មគគទេសន៍
ុ

សតព
ី ីការងារជំនួយមនុសសធម៌
«កមមវិធីពរងឹងការងារមនុស្សធម៌ េឆលើយតបេររោះ
មហនតរាយេៅកមពអជាតាមរយៈការពរងឹងសមតថ
ភាពជាអនកដឹកនំអងគការ ជរមុញឲ្យរបេសើរេឡើង
កនអងរកបខណ្ឌមនុស្សធម៌ តាមការផតល់ចំេណ្ោះ
ដឹង ធនធាន បណ្្តោះបណ្តាល និងរបឹក្ា»

េសចកតីេផតើម
ែផនកេនោះបងាាញពីេរលេៅៃនមគគអេេទសន៍ការងារជំនួយមនុស្សធម៌
និងសេងេប ព័ត៌មានសំខាន់ៗសតព
ី កា
ី ររគប់រគងហានិភយ
័ េររោះ

ពង្ងឹងសមត្ថភាពការទឆលើយត្បទង្រោះអាសនននន
អងគការមនុសសធម៌ទៅកមពជា
ុ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

មហនតរាយ ជាពិេសសកនអងបរិបេេៅកមពអជា

1

ការេបាោះពុមពផ្ាយេនោះបានរសង់ពាក្យជាេរចើន បុែនតសូមែលលងអំណ្រគុណ្ចំេពាោះ
អនកនិពនធ
េោក Damien Riquet
េោក Shane Wright
េោក ែកប ក័ណ្តារូ
េោក Sisira Kumara
ឯកឧតតម េភឿក សុខ
រចន
េោក Apibarl Bunchongraksa/Bangkok, Thailand

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ែកសរមួល

2

3

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

4

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

មាត្ិកា

បញ្ជីអក្សរកាត់

៧

ផ្ផែក្ទី១៖ សេចក្ដីសផតើម

៨

១

ការផតឤចេផតើមរបស់េវេិកាមនុស្សធម៌កមពអជា និងបេងកើតេសៀវេៅមគគអេេសន៍សតីពីការងារ

១០

២

សញ្ញាណ្ៃន ការរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ

១១

២.១

ពាក្យបេចចកេេស និងរូបមនតេររោះមហនតរាយ

១១

២.៣

មគគអេេសន៍និងេរលការណ្៍ការងារជំនួយមនុស្សធម៌

២.២
៣

ខាាតគំរូែដលមិនអាចែញកបានៃនេររោះមហនតរាយ

១៤
១៦

ការរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយេៅកមពអជា

១៩

៣.១

ហានិភ័យេររោះមហនតរាយេៅកមពអជា និងការដឹងមុនផលបោះពាល់ៃនបែរម

១៩

៣.២

េរមង់ការងាររគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយកមពអជា

២៥

៣.៣

បរមួលអាកាសធាតុ

ស្ថានភាពែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុេៅកមពអជា

៣០

ផ្ផែក្ទី២៖ តួនាទី និងការទទួលខុេត្តូវរបេ់ CHF

៣៣

១

រចនសមព័នធ CHF

៣៥

១.១

គណ្ៈកមាាធិការរគប់រគងបណ្តាញ CHF

៣៥

១.៣

អនកសរមបសរមួល CHFថាាក់តំបន់

៣៨

១.២
១.៤
២

អនកសរមបសរមួល CHFថាាក់េខតត

៣៦

៣៩

ការេំនក់េំនង និងនីតិវិធីរាយការណ្៍

៤០

២.១

៤១

២.២
៣

េលខាធិការដ្ឋាន CHF

តារាងសេងេប ៃនដំណ្តក់កាល CHFលេធភាពេឆលើយតបេររោះមហនតរាយ
បណ្តាញេំនក់េំនង

៤១

ការេឆលើយតបរបស់ CHF េៅនឹងេររោះអាសនន

៤៣

៣.១

ស្ថររពមានជាមុនសរមាប់សមាជិក CHF

៤៣

៣.៣

ការបា៉ាន់របមាណ្បនាន់អំពីតរមូវការ

៤៧

៣.២

ការការពារ ជេមលៀស និងេួលសុវតថិភាព

៤៥

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ជំនួយមនុស្សធម៌

5

៣.៥
៤

ដំណ្តក់ការសេគងារោះបនាន់
ការស្ថារេឡើងវិញដំបូង

៤៨
៥១

ការអនតរាគមន៍េរកាយេររោះមហនតរាយ

៥១

៤.១

៥១

៤.២

មូលធនកមម និងការតសូមតិ

មូលដ្ឋានៃនការេរតៀមបងាារអនតរាគមន៏កនអងតំបន់េេួលរងផលបោះពាល់

៥១

ផ្ផែក្ទី៣៖ ការផ្េែងរក្មូលនិធិ

៥៤

១

«លវិកាបនាន់» យនតការផតល់មូលនិធិ

៥៦

១.១

សេងេប

៥៦

១.៣

ECHO

១.២
១.៤

យនតការផតល់មូលនិធិរបស់ UN

៥៧

USAID

៦១

៦០

២

េសចកតីអំពាវនវសុំជំនួយជាបនាន់ពី UN (UN Flash Appeal)

៦២

៣

វិស័យឯកជន

៦៥

៤

ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ចំបាច់េដើម្បីេសនើសុំលវិកា

៦៥

ផ្ផែក្ទី៤៖ CHFសត្តៀមបង្ការស ើមបីសឆលើយតប

៦៨

១

បេងកើតែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុ CHF

៧០

១.១

៧០

១.២
២

ជំហានសំខាន់ៗ

ព័ត៌មានរតូវរបមូលផតអំ

តារាងសមាជិក CHF

៧១
៧២

ឧបសមពន
័ េ
ធ ១
ី ៖ តួនេី ភារកិចច របស់េលខាធិការដ្ឋាន CHF

៧៦

ឧបសមពន
័ េ
ធ ២
ី ៖ តួនេី ភារកិចច របស់អក
ន សរមបសរមួល CHF តំបន់

៧៩

ឧបសមពន
័ េ
ធ ៣
ី ៖ តួនេី ភារកិចច របស់អក
ន សរមបសរមួល CHF េខតត

៨២

ឧបសមពន
័ េ
ធ ៤
ី ៖ េរមង់វាយតៃមល តរមូវការHRF

៨៥

ឧបសមពន
័ េ
ធ ៥
ី ៖ េូរស័ពេ
ទ ន
ំ ក់េន
ំ ងេររោះអាសនន

១១៣

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

៣.៤

6

AADMER

កិចចរពមេរពៀងអាស្ថ៊ានសតីពីការរគប់រគងេររោះមហនតរាយ និងការេឆលើយតបររអាសនន

ADPC

មជ្ឈមណ្ឌលេរតៀមបងាារេររោះមហនតរាយអាសុី

AHA

មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយមនុស្សធម៌អាស្ថ៊ាន

CCDM

គណ្ៈកមាាធិការរគប់រគងេររោះមហនតរាយឃុំ

CDP/CIP

ែផនការអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ/កមមវិធីវិនិេោគឃុំ

CHF

េវេិកាមនុស្សធម៌កមពអជា

CRC

កាកបាេរកហមកមពអជា

DCDM

គណ្ៈកមាាធិការរគប់រគង េររោះមហនតរាយរសុក

DRM

ការរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ

DRR

ការកាត់បនថយហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ

ECC

មជ្ឈមណ្ឌលសរមបសរមួលេររោះអាសនន

EPRP

ែផនការេរតៀមបងាារ និងេឆលើយតបេររោះអាសនន

HRF

េវេិការេឆលើយតបមនុស្សធម៍កមពអជា

JAG

រកុមសកមមភាពរួម

MoWRAM

រកសួងធនធានេឹក និងឧតុនិយម

MRC

គណ្ៈកមាាការជាតិេេនលេមគងគ

NAP

ែផនការសកមមភាពជាតិ

NCDM

គណ្ៈកមាាធិការជាតិរគប់រគងេររោះមហនតរាយ

NCP

ែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុជាតិ

NECC

មជ្ឍមណ្ឌលសរមបសរមួលេររោះអាសននជាតិ

PADEK

អងគការសហការេដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍េៅកមពអជា

PCDM

គណ្ៈកមាាធិការរគប់រគងេររោះមហនតរាយេខតត

RUPP

ស្ថកលវិេ្ាល័យភូមិនទភនំេពញ

SOPs

និតិវិធីរបតិបតតិការសតង់ដ្ឋរ

VDMG

រកុមរគប់រគងេររោះមហនតរាយភូមិ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

អកសរកាត្់

7

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

សេចក្ដីសផតើម

ផ្ផែក្ទី១

8

9

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ផ្ផនកេី១៖ ទសចកដីទផតើម
ែផនកេនោះនឹងបងាាញពីេរលេៅៃនេសៀវេៅមគគអេេសន៍ការងារជំនួយមនុស្សធម៌ និងសេងេប
ព័ត៌មានសំខាន់ៗសតព
ី ីការងាររគប់រគងេររោះមហនតរាយជាពិេសសេៅកនអងបុពវបេៃនរបេេសកមពអជា។
១

ើមនិងបទងកើត្ទសៀវទៅមគគទេសន៍
ការផតចទផត
ការងារជំនួយមនុសសធម៌របស់ទវេិកា
ួ
ុ
មនុសសធម៌កមពុជាបាន

ការបេងកើតេសៀវេៅមគគអេេសន៍ការងារជំនួយមនុស្សធម៌ សរមាប់អងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាល

េៅកមពអជា គឺជាលេធផលមួយៃនគេរមាង «ការពរងឹងសមតថភាពសេគងារោះបនាន់ ៃនេវេិកាមនុស្សធម៌
កមពអជា» េរកាមការឧបតថមភរំរេលវិកាពី USAID/OFDA ែដលបានអនុវតតពីែខឧសភា ឆ្ាំ២០១២ រហូត
ដល់ែខេមស្ថ ឆ្ា២
ំ ០១៤។ គេរមាងេនោះរតូវបានសរមបសរមួលេដ្ឋយមជ្ឈមណ្ឌលេរតៀមបងាារេររោះ
មហនតរាយអាសុី (ADPC) េដ្ឋយមានៃដគូរកនអងរបេេសជាមួយអងគការបា៉ាដិក(PADEK) គណ្ៈកមាាធិ
ការជាតិរគប់រគងេររោះមហនតរាយ (NCDM) និងស្ថកលវិេ្ាល័យភូមិនទភនំេពញ(RUPP)។
លេធផលមួយៃនលេធផលដំបូងរបស់គេរមាងគឺ ការបេងកើតបណ្តាញេវេិកាមនុស្សធម៌កមពជា
អ
(CHF)កនអងែខកញ្ញា ឆ្ា២
ំ ០១២។ការបេងកើតេឡើងនូវបណ្តាញCHF កនអងេរលបំណ្ងពរងឹងសមតថភាព
សងគមសុីវិលេៅកមពអជា េដើម្បីេឆលើយតបនឹងេររោះមហនតរាយធងន់ធងរ េដ្ឋយបងាាញអំពីបញ្ញាសំខាន់ៗ
ដូចជាការសរមបសរមួលការងារមនុស្សធម៌ ការេរតៀមបងាារសរមាប់េឆលើយតប និងការងាររគប់រគង

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ព័ត៌មានកនអងចំេណ្តមសមាជិក CHF។
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េៅចុងែខេមស្ថ ឆ្ាំ២០១៤ បណ្តាញCHFមានសមាជិកចូលរួមសរុប៩៣អងគការកនអងតំបន់
គឺ១៧េខតត កនអង២៥េខតតៃនរបេេសកមពអជា (ជាក់ែសតងេខតតកំពង់ចាមរតូវបានែបងែចកជាផលឣវការកនអង
ែខមករា ឆ្ា២
ំ ០១៤)។ េដើម្បីរគប់រគងឲ្យកាន់ែតមានរបសិេធភាពែលមេេៀត បណ្តាញ CHF ៨តំបន់
រតូវបានបេងកើតេឡើង េហើយតំបន់នីមួយៗរគប់រគងពី២ េៅ៣េខតត។
ទរលទៅចមបងននទសៀវទៅមគគុទេសន៍សព
ី ត ីការងារជំនួយមនុសសធម៌៖

េធវើឲ្យរបាកដថាកនអងចំេណ្តមសមាជិក CHFៃនរកបខណ្ឌរគប់រគងហានិភ័យេររោះមហនតរាយ
ជាតិ (DRM) និងភាគីពាក់ព័នធសំខាន់ៗ រតូវបានចូលរួមកនអងការេឆលើយតប និង/ឬការេរតៀម
បងាាេររោះមហនតរាយេៅកនអងរបេេស។
រំរេកិចចសហរបតិបតតិការ ការេឆលើយតបេររោះមហនតរាយៃនសមាជិក CHF នូវេររោះអាសនន
ធងន់ធងរននេៅថាាក់េខតត តំបន់ ឬរបេេស តាមរយៈការេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងេៅការេរតៀម
បងាារ ការេំនក់េំនងមានរបសិេធភាពែលមេេៀត (ៃផទកនអង និងជាមួយៃដគូរ) និងការេរបើ
របាស់នូវឧបកណ្៍រួម។
ែបងែចកច្ាស់ោស់នូវតួនេី និងការេេួលខខុសរតូវៃនេលខាធិការដ្ឋានCHF អនកសរមប
សរមួលេខតត និងតំបន់ មុន កំឡអង និងេរកាយេររោះអាសននធងន់ធងរកនអងរបេេសកមពអជា។

២.

សញ្ញ
ា ណនន ការងារង្គប់ង្គងហានិភ័យននទង្រោះមហនតរាយ

២.១

ពាកយបទចេកទេស និងរ ូបមនតទង្រោះមហនតរាយ

រានូវការេកើតេឡើងៃនមុខសញ្ញាេររោះថាាក់ធងន់ធងរ(H) លកេខណ្ឌៃនភាពងាយ
រងេររោះ (V) ការបងាាញនូវភាពខវោះសមតថភាព(MC) ឬវិធានការេដើម្បីកាត់
បនថយ ឬការេប់ស្ថាត់ជាមួយនិងសកាានុពលៃនផលវិបាកអវិជជមាន។

មុខសញ្ញាេររោះថាាក់(H): បាតុភូត ស្ថរធាតុ សកមមភាពរបស់មនុស្ស

ឬលកេខណ្ឌេររោះ

ថាាក់ណ្តមួយែដលអាចនឹងបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិត បោះពាល់ដល់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត និងេសវាកមម
េផ្សងៗ ការរំខានដល់សងគមនិងេសដឌកិចច ឬការខូចខាតែផនកបរិស្ថាន។

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

D=HxV
Mc 

េររោះមហនតរាយ (D) ជាញឹកញាប់រតូវបានពណ្៌នថាជាលេធផលៃនការរួម
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ភាពងាយរងេររោះ(V): ដំេណ្ើរការនិងលកេខណ្ឌមួយចំនួន ែដលបណ្តាលឲ្យសហគមន៍
ងាយនឹងេេួលផលបោះពាល់ខូចខាតពីហានិភ័យ មកេលើកតាាេផ្សងៗដូចជា កតាារូបវ័នតសងគម េសដឌ
កិចច និងបរិស្ថានឬជារបព័នធ ែដលជាឥេធិពលៃនមុខសញ្ញាេររោះថាាក់នន។
សមតថភាព(Mc): បន្សំនូវរាល់ភាពខាលំង គុណ្សម្បតិត និងធនធានែដលមានកនអងសហគមន៍
សងគម ឬអងគភាពែដលរតូវបានេរបើរបាស់េដើម្បីសរមចនូវេរលេៅែដលបានឯកភាព (ដូចជាការ
កាត់បនថយផលបោះពាល់អវិជជមាន ៃនមុខសញ្ញាេររោះថាាក់ធមមជាតិធងន់ធងរ)។
េររោះមហនតរាយ(D):

ការរំខានដ៏ធងន់ធងរនូវការរបរពឹតតេៅរបស់សហគមន៍មួយ

ឬសងគម

មួយ ែដលបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្ស និងខូចខាតនូវសមាារៈ េសដឌកិចច ឬបរិស្ថាន េហើយែដល
េលើសពីលេធភាពរបស់សហគមន៍ ឬសងគមែដលបោះពាល់មួយេនោះកនអងការេដ្ឋោះរស្ថយ

េដ្ឋយេរបើ

របាស់ធនធានផ្ទាល់ខលឤន។
ចំណ្តប់អារមមណ្៍៖ មិនែមនរាល់មុខសញ្ញាេររោះថាាក់ទំងអស់ នឹងបណ្តាលឲ្យមានេររោះ
មហនតរាយេនោះេេ េដ្ឋយអារស័យេលើសមតថភាពសហគមន៍ ឬភាពរបលុយរបថានៃនសងគម
េដើម្បីកាត់បនថយ និង/ឬេដើម្បីកាត់បនថយឥេធិពលៃនមុខសញ្ញាេររោះថាាក់ េលើធនធានផ្ទាល់

រូបភាពេី១៖ វដតៃនការរគប់រគងេររោះមហនតរាយ (របភព៖ការេឆលើយតបេររោះមហនតរាយេៅអាសុីបា៉ា
សុីហវិក េរលការណ្៍ែណ្នំការេរបើរបាស់ឧបករណ្៍អនតរជាតិ OCHA ROAP)

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ខលឤនរបស់ពួកេគ េដ្ឋយឆលងតាមសកមមភាពកាត់បនថយ និងេរតៀមបងាារសមរសប។
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ការកាត់បនថយ៖ េពលែដលផលបោះពាល់អវិជជមានៃនមុខសញ្ញាេររោះថាាក់ ជោះឥេធិពលមក
ជាញឹកញាប់មិនអាចការពារបានទំងរសុង កំរិតឬភាពធងន់ធងររបស់វាអាចកា់បនថយបានតាមការេរបើ
វិធីស្ថគសត និងសកមមភាពេផ្សងៗ។ វិធានការកាត់បនថយជុំវិញបេចចកេេសវិសវកមម និងការស្ថងសង់
ែដលមានភាពធនេៅនឹងមុខសញ្ញាេររោះថាាក់ ដូចជារតូវេធវើឲ្យរបេសើរនូវេរលនេោបាយបរិស្ថាន
ការេរតៀមបងាារេររោះមហនតរាយ៖

សកមមភាពែដលយកមកអនុវតតមុនេពលេររោះមហនត

រាយ េដើម្បីកាត់បនថយការបាត់បង់នូវអាយុជីវិត ការរបូស និងការខូចខាតរេព្យសម្បតតិ កនអងេពល
េររោះមហនតរាយ និងេដើម្បីរបាកដថាការសេគងារោះ ជំនួយសេគងារោះ ការស្ថារេឡើងវិញ និ ងេសវាដ៏ៃេ
េេៀតអាចរតូវបានផតល់តាមរយៈេររោះមហនតរាយ ការេរតៀមបងាារសរមាប់ការងារ សេគងារោះបនាន់
និងភាលមៗ គឺរតូវបានេៅថា (េរតៀមេដើម្បីេឆលើយតប ឬសេគងារោះ)។
របព័នធរពមានជាមុន៖ សមតថភាពមូយចំនួនែដល តរមូវបេងកើតេដើម្បី ផ្សពវផ្ាយទន់េពល
េវោ និងមានន័យរគប់ររន់នូវព័ត៌មានរពមានេដើម្បីលេធភាពបុគគល សហគមន៍ និងអងគការនន
ែដលរតូវបានគំរាមកំែហងេដ្ឋយមុខសញ្ញាេររោះថាាក់កនអងការេរៀបចំចាត់ែចងសកមមភាពសមរសប
ទន់េពលេវោេដើម្បីកាត់បនថយការឈឺចាប់ និងបាត់បង់ឲ្យមានរបសិេធភាព។
ចំណ្តប់អារមមណ្៍៖ សូមអគុណ្ នូវវិេ្ាស្ថគសត និងបេចចកវិេ្ាេំេនើប ែដលបចចអប្បននេយើង
េេួលេរបើរបាស់បានជាហូរែហរនូវរបព័នធរពមានជាមុន។ របព័នធរពមានជាមុន (EWS) អាច
បេងកើតេឡើងេដើម្បីជូនដំណ្ឹងរពមានជាមុន ឧទហណ្៍ េៅេលើមុខសញ្ញាេររោះថាាក់ជាេរចើន
របេភេឧតុនិយមដូចជា (ព្យអោះសុីកលឣន ព្យអោះកគនាក់ េភលៀងធាលក់ខាលំង េឹកជំនន់រហ័ស) ឬអាចជា
មុខសញ្ញាេររោះថាាក់របេភេភូមិស្ថគសតដូចជា (រលកសូណ្តមិ បនទអោះភនំេភលើង បាក់ដី)ជាេដើម។
ការេឆលើយតបេររោះមហនតរាយ៖ ការផតល់ជំនួយឬអនតរាគមន៍កនអងកំឡអងេពល ឬភាលមៗេរកាយ
េដើម្បីឈានដល់ការរក្ាអាយុជីវិត

និងតរមូវការការចិញ្ចឹមជីវិតជាមូលដ្ឋានៃន

របជាជនែដលរងផលបោះពាល់។ ជាេូេៅរកុមអនកែដលេឆលើយតបមុនេគេពលមានេររោះអាសននភាគ
េរចើនេនោះគឺរបជាជនែដលរងេររោះេដ្ឋយេររោះមហនតរាយ
េពលែដលរដ្ឋាភិបាលេសនើសុំជំនួយ

សងគមសុីវិលនិងរាជរដ្ឋាភិបាល។ េៅ

មនុស្សធម៌ពីអនតរជាតិេដើម្បីេធវើការេឆលើយតបេពលេររោះមហនត

រាយ របព័នធរសបច្ាប់ជាតិគឺជាេរមង់ ការជាក់ោក់ោ៉ាងសំខាន់េដើម្បីធានបានថា របជាជនែដល
រងបោះពាល់េដ្ឋយេររោះមហនតរាយរតូវបានការការពារ។

វាក៏មានេរលការណ្៍ែណ្នំមនុស្សធម៌

អនតរជាតិជាេរចើន រួមនិងច្ាប់ែដលជួយសរមបសរមួល ជំនួយរតូវផតល់េៅរបជាជនែដលកំពុងរតូវ
ការជំនួយ (េមើលែផនក ២.៣)។

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

េររោះមហនតរាយ
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ការស្ថារេឡើងវិញេរកាយេររោះមហនតរាយ៖

ការស្ថាបន

េហើយេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងវិញនូវ

រេព្យសម្បតតិ ការរបកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត និងការស្ថាក់េៅរបស់សហគមន៍ែដលរងេររោះេដ្ឋយេររោះ
មហនតរាយ រួមផ្សំទំងកិចចរបឹងែរបងកនអងការកាត់បនថយហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ ជាេរលគំនិត
អាចេៅថា «ការស្ថងសង់ឲ្យកាន់ែតរបេសើរជាងមុន»។
ការកាត់បនថយហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ៖ េស្សនៈទន និងបុពវបេៃនការកាត់បនថយ
ហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ េដ្ឋយឆលងតាមកិចវរបឹងែរបងជារបព័នធេដើម្បីវិភាគ និងរគប់រគងមូល
េហតុៃនេររោះមហនតរាយ រួមទំងតាមរយៈការកាត់បនថយការេកើតេឡើងនូវមុខសញ្ញាេររោះថាាក់ ែដ
លបានេធវើឲ្យេៅតិចនូវភាពងាយរងេររោះដល់មនុស្ស និងរេព្យសម្បតតិ តាមរយៈភាពឈាលសៃវៃន
ការរគប់រគងនិងេរបើរបាស់ដីធលី

និងបរិស្ថាន

និងេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងនូវការងារេរតៀមបងាារសរមាប់

រពឹតតិការណ្៍ែដលអាចេកើតេឡើងវិញ។
២.២

ខ្ននត្គំរ ូផ្ែលមិនអាចផ្ែកបានននទង្រោះមហនតរាយ
កនអងរូបភាពេី១ គឺបងាាញពីសងាាក់េូេៅៃនសកមមភាពមុន និងេរកាយេររោះមហនតរាយ វាជា

ការសំខាន់ណ្តស់កនអងការែញកឲ្យដ្ឋច់ពីរានូវសកមមភាពេផ្សងៗ ែដលនឹងរតូវបានអនុវតត កនអងករណ្ី
េររោះមហនតរាយោ៉ាងបនាន់ (ដូចជាេឹកជំនន់ ព្យអោះសុីកលឣន រញ្ជឤយែផនដី េឹកជំនន់បនាន់) ពីករណ្ី
ទំងឡាយដូចជា កនអងករណ្ីេររោះមហនតរាយែដលេកើតេឡើងយឺតៗតាមរដូវកាល (ដូចជាេឹកជំនន់
ឬរាំងសងឤតជាេដើម)។
ភាពខុសរារវាងេររោះមហនតរាយបនាន់ និងតាមរដូវកាលសំខាន់ៗ
េររោះមហនតរាយបនាន់ (រូបភាពេី២) គឺជាលេធផលធងន់ធងរៃនរពឹតតិការណ្៍ែដលបងកេដ្ឋយ
ធមមជាតិ ឬមនុស្ស ែដលេកើតេឡើង កនអងកំឡអងេពលេវោខលី ជោះឥេធិពលភាលមៗដល់សងគម។
សនមត់បានជាមុន និងការរពមានជាមុនក៏អាចផតល់ជាមុនបាន។ កនអងករណ្ីព្យអោះសុីកលឣន ការ
េរតៀមបងាារជាេូេៅរតូវបានេរៀបចំពីរ ឬបីៃលងមុននឹងេររោះមហនតរាយមកដល់។
កនអងករណ្ីេររោះមហនតរាយែដលមានលកេណ្:យឺតៗ(រូបភាពេី៣) ែដលជាឥេធិពលៃនមុខ
សញ្ញាេររោះថាាក់ែដលបងកេដ្ឋយធមមជាតិ ឬមនុស្ស បាននឹងកំពុងែតកេកើតនិងរីកដុោះដ្ឋល
បនតិចមតងៗ រីឯការផតល់ព័ត៌មានរពមានជាមុនរតូវបានផតល់ ែតេៅេពលណ្ត ែដលវាវិវតតន៍
ចូលកនអងលកេណ្:ធងន់ធងរ។ េដ្ឋយែឡកចំេពាោះេររោះមហនតរាយយឺតៗ ដំណ្តក់កាលៃនការ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

េរៅពីរញ្ជឤយែផនដី និងអគគិភ័យ េររោះមហនតរាយបនាន់េសទើែតទំងអស់គឺអាចកំណ្ត់និង
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េឆលើយតបេររោះអាសនន គឺវាមានភាពមិនច្ាស់ោស់ ខុសរាពីដំណ្តក់កាលស្ថារេឡើងវិញ
េហើយអាចជួនកាលផទអកេដ្ឋយការេឆលើយតបេររោះអាសនន

េៅបនតរបសិនេបើវិបតតិេនោះវាមិន

រតូវបានេដ្ឋោះរស្ថយភាលមៗ។

រូបភាពេី៣៖ វដតៃនការរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយសរមាប់េររោះមហនតរាយយឺតៗ (របភព TorqAid)

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

រូបភាពេី២៖ វដតៃនការរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយសរមាប់េររោះមហនតរាយបនាន់ (របភព TorqAid)

15

២.៣

មគគទេសន៍
និងទរលការណ៍ការងារជំនួយមនុសសធម៌
ុ

សកមមភាពមនុស្សធម៌ គឺរតូវបានេធវើនិយ័តកមមេដ្ឋយការបញ្ចឣល ឬមិនបានបញ្ចឣលមនុស្ស

ធម៌អនតរជាតិ និងច្ាប់ សិេធិមនុស្ស ក៏ដូចជាេរលការណ្៍មនុស្សធម៌ៃនមនុស្សជាតិ អព្ារកិតភាព
ភាពមិនលំេអៀង និងឯករាជ្យ។
មនុស្សជាតិ

អព្ារកិតភាព

ភាពមិនលំេអៀង

ឯករាជ្យ

ការឈឺចាប់របស់មនុស្សរតូវែតបានជួយេដ្ឋោះរស្ថយ
ឲ្យែតរតូវបានរកេឃើញ។

េៅកែនលងណ្តក៏េដ្ឋយ

េរលបំណ្ងៃនសកមមភាពមនុស្សធម៌គឺការពារ

អាយុជីវិត និងសុខភាព និងធានថារតូវបានេររពសំរាប់មនុស្សជាតិ។

ភាាក់ងារឬបុគគលិកមនុស្សធម៌មិនរតូវមានភាពលំេអៀងកនអងភាពជាសរតូវ ឬ

ចូលពាក់ព័នធនិងវិបតតិនេោបាយ ពូជស្ថសន៍ ស្ថសន ឬស្ថានភាពមេនគម
វិជាាណ្តមួយេឡើយ។

សកមមភាពមនុស្សធម៌រតូវបានអនុវតតេលើតរមូវការជាមូលដ្ឋានបុេណ្តាោោះ គឺមិន

មានភាពមិនេរីសេអើងចំេពាោះសញ្ញាតិ ជាតិស្ថសន៍ េភេ ជំេនឿស្ថសន វណ្ណ:
ឬេរលគំនិតនេោបាយអវីេឡើយ។

សកមមភាពមនុស្សធម៌រតូវែតសវ័យភាពពីនេោបាយ េសដឌកិចច កងេ័ព

ឬ

បំណ្ងេផ្សងែដលជាកកាាអាចនំឲ្យមានេំនក់េំនងេៅកនអងកែនលង សកមមភាព
មនុស្សធម៌ែដលកំពង់រតូវបានអនុវតត។

តារាងេី១៖ េរលការណ្៍ជំនយ
ូ មនុស្សធម៌

កិចចរពមេរពៀងអាស្ថ៊ាន

សតីពីការងាររគប់រគងមនុស្សធម៌

និងការេឆលើយតបេររោះអាសនន

(AADMER) រតូវបានចងរកងជាច្ាប់តាមតំបន់ពហុមុខសញ្ញាេររោះថាាក់ និងរកបខណ្ឌេរលនេោ
បាយសរមាប់សហរបតិបតតិការ ការសរមបសរមួល ជំនួយបេចចកេេស និងការរបមូលផតអំធនធានរាល់
េិដឌភាពៃនការរគប់រគងេររោះមហនតរាយ កនអងរដឌជាសមាជិកអាស្ថ៊ានទំង១០ ។ េិសេៅ AADMER គឺ
1

ការបាត់បង់អាយុជីវិត សងគម រេព្យសម្បតតិ េសដឌកិចច និងបរិស្ថាន េហើយេដើម្បីចូលរួមេឆលើយតបកនអង
េររោះអាសននតាមរយៈកិចចរបឹងែរបងថាាក់ជាតិ និងេធវើឲ្យខាលំងេឡើងកនអងតំបន់ និងកិចចសហរបតិបតតិការ
អនតរជាតិ។ កមមវិធីការងារ (AADMER) សំរាប់កំឡអងឆ្ាំ២០១០ េៅ២០១៥ ែរបកាលយេរលបំណ្ង
នឹងេរលគំនិតៃន (AADMER) ឲ្យេៅជា ែផនការសកមមភាពលំអិតរួមមួយ។
1

(១)រពុយេណ្ (២)កមពអជា (៣)ឥណ្ឌូេនសុី (៤)ោវ (៥)មា៉ាេឡសុី (៦)មីោ៉ាន់មា៉ា (៧)ហវីលីពីន (៨)សិងហ

បុរី (៩)ៃល (១០)េវៀតណ្តម

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ផតល់យនតការដ៏មានរបសិេធភាព េដើម្បីព្ាោមកាត់បនថយឥេធិពលៃនេររោះមហនតរាយែដលនំដល់
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តាមរយៈនិតិវិធីរបតិបតតិ (SOP) សរមាប់កិចចរពមេរពៀងកនអងតំបន់ និងកិចចសរមបសរមូល រួម
ការកាត់បនថយេររោះមហនតរាយ និងរបតិបតតិការេឆលើយតបេររោះអាសនន (SASOP) AADMER អាច
ជួយរដឌជាសមាជិកអាស្ថ៊ានេដើម្បីរបមូលផតអំ

ពរងាយធនធាន

និងេដើម្បីេឆលើយតបេររោះអាសនន។

េរមង់ការេនោះរតូវបានចុោះហតថេលខាេដ្ឋយរដឌជាសមាជិកអាស្ថ៊ានឆ្ាំ២០០៥ និងរតូវបានអនុម័តឲ្យ
េរបើរបាស់ កនអងែខធនឣ ឆ្ា២
ំ ០០៩។
េសចកតស
ី េរមចរបស់មហាសនិបា
ន តសហរបជាជាតិ េលខ៤៦/១៨២
េសចកតីសេរមចេនោះ កំណ្ត់ពត
ី ួនេីៃនសហរបជាជាតិ(UN)កនអងការសរមបសរមួលជំនួយ
មនុស្សធម៌អនតរជាតិ េៅេពលែដលរដ្ឋាភិបាលេសនើសុំការរំរេពីខាងេរៅ។ សននិបាតក៏បានបញ្ញាក់
ផងែដរថា «អធិបតីភាព បូរណ្ៈភាពែដនដី និងស្ថមគគីជាតិៃនរដឌ គួែតរតូវបានេររពោ៉ាងេពញ
េលញេៅតាមច្ាប់ៃនអងគការសហរបជាជាតិ។

កនអងបុពវបេេនោះជំនួយមនុស្សធម៌គួរែតរតូវបានផត

ល់ និងយល់រពមពីរបេេស ែដលេេួលរងផលបោះពាល់ េហើយែផឡកតាមការេសនើរសុំ េដ្ឋយរបេេស
ែដលេេួលរងផលបោះពាល់។»
អនុរកុមៃនេរលការណ្៍ែណ្នំសម័រគចិតតក៏បានរួមចំែណ្កេដើម្បីពរងឹងការអនតរាគមន៍េឆលើយ
តបេររោះអាសននរបស់សមាគមន៍មនុស្សធម៌ កនអងេនោះដូចជា៖
រកមសីលធមមសំរាប់ចលន កាកបាេរកហមនិងអឌ្ឍច័នទរកហម និង NGOs កនអងជំនួយេររោះ
មហនតរាយ គឺជារកមែដលសម័រគចិតតបានរបកាន់ភាាប់េដ្ឋយចលន កាកបាេរកហមនិងអធិ
ច័នទរកហម (RCRC) និងការចូលរួមរបស់ NGOs រួមមាន១០ចំណ្ុចៃនេរលការណ្៍ ដល់
ភាាក់ងារែដលចុោះហតថេលខី

េបតជាារបកាន់ខាាប់កនអងការងារេឆលើយតបេររោះមហនតរាយ

និង

ពិពណ្៌នេំនក់េំនងែដលពួកេគគួរែតែសវងរកសហគមន៍ែដលរងការបោះពាល់ រដ្ឋាភិបាល
េសៀវេៅ ច្ាប់មនុស្សធម៌ េសវៀនិងសតង់ដ្ឋអប្បបរិមាកនអងការេឆលើយតបមនុស្សធម៌ គឺរតូវបាន
េេួលស្ថរល់េដ្ឋយអនតរជាតិ

េរលការណ្៍រួមទំងរសុង និងសតង់ដ្ឋអប្បបរិមាជាស្ថកល

សរមាប់ផតល់ជំនួយមនុស្សធម៌។
ភាពៃនជំនួយ

េសវៀគឺកនអងេរលបំណ្ងេដើម្បីេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងនូវគុណ្

ែដលបានផតល់េៅឲ្យរបជាជនែដលរងេររោះេដ្ឋយេររោះមហនតរាយ

និង

េដើម្បីេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងនូវគណ្េនយ្យភាពៃនភាាក់ងារមនុស្សធម៌ចំេពាោះអនករងេររោះឬអនក
េេួលផល និងចំេពាោះមាាស់ជំនួយ។ បេដ្ឋានេសវៀបងាាញនូវសកមមភាពមនុស្សធម៌េដ្ឋយឆលង

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ផតល់ជំនួយ រដ្ឋាភិបាលេេួល និងរបព័នធ UN
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កាត់នូវែផនកបឋមទំង៤ (1).ការផគត់ផគង់េឹកស្ថាត និងការែណ្នំអនម័យខលឤនរបាណ្ (២).
សនតិសុខេស្បៀងនិងអាហាររូបតថមភ (៣).ជំរក និងការតាំងេីលំេៅនិងសមាារ:េរៅពីេស្បៀង
(៤).សកមមភាពសុខាភិបាល។
សតង់ដ្ឋHAPកនអងគណ្េនយ្យភាពមនុស្សធម៌ គឺជាែផនកមួយេេៀតៃនសតង់ដ្ឋសម័រគចិតតេដើម្បីេធវើ
ឲ្យរបេសើរ េឡើងនូវគុណ្ភាពៃនសកមមភាពមនុស្សធម៌។ HAP ជាចេងាាមៃនសតង់ដ្ឋរួមទំង
របព័នធបគងគប់ បែនថម និងផតល់ជូនលិខត
ិ បញ្ញាក់សំរាប់អងគការមនុស្សធម៌ ែដលអាចឲ្យពួក
េគេធវើការេបតជាា ជាមួយការបងាាញបេពិេស្ថធន៍លឡៗកនអងសកមមភាពផតល់ជំនួយមនុស្សធម៌។
េសៀវេៅែណ្នំអំពីការរគប់រគងស្ថកសពបនាប់ពីេររោះមហនតរាយ

គឺជាការែណ្នំែផនក

បេចចកេេសែដលបានបេងកើតរួមរាេដ្ឋយ ICRC, IFRC, Pan-American Health Organization
(PAHO) និង WHO ែដលគូសបញ្ញាក់ោ៉ាងរតឹមរតូវ និងចាត់ែចងេដ្ឋយភាពៃលលលនឣរបស់ស្ថក
សពបនាប់ពីេររោះមហនតរាយ។ ការបញ្ចអោះស្ថកសពេដ្ឋយៃដគឺមានការងារតាមលំដ្ឋប់ ជា
េរចើន ទក់េងនឹងការរគប់រគងស្ថកសពរួម េដ្ឋយមានការគិតគូពីការឆលង ជមងឺ ការរស់
ស្ថកសព ការេុកដ្ឋក់ ការកំណ្ត់អតតសញ្ញាណ្ និងការេបាោះេចាលៃនស្ថកសព។េសៀវេៅ
ែណ្នំក៏រួមបញ្ចឣលទំងចំនួនៃនការ

កំណ្ត់អតតសញ្ញាណ្

និងេរមង់ៃនការចុោះបញ្ជក
ី នអង

ចំេណ្តមរបភពដ៏មានរបេោជន៍េផ្សងៗេេៀត។
កនអងការងារកាត់បនថយហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ ឯកស្ថរជាេរចើនក៏បានផតល់ការែណ្នំ
ពីការពរងឹងសមតថភាពសហគមន៍ និងរបេេស េដើម្បីេប់េល់នឹងមុខសញ្ញាេររោះថាាក់េដ្ឋយធមមជាតិ
ធងន់ធងរ និងជាកកាាមាន របេោជន៍េដើម្បីឲ្យខាលំងេឡើង និងជំនួយមនុស្សធម៌កាន់ែតមានរបសិេធភាព
ែលមេេៀត។
មនុស្សធម៌បានផតល់នូវេរលការណ្៍អនុវតតសំរាប់រកុមមនុស្សធម៌ៃនរបេេស

ែដលបាន

បេងកើតេឡើងេដ្ឋយភាាក់ងារសហរបជាជាតិនិងអងគការអនតរជាតិដ៏ៃេៗេេៀត កាកបាេរកហម
អនតរជាតិអឌ្ឍច័នទរកហមនិងតំណ្តងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាល អនកែដលកំពុងបេងកើតែផន
ការេរតៀមបរមុងយថាេហតុអនតរភាគី េដើម្បីបេងកើននូវកំរិតៃនការងារេរតៀមបងាារ និងពរងឹង
សមតថភាពពួកេគេដើម្បីេឆលើយតបនូវេពលមានេររោះអាសនន។
េរលការណ្៍ែណ្នំរបស់

IASC

អំពីឧបករណ្៍សមយុេធេររោះអាសននរបស់រដ្ឋាភិបាល

សរមាប់រគូបងវឹក ផតល់នូវការបងាាត់បងាាញនិងឯកស្ថរតរមូវការេដើម្បីជាឧបករណ្៍រំរេកនអង

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

េរលការណ្៍ែណ្នំសតីពីែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុអនតរភាគី (IASC) សរមាប់ជំនួយ
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ការបេងកើត និងផតល់នូវវិធីស្ថគសតសរមាប់រគូេដើម្បីេធវើសមយុេធ េររោះអាសនន

េរតៀមបងាារ

េពលមានេររោះអាសនន និងលំហាត់សមយុេធកនអងការេឆលើយតប និងតាមដ្ឋននូវការវាយតៃមល
សេងេបរបស់សិកាាស្ថោ។
រកបខណ្ឌការងាររបស់ Hygo សរមាប់សកមមភាព (HFA) គឺជាឯកស្ថរគនលឹោះែដលែណ្នំ
រដ្ឋាភិបាល និងសមាគមេររោះមហនតរាយអនតរជាតិ កនអងការងារកាត់បនថយហានិភ័យេររោះ
មហនតរាយ។
រកបខណ្ឌការងារសកមមភាព យួេហារ (HFA)
សននិបាតពិភពេោកសតីពីការកាត់បនថយេររោះមហនតរាយ

ៃលងេ១
ី ៨-២២

ែខមករា

ឆ្ាំ

២០០៥ េៅ កូេប យូេហារ របេេសជបុន នំឲ្យមានការបេងកើតែផនការ HFA (២០០៥ដល់ ២០១៥)
ែដលេផ្ទាតេៅេលើសកមមភាពជាអាេិភាព៥ ដូចខាងេរកាម៖
1.

អភិបាលកិចច៖ ការេរៀបចំ េរមង់េរលនេោបាយ និងផលឣវច្ាប់

2. ការកំណ្ត់ហានិភ័យ សិក្ាវាយតៃមល រតួតពិនិត្យតាមដ្ឋន និងរពមានជាមុន
3. ការរគប់រគងចំេណ្ោះដឹង និងការងារអប់រំ
4. កាត់បនថយកតាាពាក់ព័នធហានិភ័យមូលដ្ឋាន (ក៏អាចេៅថាការកាត់បនថយ)
5. េរតៀមបងាារ សរមាប់ស្ថារ និងេឆលើយតបមានរបសិេធភាព។
៣
៣.១

ការង្គប់ង្គងហានិភ័យននទង្រោះមហនតរាយទៅកមពុជា
ហានិភ័យទង្រោះមហនតរាយទៅកមពុជា

និងការែឹងមុនផលបោះពាល់ននបផ្ង្មបង្មួល

អាកាសធាត្ុ

៨០% ៃនៃផទដីែដលោតសនធឹងពីេេនលេមគងគ និងអាងេេនលស្ថបរបេេសកមពអជា មានការែរប
ែដលបានេកើតេឡើងកនអងរបេេសកមពអជាគឺេឹកជំនន់ និងរាំងសងឤត (តារាងេី២) បុែនតព្យអោះេកតស្ថណ្ត
លមីៗេនោះ (កនអងែខតុោ ២០០៩) រតូវបានេឃើញថាមានការដឹងេរចើនកនអងចំេណ្តមអនកពាក់ព័នធេលើ
ការងាររគប់រគងហានិភ័យកនអងរបេេសកមពអជា ជុំវិញមុខសញ្ញាេររោះថាាក់ដ៏រហ័សេនោះ។

រាំងសងឤត

េឹកជំនន់
េឹកជំនន់

េររោះមហតរាយ

ៃលង ែខ ឆ្ាំ

ឧសភា ១៩៩៤

កកកដ្ឋ ២០០០
សីហា ២០០១

ចំនួនែដលបោះពាល់

៥ ០០០ ០០០

៣ ៤៤៨ ៦២៤

១ ៦៦៩ ១៨២

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

របួលចុោះេឡើងខពស់ៃនកំរិតេឹករវាងរដូវរបាំង និងរដូវវស្ា។ តាមរបវតតិមក េររោះមហនតរាយចម្បង
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េឹកជំនន់

សីហា ២០១១

១ ៦៤០ ០២៣

កញ្ញា ១៩៩៦

១ ៣០០ ០០០

មករា ២០០២

៦៥០ ០០០

សីហា ១៩៩៩

៥៣៥ ៩០៤

េឹកជំនន់

សីហា ២០០២

េឹកជំនន់

សីហា ១៩៩១

រាំងសងឤត

េមស្ថ ២០០៥

េឹកជំនន់
រាំងសងឤត

េឹកជំនន់

១ ៤៧០ ០០០
៩០០ ០០០
៦០០ ០០០

រូបភាពេី៤៖ ធារាស្ថគសតៃនអាងេេនលេមគងគខាងេរកាម (របភព MRC)

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

តារាងេី២៖ េររោះមហនតរាយធងន់ធងរេៅកមពអជាកនអងចំេណ្តមរបជាជនែដលបានបោះពាល់ (www.em-dat.net)
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ខ្យល់មូសុងេិសនរតី បានចាប់េផតើមរបែហលពាក់កណ្តាលែខឧសភា និងបញ្ចប់រហូតដល់
ចុងែខតុោ និងជាការេេួលខុសរតូវសរមាប់រតីមាសទំងបីៃនេភលៀងធាលក់របចាំឆ្ាំកនអងរបេេស។ េនោះ
ក៏ជាការរសបរាេៅេពលេវោៃនការរោយេឹកកកពីភនំហិមា៉ាល័យ

ែដលរួមចំែណ្កោ៉ាងសំខាន់

កនអងការហូរតាមេេនលេមគងគ ែដលកនអងកែនលងសំខាន់ពីរ «មាត់េេនលខាងេឆវង» ហូរចាក់ពីវាងច័នទេៅ
នគរភនំ (Nakhon Panhom) និងពីបា៉ាក់េសេៅសទឹងែរតងហូររួមរាេរចើនជាង 40% ៃនលំហូរេេនលេមគ
ងគ ជាលេធផលេឹកជំនន់តាមបេណ្តាយេេនលេមគងគ បឹងេេនលស្ថប និងេឹកហូរផទឤនៗ េៅកនអងរដូវវស្ា។
េេនលេមគងគ មានឥេធិពលេៅេលើបឹង
េេនលស្ថបសថិតកនអងលកេណ្:ដ៏ពិេសស។

សំ

រាប់មួយែផនកៃនឆ្ាំ

បឹងហូរេៅេេនលេមគងគ

បុែនតេៅរដូវវស្ា

េឹកេេនលេមគងគបានរុញ

រចានរតឡប់េឡើងេៅកនអងបឹងេេនលស្ថប។ េឹក
បានហូរបាចស្ថចេៅកនអងតំបន់ដីសំេណ្ើម
កនអងចេនលោះដីរវាងេេនលេមគងគនិងេេនលស្ថប
និងបានបំេពញកនអងបឹងខលឤនឯងបែនថមែដល
នឹងេឃើញកនអងតំបន់

ែដលមានេំហំធំជាង៦

ដងពីេំហំធមមតា និងជំេៅែដលេកើនេឡើងពី ១
ែមរត េៅ៦ដល់៩ ែមរត។
ការេកើនេឡើងៃនបរិមាណ្េឹកតាមរដូវ បេងកើតជរមកតំបន់ដីសំេណ្ើម និងទញយកជីវជាតិ
ពីដីេៅកនអងេេនលេដើម្បីចិញ្ចឹមបរិមាណ្រតី

ែដលបានផតល់ធនធានមួយកនអងចំេណ្តមធនធានធមមជាតិ

មកនូវជីរធមមជាតិេធវើឲ្យដីមានជីជាតិ
(MRC)

និងរក្ាេឹកសំរាប់ផគត់ផគង់។គណ្ៈកមាាធិការជាតិេេនលេមគងគ

បានសននិដ្ឋានថា កនអងកំឡអងេពលេឹកជំនន់របចាំឆ្ាំ

បណ្តាលឲ្យខាតបង់ពី៦០-៧០ោន

ដុោល បុែនតនំមកនូវផលចំេណ្ញពី៨-១០េកាដិដុោល េៅកនអងេសដឌកិចចៃនអាសុអ
ី េគនយ៍។ េទោះជា
ោ៉ាងណ្តក៏េដ្ឋយ លេធផលៃនេឹកជំនន់ជាញឹកញាប់ បណ្តាលឲ្យមនុស្សស្ថលប់ជាេរចើន បំផ្ទលញេហ
ដ្ឋារចនសមព័នធ េលើសពីេនោះេេៀតបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ការរបកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត។

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

សំខាន់ៗសរមាប់មចាា។ េទោះបីជាេឹកជំនន់បានេធវើឲ្យខូចខាតដល់ផលដំណ្តំក៏េដ្ឋយ បុែនតបាននំ
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ព្យអោះរតូពិក និងេីហវអង េៅមហាសមុរេបា៉ាសុីហវិកអាចរួមចំែណ្កឲ្យមានេភលៀងធាលក់កនអងកំឡអង
េៅចុងរដូវវស្ា (ែខសីហា ដល់េដើមែខតុោ) ដូេចនោះគឺជាការបញ្ជឣលរាៃនព្យអោះរតូពិកតាមលំដ្ឋប់
លំេដ្ឋយ និងេភលៀង មូសុងធាលក់ខាលំង ដូចជាកនអងឆ្ាំ២០១១ េធវើឲ្យមានរដូវេឹកជំនន់ោ៉ាងអារកក់េៅ
អាងេេនលេមគងគខាងេរកាមកនអងឆ្ាំ២០០០ (សូមេមើលតួរេលខេី៥) ែដលបានបោះពាល់១៨េខតត កនង
អ
ចំេណ្តម២៤ េខតតកនអងរបេេសកមពអជា។

រូបភាពេី៥៖ ែផនេីេក
ឹ ជំនន់ែខកញ្ញា ឆ្ាំ២០១១ (របភព OCHA)

ភាពងាយរងេររោះពីមុខសញ្ញាេររោះថាាក់ធមមជាតិធងន់ធងរេផ្សងេេៀត បណ្តាលឲ្យមានេររោះ
ធាលក់មិនេេៀងទត់ (បរិមាណ្ និងេពលវាោ) បោះពាល់េរចើនដល់កសិកមម ភាពរាំងសងឤតអាចបោះ
ពាល់ដល់តំបន់ភូមិស្ថគសតោ៉ាងេរចើន និងបោះពាល់ដល់របជាជនជាេរចើន (តារាងេី១)។ ភាពរាំង
សងឤតេកើតមានកនអងតំបន់ជាក់ោក់ជាញឹកញាប់

បណ្តាលឲ្យជួបវិបតតិបនតបនាប់ពីមួយឆ្ាំេៅមួយឆ្ាំ

ឬក៏េឹកជំនន់រួចេហើយក៏មាន ភាពរាំងសងត
ឤ ជាបនតរកនអងតំបន់ែដលងាយរងេររោះណ្តមួយ នំឲ្យមិន
មាននិរនតរភាពសរមាប់រគួស្ថរ និងពួកេគ ធាលក់កនអងការជាប់បំណ្ុលជាបនតបនាប់។

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

មហនតរាយធងន់ធងរដល់កមពអជាគឺភាពរាំងសងឤត។ ការពន្ាេពលឬេភលៀងមូសុងបញ្ចប់មុនេពល និងេភលៀង
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ជាចុងេរកាយ

េទោះបីជាមុខសញ្ញាេររោះថាាក់ៃនខ្យល់ព្យអោះ

បោះពាល់តិចតួចមកេលើកមពអជា

េដ្ឋយស្ថរមានជួរភនំព័េធជុំវិញការពារក៏េដ្ឋយ បុែនតព្យអោះេីហវអងេកតស្ថណ្ត គឺជាព្យអោះរតូពិកេីមួយ
ែដលជោះឥេធិពលផ្ទាល់មកេលើរបេេសកមពអជាកនអងែខតុោ ឆ្ា២
ំ ០០៩ បោះពាល់ដល់របជាជន ១៨០
០០០នក់ (េដ្ឋយផ្ទាល់ ឬេដ្ឋយរបេោ៉ាល) កនអង១៤េខតត និងមានអនកស្ថលប់ចំនួន៤៣នក់។

េដ្ឋយេហតុែតេខតតមួយចំនួនធំ ងាយរងផលបោះពាល់ េដ្ឋយេររោះេឹកជំនន់ រាំងសងឤត ឬ
ខ្យល់ព្យអោះ ហានិភ័យ ែដលមុខសញ្ញាេររោះថាាក់បណ្តាលឲ្យមានេររោះមហនតរាយ គឺមិនដូចរាេៅ
2

រគប់េក
ី ែនលងេនោះេេ គឺអារស័យេលើកតាាេផ្សងៗរាដូចជាៈ
ដង់សុីេតរបជាជន (រូបភាពេី៦)

2

ែផនេីហានិភ័យៃនេររោះេឹកជំនន់ រាំងសងឤត និងេឹកជំនន់ កំពុងេរៀបចំេដ្ឋយ ADPC េរកាមរកបខណ្ឌគេរមាង KEERP

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

រូបភាពេី៦៖ ដង់សុីេតរបជាជនកនអងឃុំ (ជេរមឿន ឆ្ាំ២០០៨)
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អរតាភាពរកីរក
ការខូចខាតៃនបរិស្ថាន
កំរិតៃនការេរតៀមបងាារ របស់របជាជន និងភាាក់ងាររដ្ឋាភិបាល
ភាគរយរបជាជនអារស័យេលើការរបកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត

ែដលរងនូវមុខសញ្ញាេររោះថាាក់

ធមមជាតិរាុំៃរ៉ៃ ។
េៅេពលែដលភាពងាយរងេររោះទំងេនោះអាចនឹងរតូវបានកាត់បនថយ

វារតូវបានេគកត់

សមារល់េឃើញថា របេេសកំពុង របឈមនឹងមុខសញ្ញាេររោះថាាក់ធមមជាតិដ៏ធងន់ធងរ គឺរតូវបានរំពឹងថា
នឹងេកើតមានេឡើងជាមួយឥេធិពលយូរអែងវង េដ្ឋយអមជាមួយការបែរមបរមួលអាកាសធាតុ។ ឥេធិ
ពលៃនការបែរមបរមួលអាកាសធាតុកនអងរបេេសកមពអជា

និងមានការែរបរបួលពីេខតតមួយ

េៅេខតត

មួយេេៀត ឧទហរណ្៍ដូចជាកំេណ្ើនបរិមាណ្េឹកេភលៀងេៅតំបន់េំនប រតូវបានេគរំពឹងថានិងមាន
េរចើនជាងេៅតំបន់ខពង់រាប ករមិតេឹកសមុរេេកើនេឡើងអាចជោះឥេធិពលដល់េឆនរសមុរេ ឬេឹកជំនន់
អាចវាយរបហារេៅតំបន់េំនបកណ្តាលៃនរបេេស។
ផលបោះពាល់ពប
ី ែរមបរមួលអាកាសធាតុ
េុកថា៖
i.

ii.

េោងតាមផលបោះពាល់រយៈេពលែវង រួមជាមួយបែរមបរមួលអាកាសធាតុ កមពអជារំពឹង
មានការេកើនេឡើងនូវកំេៅេរៀងរាល់ឆ្ាំ កំេៅខពស់បំផុតមានេៅភាគខាងេជើងៃនរបេេស

មានការេកើនេឡើងនូវបរិមាណ្េភលៀងធាលក់របចាំឆ្ាំ តាមបេពិេស្ថធន៍ជាក់ែសតង ការេកើន
េឡើងេៅកនអងរដូវវស្ា

េហើយរបែហលធាលកច
់ ុោះរបែហលរាកនអងរដូវរបាំង

តំបន់ដីសនត ភាគខាងត្បឣង)

(ពិេសសកនអង

iii. មានការេកើនេឡើងខពស់ និងមធ្យមៃនលំហូរេឹកេេនលេមគងគរបចាំឆ្ាំ និងរបែហលជាអាច
iv. មានការេកើនេឡើង ការែរបរបួលរដូវេៅតំបន់បឹងេេនលស្ថប ដូចជាករមិតអប្បបរិមា និង
v.

អតិបរិមា

មានការេកើនេឡើងេៅករមិតេឹកសមុរេតាមបេណ្តាយតំបន់េឆនរៃនរបេេសកមពអជា

vi. និងមានចំនួនកាន់ែតេរចើនេឡើងៃនព្យអោះសុីកលឣន របេភេ៤-៥ កនអងតំបន់បា៉ាសុីហវិក

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

េកើនេឡើងខពស់េៅេឹកជំនន់របចាំឆ្ាំែលមេេៀត
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៣.២

េំរង់ការងារង្គប់ង្គហានិភ័យននទង្រោះមហនតរាយកមពជា
ុ
2005: រមពុជាចុុះហត្ថលលខា

ររបខណឌការងារសរមមភាព Hyogo
(HFA)
រុមភុះ 2002: អនុររត្
ិ យ

នស/ររត្/0202/040 រាំណត្់

1995: NCDM អនុររិត្យ

កាន់តត្ចាស់ពីសទ
ិ ធ និងរចនា

លលខ៥៤ អនររ-បរ

មថ
ិ ុនា 1994
រ ាំងសងួត្

សមព័នធ NCDM

សីហា 1999
រញ្ញា 1996

ាំ ន់
ទរ
ឹ ជន

ាំ ន់
ទឹរជន

2006: គ.ឃ.គ.ម

អនុររត្
ិ យ លលខ៦១
ហនរ

មររ 2002:រ ាំងសងួត្ លមសា 2005
សីហា 2002: ទឹរ
ជាំនន់

រ ាំងសងួត្

មនា
ិ 2009: SNAP សរាប់

DRR (2008-2013) របកាស
ជាផលូវការ

សហា
ី
ពយុុះលរត្សាណា 2011
ាំ ន់
ទរ
ឹ ជន
ត្ុល 2009

រញ្ញា 2013
ាំ ន់
ទឹរជន

សីហា 2001

ាំ ន់
ររកដា 2000 ទឹរជន
ាំ ន់
ទរ
ឹ ជន

រូបភាពេី៧៖ របវតតិការរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយេៅកមពអជា (Damien Riquet)

ែផឡកតាមការកាត់បនថយហានិភ័យេររោះមហនតរាយ
រចនសមព័នធអាណ្តតិរដ្ឋាភិបាលចម្បងេៅកមពអជាគឺ

ក៏ដូចជាការេឆលើយតបេររោះមហនតរាយ

គណ្ៈកមាាធិការជាតិរគប់រគងេររោះមហនតរាយ

(NCDM) ែដលរបធានជានយករដឌមគនតី និងមានសមាជិក២២រូប មកពីរកសួងរដ្ឋាភិបាល េផ្សងៗ
រួមទំងតំណ្តងមកពីកងកំោំងរបដ្ឋប់អាវុធ ៃនរពោះរាជាណ្តចរកកមពអជា

កាកបាេរកហមកមពអជា

និងអជាាធរអាកាសចរសុីវិល។
NCDM បេងកើតេឡើងេដ្ឋយអនុរកិត3 េៅឆ្ា១
ំ ៩៩៥ េដើម្បីសរមបសរមួលេហតុការណ្៍េឆលើយ
េឹកជំនន់ដ៏ធងន់ធងរេៅឆ្ា២
ំ ០០០ និង២០០១ រពោះរាជរកិត 4 រតូវបានេចញេៅែខកុមភោះ ឆ្ា២
ំ ០០២
េដើម្បីពរងឹង NCDM េដ្ឋយកំណ្ត់កាន់ែតច្ាស់ែលមេេៀតពីតួនេី រចនសមព័នធ និងសមាសភាព។
េោងតាមរពោះរាជរកិត NCDM រតូវរបជុំោ៉ាងតិច ២ដងកនអង១ឆ្ាំេដើម្បី «តាមដ្ឋន បា៉ាន់របមា៉ាណ្
របមូល

3
4

វិភាគនិងរគប់រគងេិននន័យសតព
ី ីេររោះថាាក់េកើតេឡើងេដ្ឋយេររោះមហនតរាយ

អនុររត្
ិ យលលខ៥៤ អនររ-បរ
នស/ររត្/០២០២/០៤០

និងចងរកង

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

តបេៅនឹងេររោះអាសនន និងេររោះមហនតរាយ ជាមួយអនតររកសួង។ បនាប់ពីបេពិេស្ថធន៍ៃនេររោះ
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របាយការណ្៍សតីពីស្ថានភាពេររោះមហនតរាយ េដើម្បីផតល់អនុស្ថសន៍ដល់រាជរដ្ឋាភិបាល កនអងការេរៀប
ចំេរលការណ្៍ែណ្នំ េរលនេោបាយ។ល។ និងចាត់វិធានការេផ្សងេេៀតេដើម្បីរគប់រគងេររោះ
មហនតរាយ»។ េលើសពីេនោះេេៀត រាល់កិចចរបជុំ NCDM គួែតរបមូលករណ្ីេររោះអាសនន េដើម្បីផតល់នូវ
ការសរមបសរមួល

និងខនោះែខនង

ដូេចនោះ

NCDM

គួែតជួបជុំេៅមជ្ឍមណ្ឌលសរមបសរមួលេររោះ

អាសននជាតិ (NECC) េៅេលខាធិការដ្ឋាន NCDM ។
េលខាធិការដ្ឋាន NCDM រគប់រគងរបតិបតតិការរបចាំៃលង របស់ NCDM។ េលខាធិការដ្ឋានមាន
បុគគលិករបែហល៧០នក់ កនអងេនោះ៤០នក់ជាអនកសម័រគចិតត ែដលែចកេចញជា៥នយកដ្ឋាន៖ (១)
នយកដ្ឋានេឆលើយតបសេគងារោះបនាន់ និងស្ថារេឡើងវិញ (២)នយកដ្ឋានេរតៀមបងាារ និងបណ្្តោះប
ណ្តាល (៣)នយកដ្ឋានព័ត៌មាន និងេំនក់េំនង (៤)នយកដ្ឋានរុករក និងសេគងារោះ (៥)នយក
ដ្ឋានរដឌបាល និងហិរញ្ដវតថអ។ នយកដ្ឋាននីមួយៗមានការិោល័យចំណ្ុោះេផ្សងៗរា។ េហើយ NECC
នឹងជួយរំរេកនអងេពលមានស្ថានភាពេររោះអាសននធងន់ធងរ។ េលខាធិការដ្ឋាន NCDM រតូវបានកំណ្ត់
ថាជារគូបេងារលោ៉ាងសំខាន់

េលើការងាររគប់រគងេររោះមហនតរាយេៅកនអងរបេេស។

ឧបករណ្៍

សំខាន់មួយ របស់េលខាធិការដ្ឋាន NCDM គឺេធវើឲ្យរបាកដថា ការសរមបសរមួលរគប់រគងេររោះ
មហនតរាយ គឺជាែផនការសកមមភាពយុេធស្ថគសតជាតិ (SNAP) សរមាប់ DRR ែដលបានេរៀបចំេៅឆ្ាំ
២០០៨ និងែកសរមួលេឡើងវិញេៅឆ្ា២
ំ ០១៣ និងរតូវបានេៅថា ែផនការសកមមភាពជាតិ(NAP)
សរមាប់ DRR ២០១៤-២០១៨។
េៅថាាក់េរកាមជាតិ មានគណ្ៈកមាាធិការរគប់រគងេររោះមហនតរាយេខតត (PCDM) គណ្ៈក
មាាធិការរគប់រគងេររោះមហនតរាយរសុក (DCDM) និងគណ្ៈកមាាធិការរគប់រគងេររោះមហនតរាយឃុំ
(CCDM)5

រតូវបានបេងកើតេឡើងេដើម្បីេឆលើយតបនូវតរមូវការមុន

និងេរកាយេពលេររោះមហនតរាយ

េៅករមិតវិមជ្ឍការ។ រចនសមព័នធទំងេនោះជាេូេៅដឹកនំេដ្ឋយអភិបាលេខតត

អភិបាលរសុ ក និង

េៅករមិតថាាក់ទបបំផុតៃនការសរមបសរមួល

គឺមានភាពមិនជាក់ោក់េៅករមិតេនោះេេ

បុែនតរតូវបានបេងកើតេឡើងជារកុមរគប់រគងេររោះមហនតរាយភូមិ(VDMG)

េហើយរង់ចាស
ំ រមាប់រចន

សមព័នធេផ្សងៗបេងកើតេឡើងេៅកំរិតភូមិ (ដូចជាគណ្ៈកមាាធិការរគប់រគងេររោះមហនតរាយថាាក់ភូមិ ឬ
រកុមរគប់ រគងេររោះមហនតរាយភូមិ) ឬសរមាប់សមាគមកនអងតំបន់េផ្សងៗបានចូលរួមកនអងការងារកាត់
បនថយហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ និង/ឬេឆលើយតបេររោះមហនតរាយ។
5

អនុររិត្យលលខ៦១ ហនរ ចុុះថ្ថងទី២៩ មិថុនា ២០០៦

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

េមឃុំផ្ទាល់ េហើយក៏មានតំណ្តងមកពីមនទីរ ស្ថាប័នននចូលរួមផងែដរ។
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រកសួងសំខាន់ៗពាក់ព័នធនឹងការងារកាត់បនថយហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ
ៃន

NCDM

មានរកសួងែផនការ បានចូលរួមកនអងការេរៀបចំ

និងសមាជិក

ែផនការសកមមភាពយុេធស្ថគសតជាតិ

២០០៨-២០១៣។ រកសួងសុខាភិបាល បានបេងកើតរកុមេឆលើយតបបនាន់េៅេខតតនិមួយៗ និងមាន
ែផនការបេងកើតមជ្ឈមណ្ឌលរបតិបតតិេររោះអាសននេៅរកសួង។

រកសួងធនធានេឹក និងឧតុនិយម

មានតួនេីផតល់ព័ត៌មានរពមានជាមុនៃនឧតុនិយម និងពាក់ព័នធការងាររគប់រគងេឹកជំនន់ និងរាំង
សងឤត។ រកសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានចូលរួមពាក់ព័នធកនអងការផតឤចេផតើមគំនិតោ៉ាងេរចើនេលើ
ការងារកាត់បនថយហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយេៅកនអងកមមវិធីស្ថោ។ រកសួងកសិកមម រុកាារបមា៉ាញ់
និងេនស្ថេ លមីៗេនោះបានេរៀចំរកបខណ្ឌការងារអាេិភាពសរមាប់សកមមភាពកនអង CCA និង DRR រំរេ
េដ្ឋយ FAO។
កាកបាេរកហមកមពអជា (CRC) ជាសមាជិករបស់ NCDM រតូវបានបេងកើតេឡើងឆ្ា១
ំ ៩៥៥ និង
បានេេួលស្ថរល់ជាផលឣវការេដ្ឋយរាជរដ្ឋាភិបាល

ជាជំនួយដល់អាជាាធរស្ថធារណ្ៈ

កនអងេសវាកមម

មនុស្សធម៌។ កាកបាេរកហមកមពអជាមានស្ថខាេៅរគប់២៤េខតតរាជធានីកនអងរាជាណ្តចរកកមពអជា េៅ
កនអងបណ្តាញេនោះមានអនកសម័រគចិតតកាកបាេរកហមជាង៥ ៧០០នក់ និងយុវជនកាកបាេរកហម៥
៣០០នក់ អនកទំងអស់េធវើការកនអងការផតល់េសវា និងកមមវិធីអនុវតតេដើម្បីឲ្យដល់នូវតរមូវការអនកងាយ
រងេររោះទំងេនោះ។ នយកដ្ឋានរគប់រគងេររោះមហនតរាយ ៃនកាកបាេរកហមកមពអជារតូវបានបេងកើត
េឡើងកនអងឆ្ាំ១៩៩៤។ កាកបាេរកហមកមពអជាមានកតពវកិចច ផតល់ជំនួយ និងយនតការេឆលើយតបេៅកនអង
របេេស ជាជំនួយការឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈ CRC ផ្ទាល់ជាងេៅគណ្ៈកមាាធិការរគប់រគងេររោះ
មហនតរាយថាាក់េរកាមជាតិ។
រកុមរគប់រគងេររោះមហនតរាយអងគការសហរបជាជាតិ (UNDMT) េដើរតួជាអងគភាពសរមប
សរមួល សរមាប់ភាាក់ងារ UN កនអងការរំរេរាជរដ្ឋាភិបាលកមពអជា េដ្ឋោះរស្ថយស្ថានភាពេររោះមហនត
និងជាការិោល័យសរមបសរមួលរបចាំការ។ េពលមានេឹកជំនន់ឆ្ាំ២០១១ UNDMT បានផតឤចេផតើម
គំនិតបេងកើតេវេិការេឆលើយតបមនុស្សធម៍កមពអជា (HRF) េដើម្បីេធវើឲ្យរបាកដនូវការសរមបសរមួល និង
េំនក់េំនងេលើការងារេរតៀមបងាារេររោះអាសនន មនុស្សធម៌ និងការេឆលើយតប

ការស្ថារេឡើងវិញ

បឋមេៅកមពអជា រវាងអងគការសហរបជាជាតិ អងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាល និងអងគការអនតរជាតិ។ HRF
មានបំណ្ងជួយដល់ NCDM កនអងការងារេឆលើយតបវិបតតិមនុស្សធម៌ធងន់ធងរ កនអងរបេេស េហើយបានចង
រកងជា៦ែផនក េដើម្បីេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងេៅការេរតៀមបងាារ និងេឆលើយតប កនអងែផនកទំងេនោះមាន (១)

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

រាយ។ រកុមេនោះរួមមាន UNDP, UNICEF, WHO, FAO, WFP ែដលមានសហរបធានដឹកនំេដ្ឋយWFP
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អនម័យេឹកស្ថាតនិងខលឤនរបាណ្ (២)សុខភាពស្ថធារណ្ៈ (៣)សនតិសុខេស្បៀង និងអាហាររូបតថមភ
(៤)ការការពារ (៥)ការអប់រំ (៦)ជរមក។
អងគការអនតរជាតិមួយចំនួនេេៀត ក៏បានចូលរួមកនអងការងារកាត់បនថយហានិភ័យ ៃនេររោះ
មហនតរាយ

និងការេឆលើយតបេររោះមហនតរាយែដរ។

ែដលសមាជិកភាគេរចើនរបស់ពួកេគ

គឺជា

សមាជិកៃនរកុមេធវើសកមមភាពរួម (JAG) ែដលជាបណ្តាញ NGOs ពាក់ព័នធការរគប់រគងេររោះមហនត
រាយ (ែដលមានសមាជិកសកមម១២អងគការ) មានេរលបំណ្ងពរងឹងសកមមភាព DRR ឲ្យមានសតង់
ដ្ឋ េដើម្បីែចករំែលកព័ត៌មាន េលើកេឹកចិតតការអនុវតតលឡៗ ែផនការសកមមភាពពាក់ព័នធការងារកាត់
បនថយហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ។ កនអងេពលមានេររោះមហនតរាយ JAG បានេដើរតួនេីជាអនក
សរមបសរមួល េដើម្បីេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងកនអងការេឆលើយតបៃនសមាជិកខលឤន។
ជាចុងេរកាយ ការចូលរួមពីវិស័យឯកជនកនអងការរគប់រគងេររោះមហនតរាយេៅកមពអជាេៅែត
ជាការរបឈម

េទោះបីជាវិស័យេនោះរតូវបានចាត់េុកថាជាែផនកមួយេេួលបានេជាគជ័យ

សរមាប់

សកមមភាពកាត់បនថយហានិភ័យេររោះមហនតរាយ6 ។ ជាក់ែសតងតាមរយៈការពិភាក្ារារវាងOXFAM
េខតតកំពង់ធំ និងអនកផគត់ផគង់រសូវពូជកនអងេខតត េៅេលើតៃមលែដលអាចចុោះៃលលបានសំរាប់កសិករ កនអង

6

របាយការណ៍ររបខណឌកាត្់បនថយហានភ
ាំ ០១៥
ិ ័យលររុះមហនតររយរមពុជា ដល់ឆ្ន២

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

េពលមានេររោះអាសននធងន់ធងរ។
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AHA Center
(AADMER)

គណ្ៈកមាាធិការជាតិរគប់រគងេររោះមហនតរាយ(NCDM)
រកសួងធនធានេឹក

េីសកា
តី រនយករដឌមគនតី

នយកដ្ឋានឧតុនយ
ិ ម
េលខាធិការដ្ឋាន

រកុមការងារអនតររកសួង

NCDM

ហិរញ្ដវតថអ
េរតៀមបងាារ និង

HRF

ច្ាប់ និងេរល
នេោបាយ

រគប់រគង DRR

វាយតៃមលហានិភយ
័

បណ្្តោះបណ្តាល

និងរបព័នធរពមានជា

ព័ត៌មាន និងេំនក់េំនង

NECC

អនម័យ

េរតៀមបងាារ

សុខភាព

និងេឆលើយតប

េស្បៀង

កាត់បនថយ

អប់រំ

មុន

រុករក និងសេគងារោះ

ការពារ

េឆលើយតប និងស្ថារ

ជរមក

គណ្ៈកមាាធិការរគប់រគងេររោះមហនតរាយេខតត
េលខាធិការដ្ឋាន

រកុមការងារ ែផនការ

PCDM

េរតៀមបងាារ

គណ្ៈកមាាធិការរគប់រគងេររោះមហនតរាយរសុក

PEOC
សងគមសុវី ិល
(CHF)

DCDM

គណ្ៈកមាាធិការរគប់រគងេររោះមហនតរាយ
េលខាធិការដ្ឋាន

ឃុំ

វិស័យឯកជន

CCDM

រកុមរគប់រគងេររោះមហនតរាយភូមិ
រូបភាពេី៨៖ រកបខណ្ឌរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយេៅកមពអជា (Damien Riquett)

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

េលខាធិការដ្ឋាន
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ជាមួយការេរៀបចំថាាក់តំបន់េយើងគួរដឹងែដរថាកមពអជាបានចុោះហតាាេលខាកាលពីឆ្ាំ ២០០៩
េលើកិចចរពមេរពៀង AADMER ជាមួយអាស្ថ៊ាន។ កិចចរពមេរពៀងជាផលឣវការជាមួយសមាជិកអាស្ថ៊ាន
ទំងអស់េនោះបានែចងជាេរលការណ្៍ថាាក់តំបន់ និងកិចចរបតតិបតតិ ជាមួយនិងយនតការែផនក ភសតអ
ភាេដើម្បីផតល់លេធភាពឲ្យសមាជិកអាស្ថ៊ានអាចែសវងរកបាននូវជំនួយកនអងេពលជួបរបេោះេររោះ
មហនតរាយនិងមានការសហការរាេលើការងារ ការពារ កាត់បនថយភាពរងេររោះ េរតៀមបងាារ
េឆលើយតបនិងស្ថារេឡើងវិញ។ ជាមួយនិងគេរមាងការេនោះ AADMER បានបេងកើតនូវមជ្ឈមណ្ឌល
សរមបសរមួលរបស់អាស្ថ៊ានមួយសរមាប់ជំនួយមនុស្សធម៌របស់អាស្ថ៊ាន ែដលេៅកាត់ជាភាស្ថ
អង់េគលសថា AHA Centre រពមទំងបានបេងកើតនូវរកុមវាយតៃមលបនាន់េពលមានេររោះមហនតរាយ
(ERAT)។

ដូេចនោះវារតូវបានេគរំពឹងថាេបើសិនជាមានេររោះមហនតរាយេកើតេឡើងេៅកនអងបរេេស

កមពអជា េនោះមជ្ឈមណ្ឌលសរមបសរមួលរបស់អាស្ថ៊ាន (AHA Centre) និងរតូវបញ្ជឣនរកុមការងារ
របស់ខលឤនមកជួយដល់NCDMេធវើការសរមបសរមួលការងារេឆលើយ

តប

ចំេពាោះេររោះមហនតរាយ

េនោះ។
៣.៣

ស្ថថនភាពផ្ផនការទង្ត្ៀមបង្មុងយថាទហត្ុទៅកមពុជា

ែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុជាតិ(NCP) េលើកេឡើងពីហានិភ័យៃនេររោះេឹកជំនន់ និង

រាំងសងឤត រតូវបានអនុម័តេដ្ឋយនយករដឌមគនតីេៅឆ្ាំ២០១១ េទោះជាែផនការេនោះមិនទន់បានបញ្ចប់
ជាផលឣវការក៏េដ្ឋយ រពមទំងមិនបានផ្សពវផ្ាយេដ្ឋយេលខាធិការដ្ឋាន NCDM ។ ពីមុន ែផនការេឆលើយ
តបរគុនផ្ទាស្ថយបក្សី រតូវបានេរៀបចំេឡើង (េៅឆ្ាំ២០០៦) េដ្ឋយមានការរំរេពីUNDMT។
បនាប់ពីមានរពឹតតិការណ្៍េររោះេឹកជំនន់ធងន់ធងរលមីៗេនោះេៅឆ្ា២
ំ ០១១ UNDMT បានបេងកើត
េវេិកាេឆលើយតបមនុស្សធម៌ (HRF) ែដលមាន៦ែផនកជាក់ោក់ (អប់រំ សុខភាព េស្បៀងនិងអាហាររូប
យថាេហតុជាតិ។

ែផនកនីមួយៗរតូវបានេរៀបចំេដ្ឋយ

សេងេបពីែផនការេឆលើយតបតាមែផនក

េដើម្បី

បងាាញេៅករមិតអប្បបរិមាតរមូវការេរតៀមបងាារ។ លមីៗេនោះ HRF បានេរៀបចំែផនការេរតៀមបរមុង
យថាេហតុ េនោះមានន័យថារតូវែតមានសកមមភាព ជាពិេសសខណ្ៈែដលសមតថភាព ថាាក់ជាតិនិង
ថាាក់មូលដ្ឋានេៅមានករមិតកនអងការេឆលើយតបតរមូវការរបស់របជាជនែដលរងផលបោះពាល់

និង

កំពុងរបឈមហានិភ័យៃនេររោះេឹកជំនន់ រាំងសងឤត និង ខ្យល់ព្យអោះ។
ែផនការេឆលើយតបនិងេរតៀមបងាារេររោះអាសនន(EPRP)

េរលការណ្៍ែណ្នំេនោះរតូវបាន

េរៀចំ េដ្ឋយមានការរំរេពី UNICEF េដើម្បីជួយេរៀបចំែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុេៅថាាក់េខតត

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

តថមភ អនម័យេឹកស្ថាតនិងខលឤនរបាណ្ ការការពារ និងជំរក) េដើម្បីេឆលើយតបែផនការេរតៀមបរមុង
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និងកំណ្ត់ពីសកមមភាពេរតៀមបងាារចាំបាច់នន។

េរលការណ្៍ែណ្នំរតូវបានផ្សពវផ្ាយជាផលឣវ

ការេដ្ឋយេលខាធិការដ្ឋាន NCDM េៅែខសីហា ឆ្ា២
ំ ០១៣។ េៅចុងឆ្ា២
ំ ០១៣ EPRPs េខតត រតូវ
បានបញ្ចប់រួចរាល់កនអង១០េខតត (តារាងេី៣) េដ្ឋយមានការរំរេពី ៃដគូរជាអងគការអនតរជាតិ។
ជាេីបញ្ចប់អងគការអនតរជាតិជាេរចើន (Oxfam, ActionAid, DCA, etc.) ក៏បានរំរេដំេណ្ើរការ
កស្ថងែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុថាាក់េរកាមជាតិ

េដ្ឋយមានការេរៀបចំែផនការេរតៀមបរមុង

យថាេហតុរសុក សហគមន៍ និងកំណ្ត់និង/ឬស្ថងសង់តំបន់េួលសុវតថិភាពេៅករមិតសហគមន៍។
របសិនេបើឯកស្ថរទំងេនោះបានេរៀបចំរួចរាល់េនោះ សមាជិក CHF គួរេសនើសុំែផនការេរតៀម
បរមុងយថាេហតុកនអងតំបន់របស់ខលឤនេៅអជាាធរពាក់ព័នធ េខតត រសុក និងឃុំេដើម្បីយកមក
េរបើរបាស់។

1

បនាយមាន

2

ឧតតរមានជ័យ

3
4

5
6

7
8

9
10

ជ័យ

រពោះវិហារ

សទឹងែរតង
រតនៈគិរី
ៃបលិន

េមគងគ

េេនលស្ថប

កំពង់ធំ

េេនលស្ថប

េសៀមរាប

រកេចោះ

មណ្ឌលគិរី

12

េពាធិ៍ស្ថត់

កំពង់ឆ្ាំង

បាេ
?

បាត់ដំបង

11

13

េេនលស្ថប

េេនលស្ថប

េមគងគ

េេនលស្ថប

របាយការណ្៍ HFA (2009-2011) / េរៀបចំ

Oxfam េធវើបចចអប្បននភាព EPRP ឆ្ាំ 2013

េេ

CARE

បាេ
?

េេ

បាេ
បាេ
បាេ

េេ

បាេ

សេងេប

េដ្ឋយ Action Aid 2012 & ែកសរមួល 2013

េេ

?
េេនលស្ថប

របភព

របាយការណ្៍ HFA (2009-2011)-Oxfam

របាយការណ្៍ HFA (2009-2011)

របាយការណ្៍ HFA (2009-2011) + Oxfam
េធវើបចចអបប្ ននភាព EPRP ឆ្ាំ 2013

របាយការណ្៍ HFA (2009-2011)/េរៀបចំ

UNICEF រំរេ
UNICEF រំរេ
climate change
hotspot

េដ្ឋយ Oxfam ឆ្ាំ2012 និងែកសរមួល
េដ្ឋយ Action Aid in 2013

របាយការណ្៍ HFA (2009-2011) /
Concern

របាយការណ្៍ HFA (2009-2011)+dropbox

climate change
hotspot

បណ្្តោះបណ្តាល

EPRP ចប់កនអងែខ
សីហា 2012

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

េខតត

31

14

កំពង់ចាម

16

កំពង់សពឺ

17

18

19

20
21

22

23
24

េកាោះកុង

តំបន់េឆនរ

ភនំេពញ

េមគងគ

ៃរពែវង

?

តំបន់េឆនរ

?

ែកប

តំបន់េឆនរ

កណ្តាល

ស្ថាយេរៀង
សរុប (បញ្ញាក)
់

េមគងគ

េមគងគ
េមគងគ

dropbox

េេ
បាេ

តំបន់េឆនរ

តាែកវ

?

េមគងគ

រពោះសីហនុ
កំពត

បាេ

?
?

បាេ

បាេ
េេ
10

UNICEF រំរេ
បញ្ញាក់េដ្ឋយ CARE + dropbox

UNICEF រំរេ

របាយការណ្៍ HFA (2009-2011)-Oxfam

Rachana រំរេ

WVC មគនតីគេរមាងេខតតកណ្តាល

EPRPេធវើបចចអប្បនន
ភាពឆ្ាំ 2014

UNICEF រំរេ
េរៀបចំេដ្ឋយ
ActionAid

តារាងេី៣៖ ករមិតស្ថានភាពេរតៀមបងាារេៅេខតត (Damien Riquet)

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

15

េមគងគ

32

ផ្ផែក្ទី២

តួនាទី និងការទទួលខុេត្តូវ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

របេ់ CHF

33

34

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ផ្ផនកេី២ ត្ួនាេី និងការេេួលខុសង្ត្ូវរបស់ CHF
ែផនកេនោះនឹងបងាាញពីរចនសមព័នធៃនបណ្តាញ CHF និងថាេតើសមាជិករបស់ CHF អាចរួប
រួមរាេធវើអនតរាគមន៍ េដើម្បីសរមបសរមួលរេបៀបណ្ត េៅមុនេពល កំឡអងេពល និងេរកាយេពល
េររោះមហនតរាយធំៗេៅកមពអជា។
១

រចនាសមព័នធ CHF

១.១

គណៈកមាាធិការង្គប់ង្គងទវេិកា CHF
េរលេៅសំខាន់ៃនគណ្ៈកមាាធិការរគប់រគង គឺផតល់ការរំរេជារបចាំដល់េលខាធិការដ្ឋាន

CHFកនអងការដឹកនំេវេិកា CHF េដ្ឋយសហការោ៉ាងជិតសនិេធជាមួយ ADPC។ គណ្ៈកមាាធិការរគប់
រគងេវេិកាមានសមាជិករបាំនក់

មកពី៥អងគការែខមរែដលបានេបាោះេឆ្ាតេរជើសេរីសនិងមានអាណ្

តិត រយៈេពលពីរឆ្ាំ។ ជាេរៀងរាល់ពីរឆ្ាំនិងមានការេបាោះេឆ្ាតេរជើសេរីសសមាជិកលមី ៃនគណ្ៈកមាាធិ
ការរគប់រគង។ សមាជិក នីមួយៗអាចេរជើសេរីសបានរហូតដល់ពីរដង (២ឆ្ាំx២)។
េៅចុងែខេមស្ថឆ្ាំ២០១៤ សមាជិកគណ្ៈកមាាធិការរគប់រគង តំណ្តងមកពីអងគការដូច
ខាងេរកាមេនោះ៖
អងគការសហការេដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍េៅកមពអជា (PADEK)
អងគការសកមមភាពកិចចការនរីកមពអជា (KWWA)
អងគការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍កមពអជា (CCD)
អងគការរំរេកសិករជនបេ (SORF)
សមាគមន៍ចេរមើនជាតិ (NAPA)
តួនេី និងការេេួលខុសរតូវសំខាន់របស់គណ្ៈកមាាធិការរគប់រគង រួមមាន៖
បណ្្តោះបណ្តាល ឬការរេរៀបចំ គេរមាងសំេណ្ើេលើការងារេរតៀមបងាារេររោះមហនតរាយ
ដឹកនំ និងជារបធានកិចចរបជុំ CHF របចាំឆ្ាំ រួមទំងេរៀបចំរេបៀបវារៈរបជុំ និងេរៀបចំកំណ្ត់
េហតុរបជុំ
ចូលរួមកិចចរបជុំននជាមួយស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាល កនអងនមេវេិកា CHF
េំនក់េំនងជាមួយស្ថាប័នអនតរជាតិ េដើម្បីជារបេោជន៍ដល់ CHF
ជួយរំរេដល់រដ្ឋាភិបាល េដើម្បីជាគុណ្របេោជន៍ដល់របជាជនរកីរកេៅកមពអជា

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ផតល់ការពន្យល់ និងដំបូនានយុេធស្ថគសតជុំវិញសកមមភាពេវេិកា CHF ដូចជាេរៀបចំេមេរៀន
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ែបងែចកព័ត៌មានសំខាន់ៗជាមួយេលខាធិការដ្ឋាន CHF
េធវើការជិតសនិេធជាមួយេលខាធិការដ្ឋាន CHF កនអងការេរៀបចំែផនការ ការសេរមចចិតត ការផតឤច
េផតើម កស្ថងសមតថភាពសរមាប់សមាជិក CHF ។
កនអងករណ្ីមានេររោះអាសនន គណ្ៈកមាាធិការរគប់រគង CHF រតូវ៖
ផតល់ការរំរេសរមបសរមួលដល់បណ្តាញ CHF កនអងកំឡអងេពលេឆលើយតប េររោះមហនតរាយ
េដ្ឋយេធវើការេំនក់េំនងជាមួយអនកពាក់ព័នធជាតិ និងអនតរជាតិសំខាន់ៗ តាមតរមូវការរបស់
េលខាធិការដ្ឋាន CHF។
ផតល់ការរំរេដល់េលខាធិការដ្ឋាន

CHF

កនអងការេរៀបចំសំេណ្ើក៏ដូចជាការេលើកលវិកា

សរមាប់ការេឆលើយតបេររោះអាសនន CHF និងអនតរាគមន៍ស្ថារេឡើងវិញ។
១.២

ទលខ្នធិការដ្ឋាន CHF
េៅចុងែខេមស្ថ ឆ្ាំ២០១៤ បណ្តាញៃនេលខាធិការដ្ឋាន CHF កំពុងដឹកនំេដ្ឋយអងគការ

បា៉ាដិក(PADEK) និងមានបុគគលិកបីនក់៖ មគនតីសរមបសរមួលគេរមាងថាាក់ជាតិ មគនតីសរមបសរមួល
CHF និងជំនួយការគេរមាងថាាក់ជាតិ។ កនអងលកេ័ណ្ៃនការសរមបសរមួល េលខាធិការដ្ឋាន CHF អាច
ពឹងែផឡកេលើអនកសរមបសរមួលតំបន់ទំង៨ ែដលមានអនកសរមបសរមួលេខតតសរុប១៧ (អនកសរមប
សរមួលតំបន់នីមួយៗរគប់រគងពី២ េៅ៣េខតត)។
េរលេៅចម្បងៃនេលខាធិការដ្ឋាន CHF គឺអភិវឌ្ឍសមតថភាពសមាជិក CHF (តាមការែចក
រំែលកព័ត៌មានបណ្្តោះបណ្តាល

និងការរបឹក្ាេោបល់)ម្ាងវិញេេៀតេដើម្បីពរងឹងការភាាបេ
់ ំនក់

េំនងកនអងរកបខណ្ឌការងារមនុស្សធម៌ជាតិ ជាពិេសសេដើម្បីេឆលើយតបេររោះអាសននធំៗ។
េដើម្បីពរងឹងសមតថភាពសមាជិកCHFកនអងការងារជំនួយមនុស្សធម៌ េលខាធិការដ្ឋានរំពឹងេុកថា

7

កំណ្ត់ពីមុខសញ្ញាេររោះថាាក់ ការកាត់បនថយ ការេរតៀមបងាារ ក៏ដូចជាការេឆលើយតប និង
ការស្ថារេឡើងវិញៃនេររោះអាសនន។
ផតលកា
់ ររំរេនិងសរមបសរមួលដល់សមាជិក CHFេដ្ឋយចូលរួមកិចចរបជុំថាាក់ជាតិសំខាន់ៗ
(និងេបើអាចេៅថាាក់តំបន់) និងបនតជូនដំណ្ឹងដល់សមាជិក CHF ពីការពិភាក្ាពីការរគប់
រគងហានិភ័យ ៃនេររោះមហនតរាយេៅថាាក់ជាតិ។
7

ឧបសម័ពនធ១ ត្ួនាទីភាររិចចរបស់លលខាធិការដាាន CHF

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ផតល់ការែណ្នំបេចចកេេស ដល់អនកសរមបសរមួល CHF តំបន់ និង CHFេខតត កនអងការេធវើការ
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េលើកតេមកើងគណ្ៈកមាាការបែនថមេេៀត រវាងអនកពាក់ព័នធអភិវឌ្ឍ និងមនុស្សធម៌េៅកមពអជា
េដ្ឋយតសម
ូ តិពីតរមូវការេធវើឲ្យរបេសើរេឡើង

កនអងរកបខណ្ឌការងាររគប់រគងហានិភ័យៃន

េររោះមហនតរាយជាតិ (និងតំបន់)។
កំណ្ត់ឱកាសលវិកា កិចចសហការ និងលេធភាពចាំបាច់បនាន់ កនអងការរគប់រគងេររោះមហនត
រាយ ែដលអាចជារបេោជន៍សរមាប់សមាជិក CHF។
េដ្ឋយជាែផនកមួយៃនេបសកកមម េលខាធិការដ្ឋាន CHF រំពឹងថា៖
ចូលរួមកិចចរបជុំសរមបសរមួលជាមួយ NCDM និង HRF និងកិចចរបជុំេផ្សងេេៀតទក់េងេៅ
នឹងការរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយេៅកមពអជា (ឧ. របជុំ JAG របជុំតាមែផនក ..)
បេងកើតយនតការរតួតពិនិត្យសភាពការទន់េហតុការណ្៍

េដើម្បីរកឲ្យេឃើញនូវវិបតតិនន

ែដលេកើតមានេឡើងេៅកមពអជា និងរបមូលផតអំសមាជិក CHF ទន់េពលេវោ។
ចុោះកិចចរពមេរពៀងណ្តមួយជាមួយរកសួងធនធានេឹកនិងឧតុនិយម

និងជាមួយ

NCDM

េដើម្បី េេួលស្ថរ រពមានជាមុន េលើសពីេនោះេេៀតេដើម្បីបេងកើតនិតិវិធីរបតិបតតិការសតង់ដ្ឋរ
(SOPs) េដើម្បីផ្សពវផ្ាយបនតការរពមានជាមុនជាមួយបណ្តាញ CHF ។
េរៀបចំយនតការែចករំែលកព័ត៌មានរបាកដឆ្ប់រហ័សរវាងេលខាធិការដ្ឋាន CHFនិងសមាជិក
CHF (រួមទំងការេរបើរបាស់េគហេំព័រ CHF) េដ្ឋយមានការចូលរួមពីអនកសរមបសរមួល
តំបន់ និងេខតត។
បេងកើតមូលដ្ឋានេិនន័យ េដើម្បីជារបេោជន៍កនអងចំេណ្តមសមាជិក CHF ែដលអាចយកេៅ
េរបើរបាស់បានេៅកនអងករណ្ីៃនស្ថានភាពមានេររោះអាសនន េៅតំបន់ CHFខលោះ (សរមាប់
តរមូវការវាយតៃមលពហុែផនក ឬែផនកមួយេកើតេឡើងពីរកុមជំនួយបេចចកេេស)។
ណ្្តោះបណ្តាលពីវិធីស្ថគសតនិងឧបករណ្៍វាយតៃមល

និងេរៀបចំឲ្យច្ាស់ោស់ពីនិតិវិធី

របតិបតតិការសតង់ដ្ឋរ សរមាប់បងាាញរកុមវាយតៃមល CHF។
េរៀបចំែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុ CHFលំអិតេដ្ឋយបញ្ញាក់ឲ្យច្ាស់ថាេតើេលខាធិការ
8

ដ្ឋាន CHF និងសមាជិកCHF គួេធវើអម
វី ុនេពល កំឡអងេពល និងេរកាយេពលេររោះមហនតរាយ
េដ្ឋយពិចារណ្តអាចមាេសណ្តរីយូបី (របអប់ខាងេរកាម)។

8

សកមមភាពេនោះសង្ឃឹមថានឹងមានេៅគេរមាងបនាប់ ចាប់េផតើមែខមិលុន ២០១៤

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

បេងកើតបញ្ជីេឈាាោះរកុមវាយតៃមលេពលមានេររោះមហនតរាយ (EAT) ពី៣០-៤០នក់ េដើម្បីប
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េធវើែផនការ និងផតលកា
់ របណ្្តោះបណ្តាលបែនថម

9

សរមាប់សមាជិកCHF អារស័យេលើការ

កំណ្ត់តរមូវការ ឬេសនើសុំ ជាក់ោក់ណ្តមួយពីសមាជិក CHF។
ស្ថានភាពេររោះមហនតរាយែដលអាចេកើតមាននិងរតូវពិចារណ្តេដ្ឋយបណ្តាញCHF៖


េសណ្តរីយូេី១៖ េខតត១ឬ២កនអងតំបន់េេួលរងផលបោះពាល់ធងន់ធងរេដ្ឋយេររោះមហនតរាយ
ការសរមបសរមួលការេឆលើយតប គឺរតូវេធវើេឡើងេដ្ឋយអនកសរមបសរមួល CHFេខតត ឬអាច
និងេសនើសុំការរំរេពីសមាជិក CHF េៅេខតតេផ្សងៗេេៀត។



េសណ្តរីយូេី២៖ រគប់េខតតទំងអស់កនអងតំបន់េេួលរងផលបោះពាល់ ដូេចនោះការេេួលខុស
រតូវកនអងការសរមបសរមួលគឺេផទរជូនអនកសរមបសរមួល CHFតំបន់ ឬអាចេសនើសុំការរំរេពី
សមាជិក CHF េៅតំបន់េផ្សងៗេេៀត។



េសណ្តរីយូេី៣៖ តំបន់មួយចំនួនេេួលរងផលបោះពាល់េដ្ឋយេររោះមហនតរាយ

េពល

េនោះេលខាធិការដ្ឋាន CHF គួរដឹកនំសរមបសរមួល CHF កនអងការេឆលើយតប។ េដើម្បីេធវើឲ្យ
របេសើរេឡើងកនអងការផតល់ការរំរេដល់សមាជិក CHF ដូចកនអងេសណ្តរីយូេនោះ េលខាធិការ
ដ្ឋានគួរពិចារណ្តេកៀងគរធនធានបែនថមេេៀត (បែនថមបុគគលិក សមាារៈ លវិកា) េដ្ឋយ
មានការសហការោ៉ាងជិតសនិេជាមួយគណ្កមាាធិការដឹកនំCHFនិង ADPC។
១.៣

អនកសង្មបសង្មួល CHF ត្ំបន់ (ZONE)
ជាមួយនិងការបេងកើតេឡើងជា៨តំបន់ ែដលរគបដណ្្ប់១៧េខតត កនអងចំេណ្តម២៥េខតត េៅ

កមពអជា អនកសរមបសរមួល CHFតំបន់ មានតួនេីោ៉ាងសំខាន់កនអងការេំនក់េំនងរវាងេលខាធិការ
ដ្ឋានCHF (ថាាក់ជាតិ) និងអនកសរមបសរមួល CHFេខតត(ថាាក់េខតត)។ េលើសពីេនោះេេៀត េរលេៅ
ចម្បងរបស់អនកសរមបសរមួល CHFតំបន់រួមមាន ៖
10

ខុសរតូវ រតូវបានសរមបសរមួល និងែចករំែលកបេពិេស្ថធន៍លឡៗដល់រាេៅវិញេៅមក។
ជួយការងាររគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ ដល់អនកសរមបសរមួល CHF េខតតកនអង
តំបន់ែដលេេួលបនទអក ជាពិេសសជួយរំរេកនអងការកំណ្ត់មុខសញ្ញាេររោះថាាក់ េដើម្បីកាត់
បនថយ េរតៀមបងាារ ក៏ដូចជាការេឆលើយតបេររោះអាសនន និងស្ថារេឡើងវិញ(េសណ្តរីយូេ១
ី )
9

ឆ្ាំ២០១៣-២០១៤ វគគបណ្្តោះបណ្តាលចំនួន១០វគគ បានេរៀបចំេដ្ឋយADPC េដើម្បីផតល់ចំេណ្ោះដឹងជាមូលដ្ឋានសតព
ី ីការ

រគប់រគងហានិភយ
័ េររោះមហនតរាយ ដល់បុគគលិកជាសមាជិកCHF។ វគគបណ្្តោះបណ្តាលជំហានបនតនឹងមានេៅគេរមាងបនាប់
10

ឧបសម័ពនធ២ តួនេីភារកិចរច បស់អនកសរមបសរមួលCHFតំបន់

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ធានថា DRR និងការអនតរាគមន៍េឆលើយតបេររោះមហនតរាយ ៃនសមាជិកCHFកនអងតំបន់េេួល

38

កនអងករណ្ីរគប់េខតតទំងអស់កនអងតំបន់េេួលរងផលបោះពាល់ (េសណ្តរីយូេី២) រតូវេេួល
ខុសរតូវកនអងការសរមបសរមួលសមាជិក CHF កនអងការេឆលើយតបេររោះអាសននកនអងតំបន់ រួម
មានការសិក្ាវាយតៃមលតរមូវការ និងការខូចខាត និងការេកៀងគរធនធាន។
ចងរកង និងរក្ារាល់ព័ត៌មានទក់េងការរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយកនអងតំបន់
េេួលបនទអក និងែចករំែលកជាមួយអនកសរមបសរមួល

CHF េខតតកនអងតំបន់ និងជាមួយ

េលខាធិការដ្ឋានCHF។
ការងារជាក់ោក់របស់ អនកសរមបសរមួល CHFតំបន់រួមមាន៖
េធវើបចចអប្បននភាពជាេេៀងទត់នូវបញ្ជីេំនក់េំនងសរមាប់េររោះអាសននេៅថាាក់តំបន់។
ពិនិត្យែកសរមួលេឡើងវិញែផនការេរតៀមបងាារ និងេឆលើយតបេររោះអាសននរបស់ CHF េខតត
កនអងតំបន់េេួលបនទអក។
េរៀបចំកិចចរបជុំរបចាំឆ្ាំជាមួយអនកសរមបសរមួល CHF េខតត េដើម្បីដឹងថា អនកណ្តេធវើ េធវើអវី
និងេធវើេៅេីណ្ត(3W) េដ្ឋយមានការអេញ្ជើញ PCDM ពាក់ព័នធកនអងតំបន់ចូលរួម។
េធវើការេំនក់េំនងជារបចាំជាមួយអនកសរមបសរមួល CHFេខតត កនអងតំបន់េេួលបនទអក េដើម្បី
កំណ្ត់ពីតរមូវការរំរេ(បណ្្តោះបណ្តាល លវិកា សមាារៈ ធនធានមនុស្ស) និងជរមាបមក
េលខាធិការដ្ឋាន CHF។
ែចករំែលករាល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ែដលេេួលបានពីេលខាធិការដ្ឋាន CHF ឬអនកសរមប
សរមួល CHFតំបន់ដ៏ៃេេេៀត ជាមួយអនកសរមបសរមួលCHFថាាក់េខតត។

សរមួល
ពិេស្ថធន៍

CHFថាាក់តំបន់

និងអនកសរមបសរមួលថាាក់េខតត

េដើរតួោ៉ាងសំខាន់ជាអនកសរមបសរមួល។

និងព័ត៌មានរវាងអនកសរមបសរមួលCHFតំបន់េផ្សងៗ

អនកសរមប

េហតុេនោះការផ្ទលស់បតឣរបេ

គួររតូវបានពរងឹង

េដើម្បីជា

របេោជន៍ដល់ការអនុវតតមុខងាររបស់បណ្តាញ។
១.៤

អនកសង្មបសង្មួល CHF ទខត្ត
េៅចុងែខេមស្ថ ឆ្ា២
ំ ០១៤ អនកសរមបសរមួល CHFេខតតទំង១៤ េេួលបនទអកកនអងការជួយ

សមាជិក CHFនីមួយៗ ពី៦-១៤សមាជិក។
េរលេៅចម្បងៃនអនកសរមបសរមួល CHFេខតតរួមមាន ៖
11

11

ឧបសម័ពនធ៣ ត្ួនាទីភាររិចចរបស់អនរសរមបសរមួលCHFលខត្ត

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

កនអងនមជានក់េំនក់េំនងរវាងេលខាធិការដ្ឋាន
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សរមបសរមួលសកមមភាពរគប់រគងហានិភ័យេររោះមហនតរាយ ជាមួយអនកពាក់ព័នធសំខាន់ៗ
េៅកនអងេខតត រួមមានអជាាធរេខតត (PCDM និងមនទីរពាក់ព័នធនន) និងអងគការមិនែមនរដ្ឋាភិ
បាល ជាពិេសសគឺការកំណ្ត់មុខសញ្ញាេររោះថាាក់េដើម្បីកាត់បនថយ េរតៀមបងាារ ការេឆលើយ
តប និងស្ថារេឡើងវិញេររោះអាសនន(េសណ្តរីយូេី១)
សរមបសរមួលការេរៀបចំ និងេធវើបចចអប្បននភាពជារបចាំនូវែផនការេរតៀមបងាារ និងេឆលើយតប
េររោះអាសនន CHFេខតត។
ចងរកង

និងរក្ារាល់ព័ត៌មានទក់េងការរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយកនអងេខតត

ែដលខលឤនេេួលបនទអក និងែចករំែលកជាមួយអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់តំបន់។
ការងារជាក់ោក់ អនកសរមបសរមួល CHFេខតតរួមមាន៖
េធវើការោ៉ាងជិតសនិេធជាមួយៃដគូរដ្ឋាភិបាល (PCDM) សមាជិក CHF និងអនកពាក់ព័នធេផ្សង
េេៀត ទក់េងការរគប់រគងេររោះមហនតរាយេៅកនអងេខតតែដលខលឤនេេួលបនទអក។
ចូលរួមកិចចរបជុំសរមបសរមួលជាមួយ PCDM តំណ្តងឲ្យបណ្តាញ CHF។
េធវើការេំនក់េំនងជារបចាំជាមួយសមាជិក CHFកនអងេខតតេេួលបនទអក េដើម្បីវាយតៃមលពីតរមូវ
ការរំរេ (លវិកា សមាារៈ ធនធានមនុស្ស) ជាពិេសសកនអងកំឡអងស្ថានភាពមានេររោះអាសនន
និងេោងតាមតរមូវការ ជរមាបមក អនកសរមបសរមួល CHFថាាក់តំបន់។
ផតល់របាយការណ្៍ជាេេៀងទត់ (ការេរតៀមបងាារ ការវាយតៃមលស្ថានភាពេឆលើយតប និងេផ្ស
ងៗេេៀត) េៅអនកសរមបសរមួល CHFតំបន់។
ែចករំែលករាល់ព័ត៌មានសំខាន់ៗ ទក់េងការរគប់រគងេររោះមហនតរាយ ែដលេេួលបានពី
អនកសរមបសរមួល CHFថាាក់តំបន់ ឬរបភពេផ្សងេេៀតកនអងេខតតជាមួយសមាជិកCHFែដល

េដ្ឋយសថិតេៅកនអងលំដ្ឋប់ជួរមុខកនអងការងារសរមបសរមួលរបស់CHF

អនកសរមបសរមួល

CHFថាាក់េខតត គួែតធានថាសមាជិកCHFេៅកនអងេខតតេរតៀមខលឤនរួចជាេរសច និងដឹងអវីែដលរតូវេធវើ
កនអងករណ្ីមានេររោះអាសននធំេកើតេឡើង។
អាសននថាាក់េខតត

ជាពិេសសែផនការេឆលើយតប

គួរែតផ្សពវផ្ាយដល់សមាជិកទំងអស់េៅកនអងេខតត

និងេរតៀមបងាារេររោះ
រួមនិងែផនការេឆលើយតប

របស់CHFេខតត (េពលែដលមាន) គួរែតស្ថកល្បងេធវើលំហាត់សមយុេធេេៀងទត់។
២

ការេំនាក់េំនង និងនីត្ិវិធីរាយការណ៍

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ខលឤនេេួលបនទអក។
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២.១

តារាងសទងេប ននែំណាក់កាល ទឆលើយត្បទង្រោះមហនតរាយរបស់CHFផ្ែលអាចនឹងទធវើ
របព័នធ

ការការពារ

ការវាយតៃមល

ជំនួយ

ការស្ថារ

រពមានជាមុន

ការជេមលៀស

រហ័ស

សេគងារោះ

េឡើងវិញ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

េឹកជំនន់រដូវកាល
េឹកជំនន់រហ័ស

X

X

រាំងសងឤត
ខ្យល់ព្យអោះ

X

X

តារាងេី៤៖ ការងារសំខាន់ៗែដលេវេិកា CHF េធវើអនតរាគមន៍

២.២

បណា
ត ែេំនាក់េំនង

េលខាធិការដ្ឋាន

HRF

NCDM

ECC

(1)

(3)

(2)
េលខាធិការដ្ឋាន

CHF

(1)

(2)

(4)

(3)

មគនតីសរមបសរមួល
CHF តំបន់

េលខាធិការដ្ឋាន

មគនតីសរមបសរមួល
CHF េខតត

PCDM

DCDM

េលខាធិការដ្ឋាន

សមាជិក CHF

iNGOs

CCDM

កនអងពណ្៌រកហម/េតាាត៖ ការរពមានជាមុនពីថាាកជា
់ តិេៅថាាក់េរកាមជាតិ និងពីថាាក់េរកាមជាតិេៅថាាកជា
់ តិ
ពណ្៌េខៀវ៖ របកាសចូលរួមការវាយតៃមលរហ័សពីពហុវិសយ
័
ពណ្៌េមា ៖ ការេឆលើយតប និងការស្ថារេឡើងវិញ
រូបភាពេី៩៖ បណ្តាញេំនក់េំនងសំខាន់ៗសរមាប់បណ្តាញ CHF

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

េលខាធិការដ្ឋាន

41

ការត្ពមានជាមុន (ជាពិសេេេត្មាប់ សត្រោះទឹក្ជំនន់ និ ងខយល់ពយុោះ)

េលខាធិការដ្ឋានCHFរតូវ(១)ផ្សពវផ្ាយបនតពីការរពមានជាមុនរបស់ NCDM(ឬ MoWRAM)
េៅអនកសរមបសរមួលCHFតំបន់និងេខតតេៅេពលែតមួយ

ជាមួយការផតល់អនុស្ថសន៍សម

រសប (ែផនក៣.១) ឬ(២) ពិនិត្យេឡើងវិញនូវស្ថររពមានែដលបានេផញើពីអនកសរមបសរមួល
តំបន់ បនាប់មកពិភាក្ាជាមួយ NCDM េលើលេធភាពស្ថានភាពវិបតតិសរមាប់អំណ្ោះអំណ្តង
របសិនេបើបានអោះអាង រតូវបញ្ជឣនស្ថរេៅអនកសរមបសរមួល CHF តំបន់ និងេខតត។
អនកសរមបសរមួល

CHFថាាក់តំបន់អាច

(១)េេួលស្ថររពមានពីេលខាធិការដ្ឋាន

េហើយផ្សពវផ្ាយបនតេៅអនកសរមបសំរួល

CHFថាាក់េខតត

CHF

ឬ(២)េេួលស្ថររពមានពីអនក

សរមបសំរួលCHFថាាក់េខតត េហើយេផញើេៅេលខាធិការដ្ឋាន CHF ឬេេួលស្ថររពមានពីរបភព
េផ្សងៗេេៀត និងពិនិត្យេរបៀបេធៀបជាមួយេលខាធិការដ្ឋាន CHF របសិនេបើបញ្ញាក់ច្ាស់
េហើយ រតូវេផញើេៅអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់េខតត។
អនកសរមបសរមួល CHFថាាក់េខតតអាច(១)េេួលស្ថររពមានពីេលខាធិការដ្ឋាន CHF េហើយ
ផ្ាយបនតេៅសមាជិក CHFទំងអស់េៅកនអងេខតត េដ្ឋយចមលងជូន PCDM ឬ(២)េេួលស្ថរ
រពមានពីសមាជិក CHFណ្តមួយ េហើយពិនិត្យេរបៀបេធៀបជាមួយ PCDM របសិនេបើបាន
បញ្ញាក់ច្ាស់េហើយ រតូវេផញើស្ថរេៅអនកសរមបសរមួល CHFតំបន់និងសមាជិក CHFទំង
អស់េៅកនអងេខតត។ ឬេេួលស្ថររពមានពីរបភពេផ្សងេេៀត េហើយពិនិត្យេរបៀបេធៀបជាមួយ
PCDM

របសិនេបើបានបញ្ញាក់ច្ាស់េហើយ

រតូវេផញើេៅអនកសរមបសរមួល

CHFតំបន់និង

សមាជិក CHFទំងអស់កនអងេខតត។
ការង្ករប៉ា ន់ ត្បមាណបនាាន់ឬវាយតម្មលរហ័េពហុវ ិេ័យ រួមរែ (អនតរស្ថាប័ន)
េពលែដលការចូលរួមវាយតៃមលរហ័សពហុវិស័យ រតូវបានរពមេរពៀងរវាង HRF និងេលខា
ព័នធ

ពីែផនការវាយតៃមលរហ័សពហុវិស័យកនអងតំបន់

ពរងាយេៅកនអងតំបន់ែដលេេួលរងផលបោះពាល់

និងគួរែតសរមបសរមួលការដ្ឋក់

ៃនសមាជិករកុមវាយតៃមលេររោះអាសនន

(EAT) កនអងការេំនក់េំនងជាមួយអនកសរមបសរមួល CHFេខតត។
អនកសរមបសរមួល

CHFថាាក់េខតត

កនអងតំបន់េេួលរងផលបោះពាល់

រតូវរំរេការដ្ឋក់

ពរងាយCHF EAT កនអងការសហការជាមួយ HRF និង NCDM និងអនកសរមបសរមួល CHF
ថាាក់តំបន់ និងរតូវរាយការណ្៍ពីរបាយការរីកចេរមើនជាបនតបនាប់។

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ធិការដ្ឋានNCDM េលខាធិការដ្ឋាន CHF និង(៣)ជរមាបមកអនកសរមបសរមួលតំបន់ពាក់
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ការសឆលើយតប និងការស្ថតរស

ើងវ ិញ

េលខាធិការដ្ឋាន CHF គួរែតសរមបសរមួលសកមមភាពេឆលើយតប និងស្ថារេឡើងវិញជាមួយ
NCDM និង HRF និងគួរែត(៤) ជូនដំណ្ឹងដល់អនកសរមបសរមួលតំបន់នូវការសេរមចចិតត
េផ្សងៗកនអងកិចវរបជុំសរមបសរមួល។ របសិនជាអាច េលខាធិការដ្ឋាន CHF គួរផ្សពវផ្ាយកនអង
េគហេំព័រ CHF នូវរាល់ព័ត៌មានពាក់ព័នធេលើការងារេឆលើយតបរបស់ CHF។
អនកសរមបសរមួល CHFថាាក់តំបន់ គួរែតផ្សពវផ្ាយព័ត៌មានពីេលខាធិការដ្ឋាន CHF េៅអនក
សរមបសរមួល CHFថាាក់េខតត និងពីអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់េខតត េៅេលខាធិការដ្ឋាន
CHF។
កនអងកំឡអងេពល១សបាាហ៍បនាប់ពីេររោះមហនតរាយ អនកសរមបសរមួល CHFថាាក់េខតត រតូវ
ែតអេញ្ជើញសមាជិក CHFទំងអស់េៅកនអងេខតត(និងPCDM)របជុំ េដើម្បីរបមូលព័ត៌មានការ
វាយតៃមលបឋមែដលអាចរកបាន និងបញ្ជឣនរបាយការណ្៍េនោះេៅអនកសរមបសរមួល CHF
ថាាក់តំបន់ ជាេូេៅអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់េខតត គួរែតសរមបសរមួលជាមួយ PCDM
េំនក់េំនងេេៀងទត់ជាមួយសមាជិកCHFកនអងេខតតរបស់ពួកេគ និងរាយការជារបចាំេៅអនក
សរមបសរមួល CHFថាាក់តំបន់។
សមាជិក CHF រតូវបានេំនក់េំនងដំបូងជាមួយៃដគូរដូចជា iNGOs DCDM ឬ CCDM រសប
េពលជាមួយរាេនោះរតូវរាយការដល់អនកសរមបសរមួលCHFថាាក់េខតត នូវអនតរាគមន៍ និង
តរមូវការបនាន់របស់ពួកេគ។
៣

ការទឆលើយត្បរបស់ CHFចំទពាោះទង្រោះអាសនន

៣.១

ស្ថរង្ពមានជាមុនសង្មាប់សមាជិក CHF
ចំណ្តប់អារមមណ្៖
៍ ែផនកេនោះររន់ែតបងាាញនូវស្ថររបស់េលខាធិការដ្ឋាន CHF អាចផ្សពវ
ផ្ាយកនអង បណ្តាញ CHFដូចជារបព័នធរពមានជាមុនថាាក់ជាតិ(EWS) កំពុងែតេរៀបចំ ។
េទោះបីជាោ៉ាងណ្តក៏េដ្ឋយ េៅេពលែដលករមិតការរពមានរតូវបានបេងកើតេឡើង ែផនការ
េរតៀបរមុងយថាេហតុរបស់ CHF អាចរតូវែកសរមួលេឡើងវិញ។
ចំណ្តប់អារមមណ្៖
៍ ដូចបានេរៀបរាប់កនអងែផនកេី១ េឹកជំនន់យឺតៗ (តាមរដូវកាល) និងរាំង
សងឤត

ជាបាតុភូតេកើតេឡើងជាលំដ្ឋប់លំេដ្ឋយេហើយរំពឹងថា

និងរពមានកនអងករណ្ីមាន

ស្ថានភាពធងន់ធងរមធ្យម មានន័យថារបែហលជាមិនមានកនអងករណ្ីេកើនរំលឹកទំងពីរេេ។
12

EWS រាំពុងលរៀបចាំលដាយគលរាងលរត្សាណា រាំរទលដាយ ADPC

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

12
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េត្មាប់សត្រោះទឹក្ជំនន់

របសិនេបើេឹកជំនន់រតូវបានេរកើនរំលឹកេដ្ឋយ NCDM (ជាពិេសសេឹកជំនន់រហ័ស)៖



សមាជិក CHF រតូវរតួតពិនិត្យបញ្ជីេំនក់េំនងេររោះអាសននរបស់ពួកេគ

សមាជិក CHF រតូវជរមាបដល់បុគគលិកឲ្យពួកេគេរតៀម និងេរៀចំសរមាប់ការជួយ
ការពារ ការជេមលៀស កនអងកិចចសរមបសរមួលជាមួយ PCDM។




រតួតពិនិត្យ របសិនេបើេូក និងអាវេពាងអាចរកបានភាលមៗសរមាប់េរបើរបាស់។

រាយការណ្៍េៅអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់េខតត អំពស្ថ
ី ានភាពេរតៀមបងាារ។

របសិនេបើេឹកជំនន់រតូវបានេចញការរពមាន៖



សមាជិក CHFគួែតរបាកដថា បុគគលិករបស់ពួកេគេៅកែនលងមានសុវតថិភាព

សមាជិក CHF ចាប់េផតើមវាយតៃមលភាលមៗ មុនេពលអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់
េខតត អេញ្ជើញចូលរួមរបជុំ សរមបសរមួលេៅេខតត។

េត្មាប់សត្រោះរំងេងួត

របសិនេបើ NCDM េចញការរពមាន៖


សមាជិក CHF រតូវចាប់េផតើមវាយតៃមលភាលមៗ ពីផលបោះពាល់េដ្ឋយេររោះរាំងសងឤត
េៅកនអងតំបន់ របស់ពួកេគេដើម្បីេធវើការអនតរាគមន៍



រាយការណ្៍េៅអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់េខតត ពីការវាយតៃមលដំបូង និងរង់ចាំ
ការរបជុំសរមបសរមួលរតូវបានេរៀបចំេឡើងេដើម្បីេធវើការសេរមចចិតត នូវយុេធ
ស្ថគសតអនតរាគមន៍របស់ CHF េៅឯថាាក់េខតត។

េត្មាប់សត្រោះខយល់ពយុោះ

របសិនេបើការរពមានពណ្៌េលឿង(ការដ្ឋស់េតឿន) ការគំរាមកំែហងរតូវបានកំណ្ត់ោ៉ាង



សមាជិក CHF គួរែតពិនិត្យេមើលបញ្ជីេំនក់េំនងេររោះអាសននរបស់ពួកេគ



សមាជិក CHF រតូវែតជរមាបដល់បុគគលិកពួកេគ ពីលេធភាពៃនការគំរាមកំែហង
និងពិនិត្យេមើលែផនការពួកេគសរមាប់ជួយអនតរាគមន៍ កនអងការជេមលៀស កនអងកិចច
សរមបសរមួលជាមួយ PCDM



រាយការណ្៍េៅអនកសំរបសំរួល CHFថាាក់េខតត ពីស្ថានភាពេរតៀមបងាារ។

របសិនេបើការរពមានពណ្៌េឹករកូច ការគំរាមកំែហងរតូវបានបញ្ញាក់េហើយព្យអោះសុីកលឣននិង
ជោះឥេធិពល មានការ លំេអៀងតិចតួច របេេសកនអងរយៈេពលតិចជាង២៤េមា៉ាង

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ច្ាស់ បុែនតមិនមានេររោះថាាក់សរមាប់របេេសកនអងរយៈេពល២៤េមា៉ាងបនាប់
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សមាជិក CHF រតូវទក់េង PCDMនិងេសនើសុំការរំរេសរមាប់ការជេមលៀសអនក
ងាយរងេររោះបំផុត



រាយការណ្៍េៅអនកសំរបសំរួល CHFថាាក់េខតត ពីស្ថានភាពេរតៀមបងាារ។

របសិនេបើការរពមានពណ្៌រកហមខ្យល់ព្យអោះ/សុីកលឣននិងជោះឥេធិពលដល់របេេសកនអងរយៈ
េពលតិចជាង៦េមា៉ាង


សមាជិក CHF រតូវរបាកដថាបុគគលិករបស់ពួកេគមានសុវតថិភាព និងេៅរង់ចាំ
រហូតដល់ការរពមានពណ្៌រកហមរតូវបានបញ្ចប់

េដើម្បីចាប់េផតើមេធវើការចុោះវាយ

តៃមលែតអងគភាពខលឤនឯងមួយគត់។


រង់ចាំអនកសរមបសរមួល

CHFថាាក់េខតត

អេញ្ជើញចូលរួមរបជុំសរមបសរមួល

េដើម្បីសេរមចចិតតនូវយុេធស្ថគសតអនតរាគមន៍េៅថាាក់េខតត។
៣.២

ការការពារ ទដ្ឋយទង្បើការជទមលៀស និងេួលសុវត្ថិភាព
េៅេពលែដលស្ថររពមានជាមុន

រតូវបានផតល់ពីហានិភ័យៃនេររោះេឹកជំនន់

ឬសុីកលឣន

សមាជិក CHF គួររំរេដល់ PCDM, DCDM និងCCDM េដើម្បីអនុវតតនូវការការពារជេមលៀសរបជាជន
ែដលងាយរងេររោះបំផុតេៅកនអងតំបន់ េដើម្បីកាត់បនថយនូវផលបោះពាល់អវិជជមានពីរពឹតតិការធមមជាតិ
ធងន់ធងរ។
ចំណ្តប់អារមមណ្៍៖ េររោះរាំងសងឤតគឺមិនរតូវបានរំពឹងថា អាចមានផលបោះពាល់ធងន់ធងរេលើ
ផទោះសំែបងរបជាជនេនោះេេ ដូេចនោះការការពារេដ្ឋយវិធីជេមលៀសរបជាជនែដលងាយរងេររោះ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

បំផុត េនោះមិនសូវជាការចាំបាច់េនោះេឡើយ។
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រូបលតេី១៖ ឥេធិពលៃនខ្យល់ព្យអោះ េៅេខតតេពាធិស្ថត់ (របភពសមាជិក CHF)

ចំណ្តប់អារមមណ្៍៖ វាជាការសំខាន់សរមាប់សមាជិក CHFែដលរតូវដឹងជាមុនថា េតើេួល
សុវតថិភាពេៅកែនលងណ្តខលោះ ែដលមានេៅកនអងេខតត/រសុក និងផទោះមួយណ្ត ែដលរតូវជេមលៀស
មុនេគ។ ការងារេនោះគួររតូវេធវើឲ្យេហើយេរតៀមេុកជាមុនជាមួយ PCDM តាំងពីជំហានដំបូង។
េួលសុវតថិភាពសរមាប់ជេមលៀសមានពីររបេភេគឺ៖ េួលផលឣវការ និងមិនផលឣវការ។ េួលសុវតថិ
ភាពផលឣវការសថិតេៅបរិេវណ្ស្ថោេរៀន េៅតំបន់អាររខពស់ែដលមានកំពស់ពីរជាន់េឡើងេៅ េៅ
សតអកេឹកេភលៀង។ ទំងសតវពាហណ្ៈ និងមនុស្ស រតូវបានជេមលៀសដល់េួលសុវតថិភាពទំងេនោះ។ េួល
សុវតថិភាពមិនផលឣវការ គឺតំបន់ែដលមានេីេួលធមមជាតិខពស់ ែដលអនកភូមិអាចរត់េៅពឹងអារស័យបាន
េៅតំបន់េនោះ។
បញ្ជីេួលសុវតថិភាព

(ទំងេួលផលឣវការនិងមិនផលឣវការ)

គួររតូវបានេរៀបចំរបមូលេដ្ឋយ

សមាជិកCHFកនអងេខតតទំងអស់ នឹងចងរកងេុកដ្ឋក់ស្ថាក់ការកណ្តាលេដ្ឋយអនកសំរបសំរួល CHF
េខតត។

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

តំបន់ដីេួលកសិកមម។ ោ៉ាងតិចណ្តស់រតូវមានសមាារៈមួយចំនួនរួមមានបនទប់េឹក អណ្្ូង និងធុង
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៣.៣

ការបាន់ង្បមាណបនាទន់អំពីត្ង្មូវការ
កនអងបុពវបេមនុស្សធម៌

ការបា៉ាន់របមាណ្វាយតៃមលតរមូវការ

គឺជាដំេណ្ើរការជារបព័នធ

សរមាប់កណ្
ំ
ត់នវូ តរមូវការរបស់របជាជនែដល រងផលបោះពាល់េដ្ឋយវិបតត។
ិ កនអងេរលបំណ្ង៖
ផតល់នូវការបា៉ាន់របមាណ្ពីេំហំ និងស្ថានភាពៃនវិបតតិ
វាយតៃមលេតើវិបតតិវិវតតន៍េៅោ៉ាងដូចេមតច និងរបសិនេបើមានហានិភ័យេតើសថិតេៅកនអងស្ថាន
ភាពធងន់ធងរ
កំណ្ត់ពីផលបោះពាល់ និងរបជាជនេរលេៅេដើម្បីេឆលើយតបេររោះអាសនន
កំណ្ត់ពីរបេភេៃនតរមូវការ (តាមែផនក) េំហំ និងអេិភាព/បនាន់ៃនតរមូវការរបស់របជា
ជនែដលរងផលបោះពាល់
ពិចារណ្តពីមេធ្ាបាយសមរសបណ្តមួយសរមាប់ការផតល់ជំនួយ
ការវាយតៃមលេដ្ឋយភាាកងា
់ រេទល ឬភាាកងា
់ រចរមុោះ រតូវបានពិចារណ្តេដ្ឋយសមាជិក CHF
កនអងរយៈេពល៧២េមា៉ាងដំបូង

បនាប់ពីការេកើតេឡើងៃនេររោះមហនតរាយបនាន់។

េនោះទក់េងជា

ពិេសស របសិនេបើករណ្ីេររោះមហនតរាយេកើតេឡើងកនអងតំបន់ែតមួយ(េសណ្តរីយូេី១ េខតត១ឬ២
ែដលេេួល រងផលបោះពាល់ធងន់ធងរ) និងក៏អាចរតូវបានេធវើេឡើង េដ្ឋយសមាជិក CHF ជាេរចើនកនអង
េខតតែតមួយ។
កនអងបុពវបេៃនការចាត់លំដ្ឋប់េររោះមហនតរាយ

ែដលរគបដណ្្ប់េលើតំបន់ជាេរចើន(ឧទ.

តំបន់មួយចំនួន េសណ្តរីយូេ៣
ី )ការចូលរួមវាយតៃមលតរមូវការពហុវស
ិ យ
័
ែផនការ និងអនុវតតរួមរា
រវាងស្ថាប័ណ្មនុស្សធម៌មួយចំនួនែដលេេួលខុសរតូវមួយ ឬេរចើនែផនកេដ្ឋយេរបើរបាស់ឧបករណ្៍
វាយតៃមលគំរូមួយ រតូវពិចារណ្តកនអងរយៈេពល២សបាាហ៍ដំបូងបនាប់ពីេររោះមហនតរាយ។ លេធផល
ការរបស់របជាជនែដលេេួលរងផលបោះពាល់។
ចំណ្តប់អារមមណ្៍៖ រកុមបា៉ាន់របមាណ្បនាន់ (EAT)របស់ CHF សង្ឃឹមថារតូវបានបេងកើត
េឡើងេៅេពលខាងមុខ

េដ្ឋយេធវើការហវឹកហវឺនដល់បុគគលិកែដលពាក់ព័នធកនអងការចូលរួម

វាយតៃមលតរមូវការពហុវិ ស័យ កនអងករណ្ីមានរពឹតតិការណ្៍េររោះមហនតរាយធងន់ធងរេកើតេឡើ
ង។ ឧបសមព័នធ៤ េរមង់វាយតៃមលរបស់HRF។
េដើម្បីេធវើឲ្យការវាយតៃមលផលបោះពាល់េររោះមហនតរាយបានឆ្ប់រហ័ស សមាជិក CHF គួែត
របមូលនូវព័ត៌មាន ជាមូលដ្ឋានសតីពីចំនួនរបជាជនកនអងតំបន់ែដលរតូវអនតរាគមន៍។ កិចចការ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ែដលេេួលបាន គួែតែចកចាយឲ្យបានេូលំេូោយកនអងសហគមន៍មនុស្សធម៌ េដើម្បីកំណ្ត់ពីតរមូវ
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េនោះ និងជួយឲ្យសមាជិក CHF េធវើការេរបៀបេធៀបបានភាលមៗពីស្ថានភាពេរកាយេររោះមហនត
រាយ ជាមួយស្ថានភាពដំបូង។
ព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានែដលគួររបមូលរួមមាន៖

៣.៤



ចំនួនភូមិ/រគួស្ថរ



េេួលបានេសវាកមមជាមូលដ្ឋាន (េឹក សុខភាព ស្ថោេរៀន។ល។)



េហដ្ឋារចនសមពន័ធសំខាន់ៗកនអងតំបន់ (ជរមក ផលឣវ)



របភពចំណ្ូលសំខាន់ៗកនអងរគួស្ថរ



របភពអាហារបឋម (េីតាំងផ្ារ តៃមល)



ចំនួនសិស្សកុមារែដលបានចូលេរៀនកនអងស្ថោ

ែំណាក់ការសទគងាគោះបនាទន់
េៅកនអងែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុជាតិមាន៦ែផនកសំខាន់ៗៃនការអនតរាគមន៍ ការេឆលើយ

តប េររោះអាសននេៅកមពអជា៖
1) សនតិសុខេស្បៀង និងអាហាររូបតថមភ
2) អនម័យេឹកស្ថាត និងខលឤនរបាណ្
3) សុខភាព
4) ជរមក/សមាារៈមិនែមនជាអាហារ
5) អប់រំ
6) និងការការពារ
អារស័យេលើភាពធងន់ធងរៃនវិបតតិ េបើបោះពាល់ព១
ី -២េខតត(េសណ្តរីយូេី១) រហូតដល់េរចើនតំ
ស្ថានភាពេររោះអាសនន

សមាជិកCHFរបែហល

ជារតូវចូលរួមកនអងការអនតរាគមន៍កនអងែផនកជាេរចើន

ទំងេនោះ។
ែផនកសនតស
ិ ខ
ុ េស្បៀង និងអាហាររូបតថម៖
ភ ដឹកនំេដ្ឋយ WFP/Oxfam
របសិនេបើេររោះមហនតរាយេេួលរងផលបោះពាល់ធងន់ធងរ និងរបសិនេបើេស្បៀងមានកនអងសតអក
សមាជិក CHF អាចចាប់េផតើមែបងែចកេស្បៀង កនអងតំបន់ែដលរងផលបោះពាល់ធងន់ធងរទំង
េនោះ។

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

បន់េេួលរងផលបោះពាល់ (េសណ្តរីយូេី៣) និងអារស័យេលើរពឹតតិការណ្៍ធមមជាតិែដលនំឲ្យមាន
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េលខាធិការដ្ឋាន CHF គួរែតរបាកដថាជំនួយេស្បៀង រតូវបានសរមបសរមួលេដ្ឋយរបសិេធ
ភាព រវាងបណ្តាញ CHF និងៃដគូរកនអងតំបន់ែដលរងផលបោះពាល់ េដ្ឋយបញ្ជឣនអនកតំណ្តង
េៅរបជុំសរមបសរមួលតាមែផនកជាេេៀងទត់។
ចាំបាច់គួរែតមានការរពមេរពៀងរាមួយ
កនអងការែបងែចកេស្បៀង

កនអងកិចចរបជុំសរមបសរមួលេលើលកេណ្ៈវិនិចឆ័យ

ែដលគួរចាប់េផតើមជាពីអនករងេររោះធងន់ធងរបំផុត

និងអនកែដលរង

ផលបោះពាល់ខាលំងជាងេគ (កុមារ គសតីមានៃផទេពាោះ របជាជនរានេីជរមក)។
ចាំបាច់រតូវេធវើការេផទៀងផ្ទាត់េឡើងវិញ

និងយល់រពមជាមួយៃដគូពីកញ្ចប់ជំនួយអប្បបរិមា

(ចំនួន /លវិកា តៃមល េៅកនអងេសវៀរ និងសតង់ដ្ឋដៃេេេៀត) ឬជំនួយខាងកសិកមម។
ែផនកអនម័យេឹកស្ថាត និងខលន
ឤ របាណ្៖ ដឹកនំេដ្ឋយ UNICEF
ែផឡកេលើបរិបេ

ការសេរមចចិតតនូវមេធ្ាបាយលឡបំផុតគឺការផតល់េក
ឹ សំរាប់េេួលទនមាន

សុវតថិភាពេៅឲ្យរបជាជនែដលរងផលបោះពាល់ (ធុងសតអកេឹក រលយនតដឹកេឹកសរមាប់ផគត់
ផគង់អាងសហគមន៍ ដបេឹក។ល។)
ធានថាមានការសរមបសរមួលសមរម្យមួយេដើម្បីអនតរាគមន៍ ែផនកអនម័យេឹកស្ថាត និង
ខលឤនរបាណ្ េលខាធិ ការដ្ឋានCHF រតូវបញ្ជឣនតំណ្តងេៅរបជុំសរមបសរមួលតាមែផនកជា
េេៀងទត់។
រពមេរពៀងេលើលកេណ្ៈវិនិចឆ័យ េដើម្បីេេួលបានការរំរេអនម័យេឹកស្ថាត និងខលឤនរបាណ្
េដ្ឋយែផឡកេលើភាព រងេររោះ និងករមិតៃនការេេួលបានេឹកស្ថាត និងអនម័យ
សតង់ដ្ឋែដលនឹងែបងែចក (េឹកស្ថាត សមាារៈ អ
នម័យ និងព័ត៌មានពីអនម័យ) សតង់ដ្ឋ WASH
ែផនកអនម័យ រតូវពិចារណ្តការផតល់បងគន់ែដល
អាចចល័តបាន សមាារៈេរបើរបាស់កនអងបងគន់ និង
ស្ថងសង់នូវបងគន់ោ៉ាងស្ថមញ្ដៗ។

ឃុំមួយកនអងេខតតកំពង់ឆ្ាំង ការផតល់េឹក
ស្ថាតគឺរតូវបានផតល់ដល់ែតរគួស្ថរណ្ត
ែដលរស់េៅកនអងតំបន់េឹកជំនន់ េហើយ
េឹកលិចដល់រនបផទោះ និងមិនបានគិតពី
រគួស្ថរែដលអាចរកេឹកស្ថាតេរបើរបាស់
បានេេ (Sitrep ៣០ តុោ ២០១៣)

ែផនកសុខភាព៖ ដឹកនំេដ្ឋយ WHO
អារស័យេលើផលបោះពាល់ៃនេររោះមហនតរាយ
អនតរាគមន៍រកុមសុខភាពចល័ត

សមាជិកCHFអាចរំរេែផនកភសតអភា

ការ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

រពមេរពៀងជាមួយអងគការេផ្សងៗេេៀតេលើកញ្ចប់
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សមាជិក CHF គួរផតល់ព័ត៌មានដល់របជាជនែដលរងផលបោះពាល់ សតព
ី ល
ី េធភាព និងការផត
ល់េសវាសុខភាពស្ថធារណ្ៈ
សមាជិក CHF អាចជួយសរមបសរមួលកនអងការតាមដ្ឋនការផទអោះរីករាលដ្ឋលៃនជមងឺ េដ្ឋយ
រាយការណ្៍េៅអនកផតល់េសវាសុខភាពស្ថធារណ្ៈពីករណ្ីសង្ស័យេផ្សងៗេេៀត។
ែផនកជរមក/សមាារៈមិនែមនជាអាហារ៖ ដឹកនំេដ្ឋយ IOM/UN Habitat
ជួយរបជាជនែដលេភៀសេចញពីលំេៅដ្ឋាននិងរានេីជរមក េដ្ឋយផតល់នូវជរមកបេណ្តាោះ
អាសនន (តង់ អាររសហគមន៍...)។
ផតល់សមាារៈមិនែមនជាអាហារ (សេមលៀកបំពាក់សមរម្យ ភួយ សមាារៈដ្ឋំសលរ ឧសឬេរបង
សរមាប់ចមឡិន ចគងាានត េរគឿងបំភលឺ ឧបករណ្៍សរមាប់ជួសជុល) ែដលចាំបាច់។
សរមបសរមួលជាមួយនយកដ្ឋានសុខាភិបាល និងែផនកសុខភាព សរមាប់តរមូវការចាំបាច់
កនអងការែបងែចកមុង។
ែផនកអប់រ៖
ំ ដឹកនំេដ្ឋយ UNICEF, Save the Children
េរៀបចំកែនលងសិក្ាបេណ្តាោះអាសនន េោងតាមេរលការណ្៍ែណ្នំ របស់រកសួងអប់រំ យុ
វជន និងកីឡា េៅ(កែនលងសុវតថិភាព)ឬកែនលងសមរម្យេផ្សងេេៀត កនអងរយៈេពល២ៃលងបនាប់
ពីែផនការេឆលើយតបរតូវបានបញ្ចប់ និងរហូតដល់កុមារអាចរតឡប់េៅស្ថោេរៀនវិញបាន
កំណ្ត់ពកា
ី របាត់បង់ និងការខូចខាត នូវសមាារៈបេរងៀន និងសមាារៈសិក្ា
ផតល់កញ្ចប់សមាារៈអប់រំដល់សិស្សែដលបាត់សមាារៈសិក្ា ក៏ដូចជាសមាារៈបេរងៀនសំរាប់រគូ
ែផនកការការពារ៖ ដឹកនំេដ្ឋយ UNICEF, Save the Children
កនអងតំបន់ខាាត់ចាាយ េដ្ឋយសហការជាមួយៃដគូរែផនកអប់រំ ែផនកអនម័យេឹកស្ថាត និងខលឤន
របាណ្ និងែផនកជរមក។
ធានថារបព័នធែសវងរករគួស្ថរ និងការជួបជុំរាវិញ មានេៅតំបន់េរលេៅ រួមទំងមណ្ឌល
ែលទំកុមារ។
េលខាធិការដ្ឋានCHF គួរកំណ្ត់មគនតីបេងារលែផនកសំខាន់ៗទំង៦ េដើម្បីអនតរាគមន៍ ែដល
អាចជាតំណ្តងឲ្យបណ្តាញCHF េៅកនអងកិចចរបជុំសរមបសរមួលែផនក។

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

រំរេការេរៀបចំកែនលងកំស្ថនតសរមាប់កុមារ េៅកនអងតំបន់េភៀសខលឤនែដលមានសុវតថិភាព និង
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៣.៥

ការស្ថតរទឡើងវិែភាលមៗកនងែំ
ណាក់កាលែំបូង
ុ

េរកាយពីតរមូវការបនាន់រតូវបានេដ្ឋោះរស្ថយរួចេហើយ សមាជិកCHF គួរែតរបាកដថារបជា

ជនែដលេេួលរងផលបោះពាល់ អាចវិលរតឡប់មកស្ថានភាពរបរកតីេឡើងវិញ។ ដំណ្តក់កាលស្ថារ
េឡើងវិញគួរពិចារណ្ត ជាពិេសសេលើ ការស្ថងសង់េឡើងវិញឲ្យកាន់ែតរបេសើរជាងមុន។
ចំេពាោះែផនកេស្បៀង
ការរបកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត

សមាជិកCHFគួរសិក្ាពីតរមូវការសរមាប់សកមមភាពស្ថារេឡើងវិញនូវ
កាន់ែតឆ្ប់កាន់ែតលឡ

(ឧទហរណ្៍

ការែបងែចកររប់ពូជ

សំភារ:

កសិកមមតូចៗ ផតល់សតវចិញ្ចឹមដល់រកុមេរលេៅ ជំនួយែផនកេពេ្យសតវ លវិកាសរមាប់ពលកមម និង
សកមមភាពេផ្សងេេៀត)។
ចំេពាោះែផនកជរមក សមាជិក CHF អាចផតល់សមាារៈសរមាប់ជួសជុលផទោះសែម្បង ែដលបាក់
ែបក។
ចំេពាោះែផនកអនម័យេឹកស្ថាតនិងខលឤនរបាណ្

សមាជិក

CHFអាចវាយតៃមលពីស្ថានភាពអ

ណ្្ូងេឹក របភពេឹក និងតរមូវ ការជួសជុល ឬការកំចាត់េមេរាគ។ ការស្ថងសង់អាងសតអកេឹកលមី គួរ
ពិចារណ្តផងែដរពីេីតាំងសុវតថិភាព ែដលមិនមានសមាារៈរគប់ររន់។
៤

ការអនតរាគមន៍ទង្កាយទង្រោះមហនតរាយ

៤.១

មូលធនកមា និងការត្សម
ូ ត្ិ
រាល់ដំេណ្ើរការេឆលើយតបេដ្ឋយ CHF គួែតចងរកងជាឯកស្ថរភាលមៗបនាប់ពីកិចចអនតរាគមន៍

រតូវបានបញ្ចប់ និងស្ថានភាពវិលរតឡប់មកធមមតាវិញ។ អនកសរមបសរមួល CHFេខតត គួររបមូល
រាល់ព័ត៌មានេៅថាាក់េខតត េហើយេផញើេៅអនកសរមបសរមួលCHFតំបន់។ អនកសរមបសរមួល CHFតំបន់
រតូវចងរកងព័ត៌មានែដលបានមកពីេខតត

ពីការចូលរួមកនអងការេឆលើយតបេររោះអាសនន

និងេផញើេៅ

េលខាធិការដ្ឋាន CHF។
iNGOs)េដើម្បីេេួលបាននូវេោបល់េផ្សងៗ។

លេធភាពកនអងការមានអនកវាយតៃមលមកពីខាងេរៅគួរ

ពិចារណ្តេដ្ឋយវាជាឱកាសមានការចូលរួមពីអនកេេួលផលកនអងការពិនិត្យ។
៤.២

ការទង្ត្ៀមបងាករជាមូលដ្ឋានននអនតរាគមន៏កងត្ំ
នុ
បន់រងទង្រោះ

សរមាប់សមាជិក CHF ែដលពាក់ព័នធការេរតៀមបងាារ ពួកេគអាចពិចារណ្តពីរបព័នធដំេណ្ើ

ការដូចខាងេរកាម កនអងឃុំេេួលរងផលបោះពាល់៖

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ការពិនិត្យេឡើងវិញពីការេឆលើយតបេដ្ឋយ CHF គួរែបងែចកជាមួយៃដគូ (NCDM, HRF,
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1. ផតល់វគគបណ្្តោះបណ្តាលដល់ CCDM

2. េរៀបចំែផនការេឆលើយតបេររោះអាសននឃុំ

3. សរេសរែផនការសកមមភាពកាត់បនថយ

4. ផ្សពវផា
្ យែផនការសកមមភាព ERP &

ហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយឃុំ

6. អនុវតតសកមមភាពកាត់បនថយភាពរងេររោះ

DRR ឃុំ

5. លំហាត់សមយុេធរបស់អងគការ

ខាាតតូច

7. សននិដ្ឋានសកមមភាពេៅសល់កនអង CDP/ CIP

ដំេណ្ើការេនោះបានស្ថកល្បងេដ្ឋយអងគការជាេរចើនជាមួយលវិកា DIPECHO។ េលខាធិការ
ដ្ឋាន CHF អាចឧបមាដូចជាសរមបសរមួលជាមួយបណ្តាញ JAG NCDM និង NCDDs សរេសរវិធី

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ស្ថគសតស្ថមញ្ដ ែដលអាចេរបើរបាស់េៅថាាក់ឃុំ េដើម្បីេរតៀមបងាារេររោះមហនតរាយ។
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ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ការផ្េែងរក្មូលនិធិ

ផ្ផែក្ទី៣
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ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ផ្ផនកេី៣ ៖ ការផ្សវងរកមូលនិធិ
ែផនកេនោះបងាាញពីរបភពសំខាន់ៗៃនលវិកា សរមាប់ការេឆលើយតបេររោះអាសននេៅកមពអជា និងព័ត៌មាន
សំខាន់ៗ ែដលេលខាធិការដ្ឋាន CHF គួររបមូលេដើម្បីសរមបសរមួលយុេធស្ថគសតភាពជាៃដគូរវាង
សមាជិក CHF និងអងគការអនតរជាតិ ភាាក់ងារភាាក់ងារសហរបជាជាតិ ែដលពាក់ព័នធកនអងរបេេស។
១

«ថវិការហ័ស» យនតការផតលម
់ ូលនិធិ

១.១

សទងេប
េៅករមិតរបេេស យនតការផតលម
់ ូលនិធិេផ្សងៗអាចរកបានកនអងការេឆលើយតបវិបតតិភាលមៗ «

លវិកាបនាន់» ជាឧបករណ្៍សំខាន់កនអងការចាប់េផតើមេឆលើយតបេររោះមហនតរាយែដលេកើតមានេឡើង។
េរលបំណ្ងៃនយនតការទំងេនោះគឺ

េដើម្បីែបងែចកលវិកាបានឆ្ប់រហ័ស

េដ្ឋយែផឡកតាមការវាយ

តៃមលដំបូង និងែផនការេឆលើយតប ខណ្ៈែដលការវាយតៃមលសុីជេរៅ និងែផនការយុេធស្ថគសតរតូវបាន
េរៀបចំ េដើម្បីេកៀងគរលវិកាសរុបបានកាន់ែតេរចើនសរមាប់ស្ថារេឡើងវិញរយៈេពលែវង (ការអំពាវ
នវបនាន់កនអងែផនកេី២)។
តារាងខាងេរកាមេនោះ គឺសេងេបពីយនតការផតល់មូលនិធិសំខាន់ៗេៅកមពអជា

ជំនួយលវិកាេររោះ

អាសននរបស់OCHA

CERF

ផតល់កនអង

រយៈេពល

១០ៃលង

១០ៃលង ឬ ២
សបាាហ៍

ECHO

៧២េមា៉ាង

USAID

៧២េមា៉ាង

IFRC DREF

UNDP TRAC 1.1.3

២៤េមា៉ាង
៧ៃលង

អនកណ្តចាប់េផតើម

មូលនិធិសំរាប់អនកណ្ត?
UN RC ឬ HC បុែនតអាចេផទរេៅអាជាា
ធរ ជាតិ ឬ NGOs កនអងតំបន់

េៅភាាក់ងារ UN និងIOM។ NGOsអាច

ែសវងរកលវិកាផ្ទាល់ពី CERF តាមរយៈ
អនុជំនួយពីអក
ន េេួលជំនួយ CERF

ដំេណ្ើការមុនេគ?

UN RC ឬ HC ការិោល័យមូល
ដ្ឋានឬតំបន់ OCHA ឬរដ្ឋាភិបា

លែដលរងផលបោះពាល់ (ឆលង
តាមេបសកមមអចិៃគនត)
UN RC និង/ឬ HC

ភាាក់ងារ UN, NGOs អនតរជាតិ ចលន

ECHO

NGOs អនតរជាតិ ែដលបានចុោះេឈាាោះ

USAID កនអងការេំនក់េំនងជា

កាកបាេរកហម
ជាមួយ USAID

សមាគមជាតិកាកបាេរកហម
UNDP

តារាងេី៥៖ សេងេបពីយនតការផតលម
់ ូលនិធិៃនការផតលល
់ វិការហ័ស

មួយ ស្ថានេូតអាេមរិកេៅកនអង
របេេស

សមាគមជាតិ និង IFRC
UN RC

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

មូលនិធិ
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១.២

យនតការផតលម
់ ូលនិធិ UN
េៅកមពអជា មានយនតការផតល់មូលនិធិ២ «លវិការរហ័ស» រគប់រគងេដ្ឋយ UN-OCHA៖ ជំនួយ

លវិកាេររោះអាសនន និងលវិកាេឆលើយតបមជ្ឃមណ្ឌលេររោះអាសនន (CERF)។
ជំនួយលវិកាេររោះអាសននរបស់ OCHA
ចំនួនអាចមាន

រហូតដល់១០០ ០០០ដុោរល អាេមរិក

េរលបំណ្ង

១. ជំនួយលវិកាមានេរលបំណ្ង ផតលកា
់ ររំរេជាបនាន់សរមាប់របតិបតតិការសេគងារោះការ
េឆលើយតបេៅនឹងស្ថានភាពេររោះមហនតរាយធមមជាតិ បរិស្ថាន និងបេចចកវិេា
្ រួមមាន៖
១.១ ការេិញដូរសមាារៈជំនួយសេគងារោះដូចជា ភួយ តង់។ល។ េដើម្បីជយ
ួ ជនរងេររោះពី
េររោះមហនតរាយ។
១.២ រំរេែផនកភសតអភាសរមាប់របតិបតតិការសេគងារោះ ឧ. ជួលយនតេហាោះសរមាប់របតិបតតិ
ការរុករក និងសេគងារោះ សមាារៈសរមាប់សំអាតផលឣវ និងឧបករណ្៍/សមាារៈចាំបាច់ដ៏
ៃេេេៀតេដើម្បជ
ី ួយការងារេឆលើយតបេររោះមហនតរាយ។ល។
១.៣

ករណ្ីេលើកែលងការេរជើសេរីសបុគគលិករយៈេពលខលីេដើម្បីជួយ

ភាាក់ងាររបចាំ

របេេស និងមគនតីសរមបសរមួលការងារមនុស្សធម៌របចាំរបេេស (RC/HC) កនអងការ
សរមបសរមួលជំនួយ កនអងករណ្ីែដល UNDP មិនមានខទង់លវិកាសរមាប់រំរេតរមូវ
ការចាំបាច់េនោះ។
២. ជំនួយលវិកាមិនអនុញ្ញាតឲ្យេរបើរបាស់សរមាប់ការងារស្ថងសង់ និងស្ថារេឡើងវិញនូវ
េហដ្ឋារចនសមព័នធ
អងគការែដល

លវិកាអាចេសនើសុំេដ្ឋយការិោល័យ RC/HC។ ការអនុវតតអាចអនុវតតបានតាមរយៈៃដគូដូច

មានសិេធអាច

ជារដ្ឋាភិបាល ភាាក់ងារ UN អងគការចលន RC/HC និង NGO។

ដំេណ្ើរការៃន

ការេសនើសុំជំនួយលវិកាេររោះអាសនន អាចេសនើសុំពីរបភពេផ្សងៗរួមមាន ការិោល័យ RC/HC

ពាក្យេសនើរសុំ

ការិោល័យ OCHA កនអងរបេេសឬតំបន់ ឬកនអងករណ្ីកមពអជាតាមរយៈ HRF។
ជា អប្បរមាការេសនើរសុំរួមមាន៖
i.

របេភេៃនេររោះមហនតរាយ និង

ii.

ចំណ្ុចសំខាន់ៗៃនតរមូវការកិចស
ច េគងារោះ

OCHA បញ្ញាក់ RC/HC អនុម័តជំនួយលវិកាេររោះអាសនន (អនុស្ថរណ្ៈជាសតង់ដ្ឋ) ែដលផត
ល់េៅចំណ្ុចសំខាន់ៗពីលក័ណ្
េ
ឌ និងកិចចរពមេរពៀងៃនជំនយ
ួ ។ RC/HC េដ្ឋយមានកិចច
សហការជាមួយ

HRF េរៀបចំែផនការតៃមលមូលដ្ឋាន េដើម្បប
ី ងាាញពីលេធផលែផនការ

សរមាប់ជំនួយ។ ែផនការតៃមលគរួ មកដល់ការិោល័យ OCHAតំបន់ កនង
អ រយៈេពល១០ៃលងៃន

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

េេួលបាន
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ការេសនើសុំដំបូង។ ពាក្យេសនើសុំគឺរតូវបានេេួលេពញ១ឆ្ា។
ំ
លកេណ្ៈ

OCHA ពិនិត្យសំេណ្ើយល់រសបជាមួយនឹងសមតុល្យជំនួយលវិកាេររោះអាសននែដលបាន

វិនិចឆ័យអនុម័ត

កំណ្ត់៖
១. េតើសំេណ្ើរសបតាមលកេណ្ៈវិនិចឆ័យែដលឬេេ ឧ.
 េពលេររោះមហនតរាយេលើសពីសមតថភាពេឆលើយតបកនង
អ រសុក

ៃនរបេេស

េហើយ

របេេសេសនើសុំការរំរេពីអនតរាជាតិ ឬស្ថាគមន៍ និង/ឬ
 េៅេពលែដលRC/HC សរមបសរមួលជាមួយអាជាាធរជាតិ េេួលខុសរតូវកនអងការ
រគប់រគងេររោះអាសនន ពិចារណ្តជាការចាំបាច់
២. និងរបសិនេបើចំនន
ួ ជំនួយមានេំហំេរចើន និងផលបោះពាល់ៃនេររោះមហនតរាយ ក៏ដូចជា
ធនធាន និងសមតថភាពកនអងតំបន់។
តារាង

តារាងេពលេវោៃនការអនុវតតជំនួយមានរយៈេពល២ែខ

គឺចាប់ពីៃលងែដលមគនតីហិរញ្ដវតថអ

េពលេវោ

បានអនុញ្ញាតឲ្យបេញ្ចញលវិកា។

ៃនការអនុវតត

RC/HC អាចេសនើសុំពន្ាេពល រយៈេពលៃនការអនុវតត របសិនេបើយល់រពមរតូវមានេហតុ
ផលនិងយុតតិកមមច្ាស់ោស់។ ការេសនស
ើ ុំេនោះតរមូវឲ្យមានការអនុម័តផលឣវការេដ្ឋយការិោ
ល័យសរមបសរមួល

និងេឆលើយតបOCHA

និងរតូវេំនក់េំនងេៅAO ជាមួយនិងការចុោះ

អនុស្ថរណ្ៈផលឣវការ។

មជ្ឍមណ្ឌលលវិកាេឆលើយតបេររោះអាសនន(CERF)
មជ្ឍមណ្ឌលលវិកាេឆលើយតបេររោះអាសនន រតូវបានរបកាសេៅៃលងេី០៩ ែខមីន ឆ្ាំ២០០៦
តំណ្តងឲ្យការេរបើរបាស់ពហុលវិការអនតរជាតិ។

វាជាលវិកាUNែដលរតូវបានOCHAជាអនករគប់រគង

ចំនួនែដល

២ភាគ៣ ៃនលវិកាវិភាជរបស់CERF បានមកពីកញ្ចប់េឆលើយតបបនាន់។ ចំនន
ួ អតិបរមាលវិកា

មាន

េឆលើយតបបនាន់ ៣០ោនដុោរល អាចវិភាជេលើវិបតតទង
ំ េនោះ

េរលបំណ្ង

មូលនិធិេឆលើយតបរហ័ស រតូវបានបេងកើតេឡើងេដ្ឋយមហាសននបា
ិ ត េៅឆ្ាំ២០០៥។ មូលនិធិ
េនោះ ផតលល
់ វិកា េលើបីរបេភេៃនស្ថានភាព (ក) េររោះអាសននេកើតេឡើងភាលម (ខ)ភាលមៗ ឬ
កាន់ែតដុនដ្ឋបេៅៃនស្ថានភាពមនុសស្ ធម៌ែដលមានរស្ថប់

(គ)េពលេវោអនតរាគមន៍

កាន់ែតេររោះថាាក់
អងគការអាច

អងគការUN (េលើកែលងOCHA) និងIOM។ NGOs មិនអាចេសនើសុំលវិកាេឆលើយតបបនាន់ បុែនត

េេួលបាន

អាចេសនើលវិកាផ្ទាល់ពីCERF តាមរយៈអនុជំនយ
ួ បនតពីអក
ន េេួលជំនួយ CERF។

ដំេណ្ើរការៃន

ការអំពាវនវបនាន់(ែផនកេី២) និងពាក្យេសនស
ើ ុំ CERF គួរេរៀបចំឲយ្ រសបរា។ ការវិភាជលវិកា

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

កនអងេរលបំណ្ងចាប់េផតើម អនុវតតជំនួយមនុស្សធម៌កនអងេររោះអាសនន។
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ពាក្យេសនើរសុំ

េឆលើយតបបនាន់ គឺជាដំេណ្ើការសហរបតិបតតិការ និងរគប់រគងេដ្ឋយ RCនិង/ឬ HCរបចាំ
របេេស។

េោងតាមកិចចរបឹកា
្ េោបល់ជាមួយរកុមមនុស្សធម៌ៃនរបេេស

RC/HCរបចាំ

របេេសេនោះនឹង េសនើសុំសរមាប់លវិកាេឆលើយតបបនាន់។ ពាក្យេសនើសុំរតូវបានេេួលេពញមូ
យឆ្ាំ

ដំេណ្ើការេនោះតរមូវឲ្យ
13

សេគងារោះបនាន់ (ERC)

RC/HC

ពេរងៀងលិខិតអម

េៅអនកសរមបសរមួលជំនួយ

និងផតល់ពាក្យេសនើសុំ CERFេពញេលញ។ េលខាធិការដ្ឋាន CERF

និងពិនិតយ្ ពាក្យសំេណ្ើេឡើងវិញ េហើយ ERC និងេធវើការសេរមចចិតច
ត ុងេរកាយ។
លកេណ្ៈ

ពាក្យេសនើសុំេឆលើយតបបនាន់និងបញ្ចឣលគេរមាងមនុស្សធម៌ែដលជាចំនុចសំខាន់ដល់េររោះ

វិនិចឆ័យ

អាសនន ៃនរបេេស។ គេរមាងគួរ៖

អនុម័ត

 េឆលើយតបេៅនឹងតរមូវការៃនេររោះអាសននេកើតេឡើងភាលមៗ

ស្ថានភាពកាន់ែតដុន

ដ្ឋបេៅភាលមៗៃនវិបតតកំពុងែតេកើតមាន ឬការអនតរាគមន៍ទន់េពលេវោ។
 អារស័យេៅតាមស្ថានភាពលមីៗ សរមបសរមួលការវាយតៃមលតរមូវការ េដ្ឋយេផ្ទាត
េៅេលើការេេួលបាន/សមតថភាពេដើម្បីអនុវតត ែដលជាសកាានព
ុ លសរមាប់ការេឆលើយ
តបមនុស្សធម៍ និងផតលអ
់ េិភាពេដ្ឋយ HCT និង RC/HC ឆលងតាមដំេណ្ើរការរបឹក្ា
េោបល់។
 អនុវតតេៅតាមេរលការណ្៍ែណ្នំសតីពីលកេណ្ៈវិនិចឆ័យសេគងារោះជីវិត CERF និង
េរលការណ្៍តាមែផនកដ៏ៃេេេៀត

ែដលបានេរៀបចំេដ្ឋយអនកសរមបសរមួលជំនួយ

សេគងារោះបនាន់េៅេពលែដលវិភាជ។

 ចាប់េផតើមឬការផតច
ឤ េផតើមេឆលយ
ើ តបសេគងារោះបនាន់។

លវិកាមិនអាចយកេៅេរបើរបាស់

េដើម្បី រំរេការេឆលើយតបសេគងារោះបនាន់ែដលមានរស្ថប់ពីេលើកមុនេនោះេេ។ CERF
និងមិនផឋល់លវិកា១០០ ដល់តរមូវការគេរមាងសេគងារោះបនាន់េលើកែលងែតកនអងកា
លៈេេសៈករម។
តារាង

លវិកាគួរមានការសន្ា និងសកមមភាពគេរមាងននរតូវបញ្ចបក
់ នអងរយៈេពល៦ែខ ចាប់ពីៃលង

េពលេវោ

ែដល

ៃនការអនុវតត

ភាាក់ងារ)។

បានបេញ្ចញលវិកា

េៅកនអងស្ថានភាពណ្តែដលភាាក់ងារ

(CERFបេញ្ចញលវិកាផ្ទាល់េៅស្ថាក់ការកណ្តាលរបស់
តរមូវចំណ្តយលវិកាមុនការបេញ្ចញលវិកាពី

CERF

ភាាក់ងារេនោះអាចេសនើសុំបេញ្ចញលវិកាមុនកាលបរិេចឆេ។ េទោះបីជាោ៉ាងណ្ត កាលបរិេចឆេ
េនោះមិនរតូវមានរយៈេពល៦សបាាហ៍ មុនេពល CERF បរមុងបេញ្ចញលវិកាេនោះេេ និងមិន
គួរមុនេពលេររោះអាសននេកើតេឡើងជាក់ែសតង។
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Valerie Amos បានេផតើមតួនេីរបស់ OCHA USG/ERC ៃលងេី០៧ ែខកញ្ញា ឆ្ាំ២០១០

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

CERF

59

១.៣

ECHO
អណ្តតិរបស់គណ្ៈកមមការអឺរុប

សរមាប់ជំនួយមនុស្សធម៌

រតូវបានអនុម័តកនអងច្ាប់រកុម

របឹក្ា (EC)េលខ១២៥៧/៩៦។ េិសេៅចម្បងៃនលវិការបតិបតតិជំនួយមនុស្សធម៌េដ្ឋយគណ្ៈកមម
ការរួមមាន៖
េដើម្បីរក្ា និងការពារអាយុជីវិតកនអងកំឡអងេពលមានេររោះអាសនន និងលេធផលភាលមៗកនអង
េររោះមហនតរាយែដលបងករេឡើងេដ្ឋយមនុស្ស និងធមមជាតិ េៅេរៅ EU។
ផតល់ជំនួយ

និងសេគងារោះដល់របជាជនែដលរងបោះពាល់េដ្ឋយវិបតតិរាុំៃរ៉ៃយូរអែងវង

ដូចជា

សគងារមសុីវិល។
ផតលរ់ បាក់ជំនួយេដើម្បីដំេណ្ើរការែចកចាយជំនួយ ែដលកិចចការេនោះេដើម្បីរបាកដថា ជំនួយ
រតូវបានេៅដល់ៃដមនុស្សទំងឡាយែដលគួេេួលបានជំនួយ។
ជួយជនេភៀសខលឤន ឬជនេភៀសសឹកេៅកែនលងណ្តែដលេគរបេោះេឃើញ និងជួយពួកេគឲ្យ
េបាោះេីតាំងរស់េៅេឡើងវិញ របសិនេបើេគរតឡប់េៅផទោះវិញ។
រំរេរយៈេពលខលីដល់ការងារស្ថារ និងស្ថាបនេឡើងវិញ េដ្ឋយជួយជនរងេររោះេេួលបាន
េៅករមិតអប្បបរិមា ៃនតរមូវការផ្ទាល់ខលឤន គឺការចាប់យកេិសេៅអភិវឌ្ឍន៍រយៈេពលែវង
កនអងការេេួលខុសរតូវេបើមានលេធភាព។
របាកដថាការេរតៀមបងាារសរមាប់េររោះមហនតរាយធមមជាតិ

េដ្ឋយបេងកើតរបព័នធរពមានជា

មុន និងការផតល់លវិកា គេរមាងការពារេររោះមហនតរាយេៅតំបន់ែដលងាយរងេររោះបំផុត។
នយកដ្ឋានជំនួយមនុស្សធម៌របស់គណ្ៈកមមការអឺរ៉ៃុប (ECHO) មិនអនុវតតគេរមាងមនុស្ស
ធម៌េដ្ឋយខលឤនឯងេេបុែនតសកមមភាពលវិកាែដលអនុវតត

គឺតាមរយៈជំនួយអងគការៃដគូ៖

របែហល

ៃដគូរ(FPA)

14

ជាមួយECHO Brussels, ជាពិេសសភាាក់ងាររបស់UN ដូចជា(UNICEF, WFP, OCHA)

និងស្ថមាជិកកាកបាេរកហម/អឌ្ឍច័នទរកហម។
គណ្ៈកមមការ បានេេួលយកការសេរមចចិតតផតល់ជំនួយហិរញ្ដវតថអមនុស្សធម៌ េពញមួយឆ្ាំ
េដ្ឋយែផឡកេលើការវាយតៃមលតរមូវការជាមូលដ្ឋាន

និងគេរមាងសំេណ្ើរជាក់ោក់េរៀបចំេដ្ឋយអងគ

ការៃដគូ។ េនោះជាមេធ្ាបាយោ៉ាងរហ័សេដើម្បីេឆលើយតបវិបតតិភាលមៗ េនោះជាគំរូោ៉ាងរហ័ស

14

http://ec.europa.eu/echo/partners/humanitarian_aid/fpa_en.htm

«ការ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

២០០អងគការមិនែមនរដ្ឋាភិបាលរបស់អឺរ៉ៃុប (NGOs) ែដលបានចុោះកិចចរពមេរពៀងេររងការភាពជា
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សេរមចចិតតេររោះអាសននបឋម»

ឧបករណ្៍ែតមួយេនោះអនុញ្ញាតឲ្យគណ្ៈកមមការ

ផតល់លវិការហូត

ដល់៣ោនអឺរូ អាចភាលមៗ «ការសេរមចចិតត អាចអនុម័តកនអងរយៈេពល៧២េមា៉ាងៃនរពឹតតិការែដល
បានបងករវិបតតិ» កនអងេពលេនោះែដរ ECHO បញ្ជឣនអនកសរមបសរមួលោ៉ាងរហ័ស េដើម្បីរបាកដថា
ជំនួយចាំបាច់ដូចជាេស្បៀង សមាារៈជំរក ភួយ និងថាាំេពេ្យ អាចផតល់ោ៉ាងេលឿនែដលអាចេធវើបាន។
បេបញ្ដតតិរកុមរបឹក្ា (EC) េលខ1257/96
ទក់េងជំនួយមនុស្សធម៌ បានបញ្ញាក់ោ៉ាងច្ាស់

េៅកមពអជា៖


សេរមចចិតតជំនួយមនុស្សធម៌

និងេធវើការ

«រតូវអនុវតតេដ្ឋយ

មិនលំេអៀង និងអព្ារកិត្យ គឺេធវើេៅតាមតរមូវការ
របស់ជនរងេររោះនិងការចូលចិតត»។ជំនួយមនុស្ស
ធម៌របស់ EU «មិនរតូវអូសទញ ឬបំេពញកមមវតថអ
ែផនកនេោបាយេឡើយ»
១.៤

បានផតល់េដើមប្ ីជួយជនរង

េររោះ េដ្ឋយេររោះមហនតរាយធមមជាតិតាង
ំ

ថា េរលបំណ្ងែតមួយគត់ គឺការការពាឬេធវើឲ្យធូ
េស្បើយពីការឈឺចាប់របស់មនុស្ស

១១.១ោនអឺរូ
ពីឆ្២
ាំ ០០៩



២.៥ោនអឺរូ បានផតល់កង
នអ ការេឆលើយតបព្យោះ
អ
េីហវអង Wutip និងNari េៅឆ្ាំ២០១៣



១០០០០០អឺរូ

ជួយជនរងេររោះេដ្ឋយេឹក

ជំនន់ តាមរពំែដនកមពអជា-ៃល េៅឆ្ាំ២០១២


៦.១៥ោនអឺរូ

បានផតល់េដើមប្ ីជួយជនរង

េររោះេដ្ឋយេឹកជំនន់េៅឆ្ាំ២០១១-២០១២

USAID
USAID តាមរយៈការិោល័យជំនួយេររោះមហនតរាយ ការបរេេសសហរដឌអាេមរិក បាន

េឆលើយតបជាមធ្យម៧០ េររោះមហនតរាយេៅ៥៦របេេសជាេរៀងរាល់ឆ្ាំ េដើម្បីបញ្ញាក់ថាជំនួយរតូវ
បានដល់របជាជនរងេររោះ េដ្ឋយេររោះមហនតរាយរហ័សដូចជា រញ្ជឤយែផនដី ផទអោះភនំេភលើង និងេឹក
ជំនន់ និងវិបតតិរាុំៃរ៉ៃ រួមទំងរាំងសឡឤត និងជេមាលោះ។ ជំនួយហិរញ្ដវតថអ អាចរតូវបានបេញ្ចញោ៉ាងរហ័ស
សរមាប់កនអងកំឡអងរយៈេពលខលី(ោ៉ាងយូរ៦ែខ)។
i.

េំហំៃនេររោះមហនតរាយហួសពីសមតថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមាាស់របេេស

ii.

មាាស់របេេសេសនើសជា
ុំ ផលឣវការ ឬមិនផលឣវការសរមាប់ការរំរេពីអនតរជាតិ

iii. ការចាប់អារមមណ្៍របស់សហរដឌអាេមរិកកនអងការេឆលើយតបេររោះមហនតរាយ
េដើម្បីេេួលបានលវិកាពី USAID/OFDA ភាាក់ងារ និង iNGOs រតូវបងាាញពីសមតថភាពកនអងការ
េឆលើយតបោ៉ាងរហ័សេៅនិងេររោះមហនតរាយ
េររោះអាសនន និងបានចុោះបញ្ជីជាមួយ USAID។

រួមនឹងបេពិេស្ថធន៍កនលងមកកនអងការងារេឆលើយតប

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

លកេណ្ៈវិនិចឆ័យសំខាន់៣ េដើម្បីេេួលបានការរំរេលវិកាពី USAID-OFDA ៖
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USAID/OFDA បានផតល់លវិកាតាំងពីឆ្២
ាំ ០១២ចំេពាោះគេរមាង «ពរងឹងសមតថភាពេឆលើយតប
េររោះអាសននៃនអងគការមនុស្សធម៌េៅកមពអជា»
រសុកេៅកមពអជា

គេរមាងរបស់ADPC

ជួយអងគការមនុស្សធម៌កនអង

ឲ្យកាន់ែតរបេសើរេឡើងជាលំដ្ឋប់េដើម្បីសរមបសរមួលពីអងគការមួយេៅអងគការ

មួយ និងេឆលើយតបេររោះមហនតរាយ។ តាមរយៈគេរមាងេនោះADPC បានផតល់ការបណ្្តោះបណ្តាល
កនអងេរលបំណ្ងពរងឹងសមតថភាពជាអនកដឹកនំសរមាប់អងគការជំនួយកនអងតំបន់ និងេធវើតាមរេបៀប
តំបន់េដើម្បីរគប់រគងេររោះមហនតរាយ និងរំរេដល់ការេរៀបចំេសៀវេៅមគគអេេសន៍េនោះេឡើង។
២

ទសចកតីអំពាវនាវសុជ
ំ ំនួយជាបនាទន់ពី UN (Flash Appeal)
េសចកតីអំពាវនវសុំជំនួយបនាន់ពី UN គឺជាយុេធស្ថគសតេឆលើយតបមនុស្សធម៌ អនតរស្ថាប័ន

ដំបូង

និងគឺជាឧបករណ្៍កនអងការេកៀងគរធនធាន

ែផឡកេលើការវាយតៃមលរហ័សៃនស្ថានភាពេររោះ

មហនតរាយ។ េសចកតីអំពាវនវសុំជំនួយបនាន់ រតូវបានកំណ្ត់ពីតរមូវការលវិកាស្ថធារណ្ៈៃនកមមវិធី
មនុស្សធម៌សរមាប់ដំណ្តក់កាលដំបូងកនអងការេឆលើយតប

ជាេូេៅមានរយៈេពលពី៣-៦ែខ

កនអងករណ្ីការេឆលើយតបេររោះអាសននរតូវការេពលេវោេរចើនជាង៦ែខ

ដំបូង។

ឬកនអងកំឡអងេពលតាមដ្ឋន

េររោះអាសនន។ េសចកតីអំពាវនវសុំជំនួយជាបនាន់រតូវបានពន្ាេពល និងផ្ទលស់បតឣរេៅជាែផនការ
សកមមភាពរបស់របេេស។
ចំនួនែដលមាន

មិនកំណ្ត់

េរលបំណ្ង

េសចកតីអំពាវនវសុំជំនួយជាបនាន់ គឺជាឧបករណ្៍េដើមប្ រី ចនសមពន
័ េ
ធ ន
ំ ក់េន
ំ ងេឆលយ
ើ តប
មនុសស្ ធម៌ សរមាប់រយៈេពលពី៣-៦ែខ ដំបង
ូ ៃនេររោះអាសនន។ ភាាក់ងារសរមបសរមួល
មនុស្សធម៌អងគការសហរបជាជាតិ រតូវេធវើការផតល់របឹក្ាជាមួយរគប់ភាគីពាក់ព័នធ។ រួម
មានការវិភាគបរិបេ និងតរមូវការមនុស្សធម៌ (ការវាយតៃមលតរមូវការជាក់ោក់នូវេហតុ
ែផនការតាមែផនក រួមទំងសំេណ្ើគេរមាងជាក់ោក់) ភាាបម
់ កជាមួយេៅតួនេី និងការ
េេួលខុសរតូវ។

មិនមានរបេភេៃនតារាងេសចកតីអំពាវនវសុជ
ំ ំនួយជាបនាន់ជាក់ោក់

ណ្តមួយរតូវបានយកមកេរបើរបាស់េេ រពមទំងមិនមានការេរៀបចំចាប់េផតម
ើ ជាស្ថកល
ែដល ដំណ្តក់កាលេពលណ្ត គួែតជាគនលោះ
ឹ ៃនេសចកតីអំពាវនវសុំជំនួយជាបនាន់។ គនលឹោះ
ននគឺថា

េតើតរមូវការហួសពីលេធភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល

និងអងគភាពដ៏ៃេេេៀតេដើម្បី

េឆលើយតបរគប់ររន់។
រពឹតតការណ្៍ធងន់ធងរទំងេររោះអាសនន បនាន់ភាលមៗ ដូចជាព្យអោះសុក
ី លឣន ឬហុឺរីែគន
រញ្ជឤយែផនដី េឹកជំនន់ ឬវិបតតន
ិ េោបាយស្ថំញាំ។ េសចកតីអំពាវនវសុំជំនួយ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ផលែដលអាចេធវើេៅបាន) ែផនការេឆលើយតប (េៅកនអងករមិតយុេឌស្ថគសតធំៗ ក៏ដច
ូ ជា
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ជាបនាន់កង
នអ កាលៈេេសៈេនោះ រតូវេចញកនអងរយៈេពល១សបាាហ៍ៃនេររោះមហនត
រាយ របសិនេបើអាចេជឿជាក់បាន និងមានរបសិេធភាព។
ដូចរាែដលរពឹតតការណ្៍ធងនធ
់ ងរេនោះ

អាចមានការសេរមចចិតតជាលេធផលៃន

ស្ថានភាពធងន់ធងរេៅៗ កនអងស្ថានភាពកំពង់បនត ឬក៏េកើតមាននូវវិបតតដ
ិ ូចជារាំង
សងឤត។

ការអំពាវនវកនអងស្ថានការណ្៍េនោះគួរែតេចញកនអងរយៈេពល១សបាាហ៍

ៃនការសេរមចចិតតែដលេរៀបចំេដ្ឋយ RC/HC។
អងគការអាច

េសចកតីអំពាវនវសុំជំនួយជាបនាន់ រួមមានេរមង់គេរមាងស្ថាប័នអងគការសហរបជាជាតិ

េេួលបាន

អងគការអនតរជាតិ អងគការជាតិ(សំរល់៖ គួរែតរួមបញ្ជឤលគេរមាងភាពជាៃដគូរជាមួយ
កាកបាេរកហមជាតិ ឬអឌ្ឍច័នរទ កហម ៃនរបេេសរបតិបតតិការ) រកសួងននៃនរដ្ឋាភិបា
លមិនអាចដ្ឋក់ពាក្យសុំជំនួយេដ្ឋយផ្ទាល់បានេេ បុែនតអាចរកៃដគូរជាមួយគេរមាងអងគ
ការ ឬអងគការសហរបជាជាតិបាន។

ពាក្យេសនើរសុំ

េសចកតអ
ី ពា
ំ វនវសុជ
ំ ន
ំ យ
ួ ជាបនាន់ និងពាក្យេសនស
ើ ុំ

CERF គួរេរៀបចំេៅេពលជាមួយរា

នឹងេសចកតីអំពាវនវសុំជំនយ
ួ ជាបនាន់ េដ្ឋយកំណ្ត់េៅចំនួនែដលបានេសនើេដ្ឋយCERF
(របសិនេបើ CERF បានរបកាសេសចកតីអំពាវនវមុនេពលេបាោះពុមពផ្ាយ)និង CERF រតូវ
ចាប់េផតើមេឆលើយតបេសចកតីអំពាវនវជាបនាន់។ CERF េសនើរសុំ និងអំពាវនវបនាន់ជាមួយ
ដំេណ្ើរកាៃនការសរមបសរមួលេឆលើយតប

ដូេចនោះគួែតអព្ារកិត្យ

មានសងគតភាព។

ព័ត៌មានចាំបាច់សរមាប់ភាគីទង
ំ ពីរគឺរបហាក់របែហលរា និងរបសិនេបើ CERF េសនើសុំ
ជំនួយគឺរតូវដ្ឋក់មុនេគ ែផនកជាេរចើនេេៀតៃនព័ត៌មាន និងការវិភាគរតូវដ្ឋក់េដើម្បជ
ី ួយ
កនអងការបញ្ជឣនេសចកតីអំពាវនវជាបនាន់។

ជាបេពិេស្ថធន៍កនលងមកបងាាញថា

េរកាមេនោះគឺជាដំេណ្ើការសេរមចចិតតរបេសើរបំផត
ុ សរមាប់ការអំពាវនវបនាន់

ខាង
និងការ

េសនើសុំេដ្ឋយ CERF៖


គនលឹោះៃន RC/HC រតូវបានសរមបសរមួល ការេឆលើយតបេៅនឹងេររោះមហនតរាយ ឬស
េគងារោះបនាន់

េដ្ឋយចាប់េផតម
ើ ជាមួយការវាយតំៃលបនាន់ៃនេំហំ

និងការឈឺចាប់

និងេរៀបចំតួនេី និងការេេួលខុសរតូវ។ RC/HC អាចកំណ្ត់ឲ្យបានកាន់ែតឆ្ប់
ែដលអាចេធវើេៅបាន

ថាេតើរពឹតតការណ្៍េនោះអាចេំនងជាមានេំហំែដលតរមូវឲ្យ

អនតរភាាក់ងារេឆលើយតបឬេេ (េលើសពីសមតថភាពៃនភាាក់ងារែតមួយ និងរដ្ឋាភិបាល
ែដលពាក់ព័នធ)។


របសិនេបើតរមូវឲ្យអនតរភាគីេឆលយ
ើ តប RC/HC រតូវរបឹក្ាេោបល់ជាមួយៃដគូរពាក់
ព័នធទំងអស់េៅករមិតរបេេស

ការសរមបសរមួលេឆលើយតបចាំបាច់រតូវចាប់េផតើមពី

ការវាយតៃមលតរមូវការចាំបាច់រហ័ស និងកំណ្ត់ពីតួនេី និងការេេួលខុសរតូវ រួម

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ដំេណ្ើរការៃន
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ទំងែចងែចកជាតំបន់/ែផនក េដើម្បីដឹកនំ េដ្ឋយរបឹក្ាេោបល់ជាមួយ ERC។


RC/HC បនាបម
់ កចាប់េផតម
ើ អំពាវនវសុំជំនួយជាបនាន់។ RC/HC ដឹកនំHCT េធវើឲ្យ
បានកាន់ែតឆ្ប់ែដលអាចេធវើេៅបាននូវវិធីស្ថគសតច្ាស់ោស់ៃនតរមូវការមនុស្ស
ធម៌ ជាអេិភាពការេឆលើយតបេដ្ឋយែផនក ែផនការេឆលើយតបែផនក រួមទំងគេរមាងជាក់
ោក់ និងតួនេី និងការេេួលខុសរតូវ (ទំងេនោះដូចរាេៅនឹងសមាសភាពសំខា
ន់ៗៃនការអំពាវនវបនាន)
់ ។



របសិនេបើលវិការបែហលជាមិនរគប់ររន់ RC/HC អាចេសនើេៅERC ែដលជា(កញ្ចប)
់
លវិកាCERFដំបូងរតូវផតល់ េដ្ឋយែផឡកេលើការបា៉ាន់របមាណ្ជាក់ោក់ពេ
ី ំហំៃនេររោះ
អាសនន និងតរមូវការលវិកាបនាន់។ ការផតល់វិកាេដ្ឋយ CERF អារស័យេលើគុណ្ភាព
ៃនសំេណ្ើជំនួយ ែដលគួរេផ្ទាតេលើធនធានចាំបាច់ៃនសកមមភាពសនឣលមនុស្សធម៌។



ែផឡកេលើេសចកតីរពាងយុេធស្ថគសតេឆលើយតប(ការអំពាវនវបនាន់)HC/RC

គួរកំណ្ត់

ការផតល់លវិកាអាេិភាពរបស់ CERF និងេសនើរេៅតំបន់/ែផនក េដើម្បីេផទៀងផ្ទាត់ពីតរមូវ
ការជាក់ែសតង និងសមតថភាពអនុវតត និងកំណ្ត់គេរមាងបសុសតវែដលបំេពញនូវ
តរមូវការអេិភាពខពស់។ គេរមាងអេិភាពខពស់បំផុត គួរែតបងាាញេៅ RC/HC េដើមប្ ី
អនុម័ត។ RC/HC គួរេផញើសំេណ្ើេសនើរសុំែដលបានេរជើសេរីសរួចដ្ឋក់ជាកញ្ចប់េៅ ERC
េដ្ឋយលតចមលង១ច្ាប់េៅេលខាធិការដ្ឋានCERF។

សំេណ្ើជំនួយគួរែតដូចរានង
ឹ

ការរបកាសវិភាជេដ្ឋយ ERC និងែផឡកតាមេរលការណ្៍ែណ្នំពាក្យេសនើសុំជាមួយ
CERF។

ដំេណ្ើរការៃនការបេងកើតសំេណ្ើរជំនួយ

រតូវែតមានភសតអតាងជាមូលដ្ឋាន

ែដលបានដ្ឋក់បញ្ចឣល និងតមាលភាព។ NGOs និងៃដគូមនុស្សធម៌េផ្សងេេៀតគួែត
ចូលរួម។


RC/HC រតូវេផញើជាបនាន់នូវអវីៗែដលបានបញ្ចប់រួចរាល់មុនេគ CERFេសនើរសុំេៅេលខា
ធិការដ្ឋាន CERF ឬការអំពាវនវបនាន់េៅែផនក CAP េៅ Geneva និងរតូវបំេពញឲ្យ
មានតិចជាងការអំពាវនវបនាន់

បុែនតវិធីស្ថគសតបត់ែបនេនោះអាចអនុញ្ញាតឲ្យមាន

ការេលើកែលង។
លកេណ្ៈ

ៃលងេី១ េេួលេសចកតីេរពៀងចុងេរកាយ៖

វិនិចឆ័យកនង
អ ការ



អនុម័ត

ែផនក CAP រតូវលតចមលងឯកស្ថរេសចកតីេរពៀងចុងេរកាយ ដ្ឋក់ជន
ូ េៅភាាក់ងារេៅ
ស្ថាក់ការកណ្តាល ែដលមានរយៈេពល២៤េមា៉ាង កនអងការផតល់េោបល់រតលប់



ការផតល់េោបល់ចុងេរកាយេដ្ឋយស្ថាក់ការកណ្តាល IASC ដល់េពលកំណ្ត់ មគនតី
ស្ថាក់ការកណ្តាលរបស់ OCHA េធវើការសហការណ្៌ និងសរមុោះសរមួលអនុស្ថសន៍

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ចប់រួចរាល់នូវអវីែដលមិនទន់រច
ួ ។ (ជាធមមតា CERF េសនើសុំរបស់គឺរយៈេពលបំេពញ

64

របស់ស្ថាក់ការកណ្តាលេឡើងវិញ និងបញ្ជឣនឯកស្ថរេៅកាន់ែផនកCAP។ ៃលងេី២ៃន
ការេេួលឯកស្ថរេសចកតីេរពៀងចុងេរកាយ ែផនកCAP េធវើការបងាាញ និងពិនិត្យេឡើង
វិញអវីៗែដលសំខាន់ ពិនិត្យរចនបឋ និងេធវើការបេងាាោះព័ត៌មានគេរមាងេៅកនអង FTS
និងរេង់រទយឯកស្ថរ។ បនាបម
់ កេរៀបចំឯកស្ថរទំងអស់ឲ្យបានរតឹមរតូវ និងេបាោះ
ពុមព៖ របសិនេបើមានែផនការផ្សពវផ្ាយ រតូវកំណ្ត់ពីេពលេវោ/េីកែនលង។
តារាង

រយៈេពលពី៣-៦ែខដំបូងៃនេររោះអាសនន។ ការែសវងរកជំនយ
ួ បនាន់ របែហលរតូវបាន

េពលេវោ

េធវើេឡើង ឬការេេួលបានេជាគជ័យេដ្ឋយការែសវងរក របសិនេបើការេឆលើយតបអនតរស្ថាប័

ៃនការអនុវតត

ន រតូវការចាំបាច់រយៈេពល៦ែខមុន។

៣

វិសយ
័ ឯកជន
វិស័យឯកជន រកុមហុន បានចូលរូមចំែណ្កកាន់ែតេរចើនេឡើងកនអងការងារេឆលើយតបេររោះ

មហនតរាយ

ែដលជាេរឿយៗគឺជាែផនកមួយៃនការេបតជាាចិតតរបស់ពូកេគ

េដើម្បីជាយុេធស្ថគសតកនអងការ

ចូលរូមកិចចការសងគម។ ការរូមចំែណ្កទំងអស់េនោះមានេរចើនរបេភេដូចជាមាាស់ជំនួយេៅភាាក់ងារ
UN កាកបាេរកហមនិងអឌ្ឍច័នទរកហម អងគការេផ្សងៗេេៀត និងអនកផតល់េសវាជំនួយេដ្ឋយផ្ទាល់
ផងែដរ។
រកុមហុនមួយចំនួនដូចជារកុមហុន DHL និង Ericsson ជាឧទហរណ្៍ បានផតល់ការរំរេ
ែផនកភសតអភាមនុស្សធម៌ និងការងារេំនក់េំនងជាេរចើនឆ្ាម
ំ កេហើយ និងេៅេពលេនោះមានវិស័យឯក
ជនេផ្សងៗេេៀតបានចូលរួមកាន់ែតេរចើនេឡើងកនអងការចូលរូមការងារេឆលើយតបេររោះមហនតរាយ។
រកុមហុនឯកជនភាគេរចើនចូលរូមចំែណ្កកនអងការងារផតល់ជំនួយសេគងារោះបនាន់េដ្ឋយផ្ទាល់

និង

តាមេីតាំងណ្តមួយ (េៅថាាក់េខតត ជួនកាលេៅថាាក់រសុក)។
េលខាធិការដ្ឋាន CHF គួរែតកំណ្ត់រកុមហុនឯកជនសំខាន់ៗេៅថាាក់ជាតិ ឬេៅថាាក់េខតត
េពលមានេររោះអាសននធងន់ធងរេៅកមពអជា

និង

ពិភាក្ាពីលេធភាពជាៃដគូរ (កនអងការផតល់អំេណ្តយ ការវាយតៃមល ។ល។)
៤

ព័ត្មា
៌ នសំខ្នន់ៗ ចំបាច់ទែើមប ីទសនស
ើ ថ
ំ ុ វិកា
េៅជំហានេនោះ សមាជិក CHF អាចពិនិត្យេមើលយនតការផតល់មូលនិធិសំខាន់ៗមួយតាមរយៈ

យុេឌស្ថគសតភាពជាៃដគូជាមួយភាាក់ងារ UN ឬអងគការអនតរជាតិ។ េហតុេនោះេលខាធិការដ្ឋាន CHF គូរ
ែតមានែផនការចាប់េផតើមបេងកើតភាពជាៃដគូរលមីរវាងសមាជិក CHF និងភាាក់ងារ UN ឬជាមួយអងគការ
អនតរជាតិ េដ្ឋយរបមូលព័ត៌មានសំខាន់ពីសមាជិក CHF កនអងេពលមានេររោះអាសននដូចជាៈ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ែដលយកចិតតេុកដ្ឋក់ផតល់ការរំរេដល់របជាជន
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ក.

ពណ្៌នសេងេបពីេរលបំណ្ង

និងលេឌផលរំពឹងេុក

ែផនការអនតរាគមន៍សេគងារោះ

បនាន់របស់CHF
ខ. របជាជនេរលេៅ
គ. ពិពណ្៌នសេងេបពីសកមមភាពែដលរតូវអនុវតត
ឃ. ពិពណ្៌នពីសមាជិកCHF ែដលពាក់ព័នធកនអងការអនតរាគមន៍ និងយនតការសរមបសរមួល
ង. រយៈេពលអនុវតត (ៃលងចាប់េផតើម/បញ្ចប់)
ច. ការែបងែចកលវិកា
ការបរិោយ

តៃមលឯកតា

ចំនួនឯកតា

សរុប

សរុបរួម
កនអងករណ្ីមានេររោះអាសននធងន់ធងរណ្តមួយ េលខាធិការដ្ឋាន CHF គួរផតល់ព័ត៌មានទំងេនោះ
ភាលមៗកនអងកិចចរបជុំជាមួយHRFដូេចនោះៃដគូលមីអាចជួយរំរេេយើង។ េៅកនអងដំណ្តក់កាលេនោះ េលខាធិ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ការដ្ឋាន CHF មិនអាចផតល់លវិកាផ្ទាល់េដើម្បីេឆលើយតបេររោះអាសននេនោះេេ។

66

67

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ផ្ផែក្ទី៤

CHF សត្តៀមបង្ការស ើមបី

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

សឆលើយតប
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ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ផ្ផនកេី៤៖ ការងារ ទង្ត្ៀមបងាករទែើមប ីទឆលើយត្បរបស់ CHF
ែផនកេនោះេសនើសុំ ជំហានបនាប់ែដលបណ្តាញ CHF និងសមាជិក CHF គួរពិចារណ្ត េដើម្បី
ពរងឹងសមតថភាពកនអងការងារជំនួយមនុស្សធម៌េៅកមពអជា។
១

បទងកើត្ផ្ផនការទង្ត្ៀមបង្មុងយថាទហត្ុ របស់CHF

១.១

ជំហានសំខ្នន់
ែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុ

គឺជាឧបករណ្៍រគប់រគងមួយេរបើេដើម្បីវិភាគផលបោះពាល់

ៃនសកាានុពលវិបតតិ និងរបាកដថារគប់ររន់ និងការចាត់ែចងសមរម្យ រតូវបានេរៀបចំរួចជាេរសច
េដើម្បីេឆលើយតបបានទន់េពលេវោ

មានរបសិេធភាព

និងមេធ្ាបាយសមរសបេៅតាមតរមូវការ

របជាជនេេួលរងផលបោះពាល់។ វាគឺជាឧបករណ្៍មួយេដើម្បីស្ថានេុកជាមុន និងេដ្ឋោះរស្ថយបញ្ញា
ែដលជាតួោ៉ាងរតូវបានេលើកេឡើងកនអងកំឡអងេពលេឆលើយតបមនុស្សធម៌។ ជាបេពិេស្ថធន៍បញ្ញាក់ថា
ការេឆលើយតបមនុស្សធម៌ដ៏មានរបសិេធភាពេពលែដលមានវិបតតិភាលមៗ ែដលជោះឥេធិពលោ៉ាងធងន់ធងរ
េដ្ឋយករមិត ៃនការេរតៀមបងាារ និងែផនការេឆលើយតបរបស់អងគការ ឬភាាក់ងារក៏ដូចជាសមតថភាព
និងធនធាន ពួកេគែដលមាន។
េដ្ឋយជាែផនកមួយៃនគេរមាងលមី សង្ឃឹមថាចាប់េផតើមេៅែខឧសភា ឆ្ាំ២០១៤ បណ្តាញ CHF
មានបំណ្ងបេងកើត ែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុខលឤនផ្ទាល់ ែដលនឹងលំអិតអងគការៃនការរបមូលផតអំ
ការេឆលើយតបរបស់ CHF េៅកនអងស្ថានភាពេររោះអាសនន។ មាន៤ដំណ្តក់កាលែដលរតូវពិចារណ្ត៖

ការវិភាគ
ែផនការេឆលើយតប

េរៀបចំដំេណ្ើការែផនការ
េរតៀមបរមុងយថាេហតុ
CHF

វិភាគមុខសញ្ញាេររោះថាាក់ និងហានិភ័យ

េរៀបចំេសណ្តរីេោ និងបេងកើតែផនការ សនមត់
ជាមុន

កំណ្ត់េិសេៅេឆលើយតប និងេរៀបចំ
ការសរមបសរមួល

បេងកើត និងបញ្ចឣលរាែផនការេឆលយ
ើ តប

ការេរតៀមបងាារ

បេងកើនការេរតៀមបងាារ និងបនត
ដំេណ្ើការែផនការ

រូបភាពេី១០៖ ជំហានដំេណ្ើការែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុ
(េរលការណ្៍ែណ្នំែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុ IASC)

េពលេវោ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ការេរៀបចំ
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ដំណ្តក់កាលេរៀបចំរួមមាន បេងកើតរកុមការងារបេចចកេេស ែដលមានការចូលរួមពីេលខា ធិ
ការដ្ឋាន CHF និងអនកសរមបសរមួលតំបន់មួយចំនួន អនកសរមបសរមួលេខតត និងសមាជិក
CHF។

ដំេណ្ើការៃនការេធវើែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុ

គួែតរតូវបានកំណ្ត់េៅកនអង

ដំណ្តក់កាលេនោះជាមួយនឹងេពលេវោជាក់ោក់ណ្តមួយ និងឯកភាពលេធផលរំពឹងេុក
មុនេពលចាប់េផតើមែផនការការងារ។
ដំណ្តក់កាលវិភាគ

គួរែតអនុញ្ញាតឲ្យរកុមការងារកស្ថងែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុ

លំអិតនូវេសណ្តរីេោេដើម្បីពិចារណ្ត(សូមេមើលេសណ្តរីេោសំខាន់ទំងបីេៅែផនកេី២
ៃនេសៀវេៅមគគអេេសន៍) និងមានសមតថភាពរគប់ររន់កនអងបណ្តាញ CHF គួរពិចារណ្តែផនក
ែដលមានរស្ថប់ដឹកនំេដ្ឋយ HRF។
េនោះពិតជាមានស្ថរៈសំខាន់ ជាពិេសសកនអងែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុ ែដលេលខា
ធិការដ្ឋាន

CHF

បានបញ្ញាក់ោ៉ាងច្ាស់នូវអវីែដលជាគនលឹោះៃនការអនតរាគមន៍បណ្តាញ

CHF

(សរមាប់េសណ្តរីេោ ១,២ និង ៣)


ដំណ្តក់កាលេធវើែផនការ គួកំណ្ត់ពីេិសេៅៃនការេធវើអនតរាគមន៍ និងជំហានេឆលើយតបសំ
ខាន់ៗកនអងចំេណ្តមសមាជិក CHF (ែផនកេី២ៃនេសៀវេៅមគគអេេស៍ និងផតល់ជាមូលដ្ឋានពីការ
េរៀបចំែផនការេឆលើយតប)

េរៀបរាប់ជាពិេសសយនតការកនអងការសរមបសរមួលកនអងបណ្តាញ

និងការចូលរួមរបជុំសរមបសរមួលថាាក់ជាតិ និងថាាក់តំបន់េផ្សងៗ (NCDM, HRF ។ល។)


ដំណ្តក់កាលេរតៀមបងាារ

គឺជាគនលឹោះេដើម្បីបងាាញពីចំណ្ុចខវោះខាតនន

ែដលមានកនអងប

ណ្តាញ CHF ៃនការេរតៀមបងាារែដលបានកំណ្ត់កនអងកំឡអងេពលេធវើែផនការ (ឧទហណ្៍
កងវោះខាតឧបករណ្៍ជាក់ោក់សរមាប់ វាយតៃមលតរមូវការ ឬតរមូវការេដើម្បីរបមូលព័ត៌មាន

១.២

ព័ត្មា
៌ នផ្ែលង្ត្ូវង្បផ្មង្បមូល
េដើម្បីរំរេការបេងកើតែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុ របស់បណ្តាញ CHF ឯកស្ថរ និង

េិនន័យមួយចំនួន ែដលរតូវការចាំបាច់រតូវរបមូលេដ្ឋយរកុមការងារបេចចកេេស៖
ែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុជាតិ និងេខតត
ែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុែផនក (របសិនេបើមាន)
ែផនេីហានិភ័យ (ែដលនឹងេរៀបចំេដ្ឋយគេរមាងេកតស្ថណ្ត)

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ជាក់ោក់កនអងតំបន់េរលេៅ CHFណ្តមួយ)។
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និតិវិធីរបព័នធផតល់ព័ត៌មានរពមានជាមុន (ែដលនឹងេរៀបចំេដ្ឋយគេរមាងេកតស្ថណ្ត)
ែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុរបស់ HRF
ឧបករណ្៍បា៉ាន់របមាណ្និងវាយតៃមលរបស់ HRF
បញ្ជត
ី ំបន់េភៀសខលឤនែដលបានកំណ្ត់កនអងេខតត រាយការណ្៍េដ្ឋយបណ្តាញ CHF
ព័ត៌មានមូលដ្ឋានកនអងេខតត រាយការណ្៍េដ្ឋយបណ្តាញ CHF
បញ្ជីេំនក់េំនងេររោះអាសនន (ឧបសមព័នធ)
២

តារាងសមាជិក CHF
សរមាប់សមាជិក

CHF

នីមួយៗ

សកមមភាពេរតៀមបងាារអប្បបរិមាេេួលេធវើោ៉ាងេហាច

ណ្តស់មួយដងកនអងមួយឆ្ាំ កនអងចំេណ្តមេនោះ៖
សកមមភាពេរតៀមបងាាររបស់សមាជិក CHF

បាេ

េេ

ពិនិត្យេឡើងវិញនូវែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុរបស់ CHF (េពលណ្តេរៀបចំ)
ពិនិត្យេឡើងវិញនូវែផនការេឆលើយតបេររោះអាសននេខតត (របសិនេបើមាន)
ចូលរួមេធវើលំហាត់សមយុេធេខតត (េរៀចំេដ្ឋយ CHF ឬ PCDM )
េធវើបចចអប្បននភាព និងលតចមលងបញ្ជីេំនក់េំនងេពលមានេររោះអាសនន
ពិនិត្យេឡើងវិញជាមួយរា អនកណ្តេធវើ េធវើអវី េៅកែនលងណ្ត(3W) េេួលខុសរតូវ
េដ្ឋយអនកសរមបសរមួល CHFតំបន់
របមូលព័ត៌មានមូលដ្ឋានេៅកនអងតំបន់ែដលេធវើអនតរាគមន៍ជាេេៀងទត់
កំណ្ត់ឲ្យបានច្ាស់នូវយុេធស្ថគសត និងេិសេៅសរមាប់អងគការ េដ្ឋយេោងតាម
លេធភាពអនតរាគមន៍កនអងការេឆលើយតបេររោះអាសនន
មហនតរាយ និងកាត់បនថយហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ
ជូនដំណ្ឹងជាេេៀងទត់េៅអនកសរមបសរមួល CHFេខតត ពីតរមូវការរបស់អងគការ
និង/ឬវឌ្ឍនភាពៃនការរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

បេងកើតែផនការសកមមភាពេដើម្បីបេងកើនសមតថភាពអងគការ កនអងការេឆលើយតបេររោះ
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ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ឧបេមព័នធ

74
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ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ឧបសមព័នធេី១៖ ត្ួនាេី ភារកិចេ របស់ទលខ្នធិការដ្ឋាន CHF
១.

ទរលបំណង
េធវើឲ្យរបេសើរេឡើង

ការេឆលើយតបមនុស្សធម៌ៃនេររោះមហនតរាយេៅកមពអជា

តាមរយៈការ

ពរងឹងសមតថភាពសមាជិក CHF កាន់ែតេពញចិតតនឹងរកបខណ្ឌការងារមនុស្សធម៌ ការេេួលបាន
ព័ត៌មានទន់េពល ផតល់ការបណ្្តោះបណ្តាលបេចចកេេស និងរបឹក្ាេោបល់លឡៗ។
២.

ទរលទៅរបស់ទលខ្នធិការដ្ឋាន CHF
ផតល់ជាេវេិកា និងបណ្តាញព័ត៌មាន និងែបងែចកធនធាន ក៏ដូចជាការសនទនេដើម្បីេឆលើយ

តបតរមូវការអនកងាយរងេររោះ
េធវើឲ្យយល់កាន់ែតច្ាស់រវាងអងគការអភិវឌ្ឍន៍ និងអងគការជំនួយមនុស្សធម៌ តាមរយៈការរំ
រេមតិ េដើម្បីកិចចរបឹងែរបងមនុស្សធម៌កាន់ែតរបេសើរេឡើង ។
អភិវឌ្ឍសមតថភាពពីការេរតៀមបងាារេររោះមហនតរាយ និងការេឆលើយតប និងធានថាកាន់ែត
មានគណ្េនយ្យភាពេរៀងរាល់សកមមភាពមនុស្សធម៌។
ពរងឹងរបតតិបតតិការសរមបសរមួលរាល់សកមមភាពមនុស្សធម៌េៅថាាក់សហគមន៍។
ែណ្នំសកមមភាពរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយដល់សមាជិក CHF និងជាពិេសស
ជួយអនកសរមបសរមួលCHFតំបន់/េខតត កនអងការែណ្នំកំណ្ត់មុខសញ្ញាេររោះថាាក់ ការកាត់
បនថយការេរតៀមបងាារ ការេឆលើយតបេររោះអាសនន និងការងារស្ថារេឡើងវិញ។
បេងកើតមូលដ្ឋានេិននន័យបញ្ជីេឈាាោះអនកឯកេេស

េដើម្បីជារបេោជន៍រវាងសមាជិក

CHF

ែដលអាច យកេៅេរបើរបាស់កនអងករណ្ីមានេររោះអាសននកនអងតំបន់ CHFណ្តមួយ (សរមាប់
តរមូវការវាយតៃមលេរចើនែផនក ឬែផនកមួយៃនរកុមជំនយ
ួ បេចចកេេស)។
ផតល់រំរេការែផនកកិចចរបតតិបតតិការសរមបសរមួល ដល់សមាជិក CHFេដ្ឋយចូលរួមកិចចរបជុំ
ផលៃនការពិភាកក្ា ពាក់ព័នធការរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ េៅថាាក់ជាតិ។
ជួយរំរេនិងតសូមតិទំងេៅថាាក់ជាតិ

និងតំបន់

ពីតរមូវការេធវើឲ្យរបេសើរេឡើងេៅយុេធ

ស្ថគសត និងរកបខ័ណ្ឌរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ។
៣.

ត្ួនាេី និងការេេួលខុសង្ត្ូវ
កំណ្ត់ពីកិចចសហការជាមួយគណ្ៈកមាាធិការរគប់រគងេវេិកា CHF និង ADPC នូវសកមម
ភាព និងតរមូវការែផនកបេចចកេេស េដើម្បីរបតិបតតិេវេិកាCHF (ដូចជាកមមវិធីបណ្្តោះបណ្តាល
និងរេបៀបវារៈ)។

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ជាមួយ HRF និង NCDM និងផតល់ព័ត៌មានដល់អនកសរមបសរមួល CHFតំបន់/េខតត ពីលេធ
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ផតល់ការែណ្នំបេចចកេេស ដល់អនកសរមបសរមួលCHFតំបន់/េខតត កនអងការដឹកនំកំណ្ត់
មុខសញ្ញាេររោះថាាក់ ការកាត់បនថយ ការេរតៀមបងាារ ក៏ដូចជាការេឆលើយតបេររោះអាសនន
និងស្ថារេឡើងវិញ។
ផតល់រំរេកិចចរបតតិបតតិការសរមបសរមួលដល់សមាជិក

CHF

េដ្ឋយចូលរួមកិចចរបជុំថាាក់

ជាតិសំខាន់ៗ (និងេបើអាចេៅថាាក់តំបន់) និងផតល់ព័ត៌មានដល់សមាជិក CHF ពីលេធផល
ៃនការពិភាកក្ា ពាក់ព័នធការរគប់រគងហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយេៅថាាក់ជាតិ។
ជួយគណ្ៈកមាាធិការរគប់រគងេវេិកា េរៀបចំសិកាាស្ថោ/កិចចរបជុំ CHF របចាំឆ្ាំ។
ជួយរំរេផលរបេោជន៍ CHF េៅមាាស់ជំនួយ និងអងគការអនតរជាតិ។
អនុវតតឲ្យមានរបសិេធភាពការងារកមមវិធី ៃនេលខាធិការដ្ឋាន។
េំនក់េំនងជាេេៀងទត់ជាមួយអនកសរមបសរមួល

CHFតំបន់/េខតតជាពិេសសផ្សពវផ្ាយ

ស្ថររពមានជាមុន េៅតាមេពលេវោែដលអាចេលវើបាន។
របសិនេបើេសណ្តរីយូ១ (១ឬ២េខតត កនង
អ តំបន់មយ
ួ េេួលរងផលបោះពាល់ធន
ង ធ
់ រង ) េំនក់
េំនងជាមួយអនកសរមបសរមួល CHF តំបន់ពាក់ព័នធ េដើម្បីេេួលបានព័ត៌មានជារបចាំពី
ស្ថានភាព និងតរមូវការននេសនើសុំជំនួយបេចចកេេស។
របសិនេបើេសណ្តរីយូ២(រគប់េខតតកង
នអ តំបន់មយ
ួ េេួលរងផលបោះពាល់)ជួយអនកសរមប
សរមួល CHF តំបន់េេួលខុសរតូវអនតរាគមន៍េឆលើយតបេររោះអាសននជាពិេសសជួយរកធន
ថានតរមូវការ បែនថមនន (សមាារៈ ជំនួយបេចចកេេស លវិកា)។
របសិនេបើេសណ្តរីយូ៣

(តំបន់ជាេរចើនេេួលរងផលបោះពាល់)

ជួយរកធនធានបែនថម

នន ែដលជាមុខងាររបស់េលខាធិការដ្ឋាន (បុគគលិកបែនថម សមាារៈ លវិកា) ម្ា៉ាងវិញេេៀត
េដើម្បីជួយឲ្យមានរបសិេធភាព អនកសរមបសរមួលCHFតំបន់ពាក់ព័នធ រតូវជួយេឆលើយតបេររោះ
សរមបសរមួលការវាយតៃមលតរមូវការរួមរាជាមួយ HRF និង NCDM។
ពិនិត្យនិងេុកដ្ឋក់របាយការណ្៍ផតល់េដ្ឋយអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់តំបន់

(របាយ

ការណ្៍វាយតៃមលរបាយការណ្៍ស្ថានភាព េផ្សងេេៀត)។
មុនទពលទង្រោះមហនតរាយ (ការផតល់ព័ត៌មានរពមានជាមុន)
ផ្សពវផ្ាយស្ថររពមានជាមុនពី NCDM និង MoWRAM េៅអនកសរមបសរមួល CHFតំបន់/
េខតត ឲ្យបានទន់េពលេវោ ជាមួយនឹងអនុស្ថសន៍សមរសប។

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

អាសននេៅតំបន់េរៀងៗខលឤន។

77

ឬពិនិត្យេឡើងវិញស្ថររពមានេផញើេដ្ឋយ ទំងអនកសរមបសរមួលCHFតំបន់/េខតត បនាប់មក
របឹក្ាជាមួយ NCDM ពីស្ថានភាពវិបតតិេកើតមាន េដើម្បីបញ្ញាក់ការពិត។
កនងកំ
ឡងទពលទង្រោះមហនត
រាយ
ុ
ុ

េេួលរបាយការណ្៍វាយតៃមលដំបូងពីអនកសរមបសរមួលCHFថាាក់តំបន់។
ជរមាបអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់តំបន់ របសិនេបើមានែផនការណ្តមួយវាយតៃមលពហុ
ែផនករហ័សេៅកនអងតំបន់ពួកេគ។
សរមបសរមួលេសនើសុំជំនួយបេចចកេេស

េៅជួយអនកសរមបសរមួល

CHFថាាក់តំបន់/េខតត

កនអងការ េរៀបចំរបាយការណ្៍វាយតៃមលតំបូង។
របសិនេបើេសណ្តរីយូ១ និង២ និងពិនិត្យរបាយការណ្៍អនកសរមបសរមួល CHFថាាក់តំបន់
ក៏ដូចជាេសចកតីេរពៀងសំេណ្ើមកពិេខតតែដលរងផលបោះពាល់

ឬតំបន់េដើម្បីែបងែចកេរៀង

ខលឤនជាមួយ HRF និងមាាស់ជំនួយេផ្សងៗេេៀត។
របសិនេបើេសណ្តរីយូ៣

របមូលព័ត៌មានែដលេេួលបានពីអនកសរមបសរមួល

CHFថាាក់

តំបន់ េរៀបចំរបាយការណ្៍និយ័តមួយ និងគេរមាងសំេណ្ើរេដើម្បីែចកចាយជាមួយ HRF និង
មាាស់ជំនួយេផ្សងៗេេៀត។
េំនក់េំនងជាេេៀងទត់ជាមួយអនកសរមបសរមួល

CHFថាាក់តំបន់/េខតត

េដើម្បីដឹងពីតរមូ

វការរំរេ (លវិកា សមាារៈ ធនធានមនុស្ស) និងផតល់ព័ត៌មានែដលកំពុងេកើតមាន ពីការ
េឆលើយតបេររោះអាសននជាតិ ក៏ដូចជាឱកាសេេួលបានលវិកា។
ទង្កាយទង្រោះមហនតរាយ
ចងរកង និងេុកដ្ឋក់េមេរៀនបេពិេស្ថធន៍សំខាន់ៗេេួលបានពី ថាាក់តំបន់ និងេខតត បនាប់
HRF និងមាាស់ជំនួយេផ្សងៗេេៀត។
េរៀបចំេុកដ្ឋក់សំណ្ុំឯកស្ថរ/េធវើបចចអប្បននភាពព័ត៌មានទំងអស់

សតីពីហានិភ័យៃនេររោះ

មហនតរាយ េៅតំបន់េេួលរងផលបោះពាល់។
ពិនិត្យសំេណ្ើរួមរា េដើម្បីកាត់បនថយហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយេៅកនអងតំបន់
េៅ អនកណ្តេធវើ េធវើអវី េៅកែនលងណ្ត (3W) េៅតាមតំបន់CHFនីមួយៗ.
ពិនិត្យែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុ CHF េខតត តរមូវការ និងចងរកង។

និងជួយ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ពីការ េឆលើយតបេររោះមហនតរាយ និងការស្ថារេឡើងវិញបានបញ្ចប់ និងែចករំែលកជាមួយ
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ឧបសមព័នធេី២៖ ត្ួនាេី ភារកិចេ របស់អនកសង្មបសង្មួលCHFថានក់ត្ំបន់

១.

ទរលបំណង
សរមបសរមួលសកមមភាពរគប់រគងហានិភ័យេររោះមហនតរាយ

ជាមួយអនកសរមបសរមួល

CHFថាាក់េខតត និងជាពិេសសកំណ្ត់មុខសញ្ញាេររោះថាាក់ េដើម្បីកាត់បនថយ េរតៀមបងាារ
េឆលើយតបេររោះអាសនន និងស្ថារេឡើងវិញ។
ពិនិត្យែផនការេរតៀមបងាារ និងេឆលើយតបេររោះអាសនន CHFថាាក់េខតត េៅកនអងតំបន់េេួល
ែដលខលឤនេេួលខុសរតូវ។
សរមបសរមួលការអនតរាគមន៍េឆលើយតបេររោះមហនតរាយ

និងការកាត់បនថយហានិភ័យៃន

េររោះមហនតរាយេខតត េដ្ឋយសហការោ៉ាងជិតសនិេធជាមួយេលខាធិការដ្ឋាន CHF។
២.

ត្ួនាេី និងការេេួលខុសង្ត្ូវ
េំនក់េំនងោ៉ាងេេៀងទត់ជាមួយេលខាធិការដ្ឋាន CHF និងអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់
េខតត កនអងតំបន់។
របសិនេបើេសណ្តរីយូ១ (១ ឬ២េខតត កនង
អ តំបន់មយ
ួ េេួលរងផលបោះពាល់ធន
ង ធ
់ រង ) ជួយអនក
សរមបសរមួល

CHFថាាក់េខតតពាក់ព័នធ

តរមូវការេសនើសុំជំនួយបេចចកេេសនន

កនអងការេឆលើយតបស្ថានភាពេររោះអាសនន
ពិនិត្យរបាយការណ្៍

ជាមួយ

និងែចករំែលកព័ត៌មានជា

េេៀងទត់ជាមួយេលខាធិការដ្ឋាន CHF។
របសិនេបើេសណ្តរីយូ២

(រគប់េខតតកង
នអ តំបន់េេួលរងផលបោះពាល់)

សរមបសរមួល

អនតរាគមន៍ េឆលើយតបេររោះអាសននជាមួយសមាជិក CHFកនអងេខតត េៅកនអងតំបន់ រួមទំងការ
បា៉ាន់របមាណ្និងវាយតៃមលេររោះអាសនន និងការែសវងរកធនធាន។
េៅេលខាធិការដ្ឋាន CHF។
េដើរតួជាតំណ្តងគណ្ៈកមាាធិការរគប់រគងេវេិកា CHF េៅកនអងតំបន់។
៣.

ត្ួនាេី និងការេេួលខុសង្ត្ូវជាក់លាក់
មុនទពលទង្រោះមហនតរាយ (ការផតល់ព័ត៌មានរពមានជាមុន)
ផ្សពវផ្ាយការរពមានជាមុនដល់អនកពាក់ព័នធទំងអស់ឲ្យបានទន់េពលេវោ។

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

រាយការណ្៍ (របាយការណ្៍វាយតៃមល របាយការណ្៍ស្ថានភាព របាយការណ្៍េផ្សងេេៀត)
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េេួលស្ថររពមានពីេលខាធិការដ្ឋាន CHF និងផ្សពវផ្ាយបនតេៅអនកសរមបសរមួល CHF
ថាាក់េខតត និងសមាជិក CHF។
ឬេេួលស្ថររពមានពីអនកសរមបសរមួល CHFេខតត បនាប់មកេផញើេៅេលខាធិការដ្ឋាន CHF។
ឬេេួលស្ថររពមានពីរបភពេផ្សងេេៀត រតូវពិនិត្យេផទៀងផ្ទាត់ជាមួយ PCDM និងេលខាធិការ
ដ្ឋាន CHF របសិនេបើបានបញ្ញាក់ការពិត រតូវេផញើេៅអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់េខតត។
កនងកំ
ឡងទពលទង្រោះមហនត
រាយ (រួមមានកាបា៉ាន់របមាណ្ពីតរមូវការ)
ុ
ុ

េេួលរបាយការណ្៍វាយតៃមលបឋមពីអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់េខតត ពិនិត្យ និងចងរកង
េផញើេៅេលខាធិការដ្ឋាន CHF។
ជរមាបមកអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់េខតត របសិនេបើមានែផនការណ្តមួយ ចុោះវាយតៃមល
ពហុែផនក ឆ្ប់រហ័សេៅេខតតពួកេគ។
សរមបសរមួលេសនើសុំជំនួយបេចចកេេស េដើម្បីជួយអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់េខតត កនអង
ការេរៀបចំរបាយការណ្៍វាយតៃមលបឋមមកពីេខតតេផ្សងេេៀតេៅកនអងតំបន់ែតមួយ (េសណ្ត
រីយ១
ូ ) ឬរបសិនេបើេសណ្តរីយូ២ មកពីតំបន់េផ្សងេេៀត កនអងការសរមបសរមួលជាមួយ
េលខាធិការដ្ឋាន CHF។
របសិនេបើេសណ្តរីយូ១៖

េេួលនិងរបមូលរបាយការណ្៍ពីអនកសរមបសរមួល

CHFេខតត

និងេផញើេៅេលខាធិការដ្ឋាន CHF សរមបសរមួលេសនើសុំជំនួយបេចចកេេសែផឡកេៅតាមការ
ចាំបាច់ពីអនកសរមបសរមួល CHFេខតត ពិនិត្យេសចកតីេរពៀងសំេណ្ើមកពីេខតតេេួលរងផល
បោះពាល់ ចងរកង និងេផញើេៅេលខាធិការដ្ឋាន CHF។
របសិនេបើេសណ្តរីយូ២៖ ដូចរាេនោះែដរ បុែនតរបាយការណ្៍ និងេសចកតីេរពៀងសំេណ្ើរតូវ
េំនក់េំនងជាេេៀងទត់ជាមួយអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់េខតត និងេលខាធិការដ្ឋាន CHF
ពីតរមូវការរំរេ (លវិកា សមាារៈ ធនធានមនុស្ស)។
ទង្កាយទង្រោះមហនតរាយ (រួមមានមូលធនកមម និងការេរតៀមបងាារ )
ចងរកងេមេរៀនបេពិេស្ថធន៍ែដលបានមកពីេខតត បនាប់ពីការេឆលើយតប និងស្ថារេឡើងវិញ
េរកាយេររោះមហនតរាយបញ្ចប់ និងេផញើេៅេលខាធិការដ្ឋាន CHF។

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

េរៀបចំ េដ្ឋយមានការសរមបសរមួលពីអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់តំបន់។
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ចងរកងឯកស្ថរ/េធវើបចចអប្បននភាពព័ត៌មានទំងអស់សតីពីហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយ

កនអង

តំបន់។
ពិនិត្យែផនការសកមមភាពេរតៀមបងាារេខតត រគប់េខតត(រួមទំងការបណ្្តោះបណ្តាល) បនាប់
មកេផញើេៅេលខាធិការដ្ឋាន CHF។
ពិនិត្យសំេណ្ើរួមរា េដើម្បីកាត់បនថយហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយេៅកនអងេខតត និងេផញើេៅ
េលខាធិការដ្ឋាន CHF។
េធវើបចចអប្បននភាពបញ្ជីេំនក់េំនងេររោះអាសនន េៅថាាក់តំបន់។
ពិនិត្យែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុCHFេខតត (សមាារៈ ជំនួយសេគងារោះ។ល។) និងេផញើេៅ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

េលខាធិការដ្ឋាន CHF។
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ឧបសមព័នធេី៣៖ ត្ួនាេី ភារកិចេ របស់អនកសង្មបសង្មួលCHF ទខត្ត
១.

ទរលបំណង
សរមបសរមួលសកមមភាពរគប់រគងហានិភ័យេររោះមហនតរាយ ជាមួយអនកពាក់ព័នធសំខាន់ៗ
កនអងេខតត ដូចជាអជាាធរេខតត (PCDM មនទីរពាក់ព័នធ) និងអងគការនន ជាពិេសសកំណ្ត់មុខ
សញ្ញាេររោះថាាក់ េដើម្បីកាត់បនថយភាពរងេររោះ េរតៀមបងាារ េឆលើយតបេររោះអាសនន និងស្ថា
រេឡើងវិញ។
សរមបសរមួលការេរៀបចំែផនការេរតៀមបងាារ និងេឆលើយតបេររោះអាសនន CHFេខតត និងេធវើ
បចចអប្បននភាពជាេេៀងទត់។
ធានថាសកមមភាពសមាជិកCHF េឆលើយតបេររោះមហនតរាយ និងការកាត់បនថយហានិភ័យ
េររោះមហនតរាយេៅកនអងេខតត គឺេោងតាមកមមវិធី និងយុេធស្ថគសតជាតិ។

២.

ត្ួនាេី និងការេេួលខុសង្ត្ូវ
េំនក់េំនងជាេេៀងទត់ជាមួយអនកសរមបសរមួលCHFថាាក់តំបន់ និងសមាជិកCHF េៅកនអង
េខតត
ផតល់របាយការណ្៍ជាេេៀងទត់ (ការេរតៀមបងាារ របាយការណ្៍វាយតៃមល របាយការណ្៍
ស្ថានភាព េឆលើយតប េផ្សងេេៀត) េៅអនកសរមបសរមួល CHFតំបន់។
ជួយកនអងនមការសរមបសរមួលសមាជិក CHF កនអងេខតត ទក់េងការព្ាោមេរតៀមបងាារ
និងេឆលើយតបេររោះមហនតរាយ។
េធវើការោ៉ាងជិតសនិេធជាមួយៃដគូរដ្ឋាភិបាល (PCDM) សមាជិក CHF និងអនកពាក់ព័នធេផ្សង
េេៀត ទក់េងការរគប់រគងេររោះមហនតរាយេៅកនអងេខតត ែដលខលឤនេេួលខុសរតូវ។
ែដលខលឤនេេួលខុសរតូវ។

៣.

ត្ួនាេី និងការេេួលខុសង្ត្ូវជាក់លាក់
មុនទពលទង្រោះមហនតរាយ (ការរពមានជាមុន សរមាប់េឹកជំនន់ និងខ្យល់ព្យអោះ)
ផ្សពវផ្ាយការផតល់ព័ត៌មានរពមានជាមុនដល់អនកពាក់ព័នធទំងអស់ឲ្យបានទន់េពលេវោ
េេួលស្ថររពមានពីេលខាធិការដ្ឋានCHFនិងផ្សពវផ្ាយបនតេៅសមាជិកCHF ទំងអស់េៅ
កនអងេខតត និងចមលងជូន PCDM។

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

សរមបសរមួលសកមមភាពរួមរាការេឆលើយតប និងេរតៀមបងាាររវាងសមាជិក CHF កនអងេខតត
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ឬេេួលស្ថររពមានពីសមាជិកCHFរតូវពិនិត្យេផទៀងផ្ទាត់ជាមួយPCDM និងេលខាធិការដ្ឋាន
CHF និងេៅេពលែដលបញ្ញាក់ថាពិត ជរមាបេៅអនកសរមបសរមួលCHFថាាក់តំបន់ និង
សមាជិកCHF ទំងអស់េៅកនអងេខតត។
ឬេេួលស្ថររពមានពីរបភពេផ្សងេេៀត រតូវពិនិត្យេផទៀងផ្ទាត់ជាមួយ PCDM និងេលខាធិ
ការដ្ឋាន CHF និងេៅេពលែដលបានបញ្ញាក់ថាពិត ជរមាបអនកសរមបសរមួល CHFតំបន់
និងសមាជិកCHFទំងអស់េៅកនអងេខតត។
េពលែដលអាចេធវើបាន និងរបសិនេបើេេួលការេសនើសុំជាពិេសសពី PCDM ឬៃដគូេផ្សងេេៀត
សរមបសរមួលការរំរេពីសមាជិក CHF េដើម្បីបងាារការជេមលៀស និងការពារអាយុជីវិត។
កនងកំ
ឡងទពលទង្រោះមហនត
រាយ (រួមានការបា៉ាន់របាណត្រមូវការ)
ុ
ុ
អេញ្ជើញសមាជិកCHFទំងអស់េៅកនអងេខតតមករបជុំ
រាយ)

(សបាាហេ
៍ ១
ី បនាប់ពីេររោះមហនត

ជាមួយPCDMេដើម្បីចងរកងព័ត៌មាននិងលេធផលៃនការបា៉ាន់របមាណ្ដំបូង

ែដល

អាចរកបាន និងបនាប់មកេផញើរបាយការណ្៍វាយតៃមលបឋមេនោះេៅអនកសរមបសរមួល CHF
ថាាក់តំបន់។
របសិនេបើមានតរមូវការេសនស
ើ ជ
ុំ ន
ំ យ
ួ បេចចកេេស

េដើម្បីេរៀបចំរបាយការណ្៍វាយតៃមលបឋម

េផញើលិខិតេសនើសុំេៅអនកសរមបសរមួលCHFថាាក់តំបន់

េដើម្បីសរមបសរមួលអេញ្ជើញសមាជិ

កCHFមកពី េខតតេផ្សងជួយ េខតតណ្តមួយេៅកនអងតំបន់ែតមួយ (េសណ្តរីយ១
ូ -១ ឬ២េខតត
កនង
អ តំបន់េេួលរងផលបោះពាល់ធន
ង ធ
់ រង ) ឬពីតំបន់េផ្សងេេៀត (េសណ្តរីយ២
ូ -រគប់េខតតកង
នអ
តំបន់ េេួលរងផលបោះពាល់)
បនតេំនក់េំនងជាមួយអនកសរមបសរមួលCHFថាាក់តំបន់ របសិនេបើមានែផនការវាយតៃមលព
CHF

អំពីជំហានបនាប់

អាចេកើតមានេឡើង។
េសនើសុំ

និងចូលរួមកិចចរបជុំសរមបសរមួល

PCDM

បនាប់មករាយការណ្៍ជូនអនកសរមប

សរមួល CHFតំបន់ និងសមាជិក CHFទំងអស់ ពីព័ត៌មានែដលបានពិភាក្ាកនអងកិចចរបជុំ។
របសិនេបើេសណ្តរីយូ១

(ចំនួន១ឬ២េខតតេេួលរងផលបោះពាល់) អេញ្ជើញសមាជិកCHF

ចូលរួមរបជុំរបមូលព័ត៌មានពីការេឆលើយតបបនាន់ៃនសមាជិក CHF

េដើម្បីេរៀបចំការសរមប

សរមួល កមមវិធីេឆលើយតប និងរបសិនេបើចាំបាច់ េរៀបចំេសចកតីេរពៀងសំេណ្ើរួមរា បនាប់មក

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

ហុែផនករហ័សេៅកនអងេខតតបនាប់មកបនតការជរមាបដល់សមាជិក
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េផញើជូនអនកសរមបសរមួលCHFថាាក់តំបន់ ជរមាបអនកសរមបសរមួល CHF តំបន់ពីតរមូវការ
សុំជំនួយបេចចកេេស ែផនកននេៅកនអងេខតត។
របសិនេបើេសណ្តរីយូ២ (រគប់េខតតេេួលរងផលបោះពាល់កនអងតំបន់)៖ អនកសរមបសរមួល
CHF ថាាក់តំបន់ និងេេួលខុសរតូវកនអងការេរៀបចំេសចកតីេរពៀងសំេណ្ើរួម។
េំនក់េំនងជាេេៀងទត់ ជាមួយអនកសរមបសរមួល CHFតំបន់ ពីតរមូវការននរំរេបែនថម
(លវិកា សមាារៈ ធនធានមនុស្ស)។
ទង្កាយទង្រោះមហនតរាយ (មូលធនកមម និងការេរតៀមបងាារ )
ចងរកងេមេរៀនបេពិេស្ថធន៍ែដលេេួលបានពីសមាជិកCHFេៅកនអងេខតត បនាប់ពីការេឆលើយ
តប និងស្ថារេឡើងវិញេររោះមហនតរាយបញ្ចប់ និងេផញើេៅអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់តំបន់
ចងរកងឯកស្ថរ/េធវើបចចអប្បននភាពព័ត៌មានទំងអស់សតីពីហានិភ័យេររោះមហនតរាយកនអងេខតត
កំណ្ត់ពីចំណ្ុចខវោះខាតកនអងការេឆលើយតបេដ្ឋយCHFនិងេរៀបចំែផនការសកមមភាព

េដើម្បី

េរតៀមបងាារសមាជិក CHF េៅកនអងេខតត (រួមទំងតរមូវការបណ្្តោះបណ្តាល)បនាប់មកេផញើេៅ
អនកសរមបសរមួល CHFតំបន់។
កំណ្ត់ពីតរមូវការជំនួយបេចចកេេសនន េដើម្បីេរតៀមបងាារ និងកាត់បនថយភាពរងេររោះ
េៅកនអងេខតត។
សរមបសរមួលជាមួយស្ថាប័ណ្មនុស្សធម៌ ពីសកមមភាពេរតៀមបងាារននកនអងេខតត។
េរៀបចំសំេណ្ើរួមរា របសិនេបើចាំបាច់េដើម្បីកាត់បនថយហានិភ័យៃនេររោះមហនតរាយេៅកនអង
េខតត និងេផញើេៅអនកសរមបសរមួល CHFថាាក់តំបន់។
េធវើបចចអប្បននភាពបញ្ជីេំនក់េំនងេររោះអាសនន េៅថាាក់េខតត។

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

េរៀបចំ/េធវើបចចអប្បននភាពែផនការេរតៀមបរមុងយថាេហតុ CHFេខតត(សមាារៈ ជំនួយសេគងារោះ..)
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ឧបសមព័នធេី៤៖ េង្មង់ការបាន់ង្បមាណត្ង្មូវការរបស់HRF

Initial Rapid Assessment

Key Informant Tool

Humanitarian Response Forum

បញ្ជ ស
ី ណ
ំ ួ រេី១៖ សង្មាប់សមាាសន៍អនកផតលព
់ ័ត្៌មានបឋម (សំភាសន៍ជាមួយបុគគល)

Form 1: Key Informant Tool
ើ ែំបូង Introduction:
ទសចកតីទផតម
“Good morning/afternoon. My name is _____ and I work with _______. We are collecting
information here to better understand the situation after ____ (reference crisis floods/drought/storms etc). I would like to ask you to participate in a one-on-one interview.
The information will be kept strictly confidential. Please answer all the questions truthfully
and to the best of your ability. There are no wrong answers to the questions that will be
asked. There is no direct benefit to you in participating in this assessment and your
participation is voluntary. You may refuse to answer any question.”
អារុណសួរសតី/ទិវរសួសតី។ ខ្ុាំល្មុះ.............ខ្ុាំលធវីការជាមួយ.........។ លយង
ី ខ្ុាំរាំពុងរបមូលព័ត្ានទីលនុះ លដីមបតី សវងយល់ឲ្យ
ាំ
បានកាន់តត្ចាស់អាំពី សាថនភាព បនាទប់ពី...(វ ិបត្តិតដលលរីត្ាន៖ ទឹរជនន់ រ ាំងសងួត្ ខយល់ពយុុះ។ល។) ខ្ុាំសូមឲ្យអស់លលរ
លលររសីជយ
ួ
និងចូលរួមជាមួយខ្ុាំរុ ងការ
ន
សាំភាសន៏លនុះ។ រល់ពត្
័ ា
៌ នទាំងអស់នឹងររាជាការសាំងាត្់ជូន។ សូមលមត្តតលឆលីយ

លៅនឹងសាំណួរទាំងអស់ឲ្យបានពិត្របារដ លហយ
ី សូមជួយឲ្យអស់ពី លទធភាព។ សូមជរាប ជូនថាមិនានចលមលីយណាមួយ
ខុសលឡយ
់ ូនលទ ដល់អនរតដល បានចូលរួមរនុងដាំលណីរការ
ី លហយ
ី មរសួរលឡង
ី វ ិញលទ។ ការសាំភាសន៍លនុះលយង
ី ខ្ុាំមិនានអវីផតលជ
បា៉ាន់របាណលនុះ ានន័យថា ការចូលរួមរបស់អស់លលរ លលររសី គឺជាការសមរគ័ចិត្តទង
ាំ អស់។ រនុងលនាុះតដរអនរអាចបដិលស
់ តល់ចលមលីយនឹងសាំណួរលនាុះ។
ដ មិនលឆលីយនឹងសាំណួរណាមួយរ៏បាន របសិនលបីអស់លលរ លលររសីមិនចងផ

1. ពត្៌មានេូទៅ Basic Information: (NB: spell location names as in Commune Database)
1.1. ល្មុះអនរសាំភាសន៍ Enumerator name ៖
1.2. ល្មុះសាថប័នរបស់អនរសាំភាសន៍Enumerator organization ៖
1.3. កាលបរលចឆ
ិ ទលធវស
ី ាំភាសន៍Date of interview: (dd/mm/yy) ៖
1.5. ល្មុះរសុរDistrict Name ៖
1.6. ល្មុះឃុ ាំ Commune Name ៖
1.7. ល្មុះភូមិ Village Name ៖
1.8. អាប់សុីស X (Longitude) ៖

1.9. អរលដាលណរ Y (Latitude) ៖

1.10. រូដអនរផតល់បទសាំភាសន៍ Key Informant (KI) Code:
1. អភបា
ិ លលខត្ត Province governor, 2 គណៈរាមធកា
ិ ររគប់រគងលររុះមហនតរយលខត្ត PCDM, 3 ការបារររហមរមពុជា
CRC, 4 អភបា
ិ លរសុរ District governor, 5 គណៈរាមធកា
ិ ររគប់រគងលររុះហមនតរយរសុរ DCDM 6 គណៈរាមធកា
ិ រ
រគប់រគងលររុះហមនតរយឃុ ាំ CCDM ,

7 លមភូមិ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

1.4. ល្មុះលខត្តProvince Name ៖
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2. ពត្៌មានពាក់ព័នធនឹងទង្រោះហមនតរាយ Disaster-related information:
2.1. កាលបរលចឆ
ិ ទ លររុះមហនតរយ លរីត្លឡង
ី Date of Disaster ៖
2.2. របលភទលររុះមហនតរយ Type of Disaster ៖

លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (specify)

១. រ ាំងសងួត្ ២. ទរ
ឹ ជាំនន់ ៣. ខយល់ពយុុះ

2.3. មូលហត្ុចមបងតដលនាាំឲ្យលរីត្ានលររុះមហនតរយ(សូមបញ្ញជរ់)Main causes/sources of the disaster(specify)

2.4. លត្ា
Any pre-warning?
ី នការរបាប់ឲ្យដឹងជាមុនតដររលទ?
ឺ

0: លទ No, 1: បាទ Yes

របសិនលបីាន(បាទ) សូមបញ្ញជរ់ពីរបភព If yes, indicate source:

2.5. ការវ ិនច
ឆ័ ជាទូលៅរបស់អនរអាំពសា
ិ យ
ី ថ នភាពនង
ិ ត្រមូវការ Your
overall judgment of the situation and severity of needs?
2.6. ការពិនិលត្យលមីលរយៈលពលខលីអាំពីវ ិបត្តិតដលរាំពុងលរីត្លឡង
ី Short-term outlook - is the crisis getting…
1= អារររ់ Worse; 2= របលសីរBetter; 3= ដូចធមមត្ត Same

3. ត្ំបន់រងផលបោះពាល់ Affected areas: (NB: locations should be spelled in line with Commune Database)

3.1. ចាំនន
ួ សរុប Total # in area

ចាំនន
ួ ប៉ាុះពាល់ # affected

ចាំនន
ួ ប៉ាុះពាល់ធងនធ
់ ងរបាំផុត្ # worst affected

រសុរ Districts
ឃុ ាំ Communes
ភូមិ Villages

3.2. សូមបញ្ញជរ់ល្មុះត្ាំបន់តដលរងផលប៉ាុះពាល់ធងនធ
់ ងរបាំផុត្ (រសុរ ឃុ ាំ ភូមិ) Please name the worst affected*
areas (list district, communes and/or villages; 1=worst affected)
3.3. សូមលរៀបរប់ល្មុះភូមិតដលបានកាត្់ផ្តតច់ និងត្ាំបន់តដលលគលៅត្តាំងទីលាំលៅ (រួមបញ្ចូ លទាំងការត្តាំងទីលាំលៅមិនផលូវ
ការ) List names of villages cut off & the communes they are in (include informal settlements)

3.4. លត្ា
Are there any fuel shortages?
ី នការខវុះខាត្ថាមពល(លរបង)លរបរី បាស់តដររលទ?
ឺ

0: លទ No, 1:

បាទ Yes

4.របជាជនរងលររុះ Affected* people: (NB: Population figures should be checked with
4.1. ចាំនន
ួ រគួសារសរុប Total No. of families* in area
(check against CDB)
4.2. ចាំនន
ួ រគួសារស្រសតីជាលមរគួសារ No. of female-headed
families* in area (check CDB)
4.3. លត្ីានរគួសារតដលរងផលប៉ាុះពាល់តដររតទ?
How have
ឺ
families* been affected? 0: លទ No, 1: បាទ Yes
ជលមលៀស/ផ្តលស់បូ រទ
ត ីលាំលៅ Evacuated/Displaced
រស់លៅរនុងទឹរលិច / ផទុះខូចខាត្លដាយតផនរ

Stayed in flooded/partly damaged homes
ចាំណាររសុរ Migrated

លត្ីានចាំនន
ួ ប៉ាុនាមនរគួសារ How Many families?
ចាំនន
ួ

Number
ចាំនន
ួ

ភាគរយ %

Number

ភាគរយ %

ចាំនន
ួ

ភាគរយ %

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា
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Number
លផេងៗ Other (Specify)

ចាំនន
ួ

ភាគរយ %

Number
4.4. ចាំនន
ួ រគួសារសរុបតដលរងផលប៉ាុះពាល់ Total # of
affected* families*
4.5. ចាំនន
ួ មនុសេ Number of people:
ស្រសតW
ី omen

ចាំនន
ួ

ភាគរយ %

Number
បុរស

លរមងរសី

លរមងរបុស

សរុប

Men

Girl

Boy

Total

អនរសាលប់ Dead
អនររបួស Injured
អនរានជាំងឺ Sick
អនរបាត្់ខួ ន
ល Missing

អនរប៉ាុះពាល់ Affected*

4.6 អនរតដលប៉ាុះពាល់ខាលង
ាំ បាំផុត្ Most
affected* people
ស្រសតី Women

(ចាំណាត្់ថានរ់លលខ១ ប៉ាុះពាល់ខាលង
ាំ បាំផុត្ Rank, 1=most affected)
ចាស់ជរ Elderly

បុរស Men

ជនពិការ Disabled

រុារលរកាម៥ឆ្ន ាំ Children under 5

រគួសារកាន់បណណ័ររីររ IDPoor HH

លរមងរសអា
ី យុចលនាលុះពី ៥ លៅ ១៨ ឆ្ន ាំ

រសរ
ិ រានដីត្ច
ិ ជាង០.៥ហច
ិ ត្ត

Girls (5-18)

Small-holder farmers

លរមងរបុសអាយុចលនាលុះពី ៥ លៅ ១៨ ឆ្ន ាំ

លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់)

Boys (5-18)

Other (Specify)
4.7. លត្ីអនរតដលប៉ាុះពាល់ខាលង
ាំ បាំផុត្ ានការប៉ាុះពាល់យ៉ាងដូចលមតចតដរ? How have the most affected* people
been affected?
4.8 របសិនលបីរត្ូវបានជលមលៀស/ផ្តលស់បូ រទ
ត ី
លាំលៅ លត្ីរត្ូវលៅកាន់ទីរតនលងណា? If

0: លទ No, 1: បាទ Yes

evacuated / displaced to which
location?
a. ទរ
ី តនលងសុវត្ថភា
ិ ព Safe area(s)*

លត្ីានចាំនន
ួ ប៉ាុនាមនរគួសារ How many

families?

ចាំនន
ួ Number

b. ជាំររបលណា
ត ុះអាសនន/ត្តមចិលញ្ច ីមផលូវ Temporary
shelters/roadside
c. រស់លៅជាមួយរគួសារលផេងលទៀត្ Host families

ចាំនន
ួ Number

d. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)

ចាំនន
ួ Number

ចាំនន
ួ Number

4.9. លត្ីការផ្តលស់បូ រទ
ត ីលាំលៅរាំពុងបនតានលទៀត្តដររលទ?
Are displacements ongoing?
ឺ
0: លទ No, 1: បាទ Yes

b). លបីាន(បាទ) លត្ីានចាំនួនប៉ាុនាមនរនុងមួយថ្ថង If yes, at
what rate (#/day)?
4.10. លត្ីលពលណាតដលអនរផ្តលស់បូ រទ
ត ីលាំលៅទាំងលនាុះ រត្ឡប់មរវ ិញ?When are those displaced expected to return?

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

សូមបញ្ញជរ់ទីរតនលង (Specify locations)
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4.11. លត្ា
ី នរបជាជនប៉ាុនាមនភាពរយតដលមន
ិ ទទួលបានលសវខាងលរកាម? What % of the population has NO
access to the following services?
a. អគគីសននី Electricity
d. ទីផារតដលានដាំលណីរការ
Functioning Market
b. ទឹរផឹរ Drinking water
e. ការផគត្ផ
់ គង់ទឹរ Other water supply
c. ផលូវ Road access

f. បណា
ត ញទូរសពទទ
័ ាំនារ់ទាំនង
Telephone/mobile network

5. េីកផ្នលងសុវត្ថិភាព Safe area:
5.1. លត្ីានអវីខលុះលៅទីរតនលងសុវត្ថិភាព Are these available in safe area? 0: លទ No, 1: បាទ Yes
a. ជាំររមូលដាាន Basic shelter*

h. ការតចរលសបៀង Food distributions

b. របភពទឹរតរលាំអរ Improved water source*

i. រតនលងបាំលៅលដាុះរូន Breastfeeding area

c. លសវសុខភាព Health services

j. ានរបភពទរ
ឹ លៅតរបរបងគន់ Water source

d. បងគន់ Latrines (M/F)

near k. toilets for basic hygiene
k. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)

e. សាំភារៈសាំអាត្អនាម័យ Washing facilities (M/F)
f. ការរាំរទតផនរចិត្តវ ិទា Psycho-social support
g. ទីរតនលងសុវត្ថិភាព/រុារលមរត្ី Child friendly &

safe area*
5.2. របសិនលបីានបងគន់ លត្ីជាមធយមានអនរលរបីរបាស់ចាំនន
ួ ប៉ាុនាមនអនរតដររនុងមួយបងគន?
់ If latrines are
available what is the average # of users per latrine?
5.3. លត្ា
់ ច់លដាយតឡរសរាប់បុរស រ ឺ ស្រសតតី ដររលទ?
Are there separated and
ី នកាលរលរៀបចាំបងគនដា
ឺ
designated male & female latrines?
5.4. រ. លត្ីានរគួសារប៉ាុនាមនភាគរយតដលានលសបៀងហូបលៅទីរតនលងសុវត្ថិភាព? (a). What % of families
came with food stocks?
ខ. លត្ីជាមធយមលសបៀងលនាុះអាចហូបបានប៉ាុនាមនថ្ថងតដរ? (b). How long will average food stocks last?
(Days)
5.5.(a). លត្ីានរុារលៅដាច់លដាយតឡរតដររលទ?
Are there separated children?
ឺ
លបា
ួ (b). If yes, specify #
ី ន សូមបញ្ញជរ់ចាំនន

5.6. លត្ីានរគួសារតដលស្រសតីជាលមរគួសារ (មិនានបតី) ចាំនួនប៉ាុនាមនរគួសារលៅទីរតនលងសុវត្ថិភាព? How
many female-headed households (i.e. without husbands) are in the safe area?
5.7. (a). លត្ា
ល
លទ?
Are any children showing signs of
ី នរុារតដលានសញ្ញាធុញថប់ទុររពួយ ឫ ត្រ់សុ រតដររ
ឺ
distress or shock?
លបីាន សូមបញ្ញជរ់ចាំនន
ួ (b). If yes, specify #
0: លទ No, 1: បាទ Yes

6. ជំរក និងសំភារៈមិនផ្មនជាទសបៀងទផសងៗ Shelter and essential Non Food Items
(NFIs)
6.1. លត្ីជាំររសានរ់លៅ ានបញ្ញាតដររលទ?
What are the main shelter concerns?
ឺ
0: លទ No, 1: បាទ Yes

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

0: លទ No, 1: បាទ Yes

88

a. ខវុះជាំររបលណា
ត ុះអាសនន ឫជាំររពារ់រណា
ត លអចិថ្ស្រនតយ៍ Shortage of temporary or semipermanent shelter
b. ជាំររតដលានរសាប់/រតនលងសុវត្ថិភាពតដលានមនុសេរស់លៅលរចីនរុុះររ Existing shelters/safe
areas over-crowded
c. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)

6.2. លត្អ
វី អាទភា
ី ជា
ិ ពចាាំបាច់សរាប់ជាំររ នង
ិ សាំភារៈនានា? What are the priority needs in terms of shelter
and Non-Food Items?
6.3. លត្ា
ី នប៉ាុនាមនរគួសាររត្ូវការជាំនួយខាងលរកាម? Number families*
needing the following assistance?
a. ជាំនយ
ួ ជាំររ Shelter assistance

ចាំនន
ួ #

ទីរតនលង Location

b. សាំភារៈមិនតមនលសបៀង (ឧ. ភួយ មុង សាំភារផទុះបាយ)Non-Food Items (e.g.
blankets, utensils, mosquito nets)?
c. ថាមពល (រួមាន អុស/ធយូង សរាប់ដុត្បាំភលឺ នង
ិ ចាំអន
ិ អាហារ) Fuel
(including wood/charcoal etc for cooking, lighting etc)
d. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (specify)
6.4. ចាំនន
ួ និងភាគរយផទុះតដលប៉ាុះពាល់ Number & % of houses affected*

ចាំនន
ួ #

ភាគរយ %

a. ប៉ាុះពាល់ (ខូចខាត្ត្ិចត្ួចលរកាម ៣០%) Affected* (minor damages, 0-30%)

b. ខូចខាត្លដាយតផនរ ប៉ាុតនតលៅអាចរស់លៅបាន (ខូចខាត្ពី៣០% លៅ ៦០%) Partially
damaged* but habitable (30-65%)
c. ខូចខាត្ធងនធ
់ ងរ និងមិនអាចរស់លៅបាន (ខូចខាត្ពី៦៥%លៅ១០០%) Severely
damaged* and uninhabitable (65-100%)
d. មិនប៉ាុះពាល់ Unaffected

6.5. ចាំនន
ួ និងភាគរយអនរតដលបានរត្ឡប់លៅផទុះវ ិញ? (ានដូចជាសាជិររគួសារជាបុរស)
# & % people* who have returned home (NB: likely male family members)
6.6. លហត្ុអបា
វី នជាពួរលគរត្ឡប់លៅវ ិញ?(អាចានចលមលយ
ី លរចន
ី ) Why did they return?
(multiple answers possible)
a. ផទុះានសុវត្ថិភាព Home is safe

0: លទ No, 1: បាទ Yes

b. ការពារមុខរបរចិញ្ចឹមជីវ ិត្ Protect livelihood
c. ការពារផទុះ Protect home

e. លលីរទឹរចិត្តជាំរុញឲ្យរត្ឡប់លៅវ ិញលដាយអនរលផេង Encouraged to return by others
f. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)

6.7. លត្ីអវីខលុះតដលជារត្តតររ ាំងការវ ិលរត្ឡប់លៅកាន់ទីលាំលៅវ ិញរបស់អនរមួយចាំនន
ួ លផេង

លទៀត្? What has prevented return for others? (multiple answers possible)

a. ផទុះមន
ិ ានសុវត្ថភា
ិ ព / បាំផលិចបាំផ្តលញអស់ House unsafe/destroyed
b. ផទុះលៅទឹរលិចលៅលឡយ
ី House still flooded

c. បារមភអាំពីសុវត្ថិភាពលៅជាំវ ិញផទុះ Concerned about safety around home

d. ចាំណាររសុរបលណា
ត ុះអាសននមយ
ួ រយុះលៅរនុងរសុរ/របលទស Temporary internal
migration

( 0=No,
1=yes)

%
families

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

d. រមន ឫ មន
ួ រគប់ររន់លៅទរ
ិ ានជាំនយ
ី តនលងសុវត្ថភា
ិ ព No/insufficient assistance at safe area

89

e. ចាំណាររសុរមួយរយុះលៅលរៅរបលទស Temporary international migration
f. បានដូរទីលាំលៅជាអចិថ្ស្រនតយ៌ Moved permanently

g. រងវុះលសវមូលដាានលៅឯផទុះរបស់រត្់ (សូមបញ្ញជរ់)
Lack of basic services at home (specify services)
h. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (specify)
6.8. លត្ីលពលណាតដលអនរទាំងអស់លនាុះនឹងរត្ឡប់មរកាន់ផទុះវ ិញ? When do you expect others to return home?

7. ការផគត្់ផគង់េឹក Water supply
់ ឹរតដររលទ?
7.1. លត្ីានបញ្ញាបារមភពារ់ពនធល័ ៅនឹងការផគត្ផ
់ គងទ
What are the priority water-related concerns?
ឺ

7.2.a. លត្ីានការសាំអាត្ទឹរតដលមិនសាទត្សរាប់ផឹរតដរលទ? Are families treating unclean water used for
drinking?
របសិនលបីាន(បាទ) លត្ីានប៉ាុនាមនភាគរយ? b. If yes, what
0: លទ No, 1: បាទ Yes
proportion (%)?
c. If no, why not? របសន
លប
រ
ម
ន(លទ)
លត្
ល
ហត្ុ
អ?
វី
ិ
ី
ី
d. If yes, what method is used? របសិនលបីាន(បាទ) លត្ីលរបីវ ិធីសាស្រសតអវី?
1. ទឹរដាាំ Boiling

2. ដារ់សាច់ជូរ Alum
3. ថានស
ាំ ាំរប់លធវីឲ្យទរ
ឹ ថាល Water purification tablets
4. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)
7.3. លត្រី បភពទរ
ឹ ផឹរសាំខាន់ៗានអវីខលុះ? What are the main sources of drinking water?

0: លទ No, 1:
បាទ Yes

(do not prompt; multiple answers possible)
a. ទឹរតដលសាំអាត្រួចររាទុរលដាយរគបជិត្លអ Treated water stored in a closed neck container

b. របភពទឹរសាអត្ (អណូ ត ងសនប់ អណូ ត ងលូ អូរ ឬលផេងៗ) Protected water source (borehole, well,
spring)

c. របភពទឹរមិនសាអត្ (អណូ ត ង អូរ ទឹរពាសវលពាសកាល) Unprotected water source (well, spring,
surface water)
d. របព័នធរបមូលសតុរទឹរលភលៀង Rainwater catchment system
f. អាងទរ
ឹ Water tanks/tankered water

g. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)
7.4.a. លត្ីបរាណទ
ិ
ឹរសាអត្រគប់ររន់សរាប់ត្រមូវការលៅជាមូលដាានរបស់សហគមន៍ឬលទ? Do you feel
that the quantity of safe water is enough to meet the community's basic needs?

0: លទ No, 1: បាទ Yes

លបីរមន លត្ីរគួសារប៉ាុនាមនភាគរយរត្ូវការជាំនយ
ួ ទឹរសាអត្? If no, what % of families need assistance to
access safe water?

7.5. លត្ីរបជាជនទទួលបានលសវខាងលរកាមតដររលទ?
Do people have access to
ឺ
the following?

0: លទ No, 1:
បាទ Yes

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

e. ទឹរា៉ាសុីន Piped water
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a. ធុងសាំរប់យួរទឹរ Containers to carry water?

b. ធុងសាំរប់សុ រទ
ត ឹរ Water storage containers?

c. ឧបររណ៍បនេុត្ទឹរ Water purification items?

7.6. លត្ទ
Does water in the community appear
ី រ
ឹ លៅរនុងសហគមន៍ពិនត្
ិ យលមល
ី លៅសាអត្តដររលទ?
ឺ
to be clean*?

0: លទ No,
1: បាទ Yes

(check if looks cloudy, polluted)
7.7.a. លត្ីានការរពួយបារមភពីសនតិសុខតដររលទលៅលពលលៅដងទ
ឺ
ឹរលនាុះ? Are there any security concerns when
collecting water?
លបីបាទ សូមបញ្ញជរ់ b. If yes, specify
0: លទ No, 1: បាទ Yes
7.9. លត្ីរត្ូវចាំណាយលពលប៉ាុនាមននាទីលដីមបលី ៅដងទឹរ? How long do people have to travel to collect water?
(minutes)
7.10. លត្ីរត្ូវចាំណាយលពលប៉ាុនាមននាទីលដីមបរី ងចាាំដងទឹរលៅរតនលងដងទឹរ? How long do people have to wait to
collect water at communal water points (minutes)?
7.11. របសន
ិ លបខ
ី វុះខាត្ឧបររណ៏បនេុត្ទរ
ឹ សូមបញ្ញជរ់ If there is a shortage of water purification items, specify:
របលភទរត្ូវការ និងចាំនួន Items needed and #

8. អនាម័យ Sanitation:

8.1 លត្ីអវីខលុះជាត្រមូវការជាអាទិភាពតផនរអនាម័យរបស់របជាជន? What are people's sanitation priority needs?
8.2.a. លត្ីរបជាជនទទួលបានសាបូអនាម័យលរបីរបាស់តដររលទ?
យ៉ាងលហាចណាស់រុ ងរាំ
ន រត្អបបបរា
ឺ
ិ

ថ្នសាបូ តដលរត្ូវលរប?ី Do people have access to at least a minimum of hygiene soap?

0: លទ No, 1: បាទ Yes

b. របសិនលបីមិនាន លត្ីានរគួសារចាំនន
ួ ប៉ាុនាមនរត្ូវការ?
If not, how many families are in need?

ចាំនន
ួ រគួសារ # families

ទីរតនលង Locations

8.3 លត្ីរបជាជនអាចលៅងូត្ទឹរដូចពីមុនតដររលទ?
Are people able to bathe as before? 0: លទ
ឺ
No, 1: បាទ Yes

8.4.a. លត្ា
់ នាម័យដូចមុនលពលានលររុះមហនតរយលរត្
ី នរបជាជនប៉ាុនាមនភាគរយលរបរី បាស់បងគនអ
ី លឡង
ី ?
What Is the percentage of families using toilets the same as before the disaster?
b. របសន
ិ លបម
ី ន
ិ ាន លត្ា
ី នលហត្ុផលអវខ
ី លុះ? If not what are the reasons?

8.5. លត្ីានផលលាំបារអវីខលុះសាំរប់អនរតដលមិនលរបីសាំភារៈអនាម័យ? For those not using sanitation facilities
what are the main barriers?
8.6. លត្ីានការរគប់រគងការរបមូលនិងលបាុះលចាលសាំរម និងការសាំណល់តដររលទ?
Is there managed collection
ឺ
and disposal of rubbish?
9. សនតិសខ
ុ ទសបៀង Food Security:
9.1. លត្ស
What are the main food security concerns?
ី នតស
ិ ុខលសបៀងានបញ្ញាអវីខលុះតដររលទ?
ឺ

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

b. របសិនលបីមិនាន លត្ីានលហត្ុផលអវីខលុះ? If not what are the reasons?
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9.2. លត្ីានរគួសារប៉ាុនាមនភាគរយ ានលសបៀងហូប? What % of families* have access to food stocks*?
9.3. លត្ីអាចហូបបានប៉ាុនាមនថ្ថងលទៀត្តដរ? How long will average food stocks last? (Days)

9.4. លត្ា
ី នរគួសារប៉ាុនាមនភាគរយជិត្ខវុះខាត្លសបៀង? What % of families face imminent food shortage

9.5. លត្ីអនរណាខលុះតដលរបឈមនិងបញ្ញាខវុះខាត្លសបៀងខាលង
ាំ ជាងលគ? Which population groups face the most
acute food access problems? (Rank with 1 as most acute problems)
a. ស្រសតី Women
f. រគួសារកាន់បណ
័ ណររីររ IDPoor HH
b. បុរស Men
c. រុារ Children
d. ចាស់ជរ Elderly
e. ជនពិការ Disabled

g. រសិររានដីត្ិចជាង០.៥ហច
ិ ត្ត Small-holder
farmers (less than 0.5 ha of land)
h. អនរផទុរលមលរគលអដស៍ People living with HIV-AIDS
i. ស្រសតា
ី នថ្ផទលពាុះនង
ិ ស្រសតប
ី ាំលៅលដាុះរូន
Pregnant & lactating women
h. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)

9.6. លត្ា
ត
រី បាស់លសបៀងអារហាររបចាាំថ្ថងតដររលទ?
In general has the daily food consumption
ី នការផ្តលស់បូ រការលរប
ឺ
changed?
a. ររាលៅដតដល Remained the
c. ថយចុុះគួរឲ្យរត្់សាំរល់ Decreased
same
significantly
b. ថយចុុះត្ិចត្ួច Decreased
d. មិនដឹង Don't know
slightly
9.7. លត្ស
Does community have access to a regular
ី ហគមន៍អាចលៅកាន់ផារតដលានដាំលណីរការបានតដររលទ?
ឺ
functioning market?
0: លទ No, 1: បាទ Yes
ប៉ាុតនតានភាពពិបារ but

របសិនលបីបាទ សូម
របាប់ល្មុះផារ If

សូមរបាប់ល្មុះផារតដលជា ជាំ
លរសលផេងលទៀត្
Name
ី

Seasoning (e.g. Soy sauce)
c. បតនល
f. លរបងឆ្ Oil
i. អាំបល
ិ Condiments (e.g.
Vegetables
salt)
់
9.9. លត្ីទីផារបានផគត្ផ
់ គងអាហារដូចលមតចតដរ លបីលរបៀបលធៀបមុនលររុះមហនតរយ? How does the market food
supply compare to before the disaster?
1. ត្ិចជាង Less
2. លៅដតដល
3. លរចីនជាងមុន
4. មិនដឹង Don't
Same
More
know
9.10. លត្ត្
ថ្
ាំ
លអាហារលៅទ
ផ
ារបចច
បបនន
យ
៉ា
ងដូ
ច
លមត
ច
តដរលប
ល
របៀបលធៀបមុ
ន
លររុះមហនត
រ
យលរ
ត្
ី
ី
ី
ី លឡង
ី ? How would
ុ
you compare the food market prices now with before the crisis?
1. ទបជាងមុន
2. លៅដតដល
3. ថ្ថលជាងមុន
4. មន
ិ ដឹង Don't
Lower
Same
Higher
know

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

alternate functioning
market
9.8. លត្ីានមុខអាហារខាងលរកាមអាចររបានលៅទីផារតដររលទ?
Are the following food items available in the
ឺ
market?
a. អងករ Rice
d. រត្រី សស់ Fresh fish
g. រត្លី ងៀត្/រត្លី ងៀត្
Dried/smoked fish
b. សាច់ Meat
e. តផលលឈី Fruit
h. លរគឿងផេាំ (ទឹរសុីអុីវ)
access is difficult)

yes, name market
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9.11. របភពអាហារសាំខាន់បី លៅមុន និងលរកាយលររុះមហនតរយ? What are the 3 top

មុន

sources of food for the community before & after disaster? (1=top source,

Before

បចចុបបនន

Now

2=second, 3=third)
1. ផលត្
ិ ផលខលួនឯង Own Production
2. ទិញពីផារ Purchase at Markets

3. លធវីការបតូរយរលសបៀងអាហារ Work for food/meals

4. ខចីលគ ឫ ជាំពារ់លគលដីមបបា
ី នលសបៀង Borrowing food/taking on debt for food
5. អាំលណាយពអ
ី នរជិត្ខាង/សាច់ញាត្ិ Gifts from neighbors/relatives
6. ជាំនួយលសបៀង Food Aid

7. លដាុះដូរជារបស់របរ/លសវរមម Barter or trade of goods/services
8. លដីរររអាហារ/តសវងររអាហារពីរុ ងថ្រព
ន
Scavenging for food/wild food collection
9. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)

9.12. លត្ីសាថប័នហរិ ញ្ាវត្ថុណាមួយតដលលរបីរបាស់ភាគលរចីនជាងលគ? What
are the most commonly used financial institutions locally?

0: លទ No, 1:

សូមបញ្ញជរ់

បាទ Yes

Specify

1. សាថប័នមីររូហវិ ញ្ាវត្ថុ (វ ីសុីនហាវន់) Micro Finance Institution - specify
name(s) (e.g. Vision Fund)
2. ធនាររ សូមបញ្ញជរ់ល្មុះ Bank -specify name(s)
3. លបបា
ី ទ សូមបញ្ញជរ់ Other (please specify)

10. កសិកមា និងការចិញ្េម
ឹ ជីវិត្ Livelihood and Agriculture
10.1.a. លត្ីរបភពចាំណូលសាំខាន់មុនលររុះមហនតរយលរីត្លឡង
ី ានអវីខលុះ? what
are the main sources of income before disaster (Rank, 1=main
source)

របភពចាំណូល
សាំខាន់ a. Main

សរាប់របភពចាំណូលនម
ួ ៗសូមរាំណត្់ រាំរត្ប៉ា
ី យ
ិ ុះពាល់ តដលបានប៉ាុះពាល់ (១ មន
ិ
ប៉ាុះពាល់, ២ ប៉ាុះពាាំលម
់ ធយម, ៣ ប៉ាុះពាល់ខាលង
ាំ ) b. For each of the income

income source
Rank (1=main
source)

រាំរត្ប៉ា
ិ ុះពាល់

b. Level
affected
(1,2,3)

sources, define the level to which the income source was affected:
(1=not affected, 2=moderately affected, 3=highly affected)
a. ការដាាំដាំណាាំ Crop Cultivation
b. ការចិញ្ចឹមសត្វ Livestock Rearing

d. របារ់រាំថ្រពលរមមលផេងលទៀត្ Other wage labour
e. ការលនសាទ Fishing
f. ការលធវីពានិជជរមម Trade
g. របារ់តខ Salary

h. របារ់លគលផ្ម
ី រឲ្យ Remittances
i. សិបបរមម/លទសចរណ៍ Handicrafts/Tourism
j. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)

10.2. បា៉ាន់សាមនថ្ផទដីសរុប តដលបងករបលងកីនផល/ប៉ាុះពាល់/ខូចខាត្
Estimates of total area cultivated/affected*/damaged*

ភាគរយដាាំដុុះ

ភាគរយប៉ាុះ

ភាគរយខូច

%

ពាល់ %

ខាត្ %

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

c. របារ់រាំថ្រពព
ី លរមមរសរ
ិ មម Agricultural wage labour
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Cultivated

Affected

Damaged

a. រសូវ Rice

b. ដាំណារាំ ម
ួ ផេាំ Secondary crop
c. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (specify)

10.3. ភាគរយរទពយធន/សត្វពាហនៈ តដលាន នង
ិ បាត្់បង់ Estimated %
livestock/asset ownership and losses?

ភាគរយរគួសារជា

ភាគរយបាត្់បង់

ាទស់ % of

% losses

families owning
a. លរ/ររបី Cows/buffalo
b. រជូរ Pigs

c. បរេី Poultry

d. ឧបររណ៍លនសាទ (ទូរ សាំណាញ់ ។ល។) Fishing equipment (boats,
nets etc)
e. សាំភារៈរសិរមម Agricultural equipment

10.4.a. លត្ីានជាំងឺលរីត្លឡង
Any disease incidence amongst livestock?
ី រនុងចាំលណាមសត្វពាហនៈតដររលទ?
ឺ
0: លទ No, 1: បាទ Yes

របសន
ិ លបបា
ី ទ សូម
បញ្ញជរ់ b. If yes,

specify
10.5. លត្ីអវីតដលចាាំបាច់ភាលមៗសរាប់ររាំ ទការចិញ្ចឹមជីវ ិត្? What are the immediate livelihoods
protection/support needs? (do not prompt; multiple answers possible)
សត្វពាហនៈ Livestock
រសូវ Rice
រទពយធន Productive Assets
a. របពនធល័ រសាចរសព
(លរបង, ា៉ាសុន
ី បូមទឹរ)

Irrigation (Fuel,
pumping machine..etc)
b. ចាំណីសត្វ fodder

a. សរមមភាពបលងកីនរបារ់ចាំណូល

e. Income-generating
activities
b. ឧបររណ៍រសិរមម/លនសាទ (សាំ
ភារៈ, ថវ ិការ, ឧបររណ៍) f.

Agriculture/fishing inputs
(equipment/cash, tools)
c. វ៉ា រ់សាង
ាំ
c. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) g.
Vaccinations
Other (Specify)
10.6. លត្ា
នប៉ា
ុ
នា
ម
នរគួ
សា
ររត្ូ
វ
ការការរាំ
រ
ទតផន
រ
ជី
វ
ភាពបនា
ទ
ន់
?
How
many
families need immediate
ី
livelihoods support?
11. អាហាររ ូបត្ថមា Nutrition:
11.1. ចាំនន
ួ បា៉ាន់សាមនស្រសតីានថ្ផទលពាុះ និងស្រសតីបាំលៅលដាុះរូន Estimated # of pregnant & lactating
women
11.2. លត្អ
វី ត្ាំរូវកាអាទភា
ាំ What are the priority needs for children
ី ជា
ិ ពចាាំបាច់សរាប់រុារអាយុលរកាម៥ឆ្ន?
aged under 5?
11.3. លត្លី ររុះមហនតរយបានបងកផលប៉ាុះពាល់ដល់ការចញ្
Has the disaster
ិ ខ ឹ មរុារអាយុ លរកាម២ឆ្នតាំ ដររលទ?
ឺ
had any impact on the feeding practices for children under 2? (do not prompt)

0: លទ
No, 1:

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

a ជាំររសត្វ shelter
for livestock
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បាទ

Yes
a. ាតយមិនអាចបាំលៅលដាុះរូន Mothers unable to breastfeed

b. កាត្់បនថយចាំនន
ួ លពល/ដង ថ្នការផតលអា
់ ហារដល់រុារអាយុលរកាម២ឆ្ន ាំ Reduced # of times children
under 2 are fed
c. គុណភាពទបថ្នអាហារសាំរប់រុារអាយុលរកាម២ឆ្ន ាំ Low quality of food for children under 2
d. លរីនលឡង
ី ការលរបីរបាស់លមៅទឹរលដាុះលរសរាប់រុារអាយុលរកាម២ឆ្ន ាំ Increase in use of infant formula
for children under 2
11.4.a. លត្ីានទឹរលដាុះលរលមៅ ដបបាំលៅទររ រាលដប សាំរប់រុាររត្ូវបានឧបត្ថមភ និងតចរចាយលៅរនុងសហគមន៍ ឫទី
រតនលងសុវត្ថិភាពតដររលទ?
Have infant milk products (e.g. milk formula) and/or baby bottles/teats been
ឺ

donated/distributed within the community or "safe area"?
0: លទ No, 1: បាទ Yes

របសន
ិ លបបា
ី ទ លដាយ អនរ

ណា? b. If yes, by whom?

11.5. លត្ីានអនតរគមន៍ជយ
ួ ឧបត្ថមភអាហារូបត្ថមភលៅរនុងសហគមន៍ ឫទីរតនលងសុវត្ថិភាពតដររលទ?
Are
ឺ
the following nutrition interventions available in the community or "safe area"?

0: លទ No, 1:
បាទ Yes

a. រមមវ ិធផ
ី តលល់ សបៀងអាហារបតនថមត្តមត្ាំបន់លរលលៅ Blanket or Targeted Supplementary Feeding
Programme
b. រមមវ ិធីចញ្ច ឹមទររ និងរុារ (ការបាំលៅលដាុះរូន និងការផតលអា
់ ហារបតនថម)Infant & young child feeding
sessions (breastfeeding & complementary feeding)
12. សុខភាព Health:
12.1. លត្អ
វី បញ្ញាសុខភាពជាអាទិភាពរបស់របជាពលរដាលៅលពលលនុះ? What are the main health priorities of
ី ជា
the population at this time?
12.2. លត្ា
Any
ី នជាំងលឺ ផេងៗលរីត្លឡង
ី តដររលទ?
ឺ
disease incidence?

0: លទ No,
1: បាទ Yes
0=No,
1=Yes

a. ជាំងឺរគ Diarrhea

លត្ា
ី នប៉ានាមនររណីរនុងរយុះលពល៧ថ្ថងរនលងលៅ
លនុះ? How many cases in last 7 days?
លរកាម៥ឆ្ន ាំ

លលីសពី៥ឆ្ន ាំ

Under-5

5+ years

សរុប Total

b. រគុនលៅត នង
ិ ានរនទូល Fever & rash
d. រលរផលូវដលងាីមរសួចរសាវ Acute respiratory
infections
e. ជាំងឺលសីរតសបរ Skin disease
f. ជាំងឺឆលងតភនរ Eye infections

g. ផលវ ិបាររបស់ស្រសតា
ី នថ្ផទលពាុះ Pregnancyrelated complications
h. សាលប់លដាយរាំងសនាលរ់ថាគម (លត្ត្តណូស) Death
after lock-jaw (tetanus)
i. ពស់ចិរ Snake-bite

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

c. រគុនលៅត Fever
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j. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)
12.3. លត្ីរបពនទរ័ ត្ជារ់ានដាំលណីរការតដររលទ?
Is the cold-chain still functioning? 0: លទ No, 1:
ឺ
បាទ Yes

12.4. លត្ីានផទុុះលឡង
Have there been any disease outbreaks?
ី នូវជាំងឺលផេងៗតដររលទ?
ឺ
0: លទ No, 1: បាទ Yes

សូមបញ្ញជរ់លាំអិត្ និងទីរតនលង? b. Specify detailed symptoms &

location?
12.5. លត្ីានរបជាជនប៉ាុនាមនភាគរយអត្់ទទួលបានការតថទាំបនាទន់ ការផគត្ផ
់ គងល់ សវសុខភាព និងរត្ូវការ

ជាំនយ
ួ ? What % of people do not have access to emergency care and/or supplies, and

need medical assistance?
12.6.a. លត្ា
ួ ប៉ានាមនបានដាំលណីរការ? How many
ី នមណឌលសុខភាពចាំនន
functioning health facilities? (Please specify numbers)

មុនលររុះមហនតរយ

លរកាយលររុះ

Total before
disaster (baseline)

មហនតរយ After

disaster

b. សូមបញ្ញជរ់ល្មុះ ទីរនលង មណឌលសុខភាពតដលបានបិទ? Please specify name & location of health
facilities closed
12.7. លត្ីរល់រគឹសាថនសុខាភិបាលានទឹរ លភលីង តដររលទ?
Do All functioning heath facilities have
ឺ
access to water and light? ( 0=No, 1=Yes )
12.8. លត្ីានមណឌលសុខភាពប៉ាុនាមនរតនលងបានខូចខាត្? How many
អរត្តខូចខាត្
health centers have been damaged?
Physical damage rating
0-30%
30 - 60%
Over 60%
ចាំនន
ួ មណឌលសុខភាព Number of health centers*?
12.9.a. លត្រី គសា
Are health facilities fully
ឹ ថ នសុខាភិបាលានបុគគលរ
ិ លធវីការរគប់ររន់តដររលទ?
ឺ
staffed? 0: លទ No, 1: បាទ Yes

b. របសន
ួ បុគគលរ
ិ លបម
ី ន
ិ ាន សូមបញ្ញជរ់ពីចាំនន
ិ រត្ូវការ If no, specify
staff requirements
12.10.a. លត្ីានថានលាំ ពទយ និងលរគឿងបរកា
Are sufficient medical
ិ ខ រលពទយលរបីរបាស់រគប់ររន់តដររលទ?
ឺ
supplies available? 0: លទ No, 1: បាទ Yes

12.11 លត្ីានការរ ាំខានដល់ការពាបាលយូរសាំរប់អនរជាំងឺរុ ាំថ្រ (ឧ. អនរផទុរលមលរគលអដស៍) តដររលទ?
លបីានសូមបញ្ញជរ់
ឺ
Has there been any interruption of long-term health treatment for people with chronic illnesses
(e.g. people living with HIV/AIDS)? (specify)
12.12. លត្ីវ៉ារ់សាង
ាំ ជាំងឺរស្រញ្ជ ឹ ល និង DTP3 បានផតលជា
់ ធមមត្តបនាទប់លររុះមហនតរយលរីត្លឡង
ី តដររលទ?
ឺ
Do routine vaccinations for DTP3 and measles continue to be provided as normal after
the disaster? 0: លទ No, 1: បាទ Yes
12.13. លត្ីានរត្ូវការសាំភារៈបរកា
Are there any medical equipment needs (specify)?
ិ ខ រលពទយតដររលទ?
ឺ
12.14. ចាំនន
ួ ររុមសុខភាពចល័ត្ Number of mobile health teams available?

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

របសន
ិ លបម
ី ន
ិ ាន សូមបញ្ញជរ់ b. If no, specify requirements
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12.15. លត្ីានលសវអវីខលុះតដលររុមសុខភាពចល័ត្បានផតលជ
់ ូន? What services are the mobile health teams
offering?
12.16. លត្ីរបជាជនភាគលរចីនលៅកាន់រគឹសាថនសុខាភិបាលតដលជិត្បាំផុត្លដាយលរបីរបាស់មលធាបាយអវី? How do most
people get to the closest health facility?
a. លដាយលថមីរលជីង On foot
c. លដាយម៉ាូត្ូ Motorized
d. លដាយជិុះទូរ
Vehicle
Boat
b. លដាយជិុះរង់ Bicycle
e. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់)
Other (Specify)
12.17. លត្ីរត្ូវចាំណាយលពលជាមធយមប៉ាុនាមននាទី លដីមបលី ៅដល់រគឹសាថនសុខាភិបាលតដលជិត្បាំផុត្? How
long does it take on average to get to the nearest health facility (minutes)?
12.18. លត្ីានអវីខលុះជាបញ្ញាសុខភាពសាំខាន់សរាប់បុនា
៉ា ម នសបាតហ៍ខាងមុខលនុះ? What are the main health
concerns in the coming weeks?
13. អប់រ ំ Education:
លរកាយលររុះមហនតរយ

After disaster

13.1. សូមបញ្ញជរ់ចាំនួន (Please specify numbers)

i. ដាំលណីរការ

Functioning

ii. បិទ
Closed

a. ចាំនន
ួ សាលមលត្យយ Pre-school*?
b. ចាំនន
ួ សាលបឋមសិរា Primary school*?

c. ចាំនន
ួ សាលមធយមសរ
ិ ា Secondary school*?

13.2. សូមបញ្ញជរ់សាំភារៈសាលតដលប៉ាុះពាល់ (Please
specify numbers of school facilities affected)

រាំរត្ខូ
ិ ចខាត្ជារូបវនតរ័ បស់សាល School physical

damage rating
0-30%
(Useable/
need minor
repairs)

30-60%
(Useable/n
eed major
repairs)

60-100%
(Unusable
with
major
damage)

Comments

a. ចាំនន
ួ អណូ ត ង # well
b. ចាំនន
ួ បងគន់ # latrin

13.3. ចាំនន
ួ រុារចុុះល្មុះចូលលរៀន Numbers of
children* enrolled in school

មុនលររុះមហនតរយ

Before disaster
បុរស Male
ស្រសតី Female

លរកាយលររុះមហនតរយ

After disaster
បុរស
ស្រសតី Female
Male

a. ចាំនន
ួ សាលមលត្យយ Pre-school*?
b. សាលបឋមសិរា Primary school*?

c. សាលមធយមសរ
ិ ា Secondary school*?

13.4. រត្តតសាំខាន់ៗតដលររ ាំងការចូលលរៀនលៅសាលលរៀន Main factors preventing access to school (list in
order of priority, 1=highest)

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

c. ចាំនន
ួ ថានរ់លរៀន # classrooms
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a. សាលលរៀនបិទ លដាយសារតត្លររុះមហនតរយ ឫ ខូចខាត្ School closed due to disaster or damage
b. ឳពុរាតយបារមភពីបញ្ញាសុវត្ថិភាព Parents concerned about safety

c. ទុររូនលៅផទុះលដីមបជ
ួ ការងារលឆលីយត្បលររុះមហនតរយ ឫ ការងារលផេងលទៀត្ Children kept home to
ី យ
help respond to disaster/work
d. មន
ិ ានមលធាបាយលធវដ
ី ាំលណីរ No/limited transport
e. ផលូវមិនអាចលធវីដាំលណីរបាន Roads inaccessible

f. មិនានរគូរគប់ររន់ No/insufficient teachers

g. មិនានលសៀវលៅ/សាំភារៈសិរា No education materials/books
h. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)

13.5. ចាំនន
ួ សាលលសនស
ួ ការខូចខាត្ # of schools requiring teaching
ី ុាំរគូ ឫ សាំភារៈសរ
ិ ា លដីមបជ
ី ាំនស
or learning materials* to replace those damaged
13.6. លត្ីានការពនាលពលប៉ាុនាមនថ្ថងពីរបត្ិទិនសិរា? What is the maximum number of school
days lost by schools in the area (note # of days from school that has lost the most days)?
13.7. ចាំនន
ួ រគូមិនានលទធភាពលៅបលរងៀនលដាយសារតត្លររុះមហនតរយ # of teachers unable to teach
as a result of disaster?
13.8. លត្ា
ត ុះអាសននចាំនួនប៉ាុនាមន? How many Temporary Learning Spaces (TLS)*
ី នទរ
ី តនលលងលរៀនសូរត្បលណា
available?
a. ចាំនន
ួ Number
b. សូមបញ្ញជរ់ទីរតនលង Please specify locations
c. លត្ា
ី នរុារតដលមន
ិ បានចុុះល្មុះចូលលរៀនលៅសាលលរៀនប៉ាុនាមនភាគរយ បានចុុះល្មុះចូលលរៀនលៅទរ
ី តនល
លងលរៀនសូរត្ បលណា
ត ុះអាសនន? % out-of-school children* enrolled in TLS

13.9. លត្ីានជាំនយ
ួ លផេងៗដល់សាលលរៀនតដររលទ?
លបីាន លត្ីានអវី? និងលធវីដូចលមតច? Specify any
ឺ
other support to schools or educational needs required?
14. ការការពារ Protection:
0: លទ No,
1: បាទ
Yes
a. រូនតដលតបរលចញពីរគួសារលៅជាសាជិររគួសារមួយលផេងលទៀត្
Unaccompanied children or separated from family
members or caregivers
b. អនរតដលានត្ាំរូវការពលិ សស (ពិការភាព ចាស់ជរ រគួសារដឹរនាាំ
តត្ឯង) Persons with special needs (i.e. disabilities,

elderly, single-headed HH)
c. ហានិភយ
័ ថ្នការជួញដូរមនុសេ Risk of human trafficking

d. សរមមភាពថ្នការលរងរបវញ្ច ័ និងការរ ាំលលភបាំពានលលីរុារ
Incidents of abuse or exploitation of children
e. លររុះថានរ់ថ្នអាំលពហ
ី ង
ឹ ាតផនរលយនឌ័រ Incidents of Gender
Based Violence or exploitation of women
f. ការជលមលៀស នង
ាំ លដាយបងខាំ Threatened or forced
ិ ការបតូរទត្ត
ី ង

សូមបញ្ញជរ់

សូមបញ្ញជរ់ត្ាំរូវការ

ចាំនន
ួ

និងទីរតនលង

Specify #

Specify needs &
location

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

14.1. លត្ា
័ ង
Are there
ី នបញ្ញាពារ់ពនធន
ឹ រិចចការពារតដររលទ?
ឺ
any major security or protection concerns?
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return or relocation
់ ឹរ Drowning cases
g. ររណីលងទ

h. លររុះថានរ់ថ្នអាំលពីហង
ឹ ាទូលៅ Incidents of violence

i. ការរ ាំលលភចាប់ Breakdown of law & order (e.g. looting)
j. បញ្ញាសនតស
ិ ុខ សុវត្ថភា
ិ ព security concerns

14.2. លត្ីានលសវរាំរទលដីមបទ
Are services to register and support abuse cases
ី ទួលររណីទាំងលនាុះតដររលទ?
ឺ
available?
របសិនលបីមិនាន លត្ីលហត្ុអវី? b. If not, why?
a. 0: លទ No, 1: បាទ Yes
c. លត្ីានសរមមភាអ/ដាំលណីរអវីលដីមបរី គប់រគងសរមមភាពទាំងលនាុះលទ? What is the
process/actions that will be taken to manage the cases?
14.3. សូមលឆលីយបាទ/លទ សាំរប់សាំណួរខាងលរកាម Please answer yes/no for the
below questions and specify

0: លទ No,

បញ្ញជរ់ចាំនន
ួ

1: បាទ Yes

Specify #

a. ានលឃញ
ី លរគឿងអាវុធយុទធភណឌ័មន
ិ ទន់ផុ ុះទ Any ERW/UXO found/reported?
b. លត្វ
ី រត្ូវបានលគយរលចញលហយ
ី រលៅ
ឺ Has it/they been removed?

c. Are there any incidents of chemical leakage or hazards found or
reported?
If not contact Cambodian Mine Action Authority; Mr. Thorn, CMAC Mine
Risk Education Coordinator, 088 860 360; Mr. Chreang, CMAC MRE
Manager; 012 696 217
d. លត្ីធ្លលប់ានអនររបួលតដររលទ?
Were there any injuries?
ឺ
e. លត្ធ្ល
Were there any deaths?
ី ល ប់ានអនរសាលប់តដររលទ?
ឺ

14.4 លត្ីានរុារតដលរត្ូវបានតថទាំបនតលដាយសាច់ញាត្ិ ឫ ឪពុរាតយចិញ្ចឹមតដររលទ?
Any unaccompanied
ឺ
children taken to extended relatives/foster parents?
14.5. លត្ីានទីសុវត្ថិភាពសរាប់រុារលលងតដររលទ?
Are there any Child Friendly & Safe Spaces for children?
ឺ
a. 0: លទ No, 1: បាទ Yes

b. របសិនលបីមិនាន សូមបញ្ញជរ់ទីរតនលងតដល រត្ូវ
ការ If no, specify locations where needed

14.7. លត្ីានមនុសេចាស់ណា ទទួលខុសរត្ូវចាំលពាុះតថទាំររុមរុារតដរឬលទ? Are any adults supervising these
children?
b. Please specify details
a. (0: លទ No, 1: បាទ Yes)
15. ត្ង្មូវការជាអាេិភាព Priority Need
15.1. ត្រមូវការអាទិភាពបនាទន់សាំខាន់៣? (លលខ១ អាទិភាពខពស)់ What are the 3 top immediate priority
needs? (Do not prompt respondent; Number 1=top priority)
1. ជាំររ Shelter
6. សាំភារៈអនាម័យ Sanitation facilities
2. លសបៀងអាហារ Food
3. ទឹរផឹរ Drinking Water

7. សាំភារៈមន
ិ តមនលសបៀងលផេងៗលទៀត្ Non-Food
Items
8. រិចចការពារ Protection

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

14.6. លត្ីរុារចាំណាយលពលលវលទាំលនរលៅរតនលងណា? Where do separated children spend their time?
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4. សនតិសុខ សុវត្ថិភាព Security
concerns
5. ថានលាំ ពទយ Medicine

9. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (specify)

15.2. ត្រមូវការអាទិភាពរយៈលពលយូរសាំខាន់៣? (លលខ១ អាទិភាពខពស)់ What are the 3 main longer term
priority needs? (Do not prompt respondent; Number 1=top priority)
1. ជាំររ Shelter
7. សនតិសុខ សុវត្ថិភាព Security concerns
2. អាហារFood
3. ររប់ពូជដាំណាាំ Seeds
4. ការអប់រ ាំ Education
5. អនាម័យ Sanitation

8. ការសាតរលឡង
ី វ ិញនូវរបភពទឹរ Water source
rehabilitation
9. ការសាតរលឡង
ី វ ិញនូវរបពនធល័ រសាចរសព Irrigation
system rehabilitation
10. ការជួសជុលផលូវ Road rehabilitation
11. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (specify)

6. រច
ិ ចការពារ Protection
16. ជំនួយផ្ែលបានផតល ់ Assistance Provided:
16.1. លត្ីានជាំនយ
ួ អវីខលុះតដលបានផតលរ
់ នលងមរ? (សូមលាំអិត្ជារ់លរ់ ឧ. របលភទ ចាំនួន រគួសារ ទីរតនលង លពលលវល)
What assistance has been provided? (give specific details e.g. type & kg of food) To how many HHs?
Where? When?
a. របលភទជាំនយ
ួ Type of
b. ចាំនន
ួ រគួសារ No. of c. អនរផតល់ Provided by d. កាលបរលចឆ
ួ ចុងលរកាយ
ិ ទជាំនយ
assistance
HH
Whom?
Last date of assistance

16.2. លត្ីានជាំនយ
ួ លផេងលទៀត្នាលពលខាងមុខតដររលទ?
Any future planned assistance?
ឺ
a. (0: លទ No, 1: បាទ Yes)

b.របសន
ិ លបា
ី ន លត្ា
ី នរបលភទជាំនួយអវខ
ី លុះ? If yes, what kind of assistance?

16.4. សូមបញ្ញជរ់ភានរ់ងារផតលជ
់ ាំនួយសលរងាុះតដលសរមមជាងលគ រាំពុងបាំលពញការងារលៅទីលនុះ? List the most active
relief agencies working in the area?
17. ទោបល់ និងការសទងកត្ទឃើែទផសងៗ Comments and Observations:
17.1. រត្តតរបឈមអវខ
់ ាំនយ
ួ មនុសេធម៌កាន់តត្អារររ់ នង
ី លុះតដលនាាំឲ្យលរខខណឌ័ផតលជ
ិ លាំបារ ឫរ៏ររ ាំង បងាអរ់ដល់របត្ប
ិ ត្តិ
ការសលស្រងាគុះបាន? Risk-factors that could worsen humanitarian conditions or impede relief

operations? (please list)

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

16.3. លត្ីានយនតការចាំបាច់អវីខលុះសាំរប់ទាំនារ់ទាំនងជាមួយរបជាជនលៅមូលដាានរនុងលពលានលររុះមហនតរយ? What is
the best mechanism for communicating locally with people during a disaster?
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Initial Rapid Assessment

Focus Group Discussion Tool

Humanitarian Response Forum

បញ្ជ ស
ី ណ
ំ ួ រេី១៖ សង្មាប់ការសំភាសន៍ជាង្កុម

Form 2: RAPID ASSESSMENT FOCUS GROUP DISCUSSION QUESTIONNAIRE
ទរលការផ្ណនា ំេូទៅ Overall guidance:

-

-

-

Questions requiring ranking: avoid reading the options until the respondent has
answered; #1 should always be ranked as the option considered the most important one
by the interviewee
For questions that ask for a proportion of the population, probe and encourage a
response where appropriate.
សាំណួរតបបចាត្់ថានរ់លាំដាប់អាទិភាព លចៀសវងអានជាំលរសចាំ
់ ាំលលីយ។ ចាំណាត្់ថានរ់
ី លលីយជាមុន មុនអនរលឆលីយបានផតលច
លលខ១ តត្ងតត្រត្ូវបានរាំណត្់លដាយអនរចូលរួមផតលច
់ ាំលលីយថាជាជាំលរសតដលសាំ
ខាន់បាំផុត្។
ី

-

សាំណួរតដលសួរររសាារត្របជាពលរដា ការសួរជជីរ សូមលលីរទឹរចិត្តឲ្យានការផតលច
់ ាំលលីយមួយលៅរតនលងតដលសម
រសប។

ទសចកតីទផតើមែំបូង

Introduction:

“Good morning/afternoon. My name is _____ and I work with _______. We are collecting
information here to better understand the situation after ____ (reference crisis floods/drought/storms etc). I would like to ask you to participate in a one-on-one interview.
The information will be kept strictly confidential. Please answer all the questions truthfully
and to the best of your ability. There are no wrong answers to the questions that will be
asked. There is no direct benefit to you in participating in this assessment and your
participation is voluntary. You may refuse to answer any question.”
អារុណសួរសត/ី ទវ
តី ខ្ុាំល្មុះ.............ខ្ុាំលធវកា
ិ រសួស។
ី រជាមួយ.........។ លយង
ី ខ្ុាំរាំពុងរបមូលព័ត្ានទលី នុះ លដីមបតី សវងយល់ឲ្យ
ាំ ន់ រ ាំងសងួត្ ខយល់ពយុុះ។ល។) ខ្ុាំសូមឲ្យអស់លលរ
បានកាន់តត្ចាស់អាំពី សាថនភាព បនាទប់ព.ី ..(វ ិបត្តតិ ដលលរត្
ី ាន៖ ទរ
ឹ ជន
លលររសីជយ
ួ
និងចូលរួមជាមួយខ្ុាំរុ ងការ
ន
សាំភាសន៏លនុះ។ រល់ពត្
័ ា
៌ នទាំងអស់នឹងររាជាការសាំងាត្់ជូន។ សូមលមត្តតលឆលីយ

ខុសលឡយ
់ ូនលទ ដល់អនរតដល បានចូលរួមរនុងដាំលណីរការ
ី លហយ
ី មរសួរលឡង
ី វ ិញលទ។ ការសាំភាសន៍លនុះលយង
ី ខ្ុាំមិនានអវីផតលជ
បា៉ាន់របាណលនុះ ានន័យថា ការចូលរួមរបស់អស់លលរ លលររសី គឺជាការសមរគ័ចិត្តទង
ាំ អស់។ រនុងលនាុះតដរអនរអាចបដិលស
់ តល់ចលមលីយនឹងសាំណួរលនាុះ។
ដ មិនលឆលីយនឹងសាំណួរណាមួយរ៏បាន របសិនលបីអស់លលរ លលររសីមិនចងផ

1. ពត្៌មានេូទៅ Basic Information: (NB: spell location names as in Commune Database)
1.1. ល្មុះសាំភាសន៍ Enumerator name ៖

1.2 Team number/ លលខររុម

1.3. ល្មុះលខត្តProvince Name ៖

1.4. ល្មុះរសុរDistrict Name ៖

1.5. ល្មុះឃុ ាំ Commune Name ៖

1.6. ល្មុះភូមិ Village Name ៖

1.7. ចាំនន
ួ សាជិរររុម No of FGD Members ៖

1.8. ចាំនន
ួ ស្រសតី No. of women ៖

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

លៅនឹងសាំណួរទាំងអស់ឲ្យបានពិត្របារដ លហយ
ី សូមជួយឲ្យអស់ពី លទធភាព។ សូមជរាប ជូនថាមិនានចលមលីយណាមួយ
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1.9. កាលបរលចឆ
ិ ទលធវីសាំភាសន៍Date of interview: (dd/mm/yy) ៖

2. ពត្៌មានពាក់ព័នធនឹងទង្រោះហមនតរាយ Disaster-related information:
2.1. កាលបរលចឆ
ិ ទលរីត្លឡង
ី លររុះមហនតរយDate of Disaster ៖
2.2. របលភទលររុះមហនតរយ Type of Disaster ៖
Flood ៣. ខយល់ពយុុះStorm

១. រ ាំងសងួត្ Drought ២. ទរ
ឹ ជាំនន់

លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (specify)

2.3. រយុះលពលលររុះមហនតរយ Duration of Disaster
2.4. លត្លី ររុះមហនតរយលនុះានភាពខុសរនដូចលមតចតដរកាលពលី លីរមុន? How does the disaster compare to
previous years?
1=អារររ់ជាងមុន Worse, 2=របលសីរជាងមុន Better, 3= ដូចមុន Same, 4=មិនដឹង Don't Know
2.5. In what way has it been different to previous years?
អវីខលុះតដលខុសតបលរកាលពីឆ្នម
ាំ ុន?

3. Affected people: (NB: Population figures should be checked with Commune Database)
3.1.a. លត្ា
Were any families from the community
ី នរគួសារតដលរត្ូវបានជលមលៀសលចញតដររលទ?
ឺ
displaced?
0=រមន None, 1=ខលុះៗ Some, 2=ពារ់រណា
ត ល Half, 3=ភាគលរចន
ី Most, 4=មន
ិ ដឹង Don’t Know
3.1.b. លត្ីានរគួសាប៉ាុនាមនភាគរយបានរត្ឡប់លៅវ ិញ? What % have returned?

%

3.2. លត្ីរគួសាររបលភទណាខលុះតដលងាយរងលររុះខាលង
ាំ ជាងលគបាំផុត្លដាយសារលររុះមហនតរយ? Characteristics of the
households most affected by the crisis:
st
nd
rd
1
2
3
a. រគួសារសាំខាន់ៗបី តដលប៉ាុះពាល់ខាលង
ាំ ជាងលគ (សូមបញ្ញជរ់ ឧ. សរមមភាព
ចញ្
ិ ច ឹមជីវ ិត្, រគួសារជាស្រសតី ទាំហរាំ គួសារ ។ល។) What the 3 main types of

households most affected by the crisis (indicate their main
characteristics, for example sex of head of households, livelihood
activities, etc)?
b. លត្ីរបលភទរគួសារតដលងាយរងលររុះលនុះានប៉ាុនាមនភាគរលយលៅរនុងភូមិ ឫ
ត្ាំបន់លនុះ? What proportion (%) of the community do they

represent? 1. លរចីនជាងពារ់រណា
ត ល More than half, 2. របតហលពារ់រ

ណា
ត ល About half, 3. ត្ិចជាងពារ់រណា
ត ល less than half, 4=មិនដឹង DK
លទ No, 1: បាទ Yes

d. របសន
ិ លបបា
ី ទ លត្ា
ី នរបលភទជាំនួយអវខ
ី លុះ? If yes, what type of
assistance?
4. ជំរក និងសំភារៈមិនផ្មនជាទសបៀងនានា Shelter and essential Non Food Items (NFIs):
4.1. លហត្ុអវីបានជាពួរលគរត្ឡប់លៅវ ិញ?(អាចានចលមលីយលរចីន)Why have displaced
0: លទ No, 1: បាទ Yes
families returned? (multiple answers possible)
a. ផទុះានសុវត្ថភា
d. រមន ឫ មន
ួ រគប់ររន់លៅទរ
ិ ព Home is safe
ិ ានជាំនយ
ី តនលងសុវត្ថភា
ិ ព
No/insufficient assistance at safe area
b. ការពារការចិញ្ចឹមជីវ ិត្ Protect
e. លលីរទឹរចិត្តជាំរុញឲ្យរត្ឡប់លៅវ ិញលដាយអនរលផេង

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

c. លត្ីពរ
ួ លគបានទទួលជាំនយ
ួ តដររលទ?
Are they receiving assistance? 0:
ឺ
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livelihood
c. ការពារផទុះ Protect home

Encouraged to return by others
f. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other
(Specify)

4.2 លត្ីអវីខលុះតដលជារត្តតររ ាំងការវ ិលរត្ឡប់លៅកាន់ទីលាំលៅវ ិញរបស់អនរមួយចាំនន
ួ លផេងលទៀត្?
0: លទ No, 1: បាទ Yes
What prevented return for others? (multiple answers possible)
a. ផទុះលៅទរ
e. ចាំណាររសុរបលណា
ត ុះមួយរយុះលៅរនុងរសុរ/
ឹ លច
ិ លៅលឡយ
ី House still flooded
របលទស Temporary internal migration

b. ផទុះមិនានសុវត្ថិភាព / បាំផលិចបាំផ្តលញអស់ House
unsafe/destroyed
c. បារមភអាំពីសុវត្ថិភាពលៅផទុះ Concerned about
security at home

f. ចាំណាររសុរបលណា
ត ុះមួយរយុះលៅលរៅរបលទស
Temporary international migration
g. រងវុះលសវមូលដាានលៅឯផទុះ
របស់រត្់ (សូមបញ្ញជរ់)Lack of

basic services at home
(specify)
d. បានដូរទល
ល
ាំ
ៅជាអច
ថ្
ស្រនត
យ
៌
Moved
h. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់)
ី
ិ
permanently
Other (Specify)
ាំ
4.3. លត្ីជររសានរ់លៅ ានបញ្ញាតដររលទ?
What are the main shelter concerns?
0: លទ No, 1: បាទ Yes
ឺ
(multiple answers possible)
a. ខវុះជាំររបលណា
ត ុះអាសនន ឫជាំររពារ់រណា
ត លអចិថ្ស្រនតយ៍ Shortage of temporary or semi-permanent
shelter
b. ជាំររតដលានរសាប់/រតនលងសុវត្ថិភាពតដលានមនុសេរស់លៅលរចន
ី រុុះររ Existing shelters/safe areas
over-crowded
c. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)
4.4. របសិនលបីានលត្ីានត្រមូវការរាំរទអវីខលុះរនុងរយៈលពល៦តខបនាទប់លដីមបី ជាំនុះបញ្ញារបឈមទាំងលនាុះ? What
support, if any, is needed to overcome these challenges?
5. ការផគត្់ផគង់េឹក Water supply:

5.2.a. លត្ីានការសាំអាត្ទឹរតដលមិនសាទត្សរាប់ផឹរតដរលទ? Are you treating unclean water used for
drinking?
0=រមន None, 1=ខលុះៗ Some, 2=ពារ់រណា
ត ល Half, 3=ភាគលរចីន Most, 4=មិនដឹង Don’t Know
b. របសន
វី If not, why
ិ លបម
ី ន
ិ ាន លត្លី ហត្ុអ?
not?

c. របសន
ិ លបីាន លត្លី របវី ិធសា
ី ស្រសតអវីខលុះ? If yes, what method are you using to treat unclean water?
0=រមន None, 1=ខលុះៗ Some, 2=ពារ់រណា
ត លHalf, 3= ភាគលរចីន Most, 4=មិនដឹង Don’t Know
1. ទរ
ឹ ដាាំ Boiling
3. ដារ់សាច់ជូរ Alum

2. ចាំលរុះ Filters
4. ថានស
ាំ ាំរប់លធវីឲ្យទឹរថាល Water
purification tablets

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

់ ឹរតដររលទ?
5.1. លត្ីជាបញ្ញាបារមភចាំបងពារ់ពនធល័ ៅនឹងការផគត្ផ
់ គងទ
What are the priority water-related
ឺ
concerns?
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5. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)
5.3. លត្ីរបភពទឹរផឹរសាំខាន់ៗានអវីខលុះ? What is the main source of drinking water?
(multiple answers possible)
a. របភពទឹរសាអត្ (អណូ ត ងសនប់ អណូ ត ងលូ អូរ ឬលផេងៗ)
Protected water source (borehole, well, spring)

;

c. របព័នធរបមូលសតុរទឹរលភលៀង Rainwater catchment
system
e. អាងទរ
ឹ Water tanks

0: លទ No, 1:
បាទ Yes

b. របភពទឹរមិនសាអត្ (អណូ ត ង អូរ ទឹរពាស
វលពាសកាល) Unprotected water

source (well, spring, surface water)
d. ទឹរា៉ាសុីនPiped water

f. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other
(Specify)
5.4. លត្ីបរាណទ
ិ
ឹរសាអត្រគប់ររន់សរាប់ត្រមូវការជាមូលដាានរបស់សហគមន៍ឬលទ? Do you feel the
quantity of water available is enough to meet your basic needs?

0: លទ No, 1: បាទ Yes

5.5. លត្ា
ី នចាំងាយប៉ាុនាមន តដលអនរលៅដងទរ
ឹ ? How far do you have to travel to collect water?
(meters)
5.6. លត្ីអនររត្ូវចាំណាយលពលប៉ាុនាមននាទីលដីមបលី ៅដងទឹរ? How long do you have to travel to collect
water? (minutes)
5.7. លត្ីអនររត្ូវចាំណាយលពលប៉ាុនាមននាទីលដីមបរី ងចាាំដងទឹរលៅរតនលងដងទឹរ? How long do you have to
wait to collect water (minutes)?
5.8. a. លត្ា
រ
ី នការរពួយបារមភពស
ី នតិសុខតដររលទលៅលពលលៅដងទ
ឺ
ឹ លនាុះ? Are there any security concerns
when collecting water?
b. របសន
ិ លបបា
ី ទ សូម
0: លទ No, 1: បាទ/ចាស
Yes

បញ្ញជរ់ If yes, specify

5.9. លត្ីអវីជាបញ្ញារបឈមរនុងការលធវីឲ្យរបលសីរលឡង
ី នូវសាថនភាពលនុះ? What are the main challenges to improving
the situation?
5.10. What support, if any, is needed over the next few weeks to overcome these challenges?
របសិនលបីានលត្ីានត្រមូវការរាំរទអវីខលុះរនុងរយៈលពលពីរបីសបាតហ៍បនាទប់លដីមបី ជាំនុះបញ្ញារបឈមទាំងលនាុះ?

5.11. What support, if any, is needed to overcome these challenges in the next 6 months?

6. អនាម័យ Sanitation
6.1 លត្ីអវីខលុះជាអាទិភាពអនាម័យតដលអនររត្ូវការ?What are your sanitation priority needs?
6.2.a. លត្អ
Are you able to maintain
ី នរអាចទទួលបានលសវអនាម័យដូចមុនលររុះមហនតរយតដររលទ?
ឺ
hygiene as before the disaster (eg. wash hands)?
1. លរចីនជាងពារ់រណា
ត ល More than half, 2. របតហលពារ់រណា
ត ល About half, 3. ត្ិចជាងពារ់រណា
ត ល
less than half
b. របសិនលបីមិនាន លត្ីលដាយសារអវី? If not what are the reasons?

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

របសិនលបីាន លត្ីានត្រមូវការរាំរទអវីខលុះរនុងរយៈលពល៦តខបនាទប់លដីមបី ជាំនុះបញ្ញារបឈមទាំងលនាុះ?
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6.3.a. លត្ីអនរអាចលរបីរបាស់បងគនអ
់ នាម័យដូចកាលពីមុនលររុះមហនតរយតដររលទ?
Are you able to use a toilet as
ឺ
before the disaster?
1. លរចន
ត ល More than half, 2. របតហលពារ់រណា
ត ល About half, 3. ត្ច
ត ល less than
ី ជាងពារ់រណា
ិ ជាងពារ់រណា
half
b. របសិនលបីមិនាន លត្ីលដាយសារអវី?If not what are the reasons?
7. សនតិសខ
ុ ទសបៀង Food Security:
7.1. លត្ស
What are the main food security concerns?
ី នតស
ិ ុខលសបៀងានបញ្ញាអវីខលុះតដររលទ?
ឺ
7.2. លត្ា
ី នរប៉ាុនាមនរគួសារលៅរនុងភូមប
ិ ចចុបបនន ានលសបៀងហូប? How many families in the village currently

have food stocks? 0= រមន None, 1= ខលុះៗ Some, 2= ពារ់រណា
ត ល Half, 3= ភាគលរចន
ី Most, 4= មន
ិ ដឹង DK

a. អងករ Rice

b. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other
(Specify)
7.4. លត្រី បភពលសបៀងសាំខាន់ៗបានមរពណា
?
What
is
the
main
source of stock of your key food items?
ី
1.ផលិត្ផលខលួនឯង Own production; 2. ជាំនយ
ួ លសបៀង Food Aid; 3. ទិញ Purchase 4. មិត្តភរតិ/អនរជិត្ខាង

Friend/neighbours; 5.លធវីការបតូរយរលសបៀងអាហារ Work for food; 6.ខចី ឫជាំពារ់លគ Borrow; 7. លដាុះដូរជាទាំនិញឫ

លសវរមម Barter/trade goods/services; 8.លដីរររអាហារ/របមូលអាហារពីរុ ងថ្រព
ន
Forage for food; 9.លផេងៗ (សូម
បញ្ញជរ់) Other (Specify):______

a. Rice

Ggár

b. Other(Specify)

dMNaMepSg¬bBa¢ak;¦

7.5 ជាមធយម លត្ីានការតរបរបួលបរាណលសបៀងសរុ
បតដលលរបីរបាស់តដររលទ?
On average has the total amount of
ិ
ឺ
food you consume changed?
a. ររាលៅដតដល Remained the
b. ថយចុុះបនតិចបនតួច Decreased
c. ថយចុុះគួរឲ្យរត្់
same
slightly
សាំរល់Decreased

7.7. លត្ា
Are the following food items available in the
ី នរបលភទលសបៀងដូចខាងលរកាមលៅរនុងទផ
ី ារតដររលទ?
ឺ
market?
a. អងក Rice
b. រត្ីរសស់ Fresh fish
c. សាច់ Meat
d. បតនល Vegetables

e. តផលលឈី Fruit

g. លរគឿងផេាំ (ឧ. ទរ
h. លរបងឆ្ Oil
ឹ សុអ
ី ុវី )Seasoning
(e.g. Soy sauce)
7.8. លត្ីអនរអាចលៅកាន់ផារតដលដាំលណីរការតដររលទ?
Do you have access to a
ឺ
functioning market?

f. រត្ីលងៀត្/របហុរ
Dried/smoked fish
i. អាំបល
ិ Condiments
(e.g. salt)

0: លទ No, 1:
បាទ/ចាស Yes

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

significantly
7.6 លត្ត្
ថ្
ាំ
លលសបៀងអាហារលៅលពលលនុះលធៀបន
ង
មុ
ន
លររុះមហនត
រ
យលរ
ត្
លឡ
ង
ខុ
ស
រ
ន
យ
៉ា
ងដូ
ច
លមត
ចតដរ? How would you
ី
ឹ
ី
ី
compare food prices now with before the crisis?
a. លថារជាង Lower
b. ដូចពីមុន Same
c. ថ្ថលជាងមុន Higher
d. មិនដឹង Don’t Know
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7.9. របសិនលបីបាទ លត្ីផាលនាុះានចាំងាយប៉ាុនាមនគីឡូតមរត្? If yes, what is the distance to markets?
(Kilometers)
8. កសិកមា និងការចិញ្េម
ឹ ជីវិត្ Livelihood and Agriculture:
8.1.a. លត្ីរបភពចាំណូលសាំខាន់មុនលររុះមហនតរយលរីត្លឡង
ី

a. របភពចាំណូលសាំខាន់ (១ =

ានអវខ
ី លុះ? what are the main sources of income

របភពសាំខាន់ជាងលគ)

before disaster (Rank, 1=main source)
b. សរាប់របភពចាំណូលនីមយ
ួ ៗសូមរាំណត្់ រាំរត្ប៉ា
ិ ុះពាល់

Main income source
Rank (1=main source)

b. រាំរត្ប៉ា
ិ ុះពាល់
(១, ២, ៣)

Level affected
(1,2,3)

តដលបានប៉ាុះពាល់ (១ មិនប៉ាុះពាល់, ២ ប៉ាុះពាាំលម
់ ធយម, ៣ ប៉ាុះ
ពាល់ខាលង
ាំ ) For each of the income sources, define

the level to which the income source was affected:
(1=not affected, 2=moderately affected, 3=highly
affected)
a. ការដាាំដាំណាាំ Crop Cultivation
b. ការចញ្
ិ ច ឹមសត្វ Livestock Rearing

c. របារ់រាំថ្រពីពលរមមរសិរមម Agricultural wage labour
d. របារ់រាំថ្រពលរមមលផេងលទៀត្ Other wage labour
e. ការលនសាទ Fishing
f. ការលធវពា
ី នជ
ិ ជរមម Trade
g. របារ់តខ Salary

h. របារ់លគលផ្ីមរឲ្យ Remittances
i. សិបបរមម/លទសចរណ៍ Handicrafts/Tourism
j. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)

8.2. លត្ប
ី ញ្ញារបឈមសាំខាន់អវីខលុះតដលបនដររ ាំងដល់ ការរររបារ់ចាំណូលពម
ី ុខរបរទាំងលនុះរនុងរយៈលពល៦តខខាងមុខលនុះ?
What are the main challenges to continue making an income from your 3 main activities in the next
6 months?
a. របលភទចាំណូលType of Income

b. បញ្ញារបឈមពារ់ពនធ័ Related challenges

source
st
1 មុខរបរទី១

2 មុខរបរទី២
nd

3 មុខរបរទី៣

8.3. បា៉ាន់សាមនថ្ផទដីសរុប តដលបងករបលងកីនផល/ប៉ាុះពាល់/
ខូចខាត្ Estimates of total area

cultivated/affected*/damaged* (Hectares)
a. រសូវ Rice

ភាគរយដាាំដុុះ(ហច
ិ

ភាគរយប៉ាុះពាល់

ភាគរយខូចខាត្

ត្ត) Cultivated

(ហច
ិ ត្ត)

(ហច
ិ ត្ត)

(ha)

Affected (ha)

Damaged (ha)

b. ដាំណារាំ ម
ួ ផេាំ Secondary crop

c. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (specify)
8.4.a. លត្ា
ី នប៉ាុនាមនអនររនុងចាំលណាមអនរទាំងអស់រន
តដលានរទពយធនរសរ
ិ មម នង
ិ សត្ថពាហនៈ? How

a. ភាគរយរគួសារជាាទស់ % of
families owning

b. ភាគរយបាត្់បង់
% losses

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

rd
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many of you own livestock/ agricultural
assets?
b. ប៉ាុនាមនភាគរយតដលបានបាត្់បង់ លដាយសារលររុះ
មហនតរយ? Of those approximately what %

have you lost due to the disaster?
a. លរ/ររបី Cows/buffalo
b. រជូរ Pigs

c. បរេី Poultry

d. ឧបររណ៍លនសាទ (ទូរ សាំណាញ់ ។ល។) Fishing
equipment (boats, nets etc)
e. សាំភារៈរសិរមម Agricultural equipment

8.5. លត្ា
ី នបញ្ញារបឈមចាំបងអវខ
ី លុះតដលររ ាំងរនុងការតរលាំអសាថនភាពលពលបចចុបបននឳយរបលសរី លឡង
ី វ ិញ? What do you
see as the main challenges to improving the situation?
8.6. លត្អ
ី តវី ដលចាាំបាច់ភាលមៗសរាប់ររាំ ទការចញ្
ិ ច ឹមជីវ ិត្លឡង
ី វ ិញ? What are the immediate needs for
livelihoods recovery? (multiple answers possible)
a. ផតលព
់ ូជដាំណាាំ
b. ការចិញ្ចឹមសត្វ
c. វ៉ា រ់សាង
ាំ Vaccinations
Seeds
Livestock
d. ការសាតរលឡង
e. សរមមភាពបលងកីន
f. ឧបររណ៍រសិរមម/លនសាទ (សាំភារៈ, ថវ ិការ,
ី វ ិញ
របពនធល័ រសាចរសព

របារ់ចាំណូល

Irrigation recovery

Incomegenerating
activities
g. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់)Other (specify)

ឧបររណ៍) Agriculture/fishing inputs

(equipment/cash, tools)

8.7. លត្ីអនររាំពុងលធវីអវីខលុះលដីមបប
ី ាំលពញត្ាំរូវការតដរខវុះខាត្របស់អនរ? សូមរុាំរបញាប់លឆលីយ What are you doing to meet
your needs/cope? (Don't prompt) 0: លទ No, 1: បាទ/ចាស Yes
a. បញ្ជូ លរូនលៅលធវជា
ី រមមររ Send children as casual labourer

b. ខចីបុលលគ/យររាំចីពីរតនលងណាមួយ Take on debt/take out loan
c. ទិញសាំភារុះរសិរមមត្ិចត្ួច Purchase less agricultural inputs
d. កាត្់បនថយរល់ការចាំណាយ Reduce all expenses

f. បញ្ជូ លសាជិររគួសារយ៉ាងត្ិច១នារ់លៅលធវីការខាងលរៅ Send at least one family member away to
work
g. លរ់រទពយធនតដលមិនានផលិត្ភាព (សាំភារៈផទុះ) Sell non-productive assets (house materials)
h. លរ់រទពយធនតដលានផលិត្ភាព (សត្វពាហនៈញី, ដី ។ល។) Sell productive assets (female
livestock, land etc)
i. មន
ិ ចាំណាយលលីអប់រ ាំ/សុខភាព Stop education/health expenditure
j. ផ្តលស់បូ ររបបអាហាររបចាាំ
ត
ថ្ថង Change diet (e.g. eat cheaper food)

k. កាត្់បនថយបរាណសាច់
តដលហូ ប ឫ កាត្់បនថយការហូបសាច់តត្មតង Reduce amount eaten at meals or
ិ
reduce meals

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

e. បងខាំលរ់លពលរបមូលផលដាំបូង ទាំងខាត្ Forced to sell harvest early at a loss
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l. ទទួលជាំនយ
ួ រាំរទពីលរៅ Get support from others
m. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់)Other (Specify)

8.8. លត្ីអវីលៅជារបភពរាំចីតដលានរបជារបិយភាពបាំផុត្? What's the most popular source of loans? (Don't
prompt)
b. របសន
0: លទ No, 1: បាទ/
ិ លបា
ី ន សូមបញ្ញជរ់
If yes specify
ចាស Yes
1. ពីអនរចងការរបារ់រុ ងត្ាំ
ន បន់ Local money lenders
2. ពីាចស់ហាង/អនរលធវីពានិជជរមមTraders/business
owners
3. ពរី គុះឹ សាថនមរី រូហរិ ញ្ាវត្ថុMicrofinance Institution
4. ពធ
ី នាររ Bank
5. ពរី រុមសនេាំរបារ់ Savings group
6. ពម
ី ត្
ិ តភរត/័ បងបអូន Friends / relatives
7. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់)Other (specify)
________________
8.9. របសន
ិ លបា
ី ន លត្ា
ី នត្រមូវការរាំរទអវខ
ី លុះលដីមបជ
ី ាំនុះបញ្ញារបឈមទាំងលនាុះ រនុងរយៈលពល៦តខខាងមុខ? What
support, if any, is needed to overcome these challenges in the next 6 months?
st
1
nd

2

rd

3

9. អប់រ ំ Education:
9.1. លត្សា
ី ថ នភាពសាលលរៀនតដលអនរបានបញ្ជូ នរូនរបស់អនរលៅលរៀនយ៉ាងដូចលមដចតដរ? What is the situation of the
schools where most of you send your children?
9.2. Are children going to school? 0= None, 1= Some, 2=Half, 3= Most

,

លត្ីរូនរស់អនរបានលៅលរៀនតដររលទ?
0=រមន 1= មួយចាំនន
ួ , 2=របតហលពារ់រណា
ត ល, 3=ភាគលរចីន
ឺ

b. ឳពុរាតយបារមភពីសុវត្ថិភាព Parents concerned about safety

c. ឳពុរាតយទុររូនលៅផទុះលដីមបជ
ី ួយការងារលឆលីយត្បលររុះមហនតរយ Children kept home to help
respond to disaster
d. មន
ិ ាន/មលធាបាយានរាំណត្់ No/limited transport
e. ផលូវមន
ិ អាចលធវីដាំលណីរ ឫ ត្ភាជប់ Roads inaccessible

f. មិនាន/រគូមិនរគប់ររន់ No/insufficient teachers

g. មិនានលសៀវលៅ/សាំភារៈអប់រ ាំ No education materials/books
h. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់)Other (Specify)

9.4. លត្រ
ត ុះអាសនន? What locations could be used to set
ី រតនលងលរៀនសូរត្បលណា
ី តនលងណាតដលគួរលរបស
ី ាំរប់បលងកត្
up temporary learning spaces (TLS)?

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

a. សាលលរៀបបទ
ិ លដាយសារតត្ទរ
ឹ ជាំនន់ School closed due to disaster
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a. សាលលរៀន School

d. ដីទល
ួ High ground

b. វត្ត Pagoda

e. ផទុះឯរជន Private house

c. មណឌលសុខភាព ឫ សាលឃុ ាំ Health center/Commune Hall

b. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់)
Other(Specify)
9.5.a. លត្ា
នរគូ
ឫ
អន
រ
សម
រ
គ័
ច
ត្
ត
អាចបលរងៀនន
រ
តនល
ង
លរៀនសូ
រ
ត្បលណា
ត
ុះអាសនន
? Are
ី
ិ
ី
0: លទ No, 1:
there any teachers or volunteers who could teach in TLS?
បាទ/ចាស Yes

10. អាហាររ ូបត្ថមា Nutrition:
10.1. លត្ីលររុះមហនតរយបានបងកផលប៉ាុះពាល់ដល់ការចិញ្ខឹមរុារលរកាមអាយុ២ឆ្នតាំ ដររលទ?
Has the
ឺ
disaster had any impact on the feeding practices for children under 2? (do not
prompt)
a. ាតយមិនអាចបាំលៅលដាុះរូន Mothers unable to breastfeed

0: លទ No, 1:
បាទ/ចាស Yes

b. កាត្់បនថយចាំនន
ួ លពល/ដង ថ្នការផតលអា
់ ហារដល់រុារអាយុលរកាម២ឆ្ន ាំ Reduced # of times
children under 2 are fed
c. គុណភាពទបថ្នអាហារសាំរប់រុារអាយុលរកាម២ឆ្ន ាំ Low quality of food for children under 2
d. លរីនលឡង
ី ការលរបីរបាស់លមៅទឹរលដាុះលរសរាប់រុាអាយុរលរកាម២ឆ្ន ាំ Increase in use of infant
formula for children under 2
e. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់)Other (Specify)
10.2. លត្អ
វី លុះជាត្ាំរូវការជាអាទភា
ាំ What are the priority needs for children aged
ី ខ
ិ ពសាំរប់រុារអាយុលរកាម៥ឆ្ន?
under 5?
11. សុខភាព Health:
11.1. លត្ីអនរជួបបញ្ញាសុខភាពសាំខាន់អវីខលុះ និងបានលដាុះរសាយវដូចលមតច? What are your main health problems
and solutions?

a. ជាំងឺរគ Diarrhoea

b. រគុនលៅត នង
ិ ានរនទូល Fever & rash
c. រគុនលៅត Fever

d. រលរផលូវដលងាីមរសួចរសាវ Acute respiratory infections
e. ជាំងឺលសតី សបរ Skin disease

f. ជាំងឆ
ឺ លងតភនរ Eye infections

g. ផលវ ិបាររបស់ស្រសតីានថ្ផទលពាុះ Pregnancy-related
complications

លត្ីានប៉ានាមនររណីររនុងរយុះលពល៧ថ្ថងរនលងលៅលនុះ?

How many cases in last 7 days?

0: លទ No,

លរកាម៥ឆ្ន ាំ

លលីសពី៥ឆ្ន ាំ

សរុប

1: បាទ Yes

Under-5

5+ years

Total

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

11.2. លត្ីានជាំងឺណាមួយលរីត្លឡង
Any disease
ី តដររលទ?
ឺ
incidence?
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h. សាលប់លដាយរងថា
ឹ គ ម (លត្ត្តណូស) Death after lock-jaw
(tetanus)
i. ពស់ចិរ Snake-bite
j. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់)Other (Specify)

11.3. លត្អ
ី នរលៅកាន់រគសា
ឹ ថ នសុខាភិបាលលដាយលរបរី បាស់មលធាបាយអវី? How do you get to the closest health
facility?

0: លទ No, 1: បាទ Yes

a. លដាយលថមីរលជីង On foot

c. លដាយម៉ាូត្ូ Motorized Vehicle

b. លដាយជិុះរង់ Bicycle

e. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)

d. លដាយជិុះ
ទូរ Boat

11.4. លត្ីរត្ូវចាំណាយលពលជាមធយមប៉ាុនាមននាទី លដីមបលី ៅដល់រគឹសាថនសុខាភិបាលតដលជិត្បាំផុត្? How long
does it take on average to get to the nearest health facility (minutes)?
11.5. ចាប់ត្តង
ាំ ពា
ាំ ជារបចាាំតដររលទ?
Have you been able to
ី នលររុះមហនតរយលរត្
ី លឡង
ី លត្រ
ី ុារបានទទូលវ៉ា រ់សាង
ឺ
get routine vaccinations for your children since the disaster?
11.6. លត្ីអវីខលុះឧបសគគររ ាំងដល់ការលៅកាន់មណឌលសុខភាព? What are the barriers of access to health care?

12. ការការពារ Protection:
12.1. លត្ីានបញ្ញាពារ់ពនធន
័ ឹងរិចចការពារតដររលទ?
Are there any major security or
ឺ
protection concerns?

a. 0: លទ No,

b. សូម

ួ
1: បាទ/ចាស បញ្ញជរ់ចាំនន
Specify
#
Yes

a. រូនតដលតបរលចញពីរគួសារលៅជាសាជិររគួសារមួយលផេងលទៀត្ Unaccompanied
children or separated from family members or caregivers
b. អនរតដលានត្ាំរូវការពលិ សស (ានដូចជា ពកា
ិ រភាព ចាស់ជរ រគួសារដឹរនាាំតត្ឯង)
Persons with special needs (i.e. disabilities, elderly, single-headed HH)
c. ហានិភយ
័ ថ្នការជួញដូរមនុសេ Risk of human trafficking
d. សរមមភាពថ្នការលរងរបវញ្ច ័ និងការរ ាំលលភបាំពានលលីរុារ Incidents of abuse or
exploitation of children
e. លររុះថានរ់ថ្នអាំលពីហង
ឹ ាតផនរលយនឌ័រ Incidents of Gender Based Violence
g. លររុះថានរ់ថ្នអាំលពីហង
ឹ ាទូលៅ Incidents of violence

h. ការជលមលៀស និងការបតូរទីត្តង
ាំ លដាយបងខាំ Threatened or forced return or relocation
i. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (Specify)

12.2. លត្ា
Are there any Child Friendly
ី នទស
ី ុវត្ថភា
ិ ពសរាប់រុារលលងតដររលទ?
ឺ
and Safe Spaces for children?

0: លទ No,
1: បាទ/
ចាស Yes

12.3
a. ានលឃញ
ទ
Any ERW/Unexploded
ី លរគឿងអាវុធយុទធភណឌ័មិនទន់ផុ ុះ?

a. 0: លទ No, 1:
បាទ/ចាស Yes

b. សូម
បញ្ញជរ់ចាំនន
ួ

Specify #

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

់ ឹរ Death by drowning
f. សាលប់លដាយសារលងទ
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Ordinance found/reported?
b. លត្វ
ី រត្ូវបានលគយរលចញលហយ
ី រលៅ
ឺ Has it/they been removed?
If not contact Cambodian Mine Action Authority; Mr. Thorn, CMAC Mine Risk Education
Coordinator, 088 860 360; Mr. Chreang, CMAC MRE Manager; 012 696 217
c. លត្ីធ្លលប់ានអនររបួសតដររលទ?
Were there any injuries?
ឺ
d. លត្ីធ្លលប់ានអនរសាលប់តដររលទ?
Were there any deaths?
ឺ

13. ត្ង្មូវការជាអាេិភាព Priority Needs:
13.1. ត្រមូវការអាទិភាពបនាទន់សាំខាន់៣? (លលខ១ អាទិភាពខពស)់ What are your 3 top immediate needs? (Do
not prompt; Number 1=top priority)
1. ជាំររ Shelter
6. សាំភារៈអនាម័យ Sanitation facilities
2. លសបៀងអាហារ Food

7. សាំភារៈមិនតមនលសបៀងលផេងៗលទៀត្ Non-Food Items
8. រិចចការពារ Protection

3. ទឹរផឹរ Drinking Water
4. សនតស
ិ ុខ សុវត្ថិភាព
Security concerns
5. ថានលាំ ពទយ Medicine

9. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other
(specify)

13.2. ត្រមូវការអាទភា
់ What are your 3 main longer term
ិ ពរយៈលពលយូរសាំខាន់៣? (លលខ១ អាទភា
ិ ពខពស)
priority needs? (Do not prompt respondent; Number 1=top priority)
1. ជាំររ Shelter
6. អនាម័យ Sanitation
2. អាហារFood
3. ររប់ពូជដាំណាាំ Seeds
4. ការអប់រ ាំ Education
5. រិចចការពារ Protection/security

7. ការសាតរលឡង
ី វ ិញនូវរបភពទរ
ឹ Water source
rehabilitation
8. ការសាតរលឡង
ី វ ិញនូវរបពនធល័ រសាចរសព Irrigation
system rehabilitation
9. ការជួសជុលផលូវ Road rehabilitation
10. លផេងៗ (សូមបញ្ញជរ់) Other (specify)

14.1. លត្ា
ួ អវីខលុះតដលបានផតលរ
់ នលងមរ? (សូមលាំអត្
ី នជាំនយ
ិ ជារ់លរ់ ឧ. របលភទ ចាំនួន រគួសារ ទរ
ី តនលង លពលលវល)
What assistance has been provided? (give specific details e.g. type & kg of food)
a. របលភទជាំនយ
ួ Type of assistance
ួ ចុងលរកាយ
c. ផតល់លដាយអនរណា Provided by b. កាលបរលចឆ
ិ ទជាំនយ
Last
date
of
assistance
Whom?

ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
មគគអេេសន៍សតីពកា

14. ជំនួយផ្ែលបានផតល ់ Assistance Provided:
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ី រងារជំនួយមនុសស្ ធម៌
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ឧបសមព័នធេី៥៖ េូរស័ពទេំនាក់េំនងទង្រោះអាសនន

9
10

11

Phnom
Penh
Phnom
Penh
Phnom
Penh

12

Phnom
Penh

13

Phnom
Penh

14

Phnom
Penh

15

Phnom
Penh

16
17
18

Phnom
Penh
Phnom
Penh
Phnom
Penh

Cooperation
Commitee for
Cambodia
Prajnha Consulting
Group
Women
Oganization for
Modern Economy
and Nursing
Cambodia
Women's
Development
Agency
Community
Development
Organization
Japan League on
Developmental
Disabilities

Name

Prof. Yin
Soriya
Mr. KEP
Kannaro

Zone
Coordi
nator

Provincial
Coordina
tor

Phone
number
012 867 117
023 216 224

PADEK

PADEK

E-mail

yinsoriya@ya
hoo.com
padekdirector
@padek.org

Mr. MEANG
Savoeurn

023 215 037

savoeurnlay
@yahoo.com

Mr. Ma
Ravuth

023 885 241

ravuthma@g
mail.com

Mr. Chhim
Kim Hean

012 703 710

info@nddp.or
g.kh

Mr. Khun
Leang Hak

012 612 699

sofdec@cami
ntel.com

Mr. Aim
Mok
Mr. Chhor
Sokly

012 876264

CCC

Mr. Soeung
Saroeun

023 214 152

Prajnha

Mr. HEP
Sokhannaro
Mr. Peagn
Virak

092 790 555

mok@seasia.
mcc.org
soklychhor@c
ambodianchil
drensfund.or
g
saroeun.soeu
ng@ccccambodia.org
sokhannaro@
gmail.com
women@wo
mencambodi
a.org

WOMEN

017 336 526

023 633
3062

CWDA

Ms. Hun
Phanna

012 995 199

phannahun@
gmail.com

CODO

Mr. Nheb
Boral

012 255 440

codopm@yah
oo.com

JLDD

Ms. Chea
Rahom

092 936 751

chea_rahom
@yahoo.com

Phum Baitong
(Green Village)

PB

Ms. Em
Sokchea

012 658 707
097 703
6902

STAR KAMPUCHEA

SK

Khmer Youth
Education Fund
Development and
Partnership in
Action

KYEF
DPA

Ms. Chet
Charya
Mr. Ha
ChenDa
Mr. Mam
Sambath

012 802 460
092 174 776
023 216 369
012 779 734

phumbaitong
@gmail.com
sokchea.em
@gmail.com
charyachet@
gmail.com
kyefdirector
@gmail.com
dpa.reception
@dpacam.org
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Location
NGOs
(s) of
Name of LNGOs
Abbrevia
LNGOs
tion
ZONE I: Phnom Penh, Kandal & Kampong Speu
Phnom
Royal University of
RUPP
1
Penh
Phnom Penh
Phnom
Partnership for
PADEK
2
Penh
Development in
Kampuchea
Phnom
Agronomes et
AVSF
3
Penh
Veterinaires sans
frontieres
Phnom
Evangelical
EFC
4
Penh
Fellowship of
Cambodia
Phnom
NGOs Disability and
NDDP
5
Penh
Development
Partnership
Phnom
Society for
SOFDEC
Penh
Community
6
Development in
Cambodia
Phnom
Mennonite Central
MCC
7
Penh
Committee
Phnom
Cambodian
CCF
Penh
Children's Fund
8
No

113

Prey Veng
21
Prey Veng

Prey Veng
22
23

Prey Veng
Svay Rieng

Society for Action
and Chang for Rural
Education and
Development
Partnership for
Development in
Kampuchea
New Indicative for
Livelihoods and
Health
Ponleu Ney Kdey
Sangkhum
ChildFund
Cambodia

NAPA
COFAP

Ms. Ang
Chamroeun
Mr. Yim
Buntheng

SACRED

Mr. Keo
Sareth

PADEK

Mr. Em
Sokha

NILH
PNKS
CF

NAPA

SACRE
D

Ruarl Aid
Organization

RAO

36
37

38

ADIEF
BHI
CHDDO

Mr. Chan
Tino
Mr. Lay
Vibol

012 204569
044 715
234/ 715
235
081 805
912/ 092
805 912

Ms. Prum
Bopha
Mr. Suon
Saray

ADIFE

Mr. Yan
Piseth
Ms. Lak Sok
Meng

Mr. Uk
Samet

AEC

Ms. Sor
Sath

AHRDHE

y_bunthengc
ofap@yahoo.
com
sacredpreyve
ng@gmail.co
m
sarethsacred
@gmail.com

012 498 853
012521077
/
015953815

Mr. KUCH
BUNREY

PNKA

043 699
9953

PADEK

25
Svay Rieng ADIFE
26
ZONE III: Kampong Chhnang & Pursat
Kampong
Bright Hope
27
Chhnang
Institute
Kampong
Chulkiri Disabled
Chhnang
People
Development
28
Organization
Kampong
Phnom Neang
29
Chhnang
Kangrei Association
Kampong
Action for
Chhnang
Environment and
30
Community
Association for
Kampong
Human Resource
Chhnang
Development and
31
Health Education
Kampong
Children and Youth
32
Chhnang
Development
Support Rural
Kampong
Children
Chhnang
33
Organization
Pursat
Support
Organization for
34
Rural Farmers
Pursat
Alliance Association
of Rural
35
Restoration

napa9396@y
ahoo.com

012 867 404
077 503 727

24
Svay Rieng

016 838 387
092 613 587

016 705 464
026 6905
104
012 383 580
/097 258
7227

sokhaem@ya
hoo.com
nilhbunrey@y
ahoo.com
chan.tinopv@
gmail.com
layvibol@chil
dfund.org.kh
prumbopha@
gmail.com
suon_saray1
@yahoo.com
piseth.yan@y
ahoo.com
N/A

092 903 908

uksametpnka
@gmail.com

017 655 526

aeccambodia
@yahoo.com

Mr. Ly
Pheara

016 55 66
13

ahrdhe@yah
oo.com

CYD

Mr. Kong
Sedth

012 968 354

kongsedth@g
mail.com

SRCO

Ms. Kong
Chandy

012 524 561

kongchandy
@gmail.com

Ms. Chea
Cheysovan
na

012 951631

sorfdirector@
yahoo.com

012 673 167

aarr_kiry@ya
hoo.com

SORF

AARR

Pursat

Anakot Kumar

AK

Pursat

COHD

COHD

Pursat

Environment
Protection and
Development
Organization

EPDO

Mr. Hak
Kiry
Mr. Khem
Sokhon
Mr. Kim
San
Mr.
Samreth
Uth

PNKA
AEC

AARR

012 583 862
012 723 853
092 157
006/ 097
786 0091

anakotkumar
@gmail.com
cohdpursat@
yahoo.com
epdocambodi
a@gmail.com
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Kampong
National Prosperity
Speu
Association
ZONE II: Prey Veng & Svay Rieng
Cooperation For
Prey Veng
Alleviation of
20
Poverty
19
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39

Promvihearthor
Organization

PVT

Vocational Training
for Alleviation of
Pursat
VAPSD
Poverty and Social
40
Development
Initiative for
Sustainable
Agriculture,
Pursat
ISABEL
Biodiversity,
Environment and
41
Livelihood
ZONE IV: Battambang, Banteay Meanchey and Pailin
Battamba
Village Support
VSG
ng
Group
42
Battamba
Ponleur Kumar
ng
PK

Mr. Khoun
Narin

012 581 022

promvihearth
or@yahoo.co
m

Mr. Sarun
Thong,

012 787 549

sarunvapsd@
yahoo.com

Mr. Khieng
Sokhoeun

015 715 700

sokhoeun.isa
bel@gmail.co
m

Ms. Ros
Chhorvivor
n
Ms. Sim
Chanborina

PK

43
Battamba
ng
44
Battamba
ng
45
46

Battamba
ng
Battamba
ng

47
Banteay
Meanchey

Vision for youth
Partnership in
Development
Khmer Welfare
Family Rural
Association
Hope Association
for Development
Development
Association
Resource Economic
Tek Dey Sovan
Phum

VYPD

Mr. Chhay
Sara

KWRA

Mr. Ros
Sarun

HAD
DARE

TDSP

Mr. Mao
Sophea
Mr. Hy Sros

Mr. Hean
Sovandara

49
Banteay
Meanchey

Village Economic
Support
Organization
Khmer Buddhist
Association

VESO

KBA

092 888 550
097 636
3863 053
638 6060
92 27
1818/10
848382
012 970 438

sborina@pkc
ambodia.org

012 768 498

hadoffice@y
mail.com
organizationd
are@yahoo.c
om
tdsp.director
@gmail.com

054 710
071/ 054
710 125
017 395 597

TDSP

Mr. Tong
Sophanarit
h
Mr. Ros
Monichoth

KBA

50
Women
WACD
Ms. Chao
Association for
Kimeng
Community
51
Development
ZONE V: Kampong Thom, Siem Reap and Oddar Meancheay
Kampong
Minority
MODE
Mr. Sinal
Thom
Organization for
Peanh
Development of
52
Economy
Kampong
Old ages and
HOM
Mr. Ol Sam
Thom
Miserable people
Each
53
Help Organization
Kampong
Rural Development
RDA
Mr. ly
54
Thom
Association
khom
Kampong
Action For
Thom
Development
Mr. Rith
AFD
BunRoeun

info@vsgcam
bodia.org

012 483 134

48
Banteay
Meanchey

053 730 355

Pailin

AFD

097 673
9922 /012
428 771
088 825
5997

Kampong
Thom

DAIKOU KAKSIKOR

DKK

Mr. By Kim
Oeurn

sophanarith_t
ong@yahoo.c
om
monichothros
@yahoo.com
NA

sinalpeanh@
yahoo.com

062 678
1000

homktm@ya
hoo.com

012 734467

lykhom@yah
oo.com
rithbunroeun
_afd@yahoo.
com
roeun@afdcambodia.org
dkk.org@gma
il.com

012 928 553

DKK

kwra_sarun2
@yahoo.com

012 947 924

55
56

sara.vypd@g
mail.com

092 931 450
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Pursat
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58

Partners for Health
and Development

PHD

Dr. Phong
Choun

Kampong
Thom

Development
Khmer Community

DKC

Mr. Eang
Phakdey

Siem Reap

Rural Economic and
Agriculture
Development
Agency

READA

012 366 075
012202456/
097 742 4
242
588-639
65545

Mr. Lok
Sokthea

59
Siem Reap

Human Resource
and Rural Economic
Development
Organization

Siem Reap

Siem Reap

60

HURRED
O

Mr. Taing
Vancha

012 835 093

Neary Khmer

NK

Mr. Chan
Then

012 728 068

Vulnerability &
illiteracy Reduction

VIR

Mr.Monh
Sam Ean

61

VIR

078 99 70
42 /013 98
98 32

62
Oddar
Meanchea
y

Community-based
Integrated
Development
63
Organization
ZONE VI: Kratie, Stung Streng & Ratanakiri
Kratie
Khmer Association
For Development
of Counrtyside
64
Cambodia
Community
Economic
Kratie
Development
65
Northeastern Rural
Kratie
66
Development
Action For Health
Kratie
67
Cambodian
Kratie
Community
68
Development
Cambodian Rural
Kratie
69
Development Team
Forests and
Kratie
Livelihood
70
Organization
Kampuchea
Kratie
Women's Welfare
71
Action
Kratie Dis Able's
Kratie
People
72
Organization
Women and
Kratie
Children Rights
73
Development

74
75

Stung
Treng
Stung
Treng

CIDO

Mr. Oeurn
Ratana

KAFDOC

Ms. Ngoun
Sophany

KAFDOC

info@readaca
mbodia.org;
reada_cambo
dia@yahoo.c
om
vanchan@hur
redo.org
nearykhmer.s
rp@gmail.co
m
samean.mon
h@gmail.com
vir.ngo.siemr
eap@gmail.c
om
ratana.cido@
gmail.com

kafdockrt@ca
mintel.com

ypheary@ced
-krt.org or
sunkimhoeun
@ced-krt.org
sovanns@nrd
o.org
seth_sreypak
@yahoo.com

Mr. Yous
Pheary

012 600 830
/012 346
811

NRD

Mr. Sam
Sovann
Ms. Seth
Sovannary

072 6396
333
012 857 648

AFH

dkc_vdc@yah
oo.com

072 971 854

CED

CCDKratie

Mr. Hum
Sakhunt

012 476 834

hom_sakunth
@yahoo.com

CRDT

Mr. Hean
Pheap

011 606 131

hean_pheap
@crdt.org.kh

FLO

Mr. Uk
Kimnich

012 390061

kimvandy@y
ahoo.com

KWWA

Mrs. Yous
Thy

012 916 329

kwwakrt@gm
ail.com

KDPO

Mr. Chhorn
Sovandeth

0978826885
070 86 4748

Deth_kdpo@
yahoo.com

WCRD

Mr. Prum
Vonn

012 903 718

wcrdkratie@c
amintel.com

Mvi
My Village
Mlub Baitong

097 741
2177

phongchoun
@pfhadcamb
odia.org

MB

Mvi
Mr. Sun
Youra
Mr. Va
Meoun

016 590 111

012 413 857

myvillage@m
vicambodia.o
rg
pcscmlup@g
mail.com
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57

Kampong
Thom
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Save Vulnerable
Cambodians

76
ZONE VII: Ta Keo & Kampot
Takéo
RACHANA
77
Takéo
Community Council
for Development
78
Organization
Takéo
Peace and
Development Aid
79
Organization
Takéo
Partners in
80
Compassion
Takeo

Chamreun Chiet
Khmer

SVC

Mr. Van
Saravuth

RACHAN
A
CCD

Mr. Um
Samoeurn
Mr. Chhe
Thuok

PDAO

PC

CCK

81
ZONE VIII: Kampong Cham & Tbong Khmum
Kampong
Phnom Srey
PSOD
Cham
Organization for
82
Development
Kampong
Apivat Sahakum
ASK
83
Cham
Kasekor
Kampong
Nokor Phnom
NPCEO
Cham
Community
84
Empowerment
Kampong
Neakpoan
NOD
Cham
Organization for
85
Development
Kampong
Community
CRID
Cham
Resource
Improvement for
86
Development
Kampong
Khmer Chivit Thmei
KCTO
87
Cham
Organization
Kampong
Cambodian Rural
CRDA
Cham
Development
88
Agency
Kampong
Human Rights
HRVC or
Cham
Vigilance of
VIGILANC
89
Kampong Cham
E
Kampong
Development
DKC
90
Cham
Khmer Community
Kampong
Democracy
Cham
resource centre for
National
DND
Development
91
Kampong
Community
Cham
Development
CD Vision
92
Vision
Kampong
Nak Akphivath
Cham
Sahakum
NAS
Kampong
Cham

SAMAKY

SAMAKY

RACHAN
A

info.cam@svc
cambodia.org

012 491 064

rachana.ngo
@gmail.com
ccd_organizat
ion@yahoo.c
om
vichethc@pd
aocambodia.org
pc_boribo@y
ahoo.com

089 802 708

Mr. Choeun
Vicheth

023 944 323

Mr. Bout
Lim
Mr. Ses
Vong
Sambath

092 521 037

Mr. Ieng
Sokharath

042 941 670

iengsokharat
h@gmail.com

Mr. Thann
Thavy
Mr. Seng
Sim

088
5318778
017 906133

thann_thavy
@yahoo.com
npceo_drc@y
ahoo.com

Mr. Um Ero

012
960172/
016 333 795
042 210 220
/ 012 218
575

umhero@yah
oo.com

Mr. Thann
Thavy
Mr. Sok
Run

096 23
88888
017 436540

thann_thavy
@yahoo.com
sokrun

Mr. Hul
Sophal

012 62 92
25

Mr. Eang
Phakdey

012 202 456

vigilance_ka
mpongcham
@yahoo.com
dkc_vdc@yah
oo.com
dndofficeinfo
@yahoo.com
or
bunrithyed@
yahoo.com

012 951273
/097 633
0379

Mr. Sem
Sam An

Mr. Bun
Rithy

DND

011 767 573

Mr.Hemsea
ng Bunnary
Mr. Han
Senghour

93
94

RACHA
NA

075 974 070

Mr. Ouk
Aingkim

097 88 20
777

NAS

012 37 56
32
042-942 050
017 820 190

cck.takeo@ya
hoo.com

crid.org@gm
ail.com

cdvision_ngo
@yahoo.com
nassenghour
@yahoo.com
nasktheng@g
mail.com
samakyngo@
yahoo.com
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Ratanakiri
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