សង្ខេបសម្រាប់
CDRI គឺជាវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាឯករាជ្យឈានមុខគេ
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សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវពីគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍

អភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយ
បែបកូនកាត់៖ ការអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
នៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា១
ដោយ ហេង សីហា គឹម សេតារា និង សូ សុខប៊ុនធឿន២
អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ
ផ្តល់ជាទស្សនៈរួមមួយពីដំណើរការនៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនៅកម្ពុជា
ក្នុងកា
 រជំរុញ
អភិបាលកិច្ចល្អ និងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្រិតមូលដ្ឋាន គិតតាំងពីព
 េលចាប់អនុវត្តវិមជ្ឈការក្នុងឆ្នាំ២០០២ មក។
វិមជ្ឈការធ្វើឲ្យរ ដ្ឋាភិបាលខិតមកកៀកប្រជាពលរដ្ឋ ហើយជាទូទៅគេសន្មតថា វិមជ្ឈការជួយពង្រឹង (១) គណនេយ្យភាព និង
ការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាល (២) ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋាន និង (៣) ភាពជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ
ហើយទាំងអស់នេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អភិបាលកិច្ចល្អ និងការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋាន។ អត្ថបទសង្ខេប
គោលនយោបាយនេះ
ផ្តល់ការវាយតម្លៃពីកម្រិតដែលវិមជ្ឈការបានជួយដល់កត្តាជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
ព្រមទាំងផ្តល់នូវ
ទស្សនវិស័យអំពីសមិទ្ធផលសម្រេចបាន និងបញ្ហាប
 ្រឈមនានាដែលត្រូវដោះស្រាយ ដើម្បីពង្រឹងវិមជ្ឈការតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
នៅកម្ពុជា។
ពីថ្នាក់កណ្តាល ទៅឲ្យថ្នាក់ខេត្ត និងថ្នាកក
់ ្រុង/ស្រុក ក្នុងគោល
បំណងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
និងការ
ផ្តល់សេវាក្រោមក
 ្របខ័ណ្ឌរដ្ឋបាលឯកភាព។ លើសពីនេះទៀត
យន្តការសម្រាប់គណនេយ្យភាព
ការចូលរួមពីសាធារណជន
ភាពជាតំណាង ប្រសិទ្ធភាពការងារ ប្រជាធិបតេយ្យ និងការអភិវឌ្ឍ
មូលដ្ឋាន
ក៏ត្រូវបានអនុម័ត
និងដាក់ឲ្យអ
 នុវត្តផងដែរ
(RGC 2005)។
ទោះបីការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ បាន
ជឿនលឿនទៅមុខក្តី ក៏នៅមិនទាន់មានការត្រួតពិនិត្យជាប្រព័ន្ធ
អំពីជោគជ័យសំខាន់ៗ
ដែលសម្រេចបានមកទល់បច្ចុប្បន្ន
នោះទេ។ ការសិក្សាពីមុនៗ បានផ្តល់គំនិតខុសៗគ្នាអំពីការ
សម្រេចបាន និងអនាគតនៃកំណែទម្រង់ ពោលគឺបានបង្ហាញ
ត្រឹមតែមួយភាគនៃអ្វីដែលកើតមានឡើងជាក់ស្តែងប៉ុណ្ណោះ។ ការ
សិក្សាកន្លងមកនេះ អាចបែងចែកជា២ក្រុមធំៗ។
ក្រុមទី១ អះអាងថា កំណែទម្រងវ់ ិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ
(D&D) មិនបានសម្រេចតាមការរំពឹងទេ ពីព្រោះម
 ិនស្របទៅនឹង
បរិបទវប្បធម៌នយោបាយនៅកម្ពុជា។ ជាអាទិ៍ Blunt and Turner
(2005 សូមមើល Turner 2002 ផងដែរ) បានលើកថា វប្បធម៌
បែបឋានានុក្រម និងបណ្តាញខ្សែខ្នងចា
 ក់ឫសយ៉ាងជ្រៅក្នុងស
 ង្គម

សេចក្តីផ្តើម
កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ២០០២
ក្នុងរូបភាពផ្តល់ស្វ័យភាពដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋាន (ឃុំ/សង្កាត់) ក្រោម
ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរ ដ្ឋបាលឃុំ/សង្កាត់ និងច្បាប់ស្តីពីការបោះ
ឆ្នោតជ្រើសរើសក
 ្រុមប
 ្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់
អនុម័តក្នុងឆ្នាំ២០០១។
មកទល់បច្ចុប្បន្ន ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ/សង្កាត់
បានធ្វើឡើងចំនួន ២លើក ប្រកបដោយជោគជ័យ ក្នុងឆ្នា២
ំ ០០២
និង ២០០៧។ កំណែទម្រង់នេះ ត្រូវបានពង្រីកវិសាលភាព
កាន់តែធំដល់ថ
 ្នាក់ក្រោមជាតិ
តាមក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រស្តីពី
កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ
និងវិសហមជ្ឈការ
ដែលអនុម័តក្នុង
ឆ្នាំ២០០៥។ ស្របតាមក្របខ័ណ្ឌនេះ ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រង
រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ (ហៅថា ច្បាប់រៀបចំ
អង្គការ) ត្រូវបានអនុម័តក្នុងខែមេសា ២០០៨។ ច្បាប់រៀបចំ
អង្គការនេះ បានបង្កើតឲ្យមានរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ ២ថ្នាក់
បន្ថែមទៀត គឺក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត និងក្រុមប្រឹក្សាក្រុង/ស្រុក។ ក្រុម
ប្រឹក្សាទាំងនេះ
ទទួលបានតំណែងតាមការបោះឆ្នោតដោយ
ប្រយោលពីក្រុមប្រឹក្សាឃ
 ុំ/សង្កាត់ ដែលបានធ្វើឡើងជាលើកដំបូង
ក្នុងខែឧសភា ២០០៩។ នៅក្នុងកំណែទម្រង់ដ៏ស៊ីជម្រៅនេះ
ធនធាន សិទ្ធិអំណាច និងមុខងារសំខាន់ៗ ត្រូវបានធ្វើប្រតិភូកម្ម
១

អត្ថបទសង្ខេបគោលនយោបាយនេះ ផ្អែកលើឯកសារពិភាក្សារបស់វិទ្យាស្ថាន CDRI មួយនិពន្ធដោយ លោក ហេង សីហា លោក គឹម សេតារា និង លោក សូ

សុខប៊ុនធឿន (ជិតចេញផ្សាយ) ស្តីពី អភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយបែបកូនកាត់៖ ការអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវ ិសហមជ្ឈការ

នៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជា។ ការអនុវត្តកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ និងវ ិសហមជ្ឈការនៅក្នុងប
 រិបទប្រទេសកម្ពុជា   មានន័យថាការសន្មតទៅតាមទ្រឹស្តី គឺមិនអាចសម្រេច
បានទេ ដោយសារលទ្ធផលនដំ
ៃ ណើរការកំណទម្រ
ែ ងបា
់ នផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងបរិបទមូលដ្ឋាន។

២ មកពីកម្មវិធីអភិបាលកិច្ចតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ និងកំណែទម្រង់វិស័យសាធារណៈ នៃវិទ្យាស្ថាន CDRI។

1

បានបង្កើតនូវ ទម្រង់វិមជ្ឈការមួយដែលមានលក្ខណៈទន់ខ្សោយ
(សូមមើល Smoke & Morrison 2008: 19-20, 22)។
វប្បធម៌
និងលំនាំបែបឋានានុក្រម
និងបណ្តាញខ្សែខ្នង
លើកឡើងដោយក្រុមទី១ ខាងលើនេះ អាចជាកត្តារាំងស្ទះដល់

កំណែទម្រងវ់ ិមជ្ឈការ
រួមមានបញ្ហាផ្សេងៗ ដូចជា បញ្ហា
កិច្ចសហការរវាងមន្ទីរជំនាញ និងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន ភាពយឺតយ៉ាវ
នៃការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្ត មកពីក្រសួងជំនាញ
ទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃ
 ុំ ស្វ័យភាពមិនពេញលេញសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំ (ដូចមានចែងក្នុងបញ្ញត្តិច្បាប់) ការបែងចែកតួនាទីមិនច្បាស់
លាស់រវាងគណបក្សនយោបាយ និងរដ្ឋ (ឥទ្ធិពលគណបក្ស
នយោបាយ)
និងបញ្ហាគ
 ណនេយ្យភាព
បង្កឡើងដោយ
អតុល្យភាពនៃអំណាច
ដោយមន្ត្រីទទួលបានតំណែងតាមការ
ចាត់តាំង តែងមានអំណាច ច្រើនជាងមន្ត

្រីជ្រើសតាំងឡើងតាម
ការបោះឆ្នោតពីប្រជាជន។ ប៉ុន្តែទស្សនៈនេះសង្កត់ធ្ងន់ខ្លាំងពេក
លើការមិនវ ិវត្ត ឬមិនផ
 ្លាស់ប្តូរនៃវប្បធម៌នយោបាយកម្ពុជា និង
ថែមទាំងមិនទទួលស្គាល់ភាពជោគជ័យនានា ដែលសម្រេចបាន
មកដល់បច្ចុប្បន្ន (Hughes &Öjendal 2006)។ ការសិក្សា
មួយចំនួនផ្សេងទៀតបង្ហាញថា វិមជ្ឈការអាចដំណើរការស្របតាម
បរិបទសង្គម-នយោបាយខុសៗគ្នាបាន
ហើយវប្បធម៌របស់
ប្រទេសនីមួយៗ ក៏មិនមែននៅនឹងថ
 ្កល់នោះទេ ប៉ុន្តែអាចប្រែប្រួល
សន្សឹមៗ
នៅក្នុងបរិយាកាសនយោបាយដែលកំពុងផ
 ្លាស់ប្តូរ។
ផ្អែកលើប
 ទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំរបស់ខ្លួន
នៅប្រទេសមួយចំនួន
ជាពិសេសប្រទេសឥណ្ឌា លោក Manor (2008: 3) បាន
បង្ហាញថា "ឋានានុក្រម" និង "បណ្តាញខ្សែខ្នង" ដែលចាក់
ឫសជ្រៅក្នុងសង្គម មិនមែនជាឧបសគ្គរា
 ំងស្ទះដល់កិច្ចប្រឹងប្រែង
លើកកម្ពស់របបប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋាននោះទេ
ហើយ
ប្រព័ន្ធវិមជ្ឈការនៅតែអាចដំណើរការបានល្អ។
ក្រុមទី២ មានទស្សនៈវិជ្ជមានច្រើនចំពោះកំណែទម្រង់ ដោយ
បានអះអាងថា វិមជ្ឈការជាឧបករណ៍សមស្របស
 ម្រាប់ស្តារ និង
កសាងភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋ
នៅប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញ។
វិមជ្ឈការ ក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជា "នយោបាយទន់ភ្លន់" ដែលនាំឲ្យ
មានការផ្លាស់ប្តូរខាងនយោបាយ
ការពង្រឹងស្ថាប័នរដ្ឋឡើងវិញ
និងការបើកផ
 ្លូវសម្រាប់ការពង្រឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យ
និង
អភិបាលកិច្ចល្អនៅកម្ពុជា (Öjendal & Kim 2011; Kim 2011;
Kim & Öjendal 2009; Ann 2008; Manor 2008)។
អត្ថបទនេះ ពិនិត្យឡើងវិញអំពីផលសម្រេច និងបញ្ហាប្រឈម
នៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនៅកម្ពុជា មកទល់ប
 ច្ចុប្បន្ន។ ដោយមិន
បដិសេធចោលទាំងស្រុងនូវឧបសគ្គលើកឡើង ដោយក្រុមទី១
ខាងលើ ការសិក្សានេះទទួលស្គាល់ថា កំណទម្រ
ែ ង់វិមជ្ឈការ
នៅកម្ពុជា បានធ្វើឡើងក្នុងបរិយាកាសនយោបាយបែបកូនកាត់។
បរិយាកាសនយោបាយបែបក
 ូនកាត់នេះ ជាស្ថានភាពមួយដែល
ទម្រង់នៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយម ដូចជា នីតិរដ្ឋ និង
ស្ថាប័នផ
 ្លូវកា
 រផ្សេងៗ ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយស្ថាប័ន និងវប្បធម៌
នយោបាយប្រពៃណីនៅមូលដ្ឋាន (Van de Walle 2001;
Diamond 2002)។ វាបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្តូរមួយដែលកើតមាន
ឡើងក
 ្នុងស្ថានភាពនយោបាយមួយ ដែលលោក Carothers
(2002) ពិពណ៌នាថាជា "ដំណាក់កាលពណ៌ប្រផេះ (Grey
Zone)"។ ដំណាក់កាលពណ៌ប្រផេះនេះ គឺជាដំណាក់កាលមួយ
នៅចន្លោះរវាង "របបប្រជាធិបតេយ្យព
 េញលេញ និងរបបផ្តាច់ការ

កសាងរបបប្រជាធិបតេយ្យអាចលូតលាស់ទៅមុខយ៉ាងរលូននោះ
ទេ ដោយសារបញ្ហាប្រឈមនានាអាចរំពឹងថានឹងកើតមា
 នឡើង
ដូចជា ប្រភេទផ្សេងៗនៃស្ថាប័នក
 ្រៅផ្លូវការ ទំនោរខាងវប្បធម៌
ប្រពៃណីបង្កើតថ្មី
និងបណ្តាញជា
 ប់និន្នាការនយោបាយផង
ដែលភាគច្រើនគ្មានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យ ឬប្រឆាំងនឹងល
 ទ្ធិ
ប្រជាធិបតេយ្យតែម្តង (CDRI 2006: 16)។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី
ក៏មិនគួរធ្វើការវាយតម្លៃថា
ការប្រែប្រួលនៅមូលដ្ឋានគ្មានផល
វិជ្ជមានដល់កំណែទម្រង់នោះទេ។
ការសិក្សានេះមានទស្សនៈ
ស្រដៀងគ្នាមួយជាមួយនឹងក្រុមទី២ អំពីសន្ទុះ និងភាពជោគជ័យ
ដែលអាចសម្រេចបានពីកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ
ប៉ុន្តែការសិក្សា
នេះក៏បានដាស់តឿនថា ជាទូទៅ ភាពជោគជ័យនៃវិមជ្ឈការអាច
ទទួលបានទៅតាមលក្ខខណ្ឌមូលដ
 ្ឋានផេ្សងៗគ្នា ហើយប្រែប្រួល
នៅក្នុងប
 រិបទនយោបាយបែបកូនកាត់ ដែលនាំឲ្យមានលទ្ធផល
សម្រេចបានមិនស
 ្មើគ្នា។
លទ្ធផលសំខាន់ៗ
គណនេយ្យភាព និងការឆ្លើយតប
ក្រោយបានអនុវត្តកំណែទម្រង់ជាងមួយទសវត្សរ៍មក គេអាច
ឃើញច្បាស់ពីការរីកចម្រើនខ្លះៗ នៅក្នុងគ
 ណនេយ្យភាព និងការ
ឆ្លើយតបរបស់ក្រុមប្រឹក្សា
ចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
ទាំងក្រុមប្រឹក្សាឃុំ និងប្រជាពលរដ្ឋ បានរាយការណ៍ពីភាពប្រសើរ
ឡើងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងគណនេយ្យភាព និងការផ្តល់សេវាកម្ម។
ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ ហើយអនុវត្ត
តួនាទី
ឬអាណត្តិរបស់ខ្លួនដោយផ្អែកលើគោលការណ៍នៃ
គណនេយ្យភាព។ ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានយល់ថា ខ្លួនទទួលបាន
សិទ្ធិអំណាចពីដំណើរការវិមជ្ឈការ
ដោយអាចទាមទារ
គណនេយ្យភាពពីថ្នាក់ដឹកនាំ ដែលជាប់ឆ្នោតបាន តាមរយៈការ
ប្រើប្រាស់សិទ្ធិស្របច្បាប់របស់ខ្លួន
ក្នុងការបោះឆ្នោតទម្លាក់ពី
តំណែងនូវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាណា
 ដែលអសមត្ថភាព។
ស្របគ្នានេះដែរ គេក៏សង្កេតឃើញមានកំណើនការឆ្លើយតប
ពីថ្នាក់ដឹកនាំនៅមូលដ្ឋាន។ ប៉ុន្តែការរីកចម្រើននៃគណនេយ្យភាព
និងការឆ្លើយតបនេះ ប្លែកបន្តិចព
 ីការសន្មតទូទៅ តាមទ្រឹស្តីនៃ
វិមជ្ឈការតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ។
វិធីប្រតិបត្តិរបស់រ ដ្ឋបាល
មូលដ្ឋាន នៅតែបន្តដូចមុនគឺ វិន័យគណបក្សនយោបាយនៅតែ
ខ្លាំង ដែលជាសម្ពាធដល់គណនេយ្យភាពពីលើចុះក្រោម។ ការ
ឆ្លើយតបរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំកន្លងមក ផ្អែកលើសមត្ថភាពផ្ទាល់
ខ្លួនក្នុងការប្រមប្រ
ែ មូលជំនួយពីខាងក្រៅ
ដើម្បីបន្ថែមលើថវិកា
ឃុំ/សង្កាត់
ដែលពុំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការ
អភិវឌ្ឍន៍នៅម
 ូលដ្ឋាន។
នៅចំពោះមុខកង្វះខាតធនធានបែប
នេះ
លទ្ធភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំម
 ូលដ្ឋានក្នុងការទទួលខុសត្រូវ
និងឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ត្រូវពឹងផ្អែកលើ
បុគ្គលិកលក្ខណៈ និងជំនាញផ្ទាល់ខ្លួន ដើម្បីទទួលបានធនធានពី
ប្រភពផ្សេងទៀត
សម្រាប់អនុវត្តគ
 ម្រោងអ
 ភិវឌ្ឍន៍ក្នុងម
 ូលដ្ឋាន
តាមរយៈការអំពាវនាវទៅគណបក្សនយោបាយ
សប្បុរសជន
និងប្រភពដទៃទៀត។ ទំនាក់ទំនងបុគ្គល និងបណ្តាញខ្សែខ្នង
ដែលគេតែងគិតថាជាប្រភពនៃអំពើពុករលួយ ក៏បានយកមកប្រើ
ប្រាស់ដែរ
ដើម្បីទទួលបានមូលនិធស
ិ ម្រាប់ការផ្តល់សេវា
សាធារណៈ។
ប៉ុន្តែការពឹងផ្អែកលើប្រភពមូលនិធក
ិ ្រៅផ្លូវការ
បែបនេះ បានចោទសំណួរជាច្រើនលើការពង្រីកគណនេយ្យភាព

ទាំងស្រុង"
នៅពេលប្រទេសមួយធ្វើអន្តរកាលចេញពីរបប
ផ្តាច់ការ។ ក្នុងស
 ្ថានភាពបែបនេះ គេមិនអាចរំពឹងថាដំណើរការ

ព្រោះគេមិនច្បាស់ទេថា តើមូលនិធិក្រៅផ្លូវការទាំងនោះ
ប្រភពមកពីណា។ ឧបសគ្គកា
 ន់តែធំចំពោះការឆ្លើយតប
2

មាន
និង

គណនេយ្យភាពរបស់រដ្ឋបាលមូលដ្ឋាន
តែងកើតមាននៅតំបន់
សម្បូរធនធាន ច្រើនជាងតំបន់ខ្សត់ធនធាន។ តួយ៉ាង ក្រុមប្រឹក្សា
ឃុំដែលយកចិតទុ
្ត កដាក់ និងធានាឲ្យមានការប្រើប្រាស់ធនធាន
ធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាព
និងគាំទ្រប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការ
ប្រឆាំងនឹងបទល្មើសធ
 នធានធម្មជាតិ តាមជាក់សែ្តងពុំមានសិទ្ធិ
អំណាចពិតប
 ្រាកដដើម្បីសម្រេចចិត្ត
និងគ្រប់គ្រងទេ។
ការ
លំបាកភាគច្រើនលើបញ្ហាធនធានធម្មជាតិ ជារឿយៗ ស្ថិតនៅ
ក្រៅក្របខ័ណន
្ឌ ៃវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ ។

ក្លាហានក្នង
ុ ការការពារគំនត
ិ ខ្លន
ួ កង្វះជំនយ
ួ គាំទ
 ផ្ន
្រ ក
ែ ហិរញ្ញវត្ថុ និង
ឋានានុក្រមតាមវប្បធម៌ចាស់។ ស្ត្រីកម្រត្រូវបានគេចាត់តាង
ំ ឲ្យ
ធ្វើការងារអ្វីសំខាន់ៗ ក្រៅតែពីការទទួលខុសត្រូវលើកិច្ចការនារី
និងកុមារ។ ម្យ៉ាងទៀត ភាពជាតំណាងក្នុងមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយ
ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគណបក្សន
 យោបាយនីមួយៗ
ព្រោះ
ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ន ជាប្រព័ន្ធសមាមាត្រផ្អែកលើបញ្ជីរបស់
គណបក្ស ហើយលំដាប់ឈ្មោះរបស់បេក្ខជនក្នុងប
 ញ្ជីនេះផ្អែកលើ
អាទិភាព ការលើកទឹកចិត្ត និងឆន្ទៈខាងនយោបាយរបស់ថ្នាក់
ដឹកនាំគណបក្សន
 ីមួយៗ។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន នៅក្នុងគណបក្ស
នយោបាយនីមួយៗ ឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការលើកក
 ម្ពស់តួនាទី
របស់ស្ត្រីភេទនៅមានកម្រិតនៅឡើយ។

ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
វិមជ្ឈការ
បានបើកផ្លូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងកិច្ចការ
នយោបាយ
និងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ផ
 ្សេងៗនៅមូលដ្ឋាន។
បច្ចុប្បន្ន ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យជ្រើសរើសថ្នាក់
ដឹកនាំ
និងបញ្ចេញគំនិតយោ
 បល់ទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍក្នុង
មូលដ្ឋាន និងតម្រូវការរបស់សហគមន៍ ស្របតាមគោលការណ៍
អភិបាលកិចនៅ
្ច មូលដ្ឋាន។ ទោះបីមានការវិវត្តប្រសើរឡើងបែប
នេះក្តី ក៏នៅតែមានសំណួរថា តើវិមជ្ឈការពិតជាបាននាម
ំ កនូវ
ការចូលរួមតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅមូលដ្ឋានមែន
ឬយ៉ាង
ណា។ លទ្ធផលបានពីការសិក្សាពីមុនៗ និងកា
 រចុះអង្កេតនាពេល
ថ្មីៗ បង្ហាញថា នៅកម្ពុជា កត្តាវប្បធម៌ និងសេដ្ឋកិច្ច តែងកំណត់
លើលក្ខណៈនៃការចូលរ ួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ ស្ថានភាពរស់នៅ
ខ្សត់ខ្សោយបង្ខំឲ្យ
ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននាក់ត
 ្រូវចំណាយពេល
យ៉ាងច្រើនក្នុងការរកចំណូល
ជាជាងចូលរួមក្នុងស
 កម្មភាព
សាធារណៈ ឬការអភិវឌ្ឍស
 ហគមន៍ ហើយកត្តាសេដ្ឋកិច្ចទន់
ខ្សោយនេះ
ក៏ជំរុញឲ្យពួកគាត់សម្លឹងរកផលប្រយោជន៍ភ្លាមៗ
(ឧទាហរណ៍ អំណោយ) ពីគប
្រ ទ
់ ម្រងន
់ ការចូ
ៃ
លរម
ួ ក្នង
ុ សហគមន៍។
ដោយសារក្រុមប្រឹក្សាឃុំ
ពុំមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបនឹងត
 ម្រូវការ
របស់ប
 ្រជាពលរដ្ឋ
ហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋក៏បាត់បង់ចំណាប់
អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងការងារនៅមូលដ្ឋាន។ នៅពេលប្រជាពលរដ្ឋ
ចូលរួមក្នុងកា
 រប្រជុំ
ពួកគាត់អាចនឹងបញ្ចេញមតិពាក់ព
 ័ន្ធនឹង
សកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍ម
 ូលដ្ឋានមិនបា
 នពេញលេញេទេ ដោយសារ
ការរារាំងពីបញ្ហាវ ប្បធម៌បែបឋានានុក្រម។

មាគ៌ាឆ្ពោះទៅមុខ
លទ្ធផលនៃកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ បង្ហាញ
ពីលក្ខណៈខ្លះ ស្របតាមវិមជ្ឈការតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ និង
ខ្លះទៀតស្របតាមកត្តាវប្បធម៌ក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជា។
គេអាច
និយាយម្យ៉ាងទ
 ៀតថា ជោគជ័យសម្រេចបាននេះ មិនមែនជា
អភិបាលកិច្ច ដែលមានលក្ខណៈវិមជ្ឈការតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
ពេញលេញនោះទេ ប៉ុន្តែអាចហៅតាមពាក្យរបស់លោក David
Robert
ថាជា
"ការអនុវត្តតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យដោ
 យកែ
សម្រួលទៅតាមបរិបទរបស់ម្ចាស់ស្រុក
(indigenized
democratic practice)" (Roberts 2008)។ បញ្ហាថា
តើវិមជ្ឈការតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ នឹងវិវត្តហួសពីដំណាក់កាល
នេះទៀតឬយ៉ាងណា
កំពុងស្ថិតក្នុងការជជែកវែកញែកនៅ
ឡើយ។
ការកសាងរបបប្រជាធិបតេយ្យ
មិនមែនជាកិច្ចការ
សាមញ្ញទេ។ ទោះយ៉ាងនេះក្តី កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការមកទល់
ពេលនេះ បានសម្រេចនូវការងារជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ ដើម្បីកសាង
និងអភិវឌ្ឍរបបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដូចជា៖
 កំណែទម្រង់វិមជ្ឈការ
បានជួយបង្កើតរបបនយោបាយ
ពហុបក្ស ជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាពហុបក្ស នៅកម្រិតមូលដ្ឋាន
តាមរយៈការបោះឆ្នោត។ កំណែទម្រង់នេះ ក៏បានជួយផ្សះ
ផ្សារការខ្វែងមតិខាងនយោបាយ និងជួយសម្រុះសម្រួលភាព
ខុសគ្នាខាងមនោគមវិជ្ជា
ដើម្បីសម្រេចគោលដៅនៃការ
អភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរួម។
 វិមជ្ឈការ
បានរួមចំណែកជួយបង្កើនភាពស្របច្បាប់ខាង
នយោបាយនៃរបបគ្រប់គ្រង
ដោយលើកកម្ពស់ឡើងវិញនូវ
តួនាទីនៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់រដ្ឋ នៅកម្រិតមូលដ្ឋាន ដែលគេមិន
បានយកចិត្តទុកដាក់ជា
 យូរមកហើយ ដោយសារការវឹកវរខាង
នយោបាយ និងសង្គ្រាមស៊ីវិល។ នៅក្រោមកំណែទម្រង់នេះ
ស្ថាប័ននយោបាយមូលដ្ឋាន គេបានសើររ
ើ ៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ
និងគិតគូរបង្កើតឡើងវិញ។ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏បានទទួល
សិទ្ធិអំណាចក្នុងកម្រិតមួយ ដើម្បីក្លាយជាភ្នាក់ងារ ឬតួអង្គ
ក្នុងការអភិវឌ្ឍម
 ូលដ្ឋាន។
 វិមជ្ឈការបានភ្ជាប់គម្លាតរវាងប្រជាពលរដ្ឋ និងរដ្ឋ។ តាំងពី
មានកំណែទម្រង់មក
បរិយាកាសប្រកបដោយការភ័យខ្លាច
ការគាបសង្កត់
និងការបង្ខិតបង្ខំ
ក៏បានរលាយបាត់ជា
បណ្តើរៗ។ Öjendal and Kim (2006: 157-158) បានវែក
ញែកថា
គំនិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញនូវកា
 រគោរពកោត
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