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បងាាញពីបទពិសាធថ្នការ
រគប់រគង និងកាត់បនថយហានិភ័យ
សរគាុះមហនតរាយ
របធានភូមិ និងរបជាពលរ បា
ឋ ន
យល់ ឹងពីការរគប់រគង និងកាត់
បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ
ការសបដជា្ចិតត

ករណីសិកាលលខ ១២៖ សមត្ថភាពកងការគ្គប់
គ្គង នងកាត្
់បនថយលគ្រោះ
ិ
ុន
មហនតរាយលៅឃុុំ លកាោះសូ ទន
ុំ ង ់ចាម ។
ិ ស្សុកលកាោះសូ ទន
ិ លខត្តកព

សេចក្តីសផតើម
សោងក្ិចចរពមសរពៀងហិរញ្ញ បបទាន ចុុះថ្ថៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៤ រវាងរាជរដ្ឋឋភិបាលក្មពុជា និ ងធនាគារ

អភិវឌ្ឍន៍អាេុី

ស ើមបីអនុ វតតគសរោងកាត់បនថយហានិ ភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍ មូលដ្ឋឋនក្នុងសគាល

បាំណងស ើមបីកាត់បនថយនូវផលប៉ៈពាល់អវ ិជជោនខ លបណ្ត
ត លមក្ពី សរគាុះទឹ ក្ជាំ នន់ និ ងសរគាុះមហនតរាយ ថ្

សទៀតចាំសពាុះេហគមន៍ ខ លងាយរងសរគាុះបាំ ផុតសៅរបសទេក្មពុជា ជាពិ សេេសៅក្នុងសែតតសគាលសៅទាាំង០៦
រួមោន៖ សែតតក្ាំពង់ចាម សែតតក្ាំពង់ធាំ សែតតសេៀមរាប សែតតថ្រពខវង សែតតបាត់ ាំបង និងសែតតបនាទយោនជ័យ

រពមទាាំងោនេូចនាក្រេដីពីការអនុ វតតការងារេាំខាន់ មួយខ លោនស្រាប់ សៅក្នុងលទធផលទី ៤រួមោន៖ (០១)
របមូលផតាំុការអនុវតតលអ ៗ ក្រណីេិក្ា និ ងវ ិធីាស្រេតថី ៗ
ម សៅឃុាំ ស្រេុក្ និ ងសែតតសគាលសៅ (០២) សរៀបចាំេិកាា
ាលាផសពវផាយសៅថ្ននក្់សរកាមជាតិ និងថ្ននក្់ជាតិ រពមទាាំងរបមូលទុក្ និងរគប់រគងឯក្ារទាាំងអេ់សនុះ
តាមវ ិធីាស្រេតយូរអខងវង ។

គសរោងសនុះនឹងជួយ ល់ឃុាំចាំនួន ៥៤ មក្ពី ១៨ ស្រេុក្ ថ្នសែតតទាាំងរបាាំមួយស ើមបីសរៀបចាំខផនការរគប់រគង

ហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ និ ងការបនាុន
ាំ ឹ ងការខរបរបួលអាកាេធាតុ ។ អគគសលខាធិ ការដ្ឋឋនគណ៉ៈក្ោមធិការ
ជាតិរគប់រគងសរគាុះមហនតរាយគឺជាាថប័នរបតិបតតិ

ចាំខណក្ឯសលខាធិការដ្ឋឋនគណ៉ៈក្ោមធិការជាតិេរោប់

អភិវឌ្ឍន៍របជាធិបសតយយសៅថ្ននក្់សរកាមជាតិ គឺជាាថប័នអនុវតត៕
អនក្ទទួលផលរបសោជន័ពីគសរោង CDRR
ឃុាំសកាុះេូនិន

គឺ ជាឃុាំមួយឋិ តសៅក្នុងស្រេុក្សកាុះេូទិន សែតតក្ាំពង់ចាម សហើយក្៏ជាឃុាំមួយក្នុងចាំ សណ្តមឃុាំ

ទាាំងបីខ លឋិតក្នុងសគាលសៅរបេ់គសរោងកាត់បនថយហានិ ភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន។

ស្រេុក្សកាុះេូទិនោនឃុាំចាំនួន ០៨ និងភូមិចាំនួន ៨៥ បុ ខនតរឃុាំខ លឋិ តក្នុងសគាលសៅគសរោងោនខតចាំ នួន ០៣
ឃុាំ គឺ ឃុាំក្ាំពង់រាប សកាុះេូទិន និ ងពាមរបសធានុះ។ សៅក្នុងក្រណីេិក្ាសលើទី ប់ពីរសនុះរក្ុមការងារសយើងែ្ាំុបាន
សលើក្យក្ឃុាំសកាុះេូទិនមក្េិក្ាបនតរ។
គេហទំពរ័ របស់អេគគេខាធិការដ្ឋាន េ.ជ.េ.ម. ៖ http://www.ncdm.gov.kh/ និងកមមវធ
ិ ី ប្បមូេ និងចែករ ំចេកែំគ

េះដឹង៖ http://adbproject.ncdm.gov.kh/

សបើតាមភូមិាស្រេដឃុាំសកាុះេូទិនគឺជាឃុាំមួយងាយទទួលរងសរគាុះទឹក្ជាំនន់ជាងសគ សដ្ឋយារោនភូមិាស្រេដ
ជាប់ជាមួយទសនលរសមគងគសរកាម

និងោនភូ មិខ លក្ាំ ពង់រេ់សៅសលើសកាុះក្នុងទសនលរសមគងគសរកាម

នឹ ងក្ាំ ពុងខត

ទទួលរងសរគាុះមហនតរាយជាសរៀងរាល់ឆ្នាំ។ តាមការេនទនាផ្ទទល់ជាមួយសលាក្ស្រេី េន
ុ ចនាថ អាយុ ៦៧ឆ្នាំ គឺ
ជាសមឃុាំ រពមទាាំងជារបធានរក្ុមការងារសលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ. សៅឃុាំសកាុះេូទិនបានោនរបាេន៍ថ្ន
“ឃុាំសនុះបានទទួលរងសរគាុះភាគសរចើនគឺទឹក្ជាំនន់ និងបាក្់រចាាំងទសនលរ

ូចោនក្រណីសៅឆ្នាំ ២០០៩ ២០១១

និង២០១៣ ជាស ើម។ ជាក្់ខេដងការបាក្់រចាាំងទសនលរសៅខតបនតរសក្ើតោនរហូតសពលបចចុបបននសនុះ ូចក្នុងក្រណី
ភូមិទី ៦ និងភូមិទី ១២ និងទឹក្ជាំនន់សក្ើតសទបើងសដ្ឋយសភលៀងរយុះសពលយូរខ លបងករឲ្យែូតខាតផល ាំណ្តាំ
( ាំណ្តាំថ្ននាំជក្់)របេ់របជាពលរ ឋោងសរចើន។

____រគួារសៅក្នុងឃុាំទាាំងអេ់សនុះបានទទួលផលពីគសរោង

រួមោនពីររបសភទគឺ៖ (១)ទទួលផលពីគសរោងសហដ្ឋឋរចនាេមព័នធខានតតូច និង(២) ទទួលផលពីគសរោងបណុ ដ ុះ
បណ្ត
ដ លេមតថភាព ” ។ សបើតាមការបញ្ជ
ជ ក្់របេ់សលាក្ស្រេី េុន ចនាថ ថ្នេរោប់ផលបានទទួលពីគសរោង

សហដ្ឋឋរចនាេមព័នខា
ធ ន តតូចោន ូចជា ”(១) ទាំបន់ឬផលូវអាចជាទី ទួលេិវតថភាពសពលោនសរគាុះទឹ ក្ជាំ នន់សក្ើ ត

សទបើង (២) ជាទាំនប់ទប់ទឹក្មិនឲ្យហូរចូលភូមិសពលោនសរគាុះទឹក្ជាំនន់ និង(៣) សធវើជាផលូវគមនាគមន៍ភាជប់ពី
ជនបទមក្ាលាសរៀន មនទីសពទយ ទីរបជុាំជន និងទីរក្ុង ។ល។ ” និងផលបានទទួលពីគសរោងបណុដ ុះបណ្ត
ដ ល

េមតថភាពរួមោន ូចជា “(១) របជាពលរ យ
ឋ ល់ ឹងពីការបនាុសាំ ៅនឹងការខរបរបួលអាកាេធាតុ និងសចុះតាម

ដ្ឋនព័ត៌ោនសៅសលើរបព័នធរបកាេអាេននរបេ់ជាតិ (២) របជាពលរ យ
ឋ ល់ ឹងពីេុែភាព និងអនាម័យសៅ

សពលសរគាុះមហនតរាយសក្ើត និងសរកាយសក្ើតសទបើង (៣) របជាពលរ ឋយល់ ឹងពីវ ិធីការពារែលួន និងវ ិធីសផសងៗ
សទៀតសៅសពលខ លោនសរគាុះទឹក្ជាំនន់សក្ើតសទបើង និង(៤) េរោប់រក្ុមការងារសលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ.
បានយល់ ឹង និងសចុះ (ក្)ផលិតរបាយការណ៍ក្នុងសពលោនហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសក្ើតសទបើង (ែ) ការ

ចូលរួមវ ិភាគាថនការ (គ) ការេសងកត និងការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយមុែេញ្ជញសរគាុះថ្ននក្់ (ឃ) ការរបាស្រេ័យ

ទាក្់ទង និងខផនការផសពវផាយ និងខចក្ចាយព័ត៌ោន និង(ង) ការសរៀបចាំេរោប់សឆលើយតបទាន់សពលសវលា..“
។

ទាាំងអេ់សនុះគឺជាផលោងសរចើនសលើេលុបខ លរបជាពលរ ឋ និងរក្ុមការងារសលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ.

សៅឃុាំសកាុះេូទិនក្៏ទទួលបានពីគសរោងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន សហើយ
សលាក្ស្រេី េុន ចនាថ បានខថលងអាំណរអរគុណចាំសពាុះគសរោងោងសរចើន ៕

បងាាញពីបទពិសាធថ្នការរគប់រគង និងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ
តាមរយ៉ៈបទពិសាធន៍

និ ងការចូ លរួមសដ្ឋយផទល់ជាសរចើ នក្រណីទាក្់ ទងជាមួយសរគាុះមហនតរាយក្នុងឃុាំ

សកាុះេូទិនចាប់តាាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ រហូត ល់បចចុបបននសនុះសធវើសអាយ សលាក្ស្រេី េុន ចនាថ បានកាលយសៅជា
ធនធានមនុេស ៏េាំខាន់បាំផុតេរោប់ាលាឃុាំសកាុះេូទិនក្៏ ូចជាេរោប់អងកការជាតិ និងអនតរជាតិ សហើយ
និងគសរោងនានាខ លក្ាំពង់ សធវើការសលើវ ិេ័យសរគាុះមហនតរាយសនុះ។

តាមរយ៉ៈការជួបេនទនាសដ្ឋយផទល់ សលាក្ស្រេី េុន ចនាថ គឺជាបញ្ញវនដោនក្់ខ លបានបញ្ចប់ការេិក្ាេញ្ជញ

ប័រតទុតិយភូមិពីេងគមចាេ់។

សដ្ឋយខផអក្សលើចាំសណុះ ឹង

និងបទពីសាធន៍ជាក្់ខេដងបានសធវើឲ្យសលាក្ស្រេី

េុន ចនាថ កាលយសៅជាធនធាន ៏េាំខាន់ខផនក្រគប់រគង និងកាត់បនថយសរគាុះមហនតរាយេរោប់ឃុាំសកាុះេូទិន
សនុះ ជាក្់ខេដងមុននឹងោនគសរោងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន សលាក្ស្រេី

បានទទួលការបណុដ ុះបណ្ត
ដ លជាសរចើនជាមួយអងកការជាតិ អនតរជាតិ និង គណ៉ៈក្ោមធិ ការជាតិរគប់ រគងសរគាុះ
មហនតរាយខ លទាក្់ទងជាមួយនឹងការរគប់រគង

និងកាត់បនថយសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន។

សលាក្ស្រេីោនជាំនាញចាេ់សៅសលើ (១) ការផលិតរបាយការណ៍ក្នុងសពលោនហានិ ភ័យសរគាុះមហនតរាយសក្ើត

សទបើង ឧទាហរណ៍៖ របាប់ អាំពីមុែេញ្ជញ និ ងទី ក្ខនលង ទាំ ហាំ និ ងផលបុះពាល់ អនក្រងសរគាុះ វ ិធានការណ៌ និ ងការ
សដ្ឋុះស្រាយ ឬការសឆលើយតប េាំណូមពរ ...

គេហទំពរ័ របស់អេគគេខាធិការដ្ឋាន េ.ជ.េ.ម. ៖ http://www.ncdm.gov.kh/ និងកមមវធ
ិ ី ប្បមូេ និងចែករ ំចេកែំគ

េះដឹង៖ http://adbproject.ncdm.gov.kh/

និងការផតល់សោបល់ ។ល។ និងបូក្េរុបខផនការសឆលើយតម និងការសរតៀមេសគងាគុះបនាទន់ (២) ការចូលរួមវ ិភាគ
ាថនការ (៣) ការេសងកត និងការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយមុែេញ្ជញសរគាុះថ្ននក្់ (៤) ការរបាស្រេ័យទាក្់ទង និង
ខផនការផសពវផាយ និងខចក្ចាយព័ត៌ោន និង(៥) ការសរៀបចាំេរោប់សឆលើយតបទាន់សពលសវលា ។ សៅសពលសនុះ

េរោប់សលាក្ស្រេី េុន ចនាថ និងរក្ុមការងារឃុាំពាមរបសធានុះទាាំងអេ់ោនចិតតរ ីក្រាយខាលាំងណ្តេ់សៅសពល
ោនគសរោងកាត់បនថយហានិ ភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍ មូលដ្ឋឋនចូ លក្នុងឃុាំរបេ់សលាក្ស្រេី

សរពាុះ

ថ្នគសរោងសនុះជួយឃុាំ និ ងភូ មិរបេ់សលាក្អាំ ោងសរចើ នសលើេលុបក្នុងការជួ យរគប់ រគង និងកាត់បនថយហានិ

ភ័យសរគាុះមហនតរាយ ជាក្់ ខេដង ូ ចជាការជួ េជុ លផលូវ និ ងសលើក្ទាំ នុប ការសធវើផូវថម
ល ី និ ងការជី ក្និងាដរស្រេុះ រប
ទាយខ លោនអនក្ទទួលផលជាក្េិក្រោងសរចើនសលើេលុបពីគសរោងសនុះ។ សរៅអាំពីផលជាក្់ខេដងទាាំង
អេ់រពមជាមួយចាំសណុះ ឹងខ លោនស្រាប់ ូចសរៀបរាប់ខាងសលើរបេ់ឃុាំ គសរោងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះ
មហនតរាយសៅេហគមន៍ មូលដ្ឋឋនបានជួ យបណុដ ុះបណ្ត
ដ លេមតថភាពបខនថមេដីពីការរគប់ រគង

និ ងកាត់

បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន ល់រក្ុមការងារសលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ. សទៀត។

ចាំសពាុះរក្ុមការងារសលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ. ឃុាំក្ាំពង់ាវយនិោយជារួម និងចាំសពាុះសលាក្ស្រេី េុន ចនាថ
និោយសដ្ឋយខលក្បានទទួ លការបណុដ ុះបណ្ត
ដ លជាសរចើ នពី គសរោង

េមតថភាពគឺេាំខាន់ណ្តេ់សហើយសលាក្ស្រេីអាចទទួលបានចាំសណុះ ឹង

េរោប់សលាក្ស្រេីការបណុដ ុះបណ្ត
ដ ល
និងការអនុវតតន៍ជាក្់ខេដងថមីៗបខនថម

សទៀតេតីពីការរគប់រគង និងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន ូចជា៖(១) ការចូល
រួមអនុវតតន៍ជាក្់ខេដងេដីពីការរគប់រគង និងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋនតាម

រយ៉ៈការសធវើេមយុទធសៅក្ខនលង និងការសធវើលាំហាត់េមយុទធជាសរចើនសលើក្ (២) ការចូលរួមលាំហាត់អនុវតតន៍ផទល់

េដីពីការរគប់រគងហិរញ្ញ វតថុ និ ងការសធវើលទធក្មម (៣) ការចូលរួមអនុវតតន៍ជាក្់ខេដងេដីពីការចូលរួមវាយតថ្មល និង
ការវ ិភាគហានិភ័យេរោប់ សធវើការអភិវឌ្ឍខផនការកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ

និ ងការបនាុសាំ ៅនឹង

ការខរបរបួលអាកាេធាតុ (៤) ការអនុវតតន៍ជាក្់ ខេដងេដីពីការសរបើ របាេ់របព័នធបសចចក្វ ិទាព័ ត៌ោន និ ងារ

គមនាគមន៍ទាាំងខផនក្រ ឹង និងទាន់ចាប់តាាំងពីក្ាំរ ិតធមមតា មធយម និងក្ាំរ ិតែពេ់ និង (៥) ការបណុដ ុះបណ្ត
ដ លសផស
ងៗសទៀតខ លសលាក្ស្រេី េុន ចនាថ និងរក្ុមការងាររបេ់សលាក្ស្រេីទទួលបាន។
តាមរបាេន៍របេ់សលាក្ស្រេី េុន ចនាថ បានបញ្ជ
ជ ក្់ថ្ន “ឆលងតាមបទពិ សាធន៍ និងការបណុ ដ ុះបណ្ត
ដ លតាាំ

ងពីឆ្នាំ

២០០៩

មក្ ល់សពលសនុះសលាក្ស្រេីហាននិោយថ្នអាចបសរមើររបជាពលរ នសៅឃុាំសកាុះេូទិនបាន

ោងលអរពមជាមួយេមតថភាពការបណុ ដ ុះបណ្ត
ដ លបនតរេដីពីការកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ និងការ
ាំ ន” ៕
បនាុសាំ ៅនឹងការខរបរបួលអាកាេធាតុសៅឲ្យអនក្ពាក្់ព័នធសផសងៗសទៀតសៅឃុាំរបេ់សលាក្អបា
របធានភូមិ និងរបជាពលរ បា
ឋ នយល់ ឹងពីការរគប់រគង និងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ
តាមរយ៉ៈការផសពវផាយសដ្ឋយផទល់ និងសទៀងទាត់សៅឲ្យសលាក្ ឬសលាក្ស្រេីរបធានភូមិ និងរបជាពលរ ឋ

សដ្ឋយមិនគិតថ្នជាភូមិសគាលសៅរបេ់គសរោង ពីសលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ. រាល់រគប់សពលខ លោនការ
របជុាំសៅតាមមូលដ្ឋឋនក្៏ ូចជាការរបជុាំេាំខាន់ ៗសៅក្នុងាលាឃុាំ ។ សលខាធិ ការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ.

បានយក្

ចិតតទុក្ដ្ឋក្់ោងខាលាំងចាំ សពាុះរក្ុមការងារសៅក្នុងភូ មិ (របធានភូ មិ សេមៀនភូ មិ និ ងរបជាពលរ ឋ) សដ្ឋយសលើក្ទឹក្
ចិតតសអាយចូលរួមរគប់េក្មមភាពវាយតថ្មល និងរបាប់អាំពីមុែេញ្ជញ និងទីក្ខនលង ទាំហាំ និងផលបុះពាល់ អនក្រង

សរគាុះ វ ិធានការណ៌និ ងការសដ្ឋុះស្រាយ ឬការសឆលើយតប េាំណូមពរ ការផតល់សោបល់ ការេសងកតនិ ងការតាម
ដ្ឋនរតួតពិនិតយមុែេញ្ជញសរគាុះថ្ននក្់ ការរបាស្រេ័យទាក្់ទង និងខផនការផសពវផាយ និងខចក្ចាយព័ត៌ោនសៅ
សអាយរបជាពលរ ទា
ឋ ន់សពលសវលា៕

គេហទំពរ័ របស់អេគគេខាធិការដ្ឋាន េ.ជ.េ.ម. ៖ http://www.ncdm.gov.kh/ និងកមមវធ
ិ ី ប្បមូេ និងចែករ ំចេកែំគ

េះដឹង៖ http://adbproject.ncdm.gov.kh/

គិតមក្ ល់សពលសនុះទាាំងរបជាពលរ ឋ

និងទាាំងរក្ុមការងារភូមិបានយល់សរចើនពីការកាត់បនថយហានិភ័យ

សរគាុះមហនតរាយ និងការបនាុសាំ ៅនឹងការខរបរបួលអាកាេធាតុ សបើសរបៀបសធៀបសៅនិ ងមុនឆ្នាំ ២០០៩ ជា
ឧទាហរណ៏៖ របជាពលរ ឋបានយល់ និងបាន ឹងថ្នទី ទួលេុវតថភាពសៅក្ខនលងណ្ត វ ិធី ខថរក្ាេុែភាពអនាម័
យសៅសពលោនសរគាុះទឹក្ជាំនន់ និងសរកាយសរគាុះទឹក្ជាំនន់....។ល។
ការសបដជា្ចិតត
សៅចុងបញ្ចប់សនុះសលាក្ស្រេី េុន ចនាថ បានសធវើការបដជា្ចិតតសដ្ឋយទឹក្ចិតតរ ីក្រាយថ្ន “ជួេមុែឲ្យរក្ុមការងារ

សលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ.

ែ្ុាំេម
ូ សបដជា្ចិតថ្ន
ត នឹងែិតែាំយក្ចាំសណុះ ឹងខ លបាន
ទទួលពីគសរោងទាាំងអេ់សៅបសរមើររបជាពលរ សឋ ៅក្នុងឃុាំសកាុះេូទិនសនុះសអាយអេ់ពីេមតថភាពស ើមបីជួយ
រគប់រគង

ឃុាំសកាុះេូទិនទាាំងអេ់

និងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ

និងការបនាុសាំ ៅនឹងការខរបរបួលអាកាេធាតុឲ្យោន

របេិទភា
ធ ព ១០០% តាមរយ៉ៈការបណុ ដ ុះបណ្ត
ដ ល ការខចក្រ ាំខលក្ និងផសពវផាយចាំសណុះ ឹងេដព
ី ីរគប់រគង និង
កាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ និងការបនាុសាំ ៅនឹងការខរបរបួលអាកាេធាតុសៅឲ្យពួក្គាត់សដ្ឋយផទល់”
៕
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