
សាវតា
អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តផែនការយុទ្ធសាសែ្តបែចាំបែទែស លើកទី៣ 
(FY16- FY21)។ ផែនការយុទ្ធសាសែ្តបែចាំបែទែសលើកទី៣ តែូវបានបង្កើតឡើង
ដោយផ្អែកលើការវិភាគសា្ថានភាពសិទ្ធិកុមារ ដែលបានវាយតម្លែពីឬសគល់នែបញ្ហានិង 
ភាពចន្លោះនៅកំរិតគែួសារ សហគមន៍ សែុក និងកំរិតថ្នាក់ជាតិ ដែលជាលទ្ធផល សិទ្ធិ 
របស់កុមារតែួវបានរំលោភបំពាន និងអនុវត្តពែញលែញ។  ផ្អែកតាមការវិភាគ កម្មវិធីយុទ្ធ-
សាសែ្តចំនួន០៥ តែួវបានកំណត់ជាអាទិភាព និង ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់នៅរយះពែល
៥ឆ្នាំបន្ទាប់ ហើយកម្មវិធីស្នូលបែចាំបែទែសរួមមាន ៖ កម្មវិធីអភិវឌែឍន៏កុមារតូច (ECCD), 
កម្មវិធីគាំពារកុមារ កម្មវិធីទឹកសា្អាត និងអនម័យ (WASH) កម្មវិធីអាហារូបត្ថម្ភ និងកម្ម- 
វិធីអប់រំ និង បណ្តុះបណ្តាលវិជា្ជាជីវៈ។

អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាសូមអញ្ជើញអ្នកម៉ៅការទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍
និងមានលក្ខណសមែបត្តិគែបគែន់ ចូលរួមក្នុងការដែញថ្លែគមែងសាងសង់ ផ្ទះបាយរួម
ទាំងចងែ្កាន&ឃ្លាំងនិងកន្លែងហូបអាហារដូចខាងកែម៖

ល.រ បែភែទ  ការងារ សាងសង់ ចំនូនសំណង់

១ ផ្ទះបាយរួមទាំង  ចងែ្កាន និង ឃ្លោំង ១២៦ សំណង់

២ កន្លែង ហូបអាហារ ១០ សំណង់

អ្នកម៉ៅការដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងមានលក្ខណសមែបត្តិគែប់គែន់ តែូវដាក់ពាកែយ
សំុចូលរួមដែញថ្លែជាលាយលក្ខណ៍អកែសរអមជាមួយនឹងឯកសារផ្លវូចែបាប់ដូចខាងកែម៖  

អាជា្ញាប័ណ្ណ អាជីវកម្ម  ដែលកំណត់ ពី សា្ថានភាពសែបចែបាប់  និង ការ បន្តអាជា្ញាប័ណ្ណ  •	
សមែប់អំឡុង  ពែល បច្ចុបែបន្ន។
 ការ ចុះបញ្ជីការ ជាមួយកែសួងពាណិជ្ជកម្ម និងកែសួងពាក់ព័ន្ធដ៏ទែទៀត។•	
 ភស្តុតាង បញ្ជាក់ពីការ បង់ ពន្ធ ការចុះ បញ្ជីសមែប់ការ បង់ ពន្ធ VAT និង វិញ្ញាបន-•	
ប័តែ TIN។

លក្ខខណ្ឌតមែូវនិងការណែនាំអំពីការដែញថ្លែ៖
 កមែង ឯកសារ ដែញថ្លែ ពែញលែញ អាច រកបានពី •	 ការិយាល័យ ខែត្ត សៀមរាប 
នៅ អាសយដា្ឋាន ដែល បញ្ជាក ់នៅក្នងុតារាងពត័ម៌ានសខំាន់ៗ អពំ ីការ ដែញថ្លែនៅ 
រៀងរាល់ម៉ោង ធ្វើការ (ម៉ៅង៧:៣០នាទីពែកឹ ដល់ម៉ៅង ៥:០០នាទីលា្ងាច)
ឬតាម  រយៈតំណភា្ជាប់៖ 

          https://www.bongthom.com/job_detail/amp_10121.html 
 អង្គការភ្លែន  សូមអញ្ជើញអ្នកម៉ោការសាងសង់ដែលចាប់អារម្មណ៍ដាក់ដែញថ្លែ  •	
ចូលរួមការបែជុអំនឡាញដើមែបីណែនំ ស្តីពីការដែញថ្លែ នៅថ្ងែទី ១៧ ខែ ឧសភា 
ឆ្នាំ ២០២១ វែលាម៉ោង ២:00 នទី តាមកម្មវិធី Microsoft Team តាម  
រយៈតំណភា្ជាប់៖ https://bit.ly/3vY4DhC 

អ្នកចូលរួមដែញថ្លែ តែូវដាក់ឯកសារ ដែញថ្លែ ទៅ •	 ការិយាល័យខែត្តសៀមរាប
របស់អង្គការភ្លែនឬផ្ញើអ៊ីម៉ែលតែឹមថ្ងែទី០៩ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២១វែលាម៉ៅង
០២រសៀល។ ឯកសារ ដែញថ្លែដែលដាក់យឺតពែលនះនឹងមិនតែូវបានទទួល
យកទែ ។
 សំណើ  ដែញថ្លែ តែូវ អមមកជាមួយនូវ  បែក់ ធាន ការ ដែញថ្លែក្នុងទមែង់  (លិខិត •	
ធា  ន ពីធនគារ) ដែលអាច ទទួលយកបាន  ដែលមាន តម្លែស្មើនឹង ២% នែ  តម្លែ 
ដែញថ្លែ  ហើយឯកសារ តែូវដាក់ ក្នុងសែមសំបុតែ បិទជិតដាច់ដោយឡែក ពីគា្នា 
ក្នុងឯកសារដែញថ្លែផ្នែកតម្លែ។
 រាល់  ឯកសារ ដែញថ្លែដែល ដាក់ ដោយ  ផ្ទាល់   តែូវ  តែ ជា ឯកសារ ចែបាប់ ដើមដែល •	
មានចុះហត្ថលែខា  និង សមា្គាល់ថ “ចែបាប់ដើម” បូករួម នឹង  ឯកសារថតចម្លងពីរ 
ចែបាប់ដែលមាន ចុះហត្ថលែខា និង សមា្គាល់ ថ “ឯកសារចម្លង”។ ក្នុងករណីមាន 
ភាព ខុសគា្នា  តែូវ កំណត់យកតាម  ព័ត៌មាន ក្នុង “ច្បាប់ដើម”។ 
ឯកសារ ដែញថ្លែ តែូវ បិទក្នុងសែមសំបុតែ និង សមា្គាល់ ចែបាស់ដោយដាក់ចំណង •	
ជើង ការ ដែញថ្លែសាងសង់ ថ  “FY21-IFB001” គមែង សាងសង់ផ្ទះបាយរួម 
ទាំង  ចងែ្កាន ឃ្លោំង និង  កន្លែង ហូបអាហារ ”។
 អ្នកចូលរួមដែញថ្លែតែូវ មាន បទពិសោធន៍•	 យា៉ៅងតិច ៣ឆ្នាំ  លើ ការងារ សាងសង់ 
បែភែទ  នែះ និង បាន បញ្ចប់ ដោយជោគជ័យនូវ គមែងយា៉ៅងតិចចំនួន២ ក្នងុនាម
ជាអ្នកគែប់គែងការសាងសង់ ដែលគមែងទាំងនះ មាន លក្ខណៈ និងភាព 
ស្មុគសា្មាញបែហាក់បែហែល នឹង គមែង របស់ នែះ។ 
 ទមែង់ស្តង់ដារ នែបែក់  ធានលើការអនុវត្ត ការងារ  ដែលអង្គការភ្លែនអន្តរជាតិ •	
កម្ពុជា អាច ទទួលយកបាន  តែូវ តែ ជា បែក់ ធានលើការធានរា៉ាប់រង   និង តែូវ បាន 
កំណត់តែឹម ១០ % (ដប់) ភាគរយ នែតម្លែកិច្ចសនែយាសរុប។ 

អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាការិយាល័យបែចាំបែទែស
បន្ទប់លែខ ៤១១  ជាន់ទី៤ អគារA មជែឃមណ្ឌលភ្នំពែញ មហាវិថីសម្តែចពែះសីហនុ 

សងា្កាត់ទន្លែបាសាក់ 
ខ័ណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពែញ  ពែះរាជាណចកែកម្ពុជា។

 

អង្គការភ្លែនអន្តរជាតិកម្ពុជាការិយាល័យខែត្តសៀមរាប
ផ្លូវជាតិលែខ ៦ ភូមិ តាភុល សងា្កាត់សា្វាយ ដង្គំ ខែត្ត សៀមរាប 

ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)  ៦៣ ២១៨ ១៨៥

សមែប់ព័ត៌មានអំពីគមែងទីតាំងនិងបច្ចែកទែសសាងសង់សូមទំនាក់ទំនង៖
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥)  ១៧ ៩២៦ ៥៥២  (៨៥៥)១២ ៦៨២ ០៨៣ 

សមែប់ព័ត៌មានអំពីការដែញថ្លែសូមទំនាក់ទំនង៖
ទូរស័ព្ទ ៖ (៨៥៥) ១៧ ៣២៤ ២៤២

អីុម៉ែល៖ Cambodia.Procurement@plan-international.org
Soniteh.Ponn@plan-international.org

ការអញ្ជើញចូលរួមដេញថ្លេ
គមេេងសាងសង់ផ្ទះបាយរួមទាំងចងេ្កាន&ឃ្លេំងនិងកន្លេងហូបអាហារ


