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ខ្លឹមសារសង្ខ្រប
គាាះមហន្តរាយដាលបង្កឡើងដោយវិបត្តអិាកាសធាតុ កាន់តាបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរឡើងៗលើជីវិត និង 

ជីវភាពរស់នៅ ហើយតាូវបានពាយាករថានឹងធ្វើឱាយផលិតផលក្នុងសាុកសរុប (ផ.ស.ស) ថយចុះ ៩,៨% 

តាឹមឆ្នាំ ២០៥០ សូមាបីតាក្នុងសាណារីយ៉ូដាលមានសុទិដ្ឋិនិយមបំផុតក៏ដោយ១ ។ ជាការឆ្លើយតបចំពោះ

បញ្ហាបាឈមទំាងនាះបាទាសកម្ពជុាកំពុងរៀបចំដំណោះស្រ្រយឌីជីថលដ្រលមានលក្ខណៈគ្រប់ជ្រងុជ្រ្រយ

មួយសម្រ្រប់ការបន្រសំានឹងការប្រ្រប្រលួអាកាសធាតុ។ ដំណោះសាាយនាះតាវូបានរៀបចំឡើងផ្អាកតាមទិន្នន័យ 

អនឡាញដាលអាចរកបានភា្លាមៗ និងដាលអាចយកទៅបាើបាាស់ ដើមាបីកំណត់ដឹងពីនិនា្នាការអវិជ្ជមាននានា 

និងតាៀមលក្ខណៈឆ្លើយតបចំពោះពាឹត្តិការណ៍អាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ។ កាាមការដឹកនាំរបស់កាសួងធនធានទឹក 

និងឧតុនិយម និងដោយមានការគាំទាពីកម្មវិធីបរិស្ថានសកល និងកម្មវិធីអភិវឌាឍន៍សហបាជាជាតិ (UNDP) 

បាព័ន្ធឌីជីថលនាះតាវូបានបង្កើតឡើង និងពងាកីវិសលភាពដាក់ឱាយបាើបាាស់នៅគាប់ខាត្តកាងុ ក្នងុ បាទាស 

កម្ពុជា។

តាមរយៈការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន និងសហគមន៍សា្ថ្រនីយជលសាស្រ្តនិង

ធាតុអាកាសស្វ័យប្រវត្តិចំនួន៥៣ត្រូវបានដំឡើងដើមាបីបាមូលទិន្នន័យអាកាសធាតុតាមបាព័ន្ធឌីជីថល 

ដូចជាទិន្នន័យកម្ពស់ទឹកភ្លៀង កម្ពស់ទឹក និងសីតុណ្ហភាព និងបង្កើនសមត្ថភាពជូនដំណឹងជាមុន។ បច្ចុបាបន្ន 

ទិន្នន័យដាលផ្ដល់ឱាយភា្លាមៗពីស្ថានីយស្វ័យបាវត្តិទាំងនាះ តាូវបានបាមូលផ្ដុំដាក់នៅកន្លាងតាមួយ គឺនៅក្នុង

បាព័ន្ធគាប់គាងទឹករួម ដាលដំណើរការតាមបាព័ន្ធអនឡាញ។

UNDP បានផ្ដល់ការបណ្ដុះបណា្ដាលដល់មន្តាីសរុបចំនួន ៥៤ នាក់ មកពីកាសួងធនធានទឹក និង 

ឧតុនិយម ដូចជា អ្នកជំនាញខាងឧតុនិយម អ្នកជំនាញខាងជលសសា្ត មន្តាីបច្ចាកទាស និងមន្តាីថា្នាក់ខាត្តអំពី 

ការថាទាំស្ថានីយទាំងនាះ។ បន្ថាមលើការផ្ដល់លទ្ធភាពឱាយមន្តាីឧតុនិយម និងជលសសា្តសំខាន់ៗ អាចធ្វើ 

ការពាយាករ និងបង្កើតគំរូអាកាសធាតុយ៉ាងសុកាឹត ដោយបាើបាាស់ទិន្នន័យដាលបាមូលបាន បាព័ន្ធនាះបាន

ជួយឱាយមានការផ្លាស់ប្តូរការពាយាករធាតុអាកាសសមាាប់អនុរដូវ និងរដូវពី ៣ ថ្ងា ទៅ ១០ ថ្ងា នៅកម្ពុជា 

និងអនុញ្ញាតឱាយសហគមន៍អាចតាៀមខ្លួន ដើមាបីទប់ទល់នឹងគាាះមហន្តរាយនានា ក៏ដូចជា បនាសាំទៅ 

នឹងការបាាបាួលអាកាសធាតុ។

ដើមាបីជូនដំណឹងដល់សហគមន៍អំពីគាាះមហន្តរាយដាលអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពួកគា សាវាទូរសព្ទ 

ជូនដំណឹងជាមុន EWS១២៩៤ត្រូវបានពង្រីកដល់អ្នកចុះឈ្ម្រះថ្មីចំនួន២៤.៦២៨នាក់ ក្នុងខាត្តដាល 

ទទួលបានការ គាំទាពី UNDP។ បច្ចុបាបន្ននាះ បាព័ន្ធតាូវបានពងាីកអនុវត្តបាកបដោយជោគជ័យនៅទូទាំង 

បាទាស ដើមាបីធ្វើឱាយការតាៀមបង្ការគាាះមហន្តរាយកាន់តាមានភាពល្អបាសើរ។ 

យន្តការសមាបសមាួលថា្នាក់ខាត្តសមាាប់គាប់គាងគាាះរាំងស្ងួត ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈការបង្កើត

មជ្រឈមណ្ឌលព័ត៌មានគ្រ្រះរាំងស្ងួតនៅក្នុងខ្រត្តចំនួន៨។មជាឈមណ្ឌលព័ត៌មាននាះគាំទាដល់អាជា្ញាធរខាត្ត 

១ “Addressing Climate Change Impacts On Economic Growth in Cambodia”. Ministry of Economy &Finance, National Council for Sustainable Development, UNDP, May 2018.
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កសិករជួបជុំគា្នាកាាមដើមឈើនៅពាលពាយុះជិតមកដល់ ក្នុងពាលចុះផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន ៍
បណ្ដុះបណា្ដាលក្នុងខាត្តកំពង់ឆ្នាំង (©Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)។

២ “General Population Census of the Kingdom of Cambodia 2019” National Institute of Statistics, Kingdom of Cambodia, June 2019.

ក្នុងការពាយាករពីគាាះរាំងស្ងួត និងសមាបសមាួលការឆ្លើយតបទាន់ពាលវាលា ក៏ដូចជា

ការអនុវត្តវិធានការកាត់បន្ថយការបាត់បង់នានា ដាលជាការជួយដល់បាជាជនជិត ៦ លាន 

នាក់ដាលរស់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនាះ២ ។

គំនិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនាះនឹងនៅបន្តគង់វងាស តាមរយៈការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីអាជា្ញាធរ 

មូលដា្ឋាន និងសហគមន៍ ពាមទាំងការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់សា្តីនៅក្នុងសកម្មភាព 

អាកាសធាតុ និងតាមរយៈការដាក់ច្រញនូវគោលនយោបាយដ្រលបង្កភាពអនុគ្រ្រះ

សំខាន់ៗ។ ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំងនាះ នីតិវិធីរួមសមាាប់ អនុវត្តបាព័ន្ធជូន

ដំណឹងជាមុនអំពីមុខសញ្ញាគាាះថា្នាក់ចមាុះតាូវបានបង្កើតឡើង ដើមាបីបញ្ចូលគាាះ 

មហន្តរាយគាប់បាភាទទាំងអស់ និងដើមាបីពងាឹងការរៀបចំគោលនយោបាយ និងការ 

រៀបចំស្ថាប័ននៅថា្នាក់ជាតិថា្នាក់សាុក និងថា្នាក់សហគមន៍។ នីតិវិធីទាំងនាះតាូវបាន 

រៀបចំឡើង ផ្អាកតាមក្របខ័ណ្ឌកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រ្រះមហន្តរាយ(២០១៩-

២០៣០)និងផានការសកសម្មភាពជាតិស្ដីពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ 

រយៈពាល ៥ ឆ្នាំ (២០១៩-២០២៣ ដាលទទួលបានការគាំទាពីគមាាង។

 ការជូនដំណឹងជាមុនបាបថ្មីនៅកម្ពុជាពឹងអាសា័យលើគោលនយោបាយអំណោយ

ផល និងដំណោះសាាយឌីជីថល ដាលរឹងមាំទាំងនាះ ដើមាបីបនាសាំទៅនឹងការបាាបាួល 

អាកាសធាតុ និងធានាបាននូវការអភិវឌាឍដាលធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុក្នុងឆ្នាំបន្តបនា្ទាប់

ខាងមុខនាះ។
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បាជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាចាើនពឹងផ្អាកលើរបរនាសទដើមាបីទទួលបានអាហារ 
និងបាកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត (©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)។
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នៅកម្ពុជា គាាះមហន្តរាយដាលបង្កឡើងដោយការបាាបាួលអាកាសធាតុកំពុងជះផលអវិជ្ជមានលើ 

អាយុជីវិត និងរបរចិញ្ចឹមជីវិត និងបំផ្លិចបំផ្លាញសាដ្ឋកិច្ចយ៉ាងដំណំ។

ការខូចខាតដាលបង្កឡើងដោយខាយល់ពាយុះ 

កាតសណា នៅឆ្នាំ ២០០៩ បានធ្វើឱាយ 

ខាតបង់ទឹកបាាក់ ១៣០ លានដុលា្លារ។

គាាះទឹកជំនន់នៅឆ្នាំ ២០១១ ធ្វើឱាយប៉ះពាល់ដល់ដ ី

កសិកម្ម ៦៨៣.៤៩៨ហិចតា ដាលធ្វើឱាយខាតបង ់

ទឹកបាាក់ ៤៥១ លានដុលា្លារ និងបង្កការខាតបង់ចំនួន 

១៧៤ លានដុលា្លារដល់វិស័យផាសាងៗក្នុងសាដ្ឋកិច្ច។

យោងតាមមូលដា្ឋានទិន្នន័យគាាះមហន្តរាយ 

អន្តរជាតិ EM-DAT កម្ពុជាបាឈមនឹងគាាះ 

មហន្តរាយដាលពាក់ព័ន្ធនឹងអាកាសធាតុ 

ចំនួន ១៩ នៅអំឡុងឆ្នាំ ១៩៩០-២០០៩ 

ដាលធ្វើឱាយបាជាជនជាង ១.០០០ នាក់ស្លាប់ 

និងជាង ១៦ លាននាក់ទៀតរងផលប៉ះពាល់។

កម្ពុជាបាឈមនឹងបញ្ហាអភិវឌាឍន៍ជាចាើន ដោយ 

សររដូវបាាំងអូសបនា្លាយ និងរដូវវសាសាកាន់តា 

ខ្ល ីនិងអាកាក់ជាងមុន និងការកើតមានគាាះទឹក 

ជំនន់ និងគាាះរាំងស្ងួតកាន់តាញឹកញាប់។

ការស្តារឡើងវិញពីពាឹត្តិការណ៍ទាំងនាះ បានធ្វើ 

ឱាយខាតបង់ធនធានសធារណៈ និងបង្ខំឱាយមាន

ការផ្លាស់ប្តូរអាទិភាពអភិវឌាឍន៍។

ទន្ទឹមនឹងនាះ ការបាាបាួលអាកាសធាតុកំពុង 

បង្កផលប៉ះពាល់លើផលិតកម្មកសិកម្ម ដាល 

ធ្វើឲាយប៉ះពាល់ដល់បាាក់ចំណូលគាួសរ និង 

ដាកស់មា្ពាធលើសន្តិសុខសាបៀង។

បាព័ន្ធព័ត៌មានអាកាសធាតុ និងបាព័ន្ធជូនដំណឹង

ជាមុនដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបា៉ាន់ស្មាន

គាាះមហន្តរាយ និងការចាត់វិធានការ។
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បាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុន មានតួនាទីពិនិតាយតាមដានទិន្នន័យអាកាសធាតុ និងទិន្នន័យ 

បរិស្ថានទៅតាមភាពជាក់ស្តាង និងកំណត់រកនិនា្នាការអវិជ្ជមាន។

បាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនដាលមានបាសិទ្ធភាពផ្តល់ការឆ្លើយតបទាន់ពាលវាលាទៅនឹង

មុខសញ្ញាគាាះថា្នាក់ធម្មជាតិ និងពាឹត្តិការណ៍ធាតុអាកាសមិនល្អ។

ព័ត៌មានដូចគា្នានាះក៏មានសរៈសំខាន់សមាាប់ការរៀបចំផានការអភិវឌាឍន៍ដោយផ្អាក

តាមហានិភ័យផងដារ។

ការកើនឡើងនានីវ៉ូទឹកសមុទា អាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បាព័ន្ធឆ្នារសមុទាកម្ពុជាតាមវិធីជាចាើន(©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)។
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1 2 3

ការពង្រឹងប្រព័ន្ធព័ត៌មានអាកាសធាតុនិងប្រព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនដើម្របីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្រឍដ្រលធន់នឹង
អាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

ដោយកត់សមា្គាល់ពីបញ្ហាបាឈមដាលពាក់ព័ន្ធនឹងការបាាបាួលអាកាសធាតុ រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានកំណត់យកព័ត៌មានអាកាសធាតុ និង

ការបង្កើតបាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនដាលមានបាសិទ្ធភាព ជាចំណុចអាទិភាព។

កាាមជំនួយហិរញ្ញវត្ថុពី Global Environment Facility-មូលនិធិសមាាប់បាទាសអភិវឌាឍន៍តិចបំផុត និងជំនួយបច្ចាកទាសពី UNDP គមាាង 

“ពងាឹងបាព័ន្ធព័ត៌មានអាកាសធាតុ និងបាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនដើមាបីគាំទាដល់ការអភិវឌាឍដាលធន់នឹងអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា” (២០១៥-

២០២០)បានជួយដល់រាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលុបបំបាត់ចំណុចខ្វះខាតក្នុងសមត្ថភាពស្ថាប័ន ការសមាបសមាួលអន្តរកាសួង និង 

ហាដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។ 

គមាាងនាះផ្តាតលើលទ្ធផលបំពាញឱាយគា្នា ៣ ៖

កាាមការដឹកនាំដោយកាសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងវិសលភាពទូទាំង ២៥ ខាត្តកាុង គមាាងបានសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយ 

កាសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបាមាញ់ និងនាសទ និងគណៈកមា្មាធិការជាតិគាប់គាងគាាះមហន្តរាយ។

សៀវភៅរូបថតនាះបង្ហាញពីសមិទ្ធផលគមាាង និងរបៀបដាលគមាាងគាំទាដល់កម្ពុជាក្នុងការសមាាចបានអនាគតដាលកាន់តាមាន 

និរន្តរភាព និងធន់នឹងអាកាសធាតុ។

មានព័ត៌មានអាកាសធាតុ និងធាតុអាកាស 

សមាាប់ការរៀបចំផានការថា្នាក់ជាតិ ថា្នាក ់

វិស័យ និងថា្នាក់កាាមជាតិ និងការផាសព្វផាសាយ 

ឆ្លងដានក្នុងតំបន់

បង្កើនសមត្ថភាពស្ថាប័នក្នុងការបាមូល 

និងពាយាករណ៍ព័ត៌មានធាតុអាកាស 

ជលសសា្ត អាកាសធាតុ និងបរិស្ថាន

ពងាឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នក្នុងការដំណើរ 

ការ និងជួសជុលថាទាំបាព័ន្ធជូនដំណឹង 

ជាមុន និងហាដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព័ត៌មានអាកាស

ធាតុ ទាំងផ្នាកទន់ និងផ្នាករឹង 

ដើមាបីពិនិតាយតាមដានធាតុអាកាស។
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ជាងគា (©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)។
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XI



មាតិកា
ខ្លឹមសារសង្ខ្រប......................................................................... IV

ប្រវត្តិន្រប្រព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុននៅកម្ពុជា....................................... 1

ទំនើបកម្មហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធពិនិត្រយតាមដាន.................................... 4

ស្ថានីយធាតុអាកាស និងស្ថានីយជលសសា្តស្វ័យបាវត្តិថ្មីៗ .......... 8

វាទិកាអនឡាញសមាាប់ការពាយាករណ៍ និងការជូនដំណឹងជាមុន ....11

ការកសាងសមត្ថភាពថ្ន្រក់ជាតិ.................................................... 14

ការបង្កើនការពាយាករណ៍ធាតុអាកាសសមាាប់កសិករ ................... 18

ការដំណើរការ និងការជួសជុលថាទាំស្ថានីយ 

តាួតពិនិតាយនៅថ្ងាអនាគត ....................................................... 19

ការគ្រប់គ្រងគ្រ្រះរាំងស្ងួត......................................................... 26

មជាឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្តីពីការគាប់គាងគាាះមហន្តរាយ ............... 28

ការបណ្ដុះបណា្ដាលពីបច្ចាកទាសកសិកម្ម 

ដាលធន់នឹងគាាះរាំងស្ងួត ..................................................... 28

ចំណុចឱាយសញ្ញាថានឹងមានគាាះរាំងស្ងួត .................................34

សមភាពយ្រនឌ័រនិងការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្ត្រី..................... 36

ការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់សា្តីក្នុងសកម្មភាព 

អាកាសធាតុ ៖ “សា្តីឆ្នើម” ...................................................... 38

“បញ្ជីតមាូវការ” កំណត់អាទិភាពរបស់សា្ត ី................................ 41

ការស្វាងយល់ពីបទពិសោធន៍របស់សា្តីកម្ពុជាតាមរយៈ 

“សន្ទសាសន៍ភាពធន់របស់សា្ត”ី ................................................. 42

ប្រព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនEWS១២៩៤.......................................... 44

ការប្រើប្រ្រស់ព័ត៌មានអាកាសធាតុ............................................... 48

សលា FARM .....................................................................50

កម្មវិធី SESAME ..................................................................52

ការច្រករំល្រកឆ្លងដ្រន...............................................................54

សន្និសីទស្តីពីបាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនក្នុងតំបន់ទន្លាមាគង្គកាាម ...57

ការពន្លឿនការតាក់ត្រងគោលនយោបាយ.....................................60

នីតិវិធីបាតិបត្តិស្តង់ដារសមាាប់បាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនពីមុខសញ្ញា 

គាាះថា្នាក់ចមាុះ .................................................................. 62

យុទ្ធសសា្តជាតិសមាាប់ការគាប់គាងទឹកកាាមដ ី..................... 63 

យុទ្ធសសា្តជាតិសមាាប់ការគាប់គាងគាាះរាំងស្ងួត................... 63

សៀវភៅណានាំស្តីពីការគាប់គាងគាាះរាំងស្ងួត 

សមាាប់អ្នកជំនាញ .............................................................. 63

កាបខណ្ឌជាតិសមាាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ  

២០១៩-២០៣០ និងផានការសកម្មភាព ៥ ឆ្នា ំ........................ 65

ការសិកាសាពីការគាប់គាងទឹកជំនន់ និងបាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុន 

ក្នុងអាងស្ទឹងពាាកត្នាត ........................................................ 66

យុទ្ធសសា្តជាតិសមាាប់ការជំរុញការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន 

ក្នុងបាព័ន្ធព័ត៌មានអាកាសធាតុ និងបាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុន ........ 68

ការធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពមូលដា្ឋ្រនទិន្នន័យគ្រ្រះមហន្តរាយជាតិរបស់កម្ពុជា

(CAMDI)..............................................................................70

លទ្ធផលគម្រ្រង...................................................................... 74

XII



ស្ថានីយធាតុអាកាសទីមួយរបស់កម្ពុជា ស្ថិតក្នុងខាត្តកំពង់ចាម  
(©Cedric Jancloes/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)

XIII



ប្រវត្តិន្រប្រព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុន
ក្នុងប្រទ្រសកម្ពុជា
លោក សាង សុផ ដាលកំពុងអង្គុយនៅមាត់ទន្លាកាបារស្ថានីយធាតុអាកាសស្វ័យបាវត្តិថ្មីមួយ បានរំលឹកឡើងវិញពីបាវត្តិនា 

ការសងសង់ស្ថានីយឧតុនិយមដំបូងគាក្នុងបាទាសកម្ពុជា។ គាត់បានពនាយល់ថា នៅដើមសតវតាសរ៍ទី ២០ មានការសងសង ់

ប៉ុស្តិ៍មួយក្នុងកាុងកំពង់ចាម។ ប៉ុស្តិ៍នាះជាទីតាំងពាណិជ្ជកម្មយុទ្ធសសា្តនៅតាមដងទន្លាមាគង្គសមាាប់រដ្ឋបាលបារាំង។

អគារនាះនៅមានស្ថានភាពល្អ ប៉ុន្តានៅពាលខ្មារកាហមឡើងកាន់អំណាច អគារនាះរងការខូចខាតបន្តិចបន្តួច។ កាាយ 

សងា្គាម ប៉ុស្តិ៍នាះបានកា្លាយជាស្ថានីយឧតុនិយម។ នោះជាពាលដាលលោក សាង សុផ និងមិត្តភក្តិនៅរៀនមា្នាក់របស់គាត់  

(លោក អូវ សីុមហាន) បានសហការគា្នាបាមូលទិន្នន័យស្តពីីកមាតិទឹកទន្លាក្នងុមូលដា្ឋាន ទឹកភ្លៀង ខាយល់ និងពន្លពឺាះអាទិតាយ។ 

ពួកគាត់ជាបុគ្គលិកដំបូងគាដាលបាចាំការនៅស្ថានីយទីមួយរបស់កម្ពុជា។ កាាយពាលដាលស្ថានីយនាះតាូវបានកសង 

ឡើងនៅឆ្នាំ ១៩៨១ កងទ័ពវៀតណាមកំពុងបាយុទ្ធជាមួយពួកឧទា្ទាមខ្មារកាហមនៅជិតៗនោះនៅឡើយ។

សងា្គាមបានកន្លងផុតទៅ ហើយស្នាមញញឹមបានតាឡប់មកជាថ្មី។ ពួកគាត់បានឯកភាពគា្នា នៅពាលនិយយរំលឹកឡើងវិញ 

ពីរបៀបដាលពួកគាត់បានជិះកង់ចុះតាមស្ថានីយមួយចំនួនក្នុងចំណោមស្ថានីយទាំង ១០ នៅទូទាំងខាត្តកំពង់ចាមនៅរៀង 

រាល់ម៉ាង ៧ ពាឹក ១១ ថ្ងាតាង់ និង ៧ លា្ងាច។ ពួកគាត់ធ្វើកិច្ចការនាះជារៀងរាល់ថ្ងា។ វិធីតាមួយគត់ដាលពួកគាត់អាចចូល 

រួមពាឹត្តិការណ៍ និងពិធីបុណាយសំខាន់ៗគឺតាូវប្តូរវានគា្នា។ 

ជារួម ពួកគាត់បានបណា្ដាក់គា្នាធ្វើកិច្ចការនាះក្នុងរយៈពាលជិត ៤០ ឆ្នាំ។ លោក សាង នៅចាំពីការលំបាកនាការបាើបាាស ់

នាឡិកាដាលតាូវបិទជារៀងរាល់ថ្ងា។ ការផ្លាស់ប្តូរហ្វីលផូតូវ៉ុលសមាាប់ម៉ាតាពន្លឺ ក៏តាូវចំណាយពាលយូរផងដារ ដាលធ្វើ 

ឱាយពួកគាត់នៅតានឹកឃើញមិត្តចាស់ៗ។

កាាយការបងាួបបងាួមជាតិនៅឆ្នាំ ១៩៩៦ ស្ពានថ្មីមួយបានតភា្ជាប់បាទាសកម្ពុជាទៅនឹងបាទាសវៀតណាម។ ពាណិជ្ជកម្ម 

កសិកម្មបានចាប់ផ្តើមរីកដុះដាលជាថ្មី និងមានការដាំដុះសាូវ ពោតកាហម និងដំឡូងមីក្នុងមូលដា្ឋាន។
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លោក អូវ សុីមហាន (ឆ្វាង) និងលោក សាង សុផ (ស្តាំ) កំពុងរំលឹកឡើងវិញពីអនុសាសាវរីយ៍
នាការបាមូលទិន្នន័យ (©Cedric Jancloes/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ការដំឡើងស្ថានីយជលសសា្ត នៅស្ពានតាសល  
ខាត្តកំពង់ស្ពឺ ឆ្នាំ ២០១៨ (©OTTHydromet)
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ទំនើបកម្មហ្រដា្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធពិនិត្រយតាមដាន
ដ្រគូ៖ OTT Hydrometry (ADCON Telemetry; SUTRON)

ទីតាំង៖ ទូទាំងបាទាស
គោលដៅ៖ កាសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

លទ្ធផលសំខាន់ៗ៖

ស្ថានីយធាតុអាកាសស្វ័យបាវត្តិ
ចំនួន ២៤ តាូវបានដំឡើង

ស្ថានីយជលសសា្តស្វ័យបាវត្តិិ 
ចំនួន ២៩ តាូវបានដំឡើង

២៤
២៩
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ដោយកត់សមា្គាល់ថា ការតាៀមខ្លួនគឺជាគន្លឹះ 

ក្នុងការកាត់បន្ថយការខូចខាត កម្ពុជាបានធ្វើទំនើបកម្មការបាមូល 

ទិន្នន័យអាកាសធាតុ និងសមត្ថភាពជូនដំណឹងជាមុនពីគាាះមហន្តរាយ 

តាមរយៈការដំឡើងស្ថានីយជលសសា្ត និងស្ថានីយធាតុអាកាសស្វ័យបាវត្តិ 

នៅទូទាំងបាទាស។

ការពាយាករណ៍ និងការជូនដំណឹងដោយផ្អាកតាមទិន្នន័យទាំងនោះ នឹងជួយឱាយ 

សហគមន៍តាៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងស្ថានភាព ឬពាឹត្តិការណ៍ធាតុអាកាសមិន 

ល្អដាលនឹងកើតឡើង និងសមាួលដល់ការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្តក្នុងវិស័យ 

ដាលងយរងគាាះដោយសរធាតុអាកាស ដើមាបីសងា្គោះអាយុជីវិត  

ទាពាយសមាបត្តិ និងរបរចិញ្ចឹមជីវិត។

ការដំឡើងស្ថានីយធាតុអាកាសស្វ័យបាវត្តិមួយកាាមគមាាងនាះ (©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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មនា្តីមូលដា្ឋាន លោក ឡក់ ប៉ូលីវណ្ណ ក្នុងខាត្តកោះកុង អោបសៀវភៅកត់តាាកម្ពស់ទឹកភ្លៀង នៅជិតកាវវាស់ទឹកភ្លៀង សមាាប់វាស់កម្ពស់ទឹក (©អ៊ឹម សំរួល/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)។

តាមទមា្លាប់ ការរាយការណ៍ពីធាតុអាកាស 

នៅកម្ពុជាធ្វើឡើងដោយសំណារ។ ពោលគឺ 

មនា្តីមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមកត់តាាទិន្នន័យ 

ដោយដា រួចបញ្ជូនទៅនាយកដា្ឋានឧតុនិយមក្នុង 

កាុងភ្នំពាញដើមាបីឱាយអ្នកឧតុនិយមធ្វើការពាយាករណ ៍

សមាាប់រយៈពាល ៣ ថ្ងា។

6



លោកសាី អោក ឡាត ដាលជាមនា្តីមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្នុងខាត្តកោះកុង បង្ហាញព ី
មធាយាបាយបាបបាពាណីនាការវាស់កម្ពស់ទឹកភ្លៀងដោយបាើកាវសមាាប់វាស់ទឹកភ្លៀង 
នៅទីធា្លាកាាយផ្ទះ។ (©អ៊ឹម សំរួល/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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សា្ថ្រនីយធាតុអាកាសនិងសា្ថ្រនីយជលសាស្រ្តស្វ័យប្រវត្តិថ្មីៗ

នៅថ្ងាទី ២៣ ខា មីនា ឆ្នាំ ២០១៩ ដាលជាទិវាឧតុនិយមពិភពលោក UNDP  

បានបាារព្ធពិធីបាគល់ជាផ្លូវការនូវស្ថានីយធាតុអាកាស និងស្ថានីយជលសសា្ត 

ស្វ័យបាវត្តិចំនួន ៥៣ ដល់កាសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម។

ស្ថានីយទាំងនាះ (ស្ថានីយជលសសា្ត ២៤ សមាាប់ទឹកលើដី និងស្ថានីយ 

ជលសសា្ត ៥ សមាាប់ទឹកកាាមដី) តាូវបានដំឡើងក្នុងបណា្ដាខាត្តភាគអាគ្នាយ ៍

ដាលងយបាឈមនឹងគាាះមហន្តរាយ ដូចជា ខាត្តកោះកុង កំពង់ស្ពឺ តាកាវ  

កាប ពាះសីហនុ និងកំពត។

ស្ថានីយធាតុអាកាស ៣ និងស្ថានីយជលសសា្ត ១ តាូវបានដំឡើងក្នុងគមាាងនាះ 

នៅខាត្តកណា្ដាល ហើយស្ថានីយជលសសា្ត ២ តាូវបានដំឡើងនៅកាុងភ្នំពាញ 

និងស្ថានីយធាតុអាកាសដ៏ទាទៀត បានដំឡើងក្នុងខាត្តពាះវិហារ និងកំពង់ចាម។

ស្ថានីយធាតុអាកាសស្វ័យបាវត្តិមួយ (©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ស្ថានីយជលសសា្តស្វ័យបាវត្តិមួយក្នុងចំណោមស្ថានីយជលសសា្ត 
ស្វ័យបាវត្តិផាសាងទៀត (©OTT HydroMet)

ផ្នាគខាងក្នុងនាស្ថានីយជលសសា្តស្វ័យបាវត្តិមួយក្នុងចំណោមស្ថានីយជលសសា្តស្វ័យបាវត្តិផាសាងទៀត 
(©សយ រដា្ឋា/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ស៊ានស័រវាស់កមាិតទឹកដាលបានដំឡើងលើស្ពានតាតា កាាមកិច្ចសហការជាមួយអង្គការ  
People in Need (©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)។
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វ្រទិកាអនឡាញសម្រ្រប់ការព្រយាករណ៍និងការជូនដំណឹងជាមុន

ដើមាបីឱាយយល់ វិភាគ និងពាយាករណ៍បានចាបាស់ពីបាតុភូតជលសសា្ត-ឧតុនិយមជាក់ស្តាង គមាាងបានបង្កើត 

បាព័ន្ធចមាុះសមាាប់ការគាប់គាងទឹក ដាលបាមូលទិន្នន័យពីនាយកដា្ឋានជលសសា្ត និងនាយកដា្ឋានឧតុនិយម។

 យើងទទួលបានទិន្នន័យជាចាើនពីផ្កាយរណប រា៉ាដា និងស្ថានីយធាតុអាកាស 

             ស្វ័យបាវត្តិ។ យើងមានតួនាទីបាមូលទិន្នន័យទាំងអស់ដើមាបីបង្ហាញដល់អ្នកពាយាករណ៍។  

             បច្ចាកវិទាយាពិតជាសំខាន់ណាស់។ 

លោកលីហុនក្រុមគាំទ្រប្រព័ន្ធន្រនាយកដា្ឋ្រនឧតុនិយម

ការសង្កាតមើលទិន្នន័យជាក់ស្តាងនៅមជាឈមណ្ឌលបាតិបត្តិការឧតុនិយមរបស់កាសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បាទាសកម្ពុជា។ (© សយ រដា្ឋា/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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សហគមន៍តំបន់ឆ្នារក្នុងភូមិបឹងកាចាង ខាត្តកោះកុង (©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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កាសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមក្នុង 
កាុងភ្នំពាញ (©UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ការកសាងសមត្ថភាពថ្ន្រក់ជាតិ
ដ្រគូ៖បាព័ន្ធជូនដំណឹងពីមុខសញ្ញាគាាះថា្នាក់ចមាុះសមាាប់តំបន់អាហា្វិក និងអាសុី (RIMES), OTT 

Hydromet, BRL

ទីតាំង៖ទូទាំងបាទាស

គោលដៅ៖កាសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

លទ្ធផលសំខាន់ៗ៖

អ្នកជំនាញឧតុនិយម និងអ្នកជំនាញជលសសា្ត ២៩ នាក់  

តាូវបានបណ្ដុះបណា្ដាលពីការបង្កើតគំរូ និងការពាយាករណ៍។

អ្នកជំនាញឧតុនិយម អ្នកជំនាញជលសសា្ត និងអ្នក 

បច្ចាកទាស ៥៤ នាក់ តាូវបានបណ្ដុះបណា្ដាលពីការដំណើរ

ការ និងការជួលជុលថាទាំស្ថានីយធាតុអាកាស និងស្ថានីយ

ជលសសា្តស្វ័យបាវត្តិ។

២៩
៥៤
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ក្នុងបណា្ដាបាទាសជាចាើន 

នៅជុំវិញពិភពលោក លទ្ធភាព 

ទទួលបានព័ត៌មានពាយាករណ៍បាចាំថ្ងា  

សបា្តាហ៍ និងរដូវកាល គឺជារឿងធម្មតា  

ប៉ុន្តាក្នុងបណា្ដាបាទាស ដូចជា កម្ពុជា  

ការពាយាករណ៍ទើបតាចាប់ផ្តើម 

រីកចមាើនទា។

អ្នកពាយាករណ៍កំពុងសង្កាតមើលទិន្នន័យជាក់ស្តាងនៅមជាឈមណ្ឌលបាតិបត្តិការឧតុនិយមក្នុងកាសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម កាុងភ្នំពាញ (©សយ រដា្ឋា/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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សមាជិកសហគមន៍ និងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋានកំពុងចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលស្តីពីការបនាសាំនឹងការបាាបាួលអាកាសធាតុ (©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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អ្នកជំនាញឧតុនិយម និង 

អ្នកជំនាញជលសសា្តដាលអាច 

ពាយាករណ៍ និងបង្កើតគំរូធាតុអាកាស 

បានយ៉ាងតាឹមតាូវ និងជួសជុល 

ថាទាំហាដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាំបាច់ 

ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់។

លោកសាី ទាព ផលា្លារ័ត្ន ដាលជាអ្នកជំនាញឧតុនិយមជាន់ខ្ពស់ កំពុងចូលរួម 
វគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលនៅខាត្តកំពង់ស្ពឺ (©Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ការបង្កើនការព្រយាករណ៍ធាតុអាកាសសម្រ្រប់កសិករ

កន្លងមក កម្ពុជាគាាន់តាអាចពាយាករណ៍ធាតុអាកាសរយៈពាលខ្លីប៉ុណោ្ណាះ 

ប៉ុន្តាកាាមគមាាងនាះ អ្នកជំនាញឧតុនិយម និងអ្នកជំនាញជលសសា្ត 

បានសហការជាមួយដាគូអន្តរជាតិ ដូចជា បាព័ន្ធជូនដំណឹងពីមុខសញ្ញា 

គាាះថា្នាក់ចមាុះសមាាប់តំបន់អាហា្វិក និងអាសុី (RIMES) ដើមាបីបង្កើន 

ការពាយាករណ៍ពីរយៈពាល ៣ ថ្ងា រហូតដល់រយៈពាល ១០ ថ្ងា និងផ្លាស ់

ប្តូរវិធីសសា្តពាយាករណ៍តាមរដូវ និងតាមអនុរដូវ។

ការបណ្ដុះបណា្ដាលកាាមគមាាងនាះរួមមានការបង្កើតគំរូពាយាករណ ៍

ធាតុអាកាសជាលាខ និងឧបករណ៍ពាយាករណ៍ពីមជាឈមណ្ឌលអឺរ៉ុបសមាាប់ 

ការពាយាករណ៍ធាតុអាកាសរយៈពាលមធាយម។

កសិករជាសា្តីក្នុងខាត្តកំពង់ធំ (©Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ការដំណើរការនិងជួសជុលថ្រទាំសា្ថ្រនីយ
ត្រួតពិនិត្រយនៅថ្ង្រអនាគត

នៅកាសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម មូលដា្ឋានទិន្នន័យមួយបង្ហាញ 

ពីផានទីចំណុចពណ៌ជាចាើន។ ចំណុចពណ៌បាតង មានន័យថា  

ស្ថានីយធាតុអាកាស ឬស្ថានីយជលសសា្តស្វ័យបាវត្តិកំពុងដំណើរ 

ការល្អ និងផ្តល់ទិន្នន័យជាក់ស្តាង ចំណាកចំណុចពណ៌កាហមមាន 

ន័យថា តាូវផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់លើស្ថានីយណាមួយ។

កាាមគមាាងនាះ អ្នកជំនាញឧតុនិយម អ្នកជំនាញជលសសា្ត  

និងអ្នកបច្ចាកទាស ៥៤ នាក់ តាូវបានបណ្ដុះបណា្ដាលដោយ OTT 

Hydrometry ស្តីពីការដំណើរការ និងការជួសជុលថាទាំស្ថានីយ 

ធាតុអាកាស និងស្ថានីយជលសសា្តស្វ័យបាវត្តិ ដើមាបីឱាយពួកគាអាច 

ពិនិតាយ និងដោះសាាយបញ្ហាដោយខ្លួនឯងបាន។

ការរៀបចំស៊ានស័រសមាាប់ស្ថានីយធាតុអាកាសស្វ័យបាវត្តិមួយនៅខាត្តពាះសីហនុ (©កាសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម កម្ពុជា)
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យើងបានពងាីកការពាយាករណ៍របស់យើងពីរយៈពាល 

 ៣ ថ្ងា និងរយៈពាល ៧ ថ្ងា រហូតដល់រយៈពាល  

១០ ថ្ងា និងបានធ្វើការពាយាករណ៍អនុរដូវផងដារ។ 

យើងចង់ផ្តល់ព័ត៌មានជាមុន។ កន្លងមក ពាលខ្លះ  

ការផ្តល់ព័ត៌មានគឺយឺតយ៉ាវខា្លាំងណាស់ ប៉ុន្តាបច្ចុបាបន្ន 

បាជាជននឹងមានពាលតាៀមខ្លួន និងជម្លៀសចាញ 

បាសិនបើចាំបាច់។

លោកអ៊ុំរីណាប្រធាននាយកដា្ឋ្រនឧតុនិយម

លោក អ៊ុំ រីណា បាធាននាយកដា្ឋានឧតុនិយមនាកាសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម (©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)។ 
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វ្រទិកាខ្រយល់មូសុង

វាទិកាខាយល់មូសុង ផ្តល់ឱកាសឱាយអ្នកពាក់ព័ន្ធជួបជុំគា្នា និងពិនិតាយឡើងវិញ

លើរដូវខាយល់មូសុងដាលបានពាយាករណ៍កន្លងមក និងពិភាកាសាពីបាធានបទ 

ដូចជា បទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យកសិកម្ម។ ធ្វើដូច្នាះទើបគាអាចកំណត់រក 

និងដោះសាាយហានិភ័យបាន។

កាាមគមាាងនាះ UNDP បានរៀបចំវាទិកាជាតិស្តីពីខាយល់មូសុងនៅកម្ពុជា 

លើកទី ៧ និងទី ៨ នៅឆ្នាំ ២០១៩ ពោលគឺរយៈពាល ៣ ឆ្នាំកាាយពាល

ដាលវាទិកានាះតាូវបានបាារព្ធធ្វើឡើងចុងកាាយក្នុងបាទាសនាះ។

ឯកឧត្តម ម៉ា ហាក់ អគ្គលាខាធិការរងនាអាជា្ញាធរទន្លាសប កាសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្នុងវាទិកាខាយល់មូសុងលើកទី ៧ ក្នុងកាុងភ្នំពាញ ខា មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩  
(©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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វាទិកាខាយល់មូសុងលើកទី ៧ ក្នុងកាុងភ្នំពាញ ខា មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ (©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ការពាយាករណ៍ធាតុអាកាសយ៉ាងសុកាឹតាយ និង 

អាចទុកចិត្ត មានសរៈសំខាន់ណាស់សមាាប ់

បាទាសទាំងអស់ ជាពិសាសក្នុងស្ថានភាពនា 

ការបាាបាួលអាកាសធាតុ។ ការពាយាករណ៍ផ្តល ់

ព័ត៌មានស្តីពីអាកាសធាតុក្នុងរយៈពាលប៉ុនា្មាន 

ខាខាងមុខ ពោលគឺព័ត៌មានដាលជួយឱាយយើង 

អាចធ្វើផានការ ជាពិសាសផានការវិស័យដាល 

មានផលិតភាព ដូចជា កសិកម្ម ឬនាសទ។

លោកស្រីពៅផល្ល្រ

អនុបាធាននាយកដា្ឋានឧតុនិយម

©សយ រដា្ឋា/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា
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ទាសភាពពីស្ពានតាតា ខាត្តកោះកុង  
(©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)

អ្នកចូលរួមមា្នាក់កំពុងកត់តាាក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលគមាាង 
(© UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ខាត្តស្ទឹងតាាង ខា សីហា ឆ្នាំ ២០១០  
(© Arantxa Cedillo/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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បាជាជន ៣.៣០៨ នាក់ តាូវបានបណ្ដុះបណា្ដាលពីការគាប់គាងគាាះរាំងស្ងួត។

កសិករ និងសមាជិកគណៈកមា្មាធិការខាត្តគាប់គាងគាាះមហន្តរាយចំនួន 

២.៣៨៩ នាក់ តាូវបានបណ្ដុះបណា្ដាលពីបច្ចាកទាសកសិកម្មដាលធន់នឹងគាាះ

រាំងស្ងួត។

សា្តី ១.៤២៥ នាក់ តាូវបានបណ្ដុះបណា្ដាលពីបច្ចាកទាសកសិកម្មដាលធន់នឹង

គាាះរាំងស្ងួត។

ការគ្រប់គ្រងគ្រ្រះរាំងស្ងួត
ដ្រគូ៖ DanChurchAid Cambodia

ទីតាំង៖ ខាត្តកំពង់ស្ពឺ កំពត តាកាវ បាត់ដំបង ពោធិ៍សត់ កំពង់ឆ្នាំង កំពង់ចាម កំពង់ធំ សៀមរាប 

គោលដៅ៖ បាធាន និងសមាជិកសហករណ៍កសិកម្ម និងសមាជិកគណៈកមា្មាធិការខាត្តគាប់គាង

គាាះមហន្តរាយ

លទ្ធផលសំខាន់ៗ៖
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នៅអំឡុងឆ្នាំ ១៩៨៧-២០២០ កម្ពុជាបាឈមនឹងគាាះ 

រាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរ ៦ លើក។ យោងតាមមូលដា្ឋានទិន្នន័យ

គាាះមហន្តរាយអន្តរជាត ិEM-DAT គាាះមហន្តរាយ 

ទាំងនាះបានបង្កផលប៉ះពាល់កាន់តាខា្លាំងឡើងលើ 

បាជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន ៩,០៥ លាននាក់។

សាុកចិតាបុរី ខាត្តកាចាះ ឆ្នាំ ២០១០ (©Arantxa Cedillo/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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មជ្រឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្តពីីការគ្រប់គ្រងគ្រ្រះមហន្តរាយ

សមត្ថភាពពាយាករណ៍គាាះរាំងស្ងួតមានសរៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការការពារ 

សុវត្ថិភាពរបរចិញ្ចឹមជីវិត និងកាត់បន្ថយការខាតបង់ និងការខូចខាត។

កាាមគមាាងនាះ មជាឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្តីពីការគាប់គាងគាាះរាំងស្ងួត

ចំនួន ៨ តាូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខាត្តកំពត តាកាវ កំពង់ឆ្នាំង ពោធិ៍សត់ 

បាត់ដំបង កំពង់ធំ សៀមរាប និងកំពង់ចាម។

តាមរយៈការកៀរគរមនា្តមីកពីមន្ទរីផាសាងៗ ដូចជាមន្ទរីធនធានទឹក និងឧតុនិយម 

មន្ទីរកសិកម្ម រុកា្ខាបាមាញ់ និងនាសទ និងគណៈកមា្មាធិការខាត្តគាប់គាង 

គាាះមហន្តរាយ មជាឈមណ្ឌលព័ត៌មានទាំងនាះបានបង្ហាញពីការអនុវត្ត

ល្អបំផុតសមាាបក់ារសមាបសមាួលគាាះរាំងស្ងួត និងការឆ្លើយតបជាមុន 

និងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៅថា្នាក់ខាត្ត។

ការបណ្តុះបណា្ត្រលពីបច្ច្រកទ្រសកសិកម្មដ្រលធន់នឹង
គ្រ្រះរាំងស្ងួត

កាាមការអនុវត្តគំរូនាការបណ្ដុះបណា្ដាលគាូបង្គាល គមាាងបានបំពាក ់

បំប៉នកសិករ និងសមាជិកគណៈកមា្មាធិការខាត្តគាប់គាងគាាះមហន្ត

រាយចំនួន ២.៣៨៩ នាក់ នូវចំណាះដឹងស្តីពីវិធីសសា្តដាលមាននិរន្តរ

ភាពសមាាប់ការបនាសាំនឹងស្ថានភាពគាាះរាំងស្ងួត ដូចជាបច្ចាកទាស 

សមាាប់សួនបន្លាគាួសរ ការចិញ្ចឹមមាន់ និងបច្ចាកទាសសនាសំសំចាទឹក 

ដូចជា ធារាសសា្តបន្តក់ទឹក។

ម៉ូឌុលទាំងនាះតាូវបានបង្ហាញឡើងក្នុងបរិបទនាការរៀនសូតាពីគាាះ 

រាំងស្ងួត និងបាព័ន្ធធាតុអាកាស ដាលអាចឱាយកសិករពាយាករណ៍បានល្អ  

និងរៀបចំផានការសមាាប់រដូវកាលខាងមុខ។

ដំណើរទសាសនៈកិច្ចផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍រវាងសហករណ៍កសិកម្មដាល

ទទួលបានជោគជ័យ បានសមាួលដល់ការចាករំលាកបទពិសោធន៍រវាង

ភូមិនានា។

ភូមិធ្លកថ្មី ខាត្តស្វាយរៀង ខា កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១០ (© Arantxa Cedillo/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ការបណ្ដុះបណា្ដាលពីបច្ចាកទាសកសិកម្មដាលធន់នឹងគាាះរាំងស្ងួត ខាត្តបាត់ដំបង ខា សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ (©Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ការអនុវត្តការបណ្ដុះសំណាបក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលពីបច្ចាកទាសកសិកម្មដាលធន់នឹងគាាះរាំងស្ងួត ខាត្តបាត់ដំបង ខា សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ (©Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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សមាជិកសហករណ៍កសិកម្មកំពុងចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលស្តីពីបច្ចាកទាសកសិកម្ម 
ដាលធន់នឹងគាាះរាំងស្ងួត ខាត្តកំពង់ធំ ខា កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០ (©Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលនាះ យើងអាចតាៀមខ្លួនបានកាន់តាល្អ។ បច្ចុបាបន្ន យើងមានការយល់ដឹងចាើនពីគំរូធាត ុ

អាកាស។ ដូច្នាះ យើងអាចកាសមាួលបច្ចាកទាសបាបបាពាណីរបស់យើង។ យើងដឹងពីទំនាក់ទំនងរវាងការ 

បាាបាួលអាកាសធាតុ និងទឹកជំនន់។ យើងនៅតាមានបាព័ន្ធជូនដំណឹងបាបបាពាណី ប៉ុន្តាការបណ្ដុះបណា្ដាល

សមាាប់ថា្នាក់គាប់គាងរបស់យើង បានបង្កើនចំណាះដឹង 

របស់យើង។

លោកស្រមប៊ុនលី

បាធានសហករណ៍កសិកម្មស្ទឹងស្លាគូ

បាធានសហករណ៍កសិកម្មស្ទឹងស្លាគូ លោក សាម ប៊ុនលី (©UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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(© Arantxa Cedillo/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)

ចំណុចឱាយសញ្ញាថានឹងមាន 
គាាះរាំងស្ងួត ជាសមាសភាគដ៏ 

សំខាន់នាបាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុន  
ដាលជួយកំណត់រកមុខសញ្ញាគាាះ

ថា្នាក់ និងរៀបចំ ឬអនុវត្តវិធាន 
ការបនាសាំ។

33



ចំណុចឱ្រយសញ្ញ្រថនឹងមានគ្រ្រះរាំងស្ងួត

ក្នុងគមាាងនាះ DanChurchAid និង UNDP បានសហការគា្នាកាាមការពិគាាះយោបល់ជាមួយ 

មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមដើមាបីបង្កើតបញ្ជី “ចំណុចឱាយសញ្ញា”  ឬកមាិតចាប់ផ្តើម សមាាប់ការ 

បាកាសពីគាាះរាំងស្ងួតក្នុងមូលដា្ឋាន (ឧ. ចំណុចឱាយសញ្ញាសមាាប់ការបាកាសពីគាាះរាំងស្ងួត 

ជលសសា្ត អាចជាអាងស្តុកទឹកដាលសល់ទឹកតិចជាង ២០%)។

ចំណុចឱាយសញ្ញា តាូវបានបង្កើតឡើងសមាាប់ខាត្តបាត់ដំបង កំពង់ចាម កំពង់ឆ្នាំង កំពត កំពង់ធំ  

ពោធិ៍សត់ សៀមរាប និងតាកាវ។

កសិករចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលពីការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ (© /UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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នៅកម្ពុជា កមា្លាំងពលកម្មជាសា្តីបាមាណ ៣០% 
បាឡូកក្នុងវិស័យកសិកម្ម (© /UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)

ការសាាវជាាវបង្ហាញថា  
សា្តីទទួលរងផលប៉ះពាល់ខា្លាំងដោយ

សរការបាាបាួលអាកាសធាតុ ជាហាតុ
ធ្វើឱាយសា្តីបាឈមនឹងវិសមភាព 

កាន់តាខា្លាំង។
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សមភាពយ្រនឌ័រនិងការបង្កើន
ភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តី
ដ្រគូ៖អង្គការ ActionAid Cambodia

ទីតាំង៖ ខាត្តកំពត កោះកុង ពោធិ៍សត់

គោលដៅ៖ សា្តី និងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន

លទ្ធផលសំខាន់ៗ៖

         សា្តីឆ្នើម ២៣ នាក់  

     តាូវបានបណ្ដុះបណា្ដាល។២៣
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ចាំបាច់តាូវទទួលស្គាល់តួនាទីដ៏សំខាន់របស់សា្តីក្នុងសហគមន៍ ពាាះ 

សា្តីចូលរួមយ៉ាងសកម្ម និងបាកបដោយអត្ថន័យក្នុងការធ្វើសាចក្ត ី

សមាាចចិត្ត ការអនុវត្ត និងការផ្តល់យោបល់តាឡប់នៅគាប់កមាិត។

បណ្ឌិតប៉្រនរា៉្រនី 

ជំនួយការតំណាងបាជាពលរដ្ឋ និងជាបាធានកម្មវិធី (UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)

ចំណុចស្នូលនារបៀបវារៈឆ្នាំ ២០៣០ សមាាប់ការអភិវឌាឍបាកបដោយចីរភាព គឺការប្តាជា្ញាចិត្តធានា 
“ការផ្តាតការយកចិត្តទុកដាក់លើមនុសាសគាប់រូប” (©Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ការបង្កើនភាពអង់អាចរបស់ស្រ្តីក្នុងសកម្មភាពអាកាសធាតុ៖ស្រ្តីឆ្នើម

កាាមគមាាងនាះ អង្គការ ActionAid Cambodia និង UNDP បានសហការគា្នាបណ្ដុះបណា្ដាលសា្តី
ឆ្នើម ២៣ នាក់ ស្តីពីសមភាពយានឌ័រ ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ និងការបនាសាំនឹងការ
បាាបាួលអាកាសធាតុ។

នៅពាលទទួលបានការបណ្ដុះបណា្ដាលជាមួយអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន សា្តីបានកា្លាយជាជនបង្គាលនាការ 
កាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយសមាាប់សហគមន៍របស់ពួកគាត់ និងរៀបចំផានការសកម្មភាព 
សមាាប់ការជូនដំណឹងជាមុន ដូចជា ការតស៊ូមតិដាលធ្វើឱាយមានការជីកបាឡាយមួយខាសាដើមាបីកាត ់
បន្ថយផលប៉ះពាល់នាគាាះរាំងស្ងួត ការបណ្ដុះបណា្ដាលពីសមភាពយានឌ័រ និងការគាប់គាង 
សំណល់ និងការផាសព្វផាសាយព័ត៌មានគាាះមហន្តរាយ។

កាុមសា្តីខាងលើបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផាសាងទៀតដើមាបីកាត់បន្ថយភាពងយរងគាាះរបស ់
សហគមន៍ដោយសរគាាះមហន្តរាយ ដូចជា យុទ្ធនាការដាំដើមកោងកាងក្នុងខាត្តកំពត និង 
ការសាាវជាាវ និងដំឡើងមា៉ាសុីនបូមទឹកដើរដោយពន្លឺពាះអាទិតាយ។

ពាឹត្តិការណ៍ដាំដើមកោងកាងក្នុងសហគមន៍កាាមយុទ្ធនាការ “កោងកាង ១០០.០០០ ដើម”  
របស់អង្គការ ActionAid ដាលគាំទាដោយ UNDP ខា មីនា ឆ្នាំ ២០២០ (©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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សង្គមកំណត់ថា សា្តីគឺជាជនរងគាាះ។ ពាលខ្លះ សង្គមយល់ថា សា្តីមិនអាចធ្វើ 

កិច្ចការធំបានឡើយ ប៉ុន្តាយើងចង់ធ្វើជាអ្នកដឹកនាំ!

លោកស្រីនួនសុធី

លោកសាី នួន សុធី (ខាងស្តាំ) ក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដាលសា្តីឆ្នើម កាុងភ្នំពាញ ខា កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ (© Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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កាលពីឆ្នាំមុន សហគមន៍របស់ខ្ញុំបាឈមនឹងបញ្ហាក្នុងការធ្វើសាា  

ដោយសរគាាះរាំងស្ងួត។ ដីជាចាើនហិចតាតាូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញ។ 

សា្តីបានជួបជុំគា្នាដើមាបីតស៊ូមតិឱាយអាជា្ញាធរមូលដា្ឋានជីកបាឡាយ 

ទឹកតូចមួយ។ ឥឡូវយើងលាងមានបញ្ហានាះទៀតហើយពាាះ 

អាជា្ញាធរបានជីកបាឡាយនោះមាន! នាះជាសកម្មភាពមួយក្នុង

ផានការសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំ។

លោកស្រីនៅសំផន

លោកសាី នៅ សំផន ក្នុងការបណ្ដុះបណា្ដាលសា្តីឆ្នើម  
(© Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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“បញ្ជីតម្រូវការ”កំណត់អាទិភាពរបស់ស្រ្តី

ផ្អាកលើទសាសនៈរបស់សា្តី ៣៥០ នាក់មកពីភូមិចំនួន ៣៨ និងអាជា្ញាធរមូលដា្ឋាន និងសា្តីឆ្នើម បញ្ជីតមាូវការរបស់សា្តី បានបង្ហាញពីតមាូវការ និងអាទិភាព 
សមាាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ និងការបនាសាំនឹងការបាាបាួលអាកាសធាតុនៅកមាិតមូលដា្ឋាន។ បញ្ជីតមាូវការនាះផ្តាតលើការផ្តល់ 
សំឡាងឱាយសា្តីចាករំលាកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន និងជះឥទ្ធិពលលើអនាគតរបស់ខ្លួន។

ផ្អាកតាមបាយោគផ្តើមក្នុងបញ្ជីតមាូវការនាះ “សា្តីមិនសូវទទួលបានឱកាសលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ខ្លួនឡើយ។ ក្នុងការបាមូលទិន្នន័យនាះ សា្តីមានភាព 
កា្លាហានក្នុងការកំណត់រក និងលើកឡើងពីតមាូវការរបស់ខ្លួន។ សា្តីសងាឃឹមថានឹងទទួលបានការឆ្លើយតបទាន់ពាលវាលា និងបាកបដោយការទទួលខុស 
តាូវ និងការលើកទឹកចិត្តបន្ថាមទៀតដើមាបីឱាយសា្តីបង្កើនការចូលរួមរបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្តក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ និង 
ការបនាសាំនឹងការបាាបាួលអាកាសធាតុ។”

ឧទាហរណ៍អាទិភាព រួមមាន ហាដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ដូចជា ផ្លូវថ្នល់ និងលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាត លទ្ធភាពទទួលបានតំបន់សុវត្ថិភាពដោយមានអាហារ 
គាប់គាាន់ ថា្នាំសង្កូវ និងធនធានផាសាងទៀត ការឆ្លើយតបទាន់ពាលវាលា និងគាប់គាាន់ក្នុងគាាអាសន្ន លទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំ និងសកម្មភាព 
កសងការយល់ដឹង និងការគាំទាដល់ការតស៊ូមតិរបស់សា្តី។

សិកា្ខាសលាស្តីពីយានឌ័រ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ ខា សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ (©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ការស្វ្រងយល់ពីបទពិសោធន៍របស់ស្រ្តីកម្ពុជាតាមរយៈ
“សន្ទស្រសន៍ភាពធន់របស់ស្រ្ត”ី

សន្ទសាសន៍ភាពធន់របស់សា្តី ដាលតាូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការ ActionAid បា៉ាន់បាមាណ 

ភាពធន់របស់សា្តី ធៀបនឹងកាុមផាសាងទៀតក្នុងសហគមន៍។ ផ្អាកតាមការពិនិតាយឯកសរ 

ពាក់ព័ន្ធ ទិន្នន័យតាូវបានបាមូលតាមរយៈការអង្កាតគាួសរ កិច្ចពិភាកាសាកាុមគោលដៅ 

ការសមា្ភាសអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានសំខាន់ និងបទសមា្ភាសន៍សុីជមាា ដោយផ្តាតសំខាន់លើការ 

ចាបាមយកបទពិសោធន៍របស់កាុមដាលមិនទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់។

ខណៈដាលការអង្កាតរកឃើញថា ជារួម បាជាជនកម្ពុជាមិនសូវមានភាពធន់ មានការគូស 

បញ្ជាក់ពីគមា្លាតយ៉ាងចាើនរវាងបុរស និងសា្តី ដូចជា បាាក់ចំណូលបាចាំថ្ងា លទ្ធភាពទទួល 

បានការអប់រំ សមត្ថភាពអាន និងសរសារ ឥទ្ធិពលក្នុងការធ្វើសាចក្តីសមាាចចិត្ត និងការ

យល់ដឹងពីផានការគាប់គាងគាាះមហន្តរាយនៅថា្នាក់ឃុំ/សង្កាត់។

លទ្ធផលទាំងនាះបានផ្តល់ឧបករណ៍សមាាប់ការតាក់តាងគោលនយោបាយ ការតស៊ូមតិ 

ការរៀបចំកម្មវិធីតាៀមខ្លួនទប់ទល់គាាះមហន្តរាយ និងការយល់ដឹងកាន់តាចាបាស់ស្តីព ី

សហគមន៍ដាលមានសមធម៌។

មិត្ត សុមនា្ថា មកពីអង្គការ ActionAid Cambodia ក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណា្ដាលស្តីព ី
សមភាពយានឌ័រ និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ ខា សីហា 
ឆ្នាំ២០១៩ (©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)

សា្តីកំពុងអានឯកសរបណ្ដុះបណា្ដាល ខាត្តកំពង់ធំ  
(©Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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EWS 1294 is a free early warning phone service which warns people of 
impending natural hazards. © UNDP Cambodia

EWS១២៩៤ គឺជាសាវាទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លាដាលជូនដំណឹងជាមុន ដល់បាជាជនពីមុខ 
សញ្ញាគាាះថា្នាក់ធម្មជាតិដាលនឹងកើតឡើង (© /UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ប្រព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនEWS១២៩៤
ដ្រគូ៖ អង្គការ People in Need

ទីតាំង៖ ខាត្តពាះសីហនុ កោះកុង កំពង់ចាម តាបូងឃ្មុំ ពាាវាង ស្វាយរៀង តាកាវ កណា្ដាល កាុងភ្នំពាញ

គោលដៅ៖ សហគមន៍មូលដា្ឋាន

លទ្ធផលសំខាន់ៗ៖

បាជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន ២៤.៦២៨ នាក់ បានទិញសាវាទូរស័ព្ទជូនដំណឹងជាមុន 

( EWS១២៩៤) ក្នុងបណា្ដាខាត្តដាលគាំទាដោយ UNDP ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ រួមមានខាត្តពាះសីហនុ 

កោះកុង កំពង់ចាម តាបូងឃ្មុំ ពាាវាង ស្វាយរៀង តាកាវ កណា្ដាល ទីកាុងភ្នំពាញ កាប និងប៉ាលិន។  

មានការហៅទូរស័ព្ទ ៤៦.៨៥១ ដង ក្នុងបណា្ដាខាត្តដាលគាំទាដោយ UNDP។
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បាជាពលរដ្ឋក្នុងឃុំរបស់ខ្ញុំបានមកបាាប់ខ្ញុំថា សាវានាះល្អ ពាាះពួកគាត់ទទួលបានការជូនដំណឹងព ី

គណៈកមា្មាធិការខាត្ត មុនពាលទឹកជំនន់មកដល់! សាវានាះរំលឹកពួកគាត់ពីគាាះមហន្តរាយដាល 

ជិតឈានមកដល់ និងជួយឱាយពួកគាត់តាៀមខ្លួនជាមុន។ 

លោកស្រីទ្រីទាងម្រឃុំបឹងព្រួល

ការបណ្ដុះបណា្ដាលសហគមន៍ពីសាវា EWS១២៩៤ ក្នុងខាត្តកំពង់ចាម ខា សីហា ឆ្នាំ ២០១៩ (© Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ហាដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីតាំងសុវត្ថិភាពដាលតាូវបានសងសង់កាាមគមាាងនាះ ក្នុងខាត្តកំពង់ចាម។ 
នៅពាលសមាជិកសហគមន៍ទទួលបានការជូនដំណឹងពីគាាះមហន្តរាយ ពួកគាត់នឹងអាចបាមូលធនធាន 

 និងសត្វពាហនៈ ដើមាបីជម្លៀសទៅទីតាំងសុវត្ថិភាពដាលជិតបំផុត។ (©Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)

សាវា EWS១២៩៤ ដាលតាូវបានដាក់ឈ្មាះតាម 

លាខកូដចល័តខ្លី ១២៩៤ដាលគាំទាដោយរដា្ឋាភិបាល 

ជាសាវាទូរស័ព្ទឥតគិតថ្លាដាលផ្តល់ការជូនដំណឹងជា

មុន និងតាូវបានបង្កើតឡើងដោយអង្គការមិនមាន 

រដា្ឋាភិបាល People in Need។

កាាពីការគាំទាដល់ការពងាីកសាវា EWS១២៩៤ 

ក្នុងខាត្តចំនួន ១១ UNDPបានសហការជាមួយ 

អង្គការ People in Need ដើមាបីសង់ជមាក និងបង្គន់ 

ដាលផ្តល់ភាពងយសាួលដល់ជនពិការ។

គិតតាឹមពាក់កណា្ដាលឆ្នាំ ២០២០  បាព័ន្ធនាះតាូវបាន 

អនុវត្តទូទាំងបាទាស និងដាក់ឱាយដំណើរការនៅ 

គាប់ខាត្ត។
សមាជិកសហគមន៍កំពុងតាភា្ជាប់សាវា EWS១២៩៤ (© Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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អ្នកពាយាករណ៍កំពុងសង្កាតមើលទិន្នន័យជាក់ស្តាងនៅមជាឈមណ្ឌលបាតិបត្តិការ 
ឧតុនិយមរបស់កម្ពុជា ក្នុងនាយកដា្ឋានឧតុនិយមនាកាសួងធនធានទឹក និង 
ឧតុនិយម កាុងភ្នំពាញ។ (©សយ រដា្ឋា/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ការប្រើប្រ្រស់ព័ត៌មានអាកាសធាតុ
ដ្រគូ៖បាព័ន្ធជូនដំណឹងពីមុខសញ្ញាគាាះថា្នាក់ចមាុះសមាាប់តំបន់អាហា្វិក និងអាសុី (RIMES)

អ្នកប្រើប្រ្រស់ចុងក្រ្រយ៖កសិករ

លទ្ធផលសំខាន់ៗ៖

១ប្រព័ន្ធជំនាញឯកទ្រសសម្រ្រប់កម្មវិធីជូនដំណឹងជាមុន

 ពីក្រស្រត្រឧតុនិយម(SESAME)ត្រូវបានបង្កើតឡើង។

១កម្មវិធីសិក្រសាថ្ន្រក់ជាតិសម្រ្រប់សាលFARM (ការប្រើប្រ្រស់

 ការព្រយាករណ៍សម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ)

 ត្រូវបានរៀបចំឡើង។

១តំបន់អាកាសធាតុត្រូវបានបង្កើតឡើង។

១២បុគ្គលិក១២នាក់ន្រនាយដា្ឋ្រនឧតុនិយមត្រូវបាន

  បណ្តុះបណា្ត្រលដើម្របីផ្តល់ការព្រយាករណ៍

  រយៈព្រលវ្រង។
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ការមានសមត្ថភាពបាើបាាស់ទិន្នន័យឧតុនិយម និងជលសសា្ត  
ដើមាបីដោះសាាយតមាូវការរបស់បាទាសមួយ ជាផ្នាកដ៏សំខាន់មួយ 
នាការបនាសាំនឹងការបាាបាួលអាកាសធាតុ។

ការបណ្ដុះបណា្ដាលក្នុងសលា FARM ខាត្តកំពង់ស្ពឺ ខា កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩ (©Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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សាលFARM

ការពាយាករណ៍បង្ហាញពីពាឹត្តិការណ៍ធាតុអាកាសមិនល្អ ដូចជា ខាយល់ពាយុះ ទឹកជំនន់ និងគាាះរាំងស្ងួត 
នឹងកើតឡើងញឹកញាប់ និងធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននៅទូទាំងបាទាសកម្ពុជា។

កាាមគមាាងនាះ កម្មវិធីបណ្ដុះបណា្ដាលស្តង់ដារមួយសមាាប់ការបាើបាាស់ព័ត៌មានអាកាសធាតុក្នុង 
ការធ្វើកសិកម្ម ហៅថា សលា “FARM”(ការបាើបាាស់ការពាយាករណ៍សមាាប់ការគាប់គាងហានិភ័យ 
ក្នុងវិស័យកសិកម្ម) តាូវបានបង្កើតឡើង ជាមួយ RIMES សមាាប់ឱាយកាសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបាមាញ់ 
និងនាសទ យកទៅបាើបាាស់។

កាាពីការបងាៀនពីផ្នាកនានានាការពិនិតាយតាមដានអាកាសធាតុ ការបា៉ាន់ស្មាន និងការបាើបាាស ់
ការពាយាករណ៍ កម្មវិធីសិកាសានាះរួមបញ្ចូលការពិភាកាសាជាបាចាំរវាងកសិករ បុគ្គលិកផាសព្វផាសាយ 
និងអាជា្ញាធរឧតុនិយម។

ការបណ្ដុះបណា្ដាលក្នុងសលា FARM  
(© Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ការបណ្ដុះបណា្ដាលក្នុងសលា FARM ខាត្តកំពង់ស្ពឺ ខា កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩  
(© Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)

កាាពីការបណ្ដុះបណា្ដាលព ី
ការបង្កើតគំរូឧតុនិយម  RIMES បាន 
សហការជាមួយ UNDP ដើមាបីបង្កើត 

កម្មវិធី និងកម្មវិធីសិកាសាមួយដាល 
គាំទាដល់ការបាើបាាស់ព័ត៌មាន 
អាកាសធាតុក្នុងបរិបទកម្ពុជា។
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កម្មវិធីSESAME

កាាមគមាាងនាះ RIMES បានកាសមាួលបាព័ន្ធជំនាញឯកទាស 
របស់ខ្លួនសមាាប់កម្មវិធីជូនដំណឹងជាមុនពីកាសាតាឧតុនិយម 
(ហៅកាត់ថា SESAME) និងបានផ្ទារបាព័ន្ធនាះទៅឱាយនាយកដា្ឋាន 
កសិកម្ម។

កម្មវិធីនាះ អាចឱាយនាយកដា្ឋានរដា្ឋាភិបាលសមាបសមាួល និង 
ផ្តល់ការណានាំដាលកសិករងយសាួលទទួលបាន និងតាូវ 
បានកាសមាួលទៅតាមបរិបទមូលដា្ឋានសមាាប់ខាត្តនីមួយៗ  
ដំណាំ និងដំណាក់កាលលូតលាស់។

ពោតកំពុងលូតលាស់ក្នុងខាត្តកំពង់ធំ  
(© Kelsea Clingeleffer/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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© ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា
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ការច្រករំល្រកឆ្លងដ្រន
ការពិតគឺយើងមិនអាចសមាាចបានគោលដៅអភិវឌាឍន៍បាកបដោយចីរភាពទាំង ១៧ 

ចំណុចបានទា បាសិនបើយើងមិនទាញបាយោជន៍ពីកិច្ចសហបាតិបត្តិការ 

ចាករំលាកដំណោះសាាយជាក់ស្តាង និងផ្តល់ការគាំទាដល់គា្នាទៅវិញទៅមក  

ការបំផុស និងការជំរុញទៅតាមទិសដៅតាឹមតាូវ។

Achim Steiner ប្រធាន UNDP

ទីតាំង៖ តំបន់អាសុីអាគ្នាយ៍

គោលដៅ៖ អ្នកជំនាញគាប់គាងគាាះមហន្តរាយ ដាគូគមាាង

លទ្ធផលសំខាន់ៗ៖

១ សន្និសីទថា្នាក់តំបន់ ស្តីពីបាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុន 
  បានកៀរគរតំណាងមកពី ៥ បាទាស។
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គាាះមហន្តរាយក្នុង 

បាទាសមួយ អាចបង្កផលប៉ះពាល់ 

ដល់បាទាសជិតខាង។ ដូច្នាះ ចាំបាច់តាូវ

ពិចារណាពីវិធីសសា្តឆ្លងដានសមាាប ់

ការចាករំលាកទិន្នន័យ ព័ត៌មាន 

និងការអនុវត្តល្អបំផុត។

ទឹកជំនន់ក្នុងតំបន់ទំនាបទន្លាមាគង្គ បាទាសថា និងឡាវ ខា ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ (© NASA)
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យើងតាូវធ្វើយ៉ាងណាឱាយមានការចាករំលាកការអនុវត្តល្អពាក់ព័ន្ធនឹងបាព័ន្ធជូនដំណឹង 

ជាមុន ក្នុងអនុតំបន់ទន្លាមាគង្គកាាមដើមាបីពងាឹងសមត្ថភាពរបស់អង្គការគាប់គាងគាាះ 

មហន្តរាយ និងបង្កើនភាពធន់របស់បាជាជនងយរងគាាះ។

Federico Barreras ប្រធានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងគ្រ្រះមហន្តរាយអង្គការ People in Need

ភូមិកំពង់ភ្លុក (© ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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សន្និសីទស្តីពីប្រព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនក្នុងតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គក្រ្រម

នៅខា ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ សន្និសីទស្តីពីបាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនក្នុងតំបន់មាគង្គកាាម បានកៀរគរតំណាងជាង ៨០ 
នាក់មកពីបាទាសកម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ ថា និងមីយ៉ាន់មា៉ា។

ផ្អាកតាមលទ្ធផលនាការសិកាសាឆ្លងដានក្នុងតំបន់ស្តីពីបាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនដាលធ្វើឡើងដោយដាគូគមាាង 
(អង្គការ People in Need) សន្និសីទនាះបានអញ្ជើញឱាយបាទាសនីមួយៗបង្ហាញពីបាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុន 
របស់ខ្លួន។ កិច្ចពិភាកាសា និងការបង្ហាញ លើកឡើងពីបច្ចាកវិទាយាជូនដំណឹងជាមុន ដូចជា ការពាីន ស៊ានស័រទឹក 
តាមបាប 3D ដាលចូលរួមដោយអ្នកធ្វើបទបង្ហាញផាសាងទៀត ដូចជា មជាឈមណ្ឌលតាៀមខ្លួនទប់ទល់គាាះ 
មហន្តរាយអាសុី គណៈកម្មការទន្លាមាគង្គ និង RIMES។

សង្គមសុីវិល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធផាសាងទៀត បានចូលរួមក្នុងកិច្ចពិភាកាសាស្តីពីការពន្លឿនបាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុន 
ឆ្លងដានក្នុងតំបន់នាះ។ អ្នកចូលរួមតាូវបានលើកទឹកចិត្តឱាយបង្កើតបណា្ដាញសមាាប់បង្កើនការចាករំលាក 
ទិន្នន័យ និងការអនុវត្តល្អបំផុត។

ការពាីនស៊ានស័រទឹកតាមបាប 3D កំពុងផ្លាស់ប្តូរសមត្ថភាពបង្កើតបាព័ន្ធកំណត់រកមុខសញ្ញាគាាះថា្នាក់ដាលនឹងកើតឡើង  
(© អង្គការ People in Need)
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សហគមន៍តំបន់ឆ្នារ បឹងកាចាង ខាត្តកោះកុង ខា វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៨  
(© ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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លោក Muhibuddin Usamah បាធានគមាាង ចូលរួមក្នុងសិកា្ខាសលាពិគាាះយោបល់ឆ្ពាះ 
ទៅរកការបង្កើតកាបខណ្ឌ និងផានការសកម្មភាពជាតិសមាាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ 
គាាះមហន្តរាយ (© ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ការពន្លឿនការតាក់ត្រងគោលនយោបាយ
ដើមាបីបង្កើនចំណាះដឹង និងការគាប់គាងគាាះមហន្តរាយបាកបដោយនិរន្តរភាព គមាាងបានគាំទាដល់ការរៀបចំយុទ្ធសសា្តជាតិ 

និងឯកសរសាាវជាាវជាចាើន ដូចខាងកាាម ៖

នីតិវិធីបាតិបត្តិស្តង់ដារ សមាាប់ បាព័ន្ធជូនដំណឹង ជាមុនពីមុខសញ្ញាគាាះថា្នាក់ចមាុះ

យុទ្ធសសា្ត ជាតិសមាាប់ការ គាប់គាង  ទឹកកាាម ដី

ការ សិកាសា ថា្នាក់ជាតិ ស្តីពី គាាះរាំងស្ងួត នៅកម្ពុជា

សៀវភៅណានាំស្តីពីការគាប់គាង គាាះរាំងស្ងួត សមាាប់កម្ពុជា និងកាបខណ្ឌជាតិ សមាាប់ ការ កាត់បន្ថយ 

ហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ ២០១៩-២០២៣ និង ផានការ សកម្មភាពជាតិសមាាប់ការកាត់បន្ថយ 

ហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ ២០១៩-២០២៣ គាាះមហន្តរាយ ២០១៩-២០២៣ និងផានការសកម្មភាព

ជាតិសមាាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ ២០១៩-២០២៣
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ភូមិកំពង់ភ្លុក ខាកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ (© ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដារសម្រ្រប់ប្រព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនពីមុខ
សញ្ញ្រគ្រ្រះថ្ន្រក់ចម្រុះ

ខណៈដាលប្លង់ចាស់នាបាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនរបស់កម្ពុជាផ្តាតតាលើទឹកជំនន់ វិធីសសា្តមុខ 

សញ្ញាគាាះថា្នាក់ចមាុះ ឆ្លុះបញ្ចាំងកាន់តាតាឹមតាូវពីលក្ខណៈចមាុះនាគាាះមហន្តរាយនៅកម្ពុជា។

កាាមការបង្កើតឡើងដោយមានការពិគាាះយោបល់យ៉ាងជិតសិ្នទ្ធជាមួយកាសួងធនធានទឹក 

និងឧតុនិយម កាសួងកសិកម្ម រុកា្ខាបាមាញ់ និងនាសទ និងគណៈកមា្មាធិការជាតិគាប់គាង 

គាាះមហន្តរាយ នីតិវិធីបាតិបត្តិស្តង់ដារសមាាប់បាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនពីមុខសញ្ញាគាាះ 

ថា្នាក់ចមាុះ ផ្តាតលើការដាក់បញ្ចូលគោលនយោបាយ និងការរៀបចំផ្នាកស្ថាប័ននៅថា្នាក់ជាតិ 

ថា្នាក់សាុក និងថា្នាក់សហគមន៍ សមាាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ។

រូបភាពពីលើអាកាសនាផ្ទះជនបទមួយក្នុងខាត្តសៀមរាប (© ទួន គិមហៀង/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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យុទ្ធសាស្រ្តជាតិសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងទឹកក្រ្រមដី

ការបាាបាួលអាកាសធាតុ ការបម្លាងដីសមាាប់កសិកម្ម និងឧសាសាហកម្ម និងការបាើបាាស់កាន់តាចាើន 
ឡើង កំពុងបង្កផលប៉ះពាល់លើធនធានទឹកដ៏មានតម្លានៅកម្ពុជា។

យុទ្ធសសា្តជាតិសមាាប់ការគាប់គាងទឹកកាាមដី ផ្តាតលើដំណោះសាាយសមាាប់ការបាើបាាស់ទឹក 
កាាមដីនៅកម្ពុជាបាកបដោយនិរន្តរភាព ដូចជា អនុសសន៍ស្តីពីការពងាឹងការរៀបចំផ្នាកស្ថាប័ន និង 
ការពងាឹងការអនុវត្តចាបាប់ ការអភិវឌាឍធនធានមនុសាស ការគាប់គាងទិន្នន័យការបង្កើនការសមាបសមាួល  
និងកិច្ចសហបាតិបត្តិការ ការកសងការយល់ដឹង និងការកៀរគរធនធាន។

ការរៀបចំផានការ ធ្វើឡើងដោយគួបផាសំនឹងការបណ្ដុះបណា្ដាលបុគ្គលិកមកពីនាយកដា្ឋានទឹកស្អាត 
និងអនាម័យ។

យុទ្ធសាស្រ្តជាតិសម្រ្រប់ការគ្រប់គ្រងគ្រ្រះរាំងស្ងួត

ផ្អាកតាមការសិកាសាសាាវជាាវពីគាាះរាំងស្ងួត គមាាងបានបង្កើតយុទ្ធសសា្តជាតិសមាាប់ការគាប់គាង 
គាាះរាំងស្ងួត ដោយផ្តល់អនុសសន៍ស្តីពីរបៀបអនុវត្តគំរូនានាក្នុងការផ្តល់ការជូនដំណឹងជាមុនពី
គាាះរាំងស្ងួតសមាាប់កម្ពុជា។

សៀវភៅណ្រនាំស្តីពីការគ្រប់គ្រងគ្រ្រះរាំងស្ងួតសម្រ្រប់អ្នកជំនាញ

សៀវភៅណានាំស្តីពីការគាប់គាងគាាះរាំងស្ងួតដាលតាូវបានបង្កើតឡើង កាាមកិច្ចសហការជាមួយ 
DanChurchAid  រៀបរាប់ពីបាធានបទនានា ដូចជា ការស្វាងយល់ពីវិសមរូបអាកាសធាតុ ទសាសនា 
ទានគាាះរាំងស្ងួត និយមន័យ ការអនុវត្ត និងការវិភាគ សន្ទសាសន៍កំណកអាកាសស្តង់ដារ 
(precipitation) ការគាប់គាងហានិភ័យ និងករណីសិកាសា។

ភូមិតាបាក ខាត្តកំពង់ធំ (© ឡាយ ចាន់សុខ/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ការហាត់សមគាាះមហន្តរាយក្នុងសលារៀននៅខាត្តកោះកុង 
បាទាសកម្ពុជា (© ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ក្របខណ្ឌជាតិសម្រ្រប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រ្រះមហន្តរាយ២០១៩-២០៣០និងផ្រនការសកម្មភាព៥ឆ្ន្រំ

កាាមគមាាងនាះ UNDP បានគាំទាដល់គណៈកមា្មាធិការជាតិគាប់គាងគាាះមហន្តរាយក្នុងការរៀបចំកាបខណ្ឌជាតិសមាាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យ

គាាះមហន្តរាយ និងផានការសកម្មភាព ៥ ឆ្នាំ ២០១៩-២០២៣។

កាបខណ្ឌជាតិ លើកឡើងពីវិធីសសា្ត ៥ ដើមាបីពងាឹងភាពធន់របស់កម្ពុជាទៅនឹងហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ និងអាកាសធាតុ ៖

១.ការបង្កើនការយល់ដឹង និងចំណាះដឹងស្តីពីហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ និងអាកាសធាតុ

២.ការវាយតម្លាហានិភ័យគាាះមហន្តរាយថា្នាក់ជាតិ និងថា្នាក់កាាមជាតិ

៣.ការពងាឹងអភិបាលកិច្ចហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ

៤.ការវិនិយោគលើការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ និង

៥.ការបង្កើនការតាៀមខ្លួនសមាាប់ការឆ្លើយតបបាកបដោយបាសិទ្ធភាព និងការស្តារឡើងវិញ។

លទ្ធផលពីការវិភាគគាប់ជាុងជាាយលើផានការកន្លងមក និងការពិគាាះយោបល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗ ផានការសកម្មភាពទាំងនាះបានលម្អិត

ពីចំណុចនានា និងរបៀបអនុវត្តការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយនៅថា្នាក់ជាតិ។

ទន្ទឹមនឹងការសំយោគជាមួយចាបាប់ និងគោលការណ៍ណានាំថា្នាក់ជាតិ ឯកសរទាំងនាះពាក់ព័ន្ធយ៉ាងខា្លាំងទៅនឹងរបៀបវារៈភាពធន់សកល ដូចជា 

កាបខណ្ឌ Sendai សមាាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ កិច្ចពាមពាៀងទីកាុងបា៉ារីសសមាាប់សកម្មភាពបាាបាួលអាកាសធាតុ  

និងគោលដៅអភិវឌាឍន៍បាកបដោយចីរភាព។

សិកា្ខាសលាពិគាាះយោបល់ឆ្ពាះទៅរកការបង្កើតផានការសកម្មភាពជាតិសមាាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ ២០១៩-២០២៣ (©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ការសិក្រសាពីការគ្រប់គ្រងទឹកជំនន់និងប្រព័ន្ធជូន
ដំណឹងជាមុននៅដងស្ទឹងព្រ្រកត្ន្រត

ដើមាបីដោះសាាយចំណុចខ្វះខាតក្នុងការគាប់គាងទឹកជំនន់ក្នុងអាង 

ស្ទឹងពាាកត្នាត នាយកដា្ឋានជលសសា្ត និងការងរទន្លារបស់កម្ពុជា  

បានរៀបចំរបាយការណ៍មួយដើមាបីផ្តល់រូបភាពបច្ចុបាបន្នភាពនាទឹកជំនន ់

ស្ទឹងពាាកត្នាត និងការគាប់គាងបញ្ហានាះ។

របាយការណ៍នាះ ដាលនឹងផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីការរៀបចំយុទ្ធសសា្តគាប់គាង 

គាាះមហន្តរាយ គូសបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលរកឃើញសំខាន់ៗជាចាើន ដូចជា  

ផលប៉ះពាល់នាការបាាបាួលការបាើបាាស់ដី និងការអភិវឌាឍ និងឱកាស 

សមាាប់ការពងាីកវិសលភាពនាហាដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពិនិតាយតាមដាន  

ការទាញបាយោជន៍ពីហាដា្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាប់គាងទឹក ការបង្កើន 

កិច្ចសហបាតិបត្តិការរវាងអ្នកពាក់ព័ន្ធ និងការកាលម្អនីតិវិធីនា 

ការជូនដំណឹងជាមុននៅកមាិតមូលដា្ឋាន។

© ប៊ុន ថារុម (Flickr Creative Commons)
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ការហាត់សមតាៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងគាាះមហន្តរាយក្នុងសលារៀន 
 ខាត្តកោះកុង (© ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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យុទ្ធសាស្រ្តជាតិសម្រ្រប់ការជំរុញ
ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនក្នុង
ប្រព័ន្ធព័ត៌មានអាកាសធាតុ
និងប្រព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុន

ការសហការជាមួយវិស័យសធារណៈ  

វិស័យឯកជនអាចគាំទាដល់ការដំណើរការ  

និងការជួសជុលថាទាំស្ថានីយជលសសា្ត  

និងស្ថានីយជលសសា្តឧតុនិយម និងផ្តល ់

ផលិតផល និងសាវាព័ត៌មានអាកាសធាត ុ

ដាលតាូវបានកាសមាួលទៅតាមតមាូវការ។

ដើមាបីជួយជំរុញការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន 

ក្នុងវិស័យទាំងនាះ គមាាងបានធ្វើការពិនិតាយ 

ឡើងវិញលម្អិតលើតួអង្គវិស័យឯកជនដាល 

ផលិត និងអាចបាើបាាស់បាព័ន្ធព័ត៌មាន 

អាកាសធាតុ និងបាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុន  

(ឧ. រ៉ា អាកាសចរណ៍ និងធានារា៉ាប់រង) 

ការខ្វះខាតផលិតផល និងសាវា តំបន់ដាល 

តាូវពងាីកបន្ថាម គំរូអន្តរជាតិដាលតាូវយក 

មករៀនសូតា និងថាតើវិស័យឯកជនមានឆន្ទៈ 

វិនិយោគ ឬចំណាយលើព័ត៌មានអាកាសធាតុ 

ឬទា។

លទ្ធផលរកឃើញពីការសិកាសានាះ និង 

យុទ្ធសសា្តជាតិដាលបានបង្កើតឡើង តាូវ 

បានផាសព្វផាសាយជូនកាសួងធនធានទឹក និង 

ឧតុនិយម កាលពីខា ឧសភា ឆ្នាំ ២០២០។ 

ក្នុងពាលអនុវត្តគមាាង UNDP បានជួបជា 

មួយវិស័យឯកជនដាលអាចកា្លាយជាដាគូ 

សហការជាមួយរាជរដា្ឋាភិបាលកម្ពុជា។
ការដំឡើងស្ថានីយធាតុអាកាសស្វ័យបាវត្តិ កាាមគមាាងនាះ ឆ្នាំ២០១៨  
(© ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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© liko solangkoun/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា
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ការធ្វើបច្ចុប្របន្នភាពមូលដា្ឋ្រនទិន្នន័យ
គ្រ្រះមហន្តរាយជាតិរបស់កម្ពុជា(CAMDI)
នៅឆ្នាំ ២០១៥ បាព័ន្ធព័ត៌មានស្តីពីការខាតបង់ និងការខូចខាតដោយសរគាាះមហន្តរាយ (CAMDI) របស់កម្ពុជា តាូវបានបង្កើតឡើង 

ដើមាបីបាមូល រកាសាទុក និងវិភាគទិន្នន័យស្តីពីការខាតបង់ និងការខូចខាតដោយសរគាាះមហន្តរាយ និងបង្កើនការយល់ដឹងពីហានិភ័យ 

និងភាពងយរងគាាះ។ មានការបង្កើតកាុមបច្ចាកទាសមួយដាលមានសមាសភាគមកពីគណៈកមា្មាធិការជាតិគាប់គាងគាាះមហន្តរាយ  

និង UNDP ដើមាបីបាមូលទិន្នន័យស្តីពីគាាះមហន្តរាយពីទីភា្នាក់ងរផាសាងៗនៅថា្នាក់ឃុំ សាុក ខាត្ត និងថា្នាក់ជាតិ។

កិច្ចខិតខំបាងឹបាាងបាមូលទិន្នន័យចំណាយពាលជាចាើនខា និងបានកត់តាាពីពាតឹ្តកិារណ៍គាាះមហន្តរាយចំនួន ៧.៨០០ នៅអំឡុងឆ្នាំ 

១៩៩៦-២០១៣។ ទិន្នន័យទាំងនាះតាូវបានបាើបាាស់សមាាប់ការវិភាគនៅកមាិតផាសាងៗដោយបាើបាាស់បច្ចាកទាសចមាុះ ដូចជាការ 

វិភាគពាលវាលា លំហ និងសមាសភាគ ដើមាបីកំណត់រកទិដ្ឋភាពផាសាងៗ និងលក្ខណៈនាផលប៉ះពាល់។ ទោះជាយ៉ាងណា មិនសូវមាន

ការធ្វើបច្ចុបាបន្នភាពមូលដា្ឋានទិន្នន័យនាះឲាយបានជាប់លាប់ឡើយ។

កាាមគមាាងនាះ UNDP បានធ្វើបច្ចុបាបន្នភាពព័ត៌មានស្តីពីការខូចខាត និងការខាតបង់ក្នុងបាព័ន្ធ CAMDI នៅឆ្នាំ ២០២០ ដោយផ្អាក

លើបាវត្តិគាាះមហន្តរាយកន្លងមក និងធ្វើបច្ចុបាបន្នភាពគាហទំព័ររបស់ CAMDI ដើមាបីឲាយសុីសង្វាក់គា្នានឹងចំណុចដៅដាលបានកំណត ់

ក្នុងកាបខណ្ឌ Sendai សមាាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ។
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រូបភាពដើមកោងកាង ថតពីលើអាកាស ខាត្តកំពត (© ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)

ការទទួលបានព័ត៌មានបច្ចុបាបន្នភាព  

និងទិន្នន័យបើកចំហស្តីពីគាាះមហន្តរាយ 

មានសរៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការតាក់ 

តាងគោលនយោបាយ ការសាាវជាាវ 

និងការស្វាងយល់ពីពាឹត្តិការណ៍ 

នាពាលអនាគត។

71



(©ប៊ុត មា៉ានុត/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)

ភូមិកំពង់ភ្លុក  
(©សយ រដា្ឋា/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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ពីមុន អ្នកនាសទចំណាំមើលមាឃ និងខាយល់ដើមាបីពាយាករណ៍ធាតុអាកាស ប៉ុន្តាបច្ចុបាបន្ន 
ពួកគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានពាយាករណ៍តាមទូរទសាសន៍ វិទាយុ និងទំព័រ Facebook 
របស់កាសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម (© អ៊ឹម សំរួល/UNDP បាចាំនៅកម្ពុជា)
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74

 ការបង្កើតកម្មវិធីសិកាសាក្នុងសលាវាល ស្តីពីការ 
បាើបាាស់ការពាយាករណ៍សមាាប់ការគាប់គាង
ហានិភ័យ (FARM)

 ការបង្កើតបាព័ន្ធពាយាករណ៍អាកាសធាតុតាម 
រដូវ (FOCUS)

 ការសិកាសាថា្នាក់ជាតិស្តីពីគាាះរាំងស្ងួត

 ការបង្កើតយុទ្ធសសា្តគាប់គាងទឹកកាាមដី  
និងការបណ្ដុះបណា្ដាលបុគ្គលិកមកពីនាយក 
ដា្ឋានទឹកស្អាត និងអនាម័យ

 បញ្ចប់ការសិកាសាពីការគាប់គាងហានិភ័យទឹក
ជំនន់ និងបាព័ន្ធជូនដំណឹងជាមុនតាមដងស្ទឹង
ពាាកត្នាត

 បង្កើតនីតិវិធីបាតិបត្តិស្តង់ដារសមាាប់បាព័ន្ធ 
ជូនដំណឹងជាមុននៅកម្ពុជា

 បង្កើតតំបន់ និងផានទីអាកាសធាតុនៅកម្ពុជា

 ការរៀបចំកាបខណ្ឌជាតិសមាាប់ការកាត់ 
បន្ថយហានិភ័យគាាះមហន្តរាយ (២០១៩-
២០៣០) និងផានការសកម្មភាពជាតិ ៥ ឆ្នា ំ
សមាាប់ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះ 
មហន្តរាយ (២០១៩-២០២៣)

 ការបង្កើតយុទ្ធសសា្តជាតិស្តីពីការជំរុញការ 
ចូលរួមរបស់វិស័យឯកជន។

១.
អ្នកជំនាញឧតុនិយម 

និងអ្នកជំនាញជលសសា្ត 
២៩នាក់តាូវបានបណ្ដុះបណា្ដាល 

ពីការបង្កើតគំរូ និង 
ការពាយាករណ៍។

២.
កសិករ និងមនា្តីមន្ទីរ 

២.៣៨៩ នាក់ (មន្ទរីកសិកម្ម 
មន្ទរីធនធានទឹក គណៈកមា្មាធិការ 
ខាត្តគាប់គាងគាាះមហន្តរាយ) 

តាវូបានបណ្ដះុបណា្ដាលពី 
បច្ចាកទាសកសិកម្មដាល 
ធន់នឹងគាាះរំាងស្ងតួ(សា្តី  

១.៤២៥ នាក់)។

៣.
បាជាពលរដ្ឋកម្ពុជា  

២៤.៦២៨ នាក់បានទិញ 
សាវាជូនដំណឹងជាមុន 

(EWS១២៩៤) ក្នុងបណា្ដា 
ខាត្តដាលគាំទាដោយ  
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៤.
សា្តីឆ្នើម ២៣ នាក់ តាូវ 

បានបណ្ដុះបណា្ដាលពីការ 
កាត់បន្ថយហានិភ័យគាាះ 

មហន្តរាយនិងបាព័ន្ធ 
ជូនដំណឹងជាមុន

៥.
ការបង្កើតភាពជាដាគូ 
ចំនួន ៩ ដើមាបីពងាឹង 

បាព័ន្ធព័ត៌មានអាកាសធាតុ 
និងបាព័ន្ធជូនដំណឹង 

ជាមុន។

៦.
វាទិកាថា្នាក់ជាតិចំនួន ៣ 

ស្តីពីចក្ខុវិស័យអាកាសធាតុ 
(វាទិកាខាយល់មូសុង) តាូវ 

បានរៀបចំឡើង។

៧.
មជាឈមណ្ឌលព័ត៌មាន 
គាាះរាំងស្ងួតចំនួន ៨ 
តាូវបានបង្កើតឡើង។

៨.
ស្ថានីយធាតុអាកាស 

ស្វ័យបាវត្តិចំនួន ២៤ និង 
ស្ថានីយជលសសា្តស្វ័យ 

បាវត្តិចំនួន ២៩ តាូវ 
បានដំឡើង។

៩.
បាជាពលរដ្ឋចំនួន  

១២.០២៨ នាក់តាូវបាន 
បណ្ដុះបណា្ដាលក្នុងវគ្គ 
បណ្ដុះបណា្ដាលជាង  

៣១៥។

១០.
អ្នកជំនាញឧតុនិយម 

 អ្នកជំនាញជលសសា្ត និងអ្នក 
បច្ចាកទាសចំនួន ៥៤ នាក់តាវូបាន 

បណ្ដះុបណា្ដាលពីការដំណើរការ  
និងការជួសជុលថាទំាស្ថានីយ 
អាកាសធាតុ និងស្ថានីយជល 

សសា្តស្វយ័បាវត្ត។ិ

លទ្ធផល
គម្រ្រង៖
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