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ក្របខណ្ឌ ក្រប់ក្រងបរសិ្ថា ន នងិសងគម 

សេចក្តេីសខេប 

១. ក្ក្បខណ្ឌ ក្រប់ក្រខបរសិ្ថា ន នខិេខគម (ESMF) ក្រូវបានសរៀបចំស ខីសោយអខគភាពក្រប់ក្រខេមាេភារ
ទី ១ ននរសក្មាខ ននក្ក្េួខឧេាហក្មម នខិេបិបក្មម នខិអខគភាពក្រប់ក្រខេមាេភារទី ២ ននរសក្មាខ ននក្ក្េខួ
ស្ថធារណ្ការ និខដឹក្ជញ្ជូ ន។ អនក្និពនធេូមថ្លែខអណំ្ររុណ្យ៉ា ខក្ាលសក្ៅចំស ោះក្ក្មុការងារ (Task Team) 
របេ់ធនាគារពិភពសោក្ថ្ដលបានផ្តល់ការគាកំ្ទ និខការថ្ណ្នា។ំ  

២. ក្ក្បខណ្ឌ  ESMF សនោះក្រូវបានសរៀបចំស ខីាថ្ផ្នក្មយួននរសក្មាខការសធវីឱ្យក្បសេីរស ខីការផ្គរ់ផ្គខ់ទឹក្ស្ថា រ 
និខអនាម័យ (WaSSIP) ថ្ដលនឹខក្រូវទទួលបានហរិញ្ញបបទានពីធនាគារពិភពសោក្ (WBG) តាមរយៈឥណ្ទាន
ពីេមារមអភិវឌ្ឍន៍អនតរារិ (IDA) និខរាជរោា ភបិាលក្មពុា។ ក្ក្បខណ្ឌ សនោះ ក្រូវបានសរៀបចំស ខី សដមីបធីានាថា 
រសក្មាខថ្ដលទទលួបានហរិញ្ញបបទានពធីនាគារពភិពសោក្ នឹខមិននាមំក្នូវផ្លប៉ាោះ ល់អវជិជមានចំស ោះេខគម 
និខបរសិ្ថា នក្នុខអំ ុខ នខិសក្កាយសពលការអនុវរតរសក្មាខទាខំសនោះស យី។ ទតីាខំក្ក្ុមអនុរសក្មាខជហំានដបូំខថ្ដល
បានក្ណំ្រ់សក្កាមក្ក្បខណ្ឌ ននរសក្មាខ WaSSIP សនោះ រមួមានសខរតមណ្ឌ លរិរ ីសខរតសេៀមរាប សខរតក្ំពខ់ធំ និខសខរត
បារ់ដំបខ។ ទីតាខំអនុរសក្មាខសផ្េខសទៀរ នឹខក្រូវក្ំណ្រ់ក្នុខអំ ុខសពលអនុវរតន៍រសក្មាខ។  

៣. ក្ក្បខណ្ឌ ក្រប់ក្រខបរសិ្ថា ន និខេខគម នឹខផ្តល់ការថ្ណ្នាដំល់អនក្ទទលួផ្ល ដូចា េហរមន៍មូលោា ន 
អាាា ធរមូលោា ន អខគភាពស្ថា នីយក្បក្ពរឹតក្មមទឹក្ក្ខវក់្ រោា ក្រទឹក្សខរត សដីមបកីារ់បនាយឱ្យសៅាអបបបរមា ឬ
េក្មាលផ្លប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន និខក្តីបារមភថ្ផ្នក្េខគម ថ្ដលអាចសក្ីរមានស ខី។ ESMF សនោះនឹខក្រូវបានសក្បីក្បាេ់
ាក្ក្បខណ្ឌ  េក្មាប់ផ្តល់ការថ្ណ្នាដំល់អនុរសក្មាខទាខំអេ់ ថ្ដលេាិរសក្កាមរសក្មាខសនោះ តាមរយៈដំសណី្រការ
វាយរនមែបរសិ្ថា ន ដូចា ការវាយរនមែបរសិ្ថា នបឋម ការពនិិរយបឋម ការក្ណំ្រ់វសិ្ថលភាព នខិ ចុខសក្កាយ ក្រូវឆ្ែខ
ការ់ការវាយរនមែផ្លប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នលមាិរ ក្បេិនសបីចបំាច់។  

៤. សររពំឹខថា រសក្មាខសនោះ ារមួនឹខនាមំក្នូវផ្លវជិជមានក្ក្មិរដល់េខគម តាមរយៈការផ្តល់ការផ្គរ់ផ្គខ់ទឹក្
ស្ថា រដល់ទីរមួសខរត និខផ្តល់អរាក្បសយជន៍ាសក្ចីនដល់រំបន់ជនបទ។ អរាក្បសយជន៍ទាខំសនោះរមួមាន ការផ្តល់សេវា
ាមូលោា នក្នុខទក្មខ់ាការផ្គរ់ផ្គខ់ទកឹ្ស្ថា រ ថ្ដលនាឱំ្យក្បាជនថ្ដលាអនក្ទទលួផ្លេសក្មចបានលទធផ្លេុខ
ភាពលាាខមុន។ ការផ្គរ់ផ្គខ់ទឹក្ស្ថា រតាមបពំខ់ដល់ផ្ទោះក្បាពលរដា ក៏្នខឹជួយការ់បនាយបនទុក្ការងារក្នុខការដខ
ទឹក្ ថ្ដលាបនទុក្ការងារក៏្ធងន់ធងរេក្មាប់េមាជិក្ក្រួស្ថរាស្រេតីផ្ខថ្ដរ។ ផ្លប៉ាោះ ល់ាវជិជមាន រមួមាន (i)-បសខកនី
បរមិាណ្ និខរុណ្ភាពទកឹ្ស្ថា រេក្មាប់បរសិភារ (ii)-ការ់បនាយជំខឺ ក់្ព័នធនខឹទឹក្ ដូចាជំខឺរាក្រេូ អាេននសរារ 
ក្រុនស ោះសវៀន និខការ់បនាយការចំណាយសលីសេវាថ្លទាេុំខភាពក្នុខក្រសួ្ថរ (iii)-ការ់បនាយមរណ្ភាព និខការ

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed

P
ub

lic
 D

is
cl

os
ur

e 
A

ut
ho

riz
ed



2 
 

ឈរឺបេ់ទារក្ កុ្មារ និខមាតា សោយស្ថរសេវាេុខភាព និខអនាម័យមានភាពលាាខមុន (iv)-ការ់បនាយចមាង យ
សៅកាន់ក្បភពទឹក្ថ្ដលនាឱំ្យស្រេតី នខិសក្មខក្េ ីមានសពលសវោេក្មាប់សធវីការងារថ្ដលមានក្បសយជន៍ាខមុន។ សក្ៅ
ពីផ្លវជិជមានេខំាន់ៗទាខំសនោះ រសក្មាខសនោះក៏្អាចបខកផ្លប៉ាោះ ល់អវជិជមានរិចរួចផ្ខថ្ដរ។ ការវាយរនមែសលីផ្ល
ប៉ាោះ ល់អវជិជមានថ្ដលអាចសក្រីមានស ខី ក្រូវបានសធវីស ខីតាមរយៈការចុោះសៅដល់ទតីាខំាក់្ថ្េតខ ការពិភាក្ា
ាមួយនឹខអាាា ធរមូលោា ន និខអនក្ទទួលផ្ល ការសក្បីក្បាេ់ក្បភពព័រ៌មានថ្ដលមានក្ស្ថប់ាសដមី។ បញ្ហា  និខក្តី
បារមភថ្ផ្នក្បរសិ្ថា ន ថ្ដលអាចសក្ីរមានស ខី មានដូចា៖  (i)-ការស្ថខេខ់សហោា រចនាេមព័នធក្នុខអំ ុខសពលស្ថខ
េខ់  (ii)-ការសចលេំណ្ល់ភក់្ ក្នុខអ ុំខដំសណី្រការស្ថា នីយផ្គរ់ផ្គខ់ទឹក្ស្ថា រ នខិស្ថា នីយក្បក្ពរឹតក្មមទឹក្ក្ក្ខវក់្ 
និខ (iii)-រុណ្ភាពទឹក្។  

៥. របាយការណ៍្ពិនិរយបឋមសលអីនុរសក្មាខ នឹខក្ំណ្រ់ពីសគាលនសយបាយការ រផ្លប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន នខិ
េខគមរបេ់ធនាគារពិភពសោក្ថ្ដលក្រូវអនុវរតន៍េក្មាប់រសក្មាខសនោះ ក៏្ដូចាក្ណំ្រ់ពីសពលសវោ នខិរសបៀបថ្ដល
ក្រូវអនុវរតន៍ ឬមិនអនុវរតន៍សគាលនសយបាយការ រផ្លប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន និខេខគមរបេ់ធនាគារពិភពសោក្។ 
រសក្មាខសនោះ នាឱំ្យមានការអនុវរតសគាលនសយបាយការ រផ្លប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា នចំនួនក្បា ំ ដូចា សគាលនសយបាយ
េតីពីការការវាយរនមែបរសិ្ថា ន (OP/BP 4.01)  ធនធានវបបធម៌រូបវន័ត (OP/BP 4.11) ជក្មក្ធមមារ ិ (OP/BP 
4.04) េុវរាិភាពទំនប់ទឹក្ (OP/BP 4.37) និខសគាលនសយបាយចាប់មួយេតពីីរសក្មាខថ្ដលេាិរសៅសលីផ្ែូវទកឹ្
អនតរារ ិ (OP/BP 7.50) ថ្ដលក្នុខសនាោះសគាលនសយបាយការ រផ្លប៉ាោះ ល់ទាខំសនោះ ក្រូវយក្មក្អនុវរតន៍
សោយស្ថរថ្រសររពំខឹថានខឹមានផ្លប៉ាោះ ល់ក្នុខក្ទខ់ក្ទាយរូច ថ្ដលពុំអាចថ្ក្បក្រ ប់សៅរក្ធារុសដមីវញិ សចញព ី
(i)-ការងារស្ថខេខ់ ដូចា ការរបណាត ញផ្គរ់ផ្គខទកឹ្ ការស្ថខេខ់បណាត ញលូ (ii)-ក្បភពទកឹ្ថ្ដលអាចយក្
សចញពីេទខឹធមមារ ិ (iii)-មានទីតាខំេាិរសៅក្នុខរបំន់សបរកិ្ភណ្ឌ វបបធម៌ (iv)-ាបក្មខុក្បយរ័នាមុន ក្នុខក្រណី្
ថ្ដលអាចមានការរភាជ ប់ក្បភពទឹក្ាមួយនឹខទំនប់ថ្ដលជរិខាខ និខ (v)-ការវនិិសយរផ្ារភាជ ប់ាមួយនឹខផ្ែូវទឹក្
អនតរារ។ិ 

៦. បចចុបបននសនោះ ហានិភ័យេខគមរបេ់រសក្មាខសនោះ ក្រូវបានោក់្ចរ់ចណំារ់ថាន ក់្ថាមានក្ក្មិរមធយម។ សរ
រពំឹខថា អាចមានផ្លប៉ាោះ ល់េខគមក្នុខក្ក្មរិ និខវសិ្ថលភាពខុេៗគាន  សចញពីការអនុវរតអនុរសក្មាខ អាក្េ័យសៅ
តាមវសិ្ថលភាព និខទីតាខំននអនុរសក្មាខទាខំសនាោះ ថ្ដលសរមិនទាន់បានក្ណំ្រ់លមារិសៅស យី។ ថ្ផ្ាក្តាមក្ចិច
ពិសក្គាោះសយបល់បឋមាមយួអនក្ទទលួផ្ល ក់្ព័នធនខឹការវនិិសយរថ្ដលអាចនខឹមាន រសក្មាខសនោះទំនខានាឱំ្យ
មានការអនុវរតសគាលនសយបាយការ រផ្លប៉ាោះ ល់េខគមចំនួនពីររបេ់ធនាគារពិភពសោក្៖ សគាលនសយបាយេតី
ពីជនារិសដីមភាររិច (OP/BP 4.10) និខសគាលនសយបាយេតីពីការផ្លែ េ់បតូរទលីំសៅសោយមិនេម័ក្រចរិត (OP/BP 
4.12)។ 
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៧. នីរិវធិីេក្មាប់ពនិិរយបឋម ពនិិរយស ខីវញិ ផ្តល់ការអនុញ្ហញ រ និខអនុវរតឧបក្រណ៍្ការ រផ្លប៉ាោះ ល់អនុ
រសក្មាខ មានសគាលបណំ្ខធានាឱ្យមានការសឆ្ែីយរបឱ្យបានក្រប់ក្ជខុសក្ាយចំស ោះការក្ពួយបារមភសលីថ្ផ្នក្បរសិ្ថា ន 
និខេខគម តាមរយៈការសរៀបចំស្ថា ប័ន នខិនីរិវធិីនានា ថ្ដលរសក្មាខសក្បីក្បាេ់េក្មាប់ក្រប់ក្រខការក្ណំ្រ់ ការ
សរៀបចំ ការឯក្ភាព និខការអនុវរតអនុរសក្មាខ។ នីរិវធិី ESMF ក្រូវបានផ្ារភាជ ប់ទំនាក់្ទនំខយ៉ា ខាក់្ចាេ់ាមួយ
នឹខវដតអនុរសក្មាខនឹខក្រូវបានក្ំណ្រ់សៅក្នុខរសក្មាខសនោះ ថ្ដលសរអាចយក្សៅបញ្ចូ លក្នុខសេៀវសៅថ្ណ្នាេំតពីី
ក្បរិបរតិការរសក្មាខ (POM)។  

៨. នីរិវធិីរាប់ចប់ពីការពនិិរយបឋម រហូរដល់ការពិនិរយតាមោន នខិសរៀបចំរបាយការណ៍្ មានាជំហានដូច
ខាខសក្កាម៖  

ជំហានទ ីមយួ – ការពិនិរយសលីការបំសពញតាមលក្េណ្ៈវនិិចឆ័យរបេ់អនុរសក្មាខ ថ្ដលអាចោក់្បញ្ចូ លក្នុខរសក្មាខ 
នឹខមានការពិនិរយបឋមសលីអនុរសក្មាខេកាត នុពល សដីមបកី្ណំ្រ់ថាសរីអនុរសក្មាខទាខំសនោះបានបំសពញសៅតាម
លក្េណ្ៈវនិិចឆ័យក្ណំ្រ់ពីភាពេមក្េប សោយសក្បីក្បាេ់ទក្មខ់ពិនរិយបឋម (Screening Form) ក្នុខ
ឧបេមព័នធទី ១។ អនុរសក្មាខថ្ដលអាចបខកផ្លប៉ាោះ ល់រួរឱ្យក្រ់េមាគ ល់សលីថ្ដនជក្មក្ធមមារ ិឬថ្ដលរក្មូវ
ឱ្យមានការសធវលីទធក្មមដីធែីសោយមិនេម័ក្រចិរត និខពុអំាចទទលួបានហរិញ្ញបបទានពីរសក្មាខសនោះស យី។  

ជំហានទ ីពីរ – ការពិនិរយបឋមបសចចក្សទេ និខការក្ំណ្រ់ក្បសភទអនុរសក្មាខ ននរាល់អនុរសក្មាទាខំអេ់ក្រូវឆ្ែខការ់ 
ដំសណី្រការពិនិរយបឋម សោយសក្បីក្បាេ់ទក្មខ់ពិនរិយបឋមសលីការការ រផ្លប៉ាោះ ល់ក្នុខឧបេមព័នធទី ១ សដមីបី
ក្ំណ្រ់ពីក្បសភទេមក្េបននអនុរសក្មាខក្េបតាមក្ក្មរិននផ្លប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន និខេខគមថ្ដលអាចសក្ីរ
មានស ខី និខក្េបតាមសគាលការណ៍្ថ្ណ្នារំបេ់ធនាគារ (ដូចា ក្បសភទ A B C ឬ FI)។ ទក្មខ់ពិនិរយបឋម 
នឹខសធវីការក្ណំ្រ់ពីឧបក្រណ៍្ការ រផ្លប៉ាោះ ល់េមក្េបថ្ដលក្រូវយក្មក្អនុវរតន៍ សៅតាមក្បសភទនន
េក្មមភាព នខិក្ក្មិរផ្លប៉ាោះ ល់ ឬការរខំានថ្ដលអាចសក្រីមានស ខី។  

ជំហានទ ីបី – ក្ណំ្រ់ពីឧបក្រណ៍្ការ រផ្លប៉ាោះ ល់ 
ក្នុខជំហានទីបីសនោះ អខគភាពក្រប់ក្រខរសក្មាខននក្ក្េួខឧេាហក្មម និខេិបបក្មម និខក្ក្េួខស្ថធារណ្ការ 
និខដឹក្ជញ្ជូ ន ក្រូវជួយសរៀបចឧំបក្រណ៍្ការ រផ្លប៉ាោះ ល់ថ្ដលចបំាច់ក្រូវមាន។   

ជំហានទ ីបួន – ការវាយរនមែ និខក្ិចចពិសក្គាោះសយបល់ 
ឧបក្រណ៍្ការ រផ្លប៉ាោះ ល់ នឹខក្រូវសក្បីក្បាេ់សោយទីក្បកឹ្ាថ្ដលមានេមរាភាព ឬអនក្ជំនាញបសចចក្សទេ 
សដីមបកី្ណំ្រ់អពំីក្ក្មរិននផ្លប៉ាោះ ល់អវជិជមាន ថ្ដលបខកស ខីសោយអនុរសក្មាខ និខេក្មមភាពថ្ដលក្រូវ
បានសេនីស ខី មុនសពលចប់សផ្តីមសធវីការងារអវីមួយ។  

ជំហានទ ីក្បា ំ– ការសរៀបចំថ្ផ្នការក្រប់ក្រខ 
បនាទ ប់ពឧីបក្រណ៍្ការ រផ្លប៉ាោះ ល់េមក្េបក្រូវបានក្ណំ្រ់រចួ នខឹមានការវាយរនមែេមក្េបសលីផ្ល
ប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន នខិេខគម ថ្ដលអាចបខកស ខីសោយស្ថររសក្មាខក្នុខអំ ុខសពលអនុវរតន៍អនុរសក្មាខក្រូវ
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បានបញ្ច ប់រចួរាល់ ថ្ផ្នការក្រប់ក្រខបរសិ្ថា ន និខេខគម (ESMP) ឬ ECOP នខឹក្រូវសរៀបចំស ខី នខិោក់្
បញ្ចូ លសៅក្នុខឯក្ស្ថរសដញនលែការងារស្ថខេខ់។  ESMP ក្រូវបញ្ចូលយ៉ា ខសហាចណាេ់ ECOP ថ្ដលមាន
លក្េណ្ៈេតខ់ោរ និខវធិានការេក្មាលផ្លប៉ាោះ ល់តាមការោា ននីមួយៗ រួមនឹខក្មមវធិីពិនិរយតាមោន
បរសិ្ថា ន។ អាក្េ័យសៅតាមស្ថា នភាពរបេ់អនុរសក្មាខ (ឧទាហរណ៍្ ដូចាេក្មមភាពរបេ់រដាក្រទឹក្ ថ្ដល
មានផ្លប៉ាោះ ល់រិចរួច) សរអាចសក្បីក្បាេ់វធិានការេក្មាលថ្ដលមានលក្េណ្ៈទូសៅ ដូចា ECOP ាសដីម។    

ជំហានទ ីក្បាមំួយ – ការអនុវរតវធិានការេក្មាប់េក្មាលផ្លប៉ាោះ ល់ 
វធិានការេក្មាលផ្លប៉ាោះ ល់ និខក្រប់ក្រខ ដូចសរៀបរាប់សៅក្នុខ ESMP/ECOP (ឧទាហរណ៍្ លក្េណ្ៈវនិិចឆ័យ
េក្មាប់សក្ជេីសរេីទីតាខំ ការក្រប់ក្រខការោា នេណំ្ខ់ឱ្យបានក្រឹមក្រូវ វធិានការក្រួរពនិិរយ) និខក្រូវអនុវរតន៍
សោយក្ក្ុមហ ុនស ៉ាការស្ថខេខ់ សក្កាមការក្រួរពនិិរយរបេ់អខគភាពក្រប់ក្រខរសក្មាខសៅក្ក្េួខឧេាហក្មម 
និខេិបបក្មម និខក្ក្េួខស្ថធារណ្ការ និខដកឹ្ជញ្ជូ ន។  

ជំហានទ ីក្បាពំីរ – ការពនិិរយតាមោន និខការសរៀបចំរបាយការណ៍្ 
ចបំាច់ក្រូវមានការពិនរិយតាមោន សដីមបកី្បមូលព័រ៌មានក្ណំ្រ់ពីក្បេទិធភាពននការអនុវរតវធិានការេក្មាេ
ផ្លប៉ាោះ ល់ និខក្រប់ក្រខ នខិសដីមបធីានាថា ក្ក្ុមហ ុនស ៉ាការពិរាបានអនុវរតន៍សៅតាម ESMP ថ្ដលបាន
ឯក្ភាព។ អខគភាពក្រប់ក្រខរសក្មាខ (ថ្ដលមានការគាកំ្ទពទីីក្បឹក្ាបសចចក្សទេ ក់្ព័នធ) មានភារក្ចិចពិនរិយ
តាមោនភាពអនុសោមរបេ់ក្ក្ុមហ ុនស ៉ាការក្នុខអំ ុខសពលននការអនុវរតទាខំមូល។  

៩. សដីមបកី្រប់ក្រខហានិភ័យេខគម និខបរសិ្ថា ន ក្ក្េខួឧេាហក្មម និខេិបបក្មម និខក្ក្េួខស្ថធារណ្ការ 
និខដឹក្ជញ្ជូ ន បានសរៀបចំក្ក្បខណ្ឌ សគាលនសយបាយការងារសោោះក្ស្ថយផ្លប៉ាោះ ល់ នខិក្ក្បខណ្ឌ សគាលសនាបាយ
ជនារិសដមីភាររិច ថ្ផ្ាក្តាមការវាយរនមែេខគមបឋម ក៏្ដូចាក្ក្មខណ្ឌ ក្រប់ក្រខបរសិ្ថា ន និខេខគម។ សលេីពី
សនោះ មស្រនតីបសងាគ លទទលួបនទុក្ការការ រផ្លប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន និខេខគម ក្រូវបានថ្រខតាខំសោយក្ក្េួខឧេាហ
ក្មម នខិេបិបក្មម និខក្ក្េួខស្ថធារណ្ការ នខិដឹក្ជញ្ជូ នរចួសហយីេក្មាប់ការសរៀបច ំ នខិការអនុវរតរសក្មាខសនោះ។ 
ការអនុវរតននការការ រផ្លប៉ាោះ ល់បរសិ្ថា ន នខិេខគម ក្រូវសគារពតាមការសរៀបចំ ការអនុវរតរសក្មាខសៅតាមការ
ចរ់ថ្ចខរបេ់ក្ក្េួខនមីួយៗ។  

១០. សេៀវសៅថ្ណ្នាេំតីពីក្បរិបរតកិាររសក្មាខ មានថ្ផ្នក្េតពីីបញ្ហា /នីរិវធិីបរសិ្ថា ន ការសោោះក្ស្ថយផ្លប៉ាោះ ល់ 
ការផ្តល់េណំ្ខ និខថ្ផ្នការជនារិភាររិច។ ថ្ផ្នក្ទាខំសនោះ ក្រូវបងាា ញពីរណំ្ភាជ ប់សៅកាន់៖ (i)-ការពនិិរយបឋម
សលីរសក្មាខ (ii)-េក្មមភាពេក្មាលផ្លប៉ាោះ ល់ថ្ដលេមក្េប និខ/ឬ ក្ក្មក្បរិបរតបិរសិ្ថា ន (ECOP) (iii)-
ទក្មខ់ការ រផ្លប៉ាោះ ល់ថ្ដលក្រូវសធវីសរេតស្ថក្លបខាមយួសៅក្ក្មិរអនុរសក្មាខ (iv)-ការសរៀបចំឧបក្រណ៍្/ការ
ថ្ណ្នាបំថ្នាម នខិ (v)-ព័រ៌មានលមារិអំពីរសបៀបសធវីការពនិិរយតាមោន នខិវាយរនមែសលីការការ រផ្លប៉ាោះ ល់។  
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១១. សលីេពីសនោះ រសក្មាខសនោះ បានបសខកីររណ្ៈក្មាម ធិការសោោះក្ស្ថយបណ្តឹ ខស្ថរទុក្េសៅថាន ក់្មូលោា ន (សខរត 
ក្េុក្ នខិឃុ)ំ ថ្ដលក្រូវដឹក្នាសំោយអភបិាលសខរត ឬអភបិាលរខសខរត អភបិាលក្េកុ្ និខសមឃុ។ំ រណំាខមក្ពី
ក្រសួ្ថរថ្ដលរខផ្លប៉ាោះ ល់សោយស្ថររសក្មាខនឹខក្រូវសក្ជេីសរេីសចញពីក្នុខចំសណាមក្បាជនថ្ដលរខផ្លប៉ាោះ ល់
សោយស្ថររសក្មាខឱ្យសធវីាេមាជិក្ននយនតការសោោះក្ស្ថយផ្លប៉ាោះ ល់។ ក្នុខក្រណី្េហរមន៍ជនារិសដមីភារ
រិច នឹខមានការបសខករីរណ្ៈក្មាម ធិការសៅថាន ក់្ឃុ ំ នខិក្រវូមានការសរៀបចំដំសណី្រការពិសក្គាោះសយបល់សោយសេរាី
មុនថ្ផ្ាក្តាមព័រ៌មានក្រឹមក្រូវ ក៏្ដូចាមានការបសខកីរនូវរចនាេមព័នធសធវីសេចក្តីេសក្មចចរិតថ្ដលមានលក្េណ្ៈពិសេេ
េក្មាប់េហរមន៍ជនារិសដមីភាររចិ ក៏្ដូចាក្រូវមានរុលយភាពសយនឌ័្រ និខរុលយភាពអនតរជំនាន់។ 


