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គសបក៏កំពុងរ្វើនរោបាយរ ើមបើ  ផ្លល ស់បតូ រកនុងសងគមដ រ។ គសបផ្លល ស់បតូរសងគមកនុងរបូភាពពើរ
ោ៉ា ង។ ទើមួយការផ្លល ស់បតូ រថ្នត់គំនិតរបស់របជាពលរ ឋ តាមរយៈការបរងកើនចំរ េះ ឹង និងឥរោិបថ្
របស់ពួកគាត់ រ ើមបើឲ្យពួកគាត់ររបើរបាស់ជើវតិឲ្យមានរបរោជន៍សរមាប់ខ្លួនគាត់ និងរគួស្វរគាត់ រៅ
រពលដ ល គសប មិនទាន់ទទួលបានសំរ ងគារំទរគប់រគាន់ រ ើមបើរៅបរងកើតរដ្ឋឋ ភិបាលរដ្ឋយខ្លួន
ឯង។ ទើពើរ ផ្លល ស់បតូរបព័នធននការ ឹកនរំ ឋពើអំណាចរបមូលផតុ ំ រៅជាការ ឹកនដំ លមានអំណាច
តុលយភាពរវាងអំណាចទាងំបើរបស់រ ឋ (អំណាចនើតិបញ្ញតតិ អំណាចនើតិរបតិបតតិ នងិអំណាច
តុលាការ)និងរវាងអំណាចរ ឋ និងអំណាចរាស្រសត រៅរពលដ លគសប បានទទួលសំរ ងគារំទ 
រគប់រគាន់រៅបរងកើតរដ្ឋឋ ភិបាលរដ្ឋយខ្លួនឯង។ 
 
ការផ្លល ស់បតូរផនត់គំនិតរបស់របជាពលរ ឋគឺជាសកមមភាពចមបងរបស់គសប នរពលរនេះ។ ចំ ុចបើ
ោ៉ា ងននការផ្លល ស់បតូរផនត់គំនិតទាក់ទងរៅនឹងការរបតិបតតិរពេះ្ម៌ សើល្ម៌សងគម និងសិទធិ ការតពវកិចច 
និងការចូលរមួរបស់របជាពលរ ឋកនុងចលនពលរ ឋរៅបរងកើតសងគមរបជា្ិបរតយយ។  
 
រៅរពលដ លស្វា ប័នរពេះសងឃកនលងមកររចើនដតរគៀងគររបជាពលរ ឋឲ្យរបតិបតតិជំរនឿស្វសន 
សនសបុំ យរ ើមបើរបរោជន៍ផ្លា ល់ខ្លួនសរមាប់អនគតជាតិ គសប ពនយល់ពលរ ឋអំពើរមររៀនជើវតិ 
តាមរមររៀនរតាស់ ឹងរបស់រពេះពុទធ។ កនុងរយៈរពលផសពវផាយជាងរបាឆំ្ន កំនលងមករនេះ ការរ្វើបុ យ
ជំរនឿស្វសន ដ លជាការខាតបង់របរោជន៍ពុទធបរស័ិទ  ូចជាការរបាេះបាយបិ ឌ  ពិតជាមាន
ការធ្លល ក់ចុេះគួរឲ្យកត់សមាគ ល់់។ រចតនផសពវផាយរពេះ្ម៌របស់គសប គឺរ ើមបើពនយល់រមររៀនជើវតិ ដ ល
រពេះពុទធបានបនសល់ទុកជួយឲ្យរបជាពលរ ឋមានការផ្លល ស់បតូរផនត់គំនិត រ ើមបើពួកគាត់ចទចទា 
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របរោជន៍ទាងំផលូវពុទធចរក និងផលូវចទណាចរក ប ិបតតិរពេះ្ម៌ រដ្ឋយរតឹមរតូវ សរមាប់របូគាត់ និង
រកុមរគួស្វរគាត់។  
 
របហាក់របដែលរៅនឹងការពនយល់ពលរ ឋឲ្យមានការយល់ ឹងអំពើរមររៀនរតាស់ ឹងរបស់រពេះពុទធ រ ើមបើ
ជារបរោជន៍ ល់ការរ្វើបុ យទាន គសប ក៏បានយករមររៀនរតាស់ ឹងរពេះពុទធមកបររងៀពលរ ឋ
ទាក់ទងនឹងការអប់រសំើល្ម៌សងគមផងដ រ។ ចំ ុចសំខាន់ននការពនយល់ទាក់ទងនឹងបញ្ហា រនេះ
គឺការនិោយអំពើការរវៀរចាកការរបរពឹតតអំរពើចទរកក់ ការរបរពឹតតិដតអំរពើលអ និងការរ្វើចិតតឲ្យបរសុិទធ 
និងការរស់រៅរដ្ឋយការរបាស់ចាកភាពចទតាម និយម។  
 
របើរទាេះបើជាពុំមានការសិការស្វវរជាវបង្ហា  អំពើឥទធិពលននការពនយល់របស់គសប នឲំ្យមានការផ្លល ស់
បតូរោ៉ា ងណាក៏រដ្ឋយ ការកត់សមាគ ល់ោ៉ា ងរហាចណាស់កនុងចំរណាមអនកស្វត ប់ការផាយរបស់គសប 
ពិតជាបានផ្លល ស់បតូរទាងំការរបតិបតតិជំរនឿស្វសន និងសើល្ម៌សងគមោ៉ា ងពិតរបាក ។ ការផ្លល ស់បតូ រ 
ជំរនឿពើការរ្វើបុ យដខ្ងងឹតសរមាប់ជាតិររកាយ មកជាការរ្វើបុ យដខ្ភលឺសរមាប់ការរស់រៅនរពល
បចចុបបនន ពិតជាជួយពលរ ឋស្វត ប់យល់ទាងំរនេះ ឲ្យសនសបំានទាងំថ្វកិាពើការរ្វើបុ យផង 
និងពើការរបាករបាស់ពើសំណាក់រពេះសងឃ និង្មាម ចារយផង។ ចំដ កឯផលដ លបានមកពើការពនយល់
ដផនកសើល្ម៌វ ិគឺថា មានពលរ ឋស្វត ប់យល់ជាររចើនបានលេះបង់ការរបរពឹតតិអំរពើចទរកក់ រែើយង្ហក
មករបរពឹតតិអំរពើលអកាន់ដតររចើនរ ើងពើមួយនថ្ងរៅមួយនថ្ង និងបានរសចកតើសុខ្រៅកនុងរគួស្វរបស់
ពួកគាត់នើមួយៗ។ អនកភាា ក់រឭកទាងំរនេះបានកាល យជាភាន ក់ង្ហរោ៉ា ងសំខាន់រ ើមបើរ  កមាច ត់
សភាវៈចទរកក់ឲ្យកាន់ដតរចួរៅៗពើសងគមកមពុជា។  
 
ការផ្លល ស់បតូរទាងំផនត់គំនិត និងទមាល ប់ននការរស់របស់របជាពលរ ឋគឺពិតជាបានរកើតរ ើងរៅរពលដ ល
គសបកំពុងដតរ្វើនរោបាយររៅរដ្ឋឋ ភិបាល  ូចសពវនថ្ងរនេះ។  ការផ្លល ស់បតូររនេះគឺជាប ិវតតសុើជររៅ 
និងជាមូលដ្ឋឋ នរគឹេះសរមាប់កស្វងសងគមរបជា្ិបរតយយ ដ លពលរ ឋរស់រៅរដ្ឋយរសមើភាពគាន កនុងភាព
ជាមាច ស់ និងការទទួលខុ្សរតូវ។  
 
ររៅពើការផ្លល ស់បតូ រដផនកផនត់គំនិត និងទមាល ប់ននការស់រៅ គសប ក៏បានពនយល់របជាពលរ ឋ រ ើមបើឲ្យពួក
គាត់មានចំរ េះ ឹងកាន់ដតរតឹមរតូវ និងទូលំទូលាយ អំពើការចូលរមួរបស់ពួកគាត់កនុងការបរងកើត
សងគមរបជា្ិបរតយយ។ ពាក់ព័នធនឹងចំ ុចរនេះ គសប 
 ពនយល់របជាពលរ ឋអំពើ (១) សងគមរបជា្ិបរតយយ (២) ររបៀបបរងកើតសងគមរបជា្ិបរតយយ 
និង(៣) ផលសងគមរបជា្ិបរតយយ 

 ពនយល់របជាពលរ ឋឲ្យយល់ ឹងអំពើ (១) រគាលរៅ (២) ចំ ុចចាប់រផតើម (៣) ឥរោិបថ្ និង 
(៤) ្នធ្លនមនុសស ននការរ្វើនរោបាយរបស់គ.ស.ប រ ើមបើបរងកើតសងគមរបជា្ិបរតយយ 



 

6 

 

 ពនយល់របជាពលរ ឋឲ្យចូលរមួជាមួយគ.ស.ប រ ើមបើបញ្ច ប់ការរ្វើនរោបាយ (១) រដ្ឋយ
ការរ ើរតាម (២) រដ្ឋយការរសលា ់ និង (៣) រដ្ឋយការ ឹងគុ  មកជាការរ្វើនរោបាយ
រដ្ឋយការរមួគិត រមួរ្វើ រមួទទួលខុ្សរតូវ 

 ពនយល់របជាពលរ ឋឲ្យយល់ ឹង (១) អំពើសិទធិរបស់គាត់កនុងនមជាមាច ស់របរទស (២) 
ករ ើ យកិចចកនុងនមជាមាច ស់កនុងការចូលរមួកស្វងរបរទស និង(៣)                 
                                         

 
តាមរយៈរវទិកា និងការផសពវផាយទាងំការផសពវផាយដ លររៀបំរដ្ឋយគសប និងគ បកស និងសងគម
សុើវលិ មានការកត់សមាគ ល់ថា ការពនយល់របស់គសប អំរពើររបៀបននការរ្វើនរោបាយរបស់ខ្លួនរ ើមបើ
រៅបរងកើតសងគមរបជា្ិបរតយយកំពុងដតមានការយកចិតតទុកដ្ឋក់ពើសំណាក់អនកស្វត ប់ កាន់ដតររចើន
រ ើងពើមួយនថ្ងរៅមួយនថ្ង។  ចំនួនអនកចូលទសសនរគែទំព័ររបស់គសប ក៏មានការរកើនរ ើងជាររៀង
រាល់នថ្ងផងដ រ។ 
 
                                              មពុជា                          
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