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គណ-�យ�្យ0ពសង្គម
ក្នុង*រផ្តល់7�89:រណៈ<កម្ពុ�

7�ចក្តី>្តើម
ក្នុងy្ន�កមួយ:� កំ��ទ��ង់វិមជ�្ឈ�រ និង 

វិសហមជ�្ឈ�រ �ជរ��ភិzលកម្ពុ� � jkំ 
២០១៣ zនអនុវត្ត y�ន�រ យុទ្ធ��្ត� ស្តីពី 
គណ��យ�្យ�ពសង្គម ស��ប់�រ អភិវឌ�្ឍ   �ម     
��ប+��ធិប��យ�្យ � �kក់ ��ម  �តិ។ y�ន 
�រ  យុទ្ធ��្ត���ះ សំ��� លំអ �រ ផ្តល់  ��� 
��រណៈ និងព��ឹង ទំ�ក់ ទំនង  រ�ង រដ្ឋ នឹង 
+��ជន។ កិច្ច�រ �ំង  ��ះ  �    � ប់ �ក់ ទង ដល់ �រ 
អភិវឌ�្ឍក្នុង មូល��ន និង អភិz ល    កិច្ច    +�កបCយ 
+�សិទ្ធ �ព និងទ ំនួល  ខុស ���វ។ � កម្ពុ � Jន 
�រ  @�វ B�វ  តិចតួច [ស់ ស្តីពី គណ ��យ�្យ �ព 
សង្គម ��ពី�រ @�វ  B�វ របស់ Burke and Nil 
(2004), World Bank (2013), Rodan and 
Hughes (2012), Norman (2014) និង Babovic 
and Vukovic (2014)។ �រ@�វB�វ �គ ¶�ើន  
���វ   zន  ·្វើ ¹ើង�ក្នុងដំ[ក់�លដំបូងៗ:� �រផ្តួច »្តើម គំនិត   
ព��ឹង   គណ��យ�្យ�ពសង្គម� កម្ពុ�។ �រយក ចិត្ត  ទុក    �ក់  
 mើ   ដំ6ើរ �រ  គណ ��យ�្យ �ព   សង្គម    និង+�សិទ្ធ�ព :� �រ  
អនុវត្ត  គ¼�ង      ក្នុង  �រ ជួយជំរុញ សកម្ម�ព រួម½k របស់  +��ជន 
និង  ជះ ឥទ្ធិពល   ¿ mើ�រ À្លើយ តប របស់ រ�� ភិzល    �  Jន 
តិច តួច។ �រ សិក�' ��ះ Jន  Áល  �    ចូលរួម ចំ��ក បំ��ញ 
កង្វះÂត ដូច mើក  ¹ើង Âង      mើ  និង   ផ្តល់ ព័ត៌Jន ស��ប់ ឲ�្យ  Jន   
�ររំពងឹ ទុក Å�កដ និយម  ចំÆះ     គណ��យ�្យ�ព សង្គម។

គណ��យ�្យ�ពសង្គមក្នុងអត្ថបទ��ះ សំ�ដល់កិច្ច+�ឹង 
*�ង រួម½k�ហូរÇ�របស់ សង្គម ]ើម�្បី ជំរុញឲ�្យ មÈ្ត�ី �ជ�រ 
ទទួល ខុស���វmើ�រសÉ�ចចិត្ត និងសកម្ម�ពរបស់ខ្លួន។ 
Áល   �   ��ះ ���វសÉ�ច¹ើង �មរយៈ �រជំរុញមÈ្ត�ី  �ជ 
�រ    ឲ�្យÀ្លើយតប ]ើម�្បីÊៀស�ង�រÂតបង់y្ន�ក ន~ zយ 
និង  Ë�រÌិ៍ÎÏះ របស់ខ្លួន (Peruzotti and Smulovitz 2006)។ 
កន្លង មក Jន�រÕ�ើម·�Ozយ ព��ឹង  គណ��យ�្យ�ព   
សង្គម  »�្ស�ងៗ រួមJន ប័ណ្ណ �ក់ ពិន្ទុmើ ���  សង្គម � �ម   

សហគមន៍ អD្ក�ត�ម �នចំ[យ � �រ ណៈ �រ ·្វើ y�ន�រ 
ថវិ� CយJន �រចូលរួមពីមូល��ន Ø�ទិ� ��រណៈ �រ 
ក�ងសមត្ថ�ព និងទ��ង់ »�្ស�ងៗÙៀត:� �រ ចូល រួម របស់ 
ពលរដ្ឋក្នុងតំបន់។ ដូÚ្ន�ះ  គណ��យ�្យ�ពសង្គម គឺ � Üក�្យ  រួម 
មួយ  ស��ប់ សំ�mើវិធី��្ត� �¶�ើនÝ�ល អនុវត្ត Cយ 
សង្គមសីុវិល ]ើម�្បីËៀងគរផល +�~ជន៍ និងសÞ្ល�ងរបស់ 
+��ពលរដ្ឋ ]ើម�្បី Jន�រ�ម�រ�ន់ß�Âàំងដល់មÈ្ត�ី�ជ�រ 
(Goetz and Jenkins 2005; Hirschman 1970)។

អត្ថបទ��ះy្អ�កmើ លទ្ធផលសិក�'ស្តីពីគណ��យ�្យ�ព 
សង្គម ចុះក្នុងឯក�រពិ�ក�' m�ខ ១០២ Ú�ញផ�'យCយ 
វិទ�O�Pន CDRI (Eng, Vong and Hort 2015)។ �រសិក�'��ះ   
Jន  Áល   បំណង é្វ�ង យល់ ពី  ដំ6ើរ�រគ¼�ង គណ��យ�្យ 
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�ព  សង្គម  � កម្ពុ� ë�តុអ្វី  � ដំ6ើរ�រ�ម រìៀបíះ ëើយ 
zន  លទ្ធផលî៉ង[Ý�រ �ពិ��ស ìើ·ៀប នឹង �ររំពឹងទុក 
ëើយ�ើ� រួមចំ��កzនបុ៉[ð  ក្នុង �រ ផ្តល់សិទ្ធិអំ[ច ដល់ 
+��ជន  កម្ពុ�ទូ¿ ]ើម�្បី-ច រួមñ� ½k និងជំរុញមÈ្ត�ី �ជ �រ  
ឲ�្យ mើកស្ទួយ Áលន~zយ  Ý�លផ្តល់ ផល +�~ជន៍ ដល់   
+��ជន និងជួយ��លំអ��� ��រណៈ។

ជំនួយ½ំò�ស��ប់គណ��យ�្យ�ពសង្គម ពីសំ[ក់ Jóស់   
ជំនួយ និងរ��ភិzល ផ្តល់ ឱ�ស�¶�ើន ដល់ តួអង្គ »�្ស�ងៗ។ 
�រ  សិក�'��ះ ព�Oîមé្វ�ងយល់� �ើវិធីជំរុញ និង    អនុវត្ត    
គណ��យ�្យ�ព សង្គម�កម្ពុ�សព្វõ្ង� zន ផ្តល់ ឲ�្យ  +� � ជន   
កម្ពុ�    ទូ¿ �ពិ��ស ជន÷�ី÷� នូវសិទ្ធិ អំ[ច   ពិត  Å�កដ   ក្នុង       
�រ   �មÞើលmើ�Pប័នរដ្ឋ�� និង mើក សំ6ើ    �  ��រណៈ 
CយJន+�សិទ្ធ�ព Ý�រឬÙ�។ ចណំុច  �ំង  ��ះ   ���វ     zន   
ព ិនិត�្យ�មរយៈករណី សិក�' ស្តីពី គ¼�ង   គណ��យ�្យ � ព    
សង្គម  ចំនួន  ៣ Ý�ល �ក់ទង នឹង �រ ផ្តល់ ��� ��រណៈ  
រួម  Jន  �រú��ំសុខ�ពបឋម �រ��,តពិនិត�្យ�ៀវ ü សិក�' � 
�ម   �ý8ៀន និង �រê�ប់ê�ង ទឹក�þត និង �ក សំណល់ រឹង 
ក្នុង ទី  +�ជុំជន។

7�8A�ប់A�ងទឹក9Dត និង *ក សំណល់រឹង   
ក្នុងទីF�ជុំ ជន

ករណីសិក�'��ះ ពិនិត�្យពីគ¼�ងគណ��យ�្យ�ពសង្គម  
Ý�ល    ផ្តួច»្តើមគំនិត និងផ្តល់ហិរញ្ញប�្ប�ន Cយ Jóស់ ជំនួយ ក្នុង 
�រ  ê�ប់ê�ងទឹក�þត និង�កសំណល់រឹង។ សីល�រ � អង្គ�រ 
មិន ��នរ��ភិzល កម្ពុ� មួយ Jនទី�ំង �  �  ជ �នី ភ្នំ��ញ 
zន ចុះកិច្ចសន�Oអនុវត្ត គ¼�ង��ះ �ប់ ពីd� មី� ២០១១ 
ដល់ d�មី� ២០១៣ ក្នុង ២ស! ្កត់  � ÷�ុង �� Ï Ý�ល Jន 
ចJ�យ +�Ç�ល ១២គម ពី �ជ �នីភ្នំ��ញ។ ស! ្កត់ ២ ���វ zន 
	�ើស8ីស ·្វើ � ទី �ំង  គ¼�ង  
�ះ Jន �Pន�ព ÷�ី÷� �ង�� 
និង  ខ្វះÂត Âàំង �ង �� នូវ ប[្ខញ ផ្គត់ផ្គង់ទឹក�þត និង ��� 
អ�ម័យ។ គ¼�ង��ះ Jន Áល �  ព��ឹង អភិzលកិច្ច និង 
+��ធិប��យ�្យ�មូល��ន �មរយៈ�រÕ�ើÅ�ស់ឧបករណ៍ 
គណ��យ�្យ�ពសង្គម។

គណ��យ�្យ�ពក្នុង�រផ្គត់ផ្គង់ ទឹក�þត និង �រ ê�ប់ê�ង  
�កសំណល់

�រផ្គត់ផ្គង់ទឹក�þត��ជ�នីភ្នំ��ញ និងតំបន់ជុំវិញ � 
�រ  ទទួល ខុស���វរបស់រ��ករទឹកស្វយ័ត÷�ុងភ្នំ��ញ Ý�ល �  
ទី�kក់!រ រដ្ឋមួយJនស្វ័យ�ពក្នុង�រê�ប់ê�ង�Pប័ន និង 
ហិរញ្ញវត្ថុ របស់ខ្លួន។ រ��ករទឹក Jនសិទ្ធិសÉ�ចmើ ប�បុគ្គលិក 
វិនិ~គ �រê�ប់ê�ងហិរញ្ញវត្ថុ និងកម្មវិធីព��ីក¿ Âង�� ។ 
ប�អ�ម័យ Jន �ព ស្មុគ�Ïញ�ង�រផ្គត់ផ្គង់ទឹក�þត 
�ះ   
Jន ÷�សួង¶�ើនចូលÜក់ព័ន្ធ Ý�ល�ំឲ�្យJនវិនិ~គ   និង 
�រ  យកចិត្តទុក�ក់Jន ក��ិត ពីរ��ភិzល។ �រê�ប់ê�ង  �ក 
សំណល់ រឹង ��រ ទទួល ខុស���វរបស់÷�សួងបរិ�Pន។ ��� 
+�មូល និងê�ប់ê�ង�កសំណល់រឹង �ទូ¿អនុវត្តCយ ÷�មុ ហុ៊ន  

ឯក ជន �មរយៈ �រចុះកិច្ចសន�O�មួយ÷�សួង ��ដ្ឋកិច្ច និង 
ហិរញ្ញវត្ថ ុCយមិនJន�រចូលរួមពី សំ[ក់ -��ធរ មូល��ន Ù�។

ក្នុងករណី�ំងពីរ��ះ ��ចក្តីសÉ�ច»�្ស�ងៗ mើ�រ ផ្តល់ 
��� ß�ង·្វើ¹ើងCយ តួអង្គ��kត់ �តិ ëើយ Jន ព័ត៌Jន 
��ឡប់ និង�រចូលរួមតិចតួចពី�kក់មូល��ន។

លទ្ធផល
+�Ç�ល�ងមួយjkំ��យ��លគ¼�ង��ះ ���វ zនបញ្ចប់  

លទ្ធ�ពរបស់+��ជន÷�ី÷�ក្នុង�រ ទទួលzនទឹក�þត និង ��� 
អ�ម័យ �ក្នុងស!្កត់�ំងពីរ សឹងß�½Ïន�រ*�+�,ល។ �រ 
សិក�' ដល់ក�្ល�ងប!ញ� �jkំ២០១៣ Jនß� ៣៧ê�,�រ 
ប៉ុ�ðះÝ�លzនÕ�ើÅ�ស់���+�មូល �កសំណល់រឹង ëើយ 
សុទ្ធ  ß�� ក្នុងស!្កត់ Ý�លស្ថិត��មប�្ខយផ្លូវ�ត ិ m�ខ 
២។ ê�, �រ  ÷�ី÷�ខ្លះ Ý�លរស់��មដងផ្លូវ��ល�ស៊ូ � 
ក្នុង  ស!្កត់  មួយ zនត��ប់ ប[្ខញទឹក�þត។ ពួក½ត់zន 
Õ�ើ Å�ស់ ទឹក �þត មិន��នCយ�រគ¼�ងគណ��យ�្យ�ព 
សង្គម      íះÙ� 
�ះមិនJន អ្នកផ្តល់សJ�សន៍[Jkក់ zន ដឹង  
ព ី   សកម្ម�ពរបស់អង្គ�រសីល�រ¹ើយ ប៉ុ�្ត�Cយ�រ �រ   
Õ�ើ Å�ស់    ប[្ខញd�្ស�ខ្នង+�កបCយ+�សិទ្ធ�ព។

ក្នុងស!្កត់�ំងពីរ��ះ គ¼�ងសÉ�ចzន�គជ័យ តិច  តួច  
  ក្នុង�រផ្តល់សិទ្ធិអំ[ច ដល់អ្នកភូមិ។ គណៈកម្ម�រ � �  
Ý�ល 8ៀបចំzនëើយ�ក្នុងស!្កត់ និងÝ�ល អង្គ�រ សីល �រ  
រំពឹង�  -ច�àយ� តួអង្គសំÂន់ ក្នុង�រ�ក់ សំ6ើ  ដល់ មÈ្ត�ី 
�� ]ើម�្បីឲ�្យJន ���ល្អ�ងមុន íះ zន រýយ zត់ អស់  �àម 
ប��ប់ពីគ¼�ងzនចប់�]ើម jkំ ២០១៣។ អ្នក តំ[ង មួយ  
ចំនួន និîយ� ជំ�ញ ទទួល zន ពី  គ¼�ង -ច Jន +�~ជន៍ 
Âàំង បុ៉�្ត�ពួក��មិន-ច Õ�ើ Å�ស ់  �zន 
�ះ � Âàច  -��ធរ 
ëើយ  ម�O៉ងÙៀត �រ ចូល រួម របស់ ពួក���ក្នុង Ø�ទិ���រណៈ 
មិន   zន  ជំរុញឲ�្យ Jន �រ À្លើយ តប ពិតៗ  ពី មÈ្ត�ី �ជ�រ ¹ើយ។ 
លទ្ធផល   សិក�'  ប!ញ� មÈ្ត�ី�ជ�រមិនសូវ ផុសផុល ចង់ ·្វើ�រ 
ក្នុង គ¼�ង ��ះ  � មួយ អង្គ�រសីល�រ Ù�។ �ំង មÈ្ត�ីមូល��ន 
និង  អ្នកផ្តល់ ���  Ý�ល  zនÀ្លើយសJ�សក្នុង �រ សិក�' ��ះ � 
ß� � ��ក  ក្នុង�រ ទទួល យក សំ6ើ និង�ររិះ គន់ ពី +��ពលរដ្ឋ 
និង  អង្គ�រ សីល�រ។

*រA�ប់A�ង7ៀវJសិក�K<9LMៀន
វិទ�O�Pនd្ម�រស��ប់អភិវឌ�្ឍន៍�តិ (KIND) ក្នុងកិច្ច 

សហ�រ �មួយ សម្ព័ន្ធគណ��យ�្យ�ពសង្គម-សីុបូÜ៌ និង 
z៉សុីហ្វិក zនអនុវត្តគ¼�ងគណ��យ�្យ�ពសង្គមមួយ �� 
"ព័ត៌Jន��ឡប់ស��ប់��លំអ គុណ�ព អប់រំ" ពីjkំ២០១២ 
ដល់ ២០១៤ Cយទទួលzនមូលនិធិពីគ¼�ង USAID-
Building Bridges for Better Spending in Southeast Asia។ 
ករណីសិក�'��ះ ពិនិត�្យពីគ¼�ង�ម�ន�ៀវüសិក�' Cយ 
��ត  mើ �ររួមចំ��ក របស់គ¼�ង ក្នុង�រផ្តល់សិទ្ធិអំ[ច 
ដល់ J�បិ� និងសិស�'នុសិស�្ស �ក្នុង ទំ�ក់ទំនង �មួយ 
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ទស�្ស�វដ្តីអភិវឌ�្ឍន៍កម្ពុ� ��ំទី១៩ េលខ៤ ែខធ្ន ូ��ំ២០១៥

�ý8ៀន និងមÈ្ត�ីy្ន�កអប់រំ ]ើម�្បីជំរុញឲ�្យJន�រ�àស់ប្តូរក្នុង
�រ  ផ្តល់���។

គណ��យ�្យ�ពក្នុងy្ន�កអប់រំ
÷�សួងអប់រំ យុវជន និងកី� ទទួលខុស���វmើ+�ព័ន្ធអប់រំ 

គុណ�ព Áលន~zយ និងបទបញ្ញត្តិអប់រំ �ទូ¿។ � 
�� មឱ�ទ÷�សួងអប់រំ Jនមន្ទីរអប់រំ��ត្ត និង �រិîល័យ អប់រំ  
��ុក។ Cយ �ក �រិîល័យអប់រំ��ុក]ើរតួ�ទីសំÂន់ 
[ស់ 
�ះ·្វើ�រCយ��ល់�មួយ�ý8ៀន ក្នុង�រ អនុវត្ត 
�ម Áលន~zយ ·្វើ�រ��,តពិនិត�្យ និងផ្តល់ជំនួយ½ំò�y្ន�ក 
បÚ្ច�ក Ù�ស  ។
!ះបីJនកិច្ច+�ឹង*�ង»្ទ�រមុខ!រ និង�រ ទទួល  ខុស ���វ   

ចម�្បងៗ ក្នងុវសិយ័អបរ់កំ្ត ី�រសÉ�ចចតិ្ត �Jន  លក្ខណៈ   មជ�្ឈ�រ 
Âàំង។ ព័ត៌Jន��ឡប់ និង�រចូល រួម របស់  +��ពលរដ្ឋ ���វ zន 
រំពឹង�  នឹង���វ·្វើ¹ើង �មរយៈ គណៈកម្ម�រ  ò�ò�ង់  �ý។ 
គណៈកម្ម�រ��ះ ���វ zន រំពឹង�  នឹង ·្វើ�រ ��,ត ពិនិត�្យ mើ 
សកម្ម �ព ថវិ� និងគុណ�ព ëើយ ក៏Jន សិទ្ធិអំ[ចក្នុង�រ 
អនុម័ត  y�ន�រអភិវឌ�្ឍន៍�ýÝ�រ �មុន��ល �ý8ៀន 
បញ្ជូន  y�ន �រ  íះ¿�kក់mើ។ ក្នុង�រ អនុវត្ត �ក់é្ត�ង  
គណៈ កម្ម �រ   �ý ក��Jន�រ ពិ�ក�' ពីប� សំÂន់ៗ   
�ក់ ទង  ដល់ កម្មវិធីសិក�' បុគ្គលិក �រê�ប់ê�ងថវិ� និង�រ ��,ត 
ពិនិត�្យ   គុណ �ព [ស១់1។

លទ្ធផល
�ំងពី�ប់អនុវត្ត�àម គ¼�ង��ះ%ក់ហុចផលzន î៉ង 

¶�ើន។ +��នអង្គ�រ KIND អះ-ង� �Pប័នខ្លួន zនជំរុញ 
ឲ�្យ Jន សកម្ម�ពy្ន�កÁលន~zយមួយ ចំនួន របស់÷�សួង 
អប់រំ ��ម�រ ដឹក �ំ របស់ រដ្ឋមÈ្ត�ី ថ្មី។ Cយy្អ�កmើ អD្ក�ត 
�ម �ន ចំ[យ��រណៈ និង ប័ណ្ណ រzយ�រណ៍ +��ជន 
&ករដ្ឋមÈ្ត�ី zន·្វើ�រ�àស់ប្តូរពីរî៉ង។ ទី១ ÷�សួង  zន 
Ú�ញ��ចក្តី'�Jន ឲ�្យបញ�្ឈប់�រលក់�ៀវü សិក�'  របស ់
រដ្ឋCយខុសច�(ប់�mើទីផ�'រ (MOEYS 2014)។ ទី២ ÷�សួង 
zនបD្កើត÷�ុម�រ!រមួយ  ]ើម�្បីê�ប់ê�ង �រ 8ៀប 8ៀង �ៀវü 
សិក�' និងព��ឹង�រ��ង)�ក និង Õ�ើÅ�ស់ �ៀវüសិក�'� 
ê�ប់  �ý8ៀន។ !ះî៉ង��ះក្តី �� មិនច�(ស់Ù�� �ើវិ�ន�រ  
�ំង��ះJន+�សិទ្ធ�ពដល់ក��ិត [ 
�ះ មÈ្ត�ី �kក់ ��មៗ 
Jនទឹកចិត្ត��'យ[ស់ក្នុង�រអនុវត្ត�ម និងចូល រួម ក្នុង 
គ¼�ង��ះ។

�រផ្តល់សិទ្ធិអំ[ចដល់សិស�'នុសិស�្ស និងJ�បិ� 
ក្នុង �រ ពិនិត�្យ�ម�នmើ ដំ6ើរ�រ របស់�ý �ទិដ្ឋ�ពដ៏ 
សំÂន់ មួយ:�គ¼�ង��ះ។ លទ្ធផល សJ�សន៍ �មួយ អ្នក ចូល  
រួម និង អ្នកមិនzនចូលរួមក្នុងគ¼�ង ប!ញ � ពួក�� �ប់   
-រម្មណ៍Âàំង ចង់ចូលរួមក្នុង សកម្ម�ព  គណ��យ�្យ �ព សង្គម 
និង ចង់ឲ�្យគ¼�ង��ះ  �ំមកនូវ �រ �àស់ប្តូរ � វិជ្ជJន � �ម  

១1 ស��ប់�រវិ�គលំអិតពីគណៈកម្ម�រò�ò�ង់�ý សូមÞើល World Bank 
(2013) Voice, Choice and Decision ។

�ý 8ៀន។ ចំ[ប់ -រម្មណ៍ ��ះ ឆ្លុះឲ�្យ +ើញ � ពួក �� 
zន  ដឹងពី សិទ្ធិក្នុង�រទទួលzន�រ អប់រំ Cយ ឥត គិត õ្ល� និង 
�តព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋ។ !ះបីពួក�� Jន ចិត្ត ផុសផុល  ដូÚ្ន�ះក្តី ក ៏ 
�  ß�Jន�រ���ក Âàំង ក្នុង�រ ប!ញ ពី�រមិន ��ញ ចិត្ត �មួយ 
�ý8ៀន �ក្នុងអង្គ +�ជុំ � ��រណៈ 
 �ះÂàច �àយ  
ខ្លួន�មុខស�្ញ ឬរង�រ �ើចចំអក ពីមÈ្ត�ី ��ý និង មÈ្ត�ី 
�kក់ខ្ពស់»�្ស�ង  Ùៀត។

បទពិ.ធន៍យូរjkំរបស់មÈ្ត�ីអប់រំ ក្នុង�រ ·្វើ�រ �មួយ  
អង្គ�រ មិន ��ន រ��ភិzល ផ្តល់នូវ បរិî�ស អំ�យ ផល   
ស��ប់ អង្គ�រ KIND ក្នុង�រអនុវត្ត គ¼�ង គណ��យ�្យ�ព 
សង្គម ìើ·ៀបនឹងគ¼�ង�ក្នុងវិស័យ»�្ស�ង Ùៀត។ ប៉ុ�្ត� !ះបី 
Jនសហ+�តិបត្តិ�រល្អ ពីសំ[ក់មÈ្ត�ី�kក់�តិមួយ  ចំនួន � 
ឯ÷�សួងក៏Cយ ក៏តួអង្គដ/�Ùៀត �ក្នងុ ÷�សួង ដូច� ê�ះឹ�Pន  
Xះពុម្ពផ�'យនិង)�ក�យ និង�Pប័ន ��ម  ឱ�ទ ÷�សួង មិន 
សូវ ចង់រួម សហ+�តិបត្តិ�រ¹ើយ។ មÈ្ត�ី�ំងíះ �Jន 
-រម្មណ៍ មិនទុកចិត្តÂàំងចំÆះ អង្គ�រ មិន ��ន  រ��ភិzល។ 
លទ្ធផល សJ�សន៍�មួយមÈ្ត�ី��ុក និង �យក�ý ប! ញ � 
ពួក��មិន�ប់-រម្មណ៍ ·្វើ�រ �មួយ មÈ្ត�ី អង្គ�រ  KIND � ក្នុង 
គ¼�ង��ះÙ� ëើយÅ�ប់� ខ្លួន·្វើ�ម ß� �រប!0ប់ ពី ÷�សួង 
ប៉ុ�ðះ។

ប័ណ្ណពិន្ទុសហគមន៍ និង*រR�Sំសុខ0ព 
ក្នុង មូលUVន

ក្នុងករណីសិក�'��ះ ��zនពិនិត�្យពី�រ�àស់ប្តូរ�ក្នុង ���  
សុÂភិzល Cយy្អ�កmើ លទ្ធផល  ទទួល zន ពី គ¼�ងប័ណ្ណ 
ពិន្ទុសហគមន៍ស��ប់���សុÂភិzល។ គ¼�ង ��ះ  ទទួល 
zន មូលនិធិពី ធ�½រពិភព&ក ëើយ ���វ zន អនុវត្ត � jkំ 
២០១២ Cយ អង្គ�រ'�ះពុទ្ធ�ស�]ើម�្បីសុខ�ព �ក្នុង 
២០មណqលសុខ�ព ក្នុង��ុក+�តិបត្តិគិរីវង�្ស ��ត្ត ���វ។ 
ស��ប់ករណីសិក�'��ះ ��zន	 �ើសយក មណqលសុខ�ព 
ជីÂÏរ Ý�លê�បដណ្ណប់mើបីឃុំគឺ ជីÂÏរ .Ïង និង ���ច។ 
ឃុំ �ំងបី Jន ២៥ភូមិ និង+��ជនសរុប�ង ១៦០.០០០ �ក់ 
Ý�ល�គ¶�ើនmើសលុប�កសិករ �ំ��ូវ។

គណ��យ�្យ�ពក្នុង�រú��ំសុខ�ពបឋម
Cយគិតគូរពីប�គណ��យ�្យ�ព ÷�សួងសុÂភិzល 

zន បD្កើត រច�សម្ព័ន្ធស��ប់�រចូលរួម មួយ Ý�លរួមJន ÷�ុម 
ò�ò�ង់សុខ�ពភូមិ (VHSGs) និង គណៈកJÏធិ�រê�ប់ê�ង 
មណqលសខុ�ព (HCMCs) ។ mើសព�ី�ះÙៀត មណqលសខុ�ព 
នីមួយៗ Jន�ក់+�អប់ទទួលបណ្ណឹងត�៉មួយ (World Bank 
2013)។ រច�សម្ព័ន្ធ��ះ ��បD្កើត¹ើង]ើម�្បីជំរុញគណ��យ�្យ 
�ព  ព ីmើ ច ុះ��ម:� មណqលសុខ�ព (Ministry of Health 
2008, 9)។ !ះî៉ង��ះក្តី ក្នុង�រអនុវត្ត�ក់é្ត�ង Jនជួប 
ឧបសគ្គ និង�គជ័យ មួយចំនួន។ +�អប់ទទួលបណ្ណឹងត�៉ ក�� 
Jន  �រÕ�ើÅ�ស់[ស់ ëើយក����ំង រួមJន អនក្ខរកម្ម 
កង្វះ  �រយល់ដឹង និង�រភ័យÂàច��រក+ើញអត្តស�្ញណ 
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(World Bank 2013, 35)។ VHSG ក៏Jន �រÕ�ើ Å�ស់មិន 
��ញ   m�ញ  Ý�រ។ �រសិក�'របស់ World Bank (2013) zន  
កំណត់ � ប���ះប[្ខលមកពី�រយល់ +ើញ� VHSGs ក៏  
�  y្ន�ក មួយរបស់ មណqលសុខ�ពÝ�រ។ ក្នុង ករណី     Jន   បណ្ណឹង 
ត�៉ ពីអ្នកÕ�ើÅ�ស់��� បណ្ណឹង�ំង íះ  ���វ   zន   យក   មក 
ពិ�ក�' �ក្នុងអង្គ+�ជុំ HCMC។ សកម្ម �ព   ប��ប់  គឺ  -ច  រួម   
Jន     �រ ពិនិត�្យ�ម�នបន្តÙៀត mើ បុគ្គលិក មណqល សុខ�ព   
Ý�ល  �ប់Üក់ព័ន្ធក្នុង បណ្ណឹង និងJន អន្ត�គមន៍ របស់÷�ុម 
+�ឹក�'  ឃុំ Ý�ល� ក�� �ំឲ�្យ Jន ឥរិîបថ រួស�យ �ក់�ក់ និង 
��� +��ើរ�ងមុន (World Bank 2013, 37)។ ប៉ុ�្ត� គួរ 
ឲ�្យ��យCយ �រសិក�'របស់ World Bank (2013) ប!ញ 
� HCMC មិនសូវ+ើញJន Õ�ើសិទ្ធិអំ[ចមុឺងJ៉ត់ របស់  ខ្លួន   
ឲ�្យ zន ¶�ើនÙ�។

លទ្ធផល
គ¼�ង��ះ សំ�ជួយព��ឹងគុណ�ព��� និង�រú��ំ 

សុខ�ព��មមណqលសុខ�ព ëើយ�ទូ¿ zន ទទួល 
�គជ័យ ¶�ើន។ រzយ�រណ៍ពិនិត�្យ�ម�នរបស់ អង្គ�រ '�ះ 
ពុទ្ធ�ស� ]ើម�្បីសុខ�ព ប!ញ� y�ន�រ សកម្ម�ព Ý�ល   
y្អ�ក mើប័ណ្ណពិន្ទុសហគមន៍ គឺ�គ¶�ើន���វ zន អនុវត្ត  Cយ   
�គជ័យ។ �មណqលសុខ�ព ជីÂÏរ ��zនតÞ្លើង អណ្ណូង  ស្នប់ 
មួយស��ប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់បង្គន់អ�ម័យ ëើយ ប�    ក�្ល�ង 
Xះ4ល�កសំណល់y្ន�កØ�ជ្ជ��្ត� ���វ  zន Cយ  @�យ  
មួយ�គ។ ប��ក់ទងនឹង ឥរិîបថ របស់ បុគ្គលិក មណqល 
សុខ�ព 5៉ង·្វើ�រ និង�រពិនិត�្យជំងឺ zនmើក មកCះ@�យ 
ក្នុង  �រ+�ជុំ6្ទ�ក្នុង ëើយ zន 7ន ¿ ·្វើ ឲ�្យ +��ើរ  ¹ើងនូវ  ប� 
�ំងអស់  ��ះ។

�ំងមÈ្ត�ី�ជ�រ និងអ្នកផ្តល់��� zនប! ញ ចំ[ប់ 
-រម្មណ៍ វិជ្ជJន និងឥរិîបថ�9គមន៍។ បុគ្គលិក��ុក+�តិបត្តិ 
និង មណqលសុខ�ព យល់� ប័ណ្ណពិន្ទុសហគមន៍ zនផ្តល់ �  
ឱ�ស ដ៏Jន+�~ជន៍]ើម�្បីzនដឹងពីមតិ��រណៈ និង  កង្វះ 
Âត y្ន�ក��� ëើយពួក�� ប! ញនូវ ឆន្ទៈ:�ៀម អនុវត្ត  វិ�ន �រ    
��ត���វ»�្ស�ងៗ។ ឥរិîបថ��ះ គឺ � លទ្ធផល  :��រ ½ំò� 
�  ក្នុង  សិ�;�ý �kក់�តិមួយ Ý�លរដ្ឋ m�Âធិ�រ ÷�សួង 
សុÂភិzល និង អង្គ�រ មិន ��ន រ��ភិzល zនមកចូលរួម � 
មុន   ��ល គ¼�ង�ប់អនុវត្ត ]ើម�្បីបណ្ណុះគំនិត·្វើ�រសÉ�ចចិត្ត 
រួម½k mើ�រអនុវត្តគ¼�ង។

�រផ្តល់���សÉ�ចzនលទ្ធផលល្អក៏ពិត��ន ប៉ុ�្ត� �រ 
ផ្តល់សិទ្ធិអំ[ចមិន�ន់Ú�ញ �រូប�ងÙ�។ ���ល �ប់ »្តើម  
ដំ6ើរ �រប័ណ្ណពិន្ទុសហគមន៍ អ្នកស��ប ស��,ល គ¼�ង  zន 
ប��ក់� ÷�ុម�រ!រពិzកនឹងបញ្ចុះបញ្ចូល អ្នកភូមិ ឲ�្យ ចូល 
រួមក្នុង�រ+�ជុំ�មភូមិ Cយ�រពួក �� �ប់ រវល់ ឬក៏មិន �ប់ 
-រម្មណ ៍ß�ម្តង។ អ្នកចូលរួមJkក់�អ្នកភូមិÝ�លសឹង ß�មិន -ច 
រកនឹក+ើញពី បទពិ.ធន៍ :��រចូលរួមíះ zនប��ក់� 
អ្នក Ý�ល�ប់រវល់មិនzន¿+�ជុំÙ� ប៉ុ�្ត�អ្នកទំ��រ�ផ្ទះ ß�ង ß� 
¿�ម�រអ<្ជើញ !ះបី�ប់-រម្មណ៍ ឬមិន�ប់-រម្មណ៍ក្តី។ 

ចំណុច  ��ះJនន័យ� +��ជន ¿ចូលរួម+�ជុំអំពីប័ណ្ណពិន្ទុ 
សហគមន៍ មិន��នCយ�រចង់ប<្ច�ញមតិអំពី��� សុខ�ព  
íះ Ù� ប៉ុ�្ត�]ើម�្បីÁរព �ម�រ=ះអ<្ជើញ  របស ់ -��ធរ និង 
ទJàប់  សង្គម ß�ប៉ុ�ðះ។

ផលWក់ព័ន្ធY្ន�កZលន[\យ
�រសិក�'��ះ ពិនិត�្យmើគ¼�ង គណ��យ�្យ�ពសង្គម 

ក្នុង �រ ផ្តល់��� ��រណៈចំនួន ៣ ]ើម�្បីពន�្យល់ពីដំ6ើរ�រ 
គណ��យ�្យ សង្គម �កម្ពុ� និងកំណត់ពីក�� �ក់ ýក់ Ý�ល 
ជំរុញ ឬប!þក់ដំ6ើរ�រ �ំង ��ះ។ � លទ្ធផល ÷�ុម @�វ  B�វ រក 
+ើញ� គ¼�ង �ំង ��ះ  មិនzន រួមចំ��ក   ជំរុញឲ�្យ+��ពល 
រដ្ឋ  ចូលរួមÂàំង �ង មុន �ក្នុង អភិzលកិច្ច�����រណៈ ឬ 
ក៏ជួយ��លំអ ទំ�ក់ទំនង រ�ង រ��ភិzល នឹងអង្គ�រ មិន ��ន   
រ��ភិzលÙ� ប៉ុ�្ត���zនរក +ើញ �រល្អ+��ើរ¹ើង ខ្លះៗ ក្នុង 
�រ  ផ្តល់ �����រណៈ។

ចំណុចសំÂន់ស��ប់y្ន�កÁលន~zយ zនពី �រ 
សិក�' ��ះ គឺ �រព��ឹងឥទ្ធិពល:� គ¼�ង គណ��យ�្យ�ព សង្គម 
�  កម្ពុ� �ម�រ ឲ�្យ Jន �រលុប បំzត់ប�មួយ ចំនួន  Ý�ល 
zន  mើក¹ើង �ក្នុងករណី សិក�'  �ំងបី Jន ដូច� �ព�� �ក 
របស់ +��ពលរដ្ឋក្នុង�រ�ម�រឲ�្យJន�រ��លំអ និងរិះគន់  
mើ  �រ  ផ្តល់  �����រណៈ Cយ�រÂàចJន�រស្តីបí�ស 
និង កង្វះចំ[ប់-រម្មណ៍ពីសំ[ក់ អ្នកផ្តល់��� ក្នុង�រ·្វើ 
អន្ត�គមន៍»�្ស�ងៗ។

Ú�ញពី�រសិក�'��ះ ��-ច�ញយកគំនិតមួយចំនួន 
]ើម�្បីÕ�ើÅ�ស់�ក្នុង�ររច�8ៀបចំ និង�រអនុវត្តគ¼�ង 
គណ��យ�្យ �ព�កម្ពុ�  � ��ល អ�គត។

� អង្គ�រ មិន ��ន រ��ភិzល ���វ·្វើ�រ!រ��មមូល��ន ឲ�្យ 
zន¶�ើនú�មÙៀត មុន��ល�ប់អនុវត្តគ¼�ង គណ��យ�្យ 
�ព ]ើម�្បី��ឲ�្យJន�រចូលរួមពីបុគ្គលJនសមត្ថ�ព   និង   
អំ[ច សម��បស��ប់គ¼�ង។

� អ្នកផ្តល់មូលនិធិស��ប់គ¼�ង ���វ·្វើ�រពិនិត�្យ�ម�ន � 
Ùៀង �ត់ ]ើម�្បី��ឲ�្យJន �រចូលរួមពីê�ប់�គី � ពិ��ស 
ពី  អ្នកភូមិÝ�លមិនJនទំ�ក់ទំនង��ល់�មួយ -��ធរ 
មូល��ន ÷�ុម +��ជនខ្វះសិទ្ធិអំ[ច និងអ្នកJននិ�k�រ 
ន~zយ ខុសពី-��ធរមូល��ន និង½ំò�   មតិ+�jំង។

� សង្គមសីុវិល និងJóស់ជំនួយ ·្វើ�រ វិ�គ�មវិស័យ ]ើម�្បី 
é្វ�ង យល់� �ើមÈ្ត�ី�ជ�រ ទទួល យក Áល�រណ៍ គណ 
��យ�្យ  �ព សង្គម �ំងពី]ើម  ដំបូង Ý�រឬÙ�។ ក�� ��ះ សំÂន ់ 
[ស់ 
�ះ� ជះឥទ្ធិពល mើលទ្ធផល គ¼�ង  គណ ��យ�្យ 
�ព សង្គម ëើយក៏ ប៉ះÜល់ ដល់�រ ផ្តល់ សិទ្ធិ អំ[ច ដល់   
អ្នកភូមិ និងទឹកចិត្ត របស់  ពួក��ក្នុង �រ ចូលរួម ក្នុង គ¼�ង។

� �រអនុវត្តគ¼�ងគណ��យ�្យ�ព�មូល��ន  � មុន��ល 
Xះ >kត �វិធីល្អមួយ 
�ះរ��ភិzល ¶�ើនß� ទទួល យក 
មតិ  ~បល់ និងÀ្លើយតប¿នឹងសំ6ើពី�kក់មូល��ន។

ត¿ទំព័រ ២៣
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សហគមន៍ មូល��ន �ក់ទងនឹង�រ�ងសង់ និង+�តិបត្តិ�រទំនប់ 
�រីអគ្គិសនី។

អ្នក@�វB�វពីររូប zន·្វើបទប!ញពីលទ្ធផល@�វ B�វ  
របស់ខ្លួន �ក្នុងសន្និសីទអន្តរ�តិចំនួនពីរ។ &ក វង់ J៉ន់ 
zន·្វើ បទប! ញមួយស្តីពី "ទំនួលខុស���វCយមិនJន 
គណ��យ�្យ�ព៖ ករណីសិក�'ពីគណ��យ�្យ�ពy្ន�កសង្គម 
�កម្ពុ�" �ក្នុងសន្និសីទអន្តរ�តិស្តីពី របប+��ធិប��យ�្យ 
និងគណ��យ�្យ�ព ���ត្ត Surabaya +�Ù�សឥណqូ��សុី 
�លពីõ្ង�ទី១០ វិច្ឆ�ិ ២០១៥។ បណqតិ r�ង ��s� អ្នក@�វB�វ 
និង+��នy្ន�កអភិzលកិច្ច zន·្វើបទប! ញមួយ ស្តីពី 
"គណ��យ�្យ�ពy្ន�កសង្គម និងកំ��ទ��ង់វិស័យអប់រំ�កម្ព�ុ" 
�ក្នុងសិ�;�ýស្តីពី ��ដ្ឋកិច្ចន~zយ :�+��ជន÷�ី÷� 
�ឯ�កលវិទ�Oល័យ Birmingham :�+�Ù�សអង់� ្ល �ស 
�õ្ង�ទី២ តុý ២០១៥។

ជំនួយ�រ@�វB�វថ្មីពីររូប zនចូលរួមក្នុង÷�ុម@�វB�វ 
y្ន�កអភិzលកិច្ច គឺ &ក ហុក គីម%jន Ý�លទទួលzន 
បរិ�្ញប័��y្ន�កវិទ�O��្ត�ន~zយ និងទស�្សនវិ� � ពី 
ម%វិទ�Oល័យ Middlebury សហរដ្ឋ-Þ�រិក និង &ក��ី 
%វ ហ្គិចហុង Ý�លzនទទួល  បរិ�្ញប័��y្ន�ក សង្គមវិ�� ពី 
�កលវិទ�Oល័យភូមិន្ទភ្នំ��ញ។

Y្ន�កសុខ0ព
រzយ�រណ៍ស្តពីី �របញ្ជនូ�្ត�សី��លកូន�ក្នងុ+� ព័ន្ធ   

សុÂភិzល  កម្ព�ុ Ý�ល�គ¼�ង រួម½k �មួយមជ�្ឈមណqល 
នូë្វៀល  ស��ប់ �រអភិវឌ�្ឍ និងសុខ�ពអន្តរ�តិ (Nuffield 
Centre for International Health and Development) និង �កល 
    វិទ�Oល័យ Leeds zនទទួល�រ��ញចិត្ត ¶�ើន។  រzយ �រណ ៍   
បីÙៀត zន បញ្ជនូ ¿សំុ�រជួយមតិ គឺJន រzយ �រណ៍  សំ~គ 
:�  �រ @�វB�វរបស់ CDRI mើពលកម្ម កុJរ �  ��ម  គ¼�ង 
�រ  លុប បំzត់ �រË�ង+�វ័ញ្ច ពលកម្ម កុJរ �មរយៈ �រ អប់រំ និង 
�រ mើក ស្ទយួជីវ�ព (EXCEL), រzយ�រណ៍  }�ច zច់ mើ 

�រ@�វB�វពីអ្នកដឹក�ំមតិ ម%ជន  mើ �រផ្តល់ -%រ  ឲ�្យ �រក 
និង  កុJរតូចៗ (IYCF) និង រzយ�រណ៍ពី �រ ពិនិត�្យ »្ទៀង ��ត់   mើ  
លទ្ធផល y្ន�កអ�ម័យ �ទីជនបទ។

Cយy្អ�កmើ�រ+�ជុំតុមូលy្ន�កÁលន~zយ ស្តីពី 
លក ្ខណៈវិ��ជីវៈក្នុងy្ន�កØ�ជ្ជ��្ត� �កម្ពុ�៖ ប�4ទ និង 
ម·�Ozយ7ន¿មុខ Ý�លសហ�រ8ៀបចំ¹ើងCយ 
វិទ�O�Pន CDRI និងវិទ�O�Pន�តិសុខ�ព��រណៈ (NIPH) 
�លពីd�ក�្ញ អ្នក@�វB�វy្ន�កសុខ�ព កំពុង8ៀបចំសំ6ើ 
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និងលក្ខណៈវិ� �ជីវៈ ក្នុងចំ�មអ្នកអនុវត្ត និងនិស�្សិតy្ន�ក 
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�រក�ងសមត្ថ�ពសំÂន់ៗ �មរយៈសិ� ;�ýបណ្ណុះ 
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និ ង �ៀវüសិក�'ស��ប់និស�្សិត��ទ�្យ និងអ្នកú��ំសុខ�ព 
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CយJន�ព�ñ�គូ�មួយ Sida និងជំនួយ½ំò�ប�្ថ�ម 
ពីñ�គូ»�្ស�ងÙៀត y្ន�កសុខ�ព"�ង �ប់»្តើម� d�កក្ក� 
២០១៦ នូវ �រ@�វB�វ]ើម�្បីផ្តល់លទ្ធផលជួយ½ំò�ដល់ 
y�ន�រ យុទ្ធ��្ត� សុÂភិzលថ្មី (HSP3) និងរìៀប�រៈ 
កំ��ទ��ង់ វិស័យសុÂភិzល និង-ទិ�ព��Ùៀត។ 
Ø�ទិ �អ្នក@�វB�វy្ន�កសុÂភិzល�កម្ពុ� � d�វិច ្ឆ ិ� 
ស្តីពី �រ·្វើy�នទី និង·្វើy�ន�រ ស��ប់�រ@�វB�វពី +�ព័ន្ធ 
សុÂភិzល�កម្ពុ� zនរក+ើញ+��នបទធំៗ ៦ ]ើម�្បី 
ប! ញ ពី - ទិ�ព�� ក្នុងកំ��ទ��ង់Áលន~zយ 
សុÂភិzល។  +��នបទ និងសកម្ម�ព @�វB�វ »�្ស�ងៗÙៀត 
នឹង  កំណត់¹ើង �ម�រ ពិ"�ះ~បល់�មួយ Sida និងអ្នក 
Üក់ព័ន្ធ»�្ស�ងÙៀត ��យ��ល�ប់ អនុវត្ត HSP3 ។
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