
១ សង្ខេបគោលនយោបាយនេះ ផ្អេកលើឯកសារពិភាកេសាលេខ  ៤២ របស់វិទេយាសា្ថាន CDRI ស្តីពីការដឹកនាំនៅថ្នាក់ភូមិឃុំនៅ បេទេសកម្ពុជា៖ ករណី 
សិកេសា នៅ ៣ឃុំ ក្នុង ៣ខេត្ត របស់លោកសេី ធន់ វិមាលា លោក អ៊ូ សុីវហួច លោកសេី អេង នេតេ និង លោកសេី លី តឹម (២០០៩) ។
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ការដឹកនាំនៅថ្នាក់ភូមិ ឃំុ នៅប្រទ្រសកម្ពុជា៖ 
លទ្ធផលស្រវជ្រវ និង គោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធ១

CDRI គឺជាវិទេយាសា្ថានកម្ពុជា ឯករាជេយឈានមុខគេ 
សំរាប់ការសេវជេវពីគោលនយោបាយអភិវឌេឍន៍

គោលនយោបាយ
សងេ្ខបសំរាប់

ឆ្នាំ2010 េលខ 06

េដាយលោកសេី ធន់ វិមាលា

អត្ថបទសង្ខេបនេះ រៀបរាប់ពីលទ្ធផលរកឃើញចំបងៗនេការ 
សិកេសាពីការដឹកនាំនៅថ្នាក់ភូមិ ឃុំ ក្នុង ឃុំ ចំនួនបី និងបង្ហាញ 
តេួសៗពីបញ្ហាបេឈម និងឱកាសនានា ដេលពាក់ព័ន្ធនឹង 
ការដឹកនាំនេះ ជា ពិសេសការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងតួនាទីមួយចំនួន 
របស់ថ្នាក់ដឹកនាំ និងការរំពឹងរបស់បេជាជន ទៅលើថ្នាក់ ដឹក នាំ 
ដេលជាលទ្ធផលនេ ការធ្វើវិមជេឈការ នៅកេមឥទ្ធិពលបេព័ន្ធ 
ខេសេខ្នង ។ អត្ថបទនេះ ផ្តោតជា ពិសេសលើតួនាទីខុសៗគ្នារបស ់
អ្នកដឹកនាំនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ក្នុងការផេសារភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ 
និងបេជាជន ។ អត្ថបទនេះ ក៏ជួយផ្តល់ជាគោលនយោបាយ 
ពាក់ព័ន្ធមួយចំនួន សំរាប់ឲេយរដ្ឋាភិបាល ថ្នាក់មជេឈិម អាជា្ញាធរ 
មូលដ្ឋាន និងអង្គការសង្គមសុីវិល ចូលរួមចំណេកក្នុងការ 
លើកស្ទួយដំណើរ ការ វិមជេឈការ ឲេយកាន់តេបេសើរឡើង ។

ការសិកេសាពីការដឹកនាំនៅថ្នាក់ភូមិ ឃុំ មានគោលដៅ 
(១) កំណត់នូវ បេភេទផេសេងៗនេថ្នាក់ដឹកនាំ នៅតាមភូមិឃុំ 
ដោយផ្អេកលើចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកភូមិ (២) កំណត់ពី  
លក្ខណៈផេសេងៗ ដេលផ្តល់ភាពពេញសិទ្ធិដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ និង 
(៣) ស្វេងរកមើលថ តើថ្នាក់ដឹកនាំ ទាំងនោះបានជួយធ្វើឲេយ 
រដ្ឋ និងបេជាជន ខិតមកជិតគ្នាដេរឬទេ ហើយនេះជាវត្ថុបំណង  
ដ៏សំខាន់មួយនេវិមជេឈការ ។ ការសិកេសា បេើបេស់វិធីសាស្តេ 
បេបគុណភាពជាចំបង ដោយមុនដំបូង បានធ្វើសមា្ភាសន៍ជាមួយ 
អ្នកភូមិ ដើមេបីកំណត់រកថ្នាក់ដឹកនាំ ហើយបនា្ទាប់មកទើបធ្វើ 
សមា្ភាសន៍ សុីជមេជាមួយអ្នកដឹកនាំទាំងនោះ ។ ការសិកេសានេះ 
ក៏មានកេុមអ្នកសេវជេវ ចុះសង្កេតសកម្មភាពរបស់អ្នកដឹកនាំ 
ផេសេងៗផងដេរ ។

ការពិនិត្រយជាទូទៅ

កំណេទមេង់វិមជេឈការ បានចាប់អនុវត្តតាំងពីជាង ៧ឆ្នាំមុន 
ដោយអនុញ្ញាតឲេយបេជាជន មានសិទ្ធិ បោះ ឆ្នាតជេើសរើស 
តំណាងឃុំរបស់ខ្លួន ។ ការសិកេសានេះ បានរកឃើញកេុមអ្នក 
តំណាងជាចេើនក្នុងការ ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋាន ហើយក្នុងនេះ ចំនួន 
សមាជិកកេុមបេឹកេសាឃុំ និងគណៈកម្មការភូមិ ក៏កើន ឡើងដេរ ។ 
ដោយឡេក ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានជាស្តេីមានកាន់តេចេើននាក់ 
ដោយសារមាន ឱកាស និង មុខតំណេងកាន់តេចេើន បានបើក 

ចំហសំរាប់ពួកគត់ ។ យើងក៏សង្កេតឃើញដេរ  នូវ កំណើន  
ថ្នាក់ដឹកនាំដេលមានបទពិសោធន៍ និងទឹកចិត្តធ្វើការងរខ្ពស់  
ដេលបានជួយរកេសា ស្ថិរភាពសហគមន៍ និងការ ដឹកនាំនៅថ្នាក ់
មូលដ្ឋាន ។ បេជាជនកាន់តេទទួលសា្គាល់ថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនេះ  
ពីពេះពួកគត់ មាន បទ ពិសោធន៍ចេើន មានឆន្ទៈ ហើយអាច 
បេើបេស់ចំណេះដឹង របស់ខ្លួនអំពីតំបន់នោះ ដើមេបីដោះ សេយ 
បញ្ហាផេសេងៗក្នុងមូលដ្ឋានឲេយមានបេសិទ្ធភាព ។ ថ្នាក់ដឹកនាំ 
នៅមូលដ្ឋានខ្លះ អនុវត្តការងរ បានល្អណាស់ក្នុងការភា្ជាប់ 
ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងបេជាជន ។ ថ្នាក់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋាន 
អាចកៀងគរ ធនធានបេកបដោយបេសិទ្ធភាព ធ្វើឲេយរដ្ឋាភិបាល 
និង មន្តេីរាជការ យកចិត្តទុកដក់ សា្តោប់មតិរបស់ ពួកគេ ។ ក្នុង 
ចំណុចនេះ វិមជេឈការដំណើរការបានល្អ ។

ទោះមានលទ្ធផលល្អដូចខាងលើក្តី ក៏នៅមានបញ្ហាចេើន 
ទៀតដេលតេូវដោះសេយ ។ ការចាត់ចេង តាមបេបឋានានុកេម 
ដេលនៅសេសសល់ និងឥទ្ធិពលបេព័ន្ធខេសេខ្នង បានកាត់បន្ថយ 
បេសិទ្ធភាព និងលេបឿន នេកំណេទមេង់នេះ ។ ការសិកេសានេះ 
បានវេកញេកជាពិសេស ពីការងរនយោបាយគណបកេសដេល 
បេើបេស់បណា្តាញខេសេខ្នង ជាមធេយាបាយដើមេបីពងេឹងអំណាច 
ហើយជាទូទៅបាន បង្កឧបសគ្គដល់ការធ្វើវិមជេឈការ ។

ជារឿយៗ មានការអះអាង និងសន្និដ្ឋានថ ការដេល 
ការងរនយោបាយគណបកេស អាចបេពេឹត្ត ទៅ ដោយគេបដណ្តប់ 
លើការងរផ្លូវការរបស់រដ្ឋអាចសំរេចទៅបាន ដោយសារមិន 
មានសា្ថាប័ន ឬដោយ សារ សា្ថាប័ន អន់ខេសាយ ហើយសង្គមសុីវិល 
ក៏ទន់ខេសាយ ។ បញ្ហានេះ នាំឲេយអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានខ្វះខាត សិទ្ធិ 
អំណាច  ហើយសិទ្ធិអំណាចជាក់ស្តេងស្ថិតក្នុងដេពួកអភិជន 
មួយចំនួនដេលមាន ឥទ្ធិពល ចេើន ទាំងលើការងរនយោបាយ 
នៅថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់មូលដ្ឋាន ។

លទ្ធផលពីករណីសិក្រសា

១.ថ្នាក់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានភាគចេើន នៅតេមិនទាន់ផ្លាស់ប្តូរ

ការសិកេសារកឃើញថ អ្នកដឹកនាំរដ្ឋបាលនៅតាមមូលដ្ឋានសឹង 
តេជាអ្នកដដេលៗ ហើយភាគចេើនមានអាយុលើសពី ៤៩ឆ្នាំ 
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និងមានតួនាទីក្នុងការដឹកនាំតាំងពីឆ្នាំ១៩៧៩ ឬមុននោះ 
ទៀត ។ ភាព ពេញ និយមរបស់ពួកគត់ គឺស្ថិតនៅលើលក្ខណៈ 
ជាបេពេណី ដេលបេជាជនទទួលសា្គាល់ពួកគត់  ដោយ សារ 
គត់ជាចាស់ទុំ ឬក៏ជាអ្នកដឹកនាំពីមុន ។ ករណីសិកេសានេះ 
បង្ហាញថ អ្នកដឹកនាំដេលមាន លក្ខណៈ បេពេណី និងការធា្លាប ់
ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំពីអតីតកាល ទំនងជាឱកាសចំបងឲេយជននោះ  
ជាប់ ឈ្មោះជាបេក្ខជន និងជាប់ឆ្នាតជាអ្នកដឹកនាំ ។ រឿងនេះ 
បង្ក ការ លំបាកដល់បេក្ខជនថ្មីៗ ទោះបីពួក គេមានសមត្ថភាព  
ការងរល្អក្តី ។ បេក្ខជនថ្មីៗ តេូវកសាង ទំនាក់  ទំនងជាមួយ 
គណបកេសនយោបាយ ឬអ្នកមានអំណាច ដើមេបីចូលក្នុងពិភព 
នយោបាយ និងឈរឈ្មោះសំរាប់ការបោះឆ្នាត ។

វិមជេឈការ បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនូវការទទួលខុសតេូវ និង 
តួនាទី  របស់ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំ ប៉ុន្តេសមត្ថភាព  និងសកម្មភាពរបស់ 
ពួកគត់ សឹងតេ គ្មោន ការផ្លាស់ប្តូរ ។ បញ្ហានេះ បង្កឧបសគ្គដល់ 
ការ បំពេញ តួនាទីថ្មី ដើមេបីដោះសេយ បញ្ហា ផេេសងៗ  និងបំពេញ 
តមេូវការដេលកើនឡើងពីបេជាជន ។

២. ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានខ្វះខាតស្វ័យភាព និងឯករាជភាព

ដោយសារវិសហមជេឈការ បានដក់អនុវត្តយឺតជាងវិមជេឈការ 
ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំមិនបានទទួល សិទ្ធិ អំណាច និងធនធានពេញ 
លេញទេ ។ មេយា៉ាងទៀត មូលនិធិបេចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេដេលទទួល 
បាន ពី មូល និធិឃុំសង្កាត់ (CSF) មានចំនួនតិចតួច មិនអាចឲេយ 
ពួកគេអនុវត្តការងរបាន ដោយឯករាជេយ ឡើយ ។

ថ្នាក់ដឹកនាំឃុំ តេូវពឹងលើហិរញ្ញបេបទានពីគណបកេស 
ដើមេបីអនុវត្តគមេងអភិវឌេឍន៍នានារបស់ខ្លួន ពេះ CSF មាន 
គេប់គេន់សំរាប់តេការងររដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះ ។២ គណបកេស 
នយោបាយ ក៏ដូចជា បេជា ជន រំពឹងថកេុមបេឹកេសាឃុំនឹងនាំមក 
នូវគមេងអភិវឌេឍន ៍ ជាពិសេសផ្នេកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ។ 
សមិទ្ធផលទាំងនេះ រួមចំណេកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើនភាព 
ពេញសិទ្ធិ របស់អ្នកដឹកនា ំ ។ ដូច្នេះ  ពួក គេតេូវពឹងផ្អេកលើការ 
គំទេ និងមូលនិធិកេផ្លូវការ ដេលបានពីគណបកេស នយោបាយ 
ហើយ ទង្វើ នេះ ក៏បង្វេរផងដេរនូវ គណនេយេយភាពរបស់ពួកគត់
ទៅខាងគណបកេសវិញ ។

៣. អ្នកមានឥទ្ធិពលធំក្នុងគណបកេស និងអ្នកមានអំណាច 
សេដ្ឋកិច្ច កាន់តេអូសទាញនិងបងើ្កន ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើ 
ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាន

គណបកេសនយោបាយ ក៏ទទួលបានថវិកាដោយផ្ទាល់  ឬ 
បេយោលផងដេរ  ពីអ្នកដេលមាន ធន ធាន  ចេើន ។ រឿងនេះបាន 
ផ្តល់ឥទ្ធិពលកាន់តេខា្លាំង ដល់អ្នកដេលកំពុងកសាងសិទ្ធិផ្តោច់មុខ 
លើ ធន ធាន  ឃុំ និងអាជីវកម្មរបស់ ខ្លួន ។ តាមរយៈទេពេយសមេបត្តិ 
អំណាច និងបណា្តាញរបស់ខ្លួន ពួកគេអាច ពងេឹងសិទ្ធិអំណាច 
និងបង្កើនឥទ្ធិពលខ្លួន នៅក្នុងការងរនយោបាយ ដើមេបីបំរើ 

ផលបេយោជន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួន និងដើររំលងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើឲេយ 
ចុះខេសាយដល់កិច្ចបេឹងបេង គេប់គេងធនធានធម្មជាតិ ក្នុងតំបន់៣ 

ក៏ដូចជាដំណើរការធ្វើវិមជេឈការទាំងមូល ។ ជនទាំងនោះ 
កាន់តេអូសទាញ និងបងើ្កន ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើ អាជា្ញាធរ 
មូលដ្ឋាន ដោយទៅចូលរួម ឬឲេយសាច់ញាតិខ្លួនចូលរួមក្នុង 
ការងរ នយោបាយ ថ្នាក់មូលដ្ឋាន សេុក ខេត្ត ឬថ្នាក់ជាតិ 
តាមរយៈការបរិចា្ចាគបេក់ឲេយឃុំ ឬការកសាង បណា្តាញជាមួយ 
អ្នកនយោបាយមានអំណាចខា្លាំង ។

ជំនួយទេទេង់ពីបុគ្គលទាំងនេះ មានសារៈសំខាន់មួយ 
ផ្នេកដេរ ពេះវាអាចជួយកេុមបេឹកេសាឃុំក្នុង ការ អនុវត្តគមេង 
អភិវឌេឍន៍នានា   ដេលជាធម្មតាការងរទាំងនោះ ធ្វើមិនកើតបើសិន 
គ្មោនវា ប៉ុន្តេ ចំណាយ តបស្នងសំរាប់ជំនួយទេទេង់បេភេទនេះ 
ក៏កេស់កេលដេរចំពោះសហគមន៍ ហើយវាអាចបង្ខូច ដល់ 
របបបេជាធិបតេយេយ និងថ្នាក់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានថេមទៀត ។

៤. អ្នកដឹកនាំចាស់ទុំ និងអាចារេយ ជាអន្តរការើ និងជាអ្នក 
កៀងគរសំខាន់ បើទោះជាដេនឥទ្ធិពល របស់ ពួក គត់មានកំរិត 
តូចនៅឡើយ ហើយពួកគត់តេូវបេឈមនឹងការអូសទាញពី 
គណបកេស នយោបាយ នា នា

អ្នកភូមិសំគល់ថ ពួកចាស់ទុំក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំដេរ ហើយតេងទៅ 
សុំដំបូនា្មោនទាក់ទងនឹងសីលធម៌ និងបញ្ហាគូសេករ ចំណេកឯ 
ថ្នាក់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋាន តេងទៅសុំដំបូនា្មោនលើបញ្ហាពេំបេទល់ 
ភូមិ ឬឃុំ និងការដោះសេយទំនាស់ផេសេងៗ ។ ពួកគត់ជា 
អ្នកសមេបសមេួលរវាងរដ្ឋ និងបេជាជន ប៉ុន្តេមានឥទ្ធិពល 
តិចណាស់ ហើយតេូវបេឈមមុខនឹងការអូសទាញឲេយចូលបំរើ 
គណបកេស និងការងរ នយោបាយ ។ ជាក់ស្តេង ចំពោះអាចារេយ 
ដេលជាអ្នកលើកស្ទួយសីលធម៌ខាង សាសនា ក៏កំពុងតេចូល រួម 
ក្នុងការកសាងបណា្តាញនយោបាយដេរ ពីពេះវិភាគទានសំរាប ់
ការអភិវឌេឍវត្តអារាមរបស់ ពួក គត់ ភាគចេើនទទួលបានពីអ្នក 
នយោបាយ និងអ្នកមានស្តុកស្តម្ភ ដេលជាប់ខេសេរយៈជាមួយ 
គណបកេសណាមួយ ។ ការអូសទាញក្តោបកា្តោប់ថ្នាក់ដឹកនាំ 
ទាំងនេះ បានលុបបំបាត់លទ្ធភាពមាន សង្គម សុីវិលដ៏ខា្លាំងមួយ 
និងមានអ្នកតំណាង ដេលអាចពាំនាំនូវតមេូវការ របស់មហាជន 
ឬអាចកៀងគរ កំលាំងមហាជន ។

២ ព័ត៌មានលំអិត មានពិភាកេសាផងដេរនៅក្នុង Rusten et al. 2004 ។

៣ មានអ្នកខ្លះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការទាញយកធនធាន ។ នៅឃុំមួយ 
មានឧកញា៉ាមួយរូប ធ្វើការជាមួយ កេុមហ៊ុនសមេបទានពេឈើ ហើយ 
បានកាប់ដើមឈើក្នុងទូទាំងឃុំ ។ សកម្មភាពអាជីវកម្មផេសេងៗទៀត 
របស់គត់ ទទួលបានការយោគយល់ និងដើររំលងអាជា្ញាធរ  ពេះ
គត់បានជួយផ្គត់ផ្គង់ប្អូនគត់នៅក្នុងការងរនយោបាយមូលដ្ឋាន ។ 
គត់ខ្លួនឯង ក៏មានឥទ្ធិពលខា្លាំងដេរទាំងនៅក្នុងមូលដ្ឋាន និងនៅ 
ថ្នាក់ជាតិ ។ បេជាជនក្នុងឃុំនេះ ពឹងផ្អេកលើ ពេឈើដើមេបីចិញ្ចឹម 
ជីវិត ហើយការគេប់គេងធនធានអន់ខេសាយបេបនេះ ធ្វើឲេយពួកគេ 
រងទុក្ខលំបាកខា្លាំងនាពេលបច្ចុបេបន្ន ។ តេឹមតេប៉ុនា្មោនឆ្នាំសោះ  
ពេឈើនៅក្នុងឃុំបានបាត់បង់អស់ ហើយបច្ចុបេបន្នវាបានកា្លាយជា 
ដីសមេបទាន ដេលក្នុងនេះ ឧកញា៉ារូបនោះ ទទួលបានដីជាង 
១០០០ហិកតា ។
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៥. ការដឹកនាំរបស់   NGOs និង CBOs នៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន 
គឺនៅទន់ខេសាយ

ការសិកេសានេះឃើញថ ការដឹកនាំរបស់អង្គការសង្គមសុីវិល 
ជាពិសេសអង្គការមិនមេនរដ្ឋាភិបាល (NGOs) និងអង្គការ 
មូលដ្ឋាន សហគមន៍ (CBOs) គឺនៅទន់ខេសាយ ។ NGOs ផ្តោត 
ជាចំបងលើការផ្តល់ជំនួយជាសមា្ភារៈ ដើមេបី ជំរុញ សេដ្ឋកិច្ចគេួសារ 
ធ្វើឲេយជនកេីកេអាចបេើបេស់សេវាមូលដ្ឋាន ឬផ្តល់ការបណ្តុះ 
បណា្តាលពីអំពើ ហិងេសាក្នុងគេួសារ ឬបច្ចេកទេសកសិកម្ម ។ 
NGOs កន្លងមកមិនសូវផ្តោតលើការជួយ កសាងវបេបធម៌ ពលរដ្ឋ 
 ល្អ  ដេលឲេយបេជាពលរដ្ឋយល់ពីតួនាទី របស់ពួកគត់ និងបង្កើត 
វបេបធម៌នេការចូលរួម ដេល ការ ងរ ទាំង នោះ តមេូវឲេយ មាន 
ចក្ខុវិស័យ និងការប្តេជា្ញាចិត្តរយៈពេលវេង ក៏ដូចជាកម្មវិធីធ្វើ 
អន្តរកម្មជា បេព័ន្ធ  និងមានការសមេបសមេួលគ្នា និងការកសាង 
ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកភូមិ  ដោយបង្កើតអ្នក តំណាង  ដើមេប ី
ជួយសំរួលការងរជាដើម ។ មេយា៉ាងទៀត NGOs ដំណើរការ 
ដោយបេើថវិកាពីខាងកេ និងរង ឥទ្ធិពល ពីកម្មវិធីការងរអ្នក 
ផ្តល់ជំនួយ ជាជាងកម្មវិធី ផុសចេញពីតមេូវការក្នុងមូលដ្ឋាន  ដេល 
 មាន  ការចូល រួមចេើនពីអ្នកភូមិ ។ ដូច្នេះ NGOs មានទិសដៅ  
រយៈពេលខ្លី ដេលកាត់បន្ថយ លទ្ធភាព ធ្វើជា អ្នកសមេបសមេួល 
រវាងរដ្ឋ និងបេជាជន ។ ករណីសិកេសា របស់យើង បានរកឃើញ 
CBOs មាន តិច  តួច ណាស់ ហើយវានៅទន់ខេសាយ គ្មោន 
បេសិទ្ធភាព និង ដំណើរ ការ មិនពេញកំលាំងនៅឡើយ ដោយសារ 
ការកង្វះថវិកា ការគំទេ  ការចូលរួម អន្តរកម្មជា មួយអាជា្ញាធរ 
សិទ្ធិអំណាច សមត្ថភាព និងទំនុកចិត្ត ។៤

៦. សន្និដ្ឋាន

នៅក្នុងបរិបទនេបណា្តាញខេសេខ្នងខាងនយោបាយ ដេលសា្ថាប័ន 
នៅមានលក្ខណៈអន់ខេសាយ នៅ ឡើយ មានការបេើបេស់របៀប
របបបេបកេផ្លូវការចេើនជាងបេបផ្លូវការ ។ ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាន 
តេូវ ជួបបេទះនឹងសា្ថានភាពគណនេយេយភាពមិនចេបាស់លាស ់ ។ 
បញ្ហាខ្វះសិទ្ធិអំណាចក្នុងការ  សំរេចចិត្ត និងឯករាជ ភាពតិច តួច 
នឹងចោទតទៅទៀត បេសិនបើថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននៅតេចូល 
  ពាក ់ព័ន្ធ នឹងការងរ នយោបាយ  គណបកេសហួសកំរិត ។ ការពឹង 
ផ្អេកលើការទេទេង់ និងថវិការបស ់គណបកេស បានប៉ះ ពាល់ជាខា្លាំង 
ទៅដល់ លទ្ធភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនា ំ ក្នុងការបំពេញការងរក្នុង  
តួនាទ ីរបស់ខ្លួន និងការ ផ្តល ់សេវាផេសេងៗ ។ ការផ្តល់ការឧបត្ថម្ភ 
ទាំងលក្ខណៈជាផ្លូវការ  និងកេផ្លូវការ របស់ អ្នកមានទេពេយ ធន 
បេបនេះ ជួយផ្តល់ឱកាសដល់ពួកគេឲេយមានឥទ្ធិពលទៅលើផេន 
ការអភិវឌេឍន ៍ ដើមេបីទាញយកផល ចំណេញ សំរាប់អាជីវកម្មរបស ់
ពួកគេ ។ ជាងនេះទៀត ការអូសទាញអ្នកដឹក   នាំកេផ្លូវការដេល 
 មាន បេជាបេិយភាពទាំងឡាយ ផ្តល់ឱកាសល្អសំរាប់ការភា្ជាប់  
ទំនាក់ទំនង រវាង បេជាជន និងរដ្ឋខ្លះដេរ ប៉ុន្តេភាគចេើនទង្វើនេះ 

បានបំរើផលបេយោជន៍នេការពងេឹងអំណាច និងឥទ្ធិពលរបស់  
គណបកេសទៅវិញ ។ សង្គមសុីវិលជាតួអង្គមួយ សំខាន់បំផុត (ឬជា 
តួអង្គចំបងគេ) ក្នុងការភា្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និងសង្គម ប៉ុន្តេ 
ដោយសារអង្គការសង្គមសុីវិល ដំណើរ ការតាម ចក្ខុវិស័យរយៈ 
ពេលខ្លី ដូច្នេះ ពួកគេ មិនអាចចាត់ទុកជាថ្នាក់ដឹកនាំដេលអាច 
តំណាង ឬជួយអ្នកភូម ិបានឡើយ ។ នេះជារឿងគួរឲេយខក ចិត្ត 
សមេប់របបបេជាធិបតេយេយ ពេះវាមានន័យថ វបេបធម៌នេ ការ 
ចូលរួមរបស ់បេជាពលរដ្ឋនៅមិនទាន ់កសាងបាននៅឡើយ ។

គោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធ

១. កេលំអវិន័យផ្ទេក្នុងគណបកេស និងបើកចំហឱកាស សំរាប់ 
បេក្ខជនថ្មីៗ

ការរកឃើញថអ្នកដឹកនាំចេើនតេមុខដដេលៗ បញ្ជាក់ឲេយឃើញ 
ថ ទាំងបេជាជនទាំងគណបកេស នៅតេមានទំនោរទៅលើអ្នក 
ដឹកនាំដេលមានលក្ខណៈបេជាបេិយតាមបេបបេពេណី ។ តេ 
ទោះជាយ៉ាង នេះក្ត ី   ការសិកេសាក៏បានរកឃើញថ បេជាជន 
ក៏កំពុងតេមានការយល់ដឹង  និងកា្លាហានជាងមុន ក្នុងការ  
បោះឆ្នាតទំលាក់ថ្នាក់ដឹកនា ំសព្វថ្ងេ បេសិនបើពួកគេទទួលរង 
អំពើអយុត្តិធម ៌ ឬការកេងបេវ័ញ្ច ។ ប៉ុន្តេពួកគេអាចធ្វើដូច្នេះបាន 
លុះតេតេមានជំរើសបេក្ខជនថ្មីដេលល្អជាង ។ ដូច្នេះ គណបកេស  
នយោបាយ គួរស្វេងរក និងសុខចិត្ត ទទួលយកបុគ្គលក្មេងៗមាន 
សមត្ថភាពល្អ ដេលអាចបំរើ បេជាជន និងអនុវត្តមុខងររបស់ 
ខ្លួនបាន ។ ដើមេបីធ្វើយ៉ាងនោះបាន គឺគួរមានវិន័យផ្ទេក្នុង 
គណបកេស មួយ សំរាប់ដក់ទណ្ឌកម្មលើសមាជិកណាដេល 
បេពេឹត្តខុស ក្នុងពេលបំពេញមុខងរ និងផ្តល់រង្វាន ់ដល ់អ្នក 
អនុវត្តការងរបានល្អ ជួយលើកតម្កើងការងរ ភាពពេញសិទ្ធិ 
និងកេរ្តិ៍ ឈ្មោះរបស់គណបកេស ។

ក្នុងការជេើសរើសបេក្ខជនរបស់ខ្លួន គណបកេស 
នយោបាយ គួរផ្តល់អាទិភាពលើគុណសមេបត្តិ និង លទ្ធផល 
ការងរកន្លងមក ជាបន្ថេមពីលើបេជាបេិយភាព និងសមត្ថភាព ។ 
ការអូសទាញ បុគ្គល ដេលលេបីលេបាញ និងមានបេជាបេិយភាព 
សេប់ក្នុងចំណមបេជាជន  ដោយកុំឲេយបុគ្គល នោះទៅ ចូលរួម 
ក្នុងគណបកេស ដទេទៀត ហើយដេលបុគ្គលនោះ អាចនឹងមិន 
មានចំណាប ់អារម្មណ ៍ក្នុងការ បំរើបេជាជនក្នុងភូម ិ ឃុំ  និងរដ្ឋ 
នោះវាមិនមេនជាដំណះសេយឈ្នះ-ឈ្នះឡើយ ។ គណបកេស 
នា នា ជាពិសេស គណបកេសកាន់អំណាច គួរមានសុឆន្ទៈ 
នយោបាយក្នុងការ បើកទា្វារចំហដល់បេក្ខជន ថ្មីៗ និងការផ្តល់ 
បេក្ខជនចេើននាក់ជាងមុន ឲេយអ្នកភូមិធ្វើការជេើសរើស ។

២. កេលំអគណនេយេយភាពរបស់កេុមបេឹកេសាឃុំ តាមរយៈ 
ស្វ័យភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងកំណើនមូលនិធិ

ចេបាប់ស្តីពីរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ ចេងថ ឃុំអាចយកពន្ធ និងមាន 
សិទ្ធិរកចំណូលពីបេភពផេសេងៗទៀត ប៉ុន្តេចេបាប់អង្គការចេងថ ៤ ព័ត៌មានលំអិតមាននៅក្នុងឯកសារពិគេះលេខ ៣៥ របស់ វបសអ ។ 
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វិទ្រយាស្្ថានបណ្្តុះបណ្តាល និង ស្រវជ្រវដើម្របីអភិវឌ្រឍន៍កម្ពុជា

 អគរលេខ ៥៦ ផ្លូវ ៣១៥ ទួលគោក ភ្នំពេញ កម្ពុជា
  បេអប់សំបុតេលេខ ៦២២ ភ្នំពេញ កម្ពុជា
  (៨៥៥-២៣) ៨៨១-៣៨៤, ៨៨១-៧០១, ៨៨១-៩១៦, ៨៨៣-៦០៣, ០១២  ៨៦៧ ២៧៨ 
  (៨៥៥-២៣) ៨៨០-៧៣៤
e-mail: cdri@wicam.com.kh 
website: http://www.cdri.org.kh

ពន្ធបេមូលយកដោយថ្នាក់កេមជាតិ គួរបង្កើតឡើងកេម 
ចេបាប់មួយ ដេលបច្ចុបេបន្នមិនទាន់អនុម័តចេញនៅឡើយទេ ។ 
កេពីចេបាប់នេះ ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន តេូវការនូវការគំទេ 
និងការជួយណេនាំក្នុងការបេមូលពន្ធនៅមូលដ្ឋាន ។

កំណើនធនធានហិរញ្ញវត្ថុឃុំ នឹងបង្កើនបេសិទ្ធភាព និង 
ឆន្ទៈឃុំ ក្នុងការឆ្លើយតប និងបង្ហាញ គណនេយេយ ភាពចំពោះ 
បេជាពលរដ្ឋ ។ ជាក់ស្តេង កាលណាថ្នាក់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋានអាច 
ដក់អនុវត្ត ការបេមូលពន្ធ  ពេលនោះគោលគំនិតនេកិច្ចសនេយា 
ឆ្លើយតបពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល ទៅបេជាជន គឺអាចកសាងឡើង 
ជាបណ្តើរៗបាន ហើយថ្នាក់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋាន ក៏នឹងមាន 
អំណាច ចេើនជាងមុន ក្នុងការគេប់គេងធនធានធម្មជាតិ ។

៣. ការបង្កើនស្វ័យភាព និងឯករាជភាពនេកេុមបេឹកេសាឃុំ នឹង 
អាចជួយកាត់បន្ថយ នូវការងរ នយោបាយ គណបកេសក្នុងឃុំ និង 
ការអូសទាញ  អ្ន កដឹក នាំ ខាងសាសនា ឲេយកា្លាយជាអ្នកជំនួយ ខាង 
នយោបាយ

ការអនុវត្តចេបាប់អង្គការ និងការបង្កើនឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការ 
ផ្ទេរសិទ្ធិអំណាច និងសិទ្ធិសំរេច ពេញ លេញ ទៅឲេយឃុំ គួបផេស ំ
នឹងកំណើនស្វ័យភាពហិរញ្ញវត្ថុនេកេុមបេឹកេសាឃុំ នឹងជួយដល់ 
កេុម បេឹកេសា ឃុំក្នុងការដោះសេយបញ្ហាសំខាន់ៗ ដូចជាការ 
គេប់គេងធនធានធម្មជាតិ និងការការពារធនធាន ធម្មជាតិពីការ
ធ្វើអាជីវកម្មផ្តោច់មុខជាដើម ។ វាក៏ជួយកាត់បន្ថយការពឹងផ្អេក 
របស់គណបកេស នយោបាយ និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋានទៅលើជំនួយ 
ហិរញ្ញវត្ថុកេផ្លូវការពីអ្នកមានទេពេយធន  ដេលតេងពេយា យម 
អូសទាញក្តោបកា្តោប់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋាន ។

ជាងនេះទៅទៀត ការអូសទាញផ្នេកនយោបាយទៅលើ 
អ្នកដឹកនាំ និងសា្ថាប័នខាងសាសនា ក៏អាច កាត់ បន្ថយបានដេរ ។ 
ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ការសិកេសាបានរកឃើញថ វត្តអារាមនៅ 
មូលដ្ឋាន រង ឥទ្ធិពល ពីអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងគណបកេស ឬអ្នក 
 នយោបាយ និងអ្នកមានស្តុកស្តម្ភនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ។ ជួនកាល 
វត្តអារាម បានផត់ចេញនូវ បេជាពល រដ្ឋណាដេល គំទេគណបកេស 
ផេសេង ហើយរឿងនេះ  បាន ជះឥទ្ធិពលលើឥរិយបថ និង ចំណាប់  
 អារម្មណ៍ របស់បេជាជនចំពោះវត្តអារាម ។ អារម្មណ៍ដេល តេូវ  
គេផត់ចេញ ពីបុណេយទាន ខាងសាសនា  និងកិច្ចការសង្គមផេសេងៗ 
ទៀត នៅក្នុងភូមិ ធ្វើឲេយអ្នកភូមិ មានការអាក់អន់ចិត្តនឹងវត្ត ។ 
ដំណះសេយក្នុងករណីនេះ គឺស្ថិតលើឆន្ទៈនយោបាយ និង 
វិន័យ គណបកេស ដើមេបីស្វេងរកភាព ពេញសិទ្ធិពិតបេកដ 
តាមរយៈមធេយាបាយតាមបេបបេជាធិបតេយេយ ជាជាងការ 
ពេយាយម អូសទាញ ក្តោបកា្តោប់ សា្ថាប័នផេសេងៗនៅក្នុងមូលដ្ឋាន ។

៤. តេូវសមេបសមេួល និងបង្កើតកិច្ចសហបេតិបត្តិការរវាងអង្គ
ការមិនមេនរដ្ឋាភិបាល (NGOs) អង្គការមូលដ្ឋាន សហគមន៍ 
(CBOs) និងអាជា្ញាធរមូលដ្ឋាន

កតា្តោដេលអាចសំខាន់ជាងគេ ក្នុងការកសាងរបបបេជាធិបតេយេយ  
គឺតួនាទីនេសង្គមសុីវិលដ៏រឹងមាំ ។ ការសិកេសារបស់យើងបាន 
បញ្ជាក់គំទេលើទសេសនៈនេឯកសារយោងជាចេើន ដេលថ 
សង្គមសុីវិល នៅកម្ពុជានៅទន់ខេសាយនៅឡើយ ។ កម្ពុជាតេូវមាន 
ការសមេបសមេួលកាន់តេចេើន និងកាន់តេ បេសើររវាងសង្គម 
សុីវិល និងសា្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដទេទៀត ដើមេបីកាត់បន្ថយការតេួត 
 ការងរគ្នា និងភាពមិន ចុះ សមេុងនឹងគ្នា និងបង្កើនសេវាកម្ម 
ឲេយចំតមេូវការ ។ អង្គការសង្គមសុីវិល តេូវចូលពាក់ព័ន្ធ កាន់តេ 
ចេើនជាមួយមូលដ្ឋាន ទាំងក្នុងលក្ខន្តិកៈ និងក្នុងដំណើរការ 
ហើយគមេងនានា ក៏តេូវមានលក្ខណៈ ជា បេព័ន្ធបេសើរជាងមុន 
ដោយមានការផ្តោតកាន់តេចេើន  លើការកសាងអ្នកតំណាង 
របស់បេជាជន មូលដ្ឋាន និងការជួយឲេយមានរយៈពេលវេង ។ 
អង្គការដេល មានគោលដៅធ្វើជាតំណាងឲេយបេជាជន ដូចជា 
CBOs ជាដើម សព្វថ្ងេមិនមានដំណើរការ ជាក់ស្តេងទេ 
ដោយសារកង្វះអំណាច សិទ្ធិតាមផ្លូវ ចេបាប់ និងការគំទេ ។ 
ដូច្នេះ ពួកគេ តេូវមានជាសំខាន់នូវការគំទេធំទូលាយជាងមុន 
និងការបញ្ជាក់ ឲេយចេបាស់លាស់រវាងតួនាទី របស់ពួកគេ    និងតួនាទី 
របស់កេុមបេឹកេសាឃុំ ដើមេបីពងេឹងកិច្ចការពារ ធន ធានរបស់ឃុំ 
និងបេយោជន៍របស់អ្នកភូមិ ។
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