


ទម្រងទ់៣ី៦ 
សំណ ើណេញថ្លៃ 

សម្រាបក់ិចចសន្យាការងារសាងសងរ់បសម់្ររុមម្ររឹរាឃ ំ សងាា ត ់
ក្រោមររបខ័ណ្ឌ គក្រោងោត់បន្ថយភាពររីររ ន្ិងអភិវឌ្ឍន្៍រសិរមមខ្នាត តតចតតបបន្់នក្ន្សាប 

Loan/Grant 2599/0186-CAM: Tonle Sap Poverty Reduction and Smallholder Development Project 

រាជធានី ខេត្ដ ៖ កំពងច់ាម ក្កុង ក្រុក េណ្ឌ  ៖ ត្ំបែរ ឃ ំ រង្កា ត្ ់៖ នាងខ ើត្ 
ខ ម្ ោះគខក្ោង ៖ គខក្ោងបកលមអរផ្លូ វក្ាលក្គរួក្កហមខៅភមិូចចំក ់
ខ ម្ ោះអ្នកខេញថ្លល ៖ 

 
ខ ម្ ោះក្កុមហ  ន ៖ 

 
ខលេអ្ត្ដរញ្ញា ណ្ែណ័្ណ  ៖ 

 
ល.រ ារពពិណ៌្នា ភមូ ិ ែរោិណ្ ឯកតា ត្ថ្មលឯកតា ($) ត្ថ្មលររ ែ ($) 

១ បកលមអរផ្លូ វក្ាលក្គួរក្កហម
  ឹង៤បម៉ែក្ត្ ចំែក ់ ០,៦០៣ គម   

២ បកលមអរផ្លូ វក្ាលក្គួរក្កហម
  ឹង៤បម៉ែក្ត្ ចំែក ់ 0,១៧៨ គម   

៣ បកលមអរផ្លូ វក្ាលក្គួរក្កហម
  ឹង៤បម៉ែក្ត្ ចំែក ់ ០,៦៦០ គម   

៤ បកលមអរផ្លូ វក្ាលក្គួរក្កហម
  ឹង៤បម៉ែក្ត្ ចំែក ់ ០,២៦០ គម   

៥ រងលូ់មូលខោលម េាត្0់,៨
បម៉ែក្ត្ក្ែបវង៥បម៉ែក្ត្ ចំែក ់ ២ កបនលង   

៦ រងលូ់មូលខោលម េាត្0់,៦
បម៉ែក្ត្ក្ែបវង៥បម៉ែក្ត្ ចំែក ់ ២ កបនលង   

ររ ែត្ថ្មលដាកខ់េញ  
(ត្ថ្មលដាកខ់េញររ ែជាអ្កសរ...........................................................................................................)។ 

 
 ខ្ញ ុំជាអ្នកដេញថ្ថៃបានអាន និងយល់ចាស់អ្ុំពីកិចចសនា គុំនូសបៃង់ និងដសចកដីលម្អិតបដចចកដទស។ ខ្ញ ុំបានយល់ព្ពម្

សាងសង់ដៅតាម្កិចចសនា និងដពលដវលាដេលបានកុំណត។់ 
 អ្នកទទួលការព្តវូចូលរមួ្ដេញថ្ថៃព្បកបដោយការព្បកួតព្បដែង ដោយគ្មា នឃញបឃតិស ញម្ព្គលុំគ្មន  និងមិ្នពាក់ព័នធនឹង

ការដកៃងបនៃុំ ឬអ្ុំដពីពញករលួយ។ ព្បសិនដបីអ្នកទទួលការណាឃញបឃតិស ញម្ព្គលុំគ្មន  ឬពាក់ព័នធកនញងការដកៃងបនៃុំ ឬអ្ុំដពី
ពញករលួយជាម្យួអ្នកទទួលការេថ្ទ អ្នកទទួលការទុំងដ ោះនឹងព្តូវលញបដ ា្ ោះដចញពីបញ្ជ ីដ ា្ ោះអ្នកទទួលការជាដរៀង
រហូត និងមិ្នព្តូវបានអ្នញញ្ញា តឱ្យោក់សុំដណីដេញថ្ថៃគដព្ោងឃញុំ សង្កា ត់ទុំងអ្ស់ដៅទូទុំងព្បដទសកម្ពញជា ដហយី
ព្បាក់កក់ធា ការដេញថ្ថៃរបស់អ្នកដេញថ្ថៃទុំងដ ោះនឹងព្តូវបានរបឹអូ្សដផេរបដងែរបង់ចូលថវកិារេឋ។ 

 កុំហញសមួ្យចុំនួនអាចព្តូវបានដកតព្មូ្វដោយគណៈកម្ាការលទធកម្ា។ ព្បសិនដបីអ្នកដេញថ្ថៃមិ្នទទួលយកការដកតព្ម្ូវ
ដនោះដទ គណៈកម្ាការលទធកម្ានឹងបេិដសធសុំដណីដេញថ្ថៃដនោះ ដោយចាត់ទញកថា ជាសុំដណីដេញថ្ថៃដេលមិ្នោន
សញពលភាព។  

កុំណត់សោា ល ់៖ សុំដណីដេញថ្ថៃដនោះោនសញពលភាពរយៈដពល៤៥ថ្ថៃ ចាប់ពីកាលបរដិចេទថ្នការព្បែញុំដបីកសុំដណីដេញថ្ថៃ។  

ថ្លៃ ី....... បេ........... ឆ្ន .ំ....... 
ហតថណេខា ន្យិងណ ម្ ោះអ្នរណេញថ្លៃ 



ទម្រងលិ់ខិតធានាម្ាកក់កធ់ានាការដេញថ្ថៃ  
ធនាគារ.............. 
ដលខ................... 

 
 លខិិតធានាប្រាក់កក់ធានាការដេញថ្លៃ 

3 
សមូដោរពជូន 

ដោក ដោកប្រសដីមឃ ុំ ដៅសង្កា ត ់នាងដទើត 
 

ដោយដេតុថាម្កុរេ ុន...................... មានបណំងោកព់ាកយសំុដេញថ្ថៃកិចចសនា ផៃូ វម្កាលម្គួ
សម្កេរ របស់ឃំុ សង្កា ត ់នាងដទើត  ដេលនឹងម្តូវម្បជុំដបើកសំដណើ ដេញថ្ថៃដៅ ថ្ថៃទី២៧ ដខវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៣ 
តារដសចកតីជូនេំណឹងសតីពកីារដេញថ្ថៃសម្មាបក់ិចចសនារបស់ម្កុរម្បឹកាឃំុ សង្កា ត ់នាងដទើត  ចុុះថ្ថៃទ១ី២  ដខវ ិ
ចិឆកា  ឆ្ន ២ំ០១៣ ។ 

ដយើងខ្ុ ំសូរធានា និងទទួលខុសម្តូវចំដពាុះដោក ដោកម្សីដរឃំុ ដៅសង្កា ត ់ នាងដទើត  នូវម្ាកក់ក់
ធានាការដេញថ្ថៃចំនួន USD ៣៧៦.00 (ជាអកសរ បីរយេបចិ់តសិបម្ារយួេុោៃ អាដររចិ)។  

កនុងករណីមានល័កខខណ័ឌ ណារយួដកើតមានដ ើងកនុងចំដណារល័កខខណ័ឌ ទងំបីខាងដម្ការ ៖ 
1. ម្បសិនដបើអនកដេញថ្ថៃេកពាកយរបស់ខៃួនកនុងរយៈដពលសុពលភាពថ្នសំដណើ ដេញថ្ថៃ   
2. ម្បសិនដបើអនកដេញថ្ថៃរនិម្ពរចុុះេតថដលខាដលើកចិចសនា កនុងរយៈដពលសុពលភាពថ្នសំដណើ ដេញថ្ថៃ  
3. ម្បសិនដបើអនកដេញថ្ថៃរនិម្ពរកកម់្ាកធ់ានាការអនុវតដ។ 
ដនាុះធនាគារដយើងខ្ុ ំនឹងដធវើការដផទរបដងវរចូលថវកិារេឋនូវចំនួនម្ាកខ់ាងដលើ ដៅដពលដេលានទទួលពាកយ

ដសនើសំុជាោយល័កខណ៍អកសរពីដោក ដោកម្សីដរឃំុ ដៅសង្កា ត ់នាងដទើត ។ 
លិខិតធានាដនុះនងឹផុតកំណតៈ់ 

ក) ម្បសិនដបើអនកដេញថ្ថៃគជឺាអនកដេញថ្ថៃឈ្នុះទទួលានការបញ្ជជ កថ់ាានចុុះកិចចសនាដោយ 
អនកដេញថ្ថៃ និងានដចញលិខិតធានាការអនុវតត។ 
ខ) ម្បសិនដបើអនកដេញថ្ថៃរនិានដជាគជយៈ័ 
 ១)បង្កា ញឯកសារចាបថ់តចរៃងថ្នកិចចសនារបស់អនកដេញថ្ថៃឈ្នុះឫ 
 ២)រយៈដពល៣០ថ្ថៃបនាទ បព់ផុីតកណំតថ់្នសុពលភាពដេញថ្ថៃ។ 

 

ដធវើដៅ.................. ថ្ថៃទី....... ដខ............ ឆ្ន .ំ........ 
នាយកធនាោរ 

 
 



TRmg;TI39 

RBHraCaNacRkkm<úCa 

Cati  sasna  RBHmhakSRt 
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esckþIRbkassþIBI 

RkmsIlFm’ karminEkøgbnøM nigkarminRbRBwtþiGMeBIBukrlYy   
 

´CaGñkTTYlkar Gñkpþl;esvakmµ b¤GñkpÁt;pÁg;TMnijsUmRbkasGHGagdUcxageRkam  

1> ´ buKÁlikrbs;´ TIRbwkSarbs;´ Gñkshkar¼édKUrbs;´ Pñak;garrbs;´ m©as;PaKh‘unrbs;´ nigsac; 

jatirbs;´ RBmTaMgGñkshkar nigsac;jatirbs;BYkeK nwgminmanTMnak;TMngNamYyEdlCaTMnas; 

plRbeyaCn_Edl)anEcgenAkñúgÉksaredjéfø. 

2> ebIeyIg´)andwgGMBITMnas;plRbeyaCn_TaMgenH eyIg´nwgraykarN_PøamCUneTAKN³kmµkarlT§kmµ XMu 

sgáat;  GPi)alextþ Rkug  nigRkumkargarKNenyüPaBextþ Rkug.  

3> ´ buKÁlikrbs;´ TIRbwkSarbs;´ Gñkshkar¼édKUrbs;´ Pñak;garrbs;´ m©as;PaKh‘unrbs;´ nigsac; 

jatirbs;´ RBmTaMgGñkshkar nigsac;jatirbs;BYkeK nwgminRbRBwtþGMeBIBukrlYy EkøgbnøM bgÁab;bBa¢a 

nigXubXits‘u¿RKlMcMeBaHkardak;sMeNIedjéførbs;´eLIy.  

4> eyIg´)andwgc,as;GMBIkatBVkic©rbs;xøÜn EdlRtUvGnuBaØat[rdæaPi)al nigb¤TIPñak;garpþl;mUlniFi eFVIkar 

RtYtBinitünUvral;ÉksarnanaEdlTak;TgnwgkarerobcMsMeNIedjéførbs;eyIg´ nigkic©snüaNamYyEdl 

GacCalT§plBIPaBminRbRktIEdlKitsµanmindl; eTaHbICakic©snüaenaHeyIg´QñH b¤caj;k¾eday.  

5> enAkñúgdMeNIrkarénkarGnuvtþkic©lT§kmµ nigkic©snüaNamYyEdlQñHkñúgkaredjéføenH ´ buKÁlikrbs;´ 

TIRbwkSarbs;´ Gñkshkar¼édKUrbs;´ Pñak;garrbs;´ m©as;PaKh‘unrbs;´ nigsac;jatirbs ;´ RBm 

TaMgGñkshkar nigsac;jatirbs;BYkeK nwgminmancMNayR)ak; b¤pþl;CUnCasarKuN[eTAbuKÁlik 

TIRbwkSa Gñkshkar b¤sac;jatiénGñkEdlBak;B½n§enAkñúgdMeNIrkarlT§kmµ karGnuvtþKeRmag nig 

karecjGaNtþiTUTat;. 

kñúgkrNImineKarBtamxøwmsarénesckþIRbkasenH ´CaGñkTTYlkar Gñkpþl;esvakmµ b¤GñkpÁt;pÁg; TMnij 

nwgminRtUv)anGnuBaØat[dak;sMeNIedjéføKeRmagXMu sgáat;TaMgGs;enATUTaMgRbeTskm<úCa. 

         éf¶TI------- Ex--------- qñaM------- 

htßelxa nigeQµaHGñkedjéfø 


