននរបស់ទំនបដ់ន ហុង្រតូវបនែចករែំលកទងំកនុងករសរេសរ និង
និយយជភ ជតិៃន្របេទសែដលពិេ្រគះេយបល់ និងផ្តល់ជូនឯក រជមុន ៣០ៃថង។ 
៣. េធ្វើករសិក េផ ងពីគន ព ី EIA ផលបះ៉ពល់ឆ្លងែដន និងឯក ជយ ជមយួនឹងសិក លំអិតពីផលបះ៉
ពល់ឆ្លងែដនរបស់្រត ីនិងេផ តេនេ្រកមទំនប។់ 
៤. ទទលួយកជេ្រមើសផ្តួចេផ្តើមែដលមន្រ បដូ់ចជគេ្រមងបែង្វទឹកពីែ្រពក កូ ែដលមនផលបះ៉ពល់
តិចជងទនំបដ់ន ហុង េហើយមនកំ ំងថមពលអគគិសនីដូចគន ។ 
៥. គួរបេងកើនចំននួអនកតំ ងអងគករសងគមសីុវលិ និងសហគមនម៍ូល ្ឋ នកនុងសិកខ ពិេ្រគះ     
េយបល់។ 
៦. ស្រមបស្រមួលករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈេ យេពញេលញជមុនកនុង េនថន កេ់្រកមជតិ នងិ
ថន កជ់តិ។ ឧទហរណ៍កនុង្របេទសកមពុជគរួមនកចិចពិេ្រគះេយបល់េនថន កឃំុ់ជមយួសហគមនែ៍ដលរង
ផលបះ៉ពល់ផទ ល់ ជូនដំណឹងពួកគតព់ីសក្ត នុផលរបស់ទំនប ់ និង្របមូលយកករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតលប់
របស់ពួកគត។់ 
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៧. ស្រមបស្រមួលករពិេ្រគះេយបល់ជ ធរណៈេ យេពញេលញជមុនកនុង េនថន កេ់្រកមជតិ និង
ថន កជ់តិ។ ឧទហរណ៍កនុង្របេទសកមពុជគួរមនកិចចពិេ្រគះេយបល់េនថន កឃំុ់ជមយួសហគមនែ៍ដលរង
ផលបះ៉ពល់ផទ ល់ ជូនដំណឹងពួកគតព់ីសក្ត នុផលរបស់ទំនប ់ និង្របមូលយកករផ្តល់ពត័ម៌ន្រតលប់
របស់ពួកគត។់ 
៨. ករ្រពួយបរមភ នងិករផ្តល់អនុ សនរ៍បស់សងគមសីុវលិ និងសហគមនគ៍ួរពិចរ នូវ្រគបដ់ំេណើ រករ
ពិេ្រគះេយបល់ និងែចករែំលករបយករណ៍ផ្លូវករេទអនកចូលរមួេដើមបពីនិិតយ និងផ្តល់េយបល់េលើ
របយករណ៍ចុងេ្រកយ។កំណត្់រ អំពីករ្រពួយបរមភ និងមតិេយបល់្រតូវែត ពិចរ េន្រគបដ់ំេណើ រ
ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្តេលើគេ្រមងទំនប់ រអីគគិសនីដន ហុង។  
៩. គណៈកមមករទេន្លេមគងគ នងិរ ្ឋ ភបិលែដលជសមជិកគរួែតកណំតឲ់យបនចបស់ ស់នូវេគល
បំណង និងលកខណៈវនិិចឆយ័របស់នតីិវធីិស្រមបក់រជូនដំណឹង ករពិេ្រគះេយបល់ជមុន និងកិចច្រពម
េ្រព ង(PNPCA) មុនេពលករចបេ់ផ្តើមដំេណើ រករពេិ្រគះេយបល់។ 
១០. ទំនកទំ់នងជមយួអនកចូលរមួអពំីដំេណើ រករឲយបនចបស់ ស់ផ្តល់េពលេវ ្រគប្់រគនជ់មុន
ស្រមបក់រេ្រត មលកខណៈចូលរមួពេិ្រគះេយបល់ បង្ហ ញឲយបនចបស់នូវតួនទរីបស់អនកចូលរមួ និង
ក្រមតិៃនករចូលរមួរបស់ពួកគត ់ លទធផលរពំឹងទុកពីករពេិ្រគះេយល់ និងបញជ កឲ់យបនចបស់នូវេពល
េវ ៃនដំ កក់លនីមយួៗ និងមន្របពន័ធ ម ន្របកបេ យតម្ល ភព។ 
១១. ដំេណើ រករពិេ្រគះេយបល់មនិគួរេធ្វើេសចក្តីសននិ ្ឋ នរហូតដល់មនករសិក អពំីផលបះ៉ពល់ឆ្លង
ែដន និងផលបះ៉ពល់សីុជេ្រមេផ ងេទៀត្រតូវមនបញចប។់ 
១២. ្របេទសែខ ទឹកខងេ្រកមទេន្លេមគងគទងំអស់្រតូវមនករឯកភព និងមនករយល់េឃើញដូចគន អំពី
និតិវធិីេ្រកមកិចច្រពមេ្រព ងទេន្លេមគងគឆន ១ំ៩៩៥ េហើយ្រតូវែតេគរពឲយបនខជ បខ់ជួនេទេលើករអនុវត្តរបស់
ពួកេគ។ 
សមពន័ធទេន្លកមពុជ  នងិ អងគករជត ិនិង អន្តរជតិ ែដលគ្ំរទេលើេសចក្តែីថ្លងករណ៍រមួេនះមន ៖ 
 េវទកិៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ស្តីពីកមពុជ(NGOF) 

 ប ្ត ញករពរទេន្លេស ន ែ្រសពក េសកុង(3SPN) 
 សមពន័ធភពេដើមបអីភរិក ធនធនជលផល(FACT) 

 សមគមែថរក បរ ិ ថ ន នងិវបបធម(៌CEPA) 
 អងគករភូមខិញុ ំ(MVi) 

 អងគករអភរិក អន្តរជតិ (CI) 
 មូលនធិិសកលស្រមបធ់មមជតិ (WWF) 
 អុក ្វ ម (Oxfam) 
 អងគករសម័្រគចិត្តេដើមបសីងគម (CVS) 
 អងគករែថរក ជនជតិេដើមភគតចិកមពុជ (SVC) 
 អងគករអភវិឌ នេ៍សដ្ឋកិចចសហគមន ៌(CED) 
 អងគករ ដហុក (ADHOC) 
 សមគមនក៍សិករែខមរ (KFA) 
 អងគករអភវិឌ នជ៍នបទភូមភិគឦ ន (NRD) 
 អងគករពន្លកែខមរ (PKH) 
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 ្រកុមអភវិឌ នជ៍នបទកមពុជ (CRDT) 
 មជឈមណ្ឌ លអបរ់ចំបបសំ់ បស់ហគមន(៍CLEC) 
 អងគករម្លប្់រពហមវ ិ រធម ៌(MPC) 
 អងគករសហ្របតិបត្តិករបរ ិ ថ ន និង េទសចរណ៍ (CETO) 
 អងគករអភរិក  នងិអភរិឌ នក៍មពុជ (CDCam) 
 េអកូ នកមពុជ (EcoSun Cambodia) 
 អងគករសកមមភពេដើមបអីភវិឌ ន(៍AFD) 
 អងគករេហនេរចបូល សទីហ្វទង ់កមពុជ (HBS) 

 

ចម្លងជូន៖ 
 ្រកសួងធនធនទកឹ និង ឧតុនិយម 
 គណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគកមពុជ 
 គណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគ វ 
 គណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគេវៀត ម 
 គណៈកមម ធិករជតិទេន្លេមគងគៃថ 
 គណៈកមមករទេន្លេមគងគ 
 រដ្ឋសភៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ 
 ្របធនគណៈកមមករែផនករ វនិេិយគ កសិកមម អភវិឌ នជ៍នបទ បរ ិ ថ ន និងធនធនទឹក 
 ្រកសួងែរ ៉និង ថមពល 
 ្រកសួងបរ ិ ថ ន 
 ្រកសួងកសិកមម រកុខ ្របមញ់ និងេន ទ 
 ្រកសួងេទសចរណ៍ 
 ្រកសួងអភវិឌ នជ៍នបទ 
 ្រកុម្របឹក អភវិឌ នក៍មពុជ  
 ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និង ហិរញញ វតថុ 
 ្រកសួងករពរជតិ 
 ្រកសួងកិចចករនរ ី
 ្រកសួងករបរេទស និង កិចចសហ្របតិបត្តិករអន្តរជតិ 
 ៃដគូអភវិឌ ន ៍
 អនក រពត័ម៌នជតិ និង អន្តរជតិ 

 
ស្រមបព់ត័ម៌នលំអតិ សូមទនំកទំ់នង ៖ 

 បណ្ឌិ ត តឹក វ ្ណ ៉  នយក្របតបិត្តិ េវទិកៃនអងគករមនិែមនរ ្ឋ ភបិល ស្តីពីកមពុជ  
េលខទូរស័ពទ ៖ ០១២ ៧៩៣ ៤៨៩ អុីែមល៉ ៖ vannara@ngoforum.org.kh 
 េ ក ឈតិ សំ ត នយកអងគករ្របច្ំរបេទស មូលនធិិសកលស្រមបធ់មមជតិ 
េលខទូរស័ពទ ៖ ០១២ ៩២៨ ៥៨៥  អីុែមល៉ ៖ SamAth.Chhith@wwfgreatermekong.org 


