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Disclaimer: This is an unofficial translation and provided for reference only. 

 

AMAF’s Approach to Gender Mainstreaming in the Food, Agriculture and Forestry Sectors, 2018. 

To find the original version of the guideline please visit the ASEAN Secretariat website, https://asean.org/ or 

download at https://asean-crn.org/relevant-asean-guidelines-on-land-use/. 

 

The translation has been produced with the support of the Climate Smart Land Use in ASEAN (CSLU) project, 

funded by the German Ministry for Economic Cooperation and Development and implemented by the 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). 
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សមាគមប្រាាតិអាសុីអានគេយ៍ (ASEAN) ប្តូ បានរនងក ើតន ើងនៅថ្ងៃទី ៨ ខែសីហា ឆ្េ ុំ១៩៦៧។ 
រដ្ឋាសមាជិកថ្នសមាគនននេះរមួមាន ប្រនទសប្រ៊ាុយនន កមព ុា ឥណឌ នូនសុីី ឡា  មា៉ា ន សុីី មីយ៉ា ន់មា៉ា  ហ្វ ី ីពីន សឹងហរុរ ី
ថ្ង និង ន ៀតណាម។ 
 
សប្មារ់សុំនួរ,សូមទាក់ទងមក៖ 
ន ខាធិការដ្ឋឋ នអាស៊ា ន 
ខនេកទុំនាក់ទុំនងសហ្គមន៍៧០A Jalan Sisingamangaraja 
ទីប្កងុហ្ាកាតា១២១១០ 
ប្រនទសឥណឌ នូនសុី 
ន ែទូរស័ពទ : (62 21) 724-3372, 726-2991 Fax : (62 21) 739-8234, 724-3504 E-mail 
:public.div@asean.org 
ព័ត៌មានទូនៅន ើប្រព័នធអនឡាញអាស៊ា ននៅនគហ្ទុំព័រអាស៊ា ន៖ www.asean.org Catalogue-inPublication 
Data 
 

  ធិីស្សរ ររស់AMAF សប្មារ់ការរ្រា រនយនឌ្័រកន ុងខនេកច្ុំណីអាហារ កសិកមម និងថ្ប្ពន ើ 
ទីប្កងុហ្ាកាតា៖ ន ខាធិការដ្ឋឋ នអាស៊ា ន ២០១៨ 
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បញ្ជពីាក្យកាត ់
 

ACW គណៈកមាម ធិការ្សរ ីអាស៊ា ន (ASEAN Committee on Women) 

AMAF កិច្ចប្រជុុំរដ្ឋម្នរ ីអាស៊ា នន ើ ស័ិយកសិកមមនិងរុកាា ប្រមាញ់ (ASEAN Ministers 
Meeting on Agriculture and Forestry) 

AMS រដ្ឋសមាជិកអាស៊ា ន (ASEAN Member States) 

ASCC សហ្គមន៍ របធម៌សងគមនិង របធម៌អាស៊ា ន (ASEAN Socio-Cultural 
Community) 

ASEAN សមាគមអាសុីអានគេយ៍ (The Association of Southeast Asian Nations) 

ASOF ម្នរ ីាន់ែពស់អាស៊ា នសរ ីពីថ្ប្ពន ើ (ASEAN Senior Officials on Forestry) 

ASWGL ប្កមុការងារតុំរន់អាស៊ា នសរ ីពីរសុសតវ  (ASEAN Sectoral Working Group on 
Livestock) 

ASWGC ប្កមុការងារតាម ស័ិយន ើន ិតកមមដ្ុំណាុំររស់អាស៊ា ន (ASEAN Sectoral 
Working Group on Crops) 

ASWGFi ប្កមុការងារតុំរន់អាស៊ា នសរ ីពីជ ន  (ASEAN Sectoral Working Group on 
Fisheries) 

ATWGARD ការប្ស ប្ា និងអភិ ឌ្ឌន ៏ ស័ិយកសិកមម (Agricultural Research and 
Development) 

AWGCC ប្កមុការងារអាស៊ា នសរ ីពីការខប្រប្រួ អាកាសធាតុ (ASEAN Working Group on 
Climate Change) 

COP សនេ ិសីទររស់ភាគី ( Conference of the Parties) 

CSA កសិកមមឆ្ា តថ្ អាកាសធាតុ (Climate Smart Agriculture) 

FAO អងគការនសបៀងអាហារនិងកសិកមមថ្នអងគការសហ្ប្រាាតិ (The Food and 
Agriculture Organization of the United Nations) 

FES ្ហ្វ ីដ្ិច្-អុីប ៊ឺត-្សទ ីហ្វ ុង (Friedrich-Ebert-Stiftung) 

FCPF អងគការភាពាថ្ដ្គូការូនថ្ប្ពន ើ (Forest Carbon Partnership Facility) 

GSVC ខែែសងាវ ក់តថ្មានយនឌ្័រ (Gender-Sensitive Value Chain) 

HPA ខននការសកមមភាពហាណូយ (Hanoi Plan of Action) 

IDS   ទិស្ថសន នសិកាថ្នការអភិ ឌ្ឍន៍ 
(Institute of Development Studies) 

NTFP ន ិតន មិនខមនសមិទធន ថ្ប្ពន ើ (Non-Timber Forest Product) 

R-PP សុំនណើនរៀរច្ុំការនប្តៀមែល នួ (Readiness Preparation Proposal) 

SPA ខននការសកមមភាពយុទធស្សរ  (Strategic Plan of Action) 

SSF ជ ន ខាេ តតូច្ប្រករនដ្ឋយនិរនរ រភាព (Sustainable Small-Scale Fisheries) 

UN អងគការសហ្ប្រាាតិ (United Nations) 

UNFCCC អនុសរា ប្ករែ័ណឌ អងគការសហ្ប្រាាតិសរ ីពីការខប្រប្រួ អាកាសធាតុ (UN 
Framework Convention on Climate Change) 

UNDRIP នសច្ករ ីប្រកាសររស់អងគការសហ្ប្រាាតិសរ ីពីសិទធិជនាតិនដ្ើម (UN 
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) 

VAP កមម  ធិីសកមមភាពទីប្កងុន ៀងច្នទន៍ (Vientiane Action Programme) 

WTO អងគការពាណិជាកមមពិភពនលាក (World Trade Organization) 
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បុព្វកថា 

 
វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្រជុុំរដ្ឋម្នរ ីអាស៊ា នន ើ ស័ិយកសិកមមនិងរុកាា ប្រមាញ់ (AMAF) 
តម្រាស់កាបស្រា សយេនឌ័បក្ន ុងវិ ធត័េចំណសាអាហាបវក្តិក្ម្មវនិងព្ម្រៃយ ើម្ររូិបានសំយៃញ 
យោេម្រក្មុ្កាបងាបសយចេក្យេតអាស្រ៊ា នយ ើកាបម្រស្រិម្រាិវនិងអភិិឌឍន៍ិ ធត័េក្តិក្ម្ម(ATWGARD) យោេានកាប 
គំម្រេៃសាម្រក្មុ្កាបងាបអាស្រ៊ា នយ ើិ ធត័េសតុតរវវដំណវំនិងជ ផ វនិងម្្នរ សាាន់ខ្ពត់អាស្រ៊ា នយ ើកាបងាបព្ម្រៃយ ើវ
(ASOF)វនិងគណក្ាម ីិកាបអាស្រ៊ា នយ ើកាបងាប្តរ សាវ(ACW)។ 
 
វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្រជុុំរដ្ឋម្នរ ីអាស៊ា នន ើ ស័ិយកសិកមមនិងរុកាា ប្រមាញ់ (AMAF) 
តម្រាស់កាបស្រា សយេនឌ័បក្ន ុងផ្ផែក្ចំណសាអាហាបវក្តិក្ម្មវនិងព្ម្រៃយ ើម្ររូិបានម្ររូិបាន 
ក្ំណរ់ថាាិ ធធានកាបស្រធាបណៈផ្ដ អនុិររេតសនៈយេនឌ័បផ្ដ ា េធផ ជះឥេធិៃ ដ ់អាក្សបក្ិប ធយាបសត់អែក្
ពាក្់ៃ័នធ យផសងៗគែ វ(ក្ន ុងចំយណម្អែក្ផ ិរក្តិក្ប និងនិេរក្បដព្េយេៀរ)។ យគ នយយាបាេយេនឌ័បម្រគស
ដណរ ស់យ ើផ្ផែក្តំខាន់ៗផ្ដ ម្ររូិសញ្ច  ូយៅក្ន ុងតំណំុយគ នយយាបាេនិងក្ម្ម ិ ធី សានានាយដើម្បសាធានាថា្តរ សាយ វី ើកាបយៅ
ក្ន ុងវិ ធត័េចំណសាអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើយៅក្ន ុងរំសន់អាស្រ៊ា នម្ររូិបានផរ ់អំណច។ 
 
យោេេេួ ស្រា  ់ថាិ ធតម្ភាៃយេនឌ័បបានម្រាសចូ ក្ន ុងិ ធត័េចំណសាអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើយ ើេថា 
យគ នយយាបាេនិងម្រក្សខ្័ណឌ ស្រធាបណៈផរ ់នូិផ ជះយេនឌ័បយា៉ា ងវតំខាន់យ ើិ ធត័េវទងំសសា។ិ ធី សាស្រ្តរ បសត់ 
កិច្ចប្រជុុំរដ្ឋម្នរ ីអាស៊ា នន ើ ស័ិយកសិកមមនិងរុកាា ប្រមាញ់ (AMAF) 
ានយគ សំណងក្ន ុងកាបក្ំណរ់នូិអនុស្រតន៍ផ្ដ យម្រសើាកាបផ្ណនំាយយាងតម្រាស់បដធាតាជិក្អាស្រ៊ា ន (AMS) 
ក្ន ុងក្ិចេខ្ិរខ្ំម្រសឹងផ្ម្រសងបសត់ៃួក្យគក្ន ុងកាបយ ើក្ក្ម្ពត់តម្ភាៃយេនឌ័បយៅវក្ន ុងិ ធត័េចំណសាអាហាបក្តិក្ម្មនិង
ព្ម្រៃយ ើ។ វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់ កិច្ចប្រជុុំរដ្ឋម្នរ ីអាស៊ា នន ើ ស័ិយកសិកមមនិងរុកាា ប្រមាញ់ (AMAF) 
ម្ិនានសំណងយ វី ើាយតចក្រ សាផ្លែងកាបណ៍យៃញយ ញឬភាា ស់នឹងយេនឌ័បយេ។ វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់AMAFវ
នឹងជួេសយងក ើនកាបេ ់ដឹងបសត់បដឋាតាជិក្អំៃសាស្របៈតំខាន់ព្នយគ នយយាបាេយេនឌ័បយៅក្ន ុងិ ធត័េ
ម្ហ សូអាហាបវក្តិក្ម្មវនិងព្ម្រៃយ ើវយោេានយគ សំណងជំបុញកាបអភិិឌឍន៍ព្នកាបអនុិររ អ សំផុរវនិងសយងក ើនក្ិចេ
ត ម្រសរិសររ ិកាបបវាងម្រសយេតាតាជិក្អាស្រ៊ា ន។ 
 
វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់ កិច្ចប្រជុុំរដ្ឋម្នរ ីអាស៊ា នន ើ ស័ិយកសិកមមនិងរុកាា ប្រមាញ់ 
(AMAF)តម្រាស់កាបស្រា សយេនឌ័បយៅក្ន ុងិ ធត័េចំណសាអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើផ្ដ ាឯក្ស្របស្រធាបណៈ 
នឹងកាែ េាឯក្ស្របយយាងយោេស្របវការប្ស ប្ា និងអភិ ឌ្ឌន ៏ ស័ិយកសិកមម (ATWGARD)វ
នឹងយ វី ើសចច ុសបនែភាៃវាាញឹក្ញាស់វយដើម្បសាឆុ្ះសរេ ំងៃសាកាបផ្លែ ត់សត បូនិងកាបវអភិិឌឍន៍យៅក្ន ុងរំសន់អាស្រ៊ា នវ
និងកាបអនុិររអនរ បារិ/រំសន់ អ សំផុរ។ 
 
វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់AMAFតម្រាស់កាបស្រា សយេនឌ័បយៅក្ន ុងិ ធត័េចំណសាអាហាបក្តិក្ម្មវនិងព្ម្រៃយ ើម្ររូិបានបដឋម្្នរ សា
ម្រក្តួងក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើអាស្រ៊ា នវ(AMAF) អនុម្័រយៅក្ន ុងក្ិចេម្រសជុំវ
រដ្ឋម្នរ ីអាស៊ា នន ើ ស័ិយកសិកមមនិងរុកាា ប្រមាញ់ យ ើក្េសាវ៤០វឆ្ែ ំវ២០១៨វយៅេសាម្រក្ងុហាណូេម្រសយេតយិៀរណម្។ 
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1. សេចកត ីស្តើម 
1.1 េមភាព្សេនឌ័រកន ុងតំបន់អាស៊ា ន 
 
យម្រកាម្សប ធសេអាស្រ៊ា និ ធតម្ភាៃយេនឌ័បម្ររូិបានសយងក ើរយ ើងយោេតងាម្ក្ន ុងិ ធាម្ររាយម្រចើនផ្ដ ម្ិនម្ររឹម្ផ្ររារាងំ
ដ ់កាបអភិិឌឍន៍បសត់ម្នុតសស៉ាុយណណ ះយេផ្លម្ទងំយ វី ើឱ្យានេំនាត់និងភាៃងាេបងយម្រគះក្ន ុងតងាម្ផងផ្ដប។ិ ធតម្
ភាៃយេនឌ័បឆុ្ះសរេ ំងថា្តរ សាេេួ បានអំណចានក្ំណរ់យៅក្ន ុងិ ធត័េាយម្រចើនក្ន ុងជសាិ ធរវ
ដូចាិ ធតម្ភាៃក្ន ុង េធភាៃេេួ បានតាភ បមូ្ ោឋ នវ
វិ ធតម្ភាៃិ ធាា ជសាិៈភាៃាាេ ត់និងិ ធតម្ភាៃក្ន ុងម្រគួស្របផ្ដ យ វី ើឱ្យ្តរ សាធាែ ក្់ក្ន ុងិ ធសររ ិព្នភាៃងាេបងយម្រគះ។យយាងា
ម្និេម្ន័េតម្ភាៃយេនឌ័បផ្ដ បានក្ំណរ់ថាា“តិេធិយតម ើគែ កាបេេួ ខ្ុតម្ររូិនិងឱ្កាតបសត់្តរ សាសុបតនិងយក្មង
ម្រតសានិងយក្មងម្រសតុ”(UNវ២០០១)។វ
បោឋ ភិបា ព្នសណរ  ម្រសយេតអាស្រ៊ា នបានខ្ិរខ្ំម្រសឹងផ្ម្រសងក្ន ុងកាបយ វី ើតា បណក្ម្មសរា យេនឌ័បយៅក្ន ុងកាបអភិិ
ឌឍន៍យផសងៗគែ ាម្េៈកំ្ផ្ណេម្រម្ង់ចាស់និងយគ នយយាបាេយេនឌ័បាក្់លាក្់បមួ្ានកាបសយងក ើរកាប ធយា ័េបោឋ
ភិបា ាក្់លាក់្ផ្ដ ាេនរកាបចម្បងក្ន ុងកាបជំបុញឋានៈ្តរ សានិងតម្ភាៃយេនឌ័ប។ 
 
ក្ន ុងឱ្កាតក្ិចេម្រសជុំក្ំៃូ អាស្រ៊ា នយ ើក្េសាវ៣១វ
យៅម្រសយេត វ សា សាៃសានម្រសម្ុខ្បដឋឬបោឋ ភិបា អាស្រ៊ា នបានអនុម្័រ“យតចក្រ សាម្រសកាតអាស្រ៊ា នតរ សាៃសាកាបអនុិររម្រសក្សយោ
េកាបេេួ ខ្ុតម្ររូិយេនឌ័បព្នចក្ខ ុ ិ ធត័េត គម្ន៍អាស្រ៊ា នឆ្ែ ំវ២០២៥វ
និងយគ យៅអភិិឌឍន៍ម្រសក្សយោេចសាបភាៃ”។ៃួក្យគបានម្រសកាតៃសាកាបយសរាា ចិររបសត់ៃួក្យគក្ន ុងកាបធានាឱ្យបាន
នូិភាៃម្របាក្ដម្រសាព្នម្រក្សខ្ណឌ អាស្រ៊ា នផ្ដ យផ្លរ រយ ើម្រសាជននិងម្ជឍម្ណឌ  ម្រសាជនផ្ដ ្តរ សានិងយក្មងម្រតសាទងំ
អត់អាចតយម្រម្ចបាននូិតការ នុៃ បសត់ៃួក្យគ។ 
 
ា េធផ ាមួ្េនឹងកាបយ វី ើតា បណក្ម្មរំសន់និងតម្រថភាៃេសាផាបផ្ដ ានម្រសាជនាងវ៦០០វ
លាននាក្់សងាា ញៃសាឱ្កាតដ៏ីំបោឋ ភិបា ព្នម្រសយេតអាស្រ៊ា នគួបផ្រៃម្រងឹងតម្រថភាៃ្តរ សាៃម្រងសាក្ េធភាៃេេួ បាន
និងគំម្រេកាបបមួ្ចំផ្ណក្បសត់ៃួក្យគចំយពាះិ ធត័េយតដឋក្ិចេផ្ ូិ កាប។កាបយក្ើនយ ើងព្នកាបចូ បមួ្ផ្ផែក្យតដឋក្ិចេផ្ ូិ កាប
នឹងយ វី ើឱ្យ្តរ សាាន េធភាៃេេួ បានីនធានឱ្កាតនិងម្យីាបាេងាេម្រតួ យតម ើគែ ក្ន ុងនាម្ាតម្ភាគសាសុបតប
សត់ៃួក្យគផ្ដ នឹងនំាម្ក្នូិកាបៃម្រងឹងអំណចបសត់្តរ សានិងៃម្រងួញគាែ រយេនឌ័ប។ 
 
យៅក្ន ុងកាបតិក្ាលមសាមួ្េតរ សាៃសា“ផ ស៉ាះពា ់យេនឌ័បព្នត គម្ន៍យតដឋក្ិចេអាស្រ៊ា ន”ផ្ដ យ វី ើយ ើងយោេកាប ធយា ័េ
ម្រសចំរំសន់បសត់អងាកាបត ម្រសាារិតម្រាស់អាតុសានិងបា៉ា តុសា វ ិក្និង្ វ សាដិច-អុសាប ៊ឺរ-្តរ សា វ ុងវ(FES) 
ត កាបាមួ្េយ ខាីិកាបោឋ នអាស្រ៊ា ននិងយោេានកាបគំម្រេៃសាបោឋ ភិបា អូ្ស្ររ  សា េធផ បានសងាា ញថាយសើគម
នយគ នយយាបាេនិងអនររាគម្ន៍ាក្ម្ម ិ ធី សាចាត់លាត់យេេំនងាិ ធត័េីំៗបសត់្តរ សានឹងម្ររូិបានដក្យចញៃសាផ 
ម្រសយយាជន៍ផ្លរ  ់ព្នកាបជំបុញពាណិជាក្ម្មកាបិ ធនិយយាគនិងកាបយ វី ើតា បណក្ម្មក្ាែ ំងជំនាញ។កាបម្រស្រិម្រាិបានបក្
យ ើញថាិ ធធានកាបយតបភីាិសូនសាេក្ម្មនឹងជះឥេធិៃ ម្ិនយតម ើគែ យោេស្របផ្រិ ធតម្ភាៃផ្ដ ានម្រស្រស់បមួ្ានមូ្ 
ោឋ នយ ើម្របាក្់ចំណូ យេនឌ័បភូម្ិស្រ្តរ ឬជនារិភាគរិច េធភាៃេេួ បានីនធាននិងភាៃាាេ ត់ក្ម្មតិេធិនឹ
ងក្ំណរ់ េធភាៃេេួ បានយោេតការ នុៃ បសត់្តរ សាក្ន ុងកាបយ វី ើពាណិជាក្ម្ម។ 

 
 

1.2 ស្រេត ីកន ុងវេ័ិេមហ បូអាហារ កេិកមម និងព្រព្ស ើកន ុងតំបន់អាស៊ា ន 
 

ក្តិក្ម្មគឺាិ ធត័េនំាយចញដ៏តំខាន់មួ្េយៅក្ន ុងម្រសយេតតាជិក្អាស្រ៊ា នចំនួនវ៦វ
បមួ្ានក្ម្ព ុាឡាិម្សាយា៉ា ន់ា៉ា ព្លឥណឌ យូនតុសានិងយិៀរណម្។ខ្ណៈផ្ដ ម្រសយេតក្តិក្ម្មីំៗមួ្េចំនួនក្ំៃុងតថ ិរក្ន ុងដំ
ណក្់កា យផសងៗគែ ព្នកាបអភិិឌឍន៍យតដឋក្ិចេតងាម្ានភាៃម្រតយដៀងគែ គួបឱ្យក្រ់តាា  ់យ ើសរា ម្រស ម្ផ្ដ ្តរ សា
ម្រស ម្ម្ុខ្ក្ន ុងិ ធត័េម្ហ សូអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើ។្តរ សាជិរវ៧៥វភាគបេយៅក្ម្ព ុាម្រសក្សម្ុខ្បសបក្តិក្ម្ម្តរ សាវ
៦៩វភាគបេាក្តិក្បយៅម្សាយា៉ា ន់ា៉ា វ៤៨វភាគបេយៅយិៀរណម្និងវ៥១ភាគបេយៅម្រសយេតឡាិ។ 

 
យទះសសាាានក្ំយណើនឧតា ក្ម្មក្៏យោេអនុិ ធត័េក្តិក្ម្មនិងក្តិ-ឧតា ក្ម្មដូចាវសតុតរវវ
និងព្ម្រៃយ ើភាគយម្រចើនាន្តរ សាាអែក្យ វី ើកាប។្តរ សាចូ បមួ្ក្ន ុងក្ម្រម្ិរយតម ើគែ ព្នផ្ខ្សចងាវ ក្់រព្ម្ែស៉ាុផ្នរម្ិនចំបាច់ឈាន
ដ ់ក្ម្រម្ិរយតម ើគែ ផ្ផែក្នាំយចញយេ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
យោេស្របិ ធត័េចំណសាអាហាបវ
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

 ក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើានភាៃងាេបងយម្រគះយា៉ា ងខាែ ំងយៅនឹងសំផ្បសំប ួអាកាតធារុនិងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ
ាម្េតសនៈយេនឌ័ប្តរ សានិងេុិជនងាេបងយម្រគះចំយពាះកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ។ក្តិក្បា្តរ សាម្រស ម្នឹងសរា ា
យម្រចើនក្ន ុងកាបផ្លែ ត់សត បូយ ើតៃសាក្ម្រម្ិរព្នកាបចិញ្េ ឹម្ជសាិ ធរយដើម្បសាេេួ បានេសាផាបនំាយចញយៅក្ន ុងម្រសយេតតាជិក្អាស្រ៊ា
ន។ក្ម្រម្ិរព្នភាៃម្រក្សាម្រក្យៅាម្ជនសេគឺខ្ពត់យ ើេ្តរ សាានសប ធាណកាបងាបៃ ក្ម្មម្ិនយតម ើគែ ទងំក្ន ុងម្រគួស្របនិង
យៅក្តិោឋ ន។ 
 
យទះយសើាកាបចូ បមួ្យា៉ា ងតំខាន់បសត់្តរ សាក្ន ុងិ ធត័េក្តិក្ម្មក្៏យោេក្ម្មតិេធិដសា ែី សានិងក្ម្មតិេធិយ ើម្រេៃយតម្បររ ិផ ិរ
ក្ម្មយផសងយេៀរយៅផ្រានភាគយម្រចើនាបសត់សុបត។កាបចូ យៅកាន់េសាផាបម្ិនបាន អ និងកាបៃឹងផ្ផអក្ខាែ ំងយ ើ ម ួ
ញក្ណរ  យ វី ើឱ្យ្តរ សាៃិបាក្ក្ន ុងកាបចូ េសាផាបខាងយម្រៅនិងេេួ បានរព្ម្ែតម្បម្យតម្រាស់ផ ិរផ បសត់ៃួក្យគ។
កាបសូក្តបុសយនះគឺាកាបៃិរផ្ដ ថាឥណទនតម្រាស់យគ សំណងក្តិក្ម្មៃិបាក្នឹងេេួ បានតម្រាស់្តរ សាយោេ
ស្របផ្រៃួក្យគខ្វះភាៃាាេ ត់ក្ម្មតិេធម្រេៃយតម្បររ ិនិងក្ម្រម្ិរអស់បំទសយៅក្ន ុងម្រសយេតតាជិក្អាស្រ៊ា នមួ្េចំនួន
។ 
 

2. សោលបំណង 
 
វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់AMAF តម្រាស់កាបស្រា សយេនឌ័បយៅក្ន ុងិ ធត័េម្ហ សូអាហាបវក្តិក្ម្មវ
និងព្ម្រៃយ ើម្ររូិបានសយងក ើរយ ើងយដើម្បសាជួេតាជិក្អាស្រ៊ា នទងំអត់៖ 

- ផរ ់យតចក្រ សាផ្ណនំាក្ន ុងកាបេ ់ដឹងនិងកាបផ្ណនំាអំៃសាយគ នយយាបាេនិងក្ម្ម ិ ធី សាយឆែ ើេរសយេនឌ័បយៅ
ថាែ ក្់រំសន់ 

- យ ើក្ក្ម្ពត់និងគំម្រេចំយពាះតម្ភាៃយេនឌ័បយៅក្ន ុងយគ នយយាបាេវក្ម្ម ិ ធី សាវម្រសៃ័នធ វនិងវ
បចនាតម្ព ័នធចំណសាអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើយៅថាែ ក្់រំសន់និងថាែ ក្់ារិ។ 

- ៃម្រងឹងនិងក្ស្រងតម្រថភាៃអែក្យ វី ើយគ នយយាបាេវអែក្យ វី ើកាបយៅាម្មូ្ ោឋ នវ
និងក្តិក្បអំៃសាិ ធី សាស្រ្តរ តយតម ើគែ ម្ម្រតសយដើម្បសាសញ្ច  ូយេនឌ័បក្ន ុងិ ធត័េក្តិក្ម្មនិងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាត
ធារុ 

- យ ើក្ក្ម្ពត់កាបម្រស្រិម្រាិតម្ភាៃយេនឌ័បផ្ដ គំម្រេដ ់សយចេក្ិ ធេាក្តិក្ម្មឆ្ែ រព្ិាម្អាកាតធារុ។ 
 
វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់AMAF 
តម្រាស់កាបស្រា សយេនឌ័បយៅក្ន ុងិ ធត័េម្ហ សូអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើគឺាក្ិចេខ្ិរខ្ំម្រសឹងផ្ម្រសងផ្ដ ម្ិនាស់ពា
ក្់ៃ័នធ យដើម្បសាជួេក្ន ុងដំយណើបកាបសយងក ើរក្ិចេត ម្រសរិសររ ិកាបនិងកាបយ វី ើតា បណក្ម្មយេនឌ័បយៅក្ន ុងរំសន់យោេ
យដើបរួាយតចក្រ សាផ្ណនំាយយាងបមួ្តម្រាស់ក្ិចេត ម្រសរិសររ ិកាបនាយៃ អនាគរយដើម្បសាយ ើក្ក្ម្ពត់តម្ភាៃយេនឌ័បក្ន ុ
ងិ ធត័េចំណសាអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើយៅក្ន ុងរំសន់អាស្រ៊ា ន។ិ ធី សាស្រ្តរ បសត់AMAF 
យផ្លរ រកាបេក្ចិររេុក្ោក្់យ ើសប ធសេនិងស្រថ នភាៃក្ន ុងរំសន់និងថាែ ក្់ារិ។ 

 

 

3.  វ ិី ីសស្រេត ព្នកិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្ស

មាញ ់(AMAF) េរាប់ការបស្ររា បសេនឌ័រ 
 

3.1 សេចកត ីថ្លែងការសោលនសោបាេរបេ់ AMAF 
 
យោេក្រ់តាា  ់ថាតម្ភាៃយេនឌ័បនិងកាបផរ ់អំណចដ ់្តរ សានិងយក្មងម្រតសាទងំអត់គឺាចំណុចតន  ូព្នបយសៀសវាបៈ

ឆ្ែ ំវ២០៣០វ

តម្រាស់កាបអភិិឌឍន៍ម្រសក្សយោេចសាបភាៃយ ើេថាតម្ភាៃយេនឌ័បម្ររូិបានេេួ ស្រា  ់និងសរា ក្់ថាាសុយប ក្ខខ្

ណឌ តម្រាស់ភាៃម្របាក្ដម្រសាព្នកាបអភិិឌឍន៍ម្រសក្សយោេចសាបភាៃវAMAF 

បានសរា ក្់ាលមសាម្រងយេៀរអំៃសារម្រម្ូិកាបក្ន ុងកាបស្រា សេតសនៈនិងកាបិ ធភាគយេនឌ័បផ្ដ បមួ្ានយគ យៅតក្ម្ម

ភាៃនិងកាបិ ធនិយយាគក្ន ុងកាបសយងក ើរនិងកាបអនុិររយគ នយយាបាេផ្ផនកាបនិងក្ម្ម ិ ធី សាព្និ ធត័េចំណសាអាហាបក្តិក្

ម្មនិងព្ម្រៃយ ើទងំអត់យៅ 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

 ក្ន ុងរំសន់អាស្រ៊ា ន។ទងំយនះម្ររូិគែ យៅនឹងកាបយសរាា ចិររផ្ដ ានផ្ចងយៅក្ន ុងយតចក្រ សាម្រសកាតអាស្រ៊ា នតរ សាៃសាកាបអនុិ

ររយឆែ ើេរសយេនឌ័បព្នចក្ខ ុ ិ ធត័េត គម្ន៍អាស្រ៊ា នវ២០២៥វ។ 

កិច្ចប្រជុុំរដ្ឋម្នរ ីអាស៊ា នន ើ ស័ិយកសិកមមនិងរុកាា ប្រមាញ់ (AMF) 

បានយ ើក្េឹក្ចិររឱ្យានកាបិ ធនិយយាគសផ្នថម្យេៀរយដើម្បសាសិេសញ្េ ស់គាែ រីនធានតម្រាស់កាបតយម្រម្ចបាននូិតម្

ភាៃយេនឌ័បនិងកាបផរ ់អំណចដ ់្តរ សានិងយក្មងម្រតសាទងំអត់។ 

កិច្ចប្រជុុំរដ្ឋម្នរ ីអាស៊ា នន ើ ស័ិយកសិកមមនិងរុកាា ប្រមាញ់(AMF) 

បានេ ់ម្រតសយដើម្បសាយ ើក្ក្ម្ពត់កាបេេួ បានតិេធិយតម ើគែ និងកាបចូ បមួ្យៃញយ ញបសត់្តរ សាយៅក្ន ុងស្រថ ស័ននិងេនរ

កាបយ វី ើកាបតយម្រម្ចចិររផ្ដ ពាក្់ៃ័នធ យៅនឹងកាបអនុិររយគ យៅនិងេិតយៅទងំអត់ព្នបយសៀសវាបៈឆ្ែ ំ២០៣០វ

តម្រាស់កាបអភិិឌឍន៍ម្រសក្សយោេចសាបភាៃនិងផ្ផនកាបេុេធស្រ្តរ តម្រាស់ក្ិចេត ម្រសរិសររ ិកាបអាស្រ៊ា នផ្ផែក្ចំណសាអា

ហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើវ(២០១៦-

២០២៥)បមួ្ទងំយគ នយយាបាេផ្ផនកាបនិងកាបសយងក ើរក្ម្ម ិ ធី សាកាបអនុិររនិងកាបម្ររួរៃិនិរយនិងវាេរព្ម្ែតម្រាស់

អនុិ ធត័េចិញ្េ ឹម្តរវវដំណជំ ផ និងព្ម្រៃយ ើ។ 

កិច្ចប្រជុុំរដ្ឋម្នរ ីអាស៊ា នន ើ ស័ិយកសិកមមនិងរុកាា ប្រមាញ់(AMF) 

យ ើក្េឹក្ចិររយា៉ា ងខាែ ំងដ ់ស្រថ ស័នពាក្់ៃ័នធ បសត់អាស្រ៊ា នយដើម្បសាយ ើក្ក្ម្ពត់កាបអនុិររ ិ ធី សាស្រ្តរ បសត់AMAFទក្់េងនឹ

ងិ ធត័េចំណសាអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើ។ 

 

3.2 កិចចេហរបតិបតតកិារវេិេ័មហ បូអាហារ កេិកមម នងិព្រព្ស ើ  
 
សរា យេនឌ័បបមួ្ផ្ដបគួបៃិចបណក្ន ុងិ ធត័េចំណសាអាហាបវក្តិក្ម្មវនិងព្ម្រៃយ ើបមួ្ាន៖ 

▪ ធានាឱ្យានកាបចូ បមួ្យោេយតម ើភាៃគែ បវាង្តរ សានិងសុបតយៅក្ន ុងរា ់កាបៃិភាក្ាយគ នយយាបាេតក្ម្ម
ភាៃក្ស្រងតម្រថភាៃនិងកាបចូ បមួ្ម្រគស់តក្ម្មភាៃថាែ ក្់ារិនិងថាែ ក្់រំសន់។ 

▪ ធានាកាបម្រសមូ្ េិនែន័េយេនឌ័បតម្រាស់ម្រគស់កាបម្រសមូ្ េិនែន័េទងំអត់ក្ន ុងក្ំ ុងយៃ ព្នកាបយបៀសចំកាប
អនុិររនិងដំណក្់កា ម្ររួរៃិនិរយនិងវាេរព្ម្ែរា ់គយម្រាង វ/តក្ម្មភាៃទងំអត់។  

▪ ផរ ់ឱ្កាតដ ់្តរ សាក្ន ុងកាបេេួ បានយតវាក្ម្ម ិបញ្ញ ិរថ ុយផសងៗគែ ដូចាឥណទនម្របាក្់តនសកំាបយផាើបម្របាក្់និង
គយម្រាងធានារា៉ា ស់បងយដើម្បសាផរ ់ឱ្យៃួក្យគនូិឱ្កាតយដើម្បសាៃម្រងសាក្គំនិរផត ចួយផរើម្ចំណសាអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃ
យ ើ។ 

▪ យ ើក្េឹក្ចិររនិងតម្រមួ្ ដ ់កាបេេួ បានកាបអស់បំបសត់្តរ សាក្៏ដូចាកាបចូ បមួ្បសត់ៃួក្យគក្ន ុងកាបសណត ុ ះស
ណរ  តំយៅយ ើក្ក្ម្ពត់ជំនាញេសាផាបកាបយ វី ើពាណិជាក្ម្មនិងជំនួញបសត់្តរ សា។ 

▪ ផរ ់កាបសណត ុ ះសណរ  ភាៃាអែក្ដឹក្នំាយដើម្បសាៃម្រងឹងនិងៃម្រងសាក្តយម្ែងនិងភាៃាអែក្ដឹក្នំាបសត់្តរ សា។ 
▪ ធានាឱ្យានកាបចូ បមួ្យតម ើភាៃគែ បវាង្តរ សានិងសុបតយៅក្ន ុងដំយណើបកាបតយម្រម្ចចិររទងំអត់។ 
▪ តំបសតំប ួាមួ្េស្រថ ស័នអាស្រ៊ា នដព្េយេៀរយដើម្បសាគំម្រេតម្រាស់កាបស្រា សយេនឌ័ប។ 

 

3.2.1  វេិ័េចិញ្ច ឹមេតវ 
 
អនុិ ធត័េសតុតរវបមួ្ចំផ្ណក្យា៉ា ងតំខាន់ដ ់េិនែផ ារិកាបងាបនិងតនរ ិតុខ្យតបៀងយៅក្ន ុងរំសន់អាស្រ៊ា នយទះសសា
ាស្របៈតំខាន់បសត់វាានភាៃខ្ុតគែ យៅេូទងំសណរ  ម្រសយេតតាជិក្អាស្រ៊ា នក្៏យោេ។វ
យម្រកាម្ក្ិចេត ម្រសរិសររ ិកាបអាស្រ៊ា នយ ើចំណសាអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើម្រក្មុ្កាបងាបអាស្រ៊ា នតរ សាៃសាិ ធត័េសតុតរវវ 
 
(ASWGL)ម្ររូិបានសយងក ើរយ ើងយដើម្បសាផរ ់នូិេនរកាបមួ្េក្ន ុងកាបសយងក ើរតរ ង់ោបអាស្រ៊ា នក្ន ុងកាបិ ធត័េសតុតរវតម្រា
ស់កាបចក្់វា៉ា ក្់សំ្រងវកាបអនុិររកាបចិញ្េ ឹម្តរវ អ វនិងតក្ម្មភាៃពាក្់ៃ័នធ យផសងយេៀរយៅក្ន ុងអនុិ ធត័េយនះ។វ
យៅអាស្រ៊ា នផ ិរផ សតុតរវតំខាន់គឺសតុសក្សសានិងស្រច់ម្រជកូ្។វ
យទះសសាាក្ំយណើនផ ិរក្ម្មានភាៃឆ្ស់ប ័តក្៏យោេក្៏រំសន់ទងំមូ្ គឺាអែក្នាំចូ ទងំស្រច់និងផ ិរផ 
េឹក្យោះយគ។វានផ្រម្រសយេតព្លមួ្េគរ់ផ្ដ ាអែក្នំាយចញស្រច់វ )សាៃិយតត តុសក្សសា ។វ វ 
 
ចំយពាះក្បណសាស្រច់វកាបនំាចូ ានក្ម្រម្ិររិចរួចស៉ាុយណណ ះវវគឺម្រសផ្  វ៥% 
យទះសសាាានកាបយក្ើនយ ើងព្នកាបយម្រសើម្របាត់តបុសក្៏យោេ។វ
កាបវបកី្ចយម្រម្ើនព្នឧតា ក្ម្មសតុតរវក្៏បាននំាម្ក្នូិកាបនំាចូ ចំណសាតរវខ្ពត់ផងផ្ដប។វ
កាបចូ បមូ្ចំផ្ណក្ព្និ ធត័េក្តិក្ម្មក្ន ុងេិនែផ ារិក្ំៃុងធាែ ក្់ចុះក្ន ុងសណរ  ម្រសយេតមួ្េចំនួនក្ន ុងរំសន់អាស្រ៊ា
នផ្ដ ានកាបវបកី្ចំយបននខាែ ំងវផុុេម្ក្ិ ធញកាបចូ បមួ្ចំផ្ណក្ព្និ ធត័េសតុតរវក្ន ុងិ ធត័េក្តិក្ម្មក្ំៃុងយក្ើនយ ើង។វ 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

 យៅយៃ ផ្ដ កាបផ ិរនិងកាបផ្ក្ព្ចែខាែ រីំៗក្ំៃុងយ ចយធាែ យៅក្ន ុងម្រសយេតផ្ដ ានកាបបកី្ចំយបនីខាែ ំងវ
កាបចិញ្េ ឹម្សតុតរវខាែ ររូចយៅផ្រម្រគសដណរ ស់យៅក្ន ុងសណរ  ម្រសយេតបដធាតាជិក្អាស្រ៊ា ន (AMS) 
ផ្ដ ម្ិនតូិានអភិិឌឍន៍ផ្ដ ៃួក្វាយដើបរួយា៉ា ងតំខាន់ក្ន ុងកាបការ់សនថេភាៃម្រក្សាម្រក្វតនរ ិតុខ្យតបៀងវ
និងអាហាបបសូរថម្ភនិងតម្ភាៃយេនឌ័ប។ 
 
វាម្ររូិបានយគបា៉ា ន់ម្រសាណថាម្រសផ្  វា៥០វយៅវ៨០វ

តរវតបុសយៅក្ន ុងសតុភាគបេព្នផ ិរក្ម្ម ម្រសយេតតតាជិក្អាស្រ៊ា នអាចម្ររូិបានចូ បមួ្ចំផ្ណក្ៃសាអែក្ចិញ្េ ឹម្ខាែ
ររូច។វភាគបេយនះផ្ម្រសម្រសួ ក្ន ុងចំយណម្វនិងបវាងម្រសយេតអាម្រត័េយ ើក្ារ ាយម្រចើន។វ
យៅក្ម្រម្ិរក្តិក្បរូចម្រសៃ័នធផ ិរក្ម្មភាគយម្រចើនា ក្ខណៈម្រគួស្របវឬាត ម្រគតផ្ដ យផ្លរ រយ ើេសាផាបខាែ ររូចៗវ
ផ្ដ ភាគយម្រចើនៃឹងផ្ផអក្យ ើីនធានចំណសានិងក្ាែ ំងៃ ក្ម្មម្រគួស្រប។វម្រសៃ័នធ យនះាយបនេៗានផ ិរក្ម្មទស។វ
្តរ សាយដើបរួយា៉ា ងតំខាន់ក្ន ុងកាបផរ ់ចំណសាបវកាបតាអ រនិងកាបម្រគស់ម្រគងសតុតរវចិញ្េ ឹម្វាៃិយតតម្រជកូ្ាន់វ
និងតរវពា នៈរូចៗយម្រៅៃសាយ វី ើតក្ម្មភាៃម្រសចំព្លៃផ្ដ ទក្់េងនឹងរួនាេសាបសត់ៃួក្យគយៅក្ន ុងម្រគួស្រប។វ
ម្ិនដូចរំសន់យផសងយេៀរយេវ
្តរ សាយៅរំសន់អាតុសាអាយគែេ៍ក្៏ចូ បមួ្ក្ន ុងកាប ក្់ផ ិរផ សតុតរវាៃិយតតស្រច់ម្រតត់។វ
សុបតភាគយម្រចើនចូ បមួ្េិញតាភ បក្តិក្ម្មវ ក្់តរវវនិងផ ិរផ សតុតរវនិងម្រគស់ម្រគងតរវីំៗវ
ដូចាយគនិងម្រក្សសា។វកាបចូ បមួ្បសត់សុបតយក្ើនយ ើងាមួ្េនឹងកាបយក្ើនយ ើងព្នក្តិក្ម្មខាែ រីំវនិងេំ ំ វ ងូតរវវ
។ 
 
សរា យេនឌ័បទក្់េងយៅនឹងិ ធត័េសតុតរវជុំ ិ ធញរំសន់អាស្រ៊ា នានភាៃម្រតយដៀងគែ ភាគយម្រចើនវ
យោេអាម្រត័េយ ើិសបីម្៌វនិងម្រសព្ៃណសាេ៍។វសរា ម្រស ម្តំខាន់ៗផ្ដប្តរ សាម្រស ម្ក្ន ុងផ ិរក្ម្ម វ
និងម្រសៃ័នធេសាផាបបមួ្ានវស៉ាុផ្នរម្ិនក្ម្រម្ិរដ ់៖ 

- កាបេេួ បានយតវាផសៃវផាេវឥណទនវសយចេក្យេតវសណត ុ ះសណរ  វនិងៃ័រ៌ានយៅានក្ម្រម្ិរ 

- ក្ងវះកាបម្រគស់ម្រគងក្ន ុងកាបតយម្រម្ចចិររយៅក្ន ុងម្រគួស្របវត គម្ន៍វនិងក្ម្រម្ិរស្រថ ស័នក្ន ុងរំសន់ 

- កាបម្រគស់ម្រគងចំណូបវនិងម្រេៃយតម្បររ ិវនិងកាបបារ់សង់ចំណូ ភាគយម្រចើនយៅសុបតវ
ផ្ដ ម្ិនបានិ ធនិយយាគម្ររ ស់ម្ក្ម្រគួស្របិ ធញ 

- កាបេេួ បានវម្រគស់ម្រគងវនិងក្ម្មតិេធយ ើីនធានីម្មារិវាៃិយតតដសា ែី សាក្ម្រម្ិរទស 

- កាបេេួ បានេសាផាបយៅានក្ម្រម្ិរទស 

- ហានិភ័េខ្ពត់ៃសាជម្ៃ ឺឆែងវនិងជម្ៃ ឺយផសងៗវយម្រពាះៃួក្យគាអែក្កាន់ផ ិរផ ស្រច់តរវម្រតត់។ 
 
យៅយៃ ផ្ដ ្តរ សាចូ បមួ្ក្ន ុងក្ិចេកាបផ្លទតំរវចិញ្េ ឹម្វ
សុបតាអែក្ផ្ដ ាេូយៅម្ររូិបានអយញ្ា ើញយអាេចូ បមួ្ក្ន ុងិគាសណត ុ ះសណរ  វៃិភាក្ាាមួ្េអែក្ផសៃវផាេវ
ឬអែក្តយម្រម្ចចិររ។ ។វក្ន ុងដំយណើបកាបយនះវសុបតេេួ បានចំយណះដឹងវ
និងជំនាញផ្ដ ពាក្់ៃ័នធ យៅនឹងកាបចិញ្េ ឹម្សតុតរវផ្ដ ាេូយៅម្ិនម្ររូិបានផ្ចក្បំផ្ ក្ាមួ្េ្តរ សាវ
ផ្ដ ា េធផ យ វី ើយអាេកាបយផរបចំយណះដឹងវនិងសយចេក្ិ ធេាានក្ម្រម្ិររិចរួច។វ
ិររានរិចរួចបសត់្តរ សាក្ន ុងស្រថ ស័នតងាម្វនិងេនរកាបផ្ចក្បំផ្ ក្យតវាក្ម្មបសត់បោឋ ភិបា វ
និងភាែ ក្់ងាបយម្រៅបោឋ ភិបា យ វី ើយអាេកាបេេួ បានចំយណះដឹងវនិងយតវាក្ម្មបសត់្តរ សាជនសេានភាៃ ំបាក្។វ
យោេស្របផ្រានក្ម្មតិេធរិចរួចវឬគម នក្ម្មតិេធដសាក្ន ុងចំយណម្្តរ សាវ
វាៃិរាានកាប ំបាក្តម្រាស់ៃួក្យគយដើម្បសាេេួ បានឥណទនវផ្ដ ជះឥេធិៃ ដ ់េំ ំព្នកាបៃម្រងសាក្អាជសាិក្ម្មវ
និងៃម្រងសាក្តក្ម្មភាៃយផសងៗបសត់ៃួក្យគ។វវាេំនងាថា្តរ សាយៅក្ន ុងរំសន់អាតុីសាអាយគែេ៍ានភាៃយផសងគែ ខាែ ំងយ ើវវវ
តម្រថភាៃចបចក្ន ុងេសាផាបយោេៃឹងផ្ផអក្យ ើេសាក្ផ្នែងវម្រសព្ៃណសាេ៍វនិងិសបីម្៌។វស៉ាុផ្នរ វក្ន ុងក្បណសាេេួ បានេសាផាបវ
្តរ សាជនសេជួសម្រសេះនឹងសរា ម្រស ម្ាយម្រចើនយោេស្របផ្រក្ម្រម្ិរចំយណះដឹងវនិងជំនាញេសាផាបបសត់ៃួក្យគទសវ 
 
 
ក្៍ដូចាផ្ដនក្ំណរ់ក្ន ុងកាបយចញខាងយម្រៅ(កាបអនុិររម្រសព្ៃណសាេ៍ផ្ដ កាបពាបៃួក្យគយចញៃសាផរះវ
ជំនាញយសើក្សបយខ្ាេ)។វ
ទងំយនះរម្រម្ូិយអាេយ វី ើកាបយោះម្រស្រេយដើម្បសាយ ើក្ក្ម្ពត់កាបេេួ បានបសត់ៃួក្យគក្៏ដូចាអំណចចបចបក្ន ុងេសាផាប
។ 
 
សុបតម្រគស់ម្រគងយ ើចំណូ វនិងម្រេៃយតម្បររ ិផ្ដ េេួ បានៃសាផ ិរក្ម្មសតុតរវយម្រចើនាង្តរ សាវ
ផ្ដ ា េធផ ដ ់កាបការ់សនថេឱ្កាតតម្រាស់្តរ សាក្ន ុងកាបេេួ បានឯក្រាជភាៃយតដឋក្ិចេក្ន ុងម្រគួស្រប។វយៃ ខ្ែះវ
ចំណូ េេួ បានៃសាផ ិរក្ម្មសតុតរវម្ររូិបានយម្រសើម្របាត់ខ្ុតយគ យៅយោេសុបតវ
និងម្ិនេេួ បានផ ម្រសយយាជន៍ដ ់ម្រគួស្រប។វ
ានភាៃចំបាច់ក្ន ុងកាបសយងក ើនកាបចូ បមួ្បសត់្តរ សាក្ន ុងកាបតយម្រម្ចចិររវម្ិនម្ររឹម្ផ្រយៅក្ន ុងម្រគួស្របស៉ាុយណណ ះយេវ
ផ្លម្ទងំយៅក្ន ុងក្ម្រម្ិរត គម្ន៍ផងផ្ដប។វ
កាបសយងក ើនជយម្រម្ើតក្ន ុងកាបតយម្រម្ចចិររនឹងយ ើក្េឹក្ចិររយអាេានកាបសយងក ើរសប ធយាកាតកាន់ផ្រេូ ំេូលាេដ ់
្តរ សាយដើម្បសាេេួ បានជយម្រម្ើតយតម ើបគែ នឹងសុបត។វយោេានយ ចយចញនូិម្រសយភេជម្ៃ ឺឆែងយផសងៗាយម្រចើនវ
្តរ សាានហានិភ័េខ្ពត់យៅនឹងជម្ៃ ឺទងំយនះវ(ឧ. ជម្ៃ ឺប ូរកូ្នវវវ
ជម្ៃ ឺបយសង)យោេស្របផ្រានេំនាក្់េំនងផ្លរ  ់ាមួ្េតរវចិញ្េ ឹម្ផ្ដ ម្ររូិបានម្រគស់ម្រគងយម្រកាម្សប ធយាកាតស្រថ នតនរ ិ
តុខ្ជសាិស្រ្តរ វនិងកាបយបៀសចំផ ិរផ វតរវម្រតត់ផ្ដ ានក្ម្រម្ិរទស។ 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

  
យយាងាម្អងាកាប អងគការនសបៀងអាហារនិងកសិកមមថ្នអងគការសហ្ប្រាាតិ (FAO) 
ានសរា ម្រស ម្តំខាន់ៗ៧ម្រសយភេផ្ដ ក្តិក្បខាែ ររូចវនិងាៃិយតតក្តិក្ប្តរ សាម្រស ម្៖វកាបេេួ បានវ
និងម្រគស់ម្រគងយ ើីនធានីម្មារិវកាបផ្សងផ្ចក្រួនាេសាវនិងកាបេេួ ខ្ុតម្ររូិផ្ផអក្យ ើយភេវនិងអាេុវ
កាបេេួ បានសយចេក្ិ ធេាវយតវាក្ម្មសណត ុ ះសណរ  វនិងផសៃវផាេវកាបេេួ បានយតវាក្ម្ម ិបញ្ញ ិរថ ុវ
កាបេេួ បានេសាផាបវកាបចូ បមួ្វនិងអំណចយ វី ើកាបតយម្រម្ចចិររវនិងតុខ្ភាៃវនិងតុិររ ិភាៃកាបងាបវ
(អងគការនសបៀងអាហារនិងកសិកមមថ្នអងគការសហ្ប្រាាតិ  2013)។ 
 
ខននការសកមមភាពយុទធស្សរ  (SPA) តម្រាស់ក្ិចេត ម្រសរិសររ ិកាបអាស្រ៊ា នក្ន ុងវេុេធស្រ្តរ ិ ធត័េសតុតរវវ៤វឆ្ែ ំវ
២០១៦-២០២០៖វកាបគំម្រេអែក្ចិញ្េ ឹម្តរវខាែ ររូចយដើម្បសាការ់សនថេភាៃម្រក្សាម្រក្វយ វី ើយអាេអាហាបបសូរថម្ភបានម្រសយតើបវ
តនរ ិតុខ្យតបៀងវនិងតម្ភាៃវវវវវយេនឌ័បវបមួ្សញ្ច  ូតក្ម្មភាៃខ្ែះយផ្លរ រយ ើតម្ភាៃយេនឌ័ប។វ
សរា យេនឌ័បខាងយម្រកាម្គួបផ្រម្ររូិបានៃិចបណយយាងាម្ម្រសយភេព្នកាបម្រស ម្ទងំ៧បសត់ 
អងគការនសបៀងអាហារនិងកសិកមមថ្នអងគការសហ្ប្រាាតិ (FAO) យៃ សយងក ើរយគ នយយាបាេវឬក្ម្ម ិ ធី សាយម្រកាម្ 
ខននការយុទធស្សរសកមមភាព(SPA) តម្រាស់ក្ិចេត ម្រសរិសររ ិកាបអាស្រ៊ា នក្ន ុងិ ធត័េសតុតរវឆ្ែ ំវ២០១៦-២០២០៖ 

- ៃម្រងឹងជំនាញសយចេក្យេតបសត់្តរ សាាម្បេកាបតម្រម្សតម្រមួ្ បមួ្ាម្រសៃ័នធក្ន ុងកាបសណត ុ ះសណរ  ក្ន ុងកាបអនុ
ិររកាបចិញ្េ ឹម្សតុតរវវកាបផ្ក្ព្ចែវនិងកាបបក្េសាផាបផ ិរផ សតុតរវវ
ផ្ដ ធានាថាិគាសណត ុ ះសណរ  ទងំយនះម្ររូិបានផរ ់យអាេក្ន ុងភូម្ិវនិងត គម្ន៍រូចៗ។ 

- ផរ ់យអាេនូិឱ្កាតតម្រាស់្តរ សាេេួ បានយតវា ិបញ្ញ ិរថ ុយផសងៗគែ វដូចាឥណទនវកាបតនសវំក្ម្េ សាវ
និងកាបធានារា៉ា ស់បងវយដើម្បសាផរ ់យអាេៃួក្យគាមួ្េឱ្កាតៃម្រងសាក្ផ ិរក្ម្មសតុតរវបសត់ៃួក្យគ។ 

- យ ើក្េឹក្ចិររវនិងវតម្រម្សតម្រមួ្ កាបេេួ បានបសត់្តរ សាយៅនឹងកាបអស់បំវ
ក្៍ដូចាកាបចូ បមួ្បសត់ៃួក្យគក្ន ុងិគាសណត ុ ះសណរ  យោេានយគ សំណងយ វី ើយអាេម្រសយតើបយ ើងេសាផាបវ
ពាណិជាក្ម្មវនិងជំនាញវវវវវអាជសាិក្ម្មបសត់្តរ សា។ 

- ផរ ់យអាេកាបសណត ុ ះសណរ  ភាៃាអែក្ដឹក្នំាយដើម្បសាៃម្រងឹងវនិងៃម្រងសាក្តំយ ងវ
និងភាៃាអែក្ដឹក្នំាក្ន ុងត គម្ន៍វនិងអងាភាៃអែក្ផ ិរយផសងៗយេៀរ។ 

េេួ ស្រា  ់ផ្ផែក្យេនឌ័បព្នហានិភ័េតុខ្ុា ភាៃវនិងតុិររ ិភាៃកាបងាបវដូចាកាបស៉ាះពា ់ផ្លរ  ់យៅនឹងជម្ៃ ឺឆែងវ
ដូចាម្រគនុផ្លរ ស្រេសក្សសាវ(HPAI) និងយម្រគះថាែ ក្់យផសងៗយេៀរទក្់េងនឹងកាបកាន់ស្រច់ម្រតត់វ
និងផ ិរផ េឹក្យោះយគ។ 

 

3.2.2 ដណំំ 
 
ម្រក្មុ្កាបងាបាម្ិ ធត័េយ ើផ ិរក្ម្មដំណបំសត់អាស្រ៊ា នវ
(ASWGC)គឺាស្រថ ស័នមួ្េក្ន ុងចំយណម្ស្រថ ស័នយផសងៗផ្ដ តថ ិរយៅយម្រកាម្ 
កិច្ចប្រជុុំម្នរ ីាន់ែពស់ពិនសសថ្នរដ្ឋម្នរ ីកសិកមមនិងរុកាា ប្រមាញ់អាស៊ា នវ(SOM-AMAF) 
ផ្ដ ានរួនាេសាៃិនិរយយម្ើ ក្ិចេត ម្រសរិសររ ិកាបអាស្រ៊ា នយ ើអនុិ ធត័េដំណ។ំវ
យោេានយគ យៅយ ើក្ក្ម្ពត់កាបអភិិឌឍន៍យ ើអនុិ ធត័េយនះវ
ម្រក្មុ្កាបងាបាម្ិ ធត័េយ ើផ ិរក្ម្មដំណបំសត់អាស្រ៊ា នវ(ASWGC)វបានអនុិររតក្ម្មភាៃវ
និងគយម្រាងាយម្រចើនយយាងយៅាម្វយគ សំណងេុេធស្រ្តរ បសត់ខ្្នួវ
យោេម្ររូិបានឆុ្ះសរេ ំងក្ន ុងផ្ផនកាបតក្ម្មភាៃេុេធស្រ្តរ បសត់ខ្្នួវ(SPA) យ ើដំណ។ំវតក្ម្មភាៃវ
ឬគយម្រាងមួ្េចំនួនបានអនុិររយោេយាគជ័េវនិងានយម្រចើនយេៀរក្ំៃុងសនរអនុិររវាម្បេកាបយបៀសចំសណរ ញវ
ក្៍ដូចាម្ររូិបានគំម្រេយោេក្ិចេតនរនាវនិងព្ដគូអភិិឌឍន៍យផសងៗ។វេំ ំកាបងាបបសត់វ
ម្រក្មុ្កាបងាបាម្ិ ធត័េយ ើផ ិរក្ម្មដំណបំសត់អាស្រ៊ា នវ(ASWGC)វវម្រគស់ដណរ ស់យ ើ៖វi) ម្រក្សខ្័ណឌ យគ នយយាបាេ,វ
ii) ពាណិជាក្ម្មយ ើផ ិរផ ដំណកំ្ន ុងវនិងយម្រៅរំសន់អាស្រ៊ា ន, iii)វកាបម្រគស់ម្រគងក្ារ ចព្ម្រងវនិងជម្ៃ ឺបុក្ខារិ, iv) 
កាបអភិិឌឍន៍តរ ង់ោបវនិងកាបផសៃវផាេបសត់ខ្្នួ, v) ក្ិចេកាបពាបវវវវវវសប ធស្រថ នយ ើផ ិរក្ម្មដំណវំនិង vi)វ
តនរ ិតុខ្យតបៀងវតុិររ ិភាៃចំណសាបអាហាបវនិងអាហាបបសូរថម្ភ។វ 
 
កាបយក្ើនយ ើងនូិរួនាេសាបសត់្តរ សាយៅក្ន ុងម្រសៃ័នធ យតបៀងវ
និងដំណកំ្ំណរ់ៃួក្គរ់ថាារួអងានិងាព្ដគូតំខាន់យៅក្ន ុងដំយណើបកាបយនះ។វយៅអាស្រ៊ា ន្តរ សាានចំនួនាងវ
៥០ វ%ព្នក្ាែ ំងៃ ក្ម្ម ក្ន ុងិ ធត័េក្តិក្ម្ម។វ
ក្តិក្បា្តរ សានិងសុបតានរួនាេសាយផសងៗគែ ទក្់េងនឹងកាបផ ិរក្ម្មដំណសំ៉ាុផ្នរ យៅៃសាខាងយម្រកាេព្នកាបព្នកាបផ្លែ
ត់សត បូឱ្កាតយតដឋក្ិចេនិង ក្ខខ្ណឌ សប ធស្រថ នកាបផ្សងផ្ចក្យេនឌ័បព្នក្ាែ ំងៃ ក្ម្មអាចនឹងផ្លែ ត់សត បូ។វ
ក្តិក្បា្តរ សានិងសុបតផ្រងផ្រាន ក្ខណៈិ ធនិចឆ ័េយផសងគែ ក្ន ុងកាបយម្រជើតយបតីដំណនំិងៃូជនិងតក្ម្មភាៃយផសងៗដូ
ចាកាបយម្រជើតយបតីម្រគស់ៃូជកាបោដំុះកាបម្រសមូ្ ផ និងកាបផ្ក្ព្ចែ។វ
 ក្ខណៈិ ធនិចឆ ័េទងំយនះអាចផ្ផអក្យ ើភាៃខ្ុតគែ ព្នបតារិ ក្ខណៈព្នកាបតត ុក្េុក្វ
យៃ យិលាផ្ដ ម្ររូិកាបតម្រាស់កាបយបៀសចំអាហាបរម្រម្ូិកាបក្ាែ ំងៃ ក្ម្មនិងេសាផាប។វ
ាយបនេៗ្តរ សាក្៏ខ្វ ះកាបធានាកាន់កាស់និងក្ម្មតិេធិីនធានវ
កាបេេួ បានីនធានដូចាដសា ិបញ្ញ ិរថ ុៃ័រ៌ានយតវាក្ម្មផសៃវផាេវនិងសយចេក្ិ ធេា។វ
កាបសិេគាែ រយេនឌ័បក្ន ុងកាបេេួ និងកាបយម្រសើម្របាត់ីនធាននិងយតវាក្ម្មម្រសក្សយោេផ ិរភាៃនឹងយសើក្តការ
នុៃ ផ ិរភាៃក្តិក្ម្មបសត់្តរ សាយោេសយងក ើនេិនែផ ក្តិក្ម្មយា៉ា ងយម្រចើន។វ 
 
កាបតិក្ាអំៃសាគាែ រេិនែផ បវាងក្តិក្បសុបតវ
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

 និង្តរ សាបានផរ ់នូិកាបបា៉ា ន់ម្រសាណអំៃសាគាែ រាម្ីយម្ផ្ដ ានចយនាែ ះៃសាវ២០វយៅវ៣០វភាគបេវ
យ ើេយ រុផ តំខាន់ព្នគំលារយនះគឺសណរ  ម្ក្ៃសាកាបយម្រសើម្របាត់ធារុចូ ក្តិក្ម្មក្ន ុងក្ម្រម្ិររិចយោេ្តរ សា។វ
យយាងាម្កាបបា៉ា ន់ស្រម នបសត់ អងគការនសបៀងអាហារនិងកសិកមមថ្នអងគការសហ្ប្រាាតិ (FAO) 
ផ ិរភាៃយក្ើនយ ើងផ្ដ ា េធផ ៃសាកាបធានាឱ្យបាននូិ េធភាៃេេួ បានជសាម្រគស់ៃូជនិងឧសក្បណ៍ក្តិក្ម្ម
យតម ើគែ តម្រាស់្តរ សាអាចសយងក ើនេិនែផ ក្តិក្ម្មតបុសយៅក្ន ុងម្រសយេតក្ំៃុងអភិិឌឍន៍ម្រសាណវ២,៥វយៅវ៤វ
ភាគបេយោេការ់សនថេចំនួនអែក្អរ់ឃ្លែ នចយនាែ ះៃសាវ១០០វយៅវ១៥០វ
លាននាក្់យសើយយាងាម្េិនែន័េផ្ដ េេួ បានយោេវFAO កន ុងឆ្ែ ំវ២០១១។វវ 

សរា យេនឌ័បខាងយម្រកាម្គួបផ្រម្ររូិបានៃិចបណយៃ អនុិររគយម្រាងវឬតក្ម្មភាៃយម្រកាម្ផ្ផនកាបវ
តក្ម្មភាៃេុេធស្រ្តរ វ(SPA) តម្រាស់ក្ិចេត ម្រសរិសររ ិកាបអាស្រ៊ា នយ ើដំណវំ២០១៦-២០២០៖ 

 

- យ វី ើកាបិ ធភាគយេនឌ័បយៅក្ន ុងម្រគស់គយម្រាងក្ម្ម ិ ធី សានិងយគ នយយាបាេទងំអត់យដើម្បសាវាេរព្ម្ែយ ើកាបតនែ ិ
ោឋ ននិងអរថម្រសយយាជន៍ព្នសយចេក្ិ ធេានិងកាបអនុិររក្តិក្ម្មឆ្ែ រព្ិអាកាតធារុវ(CSA) ន ើរុរសនិង្សរ ី ។       

- ផរ ់កាបគំម្រេាក្់លាក្់ដ ់្តរ សាផ្ដ ដឹក្នំាត ម្រគតខាែ ររូចនិងម្ីយម្វនិងត គម្ន៍យដើម្បសាសសយងក ើនវវវវវ
ផ ិរភាៃសយចេក្ិ ធេានិងគុណភាៃផ ិរផ យដើម្បសាសំយៃញាម្តរ ង់ោបេសាផាបៃិភៃយលាក្និងសយងក ើនកាប
ម្រសកួ្រម្រសផ្ជង។ 

- ផរ ់កាបសណត ុ ះសណរ  ដ ់្តរ សានិងសុបតអំៃសាសយចេក្ិ ធេានិងកាបអនុិររ កសិកមមឆ្ា តថ្ អាកាសធាតុ (CSA) 
និងកាបេ ់ដឹងអំៃសាយេនឌ័ប។ 

- តម្រម្សតម្រមួ្ កាបេេួ បានដសានិងឥណទនបសត់្តរ សាាម្បេៈកាបផ្លែ ត់សត បូចាស់និងកាបអនុិររមូ្ ោឋ ន 
ៃម្រងឹងតម្រថភាៃតាជិក្្តរ សានិងសុបតបសត់អងាកាបនិងស្រថ ស័នក្តិក្ប្តរ សានិងសុបតយដើម្បសាចូ បមួ្ាមួ្េិ ធត័េឯក្ជ
ន។ 
 

3.2.3  វេិ័េលល្ល និងររ វវបកកមម 
 

វិ ធត័េជ ផ យដើបរួនាេសាយា៉ា ងតំខាន់ក្ន ុងកាបអភិិឌឍន៍យតដឋក្ិចេបសត់ម្រសយេត/បដឋាតាជិក្អាស្រ៊ា ន។ម្រសយេតយៅ
អាស្រ៊ា នចំនួនវ៦វ
បមួ្ានឥណឌ យូនតុសាម្សាយា៉ា ន់ា៉ា  វ សា សាៃសានយិៀរណម្ព្លនិងា៉ា យ តុសាតថ ិរក្ន ុងចំយណម្ម្រសយេតផ្ដ ផ ិរម្ររសាីំាងយគយៅ
យ ើៃិភៃយលាក្ខ្ណៈម្រសយេតចំនួនវ៤វ
គឺឥណឌ យូនតុសា វ សា សាៃសានា៉ា យ តុសានិងយិៀរណម្តថ ិរក្ន ុងចំយណម្ម្រសយេតផ ិរស្ររា៉ា េតម្ុម្រេ ំោស់ៃិភៃយលាក្។ម្រសា
ជនម្រសាណវ៦០វលាននាក្់យ វី ើកាបក្ន ុងិ ធត័េជ ផ ទក្់េងនឹងយតវាក្ម្មគំម្រេចំបាច់វដូចាផ ិរេូក្វ
ផ ិរឧសក្បណ៍យនស្រេវកាបផ្ក្ព្ចែម្ររសានិងេសាផាប។វយៅក្ន ុងរំសន់អាស្រ៊ា នវ
កាបេេួ ទនម្ររសាតម្រាស់ម្នុតសាែ ក់្ផ្ដ ានចំនួន៣៣,៤គឺ ូប្កាមកន ុងមួយឆ្េ ុំវ 

ម្គឺ ី នក្ម្រម្ិរខ្ពត់ាងយគខាែ ំងយសើយម្រសៀសយីៀសាមួ្េម្ីយម្ភាគព្នកាបេេួ ទនម្ររសាៃិភៃយលាក្ផ្ដ ានចំនួនវ
១៩,២ គឺ ូប្កាមកន ុងមួយឆ្េ ុំ។ នហ្ើយប្រខហ្  ៣៨ភាគរយថ្នប្រូនតអុីនសតវគឺទទួ បានមកពីសតវប្តី 
ខដ្ សររា ក់អុំពីសរៈសុំខាន់ថ្ន ស័ិយ ជ ន និងសនរ ិសុែនសបៀងអាហារកន ុងតុំរន់។  

ម្រក្មុ្កាបងាបរំសន់អាស្រ៊ា នតរ សាៃសាជ ផ (ASWGFi)ានភាបក្ិចេម្ររួរៃិនិរយកាបក្ំណរ់អររតរញ ណវកាបសយងក ើរវ
កាបម្ររួរៃិនិរយវនិងកាបរាេកាបណ៍អំៃសាក្ិចេត ម្រសរិសររ ិកាបជ ផ វក្ន ុងចំយណម្តាជិក្អាស្រ៊ា ន។ 
 

យោេេេួ ស្រា  ់សរា យេនឌ័បទងំយនះយគ កាបណ៍ផ្ណនំាតរ សាៃសាជ ផ ខាែ ររូចម្រសក្សយោេនិបនរ បភាៃបមួ្ានត
ម្ភាៃយេនឌ័បនិងយគ កាបណ៍តម្ភាៃមួ្េក្ន ុងចំយណម្យគ កាបណ៍ផ្ណនំាទងំវ១៣វ
បសត់វាយ ើេយេនឌ័បក្៏ម្ររូិបានៃិចបណយៅក្ន ុងផ្ផែក្ ម្អ ិរសផ្នថម្យេៀរតរ សាៃសាជ ផ ម្រសក្សយោេកាបេេួ ខ្ុតម្ររូ
ិនិងកាបអភិិឌឍន៍ម្រសក្សយោេចសាបភាៃវ(អងគការនសបៀងអាហារនិងកសិកមមថ្នអងគការសហ្ប្រាាតិ ២០១៥ ) 
យគ កាបណ៍ផ្ណនំាវជ ផ ខាែ ររូចម្រសក្សយោេនិបនរ បភាៃ (SSF) េេួ ស្រា  ់ថាៃ ក្ម្មក្ន ុងិ ធត័េជ ផ បសត់វ
្តរ សានិងសុបតផ្រងផ្រម្ររូិបានផរ ់នូិរព្ម្ែិសបីម្៌និងយតដឋក្ិចេខ្ុតៗគែ យោេកាបងាបបសត់្តរ សាផ្រងផ្រានរាស់ម្ិន
អត់យ ើេម្ិនម្ររូិបានគិរយៅក្ន ុងអភិបា ក្ិចេជ ផ យេយទះសសាាានស្របៈតំខាន់ចំយពាះជ ផ ខាែ ររូចក្៏
យោេ។វ
វាក្៏េេួ ស្រា  ់ផងផ្ដបនូិចំនុចតន  ូព្នយេនឌ័បចំយពាះសរា ម្រសតៃវយផសងយេៀរាៃិយតតតិេធិម្នុតសនិងតុខ្ុា ភា
ៃតនរ ិតុខ្យតបៀងនិងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុយ ើេវាក្៏សងាា ញៃសាភាៃខ្ុតគែ បវាងយេនឌ័បយៅក្ន ុងអំណចនិងកាប
តយម្រម្ចចិររយក្ើរានយៅក្ន ុងសប ធសេជ ផ ខាែ ររូចនិងភាៃខ្ុតគែ ទងំយនាះានឥេធិៃ រំណងវេុររ ិីម្៌វ
និងអភិបា ក្ិចេជ ផ ខាែ ររូចម្រសក្សយោេនិបនរ បភាៃ។វ
អនររាគម្ន៍ផ្ដ ក្ំណរ់រួនាេសាបសត់្តរ សាយៅក្ន ុងម្រសៃ័នធជ ផ និងវាប ីិ សបក្ម្មយោេផ្ផអក្យ ើរួនាេសាសនរៃូជនិងរួនា
េសាយតដឋក្ិចេផ្ដ ានម្រស្រស់បសត់ៃួក្យគៃិរាអាចបក្ាបាននូិស្រថ នភាៃផ្ដ អាចានិ ធតម្ភាៃខ្ពត់ចំយពាះ្តរ សាជ
នសេនិងជនារិយដើម្ភាគរិច។ 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

 សរា យេនឌ័បខាងយម្រកាម្គួបផ្រៃិចបណយៃ អនុិររគយម្រាងវឬតក្ម្មភាៃយម្រកាម្ផ្ផនកាបតក្ម្មភាៃេុេធស្រ្តរ វ
SPA តម្រាស់ក្ិចេត ម្រសរិសររ ិកាបអាស្រ៊ា នយ ើិ ធត័េជ ផ វ២០១៦-២០២០៖ 

- ផរ ់អំណចដ ់្តរ សាក្ន ុងកាបម្រគស់ម្រគងជ ផ ាម្ត គម្ន៍ាម្បេៈកាបក្ស្រងតម្រថភាៃយ ើសរា សយចេ
ក្យេតនិងចាស់យផសងៗ។ 

- ផរ ់ឱ្យអែក្យនស្រេនូិ េធភាៃេេួ បានីនធានយនស្រេេសាផាប ិបញ្ញ ិរថ ុនិងីនធានេសាផាប 

- យ ើក្េឹក្ចិររឱ្យានកាបរត៊ាូ ម្រិអំៃសាម្របាក្់ ន  ួយតម ើគែ ចំយពាះក្ាែ ំងជ ផ ។ 

- យ ើក្េឹក្ចិររៃម្រងឹងតម្រថភាៃត ជសាៃនិងស្រថ សន្តរ សាាម្បេៈេនរកាបផ្សងផ្ចក្ីនធាននិងសយងក ើនកា
បេេួ ខ្ុតម្ររូិផ្ផែក្ម្រគស់ម្រគងបសត់ៃួក្យគ។ 

- យ ើក្េឹក្ចិររ្តរ សាឱ្យចូ បមួ្ក្ន ុងតក្ម្មភាៃពាក្់ៃ័នធនឹងវាប ីិ សបក្ម្មផ្ដ ម្ិនយៅយ ើដសាយផសងៗវនិងតរ ឹងវ
ដូចាកាបផ ិរក្ម្មៃូជនិងកាបម្រសមូ្ ផ វនិងផ្ក្ព្ចែចំណសានិងផ ិរផ តរវេឹក្។ 

- ាម្ោនកាបផ្លែ ត់សត បូកាបម្រគស់ម្រគងីនធានយដើម្បសាវាេរព្ម្ែ ិ ធស្រ ភាៃផ្ដ ម្រក្សខ្័ណឌ ផ្ ូិ កាបនិងយម្រៅផ្ ូិ
កាបផ្ដ ានម្រស្រស់អាចឱ្យេសាភាែ ក្់ងាបតយម្ែងនិងឱ្កាតបសត់្តរ សាក្ន ុងិ ធត័េជ ផ ក្ំណរ់អាេិភាៃតម្រា
ស់កាបផ្លែ ត់សត បូ។ 

- ធានាឱ្យានកាបគំម្រេដ ់កាបម្រស្រិម្រាិអំៃសាយេនឌ័បក្ន ុងិ ធត័េជ ផ ។ 

 

 

3.2.4 ព្រព្ស ើ 
 

ព្ម្រៃយ ើយដើបរួយា៉ា ងតំខាន់ក្ន ុងកាបផ ិរក្ម្មយ ើនិងផ ិរផ យផសងៗយេៀរនិងផរ ់ជំបក្ដ ់ម្រសាជនខ្វះខារយៅ
អនុរំសន់យ ើេផរ ់កាបងាបយៅក្ន ុងយនាះបមួ្ានកាបផ ិរយម្រគឿងតងាា បមឹ្និងផ ិរផ យ ើយផសងយេៀរកាបម្រគស់ម្រគ
ងរំសន់កាបពាបនិងកាបអភិិឌឍន៍ចាក ប។ព្ម្រៃយ ើានស្របៈតំខាន់តម្រាស់ម្រសាជនក្ន ុងរំសន់ជនារិយដើម្ភាគរិច
និងជនសេយម្រពាះៃួក្វាផរ ់អាហាបថាម្ៃ និងជម្រម្ក្ដ ់ម្រសាជនរាស់លាននាក្់យៅក្ន ុងរំសន់អាស្រ៊ា ន។ 
 
ម្្នរ សាាន់ខ្ពត់អាស្រ៊ា នតរ សាៃសាព្ម្រៃយ ើវ(ASOF)វគឺាស្រថ ស័នេេួ ខ្ុតម្ររូិចំយពាះក្ិចេត ម្រសរិសររ ិកាបវ
ព្ម្រៃយ ើយៅអាស្រ៊ា ន។ ម្្នរ សាាន់ខ្ពត់អាស្រ៊ា នតរ សាៃសាព្ម្រៃយ ើវ(ASOF)វវ
បានសយងក ើរចក្ខ ុ ិ ធត័េព្នក្ិចេត ម្រសរិសររ ិកាបផ្ដ “ីនធានព្ម្រៃយ ើម្ររូិបានម្រគស់ម្រគងម្រសក្សយោេនិបនរ បភាៃយៅ
ក្ម្រម្ិរយេតភាៃយដើម្បសាសំយៃញរម្រម្ូិកាបតងាម្វទងំយតដឋក្ិចេតងាម្វនិងិសបីម្៌បសត់ម្នុតសជំនាន់សចច ុសបនែ វ
និងអនាគរនិងយដើម្បសាបមួ្ចំផ្ណក្ាិ ធជាានដ ់វ
កាបអភិិឌឍន៍ម្រសក្សយោេចសាបភាៃ”។យគ យៅតម្រាស់ិ ធត័េព្ម្រៃយ ើយៅអាស្រ៊ា នគឺ“ៃម្រងឹងកាបម្រគស់ម្រគងព្ម្រៃយ ើម្រសក្
សយោេនិបនរ បភាៃតម្រាស់កាបសនរផ ិរក្ម្មវេំនិញវ
និងយតវាក្ម្មព្ម្រៃយ ើម្រសក្សយោេរុ យភាៃនិងធានាកាបកាបពាបព្ម្រៃយ ើនិងកាបអភិបក្សជសាិៈចម្រម្ះុម្រៃម្ទងំសយងក ើន
ម្រសតិេធភាៃកាបយម្រសើម្របាត់តម្ម្រតសនឹងតងាម្និងយអកូ្ ូតុសាម្រសក្សនិបនរ បភាៃ។ 

 
យៅេូទងំរំសន់អាតុសាអាយគែេ៍ម្រសាជនចំនួនវ៣០០វលាននាក្់បត់យៅក្ន ុងរំសន់ជនសេយ ើេម្រសាជនប ូរដ ់វ
៧០វលាននាក្់ៃឹងផ្ផអក្យ ើព្ម្រៃយ ើតម្រាស់ជសាិភាៃបត់យៅអាហាបសូរថម្ភនិងតនរ ិតុខ្យតបៀងបសត់ៃួក្យគ។វ
សុបតនិង្តរ សាផ្រងផ្រយម្រសើម្របាត់និងៃឹងផ្ផអក្ខ្ុតគែ យ ើអនុផ ព្ម្រៃយ ើយោេ្តរ សាផ្រងផ្រៃឹងផ្ផអក្យ ើផ ិរផ ទងំ
យនះយា៉ា ងខាែ ំង។វ
្តរ សាចូ បមួ្ចំផ្ណក្ក្ន ុងិ ធត័េព្ម្រៃយ ើាម្ិ ធី សាាយម្រចើនទងំផ្ ូិ កាបនិងយម្រៅផ្ ូិ កាបបមួ្ទងំាម្បេៈកាបយ វី ើក្តិ-បុក្ខក្ម្មវ
កាបម្រគស់ម្រគងរំសន់ព្ផរេឹក្វកាបផ្ក្ ម្អយដើម្យ ើនិងកាបកាបពាបព្ម្រៃយ ើ។វ
្តរ សាានតាាម្ររក្ាែ ំងៃ ក្ម្មយម្រចើនយៅក្ន ុងឧតា ក្ម្មព្ម្រៃយ ើេូទងំៃិភៃយលាក្ាៃិយតតយៅក្ន ុងកាបងាបស
ណត ុ ះកូ្នយ ើស៉ាុផ្នរក្៏ានតក្ម្មភាៃយផសងៗយេៀរផងផ្ដបចស់ៃសាកាបកាស់យ ើប ូរដ ់កាបផ្ក្ព្ចែយ ើ។វ
យទះសសាា្តរ សាបានបមួ្ចំផ្ណក្យា៉ា ងយម្រចើនដ ់ិ ធត័េព្ម្រៃយ ើក្៏យោេរួនាេសាបសត់ៃួក្យគម្ិនម្ររូិបានយគេេួ ស្រា  ់ឬក្
រ់ម្រាបានយៃញយ ញយ ើេយ ើេម្របាក្់ ន  ួនិង ក្ខខ្ណឌ កាបងាបបសត់ៃួក្យគគឺទសាងសុបត។វ
ាងយនះយៅយេៀរ្តរ សាក្ម្រម្ានកាបចូ បមួ្យតម ើគែ ាមួ្េសុបតក្ន ុងកាបសយងក ើរផ្ផនកាបនិងកាបអនុិររយគ នយយាបា
េព្ម្រៃយ ើ។វានផ ស៉ាះពា ់យេនឌ័បព្នកាបសំផ្លែ ញព្ម្រៃយ ើផងផ្ដប៖វ
ចំយពាះសុបតកាបកាស់សំផ្លែ ញព្ម្រៃយ ើអាចនំាឱ្យបារ់សង់ម្របាក្់ចំណូ ចំផ្ណក្ឯ្តរ សាិ ធញអាចសយងក ើនសនុុក្កាបងាបក្ាែ ំ
ងៃ ក្ម្មបសត់ៃួក្យគាៃិយតតយៅយៃ ម្រសមូ្ អុត។ 
 
កាបក្ំណរ់ផ្ផែក្យតដឋក្ិចេតងាម្ិសបីម្៌នយយាបាេនិងចាស់អាចយ វី ើឱ្យស៉ាះពា ់ដ ់តិេធិ្តរ សានិងសុបតក្ន ុងកាបម្រគស់ម្រគ
ងីនធានព្ម្រៃយ ើនិងដសាផ្លរ  ់ខ្្នួ។តូម្បសាផ្រក្ផ្នែងខ្ែះផ្ដ ្តរ សាានតិេធិាាេ ត់យ ើព្ម្រៃយ ើក្៏យោេក្៏ៃួក្យគម្ិនអា
ចានភាៃយតម ើគែ តម្រាស់ឱ្កាតសយងក ើរចំណូ ៃសាព្ម្រៃយ ើផ្ដប។ាេូយៅ្តរ សាអាចាន េធភាៃេេួ បានអនុផ ព្ម្រៃ
យ ើវ
ស៉ាុផ្នរម្ិនផ្ម្នាីនធានយ ើផ្ដ ាក្ម្មតិេធិបសត់សុបតនិងាផ ិរផ ផ្ដ ានរំព្ ខាងពាណិជាក្ម្មយៅក្ន ុង
ព្ម្រៃភាគយម្រចើន។ភាៃខ្ុតគែ ព្នយេនឌ័បយនះានផ ស៉ាះពា ់ីំយីងចំយពាះកាបម្រគស់ម្រគងព្ម្រៃយ ើនិងបចនាតម្ព ័នធអំ
ណចផ្ផអក្យ ើយេនឌ័បយៅក្ន ុងត គម្ន៍។កាបតិក្ាម្រស្រិម្រាិមួ្េយ វី ើយ ើងយោេីនាគបៃិភៃយលាក្បានបក្យ ើញ
ថាកាបផរ ់ឱ្យ្តរ សានូិកាបសយញ្េ ញយយាស ់យម្រចើនាងម្ុនក្ន ុងកាបម្រគស់ម្រគងព្ម្រៃយ ើយ វី ើយអាេម្រសយតើបយ ើងនូិ េធផ អភិ
បក្សវ )ីនាគបៃិភៃយលាក្ឆ្ែ ំវ២០១២ )វ។ 
 
អែក្ពាក្់ៃ័នធតំខាន់មួ្េយេៀរគឺត គម្ន៍ជនារិយដើម្ភាគរិចផ្ដ បត់យៅក្ន ុងរំសន់ព្ម្រៃយ ើផ្ដ ៃឹងផ្ផអក្យ ើ
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

 ព្ម្រៃយ ើយដើម្បសាកាបបត់រានានជសាិ ធរបសត់ៃួក្យគ។ីនាគបៃិភៃយលាក្បា៉ា ន់ម្រសាណថាានជនារិយដើម្ភាគរិចផ្ដ
 ៃឹងផ្ផអក្យ ើព្ម្រៃយ ើម្រសាណវ៦០វលាននាក់្ផ្ដ អែក្ម្រស្រិម្រាិយជនថាម្ររូិបានយម្ើ បំ ង វ) Tauli-Corpuz, ២០១១ ។វ
យតចក្រ សាវ 
ម្រសកាតបសត់អងាកាបត ម្រសាារិតរ សាៃសាតិេធិជនារិយដើម្ភាគរិចវ(UNDRIP) 
េេួ ស្រា  ់យា៉ា ងយៃញយ ញអំៃសាស្របៈតំខាន់ព្នដសាវ 
 
ផ្ដនដសានិងីនធានតម្រាស់ជនារិយដើម្ភាគរិច។យនះម្ររូិបានតងករ់ ៃីន់សផ្នថម្យេៀរាម្បេកាបេេួ ស្រា  ់តិេធិ
ជនារិយដើម្ភាគរិចយដើម្បសាេេួ បានកាបម្រៃម្យម្រៃៀងាម្ុនយោេយតបនីិងានៃ័រ៌ានវ 
(FPIC)វារម្រម្ូិកាបយដើម្បសាកាបពាបតិេធិបសត់យេើងយ ើដសាវ
ផ្ដនដសានិងីនធាននិងតិេធិក្ន ុងកាបយសរាា ចិររបសត់យេើង។្តរ សាជនារិយដើម្ភាគរិចងាេបងយម្រគះសំផុរចំយពាះផ 
ស៉ាះពា ់ព្នកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុនិងស្របៈតំខាន់ព្នចំយណះដឹងគុណរព្ម្ែនិងកាបអនុិររម្រសព្ៃណសាបសត់ៃួក្យគនិ
ងរម្រម្ូិកាបយដើម្បសាបមួ្គែ ក្ស្រងនូិអវ សាផ្ដ យៅយតតត ់យដើម្បសាយ ើក្តុេួភាៃីន់បសត់ត គម្ន៍ទងំតម្រាស់ជំនាន់
សចច ុសបនែនិងអនាគរ។ 
 

សរា យេនឌ័បខាងយម្រកាម្គួបផ្រៃិចបណយៃ អនុិររគយម្រាងវឬតក្ម្មភាៃយម្រកាម្ផ្ផនកាបតក្ម្មភាៃេុេធស្រ្តរ វ
SPA តម្រាស់ក្ិចេត ម្រសរិសររ ិកាបអាស្រ៊ា នយ ើកាបងាបព្ម្រៃយ ើវ២០១៦-២០២០៖ 

 

1. យ ើក្េឹក្ចិររតាជិក្អាស្រ៊ា នយដើម្បសាសងាា ញៃសាយគ នយយាបាេព្ម្រៃយ ើផ្ដ យឆែ ើេរសយៅនឹងយេនឌ័បក្ន ុង
កាបកាន់កាស់តិេធិេេួ បានរំណងយៅក្ន ុងឱ្កាតក្ស្រងតម្រថភាៃ។ 

2. ចស់យផរើម្ក្ិចេតនរនាវនិងយបៀសចំក្ិចេម្រសជុំម្រៃឹក្ាយយាស ់យៅថាែ ក្់ារិវ
និងថាែ ក្់យម្រកាម្ារិយដើម្បសាៃិភាក្ាសរា វនិងគាែ រយេនឌ័បក្ន ុងយគ នយយាបាេវ
និងកាបអនុិររផ្ដ ានម្រស្រស់។ 

3. សញ្ច  ូអងាកាបតងាម្តុសាិ ធ វ
ស្រថ សនត គម្ន៍ស្រថ ស័នបោឋ ភិបា និងសណរ ញ្តរ សាពាក្់ៃ័នធ យដើម្បសាធានាបាននូិិ ធី សាស្រ្តរ បមួ្ក្ន ុងកាបអភិិ
ឌឍន៍វនិងកាបអនុិររយគ នយយាបាេព្ម្រៃយ ើយឆែ ើេរសនឹងយេនឌ័ប 

4. យបៀសចំតិកាខ ស្រលាតរ សាៃសាកាបេ ់ដឹងអំៃសាយេនឌ័បតម្រាស់ម្្នរ សាព្ម្រៃយ ើបមួ្ទងំអែក្យ វី ើយតចក្រ សាតយម្រម្ចចិររនិង
តាជិក្គណៈក្ាម ីិកាបយគ នយយាបាេយដើម្បសាធានាកាបេ ់ដឹងកាន់ផ្រតុសាជយម្រៅអំៃសាភាៃពាក្់ៃ័នធ ព្ន
ក្ងវ ់បសត់្តរ សាចំយពាះយគ នយយាបាេនិងក្ម្ម ិ ធី សាព្ម្រៃយ ើ 

5. ៃម្រងឹងតម្រថភាៃស្រថ ស័នផ្ដ យ វី ើកាបងាបយេនឌ័បនិងជនសយងាា  យេនឌ័បយៅក្ន ុងស្រថ ស័នយដើម្បសាចូ បមួ្ក្ន ុង
ក្ម្រម្ិរដ៏តំខាន់មួ្េយៅក្ន ុងកាបៃិយម្រគះយយាស ់ទក្់េងនឹងព្ម្រៃយ ើនិងក្ន ុងកាបៃិនិរយយគ នយយាបាេ
និងដំយណើបកាបអភិិឌឍន៍ 

6. យ ើក្េឹក្ចិររដ ់កាបៃិយម្រគះយយាស ់ាមួ្េភាគសាពាក្់ៃ័នធក្ន ុងបចនាតម្ព ័នធ ម្រគស់ម្រគងផ្ដ ានម្រស្រស់យដើម្បសា
ក្ំណរ់អរុ យភាៃអំណចយេនឌ័បនិងជួេតម្រមួ្ ដ ់កាបសយងក ើរស្រថ ស័នព្ម្រៃយ ើផ្ដ ានរុ យភាៃយេន
ឌ័បសផ្នថម្យេៀរ។យនះានស្របៈតំខាន់ណត់ក្ន ុងកាបសយងក ើនរំណង្តរ សាក្ន ុងរួនាេសាដឹក្នំានិងកាបចូ បមួ្បស
ត់ៃួក្យគក្ន ុងកាបតយម្រម្ចចិររ  

7. វិ ធភាគនិនាែ កាបកាបងាបបវាងសុបតនិង្តរ សាាៃិយតតភាគបេព្ន្តរ សាផ្ដ េេួ បានកាបអស់បំទក្់េងនឹងព្ម្រៃ
យ ើម្រៃម្ទងំកាបយម្រជើតយបតីនិងអម្រាព្នកាបបក្ា្តរ សាយៅក្ន ុងិ ធត័េព្ម្រៃយ ើ។ 

8. ធានាឱ្យានកាបផ្ចក្បំផ្ ក្ផ ម្រសយយាជន៍ម្រសក្សយោេតម្ីម្៌វ
)ឧទ បណ៍កាបេូទរ់ព្លែយតវាក្ម្មសប ធស្រថ នវ(បវាង្តរ សានិងសុបតយៅក្ផ្នែងផ្ដ ពាក្់ៃ័នធ។  

9. ផរ ់តិេធិអំណចដ ់្តរ សាាម្បេៈកាបក្ស្រងតម្រថភាៃបសត់ៃួក្យគយដើម្បសាចូ បមួ្ក្ន ុងគយម្រាងស្ររ ប វ/ស្ររ បដសាព្ម្រៃ
ងិ ធញ។យ ើ  

10. ាម្ោនយគ នយយាបាេព្ម្រៃយ ើាម្បេៈកាបឆុ្ះសរា ំងយេនឌ័បយៅក្ន ុងម្រក្សខ្័ណឌ អភិបា ក្ិចេព្ម្រៃយ ើ
ផ្ដ ក្ំៃុងបកី្ចយម្រម្ើន 

 

3.2.5 ការថ្របរបួលអាកាេធាត ុ
 

រំសន់អាតុសាអាយគែេ៍ានភាៃងាេបងយម្រគះខ្ពត់យៅនឹងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុយោេស្របផ្រអម្រាម្រសាជននិងត
ក្ម្មភាៃយតដឋក្ិចេម្ររូិបានម្រសមូ្ ផត ុំយៅាម្សយណរ េយឆែបតម្ុម្រេ។រំសន់យនះៃឹងផ្ផអក្យា៉ា ងខាែ ំងយ ើិ ធត័េក្តិក្ម្មត
ម្រាស់ចិញ្េ ឹម្ជសាិ ធរ។កាបៃឹងផ្ផអក្ខ្ពត់យ ើីនធានីម្មារិនិងព្ម្រៃយ ើវ
និងក្ំប ធរព្នភាៃម្រក្សាម្រក្យៅផ្រខ្ពត់។្តរ សាយៅក្ន ុងម្រសយេតក្ំៃុងអភិិឌឍន៍ងាេបងយម្រគះាៃិយតតយៅនឹងកាបផ្ម្រសម្រសួ 
អាកាតធារុៃសាយម្រពាះៃួក្យគៃឹងផ្ផអក្យា៉ា ងខាែ ំងយៅយ ើីនធានីម្មារិក្ន ុងរំសន់តម្រាស់កាបបត់យៅបសត់ៃួក្យគ។
្តរ សាេេួ សនុុក្ក្ន ុងកាបធានានិបនរ បភាៃេឹក្តម្រាស់យម្រសើម្របាត់វ
ម្ហ សូអាហាបនិងយម្រសងឥនធនៈតម្រាស់ចម្អ ិនអាហាបនិងក្ំយៅផ្ដ ម្រស ម្នឹងសរា ីំសំផុរ។្តរ សាជួសម្រសេះនូិភាៃម្ិន
យតម ើគែ ក្ន ុង េធភាៃេេួ បានីនធាននិងដំយណើបកាបព្នកាបតយម្រម្ចចិររាមួ្េនឹងកាបក្ំណរ់កាបម្រសមូ្ ផត ុំយៅរំស
ន់ជនសេ។ដូយចែះវវាានស្របៈតំខាន់យដើម្បសាក្ំណរ់េុេធស្រ្តរ យេនឌ័បផ្ដ យឆែ ើេរសយៅនឹងិ ធសររ ិទងំយនះចំយពាះ្តដ សា។ 

 
 
្តរ សានិងសុបតាន េធភាៃយម្រសើម្របាត់ីនធានយផសងៗគែ វដសាឥណទន 



 
 

16 
 

វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

 សយចេក្ិ ធេាក្តិក្ម្ម យដើម្បសាយោះម្រស្រេវវវវវ
ផ ស៉ាះពា ់ព្នកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុយៅក្ផ្នែងផ្ដ ្តរ សាានីនធានរិចរួចាងសុបត។វ
សរា យនះសយងក ើនភាៃងាេបងយម្រគះវ
និងក្ំណរ់តម្រថភាៃបសត់ៃួក្យគយដើម្បសាតម្រម្សយៅនឹងកាបផ្លែ ត់សត បូអាកាតធារុ។វិ ធធានកាបតម្រម្សវ
និងការ់សនថេកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ វឧទ បណ៏  
េនរកាបកាបពាបតងាម្គយម្រាងធានារា៉ា ស់បងផ្ផអក្យ ើអាកាតធារុកាបៃាក្បណ៍អាកាតធារុាម្បដូិនិងិ ធធានកាបទ
ក្់េងនឹងព្ម្រៃយ ើវឬកាបផុុក្កាសូនដសាាយបនេៗម្ិនបានយោះម្រស្រេសរា យេនឌ័បវ
និងាៃិយតតឧសតគាបសត់្តរ សាក្ន ុងកាបចូ បមួ្ក្ន ុងិ ធធានកាបទងំយនះ។ាេូយៅ្តរ សាម្រស ម្នឹងហានិភ័េខ្ពត់ក្ន ុងកាប
យឆែ ើេរសយៅនឹងយម្រគះថាែ ក្់ីម្មារិនិងសនុុក្កាន់ផ្រយម្រចើនៃសាផ ស៉ាះពា ់ព្នកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ។យទះសសាា
ៃួក្យគានចំយនះដឹងក្ន ុងរំសន់ម្រស្រស់វ
និងាអែក្ម្រគស់ម្រគងីនធានីម្មារិេូយៅក្៏យោេផ្រៃួក្យគយម្រចើនផ្រយៅឆ្ៃ េៃសាបសូភាៃយៅយៃ ានកាបតយម្រម្
ចចិររយ ើតក្ម្មភាៃអាកាតធារុ។ 
 

ម្រសយេតបដឋាតាជិក្យៅក្ន ុងតនែ ិតសាេម្រសចំឆ្ែ ំបសត់ភាគសាវCOP23 

ផ្ដ ម្រសជុំៃសាព្លៃេសាវ៦វដ ់ព្លៃេសាវ១៧វផ្ខ្ិ ធចឆ ិកាឆ្ែ ំវ២០១៧វយៅេសាម្រក្ងុស៊ានវ
ម្រសយេតអា ែ ឺម្៉ាង់បានអនុម្័រផ្ផនេសាសងាា ញផ្ ូិ លមសាមួ្េយដើម្បសាសញ្ច  ូតម្ភាៃយេនឌ័បនិងកាបផរ ់អំណចដ ់្តរ សាក្ន ុង
តុនរ បក្ថានិងតក្ម្មភាៃផ្លែ ត់សត បូអាកាតធារុ។វកាបសយងក ើរវ“ផ្ផនកាបតក្ម្មភាៃយេនឌ័ប” 
ម្ររូិបានម្រគស់ភាគសាឯក្ភាៃគែ យៅCOP22 យដើម្បសាៃម្រងឹងរួនាេសាបសត់្តរ សាយៅក្ន ុងតក្ម្មភាៃអាកាតធារុ។វ
យគ សំណងព្នផ្ផនកាបតក្ម្មភាៃយេនឌ័បគឺយដើម្បសាធានាថា្តរ សាអាចជះឥេធិៃ យៅដ ់កាបតយម្រម្ចចិររព្នកាបផ្ម្រស
ម្រសួ អាកាតធារុយ ើេ្តរ សានិងសុបតម្ររូិបានរំណងយតម ើភាៃគែ យៅម្រគស់េិដឋភាៃទងំអត់ព្នអនុតរញ ម្រក្សខ្័ណឌ អ
ងាកាបត ម្រសាារិតរ សាៃសាកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ(UNFCCC) 
ផ្ដ ាម្យីាបាេសយងក ើនម្រសតិេធភាៃបសត់វា។ផ្ផនកាបតក្ម្មភាៃយេនឌ័បក្ំណរ់ក្ន ុងិ ធត័េអាេិភាៃចំនួនវ៥វ
តក្ម្មភាៃផ្ដ នឹងជួេតយម្រម្ចយគ សំណងយនះ។ 

- សយងក ើនចំយណះដឹងនិងតម្រថភាៃ្តរ សានិងសុបតាម្បេៈតិកាខ ស្រលានិងកាបផ្លែ ត់សត បូៃ័រ៌ាន 

- សយងក ើនកាបចូ បមួ្យោេយតម ើភាៃគែ និងានអរថន័េបសត់្តរ សាក្ន ុងម្រសរិភូថាែ ក្់ារិ 

- សយងក ើនតា បណក្ម្មព្នកាបៃិចបណយេនឌ័បដូចាកាបយោះម្រស្រេភាៃងាេបងយម្រគះាក្់លាក្់បសត់្តរ សាចំ
យពាះយម្រគះីម្មារិក្៏ដូចាកាបេ ់ដឹងៃសារួនាេសាបសត់្តរ សាក្ន ុងិ ធត័េក្តិក្ម្មនិងកាបផ ិរយតបៀងអាហាបនិ
ងកាបគំម្រេត ម្រគិន្តរ សាយៅក្ន ុងិ ធត័េថាម្ៃ -ក្ន ុងិ ធត័េកាបងាបបសត់ម្រគស់ភាគសាព្នអនុតរញ  

- សយងក ើនីនធាន ិបញ្ញ ិរថ ុទក្់េងនឹងអាកាតធារុផ្ដ បមួ្សញ្ច  ូអាេិភាៃយេនឌ័បនិងឆុ្ះសរេ ំងៃសារម្រម្ូិ
កាបបសត់្តរ សានិងយក្មងម្រតសា។ 

- យ វី ើឱ្យម្រសយតើបយ ើងនូិកាបាម្ោនកាបអនុិររកាបតយម្រម្ចចិររទក្់េងនឹងយេនឌ័ប។ 

ម្រក្មុ្កាបងាបអាស្រ៊ា នយ ើកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុវ)AWGCC) 
ម្ររូិបានសយងក ើរយ ើងយដើម្បសាម្ររួរៃិនិរយកាបអនុិររសនារ រ់តក្ម្មភាៃពាក្់ៃ័នធ យៅក្ន ុងផ្ផនកាបយម្ក្ន ុងត គម្ន៍ិសប
ីម្៌និងតងាម្អាស្រ៊ា ន)ASCC)។យគ សំណងមួ្េព្នផ្ផនកាបយម្ត គម្ន៍ិសបីម្៌និងតងាម្អាស្រ៊ា ន (ASCC 
2025)គឺកាបតំយបចបាននូិត គម្ន៍ផ្ដ ានភាៃបងឹាំាមួ្េនឹងកាបៃម្រងឹងតម្រថភាៃនិង េធភាៃក្ន ុងកាបត
ម្រម្សខ្្នួនិងយឆែ ើេរសយៅនឹងភាៃងាេបងយម្រគះផ្ផែក្តងាម្និងយតដឋក្ិចេយម្រគះម្ នររាេកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ
ម្រៃម្ទងំកាបគំរាម្កំ្ផ្ ងនិងសរា ម្រស ម្លមសាៗ។ 

សរា យេនឌ័បខាងយម្រកាម្យនះគួបផ្រម្ររូិបានៃិចបណយៅយៃ អនុិររផ្ផនកាបយម្ត គម្ន៍ិសបីម្៌និងតងាម្អាស្រ៊ា
នវ(ASCC 2025)។ 

 

- យ វី ើកាបិ ធភាគតុសាជយម្រៅនិងផ្ផអក្យ ើភតត ុ ាងអំៃសារួនាេសាបសត់្តរ សានិងសុបតយៅក្ន ុងិ ធត័េផ្ដ បងផ ស៉ាះពា ់និ
ងេុេធស្រ្តរ បសត់ៃួក្យគក្ន ុងកាបេស់េ ់នឹងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ។ 

- សញ្ច  ូេតសនៈយេនឌ័បយៅម្រគស់ក្ម្ម ិ ធី សា ផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុយដើម្បសាយឆែ ើេរសម្រសក្សយោេម្រសតិេធភាៃទងំរ
ម្រម្ូិកាបនិងអាេិភាៃបសត់្តរ សានិងសុបតធានាឱ្យានកាបចូ បមួ្យៃញយ ញនិងានអរថន័េបសត់្តរ សានិងត
យម្រម្ចបាននូិតម្ភាៃយេនឌ័ប។ 

- ធានាក្ិចេខ្ិរខ្ំម្រសឹងផ្ម្រសងការ់សនថេនិងតម្រម្សតម្រមួ្ យដើម្បសាយោះម្រស្រេម្រសភៃព្នភាៃងាេបងយម្រគះផ្ផអក្
យ ើយេនឌ័បិ ធតម្ភាៃយេនឌ័បនិងភាៃម្រក្សាម្រក្។ 

សញ្ច  ូេតសនៈយេនឌ័បយៅក្ន ុងេនរកាបនិងេុេធស្រ្តរ  ិបញ្ញ ិរថ ុព្នកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុារិនិងអនរបារិ 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

 
3.2.6 េនតេិខុសេកៀង និងអាហាររបូតថមភ 
 

អាស្រ៊ា នបានផ្តវ ងបក្កាបធានាតនរ ិតុខ្យតបៀងតម្រាស់រំសន់សយងក ើនផ ិរភាៃក្តិក្ម្មនិងបក្ានិបនរ បភាៃព្នីន
ធានីម្មារិ។យោេេេួ ស្រា  ់ៃសាកាបផ្លែ ត់សត បូយា៉ា ងឆ្ស់ប ័តយៅក្ន ុងេសាផាបៃិភៃយលាក្និងផ ស៉ាះពា ់បសត់វាយៅ
យ ើិ ធត័េក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើម្រៃម្ទងំកាបផ្លែ ត់សត បូបចនាតម្ព ័នធ យៅក្ន ុងិ ធត័េទងំយនះផ្ដ ា េធផ ព្នកាបយ វី ើឧ
តា ូសនសាេក្ម្មផ្ផនកាបតក្ម្មភាៃហាណូេវ)HPA) និងក្ម្ម ិ ធី សាតក្ម្មភាៃយិៀងចនរន៍សនរ វ)VAP) 
តរ សាៃសាិ ធត័េយតបៀងអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើបានអំពាិនាិឱ្យ“យ ើក្ក្ម្ពត់តនរ ិតុខ្យតបៀងនិងកាបម្រសកួ្រម្រសផ្ជងា
តក្ ព្នផ ិរផ ម្ហ សូអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើបសត់អាស្រ៊ា នាម្បេៈកាបអភិិឌឍន៍សយចេក្ិ ធេាតម្ម្រតសយដើម្បសាស
យងក ើនផ ិរភាៃនិងកាបយ ើក្ក្ម្ពត់ពាណិជាក្ម្មក្ន ុងវនិងយម្រៅរំសន់អាស្រ៊ា នវ
និងកាបិ ធនិយយាគិ ធត័េឯក្ជនយ ើិ ធត័េម្ហ សូអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើ”។ 
 
អតនរ ិតុខ្យតបៀងអាហាបនិងអាហាបសូរថម្ភគឺាសរា េុររ ិីម្៌យេនឌ័ប។ឋានៈទសនិងក្ងវះ េធភាៃេេួ បានីន
ធានានន័េថា្តរ សានិងក្ុាបជួីសកាប ំបាក្សំផុរយោេស្របដំយណើបកាបយតដឋក្ិចេៃិភៃយលាក្ម្ិនយតម ើភាៃផ្ដ ម្រគស់
ម្រគងម្រសៃ័នធ យតបៀងអាហាបនិងនិនាែ កាបៃិភៃយលាក្ដូចាកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ។ភតត ុាងសងាា ញៃសាកាបាស់ទក្់
េងយា៉ា ងខាែ ំងបវាងិ ធតម្ភាៃយេនឌ័បនិងអតនរ ិតុខ្យតបៀងនិងអាហាបសូរថម្ភ។េំនាក្់េំនងយេនឌ័បបវាងនិងក្ន ុងចំ
យណម្សុបតនិង្តរ សាានស្របៈតំខាន់ក្ន ុងកាបក្ំណរ់ភាៃងាេបងយម្រគះចំយពាះអតនរ ិតុខ្យតបៀងនិងក្ងវះអាហាបសូរថ
ម្ភ។កាបយបតីយអើងយេនឌ័បក្ន ុងកាបផ្សងផ្ចក្ីនធានម្រគួស្របបមួ្ទងំផ្ផែក្ផ្ដ ទក្់េងនឹងអាហាបសូរថម្ភអាចសណរ  
ឱ្យានកាបយក្ើនយ ើងនូិអម្រាក្ងវះអាហាបសូរថម្ភក្ន ុងចំយណម្្តរ សានិងយក្មងម្រតសា។វ
យនះអាចម្ររូិបានយក្ើរយ ើងក្ន ុងយៃ ានិ ធសររ ិ។ភាៃងាេបងយម្រគះកាន់ផ្រខាែ ំងចំយពាះអតនរ ិតុខ្យតបៀងក្ន ុងយៃ 
ានិ ធសររ ិសងកសរា ព្នអតនរ ិតុខ្យតបៀង។ 
 
កាបិ ធភាគយោេិ ធេាស្រថ នតិក្ាអភិិឌឍន៍ វ) IDSវ២០១៤វ(
តរ សាៃសាយេនឌ័បនិងតនរ ិតុខ្យតបៀងបានតងករ់ីីៃន់ថារម្រម្ូិកាបតម្រាស់អែក្ផ្ដ យបៀសចំយគ នយយាបាេនិងក្ម្ម ិ ធី សា
តនរ ិតុខ្យតបៀងអាហាបនិងអាហាបសូរថម្ភយដើម្បសាយផ្លរ រយ ើតតបតរ ម្ភេសាមួ្េព្នកាបធានាឱ្យានយតបៀងអាហាបយៅក្ន ុងម្រស
យេតម្រក្សាម្រក្ាម្បេៈេុេធស្រ្តរ បេៈយៃ ខ្ែ សាព្នជំនួេយតបៀងអាហាបនិងេុេធស្រ្តរ បេៈយៃ ផ្ិងយផ្លរ រយ ើកាបជំបុញផ ិរ
ក្ម្មក្តិក្ម្មផ្ដ ៃឹងផ្ផអក្យ ើគំបឧូតា ក្ម្មនិងកាបយ វី ើយតបភីាិសូនសាេក្ម្មពាណិជាក្ម្ម។តតបតរ ម្ភទងំសួនព្នតនរ ិតុ
ខ្យតបៀងវ-ភាៃអាចបក្បានវ េធភាៃេេួ បានកាបយម្រសើម្របាត់វ
និងតថ ិបភាៃផ្ដ ម្ររូិបានក្ំណរ់យៅក្ន ុងក្ិចេម្រសជុំក្ំៃូ ៃិភៃយលាក្តរ សាៃសាតនរ ិតុខ្យតបៀងក្ន ុងឆ្ែ ំវ
២០០៩ផរ ់នូិធារុចូ ផ្ដ ានម្រសយយាជន៍តម្រាស់កាបិ ធភាគកាន់ផ្រេូ ំេូលាេអំៃសាសរា អតនរ ិតុខ្យតបៀងអាហាប
និងកាបយោះម្រស្រេសរា សចច ុសបនែម្ិនម្រគស់ម្រគន់,វនិងកាបយឆែ ើេរសយគ នយយាបាេ។ 
 
សរា យេនឌ័បខាងយម្រកាម្គួបផ្រៃិចបណយៃ អនុិររគយម្រាងវឬតក្ម្មភាៃយម្រកាម្ផ្ផនកាបតក្ម្មភាៃេុេធស្រ្តរ វ
(SPA) តម្រាស់ក្ិចេត ម្រសរិសររ ិកាបអាស្រ៊ា នយ ើតនរ ិតុខ្យតបៀងវ២០១៦-២០២០៖ 
 

- សយងក ើនភាៃតុសាតងាវ ក្់គែ បវាងយគ នយយាបាេយ ើយេនឌ័បក្តិក្ម្មអាហាបសូរថម្ភតុខ្ភាៃពាណិជាក្ម្មនិងិ ធ
ត័េពាក្់ៃ័នធ យផសងយេៀរាម្បេៈដំយណើបកាបថាែ ក្់ារិនិងរំសន់។ 

- េេួ ស្រា  ់និងយគបៃចំយនះដឹងមូ្ ោឋ នបសត់ក្តិក្បបមួ្ទងំ្តរ សាាក្តិក្បតម្រាស់កាបអភិិឌឍន៍ដំយណះម្រស្រ
េតនរ ិតុខ្តុិរថ ិភាៃយតបៀងនិងអាហាបសូរថម្ភផ្ដ ពាក្់ៃ័នធក្ន ុងម្រតកុ្។ 

- សយងក ើរិ ធី សាស្រ្តរ ម្ររឹម្ម្ររូិខាងយអកូ្ ូតុសាចំយពាះកាបផ ិរម្ហ សូអាហាបដូចាក្តិ-
យអកូ្ ូតុសាផ្ដ យ ើក្ម្ពត់កាបយ វី ើក្តិក្ម្មម្រសក្សយោេនិបនរ បភាៃនិងកាបផរ ់អំណចដ ់្តរ សា។ 

- យ ើក្ក្ម្ពត់កាបអនុិររតិេធិបសត់ម្រសាជនទងំអត់ចំយពាះអាហាបនិងាៃិយតតតិេធិ្តរ សាចំយពាះីនធានយផសង
យេៀរដូចាដសាយៅថាែ ក្់មូ្ ោឋ ននិង 

- សញ្ច  ូតាជិក្្តរ សានិងសុបតព្នត គម្ន៍ក្តិក្បនិងត ម្រគតីុនរូចនិងម្ីយម្ក្ន ុងកាបម្រសកួ្រម្រសផ្ជង
កាបផ្ចក្ចេអាហាបម្ិនយតម ើភាៃគែ ។ 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

  

3.2.7 ការបញ្ច ូលសេនឌ័រសៅកន ុងថ្ខែរចរ៉ា ក់្លិតកមមចំណីរអាហារ កេិកមម 

និងព្រព្ស ើ 

 
កាបសិេ“គាែ រយេនឌ័ប”ក្ន ុងិ ធត័េក្តិក្ម្មអាចសណរ  ឱ្យានកាបយក្ើនយ ើងផ ិរក្ម្មខាែ ំង៖វ
បបាេកាបណ៍បសត់អងាកាបFAO តរ សាៃសាស្រថ នភាៃយតបៀងអាហាបនិងក្តិក្ម្មឆ្ែ ំវ២០១០ -២០១១វ
បានក្ំណរ់ថាេិនែផ បសត់្តរ សាអាចយក្ើនយ ើងវ២០ វ-៣ ០វ
ភាគបេម្រសតិនយសើគាែ រយេនឌ័បក្ន ុងកាបេេួ បានធារុចូ ក្តិក្ម្មម្ររូិបានសិេកាបយក្ើនយ ើងផ្ដ អាចសយងក ើន
េិនែផ ក្តិក្ម្មតបុសយៅក្ន ុងម្រសយេតក្ំៃុងអភិិឌឍន៍ៃសាវ២,៥វយៅវ៤វ
ភាគបេផ្ដ អាចការ់សនថេចំនួនម្រសាជនម្ិនានតុិរថ ិភាៃយតបៀងអាហាបយៅយ ើៃិភៃយលាក្ៃសាវ១២វយៅវ១៧វ
ភាគបេវ)FAO ឆ្ែ ំវ 
 
២០១១ (។យៅក្ន ុង សប ធសេយនះកាបបមួ្សញ្ច  ូកាបៃិចបណយេនឌ័បយៅក្ន ុងកាបអភិិឌឍន៍ផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែក្តិក្ម្មម្ិនម្ររឹ
ម្ផ្រចំបាច់ៃសាេតសនៈតិេធិម្នុតសស៉ាុយណណ ះយេ។វាក្៏ា ក្ខខ្ណឌ រម្រម្ូិាម្ុនយដើម្បសាធានាដ ់ក្ំយណើនម្រសក្សយោេចសាបភា
ៃយៅក្ន ុងផ្ផែក្អនររាគម្ន៍។ 
 
ក្ម្ម ិ ធី សា ផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែផ្ដ ម្ររូិបានសយងក ើរយ ើងយោេានយគ កាបណ៍តម្ភាៃយេនឌ័បអាចបមួ្សញ្ច  ូទងំកាបម្រស
កួ្រម្រសផ្ជងនិងតម្ភាៃយេនឌ័បនិងនំាយៅដ ់កាបការ់សនថេភាៃម្រក្សាម្រក្។វាានស្របៈតំខាន់ណត់ក្ន ុងកាបយ វី ើផ្ផន
េសាេំនាក្់េំនងយេនឌ័បនិងរួនាេសាាម្ផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែ។ដំយណើបកាបយនះផ្ផអក្យ ើកាបេ ់ដឹងម្ររឹម្ម្ររូិអំៃសាេំនាក្់េំនង
យេនឌ័បផ្ដ ានម្រស្រស់យៅក្ន ុងសប ធសេម្រសយេតណាក្់លាក្់មួ្េនិងតម្រាស់ផ ិរផ ម្ហ សូអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃ
យ ើាក្់លាក្់។វាគួបផ្របមួ្សញ្ច  ូកាបគូតផ្ផនេសាកាបចូ បមួ្និងអរថម្រសយយាជន៍បសត់សុបតនិង្តរ សាយៅាម្ផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់វ
និងក្ំណរ់ក្ារ ផ្ដ ក្ំណរ់ ំនំាយេនឌ័បយៅក្ន ុងម្រសរិសររ ិកាបផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែ។តកាដ នុៃ យេនឌ័បម្ររូិបានចងភាា
ស់យោេិដរព្នកាបអភិិឌឍន៍រព្ម្ែ៖វ
ម្រសតិេធភាៃផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែគឺៃឹងផ្ផអក្យា៉ា ងខាែ ំងយៅយ ើកាបភាា ស់េំនាក្់េំនងយា៉ា ងបងឹាំនិងក្ិចេត កាបិ ធជាានក្ន ុ
ងចំយណម្រួអងាយ ើេ្តរ សាគឺាអែក្ពាក្់ៃ័នធតំខាន់យៅាម្ផ្ខ្សវា៉ា ក្់រព្ម្ែយទះសសាាៃួក្យគយម្ើ ម្ិនយ ើញឬយម្ើ បំ 
ងក្៏យោេ។ 

 
ម្រក្សខ្័ណឌ ផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែយេនឌ័បបសត់(GSVC)យផ្លរ រយ ើក្ម្រម្ិរសុគា និងៃិនិរយយៅយ ើឧសតគាផ្ដ ផ្ផអក្យ ើយេនឌ័ប
ផ្ដ ាមូ្ យ រុមូ្ ោឋ នព្នភាៃគម នម្រសតិេធភាៃព្នផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែ។យគ សំណងបសត់វGSVC 
គឺយដើម្បសាក្ំណរ់សរា ម្រស ម្យេនឌ័បយៅម្រគស់ដំណក្់ព្នផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែដូចាកាបចូ បមួ្ក្ន ុងផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់វកាបេេួ វ
និងកាបម្ររួរៃិនិរយយ ើីនធានផ្ដ ានផ ិរភាៃនិងកាបេេួ បាននិងកាបម្ររួរៃិនិរយយ ើអរថម្រសយយាជន៍)FAO
២០១៦(វ។ 

សរា យេនឌ័បខាងយម្រកាម្គួបផ្រៃិចបណយៃ សញ្ច  ូសរា យេនឌ័បក្ន ុងផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែក្តិក្ម្ម៖ 

- យ វី ើកាបម្រស្រិម្រាិយដើម្បសាផ្តវ ងេ ់ៃសារួនាេសានិងកាបេេួ ខ្ុតម្ររូិបសត់សុបតនិង្តរ សាយៅក្ន ុងផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែក្
តិក្ម្ម  

- យោះម្រស្រេរម្រម្ូិកាបក្ស្រងតម្រថភាៃបសត់្តរ សាយៅក្ន ុងផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែក្តិក្ម្ម  

- គំម្រេកាបអភិិឌឍន៍យតដឋក្ិចេ្តរ សា 

- យ ើក្ក្ម្ពត់ដំយណះម្រស្រេេសាផាបផ្ដ ផ្ផអក្យ ើតម្ភាៃយេនឌ័ប 

- សយងក ើរេនរកាបផ្ចក្បំផ្ ក្ផ ម្រសយយាជន៍ម្រសក្សយោេតម្ីម្៌ 

- បមួ្សញ្ច  ូ្តរ សាក្ន ុងកាបក្ំណរ់សរា និងដំយណះម្រស្រេ 

- ផរ ់ឱ្កាតដ ់្តរ សាក្ន ុងកាបេេួ បាននូិកាបចូ និងៃ័រ៌ានេសាផាប 

- ជួេម្រក្មុ្្តរ សាក្ន ុងកាបេិញឧសក្បណ៍យដើម្បសាៃម្រងសាក្ដំយណើបកាប 

- ជួេ្តរ សាឱ្យេក្ ែ ះឧសតគា ព្នកាបច ័រនិងឧសតគាតងាម្ 

- យ ើក្េឹក្ចិររឱ្យត ម្រគតផ្ដ ម្រគស់ម្រគងយោេ្តរ សាកាន់ផ្រយម្រចើនចូ បមួ្តាគម្ពាណិជាក្ម្ម  

- យោះម្រស្រេសប ធយាកាតកាបងាប /ក្ផ្នែងយ វី ើកាបផ្ដ ានតុិរថ ិភាៃតម្រាស់តុខ្ុា ភាៃ្តរ សា  
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

  

4. េុទ្ធសស្រេតថាា ក់តំបន់ និងថ្្នការេកមមភាព្ 
 

4.1 ក្ខបស្រា សលយ្ឌ័បលៅកន ុងិ ធតយ័មហ សូអាហាបកតិកមម្ិងព្ប្ៃល ើ 

 
 

ានេតសនិ ធត័េយេនឌ័បតំខាន់ៗយៅក្ន ុងម្រគស់ផ្ផែក្ទងំអត់ក្ន ុងិ ធត័េម្ហ សូអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើ។វ
វិ ធតម្ភាៃយេនឌ័បក្ន ុងកាបេេួ បានីនធានបមួ្ានដសាឥណទនយតវាក្ម្មផសៃវផាេវ
ៃ័រ៌ាននិងសយចេក្ិ ធេាម្ររូិផ្រេក្ម្ក្ៃិចបណក្ន ុងកាបអភិិឌឍន៍យគ នយយាបាេក្ម្ម ិ ធី សានិងតក្ម្មភាៃម្ហ សូអា
ហាបវក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើ។វ
្តរ សាាអែក្ម្រក្សាម្រក្មួ្េចំនួនីំយៅក្ន ុងត គម្ន៍ផ្ដ ៃឹងផ្ផអក្យា៉ា ងខាែ ំងយៅយ ើីនធានីម្មារិក្ន ុងរំសន់តម្រាស់
កាបបត់យៅបសត់ៃួក្យគនិងងាេបងយម្រគះនិងបងផ ស៉ាះពា ់យោេកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ។វ
្តរ សាយៅរំសន់ជនសេក្ន ុងម្រសយេតក្ំៃុងអភិិឌឍន៍ានេំនួ ខ្ុតម្ររូិចម្បងចំយពាះកាបផារ់ផាង់េឹក្ក្ន ុងម្រគួស្របនិងថា
ម្ៃ តម្រាស់ចម្អ ិនអាហាបនិងក្ំយៅក្៏ដូចាតនរ ិតុខ្យតបៀងនិងបងផ ស៉ាះពា ់អិ ធជាានយោេស្របយម្រគះរាងំតង ួរវ
បសសេឹក្យភែៀងម្ិនចាត់លាត់និងកាបកាស់សំផ្លែ ញព្ម្រៃយ ើ។វ
យោេស្របផ្ររួនាេសាបសត់ៃួក្យគ េធភាៃេេួ បានីនធានម្ិនយតម ើគែ និងកាបច ័រានក្ំណរ់្តរ សាយៅក្ន ុងសប ធសេ
ាយម្រចើនម្ររូិបងផ ស៉ាះពា ់យោេយម្រគះីម្មារិដូចាេឹក្ជំនន់យភែ ើងយឆះនិងវបាក្់ដសា។វ
វាានស្របៈតំខាន់ណត់ក្ន ុងកាបក្ំណរ់េុេធស្រ្តរ ផ្ដ ម្រសកាន់េក្យេនឌ័បតម្រាស់យឆែ ើេរសយៅនឹងិ ធសររ ិសប ធស្រថ ន
និងម្នុតសីម៌្ផ្ដ សណរ  ម្ក្ៃសាកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ។ 
 
ម្រសយេតតាជិក្អាស្រ៊ា នគួបផ្រម្ររូិបានយ ើក្េឹក្ចិររក្ន ុងកាបស្រា សេតសនៈយេនឌ័បយៅក្ន ុងយគ នយយាបាេារិ
ផ្ផនកាបតក្ម្មភាៃនិងិ ធធានកាបយផសងយេៀរតរ សាៃសាកាបអភិិឌឍន៍ម្រសក្សយោេនិបនរ បភាៃនិងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធា
រុាម្បេៈកាបអនុិររកាបិ ធភាគយេនឌ័បាម្រសៃ័នធកាបម្រសមូ្ និងកាបយម្រសើម្របាត់េិនែន័េផ្ដ ម្ិនផ្សងផ្ចក្យភេសយងក ើ
រតូចនាក្បវ
និងយគ ក្ំណរ់ផ្ដ ម្រសកាន់េក្យេនឌ័បនិងកាបសយងក ើរឧសក្បណ៍ាក់្ផ្តរ ងយដើម្បសាគំម្រេកាបេក្ចិររេុក្ោក្់សផ្នថ
ម្ចំយពាះេតសនៈយេនឌ័ប។កាបៃិយម្រគះយយាស ់និងកាបចូ បមួ្បសត់្តរ សាក្ន ុងកាបផត ចួយផរើម្កាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុគួប
ផ្រម្ររូិបានៃិចបណយ ើេរួនាេសាបសត់ម្រក្មុ្្តរ សានិងសណរ ញម្ររូិបានៃម្រងឹង។ 

 

4.2រកបខណ័ឌ េរាបេ់ុទ្ធសស្រេត េរាប់បស្ររា បសេនឌ័រកន ុងវេិេ័មហ បូអាហារកេិក

មមនិងព្រព្ស ើ 
 

វិ ធី សាស្រ្តរ ស្រា សយេនឌ័បយៅក្ន ុងិ ធត័េម្ហ សូអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើក្ំណរ់យគ យៅេុេធស្រ្តរ បមួ្ដូចា៖“យដើម្បសា
តម្រម្សតម្រមួ្ និងយ ើក្ក្ម្ពត់យគ នយយាបាេបចនាតម្ព ័នធនិងក្ម្ម ិ ធី សាក្តិក្ម្មផ្ដ ានភាៃីន់យដើម្បសាយ ើក្ក្ម្ព
ត់តម្ភាៃយេនឌ័បយឆ្ព ះយៅបក្កាបអភិិឌឍន៍ម្រសក្សយោេចសាបភាៃយៅឆ្ែ ំវ២០២៥” ។ 
 

4.2.1  វ ិី ីសស្រេត  និងការោរំទ្ 
 

យគ សំណងគឺយដើម្បសាយ ើក្ក្ម្ពត់និងគំម្រេឱ្យានតម្ភាៃយេនឌ័បយៅក្ន ុងយគ នយយាបាេក្ម្ម ិ ធី សាម្រសៃ័នធនិងបច
នាតម្ព ័នធ យតបៀងអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើយៅថាែ ក្់រំសន់និងថាែ ក្់ារិ។តក្ម្មភាៃខាងយម្រកាម្អាចម្ររូិបានៃិចប
ណ៖ 

- សយងក ើនក្ិចេត កាបនិងផ្ចក្បំផ្ ក្ៃ័រ៌ានពាក្់ៃ័នធាមួ្េស្រថ ស័នរំសន់និងថាែ ក្់ារិអងាកាបនិងព្ដគូ
អភិិឌឍន៍ផ្ដ យ វី ើកាបក្ន ុងិ ធត័េយេនឌ័ប។ 

- រត៊ាូ ម្រិអំៃសាតម្ភាៃយេនឌ័បយៅក្ន ុងយគ នយយាបាេយតបៀងអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើាមួ្េនឹងកាប
ម្រគស់ម្រគងក្ម្រម្ិរក្ំៃូ យៅក្ន ុងម្រក្មុ្កាបងាបិ ធត័េពាក្់ៃ័នធ បសត់អាស្រ៊ា ន។ 

- យ ើក្ក្ម្ពត់កាបផ្ចក្បំផ្ ក្សេៃិយស្រីន៍និងយម្យបៀនផ្ដ េេួ បានាម្បេៈកាបផរ ់ឱ្កាតដ ់្តរ សាឱ្យចូ
 បមួ្ក្ន ុងយិេិកាថាែ ក្់រំសន់និងអនរបារិពាក្់ៃ័នធនឹងវិ ធត័េម្ហ សូអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើ។ 

- ធានាឱ្យានកាបចូ បមួ្ម្រសក្សយោេម្រសតិេធភាៃៃសាអែក្ជំនាញយេនឌ័បនិងស្រថ សន្តរ សាក្ន ុងដំយណើបកាបៃិ
យម្រគះយយាស ់តម្រាស់កាបសយងក ើរេុេធស្រ្តរ សនាំនិងការ់សនថេនិងយគ នយយាបាេយតបៀងក្តិក្ម្មនិ
ងព្ម្រៃយ ើ។ 

- យ ើក្ក្ម្ពត់ក្តិក្ម្មអភិបក្សនិងក្តិក្ម្មឆ្ែ រព្ិយឆែ ើេរសយៅនឹងអាកាតធារុនិងតក្ម្មភាៃពាក្់ៃ័នធ វ
)ក្តិក្ម្មម្រសក្ស យោេនិបនរ បភាៃវ(

ផ្ដ បមួ្សញ្ច  ូក្តិក្បខាែ ររូចម្រសតុនិងម្រតសា ផ្ដ ម្ររូិបានសយងក ើរយ ើងយដើម្បសាយោះម្រស្រេសរា ិ ធតម្ភាៃយេ
នឌ័ប។ 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

  

- យ ើក្ក្ម្ពត់កាបផ ិរក្ម្មតំភាបៈនិងកាបយបាះៃុម្ពផាេក្ន ុងយគ សំណងយោះម្រស្រេនិនាែ កាបយេនឌ័បនិង
ភាៃអេុររ ិីម្៌ិសបីម្៌ក្ន ុងិ ធត័េម្ហ សូអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើ។ 

- យ ើក្ក្ម្ពត់សប ធយាកាតអំយណេផ តម្រាស់កាបស្រា សយេនឌ័បយៅក្ន ុងិ ធត័េម្ហ សូអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃ
យ ើ។ 

- ក្ំណរ់យគ នយយាបាេផ្ដ ានម្រស្រស់តរ សាៃសាយេនឌ័បយៅថាែ ក្់រំសន់និងថាែ ក្់ារិ 

 

4.2.2 ការកសងេមតថភាព្ 
 

យគ សំណងគឺយដើម្បសាៃម្រងឹងនិងក្ស្រងតម្រថភាៃអែក្យ វី ើយគ នយយាបាេក្ម្មក្បនិងក្តិក្បអំៃសាិ ធី សាស្រ្តរ តម្ម្រត
សក្ន ុងកាបយ វី ើតា បណក្ម្មយេនឌ័បក្ន ុងិ ធត័េក្តិក្ម្មនិងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ។តក្ម្មភាៃខាងយម្រកាម្អាច
ម្ររូិបានៃិចបណ៖ 

 

- យ វី ើកាបវាេរព្ម្ែយដើម្បសាក្ំណរ់ៃសារម្រម្ូិកាបតម្រថភាៃបសត់អែក្ពាក្់ៃ័នធទងំអត់។ 

- គំម្រេម្រសយេតវឬបដឋាតាជិក្យដើម្បសាសយងក ើរម្៉ាូឌុ សណត ុ ះសណរ  តរ សាៃសាក្តិក្ម្មឆ្ែ រព្ិនិងយេនឌ័ប។ 

- គំម្រេម្រសយេតវឬបដឋាតាជិក្យដើម្បសាអភិិឌឍន៍តម្រថភាៃតម្រាស់េនរកាបវាេរព្ម្ែផ ស៉ាះពា ់យេនឌ័ប។ 

- ជំបុញកាបសណត ុ ះសណរ  ភាែ ក្់ងាបផសៃវផាេក្តិក្ម្មា្តរ សា។ 

- តម្រម្សតម្រមួ្ កាបអភិិឌឍន៍មូ្ ោឋ នេិនែន័េយេនឌ័បយដើម្បសាសញ្ច  ូចំយណះដឹងនិងសេៃិយស្រីន៍បសត់្តរ សាក្ន ុ
ងកាបយម្រសើម្របាត់ីនធានម្រសក្សយោេនិបនរ បភាៃនិងាៃិយតតយ ើម្រសៃ័នធផ ិរក្ម្មក្តិក្ម្ម។ 

- តម្រម្សតម្រមួ្ កាបក្ស្រងតម្រថភាៃបសត់ម្រក្មុ្ម្រគូសយងាា  វ/ជនសយងាា  យ ើិ ធត័េក្តិក្ម្មឆ្ែ រព្ិយឆែ ើេរស
យៅនឹងអាកាតធារុវនិងយេនឌ័ប។ 

 

4.2.3 រកបខណ័ឌ សថ បន 
 

យគ សំណងគឺយដើម្បសាៃម្រងឹងេំនាក្់េំនងបវាងស្រថ សនថាែ ក្់រំសន់និងស្រថ ស័នារិផ្ដ េេួ ខ្ុតម្ររូិចំយពាះយេនឌ័បក្
តិក្ម្មនិងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុយៅថាែ ក្់រំសន់និងថាែ ក្់ារិតក្ម្មភាៃខាងយម្រកាម្អាចម្ររូិបានៃិចបណ៖ 
 

- សយងក ើរកាបិ ធភាគស្រថ នភាៃព្នស្រថ ស័នថាែ ក្់រំសន់និងថាែ ក្់ារិផ្ដ បានយម្រជើតយបតីយដើម្បសាក្ំណរ់តម្រថភា
ៃបសត់ៃួក្យគក្ន ុងកាបសញ្ច  ូេតសនិ ធត័េយេនឌ័បយៅក្ន ុងគំនិរផត ចួយផរើម្ក្តិក្ម្មនិងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាត
ធារុ។ 

- យ ើក្ក្ម្ពត់កាបផ្លែ ត់សត បូកាបអនុិររ អ សំផុរបសត់ស្រថ ស័ននិងអងាកាបផ្ដ គំម្រេដ ់ភាៃាអែក្ដឹក្នំាក្តិ
ក្ប្តរ សាយៅក្ន ុងត គម្ន៍វនិងតាគម្ន៍ក្តិក្ប។ 

- ៃម្រងឹងដ ់យក្ើនយ ើងព្នកាបចូ បមួ្បសត់ក្ា ា៉ា តុសានវ
និងសរា សយេនឌ័បថាែ ក្់ក្ន ុងកាបអភិិឌឍន៍ម្រក្សខ្័ណឌ ក្តិក្ម្មនិងកាបិ ធនិយយាគារិ។ 

- ៃម្រងឹងបចនាតម្ព ័នធអងាកាបចស់ៃសាថាែ ក្់ារិដ ់ថាែ ក្់មូ្ ោឋ នវ
កាបយ វី ើយអាេានតុខ្ដុម្នសាេក្ម្មនិងកាបយ វី ើមូ្ ោឋ នសាេក្ម្មនិងកាបៃម្រងឹងេនរកាបម្ររួរៃិនិរយនិងវាេ
រព្ម្ែ។ 

 

4.2.4 ការកសង និងព្រងឹងភាព្ជាព្ដគូេុទ្ធសស្រេត  
 

យគ សំណងគឺសយងក ើរនិងៃម្រងឹងភាៃាព្ដគូេុេធស្រ្តរ និងេំនាក្់េំនងម្ររសាភាគសាយៅក្ម្រម្ិរអនរបារិនិងរំសន់បមួ្
ានភាៃាព្ដគូបវាងិ ធត័េឯក្ជនវនិងិ ធត័េស្រធាបណៈ។តក្ម្មភាៃខាងយម្រកាម្អាចម្ររូិបានៃិចបណ៖ 
 

- យបៀសចំដំយណើបេតសនក្ិចេតិក្ាយដើម្បសាផ្តវ ងេ ់និងផ្ចក្បំផ្ ក្សេៃិយស្រីន៍តរ សាៃសាគំនិរផត ចួយផរើម្យេនឌ័បក្
តិក្ម្មនិងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ។ 

- ផរ ់យិេិកាយដើម្បសាក្ំណរ់អររតរញ ណនិងសញ្ច  ូម្រសភៃជំនួេតំខានៗយៅដ ់តក្ម្មភាៃស្រា សយេនឌ័ប។ 
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4.2.5 ព្័ត៌ាន ការទំ្នាក់ទ្ំនង នងិការ្ែព្វ្ាេ 

 

យគ សំណងគឺសយងក ើរម្រសៃ័នធ ម្រគស់ម្រគងៃ័រ៌ានយផ្លរ រយ ើយេនឌ័បក្តិក្ម្មនិងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុតក្ម្មភាៃ
ខាងយម្រកាម្អាចម្ររូិបានៃិចបណ៖ 

 

- សយងក ើនកាបេ ់ដឹងនិងេេួ បានៃ័រ៌ានក្តិក្ម្មនិងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុឱ្យបានម្រគស់ម្រគន់ាៃិ
យតតយផ្លរ រយ ើ្តរ សាេុិជននិងសុបត។ 

- សយងក ើរម្រសៃ័នធ ម្រគស់ម្រគងៃ័រ៌ានផ្ផអក្យៅយ ើចំយណះដឹងយោេយផ្លរ រយៅយ ើយេនឌ័បក្តិក្ម្មនិងកាបផ្ម្រសម្រសួ
 អាកាតធារុ។ 

- សយងក ើរនិងផសៃវផាេៃ័រ៌ាននិងតាភ បៈចំបាច់ទក្់េងនឹងយេនឌ័បតរ សាៃសាក្តិក្ម្មនិងកាបផ្ម្រសម្រសួ អា
កាតធារុ។ 

 
 

4.2.6 ការរសវរជាវ នរនុវតត នងិបសចចកវទិ្ា 
 

យគ សំណងគឺយដើម្បសាយ ើក្ក្ម្ពត់កាបម្រស្រិម្រាិតម្ភាៃយេនឌ័បផ្ដ គំម្រេដ ់សយចេក្ិ ធេាក្តិក្ម្មឆ្ែ រព្ិ។តក្ម្មភា
ៃខាងយម្រកាម្អាចម្ររូិបានៃិចបណ៖ 

 

- យ វី ើកាបវាេរព្ម្ែសឋម្អំៃសាយេនឌ័បកាបអនុិររក្តិក្ម្មអភិបក្សនិងសយចេក្ិ ធេាយៅក្ន ុងម្រសយេតាតាជិក្
។ 

- ៃម្រងឹងកាបម្រស្រិម្រាិយដើម្បសាេេួ បានេិនែន័េដ៏េូ ំេូលាេសផ្នថម្យេៀរអំៃសាេិដឋភាៃយេនឌ័បបសត់ិ ធត័េក្
តិក្ម្មនិងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុយដើម្បសាគំម្រេដ ់ក្តិក្ម្មឆ្ែ រព្ិ។ 

សយងក ើនកាបម្រស្រិម្រាិនិងកាបអភិិឌឍន៍ាម្ផ្សសត កាបណ៍វ
និងចូ បមួ្បមួ្ទងំកាបយ វី ើឱ្យម្រសយតើបយ ើងនូិសយចេក្ិ ធេាៃ័រ៌ាននិងម្រសៃ័នធចំយណះដឹងផ្ដ ពាក្់ៃ័នធនិងតម្ម្រតសយដើ
ម្បសាធានាថាសរា តម្ភាៃយេនឌ័បម្ររូិបានយោះម្រស្រេ។ 

 
 

 

5. ដំសណើរអនុវតត 
 
អនុស្រតន៍យៅក្ន ុងិ ធី សាស្រ្តរ បសត់ កិច្ចប្រជុុំរដ្ឋម្នរ ីអាស៊ា នន ើ សិ័យកសិកមមនិងរុកាា ប្រមាញ់វ(AMAF) 
ប្តូ បានយម្រសើាឯក្ស្របយយាងតម្រាស់តាជិក្អាស្រ៊ា នក្ន ុងក្ិចេខ្ិរខ្ំម្រសឹងផ្ម្រសងបសត់ៃួក្យគក្ន ុងកាបយ ើក្ក្ម្ពត់ត
ម្ភាៃយេនឌ័បយៅក្ន ុងិ ធត័េម្ហ សូអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើ។ SOM-AMAF យោេានកាបគំម្រេៃសា 
ការប្ស ប្ា និងអភិ ឌ្ឌន ៏ ស័ិយកសិកមម(ATWGARD)  ប្កមុការងារតុំរន់អាស៊ា នសរ ីពីរសុសតវ  (ASWGL) 
ម្រក្មុ្កាបងាបាម្ិ ធត័េយ ើផ ិរក្ម្មដំណបំសត់អាស្រ៊ា នវ(ASWGC) ប្កមុការងារតុំរន់អាស៊ា នសរ ីពីជ ន  
(ASWGFi) ម្នរ ីាន់ែពស់អាស៊ា នសរ ីពីថ្ប្ពន ើ (ASOF) 
និងម្រក្មុ្កាបងាបពាក្់ៃ័នធ យផសងយេៀរអាចម្ររូិបានផ្ណនំាក្ផ្នែងផ្ដ ពាក្់ៃ័នធាម្អនុស្រតន៍យៅក្ន ុង 
កិច្ចប្រជុុំរដ្ឋម្នរ ីអាស៊ា នន ើ ស័ិយកសិកមមនិងរុកាា ប្រមាញ់(AMAF) ។ 
យោេានកាបតម្រម្សតម្រមួ្ យា៉ា ងជិរតែ ិេធាមួ្េយ ខាីិកាបោឋ នអាស្រ៊ា នវការប្ស ប្ា និងអភិ ឌ្ឌន ៏ ស័ិយកសិកមម 
(ATWGARD) 
ម្រសផ្  ាម្ររូិកាបផ្តវ ងបក្កាបគំម្រេៃសាព្ដគូអាស្រ៊ា ននិងភាគសាពាក្់ៃ័នធ យផសងៗក្ន ុងកាបអនុិររ ិ ធី សាស្រ្តរ បសត់វAMAF 
ាឯក្ស្របយយាង។ 
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កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

  

ឧបេមព័នធទ្ី ១៖ អនតរាគមន៍សេនឌ័រថ្ដលរតវូបាន្តល់អនុសេន៍សៅកន ុងថ្្ាក SPAs 

SPAsខាងសរកាមរតវូបានពិ្និតយសដើមកីបសងកើតអនុសេន៍េរាប់វ ិី ីសស្រេត  

ថ្្នការេុទ្ធសស្រេត េរាប់កិចចេហរបតិបតតិការអាស៊ា នសលើវេ័ិេមហ បូអាហារ កេិកមម 

និងព្រព្ស ើ 

(២០១៦-២០២៥) 
 

 
 

កាបជំបុញ 

េុេធស្រ្តរ  
ៃណ៌នា តក្ម្មភាៃ ក្ិចេអនររាគម្ន៍យេនឌ័ប 

ST1 
សយងក ើនសប ធាណនិងគុណភាៃព្ន

កាបផ ិរម្រសក្សយោេនិបនរ បភា

ៃសយចេក្ិ ធេា“ព្សរង”ម្រសៃ័នធ ម្រគ

ស់ម្រគងីនធាននិងការ់សនថេ

កាបបារ់សង់និងកាក្តំណ ់ម្ុ

ននិងយម្រកាេម្រសមូ្ ផ  

 

1.13.យ វី ើឱ្យតរ ង់ោបនិងតុខ្ដុម្នសាេ
ក្ម្មគំនិរិ ធី សាស្រ្តរ និងកាបសងាា ញ
តថ ិរិារិនិងៃម្រងឹតម្រថភាៃសយចេ
ក្យេតបសត់AMSយដើម្បសាយ វី ើកាបតិក្ា
ម្រស្រិម្រាិៃ ុម្រសយេតនិងយ វី ើកាបិ ធភា
គនិងយបៀសចំផ្ផនកាបស្រថ នភាៃបា
នម្ររឹម្ម្ររូិ។ 
 

សយងក ើរគំនិរនិងិ ធី សាស្រ្តរ ផ្ដ 

ានកាបចុះតម្រម្ងុគែ យ ើកាបយ វី ើត

ា បណក្ម្មយេនឌ័បយៅក្ន ុងិ ធត័

េយតបៀងអាហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃ

យ ើ 

 

ST2 
សយងក ើនកាបតម្រម្សតម្រមួ្ ពាណិជា

ក្ម្មតា បណក្ម្មយតដឋក្ិចេនិង

កាបចូ េសាផាប 

 

2.5.សយងក ើរេំនាក្់េំនងអាជសាិក្ម្មក្ន ុ
ងចំយណម្ត គម្ន៍ក្តិក្ម្មផ្ដ 
ានតការ នុៃ និងអងាកាបក្តិក្
ប។ 
 

ធានាកាបចូ បមួ្បសត់ត គម្ន៍

និងអងាកាប្តរ សា 

 

ST3 
ធានាតនរ ិតុខ្យតបៀងអាហាបតុិ

រថ ិភាៃអាហាបសូរថម្ភ អ ម្រសយតើបនិ

ងកាបផ្ចក្ចេម្រសក្សយោេត

ម្ីម្៌ 

 

3.5យ វី ើឱ្យម្រសយតើបយ ើងនូិតនរ ិតុខ្
យតបៀងនិងអាហាបសូរថម្ភាម្បេៈ
កាបយ វី ើៃិៃិីក្ម្មម្រសភៃអាហាបនិង
កាបៃម្រងឹងគុណភាៃនិងភាៃខ្ុត
គែ ព្នកាបផ ិរម្ហ សូអាហាបនិងកាប
យ វី ើឱ្យម្រសយតើបយ ើងនូិផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែ
អាហាប។ 
 

កាបចូ បមួ្បសត់្តរ សាក្ន ុងកាបតយម្រម្

ចចិររនិងកាបអនុិររតក្ម្មភាៃ

យនះានស្របៈតំខាន់ណត់។ 

 

ST4 
សយងក ើនភាៃីន់យៅនឹងកាបផ្ម្រស

ម្រសួ អាកាតធារុយម្រគះីម្មារិ

និងផ ស៉ាះពា ់យផសងៗ។ 

 

4.7យ វី ើតា បណក្ម្មសរា យេនឌ័ប
យៅក្ន ុងិ ធត័េក្តិក្ម្មយភរបៈអាកា
តធារុកាបយនស្រេនិងព្ម្រៃយ ើយដើ
ម្បសាការ់សនថេភាៃងាេបងយម្រគះប
សត់្តរ សាចំយពាះផ ស៉ាះពា ់តងាម្និ
ងយតដឋក្ិចេព្នយម្រគះីម្មារិនិង
កាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ។ 
 
 
 
 
 
 
 

ក្ស្រងតម្រថភាៃយដើម្បសាសញ្ច  ូ
យេនឌ័ប 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

 ST5 ជួេអែក្ផ ិរខាែ ររូចផ្ដ ា

នសរា ម្រស ម្ីនធានវ

និងត ម្រគតខាែ ររូចនិងម្ីយ

ម្យដើម្បសាផ្ក្ ម្អផ ិរភាៃសយចេ

ក្ិ ធេានិងគុណភាៃផ ិរផ 

យដើម្បសាសំយៃញាម្តរ ង់ោបេសាផាប

ៃិភៃយលាក្និងសយងក ើនកាបម្រសកួ្

រម្រសផ្ជងម្រតសាម្ផ្ផនកាបយគ

 នយយាបាេអាស្រ៊ា នតរ សាៃសាកាបអ

ភិិឌឍន៍វ

ត ម្រគតីុនរូចនិងម្ីយម្។ 

 

5.5អនុិររយគ នយយាបាេម្រសកួ្រ
ម្រសផ្ជងយដើម្បសាធានាឱ្យានកាបម្រសកួ្
រម្រសផ្ជងក្ម្រម្ិរតម្រាស់អែក្ផ ិរ
និងត ម្រគតីុនរូចនិងម្ីយម្
និងយដើម្បសាកាបពាបកាបយក្ងម្រសិញ័្េ អ
េុររ ិីម្៌យោេម្រក្មុ្ ៊ាុនីំវៗវ
ផ្ដ ានអំណចេសាផាបក្ន ុងផ្ខ្សត
ងាវ ក្់ផារ់ផាង់បមួ្សញ្ច  ូគែ ។ 
 

ខ្ណៈក្ំៃុងៃិចបណយ ើក្ម្រម្ិរ

យដើបរួនាេសាមូ្ ោឋ នវ

ក្៏ម្ររូិគិរគូបៃសាសរា តម្ីម្៌យេន

ឌ័បផងផ្ដប។ 

 

ST6 ៃម្រងឹងិ ធី សាស្រ្តរ បមួ្គែ បសត់អាស្រ៊ា

នយ ើសរា អនរ បារិនិងរំសន់ 

 

6.2សងាា ញជំ បបមួ្បសត់អាស្រ៊ា នយ ើ
សរា ផ្ដ ជះឥេធិៃ ដ ់ិ ធត័េFAF 
ក្ន ុងរំសន់និងៃិភៃយលាក្ 
 

សងាា ញជំ បបមួ្អាស្រ៊ា នតរ សាៃសាតម្

ភាៃយេនឌ័បក្ន ុងសរា យតបៀងអា

ហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើផ្ដ ជះ

ឥេធិៃ ដ ់ិ ធត័េវFAF 

ក្ន ុងយិេិការំសន់និងៃិភៃយលាក្ 

 

ST7 យ ើក្ក្ម្ពត់កាបម្រគស់ម្រគងព្ម្រៃយ ើ

ម្រសក្សយោេនិបនរ បភាៃ 

 

7.3ផសៃវផាេកាបៃិភាក្ាាមួ្េិ ធ
ត័េឯក្ជនអំៃសាកាបៃម្រងឹងគុណភា
ៃនិងម្រសតិេធភាៃព្នឧតា ក្ម្ម
យ ើនិងកាបផ្ក្ព្ចែផ ិរផ ព្ម្រៃ
យ ើយផសងយេៀរ 
 

យ ើក្ក្ម្ពត់កាបៃិភាក្ាថាែ ក្់រំស

ន់តរ សាៃសាសរា យេនឌ័បក្ន ុងកាបម្រគស់

ម្រគងព្ម្រៃយ ើម្រសក្សយោេនិបនរ ប

ភាៃ 

 

 

ផែ្ក្ខបតកមមភាៃយ ទ្ធស្រ្តរ  (SPA)  

េរាប់កិចចេហរបតិបតតិការអាស៊ា នកន ុងការរសវរជាវនិងអភិវឌឍន៍វេ័ិេកេិកមម 

២០១៦-២០២០ 
 

កាបជំបុញេុេធ

ស្រ្តរ  
ៃណ៌នា តក្ម្មភាៃ ក្ិចេអនររាគម្ន៍យេនឌ័ប 

ST1 យ ើក្ក្ម្ពត់សប ធាណនិង.វ

គុណភាៃព្នកាបផ ិរយោេស

យចេក្ិ ធេាម្រសក្សយោេនិបនរ បភា

ៃម្រសៃ័នធ ម្រគស់ម្រគងីនធាននិង

ការ់សនថេកាបខារសង់ម្ុននិ

ងយម្រកាេម្រសមូ្ ផ  

 

1.2សយងក ើនកាបចូ បមួ្បសត់ិ ធត័េឯក្
ជនក្ន ុងកាបៃិភាក្ាយគ នយយាបា
េក្ម្ម ិ ធី សានិងកាបសយងក ើរគយម្រាងកា
បម្រស្រិម្រាិនិងកាបអភិិឌឍន៍ វ) R&D) 
និងផរ ់កាបយ ើក្េឹក្ចិររនិងជំបុញស
វប ធយាកាតអំយណេផ តម្រាស់ភាៃ
ាព្ដគូបវាងិ ធត័េឯក្ជននិងស្រធា
បណៈ)PPPs) 
យឆ្ព ះយៅបក្កាបសយងក ើនផ ិរភាៃនិ
ងគុណភាៃ 
 

េេួ ស្រា  ់ថា“វិ ធត័េឯក្ជន”ក្៏ប ួ

ម្សញ្ច  ូទងំត ម្រគតីុនរូច

និងម្ីយម្ផងផ្ដប 

 

  1.6សយងក ើនកាបិ ធនិយយាគក្ន ុងតក្ម្ម
ភាៃម្រស្រិម្រាិនិងអភិិឌឍន៍បមួ្គែ និ
ងៃម្រងឹងក្ិចេត កាបក្ន ុងរំសន់ផ្ដ 
ានម្រស្រស់ក្ន ុងចំយណម្AMS 
 

យ វី ើកាបម្រស្រិម្រាិបមួ្គែ យ ើយេនឌ័ប

និងក្តិក្ម្មយៅAMS 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

 ST3 ធានាតនរ ិតុខ្យតបៀងអាហាបតុិ

រថ ិភាៃអាហាបសូរថម្ភ អ ម្រសយតើបនិ

ងកាបផ្ចក្ចេម្រសក្សយោេត

ម្ីម្៌ 

 

3.1ផសៃវផាេកាបអស់បំអាហាបបសូរថម្ភ

និងកាបេ ់ដឹងអំៃសាបសសអាហាបផ្ដ

 ានតុខ្ភាៃ អ បសត់អែក្យម្រសើម្របា

ត់។ 

 

យផ្លរ រយ ើ្តរ សាាភាែ ក្់ងាបព្នកាប

ផ្លែ ត់សត បូតម្រាស់កាបគំម្រេបសស

អាហាបផ្ដ ានតុខ្ភាៃ អ និ

ងកាបេេួ ទនអាហាបផ្ដ តំ

សូបស្របធារុចិញ្េ ឹម្ 

ST4 សយងក ើនភាៃីន់នឹងកាបផ្ម្រសម្រសួ

 អាកាតធារុយម្រគះីម្មារិនិ

ងភាៃរក្់តុ្រយផសងៗ 

 

4.1.1ក្ស្រងតម្រថភាៃបសត់ATWG

ARDក្ន ុងកាបតបយតបតំយណើបយដើម្បសាផ្តវ

ងបក្កាបគំម្រេលិ ធកាៃសាមូ្ និីិអាកា

តធារុ។ 

ក្ស្រងតម្រថភាៃបសត់ៃួក្យគ

យដើម្បសាសញ្ច  ូយេនឌ័បយៅក្ន ុងតំ

យណើ។ 

 

  4.4យ វី ើតា បណក្ម្មសរា យេនឌ័ប
យៅក្ន ុងិ ធត័េក្តិក្ម្មអាកាតធារុ
កាបយនស្រេនិងព្ម្រៃយ ើយដើម្បសាការ់ស
នថេភាៃងាេបងយម្រគះបសត់្តរ សាចំ
យពាះផ ស៉ាះពា ់តងាម្និងយតដឋក្ិចេ
ព្នយម្រគះីម្មារិនិងកាបផ្ម្រសម្រសួ អា
កាតធារុ។វ)SPFAF ៤ .៧(  

 

ក្ស្រងតម្រថភាៃយដើម្បសាសញ្ច  ូ

យេនឌ័បយៅក្ន ុងក្ម្ម ិ ធី សានិងយគ

 នយយាបាេផ្ដ ានម្រស្រស់និ

ងលមសា។ 

 

ST6 ៃម្រងឹងិ ធី សាស្រ្តរ បមួ្គែ បសត់អា

ស្រ៊ា នយ ើសរា អនរ បារិនិងរំស

ន ់

 

6.2សងាា ញៃសាជំ បបមួ្បសត់អាស្រ៊ា នយ ើ
សរា ផ្ដ ស៉ាះពា ់ដ ់ិ ធត័េ 
FAFយៅក្ន ុងរំសន់និងអនរបារិយផស
ងៗ 

 

កាបចូ បមួ្បសត់វATWGARD 

យដើម្បសាសងាា ញៃសាជំ បបមួ្បសត់អា

ស្រ៊ា នយ ើសរា ផ្ដ ស៉ាះពា ់យេ

នឌ័បនិងFAF 

 

ផែ្ក្ខបតកមមភាៃយ ទ្ធស្រ្តរ  (SPA) េរាប់កិចចេហ  

របតិបតតិការអាស៊ា នកន ុងវេ័ិេបេុេតវ 

២០១៦-២០២០ 
 

កាបជំបុញេុេធ

ស្រ្តរ  
ៃណ៌នា តក្ម្មភាៃ ក្ិចេអនររាគម្ន៍យេនឌ័ប 

ST1 យ ើក្ក្ម្ពត់ពាណិជាក្ម្មក្ន ុងនិ

ងយម្រៅរំសន់បសត់អាស្រ៊ា នយ ើេំ

និញសតុតរវ។ 

 

1.1 
យ វី ើឱ្យម្រសយតើបយ ើងនូិយគ នយយាបា
េនិងសប ធយាកាតសេសបញ្ញ ររ ិយដើម្បសាជួ
េតម្រមួ្ ដ ់ពាណិជាក្ម្ម  
 

រត៊ាូ ម្រិអាាា ីបតម្ម្រតសយដើម្បសា

យោះម្រស្រេសរា តងាម្និងាៃិ

យតតយេនឌ័បព្នកាបផ ិរនិង

កាបផ្ក្ព្ចែតរវចិញ្េ ឹម្។ 

 

ST2 កាបម្រគស់ម្រគងជំងឺនិងតុិរថ ិភា
ៃម្ហ សូអាហាបយដើម្បសាៃម្រងសាក្ពា
ណិជាក្ម្មនិងកាបពាបតុខ្ភាៃ
ម្នុតស 

  

ST3 កាបផ្ក្ ម្អផ ិរភាៃម្រសក្ស
យោេនិបនរ បភាៃកាបម្រគស់ម្រគ
ងីនធានីម្មារិនិងផ 
ស៉ាះពា ់តរវចិញ្េ ឹម្យៅយ ើសប ធ
ស្រថ ននិងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាត
ធារុ 

3.1. 
វិ ធត័េសតុតរវានផ ិរភាៃនិងា
នកាបម្រសកួ្រម្រសផ្ជងយៅេូទងំៃិភៃ
យលាក្ 
 

យ វី ើកាបម្រស្រិម្រាិអំៃសាផ ស៉ាះពា ់

យេនឌ័បយ ើិ ធត័េសតុតរវយោេ

ស្របកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ 

 

ST4 គំម្រេដ ់អែក្ចិញ្េ ឹម្តរវខាែ រ

រូចតម្រាស់ការ់សនថេភាៃ

ម្រក្សាម្រក្តនរ ិតុខ្យតបៀងអាហាបសូ

រថម្ភនិងតម្ភាៃយេនឌ័ប។ 

 

4.1.សតុតរវសយម្រម្ើាាគ៌ដ៏តំខាន់មួ្

េតម្រាស់ការ់សនថេភាៃម្រក្សាម្រក្សយងក ើ

នអាហាបសូរថម្ភនិងតម្ភាៃយេនឌ័ប។ 

 

តក្ម្មភាៃវ៤.១.១វ

។យ វី ើឱ្យយគ នយយាបាេរត៊ាូ ម្រិ

ចំយពាះឥណទនសតុតរវផ្ដ ា

នអម្រាកាបម្របាក្់ទសអាចចូ 

យៅដ ់ជនម្រក្សាម្រក្ាៃិយតត្តរ សាា

ម្បេៈឥណទនខាែ ររូច 

SMEនិងក្ម្ម ិ ធី សាយផសងយេៀរផ្ដ 

យបៀសចំយ ើងតម្រាស់កាបការ់សនថ

េភាៃ.វម្រក្សាម្រក្។ 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

  

 

ផែ្ក្ខបតកមមភាៃយ ទ្ធស្រ្តរ  (SPA) េរាប់កិចចេហរបតិបតតិការ 

អាស៊ា នកន ុងវេ័ិេដំណំ 

២០១៦-២០២០ 
 

កាបជំបុញេុេធ

ស្រ្តរ  
ៃណ៌នា តក្ម្មភាៃ ក្ិចេអនររាគម្ន៍យេនឌ័ប 

ST1 យ ើក្ក្ម្ពត់សប ធាណនិងគុណ

ភាៃព្នកាបផ ិរម្រសក្សយោេ

និបនរ បភាៃសយចេក្ិ ធេាព្សរង

ម្រសៃ័នធ ម្រគស់ម្រគងីនធាននិង

ការ់សនថេកាបខារសង់ម្ុននិ

ងយម្រកាេម្រសមូ្ ផ  

 

1.6ផរ ់េនរកាបស្រថ ស័ននិងកាបយ ើក្
េឹក្ចិររតម្ម្រតសតម្រាស់ 
PPPក្ន ុងកាបម្រស្រិម្រាិនិងអភិិឌឍន៍និ
ងកាបស្រេភាេសយចេក្ិ ធេាត កាប
ាមួ្េិ ធត័េឯក្ជនយដើម្បសាក្ំណរ់អា
េិភាៃេូទរ់សរា ម្រស្រិម្រាិខ្ពត់យ ើេ
យម្រសើវាាសណរ ញតម្រាស់សយងក ើរសយចេ
ក្ិ ធេានិងកាបស្រេភាេ 
 

ត កាបាមួ្េិ ធត័េឯក្ជនយដើ

ម្បសាសយងក ើរ“ក្បណសាជំនួញតម្រាស់ត

ម្ភាៃយេនឌ័បយៅក្ន ុងអនុិ ធត័េ

ដំណ ូំរលាត់យ ននយនះ” 

 

ST2 សយងក ើនកាបតម្រម្សតម្រមួ្ ពាណិ

ជាក្ម្មកាបយ វី ើតា បណក្ម្ម

យតដឋក្ិចេនិងកាបចូ េសាផាប 

 

 អនុយលាម្ាម្យតចក្រ សាម្រសកាតេសា

ម្រក្ងុស៊ាូណូតផ្អ៊ាបបសត់អងាកាបពា

ណិជាក្ម្មៃិភៃយលាក្តរ សាៃសា្តរ សានិង

ពាណិជាក្ម្មឆ្ែ ំវ២០១៧វ

ធានាឱ្យានកាបចូ បមួ្យតម ើគែ ក្ន ុ

ងពាណិជាក្ម្មសរា ផ្ដ ទក្់េង

។ 

ST3 ធានាតនរ ិតុខ្យតបៀងអាហាបតុិ

រថ ិភាៃអាហាបសូរថម្ភ អ ម្រសយតើប

និងកាបផ្ចក្ចេម្រសក្សយោ

េតម្ីម្៌ 

 

3.4 
យ វី ើឱ្យម្រសយតើបយ ើងនូិតនរ ិតុខ្យតបៀង
និងអាហាបសូរថម្ភាម្បេៈកាបយ វី ើៃិៃិ
ីក្ម្មម្រសភៃអាហាបនិងកាបៃម្រងឹងគុ
ណភាៃនិងភាៃខ្ុតគែ ព្នកាបផ ិរ
ម្ហ សូអាហាបនិងកាបយ វី ើឱ្យម្រសយតើបយ ើង
នូិផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែអាហាប 
 

ចូ បមួ្ាមួ្េម្រក្មុ្្តរ សានិងត 

ម្រគតីុនរូចនិងម្ីយម្យដើម្បសារ

ត៊ាូ ម្រិយដើម្បសាយ វី ើៃិៃិីក្ម្មម្រសភៃ

អាហាប។ 

 

ST4 សយងក ើនភាៃីន់យៅនឹងកាប

ផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុយម្រគះី

ម្មារិនិងផ ស៉ាះពា ់យផសងៗ 

 

4.2យ ើក្ក្ម្ពត់កាបេេួ បានីនធា
ន ិបញ្ញ ិរថ ុអាកាតធារុយដើម្បសាគំម្រេដ
 ់ក្តិក្ម្មឆ្ែ រព្ិ /អាកាតធារុ  
 

ក្ស្រងតម្រថភាៃយ ើកាបសញ្ច  ូ

យេនឌ័បយៅក្ន ុងតំយណើយដើម្បសាេេួ 

បាន ិបញ្ញ ិរថ ុអាកាតធារុ។ 

 

ST5 ជួេអែក្ផ ិរខាែ ររូចផ្ដ 
ានសរា ម្រស ម្នឹងីនធា
ននិងត ម្រគតខាែ ររូចនិ
ងម្ីយម្យដើម្បសាផ្ក្ ម្អផ ិរ
ភាៃសយចេក្ិ ធេានិងគុណភា
ៃផ ិរផ យដើម្បសាសំយៃញា
ម្តរ ង់ោបេសាផាបៃិភៃយលាក្
និងសយងក ើនកាបម្រសកួ្រម្រសផ្ជង
។ 

 ម្រតយដៀងគែ យៅនឹង 

SPAផ្ដបកាបរត៊ាូ ម្រិចំយពាះឥណ

ទនកាបម្របាក្់ទសអាចចូ យៅ

ដ ់ជនម្រក្សាម្រក្ាៃិយតត្តរ សាាម្ប

េៈឥណទនខាែ ររូច 

SMEនិងក្ម្ម ិ ធី សាយផសងយេៀរផ្ដ 

សយងក ើរយ ើងតម្រាស់កាបការ់សនថ

េភាៃម្រក្សាម្រក្។ 

 

ST6 ៃម្រងឹងិ ធី សាស្រ្តរ បមួ្គែ បសត់អា

ស្រ៊ា នយ ើសរា អនរ បារិនិងរំ

សន ់

 

6.2សងាា ញជំ បបមួ្បសត់អាស្រ៊ា នយ ើស
រា ផ្ដ ជះឥេធិៃ ដ ់ិ ធត័េដំណំ
យៅរំសន់និងអនរ បារិ 

 

តម្រម្សតម្រមួ្ និងៃម្រងឹងជំ បបមួ្

គែ យ ើសរា យេនឌ័បយៅាម្យិេិ

កាអនរ បារិនិងរំសន់ 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

  

ផែ្ក្ខបតកមមភាៃយ ទ្ធស្រ្តរ  (SPA) េរាប់កិចចេហរបតិបតតិ 

ការអាស៊ា នកន ុងវេ័ិេលល្ល 

២០១៦-២០២០ 
 

 

កាបជំបុញេុេធ
ស្រ្តរ  

ៃណ៌នា តក្ម្មភាៃ ក្ិចេអនររាគម្ន៍យេនឌ័ប 

ST1 យ ើក្ក្ម្ពត់សប ធាណនិងគុណ

ភាៃព្នកាបផ ិរយោេសយចេ

ក្ិ ធេាម្រសក្សយោេនិបនរ បភាៃវ

សយចេក្ិ ធេាព្សរងម្រសៃ័នធ ម្រគស់

ម្រគងីនធាននិងការ់សនថេ

កាបខារសង់ម្ុននិងយម្រកាេ

ម្រសមូ្ ផ  

 

1.1.4.កាបៃិយម្រគះយយាស ់ាមួ្េភាគសា
ពាក្់ៃ័នធ យដើម្បសាក្ំណរ់និងយោះម្រស្រេ
រម្រម្ូិកាបិ ធនិយយាគវ

)ផ ិរក្ម្មម្រសក្សយោេនិបនរ បភាៃម្រស
ៃ័នធ ម្រគស់ម្រគងកាបិ ធនិយយាគយម្រកាេយៃ
 ម្រសមូ្ ផ (  

 

កាបចូ បមួ្យតម ើភាៃយេនឌ័បបសត់

អែក្យនស្រេនិងយម្ដឹក្នំា្តរ សាព្និ ធ

ត័េឯក្ជនយៅក្ន ុងកាបៃិភាក្ា

បសត់ភាគសាពាក្់ៃ័នធ  

 

  1.4.1យ វី ើសចច ុសបនែភាៃនិងៃម្រងឹងយគ
 នយយាបាេជ ផ ម្រក្សខ្័ណឌ ចាស់
និងស្រថ ស័នាម្បេៈកាបៃិយម្រគះយយា
ស ់និងកាបចូ បមួ្ៃសាេសាភាែ ក្់ងាបបោឋ ភិ
បា ិ ធត័េឯក្ជនអែក្យនស្រេតងាម្
តុសាិ ធ និងអែក្ពាក្់ៃ័នធដព្េយេៀរវ

[យយាងយៅវ POA 7] 
 

ធានាឱ្យានកាបចូ បមួ្យតម ើភាៃ

គែ បវាង្តរ សានិងសុបត 

 

ST2 សយងក ើនកាបតម្រម្សតម្រមួ្ ពា

ណិជាក្ម្មកាបយ វី ើតា បណក្

ម្មយតដឋក្ិចេនិងកាបចូ េសាផាប 

 

2.4.2យ ើក្ក្ម្ពត់ភាៃាព្ដគូេុេធស្រ
្តរ ាមួ្េត គម្ន៍វវវវវវវ
ជ ផ អាស្រ៊ា ននិងអងាកាបក្តិក្ប
អែក្ផ ិរអែក្យម្រសើម្របាត់និងពាណិជា
ក្ប។ 
 

បមួ្សញ្ច  ូម្រក្មុ្្តរ សានិងអងាកាបក្

តិក្ប 

 

ST3 ធានាតនរ ិតុខ្យតបៀងអាហាបតុ

ិរថ ិភាៃអាហាបសូរថម្ភ អ ម្រសយតើប

និងកាបផ្ចក្ចេម្រសក្សយោ

េតម្ីម្៌ 

 

3.2.2.ត កាបាមួ្េស្រថ ស័នពាក្់ៃ័នធ
បសត់អាស្រ៊ា នក្ន ុងកាបសញ្េ ស់និងអនុិ
ររយគ នយយាបាេតុិរថ ិភាៃម្ហ សូអា
ហាបអាស្រ៊ា នៃយនែ ឿនកាបសយងក ើរតរ ង់
ោបតុិរថ ិភាៃម្ហ សូអាហាប 

ត កាបាមួ្េស្រថ ស័នអាស្រ៊ា នដូ

ចាកាបចូ បមួ្យតម ើភាៃយេនឌ័បវ

ASCC 

យ ើយគ នយយាបាេតុិរថ ិភាៃម្ហ ូ

សអាហាប 

 

ST4 សយងក ើនភាៃីន់ម្រទយំៅនឹងកា

បផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុយម្រគះី

ម្មារិនិងផ ស៉ាះពា ់យផសង

ៗ 

 

4.1.1.យ ើក្ក្ម្ពត់ក្ិចេត កាបបវាងA
MS ពាក្់ៃ័នធនិងព្ដគូ 
 

យ វី ើកាបម្រស្រិម្រាិអំៃសាសរា យេនឌ័ប

និងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុ

យៅក្ន ុងិ ធត័េជ ផ ។ 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

 ST5 ជួេអែក្ផ ិរខាែ ររូចផ្ដ 

ម្រស ម្សរា ីនធានវ

និងត ម្រគតខាែ ររូចនិងម្

ីយម្យដើម្បសាផ្ក្ ម្អផ ិរភាៃ

សយចេក្ិ ធេានិងគុណភាៃផ ិ

រផ យដើម្បសាសំយៃញាម្តរ ង់

ោបេសាផាបៃិភៃយលាក្និងស

យងក ើនកាបម្រសកួ្រម្រសផ្ជង។ 

 

5.3.1ធានាថាក្ម្ម ិ ធី សានិងយគ នយយា
បាេារិតរ សាៃសាជ ផ និងវាប ីិ សបក្ម្ម
យផ្លរ រយ ើេិដឋភាៃតងាម្យតដឋក្ិចេនិង
សប ធស្រថ នព្នជ ផ និងវាប ីិ សបក្ម្មម្រស
ក្សយោេនិបនរ បភាៃយដើម្បសាយ វី ើឱ្យម្រស
យតើបយ ើងនូិតនរ ិតុខ្យតបៀងជសាិភាៃប
ត់យៅកាបងាបនិងកាបការ់សនថេភា
ៃម្រក្សាម្រក្ 
 

តងករ់ ៃីន់យ ើសរា យេនឌ័បយៅ

យៃ ៃិភាក្ាអំៃសាសរា តងាម្។ 

 

ST6 ៃម្រងឹងិ ធី សាស្រ្តរ បមួ្គែ បសត់អា

ស្រ៊ា នយ ើសរា អនរ បារិនិងរំ

សន់ផ្ដ ស៉ាះពា ់ដ ់ិ ធត័េ 

FAF 

 

6.2.1.យ ើក្ក្ម្ពត់កាបតនរនាក្ន ុងចំ
យណម្ 
AMSយដើម្បសាសយងក ើរជំ បបមួ្តរ សាៃសាសរា ជ
 ផ ផ្ដ ជះឥេធិៃ ដ ់រំសន់អា
ស្រ៊ា ន 
 

បមួ្សញ្ច  ូម្ុខ្រំផ្ណងបមួ្បសត់ 

AMSវ

យៅក្ន ុងសរា យេនឌ័បយៅក្ន ុងជ

 ផ ។ 

 

 

 

ផែ្ក្ខបតកមមភាៃយ ទ្ធស្រ្តរ  (SPA) េរាប់កិចច 

េហរបតិបតតិការអាស៊ា នកន ុងវេ័ិេព្រព្ស ើ 

២០១៦-២០២៥ 
 

កាបជំបុញេុេធ

ស្រ្តរ  
ៃណ៌នា តក្ម្មភាៃ ក្ិចេអនររាគម្ន៍យេនឌ័ប 

ST1 យ ើក្ក្ម្ពត់សប ធាណនិងគុណ

ភាៃព្នកាបផ ិរម្រសក្សយោេ

និបនរ បភាៃសយចេក្ិ ធាា ព្សរងម្រស

ៃ័នធ ម្រគស់ម្រគងីនធាននិងកា

រ់សនថេកាបខារសង់ម្ុននិង

យម្រកាេម្រសមូ្ ផ  

 

1.3.កាបៃម្រងឹងកាបម្រគស់ម្រគងព្ម្រៃយ ើ
ពាក្់ៃ័នធនឹងកាបបត់យៅបសត់ត គ
ម្ន៍ក្ន ុងនិងជុំ ិ ធញព្ម្រៃយដើម្បសានិបនរ បភា
ៃព្ម្រៃយ ើនិងភាៃបុងយបនងបសត់ម្រសា
ជន។ 
 

ខ្ណៈយៃ ក្ំៃុងៃិនិរយយម្ើ កាប

យបៀសចំកាបកាន់កាស់ាម្ម្រសព្ៃ

ណសានិងាម្ចាស់តូម្គូតសរា

ក្់ៃសាសរា តម្ភាៃនិងតម្ីម្៌

យេនឌ័ប 

 

  1.4កាបេេួ េក្កាបអនុិររកាបម្រគស់
ម្រគងម្រសក្សយោេនិបនរ បភាៃតម្រាស់
ផ ិរផ ព្ម្រៃយ ើផ្ដ ម្ិនផ្ម្នា
យ ើដូចាបុក្ខារិឱ្តលវយតរ វឬតសសា។វ
 ។ 
 

យៅក្ន ុងត គម្ន៍ភាគយម្រចើន្តរ សា

ានចំយណះដឹងយម្រៅម្រជះអំៃសាផ ិ

រផ ព្ម្រៃយ ើផ្ដ ម្ិនផ្ម្នា

យ ើដូយចែះវាាកាបចំបាច់យដើម្បសា

ចូ បមួ្ាមួ្េៃួក្យគក្ន ុងកាបយបៀ

សចំកាបអនុិររកាបម្រគស់ម្រគងម្រសក្

សយោេនិបនរ បភាៃ។ 

 

ST2 សយងក ើនកាបតម្រម្សតម្រមួ្ ពាណិ

ជាក្ម្មកាបយ វី ើតា បណក្ម្មយត

ដឋក្ិចេនិងកាបចូ េសាផាប 

 

2.2.កាបៃម្រងឹងក្ិចេត កាបក្ន ុងកាបអ
ភិិឌែ៍ផ ិរផ ព្ម្រៃយ ើ។ 
 

យ វី ើកាបវាេរព្ម្ែផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែ
យ ើផ ិរផ ព្ម្រៃយ ើយោេា
នក្ញ្េ ក្់ឆុ្ះយេនឌ័ប។ចូ បមួ្្តរ សា
ក្ន ុងកាបវាេរព្ម្ែយដើម្បសាទញេក្
ម្រសយយាជន៍ៃសាចំយណះដឹងនិងជំ
នាញបសត់ៃួក្យគតម្រាស់កាបអ
ភិិឌឍន៍ផ ិរផ ព្ម្រៃយ ើ។ 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

 ST3 ធានាតនរ ិតុខ្យតបៀងអាហាបតុិ

រថ ិភាៃអាហាបសូរថម្ភ អ ម្រសយតើបនិ

ងកាបផ្ចក្ចេម្រសក្សយោេត

ម្ីម្៌ 

 

3.1កាបយ វី ើតា បណក្ម្មកាបផ្ម្រសម្រសួ
 អាកាតធារុក្ន ុងិ ធត័េព្ម្រៃយ ើ 
 

វាេរព្ម្ែផ ស៉ាះពា ់និងហានិភ័

េយេនឌ័បព្នផ្ផនកាបការ់សនថ

េកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុនិង

កាបតម្រម្សខ្្នួយៅក្ន ុងិ ធត័េព្ម្រៃ

យ ើ។ 

 

ST4 សយងក ើនភាៃីន់យៅនឹងកាបផ្ម្រស

ម្រសួ អាកាតធារុយម្រគះីម្មា

រិនិងផ ស៉ាះពា ់យផសងៗ 

 

4.2.សយងក ើនកាបផ្ចក្បំផ្ ក្សេៃិយស្រ
ីន៍និងយម្យបៀនផ្ដ បានយបៀន។ 
 

តម្រម្សតម្រមួ្ កាបយបៀនតូម្ររឆែង

ផ្ដនក្ន ុងចំយណម្ 

AMSក្ន ុងិ ធត័េយេនឌ័បព្ម្រៃយ ើនិ

ងកាបផ្ម្រសម្រសួ អាកាតធារុម្រក្មុ្

កាបងាបអាស្រ៊ា នតរ សាៃសាព្ម្រៃយ ើតងា

ម្ 

 

ST5 ជួេអែក្ផ ិរផ្ដ ម្រស ម្ស

រា ីនធានផ្ដ រារាងំអែក្ផ ិ

រនិងត ម្រគតីុនរូចនិងម្

ីយម្យដើម្បសាផ្ក្ ម្អផ ិរភាៃស

យចេក្ិ ធេានិងគុណភាៃផ ិរផ

 យដើម្បសាសំយៃញាម្តរ ង់ោបេសា

ផាបៃិភៃយលាក្និងសយងក ើនកាប

ម្រសកួ្រម្រសផ្ជងម្រតសាម្ផ្ផន

កាបយគ នយយាបាេអាស្រ៊ា នតរ សា

ៃសាកាបអភិិឌឍន៍វវ

ត ម្រគតីុនរូចនិងម្ីយម្។ 

 

5.2.កាបយ វី ើឱ្យម្រសយតើបយ ើងនូិិ ធី សាស្រ
្តរ បមួ្បសត់អាស្រ៊ា នក្ន ុងកាបយោះម្រស្រ
េសរា ព្ម្រៃយ ើរំសន់និងអនរ បារិ។ 
 

អនុម្័រនិងក្ំណរ់ជំ បបមួ្បសត់

អាស្រ៊ា នតរ សាៃសាយេនឌ័បនិងព្ម្រៃយ ើ

និងជះឥេធិៃ ដ ់ េធផ ព្ន

កាបៃិភាក្ាយៅក្ន ុងយិេិកាអនរប

ារិនិងរំសន់ 

 

 
 

រកបខណឌ េនត ិេុខសេកៀងរមួរបេ់អាស៊ា ន(AIFS) និងថ្្នការេកមមភាព្េុទ្ធសស្រេត  

សលើេនត ិេុខសេកៀងកន ុងតំបន់អាស៊ា ន (២០១៥-២០២០) 
 

កាបជំបុញេុេធ
ស្រ្តរ  

ៃណ៌នា តក្ម្មភាៃ ក្ិចេអនររាគម្ន៍យេនឌ័ប 

ST1 ៃម្រងឹងតនរ ិតុខ្យតបៀងបមួ្ទងំ

កាបយបៀសចំជំនួេតយ្ងាា ះសនារ ន់

/វខ្វ ះខារ 

 

1.2. 
និបនរ បភាៃព្នម្រចវា៉ា ក្់ផារ់ផាង់យតបៀង
អាហាបាមួ្េនឹងកាបៃម្រងឹងដ ់ឧ
តា ក្ម្មម្រគស់ៃូជ 
 

សយងក ើរយិេិកាតម្រាស់ផ្ចក្បំផ្ ក្

សរា តងាម្និងយេនឌ័បយៅក្ន ុង

ឧតា ក្ម្មម្រគស់ៃូជ 

 

ST2 ជំបុញេសាផាបម្ហ សូអាហាបផ្ដ ាន

អំយណេផ និងពាណិជាក្ម្ម  

 

2.1.3.ម្រសមូ្ េិនែន័េនិងយ វី ើកាបិ ធភា
គយដើម្បសាគំម្រេដ ់ក្ិចេម្រសជុំសយចេក្យេ
តAFSRB 
ដូចាយតណបេី៉ាូ យគ នយយាបាេ
តម្រាស់េសាផាបម្រតូិកាបវាេរព្ម្ែផ 
ស៉ាះពា ់ព្នកាបយ វី ើក្ិចេតនាយ ើក្តិ
ក្បខាែ ររូចនិងកាបតិក្ាពាក្់ៃ័នធ  
 

កាបិ ធភាគអាចយផ្លរ រយ ើសរា យេ

នឌ័បយៅយ ើេសាផាបម្ហ សូអាហាបនិង

ពាណិជាក្ម្មាៃិយតតយ ើអងកបនិ

ងម្ររសា។ 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

 ST3 ៃម្រងឹងម្រសៃ័នធៃ័រ៌ានតនរ ិតុខ្

យតបៀងអាហាបបមួ្សញ្ច  ូគែ យដើម្បសា

យ វី ើកាបៃាក្បណ៍យបៀសចំផ្ផនកាប

និងម្ររួរៃិនិរយកាបផារ់ផាង់និង

កាបយម្រសើម្របាត់តម្រាស់េំនិញយតបៀ

ងាមូ្ ោឋ ន 

 

3.1.3.យ វី ើកាបវាេរព្ម្ែាម្កា ក្ំ
ណរ់អំៃសាស្រថ នភាៃនិងេតសនិ ធត័េ
អងកបនិងេំនិញយតបៀងតំខាន់ៗដព្េ
យេៀរយៅក្ន ុងអាស្រ៊ា ន 
 

កាបវាេរព្ម្ែយនះក្៏អាចបមួ្សញ្ច ូ

 សរា តងាម្និងយេនឌ័បផ្ដ 

ទក្់េងនឹងអងកបនិងេំនិញម្ហ សូ

អាហាបតំខាន់ៗដព្េយេៀរយៅក្ន ុ

ងអាស្រ៊ា ន 

 

ST4 ជំបុញផ ិរក្ម្មយតបៀងម្រសក្ស

យោេនិបនរ បភាៃ 

 

4.1.7.ៃម្រងសាក្និងយ ើក្ក្ម្ពត់ចំយណះ
ដឹងបសត់ក្តិក្បយ ើតៃសាិ ធត័េក្តិក្
ម្មយដើម្បសាបមួ្សញ្ច  ូអាជសាិក្ម្មនិងត 
ម្រគិនភាៃ 
 

កាបអភិិឌឍន៍តម្រថភាៃយ ើសរា

យេនឌ័បក្ន ុងិ ធត័េក្តិ-

ពាណិជាក្ម្មនិងភាៃាត ម្រគិន 

 

ST5 ជម្រម្ញុឱ្យានកាបិ ធនិយយាគកា

ន់ផ្រយម្រចើនយ ើិ ធត័េម្ហ សូអាហាប

និងឧតា ក្ម្មផ្ដ ានមូ្ 

ោឋ នយ ើក្តិក្ម្មយដើម្បសាសយងក ើនត

នរ ិតុខ្យតបៀង 

 

5.1.1.យបៀសចំផ្ផនេសាសងាា ញផ្ ូិ តម្រា
ស់ផ្ខ្សម្រចវា៉ា ក្់រព្ម្ែក្ន ុងរំសន់ផ្ដ 
យផ្លរ រយ ើរម្រម្ូិកាបក្តិក្ម្ម  
 

កាបចូ បមួ្យតម ើគែ ព្នម្រក្មុ្វវ

ត គម្ន័្តរ សានិងត ម្រគតីុន

រូចនិងម្ីយម្ក្ន ុងកាបយបៀសចំផ្ផ

នេសាសងាា ញផ្ ូិ ។ 

 

ST6 ក្ំណរ់និងយោះម្រស្រេសរា ផ្ដ 

ទក្់េងនឹងតនរ ិតុខ្យតបៀង 

 

6.1.1.យ វី ើកាបតិក្ាអំៃសាផ ស៉ាះពា ់ប
េៈយៃ ផ្ិងព្នកាបអភិិឌឍន៍ថាម្ៃ
 ជសាិស្រ្តរ និងតនរ ិតុខ្យតបៀងយៅ 
AMS 
 

កាបតិក្ាគួបផ្របមួ្សញ្ច  ូផ្ផែក្ត

ងាម្កាបពាក្់ៃ័នធនឹងយេនឌ័បផង

ផ្ដប។ 

 

ST7 យម្រសើម្របាត់ៃ័រ៌ានអាហាបសូរថម្ភ

យដើម្បសាគំម្រេដ ់តនរ ិតុខ្យតបៀង

និងយគ នយយាបាេក្តិក្ម្ម

ផ្ផអក្យ ើភតត ុ ាង 

 

7.1.1.យ វី ើតិកាខ ស្រលាថាែ ក្់រំសន់យដើ
ម្បសាក្ំណរ់ /ក្ំណរ់ៃ័រ៌ានអាហាបសូ
រថម្ភនិងតូចនាក្បតំខាន់ៗិ ធី សាស្រ

្តរ ក្ន ុងកាបម្រសមូ្ /ចងម្រក្ងផ្ដ ម្ររូ
ិកាបតម្រាស់កាបម្ររួរៃិនិរយតនរ ិតុ

ងយេៀងខ្យតបៀ ទរ់និងកាបអភិិឌឍ
ន៍យគ នយយាបាេ 
 

តិកាខ ស្រលាយនះគួបផ្រសញ្ច  ូសរា

យេនឌ័បយៅក្ន ុងអាហាបសូរថម្ភ។ 

 

ST8 ក្ំណរ់យគ នយយាបាេស្រថ ស័ន

និងេនរកាបអភិបា ក្ិចេតម្រា

ស់កាបអភិិឌឍន៍ិ ធត័េក្តិក្ម្ម

យ ើក្ក្ម្ពត់អាហាបសូរថម្ភយៅ 

AMS 

 

8.1.កាបេ ់ដឹងនិងកាបេេួ ស្រា  ់
ៃសាស្របៈតំខាន់ព្នអាហាបសូរថម្ភយោេ
ភាគសាពាក្់ៃ័នធតំខាន់ៗព្នម្ហ សូអាហា
បក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើ 
 

កាបចូ បមួ្បសត់្តរ សាានស្របៈតំ

ខាន់យៅក្ន ុងតក្ម្មភាៃយ ើក្ក្

ម្ពត់កាបេ ់ដឹងទងំយនះ។ 

 

ST9 អភិិឌឍន៍និងៃម្រងឹងយគ ន

យយាបាេអាហាបសូរថម្ភយតបៀងអា

ហាបក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើនិងៃ

ម្រងឹងតម្រថភាៃតម្រាស់កាបអនុ

ិររកាបម្ររួរៃិនិរយនិងវាេរព្ម្ែ

បសត់ៃួក្យគ 

 

9.1.យគ នយយាបាេនិងក្ម្ម ិ ធី សាអ
ភិិឌឍន៍យតបៀងអាហាបកាបយ ើក្ក្ម្ព
ត់អាហាបសូរថម្ភក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើ
បានសយងក ើរនិងៃម្រងឹង 
 

សយងក ើរតម្រថភាៃក្ន ុងកាបសញ្ច  ូ

យេនឌ័បយៅក្ន ុងយគ នយយាបា

េនិងក្ម្ម ិ ធី សាយតបៀងអាហាប-

ក្តិក្ម្មនិងព្ម្រៃយ ើ 
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វិ ធី សាស្រ្តរ បសត់កិច្ចប្សជ ុំបដ្ឋម្ រ្ សាអាស្រ៊ា ្ល ើិ ធត័យកតិកមម្ិងប ក្ខា ប្សមាញ ់(AMAF) តប្មាសក់្ខបស្រា សលយ្ឌ័ប 

កន ុងវិ ធត័យច្ុំណសាអាហាបវកតិកមមវ្ិងព្ប្ៃល ើ 

  



 
 
 


