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របាយការណ៍គម្រោង 

ការកាត់បន្ថយហាន្ិភ័យម្ររោះមហន្តរាយតាម 
សហគមន្ម៍លូដ្ឋា ន្ 

 
រយៈម្េលនន្របាយការណ៍ 

០១ កកកដ្ឋ ឆ្ន ាំ ២០១៤ ដល ់៣០ ម្មសា ឆ្ន ាំ ២០១៧ 
 

ម្ ម្ ោះគម្រោង ការកាតប់ន្ថយហានិ្ភយ័គ្រោះមហន្តរាយតាមសហគមន្ ៍
រាំររថវិកា អង្គការការតីាស ្បគេសស្វីស (CARITAS-Switzerland)  
អងគការអន្ុវតតន្៍ អង្គការអភវិឌ្ឍន្ស៍ង្គមបរសិ្ថថ ន្ និ្ង្ កសិកមម (សវី ដូ)  

អង្គការអភវិឌ្ឍន្ស៍ហគមន្ជ៍ន្បេ និ្ង្ បរសិ្ថថ ន្ (អាគសដូ) 
ថវិកាសរបុ ៣ឆ្ន ាំ US$ ៣៥៧,០០០.០០ 
រយៈម្េលនន្គម្រោង ០១ កកតដា ឆ្ន ាំ ២០១៤ ដល់ ៣០ ឧសភា ឆ្ន ាំ២០១៧ 
នថៃម្រៀបចាំរបាយការណ៍ ៣០ គមស្ថ ឆ្ន ាំ២០១៧ 

 
១-របវតតិគម្រោង  

 គាំគរាង្ CBDRR គឺជាគ្ាង្រមួរន មយួរវាង្អង្គការ ការតីាសស្ីស ដដលអន្វវតតគដាយ អង្គការ សវីដូ 
និ្ង្ អាគសដូ ។ គគ្ាង្ដែន្ការគន្ោះបាន្ពិគ្រោះគោបល់ចាបត់ាាំង្ពី ឧសភា ២០១៤ ។
កនវង្តាំណាកក់ាលគ្្ើដែន្ការ កប៌ាន្រមួបពា្ច លការបណតវ ោះបណាត លសមតថភាពបវគគលិក នន្ អង្គការទាំង្ពីរ 
រមួទាំង្ការអន្វវតតស្ថកលបង្ចាំគណោះដឹង្បវគគលិកគលើភូមចិាំន្នួ្ ០២កនវង្ភូមគិរលគៅែង្ដដរ។ គគ្ាង្គន្ោះ
ាន្រា្ំ េថវកិាអន្វវតត   
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សាំរាបរ់យោះគពល៣ឆ្ន ាំពីអង្គការ ការតីាសស្ីស ។ គគ្ាង្គន្ោះ គឺ គតត តគលើការងារ
សិកាបា៉ា ន្់្ ពាណពីហានិ្យភយ័នន្គ្រោះ្មមជាតិ ភាពងាយរង្គ្រោះ និ្ង្ សមតថភាព (HVCA) 
កនវង្ចាំគណាម ៣៥ ភូម ិ០៦ ឃវាំ ០៤្សុក នន្គេតតបន្ទា យាន្ជយ័ ។    
 ការសិកាគន្ោះនឹ្ង្គ្្ើគេបើង្  គអាយាន្ភាពជាកល់ាកន់ន្កមមវ ិ្ ី គឺ គតត តគលើតាំរូវការជាកល់ាក ់និ្ង្ 
សកមមភាព អាេិភាពគដើមបគីដាោះ្ស្ថយបញ្ហា របស់សហគមន្មូ៍លដាា ន្។ គគ្ាង្ដែន្ការ
សកមមភាពសហគមន្ ៍(Community Action plan (CAP) គឺជាការកស្ថង្លេាែល នន្ 
ការអន្វវតតការកាតប់ន្ថយភាពរង្គ្រោះនន្ គ្រោះមហន្តរាយ្មមជាតិ និ្ង្ ការកស្ថង្សមតថភាព 
(HVCA)របស់សហគមន្ ៍និ្ង្ អនកពា្កព់ន័្ធ្គបស់្ថថ បន័្ន្ទគពលបចចវបបន្ន 
តាមរយោះការកាំណតស់កមមភាពគ្តៀមបងាា រ និ្ង្ គ្លើយតបជាកល់ាកន់្ទន្ទ។ 

 
២-ភ្នន ក់ងារអន្ុវតតគម្រោងៈ  

គគ្ាង្គន្ោះ គឺជាការអន្វវតតរមួរន របស់ពីរអង្គការ គឺ អង្គការ សវីដូ (SEADO) និ្ង្ អង្គការ អាគសដូ 
(RCEDO) ្បចាាំគេតតបន្ទា យាន្ជយ័ ។ 

 
៣-ម្រលម្ៅ ន្ិង បាំណងនន្គម្រោងការកាត់បន្ថយម្ររោះមហន្តរាយម្ៅកនងុសហគមន្៍ 

គរលគៅ នន្ គគ្ាង្ៈ  
គ្្ើគអាយ្បគសើរគេបើង្ នូ្វ ាន្ភាព្ន្បាន្របស់សហគមន្ជ៏ន្បេគៅនឹ្ង្ឥេាិពលនន្គ្រោះមហន្តរាយតូច ា្ំ 
ដដលទកេ់ង្ការបាំដរប្មួលអាកាសធាតវ កនវង្គេតតបន្ទា យាន្ជយ័ ។  
គរលបាំណង្ នន្ គគ្ាង្ៈ 
បគង្ាើន្សមតថភាពសហគមន្ ៏និ្ង្ 
អនកពា្កព់ន័្ាសាំខាន្ក់នវង្តាំបន្គ់រលគៅគអាយគចោះគរៀបចាំដែន្ការបាំរវង្េវកជាមវន្ និ្ង្ ការគ្លើយតបចាំគពា្ោះគ្រោះ
្មមជាតិ ដដលជួយ កាតប់ន្ថយបាន្នូ្វភាពងាយរង្គ្រោះរបស់សហគមន្មូ៍លដាា ន្នូ្វ រាល់ហានិ្យភយ័ន្ទន្ទ
។ 

 
៤- តាំបន្់ម្រលម្ៅគម្រោង  

 
 
 
 
 
 

SEADO 

RCEDO 
SEADO 

RCEDO 
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ល.រ. 
្សកុ. ្កងុ្  ឃវាំ. សងាា ត ់ ចាំន្នួ្ភមូ ិ ចាំន្នួ្ ្បជាពលរដាសរវប សរវបរមួ 

   ្បសុ ្សី   

១ ្កងុ្សិរគីស្ថភណ័  កាំពង្ស្់្ថយ   ៥   ១១១៤៦   ១១៩០៩ ២៣០៥៥ 

   ២ មង្គលបរូ ី 
គរបលល័ង្គ ៨  ៣៨៧៦  ៣៧៩៩  ៧៦៧៥ 

្សោះរាាំង្  ៩  ៣៦៨៤  ៣៥៤៣  ៧២២៧ 

 សរវប (អង្គការ សវីដូ) ៣ ឃវាំ ២២ ១៨៥០៦ ១៩២៥១ ៣៧៩៥៧ 

៣ ស្្ថយគចក តាែូ ៥ ១៤២៥ ១៩២៧ ២៨៥៣ 

៤ ្ពោះគន្តយ្ពោះ 
ទន្កាាំ ៤ ១៨៧៩ ១២៦៦ ២៦៤២ 

េកឹគជារ ៥ ១៣៧៤ ១៤២២ ៣៨០៦ 

                 សរវប អង្គការ អាគសដូ ៣ឃវាំ ១៤ ៤៦៧៨ ៤៦១៥ ៩៣០១ 

សរវបរមួទាំង្ពរីអង្គការ  ៦ ឃវាំ ៣៦ ភមូ ិ ២៣១៨៤ ២៣៨៦៦ ៤៧២៥៨ 

 
៥-លរាផលរ ាំេឹងរុក  

១-បគង្ាើន្នូ្វចាំគណោះដឹង្កនវង្ចាំគណាមសហគមន្ ៍និ្ង្ អនកពា្កព់ន្័ធន្ទន្ទ តាមរយោះការដចករ ាំដលកពតា៍ន្៌
ពីការកាតប់ន្ថយហានិ្យភយ័នន្គ្រោះមហន្តរាយ និ្ង្ដាំគណើ រការបា៉ា ន្់្ បាណគ្រោះថា្ន ក់្ មមជាតិ  
ភាពងាយរង្គ្រោះ និ្ង្ សមតថភាពសហគមន្។៍  
២-បគង្ាើន្សមតថភាពកនវង្ការកាំណតនូ់្វ វធិាន្ការសម្សប គដើមបវីាស់ដវង្េាំហាំែលប៉ាោះពា្ល់ 
នន្គ្រោះថា្ន កទ់ាំង្គន្ទោះ តាមរយោះការចូលរមួគ្្ើដែន្ការគ្លើយតបសហគមន្ ៍
គលើគ្រោះមហន្តរាយគអាយាន្្បសិេធិភាព ។ 
៣-រចន្ទសមពន្ាស័ហគមន្,៍ ្ន្ធាន្អនកពា្កព់ន្័ធន្ទន្ទ និ្ង្ តនួ្ទេីរបស់ភាន កង់ារមូលដាា ន្ បាន្កាំណតច់ាស់
កនវង្ដែន្ការសកមមភាពគ្តៀមបងាា រ និ្ង្ ការគ្លើយតប នន្ គ្រោះមហន្តរាយ គដាយសមតថភាព
កនវង្ការជយួ អន្តរាគមន្៍្ តូវបាន្ព្ងឹ្ង្។  
៤-េាំន្ទកេ់ាំន្ង្រវាង្សហគមន្ ៏និ្ង្ស្ថថ បន័្រដាា ភបិាល ាន្ការព្ងឹ្ង្ គដើមបបីញ្រ ជ្ បវធិាន្ការកាតប់ន្ថយគ្រោះ
មហន្តរាយ កនវង្សហគមន្ ៏និ្ង្ការកស្ថង្ដែន្ការសកមមភាព។  
៥-ាន្្បសិេធភិាព នន្ការអន្វវតតយន្តការគ្តៀមបងាា រ និ្ង្ វធិាន្ការសម្សប(បរសិ្ថថ ន្,គសដាកិចច, 
គហដាា រចន្ទសមពន្ា.័សង្គម, ្ន្ធាន្មន្វសស) កនវង្ចាំគណាមសហគមន្គ៏រលគៅ និ្ង្ អនកពា្កព់ន្័ធន្ទន្ទ ។ 
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៦-ស្ថថ បន័្អង្គការនដគូរ្តូវបាន្ព្ងឹ្ង្ជាំន្ទញបគចចកគេសគលើការងារកាតប់ន្ថយគ្រោះមហន្តរាយ
កនវង្ការអន្វវតតគគ្ាង្។  

៦-សកមមភ្នេសាំខាន្់ៗរបសគ់ម្រោង 
១-សិការការបា៉ា ន្់្ ពាណនន្ គ្រោះថា្ន ក់្ មមជាតិ ភាពងាយរង្គ្រោះ និ្ង្ សមតថភាពសហគមន្ ៍
២- បគ្ង្ៀន្ដល់សហគមន្ ៍និ្ង្ អនកពា្កព់ន័្ធ កនវង្ការគរៀបចាំដែន្ការសកមមភាពគ្តៀមបងាា រ និ្ង្ ការគ្លើយតប 
នន្ គ្រោះមហន្តរាយកនវង្សហគមន្មូ៍លដាា ន្។ 
៣- ចង្្កង្ និ្ង្ ព្ងឹ្ង្សមតថភាព នន្ គណៈកមមការ្គប់្ គង្គ្រោះមហន្តរាយភូមឃិវាំ 
៤- អបរ់ ាំែសពែ្ាយចាំគណោះដឹង្ ដល់សហគមន្ពី៍ហានិ្ភយ័នន្ គ្រោះមហន្តរាយ ការគ្តៀមបងាា រ ការគ្លើយតប  
ការ្គប់្ គង្្ន្ធាន្េឹក និ្ង្ ការអភរិកសបរសិ្ថថ ន្ ។ល។ 
៥-ែតល់ជាំន្ទញ និ្ង្ ការអន្វវតតសកមមភាពគដើមបគីលើកកាំពស់ជីវភាព្កុមជន្ងាយរង្គ្រោះ 
តាមរយោះែតល់បគចចកគេសកសិកមមដបបបន្សវ ាំគៅនឹ្ង្ការដ្ប្បួលកាសធាតវ ែតល់សាំភារោះ ពូជ(្សូវ បដន្ល ាន្)់ 
និ្ង្ ចង្្កង្្កុមជយួ េលួន្ឯង្ ។ល។  
៦-បគង្ាើន្េាំន្ទកេ់ាំន្ង្ជាមយួអាជាា ្រពា្កព់ន័្ធគដើមបរីា្ំ េគគ្ាង្ការគ្លើយតប និ្ង្ ដែន្ការគ្តៀមបាំរ ៉ាវង្ជាមវន្ 
៧-អន្វវតតន្វ៍ធិាន្ការគ្លើយតប និ្ង្បងាា រគ្រោះមហន្តរាយ តាមរយោះ ការរា្ំ េថវកិាសាំរាបក់ារជីក្សោះ  
ស្ថត រ្បេាយ ែតល់ពា្ង្េឹក ។ល។ 
៨-ជយួ រា្ំ េ និ្ង្ បញ្រញ្ហជ បដែន្ការសកមមភាពគ្រោះមហន្តរាយសហគមន្ ៍កនវង្ដែន្ការអភវិឌ្ឍន្ភូ៍មឃិវាំ្សុក 
គដើមបដីស្ង្រកមូលនិ្្ិរា្ំ េ ។ 

 
៧-លរាផលសម្រមចបាន្នន្គម្រោង 

១-គរៀបចាំបា៉ា ន្់្ បាណគៅគលើមវេសញ្ហា គ្រោះថា្ន ក ់ភាពងាយរង្គ្រោះ សមតថភាព និ្ង្ គ្្ើដែន្ការរបស់សហ 
គមន្ប៌ាន្ចាំន្នួ្ ៣៦ ភូមគិរលគៅ ។ 
២- បាន្គរៀបចាំដែន្េីមវេសញ្ហា គ្រោះថា្ន ក ់ និ្ង្ ហានិ្ភយ័គ្រោះមហន្តរាយចាំន្ួន្៣៦ ភូមកិនវង្តាំបន្គ់រលគៅ 

។ 
៣-គរៀបចាំបគង្ាើត និ្ង្បណតវ ោះបណាត លសមតថភាពគណៈកមមការ្គប់្ គង្គ្រោះមហន្តរាយភូមឃិវាំ និ្ង្ 
គណៈកមមការ្គប់្ គង្្ន្ធាន្េឹកភូម ិ២៦៣ ន្ទក ់។ 
៤-សិកាា ស្ថលាែសពែ្ាយគគ្ាង្គៅស្ថលាគេតតបន្ទា យាន្ជយ័គដាយាន្អនកចូលរូម៩៨ន្ទក ់
៥-គរៀបចាំចង្្កង្ ្កុមជួយ េលួន្ឯង្ និ្ង្ សន្សា្ំ បាក ់បាន្ចាំន្ួន្ ១៩្កុម ាន្សាជិកសរវប ៤០០ន្ទក(់សវីដូ 
១៨៣+អាគសដូ ២១៧ន្ទក)់  និ្ង្ រា្ំ េេវន្ ដល់្កុមជយួ េលួន្ឯង្ ។ 
្សុក/្កុង្ ឃវាំ /សងាា ត ់ ចាំន្ួន្្កុម សាជិក េវន្មដន្ថម សរវប្បាកស់ន្សា្ំ កុម 

សិរគីស្ថភណ័ កាំពង្ស្់្ថយ ១ ១៥ $៥០០  
 គរកបលលង្ ័ ៥ ១០៦ $២៥០០  
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មង្គលបូរ ី ្សោះរាាំង្ ៣ ៦២ $១៥០០  
ស្្ថយគចក តាែូ ៣ ៧០ $ ៩០០ ៧,១៣១,០០០ 
្ពោះគន្តយ្ពោះ ទន្កាាំ ៦ ១១៩ $ ៨០០ ១៧,០៦០,៥០០ 

េឹកគជារ ១ ២៨ $ ២៥០ ៨,៥៧៦,០០០ 

  
៦-ចូលរមួរា្ំ េការគរៀបចាំដែន្ការវនិិ្គោគ ភូម ិឃវាំ និ្ង្ ្សុក កនវង្តាំបន្គ់រលគៅចាំន្នួ្ ៦ឃវាំ គលើ៤្សុក 
៧-សហការជាមយួអាជាា ្រ ភូម ិ ឃវាំ កនវង្ការគរៀបចាំស្ថត រ្បឡាយបាន្្បដវង្ ១៤៧៤៥ ដម៉្ា ត 
(សវីដូបាន្១២៩៩៥ ដម៉្ា ត និ្ង្ អាគសដូ បាន្ ១៧៥០ ដម៉្ា ត) គលើ ៣ឃវាំ គឺ ្សោះរាាំង្ គរកបលលង្័គ និ្ង្ 
ទន្កាាំ ។ កនវង្ការស្ថត រ្បឡាយទាំង្គន្ោះចាំណាយថវកិាសរវបអស់ ១៣,៨២០ដវលាល រ និ្ង្ 
េវន្បដិភាគសហគមន្ ៍ចាំន្ួន្ ១០,៩២០ដវលាល រ ។ 
៨-ស្ថថ រ្សោះេឹកសហគមន្ច៍ាំន្នួ្ ៨ ្សោះគៅកនវង្ឃវាំ ្សោះរាាំង្ គរកបលលង្គ ័ តាែូ េឹកគជារ និ្ង្ទន្កាាំ 
(សវីដូាន្ ៤្សោះ និ្ង្ អាគសដូាន្ ៤ ្សោះ) ចាំណាយថវកិាសរវប គឺ ៣៨,៥១៨ ដវលាល រ 
(សវីដូអស់១៩,៦១៨ $ និ្ង្ អាគសដូ១៨,៩០០$) និ្ង្ េវន្បដិភាគសហគមន្ ៍ចាំន្នួ្ ២០,៤៨១ ដវលាល រ។  
៩-ចូលរូមជសួជវលែលូវ ៤ ដេស្បនវង្ ២២៥០ ដម៉្ា ត (កនវង្ភូម ិចាថមី ្បនវង្ ៦០០ដម៉្ា ត និ្ង្ភូមគិរកបលល័ង្ា
៤០០ដម៉្ា ត និ្ង្ ភូមពិ្ង្បាន្្បដវង្ ៧០០ម និ្ង្ ស្ថន យលអ ៥៥០ដម៉្ា ត) ។ 
១០-ចវោះអបរ់ ាំែសពែ្ាយពីគ្រោះមហន្តរាយ ការគ្តៀមបងាា រនិ្ង្អន្ទមយ័សវេភាពដល់ភូមចិាំន្នួ្ ៣៦ កនវង្តាំបន្ ់
គរលគៅ 

 ១១. ែតល់ពា្ង្េឹកយកសចាំន្នួ្ ៥៦៣ ពា្ង្ និ្ង្ ជសួជវលគជើង្្េពា្ង្ដវង្ និ្ង្ េលី រា្ំ េេរដាកេឹ់ក ។ 
 ១២. រា្ំ េបង្គន្អ់ន្ទមយ័ចាំន្នួ្ ១៨  
 ១៣. បគង្ាើត្ន្ទររ្សូវ និ្ង្ ែតល់ពូជ្សូវ ចាំន្នួ្ ៥ភូម ិ 
 ១៤. ែតល់ពូជកូន្គ ើចាំរវោះ ឬសសដីែអម  ពូជបដន្ល  
 ១៥. េលួសវវតតិភាពបាន្ ចាំន្នួ្ ៣ កដន្លង្ 
 ១៦. ែតល់សវីដតន្េឹកចាំន្ួន្ ២០  ា៉ា សវីន្បូមេឹក ៥ ថង្ប់ាល សាិក ៦ (ទាំង្៦ឃវាំគរលគៅ) 

១៧. សិកាា ស្ថលាពីស្ថលាដ្សកសិករគលើ បគចចកគេសចិ ច្ ឹមាន្ ់និ្ង្ ដាាំបដន្ល និ្ង្ ែតល់ពូជាន្ ់
១៨. សិកាា ស្ថលាសតីពីការសគញ្រងាគ ោះបឋម ចាំន្នួ្ ២ វគគ ដកគ់ណៈកមមការគ្រោះមហន្តរាយភូមឃិវាំ  
១៩.េសសន្ៈកិចចសិកា្លវោះបញ្ហច ាំង្ពីកគ្ាង្ និ្ង្កសិកមម(គេតត្កគចោះ តាដកវ រតន្ៈគីរ ី កាំពង្គ់ស្ថម និ្ង្ 
គសៀមរាប)។ 

២០. រា្ំ េគ្គឿង្បាំពង្សគមលង្ចាំន្ួន្ ៥ឃវាំ គលើ ១២ភូម ិ( គម្កូ ២ វត និ្ង្ បាសតូច១៥) 
២១. សិកាា ស្ថលាពីការ្បកាសអាសន្ន និ្ង្ គបាោះបគងាគ លវា៉ា ស់កាំរតិកាំពស់ជាំន្ន្ ់បាន្ ចាំន្នួ្ ១៥ បគងាគ ល 
២២. បគង្ាើតគណៈកមមការ្បកាសអាសន្នតាមភូម ិ
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២៣. ្បជវាំ្បចាាំដេ អនកពា្កព់ន័្ធថា្ន កឃ់វាំ ភូម ិ
២៤. គ្្ើែាោះ២្គួស្ថរ (ភូមតិាអន្ និ្ង្ ភូមគិរកបលល័ង្ា) 
២៥. បគង្ាើត្កុមគភលង្ 
២៦. គរៀបចាំេិវាដាាំកូន្គ ើតាម្បឡាយ និ្ង្ ្សោះ បាន្ ៣ គលើក កនវង្ ៣ ឃវាំ  
២៧- បាន្គរៀបចាំដែន្េីហានិ្ភយ័គ្រោះមហន្តរាយ និ្ង្ មវេសញ្ហា គ្រោះថា្ន កប់ាន្ ៦ ឃវាំគរលគៅ ។ 

 
៨-បញ្ហា របឈម 
 -ពិបាកកនវង្ការ្បមូល្បជាពលរដាឲ្យចូលរូម្បជវាំវគគបណតវ ោះបណាត ល 
 - ្បជាពលរដាគ្្ើការចាំណាក្សុកគ្ចើន្ ជាគហតវគ្្ើគអាយេោ្ះកាំលាាំង្ពលកមមចូលរមួកនវង្គគ្ាង្  
 -អាជាា ្រភូមឃិវាំមូយចាំន្នួ្មនិ្សូវចូលរូមបាន្លអ  
 -ការយល់ដឹង្របស់្បជាពលរដាគៅាន្កាំរតិ  
 -្បជាពលរដាាន្ការចាបអ់ារមមណ៍គៅគលើដតការជួសជវល្បឡាយ 
 - ជបួគ្រោះ្មមជាតិកនវង្ឃវាំគរលគៅ ដូចជារាាំង្សងួត និ្ង្ េឹកជាំន្ន្ ់២០១៦ 
 
៩-ឱកាស: 
 -ាន្ការរា្ំ េពីអាជាា ្រមូលដាា ន្គៅគពលអន្វវតតន្ក៍មមវ ិ្ ី និ្ង្ ជយួ ស្មបស្មូលដល់បវគគលិកអង្គការ 
 -្បជាពលរដាាន្ការចូលរមួ និ្ង្ រា្ំ េគគ្ាង្អង្គការទាំង្ពីរ  
 -ាន្ការចូលរមួពីអាជាា ្រ អនកពា្កព់ន័្ធ និ្ង្ ្បជាពលរដា កនវង្ការស្ថត រ្បឡាយ និ្ង្ជសួជវលែលូវ 
 -គគ្ាង្ាន្គរលគៅ្សប នឹ្ង្ គរលន្គោបាយ និ្ង្ យវេាស្ថញ្រសតរបស់រដាា ភបិាល  
 -ាន្ការរា្ំ េមូលនិ្្ិពីអង្គការការតីាសស្វីស រយោះគពលដវង្ (៣ឆ្ន ាំបន្ត) 
 

គ្្ើគៅនថងេី   ២៨   ដេ  គមស្ថ   ឆ្ន ាំ២០១៧ 
គរៀបចាំគដាយ្កុមការងារទាំង្ពីរអង្គការ (សវីដូ និ្ង្ អាគសដូ) 
                        ជ/ ហតថគលខាតាំណាង្ 
 
 
 

______________________________ 
គលាក សាំ គសរវីឍន្ទ  


