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ឯកសារន េះ ត្រូវបា ផលិរន ើង នត្ោមជាំ ួយហិរញ្ញ វរថុពីអគ្គនាយកដ្ឋា  ន គ្ណៈកមមោរសហគ្ម អ៍ឺរ  បុ 
សត្ាបជ់ាំ យួម ុសសធម ៌ិងកិច្ចគាំពារជ សីុវលិ  ិងនត្ោមជាំ ួយបនច្ចកនេសពីអងគោរនសបៀង ងិកសិកមម ន 
សហត្បជាជារិត្បចាំកមពុជា។ រាល់េសស ៈទាំងឡាយកនុងអរថបេន េះ ម ិត្រូវបា ឆ្ុេះបញ្ច ាំងពីេសស ៈរបស់
សហគ្ម អ៍ឺរ  បុ  ិង ឬ អងគោរនសបៀង ិងកសិកមមន សហត្បជាជារិន ើយ។  

រាល់ោរផលិរឯកសារន េះន ើងវញិ នដ្ឋយខផនក ឬទាំងមូល សត្ាបោ់របនងកើ ោរយល់ដឹង ោរកសាងខផ ោរ 
កនុងនគលបាំណងម ិខសែងរកត្បាកច់្ាំណូលនានាត្រូវបា អ ុញ្ញ រ នដ្ឋយត្គ ខ់រទមទរ ូវោរេេួលសាគ ល់
ត្បភពន អនកនរៀបច្ាំពរ័ា៌ ។ រាល់ោរផលិរឯកសារន េះន ើងវញិ កនុងនគលបាំណងខសែងរកត្បាកច់្ាំនណញ ត្រូវ
បា ហាមឃារន់ដ្ឋយម ិបា សុាំោរអ ុញ្ញ រិពីអនកផលិរ។  
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i ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម 
 

អារម្ភរថា 
ត្បនេសកមពុជាេេួលរងផលប េះពាល់នដ្ឋយសារនត្គេះមហ តរាយ ដូច្ជា នត្គេះេឹកជាំ   ់

នត្គេះរា ាំងសងួរ សាសភាគ្ច្នត្ង ិងជាំងឺ  ងិ ែយល់ពយេុះ។ល។ ច្ាំ ួ នត្គេះមហ តរាយនកើ ន ើង
ជាមយួ ងឹអា ុភាពខ្្ាំងជាងមុ ។ ត្គ ខ់រនៅកនុងេសវរសរចុ៍្ងនត្ោយន េះ ត្បនេសកមពុជាជួប
ត្បេេះ ឹងេឹកជាំ  ធ់ង ធ់ងរនលើសពីពីរដង ោរបាំផ្ិច្បាំផ្្លញនដ្ឋយពយេុះសងឃរា (នករសាណា) មយួដង 
 ិងនត្គេះរា ាំងសងួរធង ធ់ងរកនុងរាំប  ់ ត្ពមទាំងោររកីរាលដ្ឋលសាសភាគ្ច្នត្ងជានត្ច្ើ នេៀរ។ 
បារុភូរទាំងន េះបងកឲ្យែូរខ្រ  ិងបារប់ងអ់ាយុជីវរិ ត្េពយសមបរតិ នហដ្ឋា រច្នាសមព ័ធ  ងិ មុែរបរ 
ខដលបង្អា ក ់  ិងនធែើឲ្យកចិ្ចត្បងឹខត្បងកនុងោរអភវិឌ្ឍធ្្លកចុ់្េះ  ខែមទាំងបខងែរេិសនៅមូល ិធិសត្ាប់
អភវិឌ្ឍ  ៍  ិងនធែើឲ្យត្បព ័ធនកសត្របរសិាថ  ត្បឈម ងឹហា ភិយ័ែពស់។ ផលប េះពាល់ន ហា ិភយ័
នត្គេះមហ តរាយ  ងិោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុនលើវស័ិយកសិកមម រខមងខរងនាាំឲ្យា សាថ  ភាព
អស តិសុែនសបៀង  ិងអាហារបូរថមភ ខដលភាគ្នត្ច្ើ ប េះពាល់ដល់ត្បជាជ ត្កីត្ក  ងិជ ង្អយរង
នត្គេះ រាបប់ញ្ចូ លទាំង ស្រសតី កុារ  ិងជ ពិោរ ខដលរមួច្ាំខណកបណាត លឲ្យកាំនណើ  នសដាកិច្ចជារិ
ា ោរធ្្លកចុ់្េះ។ ផលប េះពាល់ជាច្ាំនណាេបញ្ា ន ោរត្ពយួបារមភច្មបង ពនីត្ពាេះផលប េះពាល់ទាំង
ន េះប េះេងគចិ្ផ្លា ល់នៅនលើនគលបាំណងន ោរអភវិឌ្ឍត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព។ ជាេូនៅ រាជរដ្ឋា ភ-ិ   
បាលកមពុជា  ិងនដ្ឋយខ ក អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម ន ត្កសួងកសិកមម រោុា ត្បាញ់  ិងន សាេ 
កាំពុងែរិែាំត្បងឹខត្បងយ ងខ្្ាំង នដើមបនីធែើឲ្យផលប េះពាល់ទាំងន េះអាច្ត្រូវបា ោរប់ ថយបា ជា  
អរិបរា។ 

ោរនបតជាា ច្ិរត ជាំរញុឲ្យអគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមមនរៀបច្ាំខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរ់
ប ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម ឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨ សាំនៅនដ្ឋេះត្សាយជា  
លកាណៈត្បព ័ធ  ិងផដល់ោរខណនាាំសត្ាបោ់រអ ុវរតសកមមភាពនានា នដើមបោីរប់ ថយោរែូច្
ខ្រ  ិងោរបារប់ងក់នុងវស័ិយកសិកមម  ងិោរប់ ថយេុកាលាំបាករបស់កសិករ  ងិសហគ្ម ៍
ខដលពឹងខផាកនលើវស័ិយកសិកមម ពីផលប េះពាល់ន មែុសញ្ញ នត្គេះថ្នន កព់ធីមមជារិ។ ខផ ោរន េះ ឹង
ចូ្លរមួច្ាំខណក នដើមបឲី្យសនត្មច្បា  ូវខផ ោរយុេធសាស្រសតអភវិឌ្ឍ ជ៍ារិ ២០១៤-២០១៨  ងិ 
កមមវធិ ីនយបាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា      ជាពិនសស យុេធសាស្រសតច្រុនោណដាំណាកោ់ល
េី ៣។  

នាយកដ្ឋន  ត្គ្បត់្គ្ងធ ធ្ល ដីកសិកមម ន អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម ដឹកនាាំ  ិងសត្មប
សត្មួលជារមួ សត្ាបដ់ាំនណើ រោរពិភាកាពិនត្គេះនយបល់ជាមយួអនកពាកព់ ័ធ ខដលនរៀបច្ាំសត្ាប់
ោរកសាងខផ ោរសកមមភាពន េះ នហើយកា៏ ោរចូ្លរមួយ ងសកមមពីត្គ្បន់ាយកដ្ឋា    ិង        



ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម  ii 

 

អងគភាពច្ាំណុេះអគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម ម ាីរកសិកមមនែរត ម ាីរធ ធ្ល េឹក ងិឧរុ ិយមនែរត       
គ្ណៈកាម ធិោរត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយនែរត សាថ ប ័ពាកព់ ័ធ  ិងបណាដ រួអងគខដលនធែើោរង្អរ
ោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយនផសងៗនេៀរកនុងត្បនេសកមពុជាផងខដរ។ អងគោរនសបៀង ិង
សិកមមន សហត្បជាជារិ បា ផតល់ជាំ ួយបនច្ចកនេស នត្ោមជាំ ួយហិរញ្ញ វរថុពីអគ្គនាយកដ្ឋា  ន      
គ្ណៈកមមោរសហគ្ម អ៍ឺរ  បុ សត្ាបជ់ាំ ួយម ុសសធម ៌ ិងកិច្ចគាំពារជ សីុវលិ។ 

ខផ ោរសកមមភាព សតីពីោរោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម 
២០១៤-២០១៨ ន េះ  ត្រូវបា ច្ងត្កងជាឯកសារខណនាាំរស់   ជារនបៀបវារៈោរង្អរ   ិងជាខផ េី
បង្អា ញផ្ូវ  ខដលា    រមួបញ្ចូ លច្ាំណុច្សាំខ្ ់ៗ  ន ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ 
កនុងរនបៀបវារៈន ោរអភវិឌ្ឍត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាពកនុងវស័ិយកសិកមម ពិនសសសត្ាបផ់លិរកមម
ដាំណាាំ ិងោរត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព។ ខផ ោរសកមមភាពខដលនផ្លត រនលើអគ្គនាយកដ្ឋា  
កសិកមម គ្ជឺាោរអ ុវរតសាកលបងនៅកនុងវស័ិយន េះ។ នៅនពលេេួលបា ោរអ ុមរ័ត្បកបនដ្ឋយ
នជាគ្ជយ័នហើយននាេះ នយើងនត្គងនធែើោរពត្ងកីបខ ថមនៅនលើវសិាលភាពន ខផ ោរន េះ នដើមបបីញ្ចូ ល
អ ុវស័ិយដនេនេៀរ ខដលសថិរនត្ោមោរេេួលែុសត្រូវរបស់ត្កសួងកសិកមម រោុា ត្បាញ់  ិង
ន សាេផងខដរ។ 

 

 

 

 

 

ស ូ- ខនឫទធីគ្ុណ  
ត្បរិភូរាជរដ្ឋា ភបិាលេេួលប ាុកជាអគ្គនាយក 
ន អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម 
ត្កសួងកសិកមម រោុា ត្បាញ់  ិងន សាេ 



 

iii ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម 
 

នសចរតីផលែងអំណរគ្ុណ 
ខផ ោរសកមមភាពនដើមបពីត្ងងឹសមរថភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ ត-

រាយ   ិង ោរប ាុាំោរខត្បត្បលួអាោសធ្លរុកនុងវស័ិយកសិកមម ត្រូវបា នរៀបច្ាំន ើងនត្ោមមូលដ្ឋា  
ន ដាំនណើ រោរត្បឹកានយបល់ខដលា ោរចូ្លរមួយ ងេូលាំេូលាយ ពីសាថ ប ័ពាកព់ ័ធនលើខផនក 
កសិកមម ោរោរប់ ថយហា ភិយ័ន នត្គេះមហ តរាយ  ិងខផនកអភវិឌ្ឍ ន៍ផសងៗនេៀរ។ ដាំនណើ រោរ
បនងកើរខផ ោរសកមមភាពន េះត្រូវបា សត្មបសត្មួលនដ្ឋយនាយកដ្ឋា  ត្គ្បត់្គ្ងធ ធ្ល ដីកសិកមម 
ន អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម ន ត្កសួងកសិកមម រោុា ត្បាញ់  ិងន សាេ នដ្ឋយា ោរចូ្លរមួ
ច្ាំខណកយ ងសកមម ពីនាយកដ្ឋា  ជាំនាញន អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម ម ាីរកសិកមមនែរត ម ាីរ
ធ ធ្ល េកឹ ិងឧរុ ិយមនែរត  ិងគ្ណៈកាម ធិោរត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយនែរត។ អងគោរនសបៀង
 ិងកសិកមមន សហត្បជាជារិត្បចាំត្បនេសកមពុជា បា ជួយ សត្មួលដល់ដាំនណើ រនរៀបច្ាំខផ ោរ 
នត្ោមគ្នត្ាង “ពត្ងឹងសមរថភាពកនុងោរោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយ កនុងវស័ិយកសិកមម
នៅត្បនេស   កមពុជា  ិងត្បនេសហែីលីពី ”  ិងនដ្ឋយា ោរឧបរថមភហិរញ្ញ វរថុពអីគ្គនាយកដ្ឋា  ន 
គ្ណៈកមមោរសហគ្ម អ៍ឺរ  បុ សត្ាបជ់ាំ ួយម ុសសធម ៌ ិងកិច្ចគាំពារជ សីុវលិ ។  

សូមខែ្ងអាំណរគុ្ណជាពិនសសច្ាំនពាេះ ឯរឧតតម្ ស ូ - ខនឫទធីគ្ណុ ត្បរិភូរាជ      
រដ្ឋា ភបិាលេេួលប ាុកជាអគ្គនាយកន អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម ច្ាំនពាេះោរត្រួរពិ ិរយ ោរផតល់ោរ
ខណនាាំជាយុេធសាស្រសត  ិងោរជាំរញុនលើកេឹកច្ិរតច្ាំនពាេះដាំនណើ រោរន េះ។ ត្បសិ នបើគម  ោរគាំត្េពី
ឯកឧរតមនេននាេះ ខផ ោរន េះត្បាកដជាម ិអាច្សនត្មច្បា ន ើយ។ សូមខែង្អាំណរគុ្ណផងខដរ
ច្ាំនពាេះ នោរ ព្សរ៊ុន សខុមុ្  ិង រញ្ញា  ចាន ់ែលនល ើឿន អគ្គនាយករងន អគ្គនាយកដ្ឋា  
កសិកមម ច្ាំនពាេះរួនាេដីឹកនាាំកនុងោរនរៀបច្ាំខផ ោរសកមមភាព។ សូមនោរសរនសើរច្ាំនពាេះនលាក
ត្បធ្ល  អ ុត្បធ្ល នាយកដ្ឋា    ិងរាំណាងសាថ ប ័ជាំនាញនានា ច្ាំនពាេះោរចូ្លរមួច្ាំខណកផតល់
ធ្លរុចូ្លបនច្ចកនេសសត្ាបោ់រនធែើខផ ោរន េះ។  

សូមខែ្ងអាំណរគុ្ណច្ាំនពាេះ បណឌិ រ កុយ រា   នលាក អាំ ភរិមយ នលាក នអាម នពត្ជ នលាក 
រ  ់ច្ ័ាតារា   ិង នលាក ខកប ប ុច្ សត្ាបធ់្លរុចូ្លបនច្ចកនេស  ិងោរត្ររួពិ រិយខកសត្មួលន ើង
វញិនលើខផ ោរយុេធសាស្រសតន េះ។ នលាក ហ ូ ច សីុ់ែុ  នលាក វាសនា នឆយ  នលាក អ ុង នសឿ  
នលាកត្សី ា   ់ា រា  នលាកត្សី នឆ្ គ្ឹមហ័ង  ងិ នលាកត្សី េុយ សុនែង សកតិសម ងឹេេួលបា 
 ូវោរនោរសរនសើរសត្ាបោ់រចូ្លរមួនរៀបច្ាំ  ិងោរជយួ គាំត្េកនុងកចិ្ចត្បជុាំពិនត្គេះនយបល់  ងិ 
សិោា សាលាបាំផុសគ្ាំ ិរ ត្ពមទាំងសិោា សាលាសតីពីោរត្ររួពិ ិរយបនច្ចកនេស។  



ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម  iv 

 

សូមខែ្ងអាំណរគុ្ណច្ាំនពាេះបណឌិ រ នសតហាែ   បាសស៍  ិង បណឌិ រ យូជី  អីុីណូ ខដល
បា ផតល់ ូវោរខណនាាំ  ិងោរត្រួរពិ រិយនលើខផនកបនច្ចកនេសជារមួ  ងិោរត្ររួពិ រិយ  ិងខក
សត្មួលបនច្ចកនេសនលើនសច្កតីត្ពាងខផ ោរ។ សូមខែ្ងអាំណរគុ្ណច្ាំនពាេះនលាក  ឹក សុធ្លរ ជាេី
ត្បឹកាបនច្ចកនេសរបស់អងគោរនសបៀង ិងកសិកមមន សហត្បជាជារិ សត្ាបោ់រនរៀបច្ាំ  ិងច្ងត្កង
ខផ ោរសកមមភាពន េះ។  

សូមខែ្ងអាំណរគុ្ណច្ាំនពាេះ ឯកឧរដម ប ុ  ណារេិធ ិអគ្គនលខ្ធិោរន គ្ណៈកាម ធិោរជារិ
ត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ សត្ាបោ់រត្រួរព ិិរយនលើវាកយស័ពា  ិងែ្ឹមសារបនច្ចកនេស  ិងផដល់ ូវ
អាំណា ឯកសារជានែមរភាសា។ 

 

 

រណឌិ ត  ភាវ  សវុុទធ ី
ត្បធ្ល ត្កុមោរង្អរ 
ត្បធ្ល នាយកដ្ឋា  ត្គ្បត់្គ្ងធ ធ្ល ដីកសិកមម  
អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម 
ត្កសួងកសិកមម រោុា ត្បាញ់  ិងន សាេ  

  



 

v ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម 
 

នសចរតីសនងារ 
វស័ិយកសិកមម គ្ឺជាវស័ិយមយួកនុងច្ាំនណាមវស័ិយនានា ខដលេេួលរងផលប េះពាល់ខ្្ាំង

បាំផុរពីនត្គេះមហ តរាយ។ ផលិរកមមកសិកមម  ិងជីវភាពរស់នៅ ជាពិនសសផលិរកមមកសិកមម  ិង
ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករខ្ន ររូច្ភាគ្នត្ច្ើ នៅកនុងត្បនេសកមពុជា បា រងផលប េះពាល់នដ្ឋយសារ
នត្គេះមហ តរាយធមមជារិជានត្ច្ើ  មតងនហើយមតងនេៀរ។ កសិករខ្ន ររូច្នៅកនុងត្បនេសកមពុជា ា 
ភាពង្អយរងនត្គេះជាពិនសសច្ាំនពាេះផលប េះពាល់ន មុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន កធ់មមជារ ិនដ្ឋយសារខរ (១) 
ោរត្បឈម ឹងមែុសញ្ញ នត្គេះថ្នន ករ់បស់ពួកនគ្ា កត្មរិែពស់ (២) េា្បន់ ោរអ ុវរតឯកវបប-
កមមកសិកមម  ិងពងឹខផាកនលើរបបេឹកនភ្ៀង  ិង (៣) េិ នផលកសិកមមទប។ ោរត្បឈម ងឹមុែ
សញ្ញ នត្គេះថ្នន កា់ កត្មរិែពស់ បូករមួ ឹងេ ិនផលកសិកមមទប បា គ្ាំរាមកាំខហងដល់ស តិសុែ
ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករខ្ន ររូច្រាបព់ា ត់្គ្សួារនៅកនុងត្បនេស ជាពិនសសកនុងអាំ ុងនពល  ិង
នត្ោយនពលនត្គេះអាស ន។ 

នដើមបនីត្រៀមនរៀបច្ាំឲ្យបា ោ ខ់រលាត្បនសើរសត្ាបោ់រប់ ថយផលប េះពាល់ទាំងអស់ន េះ 
អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម (អ. .ក) ន ត្កសួងកសិកមម រោុា ត្បាញ់  ិងន សាេ (ក.ស.ក) នដ្ឋយ
ា ោរគាំត្េែវោិពអីងគោរនសបៀង  ិងកសិកមមន សហត្បជាជារតិ្បចាំត្បនេសកមពុជា  ិង         
អគ្គនាយកដ្ឋា  ន គ្ណៈកមមោរសហគ្ម អ៍ឺរ  បុ សត្ាបជ់ាំ ួយម ុសសធម ៌ ិងកចិ្ចគាំពារជ សីុវលិ 
បា សត្មបសត្មួលនរៀបច្ាំខផ ោរសកមមភាព សដីពីោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ កនុង      
វស័ិយកសិកមម ខដលា រយៈនពលត្បាាំឆ្ន ាំ ២០១៤-២០១៨។ ខផ ោរសកមមភាពន េះត្រូវបា នរៀបច្ាំ
ជាឯកសារខណនាាំជាកខ់សតងសត្ាបោ់រអ ុវរត ជារនបៀបវារៈោរង្អរ  ិងជាខផ េបីង្អា ញផ្ូវ កនុងោរ
ដ្ឋកប់ញ្ចូ លោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ នៅកនុងរនបៀបវារៈន ោរអភវិឌ្ឍត្បកបនដ្ឋយ
 ិរ តរភាព ន វស័ិយកសិកមម ជាពិនសសគ្ឺផលិរកមមដាំណាាំ  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងដតី្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព 
ខដលសថិរនៅនត្ោមអាណរតិោរង្អររបស់អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម។ ខផ ោរន េះកខ៏សែងរកោររបួរមួ
ធ ធ្ល   ិងកិច្ចែិរែាំត្បឹងខត្បង នដើមបនីដ្ឋេះត្សាយបាសគ្ល់ន បញ្ា ច្ាំនពាេះោរោរប់ ថយហា ភិយ័
នត្គេះមហ តរាយ (DRR) ោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ (CCA)  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងដ ី 
ត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព (SLM) នៅកនុងវស័ិយកសិកមមផងខដរ។ 

ខផ ោរសកមមភាពន េះរមួា ៤ជាំពូក។ ជាំពូកេី១ គ្ឺជានសច្កដីនផដើម ខដលនរៀបរាបអ់ាំព ី  
សាថ  ភាពភូមសិាស្រសដន ត្បនេសកមពុជា រត្មូវោរន ោរកសាងខផ ោរសកមមភាពតាមវស័ិយ 
វសិាលភាព  ិង នគលោរណ៍ខណនាាំ ត្ពមទាំងដាំនណើ រោរន ោរកសាងខផ ោរ។ ជាំពូកេី២ 
នរៀបរាបអ់ាំពមីុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន កស់ាំខ្ ់ៗ  ខដលបងកឲ្យា ផលប េះពាល់ជាសោត  ុពលដល់វស័ិយ
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កសិកមម  ិងត្កបែណ័ឌ នគល នយបាយ  ិង នគលោរណ៍ខណនាាំ សតីពីោរោរប់ ថយហា ិភយ័
នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម ខដលកាំណរេ់ិសនៅនលើខផ ោរសកមមភាពន េះ។ ជាំពូកេី៣ 
ពិភាកាអាំពីត្កបែណ័ឌ ន ខផ ោរសកមមភាព ខដលរមួា  េសស វស័ិយ នបសកកមម នគលនៅ 
លេធផលរ ាំពឹងេុក សូច្នាករ  ិងសកមមភាពអាេិភាព។ ជាំពូកចុ្ងនត្ោយ ផដល់ ូវនគលោរណ៍
ខណនាាំអាំពីយ តោរសាថ ប ័ សត្ាបអ់ ុវរតខផ ោរ  ិងរអួងគសាំខ្ ់ៗ ខដលពាកព់ ័ធនៅកនុងោរោរ់
ប ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ  ិងោរកសាងខផ ោរ
តាមខបបវមិជឈោរ។ ជាមយួន េះខដរ ខផ ោរសកមមភាពន េះកា៏ ភាា ប ូ់វឧបសមព ័ធជានត្ច្ើ  ខដល
រមួា តារាងខផ ោរសកមមភាពសត្ាបឆ់្ន ាំ ២០១៤-២០១៨ តារាងសកមមភាពអាេិភាពឆ្ន ាំ 
២០១៤-២០១៨ តារាងសនងាបន ខផ ោរសកមមភាព  ិង ត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ  រមួ
ទាំងបញ្ា ីន ម្ េះត្កុមោរង្អរនរៀបច្ាំខផ ោរសកមមភាពន េះ។ 

នដ្ឋយខ កខផ ោរសកមមភាពន េះបង្អា ញអាំពីខផនកសាំខ្ ់ៗ ច្ាំ ួ ត្បាាំខដលត្បទកត់្កឡាគន  
ខដលនឆ្ើយរបនៅ ឹងត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ  (១) ពត្ងឹងសមរថភាពបនច្ចកនេស  ងិ
សាថ ប ័សត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ 
 ិងោរត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាពកនុងវស័ិយកសិកមម (២) ពត្ងងឹត្បព ័ធត្បោសឲ្យដឹងម ុ      
(៣) បនងកើ ោរត្គ្បត់្គ្ងច្ាំនណេះដឹង ោរនលើកកមពស់ោរយល់ដឹង  ិង ោរអបរ់ ាំអាំពោីរោរប់ ថយ
ហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ងិោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បលួអាោសធ្លរុ (៤) ោរប់ ថយកតាត ខដល
ជាបុពែនហរុន ភាពង្អយរងនត្គេះនដ្ឋយពត្ងឹងជនត្មើសបនច្ចកនេសកសិកមម  ិង (៥) ពត្ងឹងសមរថ
ភាពនត្រៀមនរៀបច្ាំសត្ាបោ់រនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា   ់  ិងសាដ រន ើងវញិត្បកបនដ្ឋយត្បសិេធភាព ងិ     
សាហរណកមមកិច្ចអ តរាគ្ម ន៍ ោរោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ងឹ
ោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ។ 
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ពារយរំព្រួញ 
  
CCA ោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ 
DRR ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ 
FAO អងគោរនសបៀង  ិងកសិកមមន សហត្បជាជារិ 
HFA ត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ  
SLM ោរត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព 
ក.ស.ក ត្កសួងកសិកមម រោុា ត្បាញ់  ិងន សាេ 
គ្.ជ.គ្.ម គ្ណៈកាម ធិោរជារិត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ 
គ្.ជ.អ.ប គ្ណៈកាម ធិោរជារិសត្ាប់ោរអភវិឌ្ឍតាមខបបត្បជាធិបនរយយនៅថ្នន ក់នត្ោមជារិ 
 . កភអ នាយកដ្ឋា   ោរពារដាំណាាំ អនាមយ័  ិង ភូរគមអនាមយ័ 
 . គ្ធដក នាយកដ្ឋា   ត្គ្បត់្គ្ងធ ធ្ល ដកីសិកមម 
 . គ្យក នាយកដ្ឋា   នត្គ្ឿងយ តកសិកមម 
 . ដស នាយកដ្ឋា   ដាំណាាំត្សូវ 
 . ដឧ នាយកដ្ឋា   ដាំណាាំឧសាហកមម 
 . ផសក នាយកដ្ឋា   ផសពែផាយកសិកមម 
 . រផគ្សហ នាយកដ្ឋា   រដាបាល ខផ ោរ គ្ណន យយ  ិង សហត្បរិបរតិោរអ តរជារិ 
 . សដផ នាយកដ្ឋា   សាកវបបកមម  ិង ដាំណាាំរមួផស ាំ 
មជក ម ាីរពិនសាធ ជ៍ារិកសិកមម 
វ.ស.អ.ក.ក វេិាសាថ  ត្សាវត្ជាវ  ិងអភវិឌ្ឍ ក៍សិកមមកមពុជា 
នសដ្ឋក មជឈមណឌ លសិកា  ិងអភវិឌ្ឍកសិកមមកមពុជា 
អ. .ក អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម 
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 ំរូរទី ១ 
នសចរដីនែដ ម្ 

 

១. សាថ នភារភូម្ិសាស្រសតននព្រនទសរម្ពុជា 

ត្បនេសកមពុជាា នផាដីសរបុ ១៨១០៣៥គ្ី ូខម ត្រត្កឡា នហើយា ត្ពាំត្បេល់ខ្ងលិច្
ជាប ់ឹងត្បនេសនែ ខ្ងនជើងជាប ់ងឹត្បនេសនែ ិងត្បនេសឡាវ ខ្ងនកើរជាប ់ងឹត្បនេស          
នវៀរណាម  ិងខ្ងរបងូជាប ់ឹងត្បនេសនវៀរណាម  ិងឈូងសមុត្េនែ។ ត្បនេសកមពុជាា នឆនរ  
សមុត្េត្បខវង ៤៤០ គ្ី ូខម ត្រ លារស ធឹងបនណាត យឈូងសមុត្េនែ។ កនុងឆ្ន ាំ ២០១០ ត្បនេស  
កមពុជាា ត្បជាជ សរបុ ១៤,៨០៤,៣៥៨ នាក។់ ត្បនេសកមពុជាត្រូវបា ខបងខច្កជា ២៥ នែរត 
រាបប់ញ្ចូ លទាំងរាជធ្ល ីខដលជាកត្មរិេមីយួន ោរខបងខច្ករដាបាល។ ត្កងុ ត្សុក  ិងែណឌ  គ្ឺជា
រាំប រ់ដាបាលកត្មរិេពីីរ ខដលា ច្ាំ ួ  ១៥៩ ត្សុក  ងិ២៦ត្កុង។ ត្សុក ែណ័ឌ   ិងត្កុងត្រូវបា 
ប តខបងខច្កនៅជាឃុាំ  ិងសង្អក រ។់  

ត្បនេសកមពុជាា នផាដផីរកណាដ ល ខដលហ ុ៊ុំពេ័ធនៅនដ្ឋយ ភនាំ កូ ភនាំ  ងិ ែពងរ់ាប។ នគ្
ខច្កសណាា  ដីជាបីរាំប ធ់ាៗំ  គ្ឺរាំប ា់រស់មុត្េ រាំប ត់្បជុាំភនាំ ិងែពងរ់ាប  ិងរាំប េ់ាំនាប           
កណាដ ល។ រាំប េ់ាំនាបកណាដ ល ជាេាំនាបមយួយ ងធាំ ា េាំហាំនសមើ ឹង ១ ភាគ្ ៣ ន នផា
ដីត្បនេស  ិងជាបណដុាំ ត្បជាជ   ិងសកមមភាពនសដាកិច្ចរបស់ត្បនេសកមពុជា។  

េន ្នមគ្ងគហូរោរត់្បនេសកមពុជា ា ត្បខវង ៥៥០ គ្.ម ហូរពីត្បនេសឡាវ រហូរដល់ត្ពាំ
ត្បេល់ត្បនេសនវៀរណាមភាគ្ខ្ងរបងូ។ េន ្នមគ្ងគន េះ គ្ឺជាត្បភពេឹកសាបយ ងសាំខ្ ស់ត្ាប់
នត្សាច្ត្សពនផាដីកសិកមម  ិងោរនត្បើត្បាស់ត្បចាំនែងរបស់ត្បជាជ កមពុជាមយួភាគ្ធាំ។ នលើសពីន េះ
នេៀរ ត្បនេសកមពុជាា បឹងេន ្សាបមយួយ ងធាំ នៅច្ាំភាគ្កណាដ លន ត្បនេស។ បងឹេន ស្ាប
គ្ឺជាបឹងធមមជារេិកឹសាប ធាំជាងនគ្បាំផុរនៅអាសីុអាគ្នយ ៍ នហើយគ្ឺជាត្បភពផដល់ត្រយី ងសាំខ្ ់
របស់ត្បនេស។ 

ត្បនេសកមពុជាេេួលឥេធិពលមូសុងត្រូពចិ្នតត នហើយនសើម នដ្ឋយសារខរភាពែុសគន ន      
រដូវខញកដ្ឋច្ព់ីគន  គ្ឺរដូវវសាចបព់ីខែ ឧសភា ដល់រុលា  ិងរដូវត្បាាំងពីខែ វចិ្ឆិោ ដល់ ខែនមសា។ 
នភ្ៀងធ្្លកខ្់្ាំងចបព់ីខែកញ្ញ  ដល់ ខែរុលា នហើយអាំ ុងនពលខដលរា ាំងសងួរបាំផុរគ្ឺចបព់ីខែមករា 
ដល់ ខែកុមភៈ។ សីរុណា ភាពជាមធយមត្បចាំឆ្ន ាំគ្ឺច្នន្ាេះពី ២១ នៅ៣៥ អងានស។ ប ុខ ត នៅរដូវវសា 
ចបព់ីខែឧសភា ដល់ ខែរុលា សីរុណា ភាពអាច្ធ្្លកចុ់្េះដល់ ២២ អងានស នហើយជាេូនៅ នាាំមក



ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម  2 

 

ជាមយួ ូវសាំនណើ មកត្មរិែពស់។ នៅចុ្ងរដូវត្បាាំងវញិ កនុងអាំ ុងខែនមសា សីរុណា ភាពអាច្ន ើង
ដល់ ៤០ អងានស (Nobleman, ២០០៣)។ 

២. តព្ម្ូវក្ខរផែនក្ខរសរម្មភារសព្មារក់្ខរក្ខត់រនថយហានិភ័យ   
នព្រះម្ហនតរាយរនងុវិសយ័រសរិម្ម 

កនុងពីរេសវរសរចុ៍្ងនត្ោយ ត្បនេសកមពុជាា ោរនកើ ន ើងោ ខ់រខ្្ាំង ូវនត្គេះមហ ដរាយ 
ជាពិនសស នត្គេះេឹកជាំ   ់ នត្គេះរា ាំងសងួរ សាសភាគ្ច្នត្ង ិងជាំងឺនផសងៗ ត្ពមទាំងែយល់កស្រនាត ក ់
 ិងោរគ្ាំរាមកាំខហងជានត្ច្ើ នផសងនេៀរផងខដរ។ ច្ាំ  ួនត្គេះមហ តរាយខដលនកើរន ើង ា 
អា ុភាពោ ខ់រខ្្ាំងជាងម ុ ត្គ ខ់រនៅកនុងេសវរសរចុ៍្ងនត្ោយន េះ ត្បនេសកមពុជាជបួត្បេេះ ងឹ
េឹកជាំ  ធ់ង ធ់ងរនលើសពីរដង ោរបាំផ្ិច្បាំផ្្លញនដ្ឋយែយល់ពយេុះ (នករសាណា) មយួដង  ងិនត្គេះរា ាំង
សងួរកនុងរាំប  ់  ិងោររ ាំខ្ នដ្ឋយសាសភាគ្ច្នត្ងមយួច្ាំ ួ នេៀរ។ បារុភូរទាំងន េះបងកឲ្យ ែូច្
ខ្រ  ិងបារប់ងអ់ាយុជីវរិម ុសស សរែ បាំផ្្លញត្េពយសមបរត ិ នហដ្ឋា រច្នាសមព ័ធ  ិងមុែរបរ។ 
បារុភូរទាំងន េះបា បង្អា ក ់  ិងនធែើឲ្យកិច្ចែរិែាំត្បងឹខត្បងអភវិឌ្ឍ ធ្៍្លកចុ់្េះ ខែមទាំងបខងែរេិសនៅ
មូល ិធិសត្ាបោ់រអភវិឌ្ឍនៅជួយ នត្គេះមហ តរាយវញិ។ ែវោិរាបល់ា ដុល្ាត្រូវបា ច្ាំណាយ 
នដើមបជីួយ សនស្រង្អគ េះអាយុជីវរិ  ិង សាត រន ើងវញិ  ងិកសាងន ើងវញិជីវភាពរស់នៅរបស់ត្បជាជ ។ 

វស័ិយកសិកមម គ្ឺជាវស័ិយមយួកនុងច្ាំនណាមវស័ិយនានា ខដលេេួលរងផលប េះពាល់ខ្្ាំង
បាំផុរ។ ផលិរកមមកសិកមម  ិងជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករខ្ន ររូច្ភាគ្នត្ច្ើ នៅកនុងត្បនេសកមពុជា 
បា រងផលប េះពាល់នដ្ឋយសារនត្គេះមហ តរាយធមមជារិជានត្ច្ើ  ខដលនកើរន ើងមតងនហើយមតង     
នេៀរ។ កសិកររូច្តាច្នៅកនុងត្បនេសកមពុជា ា ភាពង្អយរងនត្គេះជាពិនសសច្ាំនពាេះផលប េះ
ពាល់ន មុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន កធ់មមជារិ នដ្ឋយសារខរ ោរត្បឈម ឹងមែុសញ្ញ នត្គេះថ្នន ករ់បស់ពួក
នគ្ា កត្មរិែពស់ េា្បអ់ ុវរតឯកវបបកមមកសិកមម  ិងោរដ្ឋាំដុេះពឹងខផាកនលើរបបេឹកនភ្ៀង  ិងេិ ន-
ផលកសិកមមទប។ ោរត្បឈម ឹងមែុសញ្ញ នត្គេះថ្នន កា់ កត្មរិែពស់ បកូរមួ ងឹេិ នផលកសិកមម
ា កត្មរិទប បា គ្ាំរាមកាំខហងដល់ស តិសុែនសបៀង ជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករខ្ន ររូច្រាបព់ា ់
ត្គ្ួសារនៅកនុងត្បនេស ជាពិនសសកនុងអាំ ុងនពល  ងិនត្ោយនពលនត្គេះអាស ន។ 

រហូរមកដល់នពលែមីៗន េះ ត្បនេសកមពុជាបា អ ុវរតវធីសីាស្រសតត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ ដរាយ
ខបបត្បរកិមមខដលនផ្លត រនលើោរផតល់ជាំ ួយ  ិងកិច្ចគាំពារត្បជាជ  បនាា បព់េីេួលរងផលប េះពាល់ពី
នត្គេះមហ តរាយ។ នបើនទេះជាដូនច្នេះកត ី តាមរយៈខផ ោរសកមមភាពជារិន យុេធសាស្រសតសត្ាបោ់រ
ោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ ដរាយ ខដលអ ុមរ័នដ្ឋយរាជរដ្ឋា ភបិាលកនុងឆ្ន ាំ ២០០៨ បា នមើល
នឃើញពីោរនកើ ន ើងជាត្បចាំន មុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់  ិងោរខ្របងោ់ ខ់រធាំន ើងៗជាលាំដ្ឋបព់ី
នត្គេះមហ តរាយ រាជរដ្ឋា ភបិាលបា ត្រួសត្តាយផ្ូវសត្ាបោ់រផ្្លស់បតូររបរន់គល នយបាយ  ងិ 



 

3 ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម 
 

ោរគ្ិរគូ្រខសែងរកវធិសីាស្រសតសយ ងសកមមសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ។ វធិី
សាស្រសតែមីន េះ ផតល់ ូវគុ្ណសមបរតិនសមើគន ច្ាំនពាេះសកមមភាពនត្រៀមបង្អក រ  នហើយត្សបនពលជាមយួគន
ន េះ កេ៏េួលសាគ ល់ផងខដរ ូវសារៈសាំខ្  ់ ន កិច្ចគាំត្េសនស្រង្អគ េះបនាា   ់ ខដលបា នត្រៀមនរៀបច្ាំ  ិង
សត្មបសត្មួលលាត្បនសើរ។ នបើនទេះជាយ ងណា វានៅខរា ោរលាំបាក កនុងោរបស្រញ្ា បវធិីសាស្រសត
ា ត្បសិេធភាពែមីសដីពីោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ នៅកនុងខផ ោរអភវិឌ្ឍតាមវស័ិយ 
នដើមបោីរប់ ថយោរែូច្ខ្រ ោរខ្របងន់លើត្គ្បវ់ស័ិយ នជៀសវាងោរឈចឺប ់ ត្ពមទាំងធ្លនា  ិង
បនងកើ ផលិរកមមកសិកមម  ិងជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករ។  

សត្ាបវ់ស័ិយកសិកមម ោរផ្្លស់បតូរជាគ្ាំរ ូរាបប់ញ្ចូ លរត្មវូោរ (១) នដើមបកីាំណរ ់ ងិនលើក
កមពស់វធិ្ល ោរ  ិងដាំនណើ រជាកល់ាក ់ ខដល ងឹជួយ ោរប់ ថយោរេេួលរងហា ភិយ័របស់កសិករ 
 ិងសហគ្ម ន៍ដ្ឋយពត្ងងឹបខ ថមនលើោរយល់ដឹងខដលា ត្សាប ់  ិងឧរតមភាពនត្បៀបនធៀប  
សត្ាបន់លើកកមពស់ោរោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយខដលា រចួ្មកនហើយនៅកនុងសាថ ប ័
ច្ាំណុេះវស័ិយកសិកមម  ងិកនុងច្ាំនណាមអនកផតល់នសវាកមមកសិកមម  ិង (២) ខត្បោ្យរត្មូវោរទាំង
ននាេះនៅជាខផ ោរយុេធសាស្រសតត្គ្បត់្ជុងនត្ជាយ សត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ
កនុងវស័ិយកសិកមម រមួបញ្ចូលវធិ្ល ោរសត្ាបប់នងកើ ភាពសុាាំនៅ ឹងផលប េះពាល់ន ោរខត្បត្បួល
អាោសធ្លរុ។ វធិ្ល ោរ  ងិជនត្មើសជាកល់ាកស់ត្ាបប់នងកើ ោរោរពារ ោរោរប់ ថយ  ិងោរ
នរៀបច្ាំសត្ាបោ់រនឆ្ើយរប  ិងោរសនស្រង្អគ េះឲ្យោ ខ់រា ត្បសិេធភាពកនុងវស័ិយកសិកមម ត្រូវខរ
រ ាំនលច្យ ងច្ាស់កនុងឯកសារខផ ោរផ្ូវោរ។ ខផ ោរន េះា សារៈសាំខ្ ខ្់្ាំងណាស់នដើមប ី
ពត្ងឹង  ិងនរៀបច្ាំជាត្បព ័ធន ោរចូ្លរមួច្ាំខណកតាមវស័ិយច្ាំនពាេះោរោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះ
មហ តរាយ នដ្ឋយរមួបញ្ចូ លបរបិេន ោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុផងខដរ។ យ តោរត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរ
ភាពនដើមបធី្លនាថ្ន ខផ ោរ ងឹត្រូវបា អ ុវរតជាត្បព ័ធ កត៏្រូវបញ្ចូ លនៅកនុងខផ ោរផងខដរ។ នៅ
នពលខដលខផ ោរត្រូវបា អ ុវរត វា ងឹជួយ ខណនាាំ  ិងនរៀបច្ាំឱ្យា រច្នាសមព ័ធដាំនណើ រោរន ោរ
កសាងភាពធ ខ់ដលបា នត្គងេុក នៅកនុងវស័ិយកសិកមម ជាមយួនគលបាំណងចុ្ងនត្ោយកនុងោរ
បនត្មើកសិករ  ិង សហគ្ម ព៍ឹងខផាកនលើកសិកមម  ិង ពត្ងងឹភាពធ រ់បស់ពួកនគ្។ 

៣. វិសាលភារននផែនក្ខរសរម្មភារ 

ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័ន នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម 
កសាងន ើងនដ្ឋយខផាកនលើេសស វស័ិយ  ងិខផ ោរសកមមភាពជារិន យុេធសាស្រសតសត្ាបោ់រ់
ប ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា  ិងត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរ      
នយនហាគ ។ ខផ ោរន េះរមួច្ាំខណក ូវរាល់សកមមភាព ិងេសស វស័ិយជាកល់ាកត់ាមវស័ិយនៅនលើ
នគល នយបាយ  ិងខផ ោររមួនៅកត្មរិថ្នន កជ់ារិ សត្ាបោ់រោរប់ ថយ  ងិត្គ្បត់្គ្ងហា -ិ
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ភយ័នត្គេះមហ តរាយ ខដលសត្មបសត្មួលនដ្ឋយគ្ណៈកាម ធិោរជារិត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ។ 
ពិនសសសជាងន េះនេៀរ ខផ ោរន េះជួយ សត្មួលដល់ោរសត្មបសត្មួល យុេធសាស្រសតខដលា 
លកាណៈត្បព ័ធ  ងិោរផតល់អ តរាគ្ម ស៍ត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយនៅកនុង
អ ុវស័ិយដាំណាាំរបស់អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម ត្សបតាមោរនបតជាា ច្ិរតរបស់ជារិកនុងោរអ ុវរតត្កប
ែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ  សត្ាបោ់រប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ។ ខផ ោរន េះ
បាំនពញបខ ថម  ិងពត្ងឹងនៅនលើអាណរតិោរង្អរ  ិងោរេេួលែុសត្រូវខដលា ត្សាប ់ របស់      
អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម កនុងបរបិេន ោរត្គ្បត់្គ្ងនលើោរនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា   ់ ិងោរសាដ រន ើង     
វញិ។ ខផ ោរន េះម ិជាំ ួសអាណរតិោរង្អរ ខដលា ត្សាបស់ត្ាបោ់រនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា  ់
ន ើយ ប ុខ តវាធ្លនាោរផាភាា បេ់ាំនាកេ់ាំ ងគន ឲ្យបា ោ ខ់រត្បនសើរ ជាពិនសលនលើោរកសាង
ខផ ោរនត្រៀមនរៀបច្ាំសត្ាបោ់រនឆ្ើយរប នដ្ឋយរមួច្ាំខណកដល់ោររមួកា្ាំងគន  រវាងោរអ តរាគ្ម ៍
នានាខដលពាកព់ ័ធនៅ ឹងោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្ប
ត្បួលអាោសធ្លរុ។ មូលនហរុ គ្ឺថ្នផលប េះពាល់ន ោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុរយៈនពលែ្ីភាគ្
នត្ច្ើ  ត្រូវបា នគ្ដឹងតាមរយៈមុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន កក់នុងវស័ិយជលសាស្រសត-ឧរុ ិយម ខដលនកើរា 
ោ ខ់រញឹកញាប ់  ិងា អា ុភាពោ ខ់រខ្្ាំង នហើយវធិ្ល ោរខដលបា នត្បើត្បាស់ភាគ្នត្ច្ើ កនុង  
បរបិេបច្ចុបប នន េះសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័ន នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្ប
ត្បួលអាោសធ្លរុ ា លកាណៈនសាើរខរដូច្គន ទាំងត្សុង។  នបើនទេះជាដូនច្នេះកតី ខផ ោរន េះម ិា 
បាំណងពិ ិរយខសែងរករាល់ត្គ្បអ់ តរាគ្ម ទ៍ាំងអស់ខដលនគ្ត្រូវោរ នដើមបនីដ្ឋេះត្សាយបញ្ា ោរខត្ប
ត្បួលអាោសធ្លរុនៅកនុងវស័ិយកសិកមមន ើយ ប ុខ តត្គ ខ់រគូ្សបញ្ា កអ់ាំពសីកមមភាពច្មបងៗ     
រយៈនពលត្បាាំឆ្ន ាំ (២០១៤-២០១៨)។ នដ្ឋយសារកងែេះខ្រខផនកហិរញ្ញ វរថុ  ងិ ធ ធ្ល បនច្ចកនេស 
របស់អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម ភាពចាំបាច្ន់ដើមបកីាំណរអ់ាេិភាពអ តរាគ្ម  ៍ ត្រូវបា លារត្រដ្ឋង
កនុងឯកសារខផ ោរន េះ។ សូច្នាករ លេធផលរ ាំពឹងេុកសាំខ្ ់ៗ   ិងនពលនវលាសត្ាបោ់រអ ុវរត 
ត្រូវបា កាំណរផ់ងខដរ នដ្ឋយបនងកើរឲ្យា  ូវោរនបតជាា ច្រិតែពស់ជាងម ុ សត្ាបជ់ាំរញុោរោរ់
ប ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយឲ្យា ភាពត្បនសើរន ើង កនុងច្ាំនណាមសាថ ប ័ពាកព់ ័ធនៅកនុង      
វស័ិយកសិកមម។ 

 នគ្រ ាំពឹងថ្ន រាល់សកមមភាពទាំងអស់ខដលបា បង្អា ញកនុងខផ ោរ  ឹងត្រូវបា ដ្ឋកប់ញ្ចូល
កនុងអាំ ុងនពលន វដតនធែើខផ ោរនលើកនត្ោយៗ នៅកនុងោរនធែើខផ ោរអភវិឌ្ឍវស័ិយកសិកមមជារមួ 
របស់អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម។ ខផ ោរអ ុវស័ិយសត្ាបអ់គ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមមន េះ ត្រូវបា 
ចរេុ់កថ្នជាោរសាកលបងនៅកនុងវស័ិយកសិកមម ខដលនត្គងប ដពត្ងីកវសិាលភាពរបស់ែ្ួ  នៅ
កនុងអ ុវស័ិយដនេនេៀរ សថិរនៅនត្ោមោរេេួលែុសត្រូវរបស់ត្កសួងកសិកមម រោុា ត្បាញ់  ិង      
ន សាេ។ 
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៤. នរលក្ខរណ៍ផណនា ំ

ោរកសាងខផ ោរសកមមភាពន េះ ត្រូវបា នធែើន ើងនដ្ឋយខផាកនលើនគលោរណ៍គ្ ្ឹេះ ខដល
នឆ្ើយរបនៅ ងឹនគលោរណ៍ខណនាាំន នគល នយបាយោរប់ ថយ  ិង ត្គ្បត់្គ្ងហា ិភយ័នត្គេះ
មហ តរាយថ្នន កជ់ារិ នគល នយបាយត្គ្បត់្គ្ងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ  ិងនគល នយបាយ
កសិកមមជារិ នដ្ឋយអ ុវរតត្កបែណ័ឌ មយួច្ាំ  ួដូច្ខ្ងនត្ោម ៖ 

 ដ្ឋកប់ញ្ចូ លោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ នដ្ឋយផាភាា បន់ៅ ឹងោរប ាុាំនៅ
 ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុនៅកនុងោរនធែើខផ ោរអភវិឌ្ឍ ក៍សិកមមត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព 

 ធ្លនាឲ្យា សងគរិភាព ោរប ត  ិងោរសត្មបសត្មួលជរិសនិេធ រវាងវធិ្ល ោរនត្រៀមបង្អក រ
សត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយ  ងិោរនធែើខផ ោរនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះ
បនាា   ់ ិងោរសាត រន ើងវញិ 

 នត្បើត្បាស់វធិីសាស្រសតន ោរនធែើខផ ោរខផាកនលើលេធផល  

 ធ្លនាោរចូ្លរមួនពញនលញពសីាំណាកស់ាថ ប ័ពាកព់ ័ធសាំខ្ ់ៗ រមួា  សាថ ប ័រាជ         
រដ្ឋា ភបិាល អងគោរម ិខម រដ្ឋា ភបិាលអ តរជារ ិ  ិងជារ ិ  ិងវស័ិយឯកជ កនុងោរនរៀបច្ាំ 
 ិងអ ុវរតខផ ោរ 

 េេួលសាគ ល់ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ថ្នជាោរវ ិិនយគ្កនុងោរអភវិឌ្ឍ    
វស័ិយកសិកមមត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព  

 ធ្លនាឲ្យា ោរភាា បេ់ាំនាកេ់ាំ ង រវាងភាពធ ន់ នសដាកិច្ច  ិងបរសិាថ   ោរោរប់ ថយ   
ហា ិភយ័ន នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ងឹោរខត្បត្បលួអាោសធ្លរុ  

 នត្បើត្បាស់ច្ាំនណេះដឹង  ិងសមរថភាពខដលា ត្សាប ់ជាមលូដ្ឋា  សត្ាបព់ត្ងងឹបខ ថម 

 កាំណរថ់្នសហគ្ម ក៍សិកមមជាអនកេេួលផលចុ្ងនត្ោយ ពីោរចូ្លរមួ  ិង វភិាគ្ទ 
របស់អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម កនុងោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ។ 

៥. ដំនណ រក្ខររសាងផែនក្ខរ 

ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម 
ត្រូវបា នរៀបច្ាំន ើងនៅតាមដាំនណើ រោរខដលា បីជាំហា ៖ 

 ោរនធែើសារនពើរភណ័ឌ ៖ ោរសិកា  ិងត្រួរព ិិរយសីុជនត្ៅនលើឯកសារខដលា ត្សាប ់ ដូច្
ជា ខផ ោរយុេធសាស្រសត នគល នយបាយ នគលោរណ៍ខណនាាំខដលពាកព់ ័ធនៅ ងឹោរ
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ោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយ           
កសិកមម។ ខផ ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយពីត្បនេសកសិកមមមយួច្ាំ ួ  ក៏
ត្រូវបា ត្រួរពិ ិរយផងខដរ។ ោរច្ងត្កងឯកសារខដលា ត្សាប ់អាច្បនងកើរបា ជានត្គង
ឆាឹងន ខផ ោរ ខដលនត្ោយមក ត្រូវបា យកមកនត្បើត្បាស់ សត្ាបោ់របាំនពញបញ្ចូល ូវ
ពរ័ា៌ ជាកល់ាកខ់ដលត្សបនៅ ឹងបរបិេត្បនេសកមពុជា។ 

 កិច្ចត្បជុាំត្បឹកានយបល់ជាមយួសាថ ប ័ពាកព់ ័ធ៖ កិច្ចត្បជុាំផ្ូវោរ  ិងម ិផ្ូវោរ ត្រូវបា 
នរៀបច្ាំន ើងនដ្ឋយា ោរចូ្លរមួពីរួអងគខផនកោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិង 
អងគោរម ិខម រដ្ឋា ភបិាលអ តរជារិ  ិងជារ ិ ខដលនធែើោរង្អរនលើវស័ិយកសិកមម នដើមប ី
េេួលបា គ្ាំ ិរ នយបល់  ិងធ្លរុចូ្លសីុជនត្ៅ។ អនកបនច្ចកនេស  ិងអនកជាំនាញ
កសិកមមថ្នន កជ់ារិ រាំណាងមកពីម ាីរកសិកមមនែរត  ម ារីធ ធ្ល េកឹ  ិងឧរុ ិយមនែរត 
 ិងគ្ណៈកាម ធិោរត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយនែរត បា ចូ្លរមួផដល់នយបល់ ខច្ករ ាំខលក
ច្ាំនណេះនធែើរបស់ពួកនគ្កនុងអាំ ុងនពលកិច្ចត្បជុាំត្បកឹានយបល់ថ្នន កជ់ារ ិ  ិងថ្នន ករ់ាំប ។់ 
នសច្កដីត្ពាងខផ ោរនលើកេ ី ១ ត្រូវបា នរៀបច្ាំនដ្ឋយខផាកនលើពរ័ា៌   ិងធ្លរុចូ្លនានា
ទាំងន េះ។ 

 ដាំនណើ រោរត្ររួពិ រិយបនច្ចកនេស  ងិ កចិ្ចត្បជុាំផតល់សុត្ករិយភាព៖ នសច្កតីត្ពាងខផ ោរត្រូវ
បា ត្រួរព ិិរយបនច្ចកនេស នដ្ឋយអនកជាំនាញរបស់អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម  ិងអងគោរ
នសបៀង ិងកសិកមមន សហត្បជាជារិ។ កចិ្ចត្បជុាំពិនត្គេះនយបល់បនច្ចកនេសផ្ូវោរមយួ
ត្រូវបា នរៀបច្ាំនៅកនុងអគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម នដើមបខីកសត្មួលនសច្កតីត្ពាងខផ ោរ។ សិោា
សាលាថ្នន កជ់ារិមយួនេៀរ ត្រូវបា នរៀបច្ាំន ើង នដើមបតី្បមលូធ្លរុចូ្លពីអនកចូ្លរមួ  ិងពី
សាថ ប ័ពាកព់ ័ធសាំខ្ ់ៗ  ឲ្យបា ោ ខ់រេូលាំេូលាយ។   នសច្កតតី្ពាងេីពីរន ខផ ោរន េះ 
ត្រូវបា បនងកើរន ើង  ងិពិ រិយខកសត្មួលន ើងវញិជាែមីមតងនេៀរ ត្ពមទាំងា ោរត្ររួ    
ពិ ិរយនដ្ឋយអនកជាំនាញោររបស់អងគោរFAO  ិងអគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម ។  
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 ំរូរទី ២ 
ម្ុខសញ្ញា នព្រះថាន រ់នននព្រះម្ហនតរាយ និងព្ររខ័ណឌ នរល

ននោបាយសព្មារ់ក្ខរក្ខត់រនថយហានិភ័យ 
នព្រះម្ហនតរាយរនងុវិសយ័រសរិម្ម 

 

១. ម្ុខសញ្ញា នព្រះថាន រ់ និងភារងាយរងនព្រះ 

កសិកមមកនុងត្បនេសកមពុជា ត្បឈមនៅ ឹងត្បនភេមែុសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់  ងិោរគ្ាំរាម
កាំខហងមយួច្ាំ ួ ។ ោរគ្ាំរាមកាំខហង ខដលត្រូវនឆ្ើយរបនៅកនុងខផ ោរសកមមភាពន េះ គ្ជឺាត្បនភេ
មុែសញ្ញ ខដលា ផលប េះពាល់យ ងខ្្ាំងបាំផុរ ច្ាំនពាេះវស័ិយកសិកមម ដូច្ជា េឹកជាំ   ់នត្គេះរា ាំង
សងួរ ែយល់កស្រនាត ក ់  កដូ៏ច្ជាសាសភាគ្ច្នត្ង ងិជាំងឺនផសងៗ។ កនុងឆ្ន ាំ២០០៣ គ្ណៈកាម ធិោរ
ជារិត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ  ិងកមមវធិីនសបៀងអាហារពិភពនលាករបស់អងគោរសហត្បជាជារ ិ
បា គូ្សខផ េកីាំណររ់ាំប ង់្អយរងនត្គេះមហ តរាយបាំផុរកនុងត្បនេសកមពុជា។ ឃុាំត្បាណ៥០០ 
ត្រូវបា កាំណរថ់្នជារាំប ង់្អយរងនត្គេះមហ តរាយធមមជារ ិ កនុងននាេះ ឃុាំត្បាណ ២៦០ ង្អយ
េេួលរងនត្គេះពេីឹកជាំ   ់ ងិឃុាំត្បាណ ២៩៣ ង្អយរងនត្គេះពីរា ាំងសងួរ។ រួនលែន េះា ច្ាំ  ួ
ត្បាណមយួភាគ្បី ន ច្ាំ  ួឃុាំសរបុកនុងត្បនេស (ខផ ោរសកមមភាពជារិន យុេធសាស្រសត ២០០៨-
២០១៣)។ 

១.១ នត្គេះេឹកជាំ   ់
េឹកជាំ  ច់្មបងៗកនុងត្បនេសកមពុជាា ពីរត្បនភេគ្ឺ៖ 

 េកឹជាំ  េ់ន ន្មគ្ងគ (េកឹជាំ  ត់ាមរដូវោល) – នភ្ៀងធ្្លកជ់ាប់ៗ គន នៅអាងេឹកខ្ងនលើ 
នពញមយួរដូវវសា បណាត លឲ្យេឹកា ោរនកើ ន ើងយឺរៗជាត្បចាំ រយៈនពលជានត្ច្ើ 
នែង។ េឹកជាំ  ន់ េះអាច្បណាត លឲ្យធង ធ់ងរន ើងនដ្ឋយសារកតាត ច្ាំ ួ ពីរ៖ េមីយួ នៅនពល
ខដលរមួផស ាំជាមយួនភ្ៀងធ្្លកន់ត្ច្ើ នៅជុាំវញិបងឹេន ស្ាប ខដលជេះឥេធពិលដល់នែរតនៅ     
ជុាំវញិេន ្  ងិនែរតភាគ្ខ្ងរបងូន ត្បនេស។ េីពីរ េឹកជាំ  ដ់ធ៏ង ធ់ងរបាំផុរនកើរា ន ើង
នៅនពលខដលា នភៀ្ងធ្្លកន់ត្ច្ើ  ត្សបនពលជាមយួ ងឹោរមកដល់ន វសិាព ធត្រពូចិ្ 
 ិងែយល់កស្រនាត ក ់ ។ េឹកជាំ  េ់ន ្នមគ្ងគនកើរន ើងជាធមមតា  កនុងនែរតមយួច្ាំ ួ ដូច្ជា 
នែរតសាឹងខត្រង ត្កនច្េះ កាំពងច់ម នត្ពខវង សាែ យនរៀង កណាត ល  ិងនែរតតាខកវ។ 
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 េកឹជាំ  រ់ហ័ស – ោរធ្្លកន់ភ្ៀងខ្្ាំងជាប់ៗ គន កនុងរាំប ភ់នាំ ខដលហូរនៅោ អ់ូរ នដេន  ្    
នមគ្ងគ រខមងខរងបងកឲ្យា េឹកជាំ  រ់ហ័ស។ េឹកជាំ  ខ់បបន េះ ា នលបឿ នលឿ   ិង
ា រយៈនពលពរី ឬបីនែងប ុនណាណ េះ ប ុខ តវាបណាត លឲ្យែូច្ខ្រធង ធ់ងរច្ាំនពាេះដាំណាាំ  ិងនហដ្ឋា
រច្នាសមព ធ ័ ជាពិនសសនៅរាំប ន់ដេន ្ ជុាំវញិអាងេន ស្ាប។ េឹកជាំ  រ់ហ័សប េះពាល់
ដល់នែរតមយួច្ាំ ួ ដូច្ជា នែរតកណាត ល កាំពងស់ពឺ កាំពរ នពាធិ៍សារ ់បារដ់ាំបង កាំពងឆ់្ន ាំង 
ររ គ្ីរ ីត្ពេះវហិារ ឧរតរា ជយ័  ិងនែរតបនាា យា ជយ័។ 

របូភាពេ ី១៖ ខផ េនី ឃុាំខដលង្អយរងនត្គេះនដ្ឋយសារេកឹជាំ   ់

 
ត្បភព៖ ខផ ោរសកមមភាពជារិន យុេធសាស្រសត ២០០៨-២០១៣ 

តាមកាំណរត់្តា បង្អា ញថ្ន ចបត់ាាំងពីឆ្ន ាំ ១៩៩៩ មក េឹកជាំ  ប់ា នកើ ន ើងញឹកញាប ់
 ិងោ ខ់រធង ធ់ងរនៅៗ គ្ួរឲ្យករស់ាគ ល់ (នសដ្ឋក ២០០៥)។ នៅត្បនេសកមពុជា ា េឹកជាំ  ់
ធាំៗកនុងឆ្ន ាំ ២០០០, ២០០១, ២០០៩, ២០១១  ិង ២០១៣។ នៅកនុងេកឹជាំ  ឆ់្ន ាំ២០១១          
គ្.ជ.គ្.ម បា បា  ស់ាម  រនម្ន ោរែូច្ខ្រថ្នា ច្ាំ ួ ត្បាណ ៥២១ លា ដុល្ារអានមរកិ      
(គ្ណៈកមមោរជារិត្គ្បត់្គ្ងេន ្នមគ្ងគ ២០១១) ជាមយួ ឹងដីខត្សខដលេេួលរងផលប េះពាល់
ច្ាំ ួ  ៤៣១,៤៧៦    ហិកតា រាបប់ញ្ចូ លទាំង ២៦៧,១៨៤ ហិកតាខដលរងោរែូច្ខ្រធង ធ់ងរព ី  
រដូវវសាននាេះ។ រាំប េ់េួលរងផលប េះពាល់សរបុ ា ច្ាំ  ួត្បាណ ១៧% ន រាំប ន់ធែើកសិកមម
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សរបុនៅរដូវវសា កនុងនែរតច្ាំ ួ ១៨ន នែរត-រាជធ្ល ីទាំង២៤។ នែរតខដលរងប េះពាល់ជាងនគ្ រមួ
ា នែរតកណាត ល កាំពងធ់ាំ នត្ពខវង  ិងនែរតកាំពងច់ម (FAO, ២០១២)។ នដ្ឋយខ ក េឹកជាំ   ់
២០១៣ ន េះ បា បណាត លឲ្យម ុសសស្ាប ់១៦៨ នាក ់ ងិត្បជាជ ត្បាណជា ១,៨ លា នាក ់
េេួលរងផលប េះពាល់ នៅកនុងនែរតច្ាំ ួ ២០ កនុងននាេះពលរដាច្ាំ ួ  ៣១,៣១៤ ត្គ្ួសារបា ជនម្ៀស
នៅេីេួលសុវរថិភាព។ នផាដកីសិកមមច្ាំ ួ  ៣៤៤ ៣៨៤ ហិច្តា េេួលរង ូវោរលិច្លងត់្សូវ
ស ាូង  ិងត្សូវពនត្ង្អេះជាង ៦២ ៨៧៨ កេ៏េួលរងោរែូច្ខ្រ (គ្.ជ.គ្.ម ២០១៣)។ 

១.២  នត្គេះរា ាំងសងួរ 
នត្គេះរា ាំងសងួរ គ្ឺជារយៈនពលខដលធ្លរុអាោសសងួរែុសត្បត្ករី ខដលបងកឲ្យា អរុលយ-

ភាពធង ធ់ងរន ជារិេកឹកនុងរាំប ម់យួ។  

នត្គេះរា ាំងសងួរកសិកមមា លកាណៈប ួយ ងកនុងត្បនេសកមពុជា៖ 

 ោរធ្្លកន់ភ្ៀងយឺរនានដើមរដូវវសា 

 របាយេឹកនភ្ៀងកនុងរដូវវសា បរាិណេឹកនភ្ៀង  ិងរយៈនពលន ោរធ្្លកន់ភ្ៀងនៅតាម
រាំប ន់ផសងៗគន  ម ិនេៀងទរ ់

 ោរឆ្បប់ញ្ចបន់ របបេកឹនភ្ៀងនៅចុ្ងរដូវវសា 

 ោរនកើរន ើងន កូ រដូវត្បាាំងខដលា រយៈនពល៣សបាដ ហ៍ ឬ នលើសពីន េះ កនុងរដូវវសា
ខដលអាច្បាំផ្្លញផលដាំណាាំនៅរាំប ខ់ដលគម  ត្បព ័ធធ្លរាសាស្រសត 

នត្គេះរា ាំងសងួរតាមមូលដ្ឋា  ោ ខ់រខសតងឲ្យនឃើញោ ខ់រច្ាស់  ិង ោ ខ់រធង ធ់ងរគ្ួរឲ្យ
ករស់ាគ ល់នៅតាមរាំប ជ់ានត្ច្ើ កនុងត្បនេស រាបប់ញ្ចូ លទាំងរាំប ខ់ដលេេួលរងនត្គេះពីេឹកជាំ  ់
ផងខដរ។ នត្គេះរា ាំងសងួរបា ប េះពាល់កនុងរាំប ម់យួច្ាំ ួ  កនុងឆ្ន ាំ២០០១ ២០០២  ិងឆ្ន ាំ២០០៣។ 
ផលប េះពាល់នដ្ឋយផ្លា ល់ គ្ឺកងែេះខ្រេឹក សត្ាបផ់លិរកមមដាំណាាំកសិកមម ជាពិនសស ផលិរកមម
ត្សូវ  ិងបខ ្ ជាមយួ ងឹនផាដីកសិកមមត្បាណ៨០%ត្រូវេុកនចលេាំន រនៅកនុងរាំប ជ់ានត្ច្ើ 
ត្បាណជាត្បាាំមយួខែ  ិង នពលែ្េះបា បងកឲ្យា ោររនកើ ន ើងអត្តាស្ាប ់  ិងឈ ឺ នដ្ឋយសារ
ជាំងឺខដលទកេ់ងនៅ ងឹកងែេះខ្រេឹក។ 

នត្គេះរា ាំងសងួរធាំចុ្ងនត្ោយកនុងត្បនេស បា នកើរន ើងកនុងឆ្ន ាំ ២០០២ នពលខដលអាោស
ធ្លរុសងួរែុសត្បត្ករនីកើរន ើងកនុងអាំ ុងនពលរដូវវសា បា នធែើឲ្យប េះពាល់ ឃុាំត្បាណ ៤២០ កនុង
ត្សុកច្ាំ ួ  ៧៦ ខដលសថិរកនុងនែរតច្ាំ ួ ១០ដូច្ជា នែរតនត្ពខវង កណាត ល កាំពងស់ពឺ តាខកវ      
សាែ យនរៀង កាំពងធ់ាំ កាំពងច់ម ត្កនច្េះ ឧរតរា ជយ័  ិងបនាា យា ជយ័។ នត្គេះរា ាំងសងួរន េះ ព ា
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នពលរហូរដល់នពលចបន់ផតើមធ្្លកន់ភ្ៀង កនុងពាកក់ណាត លខែសីហា នហើយបា ត្គ្បដណត បន់ផាដី
ច្ាំ ួ ៦២ ៧០២ ហិកតា ។ សថិរិពី គ្.ជ.គ្.ម បង្អា ញថ្ន នត្គេះរា ាំងសងួរន េះបា ប េះពាល់ដល់ត្បជា
ពលរដាច្ាំ ួ  ២ ០៤៧ ៣៤០ នាក ់ ឬ ៤៤២ ៤១៩ ត្គ្ួសារ នហើយន េះជានត្គេះរា ាំងសងួរដធ៏ង ធ់ងរ
បាំផុរខដលប េះពាល់ដល់ត្បនេសកមពុជា។ រនម្បា  ស់ាម  ខដលខ្របងន់ដ្ឋយសារនត្គេះរា ាំងសងួរន េះ 
ា ច្ាំ ួ ជាង ២១,៥០ លា ដុល្ាសហរដាអានមរកិ (ខផ ោរសកមមភាពជារិន យុេធសាស្រសត 
២០០៨-២០១៣)។ 

របូភាពេ ី២៖ ខផ េនី ឃុាំខដលង្អយរងនត្គេះនដ្ឋយសារនត្គេះរា ាំងសងួរ 

 
ត្បភព៖ ខផ ោរសកមមភាពជារិន យុេធសាស្រសត ២០០៨-២០១៣ 

១.៣ សាសភាគ្ច្នត្ង ិងជាំងឺ 
សាសភាគ្ច្នត្ង ជាពិនសស ពពួកមាច្នតាន រ  ិង ពពួកសរែលាិរដនេនេៀរ ដូច្ជា 

ដងកូវ នមអាំនៅ   កណតូ ប  ិងកណតុ រ បា បងកបញ្ា ច្ាំនពាេះវស័ិយកសិកមម។ កនុងឆ្ន ាំ ២០០៩ សរែលាិរ
បា បាំផ្្លញដាំណាាំត្សូវត្បខហលជា ៤ ៥០០ហិច្តាកនុងនែរតច្ាំ  ួ ៤ ខដលជរិត្ពាំខដ កមពុជា        
នវៀរណាម (ោខសរភនាំនពញប ុសដ ២០០៩)។ មាច្នតាន រគ្ឺជាសាភាគ្ច្នត្ងមយួយ ងសាំខ្ ់
សត្ាបដ់ាំណាាំត្សូវនៅកនុងត្បនេសកមពុជា។ ោរផាុេះន ើងន សរែមាច្នតាន របា ត្រូវរាយោរណ៍ នៅ
កាំ ុងរដូវបងកបនងកើ ផល ២០០៦-២០០៧។ បណាដ នែរតជាបត់្ពាំខដ នវៀរណាមដូច្ជានែរតកាំពរ 
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តាខកវ កណាដ ល នត្ពខវង  ិងសាែ យនរៀង េេួលរង ូវផលប េះពាល់ខ្្ាំង  ិងជានែរតខដលត្បឈម ឹង
សាសភាគ្ច្នត្ងន េះ។ ត្សូវរាបព់ា ហិ់ច្តាកនុងបណាដ នែរតខ្ងនលើត្រូវរងោរបាំផ្ិច្បាំផ្្លញយ ង
ធង ធ់ងរ។ នលើសពីន េះនេៀរត្សូវមយួច្ាំ ួ បា រង ូវជាំងឺនរឿ  ិងអុជស្ឹក (FAO ២០០៧)។ 

នត្តពីសរែមាច្នតាន រ ែយងពណ៌ាសឬែយងសីុត្សូវ កប៏ាំផ្្លញដាំណាាំត្សូវធង ធ់ងរផងខដរ 
ជាពិនសសត្សូវ  ិងសាំណាបខដលា អាយុចបព់ ី៤ នៅ ៣០ នែង។ ែយងពណ៌ាសត្រូវបា នាាំ
ចូ្លមកត្បនេសកមពុជាកនុងឆ្ន ាំ ១៩៩២ ប ុខ តមកេល់ ងឹឆ្ន ាំ ២០១០ នេើបោរបាំផ្្លញនដ្ឋយសារែយង
ពណ៌ាសា េាំហាំគ្ួរឲ្យករស់ាគ ល់ (វ.ស.អ.ក.ក ២០១៣)។ 

ោរបា  ត់្បាណរបស់មជឈមណឌ លសិកា ិងអភវិឌ្ឍ ក៍សិកមមកមពុជា ោលពីឆ្ន ាំ ២០០៤ 
បញ្ា កថ់្នកសិករបា ច្ាំណាយត្បាកត់្បខហលជា ២០ លា ដុល្ាសហរដាអានមរកិ នលើថ្នន ាំសា្ប់
សរែលាិរច្នត្ងត្គ្បត់្បនភេកនុងឆ្ន ាំ ២០០៣ (នសដ្ឋក ២០០៣)។ 

១.៤ ែយល់កស្រនាត ក ់
បារុភូរធ្លរុអាោសខដលអាត្កកប់ាំផុរ ដូច្ជាែយល់កស្រនាត ក ់ ឬែយល់េីហែុង ជាធមមតា ម ិ

ត្រូវបា ចរេុ់កថ្នជាបញ្ា ច្មបង កនុងត្បនេសកមពុជានេ នដ្ឋយសារខរត្បនេសកមពុជា ត្រូវបា 
ោរពារនដ្ឋយជួរភនាំហ ុមពេ័ធជុាំវញិ។ នទេះជាយ ងណាកតី ជ ួោល ែយល់កស្រនាត ក ់កប៏ងកឲ្យា ផលប េះ
ពាល់ដល់ត្បនេសផងខដរ នដ្ឋយោរែូច្ខ្រភាគ្នត្ច្ើ  គ្ឺបណាដ លមកពីែយល់កស្រនាត ក ់ ខដលនាាំមក
ជាមយួ ូវេឹកនភ្ៀងយ ងនត្ច្ើ  នហើយបងកជាេឹកជាំ  ន់ៅតាមមូលដ្ឋា  ។ ោរែូច្ខ្រធាំនធងបាំផុរ 
នកើរា នៅនពលខដលែយល់កស្រនាត ក ់ ទាំងន េះនកើរា កនុងខែកញ្ញ   ិងរុលា ែណៈនពលខដល
កមពស់េឹកេន ្នមគ្ងគា កត្មរិែពស់រចួ្នៅនហើយ នដ្ឋយបងកឲ្យា េកឹជាំ  ធ់ង ធ់ងរនលើកេី២ គ្ួរឲ្យ
ករស់ាគ ល់ (ខផ ោរសកមមភាពជារិ ន យុេធសាស្រសត ២០០៨-២០១៣)។ 

ែយល់កស្រនាត ក ់ ខដលា កា្ាំងខ្្ាំងបាំផុរចុ្ងនត្ោយ នកើរន ើងកនុងត្បនេសកមពុជា គ្ឺពយេុះ
នករសាណា ខដលបា បកម់កនលើត្បនេសកមពុជានៅច្នន្ាេះនែងេី២៩ ខែកញ្ញ   ិង នែងេ៥ីខែរុលា 
ឆ្ន ាំ ២០០៩។ នែរតច្ាំ  ួ ១៤ ត្រូវេេួលរងផលប េះពាល់នដ្ឋយសារពយេុះន េះ ខដលបកន់ាាំមកជាមយួ
 ឹងេឹកនភ្ៀង បងកបា ជាជាំ  រ់ហ័សជាប តបនាា ប។់ ែយល់កស្រនាត ក ់ន េះបា បណាត លឲ្យម ុសសស្ាប់
ច្ាំ ួ  ៤៣នាក ់  ិង៦៧នាករ់ងរបសួធង ធ់ងរ  ងិបា បាំផ្្លញផាេះ  ិងជីវភាពត្បជាជ ត្បាណ   
៤៩០ ០០ ត្គ្ួសារ ឬ ត្បាណ ១៨០ ០០០ នាក ់ នសមើ ងឹ ១,៤ ភាគ្រយន ច្ាំ ួ ត្បជាជ កមពុជា      
សរបុ។ ោរបា  ត់្បាណនៅនលើផលប េះពាល់នត្ោយនត្គេះមហ តរាយ បា ឲ្យដឹងថ្ន ោរែូច្ខ្រ
 ិងោរខ្របងស់របុ ខដលបណាដ លមកពីពយេុះន េះ ា រនម្ត្បាណ ១៣២ លា ដុល្ាអានមរកិ 
(ែូច្ខ្រ ៥៨ លា ដុល្ារអានមរកិ  ិងខ្របង ់ ៧៤ លា ដុល្ារអានមរកិ) កនុងននាេះោរែូច្ខ្រ 
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 ិងោរខ្របងក់នុងវស័ិយកសិកមម ា រនម្ត្បាណ ៥៦ លា ដុល្ាសហរដាអានមរកិ (គ្.ជ.គ្.ម 
២០១០)។ 

 

១.៥ ភាពង្អយរងនត្គេះ 
ឱ្ ភាពដី ត្រូវបា ចរេុ់កជាបញ្ា បរសិាថ  ដធ៏ង ធ់ងរបាំផុរខដលបនងកើ ភាពង្អយរងនត្គេះ

ច្ាំនពាេះវស័ិយកសិកមមនៅកមពុជា នហើយត្បសិ នបើម ិា ោរេបស់ាក រ ់ វាអាច្បណាត លឲ្យប េះពាល់
ដល់ស តិសុែនសបៀង  ិងោរផគរផ់គងន់សបៀងកនុងរយៈនពលមធយម នៅរយៈនពលខវង។ ឱ្ ភាពដី
បណាដ លមកពីកតាត ច្មបងពីរ គ្ឺ កតាត ធមមជារ ិ  ិងកតាត ម ុសស។ កតាត ធមមជារិា ដូច្ជា នត្គេះ
មហ តរាយេឹកជាំ   ់ នត្គេះរា ាំងសងួរ   ិងោរែយចុ្េះសាំនណើ ម  ិងជីជារដិ។ី សកមមភាពខដលនធែើឲ្យ
ា ឱ្ ភាពដីខដលបងកនដ្ឋយម ុសស រមួា  ោរអ ុវរតត្បព ័ធឯកវបបកមមកសិកមម ោរអ ុវរត
កសិកមមអ ិរ តរភាព ដូច្ជា ោរភាួររាស់ហួសនហរុ ោរអាត្ស័យនៅនលើខរជីគ្ីម ី  ងិោរម ិផដល់    
ត្រ បឲ់្យដីវញិ ូវោកសាំណល់សររីាងគ ោរោបប់ាំផ្្លញនត្ពនឈើ  ិងសកមមភាពជីរកុរកខរ   ខដល
បណាដ លឲ្យា ោរហូរនត្ចេះដីយ ងខ្្ាំង។ បច្ចុបប នន េះឱ្ ភាពដីកាំពុងគ្ាំរាមកាំខហងដល់ផលិរកមម
កសិកមមជាេូនៅ កនុងននាេះរមួា  កសិឧសាហកមមផងខដរ (ក.ស.ក ២០១២)។ 

របូភាពេ ី៣៖ េនី រាំប ខ់ដលង្អយរងនត្គេះនៅ ងឹោរហូរនត្ចេះដ ី

 
ត្បភព៖ រួនាេីន ោរត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព (ក.ស.ក ២០១២) 
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កតាត នផសងៗន ហា ិភយ័  ិងភាពង្អយរងនត្គេះា ដូច្ជាលកាែណឌ នានាន នសដាកចិ្ច
សងគម ោរអភវិឌ្ឍនដ្ឋយម ិបា គ្ិរគូ្រពីោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ សាព ធន ភាព
ត្កីត្ក  ងិោរតាាំងេីលាំនៅរបស់ត្បជាជ ខដលគម  ខផ ោរនត្គងេុកជាម ុ។  

ត្បនេសកមពុជានៅខរជាត្បនេសមយួខដលា ោរអភវិឌ្ឍរចិ្រួច្កនុងពិភពនលាក  នដ្ឋយ
សារសស្រង្អគ មសីុវលិជាង ៣០ឆ្ន ាំ   ិងអនសថរភាពខផនក នយយបាយ  ងិសងគម រមួជាមយួលាំដ្ឋប់
ថ្នន កន់ ស ាុេះអភវិឌ្ឍ ធ៍ ធ្ល ម ុសស ១៣៨ (០,៥៤) កនុងឆ្ន ាំ២០១៣ (កមមវធិីអភវិឌ្ឍ ន៍ សហ
ត្បជាជារ ិ ២០១៣) ។ ភាពត្កីត្កគ្ឺកតាត កាំណរគ់្ ្ឹេះន ភាពង្អយរងនត្គេះរបស់ត្បជាជ នៅ ឹង
នត្គេះមហ តរាយនានា។ ោរសិកាមយួខដលបា នធែើន ើងនដ្ឋយោកបាេត្កហមកមពុជាបា បង្អា ញ
ថ្នភាពត្កីត្កកនុងត្បនេសកមពុជាា ោរខត្បត្បួលអាត្ស័យនលើរាំប ភ់មូសិាស្រសត នហើយវាបា ប េះពាល់
ដល់ត្បជាជ  ជាពិនសសត្បជាជ ខដលរងនត្គេះនដ្ឋយនត្គេះេឹកជាំ   ់  ងិនត្គេះរា ាំងសងួរ។ នត្តពី
ននាេះ ោរអភវិឌ្ឍនហដ្ឋា រច្នាសមព ័ធែមីៗមយួច្ាំ  ួ ជាពិនសសោរកសាងផ្ូវែនល់ែែេះបនច្ចកនេស 
នដ្ឋយម ិបា នធែើសាព  ឬលូ ឲ្យបា ត្គ្បត់្គ ប់ា បងកឲ្យរាំប ម់យួច្ាំ ួ ជួបត្បេេះ ូវនត្គេះេឹកជាំ  ់
សត្ាប ់វស័ិយកសិកមម។ 

នត្តពីននាេះោរតាាំងេីលាំនៅរបស់ត្បជាជ ខដលគម  ោរនត្គងេុក បា បណាដ លឲ្យា    
កាំន ើ ត្បជាពលរដារស់នៅរាំប វ់ាលេាំនាបន េន ្នមគ្ងគយ ងឆ្បរ់ហ័យ។ ត្បព ធធ័្លរាសាស្រសត  ិង
វធិ្ល ោរខែរកាេឹកម ិទ ត់្គ្បត់្គ  ់ ជាពិនសសោរត្បឈមនៅ ងឹកាំន ើ ឧបបរតិនហរុន នត្គេះរា ាំង
សងួរ។ ភាពង្អយរងនត្គេះនៅ ឹងនត្គេះមហ តរាយធមមជារ ិ ត្រូវបា បនងកើ តាមរយៈោរត្បឈមនៅ
 ឹងកតាដ ខដលជាមូលនហរុន ភាពង្អយរងនត្គេះខបបរបូវ ័ត សងគម នសដាកិច្ច  ិងបរសិាថ   នហើយកជ៏ា
ឧបសគ្គរារា ាំងត្បជាពលរដាម ិឲ្យពួកគររ់ស់នៅកនុងបរសិាថ  សុវរថិភាព (ខផ ោរសកមមភាពជារិ ន 
យុេធសាស្រសត ២០០៨-២០១៣)។  

២.ព្ររខ័ណឌ នរលននោបាយសព្មារ់ក្ខរក្ខត់រនថយហានិភ័យនព្រះ
ម្ហនតរាយរនងុវិសយ័រសរិម្ម 

ា ត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរ នគល នយបាយជាយុេធសាស្រសត ិងកិច្ចត្ពមនត្ពៀងជារ ិ
 ិងអ តរជារជិានត្ច្ើ ខដលកាំណរត់្េងត់្ទយនៅនលើនគល នយបាយរបស់ត្បនេសកមពុជា សត្ាប់
ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម  ិងខដលា ឥេធិពលនៅនលើោរនរៀបច្ាំ
បនងកើរខផ ោរសកមមភាពតាមវស័ិយ សត្ាបោ់រប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយ
កសិកមមន េះ ខដលរមួា  ៖ 
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២.១ ត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ  ២០០៥-២០១៥ 
ត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ ២០០៥-២០១៥ ត្រូវបា អ ុមរ័នដ្ឋយត្បនេសច្ាំ  ួ

១៦៨ ខដលកមពុជាកជ៏ាត្បនេសហរថនលែីមយួកនុងច្ាំនណាមត្បនេសទាំងននាេះ។ ត្កបែណ័ឌ សកមម
ភាពោរង្អរនយនហាគ  គ្ឺជាត្កបែណ័ឌ ច្ាបដ់រ៏ងឹាាំសត្ាបខ់ញកច្ាំនណេះដឹងអាំពីមុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់
 ិងនត្គេះមហ តរាយ  ិងោរអ ុវរតវធិ្ល ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយនៅជុាំវញិពិភព
នលាក។ ត្កបែណ័ឌ ន េះ កាំណរន់ច្ញ ូវនគលបាំណងយុេធសាស្រសតច្ាំ ួ  ៣  ិងសកមមភាពជាអាេិ
ភាពច្ាំ ួ  ៥ ខដលត្គ្បដណដ បន់លើអាេិភាពសាំខ្ ់ៗ  ន ោរោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ ត      
រាយ។ សកមមភាពជាអាេិភាពទាំងត្បាាំននាេះរមួា  ៖ 

 ធ្លនាឲ្យបា  ូវោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយគ្ជឺាអាេិភាពសត្ាបថ់្នន កជ់ារ ិ
 ិងថ្នន កម់ូលដ្ឋា   នដ្ឋយា សាថ ប ័ដរ៏ងឹាាំសត្ាបោ់រអ ុវរតោរង្អរ 

 កាំណរ ់ វាយរនម ្  ិងត្រួរព ិិរយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងពត្ងឹងត្បព ធត័្បោសឲ្យ
ដឹងមុ  

 នត្បើត្បាស់ច្ាំនណេះដឹង គ្ាំ រិនច្នត្បឌ្ិរែម ី ិងោរអបរ់ ាំ នដើមបបីនងកើរវបបធមសុ៌វរថិភាព  ងិភាព
ធ ន់ៅត្គ្បក់ត្មរិ 

 ោរប់ ថយកតាត ខដលជាមូលនហរុន ភាពង្អយរងនត្គេះ 

 ពត្ងឹងោរនត្រៀមនរៀបច្ាំសត្ាបោ់រនឆ្ើយរបនត្គេះមហ តរាយឲ្យា ត្បសិេធភាពនៅត្គ្ប់
កត្មរិ 

២.២ កិច្ចត្ពមនត្ពៀងអាសា   សតីពីោរត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ  ិងោរ
នឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា   ់

កិច្ចត្ពមនត្ពៀងអាសា  សតីពីោរត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ  ិងោរនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា   ់
គ្ឺជាកិច្ចត្ពមនត្ពៀងផ្ូវច្ាបម់យួ ខដលច្ងោរពែកិច្ចរដាសាជិកត្បជាជារិអាសីុអានគ្នយិ៍ កនុងោរ
នលើកកមពស់កចិ្ចសហត្បរបិរតោិរ  ិងកិច្ចសហោរថ្នន ករ់ាំប  ់ នដើមបោីរប់ ថយោរបារប់ងន់ដ្ឋយ
នត្គេះមហ តរាយ  ិងពត្ងឹងោរនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា  រ់មួគន កនុងរាំប អ់ាសា  ។ កិច្ចត្ពមនត្ពៀង    
អាសា  សតីពីោរត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ  ិងោរនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា   ់  គ្ឺជាោរបញ្ា កអ់ាំពីោរ
នបតជាា ច្ិរតរបស់អាសា   ច្ាំនពាេះត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ ។ កចិ្ចត្ពមនត្ពៀងអាសា   សតីពី
ោរត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ  ិងោរនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា   ់ ា បេបបញ្ញរតិសតីពីោរកាំណរ ់ ោរ
តាមដ្ឋ  ោរត្ររួពិ រិយ  ងិោរនត្រៀមបង្អក រ  ិងោរោរប់ ថយនត្គេះថ្នន កន់ត្គេះមហ តរាយ ោរ
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នត្រៀមនរៀបច្ាំ  ិងោរនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា   ់ ោរសាត រន ើងវញិ កិច្ចសហត្បរបិរតោិរបនច្ចកនេស 
 ិងោរត្សាវត្ជាវវេិាសាស្រសត យ តោរសត្ាបស់ត្មបសត្មលួ  ិងនធែើឲ្យសាមញ្ញ  ូវ ីរិវធិីរបស់   
សាថ ប ័គ្យ  ិង អននាត ត្បនវស ។៍ កចិ្ចត្ពមនត្ពៀងន េះា នគលបាំណងផតល់ ូវយ តោរត្បកបនដ្ឋយ
ត្បសិេធភាពនដើមបសីនត្មច្បា  ូវោរោរប់ ថយោរែូច្ខ្រនដ្ឋយសារនត្គេះមហ តរាយឲ្យបា នត្ច្ើ 
គ្ួរឲ្យករស់ាគ ល់ ច្ាំនពាេះជីវរិម ុសសសរែ  ងិ ត្េពយសមបរតិសងគម នសដាកិច្ច  ងិបរសិាថ  របស់ត្គ្ប់
ភាគ្ីទាំងអស់ ត្ពមទាំងរមួគន ផតល់ោរនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា   ់តាមរយៈកិច្ចែិរែាំត្បឹងខត្បងរមួគន នៅ
កត្មរិថ្នន កជ់ារិ  ិងោរពត្ងងឹកិច្ចសហត្បរិបរតិោរកនុងរាំប  ់  ិងអ តរជារិ។ កចិ្ចោរន េះត្រូវបា 
អ ុវរតនៅកនុងបរបិេរមួន ោរអភវិឌ្ឍត្បកបនដ្ឋយ រិ តរភាព  ិងអ ុនលាមតាមបេបបញ្ញរតិន កិច្ច
ត្ពមនត្ពៀងន េះ។ 

២.៣ ខផ ោរយុេធសាស្រសតអភវិឌ្ឍ ជ៍ារិបច្ចុបប នកមម ២០០៩-២០១៣ 
ខផ ោរយុេធសាស្រសតអភវិឌ្ឍ ជ៍ារិបច្ចុបប នកមមត្រូវបា បនងកើរន ើងនដើមបជីាឧបករណ៍អ ុវរត 

 ិងជាខផ េបីង្អា ញផ្ូវសត្ាបោ់រអ ុវរតយុេធសាស្រសតច្រុនោណ នដើមបភីាពរកីច្នត្មើ  ោរង្អរ 
ត្បសិេធភាព  ិងសមធម។៌ ខផ ោរយុេធសាស្រសតអភវិឌ្ឍ ជ៍ារិបច្ចុបប នកមម ២០០៩-២០១៣ ត្គ្ប
ដណដ បន់ៅនលើអាណរតិេបី ួន យុេធសាស្រសតច្រុនោណ។ ខផ ោរន េះេេួលសាគ ល់ថ្ន នត្គេះមហ ត
រាយ ដូច្ជាេឹកជាំ   ់ នត្គេះរា ាំងសងួរ ែយល់កស្រនាត ក ់   ិងជាំងរឺាររារ បា បងកឲ្យបារប់ងអ់ាយុជីវរិ
ម ុសស បាំផ្្លញដាំណាាំ ត្េពយសមបរតិ កដូ៏ច្ជាប េះពាល់នសដាកិច្ចជារិ។ ខផ ោរន េះកា៏ េសស       
វស័ិយកនុងោរនឆ្ើយរបនៅ ឹងោរោរប់ ថយសហគ្ម ង៍្អយរងនត្គេះ តាមរយៈោរង្អរអភវិឌ្ឍ ៍
ត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាពខដលា េាំនាកេ់ាំ ងគន នៅវញិនៅមក។ 

២.៤ ខផ ោរសកមមភាពជារិន យុេធសាស្រសតសត្ាបោ់រោរប់ ថយ        
ហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ២០០៨-២០១៣ 

ខផ ោរសកមមភាពជារិន យុេធសាស្រសតសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ 
២០០៨-២០១៣ ត្រូវបា ត្បោសឲ្យនត្បើត្បាស់កនុងឆ្ន ាំ ២០០៨ នដើមបនីឆ្ើយរប ឹងោរអ ុវរត
ត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ កនុងត្បនេសកមពុជា។ ត្កុមោរង្អរអ តរសាថ ប ័ សហដឹកនាាំ
នដ្ឋយ គ្ណៈកាម ធិោរជារតិ្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ  ងិត្កសួងខផ ោរ ត្រូវបា បនងកើរន ើង
នដើមបដីឹកនាាំោរបនងកើរយុេធសាស្រសតន េះ។ 

ោរនលើកេឹកច្រិតច្មបងរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា កនុងោរកសាងខផ ោរសកមមភាព 
សត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយន េះ គ្ឺនដើមបោីរប់ ថយភាពង្អយរងនត្គេះរបស់
ត្បជាពលរដា ជាពិនសស ជ ត្កីត្ក ពផីលប េះពាល់ន មែុសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់ ខដលបងកន ើងនដ្ឋយ    



ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម  16 

 

ធមមជារ ិ បរសិាថ    ិងម ុសស។ ខផ ោរសកមមភាពន េះ ត្រវូបា បនងកើរ  ិងនរៀបច្ាំន ើងសត្ាបជ់ា
ខផ េីបង្អា ញផ្ូវ ឬ ជាមគ្គុនេាសក ៏សត្ាបព់ត្ងឹង  ងិអ ុវរតោរោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ ត-
រាយ កនុងត្បនេសកមពុជា។ ោរអ ុវរតសកមមភាព  ិងគ្នត្ាងខដលបា កាំណរន់ៅកនុងខផ ោរន េះ 
អាច្រមួច្ាំខណកយ ងសាំខ្  ់ កនុងោរសនត្មច្បា នគលបាំណងច្មបងរបស់រដ្ឋា ភបិាលកនុងោរោរ់
ប ថយភាពត្កីត្ក។ ោរសងករធ់ង  ់ នផ្លដ រសាំខ្ ន់លើោរពត្ងងឹសមរថភាពថ្នន កន់ត្ោមជារិ ជាពិនសស 
នៅថ្នន កស់ហគ្ម  ៍ នដើមបគីាំត្េយ ងនពញនលញ នៅនលើអាេិភាពរបស់រដ្ឋា ភបិាលកនុងោរោរ់
ប ថយភាពត្កីត្ក ដូច្ា ខច្ងនៅកនុងនគល នយបាយ  ងិខផ ោរអភវិឌ្ឍ ជ៍ារិ។ 

ឯកសារន េះកាំណរ ូ់វសាសភាពគ្ ្ឹេះច្ាំ ួ ៦ កនុងោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ ត-
រាយកនុងត្បនេសកមពុជា ខដលរមួា ដូច្រនៅ៖ 

 ធ្លនាឲ្យបា  ូវោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ គ្ឺជាអាេិភាពនៅថ្នន កជ់ារ ិ ិង
ថ្នន កម់ូលដ្ឋា   

 ពត្ងឹងោរត្គ្បត់្គ្ងហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយនៅថ្នន កន់ត្ោមជារិ  ិងថ្នន កម់ូលដ្ឋា      
សហគ្ម  ៍

 កាំណរ ់បា  ត់្បាណ  ិងតាមដ្ឋ ត្រួរពិ ិរយមុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់ ិងនលើកកមពស់ត្បព ័ធ
ត្បោសឲ្យដឹងមុ  

 នត្បើត្បាស់ច្ាំនណេះដឹង ោររកនឃើញែមី  ិងោរអបរ់ ាំ នដើមបកីសាងវបបធមសុ៌វរថិភាព  ិងភាព
ធ  ់នៅត្គ្បថ់្នន ក ់

 បស្រញ្ា បោរោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយនៅកនុងនគល នយបាយ  ិងកមមវធិ ី
នានា របស់ត្កសួងពាកព់ ័ធ 

 ពត្ងឹងោរង្អរនត្រៀមនរៀបច្ាំសត្ាបោ់រនឆ្ើយរបឲ្យា ត្បសិេធភាពនៅត្គ្បថ់្នន ក ់

២.៥ កមមវធីិថ្នន កជ់ារិសត្ាបស់កមមភាពប ាុ ាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួល
អាោសធ្លរុ 

កមមវធិីថ្នន កជ់ារិសត្ាបស់កមមភាពប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ ត្រូវបា អ ុមរ័
នដ្ឋយគ្ណៈរដាមស្រ តីន រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា នៅនែងេី ២០ ខែរុលា ឆ្ន ាំ ២០០៦។ នគលបាំណង
សាំខ្  ់ ន កមមកមមវធិីថ្នន កជ់ារិសត្ាបស់កមមភាពប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ គ្ឺនដើមប ី  
ផតល់ត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរ នដើមបជីាមគ្គុនេាសកស៏ត្មបសត្មួល  ងិអ ុវរតោរផតួច្នផតើមប ាុ ាំ 
តាមរយៈវធិសីាស្រសតនដ្ឋយា ោរចូ្លរមួ  ិង ត្បមូលផដុ ាំកា្ាំង ជាមយួកមមវធិីអភវិឌ្ឍ  ៍ ិងបរសិាថ  
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ខដលពាកព់ ័ធដនេនេៀរ។ កមមវធិីថ្នន កជ់ារិសត្ាបស់កមមភាពប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ 
បា បង្អា ញអាំពគី្នត្ាងអាេភិាព នដើមបនីដ្ឋេះត្សាយរត្មូវោរបនាា   ់ិងភ្ាមៗ ត្ពមទាំងកងែល់របស់
ពលរដានៅកត្មរិមូលដ្ឋា   នដើមបបី ាុ ាំនៅ ឹងផលប េះពាល់ជាអវជិាា  ន ោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ 
កនុងវស័ិយសាំខ្ ់ៗ មយួច្ាំ  ួដូច្ជា វស័ិយកសិកមម ធ ធ្ល េឹក រាំប ន់ឆនរ  ិងសុែភាពម ុសស។ 
កមមវធិីន េះនលើកេឹកច្ិរតឱ្យរាល់ត្កសួង  ងិ េីភាន កង់្អរពាកព់ ័ធ អ ុវរតកចិ្ចែិរែាំត្បឹងខត្បងឲ្យបា ជា
អរិបរា នដើមបនីធែើសាហរណកមមគ្នត្ាងអាេិភាព ខដលបា កាំណរក់នុងកមមវធិីថ្នន កជ់ារិន េះ នៅ
កនុងខផ ោរតាមវស័ិយនដ្ឋយខ កពីគន របស់ពកួនគ្។ 

២.៦ យុេធសាស្រសតកសិកមម  ិងេឹក ២០១០-២០១៣ 
យុេធសាស្រសតន េះត្រូវបា បនងកើររមួគន នដ្ឋយត្កសួងធ ធ្ល េកឹ ិងឧរុ ិយម  ងិ ត្កសួង

កសិកមម រោុា ត្បាញ់  ិងន សាេ។ វាផដល់ ូវត្កបែណ័ឌ យុេធសាស្រសតមយួត្បកបនដ្ឋយរា្ភាព 
ខដលខណនាាំដល់ដាំនណើ រោរកសាងខផ ោរ  ងិ នគល នយបាយ នៅកនុងត្កសួង  ងិម ាីរ  ិង
អ ុវស័ិយកនុងត្កសួងទាំងពីរ។ យុេធសាស្រសតន េះ ា នគលបាំណងនលើកកមពស់ផលិរកមម  ិងផលិរ
ភាពកសិកមម តាមរយៈោរនត្បើត្បាស់  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងធ ធ្ល េឹកត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព  ិង នធែើឲ្យ
ត្បនសើរន ើង ូវោរសត្មបសត្មួល កនុងច្ាំនណាមត្កសួងទាំងពីរន េះ ខដលរច្នាសមព ័ធនៅកនុង  វស័ិយ
កសិកមម  ិងត្គ្បត់្គ្ងេឹកា លកាណៈសមុគ្សាម ញ។ យុេធសាស្រសតន េះ បនត្មើឲ្យរត្មូវោរថ្នន កម់ូល
ដ្ឋា  ជាអរិបរា នដ្ឋយសារខរេាំនាកេ់ាំ ងជរិសនិេធរវាងវស័ិយកសិកមម  ិងេឹកសត្ាបោ់រង្អរនៅ     
ជ បេ។ 
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 ំរូរទី ៣ 
ព្ររខ័ណឌ សរម្មភារក្ខរងារននផែនក្ខរសរម្មភារ សព្មារ់
ក្ខរក្ខត់រនថយហានិភ័យនព្រះម្ហនតរាយរនងុវិសយ័រសរិម្ម 

 

១. ចរាវុិសយ័ នរសររម្ម និងនរលនៅ 

ច្កាុវស័ិយ៖ សហគ្ម ក៍សិកមមា ភាពធ  ់ងឹនត្គេះមហ តរាយ  ិងោរគ្ាំរាមកាំខហង 
ត្ពមទាំងអាច្នដ្ឋេះត្សាយនឆ្ើយរបនៅ ឹងនត្គេះមហ តរាយបា ។  

នបសកកមម៖ ោរប់ ថយផលប េះពាល់នដ្ឋយសារនត្គេះមហ តរាយ  ិងោរខត្បត្បួលអាោស
ធ្លរុកនុងវស័ិយកសិកមម  ិងជីវភាពរស់នៅរបស់កសិករ។  

នគលនៅ៖ នដើមបពីត្ងឹងសមរថភាព  ិងភាពធ រ់បស់កសិករ នៅមូលដ្ឋា  សហគ្ម  ៍នៅ
 ឹងោរគ្ាំរាមកាំខហង ពីនត្គេះមហ តរាយខដលប េះពាល់ដល់វស័ិយកសិកមម  ិងជីវភាពរស់នៅរបស់
ត្បជាជ នៅរាំប ជ់ បេ។ 

២. លទធែលររំឹងទុរ និងសចូនាររ 

២.១ លេធផលរ ាំពឹងេុក 
ខផ ោរន េះរ ាំពងឹថ្ន ឹងសនត្មច្បា លេធផលដូច្ខ្ងនត្ោម ៖ 

 ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ោរប ាុាំនៅ ងឹោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ  ិង
ោរត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព ត្រូវបា ដ្ឋកប់ញ្ចូ លនៅកនុងខផ ោរសកមមភាព  ិង
គ្នត្ាងកមមវធី ីរបស់នាយកដ្ឋា   សាថ ប ័  ងិសាថ  ីយត៍្សាវត្ជាវទាំងអស់ ខដលសថិរនត្ោម 
អ. .ក 

 កសិករនត្បើត្បាស់ពរ័ា៌ កសិឧរុ ិយម  ិងោរត្បោសឲ្យដឹងមុ  នដើមបនីធែើោរសនត្មច្
ច្ិរត 

 ឯកសារ  ិងជនត្មើសបនច្ចកនេសលាៗ សដីពីបនច្ចកនេសកសិកមមធ  ់អាច្រកបា   ិងត្រូវ
បា ខច្ករ ាំខលកយ ងេូលាំេូលាយ  

 អនកនធែើខផ ោរ បុគ្គលិកផសពែផាយថ្នន កន់ត្ោមជារិ ជាំរញុយ ងសកមម  ូវបនច្ចកនេស
កសិកមមភាពធ  ់
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 កសិករនត្រៀមនរៀបច្ាំ នដើមបនីដ្ឋេះត្សាយមុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់ ងិេេួលបា ោរនឆ្ើយរប
សនស្រង្អគ េះបនាា  ប់ា ទ ន់ពលនវលា កនុងករណីខដលា ោរត្បោសនត្គេះអាស ន 

២.២ សូច្នាករ 
ជាេូនៅ ត្បសិេធភាពន សកមមភាពោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ឹងត្រូវវាស់សាង់

តាមរយៈសូច្នាករដូច្ខ្ងនត្ោម ៖ 

 កត្មរិន ោរនពញច្ិរតរបស់កសិករច្ាំនពាេះនសវាកមមផសពែផាយកសិកមម នៅត្គ្បក់ត្មរិ 

 េសស ៈរបស់កសិករនលើនសវាកមមពរ័ា៌ កសិឧរុ ិយម  ងិត្បព ័ធត្បោសឲ្យដងឹមុ កនុង  
វស័ិយកសិកមម 

 ច្ាំ ួ កសិករខដលនត្បើត្បាស់ោរអ ុវរតលា  ិងបនច្ចកនេសកសិកមមធ  ់

 ភាគ្រយន ោររមួច្ាំខណករបស់វស័ិយកសិកមម ច្ាំនពាេះកាំនណើ  ផលិរផលកនុងត្សុកសរបុ រមួ
ជាមយួ ឹងោរបញ្ា កអ់ាំពីកត្មរិន ោរខ្របងន់ដ្ឋយសារមែុសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់ ិងនត្គេះ
មហ តរាយ 

 ភាគ្រយន កសិករនៅកនុងរាំប ត់្បឈម ឹងនត្គេះមហ តរាយ ខដលេេួលរងផលប េះពាល់
នដ្ឋយសារអស តិសុែនសបៀងនត្ោយនពលនត្គេះមហ តរាយ 

៣.ព្ររខ័ណឌ សរម្មភារក្ខរងារជាអាទិភារ 

ខផ ោរសកមមភាពន េះ ត្រូវបា នរៀបច្ាំន ើងត្សបនៅតាមខផ ោរសកមមភាពជារិន យុេធ
សាស្រសតសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ២០០៨-២០១៣ នដ្ឋយយកលាំនាាំតាម
ត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ  ២០០៨-២០១៥ នដើមបរីមួច្ាំខណកកនុងោរបនងកើ ភាពធ រ់បស់
កសិករ  ិងសហគ្ម ខ៍ដលពឹងខផាកនលើកសិកមមនៅ ឹងនត្គេះមហ តរាយធមមជារ ិតាមរយៈោរអ ុ-
វរត  ិងអ តរាគ្ម ោ៍រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួល
អាោសធ្លរុកនុងវស័ិយកសិកមម។ ត្កបែណ័ឌ យុេធសាស្រសដសត្ាបខ់ផ ោរន េះា អាេិភាពច្ាំ ួ  ៥ 
ដូច្ខ្ងនត្ោម ៖ 
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៣.១ អាេិភាពេី ១៖ ពត្ងឹងសមរថភាពសាថ ប ័ ិងបនច្ចកនេស  ិង
ពត្ងឹងយ តោរសត្មបសត្មលួសត្ាបោ់រប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះ
មហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បលួអាោសធ្លរុកនុង     
វស័ិយកសិកមម  

នគលបាំណង៖ ធ្លនាឲ្យា យ តោរ  ិងដាំនណើ រោរសាថ  ប ័ត្បកបនដ្ឋយត្បសិេធភាពនៅកនុង     
អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម នដើមបអី ុវរតសកមមភាពោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ងិោរប ាុាំ
នៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ ខដលទកេ់ង ងឹដាំណាាំ  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព 
ត្ពមទាំងនធែើសាហរណកមមសកមមភាពទាំងន េះនៅកនុងអាេិភាពន ោរអភវិឌ្ឍនផសងនេៀររបស់អគ្គ
នាយកដ្ឋា  កសិកមម។ 

ច្ាំណុច្ែែេះខ្រខដលត្រវូនដ្ឋេះត្សាយ៖ ច្ាំនណេះដឹង  ិងសមរថភាពនៅា កត្មរិ ទាំងនៅថ្នន កជ់ារ ិ
 ិងថ្នន កន់ត្ោមជារិ កនុងោរនរៀបច្ាំកមមវធិី តាមវស័ិយច្ាំនពាេះវស័ិយកសិកមម ស តិសុែនសបៀង  ិង
អាហាររបូរថមភ  ងិកនុងោរអ ុវរត គ៍្នត្ាង ត្ពមទាំងវធិ្ល ោរនានា នដើមបនីដ្ឋេះត្សាយបញ្ា ខដល
កាំពុងនកើរា  ទកេ់ងនៅ ងឹោរោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិង ោរប ាុាំនៅ ឹងោរ
ខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ។ កងែេះធ ធ្ល នៅកនុងអគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម នដើមបនីដ្ឋេះត្សាយបញ្ា ោរ់
ប ថយ  ិងត្គ្បត់្គ្ងហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិង ឧបសគ្គរា ាំងសាេះកនុងោរសត្មបសត្មួល  ិងកិច្ច
សហោរអ តរសាថ ប ័។ 

យុេធសាស្រសត ៖ ពត្ងឹងសមរថភាពសាថ ប ័ បនច្ចកនេស  ងិ បស្រញ្ា បោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះ
មហ តរាយ ោរប ាុាំនៅ ងឹោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព នៅ
កនុងនគល នយបាយ យុេធសាស្រសត  ងិខផ ោរខដលទកេ់ង ឹងកសិកមម។ 

៣.១.១ ពត្ងឹងយ តោរសាថ ប ័សត្ាបស់ត្មបសត្មួលោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះ
មហ តរាយ ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុត្បកបនដ្ឋយត្បសិេធភាព
នៅកនុ ងអគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម 

៣.១.២ បស្រញ្ា បោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួល
អាោសធ្លរុ  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាពកនុ ងនគល នយបាយ 
យុេធសាស្រសត  ិងខផ ោរកសិកមម 
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៣.២ អាេិភាពេី ២៖ នលើកកមពស់  ិងជាំរញុត្បព ័ធត្បោសឲ្យដឹងមុ  
សត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំ
នៅ ឹងោរខត្បត្បលួអាោសធ្លរុនដ្ឋយភាពសកមម 

នគលបាំណង៖ ខកលមាត្បព ័ធត្បោសឲ្យដឹងមុ   ិង ពរ័ា៌ អាំពីធ្លរុអាោស  ិងអាោសធ្លរុ ឲ្យ
ត្សបនៅតាមរត្មូវោររបស់កសិករ សាថ ប ័អនកអ ុវរតោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិង
សហគ្ម អ៍ាត្ស័យនលើកសិកមម។ 

ច្ាំណុច្ែែេះខ្រខដលត្រវូនដ្ឋេះត្សាយ ៖ លេធភាពេេួលបា ពរ័ា៌ ត្បោសឲ្យដងឹមុ  ឲ្យបា ត្រឹម
ត្រូវ  ងិទ ន់ពលនវលា រាបប់ញ្ចូ លពរ័ា៌ អាំពធី្លរុអាោស  ិង អាោសធ្លរុសត្ាបោ់រអ ុវរត
ោរង្អរកនុងវស័ិយកសិកមម នហើយបណាដ ញេាំនាកេ់ាំ ងសត្ាបផ់តល់ពរ័ា៌ ជាមុ   ងិ ពរ័ា៌ អាំពី
ធ្លរុអាោស  ិងអាោសធ្លរុជូ ដល់កសិករនៅម ិទ ល់ានៅន ើយ។ 

យុេធសាស្រសត ៖ (១) សត្មបសត្មួលជាមយួនាយកដ្ឋា   ម ារីពាកព់ ័ធ  ងិអនកផដល់នសវា នដើមបេីេួល
បា េិ ន យ័ពាកព់ ័ធ  ងិ/ឬ ពរ័ា៌ ត្បោសឲ្យដឹងមុ  ត្ពមទាំងនត្បើត្បាស់  ិងខកសត្មលួេិ ន យ័
ឲ្យសមត្សប សត្ាបវ់ស័ិយកសិកមម។ ច្ាំ ុច្ន េះរមួា  ោរផ្្លស់បដូរពរ័ា៌ ធ្លរុអាោស  ិង 
អាោសធ្លរុ ជាមយួនាយកដ្ឋា  ឧរុ ិយម សត្ាបប់នត្មើឲ្យវស័ិយកសិកមម (២) ពត្ងឹងសមរថភាព
បុគ្គលិកបនច្ចកនេសនៅកនុងអគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម នដើមបបីកខត្បេិ ន យ័  ិងពរ័ា៌   ិងសត្មួល
នៅតាមរត្មូវោរជាកល់ាកក់នុងវស័ិយកសិកមម (៣) ខកលមាបណាដ ញេាំនាកេ់ាំ ង លាំហូរពរ័ា៌ 
នដើមបនីលើកកមពស់ោរផសពែផាយពរ័ា៌ ត្បោសឲ្យដឹងមុ ខដលជាកល់ាកស់ត្ាបវ់ស័ិយកសិកមម
ដល់ថ្នន កម់ូលដ្ឋា  ។ 

៣.២.១ បនងកើរ  ិងខកលមាត្បព ័ធត្បោសឲ្យដឹងម ុជាកល់ាកស់ត្ាបោ់រង្អរកសិកមម 
ខដលសថិរនត្ោមអាណរតិោរង្អររបស់អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម 

៣.២.២ ខកលមាវធីិសាស្រសតន ោរបា  ត់្បាណហា ិភយ័  ិង ភាពង្អយរងនត្គេះខដលា 
ត្សាប ់តាមរយៈេសស វស័ិយកសិកមម នដ្ឋយា ោរសត្មបសត្មួលជាមយួអនក
ពាកព់ ័ធនផសងនេៀរ 

៣.៣ អាេិភាពេី ៣៖ពត្ងឹងោរត្គ្បត់្គ្ងច្ាំនណេះដឹង  ិងគ្ាំ ិរែម ីកនុង
ោរគាំត្េដល់ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរ 
ប ាុ ាំនៅ ឹងោរខត្បត្បលួអាោសធ្លរុ កនុងវស័ិយកសិកមម 
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នគលបាំណង៖ ខកលមាមូលដ្ឋា  ច្ាំនណេះដឹង  ិងេាំនាកេ់ាំ ង សត្ាបោ់រនធែើខផ ោរ  ិងោរសនត្មច្
ច្ិរតខផាកនលើសកាីកមម ត្ពមទាំងោរផសពែផាយពរ័ា៌ សត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ ត
រាយ ោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាពកនុងវស័ិយ         
កសិកមម។ 

ច្ាំណុច្ែែេះខ្រខដលត្រវូនដ្ឋេះត្សាយ៖ ភាពសាំបូរខបបន ច្ាំនណេះដឹងខផនកបនច្ចកនេស  ងិ ច្ាំនណេះដឹង
ខដលា ត្សាបត់ាមមូលដ្ឋា   ខដលនលើកកមពស់ភាពធ ន់ ជនត្មើសរបរច្ិញ្ច ឹមជីវរិរបស់កសិករ ម ិ
ត្រូវបា វភិាគ្ជាត្បព ័ធ  ងិម ិទ ប់ា ច្ងត្កងជាឯកសារ។ ច្ាំនណេះនធែើខដលា ត្សាបអ់ាំពីោរ
ោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម ម ិត្រូវបា នផាៀងផ្លា រ ់ិងផសពែផាយេូលាំ
េូលាយនៅន ើយ។ ម ិទ ា់ ោរនរៀបច្ាំយុេធសាស្រសតតាមមូលដ្ឋា   នដើមបបីនងកើរ  ងិផសពែផាយ
គ្ាំ ិរែមីៗ  សត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយនដ្ឋយនធែើោរត្ច្បាច្ប់ញ្ចូលគន ជាមយួ
ច្ាំនណេះដងឹខដលា ត្សាបន់ៅមូលដ្ឋា  ។ ម ិទ ា់ យុេធសាស្រសដកនុងោរពត្ងីកោរអ ុវរតលា
ត្បកបនដ្ឋយនជាគ្ជយ័ ឬ ខកសត្មួលបនច្ចកនេសលាៗ  ឲ្យត្សបតាមរត្មូវោរ  ិងលកាែណឌ ជាក់
លាកត់ាមរាំប ។់ ោរយល់ដឹងនៅកនុងសហគ្ម ក៍សិករអាំពីអរថត្បនយជ  ៍  ិងគុ្ណរនម្បខ ថម
ខដលពួកនគ្អាច្េេួលបា ពីោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយនដ្ឋយសកមម នៅា កត្មរិ
យ ងខ្្ាំង ។ 

យុេធសាស្រសត ៖ នធែើឲ្យត្បនសើរន ើង ូវោរេេួលបា េិ ន យ័ ោរត្គ្បត់្គ្ងច្ាំនណេះដងឹ  ិងោរ
ផសពែផាយពរ័ា៌ នដ្ឋយអ ុវរតយុេធសាស្រសតជាំរញុេាំនាកេ់ាំ ង  ិងយុេធសាស្រសតនលើកកមពស់ោរយល់
ដឹង សាំនៅបនងកើ ោរយល់ដងឹអាំពីជនត្មើស  ិង គុ្ណរនម្បខ ថមន វធិ្ល ោរោរប់ ថយហា ិភយ័
នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ។ 

៣.៣.១ ពត្ងឹងមូលដ្ឋា  េិ ន យ័ខដលទកេ់ង ឹងោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ ត
រាយ នដើមបផីតល់ពរ័ា៌ ឲ្យបា ោ ខ់រត្បនសើ រសត្ាបោ់រកសាងខផ ោរ  ិងនធែើ
ោរនធែើនសច្កតីសនត្មច្ចិ្រត 

៣.៣.២ ពត្ងឹងមូលដ្ឋា  ច្ាំនណេះដឹង  ិងនលើកកមពស់គ្ាំ ិរែមីៗ សត្ាបោ់រោរប់ ថយ    
ហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ  ិងោរ
ត្គ្បត់្គ្ងដី  ត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព កនុ ងវស័ិយកសិកមម 

៣.៣.៣ នលើកកមពស់ោរយល់ដឹង  ិងេាំនាកេ់ាំ ងសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះ
មហ តរាយ ោររប ាុាំោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ   
 ិរ តរភាពកនុ ងវស័ិយកសិកមម 
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៣.៤ អាេិភាពេី ៤៖ ោរប់ ថយភាពង្អយរងនត្គេះច្ាំនពាេះនត្គេះមហ ត
រាយ តាមរយៈោរនធែើឲ្យត្បនសើរន ើង ូវជនត្មើសបនច្ចកនេស  ិង
ោរអ ុវរតវធិ្ល ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរ
ប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បលួអាោសធ្លរុ នដ្ឋយា ោរចូ្លរមួពី
សហគ្ម ក៍នុងវស័ិយកសិកមម 

នគលបាំណង ៖ បនងកើ ភាពធ ន់ របរច្ិញ្ច ឹមជីវរិេបេ់ល់ ឹងនត្គេះមហ តរាយ តាមរយៈោរពត្ងឹង
សមរថភាពបគុ្គលិកបនច្ចកនេស  ិងបនងកើ ជនត្មើសសត្ាបក់សិករកនុងោរអ ុវរតបនច្ចកនេសលាៗ ឲ្យ
បា ធាំេូលាំេូលាយនដើមបោីរប់ ថយោរត្បឈម ងឹហា ិភយ័មុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់ោរែូច្ខ្រ  ិង
បារប់ង ់ ងិតាមរយៈោរបនងកើរឱ្ោសមុែរបរបខ ថម  ងិយ តោរនផារហា ិភយ័។ 

ច្ាំណុច្ែែេះខ្រខដលត្រវូនដ្ឋេះត្សាយ ៖ ោរនត្បើត្បាស់ម ិទ ត់្គ្បត់្គ  ូ់វោរអ ុវរតលាៗ ខដលអាច្
ោរប់ ថយភាពង្អយរងនត្គេះរបស់ត្បព ័ធកសិកមម  ងិត្គ្សួារកសិករ។ រត្មូវោរចាំបាច្ក់នុងោរ
ផ្្លស់បដូរោរអ ុវរតម ិា  ិរ តរភាព ខដលោរប់ ថយភាពធ រ់យៈនពលែ្ី ឬ រយៈនពលខវង ដូច្ជា
ោរដ្ឋាំដាំណាាំឯកវបបកមម ោរត្គ្បត់្គ្ងជីជារិដមី ិបា លា ោរនត្បើត្បាស់ជ ី ិងថ្នន ាំកសិកមមហួសកត្មរិ 
ត្ពមទាំងោរអ ុវរតោរត្គ្បត់្គ្ង  ងិោរខែរកាេឹកេុកនៅា កងែេះខ្រ។ 

យុេធសាស្រសត ៖ នលើកកមពស់ោរអ ុវរត  ិងបនងកើ ោរអ ុវរតលា សត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះ
មហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ងឹោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ 

៣.៤.១ នលើកកមពស់ត្បព ័ធកសិកមមច្ត្មុេះ  ិងពិពិធកមមដាំណាាំ នដើមបកីសាងភាពធ រ់បស់
សហគ្ម ក៍សិកមមនៅ ឹងផលប េះពាល់ពីនត្គេះមហ តរាយ 

៣.៤.២ ោរប់ ថយឱ្ ភាពដី  ិងោរហូរនត្ចេះដី តាមរយៈអ តរាគ្ម  ៍ ិងោរត្គ្បត់្គ្ង
ដីត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាពនដ្ឋយា ោរចូ្លរមួពីសហគ្ម  ៍

៣.៤.៣ នលើកកមពស់ោរអ ុវរតត្គ្បត់្គ្ងេឹក  ិងោរខែរកាេឹកេុកត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព 
នៅកនុ ងខត្ស 

៣.៤.៤ ជាំរញុយ តោរនផារហា ិភយ័ 

៣.៤.៥ ោរប់ ថយផលប េះពាល់អវជិាា ពីោរនត្បើត្បាស់ជី  ិងថ្នន ាំកសិកមម ពីថ្នន កជ់ារិ
ដល់ថ្នន កម់ូលដ្ឋា   
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៣.៥ អាេិភាពេី ៥៖ ពត្ងឹងសមរថភាពនត្រៀមនរៀបច្ាំ នដើមបនីឆ្ើយរប
ត្បកបនដ្ឋយត្បសិេធភាព ិងសាហរណកមមោរោរប់ ថយ    
ហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បលួ
អាោសធ្លរុ នៅកនុងកិច្ចអ តរាគ្ម ន៍លើវស័ិយកសិកមម 

នគលបាំណង ៖ ពត្ងឹងសមរថភាពថ្នន កជ់ារិ ថ្នន កន់ត្ោមជារិ  ិងថ្នន កម់ូលដ្ឋា  កនុងោរនត្រៀមនរៀបច្ាំ
នត្គេះមហ តរាយ សត្ាបន់ឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា   ់  ិងសាដ រន ើងវញិ ត្ពមទាំងធ្លនាថ្ន សកមមភាព
ោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ ត្រូវបា 
បញ្ចូលកនុងកចិ្ចអ តរាគ្ម ោ៍រនឆ្ើយរប  ិងោរសាដ រន ើងវញិ។ 

ច្ាំណុច្ែែេះខ្រខដលត្រវូនដ្ឋេះត្សាយ ៖ ក ង្មក ោរនឆ្ើយរបនត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម
ភាគ្នត្ច្ើ  ត្រូវបា នធែើនៅនត្ោយនពលនត្គេះមហ តរាយនកើរន ើង ជាជាងនត្រៀមបង្អក រជាមុ ។   
ធ ធ្ល សាំខ្ ់ៗ ត្រូវបា វភិាជ ជ៍ានេៀងទរស់ត្ាបោ់រនឆ្ើយរបនៅ ងឹនត្គេះមហ តរាយ  ិងោរ
សាដ រន ើងវញិ នត្ោយនពលា នត្គេះមហ តរាយធមមជារ ិ ប ុខ តជាធមមតា ធ ធ្ល ទាំងន េះត្រូវបា 
នត្បើត្បាស់ជាលកាណៈបនណាដ េះអាស ន នដ្ឋយនផ្លដ រនលើរត្មូវោរបនាា  ខ់រប ុនណាណ េះ។ សកមមភាព
នត្រៀមនរៀបច្ាំ គ្ួរត្រូវនធែើសាថ ប ័ ីយកមម  ិងពត្ងឹងសកមមភាពទាំងន េះជាលកាណៈត្បព ័ធនៅត្គ្ប ់       
កត្មរិ។ ដាំនណើ រោរនឆ្ើយរប  ិងសាត រន ើងវញិ គ្ួរត្រូវបា នរៀបច្ាំតាមវធិមីយួ ខដលអ តរាគ្ម អ៍ាច្
ផដល់ឱ្ោសែម ី កនុងោរដ្ឋកប់ញ្ចូ លគន ន អាេិភាពោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរ   
ប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ នដ្ឋយពិចរណានៅនលើេសស វស័ិយរយៈនពលខវង កដូ៏ច្ជា
កនុងអាំ ុងនពលនឆ្ើយរប។  

យុេធសាស្រសត ៖ ពិ រិយន ើងវញិ នធែើបច្ចុបប នភាព  ិងនធែើពពិិធកមមវធិ្ល ោរនត្រៀមនរៀបច្ាំ ខដលា 
ត្សាប ់ នដើមបឲី្យា លកាណៈជាយុេធសាស្រសត  ិងគូ្សបញ្ា កអ់ាំពីវធិ្ល ោរគ្ ្ឹេះនានា ដូច្ជាោរ
នរៀបច្ាំខផ ោរនត្រៀមបត្មុង  ងិោរសតុកេុកសាភ រសាំខ្ ់ៗ សត្ាបោ់រសាដ រន ើងវញិ  ងិោរនត្រៀម
បត្មុងេុកជាយុេធសាស្រសតសត្ាបន់ត្គេះអាស ន។ សត្មបសត្មួលវធិ្ល ោរោរប់ ថយហា ិភយ័
នត្គេះមហ តរាយ  ិងវធិ្ល ោរប ាុ ាំត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាពរយៈនពលខវង ខដលជាខផនកមយួន 
អ តរាគ្ម ន៍ឆ្ើយរប សាដ រន ើងវញិ  ិងកសាងន ើងវញិ។ 

៣.៥.១ ពត្ងឹងសមរថភាពរបស់អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម កនុ ងោរកសាងខផ ោរនត្រៀម
បត្មុង  ិង សាហរណកមមនៅកនុ ងខផ ោរ  ិងសកមមភាពខដលកាំពុងអ ុវរត 

៣.៥.២ ពត្ងឹងវធិ្ល ោរនត្រៀមនរៀបច្ាំ នដើមបបីនងកើ ត្បសិេធភាពន សកមមភាពនឆ្ើយរប         
សនស្រង្អគ េះបនាា   ់ ិងសាដ រន ើងវញិកនុ ងវស័ិយកសិកមម 



 

25 ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម 
 

៤. រញ្ញា អនតរវិសយ័ 

ខផ ោរសកមមភាពសដីពីោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ពិចរណានៅនលើបញ្ា
អ តរវស័ិយច្ាំ  ួ៣ ខដលជាច្ាំខណកន សកមមភាពអាេិភាពទាំងអស់ខដលបា នរៀបរាបខ់្ងនលើ។ 

៤.១ ោរកសាងសមរថភាព  
កិច្ចគាំត្េខផនកកមមវធិីត្បកបនដ្ឋយសងគរិភាព ច្ាំនពាេះោរកសាងសមរថភាពបនច្ចកនេស  ិង

សាថ ប ័ គ្ជឺាមូលដ្ឋា  ត្គ្ឹេះសត្ាបោ់រអ ុវរតអាេិភាពទាំងត្បាាំខ្ងនលើត្បកបនដ្ឋយត្បសិេធភាព។ 
ខផនកសាំខ្ ់ៗ  ន ោរកសាងសមរថភាព រមួា ោរត្សាវត្ជាវ  ិងអភវិឌ្ឍ  ៍ ោរនផារបនច្ចកវេិា 
ឧបករណ៍  ងិវធិសីាស្រសដសត្ាបោ់របា  ត់្បាណ នសវាកសិកមម ិងដាំណាាំ ោររស ូមរខិផនកនគល
 នយបាយ  ិងោរនលើកកមពស់  ិងបស្រញ្ា បោរយល់ដឹង។ 

៤.២ ភាពជានដគូ្ 
ភាពជានដគូ្យុេធសាស្រសត គ្ឺជាបញ្ា អ តរវស័ិយ  ងិា សារសាំខ្  ់នដើមបជីាំរញុយុេធសាស្រសត

អ តរវស័ិយនឆ្ព េះនៅរកោរអ ុវរតសកមមភាពអាេិភាព។ ខផ ោរសកមមភាព  ឹងជាំរញុឲ្យា ភាពជា
នដគូ្ត្គ្បក់ត្មរិ រមួទាំងកនុងច្ាំនណាមអគ្គនាយកដ្ឋា    ិងរដាបាលនផសងៗនេៀរខដលសថិរនត្ោម
ត្កសួងកសិកមម រោុា ត្បាញ់  ិងន សាេ  ងិជាមយួត្កសួងដនេនេៀរ ជាពិនសស ត្កសួងធ ធ្ល 
េឹក ិងឧរុ ិយម គ្ណៈកាម ធិោរជារិត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ  ិងសាថ ប ័ត្សាវត្ជាវដូច្ជាវេិា
សាថ  ត្សាវត្ជាវ ិងអភវិឌ្ឍ ក៍សិកមមកមពុជាជានដើម។ 

៤.៣ សមធមន៌យ ឌ្រ័ 
នយ ឌ្រ័គ្ឺជាខផនកមយួខដលា សារៈសាំខ្ ន់ៅកនុងោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ ត-

រាយ  ិងកនុងវស័ិយកសិកមម។  រួនាេី  ិងេាំនាកេ់ាំ ងនយ ឌ្រ័ ប េះពាល់ដល់ស តសុិែនសបៀង សុែុ-
ាលភាពត្គ្ួសារ  ងិោរត្បឈម ងឹហា ិភយ័ នហើយវាកជ៏ាសូច្នាករយ ងសាំខ្ ស់ត្ាបោ់រ
អភវិឌ្ឍកសិកមម។ វសិមភាពនយ ឌ្រ័កនុងលេធភាពេេួលបា   ិង ត្គ្បត់្គ្ងធ ធ្ល  បា ជេះឥេធិ
ពលដល់ោរអភវិឌ្ឍ ត៍្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាពនៅកនុងវស័ិយកសិកមម។ ស្រសតីសថិរកនុងភាពដឹកនាាំកនុង
មុែនាេីសាំខ្ ់ៗ  នៅា ច្ាំ ួ រិច្រួច្នៅន ើយកនុងវស័ិយទាំងន េះ។ ោរដ្ឋកប់ញ្ចូល  ិងោរ
បស្រញ្ា បអាេិភាពនយ ឌ្រ័កនុងត្គ្បស់កមមភាពទាំងអស់ន ខផ ោរសកមមភាពពិរជាា សារសាំខ្  ់
កនុងោរបនងកើ ភាពធ ជ់ាេូនៅរយៈនពលខវង។ 
  



ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម  26 

 

 ំរូរទី ៤ 
យនតក្ខរសព្ម្រសព្ម្ួល និងក្ខរអនុវតត 

 

១. យនតក្ខរសព្ម្រសព្ម្ួលសាថ រ័នរនងុក្ខរអនុវតតផែនក្ខរសរម្មភារ 

ដាំនណើ រោរនធែើខផ ោរខដលបា ផដួច្នផដើមគ្ាំ ិរនត្ោមខផ ោរសកមមភាពន េះ ត្រូវបា នរៀបច្ាំ
កនុងខបបខផ ជាោរចបន់ផដើមដាំនណើ រោរបស្រញ្ា បោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ នៅតាម
សាថ ប ័សាំខ្ ់ៗ   ិងច្ាំនណាមអនកពាកព់ ័ធនានានលើោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ។ កនុង
 យ័ន េះ ខផ ោរសកមមភាពសដីពីោរោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋា  
កសិកមម គ្ឺជាជាំហា ច្លករខដលរ ាំពឹងថ្នអាច្នធែើឲ្យា ោរផសពែផាយបា េូលាំេូលាយ នដ្ឋយ
ទមទរោរតាមដ្ឋ   ិងោរនធែើបច្ចុបប នភាពជានេៀងទរន់ ឯកសារខផ ោរនៅកនុងអគ្គនាយកដ្ឋា  
កសិកមម  ងិត្កសួងកសិកមម រោុា ត្បាញ់  ិងន សាេ។ 

១.១ រច្នាសមព ័ធសាថ ប ័ន អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម 
អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម គ្ជឺាសាថ ប ័មយួកនុងច្ាំនណាមអគ្គនាយកដ្ឋា    ិងរដាបាល ន 

ត្កសួងកសិកមម រោុា ត្បាញ់  ិងន សាេ។ អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមមា អាណរតិោរង្អរសត្ាប់
ោរត្គ្បត់្គ្ងផលិរកមមដាំណាាំ  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងធ ធ្ល ដីកសិកមម។ អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមមសថិរ
នត្ោមោរត្គ្បត់្គ្ងត្បចាំនែងរបស់ត្បរិភរូាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជាមយួរបូ  ិងា អគ្គនាយករងមយួ
ច្ាំ ួ  ជានសនាធិោរ។ នៅកនុងអគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម ា អងគភាពច្ាំណុេះច្ាំ ួ ៩ ខដលកនុងននាេះ
រមួា  នាយកដ្ឋា  រដាបាល ខផ ោរ គ្ណន យយ  ិងសហត្បរិបរតិោរអ តរជារ ិ ( . រផគ្សហ) 
នាយកដ្ឋា  ដាំណាាំត្សូវ ( . ដស) នាយកដ្ឋា  សាកវបបកមម ិងដាំណាាំរមួផស ាំ ( . សដផ) នាយក
ដ្ឋា  ដាំណាាំឧសាហកមម ( . ដឧ) នាយកដ្ឋា  ោរពារដាំណាាំ អនាមយ័ ិងភូរគមអនាមយ័        
( .កអភ) នាយកដ្ឋា  ត្គ្បត់្គ្ងធ ធ្ល ដីកសិកមម ( . គ្ធដក) នាយកដ្ឋា  នត្គ្ឿងយ តកសិកមម    
( . គ្យក) នាយកដ្ឋា  ផសពែផាយកសិកមម ( . ផសក)  ិងម ាីរពិនសាធ ជ៍ារិកសិកមម (មជក) ។ 

បច្ចុបប នន េះ នាយកដ្ឋា  ត្គ្បត់្គ្ងធ ធ្ល ដកីសិកមម គ្ឺនាយកដ្ឋា  បនង្អគ លសត្ាប់
ោរង្អរទកេ់ង ងឹោរោរប់ ថយ  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹង
ោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ។ ត្បធ្ល នាយកដ្ឋា  ន េះ កជ៏ាជ បនង្អគ ល  ងិរាំណាងឲ្យអគ្គនាយក
ដ្ឋា  កសិកមម សត្ាបប់ញ្ា ខត្បត្បួលអាោសធ្លរុផងខដរ។ 



 

27 ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម 
 

១.២ ោរនរៀបច្ាំសាថ ប ័សត្ាបោ់រអ ុវរតខផ ោរសកមមភាព 
ោរខណនាាំអាំពីអាេិភាព  ិងវធិីសាស្រសតែមីៗកនុងអគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម ខដលទកេ់ងជាមយួ

អនកពាកព់ ័ធ  ិងនាយកដ្ឋា  នផសងៗគន  រត្មូវឲ្យា ោរត្ពមនពៀងគន   ិងជាំរញុោរង្អរត្គ្បត់្គ្ង ត្ពម
ទាំងរច្នាសមព ័ធអ ុវរត។ ដូនច្នេះ រច្នាសមព ័ធសត្ាបត់្គ្បត់្គ្ងខផ ោរសកមមភាពសតីពីោរោរប់ ថយ
ហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ត្រវូបា ពិចរណាដូច្ខ្ងនត្ោម៖ 

១.២.១  គ្ណៈកាម ធោិរអច្និស្រ តយ ៍
គ្ណៈកាម ធិោរអច្ិនស្រ តយ ៍ា រួនាេផីតល់ោរច្ងាុលេសិ  ិងោរឃ្ាាំនមើលជារមួ។ គ្ណៈ

កាម ធិោរន េះ ត្រូវដឹកនាាំនដ្ឋយត្បរិភរូាជរដ្ឋា ភបិាលកេេលួប ាុកជាអគ្គនាយកន អគ្គនាយកដ្ឋា  
កសិកមម នដ្ឋយា នាយកដ្ឋា  ពាកព់ ័ធនានាន អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមមជាសាជិក។ គ្ណៈកាម
ធិោរអច្ិនស្រ តយ ៍ ត្រូវា គ្ណន យយភាពច្ាំនពាេះអគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម នលើោរអ ុវរត  ិងោរត្រួរ     
ពិ ិរយនលើវឌ្ឍ ភាពន ខផ ោរសកមមភាពន េះ។ 

១.២.២ ត្កុមោរង្អរបនច្ចកនេស 
គ្ណៈកាម ធិោរអច្ិនស្រ តយ ៍ េេួលបា  ូវោរគាំត្េពតី្កុមោរង្អរបនច្ចកនេស ខដលជាត្កមុ

មយួា សាសភាពពីនាយកដ្ឋា  ជាំនាញ នត្ោមមឱ្វាេអគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម។ ត្កុមោរង្អរ
បនច្ចកនេសត្រូវដឹកនាាំនដ្ឋយអគ្គនាយករងមយួរបូ ត្ពមទាំងា ត្កុមោរង្អរជាំនាញច្ាំ ួ  ៣៖ 

 ត្កុមោរង្អរកសាងសមរថភាព  ិងខផ ោរ៖ េេួលែុសត្រូវច្ាំនពាេះោរកសាងសមរថភាព
ដល់បណាដ នាយកដ្ឋា  ជាំនាញរបស់អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម ម ាីរកសិកមមនែរត  ងិឃុាំ
នគលនៅនៅថ្នន កន់ត្ោមជារិ។ ត្កុមោរង្អរបនច្ចកនេសធ្លនាច្ាំនពាេះោរនធែើសាហរណកមម
ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ 
នៅកនុងោរនធែើខផ ោរកសិកមមនៅត្គ្បក់ត្មរិ។ 

 ត្កុមោរង្អរបា  ត់្បាណ  ិងនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា  ៖់ េេួលែុសត្រូវច្ាំនពាេះោរបា  ់
ត្បាណរត្មូវោរនត្ោយនត្គេះមហ តរាយ ោរត្បមូលេិ ន យ័  ិងនធែើបច្ចុបប នភាពរាល់
ពរ័ា៌ ទាំងអស់ខដលពាកព់ ័ធ ឹងោរបារប់ង ់  ិងោរែូច្ខ្រនដ្ឋយនត្គេះមហ តរាយនៅ
កនុងវស័ិយកសិកមម។ ត្កុមោរង្អរបនច្ចកនេស ត្រូវបនងកើរន ើងនត្ោមមូលដ្ឋា  ន ភាព
ចាំបាច្ ់ ិងអាច្ចបន់ផដើមសកមមភាព ត្ពមទាំងត្បរិបរតិោរកនុងរយៈនពល ២៤នា ង នត្ោយ
នពលា នត្គេះអាស ន សត្ាបោ់រជួយ សនស្រង្អគ េះ  ងិោរនឆ្ើយរប។ 



ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម  28 

 

 ត្កុមោរង្អរបនច្ចកកសិកមមភាពធ ៖់ ា សាសភាពអនករាំណាងបនច្ចកនេស។ ត្កមុន េះ
េេួលែុសត្រូវច្ាំនពាេះោរត្ច្បាច្ប់ញ្ចូ លគន  ូវច្ាំនណេះដងឹបនច្ចកនេសកសិកមមលាត្បនសើរ 
ជាមយួនគលគ្ាំ ិរន ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ងឹោរ
ខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ។ នលើសពីន េះនេៀរ ត្កុមោរង្អរន េះេេួលប ាុកនធែើោរសិកា
ត្សាវត្ជាវ ិងអភវិឌ្ឍបនច្ចកនេសលាន កសិកមមធ ។់  

១.២.៣ នលខ្ធោិរដ្ឋា   
គ្ណៈកាម ធិោរអច្ិនស្រ តយ ៍ិងត្កុមោរង្អរបនច្ចកនេស ា នលខ្ធិោរដ្ឋា  មយួ ខដល

ា រួនាេជីាអងគភាពសត្មបសត្មួល ត្គ្បត់្គ្ង  ិងរាយោរណ៍អាំពីវឌ្ឍ ភាពន ោរអ ុវរតខផ ោរ
សកមមភាពន េះ។ ខផាកនលើអណរតិ  ងិភារកិច្ចសនូល នាយកដ្ឋា  ត្គ្បត់្គ្ងធ ធ្ល ដីកសិកមម ត្រូវ
បា នសនើសុាំជានលខ្ធិោរដ្ឋា   សត្ាបស់ត្មបសត្មួលកិច្ចអ តរាគ្ម ស៍ត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិ
ភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ។ 

១.៣ ោរនកៀរគ្រមលូ ិធិ  ិងធ ធ្ល  
មូល ិធសិត្ាបអ់ ុវរតខផ ោរសកមមភាព  ងឹត្រូវវភិាជ ព៍ែីវោិថ្នន កជ់ារិ  ិងែវោិថ្នន ក់

នត្ោមជារ។ិនាយកដ្ឋា    ងិ វេិាសាថ  /សាថ  ីយត៍្សាវត្ជាវខដលពាកព់ ័ធទាំងអស់ ត្រូវបា រ ាំពឹងថ្ន
 ឹងអ ុវរតោរេេួលែុសត្រូវរបស់ពួកនគ្ នត្ោមខផ ោរសកមមភាពន េះ  ិងដ្ឋកប់ញ្ចូ លោរេេួល
ែុសត្រូវទាំងន េះនៅកនុងែវោិជាកល់ាករ់បស់ពួកនគ្។ ត្បភពមូល ិធចិ្ាំ ួ បតី្រូវបា សិកា៖ មូល ិ
ធិខ្ងកនុង មូល ិធិខ្ងនត្ត  ិងមូល ិធនិច្នត្បឌ្ិរ។ 

ត្បភពមូល ិធខិ្ងកនុងរមួា  ត្បភពហិរញ្ញ វរថុខដលនកៀរគ្រពីកនុងត្បនេស ខដលា ដូច្ជា 
ែវោិសាធ្លរណៈបច្ចុបប ន មលូ ិធពិីវស័ិយឯកជ  មូល ិធពិីថ្នន កន់ត្ោមជារិ  ិងត្បភពមូល ិធិ
នផសងៗនេៀរនៅកនុងត្សុក។ អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម រ ាំពឹងថ្ន ឹងអាច្នកៀងគ្រធ ធ្ល ហិរញ្ញ វរថុកនុង
ច្ាំ ួ នត្ច្ើ គ្ួរឲ្យករស់ាគ ល់ នដ្ឋយនត្បើត្បាស់ែវោិជារិ។ 

ត្បភពមូល ិធខិ្ងនត្តខដលា ត្សាប ់ រមួា ជាំ ួយឥរសាំណង  ិងកមចខីដលត្រូវបា 
ផដល់នដ្ឋយត្បភពនៅនត្តត្បនេសដូច្ជា ាច ស់ជាំ ួយនេែភាគ្ី  ិងពហុភាគ្ី សារជីវកមមពហុជារិ
សាស  ៍ មូល ិធិសបបរុសធមន៌ានា ។ល។ ត្បភពទាំងន េះរាំណាងឲ្យ “ត្ច្កទែ រេីពរីន ហិរញ្ញ
បបទ ” បនាា បព់តី្បភពខ្ងកនុង។ ជាេូនៅ វសិាលភាពន មូល ិធិន េះត្រូវបា កាំណរន់ដ្ឋយច្ាំ ួ 
ធ ធ្ល  ខដលអាច្ា លេធភាពនធែើោរនកៀរគ្របា នៅកនុងត្បនេស  ងិ ច្ាំ ួ   ិងត្បនភេន សហ-
អនកផដល់ហិរញ្ញបបទ  ខដលរមួច្ាំខណកនៅកនុងសកមមភាពដូច្គន ។ 



 

29 ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម 
 

ត្បភពមូល ិធនិច្នត្បឌ្ិរខដលកាំពុងខសែងរក រាំណាងឲ្យរនបៀបផដល់ហិរញ្ញបបទ ែមមី ិ
ខម     ខបបត្បនពណី។ ែមីៗន េះ យ តោរផដល់ហិរញ្ញបបទ នច្នត្បឌ្ិរ ត្រូវបា នគ្នមើលនឃើញោ ខ់រ
នត្ច្ើ ថ្ន ជាត្បភពមូល ធិខិដលា នសថរភាព  ិងា  ិរ តរភាព ខដលម ិរងផលប េះពាល់ពីោរ
ផ្្លស់បដូរច្លនា នយបាយ ឬ នគល នយបាយ  ងិគ្ាំររូបស់ាច ស់ជាំ ួយ។ មូល ិធទិាំងអស់ន េះ
រមួា មូល ិធិសកលសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយ កមមវធិីនត្រៀមបង្អក រនត្គេះ
មហ ត-រាយន ជាំ ួយម ុសសធម ៌ិងកចិ្ចគាំពារជ សីុវលិន សហគ្ម អ៍ឺរ  បុ មូល ិធិសត្ាប់
ត្បនេសអភ-ិ    វឌ្ឍ រ៍ិច្រចួ្ មូល ិធិអាោសធ្លរុនបរង ឬ មូល ធិិសត្ាបោ់រប ាុាំខដលសថិរ
នត្ោមអ ុសញ្ញ ត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុន សហត្បជាជារិ។ ោលា ុ
វរតភាពដនេនេៀរ រមួា ោរេេួលបា មូល ិធិតាមរយៈយ ដោរបងត់្បាកស់ត្ាបន់សវាកមមបរសិាថ   
ោរោរប់ ថយោរភាយឧសម័ ផាេះកញ្ចកព់ីោរបាំផ្្លញ ិងោរបារប់ងន់ត្ពនឈើ  ងិយ តោរអភវិឌ្ឍ ៍
សាា រជានដើម។ 

១.៤ ោរតាមដ្ឋ ត្រួរពិ ិរយ  ិងវាយរនម ្
គ្ណៈកាម ធិោរអច្ិនស្រ តយ ៍ ត្រូវបនងកើរខផ ោរតាមដ្ឋ ត្រួរពិ ិរយ  ងិវាយរនម្រមួ នលើ

ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ។ ខផ ោរតាមដ្ឋ ត្រួរ      
ពិ ិរយ  ិងវាយរនមន្ េះ ត្រូវខផាកនលើរបាយោរណ៍សដីពលីេធផល  ិងសូច្នាករនៅកនុងខផនកមុ ៗ។ 
សូច្នាករសមត្សប  ិងោ ខ់រជាកល់ាក ់ ឹងត្រូវបា នរៀបច្ាំនៅកនុងខផ ោរតាមដ្ឋ ត្រួរពិ ិរយ  ិង
វាយរនម្ ខដល ឹងត្រូវអភវិឌ្ឍន ើងជាខផនកមយួន ោរអ ុវរតខផ ោរសកមមភាព។ 

ោរតាមដ្ឋ ត្រួរពិ ិរយ  ិងវាយរនម ្ត្រូវផដល់ោរខណនាាំអាំពីរនបៀបតាមដ្ឋ ពវីឌ្ឍ ភាពន 
ខផ ោរសកមមភាព  ងិដ្ឋកប់ញ្ចូ ល ូវពរ័ា៌ ដូច្ជា សូច្នាករ វធិសីាស្រសតសត្ាបោ់រត្បមូល
ពរ័ា៌  ោរកាំណររ់យៈនពល  ិងោរនត្បើត្បាស់ពរ័ា៌ ។ នគ្ ឹងផលិរកត្មងពរ័ា៌ ច្ាំ ួ ពីរ៖ 
ក) លេធផល  ិង ែ) ដាំនណើ រោរ។ ពរ័ា៌ អាំពីលេធផល ឹងា សារៈត្បនយជ ច៍្ាំនពាេះោរតាម
ដ្ឋ ត្បសិេធភាព ិងសកដិសិេធភិាព ន ោរវ ិិនយគ្សាធ្លរណៈនៅកនុងខផ ោរសកមមភាព នហើយ
 ឹងត្រូវរាយោរណ៍ជូ រដ្ឋា ភបិាល  ិងនដគូ្ាច ស់ជាំ ួយកដូ៏ច្ជាអនកអ ុវរតគ្នត្ាងែ្ួ ឯងផ្លា ល់ផង
ខដរ។ 

មា ងវញិនេៀរ  ពរ័ា៌ អាំពីដាំនណើ រោរ  សាំនៅច្ាំនពាេះ  "នរើសកមមភាពនជាគ្ជយ័  ងិ ម ិ
នជាគ្ជយ័ ត្រូវបា អ ុវរតនដ្ឋយរនបៀបណា"  ិង នមនរៀ បេពិនសាធ ព៍អីនកអ ុវរតគ្នត្ាងខផ ោរ
សកមមភាពនផសងៗគន ។ ពរ័ា៌ ត្បនភេន េះ ត្រូវបា ខច្ករ ាំខលក "តាមខែសបនណាត យ" កនុងច្ាំនណាម
អនកពាកព់ ័ធ (ឧទហរណ៍ សហគ្ម អ៍ភវិឌ្ឍ ក៍សិកមម មស្រ តីរាជរដ្ឋា ភបិាល អងគោរម ិខម រដ្ឋា      



ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម  30 

 

ភបិាល អាជាា ធរមូលដ្ឋា   ។ល។) នហើយោ្យជាខផនកមយួន ោរផដួច្នផដើមត្គ្បត់្គ្ងច្ាំនណេះដឹង។ វធិី
សាស្រសតនដ្ឋយា ោរចូ្លរមួសត្ាបោ់រត្រួរព ិិរយ  ឹងត្រូវបា អ ុវរតនដើមបធី្លនាឲ្យា ោរចូ្ល
រមួពអីនកពាកព់ ័ធសាំខ្ ់ៗ ។ 

អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម  ងឹនត្បើត្បាស់បុគ្គលិករបស់ែ្ួ  នដ្ឋយសហោរជាមយួសហ-    
គ្ម ម៍ូលដ្ឋា   អនកេេួលផល  ិងអងគោរម ិខម រដ្ឋា ភបិាលនានា នដើមបតី្រួរពិ រិយនលើខផ ោរ
សកមមភាពន េះ។ នគ្ ឹងត្រូវោរកិច្ចគាំត្េពីខ្ងនត្តផងខដរនបើចាំបាច្ ់ សត្ាបោ់រវាយរនមព្ាក់
កណាដ លអាណរតិ  ិងបញ្ចបអ់ាណរតិ។ 

 

២. រិចចសហក្ខរអនតរសាថ រ័នរនងុក្ខរអនុវតតផែនក្ខរ 

សាថ ប ័រាជរដ្ឋា ភបិាល  ិងអងគោរម ិខម រដ្ឋា ភបិាលសាំខ្ ់ៗ  ខដលនធែើោរនលើោរង្អរ
ត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ ោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ ពរ័ា៌ សដីពធី្លរុអាោស  ិង
អាោសធ្លរុ  ិងខផ ោរតាមខបបវមិជឈោរ នហើយខដលជាអនកពាកព់ ័ធយ ងសាំខ្ ក់នុងោរអ ុវរត
ខផ ោរសកមមភាពន េះ រមួា ដូច្ជា៖ 

២.១ ោរត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ 
២.១.១ គ្ណៈកាម ធោិរជារតិ្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ (គ្.ជ.គ្.ម) 

កមពុជាបា នរៀបច្ាំរច្នាសមព ័ធសាថ ប ័ត្គ្បត់្ជងុនត្ជាយមយួ នដើមបនីដ្ឋេះត្សាយបញ្ា ោរ់
ប ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ។ គ្.ជ.គ្.ម ផដល់ោរដឹកនាាំ  ិងោរសត្មបសត្មួលជារមួ សត្ាប់
ោរត្គ្បត់្គ្ងហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយ ខដលា ោរចូ្លរមួពីត្គ្បត់្កសួងសាំខ្ ់ៗ ទាំងអស់។ 
រច្នាសមព ័ធន ោរត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ ា រហូរដល់ថ្នន កន់ត្ោមជារិ  ិងថ្នន កម់លូដ្ឋា  ។ កនុង
ននាេះ រមួា  គ្ណៈកាម ធោិរត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយរាជធ្ល ី/នែរត គ្ណៈកាម ធោិរត្គ្បត់្គ្ង
នត្គេះមហ តរាយត្កុង/ត្សុក/ែណ័ឌ  គ្ណៈកាម ធិោរត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយឃុាំ/សង្អក រ ់  ិងត្កុម
ត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយភូម។ិ 

២.១.២ ត្កុមសកមមភាពរមួ 
ត្កុមសកមមភាពរមួ គ្ឺជាបណាដ ញសងគមសីុវលិនត្តផ្ូវោរមយួ។ ត្កុមន េះនកើរនច្ញមកពី

កិច្ចពិភាកានត្តផ្ូវោរ នដ្ឋយអងគោរម ិខម រដ្ឋា ភបិាលអ តរជារមិយួច្ាំ ួ  ខដលចូ្លរមួយ ង
សកមមនៅកនុងោរត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ  ិងោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយនៅ          
កមពុជា។ ត្កមុសកមមភាពរមួ នដើររនួាេីសាំខ្ ក់នុងោរសត្មបសត្មួល ោរសិកា  ងិ ខច្ករ ាំខលក



 

31 ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម 
 

ពរ័ា៌  សត្ាបអ់ងគោរម ិខម រដ្ឋា ភបិាលជារិ  ិងអ តរជារិនានា  ិង កសាងសមរថភាពអនក
ពាកព់ ័ធនផសងៗនៅកមពុជា។ ត្កុមសកមមភាពរមួ គ្ជឺានវេិោមយួនដើមបខីច្ករ ាំខលកពរ័ា៌  នលើក
កមពស់បនច្ចកនេសលា នធែើខផ ោរ  ិងសត្មបសត្មួលសកមមភាព ជុាំវញិោរោរប់ ថយហា ិភយ័
នត្គេះមហ តរាយនៅកមពុជា ខដលបណាដ អងគោរម ិខម រដ្ឋា ភបិាលកាំពុងផតល់អាេិភាព។ កនុងករណី
ា នត្គេះមហ តរាយ ត្កុមសកមមភាពរមួ កន៏ដើររនួាេីជាអងគភាពសត្មបសត្មួល នដើមបភីាា បន់វេិោ
សត្មបសត្មួលនត្គេះអាស ន ជាមយួ ឹងរួអងគោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ សាំនៅខកលមា
ោរនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា  ។់ ត្កុមសកមមភាពរមួ គ្ឺជាយ តោរអ តរោរមីយួ សត្ាបក់សាងសមរថ-
ភាពអនកពាកព់ ័ធ នដើមបតី្គ្បត់្គ្ងហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយត្បកបនដ្ឋយត្បសិេធភាព ិងបស្រញ្ា បោរ
ោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយទាំងនៅថ្នន កជ់ារិ  ិងថ្នន កន់ត្ោមជារិ ត្ពមទាំង ជាំរញុឲ្យា 
កិច្ចែិរែាំត្បឹងខត្បងរមួ នដើមបកីសាងសមរថភាពរបស់រដ្ឋា ភបិាល អងគោរម ិខម រដ្ឋា ភបិាលអ តរជារ ិ
អ តរជារិ  ិងអនកពាកព់ ័ធដនេនេៀរ។ គ្ិរត្រមឹខែសីហា ឆ្ន ាំ២០១៣ សាជកិត្កុមសកមមភាពរមួ 
ា ដូច្ជា ោកបាេត្កហមបារា ាំង អងគោរអកុសាែ ម អងគោរអាកសិ់ នអរ  អងគោរជាំ យួត្ពេះវហិារ
ដ្ឋណឺា ក  អងគោរសនស្រង្អគ េះកុារ  អងគោរខឃរ  អងគោរែ សឺ   អងគោរភភីលអុី  ីរ  អងគោរខភ ្   
អុី ធឺណាសិ ណល  អងគោរេសស ៈពភិពនលាក អងគោរជវីរិនែ្ែនូរ  ិងអងគោរោរតីាស។ 

២.២ ោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បលួអាោសធ្លរុ 
២.២.១ ត្កសួងបរសិាថ   

ត្កសួងបរសិាថ   េេួលែុសត្រូវច្ាំនពាេះោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ  ិងបញ្ា បរសិាថ  ។ 
ត្កសួងនរៀបច្ាំ  ិងអ ុវរតនគល នយបាយ ត្ពមទាំងនរៀបច្ាំខផ ោរកមមវធិី ខដលពាកព់ ័ធ ឹងបរសិាថ   
នធែើោរត្សាវត្ជាវអាំពបីរសិាថ    ិងបនច្ចកវេិា  ងិនលើកកមពស់ត្បនភេថ្នមពលនផសងនេៀរ។ ត្កសួង
ដឹកនាាំសកមមភាពខដលទកេ់ង ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ  ិងបា ដឹកនាាំោរនរៀបច្ាំ  ិងោរ
សត្មបសត្មួលកមមវធិថី្នន កជ់ារិសត្ាបស់កមមភាពប ាុាំ។ ត្កសួងកន៏រៀបច្ាំផងខដរ ូវសមព ័ធភាពខត្ប
ត្បួលអាោសធ្លរុកមពុជា ខដលជាអភតិ្កមត្គ្បត់្ជងុនត្ជាយ  ិងនច្នត្បឌ្ិរមយួ សត្ាបន់ដ្ឋេះត្សាយ
ោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុនៅកមពុជា។ សមព ័ធភាពន េះរមួា  ច្ាំណុច្របួរមួគន មយួសត្ាបស់ាថ ប ័  
ផតល់ហិរញ្ញបបទ របស់នដគូ្អភវិឌ្ឍ  ៍  ងិាច ស់ជាំ ួយពហុភាគ្ី ផដល់ធ ធ្ល សត្ាបោ់រកសាង
សមរថភាព  ងិោរអ ុវរតោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុនៅថ្នន កជ់ារិ  ិងថ្នន កម់ូលដ្ឋា  ។ សមព ័ធភាព
ខត្បត្បួលអាោសធ្លរុកមពុជា ត្រូវបា ផាភាា បន់ៅ ឹងគ្ណៈកាម ធិោរជារិត្គ្បត់្គ្ងោរខត្បត្បួល
អាោសធ្លរុរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាល ខដលជាអងគភាពសត្មបសត្មួល  ិងគាំត្េនគល នយបាយរបស់
រដ្ឋា ភបិាល ា អាណរតិោរង្អរត្គ្បដណត បន់លើត្គ្បេ់ិដាភាពទាំងអស់ន ោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ។ 
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នដ្ឋយនហរុថ្ន ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ គ្ឺជាេិដាភាពមយួន ោរប ាុាំនៅ ឹងោរ
ខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ ខដលា សារៈសាំខ្ ោ់ ខ់រខ្្ាំងន ើង ដូនច្នេះកិច្ចសហោរជិរសនិេធ រវាង
ត្កសួងបរសិាថ    ងិគ្ណៈកាម ធិោរជារិត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ ា ភាពចាំបាច្ខ្់្ាំងណាស់ 
នដើមបធី្លនាឲ្យា  ូវសាហរណកមមន ោរផដួច្នផដើមោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ រយៈ
នពលែ្ ី ងិរយៈនពលខវងជាមយួោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បលួអាោសធ្លរុ។ 

២.២.២ បណាដ ញសតីពោីរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុនៅកមពុជា 
បណាដ ញសតីពីោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុនៅកមពុជា  រមួា សាសភាព អងគោរម ិខម     

រដ្ឋា ភបិាលជារិ  ិងអ តរជារ ិសាគ្ម  ិងបណាដ អងគោរវស័ិយឯកជ  ត្ពមទាំងបគុ្គល ខដលនធែើ
ោរកនុងត្បនេសកមពុជា នលើបញ្ា ខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ  ិងបញ្ា ខដលពាកព់ ័ធ ឹងោរខត្បត្បួល
អាោសធ្លរុ។ បណាដ ញន េះ ា េសស វស័ិយថ្ន ត្បជាពលរដាកមពុជា េេួលបា ពរ័ា៌ ត្គ្ប់
ត្គ  ់នហើយា សមរថភាព (អាំណាច្) ត្គ្បត់្គ ជ់ាធ្ុងមយួកនុងោរនដ្ឋេះត្សាយ  ិង នឆ្ើយរបនៅ
 ឹងបញ្ា ន ោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ ដូនច្នេះ ិរ តរភាពបរសិាថ  ត្រូវបា ពត្ងងឹ  ងិត្កមុខដលគម  
លេធភាព ា លេធភាពកនុងោរត្គ្បត់្គ្ងជីវភាព  ិងោររស់នៅរបស់ពួកនគ្។ បណាដ ញសតីពីោរខត្ប
ត្បួលអាោសធ្លរុនៅកមពុជា នជឿជាកថ់្ន ត្កុមសហគ្ម ម៍លូដ្ឋា   គ្ឺជាត្កុមខដលា សារសាំខ្ ់
បាំផុរ  ពីនត្ពាេះសាំន ងសងគមសីុវលិត្រូវោរ ូវសងគមសីុវលិដព៏ិរត្បាកដ  ិងរងឹាាំ។ 

 

២.៣ ពរ័ា៌ អាំពីធ្លរុអាោស ិងឧរុ ិយម  ិងធ្លរាសាស្រសត 
ត្កសួងធ ធ្ល េឹក  ិងឧរុ យិម ដឹកនាាំ  ិងត្គ្បត់្គ្ងវស័ិយធ ធ្ល េឹក  ងិឧរុ ិយម 

របស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា។ ោរេេួលែុសត្រូវរបស់ត្កសួងន េះ ា េាំនាកេ់ាំ ងជរិសនិេធនៅ ឹង   
វស័ិយកសិកមម ជាពិនសសអគ្គនាយកដ្ឋា  បនច្ចកនេស ខដលរមួា  នាយកដ្ឋា  ជលសាស្រសត  ិង
ោរង្អរេន ្ នាយកដ្ឋា  ធ្លរាសាស្រសត  ងិនាយកដ្ឋា  ឧរុ ិយម។ ដូច្បា បញ្ា កខ់្ងនលើ ត្កសួង
ន េះបា កសាងយុេធសាស្រសតេឹក  ងិកសិកមមរមួគន ជាមយួត្កសួងកសិកមម រោុា ត្បាញ់  ិងន សាេ 
នដើមបកីាំណរអ់ាំពីវស័ិយខដលត្កសួងទាំងពីរន េះ ត្រូវរមួនដគន   ិងរមួោរេេួលែុសត្រូវ កដូ៏ច្ជារមួ
សមរថភាពរបស់ត្កសួង ីមយួៗផងខដរ។ យុេធសាស្រសតន េះ បង្អា ញពីេាំនាកេ់ាំ ងរវាងោរនត្បើត្បាស់ 
 ិងោរត្គ្បត់្គ្ងេឹក កសិកមម ិងស តិសុែនសបៀង ិងអាហារបូរថមភ ធ ធ្ល េឹក ិងោរត្គ្បត់្គ្ងដី
កសិកមម កសិកមម ងិកសិពាណិជាកមម រមួា ោរត្សាវត្ជាវ ោរអបរ់ ាំ  ងិោរផសពែផាយផងខដរ។ 
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២.៤ ោរកសាងខផ ោរត្គ្បត់្គ្ងហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយតាមខបប           
វមិជឈោរ 

គ្ណៈកាម ធិោរជារិសត្ាបោ់រអភវិឌ្ឍ តាមខបបត្បជាធិបនរយយ នៅថ្នន កន់ត្ោមជារិ    
(គ្.ជ.អ.ប) ត្រូវបា បនងកើរន ើងនៅឆ្ន ាំ២០០៨ ខដលជាយ តោរអ តរត្កសួង សត្ាបន់លើកកមពស់ោរ
អភវិឌ្ឍតាមខបបត្បជាធិបនរយយ តាមរយៈកាំខណេត្មងវ់មិជឈោរ  ិងវសិហមជឈោរេូទាំងត្បនេស
កមពុជា។ គ្.ជ.អ.ប ា មូលដ្ឋា  នៅត្កសួងមហានផា  ិងា គ្ណន យយភាពច្ាំនពាេះរាជរដ្ឋា ភបិាល
កមពុជា  សត្ាបោ់រអ ុវរតច្ាបស់ដីពីោរត្គ្បត់្គ្ងរដាបាលរាជធ្ល ី/នែរត ត្កុង/ត្សុក/ែណឌ  (ច្ាប ់  
សររីាងគ) ច្ាបស់ដីពីោរត្គ្បត់្គ្ងរដាបាលឃុាំ/សង្អក រ ់ ិងនគល នយបាយវមិជឈោរ  ិងវសិហមជឈ-
ោរ។ គ្.ជ.អ.ប បា បនងកើរអ ុគ្ណៈកាម ធិោរ  ងិនលខ្ធិោរដ្ឋា   នដើមបសីត្មបសត្មួល  ិង
ត្គ្បត់្គ្ងោរអ ុវរតច្ាបស់ររីាងគ  ិងច្ាបស់ដីពីោរត្គ្បត់្គ្ងរដាបាលឃុាំ/សង្អក រ ់ ត្បកបនដ្ឋយត្បសិេធ
ភាពត្សបតាមនគល នយបាយវមិជឈោរ  ងិវសិហមជឈោរ។ 

នៅកនុងអាណរតោិរង្អររបស់ែ្ួ   គ្.ជ.អ.ប   គ្ឺជាគ្ណៈកាម ធិោរមយួខដលនរៀបច្ាំ    ិង  
អ ុវរតកមមវធិជីារិ សដីពោីរអភវិឌ្ឍតាមខបបត្បជាធិបនរយយនៅថ្នន កន់ត្ោមជារិ  នដ្ឋយអ ុនលាម
តាមច្ាប ់សដីពីោរត្គ្បត់្គ្ងរដាបាលរាជធ្ល /ីនែរត ត្កងុ/ត្សុក/ែណឌ  ច្ាបស់ដីពីោរត្គ្បត់្គ្ងរដាបាល
ឃុាំ/សង្អក រ ់ ិងច្ាបស់ដីពីត្បព ័ធហិរញ្ញ វរថុសាធ្លរណៈ។ គ្ណៈកាម ធិោរន េះ ត្រូវបា ចរេុ់កថ្នជា
សាថ ប ័ខដលា អាំណាច្ ឬ ជាត្ច្កសត្ាបដ់្ឋកប់ញ្ចូ លោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ   
 ិង ោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ  នៅកនុងខផ ោរថ្នន កន់ត្ោមជារិ  ិងថ្នន កឃុ់ាំ  ិងខត្ប
ោ្យឲ្យនៅជាោរអ ុវរតជាកខ់សដង។ 

6 
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ឧបសមព ័ធេី១៖ ខផ ោរសកមមភាព សត្ាប ់២០១៤-២០១៨ 
 

សរម្មភារជា 
យទុធសាស្រសត 

សរម្មភារជារ់ោរ់  
២០១៤-២០១៨ 

សចូនាររ 
ឆ្ន អំនុវតតន៍ក្ខរងារ សាថ នរ័ន

ផដលទទួល
ខុសព្តូវ 

២០ 
១៤ 

២០ 
១៥ 

២០ 
១៦ 

២០ 
១៧ 

២០ 
១៨ 

នគលនៅ៖ នដើមបពីត្ងងឹសមរថភាព  ងិភាពធ រ់បស់កសិករ នៅមលូដ្ឋា  សហគ្ម  ៍នៅ ងឹោរគ្ាំរាមកាំខហង ពនីត្គេះមហ តរាយខដលប េះពាល់ដល់វស័ិយកសិកមម  ងិជវីភាព
រស់នៅរបស់ត្បជាជ នៅរាំប ជ់ បេ 

អាេិភាពេី ១៖ ពត្ងឹងសមរថភាពសាថ ប ័  ិងបនច្ចកនេស  ិងពត្ងឹងយ តោរសត្មបសត្មលួសត្ាបោ់រប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បលួ
អាោសធ្លរុកនុ ងវស័ិយកសិកមម 

១.១ ពត្ងងឹយ តោរសាថ ប ័សត្ាបស់ត្មបសត្មួលោរោរប់ ថយហា ិភ័យនត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុត្បកបនដ្ឋយត្បសិេធភាពនៅកនុង
អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម 
១.១.១ បនងកើរអងគភាព
បនង្អគ លកនុងអ. .ក នដើមបនីធែើ
ោរសត្មបសត្មួល  ិង
ខណនាាំនលើោរង្អរDRR 
 ិង CCA  ិងអ ុវរតកិច្ច
ោរបនច្ចកនេសខដលពាក់
ព ័ធ 

១.១.១.១ ខរងតាាំងនលខ្ធិោរដ្ឋា  សត្ាប់
ោរង្អរ DRR  ិងCCA នៅកនុង អ. .ក 

នលខ្ធិោរដ្ឋា    ិង ត្កុមោរង្អរ 
បនច្ចកនេសត្រូវបា ខរងតាាំង នដ្ឋយ
ា លកាែណឌ ោរង្អរច្ាស់លាស់ 

X X    អ. .ក 

១.១.១.២ ជាំរញុស្រសតីកនុងភាពជាអនកដឹកនាាំ
នៅកនុង អ. .កសត្ាបោ់រង្អរ DRR ិង 
CCA 

ច្ាំ ួ ស្រសដីខដលា រួនាេីកនុងោរ
សនត្មច្ច្ិរត 

X X X X X អ. .ក 

១.១.១.៣ ផដល់ោរគាំត្េខផនកភសតុភារ  
សត្ាបយ់ តោរសត្មបសត្មួលរបស់អ. .ក 
នលើោរង្អរ DRR, CCA  ិង SLM 

នលខ្ធិោរដ្ឋា  ា សាភ រត្គ្ប់
ត្គ ស់ត្ាបដ់ាំនណើ រោរោរង្អរ 

X X X X X  . រផគ្សហ 

១.១.២ ពត្ងឹងសមរថភាព ១.១.២.១ បនងកើរត្កុមត្គ្ូបណដុ េះបណាដ ល ត្កុមោរង្អរបណដុ េះបណាដ ល ត្រូវបា X X X X X  . គ្ធដក 
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របស់អងគភាពបនច្ចកនេស
នៅកនុង អ. .ក (រមួទាំង 
សាថ ប ័ខែសបនណាដ យ)  ិង
នៅកនុងសាថ  ីយត៍្សាវត្ជាវ 
វេិាសាថ  កសិកមមជានដគូ្
មយួច្ាំ ួ  នដើមបនីឆ្ើយរប 
 ិង បញ្ចូ លោរង្អរ DRR 
 ិង CCA 

ថ្នន កជ់ារិ  សដីពីDRR, CCA  ិងSLM  ិង
ផដល់ធ ធ្ល ត្គ្បត់្គ ដ់ល់ពួកនគ្ 

បនងកើរន ើងសត្ាបោ់រង្អរDRR  
CCA  ិង SLM 

១.១.២.២ នធែើបច្ចុបប នភាពនលើលកាែណឌ
ោរង្អរបុគ្គលិកមយួច្ាំ ួ ខដលត្រូវបា 
នត្ជើសនរ ើស នដើមបដី្ឋកប់ញ្ចូ លោរេេួលែុស
ត្រូវទកេ់ង ឹង DRR  ិងCCA 

លកាែណឌ ោរង្អរែមីសត្ាបន់ាយក
ដ្ឋា   អងគភាពបនច្ចកនេសត្រូវបា ខក
សត្មួល នដ្ឋយដ្ឋកប់ញ្ចូ លរួនាេី 
 ិងោរេេួលែុសត្រូវនលើោរង្អរ    
DRR  ិង CCA 

X X     . រផគ្សហ 

១.១.២.៣ នរៀបច្ាំនមនរៀ ន វគ្គបណដុ េះ
បណាដ លសដីពីDRR, CCA  ិង SLM ឲ្យ
ត្សបតាមសាថ  ភាព  ិងរត្មូវោរខផនក
កសិកមម  ិងនរៀបច្ាំយុេធសាស្រសតបណដុ េះ
បណាដ លខដលា ត្បសិេធភាពែពស់  ិង
ច្ាំណាយរិច្ 

នមនរៀ វគ្គបណដុ េះបណាដ លសដីពី 
DRR, CCA  ិង SLM សត្ាប់ 
សាថ  ភាពនកសត្របរសិាថ    ីមយួៗ 
អាច្រកបា  

X X X X X  . ផសក 
 . គ្ធដក 

១.១.២.៤ នរៀបច្ាំនគល នយបាយ នគល
ោរណ៍ខណនាាំ ឧបករណ៍នធែើខផ ោរជាក់
លាកស់ត្ាប់ដ្ឋក់បញ្ចូ ល DRR, CCA  ិង 
SLM នៅកនុងនាយកដ្ឋា  ពាកព់័ ធរបស់     
អ. .ក  ិងនៅកនុងឃុាំនគលនៅខដល
ត្បឈម ឹងនត្គេះមហ តរាយ 

នគល នយបាយ ិងនសច្កដី
ខណនាាំ  ិងឧបករណ៍អាច្រកបា  

X X    អ. .ក 

១.១.២.៥ ផដល់ោរបណដុ េះបណាដ លដល់
នាយកដ្ឋា  បនច្ចកនេស ោរយិល័យថ្នន ក់

ច្ាំ ួ វគ្គបណដុ េះបណាដ លខដលបា 
នរៀបច្ាំ 

X X X X X អ. .ក 
 . គ្ធដក 
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នត្ោមជារិ វេិាសាថ  ត្សាវត្ជាវ  ិងសាថ  ីយ៍
ត្សាវត្ជាវកសិកមមរបស់ អ. .ក សដីព ីDRR 
CCA ិងSLM  ិងោរកសាងខផ ោរ 
១.១.២.៦ នរៀបច្ាំកមមវធិីេសស កចិ្ចសិកា 
 ិងកមមវធិីផ្្លស់បតូរបេពិនសាធ  ៍សត្ាប់
សិោា ោម  ិងត្គ្ូបណដុ េះបណាដ ល អាំពីDRR, 
CCA (ទាំងកនុង ិងនត្តត្បនេស) 

េសស កិច្ចផ្្លស់បតូរបេពិនសាធ ៍
កនុងត្បនេសច្ាំ ួ ២០  ិងេសស 
កិច្ចផ្្លស់បតូរបេពិនសាធ  ៍នត្ត
ត្បនេសច្ាំ ួ ៥ ត្រូវបា  នរៀបច្ាំ 

X X X X X  . រផគ្សហ 
 .គ្ធដក 

១.១.៣ ពត្ងឹងោរត្សាវ
ត្ជាវ  ិងោរអភវិឌ្ឍជាមយួ
សាថ ប ័ត្សាវត្ជាវ  ិងសាថ  
 ីយត៍្សាវត្ជាវកសិកមម (ោរ
ត្សាវត្ជាវ-ផសពែផាយ) ិង
បនងកើ សមរថភាពរបស់ពួក
នគ្សត្ាបោ់រគាំត្េនលើ
ោរង្អរ DRR, CCA ិង
SLM 

១.១.៣.១ នរៀបច្ាំោរត្សាវត្ជាវអ ុវរតបខ ថម
នេៀរនលើភាពធ ន់ៅ ឹងមុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក់
កនុងោរដ្ឋាំដាំណាាំ  ិងបនច្ចកេស ិងត្បព ័ធ
ត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព (ពូជត្សូវ 
ពូជបខ ្ធ  ់ឹងេឹកជាំ   ់ រា ាំងសងួរ សាស
ភាគ្ច្នត្ង  ិងជារិនត្ប) នៅសាថ  ីយត៍្សាវ
ត្ជាវខដលបា នត្ជើសនរ ើស 

ច្ាំ ួ គ្នត្ាងត្សាវត្ជាវែមីៗសតីពីោរ
ខកលមាដី  ិងដាំណាាំខដលបា នរៀបច្ាំ 
 ិង អ ុវរតនដ្ឋយ អ. .ក 
 

X X X X X  . គ្ធដក 
 . ដស 
 . សដផ 

១.១.៣.២ នរៀបច្ាំខត្សបង្អា ញអាំពីបនច្ចកវេិា
DRR  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងធ ធ្ល ធមមជារិ
ច្ត្មុេះ  ិងោរសាដ រន ើងវញិ ូវដីខដលា    
ឱ្ ភាព នៅវេិាសាថ  ត្សាវត្ជាវ  ិង       
សាថ  ីយត៍្សាវត្ជាវកសិកមម 

យ ងនហាច្ណាស់ នរៀបច្ាំឲ្យបា  ូវ
ខត្សបង្អា ញធាំៗច្ាំ ួ  ១០ 

X X X X X  . គ្យក 
 . គ្ធដក 

១.១.៣.៣ ជួយ កនុងោរពត្ងឹងសមរថភាព
ដល់សាថ ប ័ ត្សាវត្ជាវកសិកមមខដលបា 
នត្ជើសនរ ើស នដើមបអី ុវរត ត្រួរពិ រិយ  ិងវភិាគ្

យ ងនហាច្ណាស់សាថ  ីយត៍្សាវ
ត្ជាវច្ាំ ួ  ៥ អ ុវរតខត្សបង្អា ញជាក់
លាក់ 

X X X X X  . គ្ធដក 
 . ផសក 
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នលើោរនធែើបង្អា ញតាមកខ ្ងជាក់លាកន់ៅ
កត្មរិសហគ្ម  ៍នដើមបកីាំណរ ់នផាៀងផ្លា រ់
 ិង បនាា បម់ក ផសពែផាយោរអ ុវរតលាសដីពី 
DRR  ិងCCA 

១.១.៤ បនងកើរ  ិងពត្ងឹង
សហត្បរិបរតិោរ ោរ
សត្មបសត្មួលអ តរសាថ ប ័ 
 ិងោរផ្្លស់បដូរពរ័ា៌ 
ជាមយួភាគ្ី ពាកព់ ័ធ      
សាំខ្ ់ៗ នលើោរង្អរ DRR
 ិងCCA 

១.១.៤.១ ពត្ងឹងោរសត្មបសត្មួលជាមយួ
អគ្គនាយកដ្ឋា    ិងរដាបាលនផសងៗនេៀរ
នត្ោមឱ្វាេត្កសួង  ិងភាគ្ីពាកព់ ័ធនផសង
នេៀរ នដើមបអី ុវរតវធិ្ល ោរច្ត្មុេះន  DRR 

កិច្ចត្បជុាំនេៀងទរត់្បចាំត្រីាស
ជាមយួអគ្គនាយកដ្ឋា  នានាត្រូវ
បា នរៀបច្ាំ 
 

X X X X X  . រផគ្សហ 
 . គ្ធដក 

១.១.៤.២ បនងកើរបណាដ ញនេែភាគ្ីជាមយួ
នាយកដ្ឋា  ធ្លរាសាស្រសតន ត្កសួងធ ធ្ល 
េឹក ិងឧរុ ិយម នដើមបពីត្ងឹងកចិ្ចសហត្បរិ
បរតិោរនលើោរត្គ្បត់្គ្ងោរនត្បើត្បាស់េឹក
សត្ាបោ់រនធែើខផ ោរ DRR  ិងCCA 

គ្ណៈកមមោរអ តរសាថ ប ័ ត្រូវបា 
បនងកើរន ើង សត្ាបស់ត្មបសត្មួល 
ោរង្អរ DRR, CCA  ិង SLM 

X X X X X  . រផគ្សហ 
 . គ្ធដក 

១.១.៤.៣ ជាំរញុឲ្យា ដាំនណើ រោរន ើងវញិ
 ូវគ្ណៈកាម ធិោរអ តរត្កសួងសដីពីយុេធ   
សាស្រសតកសិកមម  ិងេឹក 

សាជិកភាពរបស់អគ្គនាយកដ្ឋា  
កសិកមមនៅកនុងគ្ណៈកាម ធិោរ
អ តរសាថ ប ័ 

X X X X X  . រផគ្សហ 

១.១.៤.៤ ធ្លនា ូវសាជិកភាពសកមម
របស់បុគ្គលិកកសិកមម  កនុងគ្ណៈកាម ធិោរ
ត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយថ្នន កន់ែរត ត្សុក 
 ិងឃុាំ នដ្ឋយា រួនាេីពត្ងឹងោរសត្មប
សត្មួល  ិងបាំនពញគន រវាងគ្ណៈកាម ធិោរ 

រាំណាងរបស់បុគ្គលិកកសិកមម ា 
នៅកនុងត្កុមោរង្អរបនច្ចកនេស 
 

X 
 
 

X X X X អ. .ក 



ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម  38 

 

ត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះមហ តរាយ  ិងោរកសាង
ខផ ោរកសិកមមនៅត្គ្បក់ត្មរិ 

១.២ បស្រញ្ា បោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាពកនុងនគល នយបាយយុេធ
សាស្រសត  ិងខផ ោរកសិកមម 
១.២.១ នធែើបច្ចុបប នភាពនលើ
នគល នយបាយត្គ្បត់្គ្ង
ដីកសិកមមត្បកបនដ្ឋយ
 ិរ តរភាព ិងខផ ោរនត្បើ
ត្បាស់ដីកសិកមម នដ្ឋយ
ខផាកនលើេសស ន DRR 
 ិង  CCA  ិងជាំរញុោរ
អ ុមរ័នត្បើត្បាស់ 

១.២.១.១ បញ្ចូ លនគលគ្ាំ ិរ DRR នៅ
កនុងនគល នយបាយដីកសិកមម (ច្ាប ់អ ុ
ត្កឹរយ ត្បោស។ល។)  ិងយុេធសាស្រសតនត្បើ
ត្បាស់ដីកសិកមមត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព 

ច្ាបត់្គ្បត់្គ្ងដីកសិកមមត្បកប
នដ្ឋយ ិរ តរភាពត្រូវបា អ ុមរ័ 

X X     . គ្ធដក 

១.២.១.២ ដ្ឋកប់ញ្ចូ លអាេិភាពន  DRR  
CCA  ិង SLM  នៅកនុងខផ ោរសកមមភាព
តាមវស័ិយបច្ចុបប ន ិងអនាគ្ររបស់នាយក
ដ្ឋា  បនច្ចកនេស ីមយួៗ 

ច្ាំ ួ នាយកដ្ឋា  បនច្ចកនេសខដល   
សាហរណកមម DRR, CCA   ិង 
SLM នៅកនុងខផ ោរសកមមភាព
តាមវស័ិយ 

X X X X   . គ្ធដក 
 . ផសក 

១.២.២ ផដល់ោរខណនាាំ
បនច្ចកនេស  ិងយុេធ
សាស្រសតសត្ាបោ់រអភវិឌ្ឍ
 ិងោរអ ុវរត នគល
 នយបាយ  ិងខផ ោរសដី
ពី DRR កនុងវស័ិយកសិកមម
នៅថ្នន កន់ត្ោមជារិ 

១.២.២.១ នរៀបច្ាំបេបបញ្ញរតិ ត្បោស  ិង   
សរាច្រណ៍ខណនាាំ  ិងនសច្កដីសនត្មច្ 
សត្ាបអ់ ុវរត D៍RR ខដលជាខផនកមយួន 
ច្ាប ់ ិងនគល នយបាយទក់េង ឹង      
វស័ិយកសិកមម 

បេបបញ្ញរតិ ត្បោស  ិងសរាច្រណ៍
ខណនាាំ  ិងនសច្កដសីនត្មច្ត្រូវបា 
នរៀបច្ាំបខ ថម 

X X X X X អ. .ក 

១.២.២.២ នធែើបច្ចុបប នភាពនសៀវនៅខណនាាំ
សដីពីោរនត្បើត្បាស់ដី េឹក  ិងជី  ិងផលិរ
សាភ រផសពែផាយនផសងៗនេៀរសត្ាបវ់ស័ិយ
កសិកមម កនុងបរបិេ DRR 

នសៀវនៅខណនាាំបនច្ចកនេសអាច្រក
បា  

X X X X X  . ផសក 
 . គ្ធដក 

១.២.៣ ជាំរញុោរដ្ឋក់ ១.២.៣.១ េេួល  ិងឧបរថមភដល់ោរសិកា ច្ាំ ួ សិសសខដលកនុងមយួឆ្ន ាៗំ ខដល X X X X X អ. .ក 
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បញ្ចូ លបញ្ា  DRR      
CCA  ិងSLM កនុងកមមវធិី
សិកាន សាកលវេិាល័យ
 ិងវេិាសាថ   កសិកមម 

ត្សាវត្ជាវសត្ាប ់ិសសរិសាកលវេិាល័យ
កសិកមមនលើ DRR, CCA  ិងSLM 

សរនសរសារណាបញ្ចប់ោរសិកា
ត្សាវត្ជាវនលើត្បធ្ល បេDRR 
CCA  ិងSLM 

១.២.៣.២ នរៀបច្ាំសិោា សាលាសតីពី DRR 
CCA  ិងSLM ដល់ ិសសរិសាកល       
វេិាល័យ 

ច្ាំ ួ សិោា សាលា ត្រូវបា នរៀបច្ាំ
សត្ាប ់ិសិសរកនុងមយួឆ្ន ាំ 

X X X X X អ. .ក 

អាេិភាពេី២ ៖ នលើកកមពស់  ិងជាំរញុត្បព ័ធត្បោសឲ្យដឹងម ុ សត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បលួអាោសធ្លរុនដ្ឋយភាព
សកមម 

២.១ បនងកើរ  ិងខកលមាត្បព ័ធត្បោសឲ្យដឹងមុ ជាក់លាកស់ត្ាបោ់រង្អរកសិកមម ខដលសថិរនត្ោមអាណរតិោរង្អររបស់អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម 
២.១.១ នលើកកមពស់ 
ផលិរផល  ិងនសវាកមម
ពរ័ា៌ សដីពីអាោសធ្លរុ 
 ិងឧរុ ិយមឲ្យត្សបតាម
រត្មូវោររបស់កសិករ     
កមពុជា 

២.១.១.១ រនម្ើង  ិងជួសជុលន ើងវញិ
សាថ  ីយក៍សិឧរុ ិយមរូច្មយួនៅសាថ  ីយ៍
ត្សាវត្ជាវកសិកមមនៅតាមរាំប ន់កសត្រ        
បរសិាថ   ីមយួៗច្ាំណុេះឲ្យ អ. .ក កនុងនែរត
កាំពងច់ម នត្ពខវង កាំពងស់ពឺ  ិងនែរតបារ់
ដាំបង 

ច្ាំ ួ សាថ  ីយត៍្សាវត្ជាវកនុងរាំប ់
ត្បឈម ឹងនត្គេះមហ តរាយ ត្រូវ
បា បាំពាក ូ់វសាថ  ីយក៍សិឧរុ
 ិយម សត្ាបវ់ស័ិយកសិកមម 
 

  X X X  . គ្ធដក 

២.១.១.២ បនងកើរ ូវបណាដ ញនេែភាគ្ីជាមយួ
នាយកដ្ឋា  ឧរុ ិយមន ត្កសួងធ ធ្ល េឹក 
 ិងឧរុ ិយមនដើមបបីញ្ាូ    ិងបកត្សាយ
ពរ័ា៌ ជាត្បចាំសដីពីអាោសធ្លរុ  ិងឧរុ
 ិយម នដ្ឋយប សគីន នៅ ឹងបា រា ខម ត្រ
បនច្ចកនេសខដលនគ្ត្រូវោរសត្ាបោ់រអ ុ

ពរ័ា៌   ិង េិ ន យ័អាោសធ្លរុ 
 ិងឧរុ ិយមត្រូវបា ផសពែផាយជា
ត្បចាំតាមអុី ធឺណិរសត្ាប ់       
អ. .ក នត្បើត្បាស់ 

X X X X X  . រផគ្សហ 
 . គ្ធដក 
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វរតោរង្អរកសិកមម (នដ្ឋយខផាកនលើអ ុ
សាស ខ៍ដលបា ច្ងាុលបង្អា ញកនុងនសច្កតី
ត្ពាងយុេធសាស្រសតសដីពី កសិឧរុ ិយម ខដល
នរៀបច្ាំន ើងនដ្ឋយគ្នត្ាងឌ្ីនពកូ ិងនដ្ឋយ
ា ោរតាមដ្ឋ ពីគ្នត្ាង កមមវធិីអភវិឌ្ឍ ៍
សហត្បជាជារិ) 
២.១.១.៣ អភវិឌ្ឍ  ៍កសាង  ិងនធែើបច្ចុបប ន
ភាពនលើសមរថភាពត្កុមបនច្ចកនេសពរ័ា៌ 
កសិឧរុ ិយមកនុង អ. .ក  ិងបាំពាក់
ឧបករណ៍  ិងធ ធ្ល នដើមបបីកត្សាយ
េិ ន យ័អាោសធ្លរុ  ិងឧរុ ិយម ជា
ដាំបូនាម  សត្ាបត់្បរិបរតិោរកនុងវស័ិយ
កសិកមម 

ត្កុមជាំនាញបកខត្បេិ ន យ័កសិឧរុ
 ិយមត្រូវបា បនងកើរ នដ្ឋយា 
លកាែណឌ ោរង្អរច្ាស់លាស់ 

X X X X X  . គ្ធដក 

២.១.១.៤ ផលិរឲ្យបា នេៀងទរ ូ់វ
ពរ័ា៌   ិងត្ពឹរតិបត្រពរ័ា៌ ជាកល់ាកអ់ាំពី
អាោសធ្លរុ  ិងឧរុ ិយម សត្ាបវ់ស័ិយ
កសិកមម ត្ពមទាំងផសពែផាយឲ្យបា ទ ់
នពលនវលាដល់សហគ្ម ក៍សិកមមសត្ាប់
ជាឧបករណ៍ជាំ ួយដល់ោរសនត្មច្ច្ិរតកនុង
ោរនត្ជើសនរ ើសដាំណាាំ  ិងោរនរៀបច្ាំខផ ោរ
អ ុវរតត្សបនៅតាមត្បរិេិ ដ្ឋាំដុេះ 

ច្ាំ ួ នលែនច្ញផាយន ត្ពឹរតិបត័្រ
ពរ័ា៌ កសិ ឧរុ ិយម 

 X X X X  . គ្ធដក 

២.១.២ នលើកកមពស់ ២.១.២.១ បនងកើរ  ិងកសាងសមរថភាព េសស របស់កសិករនលើនសវាកមម       X X X X X អ. .ក 
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ត្បព ័ធពរ័ា៌ រនម្េីផារ
កសិកមម  ិងោរផសពែផាយ
ពរ័ា៌ ជាត្បចាំ 

ត្កុមោរង្អរបនច្ចកនេសកនុង អ. .ក  ិង     
បាំពាកឧ់បករណ៍  ិងធ ធ្ល ត្គ្បត់្គ ់
សត្ាបផ់លិរពរ័ា៌ រនម្េីផារត្រឹមត្រវូ
សត្ាបផ់លិរផលកសិកមម 

ពរ័ា៌ រនម្េីផារន កសិផល 

២.១.២.២ ផសពែផាយជាត្បចាំ ូវពរ័ា៌ 
រនម្េីផារតាមរយៈោរផសពែផាយ វេិយ ុ
ត្បព ័ធផសពែផាយច្ត្មុេះ  ិងោរបិរពរ័ា៌ 
ខដលពាកព់ ័ធនៅកខ ្ងសាធ្លរណៈកនុង
រាំប ខ់ដលត្បឈម ឹងមុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក់ 

ច្ាំ ួ សហគ្ម ខ៍ដលេេួលបា  
 ិងពិភាកា អាំពីត្បព ័ធត្បោសឲ្យ
ដឹងមុ  ជាត្បចាំ 

X X X X X  . ផសក 

២.១.២.៣ បនងកើរបណាដ ញកសិករសត្ាប់
ោរខច្ករ ាំខលកពរ័ា៌ សដីពីរនម្េីផារកសិ
ផល ិងពរ័ា៌ ដនេនេៀរខដលពាកព់ ័ធ ឹង 
DRR 

ច្ាំ ួ បណាដ ញកសិករខដលបា 
បនងកើរ 

 X X X X  . ផសក 

២.១.៣ នលើកកមពស់ោរ
តាមដ្ឋ  ិងត្បព ័ធត្បោស
ឲ្យដឹងមុ សត្ាបស់ាស
ភាគ្ច្នត្ង ិងជាំងឺឆ្ងខដ  

២.១.៣.១ ោររភាា បជ់ាមយួបណាដ ញថ្នន ក់
រាំប ស់ដីពីសមរថភាព ិងឧបករណ៍តាមដ្ឋ  
សត្ាបន់ត្គេះមហ តរាយឆ្ងខដ  (េឹកជាំ   ់
សាសភាគ្ច្នត្ង  ិងជាំងឺ) 

បណាដ ញោរង្អរថ្នន ករ់ាំប ់ត្រូវបា 
បនងកើរន ើង 

  X X X  . រផគ្សហ 

២.១.៣.២ ពត្ងឹងសមរថភាព  ិងយ តោរ
ថ្នន កជ់ារិសត្ាបត់ាមដ្ឋ ភ្ាមៗ ិងោរ
ផដល់ពរ័ា៌ ជាមុ ច្ាំនពាេះសាសភាគ្ច្នត្ង 
 ិងជាំងឺ 

ច្ាំ ួ នត្គេះមហ តរាយឆ្ងខដ  
ខដលបា តាមដ្ឋ  

 X X X X  . រផគ្សហ 
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២.២ ខកលមាវធិីសាស្រសតន ោរបា  ត់្បាណហា ិភយ័  ិង ភាពង្អយរងនត្គេះខដលា ត្សាប ់ តាមរយៈេសស វស័ិយកសិកមម នដ្ឋយា ោរសត្មបសត្មួលជាមយួអនក
ពាកព់ ័ធនផសងនេៀរ 
២.២.១ គាំត្េោរនរៀបច្ាំ
ខផ េីលមារិអាំពីមុែសញ្ញ
នត្គេះថ្នន ក ់ហា ិភយ័នត្គេះ
មហ តរាយ (រមូទាំងឱ្    
ភាពដី)  ិងខផ េភីាព
ង្អយរងនត្គេះសត្ាប ់       
វស័ិយកសិកមម 

២.២.១.១ នរៀបច្ាំោរសិកាត្សាវត្ជាវអាំពី
ភាពង្អយរងនត្គេះ  ិងហា ិភ័យនត្គេះ
មហ តរាយជាក់លាក់សត្ាបវ់ស័ិយកសិកមម 
 ិងខច្ករ ាំខលកពរ័ា៌ ពាកព់ ័ធសត្ាបោ់រ
នរៀបច្ាំខផ ោរប ាុាំ  ិងោរកាំណរ ់ខផ េី
ហា ិភយ័ 

លេធផលន ោរវភិាគ្ខដលអាច្រក
បា សត្ាបន់ធែើោរសនត្មច្ច្ិរតកនុង
កត្មរិនផសងៗគន  
 
 

 X X X   . គ្ធដក 

២.២.១.២ ផលិរត្បរិេិ ដ្ឋាំដុេះសាកលបង
នដើមបោីរប់ ថយមុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់ ិង
ហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយសត្ាបរ់ាំប ់
នកសរបរសិាថ  សាំខ្ ់ៗ  

ត្បត្ករិេិ ដ្ឋាំដុេះអាច្រកបា 
សត្ាបរ់ាំប ន់កសត្របរសិាថ          
សាំខ្ ់ៗ  

X X X X X  . ដស  
 . ដឧ 
 . សដផ 
 . គ្ធដក 

២.២.១.៣ កាំណរ ់ិងខបងខច្ករាំប ់
កសិកមមសត្ាបរ់ាំប វ់ាលេាំនាបនដើមបបីនងកើរ
កសិកមមភាពធ ់ 

រាំប ដ់្ឋាំដុេះសាំខ្ ់ៗ ត្រូវបា កាំណរ់ X X X X X  . គ្ធដក 

អាេិភាពេី៣៖ ពត្ងឹងោរត្គ្បត់្គ្ងច្ាំនណេះដឹង  ិងគ្ាំ ិរែមី កនុ ងោរគាំត្េដល់ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុ ាំនៅ ឹងោរខត្បត្បលួអាោសធ្លរុ កនុ ងវស័ិយ
កសិកមម 

៣.១ ពត្ងឹងមូលដ្ឋា  េិ ន យ័ខដលទកេ់ង ឹងោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ នដើមបផីតល់ពរ័ា៌ ឲ្យបា ោ ខ់រត្បនសើរសត្ាបោ់រកសាងខផ ោរ  ិងនធែើោរនធែើ
នសច្កតីសនត្មច្ច្ិរត 
៣.១.១ គាំត្េោរត្បមូល   
េិ ន យ័ែមីៗកនុងលកាណៈ

៣.១.១.១ នធែើបច្ចុបប នភាពមូលដ្ឋា  េិ ន យ័                      
វស័ិយកសិកមមឲ្យបា នេៀងទរ ់កនុងបរបិេ

េិ ន យ័កសិកមមបច្ចុបប នកមមអាច្រក
បា  

X X X X X  . រផគ្សហ 
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ជាត្បព ័ធ ិងនធែើឲ្យត្បនសើរ
ន ើង ូវោរេេួលបា 
េិ ន យ័ខដលា ត្សាប់
ពាកព់ ័ធ ឹង DRR, CCA 
កនុងវស័ិយកសិកមម 

DRR 
៣.១.១.២ បនងកើរ  ិងខែទាំនគ្ហេាំពរ័
សត្ាប ់អ. .ក  ិងភាា បជ់ាមយួវបិសាយ
កសិកមមនផសងនេៀរ (ក.ស.ក, វ.ស.អ.ក.ក) 

នគ្ហេាំពរ័បស់ អ. .ក ត្រូវបា 
បនងកើរន ើង ខែទាំ  ិងភាា បន់ៅ
បណាដ នគ្ហេាំពរ័កសិកមមនផសងៗ 

  X X X  . រផគ្សហ 

៣.១.១.៣ ជត្មុញ ោរបនងកើរមូលដ្ឋា  
េិ ន យ័ដីកសិកមមកនុងត្គ្បត់្បព ័ធនកសត្រ      
បរសិាថ  ទាំងអស់ នដ្ឋយបញ្ចូ លេិ ន យ័ពី
ោរត្បឈម ឹងនត្គេះភយ័ 

េិ ន យ័នត្បើត្បាស់ដីកសិកមម អាច្
រកបា  

 X X X   . គ្ធដក 

៣.២ ពត្ងឹងមូលដ្ឋា  ច្ាំនណេះដឹង  ិងនលើកកមពស់គ្ាំ ិរែមីៗ សត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងដី  
ត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព កនុងវស័ិយកសិកមម 
៣.២.១ នលើកកមពស់ោរោរ
សិកាត្សាវត្ជាវអ ុវរត  ិង
ោរសិកាតាមមូលដ្ឋា   
នដើមបកីាំណរ ់នផាៀរផ្លា រ ់ិង
ប ាុាំតាមមូលដ្ឋា  ជាក់
លាកន់ ោរអ ុវរតកសិកមម
ខដលនលើកកមពស់ភាពធ ់
នៅ ឹងនត្គេះរា ាំងសងួរ េឹក
ជាំ   ់ែយល់កស្រនាត ក ់  ិង
សាសភាគ្ច្នត្ង ិងជាំងឺ 

៣.២.១.១ ជត្មុញោរត្សាវត្ជាវតាមមូល
ដ្ឋា  អាំពីបងគុ ាំបនច្ចកនេសសត្ាបក់សិកមម
ភាពធ  ់

ច្ាំ ួ ន ោរត្សាវត្ជាវែមីៗខដលបា 
នរៀបច្ាំ 

X X X X X  . គ្ធដក 
 . ផសក 

៣.២.១.២ ជត្មុញោរត្សាវត្ជាវនលើដាំណាាំ
ត្សូវជាកល់ាកខ់ដលធ  ់ឹងេឹកជាំ   ់នត្គេះ
រា ាំងសងួរ ជារិនត្ប សាសភាគ្ច្នត្ង  ិងជាំង ឺ

ច្ាំ ួ ពូជត្សូវធ  ់ឹងនត្គេះមហ ត   
រាយ ខដលបា រ ាំនដ្ឋេះ 

X X X X X  . ដស 

៣.២.១.៣ នរៀបច្ាំអ ុសាស ស៍ដីពីដាំណាាំ
ខដលធ  ់ ិងោរខបងខច្ករាំប ដ់្ឋាំដុេះ 

អ ុសាស ៍សដីពីដាំណាាំធ ់  ិង
រាំប ដ់្ឋាំដុេះអាច្រកបា  

 X X X X  . គ្ធដក 

៣.២.១.៤ នរៀបច្ាំយុេធសាស្រសតខច្ករ ាំខលក
ពរ័ា៌  ិងសាភ រផសពែផាយសដីពីដាំណាាំ
ខដលធ  ់ ិងោរខបងខច្ករាំប ដ់្ឋាំដុេះដល់

អនកផសពែផាយតាមមូលដ្ឋា  េេួល
បា ពរ័ា៌ ត្បចាំត្រីាសសដីពី
ដាំណាាំខដលធ  ់ ិងរាំប ដ់្ឋាំដុេះ 

  X X X  . ផសក 
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ភាគ្ីពាកព់ ័ធនានា 
៣.២.២ នលើកកមពស់ោរនត្បើ
ត្បាស់សាលានរៀ ខត្ស
កសិករ  ិងខត្សបង្អា ញ
នដើមបផីសពែផាយច្ាំនណេះដឹង
អាំពីេា្បអ់ ុវរតលាសត្ាប ់
DRR 

៣.២.២.១ ពិ ិរយន ើងវញិ ូវនគលោរណ៍
ខណនាាំ  ិងនគល នយបាយសតីពីសាលា
នរៀ ខត្សកសិករ នដ្ឋយខផាកនលើេសស ៈន  
DRR, CCA  ិង SLM 

នគល នយបាយ  ិងនគលោរ
ណ៍ខណនាាំន សាលានរៀ ខត្ស
កសិករ ត្រូវបា ខកសត្មួល 

X X X X X  . ផសក 

៣.២.២.២ សត្មបសត្មួលដល់ោរបនងកើរ
សាលានរៀ ខត្សកសិករនៅកនុងរាំប ត់្បឈម
 ឹងមុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក់ 

ច្ាំ ួ សាលានរៀ ខត្សកសិករ ខដល
ត្រូវបា បនងកើរន ើង 

X X X X X  . ផសក 

៣.២.២.៣ ផសពែផាយពរ័៌ា បនច្ចកនេស
អាំពី DRR, CCA  ិងSLM ជូ ដល់កសិករ 

កត្មរិន ោរនពញច្ិរតរបស់កសិករ
ច្ាំនពាេះនសវាកមមផសពែផាយ
បនច្ចកនេស 

X X X X X  . ផសក 

៣.២.២.៤ ផតល់ោរបណតុ េះបណាត លដល់
កសិករគ្ាំរ ូអាំពីេា្បអ់ ុវរតកសិកមមភាពធ  ់

ច្ាំ ួ វគ្គបណដុ េះបណាដ លខដលបា 
នរៀបច្ាំ 

 X X X X  . ផសក 
 . គ្ធដក 

៣.២.៣ នរៀបច្ាំ ិងផសពែ
ផាយនសៀវនៅបនច្ចកនេស 
(ផដល់ោរខណនាាំ) សត្ាប់
បុគ្គលិកផសពែផាយ អងគោរ
ម ិខម រដ្ឋា ភបិាល  ិង
កសិករ អាំពោីរដ្ឋាំដុេះខដល
បា ខណនាាំ ិងោរអ ុវរត
ត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ
 ិរ តរភាព កនុងបរបិេ ន  

៣.២.៣.១ ច្ងត្កងអាំពីជនត្មើសន ោរអ ុវរត
លាសត្ាប់DRR ខផនកកសិកមម នហើយ
បញ្ចូ លនៅកនុងត្បព ័ធេិ ន យ័ 

ច្ាំ ួ ជនត្មើសលាៗខដលបា ច្ង
ត្កង 

   X X  . ផសក 

៣.២.៣.២ ច្ងត្កងឯកសារ  ិងពិ ិរយែ្ឹម
សារនសៀវនៅបនច្ចកនេស នៅកនុងបរបិេន  
DRR, CCA សត្ាបដ់ាំណាាំជាក់លាកម់យួ
ច្ាំ ួ  (ត្សូវ  សខណត កនសៀង ដាំ ូងម.ី..) 
សត្ាបក់សិករខ្ន ររូច្  ិងមធយម   

ឯកសារបនច្ចកនេសអាច្រកបា  X X X X X  . ផសក 

៣.២.៣.៣ នបាេះពុមព  ិងផសពែផាយ ច្ាំ ួ កសិករខដលេេួលបា  X X X X  . ផសក 
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DRR  ិងCCA ផលិរផលខដលបា នបាេះពុមព (នសៀនៅ
បនច្ចកនេស ោរអ ុវរតលា  ិងផ្លា ាំងរបូ
ភាព…) ដល់កសិកររូច្តាច្ 

ផលិរផល ិងឯកសារបនច្ចកនេស
កសិកមម 

៣.២.៤ នរៀបច្ាំ  ិងអ ុវរត
យុេធសាស្រសតអភវិឌ្ឍសមរថ
ភាព នលើោរអ ុវរតលាសដីពី
DRR កនុងវស័ិយកសិកមម 
 ិងោរយក ោរអ ុវរតលា
ទាំងននាេះ មកត្បរិបរតិ 

៣.២.៤.១ នរៀបច្ាំវគ្គបណតុ េះបណាត លសត្ាប់
បុគ្គលិកផសពែផាយ  ិងអងគោរម ិខម រដ្ឋា ភិ
បាល នដើមបនីលើកកមពស់ច្ាំនណេះដឹងនៅមូល
ដ្ឋា  អាំពីោរអ ុវរតលា នលើ DRR 

ច្ាំ ួ វគ្គបណដុ េះបណាដ លខដលបា 
នរៀបច្ាំ 

X X X X X  . គ្ធដក 

៣.២.៤.២ នលើកកមពស់ោរអ ុវរត ោរសាក
លបង ិងោរនផាៀងផ្លា រជ់នត្មើសលាច្ាំនពាេះ 
DRR នលើខផនកកសិកមម (ឧ. ថ្នន លដ្ឋប ុក 
ថ្នន លសាំណាបរមួ ត្បព ័ធធ្លរាសាស្រសត ោរ
នត្ជើសនរ ើសពូជ បនច្ចកនេសធ  ់ងឹនត្គេះរា ាំង
សងួរ) 

ច្ាំ ួ កសិករអ ុវរតជនត្មើសលា X X X X X  . ដស 

៣.៣ នលើកកមពស់ោរយល់ដឹង  ិងេាំនាកេ់ាំ ងសត្ាប់ោរោរ់ប ថយហា ិភ័យនត្គេះមហ តរាយ ោររប ាុាំោរខត្បត្បួលអាោសធ្លរុ  ិងោរត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ    ិរ តរ
ភាពកនុងវស័ិយកសិកមម 
៣.៣.១ នរៀបច្ាំ  ិងអ ុវរត
ោរនធែើយុេធនាោរ 
នលើកកមពស់ោរយល់ដឹង
នៅតាមមូលដ្ឋា    ិងកមម
វធិីបណតុ េះបណាត លសតីពីនម
នរៀ បេពនិសាធ  ៍ ិងោរ

៣.៣.១.១ នធែើោរសិកាបា  ត់្បាណរត្មូវ
ោរមយួខដលផតល់ភាពជារាំណាង កនុងត្សុក/
ឃុាំខដលត្រូវបា នត្ជើសនរ ើស នដើមបកីាំណរព់ីក
ងែេះពរ័ា៌   ិងនសច្កតីត្រូវោររបស់កសិករ 
ទកេ់ង ឹង DRR  ិងផលប េះពាល់នសដា
កិច្ចពីនត្គេះមហ តរាយ កនុងវស័ិយកសិកមម 

លេធផលន ោរសិកាអាច្រកបា 
សត្ាបោ់រសនត្មច្ច្ិរតនៅកត្មរិ
នផសងគន  

  X X X អ. .ក 
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អ ុវរតលានលើ  
DRR, CCA  ិងSLM 

៣.៣.១.២ នរៀបច្ាំកមមវធិនីលើកកមពស់ោរ
យល់ដឹងតាមមូលដ្ឋា    ិងផសពែផាយនម
នរៀ បេពនិសាធ  ៍ ិងោរអ ុវរតលាន  
DRR, CCA  ិង SLM តាម រយៈយ តោរ
ខដលា ត្សាបក់នុងមូលដ្ឋា   (បុគ្គលិក
ផសពែផាយ ភាន កង់្អរសុែភាពសរែភូម ិ
កសិករគ្ាំរ)ូ  ិងតាមរយៈសកមមភាព       
សហគ្ម  ៍(ខត្សបង្អា ញ េិវាខត្សកសិករ) 

ច្ាំ ួ កមមវធិីន ោរយល់ដឹងខដល
បា នរៀបច្ាំ 

X X X X X  . ផសក 

៣.៣.២ ភាា បក់សិករនៅ 
កត្មរិថ្នន កជ់ារិ  ិងកត្មរិ
នគល នយបាយ នដើមប ី   
រស ូមរិ  ិងបនងកើរោរ
យល់ដឹងអាំពី DRR, CCA 
 ិងSLM 

៣.៣.២.១ នរៀបច្ាំនវេិោជារិសត្ាបោ់រ
ត្ប ងត្បណាាំងរបស់កសិករនលើោរអ ុវរត
កសិកមមភាពធ ់ 

ច្ាំ ួ នវេិោជារិខដលបា នរៀបច្ាំ X X X X X អ. .ក 

៣.៣.២.២ នលើកេឹកច្ិរតឲ្យា ោរផ្្លស់បតូរ
េសស កិច្ចសិការវាងកសិករ 

ច្ាំ ួ េសស កិច្ចសិកាខដលបា 
នរៀបច្ាំ 

X X X X X អ. .ក 

៣.៣.៣ ផសពែផាយពរ័ា៌ 
កសិកមមអាំព ី DRR, CCA 
 ិង SLM តាមរយៈត្បព ័ធ
ផសពែផាយច្ត្មុេះ េូរស័ពា
ច្ល័រ សារពរ័ា៌   ិង
ត្ពឹរដបត្រនបាេះពុមព 

៣.៣.៣.១ ខច្ករ ាំខលក  ិងបញ្ចូ លពរ័ា៌ 
អាំពីវស័ិយកសិកមមនៅកនុងវបិសាយរបស់    
ក.ស.ក/អ. .ក 

ពរ័ា៌ អាំពីកសិកមមអាច្រកបា នៅ
កនុងនគ្ហេាំពរ័របស់អ. .ក 

  X X X  . រផគ្សហ 

៣.៣.៣.២ ផលិរ នបាេះពុមព ផសពែផាយត្ពឹរដិ
បត្រពរ័ា៌ កសិ-ឧរុ ិយម  

ច្ាំ ួ ត្ពឹរតិបត្រកសិឧរុ ិយមអាច្
រកបា សត្ាបអ់នកនត្បើត្បាស់ 

 X X X X  . គ្ធដក 

៣.៣.៣.៣ ផលិរផ្លា ាំងរបូភាព  ិង នរៀបច្ាំ
ោដ រពរ័ា៌ អាំពី DRR, CCA  ិងSLM នៅ
កនុងរាំប ត់្បឈម ឹងមុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់

ច្ាំ ួ ោដ រពរ័ា៌ ខដលបា រនម្ើង  X X X X  . គ្ធដក 
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៣.៣.៣.៤ សហោរជាមយួត្បព័ ធ
ផសពែផាយ  ិងអនកសារពរ័ា៌  នដើមបផីតល់
ពរ័ា៌ ឱ្យោ ខ់រត្បនសើរអាំពី  DRR, CCA 
 ិង SLM កនុងវស័ិយកសិកមម 

ច្ាំ ួ អនកសារពរ័ា៌ ខដលបា 
បណដុ េះបណាដ លសដីពី DRR, CCA 
 ិង SLM កនុងវស័ិយកសិកមម 

X X X X X  . ផសក 

អាេិភាពេី ៤៖ ោរប់ ថយភាពង្អយរងនត្គេះច្ាំនពាេះនត្គេះមហ តរាយ តាមរយៈោរនធែើឲ្យត្បនសើរន ើង ូវជនត្មើសបនច្ចកនេស  ិងោរអ ុវរតវធិ្ល ោរោរប់ ថយហា ិភយ័      
នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្បត្បលួអាោសធ្លរុ នដ្ឋយា ោរចូ្លរមួពីសហគ្ម ក៍នុ ងវស័ិយកសិកមម 

៤.១ នលើកកមពស់ត្បព ័ធកសិកមមច្ត្មុេះ  ិងពិពិធកមមដាំណាាំ នដើមបកីសាងភាពធ ់របស់សហគ្ម ៍កសិកមមនៅ ឹងផលប េះពាល់ពីនត្គេះមហ តរាយ 
៤.១.១ ជាំរញុោរអ ុវរតបងគុ ាំ
បនច្ចកនេសដាំណាាំ 

៤.១.១.១ ជាំរញុ ូវោរនត្បើត្បាស់បនច្ចកនេស
ស ស ាំសាំនច្េឹក ដូច្ជាត្បព ័ធដាំណកេ់ឹក  ិង
គ្ត្មបប្ាសាីកសត្ាបដ់្ឋាំដាំណាាំ 

ច្ាំ ួ កសិករអ ុវរតបនច្ចកនេស
ស ស ាំសាំនច្េឹក  ិងគ្ត្មបប្ាសាីក 

X X X X X  . សដផ 

៤.១.១.២ នលើកេឹកច្ិរតឲ្យនធែើោរពត្ង្អប
ដីខត្ស 

ច្ាំ ួ កសិករអ ុវរតបនច្ចកនេស X X X X X  . គ្យក 

៤.១.១.៣ នលើកេឹកច្ិរតឲ្យនត្បើត្បាស់ោរ
ត្គ្បត់្គ្ងសាសភាគ្ច្នត្ង 

ច្ាំ ួ កសិករអ ុវរតបនច្ចកនេស X X X X X  . កអភ 

៤.១.១.៤ ផលិរ  ិងនបាេះពុមពនគលោរណ៍
ខណនាាំ  ិងសាភ រផសពែផាយពាកព់ ័ធ ឹង 
DRR 

ច្ាំ ួ ឯកសារខដលបា នបាេះពុមព   X X X X  . ផសក 

៤.១.២ ជាំរញុោរអ ុវរត 
នានានដើមបោីរប់ ថយោរ
បារប់ងជ់ីជារិដី (ពិពិធកមម
ដាំណាាំ ោរដ្ឋាំដាំណាាំឆ្្ស់ 

៤.១.២.១ នលើកេឹកច្ិរដកសិករដ្ឋាំដាំណាាំកនុង
វាលខត្សមុ  ិងនត្ោយរដូវនភ្ៀង 

ច្ាំ ួ កសិករអ ុវរតបនច្ចកនេស X X X X X  . ដស 

៤.១.២.២ នលើកេឹកច្ិរដោរអ ុវរតត្រី ិងខត្ស
ទ ិងខត្ស  ិងត្បព ័ធផលិរកមមច្ត្មុេះ ខដល

ច្ាំ ួ កសិករអ ុវរតបនច្ចកនេស X X X X X  . គ្ធដក 
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 ិងដាំណាាំត្គ្បដី) ធ  ់ឹងមុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន កព់ាក់ព ័ធ ឹង
អាោសធ្លរុ 
៤.១.២.៣ ជាំរញុត្បពលវបបកមមដាំណាាំជា
លកាណៈត្គ្ួសារ នៅនែរតបនាា យា ជយ័ 
នែរតបារដ់ាំបង នែរតកាំពងស់ពឺ នែរតនត្ពខវង 
នែរតសាែ យនរៀង  ិងនែរតតាខកវ 

ច្ាំ ួ កសិករអ ុវរតបនច្ចកនេស X X X X X  . សដផ 

៤.២ ោរប់ ថយឱ្ ភាពដី  ិងោរហូរនត្ចេះដី តាមរយៈអ តរាគ្ម  ៍ ិងោរត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាពនដ្ឋយា ោរចូ្លរមួពីសហគ្ម ៍ 
៤.២.១ នលើកកមពស់ោរ
ត្គ្បត់្គ្ងដីត្បកបនដ្ឋយ
 ិរ តរភាព (កសិកមមសររីាងគ 
ោរត្គ្បត់្គ្ងជីវច្ត្មុេះកនុង 
សហគ្ម  ៍ោរត្គ្បត់្គ្ងជី
ជារិដីតាមខបបត្បពលវបប
កមម) 

៤.២.១.១ នលើកកមពស់ោរខែរកាជីជារិដី 
កសិកមមតាមសហគ្ម ន៍ៅត្សុកខត្សអាំបិល 
នែរតនោេះកុង 

ច្ាំ ួ កសិករខដលចូ្លរមូកនុងកមមវធិី X X X X X  . គ្ធដក 

៤.២.១.២ នលើកកមពស់ោរសិកា  ិងោរ
ផ្្លស់បតូរេសស ៈកិច្ចសិកាអាំពីោរអ ុវរតលា 

ច្ាំ ួ េសស កិច្ចសិកាខដលបា 
នរៀបច្ាំ 

X X X X X អ. .ក 

៤.២.១.៣ នលើកកមពស់ោរនត្បើត្បាស់ជី     
សររីាងគនដើមបបីនងកើ ជីជារិដ ី

ច្ាំ ួ ត្គ្ួសារកសិករខដលនរៀបច្ាំនរាង
កាំប ុសត 

X X X X X  . គ្ធដក 

៤.២.១.៤ នលើកេឹកច្ិរដឲ្យនធែើោរខកខត្បដី
នដ្ឋយនត្បើត្បាស់ោកសាំណល់កសិកមមនដើមប ី
ផលិរធយងូជីវ (ត្សូវ អង្អក ម ច្ាំនបើង ឬសស ី
នឈើ....។ល។) កនុងនែរដច្ាំ ួ  ៨ 

ឧបករណ៍ខបងខច្កជីវធយងូច្ាំ ួ 
១៦០ ត្រូវបា ផដល់នៅត្កុមកសិករ
នៅកនុង ០៨ នែរដ 

X X X X X  . គ្យក 

៤.២.២ នលើកេឹកច្ិរដោរ
អ ុវរតសត្ាបោ់រប់ ថយ
ហា ិភយ័ន ោរហូរនត្ចេះដី 
 ិងោរបារប់ងជ់ីជារិដី 

៤.២.២.១ ជាំរញុោរដ្ឋាំដាំណាាំនដ្ឋយម ិភាួរ
នដើមបោីរប់ ថយឱ្ ភាពដីសត្ាបរ់ាំប ់
ខដលា ជត្ាលែពស់ 

ច្ាំ ួ ត្គ្ួសារកសិករខដលអ ុវរត
បនច្ចកនេស 

X X X X X  . គ្ធដក 

៤.២.២.២ ជាំរញុត្បព ័ធដាំណាាំគ្ត្មបដីនដើមប ី ច្ាំ ួ ត្គ្ួសារកសិករខដលអ ុវរត X X X X X  . គ្ធដក 
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ោរប់ ថយឱ្ ភាពដី បនច្ចកនេស 
៤.២.២.៣ នលើកេឹកច្ិរតោរនធែើខត្សបង្អា ញ
អាំពីោរនរៀបច្ាំដីសត្ាបោ់រដ្ឋាំដាំណាាំនៅ
រាំប ែ់ពងរ់ាប កនុងនែរដច្ាំ ួ  ៨ 

ោរបង្អា ញអាំពីវាលខត្សទាំង ៤៨
ត្រូវបា នធែើន ើងកនុង ០៨ នែរដ 

X X X X X  . គ្យក 

៤.២.២.៤ នរៀបច្ាំ  ិងនលើកកមពស់ោរត្ប ង
ត្បណាាំងសត្ាបអ់នកខដលអ ុវរដបា លា 

ច្ាំ ួ ោរត្ប ងត្បណាាំងខដលបា 
នរៀបច្ាំ 

 X X X X  . ផសក 

៤.២.២.៥ នរៀបច្ាំសិោា សាលាសត្ាបខ់ច្ក
រ ាំខលកអាំពីោរអ ុវរដលាទកេ់ង ឹង DRR 

ច្ាំ ួ សិោា សាលាខដលបា នរៀបច្ាំ X X X X X  . ផសក 

៤.៣ នលើកកមពស់ោរអ ុវរតត្គ្បត់្គ្ងេឹក  ិងោរខែរកាេឹកេុកត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព នៅកនុងខត្ស 
៤.៣.១ នលើកកមពស់ោរអ ុ
វរតត្គ្បត់្គ្ង  ិងខែទាំេឹក
នៅនលើវាលខត្សសត្ាបផ់គរ់
ផគងស់ហគ្ម ខ៍ដលង្អយ
រងនត្គេះ (គ្នត្ាងត្បមូល
េឹក ត្បព ័ធ ិងបនច្ចកនេស
េឹកខដលអាច្នត្បើត្បាស់
បា នត្ច្ើ ខបប ) 

៤.៣.១.១ នលើកកមពស់បនច្ចកនេសដ្ឋាំដុេះ 
 ិងត្បព ័ធនត្សាច្ត្សពស ស ាំសាំនច្េឹក 

ច្ាំ ួ កសិករអ ុវរតបនច្ចកនេសដ្ឋាំ
ដុេះ  ិងត្បព ័ធនត្សាច្ត្សព 

X X X X X  . សដផ 

៤.៣.១.២ បនងកើ ត្បព ័ធនត្សាច្ត្សពនៅ
រាំប ខ់ដលា ត្បភពេឹក នដ្ឋយម ិបងក
ផលប េះពាល់ អវជិាា ដល់េឹកនត្ោមដី 

បរាិណនផាដីដ្ឋាំដុេះខដលនត្សាច្
ត្សពនដ្ឋយត្បព ័ធធ្លរាសាស្រសត 

 X X X X  . គ្ធដក 
 . គ្យក 

៤.៣.២ ខកលមាបនច្ចកនេស
ត្បមូលេឹក ផលិរភាពេឹក 
 ិងោរត្គ្បត់្គ្ងនត្គេះរា ាំង
សងួរកនុងរាំប ខ់ដលត្បឈម

៤.៤.២.១ នលើកកមពស់ោរជីកត្សេះ  ិង
ត្បព ័ធនត្សាច្ត្សពខ្ន ររូច្ 

ច្ាំ ួ ត្សេះ  ិងត្បព ័ធនត្សាច្ត្សព
ខ្ន ររូច្ខដលបា សាដ រ  ិងកសាង 

X X X X X  . គ្ធដក 

៤.៤.២.២ នលើកកមពស់ច្ាំនណេះដឹងរបស់
សហគ្ម ៍ កនុងោររកាេឹកកនុងអាំ ុងនពល

ច្ាំ ួ ត្គ្ួសារចូ្លរមួកនុងបនច្ចកនេស X X X X X  . គ្ធដក 
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 ឹងនត្គេះរា ាំងសងួរ ខដលា េឹកនត្ច្ើ    នាចុ្ងរដូវវសា 
៤.៤.២.៣ ពត្ងឹងោរត្គ្បត់្គ្ងេឹក តាមរយៈ
ោរពត្ង្អបដីនដ្ឋយត្បព ័ធឡាខស រ  ិងខក
លមាភ្ខឺត្ស 

ដីខត្ស ៩៩០ហិកតាត្រូវបា ពត្ង្អប 
 ិងដី ៩៩០ហិកតាត្រូវបា ខកលមា
នៅកនុង ០៨ នែរដ 

X X X X X  . គ្យក 

៤.៤ ជាំរញុយ តោរនផារហា ិភយ័ 
៤.៤.១ បា  ត់្បាណេាំហាំ 
 ិងលេធភាពខដលអាច្នធែើ
បា សត្ាប ់យ តោរនផារ
ហា ិភយ័កនុងវស័ិយ
កសិកមម  ិងអភវិឌ្ឍយុេធ
សាស្រសតឲ្យត្រូវតាមរត្មូវោរ
កសិករខ្ន ររូច្  ិងមធយម 

៤.៤.១.១ នធែើសារនពើភណ័ឌ   ិងពិ ិរយន ើង
វញិនលើយ តោរធ្លនារា បរ់ងខដលា 
សត្ាបដ់ាំណាាំ ោរស ស ាំត្បាក ់ ិងឥណទ  
 ិងគ្នត្ាងឧបរថមភធ កនុងវស័ិយកសិកមម 

ឯកសារសារនពើភ័ណឌ  អាច្រកបា  X X     . រផគ្សហ 

៤.៤.១.២ គាំត្េដល់ោរបនងកើរនគល
 នយបាយ យ តោរនផារហា ិភយ័ (ោរ
ធ្លនារា បរ់ងនលើវស័ិយកសិកមម គ្នត្ាង
ឧបរថមភធ ) នដ្ឋយឈរនលើេសស ៈន  
DRR  ិងCCA 

យ តោរនផារហា ិភយ័ត្រូវបា 
បនងកើរ 

X X X    . រផគ្សហ 

៤.៤.២ នលើកកមពស់  ិង
ពត្ងីកោរបនងកើរសហគ្ម ៍
កសិកមម ធនាគរត្សូវ 
ធនាគរពូជ  ិងសាំណាញ់
សុវរថិភាពសហគ្ម ន៍ៅ
កនុងរាំប ត់្បឈម ឹងមុែ
សញ្ញ នត្គេះថ្នន ក់ 

៤.៤.២.១ ោរកសាងសមរថភាពដល់ម ាីរ
កសិកមមនែរត  ិង អងគោរម ិខម រដ្ឋា ភបិាល 
អាំពីច្ាបស់ហគ្ម ៍កសិកមម 

ច្ាំ ួ វគ្គបណដុ េះបណាដ លខដលបា 
នរៀបច្ាំ 

X X X   អ. .ក 

៤.៤.២.២ សត្មបសត្មួលជាមយួអងគោរ
ម ិខម រដ្ឋា ភបិាល  ិងសាថ ប័ ដនេនេៀរ 
នដើមបបីនងកើរសហគ្ម ក៍សិកមម ធនាគរ     
ត្សូវ ធនាគរពូជ សាលានរៀ ខត្សកសិករ 

ច្ាំ ួ សហគ្ម ក៍សិកមមខដលបា 
បនងកើរន ើង 

 X X X X អ. .ក 

៤.៤.២.៣ នលើកកមពស់ោរខកលមាត្បព ័ធ ច្ាំ ួ ធនាគរត្សូវ ខដលា នត្រៀម X X X X   . ដស 
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ធនាគរត្សូវ  ិងោររកាពូជជាយុេធសាស្រសត
នៅថ្នន កស់ហគ្ម ៍ 

ពូជ 

៤.៥ ោរប់ ថយផលប េះពាល់អវជិាា ពីោរនត្បើត្បាស់ជី  ិងថ្នន ាំកសិកមម ពីថ្នន កជ់ារិដល់ថ្នន កម់ូលដ្ឋា   
៤.៥.១ ពត្ងឹងោរអ ុវរត
ច្ាប ់ ិងោរត្រួរពិ ិរយ
គុ្ណភាពនលើ ជី  ិង ថ្នន ាំ
កសិកមម 

៤.៥.១.១ ពត្ងឹងោរអ ុវរតច្ាប ់ត្បោស 
សារាច្រណ៍  ិង ិយរ័កមមដនេនេៀរខដល
ទកេ់ង ឹងជី  ិងថ្នន ាំកសិកមម  ិងោរនត្បើ
ត្បាស់ចបព់ីថ្នន ក់ជារិដល់មូលដ្ឋា   

ោរចុ្េះតាមដ្ឋ ត្រូវបា នរៀបច្ាំជា
នេៀងទរន់រៀងរាល់ត្រីាស 

X X X X X  . កអភ 
 . គ្ធដក 

៤.៥.១.២ ររឹប តឹងនលើោរត្រួរពិ ិរយគុ្ណ
ភាពជី  ិងថ្នន ាំកសិកមម (ោលបរនិច្ឆេហួស
កាំណរន់ត្បើត្បាស់ គុ្ណភាព  ិង ធ្លរុផស ាំ 
ត្បសិេធភាព...) 

ោរចុ្េះតាមដ្ឋ ត្រូវបា នរៀបច្ាំជា
នេៀងទរន់រៀងរាល់ត្រីាស 

X X X X X  . កអភ 
 . គ្ធដក 

៤.៥.២ បនងកើ សមរថភាព 
 ិងនលើកកមពស់ោរយល់
ដឹងកនុងច្ាំនណាមអនកផគរផ់គង់
រហូរដល់អនកនត្បើត្បាស់អាំពី
ផលប េះពាល់ន ជី  ិងថ្នន ាំ
កសិកមម 

៤.៥.២.១ បនងកើ សមរថភាពដល់អនកខច្ក
ចយ អនកលកជ់ី  ិងថ្នន ាំកសិកមម ត្ពមទាំង
កសិករ អាំពីបនច្ចកនេសនត្បើត្បាស់  ិងផល
ប េះពាល់របស់វា 

េសស របស់កសិករច្ាំនពាេះនសវាកមម
កសិកមម 

X X X X X  . កអភ 
 . គ្ធដក 

៤.៥.២.២ នធែើោរនលើកកមពស់ោរយល់ដឹង
សាធ្លរណៈ អាំពីផលប េះពាល់ន ជី  ិងថ្នន ាំ
កសិកមម 

ច្ាំ ួ កមមវធិីបនងកើ ោរយល់ដឹង
ខដលបា នរៀបច្ាំ 

X X X X X  . កអភ 
 . គ្ធដក 

អាេិភាពេី៥៖ ពត្ងឹងសមរថភាពនត្រៀមនរៀបច្ាំ នដើមបនីឆ្ើយរបត្បកបនដ្ឋយត្បសិេធភាព ិងសាហរណកមមោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិងោរប ាុាំនៅ ឹងោរខត្ប
ត្បលួអាោសធ្លរុ នៅកនុ ងអ តរាគ្ម ន៍លើវស័ិយកសិកមម 

៥.១ ពត្ងឹងសមរថភាពរបស់អគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម កនុងោរកសាងខផ ោរនត្រៀមបត្មុង  ិង សាហរណកមមនៅកនុងខផ ោរ  ិងសកមមភាពខដលកាំពុងអ ុវរត 
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៥.១.១ ពត្ងឹងសមរថភាព
របស់នាយកដ្ឋា  ន អ. .ក
នដើមបអីាច្នឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះ
បនាា  ឲ់្យទ ន់ពលនវលា
កនុងវស័ិយកសិកមម 

៥.១.១.១ កសាងខផ ោរនត្រៀមបត្មុង 
ត្សបតាមខផ ោរនឆ្ើយរប  ិងនត្រៀមបត្មុង
នត្គេះអាស នថ្នន កជ់ារិ 

ខផ ោរនត្រៀមបត្មុងសត្ាបអ់. .ក 
អាច្រកបា  

X X    អ. .ក 

៥.១.១.២ អ ុវរតលាំហារខ់ផ ោរនត្រៀម
បត្មុងនៅកនុងរាំប ត់្បឈម ឹងមុែសញ្ញ
នត្គេះថ្នន ក ់ ិងកាំណររ់កោរអ ុវរតនានា 
នដើមបសីត្មបសត្មួលោរនត្រៀមនរៀបច្ាំ  ិងោរ
នឆ្ើយរប 

ច្ាំ ួ លាំហារ់សមយុេធខដលបា 
នរៀបច្ាំកនុងកាំ ុងនពល៥ឆ្ន ាំ 

X X X X X  . រផគ្សហ 

៥.១.២ ពត្ងឹងសមរថភាព 
កនុងោរបញ្ចូ ល DRR, 
CCA  ិងSLM នៅកនុង
គ្នត្ាងនត្រៀមនរៀបច្ាំ  នឆ្ើយ
រប  ិងសាត រន ើងវញិ 

៥.១.២.១ បស្រញ្ា បនគលគ្ាំ ិរន  DRR ិង
CCA នៅកនុងត្គ្បគ់្នត្ាងសាដ រ   ិងកសាង
ន ើងវញិ របស់ អ. .ក 

សាាត្រន គ្នត្ាងសាដ រន ើងវញិ 
 ិងកសាងន ើងវញិនានារបស់       
អ. .ក ខដលបា បស្រញ្ា បេសស 
ទ ន នត្គេះមហ តរាយ 

X X X X X អ. .ក 

៥.១.២.២ កសាងសមរថភាពអាជាា ធរឃុាំកនុង
រាំប ន់គលនៅ ខដលង្អយត្បឈម ឹងមុែ
សញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់អាំពីបនច្ចកនេសកសិកមម
ភាពធ  ់បងគុ ាំបនច្ចកនេសកសិកមម 

ច្ាំ ួ ឃុាំខដលបា បណដុ េះបណាដ ល
ពីកសិកមមភាពធ ់ 

X X X X X  . ផសក 
 . គ្ធដក 

៥.១.២.៣ ផតល់ោរគាំត្េបនច្ចកនេសដល់ឃុាំ
នគលនៅ នដើមបឲី្យអាច្ដ្ឋកប់ញ្ចូ ល
បនច្ចកនេសកសិកមមភាពធ  ់នៅកនុងខផ ោរ
សាដ រន ើងវញិរបស់ែ្ួ  ត្គ្បន់ពលនវលាទាំង
អស់ 

ច្ាំ ួ ឃុាំខដលបា ដ្ឋកប់ញ្ចូ ល
បនច្ចកនេសកសិកមមកនុងខផ ោរ 

X X X X X  . ផសក 
 . គ្ធដក 

៥.២ ពត្ងឹងវធិ្ល ោរនត្រៀមនរៀបច្ាំ នដើមបបីនងកើ ត្បសិេធភាពន សកមមភាពនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា  ់  ិងសាដ រន ើងវញិកនុងវស័ិយកសិកមម 
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៥.២.១ នត្រៀមបត្មុងត្គប់
ពូជ  ិងជី  ិងថ្នន ាំកសិកមម
ត្ពមទាំងសាភ រកសិកមម
ដនេនេៀរ នៅឯ អ. .ក 
 ិង វេិាសាថ  ត្សាវត្ជាវ 
 ិងសាថ  ីយរ៍បស់ អ. .ក 

៥.២.១.១ សតុកពូជត្សូវ (ពូជរយៈនពលែ្ី 
 ិងម ិត្បោ រ់ដូវ) នៅសាថ  ីយត៍្សាវត្ជាវ 
សត្ាបោ់រនឆ្ើយរប ឹងេឹកជាំ   ់នត្គេះរា ាំង
សងួរ  ិងោរសាដ រន ើងវញិ 

បរាិណត្សូវខដលសតុកេុកតាម 
សាថ  ីយ ៍ីមយួៗ 

X X X X X អ. .ក 

៥.២.១.២ សដុកពូជដាំណាាំនៅសាថ  ីយ៍
ត្សាវត្ជាវសត្ាបោ់រសាដ រន ើងវញិ នត្ោយ
េឹកជាំ   ់នត្គេះរា ាំងសងួរ 

បរាិណពូជបខ ្ខដលបា នត្រៀម
េុក 

X X X X X  . សដផ 

៥.២.១.៣ នត្រៀមនត្គ្ឿងច្ត្កនៅសាថ  ីយ៍
ត្សាវត្ជាវសត្ាប់ោរសនស្រង្អគ េះភ្ាមៗ 
(សត្ាប់ ភាួរ  បូមេឹក ត្ច្ូរ) 

ត្តាកេ់រ័៣០នត្គ្ឿង ា សីុ បូមេឹក 
៥០នត្គ្ឿង រមួទាំង ា សីុ ត្ច្ូរោរ ់
១០នត្គ្ឿង  ិងនត្បងឥ ា ៈត្រូវបា 
នត្រៀមេុកសត្ាបោ់រនធែើអ តរាគ្ម ៍
បនាា   ់

X X X X X  . គ្យក 

៥.២.១.៤ សដុកថ្នន ាំសា្ប់សរែលាិរ សត្ាប់
មាច្នតាន រ  ិង កណដូ ប  ិងនត្រៀមលកាណៈ
ឲ្យបា រចួ្រាល់សត្ាបអ់ តរាគ្ម  ៍

បរាិណថ្នន ាំកសិកមមខដលបា សដុក
េុក 

X X X X X  . កអភ 

៥.២.១.៥ នលើកកមពស់យ តោរខកលមាសតុក
សត្ាបត់្គបពូ់ជត្សូវ បខ ្ ជី  ិងថ្នន ាំ
កសិកមម នដើមបនីឆ្ើយរប  ិងសាដ រន ើងវញិ
ត្បកបនដ្ឋយត្បសិេធភាព 

ោរខកលមាសដុកជាត្បចាំឆ្ន ាំត្រូវបា 
អ ុវរតយ ងនេៀងទរ ់

X X X X X អ. .ក 

៥.២.២ ជាំរញុ ិងពត្ងឹង
វធិ្ល ោរសត្ាប់សាថ  ភាព

៥.២.២.១ នលើកេឹកច្ិរតឲ្យវភិាជែវោិ  ិង
រកា មូល ិធិសនស្រង្អគ េះបនាា  ស់ត្ាបោ់រ

ត្សុកច្ាំ ួ  ១០ សថិរកនុងរាំប ់
ត្បឈម ឹងរា ាំងសងួរ  ិងេឹកជាំ  ់

X X X X X  . រផគ្សហ 
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នត្គេះអាស នកនុងវស័ិយ
កសិកមម 

នឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា   ់ ិងោរសាដ រន ើង
វញិកនុងវស័ិយកសិកមម  ិងោរសាកលបងកនុង
ត្សុក១០ខដលត្បឈម ឹងនត្គេះរា ាំងសងួរ 
 ិងេឹកជាំ   ់

ា ែវោិសត្ាបស់នស្រង្អគ េះបនាា  ់
កនុងវស័ិយកសិកមម 

៥.២.២.២ ពត្ងឹងសមរថភាពត្កុមបា  ់
ត្បាណរបស់អ. .ក  ិងនលើកកមពស់កិច្ច
សហត្បរិបរតិោរសាថ ប ័ នដ្ឋយសហោរ
ជាមយួ គ្.ជ.គ្.ម  ិងភាគ្ីពាក់ព ័ធ 

ត្កុមវាយរនម ្  ិងបា  ត់្បាណត្រូវ
បា បនងកើរនដ្ឋយា លកាែណឌ
ោរង្អរច្ាស់លាស់ 

X X X X X អ. .ក 

៥.២.២.៣ នរៀបច្ាំវធិ្ល ោរអ ុវរតសដងដ់្ឋរ  
េត្មង ់ិងឧបករណ៍បា  ត់្បាណ នដ្ឋយ
សហោរជាមយួ គ្.ជ.គ្.ម  ិងសាថ ប ័ពាក់
ព ័ធដនេនេៀរ 

េត្មង ់  ិងវសិាស្រសតរមួន ោរវាយ
រនម្ត្រូវបា នត្បើត្បាស់េូលាំេូលាយ
នដ្ឋយអនកពាកព់ ័ធនផសងៗ 

X X X X X  . រផគ្សហ 

 
  



 

55 ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម 
 

ឧបសមព ័ធេី២៖ សកមមភាពអាេិភាពសត្ាបអ់គ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម ២០១៤-២០១៨ 

លទធែលររំឹងទុរ សរម្មភារជារ់ោរ់ ទីរផនែង 
ឆ្ន អំនុវតដក្ខរងារ 

លវិក្ខ 
($) 

សាថ នរ័ន
ទទួលខុស
ព្តូវ 

២០
១៤ 

២០
១៥ 

២០
១៦ 

២០
១៧ 

២០
១៨ 

នគលោរណ៍ខណនាាំសដីពីោរ
ោរប់ ថយឱ្ ភាពដីត្រូវបា  
ផលិរ ិងខច្ករ ាំខលក 

នលើកេឹកច្ិរតោរអ ុវរតសត្ាបោ់រោរ់
ប ថយហា ិភ័យន ោរហូរនត្ចេះដី  ិងោរ
បារប់ងជ់ីជារិដី 

កាំពងស់ពឺ សាែ យនរៀង 
កាំពងឆ់្ន ាំង តាខកវ     
នត្ពខវង ត្ពេះវហិារ  ិង 
បនាា យា ជ័យ 

X X X X  ១,២០០,០០០  . គ្ធដក 
 . គ្យក 

ត្ពឹរតបត្រពរ័ា៌ កសិ-ឧរុ
 ិយមត្រូវបា បនងកើរ  ិង
ផសពែផាយេូលាំេូលាយជូ 
ត្បជាកសិករ  ិងសហគ្ម ៍
ខដលអាត្ស័យនលើកសិកមម 

រនម្ើង/ជួសជុលន ើងវញិសាថ  ីយក៍សិឧរុ
 ិយមខ្ន ររូច្ ច្ាំ ួ  ៤ នៅសាថ  ីយ៍
ត្សាវត្ជាវកសិកមម 

កាំពងច់ម  កាំពងស់ពឺ   
សាែ យនរៀង         
បារដ់ាំបង    

  X X X ១០០,០០០  . គ្ធដក 

អភវិឌ្ឍ  ៍ ិងកសាងសមរថភាពត្កុម      
បនច្ចកនេសត្ពឹរតបត្រពរ័ា៌   កសិ-ឧរុ
 ិយមកនុង អ. .ក  ិងបាំពាកឧ់បករណ៍ 
 ិងធ ធ្ល ត្គ្បត់្គ ន់ដើមបបីកត្សាយ
េិ ន យ័អាោសធ្លរុ ិងឧរុ ិយម ជា
ឯកសារត្បឹកានយបល់សត្ាបត់្បរិបរតិ
ោរកនុងវស័ិយកសិកមម 

អគ្គនាយកដ្ឋា  
កសិកមម 

 X X X X ១០០,០០០  . គ្ធដក 

ត្បរិេិ ដ្ឋាំដុេះត្រូវបា នត្បើត្បាស់
ជាឧបករណ៍ជាំ ួយសត្ាប់ោរ
សនត្មច្ច្ិរតកនុងោរដ្ឋាំដុេះ 

ផលិរត្បត្ករិេិ ដ្ឋាំដុេះសាកលបងសត្ាប់
រាំប ន់កសរបរសិាថ  សាំខ្ ់ៗ  

កត្មរិត្បនេស X X X   ៣៧០,០០០  .គ្ធដក 
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ផលិរកមមនសបៀងត្រូវបា បនងកើ 
តាមរយៈពិពិធកមមន មុែរបរ
កសិកមម 

នលើកេឹកច្ិរតឲ្យា ោរនធែើខត្សច្ាំោរ មុ 
 ិងនត្ោយរដូវនភ្ៀង 

តាខកវ នត្ពខវង     
សាែ យនរៀង 

X X X   ១២០,០០០  . សដផ 
 . ដស 

អាហារបូរថមភសត្ាប់ត្គ្ួសារ
កសិករត្កីត្កត្រវូបា នលើក
កមពស់ 

ជាំរញុត្បពលវបបកមមដាំណាាំជាលកាណៈ
ត្គ្ួសារ 
 

បនាា យា ជ័យ    
បារដ់ាំបង  តាខកវ    
កាំពងស់ពឺ នត្ពខវង   
សាែ យនរៀង ត្កនច្េះ  

X X X X X ២,៥០០,០០០  . សដផ 

គ្នត្ាងកសិកមមកនុងខផ ោរឃុាំ
ត្រូវបា អ ុវរតត្បកបនដ្ឋយ
ត្បសិេធភាពនដើមបនីឆ្ើយរបនៅ
 ឹងរត្មូវោររបស់កសិករខ្ន រ
រូច្ 

កសាងសមរថភាពសដីពីោរអ ុវរត
បនច្ចកនេសកសិកមមភាពធ  ់  បងគុ ាំ
បនច្ចកនេសកសិកមមដល់អាជាា ធរឃុាំមយួ
ច្ាំ ួ ខដលត្រូវបា នត្ជើសនរ ើស កនុងរាំប ់
ខដលត្បឈម ឹងមុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់
(នត្គេះរា ាំងសងួរ ិងេឹកជាំ  )់ 

នត្ពខវង កាំពងស់ពឺ 
សាែ យនរៀង កាំពងធ់ាំ 
ត្ពេះវហិារ 
ឧរដរា ជយ័ 

 X X X X ២៥០,០០០  . ផសក 
 . គ្ធដក 

សមរថភាពសែ័យនឆ្ើយរបនៅ
 ឹងនត្គេះអាស នកនុងវស័ិយ
កសិកមមរបស់នាយកដ្ឋា  
នត្ោមច្ាំណុេះ  អ. .កា ោរ
នកើ ន ើង 

ពត្ងឹងសមរថភាពរបស់នាយកដ្ឋា  ន       
អ. .ក នដើមបឲី្យអាច្នឆ្ើយរបនត្គេះ
អាស នកនុងវស័ិយកសិកមមទ ន់ពល 

កត្មរិអគ្គនាយក
ដ្ឋា  កសិកមម 

X X X X X ១៧០,០០០ អ. .ក 
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ឧបសមព ័ធេី៣៖ តារាងសនងាបន ខផ ោរសកមមភាព ២០១៤-២០១៨ 
នគលបាំណង ៖ នដើមបពីត្ងឹងសមរថភាព  ិងភាពធ រ់បស់កសិករ នៅមូលដ្ឋា  សហគ្ម  ៍នៅ ឹងោរគ្ាំរាមកាំខហង ពីនត្គេះមហ តរាយខដលប េះពាល់ដល់វស័ិយកសិកមម  ិងជីវភាពរស់នៅរបស់ត្បជាជ នៅរាំប ់

ជ បេ 

លេធផលរ ាំពងឹេុក 
១. DRR  ិង CCA  ិង SLM ត្រូវបា ដ្ឋកប់ញ្ចូ លនៅកនុងខផ ោរ  ិងសកមមភាពរបស់នាយកដ្ឋា   សាថ ប ័  ិងសាថ  ីយ៍

ត្សាវត្ជាវទាំងអស់ ខដលសថិរនត្ោមអគ្គនាយកដ្ឋា  កសិកមម 
២. កសិករនត្បើត្បាស់ពរ័៌ា កសិឧរុ ិយម  ិង EWS នដើមបនីធែើោរសនត្មច្ច្ិរត 
៣. ឯកសារ  ិងគ្ាំរអូ ុវរតលាៗសដីពីបនច្ចកនេសកសិកមមភាពធ ត់្ទាំ អាច្រកបា   ិងត្រូវបា ខច្ករ ាំខលកយ ងេូលាំេូលាយ 

 
៤. អនកនធែើខផ ោរ/បុគ្គលិកផសពែផាយថ្នន ក់នត្ោមជារិ នធែើោរនលើកកមពស់នដ្ឋយសកមមមុ អាំពីបនច្ចកនេស

កសិកមមធ ន់ដ្ឋយសកមមមុ  
៥. កសិករនត្រៀមនរៀបច្ាំ នដើមបនីដ្ឋេះត្សាយមុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់ ិងេេួលបា ោរនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា  ់

បា ទ ន់ពលនវលា កនុងករណីខដលា ោរត្បោសនត្គេះអាស ន 

នគលបាំណងយុេធសាស្រសត 

ពត្ងឹងសមរថភាពសាថ ប ័  ិង
បនច្ចកនេស  ិងពត្ងឹងយ តោរ
សត្មបសត្មួលសត្ាប់ DRR 
 ិង  CCA កនុងវស័ិយកសិកមម 

នលើកកមពស់  ិងជាំរញុត្បព ័ធត្បោសឲ្យ
ដឹងមុ  សត្ាប់ DRR  ិង  CCA

នដ្ឋយភាពសកមម 

ពត្ងឹងោរត្គ្បត់្គ្ងច្ាំនណេះដឹង  ិងគ្ាំ ិរែមី កនុងោរគាំ
ត្េដល់ DRR  ិង  CCA កនុងវស័ិយកសិកមម 

ោរប់ ថយភាពង្អយរងនត្គេះច្ាំនពាេះនត្គេះមហ តរាយ តាម 
រយៈោរនធែើឲ្យត្បនសើរន ើង ូវជនត្មើសបនច្ចកនេស  ិងោរ 

អ ុវរតវធិ្ល  CBDRR  ិង CCA កនុង 
វស័ិយកសិកមម 

ពត្ងឹងសមរថភាពនត្រៀមនរៀបច្ាំ នដើមប ី
នឆ្ើយរបត្បកបនដ្ឋយត្បសិេធភាព ិង
សាហរណកមមោរDRR  ិង  CCA 
នៅកនុងអ តរាគ្ម ន៍លើ វស័ិយកសិកមម 

 ពត្ងងឹយ តោរសាថ ប ័
សត្ាប់សត្មបសត្មួល 
DRR, CCA  ិង SLMនៅ
កនុង អ. .ក 

 បស្រញ្ា ប DRR, CCA  ិង 
SLM កនុងនគល នយបាយ 
យុេធសាស្រសត  ិងខផ ោរ
កសិកមម 

 

 បនងកើរ  ិងខកលមាត្បព ័ធត្បោសឲ្យ
ដឹងមុ ជាកល់ាក់សត្ាប់ោរង្អរ
កសិកមម ខដលសថិរនត្ោមអាណរតិ
ោរង្អររបស់ អ. .ក 

 ខកលមាវធិីសាស្រសតន ោរបា  ់
ត្បាណហា ិភយ័  ិង ភាពង្អយ
រងនត្គេះខដលា ត្សាប ់តាមរយៈ
េសស វស័ិយកសិកមម នដ្ឋយា 
ោរសត្មបសត្មួលជាមួយអនកពាក់
ព ័ធនផសងនេៀរ 

 ពត្ងឹងមូលដ្ឋា  េិ ន យ័ខដលទកេ់ង ឹង  DRR 
នដើមបផីតល់ពរ័ា៌ ឲ្យបា ោ ់ខរត្បនសើរសត្ាប់
ោរកសាងខផ ោរ  ិងោរសនត្មច្ច្ិរត 

 ពត្ងឹងមូលដ្ឋា  ច្ាំនណេះដឹង  ិងនលើកកមពស់គ្ាំ ិរ
ែមីៗ សត្ាប់ DRR, CCA  ិង SLM កនុងវស័ិយ
កសិកមម 

 នលើកកមពស់ោរយល់ដឹង  ិងេាំនាកេ់ាំ ងសត្ាប់ 
DRR, CCA  ិង SLM កនុងវស័ិយកសិកមម 

 នលើកកមពស់ត្បព ័ធកសិកមមច្ត្មុេះ  ិងពិពិធកមមដាំណាាំ 
នដើមប ី  កសាងភាពធ ់របស់សហគ្ម ក៍សិកមមនៅ ឹង
ផលប េះពាល់ពីនត្គេះមហ តរាយ 

 ោរប់ ថយឱ្ ភាពដី  ិងោរហូរនត្ចេះដី តាមរយៈអ តរា
គ្ម  ៍ ិង SLM នដ្ឋយា ោរចូ្លរមួពីសហគ្ម  ៍

 នលើកកមពស់ោរអ ុវរតត្គ្បត់្គ្ងេឹក  ិងោរខែរកាេឹកេុក
ត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព នៅកនុងខត្ស 

 ជាំរញុយ តោរនផារហា ិភ័យ 
 ោរប់ ថយផលប េះពាល់អវជិាា ពីោរនត្បើត្បាស់ជី  ិង
ថ្នន ាំកសិកមម ពីថ្នន ក់ជារិដល់ថ្នន កម់ូលដ្ឋា   

 ពត្ងឹងសមរថភាពរបស់ អ. .ក កនុង
ោរកសាងខផ ោរនត្រៀមបត្មុង  ិង 
សាហរណកមមនៅកនុងខផ ោរ 
 ិងសកមមភាពខដលកាំពុងអ ុវរត 

 ពត្ងឹងវធិ្ល ោរនត្រៀមនរៀបច្ាំនដើមប ី
បនងកើ ត្បសិេធភាពន សកមមភាព
នឆ្ើយរប សនស្រង្អគ េះបនាា  ់  ិងសាដ រ
ន ើងវញិកនុងវស័ិយកសិកមម 

បញ្ា អ តរវស័ិយ 

ោរកសាងសមរថភាព ភាពជានដគូ្ សមធមខ៌យ ឌ្រ័ 



ខផ ោរសកមមភាពសត្ាបោ់រោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយកនុងវស័ិយកសិកមម  58 

 

ឧបសមព ័ធេី៤៖  ិយម យ័ 
ោរប ាុ ាំ ា  យ័ថ្នោរខករត្មូវនៅកនុងត្បព ័ធធមមជារ ិ ឬ ត្បព ័ធម ុសស នដើមបនីឆ្ើយរប ឹងកតាត     
ជត្មុញអាោសធ្លរុជាកខ់សតង ឬ រ ាំពឹងេុក ឬ ផលប េះពាល់អាោសធ្លរុ ខដលប ថយនត្គេះថ្នន ក ់ ិង
េេួលបា ឱ្ោសខដលា អរថត្បនយជ ។៍ 

ោរខត្បត្បលួអាោសធ្លរុ – ោរខត្បត្បួលខដលសនងករនឃើញនៅកនុងអាោសធ្លរុ កត្មរិសកល 
រាំប  ់ឬ អ ុរាំប  ់បណាត លមកពីដាំនណើ រោរធមមជារិ  ងិ/ឬ សកមមភាពម ុសស។ ោរប ាុ ាំោរខត្ប
ត្បួលអាោសធ្លរុ    គ្ឺជាោរខករត្មូវនៅកនុងត្បព ័ធធមមជារិ ឬ ត្បព ័ធម ុសស នដើមបនីឆ្ើយរប ងឹ
កតាត ជាំរញុអាោសធ្លរុជាកខ់សតង ឬ រ ាំពឹងេុក ឬ ផលប េះពាល់អាោសធ្លរុ ខដលប ថយនត្គេះថ្នន ក ់
 ិងេេួលបា ឱ្ោសខដលា អរថត្បនយជ ។៍ 

នត្គេះមហ តរាយ – ោររ ាំខ្ ដធ៏ង ធ់ងរន ដាំនណើ រោរត្បត្ពឹរតនៅរបស់សហគ្ម  ៍ ឬ សងគម បណាត ល
ឲ្យា ោរបារប់ងជ់ីវរិម ុសស សាភ រ នសដាកចិ្ច ឬ បរសិាថ   ខដលនលើសពីសមរថភាពរបស់សហ
គ្ម /៍សងគមខដលរងផលប េះពាល់ កនុងោរនដ្ឋេះត្សាយ នដ្ឋយនត្បើត្បាស់ធ ធ្ល ផ្លា ល់ែ្ួ ខរម ាង។ 
ជានរឿយៗ នត្គេះមហ តរាយត្រវូបា ចរជ់ាត្បនភេត្សបនៅតាមមូលនហរុរបស់វា ( នត្គេះមហ តរាយ
ធមមជារិ ឬ បងកន ើងនដ្ឋយម ុសស)។ 

ោរត្គ្បត់្គ្ង  ិង ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ៖ ោរត្គ្បត់្គ្ងហា ិភយ័នត្គេះមហ ត
រាយ គ្ឺជាោរប តន ដាំនណើ រោរ  ិងវធិ្ល ោរទកេ់ង ងឹោរនត្រៀមបង្អក រ ោរោរប់ ថយនត្គេះថ្នន ក ់
ោរនត្រៀមនរៀបច្ាំ ោរនឆ្ើយរប ោរសាត រន ើងវញិ  ិងោរកសាងន ើងវញិ។ ោរោរប់ ថយហា ិភយ័
នត្គេះមហ តរាយ គ្ឺជាសាំណុាំ រងន សមរថភាពអភវិឌ្ឍ ោ៍រត្គ្បត់្គ្ងហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយ  ិង
ោរនលើកកមពស់នគលោរណ៍ ដាំនណើ រោរ  ិងវធិ្ល ោរខដលនផ្លត រនលើោរនត្រៀមបង្អក រ ោរោរប់ ថយ
នត្គេះថ្នន ក ់ ិងោរនត្រៀមនរៀបច្ាំឲ្យោ ខ់រត្បនសើរសត្ាបោ់រនឆ្ើយរប។  

១. ោរនត្រៀមបង្អក រ ៖ វធិ្ល ោរខដលត្រូវបា អ ុវរតកនុងនគលបាំណងបង្អក របារុភរូខដលបនងកើរន ើង
នដ្ឋយធមមជារិ ឬ ម ុសស នដើមបនីជៀសវាងោរនកើរន ើង ឬ នកើ ន ើង ូវនត្គេះមហ តរាយ ឬសាថ  
ភាពនត្គេះអាស ននផសងនេៀរ។ 

២. ោរោរប់ ថយនត្គេះថ្នន ក ់ ៖ វធិ្ល ោរខដលត្រូវបា អ ុវរតនដើមបោីរប់ ថយោរបារប់ងជ់ីវរិ 
ជីវភាពរស់នៅ  ងិត្េពយសមបរតិ នដ្ឋយសារនត្គេះមហ តរាយ តាមរយៈោរោរប់ ថយភាពង្អយរង
នត្គេះ ឬ តាមរយៈោរផ្្លស់បតូរមុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់កនុងករណីខដលអាច្នធែើនៅបា ។ 

៣. ោរនត្រៀមនរៀបច្ាំ៖ វធិ្ល ោរខដលត្រូវបា អ ុវរតនដើមបោីរប់ ថយផលប េះពាល់ន នត្គេះមហ តរាយ
តាមរយៈោរនរៀបច្ាំត្បព ័ធជាម ុ នដើមបនីឆ្ើយរបភ្ាមៗ  ងិា ត្បសិេធភាព។ ោរនត្រៀមនរៀបច្ាំ នធែើ
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សកមមភាពទាំងកនុង ដាំណាកោ់លមុ នត្គេះមហ តរាយ ឧទហរណ៍ ោរត្បោសឲ្យដងឹមុ   ងិោរ
ជនម្ៀស ត្ពមទាំងដាំណាកោ់លនត្ោយនត្គេះមហ តរាយ។ 

៤. ោរនឆ្ើយរបសនស្រង្អគ េះបនាា   ់៖ សកមមភាពខដលត្រូវបា អ ុវរតនៅកនុងសាថ  ភាពនត្គេះមហ តរាយ 
កនុងនគលបាំណងសនស្រង្អគ េះជីវរិ សត្ាលេុកានវេនា  ិងោរប់ ថយោរខ្របងន់សដាកចិ្ច។ 

៥. ោរសាត រន ើងវញិ ៖ ោរជសួជុលរយៈនពលែ្នីៅនលើោរែូច្ខ្រខផនករបូវ ័ត សងគម  ងិនសដាកិច្ច 
ខដលត្គ្បត់្គ ល់មមសត្ាបោ់រវលិត្រ បន់ៅគាំត្េែ្ួ ឯងវញិបា ។ 

៦. ោរកសាងន ើងវញិ ៖ ោរជួសជុលរយៈនពលមធយម  ិងរយៈខវង ច្ាំនពាេះោរែូច្ខ្រខផនករបូវ ័ត 
សងគម  ិងនសដាកិច្ច  ិង ោរេេួលបា មកវញិ ូវរច្នាសមព ័ធខដលេេួលរងផលប េះពាល់មកត្រឹម
លកាែណា ខដលនសមើ ឬ ត្បនសើរជាងមុ នពលា នត្គេះមហ តរាយ។ 

ោរត្គ្បត់្គ្ងហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ - ដាំនណើ រោរជាត្បព ័ធន ោរនត្បើត្បាស់ោរសនត្មច្ច្ិរត ខផនក
រដាបាល ោរនរៀបច្ាំ ជាំនាញ ងិសមរថភាពត្បរិបរតិោរ នដើមបអី ុវរតនគល នយបាយ យុេធសាស្រសត 
 ិងសមរថភាពនដ្ឋេះត្សាយរបស់សងគម  ងិសហគ្ម  ៍ នដើមបបី ថយផលប េះពាល់ន មែុសញ្ញ នត្គេះ
ថ្នន កធ់មមជារ ិ ងិនត្គេះមហ តរាយពីបរសិាថ    ិងបនច្ចកវេិាខដលពាកព់ ័ធ។ ោរត្គ្បត់្គ្ងហា ិភយ័
នត្គេះមហ តរាយន េះ រមួា សកមមភាពត្គ្បេ់ត្មងទ់ាំងអស់ នដ្ឋយរាបប់ញ្ចូ លវធិ្ល ោរជារច្នាស
មព ័ធ  ងិម ិខម ជារច្នាសមព ័ធ នដើមបនីជៀសវាង (ោរនត្រៀមបង្អក រ) ឬ ររឹប តឹង (ោរោរប់ ថយនត្គេះ
ថ្នន ក ់ ិងោរនត្រៀមនរៀបច្ាំ) នៅនលើឥេធិពលអវជិាា ន មុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់(UN ISDR)។ 

ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ - សកមមភាពនដើមបោីរប់ ថយភាពឲ្យបា ជាអរិបរា
ច្ាំនពាេះភាពង្អយរងនត្គេះ  ិងហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយនៅកនុងសងគម នដើមបនីជៀសវាង (ោរនត្រៀម
បង្អក រ) ឬ ររឹប តឹង (ោរោរប់ ថយនត្គេះថ្នន ក ់  ិងោរនត្រៀមនរៀបច្ាំ) នៅនលើឥេធិពលអវជិាា ន មុែ
សញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់ នៅកនុងបរបិេេូលាំេូលាយន ោរអភវិឌ្ឍ ត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព។ ោរោរប់ ថយ
ហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយា ពាកព់ ័ធនៅ ឹង៖ (១) ោរយល់ដឹង  ិងោរបា  ត់្បាណអាំពីហា ិ
ភយ័ (២) ោរអភវិឌ្ឍច្ាំនណេះដឹង (៣) ោរនបតជាា ច្រិតជាសាធ្លរណៈ  ងិត្កបែណ័ឌ សាថ ប ័ (៤) ោរ
អ ុវរតពហុវធិ្ល ោរ (៥) ត្បព ័ធត្បោសឲ្យដឹងម ុ  វធិ្ល ោរនត្រៀមនរៀបច្ាំ  ិងសមរថភាពនឆ្ើយរប 
(UN ISDR)។ 

មែុសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់ - នហរុោរណ៍ជារបូវ ័តខដលអាច្បងកឲ្យា ោរែូច្ខ្រជាសោត  ុពល 
បារុភូរ  ងិ/ឬ សកមមភាពម ុសស ខដលអាច្បងកឲ្យបារប់ងអ់ាយុជីវរិ ឬ រងរបសួ ែូច្ខ្រត្េពយ
សមបរតិ រ ាំខ្ ដល់សងគម  ិងនសដាកិច្ច ឬ ែូច្ខ្របរសិាថ  ។ 
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មែុសញ្ញ នត្គេះថ្នន កធ់មមជារិ - ដាំនណើ រោរ ឬ បារុភូរធមមជារិ ខដលនកើរន ើងនៅកនុងខដ ជីវៈ ខដល
អាច្រមួច្ាំខណកឲ្យា នហរុោរណ៍មយួខដលបងកោរែូច្ខ្រ។ 

ហា ិភយ័ - លេធភាពន ផលវបិាកខដលអាច្បងកជានត្គេះថ្នន ក ់ឬ ោរបារប់ងខ់ដលនគ្រ ាំពងឹេុក (ជីវរិ 
រងរបសួ ត្េពយសមបរត ិ ជីវភាព សកមមភាពនសដាកចិ្ចខដលបា េេួលរងោររ ាំខ្  ឬ ោរែូច្ខ្រប
រសិាថ  ) ខដលបណាត លពីអ តរកមមរវាងមែុសញ្ញ នត្គេះថ្នន កប់ងកន ើងនដ្ឋយធមមជារិ ឬ ម ុសស  ិង 
លកាែណឌ ង្អយរងនត្គេះនានា។  ជាេូនៅ ហា ិភយ័ត្រវូបា បង្អា ញនដ្ឋយសមោីរ ៖ 

ហា ិភយ័ = មែុសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់x ភាពង្អយរងនត្គេះ (UN ISDR)។ 

កសិកមមធ  ់ - ជាដាំនណើ រោរ  ិងរនបៀបន ោរអ ុវរតបនច្ចកនេសកសិកមម ខដលអាច្នធែើឲ្យត្បព ័ធ
កសិកមមដាំនណើ រោរ  ិងេេលួបា  ូវត្បព ័ធនសបៀងអាហារ។ កសិកមមភាពធ  ់ ោរប់ ថយ ូវ ោរ
ខត្បត្បួលត្បព ័ធស តិសុែនសបៀង ខដលា លកាណៈវលិជុាំ រុា ាំនរ   ត្បោ រ់ដូវ  ិងធង ធ់ងរ (បណឌិ រ ហសង់
ឆ្លស៍  ឺវា ល់ន )។ 

យុេធសាស្រសត គ្ឺជាខផ ោរសកមមភាពេូលាំេូលាយ ខដលត្រូវបា អ ុវរតតាមរយៈនគល នយបាយ 
 ិងវធិ្ល ោរនានា។ យុេធសាស្រសតអាច្ា លកាណៈេូលាំេូលាយ (នផ្លត រនលើកត្មរិថ្នន កជ់ារិ ិងអ តរ 
វស័ិយ) ឬកាំណរន់ៅតាមនគលនៅ (ឧ. នផ្លត រនលើវស័ិយ រាំប ឬ់ វធិ្ល ោរជាកល់ាកណ់ាមយួ)។ 

ោរអភិវឌ្ឍត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព - ោរអភវិឌ្ឍខដលត្សបតាមនសច្កតីត្រូវោរបច្ចុបប ន នដ្ឋយម ិប ធូរ
ប ថយនដ្ឋយសារខរលេធភាពរបស់ម ុសសជាំនា ន់ត្ោយខដលអាច្បាំនពញរត្មូវោររបស់ពួកនគ្។ 

ភាពមិ ច្ាស់លាស់ - គ្ឺជាោរបង្អា ញអាំពីកត្មរិរនម្មយួ (ឧ. លកាែណឌ ន ត្បព ័ធអាោសធ្លរុនៅ
នពលអនាគ្រ) ខដលនគ្ម ិដងឹ។ 

ភាពង្អយរងនត្គេះ - កត្មងលកាែណឌ   ងិដាំនណើ រោរ ខដលេេួលបា ពកីតាត របូវ ័ត សងគម  នសដាកិច្ច 
 ិងបរសិាថ   ខដលបនងកើ ោរត្បឈមរបស់សហគ្ម ន៍ៅ ឹងផលប េះពាល់ន មុែសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក។់ 
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ឧបសមព ័ធេី៥៖ ត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ  ២០០៥-២០១៥ 
ត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ  ឆ្ន ាំ ២០០៥-២០១៥ គ្ឺជាយុេធសាស្រសតត្ពមនត្ពៀង

មយួខដលត្រូវបា អ ុមរ័នដ្ឋយត្បនេសជាសាជិកច្ាំ ួ  ១៦៨ នៅកនុងស និសីេពិភពនលាករបស់
អងគោរសហត្បជាជារិ  សតីពីោរោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយ នៅខែ មករា ឆ្ន ាំ២០០៥ 
កនុងេីត្កងុកូនប នែរតនយនហាគ  ត្បនេសជប ុ  នដើមបដីឹកនាាំោរង្អរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ ត
រាយជាសកល។ ត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ ២០០៥-២០១៥ត្រូវបា អភវិឌ្ឍខផាកនលើោរ
វភិាគ្អាំពីច្នន្ាេះត្បនហាងនៅកនុងកិច្ចែរិែាំថ្នន កជ់ារិ  ងិសកល កនុងោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះ
មហ តរាយ កនុងេសវរសរម៍ ុ ពីឆ្ន ាំ ១៩៩៤-២០០៤។ 

នគលនៅខដលត្រូវបា កាំណរន់ដ្ឋយ ត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ  ២០០៥-
២០១៥ រមួា ៖ ក) សាហរណកមមន ោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយនៅកនុងនគល
 នយបាយ  ងិខផ ោរអភវិឌ្ឍត្បកបនដ្ឋយ ិរ តរភាព ែ) ោរអភវិឌ្ឍ  ិងោរពត្ងឹងសាថ ប ័ យ ត
ោរ  ិងសមរថភាពនដើមបបីនងកើ ភាពធ  ់ឹងមែុសញ្ញ នត្គេះថ្នន ក ់  ិង គ្) ោររមួបញ្ចូ លជាត្បព ័ធន 
វធិីសាស្រសតោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ នៅកនុងោរអ ុវរតកមមវធិីនត្រៀមនរៀបច្ាំ នឆ្ើយរប  ងិ
សាត រន ើងវញិនពលា នត្គេះអាស ន។ ត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ  ២០០៥-២០១៥ ផដល់
អ ុសាស  ូ៍វសកមមភាពជាអាេិភាពច្ាំ  ួត្បាាំ៖ 

 សកមមភាពជាអាេិភាពេី ១៖ ធ្លនាថ្នោរោរប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយ គ្ឺជាអាេិ
ភាពនៅកត្មរិថ្នន កជ់ារិ  ិងថ្នន កម់ូលដ្ឋា   នដ្ឋយា មលូដ្ឋា  សាថ ប ័រងឹាាំសត្ាបោ់រ
អ ុវរត។ 

 សកមមភាពជាអាេិភាពេី២៖ កាំណរ ់ បា  ត់្បាណ  ងិត្គ្បត់្គ្ងហា ិភយ័នត្គេះមហ ត
រាយ  ិងបនងកើ ោរត្បោសឲ្យដឹងមុ ។ 

 សកមមភាពជាអាេិភាពេី៣ ៖ នត្បើត្បាស់ច្ាំនណេះដឹង ោរនច្នត្បឌ្ិរ  ងិ ោរអបរ់ ាំ នដើមបបីនងកើរ
វបបធមសុ៌វរថិភាព  ងិភាពធ ន់ៅត្គ្បក់ត្មរិ។ 

 សកមមភាពជាអាេិភាពេី ៤៖ ោរប់ ថយនដើមនហរុន កតាត បងកហា ភិយ័ 

 សកមមភាពជាអាេិភាពេី៥៖ ពត្ងឹងោរនត្រៀមនរៀបច្ាំនដើមបនីឆ្ើយរបនត្គេះមហ តរាយត្បកប
នដ្ឋយត្បសិេធភាព។ 
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ត្បនេសកមពុជាបា បង្អា ញ ូវោរនបដជាា ច្ិរតរបស់ែ្ួ ច្ាំនពាេះោរោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះ
មហ តរាយ តាមរយៈោរចុ្េះហរថនលខ្នលើត្កបែណ័ឌ សកមមភាពោរង្អរនយនហាគ  ឆ្ន ាំ២០០៥-
២០១៥។ ត្បនេសកមពុជាបា នរៀបច្ាំខផ ោរសកមមភាពជារិន យុេធសាស្រសត សត្ាបោ់រោរប់ ថយ
ហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ឆ្ន ាំ២០០៨-២០១៣  ងិប តនរៀបច្ាំខផ ោរសកមមភាពជារ ិសត្ាបោ់រ
ោរប់ ថយហា ិភយ័នត្គេះមហ តរាយ ២០១៤-២០១៨ ត្ពមទាំងបា គូ្សបញ្ា កអ់ាំពយុីេធសាស្រសត
សត្ាបោ់រប់ ថយហា ភិយ័នត្គេះមហ តរាយរចួ្រាល់ផងខដរ។ 
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