
 
  

កញ្ច ប់ឯកសារស្ដីពីការបញ្ជ្រា បបរា បរសិាា ន 

សេចក្ដីស្ដើមអំពីការបញ្រ្ជា ប 
បរសិ្ថា ន 
 



បរសិ្ថា ន៖ មូលដ្ឋា នេម្រាប់ការរេ់
រានរបេស់ ើង 
 

 

បរសិាា ន ជាទូទៅសំ្ទៅទលើអ្វីដែលទៅជំុវញិខ្លួនទ ើង ដែលបុគ្គលម្នា ក់ៗ និងស្ហគ្មន៍

ស្ាិតទៅកាុងទ ោះ។ បរសិាា នគឺ្ជាមូលដ្ឋា នននជីវតិរស់្ទៅរបស់្មនុស្សជាតិ។ បរសិាា នផ្ដល់

នូវលកខខ្ណ្ឌ ស្ម្រម្នប់ការរស់្រាន ការអ្ភិវឌ្ឍ និងការរកីចទម្រមើន ម្រពមទំងទម្ររោះថ្នា ក់ និងការ

ខូ្ចខាតផ្ងដែរ។ 
 

បរសិាា នរមួម្នន ខ្យល់ ទឹក ែី ធនធានធមមជាតិ ម្របព័នធទអ្កូឡូសីុ្ អាកាស្ធាតុ ដែលមនុស្ស 

រកុខជាតិ និងស្តវរស់្ទៅ និងម្ននទំ ក់ទំនងរា ។ 
 

ទ ើងជាដផ្ាកមួ ននធមមជាតិ ទ ើងអាចរកីចទម្រមើនទៅបានលុោះម្រាដតគំ្រសូ្ងគម នទោបា  

វបបធម៌ និងទស្ែាកិចចស្ងគមទររព និងធា ែល់បរសិាា នលអម្របទស្ើរ។ 

 
  



ស ើអវីសៅជាការបញ្រ្ជា បបរសិ្ថា ន? 
 
ទៅកាុងនែរបស់្អ្ាកគឺ្ឯកសាររបស់្  
អ្ងគការទែៀកូទណ្ៀ ស្ដីពីការបញ្ជ្រា ប
បរសិាា ន។ 
កញ្ច ប់ឯកសារដែលជួ អ្ាកទែើមបី
វភិាគ្ ជាលកខណ្ៈម្របព័នធនូវទំ ក់
ទំនងរវាងការទរចរលឹបរសិាា ន ការ
ដម្របម្របលួអាកាស្ធាតុ និងទម្ររោះ
ថ្នា ក់ធមមជាតិ ម្រពមទំងជីវតិស្ហ
គ្មន៍ និងជីវតិមនុស្ស។ 
ាមរ ៈការ ល់ែឹងអំ្ពីទំ ក់
ទំនងទំងទនោះ ទ ើងអាចទរៀបចំ 
 ុទធសាស្រស្ត និងកមមវធីិដែលរមួ
ចំដណ្កកាុងការអ្ភិវឌ្ឍម្របកបទដ្ឋ 
ចីរភាព និងទលើកកមពស់្ ការអ្ភិវឌ្ឍ
ដែលគិ្តគូ្រែល់ហានិភ័  និងការ
អ្នុវតតសិ្ទធិមនុស្ស។ 

 

 
  



ការបញ្រ្ជា បបរសិ្ថា នរបេ ់Diakonia ពិចារណាសៅសលើហានិភ័ បរសិ្ថា នចំនួនបី។ 
 

 
  

ការដម្របម្របួល 
អាកាស្ធាតុ 

ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ ឱំ្យម្ននទហតុ
ការណ៍្ទផ្សងៗែូចជា ទឹកជំនន់ាមទនារ 

ស្មុម្រទ ទធវើឱ្យទឹកទម្រកាមែីថ ចុោះ ែំណំលតូ
លាស្មិ់នបានលអ ការដម្របម្របួលចំនួនស្តវម្រតី 
និងទធវើឱ្យទកើនទឡើងនូវទម្ររោះថ្នា ក់ពាក់ព័នធនឹង
អាកាស្ធាតុ ដែល ំឱ្យបាត់បង់អា ុជីវតិ 

និងម្រទពយស្មបតតិ។ ការទកើនទឡើងនូវទម្ររោះថ្នា ក់
ធមមជាតិ ំឱ្យមនុស្សកាន់ដតទម្រចើនទទួលរង
ទម្ររោះ និងដលងស្ូវម្ននភាពធន់នឹងវបិតតិ
ទដ្ឋ សារវាវវិតតទៅជាទម្ររោះមហនតរា ។ 

 

ការទរចរលឹបរសិាា នកាន់ដតម្ននស្ភាពធងន់ធងរ 
ទដ្ឋ សារការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ ទហើ 
ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុក៏កាន់ដតស្ភាព
ធងន់ធងរទដ្ឋ សារការទរចរលឹបរសិាា ន។ 

 

ការទរចរលឹបរសិាា នទធវើឱ្យថ ចុោះនូវស្មតាភាព
របស្់ម្របព័នធទអ្កូទែើមបីផ្លិត អាហារ អុ្ស្, ការ
ម្រគ្ប់ម្រគ្ងស្ំណឹ្ក រកាទុកកាបូន និងទស្វា

ម្របព័នធទអ្កូទផ្សងៗទទៀត។ 

បរា /ហានិភ័ បរសិាា ន
កាន់ដតទធវើឱ្យបរា  

ទផ្សងៗកាន់ដតធងន់ធងរ ែូច
ជាទំ ស់្ វសិ្មភាព 

ទ នឌ័្រ និងការ
ទរ ើស្ទអ្ើង 

 

ការទរចរលឹបរសិាា នជាប់ជាម្របចំទធវើឱ្យមនុស្ស
កាន់ដតងា រងទម្ររោះទដ្ឋ សារទម្ររោះថ្នា ក់ 

ធមមជាតិ។ 

ម្របព័នធទអ្កូលអ ជួ កាត់បនា ភាពងា រង
ទម្ររោះទដ្ឋ សារទម្ររោះថ្នា ក់ធមមជាតិ ទដ្ឋ ផ្ដល់
នូវរបំាងការពារ ឧទហរណ៍្ស្ម្រម្នប់នម្រពទ ើ 

នម្រពទកាងកាង និងភាំខ្ាច់។ 

ទម្ររោះធមមជាតិ ការខូ្ចខាត 
បរសិាា ន 



រសបៀបសម្របើម្រាេ ់
ក្ញ្ចប់ឯក្ស្ថរ 
កញ្ច ប់ឯកសារទនោះម្រតូវបានកាន់ាក់ដតងទឡើងស្ម្រម្នប់អ្ងគការ   ទែើមបី
ចូលរមួទៅកាុងការផ្លល ស់្បដូរពិភពទលាក។ ម្របសិ្នទបើអ្ាកទម្របើម្របាស់្កញ្ច ប់
ឯកសារ និងអ្នុវតតវធិានការទដ្ឋ ដផ្អកទលើលទធផ្ល អ្ាកអាចរពឹំងទទួល
បានលទធផ្លកាន់ដតម្ននចីរភាព សាា នភាពបរសិាា នកាន់ដតលអម្របទស្ើរ និង
ការ ល់ែឹងកាន់ដតសីុ្ជទម្រៅអំ្ពីសារសំ្ខាន់ននបរា បរសិាា ន និងបរា
  ដែលពាក់ព័នធនឹងអាកាស្ធាតុ។ 

ការវភិាគួ្រទធវើទឡើងទៅកាុងែំណក់កាលែំបូងននការទរៀបចំដផ្នការទែើមបី
ការអ្នុវតត និង ុទធសាស្រស្តអាចដកស្ម្រមួលទៅាមគំ្និតថមីៗ។ ទនទឹមនឹង
ទនោះក៏ម្ននសារសំ្ខាន់ផ្ងដែរទៅកាុងការវភិាគ្ទៅអំ្ឡុង និងប ទ ប់ពី
គ្ទម្រម្នង ឬកមមវធីិទែើមបសិី្កា និងដកលមអការងារ ទពលអ្ គ្ត។ កម្រមង
ឯកសារម្ននសារសំ្ខាន់ជាពិទស្ស្ស្ម្រម្នប់ ុទធសាស្រស្ត កមមវធីិ ឬគ្ទម្រម្នង 
ដែលពំុម្ននការទផ្លដ តចាស់្លាស់្ទៅទលើបរា បរសិាា ន។ 

វធីិសាស្រស្តលអបំផុ្តមួ ទៅកាុងការទម្របើម្របាស់្កញ្ច ប់ឯកសារទនោះគឺ្ម្រតូវទធវើការ
វភិាគ្ជាម្រកុម។ តួអ្ងគ ម្នច ស់្សិ្ទធិ អ្ងគការនែគូ្ និងទីភាា ក់ងារម្នច ស់្ជំនួ 
ដែលចូលរមួជាមួ អ្ងគការ ឬទៅកាុងកមមវធីិ/គ្ទម្រម្នងគួ្រដតចូលរមួទៅកាុង
ការវភិាគ្ ទែើមបឱី្យលទធផ្លទទួលបានពឹងដផ្អកទៅទលើទស្សនៈ ល់ទ ើញ
របស់្ខ្លួន។ ការវភិាគ្ក៏អាចអ្នុវតតទដ្ឋ បុគ្គលិកគ្ទម្រម្នង/កមមវធីិដត
ប ុទណណ ោះ ឬជាការវភិាគ្ដែលម្ននភាគី្ពាក់ព័នធទម្រចើន។ 

  



 

 

 

 
  

“ទ ើងគឺ្ជាមនុស្សជំ ន់ទីមួ ដែលអាចបញ្ច ប់ភាពម្រកីម្រក 
និងជាមនុស្សជំ ន់ទម្រកា បងអស់្ដែលអាចចត់វធិានការ
បទញ្ច ៀស្ផ្លប ោះពាល់អាម្រកក់បំផុ្តទដ្ឋ សារការដម្របម្របួល
អាកាស្ធាតុ ។ មនុស្សជំ ន់ទម្រកា នឹងស្ដីបទ ទ ស្ទ ើង
ម្របសិ្នទបើទ ើងមិនបានទលើកស្ទួ ទំនួលខុ្ស្ម្រតូវដផ្ាកម្រកម
ស្ីលធម៌ និងម្របវតតិសាស្រស្តរបស្់ទ ើង។ 
 

បានគី្មូន អ្គ្គទលខាធិការអ្ងគការ 
ស្ហម្របជាជាតិឆ្ា ំ២០០៧ - ២០១៦ 

 

“ការទទួលសាគ ល់ថ្ន ការអ្ភិវឌ្ឍម្របកបទដ្ឋ ចីរភាព  
ម្របជាធិបទត យ និងស្នតិភាព គឺ្ជាគំ្និតែ៏លអដែលែល់ទពល
ទវលាទហើ ... បចចុបបនាទ ើងកំពុងជួបម្របទោះបរា ម្រប ម
ដែលតម្រមូវឱ្យទ ើងផ្លល ស់្បដូរការគិ្ត ទែើមបីឱ្យមនុស្សបញ្ឈប់
គំ្រាមកំដហងែល់ម្របព័នធម្រទម្រទង់ជីវតិរបស់្ទ ើង។ 
 
 

Wangari Maathai 
 

 



សេ ុអវីម្រ ូវបញ្រ្ជា ប 
បរសិ្ថា ន? 

 
ហានិភ័ បរសិាា នបងកការគំ្រាមកំដហងភាល មៗចំទពាោះការអ្ភិវឌ្ឍ

ម្របកបទដ្ឋ ចីរភាព និងបងកការលំបាកែល់ការបំទពញសិ្ទធិមនុស្សជាមូល

ដ្ឋា នស្ម្រម្នប់បុគ្គលម្រគ្ប់របូ។ 

ហានិភ័ បរសិាា នប ោះពាល់ទៅែល់ទ ើងទំងអ្ស់្រា  ប ុដនតមនុស្ស និងម្រកុម

មួ ចំនួនរងការប ោះពាល់ជាងអ្ាកែនទទផ្សងទទៀត។ កាត ទផ្សងៗ ែូចជា ទ 

នឌ័្រ ជាតិពិនធុ អា ុ ស្មតាភាព វណ្ណៈ សាស្  និងទីាំងគឺ្ជាកាត រមួផ្សំ

បងកឱ្យម្ននភាពងា រងទម្ររោះ។ ស្ម្រម្នប់ពលរែាដែលរស់្ទៅកាុងភាពម្រកីម្រក 

បរសិាា នមិនដមនជា  “ទិែាភាពមួ ដបបទផ្សងទទៀត  ”ដែលជាមូលដ្ឋា ន

ទៅម្របកបទដ្ឋ ទស្ចកដីនថលថាូររបស់្ពួករត់ស្ម្រម្នប់ការរស់្រាន និងការរស់្

ទឡើ ។ 

ែូទចាោះអ្ងគការដែលទបដជាា ទធវើការទលើដផ្ាកកាត់បនា ភាពម្រកីម្រក  ុតតិធម៌ និង

ពិភពទលាកម្របកបទដ្ឋ ចីរភាព និងកាន់ដតម្ននស្មភាព ម្រតូវពិចរណ

ទលើហានិភ័ បរសិាា ន ទហើ ទនោះគឺ្ជាទំនួលខុ្ស្ម្រតូវរបស្់ទ ើង ម្របសិ្នទបើ

ទ ើងចង់ម្រប ុទធម្របឆំ្ងនឹងអ្ ុតតិធម៌។ 

ែូទចាោះ អ្ងគការ ទែៀកូទណ្ៀ  កាុង មជាអ្ងគការសិ្ទធិមនុស្ស ទធវើការបញ្ជ្រា ប

អំ្ពីបរា បរសិាា ន។ កិចចការទនោះជួ ទ ើងកាុងការបំទពញកិចចការទៅកាុង

ទិស្ទៅម្រតឹមម្រតូវ ទែើមបមីនុស្ស និងទែើមបីភពដផ្នែី។ 



ការអភិវឌ្ឍម្របក្បសដ្ឋ ចីរភាព = 
ការអភិវឌ្ឍសដ្ឋ គិ គូរអំពី 
ហានិភ័  
រម នកាត ណមួ ដែលបងកការប ោះពាល់ និងទធវើឱ្យរាងំស្ទោះែល់ការអ្ភិវឌ្ឍ

ម្របកបទដ្ឋ ចីរភាពែូចជា ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ និងទម្ររោះមហនតរា 

ទឡើ ។ 

ទែើមបីឱ្យការអ្ភិវឌ្ឍម្ននចីរភាព តួអ្ងគផ្ដល់ជំនួ  ស្ហគ្មន៍ និងអ្ងគការ

ម្រតូវបានទស្ាើឱ្យទធវើការទប់សាក ត់ ទរៀបចំ កាត់បនា  ស្ម្រមបខ្លួន និងទនលើ តប

ចំទពាោះការទរចរលឹបរសិាា ន ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ ឬទម្ររោះថ្នា ក់ទផ្សងៗ 

ជាជាងទធវើស្កមមភាពបនទប់ពីទម្ររោះមហនតរា បានបំផ្លិចបំផ្លល ញទៅ 

ទហើ ។ 

ការបញ្ជ្រា បអំ្ពីបរា បរសិាា នរបស្់ អ្ងគការ ទែៀកូទណ្ៀ  គឺ្ជាដផ្ាកមួ នន

វធីិសាស្រស្តទប់សាក ត់។ កិចចការទនោះជួ ទ ើងកាុងការផ្លល ស់្បដូរពី “វធីិសាស្រស្ត

សាដ របរា ” ដែលជួស្ជុលប ទ ប់ពីវបិតតិ ទៅជាវធីិសាស្រស្តការអ្ភិវឌ្ឍ

ពិចរណទលើហានិភ័  ដែលទធវើការពាករណ៍្ និងទម្រតៀមលកខណ្ៈ

ស្ម្រម្នប់ហានិភ័ ដែលនឹងអាចទកើតទឡើង។ 

ាមរ ៈការ ល់ែឹងអំ្ពីហានិភ័ បរសិាា ន ដែលរងការប ោះពាល់ខាល ំងជាង

ទគ្ ការទដ្ឋោះស្រសា ភាពងា រងទម្ររោះ និងការប ោះពាល់របស់្មនុស្សចំទពាោះ

ហានិភ័ ទំងទនោះ ទ ើងខិ្តខំ្ដ្ឋក់បញ្ចូ លស្មតាភាពទប់សាក ត់ ទរៀបចំ

ទម្រតៀម ទនលើ តប និងសាដ រទឡើងវញិ ទៅកាុងែំទណ្ើ រការផ្លល ស់្បដូរដែលទ ើង



រំម្រទ។ ទ ើងម្ននទរលបំណ្ងកសាងភាពធន់នឹងវបិតតិរមួរា ជាមួ 

បុគ្គល និងម្រកុមដែលរងការប ោះពាល់ខាល ំងបំផុ្ត។ 

ាមរ ៈការបញ្ជ្រា បអំ្ពីបរា បរសិាា ន ទ ើងរមួចំដណ្កស្ទម្រមចទរលទៅ

ទៅកាុងម្រកបខ្ណ្ឌ  និងកិចចម្រពមទម្រពៀងអ្នតរជាតិមួ ចំនួន ទពាលគឺ្រទបៀប 

វារៈឆ្ា ំ២០៣០ កិចចម្រពមទម្រពៀងទីម្រកុងបា រសី្ ម្រកបខ្ណ្ឌ  Sendai ស្ម្រម្នប់កាត់

បនា ហានិភ័ ទម្ររោះមហនតរា  រទបៀបវារៈទីម្រកុងថមី រទបៀបវារៈវធិានការ 

Addis Ababa និងរទបៀបវារៈស្ម្រម្នប់មនុស្សជាតិ។ 

  



 

 
  

ដផ្នការគ្ទម្រម្នង 

 បរបិទ 

 

ការអ្ភិវឌ្ឍពិចរណទលើហានិភ័  

ដផ្នការគ្ទម្រម្នង 

 
បរបិទ 

 

ទៅទពលគ្ទម្រម្នង កមមវធីិ ឬ ុទធសាស្រស្តម្រតូវបាន
ដកស្ម្រមួលទៅាមហានិភ័ ដែលម្នច ស់្សិ្ទធិជួប
ម្របទោះទៅកាុងបរបិទជាក់លាក់មួ ។ 



ាមរ ៈការកំណ្ត់ ការទនលើ តប និងការកាត់បនា ហានិភ័ បរសិាា ន ទ ើងរមួចំដណ្កកាុង
ការស្ទម្រមចទរលទៅអ្ភិវឌ្ឍម្របកបទដ្ឋ ចីរភាពមួ ចំនួន។ ាមរ ៈការទធវើកិចចការទដ្ឋ 
ម្ននទរលទៅអ្ភិវឌ្ឍន៍ ម្របកបទដ្ឋ ចីរភាព ទ ើងទដ្ឋោះស្រសា បរា ហានិភ័ បរសិាា ន។ 
ខាងទម្រកាម អ្ាកអាចទ ើញឧទហរណ៍្មួ ចំនួនអំ្ពីទរលបំណ្ង និងទរលទៅ។ 
 

 
ទរលទៅទី ១ លុបបំបាត់ភាពម្រកីម្រក 
ទរលទៅ ១:៥ ការកសាងភាពធន់នឹងវបិតតិ
របស្់ម្របជាជនម្រកីម្រក និងបុគ្គលដែលស្ាិត
កាុងសាា នភាពងា រងទម្ររោះ និងកាត់បនា 
ការប ោះពាល់ និងភាពងា រងទម្ររោះរបស្់ពួក
រត់ចំទពាោះទហតុការណ៍្ធងន់ធងរពាក់ព័នធនឹង
អាកាស្ធាតុ ម្រពមទំងវបិតតិទស្ែាកិចច ស្ងគម 
និងបរសិាា ន ក៏ែូចជាទម្ររោះមហនតរា  
ទផ្សងៗទទៀតផ្ងដែរ។ 

 

ទរលទៅទី ៥ ស្មភាពទ នឌ័្រ 

ទរលទៅ ៥:៥ ធា ការចូលរួមទពញ
ទលញ និងម្របកបទដ្ឋ ម្របស្ិទធភាព និង
ឱ្កាស្ទស្មើរា កាុងការែឹក ំស្ម្រម្នប់ស្រស្តី 
(ឧទហរណ៍្ទៅកាុងគ្ណ្ៈកម្នម ធិការ
ម្រគ្ប់ម្រគ្ងទម្ររោះមហនតរា )  
៥A អ្នុវតតការទធវើកំដណ្ទម្រមង់ទែើមបីផ្តល់នូវ
ស្ិទធិទស្មើរា ជូនស្រស្តីកាុងការទទួលបានធនធាន 
ភាពជាកមមស្ិទធិ និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងទលើែីធលី 
និងទម្រមង់ទផ្សងៗទទៀតននម្រទពយស្មបតតិ  
ទស្វាហិរញ្ញវតាុ មរតក និងធនធាន 
ធមមជាតិ។ 

 

ទរលទៅទី ២ ការពារមិនឱ្យម្ននទម្ររោះអ្ត់
ឃ្លល ន 
ទរលទៅ ២:៤ ធា ផ្លិតកមមទស្បៀង
ម្របកបទដ្ឋ ចីរភាព និងអ្នុវតតនូវវធីិ
សាស្រស្តវបបធម៌កស្ិកមមដែលម្ននភាពធន់ 
ដែលជួ រកាម្របព័នធទអ្កូឡូសីុ្ដែល
ពម្រងឹងស្មតាភាពកាុងការស្ម្រមបខ្លួនទៅ
នឹងការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ អាកាស្ធាតុ
មិនលអ ទម្ររោះរាងំស្ងួត ទឹកជំនន់ និង 

 

ទរលទៅទី ៦ ទឹកសាអ ត និងអ្ ម័  
ទរលទៅ ៦:៣ ទលើកកមពស្់គុ្ណ្ភាពទឹក
ទដ្ឋ កាត់បនា ការបំពុលបរសិាា ន លុប
បំបាត់ការទចលស្ំរាម និងកាត់បនា ការ
បទញ្ចញសារធាតុគី្មី និងសារធាតុទម្ររោះថ្នា ក់ 
ាមរ ៈការបទងកើនការដកនចាទឡើងវញិ។ 

 

ទរលទៅទី ៣ សុ្ខ្ភាពលអ និង
សុ្ខុ្ម្នលភាពរបស់្ម្របជាជន 
ទរលទៅ ៣:៩ កាត់បនា ជំងឺ និងការសាល ប់ 
ទដ្ឋ សារសារធាតុគី្មីទម្ររោះថ្នា ក់ ម្រពមទំង
ការបំពុល និងបងកភាពកខ្វក់ែលខ់្យល់ ទឹក 
និងែី។ 

 ទរលទៅ ៦.៦ ការការពារ និងសាត រម្របព័នធ
ទអ្កូឡូសីុ្ពាក់ព័នធនឹងទឹក (ការម្របមូលទឹក 
ការទចលស្ំរាម ម្របស្ិទធភាពទឹក ការទធវើ
ម្របម្រពឹតតកមមទឹកស្ំណ្ល់ បទចចកវទិាដកនចា 
និងទម្របើម្របាស់្ទឡើងវញិ) 

 

ទរលទៅទី ៤: ការអ្ប់រមំ្របកបទដ្ឋ 
គុ្ណ្ភាព 
ទរលទៅ ៤:៧ ការអ្ប់រទំែើមបីការអ្ភិវឌ្ឍ
ម្របកបទដ្ឋ ចីរភាព រទបៀបរស្់ទៅ និងភាព
ជាពលរែាស្កល។ 

  



 
 

 
ទរលទៅទី ១២ ការទម្របើម្របាស់្ និងការផ្លិ
តម្របកបទដ្ឋ ការទទួលខុ្ស្ម្រតវូ 
 

ទរលទៅ ១២:២ ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងម្របកបទដ្ឋ  
ចីរភាព និងការទម្របើម្របាស់្ម្របកបទដ្ឋ 
ម្របស្ិទធ ភាពនូវធនធានធមមជាតិ 
ទរលទៅ ១២:៤ ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងសារធាតុគី្មី 
និងកាកស្ំណ្ល់ទំងអ្ស្់ទដ្ឋ គិ្តគូ្
ចំទពាោះបរា បរសិាា ន 
ទរលទៅ ១២:៥ កាត់បនា កាកស្ំណ្ល់ 
ាមរ ៈការទប់សាក ត់ ការកាត់បនា  ការដក
នចា និងការទម្របើម្របាស់្ទឡើងវញិ។ 
ទរលទៅ ១២:៦ ទលើកទឹកចិតតឱ្យម្រកុមហ ុន
អ្នុវតតវធីិសាស្រស្តម្របកបទដ្ឋ ចីរភាព។ 
ទរលទៅ ១២:៨ ម្របជាជនទៅម្រគ្ប់ទីកដនលង
ម្ននព័ត៌ម្នន ពាក់ព័នធ និងការ ល់ែឹង
ស្ម្រម្នប់ការអ្ភិវឌ្ឍ ម្របកបទដ្ឋ ចីរភាព និង
ការរស្់ទៅ ម្របកប ទដ្ឋ ភាពស្ុខ្ែុម
ជាមួ ធមមជាតិ។ 

 
ទរលទៅទី ១៥ ជីវតិទៅទលើែី 

ទរលទៅ ១៥:១ ធា ការអ្ភិរកស ការ
សាដ រទឡើងវញិ និងការទម្របើម្របាស់្
ម្របកបទដ្ឋ ចីរភាពនូវធនធានទឹកសាប 
ម្របព័នធទអ្កូឡូសីុ្ នម្រពទ ើ តំបន់ែីទស្ើម ភាំ 
និង 
ែីស្ងួត។ 

ទរលទៅ ១៥.២ បញ្ឈប់ការកាប់បំផ្លល ញ
នម្រពទ ើ 

ទរលទៅ ១៥:៣ ម្រប ុទធម្របឆ្ំងនឹងការ
ទធវើវាលរទហាសាា ន សាដ រទឡើងវញិនូវែីធលី 
និងែីដែលខូ្ចគុ្ណ្ភាព។ 
ទរលទៅ ១៥:៥ បញ្ឈប់ការបាត់បង់ 
ជីវចម្រមុោះ។ 

 

ទរលទៅទី ១៣ វធិានការអាកាស្ ធាតុ 
ទែើមបី ម្រប ុទធម្របឆំ្ងនឹងការដម្របម្របលួ
អាកាស្ធាតុ និងផ្លប ោះពាល់ 
ទរលទៅ ១៣:១ ពម្រងឹងភាពធន់ និងស្មតា
ភាព ស្ម្រមបខ្លួនទៅនឹងទម្ររោះថ្នា ក់ពាក់ព័នធ
នឹងអាកាស្ធាតុ និងទម្ររោះធមមជាតិទៅម្រគ្ប់
ម្របទទស្ទំងអ្ស្់ 
ទរលទៅទី ១៣:៣ ទធវើឱ្យកាន់ដតម្របទស្ើរនូវ
ការអ្ប់រ ំទលើកកមពស្់ការ ល់ែឹងអំ្ពីការ
កាត់បនា ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ ការ
ស្ម្រមបខ្លួន ការកាត់ បនា ផ្លប ោះពាល់ និង
ការជូនែំណឹ្ង ទន់ទពលទវលា 

 

ទរលទៅទី ១៦ ស្ងគមដែលម្ននស្នតិភាព 
និងម្របកប ទដ្ឋ  បរោិបនាស្ម្រម្នប់ការ
អ្ភិវឌ្ឍ ម្របកបទដ្ឋ  
ចីរភាព ទដ្ឋ  ទទួលបាន ុតតិធម៌ស្ម្រម្នប់
ទំងអ្ស់្រា  និងកសាង សាា ប័ន 
ម្របកបទដ្ឋ ម្របសិ្ទធភាព គ្ណ្ទន យភាព 
និងបរោិប័នាទៅម្រគ្ប់កម្រមិត 

ទរលទៅ ១៦:១ កាត់បនា អំ្ទពើហិងា 

ទរលទៅ ១៦:៣ ទលើកកមពស្់នីតិរែា 

ទរលទៅ ១៦:៥ កាត់បនា អំ្ទពើពុក
រលួ  
TARGET ១៦:៧ ធា ថ្នការទធវើទស្ចកដី
ស្ទម្រមចចិតតដែលម្ននលកខណ្ៈទនលើ តប 
បរោិបនា ម្ននការចូលរួម និងម្ននភាព
ជាតំណង 



 

ទរលទៅទី ១៤ ជីវតិទម្រកាមទឹក 
ទរលទៅ ១៤:១ ទប់សាក ត់ និងកាត់ បនា 
ការបំពុលកាុងស្មុម្រទ ជាពិទស្ស្ ពី
ស្កមមភាពទៅទលើែី។ 
ទរលទៅ ១៤:២ ម្រគ្ប់ម្រគ្ង និងការពារ 
ម្របកបទដ្ឋ ចីរភាពនូវម្របព័នធទអ្កូឡូសីុ្ 
ស្មុម្រទ និងទនារស្មុម្រទទែើមបីបទញ្ច ៀស្ ផ្ល
ប ោះពាល់អ្វជិាម្នន និងចត់វធិានការទែើមបី 
សាត រទឡើងវញិ 

  

    

 

  



ការភាា ក្់ស្អើលគឺជាបបបប្ន 
ធមមតាតាមគនលងថ្ម ី
ភពដផ្នែីរបស់្ទ ើង សាា នភាពរបស់្ទ ើង តម្រមូវការរបស្់ទ ើង និងជទម្រមើស្
របស់្ទ ើងដតងដតម្ននការវវិតត និងផ្លល ស់្បតូរ ដែលទនោះគឺ្ជាដផ្ាកមួ ននបទ
ពិទសាធន៍រមួរបស្់ទ ើង។ ែូទចាោះទតើម្ននអ្វីថមីខ្លោះ? 
• ការដម្របម្របួលបរសិាា នកំពុងទកើតទឡើងកាន់ដតឆ្ប់រហ័ស្ និងភាល មៗ ទៅកាុង
ម្រគ្ប់ទិែាភាព និងវសិាលភាព ទលើស្ពីអ្វីដែលទ ើងធាល ប់គិ្ត។ ការដម្រប
ម្របួលអាកាស្ធាតុគឺ្ជាកាត ជំរញុែ៏ចមបងមួ ដែលបងកឱ្យម្ននទម្ររោះ
មហនតរា  និងការអ្ភិវឌ្ឍដែលបរាជ័  ដែលទធវើឱ្យបរា វសិ្មភាព 
ទ នឌ័្រ និងហានិភ័ ននទំ ស់្កាន់ដតម្ននស្ភាពធងន់ធងរ។ បណត
ម្របទទស្ដែលម្ននម្របាក់ចំណូ្លទបបំផុ្ត និងម្ននទំ ស់្ទម្រចើនជាងទគ្ 
ម្រតូវទទួលរងការខាតបង់ធំជាងទគ្ពីទម្ររោះមហនតរា  ទដ្ឋ សារការ
បាត់បង់ធនធានមនុស្ស និងម្រទពយស្មបតតិម្នននិ ា ការទកើនទឡើងខ្ពស់្ទៅ
កាុងម្របទទស្ដែលម្ននស្មតាភាពទបកាុងការទរៀបចំ ផ្ដល់ហិរញ្ញបបទន 
និងទនលើ តបទៅនឹងទម្ររោះមហនតរា  និងការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ។ 

• ហានិភ័  និងការជាប់ពាក់ព័នធរា ថមី កំពុងទកើតទឡើងទៅកាុងលកខណ្ៈដែល
ទ ើងមិនបានរពឹំងទុក។ ទៅទពលម្ននការបំផ្លិចបំផ្លល ញជម្រមកស្តវ វាអាច
 ំឱ្យម្ននការផ្ទុោះទឡើងនូវជំងឺរាតតាត និងវបិតតិទស្ែាកិចចននស្ម្នម្នម្រត
សាកល។ 

• រទបៀបរស់្ទៅពំុម្ននចីរភាពបរសិាា ន។ ម្របសិ្នទបើទ ើងបនតរស់្ទៅ និងចូល
រមួជាមួ រា  និងភពដផ្នែីកាុងលកខណ្ៈស្រស្បរា  ជាជាងទៅកាុងទស្ែាកិចច
វលិជំុ ទ ោះស្មតាភាពរស់្រានម្ននរបស់្ទ ើងនឹងម្រតវូម្រប មនឹង 
ហានិភ័ ។ 

• អ្ គ្តនឹងកាន់ដតម្ននភាពមិនចាស់្លាស់្ និងទហតុការណ៍្ដែលមិន
អាចែឹងមុន។ អ្តីតកាលដលងជាសូ្ច ករដែលអាចទជឿជាក់បានអំ្ពី
ធនធានដែលទ ើងអាចម្ននស្ម្រម្នប់ទពលអ្ គ្ត ពាក់ព័នធនឹង 
ហានិភ័ បរសិាា ន។ 

• ទ ើង មិនស្ូវម្ននការម្រគ្ប់ម្រគ្ង ទៅទលើែំទណ្ើ រននការអ្ភិវឌ្ឍ ទដ្ឋ សារ
ដតចំនួន និងភាពធងន់ធងរននវបិតតិទផ្សងៗទធវើឱ្យរាងំស្ទោះែល់ការអ្ភិវឌ្ឍ។ 

  



អវីៗម្រគប់យ៉ា ងេទុ្ធប ាន 
ទ្ំនាក្ទ់្ំនងជាមួ គ្នា 

• ទដ្ឋ ម្ននការទកើនទឡើងនូវភាពស្មុគ្សាម ញ និងទំ ក់ទំនងននម្របព័នធ
មនុស្ស ទស្ែាកិចច នទោបា  និងធមមជាតិ ទហតុការណ៍្ដែលទកើតទឡើង
ទៅកាុងដផ្ាកខ្លោះននពិភពទលាកបងកការប ោះពាល់ែល់ដផ្ាកទផ្សងទទៀត 
ដែលទធវើឱ្យម្ននហានិភ័ កាន់ដតម្ននលកខណ្ៈជាម្របព័នធ។ 

• បចចុបបនា ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុទដ្ឋ សារការទឡើងកទៅដ ដផ្នែីរមួ
ចំដណ្កបងកឱ្យម្ននការទរចរលឹបរសិាា ន និងការបាត់បង់ជីវៈចម្រមុោះ។ កាត
ទនោះទធវើឱ្យប ោះពាល់ែល់ទិនាផ្លែំណំ និងស្នតិសុ្ខ្ទស្បៀង ពាណិ្ជាកមម
អ្នតរជាតិ និងទីផ្ារហិរញ្ញវតាុ ដែល ំឱ្យម្ននការដម្របម្របួល និងអ្ស្ាិរ
ភាពនទោបា ។ 

• ម្របព័នធទស្ែាកិចចអាចជាមូលទហតុបងកឱ្យម្ននហានិភ័ បរសិាា ន ទហើ 
ជាលទធផ្លការទរចរលឹបរសិាា នបងកឱ្យម្ននផ្លវបិាកដផ្ាកទស្ែាកិចច 
ដែលការបាត់បង់ម្របាក់ចំណូ្ល និងមុខ្របរចិញ្ច ឹមជីវតិអាចបងកឱ្យម្នន 
ចំណកស្រស្ុក ឬកុបកមមទស្បៀងអាហារ។ 

• ែូទចាោះទ ើងម្រតូវនលុោះបរច ងំអំ្ពីលកខណ្ៈជាម្របព័នធននហានិភ័  និងវធីិ
សាស្រស្តទនលើ តបរបស់្ទ ើងចំទពាោះហានិភ័ ទំងមូល។ ការតភាា ប់
ចំណុ្ចចុចៗរវាងការអ្ភិវឌ្ឍ ស្ងគមនទោបា  ទស្ែាកិចច និងបរសិាា ន
រវាងបណដ ម្របទទស្  គឺ្ជាម្របការសំ្ខាន់។ 

  



 
  

វសិ្មភាពម្របាក់
ចំណូ្ល 

 

កំទណ្ើ នម្របជាជន 

ការទឡើងកទៅដ  
ពិភពទលាក 

 

ការទរចរលិបរសិាា ន 

 

រលកកទៅដ   
 

ទម្ររោះរាងំស្ងួត 

 
 

ភាពដម្របម្របលួទីផ្ារ 

 
 

ការខូ្ចែំណំ 
 
 

ទំ ស់្ទលើបរា ទឹក 

 
 

ការផ្លល ស់្ទីលំទៅ 

 
 

អ្ស្ាិរភាពនទោបា  
 
 

ស្ញ្ជ្ងាគ ម 

 
 

អ្ស្នតិសុ្ខ្ទស្បៀង 
 
 

ចលាចលស្ងគម 

 
 

ចំណកស្រស្កុ 

 
 

ចលាចលទស្បៀងអាហារ 

 

ភាល
មៗ

 និ
ងប

នតិច
មដង

ៗ 
 

កា
រខ្
ចខា

តម្រ
បព័

នធ 

 
 

ការទឡើងនថល 

ប 

បរ
បិទ

 

 
 

ទម្ររោះរាងំស្ងួត 



ការបញ្រ្ជា បអំពីបជា បរសិ្ថា នជាមួ នឹង
វិធីស្ថញ្រ្េតប្អក្សលើេទិ្ធិមនុេស 
 

សិ្ទធិមនុស្សជាស្កលម្រតវូម្ននទំ ក់ទំនងជាមួ លកខខ្ណ្ឌ បរសិាា ន 
ឧទហរណ៍្៖ 

• សិ្ទធិកាុងការរស់្រានម្ននជីវតិ៖ ទម្ររោះថ្នា ក់បរសិាា នអាចជាកាត រមួ
ចំដណ្ក ទដ្ឋ ផ្លទ ល់ ដែល បណដ លឱ្យម្ននការបាត់បង់ជីវតិ។ 

• សិ្ទធិទទួលបានទឹកសាអ ត និងស្ិទធិទទួលបានចំណី្អាហារម្រគ្ប់ម្ររន់ 
អាចនឹងម្រតូវរទំលាភបំពាន ទៅទពលទម្ររោះរាងំស្ងួត និងទឹកជំនន់ទកើត
ទឡើង។ 

• សិ្ទធិទទួលបានស្ុខ្ភាពលអអាចនឹងម្រតូវ រទំលាភបំពាន ឧទហរណ៍្
ទដ្ឋ សារការបំពុលបរសិាា ន។ 

• បរសិាា នក៏ជាបរា នន ុតតិធម៌ផ្ងដែរ ទម្រពាោះថ្ន មនុស្សដែលរងផ្លប ោះ
ពាល់ោ ងធងន់ធងរពីបរា បរសិាា ន គឺ្ជាអ្ាកដែលទទួលខុ្ស្ម្រតូវតិច
បំផុ្តចំទពាោះបរា បរសិាា នទនោះ។ 

 
ទៅទពលទ ើងទធវើការបញ្ជ្រា បអំ្ពីបរា បរសិាា ន ទ ើងពិនិតយទមើលថ្ន

ទតើហានិភ័ បរសិាា នបងកការប ោះពាល់ែូចទមដចខ្លោះែល់ម្នច ស់្សិ្ទធិ និង 
ស្ហគ្មន៍/ស្ងគម ទៅកាុងបរបិទជាក់លាក់ណមួ  និងថ្នទតើ ទ ើង និងកមម
វធីិរបស់្ទ ើងម្ននឥទធិពលោ ងែូចទមដចខ្លោះទៅទលើបរសិាា ន។

  



កម្រមិតននភាពងា រងទម្ររោះរបស់្ម្នច ស់្សិ្ទធិ និងស្ហគ្មន៍ចំទពាោះហានិភ័  
គឺ្អាស្រស័្ ទៅទលើ៖ 

• ទីកដនលងដែលទ ើងស្ាិតទៅ (ទីាំង) 

• ទតើទ ើងជានរណ (អ្តតស្រញ ណ្) 

• សិ្ទធិអំ្ណចដែលទ ើងម្នន (សិ្ទធិ) 

• ទតើទ ើងពឹងដផ្អកទៅទលើបរសិាា នកម្រមិតណស្ម្រម្នប់ការ
រស់្ទៅម្របចំនថងរបស់្ទ ើង (ជីវភាពរស់្ទៅ) 

ទធវើការវភិាគ្អំ្ពីបរា បរសិាា នទចញពីទស្សនវស័ិ្ ស្ដីពីសិ្ទធិមនុស្សតម្រមូវឱ្យ
ទ ើងចត់ទុកថ្ន បុទរលកខខ្ណ្ឌ របស់្ទ ើងទៅទលើកាត ទផ្សងៗដែលបានរា 
ខាងទលើ ខុ្ស្ៗរា  ទហើ ែូទចាោះ ទ ើង ងា រងទម្ររោះចំទពាោះ ហានិភ័ បរសិាា
នទៅកាុងកម្រមិតខុ្ស្ៗរា ។ 

បុគ្គលទំងអ្ស់្មិនសុ្ទធដតម្ននឱ្កាស្ែូចរា ទៅកាុងការដកស្ម្រមួល ឬ
ស្ម្រមបខ្លួនទែើមបី បទញ្ច ៀស្ហានិភ័  ទឡើ ។ ទីាំង អា ុ ទភទម្របាក់
ចំណូ្ល ការទទួលបានព័ត៌ម្នន លទធភាព ឬការទទួលបានអ្តាម្របទោជន៍ ពី
កិចចរំពារស្ងគម និងសំ្ណញ់សុ្វតាិភាពប ោះពាល់ោ ងខាល ំងែល់ជទម្រមើស្
ដែលមនុស្ស ម្ននទៅកាុង ការែឹងជាមុន ទប់សាក ត់ និងកាត់បនា ហានិភ័
 ។ ចំណុ្ចទនោះម្ននបងាា ញោ ងចាស់្ទៅកាុងបរបិទ ដែល រងការប ោះពាល់
ទដ្ឋ សារទំ ស់្។ 

ភាពងា រងទម្ររោះអាចទកើតទឡើង និងម្ននការដម្របម្របួលទៅកាុងរ ៈទពលននការ
រស់្ទៅ ទហើ  ទម្ររោះមហនតរា  ដតងដតទធវើឱ្យវសិ្មភាពស្ងគមដែលម្នន
ស្រសាប់កាន់ដតរកីធំ និងបនតទធវើបាត់បង់ឱ្កាស្បដនាម ទទៀតែល់ ម្របជាជន
ដែលងា រងទម្ររោះស្រសាប់ទៅទហើ ។ 

ម្របជាជនដែលរស់្ទៅកាុងភាពម្រកីម្រកទៅកាុងតំបន់ជនបទាមបណដ ម្របទទស្
កំពុងអ្ភិវឌ្ឍន៍ម្ននភាពងា រងទម្ររោះខាល ំងចំទពាោះផ្លប ោះពាល់ននការដម្រប
ម្របួលអាកាស្ធាតុ ការទរចរលឹបរសិាា ន និងទម្ររោះមហនតរា  ទដ្ឋ សារពួក
រត់ពឹងដផ្អកខាល ំងទៅទលើធនធានធមមជាតិកាុងស្រស្កុស្ម្រម្នប់ការទម្របើម្របាស់្
ម្របចំនថង។ ការបាត់បង់ែីធលី ឬមុខ្របរចិញ្ច ឹមជីវតិបងខំឱ្យម្របជាជនចូលទៅកាុង
តំបន់ទីម្រកុង ឬតំបន់អាណធិបទត យ ឬការផ្លល ស់្ទីលំទៅចុោះទឡើងកាុង
ម្របទទស្ ដែលទធវើឱ្យម្របជាជនកាន់ដតងា រងទម្ររោះដថមទទៀត។ 



 

 
ទតើនឹងម្ននចំណុ្ចដម្របម្របលួអ្វីខ្លោះ ម្របសិ្នទបើអ្ាកទធវើទស្ចកតីស្ទម្រមចទទួលខុ្ស្ម្រតូវចំទពាោះកិចច
ការទំងទនោះ? 

ទតើម្ននែំទណោះស្រសា  ឬទរលគំ្និតអ្វីខ្លោះដែលម្រតូវពិភាកា? 
 

 

  



ហានិភ័ បរសិ្ថា ន និង 
េមភាពស នឌ្័រ 
• ទៅកាុងសាា នភាពភាគ្ទម្រចើន ស្រស្តីគឺ្ជាបុគ្គលដែលងា រងទម្ររោះ 

ជាងបុរស្ ទម្រពាោះស្រស្តីដតងដតម្រតូវបានផ្លត់ទចញពីែំទណ្ើ រការទធវើទស្ចកតី
ស្ទម្រមចទផ្សងៗ។ ែូទចាោះតម្រមូវការ ឬចំណុ្ចខាល ំងរបស់្ស្រស្តីដតងដតម្រតូវ
បានទមើលរលំងទៅកាុងគំ្និតផ្តួចទផ្តើមននការអ្ភិវឌ្ឍ។ ស្រស្តីក៏តំណង
ឱ្យពលរែាដែលម្ននភាពទន់ទខ្ា ដផ្ាកទស្ែាកិចចរបស់្ពិភពទលាក 
ម្រពមទំងម្ននបនទុកដថទំែ៏ធំ និងម្ននការទទួលខុ្ស្ម្រតូវខ្ពស់្កាុងការ
ធា ស្ាិរភាព ទឹក មាូបអាហារ និងឥនធនៈស្ម្រម្នប់ផ្គត់ផ្គង់ម្រគ្ួសារផ្ងដែរ។ 
ស្រស្តីដតងដតជួបម្របទោះ ឧបស្គ្គដផ្ាកស្ងគមកិចច ទស្ែាកិចចនិងនទោបា  
ដែលដ្ឋក់កម្រមិតទៅទលើជទម្រមើស្ និងស្មតាភាពជមាោះបរា របស់្ពួករត់។ 

• ទៅទពលម្ននវសិ្មភាពទៅកាុងការទទួលបានធនធាន និងែំទណ្ើ រការ
ទធវើស្ទម្រមចចិតតទកើតទឡើងែំណលរា ជាមួ ឱ្កាស្ម្ននកម្រមិតរបស្់ស្រស្តី
កាុងការែំទណ្ើ រការ និងដស្វងរកមុខ្របរចិញ្ច ឹមជីវតិថមី កាត ទនោះទធវើឱ្យស្រស្តី
ទៅាមតំបន់ជនបទកាន់ដតទទួលរងផ្លប ោះពាល់ទដ្ឋ សារការដម្រប
ម្របួលអាកាស្ធាតុ ការទរចរលឹបរសិាា ន និងទម្ររោះមហនតរា ទៅកាុង
កម្រមិតមួ ដែលខ្ពស់្ជាង។ 

• ែូទចាោះទ ើងម្រតូវអ្នុវតត ុទធសាស្រស្តផ្លល ស់្បតូរទ នឌ័្រ និងទំនួលខុ្ស្ម្រតវូ 
ដែលពាោមទដ្ឋោះស្រសា  និងផ្លល ស់្បតូរតួ ទី និងទំ ក់ទំនងដែល
ចក់ឫស្គ្ល់ោ ងម្រជាលទម្រៅ។ ការទរៀបចំម្រគឹ្ោះការងាររបស្អ់្ាកាម
ទរលការណ៍្ស្រស្តីនិ ម និងការអ្នុវតតកញ្ច ប់ឯកសារបញ្ជ្រា បទ នឌ័្រ 
របស់្ Diakonia នឹងជួ ធា ថ្ន កិចចខិ្តខំ្ម្របឹងដម្របងកាត់បនា  
ហានិភ័ បរសិាា ន និងបទងកើនភាពធន់ទែើមបចូីលរមួចំដណ្កកាុងការទលើក
កមពស់្ស្មភាពទ នឌ័្រ។ 

  



 
ការបញ្ជ្រា បទ នឌ័្រ ជទម្នល ោះ និងបរសិាា នរបស់្ទ ើងគឺ្សុ្ទធដតម្ននទំ ក់ទំនង និងម្នន 

ឥទធិពលទៅទលើរា ទៅវញិទៅមក។ 
 

អ្ភិបាលកិចចលអ នីតិរែា និងស្មភាពគឺ្ជាកាត ដែលជួ បទងកើតឱ្យម្ននជាមជឈដ្ឋា នដែលអ្ាក
ទំងអ្ស់្រា  ម្ននសុ្វតាិភាព និងស្នតិសុ្ខ្ជាងមុន។ 

 
 
  

មនុស្សកាន់ដតម្ននសុ្វតាិភាព និងស្នតិសុ្ខ្ 

មនុស្សពំុម្ននសុ្វតាិភាព និងរម នស្នតិសុ្ខ្ 

អ្ភិបាលកិចចលអ/នីតិ
រែា/ ស្មភាព 

កងវោះអ្ភិបាលកិចចលអ/ 
នីតិរែា/ ស្មភាព 

 

កម្រមិតនន ុតតិធម៌
ទ នឌ័្រ 

កម្រមិតស្មតាភាពកាុង
ការទប់សាក ត់ និងទនលើ 
តបចំទពាោះទំ ស្ ់

 

កម្រមិត និង ស្មតាភាព
កាុងការទប់សាក ត់ 

ទរៀបចំ និងទនលើ តប 
ចំទពាោះ 

ហានិភ័ បរសិាា ន 



ហានិភ័ បរសិ្ថា ន និងទ្ំនាេ ់
 

ទំ ក់ទំនងរវាងហានិភ័ បរសិាា ន  និងទំ ស់្ហិងាម្ននភាពស្មុគ្សាម ញ 
ទដ្ឋ ទ នឌ័្រគឺ្ជាកាត ដែលដតងដតម្រតវូបានពិនិតយទមើលទៅកាុងការទំ ក់
ទំនងរវាងរា ទៅវញិទៅមក។ ម្នច ស់្សិ្ទិធដែលរស់្ទៅកាុងភាពម្រកីម្រក  ដែលពំុ
ម្ននឱ្កាស្ទជៀស្ឱ្យផុ្តពីហានិភ័  ដតងដតងា រងទម្ររោះទំងចំទពាោះហានិភ័  
បរសិាា ន  និងទំ ស់្ហិងា  ទដ្ឋ រម នជំនួ  និងកិចចរំពារពីរដ្ឋា ភិបាល។ 
ទំ ក់ទំនងមួ ចំនួនម្ននែូចខាងទម្រកាម៖ 

• ហានិភ័ បរសិាា នអាចទធវើឱ្យទំ ស់្កាន់ដតម្ននស្ភាពធងន់ធងរទដ្ឋ  
សារបរា អ្ភិបាលកិចចមិនបានលអ  និង/ ឬការដបកបាក់ដែលម្ននស្រសាប់
ទៅកាុងស្ហគ្មន៍  ទៅទពលការែទណ្ដើ មធនធានរា ទកើតទឡើងកាន់ដត
ខាល ំង ទដ្ឋ សារការបំផ្លល ញធនធានធមមជាតិភាល មៗឬបនតិចមតងៗ។ 
អ្ភិបាលកិចចមិនលអអាចទធវើឱ្យហានិភ័ បរសិាា នកាន់ដតម្ននស្ភាព
ធងន់ធងរ កាុងកម្រមិតែូចរា  ទដ្ឋ សារការមិនបានផ្តល់ធនធាន  និង កចិតត
ទុកដ្ឋក់ទដ្ឋោះស្រសា បរា ដែលមនុស្សកំពុងជួបម្របទោះ។ បចចុបបនាទនោះ 
ភាពម្រកីម្រកទាកោ កម្ននជាប់ពាក់ព័នធជាមួ ដផ្ាកដែលម្ននអ្ភិបាល
កិចចមិនលអ ការទកើតទឡើងនូវទំ ស់្ហិងា និងហានិភ័ បរសិាា ន។ 

• ទំ ស់្ហិងាអាចទធវើឱ្យហានិភ័ បរសិាា នកាន់ដតម្ននស្ភាពធងន់ធងរ  
ទដ្ឋ អ្នុរញ តឱ្យម្ននការទម្របើម្របាស់្ធនធានធមមជាតិទដ្ឋ រម នការ
ការពារ  បរសិាា ន  ឬស្ិទធិមនុស្ស។ ឬទដ្ឋ ទធវើឱ្យរទបៀបវារៈ  និងមូលនិធិ
សាធារណ្ៈងាកទចញពីបរា កាត់បនា ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ  និង
ការស្ម្រមបខ្លួនជាមួ បរា សុ្វតាិភាព។ ទំ ស់្ហិងាក៏អាចបណដ ល
ឱ្យម្ននវសិ្មភាពទស្ែាកិចចស្ងគមកាន់ដតខាល ំងផ្ងដែរ ដែលកាត ទនោះទធវើឱ្យ 
ភាពងា រងទម្ររោះចំទពាោះហានិភ័ បរសិាា នរបស់្ម្រកុមម្របជាជនមួ 
ចំនួនកាន់ដតម្ននស្ភាពធងន់ធងរ ។ 

  



សេៀវសៅទងំបីខាងសម្រកាមនឹងបង្ហា ញជូន
អាក្អំពីជំហានទងំបីរបេអ់ងគការ 
ស ៀក្សូ ៀ ពាក្់ព័នធនឹងការបញ្រ្ជា បអំពីបជា
បរសិ្ថា ននូវ ទុ្ធស្ថញ្រ្េត ក្មមវិធី និងគសម្រាង
ស្សងៗ។ 
 

ជំហានទី១ វភិាគ្បរបិទកំណ្ត់ហានិភ័ បរសិាា នស្ំខាន់ៗ )(ការដម្របម្របលួ
អាកាស្ធាតុ ទម្ររោះថ្នា ក់ 
ធមមជាតិ និងការទរចរលឹបរសិាា ន ទៅកាុងតំបន់របស់្អ្ាក) ទតើនរណខ្លោះដែល
រងការប ោះពាល់ ទហើ ទតើប ោះពាល់ែូចទមដចខ្លោះ? 
ជំហានទី២ វភិាគ្ផ្លប ោះពាល់ 

វភិាគ្អំ្ពីលកខណ្ៈទំ ក់ទំនងរវាង ុទធសាស្រស្ត  កមមវធីិ  ឬគ្ទម្រម្នង  និង 
ហានិភ័ បរសិាា ន។ 

ទតើហានិភ័ បរសិាា នប ោះពាល់ែូចទមដចខ្លោះទៅែល់លទធផ្លនន ុទធសាស្រស្ត 
កមមវធីិ  ឬគ្ទម្រម្នងរបស់្អ្ាក  ទហើ ទតើ ុទធសាស្រស្ត  កមមវធីិ  ឬគ្ទម្រម្នងរបស់្អ្ាក
ម្ននឥទធិពលែូចទម ដចខ្លោះទៅហានិភ័ បរសិាា នទំងឥទធិពលវជិាម្នន  និង
អ្វជិាម្នន? 
ជំហានទី៣   ដក ស្ម្រមលួ និងដកតម្រមវូ 
កំណ្ត់ថ្នទតើអ្ាកអាចទធវើការដកស្ម្រមួល ឬដកតម្រមូវ ុទធសាស្រស្ត  កមមវធីិ  ឬ
គ្ទម្រម្នងរបស់្អ្ាកទែើមបកីាត់បនា ផ្លប ោះពាល់អ្វជិាម្នន  និងទលើកកមពស់្
ផ្លវជិាម្ននទៅទលើហានិភ័ បរសិាា នបានោ ងែូទមដច។ ទតើ ុទធសាស្រស្ត   
កមមវធីិ  ឬគ្ទម្រម្នងគួ្រទធវើែូចទមដចខ្លោះទែើមបកីាត់បនា ភាពងា រងទម្ររោះ និង

ទលើកកមពស្់ស្មតាភាពស្ម្រម្នប់អ្ាកដែលម្រប មនឹងហានិភ័ ? ទតើអ្ាកអាច
ចូលរមួទធវើឱ្យម្ននការផ្លល ស់្បតូរជាវជិាម្ននែូចទមតចខ្លោះ? 

  



េទា នុម្រក្ម 
 

ការដម្របម្របួល 
អាកាស្ធាតុ 

ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុសំ្ទៅទលើការផ្លល ស់្បតូរែ៏ធំណមួ ទៅកាុងរងាវ ស់្អាកាស្ធាតុដែលម្ននរ ៈទពល
 ូរ។ ទ ើងអាចនិោ មា ងទទៀតថ្ន ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុរួមម្ននទំងការផ្លល ស់្បតូរចមបងៗទៅទលើ 
ស្ីតុណ្ា ភាព ទឹកទភលៀង ឬទម្រមង់ខ្យល់ រួមទងំការដម្របម្របលួទផ្សងទទៀតដែលទកើតទឡើងកាុងរ ៈទពលជាទម្រចើន
ទស្វតសរ ៍ឬ ូរជាងទនោះ។ 

ការកាត់បនា ការ
ដម្របម្របលួអាកាស្
ធាតុ និងការស្ម្រមប 
ខ្លួនទៅនឹងការដម្រប
ម្របលួអាកាស្ធាតុ 

ការកាត់បនា មូលទហតុននការដម្របម្របួលអាកាស្  ធាតុឧទហរណ៍្  ការម្របមូលផ្តុំឧស្ម័នផ្ទោះកញ្ច ក់ទៅកាុង
បរោិកាស្  ចំដណ្កឯ ការស្ម្រមបខ្លួនជួ ទដ្ឋោះស្រសា ផ្លប ោះពាល់ននការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ។ វធិានការ
ម្រតូវអ្នុវតតទែើមបីស្ម្រមបស្ម្រមួល  ឬម្រគ្ប់ ម្រគ្ងការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ ឧទហរណ៍្  ដ្ឋំែំណំលូតលាស្់ទលឿន
ដែលធន់នឹងទម្ររោះរាងំស្ងួត  ឬធន់នឹងទឹកនម្រប ទដ្ឋ ទលើកកមពស្ក់ស្កិមមទលើករង ឬដ្ឋំទែើមទកាងកាងទៅាម
តំបន់ដែលម្ននពយុោះសីុ្កលូនទកើនញឹកញាប់ គឺ្ជាស្កមមភាពននការស្ម្រមបខ្លួន។ 
ការស្ម្រមបខ្លួននឹងមិនអាចលុបបំបាត់ផ្លប ោះពាល់អ្វជិាម្ននទំងអ្ស់្បានទឡើ  ទហើ ការកាត់បនា ម្ននសារៈ
ស្ំខាន់ខាល ងំកាុងការកម្រមិតការផ្លល ស់្បតូ រម្របព័នធអាកាស្ធាតុ។ 

ទម្ររោះមហនតរា  
និង 
ការកាត់បនា ហា
និភ័ ននទម្ររោះ 
មហនតរា  

ទម្ររោះមហនតរា គឺ្ជាការរខំានធងន់ធងរែល់មុខ្ងាររបស្់ស្ហគ្មន៍  ឬស្ងគម  ដែលពាក់ព័នធនឹងមនុស្ស ស្ម្នា រ 
ការខាតបង់ដផ្ាក ទស្ែាកិចច ឬបរសិាា នដែលទលើស្ពីស្មតាភាពរបស់្ស្ហគ្មន៍ដែលរងផ្លប ោះពាល់កាុងការ
ទដ្ឋោះស្រសា បរា  ទម្របើម្របាស្់ ធនធានផ្លទ ល់ខ្លួន ឧទហរណ៍្ែូចជា ពយុោះសីុ្កលូន ទឹកជំនន់  ជំងឺរាតតាតជាទែើម។ 

ការកាត់បនា ហានិភ័ ទម្ររោះមហនតរា  (DRR) គឺ្ជាវធីិសាស្រស្តជាលកខណ្ៈម្របព័នធទៅកាុងការកំណ្ត់  វា តនមល  
និងកាត់ បនា ហានិភ័ ទម្ររោះមហនតរា ។ 
វធីិសាស្រស្តទនោះម្ននទរលទៅកាត់បនា ការប ោះពាល់ទដ្ឋ សារហានិភ័  និងភាពងា រងទម្ររោះដផ្ាកទស្ែាកិចច
ស្ងគម របស្ម់នុស្ស និងម្រទពយស្មបតតិ អ្ភិឌ្ឍស្មតាភាពកាុងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងែីធលី និងបរសិាា នម្របកបទដ្ឋ ភាព
ឈ្លល ស្នវ និងទធវើឱ្យម្របទស្ើរ ទឡើងនូវការទម្រតៀមលកខណ្ៈទប់សាក ត់ទម្ររោះមហនតរា  និងហានិភ័ បរសិាា នដែល
បងកឱ្យម្ននផ្លប ោះពាល់ទងំទ ោះ។ 

ការទរចរលឹបរសិាា ន ការទរចរលឹបរសិាា នគឺ្ជាសាា នភាពបរសិាា នដែលកាន់ដតអាម្រកក់ទឡើង ទដ្ឋ សារការបាត់បង់ធនធានទផ្សងៗ 
ែូចជាខ្យល ់ ទឹក និងែី។ ការបំផ្លល ញម្របព័នធទអ្កូឡូសីុ្ ការបំផ្លល ញជម្រមក ការផុ្តពូជស្តវនម្រព និងការបំពុល 
បរសិាា នជាទែើម។ ឧទហរណ៍្ននការ ទរចរលឹបរសិាា នគឺ្ការកាប់បំផ្លល ញនម្រពទ ើ ស្ំណឹ្កែី នីវ  ទឹូកទម្រកាមែីទប 
ការបំពុលខ្យល់ ឬទឹកធងន់ធងរ ការទម្របើម្របាស្់ ជីគី្មី និងថ្នា សំ្ម្នល ប់ស្តវលអិត។ កាត ទំងទនោះអាចទប់សាក ត់បាន
ាមរ ៈការកាត់បនា ការទញ កម្របទោជន៍ ឬការទម្របើម្របាស្ធ់នធានធមមជាតិទលើស្កម្រមិត។ 

ទម្ររោះថ្នា ក់ / ទម្ររោះ
ថ្នា ក់ធមមជាតិ និង 
ហានិភ័  

ទម្ររោះថ្នា ក់គឺ្ជាទហតុការណ៍្ធងន់ធងរដែលអាចបណត លឱ្យបាត់បង់ជីវតិ រងរបួស្  ឬផ្លប ោះពាលចំ់ទពាោះស្ខុ្
ភាពទផ្សងទទៀត  ការខូ្ចខាតម្រទពយស្មបតតិ មុខ្របរចិញ្ច មឹជីវតិ ទស្វាកមមទផ្សងៗ ការអាក់ខានស្កមមភាពស្ងគម  
និងទស្ែាកិចច  ឬការខូ្ចខាតបរសិាា នចំទពាោះម្រកុមងា រងទម្ររោះ។ 

ទម្ររោះថ្នា ក់អាចបងកទឡើងទងំទដ្ឋ ធមមជាតិ  ឬមនុស្ស។ ទពលខ្លោះ  ទម្ររោះថ្នា ក់ធមមជាតិទផ្សងៗែូចជាទឹកជំនន់ 
និងទម្ររោះរាងំស្ងតួ  អាចបណត លមកពីស្កមមភាពរបស្ម់នុស្ស។ ទឹកជំនន់អាចបណត លមកពីម្របព័នធលមិូនលអ 
ទហើ ទម្ររោះរាងំស្ងតួ អាចបណត ល មកពីការទស្រសាចស្រស្ពទលើស្កម្រមិត  ឬការបំពុលទឹកទម្រកាមែី។ 

ពាកយ   “  ទម្ររោះថ្នា ក់” និង   ”ហានិភ័ “ ម្រតូវបានទម្របើម្របាស្់ផ្លល ស្ប់តូររា ជាញកឹញាប់។ ទទោះបីោ ងណ ពាក់ព័នធនឹង
ការវា តនមល ហានិភ័  ពាកយទងំពីរគឺ្ជាពាកយដែលខុ្ស្រា ទងំស្រស្ុង។ ទម្ររោះថ្នា ក់គឺ្ជាទហតុការណ៍្ណមួ 
ដែលអាចបងកការខូ្ចខាត  ឬខូ្ចខាតែលម់នុស្ស  ម្រទពយស្មបតតិ  ឬបរសិាា ន។ ហានិភ័ ម្រតូវបានកំណ្ត់ថ្នជា
លទធភាពដែលថ្ន ការទទួលរងទម្ររោះថ្នា ក់ នឹងបណដ លឱ្យម្ននផ្លអ្វជិាម្នន  ឬងា  លជ់ាងទនោះគឺ្ថ្ន ទម្ររោះ
ថ្នា ក់មិនបងកហានិភ័ ទឡើ  ម្របស្និទបើរម នការប ោះពាល ់ជាមួ នឹងទម្ររោះថ្នា ក់ទ ោះ។ 

ការទម្រតៀមលកខណ្ៈ ស្កមមភាពដែលបទងកើនស្មតាភាពរបស់្មនុស្សកាុងពាករណ៍្ ទម្រតៀមខ្លួនទនលើ តប  និងសាដ រទឡើងវញិពីទម្ររោះ
មហនតរា ។ ឧទហរណ៍្  ការសាគ ល់អំ្ពីហានិភ័ បរសិាា ន ការែឹងអំ្ពីការពាករណ៍្អាកាស្ធាតុ  ឬព័ត៌ម្នន
អំ្ពីទីកដនលង  និងទពលដែលម្រតូវជទមលៀស្ទចញ ទធវើឱ្យមនុស្សអាចទម្រតៀមខ្លួនបានកាន់ដតម្របទស្ើរ។ 

ភាពធន់នឹងវបិតតិ ភាពធន់នឹងវបិតតិគឺ្ជាស្មតាភាពរបស្់បុគ្គលម្នា ក់ៗ ស្មតាភាពរបស្់ស្ហគ្មន៍  អ្ងគភាព ឬម្របទទស្ដែលជួប
ម្របទោះទម្ររោះមហនតរា   វបិតតិ  និងភាពងា រងទម្ររោះធងន់ធងរទៅកាុងការែឹងជាមុន  ទរៀបចំខ្លួន  កាត់បនា ផ្លប ោះ
ពាល់ ទដ្ឋោះស្រសា  និងសាដ រទឡើងវញិពីផ្លប ោះពាល់ននវបិតតិ និងការធុញថប់កាុងអារមមណ៍្ ទដ្ឋ មិនទធវើឱ្យប ោះ



ពាល់ែលច់កខុវស័ិ្ រ ៈទពលដវងរបស្ខ់្លួនទឡើ ។ ឧទហរណ៍្បុគ្គលដែលអាចបំទពញតម្រមូវការមូលដ្ឋា ន
របស្់ខ្លួនឯង និងដែលម្ននឱ្កាស្ទស្ែាកិចច  គឺ្កាន់ដតម្ននភាពធន់នឹងវបិតតិ។ ែូចរា ទនោះដែរ  ស្ហគ្មន៍ដែល
ម្ននភាពស្អតិរមួតកាុងស្ងគម  ម្ននលទធភាពទទួលបានទស្វាកមម  និងម្រគ្ប់ម្រគ្ងធនធានធមមជាតិរបស់្ខ្លួន  គឺ្
កាន់ដតម្ននភាពធន់ទៅនឹងវបិតតិ។ 

ភាពងា រងទម្ររោះ ស្ំទៅទលើសាា នភាពដែលកាត់បនា ស្មតាភាពរបស់្មនុស្សកាុងការទរៀបចំទម្រតៀមទែើមបីទប់ទល ់ ឬទនលើ តបទៅ
នឹងទម្ររោះថ្នា ក់ណមួ  (ទដ្ឋ សារធមមជាតិ  និងទកើតទឡើងពីស្កមមភាពរបស្់មនុស្ស) ឧទហរណ៍្ការស្ាិតទៅ
កាុងម្រកមុមនុស្សដែលរស្់ទៅកាុងតំបន់ណមួ   ដែលពំុម្ននលទធភាពទទួលបានព័ត៌ម្នន ទធវើឱ្យមនុស្សមួ 
ចំនួន ងា រងទម្ររោះជាងមនុស្សមួ ម្រកុមទផ្សងទទៀត។ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

www.diakonia.se/environmentalmainstreaming-toolbox 

  ព័ត៌ម្ននទំ ក់ទំនងការោិល័ ម្របចំម្របទទស្៖ 

http://www.diakonia.se/environmentalmainstreaming-toolbox


 

 
  

ការបញ្ជ្រា បអំ្ពីបរា បរសិាា ន កញ្ច ប់ឯកសារ 
 

 ំណាក្់កាលទ្ី ១ 
ការវិភាគបរបិទ្ 



 

 

ទៅទពលទនោះ អ្ាកនឹងចប់ទផ្តើមទធវើការវភិាគ្។ 
ជំហានទីមួ គឺ្ការកំណ្ត់ហានិភ័ បរសិាា ន
សំ្ខាន់ៗទៅកាុងតំបន់របស់្អ្ាក។ 

  



ទៅកាុងការវភិាគ្ហានិភ័ បរសិាា នរបស់្ទ ើង  ទ ើងទធវើការពិចរណទៅទលើទំហំទផ្សងៗ
ទំងបីននហានិភ័ បរសិាា ន ដែលស្ហគ្មន៍ជួបម្របទោះ។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ ឱំ្យម្ននទហតុ
ការណ៍្ទផ្សងៗែូចជា ទឹកជំនន់ាមទនារ 

ស្មុម្រទ ទធវើឱ្យទឹកទលើកែីថ ចុោះ ែំណំលតូ
លាស្មិ់នបានលអ ការដម្របម្របួលចំនួនស្តវម្រតី 
និងទធវើឱ្យទកើនទឡើងនូវទម្ររោះថ្នា ក់ពាក់ព័នធនឹង
អាកាស្ធាតុ ដែល ំឱ្យបាត់បង់អា ុជីវតិ 
និងម្រទពយស្មបតតិ ការទកើនទឡើងនូវទម្ររោះថ្នា ក់
ធមមជាតិ ំឱ្យមនុស្សកាន់ដតទម្រចើនទទួលរង
ទម្ររោះ និងដលងស្ូវម្ននភាពធន់នឹងវបិតតិ
ទដ្ឋ សារវាវវិតតទៅជាទម្ររោះមហនតរា ។ 

 

ការទរចរលឹបរសិាា នកាន់ដតម្ននស្ភាពធងន់ធងរ 
ទដ្ឋ សារការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ ទហើ 
ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុក៏កាន់ដតស្ភាព
ធងន់ធងរទដ្ឋ សារការទរចរលឹបរសិាា ន។ 

 

ការទរចរលឹបរសិាា នទធវើឱ្យថ ចុោះនូវស្មតាភាព
របស្់ម្របព័នធទអ្កូទែើមបីផ្លិត អាហារ អុ្ស្, ការ
ម្រគ្ប់ម្រគ្ងស្ំណឹ្ក រកាទុកកាបូន និងទស្វា

ម្របព័នធទអ្កូទផ្សងៗទទៀត 

បរា /ហានិភ័ បរសិាា ន
កាន់ដតទធវើឱ្យបរា  

ទផ្សងៗកាន់ដតធងន់ធងរ ែូច
ជាទំ ស់្ វសិ្មភាព 

ទ នឌ័្រ និងការ
ទរ ើស្ទអ្ើង 

 

ការទរចរលឹបរសិាា នជាប់ជាម្របចំទធវើឱ្យមនុស្ស
កាន់ដតងា រងទម្ររោះទដ្ឋ សារទម្ររោះថ្នា ក់ 

ធមមជាតិ។ 

ម្របព័នធទអ្កូលអ ជួ កាត់បនា ភាពងា រង
ទម្ររោះទដ្ឋ សារទម្ររោះថ្នា ក់ធមមជាតិ ទដ្ឋ ផ្ដល់
នូវរបំាងការពារ ឧទហរណ៍្ស្ម្រម្នប់នម្រពទ ើ 

នម្រពទកាងកាង និងភាំខ្ាច់ 

ការដម្របម្របួល 
អាកាស្ធាតុ 

ទម្ររោះធមមជាតិ ការខូ្ចខាត 
បរសិាា ន 



ក្ំ  ់ហានិភ ័បរសិ្ថា នេខំាន់ៗ 
 

អ្ាកនឹងពិចរណទលើហានិភ័ បរសិាា នចំនួន ៣  រចួទធវើដផ្នទីមតងមួ ៗ។ 
ទែើមបីបំទពញបដនាមបទពិទសាធន៍  និងព័ត៌ម្ននផ្លទ ល់ខ្លួនរបស់្អ្ាក  សូ្មទមើល
ព័ត៌ម្ននាមម្របព័នធអីុ្នធឺណិ្ត  ែូចជា ម្រចកចំទណ្ោះែឹងអំ្ពីការដម្របម្របលួ
អាកាស្ធាតុរបស្់ធ ររពិភពទលាក  និងស្នទស្សន៍ជូនែំណឹ្ងស្ម្រម្នប់
ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងហានិភ័ ។ 
ទៅទពលអ្ាកទធវើការវភិាគ្ទចញពីទស្សនៈដផ្អកទលើសិ្ទធិ ទ ោះគឺ្ម្ននន័ ថ្ន 
អ្ាកែឹងថ្ននរណរងផ្លប ោះពាល់ និងទដ្ឋ រទបៀបណ ទដ្ឋ គិ្តគូ្រជា
ពិទស្ស្ថ្ន មនុស្ស និងម្រកុមទៅកាុងស្ងគមដតងដតទទួលរងឥទធិពលខុ្ស្ៗ
រា ។ ែូទចាោះ ម្រតវូម្ននភាពចាស្់លាស់្បំផុ្តាមដែលអាចទធវើបាន និងសូ្ម 
ផ្តល់ឧទហរណ៍្បរា ក់។

កំណ្ត់ស្ម្នគ ល់៖ ម្របសិ្នទបើអ្ាកចង់បទងកើតកមមវធីិ ភាពធន់នឹងវបិតតិ ឬ
កមមវធីិកាត់បនា ហានិភ័ ទម្ររោះមហនតរា   សូ្មទមើលដផ្នទីបងាា ញ
ផ្លូវរបស់្ អ្ងគការទែៀកូទណ្ៀ ស្ម្រម្នប់កសាងភាពធន់នឹងវបិតតិ និងគំ្រូ
បំដបកទ នឌ័្រ   ) Gender crunch model  ស្ម្រម្នប់ការដណ្ ំបដនាមអំ្ពី
ការវភិាគ្បរបិទ។ 

 

  



១.១ ក្ំ  ់ នងិពិព ៌នាអពំីសម្រគ្នោះថ្នា ក្់ធមមជា ិ ការ
បម្របម្របួលអាកាេធា ុនិងការសរចរលឹបរសិ្ថា នសៅក្ាងុប
របិទ្របេអ់ាក្ 
ទតើបាតុភូតទំងទនោះអាចទមើលទ ើញទៅកាុងបរបិទរបស់្អ្ាកដែរឬទទ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

បរា /ហានិភ័ បរសិាា ន
កាន់ដតទធវើឱ្យបរា  

ទផ្សងៗកាន់ដតធងន់ធងរ ែូច
ជាទំ ស់្ វសិ្មភាព 

ទ នឌ័្រ និងការ
ទរ ើស្ទអ្ើង 

 

ការដម្របម្របួល 
អាកាស្ធាតុ 

ទម្ររោះធមមជាតិ 
ការខូ្ចខាត 
បរសិាា ន 

 
 

 



  



១.២ ស ើនរណារងការប៉ាោះពាលខ់ាល ងំជាងសគ 

សេើ ស ើរងការប៉ាោះពាលយ់៉ា ង ូចសមដចខ្លោះ? 
 

សំ្ណួ្រមូលដ្ឋា នមួ ចំនួនដែលម្រតូវសួ្រ៖ 

ទតើនរណខ្លោះដែលម្ននសិ្ទធិអំ្ណច? 

ទតើនរណជាម្នច ស់្ /ជាអ្ាកម្រគ្ប់ម្រគ្ងធនធាន? ទតើនរណជាអ្ាកស្ទម្រមច? ទតើនរណ

ជាអ្ាកកំណ្ត់រទបៀបវារៈ? ទតើនរណចំទណ្ញ ទហើ ទតើនរណខាតបង់? 

ទតើបុរស្ណខ្លោះ និងស្រស្តីណខ្លោះ? 

ទតើនរណជាមនុស្ស  ឬម្រកុមដែលងា រងទម្ររោះខាល ំងជាងទគ្? ទហតុអ្វីបានជាពួករត់

ងា រងទម្ររោះ? 

 

ទតើពួករត់ម្ននការប ោះពាល់ែូចទមតចខ្លោះ? ទតើស្ងគមរងការប ោះពាល់ែូចទមតចខ្លោះ? 

 
  



១.៣ សរៀបចំប្នទ្ីេម ាភាព ធនធាន នងិការអនុវ ត
សៅក្ាងុេេគមន៍របេអ់ាក្ 
 
• ទតើម្របជាជនទៅកាុងស្ហគ្មន៍របស្់

អ្ាកម្ននស្មតាភាព និងធនធានអ្វីខ្លោះ? 

 

• ចូរគិ្តគូ្រពីស្មតាភាព បុគ្គល  និង 
ស្ហគ្មន៍ ម្រពមទំងធនធាន រច  
ស្មព័នធផ្លូវការ និងទម្រៅផ្លូវការ។ 

• ទតើម្របជាជនម្ននបទដ្ឋា ននិងការអ្នុវតត
អ្វីខ្លោះទែើមបទីដ្ឋោះស្រសា បរា ហានិភ័ 
បរសិាា នទៅកាុងបរបិទរបស់្អ្ាក? 

• ចូរគិ្តអំ្ពីបទដ្ឋា ននិងការអ្នុវតតទម្រៅ
ផ្លូវការ ម្រពមទំងវធិាន និងទរល
នទោបា ដែលកាន់ដតផ្លូវការទផ្សងៗ
ទទៀត។ 

 
  

សាម រតី  និងស្មតាភាព 
ឧទហរណ៍្ ចំទណ្ោះែឹង

មូលដ្ឋា នអំ្ពីការ
ពាករណ៍្ សាកវបបកមម 

និចចវបបកមម 

 

ធនធាន 

ឧទហរណ៍្ ឱ្កាស្ទស្ែា
កិចច ជទម្រមើស្ 

ទផ្សងៗននមុខ្របរចិញ្ច ឹមជីវតិ 
ការទទួលបាន 

ទស្វាស្ងគម/សាា ប័ន / 
អ្ងគការសាស្  

 

បទដ្ឋា នស្ងគម  និងរច  
ស្មព័នធសីុ្ជទម្រៅ 

ឧទហរណ៍្ ម្រកុមរំម្រទទៅ
កាុងស្ហគ្មន៍ ភាពជាធលុង
មួ  និងកិចចស្ហការទៅ

កាុងស្ងគម 
 

វធិាន និងទរលនទោបា  

ឧទហរណ៍្  ការទរៀបចំទម្រតៀម និង
ដផ្នការទនលើ តបទម្ររោះមហនតរា  

ម្របព័នធរំពារស្ងគម 
ទរលនទោបា  និងចាប់ស្ម្រម្នប់

ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងធនធាន 

ទម្រៅផ្លូវការ ផ្លូវការ 

បុគ្គល 

កាុងម្របព័នធ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ជាទរៀងរាល់នថង ខ្ាុំទទួលបានសារ
ាមទូរស្ពទអំ្ពីសាា នភាពអាកាស្

ធាតុទៅស្បាដ ហ៍ទម្រកា ។ 

ទ ើងធាល ប់ម្ននទំ ស្់ជាទម្រចើនទៅកាុងស្ហគ្មន៍ ប ុដនត
ទដ្ឋ សារម្ននកិចចស្នទ កាុងចំទណមអ្ាកែឹក  ំ
ទ ើងបានជមាោះ ទហើ ទ ើងអាចជួបម្របជំុទែើមបទីរៀបចំ
ដផ្នការរួម 

កាលពីឆ្ា ំទៅ ទៅទពលទ ើងម្ននទម្ររោះរាងំ
ស្ងួត អ្ាកជិតខាងរបស្់ខ្ាុំបានជួ ផ្ដល់ទស្បៀង
អាហារ ទហើ ទៅឆ្ា ំទនោះ ពួករត់មកជួ ខ្ាុំ
ទែើមបីទរៀបចំដស្រស្ដ្ឋំែុោះ។ 

កាលពីឆ្ា ំទៅ ខ្ាុំបានចូលរួមទៅកាុងការបណ្ដុ ោះបណដ លទៅកាុង 
ស្ហគ្មន៍របស្់ទ ើងអំ្ពីរទបៀបដថរកានម្រព និងទទនល។ ទ ើងក៏បាន
ទរៀបចំដផ្នការអំ្ពីរទបៀបការពារផ្ទោះស្ដមបង ស្តវ ផ្លូវថាល់ និងម្រទពយ
ស្មបតតិទផ្សងៗទទៀតរបស្់ទ ើងកាុងករណី្ទកើតម្ននទម្ររោះអាស្នា។ 

ោ ារបស្់ខ្ាុំបានបទម្រងៀនខ្ាុំអំ្ពីរទបៀបដ្ឋំែំណំទផ្សងៗ
រា ទែើមបីរកាជីជាតិទៅកាុងែី និងទម្របើម្របាស្់ជីលាមកស្តវ
ទែើមបីទទួលទិនាផ្លកាន់ដតខ្ពស្់។ 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ឯក្ស្ថរ 
មុនទពលបនតទៅជំហានទី ២ អ្ាកម្រតូវកត់ម្រានូវអ្វីដែលអ្ាកបានពិភាកាកនលងមក។ ចំណុ្ច
ពិភាកាទំងទនោះអាចទម្របើជាមូលដ្ឋា នទៅទពលទធវើការាក់ដតង ុទធសាស្រស្ត កមមវធីិ ឬការអ្នុ
វតតគ្ទម្រម្នង។ ចំណុ្ចទំងទនោះនឹងជួ អ្ាកកាុងការាមដ្ឋន និងរា ការណ៍្អំ្ពីវឌ្ឍនភាព ឬ
ការផ្លល ស់្បតូរទផ្សងៗ។ 

ឧទហរណ៍្អំ្ពីចំណុ្ចទំងទនោះអាចម្ននែូចខាងទម្រកាម៖

ហានិភ័ បរសិាា នដែលបាន 
កំណ្ត់ 
(ការទរចរលឹ ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ 
និងទម្ររោះថ្នា ក់) 

ទតើនរណ  ឬម្នច ស់្សិ្ទធិ  ឬម្រកមុ
ណខ្លោះដែលរងការប ោះពាល់ខាល ំង
ជាងទគ្? 

ទតើពួករត់រងការប ោះពាល់ោ ងែូច
ទមតចខ្លោះនិងទដ្ឋ សារមូលទហតុអ្វី? 

ទតើម្របជាជន ឬស្ហគ្មន៍ម្ននស្មតា
ភាព  ធនធាន  បទដ្ឋា ន  និងការអ្នុវតតអ្វី
ខ្លោះ ទែើមបទីដ្ឋោះស្រសា ហានិភ័  
បរសិាា ន? 

ស្ំណឹ្កែី /ការបាក់ែី  ម្រគ្ួសារដែលម្ននទមម្រគ្ួសារទទល ឬ
ដែលម្ននទមម្រគ្ួសារជាមនុស្សចស្់ ពឹង
ដផ្អកទៅទលើការទធវើកស្ិកមមទែើមបចិីញ្ច ឹម
ជីវតិ ដែលរស្់ទៅកាុងតំបន់ភាំ 

ចំទណ្ោះែឹង និង ុទធសាស្រស្តទដ្ឋោះស្រសា 
ដបបម្របនពណី្ទលើវធីិការពារែី និង
ធនធានអាហារជាជទម្រមើស្ទផ្សងៗ។ 

ទម្ររោះរាងំស្ងួត ម្រគ្ួសារដែលម្ននទមម្រគ្ួសារជាស្រស្ត ី
និងមនុស្សចស់្ ដែលរស្់ទៅតំបន់
ជនបទ ទដ្ឋ រម នម្របភពម្របាក់
ចំណូ្លទម្រៅពីការទធវើកស្ិកមមទែើមបី
ចិញ្ច ឹមជីវតិ។ 

ម្របទភទម្ររប់ពូជដែលធន់នឹងទម្ររោះ
រាងំស្ងួត 

កិចចស្ហការ និងសាមគ្គីភាពកាុង
ស្ហគ្មន៍ 

ស្ហគ្មន៍ និងអ្ងគការស្ងគម
សីុ្វលិបងាា ញពីបរា  

ទម្ររោះទឹកជំនន់ មនុស្សចស់្ និងបុគ្គលដែលម្ននការ
លំបាកដផ្ាកកា ស្មបទ ដែលរស្់
ទៅាមតំបន់ទនារ ឬជិតទទនលធំៗ 
ទដ្ឋ រម នមទធាបា ទែើមបីទគ្ចខ្លួន
ទៅទពលម្ននទឹកជំនន់ភាល មៗ។ 

គ្ណ្ៈកមមការទម្រតៀមស្ម្រម្នប់ទម្ររោះ
មហនតរា ទទួលបានការបណ្តុ ោះបណត
លទែើមបីផ្តល់ស្រញ ម្រពម្ននឱ្យែឹងជា
មុន 
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ការបញ្រ្ជា បអំពីបជា បរសិ្ថា ន ក្ញ្ចប់ឯក្ស្ថរ 
 

 ំណាក្់កាលទ្ី ២ 
ការវិភាគ្លប៉ាោះពាល ់



 
ទៅទពលទនោះ  អ្ាកកំពុងឈ្លនែល់ជំហានទីពីរ  ទដ្ឋ ពិនិតយទមើលថ្ន  ទតើបរសិាា នប ោះពាល់
ោ ងែូចទម ដចខ្លោះចំទពាោះលទធផ្លននកមមវធីិ  /គ្ទម្រម្នង  ទហើ ថ្នទតើគ្ទម្រម្នង/កមមវធីិ ប ោះពាល់
ែូចទមតចខ្លោះចំទពាោះបរសិាា ន? 

 
  



វិភាគ្លប៉ាោះពាល ់
២.១ ស ើហានិភ័ បរសិ្ថា នានឥទ្ធិពល
 ូចសមដចខ្លោះចំសពាោះ ទុ្ធស្ថញ្រ្េត ក្មមវិធី ឬ
គសម្រាងរបេអ់ាក្? 

 ចូរពិចរណថ្នទតើ ហានិភ័ បរសិាា នដែលបាន
កំណ្ត់អាចម្ននឥទធិពលែូចទមដចខ្លោះទៅទលើម្រទឹស្តី
ននការផ្លល ស់្បតូរ   ុទធសាស្រស្ត និងលទធផ្លកមមវធីិ
របស់្អ្ាក? 

 ទតើហានិភ័ បរសិាា នកំពុងបទងកើតឱ្យម្ននបរា  
ទផ្សងៗទទៀត ឧទហរណ៍្ទំ ស់្ហិងា និង 
វសិ្មភាពទ នឌ័្រ ដែរឬទទ? 

 ការវភិាគ្អំ្ពីបរសិាា នជួ ពួកទ ើងឱ្យម្ននការ
 ល់ែឹងអំ្ពីភាពជាក់ដស្ដងែ៏ស្មុគ្សាម ញ ដែល
បរា ខុ្ស្ៗរា ម្ននឥទធិទៅទលើរា ទៅវញិទៅមក 

 
  

 

ឧទហរណ៍្៖ 
 
 
 
ការវភិាគ្បរបិទបងាា ញអំ្ពីការទកើត
ទឡើងកាន់ដតញឹកញាប់នូវទម្ររោះរាងំ
ស្ងួត ដែលបងកឱ្យម្ននទំ ស់្ហិងា
ពាក់ព័នធនឹងទឹករវាងស្ហគ្មន៍ និង
ស្ហគ្មន៍ និងផ្លប ោះពាល់ធងន់ធងរទៅ
ទលើស្មតាភាពរបស់្ស្រស្តីទៅកាុងការ
ចូលរមួែំទណ្ើ រការស្ហគ្មន៍ ទដ្ឋ 
សារបរា អ្ស្នតិសុ្ខ្ទស្បៀង។ 



២.២ ស ើ ទុ្ធស្ថញ្រ្េតក្មមវិធី ឬគសម្រាងរបេអ់ាក្ានឥទ្ធិពលវិជាាន 
និងអវិជាានអវខី្លោះចំសពាោះបរសិ្ថា ន? 

ទពលខ្លោះម្ននការពិបាកទែើមបីកំណ្ត់ផ្លប ោះពាល់អ្វជិាម្នន ដែល ុទធសាស្រស្ត  
កមមវធីិ ឬគ្ទម្រម្នងម្ននទៅទលើបរសិាា ន ទដ្ឋ សារបរា ទនោះមិនអាចទមើលទ ើញ។ 
ផ្ទុ ទៅវញិ អាចទផ្លត តទៅទលើការកំណ្ត់ឱ្កាស្ និងតួ ទីថមី ដែលកមមវធីិអាច 
អ្នុវតតទៅទពលទធវើការទដ្ឋោះស្រសា បរា ហានិភ័ បរសិាា ន និងការពម្រងឹង 
ស្មតាភាព។

ឧទហរណ៍្មួ ចំនួនែូចជា៖ 

 
 
 
 
 
  

 

ស្ម្នជិកស្ហគ្មន៍ដែលទធវើកិចចការដផ្ាក 
កស្ិកមមកំពុងទរៀបចំដផ្នការទម្របើម្របាស់្ែំណំ 
GMO និងថ្នា ំកម្នច ត់ស្តវលអិត ទៅកាុងគ្ទម្រម្នង 
មួ ។ អ្ាកអាចផ្សពវផ្ា អំ្ពីកស្ិកមមស្ររីាងគ 
និងភាា ប់កសិ្ករទៅនឹងអ្ងគការមិនដមន រដ្ឋា ភិ
បាលដែលម្ននឯកទទស្ទលើដផ្ាកកស្ិកមមឆ្ល ត
នវខាងអាកាស្ធាតុ  ) climate smart 
agriculture(។ 
 

 

ស្ហគ្មន៍មួ កំពុងបំទពញទៅកាុង
ស្ហករ ទែើមបីទធវើពិពិធកមម និងទលើក
កមពស្ ់ឱ្កាស្ទស្ែាកិចច ប ុដនតស្ហគ្មន៍
ទំងទ ោះកំពុងទម្របើម្របាស់្ែំណំលក់ ក
ម្របាក់ដតមួ  ដែលបងកឱ្យម្ននការទរ
ចរលឹែី។ អ្ាកអាចដណ្ ំ និងបណ្ដុ ោះ
បណដ លមនុស្សឱ្យទចោះទម្របើវធីិសាស្រស្តនិចច
វបបកមមទែើមបីទទួលបានទិនាផ្ល និង
ែំទណ្ើ រការផ្លិតកាន់ដតលអម្របទស្ើរ។ 
 



ឯក្ស្ថរ 
អ្ាកទទើបដតទធវើការវភិាគ្អំ្ពីទំ ក់ទំនងរវាងបរសិាា ន និង ុទធសាស្រស្ត កមមវធីិ ឬ 
គ្ទម្រម្នង។ 

ព័ត៌ម្ននដែលអ្ាកនឹងម្រតូវការទៅជំហានទី ៣  (ដកដម្រប និងដកស្ម្រមលួ   (ទែើមបី
កំណ្ត់អំ្ពី គំ្និត  និងតួ ទីថមីៗម្របកបទដ្ឋ ស្កាដ នុពលដែលគ្ទម្រម្នងអាចម្នន 
ទែើមបីទដ្ឋោះស្រសា ហានិភ័ បរសិាា នស្រស្បទៅាមបរបិទ។ 

ែូទចាោះ អ្ាកម្រតូវចងម្រកងព័ត៌ម្ននទនោះជាឯកសារ។ 

អ្ាកអាចទម្របើារាងទៅទំព័រប ទ ប់ទែើមបបំីទពញព័ត៌ម្ននដែលអ្ាកបានពិភាកា។ 

ារាងទនោះអាចទម្របើជាមូលដ្ឋា នទៅទពលាក់ដតង ុទធសាស្រស្ត កមមវធីិ ឬគ្ទម្រម្នង
កមមវធីិប ទ ប់។ ារាងទនោះនឹងជួ អ្ាកកាុងការាមដ្ឋន និងរា ការណ៍្អំ្ពីវឌ្ឍ
ភាពឬ ការផ្លល ស់្បតូរទផ្សងៗ។ 

សូ្មចប់ទផ្តើមទៅពាក់កណត លទែើមបីបំទពញបរបិទដែលអ្ាកបានពិភាកាទៅកាុង
ជំហានទី ១។ សូ្មបនតទរៀបចំឯកសារអំ្ពីផ្លប ោះពាល់។ ទៅកាុងជួរ រខាង
ទនវង សូ្មបំទពញនូវផ្លប ោះពាល់ននកមមវធីិទៅទលើបរសិាា ន ទហើ ទៅកាុងជួរ រ
ខាងសាត ំ គឺ្ផ្លប ោះពាល់បរសិាា នទៅទលើកមមវធីិ។ 
សូ្មរង់ចំជំហានទី ៣ ទែើមបី រហូតែល់ប ទ ប់ពីកូនទស្ៀវទៅប ទ ប់។

 
  



ជំហានទី ៣ ជំហានទី ២ ជំហានទី ១ 

ដកដម្រប និងដកស្ម្រមលួ 
សូ្មកំុបំទពញចំណុ្ចទនោះទៅែំណក់
កាលទនោះ 

ការវភិាគ្ផ្លប ោះពាល់ 
ផ្លប ោះពាល់ននកមមវធីិទៅទលើបរសិាា ន 

(វជិាម្នន និងអ្វជិាម្នន) 

បរបិទ 
ហានិភ័ បរសិាា នកាុង
តំបន់ 

ការទរចរលឹ និងទម្ររោះ
ថ្នា ក់ទដ្ឋ សារការដម្រប
ម្របួលអាកាស្ធាតុ 
 

  

ឧទ
ហ

រណ្
 

កមមវធីិទ នឌ័្រទធវើកិចចការទដ្ឋ ម្នន
ការផ្ដល់សិ្ទធិអំ្ណចទស្ែាកិចច ទែើមបី
បទងកើនទិនាផ្លកសិ្កមម និងទធវើឱ្យស្នតិ
សុ្ខ្ទស្បៀងកាន់ដតម្ននភាពលអម្របទស្ើ
រ។ ទៅកាុងទពលចុោះម្រតួតពិនិតយ ម្នន
ការ កត់ស្ម្នគ ល់ទ ើញថ្ន ស្រស្តីកំពុង
ទម្របើម្របាស់្ជី និងថ្នា ំកម្នច ត់ស្តវលអិត
ដែល ំឱ្យម្ននការទរចរលិែី និងទធវើឱ្យ
ម្របភពទឹកស្ាិតទៅជិតនឹងវាលែំណំ
ដែលម្ននថ្នា ំពុល។ 

ការបាក់ែី  

ទឹកជំនន់ 

ការកាប់នម្រពទ ើ
ម្រទង់ម្រទ ធំ 

សំ្ណឹ្កែី 
 

 

ឧទ
ហ

រណ្
 

គ្ទម្រម្នងកមមវធីិ ុវជនទែើមបីបទងកើត
មជឈមណ្ឌ លព័ត៌ម្នន និងបទចចកវទិា
ស្ហគ្មន៍។ កាុងអំ្ឡុងទពលដក
ស្ម្រមួលដផ្នការគ្ទម្រម្នង ទគ្ស្ទងកត
ទ ើញថ្ន រម នការវភិាគ្ និងដផ្នការ
ធា ចីរភាពបរសិាា នទឡើ ។ 

 

 
  



 ជំហានទី ២ ជំហានទី ៣ 

 ការវភិាគ្ផ្លប ោះពាល់ 

ផ្លប ោះពាល់បរសិាា នទៅទលើកមមវធីិ 

ដកដម្រប និងដកស្ម្រមួល 

សូ្មកំុបំទពញម្រតង់ទនោះទៅែំណក់កាល
ទនោះ 

 កមមវធីិម្របជាធិបទត យែំទណ្ើ រការទៅកាុង
តំបន់ដែលម្ននការកាប់នម្រពទ ើ និងការ
ទធវើអាជីវកមមធនធានធមមជាតិម្រទង់ម្រទ ធំ 
ដែល ំឱ្យបាត់បង់ែីធលី និងមុខ្របរចិញ្ច ឹម
ជីវតិ និងការរទំលាភសិ្ទធិមនុស្សទៅកាុង
ស្ហគ្មន៍ 

 

 កមមវធីិសិ្ទធិមនុស្សម្រតូវបានទរៀបចំទឡើង
ទៅកាុងតំបន់ដែលរងការប ោះពាល់ទដ្ឋ 
ការទកើនទឡើងនូវពយុោះសីុ្កលូន ដែលបំផ្លិច
បំផ្លល ញផ្ទោះស្ដមបង និងមុខ្របរចិញ្ច ឹមជីវតិ
របស់្ម្របជាជនទៅដផ្ាកខ្លោះននម្របទទស្។ 

 

 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.diakonia.se/environmentalmainstreaming-toolbox 
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ការបញ្រ្ជា បអំពបីជា បរសិ្ថា ន ក្ញ្ចបឯ់ក្ស្ថរ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ជំហានទ្ ី៣ 
បក្បម្រប និងបក្េម្រមួល 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អ្ងគការទែៀកូទណ្ៀ ចង់កាល  ជាអ្ងគការដែលរទវៀស្
រនវ   ែូទចាោះទ ើងវភិាគ្បរបិទដែលម្ននការផ្លល ស់្បតូរ
របស់្ទ ើង  ទធវើការវភិាគ្ ម្រពមទំងទធវើការស្ម្រមប  និង
ដកស្ម្រមលួកមមវធីិរបស់្ទ ើង។ 
ទៅទពលទនោះ  អ្ាកនឹងពិភាកាអំ្ពីរទបៀបដែលអ្ាក
អាចទធវើឱ្យម្របទស្ើរទឡើងនូវ ុទធសាស្រស្ត/កមមវធីិ ឬ 
គ្ទម្រម្នង ទែើមបីឱ្យកាន់ដតទនលើ តបទៅនឹងហានិភ័ 
បរសិាា នដែលអ្ាកបានកំណ្ត់។ 
 

  



បក្បម្រប និងបក្េម្រមួល៖ 
សធវើការបក្បម្របជា ទុ្ធស្ថញ្រ្េតចំសពាោះ ទុ្ធស្ថញ្រ្េត  
ក្មមវិធី ឬគសម្រាងរបេអ់ាក្ 

ទៅកាុងជំហានទី ១  អ្ាកបានវភិាគ្អំ្ពីបរបិទ អ្ាកដែលងា រងទម្ររោះជាងទគ្ ម្រពម
ទំងស្មតាភាព និងធនធានដែលម្នន។ 

ទៅកាុង ជំហានទី ២ អ្ាកបានវា តនមលទំ ក់ទំនងរវាងបរសិាា ន  និង ុទធសាស្រស្ត
កមម វធីិ ឬគ្ទម្រម្នងរបស្់អ្ាក។ 

ទៅកាុង ជំហានទី ៣ ទៅទពលទនោះ  អ្ាកនឹងទម្របើព័ត៌ម្ននទ ោះទែើមបីកំណ្ត់ចំណុ្ច
ដែលម្រតវូដកដម្រប ឬដកស្ម្រមួល ទែើមបីទនលើ តបកាន់ដតលអម្របទស្ើរចំទពាោះហានិភ័ 
បរសិាា នដែលម្នច ស់្សិ្ទធិ  និងស្ហគ្មន៍កំពុងជួបម្របទោះ។ 

ការដកដម្រប និងការដកស្ម្រមួលដែលអ្ាកទធវើការកំណ្ត់ អាចម្ននចប់ពីការដកដម្រប
តិចតួចរហូតទៅែល់ការផ្លល ស់្បដូរទម្រចើន។ 

ការដកដម្របអាចម្ននការពិចរណទឡើងវញិនូវដផ្នការស្កមមភាព  និងម្ននការ 
កសាងស្មតាភាព  និងព័ត៌ម្ននអំ្ពីហានិភ័ អ្ គ្ត  និងបចចុបបនាដែលបងកទឡើង
ទដ្ឋ ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ  និងថ្នទតើការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុទនោះប ោះ
ពាល់ែូចទមដចខ្លោះចំទពាោះការរស់្ទៅរបស់្ម្របជាជន។ 

ការដកដម្របអាចពាក់ព័នធនឹងការពម្រងឹង ុទធសាស្រស្តទដ្ឋោះស្រសា របស់្ម្របជាជន  និង
ការទលើកកមពស់្វធិានការស្ម្រមបខ្លួនទៅនឹងអាកាស្ធាតុ។ 

កាុងចំទណមអ្ាកទំងអ្ស់្រា មួ ចំនួនម្របដហលជាម្ននតួ ទីទៅកាុងការរំម្រទ
ែល់សិ្ទធិទទួលបាននូវធនធានធមមជាតិ ធនធានរបូវន័ត ស្ងគម  និងហិរញ្ញវតាុរបស់្
ម្នច ស់្សិ្ទធិ។ 

គំ្និតដែលអ្ាកបានបទងកើតទឡើងក៏អាចពាក់ព័នធនឹងការកាត់បនា ហានិភ័ 
ទម្ររោះមហនតរា ផ្ងដែរ ែូចជាការទដ្ឋោះស្រសា កាត ទផ្សងៗ ដែលបងកឱ្យម្នន
ទម្ររោះមហនតរា  ាមរ ៈការកាត់បនា ការប ោះពាល់ជាមួ ទម្ររោះថ្នា ក់ 
(ឧទហរណ៍្ ការរស់្ទៅកាុងតំបន់វាលលិចទឹក ឬទីាំងដែលម្ននទម្ររោះថ្នា ក់ជា
ទែើម) និងពម្រងឹងស្មតាភាពម្របជាជនកាុងការទដ្ឋោះស្រសា ផ្លប ោះពាល់របស់្ពួក
រត់។ 



គំ្និតមួ ចំនួនអាចអ្ភិវឌ្ឍទៅជាគ្ទម្រម្នងដ្ឋច់ទដ្ឋ ដឡកពីរា ។ ឧទហរណ៍្ 
ម្របសិ្នទបើស្ហគ្មន៍មួ កំពុងកាប់ទ ើ  និងបងកឱ្យម្ននការកាប់បំផ្លល ញនម្រពទ ើ 
ទ ោះគំ្និតមួ អាចជាការរោិះរកម្របភពថ្នមពលថមីជាមួ នឹងស្ហគ្មន៍។ 

គំ្និតទផ្សងៗទទៀតអាចពាក់ព័នធនឹងការតស្ ូមតិទំងទៅថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន  និងថ្នា ក់
ពិភពទលាក ឬការពម្រងឹងស្មតាភាពរបស់្ម្នច ស់្សិ្ទធិកាុងការទម្របើឥទធិពលទៅទលើ
ែំទណ្ើ រការនទោបា ទដ្ឋោះស្រសា បរា ហានិភ័ បរសិាា ន  ឬទែើមទហតុននបរា
ទំងទ ោះ។ 

វធីិសាស្រស្តសំ្ខាន់មួ គឺ្ម្រតូវកសាងបណត ញ ជាមួ អ្ាកែនទ  ទែើមបទីលើកទឹកចិតត
ឱ្យភាគី្ពាក់ព័នធដែលទទួលខុ្ស្ម្រតូវទលើបរា  ម្ននការទទួលខុ្ស្ម្រតូវចំទពាោះ
បរា ទ ោះ។ 
ទជើងទំព័រ៖ អ្ាកអាចរកព័ត៌ម្ននបដនាមបានទៅទវបសា ត៍ weadapt.org 

 
  



៣.១ ស ើអាក្ក្ំពុងសធវើក្ិចចប លម្រ ឹមម្រ ូវប រ
ឬសទ្? 

 
ទដ្ឋ ដផ្អកទលើព័ត៌ម្ននដែលអ្ាកម្ននទៅកាុងទពលទនោះអំ្ពីបរបិទ និងសាា នភាព

ដែលម្នច ស់្សិ្ទធិជួបម្របទោះ៖ 
 

• ទតើអ្ាកអាចទដ្ឋោះស្រសា បរា ហានិភ័ បរសិាា នបានោ ងែូចទមតចទៅកាុង
 ុទធសាស្រស្ត  កមមវធីិ  ឬគ្ទម្រម្នងទែើមបកីាត់បនា ភាពម្រកីម្រក  កសាងស្ងគម
ម្របកបទដ្ឋ ចីរភាព និងស្ហគ្មន៍ដែលធន់នឹងវបិតតិ? 

• ទតើអ្ាកអាច ឬគួ្រទធវើអ្វីបដនាមទទៀត ទែើមបីកាត់បនា ភាពងា រងទម្ររោះ  ឬផ្ល
ប ោះពាល់អ្វជិាម្ននននការដម្របម្របលួអាកាស្ធាតុ  ការទរចរលឹបរសិាា ន  និង
ទម្ររោះថ្នា ក់ទផ្សងៗ? 

• ទតើអ្ាកចំបាច់ម្រតូវទធវើអ្វីខ្លោះទែើមបីបទងកើនស្មតាភាព  និងបទងកើនផ្លវជិាម្នន
ចំទពាោះបរសិាា ន? 

  



 
 

ឧទហរណ៍្ទី ១ 

ការវភិាគ្បរបិទបងាា ញថ្ន ស្ហគ្មន៍ដែលអ្ាកទម្ររងទធវើការងារជាមួ  ម្រតូវរងផ្ល 
ប ោះពាល់ោ ងធងន់ធងរទដ្ឋ សារទឹកជំនន់។ 

 

ឧទហរណ៍្អំ្ពីរទបៀបដែលអ្ាកអាចដកដម្រប និងដកស្ម្រមួល 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ឧទហរណ៍្អំ្ពីស្កមមភាព 

 ដស្វងរកកិចចស្ហការជាមួ អ្ងគការមួ ទផ្សងទទៀត  ដែលម្នន 
ស្មតាភាពកាុងដផ្ាកកាត់បនា ហានិភ័ ទម្ររោះមហនតរា ទែើមបកីសាង
ស្មតាភាពរបស់្ម្នច ស់្សិ្ទធិ។ ម្របសិ្នទបើអ្ាកម្ននស្មតាភាពខ្លួនឯង  អ្ាក
អាចបណ្តុ ោះបណត ល  និងបំពាក់បំប នគ្ណ្ៈកម្នម ធិការកាត់បនា  
ហានិភ័ ទម្ររោះមហនតរា   បទងកើតម្របព័នធជូនែំណឹ្ងជាមុន  ផ្តល់នូវការ
ហាត់ស្មជទមលៀស្កាុងម្ររម្ននអាស្នា  បទម្រងៀនកុម្នរឱ្យទចោះដហលទឹក 
ជួ ស្ម្រមួលែល់លទធភាពដស្វងរកមុខ្របរជាជទម្រមើស្ទផ្សងទទៀត ឬ 
រំម្រទែល់ការសាងស្ង់លំទៅដ្ឋា នម្របកបទដ្ឋ ចីរភាព  និងម្នន 
សុ្វតាិភាព។ 

 ផ្តល់ការរំម្រទែល់ស្ហគ្មន៍ដែលរងការប ោះពាល់ទែើមបទីធវើការសាង
ស្ង់  ឬជួស្ជុលម្រចំងទទនល  ការការពារសំ្ណឹ្ក ទីជម្រមកស្ម្រម្នប់ទពល
ម្ននទម្ររោះទឹកជំនន់  ឬធា ថ្ន  តំបន់ទំងទនោះម្រតូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ លទៅ
កាុងកិចចខិ្តខំ្ម្របឹងដម្របងតស្ ូមតិ  ដែលតម្រមង់ទិស្ទឆ្ព ោះទៅអាជាា ធរ 
ស្រស្ុក។ 

 

ឧទហរណ៍្អំ្ពីស្កមមភាព 

ឧទហរណ៍្ទី ២ 

ការវភិាគ្បរបិទបងាា ញអំ្ពីការកាប់ទ ើម្រទង់ម្រទ ធំ និងការទធវើអាជីវកមមម្របភពដរ  ធមមជាតិទៅ
កាុងតំបន់មួ  ដែល ំឱ្យស្ហគ្មន៍បាត់បង់ែីធលី និងមុខ្របរចិញ្ច ឹមជីវតិ និង ំឱ្យម្ននការ
រទំលាភស្ិទធិមនុស្ស។ 

. 



 ម្របមូលផ្តុំ និងរំម្រទស្ហគ្មន៍កាុងការបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លអាជាា ធរឱ្យការពារ
តំបន់ទនោះពីការកាប់ទ ើ និងការរទំលាភសិ្ទធិមនុស្ស។ 

 រំម្រទែល់ ុវជនដែលចង់ទធវើ ុទធ ការទលើកកមពស់្ការ ល់ែឹងអំ្ពី
តម្រមូវការទែើមបកីារពារធនធានធមមជាតិ។ 

 បដនាមចំណុ្ចស្ដីពីការតស្ ូមតិដផ្ាកអ្ភិបាលកិចចលអនូវធនធានធមម
ជាតិ ដែលរមួចំដណ្កែល់ការទធវើឱ្យសាា នភាពសិ្ទធិមនុស្សកាន់ដតលអ
ម្របទស្ើរ។ 

 

ឧទហរណ៍្អំ្ពីស្កមមភាព

• ដ្ឋក់បញ្ចូ លទៅកាុងការវភិាគ្ហានិភ័ របស់្កមមវធីិនូវពយុោះសីុ្កលូនដែល
ឧស្ាហ៍ទកើតទឡើងដែលរារាងំែល់ស្កមមភាពអ្ភិវឌ្ឍន៍ និងវភិាគ្ថ្ន
ទតើ ស្កមមភាពគ្ទម្រម្នងអាចកំណ្ត់ទពលទឡើងវញិោ ងែូចទមដច។ 

• ដ្ឋក់បញ្ចូ លនូវចំណុ្ចមួ ស្តីពីការទលើកកមពស់្ការ ល់ែឹង និងការ
អ្ភិវឌ្ឍស្មតាភាពពាក់ព័នធនឹងហានិភ័ អាកាស្ធាតុ កិចចការពារ និង
ការទរៀបចំទម្រតៀម។ 

• រំម្រទស្ងគមសីុ្វលិកាុងការតស្ ូមតិស្ម្រម្នប់ដផ្នការជាតិបនាុំ (NAP) 
និងដផ្នការកាត់បនា ទម្ររោះភ័ ននទម្ររោះមហនតរា  (DRR)។ 

• តស្ ូមតិឱ្យម្ននការទនលើ តបទម្ររោះមហនតរា លកខណ្ៈបរោិបនា និង
ែឹក ំទដ្ឋ ថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន ស្ម្រម្នប់ការផ្តល់មូលនិធិបដនាម ទឆ្ព ោះទៅ
រកលំទៅដ្ឋា ន និងមុខ្របរចិញ្ច ឹមជីវតិចម្រមុោះ ទែើមបបីទងកើនភាពធន់នឹង
វបិតតិរបស់្ស្ហគ្មន៍។ 

 

ឧទហរណ៍្ទី ៣ 

កមមវធីិស្ិទធិមនុស្សម្រតូវបានទរៀបចំដផ្នការទៅកាុងម្របទទស្មួ ដែលទហតុការណ៍្ពយុោះសីុ្កលូន
ទកើតទឡើងកាន់ដតញឹកញាប់ ដែលបំផ្លិច បំផ្លល ញផ្ទោះស្ដមបង និងមុខ្របរចិញ្ច ឹមជីវតិរបស្់ម្របជា
ជនទៅដផ្ាកខ្លោះននម្របទទស្។ 
 



 
ឧទហរណ៍្អំ្ពីស្កមមភាព 

• គ្ទម្រម្នងទនោះអាចម្ននការទលើកកមពស្់ការ ល់ែឹង  និងការបណ្តុ ោះ 
បណត លអំ្ពីរទបៀបទលើកកមពស់្ការ ល់ែឹងរបស្់ម្របជាជនអំ្ពីសិ្ទធិរបស់្
ខ្លួន និងរទបៀបទកៀរគ្រឱ្យម្ននការផ្លល ស់្បតូរ។ 

• គ្ទម្រម្នងទនោះអាចទដ្ឋោះស្រសា មូលទហតុបរា ចមបង ាមរ ៈការទដ្ឋោះ
ស្រសា ការទធវើអាជីវកមមធនធានធមមជាតិ  ផ្លម្របទោជន៍ទស្ែាកិចច  អំ្ទពើ
ពុករលួ   និងកងវោះសំ្ទឡងរបស់្ស្ហគ្មន៍កាុងែំទណ្ើ រការទធវើទស្ចកតី
ស្ទម្រមចចិតត។ 

• រំម្រទម្របជាជនឱ្យទទួលបានទស្វាទឹកសាអ ត និងសុ្ខ្ភាព។ 

 

៣.២ ស ើអាក្ក្ំពុងសធវើក្ិចចការតាមរសបៀបប លម្រ ឹម
ម្រ ូវប រឬសទ្? 

ទតើអ្ាកអ្នុវតតកមមវធីិ និងគ្ទម្រម្នងរបស់្អ្ាកោ ងែូចទមតច? 

ចូរគិ្តទៅែល់ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងធនធាន ឬកាកសំ្ណ្ល់ ឧទហរណ៍្ ការទម្របើ
ម្របាស់្ធនធានធមមជាតិទផ្សងៗ ែូចជាទឹក  ថ្នមពល ការទម្របើម្របាស់្  ឬការ
ែឹកជញ្ាូ ន។ 

 

 

ទរាងចម្រកវា នភ័ណ្ឌ មួ កំពុងបំពុលបរសិាា ន និងទឹកទៅកាុងតំបន់ទ ោះ។ កាត ទនោះបងកការ
ប ោះពាល់ចំទពាោះស្ុខ្ភាពម្របជាជន ជាពិទស្ស្ ស្ហគ្មន៍ដែលម្រតូវបានផ្លត់ទចល ដែល
រស់្ទៅកាុងតំបន់អ្ ធិបទត យជិតទរាងចម្រក។ 



ឧទហរណ៍្អំ្ពីស្កមមភាព 

• វភិាគ្ការទម្របើម្របាស់្ទឹករបស់្អ្ាកទៅកាុងកមមវធីិ  និងទែើមទហតុបណដ លឱ្យ
ម្ននទម្ររោះរាងំស្ងួត /ទឹកសាអ ត។ឬកងវោះ  

• ទលើកទឹកចិតត  និងបណ្តុ ោះបណត លស្ហគ្មន៍អំ្ពីរទបៀបអ្ភិរកស  និង ក
ទឹកមកទម្របើម្របាស់្ទដ្ឋ ផ្តល់នូវធនធានចំបាច់។ 

• អ្ភិវឌ្ឍស្មតាភាពកាុងចំទណមបុគ្គលិកកមមវធីិ /គ្ទម្រម្នង  និងម្នច ស់្សិ្ទធិ
អំ្ពីរទបៀបម្រគ្ប់ម្រគ្ងកាកសំ្ណ្ល់។ 

• ស្ម្រមបស្ម្រមលួការងារលទធិម្របជាធិបទត យជាមួ នឹងកិចចការដម្របម្របលួ
អាកាស្ធាតុដែលអ្នុវតតទដ្ឋ អ្ងគការទផ្សងទទៀត  ទែើមបីតស្ ូមតិឱ្យម្នន
ការម្រគ្ប់ម្រគ្ង  និងទរលនទោបា ម្រគ្ប់ម្រគ្ងធនធានម្របកបទដ្ឋ ចី
រភាព និងតម្នល ភាព។ 

 
 

ឧទហរណ៍្អំ្ពីស្កមមភាព៖ 
• ផ្ដល់ការធា ថ្ន មជឈមណ្ឌ លព័ត៌ម្ននម្ននការវភិាគ្អំ្ពីបរសិាា ន 

ដផ្នការ និងទរលនទោបា ចីរភាព ដែលរមួម្ននការសាងស្ង់ 
ថ្នមពល ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងកាកស្ំណ្ល់ការទម្របើម្របាស់្ ការទធវើែំទណ្ើ រ។ល។ 

• ដ្ឋក់បញ្ចូ លការអ្ប់រអំំ្ពីបរសិាា ន និងអាកាស្ធាតុ និងការអ្ភិវឌ្ឍស្មតា
ភាពទៅមជឈមណ្ឌ ល ុវជន។ 

 
ឧទហរណ៍្ទី ៦ 

ដផ្នការកមមវធីិ ុវជនទែើមបីបទងកើតមជឈមណ្ឌ លព័ត៌ម្នន និងបទចចកវទិា 
ស្ហគ្មន៍។ ពំុម្ននការវភិាគ្អំ្ពីចីរភាពបរសិាា ន និងដផ្នការ។ 

 

 
ឧទហរណ៍្ទី ៥ 

កមមវធីិម្របជាធិបទត យម្រតូវបានអ្នុវតតទៅកាុងតំបន់ដែលជួបម្របទោះទម្ររោះរាងំស្ងួត និងកងវោះ
ទឹកសាអ ត។ 

 



• បទងកើតទំ ក់ទំនងរវាងមជឈមណ្ឌ ល និងអ្ងគការបរសិាា ន សាា ប័ន ឬ
អាជាា ធរដែលទទួលខុ្ស្ម្រតូវកាុងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងទរលនទោបា  
បរសិាា នទៅកាុងម្របទទស្។ 

៣.៣ ស ើអាក្អាចអនុវ តក្ិចចការថ្មីៗអវីខ្លោះ? 

ទតើកមមវធីិ គ្ទម្រម្នង ឬអ្ងគការអាចម្ននតួ ទីអ្វីខ្លោះទៅកាុងការកាត់បនា 
ផ្លប ោះពាល់ននការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ ទម្ររោះថ្នា ក់ធមមជាតិ ឬការទរចរលឹ
បរសិាា ន? 

ទតើកមមវធីិគ្ទម្រម្នង  ឬអ្ងគការអាចម្ននតួ ទីអ្វីខ្លោះទៅកាុងការពម្រងឹង 
ស្មតាភាពរបស់្ម្នច ស់្សិ្ទធិទែើមបីទធវើការទដ្ឋោះស្រសា ហានិភ័ បរសិាា ន  និង
ទែើមបីទដ្ឋោះស្រសា មូលទហតុដែលបងកឱ្យម្ននហានិភ័ បរសិាា ន? 

 
ឧទហរណ៍្អំ្ពីស្កមមភាព 

• បញ្ចូ លចំណុ្ច ល់ែឹងអំ្ពីការដម្របម្របលួអាកាស្ធាតុ  និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ង
ម្របភពធនធានធមមជាតិ។ 

• រំម្រទការបទងកើតទវទិកាស្ម្រម្នប់កិចចពិភាកាស្ហគ្មន៍  ទែើមបទីលើក
កមពស់្សាមគ្គីភាព និងបរោិបនាស្ងគមទៅកាុងស្ហគ្មន៍  ទដ្ឋ ធា 
ថ្ន  ការទរៀបចំទវទិកាទនោះផ្ដល់លទធភាពឱ្យម្ននការចូលរមួពីសំ្ណក់
ស្រស្តី។ 

• ដ្ឋក់បញ្ចូ លការអ្ភិវឌ្ឍស្មតាភាពស្ម្រម្នប់កស្ិកមមឆ្ល តនវខាងអាកាស្
ធាតុ (ការម្របមូលទឹក ម្ររប់ពូជធន់នឹងទម្ររោះរាងំស្ងួត។ល។  ( 

• ដ្ឋក់បញ្ចូ ល ុទធ ការតស្ ូមតិស្ម្រម្នប់អ្ាកម្ននកាតពវកិចច  ទែើមបីបទងកើត
ម្របព័នធការពារ និងកមមវធីិស្នតិសុ្ខ្ទស្បៀង។ 

 

ឧទហរណ៍្ទី ៧ 
ការវភិាគ្បរបិទបងាា ញអំ្ពីការទកើនទឡើងនូវភាពញឹកញាប់ននទម្ររោះរាងំស្ងួត ដែល
បងកឱ្យម្ននទំ ស់្ហិងារវាងស្ហគ្មន៍ និងស្ហគ្មន៍ និងផ្លប ោះពាល់ធងន់ធងរ
ទៅទលើស្មតាភាពរបស់្ស្រស្តីកាុងការចូលរួមអ្ភិវឌ្ឍស្ហគ្មន៍។ 

. 



 
ឧទហរណ៍្អំ្ពីស្កមមភាព 

• ដ្ឋក់បញ្ចូ លអ្ាកការពារសិ្ទធិមនុស្សដែលទធវើកិចចការទលើដផ្ាកការពារ 
បរសិាា នទៅកាុងម្រកុមទរលទៅគ្ទម្រម្នង  និងធា ថ្ន  អ្ាកការពារសិ្ទិធ
មនុស្សម្រគ្ប់ទភទទំងអ្ស់្ម្រតូវបានដ្ឋក់បញ្ចូ ល។ 

 

ឧទហរណ៍្អំ្ពីស្កមមភាព 

• ដ្ឋក់បញ្ចូ លការម្រតួតពិនិតយទរលនទោបា ស្ដីពីការស្ម្រមបខ្លួននឹង
ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ និងធនធានធមមជាតិ។ 

 
  

 

ឧទហរណ៍្ទី ៨ 

គ្ទម្រម្នងមួ ម្រតូវបានទម្ររងទរៀបចំទឡើងទែើមបីទផ្លត តទៅទលើកិចចការពារអ្ាកការពារស្ិទធិ
មនុស្ស។ 

. 

 

 
ឧទហរណ៍្ទី ៩ 

គ្ទម្រម្នងទនោះទផ្លត តទៅទលើគ្ណ្ទន យភាព ដែលទរលនទោបា  របស់្រដ្ឋា ភិបាលម្រតូវ
បានាមដ្ឋន និងម្រតួតពិនិតយ។ 

 



ឯក្ស្ថរ 

អ្ាកបាននលងកាត់នូវរទបៀបដែល  អ្ងគការទែៀកូទណ្ៀ ទធវើការបញ្ជ្រា បបរសិាា ន ទហើ អ្ាកបាន
ទៅែល់ជំហានចុងទម្រកា ននការវភិាគ្របស់្អ្ាក ទពាលគឺ្ចងម្រកងនូវការដកដម្រប និងដក
ស្ម្រមួលដែលអ្ាកចង់អ្នុវតត។ ចំណុ្ចទនោះម្ននសារសំ្ខាន់ ទដ្ឋ សារនឹងផ្ដល់ឱ្យអ្ាកនូវ
លទធភាពកាុងការាមដ្ឋនស្មតាភាពរបស់្អ្ាកកាុងការកាត់បនា ផ្លប ោះពាល់អ្វជិាម្នន និង
បទងកើនផ្លវជិាម្ននពាក់ព័នធនឹងហានិភ័ បរសិាា ន។ 
ម្ន ម្រទីស្គឺ្ជាឧទហរណ៍្មួ អំ្ពីរទបៀបអ្នុវតតកិចចការទ ោះ។ សូ្មបញ្ចូ លដផ្នការដក
ស្ម្រមួល របស់្អ្ាក ម្រពមទំងគំ្និតថមីទៅទម្រកាមជំហានទី ៣៖ ដកដម្រប និងដកស្ម្រមលួ ទំងទៅ
ខាងទនវង និងទៅខាងសាដ ំារាង។ 

 
 
 
  

ទម្រៅពីកញ្ច ប់ឯកសារអំ្ពីការបញ្ជ្រា បទនោះ អ្ងគការទែៀកូទណ្ៀ ក៏ម្ននទរលនទោបា ប
រសិាា ន និងម្របព័នធ ម្រគ្ប់ម្រគ្ងបរសិាា នផ្ងដែរទែើមបាីមដ្ឋន និងដកលមអទៅទលើការទបដជាា
ចិតតដផ្ាកបរសិាា នរបស់្ទ ើង ម្រពមទំងរំម្រទ អ្ងគការទែៀកូទណ្ៀ ទឆ្ព ោះទៅចីរភាព 
បរសិាា ន។ 

ចំណុ្ចទនោះរមួម្ននទំងម្របព័នធាមដ្ឋន និងរា ការណ៍្អំ្ពីផ្លប ោះពាល់បរសិាា
នពីម្របព័នធទនោះជាទរៀងរាល់ឆ្ា ំផ្ងដែរ។ 

កាុង មជា អ្ងគការទែៀកូទណ្ៀ ទតើអ្ាកបានែឹងអំ្ពីចំណុ្ចទនោះទៅកដនលងណ? 

កាុង មជានែគូ្ ទតើអ្ាកម្ននអ្វីមួ ដែលស្រស្ទែៀងរា ដែរឬទទ? 



ជំហានទី ៣ ជំហានទី ២ ជំហានទី ១ 
ដម្រប និងដកស្ម្រមួល 
ទតើអ្ាកគួ្រទធវើអ្វីខ្លោះទែើមបីកាត់បនា 
ផ្លប ោះពាល់ននកមមវធីិទៅទលើ 
បរសិាា ន? 

ពម្រងឹងស្មតាភាពរបស់្ម្នច ស់្សិ្ទធិ 
និងអ្ាកម្ននកាតពវកិចច។ 

កាត់បនា ភាពងា រងទម្ររោះ
ចំទពាោះ ហានិភ័ បរសិាា ន ឬផ្ល
ប ោះពាល់ននការដម្របម្របួលអាកាស្
ធាតុ និងការទរចរលឹបរសិាា នទៅទលើ
ម្នច ស់្សិ្ទធិ។ 

ការវភិាគ្ផ្លប ោះពាល់ 
ផ្លប ោះពាល់ននកមមវធីិទៅទលើ 
បរសិាា ន 
(វជិាម្នន  និងអ្វជិាម្នន) 
 

បរបិទ 
ហានិភ័ បរសិាា នកាុងតំបន់ 

ការទរចរលឹ និងទម្ររោះថ្នា ក់
ទដ្ឋ សារការដម្របម្របួល
អាកាស្ធាតុ  

ឧទ
ហ
រណ្

 

ផ្ដល់ការធា ថ្ន 
មជឈមណ្ឌ លព័ត៌ម្ននម្នន
ការវភិាគ្អំ្ពីបរសិាា ន  
ដផ្នការ  និងទរល
នទោបា ចីរភាព ដែល
រមួម្ននការសាងស្ង់ 
ថ្នមពល  ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងកាក
សំ្ណ្ល់ការទម្របើម្របាស់្  ការ
ទធវើែំទណ្ើ រ 
។ល។ 

ដ្ឋក់បញ្ចូ លការអ្ប់រអំំ្ពីប
រសិាា ន និងអាកាស្ធាតុ 
និងការអ្ភិវឌ្ឍស្មតាភាព
ទៅមជឈមណ្ឌ ល ុវជន។ 

បទងកើតទំ ក់ទំនងរវាង
មជឈមណ្ឌ ល និងអ្ងគការ 
បរសិាា ន សាា ប័ន ឬអាជាា ធរ 
ដែលទទួលខុ្ស្ម្រតូវកាុង
ការម្រគ្ប់ម្រគ្ងទរល
នទោបា  
បរសិាា នទៅកាុងម្របទទស្។ 

គ្ទម្រម្នងកមមវធីិ ុវជនទែើមបី
បទងកើតមជឈមណ្ឌ លព័ត៌ម្នន និង
បទចចកវទិាស្ហគ្មន៍។ កាុង
អំ្ឡុងទពលដកស្ម្រមួលដផ្នការ
គ្ទម្រម្នង ទគ្ស្ទងកតទ ើញថ្ន 
រម នការវភិាគ្ និងដផ្នការធា 
ចីរភាពបរសិាា ន 
ទឡើ ។ 

ការបាក់ែី  

ទឹកជំនន់ 

ការកាប់នម្រពទ ើម្រទង់ម្រទ 
ធំសំ្ណឹ្កែី 

 



ឧទ
ហ
រណ្

 
ដ្ឋក់បញ្ចូ លនូវចំណុ្ចមួ 
ស្តីពី ការអ្ភិវឌ្ឍស្មតា
ភាពពាក់ព័នធនឹងហានិភ័ 
អាកាស្ធាតុ និងការទរច
រលិបរសិាា នស្ម្រម្នប់សិ្ករ 
និងស្រស្តីទំង 
អ្ស់្។ 

ផ្ដល់សិ្ទធិអំ្ណច និងអ្ប់រ ំ
កសិ្ករ  /ស្រស្តីអំ្ពីរទបៀបផ្លិ
តជីស្ររីាងគ ការម្រគ្ប់ម្រគ្ង
ទឹកឆ្ល តនវ  រកុខកសិ្កមម និចច

វបបកមម ការទនសាទម្រតី និង
បទចចកទទស្កសិ្កមមទផ្សង
ទទៀតដែលមិនទធវើឱ្យែី
បាត់បង់ជីជាតិ។ 

កមមវធីិទ នឌ័្រស្ដីពីការផ្ដល់
សិ្ទធិអំ្ណចដផ្ាកទស្ែាកិចច រមួ
ម្ននស្រស្តីដែលទធវើកិចចការទែើមបី
ទលើកកមពស់្សុ្វតាិភាពទស្បៀង
ាមរ ៈការទម្របើជី និងថ្នា ំកម្នច ត់
ស្តវលអិតទែើមបីបទងកើនទិនាផ្ល
កសិ្កមម ដែលម្ននផ្លប ោះ
ពាល់ទៅទលើែី និងទឹក។ 

 

 
 
 ជំហានទី ២ ជំហានទី ៣ 
 ការវភិាគ្ផ្លប ោះពាល់ 

ផ្លប ោះពាល់បរសិាា នទៅទលើកមមវធីិ  

 

ដកដម្រប និងដកស្ម្រមួល 

ទតើអ្ាកគួ្រទធវើែូចទមដចខ្លោះទែើមបីកាត់
បនា ផ្លប ោះពាល់ននបរសិាា នទៅទលើ
កមមវធីិ? 

កាត់បនា ភាពងា រងទម្ររោះស្ម្រម្នប់ 
ហានិភ័ បរសិាា ន ឬផ្លប ោះពាល់នន 
ការដម្របម្របួលអាកាស្ធាតុ និង ការទរច
រលឹបរសិាា នទៅទលើម្នច ស់្សិ្ទធិ? 

ទែើមបីពម្រងឹងស្មតាភាពរបស់្ម្នច ស់្សិ្ទធិ 
និងអ្ាកម្ននកាតពវកិចច? 



 កមមវធីិម្របជាធិបទត យែំទណ្ើ រការទៅ
កាុងតំបន់ដែលម្ននការកាប់នម្រពទ ើ 
និងការទធវើអាជីវកមមធនធានធមមជាតិ
ម្រទង់ម្រទ ធំ ដែល ំឱ្យបាត់បង់ែីធលី 
និងមុខ្របរចិញ្ច ឹមជីវតិ និងការរទំលាភ
សិ្ទធិមនុស្សទៅកាុងស្ហគ្មន៍។ 

ដ្ឋក់បញ្ចូ ល ុទធ ការទលើកកមពស់្ការ
 ល់ែឹងអំ្ពីតម្រមូវការការពារធនធាន 
ធមមជាតិទៅកាុងដផ្នការគ្ទម្រម្នង 
ឧទហរណ៍្ាមរ ៈការទកៀរគ្រស្ហ
គ្មន៍ និងបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លអាជាា ធរឱ្យ
ការពារតំបន់កំុឱ្យម្ននការកាប់នម្រពទ ើ 
និងរទំលាភទលើសិ្ទធិមនុស្ស។ 

បដនាមចំណុ្ចតស្ ូមតិស្ដីពីអ្ភិបាល
កិចចលអទលើធនធានធមមជាតិ។ 

រំម្រទស្ហគ្មន៍ទែើមបីការពារែីធលី និង
មុខ្របរចិញ្ច ឹមជីវតិរបស់្ខ្លួន។ 

 កមមវធីិសិ្ទធិមនុស្សម្រតូវទរៀបចំដផ្នការ
ទៅកាុងតំបន់ដែលរងការប ោះពាល់ទដ្ឋ 
ពយុោះសីុ្កលូនកាន់ដតញឹកញាប់ ដែលបំផ្លិច
បំផ្លល ញផ្ទោះស្ដមបង និងការរស់្ទៅទៅ
កាុងដផ្ាកទផ្សងៗននម្របទទស្។ 

ដ្ឋក់បញ្ចូ លទៅកាុងការបណ្ដុ ោះបណដ ល
ស្ដីពីសិ្ទធិមនុស្សនូវសិ្ទធិទទួលបាន 
ទស្វាមូលដ្ឋា ន ម្របព័នធការពារ និង
ដផ្នការទប់សាក ត់ និងទនលើ តបចំទពាោះ
ទម្ររោះមហនតរា  និងបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល 
រដ្ឋា ភិបាលឱ្យអ្នុវតតសិ្ទធិទំងទនោះ។ 

បទងកើតទវទិការវាងអាជាា ធរ និងស្ហគ្ម
ន៍ទែើមបីពិទម្ររោះទោបល់ និងការទរៀបចំ
ទម្រតៀមលកខណ្ៈបរោិបនា ដផ្នការទប់
សាក ត់ និងទនលើ តប និងបញ្ចុ ោះបញ្ចូ ល
អាជាា ធរឱ្យ ទធវើសាា ប័នកមម នតការ
ពិទម្ររោះទោបល់ជាមួ ស្ងគមសីុ្វលិ
ទៅកាុងកិចចការងាររបស់្ខ្លួន។ 
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