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តំបន់ចប់ព២០០៦ ដល់
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អស៊ន ស�ីពីករបំពុលែផ្សងអ័ព�ឆ�ង

APMI បានេស�េឡដំបូង ក�ុងកិច�្របជុំថា�ក់រដ�ម�ន�ីអស៊ន ស�ី

ែផ្សងអ័ព�( AMMH) េនៃថ�ទ ១១ ែខមិថុ នា ឆា២០០២ ក�ុងទី្រក�ងកូឡាឡា រ

្របេទសមា៉េឡសុី េហយ្រត�វបានអនុម័ត ក�ុងកិច�្របជុំឧត�មម�ន �
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1

េនកិច�្របជុំថា�ក់រដ�ម�ន�ីអស៊នេ១០ េនទី្រក�ងេសៀមរប ្រ
កម�ុជា ក�ុងែខមីនា ឆ២០០៣។
 ែផនករករងរដំប(២០០២

-២០០៥)

េរៀបេរៀងេឡង នូវយុទ�ស�ស�ថា�ក់តំប

របស់  APMI គឺ េធ�ករ

 តមរយៈក

េស�សុំឲ្យ្របេ
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បនា�ប់មេធ�ករបង�ញឯកសរទំ
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។

ជូនដល់សិក�សលថា�ក់ត

ែដល្របារព�េឡងកែខតុ ល ឆា២០០៣ េនទី្រក�ងបូេហ
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APMI។ េសចក�ី្រពងេលកទ១ ៃនយុទ�ស�ស�ថា�ក់តំបន់េន

្រត�វបានផ្សព�ផ្សោយេដយេលខធិករដ�នអស៊ន េ២០០៤។
បនា�ប់មក

្រក�មករងេស�សុំឲ្យ្របេទសសមាជិកអស៊នេធ�ក

េយាបល់ថា�ក់ជាតិ េដម្បីផ�ល់េយាបល់េលឯកសរ្
 ករ្របឹក្សោេយាបល់ថា

េលេសចក�ី្រពងយុទ�ស�ស�ថា�ក់ត

េនះ បាន្រប្រពឹត�េទចប់ពីែខកក�២០០៤ ដល់ ែខឧសភា ឆា២០០៥។
្របេទសសមាជិកអស៊នមួយចំនួន ដូចជា្របេទសឥណ�ូេនសុី
មា៉េឡសុី ្របេទសៃថ និង្របេទសេវៀតណាម បានេរៀបចំកិច�្របជុ
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េយាបល់ថា�ក់ជាតិ។ ចំែណកឯ្របេទសមួយចំនួនេទៀតបានផ�ល់ នូវ
េយាបល់តមរយៈករ្របឹក្សោេយាបល់ជា មួយនឹងភា�ក់ងរពក
មក នាែខមិថុនា ឆ២០០៥  មានករ្របារព�េឡង សិក�សលថា�ក់ត
េលកទី ២

ស�ីអំពី “ APMI” ក�ុងទី្រក�ងកូឡាឡាំពួរ ្របេទសមា៉េ

ក�ុងេគាលបំណងេធ�ករ្រចបាច់ប��ូលគា� នូវលទ�ផល ៃនករ្របឹក្ស

និងេធ�ករសេ្រមចជាចុងេ

េលឯកសរយុទ�ស�ស�ថា�ក់តំបន់្រ

េសចក�ី្រពងយុទ�ស�ស�ថ�ីេនះ បានប��ូលនូវព័ត៌មានបែន�ម 
ផ�ល់េដយ្របេទសសមាជិកអស

ងេយាបល់ពីសិក �សលថា�ក់

េលកទី ២។
ឯកសយុទ�ស�ស�េផា�តជាសំខន់ េលេគាលបំណងចំបងចំនួ
១.

េលកកម�ស់ករយល់ដឹង និងចំេណះដឹងអំពីតំបន់ដីមេក

២.

េធ�ករេដះ�សយប��ករបំពុលែផ្សងអ័ព� និងភាព
រឹល ៃនបរិស �

៣.

ជំរុញករ្រគប់្រគង្របកបេដយនិរន�រភាព ៃនត ំបនក

៤.

ជំរុញ និងេលកកម�ស់កិច�សហ្របតិបត�ិកររួមេនថា�ក់តំ
េលប�
�តំបន់ដីមេមក

យុទ�ស�ស�េនះបានដក់េចញ នូវេគាលបំណង្របតិបត�ិ ែដលច
ចំែណកដល់ករសេ្រមចបាន នូវករងរមួយ ឬេ្រចន ក�ុងចំេ
ខងេល ក៏ដូចជាេធ�ជាឯកសរមគ�ុេទ�សន៍ ដល់្របេទសសមាជិ
ស�ប័ន្របតិបត�ិនិងៃដគូសហ្របតិបត�ិករេ តមរយៈែផនករសកម�ភ
និង្រកបខ័ណ�េពលេវលជាក់លក់ ស្រមាប់អនុវត�សកម�ភាពទំង
េដយសេង�តេឃញ នូវត្រម�វករ ក�ុងករបេង�នបណា�ញទំនាក់ទំន
កិច�សហ្របតិបត�ិករថា�ក់តំបន់ និងអន�រជាតិ ក�ុងករេដះ
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អគ�ីភ័យ និងែផ្សងអ័ព� ករអភិរក្ស និងករ ្រគប់្រគង្របកបេដយន
ៃនតំបន់ដីមេមក និងករកសងសមត�ភាពករ�សវ្រជាវ និងក
ពក់ព័ន�នឹងតំបន់ដីមេក យុទស
�
�ស�េនះអចេ ដរតួនាទីច
នូវកិច�សហ្របតិបត�ិករជាផ�ូ

ក�ុងករផ�ល

ក�ុងចំេណាម្របេទសសមាជិកអ

ក�ុងករេដះ�សយប��តំបន់ដីក េនក�ុងតំបន់
្របេទសជាសមាជិកមានត

ក�ុងករអនុវត�យុទ�ស�ស�ថា�ក់ជ

េដម្បីធានាឲ្យបានថាេគាលបំណង្របតិបត�ិ និងេគាលប

សេ្រមចេទបាន។ ករងរេនះអចសេ្រមចបានតមរយៈករប
នូវែផនករសកម�ភាពថា�ក់ជាតិ ែដល្រត�វេធ�

តមរយៈកិច�្របជុំ្រប

េយាបល់ក�ុងចំេណាម្របេទសសមាជិកអ

4

1

េសច��េផ��មៃនតំបន់ដ�មេមកក�ងតំបន់អា
សា
ុ
ខងេ្រកម

គឺ ជាព័ត៌មានមូលដ�នអំពីតំបន់ដីក

អស៊ន។ ព័ ត៌មានទំងេនះភាគេ្រចនបានម

ក�ុងតំបន់

តម្របេទស-

ជិកអស៊ន ក�ុងេពលអង�សិក�សលេ១ ស�ីពី APMI ែដលបាន្រប្រពឹ
េទេនក�ុងទី្រក�ងបូេហ� ្របេទសឥណ�ូេនសុី ចប់ព១៦ -១៧ ែខតុ ល ឆា
២០០៣ និងឯកសរែកស្រម�លបែន  បានមកពីក េធ�បទបង� ក�ុងសិក
សលថា�ក់តំបន់េលក២ ចប់ពីៃថ�ទី២៤ -២៦ ែខមិថុ នា ឆា២០០៥។ ទន�ឹម

នឹងេនះ

ព័ត៌មានមួយចំនួគឺ បានមកពីឯកសរផ�ូវកររ

APMI

និង

ឯកសរេផ្សងៗេទៀ
1.1

របាយតំបន់ដីមេកក�ុង្របេទអស

តំបន់ដីមេមកក�ុងអសុីអេគ�យ៍មានសរុប្ ២៥ លនហិកត

ែដលេស�នឹង ៦០% ៃនតំបន់ដីមេម

កក�ុងតំបន់្រត�ពិកសរុប េហយេស�នឹ

្របមា១០% ៃនធនធានតំបន់ដីមេ

កទូទំងពិភពេលក។ មួយភាគ

ៃនតំបន់ដីមេមកក�ុងអសុីអេគ�យ៍ស�ិតក�ុង្របេទសឥណ�ូេនសុី ែដ

ៃផ�ដីេលសពី ៧០% ៃនតំបន់ដីមេម

កក�ុងអសុីអេគ�យ៍។ តំបន់ដីម ក 

សំខន់ៗេផ្សងេទៀត មានេនក�ុង្រប េទសមា៉េឡសុី ្របេទសៃ
េវៀតណាម ្របេទស្រប៊ុយេណដរ៊ូសឡឹម និង ្របេទសហ�ីល

យា៉ងណាម ញ ករេកនេឡង នូវករអភិវឌ្ឍ ករផា�ស់ប�ូរករេ្រប្រប
និងភាពសឹកេរចរឹល ៃនដី ែដលបង�េឡងេដយករដុតដី និងករដុត
បានេធ�ឲ្យធនធានតំបន់ដីកមានករធា�ក់ចុះយា៉ងខ�ំង ២

-៣

ឆា�ំចុងេ្រកយេនះ។ តំបន់ដីកភាគេ្រច សេង�តេឃញមានេនតមតំ
វលទំនាប និងតំបន់ពក់កណា�លេឆ�រ ែដលមានច ំងយពីតំបន
រហូតដល់ ៣០០ គីឡូែម៉្រត។ ជេ្រមរបស់តំបន់ដី

កអចមានព០.៥

ែម៉្រត រហូតដល់េលសពី១០ ែម៉្រត
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1.2

វ ិសលភាព  ៃនតំបន់មក
ក�ុង្របេទសជាេ្រចន តំបន់ដី

ក្រត�វបានបេង�តជាតំបន់អភិរ

តំបន់ៃ្រ ស្រមាប់ផលិតកម� និងដីកសិកម�។ ទំហំៃផ�ដីមានភាពខុស គ
ខ�ំងពី្របេទសមួយេទ្របេទសមួយេទៀត។ ចំែណកឯ ៃផ�ដីដកែដលមិន
ទទួលរងកររំខន ឬមួយស�ិតក�ុងភាពល�ឥតេខ�ះេនាះមានទំហំត
នាេពលបច�ុប្បន�េនះ ្របេទសសមាជិកអស៊នភាគេ្រ
សមា�ល់ នូវត្រម�វករ ៃនករេ្រប្របាស់ធនធាន ែដលមានក�ុងត ក 
្របកបេដយនិរន�រភាព។ ក�ុងន័យេនះ ករយកចិត�ទុកដក់េលតៃម�អភ
ក�ុងន័យេ្រប្របាស់ធនធានតំបន់ដក្របកបេដយនិរន�រ ្រត�វេធ�េឡ

ឲ្យបានខ�ំងែថមេទៀត។ យកចិត�ទុ កដក់េលករេនះ

នឹងជួយដល់

ករ្រគប់្រគងធនធានឲ្យបានកន់ែត្របេសរេឡង ស្រមាប់
បច�ុប្បន� និងជំនាន់េ្រ
1.3

ករេ្រប្របាស់ និងអត�្របេយាជន៍ ៃនតំបន
កក�ុងអស

តំបន់ដីមេមកផ�ល់ នូវអត�្របេយាជន៍យា៉ងេ ្ ដល់្របេទសស-

ជិកអស៊នេស�រែតទំងអស់។ អត�្របេយាជន៍ និងករេ្

ៃនតំបន់ដី

មេមកេនក�ុងតំបន់ រួមមានករេ ្រប្របាស់ ស្រមាប់វិស័យកសិកម�
ឬលំេនដ�ន។ អត�្របេយាជន៍ និងករេ្រប្របាស់េផ្សងៗេទៀត រ
េឈ ករដកហូតអនុផលៃ្រពេ ឈ ករស�ុកទឹក និងផ�ត់ផ�ង់ទឹក ករ ្រគ
ទឹកជំនន់ ករ�ស�បយក និងស�ុកកេបាន េទសចរណ៍ធម�ជាតិ និងករអ
ជីវច្រម�ះ
1.4

េគាលនេយាបាយ និង្រកបខ័ណ�ស�ប័ន ពក់ព័ន�នឹងត ំបន
ក
នាេពលបច�ុប្បន� ក�ុង្របេទសសមាជិកអស៊នេនមិនទន

ឬេគាលនេយាបាយជាក់លក់ណាមួយ ែដលពក់ព័ន�េដ
6

ករ្រគប់្រគងតំបន់ដីកេឡយ។ ទិដ�ភ ពេផ្សងៗ ៃនករ្រ គប់្រគងតំប
មេមកគឺ មានេនក�ុងេគាលនេយាបាយច្បោប់ និងលក�ន�ិកៈេផ្សងៗ
សំេយាគេគាលនេយាបាយ ឬឯកសរច្បោប់ពក់ព័ន� ឬមួយក៏េធ�ក
នូវេគាលនេយាបាយ ឬលក�ន�ិកៈជាក ពក់ព័ន�នឹងតំបន់ដីមេកអច
ករងរមសំខន។ ក�ុង្របេទសសមាជិកអស៊ន មាន្រកសួង និ

េផ្សៗជាេ្រចន ែដលមានតួ

ឬករទទួលខុស្រត�វ ពក់ព័ន�ន រ្រគប-

្រគងតំបន់ដីមេក។ េដម្បីធានាឲ្យបាន នូវករ្រគប់្រគង្របកប ភាព្របែហលជា្រត�វមានករព្រងឹងករស្រក៏ព្រងឹង្របសិទ�ភ
ករង
1.5

ប�
� និងករ្រព�យបារម�ទ
ប�
� និងករ្រព�យបារម�ទូេទដូចខងេ្រកម ្រត�វបានក

េដយែផ�កេលឯកសរតម្របេទស និងករពិភាក្សោ េនសិក�
APMI ក៏ដូចជាកិច�្របជុំថា�ក់តំបន់េផ្

ក. អគ�ីភ័យក�ុងតំបន់ដីមេមក និងករបំពុលែផ្សងអ័ព�ឆ�ងែ
ប�
�ករ្រគប់្រគងសំខន់បំផុត ែដលមានសរ ៈសំខន់ថា
គឺ ប�
�ករបំពុលែផ្សងអ័ព�ឆ�ងែដនបង�េដយអគ�ីភ័យតំបន់ដីក ែដល 
ភាគេ្រចនបង�េដយសកម�ភាពរបស់មនុស្ស។ តំ មេមក ែដលមិន មាន
កបង�ូរទឹកេចញក្រមនឹងទទួលរងអគ�ីភ័យណាស់ ដូេច�ះេហយករបង�ូរ
េចញពីតំបន់ដីមេមក ស្រមាប់េធ�កសិកម� វិស័យៃ្រពេឈ 

ស្រមាប

េគាលបំណងេផ្សងៗេទៀត គឺជាេដមចមដំបូង ៃនអគ�ីភ័យក�ុងតំបន់ដីក។
េហតុ ករណ៍ធ�ន់ធ�របំផុតៃនអគ�ីភ័ ក�ុងវលទំនាបតំបន់ដីមក  នាទវត្សរ៍ចុងេ្រកយ

គឺ អគ�ីភ័យយា៉ងសេនា�សេ េនក�ុងឆា�១៩៩៧-១៩៩៨

ែដលបានបំផ�ិចបំផា�ញៃផ�ដីតំបន់េទស ក�ុង តំបន់ដីមេមកយា៉ងធំេធងេ
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អំឡុងេពលរដូវ្របាំង។ អគ�ីភ័យអំឡុងឆ១៩៩៧ -១៩៩៨ បា េធ�ឲ្យ្របេ

អសុីអេគ�យ៍េពរេពញេដយែផ្សងនិងែផ្សងអ័ព� បានបំផ�ិចបំផា�ញ ន
សឹកេរចរឹលតំបន់ដីមេមកចំនួន ២

លនហិក

ក៏ដូចជបង�ឲ្យម

ករគ្រមាមកំែហងដល់ធនធានធម�ជាតិ និងមុខងរ្របព័ន�េអ

របស់

តំបន់ដីមេមករចនាសម�័ន� និងលំេនដ�នក�ុងតំបន់ រួមនឹងករបង�េ្រគ

ដល់សុខភាពមនុស្

ខ. ជីវភាពសហគមន
តំបន់ដីមេមកេដរតួនាទីយា៉ងសំខន់ ស្រមាប់ជីវភាព
មូលដ �ន េហយក�ុងេនាះតំបន់ដីមក្រត�វបានេ្រប្របាស់ ស្រមាប់
រុក�ជាតិឱសថ ករ្រ បមូលអនុផលៃ្រពេឈ និងករេធ�កសិដ�ន។ល ភាពទំងេនះអចបង�ឲមានផលប៉ះពល់ជាអវិជ�មានមួយចំនួនតូចដ
ដីមេមក ដូចជាករសឹកេរចរឹលជាេដ

គ. ករេ្រប្របាស់តំបន់ដ

ក និងធនធានរបស់តំបន់មេ

ក 

េលសក្រមិ
ករបំែលងដីតំបន់ដីមេក ស្រមាប់េធ�ចំករ េ ធ�កសិកម� និងអភិ
ទី្រក�ងគឺជាប��មួយេកតេឡងក�ុង្រទង់្រទយធំ។ ផលវិបាកេកតេ
សកម�ភាពទំងេនះ មានដូចជាករបង�ូរទឹកេចញេលស្របមាណ ក
ជីវច្រម�ះ ករបំពុលេដយសរអគ�ីភ័យ និងែផ្សងអ័ព� ែដលចូលរួម
ដល់ករបំផ�ិចបំផា�ញយា៉ងធ�ន់ធ�រដល់បរិស�ន។ េលសពីេនះ ករក
េដយខុសច្បោប់ក៏ជាប��មួយចំបង ែដលជះឥទ�ិពលយា៉ងខ�ំងដល់ត
មេមក។ ទន�ឹមនឹងេនាះ ករកប់េ ឈធំៗ និងករដកហូតអនុផលៃ្រព
ក៏ជាកត�មួយគ្រមាមកំែហងដល់តំបន់ដកផងែដរ។

ឃ. ករបង�ូរទឹកេច
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រល់ករអភិវឌ្ ក�ុងតំបន់ដីមេមកគឺ សុទ�ែតមានករបង�ូរទឹកេចញ

ក�ុងតំបន់ ឬមួយក៏បង�ឲមានករផា�ស់ប�ូរតុល្យភាពជលស�ស�េនត

-

វ ិញ។ ករបង�ូរទឹកេចញេនះអចបង�ឲ្យមានហនិភ័យ ៃនករបង�ូរទ

បរិមាណ ឬភាពស�ួតហួតែហងេលសក្រមិត ែដលអចបណា�ល

ខូចខតមិនអចែកែ្របបាន ឬមួយមានផលប៉ះពល់ធ�ន់ធ�រដល់
ធម�ជាតិ។ បែន�មពីេនះ ភាពរំងស�ួតខ�ំង ក៏អចបង�ឲមានអគ�ីភ័យ ក�ុ
ដីមេមកផងែដរ។

ង. ករបាត់បង់ជីវៈច្រ
ភាពសឹកេរចរឹល ៃនតំបន់ដីមេ ក េដយសរករ កប់ឆា�រដី ក
ទឹក និងករេកនេឡង ៃនអគ�ីភ័យ បានបង�ឲជីវៈច្រម�ះក�ុងតំបន់ដី កក�ុង

តំបន់ទទួលរងករបាត់បង់។ ករ បាត់បង់ជីវៈច ក�ុងតំបន់ដីមេមកក៏អ

បង�េឡងេដយករេ្រប្របាស់ហួស្របមាណ ៃន្ ហ៊ុប និងរក�
ុ ជាតិ

ស្រមាប់េធ�ឱសថផងែដ

ច. ករបាត់បង់ក
បរិមាណកេបានសរីរង�ក�ុងតំបន់ដក បានេធ�ឲ្យតំបន់េនះេ ដ
តួនាទីយា៉ងសំខ ក�ុងករស�ុកកេបាន។ តមករបា៉ន់ស�ន តំប ក 
អចស�ុកកេបានរហូតដល់៥% ៃនកេបានស�ុក េលៃផ�របស់ែផនដីទ -

មូល។ នាេពលបច�ុប្បន�េនះ ករ កប់ឆា�រ ករបង�ូរទឹក និងករដុត
មេមកបានបង�ឲ្យមានករបំភាយកេបានយា៉ងេ្រចន ែដល
ធ�ន់ធ�រ ស្រមាប់ពិភពេល

ឆ. ករកេកតេឡង នូវកត�ចៃ្រង និងជ
្របព័ន�េអកូឡូសុីតំបន់ដីមេក ែដលមានករផា�ស់ប�ូរងយទទ

ករឈ�នពនរបស់្របេភទេ្រក�ស�ក និងករប
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ជ. កង�ះខតចំេណះដឹង ស�ីអំពីករ្រ គប់្រគងតំបន់ដ
ក
ឧបសគ�មួយដ៏ចំបង ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំបន់

ក េនាះគ

កង�ះខតចំេណះដឹង ស�ីអំពីមុខងររបស់តំបន់ដីម ក និងជេ្រម ក�ុងក

្រគប់្រគង្របកបេដយនិរន�រភាព។ េ្រកពីឧទហរណ៍មួយចំន

េរៀបរប់ខងេល ករយល់ដឹងអំពីភាពស�ុ្រគស�ញ និងមុខងររបស់ត
មេមក និង/ឬករគណនាជាតួេលខ ៃន្របព័ន�េអកូឡូសុីេនះ គឺេនមា
តិចតួចេនេឡយ េបេ្រប�បេធៀបនឹង្របព័ន�េអកូឡូសុីដៃទេទៀត។ ទន
នឹងេនះ ព័ត៌មានសម�សប ស្រមាប់ករវយតៃម�ផលវិបាក ចំេព
េអកូឡូសុី េដយសរករអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ដ កមិនទន់មាន្រ គប់្រគ
េឡយ។ ចំេណះដឹង ស�ីអំពីភាពស�ុ្រគស�ញរបស់្របព័ន�េអកូឡូសុី ៃនតំប
មេមក និងករេរៀបរប់ឲ្យបានទូលំទូលយ ៃនមុខងរពី

ក៏េនម

ក្រមិតផងែដរ

ឈ. លិខិតបទដ �នច្បោប់ និងេគាលនេយាបាយនាេពលប
នាេពលបច�ុប្បន� តំបន់ដីម

កក�ុងតំបន់ទទួលរងផលប៉ះពល់ព

េគាលនេយាបាយ ែដលមិនមានភាពសម�សប ន សុីសង�កគា�។ ឧ ហរណ៍ ្របេទសមួយចំនួនក�ុងតំបន់បានេលកទឹកចិ  ឲ្យម

ករបង�ូរទឹ

េចញពីតំបន់ដីមេមក ស្រមាប់េធ�កសិកម� េ បេទះជាតំបន់ដ កផ�ល់អត�្របេយាជន៍តិចតួច ស្រ មាប់វិស័យកសិកម�ក៏េដយ ឬមួយេ
េសវកម�ែផ�កេអកូឡូសុីតមលក�ណៈធម�ជ

ករផ�ល

មានតៃម�េ្រចនជាងក៏េដ

បែន�មពីេនះេទៀត េទះបីជាមានច្បោប់ ស្រមាប់ករពរត

កក�ីក៏

ករអនុវត�ច្បោប់ជាទូេទេនមានក

ញ. ប�
�និយមន័យ
ប�
�មួយ ពក់ព័ន�នឹ ករ្រគប់្រគងតំបន់ដីក ក�ុងតំបន់េនា គឺ

កង�ះខតនិយមន័យរួម និងករែបងែចកតំបន់ដីម កេនក�ុងតំបន់។ ប�
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េនះបង�ឲមានប��មួយេទៀ

គឺ ករែបងែចកតំបន់ដីមេកឲបានច្ប

លស់ និងករបេង�ត នូវេគាលករណ៍ ស្រមាប់្រគប់្រគងរួ
1.6

ត្រម�វករ ទូេទពក់ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគងតំប
ក
ក�ុងតំបន់អស៊នមានប��្រ បហក់្រ

ទក់ទងនឹងករ្រ

្រគងតំបន់ដីមេក ក�ុងេនាះមានអគ�ីភ័យ ករបង�ូរទឹក ករ ្រគប់្រគ

សមរម្យ និងជេ្រមសជីវភាពេដយមាននិរន�រភាព។ល។ េលសពីេនះ
សមាជិកអស

ក៏មានលក�ណៈ្របហក់្រគា�

ក�ុងទិដ�ភាពរួ

ជាេ្រចន ដូចជាត្រម�វករ បនា�ន់ែផ�កចំ/ករអប់រ/ករផា�ស់ប� ព័ត៌មា/

ករកសងសមត�/វគ�បណ�ុ ះបណា�ល ករ្រ គប់្រគង និងទប់ អគ�ីភ័យ 
ករេ្រប្របាស់េដយមាននិរន�រភាព ករស�រ ករេធ�សរេ

-

្រជានិងករអនុវត�គេ្រមាងគ្រម� ឬគេ្រមាងស
េដម្បីជំនះ នូវប��ទូេទពក ់ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគងត ំបន

ក

ចំណុចមួយចំនួនដូចខងេ្រកមគួរែតសេ្រមចឲ
-

េលកកម�ស់ចំេណះដឹង

ពក់ព័ន�នឹង្របព័ន�េអកូឡូសុីតំបន់

មេមក (េដះ�សយប�� និយមន័យ ករបេ ង�តនូវជេ ្រ
ស្រមាប់ករស�រ និងករអភិវឌ្ឍ ករ�សវ្រជា
ជាប់លប់ និងករែចករំែលកព័ត)
-

េដះ�សយជេមា�ះផល្របេ

រវងសហគមន៍មូលដ�

ឧស្សោហកម� រដ�ភិ(្រត�វគ ិតពីគា�េទវិញេ) េដយម
-

ប�ូលករ
�
េលកកម�ស់ចំេណះដឹងសហគមន

ែកលំអេគាលនេយាបាយ និង្រកបខ័ណ�

ក. េលកកម�ស់ចំេណះដឹងវ ិទ្យោស
១. េដះ�សយប ��និយមន
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២. ករ�សវ្រជាវ និងករតមដនកំពុងដំេ
គេ្រមាងគ្រម� និងគេ្រមាង

ខ. ករេលកកម�ស់ចំេណះដឹង និងករកសងសមត
១. ករអប់រ
២. េលកកម�ស់ករផា�ស់ប�ូរព័ ត៌មាន និងភាពសម
ៃនព័ត៌មា
៣. វគ�បណ�ុ ះបណា�ល និងសិក �
៤.
េលកកម�ស់ករ្រគប់្រគងតំបន់ដីកេដយហគមន៍ ដូចជាករផ�ល់ជេ្រមសជីវភាព ែ
និរន�រភាពដល់្របជាសហគ

គ. េលកកម�ស់ភាពជាៃដគូរវងអ�កពក់
១.

េដះ�សយជេមា�ះផល្របេ

រវងរដ�ភិប

និងស�ប័នេ្រករដ�

ឃ. េលកកម�ស់លិខិតបទដ �នច្បោប់ និងេគាលន
១. េដះ�សយប��ករេ ្រប្របាស់ត ំបន

ក និង

ធនធានក�ុងតំបន
២. េលកកម�ស់ករអនុវត�ច្ប
1.7

សហ្របតិបត�ិករក�ុងតំប

ក. ទស្សនវិស័យអស៊នឆ២០២០
 កិច�សហ្របតិបត�ិករអស៊ន ស�ីពីបរិស�ន អនុវត�តមទស្
អស៊នឆា២០២០ ែផនករសកម�ភាពរយៈេពលមធ្យម និងកិច�្របជុំរដ�ម
អស៊ន ស�ីពីបរិស�ន។ ទ ទអស៊ន ឆា២០២០ ប�
� ក់យា៉ងច្ប
លស់ថា្រត�វ“អស៊នស�ត និងមានពណ៌ៃបតង តមរយៈករ
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េឡង នូវយន�ករមួយច្បោស់លស់ ស្រមាប់ករអភិវឌ្
ភាព ែដលធានាឲ្យបាន នូវកិច�ករពរបរិស�នក

និរន�រ-

និរន�រភាពធនធ

ធម�ជាតិ និងគុណភាពជីវិតរបស់្របជាជនមានក្រម”។

ខ. កិច�្រពមេ្រព�ងទី្រក�ងបាលី េលកទ
េនសន�ិបាតអស៊នេល៩ ក�ុងែខតុ ល ឆា២០០៣ ថា�ក់ដឹកន

អស៊នបានសន្យោថា្រត�វសេ្រមចឲបាននូវសហគមន ឆា�២០២០
េដយេផា�តេលវិស័៣ សំខន់ៈ “សហគមន៍សន�ិសុខអសន“ “សហគមន៍
េសដ�កិចអ
� ស” និង ”សហគមន៍សង�មវប្បធម៌អស”

ដូចបានែចងក�ុ

េសចក�ី្របកសកិច�្រពមេ្រព�ងអស៊នេ២ (កិច�្រពមេ្រព�ងអ
េលកទី ២)។ សហគមន៍សង�មវប្បធម៌អស៊នបានបេង�តេឡង�ស
េគាលេដបេង�តេឡងេដយទស្សនវិស័យអ២០២០ ែដលក�ុងេនា

្របេទសអស៊ន្រត�វរួបរួមគា� ក�ុងភាពជាៃដគូជាសហគ

សមគ�ី

ភា។ តមរយៈសហគមន៍សង�មវប្បធម៌អស៊ន កិច�សហករេល
តមទីជនបទ និងែផ�កសង�មនឹ្រត�វបព្រងឹង េហយកររិះរក េ ដម្បីឲ
ករចូលរួមពី្រគប់វិស័យ រួមមាន�ស�ី យុវវ័យ និងសហគមន៍នឹង្រត�វេធ�េឡ
សហគមន៍សង�មវប្បធម៌អស៊នក៏នឹងេ ធ�ករព្រងឹងកិច�សហ្របតិបតិក
�
ករេដះ�សយប��ពក់ព័ន�នឹងកំេណន្របជាជន ករអប់រំ ភា

េធ� ករទប់ស�ត់ជម�ឺឆ�ង ដូចជាេមេរគ/េអដស៍ និងជម�ឺ សរ ភាពស
េរចរឹលៃនបរិស �ន និងករបំពុលឆ�ងែជាេដ។

គ. ្រក�មករងរបេច�កេទសបរិ

-ែផ្សងអ័ព�(

ASOEN-HTTF)

និងក្របយុទ្របឆាំងនឹងអគ�ីភ័យថា�ក់អនុតំបន់ស្រមាប់ស៊ូមា្រ ត ន
ASOEN-HTTF គឺ ជាែផ�កមួយបែន�ម ៃន្រក�មករងរឧត�មម�ន�ីអ
ស�ីពីបរិស �ន(ASOEN)។ ្រក�មករងរេនះ្រត�វបានបេង�តេឡងក�១៩៩៥។
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ASOEN-HTTF មាន្របេទសឥណ�ូេនសុីជា្របធាន េហយមានស
ពីឧត�មម�ន�ី្របេទសអស៊នទ១០។
េដយយល់េឃញពីត្រម�វករជាចំបាច់ ក�ុងករ្រគប់្រគ
េនតមទីតំងជាក់លក់ ក�ុងែខេម១៩៩៨ ASOEN-HTTF បានបេង�ត
នូវ្រក�មករងរចំន២ ស្រមាប់អនុតំបន់សូមា្រត និង បូនីអូ 
្រក�មករងរ ចត់ែចង្របយុទ�នឹងអគ�ឺភ័យថា�ក់អនុតំបន
Sumatra)

(SRFA

និង្រក�មករងរ្រប្របឆានឹងអគ�ឺ ភ័យថា�ក់អនុតំបន់បូនីអ

(SRFA Borneo)។ បនា�ប់មក ASOEN HTTF បានបេង�តនូវ្រក�មករ២
បែន�មេទៀត ែដលទទួលបន�ុកេលករងរច្បោប់ និងករអនុវត�(

SRFA

្រក�មអ�កច្បោប់ ែដលទទួលបន�ុកករងរច្បោប់ និងករអន) និង្រក�
ករងរពិនិត្យលក�ខណ�បរិយាកស និងឧតុ(កិច�្របជុំ្រត�តពិនិ
េឡងវ ិញេលបរិយាកសអនុតំប)។ ្រក�មករងរមួយជាក់លក់ 
េឈ�ះថា គណៈកមា�ធិករេរៀបចំម៉ូ(

SOC)

គឺ ស្រមាប់េរៀបចំម៉ូែ

េ្រគាះមហន�រយបង�េដយែផ្សងអ័ព� និងអគ�ី

SRFA ្រត�វបានបេង�

េឡង ក�ុងែខសីហ ឆា២០០២ េដម្បីបេង�តេឡង នូវទ្រមង់ករដំេណ

តមស�ង់ដរ ស្រ SRFA និងេរៀបចំេសចក�ីលម�ិត ស្រមាប់ម៉ូែឌលរបស
SRFA។

ឃ. ែផនករសកម�ភាពែផ្សងអ័ព�តំបន់អ
ែផនករសកម�ភាពករងរែផ្សងអ័ព�អស៊នថា� (RHAP) ្រត�
បានអនុម័តេដយរដ�ម�ន�ីបរិស�នអស៊ន ក�ុងែខធ�១៩៩៧ អំឡុងេពល

មានអគ�ីភ័យ និងករបំពុលឆ�ងែដនយា៉ងធ�ន់ធ�រ។ េ្រកម្រ កបខ័ណ�ទូេ
RHAP វ ិធានករ និងសកម�ភាពយុទ�ស�ស� គឺេផា�តេលករព្រងឹង
និងលទ�ភាពថា�ក់តំបន់ ក�ុងករេដះ�
សយប��ករបំពុលែផ្សង
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ែដន។ RHAP មានេគាលបំណ៣ ចំបង ដូចជា(១) ទប់ស�ត់អគ�ីភ័យេលដី
និងៃ្រពេឈ តមរយៈករព្រងឹងេគាលនេយាបាយ និងករអនុវត�ក
ឲ្យបានកន់ែត្របេសរេ(២) បេង�ត នូវយន�ករ ក�ុងករពិនិត្យអគ�ី
េលដី និងៃ្រពេឈ និង(៣) ព្រងឹងសមត�ភាពក�ុងករ្របឆាំងនឹងអគ�ីភ័យេ
និងៃ្រពេឈ រួមនឹងវិធានករ កត់បន�យេផ
ក�ុងេនាះ RHAP បានែបងែចកជាបីែផ�កសំខន់ រួមមានករទប់

ករកត់បន�យ និងករតមដន។ ករដឹកនាំតមែផ�កទំងបីេនះ

េដយ្របេទសេផ្សងៗគា�។ ្រប េទសមា៉េឡសុីទទួលបន�ុកេលករ ទប
្របេទសឥណ�ូេនសុីទទួលបន�ុ ក�ុងករកត់បន�យ និង្របេទសសឹង�បុរីទ

បន�ុក

ក�ុងករតមដនអគ�ីភ័យ និងែផ្សងអ័ព�។ ្របេទសសមាជ

ក៏ទទួលបន�ុក ក�ុងករអនុវត�សកម�ភាពថា�ក់ជាតិ ែដលពក់ព័ន�នឹ

េផ្សងៗរបស់ RHAP ផងែដរ។ ករអនុវត�

RHAP ថា�ក់តំបន់ និងអនុតំបន

េដរតួនាទីជាកតលីករ និងជាករបំេពញបែន�មដល់វិធានករអន
ជាតិ

ង. កិច�្រពមេ្រព�ងអស៊ន ស�ីពីករបំពុលែផ្សងអ័ព�
កិច�្រពមេ្រព�ងអស៊ន ស�ីពីករបំពុលែផ្សងអ័ព�ឆ�ងែដន្រត
ហត�េលខេដយ្របេទសសមាជិកអស១០ េនៃថ�ទ ១០ ែខមិថុ នា
ឆា�២០០២ េនទី្រក�ងកូឡាឡាំពួរ ្រប េទសមា៉េឡសុី។ កិច�្រពមេ្រ
អំពីករតមដន ករវយតៃម� និងករទប់ស�ត់ កិច�សហ្ រប បេច�កេទស និងករ�សវ្រជាវវិទ្យោស�ស� យន�ករ ស្រមាប់ស្រ បាយទំនាក់ទំនង និងករបង�ភាពងយ�ស�ល ៃនទ្រមង់ក អេនា�្របេវសន៍ ស្រមាប់ករេដះ�សយប��េ្រគាះមហន�រយ។ កិច
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ក៏បានេលកេឡង នូវករបេង�តេឡង នូវមជ្ឈមណ�លស្រមបស្រម�លក ្រគងបំពុលែផ្សងអ័ព�ឆ�ងែដ
កិច�្រពមេ្រព�ងេនះបានចូលជាធរមានេនែខវិចិ២០០៣។ មក
ទល់េពលបច�ុប្បន� ្របេទស្រប៊ុយេណដរ៊ូសឡឹម ្របេទសឡា

មា៉េឡសុី ្របេទសភូមា ្របេទសសឹង�បុរី និង្របេទសៃថបានអនុម័តេ
្រពមេ្រព�ង េហយបានតម�ល់ឯ

របស់ខ�ួនរង់ចំករអនុម័ត ពីេ

ធិករដ�នអស

ច. គំនិតផ�ួចេផ�មករ្រគប់្រគងតំបន់ដីកអស
ទស្សនទន ស្រ មាប់គំនិតផ�ួចេផ�មេនះបានេធ�េឡង េដយ
ពិភាក្សោជាមួយស�ប័នជាេ្រច១៩៩៩-២០០១។ ព័ត៌មាន ស�ីព អគ�ីភ័យ
និងត្រម�វករ ស្រ មាប់កិច�សហ្របតិបត�ិករ ្រត�វបាន
េនកិច�្របជុ ASOEN-HTTF េលកទី១៣ និងកិច�្ របជុំ

ពិភាក្

AMMH េលកទី៧

ក�ុងែខកក�ដ ឆា១៩៩៩។ កិច�្របជុ ASOEN-HTTF េលកទី១៩ និងកិច�្ របជុំ

AMMH េលកទី៩ ែដល្រប្រពឹត�េទចប់ពីៃ១១ -១២ ែខមិថុ នា ឆា២០០២
បានេធ�ករពិភាក្សោេលប��ករទប់ស�ត់ និង្រគប់្រ
មេមក។
កិច�្ របជុំ AMMH

ក�ុងតំបន់ដី

េលកទី៩ ក៏បានេធ�ករពិភាក្សោេលករអភិ

និងករេ្រប្របាស់្របកបេដយនិ ៃន តំបន់ដីមេមកក�ុងតំបន់ េហយ

បានេស�ឲHTTF និង្រក�មករងររបស់ខ�ួនរិកជ្រម�ញគំនិតផ�ួចេផ�មេនះ។
APMI ្រត�វបានយកមកេធ�ករពិភាក្សោ និងអភិវឌ្ឍបែន�ម តមរយ
េយាបល់ ប��ីរសំណួរ និងកិច�្របជុំថា�ក់តំបន់ េហយបានអនុម័តក�ុងែខកុ
ឆា�២០០៣ េនក�ុងកិច�្របជុ ASOEN-HTTF េលកទី២០ ក�ុងទី្រក�ងមា៉នី

្របេទសហ�ីលីពីន រួមជាមួយនឹងែផនករករងរ ស្រ២០០៣ -២០០៥។
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APMI

្រត�វបានេលកយកមកពិភាក្សោក�ុងកិច�្

AMMH េលកទី១០

ក�ុងែខមីនា ឆា២០០៣ ក�ុងេខត�េសៀមរប ្របេទសកម�ុ
េគាលេដ និងេគាលបំណងរA
ប PMI
េគាលេដរបស APMI គឺ េធ�ករេលកកម�ស់ករ្រ គប់្រគង្រប
និរន�រភាព ៃនតំបន់ដីមេ

ក ក�ុងតំបន់អស៊ន តមរយៈសកម�ភាព

ក៏ដូចជាេលកកម�ស់កិច�សហ្របតិបត�ិករ ក�ុងេគាលបំណងគាំ្រទ និង
ជីវភាពរស់េនមូលដ�នមាននិរន�រភាព កត់បន�យហនិភ័យ ៃនអ
និងែផ្សងអ័ព�ក�ុងតំបន់ ែដលអចពក ់ព័ន�នឹងករចូលរួមចំែណកដ
្រគប់្រគងបរិស
េគាលបំណងរបស់APMI គឺ ្រត�វ
-

េលកកម�ស់ករយល់ដឹង និងករកសងសមត�ភាពពក់ព័
ប�
�ករ្រគប់្រគងតំបន់ដីកក�ុងតំបន់

កត់បន�យអព�ូតេហតុ ៃនអគ�ីភ័យតំបន់ដីមេ ក និងែផ្សងអ័ព�
ែដលេកតមានេឡ

-

េធ�ករគាំ្រទដល់សកម�ភាពអនុវត�ថា�ក់ជាតិ និងមូលដ�ន 
នឹងករ្រគប់្រគងតំបន់ដីក និងករទប់ស�ត់អគ�ីភ

-

េធ�ករបេង�តេឡង នូវយុទ�ស�ស�ថា�ក់តំបន់ និងយន�ករស
េដម្បីជ្រម�ញករ្រគប់្រគងតំបន់ក្របកបេដយនិរន�រ
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2
2.1

យុទស
�
ា�ស�ថា�ក់តំបន់ ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងតំបក
សវតរបស់យុទ�ស
សិក�សលេលក១ ស�ីពី 

APMI បាន្រប្រពឹត�ិេទេនទី្រក�ង

្របេទសឥណ�ូេនសុី ចប់ពីៃថ�១៦ -១៧ ែខតុ ល ឆា២០០៣ េដយប
សេ្រមចរួមគា�េលដំេណរករេរៀប

APMS។ យុទ�ស�ស�្រពងេល១

ែផ�កេលព័ត៌មាន្របមូលមកពី្របេទសសមាជិកអស៊ន ែដលបានផ�ល
សិក�សលថា�ក់តំបន់េល១ ស�ីពី 

APMI

ក៏ដូចជាឯកសរពក ់ព

េផ្សងៗ។ េសចក�ី្រពងេនះ្រត�វបានពិនិត្យយា៉ងលម�ិតេឡងវិ
កិច�្របជុំ្របឹក្សោេយាបល់ថា�ក់ជាតិតមបណា �្របេទសអស៊
សលថា�ក់តំបន់េល២ ស�ីពី  APMI ក�ុងែខឧសភា ឆា២០០៥ ក�ុងទី្រក�

កូឡាឡាំពួរ។ ដំេណរករ ៃនករអភិវឌ្ឍយុទ�ស�ស�ថា�ក់តំបន់ក៏ប
នូវករេរៀបចំែផនករសកម�ភាពថា�ក់ជាតិផ
2.2

ប�
� ្របឈម ស្រមាប់ករអភិរក្ស និង្រគប់្រ គងតំប

ក្របក

េដយនិរន�រភ
អសុីអេគ�យ៍មានៃផ�ដីតំបន់ដីកេ្រចនជា២៥
ែដលេស�នឹង ៦០% ៃនធនធានតំបន់ដីមេ

លនហិកត

ក្រត�ពិកទូទំងសកលេល

តំបន់ដីមេមកក�ុងអសុីអេគ�យ៍ទំងេនះ មានសរៈសំខន់យ ស្រមា

ករអភិវឌ្ឍេសដ�កិច�សង�ម និងគាំ្រទជីវភាពរបស់សហគមន៍មូ

តំបន់ដីមេមកេដរតួនាទីយា៉ងសំខន់ក�ុងវដ�ជលស�ស� ទីជ
ស្រមាប់ជីវច្រម�ះមានលក�ដច់េ ករផ�ត់ផ�ង់ចំណីអហ(ជាពិេស
្រត ីទឹកសប និងផលិតផលធម�ជាតិេផ) េឈហ៊ុប និងអនុ ផលៃ្រពេឈ
(ឧទហរណ៍ េផ� និងឃ�) និងមុ ខង

ក�ុងកររក្សោទុកកេបាន ប៉ុែន�

ទំងេនះជាទូេទ្រត�វបានបំេភ�ចេចល និងមានភាពេធ�ស្រប
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មិនមានសមាហរណកម� ៃនេគាលនេយាបាយ ក៏ដ មិនចុ ះស្រម�ងគា
តមវិស័យេផ្សងៗរួមវ ិស័យកសិកម� ជលផល រុក�កម� និងធនធានទឹក
េលសពីេនះ ករេកនេឡង នូវសំពធដល់ៃ្រពេនតំបន់ដ

កក�ុង

តំបន់អសុីអេគ�យ៍ ជាពិេសសសំពធពីអ�កមិនមានដីធ�ី និងផលិតកម
ស្រមាប់ត្រម�វករេសដ�កិច�សង�មកំពុងែតេកតមានេឡង។ ជាទូេទ
េអកូឡូសុី ែដលមានភាពផុយ�ស�យងយទទួលរងករគ្រមាមក
សកម�ភាពរបស់មនុស្ស ែដលបង�ឲមានភាពសឹកេរចរឹលេដយផា�ល
្របេយាល េហយក�ុងករណីមួយចំនួនអចទទួលរងផលប៉ះពល់ជាអវ
យា៉ងខ�ំង េដយសរអគ�ីភ័យតំបន់ដ ក។ សកម�ភាពចំបង ែដលរំខ
ឬផា�ស់ប�ូរលក�ខណ�តំបន់ដីមេក និងេធ�ឲមានភាពខូចខត្របព័ន�េអកូឡ
គឺ ករប�ូរទឹកេដយមិនមានន
ង
ិរន�រភាព ករកប់េឈមិនមាននិរន�

ករកប់រនដី្រទង់្រ
2.3

សនិទនភាព ស្រ មាប់យុទ�ស�ស�ថា�ក
ករ្របឹងែ្របង និងសកម�ភាពជាេ្រចន ស្រមាប់ករអភិរក្ស 

តំបន់ដីមេមកក�ុងតំបន់ គឺ ជាសកម�ភាពថា�ក់ជាតិ និងជាសកម�ភាព

េដយែឡក។នេពលបច�ុប្បន� មានកិច�សហ្របតិបត�ិករមួយចំនួនកិច�

សហ្របតិបត�ិករអស៊ន ប៉

កិច�សហករ ហក់ដូ

េនេឡយ។ ករងរដំបូងរប

SFRA, HTTF, AMMH។ល។ គឺ េផា�ត

សំខន់េលករងរបន

េនមានក្រ

ក�ុងករេដះ�សយប��អគ�ីភ័យ និងែផ្សងអ

េហយមិនបានប�ូលយុទ�ស�ស
�
�រយៈេពលយូរអែង�ង ក�ុងករេដះ�

បានជាក់លក់េលប��តំបន់ដីកក�ុងតំបន់េឡយ។

េនក�ុងតំបន់ មានលក�ណៈ្របហក់្របែហលគា�ជាេ្រចន ព
ករ្រគប់្រ គប់តំបន់ដីក ដូចជាប��ទូេទពក ់ព័ន�នឹងអគ�ីភ័យ ករប
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ទឹក ករអនុវត�ករ្រ គប់្រគងមិនបាន្រតឹម្រត�វ និងជេ្រមសជីវភ
និរន�រភាព។ល។ េហតុេនះ APMI ្រត�វបានបេង�តេឡង ក�ុងេគាលបំណងផ�
នូវ្រកបខ័ណ� ក�ុងករជ្រម�ញករេលកកម�ស់ករចូលរួម និងជ្
អ�កពក់ព័ន�េផ្សងៗេធ�កររួមគា� េដម្បីព្រងីកេគាលគ ំនិត និងច
មូលដ �ន ក៏ដូចជាបេង�នករយល់ដឹង អំពីប��សំខន់ៗ េនក�ុង ន
្រក�មេផ្សងៗ េធ�ករស្រមបស្រម�លផា�ស់ប�ូរព័ត៌មានសំខន់ៗ ន
ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំបន់កក�ុងតំបន់ និងព្រងីកវិសលភាពកម�វ

ករង

ក�ុងន័យេនះ

ធនធានកំពុងែតមានក្រមិតអច្រត�វបានេ្រប

ប�
�ទូេទ និងអចេជៀសវង នូវករេធ�ករជាន់គា�។ េលសពីេនះ
ៃន្រកបខ័ណ� ែដលមានលក�ណៈកន់ែតទូលំទូលយេនះ នឹងអ ន 
ថាករកំណត់ចេនា�ះ និងអទិភាពសកម�ភាព ស្រមាប់ករអភិរក
្រគងតំបន់ដីមេកក�ុងតំបន់នឹង្រត�វេធ�េឡង។ បនា�ប់មក យុទ�ស�ស�្

េដយអត�ន័យ និងអចអនុវត�េទបាន នឹង្រត�វបានេធ�ករសេ្រ
េហយអចទទួលយកបាន ស្រ មាប់អ�កពក់ព័ន� ែដលចូលរួមទ
ស្រមាប់េធ�ករេ ្រប្របាស់េដយឈ

េធ�ករ្រគប់្រគង្របក

និរន�រភាព ៃនតំបន់ដីមេកក�ុងតំបន់។
បែន�មពីេនះ មានកររំពឹងទុកថាយុទ�ស�ស�េនះនឹងេដរត ួនាទី េទ�សន៍ ស្រមាប់បណា�្របេទសក�ុងករចត់វិធានករណ៍ ែ
បាននូវករទប់ស�ត់ និង្រគប់្រគងអគ�ីភ័យតំបន់ ក េនក�ុងតំបន់ និ
ែផ្សងអ័ព� ែដលេកតមាននាេពលអនាគត តមរយៈករេល ករ្រគ្រគងតំបន់ដីមេក។
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2.4

េគាលេ
េគាលេដ ៃនយុទ�ស�ស�េនះ គឺេ ធ�ករជ្រម�ញឲ្យមានក

្របកបេដយនិរន�រ

ៃនតំបន់ដីមេមកក�ុង្របេទសអស៊ន ត

សកម�ភាពរួម និងេលកកម�ស់កិច�សហ្របតិបត�ិករ េដម្បីគាំ្រទ និងេធ
និរន�រភាពជីវភាពមូលដ�ន កត់បន�យហនិភ័យ ៃនអគ�ីភ័យ និងែផ្
ែដលពក់ព័ន� ក៏ដូចជាចូលរួមចំែណកដល់ករ្រគប់្រគងបរិស�នពិ
េគាលេដេនះ�សបគា�នឹងចក�ុវិស័យអស២០២០ ែដលចង់បាន
“អស៊នស�ត និងមានពណ៌ៃបតង តមរយៈករបេង�តេឡង នូវយន
ច្បោស់លស់ ស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ្របកបេដយនិរន�រភាព 
នូវកិច�ករពរបរិសនក�ុងតំបន់ ន
�
ិរន�រភាពធនធានធម�ជាតិ និងគុណភ

របស់្របជាជនមានក្រមិត”។

យុទ�ស�ស�ថា�ក់តំបន់េនះនឹងផ�ល់ នូវ្រក បខ័ណ�រួមមួយ ស្រមា
ទទួលខុ ស្រត�វ ឬមានករេប�ជា�ចិត� ក�ុងករ្រគប់្រគង្របកបេដយ
ករេ្រប្របាស់េដយឈ�សៃវ ករ ទប់ស�ត់អគ�ីភ័យ និងករស
ៃនតំបន់ដីមេមក។ យុទ�ស�ស�េនះកសងបែន�មេលេគាលករណ៍ ស
កិច�សហ្របតិបត�ិករថា�ក់តំបន់ ែដលមានែចងក�ុងេសចក�ី្របកស 
្រពមេ្រព�ងេលក ២ របស់អស៊(កិច�្រពមេ្រព�ងេលក ២ ទី្រក�ងបា) ។
យុទ�ស�ស�េនះ ក៏ចូលរួមចំែណកដល់ករអភិវឌ្ឍសហគមន៍សង�មវប្
អស៊ (ASCC)

ែដលមានបំណ

ក�ុងករព្រងឹងកិច�សហ្របតិបត�

ក�ុងករេដះ�សយប��ក�ុងតំបន់ រួមមានប��ពក់ព័ន�នឹងករខូ

បរិស �ន និងករបំពុលឆ�ងែដន។ យុទ�ស�ស�ក៏ចូលរួមចំែណកផងែដរ 
ករអនុវត�កិច�្រពមេ្រព�ង ស�ីអំពីករបំពុលែផ្សងអ័ព�ឆ�ងែដន និង
សកម�ភាពែផ្សងអ័ព�ថា�ក់តំបន់អ
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2.5

េគាលបំណងទូេ
យុទស
�
�ស� ែដលបានេស�េឡងមានេគាលបំណងទូេទ៤រួមមាន

េគាលបំណងទូេទ១៖ េលកកម�ស់ចំេណះដឹង និងសមត�ភាព
ស�ីពីតំបន់ដីមេមក
េលកកម�ស់ចំេណះដឹង និងករយល់ដឹង ស�ីពីប��តំបន់ដីមេ ក និង
ព្រងឹងសមត�ភាព ស�ីពីករេ ្រប្របាស់េដយឈ�សៃវ និងករ្រ
េដយនិរន�រភាព ៃនតំបន់ដីមកេនក�ុងតំបន់

េគាលបំណងទូេទ២៖ េដះ�សយប��ករបំពុលែផ្សងអ័ព�ឆ�ង
និងភាពសឹកេរចរឹល ៃនបរិស
េធ�ករកត់បន�យអព�ូតេហតុ ៃនអគ�ីភ័យតំបន់ដីម ក និងប�
�ែផ្ស
អ័ព� ែដលពក់ព័ន�េនក�ុងតំបន់ និងេធ�ករេលកកម�ស់ករទប់ស�ត់ ក ្រគង និងករតមដន តមរយៈករ្របឹងែ្

 ត បណា�្របេ

សមាជិកអស

េគាលបំណងទូេទ៣៖ ជ្រម�ញករ្រ គប់្រគងតំបន់ដ
ក្របកបេដ
និរន�រភា
ជ្រម�ញឲ្យមានករ ្រគប់្រគងតមែបបស ៃនតំបន់ដីមេមក
ក�ុងវ ិស័យរុក�កម� ទឹក កសិកម� ជី វភាពសហគមន៍ និងករស�រេឡងវ

ៃនៃ្រពេឈក�ុងវលភក់តំបន់ដីមក ែដលទទួលករខូចខត ឬមួយ
ស�រេឡងវិញ នូវតំបន់ដីមេក ែដលទទួលរងករខូចខ

េគាលបំណងទូេទ៤៖ ជ្រម�ញកិច�សហ្របតិបត�ិករថា�ក់ត
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ជ្រម�ញ និងេលកកម�ស់កិច�សហ្របតិបត�ិករថា�ក់ត

តមរយ

ករផា�ស់ប�ូរ និងែចករំែលក ព័ត៌មាន ករ�សវ្រជាវ និងភាពជាៃដ
អនុ វត�សកម�ភាពក៏ដូចជាករេគៀងគររកធន
2.6

ែផនករសកម�ភ
េគាលបំណងនីមួយៗខងេល ្រត�វសេ្រមចេដយេគាលបំ

សកម�ភាព្របតិបត�ិ ែដលែបងែចក១៣វ ិស័យបេង�លេផ្សងៗគា�។ 
ទី១ បង�ញពីវិស័យបេង�ល និងេគាលេដ្របតិបត�ិករត
ែផនករសកម�ភាព ស្រ មាប់យុទ�ស(េមលតរង២) គឺ ្រត�

ែត 

បេង�តេឡង ស្រមាប់ដំេណករករអនុវត�យុទ�ស�ស�។ ចំណុចស
ជាក់លក់្រត�វបានកំណត់េឡង តមេគាលបំណង្របតិបត�ិ េដយ
និងេពលេវលេផ្សងៗគា�។ លំដប់ថា�ក់ ៃនករអនុវ២ សំខន់ រួមមា
(១) សកម�ភាព្រត�វអនុវត�េនថា�ក់តំបន់ (២) សកម�ភាពែដល្របេ
សមាជិកអស៊នគួរេ ធ�ករពិចរណារ េហយប�ូល
� េទក�ុងែផ

-

ភាពថា�ក់ជាតិតម្របេទសនីមួយៗ។ សកម�ភាពថា�ក់តំបន់អច
ែដលេលកកម�ស់ ឬបំេពញបែន�មដល់សកម�ភាពថា�ក់ជាតិ តមរយៈក
រំែលកបទពិេសធន៍ ព័ត៌មាន និងចំេណះដឹង ករបេ ង�តេឡងនូវបណា�ញ
តំបន់ និងវ ិធា/យន�ក/ស�ង់ដថា�ក់តំបន់រួមមួយ។
វ ិស័យបេង�ល
១.ករេធ�សរេ
ភ័ណ�

េគាលបំណង្របតិបត
១.១

េធ�ករកំណត់ នូវ វិសលភាព និងស�
ៃនតំបន់ដីមេមក ក�ុងតំបន់អស៊(រួមមា
ប�
�និយមន័យ)

និងករវ

តៃម�
១.២

វយតៃម�ប�� និងឧបសគ�្របឈម ក�ុង
្រគប់្រគងតំបន់ដីមក
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១.៣

េធ�ករតមដន និងវយតៃម�ស
និងករ្រគប់្រគងតំបន់ដីក

២. ករ�សវ្

២.១

អនុ វត�សកម�ភាព�សវ្រជាវជា

៣. េលកកម�ស់

៣.១

េលកកម�ស់ចំេណះដឹងសធារណៈ ស�ីអំ
សរៈសំខន់តំបន់ដីមកភាពងយ

ចំេណះដឹង 
 និងករកស

េ្រគ

របស់ដីមេមកចំេពះអគ�ីភ័យ និ

 សមត�ភា

ករគ្រមាមកំែហងេដយសរែផ្ស
តមរយៈករអនុវត�ែផនករទូលំទ
៣.២

កសងសមត�ភាពស�ប័ន ពក់ព័ន
ករ្រគប់្រគងតំបន់ដីក

៤. ករែចករំែល

៤.១

ព័ត៌មា

េលកកម�ស់ករ្រគប់្រគងព័ត៌មាន
ជ្រម�ញករែចករំែ

៥.១

៥. េគាលនេ

អភិ វឌ្ឍ ឬព្រងឹងេគាលនេយា

បាយ និងបទដ �

បទដ �នច្បោប់ក�ុងកិច�ករពរ តំបន់ក

ច្បោ

និងកត់បន�យអគ�ីភ័យតំបន់ដីមេក

៦.

៦.១

ករបង�រ

កត់បន�យ និ ធានាឲ្យ  ករេក

្រគប់្រគង  ន

េឡង ៃនអគ�ីភ័យ និងែផ្សងអ័ព� ែដលេក

ករតម

មា េនក្រមិតអប្ប

អគ�ីភ័យ
៧.១

៧. ករអភិរក្សជ

េលកកម�ស់ករអភិរក្សជីវច្រម�ះតំបន
មេមក

 ច្រម�ះតំបន់ដ
មេមក
៨.១

៨. ករ្រគប់្
 តំបន់ដីមេម

ក�ុងករ្រគប់្រគងតំបន់ដីក

ក 

 តមែប
សមាហរ

េលកកម�ស់ករចូលរួម ៃនស�ប័នច្រម

៨.២

េលកកម�ស់ករ្រគប់្រគងធនធាន
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 កម� 

និងតំបន់ដីមេមកតមែបបសមាហរណកម
េដយេ្រប្របាស់វិធានករ្រគប់្រគង
អង េហយេជៀសវងករ្រគប់្រ
េដយែឡកពីគ
៨.៣

េលកកម�ស់ករ្រគប់្រគងៃ្រពេឈ និងត
ដីមេមកតមែបបសមាហរណក

៨.៤

េធ�ករ្រគប់្រ គងវិស័យកសិកម�តំបន
មេមកតមែបបសមាហរណក

៨.៥

េលកកម�ស់ជីវភាពសហគមន៍ និងករ្រ
្រគងតំបន់ដីមេកតមែបបសមាហ
កម� 

៩. ជ្រម�ញឲ្យ

៩.១

 ទីតំងតំបន់ដ

ជ្រម�ញឲមានករអនុវត�ករ ្រគប់
បំផុ ត 

មេមកគ្រម�
 ស្រមាប់
បង�ញ
១០. ករស�ប

១០.១

បេង�ត នូវបេច�កេទសសម�សប ស្រមា
ករស

និង ស�រេឡងវិញ

ឬស�បនាតំបន់ដីមកទទួលរង

ករខូចខ
១០.២

េធ�ករស�រេឡងវិញ នូវតំបន់ដីម

ក

ទទួលរងអគ�ីភ័យ ទទួលរងករបង�ូរទឹ
េចញ និងមានភាពខូចខ
១១. តំបន់ដីមេមក
និងករែ្

១១.១

េធ�ករករព
និងេលកកម�ស់មុ ខងររបស់តំបន់ដីមេក
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្រប

ក�ុងករ�ស�ប និងស�ុកទុកកេ

លអក

 ធាតុ
១១.២

េធ�ករគាំ្រទដល់ដំេណរករបន្សោុំរបស
ដីមេមកេទនឹងករែ្រប្រប�លអក

១២. កិច�សហ្របត

១២.១

 បត�ិករថា�

ជ្រម�ញករផា�ស់ប�ូរឯកេ
ក�ុងករេដះ�សយប��និង្រគប់្រគង
ដីមេមក

 តំបន់ 
១២.២

បេង�ត “មជ្ឈមណ�លមានឧត�មភាពក
តំបន់” ស្រមាប់េធ�ករវយតៃម� និង ្រគ
តំបន់ដីមេមក

១២.៣ ចូលរួមចំែណកដល់ករអនុវត�កិច�្រ
េ្រព�ងពក់ព័ន�េផ្សងៗ និងយន
្របតិបត�ិករថា�ក់តំ
១២.៤

េលកកម�ស់ភាពជាៃដគូរល់អ�កពក់
ច្រម�ះក�ុងករគាំ្រទដល់ករ្រគប់្រគង
មេមក

១៣. ផ�ល់ហិរ�� ទន ១៣.១

េធ�ករេគៀងគរធនធានហិរ��វត�ុ្រត�

 ស្រមាប់ករ

ចំបាច់ ស្រ មាប់ករអនុវត�កម�វិធី និ

វត� យុទស
�
�ស�

ភាព េដម្បីសេ្រមចេគ

របស់យុទ�

ស�ស�
តរង១៖ តរងបង�ញអំពីវិស័យប េង�ល និងេគាលេដ្រ
តមវិស័យនីមួយ
ចំណុចេគាលរបស់សកម�ភាព្រត�វអនុវត�តមដំណាក់កលេផ្
រយៈេពល ែដលបានេស�េឡង មា៣ សំខន់ គឺ(១) S ស្រមាប់រយៈេពលខ�
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(២០០៥-២០១០) ស្រមាប់សកម�ភាព ែដល្រត�វប��ប់ក�ុងរយៈ៥ឆា�ំ(២)

M ស្រមាប់រយៈេពលមធ្យម ស្រមាប់សកម�ភាពប��ប់រ១០ឆា�ំ និង
(៣) L ស្រមាប់រយៈេពលយូរអែង�(២០០៥ -២០២០) ស្រមាប់សកម�
ប��ប់េនឆា�២០២០ ដូេច�ះេហយសកម�ភាពេនះមិនចំបាច់ចប់េផ�ម
េនាះេទ និង(៤)

C ស្រមាប់សកម�ភាពេនបន�គា� ែដល្រត�វអនុវ

បនា�ប់
ក្រមិត ៃនអទិភាពក៏្រត�វបានចត់ ស្រមាប់សកម�ភាពនីមួ
អទិភាពមានក្រ៣េផ្សងគា� រួមម(១) L ទប(២) M មធ្យម និង(៣) H
ខ�ស់។ ករចត់អទិភាព ស្រមាប់ចំណុចសកម�ភាព

ចមានអត�

្របេយាជន ក�ុងករណី  ែដល ធនធានមានក្រមិត ស្រមាប់ករស្រ

ករអនុវត�យុទ�ស�ស�។ ករេផា�តឲកន់ែតជាក់លក់េទៀតេនាះគ

ពីករស្រមបស្រម�លរក្របភពមូលនិធិ េហយចប់ ករអនុវត�យុទ�ស�
ថា�ក់តំបន់។ ករចត់ថា�ក់អទិភាព ស្រមាប់សកម�ភាពថា�ក់២
នឹងអចែណនាំផ�ូវដល់្របេទសសមាជិកអស៊ន ក�ុងករកំណ
សកម�ភាពក�ុងែផនករសកម�ភាពថា�ក់ជាតិរបស់
កេឡានចុងេ្រកយ ៃនែផនករសកម�ភាពផ�ល់ នូវេយាបល់
នឹងត្រម�វករ ៃនករគាំ្រទ ែដលអចេធ�េឡង ស្រមាប់សកម�ភា
កេឡានេនះក៏បានផ�ល់ផងែដរ  នូវយុទ�ស�ស�ហិរ��វត�ុ និងករអន
ស្រមាប់សកម�ភាពនីមួយៗ ដូចជាសកម�ភាព្រត�វករធនធានហិ

(F)

សកម�ភាពអចេធ�បានេដយអ�កឯកេទស ឬធនធានក�ុង្របេទ
(AT) ឬក៏្រត�វករធនធានពី្របភពខ (ET)។
ែផនករសកម�ភាពលម�ិ (DAP) គួរែតបេង�តេឡង បនា�ប់ពីមាន
អនុ ម័តេលយុទស
�
�ស�ថា�ក់តំបន់ DAP នឹងបង�ញ នូវព័ត៌មានលម�ិតរប
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ថវ ិក ្របភពមូលនិធិ កលបរិេឆ�ទេគាលេដ អង�ភាពអនុវត� និ
ស្រមាប់េធ�ករតម DAP គួរែតជាែផនករមួយមានលក�ណៈបត់ែ
ែដលអចេធ�ករែកែ្រប និងេ ធ�ឲ្យមានបច�ុប្បន�ភាពពីដំណាក
ដំណាក់មួយេទៀត។ ែផ�កេលសកម�ភាពបានអនុ/បានប��ប់ ក

ែកែ្រ

េលចំណុចេគាលេដរបស់សកម�ភាពនឹងអចេធ�េឡង េដយមា
ប�ូល នូ
�
វសកម�ភាពថ�ី េហយលប់េចល នូវសកម�ភាពជាន់គា�។ 

ផា�ស់ប�ូរ ឬេធ�ឲមានបច�ុប្បន�ភាពក

DAP

្រត�វមានកររយក

ស�ប័នអស៊ន ែដលពក់ព័ន�។ ករបេង�តេឡង និងករេធ�បច�ុប្បន�
DAP ស្រមាបAPMS ្រត�វេធ�តមយន�ករ និងែបបបទគ្រម�េ្រប ក�ុងក
បេង�តែផនករអនុវត�លម�ិត (DIP) ស្រមាប់ែផនករសកម�ភាពែផ្សងអ័ព
តំបន់។

DAP មិន្រតឹមែតឆ�ុះប
� �ំងពីសកម�ភាពផ�ួចេផ�

របស់្របេទ

សមាជិកអស៊ន ឬអស៊ន ប៉ុេណា�ះេទ ប៉ុែន�ែថមទំងឆ�ុះប�
សកម�ភាពផ�ួចេផ�មេដយមា�ស់ជំនួយ ឬៃដគូ ែដលគាំ្រទដល់ករ
ចំណុចេគាលេដសកម�ភាពជាក់លក់ណាមួយ
2.7

ែផនករសកម�ភាពថា�ក់ជ(NAPs)
ស្រមាប់សកម�ភាពថា�ក់ជាតិ ្របេទសជាសមាជិកអស៊

ែផនករសកម�ភាពថា�ក់ជាតិេរៀងៗខ�ួន ស្រមាប់រ២០០៦

-២០២០

េដយែផ�កេលេគាលេដ និងេគាលបំណងរបស់យុទ�ស�ស�ថា�ក់ត
NAPs គួរែតមានទំនាក់ទំនង និងបំេពញបែន�មេលយុទ�ស�ស�ថា�ក់តំ
េហយយុទ�ស�ស�ថា�ក់តំបន់ក៏គួរែតមានទំនាក់ទំនង និងបំេពញបែន�ម
NAPs ផងែដរ ។ សកម�ភាពអនុវត ក�ុង NAPs គឺ ជាករងរមួយ ែដល្រ

សមាជិកអស៊ន្រត�វេធ�ករសេ្រមចចិត� តមរយៈករ្របឹក្

ជាតិ។ ្របេទសសមាជិកអស៊នគួរេធ�ករគិតគូរពីសមត�ភាពអនុវត
ភាពសម�សបៃនធនធានហិរ��វត�ុ ក�ុងករអភិវ

NAPs។ ចំែណកឯ
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ករតមដន និងវយត

NAPs តម្របេទសនីមួ

គួរែតេធ�េឡង

តមរយៈស�ប័នអស៊ន ែដលពក់ព័ន� េដម្បីធានាឲបាន នូវភា
រវងNAPs េទនឹងយុទ�ស�ស�ថា�ក់តំប
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តរង២៖ ែផនករសកម�ភាពយុទ�ស�ស�ករ ្រគប់្រគងត ំបន
កអស
េគាលេដ្របតិប

សកម�ភា

ក្រមិតសកម

រយៈ

ភាពបានេស

េពល

អទិភ

កឧបត�ម�

េឡង

១. ករេធ�សរេ ពភ័ណ� និងករវយ

១.១៖ េធ�ករកំណត់ នូ

១.១.១

េធ�ឲមានសុខដុមនីយកម

វ ិសលភាព និងស�

និយមន័យ និងករែប

តំបន់ដីមេមក ក�ុងតំបន់
អស
(រួមមានប�

ែចកតំបន់ដីមេមក

និយមន័យ)

ជេ្រម រុក�ជាតិ របបទ

ត្រម�វក
គាំ្

C, R

S

H

AT

C,R

C

H

AT, F

(ឧទហរណ៍ ្របេភ
និងវ ិសលភ)
១.១.២

េធ�ករកំណត់ និងេធ�ឲ
មានបច�ុប្បន�ភាព
វ ិសលភាព និងស�
តំបន់ដីមេមក ក�ុងតំបន់
តមរយៈករេធ�សរ
ភ័ណ�ថា�ក់ជាតិឲបានទ
ទូលយ(រួមមានស
ភាព ៃនករករព
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សឹកេរចរឹល និងករេ្រ
្របាស់)
១.១.៣

េធ�ករែស�ងយល់ឲ្យ

C,R

S

H

AT

C, R

S

H

AT

C,R

M

H

AT, F

ច្បោស់លស់ពីករ
្របាស់ផា�ល់ និង្រប
និងតៃម�តំបន់ដីមេមក
និងជីវច្រម�ះ ែដលពក់ព័
១.២៖ វយតៃម�ប�� និ

១.២.១

េធ�ករកំណត់ នូវប��

ឧបសគ�្របឈម ក�ុងក

ឧបសគ� និងឱកស ក�ុ

្រគប់្រគងតំបន់ដីមក

ករ្រគប់្រគងតំដី 
មេមក
១.២.២

េធ�ករវយតៃម�
ប��ព
ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគងតំ
ដីមេមក េដម្បីេធ�ក
កំណត់ នូវជេ្រមសក
្រគប់្រ
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១.៣៖ េធ�ករតមដន 

១.៣.១

េធ�ករបេង�តេឡ

វយតៃម�ស�នភាព និ

េគាលករណ៍ែណន

្រគប់្រគងតំបន់ដីមក

ស្រមាប់េធ�ករត

នូវ

R

S

M

AT, ET, F

C

C

H

AT, F

តំបន់ដីមេមក ពក់ព័ន�
នឹងករផា�ស់ប�ូរ្របព័ន�េ
ឡូសុី និងេគាលបំណ
ស្រមាករ្រគប់្
១.៣.២ េធ�ករអនុវត�ករត
តំបន់ដីមេមកឲ្យប
េទៀងទត់ រួមមានគ
ភាពទឹកតំបន់ដីមេក
និងលក�ខណ�គីមីស�ស�
និងរូបស�ស
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២.១ អនុ វត�សកម�ភា

២.១.១

េធ�ករ�សវ្រជាវអំពីប

C

M

H

AT, ET, F

C, R

L

M

AT, ET, F

C

C

H

AT, ET, F

េទស និងករអនុវត�ស

�សវ្រជាវជាអ

�សប ស្រមាប់ករ្
្រគងតំបន់ដីមេក
២.១.២

េធ�ករ�សវ្រជាវ
ដ �នអំពី្របេភទ និង្របព
េអកូឡូសុីតំបន់ដីមេមក

២. ករ�សវ្

និងដំេណរករជលស�ស
េដម្បីេធ�ករែស�ងយល់អំ
មុ ខងរតំបន់ដីមេកឲ្
បានកន់ែត្របេសរេ
២.១.៣ េធ�ករ�សវ្រជាវ
អភិវឌ្ឍ េដម្បីេលកកម�
ករេ្រប្របាស់មាន
ឬបេង�ត នូវករេ្រប្រ
ថ�ី ស្រមាប់ផលិតផល ន
ធនធានតំបន់ដីមេក
33

២.១.៤

េធ�ករ�សវ្រជាវ េដ

C

M

H

AT, ET, F

C, R

M

M

AT, ET, F

វយតៃម� និងគាំ្រទ
ករអភិវឌ្ឍសហគមន
និងជីវភាពរស់េនេ
េ្រប្របាស់ចំេណះដ

២. ករ�សវ្

និងករអនុវត�េនមូលដ
២.១.៥

េធ�ករកំណត់តៃម�េសដ
កិច� ៃនធនធានតំបន់ដ
មេមក

** AT: បេច�កេទសរបស់អស, ET: បេច�កេទសមកពី្របភពខងេ្រក F: ត្រម�វករែផ�កហិរ��វត�
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េគាលេដ្របតិប

សកម�ភា

ក្រមិតស

រយៈ

អទ

ត្រម�វក

ម�ភាពប

េពល

ភា

កឧបត�ម�

េស�េឡង

៣. េលកកម�ស់ចំេណះដឹង និងករកសងសមត�

៣.១៖ េលកកម�ស់ចំេណះ

៣.១.១

េធ�ករអភិវឌ្ឍ និងេ្

ដឹងសធារណៈ ស�ីអំពីស

្របាស់យុទ�ស�ស�ទំ

សំខន់ ៃនតំបន់ដីមេ

ទំនង រួមមានករេ្

ក

ភាពងយរងេ្រគាះរប

្របាស់វីេដ

មេមកចំេពះអគ�ីភ័យ និ

សរព័ត៌មាន សលេ

ករគ្រមាមកំែហងេដ

េសវកម�ផ្សព�ផ្

ែផ្សងអ័ព� តមរយៈករអនុ

សិក�សល កម�វិធី 

ែផនករទូលំទូល

បណា�ញផា�ស់ប�ូរព័ ត៌ម

គាំ្

C, R

S

M

AT, ET, F

C

S

H

AT, F

ទូរទស្សន៍

ដូចជាប
ណា�ញដីមក
អសុីអេគ�
៣.១.២

េធ�ករបេង�ត នូវសមា�រ
និងសកម�ភាព ស្រម
េលកកម�ស់ចំេណះដឹងជ
ភាសមូលដ�នឲ
សម�សប េដម្បីេធ�ក
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េលកកម�ស់ករយល់ដឹង
អំពីតៃម�

ករគ្រ

កំែហង ផលប៉ះពល់ និ
ជេ្រមសករ្រ គប់
្របកបេដយនិរន�រ
ៃនតំបន់ដីមេមក
៣.១.៣

ផ�ល់ព័ត៌មានដល

C,R

C

H

AT, F

សធារណជន និងស�
រដ�ភិបាលនូវព័ ត៌មានអ
តួនាទីរបស់តំបន់ដីមេក
ទំងសរៈសំខន់ែផ�កេ
ឡូសុី និងេសដ�កិច�
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៣.២៖ កសងសមត�ភ

៣.២.១

េធ�ករគាំ្រទនិងេ

ស�ប័ ពក់ព័ន នឹងករ្រគ

កម�ស់ធនធានមនុស្ស ន

្រគងតំបន់ដីមេក

ព្រងឹងសមត�ភាពស�
៣.២.២

បេង�ត្រក�អ�កឯកេទស 

C, R

C

H

AT, ET, F

C,R

M

M

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, F

C,R

C

H

AT, ET, F

បេង�លក�ុងករបណ�
បណា�លនិង្រក�មឯកេ
បេង�លេនមូល ន
៣.២.៣

បេង�តយន�ករ និងេរៀបច
កម�វ ិធីបណ�ុ ះបណា�ល

សិក�សល  ទសន្ស
សិក្សោ និងករកំស
នា
៣.២.៤

គាំ្រទដល់ករេផ�របេ
វ ិទ្យោ ស្រ មាប់ករ្រ
តំបន់ដីមេមក រួមមានក
បណ�ុ ះបណា�លជាក់ែស
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៣.២.២

កផ�ល់នូវសមា�រៈ និងវគ

C

S

H

AT, ET, F

C

C

M

F

បណ�ុ ះបណា�លចំបា
េដម្បីស្រម�លដល់អជ
ក�ុងតំបន់មានហនិភ
ចំេពះអគ�ីភ័យខង
៣.២.៦

េលកកម�ស់ករស្រ
ស្រម�ល ក�ុងចំេណាមអ
ពក់ព័ន� ទក់ទងនឹង
្រគប់្រគងតំបន់ដីមក 
តមរយៈប
ណា�ញ ន
្រក�មករ
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៤.១ េលកកម�ស់ករ្រគ

៤.១.១

បេង�តឬព្រងឹង្របព័ន�ព័

្រគងព័ត៌មាន និងជ្រម�

មានមាន�សប់ ឬមិន

ែចករំែលក

មាន េដម្បីេធ�ករ្រគប់

C, R

C

H

AT, ET, F

R

C

H

AT, F

និងផលិតព័ត៌មានស
�សប ពក់ព័ន�នឹងតំបន់ដ

៤. ករែចករំែលកព័ត៌ម

មេមក
៤.១.២

ព្រងឹងករែចករំែលក
ពិេសធន៍ និងប
ណា
ថា�ក់តំបន់ តមរយៈ
េ្រប្របាស់យន�ករ ដូចជា  
បណា�ញសកម�ភាពែផ
អ័ព�អ ស

Online

បណា�ញតំបន់ដីមេក 
អសុីអេគ�យ៍បណ�ុំព័
មានដីមេក 

សិក

សល ឯកសរ ក៏ដ
ករព្រងឹងសមត�ភាពថ
ជាតិ ស្រមាប់ក
រំែលកព័ត៌មា
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៤. ករែចករំែលកព័ត៌ម

៤.១ េលកកម�ស់ករ្រគ

៤.១.៣

េលកកម�ស់ករែចករំែល

្រគងព័ត៌មាន និងជ្រ

ព័ត៌មាន ស�ីពីវិសលភ

ករែចករំែល

ស �នភាព និងករ្

C, R

C

H

AT, F

្រគងតំបន់ដីមេក 
និងេសៀវេភឯកស
ស្រមាប់ករអនុវត�ករ
្រគងល�បំផុ
** AT: បេច�កេទសរបស់អស, ET: បេច�កេទសមកពី្របភពខងេ្រក F: ត្រម�វករហិរ��វត
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េគាលេដ្របតិប

សកម�ភា

ក្រមិតសកម

រយៈ

អទ

ត្រម�វក

ភាពបានេស

េពល

ភា

ឧបត�ម�គា

េឡង

៥. េគាលនេយាបាយ និងបទដ�ន

៥.១៖ អភិ វឌ្ឍ ឬព្រង

៥.១.១

េធ�ករែតងតំងស�ប័នមួយ  

េគាលនេយាបាយ 

ជាក់លក់ ក�ុងករ្រគប

លិខិតបទដ �នច្បោប់ េដ

តំបន់ដីមេមក

ករពរ និងកត់ប
អគ�ីភ័យតំបន់ដីមេមក

៥.១.២

េធ�ករបេង�ត ឬេធ�ឲ្យ

្រ

C

S

H

AT, F

C

S

H

AT

C

M

H

AT, F

បច�ុប្បន�ភាពេគាល
បា
ឬយុទ�ស�ស�ថា�
ជាតិ ទក់ទងនឹងករអភិរ
និងករេ្រប្របាស
ឈ�សៃវ ៃនតំបន់ដីមេ ក
រួមមានករស្រមបស្
ករេធ�ែផនករេ្រប្រប
ធ�ី និងករ្រគប់្រគ
ែបបសមាហរណកម�តំបន
ដីមេមក
៥.១.៣

ព្រងឹងករអនុវត�ច្
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៦.១ េធ�ករកត់បន�យ ន

៦.១.១

រក្សោ នូវកំរិតអប្បប

េធ�ករកំណត នូវ

តំបន់ដី

ៃនករេកតេឡង នូវអគ�ីភ័យ

មេមកក�ុងតំបន់ ែដលមា
ហនិភ័យអគ�ីភ័យខ�ស់

និងែផ្សងអ័ព� ែដលេកតម

េហយេធ�ករបេង�

C, R

C

H

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, ET, F

និង

េលកកម�ស់វ ិធានករទ
ស�ត
៦.១.២

េធ�ករតមដនលក�
អកសធាតុ និងច

ច 

សំខន ក�ុងតំបន់មានហ
ភ័យខ�ស់ និងេធ�ករ្រប
ភាពអសន�ឲ្យបាន្រតឹ
៦.១.៣

្រគប់្រគងក្រមិតទឹក ក
តំបន់ដីមេមកឲ្យបាន
រម្យេទតមករេ្រប្
ធ�ី េដម្បីទប់ស�ត់អគ�ីភ
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៦.១.៤

េធ�ករបេង�ត និងេល

C, R

C

H

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, F

កម�ស់បេច�កេទសសម
�សបក�ុងករ្រគប់្រគងតំ
ដីមេមក
៦.១.៥

ព្រងឹងករស្រមបស្
ក�ុងចំេណាមស�ប
ក៏
ដូចជាករព្រងឹងសមត
របស់ស�ប័នចូលរួម ក�ុងក
ទប់ស�ត់និង្រគប់្
អគ�ីភ័យ ក�ុងតំបន់ដីមេម ក
រួមមានករបេង�តេឡ
នូវអង�ភាពទទួលខុស្រត
ក�ុងវ ិស័យៃ្រពេឈ និ
កសិកម�
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៦.១.៦

េលកទឹកចិត�ឲ្យម

CR

C

H

AT, F

C

C

H

AT, F

ករចូលរួមយា៉ងសកម�
្របជាជន និងអ�កពក ់ព
េនមូលដ�នក�ុងករបង
និង្រគប់្រគងអគ�ីភ
៦.១.៧

អនុ វត� នូវយុទស
�
�ស�មិ
មានករដុត ស្រ មាប
ករេធ�កសិកម�្រទង់្រទ
និង មិនមានករដុត ឬដ
េដយមានករ្រគប់
ស្រមាប់សហគម
មូលដ �ន

** AT: បេច�កេទសរបស់អស, ET: បេច�កេទសមកពី្របភពខងេ្រក F: ត្រម�វករហិរ��វត
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េគាលេដ្របតិប

សកម�ភា

ក្រមិតស

រយៈ

ម�ភាពប

េពល

អទិភ

ឧបត�ម�គា

េស�េឡង
៧.១៖ េលកកម�ស់ករអភ

៧.១.១

រក្សជីវច្រម�

េធ�ករកំណត់តំបន់ដីមេក

ត្រម�វក
្រ

C, R

C

H

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, F

ក�ុងតំបន់ែដលមានស
សំខន់ ស្រមាប់ករអភ
ជីវច្រម�ះថា�ក់តំបនថា�ក់
សក

៧. ករអភិរក្សជីវច្រម�ះតំបន់ដីក

៧.១.២

េធ�ករវយតៃម�ស�ន
ភាពខ�ះចេនា�ះនិងក គ្រម
កំែហង ក�ុងបណា�ញ ៃនតំបន
ករពរ ស្រ មាប់តំប
មេមក និងជីវច្រម�ះ និ
េធ�ករកំណត់អទិភ
ស្រមាប់ករអភិ

៧.១.៣

េធ�កបេង�តេឡង 

តមផ�ូ

ច្បោប់ នូវតំបន់ដីមក ែដល
45

មនសរៈសំខន់ថា�ក់ជ
ថា�ក់តំបន់ និ

ថា�កសល 

ស្រមាេធ�ជាតំបន់អភិរក្
ឬករព
៧.១.៤

ព្រងឹងរល់ទិដ�ភាពទំង
រួមមន 

C

C

H

AT, ET, F

C

C

H

AT

”្រកបខ័ណ�ស�ប”

ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងតំប
រក្សតំបន់ដីមេក
៧.១.៥

បេង�តេឡង នូវយន�ករេ្រ
្របាស់្របកបេដយនិរន
ៃនតំបន់ដីមេមក ស្រមា
សហគមន៍មូលដ �ន ក�ុងតំបន
អភិរក្សតំបន់ដីមេក
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៨. ករ្រគប់្រគងតំបន់ដីកតមែបបសមាហរណក

៨.១៖ េលកកម�ស់ករចូ

៨.១.១

បេង�តនូវអន�រស�ប័នថា�ក់ជា

រួមពី្រគប់ស�ប័ន ក�ុរ 

េដម្បីេធ�ករបេង�ត នូវយុ

្រគប់្រគងតំបន់ដីមក

ស�ស� ស្រមាប់ករក

C

S

H

មិនសម
�សប

និងេ្រប្របាស់្របក
និរន�រភាព ៃនតំបន់ដីមេក
៨.១.២

េលកទឹកចិត�ឲមានករ្រ

C

C

H

AT, F

្រគង្របកបេដយនិរន�រ
ដល់អ�ក េ្រប្របាស់តំបន
មេមកទំងអស់ រួមម
អ�កពក់ព័ន�មកពីវិស័យរុក�កម�
កសិកម� និងចំក
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៨.២៖ េលកកម�ស់ករ្រគ

៨.២.១

បេង�តេឡង នូវសរៈសំខ

្រគងធនធានទឹក និងតំប

ជាមូលដ�ន ៃនរបបទឹកពីធ

ដីមេមក េដយេ្រប្រ

ជាតិជាមូលដ�នស្រម

វ ិធាន្រគប់្រគងទូទំ

អនុ វត�ករ្រគប់្រគងដ៏ល�បត

C

S

H

AT, ET, F

C

C

H

មិនសម

អង េហយេជៀសវ
ភាពរយបា៉យ ៃ នតំបន
មេមក

៨.២.២

េធ�ករ្រគប់្រគង ឬដក់ក
ករបង�ូរ និងករបំែលងបែន�
(ស្រមាប់វិស័យកសិកម� ចំក

�សប

ៃ្រពេឈ លំេនដ�ន ែរ៉ េ
រចនាសម�័ន និងករេ្រប្រ
ដៃទេទៀត) ៃនដីមេម

ក 

មានជេ្រមេ្រជតំបន់
មេមក តំបន់ដីមេម

កមិន

មានកររំខន ក៏ដូចជាត
នានា ែដលមិនទន់ម
្របក ស្រមាប់សរៈសំខ
ៃនករអភិរក្
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៨.២.៣

បេង�ត នូវេគាលករ

C

S

H

AT, ET, F

C

C

H

AT, ET, F

ែណនាំ ក�ុងករជួយដ
ដំេណរករដក់ក្រមិតករ
្របាស់ ឬបង�ូរទឹកេចញពី
មេមកមានជេ្រម
ទួលដីមេមក និងតំបន់ដី
មេមកមិនទទួលរងកររំខ
៨.២.៤

បេង�ត នូវរបបករ្រគប់្
ទឹកសមរម្យមួយ ស្រមាប់
ដីមេមក និងតំបន់ដីមេម ក
េនជុំវិញរួមមានករ
្របឡាយមិនេ្រប្របាស
្របឡាយខុសច្ប
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៨.៣ េលកកម�ស់ករ្រគ

៨.៣.១

ធានាឲ្យបាន នូវករ្រគ

C, R

C

H

�សប

និងករពរ ៃនៃ្រព ក�ុង

្រគងតំបន់ដីមេក និង

មិនសម

វលភក់តំបន់ដីមេកក�ុង
តំបន់ករពរ និងចត់វ

ៃ្រពេឈតមែបបហរណកម� 

៨. ករ្រគប់្រគងតំបន់ដីកតមែបបសមាហរណក

ករបនា�ន់ក�ុងករករពរ
ដីមេមកមិនទនមានក
រំខន ែដលេនេសសស
៨.៣.២

បេង�តែផនករ និងេគ

C

C

H

AT, F

C

C

H

AT, F

ករណ៍ែណនាំ ក�ុងករ្
្រគងៃ្រពបំរ ស្រមាប់ផល
កម�
៨.៣.៣

បេង�ត និងេលកកម�ស់ក
្រគប់្រគងៃ្រព្របក
និរន�រភាព រួមមានករ្រ
ផលមានផលប ៉ះពល់តិចតួ
ករ្របមូលផលេដយមិ
ករបង�ូរទឹក។ល
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៨.៣.៤

បេង�ត និងអនុ វត�វ ិធានក

C

C

H

AT, F

C

C

H

AT, F

C, R

C

H

AT, ET, F

C

C

H

មិនសម

ស�រេឡងវិញ េ្រកយ
្របមូលល
៨.៣.៥

េធ�ករបេង�ត និង្រគប់្
តំបន់ករពរៃ្រពដីក
តមរយៈករ្រ គប់្រ
ែបបសមាហរណកម

៨.៣.៦

េធ�ករ្រគប់្រគងករ ្
ផលខុ សច្បោប់ និងសកម�
ពណិជ�កម� ែដលពក់ព័

៨.៣.៧

េ្រប្របាស់តំបន់ដីក
ស្រមាប់េគាលបំណងេ

�សប

្រត�វមានករគិតគូរ េដម្ប
ស�ត់ភាពរយ
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៨.៣.៨

េធ�ករចង្រកងឯកសរ

C, R

C

H

AT, F

C

C

H

AT, F

C, R

C

H

AT, ET, F

ច្រម�ះតំបន់ដីមេក និង
ករេ្រប្របាស់ ស
េសដ�កិច�សង�ម វប្បធម៌
និងេអកូឡូសុី
៨.៤. ្រគប់្រគងកសិក

៨.៤.១

ក�ុងតំបន់ដីមេមក ត
ែបបសមាហរណកម

េធ�ករដក់ក្រមិតចំ
ករអភិវឌ្ឍកសិកម�េល
មេមករក់ៗ ែដលទទួលរ
ករខូចខ

៨.៤.២

េធ�ករចង្រកងឯកសរ 
េលកកម�ស់ចំេណះដឹង និង
វ ិធីស�ស�មូលដ�ន ដូ
វ ិធីស�ស�ទប់ស�ត់ករ
�ស�តដី និងករបង�ូរទឹកេល
បរិមាណ និងករអនុវត�
កប់ឆា�រដី និងករេ ធ�កសិ
េលដី   មេមកមាន�ស
ែដលមានផលប ៉ះពល់
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៨.៤.៣

បេង�តនូវបេច�កេទសករក

C

C

H

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, ET, F

ដីល�បំផុ ត ែដលអនុ វត�បាន
និងសម�សប ស្រមា
សហគមន៍រស់េនជុំវិញតំបន
ដីមេមក
៨.៤.៤

េលកកម�ស់ឲ្យមានករេ ធ�
កម� ែដលមិនមានែផ្សងអ័ព
តមរយៈវិធានករ ករ
ធនធានេលកទឹកចិត� និងមិ
មានធនធានេលកទឹកចិត
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៨. ករ្រគប់្រគងតំបន់ដីកតមែបបសមាហរណក

៨.៥៖ េលកកម�ស់ជីវភាព      ៨.៥.១

េលកកម�ស់ចំេណះដឹង

សហគមន៍ និងករ្រគ

សហគមន៍មូលដ �ន ស�ីព

្រគងតំបន់ដីមេកត

តំបន់ដីមេមកតមរយ

ែបបសមាហរណកម

ករេលកកម�ស់ចំេណះដឹង

C, R

C

H

AT, F

C

C

H

AT, F

C, R

C

H

AT, ET, F

និងករអប់រ
៨.៥.២

គាំ្រទដល់ករករព
ករេ្រប្របាស់តំបន់ដក
្របកបេដយនិរន�រភ
តមរយៈករេ្រប្របាស
្របៃពណី និងទំេនៀមទំល
េនមូលដ

៨.៥.៣

ជ្រម�ញ និងេលកកម�ស
ករលក់តមទីផ្សោរ ៃន
ផល្របៃពណី ែដ្របមូល
េដយសហគមន៍មូលដ�
ពីតំបន់ដីមេមក
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៨. ករ្រគប់្រគងតំបន់ដីកតមែបបសមាហរណក

៨.៥៖ េលកកម�ស់ជីវភា

៨.៥.៤

េធ�ករគាំ្រទ និងផ�ល់អ

សហគមន៍ និងករ្រគ

ដល់សហគមន៍មូលដ �ន ក�ុ

្រគងតំបន់ដីមេកត

ករករពរ និងេ ្រប្រ

ែបបសមាហរណកម

ធានតំបន់ដីមេក្របក

C

C

H

C, R

C

H

AT, F

េដយនិរន�រភាព ក�ុងករ
រួមដល់ជីវភាព និងសន�ិសុ
បរិស �នរបស់ខ�ួ
៨.៥.៥

េធ�ករែណនាំគំនិត និងព្រ

AT, ET, F

ជេ្រមសជីវភាព េ ដម្ប
នូវក្រមិតអប្បបរមា ៃ
ប៉ះពល់ និងករពឹងែផ�កេ
តំបន់ដីមេមក
AT, F
៨.៥.៦

ជ្រម�ញឲអ�កពក់ព័ន�េន

C

C

H

ដ �នចូលរួមក�ុងករ្រ គប់
តំបន់ដីមេមក
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៩. ករបេង�តេឡង និងករេលកកម�ស់ទីតំងគ្

៩.១. េលកកម�ស់ករអនុវត ៩.១.១

េធ�ករកំណត់ និងេលកកម�ស់

ករ្រគប់្រគងល�បំ

ករបេង�តទ ីតំងគ្រម� ស្រ

C, R

C

H

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, ET,

ករអនុវត�ករ្រ គប់្រគ
បំផុ ត។ ឧទហរណ៌ ទីតំ
ស្រមាប់េទសចរណ៌ធម�ជា
ជេ្រមសជីវភាព និងករស
េឡងវ ិញ។ល។
៩.១.២

បេង�ត នូវគេ្រមាងសកល
ក�ុង្របេទសនីមួយៗ(េយាង
តមត្រម�វករមូល) េដម្បី

F

េធ�ករសកល្បងវិ
ទប់ស�ត់អគ�ីភ័យ និងករ្រ គ
្រគង្របកបេដយនិរន�រភាព
ៃនតំបន់ដីមេមា
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៩.១.៣

ជ្រម�ញឲមានករអនុវត

អនុ វត�ករ្រគប់្រគ

្រគប់្រគងតំបន់ដីមកល�

បំផុ ត

បំផុ តតមរយៈករ�សវ

C, R

C

H

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, ET, F

និង ករអភិវឌ
៩.១.៤ បេង�ត្រក�មករងរបេច�ក
ថា�ក់ជាតិច្រម�ះ េដម្ប
�សយប��ក�ីបារម�ទូ
ដូចជាករ្រ គប់្រគងទឹកតំ
ករ្រគប់្រគងតំបន់ដីក

៩. ករបេង�តេឡង និងករេលកកម�ស់ទីតំងគ្រម� ស

៩.១. េលកកម�ស់ក

មេមក ករេធ�វនប្បកម�
ជេ្រមសករស�រេឡង

** AT: បេច�កេទសរបស់អស, ET: បេច�កេទសមកពី្របភពខងេ្រក F: ត្រម�វករហិរ��វត
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េគាលេដ្របតិប

សកម�ភា

ក្រមិតស រយៈ

អទិភ

ម�ភាពប េពល

ឧបត�ម�គា

១០. ករស�បនា និងករស�រេឡ

េស�េឡង
១០.១៖ បេង�ត នូវ

១០.១.១ បេង�តេឡង និងេលកកម�ស់េគា

បេច�កេទសសម

ករណ៍ែណនាំ និងេសៀវេភែ

�សប ស្រមា

ឲ្យបានទូលំទូលយ ស�ីព

ករស�ប

ស�បនា និងស�រេឡងវិញ ៃ នតំ

និងស�រេឡងវិញ

ដីមេមក េដយេ្រប្របាស់ច

ៃនតំបន់ដីមេមក 

ដឹងមូលដ �ន បទពិេសធន៍ថា

ទទួលរងករខូចខ

តំបន់ និងគំេហញពីករ�សវ្រ

C, R

ត្រម�វក
្រ

C

H

មិនសម
�សប

និងករអភិវឌ
១០.១.២ បេង�ត នូវគេ្រមាងសកល្បង េដ

C, R

C

H

AT, ET, F

េធ�ករសកល្បងបេច�កេ

58

១០. ករស�បនា និងករស�រេឡ

១០.១៖ បេង�ត នូវ

១០.១.៣

េរៀបចំកម�វ ិធីវគ�បណ�ុ ះបណា�

បេច�កេទសសម

ជាក់លក់ ស�ីអំពីករស�បន

�សប ស្រមាប់          

ករស�រេឡងវិញ ៃនតំបន់ដីមក

C, R

C

H

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, ET, F

ករស�បនា និង
េឡងវ ិញ ៃនតំបន់ដី

១០.១.៤

េធ�ករពិនិត្យេឡងវិញ និងេធ �

មេមកទទួលរងក

មានបច�ុប្បន�ភាពេគាល

ខូចខ

ែណនាំេដយែផ�កេលបទពិេសធ
និងចំេណះដឹងមូលដ �ន និ
គំេហញពីករ�សវ្រជាវ
អភិ វឌ្ឍន
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១០.២៖ ស�រតំបន់ដ

១០.២.១ េធ�ករកំណត់ និងែបងែចកតំបន់ដ

មេមកែដលទទួល

មេមកទទួលរងករខូចខតែផ

អគ�ីភ័យ ករបង�ូរទឹ
េចញ និងទទួលរង

េលជេ្រមសករស�រ តមច

ករខូចខ

ថា�ក់តំបន់ គំេហញមកពីករ�

C, R

C

H

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, ET, F

ដឹងមូលដ �ន បទពិេសធ
្រជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ និងបេច�កវ
សម�សប
១០.២.២ បេង�ត នូវកម�វ ិធីថា�ក់ជាតិ េ ដម្បីផ
េផ�មសកម�ភាពស�រ និងស
េឡងវ ិញ
១០.២.៣ អនុ វត�កម�វ ិធី ស្រមាប់ករស�រត
ដីមេមកេឡងវ ិញ
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១១. តំបន់ដីមេមក និងករែ្រប្រប�លអក

១១.១៖ ករពរ ន

១១.១.១ េធ�ករគណនាបរិមាណ

េលកកម�ស់មុ ខង

ធាតុកេបានេ្រកមដី និង

តំបន់ដីមេមក

ក�ុងតំបន់ដីមេមក ក�ុង្របេទ
អស៊ន និងតួនាទីរបស់តំបន

ស្រមាប់ករ�ស�ប 
ស�កកេប
ុ

C

C

H

AT, ET, F

C

C

H

AT, ET, F

C

C

H

មេមកក�ុងករកត់បន�យករ
្រប�លអកស
១១.១.១ េធ�ករកំណត់ នូវតំបន់ដីមេក 
ទទួលរងករខូចខត និងរិះ
ឱកសក�ុងករស�រ ត
យន�ករអភិវឌ្ឍន៍ស(CDM)
េ្រកមក្យូតូ្រ ប�ត
១១.១.៣ េធ�ករស្រមបស្រម�លឲមាន

AT, ET, F

្រទ ស្រមាប់ករ ្រគប់្រគង 
តំបន់ដីមេមក ពីយន�ករផ�ល់មូ
និធិពក់ព័ន�នឹងករែ្រប្
អកសធ។
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១១. តំបន់ដីមេមក និងករែ្រប្រប�លអក

១១.១៖ ករពរ ន

១១.១.៤

េធ�ករវយតៃម�ផលប៉ះព

េលកកម�ស់មុ ខង

អវ ិជ�មាន ែដលអចេកតមានេឡ

តំបន់ដីមេមក

េដយសរករេ ្រប្របាសក

ស្រមាប់ករ�ស

ជា្របភពថា

C

C

H

AT, ET, F

និងស�កកេប
ុ

** AT: បេច�កេទសរបស់អស, ET: បេច�កេទសមកពី្របភពខងេ្រក F: ត្រម�វករហិរ��វត
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េគាលេដ្របតិបត

១១. តំបន់ដីមេមក និងករែ្រប្រប�លអក

១១.១៖ េធ�ករគាំ

សកម�ភាព

១១.២.១

េធ�ករវយតៃម�ផលប

ដល់ដំេណករបន្ស

ពល់ ៃនករែ្រប្

របស់តំបន់ដីមេមក

អកសធាតុេល្រប

េទនឹងករែ្រប្

េអកូឡូសុីតំបន់ដីមេមក 

អកសធ

ក�ុង្របេទសអស
១១.២.២

េធ�ករកំណត់ នូវយុទ

ក្រមិតសកម

រយៈេពល 

អទិភា

ត្រម�វក

ភាពប

ឧបត�ម�គា

េស�េឡង 

្រ

C, R

C

H

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, ET, F

ស�ស�្រគប់្ ែដល
សម�សប ក�ុងករធា
នូវក្រមិតអប្បបរមា
ភាពងយរងេ្រគាះ
តំបន់ដីមេមកចំេពះក
ែ្រប្រប�លអកសធា
ពិភពេល
១១.២.៣

េធ�សមាហរណកម�ប�
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តំបន់ដីមេមកេទក�ុ
ែផនករបន្សោុំនឹងក
្រប�លអកសធាតុ
ជាតិ និងថា�ក់តំប
១១.២.៤

ែស�ងរក្របភពឧបត�ម�គ

C, R

L

H

AT, ET, F

្រទ ស្រមាប់ករ ្រគ
តំបន់ដីមេមកពីមូលនិធិ
ករបន្សោុំ េដយភា
នឹងសន�ិស��្រកបខ័ណ
អង�ករសហ្របជាជ
ស�ីពីករែ្រប្រប�ល
ធាតុ(UNFCCC)
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១២. កិច� សហ្របតិបត�ិករថា�ក់តំប

១២.១៖ េលកកម�ស់

១២.១.១

អភិ វឌ្ឍគេ្រមាង�ស

ករផា�ស់ប�ូរឯកេ

សហ្របតិបត�ិករថា

ក�ុងករេដះ�
ប�
� ្រគប់្រគងតំប

តំបន់ និងសកម�ភា

ដីមេមក

ករចូលរួមពីអ�ឯកេទស

R

C

H

AT, ET, F

R

C

H

AT, F

R

C

M

AT, F

េផ្សងៗេទៀត ែដលម
តមប
ណា�្រប
អស
១២.១.២

ព្រងឹងប
ណា�ញដីមក
អសុីអេគ�យ៍ េ
ប�ូល
� អ�កឯកេទសទំ
អស់ ពក់ព័ន�តំបន់ដី    
មេមក ក�ុងតំបន់អសុ
អេគ�យ

១២.១.៣

េរៀបចំសិក�សលថ
តំបន់ េដម្បីព្រងឹងកិ
សហ្របតិបត�ិករនិង
ផា�ស់ប�ូរបទពិេសធ
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១២.២៖ ករបេង�

១២.២.១

េធ�ករែតងតំ“មជ្

េឡង នូវ “មជ្

មណ�លមានឧត�មភ”

មណ�លមានឧត�

ក�ុងតំបន់ េធ�ករេល
ករងរជាក់ល

ភា” ក�ុងតំបន់ 

ស្រមាប់េធ�ក

មួយ ពក់ព័ន�នឹងករ្រ

តៃម� និង្រគប់្រ

្រគងតំបន់ដីមេក

C, R

S

H

AT, ET, F

R

L

M

AT, ET, F

R

C

M

AT, ET, F

R

M

M

AT, F

តំបន់ដីមេមក
១២.២.២

េធ�ករគាំ្រទដល់ស
ភាព ែដលបានេ្រ
េរស និងកំពុ ងព្រងឹង
របស់មជ្ឈមណ�លប
េ្រជសេរស

១២.២.៣

ព្រងឹងទំនាក់ទំនង ន
កិច�សហ្របតិបត�ិកររ
មជ្ឈមណ ល

១២.២.៤

ប�ូលប
�
�
�ដីមេមកេទ
ក�ុង្រកបខ័ណ�អស
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ពក់ព័ន�នឹងករអភិរ
ធម�ជាតិ និងជីវច្រម�ះ កិ
្រពមេ្រព�ងបរិស�ន
ភាគី ករ្រ គប់្រ
ធានទឹក វិស័យរុក�កម�
និងវ ិស័យកសិកម� 
និងវ ិស័យអប់រំ 
** AT: បេច�កេទសរបស់អស, ET: បេច�កេទសមកពី្របភពខងេ្រក F: ត្រម�វករហិរ��វត
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េគាលេដ្របតិបត

សកម�ភាព

ក្រមិតសកម

រយៈ

អទ

ភាពបានេស

េពល 

ភាព ឧបត�ម�គា

េឡង 

១២. កិច� សហ្របតិបត�ិករថា�ក់តំប

១២.៣៖ ចូលរួម

១២.៣.២

ធានានូវករចូលរួមចំែ

ចំែណកដល់ករអនុវត

ៃនយុទស
�
�ស�ថា�ក់តំបន

យន�ករកិច�សហ្រប

ចំេពះករអនុវត� កិច�្

បត�ិករថា�ក់តំបន់ ន

េ្រព�ងអស៊ន ស�ីព

កិច�្រពមេ្រព�ងេផ្ស

បំពុ លែផ្សងអ័ព�ឆ�ងែដ

R

ត្រម�វក
្រ

C

H

មិនសម
�សប

ែដលពក់ព័ន
១២.៣.៣

េធ�ករឧបត�ម�គាំ្រទែផ�

R

C

H

AT, ET, F

ធាន ស�ីពីតំបន់ដីមេក 
ពក់ព័ន�នឹងសន�ិស��អន�
ជាតិ(រួមមានសន�ិស�
រុំសរ សន�ិស�� ស�ីពីជ
ច្រម�ះ សន�ិស��ស�ីពីក
្របយុទ�្របឆាំងនឹងភា
ដ �ន និងសន�ិស��្រកបខ័
អង�ករសហ្របជាជាតិ ស
ករែ្រប្រប�លអក)
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១២.៤៖ េលកកម�ស់

១២.៤.១

ភាពជាៃដគូ រវង

ព្រងឹងភាពជាៃ ក�ុង 

R

C

H

AT, ET, F

C

C

H

AT, F

ចំេណាមអ�កពក់ព័ន�តមរ

ពក់ព័ន�ច្រម�ះ េ ដម

APMI និងករងរពក ់ព

គាំ្រទដល់ករ្រគប
តំបន់ដីមេមក

១២.៤.២

ជ្រម�ញ ឬព្រងឹងភាពជា
េនមូលដ�ន និងថា�ក់ជ
ក�ុងចំេណាមអ�កពក់ព័
សំខន់ៗ រួមមានស�ប័ន
ភិបាល អង�ករមិនែមនរ
ភិបាល សហគមន៍ និងវិស័
ឯកជន េដម្បីេធ�ករអនុវ
ករ្រគប់្រគង និងករអភ
តំបន់ដីមេមក្របកបេដ
្របសិទ�ភ
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១៣. ផ�ល់ហិរ�� ទន ស្រមាប់គ ំនិតផ�ួចេ ផ�

១៣.១៖ េគៀងគរធន

១៣.១.១

បេង�ត នូវយុទ�ស�ស

C, R

S

H

AT, ET, F

C, R

S

H

AT, ET, F

C, R

S

H

AT, F

ហិរ�� វត�ុ ស្រមាប់ករអនុវ

ធានហិរ� �វត�ុ ស្រម
កម�វ ិធី និងសកម�ភា

APMS រួមមានករវិភា

េដម្ប សេ្រមចឲ្យ

ខតបង-អត�្របេយាជ

នូវ េគាលេដរប
យុទស
�
�ស

១៣.១.២

អនុ វត�ករសិក្សោភាពអ
បាន េដម្បីរិះរកេ្រគ
អ�កេ្រប្របាស់ជាអ�កបង់្
និងអ�កបំពុលជាអ�កបង់្របា
ករេលកទឹកចិត�ដល់ករប
ពន� ឬជេ្រមសេផ្សងៗ េ ដម
េគៀងគរធនធាន្របកបេ
និរន�រភាព េដម្បីេធ�ករគ
ដល់ករអនុវត�យុទ�ស�

១៣.១.៣

បេង�ត ឬេលកកម�ស់យន�ក
មូលនិធិ េដម្បីគាំ្រទដល
អនុ វត�យុទ�ស�ស�
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១៣. ផ�ល់ហិរ�� ទន ស្រមាប់គ ំនិតផ�ួចេ ផ�

១៣.១៖ េគៀងគរធន

១៣.១.៤

េរៀបចំថវ ិក និងសំេណជា

ធា ហិរ�� វត�ុ ស្រមា

លក់ ស្រមាប់ផ�ល់មូលន

កម�វ ិធី និងសកម�ភាព

ដល់សកម�ភាព រដ�ភិ

េដម្ប សេ្រមចឲ្យប

ថា�ក់ជាតិ អ�កគាំ្រទពីខ

នូវ េគាលេដរប

និង្របភពេផ្សងៗ េ ដម្បីេ

យុទស
�
�ស

គរធនធាន ស្រមាប់គ

C, R

C

H

AT, ET, F

C, R

C

H

AT, ET, F

C, R

S

H

AT, ET, F

ដល់ករអនុវត�យុទ�ស�
១៣.១.៥

េរៀបចំេវទិកេទៀងទត់ម
រវងមា�ស់ជំនួយ និងអ�កគាំ
េដម្បីេធ�ករស្រមបស្រ
នូវសកម�ភាពមូលនិធិ ែដ
បានស្រមបស្រ

១៣.១.៦

បេង�ត នូវយន�ករផ�ល់មូ
និធិ ពក់ព័ន�នឹងករបង់្រ ប
ស្រមាប់េសវកម�បរិ
តំបន់ដីមេមក េដម្បីេគៀងគ
មូលនិធិ ស្រមាប់ករអភិរ
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និង្រគប់្រគងតំបន់ដីមក
១៣.១.៧

បេង�តនូវយន�ករសម�សប

C

S

H

AT, ET, F

េដម្បីប�ូលធនធានដល់រ
�
ភិបាល ឬសហគមន៍ េដម្
គាំ្រទដល់ករ្រគប់្រគ
េដយនិរន�រភាព និងសក
ភាពស�(ដូចជាឥណទ
ខ�តតូ)

** AT: បេច�កេទសរបស់អស, ET: បេច�កេទសមកពី្របភពខងេ្រក F: ត្រមវករហិរ� �វត�
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3
3.1

យន�ការអនុវត�ន
យន�ករអនុវត�ថា�ក់តំប
យន�ករអនុវត�យុទ�ស�ស�នឹងេធ�ករងរប

េលដំេណរករនាេពលបច�ុប្

របស់ APMI។ យន�ករសំខ ៗ ស្រមាប់ករ្រគប់្រគងនឹងេធ�េឡងតមរយ របស់
អស៊ន ពក ់ព័ន�នឹងអគ�ីភ័យេលដី និងអគ�ីភ័យក�ុងៃ្រព និងករបំពុលែផ្សងអ័ព�ឆ
ជាពិេសសគឺ ASOEN-HTTF។ AMMH និង  ASOEN-HTTF អចមានករប��ូលេទ
ែផ�កេផ្សងៗ េបពិនិត្យេ មលេលករបេ ង�តេឡង នូវយន�ករ េ្រកមកិច�្រពមេ្រ
ស�ីពីករបំពុលែផ្សងអ័ព�ឆ�ងែដន។ គេ្រមាង ៃនយន�ករមានបង�ញជូនក�ុង
េ្រក

កិច�្របជុំរដ�ម�ន�ីអស
ស�ីពីែផ្សងអ័ព (AMMH)

្រក�មករងរបេច�កេ
ែផ្សងអ័ព�ASOEN (HTTF)

អគ�េលខធិក

មជ្ឈមណ�

អស

បរិស �នពិភពេល

ៃដគូ

្របេទសសមាជិកតំ
េដយជនបេង

អ�កគាំ្
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ដ្យោ្រ១៖ ដ្យោ្រកមលំហូរបង�ញពីរចនាសម�័ន�

APMI ែដលេធ�េឡង 

ស្រមាប់ជាមគ�ុេទ�សន៍ និងករអនុវេជាគជ័យេយ
ល ុទស
�
�ស�ថា�ក់តំបន
ឧត�មម�ន�ីអស៊ន ស្រ មាប់្រក�មករងរបេច�កេទសែផ្សងអ

(ASOEN-

HTTF)
ASOEN-HTTF

នឹងផ�ល់េគាលគំនិត និងក

ែណនាំផ�វែផ�កេគាលនេយាប

ស្រមាប់ករអនុវត�យុទ�ស ក៏ដូចជកស្រមបស្រម និងក ទំនាក់ទំនងសកម�ភ
ករងេនថា�ក់ជាតិ។ ឯកសរក៏បានប��ក់ផ ្រក�មអ�កឯកេទសបែន�ម ស�ីពីតំបន
ដីមេមកនឹង្រត�វបេង�តេឡង េ្រក ASOEN-HTTF េដម្បីេធ�ករពិនិត្យឲ្យបានជ
េលប�
�តំបន់ដីមេមក និងផ�ល់ នូវធនធានដល់ករអនុវត�យុទ�ស�ស� និងអនុវត�ក
បេច�កេទសេផ្សងៗ។ ទំនាក់ទំនងក៏អចបេ ង�តេឡងផងែដរ េទក�ុងរចនាសម�័ន
អស៊នេផ្សងេទៀត ែដលសម�សប ជាពិេសស្រក�មករងរអស៊ន ស�ីករអភិ
និងជីវច្រម�ះ
េលខធិករអ
េលខធិករអស៊ននឹងទទួលខុស្រត�វក�ុងករស្រមបស្រម�លជាផ�ូវក
ជាសមាជិកអស៊ន និងស្រមបស្រម�លសកម�ភាព និងកិច�្រ បជុំថា�ក់តំ
ក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងករងរេផ្សងៗេទៀត ែដលបានស្រមបស្រម�ល តមរ
អស៊
មជ្ឈមណ�លបរិស�នពិភពេល(GEC)
GEC ជាអង�ករមមានកបេង�តេឡងបានយា៉ង ក�ុងតំបន់អស៊ន េដ

ឯកេទសពិេសសេលតំបន់ដីមេមក 

និងមានអ�កស្រមបស្រម�លបណា�ញដកអសុ

អេគ�យ៍ ែដលមានសមាជិកេលស៤០០នាក់។ អង�ករេនះគឺជាៃដគូស�បនិករ
APMI េហយបានផ�ល់ករគាំ្រទែផ�កបេច�កេទស និង្របតិបត�ិក APMI ចប់តំង
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ចប់េផ�មមកេម�៉ះ។GEC ក៏បានប
� �ក់ថានឹងបន�ករគាំ្រទែផ�កបេច�កេទសនិង្របតិប
ស្រមាប់ករអនុវត�យុទ�ស�ស� ក៏ដូចជាជួយក�ុងករេគៀង

ស្រមាប់គាំ្រ

ករអនុវត�យុទ�ស�ស
្រក�មអ�កឯកេទសបេច�កេទស(្រក�ម្របឹក្សោបេច�)
អ�កឯកេទសពិភពេលកល្ប

ខងតំបន់ដីមេកតំបន់្រត�ពិកនឹង្រត�វបេង�តេឡ

ស្រមាជេគាលបំណងជាមគ�ុេទ�សន៍ ឬបង�ញទិសេដ ្រក�មអ�កឯកេទសបេច�ក
្រក�មទី្របឹក្សោបេច�ក (TEG/TAG)។ េគាលបំណងចំបងរបស់្រក�មករង

គឺ ្រត�

េដរតួនាទ ក�ុងករដឹកនាំផ� េធ�ករពិនិត្យេឡងវិញ និងផ�ល់ដំបូន  ពក់ព័ន�នឹ បច�ុប្បន

ភាព ៃនវិធីស�ស�្រ គប់្រគងតំបន់ដក្របកបេដយនិរន�រភ
្របេទសសមាជិកអស(AMCs)

្របេទសសមាជិកអស៊ននឹងេដរត ួនាទីយា៉ងសំខន់ ក�ុងករអនុវត�
េដយផា�ល់ ក�ុង្របេទសនីមួយៗ ក៏ដូចជាករចូលរួមចំែណកដល់ករ ងរថា�ក
ករអនុវត�ករ

របស់្របេទសសមាជិកអស៊ននឹងអនុ វត�តែផនករសកម�ភ

ថា�ក់ជាតិរបស់ខ�ួ
ៃដគូ
ៃដគូៃនគំនិតផ�ួចេផ�មេនះ រួមមានអង�ករ ឬគេ្រមាងកំពុងបន� ែដលកំពុ ងអន
សកម�ភាពពក់ព័ន�នឹងករ្រគប់្រគងតំបន់កេដយមាននិរន�រភាពក�ុងតំបន់។ ៃ
ទំងេនះ ចូលរួមចំែណកតមរ៖
•

អេ��ញឲ្យមានចូលរួមពីសំណាក្របេទ
េលសកម�ភាករងណមួយសម�សប

•

និងស�ប័

ក�ុងតំបន់អស

ផ�ល់ករចូលរួមេផ្សងៗ ែដលសម�
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អ�កគាំ្
អ�កគាំ្រទ រួមមានមា�ស់ជំនួយ អ�ក�សវ្រជាវ ឬ ស�ប័នអប់រំ វិ
និងសរព័ត៌មាន។ អ�កទំងេនះជួយត៖
•

ផ�ល់ នូវមូលនិធិ ឬករដឹកនាំផ�ូវែផ�កបេច�កេ

•

េលកកម�ស់គំនិតផ�ួចេផ�ម និងផ�ល់ នូវករឧបត�ម�គាំ្រទេផ

ករចូលរួមដ៏សកម�របស់ៃដគូ និងអ�កគាំ

ក�ុងករអនុវត�យុទ�ស�ស�នឹងេធ�េឡ

តមរយៈករេ្រប្របាស់ឯកេទស និងបទពិេសធន៍របស់អ�កទំងេនាះ េហយន

ជ្រម�ញឲ្យមានស�រតីេប�ជា�ចិត� និងមានភាពមា�ស់ករេលគេ្រមាង និងស
3.2

យន�ករអនុវត�ថា�ក់្រប
េនថា�ក់ជាតិ ករស្រមបស្រម�លសកម�

គឺ បានប
� �ក់យា៉ងច្ប

្រត�វេធ�េឡងតមរយៈយន�ករសម�សប ែដលបានបេង�តេឡង ស្រមាប់អនុវត�យុទ
និងែផនករសកម�ភាពថា�ក់ជាតិ ែដលពក់ព័ន�។ ចំណុចលំអិតជាក់លក់ រប
មានភាពខុសែប�កគា�ពី្របេទសមួយេទ្របេទសមួយេទៀត េហយមានករែណន
ែផនករសកម�ភាពថា�ក់ជាតិេរៀងៗខ�ួន។ យន�ករ្រត�វបានរំពឹងថានឹងេរៀបច
ែផ�កេលគ្រម�ខងេ្រ
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គណៈកមា�ធិករស្រមបស្
ឈរេឈ�ះដច់េដយែឡក ឬជាែផ�កមួយ ៃនគណៈកមា�ធិករ
ដីេសម/សន�ិស��ជីវៈច្រម�/គណៈកមា�ធិករែផ្សងអ័ព�ថា�ក/
គណៈកមា�ធិករប��េគាលនេ/េនថា�ក់រដ�ម�ន

ម�ន�ីករិយាល

ជនបេង�

ៃដគូ/អ�កគាំ្

្រក�មករងរបេច�ក
អ�កឯកេទសបេច�កេទស/ នាយកដ�(រដ�ភិបាល ស�ប័ន�សវ
អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល វិស័យឯ)

ដ្យោ្រ២៖ ដ្យោ្រកមលំហូរបង�ញពីយន�ករ ែដលបានេស�េឡ
ករអនុវត�យន�ករថា�ក់
ជនបេង�
 ជនបេង�ល ៃន្រក�មករងរេនះ នឹងេដរត ួនាទីជាជ

របស់្រក�មករ

បេច�កេទសែផ្សងអ័ព�។ ជនបេង�ល្រត�វេ ធ�ជាម�ន�ីទំនាក់ទំនង ស្រមាប់ករអន
ស�ស�ថា�ក់ជាតិ េហយ្រត�វបានរំពឹងទុកថ
•

ផ�ល់ទិសេដដល់្រក�មក
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•

ពិនិត្យេមលករអភិវឌ្ឍរបស់ែផនករសកម�ភាពថា

•

ែបងែចកតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វដល់ស�ប័នពក់ព័ន�

ម�ន�ីករិយាល
ម�ន�ីករិយាល័យ ្របែហលជាមានករែតងតំងក �ុងស�ប័នជនបេង�
េផ្សងៗេទៀត េដម្បីជួយដល់ជនបេង�ល។ តួនាទីរបស់ម�ន�ីករិយាល័យគ
•

េធ�ករស្រមបស្រម�លករងរ ស្រមាប់ករេធ�ែផនករ និ

•

ធានាថាព័ត៌មានបានផ�ល់ដល់ស�ប័នព

•

ធានាថាព័ត៌មានជាមូលដ�ន្រត�វបានផ�ល់ដល់អ�កពក់ព

•

េធ�ករេរៀបចំកិច�្របជុំ និងស្រមបស្រម�លជាមួយេលខធិករដ
និងៃដគូេផ្សងេទៀ

្រក�មករងរថា�ក់(បេណា�ះអសន� ឬអចិៃ�ន�)
សមាជិកគួរែតជាអ�កពក ់ព័ន�ែផ�កបេច�កេទសសំខ(រួមមានស�ប័នរដ�ភិ
ស�ប័ន�សវ្រជាវ អង�ករមិនែមនរដ�ភិបាល និងវិ) ែដលសម�សប។ តួនាទ
របស់្រក�មករងរេនះគឺ្រ
•

ផ�ល់េយាបល់បេច�កេទសដល់ជនបេង

•

បេង�ត នូវេគាលករណ៍ែណនាំបេច�ក

•

ផ�ល់អនុ សសន៍ និងេយាបល់ ស្រ មាប់វិ

គណៈកមា�ធិករស្រមបស្
គណៈកមា�ធិករស្រមបស្រួមមានស�ប័នតក់ែតងច្បោប់ និងអ�ក ព
សំខន់ ែដលបានេ្រជស េរស។ តួនាទីរបស់គណៈកមា�ធិករគឺ
•

ត្រមង់ទិសេដដល់ជនបេង�ល ឬ្រក�ម
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•

ពិនិត្យេមលេលករអភិវឌ្ឍ ៃនែផនករសកម�ភាពថា

•

ែបងែចកតួនាទី និងករទទួលខុស្រត�វដល់ស�ប័នពក់ព័ន�

•

េធ�ករពិចរណា និងអនុម័តេលែផនករសកម�ភាពថា

ៃដគូ និងអ�កគាំ្
ៃដគូ និងអ�កគាំ្រទអចជួយដល់ករបេង�ត និងអនុវត�សកម�ភា
3.3

ករេ្រប្របាស់
យុទ�ស�ស�េ្រប្របាស់ធនធាន ស្រមាប់ករអនុវត� នឹង្រត�វេធ�ករអភិវ

បែន�មេនឆា�ំទ១ ៃនករអនុវត�(េមលសកម�ភាព១៣.១.១ ក�ុងតរ២)។ យា៉

េហច

ណាស ក៏មាន្របភពផ�ល់មូលនិធិ ស្រ មាប់ករអនុវត�យុទ�ស�ស�៣ ធំៗ។ ្របភ
ទំងេនះ

រួមមានករ ចូលរួមចំែណកេដយផា�ល់ពី ្រគប់្របេទសសមាជិ

្របេទសមួយចំនួនចំេពះសកម�ភាពជាក់លក់ ធនធានរួមរបស់អស៊ន និ
និធិខងេ្រក។ ្របេទសអស៊ននឹងេធ�ក រអនុម័ត នូវវិធានច្រម�ះទំង
េ្រប្របាស់ធនធាន េដម្បីឲ ក�ុង្របេទអស៊ន និងមូលនិធិខងេ្រកអ

ឲ្យគា�េទវិញេទ

មានកររំពឹងទុក

្របេទសជាសមាជិកអស៊ន្រត�វែបកែចកធនធាន្

ក�ុងករគាំ្រទ និងអនុវត�យុទ�ស�ស�ថា�ក់តំបន់ និងថា�ក់ជាតិ។ អ�ស័យេហតុេ
សមាជិកអស៊នគួរប���តយុទ�ស�ស�្រគប់្រគងត ំបនកអស៊ន និងជាពិ
ែផនករសកម�ភាពថា�ក់ជាតិេទក�ុងកម�វិធីអភិវឌ្ឍថា�ក់ជាតិ។ ក�ុងន័យេនះ 
មូលនិធិថា�ក់ជាតិ ក�ុងករអនុវត�យុទ�ស�ស�្រគប់្រគងត ំបន

កអស៊

េហយ 

ជាពិេសមូលនិធិ ស្រមាែផនករសកម�ភាពថា�ក់ អេគៀងគរបានយា�ស�ល។
យន�ករមូលនិធិនឹងអច្រត�វបានបេង�តេ

េហយមានករយកចិត�ទុកដ់ខ
ក

េដម្បេ្រប្របជា្របភចទុ កចិត� និងពឹងែផ�កបាន ក�ុងករស្រមបស្រម�លករអ
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យុទស
�
�ស�(េមលសកម�ភាព១៣.១.៣ ក�ុងតរ២)។ យន�ករមូលនិធិទំងេន
អចមានទ្រ មង់ជាធនធានរួម ៃនធនធានហិរ��វត�ុ ែដល្រត�វេធ�េឡងពីក

របស់្របេទសសមាជិកអស៊ន េដយែផ�កេលេ្រគាងករមួយទទួលយ
េទមក
ករចូលរូមពីៃដគូពិភាក្សោរបស់អស៊ន និងស�ប័នមា�ស់ជំ

េនែត

្របភពធនធានដ៏សំខន់ ស្រមាប់យុទ�  ទន�ឹមនឹងេនាះក៏ម ្របភព ៃនករផ�
មូលនិធិបែន�មមួយេទៀតគឺវ ិស័យឯកជន។
េវទិកេទៀងទត់ររវងមា�ស់ជំនួយ និងអ�កគាំ្រទ នឹង្រត�វេរៀបចំេ ឡង េដម្
មូលនិធិមកពីខងេ្រក និងេ ធ�ករស្រមបស្រម�លមូលនិធិសកម�ភាពករងរ 
ករស្រមបស្រម(េមលសកម�ភាពចំណុច១៣.១.៥)។ ថវ ិក និងសំេណជាក់ល
ស្រមាប់ផ�ល់មូលនិធិដល់សកម�ភាពករងរ េដយរដ�ភិបាលថា�ក់ជាតិ
ខងេ្រក និង្របភពេផ្សងៗេទៀតនឹង្រត�វេធ�េឡង េដម្បីេធ�ករេគៀងគរធន
គាំ្រទដល់ករអនុវត�យុទ�ស(េមលចំណុចសកម�ភាព១៣.១.៤)។
ទន�ឹមនឹងគា�េនះែដ យុទ�ស�ស�នឹងេធ�កររិះរក និងបេង�តេឡង ន យន�ករ និ
ជេ្រមស ក�ុងករេគៀងគរធនធាន្របកបេដយនិរន�រភាព ស្រមាប់ករអភិរក្ស 
តំបន់ដីមេមក (េមលសកម�ភាព១៣.១.២, ១៣.១.៦ និង ១៣.១.៧)។
3.4

យន�ករតមដន និងវយ
យន�ករតមដន និងវយតៃម�នឹង្រត�វបេង�តេឡងក�ុង១ ៃនករអនុវត�យុទ

ស�ស�។ េគាលបំណងសំខន់ ៃនករតមដន និងវយតៃម�គឺេធ�ករស្រមាំង
ៃនករអនុវត�យុទ�ស�ស�។ យន�ករតមដន និងវយតៃម�គឺ្រត�វធានាឲ្
េគាលេ ែដលបនអនុ ម័ត ្រត�មានករចត់វិធានករបាន្រតឹម្រត�វទន់េព
គំនិតផ�ួចេផ�ម និងសកម�ភាព េនែតសុីសង�ក់គា�នឹងេគាលេដទូេទ េហយ
ទូេទទំ៤ េនែតេឆ�យតបេទនឹងប�� និងអទិភាពកំពុងេក
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េនេពលករតមដនបងភាពេជាគជ និងបរជ័យ ករវយតៃម�លម
េលកត�ចូលរួមចំែណក  េដមចម ៃនប�
�  អចផ�ល់នូវ វិធីស� ក�ុងករេដះ�

ប�
� ។ យន�ករក�ុងករតមដន និងវយតៃម�នឹង្រត�វបានបេង�តេឡងក�ុងរេ
ែដលអចសេ្រមចបាន នូវេគាល មាតមា �ភាព និងគណេនយ្យ
ករតមដន និងវយតៃម�្រត�វេធ�េឡ២ ដំណាក់ក
•

េន្រទង់្រទយតូច គឺ្រត�វមានែផនករតមដន   ែដល បេង�ត
េឡង ក�ុងសកម�ភាពនីមួយ

•

េន្រទង់្រទយធំគឺ្រត�វមានយន�ករវយតៃម�រួម េដម្បីធា

យុទ�ស�ស�រួម េដរតមគន�ងេឆា�ះេទរកករសេ្រមចឲ្យបាន 
រួម និងេគាលបំណងទូេ
េន្រទង់្រតូច សកម�ភាពេផ្សងៗមានបណ�ុំសុច�នាករណ៍ និងេ
េជាគជ័យរបស់ខ�ួន េដយពឹងែផ�កេលេគាលបំណង ែដលបានេលកេឡង។ េន
្រទយធំ គឺេធ�ករ្របមូលផ�ុំជារ ួម នូវចំណុចវិនិច�័យ្រត�វេ្រប្របាស់។ ចំណុចេ
្រត�វប�ូលភាពសម�
�
/ភាពពក់ព័ន(សុីសង�ក់គា�នឹងទស្សនវិស័យអស២០២០

និងែផនកររយៈេពលមធ្យមរបស់ខ�ួន និងកិច�្រពមេ្រព�ងអស៊ន ស�ីពីករបំពុលែផ
(ត្រម�វករតមវិ) ្របសិទ�ភា(ករសេ្រមចបាន នូវដំេណរករ និងល
តមែផនករទទួលលទ�) ្របសិទ�ផល(ក្រមិត ៃនធនធាន្រត�វករ េដម្បីសេ
បាន នូវលទ�ផល និងេគាល) ផលប៉ះពល់(ករចូលរួមចំែណកដល់ទស្សនវិស
អស៊២០២០ និងែផនកររយៈេពលមធ្យម និងកិច�្រពមេ្រព�ងអស៊ន “ករបំពុ
ែផ្សងអ័ព�ឆ�ងែដ” ករេជៀសវង នូវផលវិបាកជាអវិ) និង និរន�រភាព(កររក្
នូវចំេណះដឹងទទួលបាន ធនធានកំពុងបន�ែដលសម�សប សុឆន�ៈនេយាបាយ េដម្
និរន�រភាព ៃនសន�ុះ និងភាពបន� ៃនលំហូរអត�្របេយ)។
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ករសិក្សោស�នភាពមូលដ�ន េនេពលចប់េផ�មអនុវត�យុទ�ស�ស�គួ
េឡង ស្រមាប់េធ�ជាច

ចេគា ក�ុងករពិនិត្យេឡងវិញជាផ�ូ

ករ្របមទស្សនៈរបស់អ�កពក់ព័ន�ពីវិស័យេផ្សងង្រតវេធ�េឡង 
ទស្សនមានតុល្យភាពតមរយៈករវយតៃម�្រ ទ

េន្រទង់្រទ
េដម្បីទទួលបានន

និងករវយតៃម�្រ ទង់

ធំ។
ករ្រត�តពិនិត្យេឡងវិញជាផ�ូវករេន្រទង់្រទយធំគួរេធ�េឡង េ
អស៊នេរៀងរ៥ឆា�ំ។ អនុសសន៍ស្រ មាប់ករពិនិត្យេ ឬេធ�ឲ្យមានបច�ុប្បន�
ៃនយុទ�ស�ស� ្រត�វប� �ូនមកស�ប័នអស៊ន ែដលពក់ព័ន�។ ករ្រត�តពិនិត្យ
ចុ ងេ្រកយនឹង្រត�វេរៀបចំក�ុងឆ២០២០ និងរយករណ៍ជូនស� ៃនរដ�ម�ន�ី អស៊
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