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យេញយោយ EMC (Emerging Markets Consulting) 

ឧបត្ថម្ភថវិកាយោយម្ូលៃិធិ GHR   



 

អំពីប្រាក់្ជំៃួយ 

ម្ូលៃិធិ GHR ាៃេូលរួម្េំនៃក្ោ៉ា ងសក្ម្មក្នងុក្ិេចអៃតរាគម្ៃ៍យលើសក្លយោក្ក្នុងការការពារក្ុមារនែលម្ិៃមាៃការនថទំំពីប្រក្ុម្
ប្រគួសារ តាម្រយៈការបៃតពប្រងឹងៃងិយោោះប្រសាយបញ្ហា ប្របឈម្ក្នងុប្រគួសារយោយយប្របើប្រាសវ់ិធីសាស្តសតនេនប្របឌិត្។ ប្រាក្់ជំៃយួម្ូលៃិធ ិ

GHR យៅក្ម្ពជុាយតត ត្យៅយលើ គយប្រមាងនែលជួយសប្រម្ួលែល់ការយម្ើលនថក្ុមារជាលក្ខណ្ៈប្រគួសារឬសហគម្ៃ៍ យោយយតត ត្យៅយលើក្មុារ
នែលនែលងាយរងយប្ររោះ ឬក្ុមារនែលប្របឈម្ៃងឹការោក្់យៅក្នុងម្ណ្ឌ ល/សាថ ប័ៃរំពារ (Residential Care Institution) ។ 

ប្រក្ុម្ហ ុៃ EMC (Emerging Markets Consulting) ជាអនក្ប្រគប់ប្រគងម្ូលៃិធិៃងិជាអនក្ទទួលខសុប្រត្ូវក្នុងការប្រត្ួត្ពៃិិត្យពាក្យយសនើ
សុំ ៃិង នេក្ចាយជៃំួយឥត្សំណ្ង ៃិងតាម្ោៃៃិងវាយត្នម្ៃរាលស់ក្ម្មភាពនៃគយប្រមាងទំងអស់នែលទក្ទ់ងៃឹងម្ូលៃិធិយៃោះ។ 

យរលបណំ្ង 

ម្ូលៃិធិយតោ ត្សំខាៃ់យលើគំៃិត្ផ្តួេយផ្តើម្បយងកើត្ជា ែំយ ោះប្រសាយនែលប្របក្បយោយភាពនេនប្របឌិត្ថមី ៃិង ប្របសទិធភាព ក្នុងការជួយែល់
ក្ុមារឲ្យមាៃភាពងាយប្រសួលក្នុងការសប្រម្បខៃួៃសារជាថមីយៅក្នុងបរោិកាសប្រគួសារឬសហគម្ៃ។៍ គំៃតិ្ផ្តួេយផ្តើម្ឬគយប្រមាងយផ្េងៗយទៀត្
ទំងឡាយ នែលជយួយប្រជាម្នប្រជងឲ្យក្ុមារៃិងការផ្ោល់យសវាថមី ក្នុងយរលយៅកាត្់បៃថយៃិងយជៀសផ្ុត្ពកីារពឹងនផ្ែក្យលើ ម្ណ្ឌ ល/ 
សាថ ប័ៃរំពារ (RCIs) ក្៏អាេទទលួាៃជំៃួយឥត្សំណ្ងយៃោះនែរ។ 

វិសាលភាពនៃម្ូលៃិធមិាៃសក្ម្មភាពែូេខាងយប្រកាម្យៃោះ  
សក្ម្មភាព យរលបណំ្ង 

1. ពប្រងឹងការនថទំក្ុមារក្នងុប្រគួសារ 
ៃិងក្នុងសហគម្ៃ ៍

• ជួយឲ្យក្ុមារយជៀសផ្ុត្ពកីារេូលម្ណ្ឌ ល/សាថ ប័ៃរំពារ (RCIs)   

• ជួយយរៀបេំឲ្យក្មុារមាៃភាពងាយប្រសលួក្នុងការសប្រម្បខៃួៃសារជាថម ី 
• ជួយឲ្យសាថ ៃភាពរស់យៅរបស់ក្ុមារយៅក្នុងម្ណ្ឌ ល/សាថ ប័ៃនថទំយផ្េងៗមាៃ

ភាពប្របយសើរយ ើង  

(ម្ិៃក្ំណ្ត្់នត្ក្ុមារនែលយទើបនត្េលូ ឬយរៀបយេញពីម្ណ្ឌ ល/សាថ ប័ៃយទ) 

2. ជយួឲ្យក្ុមារមាៃភាពងាយប្រសួល
ក្នុងែំយណ្ើរការសប្រម្បខៃៃួរបស់ពកួ្
យគសារជាថម ី

• ជួយយរៀបេំឲ្យក្មុារមាៃភាពងាយប្រសលួក្នុងការសប្រម្បខៃួៃចាក្យេញពមី្ណ្ឌ ល/
សាថ ប័ៃរំពារ (RCIs) យៅម្ណ្ឌ លឬក្នៃៃងនថទំយផ្េងៗយទៀត្ 

• ជួយសប្រម្ួលែំយណ្ើរតៃ ស់បតូរបៃតបន្ទា ប់របស់ក្ុមារ 



 

3. ជប្រម្ុញការយលើក្ទឹក្េិត្តែល់
ម្ណ្ឌ ល/សាថ ប័ៃរពំារ (RCIs)  

យៅក្នុងការតៃ ស់បតូរយសវាក្ម្មរបស់
ពួក្យគ 

• ជួយរំប្រទការតៃ ស់បតូរម្ណ្ឌ ល/សាថ បៃ័រំពារ (RCIs) យៅជាក្នៃៃងយសវាក្ម្ម
នថទំយផ្េងៗយទៀត្នែលទក្់ទងៃឹងការនថទំក្នុងសហគម្ៃ ៍(យបើអាេ) ែូេជា
យសវាក្ម្មប្រទប្រទង់ប្រគួសារ ក្នៃៃងយម្ើលនថយក្មង ឬម្ណ្ឌ លសហគម្ៃ៍។ 

យយើងៃឹងផ្តលអ់ាទិភាពែល់គយប្រមាង នែលយតត ត្យៅយលើការសហការណ្៍ជាម្ួយៃងឹម្ណ្ឌ ល/សាថ បៃ័រំពារ (RCIs) ន្ទយពលបេចុបបៃន 
ៃិងគយប្រមាង នែលមាៃគំៃិត្នេនប្របឌិត្ក្នុងការជយួសប្រម្បសប្រម្ួលការបប្រងួបបប្រងួម្ក្មុារៃិងប្រគសួាររបសព់ួក្យគយ ើងវិញ ។ យប្រៅពីយៃោះ
យយើងេង់យតត ត្ការយក្េតិ្តទុក្ោក្ជ់ាពិយសសយៅយលើគយប្រមាង នែលម្ិៃធ្លៃ ប់ាៃទទលួថវិកាពមី្ុៃម្ក្។ 

យោយសារនត្ជម្ងឺ Covid-19 សាថ ៃការណ្៍ក្នុងការតៃ ស់បតូរម្ណ្ឌ ល/សាថ ប័ៃរំពារ (RCIs) ៃិងែំយណ្ើរតៃ សប់តូររបស់ក្ុមារក្៏ែូេជាសាថ ៃ
ភាពយៅក្នុងប្រគសួារយៅតាម្យគហោធ ៃនែលងាយរងយប្ររោះ ឬម្ណ្ឌ ល/សាថ ប័ៃរំពារ (RCIs) យផ្េងៗន្ទយពលបេចុបបៃនអាេរំពងឹថាៃឹងមាៃ
បញ្ហា កាៃ់នត្ពាិក្។ បទពិយសាធៃក៍្ៃៃងម្ក្ាៃបងាា ញឲ្យយ ើញថាយៅក្នុងយពលមាៃវបិត្តិឬយៅក្នុងប្ររអាសៃន អំយពើហិងាក្នុងប្រគសួារ
ៃិងការរំយោភបំពាៃមាៃការយក្ើៃយ ើងជាលំោប ់យលើសពយីៃោះយទៀត្បុគគលកិ្យៅក្នុងម្ណ្ឌ ល/សាថ ប័ៃរពំារ (RCIs) ឬអងគការប្រទប្រទង់យផ្េ
ងៗអាេៃឹងោឈប់។ អាប្រសយ័យហត្ុយៃោះ យយើងៃឹងរាប់បញ្ចូលៃូវក្តាត យផ្េងៗនែលទក្ទ់ងៃឹងជម្ងឺ Covid-19 រាល់ការពិចារ យៅ
យលើសំយណ្ើទំងអស់ យហើយយយើងៃឹងពិចារ យៅយលើការអៃតរាគម្ៃ៍យផ្េងៗយែើម្បីយោោះប្រសាយៃូវរាល់បញ្ហា នែលអាេៃឹងយក្ើត្មាៃយ ើងឬ
យធវើការអៃតរាគម្ៃ៍យែើម្បសីប្រម្បសប្រម្លួែល់គយប្រមាងនែលាៃយប្ររងទកុ្យប្រកាម្កាលៈយទសៈធម្មតា យហើយយយើងអាេៃឹងយធវើការនក្សប្រម្លួឬ
សប្រម្បយៅតាម្កាលៈយទសៈយោយនផ្ែក្យលើសាថ ៃភាពជាក្់នសតង ។ 

ការោក់្ពាក្យ ៃិងកាលបរិយេេទ 

ជំៃួយឥត្សណំ្ងៃឹងនបងនេក្ជាបែី ំក្់កាល(ជុំ) យហើយជំៃយួឥត្សណំ្ងទំងយន្ទោះអាេមាៃេយន្ទៃ ោះព ី៥ ពាៃ់ែុោៃ រយៅ ៥ ម្ុឺៃ
ែុោៃ រ។ ក្នងុក្រណ្ីនែលថវិកាយៅយសសសល់បន្ទា ប់ពីែំ ក្់កាល(ជុំ)ទីបីាៃបញ្ចប់ ែំ ក្់កាល(ជុំ)ទ ី៤ ៃឹងបយងកើត្យ ើងយែើម្បី
យក្ថវិកាយសសសល់យៅយប្របើប្រាស់ ។ 

រយៈយពលអៃុវត្តគយប្រមាងទងំអស់ៃងឹប្រត្ូវបញ្ចប់យៅនខក្ញ្ហា ឆ្ន ំ ២០២១ មាៃៃ័យថារាល់គយប្រមាងៃិងសក្ម្មភាពជាក្់ោក្់នែលាៃោក្់
យសនើយៅក្នុងពាក្យយសនើសុំប្រត្វូនត្បញ្ចបឲ់្យាៃយៅក្នុងកាលបរិយេេទយៃោះ ។ 

ការោក្់ពាក្យេូលរួម្យៅក្នុងជុំៃីម្យួៗមាៃយរលបណំ្ងៃិងយរលយៅជាក្់ោក្់ខុសៗរន  ែូេាៃបងាា ញក្នុងតារាងខាងយប្រកាម្ ។ 
គយប្រមាងនែលប្រត្ូវការយពលយវោយប្រេើៃក្នុងការបំយពញៃឹងប្រត្ូវអយញ្ជើញឲ្យោក្ព់ាក្យេូលរួម្ម្ុៃ ។ គយប្រមាងយផ្េងៗយទៀត្នែលមាៃសកាត ៃុ
ពលអាេៃឹងប្រត្ូវអយញ្ជើញឲ្យោក្់ពាក្យេូលរួម្យៅេយន្ទៃ ោះជុំទី ១ ែល់ទ ី៤ ។ 



 

កាលបរិយេេទចាប់យផ្តើម្ៃងិបញ្ចប់ការោក្់ពាក្យេលូរួម្ទំងអស់អាេៃងឹមាៃការតៃ ស់បតូរបៃតិេបៃតេួយៅតាម្សាថ ៃភាពជាក្់នសតង ៃិងយៅ
តាម្នថងឈបស់ប្រមាក្សាធ្លរណ្ៈ។ 

យរលយៅនៃយពលយវោ / ទសិយៅ យរលយៅបៃតបន្ទា ប ់ នថងោក្ព់ាក្យ នថងបញ្ចបក់ារោក្់
ពាក្យ 

ជុទំ ី១ ៃងិទ ី២ នៃការោក្ព់ាក្យ៖ 
• ែំយណ្ើរការតៃ ស់បតូរនៃម្ណ្ឌ ល/សាថ ប័
ៃរំពារ (RCIs) យប្រកាម្រូបភាពជាការសហ
ការរវាងសាថ បៃ័ៃិងសាថ ប័ៃ ឬមាៃលក្ខណ្ៈ
យទល 

• ការជប្រម្ុញឲ្យគយប្រមាងសាក្លបងមាៃការ
រីក្េយប្រម្ើៃ ឬនសវងរក្គំៃិត្ផ្តួេយផ្តើម្យផ្េងៗ
នែលអាេមាៃការរីក្េយប្រម្ើៃ 

ជុទំ ី១ ៃងិទ ី៤៖ 
• ការប្រសាវប្រជាវ៖ ជូៃែំណ្ងឹៃូវរាលស់យំណ្ើ
យប្រកាយៗយទៀត្ (សប្រម្បសប្រម្ួល) វធិីតៃ ស់
បតូរប្របក្បយោយប្របសិទធភាពៃិងភាពយជាគជ័
យ។ ល។ 

• ការក្សាងសម្ត្ថភាពៃងិការបណ្តុ ោះប ត
លែល់អនក្នែលេូលរួម្ក្នុងការសប្រម្ប
សប្រម្ួលឬការការពារ 

• វិធ្លៃការយផ្េងៗនែលជយួែល់ការរបំ្រទ
ែល់ក្ុមារម្ុៃយពល អំ ុងយពល ឬយប្រកាយ
យពលចាក្យេញ 

• គយប្រមាងសាក្លបងខាន ត្ត្ូេ 

12.05.2020 06.06.2020 

15.08.2020 15.09.2020 

ជុទំ ី៣ នៃការោក្ព់ាក្យ៖ 
• ការជប្រម្ុញឲ្យគយប្រមាងសាក្លបងមាៃការ
រីក្េយប្រម្ើៃ ឬនសវងរក្គំៃិត្ផ្តួេយផ្តើម្យផ្េងៗ
នែលអាេមាៃការរីក្េយប្រម្ើៃ 

15.12.2020 31.01.2021 

ជុទំ ី៤ នៃការោក្ព់ាក្យ៖ 
• គយប្រមាងនែលមាៃរយៈយពលខៃីែូេជាការ
វាយត្នម្ៃគយប្រមាងឬគយប្រមាងនែលមាៃលក្ខ
ណ្ៈប្របហាក្់ប្របនហល 

01.05.2021 31.05.2021 

 

ជុទំ១ីនៃការដាកព់ាកយ៖ 12.05.2020 ែល ់06.06.2020 
គោលគៅ ៃងិ គេលគេលា 

• ដំគណ្ើរការផ្លា ស់នៃមណ្ឌ ល/ស្ថា ប័ៃោំពារ (RCIs) គរកាមរូបភាេជាការសហការរវាងស្ថា ប័ៃៃងិស្ថា ប័ៃ 
ឬមាៃលកខណ្ៈគោល។ 

• គគរមាងស្ថក្លបងខ្នា តតូច។ 
• ការជរមុញឲ្យគគរមាងស្ថកលបងមាៃការរីកចគរមើៃ ឫស្សែងរកគំៃិតផ្តចួគផ្តើមគផ្េងៗស្ដលអាចមាៃការរីកចគរមើៃ។ 



 

• ការកស្ថងសមតាភាេៃងិការបណ្តុ ុះបណ្តត លដល់អ្ាកស្ដលចលូរួមកាុងការសរមបសរមលួឬការការពារ។ 
• េិធាៃការគផ្េងៗស្ដលជយួដល់ការោរំទដល់កុមារមុៃគេល អ្ំឡុងគេល ឬគរកាយគេលចាក់គចញ។ 
• ការរស្ថេរជាេ៖ ជូៃដំណ្ងឹៃូេរាលស់គំណ្ើគរកាយៗគទៀត (សរមបសរមួល) េិធីផ្លា ស់បតូររបកបគដាយរបសិទធភាេៃិងភាេគជាគ

ជ័យ។ល។ 
រាល់ពាក្យយសនើសុំនែលទទួលាៃៃងឹប្រត្ូវាៃប្រត្ួត្ពៃិិត្យតាម្លំោប់លំយោយ យហើយការទទួលពាក្យៃឹងប្រត្ូវាៃបញ្ចប់យៅនថងបញ្ចប់ការ
ោក្់ពាក្យេុងយប្រកាយនៃជុំៃីម្ួយៗ។ យយើងៃឹងយធវើការប្របកាសជាសាធ្លរណ្ៈនៃនថងោក្់ពាក្យយសនើសុំនៃជុំថមីយទៀត្ន្ទយពលចាប់យផ្តើម្កា
លបរិយេេទ នែលយរលយៅនៃការទទលួពាក្យនៃជុំៃមី្ួយៗអាេៃឹងមាៃការតៃ ស់បតូរ ។ 

ពត័្ម៌ាៃលម្ែតិ្អពំយីរលបណំ្ងនៃការោក្ព់ាក្យេលូរមួ្ 

• ការតៃ សប់តរូនៃម្ណ្ឌ ល/សាថ បៃ័រំពារ (RCIs) 

o វិធីសាប្រសតៃិងែំយណ្ើរការនៃម្ណ្ឌ ល/សាថ ប័ៃរំពារ (RCIs) នែលមាៃឆៃាៈក្នុងការតៃ សប់តូរយៅជាទប្រម្ង់យសវាក្ម្មយផ្េងៗយៅក្នុង
សហគម្ៃ ៍(ក្នៃៃងជួយប្រទប្រទង់ប្រគសួារ ក្នៃៃងយម្ើលនថយក្មង ម្ណ្ឌ លសហគម្ៃ៍។ ល។ ) ឬយែើម្បីបិទម្ណ្ឌ ល/សាថ ប័ៃរំពារ 
(RCIs)  រួម្ទំងការជួយសប្រម្ួលែំយណ្ើរការចាក្យេញរបសប់ុគគលិក្របសព់ួក្យគ ។ 

• ការជប្រម្ញុឲ្យគយប្រមាងសាក្លបងមាៃការរកី្េយប្រម្ើៃ ឬនសវងរក្គៃំតិ្ផ្តេួយផ្តើម្យផ្េងៗនែលមាៃប្រសាបឲ់្យមាៃការរកី្េយប្រម្ើៃបនៃថម្ 

o បយញ្ចញៃូវគយប្រមាងសាក្លបងពីម្ៃុម្ក្នែលាៃយធវើយ ើងជាម្ួយៃឹងថវិការបស់ម្ូលៃិធិ GHR ឬគយប្រមាងនែលយៅយប្រៅម្ូលៃិធ ិ។ 

• ការក្សាងសម្ត្ថភាពៃងិការបណ្តុ ោះប ត ល 

o សប្រមាប់អនក្នែលយធវើការទក្់ទងៃងឹក្េិចការសងគម្អនក្ទំន្ទក្់ទៃំងសហគម្ៃ៍ ប្រគួសារនែលមាៃក្មុារងាយប្របឈម្ៃឹងភាពរង
យប្ររោះ ៃិងអនក្នែលជួយការពារក្ុមារយប្រកាម្រូបភាពយផ្េងៗយទៀត្ែូេជាការជួយក្ុមារសប្រម្បខៃួៃសារជាថមីៃងិការជួយសប្រម្ប
សប្រម្ួលការបប្រងួបបប្រងមួ្ក្ុមារៃងិប្រគសួាររបស់ពួក្យគយ ើងវិញ ។ 

• ការជយួែលក់្មុារក្នងុការសប្រម្បខៃៃួយៅក្នងុបរោិកាសថម ី
o វិធ្លៃការយផ្េងៗនែលធ្លន្ទៃូវប្របសិទធភាពយូរអនងវងក្នុងការជប្រម្ុញឬការនក្លម្ែការវិវត្តៃរ៍បស់ក្ុមារៃិងភាគពីាក្ព់័ៃធែ៏នទយទៀត្
យៅក្នុងប្រគួសារៃិងសហគម្ៃ៍របស់ពកួ្យគក្នុងការសប្រម្បខៃួៃសារជាថម ី ។ 

• គយប្រមាងសាក្លបងខាន ត្ត្េូ 

o គំៃិត្នេនប្របឌិត្ថមី ម្ួយនែលមាៃសកាត ៃុពលក្នងុការចាបយ់ផ្តើម្យហើយមាៃយរលយៅរួម្ែូេយរលយៅមាច សជ់ំៃយួ ។ 

 

 

• ការប្រសាវប្រជាវអពំវីធិសីាប្រសតនែលន្ទឲំ្យមាៃតៃ សប់តរូប្របក្បយោយប្របសទិធភាព 



 

o ការប្រសាវប្រជាវយៅយលើគៃំិត្ផ្តួេយផ្តើម្នែលមាៃភាពនេនប្របឌិត្ លទធផ្ល ៃិងក្តាត នែលន្ទំឲ្យមាៃភាពយជាគជ័យយផ្េងយទៀត្ ឬការ
ប្រសាវប្រជាវយៅយលើសាថ ៃភាពបេចុបបៃននៃទប្រម្ង់នថទំយផ្េងៗយៅក្នងុប្រគួសារៃងិសហគម្ៃ ៍។ 

ប្រាក់្ជំៃួយឥត្សំណ្ង 

ប្រាក្់ជំៃួយឥត្សំណ្ងនែលៃឹងទទលួាៃអាេមាៃេយន្ទៃ ោះពី ៥ ពាៃែ់ោុៃ រយៅ ៥ ម្ុឺៃែោុៃ រអាប្រសយ័យលើវសិាលភាពនៃគយប្រមាងៃងិ
យពលយវោជាក្់នសតង ។ េំៃៃួទឹក្ប្រាក្់នែលយសនើសុំប្រត្ូវនត្សម្ប្រសបៃងឹពាក្យយសនើសុំយោយនផ្ែក្យៅយលើគយប្រមាងសក្ម្មភាពការងារៃិងការ
េំ យយផ្េងៗយៅក្នុងយពលយវោជាក្់ោក្់ ម្យួ ។ 

ការទទួលប្រាក្់ជំៃួយឥត្សំណ្ងពីម្លូៃិធិ GHR យប្រេើៃក្នុងយពលនត្ម្ួយៃឹងម្ិៃប្រត្ូវាៃអៃុញ្ហា ត្ិយទ ។ ការោក្់ពាក្យយសនើសុំប្រាក្់ជៃំួយ
ឥត្សំណ្ងជាបៃតបន្ទា ប់យប្រកាម្យ ម្ ោះអងគការនត្ម្ួយសប្រមាប់គយប្រមាងយផ្េងៗយទៀត្ ឬសប្រមាបក់ារជប្រម្ុញឲ្យគយប្រមាងពីម្ុៃម្ក្មាៃភាព
ប្របយសើរយ ើងអាេៃឹងយក្ម្ក្ពចិារ ក្នុងក្រណ្ីនែលគយប្រមាងនែលធ្លៃ ប់យសនើសុំក្ៃៃងម្ក្ាៃអៃុវត្តាៃប្រត្ឹម្ប្រត្ូវៃិងាៃទទួលភាព
យជាគជ័យនត្ប៉ាុយ ណ ោះ ។ 

ទំៃួលខុសប្រតូ្វក្នងុយពលអៃុវត្តៃ៍ 
ក្នុងអំ ុងយពលទទួលប្រាក្់ជំៃយួឥត្សំណ្ង ភាគីទទួល ប្រត្ូវនត្រាយការណ្៍ពីែំយណ្ើរការនៃការវិវត្តៃរ៍បសគ់យប្រមាងខៃួៃយៅកាៃ់ EMC ។ 
ល័ក្ខខ័ណ្ឌ យផ្េងៗនៃការរាយការណ្៍ៃងឹប្រត្ូវាៃប្រពម្យប្រពៀងម្ៃុយពលនែលប្រាក្់ជំៃួយឥត្សំណ្ងប្រត្ូវាៃផ្តល់ជៃូ យោយនផ្ែក្យៅយលើ
សក្ម្មភាពនែលាៃយសនើៃិងលទធផ្លនៃយពលយវោជាក្់ោក្ ់ម្ួយយោងយៅតាម្ការេំ យនែលាៃក្ណំ្ត្់ ។ 

សប្រមាប់គយប្រមាងនែលប្រត្វូការេំ យថវិកាយប្រេើៃ ការផ្តល់ប្រាក្់ជៃំួយឥត្សំណ្ងអាេៃឹងយធវើយ ើងជាែ ំក្ក់ាល យោយថវិកាម្យួែំ
 ក្់ៗៃឹងប្រត្ូវផ្តល់ជូៃបន្ទា ប់ពីសក្ម្មភាពៃិងយរលយៅនែលាៃក្ណំ្ត្ព់ីម្ុៃម្ក្ាៃទទួលយជាគជ័យជាសាថ ពរ ។ 

ជំៃួយការបយេចក្យទសក្នងុការោក់្ពាក្យ 
យយើងយលើក្ទឹក្េិត្តៃិងជប្រម្ុញឲ្យអងគការនែលម្ិៃធ្លៃ ប់ាៃទទួលប្រាក្ជ់ំៃយួពីម្ុៃម្ក្ ម្ក្េូលរួម្ោក្ព់ាក្យយសនើសុំថវិកាពមី្ូលៃិធិយៃោះ ។ 
យបើអនក្មាៃសណួំ្រឬេម្ងល់យផ្េងៗទក្់ទងយៅៃឹងការោក្់ពាក្យ សមូ្ក្ុំមាៃការសាា ក្់យសាើរក្នុងការទក្់ទងម្ក្កាៃ់យយើងខ្ុំ ។ 

យទោះបីជាយយើងខ្ុំម្ៃិអាេជយួយរៀបេកំ្នុងការសរយសរមាត្ិកាយៅក្នុងពាក្យយសនើសុំរបស់អនក្ាៃ យយើងខ្ុំាៃយប្រត្ៀម្ខៃួៃរួេជាយប្រសេយែើម្បី
ជួយអនក្ក្នុងការប្រត្ួត្ពិៃតិ្យពាក្យយសនើសុំរបស់អនក្ឲ្យសម្ប្រសបយៅតាម្លក្ខៃតិក្ៈនែលាៃក្ណំ្ត្់ ។ 



 

ប្របសិៃយបើអនក្មាៃសណួំ្រទក្់ទងៃឹងការផ្តល់ជំៃយួឬការោក្់ពាក្យយសនើសុ ំសូម្ទក្ទ់ងម្ក្៖ ACCF@emc-consulting.asia 
ឬតាមរយៈគលខទូរស័េទ +៨៥៥ ២៣ ៩៦៤ ៤១០។ 

ការោក់្សំយណ្ើ 
សូម្យប្របើប្រាសទ់ប្រម្ង់នៃពាក្យយសនើសុំនែលាៃផ្តល់ឲ្យ ៃិងភាជ ប់ជាម្យួម្ក្ៃូវឯក្សារចាាំេ់ន្ទន្ទនែលាៃយរៀបរាប់យៅក្នុងបញ្ជីឯក្សារ
យោង ។ ពាក្យយសនើសុំប្រត្ូវយផ្្ើជាទប្រម្ង់យអ ិេប្រត្ូៃិក្ (PDF, Word ឬ Excel) យៅកាៃ់៖ ACCF@emc-consulting.asia ប្រត្មឹ្
យមា៉ា ង ១១៖៥៩ យប ់(យមា៉ា ងយៅក្ម្ពជុា) តាម្កាលបរិយេេទនៃនថងបញ្ចប់ការោក្់ពាក្យនៃជុំៃីម្ួយៗ ។ សូម្បញ្ហជ ក្់ពីជុំ(ជុំទីប៉ាុន្ទម ៃ)នែល
អនក្េង់ោក្ព់ាក្យយសនើសុំយៅក្នុងប្របធ្លៃបទអុីនម្ល ។ 

ការបែិយសធមិ្ៃទទួលខសុប្រត្ូវ 
• EMC សូម្រក្ាសិទធិក្នងុការលុបយចាល ឬការនក្នប្របយោយជូៃែណំ្ឹងជាោយលក្ខណ្៍អក្េរៃូវល័ក្ខខ័ណ្ឌ នៃការយសនើសុំយៃោះយៅយពល
 ម្ួយនៃការសយប្រម្េេតិ្តរបស់ខៃួៃយោយពុំចាំាេ់ជប្រមាបជៃូទុក្ជាម្ុៃ ។ 

• EMC អាេបែិយសធសំយណ្ើនែលាៃទទួល ។ 

• EMC ម្ិៃយបតជ្ាេិត្តផ្តល់ប្រាក្់ជំៃយួឥត្សំណ្ងតាម្រយៈការយោសន្ទយៃោះយទ ។ 

• EMC សូម្រក្ាសទិធិក្នុងការែក្សិទធិនៃការោក្់ពាក្យយសនើសុំ ម្ួយនែលម្ិៃាៃយធវើតាម្ការនណ្ន្ទំឲ្យាៃខាជ ប់ខជួៃ ។ 

• EMC ៃងឹម្ិៃផ្តលប់្រាក្់សណំ្ងែលភ់ាគីយសនើសុំក្នុងការោក្ព់ាក្យរបសព់ួក្យគយន្ទោះយទ ។ 

• តាម្រយៈការោក្់សំយណ្ើ ភាគីយសនើសុអំោះអាងថាពួក្យគយល់ពីល័ក្ខខ័ណ្ឌ នៃការោក្់ពាក្យ ។ 

• ព័ត្៌មាៃនែលទទួលាៃនែលជាក្ម្មសិទធិនៃភាគីយសនើសុំក្នុងការេូលរួម្ោក្ព់ាក្យយៃោះៃឹងរក្ាជាការសមាង ត្ ់។ ភាគីយសនើសុំាៃឯក្ភាព
េំយពាោះការបងាា ញឯក្សារនែលខៃួៃាៃយផ្្ើម្ក្ជូៃប្រក្ុម្អនក្ប្រត្ួត្ពិៃិត្យនែលពាក្់ព័ៃធក្នងុែំយណ្ើរការយប្រជើសយរសីយៃោះ ។ 
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