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១. េសចកតីេផតម 

 ១.១. េតគេរមងជំរញុទីផសរសរមប់កសកិមមខន តតូចគឺជអវី? 

១. គេរមងជំរញុទីផសរសរមបក់សិកមមខន តតូច (AIMS) គឺជគេរមងរមួគន របស់រជរដឋ ភបិលកមពុជ 

(RGC) និងមូលនិធិអនតរជតិសរមបអ់ភវិឌឍនក៍សិកមម (IFAD)។ ដូចនឹងេឈម ះែដលផតល់ឲយ គេរមង

េនះមនេគលបំណងជំរញុកំេណ នទីផសរ និងសរមបផ់លិតផលកសិកមមែដលមនតៃមលខពស់ និងករ

អភវិឌឍចេងក មផលិតផលតមមូលដឋ ន ែដលរកុមកសិករខន តតូចរកីរកជអនកផលិតអចទទួលបន

ផលរបេយជនរ៍មួគន ។ 

២. គេរមងមនរយៈេពលរបមំយួឆន  ំ គិតចបពី់ៃថងទី២៨ ែខកុមភៈ ឆន ២ំ០១៧ េហយអចបញចបេ់នៃថងទី

៣១ ែខមនី ឆន ២ំ០២៣។ 

៣. គេរមងរតូវអនុវតដេដយរជរដឋ ភិបលកមពុជជមយួៃដគូអនុវតតនេ៍ផសងៗ េហយរតូវបនរពឹំងថនឹងមន

មូលនិធិរមួបញចូលគន សរុបពីរជរដឋ ភបិលកមពុជ និងមូលនិធិអនតរជតិសរមប់អភិវឌឍន៍កសិកមមកនុងតៃមល

របមណជ ៤៥ លនដុលល រអេមរកិ។ 

 ១.២. េគលករណ៍ែណនសំតពីីមូលនិធសិរមប់ករអភិវឌឍតមវិសយ័ 

៤. េគលករណ៍ែណនសំតីពីមូលនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយ (SDF) រតូវបនបេងកតេឡងជ

េសៀវេភែណនសំរមបេ់ធវករវនិិេយគសធរណៈ េដយកនុងេនះកំណតអំ់ពីវធីិសរសតសរមបេ់រជស

េរ ស អនុវតត និងរគបរ់គងរដឋបល។ ឯកសរេនះរមួមនេសចកតីសេងខបអំពីមូលនិធិសរមបសរមួលករ

អភវិឌឍតមវស័ិយ និងវធីិរបតិបតតិែដលរតូវអនុវតតេនកនុងគេរមង។ ពត័ម៌នលំអិតអំពីករវភិគេពញ

េលញេលបរបិទ េហតុផល វធីិសរសតៃនគេរមង និងមូលនិធិេនះផទ ល់គឺមនែចងកនុងរបយករណ៍

េរៀបចំគេរមង (Project Design Report) ែដលជឯកសរេយង។ 

៥. េគលករណ៍ែណនេំនះ មនេគលបំណងពិេសសេដមបផីតល់ករែណនដំល់រកុមអនុវតតគេរមង 

នយកគេរមង និងគណៈកមមកររតួតពិនិតយលទធកមម1 កនុងករេធវេសចកតីសេរមចេលករេរបរបស់មូល

និធិេនះ។ 

៦. េគលករណ៍ែណនេំនះនឹងកំណតពី់េគលករណ៍អភបិលកិចចេលកររគបរ់គងមូលនិធិ នីតិវធីិ និង

លកខណវនិិចឆយ័ែដលរតូវេរបសរមបេ់រជសេរ ស និងដំេណ រករអនុមត័េលករវនិិេយគេរកមមូលនិធិ

េនះ។ េគលករណ៍េនះផតល់នូវឧបករណ៍សរមបរ់គបរ់គង និងចតែ់ចងអនុគេរមងេដមបធីនបនថ

                                                             
1 សរមប់េរបរបស់េនកនុងេគលករណ៍ែណនំេនះែតប៉ុេណណ ះ គណៈកមមកររតួតពិនិតយលទធកមមកនុងន័យេនះ គឺមនែតសមជិកមកពីរកសួងពណិជជកមមែត

ប៉ុេណណ ះ និងរតូវេរបរបស់នីតិវធិីមនែចងកនុងេគលករណ៍ែណនំេនះ 
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ករវនិិេយគទងំឡយេរកមមូលនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយរតូវបនអនុវតតេដយអនុេលមេទ

តមេគលបំណងរបស់មូលនិធីេនះពិតរបកដ។ 

៧. េគលករណ៍ែណនសំតីពីមូលនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយ ជែផនកមយួបែនថមេទេលេសៀវេភ

ែណនអំនុវតតគេរមង (Project Implementation Manual) និងរបយករណ៍េរៀបចំគេរមង 

(Project Design Report)។  

២. មូលនិធិសរមបសរមួលករអភិវឌឍតមវិសយ័ 

 ២.១. េគលករណ៍ទូេទ 

៨. មូលនិធិសរមបសរមួលករអភវិឌឍតមវស័ិយ គឺជមូលនិធិឥតសំណងេនកនុងសមសភគទី ១ សដីពីករ

អភវិឌឍនែ៍ខសសងវ កត់ៃមល។ មូលនិធិេនះេផត តេលករវនិិេយគជ "រទពយសមបតតិសធរណៈ" េដមបេីដះ

រសយបញហ ជកល់កណ់មយួែដលរងំសទះដល់ករអភវិឌឍែខសសងវ កត់ៃមល ែដលកំណតេ់ដយតួអងគ

ែខសសងវ កត់ៃមលេដយខលួនឯង តមរយៈដំេណ រករកិចចសនទនៃនេវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពក់

ពន័ធ (Multi-Stakeholder Platform (MSP))។ មូលនិធិេនះនឹងេផត តេលករវនិិេយគសធរណៈែត

ប៉ុេណណ ះ េដយយល់ថកនុងបរបិទបចចុបបននរបស់ែខសសងវ ក់តៃមលេគលេដ មិនមនចំណបអ់រមមណ៍ពី

ភគីឯកជន ឬអចទកទ់ញករវនិិេយគឯកជនេនេឡយ។  

៩. ជលកខខណឌ មយួសរមបមូ់លនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយ ៃដគូអនុវតតកនុងមូលនិធិេនះនឹងរតូវ    

ផតល់វភិគទនហិរញញ វតថុយ៉ងេហចណស់ ៥% (ឬរបហករ់បែហល (in-kind)) ដល់ករវនិិេយគទងំ

អស់ េដមបបីញជ កថ់ពួកេគមនចំណបអ់រមមណ៍ជអទិភព និងករវនិិេយគេនះជតរមូវករបនទ ន់

សរមបអ់នុវតតែខសសងវ កត់ៃមលេគលេដ។  

១០. របេភទវនិិេយគែដលរពឹំងទុកេនេរកមមូលនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយ រមួបញចូលទងំករ 

វនិិេយគកនុងទីផសររបូវនត ចំនុចរបមូលផតុ ំ របពនធព័តម៌នវទិយទីផសរ ករេធវឱយរបេសរេឡងនូវមនទីរ

ពិេសធនស៍កលបងសធរណៈ ឬពរងឹងសមតថភពអធិករកិចចេលអនមយ័និងភូតតគមអនមយ័ 

(SPS) ករពរងឹងសមតថភពរសវរជវខងពណិជជកមម ករគរំទដល់ករចរចអនមយ័ និងភូតតគម 

អនមយ័េទវភគី ករសកលបងគំរអូជីវកមមថមី ឬែដលមនិទនម់នករសកលបង (ឧ. សរមបថ់ន ល   

បណតុ ះដំឡូងមែីដលមនសុខភព) ករបងហ ញ និងករផសពវផសយេលបេចចកវទិយថមីៗ ឬរបពន័ធផលិតកមម 

កររសវរជវសកមមភព ករសិកសទីផសរ ករអភវិឌឍបណត ញឧសសហកមម និងករកសងសមតថភព

ជេដម ។ល។ សំេណ ទងំឡយរតូវរមួបញចូលករអនតរគមនទ៍ងំអស់ែដលចបំចទ់ងំ "ែផនករងឹ" ក៏

ដូចជ "ែផនកទន"់ ឧទហរណ៍ ករពរងីកទីផសរលក់ដំុរតូវរមួបញចូលទងំករគរំទដល់រេបៀបរគបរ់គង

របសិទធភពទីផសរលកដំុ់ែដលមនគណៈកមម ធិកររគបរ់គង រចនសមពន័ធតៃមល ករកសងសមតថភព

ហិរញញ វតថុ និងរបតិបតតិករ ។ល។ 
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១១. មូលនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយកអ៏ចេរបរបស់បន េដមបផីតល់ឥណទនឥតសំណងដល់

សកមមភពភពជៃដគូជមយួៃដគូយុទធសរសតរបស់គេរមងែដលមនឯកេទសជំនញ ចំេណះដឹង ឬ

បណត ញរសប ់ ែដលរមួចំែណកយ៉ងសំខនក់នុងករសេរមចបននូវេគលេដអភវិឌឍនគ៍េរមង។ ករ

េរៀបចំ និងអនុមត័េលករផដល់ឥណទនឥតសំណងសរមបស់កមមភពភពជៃដគូរតូវអនុវតតតម

ដំេណ រករដូចគន នឹងជំនួយឥតសំណងដៃទេទៀត ែដលសថិតេនេរកមមូលនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតម 

វស័ិយផងែដរ។ 

 ២.២. កររគប់រគងមូលនិធសិរមប់ករអភិវឌឍតមវិសយ័ 

 ១២. ករវនិិេយគេដយេរបរបស់ថវកិពីមូលនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយ អចរគបរ់គងផទ ល់េដយ

ករយិល័យរគបរ់គងគេរមងៃនរកសួងពណិជជកមម ឬេដយៃដគូអនុវតតមូលនិធិ (SDF Partner) ែដល
ជមច ស់សំេណ សំុថវកិ ដូចជ៖ សហគមនក៍សិករ រកុម ឬសមគមឯកជនរបហករ់បែហល ភញ កង់រ

ជំនញបេចចកេទស ឬអងគភពសធរណៈ។ កនុងករណីែដលកររគបរ់គងេលករវនិិេយគជភរកិចចរបស់

ៃដគូ េនះកិចចសនយសដីពីករទទួលមូលនិធិនឹងរតូវបេងកតេឡង េដយកំណតតួ់នទី និងករទទួលខុស

រតូវរបស់ៃដគូនិមយួៗ នីតិវធីិ និងបទដឋ នរគបរ់គងហិរញញ វតថុ គណេនយយ វធីិសរសតលទធកមម រតួតពិនិតយ 

និងវយតៃមល។ សំរបក់រវនិិេយគែដលរគបរ់គងេដយករយិល័យរគបរ់គងគេរមងផទ ល់ វធីិសរសត

លទធកមមសរមបទំ់និញ សំណងសីុ់វលិ និងេសវទីរបឹកសែដលេរបថវកិពីមូលនិធីេនះ រតូវរគបរ់គង

េដយនីតិវធីិលទធកមម ៃននីតិវធីិរមួរបស់រជរដឋ ភបិល។ 

 ២.៣. ករកំណត់សញញ ណវិនិេយគេរកមមូលនិធិសរមប់ករអភិវឌឍតមវិសយ័ 

 ១៣. ករកំណតស់ញញ ណវនិិេយគេនេរកមមូលនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយ រតូវកំណតេ់ដយតួអងគ

ទងំឡយៃនែខសសងវ កត់ៃមលេដយខលួនឯង តមរយៈដំេណ រករៃនេវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពក់

ពន័ធ (MSP)។ ករវនិិេយគ "រទពយសមបតតិសធរណៈ" េផសងេទៀតកអ៏ចកំណតប់នេដយមិនចបំច់

ឆលងកតេ់វទិកសរមបសរមួលពហុភគីពកព់័នធ (MSP) េបសិនជមនដំេណះរសយចបស់លស់

សរមបប់ញហ របឈមរងំសទះេនកនុងែខសសងវ ក់តៃមលនីមយួៗ។ 

 ១៤. េវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពក់ពន័ធ (MSP) េនកនុងគេរមងជំរុញទីផសរសរមបក់សិករខន តតូច គឺជ

យនតករសំខនម់ួយកនុងករងរសរមបសរមួលដល់ករអភវិឌឍែខសសងវ ក់តៃមលនីមយួៗ របកបេដយបរយិ

បន័ន។ េវទិកេនះចបេ់ផតមពីសិកខ សលផតល់សុពលភពេរកផលូវករសរមបែ់ខសសងវ កត់ៃមលនីមយួៗ 

ករពិភកសេនះនឹងេធវេឡងេដយមនករចូលរមួពីអនកទិញ ពណិជជករ អជីវករ តំណងរកុមអនកផលិត 

និងអនកផតល់េសវ។ 

 ១៥. េនេពលែដលេវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពកព់ន័ធ (MSP) រតូវបនអនុវតត អនកពកព់័នធសំខន់ៗ  

កនុងចេងក មនីមយួៗ រតូវបេងកតែផនករសកមមភពរមួគនន មយួ េរកមករជួយ សរមបសរមួលេដយរកុម
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ករងរែខសសងវ កត់ៃមល។ ែផនករសកមមភពចបំច់រតូវេផដ តេលឱកសកនុងករទញយកផល

របេយជនពី៍ទីផសរភល មៗ ឬេដះរសយបញហ រងំសទះកនុងមូលដឋ នឱយបនភល មៗ។ េរកយពីេនះមក 

ែផនករទងំេនះនឹងរសបតមចកខុវស័ិយែដលបនរពមេរពៀងគន សរមបែ់ខសសងវ ក់តៃមល និងេឆព ះេទរក

សកមមភពមយួែដលមនករសរមបសរមួលេពញេលញ។ ែផនករទងំេនះរតូវែតេផត តេលឱកស ឬ

េដះរសយឧបសគគជយុទធសរសតបែនថមេទៀត ែដលអចប៉ះពល់ដល់កំេណ នរយៈេពលែវង និងភព

រស់រេវ កៃនវស័ិយកនុងរសុក ក៏ដូចជករអភវិឌឍទីផសរេសវមូលដឋ នសំខន់ៗ  ែដលចបំចស់រមបក់រ

រកសកំេណ នឱយមននិរនតរភព។ 

 ១៦. ែផនករសកមមភពនឹងកំណតពី់ករគរំទែផនកហិរញញ វតថុ ែដលអចទទួលបនតមរយៈ៖  

(ក) សំេណ សរមបទ់ទួលយកឥណទនឥតសំណងសរមប់ករវនិិេយគឯកជន តមរយៈមូលនិធិ 

នវនុវតដនែ៍ខសសងវ កត់ៃមល (Value Chain Innovation Fund (VCIF)) 

(ខ) ករគរំទគេរមងេដយផទ ល់សរមបក់រវនិិេយគ "រទពយសមបតតិសធរណៈ" តមរយៈមូលនិធិ 

សរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយ (SDF) និង 

(គ) តភជ បទំ់នក់ទំនងរវងតួអងគែខសសងវ ក់តៃមលទងំអស់ ជមួយអនកផតល់េសវហិរញញ វតថុសរមប់

ករផតល់ហិរញញបបទនបែនថមតមរយៈរបក់កមច។ី 

 ២.៤. ករអនុម័តេលករវិនិេយគមូលនិធិសរមប់ករអភិវឌឍតមវិសយ័ 

  ១៧. រល់សំេណ វនិិេយគេរបរបស់មូលនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយ ែដលរតូវបនកំណតក់នុងែផនករ

សកមមភពៃនែខសសងវ កត់ៃមល ែដលបនេរៀបចំតមរយៈេវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពកព់ន័ធ (MSP) 

ឬេដយផទ ល់តមរយៈករកំណតស់ញញ ណេដយរតឹមរតូវ និងេឆលយតបនឹងតរមូវករជកែ់សតង

សរមបែ់ខសសងវ កត់ៃមល រតូវបងហ ញឱយបនចបស់អំពីផលប៉ះពល់ េគលបំណង លទធផល និងនិរនតរ

ភពៃនករអនុវតត។ សំេណ វនិិេយគមូលនិធិេដយែឡករតូវបញជូ នេទរកុមករងរសរមបក់រពិចរណ។ 

េលសពីេនះេទៀត សំេណ េនះរតូវបងហ ញពីលទធភពកនុងកររមួចំែណកជវភិគទនែផនកហិរញញ វតថុ (យ៉ង

េហចណស់៥% ៃនករវនិិេយគសរបុ ឬមនតៃមលេសម (in-kind)) េដយតួអងគកនុងវស័ិយឯកជន រពម

ទងំបញជ កថ់ថវកិរមួចំែណកេនះនឹងរតូវបនរគបរ់គងជែផនកមយួៃនអនុគេរមងវនិិេយគ។ 

  ១៨. លកខណវនិិចឆយ័សដីពីបរយិបន័ន គួរែតមនបងហ ញេនកនុងសំេណ  េដយទំហំៃនករចូលរមួេដយបរយិបន័ន 

េនះអចកនុងករមតិចេងក ម ករមតិមណឌ លភូមភិគ ឬករមតិវស័ិយ។ 

  ១៩. ករអនុមត័យល់រពមេលករវនិិេយគមូលនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយគឺរតូវ៖ 

ក. រល់ករវនិិេយគមូលនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយែដលមនចំនួនតិចជង ឬេសន ២០.០០០ 

(ពីរមុនឺ) ដុលល រអេមរកិ អចអនុម័តេដយគណៈកមមករែដលមនសមសភពដូចខងេរកម។ 



 

6 

នយកគេរមងកអ៍ចេសនជំនញករ ឬអនកឯកេទសឲយមនេយបល់តមជំនញរបស់ខលួនកនុង

ករណីចបំច ់ែតពួកេគមិនចូលរមួកនុងករសំេរចចិតតេឡយ។ 

 នយកគេរមង 

 នយករងគេរមងទទួលបនទុកករយិល័យភូមភិគពកព់ន័ធ 

 របធនរគបរ់គងគេរមងែផនកែខសសងវ កត់ៃមល 

 របធនរគបរ់គងគេរមងែផនករបតិបតតិករ 

 ជនបេងគ លទទួលបនទុកែខសសងវ កត់ៃមលេគលេដ 

 របធនរគបរ់គងករយិល័យមណឌ លភូមភិគពកព់ន័ធ 

 ជំនញករែខសចងវ ក់តៃមល 

 មរនតីលទធកមម 

 មរនតីហិរញញ វតថុ 

ខ. រល់ករវនិិេយគមូលនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយែដលមនចំនួនេលសពី ២០.០០០ (ពីរមុនឺ) 

ដុលល រអេមរកិ តរមូវឱយមនករអនុមត័ពីសមជិករកសួងពណិជជកមម ៃនគណៈកមមកររតួតពិនិតយ

លទធកមម (PRC) តមករមិតជកែ់សតង អរស័យេលទំហំៃនករវនិិេយគ2។ 

គ. រល់ករវនិិេយគមូលនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយែដលមនចំនួនេលសពី ២០.០០០ (ពីរ

មុនឺ) ដុលល រអេមរកិែដលមនិបនកំណតេ់នកនុងែផនករសកមមភពែដលបនរពមេរពៀងគន េចញពី

េវទិកសរមបសរមួលពហុភគីពកព់ន័ធ (MSP) រតូវែតបញជូ នេទមូលនិធិអនតរជតិសរមប់អភវិឌឍន៍ 

កសិកមម (IFAD) េដមបទីទួលបន "ករមិនជំទស់" ជមុនសិន។ ករអនុម័តរបស់មូលនិធិអនតរ

ជតិសរមបអ់ភវិឌឍនក៍សិកមម គឺជតរមូវករចបំច់ចបត់ងំពីដំណកក់លេរៀបចំឯកសរ

ទសសនទនសរមបក់រវនិិេយគ ែដលរមួទងំេគលបំណង និងេហតុផល ថវកិប៉នស់ម ន និងៃដ

គូអនុវតតនែ៍ដលបនេសនសំុ។ 

 ២.៥. ករដក់សេំណសុថំវកិ 

  ២០. សំេណ សំុថវកិសរមបក់សងេហដឋ រចនសមពន័ធរូបវនត តមរយៈមូលនិធិសរមបសរមួលករអភវិឌឍ

តមវស័ិយ រតូវភជ បជ់មយួនូវ៖ 

                                                             
2 គណៈកមមកររតួតពិនិតយលទធកមម (PRC) ករមិតធំទទួលបនទុកអនមុ័តេលថវកិវនិិេយគមនតៃមលេលសពី ១លនដុលល រ។ គណៈកមមកររតួតពិនិតយលទធ

កមមករមិតមធយម អចអនុម័តេលថវកិវនិិេយគមនតៃមលពី ៥០.០០០ ដល់ ១លនដុលល រ េហយគណៈកមមកររតួតពិនិតយលទធកមមករមិតតូច អនុម័តេលថវកិ

វនិិេយគរហូតដល ់៥០.០០០ ដុលល រ។ 
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 ករវភិគសថ នភព 

 ទសសនៈទន និងគំនិតសំខន់ៗ ដូចបនឯកភពេនកនុងែផនករែខសចងវ ក់តៃមល 

 កមមវតថុនិងបរយិយពីករវនិិេយគ 

 ែផនកររបតិបតតិករ និងែថទំ 

 ថវកិប៉នស់ម ន 

 ផលបះ៉ពល់េសដឋកិចច-សងគមដូចជ៖ ១)លទធផលទទួលបន ២) ចំណយជមធយមសរមបម់ន

ក់ៗ  ៣) របកចំ់េណញ និង ៤) ផលរបេយជនស៍រមបរ់គួសររកីរកែដលអចវស់ែវងបន 

 ែផនករ និងវធីិសរសតលទធកមម 

 ែផនករចំណយ 

 កររគបរ់គងមូលនិធិសរមបសរមួលករអភវិឌឍតមវស័ិយ 

 ២.៦. ករវយតៃមលេលសេំណ  

  ២១. ករវយតៃមលរតូវបនេធវេឡងេដមបធីនបនចំណុចខងេរកម៖ 

 ករវនិិេយគ និងសកមមភពែដលបនេសនសំុ មនភពរតឹមរតូវ រសបតមតរមូវករ និងមនលកខណៈ 

របទករ់កឡគន  និងផសរភជ បយ៉់ងចបស់លស់េទនឹងែផនករសកមមភពៃនែខសសងវ ក់តៃមល។ 

េលសពីេនះ ករវនិិេយគពិតជេឆលយតបេទនឹងបញហ រងំសទះកនុងែខសសងវ ក់តៃមល។ 

 តមករពិនិតយែផនកបេចចកេទស េឃញថករវនិិេយគេនះនឹងអចេធវេទបន។ 

 ករវនិិេយគ (ជពិេសសេហដឋ រចនសមពន័ធ) មនសកដ នុពលកនុងករបេងកតផលបះ៉ពល់ជវជិជមន 

និងអចធនបននិរនតរភព េរកមរបូភពជសធរណៈ ឯកជន ឬតមមូែឌលជសធរណៈ និង

ឯកជន។ 

 របសិនេបមនេគលេដេសដឋកិចច ផលចំេណញេសដឋកិចចរបស់ផលិតផលចុងេរកយ េសវ ឬ      

បេចចកវទិយែដលយកេទេរបរបស់ គួរែតរពឹំងទុកឱយេហយ។  

 ករវនិិេយគែដលបនេសនសំុេនះមនភពរតឹមរតូវេដយពិចរណពីចំណយ និងអតថរបេយជន៍

ដល់តួអងគែខសសងវ កត់ៃមល និងអនកទទួលផលរបស់គេរមង (េដយផទ ល់ ឬេដយរបេយល)។ 

 អនកេសនសំុមនភស័តុតងរគបរ់គន ់(បទពិេសធន ៍សុចរតិភព សមតថភព និងសមតថភពរគបរ់គង) 

េដមបអីនុវតតគេរមងវនិិេយគ និងករចតែ់ចងរបតិបតតិករតេទេទៀតរបកបេដយនិរនតភព េហយ
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កំពុងកសងសមតថភពរគបរ់គងបែនថម សមតថភពហិរញញ វតថុ បេចចកេទស ឬសថ ប័នែដលជែផនក

មយួៃនសំេណ ។ 

 កតត សងវ កផ់លិតកមម៖ ចំនួនទឹករបកវ់និិេយគ (េដយអនកដកព់កយសំុ តួអងគែខសសងវ កត់ៃមល

ដៃទេទៀត និងេដយសថ បន័េផសងេទៀត) អចបេងកនបនជបនតបនទ ប ់ េរកយពីបនទទួលថវកិ

ជំនួយឥតសំណង។ 

 របសិនេបសំេណ ថវកិជំនួយឥតសំណងេនះទកទ់ងនឹងករបេងកត ឬករែកលមអកែនលង ឬេសវ

ែដលរតូវបនរពឹំងថនឹងបនតរបតិបតតិករបនទ បពី់គេរមងេនះបនបញចប ់  ែផនករហិរញញ វតថុ និង

ែផនកររបតិបតតិកររតូវបេងកតជែផនកមយួៃនសំេណ ផតល់ហិរញញបបទន។ 

 ២.៧. ករផតលម់ូលនិធ ិ

  ២២. កនុងករណីែដលៃដគូអនុវតតមូលនិធិសរមបសរមួលករអភវិឌឍតមវស័ិយ រតូវបនចតត់ំងជអនករគប់ 

រគងករវនិិេយគ េនះថវកិមូលនិធិេនះនឹងរតូវបនបែងវរេចញពីគេរមង រសបតមកលវភិគអនុវតត 

និងវនិិេយគែដលបនរពមេរពៀងគន រវងគេរមង និងអនកទទួលឥណទនឥតសំណង ែដលបនែចង

េនកនុងកិចចរពមេរពៀងឥណទនឥតសំណង។ 

  ២៣. មូលនិធិេនះនឹងរតូវបនេផទរេទកនគ់ណនីធនគររបស់អនកទទួល។ 

  ២៤. ករចតែ់ចងែដលបនបងហ ញខងេរកមេនះ អចយកេទអនុវតតេដមបទូីទតរ់បកេ់ទកន់អនកទទួល៖ 

 ដំណកក់លទី១ (មូលនិធិចបេ់ផដម)៖ រហូតដល់ ៣០% ៃនតៃមលឥណទនឥតសំណងសរបុនឹង

រតូវបនរបគល់បនទ បពី់កិចចរពមេរពៀងឥណទនឥតសំណងរតូវបនចុះហតថេលខ េហយវភិគទន 

ៃដគូរតូវបនរបមូល និងដកេ់នកនុងធនគរ។ 

 ករទូទតប់នតបនទ ប ់(រហូតដល់ ៥០%)៖ នឹងរតូវរបគល់េដយែផអកេលសមទិធផលៃនករអនុវតតតម

ដំណក់ៗ  និងករចំណយថវកិដំណកក់លមុន បនទ បពី់បនដកជូ់នរបយករណ៏វឌឍនភព   

បេណត ះអសននៃនអនុគេរមង។ 

 ដំណកក់លចុងេរកយ (សមតុលយែដលេនេសសសល់)៖ បនទ បពី់ករដកជូ់នរបយករណ៍

បញចបអ់នុគេរមងែដលបញជ កថ់ទទួលយកបន។ 

  ២៥. របយករណ៍បញចបគ់េរមងគួររមួបញចូលទងំ៖ 

 សមទិធផលអនុគេរមងែដលបនបញជ កេ់នកនុងសំេណ /កិចចរពមេរពៀង 

 របយករណ៍សតីពីករេរបរបស់ និងសថ នភពៃនមូលនិធិ េនរតឹមកលបរេិចឆទរយករណ៍ 

 របយករណ៍សវនកមមសធរណៈ (េបមនករចបំច)់ 
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៣. កររគប់រគងវិនិេយគមូលនិធិសរមបសរមួលករអភិវឌឍតមវិសយ័ 

 ៣.១. ជំនួយែផនកបេចចកេទសសរមប់ករបេងកត នងិអនុវតតសេំណ  

  ២៦. រកុមែខសសងវ ក់តៃមលនឹងសរមបសរមួលករគរំទែផនកបេចចកេទសសរមបក់របេងកតសំេណ សរមបមូ់ល

និធិសរមបសរមួលករអភវិឌឍតមវស័ិយេដយសហករជមយួអនកជំនញកនុងករយិល័យរគបរ់គងគ

េរមង។ 

 ៣.២. លទធកមម 

  ២៧. េលកែលងចំេពះករវនិិេយគេលមូលនិធីែដលរតូវបនរគបរ់គងេឡង េដយករយិល័យរគបរ់គង

គេរមងផទ ល់ ែដលរតូវអនុវតតតមនីតិវធីិរមួរបស់រដឋ ភបិល និងេគលករណ៍ែណនសំតីពីលទធកមមៃន

មូលនិធិអនតរជតិសរមប់អភវិឌឍន៍កសិកមម រល់ករអនុវតតលទធកមមែដលចបំចេ់រកមករវនិិេយគ ជ

ករទទួលខុសរតូវរបស់អនកទទួលឥណទនឥតសំណង និងអនុវតតេទតមនីតិវធីិកំណតេ់នកនុង

សំេណ ែដលបនអនុម័តរចួ។ អនកទទួលឥណទនឥតសំណង នឹងេធវតមដំេណ រករែដលបនបញជ ក់ 

និងទទួលខុសរតូវែតឯកឯងចំេពះករសេរមចចិតតចុងេរកយ ចំេពះករេរជសេរ សអនកផគត់ផគង។់ 

៣.៣. គណេនយយភពកនងុករណីកររគប់រគងជបនទុករបសៃ់ដគូអនុវតតមូលនិធិ

សរមបសរមួលករអភិវឌឍតមវិសយ័ 
  ២៨. អនកទទួលឥណទនឥតសំណងគួរែតរកសទុករល់វកិកយបរត បងក នៃ់ដទទួលរបក ់ តរងតៃមល កិចច

សនយ កំណតេ់ហតុកិចចរបជំុ និងឯកសរេផសងេទៀតែដលទកទ់ងនឹងករវនិិេយគែដលបនអនុមត័រចួ។ 

  ២៩. អជញ ធរមនសមតថកិចចេចញពីមូលនិធិអនតរជតិសរមបអ់ភវិឌឍនក៍សិកមម និងរជរដឋ ភបិលកមពុជ រមួ

មនករយិល័យរគបរ់គងគេរមង ឬតំណងរបស់ខលួនអចេផទៀងផទ ត់ឯកសរទងំេនះេនេពលណ

មយួកប៏ន។ 

 ៣.៤. ករេរៀបចំចត់ែចងជួសជុល និងែថទ ំ

 ៣០. ករទទួលខុសរតូវចំេពះករជួសជុល និងែថទកំរយិល័យែដលរតូវបនបេងកតេឡងេរកមករគរំទពី

គេរមងជបនទុករបស់អនកទទួលឥណទនឥតសំណង។ គេរមងជំរញុទីផសរសរមបក់សិករខន តតូច

នឹងមនិផតល់មូលនិធិបែនថមសរមបេ់គលបំណងេនះេទ។ 

 ៣១. អនកទទួលឥណទនឥតសំណងគួរធនថ ករេរៀបចំែផនកហិរញញ វតថុឲយមនរគបរ់គនស់រមបរ់បតិបតតិករ 

និងែថទកំរយិល័យណមយួែដលបនបេងកតេឡង ឬេធវឱយរបេសរេឡងេរកមឥណទនឥតសំណង

របស់មូលនិធិសរមបក់រអភវិឌឍតមវស័ិយ។  អតថិភពៃនករេរៀបចំឲយមនករេពញចិតតជកតត ចបំច់

សរមបក់រទូទតស់មតុលយចុងេរកយេរកមឥណទនឥតសំណងេនះ។



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

រកសងួពណិជជកមម 
គេរមងជំរុញទីផសរសរមប់កសិកមមខន តតូច (AIMS) 

អងគភពរគប់រគងគេរមង (PMO) 

អីុែម៉ល៖ cambodia.aims@gmail.com 
www.moc.gov.kh/aims |                     /cambodia.aims.project  


