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មតិយោបលរ់បសអ់ង្គការសង្គមស ៊ីវិល 

យលើយសចក្ត៊ីព្រាង្«ព្រក្មធនធានធមមជាត ិនិង្បរសិ្ថា នននព្ររះរាជាណាចព្រក្ក្មព ជា»  
យលើក្ំណែព្រក្ម៩.១ 

 
ក្នុងនាមសងគមសុ៊ីវលិ យយើងខ្ុ ុំទុំងអស់គ្នន  មានយសចក្ត៊ីរ ៊ីក្រាយ និងសារទរជាខ្ល ុំង សរមាបវ់ឌឍន

ភាពននរក្ម ដដលរបក្បយោយភាពយពញយលញ និងការចូលរមួដផុ៏លផុសព៊ីសាធារណៈជន និងអនក្
ពាក្ព់ន័ធ។ វឌឍនភាពននក្ុំដណរក្ម ៩.១ កានដ់ែមានភាពលអរបយសើរ ក្យ៏រពាោះដែភាពដកឹ្នាុំនិងសុចឆន័ទៈដ៏
ខពងខ់ពស់របស់ថ្នន ក្ដ់ឹក្នាុំយោយ ឯក្ឧែតម សាយ សុំអាល់ រដឋមន្រនត៊ីននរក្សួងបរសិាា ន   និងការខិែខុំរបឹង
ដរបងអស់ព៊ីសមែាភាពននរក្មុអនក្ចាបវ់សិណុ។ ក្នុងនាមរក្មុសងគមសុ៊ីវលិ យយើងខ្ុ ុំទុំងអស់គ្នន  ក្ព៏ាយាម
ជួយ ឲ្យអស់លទធភាព សុំយៅជរមុញឲ្យមានការយឆលើយែបយលើទិដឋភាពជាក្ដ់សតងយលើបញ្ហា សងគម បរសិាា ន 
ក្មពុជាយយើង។ ដុំយណើ រការពិនែិយយលើក្ុំដណ ៩.១យនោះ រក្ុមយយើងបានយ្វើយឡើង ៤ដុំណាក្ក់ាល្ុំ៖  
 

១. ការពិនិែយនិងផតល់យយាបល់តាមវស័ិយ/ដផនក្ យោយអនក្ជុំនាញការឯក្រាជយ។  
២. របជុុំពិភាក្ាជាមយួសហគមនន៍ងិបណាត ញសងគមសុ៊ីវលិ យៅនងៃ២៧-២៨ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ុំ២០១៧  
     យោយមានការចូលរមួសរុបរបមាណ១០០នាក្។់  
៣. ការពិនិែយយផទៀងផ្ទទ ែ ់បូក្សរបុនិងសុំយយាគព៊ីអនក្ជុំនាញជានខ់ពស់ឯក្រាជយ។   
៤. រក្ុមអងគការសងគមសុ៊ីវលិ និងនដគូរពិនិែយ ងលឹងដងលង មុននឹងោក្ជូ់នរក្ុមអនក្ចាបវ់សិណុ    និងរក្សួង 
     បរសិាា ន។ 
 

យយាងតាមដុំយណើ រការខ្ងយលើ យយើងទទួលបានលទធផលជាដផលផ្ទា  ដដលជាសុំណូមពរចុំបាច់
មយួចុំនួនសរមាបរ់ក្មុរបឹក្ាអនក្ចាបវ់សិណុ និងរក្សួងបរសិាា នពិចរណា និងបញ្ចូ លយៅក្នុងរក្ម។ ទុំង
យនោះជាយសចក្ត៊ីសយងេបរមួព៊ីចុំណុចដដល គួរពិចរណា ចុំដណក្យយាបល់លុំអិែតាមមារតាន៊ីមយួៗ និង
មានភាជ បជូ់នឯក្សារតាមដផនក្/វស័ិយ។ យយាបល់ និងការយសនើដក្សរមួលសងាែ់្ ៃនយ់លើ យគ្នលការណ៍ 
ការយល់រពមជាមុន យោយយសរ ៊ី និងបនាទ បព់៊ីទទួលបានពែ័ម៌ានរគបរ់ជុងយរជាយ (FPIC) ការចូលរមួជា
សាធារណៈ ការវាយែនមលយហែុប ោះពាល់បរសិាា ន ការដរបរបលួអាកាសធាែុ ែុំបនក់ារពារ និងសហរគប់
រគង។ 

 

១. សុំណូមពរ ពិនិែយយឡើងវញិឲ្យបានរគបរ់ជុងយរជាយសរមាបរ់ក្ម នូវពាក្យ និងឃ្លល យឃ្លល ង យដើមប៊ីធានា
សុរក្ិែភាព និងសុគែិភាព។ ឧទហរណ៍ពាក្យថ្ន គណៈក្មមការ ឬគណៈក្មាម ្ិការ ដដលបានដចងក្នុង 
មារតា១៤៦ មារតា១៥៦ មារតា២៤០ មារតា២៨០ជាយដើម និង ពាក្យរគបរ់គងរមួគ្នន  និងសហ
រគបរ់គងក្នុងជុំពូក្៣ មារតា២៤៧ ៣៤៧ នងិ មារតា១១៣៨។ល។  ជាពិយសសសូមពិនិែយដក្សរមួល
ឃ្លល យឃ្លល ង លបោះឲ្យមានលក្េណៈនងិដបបបទជាភាសាដខមរផលូវការ(វធិានចាប)់ ជាជាងយរបើរបាស់
ទរមងក់ារសរសរភាសាអងយ់គលស យោយពនយល់ឬ ដបបអសក្មមយលើរបធានបទ  (ឧ.ហ. យលើមារតា២៤ 
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មារតា១០១ មារតា៣៣៦ មារតា៤២៨ …)។ សទទ នុរក្ម គួរដែភាជ បម់ក្ជាមយួរក្មយនោះ យរពាោះអែា
នយ័ននវាក្យស័ពទមយួចុំនួនមាននយ័យរៅ និងលក្េណៈបយចចក្យទស។ 
 

២. យោយយយាងតាម៖ ការយល់រពមជាមុន យោយយសរ ៊ី បនាទ បព់៊ីទទួលបានពែ័ម៌ានរគបរ់ជុងយរជាយ 
សរមាបជ់នជាែិយដើមភាគែិច (FPIC), អនុសញ្ហា សត៊ីព៊ីការលុបបុំបាែរ់ាល់ទរមងន់នការយរ ើសយអើងរបឆ្ុំង
នឹងនារ ៊ីយភទ (CEDAW) និងអនុសញ្ហា អនតរជាែិនានាដដលក្មពុជា ជារបយទសហែាយលខ៊ី។ សូមដក្
សរមួលពាក្យយពចន ៍ក្នុងមារតា៣០ ១២៥ ១២៦ និង១២៧។ 
 

 មារតា ១៨៖ យគ្នលការណ៍ ការយល់រពមជាមុន យោយយសរ ៊ី និងបនាទ បព់៊ីទទួលបានពែ័ម៌ានរគប់
រជុងយរជាយ សរមាបស់ហគមនជ៍នជាែិយដើមភាគែិចសក្មមភាព ឬ គយរមាងដដលយសនើសុុំ ដដលអាច
ប ោះពាល់ដល់ដ៊្ី ល៊ី ឬ្នធានដនទយទៀែ ជាពិយសស ដដលទក្ទ់ងយៅនឹងការអភវិឌឍ ការយរបើរបាស់ 
និងការយ្វើអាជ៊ីវក្មមយលើ្នធាន្មមជាែិ រែូវទទួលនូវការយល់រពមជាមុន យោយយសរ ៊ី និងបនាទ បព់៊ី
ទទួលបានពែ័ម៌ានរគបរ់ជងុយរជាយ របស់ជនជាែិយដើមភាគែិច  យៅរគបដ់ុំណាក្ក់ាលននគយរមាង
ដដលយសនើរយឡើង រមួមាន៖ ១ ( ដុំណាក្ក់ាលសិក្ារសាវរជាវបឋម ២ ) ដុំណាក្ក់ាលយរៀបចុំគយរមាង 
និង ៣  (ដុំណាក្ក់ាលអនុវែតគយរមាង និង ៤ )ដុំណាក្ក់ាលបញ្ចបគ់យរមាង។ 
 

 មារតា២៦៖ មាច ស់គយរមាង ឬ រក្សួង សាា បន័ពាក្ព់ន័ធ រែូវផដល់ឱកាសឱយមានការចូលរមួ
របក្បយោយរបសិទធភាព នងិយពញយលញរបស់ជនជាែិយដើមភាគែចិ ដដលអាចទទលួរងផលប ោះ
ពាល់យោយយសចក្ដ៊ីសយរមចទក្ទ់ងនងឹបរសិាា ន និង្នធាន្មមជាែិ និងរែូវដែទទួលបាននូវការ
យល់រពមយោយយសរ ៊ី  (យលើសព៊ី២ភាគ៣) និងបនាទ បព់៊ីទទួលបានពែ័ម៌ានរគបរ់ជុងយរជាយរបស់ពួក្
យគ មុនយពលដដលយសចក្ដ៊ីសយរមចយនាោះរែូវបានយ្វើយឡើង ។ ជនជាែិយដើមភាគែចិ ដដលអាចរងផល
ប ោះពាល់ព៊ីគយរមាងយសនើសុុំ មានសិទធយិពញយលញក្នុងការចូលរមួនូវរគបដ់ុំណាក្ក់ាលននគយរមាង 
យោយគ្នម នការបងេិែបងេុំ ឬគរមាមក្ុំដហង។ ការចូលរមួរែូវដែផដល់ជូនឱយបានទនយ់ពលយវលា យហើយ
អនក្ចូលរមួរែូវទទួលបានការជូនដុំណឹងយពញយលញអុំព៊ីពែ័ម៌ានពាក្ព់ន័ធទុំងអស់ យៅក្នុងទរមង ់
និងភាសាដដលសមរមយ។ 

 

 មារតា២៧៖ ការយល់រពមជាមុន យោយយសរ ៊ី រក្សួង សាា បន័ពាក្ព់ន័ធ មនិរែូវឯក្ភាពយលើដផនការ 
ក្មមវ ិ្ ៊ី ឬ សុំយណើ គយរមាង ដដលអាចប ោះពាល់ដល់ជនជាែិយដើមភាគែចិ យោយគ្នម នការយល់រពមជា
មុន យោយយសរ ៊ី និងបនាទ បព់៊ីទទួលបានពែ័ម៌ានរគបរ់ជុងយរជាយរបស់ជនជាែិយដើមភាគែិចបាន
យឡើយ ។ ចុំដណក្ដផនការ ក្មមវ ិ្ ៊ី ឬគយរមាងដដលបាននងិក្ុំពុងអនុវែតយហើយមានការប ោះពាល់ដល់
ជនជាែិយដើមភាគែិច រែួវដែយរៀបចុំយនតការពិយរគ្នោះពិភាក្ា និងយោោះរសាយយឡើងវញិជាមយួពួក្
គ្នែស់ុំយៅទទួលបានពែ័ម៌ានមានយពញយលញ និងយល់រពមយោយយសរ ៊ីព៊ីការអភវឌិឍទុំងយនោះ។ 

 

 មារតា២៨៖ ន៊ីែិវ ិ្ ៊ីសរមាបក់ារចូលរមួរបស់សហគមនជ៍នជាែិយដើមភាគែិចរក្សួង សាា បន័ពាក្ព់ន័ធ 
រែូវបយងាើែឧបក្រណ៍គែិយុែតសមរសបសដ៊ីព៊ីន៊ីែិវ ិ្ ៊ីសរមាបក់ារពិយរគ្នោះយយាបល់ និងការចូលរមួជាសា
ធារណៈរបស់ជនជាែិយដើមភាគែិច យៅក្នុងការសយរមចចែិត ដដលពាក្ព់ន័ធដ៊ី នងិសហគមនរ៍បស់ជន
ជាែិយដើមភាគែចិ យដើមប៊ីធានាបាននូវបុពវសិទធិយពញយលញរបស់ពួក្គ្នែ។់ 
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 ៣. ការចូលរមួជាសាធារណៈ យៅដែជាចុំណុចសុំខ្ន ់និងចុំបាចប់ុំផុែសរមាបក់ារអភរិក្ស និងរគបរ់គង 
បរសិាា ន និង្នធាន្មមជាែ ិ    ជាពិយសសជាមយួសមាព ្ព៊ីការដរបរបួលអាកាសធាែុ ែរមូវការវនិិយយាគ
និងការអភវិឌឍ។ សុំណូមពរដក្សរមួលពាក្យយពចនយ៍ៅមារតា (២) (៧) (២១) (២៦) (២៨) (៣០៥) 
(៣៤៦) (៥២៤) (៥២៧) (៥៣៨) (៨០៨)។ ចុំណុចសុំខ្នដ់ដលរែូវបញ្ចូ លគឺ៖ 
 

 មារតា ២៤ (ច)៖ រាល់ក្យរមាងអភវិឌឍ និងដផនការវនិិយយាគបាននិងក្ុំពុងអនុវែត យោយពុុំមានការ 
ចូលរមួជាសាធារណៈ ឬមនិយពញយលញរែូវដែយរៀបចុំដផនការ និងអនុវែតនក៍ារចូលរមួជាសារធារ
ណៈឲ្យបានយពញយលញក្នុងរយៈយពល៦០នងៃ បនាទ បចូ់ល្រមានននរក្មយនោះ ។ 

 មារតា៩៥(ង)៖ អនុមែ័លិខែិបទោឋ នគែិយុែតនានា សត៊ីព៊ីការវាយែនមលយហែុប ោះពាល់បរសិាា ន ការ
វាយែនមលយហែុប ោះពាល់បរសិាា នយុទធសាន្រសត ដផនការរគបរ់គងបរសិាា ន ដផនការននចូលរមួសាធារ
ណៈដដលភាជ បម់ក្ជាមយួ និងការក្ុំណែវ់សិាលភាព និងលក្េខណឌ ការងារននគយរមាងន៊ីមយួៗ។ 
(ចុំណុចយនោះយៅយលើឯក្សារព៊ី SEA/EIA)។ 

 មារតា១០៤ (ចុំណុចចុងយរកាយ)៖ យៅយពលដដលគយរមាងយសនើសុុំ ែរមូវឲ្យយ្វើរបាយការណ៍វាយែនមល
យហែុប ោះពាល់បរសិាា នយពញយលញ មាច ស់គយរមាងរែូវសហការជាមយួរក្ុមហ ុនទ៊ីរបឹក្ា យដើមប៊ីយរៀបចុំ
យសចក្ត៊ីរពាងលក្េខណឌ ការងារ យោយអនុយលាមតាមបទបបញ្ាែតិ និងលិខែិបទោឋ នគែិយុែតនានា
របស់រក្សួង សាា បន័ទទួលបនទុក្ វស័ិយបរសិាា ន  រចួោក្សុ់ុំការអនុមែ័ជាសាា ពរ ព៊ីអងគភាពវាយែនមល
យហែុប ោះពាល់បរសិាា ន។ មាច ស់គយរមាង និងរក្ុមហ ុនទ៊ីរបកឹ្ា រែូវយរៀបចុំរបាយការណ៍វាយែនមលយហែុ
ប ោះពាល់បរសិាា នយពញយលញ   ដផអក្យលើលក្េខណឌ ការងារដដលទទួលបានការឯក្ភាពយោយភាជ បម់ក្
ជាមយួដផនការចូលរមួជាសាធារណៈននដុំយណើ រការគយរមាង។ 

 មារតា១២៤(ក្)៖ បានទទលួដុំណឹងទនយ់ពលយវលា រគបរ់ជុងយរជាយអុំព៊ីគយរមាង នងិតាមដុំណាក្់
កាលន៊ីមយួៗននការវាយែុំនលយហែុប ោះពាល់បរសិាា ន។ 

 មារតា១២៩៖ (រែងច់ុំណុចចុងយរកាយ) ន៊ីែិវ ិ្ ៊ីសរមាបក់ារចូលរមួជាសាធារណៈ និងសិទធិទទួល
បានពែម៌ាន រែូវក្ុំណែយ់ោយលិខិែបទោឋ នគែិយុែតោចយ់ោយដទបក្របស់រក្សួង សាា បន័ទទួល
បនទុក្វស័ិយបរសិាា ន យោយរែូវពិយរគ្នោះពិភាក្ាយពញយលញនិងសុ៊ីជុំយៅ ជាមយួសាធារណជន ជន
ជាែិភាគែិច ជនងាយរងយរគ្នោះ ន្រសត៊ី និងអនក្ធាល បទ់ទួលផលប ោះពាល់ព៊ីគយរមាងអភវិឌឍន។៍ 

 មារតា ១៣៣៖ ដបបបទ នងិន៊ីែិវ ិ្ ៊ីននការយោោះរសាយបណដឹ ង ឬញែតិយនោះរែូវក្ុំណែយ់យាងតាមន៊ីែិ
វ ិ្ ៊ីននការយោោះរសាយវវិាទបរសិាា ន និង្នធាន្មមជាែិដដលមានដចងក្នុងរក្មយនោះ យោយរែូវ
ពិយរគ្នោះពិភាក្ាយពញយលញ និងសុ៊ីជយរៅ ជាមយួសាធារណជន ជនជាែិភាគែិច ជនងាយរងយរគ្នោះ 
ន្រសត៊ី និងអនក្ធាល បទ់ទួលផលប ោះពាល់ព៊ីគយរមាងអភវិឌឍន។៍ 

 

៤. ដក្សរមួលមារតាមយួចុំនួន យៅមាែិកាទ៊ី២ ការវាយែនមលបរសិាា នជាយុទធសាន្រសត នងិជុំពូក្ទ៊ី១ ការ
វាយែនមលបរសិាា នជាយុទធសាន្រសត៖ មារតា៧៧ ៧៩ ៨៤ ៨៥ ៨៦ និងមារតា៨៧។ សុំណូមពរដក្សរមួល
និងបញ្ចូ លចុំណុចមយួចុំនួនក្នុងមារតា៨១និង៨២ដូចខ្ងយរកាម។ 
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 មារតា ៨១៖ ន៊ីែិវ ិ្ ៊ីននការវាយែនមលបរសិាា នជាយុទធសាន្រសត  រែូវោក្ប់ញ្ចូ លនូវដុំណាក្ក់ាលដូច
ខ្ងយរកាម៖  
 

១) ការក្ុំណែវ់សិាលភាពសុំយណើ សុុំ និងលក្េខណឌ ការងារសរមាបក់ារវាយែនមលបរសិាា នជាយុទធសាន្រសត   
២) ការយរៀបចុំយសចក្ត៊ីរពាងរបាយការណ៍ការវាយែនមលបរសិាា នជាយុទធសាន្រសត  ។  
៣) ការចូលរមួជាសាធារណៈយលើយសចក្ត៊ីរពាងរបាយការណ៍ការវាយែនមលបរសិាា នជាយុទធសាន្រសត  ។  
៤) ការយរៀបចុំរបាយការណ៍ការវាយែនមលបរសិាា នជាយុទធសាន្រសតចុងយរកាយ  ។  
៥) យសចក្ដ៊ីសយរមចយលើរបាយការណ៍ការវាយែនមលបរសិាា នជាយុទធសាន្រសត   ។  
៦) ការអនុវែតរបាយការណ៍វាយែនមលយហែុប ោះពាល់បរសិាា នជាយុទធសាន្រសតចុំយពាោះសុំយណើ   ។ 
៧) យរៀបចុំបយងាើែ និងសរមបសរមួលជាមយួសាា បន័ ឬរក្មុរបឹក្ាឯក្រាជយសុំយៅអនុវែតការតាមោន និង
វាយែនមលការអនុវែតដផនការរគបរ់គងបរសិាា ន។   

 
 មារតា ៨២៖ សមែាក្ចិចរក្សួង សាា បន័ ដដលនឹងអនុវែតន៊ីែិវ ិ្ ៊ីននការវាយែនមលបរសិាា នជាយុទធសា

ន្រសត រែូវដែជារក្សួង សាា បន័ អនតរវស័ិយ ឬតាមវស័ិយ រែូវទទួលខុសរែូវ ក្នុងការយរៀបចុំដុំយណើ រការ
វាយែុំនលបរសិាា នជាយុទធសាន្រសតននសុំយណើ យនាោះនិងការចូលរមួជាសាធារណៈ។ 

 
៥. យលើមាែិកាទ៊ី១ យរគ្នោះមហនតរាយ និងមាែិកាទ៊ី២ ព៊ីការដរបរបួលអាកាសធាែុ៖ សុំណូមពរបដនាមការែួ
នាទ៊ីតាមោន វាយែនមលននការអនុវែត និងរគបរ់គងចុំយណោះដងឹ ក្នុងមារតា ១៥២ និងដក្សរមួលពាក្យនិង
ឃ្លល យឃ្លល ង យយាងតាមយយាបល់លមអែិក្នុងតារាង ដដលមានចបត់ាុំងព៊ីមារតា១៥២រហូែដល់មារតា
១៩៧។  
 
៦. យលើមាែិកាែុំបនក់ារពារ្មមជាែិ ដដលពិនិែយចបព់៊ីមារតា ២៩៨ដល់ មារតា៤៦៧។ ភាគយរចើន
សុំណូមពរឲ្យដក្សរមួលពាក្យយពចន ៍និងឃ្លល យឃ្លល ង យលើក្ដលងដែមារតាមយួចុំនួនដដល រែូវោក្ប់ញ្ចូ ល
នូវភាពចុំបាចដូ់ចជា៖ 
 
 មារតា ៣១៩៖ ក្. ែុំបនស់នូលគឺរែូវដែជាែុំបនហ់ាមឃ្លែោ់ចខ់្ែ 
 មារតា ៣៣៦៖ ការរបមលូផលជរ័យឈើ យៅក្នុងែុំបនអ់ភរិក្ស ឬែុំបនយ់របើរបាស់យោយច៊ីរភាពនន

រយបៀងអភរិក្សជ៊ីវៈចរមុោះ និងែុំបនក់ារពារ្មមជាែិដដលរែវូបានក្ុំណែ ់ឬបយងាើែយោយថ្នន ក្ជ់ាែិ នងិ
ថ្នន ក្យ់រកាមជាែិ រែូវហាមឃ្លែយ់ោយគ្នម នលិខែិអនុញ្ហា ែដដលមានសុពលភាព យលើក្ដលងដែការ
អនុវែតជារបនពណ៊ី  នងិយរបើរបាស់របស់សហគមនម៍ូលោឋ នក្នុងែុំបន ់ ដូចមានដចងក្នុងមារតា
 ៣៨០។ 

 
៧. ការរគបរ់គងរមួគ្នន ៖ តាមបទបញ្ាែតិននគនា៊ីទ៊ី៤ មាែិកាទ៊ី៣៖ ជាទូយៅសុំណូមពរឲ្យដក្សរមួលឃ្លល យឃ្លល
ង។ 
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៨.សុំណូមពរដក្សរមួលមារតាមយួចុំនួន និងបញ្ចូ លក្នុងមារតាយផសងៗ៖ 
 មារតា ២០(៥)៖ យរៀបចុំយនតការយោោះរសាយវវិាទ និងផដល់ដុំយណាោះរសាយចុំយពាោះបណតឹ ងពាក្ព់ន័ធ 

នឹងបរសិាា ន នងិ្នធាន្មមជាែិ ដដលសាិែយរកាមសមែាក្ិចចរបស់ខលួន និងរគបរ់គង្នធាន្មមជាែ ិ
យោយពិយរគ្នោះយយាបល់យពញយលញជាមយួសហគមនម៍ូលោឋ ន ជនដដលធាល បរ់ងយរគ្នោះនិងរក្ុម
សងគមសុ៊ីវលិ។  

 មារតា៣០៖ ការតាុំងទ៊ីលុំយៅងម៊ីយោយមនិសម័រគចិែត អាចែរមូវឱយមាន  ចុំយពាោះគយរមាងយសនើសុុំ មាច ស់
គយរមាង និងរក្សួង សាា បន័ដដលពាក្ព់ន័ធ រែូវធានាថ្ន    សហគមនដ៍ដលរងផលប ោះពាល់ រែូវបាន
ផតល់ឱកាសយដើមប៊ីចូលរមួយពញយលញយៅ ក្នុងការពិចរណាយៅយលើជយរមើសយផសងៗ យដើមប៊ីបយញ្ច ៀស ឬ
កាែប់នាយជាអបបបរមានូវការតាុំងទ៊ីលុំយៅជាងម៊ី  យោយភាជ បម់ក្ជាមយួនូវជយរមើសនានា រមួទុំង
ដផនការតាុំងទ៊ីលុំយៅងម៊ី និងដផនទ៊ី ។ ឱកាសក្នុងការចូលរមួដបបយនោះ រែូវដែរចួផុែព៊ីការគរមាម
ក្ុំដហង ការបុំភន័ត ការយក្ងចុំយណញ និងការបងេិែបងេុំ ។  

 មារតា៣១ កាយរៀបចុំដផនការការតាុំងទ៊ីលុំយៅងម៊ី ក្នុងក្រណ៊ី ដដលការតាុំងទ៊ីលុំយៅងម៊ី មនិអាចយជៀស
វាងបាន មាច ស់គយរមាង ឬរក្សួង សាា បន័ដដលពាក្ព់ន័ធ រែូវធានាថ្ន សហគមនដ៍ដលរងផលប ោះ
ពាល់ រែូវបានផតល់នូវឱកាស យៅក្នុងការចូលរមួយរៀបចុំដផនការតាុំងទ៊ីលុំយៅងម៊ី យោយមានការយល់
រពមព៊ីមែិភាគយរចើននិងពិចរណាដល៏មអែិ សរមាបម់ែិភាគែិចយដើមប៊ី៖ 
- កាែប់នាយជាអបបបរមានូវផលប ោះពាល់ជាអវជិឌមានននការតាុំងទ៊ីលុំយៅងម៊ី។  
- ធានាឱយបាននូវឱកាសសរមាបជ់៊ីវភាពរស់យៅនាយពលអនាគែ និងការទទួលបានយសវាសងគម   
- យសមើនឹង ឬរបយសើរជាងលក្េខណឌ  មនុយពលយ្វើការតាុំងទ៊ីលុំយៅងម៊ី និងធានាឱយបានថ្ន សុំណង

ដដលសងយោយមាច ស់គយរមាង ឬ រក្សួង សាា បន័ពាក្ព់ន័ធ សរមាបរ់ទពយដដលបាែប់ង ់និងផល
ប ោះពាល់យៅយលើជ៊ីវភាពរស់យៅ គឺមានភាពយុែតិ្ម ៌ សម្ម ៌ នងិអាចទទួលយក្បាន យហើយ
ក្នុងក្រមែិអបបបរមា យសមើនឹងែនមលទ៊ីផារបកូ្រមួទុំងែនមលរបែិបែតិការ។ 

 
យ្វើយៅភនុំយពញ នងៃទ៊ី ៥ ដខ្នូ ឆ្ន ុំ២០១៧  

 

 
 

 
 

 

 


