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**************** 

១. ជ ើអ្វីជៅោដីកា? 

ដីកា គឺជាប្រភេទលិខិតរទដ្ឋា នគតតិយុតតមយួ មានលក្ខណៈជារទរញ្ចា ទូទៅ និងឯក្តតេូត ដែលត្រូវបានអនុមរ័
ទោយត្រុមត្រឹរា រនុងដែនសមរថរិច្ចររស់ខលួន។ ដីកា ដដមានលក្ខណៈជារទរញ្ចា ទូទៅ គឺជាការដណនាំពីការអនុវតត
ច្ារ ់ ត្ពះរាជត្រឹរយ អនុត្ររឹយ ត្រកាស់ និងជាការដែនាំការអនុវតតក្ិច្ាការដដលសថិតភៅក្នុងដដនសមថក្ិច្ា ររស់ត្រុម
ត្រឹរាប្សុក្។ ប្ក្ុមប្រកឹ្ាប្សុក្មានសិទធអាំណាច្ភ្វើភសច្ក្តសីភប្មច្ខាងរញ្ញតតិតាមរយៈ ការដ្ឋក្ភ់ច្ញនូវដីកា និងភសច្ក្ត ី
សភប្មច្ខាងប្រតិរតតិតាមរយៈការដ្ឋក្ភ់ច្ញនូវភសច្ក្តីសភប្មច្ក្នុងក្ិច្ាប្រជុាំររស់ខលួន។ 

២. ជ ើដកីាដដលមាៃលកខណៈោបទបញ្ជា ទូជៅមាៃដំជណើការជរៀបចយំ៉ា ងដចូជតាច? 

ប្រជាពលរែឋអាច្ទសនើសុាំ ឬទលើរទ ើងនូវរងវល់ រញ្ហា ននររស់ពួរទគទៅកានអ់ាជាា ធរមូលោឋ នទែើមបទី្លើយររ 
តាមរយៈ   គែៈរម្មា ធិកាននររស់ត្រុមត្រឹរាប្សុក្ ទវទិកាផ្សពវផ្ាយ និងពិទត្រះទោរល់ររស់ប្ក្ុមប្រឹក្ា(D&C) 
និងក្មមវ ិ្ សីាធារណៈភសេងៗទទៀរ។ រញ្ហា ទាំងទនះត្រូវសភប្មច្ និងទត្ជើសទរ ើសទោយត្រុមត្រឹរាត្សុរ ទែើមបភី្លើយតរនូវ 
ទសច្រតីត្រូវការររស់ត្រជាពលរែឋ។ ប្ក្ុមប្រឹក្ាប្សុក្បានចាតអ់ាទិភាព រញ្ចា សាំខានច់្ាំនួន២ ទាក្ទ់ងនឹង ការងារប្គរ ់
ប្គងសាំរាមសាំណល់រងឹភៅក្នុងប្សុក្បាណន ់ និងប្សុក្ភមាងឬសេ ី និងរញ្ចា សុវតថិភាពច្ាំណីអាហារភៅតាមសាលាភរៀន 
ភៅប្សុក្ថ្មភោល។ រដាបាលប្សុក្ទាាំង៣ បានឱ្យមានការភរៀរច្ាំឬដ្ឋក្ភ់ច្ញដីកាភដើមបភីដ្ឋោះប្សាយ និងភ្លើយតរភៅ 
នឹងរញ្ចា ទាាំងពីរខាងភលើ។ ដូច្ភនោះដីកាច្ាំនួន ៣ ត្រូវបានពិភារា អនុមរ័ និងដ្ឋក្ទ់ច្ញទោយប្ក្ុមប្រឹក្ាប្សុក្
ទែើមបភី្វើការអនុវរត ដដលវាត្រវូច្ាំណាយទពលត្រដែល ច្ភនល ោះពី ៦ ទៅ ៧ ដែ សត្ម្មររ់ដាបាលត្សុរនីមយួៗ ទែើមបទីទួល
បានការសភប្មច្ និងអនុមុុ័តចុ្ងទត្កាយររស់ប្ក្ុមប្រឹក្ាប្សុក្។ 

ភោងភៅតាមអនុប្ក្តឹយភលខ ២៨៦ សតីពីនីតិវ ិ្ ីសប្មារក់ារភរៀរច្ាំ ការដក្ដប្រ និងការលុរភចាលដីកា ររស់ប្ក្ុម 
ប្រឹក្ារាជធាន ី ភខតត ប្ក្ុង ប្សុក្ និងខណឌ  ប្ពមទាាំងឯក្សាររភច្ាក្ភទសននការភរៀរច្ាំដីកា គឺមាន៤ជាំហាន សប្មារ ់
ការភរៀរច្ាំដីកាដដលមាន លក្ខណៈជារទញ្ចា ទូភៅ។ ជាំហានទាំងទនះមាន៖ ១)ក្ាំណតត់ប្មូវការននការដ្ឋក្ភ់ច្ញដីកា 
២)ភរៀរច្ាំភសច្ក្តីប្ាងដីកា ៣)ការពិភប្ោោះភោរល់ នងិរិទសាយជាសាធារណៈ និង ៤)ការពិនតិយ និងអនុមុុ័តភលើដីកា។ 

ជាំហានទ១ី)  ក្ាំណតត់ប្មវូការននការដ្ឋក្ភ់ច្ញដីកា 

ទៅពាររ់ណាត លឆ្ន ាំ ២០១៩ ត្រុមត្ររឹាត្សុរបាែន ់ ប្សុក្ថ្ាទរល និងត្សុរទម្មងឫសស ី បានទរៀរច្ាំទវទិកា 
ផ្សពវផ្ាយ និងពិទត្រះទោរល់ (D&C) ត្រចាំឆ្ន ាំររស់ខលួនទៅតាមឃុាំទាំងអស់ ទែើមបផី្សពវផ្ាយអាំពីសមទិធផិ្លដែលត្រុម
ត្រឹរាសទត្មច្បានរនុងឆ្ន ាំ ជូនត្រជាពលរែឋ ត្ពមទាំងដផ្នការជាអាទិភាពដែលត្រុមត្ររឹានឹងអនុវរតទៅរនុងឆ្ន ាំរនា រ ់និង
ពិទត្រះទោរល់ទែើមបដីសវងយល់អាំពី សាំទែើ  សាំណូមពរររស់ប្រជាពលរែឋ។ ជារមួប្សុក្ទាាំងរីខាងភលើភនោះ បានភរៀរ 
ច្ាំភវទិកាប្រចាាំឆ្ន ាំច្ាំនួន ១៨ភវទិកា រនុងទនះ ត្សុរបាណនម់ានច្ាំនួន ៤ភវទិកា ត្សុរភមាងឫសេមីានច្ាំនួន ៩ ទវទិកា និង
ត្សុរថ្មភោលមានច្ាំនួន ៥ ដែលម្មនអនរចូ្លរមួត្រម្មែ ១.៨០០នរ។់ ត្រុមត្រឹរាបានត្រមូលបានរញ្ហា  ឬរត្មវូការ
សរុរប្រដែល ២៥០រញ្ហា  ឬរត្មូវការ។ រញ្ហា ទាំងភនោះម្មនទរទ់ងនឹងទសវា សងគម (មានដូច្ជា ការងារអររ់ ាំ សុែភាព 



សាំរាម ……) ភសវារែឋបាល (ដូច្ជា ការចុ្ះរញ្ជ ីអត្តានុរូលោឋ ន ការសតល់ភសវាអរតសញ្ហា ែរែ័ណ … ) និងការងារទែោឋ
រច្នសមពន័ធ (មានដូច្ជា ការតរណាត ញអគគិសន ីផ្លូវថ្នល់ ជាភដើម ……)។ រញ្ចា ាក្ព់ុ័នធនឹងភសវាសងគមប្តូវបានពភិាក្ា 
និងចាតអ់ាទិភាពភដ្ឋយរដាបាលប្សុក្ ភដើមបមីានវធិានការភដ្ឋោះប្សាយ និងភ្លើយតរ។ រញ្ចា ការប្គរប់្គងសាំរាម 
សាំណល់រងឹទីប្រជុាំជន ដដលបានភលើក្ភ ើងភៅក្នុងប្សុក្បាណន ់ នងិត្សុរភមាងឫសេ ី និងរញ្ហា ក្ងវោះអនមុ័យភៅតាម 
សាលាភរៀនដែលបានភលើក្ភ ើងភៅក្នុងប្សុក្ថ្មភោលប្តូវបានភប្ជើសភរ ើស និងត្រូវបានចរជ់ារញ្ចា អាទិភាព។ ភដ្ឋយ 
ដ ក្រញ្ហា ទាក្ទ់ងនងឹភែដ្ឋា រច្នសមពុ័នធ ភសវាសងគម នងិភសវារដាបាលដដលភៅសល់ ត្រូវបានរញ្ចូលទៅរនុងក្មមវ ិ្ ី 
វនិិភោគររស់រដាបាលប្សុក្ និងរែឋបាលឃុាំភដើមបសីប្មរសប្មួលភដ្ឋោះប្សាយ។ រញ្ចា សាំរាមសាំែល់រងឹទីត្រជុាំជន គឺម្មន
ការទរទ់ងនឹងត្រមុែ ុនត្រមលូសាំរាម ដែលរនុងទនះមនិទនម់ានក្នប្មភសវាត្រមូលសាំរាមបានច្ាស់លាស់ភៅភ ើយ 
គឺយរភៅតាមរនប្មតាមការច្រចររ ុទណាណ ះ ដដលភ្វើឱ្យមាន ការតវា៉ាជាភប្ច្ើនពីត្រជាពលរែឋ ។ អនរត្រមូលរត៏្រមូលសាំរាម
ឬប្ក្ុមែ ុនប្រមូលសាំរាម ក្ភ៏ៅដតប្រមូលសាំរាមពុាំទានភ់ពលភវលា និងភទៀងទារភ់ៅភ ើយ។ ម ាងទទៀរប្រជាពលរដា 
ដដលជាអនររភងកើតសាំរាមមយួច្ាំនួន មនិប្ពមរងនថ្លភសវាប្រមូលសាំរាម នងិទៅដររនតភបាោះភចាលសាំរាមសាំែល់រងឹទៅ
តាមែងផ្លូវ ទសីាធារណៈ ភរើភទាោះរីមានការអររ់ ាំសេពវ សាយជាភប្ច្ើនភលើក្ទត្ច្ើនសារោ៉ា ងណាក្ភ៏ដ្ឋយ។  

ជាការភ្លើយតរភៅនឹងរញ្ចា ជាក្ល់ាក្ដ់ដលបានក្ាំណតខ់ាងភលើ រដាបាលប្សុក្បាណន ់ និងត្សុរភមាងឬសេ ី
បានទត្ជើសទរ ើសត្រុមែ ុនត្រមូលសាំរាមថ្ាី ទៅទែើមឆ្ន ាំ ២០២០។ ប្សុក្ភមាងឬសេបីានចុ្ោះែតថភលខា ជាមយួប្ក្ុមែ ុន 
ភដ្ឋយមានរិច្ចសនារយៈភពល ១០ឆ្ន ាំរនា រព់ីទអាយត្រុមែ ុនសារលបងផ្តល់ទសវាបាន៣ដែ ខណៈប្សុក្បាណន ់
បានភ្វើការអនុញ្ចញ តតិឱ្យប្ក្ុមែ ុនប្រមូលសាក្លបង រភណាត ោះអាសនន។ រដាបាលប្សុក្នីមយួៗបានភរៀរច្ាំនូវ សាំទែើ រ
គភប្មាងសតីពកីារត្គរត់្គងសាំរាមសាំែល់រងឹ និងភលើក្ក្មពស់ សុខមាលភាពកុ្មារភៅតាមសាលាភរៀន ទោយទតត រទលើ៖ 
ទី១) ដ្ឋក្ទ់ច្ញនូវដីកា ទ២ី) ភរៀរច្ាំទសច្រតីដែនាំសតីពកីារត្គរត់្គងសាំរាម នងិទី៣) ទធវើការអររ់ ាំែល់រុម្មរនិងពលរែឋ
ទៅតាមមូលដ្ឋា ន និងសាលាភរៀនតាមរយៈការផ្សពវផ្ាយច្ល័រ និងែាំទ ើងតា ាំងបា ែូ។ ទែើមបទីអាយការអនុវរតនក៍ារងារ
បានរលូនរែឋត្សុរនីមយួៗបានរទងកើរត្រុមការងារជារល់ារម់យួដែលម្មនសម្មជរិត្រដែល ២៥នរម់្មនសម្មសភាព
មរពីត្រុមប្រកឹ្ាប្សុក្ គណៈអេបិាល រដាបាលឃុាំ ការរោិលុ័យជាំនញ និងអងគភាពាក្ព់ុ័នធ។ ត្រមុការងារភនោះនឹង
ទទួលែុសត្រូវទលើការទរៀរច្ាំទសច្រតីត្ពាងដីកា នងិរអនុវរតគទត្ម្មង។ សម្មជិរទាំងអស់ រប៏ានទទួលការរែតុ ះរណាត ល
សតីពីការភរៀរច្ាំដីកា តាមសាំទែើ ររស់រែឋបាលត្សុរ ទោយម្មនការរាំត្ទពីទីត្រឹរា DAR។ 

ជាំហានទ២ី) ភរៀរច្ាំភសច្ក្តីប្ាងដីកា 

ទែើមបទីរៀរច្ាំទសច្រតីត្ពាងដីកា ត្សុរ ភមាងឬសេ ី
និងត្សុរថ្មភោល បានទធវើការសិក្ាប្សាវប្ជាវរដនថម 
ទលើរញ្ហា  ដដលបានភប្ជើសភរ ើស។ ភដ្ឋយដ ក្ 
ប្សុក្បាណន ់គឺសភប្មច្  យក្ទិនននុ័យដដលមានប្សារ ់
ក្នុងឆ្ន ាំ២០១៨ ភ្វើជាទនិននុ័យភដើមប្ោ។ ប្ក្ុមការងារ 
បានសិរាលាំអរិ នូវឯរសាររទដ្ឋា នគតតិយុគតពារព់ន័ធ
នឹងការប្គរប់្គងសាំរាម នងិសុវតតិភាពច្ាំណីអាហារភៅ 
តាមសាលាភរៀន។ ទលើសពីទនះទៅទទៀរប្ក្ុមការងារ 
បានពិទត្រះទោរល់ជាមយួវស័ិយឯរជន (អនរត្រមូលរូរភាពទី 1៖ កិ្ច្ាប្រជុាំប្ាងដីកា ភៅប្សុក្ថ្មភោល 



សាំរាម) សតីពីការរាំែរក់្នប្មទសវាត្រមូលសាំរាម ទោយដផ្ែរទលើលទធផ្លននការសិក្ាប្សាវប្ជាវ។ ទិនននយ័ទាំងអស់ត្រូវ
បានវភិាគ និងរក្ប្សាយទែើមបទីរៀរច្ាំទសច្រតីត្ពាងរឋមននដីកា។    ទមទរៀនរទរិភសា្នល៍ែៗ  ទាក្ទ់ងនងឹការភរៀរច្ាំដីកា 
និងការប្គរប់្គងសាំរាមសាំណល់រងឹទីប្រជុាំជន ត្រងុបារែ់ាំរង រត៏្រូវបានដច្ររ ាំដលរសងដដរជាមយួប្សុក្ភមាងឬសេ។ី 

 ភៅក្នុងដាំណាក្ភ់រៀរច្ាំភនោះ ទសច្រតីត្ពាងដីកា ត្រូវបានពភិារាទៅរនុងត្រុមការងារ នងិអនរពារព់ន័ធទែើមបផី្តល់នូវ
ធារុចូ្លរដនថមរនុងែាំទែើ រការភរៀរច្ាំភនោះ។ សប្មារប់្ក្ុមការងារប្សុក្ភមាងឬសេបីានភរៀរច្ាំ ក្ិច្ាប្រជុាំច្ាំនួន៣ភលើក្ គឺ
ទលើរទី១ ត្រូវបានទរៀរច្ាំទ ើងទែើមបពីិភារាែលឹមសារទាំងត្សុងននដីកា ថាទរើត្រូវម្មនអវែីលះ ប្តូវដក្ សប្មួល ពិនិរយអរខរាវរុិទធ 
និងឯរសារទោង។ រិច្ចត្រជុាំទលើរទី២ ជាមយួការោិល័យជាំនញ ត្រុមែ ុនត្រមូលសាំរាម ភដើមបពីិភារាទតត រទលើរួនទី 
និងទាំនួលែុសត្រូវររស់អនរទត្រើត្បាស់ទសវារមា និងអនរផ្តល់ទសវា។ ត្រជុាំទលើរទី ៣ ជាមយួការោិល័យ និងសម្មជិរ
ត្រុមត្រឹរា ទែើមបពីិភារាអាំពរីួនទី ទាំនួលែុសត្រូវ ររស់អាជាា ធរាក្ព់ុ័នធ ភដើមបតី្រួរពនិិរយអរខរាវរុិទធ និងយនតការននការ
ពិនយ័។ ភដ្ឋយដ ក្ប្ក្ុមការងារ ភៅប្សុក្បាណនប់ានភរៀរច្ាំក្ិច្ាប្រជុាំច្ាំនួនពីរភលើក្ ភៅក្នុងប្ក្ុមការងាររភច្ាក្ភទស៖ 
ទី១ ក្ចិ្ាប្រជុាំដរងដច្ក្ភារក្ចិ្ា និង ក្ាំណតខ់លឹមសារសាំខាន់ៗ ននដីកា និងភលើក្ទ២ី ក្ចិ្ាពិភាក្ា និងឯក្ភាពភលើភសច្ក្តី 
ប្ាងរឋម។ ប្ពមទាាំងមានក្ិច្ា ប្រជុាំប្ក្ុមការងារទាាំងមលូច្ាំនួន ១ភលើក្ភសេងភទៀត ភដើមបពីិនិតយ និងភលើក្ភោរល់ 
ភលើខលឹមសារទាាំងមូលននដីកា។ សប្មារប់្សុក្ថ្មភោល មានក្ិច្ាប្រជុាំច្ាំនួន១ភលើក្ ភៅក្នុងប្ក្ុមការងារ ភដើមបភីរៀរច្ាំភសច្ក្តី 
ប្ាងរឋមដីកា សុវតថិភាពច្ាំណីអាហារតាមសាលា។ សប្មារប់្សុក្ថ្មភោលបានភរៀរច្ាំក្ិច្ាប្រជុាំដតមយួភលើក្ភៅក្នុង 
ដាំណាក្ក់ាលភនោះ ភដ្ឋយសារដតខលឹមសារដីកាននសុវតថិភាពច្ាំណីអាហារតាមសាលាភរៀន ពុាំសូវមានលក្ខណៈសមុក្សាម ញ 
ដូច្ការងារប្គរប់្គងសាំរាមសាំណល់រងឹ។ 

រនា រព់ដីីកាប្តូវបានឯក្ភាព ភៅក្នុងប្ក្ុមការងារ គណៈអេបិាលបានភរៀរច្ាំក្ិច្ាប្រជុាំមយួ ទែើមបពីិនរិយ និងផ្តល់
ទោរល់។ គណៈអភបិាលបានភលើក្ទោរល់ជាទត្ច្ើនទរទ់ងនងឹ ឯរសារទោង ម្មរិកាឬខលឹមសារដីកា អរខរាវរុិទធមយួ
ច្ាំនួន នងិក្ាំណតភ់ទាសរញ្ញតតិជាភដើម។ ត្រមុការងាររភច្ាក្ភទស បានដរសាំរលួទៅតាមទោរល់ររស់គណៈអេបិាល 
និងបានដ្ឋក្ចូ់្លភៅក្នុងរទរៀរវារៈននរិច្ចត្រជុាំត្រមុត្រឹរាត្សុរភដើមបពីិនិតយ នងិឯក្ភាពទលើទសច្រតីត្ពាងរឋម។ ទសច្រតី
ត្ពាងទនះត្រូវបានឯក្ភាពទោយត្រុមត្រឹរាត្សុរ ទៅរនុងរចិ្ចត្រជុាំសាមញ្ញ  និងវសិាមញ្ា ររស់ខលួន។ ក្នុងក្ិច្ាប្រជុាំភនោះក្ម៏ាន 
ការអភញ្ា ើញចូ្លរមួសងដដរនូវ ប្ក្ុមែ ុនត្រមូលសាំរាម អាជាា ធរមូលោឋ ន និងប្ក្ុមការងាររភច្ាក្ភទស។ ប្ក្ុមការងាររភច្ាក្ 
ភទសជាអនក្ភ្លើយតរ និងរក្ប្សាយ នូវរាល់ សាំនួរ និងភោរល់ ររស់ប្ក្ុមប្រកឹ្ា។ ប្ក្ុមប្រឹក្ាប្សុក្ទាាំងរី បានដណនាំ 
ឱ្យប្ក្ុមការងារ ប្តូវភ្វើការពិទត្រះទោរល់ជាមយួពលរែឋ និងអនរពារព់ន័ធ រនតរភទៀតមនុភពលអនុមរ័។ 

ជាំហានទី៣) ការពិភប្ោោះភោរល់ និងរិទសាយជាសាធារណៈភលើភសច្ក្តីប្ាងដីកា 

ការដ្ឋក្ភ់ច្ញដីកា ររស់ត្រុមត្រឹរាអាច្ម្មនផ្លរ ះ
ពាល់តា ល់ទៅទលើជីវភាពរស់ទៅររស់ត្រជាជន។ ទែើមបធីានថា
ទសច្រតីសទត្មច្ររស់ត្រុមត្ររឹាទ្លើយររទៅនងឹរត្មូវការររស់
ត្រជាពលរែឋត្រុមត្រឹរាត្សុរ ត្រូវពិទត្រះទោរល់ជាមយួពលរែឋ
ទៅែាំណារក់ាលែាំរងូ ននែាំទែើ រការទធវើទសច្រតីសទត្មច្ច្ិរត។ 
ភដ្ឋយទទួលបាននូវអនុសាសនព៍ីប្ក្ុមប្រឹក្ា ត្រុមការងារបាន 
ភរៀរច្ាំក្ិច្ាប្រជុាំទែើមបទីរៀរច្ាំកាលវភិាគ និងវធិីសាស្រសតក្នុងការ

រូរភាពទី ២៖ ភវទិកាពិភប្ោោះភោរល់ភសច្ក្តីប្ាងដីកាភៅ 
ប្សុក្បាណន ់



ពិទត្រះទោរល់ជាមយួប្រជាពលរដា និងអនក្ាក្រ់ុ័នធ ទោយដរងដច្រជាត្រុមតូច្ៗ រាំែររ់ួនទីនិងការទទួលែុសត្រូវ 
និងភរៀរច្ាំរទរៀរវារៈ។ រដាបាលប្សុក្ទាាំងរី បានទរៀរច្ាំទវទិកាពិទត្រះទោរល់ជាមយួត្រជាពលរែឋ គែៈរម្មា ធិការ
ននររស់ប្ក្ុមប្រឹក្ាត្សុរវស័ិយឯរជន សិសានុសិសេ នយរសាលា និងអាជាា ធរមូលោឋ ន ភលើខលឹមសារទាាំងប្សុង 

ននដីកា។ ជាក្ដ់សតងរដាបាល ប្សុក្បាណនប់ានភរៀរច្ាំ
ទវទិកាពិទត្រះទោរល់ច្ាំនួន ៨ភវទិកា ភដ្ឋយម្មនអនរ
ចូ្លរមួសរុរ ៣៥៥ នរ ់(ត្សី ១១៩ នរ)់ ដែលរមួមាន 
ត្រជាពលរែឋ អាជីវររ អនរលរែូ់រ នយរសាលា 
សិសានុសិសេ វសិុ័យឯរជន អាជាា ធរមូលោឋ ន និងអងគ
ការសងគមសីុវលិរនុងត្សុរ។ សប្មារ ់ ប្សុក្ ភមាងឬសេ ី
បានភរៀរច្ាំភវទិកាទត្រះទោរល់ច្ាំនួន ៩ទវទិកា ជាមយួវ ិ
ស័យឯរជនត្រជាពលរែឋ (អាជីវរមា និងមនិមានអាជីវ
រមា) សងគមសីុវលិ និងទីភាន រង់ាររោឋ ភបិាលទផ្សងទទៀរ 
(ត្រុមត្រឹរាចរព់ីថាន រឃុ់ាំ និងរាំណាងភូម)ិ។ ភដ្ឋយ 
ដ ក្ប្សុក្ថ្មភោលបានភរៀរច្ាំច្ាំនួន ៦ភវទិកា ភៅតាម 
សាលាភរៀន ភដ្ឋយមានអនក្ចូ្លរមួសរុរច្ាំនួន ៣០០នក្ ់

មក្ពីអងគភាពេមូ ិ សិសានុសិសេ អាណាពាបាល អនក្លក្ដូ់រ នងិសងគមសីុវលិ។ ភលើសពីភនោះ ក្ម៏ានការពិភប្ោោះ 
ភោរល់ជាមយួ មនទីអររ់ ាំយុវជន និងក្ីឡាសងដដរភលើខលឹមសារននដីកាភនោះ។ 

រដនថមភលើសពីភនោះភៅភទៀត ភសច្ក្តីប្ាងដីកា ភនោះក្ប៏្តូវបានផ្សពវផ្ាយសងដដរ តាមរយៈ កាត ភខៀនពុ័ត ៌
មានសារធារណៈ ភដ្ឋយមានរយៈទពល ១០នថ្ៃ។ ការរិទផ្ាយជាសាធារែៈភនោះ ប្តូវបានភរៀរច្ាំ ភ ើងក្នុងភោល 
រាំណងឱ្យពលរែឋអាច្ពនិិរយទមើល និងភលើក្ទោរល់ ភលើខលឹមសារដីកា។ ក្រ៏៉ាុដនត មនិម្មនពលរែឋ ឬអនក្ាក្ព់ុ័នធ ណាមាន ក្ ់
បានផ្តល់ទោរល់ភលើែលមឹសារដីកា ដដលបាន រិទសាយភនោះភទ។ 

ដាំណាក្ក់ាលចុ្ងភប្កាយ ក្នុងជាំហានទី៣ភនោះ គឺក្ចិ្ាប្រជុាំរកូ្សរុរ លទធសលននការភរៀរច្ាំភវទិកាពិភប្ោោះភោរល់ 
ភដ្ឋយមានការអភញ្ា ើញចូ្លរមួពីសមាជិក្ប្ក្មុការងារ និងអនក្ាក្ព់ុ័នធ។ លទធសលននការភរៀរច្ាំភវទិកាពិភប្ោោះភោរល់ 
ប្តូវបានភលើក្យក្មក្ពិភាក្ា នឹងភរៀរច្ាំជារបាយការណ៍ ភដើមបដី្ឋក្ជូ់នគណៈអេបិាល និងប្ក្ុមប្រឹក្ាប្សុក្។ 

ជាំហានទ៤ី) ការពិនិតយ និងអនុមរ័ភលើដីកា 

ម្មនពីរដាំណាក្ក់ាល សត្ម្មរក់ារពិនិរយ 
និងអនុមុុ័តភលើភសច្ក្តីប្ាងដកីា។ ដាំណាក្ក់ាល 
ដាំរូងគឺការពនិិរយ និងផ្តល់ទោរល់ទោយ គណៈ 
អេបិាល ទៅរនុងក្ចិ្ាត្រជុាំត្រចាំដែររស់ខលួន។ រនា រ់
ពីទទួលបាន ការសតល់ភោរល់ពគីណៈអេបិាល 
ត្រុមការងារបានទធវើរបាយការែ៍ ដ្ឋក្ជូ់នត្រមុ
ត្រឹរាត្សុរភដើមបអីនុមុុ័ត។ ប្ក្ុមការងារបានចរ់

រូរភាពទី ៣៖ ការរិទសាយភសច្ក្តីប្ាងដីកា ភៅ ប្សុក្ភមាងឬសេី 

រូរភាពទី ៤៖ កិ្ច្ាប្រជុាំប្កុ្មប្រឹក្ាប្សុក្ ភដើមបីអនុមុុ័តដីកា ប្សុក្បាណន ់



តាាំងអនរទទួលែុសត្រូវមាន ក្ ់ដែលជាអនរជាំនញខាងសាំរាម និងអររ់ ាំ ឱ្យរងាា ញទសច្ក្តីត្ពាងចុ្ងទត្កាយននដីកា ទៅរនុងអងគ
ត្រជុាំប្ក្ុមប្រឹក្ាប្សុក្។ ដាំណាក្ក់ាលចុ្ង ភប្កាយគឺ ការពិនិរយ និងអនុមរ័ទោយត្រុមត្រឹរាត្សុរទៅរនុងការត្រជុាំត្រុម
ត្រឹរាសាមញ្ា  ឬវសិាមញ្ា ររស់ខលួន។ ទៅត្សុរបាណនដ់ីកាត្រូវបានអនុមរ័ទោយត្រុមត្រឹរាត្សុររនុងការត្រជុាំត្រចាំដែ
ទលើរទ ី១៨ ែែៈត្រុមត្រឹរាត្សុរភមាង ឬសេ ីនងិ ថ្មភោល បានអនុមុុ័តក្នុងក្ិច្ាត្រជុាំត្រចាំដែទលើរទី ២០ ររស់ខលួន។  

រនទ រព់ីទទួលបានការអនុមុ័តភដ្ឋយប្ក្ុមប្រឹក្ាប្សុក្ ប្ក្ុមការងារននរដាបាលប្សុក្នីមយួៗ បានភរៀរច្ាំដក្ 
សប្មួលភៅតាមភោរល់ររស់ប្ក្ុមប្រឹក្ា និងដ្ឋក្ជូ់នប្រធានប្ក្ុមប្រឹក្ាភដើមបចុី្ោះែតថភលខា ក្នុងនមប្ក្មុប្រឹក្ាប្សុក្ 
ទាាំងមូល។ ជាចុ្ងភប្កាយរដាបាលប្សុក្ បានញ្ាូ នដីកាទាាំងប្សុក្ ភដើមបភីសនើសុាំពិនិតយ នតីានុភោលភាពពីរដាបាលភខតត។  

៣. ការពភិាកា ៃិងជសចកាសីៃិដ្ឋឋ ៃ 

ដីកាដដលមានលក្ខណៈជារទរញ្ចា ទូភៅច្ាំនួន ៣ ទាក្ទ់ងនងឹការងារប្គរប់្គងសាំរាមសាំណល់រងឹទីប្រជុាំជន 
និងសុវតថិភាពច្ាំណីអាហារភៅតាមសាលាភរៀន ត្រូវបានអនុមរ័ និងដ្ឋក្ទ់ច្ញឱ្យអនុវតត ទោយត្រុមត្រឹរាត្សុរបាណន ់
ប្សុក្ថ្មភោល និងប្សុក្ភមាងឬសេ ី ទោយអនុទលាមតាមត្ររែែ័ឌ គរិយុរត និងឯក្សាររភច្ាក្ភទស ភដើមបទី្លើយររទៅ
នឹងរត្មូវការររស់ត្រជាពលរែឋ។ ក្ិច្ាការងារច្មបងៗននែាំទែើ រការភរៀរច្ាំដីកាគឺ ១) រាំែរឱ់្យបាននូវភសច្រតីប្តវូការ 
ររស់ត្រជាពលរែឋ ដែលត្រូវការឬសាំែូមពរ តាមភវទិកាប្ក្ុមប្រឹក្ា និងការត្រជុាំសាធារែៈភសេងៗ ២) រទងកើរត្រុម
ការងារនិងចរត់ាាំងមន្រនតីជាំនញទែើមបភីរៀរច្ាំភសច្ក្តីប្ាងដីកា ៣) សិក្ាប្សាវប្ជាវ ត្ររែែ័ឌ ច្ារ ់ លិខិតរទដ្ឋា នគត ិ
យុគគ និង ឯក្សាររភច្ាក្ភទស ៤) ទធវើការប្រមូលទិនននុ័យភដើមប្ោពីរត្មូវការននការភរៀរច្ាំដីកា ៥) ការពិទត្រះទោរល់
ជាមយួត្រជាពលរែឋ វស័ិយឯរជន អាជាា ធរមូលោឋ ន និងអនក្ាក្ព់ារព់ន័ធភលើខលឹមសារដកីា ៦) ទរៀរច្ាំក្ិច្ាត្រជុាំទៅរនុងត្រុម
ការងារោ៉ា ងតិច្ច្ាំនួន៣ភលើក្ ទែើមបភីរៀរច្ាំភសច្ក្តីប្ាងរឋម ភរៀរច្ាំដសនការពិភប្ោោះភោរល់ និងក្ចិ្ាប្រជុាំរកូ្សរុរ នងិ 
៧) ភរៀរច្ាំក្ិច្ាប្រជគណៈអេបិាល នងិប្ក្ុមប្រឹក្ាប្សុក្ ទែើមបពីិនតិយផ្តល់ទោរល់ និងអនុមរ័។ ភៅភពលដាំភណើ ការ 
ពិភប្ោោះ ភោរល់ រដាបាលប្សុក្នីមយួៗ បានភប្រើវ ិ្ ីសាន្រសតភសេងៗពីោន  រនុងែាំណារក់ាលពិទត្រះទោរល់វរតម្មនររស់គ
ែៈអភបិាល នងិត្រធានត្រមុត្រឹរាម្មនសារៈសាំខានរ់ាំផុ្រ និងបានសាត រនូ់វមរិទោរល់ររស់ត្រជាពលរែឋ។ ប្សុក្ 
បាណនប់ានភ្វើការពិភប្ោោះ ៨ភលើក្ ភដ្ឋយមនិបានភ្វើការដរងដច្ក្ ភៅតាមប្រភេទននអនក្ចូ្លរមួភទ ខណៈប្សុក្ 
ភមាងឬសេ ី បានភរៀរច្ាំ ៩ភវទិកា ភដ្ឋយភ្វើការដរងដច្ក្ប្រភេទននប្ក្ុមអនក្ចូ្លរមួ ដូច្ជាប្ក្ុមវសិុ័យឯក្ជន ប្ក្ុម 
ប្រជាពលរដាជាភដើម ។ល។ 

ទែើមបសីាំទរច្បាននូវសរមាភាពខាងទលើរែឋបាលត្សុរត្រូវ មានពុ័តម៌ាននិងឯក្សាប្គរប់្ោន ់ រាំែរទ់ពលទវលា 
បានច្ាស់លាស់ ចរត់ាាំងមន្រនតីជាំនញទទួលរនាុរទលើត្រធានរទដែលបានទត្ជើសទរ ើស និងម្មនការចូ្លរមួោ៉ា ង 
សក្មមសងដដពីគណៈអេបិាល និងប្រធានប្ក្ុមប្រឹក្ាប្សុក្។ គណៈអេបិាល និងមន្រនតជីាំនញក្ប៏្តូវមានការតាាំងច្ិតតខពស់ 
និងច្ាំភណោះដឹងទូលាំទូលាយភៅភលើប្រធានរទដដលបានភប្ជើសភរ ើសសងដដរ។ 

 


