
ក្នុងឆ្ន្រំ១៩៩២ ដោយមានជំនួយពីានាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី (ADB) និង តាមរយៈការពង្រឹងបន្ថ្រមៅលើ 
ប្រវត្តិសាស្ត្រ និង វប្របាម៌របស់ពួកគ្រដ្រលមានលក្ខណៈស្រដៀងគា្ន្រ ប្រទ្រសទាំង៦ន្រមហាអនុតំបន់ទន្ល្រ
ម្រគង្គ (GMS) បានធ្វើការផ្រសព្វផ្រាយកម្មកវិាីសហប្រតិបត្តិការស្រដ្ឋកិច្ចន្រមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ដើម្របី
លើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងស្រដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគ្រ។

មហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ រួមមានប្រទ្រសកម្ពុជា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (PRC ជាពិស្រសគឺ   
ខ្រត្តយួនណន និងតំបន់ស្វយ័ត គ័ងសុី ហ្រស័ង) សាធារណរដ្ឋប្រជាាិបប្រយ្រ្ប្រជាមានិតតវ (Lao   
PDR) មីយ៉្រន់មា៉្រ ថ្រ និងវៀតណម។ មហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ គឺជាតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចមួយប្របាម្មកជាត ិ
ដ្រលត្រូវបានា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងគា្ន្រដោយទន្ល្រម្រគង្គ ដោយមានផ្ទ្រដីចំនួន២,៦លានគីឡូម៉្រត្រការ៉្រ និង 
ប្រជាជនសរុបចំនួន ៣៣៣,៨លាននាក់។

ដោយមានកិច្ចគាំទ្រពីានាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ដទ្រទៀត កម្មកវិាីមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ
ជួយកំណត់រក និង អនុវត្តគម្រ្រងអនុតំបន់ដ្រលមានអាទិាពខ្ពស់ ៅក្នុងវិស័យជាច្រើន។

ដើម្របីសម្រ្រចបាននូវទស្រសនវិស័យរបស់ខ្លួនសំដៅទទួលបានអនុតំបន់មួយដ្រលមានាពរុងរឿង មាន 
សមាហរណកម្មក និង មានាពសុកដុមរមនា កម្មកវិាីមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ បានអនុម័តប្រើប្រ្រស ់
យុទ្ធសាស្រ្តមួយដ្រលប្រងច្រកជាបីផ្ន្រក (យុទ្ធសាស្ត្រ C បីដង)៖

 � បង្កើនការតា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងតាមរយៈការអភិវឌ្រឍន៍ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តប្រកបដោយនិរន្តរាព និង 
ការផ្ល្រស់ប្តូររបៀងដឹកជញ្ជូនៅជារបៀងស្រដ្ឋកិច្ចឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន។

 � ក្រលម្អាពប្រកួតប្រជ្រងតាមរយៈការសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធាពខ្ពស់ ចំោះការធ្វើ 
ចលនាប្រជាជន និង ទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន និង សមាហរណកម្មកទីផ្រារ ដំណើរការផលិតកម្មក និង 
ខ្រស្រសង្វ្រក់តម្ល្រ ព្រមទាំង

 � ការកសាងឱ្រ្មាននូវាពជាមា្ច្រស់របស់សហគមន៍ តាមរយៈគម្រ្រង និងកម្មកវិាីនានាដ្រលធ្វើការ 
ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រកង្វល់ជារួមផ្ន្រកសង្គម និងបរិសា្ថ្រន។

មហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ
កម្មវិធីសហបេតិបត្តកិារសេដ្ឋកិច្ច



ម្រដឹកនាំមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ បានអនុម័តៅលើក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តមួយដ្រលមានរយៈព្រល១០
ឆ្ន្រំ ៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី៤របស់មហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ក្នុងឆ្ន្រំ២០១១ ដើម្របីជាការណ្រនាំសម្រ្រប់ 
មហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ពីឆ្ន្រំ ២០១២ រហូតដល់ឆ្ន្រំ២០២២។ ក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រន្រះពង្រឹងបន្ថ្រមៅ
លើការប្ត្រជា្ញា្រចិត្តរបស់ប្រទ្រសជាសមាជិក និង ផ្រនការអភិវឌ្រឍន៍ជាតិ សំដៅលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិ
ការ និងសមាហរណកម្មកតំបន់ ៅក្នុង និងក្រ្រមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ។

ប្រទ្រសជាសមាជិកមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ បានបញ្ជ្រក់ជាថ្មកីឡើងវិញអំពីទស្រសនវិស័យ និងគោលដៅ 
ដ្រលផ្តល់ការចង្អុលទិសដល់កម្មកវិាីន្រះនាព្រលបច្ចុប្របន្ន៖

 �  ប្រទ្រសមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គចង់មើលឃើញអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គមួយដ្រលមានាពរុងរឿង 
មានសមាហរណកម្មក និងមានាពសុកសុមរមនាកាន់ត្រប្រសើរ។

 �  កម្មកវិាីមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ នឹងរួមចំណ្រកសម្រ្រចឱ្រ្បាននូវសកា្ត្រនុពលរបស់អនុតំបន់ តាមរយៈ 
(១) បរិយកាសគោលនយោបាយមួយដ្រលបង្កលក្ខណៈអំោយផល និង ការតា្ជ្រប់ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធ 
ប្រកបដោយប្រសិទ្ធាព ដ្រលនឹងសម្របសម្រួលដល់ការធ្វើាណិជ្ជកម្មកឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន ការវិនិយោគ   
ទ្រសចរណ៍ និងទម្រង់ដទ្រទៀតន្រកិច្ចសហប្រតិបត្តកិារស្រដ្ឋកិច្ច និង (២) ការអភិវឌ្រឍន៍ានធានមនុស្រស 
និង សមត្ថាពជំនាញ។

 �  ដើម្របីធានាាដំណើរការអភិវឌ្រឍន៍ន្រះប្រកបដោយសមាម៌ និងមាននិរន្តរាព គ្រត្រូវគោរពឱ្រ្បាន 
ព្រញល្រញ ចំោះអត្ថប្រយោជន៍ផ្ន្រកបរិសា្ថ្រន និងសង្គម ក្នុងការរៀបចំបង្កើត និងអនុវត្តកម្មកវិាីមហា
អនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ។

ក្បខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្មហាអនុតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ ២០១២-២០២២

ក្បខ័ណ្ឌវិនិយោគតំបន់ 

ក្របខ័ណ្ឌវិនិយោគតំបន់ន្រមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ (RIF) ដ្រលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋមន្ត្រីមហា- 
អនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ក្នុងខ្រា្នូ ឆ្ន្រំ២០១៣ បានរៀបចំឱ្រ្មានប្រតិបត្តិការក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ  តាមរយៈ  
ការកំណត់រកដំណើរការន្រគម្រ្រងវិនិយោគ និងគម្រ្រងជំនួយបច្ច្រកទ្រសអាទិាព ពីឆ្ន្រំ២០១៣ 
រហូតដល់ឆ្ន្រំ២០២២។ ក្របខ័ណ្ឌវិនិយោគតំបន់ រួមមានជាង២០០គម្រ្រង ៅក្នុងវិស័យចំនួន១០ 
ដោយការបា៉្រន់ប្រមាណៅលើការវិនិយោគន្រះ មានតម្ល្រជាង ៥០ាន់លានដុលា្ល្រ។

ផ្រនការអនុវត្តន៍ក្របខ័ណ្ឌវិនិយោគតំបន់ កំណត់រកឃើញដំណើរការដ៏ខា្ល្រំងកា្ល្រមួយន្រគម្រ្រងដ្រលមាន 
អាទិាពខ្ពស់ចំនួន ៩២គម្រ្រង សម្រ្រប់ឆ្ន្រ២ំ០១៤-២០១៨ និងរៀបចំផ្រនការអនុវត្ត និងប្រព័ន្ធត្រតួពិនិត្្រ
មួយដ្រលមានលក្ខណៈសមស្រប ក្នុងរយៈព្រលមា្រ្ម។ 



កម្មវិធីតាមវិស័យៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ

ការដឹកជញ្ជូន 

ការផ្តួចផ្តើមដឹកជញ្ជូនក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ មានគោលបំណងអភិវឌ្រឍន៍របៀងដឹកជញ្ជូនអាទិាព 
ដ្រលា្ជ្រប់អនុតំបន់ ជាមួយគា្ន្រ និងផ្តល់តំណា្ជ្រប់ការដឹកជញ្ជូនៅកាន់តំបន់ទីប្រជុំជន តំបន់គោលដៅ 
ទ្រសចរណ៍ ទីផ្រារ និងមជ្រឈមណ្ឌលដទ្រទៀតដ្រលមានសកម្មកាពស្រដ្ឋកិច្ច។ សកម្មកាពន្រះនឹងលើក 
កម្ពស់ការធ្វើាណិជ្ជកម្មក ទ្រសចរណ៍ ការវិនិយោគ និង ការទទួលបានស្រវាសង្គម និងស្រវាដទ្រទៀត។ 
របៀងដឹកជញ្ជូនសំខាន់ៗ បង្កើតបានជាមូលដ្ឋ្រនន្ររបៀងស្រដ្ឋកិច្ចចម្របងៗចំនួន៣ ន្រមហាអនុតំបន់ទន្ល្រ 
ម្រគង្គ ដ្រលរួមមានជាអាទិ៍៖ (១) របៀងស្រដ្ឋកិច្ចាគខាងជើង-ត្របូង (២) របៀងស្រដ្ឋកិច្ចាគខាងកើត-លិច   
និង (៣) របៀងស្រដ្ឋកិច្ចាគខាងត្របូង (សូមមើលផ្រនទី)។

ការដឹកជញ្ជូន និងការសម្បសម្ួលពាណិជ្ជកម្ម

ការដឹកជញ្ជូន និងការសម្របសម្រួលាណិជ្ជកម្មកៅក្នុងមហាអនុ-  
តំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ផ្ត្រតលើផ្ន្រកអរូបវ័ន្ត ឬ “ធាតុទន់  - software” 
ដ្រលអាចលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនង និង ការតា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនង 
រវាងបណ្ត្រប្រទ្រសជាសមាជិក ដើម្របីបង្កើនការធ្វើាណិជ្ជកម្មក 
និងការវិនិយោគឆ្លងកាត់ព្រំដ្រន។ កិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួល 
ការដឹកជញ្ជូនឆ្លងកាត់ព្រំដ្រនក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គផ្តល់នូវ
ក្របខ័ណ្ឌមួយសម្រ្រប់កិច្ចខិតខំសម្របសម្រួលដល់ការដឹកជញ្ជូន 
និងការធ្វើាណិជ្ជកម្មក ដើម្របីសម្របសម្រលួដល់ការធ្វើចលនាទំនិញ 
យនយន្ត និងមនុស្រស ៅក្នងុអនុតំបន់ឆ្លងកាត់ព្រដំ្រនប្រកបដោយ
ប្រសិទ្ធាពខ្ពស់។

ថាមពល

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គៅក្នុងវិស័យ 
ាមពលមានគោលបំណងបង្កើតឱ្រ្មាននូវទីផ្រារាមពលតំបន់ 
មួយដ្រលមានការប្រកួតប្រជ្រង និងប្រកបដោយសមាហរណកម្មក 
ដ្រលនឹងធ្វើការអភិវឌ្រឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរាពនូវានធានាមពល 
ដ៏សម្របូរប្របរបស់មហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ សំដៅក្រលម្អសន្តសុិខ
ផ្ន្រកាមពលរបស់អនុតំបន់ និងលទ្ធាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នងុការ
ទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ាមពលដ្រលមានលក្ខណៈទំនើប និងអាចមានលទ្ធាពប្រើប្រ្រស់បាន។

កសិកម្ម

កម្មកវិាីគាំទ្រវិស័យកសិកម្មកស្នូលន្រមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ដំណក់កាលទី២ (២០១១-២០២០) ចង់  
មើលឃើញអនុតំបន់មួយដ្រលមានការទទួលសា្គ្រល់ជាសកលាជាអ្នកផលិតស្របៀងអាហារប្រកបដោយ
សុវត្ថិាពឈានមុខគ្រ ដោយប្រើប្រ្រស់ការអនុវត្តន៍កសិកម្មកដ្រលមិនប៉ះាល់ដល់អាកាសធាតុ និង ការធ្វើ
សមាហរណកម្មកៅក្នុងទីផ្រារសកលតាមរយៈរបៀងស្រដ្ឋកិច្ចតំបន់។

បរិា្ថ្ន

កម្មកវិាីបរិសា្ថ្រនស្នូលន្រមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ មានគោលបំណងបង្កើតតំបន់មួយដ្រលសម្រ្រចបាន 
កំណើនស្រដ្ឋកិច្ច និង កិច្ចការារបរិសា្ថ្រន ស្របព្រលជាមួយគា្ន្រ។ កម្មកវិាីបរិសា្ថ្រនស្នូលដំណក់កាលទី២ 



(២០១២-២០១៦) ផ្ត្រតលើប្រធានបទអាទិាពចំនួន៣៖ ការអភិរក្រសជីវចម្រុះ និង ការកាត់បន្ថយ 
ាពក្រីក្រ ការបន្រាំ និង ការកាត់បន្ថយការប្រ្រប្រួលអាកាសធាតុ និង ការអភិវឌ្រឍន៍សមត្ថាព។

ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស

យុទ្ធសាស្ត្រ និងផ្រនការសកម្មកាពអភិវឌ្រឍន៍ានធានមនុស្រសន្រមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ផ្ត្រតលើការលើក 
កម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តកិារៅក្នងុវិស័យសុខាភិបាល អប់រំ ការងរ និងទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ និង ការអភិវឌ្រឍន៍ 
សង្គម។ ការផ្តួចផ្តើមសហប្រតិបត្តិការ ក៏រាប់បញ្ចូលកម្មកវិាីត្រួតពិនិត្រ្ជំងឺឆ្លង និង ការបង្ក្ររម្រោគអ្រដស៍/
ជំងឺអ្រដស៍ ទ្រសន្តរប្រវ្រសន៍ប្រកបដោយសុវត្ថាិព ការបណ្តះុបណ្ត្រលបច្ច្រកទ្រស និងការបណ្តះុបណ្ត្រល 
វិជា្ជ្រជីវៈ ព្រមទាំងការអប់រំកម្រិតឧត្តមសិក្រា និង ការស្រ្រវជ្រ្រវ។

ការអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ទីក្ុង

ការអភិវឌ្រឍន៍តំបន់ទីក្រងុៅក្នងុមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ផ្ត្រតលើការវិនិយោគលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ និង 
ស្រវាអាទិាពៅតំបន់ទីក្រុង តាមតំបន់ទីប្រជុំជនខា្ន្រតតូច និងមា្្រ ម ដ្រលស្ថតិៅតាមបោ្ត្រយរបៀង 
ដឹកជញ្ជនូមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ។ បន្ថ្រមពីលើការ
ដោះស្រ្រយបញ្ហ្រកំណើនប្រជាជន ការវិនិយោគទំាងន្រះ 
នឹងរួមចំណ្រកដល់ការផ្ល្រស់ប្តូររបៀងដឹកជញ្ជូនៅជា 
របៀងស្រដ្ឋកិច្ច និង ផ្តល់ឱ្រ្តំបន់ជនបទនូវលទ្ធាព
កាន់ត្រប្រសើរក្នុងការទទួលបានការងរ និងទីផ្រារ។

ទ្សចរណ៍

វិស័យទ្រសចរណ៍ន្រមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ អភិវឌ្រឍ 
និងលើកកម្ពស់មហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ជាតំបន់គោល 
ដៅត្រមួយ ដោយផ្តល់នូវពិពិាាពផលិតផលអនុតំបន់
ដ្រលមានគុណាពល្អ និងមានទិន្នផលខ្ពស់ ដ្រលជួយ
ប្រងច្រកប្រយោជន៍ដ្រលទទួលបានពីវិស័យទ្រសចរណ៍
ឱ្្រ បានកាន់ត្រទូលំទូលាយ ខណៈព្រលកាត់បន្ថយផលប៉ះាល់អវិជ្ជមានឱ្្រ បានជាអតិបរមា។ ការវិនិយោគ
ៅលើហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធដ្រលគំាទ្រដល់វិស័យទ្រសចរណ៍ រួមផ្រសំជាមួយនឹងការកសាងសមត្ថាព និង 
ការបណ្តះុបណ្ត្រល ព្រមទំាងការអភិវឌ្រឍន៍វិស័យទ្រសចរណ៍ផ្អ្រកលើសហគមន៍ រួមចំណ្រកដល់ការ 
កាត់បន្ថយាពក្រីក្រ ការបង្កើតការងរ និងការអភិវឌ្រឍន៍ ប្រកបដោយនិរន្តរាព។

បច្ចន្កវិទ្យាព័ត៌មាន និងារគមនាគមន៍
កិច្ចខិតខំផ្ន្រកបច្ច្រកវិទ្រយាព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ មានគោលបំណង 
ធ្វើឱ្រ្មានាពប្រសើរឡើងចំោះការតា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនងទូរគមនាគមន៍ លើកកម្ពស់ការអនុវត្តន៍បច្ច្រកវិទ្រយា
ព័ត៌មាន និងសារគមនាគមន៍ និងសម្របសម្រលួដល់ការបង្កើនលទ្ធាពទទួលបានព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍  
ក្នុងតម្ល្រប្រតិបត្តិការកាន់ត្រទាប និង ជម្រុញឱ្រ្មានការប្រកួតប្រជ្រងៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ។

ពហុវិស័យដទ្ទៀត និងតំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចនៅតាមព្ំដ្ន
ការផ្ត្រតយកចិត្តទុកដក់ន្រក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្តមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ ៅលើការអភិវឌ្រឍន៍របៀង 
ស្រដ្ឋកិច្ច បានជម្រញុឱ្្រ មានការកើនឡើងចំោះចំណប់អារម្មកណ៍ៅលើតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចពិស្រស ជាពិស្រស
គឺតំបន់ស្រដ្ឋកិច្ចៅតាមព្រំដ្រន ដ្រលទាមទារឱ្រ្មានការសម្របសម្រួលរវាងពហុវិស័យ។ ការបង្កើន 
ប្រយោជន៍ន្ររបៀងស្រដ្ឋកិច្ចឱ្រ្បានជាអតិបរមា នឹងទាមទារឱ្រ្មានគម្រ្រងពហុវិស័យកាន់ត្រច្រើន ដ្រល
ាក់ព័ន្ធៅនឹងការវិនិយោគវិស័យសាធារណៈ និងវិស័យឯកជន ដោយគម្រ្រងទាំងនោះរាប់បញ្ចូលទាំង 
អន្តរាគមន៍ធាតុរឹង (hardware) និងធាតុទន់ (software)។



N

E

S

C

NE

W

NS

EW

SC

Tonle Sap

M
eko

n
g

 R
.

M
ekong R

.

Ca Mau

Myeik (Mergui)
Archipelago

Ramree Is.

Munaung Is.

Meiktila

Dali

Chuxiong

Kaiyuan

Hekou

MenyangJinghong

Mohan

Baoshan

Ruili

Muse

Sagaing

Tamu

Lashio
Kyaukse

Kengtung
Mongla

Tachileik

Bago

Mawlamyine

Myawaddy

Dawei

Chiang Mai

Chiang 
Rai

Nong Khai

Udon Thani

Mukdahan

Ubon Ratchathani

Nakhon
   Ratchasima

Nakhon
Sawan

Phitsanulok

Ayutthaya

Chon Buri

Rayong

Siem 
Reap

Poipet

Kratie

Kampot

Ha Tien
Kep

Nam Can

Preah Sihanouk
Vung Tau

Phan Thiet

Phan Rang-Thap Cham

Nha Trang

Pleiku
Quy Nhon

Phuket

Songkhla

Narathiwat

Thakhek

Dong Ha

Hue

Dansavanh

Lao 
Bao

Vinh

Thanh Hoa

Quang Ngai
Pakse

Stung 
Treng

Da Nang

Lao Cai

Dong Dang

Mong CaiBac 
Giang

Luangprabang

Xam-Nua

Boten

Houayxay

Pingxiang Fangchenggang

Baise

Dongxing

Ratchaburi

Dong Hoi

Kunming

Mandalay

Yangon

NAY PYI TAW

Ho Chi Minh
 City

Hai Phong

HA NOI

BANGKOK

PHNOM PENH

VIENTIANE

Nanning

Hat Lei Chan Yeam

Sattahip

Aranyaprathet

Mae 
Sot

Chiang 
Khong

Dong Kralor

Veun Kham

Moc Bai

Bavet

Le ThanhAn Dong 
Pech

Kaysone 
Phomvihane

GUANGXI ZHUANG
AUTONOMOUS REGION

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

MYANMAR

VIET   NAM

YUNNAN PROVINCE
PEOPLE'S REPUBLIC

OF CHINA

LAO PDR

THAILAND

CAMBODIA

Boundaries not necessarily authoritative.

National Capital

City/Town

Road

River

Provincial Boundary

International Boundary

Northern 

Eastern 

Central

Western

Southern

North-South 

East-West

Northeastern

Southern Coastal

Possible Extension

N

E

C

W

S

NS

EW

NE

SC

CORRIDORS

GREATER MEKONG SUBREGION

ECONOMIC CORRIDORS

0 50 100 200

Kilometers

N

14-GMS 14-1690 ABV

This map was produced by the cartography unit of the Asian Development Bank. 
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ការអភិវឌ្ឍន៍របៀងស្ដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្ល្ម្គង្គ 

យុទ្ធសាស្រ្តវិស័យដឹកជញ្ជូនមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ (២០០៦-២០១៥) កំណត់រកឃើញរបៀងផ្លូវថ្នល់ 
ចំនួន៩ ដ្រលនឹងបង្កើតបាននូវបណ្ត្រញទំនាក់ទំនងដឹកជញ្ជូនក្នុងអនុតំបន់។ របៀងផ្លូវថ្នល់ទាំងនោះបង្កើត
បាននូវមូលដ្ឋ្រនន្រការអភិវឌ្រឍន៍ “របៀងស្រដ្ឋកិច្ច” ដ្រលធ្វើសមាហរណកម្មកការអភិវឌ្រឍន៍ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ព័ន្ធ
ជាមួយការធ្វើាណិជ្ជកម្មក ការវិនិយោគ និង កាលានុវត្តាពស្រដ្ឋកិច្ចដទ្រទៀត ៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រ 
មួយចំនួនដ្រលត្រវូបានកំណត់ គួបផ្រសំជាមួយនឹងការបំព្រញបន្ថ្រមពីកិច្ចខិតខំដោះស្រ្រយផលប៉ះាល់ផ្ន្រក
សង្គម បរិសា្ថ្រន និងផលប៉ះាល់ដទ្រទៀត ដ្រលបណ្ត្រលមកពីការកើនឡើងន្រការតា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនង។



កម្មវិធីសហប្តិបត្តកិារស្ដ្ឋកិច្ចនន្មហាអនុតំបន់ទន្លម្្គង្គ 
មហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ (GMS) រួមមានប្រទ្រសកម្ពជុា សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន  
(PRC ជាពិស្រសគឺ ខ្រត្តយួនណន និងតំបន់ស្វយ័ត គ័ងសុី ហ្រស័ង) សាធារណរដ្ឋប្រជាាិបប្រយ្រ្ប្រជាមានិតតវ   
(Lao PDR) មីយ៉្រន់មា៉្រ ថ្រ និងវៀតណម។

ក្នងុឆ្ន្រ១ំ៩៩២ ដោយមានជំនួយពីានាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសីុ (ADB) និង តាមរយៈការពង្រងឹបន្ថ្រមៅលើប្រវត្តសិាស្ត្រ និង 
វប្របាម៌របស់ពួកគ្រដ្រលមានលក្ខណៈស្រដៀងគា្ន្រ ប្រទ្រសទាំង៦ន្រមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គបានធ្វើការផ្រសព្វផ្រាយ 
កម្មកវិាីសហប្រតិបត្តកិារស្រដ្ឋកិច្ចអនុតំបន់ (កម្មកវិាីមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ) ដើម្របីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងស្រដ្ឋកិច្ច 
របស់ពួកគ្រ ដ្រលគ្របដណ្តប់ជាបឋមៅលើវិស័យអាទិាពចំនួន៩ ៖ កសិកម្មក, ាមពល, បរិសា្ថ្រន, ការអភិវឌ្រឍន៍ានធាន 
មនុស្រស, ការវិនិយោគ, ទូរគមនាគមន៍, ទ្រសចរណ៍, ហ្រដ្ឋ្ររចនាសម្ពន័្ធដឹកជញ្ជនូ និង ការដឹកជញ្ជនូនិងការសម្របសម្រលួ
ាណិជ្ជកម្មក។ ដោយមានការគំាទ្រពីានាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសីុ និងដ្រគូអភិវឌ្រឍន៍ ដទ្រទៀត កម្មកវាិីមហាអនុតំបន់ទន្ល្រម្រគង្គ 
កំពុងជួយដល់ប្រទ្រសដ្រលចូលរួមៅក្នងុកម្មកវិាីន្រះ សម្រ្រចឱ្្រ បាននូវគោលដៅអភិវឌ្រឍន៍សហសវត្រសរ៍ តាមរយៈការបង្កើន 
ការតា្ជ្រប់ទំនាក់ទំនង ការក្រលម្អប្រសិទ្ធាព និង ាពជាមា្ច្រស់របស់សហគមន៍ឱ្រ្បានកាន់ត្រប្រសើរជាងន្រះ 
(យុទ្ធសាស្ត្រ C បីដង)។

អំពីធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ 
ទស្រសនវិស័យរបស់ានាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុី គឺតំបន់អាសុី និងបា៉្រសុីហ្វិកគា្ម្រនាពក្រីក្រ។ ានាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុីមាន 
ប្រសកកម្មកជួយដល់សមាជិកដ្រលជាប្រទ្រសកំពុងអភិវឌ្រឍន៍ក្នុងការកាត់បន្ថយាពក្រីក្រ និងក្រលម្អគុណាពជីវិត 
រស់ៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគ្រ។ បើទោះបីជាមានោគជ័យជាច្រើនៅក្នុងតំបន់រួចមកហើយក៏ដោយ ក៏តំបន់ន្រះៅ 
ត្របន្តជាតំបន់ដ្រលមានប្រជាពលរដ្ឋក្រកី្រាគច្រើនក្នងុពិភពោក។ ានាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសីុ ប្ត្រជា្ញា្រកាត់បន្ថយាពក្រកី្រ
តាមរយៈកំណើនស្រដ្ឋកិច្ចសម្រ្រប់ទាំងអស់គា្ន្រ កំណើនដ្រលធានាបាននូវនិរន្តរាពបរិសា្ថ្រន និងសមាហរណកម្មកតំបន់។

ដោយមានមូលដ្ឋ្រនៅក្នុងទីក្រុងមា៉្រនីល ានាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុីមានសមាជិកចំនួន៦៧ប្រទ្រស ក្នុងនោះរួមមាន ៤៨ 
ប្រទ្រសៅក្នុងតំបន់ន្រះ។ វិាីសាស្រ្តចម្របងៗរបស់ានាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសុីក្នុងការជួយដល់សមាជិកដ្រលជាប្រទ្រស 
កំពុងអភិវឌ្រឍន៍របស់ខ្លួន រួមមានជាអាទិ៍ កិច្ចសន្ទនាៅកម្រិតគោលនយោបាយ កម្ចី ការវិនិយោគាគហហុន ការធានា   
ហិរញ្ញវត្ថុ ការផ្តល់ជំនួយឥតសំណង និងជំនួយបច្ច្រកទ្រស។

សម្្ប់ព័ត៌មានបន្ថម្ សូមទាក់ទង៖ 
ល្រខាាិការដ្ឋ្រន GMS 
នាយកដ្ឋ្រនអាសីុអាគ្ន្រយ៍ ានាគារអភិវឌ្រឍន៍អាសីុ 
gms@adb.org . www.adb.org/gms 
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