
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ជាទូទៅផនត់គំនិតរបស់ប្បជាពលរដឋ ដដលដតងដតមិន
ចូលចិតត និងសអបទ់្ពើមទរឿងនទោបាយ មនិដមនទ ើត
មានដតទៅ នុងប្បទទស មពុជាទយើងប ុទ ណ្ ោះទទ ទោលគឺ
ទ ើតមានទៅទលើពិភពទោ ទងំអស់ ជាពិទសសគទឺៅ
ប ត្ ប្បទទសដដលប្ ើប្  ដដលប្បជាពលរដឋមិនសូវមាន
ការយល់ដឹង និងគ្មា នចំទ ោះដឹង។ ពួ ទគបានចាត់
ទុ ការងារនទោបាយ ថាជាការទបា ប្បាស់ ជាការ
ងារទមា  វ្ ់ និងកាចសាហាវជាទើបំផុត ទ ើយអន 
ដដលអាចទ្វើនទោបាយបាន លុោះប្ាដតអន ទ ោះពូដ 
ខាងទបា ប្បាស់ ភូត ុ  ជាទដើម។ ោ យថា 
នទោបាយ គឺជាការទបា ប្បាស់ ជាការងារទមា  ្វ  ់
ការងារទសាា  ទប្គ្ម  ទនោះបានទលចឮទ ើងាងំពើសម័យ
យូរលង់្ សម់ ទ ើយ ទៅទលើស លទោ ទនោះ មិន
ដមនទទើបដតឮទៅ នុងទពលបចចុបបននទនោះទទ។ សប្មាប់
បរបិទប្បទទស មពុជា ដដលទគទមើលទ ើញថា ជា
ប្បទទសដដល ំពុងអភិវឌ្ឍ ទ ើយ្នធានមនុសសទៅ
មាន ប្មិត ផនត់គំនិតប្បជាពលរដឋមួយចំនួន្ំ បានឲ្យ
និយមន័យនទោបាយ  នុងទគ្មលទៅចអំ  និងសអប់
ទ្ពើមថាគឺជានទោទបា  ទ ើយដែមទងំយល់ថា 
នទោបាយគឺជាការងារមួយទថា ទប មិនទសាា ោះប្តង ់
និងទោរទពញទោយលបចិ លដទ៏មា ងងឹតប្គបដ់បបោ ង 
ទ្វើទដើមបើដតផលប្បទោជនផ៍្ទទ ល់្លួន ប្ មុប ខពួ របស់
្លួន នងិទដើមបើដតអំ្ចប ុទ ណ្ ោះ។ 

 

 

ប្បជាពលរដឋទងំទ ោះយល់ទ ើញថា អន ដដលចូល្លួន 
ប្ប ូ  នុងឆា នទោបាយបាន ទមទរឲ្យមានសមតថ
ភាពខាងនិោយ ុ   បំទផលើសបំភ្ភលការពិត ទបា ប្បាស ់
មិនដមនជាមនុសសលអទសាា ោះប្តង់ សុចរតិ ព ួទគយល់
ថាសប្មាបម់នុសសដដលលអ ដដលប្តឹមប្តូវទសាា ោះប្តង់ មនិ
ប្តូវប្បឡា ប់្ប ូ  នុងទរឿងនទោបាយទ ើយ ទប្ោោះទបើ
ោ ព់័នធនឹងទរឿងនទោបាយ ទ ោះគឺជាមនុសសទចាល 
ទមសៀត។ ផនត់គំនតិដបបទនោះ ពួ ទគបានប្បាប់  ូនទៅតៗ
គ្មន  មិនឲ្យ ូនចូលរមួ នុងស មាភាពនទោបាយ ទោយ
ប្បាប់ថា ទបើទរៀនគិតដតទរឿងទរៀនទៅ ទបើទ្វើដប្សឲ្យគិតដត
ពើទរឿងទ្វើដប្សទៅ ទបើល ដូ់រ គិតដតពើទរឿងល ដូ់រទដើមបើ
បានប្បា ់ចំទ ញទៅបានទ ើយ  ុំ គំ្មន ទៅរវល់ទរឿង
នទោបាយ  ុំទៅ្វលទ់រឿងនទោបាយ ប្បយត័នគុ ! 
ប្បយត័នងាប់! រស់ទៅសមងយំ ដតសុ្ទរៀងៗ្លួនទៅ អា
្ងាប់ៗទៅ! ុទំៅចំ្យទពលឥតប្បទោជន ៍ គិត
គូរវាទប្ចើនទព  វាមិនដមនជាទរឿងរបសព់ួ ទយើងទទ។ 
ទរឿងប្សុ ទទស  ទរឿងជាតអិើ នងឹ មានទគចាតដ់ចងទ ើយ 
ទយើងជាប្បជាពលរដឋ មនិចាបំាច់ទៅ្វលន់ឹងអាទរឿង
នទោបាយ សអើ នងឹទ ោះទទ។ មយ ងវញិទទៀត ទរឿង
នទោបាយទនោះ មិនលអទសាោះទ ើយ មិនប្សួលអាចបាត់
បងអ់ាយុជើវតិ ផង ៏មានដដរ។ ទបើដូទចនោះ ទតើទយើងគួរទត់
ទចាលទរឿងនទោបាយឬ? ទ ើយថា ទតើនទោបាយជា
ទរឿងទមា  ្វ  ់អាប្  ឬ់ោ ង្?  

នទោបាយ គឺជាអវើដដលមានជាគំនិត ឬផលូវដដលជន
ទងំប្បុសប្សើទងំឡាយ អាចទប្បើសប្មាបទ់ោោះប្សាយ
បញ្ហា     ឬជាវ ិ្ ើ នុងការទ្វើឲ្យបានសទប្មចទគ្មលទៅប្តឹម 
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ប្តូវអវើមួយ។ ដូទចនោះ នទោបាយគឺជារទបៀប ឬជាសិលបៈ
ភ្នការ ឲំ្យបានសទប្មចទគ្មលទៅ ទ ើយដដលទគ្មល
ទៅទ ោះប្បាសចា នូវភាពអាាា និយម។  នុងន័យទនោះ 
នទោបាយមិនដមនជាមុ្របររ សុើទ ោះទទ ប ុដនត
នទោបាយជាការងារសប្មាប់បុគគលដដលមានចិតតសបបុរស 
មានទបោះដូងទសាា ោះប្តងប់រសុិទធ មានទសសនវសិ័យ ទ ើយ
ទ្វើការងារទដើមបើជួយសទគងាគ ោះមនុសស នងិសងគមជាតិ។ 
ទលើសពើទនោះ នទោបាយ គឺជាតប្មូវការរបសម់នុសស 
នទោបាយទ្វើឲ្យមានការឯ ភាព ទ ើយមានដត
នទោបាយទទ ដដលជួយមនុសសឲ្យរស់ទៅ នុងសងគម
បាន គឺគ្មា នការទ្វើបុ យឯ្ដដលលអប្បទសើរភ្ែលថាល ជាង
ការទ្វើនទោបាយជួយជាតទិ ោះទទ។ ទបើទយើងាមោន 
ដសវងយល់ និងពិចារ្ទរឿងនទោបាយឲ្យបានចាស់
ទ ោះទយើងនឹងយលថ់ា ាមការពិត មនិដមននទោបាយ
ជាការងារទមា  ្វ ទ់ទ ដតអន នទោបាយមួយចំនួន     
ឯទ្ោះទទ ដដលបានទ្វើឲ្យនទោបាយកាល យទៅជាការ
ងារទមា  ្វ ទ់ោយសារគំនិតអាប្  ់ អាាា និយម  យ 
នទោបាយជាមុ្របររ សុើ ម ចិញ្ច ឹមជើវតិ្លួន នងិ
ប្គួសារ្លួន។ 

ដូទចនោះ  នុងន័យប្តមឹប្តូវ នទោបាយមិនដមនជាការងារ
ទមា  ្វ ់ នទោបាយមិនដមនជាទរឿងទចាលទមសៀតទ ោះ
ទទ ដតអន នទោបាយដដលមានគំនិតទុចចរតិទៅវញិទទ 
ដដលជាមនុសសទចាលទមសៀត ទថា ទប មារោទទថា 
ដដលទ្វើឲ្យនទោបាយកាល យជាទរឿងទមា  ្វ ់  ឲំ្យប្បជា
ពលរដឋសអបទ់្ពើមនទោបាយ។ ទតើទៅទពល្ទៅ ទទើប
នទោបាយប្តូវបានពលរដឋឲ្យតភ្មលវញិ?  គឺទៅទពល 
្ ដដលប្បជាពលរដឋមានការយលដ់ឹង ាមោន
ព័ត៌មានសងគម ឲ្យបានទទៀងទត់ មានចំទ ោះដឹងអាច
ទ្វើការវភិាគពិចារ្ពើទទងវើរបស់អន នទោបាយ ដដល
 ំពុងទ្វើស មាភាពទលើទើោននទោបាយ សាគ លច់ាស់
អំពើអតថប្បទោជនភ៍្ននទោបាយសប្មាបជ់ាតិ និងបាន
ដឹងចាសថ់ា ការចូលរមួាមោនស មាភាពនទោបាយ 
គឺ  

ជា ិចចការងារមួយចាបំាច់្បំំផុត និងជាកាតពវ ិចចមួយ
ខានមិនបានរបសប់្បជាពលរដឋប្គប់ៗរូប។ ទប្ៅពើទនោះ 
ការចូលរមួ នុងនទោបាយោច់ខាតទមទរ ឲ្យអន ចូល
រមួមានសើល្ម៌។ ទបើកាល្ប្បជាពលរដឋមានសើល
្ម៌ និងការយល់ដឹង្ពស ់ ទ ោះទ្វើឲ្យឱកាសដដលអន 
នទោបាយទបា ប្បាស់ អាចម កាន់ការងារប្បទទស
ជាត ិ ទសទើរដតគ្មា ន។ ការចូលរមួរបសប់្បជាពលរដឋ  នុង
 ិចចការនទោបាយសំខាន់្ ស ់នុងការទប្ជើសទរ ើសបាន 
អន នទោបាយដដលមានទទពទកាសលយ្ពស់ នុងការងារ
នទោបាយ នងិជាអន នទោបាយទសាា ោះប្តង់ មាន
ទបោះដូងបរសុិទធទ ើយនិងជាមនុសសទោរទពញទៅទោយ
ទសសនវសិ័យ គិតគូរពើវាស ប្បទទសជាតិជា្ំ មនិដមន
ជាមនុសសគិតដតពើផលប្បទោជនប៍ ខព ួ និងប្គួសារ
្លួនទ ោះទ ើយ។ 

ជារមួម  ទៅ នុងសងគមជាតិមួយ នទោបាយគឺជាទរឿង
ដដលសំខានប់ំផុត មនិអាច្វោះបានសប្មាប់ប្បជាពលដឋ 
ពើទប្ោោះទរឿងនទោបាយ ជាឆាន ងំបាយរបស់ប្បជាពលរដឋ 
ទ ើយនទោបាយ  ៏ជោះឥទធិពលដល់ជើវភាពរស់ទៅ
ប្បចាភំ្ែងរបសប់្បជាពលរដឋ  និងវាស អ គតប្បទទស
ជាតិទងំមូល។ តោួ ងប្បសនិទបើប្បទទសជាតមិួយ មាន
បញ្ហា ជាបគ់្មងំនទោបាយ មិនអាចទោោះប្សាយទចញទគ
 ុំបាចន់ិោយដលក់ារអភិវឌ្ឍទ្វើអវើ។ ទប្ោោះថាប្បសិនទបើ
នទោបាយជាប់គ្មងំ ជាតបិ្ចបូ ប្ចបល់ អន វនិិទោគ
ទងំ នុង នងិទប្ៅប្បទទសឈប់ម រ សុើ ប្បជាពលរដឋ
អតម់ានការងារទ្វើ បាតុ មាមានជា ូរដ  អសនតិសុ្
សងគម និងវបិតតទិសដឋ ិចចនឹងទ ើតទ ើង ជាតិនឹងប្តូវដល់
នូវម នតរាយជា ជ់ាមិនខាន ទមា ល ោះទ ើយប្បជាពលរដឋ
មាន  ់ៗ ប្តូវដតចូលរមួ នុងស មាភាពនទោបាយ៕ 
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ប្បទទសដ្ារទយើង ដតងដតទ ើតមានបញ្ហា មនិទចោះចបម់ិន 
ទចោះទ ើយ ចងចា ់ទប្សោះទសទើរដតទមើលមិនយល់។   
ទពលបចចុបបនន ទយើង ំពុងដតប្បឈមនងឹបញ្ហា រាបម់ិន
អសដ់ដលរមួមាន លំ ូរភ្នជនអទ ត ប្បទវសន៍្ុសចាប ់
ការរទំោភដើ្លើ ការបំពុលបរសិាថ ន ការបផំលិចបំផ្ទល ញភ្ប្ព
ទឈើ ការរទំោភបំោនសិទធមិនុសស អសើល្មស៌ងគម
អំទពើពុ រលួយ ភាពគ្មា នការងារទ្វើ ទំនិញទ ើងភ្ែលជា 
ទដើម។ បញ្ហា ដដលបានទរៀបរាប់ខាងទលើ ប្គ្មន់ដតជាដម 
ធាង្លោះៗភ្នបញ្ហា ដតប ុទ ណ្ ោះ។ ជាទសសនៈ មុននឹង 
ទយើង  ទោោះប្សាយបញ្ហា អវើមយួទយើងប្តូវដសវងរ  ប្បភព 
ភ្នបញ្ហា  នងិទ្វើការប្សាវប្ជាវរ បញសគល់ភ្នបញ្ហា ទ ោះ។ 
ទយើងយលថ់ា ប្គប់បញ្ហា ទងំអសដ់ដលទ ើតទ ើងទៅ នុង
សងគមដ្ារ គឺទោយសារដតអំ្ចប្បមូលផតុ ំ។ ទ ើយ
កាល្ប្បទទសមួយអំ្ ចប្បមូលផតុ ំទ ើយ គឺទ្វើឲ្យ
ចាប់្ ូររលុង។ ទៅទពលដដលការអនុវតតចាបគ់្មា ន
ប្បសិទធភាព ភាពអ ្ិបទតយយ ឥតស ន្ ប់ធាន ប់ ៏
ទ ើតមានោសទពញប្បទទស។ ចាប់សប្មាប់អន ្ំ អន 
កានអ់ំ្ច មានតភ្មលប្តមឹដតជាសើល្ម៌ប ុទ ណ្ ោះ ទគ
ចងទ់គ្មរព ឬមិនទគ្មរពចាប់ វាអាប្ស័យទៅទលើឆនទៈ
របស់ទគ។ ទោយសារអំ្ចប្បមូលផតុ ំ រោឋ ភិបាលអាច
លូ ភ្ដចូលប្គប់សាថ ប័នទងំអស់ ទងំសាថ ប័នតុោការ 
និងសាថ បន័នើតិបញ្ញតតិ។ អន ដដលរស់ប្សលួ នុងសងគម
ដដលប្បមូលផតុ ំអំ្ ច គមឺានដតអន មានអំ្ចមាន
លុយមានប ខព ួដ្ស្នងដតប ុទ ណ្ ោះ។ ជាលទធផលអន 
ដដលរងទុ ខទវទ  គគឺ្មា នអន ្ទប្ៅពើប្បជាពលរដឋ
ដដលទន់ទ្ោយគ្មា នលុយ គ្មា នអំ្ ច គ្មា នដ្សទ ើយ
។ ទ ើយទោយសារដតភាពលងង់ទមល  ប្បជាពលរដឋភាគ
ទប្ចើនទពញចិតត និងដឹងគុ អន ដ ឹ ដំដលប្បមូលផតុ ំ

អំ្ច ដដលជាទរឿយៗ ទៅទពលដដលទគទ្វើជាជួយ
ទោោះប្សាយបញ្ហា  ដតាមពិតអន បងកបញ្ហា ជា ូនទៅ
របស់បុគគលទ ោះទសាោះ។ 

ទតើអវើទៅជាអំ្ចប្បមូលផតុ?ំ ទ ើយទតើអំ្ចប្បមូល
ផតុ ំមានល ខ ៈដូចទមតច? អំ្ចប្បមូលផតុ ំជាប្បព័នធ
ភ្នការដឹ  រំដឋមួយ ដដលអំ្ច នុងការចាត់ ដចង ិ
ចចការប្បទទស សថិតទៅទលើ ត្ ប់ភ្ដរបសបុ់គគលដតមាន   ់
ឬមនុសសមួយប្ មុតូច។ រដឋដដលដ ឹ ទំោយប្បព័នធ
ប្បមូលផតុ ំអំ្ច គឺដ ឹ ដំបបប ខពួ និយម ប្គួសារ
និយម ទោលគបុឺគគលមាន   ់ ឬមួយប្ ុមជាអន សទប្មច
 ិចចការទងំអសរ់បសប់្បទទសជាតិ ទដើមបើដតបទប្មើផល
ប្បទោជនបុ៍គគល ដតការអនុវតតការងារវញិគ្មា នប្បសិទធ
ភាព ទោយសារមគនតើរាជការទៅថាន  ទ់ប្កាមជាតិ ដតងរុញ
ការទទួល្ុសប្តូវទៅឲ្យមគនតើទៅថាន  ់ទលើ ជាបនតប ទ ប ់
ទោលគឺ ុរុំញទៅប្សុ  ប្សុ រុញទៅទ្តត និងទ្តតរុញ
ទៅថាន  ់ជាតិទដើមបើបងាា ញប្បជាពលរដឋថា ្លួនមិនដមន
ជាអន មាន ំ ុសទ ោះទទ។ ជាលទធផល គឺការអនុវតត
ទប្មង់ភ្នការដ ឹ រំដឋមួយ ដដលប្បមូលផតុ ំអំ្ ច 
ប្បទទសងាយប្បឈមនឹងទប្គ្មោះថាន  ់្ ងន់្ ងរ ដដលអាច
នឹងបាត់បងទ់ឹ ដើ ឬទ្វើឲ្យទ្ទច្ទើជាតិទោយមនិចាបំាច់
មានបរទទស្ម ឈ្លល នោនទ ោះទទ។ ទបើាមអ ំោះ 
អំ្ងខាងទលើទនោះ ទតើទយើងអាចសននិោន នបានថា ប្គប ់
បញ្ហា ទងំអស់ទ ើតមានទៅ នុងសងគមដ្ារពិតជាប ត្ ល 
ម ពើអំ្ចប្បមូលផតុ ំបានទទ? ចទមលើយគឺ ពតិប្បា ដ 
្ស។់ ជា ់ដសតងកាលពើឆាន  ំ២០០៧  ទោ  លើ កាវ ន ់
យូ (Lee Kuan Yew) អតើតប្បធា ្ិបតើភ្នប្បទទស 
សិងាបុរ ើ   បានប្បាប់ទូតស រដឋអាទមរ ិថា   មិនគួរ្ 
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ឲ្យប្បទទស មពុជាចូលជាសមាជិ អាសា៊ា នទ ោះទទ ទប្ោោះ
ប្បទទស មពុជា មិនទនម់ានតភ្មលរមួលអប្បទសើរ្ស់
្ទទ ប្បទទសមួយទនោះ ំពុងដតជាបផុ់ងទៅ នុងវបិតតិ
នទោបាយមួយោ ងទប្ៅ ទោយសារដតការដឹ  ំ
នទោបាយរបស់ប្បទទសមយួទនោះ មានការជំោ ជ់ំពនិ 
ទៅ នុងទរឿងអំ្ចប្បមូលផតុ ំនុងភ្ដបុគគលដដលជាអន ដឹ     
 បំ្បទទស។ ចំដ  អន រាយការ ៍ពិទសសភ្នឧតដម
សនងការអងគការស ប្បជាជាតិ ទទួលបនទុ ដផន សិទធិ
មនុសសប្បចា ំមពុជា ទោ  ោ សា បា ល ់ភ្ គ (Yash Pal 

Ghai)  ៏បានអោះអាងថា បញ្ហា ប្សុ ដ្ារប ត្ លម ពើ
អំ្ចប្បមូលផតុដំដរ។  

ជារមួម   នុងសាថ នភាពប្បទទសទយើងបចចុបបនន គនលោឹះ
ដដលសំខានជ់ាងទគ ដដលទយើងប្តូវគ្មស់ឲ្យរទបើ មុនទគ
ទ ោះ គឺគ្មស់តំ្ ងរាគសតឲ្យទចញពើប្ ញរំបសប់ ស។ 
ោ យថា តំ្ងរាគសត ដដលទយើងប្គបគ់្មន ធាល បទ់ៅ
ទពញៗមាតទ់ ោះ ាមពិតទៅពួ ទគជាតំ្ ងប សទទ 
មិនដមនតំ្ងរាគសតទទ។ ទគពុំបានទ្វើការបទប្មើផល
ប្បទោជនរ៍បស់ប្បជាពលរដឋដដលជាមាច ស់ប្បទទសទ ោះ
ទទ ផទុយទៅវញិទគ្ិត្ោំ ងខាល ងំទដើមបើប្បទោជនផ៍្ទទ ល់
្លួនទគ ប ខពួ របស់ទគ ទ ើយទគប្តូវការផ្ទគ ប់ផគុន អងវរ 
ប្បជាពលរដឋ ដតទពលរដូវកាលទបាោះទឆាន តដតប ុទ ណ្ ោះ។ 
ទដើមបើយ តំ្ងរាគសតឲ្យម ទៅខាងប្បជាពលរដឋ ប្តូវ
ទបាោះទឆាន តចមុំ្ទដើមបើទរ ើសពួ ទគ មិនដមនទបាោះទឆាន តឲ្យ
រូបសញ្ហញ ប សដូចសពវភ្ែងទនោះទ ើយ។ កាល្អន 
តំ្ង កាល យជាតំ្ងរបស់ប្បជាពលរដឋពតិប្បា ដ 
ទពលទ ោះអវើៗជាប ទ បន់ឹងទរៀបរយ ទប្ោោះពួ ទគទ្វើការ
បទប្មើប្បទោជនប៍្បជាពលរដឋ គិតទរឿងរមួ ទ ើយប ស ឬ
ទមប សដលងមានឥទធិពលទលើពួ ទគទទៀតទ ើយ។  

 

ប្បទទសរបស់ទយើង ទងំអស់គ្មន ទសាោះ ដតដបរជាប្តូវ
បុគគលដតមាន   ់ ឬមនុសសមយួប្ ុមទកាត បកាត ប់ទ ើយម 
គ្មបមាច ស់ប្បទទសឯទ ោះ ជិតោច់្យល់ទៅវញិ។ 
ទនោះមិនដមនប្គ្មន់ដតជាទុ ខទវទ  របស់ប្បជាពលរដឋទទ 
ដតវាជាភាពអាមា សោ់ ងខាល ងំកាល  ដដលប្បជាពលរដឋ
រាប់ោន  ់ ប្តូវបានមនុសសដត ២-៣  ដ់ឹ មុ្ 
បំពុលបំផ្ទល ញ បនលបប់នលំទប្សចដតនងឹចិតតរបស់ទគ។ 
ចំទោោះមុ្បញ្ហា ទនោះ ទយើងយល់ថា ប្តូវទរៀបចំប្បពន័ធ
រដឋបាលសាធារ ៈមួយ ដដលមានល ខ ៈ្លើ ភលថឺាល  
សាមញ្ញ និងមានប្បសទិធភាព។ ទ ើយទដើមបើបាន
ដបបទ ោះ គឺមានដតមានប្បជាពលរដឋដ្ារទទ ដដលអាច
ទោោះប្សាយរចួ ទោលគឺប្បជាពលរដឋប្តូវចូលរមួ នុង ិចច
ការនទោបាយ ទោយការយល់ដឹង ជំរុញឲ្យមានយនត
ការទដើមបើទ្វើទអាយប្បព័នធដ ឹ មំានប្បសិទធភាព ដដល
បំដប ការប្បមូលផតុអំំ្ចរដឋ ទោលគអឺំ្ចទងំបើ 
(អំ្ចនើតិបបញ្ញតតិ អំ្ចនើតបិ្បតិបតតិ នងិអំ្ច
តុោការ) ឯ រាជយពើគ្មន ផង និងទដើមបើធា តុលយភាព
អំ្ច រវាងអំ្ ចរដឋ នងិអំ្ ចប្បជាពលរដឋផង។  
ការបំដប អំ្ ចប្បមូលផតុ ំ ធា ឲ្យសិទធ ិ នងិអំ្ ច
ធាល  ម់  នុង ដ្ បភ់្ដប្បជាពលរដឋជាអចិភ្គនដយ ៍ ាម
រយៈតំ្ងទៅថាន  ់ ុ/ំសងាក ត់ ប្ ុង/ប្សុ /្ ឌ  ទ្តត/
រាជធានើ នងិជាតិ។ ទ ើយរាលក់ារសទប្មចទងំ ិចចការ
ដឹ  រំដឋ និង ចិចការអភិវឌ្ឍជាតិទលើប្គបវ់សិ័យ ប្តូវទ្វើ
ទ ើងាមទសច តើប្តូវការ និងបទប្មើផលប្បទោជនប៍្បជា
ពលរដឋ ដដលជាមាច សប់្បទទស៕ 
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