
 

 

កណំតស់ម្គា លទ់សសនាទាន ៖ ការដាកស់សនើគនំតិផ្តចួសផ្តើម “ប្រវតតសិាស្រសតររសព់កួសគ អនាគត

ររសស់ ើង” សប្ម្គរ់ “ការអំពាវនាវឱ្យម្គនការចលូរមួចណំណកជាគនំតិសតពីមុីខងារណែលសៅ

សសសសលរ់រសអ់ងាជនំុជំប្មះវសិាមញ្ញកនងុតលុាការកមពជុា (អ.វ.ត.ក) ពាកព់ន័ធនងឹជនរងសប្រះ” 

 

សនទិានភាព 

ទសសនៈ ល់ស ើញចំសពាះប្រវតតិសាស្រសត ជះឥទធិពលសលើទសសនៈររស់មនុសសចំសពាះពិភពសលាកសៅជុំវិញ

ខលួនពួកសគសៅអំឡុងសពលណាមួ ។ ប្រវតតិសាស្រសតម្គនអំណាចពិសសសកនុងការសកៀរគរមនុសសជាប្កុមណែលចាត់

ទុក “ស ើងទាងំអស់រន ” ជាលទធផ្លននសាវតា ការតស ូពុះពារ ការសរតជាា ចិតតចំសពាះប្រសទសជាតិ និងវរបធម៌ជា

រួម។ ប្រវតតិសាស្រសតក៏អាចសធវើឱ្យម្គនការណរកណខាករន ផ្ងណែរ។ សៅសពលប្រវតតិសាស្រសតរំណរករំបាក់ប្កុមនានា 

ស ើ ការកំណត់ទសសនាទានននពាកយ “ពួកសគ” កាន់ណតម្គនឥទធិពល ជសម្គល ះអូសរនាល  អាចសលចសឡើងកនុង

ចំសណាមមនុសសជាសប្ចើនជំនាន់សទៀត។ 

កំណត់សម្គា ល់ទសសនាទានសនះណផ្ែកសលើការងារែ៏សំខាន់កនុង “ប្រវតតិសាស្រសតររស់ពួកសគ អនាគតររស់

ស ើង ៖ ការណសវង ល់ពីជសម្គល ះពីអតីតកាល ទនទឹមនឹងការសំឡឹងសមើលអនាគត តាមរ ៈភាពនចនប្រឌិតអនតរជាតិ

ពនធ”ុ ណែលបានសរៀរចំសឡើងកនុងឆ្ន ំ២០២០ សែើមបសីកៀរគរប្កុមជាតិពនធកុនុងប្រសទសកមពជុា សំសៅណសវង ល់ពីទសស

នៈ ល់ស ើញចប្មុះចំសពាះការររិយា ប្រវតតិសាស្រសតជាទូសៅ ទាងំកនុងសម័ សមៅ ងងឹតននរររប្រល័ ពូជ

សាសន៍ណខៅរប្ក មណែលម្គនរ ៈសពលជាសប្ចើនឆ្ន ំ និងរនាទ រ់ពីសនះ។ អវីណែលសំខាន់គឺ ការងារសនះសតត តការ ក

ចិតតទុកដាក់សលើភាពពាក់ព័នធនឹងសសចកតីសសប្មចររស់ អ.វ.ត.ក សលើរទសចាទប្រកាន់អំសពើប្រល័ ពូជសាសន៍កនុង

 វិសាលភាពននជនរងសប្រះជាជនជាតិសវៀតណាម   និងជនជាតិចាម/ណខៅរអុីសាល ម និងទសសនៈ ល់ស ើញស 

សម័   ណែលរួមចំណណករងកឱ្យម្គនការសរើសសអើងជារនតរនាទ រ់កនុងទំនាក់ទំនងជាតិពនធកុនុងប្រសទសកមពជុា។ 

លទធផ្លរកស ើញែ៏សំខាន់មួ ពីការងារពីអតីតកាល គឺសារៈសំខាន់ននការ ល់ស ើញខុសៗរន ចំសពាះ

ប្រវតតិសាស្រសត សដា ណផ្ែកសលើថាសតើប្ពឹតតិការណ៍នានារងកផ្លរ ះពាល់ែូចសមតចសលើស គមន៍មួ ចំនួន សធៀរនឹង



 

ស គមនស៍ផ្សងសទៀត។ ចំណចុសនះប្តូវបានរំសលចតាមរ ៈកិចចសនទនាអនតរជំនាន់ណររសុីជសប្ៅ ណែលជាញឹក

ញារគឺ់រវាងកូន និងឪពុកម្គត   ឬសៅ និងយា តា។   ការរចនារលង់ណែលជួ សប្មួលែល់ការសាត រ់ (FLD) 

ណែលជា វិធីសាស្រសតប្សាវប្ជាវណររចូលរួម សតត តសលើសកមៅភាព និងរសងកើតសឡើងសដា ជនជាតិណខៅរ ណែលសប្រើ

ប្បាស់ធាតុផ្សនំនការណប្រកាល  ជសម្គល ះ សែើមបីទាញប្រសយាជន៍ពីែំសណើរការសនះ សំសៅរសងកើនការ ល់ែឹងកនុង

ចំសណាមប្កុមណែលណខវងគំនិតរន  ប្តូវបានសប្រើប្បាស់សប្ម្គរ់ការប្សាវប្ជាវពីទសសនៈ ល់ស ើញសផ្សងៗ។ ការ

រចនារលង់ណែលជួ សប្មួលែល់ការសាត រ់ ប្តូវបានសប្រើប្បាស់សប្ម្គរ់រសងកើត វិធីសាស្រសតសាកសួរណែលអនកចូលរួម

រងាា ញការចង់ែឹងចង់លឺ និងសួរសំណួរសែើមបី ល់កាន់ណតសប្ចើនពីប្ពឹតតិការណ៍ប្រវតតិសាស្រសត ក៏ែូចជាណកសប្មួល

ឧរករណ៍ និងែំសណើរការពាក់ព័នធសែើមបរីសងកើនកិចចសនទនារវាងមនុសសជាសប្ចើនជំនាន់ណែលសថិតកនុងប្កុមជនជាតិ

ភាគតិចចប្មុះ។ 

សប្ៅពីសនះ ការសសងកតែ៏សំខាន់មួ កនុងការងារកនលងមករងាា ញថា  វិធីសាស្រសតពាបាលផ្លូវចិតតសប្ម្គរ់អនក

ចូលរួមកនុងែំសណើរការសនះ ម្គនសារៈសំខាន់ណាស់កនុងការផ្តល់ជំនួ ែល់ការរបំ្ទផ្លូវចិតតែល់អនកណែលប្រឡូក

កនុងរញ្ហា ែ៏លំបាក និងការរ ះទងាិចផ្លូវចិតតណែលរនតពីមួ ជំនាន់សៅមួ ជំនាន់ ណែលរនតសលចសឡើងរ ូតមកែល់

រចចរុបនន សូមបីណតកនុងចំសណាមអនកណែលមិនឆ្លងកាត់សដា តទ ល់កនុងប្ពឹតតិការណ៍ប្រវតតិសាស្រសតមួ ចំនួនតាងំពី

ែំរូង។ ការពាបាលសដា សប្រើសិលបៈណររនចនប្រឌិត និង វិធីសាស្រសតសិលបៈណររពាបាល ប្តូវបានដាក់រញ្ចូល

សដា សជាគជ័  សែើមបីឱ្យអនកចូលរួមអាចណសវង ល់ពីរញ្ហា កនុងែំសណើរការមិនណមនណររប្រនពណី និងម្គនសុវតថិ

ភាព។ សទាះជាយា ងណា អនកចូលរួមកត់សម្គា ល់ថា ការងារពាបាលប្តូវប្គរែណត រ់សលើអនកទទួលផ្លកាន់ណត

សប្ចើនណែលបានចូលរួម មិនណមនប្តឹមណតអនកចូលរួមតទ ល់សនាះសទ។ ចំណចុសំខាន់គឺ រនាទ រ់ពីការចូលរួមររស់អនក

ណែលឆ្លងកាត់សដា តទ ល់កនុងប្ពឹតតិការណ៍រ ះទងាិចផ្លូវចិតតកនុងររិរទប្រវតតិសាស្រសត ចាបំាច់ប្តូវផ្តល់ការរបំ្ទសុី

ជសប្ៅ និងការរបំ្ទណររពាបាលណែលម្គនភាពចាស់លាស់ ែល់ពួករត់រនាទ រ់ពីពួករត់បានលាតប្តដាង និង

ណចករំណលករទពិសសាធន៍ ការតស ូពុះពារ និងការរ ះទងាិចផ្លូវចិតតតទ ល់ខលួន។ 

កនុងគំនិតផ្តួចសផ្តើម ប្រវតតិសាស្រសតររស់ពួកសគ អនាគតររស់ស ើង ម្គនសរលសៅសំខាន់ៗ ៣។ ទីមួ  គឺ

ការពប្ងឹងកិចចសនទនាសាធារណៈណែលកាន់ណតម្គនលកខណៈចប្មុះសតីពីការចងចា ំសែើមបីធានាថា ការចងចាំ និងរទ

ពិសសាធន៍ររស់អនកណែលមកពីប្កុមជាតិពនធនុានា ប្តូវបានសគសាត រ់ និងណចករំណលកតាមរ ៈលទធផ្លរកស ើញ 

និងសកមៅភាពកនុងចំសណាមស គមន៍សរលសៅ។ ទីពីរ គំនិតផ្តួចសផ្តើមសនះខិតខំធានាថា ជនរងសប្រះននរររណខៅរ

ប្ក មប្តូវបានទទួលសាា ល់ និងផ្តល់ឱ្កាសសប្ម្គរ់ពិភាកាពីរទពិសសាធន៍ជាមួ មនុសសជំនាន់   សប្កា ។ ជា



 

ពិសសស ការប្រឈមនឹងការពាបាលណររនចនប្រឌិត នឹងអាចឱ្យមនុសសជំនាន់សប្កា ពិចារណាពីទិែឋភាពសផ្សងៗ

ននការរ ះទងាិចផ្លូវចិតត រួមទាងំការរ ះទងាិចផ្លូវចិតតអនតរជំនាន់។ ចុងរញ្ចរ់ ស ើងសជឿថា ការ ល់ពីអតីតកាលនឹង

ជួ ឱ្យអនកែឹកនាវំ័ សកៅងណែលមកពីប្កុមជាតិពនធចុប្មុះ   ពិចារណាពីរចចរុបននភាព និងផ្តល់ជំនាញ និងភាពជា

អនកែឹកនាែំល់ពួកសគកនុងការជះឥទធិពលជាវិជជម្គនសលើអនាគតររស់ស គមន៍ពួកសគសែើមបីធានាមិនឱ្យអំសពើ

 ិងាពីអតីតកាលសៅកមពជុា “ វិលប្តឡរ់មកវិញ”។ 

 

ប្កមុសរលសៅ 

គំនិតផ្តួចសផ្តើមសនះនឹងសធវើការសដា តទ ល់ជាមួ សម្គជិកស គមន៍ រួមទាងំជនរងសប្រះននរររណខៅរ

ប្ក មណែលឆ្លងកាត់ប្ពឹតតិការណ៍រ ះទងាិចផ្លូវចិតតកនុងរររណខៅរប្ក មជាសប្ចើនឆ្ន ំ ក៏ែូចជាមនុសសជំនាន់សប្កា 

ណែលប្តូវបានចិញ្ចឹមរីបាច់កនុងររិរទសប្កា ជសម្គល ះ រ ុណនតរនតទទួលរងផ្លរ ះពាល់ននការរ ះទងាិចផ្លូវចិតតកនុង

ប្រវតតិសាស្រសតតាមរសរៀរចប្មុះ។ គំនិតផ្តួចសផ្តើមសនះនឹងរញ្ចូលទសសនៈអនតរជាតិពនធសុែើមបទីទួលសាា ល់ភាពចប្មុះ

ននប្កុមជាតិពនធ ុ ប្កុមសាសនា និងប្កុមវរបធម៌ភាគតិច ណែលពាក់ព័នធនឹងរទពិសសាធន៍ររស់ពួកសគកនុង

ប្ពឹតតិការណ៍ប្រវតតិសាស្រសត ក៏ែូចជាសាថ នភាពរចចរុបនន និងសរលជំ រររស់ពួកសគកនុងសងាមកមពជុាសពវនងៃ។ 

  



 

ប្ករខណ័ឌ សពលសវលា 

ល.រ រ ៈសពល ការពិពណ៌នា 

១. មករា-មិងុនា ២០២២ ែំសណើរការរចនារលង់ណែលជួ សប្មួលែល់ការសាត រ់ ៖ ការណសវង

 ល់ពីអតីតកាល និងទសសនៈ ល់ស ើញចប្មុះចំសពាះការ

ររិយា ប្រវតតិសាស្រសតជាទូសៅ និងការពប្ងឹងកិចចសនទនាអនតរជំនាន់

សតីពីប្រវតតិសាស្រសតណខៅរប្ក ម និងែំសណើរការ អ.វ.ត.ក 

២. មីនា-កញ្ហញ  ២០២២ ការពាបាលសដា សប្រើសិលបៈណររនចនប្រឌិតសប្ម្គរ់អនកសាត រ់ ៖ 

ការរញ្ចូលការពាបាលសប្ម្គរ់អនកសាត រ់សែើមបីណសវង ល់សដា 

តទ ល់អំពីរញ្ហា ណែលពាក់ព័នធនឹងការរ ះទងាិចផ្លូវចិតត ណែលរនតពីមួ 

ជំនាន់សៅមួ ជំនាន់ 

៣. កកកដា-ធនូ ២០២២ សិលបៈណររពាបាលសប្ម្គរ់អនកណចករំណលកសរឿងរា៉ា វ ៖ ការសប្រើ

ប្បាស់ វិធីសាស្រសតណររនចនប្រឌិតសប្ម្គរ់អនកទទួលផ្ល ណែលរួម

រញ្ចូលសិលបៈកនុងការងារសតីពីការរ ះទងាិចផ្លូវចិតត និងការពាបាល

ររួសសាន មកនុងស គមន៍។ 

៤. កកកដា ២០២២-មិងុនា 

២០២៣ 

សកមៅភាព ុវជនអនតរជាតិពនធ ុ ៖ ការរសងកើតអនាគតតាមរ ៈការ

រសងកើតសមព័នធភាព     និងរណាត ញកនុងចំសណាម ុវជនណែលសរតជាា

សរៀនសូប្តពីអតីតកាល រ ុណនតជាទំពាងំសនងឫសសី។ 

 

 


