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ករណីសិកាលលខ ០៧៖ សមត្ថភាពកនងការគ្គប់
គ្គង នងកាត្់
បនថយលគ្រោះ
ិ
ុ
មហនតរាយលៅឃុុំ កព
ុំ ង ់លរ ស្សុកកុំពង ់ស្វាយ លខត្តកព
ុំ ង ់ធុំ ។

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

ឃុាំក្ាំពង់សគា គឺជាឃុាំមួយឋិ តសៅក្នុងស្រេុក្ក្ាំ ពង់ាវយ សែតតក្ាំពង់ ធាំ សហើយក្៏ ជាឃុាំមួយក្នុងចាំសណ្តមឃុាំទាាំងបី

ខ លឋិតក្នុងសគាលសៅរបេ់គសរោងកាត់ បនថយ ហានិ ភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន។ ស្រេុក្
ក្ាំពង់ាវយោនឃុាំចាំនួន ១១ និងភូមិចាំនួន ៩៧ បុ ខនតរឃុាំខ លឋិតក្នុងសគាលសៅគសរោងោនខតចាំ នួន ០៣ឃុាំ

គឺ ឃុាំក្ាំពង់ សគា ឃុាំក្ាំពង់ាវយ និ ងឃុាំថ្រពគុ យ។ សៅក្នុងក្រណីេិក្ាសលើទីរបាាំពីរសនុះរក្ុមការងារសយើងែ្ាំុបាន
សលើក្យក្ឃុាំក្ាំពង់សគា មក្េិក្ាបនតរ។
គេហទំពរ័ របស់អេគគេខាធិការដ្ឋាន េ.ជ.េ.ម. ៖ http://www.ncdm.gov.kh/ និងកមមវធ
ិ ី ប្បមូេ និងចែករ ំចេកែំគ

េះដឹង៖ http://adbproject.ncdm.gov.kh/

សបើតាមភូមិាស្រេដឃុាំក្ាំពង់សគាគឺជាឃុាំមួយងាយទទួលរងសរគាុះទឹក្ជាំនន់ជាងសគ

សដ្ឋយារោនភូមិ

ាស្រេដជាប់ និងជិតជាមួយេទឹងខេន និងោនភូមិមួយចាំនួនខ លក្ាំពង់រេ់សៅតាមបណ្ត
ដ យេទឹងខេន នឹង

ក្ាំពុងខតទទួលរងសរគាុះមហនតរាយជាសរៀងរាល់ឆ្នាំ។ តាមការេនទនាផទល់ជាមួយសលាក្ េុន ាោឌ្ី គឺជា
សេមៀនឃុាំ រពមទាាំងជារក្ុមការងារសលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ. សៅឃុាំក្ាំពង់សគាបានោនរបាេន៍ថ្ន “ឃុាំ

ក្ាំពង់សគាសនុះោនរគួារេរុបចាំនួន ១,៥២៩រគួារ ចាំនួនរបជាជនេរុប ៧,៤១៨នាក្់ ស្រេតីចាំនួន ៣,៦៨៨
នាក្់ និងោនចាំនួន ៤២រគួារខ លជាស្រេតីសមោយ (សមរគួារ) េរោប់ចាំនួនរគួារខ លទទួលផលពី

គសរោងោនចាំនួន ១,០៨២រគួារ ក្នុងសនាុះស្រេតីខ លជាសមរគួារគឺចាំនួន ៣៤រគួារ ។ រគួារទាាំងអេ់សនុះ
បានទទួលផលពីគសរោងរួមោនពីររបសភទគឺ៖ (១)ទទួលផលពីគសរោងសហដ្ឋឋរចនាេមព័នខា
ធ ន តតូច និង(២)
ទទួលផលពីគសរោងបណុ ដ ុះបណ្ត
ដ លេមតថភាព ” ។ សបើតាមការបញ្ជ
ជ ក្់របេ់សលាក្ េន
ុ ាោឌ្ី ថ្នេរោប់

ផលបានទទួលពីគសរោងសហដ្ឋឋរចនាេមព័នខា
ធ ន តតូចោន ូចជា ”(១) ទាំបន់ឬផលូវអាចជាទីទួលេិវតថភាពសពល

ោនសរគាុះទឹក្ជាំនន់សក្ើតសទបើង (២) ជាទាំនប់ទប់ទឹក្មិនឲ្យហូរចូលភូមិសពលោនសរគាុះទឹក្ជាំនន់ និង(៣) សធវើជា

ផលូវគមនាគមន៍ភាជប់ពីជនបទមក្ាលាសរៀន មនទីសពទយ ទីរបជុាំជន និងទីរក្ុង ។ល។ ” និងផលបានទទួលពី
គសរោងបណុដ ុះបណ្ត
ដ លេមតថភាពរួមោន ូចជា “(១) របជាពលរ យ
ឋ ល់ ឹងពីការបនាុសាំ ៅនឹងការខរបរបួល
អាកាេធាតុ និងសចុះតាមដ្ឋនព័ត៌ោនសៅសលើរបព័នធរបកាេអាេននរបេ់ជាតិ (២) របជាពលរ ឋយល់ ឹងពី

េុែភាព និងអនាម័យសៅសពលសរគាុះមហនតរាយសក្ើត និងសរកាយសក្ើតសទបើង (៣) របជាពលរ ឋយល់ ឹងពីវ ិធី

ការពារែលួន និងវ ិធីសផសងៗសទៀតសៅសពលខ លោនសរគាុះទឹក្ជាំនន់សក្ើតសទបើង និង(៤) េរោប់រក្ុមការងារ
សលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ. បានយល់ ឹង និងសចុះ (ក្)ផលិតរបាយការណ៍ក្នុងសពលោនហានិភ័យសរគាុះ

មហនតរាយសក្ើតសទបើង (ែ) ការចូលរួមវ ិភាគាថនការ (គ) ការេសងេត និងការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយមុែេញ្ជញ
សរគាុះថ្ននក្់ (ឃ) ការរបាស្រេ័យទាក្់ទង និងខផនការផសពវផាយ និងខចក្ចាយព័ត៌ោន និង(ង) ការសរៀបចាំ
េរោប់សឆលើយតបទាន់សពលសវលា... “ ។

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

សៅឃុាំក្ាំពង់សគាបានទទួលបានពីគសរោងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន
សហើយសលាក្ េុន ាោឌ្ី បានខថលងអាំណរអរគុណចាំសពាុះគសរោងោងសរចើន ៕
បងាាញពីបទពិសាធថ្នការរគប់រគង និងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ
តាមរយ៉ៈបទពិសាធន៍

និ ងការចូ លរួមសដ្ឋយផទល់ជាសរចើ នក្រណីទាក្់ ទងជាមួយសរគាុះមហនតរាយក្នុងឃុាំ

ក្ាំពង់សគាចាប់តាាំងពីឆ្នាំ ២០០៩ រហូត ល់បចចុបបននសនុះសធវើសអាយ សលាក្ េុន ាោឌ្ី បានកាលយសៅជាធនធាន
មនុេស ៏េាំខាន់បាំផុតេរោប់ាលាឃុាំក្ាំពង់សគា

ក្៏ ូចជាេរោប់អងេការជាតិ

គសរោងនានាខ លក្ាំ ពង់សធវើការសលើវ ិេ័យសរគាុះមហនតរាយសនុះ។

និងអនតរជាតិ

សហើយនិង

តាមរយ៉ៈការជួបេនទនាសដ្ឋយផទល់ សលាក្ េុន ាោឌ្ី គឺជានិេិតសោនក្់ខ លក្ាំពង់េិក្ាថ្ននក្់បរ ិញ្ជញប័រត

សៅក្នុងាក្លវ ិទាល័យ ។ សដ្ឋយខផអក្សលើចាំសណុះ ឹ ង និ ងបទពីសាធន៍ ជាក្់ខេដងបានសធវើឲ្យអនក្សលាក្ េុន
ាោឌ្ី កាលយសៅជាធនធាន ៏េាំខាន់ខផនក្រគប់រគង និងកាត់បនថយសរគាុះមហនតរាយេរោប់ឃុាំក្ាំពង់សគាសនុះ
ជាក្់ខេដងមុននឹងោនគសរោងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន
ទទួលការបណុដ ុះបណ្ត
ដ លជាសរចើ នជាមួ យអងេការជាតិ
មហនតរាយខ លទាក្់ទងជាមួយនឹងការរគប់រគង

អនតរជាតិ

សលាក្បាន

និងគណ៉ៈក្ោមធិ ការជាតិ រគប់ រគងសរគាុះ

និងកាត់បនថយសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន។

អនក្ស្រេីោនជាំនាញចាេ់សៅសលើ (១) ការសរបើរបាេ់របព័ នធបសចចក្វ ិទាព័ត៌ោន និ ងារគមនាគមន៍ ទាាំងខផនក្រ ឹង
និងទាន់ស ើមបីការរបាស្រេ័យទាក្់ទងក្នុងការងារសឆលើយតបសរគាុះមហនតរាយក្នុងរក្បែ័ ណឌថ្ននក្់ សរកាមជាតិ

ឧទាហរណ៍៖ក្មមវ ិធីការ ិោល័យ ក្មមវ ិធី ទូរសលែ អី ខមល និ ងទាំ នាក្់ទាំនងេងគម(ទាាំងរបព័នធរបតិ បតតិការសលើ
Android iPhone និង Desktops) ាមតហវូន ក្ុាំពយូទ័ រយួរថ្

ក្ុាំ ពយួទ័ រសលើតុ ។ល។ (២) សចុះរបមូលទិននន័យ

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

េះដឹង៖ http://adbproject.ncdm.gov.kh/

បាត់បង់ និងែូចខាត របព័នធរបកាេអាេនន និងរបព័នធរគប់រគង និងផដល់ទិននន័យទាន់សពលសវលា (៣) ការផលិ
តរបាយការណ៍ក្នុងសពលោនហានិ ភ័យសរគាុះមហនតរាយសក្ើ តសទបើង ឧទាហរណ៍៖ របាប់អាំពីមុែេញ្ជញ និងទី

ក្ខនលង ទាំហាំ និងផលបុះពាល់ អនក្រងសរគាុះ វ ិធានការណ៌ និ ងការសដ្ឋុះស្រាយ ឬការសឆលើយតប េាំណូមពរ និង

ការផតល់សោបល់ ។ល។ និងបូក្េរុបខផនការសឆលើយតម និងការសរតៀមេសគងាគុះបនាទន់ (៤) ការចូលរួមវ ិភាគ
ាថនការ (៥) ការេសងេត និងការតាមដ្ឋនរតួតពិនិតយមុែេញ្ជញសរគាុះថ្ននក្់ (៦) ការរបាស្រេ័យទាក្់ទង និង
ខផនការផសពវផាយ និងខចក្ចាយព័ត៌ោន និង(៧) ការសរៀបចាំេរោប់សឆលើយតបទាន់សពលសវលា ។ សៅសពល

សនុះ េរោប់សលាក្ េុន ាោឌ្ី និងរក្ុមការងារឃុាំក្ាំពង់សគាទាាំងអេ់ោនចិតរត ីក្រាយខាលាំងណ្តេ់សៅសពល
ោនគសរោងកាត់បនថយហានិ ភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍ មូលដ្ឋឋនចូ លក្នុងឃុាំរបេ់សលាក្

សរពាុះថ្ន

គសរោងសនុះជួយឃុាំ និងភូ មិរបេ់សលាក្ោងសរចើ នសលើេលុបក្នុងការជួយរគប់ រគង និ ងកាត់ បនថយហានិ ភ័យ
សរគាុះមហនតរាយ ជាក្់ ខេដង ូ ចជាការជួ េជុ លផលូវ និ ងសលើក្ទាំ នុប ការសធវើផូវថម
ល ី និងការជី ក្និ ងាដរស្រេុះ 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. ឃុាំក្ាំពង់សគានិោយជារួម និងចាំសពាុះសលាក្ េុន ាោឌ្ី
និោយសដ្ឋយខលក្បានទទួ លការបណុដ ុះបណ្ត
ដ លជាសរចើ នពី គសរោង

េរោប់ សលាក្ការបណុដ ុះបណ្ត
ដ ល

េមតថភាពគឺេាំខាន់ណ្តេ់សហើយសលាក្អាចទទួលបានចាំសណុះ ឹង និងការអនុវតតន៍ជាក្់ខេដងថមីៗបខនថមសទៀត

េតីពីការរគប់រគង និងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋន ូចជា៖(១) ការចូលរួមអនុ
វតតន៍ជាក្់ខេដងេដីពីការរគប់រគង

និងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយសៅេហគមន៍មូលដ្ឋឋនតាមរយ៉ៈ

ការសធវើេមយុទធសៅក្ខនលង និងការសធវើលាំហាត់េមយុទជា
ធ សរចើនសលើក្ (២) ការចូលរួមលាំហាត់អនុវតតន៍ផល
ទ ់េីព
ដ ី

ការរគប់រគងហិរញ្ញ វតថុ និងការសធវើលទធក្មម (៣) ការចូលរួមអនុវតតន៍ជាក្់ខេដងេដីពីការចូលរួមវាយតថ្មល និងការ
វ ិភាគហានិភ័យេរោប់ សធវើការអភិ វឌ្ឍខផនការកាត់ បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ
ខរបរបួលអាកាេធាតុ

(៤)

និ ងការបនាុសាំ ៅនឹងការ

ការអនុវតតន៍ជាក្់ ខេដងេដីពីការសរបើ របាេ់របព័ នធបសចចក្វ ិទាព័ត៌ោន

និ ងារ

គមនាគមន៍ទាាំងខផនក្រ ឹង និងទាន់ចាប់តាាំងពីក្ាំរ ិតធមមតា មធយម និងក្ាំរ ិតែពេ់ និង (៥) ការបណុដ ុះបណ្ត
ដ លសផស
ងៗសទៀតខ លសលាក្ េុន ាោឌ្ី ទទួលបាន។
តាមរបាេន៍របេ់សលាក្ េុន ាោឌ្ី បានបញ្ជ
ជ ក្់ថ្ន “ឆលងតាមបទពិសាធន៍ និ ងការបណុ ដ ុះបណ្ត
ដ លតាាំ

ងពីឆ្នាំ ២០០៩ មក្ ល់សពលសនុះសលាក្ហាននិោយថ្នអាចបសរមើររបជាពលរ នសៅឃុាំក្ាំពង់សគាបានោងលអ
រពមជាមួយេមតថភាពការបណុ ដ ុះបណ្ត
ដ លបនតរេដីពីការកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ
សៅនឹងការខរបរបួលអាកាេធាតុសៅឲ្យអនក្ពាក្់ព័នធសផសងៗសទៀតសៅឃុាំរបេ់សលាក្បាន” ៕

និងការបនាុាំ

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 ការេសងេតនិ ងការតាម
ដ្ឋនរតួតពិនិតយមុែេញ្ជញសរគាុះថ្ននក្់ ការរបាស្រេ័យទាក្់ទង និងខផនការផសពវផាយ និងខចក្ចាយព័ត៌ោនសៅ
សអាយរបជាពលរ ទា
ឋ ន់សពលសវលា៕
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គិតមក្ ល់សពលសនុះទាាំងរបជាពលរ ឋ

និងទាាំងរក្ុមការងារភូមិបានយល់សរចើនពីការកាត់បនថយហានិភ័យ

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

សលខាធិការដ្ឋឋន គ.គ.ម.ឃ. ឃុាំក្ាំពង់សគាទាាំងអេ់ ែ្ុាំេូមសបដជា្ចិតថ្ន
ត នឹងែិតែាំយក្ចាំសណុះ ឹងខ លបានទទួល
ពីគសរោងទាាំងអេ់សៅបសរមើររបជាពលរ សឋ ៅក្នុងឃុាំក្ាំពង់សគាសនុះសអាយអេ់ពីេមតថភាពស ើមបីជួយរគប់រគង
និងកាត់បនថយហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ

និងការបនាុសាំ ៅនឹងការខរបរបួលអាកាេធាតុឲ្យោនរបេិទភា
ធ ព

១០០% តាមរយ៉ៈការបណុ ដ ុះបណ្ត
ដ ល ការខចក្រ ាំខលក្ និងផសពវផាយចាំសណុះ ឹងេដព
ី ីរគប់រគង និងកាត់បនថយ
ហានិភ័យសរគាុះមហនតរាយ និងការបនាុសាំ ៅនឹងការខរបរបួលអាកាេធាតុសៅឲ្យពួក្គាត់សដ្ឋយផទល់” ៕
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