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 រិឿ 
ែផនក របធានបទ ទាំព័រ 

 អកើឝរឿត ់ ៣ 
១ េេចកតីេផតើម ៥ 
២ ឿរវិភាគបរិបទ នងិរបវតតិហានិនិភ័យ ៦ 
 រកប  ណ្ឌឿរងាររគប់រគងហានិនិភ័យៃនេរេោះមហនតរាយេៅកមពុជា ១០ 
៣ េវទិឿេឆលើយតបមនុេើឝធម ៌ (HRF) ១៣ 
៤ បណ្តើញេឆលើយតបេរេោះអាេននេៅកមពុជា ១៤ 
៥ េវទិឿមនុេើឝធម៌កមពុជា (CHF) ១៤ 
៦ តួនាទី និងឿរទទួលខុេរតូវរបេ់េវទិឿមនុេើឝធម៌កមពុជា ១៦ 

 ៦.១ គណ្ៈកម្មើធិឿរអចិៃ្នតយ៍ ១៦ 
 ៦.២ េលៀធិឿរដ្ឋើន ១៧ 
 ៦.៣    េរមបេរមួល     តាំបន ់ ១៩ 
 ៦.៤    េរមបេរមួល     េខតត ២១ 
 ៦.៥ េម្ជិក ២២ 
 ៦.៦ េេងបេមតថភាពរបេេ់វទិឿមនុេើឝធម៌កមពុជា ២២ 
 ៦.៧ ឿរចាប់េផតើមដាំេណ្ើរឿរេឆលើយតបរបេ់េវទិឿមនុេើឝធម៌កមពុជា ២៣ 
 ៦.៨ ឿរចាប់េផតើមដាំេណ្ើរឿរមជើឈមណ្ឌលរបតិបតតិឿរេេ្ងាគើោះបនាតើន់របេ ់CHF ២៣ 
 ៦.៩    ឿរទាំនាកទ់ាំនង ២៣ 
៧ នីតិវិធីរបតិបតតិ        ករណ្ីយកិចចរបេ ់CHF េៅមុនេពល - កាំឡុងេពល និងេរឿយ

េពលម្នរពឹតតិឿរណ្ ៍
២៥ 

៨ នីតិវិធីរបតិបតតិឿរេតង់ដ្  ឿរវាយតៃមលរបេ់េវទិឿមនេុើឝធម៌កមពុជា ២៨ 
៩ ឿរេរតៀមេរៀបចាំ និងបណ្្តោះបណ្តើល ៣២ 

 
បញ្ជីឧបសមព័នធ 
ឧបេមព័នធ១៖ បញ្ជីេ មើោះេម្ជិកេវទិឿមនុេើឝធម៌កមពជុា ៣៥ 
ឧបេមព័នធ២៖   ក  ណ្ឌឿរងារេរម្ប់េលៀធិឿរ     CHF ៣៩ 
ឧបេមព័នធ៣៖   ក  ណ្ឌឿរងារអនកេរមបេរមួល CHF ថ្្ើក់តាំបន ់ ៤២ 
ឧបេមព័នធ៤៖   ក  ណ្ឌឿរងារអនកេរមបេរមួល CHF ថ្នា ក់េខតត ៤៤ 
ឧបេមព័នធ៥៖ ឧបករណ្វ៍ាយតៃមលរបេ ់HRF ៤៦ 
ឧបេមព័នធ៦៖ រកុម                        របេ់េវទិឿមនុេើឝធមក៌មពុជា ៤៧ 
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អកើសរឿរ ់
ADPC មជើឈមណ្ឌលេរតៀមបងាកើរេរេោះមហនតរាយអាេីុ 
CCA ឿរបនើសាំបែរមបរមួលអាឿេធាតុ 
CCD ឿរអភិវឌើឍន៍េហគមនក៍មពជុា 
CCDM គណ្ៈកម្មើធិឿររគប់រគងេរេោះមហនតរាយឃុាំ 
CHF េវទិឿមនុេើឝធម៌កមពុជា 
CHF. PC អនកេរមបេរមួល CHF ថ្្ើក់េខតត 
CHF. ZC អនកេរមបេរមួល CHF ថ្្ើក់តាំបន ់
CRC ឿកបាទរកហមកមពុជា 
DCDM គណ្ៈកម្មើធិឿររគប់រគងេរេោះមហនតរាយរេុក 
DM ឿររគប់រគងេរេោះមហនតរាយ 
DRM ឿររគប់រគងហានិនភិ័យៃនេរេោះមហនតរាយ 
DRR ឿរឿត់បនថយហានិនិភ័យៃនេរេោះមហនតរាយ 
EAT រកុមេិកើសបានើន់របម្ណ្េរេោះ       
EOC មជើឈមណ្ឌលរបតិបតតិេរេោះអាេនន 
EPRP ែផនឿរេរតៀមបងាកើរ និងេឆលើយតបេរេោះអាេនន 
FAO (UN) ឿរិយាល័យេេើបៀង និងកេកិមម (េហរបជាជាតិ) 
HRF េវទិឿេឆលើយតបមនុេើឝធម៍កមពុជា 
INGO អងឿរមិនែមនរដ្ឋើភិបាលអនតរជាតិ 
IOs អងឿរអនតរជាត ិ
JAG រកុមេកមមភាពរួម 
KWWA អងឿរេកមមភាពកិចចឿរនារីកមពុជា 
LNGO អងឿរមិនែមនរដ្ឋើភិបាលកនងុរេុក 
MAFF រកេួងកេិកមម រុឿខើរបម្នើញ់ និងេនសាទ 
MRC គណ្ៈកម្មើឿរជាតទិេនលេមគង 
MoEYS រកេួងអប់រំ យុវជន និងកឡីា 
MoH រកេួងេុៀភិបាល 
MoP រកេួងែផនឿរ 
MoWRAM រកេួងធនធានទឹក និងឧតុនយិម 
NAP ែផនឿរេកមមភាពជាត ិ
NAPA េម្គមន៍ចេរមើនជាត ិ
NECC មជើឍមណ្ឌលេរមបេរមួលេរេោះអាេននជាត ិ
NCDM គណ្ៈកម្មើធិឿរជាតិរគប់រគងេរេោះមហនតរាយ 
OFDA ឿរិយាល័យជាំនួយេរេោះមហនតរាយឿរបរេទេេហរដឋអាេមរិក 
PADEK អងឿរេហឿរេដើមើបីអភិវឌើឍន៍េៅកមពុជា 
PCDM គណ្ៈកម្មើធិឿររគប់រគងេរេោះមហនតរាយេខតត 
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RC អនកេរមបេរមួលឿរសា្ើក់េៅ 
RCY យុវជនឿកបាទរកហម 
RCV អនកេម័រគចិតតឿកបាទរកហម 
RRT រកុមេឆលើយតបរហ័េ 
RUPP សាកលវិទើាល័យភូមិនទភនាំេពញ 
SNAP យុទធសា្េតែផនឿរេកមមភាពជាត ិ
SOPs និតិវិធីបទដ្ឋើនរបតិបតត ិ
SORF អងឿរេាំរទកេិករជនបទ 
3W អនកណ្េធវើអវ ីេៅកែនលងណ្ 
UN េហរបជាជាតិ 
UNDMT រកុមរគប់រគងេរេោះមហនតរាយ 
UNDP កមមវិធីអភិវឌើឍន៍េហរបជាជាតិ 
UNICEF មូលនិធិកុម្រេហរបជាជាត ិ
USAID ភ្ាើក់ងារេហរដឋអាេមរិក េដើមើបីអភិវឌើឍន៍អនតរជាត ិ
VDMG រកុមរគប់រគងេរេោះមហនតរាយភូម ិ
WASH ទឹក អនាមន័យបរិសាណើន និងអនាម័យខលួនរបាណ្ 
WFP កមមវិធីេេើបៀងអាហានិរពិភពេោក 
WHO អងឿរេុខភាពពភិពេោក 
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១. តសចកតីតផតើម 
េដើមើបីេដ្ោះរសាយនូវចាំណ្ចុខវោះ  នានាចាំេ ោះេមតថភាព ចាំេណ្ោះដឹង និងសាណើប័ន ែដលម្នេៅកនុង

របេទេកមពុជា ែដលេធវើឿរទាក់ទងនងឹនីតិវិធីេឆលើយតប េលើែផនកជាំនួយមនុេើឝធម ៌ នងិឿរអនុវតត េនាោះេវទិឿ
មនុេើឝធ  កមពុជា (CHF) បានបេងើតេឡើងេៅកនុងឆ្ើាំ២០១២ េដើរតួជាបណ្តើញឬេវទិឿបេ់អងឿរមនុេើឝធម៌
កនុងរេុក (អងឿរែខមរ)។ េវទិឿេនោះបេងើតេឡើងេរឿមឿរឧបតថមភេាំរទជាថវិឿព ី USAID/OFDA និងេរមប
េរមួលេដ្យមជើឈមណ្ឌលេរតៀមបងាកើរេរេោះមហនតរាយអាេីុ (ADPC) េដ្យម្នៃដគូរកនុងរបេទេជាមួយអង
ឿរ េហឿរេដើមើបីអភិវឌើឍន៍េៅកមពុជា (PADEK) គណ្ៈកម្មើធិឿរជាតិរគប់រគងេរេោះមហនតរាយ និងសាកល
វិទើាល័យភូមិនទភនាំេពញ (RUPP)។ 

េវទិឿមនុេើឝធម៌កមពុជា គបឺានេរៀបចាំេឡើងេដើមើបីផតល់នូវកមមវិធីេរម្ប់ជួយដល់អងឿរកនុងរេុក ឲើយពកួ
េគម្នេមតថភាពរបេេើរេឡើងកនុងឿរចូលរួម និងអនុវតតយនតឿរេឆលើយតបេរេោះមហនតរាយ និងកសាងនូវ      
មនុេើឝធម ៌ ែដលកាំពុងដាំេណ្ើរឿរេៅកនុងរបេទេ។ េវទឿិេនោះេរមបេរមួល និង     េដ្យអងឿរកនុងរេុក 
េដ្យម្នឿរជួយេាំរទ នងិែណ្នាាំព ី ADPC គណ្ៈកម្មើធិឿរជាតិរគប់រគងេរេោះមហនតរាយ (NCDM) និង 
USAID។ 

េវទិឿមនុេើឝធម៌កមពុជា រំពងឹថ្នឹងអាចចូលរួមជាបណ្តើញេឆលើយតបេលើែផនកជាំនួយមនុេើឝធម ៌      
ថ្្ើក់ជាតិ ថ្្ើកត់ាំបន់ និងសាកល េដើមើបីរបមូលផតុាំេ្ើមកដល់េពលបចចុបើបននេនោះនូវធនធានែដលរបកបេដ្យគណុ្
ភាព ពរងឹងេៅដល់ដាំេណ្ើរឿរែកទរមង់ឿរងារជាំនួយមនុេើឝធម៌េៅកនុងសាណើបន័ កព់័នធេផើឝងៗេទៀត។ េវទិឿ
េនោះ នងឹបេងើតនូវបរិសាណើនមយួែដលជួយជរមុញដល់អនកអនុវតតេៅតាមមូលដ្ឋើន នងិអនកបេងើតេេលនេយាបាយ 
េដើមើបីទទួលបានពត័៌ម្នដចូេ្ើ ចាំេណ្ោះដឹង និងេមេរៀនបទពិេសាធន៍េរម្ប់អនកេឆលើយតបែផនកជាំនួយមនុេើឝធម ៌
ែដលទាាំងអេ់េនោះ បានមកពីលទធផលបទពិេសាធន៍ៃនេរេោះមហនតរាយមុនៗមួយចាំនួន កដ៏ូចជាឿរផតល់នូវ
ចាំេណ្ោះដងឹមូលដ្ឋើន នងិធនធាននានាផងែដរ។ េវទិឿមនុេើឝធមក៌មពុជា នឹងបាំេពញមុខងារជាតួអងតេ មូតេិៅ
កនុងេវទិឿឿត់បនថយហានិនភិយ័ ៃនេរេោះមហនតរាយេៅកមពុជា េដើមើបីពរងឹងេៅដលដ់ាំេណ្ើរឿរែកទរមង់ឿរងារ
មនុេើឝធម ៌ ខណ្ៈេពលកាំពងុគិតគូេដ្ោះរសាយពីតរមូវឿរេរម្ប់បេងើនឿរយល់ដឹង និងគាំនិតកនុងចាំេណ្មអនក
 ក់ព័នធកនងុរេុកទាាំងអេ់ ែដលបានចូលរួមេៅកនុងវិេ័យេេវាកមមេឆលើយតបមនុេើឝធម៌។ 

ឿរបេងើតេឡើងនូវេវទិឿមនេុើឝធម៌កមពុជាេនោះ ម្នេេលបាំណ្ងេដើមើបីេធវើឿរពរងឹងេមតថភាព ដល់
េងមេុីវិលេៅកនុងរបេទេកមពុជា កនងុឿរេឆលើយតបយានើងម្នរបេិទធភាពចាំេ ោះេរេោះមហនតរាយ តាមរយៈឿរ
េដ្ោះរសាយបញ្ហើេាំៀន់ៗដចូជា៖ ឿរេរមបេរមួលមនុេើឝធម ៌ឿរ          េរម្ប់េឆលើយតប នងិរគប់រគង
ព័ត៌ម្នរវាងេម្ជិក CHF។ េវទិឿេនោះក៏ម្នេេលបាំណ្ង េដើមើបីេលើកទឹកចតិតដលឿ់រអនុវតតរបេេ់ម្ជិកខលនួ 
ដូចសាណើប័នេឆលើយតបជាំនួយមនុេើឝធមដ៌ៃទេទៀត េៅកនុងរកប  ណ្ឌឿរងារជាំនួយមនេុើឝធម៌ទូេៅ េដ្យេធវើឿរ
ែចករំែលកនូវចាំេណ្ោះដងឹ នងិធនធានរវាងេ្ើនឹងេ្ើ េដើមើបីជួយេរៀបចាំែផនឿរឲើយរបេេើរេឡើង និងបេងើតឲើយម្ន
របេិទធភាព និងរបេិទធផលៃនេកមមភាពេឆលើយតបមនុេើឝធម៌េៅកនុងរបេទេ។ 

ឿរេធវើឲើយរបេេើរេឡើងចាំេ ោះេកមមភាពេឆលើយតប ែផនកជាំនួយមនុេើឝធម៌ នឹងផតលន់ូវលទធផលលអរបេេើរ 
េរម្ប់ឿរជួយដល់អាយុជីវិតរបជាពលរដឋេៅេពលម្នវិបតត ិ ឿត់បនថយេកមមភាពែដលេធវើេឡើងដែដលៗ មិន
េូវម្នរបេយាជន៍ នងិេធវើឿរេរមបេរមួលមុនឿរសាឍើរ សាណើបនាេឡើងវិញពីេរេោះមហនតរាយ។ េកមមភាពេនោះ 
គឺបេងើតេឡើងេដើមើបីនាាំទីភា្ើកង់ារមនុេើឝធម៌នានាេៅកនុងរបេទេកមពុជា ចូលេៅជាេវទិឿរួមមួយ េហើយបាំេពញ
ចាំេណ្ោះដងឹ នងិចេនាយើោះខវោះៀតព័ត៌ម្នរវាងសាណើប័នមនុេើឝធម៌កនុងរេុក និងសាណើបន័អនតរជាតិ េដ្យទាំនាក់ទាំនងេ្ើ
ជានិចច េដើមើបី នេឆ្ើោះេៅរកភាពរីក       និងដឹកនាាំេកមមភាពមនុេើឝធម៌រួមេ្ើ។ 
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ែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហតុរបេ់ CHF គឺម្នបាំណ្ងចង់បានសាណើបន័នានាចូលរួម េរៀបចាំេធវើេឡើងរួម
េ្ើ េដើមើបីដ្ក់បញ្ចូលនូវធាតុចូល និងម្នជាំនួយពគីណ្ៈកម្មើធិឿរជាតិរគប់រគងេរេោះមហនតរាយ និងេខតត 
ឿកបាទរកហមកមពុជា េវទិឿេឆលើយតបជាំនួយមនុេើឝធម ៌សាកលវិទើាល័យភូមិនទភនាំេពញ និងមជើឈមណ្ឌលេរតៀម
បងាកើរេរេោះមហនតរាយអាេីុ។ 
 

១.១ តេលបណំងរបស់ផផនឿរត្រៀមប្មងុយថាតេរ ុ
 ែផនឿរេនោះ គឺបានដ្ក់េវទឿិមនុេើឝធមក៌មពុជាេៅកនុងរកប  ណ្ឌឿរងារេឆលើយតប ែដលបានអនុវតតេៅ
កនុងរបេទេកមពុជា។ ែផនឿរេនោះ គឺបេងើតេឡើងេដើមើបីបញ្កើក់ពីតួនាទ ីនិងឿរទទួលខុេរតូវ ៃនែផនកេផើឝងៗរបេ់ 
CHF និងេេងបឲើយម្នភាពជាក់ោក់េៅេលើតួនាទីទាាំងេនាោះេៅមុនេពល កនងុកាំឡុងេពល និងេរឿយេពលៃន
េរេោះមហនតរាយ។ 
 ែផនឿរេនោះ េេងបពីចាំនួនេមតថភាព (េូមេមើលកថ្ខណ្ឌ៦.៦) ែដល CHF អាចផតល់ជនូ។ េទាោះបី
យានើងណ្ក៏េដ្យ េមតថភាពទាាំងេនោះ េគអាចេរបើរបាេ់យានើងម្នរបេទិធភាពេរម្ប់មុខេញ្ញើេរេោះថ្្ើក់មួយ
ចាំនួន (រាាំងេងួត និង    ឆលងរាតតើាត)។ ែផនឿរេនោះគឺេ ឍ្ើតេាំៀន់ចាំេ ោះឿរងារេឆលើយតបនឹងេរេោះទកឹជាំនន់។ 
 

២. ឿរវិភាគបរិបទ នងិ្បវរតិហានិភយ័ 
២.១ ឿរវិភាគបរិបទ 
 របេទេកមពុជា រតូវបានចាតទ់ុកជារបេទេមួយកនងុចាំេណ្មរបេទេមួយចាំនួនែដលម្នមុខេញ្ញើេរេោះ
ថ្្ើក់េរចើនេៅកនុងតាំបន់អាេីុអាេគនយ៍ េដ្យសារវាម្នបញ្ហើរបឈម     ៗ េៅនឹងមុខេញ្ញើេរេោះថ្្ើកធ់មមជាត ិ 
េហើយឿរេរមបខលួន និងេមតថភាពៃលលកេដ្ោះរសាយរបេ់របជាជន រចនាេមពន័ធថ្្ើក់ជាត ិនិងមូលដ្ឋើន េដើមើបី
ឿរ រ និងឿត់បនថយេរេោះថ្្ើក់ពីឿរប ោះ ល់របេ់េរេោះមហនតរាយ េុទធេងឹែតេៅម្ន     ។  
 ហានិនិភ័យ     ៗែដលបានជួបរបទោះគឺម្នជាទូេៅដចូជា៖ ទកឹជាំនន់ រាាំងេងួត ខើយល់ពើយុោះ Typhoon 
និងខើយល់ពើយុោះេផើឝងៗ េភលើងេឆោះៃរព ឿរហូរេរចាោះបាក់ដី។ ម្នរបជាជនេរចើនបាំផុតចាំននួ៧០% ែដលកាំពងុរេ់េៅ
របកបរបរកេិកមម និងែផនកេាំៀន់ៃនរបជាជនេនាោះ កាំពងុរេ់េៅកនុងតាំបន់រងេរេោះេដ្យទឹកជាំនន់ េហើយេរេោះ
មហនតរាយធមមជាតអិាចម្នផលប ោះ ល់ បណ្តើលឲើយម្នឿរហិនេហានិចដល់អាយុជីវិត និងមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត
របេ់របជាជនកមពុជា។ 
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របភព៖ កមមវិធីេេើបៀងអាហានិរពិភពេោក 
 

 ទកឹជាំនន៖់  យឺតៗ ឬ   ជាំនន់រហ័េ គឺជារបេភទៃនេរេោះមហនតរាយ ែដលេធវើឲើយខចូៀតធងន់ធងរបាំផុត េបើ
េរបៀបេធៀបេៅនឹងមុខេញ្ញើេរេោះថ្្ើក់ដៃទេទៀត។ វាបានប ោះ ល់ដលរ់បជាជនមួយចាំនួនធាំ ប ោះ ល់ដល់េេដឋ
កិចចេាំៀន់ៗែដលទាក់ទងនងឹឿរខូចៀត និងបាតប់ង។់ េយាង  ទិននន័យជាផលូវឿរែដលបានមកពី NCDM 
ឆ្ើាំ២០១១ ទឹកជាំនន់បានរាលដ្លដល១់៨េខតត ៃន២៤េខតត ែដលបណ្តើលឲើយម្នចាំនួនអនកឈឺ នងិសាយើប់ 
២៤៧    និងប ោះ ល់ធងនធ់ងររហូតដល់ ៣៥០,០០០រគួសារ ៃនរបជាជនេរុបជាង១.៦៤ោននាក់។ េៅឆ្ើាំ
២០១២ ទកឹជាំនន់រហ័េ នងិទឹកជាំនន់េនើឝមឹៗ បានេធវើឲើយលិចលង់ប ោះ ល់ដល់ែផនកមួយចាំនួនៃនេខតតបនាតើយ
ម្នជ័យ ែដលម្ន១១,៧០០រគួសារ។ េៅឆ្ើាំ២០១៣ ទឹកជាំនន់បានប ោះ ល់ េៅដល់២០េខតត កនងុចាំេណ្ម
២៤េខតត េៅកនងុរបេទេ ែដលម្នរគសួារេរចើនជាង៣៧៧,៣៥៤រគសួារ េហើយម្នរបជាជន៣១,៣១៤
រគួសារៃនចាំនួនរបជាជនែដលរងេរេោះេរុប រតូវបានជេនលៀេេចញេៅរេ់េៅតាំបន់ែដលម្នេុវតថិភាព។ ម្ន
របជាជនសាយើប់ចាំននួ១៦៨នាក់បានសាយើប់ េៅកនងុេរេោះទឹកជាំនន ់ែដលទិននន័យេនោះកត់រតាេដ្យ NCDM។ 
 ខើយល់មូេុងបកព់ីទិេនិរត ី ែដលម្នធាយើក់េភលៀងរបចាាំឆ្ើាំេៅេលើ៣/៤ ៃនៃផទរបេទេ បានចាប់េផតើមពី ក់
កណ្តើលែខឧេភា រហូតដល់ចុងែខតោុ ែដលរេបេ្ើេៅនឹងឿររោយរពិលេៅភនាំហិម្ល័យ ែដលហូរេៅ
ទេនលេមគង ដូចបានហូរចាកព់ីម្ត់ទេនលែផនកៀងេឆវងែដលេាំៀន់ៗចាំននួ២ ពីេវៀងច័នទ (Veintiane) េៅនគរភនាំ 
(Nakhon Panhom) និងពបីានើកេ់េ (Pakse) េៅេទងឹែរតង ែដលបណ្តើលឲើយេកើតម្នទកឹជាំននេ់ៅតាមដងទេនល
េមគង បឹងទេនលសាប េហើយឿរហូរចាក់េៅទេនលេផើឝងៗេទៀត គឺេកើតម្នជាេរឿយៗរបចាាំឆ្ើាំកនុងរដូវវេើស។ 
 ទេនលេមគង ម្នឥទធិពលេៅេលើបឹងទេនលសាបេដ្យេធវើេៅតាមលាំនាាំែតមួយ។ េៅ កក់ណ្តើលឆ្ើាំ ទឹក
បឹងទេនលសាបហូរចូលេៅកនុងទេនលេមគង ប ុែនតេៅកនុងរដូវវេើស ទេនលេមគងបានហូររចានរតលប់េៅកនុងបងឹវិញ។ 
ទឹកបានោតេនធងឹេៅដលត់ាំបន់េេើមរវាងទេនលេមគង និងទេនលសាប េហើយហូរចាក់េៅកនុងបឹងេដ្យខលួនវា 
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ែដលនឹងេឃើញម្នចាំននួ៦ដង និងម្នជេរៅេរៅពី     ១ែម រតេឡើងេៅ រហូតដល់ចេនាយើោះពី៦េៅ៩ែម រត។ 
កនុងរដូវទឹកេឡើង បេងើតឲើយម្នផទោះជាេរចើនេៅតាមតាំបន់លចិទឹក និងបានទាញយកជីជាតិពីកនុងដីចូលេៅកនុងទេនល 
េដើមើបីេៅចិញ្ចឹមរតី ែដលជារបភពធនធានធមមជាតិដ៏េាំៀន់មួយេរម្ប់របជាជន។ េទាោះបីជាទឹកជាំនន់អាចេធវើឲើយ
ដាំណ្ាំខូចៀតក៏េដ្យ ក៏វាបាននាាំមកនូវដីេាំបូរជីជាតិ ែដលជាជីធមមជាតិ និងផត់ផង់ទឹកបាន។ គណ្ៈកមមឿរ
ទេនលេមគង (MRC) េធវើឿរបានើន់របម្ណ្ថ្ េៅកនងុខណ្ៈេពលែដលម្នទកឹជាំននរ់បចាាំឆ្ើាំ បានបណ្តើលឲើយម្ន
ឿរខូចៀតព៦ី០-៧០ោន ដុោយើរអាេមរិក ែដលេរុបេលើទឹករបាក់ចាំននួ ៨េៅ១០េឿដិ ដុោយើរអាេមរិក ចូល
េៅកនុងេេដឋកិចចអាេីុអាេគនយ៍។ េទាោះជាយានើងណ្ក៏េដ្យ ឿរលិចលង់ៀយើាំងបាំផតុេនោះ ែតងែតបងឲើយម្នឿរ
សាយើប់េរចើន ឿរបាំផលិចបាំ្យើញដល់េហដ្ឋើរចនាេមព័នធ និងបាត់បង់របររកេុីចិញ្ចឹមជីវិតផងែដរ។ 
 

 រាាំងេងតួ៖  េរេោះរាាំងេងួត គជឺាមុខេញ្ញើេរេោះថ្្ើកធ់មមជាតិ     េផើឝងេទៀត ែដលអាចបណ្តើលេៅជា
េរេោះមហនតរាយដ៏ធងន់ធងរេៅកនុងរបេទេកមពុជា។ ឿរអូេបនាយើយ ឬក៏ឿរឆប់អេ់េភលៀងមូេុង នងិេភលៀងធាយើក់មនិ
េទៀងទាត់ (     ទឹក និងរយៈេពល) ែដលជាេហតុេធវើឲើយរាាំងេងួតធងនធ់ងរដល់ដាំណ្ាំកេិកមម ែដលអាចប ោះ ល់
េៅដល់តាំបន់ភមូិសា្េតយានើងធាំ និងប ោះ ល់ធងនធ់ងរេៅដល់ឿររេ់េៅរបេ់របជាជនមួយភាគធាំ។ េៅខណ្ៈ
េពលរាាំងេងួត របែហលជាម្នេៅែតមួយកែនលង ែដលវាែតងែតេធវើឲើយម្នប ោះ ល់ ល់ធងន់ធងរេឡើងពីមួយឆ្ើាំេៅ
មួយឆ្ើាំ ឬក៏ម្នទកឹជាំនន់បនាតើប់ពីេរេោះរាាំងេងួតេហើយ េៅតាមតាំបន់ងាយរងេរេោះ ែដលឿយើយេៅជាេរឿងមួយមិន
អាចរទាាំរទរួចេរម្ប់របជាជន និងបងាំឲើយពួកេត់ធាយើក់ខលនួរហូតដលខ់ចីបាំណ្ុលេគ។ េតវលអិតចៃរងែតងែតេកើត
ម្នជាមយួ នឹងេពលម្នេរេោះរាាំងេងួត ែដលប ោះ ល់យានើងៀយើាំងេៅដលរ់បរកេកិមម នងិេនតិេុខេេើបៀង។ 
 

 ខើយលព់ើយោុះរតពូកិ នងិខើយលព់ើយោុះ Typhoon េទាោះបីជាមុខេញ្ដេរេោះថ្្ើក់េដ្យខើយល់ពើយុោះម្នតិចតចួែដល 
ប ោះ ល់ដល់របេទេកមពុជា េដ្យសារែតម្នឿរឿរ រហ ុ៊ុំព័ទធេៅេដ្យជួរភនាំជាេរចើនក៏េដ្យ ក៏ខើយល់ពើយុោះរតពូកិ 
និងខើយល់ពើយុោះ Typhoon េៅកនុងតាំបន់េមុរទបានើេីុហវិក អាចេធវើឲើយប ោះ ល់ដល់របេទេ និងអាចេធវើឲើយម្នេភលៀង
ធាយើក់េរចើនេៅរដូវវេើស (ពីែខេីហានិ ដល់េដើមែខតោុ)។ ខើយល់ពើយុោះេកតសាណ្គឺជាខើយល់ពើយុោះរតូពិកដាំបូងបងអេ ់
ែដលប ោះទងចិដល់របេទេកមពុជាេៅកនុងែខតោុ ឆ្ើាំ២០០៩ ែដលប ោះ ល់ដល់របជាជនចាំននួ១៨០,០០០នាក ់
(ប ោះ ល់េដ្យ ត្ើល់ នងិេដ្យរបេយាល) េៅេលើេខតតចាំនួន១៤ កនងុចាំេណ្មេខតត២៤របេ់របេទេកមពុជា និង 
បណ្តើលឲើយម្នមនុេើឝសាយើបច់ាំនួន៤៣នាក់ផងែដរ។ េៅកនុងឆ្ើាំ២០១១ ឿរគួបផើឝាំេ្ើរវាងរកុមខើយល់ពើយុោះរតូពកិ 
និងេភលៀងមូេុងធងន់ធងរ បានេធវើឲើយឿយើយេៅជាទឹកជាំននដ់អ៏ារកក់បាំផុត េៅតាំបន់ទាំនាបទេនលេមគង ចាប់តាាំងពីឆ្ើាំ
២០០០មក ែដលប ោះ ល់ដល់េខតតចាំននួ១៨ កនុងចាំេណ្មេខតត២៤េៅកនុងរបេទេកមពុជា។ បចចុបើបននេនោះេគ
ទទួលសាគើល់ថ្ ខើយល់ពើយុោះរតពូិក Cyclone ម្នេឿឍើនពុលៀយើាំងគរម្មកាំែហងដល់របេទេកមពុជា េដ្យសារែត
ទឹកជាំនន់ោយឡាំេ្ើេនោះ និងបាំផលិចបាំ យ្ើញរទពើយេមើបតតិ អាយុជីវិត នងិេហដ្ឋើរចនាេមពន័ធ។ 
 ថវីេបើម្នឿររីក      ែផនកេេដឋកិចចេងមនាេពលថមីៗ េនោះក៏េដ្យ របេទេកមពុជាេៅែតជារបេទេមួយ
ែដលរកីរកបាំផុតេៅកនុងតាំបនអ់ាេីុអាេគនយ ៍ ម្នរបជាជន១៩.៨% កាំពុងរេ់េៅេរឿមែខើឝបនាតើត់រកីរក។ កមពជុា 
គឺេៅែតជាប់ចាំណ្ត់ថ្្ើក់ជារបេទេមួយែដលម្នឿរអភវិឌើឍតិចតួចបាំផុត របាកច់ាំណ្ូលរបេ់របេទេម្ន
     ទាប េទាោះបីជាម្នឿររំពឹងទុកថ្នឹងម្នឿរអភិវឌើឍឆប់ៗេនោះេៅជា «របេទេែដលម្នរបាក់ចាំណ្ូល
មធើយម » ក៏េដ្យ។ 

បនាតើប់ពីជេម្យើោះៃផទកនុងអេ់រយៈេពល៣០ឆ្ើាំ ែដលបានបញ្ចប់េៅចុងទេើឝវតើឝរ៍ឆ្ើាំ១៩៩០ ម្នកាំេណ្ើន
របជាជនេកើនេឡើងខពេ ់ ផលតិភាពកេិកមមម្ន     ទាប េេវាកមមេុៀភិបាល នងិឿរអប់រំទទួលបាន     
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តិចតួច គឺជាកតាឍើមួយ នេៅបនតភាពរកីរកេរម្ប់របជាជនមួយភាគធាំ។ ឿរេថិតេៅេរឿមបនាតើត់រកីរកេនោះ គឺ
បានបេងើននូវភាពងាយរងេរេោះដល់េហគមន៍ េៅេពលម្នឥទធិពលេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង។ 
 

២.២ ្បវរតិហានិភយ័ 
េទាោះបីជាម្នេខតតចាំនួនេរចើនែដលទទួលរងេរេោះេដ្យទឹកជាំនន ់រាាំងេងតួ ឬកខ៏ើយល់ពើយុោះក៏េដ្យ ក៏ឿរប ោះ

 ល់ៃនមុខេញ្ញើេរេោះថ្្ើក់េនោះេៅេលើតាំបន់រងេរេោះ នឹងរតូវែផអកេលើកតាឍើេផើឝងៗពីេ្ើដចូជា៖ 
ក. ដង់េុីេតរបជាជន 
ខ.      ៃនភាពរកីរក 
គ.      ៃនឿរខូចៀតបរិសាណើន 
ឃ.     ៃនឿរ          របេ់របជាជន និងសាណើបន័រដ្ឋើភិបាល 
ង. ភាគរយៃនចាំនួនរបជាជនែដលែផអកេលើឿរចិញ្ចឹមជីវិត េៅតាមតាំបន់ងាយរងេរេោះេដ្យេរេោះមហនត
រាយធមមជាត ិ

 

េដើមើបីកាំណ្តអ់  េញ្ញើណ្ហានិនិភ័យៃនេរេោះមហនតរាយ ែដល ក់ព័នធេរចើនបាំផុត េរម្ប់របេទេកមពុជា
េនាោះ របវតតិហានិនិភ័យម្នដូចៀងេរឿម។ NCDM បានកាំណ្ត់េរេោះមហនតរាយដូចតេៅ៖ 
 

«រពឹតតិឿរណ្៍ឬេរេោះថ្្ើក ់ ែដលេឆលើយតបេៅនឹងលកខណ្ឌ១ឬេរចើនដូចជា៖ បណ្តើលឲើយម្នចាំនួនសាយើប់ និង
របួេ៥% ៃនចាំនួនរបជាជនេរុបេៅកនុងបរិេវណ្ៃនរដឋបាលែដនដីណ្មួយ។ ឿរប ោះ ល់េនាោះម្នេរចើនជាង 
៣០% ៃនចាំននួរបជាជនេរុបេៅកនុងបរិេវណ្ៃនរដឋបាលែដនដីណ្ ែដលបណ្តើលឲើយម្នឿរខូចៀតរទពើយ
េមើបតតិ ផទោះេែមើបង រចនាេមព័នធេផើឝងៗ និងសាណើបន័ផតល់េេវាកមមសាធារណ្ៈ ែដលមនិអាចជួេជុលេៅកនងុរ
យៈេពលមួយេបាឍើហ៍។ េរេោះថ្្ើក់ណ្ែដលេធវើឲើយរាាំងេទោះដល់េេវាកមមផត់ផង់ចរនតអគិេនី ឿរទាំនាកទ់ាំនង 
ឿរផត់ផង់ទកឹសាអើត េេើបៀងអាហានិរ ែដលមនិអាចេធវើឿរជួេជុលេឡើងវិញបានកនុងកាំឡុងេពលមួយេបាឍើហ៍។» 

 

 

មុខេញ្ញើេរេោះថ្្ើក ់    ៗែដលបានជួបរបទោះេៅកនុងរបេទេកមពុជាម្ន៖ 
មខុេញ្ញើេរេោះថ្្ើក ់

ជាំនន់ទកឹេភលៀង 
ទឹកជាំនន់រហ័េ 
រាាំងេងួត 
ខើយល់ពើយុោះTyphoon 
ជមងឺឆលង ឍ្ើសាយបកើឝី /ជមងឺរាតតើាត 

 

រកេួងេុៀភិបាល បានេរៀបចាំែផនឿររួមមួយ េដើមើបីេដ្ោះរសាយនូវហានិនិភ័យៃន    ឆលង្ឍើសាយបកើឝ ី
រួមបញ្ចូលទាាំងយុទធសា្េតទប់សាកើត់ជាបនាតើន។់ 

តារាងៀងេរឿមេនោះ ដករេង់េចញពីែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហត ុ របេេ់វទិឿេឆលើយតបមនុេើឝធម៌
(HRF) ែដលបានេចញផើសយេៅែខកុមភៈ ឆ្ើាំ២០១៤ បងាហើញពីតារាងម្នើរទិកហានិនភិយ័ េហើយហានិនភិ័យេផើឝងៗ 
និងភាពែដលអាចេកើតម្នែដលបានបានើនស់ាមើនទកុ ផលប ោះ ល់ និងវិសាលភាពរបេ់វា។ តារាងម្នើរទកិេនោះ 
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បែនថមនូវេេលគាំនិតទូេៅែដលហានិនិភ័យេៅកមពុជា គបឺានបេងើតេឡើងជាមួយនឹងផលប ោះ ល់ និងភាពែដល
អាចេកើតម្នេដ្យទឹកជាំននធ់មមតា ជាំនន់រហ័េ រាាំងេងួត និងខើយល់ពើយុោះ។ 
 

តារាងម្នើរទិកហានិនិភ័យ 

ផល
ប ោះ
 
ល
់ 

៥. ធងនធ់ងរបាំផុត 
 

        

៤. ធងនធ់ងរ   
ពើយុោះទហីវុង ខើយល់ពើយុោះ (តាម 
តាំបន)់ ជមងឆឺលងរាលដ្ល ជា
សាកល (ធាំេធង) 

ទឹកជាំនន់រហេ័ (ធាំ
េធង)     

៣. មធើយម     េរេោះរាាំងេអួត (តាម
តាំបន)់ 

ទឹកជាំនន់េឡើង 
យឺតៗ (ធាំេធង)   

២. រសាល   
 

ជមងឺរាតើាត (តាម
តាំបន)់     

១. មិនចាាំបាច ់យក
ចិតតទកុដ្ក ់           

 

១. មិនទាំនងជា 
េកើតេឡើងេសាោះ 

២. មិនទាំនង េកើតេឡើង 
៣. ទាំនងជា េកើត
េឡើងមធើយម 

៤. ទាំនងជា េកើត
េឡើង 

៥. ទាំនង េកើត
េឡើងៀយើាំង 

ជីវភាពរេ់េៅ 
ជីវភាពរេ់េៅ៖ 
១. មិនទាំនងជាេកើតេឡើងេសាោះ (បានើនស់ាមើន ០-២០% ឱឿេៃន 
រពឹតតឿិរណ្៍ែដលេកើតេឡើង) 

២. មិនទាំនង េកើតេឡើង (២១-៤០%) 
៣. ទាំនងជាេកើតេឡើងមធើយម (៤១-៦០%) 
៤. ទាំនងជា េកើតេឡើង (៦១-៨០%)) 
៥. ទាំនង េកើតេឡើងៀយើាំង (៨១-១០០%) 

ផលប ោះ ល់៖ 
១. មិនចាាំបាចយ់កចិតតទកុដ្ក ់(០-៥% រគសួារប ោះ ល)់ 
២. រសាល (៥-១០% រគសួារប ោះ ល)់ 
៣. មធើយម (១០-២០% រគួសារប ោះ ល)់ 
៤. ធងនធ់ងរ (២០-៣០% រគួសារប ោះ ល)់ 
៥. ធងនធ់ងរបាំផុត (េរចើនជាង៣០% រគួសារប ោះ ល)់ 

របភព ែផនឿរេរតៀមបរមងុយថ្េហត ុHRF 

 

្កប  ណឌឿរងារ្គប់្គងហានភិ័យននត្េោះមេនតរាយតៅកមពជុា 
រចនាេមព័នធេាំៀន់ៗរបេ់រដ្ឋើភិបាលកមពុជា ទាក់ទងនងឹឿរឿត់បនថយហានិនិភ័យ ៃនេរេោះមហនតរាយ 

(DRR) និងឿរេឆលើយតបេរេោះមហនតរាយម្នដូចជា NCDM ែដលម្នថ្្ើក់ដឹកនាាំជានាយករដឋម្នតី និងរកេួង
ែដលជាេម្ជិកចាំននួ២២េផើឝងេទៀត    ទាាំងម្នតាំណ្ងកងកាំោាំងរបដ្ប់អាវុធ ឿកបាទរកហមកមពុជា នងិ
អាជាញើធរអាឿេចរណ្៍េុីវិលផងែដរ។ 

NCDM បានបេងើតេឡើងេដ្យអនុរកឹតើយ  ឆ្ើាំ១៩៩៥ េដើមើបីេធវើឿរេរមបេរមួលកចិចេហរបតិបតតិឿរ
រវាងអនតររកេួង កនុងឿរេឆលើយតបេៅនឹងេហតុឿរណ្៍េរេោះអាេនន នងិេរេោះមហនតរាយ។ បនាតើប់ពទីទួលបាន
បទពិេសាធន៍ពីឿរបាំផលិចបាំ្យើញេដ្យេរេោះទឹកជាំនន់កនងុឆ្ើាំ២០០០ និងឆ្ើាំ២០០៣ រួចមក NCDM រតូវបាន
ពរងឹងេដ្យេចញជារពោះរាជរកឹតើយែតងតាាំង េដើមើបីកាំណ្ត់ចើាេ់ោេ់នូវអាណ្តតិ ឬអាំណ្ច រចនាេមពន័ធឿរងារ 
និងឿរែតងតាាំងេម្េភាពរបេ់ខលួន។ តាមរយៈរពោះរាជរកឹតើយេនោះ NCDM រតូវជួបរបជុាំេម្ជិករបេ់ខលនួយានើង
តិច២ដងកនុង១ឆ្ើាំ េដើមើបី «រតួតពិនិតើយតាមដ្ន វាយតៃមល  របមូល វិភាគ និងរគប់រគងទិននន័យទាកទ់ងនងឹេរេោះ
ថ្្ើក់ែដលេកើតម្នេឡើងេដ្យសារេរេោះមហនតរាយ នងិេធវើឿរចងរកងជារបាយឿរណ្ ៍ េតីពីសាណើនភាពេរេោះ
មហនតរាយ នងិផតល់ជាអនសុាេន៍នានាេៅឿន់រដ្ឋើភបិាល កនុងឿរេរៀបចាំបេងើតេេលឿរណ្៍ែណ្នាាំ េេល
នេយាបាយ នងិវិធានឿរណ្៍េផើឝងៗេទៀតេរម្ប់ឿររគប់រគងេរេោះមហនតរាយ»។ ជាងេនោះេៅេទៀត NCDM 
ម្នឿររបជុាំជា របចាាំកនុងឿររបមូលផតុាំនូវករណ្ីៃនេរេោះអាេនន រួចផតល់នូវឿរេរមបេរមួលេៅដល់សាណើប័ន 
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ែដលអនុវតតឿរងារជួយេេ្ងាគើោះ។ េធវើដូេចនោះគណ្ៈកម្មើធិឿរជាតិ នឹងជួបរបជុាំជាមយួមជើឈមណ្ឌលជាតិេរមប
េរមួលកិចចឿរេរេោះអាេនន (NECC) េៅេលៀធិឿរដ្ឋើន ៃន NCDM ។ 

េលៀធិឿរ    ៃន NCDM រគប់រគងរាល់របតិបតតិឿររបចាាំៃថង េដ្យែបងែចកជា៥នាយកដ្ឋើន  
១. នាយកដ្ឋើនេឆលើយតបេរេោះអាេនន សាឍើរ និងសាណើបនាេឡើងវិញ 
២. នាយកដ្ឋើនេរតៀមេរៀបចាំ និងបណ្្តោះបណ្តើល 
៣. នាយកដ្ឋើនព័ត៌ម្ន និងទាំនាក់ទាំនង 
៤. នាយកដ្ឋើនរុករក នងិេេ្ងាគើោះ 
៥. នាយកដ្ឋើនរដឋបាល នងិហិរញ្ដវតថុ 

 

នាយកដ្ឋើននីមួយៗ បានែបងែចកជាឿរិយាល័យេផើឝងៗេ្ើ កនុងឿរអនុវតតន៍ឿរងាររបចាាំៃថង។ NCDM 
ជាសាណើប័នដឹកនាាំមជើឈមណ្ឌលជាតិេរមបេរមួលកិចចឿរេរេោះអាេនន ែដលបានដាំេណ្ើរឿរេកមមភាពេៅកនុង
ករណ្ីម្នសាណើនភាពេរេោះអាេនន       ។ េលៀធឿិរដ្ឋើនៃន NCDM គជឺាៃដគពូភិាកើសេាំៀន ់ េរម្បឿ់រងារ
រគប់រគងេរេោះមហនតរាយេៅកនុងរបេទេ។ ឧបករណ្៍េាំៀន់បាំផុតរបេ់េលៀធិឿរដ្ឋើនកនុងឿរធានាបាននូវឿរ
េរមបេរមួលឿរងាររគប់រគងេរេោះមហនតរាយេនាោះ គឺអនុវតតេៅតាមែផនឿរ េកមមភាពយុទធសា្េតជាត ិ
(SNAP) េរម្ប់ឿរឿត់បនថយហានិនភិ័យៃនេរេោះមហនតរាយ ែដលបានេរៀបចាំេៅកនងុឆ្ើាំ២០០៨ នងិបានែក
េរមួលេៅកនុងឆ្ើាំ២០១៣ និងេរឿយមកេទៀតរតូវបានបតូរេៅជាែផនឿរេកមមភាពថ្្ើក់ជាតិ (NAP) េរម្ប់
ឿរឿត់បនថយហានិនិភ័យៃនេរេោះមហនតរាយ ២០១៤-២០១៨។ 

េៅថ្្ើក់េរឿមជាតិ ម្នគណ្ៈកម្មើធិឿររគប់រគងេរេោះមហនតរាយេខតត (PCDM) គណ្ៈកម្មើធិឿរ
រគប់រគងេរេោះមហនតរាយរេុក (DCDM) គណ្ៈកម្មើធិឿររគប់រគងេរេោះមហនតរាយឃុាំ (CCDM) បានបេងើតជា
បនតបនាតើប ់ េដើមើបីេដ្ោះរសាយចាំេ ោះតរមូវឿរេៅមុនេពល និងេរឿយេពលម្នេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង ជា
លកណ្ៈវិមជើឈឿរ។ រចនាេមព័នធទាាំងេនោះ ជាទូេៅដឹកនាាំេដ្យអភិបាលេខតត  អភិបាលរេុក និងេមឃុាំ រពមទាាំង
ម្នតាំណ្ងមកពីរកេងួ មនទីរ ក់ព័នធ។ េរម្ប់ឿរងារេរមបេរមួលេៅថ្្ើក់ទាបបាំផុតេនាោះ គឺមនិទាន់ម្ន 
ជាផលូវឿរេៅេឡើយេទេៅដាំណ្ក់ឿលេនោះ ប ុែនតម្នរកុមរគប់រគងេរេោះមហនតរាយភូមិ (VDMG) និងអនុវតត
ឿរងារេៅតាមរចនាេមព័នធ ែដលបេងើតេឡើងេៅថ្្ើក់ភមូិ (ដូចជាគណ្ៈកមមឿររគប់រគងេរេោះមហនតរាយភមូិ ឬ 
រកុមរគប់រគងេរេោះមហនតរាយភូមិ) ឬេរម្ប់េម្គមតាមមូលដ្ឋើនមួយចាំនួន ែដលបានចូលរួមេៅកនុងឿរឿត់
បនថយហានិនិភ័យៃនេរេោះមហនតរាយ និង/ឬឿរេឆលើយតបេរេោះមហនតរាយ។ 

រកេួងេាំៀន់ៗែដលបានចលូរួមកនុងឿរឿត់បនថយហានិនភិ័យៃនេរេោះមហនតរាយ នងិេម្ជិករបេ់គ
ណ្ៈកម្មើធិឿរជាតគិឺម្ន រកេួងែផនឿរ ែដលបានចូលរួមជួយេរៀបចាំែផនឿរ (SNAP) ឆ្ើាំ២០០៨-២០១៣។  
រកេួងេុៀភិបាល ែដលបានបេងើតរួចរាលន់ូវរកុមឿរងារេឆលើយតបបនាតើន ់ (RRT) េៅតាមេខតតនមីួយៗ និង
េរេងបេងើតជាមជើឈមណ្ឌលរបតិបតតិឿរេរេោះអាេនន (EOC) េៅតាមរកេួងែថមេទៀត។  រកេងួធនធានទឹក 
និងឧតនុិយម ែដលម្នអាណ្តតិកនងុឿរផតល់ជាព័ត៌ម្នរពម្នជាមុនទាក់ទងនឹងឧតនុិយម  និងចូលរួមជួយកនុង 
េពលម្នេរេោះទឹកជាំនន់ និងរាាំងេងួត។  រកេួងអប់រំ យុវជន និងកឡីា បានចូលរួមជយួេៅកនុងឿរងារផតួចេផតើម
មួយចាំនួនេរម្ប់ឿរដ្កប់ញ្ចូលេ្ើ ឿរងារឿត់បនថយហានិនិភ័យៃនេរេោះមហនតរាយ េៅកនុងកមមវិធីេិកើស។ 
រកេួងកេិកមម រុឿខើរបម្ញ់ និងេនសាទ បចចបុើបននកាំពងុែតេរៀបចាំគេរម្ងឿរងារជាអាទិភាពេរម្ប់េកមមភាព
បនើសាំនងឹឿរែរបរបួលអាឿេធាតុ (CCA) និងឿរងារឿត់បនថយហានិនិភ័យៃនេរេោះមហនតរាយ ែដលម្នឿរ
ជួយឧបតថមភេាំរទេដ្យ អងឿរ FAO។ 
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ឿកបាទរកហមកមពុជា (CRC) គឺជាេម្ជកិរបេ ់ NCDM ែដលម្នឿរទទួលសាគើល់ជាផលូវឿរេដ្យ
រាជរដ្ឋើភិបាលកមពុជា ថ្ជាជាំនួយដល់សាណើប័នសាធារណ្ៈេៅកនុងេកមមភាពមនុេើឝធម។៌ ឿកបាទរកហមកមពុជា 
ម្នបណ្តើញធាំទូោយរហូតដល២់៤សាៀ េថតិេៅតាមបណ្តើេខតតនានាកនងុរបេទេកមពុជា  ែដលម្នបណ្តើញ
អនកេម័រគចិតតឿកបាទរកហមេរចើនជាង៥,៧០០    និងយុវជនឿកបាទរកហម៥,៣០០   េរម្ប់ផតល់េេវា 
និងអនុវតតកមមវិធីកចិចរបជុាំទាកទ់ងនឹងតរមូវឿររបេ់ជនងាយរងេរេោះបាំផុត។ ឿកបាទរកហមកមពុជាម្នយនតឿរ
េឆលើយតប នងិេេ្ងាគើោះេរម្ប់របេទេ ដូចជាេៅេពលម្នជាំនួយរបេ់រដ្ឋើភិបាលេរចើនេនាោះ គឺរតូវបញ្ជូនតាមរ
យៈឿកបាទរកហមកមពុជា ជាជាងផតល់ជូន ត្ើល់េៅឿនគ់ណ្ៈកម្មើធិឿរជាតិ ឬគណ្ៈកម្មើធឿិររគប់រគងេរេោះ
មហនតរាយេខតត។  

NCDM បានេចញផើសយេេលឿរណ្៍ែណ្នាាំេតីពី ែផនឿរជាតិេរតៀមបរមុងយថ្េហតុ េរម្ប់ឿរ
េឆលើយតបេរេោះមហនតរាយេៅកនុងែខមករា ឆ្ើាំ២០១២។  
 

ទីភានើកង់ារអងឿរសេ្បជាជារ ិ
េដ្យម្នវតតម្នជាផលូវឿររបេព់ួកេគេៅកនុងរបេទេ របព័នធេរមបេរមួលរបចាាំរបេទេ របេ់អងឿរ

េហរបជាជាតិ (The United Nations Resident Coordinator) បានដ្ក់បញ្ចូលសាណើប័នទាាំងអេ់ៃនរបពន័ធ 
អងឿរេហរបជាជាតិ ែដលបេរមើឿរងារទាក់ទងនឹងេកមមភាពរបតបិតតិឿរេរម្ប់ឿរអភិវឌើឍ  ។ របព័នធអនក
េរមបេរមួលរបចាាំរបេទេ ម្នេេលបាំណ្ង    ឿររួមេ្ើៃនទីភា្ើក់ងារ UN េផើឝងៗ េដើមើបីពរងងឹនវូរបេិទធភាព 
និងរបេិទធផលៃនេកមមភាពរបតិបតតិឿរេៅ     របេទេ។  

អនកេរមបេរមួលរបចាាំរបេទេ ែដលម្នឿរឧបតថមភមលូនិធ ិនិងរគប់រគងេដ្យ UNDP ែដលជារកមុ
ដឹកនាាំេៅកនុងរបេទេេរចើនជាង ១៣០របេទេ និងជាតាំណ្ងៃនអគេលៀធិឿរេរម្ប់ដាំេណ្ើរឿរអភិវឌើឍន៍។ 
ឿរេធវើឿរយានើងជិតេនិទជាមយួនឹងរដ្ឋើភិបាលជាតិ អនកេរមបេរមួល និងរកុមរបចាាំរបេទេជួយទាំនកុបរមុងនូវ
ឿរចាប់អារមមណ្៍ និងអាណ្តតិរបេរ់បព័នធ UN ខណ្ៈែដលកាំពុងទាញយកឿរេាំរទ និងែណ្នាាំពីរគសួាររបេ់
UN ទាាំងមូល។ 

ឿរេរមបេរមួលដាំេណ្ើរឿរអភិវឌើឍន៍ បានផើឝពវផើសយេាំរទដល់យុទធសា្េតែផនឿរជាតិ ជាអាទិភាព 
េធវើឲើយដាំេណ្ើរឿរម្នរបេិទធភាពៀយើាំងេឡើង នងិឿត់បនថយៃថលរបតិបតតិឿរ    រដ្ឋើភបិាល។ ឿរអភិវឌើឍន៍េនោះ 
ជួយដល់ UN ឲើយម្នឿរចូលរួមេរចើនេឡើងៗនិងជាៃដគែូដលអាចទុកចតិតបានេរម្ប់រដ្ឋើភិបាល។ 

រកុមរគប់រគងេរេោះមហនតរាយ (UNDMT) បានេដើរតួជាអនកេរមបេរមួលេរម្ប់ទភ្ីាើក់ងារ UN ែដល
បានចូលរួមយានើងជិតេនទិកនុងឿរជួយេាំរទដល់រាជរដ្ឋើភបិាលកមពុជា ទាក់ទងនឹងសាណើនភាពេរេោះមហនតរាយ។ វា
បានបេងើតេឡើងេដ្យម្នឿរចលូរួមព ី UNDP UNICEF WHO FAO WFP នងិចលូរួមជាេហរបធានេដ្យ 
WFP នងិឿរិយាល័យអនកេរមបេរមួលរបចាាំរបេទេ។ បនាតើបព់ទីកឹជាំននឆ្់ើាំ២០១១ រួចមក UNDMT បាន
បេងើត េវទិឿេឆលើយតបមនុេើឝធម៌ (HRF) េដើមើបីធានាបាននូវឿរេរមបេរមួលដ៏លអ នងិឿរទាំនាកទ់ាំនងេ្ើ េៅ
េពលេរៀបចាំេរតៀមេេ្ងាគើោះបនាតើន់ ឿរេឆលើយតបសាឍើរ និងសាណើបនាេឡើងវិញេៅកមពុជា រវាងUN និង អងឿរមនិែមន
រដ្ឋើភិបាល និងអងឿរអនតរជាតិនានា។ HRF គឺចូលរួមជួយដល់ NCDM េៅកនុងឿរេឆលើយតបវិបតតិមនុេើឝធមក៌នុង
របេទេ និងបានបេងើតជា៦ែផនកេរម្ប់ឿរេរៀបចាំេរតៀមទុកយានើងលអរបេេើរ និងឿរេឆលើយតបរវាងសាណើប័ន ក់
ព័នធ។ ែផនកទាាំងេនាោះរួមម្ន៖ 

ក. ទឹកសាអើត និងអនាម័យ (WASH) 

ខ. េុខភាព 
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 គ. េនតិេុខេេើបៀង នងិអាហានិរូបតថមភ 
 ឃ. ឿរឿរ រ 
 ង. ឿរអប់រំ 
 ច. ជរមក 
 

អងឿរអនតរជាតិមួយចាំនួន បានចូលរួមកនុងឿរេឆលើយតបេរេោះមហនតរាយ េហើយភាគេរចើនគឺជាេម្ជិក 
របេ់េវទិឿេឆលើយតបមនុេើឝធម៌ ែដលម្នបាំណ្ងេដើមើបីធានាបាននូវឿរេរមបេរមួលមួយដ៏លអ និងឿរទាំនាក់
ទាំនងេ្ើេៅេលើឿរេរៀបចាំេរតៀមេេ្ងាគើោះបនាតើន់ នងិឿរេឆលើយតបមនុេើឝធម៌េៅកនុងរបេទេកមពុជា។ 
 កិចចខិតខាំរបឹងែរបងែដលកាំពងុែតដាំេណ្ើរឿរ េដើមើបីពរងងឹដល់ឿរេរតៀម និងេឆលើយតបទាាំងមូលេៅកនងុ
របេទេ នងិឿរបេងើតេវទិឿេឆលើយតបមនុេើឝធម៌េដើមើបីេរមបេរមួល នូវរបតិបតតិឿរេឆលើយតបរបេ់អងឿរេហ
របជាជាតិ (UN) អងឿរមិនែមនរដ្ឋើភិបាលអនតរជាត ិ (INGOs) និងអងឿរអនតរជាត ិ (IOs) បានរកេឃើញពីភាព
េខើសយេៅកនុងរបព័នធទាាំងមលូ ែដល វតតម្នអងឿរមិនែមនរដ្ឋើភិបាលកនុងរេុក (LNGOs) េៅកនុងបណ្តើញឬ
េវទិឿបេ់ខលួន។ អងឿរមនិែមនរដ្ឋើភិបាលកនុងរេុកទាាំងេនោះ បាំេពញឿរងាររគប់ទកីែនលងេៅកនុងរបេទេ និង
ម្នធនធានចាំេណ្ោះដឹង ជាគុណ្របេយាជន៍ដលប់ណ្តើញេឆលើយតបទាាំងមូល។ េដ្យសារែតលទធផលែដលបាន
រកេឃើញពីភាពេខើសយេនោះេៅកនុងបណ្តើញេឆលើយតបទាាំងអេ់ េទើបជាមូលេហតុែដលេធវើឲើយេកើតេចញជា េវទិឿ
មនុេើឝធមក៌មពុជា CHF េឡើង។  
 ឿរចូលរួមពីវិេ័យឯកជនកនងុឿរងាររគប់រគងេរេោះមហនតរាយ និងឿរេឆលើយតបេៅកមពុជា េៅែតបនត
ម្នបញ្ហើរបឈមែដលរតូវេដ្ោះរសាយេៅៃថងៀងមុខ។ 
 េៅកនុងេពលែដលកាំពុងេរៀបចាំេេចកតីេរពៀងែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហតុេនោះ រកប  ណ្ឌឿរងារថ្្ើក់
ជាតិេរម្ប់ឿរេរតៀម និងេឆលើយតបេរេោះមហនតរាយ នងិចើាប់ជាតិេតីពីរបធានបទេនោះ គឺេថតិេៅកនុងដាំណ្ក់
ឿលរតួតពិនិតើយ និងែកេរមលួចុងេរឿយ។ 
 

៣. តវទិឿតឆលើយរបមនសុើសធម ៌
HRF បានបេងើតេឡើងេៅឆ្ើាំ២០១១ េដើមើបីេឆលើយតបេៅ នឹងតរមូវឿរេរម្ប់ឿរងារេរមបេរមួល

ែដលបានបែនថមរវាងៃដគូអភវិឌើឍន៍នានា កនុងឿរេដ្ោះរសាយនូវតរមូវឿរៃនមនុេើឝធម ៌ េៅេពលម្នេរេោះមហនត
រាយ េដ្យេ ឍ្ើតេាំៀន់េៅេលើេរេោះទឹកជាំនន ់នងិរាាំងេងតួ។ េេលបាំណ្ងរបេ់េវទិឿេនោះ គឺេដើមើបីធានាបាននូវ
កិចចេរមបេរមួលមួយដ៏លអ និងឿរទាំនាកទ់ាំនងេ្ើេៅេលើឿរងារេរតៀមេេ្ងាគើោះបនាតើន់ និងឿរេឆលើយតបមនុេើឝ
ធម៌េៅកមពុជា រវាងអងឿរេហរបជាជាតិ (UN) អងឿរមិនែមនរដ្ឋើភិបាលអនតរជាតិ (INGOs) និងអងឿរអនតរ
ជាតិ (IOs)។ HRF េធវើឿរេហឿរេ្ើយានើងជិតេនទិជាមួយរដ្ឋើភបិាល េដ្យភាគេរចើនជាមយួ NCDM េដើមើបី
េរមបេរមួលនូវដាំេណ្ើរឿរេហរបតិបតតិឿរឲើយម្នរបេិទធភាព កនុងជួយេៅដល់របជាជនែដលរងេរេោះ េដ្យ
វិបតតិមនុេើឝធម៌។ 

បនាតើប់ពីម្នឿរេឆលើយតបេរេោះទឹកជាំនន់កនងុឆ្ើាំ២០១១ និង២០១៣រួចមក អងឿរមនុេើឝធម៌បានបេងើត 
េឡើងនូវឿរពិនិតើយេឡើងវិញេៅេលើេកមមភាពអនុវតតកនលងមក បេងើតជាេិឿខើសាោ េតីពីេមេរៀនបទពិេសាធន៍
ែដលជាេកមមភាពអាទិភាពេាំៀន់ េដើមើបីរកេអាយេឃើញពីតរមូវឿរកនុងឿរ េរៀបចាំេរតៀមឲើយបានៀយើាំងែថមេទៀត 
ជាពិេេេេៅកាំរិតែផនកណ្មួយ។ ឿរអភិវឌើឍ និងឿរេធវើបចចុបើបននភាពជារបចាាំ េៅេលើែផនឿរេរតៀមបរមុង
យថ្េហតុរបេ់េវទិឿេឆលើយតបមនុេើឝធម ៌ គឺជាឿរចលូរួមចាំែណ្កជួយដល់ឿរេរតៀមេរៀបចាំឲើយម្នលកណ្ៈធាំ
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ទូោយែថមេទៀត កនងុចាំេណ្ម UN INGOs និង IOs ែដលបានចាបេ់ផតើមអនវុតតេកមមភាពមនេុើឝធមេ៌ៅកនងុ
របេទេកមពុជា។ 

រចនាេមព័នធែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហតុរបេ ់ HRF ម្នលកណ្ៈរេេដៀងេ្ើេៅនឹងែផនឿរជាតិ
េរតៀមបរមុងយថ្េហត ុ (NCP) ែដលបានេរៀបចាំបេងើត ដ្កច់ូលេៅកនុងែផនករួមមយួែដលអាចេរបើរបាេ់បាន
រគប់ែផនក នងិកនុងេពលអនុវតតបនតេៅ ម្ន៦ែផនកដចូជា៖ ទឹកសាអើត នងិអនាម័យ (WASH) េនតិេុខេេើបៀង និង 
អាហានិរូបតថមភ (FSN) េុខភាព ជរមក ឿរអបរំ់នងិឿរឿរ រ។ ែផនឿរេរតៀមបរមងុយថ្េហតរុបេ់ HRF េនោះ 
បានបងាហើញេៅដល់សាណើប័ននានាែដលបានចូលរួមកនុង HRF េនោះ េហើយបានេរៀបចាំេដ្យខលួន្តើល់េៅកនុងភាពជា
ៃដគូជាមួយនឹងតាំណ្ងមកព ីNCDM និងឿកបាទរកហមកមពុជា ែដលែផនឿរេនោះបេងើតេឡើងេដើមើបីបាំេពញេៅ
ដល់ែផនឿរជាតិេរតៀមបរមងុយថ្េហតុ និងែផនឿរេៅតាមែផនកនីមួយៗ និងពរងឹងដល់សាណើបន័ែដលបានចូល
រួមជាមួយ HRF។ ែផនឿរេនោះ អាចរតូវបានេគយកេៅេរបើរបាេ់ ជាធនធានមយួរបេ់សាណើប័នឯកជននានា 
េរម្ប់ឿរេរៀបចាំអភិវឌើឍន៍ែផនឿរេរតៀមេរៀបចាំ និងេឆលើយតបរបេ់ពួកេគ្តើល់ផងែដរ។ 

ែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហតុរបេ ់HRF បានអនុម័តេៅកនុងែខកុមភៈ ឆ្ើាំ២០១៤    ម្នឿរេហ
ឿរេ្ើយានើងជិតេនទិជាមួយនងឹរាជរដ្ឋើភិបាលកមពុជា នងិ NCDM និងអាចពឹងែផអកេៅេលើេម្ជកិរបេ់េវទឿិ
មនុេើឝធមក៌មពុជាេរម្ប់ជាំនយួេៅតាមមូលដ្ឋើន។ 
 

៤.  បណ្តើញតឆលើយរបត្េោះអាសន្សនកតៅកមពជុា 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

៥. តវទិឿមនសុើសធមក៌មពជុា 
 េវទិឿមនុេើឝធម៌កមពុជា (CHF) បេងើតេដើមើបីេឆលើយតបេៅនឹងតរមូវឿរេរម្ប់េធវើឲើយរបេេើរេឡើងនូវកិចច
ឿរេរមបេរមួលរបេ់សាណើប័ន ក់ពន័ធអនតរជាតិនានា េៅកាំឡុងេពលេឆលើយតបជាំនយួ មនុេើឝធម ៌ េពលម្ន
េរេោះមហនតរាយេាំៀន់ៗ ដូចជាេរេោះទឹកជាំនន ់ និងេរេោះរាាំងេងួត។ េទាោះបីជាយានើងណ្ក៏េដ្យ េវទិឿេនោះបាន

េវទិឿជាតិ 
NATIONAL PLATFORM 

 

NECC 

CHF 

NCDM 

អនកេរមបេរមួល CHF ថ្្ើក់តាំបន ់
អនកេរមបេរមួល CHF ថ្្ើក់េខតត 

HRF 

PCDM 

េលៀធិឿរដ្ឋើន 
PCDM 

DCDM 

េលៀធិឿរដ្ឋើន 
DCDM 

េហគមន៍រងេរេោះ 

ែផនក 
HRF 
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សាគើល់យានើងឆប់រហ័េថ្ អងឿរមិនែមនរដ្ឋើភិបាលកនងុរេុក ែដលកាំពុងអនុវតតឿរងារេៅរគប់ទីកែនលងកនុង
របេទេរបេខ់លួន ជាមួយនឹងចាំេណ្ោះដងឹមូលដ្ឋើន និងធនធានែដលម្ន នងិម្នសារៈរបេយាជន៍បាំផុតេៅកាំឡុង
េពលម្នេរេោះអាេនន។ ជាលទធផលេវទិឿមនុេើឝធមក៌មពុជា បានបេងើតេឡើងេៅកនុងឆ្ើាំ២០១២ េដើមើបីេរៀបចាំ
ចាត់ែចងឲើយបានរបេេើរេឡើងនូវអតថរបេយាជន៍របេស់ាណើបន័ ក់ព័នធកនុងរេុក។ 
 េវទិឿេនោះ គឺជាបណ្តើញមយួរបេ់អងឿរមិនែមនរដ្ឋើភបិាលកនុងរេុក (LNGOs) ែដលបានេធវើឿរេៅ
 េេពញៃផទរបេទេ នងិបានែបងែចកយានើងទូលាំទូោយ នូវធនធានកនងុរេុក ចាំេណ្ោះដឹង និងេលខទាំនាក់ទាំនង 
ែដលម្នអតថរបេយាជន៍បាំផតុេៅេពលម្នេរេោះមហនតរាយ ឬេរេោះអាេននេកើតេឡើង។ 

ទេើឝនៈវិេ័យរបេេ់វទិឿេនោះ គឺេដើមើបីែថរកើស និងេលើកកមពេដ់ល់េេចកតីៃថលថនូររបេ់របជាជនេៅកនុង
របេទេ េដ្យឿរទប់សាកើត់ និងឿរឿត់បនថយនូវភាពរងទុកេវទនារបេ់ពួកេត។់ 

ជាមួយេ្ើេនោះែដរ បណ្តើញកម៏្នេបេកកមម េដើមើបីពរងងឹនូវេកមមភាពមនុេើឝធម៌េរម្ប់េេ្ងាគើោះអាយុ
ជីវិតរបជាជនេៅកនុងេហគមន៍ កាំឡងុេពលម្នេរេោះអាេនន តាមរយៈឿរកសាងេមតថភាព ផតល់ជាវគបណ្្តោះ
បណ្តើល ឿរទទួលខុេរតូវ ឿរេរមបេរមួល និងកចិចេហឿរេ្ើ រពមទាាំងអនមុត័នូវេតង់ដ្រមនុេើឝធម៌
របកបេដ្យគុណ្ភាពែថមេទៀតផង។   
 េេលបាំណ្ងរបេ់េវទិឿមនេុើឝធម៌កមពុជា គពឺរងឹងនូវឿរេឆលើយតបេលើែផនកជាំនួយមនុេើឝធម ៌ ចាំេ ោះ
េរេោះមហនតរាយែដលបានេកើតេឡើងេៅកនុងរបេទេកមពុជា តាមរយៈឿរេធវើឲើយម្នភាពរឹងម្ាំ នូវេមតថភាពដកឹនាាំ
របេ់អងឿរមិនែមនរដ្ឋើភិបាលកនុងរេុក េដើមើបីចាបអ់នុវតតឲើយបានលអរបេេើរេៅកនុង រកបខណ្ឌឿរងារមនុេើឝធម ៌
េដ្យផតល់ជាចាំេណ្ោះដងឹ ធនធានឿរបណ្្តោះបណ្តើល និងឿរែណ្នាាំបាំផុេទឹកចិតត។ 
 

៥.១ ទិសតៅរបស់តវទិឿមនុសើសធម៌កមពុជា មានដចូៀងត្ឿម៖  
 ផតល់នូវកមមវិធី នងិបណ្តើញេរម្ប់ឿរែចករំែលកព័ត៌ម្ន និងធនធាន េដើមើបីេធវើឿរេនទនាេ្ើ
ទាក់ទងេ្ើ េដើមើបីរកឲើយេឃើញពីតរមូវឿររបេ់ជនងាយរងេរេោះ 

 េលើកកមពេ់ឿរេយាគយល់េ្ើេៅវិញេៅមក រវាងអងឿរអភិវឌើឍន៍ នងិមនុេើឝធម ៌តាមរយៈឿរតេ ូ
មតិេរម្ប់កិចចខិតខាំរបងឹែរបងឲើយបានលអរបេេើរ 

 អភិវឌើឍន ៍ និងកសាងេមតថភាពេរម្ប់ឿរេរៀបចាំេរតៀមចាំេ ោះេរេោះអាេនន ៃនេរេោះមហនតរាយ 
និងេឆលើយតបែដលរបកបេដ្យឿរទទួលខុេរតូវបាំផុតេរម្ប់េកមមភាពមនុេើឝធម ៌

 ផតល់នូវឿរចូលរួមេឆលើយតប និងអនុវតតឿរងារេៅតាមកមមវិធីែតមួយ េរម្ប់បណ្តើេកមមភាព
មនុេើឝធម៌េៅតាមេហគមន៍ 

 

េៅចុងែខ      ឆ្ើាំ២០១៥េនោះ េវទិឿមនុេើឝធមក៌មពុជា   អងឿរមិនែមនរដ្ឋើភិបាលកនុងរេុក ១២០ 
អងឿរជាេម្ជិក េៅកនងុេខតតចាំននួ២១ កនុងចាំេណ្ម២៥រាជធាន ី េខតត។ េដើមើបីេធវើឲើយម្នរបេិទធភាពកនងុឿរ
រគប់រគងរបេ់េវទិឿេនោះ គបឺានបេងើតនូវតាំបន់ចាំនួន៨ ែដលកនុង១តាំបន់រតូវទទួលខេុរតូវេលើ ២េៅ៣េខតត។ 

បញ្ជីេ មើោះេម្ជិក CHF ម្នេៅកនុងឧបេមព័នធ១ ែដលអាចែេវងរកបានេៅកនុងេគហទាំព័រ CHF។ 
   បាំណ្ងែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហតុេនោះ គឺេដើមើបីដ្ក់េវទិឿមនុេើឝធម៌េនោះ េៅកនុងរកប  ណ្ឌ

ឿរងារេឆលើយតបទាាំងមូល ែដលកាំពុងដាំេណ្ើរឿរេៅកមពជុា និងេធវើឱើយយល់ចើាេព់ីតនួាទី និងឿរទទួលខុេរតូវ
របេ់េម្េភាពេផើឝងៗៃនបណ្តើញេវទិឿមនុេើឝធម៌ េៅកាំឡុងមុនេពល កនុងេពល និងេរឿយេពលម្នេរេោះ
អាេនននានាេកើតេឡើង។ 
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េវទិឿមនុេើឝធម៌កមពុជា ម្នេម្េភាពដូចៀងេរឿម៖ 
គណ្ៈកម្មើធិឿរដឹកនាាំេវទិឿ CHF អនកេរមបេរមួលថ្្ើកត់ាំបន ់CHF 
េលៀធិឿរដ្ឋើន CHF 

េគហទាំព័រ CHF  
អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត CHF 

េម្ជិក CHF 
 

៦. រួនាទ ីនងិឿរទទួលខសុ្រវូរបស់តវទិឿមនសុើសធម៌កមពជុា 
តួនាទី និងឿរទទួលខុេរតូវរបេេ់វទិឿេនោះម្នដូចៀងេរឿម លកខណ្ឌឿរងារ    េលៀធិឿរដ្ឋើន 

CHF អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន ់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត ម្នបងាហើញកនងុឧបេមព័នធ២ ៣ នងិ៤។ 
 

៦.១ គណៈកមាមើធិឿរអចិន្នតយ ៍
 ទិេេៅេាំៀន់របេ់គណ្ៈកម្មើធិឿរអចិៃ្នតយរ៍បេ់េវទិឿមនុេើឝធមក៌មពុជា គឺផតលន់វូឿរេាំរទជារបចាាំ
ដល់េលៀធិឿរដ្ឋើន CHF កនុងឿរដកឹនាាំេវទិឿេនោះ េដ្យេធវើឿរេរមបេរមួលយានើងជតិេនិទជាមួយនឹង 
មជើឈមណ្ឌលេរតៀមបងាកើរេរេោះមហនតរាយអាេីុ (ADPC)។ គណ្ៈកម្មើធិឿរេនោះ ម្នេម្ជិកចាំនួន៥    ែដល
បានេបាោះេឆ្ើតេរជើេតាាំងេរម្ប់រយៈេពល២ឆ្ើាំ។ 
 េៅែខមីនា ឆ្ើាំ២០១៥ េម្ជិករបេ់គណ្ៈកម្មើធិឿរអចិៃ្នតយេ៍នោះ ម្នតាំណ្ងរបេ់សាណើបន័ដូចម្ន
េរៀបរាប់ៀងេរឿម 

 អងឿរេហឿរេដើមើបីអភិវឌើឍន៍េៅកមពុជា (PADEK) 
 អងឿរទឹកដីេុវណ្ណភូម ិ(TDSP) 

 អងឿរអភិវឌើឍន៍េហគមន៍កមពុជា (CCD-Kratie) 

 អងឿរេាំរទកេិករជនបទ (SORF) 

 េម្គមន៍ចេរមើនជាត ិ(NAPA)  

 

តនួាទ ីនងិឿរទទលួខេុរតវូេាំៀន់ៗ របេគ់ណ្ៈកម្មើធឿិរអចៃិ្នតយម៍្នដចូតេៅ 
 ផតល់មតិេយាបល់ និងឿរែណ្នាាំជាយុទធសា្េតជុាំវិញេកមមភាពរបេ់បណ្តើញ ដូចជាឿរេរៀបចាំេម
េរៀនបណ្្តោះបណ្តើល ឬឿរេរៀបចាំជាគេរម្ងេាំេណ្ើេរម្ប់ឿរេរៀបចាំ េរតៀមបងាកើរេរេោះមហនតរាយ 

 ដឹកនាាំ និងជារបធានេរម្ប់កិចចរបជុាំរបចាាំឆ្ើាំ រួមទាាំងឿរេរៀបចាំរេបៀបវារៈរបជុាំ និងឿរេរៀបចាំេធវើ
កាំណ្ត់េហតុរបជុាំេផើឝងៗ 

 ចូលរួមកនុងកចិចរបជុាំែដលចាាំបាច់េផើឝងៗជាមួយរដ្ឋើភិបាល និងសាណើប័ន ក់ព័នធេផើឝងៗេទៀត កនុងនាម
េវទិឿមនុេើឝធម៌កមពុជា 

 ទាំនាក់ទាំនងជាមួយទីភា្ើក់ងារអនតរជាតិ េរម្ប់ជាអតថរបេយាជន៍របេ់េម្ជិក 
 តេ ូមត ិេដើមើបីអតថរបេយាជនរ៍បេ់របជាជនរកីរកេៅកនុងជាំនួបពិភាកើសជាមួយនងឹរដ្ឋើភបិាលកមពុជា 
 ែចករំែលកព័ត៌ម្នេាំៀន់ៗ  េៅេលៀធិឿរដ្ឋើនេវទិឿមនុេើឝធម៌      
 េធវើឿរេហឿរេ្ើជិតេនិទជាមួយនឹងេលៀធិឿរដ្ឋើន េដើមើបីេរៀបចាំែផនឿរ ឿរេធវើេេចកតីេេរមច 
និង ផតួចេផតើមឲើយម្នឿរកសាងេមតថភាពេរម្ប់េម្ជកិ CHF។ 
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េៅកាំឡងុេពលេរេោះអាេនន គណ្ៈកម្មើធឿិរអចៃិ្នតយរ៍តវូ 
 ផតលឿ់រេាំរទេរមបេរមួលេៅដល់បណ្តើញ CHF កាំឡុងេពលេឆលើយតបេរេោះមហនតរាយ េដ្យ
ទាំនាក់ទាំនងជាមួយសាណើប័ន ក់ព័នធេាំៀន់ៗ េៅថ្្ើក់ជាត ិ និងអនតរជាតិ េៅតាមឿរេេនើេុាំរបេ់
េលៀធិឿរ     CHF 

 ផតលឿ់រេាំរទដល់េលៀធិឿរ     CHF កនុងឿរេរៀបចាំេាំេណ្ើេផើឝងៗ និងឿរែេវងរកមូលនិធិ
េរម្ប់ ឿរអនតរាគមនស៍ាឍើរ សាណើបនា និងេឆលើយតបេរេោះអាេនន។ 

 

៦.២ តលៀធឿិរដ្ឋើន 
 េលៀធិឿរដ្ឋើនេវទិឿមនុេើឝធម៌      បចចុបើបននម្នទីតាាំងេៅជាមួយ អងឿរ PADEK។ េដើមើបីេរមប
េរមួលបណ្តើញេនោះ េលៀធិឿរដ្ឋើនថមីៗេនោះពឹងែផអកេលើរកុមេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់ចាំននួ៨ ែដលជាេរុប 
ម្នអនកេរមបេរមួលេខតតចាំនួន២០នាក។់ 
 ទិេេៅេាំៀន់របេ់េលៀធិឿរដ្ឋើន គឺេដើមើបីបេងើនេមតថភាពេម្ជិក CHF តាមរយៈឿរែចករំែលក
ព័ត៌ម្នបណ្្តោះបណ្តើល នងិឿរ            េដើមើបីពរងឹងដល់ឿរអនុវតតឿរងាររបេ់ពួកេគកនុងរកប  ណ្ឌ
ឿរងារមនុេើឝធម ៌ជាពិេេេេរម្ប់ឿរេឆលើយតបចាំេ ោះេរេោះអាេននធាំៗនានា។ 
 េដើមើបីពរងឹងេមតថភាពេម្ជិក CHF េៅកនុងឿរងារផតល់ជាំនួយមនុេើឝធម៌េនាោះ េលៀធិឿរដ្ឋើនគឺរតូវ
បានេគរំពឹងទុកថ្នឹង 

 ផតល់ឿរែណ្នាាំបេចចកេទេដល់អនកេរមបេរមួលេៅថ្្ើក់តាំបន ់ និងេខតត កនងុឿរបេងើតឲើយម្នឿរ
កាំណ្តម់ុខេញ្ញើេរេោះថ្្ើក ់ ឿរឿត់បនថយេរេោះថ្្ើក ់ ឿរេរៀបចាំេរតៀម ក៏ដូចជាឿរេឆលើយតបេរេោះ
អាេនន សាឍើរ និងសាណើបនាេឡើងវិញ 

 ផតល់ឿរេាំរទ េរមបេរមួលដល់េម្ជិក CHF េដ្យចូលរួមកិចចរបជុាំថ្្ើក់ជាតេិាំៀន់េផើឝងៗ 
(និងេៅេពលម្នកិចចរបជុាំថ្្ើក់តាំបន់) និងផតល់ដាំណ្ឹងជារបចាាំដល់េម្ជិក CHF ទាក់ទងនងឹកិចច
ពិភាកើសែដលេធវើេឡើងេៅថ្្ើក់ជាតិ ជុាំវិញបញ្ហើឿររគប់រគងហានិនភិ័យៃនេរេោះមហនតរាយ 

 េលើកកមពេ់ឿរផតុាំ      េ្ើឲើយបានៀយើាំងឿយើ រវាងអងឿរមនុេើឝធម៌ និងៃដគអូភិវឌើឍនែ៍ដល ក់ព័នធ 
តាមរយៈឿរតេ ូមតិេដើមើបីឿររីក      ែដលចាាំបាច់ េៅកនុងរកប  ណ្ឌឿរងាររគប់រគងហានិនិភ័យ
ៃនេរេោះមហនតរាយថ្្ើក់ជាត ិ(និងថ្្ើក់តាំបន់) 

 កាំណ្តព់ីឱឿេែេវងរកមូលនិធិ កចិចេហឿរេ្ើ និងឿរបញ្ចូលេ្ើែដលអាចេធវើេៅរួច និងរតូវឿរ
ចាាំបាច់េៅកនុងឿរងាររគប់រគងេរេោះមហនតរាយ ែដលជាផលរបេយាជន៍របេ់េម្ជកិ CHF។ 

 

ជាឿរចលូរមួេរម្បេ់បេកកមមរបេប់ណ្តើញ េលៀធឿិរដ្ឋើនរតវូអនវុតត 
 ទាំនាក់ទាំនងជារបចាាំជាមួយគណ្ៈកម្មើធិឿរអចិៃ្នតយ ៍ េដើមើបីេធវើឲើយម្នេុពលភាពេលើឿរេេរមច
ជាយុទធសា្េត និងេកមមភាពនានាែដលផតល់របេយាជនដ៍លេ់វទិឿ CHF 

 ចូលរួមកិចចរបជុាំេរមបេរមលួ     NCDM HRF នងិចូលរួមកិចចរបជុាំេរៀបចាំយុទធសា្េតេផើឝងៗ
ែដលទាក់ទងនងឹឿររគប់រគងហានិនភិ័យៃនេរេោះមហនតរាយេៅកមពុជា (ឧ.កចិចរបជុាំរបេ់ JAG  កិចច
របជុាំតាមែផនក) 

 បេងើតយនតឿរតាមដ្នេៅតាមឿលៈេទេៈជាក់ែេតង េដើមើបីបានដឹងពីេហតុឿរណ្៍ វិបតតិេៅកនងុ
របេទេកមពុជា េហើយេធវើឿរចល័តេម្ជិករបេខ់លួនបានទាន់េពលេវោ 
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 ចុោះហតថេលៀ េលើកិចចរពមេរពៀងែដលេមរេបជាមយួនងឹរកេួងធនធានទកឹ នងិ NCDM េដើមើបី
េធវើឿរែចកចាយនូវសារផតលព់័ត៌ម្នរពម្នជាមុន នងិេរៀបចាំនីតិវិធីរបតិបតតិឿរេតងដ់្រ (SOPs) 
េរម្ប់ឿរែចកចាយសារ ផតល់ដាំណ្ឹងជាមុនេៅកនុងបណ្តើញ CHF 

 បេងើតយនតឿរផតល់ពត័៌ម្នរហ័េ និងចើាេ់ោេ់ រវាងេលៀធិឿរដ្ឋើន និងេម្ជកិ CHF (រួម
បញ្ចូលឿរេរបើរបាេ់េគហទាំព័រ CHF) េដ្យម្នឿរចូលរួមពីអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់      និង
ថ្្ើក់េខតត 

 បេងើតជាទិននន័យែដលម្នលកណ្ៈជាំនាញ នងឹអាចរកបាន កនងុចាំេណ្មេម្ជកិ CHF ែដលអាច
ម្នេរបើរបាេ់េៅកនុងករណ្សីាណើនឿរណ្៍េរេោះអាេនន េៅតាមតាំបន់េផើឝងៗរបេ ់ CHF (េរម្ប់
ឿរបានើន់របម្ណ្តរមូវឿរពហុវិេ័យ ឬជាែផនករបេ់រកុមជាំនួយបេចចកេទេ) 

 បេងើតរកុម     បានើន់របម្ណ្េរេោះ       (EAT) ែដលម្ន     ពី៣០េៅ៤០នាក់ រួចប
ណ្្តោះបណ្តើលពីឧបករណ្៍េរម្ប់វាយតៃមល និងេរៀបចាំនតីិវិធ ី (SOPs) ឲើយបានចើាេ់ោេ់ េរម្ប់
រកុម     បានើន់របម្ណ្េនោះេរបើរបាេ់ 

 េរៀបចាំែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហតុរបេ ់ CHF ឲើយបានលមអិត ែដលបញ្កើកព់អីវីែដលេម្ជិក 
CHF គួរអនុវតតេៅមនុេពល កនុងេពល និងេរឿយេពលេរេោះមហនតរាយ េដ្យេធវើឿរេរជើេយកេេ
ណ្រីេយាចាំនួន៣ែដលអាចេធវើបាន (េូមេមើលេៅៀងេរឿម) 

 េរៀបចាំែផនឿរ និងផតល់វគបណ្្តោះបណ្តើលបែនថមដល់េម្ជិក CHF េដ្យែផអកេលើតរមូវឿរែដល
បានកាំណ្ត់ ឬេាំេណ្ើេុាំជាកោ់ក់ពីេម្ជិក CHF 

 

កាំឡងុេពលម្នេរេោះអាេននេកើតេឡើង េលៀធឿិរដ្ឋើន CHF រតវូ 
 ផតលព់័ត៌ម្នេៅេម្ជកិ CHF ទាក់ទងនឹងឿររពម្នពីអាឿេធាត ុ ែដលមិនអនុេរេោះេផើឝងៗ 
ែដលបានផើឝពវផើសយេដ្យរកេួងធនធានទឹក NCDM ឬក៏គណ្ៈកមមឿរទេនលេមគង និងឿរទទួល
បានព័ត៌ម្នអាឿេធាតុេៅតាមមូលដ្ឋើនពីេម្ជិក CHF 

 តាមដ្ន និងេាំរទដលដ់ាំេណ្ើរឿរអនវុតតឿរងាររបេ់ CHF កាំឡុងេពលម្ន េេណ្រីេយាទ១ី នងិ
ទី២ ៀងេរឿម នងិចាប់តួនាទីដឹកនាាំេរមបេរមួល េៅកាំឡុងេពលេេណ្រីេយា ទ៣ីេកើតេឡើង 

 ទាំនាក់ទាំនងឱើយបានជតិេនិទជាមួយ NCDM និង HRF េៅកាំឡុងេពលម្នេរេោះអាេនននានា នងិផត
ល់ដាំណ្ឹងជារបចាាំេៅដល់េម្ជិក CHF 

 ករណ្ីចាាំបាច ់ រតូវចាត់ែចងេរៀបចាំជាំនួយពីធនធានរបេ ់ CHF េផើឝងៗេទៀតេរម្បត់ាំបន ់ ឬេខតត
ែដលរងេរេោះ។ 

 

េេណ្រេីយាេរេោះមហនតរាយែដលអាចេកើតម្ន 
 េេណ្រីេយាេរេោះមហនតរាយែដលអាចេកើតម្នចាំនួន៣ ែដលបណ្តើញ CHF បានគិតទកុេៅេពល
េរៀបចាំែផនឿរេរម្ប់ឿរេឆលើយតបមួយចាំនួន។ េេណ្រីេយាទាាំងេនាោះ នឹងេរៀបចាំេៅកនងុទាំហាំមួយែដលម្នភាព
េមុគសាមើញ ពចីាំនួនតិចៃនេខតតែដលរងេរេោះ េៅចាំននួេរចើនែដលអាចរគបដណ្ប្់េៅេលើតាំបន់ភាគេរចើន។ េេ
ណ្រីេយាទាាំងេនាោះ ម្នដូចៀងេរឿម  

 េេណ្រេីយាទ១ី ករណ្ីម្នេខតតចាំននួ១ឬ២ េៅកនុងតាំបន់ បានទទួលរងេរេោះេដ្យេរេោះមហនត
រាយ េនាោះអនកេរមបេរមលួថ្្ើក់េខតត CHF (CHF.PC) រតូវេរមបេរមលួេៅេលើឿរេឆលើយតប 
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េហើយតាមដ្នេដ្យអនកេរមបេរមលួថ្្ើកត់ាំបន ់ CHF (CHF. ZC)។ កនងុករណ្ចីាាំបាច ់ នងឹម្ន
ឿរផតល់ជាំនួយបែនថមពីេម្ជិក CHF េៅកនុងេខតតេផើឝងៗេទៀត 

 េេណ្រេីយាទ២ី ករណ្ីម្នេខតតទាាំងអេ់េៅកនងុតាំបន ់ បានរងេរេោះេដ្យេរេោះមហនតរាយ អនក
េរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់ CHF (CHF. ZC) រតូវេរមបេរមួល េហើយម្នឿរតាមដ្នេដ្យ
េលៀធិឿរដ្ឋើន CHF។ កនងុករណ្ីចាាំបាច ់ នឹងម្នឿរផតលជ់ាំនយួបែនថមពេីម្ជកិ CHF មកពី
តាំបន់េផើឝងៗេទៀត 

 េេណ្រេីយាទ៣ី ករណ្ីម្នតាំបនម់ួយចាំននួបានរងេរេោះេដ្យេរេោះមហនតរាយវិញេនាោះ េលៀធ ិ
ឿរដ្ឋើនCHF នឹងរតូវចាប់ដកឹនាាំេរមបេរមួលឿរងារេឆលើយតបទាាំងមូល។ េដើមើបីពរងងឹដល់ឿរងារ 
ផតល់ជាំនួយេៅដល់េម្ជកិ CHF ដូចេេណ្រីេយាៀងេលើេនាោះ គឺេលៀធិឿរដ្ឋើនគួរពិចារណ្េធវើ
ឿរចល័តធនធានបែនថម (ដចូជាបុគលិក ឧបករណ្ ៍េម្ភើ   និងថវិឿ) េដ្យេហឿរេ្ើជិតេនិទ
ជាមួយគណ្ៈកម្មើធិឿរអេចៃ្នតយ ៍CHF និង ADPC។ 

 

 េមតថភាពកនងុឿរេឆលើយតបរបេ់េម្ជិក CHF គឺបានេរៀបរាប់េៅកនុងកថ្ខណ្ឌ៦.៦។ េទាោះបីជាយានើង
ណ្ក៏េដ្យ េមតថភាពទាាំងេនោះេៅម្ន      េៅតាមធនធានែដលម្នេរម្ប់េវទិឿ នងិតាមឿលៈេទេៈ
េផើឝងៗេ្ើៃនសាណើប័នែដលជាេម្ជិកឯកជន (សាណើបន័ខលោះម្នធនធានេរចើនជាងសាណើបន័ដៃទេទៀត)។ ធនធាន
ែដលម្នទាាំងេនោះ នឹងទទលួរងផលប ោះ ល់ធងន់ធងរនូវ     េរបើរបាេ់ និងជាំនួយែដលេគអាចផតល់ឲើយេៅកាំឡុង
េពលម្នេរេោះអាេននេកើតេឡើង។  
 ែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហតុេនោះ បងាហើញពីេមតថភាពនានាកនុងឿរេឆលើយតប និងបងាហើញពីតួនាទ ី និង
ឿរទទួលខុេរតូវរបេ់េម្ជិក CHF េៅេពលកាំពុងេឆលើយតបចាំេ ោះ មខុេញ្ញើេរេោះថ្្ើក់ទាាំងអេ់។ េទាោះជា
យានើងណ្ក៏េដ្យ ែផនឿរេនោះគឺេ ឍ្ើតេៅេលើឿរងារេឆលើយតបចាំេ ោះមខុេញ្ញើ     ៃនទឹកជាំនន់ និងខើយល់ពើយុោះ។ 
 

៦.៣    ស្មបស្មលួ     រំបន ់
េដ្យម្នឿរបេងើតនូវតាំបនច់ាំនួន៨ រគបដណ្ប្់េលើ២១េខតត កនុងចាំេណ្ម២៥េខតតេនាោះ    េរមប

េរមួលថ្្ើក់តាំបន់   តួនាទី    េាំៀន់កនុងឿរ             អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត និងេធវើឿរ
ផតល់នូវឿរ         រវាងេលៀធិឿរដ្ឋើន CHF នងិអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត េៅ     ថ្្ើក់េខតត។  
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ឿរែបងែចកតាំបន ់CHF 

 

ទេិេៅេាំៀនរ់បេអ់នកអនកេរមបេរមលួតាំបនទ់ាាំង៨ CHF ម្ន 
 ធានាថ្ កចិចអនតរាគមន៍កនុងឿរេឆលើយតបេរេោះមហនតរាយ នងិឿរឿត់បនថយហានិនភិយ័ៃន េរេោះ 
មហនតរាយរបេ់េម្ជកិCHF េៅកនុងតាំបន់         របេព់ួកេគ គឺម្នឿរេរមបេរមួលលអ 
និងឿរែចករំែលកបទពិេសាធន៍េនាោះ ម្នរបេិទធភាពរវាងេ្ើ នងិេ្ើ 

 ចូលរួមជួយដល់អនកអនកេរមបេរមួលតាមេខតតរបេ់ CHF េៅកនុងតាំបន់          ជាពិេេេេធវើ
ឿរកាំណ្ត់ពមីុខេញ្ញើេរេោះថ្្ើក់ េរម្ប់ឿរេរៀបចាំេរតៀម ក៏ដូចជាេធវើឿរេឆលើយតបេរេោះអាេនន 
និងសាឍើរ សាណើបនាេឡើងវិញ (េរម្បេ់េណ្ រេីយាទ១ី) 

 របេិនេបើេខតតទាាំងអេ់េៅកនងុតាំបន់បានរងេរេោះេនាោះ (េេណ្រេីយាទ២ី) រតូវទទួលខុេរតូវ
េរម្ប់ឿរេរមបេរមួល ចាំេ ោះឿរេឆលើយតបេរេោះអាេននរបេ់េម្ជិក CHF េៅកនុងតាំបន់េនាោះ 
រួមបញ្ចលូទាាំងឿរវាយតៃមលតរមូវឿរ និងឿរចល័តធនធានផងែដរ 

 ចងរកងនងិរួមបញ្ចូលែតមួយ (េធវើមជើឈឿរ) ព័ត៌ម្នទាាំងអេ់ែដលទាក់ទងនឹងឿររគប់រគង ហានិនិ
ភ័យៃនេរេោះមហនតរាយែដលទទួលបានកនងុតាំបន់េនាោះរួចេហើយ ែចកចាយដល់អនកេរមបេរមួល
តាមេខតតកនុងតាំបន់េនាោះ នងិែចករំែលកេៅដល់េលៀធិឿរដ្ឋើនផងែដរ។ 

 

ឿនែ់តជាកោ់កជ់ាងេនោះេទៀត រកមុអនកេរមបេរមលួតាមតាំបន ់CHF រតវូែត 
 េធវើបចចុបើបននភាពជារបចាាំេៅេលើបញ្ជីទាំនាក់ទាំនង កនុងេពលម្នេរេោះអាេននេៅតាមតាំបន់នីមួយៗ 

 រតួតពិនិតើយេឡើងវិញេៅេលើែផនឿរេឆលើយតប នងិេរតៀមបងាកើរេរេោះអាេននរបេ់ CHF (EPRP) េៅ
កនុងតាំបន់          របេ់ខលនួ 
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 េរៀបចាំកិចចរបជុាំរបចាាំឆ្ើាំជាមយួអនក          CHF             តាមេខតត េដើមើបីកាំណ្ត(់ថ្េតើ
នរណ្រតូវេធវើអវី នងិេៅកែនលងណ្ (3W) និងអេញ្ចើញម្នតី PCDM កនុងតាំបនែ់ដល ក់ព័នធចលូរួម) 

 ទាំនាក់ទាំនងជារបចាាំជាមួយនងឹអនកេរមបេរមួលេខតត ែដលេថិតេៅកនុងតាំបន់របេ់ខលនួ េៅេលើអវី
ែដលរតូវឿរចាាំបាច់ (វគបណ្្តោះបណ្តើល  មូលនធិិ  ឧបករណ្៍ េម្ភើរៈ ធនធានមនុេើឝ) និងផតល់
ដាំណ្ឹងេៅេលៀធិឿរដ្ឋើន CHF 

 ែចករំែលកព័ត៌ម្នទាាំងអេ់ែដលេាំៀន់ៗ ែដលទទួលបានពីេលៀធិឿរដ្ឋើន CHF ឬពីអនកេរមប
េរមួលតាមតាំបន ់ជាមួយនងឹអនកេរមបេរមួលតាមេខតតរបេ់ខលួន។ 

 

 

៦.៤    ស្មបស្មលួ     តខរត 
 អនកេរមបេរមួល CHF      េខតត     

 េរមបេរមួលេកមមភាពរគប់រគងហានិនិភ័យៃនេរេោះមហនតរាយ ជាមួយអនក ក់ពន័ធេៅកនុងេខតត 
ដូចជាអាជាញើធរេខតត (PCDM មនទីរ កព់័នធេផើឝងៗ) នងិេម្ជិក CHF េដើមើបីកាំណ្ត់ពមីុខេញ្ដ
េរេោះថ្្ើក់  ឿរឿត់បនថយេរេោះថ្្ើក់  ឿរេរតៀមេរៀបចាំ ឿរេឆលើយតបេរេោះអាេនន  សាឍើរ និងសាណើបនា
េឡើងវិញ (េេណ្រេីយាទ១ី)  

 េរមបេរមួលឿរេរៀបចាំែផនឿរេឆលើយតប និងេរតៀមេរៀបចាំមុនេពលម្នេរេោះអាេនន (EPRP) 

របេ់ CHFថ្្ើក់េខតត និងេធវើបចចុបើបននភាពែផនឿរេនោះជារបចាាំ 
 ចងរកង និងដ្កប់ញ្ចូលែតមយួ (េធវើមជើឈឿរ) ព័ត៌ម្នទាាំងអេ់ែដលទាក់ទង នងឹឿររគប់រគងហានិ
និភ័យៃនេរេោះមហនតរាយេៅកនុងេខតតរបេ់ខលនួ រួចែចកចាយដល់រកុមអនកេរមបេរមលួថ្្ើក់តាំបន ់

 ែថរកើសបញ្ជីទាំនាកទ់ាំនងេពលម្នេរេោះអាេនន េរម្ប់អនក ក់ព័នធទាាំងអេ់េៅកនុងេខតត។ 

 

ឿនែ់តជាកោ់កជ់ាងេនោះេទៀត រកមុអនកេរមបេរមលួ     េខតត CHF រតវូ 
 េធវើឿរយានើងជិតេនទិជាមួយនងឹៃដគូរដ្ឋើភិបាល (PCDM) េម្ជិក CHF និងអនក ក់ព័នធេផើឝងៗ
េទៀតែដលបានចូលរួមេៅកនងុឿររគប់រគងេរេោះមហនតរាយេៅកនុង េខតតរបេខ់លួន 

 ចូលរួមេៅកនុងកិចចរបជុាំេរមបេរមួលរបេ់ PCDM កនុងនាមបណ្តើញរបេ ់CHF 

 ទាំនាក់ទាំនងជារបចាាំជាមួយេម្ជិក CHF េៅកនុងេខតត េដើមើបីេធវើឿរវាយតៃមលតរមូវឿរជាំនួយែដល
ចាាំបាច់ (មូលនធិិ  ឧបករណ្ ៍េម្ភើរៈ និងធនធានមនុេើឝ) ជាពិេេេកាំឡុងេពលម្នសាណើនឿរណ្៍
េរេោះអាេនន និងបញ្ជូនតរមូវឿរទាាំងេនាោះេៅឿន់រកុមអនកេរមបេរមួលតាមតាំបន់ CHF 

 ផតល់របាយឿរណ្៍ឲើយបានេទៀងទាត់ (របាយឿរណ្៍វាយតៃមល េរតៀមេរៀបចាំ និងរបាយឿរណ្៍សាណើន
ឿរណ្៍េឆលើយតប) េៅឿន់រកមុអនកេរមបេរមួលតាមតាំបន់ 

 ែចករំែលកព័ត៌ម្នេាំៀន់ៗ ទាាំងអេ់ជាមួយេម្ជកិ CHF ទាក់ទងនងឹឿររគប់រគងេរេោះមហនត
រាយ ែដលនងឹបានពីរកមុអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់ នងិពីរបភពេផើឝងៗេទៀតេៅកនងុេខតត 

 

ជាអនកនាាំមុខេគ    ឿរេរមបេរមួលរបេ់ CHF អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត រតូវធានាថ្េម្ជិក 
CHF េៅកនុងេខតត គឺបានេរៀបចាំ នងិយល់ដឹងពអីវីែដលរតូវអនុវតតេៅកនុងករណ្មី្នេរេោះអាេននធាៗំ េកើតេឡើង។ 
ជាពិេេេេទៀតែផនឿរ EPRP របេ់េខតត រតូវម្នឿរផើឝពវផើសយេៅដល់េម្ជកិរបេ់ CHF ទាាំងអេ់ នងិ 
ែផនឿរេឆលើយតបថ្្ើក់េខតត (េៅេពលរតូវឿរ) រតូវបានសាកលើបងតាម រយៈឿរេធវើលាំហានិត់េមជារបចាាំ។ 
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៦.៥ សមាជកិ 
 េម្ជិក CHF ទទួលខុេរតវូចាំេ ោះអនកេរមបេរមួល     េខតត និងតាំបន់របេ់ខលនួ ែដលពួកេគរតូវ 

 ធានាថ្ ពួកេគសាគើល់ពីតួនាទីរបេ់ខលួនេៅកនុងេខតត កាំឡុងេពលម្នេរេោះអាេននេផើឝងៗ និងេពល
ម្នេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង 

 ធានាថ្ ពួកេគយល់ដឹងពីអតតេញ្ញើណ្របេ់រកុមអនកេរមបេរមួលតាមេខតតរបេខ់លនួ និងេធវើឿរ
ទាំនាក់ទាំនងេ្ើកនុងករណ្ីចាាំបាច់ 

 ធានាថ្ ពកួេគម្នឿរេធវើបចចុបើបនភាពជាមួយនឹងព័តម៌្នរបឿេអាេនន និងឿរែណ្នាាំេផើឝងៗ 
ែដលបានរបឿេេៅេលើេគហទាំព័ររបេ់ CHF 

 ពិភាកើសជាមួយនឹងអនកេរមបេរមួលតាមេខតតពតីរមូវឿរ និងលក  ណ្ឌេផើឝងៗេៅកនងុកាំឡុងេពល 

ម្នេហតុឿរណ្៍េផើឝងៗ 

 េធវើឿរបញ្ជូនបនតនូវពត័៌ម្នទាក់ទងលក  ណ្ឌអាឿេធាតុ នងិផលលាំបាកេផើឝងៗៃនេរេោះអាេនន 
និងេរេោះមហនតរាយ នងិតរមូវឿររបេ់របជាជនែដលបានកាំណ្ត់េៅឿន់អនកេរមបេរមួលរបេ់
ខលួនេៅតាមេខតត េរម្ប់េធវើឿរបញ្ជូនបនត េៅឿន់េលៀធិឿរ CHF និងអនក កព់័នធេផើឝងៗេទៀត។ 

 

បញ្ជីឿរងាររបសស់មាជិក CHF 

េម្ជិក CHF រតូវអនុវតតេៅតាមបញ្ជឿីរងារៀងេរឿម ែដលម្នេកមមភាពេរតៀមេរៀបចាំ     ទាប 
េដើមើបីធានាបានថ្សាណើបន័របេ់ខលួន គឺបានេរៀបចាំេរម្ប់ឿរេឆលើយតបមួយចាំននួ នងិធានាថ្ខលួនបានយល់ដងឹពី
ឿរងារែដលពួកេគបានរំពឹងទុក។ 

េកមមភាពេរតៀមេរៀបចាំរបេ់េម្ជិក CHF បានអនុវតត មិនបានអនុវតត 
ពិនិតើយេឡើងវិញនូវែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហតុរបេ ់CHF   
ពិនិតើយេឡើងវិញនូវែផនឿរេឆលើយតបេរេោះអាេននថ្្ើក់េខតត ERP (េបើម្ន)   
ចូលរួមេៅកនុងលាំហានិត់េមយុទធថ្្ើក់េខតត (CHF ឬ PCDM)   
េធវើបចចុបើបននភាពបញ្ជីទាំនាកទ់ាំនងលមអិតរបេខ់លួនជាមួយនងឹអនកេរមបេរមួល
ថ្្ើក់េខតត CHF 

  

របមូលទិននន័យមូលដ្ឋើនេៅកនុងតាំបន់ ឬតាំបន់អនតរាគមន ៍   
កាំណ្តន់ូវយុទធសា្េតចើាេ់ោេ់មួយ និងទិេេៅេរម្ប់សាណើបន័ខលួនកនុង
ករណ្ីម្នឿរអាំ វនាវឲើយជួយេឆលើយតប 

  

បេងើតែផនឿរេកមមភាពេដើមើបីពរងឹងេមតថភាពរបេ់សាណើប័ន េៅកនងុឿរឿត់
បនថយហានិនិភ័យៃនេរេោះមហនតរាយ (DRR) 

  

ផតល់ដាំណ្ងឹជារបចាាំេៅដល់ អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត CHF ពីតរមូវឿរ
របេ់សាណើប័នខលួន និងពីដាំេណ្ើរវិវតតន៍េរម្ប់ឿរងារ DRR 

  

 

៦.៦ សតងបសមរថភាពរបសត់វទិឿមនសុើសធមក៌មពជុា  
េម្ជិក CHF អនុវតតឿរងារេៅេេទើរគប់ទីកែនលងកនុងរបេទេកមពុជា ែដលបានែបងែចកផលរបេយាជន៍ 

និងធនធានកនុងរេុក ចាំេណ្ោះដឹង នងិឿរទាំនាក់ទាំនងែដលម្នសារៈរបេយាជន៍បាំផតុេៅកនុងកាំឡុងេរេោះអាេនន 
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និងេរេោះមហនតរាយេផើឝងៗ។ ពួកេគអាចចូលរួមជួយដល់រដ្ឋើភិបាល នងិសាណើប័នអនតរជាតិែដល ក់ព័នធេៅកនងុ
ឿរជួយេៅដល់របជាជនកមពជុា កាំឡុងេពលម្នេរេោះអាេនន នងិេរេោះមហនតរាយ។ 

េម្ជិក CHF ម្នេមតថភាពមួយចាំននួែដលអាច 
 ជួយដល់អាជាញើធរមូលដ្ឋើន កាំឡុងេពលរបតិបតតិឿររុករក និងេេ្ងាគើោះកនុងេពលេរេោះមហនតរាយ 

 ជួយេៅកនុងឿរងារជេមលៀេមួយចាំនួន ែដលបានចាត់ែចង និងអាំ វនាវេដ្យអាជាញើធរមូលដ្ឋើន 

 ជួយេរៀបចាំតេមលើងជាមណ្ឌលេរម្ប់ឿរជេមលៀេ និងជាំរុំេផើឝងៗ 

 ជួយែចកចាយផតផ់ង់េេើបៀងអាហានិរ ទកឹសាអើត ជរមក និងជាំនួយេេ្ងាគើោះេផើឝងៗេទៀត 

 ជួយេរៀបចាំមេធើាបាយេផើឝងៗទាក់ទងនឹងែផនកេុៀភិបាល 

 បេងើតឿរវាយតៃមលបឋមេដ្យរហ័េេលើឿរខូចៀត កនុងតាំបន់របេ់ខលនួ 

 ចូលរួមជួយកនុងឿរបេងើត នងិដាំេណ្ើរឿរៃនរកុមវាយតៃមលរួមេ្ើ 
េទាោះជាយានើងណ្ក៏េដ្យ េមតថភាពទាាំងេនោះ េៅម្ន     េៅតាមធនធានែដលម្នចាំេ ោះបណ្តើញ 

និងតាមឿលៈេទេៈេផើឝងៗេ្ើៃនសាណើប័ន ែដលជាេម្ជិកឯកជន (សាណើប័នខលោះម្នធនធានេរចើននជាងសាណើប័ន
ដៃទេទៀត)។ ធនធានែដលម្នទាាំងេនោះ នងឹទទួលរងផលប ោះ ល់ធងនធ់ងរនូវ     េរបើរបាេ់ និងជាំនួយែដលេគ
អាចផតលឲ់ើយេៅកាំឡុងេពលម្នេរេោះអាេននេកើតេឡើង។ 

ែផនកេនោះនឹងម្នឿរែកេរមួល េៅេពលម្នេមតថភាពបែនថមរតូវបានកាំណ្ត ់ ឬអាចឿត់េចញកនុង
ករណ្ីែដលឿលៈេទេៈបងាហើញថ្ េមតថភាពមួយចាំនួនគែឺលងម្នេទៀត។ 
 

៦.៧ ឿរចាប់តផតើមដំតណើរឿរតឆលើយរបរបស់តវទិឿមនសុើសធមក៌មពជុា 
 ឿរផើឝពវផើសយពីេរេោះអាេននរបេ់បណ្តើញ CHF នឹងរតវូអនវុតតេដ្យេលៀធឿិរដ្ឋើន CHF ែដលម្ន
ឿរែណ្នាាំពីគណ្ៈកម្មើធិឿរអចិៃ្នតយ ៍ CHF ែដលជាធមមតាព័ត៌ម្នេនាោះបានមកព ី NCDM ឬ   ខលោះេទៀត
បានមកព ីPCDM ។ 

េដ្យែផអកេលើសាណើនឿរណ្៍ (េេណ្រីេយា១ - ២ ឬ ៣) េលៀធិឿរដ្ឋើន CHF នឹងេេរមចថ្េតើ
ធនធានបណ្តើញណ្មួយ ែដលនឹងរតូវយកមកេរបើរបាេ់ និងេៅកែនលងណ្។ 

ឿរផើឝពវផើសយ នឹងរតូវែណ្នាាំដល់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន ់ នងិេខតត   ងរតូវេធវើឿររបឿេអាេនន 
ឲើយេរបើរបាេ់េគហទាំព័ររបេ់ CHF។ 
 

៦.៨ ឿរចាប់តផតើមដំតណើរឿរមជើឈមណឌល្បរបិរតឿិរសត្ងា្ើោះបនាទើន ់CHF  
 េដ្យែផអកេៅតាម       េលៀធិឿរដ្ឋើន CHF នឹងផតលន់ូវគាំនិតពិចារណ្េដើមើបីចាប់េផតើមេបើកឲើយ
េរបើរបាេ់មជើឈមណ្ឌលរបតិបតតិឿរេេ្ងាគើោះបនាតើន់ េរម្ប់ជួយកនុងឿរងារតាមដ្ន នងិរគប់រគងដាំេណ្ើរឿរចាប់
េផតើមរបេ់មជើឈមណ្ឌលេនោះ។ 

កាំឡុងេពលែដលរបតិបតតិឿរបានរីករាលដ្លេនាោះ បានគិតទុកេៅេពលម្នឿរេឆលើយតបេរម្ប ់ េេ
ណ្រីេយាទី៣ េហើយេទាោះជាយានើងណ្ក៏េដ្យ មជើឈមណ្ឌលេនោះនងឹរតូវេបើកឲើយេរបើរបាេ់នូវធនធាននានា ពបី
ណ្តើញរបេ់ CHF េដើមើបីជួយដល់េលៀធិឿរដ្ឋើន េៅកនុងេពលរគប់រគងរបតិបតតិឿរឲើយម្នរបេិទធភាព។ 
 

៦.៩ ឿរទំនាកទ់ំនង 
         CHF 

www.chfcambodia.net 
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ឿរទាំនាក់ទាំនងពីរាជរដ្ឋើភិបាលកមពុជា (NCDM) ថ្េតើព័ត៌ម្នែដលបានពីរកេួងធនធានទឹក នងិគ
ណ្ៈកមមឿរទេនលេមគង ែដលេេនើេុាំជាំនួយ និងេកមមភាពពី HRF រពមទាាំងសាណើប័ន ក់ព័នធេផើឝងៗេទៀត រតូវបាន
បញ្ជូនេៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើនរបេ់ CHF ឬេទ។ 

បនាតើប់មកេលៀធិឿរដ្ឋើន CHF នឹងដ្ក់ព័ត៌ម្នទាាំងេនាោះេៅេលើេគហទាំព័ររបេ់ CHF នងិជូនដាំណ្ងឹ
ដល ់  េរមបេរមួល     េខតត នងិតាំបន ់ ែដល ក់ព័នធតាមរយៈឿរេរបើទូរេ័ពទ។ អនកេរមបេរមួលតាមេខតត 
នឹងបញ្ជូនព័ត៌ម្នេនោះបនតេៅឿន់េម្ជិកេរឿមៗេទៀតេៅកនុងេខតត។ 

ជាធមមតាព័ត៌ម្នែដលទទួលបានពីេម្ជិក CHF រតូវបានបញ្ជូនបនតេៅឿន់អនកេរមបេរមួលតាម 
េខតតរបេ់ខលួន ែដលនងឹរតូវរតលប់មក រួចេហើយបញ្ជនូបនតេៅឿន់អនកេរមបេរមួលតាមតាំបន ់ រួចរតលប់េៅ
េលៀធិឿរដ្ឋើន CHF វិញ។ េទាោះបីជាយានើងណ្ក៏េដ្យ កនុងករណ្ចីាាំបាចឬ់កនងុ   បនាតើនេ់នាោះ ពត័ម៌្នេគ
អាចបញ្ជូនបនតេដ្យ ត្ើល់េៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើន តាមរយៈរកុមណ្មួយ។ 
 

ដើារឿមៀងេរឿមេនោះ បងាហើញពីលាំហូរទាំនាក់ទាំនងេ្ើធមមតា  
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៧. នីរិវធិី្បរិបរត ិ      ៖ ករណីយកិចចរបស ់CHF តៅមុនតពល - កឡំុងតពល នងិ 
ត្ឿយតពលមាន្ពឹរតឿិរណ ៍
ឿរទទួលខុេរតូវរបេ់បណ្តើញ CHF េៅមុនេពល កាំឡុងេពល នងិេរឿយេពលម្នរពឹតតិឿរណ្ ៍ 

 

៧.១ មុនតពល្ពរឹតិឿរណ ៍ 
 
 

មុនេពលចាប់េផតើមចូលរដូវវេើសរបចាាំឆ្ើាំ េៅកនុងែខឧេភា េរៀងរាល់ឆ្ើាំនីមួយៗ េលៀធិឿរដ្ឋើន CHF

តាមរយៈអនកេរមបេរមួល     តាំបន ់និងអនកេរមបេរមលួ     េខតត នងឹធានាថ្ េម្ជកិ CHF ទាាំងអេ់រតវូ
េរៀបចាំបរមងុជាេរេច េរម្ប់រដូវវេើសចូលមក េដ្យ៖ 

មនុេពលេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង (ឿររបឿេពត័ម៌្នជាមនុ) េលៀធឿិរដ្ឋើន CHF រតូវ 
 ធានាថ្អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន ់ និងថ្្ើក់េខតត គបឺានេរៀបចាំេរម្ប់ឿរចាប់េផតើមៃនរដូវឿល
ទឹកជាំនន់របចាាំឆ្ើាំ 

 េធវើឿរផើឝពវផើសយសាររបឿេអាេននជាមុនរបេ ់ NCDM និង MoWRAM េៅឿន់អនកេរមប
េរមួលថ្្ើក់តាំបន ់នងិថ្្ើក់េខតត  បានទាន់េពលេវោ ជាមួយនឹងឿរផតល់អនុសាេន៍េមរេប 

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវសាររបឿេអាេនន និងរបាយឿរណ្ស៍ាណើនភាព ែដលបានេផញើេដ្យអនកេរមប
េរមួលថ្្ើក់តាំបន់ និងថ្្ើក់េខតត បនាតើបម់កពិភាកើសជាមយួ NCDM ទាក់ទងនងឹសាណើនភាពេរម្ប់
ឿរងារបញ្កើក់េឡើងវិញ។ 

 

មនុេពលេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង (ឿររបឿេពត័ម៌្នជាមនុ) អនកេរមបេរមលួថ្្ើកត់ាំបន ់ រតវូ 
 េធវើឿរផើឝពវផើសយពត័៌ម្នរបឿេអាេនន េៅដល់អនក ក់ព័នធឲើយទាន់េពលេវោ 

 ទទួលព័ត៌ម្នរបឿេអាេននពីេលៀធិឿរដ្ឋើន និងេធវើឿរផើឝពវផើសយបនត េៅអនកេរមបេរមួល
ថ្្ើក់េខតត និងេម្ជកិ 

 ទទួលព័ត៌ម្នរបឿេអាេននពីអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត បនាតើប់មកេផញើេៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើន 

 ទទួលព័ត៌ម្នរបឿេអាេននពីរបភពេផើឝងៗ និងេធវើឿរេផទៀត ត្ើតជ់ាមយួនងឹ PCDM នងិ េលៀធ ិ

ឿរដ្ឋើន កនុងករណ្ីែដលម្នឿរអោះអាងរតឹមរតូវេហើយ រតវូេផញើេៅឿន់អនកេរមបេរមលួថ្្ើក់េខតត 
 

មនុេពលេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង (ឿររបឿេពត័ម៌្នជាមនុ) អនកេរមបេរមលួថ្្ើកេ់ខតត រតូវ 
េៅមុនេពលែដលរដូវឿលវេើសរបចាាំឆ្ើាំចូលមកដល់ ឬេៅមុនេពលែដល CHF ចាប់េផតើមដាំេណ្ើរឿរ 

និងបានេរបើរបាេ់េរម្ប់របតិបតតិឿរេនាោះ អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត នឹងធានាថ្េម្ជិករបេ់ខលួនទាាំងអេ ់
បានេរៀបចាំេពញេលញេរម្ប់ចាប់ដាំេណ្ើរឿរ េដ្យ 

 ធានាថ្េម្ជិក CHF ទាាំងអេយ់ល់ដឹងពីែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហត ុ នងិឿរ យ្ើេ់បតរូេផើឝងៗ
េៅកនុងែផនឿរេនោះ រពមទាាំងេធវើឿររំលឹកដល់េម្ជិករបេ់ខលួន េដើមើបីេេរពេៅតាមតួនាទ ី និង
ករណ្ីយកិចច នងិធានាថ្រតូវេរតៀមជាេរេចេរម្ប់អនុវតត 

 ធានាថ្ ពត័៌ម្នរបឿេអាេននទាាំងអេ់ ែដលបានទទលួពេីលៀធិឿរដ្ឋើន ឬេគហទាំព័ររបេ់ 
CHF គឹបានផើឝពវផើសយេៅឿន់េម្ជិកទាាំងអេ់កនុងេខតត 

ចាប់េផតើមេរតៀមេរៀបចាំ 
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 េធវើឿររបជុាំែដលេមរេបេដើមើបីធានាថ្ េម្ជកិទាាំងអេ់ គឺេរតៀមខលួនជាេរេចេរម្ប់េរេោះ 
មហនតរាយ ឬេរេោះអាេននែដលនឹងេកើតេឡើង 

 ធានាថ្បានេធវើឿរទាំនាក់ទាំនងជាមួយ PCDM នងិសាណើបន័ កព់ន័ធ េៅកនងុេខតតរបេ់ខលនួ េដើមើបីធានា
ម្នឿរទាំនាក់ទាំនងយានើងម្នរបេិទធភាព េៅមុនេពលម្នរពឹតតិឿរេរេោះអាេននេកើតេឡើង 

 ធានាថ្ ទូរេ័ពទទាំនាក់ទាំនងេរេោះអាេននកនុងេខតតរបេ់ខលួន និងបញ្ជីេ មើោះគឺម្នឿរេធវើបចចុបើបននភាព 
 ធានាថ្ អនក ក់ពន័ធរបេ់បណ្តើញទាាំងអេ ់ គឺបានយល់ដឹងថ្ េៅកនុងេពលម្នេរេោះមហនតរាយ 
នរណ្នឹងរតូវេធវើអវ ីេហើយេៅកែនលងណ្។ 

 

៧.២ កំឡងុតពល្ពឹរតឿិរណ ៍
 
 

កាំឡងុេពលេរេោះអាេនន ឬេរេោះមហនតរាយ េលៀធឿិរដ្ឋើន CHF នងឹរតវូ 
េលៀធិឿរដ្ឋើន CHF តាមរយៈអនកេរមបេរមួល     តាំបន ់នងិេខតតរបេ់ខលនួ ធានាថ្រាល់ដាំេណ្ើរឿរ

អនុវតតទាាំងអេ់របេ ់ CHF ម្នឿរេាំរទទាាំងរេុង និងម្នរបេិទធភាពែដលេេនើេុាំជាំនយួពសីាណើបន័ កព់ន័ធៀង
េរើរេុក េដ្យម្នឿរដ្កេ់ដញៃថល នងិធានាថ្ធនធានែដលរតវូឿរចាាំបាចរ់បេ់េម្ជកិ CHF រតវូបានផតល់
ឲើយ និងធានាថ្ពត័៌ម្នែដលទទួលបានពតីាំបន់េរេោះមហនតរាយ និងទីតាាំងម្នឿរេដ្ោះរសាយជួយ បានេធវើឿរ
វិភាគ និងបញ្ជនូបនតរបកបេដ្យរបេិទធភាព េៅឿន់អាជាញើធរ ឬអនក ក់ពន័ធបានយានើងរតឹមរតូវ។ 

េលៀធិឿរដ្ឋើន CHF រតូវ 
 ទទួលរបាយឿរណ្៍វាយតៃមលបឋម ពីអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន ់ 
 ផតល់ដាំណ្ងឹដល់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន ់ កនុងករណ្ីម្នឿរវាយតៃមលរហ័េ ជាលកណ្ៈពហុវិ
េ័យែដលបានេរេងទុក េៅកនុងតាំបន់របេ់ខលួន 

 េរមបេរមួលជាំនួយបេចចកេទេ េដើមើបីជួយដល់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់ នងិេខតតេរម្ប់េរៀប 

ចាំរបាយឿរណ្៍វាយតៃមលបឋម 

 ករណ្ីេេណ្រីេយាទ១ី និងទី២ េកើតម្ន ទទួល នងិពិនិតើយេឡើងវិញេលើរបាយឿរណ្៍របេ់អនក 
េរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់ កដ៏ូចជាេេចកតីេរពៀងេាំេណ្ើពេីខតតែដលរងេរេោះ ឬតាំបន់ែដលរងេរេោះ 
េដើមើបីែចករំែលកជាមួយនឹង HRF និងម្ចើេ់មូលនិធ ិ

 ករណ្ីេេណ្រីេយាទី៣េកើតម្ន៖ ចងរកងព័ត៌ម្ន ែដលបានរបមូលមកពីអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់
តាំបន ់េធវើឿរេរៀបចាំរបាយឿរណ្៍ជារបចាាំ និងេាំេណ្ើេដើមើបីែចករំែលកេៅ HRF និងម្ចើេ់មូលនិធ ិ

 ទាំនាក់ទាំនងជារបចាាំជាមួយនងឹអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់ និងេខតតែដល ក់ពន័ធ េដើមើបីដឹងព ី
តរមូវឿរ (មូលនិធ ិ ឧបករណ្៍ េម្ភើរៈ នងិធនធានមនុេើឝ) នងិផតល់នូវពត័៌ម្នទាក់ទងនងឹឿរ
េឆលើយតបេរេោះអាេននថ្្ើក់ជាតិ ែដលកាំពុងបនត ក៏ដូចជាផតល់មូលនិធិែដលអាចម្ន។ 

 

កាំឡងុេពលេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង (ឿររបឿេពត័ម៌្នជាមនុ) អនកេរមបេរមលួថ្្ើកត់ាំបន ់រតវូ 
 ទទួលរបាយឿរណ្៍វាយតៃមលបឋមពអីនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត រួចេធវើឿរពនិិតើយ និងចងរកង 
បនាតើប់មកេផញើេៅឿន់េលៀធឿិរដ្ឋើន 

ឿរេឆលើយតបរបកបេដ្យរបេិទធភាព 
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 ផតល់ព័ត៌ម្នេៅឿនអ់នកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត កនុងករណ្ីម្នឿរវាយតៃមលរហ័េ ជាលកណ្ៈព
ហុវិេ័យ ែដលបានេរេងេធវើ 

 េរមបេរមួលជាំនួយបេចចកេទេ េដើមើបីជួយដល់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត េដើមើបីេរៀបចាំនូវ របាយ
ឿរណ្៍វាយតៃមលបឋមពីេខតតដៃទេទៀត េៅកនុងតាំបន់ដចូេ្ើ (េេណ្រីេយាទី១) ឬកនងុករណ្ីេេណ្
រីេយាទី២េកើតម្ន ពតីាំបន់េផើឝងេទៀត។ េៅកនុងឿរេរមបេរមួល ជាមួយនងឹេលៀធឿិរដ្ឋើន 

 ករណ្ីេេណ្រីេយាទ១ីេកើតម្ន  ទទួល និងចងរកងរបាយឿរណ្៍របេ់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក ់
េខតត នងិេផញើេៅឿន់េលៀធឿិរដ្ឋើន។  េធវើឿរេរមបេរមួលេាំរទបេចចកេទេ េដ្យែផអកេលើ 
តរមូវឿររបេ់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត។  ពិនតិើយេឡើងវិញនូវេេចកតីេរពៀងេាំេណ្ើ ែដលទទលួ
បានពីេខតតរងេរេោះ បនាតើប់មកេធវើឿរដ្ក់បញ្ជូលេ្ើ រួចេផញើេៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើនេដើមើបីអនុវតត 

 ករណ្ីេេណ្រីេយាទី២េកើតម្ន  េធវើដូចេេណ្រីេយាទ១ី ែតេទាោះជាយានើងណ្ របាយឿរណ្៍ និង 
េេចកតីេរពៀងេាំេណ្ើ គឺរតូវបានេរៀបចាំេរឿមឿរេរមបេរមួលពីអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន ់

 ទាំនាក់ទាំនងជារបចាាំជាមួយនងឹអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត និងេលៀធិឿរដ្ឋើន ទាកទ់ងនឹងឿរេាំ
រទែដលចាាំបាច់ (មូលនធិិ ឧបករណ្ ៍េម្ភើរៈ និងធនធានមនុេើឝ)។ 

 

កាំឡងុេពលេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង (ឿររបឿេពត័ម៌្នជាមនុ) អនកេរមបេរមលួថ្្ើកេ់ខតត  រតវូ 
 ធានាថ្ េៅែតបនតម្នឿរទាំនាក់ទាំនងលអជាមួយ PCDM និងអនក ក់ពន័ធេផើឝងេទៀត េដើមើបីទទលួ
បាននូវព័ត៌ម្នទាន់េពលេវោ និងម្នរបេទិធភាព 

 ធានាថ្ េៅេពលទទួលបានេាំេណ្ើេរម្ប់ែេវងរកជាំនយួពី PCDM ឬៃដគូេផើឝងេទៀត ខលួនរតូវ
បញ្ជូនបនតឲើយបានទាន់េពលេវោ េៅឿន់អនកេរមបេរមលួថ្្ើក់តាំបន ់ និងេលៀធិឿរដ្ឋើន េដើមើបី
អនុវតតជាបនាតើន ់

 េធវើឿរពិនិតើយេៅរបតិបតតិឿររបេ់ CHF ថ្្ើក់េខតត 
 េរៀបចាំរបាយឿរណ្៍វាយតៃមលបឋមែដលទទួលបានពីេម្ជិក CHF កនុងេខតតរបេខ់លួន េដ្យរតួត
ពិនិតើយេឡើងវិញ ចងរកង និងបញ្ជនូេៅឿន់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់ និងេលៀធឿិរដ្ឋើន 

 ទាំនាក់ទាំនងជារបចាាំជាមួយនងឹអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់ ទាក់ទងនឹងតរមូវឿរ ជាំនួយបែនថម 
(មូលនិធិ ឧបករណ្៍ េម្ភើរៈ និងធនធានមនុេើឝ)។ល។ 

 

៧.៣ តៅត្ឿយតពល្ពឹរតឿិរណ៍ 
 
 

េៅចុងបញ្ចប់ៃនរពឹតតិឿរណ្៍េរេោះអាេនន/េរេោះមហនតរាយ ឬចុងបញ្ចប់ៃនរដូវវេើសរបចាាំឆ្ើាំ េលៀធិឿរ 
ដ្ឋើន CHF រតូវែតធានាថ្ យនតឿរែដលម្នរតូវចាប់បានពីអវីខលោះែដលអនុវតតបានលអ និងអវីខលោះែដលរតូវឿរែកលមអ  
រពមទាាំងអវីខលោះែដលរតូវេធវើមុនេពលរពឹតតិឿរណ្៍េនោះេកើតម្នេឡើងេលើកេរឿយៗេទៀត។ 

បនាតើប់មកព័ត៌ម្នែដលរបែមរបមូលបាន រតូវដ្កប់ញ្ចលូេៅកនុងឿរេធវើបចចុបើបននភាពរបចាាំឆ្ើាំ ៃនែផនឿរ
េរតៀមបរមុងយថ្េហតុេនោះ។ ែផនឿរេនោះ គឺេៅែតជាឯកសាររេ់រេវីក និងរតូវែតេធវើបចចុបើបននភាពឲើយបានជារបចាាំ 
និងេធវើឲើយម្នភាពលអរបេេើរេឡើង។ 
 

េរឿយេពលេរេោះអាេនន ឬេរេោះមហនតរាយ េលៀធឿិរ CHF នងឹរតវូ 

េមេរៀនជាបទពិេសាធន ៍
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 ចងរកង និងទកុជាឯកសារឿលបើបវតតិ នូវេមេរៀនជាបទពិេសាធន៍ែដលទទួលបានពតីាំបន់ និងេខតត 
េៅេរឿយេពលេឆលើយតបេរេោះមហនតរាយ នងិសាឍើរ សាណើបនាេឡើងវិញ គឺបានបញ្ចប់ែដលចាាំបាច់រតូវ
ែចករំែលកជាមួយនឹង HRF និងម្ចើេ់មូលនធិ ិ

 ចងរកង/េធវើបចចុបើបននភាពរាលព់័ត៌ម្នទាាំងអេ ់ ែដលទាក់ទងនងឹហានិនិភយ័ៃនេរេោះមហនតរាយេៅ
កនុងតាំបន់ែដលរងេរេោះ 

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវេាំេណ្ើរួមេ្ើ េរម្ប់ឿរងារ DRR េៅកនុងតាំបន់ នងិចូលរួមជួយគូេែផនទីថ្ 
េតើនរណ្រតូវេធវើអវី នងិេៅកែនលងណ្ (3W) េៅកនងុតាំបនន់ីមួយៗ 

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហតុរបេ់េខតត និងតរមូវឿរ រួចេធវើឿរចងរកងទុក 

 

េរឿយេពលេរេោះអាេនន ឬេរេោះមហនតរាយ អនកេរមបេរមលួថ្្ើកត់ាំបន ់នងឹរតវូ 
 ចងរកងេមេរៀនបទពិេសាធនព៍ីេខតតរបេ់ខលួន េរឿយេពលេឆលើយតបេរេោះមហនតរាយ នងិសាឍើរ សាណើប
នាេឡើងវិញរតូវបានបញ្ចប់ បនាតើប់មកេផញើេៅឿន់េលៀធឿិរដ្ឋើន 

 ចងរកង/េធវើបចចុបើបននភាពរាលព់័ត៌ម្នទាាំងអេ់ ែដលទាកទ់ងនឹងហានិនភិ័យៃនេរេោះមហនតរាយ េៅ
កនុងតាំបន់ែដលរងេរេោះ 

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវែផនឿរេកមមភាពេរៀបចាំេរតៀមរបេ់េខតត េរម្ប់េខតតនីមួយៗ (រួមបញ្ចូលទាាំង
វគបណ្្តោះបណ្តើល) បនាតើប់មកេផញើេៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើន 

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវេាំេណ្ើេុាំរួមេ្ើេរម្ប់ឿរងារ DRR េៅកនុងេខតត និងេផញើេៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើន 

 េធវើបចចុបើបននភាពេេៀវេៅរាយេ មើោះអាេយដ្ឋើនទាំនាកទ់ាំនងេពលម្នេរេោះអាេននេៅតាមតាំបន ់

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហតុរបេ់េខតត (ឧបករណ្ ៍ ឿរផតផ់ងជ់ាំនួយេេ្ងាគើោះ 
។ល។) បនាតើប់មកេផញើេៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើន 

 

េរឿយេពលេរេោះអាេនន ឬេរេោះមហនតរាយ អនកេរមបេរមលួថ្្ើកេ់ខតត នងឹរតវូ 
 ចងរកងេមេរៀនបទពិេសាធនព៍ីេខតតរបេ់ខលួន េរឿយេពលេឆលើយតបេរេោះមហនតរាយ នងិសាឍើរ សាណើប
នាេឡើងវិញរតូវបានបញ្ចប់ បនាតើប់មកេផញើេៅឿន់េលៀធឿិរដ្ឋើន 

 ចងរកង/េធវើបចចុបើបននភាពរាលព់័ត៌ម្នទាាំងអេ់ ែដលទាកទ់ងនឹងហានិនភិ័យៃនេរេោះមហនតរាយ េៅ
កនុងតាំបន់ែដលរងេរេោះ 

 កាំណ្តព់ីចាំណ្ុចខវោះៀតេៅកនងុឿរេឆលើយតបរបេ់ CHF និងេរៀបចាំែផនឿរេកមមភាព េរម្ប់ឿរ
េរៀបចាំេរតៀមរបេ់េម្ជិកេៅកនុងេខតត (រួមបញ្ចូលទាាំងតរមូវឿរវគបណ្្តោះបណ្តើល) បនាតើប់មកេផញើ
េៅឿន់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់របេខ់លួន 

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវេាំេណ្ើរួមេ្ើ េរម្ប់ឿរងារ DRR េៅកនុងេខតត និងេផញើេៅឿន ់េលៀធិឿរដ្ឋើន 

 េធវើបចចុបើបននភាពេេៀវេៅរាយេ មើោះអាេ័យដ្ឋើនទាំនាកទ់ាំនងេពលម្នេរេោះអាេនន េៅតាមេខតត 
 

៨. នីរិវធិី្បរិបរតឿិរសតង់ដ្ៈ ឿរវាយរនមលរបស់តវទឿិមនុសើសធម៌កមពុជា 
 

 

 

 

 

ឿរវាយតៃមលតរមូវឿរ  
ដាំេណ្ើរឿរជារបព័នធេដើមើបីកាំណ្ត់ពតីរមូវឿររបេ់របជាជនែដលបានទទួលរងផលប ោះ ល់ េដ្យ

េរេោះមហនតរាយ 
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(កំពុងត្រវូបានរ ៀបចំ) 
 

ឿរវាយតៃមល គឺជាេម្េភាគមួយដ៏េាំៀន់ៃនឿរេឆលើយតបយានើងម្នរបេិទធភាព ចាំេ ោះេរេោះមហនត
រាយ ែដលឿរវាយតៃមលេនោះ គឺដ្ក់បញ្ចូលនូវឿររបមូល និងដាំេណ្ើរឿរេរៀបចាំទិនននយ័ពីរបភពនានា េដ្យេរបើ
របាេ់បេចចកេទេេផើឝងៗេ្ើ េដើមើបីបេងើតបានជាពត័៌ម្នមួយែដលអាចទទួលយកបាន េដើមើបីេធវើឲើយអនកេេរមច
ចិតតម្នលទធភាពកនុងឿរេធវើេេចកតីេេរមចមួយ របកបេដ្យរបេិទធភាពេៅកនុងកាំឡុងេពល េឆលើយតបេរេោះ
មហនតរាយ។ 

េេលបាំណ្ងៃនវាយតៃមលេនោះម្នដចូជា 
 ផតល់ឿរបានើន់សាមើនេៅេលើវិសាលភាព និងភាពធងនធ់ងរៃនវិបតតិ 
 វាយតៃមលពីរេបៀបែដលវិបតតិកាំពុងវិវតតន៍ នងិថ្េតើម្នហានិនិភ័យៃនសាណើនឿរណ្ ៍ ែដលរឹតែតធងន់ធងរ
េឡើង ឬេទ 

 កាំណ្តព់ីអតតេញ្ញើណ្របេ់របជាជនែដលរងផលប ោះ ល់ េរម្ប់ឿរេឆលើយតបេរេោះអាេនន 
 កាំណ្តព់ីរបេភទៃនតរមូវឿរ  (តាមវិេ័យ) វិសាលភាព និងតរមូវឿរបនាតើន/់តរមូវឿរជាអាទិភាព
របេ់របជាជនរងផលប ោះ ល់ 

 េធវើឿរពិចារណ្េៅមេធើាបាយផតល់ជាំនួយែដលេមរេបេផើឝងៗ 

 

េដើមើបេីេរមចបាននវូេេលបាំណ្ងៀងេលើ ឿរវាយតៃមលចាាំបាចរ់តវូេឆលើយនវូេាំណ្រួែដលម្នដចូជា 
 េតើម្នេរេោះមហនតរាយរបេភទអវីខលោះែដលបានេកើតេឡើង? េៅកែនលងណ្? 

 េតើម្នផលប ោះ ល់អវីខលោះេៅេពលបចចុបើបនន និងេពលអនាគតទាក់ទងនឹងរបជាជនតាមមូលដ្ឋើន? 

 េតើនរណ្ែដលទទួលរងេរេោះ និងរងេរេោះេដ្យរេបៀបណ្? (កាំណ្តព់ីអនកែដលងាយរងេរេោះ
បាំផុត េហតផុលេរម្ប់ភាពងាយរងេរេោះរបេ់ពួកេត់ និងភាពងាយរងេរេោះែដលបានេកើតម្ន
ពីមុនៗ និងបានេធវើឲើយម្នសាណើនភាពបចចុបើបននម្នេភាពធងន់ធងរេឡើងៗ) 

 េតើម្នយុទធសា្េតផតលជ់ាំនយួអវីខលោះែដលេមរេប? េតើម្នរបេភទអនតរាគមន៍អវីខលោះ និងេតើម្នឿរ
េរជើេេរីេលកខណ្ឌអវីខលោះែដលបានយកមកេរបើរបាេ់? 

 េតើេថិតេៅកនុងកាំឡុងេពលអវខីលោះែដលរតូវផតល់ជាំនួយ? េតើវាគួរែតផតល់ជាំនួយដូចេមតច? 

 េតើម្នរដូវឿល/េនតិេុខ និងកតាឍើអនុវតតន/៍ហានិនិភ័យ/បញ្ហើរបឈមអវខីលោះ ែដលចាាំបាច់រតូវយក
មកេធវើឿរពិចារណ្? និងរតវូម្នឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហតុអវីខលោះ ែដលចាាំបាច់េរេងទុក? 

 

ដំតណើរឿរមយួជំហានមតងៗតដើមើបីបតងើរនវូឿរវាយរនមល 
 ជាំហានិនគនលឺោះ៦កនងុដាំេណ្ើរឿរវាយតៃមល ែដលគួរយកមកអនុវតតេរម្ប់របេភទៃនឿរវាយតៃមលមួយចាំននួ  

ជាំហានិនទ១ី៖ ឿរេរៀបចាំេរតៀមេរម្បវ់ាយតៃមល 
ឿរឯកភាពផតួចេផតើមឲើយម្នឿរេរៀបចាំៃនឧបករណ្៍វាយតៃមល  ដាំេណ្ើរឿរែដលរតូវេរបើរបាេ់ និងកាំណ្ត់ពី

ម្នតីបេងាគើលែដលចូលរួមកនុងឿរវាយតៃមលេនោះ បនាតើប់មកអនុវតតជាមួយពកួេត ់ េៅមុនេពលម្នេរេោះមហនត
រាយេកើតម្ន។ 
 

ជាំហានិនទ២ី៖ ឿរេរៀបចាំឿរវាយតៃមល 
ឯកភាពេៅេលើរេបៀបេរៀបចាំរចនាេមព័នធ ឿរចាត់ែចង និងអនុវតតលាំហានិត់វាយតៃមលជាក់ែេតង។ 
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ជាំហានិនទ៣ី៖ អនវុតតឿរវាយតៃមល 
េដើមើបីឲើយម្នភាពសាតើតជ់ាំនាញជាមួយនឹងជាំហានិនគនលឹោះេនោះ ចាាំបាច់រតូវែតបេងើតនូវឿរវាយតៃមលមួយ េៅ

តាមមូលដ្ឋើន។ 
 

ជាំហានិនទ៤ី៖  វភិាគឿរវាយតៃមល នងិ លទធផលៈ   
ជាំហានិនគនលឹោះេៅកនងុឿរវិភាគ និងបងាហើញពីរបកគាំេហើញ (លទធផល) េៅកនុងវិធីមយួែដលងាយរេួល

េរម្ប់អនកេរបើរបាេ់។ 
 

ជាំហានិនទ៥ី៖  ែចករែំលកលទធផលែដលបានពឿីរវាយតៃមល 
ធានាថ្លទធផលែដលបានមក គឺម្នឿរែចករំែលកយានើងទូោយេៅអនកេរមបេរមលួ កនុងដាំេណ្ើរឿរ

េធវើេេចកតីេេរមចចិតត។ 
 

ជាំហានិនទ៦ី៖  ឿរេធវើេេចកតេីេរមចចតិត 
ឿរេរបើរបាេ់របកគាំេហើញគនលឹោះ េដើមើបីផតល់ព័ត៌ម្នេរម្ប់េរៀបចាំកមមវិធីេឆលើយតប នងឹេេចកតីេេរមចចិតត។ 

 

៨.១ ្កុមឿរងារវាយរនមលត្េោះអាសន្សនករបស ់CHF 

 េៅចុងឆ្ើាំ២០១៤ CHF បានបេងើតរកុម                         (EAT)   ម្នេម្ជិក 
៤០នាក់     បាន  បណ្្តោះបណ្តើលជាពិេេេកនុងឿរចុោះវាយតៃមលេពលម្ន េរេោះមហនតរាយ។ េម្ជកិ
រកុមឿរងារគឺបានដ្ក់ពរងាយេៅ េេពញតាំបន់េផើឝងៗ និងអនុវតតឿរងារយានើងម្នរបេិទធភាពកនងុឿរដឹកនាាំ
          នងិចូលរួមជយួដល់ឿរវាយតៃមលេៅតាមមូលដ្ឋើន ែដលបានអនុវតតេៅកនុងតាំបន់របេ់ខលួន។ ជាង
េនោះេៅេទៀត រកុមឿរងារអាចមករបមូលផតុាំេ្ើជារកុមជាំនាញ អាចជួយេៅដលអ់នក កព់័នធេផើឝងៗេទៀត កនុងឿរ
អនុវតតន៍ឿរវាយតៃមលជាលកណ្ៈពហសុាណើប័នរួមេ្ើ។ 
 

៨.២ ្បតភទននឿរវាយរនមល 
 ឿរវាយតៃមលអាចចាត់េៅតាមែផនក េយាងេៅេលើ     ៃនឿរេរមបេរមួល រវាងសាណើប័នេផើឝងៗេ្ើ។ 
 សាណើបន័ែតមយួឬសាណើបន័េទាល ឬឿរវាយតៃមលេផើឝងេ្ើ អាចម្នឿរពចិារណ្េដ្យេវទឿិ CHF េៅកនងុ 
រយៈេពល៧២េម្នើងដាំបូង េៅេរឿយពីឿរេកើតម្នេរេោះមហនតរាយភាយើមៗ។ ជាពិេេេ ឿរវាយតៃមលែបបេនោះ 
គឺ ក់ព័នធេៅនងឹករណ្ីេរេោះមហនតរាយ (េេណ្រីេយាទ១ី ឬទី២ េខតតែដលបានរងផលប ោះ ល់ធងន់ធងរ) និង
អនុវតតផងែដរេដ្យេម្ជិកមួយចាំនួនរបេ ់CHF េៅកនុងេខតត ែតមួយ។ 
 េៅេពលម្នករណ្ីេរេោះមហនតរាយម្នវិសាលភាពធាំ ែដលរាលដ្លេពញតាំបន់េនាោះ (ដចូកនុងករណ្ ី
េេណ្រីេយាទី៣ ែដលរគបដណ្្ប់េៅេលើតាំបន់មួយចាំននួ) គឺនឹងម្ន ឿរវាយតៃមល តរមវូឿររមួេ្ើមយួ ជាលក
ណ្ៈអនតរសាណើបន័ ែដលនឹងរតវូយកមកអនុវតត។ ឿរវាយតៃមលេនោះ នឹងម្នឿរេរៀបចាំជាែផនឿរ នងិឿរចាប់េផតើម
អនុវតតន៍  េដ្យម្នសាណើបន័មនុេើឝធម៌មួយចាំនួន ែដលរគប់រគងេៅេលើែផនក១ ឬក៏េរចើនែផនកដូចៀងេរឿម។ 
ឿរវាយតៃមលេនោះ រតូវេរបើរបាេ់នូវឧបករណ្វ៍ាយតៃមលជាលកណ្ៈេតង់ដ្រ ែដលអាចែចករំែលកជាមួយនឹងេហ
គមន៍មនុេើឝធម ៌េដើមើបីកាំណ្ត់បានពីតរមូវឿររបេ់េហគមន៍រងេរេោះ។ 
 ឿរវាយតៃមលរួមេ្ើជាធមមតានងឹម្នឿរផតួចេផតើមេដ្យ NCDM និង HRF េហើយអនុវតតជាធមមតាេៅតាម
ែផនកេតង់ដ្រ ែដលបានេរបើរបាេ់េដ្យទីភា្ើក់អនតរជាត ិែដលែផនកទាាំងេនាោះ ម្នដចូជា  
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ែផនករបេH់RF  
ទឹកសាអើត និងអនាម័យ (WASH)          េនតិេុខេេើបៀង និង អាហានិរបូតថមភ 
េុខភាព    ឿរឿរ រ 
ឿរអប់រំ     ជរមក 

 

កិចចពិភាកើសដាំបងូរវាង NCDM HRF នងិេម្ជកិ CHF គរួេ ឍ្ើតេៅអវែីដលបានដងឹពេីរេោះមហនតរាយ 
និងទាំហាំរបេ់វា  ដូេចនោះេទើបេយើងដឹងពីរបេភទៃនឿរវាយតៃមលថ្ម្នលកខណ្ឌដចូេមតចខលោះ 

 ឿរវាយតៃមលបឋម  គួរចាប់េផតើមអនុវតតេដ្យអាជាញើធរមូលដ្ឋើន និងទីភា្ើក់ងារនានាែដលម្នទីតាាំង
េៅកនុងតាំបន់រងេរេោះេនាោះ កនងុកាំឡុងរយៈេពល ៧២េម្នើង ៃនេរេោះមហនតរាយ េដ្យឿរេរបើរបាេ់
បុគលិកែដលបានបណ្្តោះបណ្តើលពីឿរវាយតៃមលេនោះ។ ឿរវាយតៃមលេនោះ អាចជួយេៅដល់ឿរេរៀបចាំ
ឿរងារេៅឿរិយាល័យ និងទទួលបានពត័៌ម្នពតិរបាកដពីអាជាញើធរ នងិទីភា្ើក់ងារែដលម្នមូល
ដ្ឋើនេៅទីសា្ើក់ឿរកណ្តើល និងជាពិេេេ ទាក់ទងនឹងពត័៌ម្នបឋមភាយើមៗ 

 ឿរវាយតៃមលរមួេ្ើ/ឿរវាយតៃមលជាលកណ្ៈអនតរសាណើបន័ បានេរេង និងអនុវតតជាៃដគរូវាងេម្ជិក
ៃនសាណើប័នមនុេើឝធម៌ ក៏ដូចជាអាជាញើធរមូលដ្ឋើន នងិម្នតថ្ី្ើក់ជាតិ េដ្យអនុវតតឿរងាររគបដណ្្ប់
េៅេលើែផនក១ ឬក៏េរចើន តាមរយៈឿរេរបើរបាេ់នូវឧបករណ្៍វាយតៃមលេតង់ដ្រមួយ ែដលបានអនុវតត
េៅកនុងេបាឍើហទ៍១ី នងិេបាឍើហទ៍២ី (អនុវតតបានឆប់រហ័េឿន់ែតលអ) និងេដ្យលទធផលែដល
បានែចករំែលកពីេហគមនម៍នុេើឝធម ៌ េដើមើបីកាំណ្តព់ីតរមូវឿររបេ់របជាជនរងេរេោះ។ ឿរវាយ
តៃមលេនោះ  ក់ពន័ធនឹងបរិបទៃនទាំហាំរបេ់េរេោះមហនតរាយ ែដលរាលដ្ល េពញតាំបន ់ នងិេៅេពល
ែដលេមតថភាព វាយតៃមលេៅមូលដ្ឋើន ម្នឿរចាប់េផតើមបេងើតេឡើង 

 ឿរវាយតៃមលែដលចោុះេរមងុេ្ើ ជាមួយនឹងសាណើប័នចរមុោះេដើមើបីរបមូល និងេរៀបចាំដាំេណ្ើរឿរ និង
វិភាគទិននន័យដ្ច់េដ្យែឡកពីេ្ើ តាមរយៈឿរេរបើរបាេ់នូវឧបករណ្វ៍ាយតៃមលេតងដ់្រមួយ ឬ 
ឧបករណ្៍ែដលអាចេរបៀបេធៀបេ្ើបាន េដ្យរួមបញ្ចូលនវូឿរេរបើរបាេ់ទិននន័យ របតបិតតិឿររួមេ្ើ  
េូចនាករេាំៀន់ៗ និងេធវើេមឿលេៅតាមភូមសិា្េត ែដលឯកភាពេៅេលើឿរ វិភាគរួមេ្ើ 

 សាណើបន័េទាល ឬឿរវាយតៃមលេផើឝងេ្ើ ែដលអងឿរមនេុើឝធម៌មួយ ឬេរចើន អនុវតតនូវឿរវាយតៃមល
ត្ើល់របេ់ពួកេគ េដ្យេយាងេលើទាំហាំៃនេរេោះមហនតរាយែដលេកើតេឡើងេៅកនុងតាំបន់ែដលពួកេគ
ម្នវតតម្នេៅទីេនាោះ រពមទាាំងចាំេណ្ោះដឹងទាកទ់ងនងឹតាំបន់រងេរេោះ។ 

 

ែផអកេលើ    ៃនេរេោះមហនតរាយេនាោះ ឿរវាយតៃមលបឋម នឹងរតូវអនុវតតេដ្យអាជាញើធរមូលដ្ឋើននិងសាណើប័
ននានា ខណ្ៈេពលែដលេមតថភាពកាំពុងែតចាប់េផតើមពរងឹង ែដលជាឿរបាំេពញេដ្យឿរវាយតៃមលរហ័េរួមេ្ើ
ជាលកណ្ៈពហវិុេ័យ ែដលអាចអនុវតតេៅតាមែផនកបានេីុជេរៅ និងឿរវាយតៃមល េដ្យសាណើប័នែតមួយ។ 
 

ទាំហាំេពលេវោែដលបានចងអលុបងាហើញ េរម្បឿ់រចាបេ់ផតើមវាយតៃមល 
ឿរវាយតៃមលបឋម េធវើេឡើងកនុងរយៈេពល៧២េម្នើងដាំបូងៃនេរេោះមហនតរាយេកើត

ម្នេឡើង 
ឿរវាយតៃមលរួមេ្ើជាលកណ្ៈអនតរសាណើបន័ េធវើេឡើងកនុងរយៈេពល១-២េបាឍើហ៍ (យានើងឆប់រហ័េ) 
េផើឝងៗ េៅតាមលកខណ្ឌតរមូវឿរ 
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 ឿរវាយតៃមលរួមេ្ើែដលរតូវេធវើតាមែផនកជាកោ់ក់េនាោះ នឹងរតូវបាន HRF ជារបធានកនុងឿរដឹកនាាំ 
ភ្ាើក់ងារ េរម្ប់ែផនកេនាោះ។ រកុមឿរងារវាយតៃមលបនាតើន ់ CHF នឹងរតូវចូលរួមជួយេៅកនុងឿរបេងើតនូវឿរវាយ
តៃមលតរមូវឿររួមេ្ើ ជាលកណ្ៈពហុវិេ័យ (ពហុែផនក) កាំឡុងេពលម្នេរេោះមហនតរាយធាំៗេកើតេឡើង។ 
 

៨.៣ ឿរចាប់ដំតណើរឿរននឿរវាយរនមលរបស់្កុមឿរងារ CHF 

របេភទៃនឿរវាយតៃមល អនវុតតេដ្យ 
ឿរវាយតៃមលរបេ់រកុមឿរងារេៅកនុងមូលដ្ឋើន តាមឿរេេនើេុាំពី NCDM និង PCDMឬេៅតាម ឿរេេរមច

ចិតតរបេ់េលៀធិឿរដ្ឋើនCHF  
ឿរវាយតៃមលជាលកណ្ៈអនតរសាណើប័ន តាមឿរេេនើេុាំពី NCDM ឬ និង HRF 

 

 ឿរវាយតៃមលរបេ់រកុមឿរងារ CHF េៅកនុងមូលដ្ឋើន នឹងរតូវអនុវតតេដ្យែផអកេៅេលើឿរេេនើេុាំពី 
NCDM និង PCDM ឬេៅតាមឿរែណ្នាាំពីេលៀធិឿរដ្ឋើន CHF។ ដាំេណ្ើរឿរវាយតៃមលេនោះ នឹងរតូវដឹកនាាំ នងិ
បញ្កើេដ្យេម្ជិកៃនរកមុឿរងារ CHF EAT េៅកនងុតាំបនែ់ដលម្នឿរជយួេាំរទេដ្យេម្ជកិរបេ់ CHF 

ដៃទេទៀត។ 
 ឿរវាយតៃមលជាលកណ្ៈអនតរសាណើប័ន (ជាធមមតាេ ឍ្ើតេលើែផនកជាក់ោក់) នឹងរតូវអនវុតតេដ្យែផអកេលើ
ឿរេេនើេុាំពី NCDM ឬ/និង HRF។ ដាំេណ្ើរឿរវាយតៃមលេនោះ នងឹដឹកនាាំេដ្យអនកេរមបេរមួលែផនករបេ ់HRF 

េរម្ប់ែផនកជាក់ោក់ណ្មយួ និងម្នឿរជួយពេីម្ជកិរបេ់រកមុឿរងារ CHF EAT ជាពេិេេគអឺនវុតតរួម
េ្ើ េដើមើបីេេរមចេេលបាំណ្ង។ 
 

៨.៤ ឿរតរៀបចំរបាយឿរណ ៏
 រកុម               CHF េៅកនុងមូលដ្ឋើន នងឹរតូវេរៀបចាំរបាយឿរណ្៍េៅអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់
តាំបន ់និងេលៀធិឿរដ្ឋើន េៅចុងបញ្ចប់ៃនៃថងវាយតៃមលនមីួយៗ និងេធវើរហូតដលប់ញ្ចប់រួចរាល់។ 
 ឿរវាយតៃមលជាលកណ្ៈអនតរសាណើប័ន នឹងរតូវេរៀបចាំរបាយឿរណ្៍េៅឿន់អនកដកឹនាាំឿរវាយតៃមលេនោះ េៅ
តាមលកខណ្ឌតរមូវឿរ ប ុែនតនឹងរតូវថតចមលងជនូេៅេលៀធិឿរដ្ឋើន េៅចុងបញ្ចប់ៃនៃថងវាយតៃមលនមីួយៗ។ 
 

៩. ឿរត្រៀមតរៀបចំ និង បណ្តោះបណ្តើល 
៩.១ ឿរត្រៀមតរៀបច ំ

េៅមុនេពលចាប់េផតើមម្នរដវូខើយល់ពើយុោះ និងទឹកជាំននរ់បចាាំឆ្ើាំមកដល់ េលៀធឿិរដ្ឋើន CHF រតវូធានា
ថ្ េវទិឿបេ់ខលួន អនកេរមបេរមួល     តាំបន ់និង     េខតត គឺបានេរៀបចាំេរតៀមខលួនជាេរេច េដើមើបីអនុវតតតួនាទី
ែដលរតូវេធវើេពលម្នេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង។ 

អនកេរមបេរមួលថ្្ើកត់ាំបន ់និងេខតត នឹងរតូវេធវើឿរេរមបេរមួលេៅតាមតាំបន់េរៀងៗខលួន និងរតូវេរៀប 
ចាំេម្ជិកេៅតាមេមតថភាព ែដលពកួេគអាចតរមូវេអាយអនុវតតឿរងារដូចៀងេរឿម  

ដូចបានបញ្កើក់េៅកនងុែផនកទ៦ីៀងេលើ េម្ជកិ CHF អាចតរមូវេអាយអនុវតតេៅតាមតួនាទីដចូជា  
 ជួយអាជាញើធរមូលដ្ឋើន េៅកាំឡុងេពលម្នរបតិបតតិឿររុករក និងរសាវរជាវខណ្ៈេពលម្នេរេោះ
មហនតរាយ 

 ជួយជេមលៀេែដលម្នឿរអាំ វនាវឲើយជួយ និងចាត់ែចងេដ្យអាជាញើធរមូលដ្ឋើន 

 ជួយបេងើតមណ្ឌលេរម្ប់ជេមលៀេ និងជាំរុ ំ
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 ជួយែចកចាយឿរផត់ផង់េេើបៀង ទឹកសាអើត ជរមក និង ជាំនយួេផើឝងៗ 

 ជួយបេងើតមណ្ឌលេវជជសា្េតឬមណ្ឌលពើាបាលេៅមលូដ្ឋើន 

 បេងើតឿរវាយតៃមលបនាតើន់េលើឿរខូចៀត េៅកនងុតាំបន់របេ់ខលួន និង 

 ជួយបេងើតនូវរបតបិតតិឿររបេ់រកុមវាយតៃមលរួមេ្ើ 
 

េទាោះជាម្នឿរបញ្កើកដ់ូចៀងេលើក៏េដ្យ ប ុែនតេមតថភាពទាាំងេនោះ គឺេៅម្នកាំរិត តាមរយៈធនធាន
ែដលម្នចាំេ ោះេវទិឿ និងេដ្យឿលៈេទេៈេផើឝងៗរបេ់េម្ជិក (ខលោះម្នេរចើនជាងអនកេផើឝងៗេទៀត)។  
ធនធានែដល កព់័នធទាាំងេនោះ នឹងប ោះ ល់េៅដល់កាំរិតៃនឿរេរបើរបាេ់ និងជាំនួយែដលអាចផតល់ឲើយេៅកាំឡុង
េពលម្នេរេោះអាេនន។ 
 

៩.២ ឿរបណ្តោះបណ្តើល 
េលៀធិឿរដ្ឋើន CHF ែដលម្នជាំនួយព ីADPC នឹងធានាថ្ កមមវិធីបណ្្តោះបណ្តើលេមរេបមួយ គឺ

រតូវបានេរៀបចាំ និងអនុវតត ដចូេនោះេម្ជិក CHF នងឹរតវូេរៀបចាំ   បានរួចរាល់េពញេលញ េដើមើបីអនុវតតេៅតាម
ករណ្ីយកិចចែដលបានរពមេរពៀងេ្ើ និងចាត់ែចងេដ្យគណ្ៈកម្មើធិឿរអចិៃ្នតយ ៍ CHF និងេលៀធិឿរដ្ឋើន
របេ់ខលួន។ 

វគបណ្្តោះបណ្តើល រតូវដ្ក់បញ្ចូលនូវវគជាំនាញៗទាក់ទងនឹង 
ក. ពរងឹងេមតថភាពរបេស់ាណើបន័នានាកនុងរបេទេកមពុជា កនងុឿរងារេឆលើយតប នងិេរតៀមបងាកើរ
េរម្ប់េរេោះមហនតរាយ 

ខ. ឿររគប់រគង នងិដឹកនាាំវគបណ្្តោះបណ្តើល/េិឿខើសាោ េរម្ប់អនកេរមបេរមួល     តាំបន ់
និង     េខតត 

គ.   ឿរេរៀបចាំបេងើតឿរវាយតៃមល 
ឃ.   ឿររគប់រគងឿរជេមលៀេរបជាជន 

 

េៅេពលែដលសាណើប័នេរតៀមខលួនរួចរាល ់ នងិម្នមូលនិធេិនាោះ រតូវេរៀបចាំេអាយម្នជាលាំហានិត់េមយទុធ
េៅកនុងេខតត តាំបន់ និងថ្្ើកជ់ាតិ េដើមើបីសាកលើបងពីនតិិវិធីេផើឝងៗ និងផតលឲ់ើយេិឿខើឿមនូវបទពិេសាធនក៍នុងឿរ
បេងើត និងចូលរួមេៅកនងុរពតឹតិឿរណ្៍េរេោះអាេននធាៗំ ។ 
 

៩.៣ តមតរៀនជាបទពិតោធន ៍
េពលែដលរដូវម្នខើយល់ពើយុោះ/ទឹកជាំនន់បានបញ្ចប់ េលៀធឿិរដ្ឋើន CHF រតូវធានាថ្ឿររបមូលផតុាំេ្ើ គឺ

រតូវេធវើេឡើងេៅ     េខតត តាំបន់ នងិថ្្ើក់ជាត ិេដើមើបីពិភាកើសេ្ើេៅេលើរពឹតតិឿរណ្៍ៃនឿរអនុវតតនាេពលកនលងមក 
និងដករេង់យកបទពិេសាធន៍ែដលបានជួប របទៈ និងអវីៗ េផើឝង េទៀតែដលចាាំបាច់។ 

កិចចពិភាកើស នឹងេ ឍ្ើតេៅេលើ 
ក.   របតិបតតិឿរេឆលើយតប 
ខ.   ធនធានែដលអាចម្ន 
គ.   ភេតុភា 
ឃ.  ឿរទាំនាក់ទាំនង 
ង.   បញ្ហើមូលនិធ ិ
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លទធផលែដលទទួលបានពីកចិចពិភាកើសេនោះ នឹងរតូវដ្កប់ញ្ចូលរួមេ្ើេៅកនុងឿរែកេរមួលកមមវិធ ី របេ់
ែផនឿរេនោះ។ 
 

៩.៤ ឿរ្ររួពនិិរើយតឡើងវញិ នងិឿរផកស្មលួផផនឿរត្រៀមប្មងុយថាតេរ ុ
ែផនឿរេនោះ រតូវែតម្នឿររតួតពិនិតើយេឡើងវិញ និងែកេរមួលេៅមុនេពលរដូវខើយល់ពើយុោះ ឬទឹកជាំនន់

របចាាំឆ្ើាំនីមួយៗេកើតម្នេឡើង។ បទពិេសាធន៍ែដលបានជួបរបទៈកនុងកាំឡងុេពលរបមូលទនិនន័យ ឬព័ត៌ម្ន
ែដលបានបញ្កើក់ៀងេលើ រតូវយកមកដ្កច់ូលេៅតាមែផនករបេ់ែផនឿរេនោះ ែដលម្នឿរែកេរមួលជារបចាាំ
ឆ្ើាំ។  
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ឧបសមព័នធ១៖ បញ្ជីត មើោះសមាជកិរបស់តវទឿិមនុសើសធម៌កមពុជា 
េៅចុងែខ      ឆ្ើាំ២០១៥ េនោះ េវទិឿមនុេើឝធម៌កមពុជា        អងឿរមិនែមនរដ្ឋើភិបាលកនុង

រេុក ១២០អងឿរ េៅកនុងេខតតចាំននួ២១ កនុងចាំេណ្ម២៥      េខតត។ េដើមើបីេធវើឲើយ ម្នរបេិទធភាពកនុងឿរ
រគប់រគងរបេ់បណ្តើញេវទឿិេនោះ គឺបានបេងើតនូវតាំបនច់ាំនួន៨ ែដលកនងុ១តាំបន ់ទទលួខុេរតូវ ២-៣េខតត។ 

បញ្ជីេ មើោះចុងេរឿយបងអេ់របេ់េម្ជិកCHF អាចទាញយកពីេគហទាំព័រ www.chfcambodi a.net 

No 
Location (s) of 

LNGOs 
Name of LNGOs 

NGOs 
Abbreviation 

Name 
Phone 

number 
E-mail 

ZONE I: Phnom Penh, Kandal & Kampong Speu         

1 Phnom Penh 
Royal University of Phnom 
Penh 

RUPP Prof. Yin Soriya 012 867 117 yinsoriya@yahoo.com  

2 Phnom Penh 
Partnership for Development 
in Kampuchea 

PADEK Mr. KEP Kannaro 023 216 224 padekdirector@padek.org  

3 Phnom Penh 
Agronomes et Veterinaires 
sans frontieres 

AVSF Mr. MEANG Savoeurn 023 215 037 savoeurnlay@yahoo.com 

4 Phnom Penh 
Evangelical Fellowship of 
Cambodia 

EFC Mr. Ma Ravuth 012 515 323 ravuthma@gmail.com 

5 Phnom Penh 
NGOs Disability and 
Development Partnership 

NDDP Mr. Chhim Kim Hean 012 703 710 info@nddp.org.kh 

6 Phnom Penh 
Society for Community 
Development in Cambodia 

SOFDEC Mr. Khun Leang Hak 
092 612 699 
012 718 371 

sofdec@camintel.com 

7 Phnom Penh Mennonite Central Committee MCC Mr. Aim Mok 012 876264 mok@seasia.mcc.org 

8 Phnom Penh Cambodian Children's Fund CCF Mr. Ngoy Hen 010 222 246 
ngoyhen@cambodianchildren
sfund.org  

9 Phnom Penh 
Cooperation Commitee for 
Cambodia 

CCC Mr. Soeung Saroeun 023 214 152 
saroeun.soeung@ccc-
cambodia.org 

10 Phnom Penh Prajnha Consulting Group Prajnha Mr. HEP Sokhannaro 092 790 555 sokhannaro@gmail.com 

11 Phnom Penh 
Women Oganization for 
Modern Economy and Nursing 

WOMEN Mr. Peagn Virak 012 949 982 
women@womencambodia.or
g 

12 Phnom Penh 
Cambodia Women's 
Development Agency 

CWDA Ms. Hun Phanna 012 995 199 phannahun@gmail.com  

13 Phnom Penh 
Community Development 
Organization 

CODO Mr. Nheb Boral 012 255 440 codopm@yahoo.com 

14 Phnom Penh Phum Baitong (Green Village) PB Ms. Em Sokchea 
012 658 707 
097 703 6902 

phumbaitong@gmail.com 
sokchea.em@gmail.com 

15 Phnom Penh STAR Kampuchea SK Ms. Chet Charya 
012 802 460 
023 211 612 

charyachet@gmail.com  

16 Phnom Penh Khmer Youth Education Fund KYEF Mr. Ha ChenDa 092 174 776 kyefdirector@gmail.com 

17 Phnom Penh 
Development and Partnership 
in Action 

DPA Mr. Mam Sambath 
023 216 369 
012 779 734 

dpa.reception@dpacam.org 

18 Phnom Penh Life With Dignity LWD Mr. Kann Virak 
023 881 100 
012 712 323 

virak@lwd.org.kh 
info@lwd.org.kh 

19 Phnom Penh SRER KHMER SK Mr. Chhun Sophorn 
012 426 031 
023 210 217 

sophorn.chhun011@gmail.co
m 

20 Phnom Penh Sovann Phoum Organization SP Mr. Kak Munint 017 900 567 ed@sovannphoum.org.kh 

21 Phnom Penh 
Reproductive Child Health 
Alliance 

RACHA 
Ms. Taing Rosemary 
(Lyly) 

089 959 707 
023 213 724 

rosemarytaing@gmail.com 

22 Phnom Penh 
Mobile Counseling and 
Training Program 

MCT-
Cambodia 

Mr. Bun Lemhuor 
012 290 129 
010 290 129 

lemhuor.bun@gmail.com 

23 Kampong Speu National Prosperity Association NAPA Ms. Ang Chamroeun 
016 838 387 
092 613 587 

napa9396@yahoo.com 

24 Kandal Khmer Farmer Association KFA Mr. Sok Chamrouen 012 894 783 kfa_kd@yahoo.com 

ZONE II: Prey Veng & Svay Rieng         

25 Prey Veng 
Cooperation For Alleviation of 
Poverty 

COFAP Mr. Yim Buntheng 043 699 9953 y_bunthengcofap@yahoo.com 

26 Prey Veng 
Society for Action and Chang 
for Rural  Education and 
Development 

SACRED Mr. Leng Bunhong 012 920 189 sacreded@gmail.com 

  Prey Veng 
Partnership for Development 
in Kampuchea 

PADEK Mr. Em Sokha 012 498 853 sokhaem@yahoo.com 

27 Prey Veng 
New Indicative for Livelihoods 
and Health 

NILH Mr. KUCH BUNREY 
012521077 / 
015953815 

nilhbunrey@yahoo.com  

mailto:yinsoriya@yahoo.com
mailto:padekdirector@padek.org
mailto:ravuthma@gmail.com
mailto:ngoyhen@cambodianchildrensfund.org
mailto:ngoyhen@cambodianchildrensfund.org
mailto:phannahun@gmail.com
mailto:codopm@yahoo.com
mailto:sokchea.em@gmail.com
mailto:sokchea.em@gmail.com
mailto:charyachet@gmail.com
mailto:lemhuor.bun@gmail.com
mailto:napa9396@yahoo.com
mailto:sacreded@gmail.com
mailto:sokhaem@yahoo.com
mailto:nilhbunrey@yahoo.com
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28 Prey Veng Ponleu Ney Kdey Sangkhum PNKS Mr. Chan Tino 012 204569 chan.tinopv@gmail.com 

29 Svay Rieng ChildFund Cambodia CF Mr. Lay Vibol 
044 715 234/ 
715 235 

layvibol@childfund.org.kh 

30 Svay Rieng Ruarl Aid Organization RAO Ms. Prum Bopha 
081 805 912/ 
092 805 912 

prumbopha@gmail.com 

31 Svay Rieng ADIFE ADIEF Mr. Suon Saray 016 705 464 suon_saray1@yahoo.com  

32 Svay Rieng 
SANGHA DHAMA FOR 
DEVELOPMENT ASSOCIATION 

SDDA Mr. Thon Chamrong 
016 769 029 
097 558 5011 

sddainfo@gmail.com 

33 Svay Rieng 
Farmer Development 
Association 

FDA Mr. Saom Sareon 
088 566 4003 
095 651 920 

NA 

34 Svay Rieng 
Family Economic Development 
Association 

FEDA Mr. Ken Yam 016 358 505 soengsoknov@yahoo.com 

35 Svay Rieng 
Samakum Akphiwat Chamros 
Khum Svay Ang 

SACKS Mr. Chhuan Sarin 
097 344 9910 
077 895 144 

sarin-sacks@yahoo.com 
cbosackssr@yahoo.com  

36 Svay Rieng 
Commune Development 
Association 

CDA Mr. Nhim Hon 088 74 26 071 cda_svr@yahoo.com  

ZONE III: Kampong Chhnang & Pursat         

37 Kampong Chhnang Bright Hope Institute BHI Mr. Yan Piseth 026 6905 104 piseth.yan@yahoo.com 

38 Kampong Chhnang 
Chulkiri Disabled People 
Development Organization 

CHDDO Ms. Lak Sok Meng 
012 383 580 
/097 258 7227 

N/A 

39 Kampong Chhnang 
Phnom Neang Kangrei 
Association 

PNKA Mr. Uk Samet 097 7007072 uksametpnka@gmail.com 

40 Kampong Chhnang 
Action for Environment and 
Community 

AEC Ms. Sor Sath 017 655 526 aeccambodia@yahoo.com  

41 Kampong Chhnang 
Association for Human 
Resource Development and 
Health Education 

AHRDHE Mr. Ly Pheara 016 55 66 13 ahrdhe@yahoo.com  

42 Kampong Chhnang 
Children and Youth 
Development 

CYD Mr. Kong Sedth 012 968 354 kongsedth@gmail.com 

43 Kampong Chhnang 
Support Rural Children 
Organization 

SRCO Ms. Kong Chandy 012 524 561 kongchandy@gmail.com  

44 Kampong Chhnang 
Khmer Farmer Cooperation for 
Agricultural Development 
Organization 

KFCADO Mr. Keo Sareth 
012 867 404 
023 666 1401 

sarethkfcado@gmail.com 
ed.kfcado@gmail.com 

45 Pursat 
Support Organization for Rural 
Farmers 

SORF Mr. Ly Monirath 
012 969 567 
096 6688 988 

monirath.ly@gmail.com 

46 Pursat 
Alliance Association of Rural 
Restoration 

AARR Mr. Hak Kiry 012 673 167 aarr_kiry@yahoo.com  

47 Pursat Anakot Kumar AK Mr. Khem Sokhon  012 583 862 sokhonk@gmail.com 

48 Pursat COHD COHD Mr. Kim San 012 723 853 kimsan.svr@gmail.com 

49 Pursat 
Environment Protection and 
Development Organization 

EPDO Mr. Samreth Uth 
092 157 006/ 
097 786 0091   

epdocambodia@gmail.com 

50 Pursat Promvihearthor Organization PVT Mr. Khoun Narin 012 581 022 promvihearthor@yahoo.com  

51 Pursat 
Vocational Training for 
Alleviation of Poverty and 
Social Development 

VAPSD Mr. Sarun Thong,  
095 65 18 68/ 
016 68 77 84 

sarunvapsd@yahoo.com  

52 Pursat 
Initiative for Sustainable 
Agriculture, Biodiversity, 
Environment and Livelihood 

ISABEL Mr. Khieng Sokhoeun 015 715 700 sokhoeun.isabel@gmail.com 

53 Pursat 
Akphivath Neary Khmer 
Organization 

ANKO Ms. Lov Samnan 
012 993 152 
052 690 0980 

anko.pst@gmail.com 

54 Pursat 
Expectation of Vulnerable 
People Organization 

EVPO Mr. Nhem Ratha 
012: 794173  - 
081: 448146  

rathanhem211@yahoo.com 

ZONE IV: Battambang, Banteay Meanchey and Pailin         

55 Battambang Village Support Group VSG Ms. Ros Chhorvivorn 
077 992 270 
053 730 355 

chhorvivornros@gmail.com 

56 Battambang Ponleur Kumar PK Ms. Sim Chanborina 
092 888 550 
097 636 3863 
053 638 6060 

sborina@pkcambodia.org 

57 Battambang 
Vision for youth Partnership in 
Development 

VYPD NA 010 848 382 NA 

58 Battambang 
Khmer Welfare Family Rural 
Association 

KWRA Mr. Ros Sarun 012 970 438 kwra_sarun2@yahoo.com 

59 Battambang 
Hope Association for 
Development 

HAD Mr. Mao Sophea 012 768 498 hadoffice@ymail.com 

60 Battambang 
Development Association 
Resource Economic 

DARE Mr. Hy Sros 012 483 134 organizationdare@yahoo.com 

mailto:prumbopha@gmail.com
mailto:suon_saray1@yahoo.com
mailto:sarin-sacks@yahoo.com
mailto:sarin-sacks@yahoo.com
mailto:cda_svr@yahoo.com
mailto:uksametpnka@gmail.com
mailto:aeccambodia@yahoo.com
mailto:ahrdhe@yahoo.com
mailto:kongchandy@gmail.com
mailto:monirath.ly@gmail.com
mailto:aarr_kiry@yahoo.com
mailto:sokhonk@gmail.com
mailto:epdocambodia@gmail.com
mailto:promvihearthor@yahoo.com/pvt_pst@camintel.com
mailto:sarunvapsd@yahoo.com
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61 Battambang Brosith Organization BSO Mr. Chhay Sara 
092/015 271 
818 

sara.brosith@gmail.com 

62 Battambang Action for Khmer Aid Services AKAS Mr. Pock Sorveasna 092 124 007 
akasbtb@gmail.com  /  
pocksorveasna@gmail.com 

63 Battambang 
Environmental Protection and 
Development Organization 

EPDO (DPO) Mr. Tep Pich 
092 772 728 
088 877 2728 
098 772 728 

pichtep35@yahoo.com 

64 
Banteay 
Meanchey  

Tek Dey Sovan Phum TDSP Mr. Hean Sovandara 016 599 992 tdsp.director@gmail.com 

65 
Banteay 
Meanchey  

Village Economic Support 
Organization 

VESO Mr. Tong Sophanarith 017 395 597 
sophanarith_tong@yahoo.co
m 

66 
Banteay 
Meanchey  

Khmer Buddhist Association KBA Mr. Ros Monichoth 
097 673 9922 
/012 428 771 

monichothros@yahoo.com  

67 
Banteay 
Meanchey  

Collaboration Acting in 
Cambodia Organization 

CACO Mr. Pho Theara 017 565 617 photheara168@gmail.com 

68 
Banteay 
Meanchey  

Social,Evronment,Agricultural 
Development Organisation 

SEADO Mr. Kong Samnang 
012 867 480 
097 864 8333 

seado@forum.org.kh 

69 Pailin 
Women Association for 
Community Development 

WACD Ms. Chao Kimeng 088 825 5997 NA 

ZONE V: Kampong Thom, Siem Reap and Oddar Meancheay 

70 Kampong Thom 
Minority Organization for 
Development of Economy 

MODE Mr. Sinal Peanh 012 947 924 sinalpeanh@yahoo.com 

71 Kampong Thom 
Old ages and Miserable people 
Help Organization 

HOM Mr. Ol Sam Each 012 759 876 homktm@yahoo.com 

72 Kampong Thom Rural Development Association RDA Mr. ly khom 012 734467 lykhom@yahoo.com 

73 Kampong Thom Action For Development AFD Mr. Rith BunRoeun 012 928 553 
roeunafd@gmail.com 
roeun@afd-cambodia.org 

74 Kampong Thom DAIKOU KAKSIKOR DKK Mr. By Kim Oeurn 092 931 450  dkk.org@gmail.com 

75 Kampong Thom 
Partners for Health and 
Development 

PHD Dr. Phong Choun  012 366 075 
phongchoun@pfhadcambodia.
org  

76 Kampong Thom 
Development Khmer 
Community 

DKC Mr. Eang Phakdey 
012202456/ 
097 742 4 242 

dkc_vdc@yahoo.com 

77 Kampong Thom ANGKAR PONLEU AKPHIWAT APA Mr. Phon Sophan 088 666 6025 apa@apacambodia.org 

78 Kampong Thom 
Environment Support and 
Social Development 

ESSD Mr. Thuon Chhieng 
012 411 458 
097 730 6055 

chhiengthuon@yahoo.com/ 
boreitheam@hotmail.com 

79 Siem Reap 
Rural Economic and 
Agriculture Development 
Agency 

READA Mr. Lok Sokthea 
063 96 55 45 
011 66 64 96 

info@readacambodia.org; 
reada_cambodia@yahoo.com 

80 Siem Reap 
Human Resource and Rural 
Economic Development 
Organization 

HURREDO Mr. Taing Vanchan 
078 84 94 84 
012 894 498 
063 966 676 

vanchan@hurredo.org 
chakrya@hurredo.org 
info@hurredo.org  

81 Siem Reap Neary Khmer NK Mr. Chan Then 012 728 068 nearykhmer.srp@gmail.com 

82 Siem Reap 
Vulnerability & illiteracy 
Reduction 

VIR Mr.Monh Sam Ean  
078 99 70 42 
/013 98 98 32  

vir.ngo.siemreap@gmail.com 
samean.monh@gmail.com 

83 Oddar Meancheay 
Community-based Integrated 
Development Organization 

CIDO Mr. Oeurn Ratana 
099 412 177 
097 741 2177 

ratana.cido@gmail.com 

84 Oddar Meancheay Chonobat Baitang Association CBA Mr. Phirum Pranit 012 792 959 pranit_phirum@yahoo.com 

  Oddar Meancheay 
Partnership for Development 
in Kampuchea 

PADEK Ms. Sak Mom 092 23 55 56 
sakmom.padek107@gmail.co
m 

ZONE VI: Kratie, Stung Streng & Ratanakiri         

85 Kratie 
Khmer Association For 
Development of Counrtyside 
Cambodia 

KAFDOC Mr. Uk Yuth 
011 664 449 
072 971 584 

ukyuth@kafdoc.org 

86 Kratie 
Community Economic 
Development 

CED Mr. Yous Pheary 
012 600 830 
/012 346 811 

yous_pheary@ced-
cambodia.org 

87 Kratie 
Northeastern Rural 
Development 

NRD Mr. Sam Sovann 072 6396 333 sovanns@nrdo.org  

88 Kratie Action For Health AFH Ms. Seth Sreypak 012 663 148 seth_sreypak@yahoo.com 

89 Kratie 
Cambodian Community 
Development 

CCD-Kratie Mr. Hum Sakhunt 012 476 834 
ccdkrt25@gmail.com 

90 Kratie 
Cambodian Rural Development 
Team 

CRDT Mr. Hean Pheap 011 606 131 hean_pheap@crdt.org.kh  

91 Kratie 
Forests and Livelihood 
Organization 

FLO Ms. Kim Vandy 012 739 599 kimvandy@yahoo.com  

92 Kratie 
Kampuchea Women's Welfare 
Action 

KWWA Mrs. Yous Thy 012 916 329 kwwakrt@gmail.com 

93 Kratie 
Kratie Dis Able's People 
Organization 

KDPO Mr. Chhorn Sovandeth 
0978826885, 
070 86 4748 

Deth_kdpo@yahoo.com  

mailto:tdsp.director@gmail.com
mailto:monichothros@yahoo.com
mailto:photheara168@gmail.com
mailto:roeunafd@gmail.com%0Broeun@afd-cambodia.org
mailto:roeunafd@gmail.com%0Broeun@afd-cambodia.org
mailto:dkk.org@gmail.com
mailto:phongchoun@pfhadcambodia.org
mailto:phongchoun@pfhadcambodia.org
mailto:vanchan@hurredo.org
mailto:vanchan@hurredo.org
mailto:vanchan@hurredo.org
mailto:nearykhmer.srp@gmail.com
mailto:samean.monh@gmail.com
mailto:samean.monh@gmail.com
mailto:ratana.cido@gmail.com
mailto:sakmom.padek107@gmail.com
mailto:sakmom.padek107@gmail.com
mailto:sun_kimhoeun@ced-cambodia.org
mailto:sun_kimhoeun@ced-cambodia.org
mailto:sovanns@nrdo.org
mailto:ccdkrt25@gmail.com
mailto:hean_pheap@crdt.org.kh
mailto:kimvandy@yahoo.com
mailto:kwwakrt@gmail.com
mailto:Deth_kdpo@yahoo.com
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94 Kratie 
Women and Children Rights 
Development 

WCRD Mr. Prum Vonn 012 903 718 vonn_prum@yahoo.com  

95 Kratie Women Community's Voices WCV Mr. Samrit Tona 097 988 6161 
kratiewomensradio@gmail.co
m 

96 Stung Treng My Village Mvi Mr. Por Narith 012 371 003 myvillage@mvicambodia.org 

97 Stung Treng Mlub Baitong MB Mr. Va Meoun 012 413 857 mlup@online.com.kh 

98 Ratanakiri Save Vulnerable Cambodians SVC Mr. Van Saravuth 075 974 070 info.cam@svc-cambodia.org 

ZONE VII: Ta Keo & 
Kampot 

          

99 Takéo RACHANA RACHANA Mr. Um Samoeurn 012 491 064 rachana.ngo@gmail.com 

100 Takéo 
Community Council for 
Development Organization 

CCD Mr. Chhe Thuok 089 820 708 ccd_organization@yahoo.com 

101 Takéo 
Peace and Development Aid 
Organization 

PDAO Mr. Choeun Vicheth 
012 777 989 
023 994 323 

vichethc@pdao-cambodia.org 
kunsakp@pdao-cambodia.org 

102 Takéo Partners in Compassion PC Mr. Bout Lim 092 521 037 limbutpc@gmail.com 

103 Takeo Chamreun Chiet Khmer CCK Ms. Hem Sokhan 
092 495 662 
071 555 0018 

cck.takeo@yahoo.com  

104 Kampot 
Children and Women 
Development Center in 
Cambodia 

CWDCCC Mr. Phou Teng 
081 726 629 
012 643 136 

teng@cwdcc.org 
info@cwdcc.org 

ZONE VIII: Kampong Cham & Tbong Khmum          

105 Kampong Cham  
Phnom Srey Organization for 
Development 

PSOD Hany Fiya 012 440 808 fiyapsad@gmail.com 

106 Kampong Cham  Apivat Sahakum Kasekor ASK Mr. Thann Thavy 088 5318778 thann_thavy@yahoo.com 

107 Kampong Cham  
Nokor Phnom Community 
Empowerment 

NPCEO Mr. Seng Sim 017 906133 npceo_kg@yahoo.com  

108 Kampong Cham  
Neakpoan Organization for 
Development 

NOD Mr. Um Ero 
012 960172/ 
016 333 795 

neakpoan.kgcham@gmail.com 

109 Kampong Cham  
Community Resource 
Improvement for Development 

CRID Mr. Sem Sam An 
042 210 220 / 
012 218 575 

crid.org@gmail.com 

110 Kampong Cham  
Khmer Chivit Thmei 
Organization 

KCTO Mr. Thann Thavy 097 671 6668 thann_thavy@yahoo.com 

111 Kampong Cham  
Cambodian Rural Development 
Agency 

CRDA Mr. Sok Run 017 436 540 sokrun499@yahoo.com  

112 Kampong Cham  
Human Rights Vigilance of 
Kampong Cham 

HRVC or 
VIGILANCE 

Mr. Hul Sophal 012 62 92 25 
vigilance_kampongcham@yah
oo.com 

113 Kampong Cham  
Development Khmer 
Community 

DKC Mr. Eang Phakdey 012 202 456 dkc_vdc@yahoo.com 

114 Kampong Cham 
Democracy resource centre for 
National Development 

DND Mr. Bun Rithy 011 767 573   
dndofficeinfo@yahoo.com  or 
bunrithyed@yahoo.com  

115 Kampong Cham 
Community Development 
Vision 

CD Vision Mr.Hemseang Bunnary 097 88 20 777  cdvision_ngo@yahoo.com  

116 Kampong Cham Nak Akphivath Sahakum NAS Mr. Han Senghour 
012 37 56 32 
042-942 050 

nassenghour@yahoo.com 
nasktheng@gmail.com  

117 Kampong Cham SAMAKY SAMAKY Mr. Ouk Aingkim 017 820 190 samakyngo@yahoo.com 

118 Kampong Cham 
Khmer Association for Local 
Development 

KALD Mr. Buth Sambo 012 796 883 buthsambo@yahoo.com 

119 Tbong Khmum 
Cambodian Buddha's Teaching 
Organization 

CBTO Mr. Hom Monysohan 092 800 090 monysohan@gmail.com 

Other ZONE           

120 Koh Kong 
Mlup Promviheathor Center 
Organization 

MPC Mr. Menghak Vichhay 010 463 141 mpcenter54@yahoo.com 

 

mailto:vonn_prum@yahoo.com
mailto:myvillage@mvicambodia.org
http://yp.com.kh/listings/kh23334-ccd-community-council-for-development-organization
mailto:cck.takeo@yahoo.com
mailto:npceo_kg@yahoo.com
mailto:sokrun499@yahoo.com
mailto:cdvision_ngo@yahoo.com
mailto:nassenghour@yahoo.com
mailto:nassenghour@yahoo.com
mailto:samakyngo@yahoo.com
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ឧបសមព័នធ២៖ លកខណឌឿរងារ ស្មាប់តលៀធិឿរ     CHF  

 

េេលបាំណ្ង 
 េដើមើបីពរងឹងឿរងារេឆលើយតបមនុេើឝធម ៌ចាំេ ោះេរេោះមហនតរាយេៅកមពុជា តាមរយៈឿរបេងើនេមតថភាព
េម្ជិក CHF េដើមើបីឲើយម្នឿរចូលរួមឿន់ែតរបេេើរេឡើង េៅកនុងរកប  ណ្ឌឿរងារមនុេើឝធម៍ តាមរយៈឿរ
ទទួលបាននូវពត័៌ម្នែដលបានេធវើេអាយម្នលកណ្ៈលអរបេេើរេឡើង ផតលន់ូវវគបណ្្តោះបណ្តើលបេចចកេទេ នងិ
ឿរែណ្នាាំេមេរមប និងឿរជួយេាំរទ។ 
 កាំឡុងេពលម្នេរេោះអាេនន CHF េលៀធិឿរ     CHF នឹងទទួលខុេរតូវផងែដរ េរម្ប់ឿរតាម
ដ្នទាាំងមូល នងិឿរជួយេាំរទដល់របតិបតតិឿរ នងិកាំឡងុេពលរបតបិតតឿិរេេណ្រេីយាទាាំង៣ (េៅតាមតាំបន់
មយួចាំននួែដលរងផលប ោះ ល)់ រតូវដឹកនាាំេរមបេរមលួឿរេឆលើយតបរបេ់ CHF ទាាំងរេុង។ 
 

ទេិេៅរបេេ់លៀធឿិរដ្ឋើន CHF 
 េលៀធិឿរដ្ឋើន CHF នឹងផតល់នូវ  ទិឿមួយេរម្ប់ឿរេិកើសែេវងយល់រវាងេ្ើ នងិម្នជាបណ្តើញ
មួយេរម្ប់ែចករំែលកព័តម៌្ន នងិធនធាន កដ៏ូចជាេរម្ប់ឿរពិភាកើសពីឿរ 

 េលើកកមពេ់ឿរយល់ដឹងពីេ្ើេៅវិញេៅមក រវាងអងឿរមនុេើឝធម៌ និងអងឿរអភិវឌើឍន៍ តាមរយៈ 
ឿរតេ ូមតិ េរម្បក់ិចចខតិខាំរបឹងែរបងមនុេើឝធម៌ែដលម្នរបេិទធភាព 

 កសាង នងិអភិវឌើឍន៍េមតថភាពេអាយរបេេើរបាំផុត េរម្ប់ឿរេរតៀមេរៀបចាំចាំេ ោះេរេោះមហនតរាយ 
និងឿរេឆលើយតប និងធានាបាននូវគណ្េនយើយភាព (ឿរទទួលខុេរតូវ) េរម្ប់េកមមភាពមនុេើឝ
ធម៌ទាាំងអេ់ 

 ពរងឹងកិចចេរមបេរមួលៃនេកមមភាពមនុេើឝធម៌េៅតាមេហគមន ៍

 ែណ្នាាំេម្ជិក CHF ពីេកមមភាពរគប់រគងហានិនភិយ័ៃនេរេោះមហនតរាយ នងិចលូរួមជយួរកមុអនក
េរមបេរមួលតាមតាំបន ់ នងិេខតត កនុងឿរបេងើតឲើយម្នឿរកាំណ្តព់មីខុេញ្ញើេរេោះថ្្ើកឿ់តប់នថយ
ឿររងេរេោះ េរៀបចាំេរតៀម េឆលើយតបេរេោះអាេនន និងឿរងារសាឍើរ សាណើបនាេឡើងវិញ 

 បេងើតទិននន័យែដលម្នេៅកនុងចាំេណ្មេម្ជិក CHF ែដលអាចេរបើរបាេ់បានកនងុសាណើនឿរណ្៍ 
េរេោះអាេនន ែដលេថិតេៅកនុងតាំបន់របេ ់ CHF (េរម្ប់ឿរវាយតៃមលតរមវូឿរជាលកណ្ៈពហុវិ
េ័យ ឬកដ៏ូចជាែផនកមួយៃនរកុមជាំនួយឿរបេចចកេទេ) 

 ផតល់នូវឿរេរមបេរមួលេដើមើបីេាំរទដល់េម្ជិក CHF តាមរយៈឿរចូលរួមេៅកនុងកិចចរបជុាំរបេ ់
NCDM និង HRF េហើយផតល់ព័ត៌ម្នជារបចាាំៃនកចិចពភិាកើសេៅដល់អនកេរមបេរមលួ     តាំបន ់
និងេខតត ជុាំវិញបញ្ហើរគប់រគងហានិនិភ័យៃនេរេោះមហនតរាយ េៅថ្្ើក់ជាត ិ

 េធវើឿរតេ ូមតិេៅថ្្ើក់ជាតិ និងថ្្ើក់តាំបន់ េរម្ប់ឿរែកលមអនូវយុទធសា្េតមួយចាំនួន ែដលចាាំបាច់
េៅកនុងរកបខណ្ឌឿរងាររគប់រគងហានិនភិ័យៃនេរេោះមហនតរាយ។ 

 

តនួាទ ីនងិឿរទទលួខេុរតវូ 
 េៅកនុងកិចចេហឿរេ្ើរវាងគណ្ៈកម្មើធិឿរអចិៃ្នតយ ៍ CHF និង ADPC បានកាំណ្តន់វូេកមមភាព 
និងធាតុចូលបេចចកេទេ ែដលតរមូវេដើមើបីពរងឹងនូវរចនាេមព័នធរបតិបតតិឿរ របេ់បណ្តើញ CHF 

(ដូចជាកមមវិធីបណ្្តោះបណ្តើល និងរេបៀបវាៈ) 
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 ផតល់ឿរែណ្នាាំបេចចកេទេេៅដល់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន ់និងេខតត េដើមើបីបេងើតនូវឿរកាំណ្ត់
ពីអតតេញ្ញើណ្មុខេញ្ញើេរេោះថ្្ើក់ ឿត់បនថយភាពរងេរេោះ េរៀបចាំេរតៀម ក៏ដូចជាឿរេឆលើយតប
េរេោះអាេនន និងសាឍើរ សាណើបនាេឡើងវិញ 

 ផតល់ឿរជួយេាំរទេៅដល់េម្ជិក CHF តាមរយៈឿរចូលរួមកនុងកិចចរបជុាំេាំៀន់ៗ ថ្្ើកជ់ាត ិ (នងិ 
េៅេពលម្នកិចចរបជុាំថ្្ើកត់ាំបន់) េហើយផតលព់័ត៌ម្នជារបចាាំៃនកិចចពិភាកើសេៅដលេ់ម្ជិក CHF 

ជុាំវិញបញ្ហើរគប់រគងហានិនិភយ័ៃនេរេោះមហនតរាយេៅថ្្ើក់ជាត ិ

 ចូលរួមជួយគណ្ៈកម្មើធិឿរអចិៃ្នតយ ៍CHF កនុងឿរេរៀបចាំកិចចរបជុាំរបចាាំឆ្ើាំ/េិឿខើសាោ 

 ចូលរួមជួយគណ្ៈកម្មើធិឿរអចិៃ្នតយ ៍ CHF កនុងឿរតេ ូមតិេដើមើបីផលរបេយាជនរ៍បេ់ CHF  

ចាំេ ោះសាណើបន័អនតរជាត ិនងិម្ចើេ់មូលនិធ ិ

 េធវើឿរទាំនាក់ទាំនងជារបចាាំ ជាមួយនឹងអនកេរមបេរមលួថ្្ើក់តាំបន ់ និងេខតត េធវើឿរផើឝពវផើសយនូវ
សារផតល់ព័ត៌ម្នរពម្នជាមនុ េៅេពលចាាំបាច ់

 ករណ្េីេណ្រេីយាទ១ី េកើតេឡើង (េខតតចាំននួ១ ឬ២ េៅកនុងតាំបន១់ ែដលបានរងេរេោះធងន់ធងរ) 
រតូវទាំនាក់ទាំនងជាមួយអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់ែដល ក់ព័នធទាាំងអេ់ េដើមើបីទទលួបានព័ត៌ម្ន 

ជារបចាាំពីសាណើនឿរណ្៍េនោះ េហើយទទួលព័ត៌ម្នជាំនួយបេចចកេទេែដលតរមូវឲើយម្ន 

 ករណ្េីេណ្រេីយាទ២ី េកើតេឡើង (េខតតទាាំងអេេ់ៅកនងុតាំបន់ែត១ ែដលបានរងេរេោះ) រតូវចូល
រួមជួយដល់ឿរងារអនតរាគមន៍ែដលេឆលើយតបេរេោះអាេនន របេ់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន ់ ជា
ពិេេេ េរម្ប់េធវើឿរចលត័នូវធនធានបែនថមែដលចាាំបាច់ (ឧបករណ្ ៍េម្ភើរៈ ជាំនួយបេចចកេទេ 
និងមូលនធិិ) 

 ករណ្េីេណ្រេីយាទ៣ី េកើតេឡើង (តាំបន់មួយចាំនួនែដលបានរងេរេោះ) រតូវចល័តធនធានបែនថម
េរម្ប់ដាំេណ្ើរឿររបេ់េលៀធិឿរដ្ឋើន (បុគលិកបែនថម ឧបករណ្៍ េម្ភើរៈ នងិមលូនិធិ) េដើមើបី 
ចូលរួមជួយដល់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន ់ របកបេដ្យរបេិទធភាព េៅកនុងឿរងារេឆលើយតប
េរេោះអាេននរបេ់ពួកេគ នងិដកឹនាាំឿរេរមបេរមលួេលើឿរងារេឆលើយតបទាាំងមលូរបេ់ CHF 

 េរមបេរមួល កចិចឿរវាយតៃមលតរមូវឿររួមេ្ើជាមួយនងឹ NCDM និង HRF 

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវរបាយឿរណ្៍នានា រួចេហើយរកើសទុកជាឯកសារឿលបើបវតត ិ ែដលបានផតល់ជូន 
េដ្យអនកេរមបេរមួលCHFថ្្ើក់តាំបន ់(របាយឿរណ្៍វាយតៃមល របាយឿរណ្៍សាណើនភាព។ល។ ) 

 

មនុេពលេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង (ឿររបឿេពត័ម៌្នជាមនុ) េលៀធឿិរដ្ឋើន CHF រតូវ៖ 
 ធានាថ្ អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន ់និងថ្្ើក់េខតត គឺបានេរៀបចាំេរម្ប់ឿរចាប់ េផតើមៃនរដូវឿល
ទឹកជាំនន់របចាាំឆ្ើាំ 

 េធវើឿរផើឝពវផើសយសាររបឿេអាេននជាមុនរបេ ់ NCDM និង MoWRAM េៅឿន់អនកេរមប
េរមួលថ្្ើក់តាំបន ់ នងិថ្្ើក់េខតត ឲើយបានទាន់េពលេវោ ជាមួយនងឹឿរផតល់អនសុាេន៍េមរេប
នានា 

 ពិនតិើយេឡើងវិញនូវសាររបឿេអាេនន និងរបាយឿរណ្ស៍ាណើនភាព ែដលបានេផញើេដ្យអនកេរមប
េរមួលថ្្ើក់តាំបន់ និងថ្្ើក់េខតត បនាតើបម់កពិភាកើសជាមយួ NCDM ទាក់ទងនងឹសាណើនភាពេរម្ប់
ឿរងារបញ្កើក់េឡើងវិញ។ 
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កាំឡងុេពលេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង (ឿររបឿេពត័ម៌្នរពម្នជាមនុ) 
 ទទួលរបាយឿរណ្៍វាយតៃមលបឋម ពីអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន ់ 
 ផតល់ដាំណ្ងឹដល់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន ់ កនុងករណ្ីម្នឿរវាយតៃមលរហ័េ ជាលកណ្ៈពហុវិ
េ័យែដលបានេរេងទុក េៅកនុងតាំបន់របេ់ខលួន 

 េរមបេរមួលជាំនួយបេចចកេទេ េដើមើបីជួយដល់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់ និងេខតត េរម្ប់ 
េរៀបចាំរបាយឿរណ្៍វាយតៃមលបឋម 

 ករណ្ីេេណ្រីេយាទ១ី និងទី២ េកើតម្ន  ទទួល និងពិនិតើយេឡើងវិញេលើរបាយឿរណ្៍របេ់អនក
េរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់ កដ៏ូចជាេេចកតីេរពៀងេាំេណ្ើពេីខតតែដលរងេរេោះ ឬតាំបន់ែដលរងេរេោះ 
េដើមើបីែចករំែលកជាមួយនឹង HRF និងម្ចើេ់មូលនធិ ិ

 ករណ្ីេេណ្រីេយាទី៣េកើតម្ន  ចងរកងពត័៌ម្នែដលបានរបមូលមកព ីអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់
តាំបន ់េធវើឿរេរៀបចាំរបាយឿរណ្៍ជារបចាាំ និងេាំេណ្ើេដើមើបីែចករំែលកេៅ HRF និងម្ចើេ់មូលនិធ ិ

 ទាំនាក់ទាំនងជារបចាាំជាមួយអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់ និងេខតតែដល កព់័នធ េដើមើបីដឹងពីតរមូវឿរ 
(មូលនិធ ិ ឧបករណ្ ៍ េម្ភើរៈ និងធនធានមនុេើឝ) នងិផតល់នូវព័ត៌ម្នទាក់ទងនឹងឿរេឆលើយតប
េរេោះអាេននថ្្ើក់ជាតិែដលកាំពុងបនត កដ៏ូចជាផតលម់ូលនិធែិដលអាចម្ន។ 

 

េរឿយេពលេរេោះអាេនន ឬេរេោះមហនតរាយ េលៀធឿិរដ្ឋើន CHF នងឹរតវូ  
 ចងរកង និងទកុជាឯកសារឿលបើបវតតិ នូវេមេរៀនជាបទពិេសាធន៍ែដលទទួលបានពតីាំបន់ និងេខតត 
េៅេរឿយេពលេឆលើយតបេរេោះមហនតរាយ សាឍើរ និងសាណើបនាេឡើងវិញ គឺបានបញ្ចប់ែដលចាាំបាច់រតូវ
ែចករំែលកជាមួយនឹង HRF និងម្ចើេ់មូលនធិ ិ

 ចងរកង/េធវើបចចុបើបននភាពរាលព់័ត៌ម្នទាាំងអេ់ ែដលទាកទ់ងនឹងហានិនភិ័យៃនេរេោះមហនតរាយ េៅ
កនុងតាំបន់ែដលរងេរេោះ 

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវេាំេណ្ើេុាំរួមេ្ើេរម្ប់ឿរងារ DRR េៅកនុងតាំបន់ នងិចូលរួមជួយគូេែផនទីថ្ 
េតើនរណ្រតូវេធវើអវី នងិេៅកែនលងណ្ (3w) េៅកនុងតាំបន់នមីួយៗ 

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហតុរបេ់េខតត និងតរមូវឿរ រួចេធវើឿរចងរកងទុក 
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ឧបសមព័នធ៣៖ លកខណឌឿរងារអកកស្មបស្មលួ CHF ថានើករ់ំបន ់
 

ទេិេៅ៖ 
 ជាអនកនាាំមុខេគៃនឿរងារេរមបេរមួលរបេC់HF ែដលម្នឿរទទួលខុេរតូវេៅេលើបណ្តើេខតតមួយ
ចាំនួនេនាោះ អនកេរមបេរមលួថ្្ើក់តាំបន់រតូវធានាថ្ េម្ជិក CHF េៅកនុងតាំបនរ់បេ់ខលួន គឺបានេរតៀមជា
េរេច និងយល់ដឹងពីអវីែដលខលួនរតូវអនុវតតេៅកនុងករណ្ីម្នេរេោះអាេនន     េកើតេឡើង។ ពួកេគរតូវធានាថ្ 
ពួកេគផតល់នូវជាំនួយចាាំបាចទ់ាាំងអេ់ េៅដលអ់នកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតតរបេ់ខលនួ េដើមើបីេអាយពកួេគម្នលទធ
ភាពេដើមើបីអនុវតត និងរគប់រគងេខតតរបេ់ខលួនរបកបេដ្យរបេិទធភាព។ ជាពិេេេពកួេគរតូវ  

 េរមបេរមួលេកមមភាពរគប់រគងហានិនិភ័យៃនេរេោះមហនតរាយ ជាមួយនឹងអនកេរមបេរមួលតាម 

េខតតរបេ់ CHF ជាពិេេេេនាោះេរម្ប់ឿរកាំណ្ត់អតតេញ្ញើណ្មុខេញ្ញើេរេោះថ្្ើក ់ ឿតប់នថយ
ភាពរងេរេោះ េរៀបចាំេរតៀមេឆលើយតបនឹងេរេោះអាេនន នងិសាឍើរ សាណើបនាេឡើងវិញ 

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវែផនឿរេឆលើយតប និងេរតៀមបងាកើរេរេោះអាេននរបេ់ CHF េៅកនុងតាំបន់របេ់ខលួន 

 េរមបេរមួល ឿរងារឿតប់នថយហានិនិភ័យៃនេរេោះមហនតរាយ និងអនតរាគមន៍េឆលើយតប នងឹេរេោះ
មហនតរាយេដ្យេហឿរេ្ើយានើងជតិេនិទជាមួយនឹងេលៀធិឿរដ្ឋើន។ 

 

តនួាទ ីនងិ ឿរទទលួខេុរតវូ 
 ទាំនាក់ទាំនងជារបចាាំជាមួយនងឹេលៀធិឿរដ្ឋើន នងិអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់េផើឝងៗ និងេខតត 
របេ់ពួកេគ 

 កាំឡងុេពលរបតបិតតឿិរ េេណ្រេីយាទី១ (េខតតចាំនួន១ ឬ២ េៅកនុងតាំបន់បានរងេរេោះធងន់ធងរ) រតូវ
ចូលរួមជួយដល់អនកេរមបេរមួលតាមេខតតែដល ក់ពន័ធ េៅកនុងកិចចឿរេឆលើយតប េៅនឹងសាណើន
ឿរណ្៍េរេោះអាេនន ជាមយួនឹងជាំនួយបេចចកេទេែដលចាាំបាច់ ពនិិតើយេឡើងវិញនូវរបាយឿរណ្៍ 
នានា និងែចករំែលកព័ត៌ម្នជារបចាាំជាមួយនឹងេលៀធឿិរដ្ឋើន 

 កាំឡងុេពលរបតបិតតឿិរ េេណ្រេីយាទី២ (េខតតទាាំើងអេ់េៅកនុងតាំបន់បានរងេរេោះ) រតូវេរមប
េរមួលកិចចអនតរាគមន៍េឆលើយតបេរេោះអាេននរបេ់េម្ជកិ CHF េៅកនុងេខតត ែដលេថិតេៅកនុង
តាំបន ់រួមបញ្ចូលទាាំងឿរវាយតៃមលេរេោះអាេនន នងិឿរចល័តធនធាន 

 ទទួលរបាយឿរណ្៍ពីអនកេរមបេរមួលេខតត(របាយឿរណ្៍វាយតៃមល របាយឿរណ្ស៍ាណើនភាពនានា 
។ល។) ពិនិតើយេឡើងវិញ និងចងរកង រួចេហើយបញ្ជូនេៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើន CHF  

 េធវើជាតាំណ្ងរបេ់គណ្ៈកម្មើធិឿរអចិៃ្នតយ ៍CHF េៅកនុងតាំបន់។ 

 

តនួាទ ីនងិឿរទទលួខេុរតវូជាកោ់ក ់ 
មនុេពលេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង (ឿររបឿេពត័ម៌្នរពម្នជាមនុ) អនកេរមបេរមលួតាំបនរ់តវូ  
 េធវើឿរផើឝពវផើសយពត័៌ម្នរបឿេអាេនន េៅដល់អនក ក់ព័នធឲើយបានទាន់េពលេវោ 

 ទទួលព័ត៌ម្នរបឿេអាេននពីេលៀធិឿរដ្ឋើន និងេធវើឿរផើឝពវផើសយបនត េៅអនកេរមបេរមួល 
ថ្្ើក់េខតត និងេម្ជកិ 

 ទទួលព័ត៌ម្នរបឿេអាេននពីអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត បនាតើប់មកេផញើេៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើន 

 ទទួលព័ត៌ម្នរបឿេអាេននពីរបភពេផើឝងៗ និងេធវើឿរេផទៀត ត្ើតជ់ាមយួនងឹ PCDM នងិ េលៀធ ិ

ឿរដ្ឋើន កនុងករណ្ីែដលម្នឿរអោះអាងរតឹមរតូវេហើយ រតវូេផញើេៅឿន់អនកេរមបេរមលួថ្្ើក់េខតត 



                    
 

43 

កាំឡងុេពលេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង (ឿររបឿេពត័ម៌្នជាមនុ) អនកេរមបេរមលួថ្្ើកត់ាំបនរ់តវូ  
 ទទួលរបាយឿរណ្៍វាយតៃមលបឋមពអីនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត រួចេធវើឿរពិនតិើយនិងចងរកង បនាតើប ់

មកេផញើេៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើន 

 ផតល់ព័ត៌ម្នេៅឿនអ់នកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត កនុងករណ្ីម្នឿរវាយតៃមលរហ័េ ជាលកណ្ៈព
ហុវិេ័យ ែដលបានេរេងេធវើ 

 េរមបេរមួលជាំនួយបេចចកេទេ េដើមើបីជួយដល់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត េរៀបចាំនូវរបាយ
ឿរណ្៍វាយតៃមលបឋម ពីេខតតដៃទេទៀត េៅកនងុតាំបន់ដចូេ្ើ (េេណ្រីេយាទី១) ឬកនុងករណ្ីេេ
ណ្រីេយា២េកើតម្ន ពតីាំបនេ់ផើឝងេទៀត។ េៅកនុងឿរេរមបេរមួល ជាមួយ នងឹេលៀធិឿរដ្ឋើន 

 ករណ្ីេេណ្រីេយាទ១ីេកើតម្ន៖ ទទួល និងចងរកងរបាយឿរណ្៍របេ់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់
េខតត និងេផញើេៅឿន់េលៀធឿិរដ្ឋើន។ េធវើឿរេរមបេរមួលេាំរទបេចចកេទេ េដ្យែផអកេលើតរមូវ
ឿររបេ់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត។ ពិនតិើយេឡើងវិញនូវេេចកតីេរពៀងេាំេណ្ើ ែដលទទួលបានពី
េខតតរងេរេោះ បនាតើប់មកេធវើឿរដ្ក់បញ្ជូលេ្ើរួចេផញើេៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើនេដើមើបីអនុវតត 

 ករណ្ីេេណ្រីេយាទី២េកើតម្ន៖ េធវើដចូេេណ្រីេយាទ១ី ែតេទាោះជាយានើងណ្របាយឿរណ្៍ នងិ 
េេចកតីេរពៀងេាំេណ្ើ គឺរតូវបានេរៀបចាំេរឿមឿរេរមបេរមួល ពីអនកេរមបេរមលួថ្្ើក់តាំបន ់

 ទាំនាក់ទាំនងជារបចាាំ ជាមួយនងឹអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត និងេលៀធិឿរដ្ឋើន ទាកទ់ងនងឹឿរេាំ
រទែដលចាាំបាច់ (មូលនធិិ ឧបករណ្ ៍េម្ភើរៈ និងធនធានមនុេើឝ) 

 

េរឿយេពលេរេោះអាេនន ឬេរេោះមហនតរាយ អនកេរមបេរមលួថ្្ើកត់ាំបន ់នងឹរតវូ  
 ចងរកងេមេរៀនបទពិេសាធនព៍ីេខតតរបេ់ខលួនេរឿយេពលេឆលើយតបេរេោះមហនតរាយ សាឍើរ នងិសាណើប
នាេឡើងវិញរតូវបានបញ្ចប់ បនាតើប់មកេផញើេៅឿន់េលៀធឿិរដ្ឋើន 

 ចងរកង/េធវើបចចុបើបននភាពរាលព់័ត៌ម្នទាាំងអេ់ ែដលទាកទ់ងនឹងហានិនភិ័យៃនេរេោះមហនតរាយ េៅ
កនុងតាំបន់ែដលរងេរេោះ 

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវែផនឿរេកមមភាពេរៀបចាំេរតៀមរបេ់េខតត េរម្ប់េខតតនីមួយៗ (រួមបញ្ចូលទាាំង
វគបណ្្តោះបណ្តើល) បនាតើប់មកេផញើេៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើន 

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវេាំេណ្ើេុាំរួមេ្ើេរម្ប់ឿរងារ DRR េៅកនុងេខតត និងេផញើេៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើន 

 េធវើបចចុបើបននភាពេេៀវេៅរាយេ មើោះអាេ័យដ្ឋើនទាំនាកទ់ាំនងេពលម្នេរេោះអាេនន េៅតាមតាំបន ់

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហតុរបេ់េខតត (ឧបករណ្ ៍ឿរផតផ់ងជ់ាំនួយេេ្ងាគើោះ 
។ល។) បនាតើប់មកេផញើេៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើន 
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ឧបសមព័នធ៤៖ លកខណឌឿរងារអកកស្មបស្មលួ CHF ថានើក់តខរត 
 

ទេិេៅ 
 ជាអនកនាាំមុខេគៃនឿរងារេរមបេរមួលរបេC់HF ែដលម្នឿរទទួលខុេរតូវេៅេលើបណ្តើ េខតតមួយ
ចាំនួនេនាោះ អនកេរមបេរមលួថ្្ើក់េខតតរតូវធានាថ្ េម្ជិកCHF េៅកនុងេខតតរបេ់ខលួន គឺបានេរតៀមជាេរេច 
និងយល់ដឹងពីអវីែដលខលនួរតូវអនុវតត េៅកនុងករណ្ីម្នេរេោះអាេនន     េកើតេឡើង។ ជាពិេេេពួកេគរតូវ 

 េរមបេរមួលេកមមភាពរគប់រគងហានិនិភ័យ ៃនេរេោះមហនតរាយ ជាមួយអនក ក់ពន័ធេៅកនុងេខតត 
ដូចជាអាជាញើធរេខតត (PCDM នងិមនទរី កព់ន័ធ) នងិអងឿរ NGOs កនងុឿរកាំណ្តព់អីតតេញ្ញើណ្
ៃនមុខេញ្ញើេរេោះថ្្ើក ់ ឿតប់នថយភាពរងេរេោះ េរតៀមេរៀបចាំេឆលើយតបេរេោះអាេនន សាឍើរ នងិសាណើប
នាេឡើងវិញ 

 េរមបេរមួលឿរេរៀបចាំែផនឿរេឆលើយតប និងេរៀបចាំេរតៀមេរេោះអាេននរបេ់ CHF េខតត (EPRP) 
និងេធវើបចចបុើបននភាពជារបចាាំ 

 ធានាថ្េកមមភាពេឆលើយតបេរេោះមហនតរាយ នងិឿរឿតប់នថយហានិនិភ័យៃនេរេោះមហនតរាយ របេ ់

េម្ជិក CHF េៅកនុងេខតត គឺេៅតាមយុទធសា្េត និងកមមវិធីរបេ់ជាត។ិ 

 

តនួាទ ីនងិឿរទទលួខេុរតវូ 
 អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតតរតូវ 

 េធវើឿរទាំនាក់ទាំនងជារបចាាំ ជាមួយនឹងអនកេរមបេរមួល    តាំបន់ នងិេម្ជិក CHF េៅកនុងេខតត 
 ផតល់របាយឿរណ្៍ជារបចាាំ (របាយឿរណ្៍េរៀបចាំេរតៀម របាយឿរណ្៍វាយតៃមល របាយឿរណ្៍សាណើន
ភាពេឆលើយតប និងេផើឝងៗេទៀត) េៅដល់អនកេរមបេរមលួ    តាំបន ់

 ចូលរួមជួយជាមួយនងឹឿរេរមបេរមួលរបេ់េម្ជិក CHF េៅកនងុេខតតែដល កព់ន័ធ េៅកនងុឿរ 
េឆលើយតបេរេោះមហនតរាយ នងិេរតៀម 

 េធវើឿរជិតេនិទជាមួយនងឹៃដគូរដ្ឋើភិបាល (PCDM) េម្ជិក CHF និងអនក ក់ព័នធេផើឝងៗ ែដល
បានចូលរួមេៅកនុងឿរងាររគប់រគងេរេោះមហនតរាយេៅកនងុេខតត 

 េរមបេរមួលេកមមភាពេឆលើយតប និងេរតៀមេរៀបចាំរួមេ្ើរវាងេម្ជិក CHF េៅកនុងេខតតរបេ់ខលួន 

 

តនួាទ ីនងិឿរទទលួខេុរតវូជាកោ់ក ់
មនុេពលេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង (ឿររបឿេពត័ម៌្នរពម្នជាមនុ) អនកេរមបេរមលួេខតតរតវូ 
េៅមុនេពលែដលរដូវឿលវេើសរបចាាំឆ្ើាំចូលមកដល់ ឬេៅមុនេពលែដល CHF ចាប់េផតើមដាំេណ្ើរឿរ 

និងបានេរបើរបាេ់េរម្ប់របតិបតតិឿរេនាោះ អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់េខតត នងឹធានាថ្េម្ជិក របេ់ខលួនទាាំងអេ ់
បានេរៀបចាំេពញេលញេរម្ប់ចាប់ដាំេណ្ើរឿរ េដ្យ 

 ធានាថ្េម្ជិក CHF ទាាំងអេយ់ល់ដឹងពីែផនឿរេរតៀមបរមុងយថ្េហត ុនិងឿរ យ្ើេ់បតូរេផើឝងៗ
េៅកនុងែផនឿរេនោះ រពមទាាំងេធវើឿររំលឹកដល់េម្ជិករបេ់ខលួន េដើមើបីេេរពេៅតាមតួនាទ ី និង
ករណ្ីយកិចច នងិធានាថ្រតូវេរតៀមជាេរេចេរម្ប់អនុវតត 

 ធានាថ្ព័ត៌ម្នរបឿេអាេននទាាំងអេ់ ែដលបានទទួលពីេលៀធិឿរដ្ឋើន ឬេគហទាំព័ររបេ ់
CHF គឹបានផើឝពវផើសយេៅឿន់េម្ជិកទាាំងអេ់កនុងេខតត 
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 េធវើឿររបជុាំែដលេមរេបេដើមើបីធានាថ្ េម្ជកិទាាំងអេ់ គឺេរតៀមខលួនជាេរេចេរម្ប់េរេោះ
មហនតរាយ ឬេរេោះអាេននែដលនឹងេកើតេឡើង 

 ធានាថ្ ខលួនបានេធវើឿរទាំនាក់ទាំនងជាមួយនឹង PCDM នងិសាណើបន័ កព់ន័ធេផើឝងៗ េៅកនងុេខតតរបេ់
ខលួន េដើមើបីធានាថ្ម្នឿរទាំនាក់ទាំនងយានើងម្នរបេិទធភាព េៅមុនេពលម្នរពតឹតឿិរេរេោះអាេនន
េកើតេឡើង 

 ធានាថ្ទូរេ័ពទទាំនាក់ទាំនងេរេោះអាេននកនុងេខតតរបេ់ខលួន និងបញ្ជីេ មើោះ គឺម្នឿរេធវើបចចុបើបននភាព 

 ធានាថ្អនក ក់ពន័ធរបេេ់វទិឿទាាំងអេ ់ គឺបានយល់ដងឹថ្ េៅកនងុេពលម្នេរេោះមហនតរាយ 
នរណ្នឹងរតូវេធវើអវ ីេហើយេៅកែនលងណ្។ 

 

កាំឡងុេពលេរេោះមហនតរាយេកើតេឡើង (ឿររបឿេពត័ម៌្នរពម្នជាមនុ) អនកេរមបេរមលួេខតតរតវូ 
 ធានាថ្ េៅែតបនតម្នឿរទាំនាក់ទាំនងលអជាមួយនងឹ PCDM និងអនក ក់ព័នធេផើឝងេទៀត េដើមើបី
ទទួលបាននូវពត័៌ម្នទាន់េពលេវោ និងម្នរបេិទធភាព 

 ធានាថ្ េៅេពលទទួលបានេាំេណ្ើេរម្ប់ែេវងរកជាំនយួពី PCDM ឬៃដគូេផើឝងេទៀត ខលួនរតូវ
បញ្ជូនបនតឲើយបានទាន់េពលេវោ េៅឿន់អនកេរមបេរមលួថ្្ើក់តាំបន ់ និងេលៀធិឿរដ្ឋើន េដើមើបី
អនុវតតជាបនាតើន ់

 េធវើឿរពិនិតើយេៅរបតិបតតិឿររបេ់ CHF ថ្្ើក់េខតត 
 េរៀបចាំរបាយឿរណ្៍វាយតៃមលបឋម ែដលទទួលបានពីេម្ជិក CHF កនងុេខតតរបេ់ខលនួ េដ្យរតតួ
ពិនិតើយេឡើងវិញ  ចងរកង នងិបញ្ជូនេៅឿន់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់ និងេលៀធឿិរដ្ឋើន 

 ទាំនាក់ទាំនងជារបចាាំជាមួយនងឹអនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់ ទាក់ទងនឹងតរមូវឿរ ជាំនួយបែនថម 
(មូលនិធិ ឧបករណ្៍ េម្ភើរៈ និងធនធានមនុេើឝ)។ល។ 

 

េរឿយេពលេរេោះអាេនន ឬេរេោះមហនតរាយ អនកេរមបេរមលួថ្្ើកេ់ខតត នងឹរតវូ 
 ចងរកងេមេរៀនបទពិេសាធនព៍ីេខតតរបេ់ខលួន េរឿយេពលេឆលើយតបេរេោះមហនតរាយ សាឍើរ និងសាណើប
នាេឡើងវិញរតូវបានបញ្ចប់ បនាតើប់មកេផញើេៅឿន់េលៀធឿិរដ្ឋើន 

 ចងរកង/េធវើបចចុបើបននភាព រាល់ព័ត៌ម្នទាាំងអេ់ែដលទាក់ទងនងឹហានិនិភ័យៃនេរេោះមហនតរាយ េៅ
កនុងតាំបន់ែដលរងេរេោះ 

 កាំណ្តព់ីចាំណ្ុចខវោះៀតេៅកនងុឿរេឆលើយតបរបេ់ CHF និងេរៀបចាំែផនឿរេកមមភាព េរម្ប់ឿរ
េរៀបចាំេរតៀមរបេ់េម្ជិកេៅកនុងេខតត (រួមបញ្ចូលទាាំងតរមូវឿរវគបណ្្តោះបណ្តើល) បនាតើប់មកេផញើ
េៅឿន់អនកេរមបេរមួលថ្្ើក់តាំបន់របេខ់លួន 

 ពិនិតើយេឡើងវិញនូវេាំេណ្ើេុាំរួមេ្ើេរម្ប់ឿរងារ DRR េៅកនុងេខតត និងេផញើេៅឿន់េលៀធិឿរដ្ឋើន 
 េធវើបចចុបើបននភាព េេៀវេៅរាយេ មើោះអាេ័យដ្ឋើនទាំនាកទ់ាំនងេពលម្នេរេោះអាេនន េៅតាមេខតត 
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ឧបសមព័នធ៥៖  ឧបករណ៍វាយរនមលរបស ់HRF 

 

ឧបករណ្វ៍ាយតៃមលរបេ់ HRF គឺអាចរកបានជាភាសាែខមរ និងអង់េគលេ និងអាចទាញយកពីេគហទាំព័រ 
www.chfcambodia.net 
 

ទរមង១់៖ ឧបករណ្៍ែដលរបមូលព័ត៌ម្ន ឬទិននន័យជាលកណ្ៈបគុលតាមរយៈមនុេើឝេាំៀន់ៗ (KI) 

ទរមង២់៖ ឿរវាយតៃមលេដ្យរហ័េ តាមរយៈឿរេម្ភើេន៍ជារកុម (FGD) 



                    
 

47 

ឧបសមព័នធ៦៖ ្កុម                         របស់តវទឿិមនសុើសធម៌កមពជុា 
No. Name Position NGOs Province Tel e-mail 

ZONE I: Phnom Penh, Kandal & Kampong Speu 

1 Mr. Meon Channa staff EFC Phnom Penh 097 8888 446 rdmc@efc.org.kh 

2 Ms. Thol Mary Research RUPP Phnom Penh 092 885 123 tholmary@yahoo.com 

3 Mr. Neou Sethea Programme Coordinator PADEK Phnom Penh 012 714 457 sethea_n@yahoo.com  

ZONE II: Prey Veng & Svay Rieng 

4 Mr. Srei Kosal Program Manager SACRED Prey Veng 012 324 751 kosalsacred@gmail.com 

5 Mr. Yim Buntheng Director COFAP Prey Veng 012 491 540 
y_bunthengcofap@yahoo.co
m 

6 Mr. Suon Saray Director ADIFE Svay Rieng 016 705 464 suon_saray1@yahoo.com  

7 Ms. Prum Bopha Director RAO Svay Rieng 092 805 912 prumbopha@gmail.com 

8 Mr. Kuch Ly Program Manager RAO Svay Rieng 085 374 758 kuchlysr@gmail.com 

ZONE III: Kampong Chhnang & Pursat 

9 Mr. Seang Set Project Coordinator EPDO Pursat 092 73 13 43 
seangset@epdocambodia.or
g 

10 Mr. Him Saroeurn Program Manager SORF Pursat 017 70 72 96 pcsorf@gmail.com 

11 Mr. SUN PHALLA Program Manager EPDO Pursat 012 678 367 phalla.sun@gmail.com 

12 Mr. Dim Touch  Project Officer EPDO Pursat 092 827 541 touch@epdocambodia.org 

13 Mr. Sarun Thong Executive Director VAPSD Pursat 
095 651 868 
016 687 784 

sarunvapsd@yahoo.com  

14 
Mr. Tourk 
Chhunneath 

Project Coordinator ANKO Pursat 012 984 566 chhunneath168@gmail.com 

ZONE IV: Battambang, Banteay Meanchey and Pailin 

15 Mr. Hy Sras Deputy Director DARE Battambang 
012 483 134/ 
096 216 9092 

organizationdare@yahoo.co
m 

16 Ms. Pich Lum Ang Vice-chief office PCDM 
Banteay 
Meanchey 077 71 74 26 lumangpich@gmail.com 

17 Mr. Hean Sovandara ED TDSP 
Banteay 
Meanchey 016 599 992 tdsp.director@gmail.com 

18 
Mr. Keo Rumyol Financial Assistant KBA 

Banteay 
Meanchey 095-87-87-24 k.rumyol@gmail.com 

19 Mr. Sareth Sean Program Manager VAPSD Pailin 
095 514 588 
096 929 035 seansareth168@gmail.com 

ZONE V: Kampong Thom, Siem Reap and Oddar Meancheay 

20 Ms. SOR LYNA Vice chief RDA Kampong Thom 012 547923 lykhom@yahoo.com 

21 Ms. Top Chankagna Program Coordinator HOM Kampong Thom 012 455 844 chankagna.top@gmail.com 

22 Mrs. Khay Monika 
Livestock Production 
Advisor 

READA Siem Reap 
012 611 516 khaymonika@yahoo.com 

23 Mr. Monh Sam Ean Executive director VIR Siem Reap 078 997 042 samean.monh@gmail.com 

24 
Mr. CHHAN 
SOBORINT 

Project Officer VIR Siem Reap 097 339 0403 soborintchhant@yahoo.com 

25 Ms. Sak Mom Project Manager PADEK Otdar Meanchey  
092-235 556 

sakmom.padek107@gmail.co
m 

26 Mr. Mao Bunhorm District Coordinator KBA Otdar Meanchey  
097 604 8899 
017  771 699 

bun.horm2008@gmail.com 

ZONE VI: Kratie, Stung Streng & Ratanakiri 

27 Mr. Sam Sovann Director NRD Kratie 
097 777 57 
88 

sovanns@nrdo.org 

28 Mr. Hom Sakunth Director CCD-Kratie Kratie 012 476 834 ccdkrt25@gmail.com 

29 Mr. Deng Saroeuth Program Manager CCD-Kratie Kratie 012 792 652 saroeuth.krt@hotmail.com  

30 
Miss. Chamroeun 
Phoeun 

Accountant KWWA Kratie 097 376 6246 phoeunkrt@gmail.com 

31 Mr. Ly Piseth Project Officer NRD Kratie 098 743 846 pisethl@nrdo.org 

32 Miss. Meach Sary Project Officer NRD Kratie 088 507 1766 sarym@nrdo.org 

33 Mr. Mot Pisey program officer SVC Ratanakiri 
0974787752 / 
077600758 

pisey.m@svc-cambodia.org 

34 Mr. You Kolvireak Project Assistant SVC Ratanakiri 012 808 405 vireak.y@svc-cambodia.org 

ZONE VII: Ta Keo & Kampot 

              

              

mailto:sethea_n@yahoo.com
mailto:y_bunthengcofap@yahoo.com
mailto:y_bunthengcofap@yahoo.com
mailto:suon_saray1@yahoo.com
mailto:seangset@epdocambodia.org
mailto:seangset@epdocambodia.org
mailto:pcsorf@gmail.com
mailto:sarunvapsd@yahoo.com
mailto:chhunneath168@gmail.com
mailto:organizationdare@yahoo.com
mailto:organizationdare@yahoo.com
mailto:lumangpich@gmail.com
mailto:tdsp.director@gmail.com
mailto:seansareth168@gmail.com
mailto:samean.monh@gmail.com
mailto:bun.horm2008@gmail.com
mailto:saroeuth.krt@hotmail.com
mailto:sarym@nrdo.org
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ZONE VIII: Kampong Cham & Tbong Khmum  

35 Mr. Bun Rithy Director DND Kampong Cham 011 767 573 bunrithyed@yahoo.com 

36 Mr. Long Leang Senior Program officer DND Kampong Cham 
077 636 577/ 
097 744 8877 leangdnd@yahoo.com 

37 Mr. Pan Sithan Community facilitator DND Kampong Cham 011 314 122 sithandnd@yahoo.com 

38 Miss. Khoy Sreymao Community facilitator DND Kampong Cham 011 350 376 sreymaodnd@yahoo.com 

39 Mr. Sem Sam An Director CRID Kampong Cham 012 21 85 75 crid.org@gmail.com 

40 Mr. Um Ero Director NOD Kampong Cham 
012 960 172/ 
015960172 

neakpoan.kgcham@gmail.co
m 

 

 

mailto:leangdnd@yahoo.com

