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     ១                            

18/5/2013 

នយោបាយ នយោយបាក 

ដំយ ើ រការយបាោះយនោ តជាតិរបស់ប្បយេសកម្ព ុជាកំពុងតតខិតចូលម្កជិត យោលគឺ ការយបាោះយនោ ត

យប្ជើសយរើសអ្ោកតំណាងរាស្រសតសប្ាប់ប្បយេសកម្ព ុជានឹងចាប់យ ត្ើម្យៅថ្ងៃ េី ២៨ កកកដា ២០១៣ ខាងមុ្ខ ។ 

គ បកសនយោបាយទំងឡាយកំពុងតតដយហោ យយៅយសចកតីប្សឡាញ់ យសចកតីចូលចិតត   យសចកតី

អា ិត និងយសចកតីយជឿជាក់ពីសាោ ក់ប្បជាពលរដឋ តដលជាាា ស់យនោ តយដាយភ្ជា ប់ជាមួ្យនឹងកិចាសនា

នយោបាយតដលពួកយគគិតថានឹង ត្ល់្លប្បយោជន៍ជូនប្បជាពលរដឋជាាា ស់យនោ តបានោ៉ា ងយប្ចើន ។ 

គ បកសខលោះយលើកយកយោលនយោបាយរបស់ខលួនតដលនឹងប្តូវយ វ្ើ យប្កាយពីជាប់សនលឹកយនោ តម្ក

បហោ ញជូនប្បជាពលរដឋ  គ បកសខលោះក៏និោយបូរបាច់ពីសមិ្េធ្លកនលងម្ករបស់ខលួនជូនប្បជាពលរដឋ   

គ បកសខលោះក៏តប្សកជំទលតបបអ្ងគុយយលើចយងេរយលើ កខលួនឯងឬកាេ ត់តប្សកសតប្ម្ករាជសីហ៍ជូនប្បជា

ពលរដឋ  ។ល។  
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ប្កយេកម្កយម្ើលយវេិកាឆ្លងយឆ្លើយយោហារត ោ្កនយោបាយវិញ យ ើញថា បរិបូរយដាយវចីេុចា រិត 

ានសម្តីញុោះញង់ប្បចាក់ប្បចុចគូតស ូ ត ោ្កនយោបាយយដាយប្បការយ្សង ៗ ជាយដើម្ ប្បតហលជាអ្ោក

នយោបាយខលោះយល់យ ើញថា ានតតវចីេុចា រិតយេយេើបជាវិ្ីសាស្រសត តដលនឹងដយ តើ ម្យកជ័យជម្ោោះយលើ គូ

តស ូបាន យហើយក៏នឹកសងឃឹម្ដល់ជ័យជម្ោោះយ ោះតាម្វិ្ីសាស្រសត របស់ខលួន ។ 

ទំងយោលនយោបាយទំងយោហារនយោបាយតដលអ្ោ កនយោបាយកំពុងតតប្បគំុោ៉ា ងគប្គឹក

គយប្គងយ ោះបានកាល យជាខយល់ពយុោះោ៉ា ង្ំម្ហិាយបាកបក់ម្កកាន់យសចកតីសយប្ម្ចចិតត របស់ប្បជាពលរដឋ

តដលជាាា ស់យនោ តោ៉ា ងគំហុក យ វ្ើ ឲ្យប្បជាពលរដឋខលោះប្ចបូកប្ចបល់យប្ោោះប្តូវខយល់ពយុោះនយោបាយបក់

ផាត់រសាត់យៅោ៉ា ងយពញេំហឹងក៏ាន ឬប្ោន់តតប្សងល់មិ្នដឹងខយល់អ្វី ឲ្យប្បាកដក៏ាន ឬយៅានជំហរ

នឹងនរក៏ាន  ។ 

ការតដលយោលថា ប្តូវខយល់ពយុោះបក់ផាត់រសាត់យៅ  ានន័យថា បានកាល យជាសាជិករបស់គ 

បកសនយោបាយណាមួ្យរួចយហើយ មិ្នចាំបាច់ដល់ថ្ងៃសយប្ម្ចចិតត យេ ។ 

ោកយថា ប្សងល់មិ្នដឹងខយល់អ្វី ឲ្យប្បាកដ ានន័យថា មិ្នទន់តាម្ដានឬយវវងយល់យោល

នយោបាយរបស់គ បកសណាមួ្យម្កជាមូ្លដាឋ នកោ ុងការសយប្ម្ចចិតត យៅយេើយ ប្ោន់តតឮតៗោោ តាម្រ

យៈមិ្ប្តភកតិកោ ុងសងគម្អ្ ល ញ(online) ឬសងគម្ខាងយប្ៅប៉ាុ យណាណ ោះ ឱកាសថ្នការសយប្ម្ចចិតត យដាយខវោះមូ្ល

ដាឋ នពត៌ានយេើបយេើងខពស់ប្តតដត  ។ 

និងោកយថា យៅានជំហរនឹងនរ ានន័យថា យៅរកាយសរីភ្ជពថ្នការសយប្ម្ចចិតត របស់ខលួនបាន

ោ៉ា ងខាា ប់ខាួន មិ្នទន់យ វ្ើ ខលួនឯងឲ្យជាសាជិកថ្នគ បកសនយោបាយណានីមួ្យយេ ឬយបើជាស្រសតី វិញថា 

យៅរកាប្ពហមចារីយ៍របស់ខលួនបានោ៉ា ងបរិសុេធ  ។    

សំ ួរថា យៅកណាត លខយល់ពយុោះនយោបាយតបបយនោះ ប្បជាពលរដឋជាាា ស់យនោ តគួរតម្កល់ឥរិោ

បេតបបណាយដើម្បីឈានដល់ការសយប្ម្ចចិតត មួ្យតដលានយោលការ ៍តាម្របបប្បជា្ិបយតយយ?  
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យឆ្លើយថា តាម្យោលកាលាម្សូប្ត ប្ពោះពុេធជាាា ស់បានប្តាស់ត  ំកំុអាលយជឿកោ ុងយរឿង ២ ោ៉ា ង

ដូចតយៅយនោះ  

1. កំុអាលយជឿោកយអូ្សទញតដល្សពវ្ាយតៗោោ ជាយរឿយ ៗ  

2. កំុអាលយជឿកិចាសនានយោបាយតដលោម នមូ្លដាឋ នពិយសា្  

មូ្លយហតុតដលប្ពោះអ្ងគប្តាស់ត  ំដូយចោ ោះក៏យប្ោោះតតប្ពោះអ្ងគប្តូវការឲ្យយយើ ងយប្បើបញ្ញា កោ ុងការ

ពិចារណាមុ្នយហើយយេើបសយប្ម្ចចិតតជាយប្កាយ ានន័យថា ប្តូវសិកាប្បភពចាស់ការថ្នោកយអូ្សទញ 

ឬកិចាសនានយោបាយយ ោះសិន យោលគឺ  

1. ពិចារណាយម្ើលយោលនយោបាយរបស់គ បកសនីមួ្យ ៗយដាយចិតតជាឧយបកាា   

2. ពិចារណាយម្ើលសម្តី យោហារអ្ោកនយោបាយតដលយប្បើ ប្បាស់យដើម្បីអូ្សទញយយើ ង  

3. ពិចារណាយម្ើលសកម្មភ្ជពរបស់អ្ោកនយោបាយតដលយ វ្ើម្កយលើ យយើ ង  

4. ពិចារណាយម្ើលចិតតសាស្រសត របស់អ្ោកនយោបាយតដលប្គបដ ត ប់ម្កយលើ យយើ ង  

5. ពិចារណាយម្ើលសម្ភ្ជពថ្នឱកាសរបស់គ បកសនយោបាយនីមួ្យៗ ថាយតើានឱកាស

យសមើោោ កោ ុងការប្បកួតប្បតជងឬយេ  

6.                                                     

                  

ប្បសិនយបើយយើ ងពិចារណាយ ើញគុ វិបតតិ និងគុ សម្បតតិ របស់គ បកសនយោបាយណាមួ្យ

យដាយបញ្ញា យហើយ យយើ ងយេើបយ វ្ើ យសចកតីសយប្ម្ចចិតតជាចុងយប្កាយ ។  

 ានេសសនៈខលោះយល់យ ើញថា យរឿងនយោបាយ ជាយរឿងនយោយបាក ានន័យថា ឲ្យតតជាយរឿង

នយោបាយសុេធ តតលាយេំយដាយការយបាកប្បាស់ យប្ោោះថាប្តូវយប្បើលបិចយសោ ៀតប្គប់ោ៉ា ងយដើម្បីបាន្ល

ប្បយោជន៍ផាា ល់ខលួននិងបកសពួក ប៉ាុ តនតេសសនៈយល់យ ើញយនោះប្ោន់តតជាប្ជុង ១ ថ្ននយោបាយប៉ាុ យណាណ ោះ 

មិ្នតម្នជារូបភ្ជពនយោបាយទំងមូ្លយេ ។ 
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 ការយបាោះយនោ តជាយរឿងសំខាន់កោ ុងរបបតដល ត្ល់សិេធិ ឲ្យប្បជាជនជាអ្ោកសយប្ម្ចចិតត  តដលយយើ ង

សាគ ល់ថាជារបបប្បជា្ិបយតយយ កាលយបើជាយរឿងសំខាន់ ប្បជាជនតដលជាាា ស់យនោ តក៏ប្តូវយវវងយល់

និងងលឹងតងលងយោលនយោបាយរបស់គ បកសនីមួ្យមុ្នយ វ្ើ យសចកតីសយប្ម្ចចិតត  ។ 

យោលនយោបាយរបស់គ បកសនីមួ្យ ៗយប្បៀបដូចជា្លិត្លតដល ំយសោើ ជូនប្បជាពលរដឋ

តដលជាាា ស់យនោ តឲ្យសយប្ម្ចចិតត េិញឬមិ្នេិញ យោលគឺ ោំប្េឬមិ្នោំប្េ ។  

អ្ោកនយោបាយយប្បៀបដូចជាអ្ោកយោស ្លិត្ល គឺ យោលនយោបាយតដលានកិចាសនា

សងគម្ជាលកាខ ឌ រោងអ្ោកនយោបាយនិងាា ស់យនោ ត ។  

យប្ោោះតតប្សឡាញ់យេើបចូលចិតត  យប្ោោះតតប្សឡាញ់យេើបអា ិត យប្ោោះតតប្សឡាញ់យេើបយជឿជាក់  

និោយឲ្យខលីថា ប្សឡាញ់-ចូលចិតត -អា ិត-យជឿជាក់( -ច-អ- ) ចាត់ជាសិេធិផាា ល់ខលួនរបស់បុគគលតដល

ោម នអ្ោកណាបងាិតបងាបំានយេ ។ 

សរុបយសចកតីម្កថា ការយបាោះយនោ តយប្ជើសយរើសអ្ោកតំណាងរាស្រសត នឹងប្តូវប្បប្ពឹតត យៅយដើម្បីវតថ ុ

បំ ងនិងយចត រម្ម ៍របស់ប្បជាពលរដឋតដលជាាា ស់យនោ ត មិ្នតម្នប្បប្ពឹតត យៅយដើម្បីវតថ ុបំ ងនិង

យចត រម្ម ៍របស់អ្ោ កនយោបាយយេ អ្ោ កនយោបាយប្ោន់តតជាអ្ោកចម្លងប្បយោជន៍ហុចឲ្យប្បជា

ពលរដឋប៉ាុ យណាណ ោះ ប្បសិនយបើ ប្បជាពលរដឋប្សឡាញ់ ចូលចិតត  អា ិត និងយជឿជាក់គ បកសនយោបាយណា 

ពួកោត់ក៏សយប្ម្ចចិតតោំប្េគ បកសនយោបាយយ ោះ  យោលគឺ យបើ្លិត្ល គឺ យោលនយោបាយ

របស់គ បកសណាអាចជាេីពឹងឲ្យពួកោត់បាន ពួកោត់អាចនឹងសយប្ម្ចចិតតោំប្េ            

                 អ                                          ច       ច

ច                   ច       ចច                                              

                  អ                  ៗ                                  

                                                                        

                   ។   



5 
 

                អ្ោកនយោបាយ 

  

 


