
ពេលព េះជាពេលដែលត្រវូេត្រឹរការការ់ប ថយហា ិភយ័
ពត្រេះមហ តរាយក្ន ុររំប អ់ាស ៊ីបូព៌ា   ិរប៉ា ស ៊ីហវ កិ្ 

 
ជារ ៀងរាល់រេលដែលខ្ញុំទទួលបានែុំណឹងថាមានរ្រោះធម្មជាតិរ ើតរ ើង គឺមានម្នុស្សស្លា ប់  ង បួស្ ផ្ទោះស្ុំដបង្តូវបុំផ្លា ញ 
បាត់បង់កា  ស្់រៅ ខ្ញុំែឹងថារ ើងបានរធវើស្ ម្មភាេរែើម្បីកាត់បនថ ផ្លប ោះពាល់ែ៏ធងន់ធង រនោះ 
ជាជាងកា  ង់ចុំ ហូតែល់មានរ្រោះម្ហនតរា វា លុ ម្តងរទៀត។ 
 
រ ើងមានឱកាស្រនោះតាម្  ៈស្ននិបាទេិភេរោ ស្តីេីកា កាត់បនថ ហានិភ័ រ្រោះម្ហនតរា  រៅទី្ ញង ដស្៊ែនដា  
ដែលដស្វង  កា តា ់ដតងបញ្ចប់ដផ្នកា ជុំនួស្្ បខណឌ ស្ ម្មភាេHyogo ដែលដណនុំអ្ន រធវើររលនរាបា  
និងអ្ន ពា ់េ័នធអ្នត ជាតិនន នញងកា ្គប់្គងហានិភ័ រ្រោះម្ហនតរា ។ ស្ននិបាទរនោះជាឱកាស្មួ្  
រែើម្បីរ ៀបចុំររលរៅថ្មី នញងកា កាត់បនថ ហានិភ័ រ្រោះម្ហនតរា  និង្បឆុំងនឹងភាេ្ ី្ ។ 
 
ផ្ងប ោះពាល់ននរ្រោះធម្មជាតិមានទុំហុំធុំណាស់្ ួចរៅរហើ  គឺវាបានស្មាា ប់ជីវិតម្នុស្សជាង ២,៥ោនន ់ 
ខូចខាតដែលមានទុំហុំគិតជាទឹ ្បា ់្បមាណ ៤ ពាន់ពាន់ោនែុោា   នញង  ៈរេល៣០ឆន ុំ នាងរៅរនោះ 
ជាមួ្ នឹងកា បុំរផ្ាចបុំផ្លា ញនន ិចចខិតខុំ្បឹងដ្បងអ្ភិវឌ្ឍន៍នន។ 
 
 នញងតុំបន់អាសីុ្ កា រ ើនរ ើងែ៏គុំហុ ននតុំបន់ទី្ ញងជាមួ្ នឹងដផ្នកា រៅមាន ្មិ្ត 
វានឹង ុំេុងដតបរងកើនកា ្បឈម្ា ងរលឿន បស់្ទី្ ញង ជាេិរស្ស្ទី្ ញងដែលមានែង់សីុ្រត្បជាជនរ្ចើន 
និងមានទីតាុំងរៅតាម្មាត់ស្ម្ុ្ទ និងអាងទរនា។ េ្ញោះ នហា ន ដែលមានស្មាា ប់ម្នុស្សជាង
៧៣៥០ន ់រៅ្បរទស្ហវីលីេីនកាលេីឆន ុំ២០១៣ បានបរងកើនអ្្តាភាេ្ ី្ ១,២%។ 
 
បចចញបបននរ ើងមានឧប  ណ៍ស្្មាប់កាត់បនថ ផ្លប ោះពាល់ដបបរនោះ។ ឧទាហ ណ៍ ្បេ័នធ្បកាស្អាស្នន   
ស្ូណាមិ្រៅម្ហាស្ម្ុ្ទឥណាឌ  ដែលបានដា ់បនទ ប់េីរ្រោះម្ហនតរា ឆន ុំ២០០៤ 
អាចបញ្ជូនស្ញ្ញា អាស្ននរៅម្ណឌ ល្បកាស្អ្ស្ននជាតិដត១០នទីននកា  ញ្ជួ ែីម្ួ  
ដែលវាអាចជួ កាត់បនថ កា បាត់បង់អា ុជីវិតែល់្បជាជនទាុំង២៨្បរទស្បាន។ 
 



 បា កា ណ៍ដែលរទើបដតរចញថ្មីៗ បស្់ធនរ េិភេរោ  បានរ្បើ្បាស្់ ូបភាេេីផ្លក   ណ និងដផ្នទីភូមិ្ស្ល្ស្ត 
រែើម្បីតាម្ដានកា ផ្លា ស្់បតូ ទុំ ង់ននកា រ្បើ្បាស្់ែី នញងតុំបន់អាសីុ្ ដែលវាបានផ្តល់ជាទិននន័ អាចជួ ឲ្្រ ើងរធវើដផ្នកា  
និងរធវើរស្ច តីស្រ្ម្ចចិតតវិនិរាគ។ 
 
ជាទូរៅ កា ងា ែ៏ធុំរធងននកា ស្្ម្បរៅនឹងរ្រោះធម្មជាតិ គឺជាកា ដច  ំដល ននកា ទទួលខុស្្តូវនន ដាា ភិបាល ស្ហគម្ន៍ 
ស្ហគម្ន៍អ្នត ជាតិ និងអ្ន ពា ់េ័នធទាុំងអ្ស់្។ 
 
កា វា តនម្ាហានិភ័ រ្រោះម្ហនតរា  និងគុំនិតផ្តួចរផ្តើម្ហិ ញ្ាវតថញបា ស្ុីហវិ  (PCRAFI) រដា មាននែគូែូចជា 
្បរទស្ជប ុន រលខាធិកា ដាា នស្ហគម្ន៍បា ស្ុីហវិ  ធនរ អ្ភិវឌ្ឍន៍អាស្ុី និងធនរ េិភេរោ  មូ្លនិធិ 
ស្ លស្្មាប់កាត់បនថ រ្រោះម្ហនតរា  និងកា ស្លត  រ ើងវិញ (GFDRR) និងស្ហភាេអ្ុឺ  ុប បាន ស្លងនូវ 
កា ្បម្ូលផ្តញុំែ៏ធុំមួ្ ននេ័ត៌មានភូមិ្ស្ល្ស្តស្្មាប់ហានិភ័ ននរ្រោះធម្មជាតិរៅ្បរទស្នន នញង្បជុុំរកាោះននស្ម្ុ្ទបា ស្ុីហវិ ។ 
 
ទិននន័ ទាុំងរនោះ បានចូល ួម្ចុំដណ  នញងគរ្មាងស្ល លបងននកា ធានរា ប់ ងហានិភ័ បា ស្ុីហវិ  
ដែលវាជា នតកា អ្នុញ្ញា តឲ្្មានកា ចូល ួម្េីថាន  ់្បរទស្ 
រែើម្បីរធវើឲ្្មានសុ្វតថភាេែល់កា ្គបែណត ប់រ្រោះម្ហនតរា ននកា  ញ្ជួ ែី ស្ូណាមិ្ និងេ្ញោះ  នញងទីផ្ាធានរា ប់ ងអ្នត ជាតិ។ 
 នញងឆន ុំ ២០១៣ ្បរទស្តុងហាា  បានកាា  ជា្បរទស្ទីម្ួ ម្ុនរគដែលទទួលបានធានរា ប់ ងជាទឹ ្បា ១់,២៧ោនែុោា  
ដែលផ្តល់ជូនជាបនទ ន់បនទ ប់េីទទួល ងរ្រោះរដា េ្ញោះ Ian ។ 
 
ទនទឹម្នឹងរនោះដែ  ដផ្នកា ថាន  ់ជាតិ និង ម្មវិធីេ្ងី រៅ្បរទស្ឥណឌូ រនស្ុី ហវីលីេីន និងរវៀតណាម្ 
 ុំេុងដតផ្លា ស្់បតូ ស្ហគម្ន៍រាប់  រដា រធវើឲ្្្បរស្ើ រ ើងននកា ទទួលបានរហដាា  ចនស្ម្ព័នធមូ្លដាា ន 
និងេ្ងឹងកា ធុន្ទាុំ បស្់េួ រគ នញង  ៈរេលដវងតាម្  ៈ្បេ័នធ្បកាស្អាស្នន ផ្ាូវស្្មាប់ជុំោស្រចញ និងកា បណតញ ោះ       
បណាត ល្រមានអាស្នន។ 
 
ធនរ េិភេរោ បានបរងកើន ិចចខិតខុំ្បឹងដ្បងរែើម្បីជួ  ស្លងភាេធុន្ទាុំ នញងគរ្មាងទាុំងអ្ស្់ បស្ ់    ខាូន។ 
គិតម្ ែល់នថ្ងទី១ ដខ  កដា ឆន ុំ ២០១៤ ១០០%ននគរ្មាងដែលរុំ្ទរដា ធនរ េិភេរោ គឺបាន 



េិនិត្រលើហានិភ័ អាកាស្ធាតុនិងរ្រោះធម្មជាតិ ដផ្ែ រលើកា េិនិត្រនោះ 
រ ើងមានដា ់បញ្ចូល នញងកា កាត់បនថ ហានិភ័ ទាុំងរនោះ។ 
 
ស្្មាប់ទស្សវតសខាងម្ុខ ភាេធុន្ទាុំគួ្តូវបានចត់ទុ ជាអាទិភាេស្្មាប់កា អ្ភិវឌ្ឍ្ប បរដា ចី ភាេនិងកា ទទួលខុស្្តូវ 
ជាជាងកា អ្ភិវឌ្ឍដបបែដែលៗរៅតាម្ស្ហគម្ន៏។ វាម្ិនមានទី ដនាងណា្បរស្ើ ជាងរៅទី្ ញងដស្៊ែនដា រទ 
រែើម្បីទទួលស្លា ល់រេញរលញនូវកា ងា ជាបនទ ន់  ៏ែូចជាផ្ល្បរាជន៍ននវា  កា វិនិរាគរលើភាេធុន្ទាុំរនោះ។  


