សេចក្តីប្រកាេផ្ីលជ
់ ន
ំ ួយឥតេំណង
សលើអាជីវកម្មទក
ឹ ស្អាតខ្នាតត ូចតាម្បំពង់
កម្មវ ិធីវ ិនិយោគយ
យ

ើវ ិស័យយេដ្ឋារចនាសម្ព័នធ (3i)

ខកូដគយរោង៖

W ២០១៨.០២

យ្មោះគយរោង៖

ជំនួយវ ិនិ យោគ សរោប់ របពនធ័ទឹកស្អាតខ្នាតតូច

យចញផ្សាយយៅថ្ងៃទី៖

០៣ សីហា ២០១៨

កា

បរ ិយចេទឈប់ទទូ

យោ៉ោ ងឈប់ ទទូ

១. យោ

ពាកយ៖

ពាកយ៖

១០ សីហា ២០១៨
៥:០០ ល្ងៃច

បំណង
កម្មវ ិធីវ ិនិ យោគយ

ើវ ិស័យយេដ្ឋារចនាសម្ព័នធ (3i) កំពុងចាប់យផ្សតើម្កម្មវ ិធីជំនួយស្អក

ទធភាពយោគជ័យរបស់អាជីវកម្មទឹកស្អាតតាម្បំពង់ ដដ
កាុងរបយទសកម្ពុោដដ

ោនគំ រូអាជីវកម្មពេុស្អខ្ន យៅទី តាំងតូចៗយៅ

ម្ិនសូវោនការទាក់ទាញ របសិនយបើោមនជំ នួយ។

រកុម្េុនទឹ កស្អាតយៅកាុងរបយទសកម្ពុោ

ដដ

យនោះគឺោយសចកតីរបកាសដសែងរក

ោនចំណាប់ អារម្មណ៍ចង់ វ ិនិយោគរបពនធ័យេដ្ឋារចនាសម្ពន័ធ

ទឹកស្អាតខ្នាតតូចតាម្បំពង់ យៅទីតាំងម្ួ យចំនួនយៅកាុងរបយទសកម្ពុោ។
ស្អាតដដ

បងយដើម្បី ជំរុញ

3i

នឹងយធែើការោម្ួយរកុម្េុនទឹក

ោនចំ ណាប់ អារម្មណ៍ កាុងការកំណត់កញ្ចប់ជំនួយឥតសំណងឲ្យបានសម្រម្យ យដើម្បី

ភាពយោគជ័ យរបស់អាជីវកម្មដដ

ជំរញ
ុ

ទធ

ទំនងម្ិនអាចដំ យណើរការយដ្ឋយខលួនឯង របសិនយបើ ោមនជំនួយ។

២. យសចកតីសយងេបអំពីកម្មវ ិធី
កម្មវ ិធីវ ិនិ យោគយ
យដ្ឋយ រដ្ឋាភិបា

អូស្រ្ស្អត

ើវ ិស័យយេដ្ឋារចនាសម្ព័នធកម្ពុោ (3i) គឺោកម្មវ ិធី ជំនួយរយៈយព
ី យដើម្បីជួយជំ រុញការវ ិនិយោគយ

៥ឆ្ាំ ោំរទងវ ិកា

ើវ ិស័យយេដ្ឋារចនាសម្ព័នធកុាងរបយទសកម្ពុោ។ ការ

អនុវតតកម្មវ ិធីរតូវបានរគប់ រគងយដ្ឋយរកុម្េុន យភើ យេយ ៀម្ (Palladium)។ កម្មវ ិធី យនោះបាននឹងកំពុងផ្សត

់ជំនួយ

ឥតសំណងយដើម្បីជំរញ
ុ ការវ ិនិ យោគយៅកាុងវ ិស័យយេដ្ឋារចនាសម្ព័នធទឹកស្អាត និងអគគីសនី។ សពែថ្ងៃ 3i កំពុង
ដសែងរកវ ិធី ស្អស្រ្សតយដើម្បីជួយោំរទរបយភទគំរូអាជីវកម្មទឹកស្អាតតាម្បំពង់ តាម្ដបបយផ្សេងយទៀតដូចោគំ រអា
ូ ជី វ
កម្មពេុស្អខ្ន។ ព័ត៌ោនបដនែម្អំពី កម្មវ ិធី សូម្ចូ

Investing in Infrastructure Program is funded by
Australian government and implemented by Palladium.

យៅកាន់យគេៈទំព័រ www.3icambodia.org.។

Address: Keystone Building (Level 4), No.146, Norodom Boulevard, Sangkat Tonle Bassac,
Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia

Tel:

+855 (0) 81 222 707

៣.

កេខណឌកាុងការចូ

រួម្ដ្ឋក់ពាកយ

យដើម្បីោនសិទិធកុងការយសា
ា
ើសុំជំនួយ 3i តរម្ូវឲ្យរកុម្េុនទឹ កស្អាតបំយពញ



ោរកុម្េុនទឹកស្អាត ដដ

ោនគំរូអាជី វកម្មពេុស្អខ្ន យេើយោនចំ ណាប់អារម្មណ៍កាុងការអភិ វ ឍ

អាជីវកម្មរបពនធ័ទឹកស្អាតដដ



កេខណឌដូចខ្នងយរកាម្៖

រតូវការទុនវ ិនិយោគទាប យដើម្បីដចកចាយទឹកតាម្បំពង់ យៅទី តាំងខ្នាត

តូចម្ួយចំនួន(ចំនួនរគួស្អរចាប់ពី ២០០ យៅ ៦០០រគួស្អរកាុងម្ួយរបពនធ័)។
បង្ហាញចំណាប់ អារម្មណ៍កាុងការទទួ

ជំនួយវ ិនិយោគពី 3i យដើម្បីជំរញ
ុ ឲ្យការវ ិនិយោគតាម្គំរូអាជី វ

កម្ម ពេុស្អខ្នយនោះអាចយកើតយេើងបាន។
3i នឹងយធែើការផ្សត





់ជំនួយឥតសំណង យដ្ឋយដផ្សាកតាម្យោ

3i នឹងយធែើការផ្សត

ការណ៍ដចងដូចខ្នងយរកាម្៖

់ជំនួយដផ្សាកេិរញ្ញ វតែុ និងបយចចកយទស សរោប់ អាជីវកម្មដដ

ម្ិនអាចវ ិនិយោគ

ទាំងស្សុងបានយដ្ឋយខលួនឯង របសិនយបើ ោមនជំនួយ។
3i នឹងយធែើការផ្សត

់ជំនួយ សរោប់អាជី វកម្មណាដដ

3i នឹងយធែើការផ្សត

់ជំនួយ សរោប់រកុម្េុនដដ

ោននិរនតភាព។

ោនរបតិ បតតិការស្សបចាប់ និងោនយករយ្
ិ័ ត
ម ោះ

។
ា

៤. តរម្ូវការព័ត៌ោន
រកុម្េុនដដ

ោនចំណាប់ អារម្មណ៍

សូម្សរយសរ

ិខិតោឯកស្អររ ឹង ឬ ោឯកស្អរទន់ យេើយយផ្សញើ

ម្កកាន់ 3i យដ្ឋយយរៀបរាប់ពីរបវតតិរកុម្េុន និង គយរោងវ ិនិយោគរបស់អាក ម្ិនយ
ើ

ពី ២ទំព័រ។

៥. វ ិធីដ្ឋក់ពាកយយសាើសុំ
រា

់ពាកយយសាើសុំ ជំនួយរតូវដ្ឋក់ជូនឲ្យបានម្ុនយោ៉ោ ង ៥:០០ ល្ងៃច យៅថ្ងៃទី ១០ ដខសីហា ឆ្ាំ២០១៨ យៅកាន់៖
អាស័យដ្ឋាន៖ អាោរ Keystone (ោន់ទី៤), អាោរយ

ខ ១៤៦, ម្ហាវ ិងី រពោះនយរាតតម្ សង្ហាត់ទយនលបា

ស្អក់ ខណឌចំការម្ន រកុងភាំយពញ រពោះរាោណាចរកកម្ពុោ។ ចំយពាោះឯកស្អររ ឹង តរម្ូវឲ្យបិទជិត កាុងយស្ស្អម្សំ
បុរត។
ឬតាម្រយៈ អុី ដម្៉ោ

៖ info@3icambodia.org យដ្ឋយដ្ឋក់ចំណងយជើង “Microscale Water System”

៦. ទំនាក់ទំនង
រា

់សំនួរ និងចយម្លើយពាក់ ព័នធនឹងការផ្សត

ចាប់ពីថ្ងៃច័នទ ដ

់ជំនួយ សូម្ទាក់ទងយៅកាន់ info@3icambodia.org ឬ 081 222 707

់ថ្ងៃសុរក ពី យោ៉ោ ង ៨:០០ រពឹក ដ

់យោ៉ោ ង ៥:០០ល្ងៃច។
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