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AMS រៃឋសាជិក្អាសា៊ា ៃ (ASEAN Member States) 

ASEAN សាគមក្បជាជាតិអាសុអីាគគនយ៍ (Association of Southeast Asian Nations) 

ASOF មន្រៃត ីជាៃ់ខពស់អាសា៊ា ៃសត ីពីនក្ពគ ើ (ASEAN Senior Officials on Forestry) 

ASWGC ក្ក្មុការង្វរតំបៃ់អាសា៊ា ៃសត ីពីៃំណា ំ(ASEAN Sectoral Working Group on 
Crops) 

ASWGFi ក្ក្មុការង្វរតំបៃ់អាសា៊ា ៃសត ីពីជលែល (ASEAN Sectoral Working Group on 
Fisheries) 

ASWGL ក្ក្មុការង្វរតំបៃ់អាសា៊ា ៃសត ីពីបសុសតវ (ASEAN Sectoral Working Group on 
Livestock) 

ATWGARD ក្ក្មុការង្វរបគច្បេក្គទ្យសអាសា៊ា ៃក្សាវក្ជាវៃិង 
អភិវឌ្ឍៃ៍សត ីពីវស័ិយក្សិក្មម (ASEAN Technical Working Group on Agricultural 
R&D) 

CGIAR ក្ក្មុពិគក្ោោះគោបល់គលើការក្សាវក្ជាវក្សិក្មមអៃត រជាតិ (Consultative Group on 
International Agricultural Research) 

CSA ក្សិក្មមអាកាសធាតុឆ្លៃ តវយ័ (Climate Smart Agriculture) 

CSO អងគការសងគមសីុវលិ (Civil Society Organisation) 

CSR ទំ្យៃួលខុសក្តូវសងគមរបស់ក្ក្មុហ៊ាុៃ (Corporate Social Responsibility) 

EIU អងគភាពគសុើបការណ៍គសៃឋកិ្ច្បេ (Economist Intelligence Unit) 

ERIA វវទិ្យាសាា ៃក្សាវក្ជាវគសៃឋកិ្ច្បេសក្ាប់អាសា៊ា ៃៃិងអាសីុបូពា៌ា  (Economic Research 
Institute for ASEAN and East Asia) 

ESCAP គណៈក្មមការគសៃឋកិ្ច្បេៃិងសងគមសក្ាប់អាសុីៃិងបា៉ា សុីហវ ិក្ (Economic and 
Social Commission for Asia and the Pacific) 

FAF គសបៀងអាហារក្សិក្មមៃិងនក្ពគ ើ (Food, Agriculture, and Forestry) 

FO អងគការក្សិក្រ (Farmers’ Organisation) 

NARS ក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ (National Agricultural Research System) 

M&E ការតាមដាៃៃិងវាយតនមៃ (Monitoring and Evaluation) 

MSMEs សហក្ោសខ្នន តតូច្បៃិងមធយម (Micro, Small and Medium Enterprises) 

PPP ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (Public-Private Partnership) 

R&D ការក្សាវក្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ (Research and Development) 

S&T វវទិ្យាសាន្រសត ៃិងបគច្បេក្វទិ្យា (Science and Technology) 

SEARCA មជឈមណឌ លក្បចំតំបៃ់អាសីុអាគគនយ៍សក្ាប់ការសិក្ាជាៃ់ខពស់ៃិងក្សាវក្ជាវក្ន ុងវ ិ
ស័យក្សិក្មម (Southeast Asian Regional Centre for Graduate Studies and 

 Research in Agriculture) 

SOM-AMAF កិ្ច្បេក្បជុំមន្រៃត ីជាៃ់ខពស់ - រៃឋមន្រៃត ីក្សិក្មមៃិងនក្ពគ ើអាសា៊ា ៃSenior (Officials 
Meeting – ASEAN Ministers of Agriculture and 

 Forestry) 

SPS អនាម័យៃិងភូតោមចំ្បណីអាហារ (Sanitary and Phytosanitary) 

TDFAF ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់វវស័ិយចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ 
(Technology Development for Food, Agriculture, and Forestry) 
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សទ្ទា នុប្ក្មពាក្យ  
 

ការវភិាគថ្ងៃលៃើមផ តិក្មម៖ 
វវធីិសាន្រសតជាក្បព័ៃធសក្ាប់បា៉ា ៃ់ក្បាណៃិងគក្បៀបគធបបអតាក្បគោជៃ៍ៃិងនៃៃគៃើម របសគ់គក្ាង។ 

ភាៃជាថ្ៃគូពាណ្ិជជក្មម៖: ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ  (PPP) ខ្ៃលាៃ 
ក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ ៃិងក្ក្សួងគែែងៗគធវ ើការគែារការសិក្ាៃិង លទ្យធែលក្សាវក្ជាវ 
ៃិងសាា រៈគៅឱយក្ក្មុហ៊ាុៃឯក្ជៃសក្ាប់គធវ ើពាណជិជក្មម ទី្យែារ ៃិងការខ្ច្បក្ចយ។ 

ភាៃជាថ្ៃគូក្ចិ្ចសនា៖ ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ខ្ៃលាៃ 
ក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ 
ៃិងក្ក្សួងគែែងៗគធវ ើការសហការជាមួយសហក្ោសឯក្ជៃខ្ៃលាៃមគធាបាយឬជនំាញគៃើមបីគធវ ើ
ការក្សាវក្ជាវគលើខ្ែនក្ខៃោះ។ 

ភាៃជាថ្ៃគូប្សាវប្ជាវច្ុំលណ្េះៃឹងមូ ដ្ធា ន៖ ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 

ខ្ៃលាៃក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវ ក្សិក្មមជាតិ 

ៃិងក្ក្សួងគែែងៗរមួជាមួយសហក្ោសឯក្ជៃរមួោន អៃុវតត សក្មមភាពក្សាវក្ជាវក្ក្មិតកំ្ពូល។ 

ផល វូថ្នផ រ េះពា ់៖ ការពិពណ៌ានាលំអិតអំពីសក្មមភាព ៃិងការរំពឹងទុ្យក្អំពីទំ្យនាក់្ទំ្យៃង 
ទូ្យគៅរវាងលទ្យធែលខ្ៃលច្បង់បាៃ លទ្យធែលខ្ៃលទ្យទួ្យលបាៃ ៃិងែលប៉ាោះពាល់។ 

ការក្ុំណ្ត់អាទភិាៃ៖ គៅក្ន ុងការក្សាវក្ជាវ ៃគំណើរការនៃការកំ្ណត់អតតសញ្ញា ណ 
ជគក្មើសសក្ាបក់ារក្សាវក្ជាវៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងការកំ្ណត់អាទ្យិភាពគលើជគក្មើស 
ទ្ទងំគៃោះគដាយខ្ែែក្គលើលក្ខណៈវៃិិច្បឆ ័យខ្ៃលបាៃកំ្ណត់ជាមុៃៃិងក្តូវគធវ ើគ ើង 
តាមវធីិសាន្រសត ខ្ៃលាៃលក្ខណៈជាក្បព័ៃធ។ 

ភាៃជាថ្ៃគូឯក្ជននងិសាធារណ្ៈ៖ ជាកិ្ច្បេក្ពមគក្ពៀងកិ្ច្បេសៃារវាងរដាឋ ភិបាល 
ៃិងក្ក្មុហ៊ាុៃឯក្ជៃខ្ៃលាៃគោលគៅគឆ្លព ោះគៅរក្ការែតល់ហិរញ្ាបបទ្ទៃ ការរច្បនា 
ការអៃុវតតៃិងក្បតិបតត ិការគហដាឋ រច្បនាសមព័ៃធ  បរកិាខ រ ៃិងគសវាក្មមខ្ៃលធាៃ ប់ 
ជាទំ្យៃួលខុសក្តូវរបស់វស័ិយសាធារណៈ។ 

ទុំនិញសាធារណ្ៈ៖ ជាែលិតែលឬគសវាក្មមខ្ៃលែតល់គដាយមិៃាៃែល 
ចំ្បគណញៃលក់្បជាជៃទូ្យគៅវាអាច្បក្តូវបាៃែតល់ឱយគដាយរដាឋ ភិបាល ឬបុគគលឯក្ជៃ ឬអងគការ។ 

ភាៃជាថ្ៃគូធនធាន៖ ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ(PPP) ខ្ៃលាៃ ក្បព័ៃធ  
ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ ៃិងក្ក្សួងក្សិក្មមរុកាខ ក្បាញ់ ៃិងគៃសាទ្យគធវ ើការ 
សហការជាមួយមូលៃិធិ សបបុ រសធម៌ា ខ្ៃលគធវ ើការទ្ទក់្ទ្យងជាមួយ សហក្ោសឯក្ជៃ 
គៃើមបីទ្យទួ្យលបាៃជំៃួយ ឬទ្យទួ្យលបាៃជំនាញវទិ្យាសាន្រសត ពី សហក្ោសឯក្ជៃទ្ទងំគនាោះ។ 

ភាៃជាថ្ៃគូអភវិឌ្ឍនត៍ាមវវសិ័យ  ខែែសង្វា ក្់តថ្មៃ៖ ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 
ខ្ៃលសា ិគៅក្ន ុង ក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ 
ៃិងក្ក្សួងគែែងៗគទ្យបតសហការក្ន ុងភាពជានៃគូរវាង វវស័ិយសាធារណៈ ជៃឯក្ជៃ 
ៃិងសងគមសីុវលិ ៃិងសហគមៃ៍អនក្ក្សាវក្ជាវ ៃិងវទិ្យាសាន្រសត  
គដាយគធវ ើការរមួោន គៃើមបីចូ្បលរមួអភិវឌ្ឍៃ៍គលើអៃុវស័ិយទំ្យៃិញឬ 
ខ្ខែសង្វវ ក់្តនមៃខ្ៃលពាក់្ព័ៃធ គែែងៗ។  

ប្ទឹសត ីថ្នការផ្លៃ ស់រត រូ៖ 
គឺជាគសច្បក្ត ីពិពណ៌ានាៃិងការបង្វា ញៃល៏ំអិតមួយអំពីរគបបបៃិងមូលគហតុខ្ៃលគធវ ើឱយាៃការច្បង់
បាៃការផ្លៃ ស់បត រូគៅក្ន ុងបរបិទ្យជាក់្លាក់្មួយ។ 

ការវភិាគតថ្មៃសប្មារ់ប្ាក្់៖ 
គឺជាវធីិសាន្រសតាៃលក្ខណៈជាក្បព័ៃធសក្ាប់ការគធវ ើចំ្បណាត់ថ្នន ក់្ជគក្មើសខ្ៃលាៃ 
គដាយខ្ែែក្គលើលក្ខណឌ នៃការទ្យទួ្យលបាៃអតាក្បគោជៃ៍ខពស់បំែុតសក្ាបក់ារចំ្បណាយនៃៃគៃើមណាមួ
យ 
ឬការចំ្បណាយនៃៃគៃើមខ្ៃលទ្ទបបំែុតគៃើមបីទ្យទួ្យលបាៃអតាក្បគោជៃ៍ខ្ៃលបាៃក្តូវែតល់ជូៃណាមួ
យ។វាក៏្ក្តូវបាៃគគសាគ ល់ែងខ្ៃរថ្នជា ការវភិាគក្បសិទ្យធភាពនៃការចំ្បណាយ។  

ក្មម វធិីជុំរុញ ទាផ សប្មារ់ប្ាក់្ខៃ ានច្ុំណាយ៖ គឺជាក្តាត មួយខ្ៃលពៃយល់ 

អំពីមូលគហតុខ្ៃលជគក្មើសជាក់្លាក់្មួយ (ឧទ្ទហរណក៍ារអៃុវតតគដាយអងគភាពឯក្ជៃ) 

ៃឹងទ្យទួ្យលបាៃលទ្យធែលសក្ាប់ក្បាក់្ខ្ៃលបាៃចំ្បណាយ លែជាងជគក្មើសខ្ៃល ជាលំនាំគៃើម 

(ឧទ្ទហរណ៍ការអៃុវតតគដាយអងគភាពសាធារណៈ) ។  
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

1. សាវតា 
 
ក្ិច្បេសហក្បតិបតត ិការក្ន ុងតំបៃ់អាសា៊ា ៃក្ន ុងវស័ិយគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) 
ក្ំណត់ច្បក្ខ ុ វស័ិយៃិងខ្ែៃការយុទ្យធសាន្រសតសក្ាប់ វវស័ិយគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) ២០១៦-
២០២៥ ជាវស័ិយខ្ៃលក្បកួ្តក្បខ្ជង ាៃភាពបរោិប័ៃន  ភាពធៃ់ ៃិងៃិរៃត រភាព 
ខ្ៃលរមួបញ្ច លូជាមួយគសៃឋ  ក្ិច្បេពិភពគលាក្ គដាយខ្ែែក្គលើទ្យីែារខ្តមួយ ៃិង 
មូលដាឋ ៃែលិតក្មមខ្ៃលរមួចំ្បខ្ណក្ ៃល់សៃត ិសុខគសបៀង 
អាហារបូតាមាៃិងវបិុលភាពគៅក្ន ុងសហគមៃ៍អាសា៊ា ៃ”វ។  
ច្បំណុច្បខ្ៃលសំខ្នៃ់ជាងគគគៃើមបីសគក្មច្បឱយបាៃៃូវច្បក្ខ ុ វស័ិយមួយគៃោះ 
គឺការបគងក ើៃែលិតភាពក្បក្បគដាយៃិរៃត រភាព 
ៃិងការកាត់បៃាយការបាត់បង់មុៃៃិងគក្កាយនៃការក្បមូលែលតាមរយៈការគក្បើក្បាស់បគច្បេក្វទិ្យា 
“នបតង”វគហើយៃិង ក្បព័ៃធ ក្គប់ក្គងធៃធាៃក្បក្បគដាយៃិរៃត រភាព។ 
ការអៃុវតតក្សិក្មមឆ្លៃ តនវអាកាសធាតុ (CSA) ខ្ៃលរមួាៃ (១) 
ការរមួបញ្ច លូៃូវការបគងក ើៃែលិតភាពៃិងសៃត ិសុខគសបៀង 
(២) ភាពធៃ់ៃឹងការខ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុៃិង (៣) 
ការកាត់បៃាយការបគញ្េញឧសម ័ៃែាោះក្ញ្េ ក់្ខ្ៃលគឺជាធាតុែែសំំខ្នៃ់មួយនៃក្បព័ៃធ ក្គប់ក្គងធៃធាៃក្បក្ប

គដាយៃិរៃត រភាពគៅក្ន ុងវស័ិយគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ 
(FAF)។ការនច្បនក្បឌ្ិតៃិងច្បំគណោះៃឹងគឺជាក្តាត សំខ្នៃ់ក្ន ុងការជំរុញ 
ការក្បកួ្តក្បខ្ជងក្បក្បគដាយៃិរៃត រភាព។ គទ្ទោះជាោ៉ា ងណាក្៏គដាយ  
ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាខ្តមួយឯងក្៏មិៃក្គប់ក្ោៃ់ខ្ៃរ។ អវ ីខ្ៃលសំខ្នៃ់គឺជាការគធវ ើពាណិជជក្មម  
ៃិងការខ្ច្បក្ចយបគច្បេក្វទិ្យាខ្ៃលចំបាច្ប់ សក្ាប់ការែតល់ៃំគណាោះក្សាយរមួ 
ៃិងធានាថ្នៃំគណាោះក្សាយទ្ទងំគៃោះក្តូវបាៃពក្ងីក្ក្បក្បគដាយៃិរៃត រភាពៃិង បរោិប័ៃន។ ការបគងក ើត 

ភាពជានៃគូជាមួយវស័ិយឯក្ជៃគៅទូ្យទ្ទងំសង្វវ ក្់តនមៃក្ន ុងវស័ិយគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ 
(FAF) គាឺៃភាពចំបាច្ប់ណាស់សក្ាប់ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យា ៃិងការខ្ច្បក្ចយគៅក្ន ុងវស័ិយគៃោះ។ 
ភាពជានៃគូជាមួយវស័ិយឯក្ជៃក្៏ាៃសារៈ 
សំខ្នៃ់ែងខ្ៃរក្ន ុងការបគងក ើៃការវៃិិគោគគៅក្ន ុងការបគងក ើតអវ ីខ្ៃលៃមី 
ខ្ៃលជាអវ ីមួយខ្ៃលវវស័ិយសាធារណៈមិៃអាច្បគធវ ើខ្តឯងបាៃ។ 

ក្ន ុងៃ័យគៃោះសាគមអាសា៊ា ៃបាៃគូសបញ្ញជ ក្់អពំីសារៈសំខ្នៃ់នៃការជក្មញុ 

ឱយាៃការវៃិិគោគពីសំណាក្់វសិ័យឯក្ជៃក្ន ុងការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាគៅក្ន ុងវស័ិយ គសបៀងអាហារ 
ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) តាមរយៈភាពជានៃគូឯក្ជៃៃិងសាធារណៈ (PPP) 
ក្៏ៃូច្បជាក្ិច្បេសហការរវាងរៃឋខ្ៃលជាសាជិក្អាសា៊ា ៃ (AMS) វវទិ្យាសាា ៃក្សាវក្ជាវអៃត រជាតិ 
ៃិងនៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍។  

គៅក្ន ុងវស័ិយគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) គឺជាយៃតការ 
ៃស៏ំខ្នៃ់មួយខ្ៃលសាគមអាសា៊ា ៃពាោមគលើក្ក្មពស់ការគក្បើក្បាស់បគច្បេក្វទិ្យា ធៃធាៃ ជំនាញ 
ៃិងការចូ្បលគៅកាៃ់ទ្យីែារគៃើមបីគលើក្ក្មពស់ែលិតភាព 
ៃិងការក្បកួ្តក្បខ្ជងក្ន ុងវស័ិយក្សិក្មមក្៏ៃូច្បជាធានាឱយបាៃៃូវៃិរៃត រភាពៃិងបរោិប័ៃន ។ 
 

2. វតថ ុរុំណ្ង 
 
វតថ ុបំណងរមួនៃក្ក្បខ័ណឌភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃក្ន ុងតំបៃ់អាសា៊ា ៃសក្ាប់ 
ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាក្ន ុងវស័ិយច្បំណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (TDFAF) 
គឺគៃើមបីបគងក ើៃការវៃិិគោគរមួោន ក្ន ុងការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាក្បក្បគដាយៃិរៃត រភាពការអៃុម័ត 
ៃិងការែែពវែាយគៅទូ្យទ្ទងំសង្វវ ក្់តនមៃទ្ទងំមូលគៅក្ន ុងវស័ិយ ច្បំណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ 
គៅអាសា៊ា ៃ។ 

ក្ក្បខ័ណឌភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃក្ន ុងតំបៃ់អាសា៊ា ៃសក្ាប់ការអភិវឌ្ឍៃ៍ 
បគច្បេក្វទិ្យាក្ន ុងវស័ិយច្បំណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (TDFAF) ក្តូវបាៃគគរំពឹងថ្ន 
ៃឹងរមួចំ្បខ្ណក្ៃល់ក្មម វធិីសក្មមភាពៃូច្បខ្នងគក្កាមខ្ៃលសា ិតគៅគក្កាមខ្ែៃការយុទ្យធសាន្រសតសក្ាប់ក្ិច្បេស
ហក្បតិបតត ិការអាសា៊ា ៃខ្ែនក្គសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ ឆ្លន ំ ២០១៦-២០២៥ - យុទ្យធសាន្រសត ទ្យី ១៖ 

(1) បគងក ើៃការចូ្បលរមួរបស់វស័ិយឯក្ជៃក្ន ុងការពិភាក្ាគោលៃគោបាយក្មម វធីិៃិងការបគងក ើ
តគគក្ាង ការក្សាវក្ជាវៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ ក្ពមទ្ទងំែតលក់ារគលើក្ទឹ្យក្ចិ្បតត ៃិងជំរុញ 
ៃិងបគងក ើតបរោិកាសលែ ក្បគសើរសក្ាប់ឱយភាពជានៃគូរវាងរៃឋៃិង 
ឯក្ជៃគឆ្លព ោះគៅរក្ការបគងក ើៃ ែលិតភាពៃិងគុណភាព។ 

(2) បគងក ើៃការវៃិិគោគក្ន ុងសក្មមភាពសហការក្សាវក្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងពក្ងឹងកិ្ច្បេ 
សហការក្ន ុងតំបៃ់ខ្ៃលាៃក្សាប់ក្ន ុងចំ្បគណាមក្បគទ្យសខ្ៃលជាសាជិក្ 
ៃិងជាមួយអងគការអៃត រជាតិសំខ្នៃ់ៗគៃើមបីអភិវអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យា 
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

ក្បក្បគដាយៃិរៃត រភាព ៃិងក្បព័ៃធ ក្គប់ក្គង ៃិងការក្បមូលែលគហើយៃិងការ 
ពក្ងីក្ក្បព័ៃធ ទំ្យនាក់្ទំ្យៃង ៃិងខ្ច្បក្ចយបគច្បេក្វទិ្យាក្បក្បគដាយក្បសិទ្យធភាព។  

(3) ែតលជ់ាយៃតការសាា ប័ៃៃិងការគលើក្ទឹ្យក្ចិ្បតតសមក្សបសក្ាប់ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្
ជៃក្ន ុងការក្សាវក្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងការខ្ច្បក្រំខ្លក្បគច្បេក្វទិ្យា 
តាមរយៈការសហការជាមួយវស័ិយឯក្ជៃគៃើមបីកំ្ណត់ចំ្បណុច្បក្សាវក្ជាវខ្ៃលជាអាទ្យិភាពជា
មួយៃឹងទ្យទួ្យលបាៃៃូវក្បាក់្ចំ្បគណញឯក្ជៃៃិងសុខុាលភាពសងគម 
គហើយគក្បើវាជាចំ្បណុច្បសក្ាប់ការបគងក ើតៃិងខ្ច្បក្រំខ្លក្បគច្បេក្វទិ្យា។  

(4) គធវ ើការក្តួតពិៃិតយគ ើងវញិឱយបាៃគទ្យបងទ្ទត់ៃូវលក្ខណៈនៃភាពជានៃគូក្ន ុងការក្សាវក្ជាវៃិង 
អភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងភាពជានៃគូយុទ្យធសាន្រសតជាមួយអងគការពាក់្ព័ៃធ គៃើមបធីានា 
ឱយបាៃថ្នរគបបបវារៈនៃការក្សាវក្ជាវៃិងបណត ុ ោះបណាត លាៃភាពសមក្សបោន  
គៅៃឹងគោលគៅសាគមអាសា៊ា ៃ។ 

(5) កំ្ណត់អតតសញ្ញា ណៃិងច្បងក្ក្ងឯក្សារអំពីក្បវតត ិនៃភាពគជាគជ័យរបសប់គច្បេក្វទិ្យា 
ៃិងខ្សវងយល់ពីវធីិសាន្រសត ៃមីៗ នៃការបគងក ើៃវសិាលភាពខ្ៃលរមួាៃ 
ការពក្ងឹងការគក្បើក្បាស់បគច្បេក្វទិ្យាព័ត៌ាាៃៃិងគមនាគមៃ៍ 
ៃិងមគធាបាយទំ្យនាក់្ទំ្យៃងគែែងៗគទ្យបតសក្ាបក់ារែែពវែាយៃិងខ្ច្បក្ចយៃូវបគច្បេក្វ ិ
ទ្យាៃិងក្បព័ៃធ ក្គប់ក្គងខ្ៃលគជាគជ័យគៅទូ្យទ្ទងំក្បគទ្យសសាជិក្អាសា៊ា ៃ។ 

(6) គធវ ើឱយាៃសត ង់ដារៃិងសុខៃុមៃីយក្មមៃូវវវធីិសាន្រសត  ៃិងការបង្វា ញសា ិតិជាតិ 
ៃិងពក្ងឹងសមតាភាពបគច្បេក្គទ្យសរបស់ក្បគទ្យសជាសាជិក្គៃើមបនីាំឱយាៃការសិក្ាក្សាវ
ក្ជាវពហុក្បគទ្យសៃិងអៃុវតតការវភិាគៃិងគរបបចំ្បខ្ែៃការសាា ៃភាពបាៃក្តឹមក្តូវ។ 

 

គៃើមបីសគក្មច្បបាៃៃូវគោលបំណងរបស់ខល ៃួ 
គោលបំណងនៃក្ក្បខ័ណឌ ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃសក្ាប់ 
ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់ចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើគឺគៃើមប ី
ែតល់ការខ្ណនំាៃល់ក្បគទ្យសជាសាជិក្អាសា៊ា ៃអំពីរគបបបបគងក ើតបរោិកាសភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្
ជៃខ្ៃលាៃភាពអាច្បពាក្រណ៍បាៃ 
ៃិងាៃក្បសិទ្យធភាពសក្ាប់ការគលើក្ក្មពស់ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាៃិងការែែពវែាយគៅក្ន ុងខ្ខែសង្វវ ក្់

តនមៃរបស់ វវស័ិយគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ។  
វាក្៏ាៃគោលបំណងក្ន ុងការរមួចំ្បខ្ណក្បគងក ើៃការគធវ ើសុខៃុមៃីយក្មមនៃគោលៃគោបាយ 
ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ ក្ក្បខ័ណឌ ច្បាប់ 
ៃិងការគរបបច្បំសាា ប័ៃគៅក្ន ុងក្បគទ្យសជាសាជិក្អាសា៊ា ៃ។ ក្ក្បខ័ណឌ  ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ 

សក្ាប់ ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់ចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម 
ៃិងនក្ពគ ើៃឹងគៃើរតួជាឯក្សារគោងគៃើមបីបង្វា ញអំពីការគបតជាា ច្បិតតខ្ែនក្ៃគោបាយរបស់ក្បគទ្យសជាសា
ជិក្ក្ន ុងការគលើក្ក្មពស់ ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ។ គលើសពីគៃោះគទ្យបត 
វាជាយុទ្យធសាន្រសត គៃើមបីទ្ទក្់ទ្ទញការចប់អារមមណ៍ឱយកាៃ់ខ្តខ្នៃ ំងៃិងាៃភាពក្សបោន ពីវវស័ិយឯក្ជៃក្ន ុងកា
រចូ្បលរមួ។  

3. និយមន័យនិងវសិា ភាៃររស់ PPP  
 
ៃិយមៃ័យរបស់ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ខ្ៃលអាច្បខ្សវងរក្ 
បាៃគៅក្ន ុងបណាត ឯក្សារគែែងៗ គឺាៃលក្ខណៈ 
តូច្បច្បគងែៀតខ្ៃលគផ្លត តសងកត់ខ្តគៅគលើគហដាឋ រច្បនាសមព ័ៃធ ខ្តប៉ាុគណាណ ោះ។ ជាឧទ្ទហរណ៍ 
វវទិ្យាសាា ៃក្សាវក្ជាវគសៃឋក្ិច្បេសក្ាប់អាសា៊ា ៃៃិងអាសីុបូពា៌ា  (ERIA) បាៃក្ំណត់ៃិយមៃ័យរបស់ 
ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ថ្នជាវធិីសាន្រសតលទ្យធក្មមឯក្គទ្យសខ្ៃល ក្តូវបាៃែតល់គដាយ 
រដាឋ ភិបាល សក្ាប់ទ្យទួ្យលខុសក្តូវគលើទ្យំៃិញសាធារណៈ ៃិងគសវាក្មមគហដាឋ រច្បនាសមព ័ៃធ ។ ៃូច្បោន គៃោះែងខ្ៃរ 
ធនាោរពិភពគលាក្បាៃក្ំណត់ៃិយមៃ័យរបស់ ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 
ថ្នជាការគរបបច្បំក្ិច្បេសៃារវាងអងគភាពសាធារណៈឬអាជាា ធរាៃសមតាក្ិច្បេជាមួយៃិងអងគភាពឯក្ជៃស
ក្ាប់ការែតល់ក្ទ្យពយសមបតត ិឬគសវាក្មមសាធារណៈខ្ៃលភាគីឯក្ជៃៃឹងទ្យទួ្យលខុសក្តូវគលើហាៃិភ័យខ្ៃលាៃ
ៃិងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវគលើខ្ែនក្ក្គប់ក្គង។ 

អាច្បក្តូវបាៃែតល់ៃិយមៃ័យឱយកាៃ់ខ្តទូ្យលំទូ្យលាយថ្នជាក្ិច្បេក្ិច្បេសៃាក្ពមគក្ពៀងោន រវាងរដាឋ ភិបាលៃិងក្ក្ ុ
មហ៊ាុៃឯក្ជៃខ្ៃលាៃគោលគៅគឆ្លព ោះគៅកាៃ់ការែតល់ហិរញ្ាបបទ្ទៃ ការរច្បនា ការអៃុវតត 
ៃិងក្បតិបតត ិការគហដាឋ រច្បនាសមព ័ៃធ  គក្គឿងបរកិាខ រៃិង គសវាក្មម ខ្ៃល ធាៃ ប់បាៃែតល់ 
ៃិងក្គប់ក្គងគដាយវស័ិយសាធារណៈ។ គដាយសារខ្តាៃបញ្ញា  ក្ប មជាមួយៃិង វវស័ិយគសបៀងអាហារ 

ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF)  ភាពជានៃគូគួរខ្តក្គបៃណត ប់គលើការអភិវឌ្ឍៃ៍ ការអៃុម័ត ៃិងការែែពវែាយ 
បគច្បេក្វទិ្យាក្បក្បគដាយៃិរៃត រភាពខ្ៃលគឆ្លព ោះគៅរក្ ការពក្ងឹងសៃត ិសុខគសបៀងអាហារ 
ៃិងភាពធៃ់ជាមួយៃឹងអាកាសធាតុ។ ឧទ្ទហរណ ៍ៃូច្បជាការខ្ក្នច្បនក្បឌ្ិតគៃើមបសីៃែសំំនច្បការគក្បើក្បាស់ទ្យឹក្ 
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

ក្សិក្មមអភិរក្ែ ៃិងក្បព័ៃធ  គែែងៗខ្ៃលក្សគៃបងោន ែងខ្ៃរ។  

ក្ក្មុពិគក្ោោះគោបល់នៃអងគការការក្សាវក្ជាវក្សិក្មមអៃត រជាតិ (CGIAR)បាៃខ្បងខ្ច្បក្ ក្បគភទ្យទ្យក្មង់នៃ 
PPP ៃូច្បខ្នងគក្កាម៖ ភាពជានៃគូធៃធាៃ ភាពជាខ្ៃគូរក្ិច្បេសៃា 
ភាពជានៃគូក្ន ុងការក្សាវក្ជាវច្បំគណោះៃឹងបឋម ភាពជានៃគូពាណិជជក្មម 
ៃិងភាពជានៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍ខ្ខែសង្វវ ក្់វវស័ិយៃិងតនមៃ ខ្ៃលាៃលក្ខណៈសមបតត ិៃូច្ប ខ្នងគក្កាមៈ 

ក្ន ុងភាៃជាថ្ៃគូធនធាន វវស័ិយឯក្ជៃចូ្បលរមួចំ្បខ្ណក្ហិរញ្ា វតថ ុ ឬធៃធាៃមៃុសែៃល់ គគក្ាងក្សាវក្ជាវ 
ឬក្មម វធិីរបស់សាា ប័ៃសាធារណៈ។ គៅគពលខ្ៃលវស័ិយឯក្ជៃ 
ែតល់មូលៃិធិសក្ាប់ការក្សាវក្ជាវៃល់ទ្យីភាន ក្់ង្វរសាធារណៈ ក្បភពមូលៃិធិ 
ៃ៏សំខ្នៃ់គឺគៅខ្តជាមូលៃិធិសបបុ រសធម៌ា (គទ្ទោះបីជាក្ក្មុហ៊ាុៃឯក្ជៃខៃោះែតល់ 
វវភិាគទ្ទៃគដាយផ្លា ល់គដាយមិៃលៃងកាត់អងគការមិៃរក្ក្បាក្់ច្បំគណញក្៏គដាយ) ។ 

ភាៃជាថ្ៃគូក្ន ុងកិ្ច្ចសនាគឺជាការគរបបច្បំជួលធៃធាៃខ្នងគក្ៅគៃើមបីបំគពញក្ិច្បេការខ្ៃលធាៃ ប់ជាខ្ែនក្មួយ
គៅក្ន ុងលទ្យធក្មមសាធារណៈ។ គទ្ទោះោ៉ា ងណាក្៏គដាយ 
គដាយសារខ្តការក្សាវក្ជាវៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ក្សិក្មមសាធារណៈ ខ្តងខ្តក្តូវបាៃគធវ ើគៅតាមែាោះ 
ការែគត់ែគង់មក្ពីខ្នងគក្ៅក្តូវបាៃគគចត់ទ្យុក្ថ្នជារគបបបែតល់ជូៃខ្ៃលមិៃខ្មៃជាក្បនពណីគហើយៃូគច្បនោះវា
ជាឧទ្ទហរណ៍មួយរបស់របស់ ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ។ ភាពជានៃគូក្ិច្បេសៃា 
អាច្បាៃការពាក្់ព័ៃធជាមួយៃឹងពាក្យបគច្បេក្គទ្យសខ្ៃលទ្ទក្់ទ្យងជាមួយក្ិច្បេសហការគលើគសវាក្មមៃិងគហដាឋ
រច្បនាសមព ័ៃធ ៃូច្បជា៖  

▪ វវស័ិយសាធារណៈជាាេ ស់នៃគក្គឿងបរកិាខ រ ខណៈខ្ៃលវស័ិយឯក្ជៃែតល់ៃូវ 
អនក្ក្សាវក្ជាវៃិងការចូ្បលរមួគែែងគទ្យបតៃូច្បជា ចំ្បគណោះៃឹង (ឧទ្ទហរណ៍ 
គោគសាន្រសតជាក់្លាក់្ ៃិងពធីិការពាបាលក្ន ុងក្រណីរុក្ខជាតិឬសតវាៃជំងឺ) 
ឬែលិតែលខ្ៃលាៃបា៉ា តង់ (ឧទ្ទហរណក៍ារខ្ក្លមែក្ោប់ពូជ) ។ 
ទ្យក្មង់នៃភាពជានៃគូគៃោះអាច្បពាក់្ព័ៃធៃឹងការក្សាងសមតាភាពសក្ាបន់ៃគូ 
ក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ (NARS)។  

▪ នៃគូរក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ (NARS) ែតលជូ់ៃៃូវអនក្ក្សាវក្ជាវ អោរ 
ៃិងការោិល័យ ខណៈនៃគូឯក្ជៃវៃិិគោគគលើឧបក្រណ៍ពិគសាធៃ៍ធៃ់ធងៃ់ៗ 
សក្ាប់ខ្តការគក្បើក្បាស់ក្ន ុងគគក្ាងប៉ាុគណាណ ោះ។ ចំ្បគពាោះឧបក្រណ៍ខ្ៃល 
គៅសល់ៃិងក្តូវបាៃរក្ាទ្យកុ្ជាមួយនៃគូ ក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ (NARS) 
(ចំ្បណុច្បគៃោះជាក្បគភទ្យមួយខ្ៃគគក្ាង បគងក ើត-ក្បតិបតត ិការ-គែារ គហដាឋ រច្បនាសមពៃ័ធ របស់ 
ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ) ។ វវស័ិយឯក្ជៃ ក៏្អាច្ប 
ែតល់ជូៃៃូវចំ្បគណោះៃឹងៃិងសក្មមភាពពាក់្ព័ៃធៃឹងការក្សាង សមតាភាពែងខ្ៃរ។ 

▪ ក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ (NARS) ឬនៃគូឯក្ជៃក្តូវបាៃចុ្បោះកិ្ច្បេសៃា 
ក្ន ុងការែតល់ជូៃៃូវគសវាក្មមខ្ៃលាៃក្ក្មិតបគច្បេក្គទ្យសខពស់គហើយៃិងជាជនំាញខ្ៃល
ខ្តងខ្តជាតក្មូវការមតងគហើយមតងគទ្យបតៃូច្បជាការចបស់ញ្ញា ពីច្បាង យ 
ការគធវ ើខ្ែៃទី្យម៉ាូ គលគុល ។ល។  

ភាៃជាថ្ៃគូក្ន ុងការប្សាវប្ជាវច្ុំលណ្េះៃឹងរឋម 
ជាពិគសសគៅក្ន ុងក្បគទ្យសក្ំពុងអភិវឌ្ឍៃអ៍នក្ខ្ៃលាៃសមតាភាពជាញឹក្ញាប់ខ្តងខ្តជាអនក្ 
ខ្ៃលគធវ ើការគៅក្ន ុងវស័ិយឯក្ជៃ។ ៃូគច្បនោះគៅទ្យសវតែឆ្លន ំ ១៩៩០ ៃល់គៃើមទ្យសវតែរ៍ឆ្លន ំ ២០០០ 
វវទិ្យាសាា ៃក្សាវក្ជាវ មួយខ្ៃលគធវ ើការក្សាវក្ជាវគលើៃំណាខំ្ៃលែតល់ែលក្បគោជៃ៍ៃល់ក្សិក្រក្ក្ីក្ក្បាៃ 
គរបបច្បំរច្បនាសមព ័ៃធគំគោងមួយខ្ៃលាៃលក្ខណៈៃូច្បជា ភាពជានៃគូសាធារណៈ ៃិងឯក្ជៃ (PPP) ។ 
សពវនៃងគៃោះភាពាៃ 
គក្បៀបនៃវស័ិយឯក្ជៃគលើកាក្សាវក្ជាវគឺសា ិតគៅគលើបគញ្េក្វទិ្យាខពស់នៃក្បព័ៃធ ក្គប់ក្គងព័ត៌ាាៃជីវវទិ្យា 
ៃិងទ្យិៃនៃ័យខ្ៃលគៃោះគឺខ្តងខ្តជាឧបសគគសំខ្នៃ់ក្ន ុងការក្សាវក្ជាវ របស់វវស័ិយសាធារណៈ។  

ភាៃជាថ្ៃគូពាណ្ិជជក្មមរលច្ចក្វទិា 
បគច្បេក្វទិ្យាមួយខ្ៃលបាៃបគងក ើតគ ើងគដាយវស័ិយសាធារណៈាៃតំគណើរការរចួ្បគៅគហើយ 
ប៉ាុខ្ៃតមិៃក្តូវបាៃែលិតក្ន ុងបរាិណ 
សក្ាប់ការគធវ ើពាណិជជក្មមៃិងមិៃក្តូវបាៃគក្បើក្បាស់ជាទូ្យលំទូ្យលាយគនាោះគទ្យ។ ការអភិវឌ្ឍៃ៍ែលិតែលបខ្ៃាម 
ការពក្ងីក្វវសិាលភាពគៅៃល់ក្សិក្រ ការច្បមៃង បគច្បេក្វទិ្យា ៃិងការគធវ ើពាណិជជក្មមៃំបូង 
ក្តូវបាៃក្គប់ក្គងគដាយវស័ិយឯក្ជៃ។ 
ច្បំគពាោះការគធវ ើពាណិជជក្មមៃំបូងក្តូវបាៃអៃុញ្ញា តឱយទ្យទួ្យលបាៃក្បាក្់ច្បំគណញពីបគច្បេក្វទិ្យា 
(ខ្ៃលជាការគលើក្ទ្យឹក្ច្បិតតៃ៏សំខ្នៃ់សក្ាប់ការខ្ច្បក្ចយ ឬការែែពវែាយក្ក្ន ុង ក្ទ្យង់ក្ទ្ទយធំ) 
ខ្តសា ិតក្ន ុងខ្ៃៃក្ំណត់ (ឧទ្ទហរណ៍គក្កាមក្ិច្បេសៃាក្ពមគក្ពៀង ែតល់អាជាា ប័ណណ ) ។ 

បគច្បេក្វទិ្យាមួយច្បំៃួៃអាច្បបគងក ើៃការក្ពួយបារមាអំពីបញ្ញា សុខភាពៃិងបរសិាា ៃគៅគពលខ្ៃលក្តូវបាៃខ្ច្បក្
ចយជាលក្ខណៈពាណិជជក្មម។ភាពជានៃគូអាច្បពាក្់ព័ៃធៃឹងការ បណត ុ ោះបណាត ល ការពក្ងឹងសមតាភាព 
ៃិងការការពារគែែងគទ្យបតគៃើមបីធានាឱយ 
បាៃៃូវការគក្បើក្បាស់ក្បក្បគដាយៃិរៃត រភាពៃិងសុវតា ិភាពនៃបគច្បេក្វទិ្យា។ 
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

ភាៃជាថ្ៃគូក្ន ុងការអភិវឌ្ឍន៍ខែែសង្វា ក់្តថ្មៃ 
គធវ ើការក្ំណតក់្ន ុងការអៃុម័តគលើតួអងគជាគក្ច្បើៃគៅក្ន ុងខ្ខែសង្វវ ក្់តនមៃសក្ាប់ៃំណាកំ្សិក្មម បសុសតវ 
(រមួទ្ទងំបសុបក្ែី) ៃិងែលជលែល (ទ្ទងំការចប់ៃិងការគធវ ើវារវីបបក្មម) ។ គទ្ទោះជាោ៉ា ងណាក្៏គដាយ 
គៃើមបីក្ំណត់បក្ងួមគអាយតូច្បៃូវវវសិាលភាពនៃភាពជានៃគូនៃខ្ខែសង្វវ ក្់តនមៃ 
ច្បំណុច្បខ្នងគក្កាមក្តូវបាៃក្ំណត់៖ 

• ក្ក្មិតខ្នងគលើ៖ 
ភាពជានៃគូក្គបៃណត ប់គលើការគលើក្ក្មពស់បគច្បេក្វទិ្យាៃល់អនក្ែគត់ែគង់សាា រៈគដាយផ្លា
ល់ខ្ៃលជាអនក្លក់្គៅឱយក្សិក្រៃិងអនក្គៃសាទ្យ។  
ឧទ្ទហរណក៍ារគធវ ើឱយក្បគសើរគ ើងៃូវសាា រៈដាៃំុោះសក្ាបក់ារបណត ុ ោះកូ្ៃៃំណាឬំបគច្បេក្គទ្យស
បង្វក ត់កូ្ៃក្តីលែ ៗសក្ាប់ក្ខ្ៃៃងភាា ស់កូ្ៃក្តី។ 

• ក្ក្មិតខ្នងគក្កាម៖ 
ភាពជានៃគូរមួាៃការទ្យទួ្យលយក្បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់ការៃឹក្ជញ្ជ ៃូៃិងការរក្ារទុ្យក្វតថ ុ
ធាតុគៃើមសក្ាប់វវស័ិយគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) 
ក្ពមទ្ទងំការខ្ក្នច្បនវតថ ុធាតគុៃើមទ្ទងំគនាោះែងខ្ៃរ។ 

 

4. ភាៃជាថ្ៃគូសាធារណ្ៈនិងឯក្ជន 

ក្ន ុងប្ក្រែ័ណ្ឌ តុំរន់អាសា៊ា ន  
 

ក្ក្បខ័ណឌ គៃោះក្តូវបាៃបគងក ើតគ ើងគៃើមបគីដាោះក្សាយបញ្ញា សខំ្នៃ់ៗៃិងចំ្បណុច្បខ្ៃលជាឧបសគក ិគៅក្ន ុ

ងកិ្ច្បេសហការរវាងវស័ិយសាធារណៈៃិងឯក្ជៃសក្ាប់ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់ចំ្បណអីាហា

រ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ។ 

 

4.1លោ នលោាយនិងប្ក្រែណ័្ឌ ច្ារ់ររសភ់ាៃជាថ្ៃគូសាធារណ្ៈនិងឯក្

ជន លៅក្ន ុងការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិាសប្មារ់ច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម 

និងថ្ប្ៃល ើ 
 

ប្ក្រែ័ណ្ឌ វនិិលោគខៃ ប្រក្រលដ្ធយតមាៃ ភាៃ សថ ិរភាៃ អុំលណាយផ  គួរខតប្តវូ 
ានរលងកើតល ើងសប្មារ់វសិ័យសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនខៃ ចូ្ រមួក្ន ុងការអភិវឌ្ឍន៍ 
រលច្ចក្វទិានិងក្ិច្ចសហការល ើខែែសង្វា ក្់តថ្មៃក្សកិ្មម។ 

គដាយសារខ្តភាពសម ុគសាម ញនៃ ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 

ខ្ៃលជាគរឿយៗក្គបៃណត ប់គលើខ្ែនក្គែែងៗនៃ គោលៃគោបាយជាគក្ច្បើៃ ជាទូ្យគៅ 

ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ាៃក្ក្មិតខុសៗោន គៅតាមច្បាប់ជា គក្ច្បើៃក្ក្មិត 

បទ្យបញ្ញជ  ៃិងក្ក្មិតគែែងៗនៃរដាឋ ភិបាលខ្ៃលពាក់្ព័ៃធ។ ៃូគច្បនោះគោលៃគោបាយសាធារណៈ 

បទ្យបញ្ញជ  ៃិងៃីតិវធីិរបស់រៃធខ្ៃលជាសាជិក្ 

ក្តូវខ្តាៃភាពសុីសង្វវ ក់្ៃិងសមក្សបោន គៃើមបីធានាឱយបាៃថ្នគគក្ាង 

ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) គៅក្ន ុងវស័ិយ គសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) 

អាច្បក្តូវបាៃបគងក ើតគ ើងៃិងអៃុវតតក្បក្បគដាយក្បសិទ្យធភាព។ គលើសពីគៃោះគទ្យបត 

ការធានាថ្នៃីតិវធីិៃិងច្បាប់របស់ រៃធខ្ៃលជាសាជិក្ ក្តូវាៃភាពសុីសង្វវ ក់្ោន  

គហើយអាច្បជួយសក្មួលៃល់ការអៃុវតតគគក្ាង ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)  លៃងខ្ៃៃ 

ៃិងក្ន ុងតំបៃ់ ខ្ៃលាៃគោលគៅក្ន ុងការគធវ ើឱយាៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងការវៃិិគោគ។



ររោិកាសរទរបញ្ា តត ិខៃ មានភាៃង្វយប្សួ នងិអុំលណាយផ គួរខតប្តវូានធានាឱ្យានសប្មា
រ់វសិ័យសុំខាន់ៗខៃ ពាក្ៃ័់នានឹងរលច្ចក្វទិាក្សកិ្មមខៃ មានៃូច្ជាការរលងកើតនិងការខច្ក្ចាយរ
រស់ៃួក្វា ក្មមសិទារិញ្ញា ល ើរលច្ចក្វទិា  និងលោ នលោាយវនិិលោគល ើខែែសង្វា ក្់តថ្មៃក្សិក្មម។ 

គោលៃគោបាយ ៃិងក្ក្បខ័ណឌ ច្បាប់ខ្ៃលាៃតាៃ ភាពៃឹងចូ្បលរមួចំ្បខ្ណក្ៃល់ 

ការបគងក ើតបរោិកាស លែសក្ាប់ការវៃិិគោគ ខ្ៃលៃឹងធានាថ្នវស័ិយឯក្ជៃៃឹងាៃ 

ការចប់អារមមណ៍ក្ន ុងការចូ្បលក្បលូក្ក្ន ុងទី្យែារនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ ការនច្បនក្បឌ្ិត 

ៃិងការខ្ច្បក្ចយបគច្បេក្វទិ្យាក្សិក្មម ។ គសវាក្មមបទ្យបបញ្ាតត ិគួរខ្តក្តូវបាៃែតល់ ជូៃក្បក្ប 

គដាយក្បសិទ្យធភាពចំ្បគពាោះអតិៃិជៃមក្ពីវស័ិយឯក្ជៃខ្ៃលរមួាៃ អនក្ែលិត 

ៃិងសហក្ោសខ្នន តតូច្បៃិងមធយម។  

រដាឋ ភិបាលគួរខ្តគធវ ើឱយក្បគសើរគ ើងៃូវៃំគណើរការនៃការអៃុវតតអៃុគលាមភាព ការគរបបចំ្បឯក្សារ 

ៃិងការធានាការឱយបាៃៃូវការអៃុម័តៃូវគសច្បក្ត ីគសន ើរសុំ តាមរយៈ 

ការគច្បបសវាងកំុ្គអាយាៃការោិធិបគតយយ ភាពរអាក់្រអួល ៃិងៃីតិវធីិខ្ៃលសម ុគសាម ញខ្នៃ ំង។  

ររោិកាសថ្នការវនិិលោគសប្មារ់វសិ័យក្សិ-ឧសាហក្មមគឺជាក្តាត ក្ុំណ្ត់ 
ៃ៏សុំខាន់ការច្ុំលពាេះការលធា ើឱ្យមាននូវការថ្ច្នប្រឌិ្តងមីៗ និងការលធា ើពាណ្ិជជក្មមល ើរលច្ចក្វទិាក្សិក្មម។ 
ធាតុផែ ុំថ្នររោិកាសអាជវីក្មម អ រមួមាន៖ 

គោលៃគោបាយពៃធដារ៖ ក្ក្មុហ៊ាុៃអាជីវក្មមទូ្យគៅមិៃថ្នជាក្ក្មុហ៊ាុៃក្ស-ិ
ពាណិជជក្មមខ្នន តធំឬសហក្ោសធុៃតូច្បៃិងមធយមគនាោះគទ្យខ្ៃលក្តូវបង់ពៃធ ក្បគភទ្យគែែងៗៃូច្បជាពៃធ
គលើក្បាក់្ចំ្បគណញសាជីវក្មម ពៃធបខ្ៃាមអាក្រ ពៃធរដាធ ក្រ ពៃធនាំគច្បញ គច្បញពៃធនាចូំ្បល។ល។ 
គដាយខ្លក្ រៃឋខ្ៃលជាសាជិក្អាសា៊ា ៃ (AMS) បាៃគធវ ើការ 
គលើក្ទឹ្យក្ចិ្បតតឱយាៃការវវៃិិគោគក្ន ុងវស័ិយ ចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិង នក្ពគ ើ  ចំ្បគពាោះការក្សាវក្ជាវ 
ៃិងការ អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងការគលើក្ទឹ្យក្ចិ្បតតៃល់សហក្ោសធុៃតូច្បៃិងមធយមែងខ្ៃរ។  
ការគធវ ើទ្ទងំអស់គៃោះៃឹងាៃការជោះឥទ្យធិពលៃល់ការគធវ ើពាណិជជក្មមក្ន ុងវស័ិយបគច្បេក្វទិ្យា។ 
ខណៈគពលខ្ៃលការគលើក្ទឹ្យក្ចិ្បតតទ្ទងំគៃជោះឥទ្យធិពលជាទូ្យគៅគលើ 
ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់វវស័ិយចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (TDFAF) 
វាគៅខ្តាៃសារៈសំខ្នៃ់ខ្ៃលគោលៃគោបាយនៃការគលើក្ទឹ្យក្ចិ្បតតគធវ ើឱយាៃៃូវការក្បកួ្តក្បខ្ជង
ខ្ៃលគសម ើភាពោន  គៃើមបធីានាថ្នៃឹងមិៃាៃែលវបិាក្គដាយអគច្បតនា 
ៃិងែលអវជិជាៃខ្ៃលគក្ើតគ ើងគដាយការនច្បនក្បឌ្ិតបគច្បេក្វទិ្យា 
(ឧទ្ទហរណ៍គោលៃគោបាយនៃការគលើក្ទឹ្យក្ចិ្បតតខ្ៃលការពារក្ក្មុហ៊ាុៃខ្ៃលទ្យទួ្យលបាៃការោំក្ទ្យពីក្
សិក្រ ពីនៃគូក្បកួ្តក្បខ្ជងគែែងគទ្យបត) ។ 

ក្បតិបតត ិការពាណិជជក្មម៖ រដាឋ ភិបាលមក្ពីក្បគទ្យសខ្ៃលជាសាជិក្ាៃតួនាទ្យី 
ក្តួតពិៃិតយក្បតិបតត ិការក្ក្មិតខ្នងគលើៃិងក្ក្មិតខ្នងគក្កាមគដាយគោងតាមគោល 
ៃគោបាយនៃការក្បកួ្តក្បខ្ជងៃិងបទ្យបញ្ញជ សត ីពីការគធវ ើអាជីវក្មមៃិងកិ្ច្បេសៃាក្សិក្មម 
គរបងៗខល ៃួ។ គទ្ទោះជាោ៉ា ងណាក៏្គដាយ គោលៃគោបាយៃិងបទ្យបបញ្ាតត ិខ្បបគៃោះ 
ៃឹងប៉ាោះពាល់ៃល់គលបឿៃៃិងវសិាលភាពនៃពាណិជជក្មមបគច្បេក្វទិ្យាគៅក្ន ុងវស័ិយ វវស័ិយគសបៀងអាហារ 
ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ(FAF)។  ឧទ្ទហរណ៍នៃបទ្យបបញ្ាតតខិ្ៃលាៃែលប៉ាោះពាល់ៃល់វស័ិយឯក្ជៃ - 
ភាពជានៃគូរបស់អនក្ែលតិាៃៃូច្បខ្នងគក្កាម៖ 
 

• តក្មូវការគែែងៗជាគក្ច្បើៃសក្ាប់ការចប់គែតើមៃិងៃំគណើរការអាជីវក្មម 
ៃូច្បជាការទ្យទួ្យលបាៃលិខិតអៃុញ្ញា តសាងសង់ ការភាជ ប់ច្បរៃតអគគ ិសៃី ឥណទ្ទៃ 
ការចុ្បោះគ ម្ ោះក្ទ្យពយសមបតត ិ ការការពារែលក្បគោជៃ៍របស់ាេ ស់ភាគហ៊ាុៃ ការបង់ពៃធ  
ៃិងខ្បបបទ្យនៃការជួញៃូរលៃងក្បគទ្យស។ 

• ការគធវ ើក្សិក្មមតាមកិ្ច្បេសៃាគៅក្បគទ្យសនៃៃិងក្បគទ្យសគវបតណាមក្តូវសា ិតគៅគក្កាមបទ្យបប
ញ្ាតត ិគដាយគោរពតាមគសច្បក្ត ីកំ្ណត់ទ្ទក់្ទ្យងៃឹងគក្ោោះថ្នន ក់្ធមមជាតិ 
ការខូច្បខ្នតគដាយាៃសណំង ការគដាោះក្សាយវវិាទ្យ ៃិងការចុ្បោះកិ្ច្បេសៃាជាមួយអាជាា ធរ។ 

• គៅក្ន ុងក្បគទ្យសក្មព ុជាអៃុក្កឹ្តយសត ីពីការគធវ ើក្សិក្មមតាមកិ្ច្បេសៃាគធវ ើការក្គប 
ៃណត ប់គលើគគក្ាងកិ្ច្បេសៃាដាៃំុោះ ។ កិ្ច្បេសៃាក្តូវបាៃតក្មូវគអាយគរបបចំ្បជា 
លាយលក្ខណ៍អក្ែរ ាៃការបញ្ញជ ក់្ោ៉ា ងច្បាស់អំពីកិ្ច្បេក្ពមគក្ពៀងគលើតនមៃ 
ការរមួចំ្បខ្ណក្របស់អនក្ទិ្យញៃិងអនក្ែគត់ែគង់ ការគបតជាា ចិ្បតត 
ៃិងការបគងក ើតគណៈក្មមការសក្មបសក្មួលមួយគៃើមបីក្តួតពិៃិតយការបគងក ើតៃិងការសក្មប
សក្មួលសក្ាប់ការគធវ ើក្សកិ្មមតាមកិ្ច្បេសៃា។ 

• គៅក្បគទ្យសហវ ីលីពីៃក្សិក្រខ្ៃលាៃបំណងច្បង់ចុ្បោះកិ្ច្បេសៃាជាក្ក្មុ 
ក្ប មៃឹងែលលំបាក្ក្ន ុងការចុ្បោះគ ម្ ោះជាៃីតិបុគគលែល វូការគដាយសារខ្តតក្មូវការឯក្សារ
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

ាៃភាពគួរឱយធុញក្ទ្ទៃ់ គទ្ទោះបីវាជាកិ្ច្បេសហការ ក្មមសិទ្យធិ ភាពជានៃគូ ឬសាជីវក្មម 
ក៏្គដាយ។ 

 

ក្មមសិទ្យធិគលើអច្បលៃក្ទ្យពយ៖ ក្មមសិទ្យធិគលើក្ទ្យពយសមបតត ិ គលើធៃធាៃធមមជាតិ 

ជាពិគសសៃីធៃកី្តូវបាៃក្គប់ក្គងគដាយបទ្យបញ្ាតត ិោ៉ា ងខ្នៃ ំងគៅក្ន ុងរៃធជាសាជិក្។ 

ៃីជាគក្ច្បើៃក្តូវបាៃចត់ថ្នន ក់្ជាក្ទ្យពយសមបតត ិរបស់រៃឋ។ 

ក្មមសិទ្យធិបញ្ញា ខ្ៃលសា ិតក្ន ុងទំ្យរង់ជាប័ណណ បា៉ា តង់ៃិងផ្លៃ ក្សញ្ញា ពាណជិជក្មមអាច្បែតល់ៃូវចំ្បខ្ណក្ទី្យែារក្

សិ-ពាណិជជក្មមខ្ៃលាៃសកាត ៃុពលមួយចំ្បៃួៃ 

តាមរយៈការគធវ ើឱយាៃលទ្យធភាពក្ន ុងការច្បរចខ្ៃលមិៃសុីច្បង្វវ ក់្ោន គៅក្ក្មិតខ្នងគលើគហើយៃិងការ

អៃុវតតៃ៍ទី្យែារផ្លត ច់្បមុខគៅក្ក្មិតខ្នងគក្កាម។ 

ជាទូ្យគៅសាា ៃភាពនៃការក្បកួ្តក្បខ្ជងខ្ៃលមិៃាៃភាពគសម ើភាពោន ខ្ៃលបគងក ើតគ ើងគដាយបគច្បេក្វ ិ

ទ្យាមិៃក្តូវបាៃហាមឃាត់គទ្យ។ អវ ីខ្ៃលក្តូវបាៃហាមឃាត់ 

គឺការរំគលាភបំពាៃគលើមុខតំខ្ណងគលច្បគធាៃ របស់ក្ក្មុហ៊ាុៃគលច្បគធាៃ មួយ។ 

ក្ងវលគ់លើក្មមសិទ្យធិបញ្ញា គែែងគទ្យបតគឺទ្ទក់្ទ្យងៃឹងក្មមសិទ្យធិបញ្ញា គលើបគច្បេក្វទិ្យាៃិងការអៃុវតតរបស់ក្ក្ ុ

មអនក្បគងក ើតពីតំបូង 

គក្ពាោះថ្នអវ ីខ្ៃលពួក្គគបាៃបគងក ើតគ ើងអាច្បក្តូវបាៃយក្គៅគធវ ើអាជីវក្មមគដាយក្ក្មុហ៊ាុៃខ្ៃលរក្ក្បា

ក់្ចំ្បគណញគដាយមិៃបាៃែតល់ែលចំ្បគណញក្ត ប់មក្ពួក្ោត់វញិ។  

4.2 ប្ក្រែណ័្ឌ សាថ រ័នជាមួយនិងតួនាទីនងិការទទួ ែសុប្តវូ 
 

ការលរៀរច្ុំសាថ រ័នប្រក្រខៃ មានប្រសិទាភាៃៃូច្ជាទីភាន ក្់ង្វរនិយតក្រឯក្រាជយខៃ មានការក្ុំណ្
ត់ការទទួ ែុសប្តវូច្ាសល់ាស់នងិទទួ ានការប្គរ់ប្គងប្រក្រ លដ្ធយវជិាជ ជវីៈអុំៃីអងគការក្សិក្រ 
(Fos) សុទាខតជាអា ីខៃ ចាុំាច្់សប្មារ់ ការល ើក្ក្មពស់ ការអនុវតត 
ភាៃជាថ្ៃគូសាធារណ្ៈនិងឯក្ជន (PPP)។ 

ការគរបបចំ្បសាា ប័ៃក្បក្បគដាយក្បសិទ្យធភាពខ្ៃលាៃៃូច្បជាទី្យភាន ក់្ង្វរៃិយតក្រឯក្ោជយ 

ខ្ៃលាៃទំ្យៃួលខុសក្តូវច្បាស់លាស់គឺជាអវ ខី្ៃលចំបាច់្បសក្ាប់ការគលើក្ក្មពស់ការអៃុវតត 

ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ឱយក្បក្បគដាយក្បសិទ្យធភាព។ 

សក្ាប់ក្ក្បខ័ណឌភាពជានៃគូសហការ សាធារណៈៃិងឯក្ជៃ 

ចំ្បណុច្បគៃោះពតិជាាៃសារៈសំខ្នៃ់ជាពិគសសទ្ទក់្ទ្យងជាមួយ ក្ក្សួងក្សិក្មម ៃិងរុកាខ ក្បាញអ់ាសា៊ា ៃ 

ក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ ៃិងក្ក្សួងៃិង ទី្យភាន ក់្ង្វរពាក់្ព័ៃធៃនទ្យគទ្យបត 

ខ្ៃលាៃទំ្យៃួលខុសក្តូវចំ្បគពាោះការក្សាវក្ជាវៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ ក្ពមទ្ទងំការគលើក្ក្មពស់ការវៃិិគោគ។ 

ការយក្ចិ្បតតទុ្យក្ដាក់្ជាពិខ្សសគួរខ្តក្តូវបាៃ ែតល់ជូៃៃល់ការតភាជ ប់រវាងអាជាា ធរថ្នន ក់្ជាតិ 

ថ្នន ក់្គខតត ៃិងថ្នន ក់្មូលដាឋ ៃក្ពម ទ្ទងំពិចរណាគលើរច្បនាសមព័ៃធសាា ប័ៃលៃងខ្ៃៃៃិងតំបៃ់ែងខ្ៃរ។ 

ក្ក្បខ័ណឌសាា ប័ៃ គួរខ្តកំ្ណត់ឱយបាៃច្បាស់អំពីតួនាទី្យៃិងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់សាា ប័ៃរដាឋ ភិបាល 

គែែងៗក៏្ៃូច្បជាអងគភាពវស័ិយឯក្ជៃក្ន ុងៃំគណើរការនៃការបគងក ើតៃិងអៃុវតតគោល ៃគោបាយ 

ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPPs) គៅក្ន ុងវស័ិយ ចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិង នក្ពគ ើ ។ 

តួនាទ្យីៃិងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវៃឹងអាច្បាៃការខ្ក្បក្បួលគដាយអាក្សយ័គៅគលើក្បគភទ្យ 

របស់ភាពជានៃគូសាធារណៈ ៃិងឯក្ជៃ (PPP) ។ 

នៃគូៃីមួយៗក្តូវធានាឱយបាៃថ្នការគរបបចំ្បរច្បនាសមព័ៃធ របស់ខល ៃួៃឹង 

ាៃភាពសមក្សបគៅតាមមុខង្វរខ្ៃលបាៃកំ្ណត់។ 
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

4.3 ការអភិវឌ្ឍន៍ នងិការអនុវតត ភាៃជាថ្ៃគូសាធារណ្ៈនងិឯក្ជន (PPP) 

សប្មារ់ ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិាសប្មារ់វសិយ័ច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម 

និងថ្ប្ៃល ើ (TDFAF) 
 

ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ ចំបាច់្បក្តូវបាៃគោងគៅតាមគោលការណស៍ក្ាប់ ការអភិវឌ្ឍៃ៍ 

ៃិងការអៃុវតតគោលៃគោបាយគៃោះគៃើមបធីានាឱយបាៃថ្នលទ្យធែលខ្ៃលច្បង់បាៃៃិងសុច្បរតិភាពៃឹង

ក្តូវបាៃទ្យទួ្យល។ 

គោលការណ៍ទ្ទងំគៃោះគួរខ្តាៃភាពសមក្សបោន គៅៃឹងគោលការណអ៍ាសា៊ា ៃខ្ៃលាៃក្សាប់សក្ាប់

ក្ក្បខ័ណឌ  ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ ។ គោលការណ៍ខ្នងគក្កាមក្តូវបាៃខ្ណនាំ៖ 

រលរៀរវារៈថ្នការប្សាវប្ជាវក្សិក្មមនិងខផនការវនិិលោគជាមួយឧរក្រណ្៍វភិាគសមប្សរខៃ 
មានៃូច្ជាការក្ុំណ្ត់អាទិភាៃនិងការវភិាគផល វូថ្នផ រ េះពា ់។ 

ការវាយតនមៃអំពភីាពជានៃគូរវាងក្ក្មុពិគក្ោោះគោបលគ់លើការក្សាវក្ជាវក្សិក្មមអៃត រជាតិ (CGIAR) 

ជាមួយវស័ិយឯក្ជៃបាៃរក្គ ើញថ្នការក្សាវក្ជាវជាគក្ច្បើៃខ្ៃលក្តូវបាៃគធវ ើ  

បាៃរក្គ ើញថ្នាៃការជោះឥទ្យធិពលគៅគលើជីវតិរបស់អនក្ែលិត 

ៃិងអនក្គក្បើក្បាសក់្កី្ក្ក្មិៃសូវក្តូវបាៃគគយក្ចិ្បតតទុ្យក្ដាក់្។ 

មិៃខ្មៃក្គប់បគច្បេក្វជិាជ ឬយុទ្យធសាន្រសត នច្បនក្បឌ្ិតខ្ៃលាៃគៅគលើតុអាច្បសុទ្យធខ្តទ្យទួ្យលបាៃមូលៃិធិក្គ

ប់ក្ោៃ់គនាោះគទ្យ 

ៃូគច្បនោះអាទ្យភិាពក្តូវខ្តបាៃកំ្ណត់គដាយខ្ែែក្គលើការចំ្បណាយខ្ៃលក្បក្បគដាយក្បសិទ្យធភាពខ្ៃលៃឹងទ្យ

ទួ្យលបាៃលទ្យធែលៃិងែលប៉ាោះពាល់វជិជាៃជាក់្ខ្សតង។ 

ការលប្ជើសលរ ើសគលប្មាងនិងរលរៀរថ្នការសហការោន គួរខតខផអក្ល ើៃុំលណ្ើរការៃិលប្ោេះលោរ ់
ខៃ មានការចូ្ រមួៃីភាគីពាក្់ៃ័នា។ 

ការកំ្ណត់អាទ្យិភាពៃិងការវាយតនមៃែលប៉ាោះពាល់អាច្បចប់គែតើមតាមរយៈការវាយតនមៃគលើតុគដាយខ្ែែ

ក្គលើទិ្យៃនៃ័យក្សាវក្ជាវពាក់្ព័ៃធ ខ្ៃលអាច្បរក្បាៃ ៃិងការែតល់ព័ត៌ាាៃពីបុគគលសំខ្នៃ់ៗមួយចំ្បៃួៃ។ 

គទ្ទោះជារគបបបវារៈរបស ់ ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់វស័ិយចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ 

(TDFAF) ាៃភាពទូ្យលំទូ្យលាយោ៉ា ងណាក៏្គដាយ បូក្ែែជំាមួយរគបបបនៃការសហការោន ខ្ៃលច្បង់បាៃ  

គួរខ្តក្តូវបាៃលៃងកាត់ៃំគណើរការនៃការពិគក្ោោះគោបល់ោ៉ា ងម៉ាត់ច្បត់។ 

ៃំគណើរការពិគក្ោោះគោបល់គួរខ្តខិតខំគៃើមបីឱយាៃការចូ្បលរមួោ៉ា ងពិតក្បាក្ៃពីវស័ិយគែែងៗ ៃិង 

សហគមៃ៍ខ្ៃលៃឹងទ្យទួ្យលបាៃែលប៉ាោះពាល់គដាយផ្លា ល់ ពីបគច្បេក្វទិ្យាៃមីៗគនាោះ។  

ការរច្នាគលប្មាង ភាៃជាថ្ៃគូសាធារណ្ៈនងិឯក្ជន (PPP) 
ខៃ នឹងមានការវនិិលោគៃ៏សុំខាន់ទ្ទមទ្ទរឱ្យមាន 
ការវភិាគប្ាក្់ច្ុំណាយនិងការវភិាគលៃញមួយជីវតិ។ 

ខណៈគពលខ្ៃលសក្មមភាពក្សាវក្ជាវមួយចំ្បៃួៃអាច្បែតល់ៃូវអតាក្បគោជៃ៍ជាគក្ច្បើៃជាមួយៃិងការចំ្ប
ណាយតិច្បតួច្ប 
សក្មមភាពក្សាវក្ជាវខៃ ោះគទ្យបតអាច្បក្តូវការការចំ្បណាយខពស់ខ្ៃលទ្ទមទ្ទរគអាយាៃការវៃិិគោគពីនៃ
គូសាធារណៈឬឯក្ជៃ។ 
ចំ្បគពាោះទំ្យហំនៃការវៃិិគោគគៃោះគឺអាក្ស័យគលើការវភិាគោ៉ា ងម៉ាត់ច្បត់ៃិងជាក្បព័ៃធ ខ្ៃលក្តូវបាៃធា
នាគដាយវធីិសាន្រសត វភិាគគពញមួយជីវតិៃិងតនមៃសក្ាប់ការចំ្បណាយ។ 

 
 ័ក្ខែណ័្ឌ ថ្នភាៃជាថ្ៃគូរវាងសាធារណ្ៈនងិឯក្ជនប្តវូធានាឱ្យានប្តឹមប្តវូនូវការល ើក្ទកឹ្
ច្ិតតទ្ទក្់ទងនឹងការខច្ក្រំខ ក្ហានិភ័យថ្ងៃលៃើមនិងអតថប្រលោជន៍ថ្នរលច្ចក្វទិាក្សិក្មម។ 

គោលគៅជាក់្លាក់្មួយរបស់ ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 
គឺជាការគធវ ើគអាយហាៃិភ័យអាច្បកាៃ យគៅជាលទ្យធភាពខ្ៃលទ្យទួ្យលបាៃអតាក្បគោជៃ៏។ 
ជាឧទ្ទហរណ៍វស័ិយសាធារណៈអាច្បៃឹងផ្លៃ ស់បត រូពាណិជជក្មមៃូវបគច្បេក្វទិ្យាខ្ៃលគជាគជ័យមួយគៅគអា
យវស័ិយឯក្ជៃជាៃន រូៃឹងការទ្យទួ្យលបាៃមូលៃិធិមួយខ្ែនក្នៃនៃៃគៃើមពីនៃគូវៃិិគោគឯក្ជៃ។ 
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

ក្បសិៃគបើៃូគច្បនោះនៃគូឯក្ជៃទំ្យៃងជាទ្ទមទ្ទរគអាយ 
ពួក្គគាៃសិទ្យធក្ន ុងការចូ្បលរមួក្ន ុងការគរបបចំ្បគគក្ាងៃិងក្បតិបតត ិការគគក្ាង។ គហតុៃូគច្បនោះ 
នៃគូឯក្ជៃក្តូវបាៃគលើក្ទឹ្យក្ចិ្បតតគៃើមបីបគងក ើៃឱកាស 
នៃការទ្យទួ្យលបាៃភាពគជាគជ័យពីការក្សាវក្ជាវ (អាក្ស័យគលើក្ក្មិតនៃការចំ្បណាយគលើការវៃិិគោគ) ។ 
វាក្តូវខ្តាៃការយក្ចិ្បតតទុ្យក្ដាក់្ក្ន ុងការពៃិតយគអាយបាៃច្បាស់ថ្នកិ្ច្បេសៃាគៃោះៃឹងាៃាៃភា
ពលំគអបងខ្ៃលៃឹងែតល់អតាក្បគោជៃ៏គៅកាៃ់ភាគីខ្តាខ ងគនាោះគទ្យ។ 
ឧទ្ទហរណ៍កិ្ច្បេក្ពមគក្ពៀងែតល់អាជាា ប័ណណ ផ្លត ច់្បមុខសក្ាប់នៃគូឯក្ជៃខ្ៃលាៃរយៈគពលយូរគពក្ 
ៃឹងអៃុញ្ញា តឱយពួក្គគទ្យទួ្យលបាៃក្បាក់្ចំ្បគណញគក្ច្បើៃគលើសលប់ក្ន ុងរយៈគពលខ្វង។ 
លធា ើការខណ្នាុំនូវយនតការនងិការការពារលៃើមបីធានាការទទួ ាននូវផ ប្រលោជន៍ររស់ក្សិក្រខាន ត
តូច្ និងសហប្ោសធុនតូច្និងមធយមប្សរលៃ  
ខៃ លៅខតរក្ាាននូវភាៃទ្ទក្ទ់្ទញថ្នភាៃជាថ្ៃគូច្ុំលពាេះវសិ័យឯក្ជន។ 

ខ្ែនក្មួយគទ្យបតនៃការខ្ច្បក្រំខ្លក្ែលក្បគោជៃ៍គឺគៃើមបីធានាថ្នអនក្ែលិតខ្នន តតូច្បៃិងមធយមគៅ
ក្ន ុងខ្ខែសង្វវ ក់្តនមៃទ្យទួ្យលបាៃចំ្បខ្ណក្សមរមយនៃអតាក្បគោជៃ៍នៃការនច្បនក្បឌ្តិក្សិក្មមរបស់ពួក្
គគ។ 
ក្មមសិទ្យធិបញ្ញា ៃិងកិ្ច្បេក្ពមគក្ពៀងែតលអ់ាជាា ប័ណណ គួរខ្តក្តូវបាៃគរបបចំ្បគ ើងគៃើមបជីាការគលើក្ទឹ្យក្ចិ្បតត
ៃល់ការចូ្បលរមួរបស់វស័ិយឯក្ជៃ 
ទ្យៃា ឹមៃឹងការែែពវែាយអតាក្បគោជៃ៍នៃការបគងក ើតៃមីៃល់អនក្ែលិតខ្នន តតូច្បៃិងមធយមក៏្ៃូច្បជា
អនក្គក្បើក្បាស់ែងខ្ៃរ។ ឧបក្រណ៍ ចំ្បណុច្បមួយចំ្បៃួៃៃូច្បខ្នងគក្កាមអាច្បក្តូវបាៃពិចរណា៖ 

• ការែតល់អាជាា ប័ណណ មិៃផ្លត ច់្បមុខ 

• •ការែតល់អាជាា ប័ណណ ាៃរយៈគពលកំ្ណត់ 

• ការកំ្ណត់ពិដាៃតនមៃចបំាច់្បសក្ាប់បគច្បេក្វទិ្យាៃម ី

• ការបញ្ច ុ ោះតនមៃជាចំបាច្ប់ឬការឧបតាមាធៃៃល់ក្សិក្រៃិងអនក្គៃសាទ្យខ្ៃលខវោះខ្នតគហើយ
ទ្យទួ្យលយក្បគច្បេក្វទិ្យាគៃោះ។ 

ការអៃុវតតគៃោះបាៃបគងក ើតគ ើងគដាយអាក្សយ័គលើក្ាៃ ំងរុញក្ចៃជាៃមីសក្ាបកិ់្ច្បេសហក្បតិបតត ិការ
អៃត រជាតិខ្ៃលបាៃគធវ ើការគបតជាា ចិ្បតតគក្កាមកិ្ច្បេក្ពមគក្ពៀងទី្យក្ក្ងុបា៉ា រសីតាមរយៈការោំក្ទ្យក្ន ុងទ្យក្មង់
នៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងការគែារបគច្បេក្វទិ្យាៃូច្បជាបគច្បេក្វទិ្យាក្សិក្មមអាកាសធាតុឆ្លៃ តវយ័ (CSA)  
លទ្យធភាពទ្យទួ្យលបាៃហិរញ្ា វតថ ុ  ៃិងការ 
ក្សាងសមតាភាពគឆ្លព ោះគៅរក្ការកាត់បៃាយការចំ្បណាយនៃៃគៃើមក្ន ុងការសក្មបខល ៃួៃិងែលប៉ាោះពាល់
នៃការខ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ។  

 
ប្រៃ័នាសប្មារ់ប្តួតៃិនិតយសក្មមភាៃនិង ទាផ ក្ៃូ៏ច្ជាការវាយតថ្មៃ ទាផ និងផ រ េះពា
 ់គួរខតប្តវូានរលងកើតល ើងលៃើមបីរក្ាគណ្លនយយភាៃ 
និងយក្រទៃិលសាធន៍ខៃ ទទួ ានលៃើមបីលធា ើឱ្យការអនុវតតគលប្មាងវគគលប្កាយកាន់ខតមានភាៃ
 អ ប្រលសើរ។  

គដាយសាខ្តគគក្ាង ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ជាគគក្ាងៃមីគថ្នម ងគៅក្ន ុង 
ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់វវស័ិយចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (TDFAF)   ការក្សាវក្ជាវ 
ៃិងការ អភិវឌ្ឍៃ៍ ទំ្យៃងជាាៃបញ្ញា  ៃិងែលប៉ាោះពាលក់្ន ុងការរច្បនា ៃិងការអៃុវតតគគក្ាង 
ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) នាគពលបច្បច ុបបៃន  ៃិងអនាគត។ 
វាាៃសារៈសំខ្នៃ់ណាស់ក្ន ុងការបញ្ច លូតំគណើរការនៃការក្តួតពិៃិតយៃិងការវាយតនមៃគៅក្ន ុងការរច្ប
នាសមព័ៃធគគក្ាងក្គប់ខ្ែនក្របស់គគក្ាង ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ។ 
ក្បព័ៃធ ក្តួតពិៃិតយៃិងវាយតនមៃគួរខ្តក្តូវបាៃបគងក ើតគ ើងគដាយខ្ែែក្គលើក្ក្បខ័ណឌ  ូជីខល 
ៃិងក្ទឹ្យសត ីនៃការផ្លៃ ស់បត រូរបស់ ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់វវស័ិយចំ្បណអីាហារ ក្សិក្មម 
ៃិងនក្ពគ ើ ។ ចំ្បណុច្បខ្ៃលក្តូវពិភាក្ាាៃៃូច្បជា៖ 

• វតថ ុធាតុគៃើម (ចំ្បណាយ) 

• សក្មមភាពៃូច្បខ្ៃលបាៃកំ្ណត់គៅក្ន ុងខ្ែៃការអៃុវតត 

• លទ្យធែលឬសមិទ្យធែលខ្ៃលអាច្បវាស់ខ្វងបាៃពីការអៃុវតតគគក្ាង។ ទ្ទងំគៃោះរមួបញ្ច លូទ្ទងំ 
សូច្បនាក្រនៃការអៃុវតតៃិងរង្វវ ស់សា ង់នៃការអៃុវតតៃូច្បជា 
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

(អាក្សយ័គលើគគក្ាងជាក់្ខ្សតង)៖ 
ចំ្បៃួៃក្សិក្រខ្ៃលទ្យទួ្យលបាៃការបណត ុ ោះបណាត លអំពីក្សិក្មមអាកាសធាតុឆ្លៃ តវយ័  
ថ្នគតើពូជរុក្ខជាតិៃមកី្តូវបាៃបគងក ើតគ ើងតាមលក្ខណៈខ្ៃលច្បង់បាៃឬគទ្យ 
(ឧទ្ទហរណភ៍ាពធៃ់ជាមួយៃិងក្តាត ច្បនក្ងឬភាពធៃ់ៃឹងគក្ោោះោងំសង ួត) 
ចំ្បៃួៃអនក្គៃសាទ្យខ្ៃលគក្បើឧបក្រណ៍គៃសាទ្យក្បក្បគដាយៃិរៃត រភាព ។ ល។ 
លទ្យធែលក៏្គួរក្តូវបាៃវាយតនមៃគដាយខ្ែែក្គៅគលើគពលគវលាខ្ៃលបាៃកំ្ណត់គៅក្ន ុងខ្ែៃ
ការអៃុវតតែងខ្ៃរ។ 

 

ក្បព័ៃធ ក្តួតពិៃិតយៃិងវាយតនមៃគួរខ្តបង្វា ញអំពីការបញ្ញជ ក់្ៃិងការវាស់សា ង់លទ្យធែលៃិងែលប៉ាោះពាល់

ែងខ្ៃរ។ ការគធវ ើៃូច្បគៃោះក្តូវតក្មូវឱយាៃវធីិសាន្រសត គពញមួយជីវតិ (whole-of-life approaches ) 

គៃើមបីពិៃិតយគមើលការក្សូបយក្ ៃិងការទ្យទួ្យលយក្បគច្បេក្វទិ្យាៃិងការអៃុវតតខ្ៃលក្តូវបាៃខ្ណនាំ។ 

ការពក្ងីក្វសិាលភាពនៃក្បព័ៃធ ក្តួតពិៃិតយៃិងវាយតនមៃនាំឱយាៃការកំ្ណត់ៃូវការអៃុវតតលែ ៃិងគម

គរបៃខ្ៃលបាៃសិក្ាសក្ាប់ការបៃតអៃុវតតគគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 

នាគពលអនាគតគៅក្ន ុង ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់វវស័ិយចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ 

(TDFAF) ។ 

ការគរបបចំ្បក្បព័ៃធ ក្តួតពិៃិតយៃិងវាយតនមៃឱយបាៃលែ តិលែ ៃ់គឺជាភារកិ្ច្បេរបស់វស័ិយសាធារណៈគក្ពាោះវា

ជានៃគូខ្ៃលទ្យទួ្យលខុសក្តូវគដាយផ្លា ល់ចំ្បគពាោះសាធារណជៃ។ 

គទ្ទោះជាោ៉ា ងណាក៏្គដាយនៃគូឯក្ជៃអាច្បគបើក្ចំ្បហរឬអាច្បរមួចំ្បខ្ណក្ក្ន ុងការអៃុវតត ក្បព័ៃធ ក្តួត 

ពិៃិតយៃិងវាយតនមៃខ្ៃលជាខ្ែនក្មួយនៃអាជីវក្មមខ្ៃលាៃបរោិប័ៃន  ឬ ក្តាត កំ្ណត់នៃ 

ទំ្យៃួលខុសក្តូវសងគមរបស់ក្ក្មុហ៊ាុៃខល ៃួ។ 

4.4 តុំរន់ថ្នកិ្ច្ចសហប្រតិរតតិការ 
វវស័ិយអាទិ្យភាពខ្ៃលក្តូវទ្យទួ្យលបាៃការអៃុវតតគគក្ាងៃិងវស័ិយអាទិ្យភាពគែែងគទ្យបត 
ខ្ៃលៃឹងក្តូវចូ្បលរមួគហើយៃិងជំហាៃតំណាក់្កាលគែែងៗគៅក្ន ុងខ្ខែសង្វវ ក់្តនមៃនៃ 
ែលិតែលគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ(FAF)  ក្តូវខ្តទ្យទួ្យលបាៃការក្ពមគក្ពៀងោន  
គហើយគួរខ្តគិតគូរអំពីបញ្ញា បគច្បេក្វទិ្យាខ្ៃលក្តូវគក្បើក្បាស់ ក្បព័ៃធែលិតក្មម 
ៃិងបគច្បេក្វទិ្យាមុៃៃិងគក្កាយការក្បមូលែល ៃិងៃគំណើរការក្ក្មិតខ្នងគក្កាម (downstream 
processing) ។ សក្ាបក់ារែតល់អាទិ្យភាព គោលបំណងរមួនៃក្ក្បខ័ណឌ  
គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 
គឺគៃើមបីបគងក ើៃការវៃិិគោគរមួោន ក្ន ុងការអៃុម័តបគច្បេក្វទិ្យាក្បក្បគដាយៃិរៃត រភាព 
ៃិងច្បក្ខ ុ វស័ិយរបស់ វវស័ិយគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) ខ្ៃលាៃៃូវ 
ភាពក្បកួ្តក្បខ្ជង បរោិប័ៃន  ភាពធៃ់ ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ក្បក្បគដាយ 
ៃិរៃត រភាពរបស ់វវស័ិយគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF)  
ក៏្គួរខ្តក្តូវបាៃយក្មក្ពិចរណាែងខ្ៃរ។ គហតុៃូគច្បនោះ គោលគៅសខំ្នៃ់ៗរបស ់
គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) គួរខ្តសា ិតគៅក្ន ុងវស័ិយ 
ៃិងៃំគណើរការគែែងៗខ្ៃលពាក់្ព័ៃធខ្នៃ ំងបំែុតគៃើមបសីគក្មច្បបាៃៃូវលទ្យធែលៃិងគគក្ាង 
វវស័ិយគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) ឆ្លន ំ២០២៥ ។ 
ខ្ែនក្គែែងៗនៃកិ្ច្បេសហក្បតិបតត ិការៃូច្បខ្នងគក្កាមក្តូវបាៃកំ្ណត់គដាយពចិរណាគលើបទ្យពិគសាធៃ៍
គៅក្ន ុងសាគមអាសា៊ា ៃរមួជាមួយគគក្ាង វវស័ិយគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF)  ឆ្លន ំ 
២០២៥៖ 

i) ការ អភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងការគធវ ើពាណិជជក្មមគលើក្បគភទ្យពូជៃមីៗនៃរុក្ខជាតិៃិងសតវ 
ខ្ៃលាៃៃូច្បជា៖ ៃណុំោះក្ោប់ពូជ ៃិងការខ្បងខ្ច្បក្ក្ោប់ពូជ  
ការបណត ុ ោះបណាត លៃិងការផ្លៃ ស់បត រូអនក្ជំនាញខ្ែនក្ខ្ហែៃ  
ការែែពវែាយពូជខ្ៃលាៃភាពធៃ់គៅៃឹងក្តាត ច្បនក្ង 
ៃិងជំងឺរបស់ៃំណាខំ្ៃលាៃតនមៃអាហារបូតាមាខព ស់  
ៃិងភាពធៃ់ៃឹងការខ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ។ 

ii) ការនច្បនក្បឌ្ិតៃមីក្ន ុងវតថ ុធាតុគៃើមក្ន ុងវស័ិយក្សិក្មម ៃិងក្បព័ៃធែលិតក្មម 
ៃិងខ្ខែសង្វវ ក់្តនមៃខ្ៃលគផ្លត តជាពិគសសគលើការអៃុវតតក្សិក្មមលែ បំែុត 
សុវតា ិភាពមហ បូអាហារ ៃិងសៃត ិសុខគសបៀងៃិងការខ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ។ 
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

iii) ោំក្ទ្យៃលក់ារ 
អភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងការអៃុម័តគក្បើក្បាស់តាមខ្ខែសង្វវ ក់្តនមៃនៃបគច្បេក្វទិ្យាៃិងការបគងក ើតៃមី
គដាយភាន ក់្ង្វរចំ្បណអីាហារ ក្សិក្មមៃិងនក្ពគ ើ គហើយៃិង សហក្ោសខ្នន តតូច្បៃិងមធយម 
។ 

ទ្យក្មង់ទូ្យគៅរបស់ភាពជានៃគូ គឺការតក្មូវគអាយវស័ិយឯក្ជៃបរចិេ គបគច្បេក្វទិ្យា ខ្ៃល 
ាៃជាក្មមសិទ្យធិរបស់ពួក្គគ ខណៈខ្ៃលវស័ិយសាធារណៈែតល់ៃូវៃំណុោះក្ោប់ពូជ មៃា ីរពិគសាធៃ៍ 
ក្ាៃ ំងពលក្មមៃិងចំ្បគណោះៃឹងជីវសាន្រសត ខ្ៃលពាក់្ព័ៃធ។ 

 

គៅក្ន ុងសង្វវ ក់្តនមៃទ្ទងំមូល ការបគងក ើតៃមីគៃើមបីគលើក្ក្មពស់សុវតា ិភាពមហ បូអាហារ  

ការបគងក ើតក្បព័ៃធតាមដាៃ ៃិងការខ្ក្លមែគុណភាពគក្កាយក្បមូលែលគឺជាចំ្បណុច្ប 
សំខ្នៃ់ៗនៃកិ្ច្បេសហក្បតិបតត ិការរវាងអនក្ែលិត សាា ប័ៃអនក្ទិ្យញ ៃិងរដាឋ ភិបាល។ 
ភាពជានៃគូខ្ៃលបគងក ើតគ ើងតាមរយៈការសៃានា ការបគងក ើតបណាត ញ ៃិងការសក្មប 
សក្មួលមិៃថ្នែល វូការឬគក្ៅែល វូការ អាច្បែតល់ៃូវការែតលៃូ់វគហដាឋ រច្បនាសមព័ៃធ  អនាម័យ 
ៃិងភូតោមអនាម័យចំ្បណីអាហារ (SPS) (ឧទ្ទហរណ៍មៃា ីរពិគសាធៃ៍គោគវៃិិច្បឆ ័យ) 
ៃិងការសក្មួលពាណិជជក្មម (ឧទ្ទហរណ៍ការក្តួតពិៃិតយៃិងទ្យទួ្យលសាគ ល់ ភូតោម 
អនាម័យចំ្បណីអាហារ)។  

ឱកាសជាគក្ច្បើៃសក្ាប់កិ្ច្បេសហការក៏្ាៃគក្ច្បើៃែងខ្ៃរគៅក្ន ុងតំបៃ់ខ្ៃលាៃកិ្ច្បេសហក្បតិបតត ិ
ការ។ ក្ក្មុហ៊ាុៃអាជីវក្មមក្សិ-ពាណិជជក្មមធំៗ 
អាច្បៃឹងចូ្បលរមួក្ន ុងទី្យែារខ្ែនក្ខ្នងគក្កាម(ជាពិគសសសក្ាប់ការនាំគច្បញ) 
ឬការែគត់ែគង់គសវាក្មម ូជសីា ីក្សំខ្នៃ់ៗ (ៃូច្បជាក្ខ្ៃៃងក្តជាក់្សក្ាប់ទុ្យក្ទំ្យៃិញ) ។ ទ្យៃា ឹមៃឹងគៃោះ 
សហក្ោសខ្នន តតូច្បៃិងមធយម អាច្បែតល់គសវាក្មមការខ្ក្នច្បនៃិងគវច្បខេប់ក្ក្មិតបៃមបាៃែងខ្ៃរ។ 
ភាពជានៃគូរមួោន ជាមួយវស័ិយសាធារណៈអាច្បោំក្ទ្យៃល់ការកាត់បៃាយការខ្នតបង់ 
ៃិងការខជោះខ្នជ យគក្កាយការក្បមូលែលតាមរយៈការទ្យទួ្យលយក្ៃូវការអៃុវតតខ្ៃលៃិងបគច្បេក្វទិ្យាស
ក្ាប់គក្កាយគពលក្បមូលែលលែ ក្បគសើរជាងមុៃ ។ 
ការក្សាវក្ជាវខ្ក្នច្បនមហ បូអាហារតាមរយៈសាា ប័ៃក្សាវក្ជាវរបស់ក្គិោះសាា ៃសិក្ាៃិងខ្បបវទិ្យាសាន្រសត  
គគក្ាងបគងក ើតបគច្បេក្វទិ្យា ៃិងការបណាត ក់្ទុ្យៃរមួោន  
ក្តូវបាៃរក្គ ើញថ្នបាៃគក្ើតាៃគៅទូ្យទ្ទងំក្បព័ៃធ នៃការនច្បនក្បឌ្ិតក្សិក្មមគៅក្ន ុងអាសា៊ា ៃ។ 
 

4.5 នីតិវធីិសប្មារក់ារអភិវឌ្ន ៍គលប្មាងនងិការអនុវតត 
 

គោងតាមគោលការណរ៍បស់គគក្ាង ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 

ការគក្ជើសគរសីគគក្ាង សក្ាប់អភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងការអៃុវតត គំគោង 

គហើយៃិងព័ត៌ាាៃលមែ ិតអំពីៃីតិវធីិខ្ៃលបាៃក្ពមគក្ពៀង អាច្បរក្បាៃគៅក្ន ុង 

គោលការណ៍អាសា៊ា ៃសក្ាប់ក្ក្បខ័ណឌ  ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ។ ក្ក្បខ័ណឌ  

គៃោះក្គបៃណត ប់គលើវធីិសាន្រសតលទ្យធក្មម ៃិងការក្គប់ក្គងៃំគណើរការ របស់គគក្ាង 

ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)  

គហើយខ្ែែក្គលើគោលការណ៍អតាក្បគោជៃ៍ខ្ៃលលែ បំែតុសក្ាប់ការចំ្បនាយ 

ៃិងការខ្បងខ្ច្បក្ហាៃិភ័យក្បក្បគដាយក្បសិទ្យធភាពបំែុត។ 

ៃីតិវធីិគួរខ្តរមួបញ្ច លូៃូវការខ្ណនាំច្បាសល់ាស់អំពីគំរនូៃការខ្ច្បក្រំខ្លក្អតាក្បគោជៃ៍ 
(ឧទ្ទហរណ៍ក្បាក់្សួយសារៃិងក្មមសិទ្យធិបញ្ញា ) គៅក្ន ុង ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)  
ក៏្ៃូច្បជាវធិាៃសក្ាប់ការបង្វា ញ ៃិងការខ្ច្បក្រំខ្លក្ព័ត៌ាាៃ ការគដាោះក្សាយវវិាទ្យ ៃិង 
ៃីតិវធីិពាក់្ព័ៃធ  
គែែងគទ្យបតខ្ៃលក្តូវយក្មក្ពិចរណាគៃើមបីធានាឱយបាៃៃូវលទ្យធែលខ្ៃលគយើងច្បង់ទ្យទួ្យលបាៃពីគ
គក្ាង ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)។ 

ការលប្ជើសលរ ើសគលប្មាង៖ 
ការគក្ជើសគរសីគគក្ាងៃំបូងគួរខ្តក្តូវបាៃគធវ ើគ ើងគក្កាយពីទ្យទួ្យលបាៃពត៍ាៃអំពីចំ្បណុច្បមួយចំ្បៃួ
ៃៃូច្បជាវតថ ុធាតុគៃើមខ្ៃលរំពឹងទុ្យក្ សក្មមភាពនានា លទ្យធែល ក្បសិទ្យធភាព 
ៃិងចំ្បណុច្បចុ្បងគក្កាយគឺែលប៉ាោះពាល់ ខ្ៃលជាសូច្បនាក្រកំ្ណត់នៃការផ្លៃ ស់)  (ឧទ្ទហរណ៍ 
ក្បាក់្ចំ្បណូលក្គួសារ ភាពក្កី្ក្ក្ សាា ៃភាពអាហារបូតាមា។ល។)។ 
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

លទ្យធែលក្តូវាៃភាពសមក្សបគៅតាមបគច្បេក្វទិ្យាខ្ៃលកំ្ពុងក្តូវបាៃបគងក ើតគ ើង)។ 
ការពិចរណាៃ៏សំខ្នៃ់មួយគៅក្ន ុងការគក្ជើសគរសីគគក្ាង គឺជាការពាក់្ព័ៃធោន រវាង 
លទ្យធែលៃិងក្បសិទ្យធភាពខ្ៃលបាៃគក្ោងទុ្យក្ក្ន ុងការគលើក្ក្មពស់ ក្សិក្មមអាកាសធាតុឆ្លៃ តវយ័ ៃិង 
ភាពធៃ់ៃឹងអាកាសធាតុខ្ៃលនាឱំយ ាៃការការពារៃិងការគធវ ើឱយក្បគសើរគ ើងៃូវជីវភាពរស់គៅ 
ៃិងសៃត ិសុខគសបៀងរបស់ក្គួសារក្សិក្រខ្ៃលអាក្សយ័ែលគលើការគធវ ើក្សិក្មម គៃសាទ្យ 
ៃិងទ្យទួ្យលែលពីអៃុែលនក្ពគ ើ។ 
គហើយពួក្គគគឺជាជៃង្វយរងគក្ោោះបំែុតគដាយសារខ្តការខ្ក្បក្បួលអាកាសធាតុ។ 
ការរំពឹងទុ្យក្ទ្ទងំគៃោះ ោំក្ទ្យៃូវក្ទឹ្យសត ីនៃការផ្លៃ ស់បត រូខ្ៃលក្តូវបាៃដាក់្គច្បញ គដាយគគក្ាង 
អភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យា។ ការរច្បនាគគក្ាងក្សាវក្ជាវ 
ខ្តងខ្តក្តូវបាៃបញ្េ ប់គៅគពលខ្ៃលទ្យទួ្យលបាៃលទ្យធែល 
គដាយមិៃចបំាច់្បគិតគូរបខ្ៃាមអំពីការទ្យទួ្យលយក្របស់អនក្គក្បើបគច្បេក្វទិ្យា 
គហើយៃិងលទ្យធែលខ្ៃលទ្យទួ្យលបាៃពីការគក្ជើសគរសី បគច្បេក្វទិ្យា ទ្ទងំគនាោះគទ្យ។ 
គគក្ាងក្តូវខ្តក្តូវបាៃគក្ជើសគរសីមិៃក្តឹមខ្តខ្ែែក្គលើគុណសមបតត ិនៃបគច្បេក្វទិ្យាខ្ៃលបាៃបគងក ើតៃិ
ងលទ្យធភាពគជាគជ័យនៃការក្សាវក្ជាវគនាោះគទ្យ។ 
ការគធវ ើគសច្បក្ត ីសគក្មច្បចិ្បតតក៏្ក្តូវាៃការសំលឹងគៅគអាយបាៃឆ្លង យ 
គដាយធានាថ្នបគច្បេក្វទិ្យាគនាោះគួរខ្តក្តូវបាៃខ្ច្បក្ចយ  ាៃការទ្យទួ្យលយក្បាៃទូ្យលំទូ្យលាយ 
ៃិងគៃើមបីែលក្បគោជៃ៍របស់អនក្គក្បើក្បាស។់ 

ចំ្បណុច្បទី្យ ២  គគក្ាងគៃោះក្តូវទ្យទួ្យលបាៃការវភិាគពីក្បគភទ្យគែែងៗ ោន ក្ន ុងការវាយ 
តនមៃជគក្មើសរបស់គគក្ាង។ ក្បគភទ្យសំខ្នៃ់មួយនៃការវភិាគគឺ 
ការវភិាគការចំ្បណាយនៃៃគៃើមៃិងអតាក្បគោជៃ៍។ 
ក្ោៃ់ខ្តលទ្យធែលនៃការវភិាគែលប៉ាោះពាល់វជិជាៃគៅក្ក្មិតក្គួសារខ្ៃលខ្តមួយមុខគឺមិៃក្គប់ក្ោ
ៃ់គៃើមបីជាគហតុែលក្ន ុងការវៃិិគោគគលើការក្សាវក្ជាវគនាោះគទ្យ។ 
អតាក្បគោជៃ៍ខ្ៃលរំពឹងទុ្យក្គួរខ្តាៃមតនមៃខពស់ជាងនៃៃគៃើម។ ការវភិាគនៃៃ 
ការចំ្បណាយនៃៃគៃើមៃិងអតាក្បគោជៃ៍ទ្ទក់្ទ្យងៃឹងបគច្បេក្គទ្យសសំខ្នៃ់ពីរគឺការបញ្ច ុ ោះតនមៃទ្ទងំអតា
ក្បគោជៃ៍ៃិងនៃៃគៃើម ៃិងការវាយតំនលអតាក្បគោជៃ៍ៃិងនៃៃគៃើម។ 
ទំ្យរង់នៃការវភិាគគែែងគទ្យបតគៃើមបីបំគពញបខ្ៃាមៃូវការវាយតនមៃការចំ្បណាយ 
ឬជំៃួសវាគៅគពលខ្ៃលាៃលក្ខណៈមិៃសមក្សបរមួាៃ៖ ការវភិាគធមមតា 
ការវភិាគក្បសិទ្យធភាពចំ្បណាយ  ៃិងការវភិាគពហុលក្ខណៈវៃិិច្បឆ ័យ។ 

វវធិីសារសត ថ្នការលធា ើ ទាក្មម៖ ការគរបបចំ្ប គគក្ាង ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ 
(PPP)ខ្ៃលក្តូវបាៃគសន ើគ ើងគួខ្តក្តូវបាៃលៃងកាត់ការសាក្លបង 
ការវភិាពតនមៃជាមួយៃិងអតាក្បគោជៃ៏។ 
ការវភិាគគៃោះគឺជាការគក្បៀបគធបបរវាងវវធីិសាន្រសត នៃការគធវ ើលទ្យធក្មមខ្ៃលបាៃគសន ើសំុជាមួយជគក្មើសវធីិ
សាន្រសតលទ្យធក្មមគែែងគទ្យបតគៃើមបីគែាៀងផ្លា ត់ថ្នគតើការគរបបចំ្បខ្ៃលបាៃគសន ើគ ើងបាៃែតល់ៃូវអតាក្បគោ
ជៃ៍លែ បំែុតៃល់រដាឋ ភិបាលៃិងសងគមទ្ទងំមូលពិតខ្មៃខ្ៃរឬគទ្យ។ 

ការគក្បៀបគធបបអាច្បគធវ ើគ ើងគដាយគក្បើទិ្យៃន ៃ័យគុណភាពទ្យិៃនៃ័យបរាិណឬក៏្ទ្ទងំពីរ។ 
ការវភិាគគុណភាពបាៃបង្វា ញពីវធីិសាន្រសតលទ្យធក្មមគដាយខ្ែែក្គលើលក្ខណៈ វវៃិិច្បឆ ័យសមក្សបៃូច្បជា៖ 

• ភាពពាក់្ព័ៃធ នៃគគក្ាងគៅៃឹងគោលគៅនៃការអភិវឌ្ឍៃ៍ខ្ៃលក្បក្បគដាយចី្បរភាពៃិង
ការជំរុញយុទ្យធសាន្រសត នៃច្បក្ខ ុ វស័ិយៃិងខ្ែៃការយុទ្យធសាន្រសតសក្ាប់វវស័ិយគសបៀងអាហារ 
ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) ៃូច្បជាការអភិវឌ្ឍៃ៍ ក្សិក្មមអាកាសធាតុឆ្លៃ តវយ័ 
ៃិងភាពធៃ់ៃឹងអាកាសធាតុ។ 

• ភាពសាមញ្ាក្ន ុងការកំ្ណត់អតតសញ្ញា ណៃិងការខ្បងខ្ច្បក្សក្មមភាពគគក្ាង តួនាទ្យ ី
ៃិងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវ 

• គសវាក្មមខ្ៃលាៃបទ្យដាធ ៃសត ង់ដារលែ ខ្ៃលាៃគៅគលើទី្យែារខ្ៃលាៃការក្បកួ្តក្បខ្ជង 
គួរខ្តក្តូវបាៃដាក់្គអាយាៃការគៃញនៃៃខ្ៃលាៃលក្ខណៈ ក្បកួ្តក្បខ្ជង 

• គគក្ាងខ្ៃលក្តូវការបគច្បេក្វទិ្យាឬៃំគណើរការខ្ៃលាៃក្មមសិទ្យធិអាច្បតក្មូវឱយ 
ាៃកិ្ច្បេសៃាការង្វរគដាយផ្លា ល ់

• ហាៃិភ័យគួរខ្តក្តូវបាៃខ្បងខ្ច្បក្ឱយសមក្សបគៅៃឹងអតាក្បគោជៃ៍ខ្ៃលក្តូវទ្យទួ្យលបាៃ។ 

ការវភិាគបរាិណរបស់ការវាយតំនលការចំ្បណាយ 
ាៃការទ្ទក់្ទ្យងៃឹងសំណំុនៃការវភិាគនៃៃគៃើមែលិតក្មមរបស់វធីិសាន្រសតលទ្យធក្មមខ្ៃលជាជគក្មើសគែែ
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

ងៗគទ្យបត។ ឧទ្ទហរណ៍ ការក្សាវក្ជាវៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ខ្ៃល គធវ ើគ ើងក្ន ុងក្សកុ្ 
គក្បៀបគធបបគៅៃឹងគគក្ាង ភាពជានៃគូសាធារណៈ ៃិងឯក្ជៃ (PPP) ខ្ៃលបាៃគសន ើសុំ។  

ក្ន ុងក្រណីខ្ៃលគគក្ាង ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ក្តូវបាៃ 
គគចត់ទុ្យក្ថ្នជាជគក្មើសខ្ៃលទ្យទួ្យលបាៃការគពញចិ្បតតជំហាៃបនាា ប់គឺការសគក្មច្ប ចិ្បតតគលើខ្បបបទ្យ 
ៃិងៃីតិវធីិនៃការអៃុវតតគគក្ាងគៃោះ។ គៅក្ន ុងក្បគភទ្យ ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 
សក្ាប់ការសាងសង់គហដាឋ រច្បនាសមព័ៃធ  ខ្បបបទ្យរមួាៃ៖ បគងក ើត-ក្បតិបតត ិការ-គែារ; សាងសង់-គែារ 
សាងសង់-ក្មមសិទ្យធ-ក្បតិបតត ិការ-ក្បតិបតត ិការ-គែារ បគងក ើត-ក្មមសិទ្យធ-ក្បតិបតត ិការ ជាគៃើម។ 
 

ច្ុំលពាេះភាៃជាថ្ៃគូខផនក្ធនធាន ការអៃុវតតគឺជាការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់ ក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ 

(NARS) ។  ការក្សាវក្ជាវៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ 

ៃិងសក្មមភាពពាណិជជក្មមៃឹងក្តូវកំ្ណត់ៃិងគរបបចំ្បគ ើងគដាយ ក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ  
(NARS) ។ ភាពជានៃគូៃឹងបញ្ញជ ក់្ ពីកាតពវកិ្ច្បេរបស់នៃគូឯក្ជៃៃិងរយៈគពលគវលានៃការោំក្ទ្យ។ 
ក្បសិៃគបើជាការែតល់មូលៃិធិ ខ្បបបទ្យនៃគគក្ាងៃឹងបញ្ញជ ក់្ពីចំ្បណុច្បគជាគជ័យ 
សំខ្នៃ់ៗនៃគគក្ាងៃិងក្មម វធីិនៃការបគញ្េញមូលៃិធិ។ ក្បសិៃគបើាៃជំនាញ 
គគក្ាងៃឹងបញ្ញជ ក់្ពកីារគរបបចំ្បរបស់ាេ ស់ែាោះខ្ៃលជាក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ(NARS)  
គហើយលទ្យធែលខ្ៃលរំពឹងទុ្យក្ថ្នៃឹងទ្យទួ្យលបាៃពីការទ្យទួ្យលអនក្ជំនាញខ្ែនក្ ឯក្ជៃ។ 

សប្មារក់្ិច្ចសហការប្សាវប្ជាវតាមក្ិច្ចសនានិងកាប្សាវប្ជាវច្ុំលណ្េះៃឹងមូ ដ្ធា ន 
សក្មមភាពៃិងក្ពឹតត ិការណ៍សំខ្នៃ់ៗៃឹងក្តូវាៃខ្ែៃការរមួោន គដាយនៃគូ ក្បពៃ័ធ ក្សាវ 
ក្ជាវក្សិក្មមជាតិៃិងនៃគូឯក្ជៃ។ការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់បុគគលាន ក់្ៗទ្ទក់្ទ្យង ៃឹងបរកិាខ រ 
បុគគលិក្ ៃិងតួនាទ្យីសក្មមភាពៃឹងក្តូវបាៃបញ្ញជ ក់្ជាមុៃ។ បនាា ប់ មក្ខ្ែៃការគៃោះ 
ៃឹងក្តូវបញ្ច លូគៅក្ន ុងកិ្ច្បេក្ពមគក្ពៀងកិ្ច្បេសៃា។ 
 

សប្មារភ់ាៃជាថ្ៃគូពាណ្ជិជក្មម 

បគច្បេក្វទិ្យាៃមីមួយក្តូវបាៃសៃមតថ្នក្តូវបាៃបញ្េ ប់ៃិងជាក្មមសិទ្យធិរបស់ ក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ 
ៃូច្បខ្ៃលបាៃបញ្ញជ ក់្ជាែល វូការក្ន ុងបា៉ា តង់។ អវ ីខ្ៃលគៅគសសសល់គឺការ 

អភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាខ្ៃលនាំគៅៃល់ការគធវ ើពាណិជជក្មម។ 

ៃំគណើរការគៃោះតក្មូវឱយាៃជំហាៃៃូច្បខ្នងគក្កាមៈ  

• កិ្ច្បេក្ពមគក្ពៀងគៅវញិគៅមក្សត ីពីការកំ្ណត់សិទ្យធិៃិងការទ្យទួ្យលខុសក្តូវរបស់នៃគូឯក្ជៃ 
(ឧទ្ទហរណ៍អាជាា ប័ណណ បគច្បេក្វទិ្យា រយៈគពលនៃអាជាា ប័ណណ  
ការទ្យទួ្យលបាៃបគច្បេក្វទិ្យាពីសំណាក់្អនក្ែលិតខ្នន តតូច្ប។ល។ ) 

• ការគរបបចំ្បគគក្ាងសក្ាប់សក្មមភាពៃិងក្ពឹតត ិការណ៍សំខ្នៃ់ៗសក្ាប់ការ គធវ ើពាណិជជក្មម 

• ការគរបបចំ្បសក្ាប់ការចូ្បលរមួរបស់អងគការសងគមសីុវលិៃិងអងគការក្សិក្រ 

• ការចុ្បោះហតាគលខ្នគលើកិ្ច្បេក្ពមគក្ពៀងជាែល វូការរវាងនៃគូ (រមួទ្ទងំអងគការសងគមសីុវលិ 
អងគការក្សិក្រ ខ្ៃលពាក់្ព័ៃធ ) ការអៃុវតត ៃិងការក្តួតពិៃិតយ។ 

ជាចុ្បងគក្កាយ សក្ាប់ភាពជានៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍សង្វវ ក់្តនមៃបគច្បេក្វទិ្យាខ្ៃលាៃក្សាប់ 
គហើយក្តូវបាៃកាៃ់កាបគ់ដាយនៃគូឯក្ជៃ (ឬជាក្មមសិទ្យធិរមួោន )គហើយក្តូវបាៃ 
គធវ ើពាណិជជក្មមក្ន ុងក្ក្មិតខៃោះរចួ្បគហើយ។អវ ីខ្ៃលគៅគសសសល់គឺការគធវ ើឱយ ក្បគសើរគ ើង 
ៃូវបគច្បេក្វទិ្យាគៃើមបីគដាោះក្សាយឧបសគគចំ្បគពាោះការអភិវឌ្ឍៃ៍ខ្ខែសង្វវ ក់្តនមៃ។ 
ការអៃុវតតគៃោះតក្មូវឱយាៃជំហាៃជាតំណាក់្កាលៃូច្បខ្នងគក្កាមខ្ៃលាៃភាពក្សបោន ោ៉ា ងខ្នៃ ំង
ជាមួយភាពជានៃគូពាណជិជក្មម គបើគទ្ទោះបីជាវាាៃលក្ខណៈទូ្យលំទូ្យលាយជាងក៏្គដាយ៖ 

• ការវភិាគសាា ៃភាពខ្ខែសង្វវ ក់្តនមៃ 
ៃិងការវាយតនមៃសកាត ៃុពលនៃបគច្បេក្វទិ្យាជាក់្លាក់្មួយ (ឬក្ញ្េ ប់បគច្បេក្វទិ្យា) 
គៃើមបគីដាោះក្សាយឧបសគគខ្ខែសង្វវ ក់្តនមៃ 

• ការគរបបចំ្បគគក្ាងនៃសក្មមភាពៃិងក្ពឹតត ិការណ៍សខំ្នៃ់ៗសក្ាប់ការបគងក ើៃទំ្យហំនៃគគក្ា
ង 
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

• ការគរបបចំ្បសក្ាប់ការចូ្បលរមួរបស់អងគការសងគមសីុវលិៃិងអងគការក្សិក្រ 

• ការចុ្បោះហតាគលខ្នគលើកិ្ច្បេក្ពមគក្ពៀងជាែល វូការរវាងនៃគូ (រមួទ្ទងំអងគការសងគមសីុវលិ 
អងគការក្សិក្រ ខ្ៃលជាប់ពាក់្ព័ៃធ ) ការអៃុវតត ៃិងការក្តួតពិៃិតយ។ 

 

5. ក្តាត ជប្មញុនិងសថ ិរភាៃថ្នភាៃជាថ្ៃគូសាធារណ្ៈ-ឯក្ជន 
 

5.1 ៃុំណាក្់កា ថ្នការប្សាវប្ជាវនិងអភិវឌ្ឍនន៍ិងការលធា ើពាណ្ិជជក្មមតាមខែែ 

សង្វា ក់្តថ្មៃ 
 

គគក្ាងធមមតាមួយសក្ាប់ការែគត់ែគង់ទំ្យៃិញៃិងគសវាក្មម ៃូច្បជាក្បគភទ្យក្ោបពូ់ជៃមី 
ការគធវ ើគតសតមៃា ីរពិគសាធៃ៍ជាគៃើម ជាធមមតាអាច្បក្តូវខ្បងខ្ច្បក្ជា៤ៃំណាក់្កាល។ 
តំណាក់្កាលទ្ទងំគៃោះាៃៃូច្បជា៖ ការរច្បនា  ការគក្បរគរធៃធាៃ ការវៃិិគោគ ៃិងក្បតិបតត ិការ 
គពាលគឺការបគងក ើតលំហូរនៃអតាក្បគោជៃ៍ឬគសវាក្មម។ គៅក្ន ុងបរបិទ្យនៃការក្សាវក្ជាវក្សិក្មម 
ការវៃិិគោគគឺជាៃំណាក់្កាលក្សាវក្ជាវ ខណៈឯក្បតិបតត ិការគឺជាៃំណាក់្កាលនៃការ 
អភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងការខ្ច្បក្ចយ។ 
 
តួនាទី្យរបស់វស័ិយសាធារណៈៃិងឯក្ជៃអាច្បក្តូវបាៃចត់តាំងតាមវធីិគែែងៗោន ។ 
ការក្សាវក្ជាវក្សិក្មមសាធារណៈខ្បបក្បនពណីគឺាៃលក្ខណៈសាធារណៈសុទ្យធសាធ៖ 
ឧទ្ទហរណ៍ទី្យភាន ក់្ង្វរ (ខ្ៃលមក្ពីក្ក្សួងក្សិក្មម) 
ែតល់ការក្សាវក្ជាវៃល់សាក្លវទិ្យាល័យខ្ៃលក្គប់ក្គងគដាយរៃឋ។ 
បគច្បេក្វទិ្យាៃមីគៃោះអាច្បក្តូវបាៃបញ្ជ ៃូគៅក្បព័ៃធពក្ងីក្របស់រដាឋ ភិបាលគៃើមបែីែពវែាយៃល់ក្សិក្រ។ 
ចំ្បណុច្បសំខ្នៃ់មួយគទ្យបតគឺការអៃុវតតខ្ៃលាៃភាពឯក្ជៃសុទ្យធសាធ 
ៃូច្បជាគៅគពលខ្ៃលនាយក្ដាឋ ៃក្សាវក្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍របស់ក្ក្មុហ៊ាុៃបគងក ើតក្មម វធីិបគច្បេក្វទិ្យាជីវ
បគច្បេក្វទិ្យាៃមី។ 
 
ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃពាក់្ព័ៃធៃឹងការគរបបចំ្បរវាងភាគឺទ្ទងំពីរគៃោះ។ 
ភាពជានៃគូធៃធាៃៃូច្បខ្ៃលគ ម្ ោះបាៃបាៃបង្វា ញ 
គឺវាពាក់្ព័ៃធៃឹងការរមួចំ្បខ្ណក្ខ្ែនក្ហិរញ្ា វតថ ុៃិងអវ ីគែែងៗគទ្យបតពីអងគភាពឯក្ជៃខ្ៃលជាទូ្យគៅគឺ
ជាមូលៃិធិសបបុ រសធម៌ា។ 
ភាពជានៃគូកិ្ច្បេសៃាទ្ទក់្ទ្យងៃឹងការក្សាវក្ជាវខ្ៃលបាៃក្បគល់ឱយក្ក្មុហ៊ាុៃឯក្ជៃមួយ។ 
ទ្យៃា ឹមៃឹងគៃោះការគធវ ើពាណិជជក្មមក៏្ៃូច្បជាភាពជានៃគូខ្ខែសង្វវ ក់្តនមៃពាក់្ព័ៃធ ៃឹងការ 
អភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងការខ្ច្បក្ចយខ្ៃលក្តូវបាៃចត់ខ្ច្បងគដាយអងគភាពឯក្ជៃៃូច្បជាក្ក្មុហ៊ាុៃអាជីវក្

មម ក្សិពាណិជជក្មមៃិង/ឬសហក្រណ៍ក្សិក្រ។  
 

5.2. អនក្លរើក្ររថ្នភាៃជាថ្ៃគូជាមួយវសិ័យឯក្ជន 
 

ការែគត់ែគង់ខ្ៃលាៃលក្ខណៈសាធារណៈសុទ្យធសាធ 
គឺាៃគុណសមបតត ិគក្ច្បើៃជាងគៅគពលខ្ៃលែលក្បគោជៃ៍ទ្យទួ្យលបាៃពីការក្សាវក្ជាវាៃការពិបាក្
ឬមិៃអាច្បគធវ ើពាណិជជក្មមបាៃ។ ឧទ្ទហរណ៏ក្ោប់ពូជបង្វក ត់ពូជខ្ៃលលែ ក្បគសើរគ ើង។ 
ក្ក្មុហ៊ាុៃឯក្ជៃក្បខ្ហលជាមិៃអាច្បទ្យទួ្យលបាៃក្បាក់្ចំ្បគណញពីបគច្បេក្វទិ្យាគនាោះគទ្យ។ 
គហតុៃូគច្បនោះក្បសិៃគបើក្ោបពូ់ជក្តូវបាៃបគងក ើតគ ើង 
ការក្សាវក្ជាវអាច្បក្តូវបាៃគធវ ើគ ើងគដាយវទិ្យាសាា ៃក្សាវក្ជាវសាធារណៈខ្ៃលទ្យទួ្យលបាៃមូលៃិធិគដាយ
អនក្បង់ពៃធ  គហើយៃិងក្តូវគរបបចំ្បគៃើមបីែលិតទំ្យៃិញសាធារណៈ។ 
 

ម៉ាាងវញិគទ្យបតគដាយសារកាលៈគទ្យសៈខុសខ្បៃក្ោន  ការវាយតនមៃអតាក្បគោជៃ៍ (value-for-money 

)អាច្បទ្យទួ្យលបាៃលទ្យធែលខពស់គដាយការចូ្បលរមួពីវស័ិយឯក្ជៃ។ ក្តាត ជំរុញតនមៃនៃអតាក្បគោជៃ៍ 
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

ទ្ទងំគៃោះបង្វា ញពីអតាក្បគោជៃ៍កាៃ់ខ្តគក្ច្បើៃសក្ាប់ការគរបបចំ្បៃំណាក់្កាលគែែងៗោន នៃការអភិវ

ឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាគដាយវវស័ិយឯក្ជៃ។ ក្តាត ជំរុញទ្ទងំគៃោះក្តូវាៃៃូច្បជាចំ្បណុច្បខ្នងគក្កាម៖ 

1. វវស័ិយឯក្ជៃាៃសមតាភាពទ្យទួ្យលបាៃក្បាក់្ចំ្បគណញពីែលិតែលបគច្បេក្វទិ្យា។ 

2. វវស័ិយឯក្ជៃាៃសមតាភាពអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាខ្ៃលាៃសកាត ៃុពលទី្យែារខ្នៃ ំង។ 

3. វវស័ិយឯក្ជៃៃិងសាធារណៈាៃសមតាភាពជនំាញគដាយសារទំ្យហំគសៃឋកិ្ច្បេៃិងការវៃិិគោគក្
ៃៃងមក្។ 

4. វវស័ិយឯក្ជៃអាច្បាៃលទ្យធភាពពគៃៃ ឿៃៃគំណើរការបគច្បេក្វទិ្យាៃមីៗ។ 

5. ការចូ្បលរមួពីវស័ិយឯក្ជៃអាច្បនាំឱយាៃការខ្ក្លមែគុណភាពនៃៃំគណាោះក្សាយបគច្បេក្វទិ្យាខ្ៃ
លបាៃែតល់ជូៃ។ 

6. ការចូ្បលរមួរបស់វស័ិយឯក្ជៃអៃុញ្ញា តឱយាៃការខ្ច្បក្រំខ្លក្ហាៃិភ័យ 
ការជំរុញការគលើក្ទឹ្យក្ចិ្បតត ៃិងការបំគពញបខ្ៃាមគៅក្ន ុងៃំណាក់្កាលៃិមួយៗ។ 

7. ភាពជានៃគូអាច្បគធវ ើគៅបាៃគៅគពលខ្ៃលលទ្យធែលអាច្បវាស់ខ្វងបាៃគដាយខ្ែែក្គលើសូច្បនាក្រ
លទ្យធែលខ្ៃលបាៃកំ្ណត់ទុ្យក្ជាមុៃ។ 

8. សបបុ រសធម៌ាឯក្ជៃ ៃិងអាជីវក្មមរមួបញ្ច លូោន អាច្បគក្បរគរធៃធាៃបខ្ៃាមសក្ាប់ 
ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់ចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ ខ្ៃលវស័ិយ 
សាធារណៈខ្តាន ក់្ឯងមិៃអាច្បគធវ ើបាៃ។ 

ការក្សាវក្ជាវក្បគភទ្យខៃោះអាច្បក្តូវបាៃគរបបចំ្បគ ើងគដាយលែ បំែុតគបើសិៃជាក្តូវបាៃគរបបចំ្បគដាយឯក្ជ
ៃសុទ្យធសាធ។ ឧទ្ទហរណ ៍ថ្នែលិតែលក្សាវក្ជាវអាច្បាៃបា៉ា តង់ 
គហើយែលិតក្មមាៃការកំ្ណត់ចំ្បគពាោះអនក្កាៃ់បា៉ា តង់ 
ឧទ្ទហរណៃូ៍ច្បជាការបគងក ើតពូជកូ្ៃកាត់ៃមីខ្ៃលលក្ខណៈរបស់វាជាតក្មូវការក្ន ុងទី្យែារ  (ក្តាត ជំរុញទី្យ 
១ ៃិងទី្យ ២)។  អតាក្បគោជៃ៍ខ្ែនក្គសៃឋកិ្ច្បេនៃការដាកំ្ោប់ពូជគៃោះ 
អាច្បក្តូវបាៃែតលគ់ដាយក្ក្មុហ៊ាុៃក្ោប់ពូជ។ ក្ាៃ ំងជំរញុពាណិជជក្មមអាច្បក្គប់ក្ោៃ់ 
សក្ាប់ការជក្មញុៃល់ការរច្បនាហិរញ្ា វតថ ុ សក្មមភាពក្សាវក្ជាវ ៃិងការែែពវែាយ បគច្បេក្វទិ្យាៃមី។ 
គលើសពីគៃោះគៅគទ្យបតក្ក្មុហ៊ាៃុក្ោប់ពូជអាច្បាៃក្បវតិតអតីតកាលក្ន ុងការវៃិិគោគគលើឧបក្រណ៍មៃា ី
រពិគសាធៃ៍ ៃិងអនក្វទិ្យាសាន្រសត គដាយបាៃៃឹងពីគសៃឋកិ្ច្បេខ្នន ត ៃិងសមតាភាពឯក្គទ្យស 
(ក្តាត ជំរុញទី្យ៣)។ វវស័ិយសាធារណៈអាច្បគៅខ្តទ្យទូ្យច្បច្បង់គធវ ើការក្សាវក្ជាវគដាយខល ៃួឯង 
ប៉ាុខ្ៃតការចំ្បណាយគក្ច្បើៃ 
គហើយវាជាគរឿងខ្ៃលមិៃចបំាច់្បក្ន ុងការគធវ ើការក្សាវក្ជាវសទ ៃួគលើការក្សាវក្ជាវរបស់ខ្ែនក្ឯក្ជៃ។ 

ការចូ្បលរមួរបស់វស័ិយឯក្ជៃក៏្អាច្បគធវ ើឱយាៃការគលើក្ទឹ្យក្ចិ្បតតៃល់ការក្សាវក្ជាវែងខ្ៃរ 
គក្ពាោះគបើមិៃាៃការចូ្បលរមួរបស់ពួក្គគគទ្យ ការគលើក្ទឹ្យក្ចិ្បតតគៃោះៃឹងក្តូវបាៃោោងំ 
គៅក្ន ុងការក្សាវក្ជាវវស័ិយសាធារណៈ។ ការក្សាវក្ជាវរបស់វស័ិយសាធារណៈ 
អាច្បក្តូវបាៃកំ្ណត់គដាយភាពយឺតោ៉ា វនៃការក្សាវក្ជាវរយៈគពលយូរៃិងាៃការចំ្បណាយខពស់។ 
ែលិតែលបគច្បេក្វទិ្យាខៃ ោះក៏្អាច្បមិៃាៃក្បសិទ្យធភាពឬ មិៃាៃភាព ង្វយក្សួលគក្បើែងខ្ៃរ។ 
ែទ ុយគៅវញិវស័ិយឯក្ជៃខ្សវងរក្ភាពការក្សាវក្ជាវ ខ្ៃលអាច្បគធវ ើគៅបាៃក្ន ុងរយៈគពលខៃ ីបំែុត 
គហើយែលិតែលគឺជាែលិតែល ខ្ៃលាៃ គុណភាពៃិងសកាត ៃុពលទ្ទក់្ទ្ទញៃល់អនក្គក្បើក្បាស់ 
(ក្តាត ជំរុញទី្យ ៤ ៃិងទី្យ ៥) ។ 

ចំ្បគពាោះការវៃិិគោគខ្នន តធំៗ ហាៃិភ័យក្ប មៃឹងការលំបាក្ខ្ៃលបាៃគរបបោប់ 
ខ្នងគលើគៅក្គប់ៃំណាក់្កាលនៃគគក្ាងក្សាវក្ជាវាៃក្ក្មិតកាៃ់ខ្តខពស់។ 
ហាៃិភ័យអាច្បពាក់្ព័ៃធៃឹងការរច្បនាមិៃក្តឹមក្តូវ ការខវោះគោលបំណងវៃិិគោគ 
ការបោជយ័ក្ន ុងការសំគរច្បគោលបំណងក្សាវក្ជាវ (ឬការពៃារគពលយូរក្ន ុងការ 
សគក្មច្បបាៃគជាគជ័យក្ន ុងការក្សាវក្ជាវ) ៃិងការ្ៃៃល់គោលគៅនៃការ ក្សាវក្ជាវ។ 
តាមរយៈការគរបបចំ្បរច្បនាសមព័ៃធបគច្បេក្វទិ្យា គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)  
ហាៃិភ័យអាច្ប 
ក្តូវបាៃកាត់បៃាយតាមរយៈការខ្បងខ្ច្បក្ហាៃិភ័យៃល់នៃគូខ្ៃលអាច្បក្គប់ក្គងវាបាៃលែ ក្បគសើរជា
ង ក៏្ៃូច្បជាយល់ពីការបំគពញបខ្ៃាមគៅក្គប់ៃំណាក់្កាល (ក្តាត ជំរុញទី្យ ៦) ។ 
ការកាត់បៃាយហាៃិភ័យៃិងការគលើក្ទ្យឹក្ច្បិតតអាច្បាៃរច្បនាសមព ័ៃធ  
លែ ក្បគសើរក្បសិៃគបើការអៃុវតតៃិងការែតល់ជូៃាៃភាពង្វយក្សួលក្ន ុងការវាស់សា ង់  
(ក្តាត ជំរ ុញទ្យី ៧) ។ 
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

គៅក្ន ុងក្បគទ្យសកំ្ពុងអភិវឌ្ឍៃ៍ខ្ៃលវស័ិយឯក្ជៃសា តិគៅឆ្លង យពីៃណំាក់្កាលនៃការ 
អភិវឌ្ឍៃ៍ខ្ៃលាៃភាពចស់ទំុ្យ វវស័ិយសាធារណៈអាច្បជានៃគូជាមួយៃឹងការ 
វវៃិិគោគធំៗក្ន ុងការនច្បនក្បឌ្ិតៃិងបគច្បេក្វទិ្យាក្សិក្មម។ ភាពជានៃគូកិ្ច្បេសៃាអាច្បែតល់ 
ឱយវស័ិយសាធារណៈជាអនក្អៃុវតតការក្សាវក្ជាវខណៈការរច្បនាហិរញ្ា វតថ ុៃិង 
ពាណិជជក្មមអាច្បក្តូវបាៃអៃុវតតគដាយក្ក្មុហ៊ាុៃឯក្ជៃ។ 
ចំ្បណុច្បចុ្បងបញ្េ ប់ ការវៃិិគោគគៃើមបែីលក្បគោជៃ៍សាធារណៈមិៃចំបាច់្បទ្ទល់ខ្ត 

គធវ ើគ ើងគដាយរដាឋ ភិបាលផ្លត ច់្បមុខគនាោះគទ្យ។ សបបុ រសជៃឯក្ជៃអាច្បក្តូវបាៃគរបបចំ្ប គ ើង 

ៃិងែតល់អំគណាយក្ន ុងការែគត់ែគង់ទំ្យៃិញសាធារណៈ (ក្តាត ជំរុញទី្យ ៨) ។ 

វវៃិិគោគិៃខ្ៃលាៃការក្ពួយបារមាពីសងគម អាច្បាៃការចប់អារមមណ៍គលើការគធវ ើ 

អាជីវក្មមបគច្បេក្វទិ្យាខ្ៃលបគងក ើៃទំ្យហំៃិងពក្ងីក្ែលប៉ាោះពាល់លែៃល់ក្សិក្រក្កី្ក្ក្ 

ៃិងសហក្ោសធុៃតូច្បៃិងមធយមខ្ៃលមិៃាៃធៃធាៃ។ អងគការក្សិក្រអាច្បជួយ 

សក្មួលៃល់ការតភាជ ប់អនក្ដាៃំុោះខ្នន តតូច្បជាមួយវៃិិគោគិៃ ខណៈអងគការ 

សងគមសីុវលិអាច្បោំក្ទ្យៃល់ការបគងក ើតអងគការក្សិក្រទ្ទងំគៃោះឬ ជួយក្ន ុងការែាភាជ ប់ 

អងគការក្សិក្រជាមួយវៃិិគោគិៃ។ 

 

6. ខផនការសក្មមភាៃលៃើមបីល ើក្ក្មពស់ការអនុវតតគលប្មាងភា

ៃជាថ្ៃគូសាធារណ្ៈនិងឯក្ជន (PPP) 
 

6.1 ការយ ់ៃឹងអុំៃី ភាៃជាថ្ៃគូសាធារណ្ៈនងិឯក្ជន (PPP) 

និងការក្ុំណ្ត់អតត សញ្ញា ណ្ឱ្កាស 
 

គដាយសារគៅក្ន ុងបរបិទ្យសាគមអាសា៊ា ៃបច្បច ុបបៃន  ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 

គផ្លត តគលើគហដាឋ រច្បនាសមព័ៃធ  ការបគងក ើត ការយល់ៃឹងអំពីអតាក្បគោជៃ៍នៃ 

ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ សក្ាប់ការអភិវឌ្នប៍គច្បេក្វទិ្យា(ខ្ៃលអាច្បរមួបញ្ច លូ 

ទ្ទងំគហដាឋ រច្បនាសមព័ៃធែងខ្ៃរ)  ការទ្យទួ្យលយក្ ៃិងការែែពវែាយជាពិគសស 

គៅក្ន ុងវស័ិយគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) គឺជាតក្មូវការចបំាច់្ប។  

គៃើមបគីលើក្ក្មពស់សកាត ៃុពលរបស់ ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 

ការែតល់ព័ត៌ាាៃខ្ៃលពាក់្ព័ៃធ គៅកាៃ់ភាគីខ្ៃលាៃចំ្បណាប់អារមមណ៍គឺាៃសារៈសំខ្នៃ់ជាខ្នៃ ំង។ 

អវ ីខ្ៃលក្តូវគធវ ើទ្ទងំគៃោះរមួបញ្ច លូទ្ទងំការសមៃ ឹងគមើលគគក្ាង ខ្ៃលាៃក្សាប់គៅក្ន ុងតំបៃ់ 

ៃិងការអៃុវតតលែ បំែុតរបស់ គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)ក្ន ុងតំបៃ់គែែងគទ្យបត 

ក៏្ៃូច្បជាការកំ្ណត់ឱកាស ៃិងភាគីខ្ៃលចប់អារមមណ៍ក្ន ុងការ អភិវឌ្ឍៃ៍ 

ែលប័ក្តនៃគគក្ាង ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 

សក្ាប់ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាគៅក្ន ុងតំបៃ់ ៃិងក្ន ុងរៃធខ្ៃលជា សាជិក្។ 

ការគលើក្ក្មពស ់ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) គៅក្ក្មិតតំបៃ់ ក្ក្មិតលៃងក្បគទ្យស 

ឬរៃធខ្ៃលជាសាជិក្គៅក្ន ុងវស័ិយគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) 

ទ្ទមទ្ទរឱយរៃធខ្ៃលជាសាជិក្បៃតៃំគណើរការោ៉ា ងសក្មមជាមួយៃំគណើរការអៃុវតតរបស់ភាគីពាក់្ព័ៃធ  

ៃិងការសៃានាអំព ីភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) គៃើមបីកំ្ណត់អតតសញ្ញា ណឱកាស 

ៃិងជួយសក្មួលៃិងពិៃិតយគមើលគលើការអៃុវតត។ 

រៃធខ្ៃលជាសាជិក្ក្តូវខ្តៃឹងអំពីអតាក្បគោជៃ៍នៃការគធវ ើកំ្ខ្ណទ្យក្មង់វស័ិយ គសបៀងអាហារ ក្សិក្មម 

ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) ៃិងតួនាទ្យីរបស់វាក្ន ុងការអភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងោំក្ទ្យគគក្ាង 

ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)។ គលើសពគីៃោះរៃធខ្ៃលជាសាជិក្ 

គួរខ្តទ្យទួ្យលសាគ ល់ពីតក្មូវការសក្ាបក់ារគបតជាា ចិ្បតតខ្ែនក្ៃគោបាយគៃើមបីគឆ្លព ោះគៅរក្ការគលើក្ក្មពស់

គក្ោងការណ៍ ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) គៅក្ន ុងវស័ិយ គសបៀងអាហារ ក្សិក្មម 

ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) ខ្ៃលគឆ្លព ោះគៅរក្ការអភិវឌ្ឍៃ៍ បគច្បេក្វទិ្យា។ 
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

ព័ត៌ាាៃខ្ៃលបាៃបគងក ើតគ ើងៃឹងក្តូវបាៃែែពវែាយគៅក្ន ុងយុទ្យធនាការព័ត៌ាាៃៃិងការអប់រំ។ 

យុទ្យធនាការគៃោះៃឹងគផ្លត តសំខ្នៃ់គៅគលើគំៃិតែត ចួ្បគែតើមជាទូ្យគៅរបស់ 

គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) គៅក្ន ុងរៃធខ្ៃលជាសាជិក្ 

គហើយយុទ្យធនាការគៃោះៃឹងបគងក ើៃការយល់ៃឹង អំពីខ្ែនក្ជាក់្លាក់្នៃ 

ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) សក្ាប់បគច្បេក្វទិ្យាក្សិក្មម 

(ៃិងមិៃក្តឹមខ្តគលើគហដាឋ រច្បនាសមព័ៃធ គទ្យ)។ យុទ្យធនាការគៃោះក៏្ៃឹងក្តូវបាៃគរបបចំ្បគ ើង 

គៅគលើគំៃិតែត ចួ្បគែតើមវទិ្យាសាន្រសត  ៃិងបគច្បេក្វទិ្យាក្សិក្មមជាទូ្យគៅគៅក្ន ុង 

ៃិងក្ន ុងចំ្បគណាមរៃធខ្ៃលជាសាជិក្គដាយបគងក ើៃការយល់ៃឹងអំពីតួនាទី្យ 

នៃភាពជានៃគូៃិងកិ្ច្បេសហការ។ សក្ាប់គគក្ាងចុ្បងគក្កាយ យុទ្យធនាការគៃោះ គួរខ្តគលើក្សទ យួបណាត ញ 

វវទិ្យាសាន្រសត ៃិង បគច្បេក្វទិ្យាក្សិក្មមជាតិៃិងអៃត រជាតិ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

រណាត ញវទិាសារសត និងរលច្ចក្វទិាទ្ទក្់ទងនឹងច្ុំណ្អីាហារ ក្សិក្មម ថ្ប្ៃល ើក្ន ុងតុំរនអ់ាសា៊ា ន 

វវទិ្យាសាា ៃក្សាវក្ជាវក្សិក្មមអាសីុបា៉ា សីុហវ ិក្ (APAARI)  

ការផ្លៃ ស់បត រូគដាយគលើក្ក្មពស់ការអប់រំគុណភាពការក្សាវក្ជាវៃិងការបណត ុ ោះបណាត លគៅអាសុីខ្ន
ងតបូ ងៃិងអាសុីអាគគនយ៍ (EXPERTS) 

អាសុី៖ វវទិ្យាសាន្រសតជីវតិមហ បូអាហារក្សិក្មមជវីវទិ្យាគសៃឋកិ្ច្បេបគច្បេក្វទិ្យា (អាល់ហាវ គបត) 
(ALFABET) 

បណាត ញវទិ្យាសាន្រសត ៃិងបគច្បេក្វទិ្យាអាសា៊ា ៃ (ASTNET) 

កិ្ច្បេសហក្បតិបតត ិការអាសា៊ា ៃ - សហភាពអឺរ ុបខ្ែនក្វទិ្យាសាន្រសតបគច្បេក្វទិ្យាៃិងៃវាៃុវតតៃ៍ 
(ASEAN-EU-NET) 

បណាត ញក្សាវក្ជាវអៃុតំបៃ់គមគងគ (GMSARN)  

បណាត ញក្សិក្មមអភិរក្ែគៅអាសុអីាគគនយ៍ (CANSEA) 

បណាត ញនក្ពគ ើសងគមអាសា៊ា ៃ (ASFN) 

បណាត ញខ្ៃលពាក់្ព័ៃធ គែែងគទ្យបតគឺ៖ 
សមព័ៃធសាក្លវទិ្យាល័យអាសីុអាគគនយ៍សក្ាប់ការអប់រំជាៃ់ខពស់ខ្ែនក្ក្សិក្មមៃិងធៃធាៃធមម
ជាតិ (សាក្លវទិ្យាល័យសមពៃ័ធ ) ៃិងក្ក្មុក្សាវក្ជាវខ្ៃលគរបបចំ្បគ ើងគដាយ 
ក្ក្មុពិគក្ោោះគោបល់គលើការក្សាវក្ជាវក្សិក្មមអៃត រជាតិ (CGIAR) 
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

6.2ការក្សាងសមតថភាៃនិងឧរក្រណ្៍លប្តៀមែល នួសប្មារ់គលប្មាងភាៃជាថ្ៃគូ 

សាធារណ្ៈនិងឯក្ជន (PPP) 
 

ភាជ ប់គៅចំ្បៃុច្បខ្នងគលើ គឺជាឧបក្រណ៍វាយតនមៃការគក្តៀមខល ៃួគៃើមបីក្ំណត់ពីច្បគនាៃ ោះ 

ក្បគហាងៃិងតក្មូវការក្សាងសមតាភាពរបស់ ក្ក្សួងក្សិក្មម រុកាខ ក្បាញ់ ៃិងគៃសាទ្យ 

ក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ  ៃិងសាា ប័ៃៃិងអាជាា ធររដាឋ ភិបាលពាក់្ព័ៃធ  ៃនទ្យគទ្យបត។ 

ឧបក្រណ៍វាយតនមៃការគក្តៀមខល ៃួរបស់ គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 

មួយចំ្បៃួៃខ្ៃលកំ្ពុងក្តូវបាៃ គក្បើឬគសន ើសុំាៃៃូច្បជា៖ 

• ឧបក្រណ៍ៃតកាំរសម ីពីអងគភាពគសុើបការណ៍គសៃឋកិ្ច្បេ (EIU) 

• ឧបក្រណ៍វាយតនមៃតក្មូវការរហ័សនៃក្ខ្ៃៃងក្បឹក្ាគហដាឋ រច្បនាសមព័ៃធសាធារណៈ-ឯក្ជៃ 

• ឧបក្រណ៍វាយតនមៃខ្ៃលបគងក ើតគ ើងគដាយគណៈក្មមការគសៃឋកិ្ច្បេៃិងសងគមរបស់អងគការ
សហក្បជាជាតិសក្ាប់អាសុីៃិងបា៉ា សុីហវ ិក្ (ESCAP) 

• សំណំុនៃឧបក្រណ៍ពីធនាោរពិភពគលាក្ខ្ៃលាៃៃូច្បជា៖ 
ឧបក្រណ៍សាា ៃភាពគរបបចំ្បគគក្ាងPPP គំរវូាយតនមៃហាៃិភ័យសារគពើពៃធ គលើ 
គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 
ៃិងឧបក្រណ៍គធវ ើចំ្បណាត់ថ្នន ក់្គលើគគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)   

ធាតុរមួគៅក្ន ុងឧបក្រណ៍វាយតនមៃទ្ទងំគៃោះគឺ៖ 

• ក្ក្បខ័ណឌ ច្បាប់ៃិងបទ្យបបញ្ាតត ិ - ភាពច្បាសល់ាស់ ការោំក្ទ្យ តំគណើរការលែ  

• ក្ក្បខ័ណឌសាា ប័ៃ - គុណភាពនៃទី្យភាន ក់្ង្វរ/អងគភាព 
ខ្ៃលអៃុវតតគគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)  

• ការអភិវឌ្ន៍ៃិងការអៃុវតត - តាៃ ភាពៃិងយុតត ិធម៌ាក្ន ុងការែតល់រង្វវ ៃ់ៃល់គគក្ាង 
ការបញ្ញជ ក់្ ៃិងការច្បរចកិ្ច្បេសៃា 

អងគភាពគសុើបការណ៍គសៃឋកិ្ច្បេ (EIU) ៃិងធនាោរពិភពគលាក្វាយតនមៃគលើធៃធាៃ ហិរញ្ា វតថ ុ 
គពាលគឺែតល់ការោំក្ទ្យៃវកិាៃល់ការអៃុវតតគគក្ាង គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ 
(PPP) ក្ក្បខ័ណឌ ហិរញ្ា វតថ ុ សាធារណៈ ជគក្ៅនៃទី្យែារហិរញ្ា វតថ ុឯក្ជៃ។ ទ្យៃា ឹមៃឹងគៃោះ 
គណៈក្មមការគសៃឋកិ្ច្បេ ៃិងសងគមរបស់អងគការសហក្បជាជាតិសក្ាប់អាសុីៃិងបា៉ា សុីហវ ិក្ (ESCAP) 
ៃិង អងគភាពគសុើបការណ៍គសៃឋកិ្ច្បេ (EIU) រមួបញ្ច លូបរបិទ្យា៉ា ក្កូ្គសៃឋកិ្ច្បេ 
ៃិងបរោិកាសវៃិិគោគគៅក្ន ុងឧបក្រណ៍វាយតនមៃរបស់ពួក្គគែងខ្ៃរ។ 

ជាទូ្យគៅឧបក្រណ៍វាយតនមៃការគក្តៀមខល ៃួក្តូវបាៃគគគជឿថ្នបាៃបគងក ើតគ ើងគដាយគផ្លត តគលើ 
គហដាឋ រច្បនាសមព័ៃធ របស់ គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ។ 
វាាៃតំរវូការគៃើមបីបគងក ើតឧបក្រណ៍គក្តៀមខល ៃួសក្ាប់ គគក្ាងភាពជានៃគូ សាធារណៈៃិងឯក្ជៃ 
(PPP)  ជាពិគសសសក្ាបក់ារអភិវឌ្ឍៃ៍ បគច្បេក្វទិ្យាគៅក្ន ុងវ ិស័យគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ 
(FAF)  ។ 
ឧបក្រណ៍ទ្ទងំគៃោះក្តូវខ្តជាកំ្ខ្ណខ្ក្បនៃឧបក្រណ៍ខ្ៃលាៃក្សាប់គៃើមបីគធវ ើឱយពួក្វាកាៃ់ខ្តាៃភាព
ពាក់្ព័ៃធៃឹងការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាគៅ ក្ន ុងវស័ិយ ស័យគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) 
។  ឧបក្រណ៍ទ្ទងំគៃោះាៃៃូច្បជា៖ 

• បរោិកាសនៃការវៃិិគោគគលើការក្សាវក្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍- 
ការចំ្បណាយគលើក្សិក្មមសាធារណៈគលើការក្សាវក្ជាវៃិងអភិវឌ្ឍៃ៍វស័ិយក្សិក្មម 
ការក្សាវក្ជាវៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍គលើការវៃិិគោគវស័ិយក្សិក្មមឯក្ជៃ  
លទ្យធភាពទ្យទួ្យលបាៃៃូវចំ្បគណោះៃឹងៃិងបគច្បេក្វទិ្យាៃ៏ធំមួយនៃអក្តាកំ្គណើៃនៃ 
វវសិ័យគសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF)  ៃិងឧសាហក្មមខ្ក្នច្បនក្សិែល 
អក្តាកំ្គណើៃនៃការនាគំច្បញក្សិែល 

• បរោិកាសវៃិិគោគសក្ាប់ការគធវ ើពាណិជជក្មម វសិាលភាពនៃការគរបបចំ្បែល វូ  
ការរបស់ក្សិក្រ  ការតំរង់ទិ្យសពាណិជជក្មមរបស់ក្សិក្រៃិងអងគការក្សិក្រ  
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

លៃាៈនៃការគធវ ើក្សិឧសាហក្មមគៃើមបីរក្ក្បភពវតថ ុធាតគុៃើមក្ន ុងក្សកុ្ៃិង 
សហការជាមួយអងគការក្សិក្រ។ 

• ក្ក្បខ័ណឌ ច្បាប់ៃិងបទ្យបបញ្ាតត ិ- ច្បាប់តាៃ ភាពសត ីពកី្មមសិទ្យធិបញ្ញា  ការែតល់ អាជាា ប័ណណ  
បគច្បេក្វទិ្យាខ្ៃលាៃក្មមសិទ្យធិ  ៃិងបទ្យបញ្ញជ បរសិាា ៃៃិងសុខភាព 
សក្ាប់បគច្បេក្វទិ្យាក្សិក្មម  វតតាៃនៃក្ក្បខ័ណឌ ច្បាប់ៃិងបទ្យបបញ្ាតត ិគដាយ យតុត ិធម៌ា 
តាៃ ភាព ៃិងមុខង្វរសក្ាប់ការគធវ ើក្សិក្មមតាមកិ្ច្បេសៃា 
ៃិងការគរបបចំ្បខ្ៃលពាក់្ពៃ័ធ (ឧទ្ទហរណក៍ារបណាត ក់្ទុ្យៃក្សិពាណិជជក្មមរមួោន ) 

 

ក្ក្បខ័ណឌសាា ប័ៃ- ការយល់ៃឹងអំពីក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ ការគធវ ើក្ស ិពាណិជជក្មម 

ៃិងអងគការក្សិក្រទ្ទក់្ទ្យងៃឹងការគរបបចំ្បៃិងសកាត ៃុពលរបស់ 

គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) សមតាភាពរបស់ 

ក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិក្ន ុងការគរបបចំ្បរច្បនាសមព័ៃធ  កិ្ច្បេសៃា 

គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ ការតាមដាៃៃិងវាយតនមៃសូច្បនាក្រនៃការអៃុវតត 

គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ។ 

 

6.3ការសនានាឯក្ជននងិសាធារណ្ៈនងិលវទិកាភាៃជាថ្ៃគូសាធារណ្ៈនិងឯក្

ជន (PPP) 
 

គៃើមបគីលើក្ក្មពស ់គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ក្ន ុងការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យា 
ការទ្យទួ្យលយក្ៃិងការខ្ច្បក្ចយគៅក្ន ុងវស័ិយ គសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF)  
ការបគងក ើៃកិ្ច្បេសៃានាសាធារណៈៃិងឯក្ជៃគឺជាតក្មូវការសំខ្នៃ់មួយ។ 
យុទ្យធសាន្រសត ទំ្យនាក់្ទំ្យៃងសក្ាប់ការសៃានាសាធារណៈៃិងឯក្ជៃគៃើមបីគលើក្ក្មពស់ 
ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 
អាច្បក្តូវបាៃបគងក ើតគ ើងទ្ទងំក្ន ុងតំបៃ់ៃិងក្ក្មិតរៃធខ្ៃលជាសាជិក្។ 
ការសៃានាគៃោះអាច្បរមួបញ្ច លូៃូច្បជាគវទិ្យកាពភិាក្ាគៃើមបីែតល់“លំហ”វ
សក្ាប់ជាឱកាសបគងក ើតបណាត ញសក្ាប់អនក្ពាក់្ព័ៃធ ខ្ៃលាៃការខ្បងខ្ច្បក្ 
គហើយពួក្គគទ្ទងំគនាោះគឺជាអនក្ខ្ៃលាៃក្ទ្យពយសមបតត ិ ចំ្បគណោះៃឹង 
ៃិងបទ្យពិគសាធៃ៍គែែងៗោន ខ្ៃលអាច្បក្បមូលែត ុំោន ក្ន ុងការកំ្ណត់ឱកាសរបស់ 
ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ។ គវទិ្យកាគៃោះមិៃក្តឹមខ្តរមួបញ្ច លូទ្ទងំវស័ិយសាធារណៈ 
(សក្ាប់ការក្សាវក្ជាវ ៃិងការអភិវឌ្ឍៃ៍ ៃិងការក្តួតពិៃិតយ) ៃិងនៃគូឯក្ជៃ (ការក្សាវក្ជាវ 
អនក្ែគត់ែគង់ ៃិងខ្ច្បក្ចយបគច្បេក្វទិ្យា) ប៉ាុខ្ៃត ខ្ៃមទ្ទងំអងគការសងគមសីុវលិ (ការគក្បងគរសហគមៃ៍) 
ការក្សាវក្ជាវៃិងសហគមៃ៍វទិ្យាសាន្រសត  (ក្សាវក្ជាវ) ៃិង នៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍ 
(ធៃធាៃៃិងការសក្មបសក្មួលៃំគណើរការ) ។ 
គហតុគៃោះការទំ្យនាក់្ទំ្យៃងគួរខ្តគផ្លត តគលើអនក្ពាក់្ព័ៃធសំខ្នៃ់ៗទ្ទងំអស់គៃោះ។ 
គវទិ្យកាខ្បបគៃោះក៏្អាច្បបគក្មើៃល់ការផ្លៃ ស់បត រូព័ត៌ាាៃៃិងយៃតការពិៃិតយគ ើងវញិៃិងការក្តួតពិៃិតយ
ការអៃុវតតគគក្ាង ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)  ែងខ្ៃរ។  

គសបវគៅខ្ណនាំរបស ់វវទិ្យាសាា ៃក្សាវក្ជាវគសៃឋកិ្ច្បេសក្ាប់អាសា៊ា ៃៃិងអាសីុបូពា៌ា  
បាៃខ្ណនាំឱយាៃការបគងក ើតគវទិ្យកា ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)  
គៃើមបគីធវ ើឱយាៃៃូវគោលការណ៍ខ្ណនានំៃភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)  ខ្ៃលច្បាសល់ាស ់
ៃិងអាច្បៃំគណើរការបាៃ 
គៃើមបីបគងក ើៃការែែពវែាយៃិងបគងក ើតការយល់គ ើញគសម ើៗោន គៅក្ន ុងរៃធជាសាជកិ្។ 
គវទិ្យកាខ្ៃលបាៃគសន ើគៃោះក៏្ៃឹងោំក្ទ្យៃលក់ារបញ្ច លូមតិក្ត ប់ឥត ប់ រពីភាគីពាក់្ព័ៃធែងខ្ៃរ។ 
ទំ្យនាក់្ទំ្យៃងគំៃិត ៃិងវធីិសាន្រសតជាក់្ខ្សតងរបស ់PPP ែតល់ការផ្លៃ ស់បត រូចំ្បគណោះៃឹង 
ៃិងខ្ច្បក្រំខ្លក្បទ្យពិគសាធៃ៍។ 

ខ្ែែក្គលើសំណូមពរគៃោះ ក្ក្បខ័ណឌ គៃោះគសន ើឱយាៃគវទិ្យកាអាសា៊ា ៃ/កិ្ច្បេសៃានាសត ីពី 
ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់ចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (ខ្ៃលបាៃគៅថ្ន គវទិ្យកា)។ 
គវទិ្យកាគៃោះាៃការចូ្បលរមួពីអងគការ ក្បព័ៃធ ក្សាវក្ជាវក្សិក្មមជាតិ 
(រមួទ្ទងំការែែពវែាយខ្ែនក្ក្សិក្មមសាធារណៈ) អនក្តំណាងវស័ិយក្សិ - ឧសាហក្មម 
អងគការសងគមសីុវលិ អងគការនៃគូៃិងនៃគូ ៃិងនៃគូអភិវឌ្ឍៃ៍។  
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

ការវភិាគអនក្ពាក់្ព័ៃធៃឹងក្តូវគធវ ើគ ើងគៃើមបីធានាថ្នទ្យសែៃិក្ជៃគោលគៅក្តូវបាៃអគញ្ជ ើញឱយចូ្បលរ ួ
មគវទិ្យកាគៃោះ។ 

គវទិ្យកាខ្ៃលបាៃគសន ើគ ើងគៅ ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់វវស័ិយចំ្បណអីាហារ ក្សិក្មម 
ៃិងនក្ពគ ើ (TDFAF) ៃឹងគធវ ើជាក្ខ្ៃៃងសក្ាប់ការផ្លៃ ស់បត រូព័ត៌ាាៃ ការែែពវែាយ 
ការអៃុគលាមភាពគដាយសម ក័្គចិ្បតត 
ក៏្ៃូច្បជាការោយការណ៍/ការក្តួតពិៃិតយគលើគគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)   
សក្ាប់ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់វវស័ិយចំ្បណអីាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (TDFAF) 
គៅអាសា៊ា ៃ។ ការគរបបចំ្បគវទិ្យកាគៃោះអាច្បគធវ ើគៅបាៃគដាយសាា ប័ៃអាសា៊ា ៃគលើ វវស័ិយ គសបៀងអាហារ 
ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF)  
ខ្ៃលបាៃចត់ខ្ច្បងៃល់គវទិ្យការពិភាក្ាពីការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់ចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម 
ៃិងនក្ពគ ើខ្ៃលាៃៃូច្បជា ក្ក្មុការង្វរបគច្បេក្គទ្យសអាសា៊ា ៃក្សាវក្ជាវៃិង 
អភិវឌ្ឍៃ៍សត ីពីវស័ិយក្សិក្មម (ATWGARD) ក្ក្មុការង្វរតំបៃ់អាសា៊ា ៃសត ីពីៃណំា ំ(ASWGC) 
ក្ក្មុការង្វរតំបៃ់អាសា៊ា ៃសត ីពីបសុសតវ (ASWGL) ក្ក្មុការង្វរតំបៃ់អាសា៊ា ៃសត ីពីជលែល 
(ASWGFi) ៃិង មន្រៃត ីជាៃ់ខពស់អាសា៊ា ៃសត ីពីនក្ពគ ើ (ASOF)។  ចំ្បៃុច្បមួយចំ្បៃួៃរបស់ 
ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)  គៅក្ន ុងរគបបបវារៈនៃគវទិ្យកាអាច្បាៃៃូច្បជា៖ 
ការគលើក្ក្មពស់ការយល់ៃឹង 
ការក្សង់ទិ្យៃនៃ័យក្បគទ្យសគដាយគមើលគលើការគក្តៀមខល ៃួរបស់គគគលើគគក្ាង 
ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)  ការខ្ច្បក្រំខ្លក្បទ្យពិគសាធៃ៍ ៃិងគមគរបៃខ្ៃលទ្យទួ្យលបាៃ 
ៃិងការកំ្ណត់អតតសញ្ញា ណឱកាស។ គក្ៅពីឯក្សារនៃកិ្ច្បេក្បជុំធមមតា 
គវទិ្យកាក្តូវភាជ ប់មក្ជាមួយៃូវគគហទំ្យព័រ ៃិងគណៃីក្បព័ៃធែែពវែាយសងគមសក្ាប់ការទំ្យនាក់្ទំ្យៃង 
ការតស៊ាូ មតិ ៃិងការតាមដាៃ គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP)   ។ 
គដាយគមើលគលើខ្ែៃការយុទ្យធសាន្រសតបច្បច ុបបៃន នៃសក្មមភាពសៃត ិសុខគសបៀង (២០១៥-២០២០)  
គគហទំ្យព័រអាច្បបគក្មើជាវបិែតៃលសក្ាប់បគច្បេក្វទិ្យាខ្ៃលាៃសកាត ៃុពលពាណិជជក្មមខពស់គៃើមបជូី
ៃៃំណឹងៃល់វៃិិគោគិៃ ៃិងនៃគូអងគការក្សិក្រខ្ៃលាៃ សកាត ៃុពល។ សក្ាបក់ារែតល់មូលៃិធិ 
សាា ប័ៃអាសា៊ា ៃគលើវស័ិយ គសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF)  

អាច្បគសន ើសុំធៃធាៃពីរៃធខ្ៃលជាសាជិក្ (AMS) អងគការរកី្ច្បគក្មើៃអាសុី (GrowAsia) 
មជឈមណឌ លតំបៃ់អាសុអីាគគនយ៍សក្ាប់ការសិក្ាជាៃ់ខពស់ការសិក្ាៃិងក្សាវក្ជាវក្សិក្មម (SEARCA) 
នៃគូសៃានា ៃិងទី្យភាន ក់្ង្វរខ្ៃលពាក់្ព័ៃធ គែែងៗ។ 
 

7. ការអនុវតតនិងការប្គរ់ប្គង 
 

គៅសាគមអាសា៊ា ៃ ក្ក្មុការង្វរបគច្បេក្គទ្យសអាសា៊ា ៃក្សាវក្ជាវៃិង 
អភិវឌ្ឍៃ៍សត ីពីវស័ិយក្សិក្មម (ATWGARD), ក្ក្មុការង្វរតំបៃ់អាសា៊ា ៃសត ីពីៃណំា ំ(ASWGC), 
ក្ក្មុការង្វរតំបៃ់អាសា៊ា ៃសត ីពីបសុសតវ (ASWGL) ៃិង ក្ក្មុការង្វរតំបៃ់អាសា៊ា ៃសត ីពីជលែល 
(ASWGFi) ក្ពមទ្ទងំ មន្រៃតជីាៃ់ខពស់អាសា៊ា ៃសត ីពីនក្ពគ ើ (ASOF) 
ៃិងសាា ប័ៃអាសា៊ា ៃៃនទ្យគទ្យបតខ្ៃលសា ិតគៅគក្កាមវស័ិយ គសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) 
ទ្យទួ្យលខុសក្តូវចំ្បគពាោះការអភិវឌ្ឍៃ៍ៃិងការអៃុវតតក្ក្បខ័ណឌ  
រមួជាមួយសាា ប័ៃពាក់្ព័ៃធ គៅថ្នន ក់្ជាតិគក្កាមការខ្ណនាំរបស់កិ្ច្បេក្បជុំមន្រៃត ីជាៃ់ខពស់នៃ 
ក្ក្សួងក្សិក្មមៃិងរុកាខ ក្បាញ់អាសា៊ា ៃ (SOM-AMAF)។ 
រៃធជាសាជិក្ៃឹងទ្យទួ្យលខុសក្តូវចំ្បគពាោះការអៃុម័ត ការរច្បនា ៃិង 

ៃំគណើរការអៃុវតត គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) 
គដាយក្សបតាមគោលៃគោបាយៃិងក្ក្បខ័ណឌជាតិៃិងតំបៃ់។  

ក្បហាក់្ក្បខ្ហលៃឹងគោលការណ៍សាគមអាសា៊ា ៃសក្ាប់ក្ក្បខ័ណឌ  
ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ែងខ្ៃរ គឺក្ក្បខ័ណឌ  
គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) សក្ាប ់
ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់វវស័ិយចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (TDFAF) 
ក្តូវបាៃបគងក ើតគ ើងជាមគគ ុ គទ្យាសក៍្សក្ាប់រៃធជាសាជិក្គដាយែតល់ៃូវអៃុសាសៃ៍ខ្ៃលមិៃខ្មៃជា
កាកាតពវកិ្ច្បេ ប៉ាុខ្ៃតាៃក្បគោជៃ៍ចំ្បគពាោះការពក្ងឹងក្ក្បខ័ណឌ  ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ 
(PPP) សក្ាប ់ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់វវស័ិយចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (TDFAF) 
គៅក្ន ុងរៃធសាជិក្ៃីមួយៗ។ គវទិ្យកាខ្ៃលបាៃគសន ើគ ើងគៅ 
ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់វវស័ិយចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (TDFAF) 
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ប្ក្រែណ័្ឌ ថ្ៃគួរសហការជាសាធារណ្ៈនិងឯក្ជនក្ន ុងសមាគមអាសា៊ា នសប្មារ់ការអភិវឌ្ឍន៍រលច្ចក្វទិា 

លៅក្ន ុងវសិ័យច្ុំណ្ីអាហារ ក្សិក្មម នងិថ្ប្ៃល ើ (FAF) 

 

ៃឹងគធវ ើជាក្ខ្ៃៃងសក្ាប់ការែែពវែាយ ការអៃុគលាមភាពគដាយការសម ក័្គចិ្បតត 
ៃិងការគធវ ើរបាយការណ/៍ការក្តួតពិៃិតយគលើ ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ សក្ាប់ 
ការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់វវស័ិយចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (TDFAF) 
គៅតំបៃ់អាសា៊ា ៃ។ 
ៃូគច្បនោះគវទិ្យកាគៃោះៃឹងមិៃច្បមៃងវទិ្យាសាន្រសត ៃិងបគច្បេក្វទិ្យាក្សិក្មមខ្ៃលាៃក្សាប់គៅក្ន ុងអាសា៊ា ៃ 
រមួទ្ទងំសាា ប័ៃសិក្ាែងខ្ៃរ។ 
អនក្ចូ្បលរមួក្ន ុងបណាត ញទ្ទងំគៃោះអាច្បក្តូវបាៃអគញ្ជ ើញឱយចូ្បលរមួក្ន ុងគវទិ្យកាគៃោះែងខ្ៃរ។ 

ក្ក្មុការង្វរបគច្បេក្គទ្យសអាសា៊ា ៃក្សាវក្ជាវៃិង 
អភិវឌ្ឍៃ៍សត ីពីវស័ិយក្សិក្មម (ATWGARD) គដាយាៃការោំក្ទ្យពីសាា ប័ៃអាសា៊ា ៃ ក្ន ុងវស័ិយ 
គសបៀងអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ (FAF) ៃឹងបគងក ើតខ្ែៃការសៃានា 
គគក្ាងភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ២០១៨-២០២៥ 
ខ្ៃលគវទិ្យកាគៃោះៃឹងកាៃ យជាសក្មមភាពសន លូនៃគគក្ាង។ ខ្ែៃការសៃានា 
ភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ (PPP) ៃឹងបង្វា ញពីគោលគៅ គោលបំណង 
ៃិងលទ្យធែលខ្ៃលបាៃគក្ោងទុ្យក្នៃការសៃានាគលើភាពជានៃគូសាធារណៈៃិងឯក្ជៃ 
(PPP)គៃើមបីទ្យទួ្យលបាៃការអភិវឌ្ឍៃ៍បគច្បេក្វទិ្យាសក្ាប់វវស័ិយចំ្បណីអាហារ ក្សិក្មម ៃិងនក្ពគ ើ 
(TDFAF) គសន ើបគងក ើតក្មម វធីិសក្មមភាពៃិងរគបបបវារៈសក្ាប់គវទិ្យកា 
ៃិងកំ្ណត់ក្បភពនៃការោកំ្ទ្យខ្ែនក្ហិរញ្ា វតថ ុ។ 
 


