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ຕົວຫຍໍ ັ້  
 

AMS                ບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ 
ASEAN            ສະມາຄົມປະຊາຊາດອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕັ້   
ASOF              ເຈົ ັ້ າໜັ້ າທີ່ ອາວຸໂສປ່າໄມັ້ ອາຊຽນ  
ASWGC          ຂະແໜງວິ ຊາການປູກຝັງອາຊຽນ 
ASWGFi          ຂະແໜງວິ ຊາການປະມົງອາຊຽນ  
ASWGL           ຂະແໜງວິ ຊາການລັ້ ຽງສັດອາຊຽນ  
ATWGARD       ຂະແໜງວິ ຊາການຄົັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ ພັດທະນາກະສິ ກໍາອາຊຽນ 
CGIAR             ກຸ່ມໃຫັ້ ຄໍ າປຶ ກສາ ກ່ຽວກັບ ການຄົັ້ ນຄວັ້ າກະສິ ກໍາສາກົນ 
CSA                 ສະພາບອາກາດກະສິ ກໍາອະສະລິ ຍະ 
CSO                ອົງການຈັດຕັັ້ ງທາງສັງຄົມ 
CSR                 ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍສັງຄົມ 
EIU                  ໜ່ວຍຂ່າວກອງນັກເສດຖະສາດ 
ERIA                ສະຖາບັນຄົັ້ ນຄວັ້ າເສດຖະກິດສໍ າລັບອາຊຽນ ແລະ ອາຊີ ຕາເວັນອອກ  
ESCAP            ຄະນະກໍາມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມສໍ າລັບອາຊີ  ແລະ ປາຊີ ຟິກ  
FAF                 ສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາປ່າໄມັ້  
FO                   ອົງການຈັດຕັັ້ ງຊາວກະສິ ກອນ 
NARS              ລະບົບຄົັ້ ນຄວັ້ າກະສິ ກໍາແຫ່ງຊາດ 
M&E                ການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນ 
MSMEs            ຈຸນລະວິ ສາຫະກິດ, ວິ ສາຫະກິດຂະໜາດນັ້ ອຍ ແລະ ຂະໜາດກາງ 
PPP                 ການຮ່ວມມື ຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ  
R&D                 ການຄົັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ ການພັດທະນາ  
S&T                 ວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ  
SEARCA         ສູນກາງພາກພືັ້ ນອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕັ້  ສໍ າລັບການສຶ ກສາ ແລະ     

ການຄົັ້ ນຄວັ້ າກະສິ ກໍາ 
SOM-AMAF     ກອງປະຊຸມເຈົ ັ້ າໜັ້ າທີ່ ອາວຸໂສ – ລັດຖະມົນຕີກະສິ ກໍາປ່າໄມັ້ ອາຊຽນ 
SPS                 ສຸຂານາໄມພືດ ແລະ ສຸຂານາໄມສັດ 
TDFAF            ການພັດທະນາເຕັກນິ ກສໍ າລັບສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາປ່າໄມັ້  
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ປະມວນຄໍ າສັບ 
 

ການວິ ເຄາະຕົັ້ ນທຶນຜົນປະໂຫຍດ: ເປັນວິ ທີ ການລະບົບສໍ າລັບການຄາດຄະເນ ແລະ ການປຽບທຽບຜົນ
ປະໂຫຍດ ແລະ ຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍຂອງໂຄງການ.  
ການຮ່ວມມື ທາງດັ້ ານການຄັ້ າ: PPP ທີ່  NARS ແລະ ກະຊວງຕ່າງໆໂອນຜົນການຄົັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ 
ເອກະສານໃຫັ້ ບໍ ລິ ສັດເອກະຊົນເພ່ືອການຄັ້ າ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຈໍ າໜ່າຍ.  
ຄູ່ຮ່ວມສັນຍາ: PPP ທີ່  NARS ແລະ ບັນດາກະຊວງຮ່ວມມື ກັບວິ ສາຫະກິດເອກະຊົນ 
ທີ່ ມີ ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ຫຼື  ຄວາມຊໍ ານານເພ່ືອດໍ າເນີ ນການຄົັ້ ນຄັ້ ວາບາງສ່ວນ.  
ຄູ່ຮ່ວມມື ຄົັ້ ນຄັ້ ວາດ່ານໜັ້ າ: PPP ໃນນັັ້ ນ NARS ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ພັ້ ອມກັບວິ ສາຫະກິດເອກະຊົນ
ຮ່ວມກັນດໍ າເນີ ນບັນດາການເຄື່ ອນໄຫວຄົັ້ ນຄັ້ ວາເຂດຊາຍແດນ.  
ເສັັ້ ນທາງຜົນກະທົບ: ລາຍລະອຽດຂອງການປະຕິບັດ ຫຼື  ກິດຈະກໍາ ແລະ 
ການເຊື່ ອມຕ່ໍສາເຫດທີ່ ຄາດໄວັ້ ກັບຜົນໄດັ້ ຮັບທີ່ ຕັັ້ ງໃຈ, ຜົນໄດັ້ ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບ.  
ການຕັັ້ ງຄ່າບູລິ ມະສິ ດ: ໃນການຄົັ້ ນຄວັ້ າ, ຂະບວນການກໍານົດທາງເລື ອກ R&D ແລະ 
ລະບຸຄວາມສໍ າຄັນຂອງທາງເລື ອກເຫ່ົຼານີ ັ້ , ໂດຍອີ ງໃສ່ເງື່ ອນໄຂທີ່ ກໍານົດໄວັ້ ກ່ອນ ແລະ 
ປະຕິບັດຕາມວິ ທີ ການທີ່ ເປັນລະບົບ.  
ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ - ເອກະຊົນ: ເປັນສັນຍາຮ່ວມມື ລະຫວ່າງລັດຖະບານ  ແລະ ເອກະຊົນ 
ເພ່ືອແນໃສ່ສະໜອງທຶນການກ່ໍສັ້ າງ, ການອອກແບບ, ການປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ ອນໄຫວພືັ້ ນຖານ
ໂຄງລ່າງ, ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ການບໍ ລິ ການທີ່ ພາກລັດໄດັ້ ສະໜອງຕາມປະເພນີ .  
ສິ ນຄັ້ າສາທາລະນະ: ເປັນສິ ນຄັ້ າ ຫຼື  
ການບໍ ລິ ການທີ່ ສະໜອງໃຫັ້ ໂດຍບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລໃຫັ້ ແກ່ສະມາຊິ ກທັງໝົດຂອງສັງຄົມ, 
ບໍ່ ວ່າຈະໂດຍລັດຖະບານ, ເອກະຊົນ ຫຼື  ອົງການຈັດຕັັ້ ງ.  
ຄູ່ຮ່ວມງານດັ້ ານຊັບພະຍາກອນ: PPP ໃນນັັ້ ນ NARS ແລະ ກະຊວງກະສິ ກໍາ, ປ່າໄມັ້  ແລະ ການປະມົງ, 
ຄູ່ຮ່ວມງານກັບກອງທຶນການກຸສົນທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງກັບວິ ສາຫະກິດເອກະຊົນ ເພ່ືອສະໜອງທຶນ ຫຼື  
ໄດັ້ ຮັບຄວາມຊ່ຽວຊານດັ້ ານວິ ທະຍາສາດຈາກວິ ສາຫະກິດເອກະຊົນ.  
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ຂະແໜງການ/ມູນຄ່າ: PPP ທີ່  NARS ແລະ 
ບັນດາກະຊວງຮ່ວມມື ໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງພາກລັດ, ເອກະຊົນ, ສັງຄົມ ແລະ 
ການຄົັ້ ນຄວັ້ າ/ວິ ທະຍາສາດ ເພ່ືອຮ່ວມກັນພັດທະນາຂະແໜງ ການຍ່ອຍຂອງສິ ນຄັ້ າ ຫຼື  
ຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງ.  
ທິດສະດີ ການປ່ຽນແປງ: ຄໍ າອະທິບາຍທີ່ ສົມບູນແບບ ແລະ ຕົວຢ່າງຂອງວິ ທີ ການ ແລະ 
ເປັນຫຍັງການປ່ຽນແປງທີ່ ຕັ້ ອງການຄາດວ່າຈະເກີດຂຶ ັ້ ນໃນສະພາບການສະເພາະໃດໜ່ຶງ.  
ການວິ ເຄາະມູນຄ່າສໍ າລັບເງິ ນ: ວິ ທີ ການທີ່ ເປັນລະບົບສໍ າລັບການຈັດອັນດັບທາງເລື ອກ 
ໂດຍອີ ງໃສ່ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດສໍ າລັບຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍ ຫຼື  ຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍຕໍ່າສຸດສໍ າລັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ ໃຫັ້ . 
ເອີ ັ້ ນວ່າ ການວິ ເຄາະປະສິ ດທິພາບຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍ.  
ຕົວຂັບເຄື່ ອນມູນຄ່າສໍ າລັບເງິ ນ: ປັດໄຈທີ່ ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງທາງເລື ອກສະເພາະໃດໜ່ຶງ (ເຊັ່ ນ: 
ການປະຕິບັດໂດຍໜ່ວຍງານເອກະຊົນ) ຈະໄດັ້ ຮັບມູນຄ່າສູງກວ່າທາງເລື ອກເລີ່ ມຕົັ້ ນ (ເຊັ່ ນ: 
ການປະຕິບັດໂດຍອົງການຈັດຕັັ້ ງພາກລັດ). 
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ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ   ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ  ປ່າໄມັ້  

(FAF) 

 

 

1. ຄວາມເປັນມາ 
 
ການຮ່ວມມື ອາຊຽນໃນຂົງເຂດສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາປ່າໄມັ້  (FAF) ກໍານົດວິ ໄສທັດ ແລະ 
ແຜນຍຸດທະສາດ FAF 2016 – 2025 ເປັນຂະແໜງ FAF ທີ່ ມີ ຄວາມສາມາດແຂ່ງຂັນ, ຮ່ວມກັນ, 
ຢື ດຢຸ່ນ ແລະ ຍື ນຍົງ, ເຊື່ ອມໂຍງເຂົ ັ້ າກັບເສດຖະກິດໂລກ, ອີ ງໃສ່ຕະຫຼາດດຽວ ແລະ ພືັ້ ນຖານການ
ຜະລິ ດປະກອບສ່ວນຮັບປະກັນຄວາມໝັັ້ ນຄົງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການໃນປະຊາຄົມອາ
ຊຽນ”. ຈຸດໃຈກາງໃນການບັນລຸວິ ໄສທັດນີ ັ້ ແມ່ນການເພ່ີມຜົນຜະລິ ດແບບຍື ນຍົງ ແລະ 
ການຫຸຼດຜ່ອນການສູນເສຍກ່ອນການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການສູນເສຍກ່ອນການເກັບກ່ຽວ, 
ໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີ ຕາມທິດ 'ສີ ຂຽວ' ທີ່ ມີ ນະວັດຕະກໍາ ແລະ 
ລະບົບການຄຸັ້ ມຄອງຊັບພະຍາກອນແບບຍື ນຍົງ. ການປະຕິບັດກະສິ ກໍາອັດສະລິ ຍະຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ 
(CSA), ປະກອບດັ້ ວຍ (1) ການລວມເອົ າຜົນຜະລິ ດທີ່ ເພ່ີມຂຶ ັ້ ນ ແລະ 
ຄວາມໝັັ້ ນຄົງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ, (2) ຄວາມທົນທານຕ່ໍກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ ແລະ 
(3) ການຫຸຼດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດເຮື ອນແກັ້ ວ, 
ເປັນສ່ວນປະກອບສໍ າຄັນຂອງລະບົບການຄຸັ້ ມຄອງຊັບພະຍາກອນແບບຍື ນຍົງໃນຂະແໜງການ FAF.  
 
ນະວັດຕະກໍາ ແລະ ຄວາມຮູັ້ ແມ່ນມີ ຄວາມສໍ າຄັນໃນການສ່ົງເສີ ມການແຂ່ງຂັນແບບຍື ນຍົງ. 
ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ໃນຕົວຂອງມັນເອງແມ່ນບໍ່ ພຽງພໍ. ມັນເປັນການຄັ້ າ ແລະ 
ການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຕັກໂນໂລຢີ , ຊຶ່ ງເປັນສິ່ ງຈໍ າເປັນສໍ າລັບການສະໜອງການແກັ້ ໄຂແບບລວມ 
ແລະ ຮັບປະກັນການແກັ້ ໄຂເຫ່ົຼານີ ັ້ ໄດັ້ ຮັບການຂະຫຍາຍ, ຍື ນຍົງ ແລະ ມີ ສ່ວນຮ່ວມ. 
ການພັດທະນາການຮ່ວມມື ກັບພາກເອກະຊົນໃນທ່ົວລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າ FAF 
ແມ່ນສໍ າຄັນສໍ າລັບການພັດທະນາ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ເຕັກໂນໂລຢີ ໃນຂະແໜງ FAF. ການຮ່ວມມື
ກັບພາກເອກະຊົນຍັງເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນ ທີ່ ຈະດຶ ງດູດການລົງທຶນເຂົ ັ້ າສູ່ນະວັດ ຕະກໍາທີ່ ບໍ່ ສາມາດເຂົ ັ້ າເຖິງ
ຂອງພາກລັດເພ່ືອລົງທຶນຢ່າງດຽວ.  
 
ໃນນັັ້ ນ, ອາຊຽນ ໄດັ້ ຍົກໃຫັ້ ເຫັນຄວາມສໍ າຄັນ ຂອງການໝູນໃຊັ້ ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນ ເຂົ ັ້ າ
ໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ ໃນຂະແໜງ FAF ຜ່ານການຮ່ວມມື ພາກລັດພາກລັດ (PPP),  ແລະ 
ການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງບັນດາປະເທດສະມາຊິ ກອາຊຽນ (AMS), ບັນດາສະຖາບັນຄົັ້ ນຄວັ້ າສາກົນ, ຄູ່
ຮ່ວມມື ພັດທະນາ. PPPs ໃນຂະແໜງ FAF 
ແມ່ນກົນໄກສໍ າຄັນທີ່ ອາຊຽນສ່ົງເສີ ມການຂຸດຄົັ້ ນເຕັກໂນໂລຢີ , ຊັບພະຍາກອນ, ທັກສະ, 
ຄວາມຊໍ ານານ ແລະ ການເຂົ ັ້ າເຖິງຕະຫຼາດເພ່ືອປັບປຸງຜະລິ ດຕະພັນ ແລະ 
ການແຂ່ງຂັນໃນຂະແໜງກະສິ ກໍາ, ຮັບປະກັນຄວາມຍື ນຍົງ ແລະ ລວມ. 
 

2. ເປົ ັ້ າໝາຍ 
 
ຈຸດປະສົງໂດຍລວມຂອງຂອບພາກພືັ້ ນອາຊຽນ PPP ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ໃນຂະແໜງ 
FAF (TDFAF) 
ແມ່ນເພ່ືອເພ່ີມທະວີ ການຮ່ວມມື ການລົງທຶນໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ແບບຍື ນຍົງ, 
ການຮັບຮອງເອົ າ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ໃນທ່ົວລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າໃນຂະແໜງ FAF ໃນອາຊຽນ.  
 
ແຜນການ PPP ສໍ າລັບ TDFAF ຄາດວ່າຈະປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້ າໃນໂຄງການປະຕິບັດຕ່ໍໄປນີ ັ້  
ພາຍໃຕັ້ ແຜນຍຸດທະສາດການຮ່ວມມື ອາຊຽນດັ້ ານສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາປ່າໄມັ້ , 2016-2025 - 
Strategic Thrust 1: 
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ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ   ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ  ປ່າໄມັ້  

(FAF) 

 

1) ເພ່ີມທະວີ ການເຂົ ັ້ າຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນໃນການປຶ ກສາຫາລື ດັ້ ານນະໂຍບາຍ, ການຈັດຕັັ້ ງ
ໂຄງການ, ການຄົັ້ ນຄັ້ ວາ  ແລະ ພັດທະນາ (R&D),  ແລະ ສັ້ າງແຮງຈູງໃຈ, ຊຸກຍູັ້   ແລະ ສັ້ າງເງື່ ອນ
ໄຂໃຫັ້ ແກ່ການຮ່ວມມື ພາກລັດ - ເອກະຊົນ ເພ່ືອແນໃສ່ຍົກສູງສະມັດຕະພາບ  ແລະ ຄຸນນະພາບ;  

2) ເພ່ີມທະວີ ການລົງທຶນໃນການເຄື່ ອນໄຫວ R&D ຮ່ວມມື  ແລະ 
ເສີ ມສັ້ າງການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນທີ່ ມີ ຢູ່ລະຫວ່າງ AMS ແລະ 
ກັບອົງການຈັດຕັັ້ ງສາກົນທີ່ ສໍ າຄັນເພ່ືອພັດທະນາລະບົບການຄຸັ້ ມຄອງ ແລະ 
ການຂຸດຄົັ້ ນແບບຍື ນຍົງ ແລະ 
ລະບົບການຂະຫຍາຍ/ການສື່ ສານທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບໃນການແຜ່ກະຈາຍເຕັກໂນໂລຢີ ;  

3) ສະໜອງກົນໄກຂອງສະຖາບັນ ແລະ ແຮງຈູງໃຈທີ່ ເໝາະສົມສໍ າລັບ PPPs ໃນ R&D ແລະ 
ການແຜ່ກະຈາຍເຕັກໂນໂລຢີ , 
ຮ່ວມມື ກັບພາກເອກະຊົນເພ່ືອກໍານົດຂົງເຂດການຄົັ້ ນຄວັ້ າບູລິ ມະສິ ດ 
ທີ່ ມີ ຄ່າຈັ້ າງສູງໃນແງ່ ຂອງກໍາໄລເອກະຊົນ ແລະ ສະຫວັດດີ ການສັງຄົມ ແລະ 
ນໍ າໃຊັ້ ເປັນຊ່ອງທາງສໍ າລັບ. ທັງການຜະລິ ດເຕັກໂນໂລຢີ  ແລະ ການແຜ່ກະຈາຍ;  

4) ກວດກາຄື ນລັກສະນະຂອງຄູ່ຮ່ວມມື  R&D ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມມື ຍຸດທະສາດກັບບັນດາອົງການທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງຢ່າງເປັນປົກກະຕິ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າວາລະການຄົັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ 
ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເປົ ັ້ າໝາຍຂອງອາຊຽນ; 

5) ກໍານົດ ແລະ ເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ຜົນສໍ າເລັດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ 
ຂຸດຄົັ້ ນວິ ທີ ການໃໝ່ຂອງການຂະຫຍາຍ, 
ລວມທັງການປັບປຸງການນໍ າໃຊັ້ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ ັ້ ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ ສານ ແລະ 
ອຸປະກອນການສື່ ສານອື່ ນໆສໍ າລັບການເຜີຍແຜ່ເຕັກໂນໂລຊີ ສົບຜົນສໍ າເລັດ ແລະ 
ລະບົບການຄຸັ້ ມຄອງໃນທ່ົວ AMS;  

6) ສັ້ າງມາດຕະຖານ ແລະ ສອດຄ່ອງແນວຄວາມຄິ ດ, ວິ ທີ ການ ແລະ 
ການນໍ າສະເໜີສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ເສີ ມສັ້ າງຄວາມສາມາດທາງດັ້ ານເຕັກນິ ກຂອງ AMS 
ເພ່ືອດໍ າເນີ ນການສຶ ກສາຫຼາຍປະເທດ ແລະ ດໍ າເນີ ນການວິ ເຄາະ ແລະ 
ວາງແຜນສະຖານະການທີ່ ຖື ກຕັ້ ອງ. 

 
ເພ່ືອບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງຕົນ, ຈຸດປະສົງຂອງຂອບ PPP ສໍ າລັບ TDFAF ແມ່ນເພ່ືອແນະນໍ າ AMS  
ກ່ຽວກັບ  ວິ ທີ ການສັ້ າງສະພາບແວດລັ້ ອມ PPP ທີ່ ສາມາດຄາດເດົ າໄດັ້  ແລະ 
ມີ ປະສິ ດທິພາບສໍ າລັບການສ່ົງເສີ ມການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ  ແລະ ການເຜີຍແຜ່ໃນຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າ 
FAF. ພັ້ ອມທັງແນໃສ່ປະກອບສ່ວນເພ່ີມທະວີ ການສົມທົບກັນຢ່າງແໜັ້ ນແຟັ້ ນຂອງນະໂຍບາຍ PPP, 
ຂອບກົດໝາຍ  ແລະ ການຈັດຕັັ້ ງການຈັດຕັັ້ ງໃນ AMS. ຂອບ PPP ສໍ າລັບ TDFAF 
ຍັງຈະເຮັດໜັ້ າທີ່ ເປັນເອກະສານອັ້ າງອີ ງເພ່ືອສື່ ສານຄໍ າໝັັ້ ນສັນຍາທາງດັ້ ານການເມື ອງຂອງ AMS 
ສໍ າລັບການສ່ົງເສີ ມ PPPs ໃນຂະແໜງ FAF ແລະ ນອກຈາກນັັ້ ນເພ່ືອດຶ ງດູດຄວາມສົນໃຈທີ່ ເຂັັ້ ມແຂງ 
ແລະ ສອດຄ່ອງຫຼາຍຈາກພາກເອກະຊົນທີ່ ຈະຮ່ວມມື . 
 

3. ນິ ຍາມ ແລະ ຂອບເຂດຂອງ PPP 
 
ຄໍ ານິ ຍາມໃນພາກທິດສະດີ ຂອງ PPP ມີ ແນວໂນັ້ ມທີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບການຊີ ັ້ ແຈງໂດຍຈຸດສຸມແຄບ ກ່ຽວກັບ 
ໂຄງສັ້ າງພືັ້ ນຖານ. ຕົວຢ່າງ, ສະຖາບັນຄົັ້ ນຄວັ້ າເສດຖະກິດອາຊຽນ ແລະ ອາຊີ ຕາເວັນອອກ (ERIA) 
ກໍານົດ PPP ເປັນວິ ທີ ການຈັດຊື ັ້ ສະເພາະທີ່ ລັດຖະ ບານນໍ າໃຊັ້ ເພ່ືອສະໜອງສິ ນຄັ້ າສາທາລະນະ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການພືັ້ ນຖານໂຄງລ່າງ. ເຊັ່ ນດຽວກັນ, ທະນາຄານໂລກໃຫັ້ ນິ ຍາມ PPP 
ເປັນຂໍ ັ້ ຕົກລົງລະຫວ່າງໜ່ວຍງານຂອງລັດ ຫຼື  ອໍ ານາດການປົກຄອງ ແລະ ເອກະຊົນ 
ສໍ າລັບການສະໜອງຊັບສິ ນ ຫຼື  ການບໍ ລິ ການສາທາລະນະ 
ຊຶ່ ງພາກສ່ວນເອກະຊົນຮັບຜິດຊອບຄວາມສ່ຽງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ ສໍ າຄັນໃນການຄຸັ້ ມຄອງ. 
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ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ   ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ  ປ່າໄມັ້  

(FAF) 

 

 
PPP ສາມາດກໍານົດໄດັ້ ກວັ້ າງກວ່າເປັນສັນຍາສັນຍາລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແລະ 
ບໍ ລິ ສັດເອກະຊົນເພ່ືອແນໃສ່ການສະໜອງທຶນ, ການອອກແບບ, ການປະຕິບັດ ແລະ 
ການດໍ າເນີ ນງານພືັ້ ນຖານໂຄງລ່າງ, ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການທີ່ ໃຫັ້ ບໍ ລິ ການໂດຍພາກລັດຕາມປະເພນີ . 
ເນື່ ອງຈາກສິ່ ງທັ້ າທາຍທີ່ ປະເຊີ ນໜັ້ າກັບຂະແໜງການ FAF, 
ຄູ່ຮ່ວມງານຄວນກວມເອົ າການພັດທະນາ, ການຮັບຮອງເອົ າ ແລະ 
ການເຜີຍແຜ່ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ ຍື ນຍົງໄປສູ່ຄວາມໝັັ້ ນຄົງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ຄວາມທົນທານຕ່ໍສະພາບອາກາດ, ເຊັ່ ນ:. ນະວັດຕະກໍາປະຢັດນໍ ັ້ າ, ກະສິ ກໍາແບບອະນຸລັກ ແລະ 
ລະບົບທີ່ ຄັ້ າຍຄື ກັນ. 
 
ກຸ່ມທີ່ ປຶ ກສາຂອງການຄົັ້ ນຄວັ້ າກະສິ ກໍາສາກົນ (CGIAR) ຈໍ າແນກຮູບແບບດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ັ້ ຂອງ PPP: 
ຄູ່ຮ່ວມງານຊັບພະຍາກອນ; ຫຸັ້ ນສ່ວນສັນຍາ; ຄູ່ຮ່ວມມື ການຄົັ້ ນຄວັ້ າຊາຍແດນ; ຄູ່ຮ່ວມມື ການຄັ້ າ 
ແລະ ຄູ່ຮ່ວມມື ການພັດທະນາຂະແໜງການ/ລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ຄຸນຄ່າ, ມີ ຄຸນສົມບັດດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ັ້ : 
 
ໃນການຮ່ວມມື ດັ້ ານຊັບພະຍາກອນ, ພາກເອກະຊົນປະກອບສ່ວນທາງດັ້ ານການເງິ ນ ຫຼື  ຊັບພະຍາ
ກອນມະນຸດໃນໂຄງການຄົັ້ ນຄວັ້ າ ຫຼື  ໂຄງການຂອງອົງການສາທາລະນະ. 
ໃນເວລາທີ່ ພາກເອກະຊົນສະໜອງທຶນການຄົັ້ ນຄວັ້ າກັບອົງການຂອງລັດຖະບານ, 
ແຫ່ຼງທີ່ ສໍ າຄັນຍັງເປັນພືັ້ ນຖານການກຸສົນ (ເຖິງແມ່ນວ່າບາງບໍ ລິ ສັດເອກະຊົນປະກອບສ່ວນໂດຍກົງ 
ໂດຍບໍ່ ໄດັ້ ຜ່ານອົງການບໍ່ ຫວັງຜົນກໍາໄລ). 
 
ສັນຍາຄູ່ຮ່ວມສັນຍາໃນຂະນະດຽວກັນກວມເອົ າການຈັດຊື ັ້ ພາຍນອກ 
ທີ່ ພົບເຫັນຢູ່ໃນການຈັດຊື ັ້ ຂອງລັດຖະບານແບບດັັ້ ງເດີ ມ. ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ເນື່ ອງຈາກ R&D 
ໃນຂະແໜງການກະສິ ກໍາ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຍັງເຮັດຢູ່ພາຍໃນ, 
ການຈັດຫາສິ ນຄັ້ າພາຍນອກໄດັ້ ຖື ວ່າເປັນຮູບແບບການສະໜອງທີ່ ບໍ່ ແມ່ນແບບດັັ້ ງເດີ ມ ແລະ 
ດ່ັງນັັ້ ນຈຶ່ ງເປັນຕົວຢ່າງຂອງ PPP. ການຮ່ວມມື ໃນການເຮັດສັນຍາເຖິງແມ່ນວ່າສາມາດປະກອບມີ ຂໍ ັ້
ກໍານົດລະອຽດກ່ຽວກັບການຮ່ວມມື  ກ່ຽວກັບ ການບໍ ລິ ການ ແລະ ພືັ້ ນຖານໂຄງລ່າງ, ເຊັ່ ນ: 
 

• ພາກລັດເປັນເຈົ ັ້ າຂອງສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ, ໃນຂະນະທີ່ ພາກເອກະຊົນໃຫັ້ ນັກຄົັ້ ນຄວັ້ າ 
ແລະ ວັດສະດຸສົັ້ ນເຂົ ັ້ າອື່ ນໆ ເຊັ່ ນ: ຄວາມຮູັ້  (ເຊັ່ ນ: ພະຍາດ ແລະ 
ຂະບວນການປິ່ ນປົວສະເພາະກໍລະນີ ພະຍາດພືດ ຫຼື  ສັດ) ຫຼື  ຜະລິ ດຕະພັນທີ່ ໄດັ້ ຮັບສິ ດທິບັດ 
(ເຊັ່ ນ: ແນວພັນປັບປຸງ). ຮູບແບບການຮ່ວມມື ນີ ັ້ ອາດຈະກ່ຽວຂັ້ ອງກັບການສັ້ າງຄວາມສາ
ມາດສໍ າລັບຄູ່ຮ່ວມ NARS. 

• ຄູ່ຮ່ວມງານ NARS ໃຫັ້ ນັກຄົັ້ ນຄວັ້ າ, ອາຄານ ແລະ ຫັ້ ອງການ, 
ໃນຂະນະທີ່ ຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນລົງທຶນໃນອຸປະກອນຫັ້ ອງທົດລອງຫນັກ, 
ສະເພາະສໍ າລັບຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການ, ອຸປະກອນທີ່ ຍັງເຫຼື ອກັບຄູ່ຮ່ວມງານ NARS 
(ການປ່ຽນແປງໃນໂຄງການ Build-Operate-Transfer. ພືັ້ ນຖານໂຄງລ່າງ PPPs). 
ພາກເອກະຊົນຍັງສາມາດສະໜອງຄວາມຮູັ້  ແລະ ມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການສັ້ າງຄວາມສາມາດ. 

• ທັງ NARS ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນແມ່ນເຮັດສັນຍາ 
ເພ່ືອສະໜອງຊຸດຂອງການບໍ ລິ ການດັ້ ານວິ ຊາການສູງທີ່ ຕັ້ ອງ 
ການຊັ້ໍ າຊັ້ ອນໃນໂຄງການຄົັ້ ນຄັ້ ວາ, ເຊັ່ ນ: ການຮັບຮູັ້ ທາງໄກ, ແຜນທີ່ ໂມເລກຸນ ແລະ ອື່ ນໆ. 

 
ການຮ່ວມມື ດັ້ ານການຄົັ້ ນຄວັ້ າຊາຍແດນ ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດທີ່ ກໍາລັງພັດທະນາ 
ອາດຈະຕັ້ ອງການຄວາມສາມາດທີ່ ມັກຈະພົບເຫັນຢູ່ໃນພາກເອກະຊົນເທ່ົານັັ້ ນ. ດ່ັງນັັ້ ນ, ໃນຊຸມປີ  
1990 ຫາຕົັ້ ນປີ  2000, ສະຖາບັນຄົັ້ ນຄວັ້ າທີ່ ເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບ 
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ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ   ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ  ປ່າໄມັ້  

(FAF) 

 

ການປູກພືດທີ່ ມີ ປະໂຫຍດຕ່ໍຊາວກະສິ ກອນທີ່ ທຸກຍາກອາດມີ ໂຄງສັ້ າງໂຄງການຈັດລໍ າດັບ genome 
ເປັນ PPP. ໃນປັດຈຸບັນ, ປະໂຫຍດຂອງພາກເອກະຊົນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນຢູ່ໃນຊີ ວະວິ ທະຍາທີ່ ກັ້ າວໜັ້ າ 
ແລະ ການຄຸັ້ ມຄອງຂໍ ັ້ ມູນ, ຊຶ່ ງຍັງຄົງເປັນຂໍ ັ້ ບົກຜ່ອງທີ່ ສໍ າຄັນສໍ າລັບການຄົັ້ ນຄວັ້ າຂອງພາກລັດ. 
 
ໃນການຮ່ວມມື ທາງດັ້ ານການຄັ້ າ, ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ ພັດທະນາໂດຍພາກລັດມີ ຢູ່ແລັ້ ວ, 
ແຕ່ບໍ່ ໄດັ້ ຜະລິ ດໃນປະລິ ມານການຄັ້ າ ຫຼື  ຖື ກຮັບຮອງເອົ າຢ່າງກວັ້ າງຂວາງ. ການພັດທະນາຜະລິ ດ
ຕະພັນຕ່ໍໄປ, ການຂະຫຍາຍໃຫັ້ ຊາວກະສິ ກອນ, ເຕັກໂນໂລຊີ ,  ແລະ ການຄັ້ າໃນເບື ັ້ ອງຕົັ້ ນແມ່ນພາກ
ເອກະຊົນເຂົ ັ້ າຮ່ວມ; ອັນສຸດທັ້ າຍແມ່ນອະນຸຍາດໃຫັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນກໍາໄລຈາກເຕັກໂນໂລຢີ  
(ຊຶ່ ງເປັນແຮງຈູງໃຈຕົັ້ ນຕໍສໍ າລັບການແຜ່ກະຈາຍ ຫຼື  ການເຜີຍແຜ່ຢ່າງກວັ້ າງຂວາງ), ຂຶ ັ້ ນກັບຂໍ ັ້ ຈໍ າກັດ 
(ເຊັ່ ນ: ພາຍໃຕັ້ ຂໍ ັ້ ຕົກລົງການອະນຸຍາດ). 
 
ເທັກໂນໂລຍີ ບາງຢ່າງອາດຈະເຮັດໃຫັ້ ຄວາມກັງວົນຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ ງແວດລັ້ ອມ, 
ເມື່ ອເຜີຍແຜ່ໃນຂອບເຂດການຄັ້ າ. ຄູ່ຮ່ວມງານອາດຈະປະກອບມີ ການຝຶກອົບຮົມ, 
ການສັ້ າງຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ການປົກປັ້ ອງອື່ ນໆເພ່ືອຮັບປະກັນການນໍ າໃຊັ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ ຍື ນຍົງ 
ແລະ ປອດໄພ. 
 
ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າ/ຂະແໜງການ 
ກໍານົດເປົ ັ້ າໝາຍການຮັບເອົ າຕົວລະຄອນທີ່ ກວັ້ າງຂວາງໃນລະ ບົບຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າພືດ, ການລັ້ ຽງສັດ 
(ລວມທັງສັດປີ ກ) ແລະ ການປະມົງ (ທັງການລັ້ ຽງສັດ ແລະ ການລັ້ ຽງສັດ). ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, 
ເພ່ືອກໍານົດຂອບເຂດຂອງການຮ່ວມມື ລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າ, ໄດັ້ ຖື ກສະເໜີຕ່ໍໄປນີ ັ້ : 

• ສູນກາງ:   ການຮ່ວມມື ກວມເອົ າການສ່ົງເສີ ມເທັກໂນໂລຍີ  ໃຫັ້ ແກ່ຜູັ້ ສະໜອງວັດສະດຸສົັ້ ນເຂົ ັ້ າ 
ໂດຍກົງທີ່ ຂາຍໃຫັ້ ຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ຊາວປະມົງ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ. 
ປັບປຸງອຸປະກອນການປູກສໍ າລັບສວນກັ້ າ ຫຼື  
ເຕັກນິ ກການວາງໄຂ່ທີ່ ດີ ກວ່າສໍ າລັບການເພາະໄຂ່ປາ. 

• ທັ້ ອງຖ່ິນ: ການຮ່ວມມື ກວມເອົ າການຮັບຮອງເອົ າເຕັກໂນໂລຊີ ການຂົນສ່ົງ ແລະ 
ເກັບຮັກສາວັດຖຸດິ ບສໍ າລັບ FAF, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການປຸງແຕ່ງວັດສະດຸດ່ັງກ່າວ. 

 

4. ຂອບການຮ່ວມມື  PPP ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ 
 
ໂຄງຮ່າງດ່ັງກ່າວຖື ກສັ້ າງຂື ັ້ ນເພ່ືອແກັ້ ໄຂບັນຫາສໍ າຄັນ ແລະ ຂົງເຂດບັນຫາໃນການຮ່ວມມື ພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນສໍ າລັບ TDFAF. 
 

4.1. ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບວຽກສໍ າລັບ PPP ໃນ TDFAF 
 
ຄວນສັ້ າງຂອບເຂດການລົງທຶ ນທີ ່ ໂປ່ງໃສ, ໝັັ້ ນຄົງ, ເອື ັ້ ອອໍ ານວຍໃຫັ້ ແກ່ພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ
ທີ ່ ຮ່ວມມື ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນຕະຫຼອດຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າກະສິ ກໍາ. 
 
ເນື່ ອງຈາກຄວາມສັບສົນຂອງ PPPs, ມັກຈະກວມເອົ າຫຼາຍຂົງເຂດນະໂຍບາຍ, 
ປົກກະຕິແລັ້ ວມີ ຫຼາຍຂັັ້ ນຕອນຂອງນິ ຕິກໍາ, ລະບຽບການ ແລະ ລະດັບຂອງລັດຖະບານທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງ. 
ດ່ັງນັັ້ ນ, ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ AMS ຕັ້ ອງມີ ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ 
ກົມກຽວ ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າໂຄງການ PPP ໃນຂະແໜງ FAF ສາມາດພັດທະນາ ແລະ 
ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບ. ນອກຈາກນັັ້ ນ, ຮັບປະກັນວ່າຂັັ້ ນຕອນ ແລະ ນິ ຕິກໍາຂອງ AMS 
ແມ່ນສອດຄ່ອງ, ຈະອໍ ານວຍຄວາມສະດວກໃຫັ້ ບັນດາໂຄງການ PPP ຂັ້ າມຊາດ ແລະ 
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ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ   ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ  ປ່າໄມັ້  

(FAF) 

 

ພາກພືັ້ ນໄດັ້ ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ການລົງທຶນຕາມລໍ າດັບ. 
 
ຄວນຮັບປະກັນສະພາບແວດລັ້ ອມດັ້ ານລະບຽບການທີ ່ ຮັດກຸມ ແລະ 
ສະດວກໃຫັ້ ແກ່ບັນດາຂົງເຂດທີ ່ ສໍ າຄັນ ກ່ຽວກັບ ເຕັກໂນໂລຊີ ກະສິ ກໍາ, ຄື ການພັດທະນາ ແລະ 
ເຜີ ຍແຜ່; ສິ ດຊັບສິ ນໃນໄລຍະເຕັກໂນໂລຊີ ; ແລະ ນະໂຍບາຍການລົງທຶ ນໃນຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າກະສິ ກໍາ. 
 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບກົດໝາຍທີ່ ໂປ່ງໃສ 
ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້ າໃນບັນຍາກາດການລົງທຶນທີ່ ເອື ັ້ ອອໍ ານວຍ, 
ຮັບປະກັນຄວາມດຶ ງດູດໃຫັ້ ພາກເອກະຊົນເຂົ ັ້ າມາຕະຫຼາດນະວັດຕະກໍາກະສິ ກໍາ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ 
ຈໍ າໜ່າຍເຕັກໂນໂລຢີ . 
ການບໍ ລິ ການຕາມລະບຽບຄວນຖື ກສ່ົງໃຫັ້ ລູກຄັ້ າພາກເອກະຊົນຢ່າງມີ ປະສິ ດທິພາບ, 
ລວມທັງຜູັ້ ຜະລິ ດ ແລະ MSMEs; ລັດຖະບານຄວນປັບປຸງຂະບວນການການປະຕິບັດຕາມເອກະສານ 
ແລະ ການຮັບປະກັນການອະນຸມັດ, ຫຼີ ກເວັັ້ ນການສິ່ ງເກືອດຫັ້ າມ, ຄວາມບໍ່ ສະດວກ ແລະ ຂັັ້ ນຕອນ
ການສັບສົນ. 
 
ສະພາບແວດລັ້ ອມແຫ່ງການລົງທຶ ນສໍ າລັບທຸລະກິ ດກະເສດ ແມ່ນຕົວຊີ ັ້ ວັດສໍ າຄັນຂອງຄວາມ
ຕັ້ ອງການຂອງເຂົ າເຈົ ັ້ າໃນການປະດິ ດສັ້ າງ ແລະ ການຄັ້ າເຕັກໂນໂລຊີ ກະສິ ກໍາ. 
ອົງປະກອບບັນຍາກາດທຸລະກິ ດປະກອບມີ : 
 
ນະໂຍບາຍການເກັບພາສີ : ບັນດາບໍ ລິ ສັດທຸລະກິດ ບໍ່ ວ່າຈະເປັນທຸລະກິດກະເສດຂະໜາດໃຫຍ່ ຫຼື  
MSMEs ລັ້ ວນແຕ່ຕັ້ ອງເສຍພາສີ ປະເພດຕ່າງໆ (ອາກອນລາຍໄດັ້ ຂອງບໍ ລິ ສັດ, ອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມ, 
ພາສີ ອາກອນ, ອາກອນສ່ົງອອກ, ພາສີ ນໍ າເຂົ ັ້ າ ແລະ ອື່ ນໆ) ໃນທາງກົງກັນຂັ້ າມ, AMS 
ຍັງໃຫັ້ ແຮງຈູງໃຈການລົງທຶນ. ສໍ າລັບ FAF, R&D ແລະ MSMEs, 
ທັງໝົດທີ່ ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍການຄັ້ າເຕັກໂນໂລຢີ . 
ໃນຂະນະທີ່ ແຮງຈູງໃຈເຫ່ົຼານີ ັ້ ສ່ົງຜົນກະທົບທີ່ ເອື ັ້ ອອໍ ານວຍໂດຍທ່ົວໄປ  ກ່ຽວກັບ  TDFAF, 
ຊຶ່ ງຍັງມີ ຄວາມສໍ າຄັນທີ່ ລະບອບແຮງຈູງໃຈຮັກສາລະດັບການດໍ າເນີ ນງານ 
ເພ່ືອໃຫັ້ ແນ່ໃຈວ່າບໍ່ ມີ ຜົນສະທັ້ ອນທີ່ ບໍ່ ໄດັ້ ຕັັ້ ງໃຈ ແລະ 
ຜົນກະທົບທາງລົບຕ່ໍການປະດິ ດສັ້ າງເຕັກໂນໂລຢີ  (ເຊັ່ ນ: 
ແຮງຈູງໃຈທີ່ ເລື ອກປົກປັ້ ອງບໍ ລິ ສັດທີ່ ມັກຈາກຄູ່ແຂ່ງທີ່ ມີ ນະວັດຕະກໍາ).  
 

ທຸລະກໍາທາງການຄັ້ າ: ລັດຖະບານ AMS ເບິ່ ງແຍງທຸລະກໍາທາງເທິງ ແລະ ດັ້ ານລຸ່ມ ຕາມນະໂຍບາຍ 
ແລະ ລະບຽບການດັ້ ານການແຂ່ງຂັນຂອງພວກເຂົ າ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດທຸລະກິດ ແລະ ສັນຍາກະສິ ກໍາ. 
ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບດ່ັງກ່າວເຖິງແມ່ນວ່າຜົນກະທົບຕ່ໍຈັງຫວະ ແລະ 
ຂອບເຂດຂອງການຄັ້ າເຕັກໂນໂລຢີ ໃນຂະແໜງ FAF. ຕົວຢ່າງຂອງລະບຽບການທີ່ ມີ ຜົນກະທົບພາກ
ສ່ວນເອກະຊົນ - ການຮ່ວມມື ຜູັ້ ຜະລິ ດມີ ດ່ັງນີ ັ້ : 
 

• ຄວາມຕັ້ ອງການຕ່າງໆສໍ າລັບການເລີ່ ມຕົັ້ ນ ແລະ ດໍ າເນີ ນທຸລະກິດ, ເຊັ່ ນ: 
ການໄດັ້ ຮັບໃບອະນຸຍາດກ່ໍສັ້ າງ, ການເຊື່ ອມຕ່ໍໄຟຟັ້ າ ແລະ ສິ ນເຊື່ ອ; ທະບຽນຊັບສິ ນ; 
ການປົກປັ້ ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູັ້ ຖື ຫຸັ້ ນ; ຈ່າຍພາສີ ; ແລະ ການຄັ້ າຂັ້ າມຊາຍແດນ. 

• ສັນຍາຜູກພັນກະສິ ກໍາໃນໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຂຶ ັ້ ນກັບລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ 
ເງື່ ອນໄຂບັງເອີ ນ, ການຊົດເຊີ ຍຄ່າເສຍຫາຍ, ການແກັ້ ໄຂຂໍ ັ້ ຂັດແຍ່ງ ແລະ 
ການຂຶ ັ້ ນທະບຽນສັນຍາກັບເຈົ ັ້ າໜັ້ າທີ່ . 

• ໃນປະເທດກໍາປູເຈຍ, ເອກະສານລຸ່ມດໍ າລັດວ່າດັ້ ວຍສັນຍາຜູກພັນກະສິ ກໍາ 
ໄດັ້ ກໍານົດແຜນສັນຍາຜູກພັນກະສິ ກໍາ, ຊຶ່ ງຮຽກຮັ້ ອງໃຫັ້ ມີ ສັນຍາເປັນລາຍລັກອັກສອນ; 
ລະບຸຂໍ ັ້ ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ລາຄາ, ການປະກອບສ່ວນຂອງຜູັ້ ຊື ັ້  ແລະ ຜູັ້ ສະ ໜອງຢ່າງຈະແຈັ້ ງ; 
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ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ   ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ  ປ່າໄມັ້  

(FAF) 

 

ຄໍ າໝັັ້ ນສັນຍາ ແລະ ສັ້ າງຕັັ້ ງຄະນະກໍາມະການປະສານງານເພ່ືອກວດກາການພັດທະນາ ແລະ 
ການປະສານງານການເຮັດກະສິ ກໍາແບບສັນຍາ. 

• ໃນປະເທດຟີລິ ບປິ ນ, ຊາວກະສິ ກອນທີ່ ຕັ້ ອງການເຮັດສັນຍາເປັນກຸ່ມ, 
ປະເຊີ ນກັບຄວາມຫຍຸັ້ ງຍາກໃນການລົງທະບຽນເປັນນິ ຕິບຸກຄົນຢ່າງເປັນທາງການເນື່ ອງຈາກ
ຄວາມຕັ້ ອງການເອກະສານທີ່ ຫຍຸັ້ ງຍາກ, ບໍ່ ວ່າຈະເປັນການຮ່ວມມື , ເຈົ ັ້ າຂອງ, ຫຸັ້ ນສ່ວນ ຫຼື  
ບໍ ລິ ສັດ. 

 
ສິ ດໃນຊັບສິ ນ: ສິ ດທິຊັບສິ ນຫຼາຍກວ່າຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນທີ່ ດິ ນ, 
ຖື ກຄວບຄຸມຢ່າງຫນັກແຫນັ້ ນຢູ່ໃນ AMS. ທີ່ ດິ ນຫຼາຍແຫ່ງຖື ກຈັດປະເພດເປັນຊັບສົມບັດຂອງລັດ. 
ຊັບສິ ນທາງປັນຍາໃນຮູບແບບຂອງສິ ດທິບັດ ແລະ 
ເຄື່ ອງໝາຍການຄັ້ າອາດຈະໃຫັ້ ທຸລະກິດກະສິ ກໍາບາງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, 
ເປີ ດຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ຂອງອໍ ານາດຕ່ໍລອງທີ່ ບໍ່ ສົມມາດເບື ັ້ ອງເທິງ, 
ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການປະຕິບັດການຄອບຄອງຕະຫຼາດເບື ັ້ ອງລຸ່ມ. 
ໂດຍທ່ົວໄປແລັ້ ວສະຖານະການດ່ັງກ່າວຂອງ 
ຄວາມບໍ່ ເປັນປົກກະຕິທີ່ ສັ້ າງຂຶ ັ້ ນໂດຍເຕັກໂນໂລຢີ ບໍ່ ໄດັ້ ຖື ກຫັ້ າມ; ສິ່ ງທີ່ ຖື ກຫັ້ າມແມ່ນການລ່ວງລະເມີ ດ
ຕໍາແຫນ່ງທີ່ ເດັ່ ນໂດຍບໍ ລິ ສັດທີ່ ເດັ່ ນ. 
ຄວາມກັງວົນດັ້ ານຊັບສິ ນທາງປັນຍາອື່ ນໆແມ່ນກ່ຽວຂັ້ ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີ  ແລະ 
ການປະຕິບັດຂອງຊົນເຜ່ົາພືັ້ ນເມື ອງ, ຊຶ່ ງອາດຈະຖື ກຫຼອກລວງໂດຍບໍ ລິ ສັດທີ່ ມຸ່ງຫວັງຜົນກໍາໄລ 
ໂດຍບໍ່ ມີ ຜົນປະໂຫຍດກັບຄື ນສູ່ຊຸມຊົນຊົນເຜ່ົາພືັ້ ນເມື ອງທີ່ ເປັນຜູັ້ ບຸກ ເບີ ກດັ້ ານເຕັກໂນໂລຢີ . 

 

4.2. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ 
 
ການຈັດຕັັ້ ງສະຖາບັນທີ ່ ມີ ປະສິ ດທິ ຜົນ, ເຊ່ັນວ່າອົງການຈັດຕັັ້ ງລະບຽບການເປັນເອກະລາດທີ ່ ມີ ບັນດາ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ ່ ຈະແຈັ້ ງ ແລະ ການຄຸັ້ ມຄອງເປັນມື ອາຊີ ບ, ແມ່ນຈໍ າເປັນເພື ່ ອປະສິ ດທິ ຜົນ 
PPPs. 
 
ການຈັດຕັັ້ ງສະຖາບັນທີ່ ມີ ປະສິ ດທິຜົນ, ລວມທັງອົງການຈັດຕັັ້ ງລະບຽບການເປັນເອກະລາດ, ມີ ສາຍ
ການຮັບຜິດຊອບທີ່ ຈະແຈັ້ ງແມ່ນມີ ຄວາມຈໍ າເປັນເພ່ືອປະສິ ດທິຜົນ PPPs. ສໍ າລັບໂຄງຮ່າງ PPP 
ສະບັບນີ ັ້  ແມ່ນກ່ຽວຂັ້ ອງເຖິງບັນດາກະຊວງກະສິ ກໍາປ່າໄມັ້  ອາຊຽນ, ອົງການ NARS ແລະ 
ບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງທີ່ ຮັບຜິດຊອບການຄົັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ ພັດທະນາ 
ກ່ໍຄື ການສ່ົງເສີ ມການລົງທຶນ. 
ຄວນເອົ າໃຈໃສ່ເປັນພິເສດເຖິງການເຊື່ ອມໂຍງອໍ ານາດການປົກຄອງຂັັ້ ນສູນກາງ, ແຂວງ ແລະ 
ທັ້ ອງຖ່ິນ, ພັ້ ອມທັງພິຈາລະນາໂຄງສັ້ າງສະຖາບັນຂັ້ າມຊາດ ແລະ ພາກພືັ້ ນ. 
ຂອບຂອງສະຖາບັນຄວນກໍານົດຢ່າງຈະແຈັ້ ງ ກ່ຽວກັບ ພາລະບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນຂອງລັດຖະບານ 
ທີ່ ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ ນດຽວກັນກັບໜ່ວຍງານຂອງພາກເອກະຊົນໃນຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ 
ການປະຕິບັດ PPPs ໃນ FAF. ພາລະບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບແນ່ນອນຈະແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມປະເພດຂອງ PPP. 
ແຕ່ລະຄູ່ຮ່ວມງານຈະຕັ້ ອງຮັບປະກັນການກໍານົດການຈັດຕັັ້ ງຂອງຕົນທີ່     
ເໝາະສົມກັບໜັ້ າທີ່ ທີ່ ໄດັ້ ຮັບມອບໝາຍ. 
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4.3. ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂອງ PPP ສໍ າລັບ TDFAF 
 
PPPs ຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການແນະນໍ າໂດຍຫັຼກການສໍ າລັບການພັດທະນາ ແລະ ການປະຕິບັດ PPP 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຜົນໄດັ້ ຮັບທີ່ ຕັ້ ອງການ ແລະ ຄວາມຊື່ ສັດແມ່ນໄດັ້ ຮັບ. 
ຫັຼກການເຫ່ົຼານີ ັ້ ຄວນສອດຄ່ອງກັບຫັຼກການຂອງອາຊຽນ ທີ່ ມີ ຢູ່ແລັ້ ວສໍ າລັບຂອບ PPP. 
ຫັຼກການຕ່ໍໄປນີ ັ້ ແມ່ນແນະນໍ າ: 
 

ວາລະການຄົັ້ ນຄວັ້ າກະສິ ກໍາ  ແລະ ແຜນການລົງທຶ ນດັ້ ວຍເຄື ່ ອງມື ວິ ເຄາະທີ ່ ເໝາະສົມເຊ່ັນ: 
ການກໍານົດບຸລິ ມະສິ ດ  ແລະ ການວິ ເຄາະເສັັ້ ນທາງຜົນກະທົບ. 

 
ການປະເມີ ນການຮ່ວມມື ຂອງ CGIAR 
ກັບພາກເອກະຊົນພົບວ່າສໍ າລັບການຄົັ້ ນຄວັ້ າຈໍ ານວນຫຼາຍທີ່ ດໍ າເນີ ນ, 
ການກໍານົດເສັັ້ ນທາງໄປສູ່ຜົນກະທົບຕ່ໍຊີ ວິ ດຂອງຜູັ້ ຜະລິ ດ ແລະ 
ຜູັ້ ບໍ ລິ ໂພກທີ່ ທຸກຍາກມັກຈະຖື ກລະເລີ ຍ. ບໍ່ ແມ່ນທຸກເທກໂນໂລຍີ  ຫຼື  
ຍຸດທະສາດນະວັດຕະກໍາທີ່ ມີ ຢູ່ໃນຕາຕະລາງ, ສາມາດໄດັ້ ຮັບການສະໜອງທຶນຢ່າງພຽງພໍ, ດ່ັງນັັ້ ນ, 
ບູລິ ມະສິ ດຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການກໍານົດໂດຍອີ ງໃສ່ສິ່ ງທີ່ ສາມາດສ່ົງຜົນໄດັ້ ຮັບທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບ ແລະ 
ຜົນກະທົບທີ່ ຊັດເຈນ. 
 

ການຄັດເລື ອກບັນດາໂຄງການ ແລະ ວິ ທີ ການຮ່ວມມື ຄວນອີ ງໃສ່ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື ທີ ່
ກ່ຽວ ຂັ້ ອງເຖິ ງພາກສ່ວນທີ ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງ. 

 
ການຕັັ້ ງຄ່າບູລິ ມະສິ ດ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນກະທົບອາດຈະເລີ່ ມຕົັ້ ນຈາກການປະເມີ ນຕາຕະລາງ 
ໂດຍອີ ງໃສ່ທິດສະດີ ທີ່ ກ່ຽວ ຂັ້ ອງ ແລະ ປັດໄຈນໍ າເຂົ ັ້ າຈາກຜູັ້ ໃຫັ້ ຂໍ ັ້ ມູນທີ່ ສໍ າຄັນຈໍ ານວນໜ່ຶງ. 
ຢ່າງໃດກ່ໍຕາມ, ໃນທີ່ ສຸດວາລະຂອງ TDFAF ຢ່າງກວັ້ າງຂວາງ, 
ພັ້ ອມກັບຮູບແບບຂອງການຮ່ວມມື ທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງ, ຄວນມີ ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື ຢ່າງກວັ້ າງຂວາງ. 
ຂະບວນການປຶ ກສາຫາລື ຄວນພະຍາຍາມທີ່ ມີ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມທີ່ ແທັ້ ຈິ ງຂອງຂະແໜງການ ແລະ ຊຸມ
ຊົນທີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີ່ ສຸດຈາກເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝ່. 
 

ການອອກແບບໂຄງການ PPP 
ທີ ່ ມີ ການລົງທຶ ນທີ ່ ສໍ າຄັນຮຽກຮັ້ ອງໃຫັ້ ມີ ມູນຄ່າສໍ າລັບການວິ ເຄາະເງິ ນ ແລະ 
ການວິ ເຄາະທັງໝົດຂອງຊີ ວິ ດ. 

 
ໃນຂະນະທີ່ ບາງກິດຈະກໍາການຄົັ້ ນຄວັ້ າອາດຈະສະໜອງການຈ່າຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ 
ດັ້ ວຍການຈ່າຍຜ່ອນເລັກນັ້ ອຍ, ບາງຄົນອາດຈະຕັ້ ອງການການລົງທຶນທີ່ ສໍ າຄັນ, ຈາກຄູ່ຮ່ວມພາກລັດ 
ແລະ ເອກະຊົນ. ສໍ າລັບຂະໜາດຂອງການລົງທຶນນີ ັ້ , ການວິ ເຄາະຢ່າງເຂັັ້ ມງວດ ແລະ 
ເປັນລະບົບແມ່ນຮັບປະກັນໂດຍອີ ງໃສ່ວິ ທີ ການຕະຫຼອດຊີ ວິ ດ ແລະ ມູນຄ່າສໍ າລັບເງິ ນ. 
 

ເງື ່ ອນໄຂຂອງການຮ່ວມມື ພາກລັດ-ເອກະຊົນຕັ້ ອງຮັບປະກັນການຈັດວາງສິ ່ ງຈູງໃຈໃຫັ້ ເໝາະ
ສົມໃນດັ້ ານການແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ, ຕົັ້ ນທຶ ນ,  ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ
ກະສິ ກໍາ. 

 
ເຫດຜົນອັນໜ່ຶງສໍ າລັບ PPPs ແມ່ນໂອກາດທີ່ ຊັດເຈນໃນການຈັດຄວາມສ່ຽງກັບລາງວັນທີ່ ເປັນໄປໄດັ້ . 
ດ່ັງນັັ້ ນ, ສໍ າລັບຕົວຢ່າງ, 
ພາກລັດອາດຈະຫັນໄປສູ່ການຄັ້ າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ ໂດດເດັ່ ນໃຫັ້ ກັບພາກເອກະຊົນ 
ເພ່ືອຕອບແທນການສະໜອງທຶນບາງສ່ວນຂອງຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍໃນການລົງທຶນໂດຍ ຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນ. 
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ຖັ້ າເປັນດ່ັງນັັ້ ນ, ຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນອາດຈະຮຽກຮັ້ ອງໃຫັ້ ມີ ການເວົ ັ້ າໃນການອອກແບບໂຄງການ 
ແລະ ການດໍ າເນີ ນງານ; 
ຄູ່ຮ່ວມງານແມ່ນແຮງຈູງໃຈໂດຍວິ ທີ ນີ ັ້ ເພ່ືອເຮັດໃຫັ້ ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ສູງສຸດຂອງຄວາມສໍ າເລັດຂອງກາ
ນຄົັ້ ນຄວັ້ າ (ໃຫັ້ ຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍໃນການລົງທຶນ). 
ຕັ້ ອງໄດັ້ ເອົ າໃຈໃສ່ຢ່າງລະມັດລະວັງເພ່ືອຫຼີ ກລ່ຽງສັນຍາຝ່າຍດຽວທີ່ ມີ ທ່າອ່ຽງທີ່ ຈະສຸມໃສ່ຜົນປະໂຫຍດ
ພຽງແຕ່ຝ່າຍດຽວ. ຕົວຢ່າງ, 
 
ຂໍ ັ້ ຕົກລົງການອອກໃບອະນຸຍາດສະເພາະສໍ າລັບຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນທີ່ ຍາວເກີນໄປເຮັດໃຫັ້ ຄູ່ຮ່ວມງານ
ເອກະຊົນ ສາມາດຮັບຮູັ້ ຜົນກໍາໄລເກີນໃນໄລຍະເວລາທີ່ ຂະຫຍາຍອອກໄປ. 
 

ແນະນໍ າກົນໄກ ແລະ ມາດຕະການປັ້ ອງກັນ 
ເພື ່ ອຮັບປະກັນການຍາດແຍ່ງຜົນປະໂຫຍດຈາກຊາວກະສິ ກອນຂະໜາດນັ້ ອຍ ແລະ 
MSMEs ໃນຂະນະທີ ່ ຮັກສາຄວາມດຶ ງດູດຄູ່ຮ່ວມມື ກັບພາກເອກະຊົນ. 

 
ອີ ກດັ້ ານໜ່ຶງຂອງການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດແມ່ນເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫັ້ ຜູັ້ ຜະລິ ດຂະໜາດນັ້ ອຍ ແລະ 
ຂະໜາດກາງໃນຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າໄດັ້ ຮັບສ່ວນແບ່ງຢ່າງຍຸດຕິທໍາ ກ່ຽວກັບ 
ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປະດິ ດສັ້ າງກະສິ ກໍາ. ສັນຍາຊັບສິ ນທາງປັນຍາ ແລະ ໃບອະນຸຍາດຄວນໄດັ້ ຮັບ
ການສັ້ າງໂຄງປະກອບ ເພ່ືອພຽງແຕ່ຊຸກຍູັ້ ການເຂົ ັ້ າຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ, ໃນຂະນະທີ່ ການແຜ່
ຂະຫຍາຍຜົນປະໂຫຍດຂອງນະວັດຕະກໍາໃຫັ້ ແກ່ຜູັ້ ຜະລິ ດຂະໜາດນັ້ ອຍ ແລະ ກາງ ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບຜູັ້
ບໍ ລິ ໂພກ. ເຄື່ ອງມື ຈໍ ານວນໜ່ຶງອາດຈະຖື ກພິຈາລະນາເພ່ືອຮັບປະກັນນີ ັ້ , ເຊັ່ ນ: 

• ການອອກໃບອະນຸຍາດບໍ່ ສະເພາະ; 
• ການອະນຸຍາດໄລຍະເວລາຈໍ າກັດ; 
• ເພດານລາຄາບັງຄັບສໍ າລັບເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝ່; 
• ສ່ວນຫຸຼດ  ຫຼື  ເງິ ນອຸດໜູນທີ່ ບັງຄັບໃຫັ້ ຊາວກະສິ ກອນ ແລະ 

ຊາວປະມົງທີ່ ດັ້ ອຍໂອກາດນໍ າໃຊັ້ ເຕັກໂນໂລຊີ . 
 
ສິ່ ງດ່ັງກ່າວກ່ໍສັ້ າງກໍາລັງໜູນໃໝ່ໃຫັ້ ແກ່ການຮ່ວມມື ສາກົນຕາມສັນຍາປາຣີ , 
ດັ້ ວຍການໜູນຊ່ວຍໃນຮູບແບບການພັດທະນາ ແລະ ຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຊີ , ໃນນັັ້ ນມີ  CSA; 
ການເຂົ ັ້ າເຖິງການເງິ ນ;  ແລະ ການສັ້ າງຄວາມສາມາດ, ໄປສູ່ການແບ່ງປັນຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍໃນການຫຸຼດຜ່ອນ 
 ແລະ ການປັບຕົວຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ. 
 

ລະບົບການຕິດຕາມກິ ດຈະກໍາ ແລະ ຜົນໄດັ້ ຮັບ, ເຊ່ັນດຽວກັນກັບການປະເມີ ນຜົນໄດັ້ ຮັບ 
ແລະ ຜົນກະທົບ, ຄວນເປັນສະຖາບັນເພື ່ ອຮັກສາຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ 
ສະທັ້ ອນໃຫັ້ ເຫັນບົດຮຽນທີ ່ ຖອດຖອນໄດັ້ ໃນຮອບການພັດທະນາໂຄງການ. 

 
ເນື່ ອງຈາກຄວາມແປກໃໝ່ຂອງ PPP ໃນ TDFAF, ສ່ວນຫຼາຍອາດຈະມີ ບັນຫາ ແລະ 
ຂໍ ັ້ ບົກພ່ອງໃນການອອກແບບ ແລະ ການປະຕິບັດໃນ PPPs ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. 
ມັນເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນທີ່ ຈະເອົ າການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ການປະເມີ ນຜົນ (M&E) 
ເຂົ ັ້ າໃນການອອກແບບໂຄງການຂອງ PPPs ທຸກປະເພດ. ລະບົບ M&E 
ຄວນໄດັ້ ຮັບການພັດທະນາໂດຍອີ ງໃສ່ຂອບເຫດຜົນ/ເສັັ້ ນທາງຜົນກະທົບ/ທິດສະດີ ການປ່ຽນແປງຂອງ 
TDFAF. ລັກສະນະທີ່ ຈະໄດັ້ ຮັບການຄຸັ້ ມຄອງແມ່ນ: 

• ສົັ້ ນເຂົ ັ້ າ (ຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍ); 
• ກິດຈະກໍາ, ຕາມທີ່ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນແຜນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ; 
• ຜົນໄດັ້ ຮັບ ຫຼື  ຜົນສໍ າເລັດທີ່ ສາມາດວັດແທກໄດັ້ ຂອງໂຄງການ. 

ເຫ່ົຼານີ ັ້ ລວມມີ ຕົວຊີ ັ້ ວັດການປະຕິບັດ ແລະ ມາດຕະການການປະຕິບັດເຊັ່ ນ: 
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ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ   ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ  ປ່າໄມັ້  

(FAF) 

 

(ຂຶ ັ້ ນກັບໂຄງການຕົວຈິ ງ): ຈໍ ານວນຊາວກະສິ ກອນທີ່ ໄດັ້ ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນ CSA; 
ບໍ່ ວ່າແນວພັນພືດຊະນິ ດໃໝ່ໄດັ້ ຖື ກພັດທະນາໃຫັ້ ມີ ລັກສະນະທີ່ ຕັັ້ ງໄວັ້  (ເຊັ່ ນ: ສັດຕູພືດ ແລະ/ຫຼື  
ຄວາມທົນທານຕ່ໍໄພແຫັ້ ງແລັ້ ງ); ຈໍ ານວນຊາວປະມົງທີ່ ນໍ າໃຊັ້ ເຄື່ ອງມື ຫາປາແບບຍື ນຍົງ ແລະ 
ອື່ ນໆ. 
ຜົນໄດັ້ ຮັບຄວນຖື ກປະເມີ ນທຽບກັບໄລຍະເວລາທີ່ ກໍານົດໄວັ້ ໃນແຜນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ. 

 
ລະບົບ M&E ຄວນມີ ເປົ ັ້ າໝາຍໃນການກວດສອບ ແລະ ວັດແທກຜົນໄດັ້ ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບ. 
ນີ ັ້ ປະກອບມີ ວິ ທີ ການຕະຫຼອດຊີ ວິ ດເພ່ືອກວດເບິ່ ງການດູດຊື ມ ແລະ ການຮັບຮອງເອົ າເຕັກໂນໂລຢີ  
ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ ແນະນໍ າ. ການຂະຫຍາຍຂອບເຂດຂອງ M&E 
ນໍ າໄປສູ່ການກໍານົດການປະຕິບັດທີ່ ດີ  ແລະ ບົດຮຽນທີ່ ຖອດຖອນໄດັ້ ສໍ າລັບການປະຕິບັດ PPP ສໍ າລັບ 
TDFAF ໃນອະນາຄົດ. ການຈັດວາງລະບົບ M&E 
ທີ່ ລະອຽດພໍສົມຄວນແມ່ນວຽກງານຂອງພາກລັດຢ່າງຈະແຈັ້ ງ 
ເພາະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕ່ໍປະຊາຊົນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, 
ເຖິງແມ່ນວ່າຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນອາດຈະເປີ ດ ຫຼື  ແມັ້ ກະທັັ້ ງປະກອບສ່ວນເຂົ ັ້ າໃນ M&E 
ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງທຸລະກິດລວມ ຫຼື  CSR ຂອງຕົນ. 
 

4.4. ຂົງເຂດການຮ່ວມມື  
 
ຂົງເຂດບູລິ ມະສິ ດໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຂະແໜງການບູລິ ມະສິ ດທີ່ ຈະມີ ສ່ວນຮ່ວມ ແລະ 
ຂັັ້ ນຕອນຕ່າງໆຕາມລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າຂອງຜະລິ ດຕະພັນ FAF, ຈໍ າເປັນຕັ້ ອງໄດັ້ ຕົກລົງກັນ ແລະ 
ຄວນປະກອບມີ ເຕັກໂນໂລຊີ ວັດສະດຸສົັ້ ນເຂົ ັ້ າ, ເຕັກໂນໂລຊີ ລະບົບການຜະລິ ດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ກ່ອນ 
ແລະ ຫລັງການເກັບກ່ຽວ ແລະ ການປຸງແຕ່ງທາງລຸ່ມ. ສໍ າລັບການຈັດລໍ າດັບຄວາມສໍ າຄັນ, 
ຈຸດປະສົງລວມຂອງຂອບ PPP, 
ເພ່ືອເພ່ີມການລົງທຶນຮ່ວມມື ໃນການຮັບຮອງເອົ າເຕັກໂນໂລຢີ ແບບຍື ນຍົງ ແລະ ວິ ໄສທັດ FAF 
ຂອງຂະແໜງ FAF ທີ່ ມີ ການແຂ່ງຂັນ, ມີ ຄວາມທົນທານຕ່ໍ ແລະ 
ຄວາມຍື ນຍົງຄວນໄດັ້ ຮັບການພິຈາລະນາ. ດ່ັງນັັ້ ນ, 
ຈຸດສຸມຂອງຕົນຄວນນອນຢູ່ໃນບັນດາຂະແໜງການ ແລະ 
ຂະບວນການທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງທີ່ ສຸດເພ່ືອບັນລຸໄດັ້ ໝາກຜົນນີ ັ້  ແລະ FAF 2025. 
ຂົງເຂດການຮ່ວມມື ຕ່ໍໄປນີ ັ້ ແມ່ນໄດັ້ ພິຈາລະນາພິຈາລະນາປະສົບການໃນອາຊຽນ, ພັ້ ອມກັບ FAF 
2025: 
 

i) ການພັດທະນາ ແລະ ການຄັ້ າຂອງແນວພັນໃໝ່ຂອງພືດ ແລະ ສັດ; ໂດຍສະເພາະ: ເຊື ັ້ ອ ແລະ 
ການແບ່ງປັນເມັດພັນ; ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການແລກປ່ຽນຊ່ຽວຊານດັ້ ານ genomics; 
ການເຜີຍແຜ່ແນວພັນທີ່ ມີ ລັກສະນະທີ່ ໜັ້ າພໍໃຈເຊັ່ ນ: ການຕັ້ ານສັດຕູພືດ ແລະ ພະຍາດ; 
ຄຸນຄ່າທາງໂພຊະນາການສູງ; ແລະ ຄວາມທົນທານຕ່ໍສະພາບອາກາດ. 

 
ii) ນະວັດຕະກໍາທາງດັ້ ານວັດສະດຸສົັ້ ນເຂົ ັ້ າກະສິ ກໍາ ແລະ ລະບົບການຜະລິ ດ ແລະ 

ລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າ, ໂດຍສະເພາະການແກັ້ ໄຂການປະຕິບັດກະສິ ກໍາທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ, 
ຄວາມປອດໄພດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມປອດໄພດັ້ ານສະບຽງອາຫານ ແລະ 
ການປ່ຽນແປງຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ; 

 
iii)  ສະໜັບສະໜູນການພັດທະນາ ແລະ 

ການຮັບຮອງເອົ າຕາມລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າຂອງເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ນະວັດຕະກໍາໂດຍ 
MSMEs ທີ່ ອີ ງໃສ່ FAF. 
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ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ   ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ  ປ່າໄມັ້  

(FAF) 

 

ຮູບແບບທ່ົວໄປຂອງການຮ່ວມມື  ແມ່ນໃຫັ້ ພາກເອກະຊົນບໍ ລິ ຈາກເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ ເປັນເຈົ ັ້ າຂອງ 
ຂອງພວກເຂົ າໃນຂະນະທີ່ ພາກລັດສະໜອງເຊື ັ້ ອພະຍາດ, ຫັ້ ອງທົດລອງ, ກໍາລັງຄົນ ແລະ 
ຄວາມຮູັ້ ດັ້ ານຊີ ວະວິ ທະຍາທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງ. 
 
ຕະຫຼອດລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າ, ການປະດິ ດສັ້ າງເພ່ືອສ່ົງເສີ ມຄວາມປອດໄພຂອງສະບຽງອາຫານ, 
ການສັ້ າງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບຫັຼງການເກັບກ່ຽວ, 
ຍັງເປັນຈຸດສໍ າຄັນຂອງການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງຜູັ້ ຜະລິ ດ, ຜູັ້ ຊື ັ້ ສະຖາບັນ ແລະ ລັດຖະບານ. 
ການຮ່ວມມື ທີ່ ສັ້ າງຂຶ ັ້ ນຜ່ານການສົນທະນາ, ການສັ້ າງເຄື ອຂ່າຍ ແລະ ການປະສານງານ, 
ບໍ່ ວ່າຈະເປັນທາງການ  ຫຼື  ບໍ່ ເປັນທາງການ, 
ອາດຈະເຮັດໃຫັ້ ການສະໜອງໂຄງສັ້ າງພືັ້ ນຖານດັ້ ານສຸຂານາໄມພືດ (SPS) ເຊັ່ ນດຽວກັນ (ເຊັ່ ນ:  
 
ຫັ້ ອງທົດລອງວິ ນິ ດໄສ) ແລະ ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດັ້ ານການຄັ້ າ (ເຊັ່ ນ: ການເກັບກູັ້  IT – 
ເປີ ດການນໍ າໃຊັ້  SPS). 
 
ໂອກາດໃນການຮ່ວມມື ກ່ໍມີ ຫຼາຍໃນຂົງເຂດການຮ່ວມມື  iii). 
ບໍ ລິ ສັດທຸລະກິດກະສິ ກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ອາດຈະມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການຕະຫຼາດລຸ່ມນັ້ໍ າ 
(ໂດຍສະເພາະສໍ າລັບການສ່ົງອອກ) ຫຼື  ການສະໜອງການບໍ ລິ ການການຂົນສ່ົງທີ່ ສໍ າຄັນ (ເຊັ່ ນ: 
ການເກັບຮັກສາເຢັນ). ໃນຂະນະດຽວກັນ, MSMEs ອາດຈະສະເໜີໃຫັ້ ລະດັບປານກາງຂອງການປຸງ
ແຕ່ງ ແລະ ການຫຸັ້ ມຫ່ໍ. 
ການຮ່ວມມື ກັບພາກລັດອາດຈະສະໜັບສະໜູນການຫຸຼດຜ່ອນການສູນເສຍຫັຼງການເກັບກ່ຽວ ແລະ 
ສິ່ ງເສດເຫຼື ອ, ໂດຍຜ່ານການຮັບຮອງເອົ າການປັບປຸງການປະຕິບັດ ແລະ 
ເຕັກໂນໂລຊີ ຫັຼງການເກັບກ່ຽວ. 
ການຄົັ້ ນຄວັ້ າປຸງແຕ່ງສະບຽງອາຫານໂດຍຜ່ານສະຖາບັນການສຶ ກສາ/ການຄົັ້ ນຄວັ້ າ, 
ໂຄງການຝຶກອົບຮົມເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ການຮ່ວມທຶນ, ການຈັດການ, 
ພົບເຫັນໃນທ່ົວລະບົບນະວັດຕະກໍາກະສິ ກໍາໃນອາຊຽນ. 
 

4.5. ຂັັ້ ນຕອນການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ 
 
ໃນເງື່ ອນໄຂຂອງຫັຼກການ PPP, ການຄັດເລື ອກໂຄງການ, ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ, 
ລາຍລະອຽດຂອງຂັັ້ ນຕອນທີ່ ໄດັ້ ຕົກລົງສາມາດພົບເຫັນຢູ່ໃນຫັຼກການຂອງອາຊຽນສໍ າລັບ PPP 
Frameworks. ພວກພວກເຂົ າກວມເອົ າວິ ທີ ການຈັດຊື ັ້  ແລະ ການຄຸັ້ ມຄອງຂະບວນການ PPP ແລະ 
ອີ ງໃສ່ຫັຼກການຂອງມູນຄ່າສູງສຸດສໍ າລັບເງິ ນ ແລະ 
ການຈັດສັນຄວາມສ່ຽງທີ່ ມີ ປະສິ ດທິພາບຫຼາຍທີ່ ສຸດ.  
 

ຂັັ້ ນຕອນຍັງຄວນປະກອບມີ ບົດແນະນໍ າທີ່ ຊັດເຈນ ຂອງຮູບແບບການແບ່ງປັນຜົນປະໂຫຍດ (ເຊັ່ ນ: 
ຄ່າພັນທະ ແລະ ສິ ດທິຊັບສິ ນທາງປັນຍາ) ໃນ PPPs ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບກົດລະບຽບການເປີ ດເຜີຍ ແລະ 
ການແບ່ງປັນຂໍ ັ້ ມູນ, ການແກັ້ ບັນຫາຂໍ ັ້ ຂັດແຍ່ງ ແລະ ຂັັ້ ນຕອນທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງອື່ ນໆທີ່ ຕັ້ ອງພິຈາລະນາ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນຜົນໄດັ້ ຮັບທີ່ ຕັ້ ອງການຂອງ PPPs. 
 
ການຄັດເລື ອກໂຄງການ: ການເລື ອກໂຄງການທໍາອິ ດຄວນໄດັ້ ຮັບການແຈັ້ ງໃຫັ້ ຮູັ້  
ໂດຍເສັັ້ ນທາງທີ່ ຄາດໄວັ້ ຈາກວັດສະດຸສົັ້ ນເຂົ ັ້ າ, ກິດຈະກໍາ, ຜົນໄດັ້ ຮັບ, ຫັຼງຈາກນັັ້ ນຜົນໄດັ້ ຮັບ ແລະ 
ສຸດທັ້ າຍ, ຜົນກະທົບ, ໃນຂໍ ັ້ ກໍານົດຂອງການປ່ຽນແປງຕົວຊີ ັ້ ວັດເປົ ັ້ າ ໝາຍສຸດທັ້ າຍ (ເຊັ່ ນ: 
ລາຍຮັບຂອງຄົວເຮື ອນ, ຄວາມທຸກຍາກ, ໂພຊະນາການ ແລະ ອື່ ນໆ. 
ຜົນໄດັ້ ຮັບແມ່ນສອດຄ່ອງກັບເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ ກໍາລັງພັດທະນາ). 
ການພິຈາລະນາທີ່ ພົັ້ ນເດັ່ ນໃນການຄັດເລື ອກໂຄງການ ແມ່ນຈະມີ ຄວາມກ່ຽວຂັ້ ອງຂອງຜົນໄດັ້ ຮັບ 
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ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ   ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ  ປ່າໄມັ້  

(FAF) 

 

ແລະ ຜົນໄດັ້ ຮັບທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງໃນການສ່ົງເສີ ມ CSA ແລະ ຄວາມຢື ດຢຸ່ນຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ, 
ນໍ າໄປສູ່ການປົກປັ້ ອງ ແລະ ປັບປຸງຊີ ວິ ດການເປັນຢູ່ ແລະ 
ຄວາມໝັັ້ ນຄົງດັ້ ານສະບຽງອາຫານຂອງຄົວເຮື ອນກະສິ ກໍາ, ການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມັ້ . 
ມີ ຄວາມສ່ຽງທີ່ ສຸດຕ່ໍການປ່ຽນແປງດິ ນຟັ້ າອາກາດ.  
 

ເສັັ້ ນທາງທີ່ ຄາດໄວັ້ ເຫ່ົຼານີ ັ້ ເນັັ້ ນໃສ່ທິດສະດີ ຂອງການປ່ຽນແປງ 
ທີ່ ຖື ກວາງໄວັ້ ໂດຍໂຄງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ . 
ສ່ວນຫຼາຍການອອກແບບຂອງໂຄງການຄົັ້ ນຄັ້ ວາສິ ັ້ ນສຸດລົງໃນລະດັບຜົນຜະລິ ດ, 
ໂດຍບໍ່ ມີ ການພິຈາລະນາເພ່ີມເຕີມຂອງການຮັບຮອງເອົ າ ໂດຍຜູັ້ ໃຊັ້ ເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງ ແລະ 
ຜົນໄດັ້ ຮັບຂອງການເລື ອກການຮັບຮອງເອົ າດ່ັງກ່າວ. 
ໂຄງການຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການຄັດເລື ອກບໍ່ ພຽງແຕ່ອີ ງໃສ່ຄຸນງາມຄວາມດີ ຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ຜະລິ ດ ແລະ  
 
ຄວາມເປັນໄປໄດັ້ ຂອງຜົນສໍ າເລັດການຄົັ້ ນຄວັ້ າ; ການຕັດສິ ນໃຈຍັງຕັ້ ອງໄດັ້ ເບິ່ ງໄປຂັ້ າງໜັ້ າ, 
ຮັບປະກັນວ່າເທກໂນໂລຍີ ຄວນໄດັ້ ຮັບການເຜີຍແຜ່, ຄໍ າສ່ັງການຍອມຮັບຢ່າງກວັ້ າງຂວາງ ແລະ 
ລື ັ້
່ ມຄື ນເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູັ້ ໃຊັ້ ທີ່ ມີ ຈຸດປະສົງ.  
 

ບາດກັ້ າວທີ ສອງ, 
ໂຄງການຄວນໄດັ້ ຮັບການວິ ເຄາະປະເພດຕ່າງໆເພ່ືອປະເມີ ນທາງເລື ອກຂອງໂຄງການ. 
ປະເພດຂອງການວິ ເຄາະທີ່ ສໍ າຄັນແມ່ນການວິ ເຄາະຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດ. 
ຜົນກະທົບທາງບວກທີ່ ສໍ າຄັນໃນລະດັບຄົວເຮື ອນ, ຄາດວ່າຈະມີ ທິດສະດີ ການປ່ຽນແປງທີ່ ຊັດເຈນ, 
ບໍ່ ພຽງພໍທີ່ ຈະພຽງແຕ່ໃຫັ້ ການລົງທຶນໃນການຄົັ້ ນຄວັ້ າ; 
ຜົນປະໂຫຍດທີ່ ຄາດໄວັ້ ຄວນຈະໃຫຍ່ກວ່າຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍ. 
ການວິ ເຄາະຕົັ້ ນທຶນຜົນປະໂຫຍດປະກອບດັ້ ວຍສອງເຕັກນິ ກທີ່ ສໍ າຄັນ, ຄື ການຫຸຼດຜົນປະໂຫຍດ ແລະ 
ຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍຕ່ໍມູນຄ່າປະຈຸບັນ; ແລະ ການປະເມີ ນຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍ. 
ຮູບແບບອື່ ນໆຂອງການວິ ເຄາະເພ່ືອເສີ ມການວິ ເຄາະຜົນປະໂຫຍດ-ຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍ ຫຼື  
ທົດແທນມັນໃນເວລາທີ່ ບໍ່ ເໝາະສົມ, ປະກອບມີ : ການວິ ເຄາະການພັກຜ່ອນ; ການວິ ເຄາະປະສິ ດ 
ທິພາບຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍ; ແລະ ການວິ ເຄາະຫຼາຍເງື່ ອນໄຂ. 
 
ວິ ທີ ການຈັດຊື ັ້ -ຈັດຈັ້ າງ: ການຈັດການ PPP ທີ່ ສະເໜີຄວນຜ່ານການທົດສອບມູນຄ່າສໍ າລັບເງິ ນ; 
ສິ່ ງນີ ັ້ ກ່ຽວຂັ້ ອງກັບການປຽບທຽບກັບວິ  ທີ ການຈັດຊື ັ້ ທາງເລື ອກເພ່ືອກວດສອບການຈັດການ 
ທີ່ ສະເໜີໃຫັ້ ມີ ຜົນປະໂຫຍດອັນໃຫຍ່ຫຼວງທີ່ ສຸດຕ່ໍລັດຖະ ບານ ແລະ ສັງຄົມ.  
 

ການປຽບທຽບສາມາດເປັນຄຸນນະພາບ, ປະລິ ມານ ຫຼື  ທັງສອງ. ການວິ ເຄາະຄຸນນະພາບຄັດເລື ອກວິ ທີ
ການຈັດຊື ັ້  ໂດຍອີ ງໃສ່ມາດຖານທີ່ ເໝາະສົມ, ເຊັ່ ນ: 
 

• ຄວາມກ່ຽວຂັ້ ອງຂອງໂຄງການຕ່ໍກັບເປົ ັ້ າໝາຍການພັດທະນາແບບຍື ນຍົງ ແລະ 
ການຊຸກຍູັ້ ຍຸດທະສາດຂອງວິ ໄສທັດ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ FAF, ເຊັ່ ນ: ການພັດທະນາ 
CSA ແລະ ຄວາມຢື ດຢຸ່ນຂອງດິ ນຟັ້ າອາກາດ; 

• ຄວາມງ່ າຍດາຍໃນການກໍານົດ ແລະ ການຈັດສັນກິດຈະກໍາໂຄງການ, ພາລະບົດບາດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບ; 

• ການບໍ ລິ ການທີ່ ໄດັ້ ມາດຕະຖານດີ , ມີ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດບົນພືັ້ ນຖານການແຂ່ງຂັນ, 
ຄວນຖື ກຈັດຊື ັ້ ໂດຍການປະມູນທີ່ ມີ ການແຂ່ງຂັນ; 

• ໂຄງການທີ່ ຮຽກຮັ້ ອງໃຫັ້ ມີ ເຕັກໂນໂລຢີ   ຫຼື  ຂະບວນການທີ່ ເປັນເຈົ ັ້ າຂອງອາດມີ ສັນຍາໂດຍກົງ; 
• ຄວນຈັດສັນຄວາມສ່ຽງໃຫັ້ ສົມທຽບກັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ ຈະປະຕິບັດໄດັ້ . 
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ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ   ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ  ປ່າໄມັ້  

(FAF) 

 

ການວິ ເຄາະປະລິ ມານຂອງມູນຄ່າສໍ າລັບເງິ ນ 
ໃນຂະນະດຽວກັນປະກອບດັ້ ວຍຊຸດຂອງການວິ ເຄາະຜົນປະໂຫຍດຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍຂອງວິ ທີ ການຈັດຊື ັ້ ທາງເລື
ອກ, ຕົວຢ່າງ: R&D ພາຍໃນເຮື ອນ, ເມື່ ອທຽບກັບ PPP ທີ່ ສະເໜີ.  
 

ໃນກໍລະນີ ທີ່  PPP ຖື ກພົບເຫັນວ່າເປັນທາງເລື ອກທີ່ ມັກ, ຂັັ້ ນຕອນຕ່ໍໄປແມ່ນການຕັດສິ ນໃຈ ກ່ຽວກັບ 
ຮູບແບບການປະຕິບັດ ແລະ ຂັັ້ ນຕອນສໍ າລັບ PPP. ໃນ PPP ທໍາມະດາສໍ າລັບໂຄງສັ້ າງພືັ້ ນຖານ, 
ຮູບແບບປະກອບມີ : ກ່ໍສັ້ າງ - ດໍ າເນີ ນການ - ການໂອນ; ກ່ໍສັ້ າງ-ໂອນຖ່າຍ; Build-Own- ປະຕິບັດການ-
ການຍົກຍັ້ າຍ; Build-Own-Operate; ແລະ ອື່ ນໆ. 
 

ສໍ າລັບການຮ່ວມມື ດັ້ ານຊັບພະຍາກອນ, ການປະຕິບັດແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ NARS. 
ກິດຈະກໍາ R&D ແລະ/ຫຼື  ການຄັ້ າຈະຖື ກກໍານົດ ແລະ ໂຄງສັ້ າງໂດຍ NARS. 
ຄູ່ຮ່ວມງານຈະລະບຸພັນທະຂອງຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການສະໜັບສະໜູນ. 
ຖັ້ າການສະໜອງທຶນ, ຫັຼງຈາກນັັ້ ນ ໂຄງຮ່າງຈະກໍານົດຈຸດສໍ າຄັນຂອງໂຄງການ ແລະ 
ໂຄງການການປ່ອຍກອງທຶນ; ຖັ້ າມີ ຄວາມຊໍ ານານ, ໂຄງຮ່າງຈະກໍານົດການຈັດການໂຮດໂດຍ NARS 
ແລະ ຜົນໄດັ້ ຮັບທີ່ ຄາດວ່າຈະເປັນເຈົ ັ້ າພາບຂອງຊ່ຽວຊານພາກເອກະຊົນ.  
 

ສໍ າລັບສັນຍາຄູ່ຮ່ວມການຄົັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ ດ່ານໜັ້ າ, ກິດຈະກໍາ ແລະ 
ຈຸດສໍ າຄັນຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ວາງແຜນຮ່ວມກັນໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ NARS/ກະຊວງ ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນ. ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງແຕ່ລະຄົນ ກ່ຽວກັບ ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ, 
ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ພາລະບົດບາດກິດຈະກໍາ, ຈະຕັ້ ອງຖື ກກໍານົດໄວັ້ ກ່ອນ. ຫັຼງຈາກນັັ້ ນ, 
ແຜນການດ່ັງກ່າວຈະຖື ກລວມເຂົ ັ້ າໃນສັນຍາສັນຍາ. 
 
ສໍ າລັບການຮ່ວມມື ທາງດັ້ ານການຄັ້ າ, ເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່ຄາດວ່າຈະສໍ າເລັດ ແລະ ເປັນເຈົ ັ້ າຂອງໂດຍ 
NARS/ກະຊວງ, ຕາມທີ່ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນສິ ດທິບັດຢ່າງເປັນທາງການ. 
ສິ່ ງທີ່ ຍັງເຫຼື ອແມ່ນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ ນໍ າໄປສູ່ການຄັ້ າ. ສິ່ ງນີ ັ້ ປະ ກອບມີ ຂັັ້ ນຕອນຕ່ໍໄປນີ ັ້ : 
 

• ຂໍ ັ້ ຕົກລົງຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບ ການກໍານົດສິ ດ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນ (ເຊັ່ ນ: ໃບອະນຸຍາດເຕັກໂນໂລຊີ ; 
ໄລຍະເວລາໃບອະນຸຍາດ; ການເຂົ ັ້ າເຖິງຂອງຜູັ້ ຜະລິ ດຂະໜາດນັ້ ອຍເພ່ືອເຕັກໂນໂລຊີ ; ແລະ 
ອື່ ນໆ). 

• ແຜນງານຂອງກິດຈະກໍາ ແລະ ຈຸດສໍ າຄັນສໍ າລັບການຄັ້ າ. 
• ການຈັດສັນໃຫັ້  CSOs ແລະ FOs ມີ ສ່ວນຮ່ວມ. 
• ການເຊັນສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ (ລວມທັງ CSO/FOs, ຕາມທີ່ ນໍ າໃຊັ້ ); 

ການປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ. 
 
ສຸດທັ້ າຍ, ສໍ າລັບຄູ່ຮ່ວມງານການພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າ, ເຕັກໂນໂລຢີ ມີ ຢູ່ແລັ້ ວ ແລະ 
ຖື ກຖື ໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນ (ຫຼື  ຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ເປັນເຈົ ັ້ າຂອງຮ່ວມກັນ) ແລະ 
ເປັນການຄັ້ າໃນຂອບເຂດຈໍ ານວນໜ່ຶງ. ສິ່ ງທີ່ ຍັງຄົງຄັ້ າງແມ່ນການຍົກລະດັບເຕັກໂນໂລຊີ ເພ່ືອແກັ້ ໄຂ
ຂໍ ັ້ ຈໍ າກັດໃນການພັດທະນາລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ຄຸນຄ່າ. ນີ ັ້ ປະກອບມີ ຂັັ້ ນຕອນຕ່ໍໄປນີ ັ້ , 
ຊຶ່ ງຂະໜານຢ່າງໃກັ້ ຊິ ດກັບຄູ່ຮ່ວມມື ການຄັ້ າ, ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ ກວັ້ າງກວ່າ: 
 

• ການວິ ເຄາະສະຖານະການລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າ ແລະ 
ການປະເມີ ນທ່າແຮງຂອງເທັກໂນໂລຢີ ສະເພາະ (ຫຼື  ຊຸດເທັກໂນໂລຍີ ) 
ເພ່ືອແກັ້ ໄຂຂໍ ັ້ ຈໍ າກັດຂອງຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າ; 

• ການວາງແຜນກິດຈະກໍາ ແລະ ຈຸດສໍ າຄັນສໍ າລັບການຍົກລະດັບ; 
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ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ   ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ  ປ່າໄມັ້  

(FAF) 

 

• ການຈັດສັນໃຫັ້  CSOs ແລະ FOs ມີ ສ່ວນຮ່ວມ; 
• ການເຊັນສັນຍາຢ່າງເປັນທາງການລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ (ລວມທັງ CSO/FOs, ຕາມທີ່ ນໍ າໃຊັ້ ); 

ການປະຕິບັດ ແລະ ການຕິດຕາມກວດກາ. 
 

5. ຕົວຂັບເຄື່ ອນ ແລະ ຄວາມເໝາະສົມຂອງ PPP  

5.1. ໄລຍະເວລາຂອງ R&D ແລະ ການຄັ້ າຕາມລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າ 
 
ໂຄງການປົກກະຕິສໍ າລັບການສະໜອງຂອງດີ  ຫຼື  ການບໍ ລິ ການ, ເຊັ່ ນ: ແນວພັນໃໝ່, ການທົດສອບ
ຫັ້ ອງທົດລອງ ແລະ ອື່ ນໆ, ໂດຍປົກກະຕິສາມາດແບ່ງອອກເປັນສີ່ ໄລຍະ. ເຫ່ົຼານີ ັ້ ແມ່ນ: ການອອກແບບ; 
ການລະດົມຊັບພະຍາກອນ; ການລົງທຶນ; ແລະ ການດໍ າເນີ ນການ, ຕົວຢ່າງ: 
ການສັ້ າງກະແສຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື  ການບໍ ລິ ການ. ໃນສະພາບການຄົັ້ ນຄວັ້ າກະສິ ກໍາ, ການລົງທຶນແມ່ນ
ໄລຍະຄົັ້ ນຄວັ້ າ, ໃນຂະນະທີ່ ດໍ າເນີ ນງານແມ່ນໄລຍະພັດທະນາ ແລະ ເຜີຍແຜ່.  
 

ພາລະບົດບາດສໍ າລັບພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນສາມາດຖື ກມອບໝາຍໃນຫຼາຍດັ້ ານ. 
ການຄົັ້ ນຄວັ້ າກະສິ ກໍາແບບດັັ້ ງເດີ ມແມ່ນພາກລັດຢ່າງແທັ້ ຈິ ງ: ຕົວຢ່າງ, ອົງການ 
(ເວົ ັ້ າວ່າກະຊວງກະສິ ກໍາ) ຄະນະກໍາມະການຄົັ້ ນຄັ້ ວາໄປຫາມະຫາວິ ທະຍາໄລຂອງລັດ; ເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝ່
ອາດຈະຖື ກນໍ າໄປສູ່ລະບົບການຂະຫຍາຍຂອງລັດ ເພ່ືອເຜີຍແຜ່ໃຫັ້ ຊາວກະສິ ກອນ. 
ໃນທາງກົງກັນຂັ້ າມແມ່ນການສະໜອງເອກະຊົນຢ່າງດຽວ, ຍັ້ ອນວ່າພະແນກ R & D 
ຂອງບໍ ລິ ສັດພັດທະນາຄໍ າຮັ້ ອງສະໝັກເຕັກໂນໂລຢີ ຊີ ວະພາບໃໝ່.  
 

ການຮ່ວມມື ພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນມີ ການຈັດການລະຫວ່າງສອງຈຸດທີ່ ສຸດນີ ັ້ . 
ການຮ່ວມມື ດັ້ ານຊັບພະຍາກອນ, ດ່ັງທີ່ ປັ້ າຍກໍາກັບໝາຍເຖິງ, ມີ ການປະກອບສ່ວນດັ້ ານການເງິ ນ 
ແລະ ການປະກອບສ່ວນອື່ ນໆຈາກໜ່ວຍງານເອກະຊົນ, ໂດຍປົກກະຕິແລັ້ ວແມ່ນມູນນິ ທິການກຸສົນ. 
ສັນຍາຄູ່ຮ່ວມສັນຍາກ່ຽວຂັ້ ອງກັບການຄົັ້ ນຄວັ້ າມອບໃຫັ້ ບໍ ລິ ສັດເອກະຊົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, 
ການສັ້ າງສາການຄັ້ າ ແລະ ການຮ່ວມມື ໃນລະບົບຕ່ອງໂສັ້ ມູນຄ່າ ລວມມີ ການພັດທະນາ ແລະ 
ການເຜີຍແຜ່ມອບໃຫັ້ ບັນດາຫົວໜ່ວຍເອກະຊົນ, ເຊັ່ ນ: ບໍ ລິ ສັດທຸລະກິດກະສິ ກໍາ ແລະ/ຫຼື  
ສະຫະກອນຊາວກະສິ ກອນ. 
 

5.2. ຕົວຂັບເຄື່ ອນການເປັນຄູ່ຮ່ວມງານກັບພາກເອກະຊົນ 
 
ສໍ າລັບການສະໜອງຂອງພາກລັດຢ່າງດຽວ 
ແມ່ນມີ ປະໂຫຍດຫຼາຍເມື່ ອຜົນປະໂຫຍດຈາກການຄົັ້ ນຄວັ້ າມີ ຄວາມຫຍຸັ້ ງຍາກ ຫຼື  
ເປັນໄປບໍ່ ໄດັ້ ທີ່ ຈະເຮັດການຄັ້ າ, ເຊັ່ ນ:. ການປັບປຸງພັນພືດ. 
ບໍ ລິ ສັດເອກະຊົນອາດຈະບໍ່ ມີ ກໍາໄລຈາກເຕັກໂນໂລຢີ ; ດ່ັງນັັ້ ນ, ຖັ້ າຈະພັດທະນາແນວພັນທັງໝົດ, 
ການຄົັ້ ນຄວັ້ າອາດຈະດໍ າເນີ ນການໂດຍສະຖາບັນຄົັ້ ນຄັ້ ວາຂອງລັດຖະບານ 
ທີ່ ໄດັ້ ຮັບທຶນຈາກຜູັ້ ເສຍພາສີ  ແລະ ຈັດຕັັ້ ງເພ່ືອຜະລິ ດສິ ນຄັ້ າສາທາລະນະ.  
 

ອີ ກດັ້ ານໜ່ຶງ, ດັ້ ວຍສະຖານະການທີ່ ແຕກຕ່າງກັນ, 
ມູນຄ່າຂອງເງິ ນທີ່ ສູງກວ່າອາດຈະຖື ກຮັບຮູັ້ ໂດຍການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ. 
ບັນດາຕົວຂັບເຄື່ ອນມູນຄ່າສໍ າລັບເງິ ນເຫ່ົຼານີ ັ້ ໝາຍເຖິງປະໂຫຍດຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ 
ສໍ າລັບການຈັດຕັັ້ ງໄລຍະຕ່າງໆຂອງການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ພາຍໃຕັ້ ພາກເອກະຊົນ. 
ໄດເວີ ເຫ່ົຼານີ ັ້ ແມ່ນໄດັ້ ນໍ າສະເໜີພາຍໃຕັ້ ຫົວຂໍ ັ້ ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ັ້ : 
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ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ   ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ  ປ່າໄມັ້  

(FAF) 

 

1. ພາກເອກະຊົນມີ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບຮູັ້ ຜົນກໍາໄລຈາກຜະລິ ດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີ .  
2. ພາກເອກະຊົນມີ ຄວາມສາມາດໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ ມີ ທ່າແຮງຕະຫຼາດທີ່ ເຂັັ້ ມແຂງ.  
3. ພາກເອກະຊົນ ແລະ ພາກລັດ ມີ ຄວາມສາມາດພິເສດທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ ແລະ 

ການລົງທຶນທີ່ ຜ່ານມາ.  
4. ພາກເອກະຊົນອາດຈະສາມາດເລັ່ ງການຜັນຂະຫຍາຍເຕັກໂນໂລຊີ ໃໝ່.  
5. ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນອາດຈະນໍ າໄປສູ່ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ 

ຂອງການແກັ້ ໄຂເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ ສະໜອງໃຫັ້ .  
6. ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນອະນຸຍາດໃຫັ້ ແບ່ງປັນຄວາມສ່ຽງ, ການຈັດລຽງສິ່ ງຈູງໃຈ ແລະ 

ການເສີ ມສັ້ າງລະຫວ່າງໄລຍະ.  
7. ການຮ່ວມມື ແມ່ນເຮັດໃຫັ້ ເປັນໄປໄດັ້ ເມື່ ອຜົນຜະລິ ດສາມາດວັດແທກໄດັ້  

ໂດຍອີ ງໃສ່ຕົວຊີ ັ້ ວັດການປະຕິບັດ ທີ່ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ລ່ວງໜັ້ າ.  
8. ການກຸສົນເອກະຊົນ ແລະ ທຸລະກິດລວມສາມາດລະດົມແຫ່ຼງຊັບພະຍາກອນເພ່ີມເຕີມສໍ າລັບ 

TDFAF ແມ່ນມີ ຢູ່ໃນພາກລັດຢ່າງດຽວ. 
 
ການຄົັ້ ນຄວັ້ າບາງປະເພດອາດຈະຖື ກຈັດຂື ັ້ ນຢ່າງໄດັ້ ປຽບທີ່ ສຸດເປັນສ່ວນຕົວ. ຕົວຢ່າງ, 
ສົມມຸດວ່າຜະລິ ດຕະພັນການຄົັ້ ນຄວັ້ າສາ ມາດໄດັ້ ຮັບສິ ດທິບັດ ແລະ 
ການຜະລິ ດຈໍ າກັດພຽງແຕ່ຜູັ້ ຖື ສິ ດທິບັດ, ຕົວຢ່າງ: ການພັດທະນາແນວພັນປະສົມໃໝ່, ທີ່ ມີ ລັກສະນະ
ທີ່ ມີ ຄວາມຕັ້ ອງການຂອງຕະຫຼາດ (ຕົວຂັບເຄື່ ອນ 1 ແລະ 2). 
ສ່ວນໜ່ຶງຂອງຜົນປະໂຫຍດທາງດັ້ ານເສດຖະກິດຂອງການປູກເມັດສາມາດຖື ກບໍ ລິ ສັດເມັດພັນທີ່ ເໝ
າະສົມ. ແຮງກະຕຸັ້ ນທາງການຄັ້ າອາດຈະພຽງພໍສໍ າລັບການກະຕຸັ້ ນການອອກແບບ, ການເງິ ນ, 
ກິດຈະກໍາການຄົັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ເຕັກໂນໂລຢີ ໃໝ່. ຍິ່ ງໄປກວ່ານັັ້ ນ, 
ບໍ ລິ ສັດເມັດພັນອາດຈະມີ ປະຫວັດສາດທີ່ ຜ່ານມາຂອງການລົງທຶນໃນອຸປະກອນ, ຫັ້ ອງທົດລອງ ແລະ 
ນັກວິ ທະຍາສາດ, ຮັບຮູັ້ ເສດຖະກິດຂະໜາດ ແລະ ຄວາມສາມາດພິເສດ (ຕົວຂັບເຄື່ ອນ 3). 
ພາກລັດອາດຈະຍັງຍື ນຍັນໃຫັ້ ເຮັດການຄົັ້ ນຄວັ້ າດັ້ ວຍຕົນເອງ, ແຕ່ມີ ຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍຫຼາຍ ແລະ 
ບາງທີ ການຄົັ້ ນຄວັ້ າຂອງພາກເອກະຊົນທີ່ ບໍ່ ຈໍ າເປັນ.  
 

ການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງພາກເອກະຊົນ 
ກ່ໍອາດຈະເຮັດໃຫັ້ ແຮງຈູງໃຈທີ່ ເຫັນໄດັ້ ຊັດເຈນໃນການຄົັ້ ນຄວັ້ າພາກລັດ. 
ອັນສຸດທັ້ າຍອາດຈະຖື ກສະແດງໂດຍຄວາມຊັກຊັ້ າຂອງການຄົັ້ ນຄວັ້ າທີ່ ຍາວນານ ແລະ ຄ່າໃຊັ້ ຈ່າຍເກີນ. 
ຜະລິ ດຕະພັນເຕັກໂນໂລຢີ ອາດຈະບໍ່ ມີ ປະສິ ດຕິຜົນ ຫຼື  ບໍ່ ເປັນມິດກັບຜູັ້ ໃຊັ້ . ໃນທາງກົງກັນຂັ້ າມ, 
ພາກເອກະຊົນຊອກຫາຄວາມຊັກຊັ້ າຂອງການຄົັ້ ນຄວັ້ າ ທີ່ ເປັນໄປໄດັ້ ທີ່ ສັັ້ ນທີ່ ສຸດ ແລະ 
ຜະລິ ດຕະພັນທີ່ ມີ ຄຸນນະພາບທີ່ ດຶ ງດູດຜູັ້ ຮັບຮອງເອົ າທີ່ ມີ ທ່າແຮງ (ຕົວຂັບເຄື່ ອນ 4 ແລະ 5).  
 

ສໍ າລັບການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່, ຄວາມສ່ຽງປະກອບກັບຄວາມຫຍຸັ້ ງຍາກທີ່ ໄດັ້ ກ່າວມາຂັ້ າງເທິງ, 
ໃນທຸກໄລຍະຂອງໂຄງການຄົັ້ ນຄັ້ ວາ. ຄວາມສ່ຽງອາດຈະກ່ຽວຂັ້ ອງກັບການອອກແບບທີ່ ຜິດພາດ, 
ການຂາດຈຸດປະສົງການລົງທຶນ, ຄວາມລົັ້ ມເຫຼວທີ່ ຈະບັນລຸຈຸດປະສົງການຄົັ້ ນຄວັ້ າ (ຫຼື  
ຄວາມຊັກຊັ້ າຍາວໃນການບັນລຸຜົນສໍ າເລັດການຄົັ້ ນຄວັ້ າ) ແລະ 
ການບັນລຸຈຸດປະສົງຂອງການຄົັ້ ນຄວັ້ າ. ໂດຍການສັ້ າງໂຄງສັ້ າງເຕັກໂນໂລຢີ ຂອງ PPP, 
ຄວາມສ່ຽງສາມາດແບ່ງປັນໄດັ້ , 
ໃນລັກສະນະການຈັດສັນຄວາມສ່ຽງໃຫັ້ ຄູ່ຮ່ວມງານສາມາດຈັດການໄດັ້ ດີ ກວ່າ, 
ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການຮັບຮູັ້ ຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງໄລຍະ (ຕົວຂັບເຄື່ ອນ 6). ການຈັດສັນຄວາມສ່ຽງ 
ແລະ ລາງວັນສາມາດຈັດວາງໂຄງສັ້ າງໄດັ້ ດີ ກວ່າຖັ້ າການປະຕິບັດ ແລະ 
ການຈັດສ່ົງແມ່ນສາມາດວັດແທກໄດັ້ ງ່ າຍ (ຕົວຂັບເຄື່ ອນ 7).  
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(FAF) 

 

ໃນບັນດາປະເທດທີ່ ກໍາລັງພັດທະນາ, 
ບ່ອນທີ່ ພາກເອກະຊົນຍັງຢູ່ໄກຈາກໄລຍະການພັດທະນາທີ່ ໃຫຍ່ຫຼວງ, 
ພາກລັດອາດຈະເປັນຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ ມີ ການລົງທຶນ 
ທາງດັ້ ານປະຫວັດສາດທາງດັ້ ານການປະດິ ດສັ້ າງທາງດັ້ ານກະສິ ກໍາຫຼາຍກວ່າເກ່ົາ. ຈາກນັັ້ ນ, ສັນ 
ຍາຄູ່ຮ່ວມອາດຈະມອບໃຫັ້ ພາກລັດເປັນຜູັ້ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດການຄົັ້ ນຄວັ້ າ, ໃນຂະນະທີ່ ການອອກແບບ, 
ການເງິ ນ ແລະ ການຄັ້ າອາດຈະດໍ າເນີ ນການໂດຍບໍ ລິ ສັດເອກະຊົນ.  
 

ສຸດທັ້ າຍ, ການລົງທຶນເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ, 
ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕັ້ ອງເປັນການຜູກຂາດຂອງລັດຖະບານ. ການກຸສົນສ່ວນຕົວອາດຈະຖື ກຈັດຕັັ້ ງ ແລະ 
ມອບໃຫັ້ ຢ່າງແນ່ນອນເພ່ືອສະໜອງສິ ນຄັ້ າສາທາລະນະ (ຕົວຂັບເຄື່ ອນ 8). 
ນັກລົງທຶນທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງກັບສັງຄົມອາດຈະ, ພາຍໃຕັ້ ຮູບແບບທຸລະກິດລວມ, 
ຕັ້ ອງການການຄັ້ າຂອງເຕັກໂນໂລຢີ ທີ່ ເພ່ີມຂະໜາດ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່ໍຊາວກະສິ ກອນ ແລະ MSMEs 
ຊັບພະຍາກອນທີ່ ທຸກຍາກ. FOs 
ອາດຈະສັ້ າງຄວາມສະດວກໃນການເຊື່ ອມໂຍງຜູັ້ ປູກສ່ວນບຸກຄົນຂະໜາດນັ້ ອຍກັບນັກລົງທຶນ,  
 
ໃນຂະນະທີ່  CSOs ອາດຈະສະໜັບສະໜູນການສັ້ າງຕັັ້ ງ FOs ເຫ່ົຼານີ ັ້  ຫຼື  ຊ່ວຍໃນການເຊື່ ອມສານ FOs 
ກັບນັກລົງທຶນ. 
 

6. ແຜນດໍ າເນີ ນງານເພ່ືອສ່ົງເສີ ມການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດຂອບ PPP  

6.1. ການມຮັບຮູັ້  ກ່ຽວກັບ PPP ແລະ ການລະບຸໂອກາດ 
 
ເນື່ ອງຈາກ PPPs ໃນສະພາບການຂອງອາຊຽນໃນປັດຈຸບັນສຸມໃສ່ພືັ້ ນຖານໂຄງລ່າງ, 
ການສັ້ າງຈິ ດສໍ ານຶ ກເຖິງຜົນປະໂຫຍດຂອງ PPPs ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ  
(ຊຶ່ ງອາດຈະປະກອບມີ ໂຄງສັ້ າງພືັ້ ນຖານ), ການຮັບຮອງເອົ າ ແລະ 
ການເຜີຍແຜ່ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງ FAF ແມ່ນຈໍ າເປັນ. ຍົກສູງຄວາມສາມາດບ່ົມຊັ້ ອນຂອງ 
PPP, ການສະໜອງຂໍ ັ້ ມູນຂ່າວສານທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງໃຫັ້ ບັນດາຜູັ້ ມີ ຄວາມສົນໃຈແມ່ນສໍ າຄັນ. 
ສິ່ ງນີ ັ້ ໝາຍເຖິງການເບິ່ ງບັນດາໂຄງການທີ່ ມີ ຢູ່ແລັ້ ວໃນພາກພືັ້ ນ ແລະ ການປະຕິບັດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດຂອງ 
PPPs ຈາກພາກພືັ້ ນອື່ ນໆ, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການກໍານົດໂອກາດ ແລະ 
ພາກສ່ວນທີ່ ມີ ຄວາມສົນໃຈໃນການພັດທະ ນາຫັຼກຊັບ PPP 
ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ໃນພາກພືັ້ ນ ແລະ ໃນ AMS.  
 

ການສ່ົງເສີ ມ PPPs ໃນລະດັບພາກພືັ້ ນ, ຂັ້ າມຊາດ  ຫຼື  AMS ໃນຂະແໜງ FAF, ຮຽກຮັ້ ອງໃຫັ້  AMS 
ດໍ າເນີ ນຂະບວນການຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂັ້ ອງ ແລະ ການສົນທະນາ PPP ຢ່າງຕັັ້ ງໜັ້ າ 
ເພ່ືອກໍານົດກາລະໂອກາດ PPP ແລະ ອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ກວດກາຄື ນການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ. 
AMS ຕັ້ ອງຮູັ້ ເຖິງການປະກອບສ່ວນຂອງການປະຕິຮູບຂະແໜງການ FAF ແລະ 
ບົດບາດຂອງພວກເຂົ າໃນການພັດທະນາ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂຄງການ PPP. ນອກຈາກນັັ້ ນ, AMS 
ວນຮັບຮູັ້ ເຖິງຄວາມຈໍ າເປັນຂອງຄໍ າໝັັ້ ນສັນຍາທາງດັ້ ານການເມື ອງຕ່ໍການສ່ົງເສີ ມໂຄງການ PPP 
ໃນຂະແໜງ FAF ໄປສູ່ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ .  
 

ຂໍ ັ້ ມູນທີ່ ໄດັ້ ຮັບໃນຂັ້ າງເທິງນີ ັ້ ຈະໄດັ້ ຮັບການເຜີຍແຜ່ໃນຂະບວນການຂໍ ັ້ ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສຶ ກສາ. 
ຂະບວນການດ່ັງກ່າວຈະຖື ກຍຶ ດໝັັ້ ນຢູ່ໃນທັງສອງຂໍ ັ້ ລິ ເລີ່ ມ PPP ໂດຍທ່ົວໄປພາຍໃນ AMS, 
ເພ່ືອສັ້ າງຈິ ດສໍ ານຶ ກຂອງຊຸດຍ່ອຍສະເພາະຂອງ PPP ສໍ າລັບເຕັກໂນໂລຢີ ກະສິ ກໍາ (ແລະ ບໍ່ ພຽງແຕ່ 
ກ່ຽວກັບ ໂຄງສັ້ າງພືັ້ ນຖານ). ຂະບວນການດ່ັງກ່າວຍັງຈະໄດັ້ ຮັບການຍຶ ດໝັັ້ ນໃນຂໍ ັ້ ລິ ເລີ່ ມ S&T ກະສິ ກໍາ
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(FAF) 

 

ໂດຍທ່ົວໄປພາຍໃນ ແລະ ລະຫວ່າງ AMS, ເພ່ີມຄວາມຮັບຮູັ້ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງຄູ່ຮ່ວມມື  ແລະ ການ
ຮ່ວມມື . ສໍ າລັບໄລຍະສຸດທັ້ າຍ, ຂະບວນການດ່ັງກ່າວຄວນໝູນໃຊັ້ ເຄື ອຂ່າຍ S&T ກະສິ ກໍາລະດັບຊາດ 
ແລະ ສາກົນ. 
  

 
FAF-ທີ ກ່ຽວຂັ້ ອງກັບເຄື ອຄ່າຍ S&T ໃນອາຊຽນ 

 
ສະຖາບັນຄົັ້ ນຄວັ້ າກະສິ ກໍາອາຊີ -ປາຊີ ຟິກ (APAARI) 
ແລກປ່ຽນໂດຍການສ່ົງເສີ ມການສຶ ກສາ, ຄົັ້ ນຄັ້ ວາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມທີ່ ມີ ຄຸນນະພາບຢູ່ອາຊີ
ໃຕັ້   ແລະ ອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕັ້  (EXPERTS) 
ອາຊີ : ວິ ທະຍາສາດຊີ ວິ ດ, ອາຫານ, ກະເສດ, ຊີ ວະສາດ, ເສດຖະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີ  (ALFABET) 
ເຄື ອຂ່າຍວິ ທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ອາຊຽນ (ASTNET) 
ການຮ່ວມມື ດັ້ ານວິ ທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ  ແລະ ນະວັດຕະກໍາ ອາຊຽນ - ສະຫະພາບເອີ ລົບ (ອາ
ຊຽນ - EU-NET) 
ເຄື ອຂ່າຍການຄົັ້ ນຄວັ້ າອະນຸພາກພືັ້ ນແມ່ນໍ ັ້ າຂອງ (GMSARN)  
ເຄື ອຂ່າຍກະສິ ກໍາອະນຸລັກໃນອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕັ້  (CANSEA)  
ເຄື ອຂ່າຍປ່າໄມັ້ ສັງຄົມອາຊຽນ (ASFN) 
ເຄື ອຂ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງອື່ ນໆຄື : ສະມາຄົມມະຫາວິ ທະຍາໄລອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕັ້  ສໍ າລັບການ
ສຶ ກສາຈົບຊັັ້ ນສູງດັ້ ານກະສິ ກໍາ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ (University Consortium); ແລະ 
ກຸ່ມການຄົັ້ ນຄວັ້ າທີ່ ຈັດໂດຍລະບົບ CGIAR. 
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6.2. ການສັ້ າງຂີ ດຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມພັ້ ອມຂອງເຄື່ ອງມື  PPP  
 
ການເຊື່ ອມໂຍງກັບຂັ້ າງເທິງແມ່ນເຄື່ ອງມື ການກຽມພັ້ ອມໃນການປະເມີ ນຕົນເອງເພ່ືອກໍານົດຊ່ອງຫວ່
າງ ແລະ ຄວາມຕັ້ ອງການສັ້ າງຂີ ດຄວາມສາມາດຂອງກະຊວງກະສິ ກໍາປ່າໄມັ້ , NARS ແລະ ສະຖາບັນ 
ແລະ ອໍ ານາດການປົກຄອງອື່ ນໆທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງ. ເຄື່ ອງມື ການປະເມີ ນຄວາມພັ້ ອມຂອງ PPP 
ຈໍ ານວນໜ່ຶງກໍາລັງນໍ າໃຊັ້   ຫຼື  ສະເໜີ, ເຊັ່ ນ: 
 

• Infrascope ຈາກ Economist Intelligence Unit (EIU); 
• ເຄື່ ອງມື ປະເມີ ນຄວາມຕັ້ ອງການດ່ວນຂອງທີ່ ປຶ ກສາດັ້ ານໂຄງສັ້ າງພືັ້ ນຖານພາກລັດ-

ເອກະຊົນ ສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກ; 
• ເຄື່ ອງມື ການປະເມີ ນທີ່ ພັດທະນາໂດຍຄະນະກໍາມາທິການເສດຖະກິດ ແລະ 

ສັງຄົມຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ອາຊີ  ແລະ ປາຊີ ຟິກ (ESCAP); 
• ຊຸດເຄື່ ອງມື ຈາກທະນາຄານໂລກ, ຄື : ເຄື່ ອງມື ສະຖານະການກະກຽມໂຄງການ PPP; 

ຮູບແບບການປະເມີ ນຄວາມສ່ຽງດັ້ ານການເງິ ນ PPP; ແລະ ເຄື່ ອງມື  PPP 
Benchmarking. 

 
ອົງປະກອບທ່ົວໄປໃນເຄື່ ອງມື ການປະເມີ ນເຫ່ົຼານີ ັ້ ແມ່ນ: 
 

• ໂຄງຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ – ຄວາມຊັດເຈນ, ການສະໜັບສະໜູນ, ການທໍາງານ; 
• ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັັ້ ງ – ຄຸນນະພາບຂອງອົງການ/ຫົວໜ່ວຍ PPP;  
• ການພັດທະນາ ແລະ ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ – ຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ 

ຍຸຕິທໍາໃນໂຄງການມອບລາງວັນ, ກໍານົດ ແລະ ເຈລະຈາສັນຍາຄື ນໃໝ່. 
 
EIU ແລະ ທະນາຄານໂລກປະເມີ ນສິ່ ງອໍ ານວຍຄວາມສະດວກທາງດັ້ ານການເງິ ນ - ນັັ້ ນແມ່ນ, 
ການສະໜັບສະໜູນດັ້ ານງົບປະ ມານເພ່ືອການພັດທະນາ PPPs, 
ຂອບສໍ າລັບການເງິ ນຂອງລັດຖະບານ, ຄວາມເລິ ກຂອງຕະຫຼາດການເງິ ນເອກະຊົນ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, 
ESCAP ແລະ EIU ລວມມີ ສະພາບການເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ 
ບັນຍາກາດການລົງທຶນໃນເຄື່ ອງມື ການປະເມີ ນຂອງພວກເຂົ າ.  
 

ໂດຍທ່ົວໄປແລັ້ ວເຖິງແມ່ນວ່າເຄື່ ອງມື ການປະເມີ ນຄວາມພັ້ ອມ 
ທີ່ ມີ ຢູ່ແມ່ນອ່າງໄປທາງພືັ້ ນຖານໂຄງລ່າງຂອງ PPPs. 
ມີ ຄວາມຕັ້ ອງການທີ່ ຈະພັດທະນາເຄື່ ອງມື ກຽມພັ້ ອມ PPP 
ໂດຍສະເພາະສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ໃນ FAF. 
ເຄື່ ອງມື ດ່ັງກ່າວຈະເປັນສະບັບດັດແກັ້ ຂອງເຄື່ ອງມື ທີ່ ມີ ຢູ່ແລັ້ ວ 
ເພ່ືອເຮັດໃຫັ້ ພວກມັນກ່ຽວຂັ້ ອງກັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ ໃນ FAF. ເຄື່ ອງ ມື ອາດຈະກວມເອົ າ: 
 

• ບັນຍາກາດການລົງທຶນຂອງ R&D – ການໃຊັ້ ຈ່າຍທາງດັ້ ານກະເສດຂອງລັດຖະບານໃນ R&D 
ກະສິ ກໍາ; ການລົງທຶນ R&D ຂອງພາກທຸລະກິດກະເສດເອກະຊົນ; 
ການມີ ສະນຸກເກີຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງຄວາມຮູັ້  ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງ 
FAF ແລະ ອຸດສາຫະກໍາກະສິ ກໍາ; ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງການສ່ົງອອກກະສິ ກໍາ.  

• ບັນຍາກາດການລົງທຶນເພ່ືອການຄັ້ າ – 
ຂອບເຂດການຈັດຕັັ້ ງທີ່ ເປັນທາງການຂອງຊາວກະສິ ກອນ; 
ທິດທາງການຄັ້ າຂອງຊາວກະສິ ກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ ງຊາວກະສິ ກອນ; ຄວາມເຕັມໃຈ
ຂອງການດໍ າເນີ ນທຸລະກິດກະສິ ກໍາເພ່ືອແຫ່ຼງວັດຖຸດິ ບຢູ່ທັ້ ອງຖ່ິນ ແລະ ຮ່ວມມື ກັບບັນດາອົງ
ການຊາວກະສິ ກອນ.  
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• ຂອບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ – ກົດລະບຽບທີ່ ໂປ່ງໃສ ກ່ຽວກັບ ຊັບສິ ນທາງປັນຍາ, 
ການອອກໃບອະນຸ ຍາດຂອງເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ ເປັນເຈົ ັ້ າຂອງ; ແລະ 
ລະບຽບການດັ້ ານສິ່ ງແວດລັ້ ອມ ແລະ ສຸຂະພາບສໍ າລັບເຕັກໂນໂລຊີ ກະສິ ກໍາ; 
ມີ ຄວາມຍຸຕິທໍາ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີ ໜັ້ າທີ່ ທາງດັ້ ານກົດໝາຍ ແລະ 
ລະບຽບການຄຸັ້ ມຄອງສັນຍາກະສິ ກໍາ ແລະ ການຈັດການທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງ (ເຊັ່ ນ: 
ການຮ່ວມທຸລະກິດກະເສດ).  

• ຂອບຂອງສະຖາບັນ - ການປູກຈິ ດສໍ ານຶ ກຂອງ NARS, ທຸລະກິດກະສິ ກໍາ ແລະ 
ອົງການຈັດຕັັ້ ງຊາວກະສິ ກອນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດການ PPP ແລະ ທ່າແຮງ; 
ຄວາມສາມາດຂອງ NARS ໃນໂຄງສັ້ າງສັນຍາ PPP, ຕິດຕາມ ແລະ 
ປະເມີ ນຕົວຊີ ັ້ ວັດການປະຕິບັດ PPP. 

 

6.3. ການສົນທະນາຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ແລະ ເວທີ ສໍ າລັບ PPP  
 
ເພ່ືອຊຸກຍູັ້  PPPs ໃນການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີ , ການຮັບຮອງເອົ າ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ໃນຂະແໜງ 
FAF, ຈໍ າເປັນຕັ້ ອງໄດັ້ ເສີ ມຂະຫຍາຍການສົນທະນາລະຫວ່າງພາກລັດ - ເອກະຊົນ. 
ຍຸດທະສາດການສື່ ສານສໍ າລັບການປຶ ກສາຫາລື ລະຫວ່າງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນເພ່ືອສ່ົງເສີ ມ PPPs 
ສາມາດຖື ກສັ້ າງຕັັ້ ງຂຶ ັ້ ນໃນທັງສອງພາກພືັ້ ນ ແລະ ລະດັບ AMS. 
ນີ ັ້ ສາມາດປະກອບມີ ເວທີ ປຶ ກສາຫາລື ເພ່ືອສະໜອງ 'ພືັ້ ນທີ່ ' 
ສໍ າລັບໂອກາດເຄື ອຂ່າຍສໍ າລັບຜູັ້ ມີ ສ່ວນຮ່ວມທີ່ ແຕກແຍກທີ່ ມີ ຊັບສິ ນ, ຄວາມຮູັ້  ແລະ 
ປະສົບການທີ່ ແຕກຕ່າງກັນທີ່ ຈະນໍ າມາຮ່ວມກັນໃນການກໍານົດໂອກາດຂອງ PPP. 
ເວທີ ດ່ັງກ່າວບໍ່ ພຽງແຕ່ປະກອບມີ ພາກລັດ (ສໍ າລັບການຄົັ້ ນຄວັ້ າ ແລະ ການພັດທະນາ, ການຕິດຕາມ 
ແລະ ການທົບທວນຄື ນ) ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານເອກະຊົນ (ການຄົັ້ ນຄວັ້ າ,  
 
ຜູັ້ ໃຫັ້ ບໍ ລິ ການເຕັກໂນໂລຢີ  ແລະ ຜູັ້ ຈັດຈໍ າໜ່າຍ), ແຕ່ CSOs (ການລະດົມຊຸມຊົນ), ການຄົັ້ ນຄວັ້ າ 
ແລະ ຊຸມຊົນວິ ທະຍາສາດ (ການຄົັ້ ນຄວັ້ າ) ແລະ ການພັດທະນາ. ຄູ່ຮ່ວມງານ (ຊັບພະຍາກອນ ແລະ 
ການອໍ ານວຍຄວາມສະດວກຂອງຂະບວນການ). 
ດ່ັງນັັ້ ນການສື່ ສານຄວນຈະເປັນເປົ ັ້ າໝາຍຂອງບັນດາຜູັ້ ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂັ້ ອງທີ່ ສໍ າຄັນເຫ່ົຼານີ ັ້ . 
ເວທີ ດ່ັງກ່າວຍັງສາມາດຮັບໃຊັ້ ໃຫັ້ ແກ່ກົນໄກແລກປ່ຽນຂໍ ັ້ ມູນຂ່າວສານ ແລະ ກວດກາ ແລະ 
ຕິດຕາມການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ PPP.  
 

ເອກະສານບົດແນະນໍ າໂດຍ ERIA ແນະນໍ າການສັ້ າງຕັັ້ ງເວທີ ຂອງ PPP ເພ່ືອສັ້ າງບົດແນະນໍ າຂອງ 
PPP ທີ່ ແທັ້ ຈິ ງ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກໄດັ້  ແລະ ສະໜັບສະໜູນເອກະສານດັ້ ານວິ ຊາການ, 
ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການເຜີຍແຜ່ ແລະ ສັ້ າງຄວາມເຂົ ັ້ າໃຈເທ່ົາທຽມກັນໃນທ່ົວ AMS. 
ເວທີ ປາໄສທີ່ ສະເໜີມາຍັງຈະສະໜັບສະໜູນການປັ້ ອນຂໍ ັ້ ມູນ ແລະ 
ຄໍ າຄິ ດເຫັນຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວ ຂັ້ ອງ; ການສື່ ສານແນວຄວາມຄິ ດ ແລະ 
ວິ ທີ ການປະຕິບັດຂອງ PPPs; ໃຫັ້ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູັ້  ແລະ ການແລກປ່ຽນປະສົບການ.  
 

ໂດຍອີ ງໃສ່ຂໍ ັ້ ສະເໜີດ່ັງກ່າວ, ຂອບເຂດນີ ັ້ ໄດັ້ ສະເໜີໃຫັ້ ກອງປະຊຸມເວທີ ປຶ ກສາຫາລື ອາຊຽນ ກ່ຽວກັບ 
TDFAF (ໃນຕ່ໍໜັ້ າ). ເວທີ ປາໄສເຂົ ັ້ າຮ່ວມ NARS (ລວມທັງການສ່ົງເສີ ມກະສິ ກໍາຂອງລັດຖະບານ), 
ຜູັ້ ຕາງໜັ້ າຂອງທຸລະກິດກະສິ ກໍາ, CSOs, FOs ແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ. 
ການວິ ເຄາະຜູັ້ ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂັ້ ອງຈະຕັ້ ອງດໍ າເນີ ນການ 
ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າຜູັ້ ຊົມເປົ ັ້ າໝາຍຖື ກເຊີ ນໄປຫາເວທີ .  
 

ເວທີ ປາໄສ TDFAF ທີ່ ໄດັ້ ສະເໜີຈະເປັນບ່ອນຈັດຕັັ້ ງການແລກປ່ຽນຂໍ ັ້ ມູນຂ່າວສານ, ເຜີຍແຜ່, ການ
ປະຕິບັດຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ, ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບການລາຍງານ/ຕິດຕາມກວດກາ PPPs ສໍ າລັບ 
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ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ   ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ  ປ່າໄມັ້  

(FAF) 

 

TDFAF ໃນອາຊຽນ. ການປະຊຸມເວທີ ປາໄສສາມາດເຮັດໄດັ້ ໂດຍອົງການ FAF ຂອງອາຊຽນໄດັ້ ມອບ
ໝາຍໃຫັ້  TDFAF, ຄື  ATWGARD, ASWGC, ASWGL ແລະ ASWGFi ແລະ ASOF. ບັນຫາ PPP 
ໃນວາລະຂອງເວທີ ປາໄສອາດຈະກວມເອົ າ: ການປູກຈິ ດສໍ ານຶ ກ; 
ການສັ້ າງປະຫວັດຂອງປະເທດໂດຍການກຽມພັ້ ອມ PPP; ແລກປ່ຽນປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນ; ແລະ 
ການກໍານົດໂອກາດ ແລະ ອື່ ນໆ. ນອກຈາກເອກະສານກອງປະຊຸມປົກກະຕິ, 
ເວທີ ຈະຕັ້ ອງປະກອບດັ້ ວຍເວັບໄຊ ແລະ ບັນຊີ ສື່ ມວນຊົນສັງຄົມສໍ າລັບການສື່ ສານຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, 
ການສ່ົງເສີ ມ ແລະ ການຕິດຕາມ PPPs. ການແຕັ້ ມແຜນຍຸດທະສາດໃນປະຈຸບັນຂອງການປະຕິບັດ - 
ຄວາມໝັັ້ ນຄົງດັ້ ານສະບຽງອາຫານ (2015-2020), ເວັບໄຊທ໌ອາດຈະ, ເຊັ່ ນດຽວກັນ, ເປັນ e-portal 
ສໍ າລັບເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ ມີ ທ່າແຮງການຄັ້ າສູງເພ່ືອແຈັ້ ງໃຫັ້ ນັກລົງທຶນທີ່ ມີ ທ່າແຮງ ແລະ 
ຄູ່ຮ່ວມງານອົງການຈັດຕັັ້ ງຊາວກະສິ ກອນ. ສໍ າລັບການສະໜອງທຶນ, ອົງການ FAF 
ອາຊຽນອາດຈະຮັ້ ອງຂໍ ຊັບພະຍາກອນຈາກ AMS, GrowAsia, ສູນການສຶ ກສາຈົບການສຶ ກສາ ແລະ 
ການຄົັ້ ນຄວັ້ າກະສິ ກໍາພາກພືັ້ ນອາຊີ ຕາເວັນອອກສຽງໃຕັ້  (SEARCA), ຄູ່ເຈລະຈາ ແລະ 
ອົງການທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງ. 
 

7. ການຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸັ້ ມຄອງບໍ ລິ ຫານ 
 
ທີ່ ອາຊຽນ, ATWGARD, ASWGC, ASWGL ແລະ ASWGFi ເຊັ່ ນດຽວກັນກັບ ASOF ແລະ 
ອົງການຈັດຕັັ້ ງອື່ ນໆຂອງອາຊຽນພາຍໃຕັ້ ຂະແໜງ FAF ແມ່ນຮັບຜິດຊອບໃນການພັດທະນາ ແລະ 
ການປະຕິບັດຂອບຮ່ວມກັນກັບອົງການຈັດຕັັ້ ງທີ່ ກ່ຽວຂັ້ ອງໃນຂັັ້ ນສູນກາງ, 
ພາຍໃຕັ້ ການຊີ ັ້ ນໍ າຂອງກອງປະຊຸມເຈົ ັ້ າໜັ້ າທີ່ ອາວຸໂສຂອງ. ກະຊວງກະສິ ກໍາປ່າໄມັ້  ອາຊຽນ (SOM-
AMAF). AMS ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍຂັັ້ ນຕອນການອະນຸມັດ, ອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັັ້ ງປະຕິບັດໂຄງການ 
PPP, ສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ຂອບວຽກງານລະດັບຊາດ ແລະ ພາກພືັ້ ນ.  
 
 

ຄັ້ າຍຄື ກັນກັບຫັຼກການອາຊຽນສໍ າລັບຂອບ PPP, ຂອບ PPP ສໍ າລັບ TDFAF ຖື ກສັ້ າງເປັນຄູ່ມື ສໍ າລັບ 
AMS, ສະເໜີຄໍ າແນະນໍ າທີ່ ບໍ່ ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊັ້ ແຕ່ເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍການເສີ ມສັ້ າງຂອບ PPP ສໍ າລັບ 
TDFAF ພາຍໃນແຕ່ລະ AMS. ເວທີ ປາໄສ TDFAF ທີ່ ໄດັ້ ສະເໜີຈະເປັນບ່ອນຈັດຕັັ້ ງການເຜີຍແຜ່, 
ການປະຕິບັດຕາມຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ການລາຍງານ/ຕິດຕາມກວດກາກ່ຽວກັບ PPPs ສໍ າລັບ 
TDFAF ໃນອາຊຽນ. ດ່ັງນັັ້ ນ, ເວທີ ປາໄສຈະບໍ່ ຊໍ ັ້ າຊັ້ ອນເຄື ອຂ່າຍ S&T ກະສິ ກໍາທີ່ ມີ ຢູ່ໃນອາຊຽນ, ລວມ
ທັງເຄື ອຂ່າຍກັບສະຖາບັນວິ ຊາການ. ໃນຄວາມເປັນຈິ ງ, 
ຜູັ້ ເຂົ ັ້ າຮ່ວມໃນເຄື ອຂ່າຍເຫ່ົຼານີ ັ້ ອາດຈະຖື ກເຊື ັ້ ອເຊີ ນໃຫັ້ ເຂົ ັ້ າຮ່ວມໃນເວທີ ສົນທະນາ.  
 

ATWGARD ໂດຍໄດັ້ ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກບັນດາອົງການ FAF ຂອງອາຊຽນ, ຈະສັ້ າງ
ແຜນການສົນທະນາ PPP ໄລຍະ 2018 – 2025, ໃນນັັ້ ນເວທີ ປາໄສຈະແມ່ນກິດຈະກໍາຫັຼກ. ແຜນການ
ສົນທະນາ PPP ຈະອະທິບາຍຈຸດປະສົງ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງການສົນທະນາ PPP ສໍ າລັບ 
TDFAF; ສະເໜີໂຄງການເຄື່ ອນໄຫວ ແລະ ວາລະກອງປະຊຸມ; ແລະ 
ກໍານົດແຫ່ຼງສະໜັບສະໜູນທາງດັ້ ານການເງິ ນທີ່ ເປັນໄປໄດັ້ . 
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ຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃນພາກພືັ້ ນອາຊຽນ ສໍ າລັບການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ   ໃນຂະແໜງການສະບຽງອາຫານ, ກະສິ ກໍາ ແລະ  ປ່າໄມັ້  

(FAF) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


