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កំS�ទ��ង់វិមជ�្ឈ)រ និង)រចូលរួមរបស់យុវជន 
ក្នុងអភិ]លកិច្ច មូលklនMទីជនបទ
*�ចក្តី,្តើម

មក ទល់ បច្ចុប�្បន្ន កម្មវិធីវិមជ�្ឈរJម��ប��4ធិបï�យ�្យ 
0កម្ពុ4 ដំüើររEន4ង មួយ ទសវត�្សរ៍ ªើយ។ រស¨�ច 
Eនàលåចម�្បងៗក្នុងកម្មវិធីវិមជ�្ឈរ 0កម្ពុ4 កន្លងមក  
Uន លទ្ធផល  ច?�ុះ (សូមôើលឯកLរ ដូច4 (jendal and Kim 
2006; Kim and öjendal 2009; Kim 2012; Heng, Kim and So 
2011; Heng and So 2012; Malena and Chhim 2009; ElC 
2010; CDRI 2013)។ កំ=�ទ?�ង់  វមិជ�្ឈរEនរួមចំ=�កuើក 
កម្ពស់àលរណ៍នÏEយពហុបក�្ស ��ល4មូលGHន��ឹះ 
��របប��4ធិបï�យ�្យ0�&ក់មូលGHន។ ឥឡូវ·�ះ ��4ជន 
�ច ��ើសÇីស�&ក់ដឹកQំក្នុងមូលGHន �ច ចូលរួម ក៏ដូច4 
ប��ញពីរ ចង់ Eន និង  ត?�9វររបស់ ខ្លួនក្នុង រ អភិវឌ�្ឍ  
សហគមន៍។ éះ4�៉ង·�ះក្តី រចូលរួម 4ក់�្ត�ងរបស់  
��4ជន ក្នុងរអភិវឌ�្ឍមូលGHន0 Uនក?�ិត©ប �យLរ  
x�មុ��កឹ�bឃំុ មិនUនលទ្ធ�ពបំ7�ញ  Jមត?�9វរក្នងុមូលGHន, 
រ�:យខ្វល់រកចិញ្ចមឹជីវិត��ÚំÞ្ង�, ទU�ប់ UនររុញÉ, ��បបទ   
%ះអQ្ជើញ ឲ�្យ ចូលរួម។ល។ ម�Y៉ងOៀត រចូលរួមក៏Uន  
លក្ខណៈអសកម្ម និង 4 Çឿយៗ ®�ងជ ំរុញ;ើង �យ     ផល 
��Ïជន៍ ÓÔល់ខ្លួន ��លចង់Eន ផល ចំü�ញ��មៗ។

éះបីUនរh�វi�វ4��ើន ពិនិត�្យពីរ ជំរុញរបស់ 
វិមជ�្ឈរ×uើរ ចូលរួម របស់  ��4ជន ក្នុងរ អភិវឌ�្ឍ និង 
កិច្ចរនÏEយ0មូលGHនក្តី ក៏0 មិន ©ន់ Uន  រ�យ 
តq្ល�4លក្ខណៈ ��ព័ន្ធfមួយ ��លA�តuើរចូលរួមរបស់
យុវជន¶ះO�។១ រសិក�b ·�ះព�Y�មបំ7�ញ ច¶�ះខ្វះ�ត
ក្នុងរសិក�bកន្លងមក �យR្លើយតប នឹង សំណîរ�៖ ïើយុវជន 
Eនy�ើz�ស់�៉ង f ��រ  នូវឱស��លកំ=�ទ?�ង់វិមជ�្ឈរ 
Eនផ្តល់ឲ�្យ? លទ្ធផលសិក�bផ្តល់នូវរ យល់ ដឹង ដ៏សំ�ន់ 
ស
�ប់រពិ�ក�bអំពី  ដំüើររ ��ល វិមជ�្ឈរEន�យ4 
ម(�YEយជំរុញ រ ចូលរួម របស់ យុវជនក្នុងអភិEលកិច្ច�&ក់ 
មូលGHន 0ទីជនបទ។

)រ�យត�្ល�ពី)រចូលរួមរបស់យុវជន
រសិក�b·�ះ �យតq្ល�ពីរចូលរួមរបស់យុវជនក្នុង 

អភិEលកិច្ចមូលGHន0តំបន់ជនបទ �យ ពិនិត�្យuើសូចQករ 
ធំៗបី�ង�្ន�កសង្គមនÏEយ និងរ_ះ.&ត��លប�្កើត  

អត្ថបទ·�ះ ÇៀបÇៀង�យ ª�ង សី� និង វង់ U៉ន់ 4អ្នកh�វi�វ  កម្មវិធី 
អភិEល កិច្ច ��ប��4ធិបï�យ�្យ និងកំ=�ទ?�ង់វិស័យLÊរណៈ ��វិទ�YLMន 
CDRI។ អត្ថបទ·�ះ ដក´�ង់��ញពីរសិក�bរបស់ Heng, Vong and 
Chheat (2014)។ សូមឯកLរ·�ះ�៖ Heng Seiha and Vong Mun. 
2014. “The Enduring Gap: Decentralisation Reform and 
Youth Participation in Local Rural Governance.” Cambodia 
Development Review 18(3):14-17។
១ រសិក�b·�ះកំណត់និយមន័យរបស់�ក�្យយុវជន�4អ្នកUន�យុច¶�ះ

ពី១៨×៣០%&ំ។

;ើង�យមជ�្ឈមណÎលស
�ប់ ព័ត៌Uន និងរ h�វi�វពីរ 
អប់រំ និងរអនុវត្តសិទ្ធិ ពលរដ្ឋ (CIRCLE 2002)។ សូចQករ 
នីមួយៗè�ក4សកម្ម�ព4��ើន។ សូចQករ សង្គម  រួមUន 
រ ស្ម័��ចិត្ត ជួយ  រ�រអង្គរមិន©ក់ទងនឹង  រ _ះ. &ត, 
សUជិក�ពសកម្ម ក្នុងx�ុម ឬអង្គរ²�្ស�ងៗ, រ@� អ�êស 
មូលនិធិស
�ប់ សកម្ម�ព សប�្បុរសធម៌ និងរ �ះh�យ 
បo� សហគមន៍។ សូចQករ នÏEយ Uន4�ទិ រជួប 
©ក់ទង4មួយ  ម,្ត�ីÉជរ, របញ្ជូន ឬ ចុះ ហត្ថu�� uើLរ 
ឬញត្តិត�៉, រជួប©ក់ទងនឹង��ព័ន្ធផ�្សព្វផ�bយ, រ(្វើEតុកម្ម, 
រ(្វើពហិ និង រ ស្ទង់មតិ។ សូចQករ រ_ះ.&ត 
រួមUន រ_ះ.&ត 4Oៀង©ត់, របញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកដ]�, 
រចូលរួម ក្នុងគណៈបក�្សនÏEយ និង រជួយ kសQឲ�្យ  
��ក្ខជន (រពិ�ក�b លំអិត អំពី សូចQករ ©ំង·�ះ  Uនចុះក្នុង 
រសិក�bរបស់ Heng, Vong and Chheat 2014.)។

jើម�្ីបរក�bឲ�្យរសិក�b·�ះមិនធំហួសក?�តិ �ច��ប់��ងEន 
បុ៉'្ត��ចប��ញពីរចូលរួម របស់ យុវជនកម្ព4ុ  ក្នងុអភិEលកិច្ច 
មូលGHន0តំបន់ជនបទ x�មុh�វi�វEន ��ើស Çីសសកម្ម�ព 
ពីរ ស
�ប់សូចQករនីមួយៗគឺ៖ រស្ម័��ចិត្តជួយ រ�រអង្គរ 
មិន©ក់ទងនឹងរ_ះ.&ត និង សUជិក�ព សកម្មក្នុងx�ុម 
ឬអង្គរ²�្ស�ងៗស
�ប់សូចQករ សង្គម, រ ជួប©ក់ទង4មួយ  
ម,្ត�ី Éជរ និងរចុះហត្ថu��uើ ញត្តិត�៉ស
�ប់ សូចQករ  
នÏEយ, និងរ_ះ.&ត4Oៀង©ត់ និងរជួយ 
kសQឲ�្យ ��ក្ខជន ស
�ប់សូចQករ រ_ះ.&ត។

រសិក�b·�ះ មិនEនពិនិត�្យពីទ?�ង់មិនធម្មJ��រ  
ចូលរួម ដូច4 Eតុកម្ម4jើមO� Ð�ះ� មិន សូវ ́ �ប នឹងបរិបទ  
នÏEយ 0កម្ពុ4។ អ្នកh�វi�វQQ (រួម©ំង Chandler 
1996, 2000; Martin 1994; Hughes 2009) Eនuើកមតិ� 
ចលQវប�្បធម៌ និង សង្គម ��លUន�ពសំ�ន់ក្នុងរCៀងគរ 
សកម្ម�ពសង្គម¶ះ គឺមិនសូវ�ើញUនក្នុងសង្គម កម្ពុ4O� 
4 ពិ!�ស ក្នងុ សម័យ n្ម�រx�ហម  ��លបf្ខ សUគម 4 ����ណី 
និងទ?�ង់ ²�្ស�ងៗ ��សកម្ម�ព 4 សមូហ�ព  Eន Eក់��ក  
|្ទ�ចខ្ទី រអស់។ ក្នុងទសវត�្សរ៍១៩៩០ និង២០០០ UនឯកLរ 
ប��ញពី ភស្តុJង�� រ4ត់4ំង និងរ ទប់L្កត់�យ y�ើ 
ហិង�b ពីសំfក់ រGHភិEល × uើ ចលQ �យ សន្តិវិធី ²�្ស�ងៗ  
�ងនÏEយ និងសង្គម (Hughes 2009)។

វិធីN�្ត���វ��វ
រសិក�b·�ះ (្វើ;ើងពីn�កo្ញ ២០១៣ ដល់កុម្ភៈ ២០១៤ 

0ឃុំចំនួន៤ ក្នុង|�ត្តបី  គឺ��0�ង កំពង់Úម និងEត់ដំបង។ 
តំបន់សិក�b Eន��ើសយក�យ�្អ�កuើ លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យធំៗ 
ដូច 4 ភូមិL´្ត�, វត្តUនសUគមយុវជនក្នុងតំបន់, និងទំQក់ 
ទំនងUន h�ប់ 4មួយម,្ត�ីមូលGHន។ រ��ើសÇីសតំបន់ 
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សិក�bUនàលå គូសបo(ក់ពី រចូលរួមរបស់យុវជន 0 
មូលGHន 44ង  ប�្កើតនូវករណីសិក�bស
�ប់y�ៀប(ៀបµ&។

វិធីL ្́ត� h�វi�វ  រួម Uន រពិ�ក�b Jមx�ុមស្នូល 
(FGDs) និងសU �សន៍ �ក់ កf្ខលÇៀបរយ។ jើម�្បីh�វi�វ 
ពីរយល់�ើញរបស់យុវជន ��លUន បទពិ{ធន៍សង្គម  
ខុសៗµ& ក្នុង ឃុំ នីមួយៗ Uន(្វើ FGDs ពីរuើកគឺ មួយuើក 
 4មួយអ្នកស្ម�័�ចិត្តក្នងុអង្គរយុវជន និងមួយ uើក Oៀត4មួយ 
យុវជនមិនUន ចូលរួម ក្នងុបf្ខញ  យុវជន ªើយក្នងុរពិ�ក�b 
នីមួយៗ Uនយុវជន ពីបួន × z�មួំយQក់ !្មើ�ពµ& �ងo�នឌ័រ 
មកចូលរួម។ សU �សន៍Eន (្វើ;ើង4មួយបុគ្គល ៣៣Qក់ 
រួមUន ô�ឃុំ និងx�ុម ��ឹក�bឃុំ, ô�ភូមិ, យុវជននិងតំfង 
អង្គរយុវជន0មូលGHន, ក៏ដូច4�&ក់ដឹកQំ អង្គរយុវជន 
�&ក់4តិ និងLMប័នរGHភិEល�្ន�កយុវជន។

រសិក�b�៉ងទូលំទូ�យuើឯកLរUនh�ប់ ដូច4 
!ៀវq, អត្ថបទLរព័ត៌Uន, រEយរណ៍ និងរសិក�b QQ 
Eនផ្តល់4ទស�្សនៈរួមមួយ ��រយល់�ើញJមª�តុរណ៍ 
4ក់�្ត�ង និងJមì�ឹស្តីអំពីរចូលរួម�្ន�កនÏEយ និង�ព 
សកម្ម របស់ យុវជន។ អ�្ក�ត មួយ ចំនួន Uនផ្តល់ទិន្នន័យសំ�ន់ៗ
ស្តពីីរចូលរួមរបស់យុវជន0កម្ព4ុ ªើយរសិក�b·�ះ សំå 
កLង បន្តuើសំណំុទិន្នន័យ©ំង¶ះ jើម�្ីប�ចផ្តល់រពណ៌Q 
ន់®�លំអិត&�មOៀត។

រសិក�b·�ះ ព�Y�មគូសបo(ក់ពីបo�សំ�ន់ៗ��ល 
នឹង�យ4មូលGHន��ឹះស
�ប់  រh�វi�វ ប'្ថ�ម និងជួយ 
រួមចំ=�កដល់រជs�ក0�កT�ក ពីររីកច¨�ើនរបស់ យុវជន 
0កម្ពុ4។ ប៉ុ'្ត�វិធីL´្ត���មូលទិន្នន័យ និងអ្នកផ្តល់ព័ត៌Uន 
គន្លះឹUនតិចQក់ Eន(្វើឲ�្យ រសិក�b ·�ះ Uន កំហិតចម�្បងមួយគឺ 
កង្វះលទ្ធ�ពក្នុងរបំ��កលំអិតទិន្នន័យ (ឧ. ×Jម o�នឌ័រ, 
LMន�ព !�ដ្ឋកិច្ច, រអប់រំ, ទំQក់ទំនងនÏEយនិងទីJំង 
ភូមិL´្ត�)។

លទ្ធផលសិក�A
លទ្ធផលសិក�bប��ញ� រចូលរួមរបស់យុវជនក្នុង 

អភិEលកិច្ចមូលGHន0ទី ជនបទ 4ទូ× និង4ពិ!�សក្នុងរ
(្វើ��នរអភិវឌ�្ឍន៍គឺ0Uនក?�ិត0;ើយ។ សកម្ម�ព��ល 
យុវជន ចូលរួម ®�ងជំរុញ;ើង�យអន្តររី²�្ស�ងៗ ដូច4 
សUគមយុវជន សUជិកx�ុម��ឹក�bឃុំ និងô�ភូមិ។ ដូ�្ន�ះ 
Æ��ចនិ�យEន� ��សិន�ើµ¬នអន្តររី jើរតួQទី¶ះO� 
យុវជន 0®� µ¬ន !�ចក្តី ��ន  និងអសកម្មដ��ល។

)រចូលរួម�្ន�ក សង្គម
យុវជន0Uនចំü�ះដឹងតិច0;ើយអំពី  អង្គរ 

សហគមន៍ (CBOs) ឬសUគម 0មូលGHន និងUនរចូលរួម 
h�លៗ4មួយអង្គរ ©ំង¶ះ។ ប៉ុ'្ត�រ�រស្ម័��ចិត្ត4ទូ×  
Uន រ ចូលរួម ��ើន ពី យុវជន ។  �ពអសកម្ម4ទូ×របស់ 
CBOs (្វើឲ�្យô�ភូមិUនតួQទី សំ�ន់ ក្នុង រ Cៀងគរ យុវជន 
ស្ម័��ចិត្ត  (ស
�ប់ជួយសហគមន៍ និង/ឬ ផល��Ïជន៍ 
គណបក�្ស)។ មូលª�តុ �្ន�ក!�ដ្ឋកិច្ច វប�្បធម៌ និងបុគ្គល Qំឲ�្យ 

Uនកង្វះរចូលរួមទូលំទូ�យ របស់យុវជន ក្នុង x�ុម សហគមន៍ 
និង រ�រ ស្ម័��ចិត្ត ²�្ស�ង ៗ ។ ត?�9វ រ z�ក់ ចំណល ខ្ពស់ 4ង 
មុន Eន Qំ ឲ�្យ យុវជន 4 ��ើន  ×(្វើ រ 0 N� សហគមន៍ របស់  
ពួក Æ�។ កង្វះទឹកចិត្តក្នុងរចូលរួម និង រ ÉÉំង ពី ឪពុក U�យ(្វើ 
ឲ�្យ រចូលរួមរបស់យុវជន ន់®�Uន ឧបសគ្គ ;ើង ªើយ កង្វះ 
យន្តរµំì�²�្ស�ងៗ គឺ 4 ឧបសគ្គ ស
�ប់ យុវជន��លចង់ 
ចូលរួម  បុ៉'្ត�មិនដឹង �8�9វÚប់²្តើម�៉ងដូចô្ត�ច។ Æ�រក �ើញ� 
អង្គរ យុវជន4Jលីករដ៏សំ�ន់ ស
�ប់រចូលរួម របស់ 
យុវជន0ក្នុងសង្គ ម។ x�ុម ដូច �ង uើ ·�ះ Eនជួយ ប�្កើនរ 
យល់ដឹងរបស់យុវជន អំពីវប�្បធម៌នÏEយ និងផ្តល់ ឱស  ល្អ  
ស
�ប់ រ ចូលរួមក្នងុសង្គម២ ��លទំនង 4កJ� ស
�ប  ់សំµល់ 
អ្នកសកម្ម ��ញ ពី អ្នក មិន សូវ សកម្ម។ ទំQក់ទំនង ល្អ 4មួយ 
�4�ធរឃុំស�្កត់ សំ�ន់ ��ំង fស់ ស
�ប់ ដំüើររ ·�ះ។ 

)រចូលរួម�ង�្ន�កនdយ]យ
កង្វះ ចំfប់ �រម្មណ៍ រàរព �ពGច់%{យ និងរ 

ភ័យ��ច គឺ4លក្ខណៈ��ល Cើត Uន ញឺក=ប់ក្នុងសង្គមកម្ពុ4 
និងUន ឥទ្ធិពល ក្នុងទំQក់ទំនង រ�ងរGHភិEល និង��4ជន។ 
ប៉ុ'្ត�ស
�ប់ យុវជនមួយ ចំនួន �រម្មណ៍ របស់ ពួក Æ�ចំØះម,្ត�ី 
0 មូលGHន  គឺ  àរព��ើន 4ង ��ច ពីÐ�ះ �4�ធរឃុំ �ច 
��ឈម នឹងរ _ះ. &តទU�ក់ ។ បរិ�សនÏEយ��ល  
�ើក ចំហ ;ើង   ឆ្លងJម ដüំើររ វិមជ�្ឈរ Uនន័យ� យុវជន 
�ចជះឥទ្ធិពល×uើរស �̈ច ចិត្ត 0មូលGHន Jមរយៈរ 
��ជុំ4LÊរណៈ (��ជុំx�ុម��ឹក�b ឃុំនិង ��ជុំ ភូមិ) និងរជួប 
©ក់ទង N� ផ្លូវរ 4មួយ ម|�្តី0 មូលGHន។  ប៉ុ'្ត�រ y�ើz�ស់ 
សិទ្ធិ ©ំង·�ះ0 Uនក?�ិត  0 ;ើយ ªើយ  អ្នក  y�ើz�ស់  សិទ្ធិ 
©ំង ·�ះ  ��ើន 4 យុវជន  �ក់ព័ន្ធនឹង អង្គរមិន2�នរGHភិEល 
(NGOs)។ éះបីកន្លងមកមិន©ន់�ើញUន រEយរណ៍ 
ពី រ បដិ!�ដសំüើចូលរួម ក្នុង ��ជុំ x�ុម ��ឹក�b ឃុំ �៉ង f  
ក៏ �យ ក៏រ��ជុំx�ុម��ឹក�bឃំុ  គឺ 4 រ ��ជុំ មួយ ��ល ត?�9វ  
ឲ�្យ Uនរយល់ û�ម។ ម�Y៉ង Oៀត 07�លយុវជន×ចូលរួម 
��ជុំ ភូមិ ពួក Æ� ×ក្នុងQម4តំfងរបស់ឪពុកU�យ។ តួQទី 
4 បQÔប់ បន�្សំ របស់ យុវជន��ប ·�ះ Uនន័យ� សកម្ម�ព 
(្វើ��នរ �យUនរចូលរមួ 0 ®� 4 កិច្ចរ របស់ មនុស�្ស 
Úស់។ Uនរn្វ�ងមតិµ&អំពីបo��  ïើ យុវជនគួរ ចូលរួម��ជុំ  
ភូមិ ��រ  ឬ O�។  éះ�៉ង·�ះក្តី Uនករណី វិជ្ជUនខ្លះៗ ©ក់ទង 
នឹង x�ុម��ឹក�bឃំុGក់បញ្ចូលគំនិត និង សកម្ម�ព របស់យុវជន 
×ក្នុង��នរឃំុ។ ចំ=�ក ឯ ករណី ©ក់ ទង នឹង រជួប ©ក់ទង 
N� ផ្លូវ រ 4 មួយ ម|�្តី មូលGHន និងរ Gក់ ញត្តិត�៉វិញ គឺ ក?� 
Cើត Uន។

២ "រចូលរួមក្នុងសង្គម4ដំüើររឯកទិស��លក្នុង¶ះ យុវជនប�្កើនរ 
យល់ដឹងពីពិភពនÏEយ Jមរយៈ ទំQក់ទំនង 4មួយមនុស�្ស7�ញវ័យ
និង��ព័ន្ធផ�្សព្វផ�bយ។ រចូលរួម�ង�្ន�កនÏEយ 4ដំüើររមួយ 
��ល��4ជន�ចកLងឥរិ�បថ, គុណតq្ល�, ជំ·ឿនិងមតិÏបល់��ល
ជួយឲ�្យពួកÆ��យ4ពលរដ្ឋ ល្អ 0ក្នុង��O�ស ... �4���ទ4ក់�ក់មួយ
��រÇៀនសូ8��្ន�កនÏEយ ��លជួយឲ�្យ��4ជនកLងនូវ ឥរិ�បថ, 
គុណតq្ល�, ជំ·ឿ, មតិÏបល់និង�កប�្បកិរិ�អំÅយផលដល់រ�យ
ខ្លួន4ពលរដ្ឋល្អ 0ក្នុង��O�ស" (Anon. 2012)។
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៨ េលខ៣ ែខក"្ញ ��ំ២០១៤

)រចូលរួម�ះ��ត
រសិក�b·�ះ ប��ញ� យុវជន4ទូ×Úប់�រម្មណ៍��ំង 

នឹង រ _ះ.&ត �យ ôើល �ើញ � 4 សិទិ្ធ និងរ ទទួល 
ខុស 8�9វ ក្នុង រ ��ើសÇ ីស អ្នក ដឹក Qំ ល្អ និងជំរុញរអភិវឌ�្ឍក្នុង  
សហគមន៍។ Æ� ក៏ស �្ក�ត �ើញ��រ� រ _ះ.&ត កំពុង�យ 
4  រ  7�ញ និយមមួយ ��ល4 លទ្ធផល �� រ jើរ Jម និQ&រ   
សង្គម។  éះ បី 4 ចំនួន យុវជន ចុះ ¬ះ_ះ.&ត EនCើន;ើង 
គួរឲ�្យ កត់ សUêល់ ក៏ ពិត 2�ន ប៉ុ'្ត�យុវជន មិនEន×_ះ.&ត 
ក្នុងរ_ះ.&តx�ុម��ឹក�b ឃុំស�្កត់  ពីរuើក ចុង��យ·�ះ 
ក៏UនអÄ�ខ្ពស់��រ។  អÄ�សUជិកx�ុម��កឹ�bឃំុស�្កត់ 
វ័យC្ម�ង EនCើនពី��Uណ ១% ក្នងុ%&២ំ០០៧  ដល់ ៥% ក្នុង 
%&ំ២០១២ ��ល 4 រវិវត្ត វិជ្ជ Uន មួយ ªើយ L Êរណជន Eន  
អប អរ Lទរ 4 ��ំង។ ក្នុងរស �̈ចចិត្ត _ះ.&តឲ�្យ គណបក�្ស 
fមួយ ¶ះ យុវជន ®�ង ôើល  ពី  រ  រីក ច¨�ើន 4ក់�្ត�ង  ក្នុង 
រ អភិវឌ�្ឍ0មូលGHន, កម្មវិធីនÏEយ  និង�&ក់  ដឹកQំរបស់  
គណបក�្សនÏEយ និងសមត្ថ�ពរបស់��ក្ខជន ក្នងុរ   àរព  
Jម�ក�្យ សន�Y 0 7�ល kសQ _ះ.&ត។ ព័ត៌Uន©ំង·�ះ 
È�Òតi�បដល់LÊរណៈជន Jមរយៈ   ��ព័ន្ធ ផ�្សព្វ ផ�bយ និង 
យុទ្ធQរ _ះ.&ត4ចម�្បង។ បុ៉'្ត�យុវជន8�9វ រ  ព័ត៌Uន ��ើន 
4ង ·�ះ jើម�្ីប (្វើ រ ស �̈ច ចិត្ត  ឲ�្យ ន់®�  ��!ើរ។ រ_ះ.&ត 
4សកម្ម�ព��4ធិបï�យ�្យ មួយ ��ល   Uន��4��ិយ�ព  ប៉ុ'្ត� 
រ ចូលរួម ក្នុងយុទ្ធQរ kសQ _ះ. &ត �ច4បo� 
រ!ើប មួយ 4ពិ!�ស  ស
�ប់ អ្នក ស្ម�័�ចិត្ត  ក្នងុអង្គរយុជន��ល 
Uន តព្វកិច្ចបំ7�ញរ�រ  �យ មិនលំÜៀង × �ង  �គី   
fមួយ ́ �បJមàលរណ៍  របស់ អង្គរខ្លួន ªើយ ក៏ មិន  
ចង់ (្វើ ឲ�្យ  ប៉ះ�ល់  ដល់  ទំQក់ ទំនង   រ�រ   របស់ ខ្លួន 4មួយម|�្តី 
0មូលGHន��រ។

)រពិ;ក�A និង *�ចក្តីសន្និklន
éះបីកម្ពុ4 Eនអនុវត្តកំ=�ទ?�ង់វិមជ�្ឈរ4ងមួយ 

ទសវត�្សរ៍មកªើយក្តី ក៏រចូលរួមរបស់ ��4ជន4ទូ×0 
Uន ក?�ិត©ប។ លទ្ធផលសិក�b·�ះប��ញ� រចូលរួមរបស់ 
យុវជន ក៏ 0 Uន ក?�ិត ©ប ដូច µ& ��រ។ រចូលរួម ក?�ិត©ប 
របស់យុវជន 4 បo� មួយ ��ល 8�9វ យក ចិត្ត ទុក Gក់ ��ំង។ 
រសិក�b·�ះ  ប��ញOៀត� àលå កំ=� ទ?�ង់ វិមជ�្ឈរ 
jើម�្ីប ជំរុញរចូលរួម របស់ ��4ពលរដ្ឋ ក្នងុអភិEលកិច្ចមូលGHន 
8�9វ ��ឈម 4 Çឿយៗ នឹង ឧបសគ្គ�ងនÏEយ !�ដ្ឋកិច្ច 
វប�្បធម៌ និង របស់បុគ្គលខ្លួនឯង។ �ង �្ន�ក នÏEយ សកម្ម�ព  
តិចតួច របស់ x�ុម ��ឹក�b ឃុំ jើម�្បី ជំរុញ  រចូលរួមរបស់ យុវជន 
Uនន័យ �  ពួក Æ�jើរតួQទីបQÔប់បន�្សំ�ើ (ៀប នឹង អន្តររ ី មិន 
2�ន  រGHភិEល។  តួ�៉ងក្នុង ចំÅម ឃុំ ��ល x�ុម h�វi�វ   Eន  
ចុះ ពិនិត�្យ µ¬ន ឃុំf មួយUន��នរ(្វើ ឲ�្យ ��នរ  អភិវឌ�្ឍន៍  
របស់ ខ្លួន Uន�ព©ក់©ញ ដល់ យុវជន និង ជំរុញ ពួក Æ �ឲ�្យ  ចូលរួ 
មក្នុង អភិEលកិច្ច �&ក់មូលGHន;ើយ។ រអនុវត្ត  ��កប �យ 
��សិទ្ធ�ព នូវ àល នÏEយ 4តិ  ស្តីពីរ អភិវឌ�្ឍ x�ុម យុវជន 
��§�ល�ច��លំអLMន�ពបច្ចុប�្បន្ន ប៉ុ'្ត� 0 7�ល ·�ះ សUគ
មយុវជនQQ0UនតួQទីសំ�ន់បំផុត។

éះបីUនបo�4��ើន 0Éំងស្ទះដល់រចូលរួមរបស់ 
យុវជន ក្នុងអភិEលកិច្ចមូលGHន 0 ជនបទក្តី ក៏Uនភស្តុJង 
4ក់�្ត�ង ប��ញពីររីក ច¨�ើន ×មុខ4បü្ណើរៗ éះបី4 
មិនEន!្មើµ& ល្អពី ក'្ល�ង មួយ × ក'្ល�ង មួយ ក្តី។ រសិក�b·�ះ 
ôើល �ើញ ពី Lរៈសំ�ន់ �� រ ����Òលទិដ្ឋ�ពនÏEយ 
0មូលGHន ªើយEន(្វើ !�ចក្តសីន្នGិHន ដូច�ង��ម©ក់ទង 
នឹង រ រួម  ចំ=�ក ��  កំ=�ទ?�ង់វិមជ�្ឈរ ក្នុងរចូលរួមរបស់ 
យុវជន ក្នុងអភិEលកិច្ច�&ក់មូលGHន 0តំបន់ជនបទ។

ទី១ ររួមចំ=�ក��កំ=�ទ?�ង់វិមជ�្ឈរ �ចôើល 
�ើញច�Öស់បំផុត0ក្នុងដំüើរ រ_ះ.&ត។  រ_ះ.&ត 
x�ុម��ឹក�bឃំុ Eនផ្តល់ឱសឲ�្យយុវជនUនសមត្ថ�ព�យ ខ្លួន   
4 អ្នក តំfង 0មូលGHន។ ម�Y៉ងOៀតសំ;�ងយុវជន ក៏កំពុង  
និងបន្តUនLរៈសំ�ន់  ក្នុង រ កំណត់រចQសម្ព័ន្ធ អំfច 
នÏEយ �&ក់មូលGHន ពីÐ�ះយុវជន Uនចំ=�កធំ4ងÆ� 
ក្នុង ចំÅម ��4ជនអ្នក_ះ.&ត (៣,៥៣�នQក់ ឬ ៣៧% 
��ចំនួនអ្នកចុះ ¬ះ_ះ.&ត សរុប ៩,៦៧�នQក់ ក្នុង%&ំ 
២០១២) (NEC 2012)។

ទី២ កំ=�ទ?�ង់Eន��លំអទំQក់ទំនងរ�រ រ�ងx�ុម 
��ឹក�bឃំុ អង្គរយុវជន និងអន្តររី N�រGHភិEលដ]�Oៀត  
�យEនប�្កើតនូវ បរិ�សនÏEយមូលGHន អÅំយ 
ផល ដល់ របណ្ណុះវប�្បធម៌��រចូលរួម។ រសិក�b·�ះទទួល 
Lêល់នូវតួQទីរបស់សUគមយុវជន ��លមិន8�ឹម®�ជួយជំរុញ 
រ ចូលរួម របស់ យុវជន  0 ក្នុង សហគមន៍ មូលGHន  ប៉ុÅ�ះO� 
បុ៉'្ត� &�ម©ំងប�្កើន ចំü�ះដឹងរបស់យុវជន អំពី�ព4ពលរដ្ឋ និង 
កិច្ចរ នÏEយ û�ម©ំង បទពិ{ធន៍ចូលរួមក្នុង សកម្ម�ព 
 សង្គម Jមរយៈរបណ្ណុះបណ្ណល និង សកម្ម�ព ស្ម័��ចិត្ត 
²�្ស�ងៗ ។ Úប់Jំងពី7�ល�ើកទូ�យ��ព័ន្ធនÏEយ 0 
កម្ពុ40%&ំ១៩៩៣មក អង្គរ មិន2�ន រGHភិEល និងអង្គរ 
សង្គមសីុវិលEនCើនចំនួន�៉ង��ើន និង(្វើ��តិបត្តិរក្នុង  
ទូ©ំង��O�ស jើម�្បី ជំរុញរអភិវឌ�្ឍ និងលទ្ធិ  ��4ធិប ï�យ�្យ។ 
��យរអនុវត្ត កំ=�ទ?�ង់វិមជ�្ឈរ ក្នុង%&ំ២០០២ Uន 
អង្គរ មិន2�នរGHភិEល និងសង្គមសីុវិល 4��ើនEន ចូលរួម 
ក្នុង   សកម្ម�ព ផ្តល់ សិទ្ធិ អំfចឲ�្យ ��4ពលរដ្ឋ jើម�្បីឲ�្យ ពួកÆ� 
ទទួលEនអត្ថ��Ïជន៍ពីដំüើររ    ��4ធិបï�យ�្យ និង  កំ=� 
ទ?�ង់វិមជ�្ឈរ។ ក្នុង7�ល 4មួយµ&·�ះ  សUគម យុវជន  
4��ើន Eននិងកំពុង (្វើរ 0 Jម មូលGHន jើម�្បីបណ្ណុះ គំនិត  
ទទួល ខុស8�9វ ក្នុងចំÅមយុវជន និងជួយ ពួកÆ�ឲ�្យ កLង  
អQគតន់®� ��!ើរ ស
�បខ់្លួងឯង  និង ស
�ប់សហគមន៍។

ទី៣ ដំüើររ វិមជ�្ឈរEន (្វើ ឲ�្យUនរ��ស?�Òល4 
បü្ណើរៗនូវទំQក់ ទំនង  រ�ង កុ្រម��កឹ�b ឃំុ នឹងយុវជន ØលគឺUន 
រàរព��ើន;ើង និងរ��ច តិច4ងមុន។ រ ����Òល ·�ះ  
ផុស ��ញ ពីរជួយស?�បស?�Òល�យពួក អន្តររី (ឧ. ô�ភូមិ, 
សUគមយុវជន) និង រយល់ដឹង ន់®�ច�Öស់ពីតួQទី និង 
តព្វកិច្ចរបស់ x�មុ��កឹ�bឃំុ ��ល 8�9វតំfងផល ��Ïជន៍ និង  
 បំ7�ញ  Jម  ត?�9វរ របស់  ��4ជន។ ចំü�ះដឹង©ំង·�ះ ប�្កើត 
4 រ រំពឹង ទុក uើ   លទ្ធផល  រ�រ ��ល�ចGក់សំ�ធ × uើ  
អ្នកតំfងឲ�្យផ្តល់ នូវ  លទ្ធផល  គួរ 4 ទី µប់ ចិត្ត របស់ ��4ជន។
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៨ េលខ៣ ែខក"្ញ ��ំ២០១៤

�្អ�កuើរយល់ដឹងទទួលEនពីរសិក�b·�ះ x�ុម 
h�វ i�វ សន្និGHន� បo���ឈម ��វិមជ�្ឈរ គឺរជំរុញ 
ឲ�្យ  យុវជនចូលរួមន់®�សុីជ~� ក្នុងកិច្ចរសង្គម និង  
នÏEយ។ ដំüើររ  0��ប់ក?�ិត  8�9វសង្កត់ធ្ងន់uើ 
តួQទីរបស់ អ្នកតំfង4ប់.&ត 0 មូលGHន និង សង្គមសីុវិល 
��លx�ុមh�វi�វអះ�ង� �ច ជួយព*�ីក ឥទ្ធិពល ��កំ=�  
ទ?�ង់ វិមជ�្ឈរ Jម រយៈ  រ  �ះh�យឧបសគ្គ�្ន�កវប�្បធម៌ 
និង របស់ បុគ្គល ÓÔល់ jើម�្បីស?�Òល រ ចូលរួម។ រទទួល  
ខុស8�9វ  ·�ះ នឹង �យ 4 បន្ទុក ចម�្បង របស់ �&ក់ ដឹកQំ នÏEយ 
អ្នកកLង àល នÏEយ  និង  �&ក់ដឹកQំសង្គមសីុវិល��ល 
�ច ជួយ Çៀប ចំ យុវជន ជំQន់ ��យ ឲ�្យ�យ 4 ធនÊនដ៏ 
សំ�ន់   ស
�ប់កម្ពុ4×Þ្ង�អQគត។ ដំüើររ ·�ះ មិន2�ន 
�យ´�ួល  O� ប៉ុ'្ត� អនុLសន៍ �ង ��ម�ច ជួយ យុវជនឲ�្យ 
y�ើz�ស់  ស�នុពលរបស់ខ្លួនយ Eន7�ញ u�ញ និង ចូលរួម 
�៉ង   សកម្ម ក្នុងសង្គម។

)រជួយមតិ�្ន�ក�លនd]យ
វិÊនរ��ល �ចជំរុញឲ�្យយុវជនចូលរួម ន់®�ផុសផុសក្នុ

ងអភិEលកិច្ចមូលGHន គឺUន��ើន បុ៉'្ត�  Uនបី  សំ�ន់ៗ��លគួរ
យកចិត្តទុកGក់4ពិ!�ស។ 

ទី១ បf្ខLMប័នរGHភិEលអ្នក កLង àល នÏEយ 
ឬ អង្គរមិន2�នរGHភិEល គួរសិក�b ប'្ថ�ម jើម�្ីប �្វ�ង យល់ ពី  
Lរៈ សំ�ន់ �� រដ្ឋEល មូលGHន ក្នងុរ �ះh�យបo� 4 ក្តី 
Eរម ្ភរបស់យុវជន និង បo� ²�្ស�ង Oៀត ក្នុង មូលGHន ��ល ប៉ះ�ល់ 
ដល់ ពួកÆ�។ �ង��ម·�ះ  4��Êនបទមួយចំនួនស
�ប់រ
h�វi�វប'្ថ�ម៖
� �្វ�ងយល់ពីបo���ឈម និងត?�9វររបស់យុវជន និង 

កំណត់ពីLMប័ន��ល�ច ជួយ �ះh�យ
� សមត្ថ�ពរបស់x�ុម��ឹក�bឃុំ  ក្នុងរ�ះh�យបo� និង 

ក្តីEរម ្ភរបស់យុវជន
� សមត្ថ�ពÚំEច់ ស
�ប់ឲ�្យx�ុម��ឹក�bឃុំjើរតួ4អ្នកត�(ប់

រ�ង�&ក់uើ��ជួរ រGHភិEលនឹងយុវជន jើម�្បីផ្តល់ព័ត៌Uនពី 
វិធី�្វ�ងរកឱសសិក�b និងរ�រ

� ïើ��នររបស់x�ុម��ឹក�bឃុំUនè�ងលំអិត��ប់��ន់ និង 
4ប់©ក់ទងដល់ LMន�ព របស់ យុវជន ឬO�

� ទស�្សនៈ និងឥរិ�បថ របស់យុវជនចំØះ��នរ របស់ x�ុម 
��ឹក�bឃុំ និងកម្មវិធី នÏEយ របស់ គណៈបក�្ស នÏEយ

� ឥទ្ធិពល��រអប់រំផ្លូវរ និងN� ផ្លូវរ × uើ រចូលរួម 
របស់យុវជន

� រសិក�bន់®�Uនលក្ខណៈ4��ព័ន្ធ ស្តីពីឥទ្ធិពល �� 
o�នឌ័រ LMន�ព!�ដ្ឋកិច្ច ទីJំងភូមិL´�្ត រអប់រំ 
និQ&រ នÏEយ និងLវJរ��ÒLរ × uើ រ ចូលរួម 
របស់ យុវជន។

ទី២ រGHភិEលគួរព·្លឿនរអនុវត្តàលនÏEយ4តិ  
ស្តីពី រអភិវឌ�្ឍយុវជន  ��លEនអនុម័ត 0%&ំ២០១១។៣ 
រអនុវត្ត àលនÏEយ·�ះ ��កប�យ��សិទ្ធ�ព 
មិន8�ឹម®� ផ្តល់ ឲ�្យ  យុវជន   នូវ _�ទិមួយ��លUនរទទួល 
Lêល់ពីតួQទីរបស់ពួកÆ� និង �ច ឲ�្យ ពួក Æ� ចូលរួម 4 ផ្លូវរ ក្នុង 
រអភិវឌ�្ឍ និងរស �̈ចចិត្ត²�្ស�ងៗ 0ក្នុងមូលGHន¶ះO� 
ប៉ុ'្ត� &�ម ©ំង ជួយ �ះh�យ បo���ឈម (ដូច4 រអប់រំ/
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