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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ៣ ែខកញ្ញា  ឆ្នាំ២០១៧

អត្ថបទនែះរៀបរៀងឡើងដោយវង់មា៉ាន់ជាអ្នកសែវជែវក្នុងផ្នែកអភិបាលកិច្ចនែ
វិទែយាស្ថានCDRI។សូមយោងឯកសរនែះថា៖Vong Mun. 2017. “What Makes 
Local Authorities Responsive? Lessons from Two Social Accountability 
Projects in Cambodia.” Cambodia Development Review 21 (3): 7–10. ភ្នំពែញ
វិទែយាស្ថានCDRI។

តើកត្តាអ្វីជំរុញឲ្យអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានមាន ការ ឆ្លើយតប? 
បទពិសោធន៍ទទួលបានពីគម្ងពីរ ទាក់ទង នឹង 
គណន្យ្យភាព សង្គមនៅកម្ពុជា

គណនែយែយភាពសង្គម ដែលជាគោលគំនិត និងនីតិវិធីនែ
អភិបាលកិច្ចល្អ តែូវបានបែើបែស់នៅក្នុងសង្គមកំពុងអភិវឌែឍ
ដើមែបីកាត់បន្ថយគមា្លាតរវាងរដ្ឋ នឹងសង្គម។ គណនែយែយភាព 
សង្គមគឺជាយន្តការមួយនែការតែួតពិនិតែយលើអាជា្ញាធរដោយផ្អែក
លើសកម្មភាពរបស់សមាគម ឬចលនារបស់បែជាពលរដ្ឋ និង
បែព័ន្ធផែសព្វផែសាយ (Peruzzotti and Smulovitz 2006, 10)។
ការបូកសរុបបទពិសោធន៍ផ្នែកគណនែយែយភាពសង្គមក្នុងបែទែស
កំពុងអភិវឌែឍនានា បានផ្តល់ការយល់ដឹងដ៏មានតម្លែអំពី ផល
ប៉ះពាល់នែគមែងគណនែយែយភាពសង្គម ដោយបង្ហាញពីកត្តា
ចាំបាច់មួយចំនួន ដើមែបីឲែយការអនុវត្តគណនែយែយភាពសង្គមអាច 
ទទួលបានលទ្ធផលជាវិជ្ជមាន។កត្តាទាំងនែះរួមមានដំណើរការ
នែស្ថាប័នបែជាធិតែយែយ ឆន្ទៈនយោបាយ និង សកម្មភាព
បែជាពលរដ្ឋ (See arroyo and Sirker 2005, McKeil and
Malena2010)។

នៅកម្ពុជា ធនាគរពិភពលោក ដោយរួមសហការជាមួយ
កែសួងមហាផ្ទែ (MOI) បានផ្តួចផ្តើមលើកស្ទួយគណនែយែយភាព
សង្គមឡើង សែបនឹងដំណើរការវិមជែឈការដែលបានចាប់ផ្តើម
តំងពីឆ្នាំ២០០២ មក។ដោយមានឈ្មាះកម្មវិធីថា ការទាមទារ
អភិបាលកិច្ចល្អ (Demand for Good Governance - DFGG)
អង្គការសង្គមសុីវិលនានា បានទទួលការបណ្តុះបណ្តាលពីគោល
គំនិតនិងជំនាញផែសែងៗមុននឹងមានការសកលែបងនិងការអនុវត្ត
គមែងគណនែយែយភាពសង្គម ដើមែបីសមែបសមែួលការទាមទារ
របស់បែជាពលរដ្ឋ ឲែយមានការកែលំអគុណភាពសែវាសធារណៈ
នៅមូលដ្ឋាន។ ចំណុចស្នូលក្នុងវិធីសស្តែរបស់ កម្មវិធី DFGG
គឺការកែបែទំនាក់ទំនងរវាងសង្គមសុីវិល នឹងរដ្ឋាភិបាល ពីការ
បែឈមមុខគ្នាទៅជាសហការគ្នាឬបែើពាកែយរបស់ធនាគរពិភព
លោកគឺពីការសែកដក់គ្នាទៅជាការពឹងពាក់គ្នាក្នុងការស្វែងរក 
ដំណះសែយដែលអាចទទួលយកបានទំាងសងខងចំពោះបញ្ហា 
បែឈមក្នុងសែវាសធារណៈនៅមូលដ្ឋាន(RodanandHughes 
2013)។ របៀបធ្វើការបែបនែះ បានលប់លើវិធីសស្តែកន្លងមក 
ដែលមានដូចជាការបង្អាប់ជាសធារណៈ ពីពែះ គែមាន
សទុដិ្ឋនិយិមលើឆន្ទៈនយោបាយឬការបើកចហំផ្នែកនយោបាយ។ 
មែយា៉ាងទៀតក្នុងបែព័ន្ធនយោបាយនៅកម្ពុជាគែមានសងែឃឹមតិចតួច

លើអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នឯករាជែយនានា ដើមែបីកែលំអកា រឆ្លើយតប
របស់បែព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងនយោបាយ។ការសែវជែវបា នរកឃើញ
ថា វិធីសសែ្តបើកចំហផ្នែកនយោបាយ វាមានបែសិទ្ធភាព និង
សមសែប សមែប់ បរិបទមួយដែលមានបែព័ន្ធគណនែយែយភាព
ទន់ខែសាយ។

អត្ថបទនែះវាយតម្លែលើ២ករណីនែការអនុវត្តគណនែយែយភាព 
សង្គម គឺមួយទទួលបាន "ជោគជ័យ"  និងមួយទៀត "បរាជ័យ"
ដើមែបីស្វែងយល់ពីកត្តា ដែលនាំឲែយមាន ឬមិនមាន ការឆ្លើយតប
របស់រដ្ឋាភិបាល ។ការពិភាកែសារំពឹងថាអាចជួយបង្កើនការយល់
ដឹងពី មូលហែតុដែលនាំឲែយគមែងគណនែយែយភាពសង្គមអាច
ទទួលបានជោគជ័យនៅកម្ពុជា។

ប័ណ្ណពិន្ទុសហគមន៍ក្នុងវិស័យថ្ទាំសុខភាពបឋម
ចំណុចសំខន់មួយនែ កម្មវិធី DFGG គឺការលើកកម្ពស ់

គណនែយែយភាពសង្គមក្នុងវិស័យសង្គមកិច្ច ដូចជា សុខភិបាល
និង អប់រំ ដែលគែគិតថា មិនសូវមានបញ្ហាចមែូងចមែះចែើនខង
ផ្នែកនយោបាយដូច្នែះទំនងទទួលបានសហការល្អពីរដ្ឋាភិបាល។
ផ្នែកនែះនែអត្ថបទពិនិតែយលើករណីប័ណ្ណពិន្ទុសហគមន៍ក្នុងវិស័យ
ថែទាំសុខភាពបឋម ដែលអនុវត្តដោយ អង្គការពែះពុទ្ធសសនា
ដើមែបីសុខភាព (BfH) ដែលជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយ
មានទីស្នាក់ការ នៅខែត្តតកែវ។ គមែងប័ណ្ណពិន្ទុសហគមន៍
សមែប់សែវាសុខភាព (CSHSP) តែូវបានអនុវត្តឡើងក្នុង
ឆ្នាំ២០១២ ដោយផ្តាតលើ ២០ មណ្ឌលសុខភាព ក្នុងសែុក
បែតិបត្តិការ (OD) គិរីវង់ ខែត្តតកែវ។ មជែឈមណ្ឌលសុខភាព
ជីខ្មារ ដែលផ្តល់សែវាថែទាំសុខភាពបឋម សមែប់អ្នកភូមិជាង
១៦០.០០០នាក់តែូវបានជែើសរីសសមែប់ករណីសិកែសានែះ។

ចាប់តំងពីឆ្នាំ២០០៨ មក កែសួងសុខភិបាល បានបង្កើត
យន្តការគណនែយែយភាព ដើមែបីឲែយបែជាជនចូលរួមចំណែកក្នុង
វិស័យសុខភិបាល។ សមែប់មណ្ឌលសុខភាពនីមួយៗ គឺមាន
នីតិវិធីសមញ្ញមួយ ពោលគឺបែអប់ទទួលសំណូមពរពីបែជាពលរដ្ឋ
និងស្ថាប័ន ដូចជា កែុមគំទែសុខភាពភូមិ និងគណៈកម្មការ
គែប់គែងមណ្ឌលសុខភាព ជាដើម។ យន្តការទាំងនែះតែូវបាន
រៀបចំឡើង ដើមែបីលើកកម្ពស់គណនែយែយភាពរបស់ថា្នាក់កែម
ជាតិ ប៉ុន្តែ ការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅមានចំណុចខ្វះខតជាចែើន។
ទសែសនៈជាផ្លូវការរបស់បែធានសែុកបែតិបត្តិ គឺយន្តការទាំងនែះ
ផ្អែកលើការសន្មតថា  បែជាពលរដ្ឋចូលរួមបែសែ័យទាក់ទងជា
មួយមន្តែីរាជការ និងអ្នកផ្តល់សែវា។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីភាគចែើន
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អ្នកភូមិមិនសូវមានទំនុកចិត្តនឹងធ្វើដូច្នែះទែ ពែះគត់បារម្ភ
ខ្លាចមានរឿងពីការទិតៀនជាសធារណៈ ទោះបីការបារម្ភនោះ
សមហែតុផល ឬមិនសមហែតុផលក្តី។1 ប័ណ្ណពិន្ទុសហគមន៍ ជា
យន្តការគណនែយែយភាពសង្គមមួយ សមែប់បំពែញកង្វះខត
ទាំងនែះ។ ខុសប្លែកពីយន្តការគណនែយែយភាពដែលមានសែប់
ដំណើរការអនុវត្តប័ណ្ណពិន្ទុសហគមន៍ គឺដឹកនាំដោយអង្គការមិន
មែនរដ្ឋាភិបាល។ បើតមមតិរបស់បែធានសែុកបែតិបត្តិ ផល
បែយោជន៍នែការធ្វើដូច្នែះគឺ បែជាជនគិតថាជាទូទៅ អង្គការមិន
មែនរដ្ឋាភិបាលអាចទុកចិត្តបាននិងមិនបែកាន់បកែសពួកទែដូច្នែះ
ពួកគែហា៊ានបញ្ចែញមតិនៅពែលមានវត្តមាន អង្គការមិនមែន
រដ្ឋាភិបាល។

ដោយមានការរៀបចំជាសំខន់ សមែប់ការពងែឹងគុណភាព
សែវាថែទាំសុខភាពតមរយៈព័ត៌មានតែឡប់បានពីបែជាជននោះ
គមែង CSHSP បានសមែចគោលដៅភាគចែើនរបស់ខ្លួន។
របាយការណ៍ឃា្លាំមើលរបស់BfHបង្ហាញថាកង្វះខតក្នុងការអនុវត្ត
របស់មណ្ឌលសុខភាព រួមមាន បញ្ហាឥរិយាបថរបស់បុគ្គលិក
អនាម័យ របៀបចែញវែជ្ជបញ្ជា និងពែលម៉ាងធ្វើការ បានល្អ 
បែសើរឡើងគួរឲែយកត់សំគល់ ដូចជា មានការតបណ្តាញទឹកទៅ
បន្ទប់ទឹកក្នុងមណ្ឌលសុខភាព ហើយការតវា៉ាផែសែងៗពីឥរិយាបថ
ពែលម៉ាងធ្វើការ និងការចែញវែជ្ជបញ្ជា ក៏តែូវបានលើកទៅ
ដោះសែយក្នងុពែលបែជុផំ្ទែក្នងុដែលនាឲំែយមានឥរយិាបថរសួរាយ
រាក់ទាក់ជាងមុនពែលម៉ាងធ្វើការទៀងទាត់ជាងមុននិងការចែញ
វែជ្ជបញ្ជាម៉ត់ចត់ជាងមុន។ ការឆ្លើយតបរបស់មណ្ឌលសុខភាព
ដែលកើតចែញពីយន្តការគណនែយែយភាពសង្គម  គឺជាលទ្ធផល
សំខន់មួយដែលគួរមានការពនែយល់បំភ្លឺ។

កត្តាពនែយល់សំខន់មួយ គឺការតែៀមខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាល។
កម្មវិធីបង្កើនសមត្ថភាពក្នុងផ្នែកគណនែយែយភាពសង្គម(PECSA)
ដែលបានអនុវត្តមុនកម្មវិធី DFGG នោះ បានចាប់ផ្តើមជាផ្លូវការ
ក្នុងឆ្នាំ២០០៧ ឬ ៥ឆ្នាំមុនការចាប់អនុវត្ត គមែង CSHSP។
កម្មវិធីនែះ បានផ្តល់ឲែយស្ថាប័នរដ្ឋនានា នូវពែលវែលាដ៏ចែើន
សមែប់ធ្វើការស្វែងយល់ឲែយបានចែបាស់ពីរបៀបអនុវត្ត និងគោល
គំនិតនែប័ណ្ណពិន្ទុសហគមន៍ និងធ្វើការស្មានទុកពីផលប៉ះពាល់
ផែសែងៗ។ ការផ្តួចផ្តើមគំនិតរួមគ្នានែះ បង្ហាញឲែយដឹងជាមុនពីឆន្ទៈ
របស់រដ្ឋាភិបាលដើមែបីស្តាប់មតិនិងធ្វើសកម្មភាព។

រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការជែើសរីសផងដែរនូវ អង្គការមិនមែន
រដ្ឋាភិបាល ដែលអាចចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគណនែយែយភាពសង្គម
ដោយចែកអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចែញជា ២បែភែទធំៗ គឺ
អង្គការតស៊ូមតិ និង អង្គការអភិវឌែឍន៍ (Rodan and Hughes
2013)។អង្គការអភិវឌែឍន៍តែូវបានចាត់ទុកថាជួយគំទែដល់កិច្ច
បែឹងបែងកាត់បន្ថយភាពកែីកែរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាលក្ខណៈ

1 សមា្ភាសន៍ជាមួយ បែធានមណ្ឌលសុខភាព អាជា្ញាធរឃុំ និងអ្នកសមែបសមែួល
គមែងនៅខែត្តតកែវថ្ងែទី៩-១០កញ្ញា២០១៤,បែធានសែុកបែតិបត្តិនៅ
ខែត្តតកែវថ្ងែទី១៣វិច្ឆិកា២០១៤,និងអង្គការពែះពុទ្ធសសនាដើមែបីសុខភាព
(BfH)នៅភ្នំពែញថ្ងែទី១៤សីហា២០១៤

ធ្វើឲែយពួកគែកា្លាយជាដែគូក្នុងការអនុវត្តគណនែយែយភាពសង្គម។
អង្គការពែះពុទ្ធសសនាដើមែបីសុខភាព (BfH) ជាតួយា៉ាង

មួយនែអង្គការអភិវឌែឍន៍។ វត្តមាន របស់ អង្គការ BfHជាង ១០
ឆ្នាំមកហើយនៅសែុកគីរីវង់ខែត្តតកែវតមរយៈគមែងមូលនិធិ
សមធម៌សុខភាព និងធានារា៉ាប់រងសុខភាពសហគមន៍ បានធ្វើ
ឲែយ អង្គការ BfH មានទំនាក់ទំនងរឹងមាំជាមួយ មន្តែីសុខភិបាល
និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន។ ទំនាក់ទំនងរឹងមាំនែះ បានកា្លាយជា
គែឹះសមែប់យន្តការធ្វើការថ្មីៗ។ ការបើកភ្លើងខៀវថែមទៀត
កើតមានឡើងនៅពែលមានសិកា្ខាសលាថា្នាក់ជាតិមួយ មុនពែល
ចាបផ់្តើមគមែងCSHSPដែលបង្ហាញពីការប្តែជា្ញាចតិ្តរបស់កែសួង
ក្នុងការបែើបែស់ប័ណ្ណពិន្ទុសហគមន៍ ដើមែបីពងែឹងដំណើរការ
បែព័ន្ធសុខភិបាល និងកែលំអលទ្ធផល។ សិកា្ខាសលានែះបាន
នាំឲែយមានការបោះពុម្ពផែសាយនូវសែចក្តីណែនាំមួយស្តីពីប័ណ្ណពិន្ទុ
សហគមន៍ដែលទទួលស្គាល់ដោយកែសួងសុខភិបាល។ចំណុច
នែះមានសរៈសំខន់ ពីពែះការយល់ពែមពីកែសួង ចាំបាច់
ណស់ដើមែបីបំផុសនិងជំរុញកិច្ចសហការពីស្ថាប័នថា្នាក់កែមជាតិ
និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន។

កត្តាមួយទៀត គឺភាពអាចអនុវត្តបាន។ មណ្ឌលសុខភាព
ជីឆ្មារមានលទ្ធភាពគែប់គែន់ដើមែបីដោះសែយបញ្ហាផែសែងៗដែល
មាននៅក្នុងរបាយការណ៍ប័ណ្ណពិន្ទុសហគមន៍។ ភារកិច្ចតែូវដោះ
សែយបញ្ហាទាំងនោះភាគចែើនស្ថិតក្នុងរង្វង់សមត្ថភាពនិងសិទ្ធិ
សមែចរបស់ថា្នាក់មូលដ្ឋាន។ ដូច្នែះ មិនចាំបាច់មានការសមែច
ពីថា្នាក់កែសួងឬតែូវមានថវិកាចែើនដែលអាចបង្កភាពស្មុគស្មាញ 
និងពនែយឺតដំណើរការដោះសែយ ធ្វើឲែយការឆ្លើយតបមានភាព
ខ្វះខតនោះទែ។ ខងផ្នែកគោលនយោបាយវិញ បញ្ជីសូចនាករ
ដែលបានបែើសមែប់បែមូលព័ត៌មានតែឡប់ពីបែជាជន មានភាព
សែដៀងគ្នាចែើននឹងសកម្មភាពរបស់កែសួងឬអាចនិយាយមែយា៉ាង
ទៀតថាការកែលំអទាំងអស់នែះអាចសមែចបានដោយមានឬ
ក៏ដោយគ្មានកម្មវិធី DFGG។បែធានOD បានលើកពីវិធីសស្តែ
បច្ចុបែបន្នថា៖

ចំណុចផ្តាតរបស់់ពួកយើង គឺធានាឲែយអ្នកផ្តល់សែវាអនុវត្ត
តមចំណុចនានាក្នុងសែចក្តីណែនាំរបស់កែសួងដូចជាឥរិយាបថ
បែតិបត្តិការ២៤ម៉ាងភាពទទួលខុសតែូវនិងអនាម័យជាដើម
ហើយនែះជាតួនាទីចមែបងរបស់ថា្នាក់ដឹកនាំ។ យើងមិនទាន់ទៅ
ដល់ថា្នាក់តែូវចំណយកមា្លាំង ដើមែបីបានព័ត៌មានថា បែជាពលរដ្ឋ
ពែញចិត្តជាមួយពួកយើងឬក៏អត់នោះទែ។ ការងរនែះតែូវមា ន 
អ្នកទី៣ ធ្វើវា (សមា្ភាស៍នៅខែត្តតកែវ, ថ្ងែទី ១៣ វិច្ឆិកា
២០១៤)។

ដូច្នែះតម្លែបន្ថែមរបស់គណនែយែយភាពសង្គមគឺការផ្តល់ជំនួយ
គំទែផ្នែករដ្ឋបាល សមែប់គោលដៅផ្នែកគោលនយោបាយនានា
តមរយៈ ការបំពែញបន្ថែមទៅលើ លំហូរព័ត៌មានក្នុងវិស័យ 
សុខភិបាល។
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ប័ណ្ណរាយការណ៍របស់ប្ជាពលរដ្ឋ ក្នុងវិស័យ 
ទឹកសា្អាត និងអនាម័យទីប្ជុំជន

ផ្នែកនែះពិនិតែយពី គមែងគណនែយែយភាពសង្គមមួយទៀត
ដែលទទួលបានការឆ្លើយតបកមែិតខុសគ្នាពី អាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន
និងអ្នកផ្តល់សែវា។2 គមែងពងែឹងអភិបាលកិច្ចតមបែប 
បែជាធិបតែយែយ តមរយៈ គណនែយែយភាពសង្គមនៅអាសុី
(DLDGP)ជាគមែងមួយអនុវត្តឡើងពីឆ្នាំ២០១១ដល់២០១៣
ដោយអង្គការសីលការ ដែលមានទីស្នាក់ការនៅរាជធា នីភ្នំពែញ
និងដោយមានជំនួយគំទែផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីមូលនិធិបែជា ធិបតែយែយ
នែអង្គការសហបែជាជាតិ។គមែងនែះកើតចែញពីបទពិសោធន៍
គណនែយែយភាពសង្គមមានជោគជ័យនៅបែទែសឥណ្ឌ ដែល
គែយកមកណែនាំឲែយបែើ ដើមែបីពងែីកលទ្ធភា ពរបស់បែជាជន
កែីកែីនៅទីកែុង ក្នុងការទទួលបានទឹកស្អាតផ្គត់ផ្គង់តមបណ្តាញ
ទុយោ និងការបែមូលសំណល់រឹង។ ក្នុងចំណម ៦សង្កាត់នៅ
កែុងតខ្មាដែលស្ថិតនៅចមា្ងាយ១២គ.មនៅភាគខងតែបូងទីកែុង 
ភ្នំពែញ កែុមសែវជែវបានជែើសយក សង្កាត់ ២ ដែលកែីកែ
ជាងគែ និងទទួលបានតិចជាងគែនូវទឹកស្អាត និងអនាម័យ
មកធ្វើជាកន្លែងសិកែសា។ ក្នុងយុទ្ធសសែ្តរបស់ គមែង DLDGP
គែបានគួបផែសំគ្នានូវ យុទ្ធសស្តែផែសែងៗនែ ការតស៊ូមតិ និង
គណនែយែយភាពសង្គម។ កែបួនដង្ហែម៉ូតូ ២ លើក ដែលមាន
ទែង់ទែយតូច និងមិនសូវអ៊ូអរនោះ តែូវបានរៀបចំឡើង ដើមែបី
បញ្ជាក់ឡើងវិញពី សិទ្ធិរបស់បែជាជនក្នុងការទទួលបានទឹកស្អាត
និងអនាម័យ។ ពែឹត្តិការណ៍ទាំងនែះមានបន្តបន្ថែមដោយ ប័ណ្ណ
រាយការណ៍របស់បែជាពលរដ្ឋដែលបែមូលយកមតិយោបល់របស់ 
បែជាជនលើស្ថានភាពបច្ចុបែបន្ននែសែវា ទឹកស្អាត និងអនាម័យ។
លទ្ធផលរកឃើញ បានបញ្ជូនទៅឲែយអ្នកផ្តល់សែវា និងរដ្ឋបាល
ថា្នាក់កែមជាតិនៅពែលមានការបែជុំជាសធារណៈផែសែងៗ។

ការវាយតម្លែចុងកែយលើគមែង បង្ហាញថា ជាងមួយឆ្នាំ
កែយពែលគមែងបញ្ចប់ទៅ លទ្ធភាពទទួលបានការផ្តល់សែវា
នៅតែមិនទាន់មានការផ្លាស់ប្តូរគួរឲែយកត់សំគល់។  មានកត្តាជា 
ចែើនដែលអាចចាត់ទុកថា បានបង្កនូវភាពអសកម្ម ។ ទី១ គឺ
បរាជ័យរបស់គមែងក្នុងការជំនះឧបសគ្គផ្នែកនយោបាយ តម
រយៈការទទួលបានការប្តែជា្ញាចិត្តជាផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាល។ខុសប្លែក
ពីការថែទាំសុខភាពបឋមនៅសែុកគិរីវង់ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតតម
បណ្តាញទុយោ និងការបែមូលសំណល់រឹងនៅកែុងតខ្មា មាន
ភាពស្មុគស្មាញជាង។ ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនៅកែុងភ្នំពែញ និង
តំបន់ជុំវិញ ក្នុងនោះមានទាំងកែុងតខ្មាផង គឺជា ការទទួល
ខុសតែូវរបស់ រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តកែុងភ្នំពែញ (PPWSA)។ ក្នុង
សហគែសរដ្ឋស្វយ័តបែភែទនែះនាយកបែតិបត្តិមានសិទ្ធិអំណច
ខ្លាំងលើគែប់ទិដ្ឋភាពនែ បែតិបត្តិការរបស់សហគែស។ អាជា្ញាធរ
មូលដ្ឋានក៏ចូលរួមខ្លះដែរ ក្នុងការវាយតម្លែពីស្ថានភាពបែក់
ចណំលូរបសប់ែជាជនដើមែបកីណំតថ់ាពកួគែមានលក្ខណៈសមែបត្តិ

2ផ្នែកនែះផ្អែកលើទិន្នន័យដែលបែមូលដោយអែងនែតែដូចមានចុះក្នុងឯកសរ
Eng,VongandHort(2015)

គែប់គែន់ឬទែដើមែបីទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីកម្មវិធីផ្នែកសង្គមមួយ
សមែប់ជួយគែួសរមានបែក់ចំណូលទាប ដែលបានចាប់ដំណើរ
ការតំងពីឆ្នាំ១៩៩៩។3ការបែមូលសំណល់រឹងគឺជាការទទួលខុស
តែូវរបស់កែសួងបរិស្ថាន(MOE)ប៉ុន្តែតែូវបានផ្ទែរទៅឲែយកែុមហ៊ុន
ឯកជនមួយដែលបានចុះកិច្ចសនែយាជាមួយកែសួងមួយផែសែងទៀត
គឺកែសួងសែដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ(MEF)។

ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងការបែមូលសំណល់រឹង មិនទាន់បាន
ដក់បញ្ចូលទៅក្នុង ដំណើរការវិមជែឈការទែ។4 ដូច្នែះការសមែច
ចិត្តលើការផ្តល់សែវា តែូវកំណត់ដោយរដ្ឋបាលថា្នាក់លើ ឬតែូវ
កំណត់ដោ យផលបែយោជន៍របស់អាជីវកម្មឯកជន។ ប៉ុន្តែក្នុង
ការអនុវត្តគមែងនែះ អង្គការសីលការ បានបែើវិធីជំរុញឲែយកែុម 
បែឹកែសាសង្កាត់ដោះសែយតមែូវការសែវារបស់អ្នកភូមិ ហើយ 
យុទ្ធសស្តែនែះធ្វើឲែយកែុមបែឹកែសាសង្កាត់មិនសបែបាយចិត្ត។ទោះបី
គមែងបានទទួលការយល់ពែមពីកែសួងមហាផ្ទែ ដែលបាន
អនុញ្ញាតឲែយអាជា្ញាធរកែុង និងកែុមបែឹកែសាសង្កាត់ ធ្វើកា រជាមួយ
អង្គការសីលការក្តី ប៉ុន្តែកង្វះសិទ្ធិអំណចរបស់តួអង្គទាំងនែះ និង
ការដក់សមា្ពាធពីសំណក់អ្នកអនុវត្តគមែង បានរួមចំណែកបង្ក
ឲែយមានទំនាក់ទំនងមិនចុះសមែុងគ្នា និងអារម្មណ៍ថាកិច្ចការនែះ
មិនសូវមានបែយោជន៍។

ម៉ែយាងទៀត ការម៉ាការសែវាសធារណៈទៅឲែយសហគែស
ឯកជន មិនមានរួមបញ្ចូលនីតិវិធីគណនែយែយភាពដែលអាច
អនុវត្តកើតនោះទែ ដូចមា្ចាស់សហគែសបែមូលសំណល់រឹងបាន
អះអាងថា៖ ខ្ញុំមិនគិតថា អង្គការសីលការមានសិទ្ធិទាមទារឲែយ
ខ្ញុំឆ្លើយតបនោះទែ។ ខ្ញុំស្តាប់ឮពួកគែ ប៉ុន្តែវាសែចលើខ្ញុំ និង
រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសមែចថា យើងអាចធ្វើបាន ឬក៏តែូវឆ្លើយតប
តមការទាមទាររបស់ពួកគែ។5

វិធីសស្តែរបស់អង្គការសីលការ មានគុណវិបត្តិមួយចំនួន បើ
ធៀបនឹង គមែង DFGG។ ខុសប្លែកពី គមែៀង DFGG ដែល
បានតែៀមលក្ខណៈជាចែើនឆ្នាំ មុនពែលមានការដក់អនុវត្តន៍ធំដុំ 
នោះ គមែង DLDGP ជាករណីដែលផ្អែកលើ បទពិសោធន៍
ជោគជ័យនៅឯបរទែស។ គមែងនែះខ្វះការធ្វើការដោយអំណត់
ជាមួយ ទិដ្ឋភាពនយោបាយផែសែងៗនែគណនែយែយភាពសង្គម
ដែលអាចនាំឲែយមានភាពធូរសែលនូវអារម្មណ៍មិនទុកចិត្តនិងការ 
រារែករបស់រដ្ឋអំណច។ ក្នុងលក្ខណៈជាស្ថាប័ន អង្គការសីលការ
នៅខ្វះខតចំណែះដឹងមូលដ្ឋាន និងបទពិសោធន៍ផ្នែកសែវា
សធារណៈ ដែល អង្គការ BfH មាន។  ការងររបស់អង្គការ
សីលការផ្តាតលើ ការកសងសមត្ថភាព សមភាពផ្នែកយែនឌ័រ
និងអភិបាលកិច្ចល្អ ដោយមិនផ្តាតលើតំបន់ណមួយជាក់លាក់

3ទោះបីមានកម្មវិធីនែះក្តីក៏អង្កែតក្នុងឆ្នាំ២០១២របស់អង្គការសីលការបង្ហាញថា
ក្នុងចំណម ១៥០គែួសរកែីកែនៅកែុងតខ្មា មានតែ ២៩% ប៉ុណ្ណោះដែល
បានទទួលទឹកស្អាតផ្គត់ផ្គង់តមបណ្តាញទុយោ។

4នៅពែលសរសែរអត្ថបទនែះ កែសួងបរិស្ថាន បានចាប់ផ្តើមសកលែបងធ្វើ
វិមជែឈការការបែមូលសំណល់រឹងក្នុងសែុកមួយចំនួន។

5 សមា្ភាសន៍ជាមួយមា្ចាស់សហគែសនៅកែុងតខ្មាថ្ងែទី២០សីហា២០១៤។
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ៣ ែខកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

ទែ។ ដូចនែះ អង្គការសីលការក៏មិនមានបទពិសោធន៍ការងរយូរ
អង្វែងនៅនឹងទីតំងគមែងដែរ។ តមលក្ខណៈការងរ អង្គការ
សីលការអាចចាត់ចូលក្នុងបែភែទអង្គការតស៊ូមតិ ប៉ុន្តែគែមិនសូវ
ចែបាស់ទែថាលក្ខណៈនែះបានកំណត់ជាមុននូវឥរិយាបទរបស់រដ្ឋា
ភិបាលចំពោះគមែងDLDPGឬយា៉ាងណ។ពិតហើយគែបាន
សង្កែតឃើញថា អង្គការសីលការបានបែកាន់ជំហរមិនពាក់ព័ន្ធ
នយោបាយ ដើមែបីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ការយល់ពែមរបស់
កែសួងមហាផ្ទែលើគមែងនែះ។

លក្ខណៈពាណិជ្ជកម្មនែសែវាខងលើ ក៏នាំឲែយមានភាព 
ស្មុគស្មាញដល់ការផ្តល់សែវាដែរ។ សែវាទាំងពីរ អាចពងែីកទៅ
បានលុះតែតែមានមូលធនគែប់គែន់សមែប់កសងហែដ្ឋារចនា 
សម្ព័ន្ធដែលចាំបាច់ ហើយតែូវមានអ្នកបែើបែស់បង់ថ្លែក្នុងចំនួន 
មួយគែប់គែន់ដើមែបីទទួលបានបែក់ចំណែញ។ ជាឧទាហរណ៍ 
មា្ចាស់សហគែសបែមូលសំណល់រឹង បានពនែយល់ថា សហគែស
មានសមត្ថភាពតែឹមតែ ផ្តល់សែវាក្នុងតំបន់នៅកណ្តាលកែុង និង 
តមដងផ្លូវសំខន់ៗប៉ុណ្ណោះ។ ការពងែីកទៅកាន់តំបន់ 
ដច់សែយាលមានអ្នកបែើបែស់តិចនាក់ ធ្វើឲែយបែក់ចំណែញ
ថយចុះ។ កែសួងសែដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលជាអ្នកម៉ាការឲែយ
កែុមហ៊ុន ក៏មិនបានដក់សំពាធឲែយពងែីកការផ្តល់សែវាទៅក្នុង
តំបន់ជនបទដែរ។ កាតព្វកិច្ចតែមួយគត់ គឺកែុមហ៊ុនតែូវចំណយ
២០.០០០ដុលា្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើមែបីជួសជុលផ្លូវក្នុងទីកែុង។
រដ្ឋាករទឹកស្វយ័តកែុងភ្នំពែញ ក៏តែូវគិតគូរដូចគ្នាពីភាពអាចធ្វើ
បានដែរ។ នៅឆ្នាំ២០១៤ រដ្ឋាករទឹកនែះមានសមត្ថភាពផ្គត់ផ្គង់ 
ទឹកឲែយខណ្ឌទាំងអស់នៅកណ្តាលកែុងភ្នំពែញ ប៉ុន្តែបានតែឹមតែ
៦០% ប៉ុណ្ណោះសមែប់ខណ្ឌនៅជាយកែុង ដែលគែបដណ្តប់
លើតំបន់ថ្មីៗទើបកាត់ចែញពីខែត្តនៅជុំវិញ។ នែះជាមូលហែតុ
ធ្វើឲែយ អតែគែបដណ្តប់នៅតមតំបន់ទាំងនោះ នៅមានកមែិត
ទាបជាង។ តមការដក់បញ្ចូលគែួសរថ្មីៗ ទាំងអ្នកបង់ថ្លែ និង
អ្នកទទួលបានការឧបត្ថម្ភ រដ្ឋាករទឹកតែូវបែឈមនឹងបញ្ហាពងែីក
សមត្ថភាព និងការកៀងគរបែមូលធនធាន។  កត្តាទាំងនែះនឹង
ជះឥទ្ធិពលទៅលើអាទិភាពនៅក្នុងផែនការពងែីកនិងកម្មវិធីផ្តល់
ឧបត្ថម្ភធនរបស់រដ្ឋាករទឹក។

ស្ចក្តីសន្និដ្ឋាន
លទ្ធផលរកឃើញក្នុងករណីសិកែសានែះបង្ហាញថាការឆ្លើយតប

របស់រដ្ឋអំណច គឺជាលទ្ធផលនែការសមែចចិត្តខងនយោបាយ 
លើបញ្ហាជាក់លាក់ ដែលតែូវមានការចរចាជាបន្តបនា្ទាប់រវាង 
តួអង្គរដ្ឋ និងតួអង្គមិនមែនរដ្ឋ។ ករណីនែការថែទាំសុខភាពបឋម
អាចចាត់ទុកជាករណីមានការឆ្លើយតបបាន ពែះបញ្ហានានាដែល
បែព័ន្ធសុខភិបាលក្នងុឃំុបានជួបបែទះគឺភាគចែើនអាចដោះសែយ 
បានដោយជោគជ័យ និងដោយតែង់ៗ ដោយសរជំហរទទួល
ខុសតែូវរបស់បែធាននិងបុគ្គលិកនែមណ្ឌលសុខភាព។ប៉ុន្តែកត្តា 
ចមែបងនែការឆ្លើយតប គឺទំហំការងរមានភាពសមសែបជាមួយ 

ថវិកានិងវិសលភាពនែការទទួលខុសតែវូរបស់មណ្ឌលសុខភាព។ 
ជាក់ស្តែង មានបញ្ហាជាចែើន ដូចជា បញ្ហាអាកបែបកិរិយា និង
អវត្តមាន គែបានដោះសែយដោយមិនបាច់តែូវមានថវិកាទែ។
ផ្ទុយទៅវិញករណីទឹកស្អាតនិងអនាម័យក្នុងទីកែុងវាពិបាកដោះ
សែយជាង។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់សែវាទាំងពីរជា សហគែសរដ្ឋស្វយ័ត
និងអ្នកម៉ាការឯកជន ដែលធ្វើបែតិបត្តិការទៅតមគោលការណ៍
ទីផែសារ។ ការពងែីកការផ្តល់សែវាទៅដល់សហគមន៍កែីកែ បាន 
បង្កភាពតឹងតែងដល់សមត្ថភាពដែលមានសែប់ ហើយជា
លទ្ធផល វាលំបាកក្នុងការអនុវត្ត។ មែយា៉ាងទៀត ខុសប្លែកពីការ 
ថែទាំសុខភាពបឋម សែវាទាំងនែះស្ថិតនៅខងកែដំណើរការ
វិមជែឈការដែលមានន័យថាអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានមិនមានសិទ្ធិអំណច
ដើមែបីធ្វើការឆ្លើយតបបានទែ។

កម្មវិធីDFGGនិងគមែងបនា្ទាប់បនែសំផែសែងៗទៀតបានធ្វើការ 
ពាក់ព័ន្ធជាមួយកែសួង និងរដ្ឋបាលថា្នាក់កែមជាតិនានា ដើមែបី
ទទួលបានការយល់ពែមជាផ្លូវការ លើការផ្លាស់ប្តូរបែបបទដែល
មា នសែប់ក្នុងការធ្វើបែតិបត្តិការ។ កិច្ចការនែះមានភាពងយ 
សែួលមួយកមែិត ដោយសរ អង្គការពែះពុទ្ធសសនាដើមែប ី
សុខភាព(BfH)មានបែវត្តិធា្លាប់ធ្វើការយូរឆ្នាំក្នុងផ្នែកសុខភាពនៅ 
តមមូលដ្ឋាន ដែលជួយឲែយអង្គការនែះមានទំនាក់ទំនងការងរល្អ 
ជាមួយអាជា្ញាធរ។ ផ្ទុយទៅវិញ គមែងគណនែយែយភាពសង្គម 
របស់អង្គការសីលការ មិនមានកត្តាជួយសមែួលបែបនែះទែ។
គមែងនែះផ្អែកលើ ករណីជោគជ័យនៅបែទែសផែសែង ប៉ុន្តែការ 
ខ្វះខតបែវត្តិការងរនៅមូលដ្ឋាន និងការកសងទំនាក់ទំនងល្អ
ជាមួយអាជា្ញាធរ  បានធ្វើឲែយគមែងជួបការលំបាក។  សរុបមក
ភស្តុតងបានពីករណីសិកែសាបង្ហាញថា ការគួបផែសំកត្តាផែសែងៗ 
ដូចជាភាពអាចអនុវត្តបានការតែៀមខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងការ
ចាក់ឫសបានល្អរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល អាចជំរុញឲែយ
អាជា្ញាធរមូលដ្ឋានមានការឆ្លើយតបក្នុងការផ្តល់សែវាសធារណៈ។

ឯកសារយោងមាននៅក្នុងទស្សនាវដ្តី 
ជា ភាសាអង់គ្ល្ស




