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ទស្សនៈវិស្័យ ៖ដែើ ម្បឱ្យការដ ោះដនោតមានអតថន័យ ដែលប្រកបដោយលកខណ
ៈប្រជាធិ បដតយយ។ 
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ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១២ 
 

ការចូលរមួរបសយ់វុជនក្នងុការប ោះបនន ត 
ប្ជើសបរ ើស្ក្ុម្បកឹ្ាឃុុំ-សង្កា ត់នន ុំ២០១២ 

 
យុវជនត្រូវបានទទួលស្គា ល់ថា ជាធនធានមយួដច៏ាំបាចស់ត្ាបក់ាំណរវ់ាសនានាថ្ងៃអនាគររបស់ត្បទទសជារិ

មួយ ជាពិទសសចីរភាព និងគុណភាពថ្នដាំទណើ រការត្បជាធិបទរយយ ទ ើយកត្តា ខដលនាាំឱ្យយុវជនកានខ់រានរថ្មៃ
នទោបាយខងមទទៀរទនាោះគឺ ត្កុមយុវជនទាំងទនោះអាចានឥទធិពលដល់លទធផលទឆ្ន រ ខដលជាបុពវទ រុថ្នការទរៀបចាំរដ្ឋា    
ភបិាល និងទោលនទោបាយ។  របាយការណ៍ខាងទត្កាម គឺបានមកពកីារសិការបស់ែុមខ្ វល ទៅទលើការចូលរមួរបស់    
យុវជនកនុងកិចចការនទោបាយ និងការទបាោះទឆ្ន រត្កុមត្បឹកាឃុាំ-សង្កា រឆ់្ន ាំ២០១២កនៃងមក រមួទាំងការអនុវរាសិទធទិបាោះទឆ្ន រ 
និងទត្កាយជាបទ់ឆ្ន ររបស់យុវជន។ ជាកខ់សាងសត្ាបក់ារទបាោះទឆ្ន រទត្ជើសទរ ើសត្កុមត្បឹកាឃុាំ-សង្កា រអ់ាណរាិទី៣ ឆ្ន ាំ
២០១២កនៃងមកទនោះ អនកទចញទៅទបាោះទឆ្ន រានត្បាណខរ ៦៤% ថ្នចាំនួនអនកទបាោះទឆ្ន រសរបុ កនុងបញ្ជ ីទបាោះទឆ្ន រ 
៩,២០៣,៤៩៣នាក។់ កនុងចាំនួនអនកទបាោះទឆ្ន ររាបល់ាននាកទ់នោះ យុវជនខដលានអាយុពី ១៨ឆ្ន ាំ ដល់ ៣៥ឆ្ន ាំ ានរ ូរ
ដល់ ៥៤%។ 

ទបើត្តមទិនននយ័ជាំទរឿនឆ្ន ាំ២០០៨បានបង្កា ញថា អនកានសិទធិទបាោះទឆ្ន រខដលានអាយុទត្កាម៣០ឆ្ន ាំ ានចាំនួន
ត្បាណ ៤១% ថ្នអនកានសិទធិទបាោះទឆ្ន រសរបុ។ សត្ាបក់ារទបាោះទឆ្ន រ ោ៉ា ងទហាចណាស់ ានយុវជនចុោះទ ម្ ោះទបាោះ
ទឆ្ន រ១,២ លាននាក ់ ខដលជាអនកទបាោះទឆ្ន រទលើកទីមយួ។ កត្តា ទនោះទ ើយបានទធវើគណបកសនទោបាយនានាទធវើសកមមភាព
ទដើមបទីកទ់ញចាំណាបអ់ារមមណ៍ពីត្កុមទនោះ និងទដើមបឲី្យពួកទគកាៃ យទៅជាកាៃ ាំងនទោបាយកនុងការទបាោះទឆ្ន រោាំត្ទដល់
គណបកសែៃួនកនុងការទបាោះទឆ្ន រឆ្ន ាំ២០១២កនៃងមក និងឆ្ន ាំ២០១៣ខាងមុែ។ ការសទងារទឃើញថា គណបកសសាំខាន់ៗ  
ខដលានអាសនៈកនុងរដាសភា បានទរៀបចាំចលនា ឬរចនាសម័ពនធយុវជនគណបកសរបស់ែៃួន។ ជាកខ់សាងគណបកសត្បជាជន
កមពុជាបានបទងាើរចលនាយុវជនត្បរិកមមរ ័ស។ ចលនាយុវជនរបស់គណបកសត្បជាជនកមពុជា ានការចូលរមួដឹកនាាំទដ្ឋយ
កូនត្បុសរបស់ទលាកនាយករដាម្នាី និងកូនម្នាីនទោបាយសាំខាន់ៗ របស់គណបកសត្បជាជនកមពុជា ខដលត្សបត្តមឋានៈ
ឪពុកាា យខដលានរួនាទីជានែ់ពស់កនុងគណបកសនទោបាយ និងកិចចការរដា។ កូនត្បុសរបស់ទលាកនាយករដាម្នាី និងអនុ
ត្បធានគណបកសត្បជាជនកមពុជា បានទចញមុែទរៀបចាំការត្បជុាំ និងបណាុ ោះបណាា លយុវជនសកមមកនុងគណបកសរបស់ែៃួនទត្ចើន
ជាងគណបកសទផសងៗទទៀរ។ សកមមជនជាយុវជនរបស់គណបកសត្បជាជនកមពុជាត្រូវបានផសពវផាយ ត្តមរយៈទូរទសសន ៍
និងវទិយុោ៉ា ងទត្ចើន ត្តាំងពកីចិចការមនុសសធមដូ៌ចជាការផាល់្ម រ ូរដល់ការង្ករអភវិឌ្ឍន។៍ គណបកសសមរងសុ ីនងិគណ
បកសសិទធិមនុសស កប៏ានបទងាើរចលនាយុវជនរបស់គណបកសែៃួន។ ចាំខណកឯគណបកស ្វុនសិុនបុិច និងគណបកសនទរារាមរ
ណឫទធិ កា៏នបទងាើរត្កុមយុវជន និងទធវើការបញ្ចូ លពួកទគកនុងរចនាសមពន័ធថាន កទ់ត្កាមរបស់គណបកសែៃួនផងខដរ។ ប៉ាុខនារ ូរ
មកដល់ទពលទនោះទៅមនិទនា់នសញ្ញា ណអវីជាដុាំកាំភនួ ឬបានខចងទៅកនុងទោលនទោបាយគណបកសទាំងទនាោះ ទដ្ឋយគិរ
គូរអាំពីផលត្បទោជន ៍ និងផាល់ឱ្កាសសត្ាបយុ់វជន ទដើមបទីទួលបាននូវឋានៈ និងរួនាទីសមរមយកនុងគណបកសទៅទ ើយ
 

ទីស្នា ក់ការកណ្តា ល ៖ ផ្ទះលលខ ១៣៨ ផ្លូវ ១២២ សង្កា ត់ ទឹកលអក់ ១ ខណ្ឌ  ទួលលោក រាជធានីភ្ាំលេញ ព្េះរាជាណ្តចព្កកម្ពុជា 
Central Office :  #138,  Street.  122,  TeukLaak  I,  TuolKork,  Phnom  Penh,  CAMBODIA. 
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ទទ ទត្ៅខរពីការអូសទញពួកទគឲ្យទបាោះទឆ្ន រោាំត្ទគណបកសែៃួនប៉ាុទណាណ ោះ។ ទទោះបីជាមនិទនា់នរួទលែពិរត្បាកដពី
ចាំនួនយុវជនឈរទ ម្ ោះទបាោះទឆ្ន រ និងយុវជនជាបទ់ឆ្ន រកនុងការទបាោះទឆ្ន រទត្ជើសទរ ើសត្កុមត្បឹកាឃុាំ-សង្កា រឆ់្ន ២០១២ ខរ
ជាកខ់សាងយុវជនជាទត្ចើនបានចបទ់ផាើមង្កកមកចបអ់ារមមណ៍កិចចការនទោបាយ ត្តមរយៈការចូលរមួជាសាជិកសកមម
របស់គណបកសនទោបាយ ទ ើយបានចូលរមួកនុងយុទធនាការទោសនាទបាោះទឆ្ន រោ៉ា ងគត្គឹកគទត្គង។  

ទៅកនុងដាំណាកព់ិនិរយបញ្ជ ីទ ម្ ោះ  និងចុោះទ ម្ ោះទបាោះទឆ្ន រឆ្ន ាំ២០១១ ែុមខ្ វលបានរកទឃើញថាទៅានយុវជន
ត្គបអ់ាយុទបាោះទឆ្ន រមយួចាំនួនមនិបានទៅចុោះទ ម្ ោះទបាោះទឆ្ន រ ទបើទទោះជាលទធផលថ្នការចុោះទ ម្ ោះរបស់ គ.ជ.ប ទធវើបាន
ទលើសខផនការណ៍កទ៏ដ្ឋយ។ មូលទ រុសាំខានម់យួចាំនួនខដលត្កុមទនោះមនិបានចុោះទ ម្ ោះទបាោះទឆ្ន ររមួាន មនិានឯកស្គរ
បញ្ញជ កអ់រាសញ្ញា ណ មនិចបអ់ារមមណ៍ និងមនិយល់ពីស្គរៈសាំខានថ់្នការទបាោះទឆ្ន រ ែវោះពរ័ា៌ន អស់ជាំទនឿនឹងការទបាោះ
ទឆ្ន រ និងចាំណាកត្សុកជាទដើម។ ត្តមការសទងារចាំទ ោះឃុាំ-សង្កា រម់យួចាំនួនបានរកទឃើញថាានយុវជនមកចុោះទ ម្ ោះទបាោះ
ទឆ្ន រខដលានចាំនួនរិចទនាោះរមួាន ទែរាកាំពងឆ់្ន ាំង ទែរាត្ពោះសី នុ ទែរាកាំពងច់ម ទែរាកាំពងស់ពឺ ទែរាត្ពោះវហិារ ទែរាបារ់
ដាំបង និងទែរាបនាា យានជយ័ជាទដើម។ 

ត្តមរយៈការសិកាត្ស្គវត្ជាវទដ្ឋយ ែុមខ្ វល ទកទ់ិនទៅនឹងការទោសនាទបាោះទឆ្ន រនាទពលកនៃងមកទនោះ បាន
សទងារទឃើញថា សកមមភាពទោសនានទោបាយរបស់គណបកសត្បជាជនកមពុជា សត្ាបយុ់វជនត្រូវបានផលិរទ ើងជា
លកខណៈកាំស្គនាទត្ចើនជាងការផសពវផាយជាស្គរនទោបាយទៅកានអ់នកោាំត្ទរបស់ែៃួន។ ការទត្បើត្បាស់សាា រៈសត្ាប់
ទោសនាទទៀរទស្គរ ានភាពទាំទនើប និងទនស់មយ័ ទ ើយានភាពទកទ់ញ ទដ្ឋយទត្បើត្បាស់ឧបករណ៍ទាំទនើបៗាន
ដូចជា ការបិទែិរាបណ័ណ  ផ្ា ាំងរបូភាពទផសងៗ ការជួបជុាំត្កុមយុវជនដធ៏ាំទៅថ្ងៃទោសនា រងយនាធាំៗដឹកឆ្ករ្នាីចល័រអម
ទដ្ឋយអនករាាំត្សីត្សស់ស្គា រ ការបញ្ញច ាំងវទីដអូទលើផ្ា ាំងសាំពរស់ទដើមបផីាយស្គរនទោបាយ និងសមមទិធិផលរបស់គណបកស 
កបួនដខងាររងយនា និងម៉ាូរូដខ៏វងការត់្តមដងផៃូវ។ កមមវធិកីាំស្គនា ការត្បគុាំរ្នាី ការសខមាងសិលបៈ របស់អនកកាំខបៃងជាទដើម 
ភាគទត្ចើនបានទរៀបចាំជាត្ទងត់្ទយធាំទៅទីត្បជុាំជន និងទីត្កុង។ គណបកសត្បជាជនកមពុជាបានបង្កា ញយុវជនខដលជាអនកោាំ
ត្ទរបស់ែៃួនោ៉ា ងទត្ចើនសនធឹកសនាធ ប ់ ត្តមរយៈយុទធនាការ និងត្បពន័ធផសពវផាយ ទដ្ឋយការត្បមូលផាុ ាំយុវជនមកពីបណាា ញ 
ត្កុមការង្ករទៅថាន កឃុ់ាំ ត្សុក ទែរា រាជធានី រាបទ់ាំងម្នាីរាជការ សិសស និសសរិ និងត្តរាសិលបោះ។ កនុងទោលទៅខសវងរក
អនកោាំត្ទជាយុវជនដូចោន  គណបកសសមរងសុ ីបានង្កកមកចបយ់កអនកោាំត្ទ ជានិសសរិមហាវទិាល័យ និងយុវជនខដលជា
កមមករទធវើការទៅទរាងចត្កការខ់ដរ ទដ្ឋយស្គរយុវជនទាំងទនាោះ ចងប់ានការោាំត្ទត្ស្គបព់ីអនកនទោបាយ និងរ ាំពឹងទុកកនុងការ
ផ្ៃ ស់បាូររទបៀបដឹកនាាំបចចុបបនន។ អនកសកមមជនកនុងការទោសនា គឺភាគទត្ចើនសុទធខរជាយុវជន ខដលមកពីត្តម វទិាល័យ 
មហាវទិាល័យ ស្គកលវទិាល័យ និងបណាា ញយុវជនរបស់គណបកសទរៀងែៃួន។ ចាំខណកគណបកសត្បឆ្ាំងបានយកចិរា
ទុកដ្ឋកន់ឹងែៃឹមស្គរនទោបាយ ទិទរៀនរាជរដ្ឋា ភបិាល នងិគណបកសត្បជាជនកមពុជា ខដលអាចទកទ់ញយុវជន ដូចជា 
បញ្ញា រុលាការ ការអបរ់ ាំ យុវជនចាំណាកត្សុក យុវជនជាកមមករការទ់ដរ និងបញ្ញា ត្បាកខ់ែរិចជាទដើម។ គណបកសសិទធិ
មនុសសបានទលើកទោលនទោបាយសត្ាបព់លរដា ទដ្ឋយផាល់ឥណទនដល់យុវជនកនុងការបនាការសិកា។ យុទធនាការ
ទោសនារបស់គណបកសត្បឆ្ាំងធាំជាងទគមយួទនោះ កត៏្រូវបានខ  មទដ្ឋយត្កុមយុវជនោ៉ា ងទត្ចើនបនាពីគណបកសកាំពុង
កានអ់ាំណាចផងខដរ។ គណបកសនទោបាយដថ្ទខដលចូលរមួត្បខជងសត្ាបក់ារទបាោះទឆ្ន រទត្ជើសទរ ើសត្កុមត្បឹកាឃុាំ-
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សង្កា រឆ់្ន ាំ២០១២ កប៏ានទ្ៃៀរទគៀងគររកអនកោាំត្ទជាយុវជនទៅត្គបទ់ីកខនៃងខដលជាត្កុមទោលទៅ  និងទសសសល់ពី
គណបកសទផសងទដើមបបីងាួរពីកាៃ ាំងោាំត្ទរបស់ែៃួនជាយុវជនដូចោន ។ 

យុវជនានការចបអ់ារមមណ៍ជាងមនុសសចស់ទកទ់ិននឹងពរ័ា៌នទបាោះទឆ្ន រ ទ ើយយុវជនកជ៏ួបឧបសគាកនុងការ
ទបាោះទឆ្ន រទត្ចើនជាងមនុសសចស់ខដរ។ ទោងត្តមការសិកាត្ស្គវត្ជាវអនកមនិបានទៅទបាោះទឆ្ន ររបស់ែុមខ្ វលទៅបនាា ប់
ពីការទបាោះទឆ្ន រកនុង ចាំទណាមអនកានសិទធិទបាោះទឆ្ន រ ២,៥៣៦នាក ់ ខដលកនុងទនាោះានយុវជន ៤៩.១% បានរកទឃើញថា
មនិបានទៅទបាោះទឆ្ន រ។ ការសិកាកប៏ានរកទឃើញខដរថាកនុងចាំទណាមយុវជនខដលមនិបានទបាោះទឆ្ន រទនាោះ ាន ៤៦.២១% 
បានទៅទបាោះទឆ្ន រ ប៉ាុខនាជួបឧបសគា ទដ្ឋយភាគទត្ចើនរកទ ម្ ោះកនុងបញ្ជ ីទបាោះទឆ្ន រមនិទឃើញ និងោម នឯកស្គរបញ្ញជ កអ់រា
សញ្ញា ណ សត្ាបទ់ត្បើកនុងការទបាោះទឆ្ន រ។ ៤១.៧២% ានបាំណងចងទ់ៅទបាោះទឆ្ន រប៉ាុខនាមនិបានទៅ ទដ្ឋយភាគទត្ចើនមនិ
បានទៅចុោះទ ម្ ោះទបាោះទឆ្ន រ។ ១២.០៦% មនិចងទ់ៅទបាោះទឆ្ន រ ទដ្ឋយភាគទត្ចើនទលើកទ ើងថាែជិល ជាបរ់វល់ការង្ករ/ការ
សិកា និងមនិដឹងថាទៅទបាោះទឆ្ន រទដើមបអីវីជាទដើម។  ទនោះជាបញ្ញា ខដលទៅខរជាកត្តា ត្បឈមទធវើឲ្យបារប់ងសិ់ទធិចូលរមួកនុង
ការទធវើទសចកាីសទត្មចចិរា ទត្ជើសទរ ើសអនកដឹកនាាំ ខដលទផាើមទចញពីគាំនិររបស់យុវជន។  

លទធផលជាផៃូវការថ្នការទបាោះទឆ្ន រទត្ជើសទរ ើសត្កុមត្បឹកាឃុាំ-សង្កា ររ់បស់គណកាម ធិការទរៀបចាំការទបាោះទឆ្ន រ      
(គ.ជ.ប) ចុោះថ្ងៃទី២៤ ខែមងុិនា ឆ្ន ាំ២០១២ ែុមខ្ វល រកទឃើញថា យុវជនខដលានអាយុចទនាៃ ោះពី២៥ ដល់៣៥ឆ្ន ាំ បាន
ជាបទ់ឆ្ន រជាត្កុមត្បឹកាឃុាំ-សង្កា រច់ាំនួន ៦១៥នាក ់(្សាី ២៩៣នាក)់ ទសមើនឹង៥%ថ្នចាំនួនត្កុមត្បឹកាឃុាំ-សង្កា រស់រុបចាំនួន
១១,៤៥៩នាក ់ ភាគទត្ចើនជាយុវជនទៅត្តមបណាា ទែរា និងទដ្ឋយខ កយុវជនជាបជ់ាត្កុមត្បឹកាឃុាំ-សង្កា រទ់ៅរាជធានី
ភនាំទពញាន៤៤នាក ់ឬ ៦.៩៩% ថ្នចាំនួនត្កុមត្បឹកាសរបុ។ រួទលែខាងទលើទនោះទបើទយើងសិកាអាំពីចាំនួនយុវជនខដលបាន
ជាបជ់ាត្កុមត្បឹកាឃុាំ-សង្កា រ ់ត្តមគណបកសនទោបាយនីមយួៗ ថ្នចាំនួនយុវជនសរបុខដលបានជាបជ់ាត្កុមត្បឹកាឃុាំចាំនួន
៦១៥នាក ់ទយើងសទងារទឃើញថាគណបកសត្បជាជនានយុវជនជាបជ់ាត្កុមត្បឹកាឃុាំ-សង្កា រច់ាំនួន៤២៣នាក ់ទសមើ៣.៦៩% 
ខដលកនុងទនាោះ១៦នាកប់ានជាបជ់ាទមឃុាំ-សង្កា រ ់ (្សាី៧នាក)់ គណបកសសមរងសុចីាំនួន១៤៥នាក ់ ទសមើ១.២៦% ខដលកនុង
ទនាោះ២នាកជ់ាទមឃុាំ-សង្កា រ ់  (្សាី១នាក)់ គណបកសសិទធិមនុសស៣៩នាកជ់ាបជ់ាសាជិកត្កុមត្បឹកាឃុាំ-សង្កា រ ់ ទសមើ
០.៣៤% គណបកស វ្៊ុនសិុនបុិច៤នាកជ់ាបជ់ាសាជិកត្កុមត្បឹកាឃុាំ-សង្កា រ ់ ទសមើ០.០៣% គណបកសនទរារាមរណរទិធិាន
ខរ១នាកជ់ាបជ់ាសាជិកត្កុមត្បឹកាឃុាំ-សង្កា រ ់និងគណបកសសមពន័ធទដើមបតី្បជាធិបទរយយានចាំនួន ៣នាកជ់ាសាជិកត្កុម
ត្បឹកាឃុាំ-សង្កា រ ់ ទសមើ០.០២%។ គួរបញ្ញជ កខ់ដលថាទៅកនុងឆ្ន ាំ២០០៧ ានត្កុមត្បឹកាឃុាំ សង្កា រជ់ាយុវជន (អាយុទត្កាម 
៣០ឆ្ន ាំ) ខរចាំនួន ១៦៣នាកប់៉ាុទណាណ ោះបានជាបទ់ឆ្ន រ ខដលទសមើនឹង ១.៤៣% ថ្នចាំនួនត្កុមត្បឹកាសរបុ ១១,៣៥៣នាក។់ 
កនុងរយៈកាលកនៃងមកទៅមនិទនា់នអនករាំណាងរា្សាជាយុវជនទទ។ 

គួររ ាំលឹកផងខដរថាទៅកនុងដាំទណើ រការទបាោះទឆ្ន រត្កុមត្បឹកាឃុាំ-សង្កា រអ់ាណរាិទ២ីកនៃងមកែុមខ្ វលបានពត្ង្កយ
អនកសទងារការណ៍ជាយុវជន ៦៧% ថ្នចាំនួនអនកសទងារការណ៍សរបុជាង ៦ នន់ាក ់ត្កុមត្បឹកាយុវជនកមពុជា (YCC) ាន
យុវជនចាំនួន ៧០០នាក ់ចូលរមួខចកបណ័ណ ពរ័ា៌នអនកទបាោះទឆ្ន រ និងអបរ់ ាំអនកទបាោះទឆ្ន រជាពិទសសយុវជន   និក្ វិចបាន
ពត្ង្កយអនកសទងារការណ៍ ៧៥%ជាយុវជន កនុងចាំទណាមអនកសទងារការណ៍សរបុជាង ៤ នន់ាក ់ និងសាគមយុវជនខែមរ 
(KYA) ានអនកសទងារការណ៍ ៩០% ជាយុវជន។ 
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ទដ្ឋយខ កសត្ាបក់ារទបាោះទឆ្ន រអាណរាិទី៣ ឆ្ន ាំ២០១២កនៃងទៅងមីៗទនោះ ែុមខ្ វល បានពត្ង្កយអនកសទងារ
ការណ៍ ៥,៦០២នាក ់ ខដលកនុងទនាោះអនកសទងារការណ៍សម័ត្គចិរាពីអងាការ សាគមនានា ភាគទត្ចើនគឺជាយុវជនដូចជាអនក
សទងារការណ៍សម័ត្គចិរាពី KYA (៤៥៦នាក)់  KYSD (៣២៦នាក)់ និងYRDP (៤៤នាក)់។ ជាមយួោន ទនោះកមមវធិី Loy9 ក៏
បានបទងាើរកមមវធិីផសពវផាយត្តមរយៈវទិយុ និងទូរទសសន.៍ខដលទលើកកមពស់ចាំទណោះដឹងទកទ់ងទៅនឹងការចុោះទ ម្ ោះទបាោះ
ទឆ្ន រផងខដរ។ អងាការ IRI បានទរៀបចាំកិចចពិភាកាយុវជនថ្នគណបកសនទោបាយសាំខាន់ៗ  និងទបើកវគាបណាុ ោះបណាា លដល់
សកមមជនជាយុវជនមកពីគណបកសនទោបាយនានា។ អងាការយុវជនមយួចាំនួនដូចជា ត្កុមត្បឹកាយុវជនកមពុជា (YCC) 
ានយុវជនចាំនួន ៦៧៥នាក ់ ចូលរមួកនុងការទលើកកមពស់ការចូលរមួរបស់យុវជនកនុងដាំទណើ រការទបាោះទឆ្ន រត្តម រយៈកមមវធិី
វទិយុ ការត្បកួរត្បខជងការទផញើស្គរ កាំខបៃង និងការបិទបញ្ជ ីទ ម្ ោះទបាោះទឆ្ន រ។  

ជាសរបុ ទបើទទោះបីជាយុវជនានសមរថភាព និងបញ្ចបក់ារសិកាបរញិ្ញា បត្រកនុងជាំនាញបទចចកវទិាងមីៗ ខរការចូល
រមួកនុងនទោបាយ ទៅខរត្រូវការកមមវធិីអបរ់ ាំបខនថមទទៀរ។ យុវជនខដលជាបជ់ាសាជិកត្កុមត្បឹកាឃុាំ-សង្កា រ ់ ទដើមបជីួយ 
បទត្មើកិចចការរដាបាលមូលដ្ឋា ន គឺទៅានចាំនួនរិចរួចទៅទ ើយ។ យុវជនត្រូវបានទគ ទលើកទឹកចិរា ទដ្ឋយគណបកស
នទោបាយ និងអងាការសងាមសីុវលិ ទដើមបបីានចូលរមួកនុងការង្ករនទោបាយ និងទបាោះទឆ្ន រ ប៉ាុខនារួនាទរីបស់យុវជនទៅ
ានកត្មរិកនុងការបទត្មើកិចចការនទោបាយទៅទ ើយ។ ចលនាយុវជនរបស់គណបកសនទោបាយមនិទនា់នរចនាសម័ពនធ 
និងទោលនទោបាយជាកល់ាក ់ និងមនិទនា់នលទធភាពកនុងការដ្ឋកឥ់ទធិពលទៅទលើការសទត្មចចិរារបស់គណបកស
នទោបាយទទ។ យុវជនបានទចញទៅទបាោះទឆ្ន រកនុងឆ្ន ាំ២០១២ អាចានចាំនួនរិចជាង ៦៥% ទត្ ោះពួកទគបានជួបឧបសគា
ទត្ចើន។ ការបនាជត្មុញ និងទលើកកមពស់ឲ្យយុវជនឲ្យានការយល់ដឹងខផនកនទោបាយជាទរឿងសាំខាន ់ ទ ើយការ  បណាុ ោះ     
បណាា ល និងការផសពវផាយពរ័ា៌នត្តមបទចចកវទិាទាំទនើបៗនាសមយ័ងមីទនោះ ទដើមបទីលើកកមពស់ចាំទណោះដឹងរបស់យុវជនអាំពី
ស្គរៈសាំខានថ់្នការទបាោះទឆ្ន រររឹខរានស្គរៈសាំខានខ់ងមទទៀរ។ ជាមយួោន ទនោះ ភាគី កព់ន័ធជាពិទសសគណបកស
នទោបាយត្រូវ បងារឲ្យានបរោិកាសង្កយត្សួលឲ្យយុវជនបានចូលរមួកនុងវស័ិយទោបាយឲ្យកានខ់រទូលាំទូលាយ  
ទដ្ឋយទ រុថាពួកទគនឹង កាៃ យជាអនកដឹងនាាំជាំនានទ់ត្កាយ និងជាថ្ដគូរទដើររួនាទីោ៉ា ងសាំខានក់នុងការចូលរមួទលើកកមពស់នូវ
ការអភវិឌ្ឍនជ៍ារិ៕ 

 
   

 


