ំ យ
សេចក្តប្ី រកាេផ្តលជ
់ ន
ួ ដល់អ្ក្
ន ផ្តលស់ េវាទឹក្ស្អាតតាមរំពង់
ក្នង
ា តផ្ទាល់”
ុ “តំរន់ទទួលប្រកាេអ្នុញ្ញ
ំ រ
ជុទ
ី ន
ួ

១. គោលបំណង និងយុទ្សា
ធ ស្រ្តននកម្មវ ិធី
កម្មវ ិធីវ ិនិ គោគកនុងវ ិ្័យគេដ្ឋារចនា្ម្ព័នធកម្ពុជា (3i) គឺ ជាកម្មវ ិធី ដែលមានរយៈគេល៥ឆ្នំនិងទ្ទ្ួ លម្ូល
និធិេីរដ្ឋាភិ បាលអូស្រសាតលី គែើម្បីជួយក្កុម្េុនឯកជនដែលវ ិនិ គោគកនុងវ ិ្័យគេដ្ឋារចនា្ម្ព័នធកុងក្បគទ្្កម្ព
ន
ុជា។ ការអនុ វត្តកម្មវ ិធីក្ត្ូវបានក្គប់ក្គងគដ្ឋយក្កុម្េុន គភើគេគ ៀម្ (Palladium)។
កម្មវ ិធីគនេះនឹងផ្តល់ជំនួយគែើម្បីជំរុញការវ ិនិគោគកនុងទ្ីតំង ដែលម្ិន្ូវមានការទាក់ទាញ ក្ប្ិនគបើ ោមន
ជំនួយ។
3i នឹងអនុ វត្តនិត្ិវ ិធីដែលមានកក្ម្ិត្បទ្ដ្ឋានខ្ព្់កុងគេលគធវ
ន
ើការជាម្ួ យក្កុម្េុនឯកជនគែើម្បីគ្នើ្ុំជំនួយ
្ក្មាប់សាង្ង់គេដ្ឋារចនា្ម្័ពនធថ្ីម ឬេក្ងីកបដនែម្។ កម្មវ ិធីនឹងផ្តល់ជំនួយឲ្យដត្ការវ ិនិ គោគណាដែលម្ិន្ូវ
មានការទាក់ទាញ គេើយម្ិនអាច្គក្ម្ចបានគដ្ឋយខ្លួនឯងក្ប្ិនគបើ ោមនជំនួយ។
២. ការោំក្ទ្ែល់វ ិ្័យទ្ឹកសាាត្
កនុងវ ិ្័យទ្ឹកសាាត្

មានត្ំ បន់ម្ួយចំនួន

ដែលអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់កំេុងគធវើអាជី វកម្មបុ ដនតេុំ

ទាន់បានទ្ទ្ួលក្បកា្អនុ ញ្ញាត្២០ឆ្នំ េីក្ក្ួងឧ្ាេកម្មនិង្ិបបកម្មគៅគេើយ។ គេើយក៏ មានកដនលងខ្លេះ
ដែលអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្បានទ្ទ្ួលការអនុញ្ញាត្េី គម្ឃុំកុងការផ្គ
ន
ត្់ផ្គង់ទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់

ក៏បុដនតេុំទាន់ មាន

គេដ្ឋារចនា្ម្ព័នធបំេង់ទ្ឹកគៅគេើយ។ អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹ ក ភាគគក្ចើនកំេុងផ្គត្់ផ្គង់ទ្ឹកគៅដែលម្ិនបានឆ្លងកាត្់
ការគធវើក្បក្េឹត្តកម្ម ឬក្ោន់ដត្គធវើក្បក្េឹត្តកម្មកុងកំ
ន
រ ិត្ម្ូ លដ្ឋាន បុគណាណេះ។ អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកទាំងគនាេះក្ត្ូវការទ្ុន
បដនែម្គែើម្បីដកលំអ ឬសាង្ង់ក្បេ័នធក្បក្េឹត្តកម្មទ្ឹករប្់ខ្ួនឲ្យក្ត្ូ
ល
វនឹងកក្ម្ិត្បទ្ដ្ឋាន ដែលស្្បតម្បទ្បញ្ញា
ត្តិរប្់ក្ក្ួង។ កនុងបរ ិបទ្គនេះ គ្ចកតីក្បកា្អនុញ្ញាត្ផ្ទាល់នឹងក្ត្ូវបានផ្តល់គអាយ។
ក្ក្ួងឧ្ាេកម្ម និង្ិបបកម្មចាត្់ចំណាត្់ ថ្ននក់អនកផ្តល់គ្វាក្បគភទ្គនេះជាអាទ្ិភាេចំបងគែើម្បី 3i គធវើ
ការជាម្ួយ។ មានជំនួយបួ នក្បគភទ្ដែល 3i អាចផ្តល់ឲ្យអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំ េង់ដែលចាប់ អារម្មណ៍គ្នើ
្ុំក្បកា្អនុញ្ញាត្ផ្ទាល់េីក្ក្ួងឧ្ាេកម្ម និង្ិបបកម្ម៖
១. ជំនួយបគចេកគទ្្៖ ជាការផ្តល់ក្បឹកាបគចេកគទ្្ែល់អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្ គែើម្បីជួយេួកោត្់កុងការ
ន
ដ្ឋក់ពាកយគ្នើ្ុំក្បកា្អនុ ញ្ញាត្។ ជំនួយបគចេកគទ្្គនេះនឹងក្ត្ូវផ្តល់គដ្ឋយបុគគលិក 3i ឬទ្ីក្បឹកា ឬភាគីទ្ីបី
ដែលឧបត្តម្ភគដ្ឋយ 3i គែើម្បីផ្តល់នូវគ្វាកម្មជាក់ លាក់ ។
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២. ជំនួយការស្សាវក្ជាវ និងគធវើដផ្នការ៖ 3i អាចផ្តល់ទ្ុន្ំរាប់គរៀបចំគធវើការ្ិកា្ម្ិទ្ិធលទ្ធភាេ គគក្មាង
សាង្ង់ គរៀបចំ គេដ្ឋារចនា្ម្ព័នធ និងគគក្មាងវ ិនិគោគក្បាំឆ្នំ។
៣. ជំនួយេិរញ្ា វត្ែុឥត្្ំណងគែើម្បីសាង្ង់ គេដ្ឋារចនា្ម្ព័នធ៖ ជំនួយឥត្្ំណងគនេះក្ត្ូវបានផ្តល់គអា
យអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្ជាដផ្នកម្ួយននទ្ុនបែិភាគដែលក្េម្គក្េៀងគដ្ឋយ 3i និងអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្។
៤. ជំនួយ្ក្មាប់ភាាប់បណា
ត ញទ្ឹកែល់អនកគក្បើក្បា្់៖ 3i អាចេិចារណាកនុងការផ្តល់ជំនួយេិរញ្ា វត្ែុែល់
ក្គួសារក្កីក្ក សាលាគរៀន និងម្នាីគេទ្យគែើម្បីភាាប់ ទ្ឹកសាាត្។ ជំនួយដបបគនេះនឹងផ្តល់តម្រយៈអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹក
សាាត្ ជាដផ្នកម្ួ យននកិចេក្េម្គក្េៀងជាម្ួ យ 3i។
3i

គធវើការជិត្្និទ្ិធជាម្ួ យនឹ ងក្ក្ួងគែើម្បីជួយអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្ដកលំអគេដ្ឋារចនា្ម្ព័នធទ្ឹកសាាត្

តម្បំេង់គអាយស្្បតម្បទ្ដ្ឋានអាជី វកម្មផ្គត្់ផ្គង់ទ្ឹកសាាត្គៅត្ំ បន់ជនបទ្ននក្បគទ្្កម្ពុជា

និងគែើម្បីទ្ទ្ួល

បានក្បកា្អនុញ្ញាត្ ២០ឆ្នំ្ំរាប់ អាជី វកម្មគនេះ។
៣. វ ិធីសាស្រ្តកុងការផ្ត
ន
ល់ជំនួយ
លកខខ្ណឌចំបងកនុងការផ្តល់ជំនួយរួម្មានែូចខាងគក្កាម្៖
១. គគក្មាងគេដ្ឋារចនា្ម្ព័នធទ្ឹកក្ត្ូវដត្ជាគគក្មាងបែិភាគេិរញ្ា វត្ែុ រវាងអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់
និង 3i។ ជាទ្ូ គៅ អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកក្ត្ូវគចញទ្ុនបែិ ភាគភាគគក្ចើនននគគក្មាងទាំងម្ូល។
២. រាល់ជំនួយេី 3i គឺជាជំ នួយឥត្្ំណង ម្ិនត្ក្ម្ូវឲ្យ្ងក្ត្លប់ម្កវ ិញគេើយ។
៣. អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹ កសាាត្ក្ត្ូវទ្ទ្ួលខ្ុ ្ក្ត្ូវកនុងការសាង្ង់គគក្មាងទាំងម្ូ ល ការក្បត្ិបត្តិការ ការដថ្ទាំ
ជួ្ជុល និងរុេះគរ ើ(បិទ្បញ្េប់)គៅគេលអនាគត្ ក្ប្ិនគបើ ចាំបាច់។
៤. 3i ជួ យគធវើឲ្យការវ ិនិគោគកនុងអាជីវកម្មមានភាេ្ែិត្គ្ែរ និងជួ យអាជី វកម្មដែលទ្ំនងម្ិនអាចែំ គណើរ
ការគដ្ឋយខ្លួនឯងបានកនុងគេលអនាគត្ែ៏ខ្ីល។
៥. 3i នឹងគចញទ្ុនបែិភាគរប្់ខ្ួន
ល បនាាប់េីអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្បំគេញបាននូ វលទ្ធផ្លជាក់ លាក់ណា
ម្ួយ (ឧទាេរណ៍ ដផ្នកននគេដ្ឋារចនា្ម្ព័នធ ឬគក្គឿងមា្ុីនណាម្ួយ)។ លទ្ធផ្ល និងចំ នួនទ្ុនបែិភាគដែលក្ត្ូវ
បង់នឹងក្ត្ូវបញ្ញ
ា ក់កុងកិ
ន
ចេក្េម្គក្េៀង។
៦. 3i នឹងគធវើការេិនិត្យគលើភាេស្្បចាប់រប្់អាជី វកម្ម និងផ្លបេះពាល់ ដផ្នកបរ ិសាែន គេើយផ្តល់ជំនួយ
ិ៍ ត
ែល់អាជី វករណាដែលមានគករគ្
ម េះលា និងមានក្បវត្តិក្បត្ិបត្តិការក្ត្ឹម្ក្ត្ូវដត្បុគណាណេះ។
៤. ែំគណើការក្គប់ក្គងជំនួយ
ការក្គប់ក្គងជំនួយនឹងគធវើគេើងែូចខាងគក្កាម្៖
្កម្មភាេ
ការ្ដម្តងចំណាប់អារម្មណ៍
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•

3i ក្បកា្ដ្វងរក អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់ ដែលមានចំ ណាប់ អារម្មណ៍ដ្ឋក់ ពាកយគ្នើ្ុំ
ជំនួយេី 3i

•

អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំ េង់ដែលមានចំ ណាប់ អារម្មណ៍គួរចុេះគ្មេះចូលរួម្្ិកាខសាលា្តីេី
ែំគណើរការននការគក្ជើ ្គរ ើ្ និងផ្តល់ជំនួយ តម្រយៈអុីដម្ល info@3icambodia.org ឬ ទ្ូរ្េា័
គលខ្ ០៨១ ២២២ ៧០៧

•

អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំ េង់ចួលរួម្្ិកាខសាលា្តីេី ែំគណើរការននការគក្ជើ ្គរ ើ្ និងផ្តល់
ជំនួយ គៅនថ្ៃទ្ី១១ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៨ គមាង០៩ក្េឹក គៅម្នាីឧ្ាេកម្ម និង្ិបបកម្ម គខ្ត្ត
បនាាយមានជ័យ។

•

អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំ េង់ក្ត្ូវគរៀបចំ និងដ្ឋក់ ពាកយគ្នើ្ុំជំនួយ ក្ត្ឹម្បញ្េប់នថ្ៃទ្ី ២៣ ដខ្ក
កកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៨។

•

3i នឹងែំ គណើរការពាកយគ្នើ្ុំជំនួយទាំងអ្់។ អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្ក្ត្ូវបំ គេញតម្លកខខ្ណឌ
ចូលរួម្ទាំងអ្់ដែលបានកំ ណត្់កុងចំ
ន
នុចទ្ី៥ “លកខខ្ណឌកនុងការចូលរួម្”។

ការ្ិកា្ម្ិទ្ិល
ធ ទ្ធភាេគលើកែំបូង
•

3i នឹងគធវើការជិត្្និទ្ធជាម្ួ យអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំ េង់ដែលក្ត្ូវលកខខ្ណឌ គែើម្បីគធវើការវាយ
ត្នម្លជាែំបូងនន្ម្ិទ្ិធលទ្ធភាេរប្់គគក្មាង។

ការវាយត្នម្លគនេះរាប់បញ្ូេ លទាំង

ការគផ្ាៀងផ្ទាត្់

លកខខ្ណខចូ លរួម្ទាំងអ្់ដែលដចងកនុងជំេូក៥ ការរចនាជារួម្ ត្នម្លបាន់សាមនែំបូង ការេិនិត្យគលើ
ការោំក្ទ្េី ្េគម្ន៍ និងអាជាាធរកនុងត្ំ បន់

េិនិត្យគលើភាេស្្បចាប់

និ ងគណនាទ្ំេំជំនួយ

ក្បហាក់ក្បដេលម្ួ យ។
•

3i នឹងផ្តល់ការបាន់សាមនជាបឋម្ ្តីអំេីទ្ំេំននជំនួយ ជូនអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្ទាំងអ្់ដែល
ជាប់ក្គប់ លកខខ្ណឌកនុងកំេុងគេលននការ្ិកា្ម្ិ ទ្ិធលទ្ធភាេគលើកែំបូង។ អនកផ្គត្់ផ្គង់ទ្ឹកក្ត្ូវ្ំ
គរចចិត្តថ្នបនតគៅែំ ណាក់ កាលបនាាប់ឬអត្់។

•

3i នឹងជួ យអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់ គែើម្បីគរៀបចំគធវើការ្ិកា្ម្ិទ្ិធលទ្ធភាេលម្ាិត្ កនុង
គោលបំណងគ្នើ្ុំជំនួយ។

ការ្ិកា្ម្ិទ្ិល
ធ ទ្ធភាេ៖ ការ្ិកាបគចេកគទ្្ និងដផ្នការ
•

3i នឹងជួ យអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់ ដែលទ្ទ្ួលយកការបាន់សាមនបឋម្ គធវើការ្ិកា
្ម្ិទ្ិធលទ្ធភាេលម្ាិត្ ដែលរួម្បញ្ូេ ល ការ្ិកាបគចេកគទ្្ ចំ ណាយ្ំរាប់ គេដ្ឋារចនា្ម្ពន័ធ
(រួម្មានទ្ំ េំននជំនួយរប្់ 3iគលើគេដ្ឋារចនា្ម្ពន័័្) និ ង ដផ្នការវ ិនិគោគរយៈគេលក្បាំឆ្នំ (រួម្
មានការគណនាត្នម្លទ្ឹក)។
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ការគ្នើ្ុំជំនួយវ ិនិគោគ
•

អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំ េង់ ក្ត្ូវផ្តល់លិខ្ិត្គ្នើ្ុំជំនួយវ ិនិ គោគ គែើម្បីភាាប់ ជាម្ួ យរបាយ
ការណ៍្ិកា្ម្ិទ្ិធលទ្ធភាេលម្ាិត្ ជូនគណៈកមាមធិ ការក្ត្ួត្េិនិត្យរប្់3i គែើម្បីគ្នើ្ុំការអនុម្័
ត្គលើជំនួយ។

ការក្ត្ួត្េិនិត្យ គលើសាវតរប្់អក
ន ផ្តល់គ្វាទ្ឹក និង បរ ិសាែន
•

3i នឹងគរៀបចំ របាយការណ៍ជាអនុសា្ន៍ ជូនគណកមាមធិ ការក្ត្ួត្េិនិត្យរប្់3i គែើម្បីជាជំនួយកនុង
ការ្ំគរចចិត្តគលើការអនុម្័ត្ជំនួយ។

របាយការណ៍ជាអនុសា្ន៍រួម្មាន

របាយការណ៍្ិកា

្ម្ិទ្ិធលទ្ធភាេ ការក្ត្ួត្េិនិត្យភាេស្្បចាប់រប្់អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹក ការក្ត្ួត្េិនិត្យផ្លបេះពាល់
បរ ិសាែនដែលទាក់ទ្ងនឹងគគក្មាងគេដ្ឋារចនា្ម្ព័នធគនេះ និ ងការគណនាទ្ំ េំជំនួយ។
ការអនុម្័ត្គលើការផ្តល់ជំនួយ
•

គដ្ឋយដផ្ាកគលើ្ំគណើ្ុំជំនួយវ ិនិ គោគ

និងរបាយការណ៍អនុសា្ន៍ រប្់3i

គណៈកមាមធិ ការ

ក្ត្ួត្េិនិត្យរប្់ 3i នឹងគធវើការ្ំគរចចិត្តចុងគក្កាយគៅគលើការអនុម្័ត្ផ្តល់ជំនួយ។
•

ចំគពាេះជំនួយដែលត្ិចជាង ទ្ឹកក្បាក់ចំនួន ១០០,០០០ ែុលាលអូស្រសាតលី គណកមាមធិ ការ ជាអនកគធវើ
ការ្គក្ម្ចចិត្តចុងគក្កាយ។

•

ចំគពាេះជំនួយដែលគ្មើឬគក្ចើនជាង ទ្ឹកក្បាក់ចំនួន ១០០,០០០ ែុលាលអូ ស្រសាតលី រដ្ឋាភិបាលអូស្រសាតលី
ជាអនកគធវើការ្គក្ម្ចចិ ត្តចុងគក្កាយ។

•

ការ្គក្ម្ចចិត្តចុងគក្កាយអាចជា ការអនុម្័ត្ ឬ ការអនុម្័ត្ដែលមានលកខខ្ណឌ ឬក៏ោមនការអនុម្័
ត្គដ្ឋយភាាប់ជាម្ួ យគេត្ុផ្ល។

ការចុេះកិច្
េ នា
•

ក្ប្ិនគបើ ្ំគណើ្ុំជំនួយវ ិនិ គោគក្ត្ូវបានអនុម្័ត្

3i

នឹងចរចារ

កិចេ្នាដផ្ាកគលើលទ្ធផ្ល

(Output Based Contract) ជាម្ួយនឹងអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់។ ជំនួយេិរញ្ា វត្ែុ នឹងក្ត្ូវ
គិត្ជាក្បាក់ែុលាលអូ ស្រសាតលី។
•

អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំ េង់ ្គក្ម្ចថ្នគត្ើក្ត្ូវចុេះេត្ែគលខាគលើកិចេ្នាជាម្ួយ 3i ឬអត្់។

និត្ិវ ិធីគ្នើ្ុំអាជាាបណណេីក្ក្ួងឧ្ាេកម្ម និង្ិបបកម្ម
•

អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំ េង់ ក្ត្ូវ គ្នើ្ុំក្បកា្អនុ ញ្ញាត្រយៈគេល ២០ឆ្នំ េីក្ក្ួងឧ្ាេ
កម្ម និង្ិបបកម្ម្ំរាប់ត្ំបន់ គ្វាកម្មដែលគ្នើ្ុំជំនួយេី 3i ។

ការក្បគល់ក្បាក់ជំនួយ
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•

គក្កាយេីចុេះកិចេ្នាដផ្ាកគលើលទ្ធផ្ល

អនកផ្គត្់ផ្គង់ទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់ អាចអនុ វត្តដផ្នការវ ិនិ

គោគ និងចាប់ គផ្តើម្គធវើការសាង្ង់។
•

ការក្បគល់ក្បាក់ជំនួយជូនអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់គឺដផ្ាកគៅគលើការ្ំគរចបានការសាង
្ង់គេដ្ឋារចនា្ម្ព័នធ ដែលបានដចងកនុងកិចេ្នាដផ្ាកគលើលទ្ធផ្ល (Output Based Contract)
ជាម្ួយអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹ កសាាត្តម្បំេង់

គេើយវាអាស្្័យគលើការទ្ទ្ួលបានក្បកា្អនុញ្ញាត្រ

យៈគេល ២០ឆ្នំេីក្ក្ួង្ំរាប់ត្ំបន់គ្វាកម្មដែលគ្នើរ្ុំជំនួយេី 3i ។
៥. លកខខ្ណឌកនុងការចួលរួម្
៥.១ លកខខ្ណឌកនុងការចូលរួម្
គែើម្បីអាចដ្ឋក់គ្នើ្ុំជំនួយរប្់3iបាន និងគែើម្បីបនតគៅែំណាក់ កាលបនាាប់ននការគក្ជើ្គរ ើ្ អនកផ្តល់
គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់ ក្ត្ូវមានលកខខ្ណឌទាំងអ្់ែូចខាងគក្កាម្៖
១. ត្ំបន់ គ្វាកម្មដែលគ្នើ្ុំជំនួយក្ត្ូវគៅកនុងគខ្ត្តបនាាយមានជ័ យ។
២. អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្ក្ត្ូវដត្៖
▪

កំេុងផ្គត្់ផ្គង់ទ្ឹកតម្បំ េង់ កុនងត្ំបន់គ្វាកម្មដែលម្ិន្ែិត្គក្កាម្អាជាាបណណ រប្់អនកែនទ្ ឬ

▪

ករណីម្ិនទាន់ផ្គត្់ផ្គង់ទ្ឹកតម្បំេង់ ក្ត្ូវមានលិខ្ិត្អនុ ញ្ញាត្េីគម្ឃុំ គែើម្បីផ្គត្់ផ្គង់ទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់ ្ំ
រាប់ត្ំបន់គ្វាកម្មគនាេះ ក្ត្ឹម្នថ្ៃទ្ី ២១ ដខ្ម្ិថ្ុនា ឆ្នំ២០១៨ ឬ

▪

ក្ប្ិនគបើ បានដ្ឋក់ របាយការណ៍្ិកា្ម្ិទ្ិធលទ្ធភាេគៅែល់ក្ក្ួងគេើយ

ម្ិ នទាន់ទ្ទ្ួ លបាន

ក្បកា្២០នថ្ៃដែលកំណត្់ នថ្លទ្ឹកេីក្ក្ួងកនុងត្ំបន់ គ្វាកម្មគនាេះ ក្ត្ឹម្នថ្ៃទ្ី ២១ ដខ្ម្ិ ថ្ុនា ឆ្នំ២០១៨ ។
៣. អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់ គបតជាាសាង្ង់ ឬដកលម្ាគេដ្ឋារចនា្ម្ព័នធទ្ឹកសាាត្ គៅកំរ ិត្ម្ួ យដែលអាច
ផ្លិត្ទ្ឹកសាាត្មានគុណភាេ គដ្ឋយអនុ គលាម្គៅតម្ត្ំ រវូ ការរប្់ក្ក្ួងគែើម្បីទ្ទ្ួ លបានក្បកា្អនុញ្ញាត្។
៤. អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់ គបតជាាគ្នើ្ុំក្បកា្អនុញ្ញាត្រយៈគេល ២០ឆ្នំេីក្ក្ួង
៥. ត្ំបន់គ្វាកម្ម ក្ត្ូវមានចំ នួនក្គួសារោងត្ិច ១.០០០ក្គួសារ និងម្ិនគលើ្ ១០.០០០ក្គួសារកនុងត្ំបន់គ្វា
កម្មដែល្ុំជំនួយ។
៦. អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់ ក្ត្ូវបង្ហាញេីបទ្េិ គសាធន៍អាជី វកម្មោងត្ិចម្ួ យកនុងចំនុចខាងគក្កាម្៖
•

មានបទ្េិគសាធន៍ជាមាេ្់អាជីវកម្មផ្តល់គ្វាទ្ឹកោងត្ិចម្ួយឆ្នំ ឬ

•

មានបទ្េិគសាធន៍ោងត្ិចេី រឆ្នំបំគរ ើការកនុងអាជី វកម្មផ្តល់គ្វាទ្ឹក ឬអាជី វកម្មគផ្េងគក្ៅេីវ ិ្័
យទ្ឹក (ម្ិនរាប់បញ្ូេ លការលក់ែូរត្ិចត្ួច) ឬ
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•

អាចបង្ហាញលិខ្ិត្ោំក្ទ្េីញាត្ិម្ិត្តដែលជាមាេ្់ ឬមានបទ្េិគសាធន៍កុងអាជី
ន
វកម្មទ្ឹកោងត្ិច
ម្ួយឆ្នំ។

៧. អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់ ក្ត្ូវបង្ហាញេីបទ្េិ គសាធន៍ដផ្នកបគចេកគទ្្ោងត្ិចម្ួយកនុងចំ គណាម្ចំ នុច
ខាងគក្កាម្៖

•

មានបទ្េិគសាធន៍ជាមាេ្់កុនងការគធវើអាជីវកម្មផ្គត្់ផ្គង់គ្វាទ្ឹក

•

មានបុគគលិកដែលមានបទ្េិគសាធកនុងវ ិ្័យទ្ឹក

•

មានគគក្មាងបណុត េះបណា
ត លអភិវ ឍជំ នាញបគចេកគទ្្រប្់ខ្ួន
ល និងបុគគលិក។

៨. អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់ក្ត្ូវមានការ្េការ និងការោំក្ទ្េីអាជាាធរម្ូលដ្ឋាន និងអនកគក្បើក្បា្់ទ្ឹក
៩. ក្បភេទ្ឹកអាចផ្គត្់ផ្គង់គេញម្ួយឆ្នំគៅកាន់ក្គប់ ក្គួសារកនុងត្ំបន់គ្វាកម្ម។ ករណីក្បភេទ្ឹកម្ិនអាចផ្គត្់ផ្គង់
ទ្ឹកគេញម្ួ យឆ្នំ អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្ក្ត្ូវបង្ហាញេីែំគណាេះស្សាយចំគពាេះបញ្ញ
ា គនេះ។ គគក្មាងដែលគក្បើ ក្បា្់
ទ្ឹកគក្កាម្ែី ជាក្បភេទ្ឹ ក ម្ិនក្ត្ូវតម្លកខខ្ណឌចូលរួម្កនុងជុំជំនួយគនេះគទ្។
១០. ត្ំបន់ដែលគ្នើ្ុំទាំងឡាយណា ដែលមានបណា
ត ញទ្ុគោទ្ឹ កសាាត្ក្គបែណតប់ោងគហាចណា្់ ៨០%នន
ក្គួសារ្រុប គឺម្ិនក្ត្ូវលកខខ្ណឌចូលរួម្គទ្។

ចំណាំៈ
▪

អាជីរករដែលមានអាជាាបណណ គៅទ្ី តំងគផ្េងក៏ អាចដ្ឋក់ពាកយគ្នើ្ុំជំនួយបានដែរ គអាយដត្ទ្ី តំង
ដែលគ្នើ្ុំជំនួយម្ិនទាន់មានអាជាាបណណ គេើយក្ត្ូវលកខ ខ្ណឌែូចខាងគលើ។

▪

រាល់អំណេះអំណាងគលើលកខខ្ណឌខាងគលើនឹងក្ត្ូវេិនិត្យគផ្ាៀងផ្ទាត្់កុ ងគេល្ិ
ន
កា្ម្ិទ្ិធលទ្ធភាេ
និងកនុងគេលវាយត្នម្លេីភាេស្្បចាប់រប្់អនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្បំេង់។

៥.២ ម្ូលដ្ឋាន្ំរាប់ការផ្តលជ
់ ំនួយ
ខាងគក្កាម្គឺជាម្ូ លដ្ឋានកនុងការគណនាជំនួយរប្់3i៖
១. ក្ប្ិនម្ិនមានជំនួយ រយៈគេលននការ្ងក្ត្េប់ រប្់ការវ ិនិ គោគកនុងទ្ី តំងដែលគ្នើ្ុំគឺគលើ្៧ឆ្នំ។ 3i
នឹងផ្តល់ជំនួយគែើម្បីទាញរយៈគេលននការ្ងក្ត្េប់គអាយគ្មើរ៧ឆ្នំ។
២. ទ្ំេំជំនួយដែល 3i ផ្តល់ ម្ិនគលើ្េី ៦៥ ែុលាលរ កនុងម្ួ យក្គួសារ ។
៣. អក្ត្មាមាក្ត្ននជំនួយរប្់ 3i គធៀបនឹងទ្ុនវ ិនិគោគ្រុបម្ិនឲ្យគលើ្េី ៦០%។
៤. 3i នឹងផ្តល់ជំនួយ្ំរាប់ការត្ភាាប់បណា
ត ញគៅែល់ភូម្ិណាម្ិនទាន់មានបណា
ត ញបំ េង់ទ្ឹកគៅនថ្ៃដែលចុេះេត្ែ
គលខាកិចេ្នាជាម្ួ យ3i។

ជំនួយ្ំរាប់ ការត្ភាាប់បណា
ត ញ

គឺ ៣៣ែុលាលអូ ស្រសាតលីកុងម្ួ
ន
យត្ំណ្ំរាប់ ក្គួសារ

ដែលមានបណណ ក្កីក្ក និង១០០ែុលាលអូស្រសាតលីកុងម្ួ
ន
យត្ំ ណ្ំរាប់សាលាគរៀន និងម្នាីគេទ្យ។
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៦. កាលបរ ិគចេទ្្ំខាន់ៗ
ែំគណើការបំ គេញពាកយគ្នើ្ុំជំនួយ ការវាយត្ំ នល និងការអនុម្័ត្ នឹងស្្បតម្គេលគវលាែូចខាងគក្កាម្៖
្កម្មភាេ

កាលបរ ិគចេទ្

ក្បកា្គបើ កការ្ំដែងចំ ណាប់អារម្មណ៍

២២ ម្ិថ្ុនា ២០១៨

ក្បជុំ្គងខប្តីេីែំគណើរការគក្ជើ្គរ ើ្ និងផ្តល់ជំនួយ

១១ កកកដ្ឋ ២០១៨ គមាង០៩ក្េឹក គៅ
ម្នាីឧ្ាេកម្ម

និង្ិបបកម្មគខ្ត្ត

បនាាយមានជ័ យ
នថ្ៃផ្ុត្កំណត្់កុងការដ្ឋក់
ន
ពាកយគ្នើ្ុំជំនួយ

២៣ កកកដ្ឋ ២០១៨

វាយត្នម្លគលើពាកយគ្នើ្ុំជំនួយ

រយៈគេល៣ដខ្ បនាាប់េីទ្ទ្ួ លបាន

្ិកា្ម្ិ ទ្ិធលទ្ធភាេគលើកែំ បូង

េត្៌មានដែលក្ត្ូវការទាំងអ្់

ការផ្តល់ជូនការបាន់សាមនជំនួយជាបឋម្
្ិកា្ម្ិ ទ្ិធលទ្ធភាេលម្ាិត្ និងដផ្នការបគចេកគទ្្គផ្េងៗ
របាយការណ៍ជាអនុសា្ន៍ េី 3i

រយៈគេល១អាទ្ិត្យបនាាប់េីបញ្េប់ការ
្ិកា្ម្ិ ទ្ិធលទ្ធភាេលម្ាិត្

ការដ្ឋក់លិខ្ិត្គ្នើ្ុំជំនួយវ ិនិគោគេីអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្ និង

រយៈគេល២នថ្ៃ

របាយការណ៍ជាអនុសា្ន៍ េី 3i ជូនគណៈកមាមធិ ការក្ត្ួត្េិនិត្យ

ឯកសារទាំងអ្់

បនាាប់េីទ្ទ្ួលបាន

ជំនួយ
គណៈកមាមធិការក្ត្ួត្េិ និត្យជំ នួយ ឬរដ្ឋាភិបាលអូស្រសាតលី គធវើការ

រយៈគេល៣គៅ៤អាទ្ិត្យ

្ំគរចគលើកចុងគក្កាយគៅគលើការអនុម្័ត្ផ្តល់ជំនួយ

ទ្ទ្ួលបានឯកសារ

ការក្បកា្អំេីការផ្តល់ជំនួយគៅអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹកសាាត្តម្

ម្ួយអាទ្ិត្យគក្កាយេី មានការ្ំគរច

បំេង់

គលើកចុងគក្កាយេីគណៈកមាមធិការ
ក្ត្ួត្េិនិត្យជំនួយ

បនាាប់ េី

ឬរដ្ឋាភិ បា

លអូស្រសាតលី
ការចរចារកិចេ្នាដផ្ាកគលើលទ្ធផ្លជាម្ួ យអនកផ្តល់គ្វាទ្ឹក

អាស្្័យគៅគលើរយៈគេលននការ

សាាត្ និងការចុេះកិចេ្នា។

ចរចារ។ ជាទ្ូគៅចំ ណាយគេលម្ួយ
ដខ្ គែើ ម្បីភាគីទាំង្ងខាងចុេះកិចេ្
នា។

៧. វ ិធីកុងការដ្ឋក់
ន
ពាកយគ្នើ្ុំ
ពាកយគ្នើ្ុំជំនួយអាចបំគេញជាភាសាដខ្មរ ឬភាសាអង់គគល្ និងដ្ឋក់ជូនជាចាប់រ ឹង ឬជាឯកសារទ្ន់។
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ពាកយគ្នើ្ុំជំនួយដែលបំ គេញរួចក្ត្ូវដ្ឋក់ជូនម្ក 3i គអាយបានក្ត្ឹម្ នថ្ៃទ្ី២៣ ដខ្កកកដ្ឋ ឆ្នំ២០១៨ តម្អា្័យ
ដ្ឋានែូចខាងគក្កាម្៖
អា្័យដ្ឋាន៖ អាោរ PPCB (ជាន់ទ្ី៣ បនាប់ ៣០៥), គលខ្ ២១៧-២១៩, ម្ហាវ ិថ្ីក្េេះនគរាត្តម្ ្ង្ហកត្់ទ្គនល
បាសាក់ ខ្ណឌចំការម្ន ក្កុងភនំគេញក្េេះរាជាណាចក្កកម្ពុជា ឬ
អុីដម្ល៖ info@3icambodia.org
គលាកអនកអាចទ្ទ្ួលយកពាកយគ្នើ្ុំជំនួយ

បានតម្រយៈគគេទ្ំេ័រ

http://3icambodia.org/current-

opportunities-khmer/?lang=kh ឬអាចទ្ទ្ួ លយកបានគៅការ ិោល័យ 3i តម្អា្័យដ្ឋានខាងគលើ។
៨. ទ្ំនាក់ទ្ំនង
រាល់្ំនួរដែលទាក់ទ្ងនឹងែំ គណើការគក្ជើ ្គរ ើ្ និងការផ្តល់ជំនួយអាចទាក់ទ្ងម្កកាន់គលខ្ ០៨១ ២២២៧០៧
េីនថ្ៃច័នាែល់នថ្ៃ្ុក្ក េីគមាង៨ក្េឹកែល់គមាង៥លាៃច។
រាល់្ំនួរ និងចំគលើយពាក់េ័នធនឹងែំគណើរការគក្ជើ្គរ ើ្ និងផ្តល់ជំនួយ នឹងផ្ាយគលើគគេទ្ំេ័ររប្់ 3i ។
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