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ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 
                      ជាតិ  សាសនា  ព្រះមហាក្សព្ត                                                                                                                                                                                                                
                                             

 
អង្គការ សកម្មភាពសរំាបប់ឋម្សកិានៅកម្ពជុា 
        Kampuchean Action for Primary Education ( KAPE ) 

លេខ ៖          /១៨ស.ប.ស.ក       ថ្ងៃទី ៨រោច ខែព្សារណ៍ ឆ្ន ាំច សាំរទិធិស័ក្ រ.ស២៥៦២ 
                                                                                        ក្ាំរងច់ាម ថ្ងៃទ០ី៣ ខែ ក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ 

នសចកតជូីនដំណឹង្ 
សតីពីការលេញថ្លៃ សម្រាប់កិច្ចសន្យាសាងសង់អាគារសិកយា០១ខនង 

កំពស់១ជាន្់ាន្បួន្បន្ទប ់
អងគការ សក្មមភារសាំោបប់ឋមសិក្ារៅក្មពុជា  គឺជាអងគការក្នុងព្សុក្មយួខែលក្ាំរុងគាំព្ទក្មមវធិជីារព្ចើនក្នុងវស័ិ
យអបរ់ ាំព្រមទាំងភារថ្ែគូជាមយួបណ្តា អងគការអនារជាតិនានាមាន៖ USAID, Child Fund, World Vision, 
Save the Children,The Asia Foundation,The Oak tree Foundation និងបណ្តា អងគការជាតឯិរទៀតជា
រព្ចើនរសសងរទៀត។ 

អងគការ  រែប សូមព្បកាសរក្ព្ក្ុមហ ុន ឬអនក្រ ៉ៅការសាងសងន់ានា រៅក្នុងព្បរទសក្មពុជារែើមបចូីលរមួរែញថ្ងៃ
ជាសាធារណៈសព្មាបក់ារងារសាងសងអ់ាគរសិក្ារព្កាមជាំនួយឧបតថមភរអីងគការ ឆ្លហាា នកូ់្ររ ៉ៅ ក្នុងរែតា ក្ាំរង់
ធាំ។  

លខត្ត/ម្រកុងៈ រំរងធំ់ ម្រសុក/ខ័ណ្ឌៈ រំរងស់្វា យ ឃំុ/សង្កយត្់ៈ  ឃុំជយ័ 
ភូមិម្រត្ពំងអារកយស 

• ការររិណ៌នាអាំរីលទធសលក្ចិចសនា 
• ការសាងសងៈ់  សាងសងស់ាលាចាំនួន ០១ែនង រសមើនឹង០៤បនទប ់ក្ាំរស់ ០១ជាន ់ែាំបូលព្បក្រ់ក្បឿង។ 
- តថ្មៃប៉ៅ នស់ាម ន $៥៨.០០០េុល្លយសហរេឋអាលមរិក(USD$) 
- ទីក្ខនៃងទទួលពាក្យឯក្សាររែញថ្ងៃ អាគរការយិាល័យអងគការ រែប សាលាគររុកាសលយ និង

វពិ្ក្តិការ រែតា ក្ាំរងច់ាម, សៃូវជាតរិលែ ៧ចាស់, ភូមទិី៦, 
សងាា ត ់វាលវង ់ព្ក្ុង ក្ាំរងច់ាម រែតា ក្ាំរងច់ាម។ 

- ទីក្ខនៃងថ្នការព្បជុាំរបើក្សាំរណើ ដាក្រ់ែញថ្ងៃ អាគរការយិាល័យអងគការ រែប សាលាគររុកាសលយ និង
វពិ្ក្តិការ រែតា ក្ាំរងច់ាម, សៃូវជាតរិលែ ៧ចាស់, ភូមទិី៦, 
សងាា ត ់វាលវង ់ព្ក្ុង ក្ាំរងច់ាម រែតា ក្ាំរងច់ាម។ 

- កាេបរិលច្េត្កំណ្ត្់ម្របជុំលបើកសំលណ្ើសំុដាក់
លេញថ្លៃ 

 

- កាលបររិចេទចាបរ់សាើមទទួលពាក្យដាក្រ់ែញថ្ងៃ ថ្ងៃទ0ី៤ ខែក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
- កាលបររិចេទឈបទ់ទួលពាក្យដាក្រ់ែញថ្ងៃ ថ្ងៃទ១ី១ ខែក្ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០១៨ 
- កាលបររិចេទរបើក្សាំរណើ សុាំដាក្រ់ែញថ្ងៃ អងគការ រែប នងឹរធាើទាំនាក្ទ់ាំនងជូនែាំណឹងរព្កាយក្ាំណត់

កាលបរចិេតជាក្ល់ាក្។់ 
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• ព្បសិនរបើរលាក្ រលាក្ព្សីជាមាច ស់ព្ក្ុមហ ុន សហព្គស អនក្រ ៉ៅការែូចមានររៀបោបខ់ាងរលើមាន

ចាំណ្តបអ់ារមមណ៍សូមរមត្តា បាំររញខបបបទដាក្ព់ាក្យរែញថ្ងៃក្នុងទព្មងខ់បបែូចបនជូនភាា ប ់ រចួរហើយដាក្់
ចូលរព្សាមសាំបុព្តបទិជតិ និងបញ្ាូ នមក្ការយិាល័យក្ណ្តា លអងគការ រែប ត្តមអសយដាា នែូចខាងរលើឱ្យ
បនព្តឹម ថ្ងៃទ១ី០ខែក្ញ្ញា ឆ្ន ាំ២០១៨ មុនរមា៉ៅ ង៥:00លាៃ ច។ (សូមជូនភាា បនូ់វឯក្សារដាក្ព់ាក្យរែញថ្ងៃ) 

 

កំណត់សគំាល៖់ 

• អនក្ទទួលការរែញថ្ងៃ ព្តូវទទួលែុសព្តូវទាំងព្សុងក្នុងការខងទាំលទធសលក្ិចចសនា និងជួសជុលនូវោល់ការ
ែូចខាតទាំងអស់រៅអាំឡុងររល៦ខែ បនាទ បរ់ីសាងសងរ់ចួោល់ជាសាថ ររ។ 

• អនក្ទទួលការរែញថ្ងៃ ព្តវូខតចូលរមួព្បក្តួព្បខជងដាក្រ់ែញថ្ងៃព្បក្បរដាយតមាៃ ភារ រហើយមនិមានការឃុប
ឃិតស ុ ៊ុំព្គលាំនឹងខក្ៃងបនៃាំ ឬពាក្រ់ន័ធការព្បព្រឹតាិអាំររើរុក្រលួយណ្តមយួរឡើយ។ 

• អនក្ទទួលការរែញថ្ងៃ ខែលចូលរមួការរែញថ្ងៃតព្មូវភាា បម់ក្ជាមយួនូវឯក្សាររមួមាន៖ ឯក្សារបញ្ញា ក្រ់ី
បទររិសាធនក៍ារងារសាងសង ់ ព្បវតាិព្ក្មុហ ុន(លិែិតអនុញ្ញា តរបើក្ព្ក្មុហ ុន បណ័ណ ប៉ៅ តង ់ ឯក្សារបងរ់នធ) 
ព្រមទាំងសញ្ញា បព្ត ឬលិែតិបញ្ញា ក្ព់ាក្រ់ន័ធខសនក្សាំណងព់្បសិនរបើមាន។ 

• ោល់ការដាក្រ់ែញថ្ងៃ   គមឺនិតព្មូវឱ្យមានទុក្ក្ថ្ព្មរជើងសាររឡើយ     ព្បសិនរបើមានមន្តនាីណ្តមាន ក្រ់បស់អងគ
ការរែប បញ្ញា  ឬសាំណូមររឱ្យរធាើខបបរនះ សូមរមត្តា ជួយ រធាើទាំនាក្ទ់ាំនងមក្កានរ់លាក្នាយក្ព្បតិបតាិ 
ឬទីព្បឹក្ាជានែ់ពស់ត្តមរលែទូរសរទៈ ០១២ ៣៤២ ៣២២ ឬ ០១២ ៩៦៣ ៣៥៣ ឬត្តមសាររអឡិចព្តូនចិ
៖ vanna@kapekh.org or kurt@kapekh.org 

• កាលបររិចេទថ្នការរបើក្សព្មងរ់ែញថ្ងៃ អងគការ រែប និងរធាើការរកាះអរញ្ា ើញអនក្បនដាក្ព់ាក្យរបើក្រព្សាម
សាំបុព្ត រព្កាយរីការឈបទ់ទួលពាក្យរែញថ្ងៃរយៈររល៣ថ្ងៃត្តមកាលបររិចេទក្ាំណតរ់ដាយ រែប។ 

• ព្បសិនរបើរលាក្ រលាក្ព្សីជាមាច ស់ព្ក្ុមហ ុន សហព្គស អនក្រ ៉ៅការែូចមានររៀបោបខ់ាងរលើមាន
ចាំណ្តបអ់ារមមណ៍ សូមរមត្តា បាំររញខបបបទដាក្ព់ាក្យរែញថ្ងៃក្នុងទព្មងខ់បបែូចបនជូនភាា ប ់ រចួរហើយ
ដាក្ចូ់លរព្សាមសាំបុព្តបទិជតិ និងបញ្ាូ នមក្ការយិាល័យក្ណ្តា លអងគការ រែប ត្តមអសយដាា នែូចខាង
រលើឱ្យបនព្តឹម ថ្ងៃទ១ី3ខែក្ញ្ញា ឆ្ន ាំ២០១៨ មុនរមា៉ៅ ង៥:00លាៃ ច។ 
 (សូមជូនភាា បនូ់វឯក្សារដាក្ព់ាក្យរែញថ្ងៃ) 

 

រយើងែ្ុ ាំសូមខងៃងអាំណរគុណទុក្ជាមុន ចាំរពាះការចូលរមួការដាក្ព់ាក្យរែញការសាងសងស់ាលាររៀនរីសាំ
ណ្តក្រ់លាក្/រលាក្ព្សី រហើយរនះក្ជ៏ាការចូលរមួចាំខណក្សព្មាបគ់ាំព្ទអភវិឌ្ឍវស័ិយអបរ់ ាំរៅក្មពុជាសងខែរ។ 
 

                                                                      អង្គការ សកម្មភាពសរំាបប់ឋម្សកិានៅកម្ពជុា                                       
       នាយកប្បតិបតតិ  

 

 

                                          សៅ វណាា  
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