
ព្រះ�ះរាជាណាចព្រះ��ម្ពុុ�ជា
ជាតិិ សាសនា ព្រះ�ះម្ពុហា�្សព្រះតិ

ក្រ�សួងួបរិសិ្ថាា ន

សៀសួៀវសៀ�ណែ�នាំសំួី�ពី�
ការិងារិសៀ�ះក្រស្ថាយផលបះះពាលស់ៀលើ 

ការិតាំងំទី�លសំៀ��ា នសៀ�យមិិនសួ័�ក្រ�ចិិត្តី 
សួក្រ�ប់�សៀក្រ�ងអភិិវឌ្ឍឍន៍ឯ�ជន

សៀ�លបំ�ង
-  រៀ�ៀបរាបអ់ំំពីីបទបញ្ញញត្តិិ� និ�ងដំំរៀ�ើ �កា�នានាដែដំលមានិសុុពីលភាពីក្នុុុង

កា�អំនុិវត្តិិក្នុ�ច្ចចដំំរៀ�ើ �កា�វាយត្តិម្លៃ�ៃរៀ�តុ្តិបះ�ពាល់ប� �ស្ថាា និ និ�ងសុងគ�  
និ�ងក្នុុុងកា�ជួួយរៀ��ស្រាស្ថាយផលបះ�ពាល់ 
សុស្រាមាបគ់រៀស្រាមាងវ �និ�រៀ�គឯក្នុជួនិ

-  រៀលើក្នុរៀ�ើងអំំពីីស្ថាា បន័ិទទួលខុុសុស្រាត្តិូវ និ�ង 
យនិិកា�ចាំបំាច្ចស់ុស្រាមាបក់ា�ងា�រៀ��ស្រាស្ថាយ

ផលបះ�ពាល់សុស្រាមាបគ់រៀស្រាមាងវ �និ�រៀ�គ 
ឯក្នុជួនិ

-  បងាា ញជូួនិនូិវបទពី�រៀស្ថាធនិជ៍ាក្នុដ់ែសុិងដែដំលបានិអំនុិវត្តិិនិក៍្នុនិៃង�ក្នុ 
ជា�យួកា�ងា�រៀ��ស្រាស្ថាយផលបះ�ពាល់ពីីគរៀស្រាមាងវ �និ�រៀ�គឯក្នុជួនិ

-  ផិល់ជូួនិនូិវអំនុិស្ថាសុនិសំ៍ុខានិ់ៗ  ដែដំលគួ�ពី�ចាំ�ណាក្នុុុងកា�រៀ�ៀបច្ច ំ
កា�ងា�រៀ��ស្រាស្ថាយផលបះ�ពាល់ និ�ងសុស្រាមាបរ់ៀ�ៀបច្ចំពីត័្តិម៌ានិបដែនិា�

រៀ�ក្នុុុង�បាយកា��៍។

�កំ្រទីសៀ�យសៀរិៀបចិំសៀ�យ

នាំយ��ា នវាយត្តម្លៃមិៃសៀ�ត្តុបះះពាលប់រិសិ្ថាា ន

ក្រ�បខ័��ឌ �ត្តិយតុ្តីណែ�លពា�់ពី�នធការិងារិក្រ�ប់ក្រ�ង   
និងសៀ�ះក្រស្ថាយផលបះះពាលស់ៀលើការិតាំងំទី�លសំៀ��ា ន 

សៀ�យមិិនសួ័�ក្រ�ចិិត្តី

ជសៀក្រមិើសួសួ�ំង

បញ្ហាា សួខំាន់ៗមិួយចិំនួន...

សៀ�លការិ�៍អនីរិជាត្តិសួី�អំពី�ការិតាំងំទី�លសំៀ��ា ន 
សៀ�យមិិនសួ័�ក្រ�ចិិត្តី

១.  ច្ចាបស់ុិីពីីក្នុ�ច្ចចកា�ពា�ប� �ស្ថាា និ និ�ងកា�ស្រាគបស់្រាគងធនិធានិធ�មជាត្តិ� ឆុ្នាំ១ំ៩៩៦

២.  ច្ចាបស់ុិីពីីវ �និ�រៀ�គម្លៃនិស្រាពី�រាជាណាច្ចស្រាក្នុក្នុ�ុុជា ឆុ្នាំ១ំ៩៩៤

៣.  ច្ចាបភ់ូូ��បាល ឆុ្នាំ២ំ០០១ 

៤.  ច្ចាបស់ុិីពីីសុ�បទានិ ឆុ្នាំ២ំ០០៧

៥. អំនុិស្រាកឹ្នុត្តិយសុិីពីីក្នុ�ច្ចចដំំរៀ�ើ �កា�វាយត្តិម្លៃ�ៃរៀ�តុ្តិបះ�ពាល់ប� �ស្ថាា និឆុ្នាំ១ំ៩៩៩

៦. អំនុិស្រាកឹ្នុត្តិយសុិីពីីដំីសុ�បទានិសុងគ� ឆុ្នាំ២ំ០០៣

៧. អំនុិស្រាកឹ្នុត្តិយសុិីពីីដំីសុ�បទានិរៀសុដំឋក្នុ�ច្ចច ឆុ្នាំ២ំ០០៥

៨. អំនុិស្រាកឹ្នុត្តិយសុិីពីីកា�ស្រាគបស់្រាគងអាងទរៀនិៃ ឆុ្នាំ២ំ០១៥

៩. អំនុិស្រាកឹ្នុត្តិយរៀលខុ១៩៧ អំនិស្រាក្នុ.បក្នុ សុិីពីីកា�ស្រាគបស់្រាគងដីំច្ចំ�ីតា�បណិាញផៃូវ

ជាត្តិ� និ�ងផៃូវ�ថរៀភូៃើងម្លៃនិស្រាពី�រាជាណាច្ចស្រាក្នុក្នុ�ុុជា ឆុ្នាំ២ំ០០៩

១០.  រៀសុច្ចក្នុិីស្រាបកាសុរៀលខុ០៦ សុិីពីីវ �ធានិកា�លុបបំបាត្តិភ់ាពីអំនាធ�បរៀត្តិយយក្នុុុង
 

បញ្ហាា ទន្ទ្រានាា និកានិក់ាបដ់ំីធៃី ឆុ្នាំ១ំ៩៩៩

១១. ស្ថារាច្ច�រៀលខុ ០២ សុិីពីីកា�កានិក់ាបដ់ំី�បស់ុ�ដំឋខុុសុច្ចាប ់ឆុ្នាំ២ំ០០៧

១២. ស្ថារាច្ច�រៀលខុ ០៣ សុិីពីីដំំរៀណា�ស្រាស្ថាយលំរៀ��ឋ និបរៀណិា�អាសុនិុរៀ�រៀលើ

ដំី�បស់ុ�ដំឋដែដំលកានិក់ាបរ់ៀ� រាជួធានីិ និ�ងត្តិំបនិទ់ីស្រាក្នុុង ឆុ្នាំ២ំ០១០

១៣. ស្រាបកាសុរៀលខុ ០៦ សុិីពីី“ វ �ធានិកា�បន្ទ្រាងាា បកា��រំៀ�ភូ និ�ងកា�ទន្ទ្រានាា និយក្នុដីំ

រៀ�យអំនាធ�បរៀត្តិយយ” ឆុ្នាំ២ំ០១០ 

១៤. ស្ថារាច្ច�រៀលខុ ០០៦ �បស់ុស្រាក្នុសួុងរៀសុដំឋក្នុ�ច្ចច និ�ង���ញ្ញញ វត្តិាុសុិីពីីនិីត្តិ�វ �ធី
 អំនុិវត្តិិកា�តាងំទីលំរៀ�រៀ�ើងវ �ញសុស្រាមាបគ់រៀស្រាមាង អំភូ�វឌ្ឍឍនិឆុ៍្នាំ២ំ០១៤

១៥.  ល�ខុ�ត្តិរៀលខុ៩៦១ សុ�វ សុិីពីីកា�អំនុិវត្តិិនិរ៍ៀ�លនិរៀ�បាយដំីច្ចំ�ីផៃូវ 

ច្ចំរៀពា�ផៃូវជាត្តិ� ផៃូវរៀខុត្តិិ ផៃូវឃុុំំ និ�ងផៃូវ�ថរៀភូៃើង ឆុ្នាំ២ំ០០៩

១៦. ស្រាបកាសុសុិីពីីរៀ�លកា��៍ដែ�នាទូំរៀ�ក្នុុុងកា�រៀធើើ�បាយកា��៍
 

វាយត្តិម្លៃ�ៃរៀ�តុ្តិបះ�ពាល់ប� �ស្ថាា និដំំបូង និ�ងរៀពីញរៀលញ ឆុ្នាំ២ំ០០៩

ធនា��អំភូ�វឌ្ឍឍនិអ៍ាសីុុ (Asian Development Bank)
ធនា��ពី�ភូពីរៀ�ក្នុ (World Bank)
ស្ថាជួីវក្នុ�ម���ញ្ញញ វត្តិាុអំនិិ�ជាត្តិ� (International Financial Corporation)

១៥ ៦

បទីពីិសៀស្ថាធន៍លអ អំពី�ការិងារិសៀ�ះក្រស្ថាយ 
ផលបះះពាលស់ៀលើការិតាំងំទី�លសំៀ��ា នសៀ�យមិិនសួ័�ក្រ� 

សួក្រ�ប់�សៀក្រ�ងអភិិវឌ្ឍឍន៍ឯ�ជន

�សៀក្រ�ងអភិិវឌ្ឍឍន៍ឯ�ជន
(រៀ�យមានិជួំនិួយពីីស្រាក្នុុ��ុុនិទីស្រាបឹក្នុាជំួនាញ)

 ការិអសៀងេត្តវាសួណ់ែវងលមិអិត្ត(DMS)/
ស្ថារិសៀពីើភិ��ឌ ក្រទីពីយសួមិបត្តីិបាត្ត់បង់ (IOL)/

ការិសួ�ិាអំពី�ម្លៃ�ៃជំនួសួ (RCS)
(កាលប� �រៀច្ចេទចុ្ចងរៀស្រាកាយដែដំលបានិជូួនិដំំ�ឹងជា�ុនិ)

ណែផនការិសួ�មិ័ភាពីសៀ�ះក្រស្ថាយ 
ផលបះះពាល ់(ពី�រៀស្រា��រៀ�បល់ )

ពីិសៀក្រ�ះសៀ�បលជ់ាមិួយ��ៈ�មិ័ការិ
សៀ�ះក្រស្ថាយផលបះះពាលថ់្នាា �់សៀខ័ត្តី

គ�ៈក្នុ�មកា�ថុ្នាក្នុរ់ៀខុត្តិិរៀធើើកា�រៀសុុើបអំរៀងាត្តិ និ�ង 
ទូទាត្តិសំ់ុ�ង (មានិកា�ចូ្ចល��ួពីីគរៀស្រាមាងអំភូ�វឌ្ឍឍនិឯ៍ក្នុជួនិ) 

រៀធើើ�បាយកា��៍រៀ�កានិអ់ាជាា ធ� និ�ងស្រាក្នុសួុងពាក្នុព់ីន័ិធ

ការិចាប់សៀផីើមិអនុវត្តីន៍�សៀក្រ�ង










 ករជូនដណឹំងភ្ល មៗ និងពុំ
មន្របសិទធភព

សណំងមិន្រគប់្រគន់

 ករចូលរួមេពញេលញ ឬពិត

្របកដពីស�ំក់អនកពក់ពន័ធ

 គណេនយយភព និងតម្ល
ភព (សណំងពុំយុត្តិធម៌ )

ជេ្រមើសកនុងករ�ងំទីលេំន
េឡើងវញិ 

 ផលប៉ះពល់ៃនជីវភពរបស់
្របជពលរដ្ឋ (តៃម្លឱកសស្រមប់

អនកេទ និងអនកេន ) 



�ិចិច�ំសៀ�ើ រិការិវាយត្តម្លៃមិៃសៀ�ត្តុបះះពាលប់រិសិ្ថាា ន និងសួងគមិ 

(ណែផអ�សៀលើការិក្របត្តិបត្តីិជា�់ណែសួងី)
ស្ថាា នភាពីម្លៃនការិអភិិវឌ្ឍឍ និងសៀ�ត្តុបះះពាលស់ួខំាន់ៗ បញ្ហាា ក្របឈមិនិងវិធ�ស្ថាស្ត្រសួ�ីាងុការិសៀ�ះក្រស្ថាយ 

សៀលើការិរិះុសៀរិ ើលសំៀ��ា នសៀ�យមិិនសួ័�ក្រ�ចិិត្តី

ន�ត្តិវិធ�សួសៀងេប�ាងុការិសៀ�ះក្រស្ថាយប�ី� ងត្តវាះ  
អំពី�ផលបះះពាលស់ៀលើការិតាំងំទី�លសំៀ��ា នសៀ�យ 
មិិនសួ័�ក្រ�ចិិត្តីសួក្រ�ប់�សៀក្រ�ងអភិិវឌ្ឍឍន៍ឯ�ជន

ផលប៉ះះះពាល់ទៅ�ទៅលើការរ�ះទៅរ�លំទៅ�ដ្ឋាា្នទៅដ្ឋាយម្ពុិនស័�ព្រះ�ចិតិត គឺសំុរៀ�រៀ�រៀលើឥទធ�ពីល 
អាស្រាក្នុក្នុ ់ ឬផលបះ�ពាល់អំវ �ជួជមានិពីីគរៀស្រាមាងអំភូ�វឌ្ឍឍនិ ៍ ឬគរៀស្រាមាងវ �និ�រៀ�គនានារៀ� 
រៀលើកា�តាងំទីលំរៀ�រៀ�យត្តិស្រា�ូវឱ្យយមានិកា�ផ្លាៃ ស់ុបូិ�ទីលំរៀ�ជា�ូបវនិ័ិ�បស់ុស្រាបជាជួនិ

 
រៀ�យ��និសុម័ស្រាគច្ច�ត្តិិដែដំលស្រាត្តិូវចាំក្នុរៀច្ចញពីីផា�សុដែ�បង អាជួីវក្នុ�ម�បស់ុខុៃួនិ និ�ងឬកា�

 កានិក់ាបស់្រាទពីយសុ�បត្តិិ�ទាងំឡាយ �ុនិរៀពីលគរៀស្រាមាងស្រាត្តិូវបានិអំនុិវត្តិិនិ។៍ ផលបះ�ពាល់ 
រៀនិ�រៀផិ្លាត្តិរៀ�រៀលើកា�ខាត្តិបងរ់ៀ�យផ្លាា ល់ និ�ងស្រាបរៀ�លដែផុក្នុរៀសុដំឋក្នុ�ច្ចច សុងគ� និ�ង 
វបបធ� ៌ដែដំលស្រាបជាជួនិធាៃ បទ់ទួលផល និ�ងស្រាបត្តិ�បត្តិិ�រៀ�យស្រាសុបច្ចាប។់  

នរណាជាអ្នន�ទទួលរងផលប៉ះះះពាល់ទៅ�ទៅលើការ រ�ះទៅរ�លំទៅ�ទៅដ្ឋាយម្ពុិនស័�ព្រះ�ចិតិត៖
ស្រាបជាពីល�ដំឋដែដំលទទួល�ងផលបះ�ពាល់ គឺសំុរៀ�រៀលើអំុក្នុទាងំឡាយណាដែដំល 
ស្រាត្តិូវបានិជួរៀ�ៃ�សុដូំច្ចជា កា�ផ្លាៃ ស់ុបិូ�ទីលំរៀ� កា�បាត្តិប់ងដ់ំីលំរៀ��ឋ និ ឬកា�បាត្តិប់ង ់
ទីជួស្រា�ក្នុ និ�ងកា�បះ�ពាល់ដែផែក្នុរៀសុដំឋក្នុ�ច្ចចដូំច្ចជា កា�បាត្តិប់ងដ់ំីធៃី ស្រាទពីយសុ�បត្តិិ� 
ស្រាបភូពីច្ចំ�ូល ឫក្នុជ៏ួីវភាពី�ស់ុរៀ�ដែដំលជាលទធផលបណិាល�ក្នុពីី (ក្នុ)  កា�ទន្ទ្រានាា និ 
យក្នុដំីធៃីរៀ�យ��និសុម័ស្រាគច្ច�ត្តិិ ឬ (ខុ) កា�ហា�ឃាត្តិរ់ៀលើកា�រៀស្រាបើស្រាបាស់ុដំីរៀ�យ��និ

 សុម័ស្រាគច្ច�ត្តិិ ឬរៀ�រៀលើកា�ចូ្ចលរៀ�កានិត់្តិំបនិឧ់ទានិដែដំលបានិក្នុំ�ត្តិ ់ ឬត្តិំបនិក់ា�ពា� 
ស្រាសុបច្ចាប។់ ក្នុុុងក្នុ��ីរៀនិ� លំរៀ��ឋ និដែដំលទទួល�ងផលបះ�ពាល់ ស្រាត្តិូវ��ួបញ្ញចូ ល 
សុមាជួ�ក្នុទាងំអំស់ុដែដំល�ស់ុរៀ�រៀស្រាកា�ដំំបូលផា�ដែត្តិ�យួ រៀ�ើយស្រាបក្នុប�ប�ច្ច�ញ្ញច ឹ�ជីួវ �ត្តិ 
ដែត្តិ�យួ�ុខុដែដំលទទួល�ងនូិវផលបះ�ពាល់ជាអំវ �ជួជមានិរៀ�យគរៀស្រាមាង ឬដែផុក្នុណា 
�យួ�បស់ុគរៀស្រាមាង។ 

២ ៣ ៤

សុក្នុ�មភាពីចុ្ច�ស្រាប�ូលពីត័្តិម៌ានិ ទ�និុនិយ័  
និ�ងពី�ភាក្នុាជា�យួភាគីពាក្នុព់ីន័ិធរៀ�ក្នុុុងត្តិំបនិ�់ូល�ឋ និ

ស្រាក្នុុ�កា�ងា��បស់ុស្រាក្នុសួុងប� �ស្ថាា និចុ្ច�សុ�ក្នុា និ�ងស្រាត្តិួត្តិពី�និ�ត្តិយគរៀស្រាមាង

ក្នុ�ច្ចចស្រាបជំុួថុ្នាក្នុន់ាយក្នុ�ឋ និ
វាយត្តិម្លៃ�ៃរៀ�តុ្តិបះ�ពាល់ប� �ស្ថាា និ

ក្នុ�ច្ចចស្រាបជំុួអំនិិ�ស្រាក្នុសួុងស្រាត្តិួត្តិពី�និ�ត្តិយ 
រៀលើ�បាយកា��៍

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 ម្ចា សគ់ម្រម្ចង និងររមុហ ៊ុនទីរររឹាម្ ៀរចំសមំ្ ើដារជ់ូន  
ររសងួរ សិ្ថា ន (នាយកដ្ឋា នវាយតម្លៃហេតុប ៉ះពាល់បរសិ្ថា ន  --  EIA) 

 ម្្វើចំណាត់ថ្នា រគ់ម្រម្ចង 
(នាយកដ្ឋា ន EIA) 

របាយការណ៍ EIA  (ហេញហលញ)        របាយការណ៍ IEIA (ដំបូង)            កិច្ចសនាការពារបរសិ្ថា ន 

លរខខ ឌ កា ងា   
(នាយកដ្ឋា ន EIA  កំណត់ទំេ ំនិងេិនិតយហលើវធិើស្ថស្តសរ) 

  ម្ ៀរចំ បាយកា  ៍  EIA  នងិIEIA ដ្ឋក់ជូនក្កសួងបរសិ្ថា ន    
ម្ចច ស់គហក្ម្ចង និងក្កុលេ ុនទើក្បឹកា 

 ច៊ុុះរតួតពនិិតយទតីងំ និង   ររជ៊ុផំ្តលម់្ោរលរ់ម្ចារម្ទស   
ហលើរបាយការណ៍  EIA និងIEIA  
(ក្កុលការងារនាយកដ្ឋា ន EIA)  

 រិចាររជ៊ុអំនត ររសងួ (ជាលយួសងគលសុើវលិ) ផ្រល់ហោបល់
ហៅហលើរបាយការណ៍  EIA  និងIEIA 

 តក្លូវឱ្យ  ករសរមួល  
របាយការណ៍ហ ើងវញិ 

 ឯរភាព    
ហលើរបាយការណ៍ 

 តមដានកា អន៊ុវតត
ផផ្នការក្គប់ក្គងបរសិ្ថា ន 

 កា
 ច
ូល
 មួ
ពីស្ថ

ធា
  

ជន
 

ការិចិូលរិមួិពី�ស្ថាធារិ�ជន�ាុង�ិចិច�ំសៀ�ើ រិការិវាយត្តម្លៃមិៃសៀ�ត្តុបះះពាល ់
បរិសិ្ថាា ន និងសួងគមិ គឺជាកា�ចូ្ចល��ួពី�រៀស្រា��រៀ�បល់�បស់ុអំុក្នុពាក្នុព់ីន័ិធជា�យួគរៀស្រាមាង 
អំភូ�វឌ្ឍឍនិ ៍ ��ួមានិ ស្រាក្នុសួុង/ស្ថាា បន័ិ អាជាា ធ��ូល�ឋ និ �និាី�ពាក្នុព់ីន័ិធ  មាច ស់ុគរៀស្រាមាង ស្រាក្នុុ��ុុនិ 
ទីស្រាបឹក្នុា ត្តិំណាងស្រាបជាពីល�ដំឋ�ងផលបះ�ពាល់ និ�ងត្តិំណាងអំងគកា���និដែ�និ��ឋ ភូ�បាលដែដំល

 
រៀធើើកា�ពាក្នុព់ីន័ិធត្តិំបនិគ់រៀស្រាមាង។

      រៀ�លបំ�ងម្លៃនិកា�ចូ្ចល��ួពីីស្ថាធា��ជួនិ និ�ងស្ថាា បន័ិពាក្នុព់ីន័ិធរៀនិ� គឺរៀដំើ�បបីងាា ញពីី
ពីត័្តិម៌ានិល�ែ�ត្តិ�បស់ុគរៀស្រាមាង ក្នុដូ៏ំច្ចជាកា�ទទួលយក្នុនូិវកា�ស្រាពីួយបា��ភ �ត្តិ�� ��គនិ ់ ដែក្នុល�ែ 
រៀ�បល់�សំ្រាទ និ�ងពីត័្តិម៌ានិល�ែ�ត្តិពាក្នុព់ីន័ិធនឹិ ងប� �ស្ថាា និដែដំលមានិស្រាស្ថាបក់្នុុុងត្តិំបនិគ់រៀស្រាមាង។

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ដាក់ពាកយតវ៉ា  ឬបណ្តឹ ងដដាយ
ផ្ទា ល់មាត់ ឬការសរដសរជា 
លាយល័កខណ៍្អកសរ  

ដ្ញើដៅដេភូេិ ដេឃ ុំ-ដៅសង្កា ត់ 
ត្តូវដ្វើការសត្េបសត្េួល និង
ដដាោះត្ាយបណ្តឹ ងតវ៉ានានា 
 

ការយិាល័យត្សុក/ខណ្ឌ ដដាោះត្ាយ
ពាកយបណ្តឹ ងតវ៉ា ដ ើេបើឱ្យមានការដេញ
ចិតត លភ់ាគើពាក់េ័នធទុំងអស់ 

ការយិាល័យត្សុក/ខណ្ឌ នឹងបញ្ជូ ន
ករណ្ើ ដនោះដៅកាន់អាជាញ ្រថ្នា ក់ដខតត 
ដ ើេបើដ្វើការដដាោះត្ាយបនត 

អាជាញ ្រថ្នា ក់ដខតតនឹងជួបជាេួយភាគើ
ពាក់េ័នធ និងេាយាេដដាោះត្ាយ     
បណ្តឹ ងតវ៉ានានាដ លដៅដសសសល់ 

អាជាញ ្រថ្នា ក់ដខតតដនោះត្តូវដតដ្វើការ
សដត្េចចិតតជាលាយលកខណ៍្អកសរអុំេើ
 ុំដណាោះត្ាយណាេួយ 

សាលាដំបូងរាជធានី-ខេត្ត/សាលាឧទ្ធរណ៍ត្ំបន់ 
និងត្ុលាការកពំូល 

ដំណាក់កាលទ្ី១ ដំណាក់កាលទ្ី២ ដំណាក់កាលទ្៣ី 

ដំណាក់កាលចុងខរកាយ  
(តាមរបព័នធត្លុាការ) 

អាជាញ ្រជាតិដដាោះត្ាយទុំនាស់ ើ្លើនឹង
សិកានិងេិភាកាសុំណ្ ុំ ដរឿងទុំនាស់
របស់ភាគើពាក់េ័នធទុំងអស់ 

ដំណាក់កាលទ្៤ី 

អាជាញ ្រជាតិដនោះនឹងដ្វើដសចកតើសដត្េច
ចិតតជាលាយលកខណ៍្អកសរអុំេើ ុំដណាោះ
ត្ាយណាេួយ 

ដណំាក់កាលខ ោះរសាយខរៅរបព័នធត្ុលាការ 

១៥ថ្ងៃ ១៥ថ្ងៃ ៣០ថ្ងៃ 


