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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

អត្ថបទន្រះរៀបរៀងឡើងដោយ វង់ មា៉ាន់ ជាអ្នកស្រវជ្រវក្នុងផ្ន្រកអភិបាលកិច្ច 
ន្រវិទ្រយាស្ថាន CDRI ។ សូមយោងឯកសរន្រះថា៖ Vong Mun. 2017. “Progress 
and Challenges of Deconcentration in Cambodia: The Case of Urban Solid 
Waste Management.” Cambodia Development Review 21 (2): 8-11។
១   ពាក្រយន្រះក៏ឃើញមានប្រើនៅក្នុងឯកសរនានារួមមាន ការផ្ទ្ររមុខងរ និងការ 

កំណត់មុខងរឡើងវិញ។

ដំណើរការ និងបញ្ហាប្ឈមន្វិសហមជ្ឈការនៅ 
កម្ពុជា៖  ករណីសិក្សាលើការគ្ប់គ្ងកាកសំណល់រឹង 
ទីប្ជុំជន

ស្ចក្តីផ្តើម
កំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈការ និង វិសហមជ្រឈការ នៅកម្ពុជាបានឈាន 

ចូលដំណក់កាលថ្មីមួយ ទោះបីកន្លងមកទទួល បាន លទ្ធផល 
ចម្រុះ ក្តី។ ការសង្កត់ធ្ងន់ឡើងវិញលើកំណ្រទម្រង់សុីជម្រ ដោយ 
គណ:កមា្មាធិការជាតិ សម្រប់ការ អភិវឌ្រឍតាម ប្រប ប្រជាធិត្រយ្រយ 
នៅ ថា្នាក់ ក្រមជាតិ (គជអប) បនា្ទាប់ពីការបោះឆ្នាតជ្រើសតាំង 
តំណងរាស្ត្រ ឆ្នាំ២០១៣ បានជួយជំរុញកំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈការ 
ទៅមុខ ទៀត។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០១៥ មក នៅថា្នាក់ស្រុក និង ថា្នាក់ក្រុង 
មានការរៀបចំប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលឡើងវិញ តាមរយៈ ការ ផ្ទ្ររ មុខងរ 
ផ្រស្រងៗពីក្រសួងជំនាញ ទៅឲ្រយរដ្ឋបាលស្រុក និង រដ្ឋបាល  ក្រុង។ 
ដូចរដា្ឋាភិបាលបានប្រកាសឡើង ការផ្ទ្ររមុខងរ មាន គោល ដៅ  
ធ្វើឲ្រយ ស្ថាប័នទទួលបន្ទុកផ្តល់ស្រវាកាន់ត្រ ខិត ទៅ ជិត ប្រជាជន 
ដើម្របីលើកកម្ពស់គំនិតផ្តួចផ្តើមនៅ ថា្នាក់  មូលដា្ឋាន និង ពង្រឹង 
គណន្រយ្រយភាព (Sar 2015)។ ក្នុង ស្ថានភាពន្រះ ដំណក់កាល ថ្មី  
ន្រ កំណ្រ ទម្រង់វិមជ្រឍការ គឺជា កិច្ចប្រឹងប្រង សម្រច ឲ្រយបាន 
គោលដៅ រំពឹងទុកន្រការផ្តល់ស្រវាតាមប្របវិមជ្រឈការ។

ចំណុចប្ល្រកពីមុនន្រកំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈការ និង វិសហមជ្រឈការ 
មួយ រយៈ ចុងក្រយន្រះ គឺការបង្ហាញច្របាស់ជាសធារណ:នូវ 
ឆន្ទៈនយោបាយ។ តួយ៉ាង អនុប្រធានល្រខាធិការដា្ឋាន គជអប 
បានកំណត់យកការផ្ទ្ររមុខងរ១ ធ្វើជាចំណុចស្នូលន្រកំណ្រ 
ទម្រង់ វិមជ្រឈការ និង វិសហមជ្រឈការ  ដោយប្រកាសថា  
"បើ និយយ ពីកម្មវិធីកំណ្រទម្រង់ គឺនិយយពីការផ្ទ្ររមុខងរ 
និង  ធនធាន ប្រសិនបើគ្មានការផ្ទ្ររមុខងរ និងធនធាន គឺគ្មាន 
កម្មវិធីកំណ្រទម្រង"់ (NCDD 2015)។ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និង 
ជា   ប្រធាន គជអប ក៏បានថ្ល្រងថា ការយឺតយ៉ាវក្នុងដំណក់ 
កាល  មុនន្រកំណ្រទម្រង់ បណ្តាលមកពីភាពរារ្រករបស់ក្រសួង 
ជំនាញ  នានា ហើយក៏បានជំរុញក្រសួងទាំងនោះ ឲ្រយយកចិត្ត  
ទុក ដាក់ ទៅលើការងរកំណ្រទម្រង់ (Sar 2015)។ តាម រយៈ ការ  
ពន្លឿនការផ្ទ្ររមុខងរ រាជរដា្ឋាភិបាល ហាក់ដូច បាន ទុក  មួយ   ឡ្រក 
នូវ ក្តីបារម្ភពីភាពមិនសុីគ្នារវាងសមត្ថភាពរដ្ឋ បាល  ថា្នាក់ ក្រម  ជាតិ 
ជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវកាន់ត្រធំ ឡើង ហើយ រាជ រដា្ឋាភិបាល 
ក៏ កាន់ត្រ មានឆន្ទ:ទទួលស្គាល់ពីធាតុ ផ្រសំ ចាំបាច់  សម្រប់   កំណ្រ 

ទម្រង់  វិមជ្រឈការ និង វិសហមជ្រឈការ  ដូចជា សិទ្ធិ អំណច  ធ្វើការ 
សម្រច  ចិត្ត និងធនធាន ជាដើម។ ផ្អ្រក លើ ការ ប្ត្រជា្  ចិត្ត ន្រះ គ្រ 
អាច  និយយបានថា កំណ្រទម្រង់វិមជ្រឈការ និង វិសហមជ្រឈការ  នៅ 
ព្រល  ន្រះ ល្រងគ្រន់ត្រជាវិមជ្រឈការផ្ន្រក នយោបាយ  ដូច វិមជ្រឈការ 
កម្រិត  ឃុំសង្កាត់  កាលពីមុនទៀតហើយ ប៉ុន្ត្រវាក៏ ជា វិមជ្រឈការ ផ្ន្រក 
រដ្ឋបាល ផងដ្ររ។

សាវតា: បញ្ហាកាកសំណល់ 
និងតម្ូវការឲ្យ មានការផ្ទ្រមុខងារ

ទន្ទឹមគ្នានឹងកំណើនប្រជាជន និង នគរូបនីយកម្មយ៉ាងឆប់ 
រហ័ស បញ្ហាកាកសំណល់នៅ ទី ប្រជុំជន និង បញ្ហា សុខភាព 
សធារណ:ផ្រស្រងៗក៏កើនឡើង ដោយចោទ ខា្លាំង ជា ពិស្រសនៅ 
រាជ  ធានី ភ្នំព្រញដ្រលជាទីក្រុងធំ ជាងគ្រ នៅ កម្ពុជា                          និងមាន ការ   
ផលិត កាក សំណល់រឹងជាង ១០០០ តោនជា រៀងរាល់ ថ្ង្រ (Blue 
Media Cambodia 2015)។ ដោយ សរ បញ្ហា ប្រឈម ទាំង ន្រះ 
និង គោលដៅ ន្រកំណ្រ ទម្រង់ វិមជ្រឈការ និង វិសហ មជ្រឈ ការ   ក្រយ 
ព្រល បោះឆ្នាតឆ្នាំ ២០១៣ ក្រសួង បរិស្ថាន បាន  សហការ ជា 
មួយ  ក្រសួងមហាផ្ទ្រ និង ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ច្រញនូវ 
ប្រកាស អន្តរក្រសួង ក្នុង ឆ្នាំ ២០១៥ ស្តីពី ការ ប្រើ ប្រស់   កញ្ចប់  
ថវិកា  ស្រវា  អនាម័យបរិស្ថាន សម្រប់ អនុវត្ត មុខងរ  គ្រប់គ្រង 
សំណល់ រឹង រាវ នៅតាម ទី ប្រជុំជនរបស់ រដ្ឋបាល ថា្នាក់  ក្រម  ជាតិ។ 
ថវិកា ៥ លានដុលា្លារ ត្រូវបានវិភាជទៅឲ្រយ ២៦ ក្រុង ទូទាំង 
ប្រទ្រស ដោយផ្អ្រកទៅតាមចំនួនប្រជាជនន្រក្រុង នីមួយៗ។ ការ 
វិភាជថវិកាន្រះ បាន បើក ផ្លូវ ឲ្រយ មាន ការផ្ទ្ររមុខងរ គ្រប់ គ្រង  កាក 
សំណល់រឹង ទៅឲ្រយរដ្ឋបាលថា្នាក់ក្រមជាតិ។ បនា្ទាប់ មក ទៀត 
រាជ រដា្ឋាភិបាល   បានច្រញ អនុក្រឹត្រយស្តីពីការគ្រប់គ្រងសំរាម 
សំណល់ រឹងទីប្រជុំជន ដើម្របីដាក់ឲ្រយ ដំណើរការ ថវិកាន្រះ ដោយ 
កំណត់ ភារកិច្ចទៅឲ្រយរដ្ឋបាលថា្នាក់ក្រមជាតិ ពោលគឺ រដ្ឋបាល 
រាជធានី ក្រុង និងស្រុក ។ ការសិក្រសាន្រះផ្តាតត្រលើការ គ្រប់គ្រង 
កាក   សំណល់រឹងនៅថា្នាក់ក្រុង ពីព្រះនៅ ព្រលបច្ចុប្របន្នថវិកា ត្រូវ 
បាន   វិភាជ ឲ្រយត្ររដ្ឋបាលក្រុងប៉ុណោ្ណាះ។

សំណួរស្វជ្វ
ការផ្ទ្ររមុខងរដ្រលចាប់ផ្តើមឡើងក្នុងឆ្នាំ២០១៥ ជា សញ្ញា 

បង្ហាញ  ថា វិសហមជ្រឈការដ្រលគ្រទន្ទឹងរង់ចាំនោះបាន ចូល មក   
ដល់  ហើយ។ ដោយផ្អ្រកលើការវិភាគឯកសរ និងការ ធ្វើ សមា្ភាសន៍ 
សុី ជម្រ ការសិក្រសាន្រះមានគោលដៅលើកកម្ពស់ការយល់ដឹង
ពីស្ថានភាព ន្រវិសហមជ្រឈការ ដោយព្រយាយមឆ្លើយនឹងសំណួរ 
ស្រវជ្រវ ដូចខាងក្រម៖
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ២ ែខមិថុនា  ឆ្នាំ២០១៧

តើមានសិទ្ធិ និងទំនួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះសម្រប់ការគ្រប់គ្រង កាក 
សំណល់រឹង ដ្រលត្រូវបានធ្វើវិសហមជ្រឈការទៅឲ្រយរដ្ឋបាល ក្រុង។ 
តើរដ្ឋបាលក្រុងប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះ ក្នុងការអនុវត្តសិទិ្ធ និង 
ទំនួលខុសត្រូវទាំងនោះ។

គោលគំនិតសំខាន់ៗ
វិសហមជ្រឈការ ជាប្របផ្រនមួយ សម្រប់ធ្វើការផ្ទ្ររមុខងរទៅ

ឲ្រយរដ្ឋបាលថា្នាក់ក្រម ជាតិ ហើយប្របផ្រនមួយទៀតគឺ វិមជ្រឈការ។ 
នៅព្រលមុខងរអ្វីមួយត្រូវបានធ្វើវិសហមជ្រឈការ គឺក្រសួងរក្រសាទុក 
នូវ សិទ្ធិអំណចធ្វើ ស្រចក្តីសម្រចផ្រស្រងៗផ្ន្រកគោលនយោបាយ 
និង ថវិកា រីឯរដ្ឋបាលថា្នាក់ក្រមជាតិទទួលខុសត្រូវលើការអនុវត្ត
មុខងរ និងត្រួតពិនិត្រយលើបុគ្គលិកដ្រលផ្ទ្ររមកពីក្រសួង។ មុខងរ 
គឺជា សកម្មភាពជាសំណុំ ដូចជា ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹង ការ 
គ្រប់គ្រងមណ្ឌលសុខភាព ឬការថ្រទាំការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត ជនបទ 
ជាដើម ដ្រលរួមចំណ្រកដល់ដំណើរការន្រប្រព័ន្ធ អភិបាលកិច្ច 
(Pak 2011)។ ការផ្ទ្ររមុខងរទៅឲ្រយរដ្ឋបាលថា្នាក់ក្រមជាតិនៅ
ក្នុងកំណ្រទម្រង់បច្ចុប្របន្ន រួមមាន ការប្រគល់ មុខងរ និងការ ធ្វើ 
ប្រតិភូកម្ម មុខងរ។ ការប្រគល់មុខងរ សំដៅដល់ "ការ ផ្ទ្ររភាព 
ជា មា្ខាស់ន្រ មុខងរ ការទទួល ខុសត្រូវ  អំណច  និង ឆនា្ទានុសិទ្ធិទាំង 
អស់  ដ្រល ចាំ បាច់ដើម្របី គ្រប់គ្រងនិង អនុវត្ត មុខងរ"។ ការ ធ្វើ 
ប្រតិភូកម្ម មុខងរ សំដៅដល់ "ការ ផ្ទ្ររ នូវ មុខងរ ការ ទទួល ខុស 
ត្រូវ  អំណច និង ឆនា្ទានុសិទ្ធិ ដើម្របី គ្រប់គ្រងនិង អនុវត្ត មុខងរ   
ក្នុង នាមអាជា្ធរដ្រល ធ្វើ ប្រតិភូកម្ម ដោយ ផ្អ្រក តាម តម្រូវការ ន្រ 
ការ  ធ្វើ ប្រតិភូកម្ម នោះ។ អាជា្ធរ ដ្រល បាន ធ្វើ ប្រតិភូកម្មនៅ ត្រ រក្រសា  
ភាព ជា មា្ចាស់ លើ កិច្ចការ ដ្រល បាន ធ្វើ ប្រតិភូកម្ម" (RGC 2012, 3)។ 
ជារួម ការប្រគល់ មុខងរ គឺជា វិសហមជ្រឈការក្នុង ទម្រង់ សុី ជម្រ 
ជាងការ ធ្វើ ប្រតិភូកម្មមុខងរ។ ការប្រគល់ មុខងរផ្តល់ឱ្រយរដ្ឋបាល
ថា្នាក់ក្រមជាតិនូវសិទ្ធិអំណចច្រើនជាង ដើម្របីអនុវត្តភារកិច្ច របស់ 
ខ្លួនដូចមានកំណត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្របាប់។

លទ្ធផលសិក្សា
ក្របខ័ណ្ឌច្របាប់: ទំនួលខុសត្រូវ សិទិ្ធ និងធនធាន

ដណំើការផ្ទ្ររមខុងរ បាននាមំកនវូ ការផ្លាសប់្តរូធំៗ មយួចនំនួ។ 
អនុក្រឹត្រយឆ្នាំ២០១៥  ស្តីពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹងទី ប្រជុំ ជន 
បានកំណត់ឲ្រយរដ្ឋបាលក្រុងនូវ ទំនួលខុសត្រូវធំៗ ៥ សម្រប់ ការ 
គ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹង គឺ ១) រៀបចំផ្រនកា រ គ្រប់គ្រង និង 
ផ្រនការសកម្មភាព និង ថវិកាប្រចាំឆ្នាំ ២)រៀបចំ  និងអនុវត្តនូវ 
វិធានការ  សម្រប់ ការ គ្រប់គ្រង សំរាម សំណល់រឹង ទីប្រជុំជន  ៣)
បង្កើត គ្រប់គ្រង និង ចាត់ ច្រង ស្រវា សមា្អាត ប្រមូល ដឹកជញ្ជូន 
និង  ស្រវា ទីលាន ទុក ដាក់ សំរាម សំណល់រឹង ទី ប្រជុំជន ៤) ធ្វើ ការ 
ណ្រនាំ  ដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ អំពីការ សមា្អាត អនាម័យ បរិស្ថាន និង ការ 
ប្រើ ប្រស់ ស្រវា សមា្អាត  ប្រមូល ដឹក ជញ្ជូន និង ស្រវា ទីលាន ទុក ដាក់ 
សំណល ់ រឹង ទី ប្រជុំ ជន   ៥) អប់រំ និង ផ្រសព្វផ្រសាយ អំពី ការ គ្រប់គ្រង 
សំរាម សំណល់ រឹង ទី ប្រជុំជន ប្រកប ដោយ សុវត្ថិភាព បរិស្ថាន  អំពី  
កម្មវិធី  កាត់ បន្ថយ ការ បង្កើត ការ ប្រើប្រស់ ឡើង វិញ និង ការ ក្រច្ន្រ 
សំរាម និង អំពីការ លើក កម្ពស់ការ ប្រើប្រស់ ផលិតផល ដ្រល បាន 

មក  ពី  ការ ក្រច្ន្រ សំរាម សំណល់ រឹង ទី ប្រជុំជន។
ដើម្របីជួយទ្រទ្រង់ដល់ការអនុវត្តមុខងរ រដ្ឋបាលក្រុងត្រូវ បាន 

អនុញ្ញាតឲ្រយ ១)  ច្រញជា ដីកា ឬ លិខិត បទដា្ឋាន នានា  ២) រៀបចំ 
និង  ប្រតិបត្តិការ ដោយ រដ្ឋ បាល របស់ ខ្លួន ផ្ទាល់ នូវ មុខងរ មួយ ផ្ន្រក ឬ  
ទាំង ស្រុង ន្រ ស្រវា សមា្អាត ប្រមូល ដឹក ជញ្ជូន និង ស្រវា ទីលាន ទុក 
ដាក់  សំរាម សំណង់រឹង ទី ប្រជុំ ជន ៣) ធ្វើ សហប្រតិបត្តិការជាមួយ 
រដ្ឋបាល ថា្នាក់ក្រមជាតិផ្រស្រង ទៀត ដ្រល មាន ព្រំ ប្រទល់ ជាប់ គ្នា  
ក្នុង  ការ  ផ ្តល់ ស្រវា រួម គ្នា ៤) ផ្ទ្ររមុខងរមួយផ្ន្រក ឬទាំងស្រុងក្នុង 
ការ  គ្រប់គ្រង សំរាម សំណល់រឹង ទី ប្រជុំជន ទៅឲ្រយរដ្ឋបាល សង្កាត់ 
ឬ  ប្រគល់ សិទ្ធិទៅឲ្រយសហគមន៍អនុវត្តមុខងររងណ មួយ ឬ មួយ 
ចំនួន ៥) កំណត់កម្រស្រវា សមា្អាត  ប្រមូល ដឹកជញ្ជូន និងស្រវា 
ទី លាន ទុក ដាក់ សំរាម សំណល់រឹង ទី ប្រជុំ ជន ៦) ប្រើប្រស់ថវិកា 
របស់ ខ្លួន ឬ ថវិកា ពី ប្រភព ផ្រស្រង ទៀត សម្រប់ គំទ្រ បន្ថ្រម លើ ការ 
ចំណយ  សម្រប់ ការ ផ្តល់ ស្រវា គ្រប់គ្រង សំរាម សំណល់រឹង ទី  ប្រជុំ 
ជន ៧) អនុម័តលើសំណើពី សហគមន៍ អង្គការ ឬ ប្រជាពលរដ្ឋ 
សុំ   ការ  អនុញ្ញាត ប្រមូល យក សំរាម សំណល់ រឹង ទី ប្រជុំ ជន មក ប្រើ 
ប្រស់  ក្នុង ប្រយោជន៍ ណ មួយ (RGC 2015)។

ចំពោះធនធានវិញ នៅឆ្នាំ២០១៥ ក្រុងនានាក្នុងការសិក្រសាន្រះ   
បានទទួល មូលនិធិពី ៤៥.០០០ដុលា្លារ ទៅ ៩០.០០០ដុលា្លារ 
អាស្រ័យ ទៅលើចំនួនប្រជាជននៅ ក្នុងក្រុងនីមួយៗ។ ថវិកា  ន្រះ    
គឺ  ជា ការ ផ្លាស់ប្តូរ មួយ យ៉ាងសំខាន់ បើធៀបនឹងថវិកា ដ៏  តិច តួច   
របស់ អាជា្ធរខ្រត្ត សម្រប់ការគ្រប់គ្រង សំណល់ រឹង នៅមុន ព្រល 
 មាន ការផ្ទ្ររមុខងរ (Pak and Craig 2008)។ ម្រយា៉ាង ទៀត 
រដ្ឋបាលក្រុងនឹងអាចបង្កើតប្រក់ ចំណូល  ផ្ទាល់ តាម រយ: កម្រ 
ស្រវាប្រមូលសំរាម សំណល់ រឹង។ ដោយ ផ្អ្រក លើ កម្រ ស្រវា 
អតិបរមា រៀបចំឡើង ដោយ ក្រសួង ជំនាញ រដ្ឋបាល  ក្រុងអាច 
កំណត់ កម្រស្រវា សម្រប់ តំបន់របស់ ខ្លួន ដោយ ផ្អ្រក លើ ប្រភ្រទ  
អាជីវកម្ម  ទីតាំង កម្រិតប្រក់ចំណូល និង បរិមាណ កាក សំណល់។ 
មុននឹង ឈាន ដល់ ស្រចក្តី សម្រច ន្រះ រដ្ឋបាល ក្រុង ត្រូវពិគ្រះ
យោបល់ជាមួយអ្នកប្រើប្រស់ ស្រវា និង ភាគី ពាក់ ព័ន្ធ ផ្រស្រងៗ។ 
រដ្ឋបាលក្រុងក៏មានភារកិច្ចរៀបចំ យន្តការ ផ្រស្រងៗ  សម្រប់ ការ 
ប្រមូល ការគ្រប់គ្រង និងការទូទាត់ កម្រ ស្រវា ផង ដ្ររ។ ថ្វីបើ មាន 
ការ វិភាជ ថវិកាទៅឲ្រយរដ្ឋបាលក្រុងក្តី ប៉ុន្ត្រ នៅ មិន   ទា ន់     មានការផ្ទ្ររ 
បុគ្គលិក  សម្រប់ មុខងរន្រះទ្រ។

រដ្ឋបាលក្រុងបានប្រើប្រស់ កញ្ចប់ ថវិកា សម្រប់សកម្មភាព 
ផ្រស្រងៗ ដើម្របីលើកសោភណភាពក្រុង រួម មាន ការប្រមូលសំរាម  
ការបោសសមា្អាតផ្លូវសំខាន់ៗ ការកាត់តម្រឹមដើមឈើ  ការដាក់ធុង 
សំរាម និងការដាក់បដាអប់រំផ្រស្រងៗ។ មានក្រុងមួយបានប្រើប្រស់ 
ថវិកា  មួយភាគ ដើម្របីជួសជុលផ្លូវចូលទៅទីលានចាក់សំរាម។ 
លើក ល ្រង  ត្រក្រុងមួយន្រះ ដ្រលប្រើប្រស់ ទម្រង់ ចម្រុះរដ្ឋ-ឯកជន  
ក ្នុង  ការអនុវត្តមុខងរ ក្រុងឯទៀតៗបានជ្រើសយកវិធី ម៉ា ការ ទៅ 
ឲ្រយ អ្នកផ្តល់ស្រវាឯកជន ដ្រលក្រុងបានជ្រើសរីស តាមរយ:  គណ:  
កម្មការ លទ្ធកម្មរបស់ខ្លួន ដើម្របីអនុវត្តសកម្មភាព ដូច បាន រៀបរាប ់ 
ខាងលើ។ ក្នុងករណីន្រះ រដ្ឋបាលក្រុងផ្តាត ជាសំខាន់ ទៅលើ ការ 
ត្រួត ពិនិត្រយលទ្ធផលការងររបស់អ្នកម៉ាការឯកជន។ នៅ ក្រុង មួយ 
ក្រុមប្រឹក្រសាសង្កាត់ ត្រូវបានស្នើឲ្រយជួយធ្វើការត្រួតពិនិត្រយ ហើយ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ២ ែខមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ព័ត៌មាន ត្រូវរាយការណ៍ទៅឲ្រយរដ្ឋបាលក្រុងតាមទូរស័ព្ទ។

ទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័ន របស់ ថា្នាក់ជាតិ និង រដ្ឋបាលថា្នាក់ 
ក្រម ជាតិ ៖ ជំនួយគំទ្រ និងការត្រួតពិនិត្រយ

នៅក្រមរចនាសម្ព័ន្ធថ្មី តួនាទីថ្មីរបស់មន្ទីរបរិស្ថានខ្រត្ត 
ក្នុង  ការ គ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹង រួមមាន៖ ១) លើកកម្ពស់ការ  
យល់ ដឹង ពី បញ្ហាបរិស្ថាន ២) ចូលរួមកសងផ្រនការគ្រប់គ្រង 
កាក សំណល់  រឹង ៣) ជួយផ្តល់មតិណ្រនាំផ្ន្រកបច្ច្រកទ្រស  
លើ គម្រង ឬ   សំណើគ្រប់ គ្រងកាកសំណល់រឹង ៤)  តាមដាន 
ត្រួត ពិនិត្រយ និង វាយតម្ល្រដំណើរការ គ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹង ៥) 
រៀបចំ   របាយ ការណ៍ ប្រចាំឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ អំពីស្ថានភាព និង 
ដំណើរ  ការ គ្រប់គ្រង កាកសំណល់រឹង (RGC 2015)។ ដោយសរ 
ទំនួល   ខុស  ត្រូវ ទាំងន្រះ រដ្ឋបាលក្រុង អាចចូលរួមកាន់ត្រមាន 
ប្រយោជន៍  ជាមួយ  មន្ទីរ បើធៀបនឹងកាលពីមុនដ្រលទំនាក់ទំនង 
រវាង ភាគី  ទាំងពីរ    មានត្រឹមត្រការចូលរួមម្តងមា្កាលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ 
សធារណៈ   ទាក់ទងនឹងបរិស្ថានត្រ ប៉ុណោ្ណាះ។

ជាក់ស្ត្រង រហូតមកទល់បច្ចុប្របន្ន ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋបាលក្រុង 
ជាមួយនឹង មន្ទីរបរិស្ថាន មិន មានការប្រប្រួលគួរ ឲ្រយ កត់ សមា្គាល់ 
ទ្រ នៅតាមក្រុងដ្រលបានចុះសិក្រសា។ នៅក្រុងមួយ អ្នកឆ្លើយ តប    
មា្នា ក់  នៅមន្ទីរបរិស្ថាន  បានបង្ហាញពីការមិនព្រញចិត្ត ជាមួយ   នឹង  
    រដ្ឋបាល ក្រុង ដោយត្អូញត្អ្ររថា រដ្ឋបាល ក្រុង កាន់ ត្រ   មាន 
ស្វ័យភាព និងសិទ្ធិអំណចសម្រចអារកាត់ច្រើន ឡើង។ គត់ មាន  
 ប្រសសន៍ថា៖ "ពួកគ្រមិនស្តាប់មន្ទីរជំនាញ ឬ ខ្រត្ត ទ្រ"។ គត់ ក៏ 
រារ្រកក្នុងចិត្តចំពោះ ផ្រនការជ្រើសរីសអ្នកផ្តល់ស្រវា ថ្មី  ដ្ររ ព្រះ 
គត់គិតថា អ្នកផ្តល់ស្រវាសព្វថ្ង្របានជួយច្រើន ណស់ ដោយ បាន 
ឆ្លើយតបតាមសំណើផ្រស្រងៗរបស់ មន្ទីរ ហើយ គត់ មិន  ទុកចិត្តថា 
អ្នកថ្មីអាចធ្វើបានដូចគ្នាទ្រ។ គត់ថ្រម ទាំង បាន  លើក មតិថា មន្ទីរ 
បរិស្ថាន គួរត្រទទួលបានកញ្ចប់ ថវិកា មិន ម្រន រដ្ឋបាល ក្រុង ទ្រ។  
រហូត មកដល់ព្រលថ្មីៗន្រះ មន្ទីរ បរិស្ថាននៅ ខ្រត្ត  នោះ គឺ  ជា  អ្នក 
ត្រួត ពិនិត្រយលើ អ្នកផ្តល់ ស្រវា ឯកជន ដ្រលត្រូវ បាន  ជ្រើស រីស   
ដោយ   អតីតប្រធានមន្ទីរ។

នៅក្រុងមួយទៀត មន្ទីរបរិស្ថាន មិន សូវបានពាក់ព័ន្ធ ច្រើនក្ន ុង       
ការ ផ្ទ ្ររ មុខងរ ន្រះ ទ្រ។ ការតវា៉ា គឺមាន ពីរដ្ឋបាល ក្រុង  មក វិញ។ អ្នក   
ឆ្លើយ  តប មា្នាក់នៅរដ្ឋបាលក្រុងបានត្អូញត្អ្ររថា មន្ទីរ បរិស្ថា ន ខ្រត្ត  
មិន បានជួយ អ្វីច្រើនទ្រក្នុងការគ្រប់គ្រង កាក សំណល់ ទាំងនៅ មុន 
ព្រល និងក្រយព្រល ផ្ទ្ររមុខងរ។  គត់  មាន   ប្រសសន៍ ថា  "ខ្ញុ ំធា្លាប់  
សួរពួកគ្រថា តើថវិកាអាចយកទៅ ប្រើ សម្រប់  សកម្មភាព លើក  
កម្ពស ់ការយលដ់ងឹ នងិទញិ ធងុ  សរំាម បានដ្ររ ឬ ទ្រ ពពី្រះ ប្រកាស 
  មិនបានច្រងច្របាស់ ហើយ ពួកគ្រ ប្រប់ថា ពួកគ្រ ក៏មិន ដឹង ដ្ររ"។

នៅក្រុងមួយផ្រស្រងទៀត មន្ទីរបរិស្ថាន មាន ភាព  តឹង ត្រង។ 
អ្នកឆ្លើយ តប មា្នាក់នៅរដ្ឋបាលក្រុងបាន និយយថា សំណើរបស់ 
គត់  លើ ការប្រើប្រស់ ថវិកា ដើម្របីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពី 
បរិស្ថាន ត  ្រូវ បាន ខាងមន្ទីរច្រនចោលដោយអះអាងថា ថវិកា ន្រះ 
គឺ   ប្រើ   សម្រប់ត្រការផ្តល់ស្រវា និងធ្វើអន្តរាគមន៍ប៉ុណោ្ណាះ ថ្វីបើ 
ស មុី  ខ្លួន   គត់ យល់ឃើញថា អនុក្រឹត្រយបានអនុញ្ញាតក្តី។ គត់ បាន 
សរភាព ថា ធ្វើតាមអ្វីដ្រលបុគ្គលនិយយ វាសំខាន់ជាងធ្វើតាម 

អ្វី  ដ្រល   មានច្រងលើក្រដាស ពីព្រះ ពួកគ្រមានសិទ្ធិអំណច 
អនុម័ត    លើសំណើថវិកា។ តាមរយៈ ប្រសសន៍ន្រះ គត់ ហាក់ 
បង្ហើប   ឲ្រយ ដឹងពី ឥទិ្ធពលន្រមន្ទីរបរិស្ថាន និងមន្ទីរស្រដ្ឋកិច្ចនិង 
ហិរញ្ញវត្ថុ ទៅលើដំណើរការផ្ទ្ររថវិកា។ តាមច្របាប់កំណត់ រដ្ឋបាល 
ក្រុង  ត្រូវដាក់សំណើថវិកា ព្រមទាំងផ្រនការសកម្មភាព សម្រប់ 
គ្រប់គ្រង  កា  កសំណល់រឹង ជូនទៅ ក្រសួងស្រដ្ឋកិច្ចនិង ហិរញ្ញវត្ថុ 
តាម រយ: មន្ទីរ បរិស្ថាន ។

សម្រប់ក្រសួងបរិស្ថានវិញ តួនាទីចម្របងគឺ ធ្វើអធិការកិច្ច ជា 
ទៀង ទាត់លើការអនុវត្តមុខងរ។ ក្នុងករណីមានការរំលោភលើ  
ស្រច ក្តី ណ្រនាំពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹង ក្រសួង អាច ស្នើ 
ទៅ    ក្រសួង ស្រដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឲ្រយផ្អាក ការផ្ទ្ររថវិកា ទៅឲ្រយ 
រដ្ឋបាល ក្រុង។ ក្រសួងបរិស្ថាន ក៏អាចស្នើទៅក្រសួងមហាផ្ទ្រ  
ឲ្រយ ធ្វើ ការ ព្រមានទៅដល់រដ្ឋបាលក្រុងណ ដ្រលអនុវត្ត ការងរ  
មិន មាន ប្រសិទ្ធភាព ឬមិន អនុវត្ត តាម ការ ណ្រនាំ បច្ច្រក ទ្រស របស់  
ក្រសួង បរិស្ថាន (MOE, MOI and MEF 2015)។

សមត្ថភាពនៅថា្នាក់ ក្រម ជាតិ
ដូចបានចង្អុលបង្ហាញពីខាងដើម ការ ផ្ទ្ររ មុខងរ ន្រះ មិន រួម 

បញ្ចូល   ការផ្ទ្ររ បុគ្គលិកឡើងវិញទ្រ ហើយរដ្ឋបាលក្រុងប្រឈម 
នឹង  បញ្ហា  ន្រះ ខុស ៗ  គ្នា ។ ដោយសរអ្នកម៉ាការឯកជនទទួល ធ្វើ 
ការ  ងរ  ភាគច្រើនក្នុងការប្រមូលកាកសំណល់រឹង ដូច្ន្រះទំនួល ខុស 
ត្រូវ   ចម្របងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងគឺការត្រួតពិនិត្រយ។ មាន ក្រុង ពីរ  បាន 
បង្កើត ក្រុមការងរដ្រលដឹកនាំដោយអភិបាលក្រុង រង មា្នាក់ និង 
មាន  មន្ត្រីមកពីអង្គភាពលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលក្រុង និង អង្គភាព 
អភិវឌ្រឍន៍ក្រុង ជួយធ្វើការងរផង។ មានក្រុងមួយ បាន អនុវត្ត 
តាម   វិធីសស្ត្រចូលរួម ដោយបានបង្កើតក្រុមការងរមួយដ្រល 
ដឹក  នាំ   ដោយ  អភិបាលរងក្រុង មា្នាក់ និងមានសមាជិកជាមន្រ្តី មក ព ី      
មន្ទីរ បរិស្ថា នខ្រត្ត និងការិយល័យបរិស្ថានក្រុង។ ដោយ សរ  មាន 
កម្រិត អភិឌ្រឍន៍ខ្ពស់ ក្រុងមួយទៀតមានលទ្ធភាពបង្កើត អង្គភាព 
ជំនាញ  មួយ ដ្រលធ្វើការលើការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ និង 
សោភណភាព ទីក្រុង តាំងពីមុនព្រលមានការផ្ទ្ររមុខងរ ម្ល្រះ។ 
ដូច្ន្រះ ហើយរដ្ឋបាល ក្រុងនោះ មានសមត្ថភាព ខ្ពស់ ជាង គ្រ  ក្នុង  
ការ អនុវត ្តមុខងរដ្រលផ្ទ្ររមក។ អ្នកឆ្លើយ តប មា្នាក់ នៅ ក្រុង ផ្រស្រង 
មាន  បំណងធ្វើសំណើទៅក្រសួងមហាផ្ទ្រ  បង្កើត អង្គភាព ស្រដៀង 
គ្នា  មួយ ដើម្របីសម្រលបន្ទុកការងរមន្រ្តី របស់  គត់។ ស្រដៀង 
គ្នា  ដ្ររ អ្នកឆ្លើយ តបមា្នាក់ទៀតនៅ ក្រុងមួយ ទៀត បានលើកនូវ 
ក្តី បារម ្ភ ពីបន្ទុកការងរ មមាញឹក របស់ មន្ត្រីគត់ ហើយគិតថា គួរ 
មាន  ការ    ផ្ទ្ររ  បុគ្គលិក រាល់ ព្រល មាន  ការ  ផ្ទ្ររ មុខងរ ថ្មីអ្វីមួយ។ 
តប នឹង  ក្តី  បារម្ភ  អំពីបន្ទុកងរងរ ន្រះ អ្នកឆ្លើយ តប នានា នៅ ម ន្ទីរ 
បរិស្ថាន បាន  និយយថា កង្វះ បុគ្គលិក នៅ ថា្នាក់ ក្រម  ជាតិ គឺ  ជា 
បញ្ហា  ទូទៅ មួយ ដ្រលពុំមានដំណោះ ស្រយ ងយ ស្រួលទ្រ ដោយ  
ពួក  គត់  បាន  លើក ឡើង ពីបញ្ហា ដូចគ្នា នៅក្នុង មន្ទីរ របស់  គត់។ 

ទោះបីមានផល លំបាក ផ្ន្រក ធនធានមនុស្រសដូច្ន្រះក្តី ក៏អ្នកឆ្លើយ 
តប  គ្រប់គ្នានៅរដ្ឋបាលក្រុង បានទទួលស្វាគមន៍មុខងរថ្មី និង ច្រ ន   
ចោល ទស្រសនៈដ្រលថា រដ្ឋបាលថា្នាក់ ក្រម ជាតិ ខ្វះ សមត្ថភាព។ 
អ្នក   ឆ្លើយ  តបមា្នាក់នៅរដ្ឋបាលក្រុងមួយ បានលើកសំណួរថា៖ 
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ទស្សនាវដ្តីអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ឆ្នាំទី២១ េលខ២ ែខមិថុនា  ឆ្នាំ២០១៧

បើសិនមិនផ្ទ្ររមុខងរឲ្រយខ្ញុំទ្រ តើធ្វើយ៉ាងណអាចដឹងថា ខ្ញុំ 
អាច    ធ្វើ បាន ឬក៏អត់? មិនត្រូវច្រះត្រគិតថា ថា្នាក់ក្រម មិន អាច ធ្វើ 
បាន នោះទ្រ។ ប្រសិនបើពួកគ្រពិតជាមិនអាចធ្វើ បាន ម្រន   អ្នក ត្រូវ 
កសង សមត្ថភាពរបស់ពួកគ្រ។ រឿងន្រះគ្មាន អ្វីខុស សោះ។

អ្នកឆ្លើយ តបមា្នាក់ទៀត នៅរដ្ឋបាលក្រុងមួយ ទៀត បាន និយយ 
ថា ការផ្ទ្ររមុខងរបានអនុញ្ញាតឲ្រយរដ្ឋបាលក្រុងបំព្រញភារកិច្ច  
របស់ ខ្លួន ជាជាងបនោ្ទាសអ្នកដទ្រពីបញ្ហាផ្រស្រងៗ ហើយលើក   
ទឹក ចិត្ត  ពួកគ្រ ឲ្រយខំធ្វើការកាន់ត្រខា្លាំង ដើម្របីកុំឲ្រយ "គ្រមើលងយ"។ 

ការពិភាក្សា និងស្ចក្តីសនិ្នដ្ឋាន 
ផ្អ្រកលើករណីសិក្រសាពីការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់រឹងទីប្រជុំជន 

អត្ថបទន្រះជាការព្រយាយមដំបូងគ្រមួយ ដើម្របីវាយតម្ល្រពីដំណើរ 
ការ និង បញ្ហាប្រឈមន្រវិសហមជ្រឈការ។ ការផ្ទ្ររមុខងរពិតជា 
បាន ជួយ  ផ្តល់សិទ្ធិអំណចដល់ រដ្ឋបាលក្រុង ក្នុងការផ្តល់ស្រវា   
គ្រប់ គ្រង  កាក សំណល់រឹង ដោយផ្តល់ឲ្រយពួកគ្រនូវទំនួលខុសត្រូវ  
កាន់ ត្រ ធំ សិទ្ធិ   និងថវិកាដ្រល ចាំបាច់ ថ្វីបើការផ្ទ្ររ បុគ្គលិក មិនស្ថិត 
ក្នុង  ការផ្ទ្ររន្រះក្តី។ ការផ្ទ្ររមុខងរបានបង្វ្ររ ភារកិច្ចគ្រប់គ្រង កាក    
សំណល់រឹង ពីកម្រិតខ្រត្ត មកកម្រិតក្រុង ដោយ មាន អម មក    មួយ  
នូវ កញ្ចប់ ថវិកាផ្តល់ដោយក្រសួង ដ្រល កើនឡើង ជា រៀង   រាល់    
ឆ្នាំ ហើយជំនួយគំទ្រប្របន្រះ អាជា្ធរខ្រត្តពុំធា្លាប់ មាន ទ្រ នៅ មុន    
ព្រល មានការផ្ទ្ររ។ កញ្ចប់ ថវិកា មាន ទំហំ ធំ គួរសម ប៉ុន្ត្រ ត្រូវ មាន   
ច្រើនជាង ន្រះ ប្រសិនបើស្រវា គ្រប់គ្រង កាក  សំណល់  រឹង   ត្រូវ  អភិវឌ្រឍ   
បន្ថ្រម។ សិទ្ធិអំណចរបស់ រដ្ឋបាល ក្រុង  ក្នុង  ការបង្កើត ប្រក់    
ចំណូល តាមរយ: ការយក កម្រលើការ ប្រមូល កាក  សំណល់ រឹង 
ក្នុង ព្រលខាងមុខន្រះ អាចជួយពង្រីក កញ្ចប់ ថវិកា របស់  ក្រុង។

ករណីសិក្រសាន្រះ បង្ហាញ ថា មកទល់សព្វថ្ង ្ររដ្ឋបាលក្រុង មិន    
ទាន ់  ជួបឧបសគ្គអ្វីធំដុំ ក្នុងការអនុវត្តមុខងរនោះទ្រ ទោះបី ជា      
មា ន   បញ្ហាប្រឈមខ្លះៗក្តី។ ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាង  ស្ថាប័ន  របស់    
ក្រសួង និង រដ្ឋ បាល ថា្នាក់ ក្រម ជាតិវិញ ទំនាក់ ទំនង រវាង រដ្ឋបាល   
ក្រុង ជាមួយនឹងមន្ទីរបរិស្ថានខ្រត្ត មិន សូវ ផុល ផុស  ឡើយ សម្រប់  
ក្រុងដ្រលបានចុះសិក្រសា។ ប៉ុន្ត្រគ្រ អាច   រំពឹង ថា នឹង    មាន   ទំនាក់  
ទំនង កាន់ត្រច្រើនឡើង នៅព ្រលក្រ  សួង ចាប់ ផ្តើម   ធ្វ ើ អធិការ  កិច្ច  
លើការអនុវត្តមុខងរ។ ទោះជា  យ៉ាង ន្រះក្តី ករណី  សិក្រសា  ន្រះ បាន 
រកឃើញ ករណី អនុវត្ត  សិទ្ធិអំណច វ្រ តូ  មួយ  ដោយ មន្ទីរ បរិស្ថាន 
ទៅ លើ  សំណើ រប ស់រដ្ឋបាល  ក្រុង ដោយ សរ  ពួក  គ្រ  មិន យល់ ស ្រ ប 
គ្នា  នឹង  សកម្មភាព  ដ្រល អាច  យក   ថវិកា ទៅ  ចាយ   បាន។ ប៉ុន្ត្រការប្រើ 
វ្រ តូនោះ  ផ្អ្រកលើ ការ បក  ស្រយ របស់ មន្ទីរ  ជំនាញពី ខ្លឹមសរន្រ 
បទបញ្ញត្តិ ច្របាប់ គឺ មិន  ម្រនជា  សកម្ម ភាព   ជ្រៀតជ្រក ក្រ ផ្លូវ ច្របាប់ 
ឬ  ការ   ប្រើ អំណច  រំលោភ  ច្របាប់  នោះ   ទ្រ។ ព្រឹត្តិការណ៍ ន្រះ មាន 
អត្ថនយ័  សខំាន់ ចពំោះ  ទនំាក ់ទនំង   រវាង បទបញ្ញត្តចិ្របាប ់នងឹ អណំ ច  
 នៅ ថា្នាក់ មូល ដា្ឋាន។  ថ្វីបើ ការ   មាន បទបញ្ញត្តិ ច្របាប់ ទូលាយ អាច ផ្ត ល់ 
ឱកាស ច្រើន   ដល់   រដ្ឋ បា ល ថា្នាក់ ក្រម ជាតិ ឲ្រយធ្វើ ការ  ផ្តួច ផ្តើម  គំនិត 
ប៉ុន្ត្រ វា ក៏  បង្កើត  ភាព   មិន ច្របាស់លាស់ ដ្រលបើកឱកាស ឲ្រយមា ន ការ 
បកស្រយ  ដើម្រប ី   បម្រើផលប្រយោជន៍ណមួយ។ ក្នុង បរិបទ ដ្រល 
ស្ថាប័ន សម្រ ប់  ដោះស្រយការ ខ្វ្រង គំនិត គ្នា  ក្នុង ការ ធ្វើ ស្រចក្តី 
សម្រច នៅ  ទន់ ខ្រសាយ ឬមិនទាន់មាននោះ ស្រចក្តីសម្រច 

ចិត្ត   របស់  ថា្នាក់  លើ  នឹង  មាន អាទិភាពជាង ស្រចក្តីសម្រច ចិត្ត 
របស់   ថា្នាក់ ក្រម។ ចំពោះសមត្ថភាពវិញ រដ្ឋបាលក្រុង មាន ការ  
តាំង ចិត្ត  ខ្ពស់ និង ត្រៀម ខ្លួនជាស្រច  ដើម្របីបង្ហាញឲ្រយឃើញច្របាស់ពី 
សមត្ថភាព  របស់ខ្លួន ទោះបីមានក្តីបារម្ភខ្លះៗពីកំណើន បន្ទុក 
ការងរ  ក្តី។ ជំហ រសុទិដ្ឋិនិយមន្រះ ផ្ទុយ នឹង ទស្រសនៈ ដ្រល ថា  
រដ្ឋបាល  ថា្នាក់ ក្រម ជាតិ ខ្វះសមត្ថភាព។ ការលើកឡើង ថា ការ 
កសង សមត្ថភាពគ្មានអ្វីខុសទ្រ  បើសិនវានៅខ្វះខាត បង្ហាញពី ការ    
ចង់   បាន របស់  រដ្ឋ បាល ក្រុង ឲ្រយ ចាត់ ទុក ការ ខ្វះ សមត្ថភាព ជា រឿង    
ធម្មតាជាជាង ចាត់ ទុក វា ជា បញ្ហា ដ្រល រាំង ស្ទះ ដល់ ការ ផ្ទ្ររ  មុខ ងរ។

សរុបមក ករណីសិក្រសាន្រះសន្និដា្ឋាន ថា ការ ផ្តល់  សិទ្ធិ ទំនួល 
ខុសត្រូវ និងធនធនច្រើន ជាង មុន អាច ជួយពង្រឹង តួនាទី 
របស ់ រដ្ឋបាលក្រុង ក្នុងការអភិវឌ្រឍមូលដា្ឋាន និងលើក កម្ពស់ 
គណន្រយ្រយភាព របស់ រដ្ឋបាល ក្រុង។ ប៉ុន្ត្រចំណុចន្រះពិបាក 
សម្រច   បាន ប្រសិនបើនិនា្នាការប្រមូលផ្តុំសិទ្ធិអំណចនៅ ថា្នាក់  ជាតិ    
មិន បានថយចុះព្រមគ្នាទ្រ។ ទោះ ជា យ៉ាង ណក្តី ន្រះ គ្រន់ ត្រ ជា 
ស្រចក្តីសន្និដា្ឋានដំបូងប៉ុណោ្ណាះ។ គ្រ អាចមាន ស្រចក្តី   សន្និដា្ឋា ន  
ខុសគ្នា នៅព្រលកំណ្រទម្រង់ដំណើរការ ទៅ មុខ  ទៀត។ វិស័យ 
ផ្រស្រងទៀតដ្រលមាន ភាព រសើបផ្ន្រកនយោបាយច្រើន ដូចជា អប់រំ 
និង សុខាភិបាល ជាដើម ក៏ គួរធ្វើការ សិក្រសា ដ្ររ ដើម្របី ទទួល   បាន  
ចំណ្រះ ដឹង បន្ថ្រម អំពីដំណើរការវិសហមជ្រឈការ។
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