


 

ទ្រមងទ់ី៣៦  

0សំេណើេដញៃថ� 

1ស្រមាប់កិច�សន្យោការងរសាଌងសង់របស់្រក�ម្របឹក្សោឃំុ 

េខត� ៖ េសៀមរប  ្រស�ក  ៖ ពួក  ឃំុ  ៖ ែកវពណ៌ 
េឈ� ះគេ្រមាង ៖ ជួសជុលទនំប៧់៨ ្របែវង២១៥០ែម្៉រត ទទឹង៤.៥០ែម្៉រតនិងលូសន�ះទឹកមខុកត០់.៨ម 

ចំនួន៣កែន�ង 
2េឈ� ះអ�កេដញៃថ� ៖ 

 

3េឈ� ះ្រក�មហុ៊ន ៖ 

 

4េលខអត�ស�� ណបណ័�  ៖ 

 
5ល.រ 6ករពពិណ៌នា 7ភមូ ិ បរមិាណ ឯកត តៃម�ឯកត តៃម�សរុប (ដុល� រ) 

១ 
ជួសជុលទំនប៧់៨ 

្របែវង២១៥០ែម្៉រត 

ទទឹង៤.៥០ែម្៉រតនិង  

ស� យ

េចក 
២,១៥០  គ.ម   

២ 
លូសន�ះទឹកមុខកត០់.៨

ម ចំនួន៣កែន�ង 
ស� យ

េចក 
៣  កែន�ង   

       

8សរបុតៃម�ដកេ់ដញ  
(តៃម�ដកេ់ដញសរបុជាអក្សរ..........................................................................................................)។ 

• អ�កេដញៃថ�ឈ�ះក�ុងករេដញៃថ�នឹង្រត�វតម�ល់្របាក់កក់ធានាករអនុវត�ចំនួន១០%ៃនតៃម�កិច�សន្យោ។ ្របាក់កក់េនះ
មានសុពលភាពរហូតដល់ចប់រយៈេពលែថទលំទ�ផលកិច�សន្យោ ឬរយៈេពលធានាគុណភាពសំណង់។ 

• ខ�ុ ំជាអ�កេដញៃថ�បានអន និងយល់ច្បោស់អំពីកិច�សន្យោ គំនូសប�ង់ និងេសចក�លីម�ិតបេច�កេទស។ ខ�ុ ំបានយល់្រពម
សងសង់េទតមកិច�សន្យោ េពលេវលែដលបានកំណត់ និងជួសជុលែថទលំទ�ផលកិច�សន្យោឱ្យស�ិតេនក�ុងល័ក�ខ័ណ�
ល�ក�ុងរយៈេពល៦ែខបនា� ប់ពីសងសង់រចួជាស� ពរ។ 

• អ�កទទួលករ្រត�វចូលរមួេដញៃថ�្របកបេដយករ្របកួត្របែជង េដយគា� នឃុបឃតិស៊ុម្រគលំគា�  និងមិនពក់ព័ន�នឹង
ករែក�ងបន� ំឬអំេពីពុករលយួ។ ្របសិនេបីអ�កទទួលករណាឃុបឃតិស៊ុម្រគលំគា�  ឬពក់ព័ន�ក�ុងករែក�ងបន� ំឬអំេពីពុក
រលួយជាមួយអ�កទទួលករដៃទ អ�កទទួលករទងំេនាះនឹង្រត�វលុបេឈ� ះេចញពីប�� ីេឈ� ះអ�កទទួលករជាេរៀងរហូត 
និងមិន្រត�វបានអនុ�� តឱ្យដក់សំេណីេដញៃថ�គេ្រមាងឃុទំងំអស់េនទូទងំ្របេទសកម�ុជា េហយី្របាក់កក់ធានាករ
េដញៃថ�របសអ់�កេដញៃថ�ទងំេនាះនឹង្រត�វបានរបឹអូសេផ�របែង�របង់ចូលថវកិរដ�។ 

• កំហុសមួយចំនួនអច្រត�វបានែកត្រម�វេដយគណៈកម�ករលទ�កម�។ ្របសិនេបីអ�កេដញៃថ�មិនទទួលយកករែកត្រម�វ
េនះេទ គណៈកម�ករលទ�កម�នឹងបដិេសធសំេណីេដញៃថ�េនះ េដយចត់ទុកថា ជាសំេណីេដញៃថ�ែដលមិនមាន
សុពលភាព។  

កណំត់សមា� ល់ ៖ សំេណីេដញៃថ�េនះមានសុពលភាពរយៈេពល៤៥ៃថ� ចប់ពីកលបរេិច�ទៃនករ្របជុំេបីកសំេណីេដញៃថ�។  

 
ៃថ�ទី....... ែខ........... ឆា� ២ំ០១៧ 
ហត�េលខា និងេឈា� ះអ�កេដញៃថ� 
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ទ្រមងទ់៣ី៩ 

្រពះរជណច្រកកម��ជ 

ជត ិ សាសន  ្រពះមហាក្ស្រត 

3 
េសចក�ី្របកាសស�ពី ី

្រកមសីលធម៌ ការមិនែក�ងបន� ំ និងការមិន្រប្រពឹត�ិអំេពើពុករលួយ 
 

ខ��ំជអ�កទទលួការសាងសង ់អ�កផ�ល់េសវកម� ឬអ�កផ�ត់ផ �ងទ់និំញសូម្របកាសអះឣងដូចខាងេ្រកាមៈ 

1> ខ��ំ បុគ�លិករបស់ខ�� ំទី្របឹក្សោរបសខ់��ំ អ�កសហការ/ៃដគូរបស់ខ�� ំភា� ក់ងររបស់ខ��ំ មា� ស់ភាគហ៊ុនរបស់ខ�� ំនិងសាច់ ញតិរបសខ់�� ំ

្រពមទំាងអ�កសហការ និងសាច់ញតិរបសព់ួកេគ នឹងមិនមានទំនក់ទំនងណមយួែដលជទនំស ់ ផល្របេយជន៍

ែដលបានែចងេ�ក��ងឯកសារេដញៃថ �។ 

2> េបើេយើងខ��ំបានដឹងអពំទីនំស់ផល្របេយជន៍ទំាងេនះ េយើងខ��ំនឹងរយការណ៍ភា� មជូនេ�គណៈកម�ការលទ�កម� ឃំុ  

អភិបាលេខត� ្រក�ង  និង្រក�មការងរគណេនយ្យភាពេខត� ្រក�ង។  

3> ខ��ំ បុគ�លិករបស់ខ�� ំទី្របឹក្សោរបសខ់��ំ អ�កសហការ/ៃដគូរបស់ខ�� ំភា� ក់ងររបស់ខ��ំ មា� ស់ភាគហ៊ុនរបស់ខ�� ំនិងសាច់ ញតិរបស់ខ�� ំ

្រពមទំាងអ�កសហការ និងសាច់ញតិរបស់ពួកេគ នឹងមិន្រប្រពតឹ�អំេពើពុករលួយ ែក�ងបន�ំ បង� ប់ប��  

និងឃុបឃិតស៊ុ�្រគលំចំេពាះការដក់សេំណើេដញៃថ �របស់ខ��េំឡើយ។  

4> េយើងខ��ំបានដឹងច្បោសអ់ពំីកាតព�កិច �របស់ខ��ន ែដល្រត�វអនុ�� តឱ្យរដ� ភិបាល និងឬទភីា� ក់ងរផ�ល់មូលនិធ ិ េធ�ើការ 

្រត�តពិនិត្យនូវរល់ឯកសារននែដលទាក់ទងនឹងការេរៀបចំសំេណើេដញៃថ �របស់េយើងខ�� ំ និងកិច �សន្យោណមួយែដល 

ឣចជលទ�ផលពីភាពមិន្រប្រកតែីដលគតិសា� នមិនដល ់េទាះបជីកិច �សន្យោេនះេយើងខ��ំឈ�ះ ឬចាញ់ក៏េដយ។  

5> េ�ក��ងដំេណើរការៃនការអនុវត�កិច �លទ�កម� និងកិច �សន្យោណមួយែដលឈ�ះក��ងការេដញៃថ �េនះ ខ��ំ បុគ�លិករបស់ខ�� ំ

ទី្របឹក្សោរបស់ខ�� ំ អ�កសហការ/ៃដគូរបស់ខ�� ំ ភា� ក់ងររបស់ខ��ំ មា� ស់ភាគហ៊ុនរបស់ខ�� ំ និងសាច់ញតិរបស់ខ�� ំ ្រពម ទំាង

អ�កសហការ និងសាច់ញតិរបសព់ួកេគ នឹងមិនមានចំណយ្របាក់ ឬផ�ល់ជូនជសារគណុឱ្យេ�បុគ�លិក ទី្របឹក្សោ 

អ�កសហការ ឬសាច់ញតៃិនអ�កែដលពាក់ព័ន �េ�ក��ងដំេណើរការលទ�កម� ការអនុវត�គេ្រមាង និង ការេចញមូលប្បទាន

ប័្រតទូទាត់។ 

ក��ងករណីមិនេគារពតាមខ�ឹមសារៃនេសចក�ី្របកាសេនះ ខ��ំជអ�កទទួលការ អ�កផ �លេ់សវកម� ឬអ�កផ �ត់ផ �ង់ 

ទំនិញ  នឹងមិន្រត�វបានអនុ�� តឱ្យដក់សំេណើេដញៃថ �គេ្រមាងឃុំទំាងអស់េ�ទូទំាង្របេទសកម��ជ េហើយ

្របាក់កក់ធានការេដញៃថ �របស់អ�កេដញៃថ �ទំាងេនះនឹង្រត�វបាន រ�បអូសេផ �របែង �របង់ចូលថវ�ការដ�។ 
 

ៃថ �ទី------- ែខ--------- ឆា� ំ២០១៧ 

ហត�េលខា និងេឈា� ះអ�កេដញៃថ� 
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ការប៉ានស់ាଌ� នតៃម�លម�ិតស្រមាប់លទ�ផលការងរដ ី

េខត� ៖    េសៀមរប ្រស�ក ៖    ពួក ឃំុ ៖ ែកវពណ៌ 

េឈ� ះគេ្រមាង ជួសជុលទំនប៧់៨ ្របែវង២១៥០ែម្៉រត ទទឹង៤.៥០ែម្៉រត 

និងលូសន�ះទឹកមខុកត ់០.៨ម ចំនួន៣កែន�ង 

េលខកូដឃំុ 170704 

ភូម ិ៖ ស� យេចក 

  

ករពិពណ៌នា លទ�ផលគេ្រមាង៖ ជួសជុលទំនប៧់៨ ្របែវង

២១៥០ែម្៉រត 
េលខកូដលទ�ផល៖ 

1020301 

ការប៉ាន់សាଌ� នតៃម�លម�ិតស្រមាប់លទ�ផលទាងំមូល  

ល.រ ការពិពណ៌ន ឯកតា  ចំនួន 
តៃម�ឯកតា 

($) 
សរុប ($) 

1 ករឈូសឆាយសមា� តទីតងំ ម២ 16969.99   

2 ករងរជីកដី ម៣ 5389.57   

3 ករេកៀរ េ្រសចទឹក និងបង� បដ់ ី ម៣ 5389.57   

4 ករងរដេំស�  ម២ 2050.00   

5 ដឹកជ��ូ នេ្រគ�ងច្រកេទករដ� ន េតន 20   

6 ដឹកជ��ូ នេ្រគ�ងច្រកពីករដ� ន េតន 20   

7 ស� កស�� គេ្រមាង កែន�ង 1   

តៃម�សរុប  ........................($) 

 

េយងីខ�ុ ំយល់្រពមថា តៃម�ឯកតខងេលីនឹងេ្របសី្រមាប់ករគណនាតៃម�ករងរបែន�ម ែដលបានែណនា ំ នងិ
យល់្រពមេដយអ�ក្រគប់្រគងគេ្រមាង ។  
ហត�េលខ នងិ្រត  
េឈ� ះ................................................................. 
មុខងរ ............................................................... 
កលបរេិច�ទ......................................................... 
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ការប៉ាន់សាଌ� នតៃម�លម�ិតស្រមាប់លទ�ផលសំណង់ 

េខត� ៖    េសៀមរប ្រស�ក ៖    ពួក ឃំុ ៖ ែកវពណ៌ 

េឈ� ះគេ្រមាង ជួសជុលទំនប៧់៨ ្របែវង២១៥០ែម្៉រត ទទឹង៤.៥០ែម្៉រត 

និងលូសន�ះទឹកមខុកត ់០.៨ម ចំនួន៣កែន�ង 

េលខកូដឃំុ 170704 

ភូម ិ៖ ស� យេចក 

  

ករពិពណ៌នា សងសងលូ់សន�ះទឹកមុខកត០់.៨មចំននួ៣កែន�ង  េលខកូដលទ�ផល

៖ 
1020203 

ការប៉ាន់សាଌ� នតៃម�លម�ិតស្រមាប់លទ�ផលទាងំមូល  

ល.រ ការពិពណ៌ន ឯកតា  ចំនួន តៃម�ឯកតា ($) សរុប ($) 

1 សីុមង៉ត់ ៍ បាវ 55.00   

2 ខ្សោច ់ ម៣ 4.30   

3 ថ�១០គុណ២០ ម៣ 5.50   

4 ថ�២០គុណ៤០ ម៣ 1.50   

5 ក� រពុម� ម២ 25.00   

6 េរៀបថ�ធំពីេ្រកយករពរចេ្រមាះ ម៣ 2.50   

7 ចំនួនលូអង�តផ់�តិ០.៨ម កង ់ 10   

8 ករងរដី ម៣ 15.00   

9 ករងរដីចកប់ំេពញ ម៣ 4.00   

10 លូស គ.្រក 4.00   

11 ែដកេគាល គ.្រក 5.00   

12 ែដកមូល(២៣៤េមហ� ប៉ាស� ល់) គ.្រក 166.00   

13 ែដកថា� ងំអំេព(៤០០េមហ� ប៉ាស� ល់) គ.្រក 74.00   

14 ែដកអ៊ុយ៦០-៣០-៣មម ម 6.00   

15 ចង�ូតឡាន ដងរៃវ និងក� រសន�ះទឹក កំេប� 1.00   

16 ករដឹកជ��ូ នសមា� រៈេទករដ� ន េតន 25.00   

17 ករដឹកជ��ូ នបរកិ� ពីករដ� ន េតន 2.30   

18 កមា� ងំគា� នជំនាញ ៃថ� 54   

19 កមា� ងំមានជំនាញខ�ះ ៃថ� 21   

20 កមា� ងំមានជំនាញ ៃថ� 7   

21 ឧបករណ៍តូចតច(%ៃនតៃម�ពលកម�) % 3   

តៃម�សរុប  ......................($) 
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េយងីខ�ុ ំយល់្រពមថា តៃម�ឯកតខងេលនីឹងេ្របីស្រមាប់ករគណនាតៃម�ករងរបែន�ម ែដលបានែណ នា ំ
និងយល់្រពមេដយអ�ក្រគប់្រគងគេ្រមាង ។  
ហត�េលខ នងិ្រត  
េឈ� ះ................................................................. 
មុខងរ ............................................................... 
កលបរេិច�ទ......................................................... 
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ទ្រមងលិ់ខិតធានា្របាកក់កធ់ានាករេដញៃថ�  

ធនគារ.............. 

េលខ................... 

លិខិតធាន្របាក់កក់ធានការេដញៃថ� 

3 
សូមេគារពជូន 

េលាក េលាក្រសីេមឃំុ  ែកវពណ៌ 
 

េដយេហតុថា្រក�មហុ៊ន...................... មានបណំងដកព់ក្យសំុេដញៃថ�កិច�សន្យោ ជួសជុលទំនប៧់៨ 

្របែវង២១៥០ែម្៉រត ទទឹង៤.៥០ែម្៉រត និងលូសន�ះទឹកមខុកត០់.៨មចំននួ៣កែន�ង របស់ឃំុែកវពណ៌ ែដលនងឹ្រត�វ

្របជុំេបកសំេណ េដញៃថ�េនៃថ�ទី....... ែខ.......... ឆា� .ំ......... តមេសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីករ

េដញៃថ�ស្រមាបក់ិច�សន្យោរបស់្រក�ម្របឹក្សោឃំុែកវពណ៌ ចុះៃថ�ទី....... ែខ............ ឆា� .ំ........។ 

េយងខ�ុ ំសូមធានា និងទទួលខុស្រត�វចំេពះេលក េលក្រសីេមឃំុ ែកវពណ៌ នូវ្របាកក់កធ់ានាករេដញៃថ�

ចំនួន...........................ដុល� រ (ជាអក្សរ...........................................................................................)។  

ក�ុងករណីមានល័ក�ខណ័� ណាមយួេកតមានេឡងក�ុងចំេណាមល័ក�ខណ័� ទងំបីខងេ្រកម ៖ 

1. ្របសិនេបអ�កេដញៃថ�ដកពក្យរបស់ខ�ួនក�ុងរយៈេពលសុពលភាពៃនសំេណ េដញៃថ�   

2. ្របសិនេបអ�កេដញៃថ�មនិ្រពមចុះហត�េលខេលកចិ�សន្យោ ក�ុងរយៈេពលសុពលភាពៃនសំេណ េដញៃថ�  

3. ្របសិនេបអ�កេដញៃថ�មនិ្រពមកក្់របាកធ់ានាករអនុវត�។ 

េនាះធនាគារេយងខ�ុ ំនឹងេធ�ករេផ�របែង�រចូលថវកិរដ�នូវចំនួន្របាកខ់ងេល េនេពលែដលបានទទួលពក្យេស�
សំុជាលយល័ក�ណ៍អក្សរពីេលក េលក្រសីេមឃំុ ែកវពណ៌។ 

លិខិតធានាេនះមានសុពលភាពរហូតដល់ៃថ�ទី....... ែខ............ ឆា� .ំ........។ 
 

េធ�េន.................. ៃថ�ទី....... ែខ............ ឆា� .ំ........ 

នយកធនគារ 
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ទ្រមងលិ់ខិតធានា្របាកក់កធ់ានាករអនុវត� 

ធនគារ.............. 

េលខ................... 

 

 លិខិតធាន្របាក់កក់ធានការអនុវត� 

3 
សូមេគារពជូន 

េលាក េលាក្រសីេមឃំុ ែកវពណ៌ 
 

េដយេហតុថា្រក�មហុ៊ន...................... បានទទួលលិខិតេលខ............ ចុះៃថ�ទី....... ែខ........... ឆា� .ំ........ 

របស់ឃំុែកវពណ៌ ស�ីពីករសេ្រមចផ�ល់កិច�សន្យោជសួជុលទំនប៧់៨ ្របែវង២១៥០ែម្៉រត ទទឹង៤.៥០ែម្៉រត 

និងលូសន�ះទឹកមខុកត០់.៨មចំនួន៣កែន�ង ក�ុងតៃម�កិច�សន្យោចំននួ.................................................................

(ជាអក្សរ..............................................................................................................................................)។ 

ក�ុងលិខិតសេ្រមចផ�ល់កិច�សន្យោ ឃំុបានកណំតឱ់្យ្រក�មហុ៊នតម�ល់្របាកក់កធ់ានាករអនុវត�ចំនួន

..........................................ដុល� រ (ជាអក្សរ.............................................................................................) 

ក�ុងទ្រមងជ់ាលិខតិធានា្របាកក់កធ់ានាករអនុវត� ែដលេចញេដយធនាគារ.......................... េដម្បធីានាករអនុវត�

កតព�កិច� ្រសបតមល័ក�ខណ័� ៃនកិច�សន្យោ។ 

េយងខ�ុ ំសូមធានា នងិទទួលខុស្រត�វចំេពះេលក េលក្រសីេមឃំុ ែកវពណ៌ នូវ្របាកក់កធ់ានាករអនុវត�

ចំនួន...................................ដុល� រ (ជាអក្សរ..........................................................................................)។  

្របាក់កក់ខងេលេនះនឹងេផ�របែង�រចូលថវកិរដ� េនេពលមានពក្សេស�សំុជាលយល័ក�ណ៍អក្សររបស់

េលក េលក្រសីេមឃំុ ែកវពណ៌ ែដលប�� កថ់ា អ�កទទលួករ អ�កផ�ល់េសវកម� ឬអ�កផ�តផ់�ងទ់ំនិញមនិេគារពតម

ល័ក�ខណ័� ៃនកិច�សន្យោ េហយ្រក�មហុ៊ន...................................................... គា� នសិទ�ិ្របែកក ឬតវ៉េឡយ។ 

លិខិតធានាេនះមានសុពលភាពរហូតដល់ៃថ�ទី....... ែខ............ ឆា� .ំ........។ 
 

េធ�េន.................. ៃថ�ទី....... ែខ............ ឆា� .ំ........ 

នយកធនគារ 
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