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១. េសចកតីេផតម 

• គេរមងជំរញុទីផសរសរមប់កសិកមមខន តតូច (AIMS) គឺជគេរមងរមួគន របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ 

(RGC) និងមូលនិធិអនតរជតិសរមប់អភិវឌឍន៍កសិកមម (IFAD)។ គេរមងេនះមនបំណងជំរញុកំេណ ន

របកបេដយបរយិប័ននេលទីផសរ និងសរមប់ផលិតផលកសិកមមែដលមនតៃមលខពស់ និងករអភិវឌឍ

ចេងក មផលិតផលតមមូលដឋ ន ែដលអនកផលិតជរកុមកសិករខន តតូចរករីកអចទទួលបនផល

របេយជន៍រមួគន ។ 

• គេរមងមនរយៈេពលរបំមួយឆន  ំ និងមនរបសិទធភពអនុវតតចប់ពីៃថងទី២៨ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៧ េហយ

រពំឹងថនឹងបញចប់គេរមងេនៃថងទី៣១ ែខមីន ឆន ២ំ០២៣។ 

• គេរមងរតូវបនអនុវតតេដយរជរដឋ ភិបលកមពុជ ែដលដឹកនំេដយរកសួងពណិជជកមមនិងសហករ   

អនុវតតពីៃដគូេផសងេទៀត េហយរពំឹងថនឹងមនមូលនិធិបញចូ លគន សរបុពីរជរដឋ ភិបលកមពុជ និងមូលនិធិ
អនតរជតិសរមប់អភិវឌឍន៍កសិកមមរបមណ ៤៥ លនដុលល រសហរដឋអេមរកិ (កមចីពីមូលនិធិអនតរជតិ
សរមប់អភិវឌឍន៍កសិកមមចំនួន ៣៦,៣ លនដុលល រអេមរកិ)។ 

• គេរមងអចរបតិបតតិករេនរគប់ែផនកទំងអស់ៃនរបេទស ែដលទីតំងពិតរបកដរតូវបនកំណត់េដយករ

េរជសេរ សែខសសងវ ក់តៃមលអទិភព និងតំបន់ែដលពក់ព័នធជមួយែខសសងវ ក់តៃមលែដលេចញពីផលិតកមម

រហូតេទទីផសរ។   

• អនកទទួលផលផទ ល់ែដលជេគលេដរបស់គេរមង រមួមនរគួសរកសិកររបកបកសិកមមខន តតូច រមួទំង

កសិកររកីរក និងធល ក់កនុងសថ នភពជិតរកីរក។ េលសពីេនះេទៀត រកុមេគលេដេផសងេទៀតេនកនុងែខស     

សងវ ក់តៃមលរមួមន៖ សហគមនក៍សិកមមែដលជសមគមកសិករ សហរគសធុនមីរកូ តូច និងមធយម 

(MSMEs) សហរគសកសិពណិជជកមម  សហរគសេសវកមម និង សមគមឧសសហកមម។  

• គេរមងនឹងចប់េផតមដំបូងៃនែខសសងវ ក់តៃមលដូចជ៖ ១) បែនល ២) មនែ់រស ៣) រសូវែដលមនគុណភព

ខពស់ ៤) ដំឡូងមី និង ៥) សូរតេឆ។ ែខសសងវ ក់តៃមលថមីនឹងរតូវពិចរណេនឆន ទំី២ របសិនេបរកេឃញថ

មនផលិតកមម និងតរមូវករទីផសររគប់រគន់។ 
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២. លទធផលរពឹំងទុក 

២.១. េគលបំណង/វត្-បំណង សូចនករ េគលេដ  

េគលបំណង៖  

បេងកនភពរងុេរឿងរបស់កសិករខន តតូច

កមពុជតមរយៈករបេងកនផលចំេណញ

េដយផសរភជ បេ់ទនឹងកសិពណិជជកមម

និងទីផសរ 

១) ៨០% ៃនអនកទទួលផលផទ ល់សរបុ ៧៥.០០០ 

រគួសរបនបេងកតរបក់ចំណូលមកពីកសិកមមសុទធ

េរចនជង ៣០% 

(ឯកត = ចំនួនរគួសរ) 

៧៥.០០០

រគួសរ 

វត្-បំណងៃនករអភិវឌ=>៖  

េដមបបីេងកនរបក់ចំេណញពីករេធវ
កសិកមមសរមប់កសិករខន តតូច រមួ

ទំងកសិកររកីរក តមរយៈករវនិិេយគ

កនុងវសិ័យ សធរណៈរបកបេដយ

របសិទធភព 

២) ចំនួនអនកទទួលផលបេងកនរបក់ចំណូលចំនួន 

៥០% ពីពលកមមកនុងករងរកសិកមម 

៤០.០០០

រគួសរ 

៣) អរតចំណូលរតឡប់ពីករវនិិេយគែផនកេសដឋកិចច  ២០% 

២.២. លទ្ផល   

លទ្ផលទី១៖  

របក់ចំេណញដល់កសិករ និងអជីវ

កមមពីសងវ ក់តៃមលរមួបនេកនេឡង

សរមប់ផលិតផលចរមុះតៃមលខពស់េកន

េឡង 

៤) តៃមលសរបុៃនផលិតផលែដលបនលក់េនទី
តំងេគលេដេនកនុងែខសសងវ ក់តៃមលអទិភព

របស់គេរមងកនុងអំឡុងេពលជក់ែសតង  

េកន ៣០% 

៥) អរតទទួលយកេទអនុវតតបេចចកេទស

ផលិតកមម និងេរកយេពលរបមូលផលរបស់

កសិករែដលចូលរមួ 

៦០% 

លទ្ផលទី២៖ 

ករវនិិេយគឯកជនបនេកនេឡងេនកនុង

ែខសសងវ ក់តៃមលអទិភពពីកសិករខន ត

តូច និងសហរគសកសិពណិជជកមម 

៦) ករវនិិេយគេដយសហរគសកសិពណិជជកមម 

េនកនុងែខសសងវ ក់តៃមលអទិភព និងចេងក ម

ផលិតកមម 

េកន ៣០ %  

 

៧) ករវនិិេយគរបស់កសិករខន តតូចកនុងែខស     

សងវ ក់តៃមលអទិភព និងចេងក មផលិតផល  

េកន ៣០ %  

 

៨) កសិករខន តតូចែដលចូលរមួកនុងគេរមងរតូវ

បនបេងកន ចំេណះដឹងែផនកហិរញញ វតថុ  

៥០% 
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៩) រគឹះសថ នហិរញញ វតថុ (FI) ៃដគូបនតផតល់ហិរញញ

បបទន ដល់ែខសសងវ ក់តៃមលបនទ ប់ពីបញចប់

គេរមង 

FI ចំនួន៥ 

លទ្ផលទី៣៖ 

សមតថភពរបស់សថ ប័នថន ក់ជតិ និង

ថន ក់េរកមជតិកនុងករេរៀបចំ និង

បេងកតគំនិតផតួចេផតមអភិវឌឍន៍ទីផសរ

កសិកមមរបកបេដយបរយិប័នន រតូវ

បេងកនេឡងគួរឲយកត់សមគ ល់  

១០) េវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពក់ព័នធមន

ភពសកមម មនករចូលរមួេរចន និងរតូវបនអនក

ចូលរមួពីទីតំងៃនចេងក មែខសសងវ ក់តៃមលេគលេដ

ចតទ់ុកថវជិជមន 

៩០% 

 

៣. អនកទទួលផល 

 ៣.១. អនកទទួលផលចមបង៖ អនកទទួលផលចមបងរបស់គេរមង គឺជរគួសរកសិករខន តតូចរមួទំងកសិករ

រកីរក និងសថ នភពជិតរកចូលរមួកនុងែខសសងវ ក់តៃមលេដយសម័រគចិតតកនុងកិចចសហករអនុវតតសកមមភព

គេរមង (យ៉ងេហចណស់ ៧៥.០០០ រគួសរ) ។ 

 ៣.២. អនកទទួលផលបនទ ប៖់ រកុមេគលេដបនទ បគ់ឺជតួអងគសំខន់មួយេផសងេទៀតេនកនុងែខសសងវ ក់តៃមលរមួ

មន៖ សហគមន៍កសិកមម សហរគសធុនមីរកូ តូច និងមធយម (MSMEs) សហរគសកសិពណិជជកមម 

សហរគសផតល់េសវ និងសមគមឧសសហកមម។ រកុមេគលេដ េនះមិនចំបច់ថទល់ែតរកីរកេនះ

េទ និងអចជរកុមែដលមនជីវភពរបេសរផងែដរ។ េទះជយ៉ងណ ពួកេគភគេរចនអចជអនក

បេងកតទីផសរសរមប់កសិករខន តតូច និងជនរកីរក និងជកមល ងំចលករៃនែខសសងវ ក់តៃមល។ ពួកេគរតូវ

ជួយ កសិករខន តតូច (រមួទំងរគួសររបកបកសិកមមខន តតូច រកីរក នងិមនរសតីែដលជេមរគួសរ) េដមប ី
ផល ស់បតូរឱយករេធវកសិកមមមិនរតឹមែតសរមប់ចិញច ឹមជីវតិ ែតសរមប់ករេធវជំនួញរបសិនេបមន

លកខខណឌ រតឹមរតូវ និងមនបរយិកសអំេណយផល។ 

៤. កររគប់រគងគេរមង 

 ៤.១. រកសួងពណិជជកមម (MOC)៖ គឺជសថ ប័នដឹកនំអនុវតតគេរមង េហយក៏ដឹកនំសមសភគទី ១ ផង

ែដរេដយែផអកេលមូលដឋ ន (១) រកសួងពណិជជកមមទទួលខុសរតូវេលករអភិវឌឍអជីវកមម និងករេធវទី
ផសរកសិកមមេនកនុងរកបខ័ណឌ រជរដឋ ភិបលកមពុជ (២) ទិដឋភពភគេរចនរបស់គេរមង គឺេផត តេទ

េលករផសរភជ បទ់ីផសរ សរមបសរមួលករវនិិេយគតមែខសសងវ ក់តៃមល និងេលពណិជជកមមកនុងរសុក 

និងករនំេចញ និង (៣) ករទទួលសគ ល់តួនទីរបស់គេរមងកនុងករសេរមចបននូវអភិរកមពហុភគី
ពិតរបកដ េដយមនករចូលរមួយ៉ងសកមមពីសថ ប័នរដឋ ភិបលថន ក់ជតិ និងថន ក់េរកមជតិ    

សហរគសកសិពណិជជកមម និងកសិករ។  
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  រកសួងពណិជជកមមនឹងេរៀបចំករយិល័យរគប់រគងគេរមង ែដលនឹងរមួបញចូលរកុមករងររគប់រគង

សមសភគទី១ ដឹកនំេដយនយកគេរមងមន ក់។ ករយិល័យរគប់រគងគេរមងេនះមនមុខងរ   

សំខន់ៗពីរគឺ៖ 

១. របតិបតតិករ៖ ផតល់េដយនយកដឋ នសហរបតិបតតិករអនតរជតិ (DICO) េហយនឹងទទួល

ខុសរតូវេលកររគប់រគងហិរញញ វតថុ លទធកមម ករតមដននិងវយតៃមល ករផសពវផសយ និងរេធវ
បយករណ៍។ 

២. អភិវឌឍន៍ែខសសងវ ក់តៃមល៖ ដឹកនំេដយនយកដឋ នអភិវឌឍន៍វសិ័យឯកជន (DPSD) ែដល

មនតនួទីគំរទវសិ័យឯកជនកនុងករចូលរមួកនុងពណិជជកមម និងករអភិវឌឍទីផសរឱយបន

ទូលំទូលយ។ 

 ៤.២. រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុ (MEF)៖ នឹងទទួលខុសរតូវអនុវតតសកមមភពេរកមសមសភគទី ២ 

និងរតួតពិនិតយករអនុវតតរបស់ធនគរអភិវឌឍន៍ជនបទទក់ទងនឹងបនទ តឥ់ណទន។  

 

៥. ករយិលយ័មណឌ លភូមិភគ និងកររបមូលផតុំសងគម 

 ៥.១. ករយិល័យមណឌ លភូមិភគ៖ ករអនុវតតគេរមងនឹងេផត តសំខន់េលមូលដឋ នវមិជឈករែដលសកមមភព 

សំខន់ រៗតូវបនសរមបសរមួលកនុងវសិ័យេនះ តមរយៈករយិល័យមណឌ លភូមិភគ (RHO) ចំននួបី។ 
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ករយិល័យមណឌ លភូមិភគទំងេនះ មនទីតំងេនមនទីរពណិជជកមមេខតត (PDoC) កំពង់ចម បត់ដំបង 

និងេខតតតែកវ ែដលទទួលបនទុកសរមបសរមួលសកមមភពផទ ល់េនតមែខសសងវ ក់តៃមលែដលបន

េរជសេរ ស។ មនទីរពណិជជកមមេខតតទំងេនះមនករគំរទពីបុគគលិកែដលរតូវបនែតងតំងេដយសភ

ពណិជជកមមេខតត អងគករកសិករ (FNN, CFAP និងេវទិកសហព័នធសមគមកសិករថន ក់ជតិ (NF3)) 

តមរយៈករេរៀបចំភពជៃដគូ។ បុគគលិកទំងេនះនឹងេធវករជែផនកមួយៃនរកុមករងរមណឌ លភូមិភគ 

ែដលករចំណយពក់ព័នធនឹងរ៉ប់រងេដយគេរមង ែដលនឹងបេងកនរបសិទធភពៃនមណឌ លភូមិភគ និង

ករបញចូលយនតករទីផសរ។ 

 ៥.២. ករយិល័យរណប៖ ករយិល័យទំងេនះនឹងេដរតួជែផនកបែនថមដល់ករយិល័យមណឌ លភូមិភគ និង

មនទីតំងេនតមបណត េខតតេផសងេទៀតែដលជែផនកមួយៃនមណឌ លភូមិភគ។ បុគគលិកករយិល័យ 

េនះនឹងរតូវេរជសតំងេដយមនទីរពណិជជកមមេខតត និងគំរទេដយបុគគលិកបេចចកេទស។ បចចុបបននេនះ

មនករយិល័យរណបចំនួន ៤ រតូវបនដក់ឱយដំេណ រករេនមណឌ លភូមិភគេខតតកំពង់ចម (េខតត

រពះវហិរ និងរកេចះ) និងមណឌ លភូមិភគេខតតបត់ដំបង (ៃប៉លិន និងេសៀមរប)។ េនេពលេនះមិន

ទន់មនករយិល័យរណបេនមណឌ លភូមិភគេខតតតែកវេនេឡយេទ។ 

 

 

 ៥.៣. កររបមូលផតុ ំសងគមរសបតមតរមូវករទីផសរ (SM)៖ សរមប់កររបមូលផតុ ំកសិករចូលេទកនុងែខស    

សងវ ក់តៃមល គេរមងនឹងេរជសេរ សរកុមអនករបមូលផតុ ំសងគមេផត តេលទីផសរេដមបចីូលរមួេធវករជមួយ

ករយិល័យមណឌ លភូមិភគនីមួយៗ។ រកុមរបមូលផតុ ំសងគមទំងេនះក៏អចជយនតករសរមប់ផដល់

ជូនករបណតុ ះបណត លែផនកអជីវកមម និងចំេណះដឹងែផនកហិរញញ វតថុដល់កសិករែដលចូលរមួកនុង

គេរមង តមរយៈរបព័នធបណតុ ះបណត លបនត (cascade system) និងអនកសរមបសរមួលខងែផនក
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ពណិជជកមម (Business Literacy Facilitators) ែដលរតូវបនែតងតំងេដយសមជិកៃនរកុមអនក 

ផលិតខលួនឯងផទ ល់។ រកុមេនះនងឹមនអនករគប់រគងរកុមរបមូលផតុ ំសងគមមន ក ់និងរបធនរកុមរបមូលផតុ ំ

សងគមមន ក់សរមប់ករយិល័យមណឌ លភូមិភគនីមួយៗ ែដលនឹងេនរបចំេនករយិល័យមណឌ ល

ភូមិភគ។ េលសពីេនះេទៀត របធនរកុមរបមូលផតុ ំសងគមក៏នឹងរតូវបនដក់េនតមករយិល័យ

រណបចំនួន៤ផងែដរ។ ពួកេគទទួលខុសរតូវកនុងករសរមបសរមួលបុគគលិកមួយចំនួនៃនរកុមរបមូល

ផតុ ំសងគមេនមូលដឋ ន។ 

• អនករគប់រគងរកុមរបមូលផតុ ំសងគម៖ អនករគប់រគងរកុមរបមូលផតុ ំសងគមដឹកនំរកុមរបមូលផតុ ំ

សងគមេនកនុងមណឌ លភូមិភគ េហយពួកេគក៍ជសមជិករកុមករងររបសម់ណឌ លភូមិ
ភគ។ អនករគប់រគងរកុមរបមូលផតុ ំសងគមទទួលខុសរតូវេលករអនុវតតសកមមភពទំងអស់

របស់រកុមរបមូលផតុ ំសងគមេនកនុងមណឌ លភូមិភគ និងចេងក មនីមួយៗ េហយក៏ទទួលខុស

រតូវេលករអនុវតតករងររបស់បុគគល និងរកុមរបមូលផតុសំងគមទងំរសុង ដូចជរបធនរកុម

របមូលផតុ ំសងគម និងអនករបមូលផដុ ំសងគមផទ លផ់ងែដរ។ 

• របធនរកុមរបមូលផតុ ំសងគម៖ បំេរ ករជរបធនរកុមរបមូលផតុ ំសងគមេរកមកររគប់រគង

ផទ ល់របស់អនករគប់រគងរកុមរបមូលផតុ ំសងគមេនកនុងមណឌ លភូមិភគ និងករយិល័យ

រណបេរៀងៗខលូន។ 

• អនករបមូលផតុ ំសងគម (SM)៖ បំេរ ករជអនកសរមបសរមួលផទ ល់េនេរកមកររតួតពិនិតយ

េដយផទ ល់របស់របធនរកុមរបមូលផតុ ំសងគម។ 

៦. សមសភគគេរមង 

 ៦.១. សមសភគទី១៖ អភិវឌឍនែ៍ខសសងវ ក់តៃមល - គឺជសមសភគនំមុខសរមប់គេរមង និងជកមល ងំ   

ចលករដ៏សំខនក់នុងករធនដល់លទធផលេជគជ័យសរមបរ់បសគ់េរមងទំងមូល។ សមសភគ

េនះនឹងេផត តករផគតផ់គង ករសរមបសរមួល និងករបេងកតទំនក់ទំនងរវងអនកទិញ អនកផលិត នងិអនក

ផតល់េសវ (តមរយៈ "េវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពក់ពន័ធ (MSP)" និងយនតករកិចចសនយកសិកមម) 

ក៏ដូចជករកសងសមតថភពសរមប់ភគីពក់ព័នធទំងអស់។ 

  ៦.១.១. េវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពក់ព័នធ៖ េវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពក់ព័នធគឺជ

េវទិកែដលតួអងគទំងអស់កនុងែខសសងវ ក់តៃមលអចមក និងជួបទល់មុខគន ។ គេរមងេនះ

នឹងជួយ សរមួលដល់េវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពក់ព័នធ ែដលកំពុងដំេណ រករ 

េរកមរបូភពអជីវកមមេទអជីវកមម (B2B) អជីវកមមេទេសវកមម (B2S)  និងដំេណ រករ

េធវកសិកមមតមកិចចសនយ េហយបនទ ប់មកផតល់ករគំរទែផនកបេចចកេទស និងហិរញញ វតថុ
េដមបេីដះរសយបញហ រងំសទះអទិភពជក់លក់ និងសកមមភពែដលរតូវបនកំណត់

េដយតួអងគែខសសងវ ក់តៃមល ែដលមិនអចេដះរសយេដយផទ ល់បនដូចជគម នករគំ

រទខងបេចចកេទស ឬហិរញញ វតថុខងេរកបែនថម។ 

• សរមប់េវទិកសរមបសរមួលពហុពក់ព័នធករមិតចេងក ម បទពិេសធន៍

ទទួលបនពីកែនលងេផសងេទៀតគឺថរកុមអនកផលិត និងពណិជជករ/កសិ
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ពណិជជកមម ទទួលសគ ល់តៃមលេនកនុងកិចចរបជុំពិភកសទំងេនះ និងចង់បនត

កិចចករទំងេនះេដយខលួនឯង បនទ ប់ពីគេរមងបញចប់ ែដលវជែផនក

សរមប់ទំនក់ទំនងេទៃថងអនគតរបស់ពួកេគ។  

• េនករមិតមណឌ លភូមិភគ បញហ េនះបនកល យេទជយុទធសរសត / េគល

នេយបយពក់ព័នធ និងរតូវករករសរមបសរមួលវជិជ ជីវៈមួយចំនួនបនត

េទៀតកនុងចំេណមតួអងគទំងអស។់ គំរេូផសងៗគន សរមប់រទរទង់កិចចករេនះគឺ
មន ប៉ុែនតរតូវែតទទួលយក និងចរចជមួយតអួងគេនែខសសងវ កតៃមលនីមួយ  ៗ

េនេពលែដលែខសសងវ ក់តៃមលកន់ែតមនភពរស់រេវ ក េហយេវទិកសរមប

សរមួលពហុភគីពក់ព័នធកន់ែតមនភពចស់ទុំ។ េនកនុងរបេទសមួយ

ចំនួន កិចចករទំងេនះរតូវបនេធវេឡងតមរយៈសមគមឧសសហកមម 

របសិនេបពួកេគពិតជតំណងឱយអនកផលិត និងរកុមហ៊ុនរបកដែមន ប៉ុែនត

េនរបេទសេផសងេទៀត រដឋ ភិបលេនែតបនតគំរទេសវកមមសរមបសរមួល

ឧសសហកមមេនះជ "រទពយសមបតតិសធរណៈ" (ឧ. ឧសសហកមមរជូក

របេទសហូឡង់)។ 

 

 ៦.១.២. មូលនិធិសរមបសរមួលករអភិវឌឍតមវសិ័យ៖ មេធយបយផតល់មូលនធិិសរមប់ករវនិិេយគ 

េល "រទពយសមបតតិសធរណៈ" ែដលេដះរសយបញហ រងំសទះជក់លក់ចំេពះករអភិវឌឍែខស

សងវ ក់តៃមល ែដលរតូវបនកំណត់េដយតួអងគែខស           សងវ ក់តៃមលេដយខលួនឯង តមរយៈ

ដំេណ រករសនទនគន េនេវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពក់ព័នធ។ មូលនិធិេនះនឹងេផត តេល
ករវនិិេយគ "រទពយសមបតតិសធរណៈ" កនុងករណីែដលវសិ័យឯកជនមិនអចផតល់ករ    

វនិិេយគបនេនកនុងបរបិទបចចុបបននៃនែខសសងវ ក់តៃមលទំងេនះ។ របេភទវនិិេយគែដលរពំឹង
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ទុកេនេរកមមូលនិធិសរមបសរមួលករអភិវឌឍេលវសិ័យរមួមន៖ េហដឋ រចនពក់ពនធ ័     

ទីផសរ ឧបករណ៍តូចៗ ករវនិិេយគេលទីផសររបូវនត ករេធវឱយរបេសរេឡងនូវមនទីរពិេសធន៍

សធរណៈ ឬសមតថភពអធិករកិចចអនម័យនិងភតូតគមអនម័យ (SPS) េនថន ក់េខតត ករ

ពរងឹងសមតថភពរសវរជវខងពណិជជកមម ករគំរទដល់ករចរចអំពីអនម័យ នងិភូតតគម 

អនម័យេទវភគី ករសកលបងគំរអូជីវកមមថមី ឬែដលមិនទន់សកលបង (ឧ. សរមប់

ថន លបណតុ ះដំឡូងមីែដលមនសុខភពលអ) ករបងហ ញ និងករសកលបងជេលកដំបូង

ៃនបេចចកវទិយថមីៗ ឬរបព័នធផលិតកមម កររសវរជវសកមមភព ករសិកសទីផសរ ។ល។ 

 ៦.២. សមសភគទី២៖ ករផតល់ហិរញញបបទនែខសសងវ ក់តៃមល - មនេគលបំណងជំរញុករ  វនិិេយគឯកជន 

កន់ែតេកនេឡងេទកនុងែខសសងវ ក់តៃមលអទិភពេដយកសិករ សហរគសធុនមីរកូ តូច និងមធយម 

(MSME) សហគមន៍កសិកមម សហរគសកសិពណិជជកមម រកុមហ៊ុនផតល់េសវ និងអនកេផសងៗេទៀត។ 

អទិភពសរមប់វនិិេយគេនកនុងែខសសងវ ក់តៃមលនីមួយៗ នឹងរតូវបនជំរញុេដយតួអងគឯកជនៃន

ែខសសងវ ក់តៃមល តមរយៈដំេណ រករផគូផគង និងករសរមបសរមួលែដលបនេរៀបចំេឡងេនជុំវញិ

េវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពក់ព័នធេនកនុងែខសសងវ ក់តៃមលនីមួយៗ (សមសភគទី១)។ 

សមសភគទី២ នឹងេរបរបស់មេធយបយចំនួន ២ គឺមូលនិធិនវនុវតតន៍ែខសសងវ ក់តៃមល និងបនទ ត់

ឥណទនផដលជ់ូនដលរ់គឹះសថ នមីរកូហិរញញ វតថុ។ 

 ៦.២.១. មូលនិធិនវនុវតតន៍ៃនែខសសងវ ក់តៃមល៖ មូលនិធិនវនុវតតន៍ៃនែខសសងវ ក់តៃមលនឹងផតល់ករ

េលកទឹកចិតតសរមប់ករវនិិេយគេគលេដេទេលវនិិេយគិន ឯកជនែដលជ "អនក    

វនិិេយគដំបូង"  (កសិករ សហគមន៍កសិកមម សហរគសធុនតូច និងមធយម (MSME) 

សហរគសកសិពណិជជកមម) តមែខសសងវ ក់ផលិតកមមែដលបនេរជសេរ ស ែដលវនិិ
េយគេលបេចចកវទិយផលិតកមមថមី គំរអូជីវកមម ឬេសវកមម/មុខងរេផសងេទៀតែដលរតូវករ

េនកនុងែខសសងវ ក់តៃមល។ េគលបំណងគឺេដមបេីលកទឹកចិតតដល់អនកែដលមនបំណង

ទទួលយកបេចចកវទិយថមី ឬគំរអូជីវកមមេដយមិនដឹងពីហនិភ័យ និងផលរបេយជន៍     

េសដឋកិចចចបស់លស់ េដមបយីកេទអនុវតត និងេធវករសកលបងសុពលភពរបស់

ករងរទំងអស់េនះ។ បទពិេសធន៍េនះ ែដលបនវភិគ និងចងរកងជឯកសរទុក

រតឹមរតូវ នឹងជួយ សរមួលដល់ករេរបរបស់ និងពរងីកបនតេដយគម នករឧបតថមភធនព ី   

រដឋ ភិបល និងជួយ បេងកតផលរបរ របក់ចំណូល ចំណូលពនធ និងករងរ។ ហិរញញបបទន 

ឥតសំណង (MG) អចរតូវបនផតលរ់ហូតដល់ ២០% ៃនករវនិិេយគសរបុជករេលក

ទឹកចិតត។ 

របេភទ / េឈម ះ 

 

រចកទី ១៖  

ករវនិិេយគកសិកមមខន ត

តូច 

រចកទី ២៖ 

ករវនិិេយគសហរគស

ខន តតូច 

រចកទី ៣៖ 

ករវនិិេយគសហរគស

ខន តមធយម 

ឧទហរណ៍ រសះទឹក និងរបព័នធបនតក់

ទឹក ករដំដំណំ 

ម៉សីុនសមងួតចល័ត ឬ

សថ នីយ៍សមងួតខន តមធយម 

េរងចរកែកៃចនធំៗ ឃល ំង

រតជក់សតុកទំនិញែបប
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ឧបករណ៍េរកយេពល

របមូលផលដំបូង 

ឧបករណ៍ផលិតកមម រងូ 

សនប់ ដំណំេដមមន  

េរកលេគ អនកផតល់េសវ

កមម ជបុគគលរបស់ឯកជន 

ឧ. ផលិតកមមសតវ នងិ

បុគគលិកសុខភិបល េរង

ភញ ស់កូនមន ់

ម៉សីុនរចូត ឃល ំងរតជក់

សតុកទំនិញតូចៗ 

មជឈមណឌ លរបមូល        

កសិផល 

ពណិជជកមម ឬពហុឃល ំង

សតុក ថន ល េរងចរកេវចខចប់

ទំេនបសរមប់នំេចញ 

សតតឃតដឋ ន អងគភពែក

ៃចនតមែបបបេចចកវទិយថមី/ធំ 

លកខណៈៃនករគំ

រទែផនកហិរញញ វតថុ 

របក់កមចីពី ២-៦ ឆន េំល
លកខខណឌ  MFI + MG 

របក់កមចីពី២-៦ ឆន េំល
លកខខណឌ  MFI + MG 

របក់កមចីពី ២-៨ ឆន េំល
លកខខណឌ  RDB + MG  

សថ ប័នហិរញញ វតថុៃដ

គូ1 

ៃដគូរគឹះសថ នមីរកូហិរញញ វតថុ
ែដលមនករទទួលសគ ល់

ជផលូវករ 

ៃដគូរគឹះសថ នមីរកូហិរញញ វតថុ 

ឬ RDB ែដលមនករ

ទទួលសគ ល់ជផលូវករ 

RDB ឬធនគរ 

ចំនួនអតិបរមៃន 

MG (USD) 
១.០០០ ២០.០០០ ១០០.០០០ 

ភគរយអតិបរម

ៃន MG ៃនករ 

វនិិេយគសរបុ 

២០% ២០% ២០% 

ចំនួនថវកិជ

មធយម ែដលរតូវ

បនប៉នរ់បមណ

កនុងករគំរទដល់

អនកទទួលមន ក់ៗ 

៥០០ ១០.០០០ ៣៥.០០០ 

ចំនួនប៉ន់

របមណថនឹង

ទទួលឥណទន

ឥតសំណង  

៧.៩០០ ២៣០ ៦០ 

                                   
1 RDB ករផតល់កមចីគួរេរបជសំខន់ផងែដរជសថ ប័នផតល់កមចីសរមប់សមសភគកមចីែដលេឆលយតបនឹងតរមូវករចំេពះកែនលងែដលមិនមនធនគរ ឬមី
រកូហិរញញ វតថុរតូវបនេរៀបចំេដមបពីរងីកកមចីចំេពះរបេភទៃនករវនិិេយគពក់ព័នធ។ 



 
11 

ករៃលទុកសរមប់

រចកនីមួយៗ 
៣.៩៥០.០០០ ៣.៤៥០.០០០ ២.១០០.០០០ 

ចំនួនរគួសរ

កសិករខន តតូច

ែដលទទួលផល  

៧.៩០០ ១១.៥០០ ៧.០០០ 

អតិបរម ចំនួន 

MG កនុងកសិករ

ខន តតូចែដល

ទទួលផលមន ក់ៗ 

១.០០០ ៣០០ ៣០០ 

តំបន់ភូមិសរសត

ែដលមនលកខណ

សមបតតិរគប់រគន់

ជអនកែដលហ៊ន

វនិិេយគដំបូង  

រសុក េខតត មណឌ លភូមិភគ 

ចំនួនអតិបរមៃន

ឥណទនឥត

សំណងដល់អនក

ែដលហ៊នវនិិ
េយគដំបូងកនុង

តំបន់ភូមិសរសត

នីមួយៗ 

៣០ ៤ ២ 

ចំនួនអបបបរម

ែដលគួរឱយចង់បន

ៃនគេរមងកនុង

តំបន់ភូមិសរសត 

១០ ២ ១ 

 

 ៦.២.២. ែខសបនទ ត់ឥណទន៖ បនទ ត់ឥណទនែដលមនតៃមល ៩ លនដុលល រអេមរកិ នឹងរតូវ    

ផតល់ជូនដល់ RDB េរកមកររគប់រគងរបស់រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុសរមប់ឥណទន 

កមចីបនត។ រសេដៀងគន នឹងករេលកទឹកចិតតែផនកវនិិេយគ តមរយៈឥណទនឥតសំណង

ែដលសមរសប របក់កមចីែដលរតូវបនផតល់ជូនតមរយៈបនទ ត់ឥណទនេនះនឹងេផត ត

េទេលករវនិិេយគ ែដលេដះរសយបញហ រងំសទះជក់លក ់ែដលរតូវបនកំណត់តម

រយៈេវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពក់ព័នធ ប៉ុែនតកនុងករណីែដលធនគរ និងសថ ប័ន   
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មីរកូហិរញញ វតថុមិនទន់េរតៀមខលួនរចួរល់ ឬមនឆនទៈកនុងករផតល់ឥណទនពណិជជកមម។  

ករវនិិេយគ ែដលេគរពំឹងថនឹងទទួលបនហិរញញបបទនមួយែផនកពីបនទ ត់ឥណទនរមួ

មន៖ (ក) គំរអូជីវកមមៃចនរបឌិតថមីែដលកន់ែតមនលកខណៈសមុគសម ញេនកនុងែខស     

សងវ ក់តៃមល ឧទហរណ៍ភពជៃដគូៃនករវនិិេយគរមួគន រវងរកុមហ៊ុនឈនមុខ និង

រកុមកសិករ (ខ) រកុមហ៊ុនសហរគសែដលវនិិេយគេលបេចចកវទិយៃចនរបឌិតែដលមិន

ធល ប់មនេនកនុងរបេទស ឧទហរណ៍ ម៉សីុនសមងួតធញញជតិចល័ត (គ) ករវនិិេយគ    

រយៈេពលែវងរបស់កសិករខន តតូចេនករមិតកសិដឋ ន ែដលរគឹះសថ នមីរកូហិរញញ វតថុគម ន

របភពហិរញញ វតថុែដលរតូវគន ។ 

៧. កររគប់រគងហរិញញវតថុ 

៧.១.  កររគប់រគងករចំណយ និងលំហូរមូលនិធិ៖ រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុរតូវេបក េហយរកសទុក

គណនីពិេសស (Designed Account) ជរបក់ដុលល រអេមរកិេនធនគរជតិៃនកមពុជ េដមបទីទួល

របក់កមចីពីមូលនិធិអនតរជតិសរមប់ករអភិវឌឍន៍កសិកមម (IFAD) ពីគណនីរបក់កមចីែដលបនរកស

ទុកេដយមូលនិធិអនតរជតិសរមប់ករអភិវឌឍន៍កសិកមមែដលេហកត់ថ IFAD-DA និងគណនី
មួយេទៀតជរបក់ដុលល រអេមរកិេដមបេីធវចរនតទទួល នងិរគប់រគងមូលនិធបិដិភគរបស់រជរដឋ ភិបល 

(RGC-DA) សរមប់គេរមងេនះ។ 

រកសួងពណិជជកមមរតូវេបកគណនីពិេសស (Designed Account) ជរបក់ដុលល រអេមរកិេន

ធនគរជតិៃនកមពុជ េដមបទីទួលមូលនិធិពីមូលនិធិអនតរជតិសរមប់ករអភិវឌឍន៍កសិកមម និងេបក

គណនីរបស់គេរមងមួយេនធនគរពណិជជណមួយសរមប់ករអនុវតត សកមមភព សរមបសរមួល 

េនកនុងសមសភគទី១។  

គណនីពិេសស (Designed Account) រតូវរគប់រគងេដយេរបវធិីសរសតបំេពញបែនថមមូលនិធិ។ 

មូលនិធិអនតរជតិសរមប់អភិវឌឍន៍កសិកមម រតូវេធវបុេររបទនមូលនិធិពីគណនីរបក់កមចីេទគណនី
ពិេសស (Designed Account) េដយែផអកេលែផនករសកមមភពនិងថវកិរបចំឆន  ំ(AWPB) ែដល

បនអនុម័ត និងករពយករណ៏អំពីលំហូរសច់របក់សរមប់សកមមភពែដលបនេរគងទុករយៈេពល 

៦ ែខ។ ករបេញចញបុេររបទនជបនតបនទ ប់រតូវបនេធវេឡងេដយែផអកេលភពសមេហតុផលេល
ករមិតចំណយចំនួន ៧៥% ៃនបុេររបទនចុងេរកយ និង ១០០% ៃនបុេររបទនេលកមុនៗទំង       

អស់។ រកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុនឹងេផទរមូលនិធិបដិភគរបស់រជរដឋ ភិបលេទគណនីថវកិ

បដិភគេដយែផអកេល AWPB ែដលរតូវបនអនុម័តេរៀងរល់៦ែខមតង។ ដូចេនះលំហូរមូលនិធិរតូវអនុវតត

តមដយរកមខងេរកម។ 
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៧.២. ែផនករករងរ និងថវកិរបចំឆន ៖ំ នយកដឋ នសហរបតិបតតិករអនតរជតិៃនរកសួងពណិជជកមមរតូវ

សរមបសរមួលករេធវែផនករថវកិរបចំឆន ។ំ ទរមង់េនះគឺរតូវេរប "ថវកិសកមមភពែផអកេលលទធផល" 

ជមូលដឋ នកនុងករបេងកតថវកិេដយេផត តេលេគលបំណង និងលទធផលែដលបនកំណត់ជមុន។ 

ករបេងកតថវកិគឺេធវេឡងេដយយល់ថលទធផលែដលរពំឹងទុក រតូវករធនធនសរមប់ករអនុវតតកិចច

ករទំងេនះ េដយករអនុវតតរតូវបនពិនិតយតមដនតមរយៈសូចនករអនុវតតន៍។   

• អំឡុងរតីមសចុងេរកយៃនឆន នំីមួយៗ រកសួងពណិជជកមម និងករយិល័យរគប់រគង

គេរមងនឹងេរៀបចំ AWPB សរមប់ឆន បំនទ ប់េដយសរមបសរមលួជមួយរកុមរគប់រគង

សមសភគទី២។ AWPB នឹងរតូវបនេរៀបចំតមរយៈកររចបច់បញចូលគន ពីសមស

ភគទី១៖ (១) ែផនករសរមប់ែខសសងវ ក់តៃមលនីមួយៗ (ជំរុញេដយអទិភពែដលេកត

េចញពីេវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពក់ព័នធែដលកំពុងបនត) និងករយិល័យមណឌ ល

ភូមិភគរបចំតំបន់ (២) ែផនករសរមប់ករវនិិេយគេរកមមូលនិធិសរមបសរមួលករ

អភិវឌឍេលវសិ័យ និងពីសមសភគទី២៖ (១) ករចំណយែដលបនរពំឹងទុកេរកម

មូលនិធិនវនុវតតន៍ៃនែខសសងវ ក់តៃមលនិងបនទ ត់ឥណទនចំេពះ RDB និង (២) ែផនករ

ែដលមនទំនក់ទំនងជមួយអនកផដល់េសវហិរញញ វតថុជៃដគូ ។ 

• ករចំណយែដលរតូវបនពយករណ៍ពីមូលនិធិសរមបសរមួលករអភិវឌឍេលវសិ័យ និង

បនទ ត់ឥណទនែដលនឹងរតូវបនបេងកតេឡងរមួគន េដយរកុមែខសសងវ ក់តៃមល និង

ករយិល័យរគប់រគងគេរមងពីសមសភគទី ១ ជមួយអនករគប់រគងសមសភគទី២។ 

• ករយិល័យរគប់រគងគេរមងនឹងេរៀបចំកិចចរបជុំេដមបបីញចប់ AWPB ែដលរតូវបនរមួ

បញចូលគន តមរយៈករអេញជ ញសថ ប័នពក់ព័នធទំងអស់ឱយពិនិតយេផទៀងផទ ត់ និងផតល់
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េយបល់។ កណំត់េហតៃុនកិចចរបជុំេនះនឹងរតូវបនសរេសរេដយដក់បញចូលរល់មតិ
េយបល់ និងករផល ស់បតូរទំងអស់ និងែចកចយសរមប់ជព័ត៌មន។ 

• AWPB នឹងរតូវនយកគេរមងដក់ជូនេទរកសួងេសដឋកិចច និងហិរញញ វតថុសរមប់ករ

អនុម័ត នងិដក់ជូនបែនថមេទៀតេទមូលនិធិអនតរជតិសរមប់អភិវឌឍន៍កសិកមមសរមប់

ករមិនជំទស់យ៉ងតិច២ែខ មុនេពលចប់េផតមឆន សំរេពពនធបនទ ប់មកដក់ជូនេទ    

គណៈកមម ធិករអចិៃរនតយ៍គេរមងសរមប់ជព័ត៌មន និងេគលករណ៍ែណនំយុទធ

សរសត/េគលនេយបយ។ េនេពលអនុម័តរចួ ថវកិរបចំឆន រំតូវបញចូ លេទកនុងម៉ឌូុល

ថវកិៃនសូហវែវរគណេនយយេដមបឱីយកររគប់រគងជរបព័នធ និងករពិនិតយតមដនដំេណ រ

ករ។ ករែកែរប AWPB អចេធវេឡងបន របសិនេបករមិតៃនរបេភទករងរែដលបន

អនុម័តេនះមនករេបតជញ ខពស់េពក។ 

 

៨. រតួតពិនិតយ និងវយតៃមល 

 ៨.១. បេងកតរបព័នធរតួតពិនិតយ និងវយតៃមល៖ ករយិល័យរគប់រគងគេរមងនឹងេរៀបចំែផនកររតួតពិនិតយ និងវយ

តៃមលសរមប់ករអនុម័តេដយនយកគេរមង ែដលនឹងរមួបញចូល៖ 

• ករេរៀបចំម៉រទីសរតួតពិនិតយ និងវយតៃមលសេងខបអំពីរេបៀបរបមូលសូចនករទំងអស់ 

រមួមនរបមូលេដយអនកណ និងញឹកញប់ប៉ុណណ  

• នីតិវធិី និងឧបករណ៍សរមប់កររបមូលទិននន័យ ករកត់រត និងករវភិគ 

• ចងអុលបងហ ញអំពីរេបៀបវស់សទង់សូចនករ 

• បេងកតលំហូរទំនក់ទំនង េហយេធវរបយករណ៍េអយទន់េពលេវល 
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• វយតៃមលសមតថភពបុគគលិករតួតពិនិតយ នងិវយតៃមល និងបគុគលិកែផនកេផសងេទៀតេន

កនុងករអនុវតតករងរែផនករតួតពិនិតយ និងវយតៃមល  

• អភិវឌឍករកសងសមតថភពបុគគលិក ករវយតៃមលអំពីតរមូវករ 

 ៨.២. ករេរៀបចំរបព័នធរតួតពិនិតយ និងវយតៃមល៖ ករយិល័យរគប់រគងគេរមងនឹងបញចប់ដំេណ រកររតួតពិនិតយ 

និងវយតៃមល (M&E) ែដលមនឧបករណ៍៣ រមួបញចូលគន  ដូចជ៖   

• របព័នធរតួតពិនិតយលទធផល និងផលបះ៉ពល់ (RIMS) 

• រកបខ័ណឌ គេរមង និង 

• េគលករណ៍ៃនគណៈកមម ធិករៃដគូអភិវឌឍន៍សរមប់បទដឋ នអភិវឌឍន៍សហរគស 

(បទដឋ ន DCED) (ឧទហរណ៍ ែខសសងវ ក់លទធផល) ។  

របព័នធរតួតពិនិតយ នងិវយតៃមលនឹងរមួបញចូលករេរបែខសសងវ ក់លទធផលែដលបនេធវបចចុបបននភពជ

របចំ និងរកបខ័ណឌ រតួតពិនិតយ នងិវយតៃមលសរមប់ែខសសងវ ក់តៃមលអទិភពនីមួយៗេដមបបីំេពញ

បែនថមពីេល "RIMS plus" កររតួតពិនិតយនិងវយតៃមល និងរកបខ័ណឌ គេរមង។ ករេរបរបស់ែខស  

សងវ ក់លទធផលសរមបែ់ខសសងវ ក់តៃមលនីមួយៗ នឹងបងកលកខណៈងយរសួលដល់ករកំណត់     

អតតសញញ ណ និងករតមដនសូចនករ ករផល ស់បតូរពក់ព័នធភល មៗសរមប់ែខសសងវ ក់តៃមលនិង

ករមងនីមួយៗ។ វក៏នឹងកល យជឧបករណ៍ដ៏មនឥទធិពលមួយែដរសរមប់ករទំនក់ទំនងកនុង

ចំេណមភគីពក់ព័នធៃនែខសសងវ ក់តៃមលេដមបបីេងកតករយល់ដឹងរមួអំពីឱកស ឧបសគគរងំសទះ និង

ករពឹងែផអកគន េទវញិេទមកៃនសកមមភព និងករវនិិេយគេផសងៗគន ។ 

ឧបករណ៍សរមប់កររបមូលទិននន័យ ករកត់រត និងករវភិគ៖  ករតមដនែខសសងវ ក់តៃមល និង

ករសទ បសទង់ករតមដនរគួសរ េហយទិននន័យនងឹកល យជែផនកមួយដ៏សំខន់ៃនទនិនន័យរតួតពិនិតយ 

តមដនរបសគ់េរមង។ ទិននន័យតមដនែខសសងវ ក់តៃមលគឺេដមបតីមដនករអនុវតតជទូេទ និង

បញហ ែដលេកតមនេនកនុងែខសសងវ ក់តៃមលកនុងរសុកែដលកំណត់េគលេដេដយគេរមង។ ទិននន័យ 

ទំងេនះនឹងរតូវបនរបមូលយ៉ងតិចមតងកនុងមួយរដូវកល និងញឹកញប់ជងេនះតមភពចំបច ់

(ឧទហរណ៍ទិននន័យតៃមល) ។ 

ទិននន័យតមដនរគួសរនឹងជែផនកសំខន់មួយៃនកររគប់រគងគេរមងជមុន េដមបធីនថ 

អនតរគមន៍ជក់លក់ណមួយ ជពិេសសទក់ទងផលិតកមមរបេសរេឡង និងបេចចកវទិយេរកយករ

របមូលផលេនករមិតកសិដឋ ន ឬភូមិដឋ នកំពុងមនរបសិទធភព។ 

 ៨.៣. ទិននន័យដំបូងរកំិល៖ បេងកតទរមង់ៃន "ទិននន័យដំបងូរកំិល" ែដលកនុងេនះទិននន័យែខសបនទ ត់េគល

សតីពីចេងក មនីមួយៗ រតូវបនរបមូលយកេនេពលែដលអនតរគមន៍ចប់េផតមេនកនុងែខសសងវ ក់តៃមល

ពិេសសណមួយេនកនុងតំបន់ករមងនីមួយៗ។ េនះនឹងរមួបញចូល៖ 

• ករសិកសររសវរជវេលរគួសរ  

• ករសិកសររសវរជវេលពណិជជករ/អជីវកមម 
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• បទសមភ សន៍ព័ត៌មនសំខន់ៗ និង 

• របភពទិននន័យែដលមនរសប់  

 ៨.៤. ករេរៀបចំរបព័នធរគប់រគងព័ត៌មន (MIS) ៖  ICT នឹងេដរតួនទីយ៉ងសំខន់កនុងករបេងកនរបសិទធភព 

ភពេជឿទុកចិតត និងអនុវតតកររតួតពិនិតយនិងវយតៃមលៃនគេរមង។ េគរពំឹងថ គេរមងេនះនឹងអភិវឌឍ

របព័នធរគប់រគងព័ត៌មនសមរសបមួយ ែដលនឹងរមួទំងបេងកតេគហទំព័រេនកនុងករយិល័យរគប់រគង

គេរមងនិងករបញចូលទិននន័យេដយផទ ល់េរកបណត ញអុីនេធណិតេនកនុងវសិ័យេនះ។ របព័នធ

ព័ត៌មនរគប់រគងនឹងបញចូលទិននន័យែដលមនរសប់៖   

• មូលដឋ នទិននន័យឃុំ/សងក ត់ (CDB ) (NCDD និង រកសួងែផនករ)  

• ID Poor បណណ័ រកីរក ពីរកសួងែផនករ  

• ប័ណណ ផតលព់ិនទុ (Scorecards )  (រកសួងែផនករ) និង  

• សនទសសន៍ភពងយរងេរគះ (រកសួងអប់រ)ំ 

៩. ករេរៀនសរូត កររគប់រគងចំេណះដឹង និងករទំនក់ទំនង 

• យុទធសរសតរគប់រគងចំេណះដឹង និងករទំនក់ទំនង (KMC) នឹងរតូវបនបេងកតេឡង និងដក់បញចូលេទ

កនុងកររគប់រគងគេរមង។ វនឹងេដរតួយ៉ងសំខន់េនកនុងករធនឱយគេរមងសេរមចបនលទធផលរបស់

ខលួន។ 

• ករយិល័យរគប់រគងគេរមង (PMO) នឹងបេងកតយុទធសរសតរគប់រគងចំេណះដឹង និងករទំនក់ទំនង

ែដលនឹងរគបដណដ ប់ចំណុចចំនួនបី៖  

o ចំណុចទី១៖ អភិវឌឍ និងពរងឹង យុទធសរសតរគប់រគងចំេណះដឹង និងករទំនក់ទំនងៃផទកនុង

រវងមណឌ លភូមិភគទំងបី។ 

o ចំណុចទី២៖ អភិវឌឍេវទិកយុទធសរសតរគប់រគងចំេណះដឹង និងករទំនក់ទំនង។ តមអនុ

សសន៍របស់រជរដឋ ភិបលកមពុជ គេរមងជំរញុទីផសរសរមប់កសិកមមខន តតូច រតូវបន

េលកទឹកចិតតឱយមនទំនក់ទំនងយ៉ងតិចជមួយគេរមងពីរ៖ គេរមង ASPIRE និងគេរមង

ជំរញុផលិតកមមេសបៀង (BFP) ។ 

o ចំណុចទី៣៖ ពរងីក KMC េទគេរមងដៃទេទៀតេនកនុងរបេទស។  

• ករទំនក់ទំនងជមួយគេរមងែខសសងវ ក់តៃមលកសិកមមេនកនុងតំបន់រតូវបនែណនំ។  មូលនិធិអនតរជតិ
សរមប់អភិវឌឍន៍កសិកមមនឹងជួយ សរមបសរមួលករេរៀនសូរត និងកររគប់រគងចំេណះដឹង និងករទំនក់

ទំនងេនកនុងករផល ស់បតូរពីរផលូវេដយផទ ល់ ឬតមរយៈេគហទំព័រ IFAD Asia និង SEA Hub។ 
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១០. ឯកសរអម 

១០.១. េសៀវេភែណនំសតីពីករអនុវតតគេរមង៖ េសៀវេភែណនំសតីពីករអនុវតតគេរមង (PIM) រតូវបន

បេងកតេឡងជេសចកតីែណនំលយលកខណ៍អកសរជក់ែសតង សតីពីរេបៀបែដលគេរមងេនះគួររតូវបន

អនុវតត។ វក៏រមួបញចូលទំងេសចកតីសេងខបៃនភពសមេហតុផល និងករគិតេលគេរមងណមួយ

ែដលរតូវែផអកេល។ សរមប់ករវភិគកន់ែតេពញេលញេលបរបិទ េហតុផល និងវធិីសរសតគេរមង 

គួរែតេយងេទេលរបយករណ៍សតីពីករេរៀបចំគេរមង។ េសៀវេភែណនំសតីពីករអនុវតតគេរមង រតូវ

បនបេងកតេឡងជពិេសសេដមបផីតល់ករែណនំដល់រកុមអនុវតតន៍គេរមង និងអនកពក់ព័នធគេរមង

េផសងេទៀត។ 

១០.២. េគលករណ៍ែណនំរបសម់ូលនិធិសរមបសរមួលករអភិវឌឍតមវសិ័យ (SDF)៖ រតូវបនបេងកតជ

េសៀវេភែណនំជក់ែសតង សដីពីករវនិិេយគេរកមមូលនិធិេនះ ដូចជនីតិវធិីសរមប់េរជសេរ ស    

អនុវតត និងរគប់រគង។ វក៏រមួបញចូលទំងេសចកតីសេងខបៃនមូលនិធិេនះ និងរេបៀបដំេណ រករេនកនុង

គេរមង។ េគលករណ៍ែណនំសតីពីមូលនិធិេនះនឹងកំណត់ពីេគលករណ៍រគប់រគងៃនមូលនិធិ នតីិ
វធិី និងលកខណវនិិចឆ័យែដលរតូវេរបសរមប់េរជសេរ សករវនិិេយគ និងដំេណ រករទទួលបនករគំ

រទសរមប់គេរមងទំងេនះ។ វក៏ផតល់នូវឧបករណ៍សរមប់កររគប់រគង និងចត់ែចងអនុគេរមង

េដមបធីនថអនុគេរមងែដលទទួលថវកិរពីមូលនិធិេនះ រតូវបនអនុវតតេឡងេដយអនុេលមេទ

តមេគលបំណងរបស់វ។ 

១០.៣. េគលករណ៍ែណនមំូលនិធិនវនុវតតន៍ៃនែខសសងវ ក់តៃមល៖ វរសេដៀងគន នឹងេគលករណ៍ែណនំ

របសម់ូលនិធិសរមបសរមួលករអភិវឌឍតមវសិ័យែដរ។ អវីែដលខុសគន េនះគឺករេរជសេរ ស ករ

អនុវតត និងកររគប់រគងមូលនិធិនវនុវតតន៍ៃនែខសសងវ ក់តៃមល។ េគលករណ៍ែណនំេនះផតល់ព័ត៌មន

សតីពីរេបៀបែដលករវនិិេយគេរកមមូលនិធិនវនុវតតន៍ៃនែខសសងវ ក់តៃមលគួរអនុវតត េដយឈរតម

បទដឋ ននិងនីតិវធិីផតល់ឥណទនឥតសំណងែដលរតូវគន ។ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

រកសងួពណិជជកមម 

គេរមងជំរុញទីផសរសរមប់កសិកមមខន តតូច (AIMS) 

អងគភពរគប់រគងគេរមង (PMO) 

អុីែម៉ល៖ cambodia.aims@gmail.com 
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