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Making local officials accountable– the CRT results of 
one Sangkat found many cases of corruption committed 
by the village chief of SreSdao village who was over on 
issuing land certificates for citizens between $50-$100 
per family. The CRT brought these cases to the attention 
of the commune council which acted upon the findings 
and removed the village chief from his position. 
In the commune dialogue citizens further requested that 
commune police officers process family books. The 
Commune Police Chief, Mr.Phin Mol, declared in the 
dialogue that citizens would receive fair service from that 
day on. CRT members continue to follow up on local 
authorities’ activities with citizens at quarterly meetings. 
 

Mr.Hul Seoung, Beoung 
Char commune chief 
welcomed CRT date, 
saying data from 45 
villages was useful “at 
communes dialogues to 
present issues in each 
village for (commune 
officials) resolving issues.” 
 

The Royal Government of Cambodia (RGC) emphasizes 
good governance in its reform strategies such in the 
rectangular strategy, the government action plan, and 
the legislation establishing commune, district, and 
provincial councils. Despite being implemented since 2002 

decentralization reform continues to progress slowly due to 
limited capacity of sub national authorities and a lack of 
citizen awareness of citizen rights and the roles & 
responsibilities of local government.  This leads to limited 
citizen participation in local decision-making and planning. 

KAFDOC and CED support good governance reforms and 
address barriers to citizen participation by increasing citizen 
awareness of social accountability and D&D reforms, facilitate 
citizen feedback, and create space for engagement between 
citizens and local government in three districts and one 
municipality of Kratie province. 

KAFDOC-CED’s approach was to develop capacity of local 

volunteers to act as a commune researcher team (CRT) to 
implement the CRC tool to survey citizens on local 
government performance, engage citizens in commune 
monthly meetings and CIP planning raise awareness of local 
issues at commune dialogues and connect these issues to the 
provincial level with a provincial dialogue meeting. 

Partnership between KAFDOC and CED was key to delivering 

project activities and strengthening accountability outcomes.  
Further it was important for the organizations to work with 
commune, district, and provincial authorities to ensure that 
CRT felt confident to implement survey, and those results of 
the CRC were accepted and acted upon by government.   

Citizens feel more empowered and are confident to 

participate in project activities and discuss their key concerns 
with officials at commune forums.   

CRT members have enhanced capacity to facilitate 

meetings, collect citizen feedback and engage with local 
authorities.  They feel confident to continue acting upon 
behalf of citizens. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
         (The Public Dialogue in Russey Keo commune, by Bopha) 

Local authorities have improved service delivery.  They 

are more friendly and approachable.  They work more 
diligently, meet regularly with citizens and deliver services on 
a timely basis.  As a result citizens feel comfortable using 
commune services and have increased access of commune 
services. 

KAFDOC-CED learned that it was important to provide 

support to CRT members during the early engagement with 
local authorities.  Often commune councils were not used to 
CRT members participating in meetings and providing 
feedback. CRT members felt nervous attending meetings, 
especially when raising controversial topics to local 
authorities. However over 
time commune councils and 
CRTs became confident to 
engage with each other and 
commune council valued 
accurate feedback. 

KAFDOC continues to 
include social 
accountability approaches 
in projects including: 

reinforce the leadership capacity of women and young people 
in local governance; building citizen awareness of roles and 
responsibilities of commune councils; and continues to 
support commune dialogues to facilitate engagement of 
citizens with subnational authorities. 
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លោកហ ៊ុល ល ឿង មេឃ ុំបឹង ចារ 

ស្វា គេន៍ចុំម ោះវត្តមានរបស់ 

CRT មោយនិយាយថា ទិនន ន័យ

បានពីភូេិចុំនួន៤៥គឺ

មានស្វរៈប្បមយាជន៍ណាស់ " 

មៅការសនទនាឃ ុំ ម ើេបី

បង្ហា ញពីបញ្ហា  មៅ

ក្ន ុងភូេិនិេួយៗសប្មាប់( េន្រនត ី 

ឃ ុំ ) មោោះប្ស្វយ បញ្ហា  " ។ 

 

 

 រាជរោា ភិបាលក្េព ុជាបានសងកត់្ធ្ងន់មលើ អភិបាលកិ្ចចលអ មៅក្ន ុងយ ទធ

ស្វន្រសតក្ុំ ណែ ទប្េង់របស់ខ្ល នួណបបមនោះ  ូចមានក្ន ុងយ ទធស្វន្រសត ចត្ មកាែ

ណ លជាណែនការសក្េមភាព របស់រោា ភិបាលនិងចាប់បមងក ើត្ប្ក្េុប្បឹក្ាឃ ុំ 

សង្ហក ត់្ ប្សកុ្ និង មខ្ត្ត។ 

មបើម ោះបីជាណែនការមនោះប្ត្វូបានមគអន វត្តចាប់តុំងពីក្ុំ ណែទប្េង់ វ មេជកាការ

ឆ្ន ុំ២០០២ រចួេក្ ក៍្មៅណត្បនត រកី្ចមប្េើនយា៉ា ងយឺត្ៗ មោយស្វរណត្សេត្ថ

ភាពមានក្ុំែត់្របស់អាជាា ធ្រជាតិ្ ក្ងាោះការយល់ ឹងរបស់ប្បជាពលរ ា 

សត ីអុំពសិីទធ ិប្បជាពលរ ា និងការអន វត្តន៍តួ្នាទីទទួល

ខ្ សប្ត្វូរបស់អាជាា ធ្រថាន ក់្េូលោា ន។ កិ្ចចការ ុំងមនោះបណាត លេក្ពកីារចូល

រេួរបស់ប្បជាពលរ ា មៅមានការក្ុំែត់្ែងណ រ  ូចជាមៅក្ន ុងការមធ្ា ីមសចក្ត ី

សមប្េចចិត្ត និងការចូលរេួមធ្ា ីណែនការមៅថាន ក់្េូលោា ន។ 

KAFDOC និង CED គុំប្ទ ល់ក្ុំ ណែទប្េង់អភិបាលកិ្ចចលអ  និង របាុំងញ្ហា  

ម ើេបឱី្យការចូលរេួរបស់ប្បជាពលរ ាតេរយៈការបមងក ើនការយល់ ឹង ក្ន ុងការ

ទទួលខ្ សប្ត្វូសងគេ ក្ុំ ណែទប្េង់ វ មេជកាការ និង វ មស េជកាការជួយសប្េួល ល់

េតិ្ប្បជាពលរ ា និងបមងក ើត្ក្ណនែងសប្មាប់ការចូលរេួរវាង ប្បជាពលរ ា និង

រោា ភិបាលមៅក្ន ុងប្សកុ្ ចុំនួនបីនិងប្ក្ងុេួយ ។ 

 ិ ធី សាស្រ្   KAFDOC-CED គឺម ើេបីអភិវឌ្ឍសេត្ថភាព ល់អនក្សម ័ប្គចិត្ត

ក្ន ុងប្សកុ្ ម ើេបីមធ្ា ីសក្េមភាពជាប្ក្េុអនក្ប្ស្វវប្ជាវឃ ុំព័ត៌្មាន(CRT)ម ើេបី

អន វត្តឧបក្រែ៍បែណ ព័ត៌័្មានក្ន ុងការស្វទ បសទ ង់ប្បជាពលរ ាមលើការអន វត្តន៍

ការង្ហររបស់រោា ភិបាលក្ន ុងប្សកុ្មោយមានការ ចូលរេួពីប្បជាពលរ ាក្ន ុង

កិ្ចច ប្បជ ុំប្បចាុំណខ្របស់ ឃ ុំនិងក្ន ុងការមធ្ាណីែនការ វ មនិមយាគឃ ុំ  មលើក្ក្ុំពស់

ការយល់ ឹងពីបញ្ហា ក្ន ុងត្ុំបន់តេរយៈកិ្ចចសនទនាឃ ុំ និងការភាា ប់

បញ្ហា  ុំងមនោះមៅឱ្យថាន ក់្មខ្ត្តជាេួយនឹងកិ្ចច ប្បជ ុំកិ្ចច ពិភាក្ាជាេួយមខ្ត្ត។ 

ភាពជាដៃគូរវាងKAFDOCនិងCED គឺជាគនែ ឹោះ ៏សុំខាន់ក្ន ុងការែតល់ 

សក្េមភាព គមប្មាង និងពប្ងឹងលទធែលខ្ សប្ត្វូ។ មលើសពីមនោះមទៀត្

វាជាការសុំខាន់ សប្មាប់ អងគការ ម ើេបីមធ្ា ីការជាេួយ ឃ ុំ ប្សកុ្និង អាជាា ធ្រ

មខ្ត្តធានាថាប្ក្េុអនក្ប្ស្វវប្ជាវ ពត៌្មានឃ ុំ មានអារេមែថ៍ាមានទុំន ក្ចិត្ត 

ក្ន ុងការអន វត្តន៍ការសទ ង់ េតិ្ម ើយថាលទធែលននបែណ ័ពត៌្មានប្ត្វូបាន

មគទទួលយក្ និងមធ្ា ីសក្េមភាព មោយរោា ភិបាល ប្រជាពលរៃឋមាន

អារម្មណ៍មានអណំាច កាន់ណត្មប្ចើននិងមានទុំន ក្ចិត្តក្ន ុងការ 

និងសុំខាន់របស់ពួក្មគជាេួយនឹងប្ក្េុេន្រនត ី ក់្ពនធ ័មៅឯមវទកិា ស្វធារែៈ 

ឃ ុំ។ 

 មាជិក CRT បានរលងកើន ម្ត្ថភាពក្ន ុងការជួយសប្េួល ល់កិ្ចច ប្បជ ុំ 

ប្បេូលេតិ្ប្បជាពលរ ា និងការចូលរេួជាេួយអាជាា ធ្រេូលោា ន ។ 

ពួក្មគមានអារេមែថ៍ាមានទុំន ក្ចិត្ត ក្ន ុងការបនតមធ្ា ីសក្េមភាពខាងមលើ 

តងនាេ ឱ្យ ប្បជាពលរ ា ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ( កិ្ចចសនទនាស្វធារែៈមៅឃ ុំឬសសណីក្វ មោយមោក្ប បាា ) 

អាជាា ធ្រក្ន ុងត្ុំបន់បានមធ្ាឱី្យប្បមសើរម ើងការែតល់មសវា ។ ពួក្មគគឺមានភាព

រសួរាយ ក់្ទងមប្ចើនជាងេ ន ។ ពួក្មគមធ្ាកីារបានមប្ចើន យា៉ា ង

ឧសា ៍ពាយាេ មានការជួបជ ុំមទៀង ត់្ជាេួយប្បជាពលរ ានិង ែតល់

មសវាមៅមលើេូលោា ន ន់មពលមវោ ។ ជាលទធែលប្បជាពលរ ា មានអារេមែ៍

ថាមានផាស ខ្ភាពមោយមប្បើប្បាស់មសវាក្េម ឃ ុំសង្ហក ត់្និងបាន ុំមែើរការ

ននការែតល់មសវាឃ ុំបានមក្ើនម ើងគួរក្ត់្សមាគ ល់  

KAFDOC-CEDទទួលបានពសាលរៀន ូប្ត្ ឲ្យ ឹងថាវាជាការសុំខាន់ម ើេបី ែតល់ការ

គុំប្ទ ល់សមាជិក្CRT ក្ន ុងអុំ ុងមពលណ លបានចូលរេួមៅម ើេជាេួយ

អាជាា ធ្រេូលោា ន ។ ជាញឹក្ញាប់ប្ក្េុប្បឹក្ាឃ ុំ េិនចង់ឲ្យសមាជិក្CRT ចូល

រេួក្ន ុងការប្បជ ុំនិង ការែតល់មយាបល់ប្ត្ ប់មនាោះមទ ។ សមាជិក្CRTមានអារ

េមែ៍ថាភ័យខាែ ចចូលរេួក្ន ុងកិ្ចច ប្បជ ុំ ជាពិមសសមៅមពល

ណ លការមលើម ើងនូវប្បធានបទ ៏ចប្េូងចប្មាស់ ល់អាជាា ធ្រេូលោា ន។ ម ោះ

ជាយា៉ា ងណាក៍្មោយ ប្ក្េុប្បឹក្ាឃ ុំ និង CRT បានកាែ យជាមានទុំន ក្ចិត្តក្ន ុង

ការចូលរេួជាេួយគន  និងប្ក្េុប្បឹក្ាមែសងមទៀត្ និងឃ ុំបានឲ្យត្នេែ ក្ន ុងការ

ឲ្យមយាបល់បប្ត្ ប់។  

KAFDOCរន លៃើម្បសារមួ្រញ្ច ូល ិ ធី សាស្រ្    

គណលនយ្យភាព ងគម្ កន ុងគលប្មាង  

រេួមាន: ពប្ងឹងសេត្ថភាព ជាអនក្ កឹ្នាុំ របស់ន្រសត ី និងយ វវយ័ ក្ន ុងអភិបាល

កិ្ចចេូលោា ន ការក្ស្វង ការយល់ ឹងប្បជាពលរ ា ពីតួ្នាទីនិងការទទួល

ខ្ សប្ត្វូរបស់ប្ក្េុប្បឹក្ាឃ ុំនិង បនតការគុំប្ទ ល់ការសនទនាឃ ុំម ើេបី

សប្េួល ល់ការចូលរេួរបស់ប្បជាពលរ ាជាេួយអាជាា ធ្រ ជាតិ្ ។ 

Khmer Association for Development of Countryside Cambodia 

(KAFDOC) & Community Economic Development (CED) 

 វ មធី្ស្វន្រសតគមែនយយភាពសងគេ Accountability 

បែណ ័ព័ត៌្មានប្បជាពលរ ា  (CRC) សប្មាប់ការប្តួ្ត្ពិនិត្យ េែឌ ល

ស ខ្ភាពនិងប្ក្េុប្បឹក្ាឃ ុំសង្ហក ត់្(ការច ោះបញ្ា ីបែត ឹងរ ាបបមវែី) មសវា

ស្វធារែៈឃ ុំសង្ហក ត់្ ប្ក្ងុប្ក្មចោះ ។ 
Citizen Report Cards (CRC) for monitoring health center 

ការមធ្ាឱី្យប្ក្េុេន្រនត ីក្ន ុងប្សកុ្អាចទទួលខ្ សប្ត្វូ-លទធែលរបាយការែ៍ 

របស់CRT ក្ន ុងសង្ហក ត់្េួយៗបានរក្មឃើញក្រែជីាមប្ចើនននអុំមពើ

ព ក្រលួយប្បប្ពឹត្តមោយ ប្បធានភូេិណប្សមតត ណ លមានក្ន ុងការញ្ហា ក់្បែ ង់កាន់

កាប់ ីភូេិ សប្មាប់ប្បជាពលរ ា  េ របង់នលែចមនាែ ោះព៥ី០មៅ១០០

  ោែ រក្ន ុងេួយប្គួស្វរ។ អនក្សម ប្គ័ចិត្តប្ស្វវប្ជាវព័ត៌្មានឃ ុំបានយក្ក្រែ ី

 ុំងមនោះប្ក្េុប្បឹក្ាឃ ុំសង្ហក ត់្តេរបាយការែ៍រក្មឃើញមនោះ

ម ើយប្ត្វូបានមគ ក្ មេភូេិមនាោះមចញពីត្ុំ ណែង របស់មោក្។ 

មៅក្ន ុងកិ្ចចសនទនាថាន ក់្ឃ ុំ ប្បជាពលរ ាបានមសន ើស ុំបណនថេមទៀត្ថាេន្រនត ីប៉ាូ លីស

ឃ ុំ ុំមែើរការមសៀវមៅប្គួស្វរបនត។ មោក្ប្បធានប៉ា សត ិ៍ឃ ុំ ភិន េល់  

បានប្បកាស មៅក្ន ុងកិ្ចចពិភាក្ាមនាោះថា ប្បជាពលរ ា នឹងទទួលមសវា 

មោយយ ត្ត ិធ្េ៌ ពីនលងមនាោះត្មៅ 

សមាជិក្CRTបនតតេោនមលើសក្េមភាពអាជាា ធ្រេូលោា ន មោយមានប្បជា

ពលរ ាមៅក្ន ុង កិ្ចច ប្បជ ុំ ប្បចាុំប្តី្មាស ។ 

 

 

រកាទ៊ុក លោយ្ឥត្គិត្ដលៃ ប្មារ់ពាកយគលប្មាងច៊ុងលប្ោយ្ : 

ឧ.អងគោរលប្ៅរោឋ ភិបាល ប្ត្ូិ បានទទួលោរឧរត្ថម្ភលិ ធោ លប្ោម្ 

 មា ភាគស្រថ រ័នម្និមម្នរោឋ ភិបាល (NSAC) ដនគលប្មាង អភិបាល

កិចចលអ មូ្លោឋ ន (DFGG) ពសា 2000-2000 ។ 
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