
 

                                លខិិតអញ្ជើញ ចូលរមួញេញថ្លៃ 

 
   

  ១.  អេស ៊ីល៊ីដា-ចារឌ៊ីន ជាេង្គការមូលនិធិមួយ ដែលទទួលជំនួយព៊ីធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង្ក្រ មហ  ន ចារឌ៊ីន ក្ពមទាាំង្

សាធារណជនជាអក្រ៊ីន ជាពិអសសប គ្គលិរក្គ្ប់ជាន់ថ្ន ារ់ ននធនាគារ អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី និង្ក្រ មហ  នប ក្រសមពន័ធរបស់ធនាគារ    

អេស ៊ីល៊ីដា ភ៊ីេិលស ៊ី អែ៊ីមបជួីយរ មាររមពុជា អ ាតាមទ៊ីជនបទដារ់ក្សយាល ឲ្យមានឱកាសទទួលបានការេប់រអំសម៊ីៗគន ាតាមរយៈការ

សាង្សង់្ជូន នូវេគារសិរសាតាមមូលដឋ ាន។ 

២. េង្គការមូលនិធិអេស ៊ីល៊ីដា-ចារឌ៊ីនសក្មាប់ការេប់រ ំ សូមអគារពេអ្ជ៊ីញេនរអ  ាការទាាំង្េស់ដែលមានបំណង្ អែ៊ីមបរូីលរមួអែញនលៃ

សាង្សង់្េគារសិរសាមួយខ្នង្ដែលមាន ០៥បនទប់ អ ាសាលាបឋមសិក្សាញ ាគជយ័ ដែលសថិរអ ា ភូមិញ ាគជយ័, ឃ ុំសង្កែពើរ, 

ស្ស ក្ង្ែប, ញខតតញខតតស្ពះវហិារ និង្សាលាបឋមសិក្សាសុំបួរមាស ង្េលសថិតញ ា ភូមិសុំបួរមាស, សង្ែ ាត់បន្សាយរាក់្,        

ស្ក្ កសុំ ញរាក, ញខតតឧតតរមាន្ជយ័ ដែលរំណរ់រយៈអពលសាង្សង់្ រំនួន ២១០ ថ្លៃ អដាយរាប់ប្ចូលទាាំង្នលៃឈប់សក្មារ និង្

ប ណយជារិ-េនតរជារិអសេង្ៗ។ 

៣. អ ារ-េនរអាររូលរមួអែញនលៃ ជាមួយអយ៊ីង្ខំុ្្បាន អដាយក្គាន់ដរអស្៊ីលិខ្ិរតាមរយៈ៖ េ ៊ីដម ល, ឬ អរអលក្កាម មរអាសយដឋ ានែូរ

មានដរង្រនុង្រំណ រ (៩) ខាង្អក្កាម អដាយបំអពញតាមលរខខ្ណឌ រំណរ់ ព៊ីថ្លៃទើ២៣ ង្ខសើហា ឆ្ាាំ២០២១ ែល់ ថ្លៃទើ១៧        

ង្ខក្ញ្ញ ា ឆ្ាាំ២០២១។ ររណ៊ីអស្៊ីតាមេ ៊ីដម ល ត្រូវមានទំហំរូរជាង្ ៤ MB ។ 

 រត្មូវការដែលត្រូវភ្ជ ាប់មរជាមួយលិខ្ិរ, េ ៊ីដម ល, ឬ អរអលក្កាម រមួមាន៖ 

ក្. បទពិញសាធន៍្ការង្ារ កុ្្ករយៈញពលបើឆ្ាាំច កញស្កាយ។ 

ខ. ឯក្សារផ្ៃូវចបាប់របស់ស្ក្ មហ  ន្ញ  ាការ។ 

គ. ធ្ៃ ាប់បាន្ប្ចប់ញ ាយញ ាគជយ័ ន្ូវការសាកសក់អគារ ង្េលមាន្លក្ខណស្បហាក់្ស្បង្ហលន្ឹកគញស្មាក 

របស់អកគការមូលន្ិធិញអស ើលើ ា-ចារឌើន្សស្មាប់ការអប់រុំ កុ្្ករយៈញពលមិន្ញលើសពើ ០៣ឆ្ាាំច កញស្កាយ។ 

ឃ. ចុំណូល ាមធយមស្បចាាំឆ្ាាំ (ញបើមាន្)។ 

៤. ការអក្ជ៊ីសអរសីេនរអ  ាការដែលមានគ្ ណសមបរិត សក្មាប់រូលរមួអែញនលៃ នឹង្ត្រូវវាយរនមៃ និង្សតល់េន សាសន៍ អដាយគ្ណៈរមម ាធិការ

ក្គ្ប់ក្គ្ង្គ្អក្មាង្ និង្េន មរិអដាយក្បធានេង្គការ ក្រឹមថ្លៃទើ២៣ ង្ខក្ញ្ញ ា ឆ្ាាំ២០២១។ 

៥. មានដរេនរអ  ាការដែលមានគ្ ណវ ឌឍកិ្គ្ប់ក្គាន់ និង្ត្រូវបានអក្ជ៊ីសអរសី អទ៊ីបអារទទួលឯរសារអែញនលៃបាន។ ឯរសារទាាំង្អនាោះនឹង្អស្៊ី

តាមេ ៊ីដម ល ឬអរអលក្កាម អ ាថ្លៃទើ២៨ ង្ខក្ញ្ញ ា ឆ្ាាំ២០២១។ 

៦. េនរអ  ាការដែលទទួលបានឯរសារអែញនលៃ ត្រូវអរៀបរំ និង្បំអពញតាមលរខណដែលបានរំណរ់ ររួអស្៊ីមរអ ារ                          

មាស ស  ាតិ ញលខទូរសពទ ០១០ ៤៧៧ ៤៧៩, អគារញលខ៦១ មហាវលិើស្ពះម ន្ើវកស សង្ែ ាត់ស្សះចក្ ខណឌ េូន្ញពញ  

រាជធ្ាន្ើភ្ុំ ញពញ ស្ពះរា ាណាចស្ក្ក្មពុ ា ស្តឹមញម ាក ១៦:០០នាទើលៃ ាច ថ្លៃទើ១៨ ង្ខត លា ឆ្ាាំ២០២១ អដាយមានការ 

បិទជិរបានក្រឹមត្រូវ។ េង្គការមិនទទួលយរឯរសារអែញនលៃណា ដែលហួសអពលរំណរ់ អដាយឥរលរខខ្ណឌ  

អ ៊ីយ។ ឯរសារអែញនលៃដែលបានអស្៊ីមរអហ៊ីយ មិនអារក្បគ្ល់ក្រ ប់វញិអទ។ 

 



  

 រត្មូវការចាាំបារ់ដែលេនរអ  ាការត្រូវអស្៊ីរមួមាន៖ 

ឯក្សារចបាប់ញេើម ពើរចបាប់ ន្ិកង្ផ្្ក្ទន់្ (PDF រមួទាាំក BOQ excel version)  ា CD or USB ង្េលគម ាន្    

ញមញរាគ។ ររណ៊ីដែលមានអមអរាគ្ឯរសារអែញនលៃអនាោះត្រូវអមាឃភ្ាពអដាយសវយ័ក្បវរតិ។ ឯក្សារទាាំកញនាះរមួមាន្៖ 

ឧបសមពន័្ធ(១) លខិិតរបស់អ្ក្ចូលរមួញេញថ្លៃ ញសចក្តើស្បកាស ញផ្សកៗរបស់អ្ក្ចូលរមួ 

ឧបសមពន័្ធ(២) BoQ 

ឧបសមពន័្ធ(៣) លក្ខណលមអិត ថ្ន្បញចចក្ញទស 

ឧបសមពន័្ធ(៤) បៃក់ 

ឧបសមពន័្ធ(៥) លក្ខខណឌ ពិញសស ថ្ន្ក្ កស្រា 

ឧបសមពន័្ធ(៦) លក្ខខណឌ ទូញ ា ថ្ន្ក្ កស្រា 

ឧបសមពន័្ធ(៧) រារាកញពលញវលាសាកសក់ ង្េលក្ុំណត់ញ ាយអ្ក្ញ  ាការ 

ឧបសមពន័្ធ(៨) ឯក្សារផ្ៃូវចបាប់របស់ស្ក្ មហ  ន្ និ្កឯក្សារញផ្សកញទៀតង្េលពាក់្ពន័្ធ  

៧. រាល់រមៃល់អសេង្ៗ សូមទំនារ់ទំនង្អយ៊ីង្ខំុ្្តាមេ ៊ីដម លដែលមានរនុង្រំណ រទើ៩ ខាង្អក្កាម។  

៨. អយ៊ីង្ខំុ្្សង្ឃមឹថ្ា េនររូលរមួអែញនលៃនឹង្មិនមានេំអព៊ីព ររលួយ ដរៃង្បនៃំ  បង្ខិរបង្ខំ  បំពាន ឬអធវ៊ីឲ្យរាាំង្សទោះេវ៊ីមួយរនុង្ រំ ុង្អពលអែញ

នលៃ រ ោះរ ង្ក្តា និង្អពលសាង្សង់្ ជាអែ៊ីម។ 

៩. ខាង្អក្កាមជាអាសយដឋ ាន ដែលេនរអែញនលៃទាាំង្េស់អារទំនារ់ទំនង្មរអែ៊ីមបសីារសួរពរ័៌មាន, អស្៊ីលិខ្ិរចាប់អារមមណ៍រនុង្ការរូល

រមួអែញនលៃ មរយរពារយអែញនលៃ ដារ់សំណួរ និង្ដារ់ឯរសារអែញនលៃជាអែ៊ីម៖  

មរ To: Mr. Chea Sobin mail: chea.sobin@acledabank.com.kh, chea.sobin@gmail.com, or telegram 

+855(0) 12 800 922. 

 រមៃង្ជូន Cc: Ms. Peuo Titmithona mail: mithona@acledabank.com.kh, phone: 015 900 565. 

       Mr. Meas Socheat mail: Socheatmeas007@gmail.com, phone: 010 477 479. 

         Mr. Then Pov mail: pov.then@gmail.com, phone: 010 400 625. 

េគារអលខ្៦១ មហាវលិ៊ីក្ពោះម ន៊ីវង្េ សង្ក ារ់ក្សោះររ ខ្ណឌ ែូនអពញ រាជធាន៊ីភនំ អពញ ក្ពោះរាជាណារក្ររមពុជា www.ajf.org.kh  

១០. អេស ៊ីល៊ីដា-ចារឌ៊ីន រង់្ចាាំទទួលេ ៊ីដម ល អរអលក្កាម ឬលិខ្ិរព៊ីេនរអែញនលៃទាាំង្េស់។ ជាលម៊ីមតង្អទៀរសូមដលៃង្េំណរគ្ ណយ ាង្

ក្ជាលអក្រាទ រជាម នសក្មាប់ការរូលរមួអែញនលៃជាមួយអយ៊ីង្ខំុ្្។ 

ស្បធ្ាន្គណៈក្មម ាធិការស្គប់ស្គកគញស្មាក 

  

  

ញ ា ទិតយមិល នា 

 សូមេរគ្ ណ! 
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