
សិក្ខា សាលាផ្សព្វផ្ាយ ច្បាប់សតពី្ីក្ខរ 

គ្រប់គ្រងគគ្រោះមហន្តរាយ 

Dissemination Workshop on the Disaster Management Law 

 



គ្របខណ្ឌ ក្ខរងារគ្របគ់្រងគគ្រោះមហន្តរាយរមពជុា
Cambodia Disaster Management framework 



• គ្បធាន្បទ ទី១ ៖ ក្ខរគបតជាា ច្បតិ្តគៅថ្នា រអ់ន្តរជាត្ ិន្ិងត្ំបន្ ់  

   International and Regional Commitments 

 

• គ្បធាន្បទទ២ី ៖ ច្បាប់សតីព្កី្ខរគ្រប់គ្រងគគ្រោះមហន្តរាយ     

   Cambodia Law on Disaster Management 2015 

 

• គ្បធាន្បទទ៣ី ៖  ដងឹអំព្សីទិធ ិត្ួនាទី  ន្ិងក្ខរទទលួខសុគ្ត្វូ
រាងុក្ខរងារក្ខត្ប់ន្ថយហាន្ភិយ័គគ្រោះមហន្តរាយ  

   Know your Rights, Roles and Responsibilities in Disaster  

   Risk Management 



រយៈគព្ល៧ឆ្ា  ំរាងុក្ខររសាងច្បាប ់
7 years in the making! 

ឆ្ន ាំ២០០៨ ៖ បង្កើតគណៈកមមការ     
កសា្ងេចកតីរា្ចាបេ់តីពីការ
រគបរ់គ្ងររោះមហនតរាយ 
2008: Resolution No. 02SSR establishes the 
Commission for Developing Draft Law on Disaster 
Management 

ឆ្ន ាំ២០០៩ ៖ ងេចកតីរា្ចាប់
ជាងលើកដាំបូ្ រតូវបានងធវើរចួរាល់ 
2009: The Zero Draft was completed. 

ក្ខរព្ិគគ្រោះគោបល់! 

ឆ្ន ាំ២០១២ ៖ ងេចកតីរា្ងលើកទី១នន
ចាបេ់តីពីការរគបរ់គ្ងររោះមហនតរាយ 
រតូវបានបញ្ជូ នងៅទីេតីការគណៈរដឋមន្រនតី 
 2012: The 1st Draft of Law on Disaster Management 
submitted to the Office of the Council of Ministers 
 

ឆ្ន ាំ២០១៥  ៖ ចាបេ់តីពីការរគបរ់គ្
ងររោះមហនតរាយ រតូវបានចូលជាធរមាន! 
2015: the Law on Disaster Management is passed! 

ក្ខរព្ិគគ្រោះគោបល់! 



ច្បាប់សតពី្ីក្ខរគ្របគ់្រងគគ្រោះមហន្តរាយ បាន្ច្បូលជាធរមាន្គៅ  

ខខមិថុនា  ឆ្ា ២ំ០១៥ ខដលរាងុច្បាបគ់ន្ោះ មាន្ច្បំន្នួ្១០ជពំ្ូរ ៖ 

ជាំពូកទ ី១ ៖ បទបបញ្ញតតទូិងៅ 

ជាំពូកទ ី២ ៖ យនតការរគបរ់គ្ងររោះមហនតរាយ 

ជាំពូកទ ី៤ ៖ ការដកឹនាំរគបរ់គ្ 

ជាំពូកទ ី៣ ៖ រកបខណឌ ការងាររគបរ់គ្ងររោះមហនតរាយ 

ជាំពូកទ ី៥ ៖ កិចចេហរបតបិតតកិារ និ្ជាំនយួអនតរជាត ិ

ជាំពូកទ ី១០ ៖ អវសានបបញ្ញតត ិ
ជាំពូកទ ី៩ ៖ អនតរបបញ្ញតត ិ
ជាំពូកទ ី៨ ៖ ងោេបបញ្ញតត ិ
ជាំពូកទ ី៧ ៖ របភពធនធាន និ្មលូនធិ ិ

ជាំពូកទ ី៦ ៖ េិទធិ និ្កាតពវកចិច 

មារាោា្ំ ៤៨ ដដលបានដច្ងៅកនុ្ចាប ់គឺងដើមបបីង្កើតឱ្យមានរកបខណឌ រគបរ់គ្ងររោះមហនតរាយមានភាពរ ឹ្
មាាំ និ្ធាននូវតនួទ ីការទទលួខុេរតវូ ចាេ់លាេ់របេ់សាា បន័ និ្វធិានការនន េរមាបភ់ាពធនង់ៅនឹ្
ងររោះមហនតរាយងៅកមពុជា។ 



ច្បាប់សតីព្កី្ខរគ្រប់គ្រងគគ្រោះមហន្តរាយ  

គ្សបតាមក្ខរគបតជាា ច្បតិ្តគៅថ្នា រអ់ន្តរជាត្ ិ 

Law on Disaster Management aligning with International Commitments 



រិច្បចគ្ព្មគគ្ព្ៀងអាសា៊ា ន្សតពី្កី្ខរគ្រប់គ្រងគគ្រោះមហន្តរាយ 

ន្ិងក្ខរគ្លើយត្បសគរងាគ ោះបនាា ន្់ 

ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency 
Response (AADMER) 



រមមវិធីក្ខរងាររបស់ AADMER 

ឆ្ា ២ំ០១៦-២០២០        
AADMER WORK PROGRAMME 2016-2020: 

 
រមមវិធីអាទភិាព្ទងំ ៨      
8 Priority Programmes 

 

១. ការរយល់ដឹ្ ៖ យល់ដឹ្អាំពីហានិភយ័របេ់េហគមនអ៍ាសា៊ា ន       

២. កសា្េុវតាភិាព ៖ កសា្ងហដ្ឋឋ រចនេមពន័ធនិ្ងេវាកមមេាំខាន់ៗ  

៣. ភាពឈានមុខ ៖ េហគមនអ៍ាសា៊ា នមានភាពធនង់ៅនឹ្ងររោះមហនត
រាយ និ្បនសាំការបដរមបរមួលអាកាេធាតុ 

៤៖ ការការារ ៖ ការារងេដឋកិចច និ្េ គ្មននេមាហរណកមម     
េហគមនអ៍ាសា៊ា ន ាមរយៈការងផេរហានិភយ័ និ្ការការារេ គ្ម 

៥. ការង ល្ើយតបដតមយួ ៖ យនតការការផ្លល េ់បតូរ េរមាបភ់ាពជាអនកដឹកនាំ
របេ់អាសា៊ា នកនុ្ការងារង ល្ើយតប 

៦. ការងរតៀម ៖ ពរ្ឹ្េមតាភាពេរមាបអ់ាសា៊ា នដតមយួ ការង ល្ើយតប
ដតមយួ 

៧.ការរសាត រង ើ្ វញិ ៖ ការសាត រង ើ្វញិភាពធនរ់បេ់អាសា៊ា ន   

៨. ការដឹកនាំ ៖ ភាពជាអនកដឹកនាំអាសា៊ា ន េរមាបភ់ាពលអឥតងខាច ោះ និ្
ការបង ក្ើត/នចនរបឌិតថមីកនុ្ការងាររគបរ់គ្ងររោះមហនតរាយ 



អាសា៊ា ន្ខត្មយួ ក្ខរគ្លើយត្បខត្មយួ 
One ASEAN, One Response 





គ្បធាន្បទទ២ី ៖  

ច្បាប់សតពី្កី្ខរគ្របគ់្រងគគ្រោះមហន្តរាយ 

Theme Two: Cambodia Law on Disaster Management 2015 



គ្បវត្តិក្ខរណ្ហ៍ាន្ភិ័យគគ្រោះមហន្តរាយគៅរមពជុា  
Cambodia Disaster Risk Profile 

• ងាយរ្ងររោះងដ្ឋយសារទឹកជាំនន ់រាា្ំ េងួត និ្ខយល់ពយុោះ 
• ជាបច់ាំណាតថ់្នន កទ់ី៩ ងៅកនុ្េនេេសនស៍ាកលវទិាល័យហានិភយ័ពិភពងលាករបេ់អ្គការេហ

របជាជាតិ  ខាតប្ថ់វកិារបដហល៩០០លានដុលាល  ននរបាកច់ាំណូលេរុបកនុ្រេុករបចាំឆ្ន ាំ ងដ្ឋយ
ទឹកជាំនន ់ងោោះបីងៅតាំបនជ់នបទងៅដតជាបញ្ហា ចមប្ ប ុដនតងៅទីរកុ្កម៏ានការងកើនង ើ្នូវបញ្ហា ោា្ំ ងនោះ
ផ្ដដរ 

• ការដរបរបួលអាកាេធាតុ ងធវើ ឱ្យមានការងកើនង ើ្នូវងររោះទកឹជាំនន ់ងររោះរាា្ំ េងួត ខយល់ពយុោះ និ្
ការងកើតនូវមុខេញ្ហញ ប្កងររោះភយ័ថមីៗ  ដូចជា កមពេ់ទឹកេមុរទមានការងកើនង ើ្ និ្ការរាល
ដ្ឋលជាតិនរបងៅាមតាំបនង់្នរ ដដលកានដ់តងកើតមានញឹកញាប ់និ្ ខាល ា្ំ កាល    



ងររោះទឹកជាំនន ់ឆ្ន ាំ២០១៣ 

• ងខតតចាំនួន២០ បានទទួលរ្ងររោះ 

  
• មនុេស១៦៨នក ់បានបាតប់្ជ់ីវតិ 

 
• ខាតប្ថ់វកិារបមាណ ៣៥៦លានដុលាល  និ្ងធវើឱ្យប ោះាល់ដល់មនុេស១លាន៧ដេននក ់



ងររោះរាា្ំ េងួ ត ២០១៥/២០១៦  
El Niño Drought 2015/2016 

• ជាងររោះរាា្ំ េងួតដដលអារកកជ់ា្ងគបាំផុត ងៅអាេីុអាងគនយ ៍ងៅកនុ្រយៈងពល៥០
ឆ្ន ាំងនោះ ដដលករមតិកងតត ងកើនង ើ្ជាមធយម៣អ្សដេលេីុេ 

   
• ខវោះខាតទឹក និ្ងធវើឱ្យតនមលទឹកមានការងកើនង ើ្ 
 
• ងររោះរាា្ំ េងួតដផនកដាំណាាំងធវើឱ្យខាតប្២់២% ដដលនាំឱ្យមានការថយចុោះផលិតកមម

រេូវ និ្ដាំណាាំ និ្ជាលទធផលងធវើឱ្យមានការខាតប្រ់បាកច់ាំណូល និ្កមចមីានការ 
ងកើនង ើ្ 

 
• របជាជនបរងិភាគតចិ ជាពិងេេងធវើឱ្យប ោះាល់ដល់េុខភាព និ្ការលូតលាេ់របេ់កុមារ 

 



វដឋនន្ក្ខរគ្របគ់្រងគគ្រោះមហន្តរាយ
DISASTER MANAGEMENT CYCLE 

មារា  ២  
ចាបង់នោះមានងរលងៅដូចតងៅ ៖ 
• ងរតៀមបងាក រ បនសាំ កាតប់នាយងររោះ

ថ្នន កម់ុនងពលមានងររោះមហនតរាយ 
ដដលប្កងដ្ឋយធមមជាតិ ឬមនុេស 

• ង្លើយតប េងន្រងាគ ោះបនេ នក់នុ្ងពល
មានងររោះមហនតរាយ 

• សាត រង ើ្វញិងរកាយងពលមានងររោះ
មហនតរាយ 



រច្បនាសមពន័្ធក្ខរដរឹនាគំ្របគ់្រងសគ្មាបក់្ខរងារគ្របគ់្រងគគ្រោះមហន្តរាយ  

Governance structure for disaster management;  
 

ត្ួនាទ ីន្ិងក្ខរទទលួខសុគ្ត្វូរបស់ភារពីារព់្ន័្ធ  
Roles and Responsibility of the Stakeholders 

 



គត្ើមាន្ន្រណាខលោះ? Who are the actors? 

េហគមន ៍ 
គណៈកមាម ធិការរគបរ់គ្
ងររោះមហនតរាយេហគមន ៍

កាកបាទរកហម
កមពុជា រកេួ្ជាំនញ 

រ.ជ.រ.ម 

គណៈកមាម ធកិាររគបរ់គ្ងររោះ
មហនតរាយថ្នន កង់រកាមជាត ិ

អ្គការជាតិ និ្អនតរជាតិ 
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រណ្ៈរមាម ធកិ្ខរគ្របគ់្រងគគ្រោះមហន្តរាយ 

ថ្នា រ់គគ្ក្ខមជាត្ិ ន្ិងសហរមន្ ៍
Sub-national and community committees 



ក្ខរបាទគ្រហមរមពជុា  
Cambodian Red Cross 



ជំន្ួយអន្តរជាត្ិ 

អនកអនុវតតកនុ្រេុក មានតួនទីចាំប្ 

(ជាំនួយេងន្រងាគ ោះអនតរជាតិ រតូវបានយកមកបាំងពញបដនាម) 

អ្គការអនតរជាតិមានតួនទី 

(អនុងលាមាមបទដ្ឋឋ នអបបបរមាដផនកមនុេសធម)៌ 

 Approved International Actors need legal 
facilities to do their job effectively ( customs, 

visa, relief transport) 

Some facilities are conditional                                                
(facilities granted to agencies who met 

minimum standards, pre approval system) 



ជំព្ូរ ៣ ៖ គ្របខណ្ឌ ក្ខរងារគ្រប់គ្រងគគ្រោះមហន្តរាយ 
CHAPTER 3 : DISASTER MANAGEMENT FRAMEWORK 

 

ធាត្ុសខំាន្់ៗ នន្ក្ខរគ្របគ់្រងគគ្រោះមហន្តរាយ 
 
• ការកាតប់នាយ = ការងរតៀមបងាក រ/ការកាតប់នាយ 
     Reduction = Prevention/Mitigation 

 
• ការងរតៀមជាងរេច  = ការងរតៀមងរៀបចាំ 
      Readiness = Preparedness 

 
• ការង្លើយតប  (Response) 

 
• ការសាត រង ើ្ វញិ (Recovery) 

 



ក្ខរក្ខរពារ ន្ិងក្ខរក្ខត់្បន្ថយ  
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អ្គការជាតិ និ្អនតរជាតិ 



ក្ខរសាត រគ ើងវិញ ៖ 

 
ការងធវើឱ្យរបងេើរង ើ្វញិ និ្ការកសា្ង ើ្វញិ

Rehabilitation and Reconstruction 



គ្បធាន្បទទ៣ី ៖   

ដងឹអំព្សីទិធ ិត្ួនាទី  ន្ិងក្ខរទទលួខសុគ្ត្ូវរាងុ

ក្ខរងារក្ខត្់បន្ថយហាន្ភិយ័គគ្រោះមហន្តរាយ  

រាងុជំព្រូទ៦ី 

Theme Three: Know your Rights, Roles and Responsibilities in  

Disaster Risk Management: Chapter 6 



មារា ៣១ ៖ ការងររពេិទធិមនុេស  
Article 31: Respecting human rights 

 
មារា ៣២ ៖ េិទធិរេ់រានមានជីវតិ មានងេរភីាព  
       និ្មានេនតិេុខ ផ្លេ ល់ខលួន 
Article 32: Right to life, freedom and personal security 

 
មារា ៤១ ៖ ងេរភីាពបងញ្ចញមតិរបេ់ខលួន  
Article 41: Freedom of expression and information 



អារមាន្សទិធទិទលួបាន្ន្វូព្ត័្ម៌ាន្ ន្ិងច្បំគណ្ោះដងឹ 
You have the right to access information and gain knowledge! 

ផតល់ពត័ម៌ានដូចផតល់ជាំនួយ 



I can see the potential in the job. BYou have the right to access information and knowledge! 
[HOW DO YOU ACCESS INFORMATION AND KNOWLEDE?] 
ut can't help feeling it is junior for me. This feels like going away from CEA and not so good for 
my CV. Is there any chance of changing tYou have the right to access information and 
knowledge! 
[HOW DO YOU ACCESS INFORMATION AND KNOWLEDE?] 
he job title - relating it to humanitarian / CEA? And making it feel more senior (Senior advisor or 

senior coordinator)? Can I give you an answer tomorrow morning. 

“របជាពលរដឋរតូវការព័ត៌មាន  ដូចរតូវ
ការទឹក  ងេបៀ្ ថ្នន ាំេ្កូ វ ឬជរមក។ 
ពត័ម៌ានអាចជួយ េងន្រងាគ ោះជីវតិ ជីវភាព
រេ់ងៅ និ្ធនធាន (....) 
 

ពត័ម៌ានគឺជាការផតល់នូវអាំណាច។ 
ពត័ម៌ាន មិនរគបរ់រន ់ អាចងធវើឱ្យ
មនុេសរ្ងររោះ ងដ្ឋយងររោះ     
មហនតរាយ ។ 

របាយការណ៍ងររោះមហនតរាយពភិពងលាក 
ឆ្ន ាំ២០០៥ របេ់េហពន័ធអនតរជាតកិាកបាទ
រកហម  អឌឍចនេរកហម ។ ព្័ត្៌មាន្រជឺា

ជំន្ួយ 
Information is aid. 



អារមាន្សទិធរិសរ់ាន្មាន្ជីវតិ្ ក្ខរក្ខរពារ  
គសច្បរតីនថលថា ូន្ិងគ្ទព្យសមបត្ត ិ 

You have a right to have you life, dignity and property protected.  

 
អារមាន្សទិធទិទលួជនំ្យួសគរងាគ ោះ 

You have a right to relief aid.  

េិទធិទទលួបានជាំនយួមនុេសធម ៌



អារមាន្ក្ខរទទលួខុសគ្ត្វូ គដើមបចី្បូលរមួក្ខរងារគ្របគ់្រង

ហាន្ិភ័យគគ្រោះមហន្តរាយ ន្ិងសាមរគភីាព្រាងុក្ខរខថររា

បរិសាថ ន្រសគ់ៅរាងុសហរមន្រ៍បស់អារ! 
 
You have a responsibility to participate in disaster management 
 in your community and to care for your environment 
 in solidarity with your community! 



អារមាន្សទិធទិទលួបាន្ន្វូធន្ធាន្ ខដលអាច្ប

ជួយសហរមន្រ៍បសអ់ារ  គដើមបកី្ខត្ប់ន្ថយ     

ហាន្ិភ័យ ន្ិងសាត រគ ើងវញិព្គីគ្រោះមហន្តរាយ

You have the right to access resources that will help  
your community to reduce the risk of, and  
recovery from, disasters. 

 



អារមាន្ក្ខរទទួលខុសគ្ត្ូវ រាងុក្ខររាយក្ខរណ៍្នូ្វហានិ្ភ័យ

ទងំឡាយណា ខដលអាច្បបងកគៅជាគគ្រោះមហន្តរាយ ឬគព្លណា

មាន្គគ្រោះមហន្តរាយគរើត្គ ើង? 
You have a responsibility to report any risk that would cause a disaster, or when a disaster occurs! 

 



ងដើមបដីេវ្ យល់កានដ់តងរចើន នូវអវដីដល
អនកអាចចូលរមួាកព់ន័ធបានកនុ្ការងារ
រគបរ់គ្ងររោះមហនតរាយងៅកនុ្េហ
គមនរ៍បេ់អនក អនកអាចទាំនកទ់ាំន្ជា
មយួងមភូម ិឬេមាជិកននរកមុរគបរ់គ្
ងររោះមហនតរាយភូម។ិ  អនកអាចោកទ់្
ជាមយួសាខា កាកបាទរកហមកមពុជា 
ដដលមាន ងៅទីងនោះ។   
  
To find out more about how You can become 
involved in your local disaster management, contact 
your Village Chief or members of the Village 
Disaster Management Group. You can also contact 
your local Cambodia Red Cross branch. 

ក្ខរទំនារ់ទំន្ងគ្ត្ូវខត្គធវើពី្រផ្លវូ (គៅវិញគៅមរ) 

COMMUNICATION MUST GO TWO WAYS 





ដំគណ្ើរ្លងក្ខត្គ់សណារយី  ូ Walk-through scenario  

ងខតតចាំននួ៨ បានរ្ងររោះងដ្ឋយទឹកជាំនន ់
ងៅកនុ្តាំបនទ់ងនលងមគ គ្  
Flooding across 8 provinces in the Mekong region 

 





សំណ្រួព្ភិារាគ្រមុ (Questions for Group Discussion): 
 
1. ាមបទពិងសាធនរ៍បេ់អនក ងតើងនោះជាអវីដដលងកើតង ើ្កាំ ុ្ងពលមានងររោះមហនតរាយ? ងតើអនកជួប

របទោះបទពិងសាធនអ៍វីខលោះ? ពិភាកសាមដាំណាកក់ាលនីមយួៗននវដតការរគបរ់គ្ងររោះមហនតរាយ     
In your experience, is this what happens during a disaster? What is your experience? Discuss each stage of the disaster 
management cycle. 

 
2. ងតើអនកគិតថ្ន ងតើអវីខលោះជាកាត របឈម/ឧបេគគចមប្ជា្ងគកនុ្ងពលង្លើយតបងររោះមហនតរាយ? ងហើយឋតិងៅ

កដនល្ណា ងៅកនុ្វដតការរគបរ់គ្ងររោះមហនតរាយ?  What do you think are the biggest challenges in a disaster 

response? Where in the disaster management circle? 

 
3. ង្លើយតបងៅនឹ្ការអនុតតជាកដ់េត្ ងតើកាត /ចាំណុចអវីខលោះដដលអាចពរ្ឹ្បដនាម ាមរយៈបទបបញ្ញតតិននចាបេ់តីពី

ការរគបរ់គ្ងររោះមហនតរាយ? What can be improved in practice through the provisions of the law?  
 

4. ងតើអនកគិតថ្ន គួរមានអវីខលោះបដនាមងទៀត ងៅកនុ្ងេណារយី ូ ដូចបានដចកជូន?                                             
What do you think is needed for the scenario to happen as is described?  
 

5. ងតើអនកអាចងធវើអវីបានខលោះ ងដើមបងី្លើយតបងៅនឹ្ចាប ់និ្ការពរ្ឹ្ការងាររគបរ់គ្ងររោះមហនតរាយ?               
What can you do in your work to apply the law and improve disaster management?  



សំណ្រួ? 

  
មត្ិគោបលគ់ផ្សងៗ? 



Please provide us with feedback! 
 

 


