
វទិ្យាស្ថា ន ស្លឹករ លឹត

បូជនីយដ្ឋា នសម្រាប់រឭំកដល់អតីតកាល 
មជ្ឈមណ្ឌ លអប់រពំីអំពពីម្បល័យពូជស្សន៍ និងសិទ្្ិមនុស្ស

និងម្្លឹឹះស្ថា នសិកសាសម្រាប់អនា្ត
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វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត ្ឺជា្ពម្រាងដ៏ពរាឹះមុត នងិពោរពពញពដ្យមហចិ្ឆតាក្ុងការផ្សឹះផសានូវ
ការបំផ្ចិបំផ្្ញពីការរាតតបាតរនអំពពីម្បល័យពូជស្សន៍ក្ុងរយៈពពលម្បរាណបួនឆ្្រំន
របបខ្មែរម្កហមមកពលីពករដខំណលវប្បធម៌ខដលរានអាយុកាលរាប់រយសតវត្សររ៍បស់
ម្បពទ្សកម្ុជា។

ការផ្សឹះផសាពផ្តោ តសំខាន់ពៅពលីយុតតោិធម៌ ការចងចា ំនិងការពយាបាលរបួសពីអតីតកាល។ វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត នលឹង
ដ្ក់បញូ្លគ្្ខតមួយនូវម្្លឹឹះស្ថា នខដលរានមុ្ង្រផ្សងៗគ្្ រមួរាន ស្រមន្ីររនការចងចា ំមជ្ឈមណ្ឌ ល
ម្ស្វម្ជាវ ម្្លឹឹះស្ថា នឧតតោមសិកសាខដលពផ្តោ តពលីឧម្កិដឋាកមមែពោរពៅ បណ្ណស្រដ្ឋា នរនឯកស្រទាក់ទ្ងនលឹងរបបខ្មែរ
ម្កហម ម្ពមទាងំបណ្្ណ ល័យម្ស្វម្ជាវ ក៏ដូចជាមជ្ឈមណ្ឌ លព័ត៌រាន។ ពោក ឆ្ងំ យុ ជាសកមមែជនសិទ្្ិមនុស្ស 
រ្ាក់ខដលមិនពចឹះរាថយ ពហយីម្តរូវបានទ្ទ្ួលស្គា ល់ជាសកលថាជាអ្កម្ស្វម្ជាវ និងបពងកីតនូវបណ្ណស្រដ្ឋា ន
ទាក់ទ្ងនលឹងអំពពីពោរពៅរនរបបខ្មែរម្កហម។ ជាងពនឹះពៅពទ្ៀត ពោកក៏ជាជនរងពម្គ្ឹះផ្្ល់រ្ាក់រនរបបខ្មែរ 
ម្កហម។ ទ្ស្សនវសិ័យរបស់ពោក ្ឺពធវីឲ្យវទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតក្ាយជាមជ្ឈមណ្ឌ លអនតោរជាតិមួយសម្រាប់ការម្តិឹះរឹិះ 
ការពយាបាលរបួសពីអតីតកាល ការផ្សឹះផសា និងការអប់រ ំពដីម្បបីំភ្ឺ និងផតោល់ផលម្បពោជន៍ដល់ម្បជាជនកម្ុជា ក៏
ដូចជាពទ្សចររាប់ោននាក់ខដលមកដល់ម្បពទ្សកម្ុជាជាពរៀងរាល់ឆ្្។ំ ពគ្ល្ំនិតចម្បងរនវទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត 

្ឺរឭំកដល់ជនរងពម្គ្ឹះរនអតីតកាលតាមរយៈការកស្ងនូវអនា្តដ៏ម្តចឹះម្តចង់។

ពសចកតោីពផតោីម
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ឧបស្គា
អស់រយៈពពលជាង៣៥ឆ្្ ំម្បជាជនកម្ុជាបានចូលរមួពៅក្ុងកិច្្ិត្ំម្បលឹងខម្បងដ៏យូរអខងវង និង 
ពខ្ាចផសា ពដីម្បពីយាបាលរបួសបន្សល់ពីរបបខ្មែរម្កហម និងបានកស្ងព�ងីវញិនូវសងគាម វប្បធម៌ 
និងរាជរដ្ឋា ភិបាលរបស់្្ួន។ របបខ្មែរម្កហមបានសរ្ាប់អ្កខដលរានចំពណឹះដលឹង សិល្បករ អ្កជំនាញ 
និងម្បជាជនកម្ុជា តាមរយៈការពធវីទារុណ្ឌ កមមែ ការបង្អត់អាហារ និងការសរ្ាប់ ខដលបងកឲ្យរានការ
បំផ្្ញោ៉ា ងដំណំពៅពលីការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សរបស់កម្ុជា។

ពៅប៉ាុនាមែ នទ្សវត្សរចុ៍ងពម្កាយពនឹះ ម្បជាជនកម្ុជាបានសវឹះខសវងរកវធិីស្សសតោចាបំាច់ជាពម្ចីន ពដីម្បខីថរកសាការ 
ចងចាអំំពីអតីតកាល ការអប់រ ំ្ ្ួនឯង និងបណតោុ ឹះបណ្តោ លអ្កដលឹកនាសំម្រាប់រថងៃអនា្ត ម្សបពពលនលឹងការបពងកីត 
នូវសងគាមសនតោិភាព និងយុតតោិធម៌មួយ ខដលវប្បធម៌ និង្ំនិតផតោួចពផតោីមរបស់កម្ុជាអាចរកីចពម្មីនពៅមុ្បាន។ 
កិច្្ិត្ំម្បលឹងខម្បងពនឹះពទី្បខតសពម្មចបាននូវខផ្ក្្ឹះខតប៉ាុពណ្្ណ ឹះ។ ជាក់ខសតោង បូជនីយដ្ឋា នរឭំកដល់ការចងចាំ
បានបង្ហា ញអំពីអំពពីពោរពៅរម្ពរផ្សខដលបានពកីតព�ងីពៅចុងទ្សវត្សរឆ្៍្១ំ៩៧០ ប៉ាុខនតោមិនបានបង្ហា ញអំពី
ម្បវតតោិស្សសតោដ៏យូរលង់ និងរថ្ថ្ារបស់កម្ុជានាកាលពនាឹះព�យី។

មកទ្ល់នលឹងបច្ុប្បន្ ការតស៊ូម្បឆ្ងំនលឹងការកពកីតព�ងីវញិរនឧម្កិដឋាកមមែពោរពៅមិនទាន់បានលុបបំបាត់
ឬកាត់បនថាយទាងំម្សរុងពៅព�យីពទ្។ ឧម្កិដឋាកមមែពោរពៅទាងំពនាឹះពៅខតបនតោរាតតបាត និងពកីតរានព�ងីពៅក្ុង 
ម្បពទ្សសីុរ ី អីុរា៉ា ក់ ដ្ហវ ឺនិងភូរា។ ពហតុដូពច្ឹះ វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតនលឹងពម្ងីកការង្ររបស់្្ួនពលីសពីការពលីក
កម្ស់ការយល់ដលឹងតាមរយៈការម្ស្វម្ជាវ និងកមមែវធិីសិកសាកម្មិតឧតតោមសិកសាអំពីមពនា្មវជិាជា ពបាកបព ្្ឆ តរន
ការ ពម្ជីសពរសីមនុស្សឲ្យចូលរមួម្បម្ពលឹតតោឧម្កិដឋាកមមែពោរពៅ ខដលបានតម្មង់ពលីយុវជនពកមែងៗ តាមរយៈការ
ពោសនាពដ្យឈរពលីពគ្លការណ៍ជាតិពន្ុ នពោបាយ និងការដុសខាត់ស្មែ រតី។
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“កម្ុជាមិនអាចព្ចពវឹះពីម្បវតតោិស្សសតោ
របស់្្ួនបានពទ្ ប៉ាុខនតោកម្ុជាក៏មិនចាំ
បាច់សថាិតពៅជាទាសកររនម្បវតតោិ
ស្សសតោរបស់្្ួនឯងពនាឹះខដរ។

ឆ្ងំ យុ

កមមែវធិីសិកសាពនឹះនលឹងពផ្តោ តពលីវធិីស្សសតោរនការវភិា្ និងព្្ីយតបពៅ
នលឹងការពោសនា ពដីម្បពីធវីោ៉ា ងណ្ឲ្យយុវជនអាចផ្តោ ច់ពចញពីភាព
ងប់ងល់ និង្តិនិយម ម្ពមទាងំបំោក់បំប៉ានដល់យុវជនឲ្យពចឹះ
វភិា្ និងពម្បីម្បាស់្ំនិត និងស្មែ រតីម្បកបពដ្យការម្តិឹះរឹិះ
ពិចារណ្។ វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតរពំលឹងថានលឹងខចករខំលកនូវការម្ស្វ
ម្ជាវ និងកមមែវធិីសិកសារបស់្្ួនឲ្យម្សបពៅនលឹងអាយុ និងកម្មិត 
យល់ដលឹងរបស់មនុស្ស ពដ្យបស ជ្ា បចូលក្ុងម្បព័ន្អប់ររំបស់ កម្ុជា 
និងខចករខំលកដល់ម្បពទ្សជិតខាងពៅក្ុងតំបន់អាសីុអាព្្យ ៍

និងម្បពទ្សដរទ្ពទ្ៀត ។

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតម្តរូវបានផតោួចពផតោីមព�ងីពដ្យមជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា ខដលជាអងគាការពម្រៅរដ្ឋា ភិបាលកម្ុជា មួយរាន

ទ្ីតាងំពៅរាជធានីភ្ំពពញ។ ពៅពពលខដលវទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតពលចពចញជារូបរាងទាងំម្សរុងមជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជានលឹង

ក្ាយពៅជាខផ្កមួយរបស់វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជាម្តរូវបានបពងកីតព�ងីពៅក្ុងឆ្្១ំ៩៩៥ ពដ្យអ្កម្ស្វម្ជាវរបស់ស្កលវទិ្យាល័យ ពយ៉ាល 

ពដីម្ប ីពធវីការម្បមូលចងម្កងឯកស្រពដីម និងភ័សតោុតាងខដលជាប់ទាក់ទ្ងពដ្យផ្្ល់ពៅនលឹងរបបខ្មែរម្កហម ពីឆ្្១ំ៩៧៥ 

ដល់ឆ្្១ំ៩៧៩។ ពីរឆ្្ពំម្កាយមក ពោល្ឺពៅឆ្្១ំ៩៩៧ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា បានក្ាយពៅជាស្ថា ប័ននីតិបុ្គាល

ឯករាជ្យ។  ពបីពទាឹះជាបណ្ណស្រ ខដលបច្ុប្បន្រានឯកស្រសរុបជាងមួយោនទ្ំព័រ និងម្្បដណតោ ប់ពស្ីរម្្ប់ពរឿងរា៉ា វខដល

បានពកីតព�ងីពៅក្ុងរបបខ្មែរម្កហមក៏ពិតខមន ក៏ការពផ្តោ តចម្បងរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា សំពៅដល់ការចងម្កង

ឯកស្រសតោីអំពីឧម្កិដឋាកមមែពោរពៅ និងការបំោនសិទ្្ិមនុស្សខដលប៉ាឹះោល់ដល់ម្បជាជនកម្ុជាស្ូតម្តង់។ អងគាជំនំុជម្មឹះ

វសិ្មញ្ញក្ុងតុោការកម្ុជា បានពលឹងខផ្អកោ៉ា ងខ្ាងំពៅពលីឯកស្រភ័សតោុតាង និងការគ្មំ្ទ្ពីបណ្ណស្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌ ល

ឯកស្រកម្ុជា ពដីម្បកីាត់ពទាសពមដលឹកនាជំាន់្្ស់រនរបបខ្មែរម្កហម។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា
ការពធវីឲ្យម្បពសីរព�ងីនូវការពគ្រពសិទ្្ិមនុស្ស យុតតោិធម៌ និងភាពរកីចពម្មីនពៅក្ុងម្បពទ្សកម្ុជា

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត              ទ្ំព័រទី្ ៤
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ជាង២០ឆ្្កំន្ងមកពនឹះ ភ្ាក់ង្រសហរដឋាអាពម៉ារកិ 
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអនតោរជាតិ ក៏ដូចជារដ្ឋា ភិបាល និង អងគាការមិនខមន 
រដ្ឋា ភិបាលដរទ្ពទ្ៀតពៅជុវំញិសកលពោក បានគ្មំ្ទ្ការង្ររបស់
មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា។

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត - ឯកស្រសម្រាប់ររអង្គា ស

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត              ទ្ំព័រទី្ ៥

ក្ុងអំ�ុងពពល២០ឆ្្កំន្ងមកពនឹះ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា បានកស្ងនូវបណ្ណស្រដ្ឋា នឯកស្រពដីមដ៏ធំបំផុតមួយ 

និងឯកស្រដរទ្ពទ្ៀតខដលទាក់ទ្ងនលឹងរបបខ្មែរម្កហម។ មិនខតប៉ាុពណ្្ណ ឹះ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា ក៏បានពបាឹះពុម្ផសាយ 

នូវពសៀវពៅម្បវតតោិស្សសតោខ្មែរម្កហម ខដលម្តរូវបានពម្បីម្បាស់ោ៉ា ងទូ្លំទូ្ោយពៅតាមម្្លឹឹះស្ថា នសិកសារបស់រដឋា ម្ពមទាងំ

បានពរៀបចំពសៀវពៅខណនា ំនិងកមមែវធិីសិកសាសម្រាប់ម្្រូបពម្ងៀន ខដលម្្រូបពម្ងៀនទាងំពនាឹះបានបង្ហា ត់បង្ហា ញដល់យុវជន

កម្ុជារាប់មឺុននាក់ ពហយីក្ុងពនាឹះរានយុវជនមួយចំនួនបានចូលបពម្មីការង្រពផ្សងៗគ្្ រមួរានជំនាញខផ្កចបាប់ 

រាជរដ្ឋា ភិបាល និងខផ្កអប់រ។ំ បណ្ណស្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជាបានវវិតតោពៅជាម្បភពធនធានខដលទ្ទ្ួលស្គា ល់

ជាសកល សម្រាប់សកមមែជនសិទ្្ិមនុស្ស អ្កម្ស្វម្ជាវ និងអ្កឯកពទ្សពៅជំុវញិពិភពពោក។ ្ណៈម្្ប់ម្្ងរបស់

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជាបានកស្ងអងគាភាពពនឹះព�ងីពដ្យឈរពលីមូលដ្ឋា នម្្លឹឹះហរិញ្ញវតថាុ ដ៏រ លឹងរា ំតរ្ាភាព 

និងស្្អ តស្អំ។ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជាបានពធវីការពិនិត្យ និងម្្ប់ម្្ងពលីវភិា្ទានរនធនធានដ៏រានតរម្ខដលបាន 

បរច្ិា្ពដ្យពំុឲ្យរានការជាប់ោក់ព័ន្នលឹងអំពពីពុករលួយខដលកំពុងរាតតបាតពៅក្ុងតំបន់។

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា បានបពងកីត្ំរូខដលអាចពម្បីម្បាស់បានពៅទី្ដ្ច់ម្សោល ពដីម្បចីងម្កងឯកស្រទាក់ទ្ង 

នលឹងឧម្កិដឋាកមមែដ៏ពោរពៅ។ មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជាក៏បានពធវីការវនិិពោ្ពៅទូ្ទាងំម្បពទ្សពៅពលីការអប់រ ំនិង

បពងកីតនូវអ្កដលឹកនាសំម្រាប់រថងៃអនា្ត។ វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត ្ឺជាជំហានបន្ាប់សម្រាប់ពដ្ឹះម្ស្យនូវតម្មរូវការរបស់កម្ុជា

នាពពលបច្ុប្បន្ និងអនា្ត។ តម្មរូវការរនការពយាបាលរបួសពីអតីតកាល ការទ្ទ្ួលបានព័ត៌រាន ការកស្ងព�ងីវញិ 

និងការពដ្ឹះម្ស្យឧម្កិដឋាកមមែពោរពៅខដលបានពកីតព�ងី ទាមទារឲ្យរានទ្ស្សនទានខដលសកមមែ និងទូ្លំទូ្ោយ 

តាមរយៈការសិកសាម្ស្វម្ជាវ និងការអប់រកំម្មិតឧតតោមសិកសា។ 

រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ុជាបានបរច្ិា្ពដ្យសុទ្្ចិតតោនូវទ្ីតាងំមួយកខន្ងពដីម្បសី្ងសង់វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត ម្ពមទាងំបានទ្ទ្ួល

ស្គា ល់វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតជា “សកលវទិ្យាល័យ” ពដីម្បអីនុ ្្ញ តឲ្យវទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតអាចបពងកីតជាម្្លឹឹះស្ថា នលំដ្ប់សកល

សម្រាប់ការសិកសា និងការម្ស្វម្ជាវជាន់្្ស់។ ពៅពពលខដលវទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតចាប់ពផតោីមដំពណីរការ វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតនលឹង

ពម្ជីសពរសីនិស្សតិឈ្្សរវ និងស្សស្តោ ចារ្យល្បីៗ  ម្ពមទាងំអ្កម្ស្វម្ជាវខដលរានជំនាញពផ្សងៗគ្្ជុំវញិសកលពោក 

មកសិកសាម្ស្វម្ជាវ និងបពម្ងៀនពៅវទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត។ 
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អ្កអាម្ស័យផល ការពិពណ៌នាអំពីស្រម្បពោជន៍

ស្ោបឋមសិកសា 
និងអនុវទិ្យាល័យ

• ការពរៀបចំ ការពបាឹះផសាយ និងការខចកចាយពសៀវពៅ «ម្បវតតោិស្សសតោកម្ុជា 
ម្បជាធិបពតយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩)» ចំនួនមួយោនកបាលជូនអនុវទិ្យាល័យ  
ជាង១៧០០ខដលភា្ពម្ចីនសថាិតពៅតំបន់ជនបទ្ដ្ច់ម្សោល

• ការពរៀបចំ ការពបាឹះផសាយ និងការខចកចាយពសៀវពៅខណនាសំម្រាប់ម្្រូបពម្ងៀន 
និងពសៀវពៅលំហាត់ ម្ពមជាមួយនលឹងពសៀវពៅសិកសាសម្រាប់សិស្ស

ពសចកតោីសពងខេបអំពីពជា្ជ័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា

• ការខណនា ំនិងការពរៀបចំសិកាខេ ស្ោពៅតាមស្កលវទិ្យាល័យជាង២00 
ពៅទូ្ទាងំម្បពទ្សកម្ុជា

• ការពរៀបចំសិកាខេ ស្ោសម្រាប់មសនតោីប៉ាូលីសចំនួន៣០០នាក់ សតោីអំពីម្បវតតោិស្សសតោ 
កម្ុជាម្បជាធិបពតយ្យ និងការទ្ប់ស្ក ត់ការកពកីតព�ងីជាថមែីរនឧម្កិដឋាកមមែ

 ម្ទ្ង់ម្ទាយធំ

• ការពរៀបចំសិកាខេ ស្ោសម្រាប់មសនតោីពោធា និងនាយទាហានចំនួន ៦៥០នាក់ 
សតោីអំពីម្បវតតោិស្សសតោកម្ុជាម្បជាធិបពតយ្យ ការវភិា្ពលីការកពកីតព�ងី 
និងពជា្ជ័យរបស់ពមដលឹកនាខំ្មែរម្កហម ម្ពមទាងំសិកសាអំពីពគ្លនពោបាយ 
និងសកមមែភាពរបស់ខ្មែរម្កហម ពដីម្បយីល់ដលឹងអំពីមូលពហតុពិតម្បាកដ និងពដីម្បី
ការទ្ប់ស្ក ត់ការកពកីតព�ងីជាថមែីរនឧម្កិដឋាកមមែម្ទ្ង់ម្ទាយធំ

• ការពរៀបចំពវទ្ិកាអប់រសំ្ធារណៈតាមសហ្មន៍ពៅតំបន់ជនបទ្ដ្ច់ម្សោល 
រនម្បពទ្សកម្ុជាសម្រាប់ម្បជាជនពពញវយ័

• ការអនុវតតោ្ពម្រាងម្បវតតោិស្សសតោផ្្ល់រាត់ជនជាតិចាម រមួរាន បទ្សរាភា សន៍ 
ចំនួន ៤០០ ទាក់ទ្ងនលឹងដំពណីរការរនអងគាជំនំុជម្មឹះវសិ្មញ្ញក្ុងតុោការកម្ុជា
ពៅក្ុងបរបិទ្រនម្បវតតោិស្សសតោកម្ុជាម្បជាធិបពតយ្យ

• ការផតោល់ឲ្យអ្កសអពងកត ម្ពឹះរាជអាជាញា  ម្ករុមពមធាវកីារោរកតោី និងពៅម្កម របស់ 
អងគាជំនំុជម្មឹះវសិ្មញ្ញក្ុងតុោការកម្ុជា នូវឯកស្រជាងរាប់ខសនសន្លឹក 
ពសៀវពៅរាប់រយកបាល សីុឌី/ឌីវឌីីជាង១ោន់ មីម្ករូហវមី៥២៤ដំុ ឯកស្រចម្ង 
និងបទ្សរាភា សន៍រាប់ខសនទ្ំព័រ

• ការព្្ីយតបនលឹងសំពណីសំុឯកស្រគ្មំ្ទ្ជាបនតោបន្ាប់ឥតឈប់ឈរ ពីសំណ្ក់ 
ម្ពឹះរាជអាជាញា  អ្កពសីុបអពងកត ពៅម្កមស្ោដំបូង និងម្ករុមពមធាវកីារោរកតោី។

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត - ឯកស្រសម្រាប់ររអង្គា ស

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត              ទ្ំព័រទី្ ៦

អងគាជំនំុជម្មឹះវសិ្មញ្ញក្ុងតុោ
ការកម្ុជា  
-- ស្ោកតោីឧម្កិដឋាកមមែសសង្គា ម 
អនតោរជាតិរបស់អងគាការ 
សហម្បជាជាតិ

សហ្មន៍ជនជាតិចាម

សហ្មន៍ជនបទ្ 

ពោធា

ប៉ាូលីស

សកលវទិ្យាល័យ



វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត - ឯកស្រសម្រាប់ររអង្គា ស

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត ្ឺជាជំហានបន្ាប់ និងជាការពម្ងីកចកខេុវសិ័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា។ វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតនលឹង

ពដីរតួនាទ្ីជាមជ្ឈមណ្ឌ លអប់រ ំមជ្ឈមណ្ឌ លម្ស្វម្ជាវ ស្រមន្ីររនការចងចា ំខដលនលឹងផតោល់ឲ្យអ្កទ្ស្សនានូវពគ្ល្ំនិត

ទូ្ពៅទាក់ទ្ងនលឹងម្បវតតោិស្សសតោកម្ុជាពដីម្បកីស្ងអនា្តរបស់កម្ុជា។ ពបីពទាឹះបីជារបបខ្មែរម្កហមបានសរ្ាប់ម្បជាជន 

កម្ុជាអស់ម្បរាណមួយភា្បី ពៅក្ុងរយៈពពលបួនឆ្្ោំ៉ា ងណ្ក៏ពដ្យ ក៏រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ុជាពំុទាន់បានបពងកីតនូវ

ម្កប្ណ្ឌ ពពញពលញមួយសម្រាប់ដ្ក់បញូ្លឧម្កិដឋាកមមែពោរពៅទាងំអស់ពនឹះ ពៅក្ុងបរបិទ្រនពករដំខណលវប្បធម៌

ដ៏សម្ូបរខបបរបស់កម្ុជា ឬផតោួចពផតោីមការផ្សឹះផសាជាតិឲ្យបានពពញពលញខដលជាជំនួយដល់ការពធីវដំពណីរពៅកាន់អនា្តដ៏

ភ្ឺស្វ ងមួយពៅព�យីពទ្។

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត
បូជនីយដ្ឋា នសម្រាប់រឭំកដល់អតីតកាល និងម្្លឹឹះស្ថា នសិកសាសម្រាប់អនា្ត

ពបសកកមមែរបស់វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត ្ឺពម្ងលឹងការយល់ដលឹង និងផតោល់
ចំពណឹះដលឹងអំពីឧម្កិដឋាកមមែម្បឆ្ងំមនុស្សជាតិ និងការពគ្រពចបាប់ 
តាមរយៈ ការពផ្តោ តពៅពលីកមមែវធីិសិកសាអប់រខំដលម្បកបពដ្យជំនាញ 
និងរានលកខេណៈជាស្ធារណៈ ម្ពមទាងំពសវាកមមែ កមមែវធីិសិកសាម្ស្វម្ជាវ 
កមមែវធីិយល់ដលឹងទូ្ពៅរបស់មនុស្សជាតិ និងកមមែវធីិតាមម្បព័ន្អីុនធឺពណត 
សម្រាប់តំបន់ដ្ច់ម្សោលឲ្យពម្បីម្បាស់បណ្ណស្រម្បវតតោិស្សសតោ  
ដ៏សម្ូបរខបប និងរានម្បពោជន៍ រមួរាន ឯកស្រ រូបថត និងសរាភា រ 
សិកសាដរទ្ពទ្ៀតជាពម្ចីន។

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត - ឯកស្រសម្រាប់ររអង្គា ស

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត              ទ្ំព័រទី្ ៧



វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត - ឯកស្រសម្រាប់ររអង្គា ស

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត នលឹងពដីរតួនាទ្ីជាវទិ្យាស្ថា នផ្ូវការមួយខដលពផ្តោ តពៅពលីការអប់រអំំពីឧម្កិដឋាកមមែពោរពៅ និងមជ្ឈមណ្ឌ ល 

ម្ស្វម្ជាវ ខដលម្បជាជនកម្ុជាអាចចូលរមួជាមួយនលឹងបញ្ញវនតោក្ុងតំបន់ និងអនតោរជាតិ ពដីម្បពីម្ងីកនូវការម្ស្វម្ជាវរបស់

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជាអំពីរបបខ្មែរម្កហម និងការវភិា្ខបបសកលពៅពលីពហតុការណ៍ខដលបានពកីតព�ងី ម្ពមទាងំ

ការសិកសាពៅពលីឫស្ល់រនឧម្កិដឋាកមមែពោរពៅ។ វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតរានបណ្ណស្រដ្ឋា នធំបង្អស់ ខដលតមកល់ឯកស្រពដីម 

ជាងមួយោនទ្ំព័របន្សល់ទុ្កពីរបបខ្មែរម្កហម។ តាមរយៈបណ្ណស្រពនឹះ អ្កម្ស្វម្ជាវនលឹងអាចសិកសាខសវងយល់ ពដ្យ

អាចដ្ក់បញូ្ល្ំពហញីទាងំពនាឹះពៅក្ុងបរបិទ្ទូ្លំទូ្ោយជាងមុនទាក់ទ្ងនលឹងម្បវតតោិស្សសតោ ស្ថា បត្យកមមែ និងវប្បធម៌ 

របស់ខ្មែរ ម្ពមទាងំអាចពម្បីម្បាស់្ំពហញីទាងំពនាឹះសម្រាប់បពងកីតជារាគ៌្មួយខដលពឆ្្ឹះពៅរកអនា្តចម្មរុងចពម្មីន។

មជ្ឈមណ្ឌ លសិកសា និងម្ស្វម្ជាវអនតោរជាតិ

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត នលឹងបពងកីតម្្លឹឹះស្ថា នសិកសាមួយខដលរានតួនាទី្

ជាក់ោក់ពដ្យពផ្តោ តសំខាន់ពៅពលីការទ្ប់ស្ក ត់ឧម្កិដឋាកមមែ

ពោរពៅ និងការបំោនសិទ្្ិមនុស្ស តាមរយៈការបណតោុ ឹះបណ្តោ ល 

អ្កដលឹកនាវំយ័ពកមែងទាងំក្ុងវសិ័យឯកជន និងរដឋា ពដ្យផតោល់នូវ 

ជំនាញខផ្កវាយតរម្ និងវភិា្ខដលចាបំាច់សម្រាប់តាមដ្នអំពី 

មូលពហតុ និងបរោិកាសខដលអាចបងកឲ្យរានឧម្កិដឋាកមមែ 

ពោរពៅពកីតព�ងី ម្ពមទាងំពម្ងលឹងសមតថាភាពរបស់អ្កដលឹកនា ំ

វយ័ពកមែងទាងំអស់ពនាឹះឲ្យពចឹះកស្ង និងរកសានូវបរោិកាស 

នពោបាយ និងសងគាម ពដ្យឈរពលីមូលដ្ឋា នម្្លឹឹះរនការពគ្រព 

ចបាប់ ការម្្ប់ម្្ងជពរ្ាឹះពដ្យសនតោិវធិី និងការបពងកីតស្ថា ប័ន 

យុតតោិធម៌សម្រាប់សហ្មន៍។

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត              ទ្ំព័រទី្ ៨



វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត - ឯកស្រសម្រាប់ររអង្គា ស

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត នលឹងពម្ជីសពរសីនិសិត្សកម្ុជា និសិត្សក្ុងតំបន់ និងអនតោរជាតិខដលរានពទ្ពពកាសល្យ ពដ្យរានការ 

ចូលរមួពីសំណ្ក់អ្កម្ស្វម្ជាវ បញ្ញវនតោក្ុងម្សរុក និងពម្រៅម្សរុក ពដីម្បបីពងកីតនូវបរោិកាសសិកសាមួយខដលរកីរាយ 

និងម្បកួតម្បខជង។

ការពលីកកម្ស់យុតតោិធម៌ សិទ្្ិមនុស្ស និងនីតិរដឋាពៅតំបន់អាសីុអាព្្យ ៍និងតំបន់ដរទ្ពទ្ៀត

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត                           ទ្ំព័រទី្ ៩

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជាបានអនុវតតោជា្ំរូក្ុងការចងម្កងឯកស្រឧម្កិដឋាកមមែពោរពៅ ពដ្យជំរុញឲ្យតុោការអនតោរជាតិ 

ទ្ទ្ួលពជា្ជ័យក្ុងការកាត់ពទាសពមដលឹកនាជំាន់្្ស់រនរបបខ្មែរម្កហម ខដលប៉ាុនប៉ាងបំផ្្ញចំពណឹះដលឹង និងការយល់ដលឹង 

របស់មនុស្សជំនាន់ពម្កាយ។ ការង្ររបស់វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត នលឹងរមួបញូ្លនូវការខកតម្មរូវ្ំរូមិនល្អទាងំពនាឹះ ពដីម្ប ីអនុវតតោ 

ឲ្យរានម្បសិទ្្ភាព និងពជា្ជ័យពៅក្ុងបរបិទ្ដរទ្ ខដលឈ្នពៅដល់ការទ្ប់ស្ក ត់ជនទាងំឡាយណ្ខដលរានបំណង

បងកវនិាសសកមមែដល់ពហដ្ឋា រចនាសម្័ន្ និងម្្លឹឹះស្ថា នសងគាមពៅក្ុងម្បពទ្សកម្ុជា និងពិភពពោក។ ចកខេុវសិ័យ និង

ពបសកកមមែរបស់វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត រានភាពចាបំាច់ខដលអាចពម្បីម្បាស់ពដីម្បពីធវីអនតោរា្មន៍ពដ្យពជា្ជ័យក្ុងការ

ទ្ប់ស្ក ត់ រាល់ពគ្លបំណងបងកភាពអនតោរាយដល់មនុស្សជាតិនាពពលអនា្ត។
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វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត
ទ្ីតាងំខដលបពងកីតព�ងីពដ្យ្ំនិតរច្ម្បឌិត ស្ថា បត្យកមមែ និងពស្ភ័ណភាព នលឹងជឹះឥទ្្ពលដល់ការ្ិតពិចារណ្ 

ការម្បាម្ស័យទាក់ទ្ង និងការឲ្យតរម្ពៅពលីស្ថា ប័នរបស់បុ្គាលខដលតំណ្ងឲ្យស្ថា ប័នពនាឹះ។ ទ្ីតាងំមួយខដលរចនា 

ព�ងីពដ្យការផ្ិតផ្ង់អាចទាក់ទាញ បពងកីនថាមពល និងពលីកទ្លឹកចិតតោមនុស្ស ម្ពមទាងំអាចពលីកកម្ស់ដល់ភាព

រកីចពម្មីន។ កតាតោ ទាងំអស់ពនឹះពហយីខដលរានតួនាទី្ចម្បងក្ុងការបកម្ស្យពបសកកមមែរបស់វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតឲ្យពលច

ពចញជារូបរាងជាក់ខសតោង។ ស្ថា បនិករបស់វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតបានពបតោជាញា ថាអគ្រពនឹះម្តរូវខតម្បពសីរជាងរូបរាង សរាសធាតុ 

និងភាពទុ្ទ្ិ្ដឋាិនិយមរនស្ថា បត្យកមមែខដលឧទ្្ិសដល់ការចងចារំបស់អ្ករស់រានរានជីវតិខដលធ្ាប់បានកស្ងកន្ងមក។ 

មិនខតប៉ាុពណ្្ណ ឹះ ភាព្ុសខប្កពនឹះបានបំខបកពចញនូវការយល់ព�ញីខបបចាស់្ំរលិខដលការរចនាកន្ងមកភា្ពម្ចីន

ពធវីព�ងីពដ្យបុរស ពដីម្បទី្ទ្ួលស្គា ល់ជាម្បវតតោិស្សសតោអំពីឧម្កិដឋាកមមែពោរពៅខដលបានបងកនូវផលប៉ាឹះោល់ជាហងិសា

ពៅពលីសសតោី និងកុរារ។

បូជនីយដ្ឋា នរនការចងចាដ៏ំរស់រពវកី និងមជ្ឈមណ្ឌ លអប់រ ំ

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត - ឯកស្រសម្រាប់ររអង្គា ស

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត                         ទ្ំព័រទី្ ១០
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“ចកខេុវសិ័យរបស់ពោក ឆ្ងំ យុ រានលកខេណៈទ្ំពនីបកមមែ 
និងរច្ម្បឌិតថមែី។ ពយងីសង្លឹមថានលឹងពធវីឲ្យទ្ស្សនវសិ័យ 
របស់ពោកក្ាយជាការពិតតាមរយៈការរចនាអគ្រទ្ំពនីប  
មួយខដលចងចានូំវពករដខំណលពនាឹះពហយីមិនម្តលឹម
ខតប៉ាុពណ្្ណ ឹះពស្តក៏្្ុឹះប្្ងំអំពីជំពនឿដមុ៏តរា ំនិងភាព 
សុទិ្ដឋាិនិយមសម្រាប់អនា្ត ពដ្យពម្បីម្បាស់ការអប់រ ំ
ការយល់ដលឹង និង្ំនិតបពងកតីថមែី ពដីម្បឲី្យអ្កទ្ស្សនា 
អាចចូលរមួពដ្យវជិជារាន។”

ហសាហា ហាឌីត “ពយងីរានវ ិ្ ្ញ ស្រសំខាន់ពីរ៖
ទី្មួយ ពយងីម្បឈមមុ្នលឹងតម្មរូវការដ៏្្ស់របស់
ពោក ឆ្ងំ យុ។ ទី្ពីរ ពយងីនលឹងសពម្មចឲ្យបាននូវ
អវីខដលពលីសពីការរពំលឹងទុ្ករបស់ ពោក ឆ្ងំ យុ។”
ហសាហា ហាឌីត

ពដីម្បសីពម្មចបានពគ្លពៅខាងពលីពនឹះ វទិ្យាស្ថា ន
ស្លឹករ លឹតបានពធវីការជាមួយស្ថា បត្យករកម្មិត
សកលពោក ្ឺ អ្កម្សី ហសាហា ហាឌីត រនទី្ម្ករុង 
�ុងដ៍ ឲ្យចូលរមួរចនាអាគ្រវទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតដ៏ថមែី
សន្ាងមួយ។ ស្ថា បត្យកមមែរបស់អ្កម្សី ហសាហា 
ហាឌីត ខដលរានស ជ្ា តិពដីមជាជនជាតិអីុរា៉ា ក់ និងជា
ស្ថា បត្យករសសតោីខតរ្ាក់្ត់ ខដលទ្ទ្ួលបានោនរង្វ ន់ 
ម្ពីត្ស្ឺ ក្ុងវសិ័យស្ថា បត្យកមមែ រានលកខេណៈ្ួរឲ្យកត់
សរាគា ល់ចំពោឹះការរច្ម្បឌិត និងការបពងកតីថមែី។

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត - ឯកស្រសម្រាប់ររអង្គា ស

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត                         ទ្ំព័រទី្ ១១
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វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត នលឹងបនតោផតោល់តរម្ដល់ការចងចារំបស់ជនរងពម្គ្ឹះពីរបបខ្មែរម្កហមពៅក្ុងបរបិទ្ និងម្កប្ណ្ឌ ដ៏ទូ្ោយ 
របស់ម្បវតតោិស្សសតោកម្ុជា តាមរយៈការរពំលចព�ងីនូវពករដំខណលវប្បធម៌ ស្មែ រតី និងសិល្បៈ។ វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតនលឹងពផ្តោ ត 
ចម្បងពលីការចងចា ំការយល់ដលឹង និងការពយាបាលរបួសពីអតីតកាល បច្ុប្បន្កាល និងអនា្តកាលរបស់កម្ុជា។ 
ពទ្សចរខដលមកដល់ស្រមន្ីររនការចងចានំលឹងបានខសវងយល់អំពីការចូលរមួខផ្កស្មែ រតី កតោីសង្លឹម ការផ្សឹះផសា និងការ 
ជាសឹះពស្បយីពីរបួសអតីតកាល។ អគ្រពនឹះម្តរូវបានរចនាព�ងីពដ្យស្ថា បត្យករ និងវសិវករខដលទ្ទ្ួលបានការពគ្រព
ពីមជ្ឈដ្ឋា នទូ្ពៅក្ុងពិភពពោក ពដ្យយកចិតតោទុ្កដ្ក់្្ស់ពៅពលីពសថារភាព សុវតថាិភាព និងធានាថារានការប៉ាឹះោល់ពៅ
ពលីបរសិ្ថា នដ៏តិចតួចបំផុត។

“បូជនីយដ្ឋា នរនការចងចាខំដលល្អបំផុត មិនខមនជាទី្តាងំខដលពយងីទ្ស្សនា 
មតោងរចួពហយីពដីរពចញពនាឹះពទ្។ បូជនីយដ្ឋា នរនការចងចាខំដលល្អបំផុត ្ឺជំរុញ 
ឲ្យរានការម្តិឹះរឹិះពិចារណ្ និងការរឭំក ម្ពមទាងំជាទី្កខន្ងស្ធារណៈដ៏រស់រពវកី 
និងពោរពពញពដ្យថាមពលខដលអាចបំផុសឲ្យរានការចូលរមួពីសំណ្ក់មនុស្ស 
ម្្ប់ជំនាន់ពៅក្ុងសហ្មន៍។

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត នលឹងមិនម្តលឹមខតពផ្តោ តពៅពលីអតីតកាលខតប៉ាុពណ្្ណ ឹះពនាឹះពទ្ប៉ាុខនតោខត 
ខថមទាងំប៉ាុនប៉ាងបពងកតីនូវវទិ្យាស្ថា នមួយខដលពធវីការបំភ្ឺ ជាទី្តាងំខដល មនុស្ស 
ជំនាន់ថមែីអាចសិកសាអំពីពមពរៀនពស្កនាដកមមែកាលពីអតីតកាល ទ្ន្លឹមនលឹងខសវងរក 
នូវវធីិស្សសតោ ពដីម្បពីយាបាលរបួសអតីតកាល និងបនតោពៅមុ្។ ការតាងំចិតតោ ការ 
ពបតោជាញា  និងជំពនឿចំពោឹះអនា្តរបស់ពយងី ្ឺជាអវីខដល្្ុឹះប្្ងំអំពីពយងី។”

ឆ្ងំ យុ
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វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត                        ទ្ំព័រទី្ ១២

ឆ្ងំ យុ ជានាយកម្បតិបតតោិរនមជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា និងជាស្ថា បនិករនវទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត។ ពោក ជាអ្ករស់រានរានជីវតិពីរបបខ្មែរម្កហម។ ពៅពពលខដល 
ពោករានអាយុ១៥ឆ្្ ំពោកម្តរូវបានកងឈប្ខ្មែរម្កហមចាប់្្ួន ពធវីទារុណ្ឌ កមមែ និង�ុោំងំ ពដ្យពំុរានសវនាការ ពដ្យស្រខតពោកបានលួចពបឹះផ្សតិមកឲ្យ
បងម្សីខដលកំពុងរានរផ្ពោឹះ។ បន្ាប់មក ពោកបានរត់ព្ច្្ួនពៅដល់សហរដឋាអាពម៉ារកិក្ុងនាមជាជនពភៀស្្ួន។ ពម្កាយមក ពោកចាប់ពផតោីមដលឹកនាកំិច្្ិត្ំ  
ម្បលឹងខម្បងយូរអខងវងក្ុងការពលីកកម្ស់ការចងចា ំនិងយុតតោិធម៌ពៅក្ុងម្បពទ្សកម្ុជា។ ពោកបានវលិម្ត�ប់មកម្បពទ្សកម្ុជាវញិពៅក្ុងទ្សវត្សរឆ្៍្១ំ៩៩០ 
ពដីម្បមី្្ប់ម្្ងកមមែវធិីបណតោុ ឹះបណ្តោ លសិទ្្ិមនុស្ស និងលទ្្ិម្បជាធិបពតយ្យ ម្ពមទាងំក្ាយជាអ្កដលឹកនាមំជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជាពៅក្ុងឆ្្១ំ៩៩៥  ពៅពពលខដល
មជ្ឈមណ្ឌ លពនឹះម្តរូវបានបពងកីតព�ងីក្ុងនាមជាការោិល័យពសុីបអពងកតរនកមមែវធិីម្ស្វម្ជាវអំពពីម្បល័យពូជស្សន៍ពៅកម្ុជា របស់ស្កលវទិ្យាល័យពយ៉ាល។

ពោកបានបនតោកិច្ម្បតិបតតោិការមជ្ឈមណ្ឌ លពនឹះ បន្ាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជាបានក្ាយពៅជាអងគាការពម្រៅរដ្ឋា ភិបាលឯករាជ្យមួយពៅក្ុងឆ្្១ំ៩៩៧។ 
ពៅក្ុងឆ្្២ំ០០០ ពោកទ្ទ្ួលបានោនរង្វ ន់ពសរភីាពរបស់ម្បធានាធិបតីសហរដឋាអាពម៉ារកិ ម្ទ្រូពម៉ាន និងរពីហគាន ពីមូលនិធិរនការចងចារំបស់ជនរងពម្គ្ឹះរន
លទ្្ិកុមមែុយនីសតោ ពៅរដឋាវា៉ា សីុងពតាន។ ពោកម្តរូវបានរាយនាមជា «វរីបុរសអាសីុទាងំ៦០» របស់ទ្ស្សនាវដ្ី ថាម ពៅក្ុងឆ្្ ំ២០០៦ និងជាបុ្គាលមួយរូបក្ុង 
«ទ្ស្សនាវដតោីថាម ១០០» ខដលរានឥទ្្ិពលបំផុតក្ុងពិភពពោក ពៅក្ុងឆ្្២ំ០០៧ សម្រាប់ជំហររបស់ពោកក្ុងការម្បឆ្ងំនិទ្ណ្ឌ ភាពពៅក្ុងម្បពទ្សកម្ុជា 
និងម្បពទ្សដរទ្ពទ្ៀត។ បច្ុប្បន្ ពោកកំពុងដលឹកនាកិំច្្ិត្ំម្បលឹងខម្បងរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជាក្ុងការបពងកីតវទិ្្យស្ថា នស្លឹករ លឹត ខដលជាមជ្ឈមណ្ឌ ល
អចិរសនតោយស៍ម្រាប់ការសិកសាអំពីអំពពីម្បល័យពូជស្សន៍ពៅក្ុងតំបន់អាសីុខដលរានទី្តាងំពៅទ្ីម្ករុងភ្ំពពញ។
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អគ្ររបតងពនឹះ នលឹងពម្បីម្បាស់បពច្កវទិ្យា និងម្បព័ន្ម្្ប់ម្្ង 
ខដលម្បកបពដ្យម្បសិទ្្ភាព ពដីម្បកីាត់បនថាយការបពញ្ញកាក
សំណល់ម្ពមទាងំពម្បីម្បាស់ម្បភពថាមពលពកីតព�ងីវញិ ពដីម្បី
កាត់បនថាយការបំភាយឧសមែ័នកាបូនឲ្យពៅតិចបំផុត ក្ុងពគ្ល
បំណងពធវីជា្ំរូក្ុងការបំផុសនូវការយល់ដលឹងអំពីបរសិ្ថា នរបស់ 
កម្ុជាពលីវសិ័យស្ថា បត្យកមមែ វសិវកមមែ និងសំណង់។ 
ពដ្យស្រខតការរចនា និងវសិវកមមែរនបណតោុ ំ អគ្រពនឹះ រានភាព 
សមែុ្ស្មែ ញ និងពោរពពញពដ្យឧបស្គា ដូពច្ឹះពយងីបានពម្ជីស
ពរសីយកម្ករុមវសិវកមមែពឈ្មែ ឹះ«អារុប»ខដលជាម្ករុមហុ៊ន វសិវកមមែ 
សំណង់ដ៏ល្បមីួយពៅពលីពិភពពោក ឲ្យពធវីការ ស្ងសង់ 
អគ្រពនឹះ។

ម្ករុមស្ថា បត្យកររបស់អ្កម្សី ហសាហា ហាឌីត បានបញ្ប់ការ
រចនាអគ្រ និងបានចាប់ពផតោីមនូវជំហានបនតោបន្ាប់ពទ្ៀត រមួរាន
ការរចនាប្ង់លម្អិត ការអភិវឌ្ឍការរចនា និងដំពណីរការពដញ
រថ្។ ពគ្លពៅរនជំហានបន្ាប់តម្មរូវឲ្យរានការដ្ក់បញូ្ល
ពៅក្ុងការរចនានូវសរាសធាតុផ្សខំផ្កបពច្កពទ្សសំខាន់ៗ 
ខដលចាបំាច់សម្រាប់បណតោុ ំ អគ្រ ពដីម្បធីានាោ៉ា ងម្បាកដថា  
អាច រកសាបាននូវនិរនតោរភាពមួយរបស់អគ្រខដលនលឹងពៅ្ង់វង្ស 
រហូតដល់ពៅ១សតវត្សរ ៍ជាមួយនលឹងការខកលម្អតិចតួច និងពម្បី
ម្បាស់ថាមពលតិចបំផុតតាមរយៈការពម្បីម្បាស់ថាមពលពីពន្ឺ 
ម្ពឹះអាទិ្ត្យ។

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត                          ទ្ំព័រទី្ ១៣
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• ផតោល់ការម្បលឹកសា និងជំនួយបពច្កពទ្សក្ុងការបពងកីត និងខថរកសាបណ្ណស្រដ្ឋា នថមែីអំពីឧម្កិដឋាថមែីខដលអាចពកីតព�ងី។
 

• ពម្ងីកនូវ្ំនិតផតោួចពផតោីមជាសកលរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា ពដីម្បជីាជំនួយដល់ការបពងកីតនូវស្ថា បនិក និងមជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រ 
និងអប់រទំាក់ទ្ងនលឹងឧម្កិដឋាកមមែពោរពៅខដលម្បហាក់ម្បខហលពៅតំបន់ពផ្សងពទ្ៀត។ ពោក ឆ្ងំ យុ នាយកវទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតបាន
ពដីរតួនាទី្ជាអ្កផតោល់ម្បលឹកសាពោបល់ជាន់្្ស់ដល់រដ្ឋា ភិបាលរនម្បពទ្សជាពម្ចីន។ មិនខតប៉ាុពណ្្ណ ឹះ ពោកក៏ជាសរាជិករនម្ករុមម្បលឹកសា
ភិបាលជាន់្្ស់រនម្ករុមពិនិត្យ និងចងម្កងឯកស្រទាក់ទ្ងនលឹងឧម្កិដឋាកមមែពោរពៅ ខដលបពងកីតព�ងីសម្រាប់ម្បពទ្សសីុរ ីនិងភូរា។

 

• ពម្ងីកនូវភាពពជា្ជ័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា ក្ុងការបពងកីតនូវកមមែវធិីសិកសាអប់រ ំនិងវ្គាបណតោុ ឹះបណ្តោ លម្្រូបពម្ងៀនខផ្ក 
ម្បវតតោិស្សសតោ អក្សរស្សសតោ និងសីលធម៌ ខចកជូនពសៀវពៅសិកសា និងសរាភា រពផ្សងៗ ម្ពមទាងំទ្ម្មង់ខបបបទ្ដល់ស្ោក្ុងតំបន់ 
ស្កលវទិ្យាល័យ និងម្ករុមសហ្មន៍នានាទូ្ទាងំម្បពទ្សកម្ុជា ខណនាសំិស្ស និងអប់រមំនុស្សពពញវយ័អំពីម្បវតតោិស្សសតោរន

 
ឧម្កិដឋាកមមែពោរពៅ ពដីម្បអីភិរក្ស និងរកសាទុ្កនូវការចងចាអំំពីពរឿងរា៉ា វទាងំពនាឹះ និងបណតោុ ឹះនូវការតស៊ូម្បឆ្ងំនលឹងការពកីតព�ងីវញិ

 នូវអំពពីពោរពៅ។ 

• បនតោពរៀបចំធនធានបណ្ណស្រដ៏ធំរបស់្្ួន ពដីម្បផីតោល់នូវភ័សតោុតាងឯកស្រដល់អ្កពសីុបអពងកត ពៅម្កម ម្ពឹះរាជអាជាញា  និងពមធាវកីារោរ 
កតោីរនអងគាជំនំុជម្មឹះវសិ្មញ្ញក្ុងតុោការកម្ុជា។ បញ្ញវនតោ ពៅម្កម ពមធាវ ីនិងអងគាការសិទ្្ិមនុស្សទូ្ទាងំសកលពោកបានទ្ទ្ួលស្គា ល់
ថា ពបីពំុរានការផតោល់ឲ្យ និងជំនួយជាបណ្ណស្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជាពទ្ពនាឹះ អងគាជំនំុជម្មឹះវសិ្មញ្ញក្ុងតុោការកម្ុជា 
នលឹងម្តរូវម្បឈមនលឹងឧបស្គាក្ុងការសពម្មចបាននូវការពសុីបអពងគាតទាក់ទ្ងនលឹងការកាត់ពទាសមុ្ស ្្ញ របស់្្ួន។ មជ្ឈមណ្ឌ ល

 ឯកស្រកម្ុជាបានជួយសន្សសំំរចទ្លឹកម្បាក់រាប់ោនដុោ្រអាពម៉ារកិដល់អងគាជំនំុជម្មឹះវសិ្មញ្ញក្ុងតុោការកម្ុជា ពដ្យពរៀបចំ
 ឯកស្រភ័សតោុតាងទាងំពនឹះឲ្យរានរចួមុនជាពម្សច និងអាចពម្បីម្បាស់បានជាផ្ូវការ។

 

• បនតោកមមែវធិីរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជាខដលបានជួយអ្ករស់រានរានជីវតិពីអំពពីម្បល័យពូជស្សន៍រាប់ោន់នាក់ដ្ក់ោក្យសំុជា
ពដីមបណតោលឹ ងរដឋាប្បពវណីពៅអងគាជំនំុជម្មឹះវសិ្មញ្ញក្ុងតុោការកម្ុជា ពដីម្បដី្ក់ោក្យបណតោលឹ ងតាមផ្ូវចបាប់អំពីការបំផ្្ញ ម្ពមទាងំ 

 ជួយសម្មរួលដល់ការពធវីដំពណីរពីតំបន់ដ្ច់ម្សោលមកពធវីការអពងកត និងចូលរមួពៅក្ុងដំពណីរការសវនាការរបស់អងគាជំនំុជម្មឹះ
 

វសិ្មញ្ញក្ុងតុោការកម្ុជា។ 

• ពម្ងីកកមមែវធិីម្ស្វម្ជាវពលីលកខេ្ណ្ឌ សងគាម វប្បធម៌ និងនពោបាយក្ុងរបបម្បល័យពូជស្សន៍ខ្មែរម្កហមខដលជាលទ្្ផលរន
 

ឧម្កិដឋាមមែពោរពៅ។ របាយការណ៍នាពពលថមែីៗពនឹះបានបង្ហា ញោ៉ា ងលម្អិតថាជនជាតិពដីមភា្តិចចាមម្តរូវបានក្ាយជាពគ្លពៅ  
និងរងឥទ្្ិពលពីសំណ្ក់ពមដលឹកនាខំ្មែរម្កហម។ 

• បណតោុ ឹះបណ្តោ លពោធា និងមសនតោីប៉ាូលីស ពលីវធិីស្សសតោពធវីការពសីុបអពងកតពៅពលីរព ត្ោ ស្កសព  កត់ម្តាសកខេីភាពរបស់ស្ក្ស ីនិង 
ធានាការការោរដល់ស្ក្ស ីនិងជនជាប់ពចាទ្។ 

• ពធវីអពងកតថ្ាក់ជាតិពៅពលីទ្ីតាងំវប្បធម៌ នពោបាយ និងស្ថា នភាពរនទី្តាងំទាងំពនាឹះ។ ការអពងកតថមែីមួយបានពធវីពៅពលីវហិារអីុស្្ម
ចំនួន៣៩៤ ពៅក្ុងម្បពទ្សកម្ុជាពដ្យចងម្កងជាឯកស្អំពីទ្ីតាងំ និងលកខេ្ណ្ឌ រនអគ្រទាងំពនាឹះ។  

• ផតោល់នូវការពយាបាលខផ្កសុ្ភាពផ្ូវចិតតោដល់អ្ករស់រានរានជីវតិពីអំពពីទារុណ្ឌ កមមែ និងការបំោនខផ្កស្មែ រតី។

ពសចកតោីសពងខេបពីកមមែវធិីរបស់វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត - ឯកស្រសម្រាប់ររអង្គា ស

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត                          ទ្ំព័រទី្ ១៤



វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត - ឯកស្រសម្រាប់ររអង្គា ស

ពសចកតោីសពងខេបពីកមមែវធិីរបស់វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត (បនតោ)
• ផតោល់ឲ្យពទ្សចរនូវពគ្ល្ំនិតទូ្លំទូ្ោយទាក់ទ្ងនលឹងការពយាបាលរបួសពីអតីតកាល និងការផ្សឹះផសា តាមរយៈពិព័រណ៍បទ្បង្ហា ញ 

និងកមមែវធិីអប់រ។ំ ពលីកកម្ស់ការជាសឹះពស្បយីថ្ាក់ជាតិពដ្យពផ្តោ តពលីការអប់រ ំនិងការយល់ដលឹងរបស់មនុស្សម្្ប់វយ័។ ពរៀបចំពិធី 
 ខបបស្សនា និងវប្បធម៌ ពដីម្បជីាជំនួយដល់ការស្តោ ព�ងីវញិ និងពម្ងលឹងពករដំខណលវប្បធម៌ និងអតតោស ្្ញ ណជាតិ ម្ពមទាងំពម្ងីក 

ដល់សហ្មន៍ពិភពពោក។ 

• បពងកីននូវបទ្ពិពស្ធន៍ខផ្កវប្បធម៌ និងម្បវតតោិស្សសតោដល់ពទ្សចរពៅក្ុងម្បពទ្សកម្ុជា ម្ពមទាងំផតោល់វភិា្ទានដល់ការខសវងយល់ 
និង ការយល់ដលឹងជាស្ធារណៈតាមរយៈស្រមន្ីររនការចងចា។ំ 

• ផតោល់ផលម្បពោជន៍ និងពលីកកម្ស់ជីវភាពរស់ពៅរបស់ម្បជាជនកម្ុជា ខដល៥០ភា្រយសថាិតពៅបន្ាត់រនភាពម្កីម្កតាមរយៈការ 
ផតោល់ឱកាសការង្រ ការបណតោុ ឹះបណ្តោ លពលីជំនាញខដលចាបំាច់ពដីម្បរីកសានូវអាជីពពៅក្ុងវសិ័យពទ្សចរណ៍ និងពម្ងីកការគ្ោំរ 
ពសវាកមមែពទ្សចរណ៍ពៅក្ុងតំបន់ ដូចជា មពធយាបាយពធវីដំពណីរ ម្គាុពទ្្សក៍ ផ្ឹះសំណ្ក់ និងពភាជនីយដ្ឋា ន។

ការស្ងសង់វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត 
និងការឧបតថាមភាថវកិា
តរម្បា៉ា ន់ស្មែ នសម្រាប់ការរចនា និងស្ងសង់វទិ្យាស្ថា ន្ឺម្បរាណជាង ៥០ោនដុោ្រសហរដឋាអាពម៉ារកិ។ វទិ្យាស្ថា ន 

ស្លឹករ លឹតបានផតោួចពផតោីមនូវយុទ្្នាការម្ទ្ង់ម្ទាយធំជាសកល ពដីម្បរីរអង្គា សមូលនិធិចាបំាច់សម្រាប់ម្ទ្ម្ទ្ង់ពលីចំណ្យទាំ

ងអស់។ នាពពលប៉ាុនាមែ នឆ្្កំន្ងមក មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជាទ្ទ្ួលបានការគ្មំ្ទ្ពីសំណ្ក់រាជរដ្ឋា ភិបាល មូលនិធិ 

ម្ករុមហុ៊នឯកជន និងបុ្គាល។ មិនខតប៉ាុពណ្្ណ ឹះ រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ុជាបានផតោល់ឲ្យមជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជានូវសិទ្្ិក្ុង 

ការ កាន់កាប់ដីធំមួយកខន្ងពៅកណ្តោ លរាជធានីភ្ំពពញ ខដលវទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតនលឹងម្តរូវបានស្ងសង់ព�ងីពៅជាប់នលឹង 
 

ស្កលវទិ្យាល័យភូមិន្នីតិស្សសតោ និងវទិ្យាស្សសតោពសដឋាកិច្។ យុទ្្នាការម្ទ្ង់ម្ទាយធំពនឹះ ្ឺជាការប៉ាុនប៉ាងដ៏មុតរា ំ

និងធំពធងរបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា ម្សបពពលខដលស្ថា ប័នពនឹះកំពុងពរៀបចំ្្ួនពៅជាវទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត។ 

ពជា្ជ័យនលឹងខផ្អកពលីការគ្មំ្ទ្ និងការពបតោជាញា ពដ្យសុទ្្ចិតតោពីរ្ាស់ជំនួយអនតោរជាតិ ទាងំអ្កខដលធ្ាប់គ្មំ្ទ្កន្ងមក និង 

អ្ក ខដលពទ្ីបនលឹងចាប់ពផតោីមស្គា ល់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា។ ទ្ំហអំំពណ្យ និងការដ្ក់ពឈ្មែ ឹះរ្ាស់អំពណ្យម្តរូវបាន

ដ្ក់បញូ្លពៅក្ុងឯកស្រសម្រាប់ររអង្គា សពនឹះ។

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត                          ទ្ំព័រទី្ ១៥



វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត - ឯកស្រសម្រាប់ររអង្គា ស

ឯកស្រពនឹះផតោល់នូវការខណនាមំួយអំពីកម្មិតរនការគ្មំ្ទ្ខដលចាបំាច់សម្រាប់ភាពពជា្ជ័យ។ បខនថាមពីពលីការគ្មំ្ទ្ 

ស្ងសង់អគ្ររបស់វទិ្យាស្ថា នពនឹះ យុទ្្នាការពនឹះក៏ពរៀបចំព�ងីពដីម្បពីផ្តោ តពលីការពបតោជាញា ចិតតោគ្មំ្ទ្ដល់ការចំណ្យ

ម្បតិបតតោិការម្បចាឆ្ំ្ ំនិងការផតោល់នូវទាយជជាទាន ពដីម្បពីធវីការទូ្ទាត់ពលីចំណ្យអស់ទាងំ។ ពោងតាមការបា៉ា ន់ស្មែ ននា 

ពពលបច្ុប្បន្្ពម្រាងថវកិាម្បតិបតតោិការខដលពម្គ្ងទុ្ករយៈពពលម្បាឆ្ំ្សំម្រាប់វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតរានចំនួន៩,៨ោន 

ដុោ្រ អាពម៉ារកិ ឬម្បខហល ១,៥ោនក្ុងមួយឆ្្ ំអមជាមួយនលឹងចំណ្យបខនថាម ១,៨ោនដុោ្រអាពម៉ារកិ ក្ុងឆ្្២ំ០១៨ 

សម្រាប់ការចំណ្យពលីសរាភា របរកិាខេ ពផ្សងៗ។ ពដ្យខផ្ក្្ឹះរនថវកិាអស់ទាងំពនឹះទ្ទ្ួលបានមកពីម្បាក់សន្ស ំនិងម្បភព 

មិនខមនជំនួយដរទ្ពទ្ៀត ក៏ប៉ាុខនតោការគ្មំ្ទ្សប្ុបរសពដ្យសុទ្្ចិតតោពៅខតចាបំាច់សម្រាប់រថងៃខាងមុ្។

ពយងីសង្លឹមថាអ្កខដលអានឯកស្រររអង្គា សពនឹះនលឹងពិចារណ្ក្ុងការចូលរមួ
វភិា្ទានសប្ុបរស និងផ្សពវផសាយជាសកលដល់អ្កដរទ្ពទ្ៀតខដលផតោល់តរម្ 
ដល់ការង្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា។

ការទ្ទ្ួលស្គា ល់អ្កឧបតថាមភា
វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតសខមតោងនូវពសចកតោីដលឹង្ុណចំពោឹះសប្ុបរសជនទាងំឡាយណ្ខដលគ្មំ្ទ្កិច្្ិត្ំ

ម្បលឹងខម្បងរនយុទ្្នាការររអង្គា ស ម្ពមទាងំទ្ទ្ួលស្គា ល់អ្កទាងំពនាឹះដូចខាងពម្កាម៖

វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត                          ទ្ំព័រទី្ ១៦

• អ្កឧបតថាមភាទ្លឹកម្បាក់ចំនួន ៧៥០,០០០ ដុោ្រសហរដឋាអាពម៉ារកិ  ឬពម្ចីនជាង  ពនឹះនលឹងទ្ទ្ួលបាន 

ឱកាសដ្ក់ពឈ្មែ ឹះផ្្ល់ពលីខផ្កសំខាន់របស់អគ្រ (សូមពមីលបញជា ីខដលភាជា ប់មកជាមួយ)។

• អ្កឧបតថាមភាទាងំអស់ខដលបរច្ិា្ទ្លឹកម្បាក់ចំនួន ២៥,០០០ ដុោ្រសហរដឋាអាពម៉ារកិ ឬពម្ចីនជាង 

ពនឹះនលឹងទ្ទ្ួលបានការចារពឈ្មែ ឹះពៅពលីជ ជ្ា ងំខដលសថាិតពៅក្ុងអគ្រចម្បងរបស់វទិ្យាស្ថា ន 

ស្លឹករ លឹត។

• អ្កឧបតថាមភាទាងំអស់ខដលផតោល់វភិា្ទានដល់យុទ្្នាការពនឹះក្ុងទ្ំហណំ្មួយក៏ពដ្យ នលឹងម្តរូវបាន

ពបាឹះពុម្ផសាយពៅក្ុងពសៀវពៅ និងពៅពលីព្ហទ្ំព័ររបស់វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត។



វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត - ឯកស្រសម្រាប់ររអង្គា ស

ពៅពពលខដលស្ងសង់រចួរាល់ វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតនលឹងបពម្មីម្បពោជន៍ស្ធារណជនទូ្ពៅោ៉ា ងទូ្លំទូ្ោយ។ ពលីសពី 

តួនាទី្គ្ោំរខផ្កអប់រ ំម្ស្វម្ជាវ និងវប្បធម៌របស់្្ួន វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតនលឹងចូលរមួចំខណកក្ុងពសដឋាកិច្កម្ុជាតាមរយៈ 

ការបពងកីតការង្រ និងសមតថាភាពក្ុងការទាក់ទាញ មិនម្តលឹមខតម្បជាជនកម្ុជាខតប៉ាុពណ្្ណ ឹះពទ្ ប៉ាុខនតោខថមទាងំ សិសសានុសិស្ស 

បញ្ញវនតោ អ្កម្ស្វម្ជាវ ម្ពមទាងំពទ្សចរខដលយល់ដលឹង និងពបតោជាញា ចំពោឹះសងគាមពីជុំវញិពិភពពោកពទ្ៀតផង។ តាមរយៈ 

កមមែវធិីរបស់្្ួន វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹតក៏ជំរុញនូវចំណ្ប់អារមមែណ៍ និងការចូលរមួរបស់យុវជនកម្ុជា ពៅក្ុងម្បវតតោិស្សសតោរបស់

ម្បពទ្ស្្ួន និងការពបតោជាញា ក្ុងការបពងកីតនូវស្ថា ប័នម្បជាធិបពតយ្យមួយ។ កមមែវធិីអប់រពំដ្យចុឹះផ្្ល់ពៅតាមសហ្មន៍ 

មូលដ្ឋា នរបស់វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត នលឹងផតោល់ឲ្យនូវបរកិាខេ  និងកមមែវធិីសិកសា ពដីម្បពីធវីឲ្យវសិ័យអប់រសំ្ធារណៈកម្មិតបឋមសិកសា  

វទិ្យាល័យ និងស្កលវទិ្យាល័យរានភាពរកីចពម្មីន។

កម្ុជាជាម្បពទ្សម្កីម្កមួយក្ុងចំពណ្មម្បពទ្សក្ុងតំបន់អាសីុ។ ពស្ីរខត៥០ភា្រយរនចំណូលរបស់រាជរដ្ឋា ភិបាល 

កម្ុជាបានមកពីការឧបតថាមភារបស់សហ្មន៍អនតោរជាតិ។ ឈរពលីពគ្លជំហរវជិជារាន ពសដឋាកិច្កម្ុជាកំពុងរានកំពណីនជា 

បនតោបន្ាប់។ ម្បជាជនជាង៥០ភា្រយសថាិតក្ុងម្ករុមអាយុពម្កាម២៥ឆ្្ ំបានសប ជ្ា ក់អំពីសកាតោ នុពលដ៏វពិសសវសិ្ល

មួយ។ ពយងីរពំលឹងថា ្ុណម្បពោជន៍ដល់ពសដឋាកិច្ពីវទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត នលឹងពធវីឲ្យរានការរកីចពម្មីនដល់ស្ថា នភាពពសដឋាកិច្ 

របស់អ្កខដលពម្កាមបន្ាត់ភាពម្កីម្ក និងមធ្យម តាមរយៈការបពងកីតការង្រពដ្យផ្្ល់ និងម្បពោល។

អនា្តខដលម្បកបពដ្យមនុស្សធម៌ និងយុតតោិធម៌
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អាសយដ្ឋា នពៅកម្ុជា

មជ្ឈមណ្ឌ លឯកស្រកម្ុជា/ វទិ្យាស្ថា នស្លឹករ លឹត
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អាសយដ្ឋា នពៅសហរដឋាអាពម៉ារកិ
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