
ជំនួបប្បជ ំល ើកទីដបន់នភាពជានដគូសប្ាបត់បំនផ់្លូវបន្លល ស់ទីសតវបកសសី្លល បទឹកលៅអូលសអានីនិងអាស ីខាងលកើត។  
ប្កុងឆាងចាង ស្លធារណរដឋប្បជាានិតចិន នងៃទី 10-14 ខែធ្នូ ឆាន 2ំ018 

លសចកតីសលប្េច EAAFP MoP10   1 
 

EAAFP MOP10/D2៖ គលប្ាងសកេមភាពទំន្លកទំ់នង ការអបរ់ ំការចូ រេួនិងការយ ់ដឹង (CEPA) របស់ EAAFP ឆាន  ំ2019-2024   
  

ចកខ វស័ិយ៖ សតវបកសទីឹកខដ ផ្លល ស់ ំលៅតាេរដូវនិងជប្េករបស់ពួកលគលៅកន ង តំបនផ់្លូវបន្លល ស់ទីសប្ាបស់តវស្លល បអូលសអានីនិងអាស ីខាងលកើត (East Asian-Australasian 
Flyway លៅកាតថ់ា EAAF) ប្តូវបានទទួ ស្លា  ់និងអភរិកសលដើេបជីាប្បលោជនដ៍ ់ប្បជាជននិងជីវចប្េុុះ។  

លោ បណំង CEPA៖ លដើេបពីប្ងឹងការទទួ ែ សប្តូវចំល ុះការអភរិកសតបំនផ់្លល ស់បតូរទីជប្េកនិងជំរករបស់សតវស្លល បកន ងចំលន្លេប្បជាជនលៅកន ងតំបន ់EAAF។   
ស្លា នភាពជាលោ លៅ៖ ប្បជាជនលៅតំបន ់EAAF ដឹងអំពសីតវបកសទីកឹខដ បន្លល ស់ទីតាេរដូវកា  ទជីប្េកខដ ពួកលគអាប្ស័យនិងចូ រេួកន ងការអភរិកស។  
 
ខផ្នការសកេមភាព CEPA លនុះលផ្លោ តល ើអន វតតលផ្សងៗននភាពជានដគូតបំនផ់្លូវបន្លល ស់ទសីប្ាបស់តវស្លល បអូលសអាននីងិអាស ីខាងលកើត ((EAAFP) រេួាននដគូរដ្ឋឋ ភបិា អងា
ការអនតរ (IGOs) អងាការេនិខេនរដ្ឋឋ ភបិា ជាតនិិងអនតរជាតិ (NGOs) អនកប្គបប់្គងកន ងតំបនន់ងិប្កុេសហគេនេ៍ូ ដ្ឋឋ ន។ វាជប្េុញការលប្បើប្បាស់ឧបករណ៍ទំន្លកទ់ំនងនិង
ការអបរ់លំដើេបលី ើកកេពស់ការយ ់ដឹងអំពផី្លូវបន្លល ស់ទីរបស់បកសទីឹកនិងស្លរៈសំខានរ់បស់ពួកលគដូលចនុះលហើយប្បជាជនលៅថាន កេ់ូ ដ្ឋឋ ន ជាតនិងិអនតរជាតចូិ រេួនងិោបំ្ទ
សកេមភាពខដ នឹងរេួចំខណកដ ់ការអភរិកសសតវបកសទីឹកនិងជប្េករស់លៅរបស់ពកួលគ។ ខផ្នការសកេមភាពលនុះលផ្លត តល ើការអន វតតយ ទធស្លសត្ CEPA កា ពីឆាន  ំ 2012 ល ើ 
ការលប្បើសាា រៈនងិជំន្លញ CEPA ខដ ានប្ស្លបល់ហើយតាេរយៈការងាររបស់ EAAFP និងតាេរយៈការងាររបស់ CEPA  ននអន សញ្ញា រ៉ាេស្លរ (Ramsar Convention) 
អន សញ្ញា សតីពីជីវចំរ ុះ (CBD) និងអន សញ្ញា សតីពបី្បលភទសតវផ្លល ស់ ំលៅតាេរដូវ(CMS)។  
 
ឯកស្លរលនុះផ្ត ់នូវឱកាសសំខាន់ៗ សប្ាបអ់នកអន វតត EAAFP ទងំអស់កន ងការលប្បើប្បាស់ឥទធិព នងិជំន្លញរបស់ពកួលគកន ងការជំរ ញការអន វតតការងាររបស់ែលួន។ ប្កុេ
ការងារ CEPA ល ើកទឹកចិតតឱយអនកអន វតត EAAFP ទងំអស់ខសវងរក “ជំហរែលួនឯង” លៅលប្កាេតារងសកេមភាព លហើយចាបល់ផ្ោើេចាតវ់ធិានការ។  
 
សូេលប្បើកូដពណ៌របស់អនកអន វតតលៅកន ងឯកស្លរលនុះលដើេបរីកឱយល ើញនូវអវខីដ  អនក អាចលធ្វើបានលដើេបជីយួ កន ងការអន វតត៖ 
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ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន  ចណំ ចបលងាា  របស់រដ្ឋឋ ភបិា  (Gov FP) អងាការអនតររដ្ឋឋ ភបិា  (IGO) អងាការេនិខេនរដ្ឋឋ ភបិា អនតរជាតិ (INGO) អនកប្គបប់្គងលៅកន ងតបំន ់(SM) 
និងប្បធានេជឈេណឌ  អនកទសសន្ល (VCM)  
ប្កុេការងារ CEPA   ប្កុេការងារទូលៅ (WG) នងិប្កុេការងារពិលសស (TF) លផ្សងៗ៖ ប្កុេហ  ននដគូ ប្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ បណ្ដោ ញ Wetland Link International (WLI)   
 
លោ លៅ សកេមភាពនងិសូចន្លករននភាពលជាគជយ័   

ករំតិលោ លៅនងិពត៌
ាន ំអតិ 

ស្លា នភាពជាលោ លៅខដ ប្តវូ
សលប្េចឱយបាន 

សកេមភាព CEPA នងិអនកអន វតតសំខាន់ៗ  ខដ រេួចខំណកដ ់
ការសលប្េចបាននូវស្លា នភាពជាលោ លៅ។ 

សូចន្លករសំខាន់ៗ ននភាពលជាគជយ័ 

1. ចណំ ចលផ្លោ ត (FP) 
(រេួបញ្ចូ  ទងំ FPs 
ទងំអស់ រដ្ឋឋ ភបិា  
IGOs, INGOs និងវ ិ
ស័យ សហប្ោស
ឯកជន )  

FP យ ់អំពីអតាប្បលោជនន៍នការ
ចូ រេួរបស់ EAAFP & បណ្ដោ ញ
តំបនផ់្លូវបន្លល ស់ទីសតវស្លល បទកឹ 
(FSN) ចូ រេួោ៉ា ងសកេមកន ងេ ែ
ងារលរៀងៗែលួនរបស់លគកន ងការល ើក
កេពស់និងការអន វតត EAAFP និង
លោ លៅរបស់វា (ការអភរិកសសតវ
បកសទីឹកខដ បន្លល ស់ទីតាេរដូវ
កា និងជំរ ញរបស់ពួកលគ)។ 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន លផ្ញើ ិែិតស្លវ គេនល៍ៅកាន ់FPs ងមីលដើេប ី
ខណន្លតំួន្លទីរបស់ពួកលគនិងលធ្វើបចច បបននភាពល ើការអន វតត
ការងារបចច បបននននភាពជានដគូលៅកន ងប្បលទសរបស់ពួកលគ។   

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន ផ្ត ់ពត័ា៌ន សាា រៈនិងការបណត ុះបណ្ដត
 ដ ់ FPs លដើេបោីបំ្ទដ ់ការអន វតតការងារ។   

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន បលងកើតប្បតិទនិប្ពឹតតិការណ៍ខដ ទកទ់ង
នឹងប្ពឹតតិការណ៍របស់ EAAFP រេួបញ្ចូ  ទងំប្ពតឹតិការណ៍
លៅកន ងតំបនប់ណ្ដោ ញផ្លូវបន្លល ស់ទី  (FNSs) លដើេបជីា
េលធ្ោបាយកន ងការខចករខំ កប្ពឹតតិការណ៍ជំរ ញឱយ FPs ទងំ
អស់លៅកន ងប្បលទសន្លន្លចាបល់ផ្ោើេប្ពឹតតិការណ៍លដើេបលី ើក
កេពស់ការយ ់ដឹង។  

 FP បលងកើតប្បពន័ធខចកចាយពត័ា៌នប្បកបលដ្ឋយប្បសិទធភាព
សប្ាបប់្បលទស / បណ្ដត ញរបស់ពួកលគ។ 

ភាគរយនន FPs ខដ ចូ រេួោ៉ា ង  
សកេម។ 
 
 
 
ចំនួនននប្ពឹតតិបប័្តពត័ា៌នជាត ិការលផ្ញើ
បញ្ជ ីរទំន្លកទ់នំង បណ័ណ ផ្សពវផ្ាយ ជា
លដើេខដ បានបលងកើតល ើង។ 
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 FPs កំណតច់ំណ ចទំន្លកទ់នំង CEPA សប្ាបប់្បលទស
នីេយួៗកន ងតំបនផ់្លូវបន្លល ស់ទបីកសទីឹក។ 

2. រដ្ឋឋ ភបិា   
(ក) រដ្ឋឋ ភបិា នដគូ 
(រដ្ឋឋ ភបិា ) FP 

រដ្ឋឋ ភបិា  FP លដើរតួន្លទីសប្េប
សប្េួ លៅកន ងសកេមភាពរបស់ 
CEPA ថាន កជ់ាតិលដ្ឋយ៖ 
 ល ើកកេពស់ភាពជានដគូថាន ក់
ជាតិលដើេបបីលងកើតការយ ់ដងឹនិង
សលប្េចឱយបាននូវការចូ រេួពី
ភាន កង់ារខដ  កព់ន័ធនិងអនក
ជំន្លញខាងសតវបកសទីឹកខដ 
ផ្លល ស់ ំលៅតាេរដូវ 

 ល ើកទឹកចតិតនិងជួយ ដ ់ការ
បលងកើតកចិចប្ពេលប្ពៀង លគហទពំរ័
ជានដគូ 

 ការបលងកើតនងិការខងរកាទំពរ័
របស់ ប្បលទស របស់ពួកលគ (ជា
ភាស្លអងល់គលស) និងទពំរ័ភាស្ល
ជាតិរបស់ពួកលគលៅល ើលគ
ហទំពរ័ EAAFP 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន ល ើកទឹកចតិតដ ់រដ្ឋឋ ភបិា  FPs លដើេប ី
អភវិឌ្ឍនភ៍ាពជានដគូថាន កជ់ាត។ិ  

 រដ្ឋឋ ភបិា  FPs កស្លងភាពជានដគូថាន កជ់ាតនិិងល ើកទឹក
ចិតតឱយានការចូ រេួពអីនកជនំ្លញខាងបកសទីកឹខដ 
បន្លល ស់ទីលដើេបខីចករខំ កចំលណុះដឹងរបស់ពួកលគសតីពីបកស ី
ទឹកខដ បន្លល ស់ទីនិងការប្គបប់្គងរបស់ពកួលគ។  

 រដ្ឋឋ ភបិា  FPs ផ្ត ់ ទធភាពននការទទួ បានេូ នធិ្ិ
ចាបល់ផ្ោើេ លដើេបលី ើកទឹកចតិតកន ងការបលងកើតកិចចប្ពេលប្ពៀងងមី
លៅកន ងតំបន។់  
 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន ល ើកទឹកចតិតឱយរដ្ឋឋ ភបិា  FPs បលងកើតលគ
ហទំពរ័ EAAFP ជាភាស្លជាតិឬចាតត់ាងំអនកណ្ដាន កឱ់យ
លធ្វើដូលចនុះ។  

 
 
 រដ្ឋឋ ភបិា  FPs  ជូនដំណឹងដ ់ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ នរបស់អនក
ខដ ជាចំណ ចទំន្លកទ់ំនងលដើេបបីលងកើតនិងខងរកាទំពរ័ជា
ភាស្លនិងសប្ាប ់ប្បលទស ពកួលគ ។។  

ចំនួននននដគូថាន កជ់ាតិសកេមនងិាន
ប្បសិទធភាព 
 
 
 
 
ចំនួនកចិចប្ពេលប្ពៀងរបស់លគហទំពរ័នដគូរ
ខដ ប្តូវបានបលងកើតល ើង។ 
 
ចំនួនប្បលទសខដ ានទំពរ័ជាភាស្ល
ជាតិផ្លូវការរបស់ពកួលគលៅល ើលគហទំពរ័ 
EAAFP ។ 
 
 
 
ចំនួនរបាយការណ៍ WMBD និង 
WWD ខដ ប្តូវបានកតប់្តា។ 

https://eaaflyway.net/about-us/the-flyway/flyway-site-network/sister-sites/
https://eaaflyway.net/about-us/the-flyway/flyway-site-network/sister-sites/
https://www.eaaflyway.net/about/countries-in-the-flyway/
https://www.eaaflyway.net/about/countries-in-the-flyway/
https://www.eaaflyway.net/about/the-partnership/national-partnership/south-korea/
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 ល ើកទឹកចតិតនិងោបំ្ទដ ់កចិច
សហការនដគូសប្ាប ់
EAAF/EAAFP 

 ជំរ ញ / លរៀបចំសកេមភាព 
CEPA ប្បចាឆំាន លំៅប្គបត់ំបនប់
ាល ស់ទីរបស់សតវបកសទីឹក រេួ
ានទិវាបកសផី្លល ស់ ំលៅតាេរដូវ
ពិភពលោក។ (WMBD) និង 
ទិវាតំបនដ់លីសើេពភិពលោក 
(WWD) ។ 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន ផ្សពវផ្ាយពត័ា៌នអំពីប្បធានបទនិងឯក
ស្លរ WMBD នងិ WWD ដ ់នដគូន្លន្លឱយបានទនល់ព 
លវោ។  

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន សប្េបសប្េ ួការរយការណ៍អំពី
សកេមភាពរបស់នដគូសប្ាប ់WMBD នងិ WWD ខដ ជា
ឱកាសបលងកើតា៉ា កយីលោ។  

(ែ) េន្រនតីរដ្ឋឋ ភបិា 
ថាន កជ់ាតិននប្បលទស
ជានដគូ (លប្ៅពី FP) 
 

េន្រនតីរដ្ឋឋ ភបិា រេួទងំេន្រនតលីៅកន ង
ប្កសួងនិងេនទីរដនទលទៀត ដឹងថា
ប្បលទសរបស់ពកួលគជានដគូរបស់ 
EAAF និងាន FNSs ។ ពកួលគ
ជួយ ោ៉ា ងសកេមកន ងការល ើក
កេពស់ការអន វតតការងារ EAAFP 
។  

 រដ្ឋឋ ភបិា  FPs  លធ្វើសកេមភាព CEPA កន ងតំបនត់ាេរយៈ
ទីភាន កង់ាររដ្ឋឋ ភបិា អពំីផ្លូវបន្លល ស់ទីសតវបកសទីឹកនងិ 
FNSs។  
 

 
 រដ្ឋឋ ភបិា  FPs ។ បលងកើតែតិបណ័ណ  EAAFP និងប័
ណណ ផ្សពវផ្ាយ FSN/FNS ជាភាស្លជាតិរបស់ពួកលគលដើេប ី
ល ើកកេពស់ EAAFP និងលោ លៅរបស់ែលួន។  

ចំនួនសកេមភាព CEPA លៅកន ងតំបន់
ខដ ប្តូវបានលធ្វើល ើងជាេយួភាន កង់ាររដ្ឋឋ
ភបិា ។ 
 
ចំនួនែតិតបណ័ណ និងបានផ្សពវផ្ាយរបស់ 
EAAFP ជាភាស្លជាតិខដ អាចរក
បានលៅល ើលគហទំពរ័ EAAFP និងលគ
ហទំពរ័ FP។ 

https://www.eaaflyway.net/our-activities/wmbd/
https://www.eaaflyway.net/our-activities/wmbd/
https://www.eaaflyway.net/our-activities/world-wetlands-day/
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 រដ្ឋឋ ភបិា  FPជួយ កណំតអ់តតសញ្ញា ណេន សសខដ ជា
លោ លៅនន ការលបាុះព េពផ្ាយ និងផ្ាតផ់្ាងទ់ំន្លកទ់ំនង
ចាបំាចន់្លន្ល។  

(គ) េន្រនោីរដ្ឋឋ ភបិា 
ថាន កេ់ូ ដ្ឋឋ នរបស់
ប្បលទសជានដគូ 
(សប្ាបអ់នក
ប្គបប់្គងតាេេូ 
ដ្ឋឋ ន សូេលេើ 
លោ លៅទី 6 ខាង
លប្កាេ) 

 

េន្រនតីរដ្ឋឋ ភបិា កន ងតំបន ់ខដ ាន
ការទទួ ែ សប្តូវចំល ុះ FNS ប្តូវ
យ ់ដឹងអំពី EAAFP នងិ FNSs 
ជាសក និង FNSs ជាកោ់ក់
លៅលប្កាេការប្គបប់្គងរបស់លគ
លហើយលធ្វើការល ើកកេពស់ការងារអភិ
រកសរបស់លគោ៉ា ងសកេម។ 

 រដ្ឋឋ ភបិា  FPs ល ើកកេពស់ EAAFP កន ងចំលណ្ដេេន្រនតីរ
ដ្ឋឋ ភបិា កន ងតបំនខ់ដ  កព់ន័ធនិងជួយ កន ងការប្គបប់្គង 
FNSs របស់ពួកលគ។  

 រដ្ឋឋ ភបិា  FPs ដឹកន្លសិំកាខ ស្លោសតីពីការប្គបប់្គងតាេ
េូ ដ្ឋឋ ន (SM) ។  

ចំនួនអនតរកេមរវាង FP និងេន្រនតីរដ្ឋឋ ភបិា
 កន ងតំបនល់ៅ FNS។ 
 
ចំនួនសិកាខ ស្លោ SM ខដ លធ្វើល ើង
លដ្ឋយរដ្ឋឋ ភបិា  FPs។ 

េន្រនតីរដ្ឋឋ ភបិា កន ងតំបនខ់ដ ោម ន 
FNS ដឹងអំពី EAAFP នងិ FSN 
។ 

 រដ្ឋឋ ភបិា  FPល ើកកេពស់ EAAFP កន ងចំលណ្ដេេន្រនតីរដ្ឋឋ
ភបិា េូ ដ្ឋឋ ននងិពិចារណ្ដចំល ុះការដ្ឋកល់សនើតបំន់
បខនាេលទៀតខដ បលំពញបានតាេ កខណៈវនិិចឆយ័ផ្ងខដរ។  

 

( ) េន្រនតីរដ្ឋឋ ភបិា 
ថាន កជ់ាតិេនិខេនជា
នដគូ 

េន្រនតីលៅខផ្នក កព់ន័ធននរដ្ឋឋ ភបិា 
ថាន កជ់ាតិដឹងអំពី EAAFP លហើយ
ដឹងអំពអីតាប្បលោជនន៍នការចូ រេួ
លហើយពួកលគសាិតលៅកន ងេូ ដ្ឋឋ ន
ននតំបន ់EAAF។ 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន នងិនដគូផ្សពវផ្ាយពត័ា៌នសតីព ីEAAFP 
។  

 

ចំនួនននការប្បាប្ស័យទកទ់ងកន ងេយួ
ឆាន ពំីល ខាធ្ិការដ្ឋឋ នលៅកានន់ដគូរ
ប្បលទសងមីខដ ានសកាត ន ព ។ 
 
ចំនួននដគូប្បលទសងម ី

https://www.eaaflyway.net/news-events/eaafp-newsletters/


ជំនួបប្បជ ំល ើកទីដបន់នភាពជានដគូសប្ាបត់បំនផ់្លូវបន្លល ស់ទីសតវបកសសី្លល បទឹកលៅអូលសអានីនិងអាស ីខាងលកើត។  
ប្កុងឆាងចាង ស្លធារណរដឋប្បជាានិតចិន នងៃទី 10-14 ខែធ្នូ ឆាន 2ំ018 

លសចកតីសលប្េច EAAFP MoP10   6 
 

3. IGO  
ចំន ចលផ្លោ តនន 
CEPA របស់នដគូ  
IGO លៅកប្េតិ
ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ននិង
ថាន កជ់ាត ិ
 

េន្រនតី CEPA/FPs  លៅល ខាធ្ិការ
ដ្ឋឋ ន IGO និងកប្េតិរដ្ឋឋ ភបិា 
ថាន កជ់ាតិបានដងឹអំពី EAAFP 
លោ បំណងនិងលោ លៅសំខា
ន់ៗ របស់ែលួន រដឋជាសាជកិនងិ 
FPs ថាន កជ់ាតិ លហើយលធ្វើការសហ
ការោន លដើេបធីាន្លថាធាត  កព់ន័ធនន
កេមវធិ្ី CEPA របស់ EAAFPs 
ប្តូវបានដ្ឋកប់ញ្ចូ  លៅកន ងខផ្នការ 
CEPA របស់ពួកលគនងិ ផ្ទ យេកវ ិ
ញ។  

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន រកាទំន្លកទ់នំងលទៀងទតជ់ាេយួេន្រនតី 
CEPA លៅកន ងអន សញ្ញា  CBD, CMS នងិ Ramsar លដើេប ី
ធាន្លឱយបាននូវការសប្េបសប្េួ និងកចិចសហប្បតបិតតិការ
ល ើកេមវធិ្ី CEPA ប្បកបលដ្ឋយប្បសិទធភាព។   

 រដ្ឋឋ ភបិា  FPs  និងេន្រនត/ីទនំ្លកទ់ំនង CEPA  រកាទំន្លក់
ទំនងនងិលធ្វើការសហការោ៉ា ងលទៀងទតជ់ាេយួអនកតណំ្ដង 
CEPA ថាន កជ់ាតិនន CBD, CMS និង Ramsar សតីពីការ
អភរិកសបកសទីឹកខដ ផ្លល ស់ ំលៅតាេរដូវនិងជប្េកតំបនដ់ី
លសើេរបស់ពួកលគ។   

 CBD ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ នល ើកទកឹចិតតដ ់ការដ្ឋកប់ញ្ចូ  ការ
អភរិកសបកសទីឹកខដ ផ្លល ស់ ំលៅតាេរដូវនិងទីជប្េករបស់
ពួកលគលៅកន ងយ ទធស្លន្រសតនិងខផ្នការសកេមភាពជីវៈចប្េុុះ
ជាតិ (NBSAPs) ។  

 េជឈេណឌ  អាស្ល នសប្ាបជ់ីវចប្េុុះ (ASEAN Centre 
for Biodiversity) សប្េបសប្េួ  FPs ប្បលទសកន ងតបំន់
អាស្ល នលដើេបចូី រេួកន ងសកេមភាព CEPA របស់ EAAFP  
កន ងតំបន។់  

ចំនួនអនតរកេមរវាងល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ននិង
េន្រនតី CEPA របស់នដគូ IGO។ 
 
 
 
 
 
 
ចំនួន NBSAP ននប្បលទសជាសាជិក
របស់ EAAFP ខដ រេួបញ្ចូ ទងំការ
រយការណ៍ប្គបប់្ោនអ់ំពសី្លា នភាពអភិ
រកសននសតវបកសទីឹកខដ ផ្លល ស់ ំលៅ
តាេរដូវនិងជប្េករបស់ពួកលគ។ 



ជំនួបប្បជ ំល ើកទីដបន់នភាពជានដគូសប្ាបត់បំនផ់្លូវបន្លល ស់ទីសតវបកសសី្លល បទឹកលៅអូលសអានីនិងអាស ីខាងលកើត។  
ប្កុងឆាងចាង ស្លធារណរដឋប្បជាានិតចិន នងៃទី 10-14 ខែធ្នូ ឆាន 2ំ018 
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4.  INGO  
ចំន ចលផ្លោ តនននដគូ
របស់ INGO 

េន្រនតីអងាការ INGO ជានដគូដងឹថា
អងាការរបស់ពកួលគគឺជានដគូរបស់ 
EAAFP និងជំរ ញការអន វតត 
EAAFP ទងំលៅកន ងអងាការនិង
កេមវធិ្ីរបស់ពួកលគនិងជាេយួអងា
ការ INGOs និងអងាការ NGOs 
ដនទលទៀតខដ េនិខេនជានដគូ 
EAAFP ។ 

 INGO FPs លធ្វើសកេមភាព CEPA លៅខាងកន ងអងា / 
ការោិ ័យថាន កជ់ាតិរបស់ែលួនលដើេបផី្សពវផ្ាយ EAAFP 
និងលោ បណំងរបស់វា។  

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន ផ្ត ់ពត័ា៌ននិងសាា រៈោបំ្ទកន ងការអន វតត
ការងារ។  

 INGO FPs ខចករខំ កកេមវធិ្ីនិងពត័ា៌ន កព់ន័ធតាេរយៈ
ប្ពឹតតិបប័្តលអ ិចប្តនូិក ។ ។  

 INGO FPs ផ្ត ់នូវពត័ា៌នអំពី EAAFP លៅអងាការ 
INGOs នងិ NGOS ខដ េនិខេនជានដគូ EAAFP ប៉ា ខនត
ជាអងាភាពខដ អាចោបំ្ទដ ់ការអន វតតតបំនផ់្លូវបន្លល ស់ទី
របស់បកសទីកឹ។  

ចំនួនសកេមភាពកន ងអងាភាពល ើគលប្ាង 
EAAFP។ 
 
 
 
 
 
ចំនួនអតាបទអំពី EAAFP កន ងការលបាុះ
ព េពផ្ាយរបស់ពកួលគ។  

5. វស័ិយសហប្ោស  
(ក) ប្កុេហ  ននដគូ 
FP និងេន្រនតីប្កុេហ  ន
លផ្សងលទៀត 

ប្កុេហ  ន FPs លដើរតួន្លទីសប្េប
សប្េួ កន ងការល ើកកេពស់ការ
យ ់ដឹងអំពី EAAFP នងិទទួ 
បានការចូ រេួពេីន្រនតី កព់ន័ធ។ 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន ល ើកទឹកចតិតដ ់ប្កុេហ  ន FPs កន ងការ
ល ើកកេពស់ EAAFP ។  

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន ផ្ត ់ពត័ា៌ន សាា រៈនិងការបណត ុះបណ្ដត
 ដ ់ FPs លដើេបោីបំ្ទដ ់ការអន វតតការងារ។   

 

(ែ) េន្រនតីប្កុេហ  នជា
នដគូ 
  

ប្កុេហ  ននដគូរេួបញ្ចូ  ពត័ា៌នអំពី
ការបន្លល ស់ទីរបស់បកសទីឹកនិងតំបន់
ផ្លូវបន្លល ស់ទីលៅកន ងឧបករណ៍
ផ្សពវផ្ាយរបស់លគ។ 

 នដគូ FPs ជួយ កំណតអ់តតសញ្ញា ណអនកអានពត័ា៌នលអ
 ិចប្តូនិកបខនាេលទៀតនងិផ្ោ ់ជូនទំន្លកទ់ំនងចាបំាចន់្ល
ន្ល។  
 
 

ចំនួនឱកាសខដ បានផ្ត ់សប្ាប់
ប គា ិកនងិកេមករប្កុេហ  នលដើេបជីួយ 
កន ងសកេមភាពផ្លទ  ់របស់ FNS ។ 



ជំនួបប្បជ ំល ើកទីដបន់នភាពជានដគូសប្ាបត់បំនផ់្លូវបន្លល ស់ទីសតវបកសសី្លល បទឹកលៅអូលសអានីនិងអាស ីខាងលកើត។  
ប្កុងឆាងចាង ស្លធារណរដឋប្បជាានិតចិន នងៃទី 10-14 ខែធ្នូ ឆាន 2ំ018 
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ប្កុេហ  ននដគូផ្ត ់ឱកាសដ ់
ប គា ិកនងិកេមកររបស់ែលួនកន ងការ
ចូ រេួកន ងសកេមភាពអភរិកសលៅ 
FNS កន ងតំបនរ់បស់ពកួលគ។ 

 SMs នងិប្កុេហ  ននដគូសំរបសំរ ួនិងផ្ត ់ឱកាសចូ រេួ
ដ ់ប គា ិកនិងកេមករ។  

 

(គ) ប្កុេហ  នខដ 
េនិខេនជានដគូកន ង 
EAAF 

ប្កុេហ  នខដ េនិខេនជានដគូដឹង
អំពី EAAFP ។ 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន/INGOs/SMs ផ្ត ់នូវពត័ា៌នសំខាន់ៗ
អំពីតំបនផ់្លូវបន្លល ស់ទីរបស់សតវបកសទីកឹលៅកាន ់សហការ 
ខដ ប្តូវបានលប្ជើសលរ ើសឬអងាការលសដឋកិចចទូ ំទូោយសំ
ខាន់ៗ  (ឧទហរណ៍ Keidanren (សហពន័ធធ្ រកិចចជប៉ា ន) 
និងល ើកទកឹចិតតឱយានការចូ រេួរបស់ពួកលគលៅកន ងការ
អភរិកសតបំនផ់្លូវបន្លល ស់ទីរបស់សតវបកសទីកឹ។ )  

ចំនួនប្កេុហ  នខដ េនិខេនជានដគូ
ខដ បានទកទ់ងរចួ។ 
 
ចំនួនទកឹប្បាកន់នការោបំ្ទពីអនកឧបតាេារ
េនិខេនជានដគូ (ហិរញ្ា វតា  ប្សលដៀងោន
លន្លុះ ។ ។) 

6. អនកប្គបប់្គងលៅ
កន ងេ ូដ្ឋឋ ននន
បណ្ដោ ញអភរិកសផ្លូវ
បន្លល ស់ទរីបស់សតវ
បកសទីកឹ (SM) (េន្រនតីរ
ដ្ឋឋ ភបិា កន ងតបំន់
ខដ ានសេតាកិចច) 
ខងេទងំ  

SM/VCM ានកេមវធិ្ីនងិសំភារៈ 
CEPA ខដ ប្តូវបានផ្ ិតសំរប់
ប្បជាជននងិអនកលទសចរយ ់ដឹង
អំពីអតាប្បលោជនន៍នបណ្ដត ញតំបន់
ផ្លូវបន្លល ស់ទីរបស់សតវបកសទីឹកកន ង
បណ្ដោ ញ សប្ាបេ់ន សស សតវបកស ី
ទឹកនិងជីវៈលផ្សងលទៀត។ 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន នងិនដគូដនទលទៀតផ្ត ់ការបណត ុះបណ្ដត  
និងសំភារៈសំរប ់SMs/VCMs។  

 SMs/VCMs លធ្វើការខកខប្បឯកស្លរ CEPA របស់ EAAFP 
សំរបទ់ីតាងំរបស់ពួកលគនិងលរៀបចំប្ពឹតតិការណ៍/សកេមភាពសំ
របប់្បជាជនកន ងតបំន។់  

ចំនួនឯកស្លរខដ ប្តូវខកសប្េួ 
សប្ាបត់ំបនេ់ូ ដ្ឋឋ ននងិការលប្បើប្បា
ស់។ 

ការប្បកាស ការលធ្វើបចច បបននភាពនិង
សាា រៈទំន្លកទ់នំង (ឧទហរណ៍ 
ការចងប្កងឯកស្លរ ឯកស្លរតាងំ

 SMsVCMs  ផ្ត ់ជូននូវអតាបទ (ជាភាស្លអងល់គលស) និង
ឯកស្លរខដ ប្តូវបកខប្បនិងលរៀបចំសប្ាបក់ារផ្សពវផ្ាយ
តាេរយៈល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន EAAFP ។   

 



ជំនួបប្បជ ំល ើកទីដបន់នភាពជានដគូសប្ាបត់បំនផ់្លូវបន្លល ស់ទីសតវបកសសី្លល បទឹកលៅអូលសអានីនិងអាស ីខាងលកើត។  
ប្កុងឆាងចាង ស្លធារណរដឋប្បជាានិតចិន នងៃទី 10-14 ខែធ្នូ ឆាន 2ំ018 
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អនកប្គបប់្គង
េជឈេណឌ  អនកទ
សសន្ល (VCM) 
 

ពិពរ័ណ៍ ពត័ា៌នងមីៗ ការអន វតតន៍
 អបំផ្ ត) ពី FNSs អាចរកបានលៅ
ល ើលគហទំពរ័ EAAFP និងតាេ
ប្ពឹតតិបប័្តពត័ា៌នលអ ិចប្តនូកិ
ខដ ប្តូវបានខចកចាយទូទងំប
ណ្ដត ញ។ 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន បលងកើតបញ្ជ ីសំប ប្តសំរប ់SM/VCM លដើេប ី
ផ្ោ ់ជូនពកួលគនូវពត័ា៌នអំពសីកេមភាពលៅកន ងបណ្ដោ ញ
និងឯកស្លរ EAAFP ខដ  កព់ន័ធសំខាន់ៗ ។  

សកេមភាពលៅតបំនផ់្លូវបន្លល ស់ទី
របស់សតវបកសសី្លល បទឹក រេួទងំ 
WMBD នងិ WWD ប្តូវបានអន 
វតតោ៉ា ងានប្បសិទធភាពលៅ FNS
។ 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន ផ្សពវផ្ាយពត័ា៌នសតីពី WMBD នងិ 
WWD លៅកានន់ដគូបានោ៉ា ងទនល់ព លវោ។  

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន សប្េបសប្េ ួការរយការណ៍អំពី
សកេមភាពរបស់នដគូសប្ាប ់WMBD នងិ WWD ខដ ជា
ឱកាសបលងកើតា៉ា កយីលោ។  

 SMs/VCMs ផ្សពវផ្ាយ WMBD និង WWD។  
 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន/ CEPA WG កណំតអ់តតសញ្ញា ណ / 
បលងកើតេ នឺ យសកេមភាពទូទងំតំបនផ់្លូវបន្លល ស់ទីរបស់សតវ
បកសសី្លល បទឹក។  

 
 
 
 
ការបលងកើនប្ពតឹតិការណ៍ WMBD/WWD 
ខដ ប្តូវបានប្បារពធល ើង។ 

បណ្ដត ញអនតរជាតិេយួកន ងចំលណ្ដេ
អនកប្គបប់្គង FNS គឺជាបណ្ដោ ញដ៍
សកេម។ 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ នលដ្ឋយសហការជាេយួ SMs/VCMs និង
បណ្ដោ ញ WLI ជំរ ញការផ្លល ស់បតូរប គា ិកេជឈេណឌ  តបំន់
ដីលសើេ បលងកើតស្លរសប្ាបត់បំនផ់្លូវបន្លល ស់ទីរេួនងិសំភារៈ
ឯកស្លរន្លន្ល ។ ។  

 



ជំនួបប្បជ ំល ើកទីដបន់នភាពជានដគូសប្ាបត់បំនផ់្លូវបន្លល ស់ទីសតវបកសសី្លល បទឹកលៅអូលសអានីនិងអាស ីខាងលកើត។  
ប្កុងឆាងចាង ស្លធារណរដឋប្បជាានិតចិន នងៃទី 10-14 ខែធ្នូ ឆាន 2ំ018 
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បណ្ដត ញថាន កជ់ាតកិន ងចំលណ្ដេអនក
ប្គបប់្គង FNS គឺជាបណ្ដោ ញដ៍
សកេម។ 

 រដ្ឋឋ ភបិា  FPs ផ្ត ់នូវឱកាសនិងលប្ោងការណ៍លដើេប ី
ពប្ងាយបណ្ដត ញថាន កជ់ាតិកន ងចំលណ្ដេអនកប្គបប់្គង FNS 
។  

 

ស្លា បន័កន ងេូ ដ្ឋឋ នផ្ត ់ជូនប្បជា
ព រដឋនូវឱកាសចូ រេួកន ង
សកេមភាពអភរិកស។  

 SMs/VCMsលដ្ឋយានជនំយួពី អងាការ INGOs ចូ រេួ
ជាេយួសហគេនេ៍ូ ដ្ឋឋ នលដើេបធីាន្លឱយបាននូវការចូ រេួ
របស់ពួកលគកន ងដំលណើ រការសលប្េចចិតតនិងតាេដ្ឋន
សកេមភាពអភរិកស។ ចំលណុះដងឹកន ងតបំនអ់ពំីប្បវតតសិ្លន្រសត 
គ ណតនេលនិងបលចចកលទសប្គបប់្គងខបបប រណកប៏្តូវបានគិត
គូរកន ងការលធ្វើខផ្នការប្គបប់្គងផ្ងខដរ។ 

 

កេមវធិ្ីកន ងេូ ដ្ឋឋ នខដ ជាប ់ក់
ពន័ធកន៏ងឹប្តូវបានអន វតតោ៉ា ងសកេម
ផ្ងខដរ។ 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន លដ្ឋយានការសហការជាេយួបណ្ដោ ញ 
WLI  ជប្េុញឱយេជឈេណឌ  តំបនដ់ីលសើេនិង FNS លដើេប ី
ល ើកកេពស់ការអន វតតការងារដូចោន លៅកន ងេូ ដ្ឋឋ ន។  

ចំនួនតបំនជ់ាប ់កព់ន័ធខដ ប្តូវបាន
បលងកើតល ើង។ 
 
ចំនួនសកេមភាពកន ងតំបនខ់ដ ជាប ់ក់
ពន័ធខដ ប្តូវបានអន វតតល ើង។ 

ស្លា បន័កន ងេូ ដ្ឋឋ ន 
(េជឈេណឌ  អនកទ
សសន្ល ។ ។ ) 
SM/VCM ខដ ជា
អនកប្គបប់្គងតបំន់

SMs/VCMs ខដ ជាអនកប្គបប់្គង
តំបនខ់ដ ានសកាត ន ព ខដ  
FNS ដឹងអំពី EAAFP ។ 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន ផ្សពវផ្ាយប្ពឹតតិបប័្តពត័ា៌នលអ ិចប្តនូិច
ដ ់ទសសនិកជនទូលៅ។  

 រដ្ឋឋ ភបិា  FPs អងាការ INGOs បណ្ដោ ញ WLI  នងិ
SMs/VCMs ជួយ កំណតអ់តតសញ្ញា ណអនកអានពត័ា៌នពី
ែិតបណ័ណ ពត័ា៌នលអ ិចប្តូនកិ និងផ្ោ ់ជូននូវទំន្លកទ់ំនង
ចាបំាចដ់ ់ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន។  

 



ជំនួបប្បជ ំល ើកទីដបន់នភាពជានដគូសប្ាបត់បំនផ់្លូវបន្លល ស់ទីសតវបកសសី្លល បទឹកលៅអូលសអានីនិងអាស ីខាងលកើត។  
ប្កុងឆាងចាង ស្លធារណរដឋប្បជាានិតចិន នងៃទី 10-14 ខែធ្នូ ឆាន 2ំ018 
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ខដ េនិទនជ់ា 
FNS លៅល ើយ។ 

7. េណឌ  អបរ់ ំ  
(ក) ស្លោលរៀន 
(បឋេនិងេធ្យេ
សិកា) ជាពិលសស
ស្លោលរៀនខដ ាន
ទីតាងំលៅជិត FNS
។ 

ប្គូបលប្ងៀនលៅស្លោដងឹអំពសីតវ
បកសទីឹកខដ ផ្លល ស់ ំលៅតាេរដូ
វនិង EAAF។  
 
ែលឹេស្លរសិកាលៅកន ងស្លោលរៀន
ប្តូវបានបលងកើតល ើងលដ្ឋយ FNS 
នីេយួៗលដើេបចូី រេួលៅថាន កេ់ូ 
ដ្ឋឋ ន។  

 SMs/VCMs ផ្ោ ់ការបណោ ុះបណ្ដោ  ដ ់ប្គូលៅកន ង
ស្លោកន ងេូ ដ្ឋឋ នអំពីសតវបកសសី្លល បទឹកខដ ផ្លល ស់ ំលៅ
តាេរដូវ។ សប្ាបប់្គូខដ េនិាន FNS លៅជិតទីលន្លុះ 
ពួកលគអាចេកទទួ យកសាា រៈបណត ុះបណ្ដត  បាន។ 
ងវកិាខដ ផ្ត ់លដ្ឋយប្កសួងអបរ់ ំ/ន្លយកដ្ឋឋ នអបរ់។ំ 

 SMs/VCMs លដ្ឋយសហការជាេយួស្លោលរៀនកន ងតំបន់
លដើេបបីលងកើតសាា រៈសិកា កព់ន័ធលដើេបបីនតការផ្ោ ់ជូន
កញ្ចបឧ់បករណ៍អបរ់ ំFNS។   

ចំនួនននប្ពឹតតិការណ៍អបរ់ខំដ បានលធ្វើល ើ
ង។ 
 
ចំនួនស្លោលរៀនខដ បានលៅទសសន្ល 
FNS។ 
 
ចំនួនសាា រៈ FNS ខដ ប្តូវបានបលងកើត
ល ើង។ 

(ែ) ស្លា បន័សិកា 
(រេួទងំស្លក វទិោ
 ័យ) និងអនក
ជំន្លញ 

ស្លោលរៀនអន វតតកេមវធិ្ីសិកាសតីពី
សតវបកសសី្លល បខដ ផ្លល ស់ ំលៅ
តាេរដូវនិងជប្េករបស់ពួកលគ
លហើយលធ្វើល ើងោ៉ា ងលោចណ្ដស់
េោងកន ងេយួឆាន ។ំ  

 SMs/VCMsអងាការ INGOs, រដ្ឋឋ ភបិា  FPs ល ើកទឹក
ចិតតដ ់ន្លយកដ្ឋឋ ន/ប្កសួងអបរ់ឱំយដ្ឋកប់ញ្ចូ  គំនិតអំពី
សតវស្លល បទ់ឹកខដ ផ្លល ស់បតូរទជីប្េកនងិការអភរិកសទីជប្េក
របស់ពួកលគលៅកន ងកេមវធិ្ីសិការបស់ស្លោ។  
 

 

ស្លោលរៀនច ុះលៅលធ្វើទសសនកចិចលៅ
តំបន ់FNS  ខដ លៅជិតលន្លុះលរៀង
រ ់ឆាន ។ំ 

 SMs/VCMs លធ្វើការលដ្ឋយសហការជាេយួេនទីរអបរ់រំដ្ឋឋ ភិ
បា កន ងតំបនល់ដើេបលីរៀបចំខផ្នការនិងល ើកទឹកចតិតស្លោ
លរៀនឱយលធ្វើដំលណើ រលៅកាន ់FNS កន ងតំបនរ់បស់ពកួលគ។  

ចំនួនននការច ុះកេមសិការបស់សិសស
ស្លោលៅកាន ់FNS។ 



ជំនួបប្បជ ំល ើកទីដបន់នភាពជានដគូសប្ាបត់បំនផ់្លូវបន្លល ស់ទីសតវបកសសី្លល បទឹកលៅអូលសអានីនិងអាស ីខាងលកើត។  
ប្កុងឆាងចាង ស្លធារណរដឋប្បជាានិតចិន នងៃទី 10-14 ខែធ្នូ ឆាន 2ំ018 
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ស្លា បន័អបរ់ជំាពិលសសស្លា បន័ខដ 
លៅជិត FNS ានការយ ់ដងឹអំពី 
EAAFP អន វតតការងារតាេដ្ឋន
និងប្ស្លវប្ជាវ កព់ន័ធលៅ FNS 
ខចករខំ កពត័ា៌ននងិទិនននយ័សំ
ខាន់ៗ ខដ ជាប ់កព់ន័ធជាេយួ
នឹង FNS និង EAAFP។ 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន, រដ្ឋឋ ភបិា  FPs , SMs/VCMs លផ្ញើជូន
សំភារៈ (ស្លោកបប័្តពត័ា៌ន ែិតបណ័ណ ពត័ា៌នលអ ិចប្តូ
និច ជាលដើេ) លៅកានស់្លា បន័អបរ់កំន ងតំបនន់ិងល ើកទឹកចតិត
ដ ់ស្លន្រស្លត ចារយនិងនិសសតិឱយលធ្វើការប្តួតពនិិតយនិង
ប្ស្លវប្ជាវល ើប្បលភទសតវស្លល បទឹកខដ ផ្លល ស់ ំលៅតាេរដូវ
និងជប្េករបស់ពកួលគលៅកន ងតំបន ់EAAF  លហើយខចក
រខំ កពត័ា៌នជាេយួនឹងល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន ទំន្លកទ់ំនងខាងរ
ដ្ឋឋ ភបិា និង SM/VCM។  

ចំនួនអតាបទ / សាា រៈផ្សពវផ្ាយ
ពត័ា៌នខដ ខចករខំ កលដ្ឋយស្លា បន័
សិកាកន ងតំបន។់ 

 អនកជំន្លញកន ងការអភរិកសសតវបកស ី
ស្លវ ទឹកខដ ផ្លល ស់ ំលៅតាេរដូវ
ចូ រេួលៅកន ងភាគជានដគូថាន កជ់ា
តិ។ 

 រដ្ឋឋ ភបិា  FPs កណំតអ់នកជំន្លញកន ងការអភរិកសជប្េក
សតវបកសសី្លល បទកឹខដ ផ្លល ស់ ំលៅតាេរដូវនិងល ើកទឹកចតិត
ឱយពួកលគខចករខំ កចំលណុះដងឹនិងជំន្លញរបស់ពួកលគ។   

 

ស្លរេនទីរ (ធ្េមជាតិ 
ប្បវតតិស្លន្រសត វទិោស្ល
ន្រសត។ ។ ) 

គំនិតរបស់ EAAF (និង EAAFP) 
ប្តូវបានរេួបញ្ចូ  លៅកន ងសាា រៈ
ការតាងំពិពរ័ណ៍និងកេមវធិ្អីបរ់នំិង
សកេមភាពសប្ាបល់ភញៀវលទសចរលៅ
តំបនខ់ដ ានសតវបកសសី្លល បផ្លល ស់
 ំលៅតាេរដូវ។ 

 SMs/VCMs ានភាពសកេមកន ងការចូ រេួលធ្វើការជាេយួ
ស្លរេនទីរលដើេបបីលងកើតការតាងំពិពរ័ណ៍សតីពី EAAF និង FSN 
និងផ្ត ់ពត័ា៌នចាបំាចន់្លន្ល។  

ចំនួនននការតាងំពិពរ័ណ៍ទកទ់ងលៅនឹង 
EAAF និង EAAFP ខដ បានបងាា ញ
លៅកន ងស្លរេនទីរ។ ។  
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8. ប្កេុការងារ 
EAAFP WORKING 

GROUP (WG)/ប្កេុ
ការងារពលិសស (TF)  
 
  
  
 

ការបលងាា ុះនិងការលធ្វើបចច បបននភាពជា
ប្បចាអំំពី WGs/TFs ានលៅល ើ
លគហទំពរ័នងិលៅកន ងប្ពឹតតិបប័្ត
ពត័ា៌នលអ ិចប្តូនកិ។ 

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន & CEPA WG ផ្ត ់នូវគប្េូនិងលសនើស ំ
អាសនៈសប្ាបក់ារលធ្វើបចច បបននភាពជាប្បចា។ំ  WG/TF 
នីេយួៗបលងកើតប្បវតតិរបូសប្ាបប់្បលភទសតវសំខាន់ៗ លៅកន ង
តំបនរ់បស់ពួកលគ។ 

 CEPA WG លប្ជើសលរ ើសនិងខចករខំ កសំភារៈ CEPA ខដ 
ានលៅល ើលគហទំពរ័ដា៏នអតាប្បលោជន។៍  

ចំនួនននសាា រៈខដ ប្តូវបខនាេនិងប្តូវលធ្វើ
បចច បបននភាពលៅកន ងលគហទំពរ័របស់ 
WG និង TF។ 

បណ្ដត ញរវាងអនកជំន្លញគឺាន
ប្បសិទធិភាពសប្ាបក់ារអន វតត
ការងាររបស់ EAAFP ។ 

 WGs និង TFs លដ្ឋយសហការជាេយួនដគូរបស់ែលួន បាន
កំណតអ់តតសញ្ញា ណ WG លផ្សងលទៀត (ដូចជាលៅកន ងប្កុេ
ជំន្លញរបស់ IUCN) ខដ ានសកាត ន ព កន ងការលធ្វើកចិច
សហការលដើេបលី ើកសទួយទប្េងន់ិងផ្ ប៉ាុះ  ់នន 
EAAFP ។  

 

 WGs និង TFs ផ្ត ់អន ស្លសន៍
និងលធ្វើការជាេយួ CEPA WG 
លដើេបបីលងកើតយ ទធស្លន្រសតជាកោ់ក់
កន ងការទញយកការចូ រេួពអីនក
ទទួ ពត័ា៌នលដើេបកីារ រតនេល
របស់ EAAFP។ 

  CEPA WG បលងកើតដំលណើ រការស្លេញ្ាេយួលហើយលធ្វើទំន្លក់
ទំនងវាលៅកាន ់WGs និង TFs ទងំអស់លដើេបលីសនើស ំការ
ផ្ោ ់អន ស្លសនក៍ន ងការទញយកការចូ រេួនងិយ ទធស្លន្រសត
អបរ់លំដើេបលីដ្ឋុះប្ស្លយការបារេាជាកោ់កេ់យួចនំួនរបស់ប្កុ
េ។   

ចំនួនសកេមភាពខដ ប្តូវបានអន វតត
ខដ លកើតលចញេកពអីន ស្លសនរ៍បស់ 
TF និង WG ។ 
 
 

9. ប្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ  
ប្បពន័ធផ្សពវផ្ាយលៅ
កន ង EAAF 

ប្បពន័ធផ្សពវផ្ាយដឹងអំពីប្បលភទ
សតវបកសសី្លល បទកឹខដ ផ្លល ស់ ំលៅ
តាេរដូវនិង EAAFP និង

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន/ រដ្ឋឋ ភបិា  FPs  /CEPA WG កណំត់
អតតសញ្ញា ណប្កេុនឹងឱកាសខដ ានកន ងប្បពន័ធ

ចំនួនននការលចញផ្ាយកន ងប្បពន័ធ
ផ្សពវផ្ាយរេួទងំបណ្ដត ញសងាេខដ 
ប្តូវបានផ្ ិតលដ្ឋយប្កុេប្បពន័ធ
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 ផ្សពវផ្ាយប្បវតតរិបស់ពកួលគតាេរ
យៈបណ្ដត ញលផ្សងៗរបស់ែលួន។ 

ផ្សពវផ្ាយ(របប់ញ្ចូ  ទងំប្បពន័ធផ្សពវផ្ាយសងាេ)  នងិផ្ត
 ់សំភារៈនិងការោបំ្ទខដ ចាបំាចន់្លន្ល។   

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន/ CEPA WG លសនើឱយនដគូនងិអងាការដនទ
លទៀតឱយជួយ កំណតអ់តតសញ្ញា ណប្បពន័ធផ្សពវផ្ាយនិងឱ
កាសខដ ានលហើយខណន្លអំំពីរលបៀបខដ  EAAFP អាច
លធ្វើការជាេយួពួកលគ។  

ផ្សពវផ្ាយខដ ានភាពជានដគូជាេយួ 
FNS និងល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន។  

10. ព រដឋ  
(ជាពិលសសអនកខដ 
រស់លៅជិត FNS) 

ព រដឋ EAAF យ ់ពី កយ“ ផ្លូវ
លោុះលហើរ” សតវបកសទីឹកខដ ផ្លល ស់
 ំលៅតាេរដូវនិងជំរករបស់ពកួលគ
និងរលបៀបខដ ជីវភាពរស់លៅរបស់
ប្បជាជនអាចពឹងខផ្អកល ើពួកលគបា
ន។ 

 រដ្ឋឋ ភបិា  FPs  អភវិឌ្ឍន/៍ប្គបប់្គងការអភវិឌ្ឍនល៍គហទំពរ័
ជាភាស្លជាតិរបស់ប្បលទសរបស់ពួកលគ។  

 ប្បពន័ធផ្សពវផ្ាយ កេមវធិ្ីផ្ាយសតីពីសតវបកសសី្លល បទឹកខដ 
ផ្លល ស់ ំលៅតាេរដូវនិង EAAF ។   

 SMs/VCMs អន វតតសកេមភាព CEPA សប្ាបព់ រដឋកន ង
តំបន។់  

ចំនួនទពំរ័ជាភាស្លជាតិខដ ានលៅ
ល ើលគហទំពរ័ EAAFP ។ 
 
ចំនួនកេមវធិ្ីផ្ាយ។ 
 
ចំនួនសកេមភាពខដ បានលធ្វើ។ 

ប្បជាព រដឋខដ រស់លៅខកបរតំបន ់
FNS ប្តូវបានល ើកទកឹចិតតឱយចូ 
រេួលៅកន ងការប្បកួតប្បខជងយក
លជើងឯក FNS និង EAAFP តាេរ
យៈអនកប្គបប់្គង FNS។ 

 SMs/VCMs ខសវងរកេលធ្ោបាយនចនប្បឌ្ិតងមីៗលដើេបចូី រេួ
ជាេយួព រដឋកន ងការកាល យជាអនកបលប្េើសកេមភាព EAAF 
និង EAAFP ។  

 SMs/VCMs បណោ ុះបណ្ដោ  ប្បជាព រដឋកន ងតំបនល់ដើេបឱីយ
ពួកលគកាល យជាលជើងឯករបស់ FNS។  

ចំនួនប្កេុព រដឋកន ងតបំនខ់ដ ប្តូវបាន
បលងកើតល ើងលដើេបកីារ រ FNS ឬកាល យ
ជាអនកតស ូេតិលដើេបកីារ រតបំនល់នុះ។ 

ព រដឋនោិយ
ភាស្លអងល់គលស 

ព រដឋ EAAF ជួយ ខចករខំ ក
ពត័ា៌នលដ្ឋយការបកខប្បឯកស្លរ

 ល ខាធ្ិការដ្ឋឋ ន នងិ SMs/VCMs លធ្វើការជាេយួោន លដើេប ី
បលងកើតលប្ោងការណ៍សប្ាបក់ារបកខប្បលដ្ឋយសម័ប្គចិតត។   
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សាា រៈនិងពត័ា៌នលដ្ឋយសម័ប្គ
ចិតត។ 

សិ បករនិងអនក
សំខដង 

សិ បករប្តូវបានផ្ត ់ឱកាសឱយ
បលងកើតសាា រៈសប្ាប ់EAAF និង 
FSN ដូចជាខែសភាពយនត ការចង
ប្កងភាពយនតឯកស្លរ គនូំរជីវច  
ការតាងំពិពរ័ណ៍សិ បៈលដើេបទីញ
យកការចូ រេួពីប្បជាជនខដ រស់
លៅកន ងតំបន ់EAAF។ 

  SMs/VCMs ប្តូវបានល ើកទឹកចិតតឱយចូ រេួជាេយួសិ ប
ករកន ងប្សុកលដើេបអីភវិឌ្ឍសិ បៈ ការសខេតងនិងខែសភាពយនត
អំពីប្បធានបទ EAAF ។  

 

ចំនួនសាា រៈសប្ាបទ់សសន្លខដ ប្តូវ
បានបលងកើតល ើងអំពីប្បធានបទ EAAF 
និង EAAFP។ 

ជនជាតិលដើេ / ជន
ជាតិលដើេភាគតិច / 
ជនជាតិខដ ជា
ាច ស់ប្សុក 

ជនជាតិលដើេ / ជនជាតិលដើេភាគ
តិច / ជនជាតខិដ ជាាច ស់ប្សុក
ខដ រស់លៅកន ងតបំន ់FNS និងលប្បើ
ប្បាស់ធ្នធានធ្េមជាតិរបស់តបំន់
លន្លុះ ចូ រេួលៅកន ងការអភវិឌ្ឍន៍
និងការប្គបប់្គងរបស់ FNS។ 

 SMs/VCMs ល ើកកេពស់ការចូ រេួជាេយួជនជាតិលដើេ / 
លដើេកំលណើ ត / ជនជាតិខដ ជាាច ស់ប្សុកនិងផ្ត ់ឱកាស
កន ងការចូ រេួោ៉ា ងសកេមរបស់ពួកលគកន ងការប្គបប់្គងតបំ
ន។់  

 SMs, INGOs លធ្វើការជាេយួជនជាតិលដើេ / ជនជាតិលដើេ
ភាគតិច / ជនជាតិខដ ជាាច ស់ប្សុកលដើេបធីាន្លឱយបានថា
លរឿងរ៉ា វរបស់ពួកលគលហើយលព ខដ អាចលធ្វើលៅបាន ភាស្ល
របស់ពួកលគប្តូវបានលប្បើលៅកន ងឯកស្លរ FNS។  

ចំនួននន FNS ខដ ទទួ បានភាពជា
នដគូកន ងការអន វតតការងារប្បកបលដ្ឋយ
និរនតរភាពជាេយួជនជាតិលដើេ/ជនជាតិ
លដើេកំលណើ តភាគតិច/ជនជាតលិដើេជា
ាច ស់ប្សុក។ 
ចំនួនលរឿងរ៉ា វរបស់ជនជាតិលដើេ/ ជនជាតិ
លដើេភាគតចិ/និងជនជាតិលដើេខដ ជា
ាច ស់ប្សុកនិងភាស្លរបស់ពកួលគប្តូវ
បានលប្បើលៅកន ងឯកស្លរ FNS។ 



ជំនួបប្បជ ំល ើកទីដបន់នភាពជានដគូសប្ាបត់បំនផ់្លូវបន្លល ស់ទីសតវបកសសី្លល បទឹកលៅអូលសអានីនិងអាស ីខាងលកើត។  
ប្កុងឆាងចាង ស្លធារណរដឋប្បជាានិតចិន នងៃទី 10-14 ខែធ្នូ ឆាន 2ំ018 
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11. ការអន វតត
ខផ្នការសកេមភាព
CEPA របស់ EAAF  

ខផ្នការសកេមភាព CEPA ទទួ 
បានេូ និធ្ិប្គបប់្ោនល់ដើេបធីាន្ល
ឱយបាននូវការអន វតតការងារលៅប្គប់
កប្េតិថាន កទូ់ទងំតបំនផ់្លូវបន្លល ស់ទី
របស់បកសសី្លល បទកឹ។ 

អនកអន វតត CEPA កំណតអ់តតសញ្ញា ណនិងផ្ត ់អាទិភាព
ដ ់ធាត ននខផ្នការខដ ពកួលគគួរខតអន វតតនងិទទួ បាន
ងវកិាចាបំាចស់ប្ាបក់ារអន វតតការងារ។  
 

ធាត ផ្សសំំខាន់ៗ ននខផ្នការសកេមភាព
របស់ CEPA ប្តូវបានអន វតតលប្បើ។ 

 
 
 
 
 
 
អកសរកាតន់ងិ កយបបំ្ពញួ 
 
CEPA: ការទំន្លកទ់នំង ការអបរ់ ំការចូ រេួនិងការយ ់ដងឹ EAAF៖ តំបនផ់្លូវបន្លល ស់ទសីប្ាបស់តវស្លល បអូលសអានីនិងអាស ីខាងលកើត EAAF៖ភាពជានដគូននតបំនផ់្លូវបន្លល ស់ទសីតវស្លល បអូលសអានីនិងអាស ីខាងលកើត 
FP៖ ចំន ចលផ្លត ត     FNS៖ តបំនប់ណ្ដោ ញផ្លូវបន្លល ស់ទ ី     FSN៖ បណ្ដោ ញតំបនផ់្លូវបន្លល ស់ទ ី
IGO៖ អងាការអនតររដ្ឋឋ ភបិា     INGO៖ អងាការេនិខេនរដ្ឋឋ ភបិា អនតរជាត ិ             NBSAP៖ យ ទធស្លន្រសតនងិខផ្នការសកេមភាពជវីៈចប្េុុះជាត ិ
NGO៖ អងាការេនិខេនរដ្ឋឋ ភបិា     SM៖ អនកប្គបប់្គងតាេេូ ដ្ឋឋ ន     TF៖ ប្កេុការងារពិលសស 
TOT: ការបណោ ុះបណ្ដោ  អនកគបណោ ុះបណ្ដោ  /ប្គ ូ  VCM៖អនកប្គបប់្គងេជឈេណឌ  អនកទសសន្ល    WG៖ ប្កុេការងារ 
WLI៖ បណ្ដោ ញ Wetland Link International   WMBD៖ ទិវាបកសផី្លល ស់ ំលៅតាេរដូវពភិពលោក   WWD៖ ទិវាតំបនដ់ីលសើេពិភពលោក 


