
 

 

 

 

សេចក្តីជូនដំណឹងេតពីីការសដញថ្ថៃ  
១.ទុសោទឹក្សដើម្បតីភ្ជា ប់សៅទួរប ីនេម្រាប់បសងកើតវារអីគីីគេនី  

២.ទួរប ីនេម្រាប់បសងកើតវារអីគីីគេនី និង ៣.េាា រនិងការតសម្ៃើងម្របព័នធផលតិទឹក្េទុធ  
សៅេហគីម្ន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ-សអក្សូទេចរណ៍ អូរជា ំនិង ៤.ទុសោតបណ្តត ញទឹក្ 

សៅេហគីម្ន៍តំបន់ការពារធម្មជាតិ-សអក្សូទេចរណ៍ តាសតាក្អូរម្រក្ូច 
ខេត្ត៖ បាតដំ់បង ស្រុក៖ សំឡូត ឃ ុំ រង្កា ត្់៖ កំពងល់្ពៅ  និងតាល្តាក 

- អងគការមលបប់បតង (MB) បាននឹងកំពុងអនុវតតគល្រោងល្ោយបានការគរំទថវកិាពីកមមវធីិជំនួយខ្នន តតូចបនមូលនិធិ
បរសិ្ថា នពិភពល្ោក បនគល្រោង “ការល្ធវើឲ្យោននិរនតភាពបរសិ្ថា ន និងល្លើកកមៅស់ជីវភាពរស់ល្ៅរបស់សហគម
ន”៍ KHM/SGP/ OP7/YI/CORE/BD/2021/01 កនុងភូមអូិរជលំ្លើ ឃុំកំពងល់្ពៅ  និងភូមអិូររកូច ឃុំតាល្តាក 
រសុកសំឡូត  ល្េតតបាតដំ់បង រពមទងំោនកិចចសហការជមយួមនទីរបរសិ្ថា ន មនទីរល្ទសចរណ៍ ល្េតតបាតដំ់បង 
និងអាជា ធរមូលោា នបានកំពុងអនុវតតនូវកមមវធីិរបស់េលួន។ 

១. ការពិណ៌នាអំពីលទធផលបនកិចចសនាការផគតផ់គង ់ ទុល្ោទឹកល្ដើមបតីភាា បល់្ៅទួរប នីសរោបប់ល្ងកើតវារអីគីគសនី ទួរប នី
សរោបប់ល្ងកើតវារអីគីគសនី និង សោា រនិងការតល្មលើងរបពន័ធផលិតទឹកសុទធ ល្ៅសហគមនតំ៍បនក់ារពារធមមជតិ-ល្អកូ
ល្ទសចរណ៍ អូរជ ំនិង ទុល្ោតបណ្តត ញទឹកល្ៅសហគមនតំ៍បនក់ារពារធមមជតិ-ល្អកូល្ទសចរណ៍ តាល្តាកអរូរកូច៖ 

១.១. ការផគតផ់គងទុ់ល្ោទឹកល្ដើមបតីភាា បល់្ៅទួរប នីសរោបប់ល្ងកើតវារអីគីគសនី៖ សរោបល់្រៀបចំតរបពន័ធបណ្តត ញទុល្ោ
ទឹក (ទុល្ោល្មម ) របល្ភទ HDPE Pipe ករោស់ PN8 ទំហំ OD125mm ោនរបវវង ៩៦វម៉ែរត (ចនំួន ៨ល្ដើម វដលកនុង១
ល្ដើមរបវវង ១២ម) និង ករោស់ PN8 ទំហំ110mm ោនរបវវង ៦៤៨វម៉ែរត (ចំនួន ៥៤ល្ដើម វដលកនុង១ល្ដើមរបវវង ១២
ម) ល្ដើមបភីាា បល់្ៅទួរប នីសរោបប់ល្ងកើតវារអីគគីសនី ល្ៅសហគមនតំ៍បនក់ារពារធមមជតិ-ល្អកូល្ទសចរណ៍ អូរជ ំនិងការផគត់
ផគងរ់បពន័ធទុល្ោតបណ្តត ញទឹក (ទុល្ោល្មម ) របល្ភទ HDPE Pipe ករោស់ PN8 ទំហំ OD 90mm ោនរបវវង ២០០វម៉ែរត 
ទំហំ 63mm ោនរបវវង ២០០វម៉ែរត ទំហំ 50mm ោនរបវវង ៤,៦០០វម៉ែរត និងល្រគឿងបងគុ ំមយួកំល្ផល (ពត័ោ៌នលំអិតនឹង
ោនបង្ហា ញជូនកនុងឯកស្ថរល្ដញបថល ឧបសមៅន័ធ១ និង២) ល្ដើមបតីភាា បពី់របភពទឹកធ្លល កត់ាល្តាកអូររកូច ល្ៅសហគមន៍
តំបនក់ារពារធមមជតិ-ល្អកូល្ទសចរណ៍ តាល្តាកអូររកូច។ 

១.២. ការផគតផ់គងទួ់រប នីសរោបប់ល្ងកើតវារអីគីគសនី៖ ជរបល្ភទទួរប និវារអីគគសីនី (Hydraulic Generator)៖  សរោប ់  
ផលិតអគគីសនីវដលោនកោល ងំ ១៥Kwh វដលោនខ្នន តទុល្ោចូលចល្នាល ោះ ១១០-១៦០ ម.ម (ពត័ោ៌នលំអិតនឹងោន
បង្ហា ញជូនកនុងឯកស្ថរល្ដញបថល ឧបសមៅន័ធ៣)។ 

១.៣. សោា រនិងការតល្មលើងរបពន័ធផលិតទឹកសុទធ៖ ល្ៅសហគមនតំ៍បនក់ារពារធមមជតិ-ល្អកូល្ទសចរណ៍ អូរជ ំវដល
អាចផលិតទឹកបានចំណុោះ 250លីរត/ល្ោ៉ែ ង តាមបល្ចចកល្ទស សោា តទឹក RO System Ozone និងរបពន័ធសោល បល់្មល្ោគ UV

។ បញ្ជា ក៖់ អនកទទួលការទទួលេុសរតូវកនុងការយកទឹកមុនចូលរបពន័ធផលិតទឹកសុទធ (១ល្លើក) និងទឹកសុទធ (១ល្លើក) 
ល្ៅរតួតពិនិតយគុណភាព ល្ៅមនទីរពិល្ស្ថធនវ៍ដលទទួលស្ថគ ល់ល្ោយោជរោា ភបិាលកមៅុជ (ពត័ោ៌នលំអិតនឹងោនបង្ហា ញ



ជូនកនុងឯកស្ថរល្ដញបថល ឧបសមៅន័ធ៤)។ 

សោគ ល់៖ 

- រយៈល្ពលបនការផគតផ់គង ់ ល្លើចំណុច១.១ ចាបពី់បថៃទី១៥ វេកុមាៈ ដល់ បថៃទី៣0 វេល្មស្ថ ឆ្ន ២ំ០២២ ដឹកដល់តំបន់
ល្គលល្ៅសហគមនទ៍ងំពីរ។ 

- រយៈល្ពលបនការផគតផ់គង ់ល្លើចំណុច១.២ ចាបពី់បថៃទី១៥ វេកុមាៈ ដល់ បថៃទី៣១ វេឧសភា ឆ្ន ២ំ០២២ ដឹកដល់តំបន់
ល្គលល្ៅសហគមនអូ៍រជ។ំ 

- រយៈល្ពលបនការផគតផ់គង ់ ល្លើចំណុច១.៣ ោនរយៈល្ពល ៦០បថៃ (ដឹកដល់តំបនល់្គលល្ៅ និងតល្មលើងរបពន័ធផលិតទឹក
បរសុិទធ ល្ៅសហគមនអូ៍រជ)ំ បនាទ បពី់បញ្ចបក់ារស្ថងសងត់ល្មលើងទរួប នីសរោបប់ល្ងកើតវារអីគីគសនី ដំល្ណើ ការផតល់ល្ភលើងអគគី
សនីសមរសប។ 

តបមលបា៉ែ នស់្ថម នសរុប 
(គិតរមួទងំបថលដឹកជញ្ាូ នដល់ទីតាងំសហគមន)៍ 

- ការផគតផ់គងទុ់ល្ោទឹកល្ដើមបតីភាា បល់្ៅទួរប នីសរោប់
បល្ងកើតវារ ី អគីគសនី តបមល ៤,១៣០.០០ដុោល   

- ការផគតផ់គងរ់បពន័ធទុល្ោតបណ្តត ញទឹក តបមល 
៧,១០០.០០ដុោល  

- ការផគតផ់គងទួ់រប នីសរោបប់ល្ងកើតវារអីគីគសនី តបមល 
៥,៨០០.០០ដុោល  

- សោា រនិងការតល្មលើងរបពន័ធផលិតទឹកសុទធ តបមល ៩,០០០.
00ដុោល   

អនកវដលអាចល្ដញបថល  
ចំនួនរបាកក់កធ់្លនាការល្ដញបថល (២%) - ការផគតផ់គងរ់បពន័ធទុល្ោទឹកសរុប ២២៥.០០ (ពីររយបមា

របាដុំោល ) 
- ការផគតផ់គងទួ់រប នីសរោបប់ល្ងកើតវារអីគីគសនី ១១៦.០០ 
(មយួរយដបរ់បាមំយួដុោល ) 
- សោា រនិងការតល្មលើងរបពន័ធផលិតទឹកសុទធសរុប ១៨០.០០ 
(មយួរយវប៉ែតសិបដុោល ) 

ល្ ម្ ោះធនាគរពាណិជាវដលរតូវតមកល់របាកក់ក ់ ធនាគរពាណិជាណ្តមយួ កនុងល្េតតបាតដំ់បង ឬល្ៅោជធ្លនី
ភនលំ្ពញ 

រយៈល្ពលសុពលភាពបនសំល្ណើ ល្ដញបថល ចំនួន ៤៥ (វសសិបរបា)ំ បថៃ ចាបពី់បថៃរបជំុល្បើកសំល្ណើ ល្ដញ
បថល 

ទីកវនលងវដលអាចទទួលឯកស្ថរល្ដញបថល - សហគមនតំ៍បនក់ារពារធមមជតិ-ល្អកូល្ទសចរណ៍ អូរជ ំ
(០៨៦.៦០.៦០.៨៣, ០៧៧.៥៥.១១.៥៨) 

- ស្ថោឃំុតាល្តាក (០៩២.១៣៧.៦៩៧) 
- ស្ថោឃំុកំពងល់្ពៅ  (០៨៧.៦១១.២៨៨) 
ឯកសារសំណ ើ ដាក់ណេញថ្លលររូវដាក់ណៅកនុងណរសាម



សំបុររបិវជរិណផញើមកកាន់វើតងំវវួលពាកយណាមួយ
ខាងណលើ។ 

កាលបរលិ្ចេទទទួលពាកយ និងការល្ដញបថល ជូនដំណឹង និងទទួលសំណំុឯកស្ថរល្ដញបថល ល្រៀងោល់បថៃល្ធវើ
ការ (ចាបពី់បថៃចន័ទ ដល់បថៃសុរក)៖ 
ចាបពី់បថៃទី១៥ ដល់បថៃទី៣០ វេមកោ ឆ្ន ២ំ០២២  
- រពឹក ពីល្ោ៉ែ ង ៨:០០នាទី ដល់ល្ោ៉ែ ង ១២:០០នាទី 
- រល្សៀល ពីល្ោ៉ែ ង ២:០០នាទី ដល់ល្ោ៉ែ ង ៥:៣០នាទី 
និង បថៃទី៣១ វេមកោ ឆ្ន ២ំ០២២  
- ពីល្ោ៉ែ ង ៨:០០នាទី ដល់ល្ោ៉ែ ង ៨:៣០នាទី 

ទីកវនលងបនការរបជំុល្បើកសំល្ណើ ល្ដញបថល សហគមនតំ៍បនក់ារពារធមមជតិ-ល្អកូល្ទសចរណ៍ អូរជ ំ
កាលបរលិ្ចេទបនការរបជំុល្បើកសំល្ណើ ល្ដញបថល បថៃទី ៣១ វេ មកោ ឆ្ន ២ំ០២២ 
 ល្ពលល្វោល្បើកសំល្ណើ ល្ដញបថល ល្ោ៉ែ ង ០៨:៣០នាទីរពឹក 

ក ំរ់សម្គា ល៖់ 
 អ្នកណេញថ្លលររូវភ្ជា ប់មកជាមួយសំណ ើ ណេញថ្លលរបស់ខ្លួននូវប័ ណពនធប៉ា រង់ដេលម្គនសុពលភ្ជព ឬបង្កា ន់ថ្េ
បញ្ជា ក់ការបង់របក់ពនធប៉ា រង់ចំនួន ០១ចាប់ (ចាប់លរចមលងដេលម្គននើរានុកូលកមម) ណបើពុំណ ោះណសារណវ 
សំណ ើ ណេញថ្លលពុំម្គនសុពលភ្ជពណ ើយ ណ ើយរបក់ធា ការណេញថ្លលនឹងររូវបនរបឹអូ្សណផទរបដងវរបង់ចូលលវកិា
គណរម្គងរបស់អ្ងាការមលប់ថ្បរង។ 
 អ្នកណេញថ្លលឈ្នោះកនុងការណេញថ្លលនឹងររូវរមាល់របក់កក់ធា ការអ្នុវរតចំនួន ១០% ថ្នរថ្មលកិចចសនា។ របក់
កក់ណនោះម្គនសុពលភ្ជពរ ូរេលច់ប់រយៈណពលដលទ/ំផលិរ នងិផារ់ផាង់ លវធផលកិចចសនា ឬរយៈណពលធា គុ 
ភ្ជពផលិរផល។ 
 អ្នកវវួលការ ររូវវវួលខុ្សររូវទងំរសុងកនុងការេឹកជញ្ាូ នដលទលំវធផលកិចចសនា និងជួសជុលនូវរាលក់ារ
ខូ្ចខារទងំអ្សណ់ៅកនុងអ្ំ ុងណពល៦ដខ្ ប ទ ប់ពើការផារ់ផាង់ នងិរណមលើងរចួជាសាថ ពរ ថ្នការអ្នុវរតគណរម្គង។ 
 អ្នកណេញថ្លលររូវចូលរមួណេញថ្លលរបកបណដាយការរបកួររបដជង ណដាយគ្មម នឃុបឃរិស ុមរគលំគ្មន  និងមិនពាក់
ព័នធនិងការដកលងបនល ំ ឬអ្ំណពើពុករលួយ។ របសិនណបើអ្នកវវួលការណាឃុបឃរិស ុមរគលំគ្មន  ឬពាក់ព័នធកនុងការដកលងបនល ំ
ឬអ្ំណពើពុករលួយជាមួយអ្នកវវួលការេថ្វ អ្នកវវលួការទងំណ ោះ និងមិនររូវបនអ្នុញ្ញរឱ្យដាក់សំណ ើ ណេញថ្លល
គណរម្គងណវ ណ ើយរបក់កក់ធា ការណេញថ្លលរបស់អ្នកណេញថ្លលទងំណ ោះនឹងររូវបនរបឹអូ្សណផទរបដងវរបង់ចូលលវកិា
គណរម្គងរបស់អ្ងាការមលប់ថ្បរង ។ 
 

 
សរោបព់ត័ោ៌នលំអិត រពមទងំឯកស្ថរល្ដញបថល សូមទកទ់ងរកុមការង្ហរ 
គល្រោងអងគការមលបប់បតង៖ ផទោះល្លេ១៩៤ ផលូវ៣៧១ សង្ហក តបឹ់ងទំពុន េណឌ  
ោនជយ័ ោជធ្លនីភនលំ្ពញ 
ទូរស័ពទល្លេ៖ ០៨៦.៦០.៦០.៨៣ 

០១២.៤១៣.៨៥៧ និង 
០៧៨.៥៥៥.២០៩ 

ភ្នុំខេញ, ថ្ងៃទ ី១៥ ខេ មករា ឆ្ន ុំ២០២២ 
ម្របធានគីណក្ម្មការលទធក្ម្ម 

 

សោម្ េផុាណ្ត 


