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ក្របខ័ណ្ឌការងារសេនដាយេក្ាប់ការ
កាត់បនថយហានិភ័យសក្រោះមហនតរាយ
២០១៥ ~ ២០៣០
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ក្របខ័ណ្ឌការងារសេនដាយេក្ាប់ការ
កាត់បនថយហានិភ័យសក្រោះមហនតរាយ
២០១៥ ~ ២០៣០

ប្រែសររួលដោយ អគ្គដលខាធិការោាន គ្.ជ.គ្.រ.
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អារមភរថា
ររែខ័ណ្ឌការងារដសនោយ

សរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

ឆ្នាំ២០១៥~

២០៣០ រតូវបានអនុរ័ត ដៅឯសននិសីទពិភពដោរដលើរទី ៣ ននអង្គការសហរែជាជាតិ ដៅ
ទីររុង្ដសនោយ រែដទសជែុន នានងៃទី១៨ ប្ខរិនា ឆ្នាំ២០១៥។ ដហើយរ៏ ជាលទធផលនន
រិច្ចពិដររោះដោែល់រែស់ភាគ្ីពារ់ព័នធ ប្ែលបានផតួច្ដផតើរដ ើង្នាប្ខរិ នា ឆ្នាំ២០១២ និង្ការ
ច្រចារែស់ អនតររោាភិបាល ចាែ់ពីប្ខររកោ ឆ្នាំ២០១៤ ែល់ប្ខរិនា ឆ្នាំ២០១៥ ដោយទទួល
បានការរាំរទ

ពីការ ិោល័យសហរែជាជាតិ

សរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះ

រហនតរាយ ដោយអនុដោរតារសាំដណ្ើរែស់រហាសននិបាតរែស់អង្គការសហរែជាជាតិ។
ររែខ័ណ្ឌការងារដសនោយ

គ្ឺ ជាឧែររណ្៍សនង្ជាំនួស

ររែខ័ណ្ឌការងារសររមភាពយូដហាគ

(HFA) ២០០៥~២០១៥: ការរសាង្ភាពធន់រែស់ជាតិ និង្សហគ្រន៍ដៅនឹង្ដររោះរហនតរាយ។
ររែខ័ណ្ឌការងារសររមភាពយូដហាគ ដនោះរតូវបានែដង្កើតដ
ែល់ការងារពិភពដោរ

ើង្ដែើរបីផតល់នូវសន្ុោះ ែប្នថរដទៀត

ដរការររែខ័ណ្ឌការងារសររមភាពអនតរជាតិ

សរាែ់ការកាត់ែនថយដររោះរហនតធរមជាតិ

ននឆ្នាំ១៩៨៩

ននទសវតសរអ
៍ នដរជាតិ

និង្យុទសា
ធ
ស្ដសដទីររុង្យូរូហាា

សរាែ់សុវតថិភាពពិភពដោរ: ដរលការណ្៍ប្ណ្នាាំសរាែ់ការដរតៀរែងាករ ការដរតៀរដរៀែច្ាំ
និង្ការកាត់ែនថយដររោះរហនតរាយធរមជាតិ និង្ប្ផនការសររមភាពរែស់ខួន
ល ប្ែលបានអនុរ័ត
នាឆ្នាំ១៩៩៤ និង្យុទសា
ធ ស្ដសដអនដរជាតិសរាែ់ការកាត់ែនថយដររោះរហនតរាយនាឆ្នាំ១៩៩៩។
ររែខ័ណ្ឌការងារដសនោយ

រតូវបានែដង្កើតដ

ការងារប្ែលបានអនុវតតដោយរែា

ើង្ប្ផែរដលើធាតុ

ប្ែលធានាែល់និរនតរភាពនន

និង្រគ្ែ់ភាគ្ីអនរពារ់ព័នធដផសង្ដទៀត

ដៅដរការររែខ័ណ្ឌ

ការងារសររមភាពយូដហាគ និង្បានប្ណ្នាាំនូវនវររម (ការែដង្កើតងមី) រួយច្ាំនួន ែូច្ប្ែលបាន
អាំពាវនាវដៅ អាំ

ច ិដររោះដោែល់ និង្ការច្រចា។ អនរដធវើអតាថធិែាយជាដរច្ើន
ុង្ដពល ននរិច្ព
បានរាំណ្ត់ែញ្ច
ច រ់ថាានការផ្លលស់ែូរែ៏
ត សាំខាន់ែាំផុត
ដោយសង្កត់ធៃន់ខាលាំង្ដៅដលើការ
រគ្ែ់រគ្ង្ដររោះ រហនតរាយ ប្ែលរែឈរដៅនឹង្ការរគ្ែ់រគ្ង្ដររោះរហនតរាយ និយរន័យនន

ដរលដៅជាសរលច្ាំនួនរបាាំពីរគ្ឺ ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ប្ែលជាលទធផល
រ ាំពឹង្ទុរ ដរលែាំណ្ង្ដផ្លតតដៅដលើការដរតៀរែងាករហានិភ័យងមី ការកាត់ែនថយហានិភ័យប្ែល
ានស្រសាែ់ និង្ការពរង្ឹង្ភាពធន់រ៏ែូច្ជាការោរ់ដច្ញនូវដរលការណ្៍ប្ណ្នាាំ រួរែញ្ូច លទាំង្
ការទទួល ខុសរតូវជាច្ាំែង្រែស់រែា ដែើរបីែងាករ និង្កាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដៅ
ទូទាំង្សាថែ័នសង្គរ និង្រែា ប្ែលពារ់ព័នធ។ ដលើសពីដនោះដទៀត ទាំហាំននការកាត់ែនថយហានិភ័យ
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ដររោះរហនតរាយ រតូវបានពរង្ីរ និង្ដផ្លតតជាសាំខាន់ ដៅដលើទាំង្រុខសញ្ចាដររោះថានរ់ធរមជាតិ
និង្រនុសស រុខសញ្ចាដររោះថានរ់ និង្ហានិភ័យ ែរ ិសាថន ែដច្ចរវ ិទា ជីវសាស្ដសត ប្ែលពារ់ព័នធ។
ភាពធន់រែស់សុខភាពរតូវបាន ដលើរររពស់ោង្ខាលាំង្ជាទូដៅ។
ររែខ័ណ្ឌការងារដសនោយ រ៏រតូវបានតារ់ប្តង្ែូច្តដៅ:តររូវការសរាែ់ដលើរររពស់ ការ
យល់ែឹង្ពីហានិភ័យដររោះរហនតរាយ
ដររោះ

ដៅរគ្ែ់រជុង្ដរជាយននរររិតរង្ដររោះ

និង្លរខណ្ៈវ ិនិច្័យ
ឆ ននរុខសញ្ចាដររោះថានរ់ ។

ភាពងាយរង្

ការពរង្ឹង្អភិបាលរិច្ចហានិភ័យដររោះ

រហនតរាយ រួរែញ្ូច លទាំង្ដវទិកាជាតិ ។ គ្ណ្ដនយយភាពសរាែ់ការរគ្ែ់រគ្ង្ដររោះរហនតរាយ
ការដរតៀរ ដរៀែច្ាំដែើរបី ‟ការសាថែនាឲ្យរែដសើរជាង្រុន”។ ការទទួលសាគល់ននរគ្ែ់ភាគ្ីពារ់ព័នធ

និង្តួនាទីរែស់ពួរដគ្។ ការដរៀរគ្រ សរាែ់ការវ ិនិ ដោគ្ដលើហានិភ័យឆ្ែ់ភ័យខាលច្ ដែើរបី
ដជៀសវាង្នូវ ការ ែដង្កើតហានិភ័យងមី។ ភាពធន់ រែស់ដហោារច្នាសរព័នធសុខភាព ដររតាំ ប្ណ្ល
វែបធរ៌ និង្ រប្នលង្ដធវើការ។ ការពរង្ឹង្រិច្ស
ច ហរែតិែតតិការអនតរជាតិ និង្ភាពជានែគ្ូសរល
ដរលនដោបាយ និ ង្ររមវ ិធី រែស់ាចស់ជាំនួយ រួរទាំង្ការរាំរទប្ផនរហិរញ្ា វតថុ និង្របារ់ររចីពី

សាថែ័ន ហិរញ្ា វតថុ អនតរជាតិ។ ានការទទួលសាគល់ោង្ច្ាស់ោស់ផង្ប្ែរ ពី ដវទិកាសរល

សរាែ់ ការកាត់ែនថយហានិភ័យ និង្ដវទិកាថានរ់តាំែន់សរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះ
រហនតរាយ ប្ែលជាយនតការសរាែ់រដែៀែវារៈពារ់ព័នទ
ធ ូដៅ ការតារោនរតួតពិនិតយ និង្ការ
ពិនិតយតារ កាល រាំណ្ត់ ដោយានការរាំរទពីសាថែ័នអភិបាលរិច្ស
ច ហរែជាជាតិ។
ដលខាធិការោាន

ននយុទធសាស្ដសតអនតរជាតិសរាែ់ការកាត់ែនថយដររោះហនតរាយ

សហរែជា

ជាតិ (UNISDR) បានទទួលភាររិច្ច ដែើរបីរាំរទែល់ការអនុវតត ការតារោន និង្ការរតួតពិនិតយ
ដ

ើង្វ ិញ ននររែខ័ណ្ឌការងារដសនោយ។

ា៉ាហាាសរ ៉ាតា វ៉ា៉ុលស្េតុំ ត
តាំណាង្ពិដសសរែស់អគ្គដលខា អង្គការសហរែជាជាតិ
ទទួ លែន្ុរ ការងារកាត់ែនថយដររោះហនតរាយ
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ាតិកា
ទាំព័រ
បុព្វកថា

.............................................................................................

ដរលែាំណ្ង្ និង្លទធផលរ ាំពឹង្ទុរ

៩

....................................................

១២

..................................................................

១៣

សររមភាពអាទិភាព ...............................................................................

១៤

អាទិភាពទី ១

: ការយល់ែឹង្អាំពីហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ..................

១៤

អាទិភាពទី២

: ការពរង្ឹង្អភិបាលរិច្ហា
ច
និភ័យដររោះរហនតរាយ

ដរលការណ្៍ននការប្ណ្នាាំ

ដែើរបីគ្រប់គ្រង ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ..................
អាទិភាពទី ៣

: ការវ ិនិ ដោគ្ ដៅរនុង្ការកាត់ែនថយហានិភ័យ

ដររោះរហនតរាយសរាែ់ភាពធន់ ................................

អាទិភាពទី ៤

១៧
១៨

: ដលើរររពស់ការដរតៀរដរៀែច្ាំដររោះរហនតរាយ
សរាែ់ការដើលើយតែរែរែដោយរែសិទធភាព និង្
"ការសាថែនាឲ្យរែដសើរជាង្រុន" រនុង្ការសាតរដ
ការដធវើឲ្យរែដសើរដ

ើង្វ ិញ និង្ការរសាង្ដ

ើង្វ ិញ

ើង្វ ិញ

.....

២១

តួនាទី រែស់ភាគ្ីពារ់ព័នធ .........................................................................

២៣

រិច្ចសហរែតិែតតិការអនតរជាតិ និង្ភាពជានែគ្ូជាសរល .........................

២៤
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I.

បុព្វកថា

១. ក្របខ័ណ្ឌការងារសេនដាយ េក្ាប់ការកាត់បនថយហានិភ័យសក្រោះមហនតរាយ ២០១៥~
២០៣០ ក្តូវបានអនុម័តសៅឯេននិេីទពិភពសោរស
ការកាត់បនថយហានិភ័យសក្រោះមហនតរាយ ដែ

ើរទី ៣ របេ់អង្គការេហក្បជាជាតិ េីព
ត ី

បានក្បក្ពឹតិតសៅចាប់ពីថ្ងៃទី១៤ ែ

់ ថ្ងៃទី១៨

ដខមិ នា ឆ្នាំ២០១៥ សៅទីក្រុង្សេនដាយ សខតតមីយ៉ាហគី ក្បសទេជប៉ាុន ជាឲ្យឱកាេដតមួយគត់
េក្ាប់ក្បសទេសែើមបី៖
(រ)

ដសច្រតីសដង្ខែននការអនុរ័ត បានដផ្លតតដៅដលើប្ផនការ និង្សររមភាពតររង្់ទិស

ននររែខ័ណ្ឌការងារសរាែ់ ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយដរកាយឆ្នាំ២០១៥។
(ខ)

ែញ្ចែ់ការបាន់រែាណ្ និ ង្ការពិនិតយដ

ើង្វ ិញ នូ វការអនុ វតតររែខ័ណ្ឌការងារ

សររមភាពយូដហាគ ២០០៥~២០១៥: ការរសាង្ភាពធន់រែស់រែដទស និង្សហគ្រន៍ដៅនឹង្
ដររោះរហនតរាយ។១
(គ)

ពិនិតយពិចារណា

ដលើែទពិដសាធន៍ ទទួលបាន

តាររយៈយុទធសាស្ដសតថានរ់តាំែន់

និង្ជាតិ /សាថែ័ន និង្ប្ផនការសរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ និង្អនុសាសន៍
រែស់ពួរដគ្ រ៏ែូច្ជារិច្ចរពរដរពៀង្ពារ់ព័នធដៅថានរ់តាំែន់ ដរការការអនុវតតររែខ័ណ្ឌការងារ
សររមភាពយូដហាគ។
(ឃ) រាំណ្ត់ ែញ្ច
ា រ់ពីប្ែែែទ ននរិច្ចសហរែតិែតតិការ ដោយប្ផែរដលើការដែតជាាច្ិតតរុង្
ន

ការអនុវតតររែខ័ណ្ឌការងារសរាែ់ ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយដរកាយឆ្នាំ២០១៥។
(ង)

រាំណ្ត់ ែញ្ច
ា រ់ពីប្ែែែទសរាែ់ ការពិនិតយដ

ើង្វ ិញតារកាលរាំណ្ត់ ននការអនុវតត

ររែខ័ណ្ឌការងារសរាែ់ ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយដរកាយឆ្នាំ២០១៥។
២. ដៅអាំ

ត រែារួយច្ាំនួន រ៏បានែញ្ច
ា រ់ជាងមីដ ើង្វ ិញ នូវ
ុង្ដពលននសននិសីទពិភពដោរ ែណា
ការដែតជាាច្ិ តតរែស់ខួន
ល
រនុង្ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ និង្ការរសាង្ភាពធន់២
ដៅនឹង្ដររោះរហនតរាយ ប្ែលរតូវដោោះស្រសាយជារួយនឹង្ន័យងមីែនា្ន់ រុង្ែរ
ន
ិែទ ននការអភិវឌ្ឍន៍

រែរែដោយនិរនតរភាព និង្ការលុែែាំបាត់ភាពររីររ តារការសរស្រសែ ដែើរបីដធវើសាហរណ្
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ររមដៅរនុង្ដរលនដោបាយ ប្ផនការ ររមវ ិធី និ ង្ងវ ិកាដៅរគ្ែ់ រររិ ត និង្ដោយបានចាត់ទុរ
រនុង្ររែខ័ ណ្ឌការងារពារ់ព័នធ។

ក្របខ័ណ្ឌការងារេរមមភាពយូសហាា:

សមសរៀនបទពិសោធន៍

ការខវោះខាតដែលបាន

រុំណ្ត់បញ្ជ
ា រ់ និងបញ្ជ
ា ក្បឈមនាសពលអនាគត
៣. ចាែ់តាាំង្ពី ការអនុរ័តននររែខ័ណ្ឌការងារសររមភាពយូដហាគដៅឆ្នាំ២០០៥ ែូច្ប្ែលបាន
ច្ង្ររង្ជាឯរសារដៅរនុង្របាយការណ្៍ការរ ីរច្ដររើ នថានរ់ ជាតិ និង្តាំែន់ សតីពីការអនុវតតរែស់
ខលួនរ៏ែូច្ជាដៅរនុង្របាយការណ្៍រែស់ពិភពដោរែនទដទៀត ការរ ីរច្ដររើនប្ែលសដររច្បាន

រនុង្ការកាត់ ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដៅរូលោាន ថានរ់ជាតិ តាំែន់ និង្ពិភពដោរ
ដោយរែដទស
និង្រគ្ែ់ ភាគ្ីពារ់ព័នធដផសង្ដទៀត
ប្ែលឈានដៅែល់ការងយច្ុោះច្ាំនួននន
ររណ្ៈភាពច្ាំដពាោះររណ្ីននរុខសញ្ចាដររោះថានរ់រួយច្ាំនួន។៣

ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះ

រហនតរាយគ្ឺជាគ្ុណ្រែដោជន៍ននការវ ិនិ ដោគ្រនុង្ការែងាករនូវការខាតែង្់នាដពលអនាគ្ត។

______________________________________
១
២

A/ CONF. ២០៦/ ៦ និង្ Corr. ១ ជាំពូរ I ដសច្រតីសដររច្ ២។
ភាធន់រតូវបានរាំ ណ្ត់ : “សរតថភាពរែស់រែព័នធ សហគ្រន៍ ឬសង្គរ ប្ែលរង្ផលែោះពាល់ដោយរុខសញ្ចា

ដររោះថានរ់

ដែើរបីទែ់សរាលសររួលដៅតារ និង្សាតរដ

ើង្វ ិញពីផលែោះពាល់ដោយរុខសញ្ចាដររោះថានរ់បាន

ទន់ដពលដវោ និង្ានរែសិទិធភាព រួរទាំង្តាររយៈការអភិ ររស និង្ការសាតរដ

ើង្វ ិញ នូ វរច្នាសរព័នធ និង្

ែាំដណ្ើរការ ានសារៈសាំខាន់ជារូលោានរែស់ខួន”
ល
ការ ិោល័យអង្គការសហរែជាជាតិ សរាែ់ការកាត់ែនថយ

ហានិភ័យ ដររោះរហនតរាយ (UNISDR) “វារយសព្ែដច្ចរដទសសតីពីការកាត់ែនថយហានិ ភ័យដររោះរហនតរាយរែស់
UNISDR ឆ្នាំ២០០៩” ទីររុង្ហសឺប្ណ្វ ប្ខឧសភា ឆ្នាំ២០០៩ (http://www.unisdr.org/we/inform/terminology)។
៣

រុខសញ្ចាដររោះថានរ់រតូវបានរាំណ្ត់ ដៅរនុង្ររែខ័ណ្ឌការងារសររមភាពយូដហាគ: “រពឹតិតការណ្៍រួ យ បាតុភូត

រួយ ឬសររមភាពរែស់រនុ សស ប្ែលជាសកាតនុភាពអាច្ដធវើឲ្យខូច្ខាតជារូែវនត រួរានការបាត់ែង្់អាយុ ជីវ ិត ឬ
រង្រែួ ស ខូច្ខាត និង្បាត់ែង្់រទពយសរបតតិ រាាំង្ស្ោះែល់សង្គរនិង្ដសែារិច្ច ឬខូ ច្ខាតែរ ិសាថន។ រុខសញ្ចាដររោះ
ថានរ់អាច្រួរទាំង្ល័រខខ័ណ្ឌរិ នទន់ដរើតដ

ើង្

នឹង្អាច្ជាតាំណាង្ឲ្យការគ្ាំរាររាំប្ហង្នាអនាគ្ត

និង្អាច្ាន

រែភពដែើរដផសង្រន: ធរមជាតិ (ភូរិសាស្ដសត ឧតុនិយរជលសាស្ដសត និង្ជីវសាស្ដសត) ឬែង្កដោយែាំ ដណ្ើរការរែស់
រនុសស (ការខូច្ខាតែរ ិសាថន និង្រុខសញ្ចាដររោះថានរ់ែដច្ចរវ ិជាា) ។
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រែសិទភា
ធ ពននការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយរួរច្ាំប្ណ្រែល់ការអភិវឌ្ឍរែរែ ដោយ
និរនតរភាព។ រែដទសនានាបានែដង្កើនសរតថភាពរែស់ពួរដគ្ រនុង្ការរគ្ែ់ រគ្ង្ហានិភ័យ ដររោះ
រហនតរាយ។ យនតការអនតរជាតិសរាែ់ការអភិវឌ្ឍ យុទធសាស្ដសតប្ណ្នាាំ ការសររែ សររួល
និង្ភាពជានែគ្ូ រុង្ការកាត់
ន
ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ែូច្ជាដវទិកាពិភពដោរ សរាែ់
ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយនិង្ដវទិកាថានរ់តាំែន់សរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យ

ដររោះរហនតរាយ រ៏ែូច្ជាដវទិកាសហរែតិែតតិការអនតរជាតិ និង្តាំែន់ពារ់ព័នធដផសង្ ដទៀតរនុង្
ការអភិវឌ្ឍដរលនដោបាយ យុទធសាស្ដសត និង្ការអភិវឌ្ឍននច្ាំ ដណ្ោះែឹង្ និង្ការដរៀន សូរតពីរន
ដៅវ ិញដៅររ។ជារួរររែខ័ណ្ឌការងារសររមភាពយូដហាគ

គ្ឺ ជាឧែររណ្៍ែ៏សាំខាន់សរាែ់

ដលើរររពស់ការយល់ែឹង្សាថែ័ន និង្សាធារណ្ៈ ដធវើឲ្យានការដែតជាាច្ិតខា
ត ង្ នដោបាយ និង្
ដផ្លតតការយរច្ិតតទុរោរ់ ដលើសររមភាពរគ្ែែណ្តែ់ ទូលាំទូោយ រែស់ភាគ្ី ពារ់ព័នធដៅរគ្ែ់
រររិត។
៤. អស់រយៈដពល ១០ឆ្នាំែូច្រន ដទោះែី ជាោង្ណារ៏ដោយ ដររោះរហនតរាយបានែនតដរើន
ដ

ើង្កាន់ប្តធៃន់ធៃរ ដហើយជាលទធផល សុខុាលភាព និង្សុវតថិភាពរែស់រែជាជន សហគ្រន៍

និង្ែណា
ត រែដទសទាំង្រូល រតូវបានទទួលរង្ផលែោះពាល់។ រែជាជនជាង្៧០០ ពាន់នារ់
បានបាត់ ែង្់ជីវ ិត ជាង្១ ៤ ោននារ់បានរង្រែួស និង្រែាណ្ ២៣ ោននារ់ រមនផ្ោះ
សប្របង្ប្ែលជាលទធផលែង្កដោយដររោះរហនតរាយ។ ជារួរដរច្ើនជាង្ ១ ៥ ពាន់ោននារ់
បានទទួលរង្ផលែោះពាល់ដោយដររោះរហនតរាយរែដភទដផសង្ៗរន។ ស្ដសតី រុារ និង្រែជាជន
ប្ែលសថិតដៅរនុង្សាថនភាពងាយរង្ដររោះ បានទទួលរង្ផលែោះពាល់ រនុង្អរតាខុសៗរន ។
ការខាតែង្់ ដសែារិច្ចជាសរុែានជាង្១ ៣ ពាន់ោនែុោលរ។ ដលើសពីដនោះដទៀតដៅច្ដនាលោះ
រវាង្ឆ្នាំ ២ ០០៨ និ ង្ឆ្នាំ ២ ០១២ានរែជាជនច្ាំ នួ ន១៤៤ោននារ់ រតូ វ បានផ្លល ស់ ទី លាំ ដៅ
ដោយសារដររោះរហនតរាយ។ ដររោះរហនតរាយជាដរច្ើនរែដភទ បានដធវើឲ្យកាន់ប្តធៃន់ធៃរដ
ដោយការប្រែរែួលអាកាសធាតុ និង្ការដរើនដ

ើង្

ើង្កាន់ប្តញឹរញាែ់ និង្ធៃន់ធៃរ រាាំង្ស្ោះែល់

ការរ ីរច្ដររើន ដឆ្ពោះដៅការអភិវឌ្ឍរែរែដោយនិរនតរភាព។ ភសតុតាង្ែងាាញថា រររិតរង្ដររោះ
ររដលើរែជាជន និង្រទពយសរបតតិរុង្រគ្ែ់
ន
រែដទស បានដរើនដ ើង្ដលឿនជាង្ ភាពងាយរង្
ដររោះ៤ បានងយច្ុោះ ែុប្នតរែដភទហានិភ័យងមី បានរដរើតដ
រហនតរាយានការដរើនដ

ើង្ និង្ការបាត់ ែង្់ ដោយដររោះ

ើង្ ជាសាំខាន់ដលើប្ផនរដសែារិច្ច សង្គរ សុខភាព វែបធរ៌ និង្ផលែោះ

ពាល់ែរ ិសាថន ដៅរនុង្រយៈដពលខលី រធយរ និង្ប្វង្ ជាពិដសសដៅរររិតរូលោាន សហគ្រន៍។
វ ិសាលភាពដររោះរហនតរាយតូច្ៗដរើតដ ើង្ជាញឹរញាែ់ និង្ដររោះរហនតរាយ អូសែនាលយ
ជាពិដសសែោះពាល់ែល់សហគ្រន៍ រគ្ួសារ និង្សហររសធុនតូច្ និង្រធយរ និង្ែដង្កើតបាន
ជាច្ាំនួនភាគ្រយខពស់ននការបាត់ែង្់ សរុែ។

រគ្ែ់ រែដទស

ជាពិដសសែណា
ត រែដទសរាំពុង្
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អភិវឌ្ឍន៍ ានអរតាររណ្ៈ និ ង្ការបាត់ែង្់ដសែារិច្រ
ច ុង្អរតាខព
ន
ស់ខុសៗរន បានរែឈរដៅ
នឹង្រររិតរាំដណ្ើន

ននលទធភាពច្ាំណាយរិនជារ់ោរ់

និង្រែឈរដៅនឹង្ការដើលើយតែប្ផនរ

ហិរញ្ា វតថុ និង្កាតពវរិច្ចដផសង្ដទៀត។
៥. ជាការែនា្ន់

និង្សាំខាន់ ដឆ្ពោះដៅការរែដរើលទុរជារុនដនាោះ

ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

រតូវឲ្យកាន់ប្តស័រស
ត ិទិធប្ងរដទៀត

ប្ផនការសរាែ់នឹង្កាត់
ដែើរបីការពាររែជាជន

សហគ្រន៍ និង្រែដទស ជីវភាពរស់ដៅពួរដគ្ សុខភាព ដររតាំ ប្ណ្លវែបធរ៌ រទពយសររម
សង្គរដសែារិច្ច និ ង្រែព័នធដអរូ

ូសុី ដហតុែូដច្នោះដហើយ គ្ឺ រតូវពរង្ឹង្ភាពធន់រែស់ពួរដគ្។

៦. ែដង្កើនការងារដែើរបីកាត់ែនថយរររិតរង្ដររោះ និង្ភាពងាយរង្ដររោះ រនុង្ការទែ់ សាកត់ នូវ
ការរដរើតននហានិភ័យដររោះរហនតរាយងមី និង្ការទទួលខុសរតូវខពស់ដលើការរដរើតហានិភ័យ
ដររោះរហនតរាយ ប្ែលតររូវឲ្យានដៅរគ្ែ់រររិត។ ែប្នថរដលើ សររមភាពច្ាំដពាោះរុខតររូវការ
ដឆ្ពោះដៅការដផ្លតតដលើការដផតើរពិនិតយដោោះស្រសាយគ្ាំនាស់ ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

ែូច្ជា

ផលវ ិបារននភាពររីររ វ ិសរភាព ការប្រែរែួលអាកាសធាតុ និង្ភាពប្ែលអាច្ប្រែរែួលបាន
នគ្រូែនីយររម ដោយរមនប្ផនការដររង្ទុរ ការរគ្ែ់រគ្ង្ែីធីលរិនបានលែ និង្រតាតគ្ួែផសាំប្ែល
នាាំឲ្យខូច្ខាតរួយច្ាំនួន ែូ ច្ជាការផ្លលស់ែូររែជាសាស្ដសត
ត
ការដរៀែច្ាំសាថែ័នទន់ដខោយ រមន
ដរលនដោបាយទរ់ទង្នឹង្ព័ត៌ានហានិភ័យ ខវោះខាតែទោានគ្តិយុតត និង្ការដលើរទឹរច្ិតត
សរាែ់ ការវ ិនិ ដោគ្ប្ផនរឯរជន ដលើការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ែណា
ត ញផគត់ផគង្់
ានលរខណ្ៈសមុគ្សាមញ ែដច្ចរវ ិទាដៅានរាំណ្ត់ ការដរែើ ធនធានធរមជាតិ រមននិរនតរភាព
ការធាលរ់ច្ុោះរែព័នធដអរូ

ូសុី ជាំ ង្ឺើលង្ និង្ដរាគ្រាតតាត។ ដលើសពីដនោះ វាគ្ឺជាការចាាំបាច្់ ដែើរបី
ែនតពរង្ឹង្អភិបាលរិច្ល
ច ែ រនុង្ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយថានរ់ជាតិ តាំែន់ និង្
សរល និង្ការដលើរររពស់ការដរតៀរដរៀែច្ាំ និង្ការសររែសររួលជាតិ សរាែ់ការដើលើយតែ
ដររោះរហនតរាយ ការដធវើឲ្យរែដសើរដ
ដ

ើង្វ ិញ និង្ការរសាង្ដ

ើង្វ ិញដរកាយដររោះរហនតរាយ និង្ការរសាង្ដ

ើង្វ ិញ និង្ការដរែើរបាស់ការសាតរ

ើង្វ ិញដែើរបី ‟ការសាថែនាឲ្យរែដសើរជាង្រុន”

ប្ែលរតូវបានរាំរទ និង្ពរង្ឹង្ដោយប្ែែែទននរិច្ចសហរែតិែតតិការអនតរជាតិ។

__________________________________________
៤

ភាពងាយរង្ដររោះរតូវបានរាំណ្ត់ ដៅរនុង្ររែខ័ណ្ឌការងារសររមភាពយូដហាគែូច្ជា

‟ល័រខខ័ណ្ឌប្ែលបាន

រាំណ្ត់ដោយរតាត ធរមជាតិ សង្គរ ដសែារិច្ច និ ង្ែរ ិសាថន ឬែាំដណ្ើរការប្ែលសហគ្រន៍ ងាយទទួលរង្ដររោះ និង្
ផលែោះពាល់ដោយរុខសញ្ចាដររោះថានរ់ ”។
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៧. រតូវប្តាន

វ ិធី សាស្ដសតដរតៀរែងាករទូលាំទូោយែប្នថរដទៀត

ដោយដផ្លតតដលើរែជាជន

ជាសនូលដៅនឹង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។
ការរែតិែតតិ
ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះ
រហនតរាយ ចាាំបាច្់រតូវប្ផែរដលើពហុរុខសញ្ចាដររោះថានរ់ និង្ពហុវ ិស័យ រួរទាំង្ការប្ែលអាច្
ឈានបានដៅែល់ រនុង្ែទែញ្ច
ា ប្ែលានសរតថភាព និង្រែសិទធភាព។ ខណ្ៈប្ែលានការ
ទទួល សាគល់ពីតួនាទី ែឹរនាាំ ែទោានគ្តិយុតត និង្ការសររែសររួលរែស់ពួរដគ្ រោាភិបាល
គ្ួរច្ូល រួរជារួយរគ្ែ់ភាគ្ីពារ់ព័នធ រួរទាំង្ស្ដសតី យុវជន និង្រុារ ជនពិការ រែជាជនររីររ
ដទសនតរ រែដវសន៍ ជនជាតិដែើរភាគ្តិច្ អនរសម័រគ្ច្ិតត អនរអនុវតតដៅតារសហគ្រន៍ និង្
រនុសសវ ័យ ច្ាំណាស់ ដៅរនុង្ការរ ិោះររ និង្ការអនុវតត ដរលនដោបាយ ប្ផនការ និង្សតង្់ោ។
ដច្ញពីដនាោះ រ៏ ានតររូវការសរាែ់ វ ិស័យ សាធារណ្ៈ វ ិស័យឯរជន និ ង្អង្គការសង្គរសុីវ ិល
រ៏ែូច្ជា ែណ្ិ ឌ តសភា និង្សាថែ័ន ស្រសាវរជាវវ ិទាសាស្ដសត ដែើរបីដធវើការោង្ជិតជារួយរន និង្
ែដង្កើតកាោនុវតតភាព

សរាែ់ រិច្ស
ច ហការ

និង្សរាែ់ធុររិច្ច

ដែើរបីដធវើសាហរណ្ររម

ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដៅរនុង្ការរគ្ែ់ រគ្ង្ ននការអនុវតតរែស់ខួន។
ល
៨. រិច្ចសហរែតិែតតិការអនដរជាតិ តាំែន់ អនុតាំែន់ និង្ើលង្ប្ែន ដៅប្តជាសនូលរនុង្ការរាំរទ
ែល់រិច្ខ
ច ិតខាំរែឹង្ប្រែង្រែស់រែា អាជាាធរថានរ់ជាតិ និ ង្រូ លោានរែស់ខួន
ល រ៏ែូច្ជាសហគ្រន៍
និង្ធុររិច្ចដែើរបីកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។ យនដការប្ែលានស្រសាែ់

អាច្តររូវ

ឲ្យានការពរង្ឹង្ដែើរបីផល
ត ់នូវការរាំរទរែរែដោយរែសិទធភាព និង្សដររច្នូវការអនុវតតបាន
លែរែដសើរ។ រែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ ជាពិដសសរែដទសានការអភិវឌ្ឍតិ ច្តួច្ រែាប្ែនដកាោះតូច្ៗ
រាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ រែដទសរិនជាែ់ប្ែនសរុរទរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ និង្រែដទសអាហ្វហវិរ រ៏ែូច្ជាែណា
ត
រែដទសានច្ាំណ្ូលរធយរ រែដទសរាំពុង្រែឈររុខនឹង្ែញ្ច
ា ជារ់ោរ់ រតូវផតល់ការយរច្ិតត
ទុរោរ់ ជាពិដសស និង្ការរាំរទដែើរបីែដង្កើនរែភពធនធានរនុង្ស្រសុរ និង្សរតថភាពតាររយៈ

ែណា
ត ញ ដទវភាគ្ី និង្ពហុភាគ្ី ដែើរបីធានាឲ្យបានរគ្ែ់ររន់ ាននិរនតរភាព និង្រដធាបាយ
ដពលដវោ ននការការអនុវតត រនុង្ការរសាង្សរតថភាព ជាំនួយប្ផនរហិរញ្ា វតថុ និង្ែដច្ចរដទស
និង្ការដផ្រែដច្ចរវ ិទា ដោយអនុដោរដៅតារការដែតជាាច្ិតជា
ត អនតរជាតិ។
៩. ជារួរររែខ័ណ្ឌការងារសររមភាពយូដហាគ

បានផតល់ការប្ណ្នាាំែ៏សាំខាន់ ដៅរនុង្រិ ច្ចខិតខាំ

រែឹង្ប្រែង្ដែើរបីកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ
ដៅររការសដររច្បាន

និង្រួរច្ាំប្ណ្រែល់ការរ ីរច្ដររើនដឆ្ពោះ

នូវដរលដៅអភិវឌ្ឍន៍សហសសវតសរ ៍។

ដទោះែីជាោង្ណារ៏ដោយ

ការអនុវតតរែស់ខួន
ល បានដធវើឲ្យដលច្ដ

ើង្នូវច្ាំនួនននច្ដនាលោះរែដហាង្ រនុង្ការដោោះស្រសាយរតាត
ហានិភ័យដររោះរហនតរាយរូលោានរនុង្ែទែបញតតិដរលដៅ និង្សររមភាពអាទិភាព៥ ជាតររូវ
ការរនុង្ការជររុញភាពធន់ដររោះរហនតរាយដៅរគ្ែ់រររិត

និង្ធានាែល់រដធាបាយអនុវតតន៍
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ឲ្យបានរគ្ែ់ររន់។

ច្ដនាលោះរែដហាង្ដនោះបាន

ែងាាញពី តររូវការរនុង្ការអភិវឌ្ឍររែខ័ ណ្ឌ

សររមភាពតររង្់ទិសរួយប្ែលរោាភិបាល និង្រគ្ែ់ ភាគ្ី ពារ់ព័នធអាច្អនុ វតតរុង្លរខ
ន
ណ្ៈរាំរទ

និង្ជួយែាំដពញរនុង្ការរាំណ្ត់ ែញ្ច
ា រ់ពីហានិភ័យដររោះរហនតរាយ អាច្រតូវបានរគ្ែ់រគ្ង្ និង្
ែឹរនាាំការវ ិនិ ដោគ្ ដែើរបីដលើរររពស់ភាពធន់។
១០.

ែែ់ឆ្នាំដរកាយពីររែខ័ណ្ឌការងារសររមភាពយូដហាគ ដររោះរហនតរាយដៅប្តែនតដធវើឲ្យ

ែោះពាល់ែល់រិច្ខ
ច ិតខាំរែឹង្ប្រែង្ដែើរបីសដររច្បាននូវការអភិវឌ្ឍរែរែដោយនិរនតរភាព។
១១.

ការច្រចារែស់អនតររោាភិបាល

ដលើរដែៀែវារៈអភិវឌ្ឍន៍ដរកាយឆ្នាំ២០១៥

ហិរញ្ា វតថុ

សរាែ់ការអភិវឌ្ឍ ការប្រែរែួលអាកាសធាតុ និង្ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយគ្ឺ
ផតល់ែល់សហគ្រន៍អនតរជាតិ

ជារួយកាោនុវតតភាព

ដែើរបីពរង្ឹង្រាល់ដរលនដោបាយ

សាថែ័ន ដរលដៅ សូច្នាររ និ ង្រែព័ នធវ ិធានការប្ែលពារ់ ព័នធ សរាែ់ ការអនុ វតត ដោយ
ដររពតារអាណ្តិន
ត ីរួយៗរែស់ពួរដគ្។

ធានាែល់ការភាាែ់ទាំនារ់ទាំនង្ប្ែលគ្ួរឲ្យដជឿបាន

សរស្រសែ រវាង្ែាំដណ្ើរការទាំង្ដនោះ នឹង្រួរច្ាំប្ណ្រដែើរបីការរសាង្ភាពធន់ និ ង្ការសដររច្
ដរលែាំណ្ង្សរលែល់ការលុែែាំបាត់ភាពររីររ។
១២.

ការរ ាំលឹរដ

ើង្វ ិញនូវលទធផលននសននិសីទអង្គការសហរែជាជាតិ

សតីអាំពីការអភិវឌ្ឍ

រែរែដោយនិរនតរភាព ឆ្នាំ២០១២ ‟អនាគ្តប្ែលដយើង្ច្ង្់បាន”៦ ប្ែលរតូវបានដគ្ដៅសរាែ់
ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ និង្ការរសាង្ភាពធន់ដៅនឹង្ដររោះរហនតរាយប្ែល
រតូវដោោះស្រសាយជារួយនឹង្ន័យងមីែនា្ន់

ដៅរនុង្ែរ ិែទននការអភិ វឌ្ឍ រែរែដោយនិរនតរភាព
និង្ការលុែែាំបាត់ភាពររីររ ដែើរបីដធវើសាហរណ្ររមដៅរគ្ែ់រររិតសរស្រសែ។ សននិសីទរ៏
បានែញ្ច
ា រ់ជាងមីនូវរាល់ដរលការណ្៍ននដសច្រតីប្ងលង្ការណ្៏រែស់ទីររុង្រុយ
ី ូ (Rio) សតីអាំពីែរ ិសាថន
និង្ការអភិវឌ្ឍ។៧
__________________________________________
៥

ររែខ័ណ្ឌការងារសររមភាពអាទិភាពយូដហាគ ២០០៥-២០១៥ គ្ឺ៖ (១) ធានាែល់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះ

រហនតរាយ គ្ឺ ជាអាទិ ភាពរែស់ថានរ់ ជាតិ ប្ែលានសាថែ័ នជារូលោានែ៏ រ ឹង្ាាំសរាែ់ ការអនុ វតដន៍; (២) រាំណ្ត់
ែញ្ច
ច រ់ បាន់ រែាណ្ និង្រតួតពិនិតយតារោនហានិភ័យដររោះរហនតរាយ និង្ដលើរររពស់ការជូនែាំណ្ឹង្ជារុន;
(៣) ដរែើច្ាំដណ្ោះែឹង្ រែរគ្ាំ ដហើញងមី និង្ការអែ់ រ ាំ ដែើរបីរសាង្វែបធរ៌ សុវតថិភាព និ ង្ភាពធន់ដៅរគ្ែ់រររិ ត;
(៤) កាត់ែនថយរតាតហានិភ័យរូលោាន; និង្ (៥) ពរង្ឹង្ការដរតៀរដរៀែច្ាំ សរាែ់ ការដើលើយតែដររោះរហនតរាយ
រែរែដោយរែសិទិធភាពដៅរគ្ែ់រររិត។
៦

ដសច្រតីសដររច្ច្ិ តតរែស់អង្គការសហរែជាជាតិ ដលខ ៦៦/២៨៨ ឧែសរព័នធ។៧ របាយការណ្៍រែស់ សននិសីទអង្គ

ការសហរែជាជាតិសព
ីត ីែរ ិសាថន និង្ការអភិវឌ្ឍទីររុង្រុ ីយូ នានងៃទី ៣-១៤

ប្ខរិងនា
ុ ឆ្ន១
ាំ ៩៩២ វល
ូ រ
ូ I ដសច្រតី

សដររច្ច្ិតតដនោះបានអនុរ័តដោយសននិសីទ (ការដបាោះពុរភរែស់អង្គការសហ រែជាជាតិ ដច្ញផោយដលខ អឺ.៩៣.
អាយ.៨ និង្រាំប្ណ្) ដសច្រតីសដររច្ច្ិតត១ ឧែសរព័នធ I។

12

១៣.

ការដោោះស្រសាយដលើការប្រែរែួលអាកាសធាតុ រ៏ជាប្ផនររួយននគ្ាំនាស់ហានិភ័យដររោះ

រហនតរាយ ដោយដររពតារអាណ្តតិននររែខ័ណ្ឌអនុសញ្ចាអង្គការសហរែជាជាតិសីអ
ត ាំពីការ
ប្រែរែួលអាកាសធាតុ៨

ប្ែលតាំណាង្ឲ្យកាោនុវតតភាព

ដែើរបីកាត់ ែនថយហានិភ័យដររោះ

រហនត រា យប្ែលានអតថ ន័ យ និ ង្ ានទាំ នា រ់ ទាំ ន ង្ទាំ ស្រសុ ង្ ដៅនឹ ង្ ែាំ ដណ្ើ រការរែស់ អ នត រ
រោា ភិ បា ល។
១៤.

ើលុោះែញ្ច
ច ង្
ាំ ដៅនឹង្សាវតាដនោះ និ ង្ដែើរបីកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ វាជា
តររូវការដែើរបីដោោះស្រសាយែញ្ច
ា រែឈរប្ែលានស្រសាែ់
និង្ដរៀែច្ាំសរាែ់អនាគ្តរួយ
ដោយដផ្លតតដលើ៖ ការតារោនរតួតពិនិតយ បាន់រែាណ្ និង្ការយល់ែឹង្ពីហានិភ័យដររោះ
រហនតរាយ និង្ការប្ច្ររ ាំប្លរព័ត៌ានប្ែែដនោះ និង្រដែៀែប្ែលវារតូវបានែដង្កើតដ
អភិបាលរិច្ចហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

និង្ការសររែសររួលដៅរគ្ែ់សាថែ័ន

ើង្។ ពរង្ឹង្
និង្វ ិស័យ

ពារ់ព័នធ និង្ការច្ូលរួរដពញដលញ និង្ប្ែលានអតថន័យននភាគ្ីពារ់ព័នធដៅរគ្ែ់រររិតសរ
ស្រសែ។ ការវ ិនិដោគ្ដៅរនុង្ដសែារិច្ច សង្គរ សុខភាព វែបធរ៌ និង្ការអែ់រ ាំភាពធន់រែស់

រែជាជន សហគ្រន៍ និង្រែដទស និ ង្ដៅរនុង្ែរ ិសាថន រ៏ែូច្ជាតាររយៈែដច្ចរវ ិទា និង្
ការស្រសាវរជាវ។

ការែដង្កើនរែព័នធរែកាសឲ្យែឹង្រុនពី ពហុរុខសញ្ចាដររោះថានរ់

ដរៀែច្ាំ ការដើលើយតែ ការសាតរដ
ដែើរបីែាំដពញសររមភាព

ើង្វ ិញ ការដធវើឲ្យរែដសើរដ

និង្សរតថភាពថានរ់ជាតិ

ការដរតៀរ

ើង្វ ិញ និ ង្ការរសាង្ដ

ើង្វ ិញ។

ដច្ញពីដនាោះរ៏ានតររូវការចាាំបាច្់ដែើរបី

ែដង្កើនរិច្ចសហរែតិែតតិការអនតរជាតិ រវាង្រែដទសអភិវឌ្ឍន៍ និង្រែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ និង្
រវាង្រែា និង្ែណា
ត អង្គការអនតរជាតិ។
១៥.

ររែខ័ណ្ឌការងារែច្ចុែបននដនោះ

នឹង្រតូវអនុវតតន៍សរាែ់ ហានិភ័យប្ែលានវ ិសាល

ភាពតូច្ និង្ធាំ ជាញឹរញាែ់ និង្រតង្ាកល ដររោះរហនតរាយភាលរៗ និង្អូសែនាលយ បានែង្ក
ដ

ើង្ដោយរុខសញ្ចាដររោះថានរ់ធរមជាតិ ឬដោយរនុសស រ៏ែូច្ជារុខសញ្ចាដររោះថានរ់ និង្

ហានិភ័យពារ់ព័នធនឹង្ែរ ិសាថន ែដច្ចរវ ិទា និង្ជីវសាស្ដសត។ វាានដរលែាំណ្ង្ដែើរបីប្ណ្នាាំ
ការរគ្ែ់រគ្ង្ពហុរុខ សញ្ចាដររោះថានរ់ ននហានិភ័យដររោះរហនតរាយ រនុង្ការអភិ វឌ្ឍដៅរគ្ែ់
រររិត ដៅរនុង្ និង្ការើលង្កាត់ ដៅរគ្ែ់វ ិស័យ។
__________________________________________
៨

ែញ្ច
ា ននការប្រែរែួលអាកាសធាតុ ែូច្បានបានដរៀែរាែ់ដៅរនុង្ររែខ័ណ្ឌែច្ចុែបននដនោះ ដៅប្តសថិតរនុង្អណ្តតិ

រែស់អនុ សញ្ចាររែខ័ណ្ឌសហរែជាជាតិសីព
ត ី ការប្រែរែួលអាកាសធាតុ

សថិតដៅដរការសរតថរិច្ចរែស់ភាគ្ី នន

អនុសញ្ចា។
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II.

សរលបុំណ្ង និងលទធផលរ ុំពឹងទ៉ុរ

១៦.

ខណ្ៈប្ែលានការរ ីរច្ដររើនរួយច្ាំនួន រនុង្ការរសាង្ភាពធន់ និង្ការកាត់ែនថយ
ការបាត់ែង្់ និង្ខូច្ខាតប្ែលបានសដររច្ ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយជាដរច្ើន
តររូវឲ្យានការពាោរតសូ និង្ជានិរនត ជារួយនឹង្ការដផ្លតតដោយជារ់ោរ់ដលើរែជាជន8
សុខភាព និង្ជីវភាពរស់ដៅរែស់ពួរដគ្ និង្ែនតតារោនជាដទៀង្ទត់។ ការរសាង្ររែខ័ណ្ឌ
ការងារសររមភាពយូដហាគ ជារួយនឹង្ររែខ័ណ្ឌការងារែច្ចុែបននដនោះ ានដរលែាំណ្ង្ដែើរបី
សដររច្បាននូវលទធផលរនុង្រយៈដពល ១៥ឆ្នាំែនា្ែ់ ែូច្ខាង្ដរការដនោះ៖

ការកាត់ែនថយហានិភ័យននដររោះរហនតរាយជាដរច្ើន និង្ការបាត់ែង្់អាយុជីវ ិត ជីវភាពរស់ដៅ
សុខភាព និង្ដៅរនុង្ប្ផនរដសែារិច្ច រូែវ ័នត សង្គរ វែបធរ៌ និង្រទពយសរបតតិែរ ិសាថនរែស់
រនុសស ធុររិច្ច សហគ្រន៍ និង្រែដទស។

សរមិទិធផលននលទធផលដនោះ តររូវឲ្យានការដែតជាាច្ិតតែ៏រ ឹង្ាាំ និង្ការច្ូលរួររែស់អរ
ន ែឹរនាាំ
នដោបាយដៅរគ្ែ់រែដទស និង្រគ្ែ់រររិត រនុង្ការអនុ វតត និង្ការែនតតារោនដលើររែខ័ណ្ឌ
ការងារដនោះ និង្រនុង្ការែដង្កើតវតថុចាាំបាច្់ ។
១៧.

ដែើរបីទទួលបាននូវលទធផលរ ាំពឹង្ទុរ ដរលែាំណ្ង្ប្ែលរតូវែនត ែូច្ខាង្ដរការ ៖

ការអនុវតតដរតៀរែងាករងមី

និង្កាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

ប្ែលានស្រសាែ់

តាររយៈការ អនុវតត សាហរណ្ររម និង្ប្ែលរាែ់ ែញ្ចូ លទាំង្ប្ផនរដសែារិច្ច រច្នាសរព័នធ

ច្ាែ់ សង្គរ សុខភាព វែបធរ៌ អែ់រ ាំ ែរ ិសាថន ែដច្ចរវ ិទា នដោបាយ និង្វ ិធានការនន
សាថែ័ន ប្ែលែងាករ និង្កាត់ែនថយរររិតរង្ដររោះដោយរុខសញ្ចាដររោះថានរ់ និង្ភាព

ងាយរង្ដររោះពី ដររោះរហនតរាយ ែដង្កើនការដរតៀរដរៀែច្ាំ សរាែ់ការដើលើយតែ និង្ការ
សាតរដ

ើង្វ ិញ និង្ការពរង្ឹង្ភាពធន់ ។

រនុង្ការសដររច្បានដរលែាំណ្ង្ដនោះ
តររូវឲ្យានការែដង្កើនសរតថភាពការអនុវតត
និង្
លទធភាព រែស់រែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ ជាពិដសសែណា
ត រែដទសអភិវឌ្ឍន៍ តិច្តួច្ រែាប្ែនដកាោះ
តូច្ៗ រាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ រែដទសរិនជាែ់ ប្ែនសរុរទរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ និង្រែដទសអាហ្វហវិរ រ៏ែូច្ជា
ែណា
ត
រែដទសប្ែលានរបារ់ច្ាំណ្ូលរធយរ រាំពុង្រែឈរនឹង្ែញ្ច
ា ជារ់ោរ់ រួរានការ
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ដរៀរគ្រ ននការរាំរទតាររយៈ រិច្ចសហរែតិែតតិការអនតរជាតិ សរាែ់ ល័រខខ័ណ្ឌ ននរដធាបាយ
សរាែ់ការអនុវតត អនុដោរតារអាទិភាពជាតិរែស់ពួរដគ្។
១៨.

ដែើរបីរាំរទែល់ការបាន់រែាណ្ដលើការរ ីរច្ដររើនជាសរល រនុង្ការសដររច្បាននូ វ
លទធផល និង្ដរលែាំណ្ង្ននររែខ័ណ្ឌការងារដនោះ ដរលដៅជាសរលច្ាំនួនរបាាំពីររតូវបាន
រពរដរពៀង្។ ដរលដៅប្ែលបានគ្ិតលែិតលែន់ទាំង្ដនោះ ដៅរររិតននពិភពដោរ ដហើយរតូវ
បានែាំដពញដោយការងារដែើរបីែដង្កើតសូច្នាររសរស្រសែ។ ដរលដៅ និង្សូច្នាររជាតិ នឹង្
រួរច្ាំប្ណ្រែល់ការសដររច្បាននូវលទធផល

និង្ដរល

ែាំណ្ង្ននររែខ័ណ្ឌការងារដនោះ។

ដរលដៅជាសរលច្ាំនួនរបាាំពីរគ្ឺ៖
(រ)

កាត់ែនថយោង្ដរច្ើនគ្ួរសរ

នូវររណ្ភាពដោយដររោះរហនតរាយ

ននពិភព

ដោរ គ្ិតែល់ឆ្នាំ២០៣០ សាំដៅែនា្ែរធយរភាគ្ររណ្ភាពននពិភពដោររនុង្ ១០០,០០០
រវាង្ឆ្នាំ ២០២០~២០៣០ ដធៀែដៅនឹង្ឆ្នាំ ២០០៥~២០១៥។
(ខ)

កាត់ែនថយោង្ដរច្ើនគ្ួរសរ

នូវច្ាំនួនរែជាជនប្ែលែោះពាល់ដៅទូទាំង្ពិភព

ដោរគ្ិ ត ែល់ ឆ្នាំ ២ ០៣០ សាំ ដៅែនា្ ែរធយរភាគ្គ្ណ្នាជាសរល ១០០,០០០ រវាង្ឆ្នាំ
២០២០~២០៣០ ដធៀែដៅនឹ ង្ ឆ្នាំ ២ ០០៥~២០១៥។ ៩
(គ)

កាត់ែនថយការបាត់ែង្់ដសែារិច្ច ដោយដររោះរហនតរាយដោយផ្ល្ល់ ប្ែលទរ់

ទង្ដៅនឹ ង្ផលិតផលរនុង្ស្រសុរសរុែ (GDP) គ្ិតែល់ឆ្នាំ២០៣០។
(ឃ) កាត់ែនថយោង្ដរច្ើនគ្ួរសរនូវការខូច្ខាត

ដោយដររោះរហនតរាយ

ររដលើ

ដហោារច្នាសរព័នធរែរែដោយដររោះថានរ់ និង្ការែងាែរ់ែល់ែាំដណ្ើរការផតល់ដសវាជារូលោាន
រនុង្ច្ាំដណារ ប្ែលានជារដធាបាយសុខាភិបាលនិង្អែ់រ ាំ រួរទាំង្តាររយៈការអភិវឌ្ឍភាពធន់
ទាំង្ឡាយគ្ិតែល់ឆ្នាំ ២០៣០។
(ង)

ែដង្កើនោង្ដរច្ើនគ្ួរសរច្ាំនួនននរែដទស

ប្ែលានយុទធសាស្ដសតការកាត់ែនថយ

ហានិភ័យដររោះរហនតរាយថានរ់ជាតិ និង្រូលោាន គ្ិតែល់ឆ្នាំ២០២០។

__________________________________________
៩

រែដភទននរែជាជនរង្ដររោះ នឹង្រតូវបានែរស្រសាយដៅរនុង្ែាំដណ្ើរការ សរាែ់ ដរកាយការងារដសនោយ ប្ែល

បានសដររច្ដោយសននិសីទ។
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(ច)

ែដង្កើនោង្ដរច្ើនគ្ួរសរ នូវរិច្ស
ច ហរែតិែតតិការអនតរជាតិ រែស់រែដទសរាំពុង្

អភិវឌ្ឍន៍ តាររយៈការរាំរទរគ្ែ់ររន់ និង្រែរែដោយនិរនតរភាព ដែើរបីែាំដពញសររមភាព
រែស់ជាតិ សរាែ់ ការអនុវតតររែខ័ណ្ឌការងារដនោះគ្ិតែល់ឆ្នាំ២០៣០។
(ឆ)

ែដង្កើនោង្ដរច្ើនគ្ួរសរភាពដរែើរបាស់បាន

ដែើរបីការបាន់រែាណ្

និង្អាច្យរររដរែើរបាស់បាន

និង្ព័ត៌ានហានិភ័យដររោះរហតរាយ

និង្រែព័នធរែកាសឲ្យែឹង្រុន

ពហុរុខសញ្ចាដររោះថានរ់ ែល់រែជាជន គ្ិ តែល់ឆ្នាំ២០៣០។
III. សរលការណ្៍ននការដណ្នា ុំ
១៩.

ែរស្រសង្់ដច្ញពី ដរលការណ្៍ប្ែលានដៅរនុង្យុទធសាស្ដសតទីររុង្យូរូហាាសរាែ់

សុវតថិភាពពិភពដោរ៖ ដរលការណ្៍ប្ណ្នាាំសរាែ់ ការដរតៀរែងាករដររោះរហនតរាយ ធរមជាតិ
ការដរតៀរដរៀែច្ាំ ការកាត់ែនថយដររោះថានរ់ និង្ប្ផនការសររមភាព១០ រែស់ខួលន និង្ ររែខ័ណ្ឌ
ការងារសររមភាពយូដហាគ
ការអនុវតតននររែខ័ ណ្ឌការងារែច្ចុែបននដនោះនឹ ង្រតូវបាន
ប្ណ្នាាំ
ដោយដរលការណ្៍ែូច្តដៅដនោះ ខណ្ៈប្ែលានការយរច្ិតតទុរោរ់ដៅដលើកាលៈ ដទសៈ
ជាតិ និង្ស្រសែនឹង្ច្ាែ់រុង្រែដទស
ន
រ៏ែូច្ជាកាតពវរិច្ច និង្ការដែតជាាច្ិតរត ែស់អនតរជាតិ ៖
(រ)

រែដទសនីរួយៗ ានភាររិច្ចទទួលខុសរតូវជាច្របង្ដែើរបីការពារ និង្កាត់ែនថយ

ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ រួរទាំង្តាររយៈរិច្ចសហរែតិែតតិការ ដទវភាគ្ី អនដរជាតិ តាំែន់
អនុតាំែន់ និង្ើលង្ប្ែន។ ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ គ្ឺជារតីបាររភទូដៅសរាែ់
រែដទសទាំង្អស់ និង្រររិតននរែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ អាច្ែដង្កើនរែសិទភា
ធ ព និង្អនុវតតដរល
នដោបាយកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយថានរ់ជាតិ

និ ង្វ ិធានការ

ដៅរនុង្ែរ ិែទនន
កាលៈដទសៈ និង្សរតថភាពដរៀង្ៗខលួន ប្ែលអាច្រតូវបានពរង្ឹង្ែប្នថរដទៀតតាររយៈល័រខ
ខ ័ណ្ឌ
រិច្ចសហរែតិែតតិការអនតរជាតិ រែរែដោយនិរនតរភាព។
(ខ)

ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ តររូវឲ្យប្ច្ររ ាំប្លរ ការទទួលខុសរតូវ

ដោយរោាភិបាលរណា
ត ល អាជាាធរជាតិពារ់ព័នធ វ ិស័យ និង្ភាគ្ីពារ់ព័នធ តារការសរស្រសែ
ដៅនឹង្កាលៈដទសៈជាតិរែស់ពួរដគ្ និង្រែព័នអ
ធ ភិបាលរិច្ច។

__________________________________________
១០

ឯរសារ

១៧២/៩, ជាំពូរ១, ដសច្រតីសដររច្១, ឧែសរព័នធ
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(គ)

ការរគ្ែ់រគ្ង្ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

គ្ឺានែាំណ្ង្ការពារ

រែជាជន និង្រទពយសរបតតិ សុខភាព ជីវភាពរស់ដៅ និង្រទពយសររមផលិតររមរែស់ពួរដគ្រ៏
ែូច្ជារទពយសរបតតិ វែបធរ៌ និង្ែរ ិសាថន ដៅខណ្ៈននការដលើរររពស់ និង្ការពាររគ្ែ់
សិទិធ រនុសសរួរទាំង្សិទិរ
ធ ុង្ការអភិ
ន
វឌ្ឍ។
(ឃ) ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ តររូវឲ្យានការច្ូលរួររគ្ែ់ រែស់ទាំង្
អស់ននសង្គរ និង្ភាពជានែគ្ូ។ វារ៏ តររូវឲ្យានផង្ប្ែរនូវការផតល់អាំណាច្ និង្ការច្ូលរួរ
អាច្ច្ូលរួរបាន និង្រិនដរ ើសដអើង្ ដោយយរច្ិតតទុរោរ់ ពិដសសែល់រែជាជនភាគ្តិច្ប្ែល
រង្ផលែោះពាល់ដោយ ដររោះរហនតរាយ ជាពិដសសអនរររីររែាំផុត។ ដយនឌ្័រ អាយុ ពិការភាព
និង្ដរលគ្ាំនិតវែបធរ៌ រនុង្រគ្ែ់និនានការនដោបាយ និង្ការអនុវតត ដលើរររពស់ភាពជាអនរ
ែឹរនាាំជាស្ដសតី និង្យុវជន ដហើយដៅរនុង្ែរ ិែទដនោះ ការយរច្ិតតទុរោរ់ពិដសស គ្ួរប្តរតូវបាន
ផតល់ដៅដលើការដធវើឲ្យកាន់ប្តរែដសើរ ននការដរៀែច្ាំ ការងារសម័រគ្ច្ិតតរែស់រែជាពលរែា។
(ង)

ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ និង្ការរគ្ែ់រគ្ង្អាស្រស័យដៅដលើយនដការ

សររែសររួលនផ្រុង្
ន និ ង្វ ិស័យទរ់ទិន និង្ជារួយភាគ្ីពារ់ព័នដធ ៅរគ្ែ់រររិត។ វាតររូវឲ្យ

ានការច្ូលរួរពីសាថែ័នរែាទាំង្អស់ ទាំង្ប្ផនររែតិែតតិ ប្ផនរនីតិែញ្ាតិតដៅថានរ់ជាតិ និង្រូល
ោាន និង្ដរៀែច្ាំការទទួលខុសរតូវឲ្យបានច្ាស់ោស់ ដៅទូទាំង្ប្ផនរសាធារណ្ៈ ភាគ្ីពារ់ព័នធ
ប្ផនរឯរជន

រួរទាំង្ធុររិច្ច

និង្ែណ្ិ ឌ តសភា

ដែើរបីធានាែល់ការផសពវផោយដៅវ ិញដៅររ

ភាពជានែគ្ូ ការែាំដពញតួនាទី ការទទួលខុសរតូវខពស់ និង្ការែនតតារោន។
(ច)

ខណ្ៈដពលប្ែលតួនាទី ការររែសររួល ការប្ណ្នាាំ និង្ការជួយដធវើដៅបាន

រែស់រោាភិបាលថានរ់ជាតិ និង្សហព័នធដៅប្តានសារៈសាំខាន់ដនាោះ វាគ្ឺ ជាការចាាំបាច្់ រុង្ការ
ន
ផតល់សិទិធអាំណាច្ែល់អាជាាធរ រូលោាន និង្រូលោានសហគ្រន៍ ដែើរបីកាត់ែនថយហានិភ័យ

ដររោះរហនតរាយ តាររយៈ រែភព ធនធាន ការដលើរទឹរច្ិតត និង្ការទទួលខុសរតូវរនុង្ការដធវើ
ដសច្រតីសដររច្តារការសរស្រសែ។
(ឆ)

ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

តររូវឲ្យានែាំដណាោះស្រសាយពហុរុខ

សញ្ចាដររោះថានរ់ និង្ការសដររច្ច្ិតតដលើព័ត៌ានហានិភ័យ ដោយប្ផែរដលើការផ្លលស់ែូរត និង្

ផសពវផោយទិនន
ន ័ យសរុែជាច្ាំហ រួរទាំង្ដយនឌ្័រ អាយុ និង្ពិការភាព រ៏ែូច្ជាការអាច្ទទួល
បាន និ ង្ដធវើែច្ចុែបននភាពងាយស្រសួល អាច្យល់បាន ានរូលោានវ ិទាសាស្ដសត រិនប្រនជា
ព័ត៌ានរដសើែ និង្ែាំដពញដោយច្ាំដណ្ោះែឹង្ប្ែែរែនពណ្ី។
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(ជ)

ការអភិវឌ្ឍ ការពរង្ឹង្ និង្ការអនុវតត ននដរលនដោបាយពារ់ព័នធ ប្ផនការ

ការរែតិែតតិ

និង្យនតការ

តររូវដៅនឹង្ដរលែាំណ្ង្រួរសរស្រសែ

ទរ់ទង្ការអភិវឌ្ឍ

រែរែដោយនិរនតរភាព និង្រាំដណ្ើន សនដិសុខដសបៀង្ សុខភាព និង្សុវតថិភាព ការប្រែរែួល
អាកាសធាតុ និង្ការប្រែរែួលការរគ្ែ់រគ្ង្ែរ ិសាថន និង្រដែៀែវារៈននការកាត់ែនថយហានិភ័យ
ដររោះរហនតរាយ។

ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

គ្ឺជាការចាាំបាច្់ដែើរបីសដររច្

បាននូវការអភិវឌ្ឍរែរែដោយនិរនតរភាព។
(ឈ) ខណ្ៈប្ែលគ្ាំនាស់ ននទាំហាំហានិភ័យដររោះរហនតរាយដៅរររិតរូលោាន ជាតិ
តាំែន់ ឬពិភពដោរ ហានិភ័យដររោះរហនតរាយានដៅរូលោាន និង្ានលរខណ្ៈជារ់ោរ់
ប្ែលរតូវបានែឹង្សរាែ់ ការោរ់ដច្ញជាវ ិធានការដែើ របីកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។
(ញ) ការដោោះស្រសាយ រតាតរូលោានហានិភ័យដររោះរហនតរាយ តាររយៈការវ ិនិ ដោគ្
ដលើប្ផនរព័ត៌ានហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ប្ផនរសាធារណ្ៈ និង្ឯរជន ានគ្ុណ្រែដោជន៍
ជាង្ការពឹង្ប្ផែរជាសាំខាន់ ដលើការដើលើយតែ

និ ង្សាតរដ

ើង្វ ិញដរកាយដររោះរហនតរាយ

និង្រួរ

ច្ាំប្ណ្រែល់ការអភិវឌ្ឍរែរែដោយនិរនតរភាព។
(ែ)
ជាង្រុន

រនុង្ការសាតរដ
និ ង្ការរសាង្ដ

ើង្វ ិញដរកាយដររោះរហនតរាយ
ើង្វ ិញ

ែាំណារ់កាលននការដធវើឲ្យរែដសើរ

វាជាការសាំខាន់ ដែើរបីទែ់ សាកត់នូវការរដរើត

ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយដោយ

‟ការសាថែនាឲ្យរែដសើរជាង្រុន”

និង្ការកាត់

និង្ការែដង្កើនការ

អែ់រ ាំ និង្ការយល់ែឹង្ជាសាធារណ្ៈ អាំ ពីហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។
(ឋ)
អនតរជាតិ

រែសិទធភាព និង្អតថន័យភាពជានែគ្ូសរល និង្ការពរង្ឹង្រិច្ចសហរែតិែតតិការ

រនុង្ការផតល់ជាំនួយអភិ វឌ្ឍន៍
ផលូវការ ដោយែណា
ត រែដទសអភិវឌ្ឍន៍ គ្ឺានសារៈសាំខាន់ សរាែ់ការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះ
រហនតរាយរែរែដោយរែសិទិធភាព។
(ឌ)

តដៅដទៀតរួរានការែាំ ដពញនូ វការដែតជាាច្ិ តតរែស់ខួន
ល

រែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍

ជាពិដសសែណា
ត រែដទសប្ែលានការអភិវឌ្ឍតិច្តួច្

រែារាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ននប្ែនដកាោះតូច្ៗ រែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍រិនជាែ់ ប្ែនសរុរទ និង្រែដទស
អាហ្វហវិរ រ៏ែូច្ជារែដទសានរបារ់ច្ាំណ្ូលរធយរ និង្ែណា
ត រែដទសដផសង្ដទៀតរាំពុង្រែឈរ
នឹង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយជារ់ោរ់ ប្ែលរតូវផតល់ការរាំរទដសច្រតីរតូវការរគ្ែ់ររន់ ាន
និរនតរភាព និង្ទន់ដពលដវោ រួរទាំង្តាររយៈហិរញ្ា វតថុ ការដផ្រែដច្ចរវ ិទា និង្ការរសាង្
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សរតថភាពពីែណា
ត រែដទស និង្នែគ្ូ អភិវឌ្ឍន៍ ដោយបានដរៀែច្ាំ តារតររូវការ និង្អាទិភាព
រែស់ខួនតារ
ល
ការរាំណ្ត់ រែស់ពួរដគ្។
IV. េរមមភាពអាទិភាព
២០.

យរច្ិតទ
ត ុរោរ់ គ្ិតគ្ូ រ

ការងារសររមភាពយូដហាគ

ដលើែទពិដសាធន៍ទទួលបានតាររយៈការអនុវតត

និង្ែនតដរលដៅ

និង្លទធផលរ ាំពឹង្ទុរ

ររែខ័ណ្ឌ

ជាការចាាំបាច្់សរាែ់

សររមភាពប្ែលដផ្លតតដលើរគ្ែ់វ ិស័យ ដោយរែាដៅរូលោាន ថានរ់ជាតិ តាំែន់ និង្រររិតសរល
ដោរ ដៅរនុង្វ ិស័យអាទិភាព ប្ែលជាែនតែនា្ែ់ ច្ាំនួនែួន៖
១. ការយល់ែឹង្អាំពីហានិភ័យដររោះរហនតរាយ
២. ការពរង្ឹង្អភិបាលរិច្ហា
ច
និភ័យដររោះរហនតរាយ

ដែើរបីរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះ

រហនតរាយ
៣. ការវ ិនិ ដោគ្ដៅរនុង្ការកាត់ ែនថយហានិ ភ័យដររោះរហនតរាយ សរាែ់ភាពធន់

៤. ែដង្កើនការដរតៀរដរៀែច្ាំ សរាែ់ការដើលើយតែនឹង្ដររោះរហនតរាយរែរែដោយរែសិទធ
ភាព និង្ដែើរបី ‟ការសាថែនាឲ្យរែដសើរជាង្រុន” រនុង្ការសាតរដ
រែដសើរដ ើង្វ ិញ និង្ការរសាង្ ដ ើង្វ ិញ។

ើង្វ ិញ ការដធវើឲ្យ

២១.

ដៅរនុង្ែាំដណាោះស្រសាយរែស់ពួរដគ្ ដែើរបីកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ រែា
តាំែន់ អង្គការអនតរជាតិ និង្ភាគ្ី ពារ់ព័នធដផសង្ដទៀត គ្ួរគ្ិតគ្ូរពិចារណាដលើសររមភាពគ្នលឹោះ
ប្ែលដរៀែរាែ់ដរការវ ិស័យអាទិភាពទាំង្ែួន

និង្គ្ួរអនុវតតតារការសរស្រសែ

ដោយយរច្ិតត

ទុរោរ់គ្ិតគ្ូរដលើសរតថភាព និង្លទធភាព ដោយស្រសែនឹង្ច្ាែ់ និង្ែទោានគ្តិយុតជា
ត តិ។
២២.

ដៅរនុង្ែរ ិការណ្៍
ននការដរើនដ ើង្ជាជាសរលដលើការពឹ ង្ពារ់អាស្រស័យរនដៅវ ិញ
ដៅររ រិច្ចសហរែតិែតតិការអនតរជាតិររ
ួ ែរ ិោកាសអនតរជាតិ អាំដណាយផល និង្រដធាបាយ
ននការអនុវតត គ្ឺរតូវចាាំបាច្់ ដែើរបីជររុញ និង្រួរច្ាំប្ណ្រែល់ការអភិវឌ្ឍច្ាំដណ្ោះែឹង្ សរតថភាព
និង្ការរបាែ់ដហតុផល

សរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

ដៅរគ្ែ់រររិត

ជាពិដសសសរាែ់រែដទសប្ែលរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍។
អាទិភាពទី១: ការយល់ែឹងអុំពីហានិភ័យសក្រោះមហនតរាយ
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២៣.

ដរលនដោបាយ

និង្ការអនុវតត

សរាែ់ការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

គ្ួរប្ផែរដលើការយល់ែឹង្អាំ ពីហានិភ័យដររោះរហនតរាយរគ្ែ់រជុង្ដរជាយ

ននភាពងាយរង្ដររោះ

សរតថភាព រររិតរង្ដររោះននរែជាជន និង្រទពយសរបតតិ លរខណ្ៈវ ិនិច្័ យ
ឆ រុ ខសញ្ចាដររោះថានរ់
និង្ែរ ិសាថន។ ច្ាំដណ្ោះែឹង្ប្ែែដនោះ អាច្ជាថារពលសរាែ់រែដោជន៍ ននការបាន់រែាណ្
ហានិភ័យដររោះរហនតរាយជារុនសរាែ់ ការដរតៀរែងាករ

និង្ការកាត់ែនថយដររោះថានរ់

និង្

សរាែ់ ការអភិវឌ្ឍ និ ង្ការអនុវតត ការដរតៀរដរៀែច្ាំសរស្រសែ និង្ការដើលើយតែនឹង្ដររោះ
រហនតរាយ រែរែដោយរែសិទភា
ធ ព។
ថាារ់ជាតិ និងមូលដាាន
២៤.

ដែើរបីសដររច្ដរលែាំណ្ង្ដនោះ ជាកាសាំខាន់គ្ឺ៖
(រ)

ដលើរររពស់ ការរែរូល ការវ ិភាគ្ ការរគ្ែ់រគ្ង្ និង្ការដរែើរបាស់ទិននន័យប្ែល

ពារ់ព័នធ និង្ពត៌ានជារ់ប្សតង្។ ធានាឲ្យបាននូវការផសពវផោយរែស់ខួន
ល គ្ិតគ្ូរពី តររូវការនន
រែដភទអនរដរែើរបាស់ដផសង្ៗរនតារការសរស្រសែ។
(ខ)

ដលើរទឹរច្ិតតែល់ការដរែើរបាស់ និង្ការពរង្ឹង្រូលោានថានរ់ដរការ និង្ការបាន់

រែាណ្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយយូៗរតង្ នូវភាពងាយរង្ដររោះ សរតថភាព រររិតរង្ដររោះ
លរខណ្ៈវ ិនិ ច្័យ
ឆ រែស់រុខសញ្ចាដររោះថានរ់ និង្ប្ែលអាច្ដធវើបានលាំោែ់ឥទធិពលរែស់វាទរ់ទង្
សង្គរននរររិត និង្ទាំហាំអវកាស ររដលើរែព័ នធដអរូ
(គ)

ូសុី ស្រសែជារួយនឹង្កាលៈដទសៈជាតិ ។

អភិវឌ្ឍន៍ ដធវើែច្ចុែបននភាពយូៗរតង្ និង្ដធវើការផសពវផោយ ព័ត៌ានហានិភ័យដររោះ

រហនតរាយ ប្ផែរតារទីតាាំង្សរស្រសែ រួរទាំង្ប្ផនទីហានិភ័យ ែល់អរ
ន ដធវើដសច្រតីសដររច្ច្ិតត
ជាសាធារណ្ៈទូដៅ

និង្សហគ្រន៍

ានហានិភ័យដឆ្ពោះដៅដររោះរហនតរាយ

របាស់ែដច្ចរវ ិទាព័ត៌ានប្ផនរភូរិសាស្ដសត តារទររង្់សរស្រសែ។

រនុង្ការដរែើ

(ឃ) វាយតនរល រត់រតា ប្ច្ររ ាំប្លរ ានលរខណ្ៈជារែព័នធ និង្ពនយល់ជាសាធារណ្ៈ
ការបាត់ែង្់ ដោយដររោះរហនតរាយ និង្ការយល់ែឹង្អាំពីដសែារិច្ច សង្គរ សុខាភិបាល អែ់រ ាំ
ផលែោះពាល់ែរ ិសាថន និង្ដររតាំប្ណ្លវែបធរ៌ តារការសរស្រសែរនុង្ែរ ិការណ្៍ននរពឹតិកា
ត រណ្៍
ជារ់ោរ់ រុខសញ្ចាដររោះថានរ់ រររិតរង្ដររោះ និង្ព័ត៌ានភាពងាយរង្ដររោះ។
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(ង)

ដធវើរិនឲ្យឆ្ែ់ភ័យខាលច្ ពីរររិតរង្ដររោះរុខសញ្ចាដររោះថានរ់ ភាពងាយរង្ដររោះ

ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ និង្ការបាត់ែង្់ ព័ត៌ានរិនរែ់ច្ិតត ប្ែលអាច្ទួលបានដោយ
ដសរ ី និង្ររបានសរស្រសែ។
(ច)

ដលើរររពស់ែល់ការទទួលបាននូវទិនន
ន ័យប្ែលអាច្ដជឿទុរច្ិតតបាន

តារដពល

ដវោ ពិតរបារែ ដធវើការដរែើរបាស់ព័ត៌ានអវកាសតារទីតាាំង្រាំណ្ត់ រួរទាំង្រែព័នព
ធ ័ត៌ាន
ភូរិសាស្ដសត (GIS) និង្ដរែើរបាស់ព័ត៌ាន ការែដង្កើតងមីននែដច្ចរវ ិទាគ្រនាគ្រន៍ ដែើរបីដធវើឲ្យ
រែដសើរដ
(ឆ)

ើង្នូវឧែររណ្៍វាស់ប្វង្ និង្ការរែរូល ការវ ិភាគ្ និង្ការផសពវផោយទិននន័យ។
រសាង្ច្ាំ ដណ្ោះែឹង្រែស់រហ្វនតីរោាភិបាលដៅរគ្ែ់ រររិត សង្គរសុីវ ិល សហគ្រន៍

និង្អនរសម័រគ្ច្ិតត រ៏ែូច្ជាវ ិស័យឯរជន តាររយៈការប្ច្ររ ាំប្លរែទពិដសាធន៍ ដរដរៀនទទួល
បាន ការអនុវតតន៍លៗ
ែ
ការែណ្ុត ោះែណា
ត លនិង្ការអែ់ រ ាំ សតីពីការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះ
រហនតរាយ រួរទាំង្ការដរែើរបាស់យនតការ ននការែណ្ុត ោះែណា
ត ល និង្ការអែ់រ ាំប្ែលានស្រសាែ់
និង្ការដរៀនសូរតពីរនដៅវ ិញដៅររ។
(ជ)

ដលើរររពស់ និង្ដធវើឲ្យកាន់ប្តរែដសើរនូវរិច្ចសន្នា និ ង្រិច្ចសហរែតិែតតិការរនុង្

ច្ាំដណារសហគ្រន៍វ ិទាសាស្ដសត និង្ែដច្ចរទារគ្ែ់ភាគ្ីពារ់ព័នធ និង្អនរដធវើដរលនដោបាយ
ដែើរបីជួយសររួលែល់ដរលនដោបាយទរ់ទង្ដៅនឹង្ប្ផនរវ ិទាសាស្ដសត

សរាែ់ ដធវើដសច្រតី

សដររច្ច្ិតត រនុង្ការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយរែរែដោយរែសិទធភាព។
(ឈ) ធានាែល់ការដរែើរបាស់តារប្ែែរែនពណ្ី ជនជាតិដែើរភាគ្តិច្ ច្ាំដណ្ោះែឹង្ និង្
ការអនុវតតរែស់រូលោាន តារការសរស្រសែ ដែើរបីែាំដពញច្ាំដណ្ោះែឹង្ប្ផនរវ ិទាសាស្ដសតរុង្ការ
ន

បាន់រែាណ្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ការអភិវឌ្ឍ និង្អនុវតតដរលនដោបាយ យុទធសាស្ដសត
ប្ផនការ និង្ររមវ ិធី ននវ ិស័យជារ់ោរ់ ជារួយនឹ ង្វ ិធីសាស្ដសត ននវ ិស័យទរ់ទិន ប្ែលបាន
ដរៀែច្ាំតាររូលោាន និង្តារែរ ិការណ្៍។
(ញ) ពរង្ឹង្សរតថភាពែដច្ចរដទស និ ង្វ ិទាសាស្ដសដ ដែើរបីជាទុនរនុង្ការពរង្ឹង្ច្ាំ ដណ្ោះ

ែឹង្ប្ែលានស្រសាែ់ និង្ដែើរបីអភិវឌ្ឍ អនុវតតន៍វ ិធី សាស្ដសត និង្គ្ររូ រនុង្ការបាន់រែាណ្ហានិ
ភ័យដររោះរហនតរាយ ភាពងាយរង្ដររោះ និង្រររិតរង្ដររោះពីរគ្ែ់រុខសញ្ចាដររោះថានរ់ ។
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(ែ)

ដលើរររពស់ការវ ិនិដោគ្ដៅរនុង្ការអភិវឌ្ឍ ែដច្ចរវ ិទា និង្ នវររម (ការែដង្កើតងមី)

សរាែ់រយៈដពលប្វង្ ពហុរុខសញ្ចាដររោះថានរ់ និង្ស្រសាវរជាវររគ្ាំនាស់ែាំដណាោះស្រសាយ រនុង្ការ
រគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដែើរបីដោោះស្រសាយការខវោះខាត ឧែសគ្គ ការពឹង្ពារ់រនដៅ
ិ ដៅររ និ ង្ សង្គ រ ដសែា រិ ច្ច អែ់ រ ាំ និ ង្ ការរែឈរដៅនឹ ង្ ែរ សា
វញ
ិ ថ ន និ ង្ ហានិ ភ័ យ ដររោះ
រហនត រា យ។
(ឋ)

ដលើរររពស់ ការោរ់ ែញ្ូច លច្ាំ ដណ្ោះែឹ ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ រួរទាំង្ការ

ដរតៀរែងាករដររោះរហនតរាយ ការកាត់ែនថយដររោះថានរ់ ការដរតៀរដរៀែច្ាំ ការដើលើយតែ ការសាតរ
ើង្វ ិញ ដៅរនុង្ការអែ់ រ ាំជារែព័នធ និង្ដរៅរែព័នធ រ៏ែូច្ជាដៅ
រនុង្ការអែ់ រ ាំពលរែាដៅរគ្ែ់ រររិត និង្ដៅរនុង្ការអែ់រ ាំ និង្ែណ្ុត ោះែណា
ត ជាំ នាញវ ិជាាជី វៈ។
ដ

ើង្វ ិញ និង្ការដធវើឲ្យរែដសើរដ

(ឌ)

ដលើរររពស់យុទធសាស្ដសតជាតិដែើរបីពរង្ឹង្ការអែ់រ ាំជាសាធារណ្ៈ និង្ការយល់ែឹង្

រនុង្ការកាត់ ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ រួរទាំង្ព័ត៌ាន និង្ច្ាំដណ្ោះែឹង្ហានិភ័យដររោះ
រហនតរាយ តាររយៈយុទធនាការ រែព័នផ
ធ សពវផោយសង្គរ និង្ការដរៀរគ្រសហគ្រន៍ ដោយគ្ិត
គ្ូរែល់អនរច្ូលរួរ និង្តររូវការជារ់ោរ់រែស់ពួរដគ្។
(ឍ) ដរែើរបាស់ ព័ត៌ានហានិភ័យរគ្ែ់រជុង្ដរជាយននភាពងាយរង្ដររោះ សរតថភាព
និង្រររិតរង្ដររោះននរែជាជន សហគ្រន៍ រែដទស និង្រទពយសរបតតិ រ៏ែូច្ជាលរខណ្ៈវ ិនិច្័យ
ឆ
រែស់រុខសញ្ចាដររោះថានរ់ ដែើរបីអភិវឌ្ឍន៍ និង្អនុវតតន៍ដរលនដោបាយ កាត់ែនថយហានិភ័យ
ដររោះរហនតរាយ។
(ណ្) ែដង្កើនរិច្ចសហការ រនុង្ច្ាំដណាររែជាជនដៅរូលោាន ដែើរបីផសពវផោយព័ត៌ាន
ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ តាររយៈការច្ូលរួររែស់អង្គការចាត់តាាំង្សហគ្រន៍រូលោាន និង្
អង្គការរិនប្រនរោាភិបាល។
ថាារ់េរល និងតុំបន់
២៥.

ដែើរបីសដររច្ដរលែាំណ្ង្ដនោះជាការសាំខាន់គ្ឺ៖
(រ)

ែដង្កើនការអភិ វឌ្ឍ និង្ផសពវផោយអាំពីវ ិធី សាស្ដសត និ ង្ឧែររណ្៍វ ិទាសាស្ដសត ជារូល

ោានដែើរបីរត់រតា និង្ប្ច្ររ ាំប្លរការបាត់ ែង្់ ដោយដររោះរហនតរាយ ទិននន័យ និង្សថិតិែាំប្ែរ
ប្ែលពារ់ព័នធ ដែើរបីពរង្ឹង្រូប្ែលននហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ការបាន់រែាណ្ ការរាំ ណ្ត់
ប្ផនទី ការរតួតពិនិតយតារោន និង្រែព័នធរែកាសឲ្យែឹង្រុនអាំពីពហុរុខសញ្ចាដររោះថានរ់ ។
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(ខ)

ដលើរររពស់ការដធវើអដង្កតទូលាំទូោយ អាំពីពហុរុខសញ្ចាដររោះថានរ់ ននហានិភ័យ

ដររោះរហនតរាយ និង្ការអភិវឌ្ឍ ការបាន់រែាណ្ និង្ប្ផនទី ហានិភ័យដររោះរហនតរាយដៅ
ថានរ់តាំែន់ រួរទាំង្ដសណារ ីយូននការប្រែរែួលអាកាសធាតុ ។
(គ)

ដលើរររពស់ និង្ែដង្កើន តាររយៈរិច្ចសហរែតិែតតិការអនតរជាតិ រួរទាំង្ការដផ្រ

ែដច្ចរវ ិទា ទទួលបានដែើរបីប្ច្ររ ាំប្លរ និង្ការដរែើរបាស់ទិនន
ន ័យ និង្ព័ត៌ានរិនឲ្យឆ្ែ់ភ័យ
ខាលច្ តារការសរស្រសែ នូវការទាំនារ់ទាំនង្ និង្ែដច្ចរវ ិទាអវកាស និង្ប្ផនរភូរិសាស្ដសតជារូល
ោាន និង្ដសវាររមពារ់ព័នធែនទដទៀត។ ររោ និង្ពរង្ឹង្ការសដង្កតរពឹតិតការណ្៍ននប្ផនែី និង្
អាកាសធាតុ ពីច្ាៃយ។ ពរង្ឹង្ការដរែើរបាស់ រែព័នធដោសនា រួរទាំង្រែព័នធដោសនាសង្គរ
រែព័នធដោសនាប្ែែរែនពណ្ី ទិននន័យធាំ និង្ែណា
ត ញទូរស័ពច្
្ ល័ត ដែើ របីរាំរទែល់វ ិធានការ
ជាតិសរាែ់ការរបាស្រស័យទរ់ទង្ដលើប្ផនរហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

ដោយដជាគ្ជ័យតារ

ការសរស្រសែ និង្អនុដោរតារច្ាែ់ជាតិ។
(ឃ) ដលើរររពស់ែល់រិច្ខ
ច ិតខាំរែឹង្ប្រែង្ជាទូដៅ

រនុង្ភាពជានែគ្ូ ជារួយសហគ្រន៍
វ ិទាសាស្ដសត និ ង្ែដច្ចរវ ិទា ែណ្ិ ឌ តសភា និ ង្វ ិស័យឯរជន ដែើរបីែដង្កើត ផសពវផោយ និង្ប្ច្រ
រ ាំប្លរការអនុវតតលៗ
ែ ជាលរខណ្ៈអនតរជាតិ។
(ង)

រាំរទែល់ការអភិវឌ្ឍ រែព័នធ និង្ដសវាររម ដរែើ របាស់ងាយស្រសួល ដៅរូលោាន

ថានរ់ជាតិ តាំែន់ និង្សរលដោរ សរាែ់ការផ្លលស់ែូរព័
ត ត៌ានសតីពីការអនុ វតតន៍លៗ
ែ ានគ្ុណ្
រែដោជន៍ និង្ងាយស្រសួលដរែើរបាស់ ែដច្ចរវ ិទា ននការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ
និង្ដរដរៀនែទពិដសាធន៍ អាំពីដរលនដោបាយ ប្ផនការ និង្វ ិធានការសរាែ់ការកាត់ែនថយ
ដររោះរហនតរាយ។
(ច)

ែដង្កើតយុទធនាការរែរែដោយរែសិទិភា
ធ ព ដៅថានរ់សរល និង្តាំែន់ ប្ែលជា

ឧែររណ្៍ សរាែ់ដលើរររពស់ការយល់ែឹង្ជាសាធារណ្ៈ និង្ការអែ់រ ាំ ការរសាង្ដលើអីវប្ែល
ានស្រសាែ់ (ឧទហរណ្៍ ‟សុវតថិភាពសាោដរៀន និង្រន្ីរដពទយរួយោន” ការផតួច្ដផតើរ ‟ដធវើឲ្យ

ទីររុង្ានភាពធន់: ទី ររុង្រែស់ខុ ាំបា
ា នដរតៀរខលួនជាដស្រសច្” យុទធនាការរែស់អង្គការសហរែជា

ជាតិ រនុង្ការផតល់រងាវន់សាសាកាវា សរាែ់ការងារកាត់ែនថយដររោះរហនតរាយ និង្ទិវាអនតរ
ជាតិ រែចាាំឆ្នាំ រែស់អង្គការសហរែជាជាតិសរាែ់ការកាត់ែនថយដររោះរហនតរាយ) ដែើរបីដលើរ
ររពស់វែបធរ៌ ននការដរតៀរែងាករដររោះរហនតរាយ ភាពធន់ និង្ការទទួលខុសរតូវរែស់រែជា
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ពលរែា ដធវើឲ្យានការយល់ែឹង្អាំ ពីហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ជួយរាំរទែល់ការដរៀនសូរតពី
រនដៅវ ិញដៅររ និង្ការប្ច្ររ ាំប្លរ ែទពិដសាធន៍។ ដលើរទឹរច្ិតែ
ត ល់ភាគ្ីពារ់ព័នធ វ ិស័យ
សាធារណ្ៈនិង្វ ិស័យឯរជន ឲ្យច្ូលរួរោង្សររម រនុង្ការផតួច្ដផតើរណារួយ និង្ែដង្កើតអវីរួយ
ងមីដៅរូលោាន ថានរ់ជាតិ តាំែន់ និង្សរល។
(ឆ)

ែដង្កើនការងារវ ិទាសាស្ដសត និង្ែដច្ចរដទស សតីពីការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះ

រហនតរាយ និង្ការដរៀរគ្រែស់ខួន
ល
តាររយៈការសររែសររួល ននែណា
ត ញ និង្សាថែ័ន
ស្រសាវរជាវប្ផនរវ ិទាសាស្ដសតប្ែលានស្រសាែ់ ដៅរគ្ែ់ថានរ់ និ ង្តាំែន់ទាំង្អស់ ជារួ យនឹង្ការ
រាំរទរែស់ររុរផតល់រែឹរោែដច្ចរដទស

និង្វ ិទាសាស្ដសតននយុទធសាស្រ្តអន្តរជាតិដ ើម្បីកាត់

បន្ថយដគ្រោះម្ហន្តរាយ នន្អងគការ្ហគ្បជាជាតិ ដែើរបី: ពរង្ឹង្ភសដតាង្រូ
លោាន រនុង្ការរាំរទ
ុ
ែល់ការអនុវតតន៍ររែខ័ណ្ឌដនោះ។ ដលើររាំពស់ការស្រសាវរជាវវ ិទាសាស្ដសតននលាំនាាំហានិភ័យដររោះ
រហនតរាយ រូលដហតុនិង្ផលែោះពាល់។ ផសពវផោយព័ត៌ហានិភ័យ ជារួយនឹង្ការដរែើរបាស់
ែដច្ចរវ ិទា ព័ត៌ានប្ផនរភូរិសាស្ដសតឲ្យបានលែ។ ផតល់នូវការប្ណ្នាាំសីព
ត ីវ ិធីសាស្ដសត និង្សតង្់ោ
សរាែ់ការបាន់រែាណ្ហានិភ័យ

រប្ែលហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

និង្ការដរែើរបាស់

ទិននន័យ។ រាំណ្ត់ ែញ្ច
ច រ់ ការខវោះខាត ននការស្រសាវរជាវ និ ង្ែដច្ចរវ ិទា និង្ដលើរជាអនុសាសន៍
សរាែ់ ស្រសាវរជាវរប្នលង្អាទិ ភាពរនុង្ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។ ដលើរររពស់

និង្រាំរទ ែល់វ ិទាសាស្ដសត និង្ែដច្ចរវ ិទាប្ែលានស្រសាែ់ និង្អាច្ដរែើរបាស់បាន រនុង្ការដធវើដស
ច្រតី សដររច្ច្ិត។
ត ច្ូ លរួរច្ាំប្ណ្ររនុង្ការដធវើែច្ចុែបននភាពនូ វែដច្ចរស័ព្ សតីពីការកាត់ែនថយហានិ
ភ័យ ដររោះរហនតរាយឆ្នាំ២០០៩ រែស់យុទសា
ធ
ស្រ្តអន្តរជាតិដ ើម្បីកាត់បន្ថយដគ្រោះម្ហន្តរាយ

នន្អងគការ្ហគ្បជាជាតិ។ ដរែើ របាស់ឯរសាររតួតពិនិតយដរកាយដររោះរហនតរាយ ប្ែលជាកាោ
នុវតតភាពដែើរបីែដង្កើនការដរៀនសូរត ដរលនដោបាយសាធារណ្ៈ និង្ការផសពវផោយ ការសិរោ។
(ជ)

ដលើរទឹរច្ិតត ភាពដរែើរបាស់បានននច្ាែ់ ររោសិទិធ និង្គ្បកា្ន្ីយប័គ្ត ាន

ស្រសាប់ តាររយៈការច្រចា្ម្បទាន្ តាម្ការ្ម្ស្រ្ប។
(ឈ) ែដង្កើនការរាំរទ ល់ នវររម (ការែដង្កើតថ្មី) និ ង្ែដច្ចរវ ិទា ្គ្ាប់ រយៈដពលប្វង្
ពហុម្ុខ ្ញ្ញាដររោះថានរ់ និង្គ្ាំនាស់ែាំដណាោះស្រសាយនន្ការស្រសាវរជាវ និង្ការអភិវឌ្ឍ រនុង្ការ
រគ្ែ់រគ្ង្ ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។
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អាទិភាពទី២:

ការពក្ងឹងអភិបាលរិចហា
ច
និភ័យសក្រោះមហនតរាយ

សែើមប ីគ្រប់គ្រង

ហានិភ័យសក្រោះមហនតរាយ
២៦.

អភិបាលកិច្ចហាន្ិភ័យដររោះរហនតរាយ ដៅថានរ់ជាតិ តាំែន់ និង្សរល គ្ឺ ាន្សារៈ

សាំខាន់ ណា្់ សរាែ់ការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ គ្បកបដោយរែសិទភា
ធ ព និង្
រែសិទផ
ធ ល។ ច្រខុវ ិស័យ ប្ផនការ សរតថរិច្ច ការប្ណ្នាាំ និង្ការ្គ្ម្ប្គ្ម្ួល ច្ា្់លា្់
ដៅរនុង្វ ិស័យទរ់ទិន រ៏ែូច្ជាការច្ូលរួររែស់ភាគ្ីពារ់ព័នធគ្ឺជាការចាំបាច្់ ។ ពរង្ឹង្អភិបាល
រិច្ចហានិភ័យដររោះរហនតរាយ សរាែ់ ការដគ្តៀម្ែងាករ ការកាត់ែនថយដររោះថានរ់ ការដរតៀរ
ដរៀបច្ាំ ការដើលើយតែ ការសាតរដ

ើង្វ ិញ ន្ិងការកសាងដ

ើង្វ ិញ គ្ឺជាការចាាំបាច្់ ដ លជគ្ម្ុញ

ល់កិច្ចសហការ និង្ភាពជានែគ្ូ ទូទាាំងសាថែ័ន ន្ិងយនតការសរាែ់ការអនុវតដឧែររណ្៍ពារ់
ព័នធដៅនឹង្ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ និង្ការអភិវឌ្ឍរែរែដោយនិរនតរភាព។
ថាារ់ជាតិ និងមូលដាាន
២៧.

ដែើរបីសដររច្ដរលែាំណ្ង្ដនោះជាការសាំខាន់គ្ឺ៖
(រ)

ែហ្វញ្ច
ា ែ និង្សាហរណ្ររម ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយដៅរនុង្

និង្ដៅរគ្ែ់វ ិស័យ។ រតួតពិនិតយដ

ើង្វ ិញ និង្ដលើរររពស់ការទាំនារ់ទាំនង្ និង្ការអភិវឌ្ឍែប្នថរ

ដទៀតតារការសរស្រសែ ដៅនឹង្ររែខ័ណ្ឌច្ាែ់ ែទោានគ្តិយុតត និង្ដរលនដោបាយរែស់
ជាតិ និ ង្រូលោាន ប្ែលរាំណ្ត់ ពីតួនាទី និង្ការទទួលខុសរតូវែឹរនាាំដលើវ ិស័យសាធារណ្ៈ
និង្ឯរជនដែើរបី: (i) ដោោះស្រសាយហានិភ័យដររោះរហនតរាយជាសាធារណ្ៈ រគ្ែ់រគ្ង្ ឬែទ
ែញ្ច
ា ដសវាររម និង្ដហោារច្នាសរព័នធ។ (ii) ដលើរររពស់ និង្ផតល់នូវការដលើរទឹរច្ិតត ប្ែលពារ់
ព័នធដៅនឹង្សររមភាពរែស់ែុគ្គល រគ្ួសារ សហគ្រន៍ និង្អាជីវររម។ (iii) ែដង្កើននូវយនតការ និង្
ការផតួច្ដផតើរពារ់ព័នធែល់តាលភាពហានិភ័យដររោះរហនតរាយ
ប្ែលអាច្រួរទាំង្ការដលើរទឹរ
ច្ិតតប្ផនរហិរញ្ា វតថុ ដលើរររពស់ការយល់ែឹង្ជាសាធារណ្ៈ និ ង្ការផតួច្ដផតើរការែណ្ុត ោះែណា
ត ល
តររូវការរបាយការណ្៍ និ ង្វ ិធានការប្ផនរច្ាែ់ និង្រែាបាល និង្ (iv) ដរៀែច្ាំឲ្យានរច្នាសរព័នធ
សររែសររួល និង្ចាត់តាាំង្។
(ខ)

អនុរ័ត

និង្អនុវតតប្ផនការ

យុទធសាស្ដសតកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

ដៅថានរ់ជាតិ និង្រូលោាន រគ្ែ់រយៈដពលខុសរន ជារួយនឹង្ដរលដៅ សូច្នាររ និង្កាល
រាំណ្ត់

រនុង្ដរលែាំណ្ង្ការពារនូវការរដរើតដ ើង្ននហានិភ័យ ការកាត់ែនថយហានិភ័យ
ប្ែលានស្រសាែ់ និង្ពរង្ឹង្ភាពធន់ ែល់ប្ផនរដសែារិច្ច សង្គរ សុខភាព និង្ែរ ិសាថន។
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(គ)

ដធវើការបាន់រែាណ្

ដលើសរតថភាពននការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

ែដច្ចរដទស រែាបាល និ ង្ហិរញ្ា វតថុ ដែើរបីដោោះស្រសាយនូវហានិភ័យប្ែលបានរាំណ្ត់ដៅថានរ់
ជាតិ និង្រូលោាន។

(ឃ) ដលើរទឹរច្ិតតែល់ការែដង្កើតនូវយនតការចាាំបាច្់

និង្ការដលើរទឹរច្ិតដត ែើរបីធានា

បាននូវរររិតខពស់ ននការអនុ វតតែទែបញ្ាតិតននច្ាែ់ និង្ែទោានគ្តិយុតត សតីពីការដលើរររពស់
សុវតថិភាព ប្ែលានស្រសាែ់ រួរទាំង្ដោោះស្រសាយការដរែើរបាស់ែីធីល និង្ប្ផនការដរៀែច្ាំទីររុង្
ច្ាែ់សាង្សង្់

ការរគ្ែ់រគ្ង្ែរ ិសាថននិង្ធនធាន

សតង្់ោសុវតថិភាពនិង្សុខភាព

និង្ដធវើ

ែច្ចុែបននភាពែល់ពួរដគ្ ដៅតារទី រប្នលង្ប្ែលរតូវការចាាំបាច្់ ដែើរបីធានាឲ្យបានរគ្ែ់ររន់ ែល់
ការដផ្លតតដៅដលើការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។
(ង)

ែដង្កើត និង្ពរង្ឹង្យនតការតារការសរស្រសែ ដែើរបីែនតតារោន បាន់រែាណ្

តារែាំណារ់កាល និង្រាយការណ្៍ជាសាធារណ្ៈសតីពីការររ
ី ច្ដររើនដលើប្ផនការរែស់ថានរ់ជាតិ
និង្រូលោាន។

ដលើរររពស់ការរតួតពិនិតយជាសាធារណ្ៈ

និង្ការដលើរទឹរច្ិតតែល់សាថែ័ន

ពិភារោដែញដោល រួរទាំង្សាជិរសភា និង្រហ្វនតីពារ់ព័នធ សតីពីរបាយការណ្៍រ ីរច្ដររើននន
ប្ផនការថានរ់ជាតិ និង្រូលោាន សរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។
(ច)

ចាត់តាាំង្ ផតល់តួនាទីច្ាស់ោស់ និង្ភាររិច្ស
ច រស្រសែ ែល់តាំណាង្សហគ្រន៍

រនុង្សាថែ័ នរគ្ែ់ រគ្ង្ដររោះរហនតរាយ
ែាំដណ្ើរការ
និង្ការដធវើដសច្រតីសដររច្តាររយៈ
ររែខ័ណ្ឌច្ាែ់ពារ់ព័ន។
ធ ដធវើការពិដររោះដោែល់ជាសាធារណ្ៈ និង្សហគ្រន៍ែ៏ទូលាំទូោយ
អាំ

ុង្ដពលការដរៀែច្ាំ ច្ាែ់ និង្ែទោានគ្ិតយុតត ដែើរបីរាំរទែល់ការអនុវតដន៍រែស់ពួរដគ្។
(ឆ)

ែដង្កើត និង្ពរង្ឹង្ដវទិកាសររែសររួលរែស់រោាភិបាល ប្ែលានសាសភាពពី

ភាគ្ីពារ់ព័នធដៅថានរ់ជាតិ និង្រូលោាន ែូច្ជាដវទិកាជាតិ និង្រូលោាន សរាែ់ការកាត់ែនថយ
ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

និង្ដរជើសតាាំង្រហ្វនតីែដងាគលថានរ់ ជាតិរួយរូែ

សរាែ់អនុវតត

ររែខ័ណ្ឌដរកាយឆ្នាំ២០១៥។ វាានសារៈសាំខាន់ណាស់ សរាែ់យនតការប្ែែដនោះ ប្ែលាន
រគ្ឹោះរ ឹង្ាាំដៅរនុង្ររែខ័ណ្ឌសាថែ័ នជាតិ ដោយបានរែគ្ល់ការទទួលខុសរតូវ និង្សិទិធអាំណាច្
ោង្ច្ាស់ោស់ ដែើ របីរាំណ្ត់ អតតសញ្ចាណ្ហានិ ភ័យដររោះរហនតរាយ តារវ ិស័យ និ ង្ពហុ

វ ិស័យ រសាង្ការយល់ែឹង្ និង្ច្ាំដណ្ោះែឹង្អាំពីហានិភ័យដររោះរហនតរាយ តាររយៈការប្ច្រ
រ ាំប្លរ

និង្ផសពវផោយព័ត៌ាន

និង្ទិននន័យហានិភ័យដររោះរហនតរាយរិនឲ្យឆ្ែ់ភ័យខាលច្

ច្ូលរួរច្ាំប្ណ្រ និង្សររែសររួលរបាយការណ្៍ សតីពីហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដៅថានរ់ ជាតិ
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និង្រូលោាន

សររែសររួលការដធវើយុទនា
ធ ការដលើរររពស់ការយល់ែឹង្ជាសាធារណ្ៈ

អាំពី

ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ សររួល និង្រាំរទែល់រិច្ស
ច ហរែតិែតតិការ ននពហុវ ិស័យដៅរូល
ោាន (ឧទហរណ្៍៖ រនុង្ច្ាំដណាររោាភិបាលរូលោាន) ច្ូលរួរច្ាំប្ណ្ររាំណ្ត់ និង្រាយការណ្៍
អាំពីប្ផនការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដៅថានរ់ជាតិ និង្រូលោាន និ ង្រាល់ដរល
នដោបាយ ប្ែលពារ់ព័នធនឹង្ការរគ្ែ់ រគ្ង្ដររោះរហនតរាយ។ ការទទួលខុសរតូវទាំង្ដនោះគ្ួរប្ត
រតូវបានែដង្កើតដ
(ជ)

ើង្តាររយៈច្ាែ់ ែទោានគ្តិយុតត សតង្់ោ និ ង្នីតិវ ិធី។

ផតល់សិទិធអាំណាច្ែល់អាជាាធររូលោានសរស្រសែ

តាររយៈរដធាបាយច្ាែ់

និង្ហិរញ្ា វតថុ ដែើរបីដធវើការ និង្សររែសររួលជារួ យសង្គរសុីវ ិល សហគ្រន៍ និង្ជនជាតិដែើរ
ភាគ្តិច្ និង្ដទសនតររែដវសន៍ រនុង្ការរគ្ែ់ រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយដៅរូលោាន។

(ឈ) ដលើរទឹរច្ិតតែល់សាជិរសភា ដែើរបីជួយរាំរទែល់ការអនុវតដន៍ ការកាត់ែនថយ
ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ តាររយៈការអភិវឌ្ឍងមី ឬវ ិដសាធនររមច្ាែ់ពារ់ព័នធ និង្វ ិភាជន៍ងវ ិកា។
(ញ) ដលើរររពស់ការអភិវឌ្ឍសតង្់ោគ្ុណ្ភាព

ែូច្ជាការែញ្ច
ា រ់

និង្ផតល់រងាវន់

សរាែ់ការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដោយានការច្ូលរួរពី វ ិស័យឯរជន សង្គរ
សុីវ ិល សាគ្រជាំនាញវ ិជាាជីវៈ អង្គការវ ិទាសាស្ដសត និង្អង្គការសហរែជាជាតិ។
(ែ)

រសាង្ដរលនដោបាយសាធារណ្ៈ ប្ែលអាច្អនុវតតបាន សាំដៅដោោះស្រសាយ

ែញ្ច
ា ននការដរតៀរែងាករ ឬការផ្លលស់ែូរទី
ត លាំដៅ តារប្ែលអាច្ដធវើដៅបាន ននការតាាំង្ទីលាំដៅ
រែស់រែជាជនដៅរនុង្តាំែន់ ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

ប្ែលសថិតដៅដរការច្ាែ់ ជាតិ

និង្

រែព័នធច្ាែ់។

ថាារ់េរល និងតុំបន់
២៨.

ដែើរបីសដររច្ដរលែាំណ្ង្ដនោះជាការសាំខាន់គ្ឺ៖
(រ)

សររមភាពែងាាញផលូវដៅថានរ់តាំែន់ តាររយៈយុទធសាស្ដសត និង្យនតការថានរ់ តាំែន់

និង្អនុតាំែន់ ប្ែលបានរពរដរពៀង្

សរាែ់រិច្ចសហរែតិែតតិការរនុង្ការកាត់ែនថយហានិភ័យ

ដររោះរហនតរាយ សរស្រសែតារររែខ័ណ្ឌដនោះ ដែើរបីជររុញ ប្ផនការឲ្យានរែសិទធភាពែប្នថរ
ដទៀត

ដរៀែច្ាំែដង្កើតរែព័នធព័ត៌ានរួរ

ផ្លលស់ែូរការអនុ
ត
វតតលៗ
ែ

រែតិែតតិការ និង្ការអភិ វឌ្ឍសរតថភាព ដោយប្

និង្ររមវ ិធីសរាែ់រិច្ស
ច ហ

រដែើរបីរាំរទរួររន និង្ដោោះស្រសាយហានិភ័យ

ដររោះរហនតរាយើលង្ប្ែន។
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(ខ)

ជររុញឲ្យានការរ ីរច្ដររើន ែល់រិច្ចសហការ យនតការ តាំែន់ និង្សរលដោរ

ប្ែលទរ់ទិន

និង្សាថែ័នសរាែ់ អនុវតត

និង្ភាពផោរភាាែ់រន

និង្ឧែររណ្៍ប្ែលពារ់ព័នធ

រនុង្ការការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ែូច្ជាការប្រែរែួលអាកាសធាតុ ជីវច្ររុោះ
និង្ការអភិវឌ្ឍរែរែដោយនិរនតរភាព ការលុែែាំបាត់ភាពររីររ ែរ ិសាថន រសិររម សុខភាព
ដសបៀង្ និង្អាហារូែតថរភ និង្ការងារែនទដទៀត តារការសរស្រសែ។
(គ)

ច្ូលរួរោង្សររមភាព រនុង្ដវទិ កាសរលសរាែ់ការកាត់ ែនថយហានិភ័យដររោះ
រហនតរាយ ដវទិកាថានរ់តាំែន់ និង្អនុតាំែន់សរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ
និង្ដវទិកាដៅតាររែធានែទ ដែើរបីែដង្កើតភាពជានែគ្ូ បាន់រែាណ្ជាដទៀង្ទត់ ពីវឌ្ឍនភាព
ននការអនុវតត ប្ច្ររ ាំប្លរនូវការអនុវតត និង្ការយល់ែឹង្អាំពីហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដរល
នដោបាយ ររមវ ិធី និង្ការវ ិនិ ដោគ្ រួរទាំង្ការងារអភិវឌ្ឍន៍ និង្អាកាសធាតុ តារការសរស្រសែ
រ៏ែូច្ជាការដលើរររពស់ ការដធវើសាហរណ្ររមការងាររគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយដៅ
រនុង្វ ិស័យពារ់ព័នធដផសង្ដទៀត។ អង្គការអនតររោាភិបាលថានរ់តាំែន់ គ្ួ រដែើ រតួនាទី ោង្សាំខាន់ រុង្
ន
ដវទិកាថានរ់តាំែន់សរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។
(ឃ) ដលើរររពស់រិច្ចសហរែតិែតតិការើលង្ប្ែន
និង្ប្ផនការ

សរាែ់ការអនុវតត

ដែើរបីអនុញ្ចាតឲ្យដរលនដោបាយ

វ ិធី សាស្ដសតរែព័ នធដអរូ រូលោាន

ដោយានការប្ច្ររ ាំប្លរ

ធនធាន ែូច្ជាដៅតារអាង្ទដនល និង្តារែដណា
ត យដើនរសរុរទ ការរសាង្ភាពធន់ និង្ការ
កាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ រួរទាំង្ជាំង្ឺរាតតាត និង្ហានិភ័យននការផ្លលស់ទីលាំដៅ។
(ង)

ស

ើររមពេ់ការសរៀនេូក្តពី រនសៅវ ិញសៅមរ និ ង្ការផ្លាេ់បូរថ្នការអនុ
ត
វតត

អ និង្

ព័ត៌ានតាមរយៈ ការេម័ក្គចិតត មិតតភរតិផ្ួចសផ្ត
ត
ើមសដាយខាួនឯង្ និង្រនុង្ចាំ សោមក្បសទេ ដែ
ានចាំោប់អារមមណ្៍។
(ច)

ដលើរររពស់ការពរង្ឹង្

នូវយនដការសម័រគ្ច្ិតតរែស់អនតរជាតិ

តារការសរស្រសែ

សរាែ់រតួតពិនិតយតារោន និង្បាន់រែាណ្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ រួរទាំង្ទិននន័យ និង្
ព័ត៌ានប្ែលពារ់ព័នធ

ប្ែលបានទទួលផលរែដោជន៍ពីែទពិដសាធននរតួតពិនិតយតារោន

រែស់ររែខ័ណ្ឌការងារសររមភាពយូដហាគ។ យនតការប្ែលបានដលើរដ

ើង្ដនោះ អាច្ជររុញែល់

ការផ្លលស់ែូរព័
ត ត៌ានប្ែលរិនឲ្យឆ្ែ់ភ័យខាលច្ អាំពីហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដៅែល់សាថែ័ន
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រោាភិបាល ថានរ់ជាតិ និង្ភាគ្ីពារ់ព័នធ រនុង្ផលរែដោជន៍ ននការអភិវឌ្ឍដសែារិច្ច និង្សង្គរ
រែរែដោយនិរនតរភាព។
អាទិភាពទី៣:

ការវិនិសោគ
េក្ាប់ភាពធន់

សៅរាងការកាត់
បនថយហានិភ័យសក្រោះមហនតរាយ
៉ុ

២៩.

ការវ ិនិដោគ្ រែស់ប្ផនរសាធារណ្ៈ និង្ឯរជន រនុង្ការដរតៀរែងាករ និង្កាត់ែនថយ
ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ តាររយៈវ ិធានការប្ែែរច្នាសរព័នធ និង្ប្ែែរិនប្រន រច្នាសរព័នគ្
ធ ឺ
ានសារៈសាំខាន់ ដែើរបីែដង្កើនដសែារិច្ច សង្គរ សុខភាព និង្វែបធរ៌ននភាពធន់ រែស់រែជា
ជន សហគ្រន៍ រែដទស និង្រទពយសរបតតិរែស់ពួរដគ្ រ៏ែូច្ជាែរ ិសាថនផង្ប្ែរ។ ទាំង្ដនោះអាច្
ជាច្លររ ននរែរគ្ាំដហើញងមី រាំដណ្ើន និង្ការែដង្កើតការងារ។ វ ិធានការប្ែែដនោះគ្ឺ ានគ្ុណ្
រែដោជន៍ និង្ជាឧែររណ្៍សដហ្វងាគោះជី វ ិត ដរតៀរែងាករ និង្កាត់ែនថយការបាត់ ែង្់ និង្ធានាបាន
នូវការសាតរដ

ើង្វ ិញ ការដធវើឲ្យរែដសើរដ

ើង្វ ិញ និង្រសាង្ដ

ើង្វ ិញ រែរែដោយរែសិទិធភាព។

ថាារ់ជាតិ និងមូលដាាន
៣០.

ដែើរបីសដររច្ដរលែាំណ្ង្ដនោះជាការសាំខាន់គ្ឺ៖
(រ)

វ ិភាជន៍ធនធានចាាំបាច្់ រួរទាំង្ហិរញ្ា វតថុ និង្ភសតុភា សរស្រសែដៅតាររែាបាល

រគ្ែ់រររិត សរាែ់ការអភិវឌ្ឍ និង្ការអនុវតតដរលនដោបាយយុទសា
ធ
ស្ដសតកាត់ែនថយដររោះ
រហនតរាយ ប្ផនការ ច្ាែ់ និង្ែទោានគ្ិតិយុតត ដៅរគ្ែ់ វ ិស័យប្ែលពារ់ព័នធទាំង្អស់។
(ខ)

ដលើរររពស់យនដការ

សរាែ់ការដផ្រហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

និង្ការធានា

រាែ់រង្ ការប្ច្ររ ាំប្លរហានិភ័យ និង្ការររោទុរ និ ង្ការការពារហិរញ្ា វតថុ តារការសរស្រសែ

សរាែ់ទាំង្ការវ ិនិ ដោគ្រនុង្ប្ផនរឯរជន និង្សាធារណ្ៈ ដែើរបីកាត់ែនថយផលែោះពាល់ ដោយ
ដររោះរហនតរាយដលើប្ផនរហិរញ្ា វតថុរែស់រោាភិ បាល និង្សង្គរ ដៅតារតាំែន់ទីររុង្ និង្ជនែទ។
(គ)

ពរង្ឹ ង្ការវ ិនិដោគ្

សរាែ់ភាពធន់ដររោះរហតរាយសរស្រសែែល់ប្ផនរឯរជន

និង្សាធារណ្ៈ ជាពិដសសតាររយៈ៖ ប្ែែរច្នាសរព័នធ ប្ែែរិនប្រនរច្នាសរព័នធ វ ិធានការ
ដរតៀរែងាករ និង្ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយជារធាបាយសាំខាន់ ជាពិដសសដៅ
តារសាោដរៀន រន្ីរដពទយ និ ង្ដហោារច្នាសរព័នធរែ
ូ វ ័នត ការសាថែនាឲ្យរែដសើរជាង្រុន ចាែ់
តាាំង្ពីការចាែ់ដផតើរ ដែើរបីរទាំរទនឹង្រុខសញ្ចាដររោះថានរ់ តាររយៈការគ្ូែលង្់ និង្ការសាង្សង្់
រតឹររតូវ

រួរទាំង្ការដរែើរបាស់ដរលការណ្៍ននគ្ដរាង្ការណ្៍សរល

សាភរៈសាំណ្ង្់ាន
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សតង្់ោ ការជួសជុល និង្ការសាថែនាដ

ើង្វ ិញ ការអែ់រ ាំនូវវែបធរ៌ននការប្ងទាំ យរច្ិតតទុរោរ់

ដលើប្ផនរដសែារិច្ច សង្គរ រច្នាសរព័នធ ែដច្ចរវ ិទា និ ង្បាន់រែាណ្ផលែោះពាល់ប្ផនរែរ ិសាថន។
(ឃ) ការពារ ឬរាំរទែល់ការការពារ សាថែ័នវែបធរ៌រែរូលផតាំុ និង្ទីតាាំង្រែវតតិសាស្ដសត

ដផសង្ដទៀត ដែតិរភណ្ឌវែបធរ៌ និង្សាសនាប្ែលជាការចាែ់អាររមណ្៍។
(ង)

ដលើរររពស់ភាពធន់ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដៅតារទីរប្នលង្ដធវើការងារ តារ

រយៈវ ិធានការ ប្ែែរច្នាសរព័នធ និង្ប្ែែរិនប្រនរច្នាសរព័នធ។
(ច)

ដលើរររពស់ការែហ្វញ្ច
ា ែ ននការបាន់រែាណ្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដៅរនុង្
ការអភិវឌ្ឍ និ ង្ការអនុវតតដរលនដោបាយែីធីល រួរទាំង្ប្ផនការទីររុង្ ការបាន់ រែាណ្ដលើ
ការងយច្ុោះគ្ុណ្ភាពែី លាំដៅសាថនរិនដរៀែរយ និង្រិនអច្ិនហ្វនតយ៍ និង្ការដរែើរបាស់ដរល
ការណ្៍ប្ណ្នាាំ និង្ឧែររណ្៍តារោនែាំណ្ឹង្ ពីរែជាសាស្ដសត និង្ការប្រែរែួលែរ ិសាថន ប្ែល
គ្ិត ទុរជារុន។
(ឆ)

ដលើរររពស់ការែហ្វញ្ច
ា ែ ននការបាន់រែាណ្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ការដរៀែច្ាំ

និង្ការរគ្ែ់រគ្ង្ ដៅរនុង្ប្ផនការអភិវឌ្ឍជនែទ រនុង្ច្ាំ ដណារដនាោះាន ភនាំ ទដនល តាំែន់ លិច្ទឹរ
ដៅតារតាំែន់ទាំនាែដើនរ ែីដររ ែីដសើរ និង្តាំែន់ែនទដទៀតប្ែលងាយនឹ ង្ដររោះរាាំង្សៃត
ួ និង្
ទឹរជាំនន់

រនុង្ដនាោះរ៏ានការរាំណ្ត់តាំែន់សុវតថិភាពសរាែ់ រែជាជនទទួលបានដរកាយការ
រពរដរពៀង្ ដៅដពលែូច្រនដនោះប្ែរ រ៏ានការររោរុខងាររែស់រែព័នធដអរូ ប្ែលជួយែល់ការ
កាត់ែនថយហានិភ័យ។
(ជ)

ដលើរទឹរច្ិតតែល់ការពិ និតយដ

ច្ាែ់ សាង្សង្់ សតង្់ោ ការសាតរដ
តារការសរស្រសែ

ើង្វ ិញ

ើង្វ ិញ និ ង្ការរសាង្ដ

ជារួយនឹង្ដរលែាំណ្ង្

ែរ ិែទរូលោាន ដោយប្

នូវអវីប្ែលានស្រសាែ់

ឬការអភិវឌ្ឍងមីនូវ

ើង្វ ិញ ដៅថានរ់ជាតិ ឬរូលោាន

ដែើរបីដធវើឲ្យពួរដគ្កាន់ ប្តអាច្អនុ វតតបានរនុង្

ររនុង្ការតាាំង្ទីលាំដៅរិនដរៀែរយ និង្ែនា្ែ់ែនសាំរែស់រនុសស និង្
ការពរង្ឹង្ សរតថភាពដែើរបី អនុវតត អដង្កត និង្ពរង្ឹង្ច្ាែ់ ដនាោះ តាររយៈវ ិធីសាស្ដសតសរ ស្រសែ
ដោយគ្ិតគ្ូ រ អាំពីការជររុញែល់ភាពធន់រែស់រច្នាសរព័នធដៅនឹង្ដររោះរហនតរាយ។
(ឈ) ែដង្កើនភាពធន់

រែស់រែព័នធសុខាភិបាលថានរ់ជាតិ

រួរទាំង្សាហរណ្ររម

ការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដៅរនុង្ការប្ងទាំសុខភាព ែឋរ រធយរ និង្ឧតតរ
ជាពិដសសដៅរូលោាន។ ការអភិវឌ្ឍសរតថភាពរហ្វនតីសុខាភិបាល ែល់ការយល់ែឹង្ពី ហានិភ័យ
ដររោះរហនតរាយ ដរែើរបាស់ និង្អនុវតតវ ិធី សាស្ដសដ ននការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ
ដៅរនុង្ការងារសុខាភិបាល។ ដលើរររពស់ និង្ពរង្ឹង្ ការែណ្ុត ោះែណា
ត សរតថភាព ដៅនឹង្រប្នលង្
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នូវរុខវ ិជាាដពទយ ននដររោះរហនតរាយ។ រាំរទ និង្ែណ្ុត ោះែណា
ត លររុរសុខភាពសហគ្រន៍ដលើ

វ ិធីសាស្ដសដ កាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ រនុង្ររមវ ិធី សុខភាព ដោយសហការជារួយ
វ ិស័យែនទដទៀត រ៏ ែូច្ជាការអនុវតតែទោានគ្តិយុតតសុខភាពអនតរជាតិ (ឆ្នាំ២០០៥) ននអង្គការ
សុខភាពពិភពដោរ។
(ញ) ពរង្ឹង្គ្ដរាង្ការណ្៍ និង្ការអនុវតត ប្ែលរាែ់ ែញ្ូច លដរលនដោបាយ និង្

យនតការសុវតថិភាពសាំណាញ់សង្គរ

តាររយៈការច្ូលរួររែស់សហគ្រន៍

សាហរណ្ររម

ររមវ ិធី ដលើរររពស់ជីវភាពរស់ដៅ និង្ការទទួលបាននូវដសវាប្ងទាំសុខភាពរូលោាន រួរទាំង្
ាតុភាព ទររដទើែនឹង្ដរើត និង្ សុខភាពរុារ ប្ផនរផលូវដភទ និង្សុខភាពែនតពូជ សនតិសុខ
ដសបៀង្ និង្អាហារូែតថរភ លាំដៅសាថន និង្ការអែ់រ ាំ ឈានដឆ្ពោះដៅការែាំបាត់ភាពររីររ ដែើរបី
ប្សវង្ររែាំដណាោះស្រសាយរយៈដពលប្វង្

ដៅែាំណារ់កាលដរកាយដររោះរហនតរាយ

ផតល់សិទិធ

អាំណាច្ និង្ ជួយែល់ជនទន់ដខោយ ប្ែលរង្ផលែោះពាល់ដោយដររោះរហនតរាយ។
(ែ)

អនរប្ែលានការគ្ាំរាររាំប្ហង្ែល់ជីវ ិត និង្ជាំ ង្ឺរាុនាំ រ ដោយសារប្តានតររូវការ

ជាពិដសសរែស់ពួរដគ្ គ្ួររតូវបានោរ់ែញ្ូច លដៅរនុង្គ្ដរាង្ការណ្៍ននដរលនដោបាយ និង្

ប្ផនការ ដែើរបីរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យរែស់ពួរដគ្ ដៅរុនដពល រនុង្ដពល និង្ដរកាយដពលដររោះ
រហនតរាយ រួរទាំង្លទធភាពទទួលបានដសវាសដហ្វងាគោះជី វ ិត។
(ឋ)

ដលើរទឹរច្ិតត ែល់ការអនុរ័តដរលនដោបាយ និ ង្ររមវ ិធី រនុង្ការដោោះស្រសាយ
ការច្ល័តរនុសស ប្ែលរង្ផលែោះពាល់ដោយដររោះរហនតរាយ ដែើរបីពរង្ឹង្ភាពធន់ រែស់
រែជាជន និង្សហគ្រន៍ ទទួលរង្ផលែោះពាល់ តារកាលៈដទសៈ និង្ច្ាែ់រែស់ជាតិនិរួយៗ។
(ឌ)

ដលើរររពស់ ការដធវើសាហរណ្ររម ការពិនិតយពិច្័យ
ច
និ ង្វ ិធានការកាត់ ែនថយ

ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដៅរនុង្ឧែររណ្៍ហិរញ្ា វតថុ និង្សារដពើពនធ តារការសរស្រសែ។
(ឍ) ពរង្ឹង្ការដរែើ របាស់រែរែដោយនិរនតរភាព និ ង្ការរគ្ែ់រគ្ង្រែព័នធដអរូ

ូសុី និង្
អនុវតត ដធវើសាហរណ្ររមរគ្ង្ធនធានធរមជាតិ និង្ែរ ិសាថន ជួយរាំរទការរួរែញ្ូច លដៅរនុង្
ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។

(ណ្) ែដង្កើនភាពធន់រែស់ធុររិច្ចការការពាររែរររទទួលទននិង្រទពយសររមផលិតររម
ដៅទូទាំង្ប្ខសសងាវរ់ផគត់ផគង្់។ធានាឲ្យបាននូវនិរនតរភាព

ននការផតល់ដសវា

និង្ការដធវើសាហ

រណ្ររម ការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដៅរនុង្រូប្ែល និង្រិច្ចការជាំនួញ។
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(ត)

ពរង្ឹង្ការការពាររែរររទទួលទន និង្រទពយសររមផលិតររម ែូច្ជា សតវច្ិញ្ចឹរ

សតវពាហនោះជារាលាំង្អូសទញ ឧែររណ្៍ និង្ររែ់ ពូជ។
(ថ)

ជររុញ និង្សាហរណ្ររមវ ិធី សាស្ដសតននការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

ដៅទូទាំង្ឧសោហររមដទសច្រណ្៍ប្ែលប្តង្ប្តពឹង្ប្ផែរជាញឹរញាែ់ធៃន់ដៅដលើវ ិស័យ

ដទស

ច្រណ្៍ ប្ែលជាគ្ាំនាស់ដសែារិច្ែ
ច ៏សាំខាន់។
ថាារ់េរល និងតុំបន់
៣១.

ដែើរបីសដររច្ដរលែាំណ្ង្ដនោះជាការសាំខាន់គ្ឺ៖
(រ)

ដលើរររពស់ ភាពរិនរដែោះដច្ញពីរន រែព័នទ
ធ រ់ទង្ននវ ិស័យ និង្អង្គការពារ់ព័នធ

ដែើរបីអភិវឌ្ឍន៍រែរែដោយនិរនតរភាព

និ ង្ការកាត់ែនថយហានិ ភ័យដររោះរហនតរាយដៅរនុង្

ដរល នដោបាយ ប្ផនការ ររមវ ិធី និង្ែាំដណ្ើរការរែស់ពួរដគ្។
(ខ)

ដលើរររពស់ការអភិវឌ្ឍ និង្ការពរង្ឹង្ ននការដផ្រហានិភ័យដររោះរហនតរាយ និង្

ការប្ច្ររ ាំប្លរយនតការ និ ង្ឧែររណ្៍រនុង្រិ ច្ស
ច ហរែតិ ែតតិការោង្ជិតសនិទជា
ធ រួ យនែគ្ូ ដៅ
រនុង្សហគ្រន៍អនតរជាតិ ធុររិច្ច សាថែ័នហិរញ្ា វតថុអនតរជាតិ និង្រគ្ែ់ភាគ្ីពារ់ព័នដធ ផសង្ដទៀត។
(គ)

ដលើរររពស់រិច្ចសហរែតិែតតិការ

រវាង្ែណ្ិ ឌ តសភា

អង្គភាព

និង្ែណា
ត ញ

ស្រសាវរជាវវ ិទាសាស្ដសត និ ង្វ ិស័យឯរជន ដែើរបីែដង្កើតផលិតផល និង្ដសវាររមងីម ដែើរបីជួយកាត់
ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

ជាពិដសសភាគ្ី ប្ែលនឹង្ជួយែល់រែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍

និង្ែញ្ច
ា រែឈរជារ់ោរ់រែស់ពួរដគ្។
(ឃ) ដលើរទឹរច្ិតតែល់រិច្ចសររែសររួល រវាង្សាថែ័នហិរញ្ាវតថុពិ ភពដោរ និង្តាំែន់

ដោយដធវើការបាន់រែាណ្ និង្គ្ិតគ្ូ រទុរជារុនពី សកាតនុពលននផលែោះពាល់ដលើប្ផនរដសែារិច្ច
និង្សង្គរ ប្ែលែង្កដោយដររោះរហនតរាយ។
(ង)

ែដង្កើនរិច្ចសហរែតិែតតិការ រវាង្អាជាាធរសុខាភិបាល និង្ភាគ្ីពារ់ព័នែ
ធ នទដទៀត

ដែើរបីពរង្ឹង្សរតថភាពរែស់រែដទស សរាែ់ការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដលើប្ផនរ
សុខភាព ការអនុវតតែទោានគ្ិតិយុតត សុខភាពអនដរជាតិ (ឆ្នាំ២០០៥) និង្ការរសាង្រែព័នធ
ភាពធន់សុខាភិបាល។
(ច)

ពរង្ឹង្ និង្ដលើរររពស់រិច្ចសហការ និង្ការរសាង្សរតថភាពសរាែ់ការការពារ

ែល់រទពយសររមផលិតររម រួរានសតវច្ិញ្ចឹរ សតវពាហនោះជារាលាំង្អូសទញ ឧែររណ្៍ និង្
ររែ់ ពូជ។
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(ឆ)

ដលើរររពស់

និង្រាំរទែល់ការអភិវឌ្ឍ

វ ិធានការកាត់ែនថយហានិ ភ័យដររោះរហនតរាយ

ននសាំណាញ់សុវតថិភាពសង្គរប្ែលជា

ប្ែលបានផោរភាាែ់

ជារួយនឹង្ររមវ ិធី ដលើរររពស់ការរែរែរែរទទួលទន

និង្សាហរណ្ររម

ដែើរបីធានាឲ្យបាននូវភាពធន់ដៅនឹង្

វ ិែតដិដៅរររិតរគ្ួសារ និង្សហគ្រន៍ ។
(ជ)

ពរង្ឹង្ និង្ពរង្ីរនូវរិច្ខ
ច ាំរែឹង្ប្រែង្រែស់អនតរជាតិ រនុង្ដរលែាំ ណ្ង្លុែែាំ បាត់
ភាពអត់ោលន និង្ភាពររីររ តាររយៈការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។
(ឈ) ដលើរររពស់ និង្រាំរទែល់រិច្ស
ច ហការរនរនុង្ច្ាំ ដណារ ភាគ្ីពារ់ព័នធ ប្ផនរឯរជន

និង្សាធារណ្ៈ ដែើរបីែដង្កើនភាពធន់ននធុររិច្ច ដៅនឹង្ដររោះរហនតរាយ។

អាទិភាពទី៤: សលើររមពេ ់ ការសក្តៀមសរៀបចុំសក្រោះមហនតរាយ េក្ាប់ការសឆលើយតប
ក្បរបសដាយក្បេិទភា
ធ ព និង "ការោថបនាឲ្យក្បសេើរជាងម៉ុន" រាងការ
៉ុ
ោតរស ង
ើ វិញ ការសធវើឲ្យក្បសេើរស ង
ើ វិញ និងការរោងស ង
ើ វិញ
៣២.

រាំដណ្ើនខពស់ននហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

រួរទាំង្ការដរើនដ

ើង្ននរែជាជន

និង្

រទពយសរបតតិប្ែលងាយទទួលរង្ផលែោះពាល់ រួរផសាំនឹង្ដរដរៀនែទពិដសាធន៍ប្ែលទទួលបាន
ពីដររោះរហនតរាយពីអតីតកាល បានែងាាញពីតររូវការ រនុង្ការពរង្ឹង្ការដរតៀរដរៀែច្ាំ ដររោះ
រហនតរាយែប្នថរដទៀត សរាែ់ការដើលើយតែ ការចាត់ វ ិធានការសរាែ់ រពឹតិតការណ្៍ននដររោះ
រហនតរាយប្ែលនឹង្អាច្ដរើតដ

ើង្នាដពលខាង្រុខ សាហរណ្ររមការកាត់ែនថយហានិភ័យ

ដររោះរហនតរាយដៅរនុង្ការដរតៀរដរៀែច្ាំ សរាែ់ដើលើយតែ និង្ធានាថាសរតថភាព ប្ែលាន
ស្រសាែ់ សរាែ់ ការដើលើយតែ និង្ការសាតរ ដ

ើង្វ ិញដៅរគ្ែ់រររិត រែរែដោយរែសិទធភាព។

ផតល់សិទិធអាំណាច្ែល់ស្ដសតី និង្ជនពិការ ដែើរបីែឹរនាាំសាធារណ្ៈជន និង្ដលើរររពស់សរធរ៌
ដយនឌ្័រ និង្អាច្ទទួលបាននូវការដើលើយតែជាសរល វ ិធី សាស្ដសតននការសាតរដ
រែដសើរដ

ើង្វ ិញ

និ ង្ការរសាង្ដ

ើង្វ ិញ

ស្រសាយែាំភឺល ែាំណារ់កាលននការសាតរដ

ជាែាំដណាោះស្រសាយគ្នលឹោះ។

ើង្វ ិញ ការដធវើឲ្យរែដសើរដ

ើង្វ ិញ ការដធវើឲ្យ

ដររោះរហនតរាយបាន

ើង្វ ិញ និង្ការរសាង្ដ

ើង្

វ ិញ តររូវឲ្យានការដរតៀរដររោះរហនតរាយខាង្រុខ ដនោះគ្ឺជាកាោនុវតតភាពសាលែ់រស់ រនុង្ការ
សាថែនាឲ្យរែដសើរជាង្រុន រួរទាំង្តាររយៈការដធវើសាហរណ្ររម ការកាត់ ែនថយហានិភ័យ
ដររោះរហនតរាយ ដៅរនុង្វ ិធានការអភិវឌ្ឍនានា និង្ដធវើឲ្យរែដទសជាតិ និង្សហគ្រន៍ធន់ដៅ
នឹង្ដររោះរហនតរាយ។
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ថាារ់ជាតិ និងមូលដាាន
៣៣.

ដែើរបីសដររច្ដរលែាំណ្ង្ដនោះជាការសាំខាន់គ្ឺ៖
(រ)

នដោបាយ

ដរៀែច្ាំ

ឬពិនិតយដ

ើង្វ ិញ

ននការដរតៀរដរៀែច្ាំ

ដោយពិនិតយពិចារណាដលើ

និ ង្ដធវើែច្ចុែបននភាពនូ វររមវ ិធី

និង្ដរតៀរែររុង្

ប្ផនការ

និង្ដរល

ដោយានការច្ូលរួរពីសាថែ័នពារ់ព័នធ

ដសណារ ីយូននការប្រែរែួលអាកាសធាតុ

និង្ផលែោះពាល់ដោយ

ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ និង្សររួលតារការសរស្រសែែល់ការច្ូ លរួរពី រគ្ែ់ វ ិស័យទាំង្អស់
និង្រគ្ែ់ភាគ្ីពារ់ព័នធ។
(ខ)

វ ិនិ ដោគ្ ដៅរនុង្ការអភិវឌ្ឍ ការប្ងទាំ និង្ការពរង្ឹ ង្រែជាជនជាសនូល ច្ាំដពាោះ
ពហុរុខសញ្ចាដររោះថានរ់ ការពាររណ្៍ពហុវ ិស័យ រែព័នធរែកាសឲ្យែឹង្រុន និង្យនតការ
ទាំនារ់ទាំនង្ដររោះអាសនន

និង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

ទូរគ្រនាគ្រន៍ តារោនរតួតពិនិតយរុខសញ្ចាដររោះថានរ់

ែដច្ចរវ ិទាសង្គរ

និង្រែព័នធ

ដហើយការអភិវឌ្ឍរែព័នធប្ែែដនោះតារ

រយៈែាំដណ្ើរននការច្ូលរួរ។ ជាច្ុង្ដរកាយ វារតូវដៅនឹង្តររូវការរែស់អនរដរែើរបាស់ រួរទាំង្
តររូវការប្ផនរសង្គរ និង្វែបធរ៌

ជាពិដសសប្ផនរដយនឌ្័រ។ ដលើរររពស់ការអនុវតតដរែើរបាស់

ឧែររណ្៍ និង្រដធាបាយរែកាសឲ្យែឹង្រុន ប្ែលានតនរលទែ ានលរខណ្ៈសារញ្ា និង្
ពរង្ីរែណា
ត ញ ផសពវផោយសរាែ់ រែកាសឲ្យែឹង្រុន អាំពីព័ត៌ានដររោះរហនតរាយធរមជាតិ ។
(គ)

ដលើរររពស់ភាពធន់

ដលើដហោារច្នាសរព័នធសាំខាន់ងីម

ដហោារច្នាសរព័នធែឹរជញ្ូា នតារផលូវទឹរ

និង្ទូរគ្រនាគ្រន៍

និង្ានស្រសាែ់

អាររសិរោ

រួរទាំង្

រន្ីរដពទយ

និង្

រណ្ឌលសុខភាពែនទដទៀត ដែើរបីធានាថាពួរដគ្ានសុវតថិភាព និង្រែតិែតតិការរែរែដោយ
រែសិទភា
ធ ព រនុង្ដពល និង្ដរកាយដពលដររោះរហនតរាយ រនុង្ការផតល់ដសវាចាាំបាច្់ ែល់ការជួយ
សដហ្វងាគោះជីវ ិត។
(ឃ) ែដង្កើតរណ្ឌលសហគ្រន៍ សរាែ់ដលើរររពស់ការយល់ែឹង្ជាសាធារណ្ៈ និង្
ការសតុរទុ រននសាភរៈចាាំបាច្់រួយច្ាំនួន
ជាំនួយសដហ្វងាគោះ។
(ង)

ដែើរបីែដររើែល់សររមភាពជួយសដហ្វងាគោះ

និង្ផតល់

អនុរ័តដលើដរលនដោបាយ និង្សររមភាពសាធារណ្ៈ ប្ែលរាំរទែល់តួនាទី

រែស់អនរែដររើ ដសវាសាធារណ្ៈ ដែើរបីែដង្កើត ឬពរង្ឹង្យនតការសររែសររួល រូលនិធិ នី តិវ ិធី
សរាែ់ការផតល់ជាំនួយសដហ្វងាគោះ ដរៀែច្ាំប្ផនការ និង្ដរតៀរសរាែ់ការសាតរដ
ដ

ើង្វ ិញ និង្រសាង្

ើង្វ ិញដរកាយដររោះរហនតរាយ។
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(ច)

ែណ្ុដ ោះែណា
ដ ល ែល់រាលាំង្ការងារ និង្សម័រគ្ច្ិតតប្ែលានស្រសាែ់ រនុង្ការដើលើយ
តែដររោះរហនតរាយ និង្ពរង្ឹង្សរតថភាពែដច្ចរដទស និង្ការផគត់ផង្
គ ់ ដែើរបីធានាែល់ការ
ដើលើយតែបានលែរែដសើររនុង្ដពលដររោះអាសនន។
(ឆ)
ដសែារិច្ច

ធានាបាននូវរិច្ចរែតិែតដិការ និង្ប្ផនការរែរែដោយនិរនតរភាព រួរទាំង្ការសាតរ
និ ង្សង្គរដ

ើង្វ ិញ

និង្ការផតល់ដសវាជារូលោានដៅែាំណារ់កាលដរកាយដររោះ

រហនតរាយ។
(ជ)
និង្សាតរដ

ដលើរររពស់ការដរតៀរដរៀែច្ាំ ដររោះរហនតរាយជាដទៀង្ទត់ ការដធវើលាំហាត់ ដើលើយតែ
ើង្វ ិញ

រួរទាំង្ការដធវើលាំហាត់ជដរលៀស

ការែណ្ុត ោះែណា
ត ល និង្ការែដង្កើតរែព័នធ
រាំរទដៅតាររូលោានតាំែន់ ដែើរបីធានាែល់ការដើលើយតែដររោះរហនតរាយរហ័ស រែរែដោយ
រែសិទភា
ធ ព និង្ទរ់ទង្ដៅនឹង្ការផ្លលស់ទីតាាំង្ ែូច្ជាការទទួលបានជរររសុវតថិភាព ការផគត់
ផគង្់ដសបៀង្អាហារ និង្សាភរៈសដហ្វងាគោះចាាំបាច្់ សរស្រសែតារតររូវការរែស់រូលោាន។
(ឈ) ដលើរររពស់រិច្ចសហរែតិែតតិការ ជារួយសាថែ័ននានា អាជាាធរច្ររុោះ និង្រគ្ែ់
ភាគ្ីពារ់ព័នធដៅរគ្ែ់រររិត

រួរទាំង្សហគ្រន៍

និង្ធុររិច្ប្ច ែលទទួលរង្ផលែោះពាល់

ើង្វ ិញដរកាយដររោះរហនតរាយ ានភាពសមគ្សា
ម ញ និង្ច្ាំណាយនងល
ុ
ដរការរិច្ចសររែសររួលរែស់អាជាាធរជាតិ ។
ដោយសារការរសាង្ដ

(ញ) ជររុញការោរ់ ែញ្ូច ល

ែាំដណ្ើរការននការសាតរដ

ការងាររគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

ើង្វ ិញ និង្ការដធវើឲ្យរែដសើរដ

ដៅរនុង្
ើង្វ ិញ ដរកាយដររោះរហនតរាយ ជួយ

សររួលែល់ការផោរភាាែ់រន រវាង្ការផតល់ជាំនួយសដហ្វងាគោះ ការសាតរដ

ើង្វ ិញ និង្ការអភិវឌ្ឍ។

ដរែើ របាស់កាោនុវតតភាព រនុង្ែាំណារ់កាលសាតរដ ើង្វ ិញ ដែើរបីអភិវឌ្ឍន៍សរតថភាព ប្ែលអាច្
កាត់ែនថយហានិភ័យដររោះ រហនតរាយរនុង្រយៈដពលខលី រធយរ និង្រយៈដពលប្វង្ តាររយៈ
វ ិធានការននការអភិវឌ្ឍរួយ ច្ាំនួនែូច្ជា ការដធវើប្ផនការដរែើរបាស់ែីធីល ការប្រលរែរសតង្់ោរច្នា
សរព័នធ និង្ប្ច្ររ ាំប្លរ ជាំនាញ ច្ាំដណ្ោះែឹង្ ពិនិតយដ

ើង្វ ិញដរកាយដររោះរហនតរាយ និង្ដរដរៀន

ើង្វ ិញដរកាយពីដររោះរហនតរាយ ដៅរនុង្ការ
អភិវឌ្ឍដសែារិច្ច និង្សង្គរ រែរែដោយនិរនតរភាព ដៅតាំែន់ប្ែលរង្ឥទធិពល។ រែការដនោះ
ែទពិដសាធន៍។ សាហរណ្ររម ននការរសាង្ដ

គ្ួរអនុវតតដៅតារទីតាាំង្ែដណា
ត ោះអាសនន សរាែ់អនរប្ែលបានជដរលៀសដោយដររោះរហនតរាយ។
(ែ)

ែដង្កើតដរលការណ្៍ប្ណ្នាាំដលើការដរតៀរដរៀែច្ាំ

សរាែ់ ការរសាង្ដ

ើង្វ ិញពី

ដររោះរហនតរាយ ែូច្ជាដធវើប្ផនការដរែើរបាស់ែីធីល និង្ការប្រលរែរសតង្់ោរច្នាសរព័នធ ដោយ
ដរៀនសូរតពី ររមវ ិធី សាតរដ

ើង្វ ិញ និង្រសាង្ដ

ើង្វ ិញ រនុង្ដពលជាង្រួយទសវតសរ ៍ចាែ់តាាំង្ពី
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ការអនុរ័តររែខ័ណ្ឌការងារសររមភាពយូដហាគ (HFA) និង្ការផ្លលស់ែូរែទពិ
ត
ដសាធន៍ ច្ាំ ដណ្ោះែឹង្
និង្ដរដរៀនែទពិដសាធន៍។
(ឋ)

ពិចារណាផ្លលស់ែូរទី
ត តាាំង្អាររសាធារណ្ៈ និង្ដហោារច្នាសរព័នធដៅកាន់តាំែន់

ដៅរនុង្ែាំដណ្ើរការននការរសាង្ដ ើង្វ ិញដរកាយ
ដររោះរហនតរាយ ដោយដធវើការពិដររោះដោែល់ជារួយអនរពារ់ព័នតា
ធ រការសរស្រសែ។
ដៅដរៅជួរហានិភ័យ

(ឌ)

ដែើ អាច្ដធវើដៅបាន

ពរង្ឹង្សរតថភាពរែស់អាជាាធររូលោាន

តាំែន់ងាយទទួលរង្ដោយដររោះរហនតរាយ។

ដែើរបីជដរលៀសរនុសសប្ែលរស់ដៅរនុង្

(ឍ) ែដង្កើតយនតការ ច្ុោះែញ្ាី និង្រត់រតាទិនន
ន ័យ ដលើររណ្ីអនរសាលែ់ ែណា
ត លដោយ
ដររោះរហនតរាយ ដែើរបីែដង្កើននូវការដរតៀរែងាករជាំង្ឺ និង្ការសាលែ់ ។
(ណ្) ែដង្កើនគ្ដរាង្ការណ្៍សាតរដ

ើង្វ ិញ ដែើរបីផល
ត ់នូវការរាំរទប្ផនរច្ិតស
ត ង្គរ និង្ការ

ផតល់ ដសវាសុខភាពផលូវច្ិតតសរាែ់ រនុសសប្ែលានររូវការ។
(ត)

ពិ និតយដ

ើង្វ ិញ

និង្ពរង្ឹង្ច្ាែ់ជាតិ

នី តិវ ិធីននរិច្ស
ច ហរែតិែតតិការអនតរជាតិ

តារការសរស្រសែ ដោយប្ផែរដលើដរលការណ្៍ប្ណ្នាាំ សរាែ់ការជួយសររួល និង្លិខិត
ែទោានគ្តិយុតត ននការផតល់ជាំនួយសដហ្វងាគោះដររោះរហនតរាយ និង្ជាំនួយអនដរជាតិ ែឋរសរាែ់
ការសាតរដ

ើង្វ ិញ។

ថាារ់េរល និងតុំបន់
៣៤.

ដែើរបីសដររច្ដរលែាំណ្ង្ដនោះជាការសាំខាន់គ្ឺ៖
(រ)

អភិវឌ្ឍ និង្ពរង្ឹង្តារការសរស្រសែែូច្ជាវ ិធីសាស្ដសតសររែសររួល និង្យនតការ

រែតិែតតិការថានរ់ តាំែន់ ដែើរបីដរៀែច្ាំ និង្ធានាឲ្យបានរហ័ស និង្ានរែសិទធភាព ដលើការដើលើយ
តែដររោះរហនតរាយ រនុង្សាថនភាពប្ែលហួសពីសរតថភាពរែស់ជាតិ។
(ខ)
ដលខរូែ

ដលើរររពស់ការអភិវឌ្ឍ
ប្ណ្នាាំរែតិែតិតការ

និង្ឧែររណ្៍ផសពវផោយែប្នថរដទៀត

និង្ឧែររណ្៍ប្ណ្នាាំដផសង្ដទៀត

ែូច្ជា

សតង្់ោ

ដែើរបីរាំរទែល់សររមភាព

សររែសររួល ដរតៀរដរៀែច្ាំ ដើលើយតែដររោះរហនតរាយ និង្ជួយសររួលែល់ការប្ច្ររ ាំប្លរ
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ព័ត៌ាន អាំពីដរដរៀនែទពិដសាធន៍ ការអនុវតតន៍លែ និង្ររមវ ិធី រសាង្ដ

ើង្វ ិញ ដរកាយដររោះ

រហនតរាយ។
(គ)

ដលើរររពស់ការអភិវឌ្ឍ

និ ង្ការវ ិនិ ដោគ្ែប្នថរដទៀត

រែរែដោយរែសិទភា
ធ ព

ដលើយនដការរែកាសឲ្យែឹង្រុន ច្ាំដពាោះពហុរុខសញ្ចាដររោះថានរ់ ប្ែលអាច្ដរែៀែដធៀែបានរវាង្
ថានរ់ជាតិ និង្តាំែន់ ដៅតាររប្នលង្ពារ់ព័នធ ស្រសែជារួយររែខ័ណ្ឌសរលសរាែ់ដសវាររម
អាកាសធាតុ និង្សររួលែល់ការប្ច្ររ ាំប្លរ និង្ការផ្លលស់ែូរព័
ត ត៌ានដៅទូ ទាំង្រែដទស។
(ឃ) ែដង្កើនយនដការអនដរជាតិ ែូច្ជាដវទិកាអនតរជាតិសរាែ់ការសាតរដ

ើង្វ ិញ ដែើរបី

ប្ច្ររ ាំប្លរែទពិដសាធន៍ និ ង្ការដរៀនសូរតរនុង្ច្ាំ ដណាររែដទស និង្ភាគ្ីពារ់ព័នទ
ធ ាំង្អស់។
(ង)

រាំរទតារការសរស្រសែ ែល់អង្គភាពពារ់ព័ននា
ធ នារែស់អង្គការសហរែជាជាតិ

ដែើរបីពរង្ឹង្ និង្អនុវតតយនតការសរល សតីពីែញ្ច
ា ជលសាស្ដសតឧតតុនិ យរ រនុង្ដរលែាំណ្ង្ដលើរ
ររពស់ និង្ែដង្កើនការយល់ែឹង្ អាំពីហានិភ័យដររោះរហនតរាយទរ់ទង្នឹង្ទឹរ និង្ផលែោះពាល់
ររដលើសង្គរ និង្ពដនលឿនយុទធសាស្ដសត សរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយតារ
សាំដណ្ើរែស់រែា។
(ច)

រាំរទែល់រិច្ស
ច ហរែតិែតតិការថានរ់ តាំែន់

(ឆ)

ដលើរររពស់ពិធីសារថានរ់តាំែន់

រនុង្ការដោោះស្រសាយការដរតៀរដរៀែច្ាំ
ដររោះរហនតរាយ រួរានតាររយៈការដធវើលាំហាត់ សរយុទធ និង្ការហវឹរហាត់។

ដើលើយតែ និង្ធនធាន អាំ

ដែើរបីជួយសររួលែល់ការប្ច្ររ ាំប្លរសរតថភាព

ុង្ដពល និង្ដរកាយដពលដររោះរហនតរាយ។

(ជ)

ែណ្ុដ ោះែណា
ដ ល រង្រាលាំង្ និង្អនរសម័រគ្ច្ិតត ប្ែលានស្រសាែ់ រុង្ការដើល
ន
ើយតែ
ដររោះរហនតរាយ។
V. តួនាទីរបេ់ភាគីពារ់ព័នធ
៣៥.

ខណ្ៈប្ែលរែាានការទទួលខុសរតូវរួរ ដលើការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

គ្ឺវារតូវបានប្ច្ររ ាំប្លរ ការទទួលខុសរតូវរវាង្រោាភិបាល និង្ភាគ្ីពារ់ព័នធនានា។ ជាពិដសស
ភាគ្ីពារ់ព័នធរិនប្រនជារែា ដែើរតួនាទីោង្សាំខាន់ែូច្ជាការផតល់ការរាំរទែល់រែា អនុដោរ
តារដរលនដោបាយ ច្ាែ់ និង្ែទោានគ្តិយុតតជាតិ រនុង្ការអនុ វតដន៍ររែខ័ណ្ឌ ដៅរូលោាន
ថានរ់ជាតិ តាំែន់ និង្សរល។ ការដែតជាាច្ិតត សុើន្ៈ ច្ាំដណ្ោះែឹង្ ែទពិដសាធន៏ និង្ធនធាន
រែស់ពួររត់ នឹង្ជាតររូវការ។
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៣៦.

ដពលានការរាំណ្ត់ពីតួនាទី និង្ការទទួលខុសរតូវជារ់ោរ់សរាែ់ភាគ្ីអនរពារ់ព័នធ

ដៅដពលប្ែលានការរសាង្ឯរសារអនតរជាតិពារ់ព័នប្ធ ែលានស្រសាែ់ រែាគ្ួរដលើរ ទឹរច្ិតត
ែល់សររមភាពរួយច្ាំនួន ប្ែលជាប្ផនររួយរែស់ភាគ្ីពារ់ព័នធប្ផនរសាធារណ្ៈ និង្ឯរ ជន
ទាំង្អស់ៈ
(រ)

អង្គការសង្គរសុីវ ិល

អនរសម័រគ្ច្ិតត

ដរៀែច្ាំ ែដង្កើតការងារសម័រគ្ច្ិតត

និង្អង្គការ

រូលោានសហគ្រន៍ដែើរបី៖ ច្ូលរួរ សហការជារួយសាថែ័នសាធារណ្ៈ រនុង្ច្ាំ ដណារការងារ
ដនាោះ គ្ឺផតល់ច្ាំដណ្ោះែឹង្ជារ់ោរ់ និង្ដរលការណ្៍ប្ណ្នាាំជារ់ប្សតង្ រនុង្ែរ ិែទ ននការអភិវឌ្ឍ
និង្ការអនុវតតររែខ័ណ្ឌនិោរ

សតង្់ោ

និង្ប្ផនការសរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះ

រហនតរាយ។ ច្ូ ល រួរ រនុង្ការអនុ វ តតប្ផនការ និ ង្ យុ ទធសា ស្ដសតរូល ោាន ថានរ់ ជា តិ តាំ ែ ន់ និ ង្

សរល។ រួរច្ាំប្ណ្រ និង្រាំរទែល់ការយល់ែឹង្ជាសាធារណ្ៈ វែបធរ៌ននការដរតៀរែងាករ និង្
ការអែ់រ ាំ សតីពីហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។ ការរាំរទប្ផនរផលូវច្ាែ់ សរាែ់ការធន់ រទាំរែស់
សហគ្រន៍

រួរទាំង្សង្គរទាំង្រូល

រនុង្ការរគ្ែ់ រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ប្ែលនឹង្
ពរង្ឹង្រាលាំង្រួររែស់ររុរតារការសរស្រសែ។ ដៅដលើច្ាំណ្ុច្ដនោះ វាគ្ួរប្តរតូវបានរត់សាគល់ថា៖
(i) ស្ដសតី និង្ការច្ូលរួររែស់ពួររត់ ានសារៈសាំខាន់រុង្ការរគ្ែ់
ន
រគ្ង្ហានិភ័យដររោះ

រហនតរាយ

និង្គ្ដរាង្ការណ្៍

រែរែដោយរែសិទភា
ធ ព។ ធនធាន និង្ការអនុវតតដរល

នដោបាយ ប្ផនការ ររមវ ិធី ដយនឌ្័រ និង្ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។ វ ិធានការ
រសាង្ សរតថភាព ចាាំបាច្់រតូវចាត់ការឲ្យបានសរស្រសែ ដែើរបីផដល់អាំណាច្ែល់ស្ដសតីសរាែ់
ការដរតៀរដរៀែច្ាំ រ៏ែូច្ជាការរសាង្សរតថភាពរែស់ពួររត់ ដលើជដររើសននរដធាបាយច្ញ្ចឹរ
ជីវ ិតរនុង្ សាថនភាពដរកាយដររោះរហនតរាយ។
(ii) រុារនិង្យុវជន គ្ឺ ជាភានរ់ងារននការផ្លលស់ែូរត និង្គ្ួ ររតូវបានផតល់រប្នលង្ និង្គ្ាំរប្ូ ែែែទ

ដែើរបីររ
ួ ច្ាំប្ណ្រែល់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

អនុដោរតារែទោានគ្តិ

យុតត ការអនុវតត និង្ររមវ ិធីអែ់ រ ាំជាតិ ។
(iii) ជនពិការ និង្អង្គការរែស់ពួររត់ ានសារៈសាំខាន់រុង្ការបា
ន
ន់រែាណ្ហានិភ័យ

ដររោះរហនតរាយ គ្ដរាង្ការណ្៍ និង្ការអនុវតតប្ផនការ ប្ែលបានោរ់ដច្ញតារតររូវការ
ជារ់ោរ់ ការពិចារណា រនុង្ច្ាំដណារការងារ និង្ដរលការណ្៍ននគ្ដរាង្ការណ្៍សរល។
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(iv)

រនុ សសវ ័យច្ាំណាស់ ានច្ាំ ដណ្ោះែឹ ង្ ជាំ នា ញដរច្ើ ន ឆ្នាំ និ ង្ របាជាា គ្ឺ ជា រទពយ

សរបតតិ ែ៏ ា នតនរល រនុ ង្ការកាត់ ែ នថ យ ហានិ ភ័ យ ដររោះរហនត រា យ និ ង្ ពួ រ ដគ្គ្ួ រ រតូ វ បានរួរ
ែញ្ូច លដៅរនុ ង្ការតារ់ ប្តង្ ដរលនដោបាយ ប្ផនការ និ ង្ យនត កា រ រួរ ទាំ ង្ ការរែកាស
ឲ្យែឹ ង្ រុ ន ។
(v)

ជនជាតិ ដែើ រភាគ្តិ ច្

តាររយៈែទពិ ដសាធន៍

និ ង្ច្ាំ ដណ្ោះែឹ ង្ រែនពណ្ីរែស់

ពួ រ ដគ្ នឹ ង្ ផតល់នូវការរួរ ច្ាំ ប្ណ្រែ៏ សាំខាន់ ែល់ ការអភិ វ ឌ្ឍន៍ និ ង្ការអនុ វតត ប្ផនការ និ ង្យនត
ការរួរទាំង្ ការរែកាសឲ្យែឹ ង្ រុ ន។
(vi)

ជនរែដវសនត រ៏ររ
ួ ច្ាំប្ណ្រែល់ភាពធន់រែស់សហគ្រន៍ និង្សង្គរ និង្ច្ាំដណ្ោះែឹង្

ជាំនាញ និ ង្សរតថភាពរែស់ពួរដគ្ អាច្ានរែដោជន៍ ដៅរនុង្ការតារ់ប្តង្ និង្ការអនុវតត
ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។
(ខ)

ែណ្ិ ឌ តសភា វ ិទាសាស្ដសត អង្គភាពស្រសាវរជាវ និង្ែណា
ត ញ៖ ដផ្លតតសាំខាន់ដលើរតាត

ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ និង្ដសណារ ីយូ រួរទាំង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយរាំពុង្ដរើតដ

ើង្

រនុង្រយៈដពលរធយរ និង្រយៈដពលប្វង្។ ែដង្កើនការស្រសាវរជាវ សរាែ់ ររមវ ិធី ដៅរូលោាន
ថានរ់ជាតិ និង្តាំែន់។ រាំរទែល់សររមភាពរែស់រូលោានសហគ្រន៍ អាជាាធរ និង្ការងារ
ពារ់ព័នរធ រ
ួ រវាង្ ដរលនដោបាយ និ ង្វ ិទាសាស្ដសតសរាែ់ការសដររច្ច្ិតត។
(គ)

ធុររិច្ច

សាគ្រជាំនាញវ ិជាាជីវៈ

និង្សាថែ័ នហិរញ្ា វតថុវ ិស័យឯរជន

រួរទាំង្

និយ័តររហិរញ្ា វតថុ និង្សាថែ័ នគ្ណ្ដនយយ រ៏ែូច្ជារូលនិ ធិរនុ សសធរ៌ ដែើរបី៖ សាហរណ្ររម
ការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

រួរទាំង្និរនតរភាព

ពាណ្ិជាររម

ដៅរនុង្រូប្ែល
អាជីវររម និង្ ការអនុវតតន៍ តាររយៈការវ ិនិដោគ្ដលើព័ត៌ាន ហានិ ភ័យដររោះរហនតរាយ
ជាពិដសស សហររសរររិត រី ររូ តូ ច្ និ ង្រធយរ។ ច្ូ លរួររនុង្ការដលើរររពស់ការយល់ែឹង្
និង្ការែណ្ុត ោះែណា
ត លែល់ែុគ្ល
គ ិរ និ ង្អតិ ងិជនរែស់ពួរដគ្។ ច្ូ លរួររាំរទែល់ការស្រសាវរជាវ

និង្នវររម (ការែដង្កើតងមី) រ៏ ែូច្ជាការអភិ វឌ្ឍន៍ ែដច្ចរវ ិទា សរាែ់ការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះ
រហនតរាយ។ ការប្ច្ររ ាំប្លរ និង្ផសពវផោយច្ាំដណ្ោះែឹង្ ការអនុវតត និង្ទិនន
ន ័យរូលោាន។
ច្ូលរួរោង្សររម តារការសរស្រសែ ដរការការប្ណ្នាាំពីវ ិស័យសាធារណ្ៈ រនុង្ការអភិ វឌ្ឍ
ររែខ័ ណ្ឌែទោាន និង្សតង្់ោែដច្ចរដទស ប្ែលោរ់ ែញ្ូច លដៅរនុង្ការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិ ភ័យ
ដររោះរហនតរាយ។
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(ឃ) រែព័នធផសពវផោយ៖ ានតួនាទីោង្សររមររ
ួ ទាំង្ដៅរូលោាន ថានរ់ជាតិ តាំែន់
និង្អនតរជាតិ

រនុង្ការរួរច្ាំប្ណ្រែល់ការដលើរររពស់ការយល់ែឹង្ជាសាធារណ្ៈ
និង្ការ
ផសពវផោយអាំពីហានិភ័យដររោះរហនតរាយជារូលោាន រុខសញ្ចាដររោះថានរ់ និង្ព័ត៌ានដររោះ
រហនតរាយរែរែដោយភាពរតឹររតូវ រួរទាំង្ដររោះរហនតរាយរទង្់រទយតូច្ សារញ្ា តាលភាព
ងាយស្រសួលយល់ និង្អាច្ទទួលយរបាន រនុង្រិច្ចសហរែតិ ែតតិការោង្ជិ តសនិទធជារួ យ អាជាា
ធរជាតិ។
អនុរ័តដរលនដោបាយការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយជារ់ោរ់។
រាំរទតារការសរស្រសែែល់រែព័នធរែកាសឲ្យែឹ ង្ រុ ន និ ង្វ ិធានការការពារសដហ្វងាគោះជី វ ិត ែាំផុស
វែបធរ៌ដរតៀរែងាករ

និង្ការច្ូលរួរខាលាំង្កាលរែស់សហគ្រន៍

រនុង្យុទធនាការននការអែ់រ ាំជា
សាធារណ្ៈរែរែដោយនិរនតរភាព និង្ការពិដររោះដោែល់ជាសាធារណ្ៈ ដៅរគ្ែ់រររិត នន
សង្គរស្រសែតារការអនុវតត រែស់ថានរ់ជាតិ។
៣៧.

ដោង្តារដសច្រតីសដររច្រហាសននិបាតអង្គសហរែជាជាតិ ៦៨/២១១ ច្ុោះនងៃទី២០

ប្ខធនូ ឆ្នាំ២០១៣ ការដែតជាាច្ិ តដត ោយរគ្ែ់ភាគ្ីពារ់ ព័នធ គ្ឺានសារៈសាំខាន់រុង្ការរាំ
ន
ណ្ត់ ពី
ប្ែែែទ ននរិច្ស
ច ហរែតិែតតិការ និង្អនុវតតររែខ័ ណ្ឌដនោះ។ ការដែតជាាច្ិតតទាំង្ដនាោះ គ្ួរាន
ភាពជារ់ោរ់

និង្ភាាែ់ជារួយដពលដវោ

ដែើរបីរាំរទែល់ការអភិវឌ្ឍ

រនុង្ភាពជានែគ្ូ ដៅ
រូលោាន ថានរ់ជាតិ តាំែន់ និង្សរល និង្ការអនុវតត ប្ផនការយុទធសាស្ដសតកាត់ែនថយហានិភ័យ
ដររោះរហនតរាយរែស់រូលោាន និង្ថានរ់ជាតិ។ រគ្ែ់ភាគ្ីពារ់ព័នធ រតូវបានដលើរទឹរច្ិតតរុង្ការ
ន
ផសពវផោយនូវការដែតជាាច្ិតតរែស់ពួរដគ្

រនុង្ការអនុ វតត
ររែខ័ណ្ឌ ឬប្ផនការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិភ័យដររោះរហនតរាយដៅរូលោាន និង្ថានរ់ជាតិតាររយៈ
ដគ្ហទាំព័ររែស់យុទធសាស្ដសតអនតរជាតិ

និ ង្ែាំ ដពញែល់ការរាំរទរែស់ពួរដគ្

សរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយសហ

រែជាជាតិ (UNISDR) ។
VI. រិចចេហក្បតិបតតិការអនតរជាតិ និងភាពជានែគូជាេរល
ការពិចារណាទូសៅ
៣៨.

ច្ាំដពាោះភាពខុសរនននសរតថភាពរែស់ដគ្

ប្ែលានរ៏ែូច្ជាការតភាាែ់រនរវាង្រររិត

ននការរាំរទប្ែលបានផតល់ដៅឲ្យពួ រដគ្ និ ង្ទាំហាំប្ែលពួ រដគ្នឹ ង្អាច្អនុ វតតររែខ័ ណ្ឌែច្ចុែបនន
ដនោះ រែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍តររូវឲ្យែដង្កើនការផតល់រដធាបាយសរាែ់ អនុវតត រួរទាំង្ធនធាន

រគ្ែ់ររន់ និរនតរភាព និង្ទន់ដពលដវោ តាររយៈរិច្ចសហរែតិែតតិការអនតរជាតិ និង្ភាពជា
នែគ្ូសរលសរាែ់ការអភិវឌ្ឍ

និង្ែនតការរាំរទរែស់អនតរជាតិ

ដែើរបីពរង្ឹង្រិច្ចខិតខាំរែឹង្

ប្រែង្រែស់ខួន
ល រនុង្ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។
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៣៩.

រិច្ចសហរែតិែតតិការអនតរជាតិ

សរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយរួរ

ទាំង្រែភពធនធាន និង្ធាតុសាំខាន់ខុសៗរន រនុង្ការរាំរទែល់រិច្ខ
ច ិតខាំរែឹ ង្ប្រែង្រែស់ែណា
ត
រែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ ដែើរបីកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។
៤០.

រនុង្ការដោោះស្រសាយភាពខុ សរនននដសែារិច្ច ភាពខុសរន នននវររម (ការែដង្កើតងមី)
ែដច្ចរវ ិទា និង្សរតថភាពស្រសាវរជាវ ដៅរនុង្ច្ាំ ដណារែណា
ត រែដទស គ្ឺវាានសារៈសាំខាន់ខាលាំង្
ណាស់

ដែើរបីែដង្កើនការដផ្រែដច្ចរវ ិទា

ពារ់ព័នធនឹង្ែាំដណ្ើរការ

ននសរតថភាពសររួលែល់

លាំហូរនូវែាំណ្ិនរែសែ់ ច្ាំដណ្ោះែឹង្ គ្ាំនិតដោែល់ ជាំនាញ និង្ែដច្ចរវ ិទា ពីរែដទសអភិវឌ្ឍន៍
ដៅរែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ រុង្ការអនុ
ន
វតតន៍ររែខ័ណ្ឌែច្ចុែបននដនោះ។
៤១.

រែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ប្ែលងាយទទួលរង្ដររោះដោយ ដររោះរហនតរាយ ជាពិដសស

រែដទសានការអភិវឌ្ឍតិច្តួច្ រែាប្ែនដកាោះតូច្ៗរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ រែដទសរិនជាែ់ដើនរសរុរទ
រាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍

និង្រែដទសអាហ្វហវិរ

រ៏ែូច្ជាែណា
ត រែដទសប្ែលានរបារ់ច្ាំណ្ូលរធយរ

ប្ែលរែឈររុខនឹង្ែញ្ច
ា ជាពិដសស ធានាែល់ការយរច្ិតទ
ត ុរោរ់ជាពិដសស ដោយពនិតយ
ដ

ើញថាភាពងាយរង្ដររោះ និង្ហានិភ័យខពស់រែស់ពួរដគ្ ជាញឹរញាែ់វាដលើសពីសរតថភាព

រែស់ពួរដគ្រនុង្ការដើលើយតែ និ ង្ការសាតរដ

ើង្វ ិញ ដៅនឹង្ដររោះរហនតរាយ។ ភាពងាយរង្

ដររោះប្ែែដនោះតររូវឲ្យានការពរង្ឹង្រិច្ស
ច ហរែតិែតតិការអនតរជាតិជាែនា្ន់

និង្ធានាែល់

ភាពជានែគ្ូពិតរបារែ និង្យូរអប្ង្វង្ដៅថានរ់តាំែន់និង្អនដរជាតិ ដែើរបីរាំរទែល់ែណា
ត រែដទស
រាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍រុង្ការអនុ
ន
វតតររែខ័ ណ្ឌដនោះ អនុដោរតារអាទិភាពដៅថានរ់ជាតិ និង្តររូវការ
រែស់ពួរដគ្។ ការយរច្ិតតទុរោរ់ស្រសដែៀង្រន និង្ជាំនួយសរស្រសែ គ្ួររតូវបានពរង្ីរដៅកាន់
រែដទសដផសង្ដទៀតប្ែលងាយទទួលរង្ដររោះដោយដររោះរហនតរាយ

ប្ែលានលរខណ្ៈ

ពិដសស ែូច្ជាែណា
ត រែដទសរែជុាំដកាោះ រ៏ែូច្ជារែដទសប្ែលានដើនរសរុរទែ៏ធាំទូោយ។
៤២.

ដររោះរហនតរាយអាច្ែោះពាល់រិនដសមើរន ែល់រែាប្ែនដកាោះតូច្ៗរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ ដោយ

សារប្តភាពងាយរង្ដររោះជាពិដសស
ដររោះរហនតរាយ រួយច្ាំនួនបានដរើនដ
ការការប្រែរែួលអាកាសធាតុ

និង្ដោយប្

ររែស់ពួរដគ្។

ផលែោះពាល់ែង្កដោយ

ើង្ោង្ខាលាំង្ និង្ដធវើឲ្យកាន់ប្តធៃន់ធៃរដ

ើង្ដោយសារ

និង្រារាាំង្ែល់ការរ ីរច្ដររើ នរែស់ខួនដឆ្
ល
ព ោះដៅររការអភិ វឌ្ឍន៍

រែរែដោយនិរនតរភាព។ ច្ាំដពាោះររណ្ីពិដសស ននរែាប្ែនដកាោះតូច្ៗរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ ានតររូវ
ការចាាំបាច្់ រនុង្ការរសាង្ភាពធន់ និង្ផតល់ការរាំរទជាពិដសសតាររយៈ ការអនុវតតលទធផល
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SIDS បដងកើន្ដលបឿន្ដបបបទនន្្កម្មភាព្ (SAMOA) ផលូវើលង្កាត់១១ ដៅរនុង្តាំែន់ននការកាត់
ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយដនោះ។
៤៣.

ែណា
ត រែដទសអាហ្វហវិរ

ដៅែនតជួែរែទោះនឹង្ែញ្ច
ា រែឈររុខរួយច្ាំនួន

ទរ់ទង្ដៅនឹង្ដររោះរហនតរាយ និង្ការដរើនដ

ប្ែល

ើង្ននហានិភ័យ រួរទាំង្ែញ្ច
ា ប្ែលទរ់ទង្ដៅ

នឹង្ការែដង្កើនភាពធន់ ននដហោារច្នាសរព័នធ សុខភាព និង្ការច្ិ ញ្ចឹរជី វ ិត។ ែញ្ច
ា រែឈរទាំង្
ដនោះតររូវឲ្យែដង្កើនរិច្ស
ច ហរែតិែតតិការអនតរជាតិ

និង្ផតល់ការរាំរទរគ្ែ់ររន់ែល់ែណា
ត

រែដទសអាហ្វហវិរ ដែើរបីអនុញ្ចាតឲ្យានការអនុវតតររែខ័ណ្ឌដនោះ។
៤៤.

រិច្ចសហរែតិែតតិការ ខាង្ដជើង្-ខាង្តបូង្ ែាំ ដពញដោយ ខាង្តបូង្ ខាង្តបូង្ និង្រិច្ច
សហរែតិែតតិការរតីដកាណ្
បានែងាាញឲ្យដ ើញជាគ្នលឹោះរនុង្ការកាត់ ែនថយហានិភ័យដររោះ
រហនតរាយ និង្តររូវឲ្យពរង្ឹង្រិច្ចសហរែតិែតតិការែប្នថរដទៀត ដៅតាំែន់ទាំង្ពីរ។ ភាពជានែគ្ូ
ដែើរតួនាទីោង្សាំខាន់ែប្នថរដទៀត ដោយររោសកាតនុពលដពញដលញរែស់ែណា
ត រែដទស
__________________________________________
១១

ដសច្រតីសដររច្អង្គការសហរែជាជាតិ ៦៩/១៥, ឧែសរព័នធ

និង្រាំរទសរតថភាពជាតិរែស់ដគ្

រនុង្ការរគ្ែ់រគ្ង្ហានិ ភ័យដររោះរហនតរាយ និង្ការដលើរ
ររពស់សុខភាពសង្គរ និង្ដសែារិច្ច សុខុាលភាពរែស់ែុគ្គល សហគ្រន៍ និង្រែដទស។
៤៥.

រិច្ចខិតខាំរែឹង្ប្រែង្ដោយរែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ ប្ែលផតល់ែល់ ខាង្តបូង្ ខាង្តបូង្
និង្រិច្ស
ច ហរែតិែតតិការរតីដកាណ្ រិនគ្ួរកាត់ែនថយរិច្ចសហរែតិែតតិការខាង្ដជើង្-ខាង្តបូង្
ពីរែដទសអភិវឌ្ឍន៍ ែូច្ប្ែលពួរដគ្ែាំដពញដលើរិច្ចសហរែតិែតតិការខាង្ដជើង្-ខាង្តបូង្។
៤៦.

ហិរញ្ា វតថុអាច្ររពីរែភពននអនតរជាតិខុសៗរន

ការដផ្ររែស់ដផែកសាធារណ្ៈ

និង្

ឯរជន នូវែដច្ចរវ ិទាទាំដនើែរែរែដោយែរ ិសាថនលែ ប្ែលអាច្ដជឿទុរច្ិតតបាន និង្ានតាំនល
សរររយ ដលើល័រខខ័ណ្ឌសរបទន និង្ការអនុដររោះ ប្ែលជារិច្ចរពរដរពៀង្រនដៅវ ិញដៅររ។
ជាំនួយែល់ការរសាង្សរតថភាពសរាែ់ រែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍។ សាថែ័នានសរតថរិច្ច និ ង្
ែរ ិសាថន នដោបាយដៅរគ្ែ់រររិត គ្ឺជារដធាបាយែ៏សាំខាន់ រនុង្ការកាត់ែនថយហានិភ័យ
ដររោះ រហនតរាយ។
មសធោបាយននការអន៉ុវតត
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៤៧.

ដែើរបីសដររច្ដរលបាំណងដន្ោះជាការ្ាំខាន្់រឺ៖
(រ)

រែដសើរដ

ការែញ្ច
ា រ់ ដ
ើង្

និ រនដភាព

ើង្វ ិញ ពី រែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ រតូវផតល់ការសររែសររួលឲ្យបាន
និង្ការរាំរទជាអនតរជាតិ ឲ្យបានរគ្ែ់ររន់

សរាែ់ការកាត់ែនថយ

ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ជាពិដសសសរាែ់រែដទសប្ែលានការអភិវឌ្ឍតិច្តួច្ រែាប្ែន
ដកាោះតូច្ៗរាំពុង្ការអភិវឌ្ឍន៍

ែណា
ត រែដទសរិនជាែ់ដើនរសរុរទរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍

និង្រែដទស

អាហ្វហវិរ រ៏ែូច្ជារែដទសានរបារ់ច្ាំណ្ូលរធយរ ប្ែលរាំពុង្រែឈររុខនឹង្ែញ្ច
ា ជារ់ោរ់
រួយច្ាំនួន តាររយៈែណា
ត ញដទវភាគ្ី និង្ពហុភាគ្ី រួរទាំង្តាររយៈការដធវើឲ្យរែដសើរដ

ើង្នូវ

ការរាំរទប្ផនរែដច្ចរដទស និ ង្ហិរញ្ា វតថុ និ ង្ការដផ្រែដច្ចរវ ិទា ដលើលរខខណ្ឌសរបទន និង្ការ
អនុដររោះ ជាការរពរដរពៀង្រនដៅវ ិញដៅររ សរាែ់ការអភិវឌ្ឍ និង្ការពរង្ឹង្សរតថភាព
រែស់ពួរដគ្។
(ខ)

ែដង្កើននូវរែការប្ែលអាច្ទទួលបានរែស់ែណា
ត រែា ជាពិដសសដៅតាររែដទស

រាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍ ដែើរបីផល
ត ់ហិរញ្ា វតថុ ែដច្ចរវ ិទារែរែដោយែរ ិសាថនលែ វ ិទាសាស្ដសត និង្រួរទាំង្
នវររម (ការែដង្កើតងមី) រ៏ែូច្ជាច្ាំដណ្ោះែឹង្ និង្ការប្ច្ររ ាំប្លរព័ត៌ានតាររយៈយនដការប្ែល

ានស្រសាែ់ ដពាលគ្ឺ ដទវភាគ្ី តាំែន់ និង្ការដរៀែច្ាំ សរាែ់រិច្ចសហការពហុភាគ្ី រួរទាំង្សហ
រែជាជាតិ និង្សាថែ័នពារ់ព័នធដផសង្ដទៀត។
(គ)

ដលើរររពស់ការដរែើរបាស់ និង្ការពរង្ីររែធានែទដវទិកា ននរិច្ចសហរែតិែតតិការ

ែូច្ជាទីរប្នលង្ែដច្ចរវ ិជាាសរល និង្រែព័នធសរល ដែើរបីប្ច្ររ ាំប្លរ ពីការយល់ែឹង្ នវររម
(ការែដង្កើតងមី) និង្ការស្រសាវរជាវ ដែើរបីធានាថាអាច្ទទួលបាននូវែដច្ចរវ ិទា និង្ព័ ត៌ានរនុង្
ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។

(ឃ) ែញ្ូច លវ ិធានការ ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ ដៅរនុង្ររមវ ិធី ជាំនួយ
អភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគ្ី និង្ដទវភាគ្ី ដៅរនុង្និ ង្រគ្ែ់ វ ិស័យតារការសរស្រសែ ប្ែលទរ់ទង្ដៅនឹង្
ការកាត់ែនថយភាពររីររ ការអភិវឌ្ឍរែរែដោយនិរនតរភាព ការរគ្ែ់រគ្ង្ធនធានធរមជាតិ
ែរ ិសាថន ការអភិវឌ្ឍទីររុង្ និង្ការែនោុដាំ ៅនឹង្ការប្រែរែួលអាកាសធាតុ ។
ការរ ុំក្ទពីអងាការអនដរជាតិ
៤៨.

ដែើរបីរាំរទែល់ការអនុវតតររែខ័ ណ្ឌដនោះ រែការចាាំបាច្់ានែូច្ខាង្ដរការ៖
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(រ)
និង្តាំែន់

សហរែជាជាតិ និង្អង្គការអនតរជាតិ និង្តាំែន់ែនទដទៀត សាថែ័ នហិរញ្ា វតថុអនដរជាតិ

និង្ភានរ់ងារាចស់ជាំនួយ បានច្ូ លរួររនុង្ការកាត់ែនថយហានិ ភ័យដររោះរហនតរាយ

រតូវបានដសនើសុាំតារការសរស្រសែ ដែើរបីពរង្ឹង្រិច្ចសររែសររួលននយុទសា
ធ
ស្ដសតរែស់ពួរដគ្។
(ខ)

អង្គភាពននរែព័នធរែស់សហរែជាជាតិ រួរទាំង្រូលនិធិនិង្ររមវ ិធី និង្ទីភានរ់ងារ

ឯរដទស តាររយៈប្ផនការសររមភាពរែស់សហរែជាជាតិសីព
ត ីការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះ
រហនតរាយសរាែ់ភាពធន់

ររែខ័ណ្ឌជាំនួយអភិវឌ្ឍន៍ រែស់សហរែជាជាតិ

និ ង្ររមវ ិធីរែស់

រែដទសដែើ របីដលើរររពស់ការដរែើរបាស់ឲ្យបានរែដសើរែាំផុតននធនធាន និង្រាំរទែល់រែដទស
រាំពុង្អភិវឌ្ឍតារសាំដណ្ើរែស់ពួរដគ្ រនុង្ការអនុ វតតររែខ័ ណ្ឌដនោះ រិច្ស
ច ររែសររួលជារួយ
នឹង្ររែខ័ណ្ឌពារ់ព័នធដផសង្ដទៀត ែូច្ជាែទោានគ្តិយុតស
ត ុខាភិបាលអនតរជាតិ (២០០៥) រួរ
ទាំង្តាររយៈការអភិវឌ្ឍ និង្ការពរង្ឹង្សរតថភាព ររមវ ិធី ប្ែលបានដផ្លតត និង្ច្ាស់ោស់
រាំរទែល់អាទិភាពរែស់ែណា
ត រែា ប្ែលានតុលយភាព រិច្ចសររែសររួលលែ និង្ាននិរនតរភាព
ដៅរនុង្អាណ្តតិនីរួយៗរែស់ខួន។
ល
(គ)

ការ ិោល័យ

សហរែជាជាតិ ្គ្ាប់

យុទធសាស្ដសតអនតរជាតិសរាែ់ការកាត់

ែនថយដររោះរហនតរាយ (UNISDR) ជាពិដសស បានរាំរទែល់ការអនុវតត តារោននិង្រតួតពិនិតយ
ដ

ើង្វ ិញននររែខ័ ណ្ឌដនោះតាររយៈ៖ ការដរៀែច្ាំ រតួតពិ និតយដ

ើង្វ ិញ ពីការរ ីរច្ដររើនតារកាល

រាំណ្ត់ ជាពិដសសសរាែ់ដវទិកាសរល តារការសរស្រសែ ទន់ដពលដវោជារួយនឹង្ែាំដណ្ើរ
ែនតតារោនរែស់សហរែជាជាតិ

ការរាំរទែល់រិច្អ
ច ភិវឌ្ឍប្ែលទរ់ទង្រនដៅនឹង្ការែនត

តារោនដៅថានរ់ សរលនិង្តាំែន់ សូច្នាររនិង្ការសររែសររួលសរស្រសែដៅនឹង្យនដការ
ពារ់ព័នដធ ផសង្ដទៀត សរាែ់ការអភិវឌ្ឍរែរែដោយនិរនតរភាព និង្ការប្រែរែួលអាកាសធាតុ
និង្ការដធវើែច្ចុែបននភាព
ប្ែលានស្រសាែ់ ។

ដលើដគ្ហទាំព័ររែស់ររែខ័ណ្ឌការងារសររមភាពរតួតពិនិតយយូដហាគ

ការច្ូលរួរោង្សររមដៅរនុង្រិ ច្កា
ច ររែស់អនតរទីភានរ់ ងារ

និ ង្ររុរអនរ

ជាំនាញ ដលើសូច្នាររ ននការអភិវឌ្ឍរែរែដោយនិរនតរភាព ែដង្កើតឲ្យាននូ វភសតុតាង្រូលោាន
ដរលការណ្៏ប្ណ្នាាំ

អនុវតតជារ់ ប្សតង្

សរាែ់ ការអនុ វតតដៅរនុង្រិច្ចសហការោង្ជិ តសនិទធ

ជារួយែណា
ត រែា និង្តាររយៈការដរៀរគ្រអនរជាំនាញ។ ពរង្ឹង្វែបធរ៌ ននការការពារ ដៅរគ្ែ់
ភាគ្ីពារ់ព័នធ
ែដច្ចរដទស

តាររយៈការរាំរទែល់រិច្ចអភិវឌ្ឍ

សតង្់ោដោយអនរជាំនាញ

គ្ាំនិតផតួច្ដផតើរននការឧែតថរភប្ផនរផលូវច្ាែ់

និង្អង្គការ

និង្ការផសពវផោយពត៌ានហានិ ភ័យ

ដររោះរហនតរាយ ដរលនដោបាយនិង្ការអនុវតត រ៏ ែូច្ជាការផតល់នូវការអែ់ រ ាំ និ ង្ការែណ្ុត ោះ
ែណា
ត ល សតីពីការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ តាររយៈអង្គការនែគ្ូ។ ការរាំរទែល់

ែណា
ត រែដទសរួយច្ាំនួន រួរទាំង្តាររយៈដវទិកាថានរ់ជាតិ ឬដវទិកាសររូល រែស់ពួរដគ្រនុង្
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ការអភិវឌ្ឍប្ផនការជាតិ រែស់ពួរដគ្ និនានការរតួតពិនិតយតារោន និ ង្នែគ្ូរុង្ការងារហានិ
ន
ភ័យ
ដររោះរហនតរាយ

ការបាត់ែង្់និង្ផលែោះពាល់។

ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

ដកាោះរែជុាំ ដវទិកាសរល

សរាែ់ការកាត់

និង្ការរាំរទែល់ការដរៀែច្ាំដវទិកាថានរ់តាំែន់

សរាែ់ការ

កាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ
ែឹរនាាំដធវើការពិនិតយដ

រនុង្រិ ច្ចសហរែតិែតតិការជារួ យអង្គការថានរ់ តាំែន់ ។
ើង្វ ិញ ននប្ផនការសររមភាពរែស់សហរែជាជាតិ សតីពីការកាត់ែនថយ

ហានិភ័យដររោះរហនតរាយ សរាែ់ភាពធន់។ សររួលែល់ការដធវើឲ្យរែដសើរដ

ើង្ និង្ែនតផតល់

ដសវាររម ររុររែឹរោប្ផនរវ ិទាសាស្ដសត និង្ែដច្ចរដទស ននសននិសីទអនដរជាតិសីព
ត ីហានិភ័យ
ដររោះរហនតរាយ រនុង្ការែាំផុសច្លនា ននការងារវ ិទាសាស្ដសត និង្ែដច្ចរដទស ដលើការកាត់
ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ។ ែឹរនាាំ ការសររែសររួលោង្ជិតសនិទជា
ធ រួយែណា
ត រែា
រនុង្ការដធវើែច្ចុែបននភាពែដច្ចរស័ព្
សតីពីការកាត់ ែនថយហានិ ភ័យដររោះរហនតរាយឆ្នាំ២០០៩
ស្រសែជារួយែដច្ចរស័ព្ប្ែលបានរពរដរពៀង្ដោយែណា
ត រែា និង្ររោែញ្ាីដឈាមោះននភាគ្ី ពារ់
ព័នធប្ែលបានដែតជាាច្ិតត។
(ឃ) សាថែ័ នហិរញ្ា វតថុអនតរជាតិ ែូច្ជាធនាររពិភពដោរ និង្ធនាររអភិវឌ្ឍន៍តាំែន់

ពិចារណាដលើអាទិភាព ននររែខ័ណ្ឌដនោះសរាែ់ផល
ត ់នូវការរាំរទប្ផនរហិរញ្ា វតថុ និង្ការផតល់
របារ់ររចី

សរាែ់ ែហ្វញ្ច
ា ែការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

ដៅតាររែដទសរាំពុង្

អភិវឌ្ឍន៍ ។
(ង)

អង្គការអនតរជាតិ និង្សាថែ័នសនធិសញ្ចាដផសង្ដទៀត រួរទាំង្សននិសីទននភាគ្ីនានា

រនុង្ររែខ័ណ្ឌអនុសញ្ចាអង្គការសហរែជាជាតិ សតីពីការប្រែរែួលអាកាសធាតុ សាថែ័ នហិរញ្ា វតថុ
អនតរជាតិ ដៅថានរ់សរលនិង្តាំែន់ និង្ការបាទររហរអនដរជាតិ និង្ច្លនាអឌ្ឍច្ន្ររហរ
ដែើរបីរាំរទែល់រែដទសរាំពុង្អភិវឌ្ឍន៍

តារសាំដណ្ើរែស់ពួរដគ្ រនុង្ការអនុវតតររែខណ្ឌដនោះ
រនុង្ការសររែសររួលជារួ យនឹ ង្ររែខ័ ណ្ឌពារ់ ព័នធដផសង្ដទៀត។
(ច)

រិ ច្ចរពរដរពៀង្ផលូវការសរលរែស់សហរែជាជាតិ

គ្ឺជាគ្ាំ និតផតួច្ដផតើរែ៏ សាំខាន់

រែស់ សហរែជាជាតិ សរាែ់ការច្ូលរួរពារ់ព័នធជារួ យវ ិស័យឯរជន និង្ធុររិច្ចដែើរបីច្ូលរួរ
និង្ការ ដលើរររពស់ែប្នថរដទៀតនូវសារៈសាំខាន់ ននការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ
សរាែ់ការអភិវឌ្ឍរែរែដោយនិរនតរភាព និង្ភាពធន់។
(ឆ)

សរតថភាពរួរ ននរែព័នស
ធ ហរែជាជាតិ គ្ឺ ដែើរបីជួយែល់រែដទសរាំពុង្អភិ វឌ្ឍរនុង្

ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ គ្ួររតូវបានពរង្ឹង្ ដោយផតល់ធនធានរគ្ែ់ររន់តារ
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រយៈយនដការននការផតល់រូលនិធិនានា រួរទាំង្រាំដណ្ើនននការផតល់វ ិភាគ្ទន ដោយពាររណ៍
ដសថរភាព ទន់ដពលដវោ ែល់រូលនិធិរតាស់ (Trust Fund) រែស់អង្គការសហរែជាជាតិ
សរាែ់ការកាត់ែនថយដររោះរហនតរាយ

និង្ដលើរររពស់តួនាទីរែស់រូលនិធិដនោះទរ់ទង្ដៅ

នឹង្ការអនុវតតររែខ័ណ្ឌដនោះ។
(ជ)

សហភាពអនតរសភា និង្សាថែ័នថានរ់តាំែន់ ពារ់ព័នធែនទដទៀត និង្យនតការសរាែ់

តាំណាង្រាស្ដសត តារការសរស្រសែដែើរបីែនតរាំរទ និង្ការឧែតថរភប្ផនរផលូវច្ាែ់ សរាែ់ការកាត់
ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ និង្ការពរង្ឹង្ររែខ័ណ្ឌការងារច្ាែ់ជាតិ ។
(ឈ) សហទីររុង្

និង្អង្គការរោាភិបាលរនុង្ស្រសុរ

និង្សាថែ័នពារ់ព័នធននរោាភិបាល

រូលោានែនទដទៀត ែនតរាំរទែល់រិច្ចសហរែតិែតតិការ និ ង្ការដរៀនសូរតពីរនដៅវ ិញដៅររ
រនុង្ច្ាំដណាររោាភិបាលរនុង្ស្រសុរ សរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ
អនុវតតររែខ័ណ្ឌដនោះ។

និង្ការ

េរមមភាពបនតតាមដាន
៤៩.

សននិសីទអដញ្ាើញរហាសននិបាតដៅឯសរ័យរែជុាំដលើរទី ៧០រែស់ខួនដែើ
ល
របីពិចារណា

ពីលទធភាពននការរួរែញ្ូច លទាំង្ការរតួតពិនិតយដ

ើង្វ ិញ ននការរ ីរច្ដររើនដៅទូទាំង្ពិភពដោរ

រនុង្ការអនុ វតតន៍ររែខ័ណ្ឌ សរាែ់ការកាត់ែនថយហានិភ័យននដររោះរហនតរាយដនោះជាប្ផនររួយ
ននែាំដណ្ើរការែនតតារោន ប្ែលបានដធវើសាហរណ្ររម និ ង្សររែសររួលរែស់ខួនជូ
ល
នដៅ

សននិសីទ និង្រិច្រច ែជុាំរាំពូលរែស់អង្គការសហរែជាជាតិ ស្រសែជារួយនឹង្ររុររែឹរោដសែារិច្ច
និង្សង្គរ ដវទិកានដោបាយជាន់ខពស់ សរាែ់ការអភិវឌ្ឍរែរែដោយនិរនតរភាព និង្ការរតួត
ពិនិតយដ

ើង្វ ិញោង្ទូលាំទូោយដលើដរលនដោបាយ

សរាែ់រយៈដពលដរៀង្រាល់៤ឆ្នាំរតង្

តារការសរស្រសែ ដោយពិចារណាដលើការច្ូលរួរច្ាំប្ណ្ររែស់ដវទិកាសរលសរាែ់ការកាត់
ែនថយហានិភ័យដររោះរហនតរាយ

និង្ដវទិកាថានរ់តាំែន់សរាែ់ ការកាត់ែនថយហានិភ័យដររោះ

រហនតរាយ និង្ររែខ័ណ្ឌការងារសររមភាពរតួតពិនិតយយូដហាគ។
៥០.

សននិសីទដនោះ បានផតល់អនុសាសន៍ ជូនែល់រហាសននិបាត ដែើរបីដរៀែច្ាំ សរ័យរែជុាំ

ដលើរទី៦៩ រែស់ខួនននររុ
ល
រការងារអនតររោាភិបាលទូោយ រួរានសាសភាពននអនរជាំនាញ
ប្ែលដរជើសតាាំង្ដោយរែាជាសាជិរ និង្ានការរាំរទដោយ ការ ិោល័យសហរែជាជាតិ
សរាែ់យុទធសាស្ដសតអនតរជាតិ សរាែ់ការកាត់ែនថយដររោះរហនតរាយ (UNISDR) និង្ានការ
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ច្ូល រួរពីរគ្ែ់ អនរពារ់ព័នធ សរាែ់ការអភិវឌ្ឍននសាំណ្ុាំសូច្នារររួយប្ែលអាច្ដធវើបានដែើរបី
វាស់ ស្ង្់ពីការរ ីរច្ដររើនដៅទូទាំង្ពិភពដោរ រនុង្ការអនុវតតន៍ររែខ័ណ្ឌដនោះ ប្ែលស្រសែរន
ជារួយ នឹង្ការងាររែស់ររុរអនរជាំនាញអនតរទីភានរ់ងារ ដលើសូច្នាររអភិវឌ្ឍរែរែដោយ
និរនតរភាព។សននិសីទដនោះរ៏បានផតល់អនុសាសន៍ផង្ប្ែរថាររុរការងារបានចាត់ទុរអនុសាសន៍
រែស់ររុរ រែឹ រោវ ិទាសាស្ដសត និង្ែដច្ចរដទស រនុង្ការដធវើែច្ចុែបននភាពែដច្ចរស័ព្សីព
ត ី ការកាត់
ែនថយហានិ ភ័យដររោះរហនតរាយឆ្នាំ២០០៩ រែស់ UNISDR រតូវែញ្ចែ់ដៅប្ខធនូឆ្នាំ២០១៦
ដហើយលទធផល ននការងារដនោះរតូវបានោរ់ជូនដៅរហាសននិបាត សរាែ់ការពិចារណារែស់
ខលួន និង្អនុរ័ត។
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រ ៀបចំរោយ ៖ គណៈកម្មាធិកា ជាតិគ្គប់គ្គងរគ្រោះមហន្តរាយ (គ.ជ.គ.ម)
ឧបតថមថវិការោយ ៖ អងគកា ដៃគូ
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