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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

rrrysss  

ការអញ ជ្ ើញឲ្យដាកសំ់ញ ើ ញេញថ្លៃ 
ការអញ ជ្ ើញញេខៈ CDRR/BTB-POND-0202 

ញេខាធកិារដ្ឋា នននគណៈរម្មា ធកិារជាតសិព្ម្មប់ការអភិវឌ្ឍន៍តាម្បបបព្បជាធិបញតយ្យ 
ញៅថ្នា រ់ញព្កាម្ជាត ិ

គញព្ម្មងកាត់បនថយ្ហានិភ័យ្ញព្រះម្ហនតរាយ្ញៅសហគម្នម៍្េូដ្ឋា ន  
សម្មសភារ C 

មូលនិធិញលខៈ 9178-CAM 

មានបំណងជរជើសជរ ើសអ្នកទទលួការ ជដើមបើអ្នុវត្តការងារសាងសង់ជេដ្ឋា រចនាសមព័នធដូចខាងជរកាមៈ 
ជ ម្ ោះកិចចសនយៈសាត របឹង សថតិ្ជៅភូមិជ ៉ោ យយង់ ឃុតំាពូង រសកុថ្មជោលជេត្ត ត់្ដំបង។ 
១. រាជរដ្ឋា ភិ លកមពុជា នទទលួជំនយួឥត្សំណងពើធនាោរអ្ភិវឌឍន៍អាសុើសរមាប់ការចំណាយ ជលើគជរមាង
កាត់្បនថយហានិភ័យជរោោះមេនតរាយជៅសេគមន៍មូលដ្ឋា ន ជេើយមានបំណងជរបើរ ស់មយួផ្ផនកននជំនយួឥត្
សំណងជនោះសរមាប់ចំណាយជលើកិចចសនយ សាត របឹង របផ្វងបជណាត យ១៤១.៥ផ្ម៉ោរត្ ទទឹង៦៤ផ្ម៉ោរត្ និងជជរៅ៣
ផ្ម៉ោរត្ អាចម៍ដើជធវើជាទំនប់របផ្វង៨៤០ម ទទឹងេនងជលើ៨ម និងចាក់ពរងើកទលួជាប់មាត់្បឹងផ្ប៉ោកខាងជកើត្ ជលេកិចច  
សនយៈCDRR/BTB-POND-0202 ។   
២. ត្នមល ៉ោ ន់សាម នសរមាប់កិចចសនយជនោះគឺ ៣០,៦៨៧.៦៨ ដុល្លល រសេរដាអាជមរកិ (សាមសបិពាន់រ មំយួរយ
ផ្ប៉ោត្សបិរ ពំើរដុល្លល រនិងេុកសបិរ បំើជសន)។      
៣.  កាលវភិាគសាងសង់មានរយៈជពល០២ផ្េ គិត្ចាប់ពើកាលបរជិចេទចាប់ជផតើម 

៤.  អ្នកទទលួការមានសិទធិ និងលកខណៈសមបត្តិរគប់រោន់ផ្ដលមានចំណាប់អារមមណ៍រតូ្វ នអ្ជ ជ្ ើញឱ្យ 
 មកទទលួយកឯកសារជដញនថ្លចំននួមយួចាប់ជដ្ឋយឥត្គិត្នថ្លជៅអាសយដ្ឋា នខាងជរកាម។ 
៥. ជដើមបើកាល យជាអ្នកផ្ដលមានសិទធិ អ្នកទទលួការរតូ្វ ៖ 

ក.  នចុោះប ជ្ ើការរសបចាប់ជៅកនុងរពោះរាជាណាចរកកមពុជា 
េ. មិនឋតិ្ជៅជរកាមការហាមឃាត់្ពើសំណាក់រាជរដ្ឋា ភិ លកមពុជា ឬធនាោរអ្ភិវឌឍន៍អាសុើ។ 

៦. ជដើមបើចាត់្ទុកជាអ្នកផ្ដលមានលកខណៈសមបត្តិរគប់រោន់ អ្នកទទលួការរតូ្វ ៖ 
             ក. កនុងរយៈជពល ៣ឆ្ន ចុំងជរកាយ ធ្លល ប់ នប ច្ ប់កិចចសនយយ៉ោ ងតិ្ចចំនួន២ ននរបជភទការងារ    
                  របហាក់របផ្េលោន ផ្ដលកិចចសនយនិមយួៗមានត្នមលយ៉ោ ងតិ្ច ៧៥%ននត្នមលដ្ឋក់ជដញនថ្ល ។ 

េ. រយៈជពល២ឆ្ន ចុំងជរកាយអ្នកជៅ៉ោការរតូ្វមានផលរបរសរុបរបចាឆំ្ន ចំំននួយ៉ោ ងតិ្ច១.៥ដង  
 ននត្នមលដ្ឋក់ជដញនថ្ល។ 

គ. អ្នករគប់រគងសំណង់ផ្ដលជសនើមក រតូ្វមានបទពិជសាធន៍យ៉ោ ងតិ្ច ៣ឆ្ន  ំកនុងការរត្ួត្ពិនិត្យ 
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ការងារផ្ដលមានលកខណៈរបហាក់របផ្េល និងធ្លល ប់មានត្នួាទើជាអ្នករគប់រគងការងាសំណង់ កនុងរ
យៈជពលមិនតិ្ចជាង១ឆ្ន ។ំឯកសារផ្ដលជាភសតុតាងបងាា ញអំ្ពើលកខណៈសមបត្តិរបស់អ្នកជដញនថ្ល
រត្ូវដ្ឋក់ភាជ ប់មកជាមយួសំជណើ ជដញនថ្ល។ 

៧.  សំជណើ ជដញនថ្លទងំអ្ស់រតូ្វដ្ឋក់មកអាស័យដ្ឋា នខាងជរកាមជៅរតឹ្មឬមុនជមា៉ោ ង០៩: 00នាទើរពឹក នថ្ៃ 
 ទើ០២ផ្េសើហា ឆ្ន  ំ២០១៧ ។ សំជណើ ជដញនថ្លណាផ្ដលដ្ឋក់មកយតឺ្ នឹងរតូ្វ នបដិជសធជចាល។ សំជណើ
ជដញនថ្លផ្ដល នទទលួនឹងរតូ្វ នជបើកជាសាធ្លណៈភាល មៗ ជរកាយកាលបរជិចេទផុត្កំណត់្ជៅអាស័យដ្ឋា ន
ដផ្ដល ជដ្ឋយមានវត្តមានតំ្ណាងអ្នកជដញនថ្លទងំអ្ស់ ជេើយអ្នកទទលួផលគជរមាងពើសេគមន៌មូលដ្ឋា ន
ផ្ដលពាក់ពនធ័ ផ្ដលមានបំណងចង់ចូលរមួ  រតូ្វ នអ្នុញ្ញា តិ្ជអាយចូលរមួជដ្ឋយផ្ទទ ល់ ។  
អាសយដ្ឋា នសរមាប់ដ្ឋក់សំជណើ ជដញផ្ថ្ល និងជបើកសជំណើ ជដញផ្ថ្ល គឺៈ 
អាសយដ្ឋា នៈ សាល្លរសកុថ្មជោល សថិត្កនុ ងភូមិកសិកមមឃុតំាពូង រសកុថ្មជោល ជេត្ត ត្ដ់បំង  
បនទប់ៈ សាលរបជុ ំរបសស់ាល្លរសកុថ្មជោល  

៨.  មាច ស់គជរមាងនឹងផតល់កិចចសនយដល់អ្នកជដញនថ្លណា ផ្ដលរតូ្វ នពិនិត្យជឃើញថា សំជណើ ជដញនថ្ល 
  មានត្នមលទបជាងជគបំផុត្នឹងជឆលើយត្បទងំរសុងជៅតាមលកខេណឌ ត្រមូវនានាននឯកសារជដញនថ្ល ជេើយអ្នក

ជដញនថ្លជនាោះមានលកខណៈសមបត្តិរគប់រោន់កនុងការអ្នុវត្តកិចចសនយជដ្ឋយការជពញចិត្ត។ 
៩.   សំជណើ ជដញនថ្លទងំអ្ស់ រតូ្វភាជ ប់មកជាមយួនូវលិេិត្របកាសសតើពើការធ្លនាសំជណើ ជដញនថ្ល និងការ 

អ្នុវត្តន៍កិចចសនយ (bid and performance securing declaration) ដូច នជរៀបរាប់កនុងជសចកតើផ្ណនាំ
 សរមាបអ់្នកជដញនថ្ល (Instructions to Bidders) ។ ចំជពាោះសំជណើ ជដញនថ្លណាផ្ដលមិន នភាជ ប់មកនូវ
លិេិត្របកាសសតើពើការធ្លនាសំជណើ រជដញនថ្ល និងការអ្នុវត្តន៍កិចចសនយជនោះ នឹងរតូ្វ បដិជសធន៏ជចាលជដ្ឋយ
ចាត់្ទុកថាមិន នជឆលើយត្បតាមលកខេណឌ ត្រមូវ ។ 

១០.  អាសយដ្ឋា នជដើមបើសាកសួរព័ត៌្មាន និងទទលួយកឯកសារជដញនថ្លគឺ៖  
ឈ ម្ ោះម៉ា  សខុឈ ៀង  នបុ្រធាន ងគភាពលទ្ធកម្មប្សកុ 
អាសយដ្ឋា នៈសាល្លរសកុថ្មជោល សថិត្កនុ ងភូមិកសិកមមឃុតំាពូង រសកុថ្មជោល ជេត្ត ត្ដ់បំង 
អ្ើផ្ម៉ោលៈchhoeurnbun83@gmail.com 
ជលេទូរសពទ័ៈ០៨៦ ៣៨២ ៧៩២ 
ជមា៉ោ ងការងារ រពឺកៈ ៨.៣០ -  ១១.៣០ , ល្លៃ ចៈ ២.៣០ - ៤.៣០ 

១១.  កនុងករណើ ផ្ដលមានការលំ កកនុងការទទលួឯកសារជដញនថ្ល ភាគើទងំឡាយផ្ដលមានចំណាប់អារមមណ៍ 
អាចទក់ទងជាល្លយលកខណ៌អ្កសរមក  
ឯកឧត្តម នើ គឹមសាន, របធ្លនគជរមាង, ជលខាធិការដ្ឋា ន គ.ជ.អ្.ប 
អាសយដ្ឋា នៈ មហាវថិ្ើនជរាត្តម ចំការមន ភនំជពញ 
អុ្ើផ្ម៉ោលៈ kimsanny1973@gmail.com 

ជលេទូរសពទ័ៈ ០១១ ៩៧០ ៥៦៥  
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