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Ū˝₤У₣Ю₤řċ̋ ЊşĆ ĕЊ₣΅ЊũŃňŷĳ□О  
ŁũЮ₤ĖЧ₤НеόŏĠŔą с̋şе₧ĠсΖũņŊ‗чс₤еŬĠсŁũĠЮ₣̨ЧĳΌ₤ņĞФĳ ĕЊ₣¹ų е₣₤ŉО˝ŪýĠсŪ₤Сŷ 

 (ĩ⅝ŎЮΌЧ₣ŷЋŀ аℓĞ◦БƯư ЯŠ ņ˝Ŭ ĂĖ еƯƠơ៨)  
១. ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ (រ ្ឋ ភិបល) បនទទលួ្របក់កមចីពីធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ (ADB) និងជំនយួឥតសំណងពី 
កមមវធីិកសិកមម និងសន្ដសុិខេសប ងសកល (GAFSP) និងយុទធ ្រស្ដមូលនិធិ កសធតុ (SCF) 
េដីមបអីនុវត្តកមមវធីិជំរុញផលិតកមម្រសូវ និងករនេំចញអងករ(Rice-SDP) ។ កមមវធីិបនប្រមុងទុកនូវ្របក់កមច ី / 
ជំនយួឥតសំណងេនះមយួចំននួ ែដលនឹង្រតូវបនេ្របីស្រមប់ករសិក ពីលទធភព, គំនូសប្លង់លម្អិត, ករ ងសង់ឡសមងួត 
និងឃ្ល ងំស្តុក្រគប់្រសូវ ្រពមទងំបំពក់នូវសមភ រៈបរកិខ រ ែដលមនទី ងំសថិតេនតំបន់ផលិតកមម្រសូវសំខន់ៗកនុង្របេទស 
កនុងេខត្តេគលេ របស់កមមវធីិចំននួបី មនេខត្តបត់ដំបង, កំពង់ធំ និងេខត្តៃ្រពែវង។ 
២. ្រកសួងេសដ្ឋកិចចនិងហរិញញវតថុ (MEF) ជភន ក់ងរ្របតិបត្តិៃនកមមវធីិជំរុញផលិតកមម្រសូវ និងករនេំចញអងករេនះ (Rice-
SDP)  េហយី្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ(MAFF) គឺជ្រកសួងមយួែដលជភន ក់ងរអនុវត្តកមមវធីិេនះ។ 
្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របមញ់ និងេន ទ នឹងទទលួខុស្រតូវស្រមប់ផ្តល់ករគ្ំរទ 
និងករែណនេំខត្តនីមយួៗកនុងករអនុវត្តន៏អនុគេ្រមង ងសង់ឡសមងួត 
និងឃ្ល ងំស្តុក្រគប់្រសូវ្រពមទងំបំពក់នូវសមភ រៈបរកិខ រ ៃនកមមវធីិជំរុញផលិតកមម្រសូវ និងករនេំចញអងករ(Rice-SDP)។ 
៣. ឡសមងួត និងឃ្ល ងំស្តុក្រគប់្រសូវ្រពមទងំបំពក់នូវសមភ រៈបរកិខ រ  ្រតូវបនបេងកីតេឡងី មរយៈទ្រមង់ននៃនកិចច្រពមេ្រពៀង 
ភពជៃដគូរ ងវស័ិយឯកជន និង ធរណៈ(PPP) េ យមនមច ស់េ ងម៉សីុនកិន្រសូវមយួចំននួកនុងេខត្តេគលេ ទងំបី 
នឹង្រតូវបនេ្រជីសេរសី។ មច ស់េ ងម៉សីុនកិន្រសូវែដលនឹង្រតូវបនេ្រជីសមកេធ្វីជៃដគូ 
គឺែផ្អកេលីមូល ្ឋ នៃនលកខណៈវនិិចឆ័យចំននួ្របមំយួ មនដូចខងេ្រកមេនះ: 
 មនបទពិេ ធន៍េ្រចីនឆន កំនុងវស័ិយេ ងម៉សីុនកិន្រសូវ (គរួយ៉ងតិច៥ឆន )ំ  

្រពមទងំបង្ហ ញនូវភស្តុ ង្របតិបត្ដិករទទលួបនេជគជ័យៃនករែកៃចនអងករ  និងសកមមភពពក់ព័នធនន 
 មនដីស្រមប់ ងសង់ 
 មនឯក រភស្តុ ងចុះបញជ ីេធ្វីពណិជជកមម និង ជញ ប័ណ្ណនេំចញអងករ; 
 �មនរបយករណ៏សវនកមមគណនីរយៈេពលបីឆន មុំន; 
 ចំ ត់ថន ក់ឥណទនល្អ និងមនភស្តុ ងបញជ ក់ថមន្របភពហរិញញវតថុ្រគប់្រគន់ស្រមប់្របមូលទិញ្រសូវេសីម 

េដីមបយីកមកែកៃចន ភស្តុ ងទងំេនះមនដូចជរបយករណ៍របស់ធនគរ និង្រទពយធន; 
 មនករ្រគប់្រគងែបបទំេនីប រមួទងំចំេណះដឹងបេចចកេទសអនុវត្ត 

និងករ្រគប់្រគងហរិញញវតថុេ្របីវធីិ ្រស្តកត់្រ បញជ ី ន មសទួន (double entry book-keeping methods); 
 យល់្រពមផ្តល់នូវរបយករណ៍ហរិញញវតថុេទៀងទត់ េនេ្រកមកិចច្រពមេ្រពៀង្រកបខ័ណ្ឌ ភពជៃដគូរ ងវស័ិយឯកជន 

និង ធរណៈ(PPP)។ 
៤. មច ស់េ ងម៉សីុនកិន្រសូវែដលមនចំ ប់ រមមណ៍ និង ចបំេពញលកខណៈវនិិចឆ័យទងំេនះ្រតូវបនអេញជ ីញឱយ ក់ពកយ 
សំ ប់ករេសនីសំុឱយបញជ ក់ចំ ប់ រមមណ៍ េ យភជ ប់មកជមយួនូវសំេណី (Proposal) 
ែដលសំេណីេនះនឹង្រតូវបន យតៃម្លេ យគណៈកមម ធិករេ្រជីសេរសីមយួបនបេងកីតេឡងីេ យ្រកសួងេសដ្ឋកិចច និងហរិញញវតថុ 
(MEF) និង្រកសួងកសិកមមរុកខ ្របមញ់ និងេន ទ (MAFF) ែដលទទលួខុស្រតូវេ្រជីសេរសីមច ស់េ ងម៉សីុនកិន្រសូវជៃដគូ។  
េ ងម៉សីុនកិន្រសូវអតិបរមចំននួបីេនកនុងេខត្តនីមយួៗ នឹង្រតូវបនេ្រជីសេរសី មនសិទធិរមួកនុងករសិក លទធភព 
និងពិចរ លម្អិតបែនថមេទៀត ស្រមប់ជៃដគូ ងសង់និង្របត្តិបត្តិករឡសមងួត និងឃ្ល ងំស្តុក្រគប់្រសូវ 
េ្រកមកិចច្រពមេ្រពៀង្រកបខ័ណ្ឌ ភពជៃដគូរ ងវស័ិយឯកជន និង ធរណៈ(PPP)។ 
៥. មច ស់េ ងម៉សីុនកិន្រសូវែដលមនចំ ប់ រមមណ៏សូមអេញជ ីញមកទក់ទង និង ក់ពកយេនករយិល័យកមមវធីិ 
ែដលមន សយ ្ឋ នដូចបនបញច ក់ខងេ្រកមឬ ចចូលេទេគហទំព័រកមមវធីិ www.ricesdp.org  

េដីមបទីញយកឯក រទស នៈទនអធិបបយអំពី្របត្តិបត្តិករឡសមងួត និងឃ្ល ងំស្តុក្រគប់្រសូវ 



 

 

រមួជមយួែបបបទពកយចូលរមួេដញៃថ្ល (EOI) ។ 
៦. សូម ក់ពកយករេសនីសំុឱយបញជ ក់ចំ ប់ រមមណ៍េ យភជ ប់មកជមយួនូវឯក រគ្ំរទេផ ងៗ កនុងេ្រ មសំបុ្រតបិតជិត 
មក សយ ្ឋ នខងេ្រកមេនៃថង ឬមុនេម៉ង ៣រេសៀល аℓĞ◦Б  ̣  ЯŠ Н̋ņĸк ĂĖ е ƯƠơ៨ ។ 
សយ ្ឋ នៈ 

 ្រកសួងេសដធកិចច និងហរិញញវតថុ, ករយិល័យកមមវធីិជំរុញផលិតកមម្រសូវ និងករនេំចញអងករ (PMO-Rice-SDP) 
 អគរឧត្តម្រកុម្របឹក េសដធកិចចជតិ,  ផទះេលខ ២០៨  ម វធីិ្រពះនេ ត្តម, ខ័ណ្ឌ ចំករមន  ជធនីភនំេពញ ។ 
 Ms.Chanty Sothearea, PMO’s Finance assistant Tel: 089 970 681, Email:sotheareachanty@ymail.com 

 មច ស់េ ងម៉សីុនកិន្រសូវែដលមនកនុងបញជ ី នឹង្រតូវបនទក់ទងេដីមបេីធ្វីករ យតៃម្ល និងចរចរ។ 
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