
1

ព័ត៌មានកម្មវិធី SPCR

ការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ

មេរៀនបទពិសោធសមេេប់ការបញ្ជ្េេបសមភាពយេនឌ័រទៅក្នុងសកម្មភាពវិនិយោគអាកាសធាតុ

នាយកដ្ឋេនបេេបេួលអាកាសធាតុ 

ខេមិថុនា ឆ្នេំ២០២០ លេខ១៩

អគ្គលេខាធិការដ្ឋេនកេុមបេឹកេសាជាតិអភិវឌេឍន៍ដោយចីរភាព

កម្មវិធីយុទ្ធសាស្តេសមេេប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ

 ផ្អេកលើការអនុវត្តរយៈពេល ៤ ឆ្នេំ (២០១៥-
២០១៩)របស់គមេេងហិរញ្ញបេបទានសហបេតិបត្តិការ 
បច្ចេកទេសសមេេប់ការបញ្ជ្េេបភាពធន់នឹងអាកាស 
ធាតុទៅក្នុងការរៀបចំផេនការអភិវឌេឍន៍កេេមកម្មវិធីយុទ្ធ 
សាស្តេ សមេេប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុដេលគាំទេដោយ 
មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុតាមរយៈធនាគារអភិវឌេឍន៍ 
អាសុ ីមេរៀនបទពិសោធសខំាន់ៗដេលទាក់ទងនឹងយេនឌ័រ និង 
ការបេេបេួលអាកាសធាតុតេូវានចងកេងដូចខាងកេេម៖
• ការវិភាគយេនឌ័រគួរតេតេូវានបញ្ចូលទៅក្នុងដំណើរ
ការសិកេសាលម្អិតលទ្ធភាព   សមេេប់ដំណាក់កាលរៀបចំទសេសន
ទាន។ គមេេងចាំាច់តេូវកំណត់សមេេប់ការសិកេសាបន្ថេម
ទៀតដោយផ្អេកលើសកា្តេនុពលក្នុងការបង្កើតកិច្ចបេឹងបេេង
បនេសុំាដេលរួមចំណេកដល់សមភាពយេនឌ័រនិងការពងេឹង 
អំណាចសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្តេី។
• ការបណ្តុះបណា្តេលការបនេសុំា និងកិច្ចខិតខំបេឹងបេេង 
អភិវឌេឍសមត្ថភាពចាំាច់តេូវមានបញ្ចូល       ដើមេបីឱេយមនេ្តីផ្នេក
កិច្ចការនារី អ្នកតំណាងរដ្ឋេភិាលថ្នេក់កេេមជាតិ និង 
សង្គមសុីវិល តេូវានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ និងជំនាញដើមេប ី
សហការលើផ្នេកជំនាញនិងកសាងកេបខ័ណ្ឌចមេុះដើមេបី
ដោះសេេយការបេេបេួលអាកាសធាតុ សមភាពយេនឌ័រ និង      
ការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្តេីៅគេប់កមេិត។

• ធានាថកេបខ័ណ្ឌតាមដន តេួតពិនិតេយនិងវាយ
តម្លេសមេេប់កម្មវិធីនិងគមេេងហិរញ្ញបេបទានអាកាសធាតុ 
ុរួមបញ្ចូលសូចនាករបេងចេកភេទក៏ដូចជាសូចនាករគុណភាព
ដើមេបីវាស់វឌេឍនភាពលើរបៀបដេលគំនិតផ្តួចផ្តើមបនេសុំាចូលរួម 
ចំណេកសមភាពយេនឌ័រនិងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្តេី។
• អភិវឌេឍការសិកេសាលម្អិតលទ្ធភាពទៅជាសំណើពេញ
លេញដេលរួមបញ្ចូលនិងពងេឹងយេនឌ័រយ៉េងពេញលេញ។  
ការពិគេេះយោបល់បន្ថេមជាមួយរដ្ឋេភិាលនិងកេសួងកិច្ច
ការនារីអាចកំណត់នូវវិធីដើមេបីបញ្ចូលវិធានការសមភាពយេន 
ឌ័របន្ថេមទៀតទៅក្នុងលទ្ធផលនិងសកម្មភាពគមេេងក៏ 
ដូចជារបៀបដេលរចនាសម្ព័ន្ធគេប់គេងគមេេងនឹងតេូវាន 
រៀបចំឡើងដើមេបីការចូលរួមរបស់ស្តេីនិងចូលរួមចំណេកពងេឹង 
អំណាចរបស់ពួកគេជាមួយនឹងសូចនាករនានា ដើមេបីវាស់ 
វឌេឍនភាពលើសមភាពយេនឌ័រនិងការផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់
ស្តេី។
• បន្តការបណ្តុះបណា្តេល ការកសាងសមត្ថភាព និង
ការគាំទេសមេេប់អន្តរកម្មសា្ថេប័នស្តីពីបញ្ហេបញ្ជ្េេបយេនឌ័រ 
តាមរយៈ គណៈកមា្មេធិការយេនឌ័រនិងការបេេបេួលអាកាស
ធាតុ (GCCC) និងវេទិកាដទេទៀតដេលបេមូលផ្តុំៅនាយក
ដ្ឋេនបេេបេួលអាកាសធាតុ កេសួងកិច្ចការនារី មន្ទីរវិស័យរដ្ឋេ
ភិាលថ្នេក់កេេមជាតិនិងសង្គមសុីវិល។
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• កំណត់ឧបករណ៍ពាក់ព័ន្ធបំផុតស្តីពីការបញ្ជ្េេប 
យេនឌ័រក្នុងការបនេសុំា និងអភិវឌេឍឧបករណ៍ពេញលេញជាភាសា 
ខ្មេរដេលមនេ្តីរដ្ឋេភិាលនិងអ្នកអនុវត្តអាចអនុវត្តក្នុងការរួម 
បញ្ចូលយេនឌ័រទៅក្នុងវដ្តគេប់គេងគមេេងសមេេប់ការវិនិយោគ
អាកាសធាតុ។
• កំណត់និងអនុវត្តករណីសិកេសា ការស្ទង់មតិ និង 
គមេេងសាកលេបងៅកមេិតផេសេងៗគា្នេ វិស័យ និងតំបន់នានា
នេបេទេសដើមេបីបង្ហេញពីរបៀបដេលយេនឌ័រាន និងកំពុង 
បញ្ជ្េេបទៅក្នុងការវិនិយោគអាកាសធាតុដើមេបីផ្តល់ជា 
ឧទាហរណ៍ដើមេបីធ្វើឱេយបេសើរឡើង ចម្លងការអនុវត្តតាម និង 
ពងេីកការអនុវត្តឱេយកាន់តេទូលំទូលាយ។
• បង្កើតឧបករណ៍ដើមេបីអនុវត្តការចំណាយ និងការ 
វិភាគអត្ថបេយោជន៍នេវិធានការបញ្ជ្េេបយេនឌ័រផេសេងៗដេល
អាចណេចណេនាំការសមេេចចិត្តក្នុងការផ្តល់ហិរញ្ញបេបទានវិនិ
យោគបរិយកាស។
• គាំទេ GCCC ដើមេបីធ្វើបច្ចុបេបន្នភាពសមា្ភេរៈបណ្តុះ 
បណា្តេល និងផេសព្វផេសាយចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានអំពីការ 
បញ្ជ្េេបយេនឌ័រទៅក្នុងការសមេេចចិត្តវិនិយោគអាកាសធាតុ។

ភាពបេឈមផ្នេកយេនឌ័រក្នុងការគេប់គេងធនធានទឹក
• ការធ្វើឱេយបេសើរឡើងការអនុវត្តការគេប់គេងធន 
ធានទឹកនឹងមានសារៈសំខាន់ៅពេលដេលបេទេសកម្ពុជា 
បនេសំុាទៅនឹងផលប៉ះពាល់នេការបេេបេួលអាកាសធាតុដេលទឹក 
ភ្លៀងតេូវានពេយាករតិចតួច និងទឹកជំនន់ៅរដូវវសេសាកាន់តេខា្លេំង។ 
នាពេលបច្ចុបេបន្ននេះ មានស្តេីតិចតួចណាស់ដេលចូលរួមក្នុងការ 
គេប់គេងធនធានទឹកដោយសារតេការអនុវត្តទំនៀមទំលាប់ និងតួ
នាទីយេនឌ័រដេលទាក់ទងនឹងបុរសក្នុងនាមជាថ្នេក់ដឹកនាំនេគណៈ
កមា្មេធិការកសិករបេើបេេស់ទឹក។ គោលការណ៍ណេនាំយេនឌ័ររបស់
កេសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមស្តីពីសហគមន៍កសិករបេើបេេស់
ទឹកានចេងថស្តេីគួរតេតំណាងយ៉េងហោចណាស់ ២០ ភាគរយ
នេគណៈកមា្មេធិការគេប់គេងប៉ុន្តេគោលការណ៍ណេនាំខ្វះវិធានការ
ដើមេបីបង្កើតបរិយកាសអំណោយផលដល់ស្តេីក្នុងការចូលរួម។ ស្តេី
មានការសា្ទេក់ស្ទើរក្នុងការឈរឈ្មេះសមេេប់ការបោះឆ្នេតដោយ
ហេតុផលមួយចំនួនដេលតេូវានកំណត់ដូចជាការកាន់កាប់យ៉េង
ពេញលេញជាមួយនឹងការងរផ្ទះ ការថេទាំកុមារ និងការចិញ្ចឹមសត្វ 
កមេិតអប់រំមិនគេប់គេេន់ និងជំនាញក្នុងការគេប់គេងគណៈកមា្មេ 
ធិការការពេយួារម្ភអំពីការនិយយជាសាធារណៈ និងកង្វះកមា្លេងំក្នងុ
ការងរថេទាំបេាយធំៗ។ ស្តេីដេលស្ថិតៅក្នុងគណៈកមា្មេធិការ 
ទំនងជាកាន់កាប់តំណេងជាហិរញ្ញិកឬជំនួយការដោយមាន 
អំណាចធ្វើការសមេេចចិត្តតិចតួច។
• ៅពេលដេលស្តេីកំពុងធ្វើការកាន់តេចេើនៅក្នុងវិស័យ
កសិកម្ម និងមានតួនាទីជាបេពេណីក្នុងការបេមូលនិងគេប់គេង 
ទឹកបេើបេេស់ក្នុងគេួសារ ការចូលរួមរបស់ស្តេីឱេយពេញលេញៅក្នុង
គណៈកមា្មេធិការកសិករបេើបេេស់ទឹកនឹងកាន់តេពិាកក្នុងការគេប់
គេងធនធានទឹកឱេយមានបេសិទ្ធភាពនិងធន់នឹងអាកាសធាតុ។

វិធានការស្នើឡើងដើមេបីពងេឹងតួនាទីស្តេីក្នុងការធានា 
ការគេប់គេងធនធានទឹកបេកបដោយបេសិទ្ធភាពនិង 
ធន់នឹងអាកាសធាតុ
• បង្កើតសមា្ភេរៈព័ត៌មានការទំនាក់ទំនងនិងអប់រំនិងផេសព្វ 
ផេសាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់របស់ស្តេីដេលជា 
អ្នកដើរតួខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសារៈសំខាន់នេការធ្វើសមាហរណកម្ម
ស្តេីទៅក្នុងគណៈកមា្មេធិការកសិករបេើបេេស់ទឹក។ 
• ផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តេលកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំអម 
ដោយការណេនាំនិងការបង្វឹកបង្ហេត់ដល់ស្តេីឱេយកាន់តំណេងជា 
អ្នកដឹកនាំ
• ផ្តល់ការបណ្តុះបណា្តេលដល់ស្តេីនូវចំណេះដឹងផ្នេកហិរញ្ញ
វត្ថុនិងជំនាញទំនាក់ទំនងបេកបដោយបេសិទ្ធភាពដើមេបីទទួលយក
តួនាទីៅក្នុងគណៈកមា្មេធិការកសិករបេើបេេស់ទឹក។
• បង្កើតគោលការណ៍កិច្ចបេជុំសមេបសមេួលសមេេប ់
សមេេប់កេុមកសិករនិងគណៈកមា្មេធិការកសិករបេើបេេស់ទឹក 
ដេលបង្កើតលក្ខខណ្ឌពេលវេលាបេជុំ និងកាលវិភាគរបស់ស្តេី  
ហើយស្តេីតេូវានលើកទឹកចិត្តឱេយបញ្ចូលគំនិតរបស់ពួកគេនិងចូល
រួមក្នុងការពិភាកេសា
• បច្ចេកវិទេយាដេលជួយសនេសំសំចេពេលវេលា (ឧទាហរណ៍
មា៉េសុីនបូមទឹកសូានិងឧបករណ៍បេេះទឹក) ដេលស្តេីអាចរក 
ទិញាននិងមានលទ្ធភាពបេើបេេស់ ដូច្នេះពួកគេមានពេលវេលា
ចេើនក្នុងការចូលរួមជាមួយគណៈកមា្មេធិការកសិករបេើបេេស់ទឹក។ 
• កសាងកេុមការងរយេនឌ័រដេលមានសមត្ថភាព 
(ខេត្តនិងសេុក) លើការបញ្ជ្េេបយេនឌ័របេកបដោយបេសិទ្ធភាព
ទៅក្នុងការគេប់គេងធនធានទឹកក្នុងមូលដ្ឋេន។
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មេរៀនបទពិសោធអំពីការតាមដននិងសូចនាករវាយតម្លេអាកាសធាតុសមេេប ់
គមេេងបនេសុំាសហគមន៍

 ក្នុងអំឡុងពេលនេការអនុវត្តយន្តការគាំទេសង្គមសុីវិលកេេមគមេេងហិរញ្ញបេបទានសហបេតិបត្តិការបច្ចេកទេស
សមេេប់ការបញ្ជ្េេបភាពធន់នឹងអាកាសធាតុទៅក្នុងការរៀបចំផេនការអភិវឌេឍន៍ៅបេទេសកម្ពុជា កេុមការងរានចងកេ
ងឯកសារមេរៀនបទពិសោធដូចខាងកេេមដេលផ្អេកលើការពិគេេះយោបល់និងការអនុវត្ត។ មេរៀនបទពិសោធសំខាន់ៗ
ដេលទទួលានសមេេប់ពិចារណាដើមេបីធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវការតាមដនតេួតពិនិតេយការអនុវត្តគមេេងបនេសុំានាពេលខាង 
មុខរួមមាន៖

១. ជាទូទៅអង្គការសង្គមសុីវិលៅកម្ពុជាមានសមត្ថភាពធ្វើការវាយតម្លេភាពងយរងគេេះដើមេបីបេមូលព័ត៌មានស
មេេប់ធ្វើផេនការនិងកំណត់ជមេើសបនេសុំាតាមរយៈការពិគេេះយោបល់ដេលមានការចូលរួមជាមួយសហគមន៍ពាក់ព័ន្ធ 
និងអាជា្ញេធរមូលដ្ឋេន។
២. គមេេងបនេសុំានឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុដេលផ្អេកលើសហគមន៍ភាគចេើនផ្តេតលើការកសាងសមត្ថភាពបនេសុំា 
របស់សហគមន៍និងរដ្ឋាលថ្នេក់កេេមជាតិទាក់ទងទៅនឹងការបនេសា៊េំនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ និងការកាត់បន្ថយ 
ហានិភ័យគេេះមហន្តាយនិងគាំទេដល់ជីវភាពរស់ៅដេលធន់នឹងអាកាសធាតុ។
៣. សំណើភាគចេើនរួមមានការបញ្ជ្េេបការធ្វើផេនការការបេេបេួលអាកាសធាតុទៅក្នុងផេនការអភិវឌេឍន៍សហគមន៍និង 
ផេនការវិនិយោគសហគមន៍ដេលអាចជាការបង្ហេញពីឥទ្ធិពលវិជ្ជមមាននេ CCA / DRR លើការធ្វើផេនការរបស់រដ្ឋាល 
ថ្នេក់កេេមជាតិ។
៤. អង្គការសង្គមសុីវិលមួយចំនួនទទួលសា្គេល់ការលំាកក្នុងការអភិវឌេឍកេបខ័ណ្ឌតាមដននិងវាយតម្លេនេការបនេសុំាៅ 
ពេលចាប់ផ្តើមអនុវត្តគមេេងប៉ុន្តេកេេយមកពួកគេានរកឃើញថការតាមដនតេួតពិនិតេយនិងវាយតម្លេ 
មានអត្ថបេយោជន៍ខា្លេំងសមេេប់ការធ្វើឱេយបេសើរឡើងនូវផេនការនិងការអនុវត្តគមេេងបេកបដោយបេសិទ្ធភាព។
៥. អង្គការសង្គមសុីវិលភាគចេើនាននិងកំពុងអនុវត្តសូចនាករនេលទ្ធផលដូចជាចំនួននេការបណ្តុះបណា្តេល  
ចំនួនអ្នកចូលរួមជាដើមទោះបីជាវាមានបេយោជន៍សមេេប់មា្ចេស់ជំនួយដើមេបីដឹងថតើសកម្មភាពតេូវានចំណាយថវិកា 
ជាជាងសូចនាករផលប៉ះពាល់។ ទោះយ៉េងណាក៏ដោយ មានសូចនាករនេផលប៉ះពាល់តិចតួច តេូវានស្នើឡើងដេល 
តេូវការការពនេយល់លម្អិតបន្ថេមទៀត។ លើសពីនេះទៀតមូលដ្ឋេនគេឹះនិងគោលដៅគួរតេតេូវានផ្ទៀងផ្ទេត់ជាមួយរដ្ឋាល
ថ្នេក់កេេមជាតិដើមេបីធានាថវាមានគោលបំណងនិងអាចទុកចិត្តាន។
៦. ដោយសារគមេេងបនេសុំាមានគោលបំណងដើមេបីកសាងសមត្ថភាពបនេសុំាដល់សហគមន៍ដេលរងផលប៉ះពាល់និង 
អង្គការសង្គមសុីវិល វាមានការលំាកក្នុងការកំណត់សូចនាករណាមួយទាក់ទងនឹងសមត្ថភាពរបស់អង្គការសង្គមសុីវិល
ទេទោះបីសូចនាករសមត្ថភាពគឺជាផ្នេកមួយរបស់គមេេងក៏ដោយ។
៧. ដេគូអភិវឌេឍន៍នីមួយៗមានសូចនាករកេបខ័ណ្ឌលទ្ធផលផ្ទេល់ខ្លួនសមេេប់អង្គការសង្គមសុីវិលអនុវត្តតាម។ ដូច្នេះ 
កង្វះសូចនាករទូទៅដើមេបីតាមដនការបនេសា៊េំនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុ។ ជាលទ្ធផលមិនមានគោលការណ៍ណេនាំទូទៅ 
សមេេប់អង្គការសង្គមសុីវិលក្នុងការបង្កើតឡើងនូវសូចនាករបនេសា៊េំទូទៅមួយចំនួនសមេេប់គមេេងបនេសុំា។
៨. មិនមេនអង្គការសង្គមសុីវិលទាំងអស់អាចគេប់គេងដើមេបីទេទេង់បេសកកម្មអភិវឌេឍន៍របស់ខ្លួនបនា្ទេប់ពីការបញ្ចប់ការ 
បនេសុំានឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុផ្អេកលើសហគមន៍ដោយសារហេតុផលមួយចំនួនជាពិសេស៖ ១) ការធា្លេក់ចុះនេការគាំ
ទេថវិកាពីដេគូអភិវឌេឍន៍។ ២) សមត្ថភាពមានកំណត់ទាក់ទងនឹងការសរសេរសំណើគមេេង មានការផ្លេស់ប្តូរបុគ្គលិកញឹក
ញាប់ (សេដៀងគា្នេៅក្នុងសា្ថេប័នរដ្ឋេភិាល) និងបុគ្គលិកខ្វះជំនាញ។
៩. មិនមានកេបខ័ណ្ឌវាយតម្លេចេបាស់លាស់ដេលតេូវានណេនាំដល់អង្គការសង្គមសុីវិលអាចជួយវាយតម្លេភាពពាក ់
ព័ន្ធ បេសិទ្ធភាពបេសិទ្ធផល និងនិរន្តរភាពនេគមេេងបនេសា៊េំ ទោះបីធនធានសមេេប់គមេេងបេបនេះបេហេលជាៅមាន 
កមេិតក៏ដោយ។ នេះអាចតេូវានពនេយល់ដោយការពិតដេលថការតាមដនតេួតពិនិតេយ និងវាយតម្លេការបនេសុំាៅតេស្ថិត 
ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេការអភិវឌេឍន៍និងសមាហរណកម្មជាពិសេសសមេេប់គមេេងបនេសុំាសហគមន៍។
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 ដោយសារបេជាជនកេីកេៅកម្ពុជាងយរង
គេេះពីការបេេបេួលអាកាសធាតុ សកម្មភាពបនេសុំា 
ផេសេងៗៅថ្នេក់កេេមជាតិតេូវានអនុវត្តដើមេបីកាត់ 
បន្ថយភាពងយរងគេេះ និងបង្កើនសមត្ថភាពបនេសុំា។ 
ដោយសារបញ្ហេនេះ ដើមេបីពងេឹងសមត្ថភាពនិងចំណេះ 
ដឹងរដ្ឋាលថ្នេក់កេេមជាតិ គោលការណ៍ណេនាំស្តីពី ការ 
បង្កើតសូចនាករបនេសុំាសមេេប់ផេនការអភិវឌេឍន៍ថ្នេក់កេេម 
ជាត តេូវានបង្កើតឡើងដោយផ្អេកលើកេបខ័ណ្ឌតាម 
ដនតេួតពិនិតេយ និងវាយតម្លេរដ្ឋាលថ្នេក់កេេមជាតិដេ
លមានសេេប់សមេេប់ ការរៀបចំផេនការនិងការអនុវត្ត។ 
គោលការណ៍ណេនាំនេះ តេូវានបង្កើតឡើងដោយ គមេេ
ងហិរញ្ញបេបទានសហបេតិបត្តិការបច្ចេកទេសសមេេប់ 
ការបញ្ជ្េេបភាពធន់នឹងអាកាសធាតុទៅក្នុងការរៀបចំ
ផេនការអភិវឌេឍន៍ - កញ្ចប់ គ កេេមកម្មវិធីយុទ្ធសាស្តេ 
សមេេប់ភាពធន់នឹងអាកាសធាតុដេលគាំទេដោយ
មូលនិធិវិនិយោគអាកាសធាតុតាមរយៈធនាគារ 
អភិវឌេឍន៍អាសុីដោយសហការជាមួយគណៈកមា្មេធិការជា
តិសមេេប់ការអភិវឌេឍតាមបេបបេជាធិបតេយេយៅថ្នេក់កេេម
ជាតិ និងមន្ទីរពាក់ព័ន្ធ។

 កេបខ័ណ្ឌតាមដន តេួតពិនិតេយ និង
វាយតម្លេគឺជាផ្នេកមួយដ៏សំខាន់នេដំណើរការរៀប 
ចំផែនការអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់គ្រប់វិស័យនិងគ្រប់ 
កមេិត។ វាជាការជាក់ស្តេងដេលថសូចនាករទាំង
អស់តេូវតេសេបនឹងកេបខ័ណ្ឌជាតិ ដូច្នេះទិន្នន័យ 
និងតម្លេនេសូចនាករអាចតេូវានបេមូលនិងអាច 
ទុកចិត្តាន។

ការដក់បញ្ចូលសូចនាករបនេសុំាទៅក្នុងផេនការអភិវឌេឍន៍ថ្នេក់កេេមជាតិ

 វិធីសាសេ្តសមេេប់ការបង្កើតសូចនាករបនេសុំា 
សមេេប់ផេនការអភិវឌេឍន៍៥ឆ្នេំរបស់រដ្ឋាលថ្នេក់កេេមជា
តិគឺការបញេ្ជមាបការបេេបេួលអាកាសធាតុបច្ចុបេបន្នទៅក្នុ  
ងកម្មវិធីវិនិយោគ ៥ និងរំកិល ៣ ឆ្នេំ សកម្មភាពនិងបទ
អន្តាគមន៍បនេសុំាសំខាន់ៗតេូវានកំណត់ និងបង្កើតសូ
ចនាករបនេសុំាដេលមានសកា្តេនុពលសមេេប់ជមេើសបនេសុំា 
នានាដូចជា៖
• ការផេសព្វផេសាយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនិងការ 
កសាងសមត្ថភាពបនេសុំារបស់សហគមន៍និងរដ្ឋាលថ្នេក់
កេេមជាតិស្តីពីការបនេសា៊េំនឹងការបេេបេួលអាកាសធាតុនិង
ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគេេះមហន្តាយ។
• ជីវភាពរស់ៅធន់នឹងអាកាសធាតុ (ការធ្វើ 
កសិកម្មចមេុះ / បច្ចេកទេសកសិកម្មឆ្លេតខាង 
អាកាសធាតុ ការធ្វើឳេយបេសើឡើងទិន្នផលសេូវ ដំណា ំ
ធន់នឹងអាកាសធាតុ ជលផល ពេេឈើ បសុសត្វ 
ការធានាា៉េប់រងដំណាំ)
• បេព័ន្ធធាាសាសេ្តនិងការគេប់គេងទឹកសមេេប់ 
ដំណាំ (បេព័ន្ធធាាសាសេ្ត ការគេប់គេងធនធានទឹក 
ការថេរកេសាហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ គណៈកមា្មេធិការ 
កសិករបេើបេេស់ទឹក សេះទឹក បេព័ន្ធបង្ហូរទឹក)
• ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសា្អេតនិងអនាម័យ (ទឹកផឹក 
និងអនាម័យ)
• ការកាត់បន្ថយហានិភ័យគេេះមហន្តាយ 
(ការបេកាសជូនព័ត៌មានឳេយដឹងមុន ការថេទាំសុខភាព 
ផេនការបង្កេរ និងតេៀមខ្លួន ការឆ្លើយតបជាបនា្ទេន់ 
និងការសា្តេរឡើងវិញ)


