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គសចក្តីគផតើម៖ ការផ្លល ស់បតូរទីលំគៅរបស់របាជន និង ការតងំទីថ្មសំីរាបស់ហគមន ៍
 

សំរាបស់តវតសរខ៍ាងមុខ វាទំនងនឹងអាចគឃើញការចំណាក្រសុក្គដ្ឋយក្តត អាកាសធាតុក្នុងរទងរ់ាយផ្ដលមនុសសមនិ
ធាល បផ់្ដលជួបរបទោះក្នលងមក្។ ការផ្របរបួលអាកាសធាតុ គឺរតូវ នរពំឹងថ្ននឹងគធវើឲ្យមានការផ្របរបួលលំនានំនអាកាស
ធាតុ គធវើឲ្យគក្ើនគឡើងក្ំរតិនីវ ៉ាទូឹក្សមុរទ បគងាើនក្មាល ងំ និងភាពញឹក្ញាបន់នខយល់ពយោុះផ្ដលជោះឥទធិពលគៅដល់ពិភព
គោក្ាងំមូល។ បញ្ហា ាងំគនោះ គឺរគបរ់ោនគ់ៅគហើយក្នុងការគធវើឲ្យរបាជនគធវើការផ្លល ស់បតូរទលំីគៅរបស់ខលួន ចំផ្នក្ឯ
សំរាបភ់ាគអាគគនយន៍នរដឋលូអុីសីុអាណាវញិ គឺរតូវជួបរបទោះនឹងបញ្ហា របឈមមយួគទៀតននការការ ក្គ់ឆនរសមុរទ។ ថ្វីគបើ
មានផ្ផនការក្នុងការគដ្ឋោះរស្ថយបញ្ហា  ក្គ់ឆនរ (Coastal Master Plan 2012) គហើយគគរមាងាងំអស់ននផ្ផនការគនោះរតូវ
 នឧបតាមភ និងដំគណ្ើ រការដូចផ្ដល នគរោងក្គ៏ដ្ឋយ ក្គ៏ៅផ្តមានរបាជនលូអុីសីុអាណាាគរចើនរតូវ នបគណ្ត ញ
គចញពីក្ផ្នលងរស់គៅរបស់ពួក្គគ គដ្ឋយមូលគហតុននការគក្ើនគឡើងននក្ំរតិទឹក្សមុរទ ខយល់ពយោុះ ការសឹក្រចិរលឹ គហើយក្៏
អាចរបផ្ហលាមក្ពីក្តត ផ្ផនការគនោះផងផ្ដរ។ 
 

ការផ្លល ស់បតូរទីលំគៅរបស់របាជនលូអុីសីុអាណាគឺមនិអាចគចៀសផុតគឡើយ គហើយការធានានូវការតងំទីថ្មីសំរាប ់
សហគមនដ៍ផ្ដលក្សឹ៏ងផ្តមនិអាចគៅរចួផងផ្ដរ។ របាជនអាច រពមាងំ នក្ំពុងគធវើការផ្លល ស់បតូរទលំីគៅរគបគ់ពល
គវោ   ចំផ្នក្ឯតំបនគ់ឆនរក្ំពុង តប់ងច់ំនួនរបាជន គហើយទីរក្ុងក្ំពុងរតូវ នផ្លល ស់បតូរគៅឆ្ា យពីមាតស់មុរទ និង
កានផ់្តរមួតូច។ វារតូវការឲ្យមានក្ិចេខិតខំរបឹងផ្របងផ្ដលមានលក្េណ្ហមតច់ត ់ និងគរៀបរយ គដើមបអីាចរក្ាសហគមន៍
ឲ្យគៅដផ្ដលគៅគពលគធវើការជគមលៀសពួក្គគគចញពីតំបនម់ានគរោោះថ្នន ក្។់ គនាោះអាចគៅថ្ន ាការតងំទីថ្មសំីរាប ់   
សហគមន ៍គហើយរបវតតិស្ថហ្រសត នបង្ហា ញថ្ន វាគឺពិ ក្ខាល ងំណាស់គដើមបគីធវើវា។ 
 

ការសិក្ាគនោះសនមតិថ្ន ជគរមើសក្នុងការគធវើការតងំទីថ្មីសំរាបស់ហគមនក៍្នុងរដឋលូអុីសីុអាណា គឺរបគសើរាងការផ្លល ស់បតូរ
ផ្តទីលំគៅរបស់បុគគល ឬរបាជនមាន ក្់ៗ ។ សហគមនា៍ងំគនោះគឺាសហគមនផ៍្ដលមានវបបធមម៌ានតនមល គមាទនភាព 
និងខុសផ្បលក្ពីគគ គហើយរបាជនមានចំណ្ងសអិតរមតួគៅនឹងទីក្ផ្នលង និងសហគមនរ៍បស់ពួក្គគ ដូគចនោះការ តប់ង់
សហគមនរ៍បស់ពួក្គគ គឺអាចនឹងកាល យាគស្ថក្នាដក្មមមយួ។ គាោះាោ៉ា ងណាក្គ៏ដ្ឋយ ការសគរមចចិតតថ្នគតើពួក្គគ
រតូវគធវើការតងំទីថ្មសំីរាបស់ហគមន ៍ ឬ រតូវគធវើការផ្លល ស់បតូរផ្តទីលំគៅរបស់បុគគល គឺគៅផ្តាជគរមើសរបស់សហគមន ៍ 
គរៀងៗខលួន។ 
 

វាគឺមនិដឹងគនាោះគទ ថ្នគតើអនក្ណានឹងរតូវជគមលៀសគចញសំរាបរ់បាជនគៅរដឋលូអុីសីុអាណា។ រគបៀបននការតងំទីថ្ម ីការ
ការពារ និងស្ថត រតំបនគ់ឆនរ ការផ្របរបួលអាកាសធាតុ និងលទធផលននការគក្ើនគឡើងក្ំរតិទឹក្សមុរទ ផ្ដលរតូវ ន ឬមនិ
រតូវ នគដ្ឋោះរស្ថយ នឹងអាចក្ំណ្ត ់នពីផ្ផនក្ននរបាជនផ្ដលរងផលប៉ាោះពាល់។ វាក្ម៏និចាស់ផងផ្ដរថ្នរបាជន
ាងំគនោះគាឺរបាជនគៅភាគខាងតបងូនន Interstate គលខ១០ ឬក្ម៏និផ្មន  រ យការណ៍្គនោះបង្ហា ញថ្ន ពួក្គគគឺា
របាជនផ្ដលរក្ីរក្ខាល ងំ ាជនាតិភាគតិច និងរបាជនជនបទផ្ដលពឹងពាក្គ់ៅគលើទឹក្ និងដ ី សំរាបវ់បបធម ៌ និង
ការរស់គៅ។ 
 

រដ្ឋឋ ភ ិល នគធវើការជគមលៀសរបាជន និងសហគមនា៍ងំគនោះ គដ្ឋយគរបើរ ស់មូលគហតុគផសងៗដូចាការគលើក្គឡើង
ថ្នាគគរមាងអភវិឌ្ឍនស៍្ថធារណ្ៈ ក្ដូ៏ចាគដើមបបីញ្ហា សនតិសុខាតិាគដើម និង នគរបើអំណាចផលូវចាបគ់ផសងៗា
គរចើនផងផ្ដរ។ ចាបា់ងំគនាោះ ាគរឿយៗមានរបសិទធភាពសំរាបក់ារផ្លល ស់បតូរទីលំគៅសំរាបរ់បាជន ាាងការតងំទីថ្មី
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សំរាបស់ហគមនា៍ងំមូល។ គាោះាោ៉ា ងណាក្គ៏ដ្ឋយ របវតតិស្ថហ្រសត នបង្ហា ញថ្នាងំក្មមវធិីផ្លល ស់បតូរទលំីគៅសំរាប់
របាជន និង ការតងំទីថ្មីសំរាបស់ហគមន ៍មានការលំ ក្ក្នុងការទទួល នគាគជយ័។ ការោរំទ និងមូលនិធិាងំ
ក្នុងតំបន ់ និងពីរដ្ឋឋ ភ ិល ាគរឿយៗក្ ៏នបបង្ហា ញពីភាពមនិគួរទុក្ចិតត និងនិរនតរភាពផងផ្ដរ គហើយរបវតតិននការ
ជគមលៀសរបាជនគៅក្នុងរដឋគនោះក្នលងមក្ ាទូគៅគឺសុទធផ្តាអនតរាគមនផ៍្ដលទទួលបរាជយ័សំរាបរ់ដ្ឋឋ ភ ិល។ 
 

គោលនគោ យផ្ដលគឆលើយតបគៅនឹងក្ំគណ្ើ នគរោោះថ្នន ក្គ់ៅតំបនគ់ឆនរ ដូចាការធានារា៉ាបរ់ងគដ្ឋយគរោោះទឹក្ជំនន់
ផ្ដលមានការឧបតាមភពីរដ្ឋឋ ភ ិល និង ផ្ផនការគមតំបនគ់ឆនរឆ្ន  ំ២០១២ របស់រដឋលូអុីសីុអាណា  នមានឥទធិពលោ៉ា ង
ខាល ងំក្នុងការគធវើឲ្យមានគសារភាពការតងំទីលំគៅរបស់របាជន និងការចំណាក្រសុក្ក្នុងតំបន។់ អរតក្ំគណ្ើ នគៅក្នុង
ក្មមវធិីធានារា៉ាបរ់ងគរោោះទឹក្ជំននា់ត ិ (NFIP) គឺទំនងានឹងមានភាពខុសោន រវាងសមាមារតសំរាបរ់បាជនខសត់
គខាយ។ គនោះរមួមានដូចារបាជនជនាតិអាគមរកិ្កាតអ់ាហ្រហវិក្ អាសីុ និងរបាជនផ្ដលនិោយភាស្ថគអសា៉ាញ
គៅតំបនទ់ីរក្ុងននរដឋញូអរគលៀន (New Orleans) និង ជនាតិគដើមអាគមរកិ្ផ្ដលរស់គៅភាគខាងតបងូឡាហវគស 
(Lafourche) និង សហគមនគ៍ថ្គរ ៉ាបន៊ (Terrebonne Parishes)។ ផ្ផនការគមតំបនគ់ឆនរ នឹងផតល់ឲ្យនូវការការពាររចនា  
សមពន័ធដល់រគួស្ថរាង ៨៦ ភាគរយផ្ដលក្ំពុងរងគរោោះគៅរដឋលូអុីសីុអាណា។ គាោះាោ៉ា ងណាក្គ៏ដ្ឋយ សហគមន៍
មយួចំនួនតូចផ្ដលរស់គៅតមតំបនគ់ឆនរដ្ឋចរ់សោល ផ្ដលការការពាររចនាសមពន័ធពុំានគ់ៅដល់ គឺគៅផ្តាមុខ
សញ្ហា របឈមនឹងគរោោះថ្នន ក្ធ់មមាត ិ និងហ្កនិភយ័ាគរចើន។ ាពិគសស ផ្ដលរតូវក្តស់មាគ ល់មតងគទៀត គឺជនាតិ
គដើមអាគមរកិ្ផ្ដលរស់គៅភាគខាងតបងូឡាហវគស (Lafourche) និង សហគមនគ៍ថ្គរ ៉ាបន៊ (Terrebonne Parishes)។  
 

របាជនផ្ដលក្ំពុងសាិតក្នុងភាពគរោោះថ្នន ក្ភ់ាគគរចើនគឺរបាជនខសតគ់ខាយ គហើយរបវតតិស្ថហ្រសតក្នុងតំបន ់នបនសល់
ទុក្នូវភាពមនិគជឿទុក្ចិតតគៅគលើក្មមវធិីរដ្ឋឋ ភ ិលក្នុងការអាចជួយ គដ្ឋោះរស្ថយបញ្ហា ដល់សហគមនលូ៍អុីសីុអាណា។ 
បញ្ហា ាងំគនោះរមួបញ្េូ លោន  នបងាឲ្យមានការលំ ក្ាខាល ងំក្នុងការជគមលៀសរបាជនគចញពីតំបនគ់រោោះថ្នន ក្ ់ រពមាងំ
អនុញ្ហា តឲ្យពួក្គគអាចរក្ាសហគមន ៍និងវបបធមរ៌បស់ពួក្គគឲ្យគៅដផ្ដល។ 
 

យនតការផលូវចាបសំ់រាបកិ់្ចេខិតខំរបឹងផ្របងមុនការផ្លល ស់បតូរទីតងំគៅសហរដឋអាគមរកិ្ 
 

ក្នុងរបវតតសិ្ថហ្រសតននរបគទសអាគមរកិ្ របាជន នគធវើការផ្លល ស់បតូរទីតងំគរកាមស្ថា នការគផសងៗាគរចើន ផ្ដលខលោះគឺាគរឿង
គួរឲ្យអាមា៉ា ស់ និងខលោះាគរឿងនថ្លថ្នូររបនព ឯខលោះគទៀតគឺាការគឆលើយតបគៅនឹងបញ្ហា  និងខលោះគឺាការរបុងរបយត័នទុក្ាមុ
ន។ តមរយៈស្ថា នការាងំអស់គនោះ វាាគមគរៀនផ្ដលអាចគរៀន នអំពីអវីផ្ដលអាច និងគួរគធវើ និង អវីផ្ដលមនិអាច និង
មនិគួរគធវើ ក្នុងការគធវើការតងំទីថ្មីសំរាបស់ហគមន។៍ ាទូគៅ ការផ្លល ស់បតូរទីតងំរតូវ នគធវើគឡើងក្នុងនាមាការង្ហរ   
ស្ថធារណ្ៈ ឬាការគឆលើយតបគៅនឹងគរោោះថ្នន ក្ា់ក្ផ់្សតង។ តរមូវការឲ្យមានគោលនគោ យក្នុងការផ្លល ស់បតូរទីតងំគឺ
ាគរឿយៗគៅផ្តរតូវ នរពគងើយក្គនតើយ គហើយរបាជនរតូវ នទុក្ឲ្យសគរមចចិតតគដ្ឋយខលួនឯង ផ្ដលគនោះ នកាល យា
ក្តត រាងំសទោះសំរាបរ់បាជន ក្ដូ៏ចាសហគមនរ៍បស់ពួក្គគ និងសងគមាងំមូល។ 
 

ការតងំទីលំគៅថ្មីសំរាបស់ហគមន ៍គឺាការង្ហរផ្ដលលំ ក្ខាល ងំមយួ។ សមតាភាព ាពិគសសឆនទៈក្នុងការផ្លល ស់បតូរទី
តងំសហគមនា៍ងំមូល គដ្ឋយរក្ាលក្េណ្ៈគដើមរបស់ពួក្គគ គឺពិ ក្ខាល ងំក្នុងការសគរមចឲ្យ ន។ មនិដូចភាពា
បុគគលគនាោះគទ សហគមនម៍យួអាចមនិផ្មនអងគភាពផ្ដលរសបចាបគ់ៅគឡើយ (លុោះរតផ្តារក្ុមជនាតិភាគតិចផ្ដល
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រតូវ នទទួលស្ថគ ល់គដ្ឋយរដ្ឋឋ ភ ិល)។ ដូគចនោះក្ិចេខិតខំរបឹងផ្របងផ្ដល នគរៀបច ំគឺាធមមតគផ្លត តផ្តគៅគលើការផ្លល ស់
បតូរទីតងំសំរាបប់ុគគល ឬរគួស្ថរ មនិផ្មនសហគមនា៍ងំមូលគនាោះគទ។ 
 
សូមបកី្មមវធិីផ្ដលជួយ គរាមផ្រជងក្នុងការផ្លល ស់បតូរទីតងំសំរាបប់ុគគល ក្រ៏តូវការការោរំទផ្ផនក្នគោ យ ហិរញ្ា វតាុ និង
របារបិយភាពគដើមបសីគរមច នគាគជយ័ផងផ្ដរ ចុោះទំរាកំារតងំទីថ្មីសំរាបស់ហគមនា៍ងំមូល។ ការរស្ថវរាវអំពី
ក្ិចេខិតខំរបឹងផ្របងក្នលងមក្គៅភាគអាគគនយរ៍ដឋលូអុីសីុអាណា  នបង្ហា ញពីភាពលំ ក្ក្នុងការគធវើឲ្យគាគជយ័នូវការ
តងំទីថ្មីដល់សហគមន ៍ ក្ដូ៏ចាតនមលននវបបធម ៌ និងនគោ យផ្ដលនឹងរតូវលោះបង ់ របសិនគបើការខិតខំាងំគនោះមនិ
 នគឆលើយតបគៅតមបំណ្ងរ ថ្នន របស់សហគមន។៍ 
 

កិ្ចេខិតខំរបឹងផ្របងក្នុងការតងំទីលំគៅថ្មី និងការផ្លល ស់បតូរទីតងំក្នលងមក្គៅភាគអាគគនយរ៍ដឋលូ
អីុសីុអាណា 
 

ការផ្លល ស់បតូរទីតងំ និងការជគមលៀសសហគមនា៍ក្ោ់ក្ក់្នុងតំបនគ់ឆនររដឋលូអុីសីុអាណា រតូវ នគធវើគឡើងគៅតមលំនាំ
ផ្លល ស់បតូរននគរោោះទឹក្ជំនន ់ គោលនគោ យស្ថធារណ្ៈផ្ដលគឆលើយតបគៅនឹងបញ្ហា  និងយនតការផលូវចាប ់ ឬស្ថា បន័ 
ផ្ដលបគងាើតគឡើងគដើមបគីឆលើយតបគៅនឹងគរោោះទឹក្ជំនន ់ និង ក្មមវធិីរបស់រដ្ឋឋ ភ ិលផ្ដលសមរសបគៅតមផ្ដន     
ាក្ផ់្សតង។ គរឿងរា៉ា វាក្ទ់ិននឹងការមនិគពញចិតត និង ការរបឆ្ងំគៅនឹងគោលនគោ យផ្លល ស់បតូរទីតងំគក្ើតមានតងំ
ពីយូរណាស់មក្គហើយ។ របធានបទផ្ដលសំខានគ់ៅក្នុងឧាហរណ៍្ គឺសំគៅដល់ការរគបរ់គងវធិីស្ថហ្រសតក្នុងការផ្លល ស់
បតូរទីតងំមនិ នលអ ផ្ដលាគហតុបណាត លឲ្យមានការ តប់ងជ់ំគនឿទុក្ចិតតរវាងរបាពលរដឋ និងអាាា ធរទទួលបនទុក្
ក្មមវធិីការតងំទីលំគៅថ្មី។ ចំគពាោះក្រណី្ខលោះ ការ តប់ងទ់ំនុក្ចិតតបនតរហូតដល់ប៉ាុនាម នជំនានឯ់គនាោះ ដូគចនោះគហើយគទើប
ក្មមវធិីរគបរ់គងគរោោះទឹក្ជំនន ់ និងការស្ថត រតំបនគ់ឆនរបចេុបបនន ក្ំពុងរបឈមនឹងនគោ យចរមូងចរមាសផ្ដលបគងាើត
គឡើងាគរចើនទសវតសរម៍ក្គហើយ គដ្ឋយស្ថរការមនិ នគធវើតមការសនា បញ្ហា ក្នុងការទំនាក្ទ់ំនង និងអំគពើខុសឆគង
របស់មហ្រនតីស្ថធារណ្ៈខលួនឯងផ្តមតង។ 
 

ការវភិាគរបាស្ថហ្រសតននរបាជនផ្ដលអាចរបឈមមុខនឹងការផ្លល ស់បតូរទីលំគៅ                
គៅភាគអាគគនយរ៍ដឋលូអីុសីុអាណា 
 

បញ្ហា របឈមនឹងបរសិ្ថា នបចេុបបននក្នុងការតងំទីលំគៅតំបនគ់ឆនររដឋលូអុីសីុអាណា នបងាាក្តីក្ងវល់ដល់សងគមភាល មៗ 
និងសំខានច់ ំចា់ខាល ងំ។ ពីគរពាោះផ្តអរត និងភាពតនតឹងននគរោោះធមមាតិគចោះផ្តបនតគក្ើនគឡើង ដូគចនោះការចំណាក្
រសុក្របស់របាជនក្ក៏ានផ់្តគក្ើនគឡើងគៅតមគនាោះផងផ្ដរ។ សំរាបក់ារសិក្ាគនោះ គយើងគធវើការគផ្លត តគៅគលើក្តត ចំបង
ពីរននការចំណាក្រសុក្គដ្ឋយក្តត ធមមាត ិ រមួមានភាពគរោោះថ្នន ក្ ់និងហ្កនិភយ័ាក្ផ់្សតង រពមាងំគោលនគោ យ
គឆលើយតបគៅនឹងគរោោះថ្នន ក្ា់ងំគនោះ។ គោលនគោ យគឆលើយតបាងំគនោះ គផ្លត តសំខានគ់ៅគលើការកាតប់នាយហ្កនិភយ័
តមរយៈការការពារ និងការស្ថត រតំបនគ់ឆនរ ក្ដូ៏ចាអនុញ្ហា តឲ្យរបាពលរដឋបនតរស់គៅក្នុងក្ំរតិហ្កនិភយ័ផ្បបគនោះ តម 
រយៈគោលនគោ យធានារា៉ាបរ់ងគរោោះទឹក្ជំនន។់ ក្តត បរសិ្ថា នបង្ហា ញថ្ន ចំនួនននរបាជនាក្ោ់ក្ ់ជួបរបទោះក្ំរតិ
ខុសៗោន ននហ្កនិភយ័ ដូគចនោះវាាគោលនគោ យគឆលើយតបផ្ដលអាចនឹងក្ំនតព់ីក្ំរតិននគសារភាពរបាជន ន។ 
 



5 

 

ការផ្លល ស់បតូរទីលំគៅសំរាបរ់បាជន ឬ ការផ្លល ស់បតូរទីតងំសំរាបស់ហគមន ៍ាទូគៅរតូវ នអនក្គរៀបចំផ្ផនការ និងអនក្
បគងាើតគោលនគោ យចតទុ់ក្ថ្នាជគរមើសចុងគរកាយ។ អាាា ធរស្ថត រ និងការពារតំបនគ់ឆនររដឋលូអុីសីុអាណា ន
ក្តស់មាគ ល់ថ្ន មានភាគរយតិចតួចណាស់ននតំបនង់្ហយរងគរោោះ ផ្ដលរតូវ នពិចរណាឲ្យរបាជនចំណាក្រសុក្ ឬ 
ការទទួលយក្គដ្ឋយសម័រគចិតត ខណ្ៈផ្ដលភាគគរចើនគឺគយើងគរបើរ ស់ជគរមើសគផសងគៅវញិដូចាការគរបើរ ស់អាោរ  
ខពស់ៗ និងអាចការពារគរោោះទឹក្ជំនន។់ មជឈមណ្ឌ ល Center for Planning Exellence (CPEX)  នក្តស់មាគ ល់ផង
ផ្ដរថ្ន ការផ្លល ស់បតូរទីលំគៅគឺាវធិីស្ថហ្រសតចុងគរកាយផងផ្ដរ គហើយចតទុ់ក្ការផ្លល ស់បតូរទីតងំសំរាបស់ហគមន៍
ាងំមូល គឺាផ្ផនការយុទធស្ថហ្រសតសំខានច់ ំចសំ់រាបត់ំបនផ់្បល៊តមសីុីសីុបព ីនិងតំបនទ់ំនាបននរចងំទគនលគៅភាគ 

អាគគនយរ៍ដឋលូអុីសីុអាណា។ 
 

ឥទធិពលវបបធម ៌និងសងគមននចំណាក្រសុក្គចញពីតំបនរ់បជុំជនផ្ដលមានការអភវិឌ្ឍន ៍នឹងនាមំក្នូវបណ្តុំ ផលប៉ាោះពាល់
ផ្ដលមានលក្េណ្ៈខុសោន ពីចំណាក្រសុក្ផ្ដលគចញពីតំបនជ់នបទ។ ខណ្ៈផ្ដលមានការសិក្ារស្ថវរាវតិចតួចអំពី
ចំណាក្រសុក្ផ្ដលបណាត លមក្ពីក្តត បរសិ្ថា នគចញពីតំបនរ់បជុំជន វារ ក្ដណាស់ថ្នមានភាពខុសោន រវាងចំណាក្
រសុក្គធវើគឡើងគៅក្នុងទីរបជុំជន ឬគចញគរៅពីទីរបជុំជន និង ចំណាក្រសុក្ពទីជីនបទគៅទីរបជុំជន ផ្ដលាងំគនោះរតូវ
 នចតទុ់ក្ថ្ន សាិតគៅក្នុងការសិក្ាអំពីចំណាក្រសុក្បណាត លមក្ពីក្តត បរសិ្ថា ន។ បញ្ហា ាក្ោ់ក្ព់ាក្ព់ន័ធនឹង    
ចំណាក្រសុក្គចញពីទីរក្ុងរតូវ នសិក្ាក្នុងបរបិទគផសងគទៀត រមួមានបញ្ហា ដូចា៖ 
 ១. លំគៅដ្ឋឋ នផ្ដលទំគនរ 
 ២. អនក្ជិតខាងផ្ដលញាំញី 
 ៣. ការផ្លល ស់បតូរទំរងរ់បាស្ថហ្រសត ពីគរពាោះផ្តមានរបាជនថ្មីចូលមក្រស់គៅតំបនផ់្ដលមានហ្កនិភយ័ 
 ៤. មូលដ្ឋឋ នអរតពនធថ្យចុោះ ពាក្ព់ន័ធនឹងនថ្លក្នុងការរក្ារចនាសមពន័ធឲ្យគៅដផ្ដល 
 

សហគមន ៍ រដឋ និងរដ្ឋឋ ភ ិល ផ្ដលពិចរណាក្នុងការអនុវតតក្មមវធិីផ្លល ស់បតូរទីតងំយុទធស្ថហ្រសតគៅតំបនគ់ឆនររដឋលូអុីសីុ
អាណា រតូវពិចរណាពីក្តត គផសងៗផងផ្ដរ គៅគពលផ្ដលមានបំណ្ងចងក់ាតប់នាយផលប៉ាោះពាល់ ផ្ដលបណាត លមក្ពី
ការចំណាក្រសុក្របស់របាជន គហើយចំនុចសំខានគ់នាោះគឺស្ថា នភាពសងគមគសដឋក្ិចេ និងទំរងរ់បាស្ថហ្រសតផ្ដលាផ្ផនក្
របស់សហគមនក៍្ំពុងមានហ្កនិភយ័។ អាាា ធរផ្លល ស់បតូរទីលំគៅគួរផ្តយល់ដឹងពីភាពខុសោន គៅក្នុងរចនាសមពន័ធរគួស្ថរ
ផ្ដលសហគមនជ៍នាតិភាគតិចមាន ក្ដូ៏ចាបុគគលិក្លក្េណ្ៈទីរក្ុង និងជនបទរបស់សហគមនា៍ងំឡាយ។ 
 

សំគោគវធីិស្ថហ្រសតាងំបី៖ ការពិភាក្ា និង គសចក្តីសននិដ្ឋឋ ន 
 

របវតតិននការផ្លល ស់បតូរទីតងំសំរាបស់ហគមនគ៍ៅសហរដឋអាគមរកិ្ និងភាគអាគគនយរ៍ដឋលូអុីសីុអាណា  នបង្ហា ញព ី  

លទធភាពាគរចើនគផសងៗោន  ប៉ាុផ្នតមានតិចតួចផ្ដលទទួល នគាគជយ័។ យនតការ និងផ្ផនការក្នុងការការពារ       
សហគមនត៍ំបនគ់ឆនរហ្កក្ដូ់ចាមនិមាននិរនតរភាព មនិទទួល នការឧបតាមភ ភាពមនិាក្ផ់្សតង និងមនិរគបរ់ោន។់ 
ក្នុងទសសនៈអភរិក្សសហគមនា៍ងំគនោះ វាគឺាស្ថា នការផ្ដលមនិអាចយក្ាការ នគនាោះគឡើយ ក្នុងការផ្ដលទុក្ឲ្យ
របាជនផ្ដលង្ហយរងគរោោះឲ្យបនតរស់គៅគៅតំបនង់្ហយរបឈមនឹងគរោោះថ្នន ក្ផ់្បបគនោះ។ 
 

គមគរៀនផ្ដលគយើងអាចគរៀន នពីរបវតតិននការផ្លល ស់បតូរទីលំគៅ និងការផ្លល ស់បតូរទីតងំសហគមនទូ៍ាងំសហរដឋអាគមរកិ្ 
និងភាគអាគគនយរ៍ដឋលូអុីសីុអាណាគឺថ្ន គគរមាងាងំគនាោះមនិមានរបសិទធភាព។ គបើគាោះារដ្ឋឋ ភ ិលមានអំណាចអាច
សគរមចជគមលៀសរបាពលរដឋអាគមរកិ្ក្គ៏ដ្ឋយ ក្ព៏ួក្គគាគរឿយៗមនិមានឆនទៈក្នុងការគធវើគនាោះគឡើយ។ គៅគពលផ្ដល 
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ក្មមវធិីរតូវ នអនុវតត វាាមារឲ្យមានការគរាមផ្រជងផ្ផនក្ហិរញ្ា វតាុ និងនគោ យផ្ដលមាននិរនតរភាពគដើមបបីនត
ដំគណ្ើ រការគៅ នក្នុងក្ំឡុងគពលក្មមវធិី។ បផ្នាមពីគនោះ គដើមបឲី្យក្មមវធិីផ្លល ស់បតូរទីលំគៅ ឬការផ្លល ស់បតូរទីតងំសហគមន៍
ទទួល នគាគជយ័ាមយួនឹងរបាជនផ្ដលនឹងរតូវជគមលៀស គយើងច ំចរ់តូវទទួល នការោរំទ និងការចូលរមួ
របស់ពួក្គគក្នុងដំគណ្ើ រការសគរមចចិតតតងំពីដំបូងផ្តមតង។ ភាគីនីមយួៗផ្ដលមានតួនាទីក្នុងក្មមវធិីផ្លល ស់បតូរទីលំគៅ ឬ
ការផ្លល ស់បតូរទីតងំ រតូវផ្តវនិិគោគ និងចបអ់ារមមណ៍្ក្នុងការបំគពញតួនាទីរបស់ខលួន។ 
 

ាមយួនឹងការគលើក្ផ្លងផ្ដលគួរឲ្យក្តស់មាគ ល់សំរាបស់ហគមនា៍ក្ោ់ក្ម់យួចំនួន(ាពិគសសជនាតិគដើមអាគមរកិ្) 
មាេ ស់ដីតំបនគ់ឆនរ និងអនក្ពាក្ព់ន័ធាគរចើនគផសងគទៀត គឺមនិមានឆនទៈក្នុងការផតួចគផតើម ឬចូលរមួក្នុងដំគណ្ើ រការនគោ យ 
និងការសនទនាគនាោះគទ ផ្ដលាងំគនោះគធវើឲ្យលទធផលននការផ្លល ស់បតូរទីលំគៅរបស់ពួក្គគរ ក្ដាមនិ នគាគជយ័ ា
ពិគសសាមយួនឹងមូលនិធិការពារទឹក្ជំននរ់បស់រដ្ឋឋ ភ ិល និងរដឋ។ គរឿងចុងគរកាយផ្ដលគមដឹក្នា ំសហគមន ៍ និង
សក្មមជនចងគ់ធវើគនាោះគឺសូមចុោះចញ់ និងគ ោះបងផ់ទោះសំផ្បង និងដ ី ផ្ដលពួក្គគ នរស់គៅាគរចើនជំនាន។់ គហើយគរឿង
ផ្ដលអនក្បគងាើតគោលនគោ យចងគ់ធវើវញិគនាោះគ ឺ រញុរចនក្មមវធិីផ្លល ស់បតូរទីលំគៅផ្ដលមនិមានរបារបិយភាពគនាោះ
គៅមុខ គហើយផ្ដលសឹងផ្តោម នឱកាសនឹងទទួលគាគជយ័ គបើគាោះាទទួល នការឧបតាមភថ្វកិាររគបរ់ោនក់្គ៏ដ្ឋយ។ 
គដ្ឋយស្ថររបវតតិននក្ិចេខិតខំរបឹងផ្របងមយួរបស់រដ្ឋឋ ភ ិលគៅក្នុងតំបន ់គឺក្មមវថិ្ី Road Home (ផលូវផទោះ)  នបងាឲ្យ
មានការ តប់ងជ់ំគនឿចិតតដធ៏ានធ់ារពីរបាជនគៅគលើសមតាភាពរបស់រដ្ឋឋ ភ ិល ក្នុងការក្ំនតនូ់វអវីផ្ដលរតូវគធវើគដើមបផីតួច
គផតើមការតងំទីថ្មីសំរាបស់ហគមន។៍ ាថ្មីមតងគទៀត ជគរមើសផ្ដលង្ហយរសួលបំផុតសំរាបអ់នក្ពាក្ព់ន័ធាងំឡាយគឺ ការ
មនិគធវើអវីាងំអស់។ វា គឺដូចរតូវ នក្ំនតរ់ចួគៅគហើយ ។ វាក្ា៏ការគធវើឲ្យខាេ តខ់ាេ យរបាជនគដ្ឋយចក្គចញពីសហ
គមនត៍ំបនគ់ឆនរគៅកានទ់ីក្ផ្នលងផ្ដលគយើងមនិដឹងថ្នគៅទីណាខលោះ។ 
 

ដូគចនោះគតើវានឹងទុក្ឲ្យសហគមនា៍ងំគនោះគៅាោ៉ា ងណាវញិ? ចបព់ីគពលគនោះគៅ អនក្ពាក្ព់ន័ធាងំអស់រតូវចូលរមួក្នុង
ការគធវើបចេុបបននភាពផ្ផនការគមតំបនគ់ឆនររដឋលូអុីសីុអាណា គដើមបធីានាថ្នក្ិចេខិតខំរបឹងផ្របងផ្ដលមនិានម់ានលក្េណ្ៈ 
សមរសប រតូវគធវើឲ្យមានរចនាសមពន័ធចាស់ោស់ និងការឧបតាមភរគបរ់ោនគ់ដើមបបីំគរ ើដល់របាជនផ្ដលរតូវការក្មមវធិី
គនោះបំផុត។ អនក្ពាក្ព់ន័ធាងំអស់រតូវចូលរមួក្នុងការក្ំនតព់ីអនាគតរបស់ក្មមវធិីធានារា៉ាបរ់ងគរោោះទឹក្ជំននា់ត ិ(NFIP)
។ គតើវានឹងបនតគទៀតផ្ដរឬគទ? គតើវានឹងអាចគដ្ឋោះរស្ថយបញ្ហា  នផ្ដរឬគទ? គតើថ្វកិារគបរ់ោនផ់្ដរឬគទ? គតើវានឹងរគប  
ដណ្ត បដ់ល់របាជនណាខលោះ? គតើអវីខលោះផ្ដលនឹងរតូវពិចរណាគៅគពលគធវើការក្ំនតផ់្ផនទីទឹក្ជំនន?់ សំនួរាងំគនោះនឹង
មនិអាចគឆលើយ នគនាោះគឡើយ របសិនគបើមនិមានការចូលរមួពីអនក្ពាក្ព់ន័ធាងំអស់ផ្ដលមក្ពីសហគមនត៍ំបនគ់ឆនរ។ 
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ការសិក្ាគនោះសគរមចគៅ នាមយួនឹងការោរំទពី៖ 

 

វទិាស្ថា នសូមផ្ថ្លងអំណ្រគុណ្ចំគពាោះការោរំទពវីទិាស្ថា នធនធានទឹក្ហ្កា វ (The Water Institute of the Gulf)

មជឈមណ្ឌ លលំគៅដ្ឋឋ នសតុក្ខូម (Stockholm Resilience Centre) មជឈមណ្ឌ លទូគលន / គសគវៀរ សំរាបក់ាររស្ថវរាវ
អំពីជីវៈបរសិ្ថា ន (Tulane/Xavier Center for Bioenvironmental Research) និងជំនួយហិរញ្ា វតាុពីអុក្សហ្កវ មអាគមរកិ្ 
(Oxfam America) ផ្ដលជួយ ដល់ការគរៀបចំរ យការណ៍្ និងគសចក្តីសគងេបគនោះ។ រ យការណ៍្គនោះមនិសំគៅ ឬ
បង្ហា ញពីមតិគោបល់របស់អុក្សហ្កវ មអាគមរកិ្គនាោះគឡើយ គហើយរាល់ការទទួលខុសរតូវាងំអស់គៅគលើខលឹមស្ថរនន
រ យការណ៍្គឺាបនទុក្របស់វទិាស្ថា នទូគលនសំរាបគ់ោលនគោ យ និងចាបធ់នធានទឹក្ និង អនក្និពនធ។ 


