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គេរោង CN20 
ឿរងារ ក្មមវធិី AADMER  
ដំណាក្់ឿលទី ២ 
 

េេចក្តីេេងេប 
 

 

បណាតើរបេទេជាេោជិក្អាោឞើនទំងអេ់ជួបរបទះនឹងបញ្លើែរបរបួល
អាឿេធាតុែដលជាភេតហតាងៃនឿរេក្ើនេ ើងៃនរពឹតតិឿរណ៍េរេះមហនត
រាយ និងផលប៉ះពាល់របេ់វាក្នហងរយៈេពលប៉ុន្មើនឆ្ើំចុងេរឿយេនះ ជាមួយ
នឹងឿរេិក្ើារោវរជាវែដលេទើបែតបានេធវើេ ើងទក់្ទងនឹងឿរបាឝើន់ោមើន
ចំេពាះឿរែរបរបួលអាឿេធាតុ។ របេទេជាេោជិក្អាោឞើនេថិតេៅេលើវិ
ថីេឆ្ើះេៅឿន់ឿរលូតលាេ់ៀងែផនក្េេដឋក្ិចច និងឿរអភិវឌើឍន៍េហគមន៍
ៀយើងំឿយើ រពមទំងេេលេៅអភិវឌើឍន៍របេ់របេទេទំងអេ់េនះនឹងរតូវ
របឈមជាមួយនឹងហានិភ័យរបេិនេបើោនឿរគំរាមក្ំែហងពីឿរែរបរបួល
អាឿេធាតុេោយមិនបានយក្ចិតតទុក្ោក្់ជាបន្តើន់េន្ះេទ។ ឿររចបាច់
បញ្ចឡលេ្ើចំេពាះឿរឿត់បនថយហានិភ័យេរេះមហនតរាយ (DRR) និងឿរ
េរមបជាមួយនឹងឿរែរបរបួលអាឿេធាតុ (CCA) េៅក្នហងក្រមិតជាតិ និង
ែផនឿរអភិវឌើឍន៍របេទេនឹងេលើក្ពីឿរគំរាមក្ំែហងៃនឿរែរបរបួលអាឿេ
ធាតុរបក្បេោយរបេិទធភាពេោយោរែតេគបានក្ំណត់នូវឿររគប់រគងហា
និភ័យេដើមើបឿីត់បនថយហានិភ័យរយៈេពលយូរអែងវង (េលខ ១)។ 

 

 

េលខ ១. ឿររចបាច់បញ្ចឡលេ្ើៃនធាតុឿរែរបរបួលអាឿេធាតុឱើយេៅជា
េរេងឿរណ៍ៃនឿរេេរមចចិតតែដលោនរោប់េរោប់ឿត់បនថយហានិភ័យ
េរេះមហនតរាយ 

របភពៈ រក្ុមឿរងារគេរោង J I CA  
 

 

ឿរទទួលោគើល់នូវតរមូវឿរេដើមើបីរចបាច់បញ្ចឡលេ្ើរវាង DRR  និង CCA  ឱើយ
ឿយើយេៅជាេេលនេោបាយ និងជាោណើប័នក្នហងបណាតើេោជិក្របេទេអាោឞើ
ន អងគឿរ J I CA  បានផតល់ក្ិចចេំរទចំេពាះឿរអនុវតតន៍គេរោងេតីពី „ឿរ
ពរងឹងោណើប័ន និងឿរេរេងេេលនេោបាយេរោប់ឿរឿត់បនថយហានិ
ភ័យេរេះមហនតរាយ (DRR) និងឿររចបាច់បញ្ចឡលេ្ើចំេពាះឿរេរមប
ជាមួយឿរែរបរបួលអាឿេធាតុ (CCA)‟។ គេរោងេ្ឍើតចំេពាះឿរចូល
េៅឿន់ក្រមិតបចចហបើបននៃនឿររចបាច់បញ្ចឡលេ្ើៃនធាតុរបេ់ CCA  ឱើយេៅជា
េេលនេោបាយ DRR និងោណើប័នែដលពាក់្ពន័ធ និងរក្ឱើយេឃើញនូវគំរូៃនរប
ទពិេោធន៍លសៗែដលអាចយក្េៅអនុវតតបនតេៅក្នហងតំបន់េរោប់ឿត់បនថយ
ហានិភ័យជាអតិបើបរោ។ 

រក្ុមឿរងារគេរោងរបេ់អងគឿរ J I CA  បានរក្េឃើញនូវរេបៀបៃនបទ
ពិេោធនល៍សៗមួយចំនួនែដលផតល់ឱើយដល់ DRR និង CCA  នូវឱឿេក្នហង
ឿររចបាច់បញ្ចឡលេ្ើេរោប់េោជិក្របេទេអាោឞើនតាមរយៈឿររំលឹក្េម  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

េរៀន ក្ិចចេោភើេន៍ជាមួយៃដគូរែដលពាក្់ព័នធ និងឿរចុះេធវើទេើឝនៈក្ិចច (េលខ 
២)។ រក្ុមឿរងារេធវើឿរេរជើេេរើេនូវឿរអនុវតតន៍ែដលអាចយក្េៅអនុវតតបនត
បាន រពមទំងេេចក្តីេរពៀងលសៗដល់េោជិក្របេទេអាោឞើនេរោប់ឿរ
ផើឝពវផើាយឱើយឿន់ែតទូលំទូលាយចំេពាះេរេះទឹក្ជំនន់ ខើយល់ពើយហះ ឿរបាក្់
រេុតដី និងេរេះរំាងេងអត។ វារួមបញ្ចឡលទំងឿរឿត់បនថយឿរបាឝើន់ោមើនៃន
អាឿេធាតុេៅជាឿរវាយតៃមលហានិភ័យ និងឿរេរមបេរមួលឿរអនុវតតន៍
េេលនេោបាយ DRR និង CCA  យុទធោស្តេតៃនឿររគប់រគង និងរបព័នធមូល

និធិ។ វាោនចំែណក្ខពេ់ចំេពាះអតថរបេោជន៍របេ់ CCA   និង DRR េបើ
េរបៀបេធៀបជាមួយនឹងឿរអនុវតតន៍ៃនមុខជំនួញធមមតា។ 
 

បទពិេោធន៍លសៗែដលបានេរជើេេរើេនឹងរតូវេធវើបទបងាលើញេៅក្នហង ៦ែផនក្ៃន
ចើាប់ បទបញ្តត និងេេលនេោបាយ ឿរេរៀបចំ និងឿរអនុវតតន៍េៅក្នហងោណើប័ន 
រពមទំងឿរក្ោងេមតថភាព។ ឿរអនុវតតន៍លសៗរតូវបានេរៀបរាប់ជាអតថ
របេោជន៍ដល់ DRR  និង CCA  និងក្តាឍើែដលអាចពរងីក្បានរួមជាមួយ
ធនធានៃនព័ត៌ោនន្េពលអន្គត។ 

 
 
 
 

 

ឿរេកិ្ើាពីភមូិោស្តេតៃនេមេរៀនលសៗ  
 

រក្េ ក្េៅេមើលេញ្ញើបញ្ជើក្់ពីេមេរៀនលសៗែដលតំបន់អាោឞើនបានបេងកើតឱើយ
ោនជំហានែវងៗេៅក្នហង DRR និង CCA។ ខណៈែដលទទួលបាននូវេឿឍើនុ
ពលេពញេលញក្នហងតំបន់មួយចំនួនែដលឆងើយខុេពីឿរពិត ដំេណើរឿរែដល
បានចាប់េផតើមគួរឱើយេឿតេរេេើរ េហើយរបេទេែដលជាេោជិក្េថិតេៅក្នហង
ជំហានរបេេើរបំផុតេដើមើបីពិនិតើយេមើលនូវក្ិចចខិតខំរបេ់ខលអន និងេធវើឿរែក្តរមូវ
េមេរៀនេដើមើបីក្ំណត់នូវេេលេៅចើាេ់លាេ់េរោប់ឆ្ើំបន្តើប់។ 
 

ចើាប ់បទបញ្ញត ិនងិេេលនេោបាយៈ របេទេជាេោជិក្មួយចំនួនអាចនឹង
ែថលងបញ្ជើក្់ពីឿររចបាច់បញ្ចឡលេ្ើរវាង DRR និង CCA េរោប់គេរោងៃនឿរ
អភិវឌើឍន៍របេ់ខលអនបាន (ដូចជាក្នហងក្រណីគេរោងៃនឿរអភិវឌើឍន៍របេទេភីលី
ពីន) ែដលផតល់នូវក្ោយើំងជរមុញេៅឿន់រក្េួង និងភា្ើក្់ងារន្ន្េដើមើបីែថលងពី
បញ្លើទំងអេ់េនះដល់គេរោងវិេ័យ និងយុទធោស្តេត។ េេលនេោបាយទំង
អេ់េនះក្៏អាចជួយរបមូលធនធានហិរញ្ញវតថហែដលរតូវឿរេរោប់ថ្្ើក្់របេទេ 
និងរក្េួងក្នហងរោឋើភិបាលថ្្ើក្់ជាតិេដើមើបីអនុវតតក្មមវិធី និងគេរោងេតីអំពី DRR 
និង CCA។ េៅក្នហងក្រមិតមួយេផើឝងេទៀត េោជិក្របេទេេផើឝងេទៀតដូចជា
ក្នហងក្រណីរបេទេភីលីពីន េវៀតណាម ឥណឌូេនេុី និងក្មពហជា បានេធវើគេរោង
អភិវឌើឍន៍េក្មមភាពវិេ័យជាក្់លាក្់ែដលន្ំមក្ជាមួយនូវរេបៀបវារៈៃនឿរែរប
របួលអាឿេធាតុេៅឿន់ក្រមិតវិេ័យនីមួយៗេដើមើបីបេងកើតឱើយោនភាពខុេេ្ើ
ជាក្់លាក្់េៅក្នហងដំេណើរឿរេក្មមភាពៃនរក្េួងទំងអេ់េនះ។  
 
 
 
 
 

គេរោងរបឆងំនឹងេរេះមហនតរាយ នងិហានភិ័យអាឿេធាត ុ
ក្ែនលងផទហក្នូវបទពិេោធនល៍សៗេរោប់ក្ិចចពរងឹងឿររចបាច់បញ្ចឡលេ្ើរវាង DRR 
និង CCA ក្នហងអាោឞើន 
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ែផនឿរក្នហងវិេ័យទំងអេ់េនះបានក្ំណត់អាទិភាពេរោប់ឿរទទួលខុេ
រតូវ និងបេងកើនភាពជាោចើេ់ៃនអនតរាគមន៍ក្នហងថ្្ើក្់រក្េួង។ អវីែដលោនេឃើញ
េៅរគប់ទីក្ែនលងេៅក្នហងតំបន់គឺជាថ្្ើក្់តំបន់ៃនែផនឿរ DDR និង CCA 
(របេទេជាេោជិក្ភាគេរចើន)។ ែផនឿរ DDR េៅក្នហងក្រមិតេហគមន៍
ោនលក្េណៈជាដុំក្ំភួនេរចើនេៅក្នហងតំបន់េលើេពីែផនឿរ CCA ក្រមិតតំប
ន់។ ែផនឿរក្រមិតតំបន់ទំងអេ់េនះផតល់នូវឱឿេេរោប់ឿររចបាច់
បញ្ចឡលេ្ើរវាង DDR និង CCA  េៅក្នហងក្រមិតតំបន់េបើេទះបីជាឧទហរណ៍
ែបបេនះមិនទន់េលចេចញជារូបរាងចើាេ់លាេ់ក្៏េោយ។ 
 

ឿរេរៀបចំោណើបន័ៈ េោយរេន់ែតរបឿេឱើយេរបើចើាប់ បញ្ញតិ និងែផនឿរ
េន្ះ ពុំបានផតល់របេោជន៍េ ើយរបេិនេបើយនតឿរេំរទោណើប័នពុោំនជារូប
រាងេទ និងដរាបណារបេទេជាេោជិក្ោនឿរេក្ើនេ ើងេុីេងារើក្់េ្ើ
ចំេពាះយនតឿរោណើប័នរបេ់ខលអនរេបជាមួយនឹងបណ្តំៃនអងគចើាប់ និងបញ្ញតិ
ថមីៗ។ ឿរេរៀបចំោណើប័នទំងេនះោនគោយើតពីក្រមិតថ្្ើក្់ជាតិេៅដល់ថ្្ើក្់
តំបន់រេបតាមេំណ ំចើាប់ និងបញ្ញតិថមីៗ។ របព័នធ DRM ជាតិរបេ់របេទេ
ភីលីពីន ក្មពហជា និងឥណឌូេនេុីអាចរតូវបានេមើលេឃើញពីឿរអភិវឌើឍន៍ចាប់ពី
ក្រមិតថ្្ើក្់ជាតិេៅឿន់ថ្្ើក្់តំបន់រហូតដល់ក្រមិតេហគមន៍។ របព័នធោណើប័
នទំងេនះ មួយចំនួនបានអភិវឌើឍន៍ពីឿរយក្ចិតតទុក្ោក្់េឆលើយតបែដលឿយើយ
ជាគំរូបន្តើប់ពីឿរបនធឡរបនថយហានិភ័យេរេះមហនតរាយ ឿរឿត់បនថយហានិ
ភ័យរយៈេពលយូរអែងវង និងឿរផើឝះជាេ ើងវិញ។ បែនថមពីេលើរបព័នធែដល
យក្ចិតតទកុ្ោក់្ចេំពាះោណើបន័េរោប់ DRR រក្េួងជំន្ញោនឿរខិតខំ
របឹង 

 

 

 

 

 

ែរបងេដើមើបេីធវើឱើយោនេមតថភាពចំេពាះេមីរក្េួងរបេ់ខលអនេោយភាជើប់ឿរ
រចបាច់បញ្ចឡលេ្ើៃនន្យក្ោឋើនែផនឿរ ដូចេៅក្នហងក្រណីភា្ើក្់ងារអភិវឌើឍន៍េហ
ោឋើរចន្េមព័នក្នហងតំបន់ (BPI W) ៃនរក្េួងោធារណៈឿរ និងលំេៅោឋើន 
(PU) ៃនរបេទេឥណឌូេនេុី ែដលទទួលបានេជាគជ័យក្នហងឿរក្ំណត់េេល
នេោបាយ ែផនឿរយុទធោស្តេត និងែបបបទដំេណើរឿរតាមេតង់ោ និងេេល
ឿរណ៍ែណន្ំេៅក្នហងក្រមិតវិេ័យ។ ដូចេ្ើេនះែដរ ឿរេរមបេរមួលឆលងវិេ័
យរតូវបានេធវើឱើយរបេេើរេ ើង ដូចជាេៅក្នហងរបេទេភីលីពីន ែដល អនុេើឝរ
ណៈៃនឿរេោគយល់រតូវបានយក្ចិតតទុក្ោក្់រវាងោណើប័នឿត់បនថយហានិ
ភ័យេរេះមហនតរាយថ្្ើក្់ជាតិ និងរក្ុមរបឹក្ើារគប់រគង (NDRRMC) និងគណ
ក្ោមើធិឿរបែរមបរមួលអាឿេធាតុភីលីពីន េរោប់ក្ិចចេហរបតិបតតិឿរ និង
េហឿររបក្បេោយរបេិទធិភាព។ េៅក្នហងក្រមិតថ្្ើក្់តំបន់ឿរិោល័យ
រគប់រគងអាងទឹក្ទេនលក្នហងរបេទេឥណឌូេនេុីបានជួយផើឝពវផើាយេរមប
េរមួលឆលងោណើប័ន និងេហឿររគប់រគងអាងទឹក្ទេនល និងអាចេដើរតួរន្ទី
េំៀន់ក្នហងឿររចបាច់បញ្ចឡលេ្ើរវាង DRR និង CCA។  
 

ឿរេរៀបចំហរិញ្ញវតថហៈ ហិរញ្ញវតថហគឺជាេរគឿងផើឝំោឝើងេំៀន់េរោប់េេល
នេោបាយ និងែផនឿរេដើមើបីេធវើឱើយេលចេចញជារូបរាងជាគេរោង និងក្មមវិធី
ែដលផតល់នូវឥទធិពលរយៈេពលយូរអែងវងេៅតាមទីតាំង។ ោឝើងណាមិញ
េោយោរក្ងវះនូវមូលនិធិរតូវបានរក្េឃើញថ្គឺជាក្តាឍើមួយដ៏េំៀនែ់ដលជា
ឬេគល់ៃនបញ្លើក្នហងឿរអនុវតតន៍គេរោងេៅក្នហងតំបន់។ របេទេជាេោជិក្
បេងកើតនូវភាពៃចនរបឌិតក្នហងឿរឿត់បនថយហានិភ័យៃនមូលនិធិេោយោក្់ឱើយ
អនុវតតនូវ

េលខ ២: ឿរចុះេធវើទេើឝនៈក្ិចចេោយរក្ុមឿរងារគេរោង J I CA  េដើមើបីែេវងរក្នូវបទពិេោធន៍លសៗ ក្ញ្ញើ ២០១៦ - ក្ុមភៈ ២០១៧ 
របភពៈ រក្ុមឿរងារគេរោង J I CA
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េមេរៀនជាេរចើន រួមទំងឿរបេងកើតមូលនិធិឿត់បនថយហានិភ័យេរេះមហនត
រាយចាប់ពថ្ី្ើក្់ជាតិដល់ថ្្ើក្តំ់បន់ ដូចជាេៅក្នហងក្រណរីបេទេភលីីពីន 
ឥណឌូេនេុី និងក្មពហជា រួមទំងឿរវាល់ែវងហិរញ្ញវតថហ (េលខ ៣) េៅក្នហងក្រណី
របេទេភីលីពីន និងរបេទេឥណឌូេនេុី ែដលោនជនរក្ីរក្ និងរក្ុមមនុេើឝ
ែដលទីទល័ រតូវបានផតល់ឱើយនូវឿរេរបើរបាេ់មីរក្ូហិរញ្ញវតថហែដលវិេ័យធន្េរ
មិនអាចផតល់ជូនដល់េៅេ ើយ។ ៃដគូររដឋ និងឯក្ជនបានជួយជាពិេេេ
ដល់របេទេជាេោជិក្េដើមើបីដំេណើរឿរវាេ់ែវងដូចជាឿរធាន្រា ើប់រងហានិ
ភ័យ និងមីរក្ូហិរញ្ញវតថហ េហើយឿរវាេ់ែវងេនះោនឿរេក្ើនេ ើងោឝើងឆប់
រហ័េេៅឿន់របេទេជាេរចើនក្នហងឿរពរងីក្ឿរឿត់បនថយហានិភ័យមូលនិធិ 
(ឧ. របេទេភីលីពីន និងឥណឌូេនេុី)។ ឿរវាេ់ែវងោនឿរៃចនរបឌិតដូចជា
ខទង់ចំណាយបានជួយដល់របេទេេនះេដើមើបីតាមោន រគប់រគង និងេធវើឿរ
វាយតៃមលឿរក្ំណត់ហិរញ្ញវតថហចំេពាះេក្មមភាព DRR និង CCA (ឧ. េវៀត
ណាម និងភីលីពីន)។  ឿវាេ់ែវងេនះនឹងេធវើដំេណើរដ៏ែវងឆងើយក្នហងឿរែក្
ទរមង់ហានិភ័យឿររគប់រគងជាទូេៅ។ 

 
េលខ ៣. ោនវិោលភាពធំេរោប់ឿរបេងកើននូវភាពៃចនរបឌិតហានិភ័យ
ហិរញ្ញវតថហោនដូចជាមីរក្ូហិរញ្ញវតថហ និងធាន្រា ើប់រង។ 

របភពៈ រក្ុមឿរងារគេរោង J I CA 

 

ឿររគបរ់ងហានិភយ័ៈ ឿរវាយតៃមលហានិភ័យជូនដំណឹងដល់ភាគីពាក្់ព័នធ
ចំេពាះឥទធិពលែដលអាចេក្ើតេ ើងទក្់ទងជាមួយនឹងក្រមិតៃនេរេះមហនត
រាយេដើមើបីឱើយោនឿរេេរមចចិតតនូវយុទធោស្តេតរតឹមរតូវែដលអាចេធវើេៅបា
ន។ឿរោក្់បញ្ចឡលមូលោឋើនទិននន័យេតីពីេរេះមហនតរាយែដលអាចទុក្ចិតត
បានគឺជាជំហានដំបូងេរោប់ឿរវាយតៃមលហានិភ័យដ៏រឹងោំេោយោនឬេមើន
ផលប៉ះពាល់ៃនឿរែរបរបួលអាឿេធាតុ។ របេទេេៅក្នហងតំបន់េធវើឿរវាេ់
ែវងដំបូងេដើមើបីរចបាច់បញ្ចឡលេ្ើ ក្ំណត់ក្រមិតេតង់ោ និងឿរបាត់បង់េរេះ
មហនតរាយរេបេ្ើ និងែេវងយល់ពីនិន្្ើឿរេរេះមហនតរាយ និងឥទធិពលវា។ 
េៅក្នហងក្រមិតតំបន់ គណក្ោមើឿរតំបន់ទេនលេមគងគដឹក្ន្ំឿររបជុំេតីពីឿរ
ែបងែចងទិននន័យជលវិទើា និងរបព័នធេធវើនិទេើឝន៍ទឹក្ជំនន់េដើមើបីជួយផតល់
ដំណឹងេៅដល់បណាតើរបេទេេៅទេនលេមគងគេរឿម។ របេទេេៅអាេុីអាេគន
យ៍បានចាបេ់ផតើមបេងកើតមជើឃមណឌលតំបន់ជួបរបជុំេតីអំពីរបព័នធែបងែចក្
ទិននន័យអាឿេធាតុេដើមើបីជួយដល់ឿរែរបរបលួឥទធិពលៃនអាឿេធាតុ ឿរ
វាយតៃមលភាពងាយរងេរេះនិងឿរបនើា ើំេៅនឹងបណាតើរបេទេអាេុីអាេគនយ៍
មួយចំនួន។  ខណៈែដលែផនទីេរេះថ្្ើក្់រតូវបានេធវើឱើយរបេេើរេ ើងបនតិចមត
ងៗ ែផនទីេរេះថ្្ើក្់ៃនឿរបាក្់រេុតដីេៅក្នហងរបេទេៃថេក្តិេមទទួល
បាននូវឿរយក្ចិតតទុក្ោក្់ពិេេេែដលរគបដណ្ប់ចាប់ពីថ្្ើក្់ជាតិដល់
ថ្្ើក្ភូ់មិែដលក្ំណត់ចើាេ់នូវតំបន់ែដលងាយទទួលរងេរេះពីឿររអិលបាក្់
ដីនិងក្ំណត់ឱើយបានេលឿនៃនឿររើក្រាលោលនូវឿរ បាក្់រេុតដី។ ឿរបាឝើន់
របោណពីហានិភ័យគឺជាែផនក្ទំងមូលៃនែផនឿរ DRR ែដលរតូវបានេធវើ

េ ើងេោយែផសក្េលើចំេណះដឹងៃនឥទធិពលេរេះមហនតរាយជារបវតតិោស្តេត។ ឿរ
រួមបញ្ចឡលេ្ើៃនឥទធិពលឿរែរបរបួលអាឿេធាតុន្េពលអន្គតចំេពាះក្រមិតៃន
េក្មមភាព និងរយៈេពលៃនេរេះថ្្ើក្់ធមមជាតិចំេពាះឿរវាយតៃមលហានិភ័យោន
ភាពចាំបាច់ក្នហងឿរឿត់បនថយហានិភ័យឱើយឿន់ែតោនរបេិទធភាព។ 

ក្នហងក្រណីេនះឿរគូេបញ្ជើក្់អំពីេរេះមហនតរាយទឹក្ជំនន់េៅក្នហងរបេទេោឝើ
េ េុបីានេរបើរបាេ់ឿរែរបរបួលអាឿេធាតុ េដើមើបីបងាលើញពីផលប៉ះពាល់ៃន
ទឹក្ជំនន់ែដលអាចេក្ើតោនន្េពលអន្គត (រូបភាពទី ៤) ។ ឱើយ របហាក្់
របែហលេ្ើេនះែដរ ែផនទីទឹក្ជំនន់េៅតំបន់េឆនររតូវបានបេងកើតេ ើងេោយ
វិទើាោណើនជាតិឧតុនិយម។ 

 

េលខ ៤. ឿររចបាច់បញ្ចឡលេ្ើន្ំគេរោងបែរមបរមួលអាឿេធាតុេៅជា
ែផនទីេរេះថ្្ើក្់មហនតរាយគឺជាឧបក្រណ៍េេលនេោបាយដោនឥទធិពល 
របភពៈ J PS  និង NAHRI M, ោឝើេ េុី 

ជលោស្តេរ និងឿរបែរមរបួលអាឿេធាតុ របេទេេវៀតណាមពឹងែផសក្េៅេលើ
ឿរេក្ើនេ ើងៃនក្រមិតទឹក្េមុរទ។ 
 

ឿរេធវើែផនឿរ នងិឿរអនុវតតៈ ឿរេធវើែផនឿរ និងឿរអនុវតតន៍រួមបញ្ចឡលេ្ើនូវ
ចំេណះដឹង និងធនធានទំងអេ់ េដើមើបីេធវើអនតរាគមន៍េៅក្នហងថ្្ើក្់ជាតិ និងថ្្ើក្់
អនុតំបន់។ តំបន់ៃនរបេទេអាោឞើនេធវើបានលសរបេេើរេៅក្នហងែផនក្ជាក្់លាក្់
េនះក្នហងចំេណាមែផនក្ទំងអេ់ែដលេថិតេៅក្នហងបទពិេោធន៍លសៗែដលរតូវ
បានពណ៌ន្ធំេធង េោយចងសហលបងាលើញតាមរយៈចំនួនៃនបទពិេោធន៍លសៗេៅ
ក្នហងែផនក្េនះ តាមរយៈឿរេបតជាចើចិតតរយៈេពលយូរអែងវងរបេ់របេទេែដលជា
េោជិក្ក្នហងឿរពរងឹងឿរអនុវតតន៍េៅទីក្ែនលង និងវតតោនដ៏េរចើនពីេំណាក្់ៃដ
គូរអភិវឌើឍន៍ែដលោនបំណងេធវើឿរជាមួយរោឋើភិបាល និងេហគមន៍។ ក្នហង
ចំេណាមបទពិេោធន៍លសៗែដលបានពណ៌ន្ក្នហងែផនឿរ និងឿរអនុវតតន៍ ឿរ
អនុវតតេរោប់ឿរឿរពារ និងឿត់បនថយេរេះទឹក្ ភាគេរចើនេក្ើតេ ើងបន្តើបព់ី
ោនខើយល់ពើយហះ ឿរបាក្់រេុតដី និងេរេះរាំងេងអត។ 
ឿរអនុវតត ភាគេរចើនោនឿរពាក្់ព័នធជាមួយនឹងឿរអភិវឌើឍន៍េហោឋើរចន្េមព័នធ
ឿរ ែដលោនគំរូែដលអាចក្ត់េោគើល់បានមួយចំនួនតូច េៅេរឿមបរិោណើន 
និង េងគមបងាលើញឱើយឱើយេឃើញពីឿរេងើបេ ើងៃនអតថរបេោជន៍ក្នហងរយៈេពល
ប៉ុន្មើនឆ្ើំថមីៗេនះ។  
ឿរេេរមចចិតតរួមបញ្ចឡលេ្ើចំេពាះឿរបែរមបរមួលអាឿេធាតុេថិតេៅក្នហងឿរ
ែណន្ំេរៀបចំគឺជាែផនក្ថមីមួយែដលន្យក្ោឋើនោធារណៈឿរ និងមហាវិថី 
(DPWH) របេទេភីលីពីនបានេធវើជាគំរូដល់តំបន់េផើឝងៗេទៀត។ ខណៈេពល
ែដលឿររារំាងទឹក្ជំនន់លិចលង់ផទះេែមើបងបានពរងីក្េៅឿន់តំបន់ឿលពី
ឆ្ើំេៅ ែដលរេ់េៅជាមួយទឹក្ជំនន់ ឧទហរណ៍ពីរបេទេក្មពហជា េវៀតណាម 
រពុយេណ និងរបេទេភីលីពីនបងាលើញពីតរមូវឿរែដលរតូវរចបាច់បញ្ចឡលេ្ើនូវ
លក្េណៈពិេេេៃនឿរទប់ោកើត់ទឹក្ជំនន់េៅជាឿរបេងកើតលក្េនតិក្ៈ និងចើា
ប់។ ក្ិចចខិតខំរបឹងែរបងរគប់រគងទឹក្ជំនន់េៅទេនលបាេហាគើក្នហងរបេទេមីោឝើន់
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ោឝើោនលក្េណៈពិេេេែដលោនឿររួមបញ្ចឡលេ្ើៃនឿរ្វើក្អាងទឹក្ ទំនប់
ែក្ៃចន និងបណាតើតំបន់អភិរក្ើឝេៅតាមដងទេនលបាេហាគើ និងតាមៃដទេនលែដល
អាចេធវើឱើយឱើយោនឿរបនធឡបនថយេរេះទឹក្ជំនន់របក្បេោយរបេិទធិភាព ខ
ណៈែដលបញ្លើទឹក្ជំនន់ែដលបណាតើលមក្ពីទេនលេុីទុងេៅជិតៀងេៅែតរតូវ
បានយក្ចិតតទុក្ោក្់បែនថមក្នហងរេបៀបមួយៃនឿររចបាច់បញ្ចឡលេ្ើ។ ទំនប់
ទឹក្ោនឿរេក្ើនេ ើងរតូវបានេរៀបចំេរោប់បំេពញមុខងារឱើយបានេរចើន និង
ផតល់អតថរបេោជន៍ដល់ឿរេក្ើនេ ើងជាអតិបើបរោៃនេេដឋក្ិចច និងបរិប
ទេងគម ដូចជាក្នហងក្រណីរបេ់ទំនប់ចាទីេហុើេៅតាមដងទេនលេុីតារុំក្នហង
របេទេឥណឌូេនេុី  ែដលោនដំេណើរឿរបញ្ចឡលេ្ើជាមួយនឹងទំនប់េដើរ
េោយក្ោយើំងទឹក្រតូវបានអនុវតត។ េោគមន៍អនក្េរបើរបាេ់ទឹក្បានជួយដល់
ឿរពិនតិើយពិចយ័ឿរេរបើរបាេ់ឿរបាចទឹក្បញ្ចឡល ែដលោនក្ំណត់េៅក្នហងប
ណាតើរបេទេែដលជាេោជិក្ដូចែដលបានេលើក្ជា ឧបក្រណ៍េរោប់
ែណន្ំឿរអនុវតតន៍ឿររគប់រគងទឹក្របក្បេោយរបេិទធិភាព (ឧ. ក្មពហជា ភីលី
ពីន និងឥណឌូេនេុី)។ េៅក្នហងយុទធោស្តេត “បណាតើញទឹក្បិទ” របេ់របេទេ
េឹងឞបុរើេក្តិេមទទួលបានឿរេលើក្េ ើងេៅទីេនះេរោប់យុទធោស្តេត
ហមត់ចត់ េដើមើបីែថលងអំពីបញ្លើែដលោនឿរពាក្់ព័នធជាមួយទឹក្ (េលខ ៥)។ 

េលខ ៥. បណាតើញទឹក្បិទគឺជាវិធីមួយៃនឿរេឆ្ើះេៅមុខេរោប់តំបន់        
អាោឞើនទំងមលូ។ 
របភពៈ PUB  េឹងឞបុរើ 
 
ឿរេរបើរបាេ់ទក្់ទងេ្ើៃនឿរែក្ៃចន និងឿរបាចទឹក្ថមីៗបានជួយបនធឡរបនថយ
ឿរប៉ះពាល់ចំេពាះភាពរាំងេងអតេៅក្នហងតំបន់ពឺលីេៃនរបេទេោឝើេ េុី និង
ឿរពរងីក្ែដនអភិរក្ើឝក្េិក្មមបានជួយដល់ក្េិក្រចិញ្ចឹមជីវិតមក្ពីឿរប៉ះ
ពាល់ដល់ដំណាំេោយោររ េភលៀងធាយើក្់ ែដលបងករឱើយឱើយោនឿរភាចើក្់េផសើលេៅ
ក្នហងរបេទេឥណឌូេនេុី។ ទីតាំងជាក្់លាក្់ៃនរបព័នធផតល់របឹក្ើាឧតុនិយម
ក្េិក្មមបានផតល់ជាអតថរបេោជន៍ជាេរចើនដល់ក្េិក្រ េដើមើបីេជៀេវាងឿរ
បាត់បង់ផលដំណាំ និងទទួលបានរបេិទធិភាពខពេ់ក្នហងឿរេរបើរបាេ់ធនធាន
េៅក្នហងតំបន់េងអតេៅចំណ ចក្ណាតើលៃនរបេទេភូោ។ ឿរេរបើរបាេ់េោយ
របុងរបយ័តនចំេពាះរបភពទឹក្េរឿមដីបានជួយឱើយឱើយោនរបភពទឹក្េរឿមដី
អាចេរបើបានរហូតក្នហងអំ ហងេពលក្ងវះទឹក្របេ់របជាក្េិក្ររាប់លានន្ក្់េៅ
ក្នហងបណាតើរបេទេជាេោជិក្អាោឞើន (ឧ. ភីលីពីន ឥណឌូេនេុី េវៀតណាម 
មីោឝើន់ោឝើ)។ 
 

 

ឿរបេងកើនេមតថភាពៈ េមតថភាពែផនក្បេចចក្េទេរបេ់មនុេើឝគឺជាក្តាឍើក្ំណត់
ដ៏េំៀន់បំផុត ែដលចាំបាច់រតូវបេងកើនេមតថភាព និងរបេិទធិភាព និងរបេិទធ
ផលៃនឿរអនតរាគមន៍ េហើយេនះគឺជាតំបន់ែដលោនេមេរៀនលសៗតិចបំផុតរតូវ
បានេគរក្េឃើញ។ ខណៈែដលក្មមវិធីបណ្តះបណាតើល DRR និង CCA មួយចំនួន
អាចរតូវបានេគរក្េឃើញេៅក្នហងតំបន់ និរនតភាពរបេ់ខលអនរតូវបានេចាទជាេំណួរ
េោយោរឿរអនុវតត មិនបានេពញេលញ និងខវះនូវយុទធោស្តេតរបទក្់រក្ឡា
េ្ើ។ ជាពិេេេរបេទេឥណឌូេនេុី ហាក្់ដូចជាបានយក្ចិតតទុក្ោក្់េៅេលើ
បញ្លើជាមួយភាគីពហុពាក្់ព័នធជាេរចើនេៅក្នហងឿរបេងកើនេមតថភាព និងោលា
ជំន្ញែផនក្អាឿេធាតុពិតជាោនឿរក្ត់េំេល់ែដលរតូវេលើក្យក្មក្
និោយេៅរតង់េនះ។ ក្ិចចេហរបតិបតតិឿររវាងថ្្ើក្់ជាតិ និងរោឋើភិបាលក្នហង
តំបន់ និងជាមួយៃដគូរអភិវឌើឍន៍េផើឝងៗរតូវ បានេរបើរបាេ់េរចើនេ ើងៗេៅក្នហង
ឿរវាេ់ែវងឿរបេងកើនេមតថភាពេៅក្នហងបណាតើរបេទេជាេោជិក្អាោឞើនទំងអ
េ់។ 

 

 
 

វើធោីស្តេតេឆ្ើះេៅមខុ 
េរុបេេចក្តី បទពិេោធន៍លសៗជាេរចើនរាប់ចាប់ពីក្រមិតេេលនេោបាយេៅ
ឿន់ឿរបងាលើញក្រមិតតំបន់េៅក្នហងឿរេបាះពុមភេនះចងសហលបងាលើញពីទិេេៅរតឹម
រតូវចំេពាះដំេណើរេឆ្ើះេៅមុខេៅក្នហងតំបន់។ ោឝើងណាមិញេៅែតោនវិោល
ភាពជាេរចើនេទៀតែដលរតូវពរងីក្េៅែខើឝរបេណាតើយ និងែខើឝរេផតក្ក្នហងន័យៃន
ចំនួនៃនតំបន់េេលេៅ េដើមើបីេោងេៅដល់ លក្េខ័ណឌជាក្់លាក្់ៃនតំបន់ 
(ពរងីក្ែខើឝរេផតក្) និងក្នហងន័យរគបដណ្ប់ក្រមិតៃនក្ិចចឿររគប់រគងែដលពាក្់
ព័នធេដើមើបីោនេៅដល់ឿរបេងកើតេេលនេោបាយ ឱើយឱើយបានរបេេើរបំផុត និង
េដើមើបឱីើយឱើយដំេណើរឿរោនរបេិទធិភាពេៅតាមទីតាំង (ពរងីក្េៅែខើឝ
របេណាតើយ)។ ឿរពរងីក្ នូវបទពិេោធន៍លសៗែបបេនះរតូវោនក្ិចចខិតខំរបឹង
ែរបងរពមៗេ្ើេៅក្នហងក្រមិតថ្្ើក្់ជាតិ និងក្ោងក្ិចចេហរបតិបតតិឿរក្នហងតំបន់
ក្នហងអំ ហងេពលែដលអវីៗរតូវបានេរៀបចំរួចេរឿមឿរយក្ចិតតទុក្ោក្់េផើឝងៗ
របេ់អាោឞើន។ 
េដើមើបីេឆលើយតបេៅឿន់ឿរទមទរែបបេនះ រក្ុមឿរងារេធវើឿរទប់ោកើត់ និងបនធឡរ
បនថយបានបេងកើតជាែផនឿរឿរងារ េដើមើបីពរងឹងោណើប័ន និង   េេលឿរណ៍
នេោបាយេតីអំពីឿររចបាច់បញ្ចឡលេ្ើរវាង DRR និង CCA ែដល យក្ចិតត
ទុក្ោក្់េលើក្ិចចេហរបតិបតតិឿរឿរវាយតៃមលេលើឥទធិពលៃនឿរែរបរបួល
អាឿេធាតុេៅក្នហងដំេណើរឿរៃនឿរេេរមចចិតតរបេ់ DRR េោយេធវើឿរ
ផើឝពវផើាយេក្មមភាពពាក្់ព័នធ រួមបញ្ចឡលទំងឿរែចក្រំែលក្ចំេណះដឹង និងឿរ
ក្ោងេមតថភាពចំេពាះឿរេធវើែផនឿរ និងឿរអនុវតត ឿរវាយតៃមលេលើហានិ
ភ័យ និងេធវើែផនទីហានិភ័យ ទំហំៃនែផនឿរ ឿរោក្់បញ្ចឡលេ្ើៃនចើាប់ និងបទ
បញ្ញតិេផើឝងៗ ហិរញ្ញវតថហ ចំេណះដឹង និងឿរែចក្រំែលក្ទិននន័យ និងឿររគប់រគង 
និងវាយតៃមល។ វារតូវបានេគរំពឹងថ្ែផនឿរឿរងារនឹងរតូវបានយក្េៅអនុវតត
របក្បេោយរបេិទធភាពតាមរយៈេក្មមភាពៃនឿរេរបើរបាេ់ធនធានែដលបាន
េរៀបរាប់េៅក្នហងឿរេបាះពុមភេនះ និងផើារភាជើប់េៅឿន់ភា្ើក្់ងារ និងោណើប័នែដល
ពាក្់ព័នធ។ 

 

ទនំ្ក្ទ់នំងទទលួពត័ោ៌ន 
 

 

រក្ុមឿរងារគេរោង J I CA : 
វិទើាោណើនយុទធោស្តេតបរិោណើនពិភពេលាក្ (I GES) រក្ុមហ៊ុន CT I  
En g i n e e r i n g  I n t e r n a t i o n a l  Co . L t d .  
ដឹក្ន្ំេោយ គណក្ោមើឿរអាោឞើន េតីពីឿររគប់រគងេរេះមហនតរាយ 
(ACDM) រក្ុមឿរងារបេចចក្េទេេតីពីឿរឿរពារ និងឿរបនធឡរបនថយ អគគ
េលៀធិឿរអាោឞើន និងភា្ើក្់ងារេហរបតិបតតិឿរអនតរជាតិជប៉ុន (J I CA) 


