អង្គការមូលនិធិអេសល
៊ី ដា
៊ី -ចារឌ៊ីនសម្រាប់ការេប់រ ំ
ACLEDA-JARDINES EDUCATIONAL FOUNDATION Organization

ការ ិយាល័យកណ្ត
ា ល

លិខិតអញ្ជើញ ចូលរួមញេញថ្លៃ
1.

អេស៊ី ល៊ីដា-ចារឌ៊ីន ជាមូលនិធិ មួយដែលទទួលជំនយ
ួ ព៊ីធនាគារ អេស៊ី ល៊ីដា ភេ
៊ី ិលស៊ី និងក្រុមហន ចារឌ៊ីន ក្ពម
ទំងសារធារណៈជនជាអក្រើន ជាពិអសសបគ្គលិរក្គ្ប់ជាន់ថ្នារ់ ននធនាគារ អេស៊ី ល៊ីដា ភេ
៊ី ិលស៊ី និងក្រុមហនបក្រ
សមពន
័ ធ របស់ ធនាគារ អេស៊ី ល៊ីដា ភេ
ួ រមាររមពជា អៅតាមទ៊ីជនបទដារ់ក្សយាលឲ្យមានឱកាស
៊ី ិលស៊ី អែើមបជ
៊ី យ
ទទួលបានការេប់រ ំអសមើៗគាាតាមរយៈការសាងសង់ជូន នូវេគារសិរាតាមមូលដាាន ។

2.

មូលនិធិអេស៊ី ល៊ីដា-ចារឌ៊ីនសក្មាប់ការេប់រ ំ សូ មអគារពេអ្ជ ើ ញេារអ ៉ៅ ការទំងេស់ដែលមានបំណង

អែើមបរ
៊ី ូលរួម

អែញនលៃសាងសង់េគារសិរាមួយខ្ាងមាន ០៥បនទប់ និងបនទបទ
់ ឹរ ០៣បនទប់ អៅសាលាបឋមសិរាកាំងចាម, ភូមិ
កាំងចាម, ឃកា
ំ ង
ំ ចាម, ក្សុរថ្នឡាបរវ៉ៅិ រ់, អខ្រតសឹ ង
ទ ដក្រង ដែលរំណរ់រយៈអពលសាងសង់ រំនន
ួ ២១០ នលៃ អដាយរាប់
ប្ចូ លទំងនលៃឈប់សក្មារ និងបណយជារិ-េនតរជារិអសេងៗ ។
3.

អលារ-េារអាររូលរួមអែញនលៃ ជាមួយអយើងខ្្ំបាន អដាយក្គាន់ដរអស្ើ លិខ្ិរ, េ៊ីដម៉ៅល, ឬ អរអលក្កាម មរអាសយដាាន
ែូរមានដរងរាងរំណរ (៩) ខាងអក្កាម អដាយបំអពញតាមលរខខ្ណឌរំណរ់ ព៊ីនលៃទ៊ី០១ ដខ្រញ្ញា ឆ្ា២
ំ ០២០ ែល់ នលៃទ៊ី
១៤ ដខ្រញ្ញា ឆ្ា២
ំ ០២០ ។ ររណ៊ីអស្ើតាមេ៊ីដម៉ៅល ក្រូវមានទំហំរូរជាង ៤ MB ។

 រក្មូវការដែលក្រូវភ្ជជប់មរជាមួយលិខ្ិរ, េ៊ីដម៉ៅល, ឬ អរអលក្កាម រួមមាន៖
a.

បទពអិ សាជន៍ការងារ រាងរយៈអពលបឆ្
ំ ងអក្កាយ។
៊ី ា រ

b.

ឯរសារសៃូវរាប់របស់ក្រុមហនអ ៉ៅ ការ ។

c.

ធាៃប់បានប្ច ប់អដាយអជាគ្ជ័យនូវការសាងសង់េគារដែលមានលរខណៈក្បហារ់ក្បដហលនង
ូ
ឹ គ្អក្មាងរបស់មល
និធិអេស៊ីល៊ីដា-ចារឌ៊ីនសក្មាប់ការេប់រ ំ រាងរយៈអពលមន
ំ ងអក្កាយ ។
ិ អលើសព៊ី ០៣ឆ្ារ

d.
4.

រំណូលជាមធយមក្បចាំឆ្ា ំ (អបើមាន)

។

ការអក្ជើសអរសេា
រអ ៉ៅ ការដែលមានគ្ណសមបរតិ សក្មាប់រូលរួមអែញនលៃ នង
ើ
ឹ ក្រូវវយរនមៃ នង
ិ សតល់េនសាសន៍ អដាយ
គ្ណៈរមាមធិការក្គ្ប់ក្គ្ងគ្អក្មាង និងេនមរិអដាយក្បធានមូលនិធិ ក្រឹមនលៃទ៊ី២២ ដខ្រញ្ញា ឆ្ា២
ំ ០២០ ។

5.

មានដរេារអ ៉ៅ ការដែលមានគ្ណវឌឍក្ិ គ្ប់ក្គាន់ នង
ើ អរស
ិ ក្រូវបានអក្ជស
ើ អទប
ើ អារទទួលឯរសារអែញនលៃបាន ។ ឯរ
សារទំងអនាោះនង
ំ ០២០ ។
ើ មេដ៊ី ម៉ៅល ឬអរអលក្កាមអៅនលៃទ៣
ឹ អស្តា
៊ី ០ ដខ្រញ្ញា ឆ្ា២

6.

េារអ ៉ៅ ការដែលទទួលបានឯរសារអែញនលៃ ក្រូវអរៀបរំ និងបំអពញតាមលរខណដែលបានរំណរ់ រួរអស្ើមរអលារ មាស
សជារិ អលខ្ទូរសពទ ០១០ ៤៧៧ ៤៧៩, េគារអលខ្៦១ មហាវល
ិ ៊ីក្ពោះមន៊ីវងេ សងាារ់ក្សោះររ ខ្ណឌែូនអពញ រាជធាន៊ី
ភាអំ ពញ ក្ពោះរាជាណារក្ររមពជា ក្រម
ំ ០២០ អដាយបទ
ឹ អមា៉ៅងបួនលាៃរ នលៃទ២
៊ី ៨ ដខ្រលា ឆ្ា២
ិ ជិរឲ្យបានក្រម
ឹ ក្រូវ ។
មូលនិធិមន
ិ ទទួលយរឯរសារអែញនលៃណាដែលហួសអពលរំណរ់អដាយឥរលរខខ្ណឌអ

ើយ

។

ឯរសារអែញនលៃ

ដែលបានអស្ើមរអហើយ មន
។
ិ
ិ អារក្បគ្ល់ក្រ ប់វញអទ

អគារលេខ៦១ មហាវ ិថីព្រះមុនីវង្ស សង្កាត់ ស្សះចក ខណ្ឌដូនលរញ រាជធានី ភ្ំលន រញ ព្រះរាជាណាចព្កកមពុជា
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 រក្មូវការចាំបារ់ដែលេារអ

៉ៅ ការក្រូវអស្ើរម
ួ មាន៖

ឯរសាររាប់អែម
ើ ពរ៊ី រាប់ និងដសារទន់ (PDF រួមទំង BOQ excel version) ជា CD or USB ដែលគាមនអមអរាគ្ ។
ររណ៊ីដែលមានអមអរាគ្ឯរសារអែញនលៃអនាោះក្រូវអមាឃភ្ជពអដាយសវ័យក្បវរតិ ។ ឯរសារទំងអនាោះរួមមាន៖
ឧបសមពន
័ (ធ ១) លិខ្រ
ា រូលរួមអែញនលៃ អសររតក្៊ី បកាស អសេងៗរបស់េរ
ា រូលរួម
ិ របស់េរ
ឧបសមពន
័ (ធ ២) BoQ
ឧបសមពន
័ (ធ ៣) លរខណៈលមអរ
ិ ននបអរចរអទស
ឧបសមពន
័ (ធ ៤) បៃង់
ឧបសមពន
័ (ធ ៥) លរខខ្ណឌពអិ សស ននរងក្តា
ឧបសមពន
័ (ធ ៦) លរខខ្ណឌទូអៅ ននរងក្តា
ឧបសមពន
័ (ធ ៧) តារាងអពលអវលាសាងសង់ ដែលរំណរ់អដាយេារអ ៉ៅ ការ
ឧបសមពន
័ (ធ ៨) ឯរសារសៃូវរាប់របស់ក្រុមហន នង
័ ធ
ិ ឯរសារអសេងអទៀរដែលពារ់ពន
7.

រាល់រមៃល់អសេងៗ សូ មទំនារ់ទំនងអយង
ើ ខ្្ំតាមេដ៊ី ម៉ៅលដែលមានរាងរំណរទ៊ី៩ ខាងអក្កាម ។

8.

អយើងខ្្ំសងឃម
ួ រាង
ឹ ថ្ន េាររូលរួមអែញនលៃនឹងមន
ិ មានេំអពើពររលួ យ ដរៃងបនៃំ បងខិរបងខំ បំពាន ឬអធវើឲ្យរាំងសទោះេវ៊ីមយ
រំ

9.

ងអពលអែញនលៃ រោះរងក្តា និងអពលសាងសង់ ជាអែើម ។

ខាងអក្កាមជាអាសយដាាន

ដែលេារអែញនលៃទង
ំ េស់អារទំនារ់ទំនងមរអែើមបសា
៌ ន,
៊ី រសួ រព័រមា

អស្ើលិខ្ិរចាប់

អារមមណ៍រាងការរូលរួមអែញនលៃ មរយរពារេអែញនលៃ ដារ់សំណួរ និងដារ់ឯរសារអែញនលៃជាអែើម៖
មរ To:

Mr. Chea Sobin: mail: chea.sobin@acledabank.com.kh, chea.sobin@gmail.com, or
telegram +855(0) 12 800 922.

រមៃងជូន 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: 015 600 398.

េគារអលខ្៦១

មហាវល
ិ ៊ីក្ពោះមន៊ីវងេ

www.ajf.org.kh ។
10.

សងាារ់ក្សោះររ

ខ្ណឌែូនអពញ

រាជធាន៊ីភអាំ ពញ

ក្ពោះរាជាណារក្ររមពជា

អេស៊ី ល៊ីដា-ចារឌ៊ីន រង់ចាទ
ំ ទួលេ៊ីដម៉ៅល អរអលក្កាម ឬលិខ្ិរព៊ីេារអែញនលៃទង
ំ េស់ ។ ជាលម៊ីមតងអទៀរសូ មដលៃងេំណរ
គ្ណយា៉ៅងក្ជាលអក្ៅទរជាមនសក្មាប់ការរូលរួមអែញនលៃជាមួយអយើងខ្្ំ ។

ថ្លៃចន្ទ ១៣ញកើត ខខភទ្របរ ឆ្នាំជូត ញោស័ក ព.ស.២៥៦៤
រាជធាន្ីភនាំញពញ ថ្លៃរី៣១ ខខសីហា ឆ្នាំ២០២០
ទ្បធាន្គណៈកម្មាធិការទ្គប់ទ្គងគញទ្ម្មង

ញៅ រិត្យមិលុនា

