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េសចក�ីជូនដំណឹងស�ីពីការ្កសេរជេសេាើស 

អ�កជំនួយកា្េចចកេេសរសរកសរស រ្មេរសងេ្រម ាចេសដា�នចន� សសូចរសរកនតងូច ំ
0េ្រក្ម្រកបខ ័េ្គេររម្ងកតងបនកេ្និក័ងេ្េាះ័័កងរកយេន ង 

Grant No. 9178-CAM: Community-Based Disaster Risk Reduction Project 

េេរ័េ្គេ Grant No.9178-CAM 

េឈ ិ័េ្គេ 1័េ្គេររម្ងកតងបនកេ្និក័ងេ្េាះ័័កងរកយេន ង 
កុររែំបេេ្រជះេេ ជះ អ�មរំងួរេ្េេចមេេះ្ះរម(DTA) 

េៈេពេផេេមេះវ ៨ែខ  

១.សាវមេរសង 
េយេមបេច្ពកេ្ព្េ័បេហិ្��ងេុិនចេជ២៧ែររុល � ២ំ០១៤េវេ្រេន នប�េមកាុកងបេា នេ

អនបវឌ្ងរ៍ះុជុ័េ្គេររម្ងកតងបនកេ្និក័ងេ្េាះ័័កងរកយេន ងែ�េគងេេរកយេងបាប

៩១៧៨-CAM (Grant No.9178-CAM)េ�ជក�ជអងុវរេ័េ្គេររម្ងកតងបនកេ្និក័ងេ្េាះ័័កងរ

កយេន ងេា្ះរមអេបអពេំងួង១៨្ះរមងបេងុអំេបអពេំងួង៥៤ងុេំនេេេកមពជេររេែ�េេេួេេេេ្និ

ពជេឹមរំងងម�េំ០៦េររេម�ុេេ ិេកួគងាេររេមំពេមងកេររេមំពេមាំេររេេះ្ក្្េររេ្ពែវេេររេ�រម�ំ្េ

ងបេេររេ្ ា គងរកុ អ័�េេខាបរេន ងង័បៈមគ ាបរេករប្័ ម្្័េេ្និក័ងេ្(័.រ.័.ក) ក

អ� មម់េ្្រប្រេប(EA)ងបេេេខាបរេន ង័.រ.អ.្័ឺកអ� មម់េអងុវរេ(IA)ុ 

េនេ្ំបេេ្ះម័េ្គេ័ឺេ�ជក�ជ្ េេីជងរេេ្រ្ក្់ីេេុមកកុងេ�ជក�ជេឆ�ជរ្េទងឹេេ្និក័ងេ្ា

កករប  េា្្េេះមកាុក្ពក�េំគងះកេបផេេពំឹេេុមងរេ្េេីជងរេ្័ ម្្័េេ្និក័ងេ្ងបេរេម

សេះកកអព�េមល� មម្ះរមងបេងុេំនេេេេ្ះម័េ្គេែ�េ្មមពងកេទងឹេេ្និក័ងេ្ាកករបផេែ�េុ័

េ្គេេងិគងះគះអ័េំងួង០៤ម�ុេេ ិេកួគងា១.េា�ជេ៍្្េះជេេរជេងយវះករកអព្េេចមេេះសក ក្ង

េ្ះម្ះរមអេបអពះេជពជរេ្័ ម្្័េ័េ្គេរេររម្ងកតងបនកេ្និក័ងេ្ងបេរេ្ងហុេំទងឹេរេ្្ក

្្កមេ៍រះករុ២.េា�ជេ៍្្េះជេេរជេងយវះករកអពងុេំនេេេអេបអពះេជពជរេ្័ ម្្័េរេររម្ងក

តងបនកេ្និក័ងេ្ងបេរេ្ងហុេំទងឹេរេ្្ក្្កមេ៍រះករុ៣.រេអងុវរេះមកអព   ងរេ

ររម្ងកតងបនកេ្និក័ងេ្ងបេរេ្ងហំេទងឹេរេ្ែ្ក្្កមេ៍រះករុេាះ័័កងរកយេន ង

ងបេ៤.េា�ជេ៍គង្្ះបេបអពេំេ្ិរេ្័ ម្្័េ័េ្គេងបេរេផរព�ផហពជ្េពបេសាងរេោយងបេវ បាជសះេនជយ

�េមះ័័កងរកយេន ងុ 

 2េាម�ុេះគះអ័េជ៣ែ�េអងុវរេេនេេខាបរេន ង័.រ.អ.្ងឹេវ បអរងរកយេ ងបាបវ បងបេយ័�េម
្ះរម�េំ១២ម�ុេេំេណក្ះរមេនេេេ�េំ១៨្ះរមងបេងុេំនេេេេំងួង២៤ម�ុេេំេណកងុេំនេេេ�េំ៥
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៤ងុំែ�េរួ្េ្និក ័ងេ្េឹមរំងងមាចងមាចេ្ំផុរេា � ២ំ០១១ងបេ � ២ំ០១៣ុ្ះរមងបេងុេំនេេេ
េ្ះម័េ្គេែ�េេេួេេេផេ ល្ិ្េមពជេ្និេឹមរំងងមយល េាចងមាចេេងិងឹេេ្្ជ្�ះមកយេងបាបវ បងបេយ័េ�ជក�ជ
អងុវរេ័េ្គេេ័ន េេ ះកាងកខ� ររយេង័េ្គេររម្ងកតងបនកេ្និក័ងេ្េាះ័័កងរកយេន ងងប
េរេ្ងហំុេទងឹេែ្្្្មេ៍រះករុេ�ជក�ជ្ ់ីេរេររម្ងកតងបនកែ�េេមជរគងេរជេេំេ្ិះ័័កងរកយ
េន ងុ 
 3េ�ជក�ជរួ�េម្ះរមងបេងុេំនេេេម�ុេរេអងុវរេ័េ្គេេ័ន េេ ះកាងកខ� ររយេង័េ្គេររម្ងក
តងបនកេ្និក័ងេ្េាះ័័កងរកយេន ងងបេរេ្ងហុំេទងឹេរេ្្្្មេ៍រះករុ
្ះរមេនេេេងជកួយងឹេេា�ជរេេ្រជះេេ ជះអ�មរំងួរេ្េេចមេេះេ�ជក�ជផេេមេះវ្េេចមេេះ�េមេ��េ្ះរម
ងបេ្មរក្្ឹមហងុមំ�ុេរេេេ្្េំ័េ្គេរេះបមហេេអព័េ្គេ រេេេ្្េំ័ំងយេ្�េម្េេចមេេះ័េ្គេ
រេ័ប រក��ល ងមស ង័េ្គេងបេរេ្រមរពបងបរតរេអងុវរេ័េ្គេកេ�ជកុ 

4២.េគា្ំណងងនកាា�ារេសេ្េចចកេេស 
5េនេ្ំបេងរេផេេមេះវ្េេចមេេះ័ឺករេផេេមរតេ��េ្ះរមងបេងុំងយវេះវ្េេចមេេះ្្ម្

េន័ុបអពះ្គ ម្័េ្គេេ័ន េេ ះកាកងខ� ររយេុរ្កតវរេផេេមេះវ្េេចមេេះេងិេកួ�េំរេ្្កយេ
េបង�កពករ៌គងេាកយេន ងះបមហេេអព័េ្គេេ្នេរេ័េ្គេ�ល ងមស ងរក�័េ្គេេេ្្េំៃមសេ
េ�ញន�នំ្ េ�ំេបជ េរេេ�ញន�ងបេ្រមរពបងបរតរេអងុវរេមបេចះងក..ុេុ (គងេកោបរម�ុេេកមករកបខ រេ់េ
េ្ះមអ�មផេេមេះវ្េេចមេេះ្ះរម)ុ ័េ្គេងឹេ្រតវសេះេមេនអ�មេេួេរេេុិមបេចះងកកកួេ��េ
្ះរមងបេងុនំំ្ េកយេងបាបវ បងបេយ័េន័េ្គេររម្ងកតងបនកេ្និក័ងេ្េាះ័័កងរកយេន ងុ 

៣. សរដមាកាាកលណ�សដសស�ត នតង្េពតេសានន 
6អ�មរំងួរេ្េេចមេេះ្ះរម(DTA)្រតវគងេមកបៈះក�រេប�យេខេេ្រកា 

 7យល េេតេណះមគងម្កបររំ ញជះនិ្្រែផ�មវ បះ�មកះំបេះុជវ បេ 
 8គង្េពបេសាងរយល េរបេ៣ � មំ�ុេរេះបមហវះមែវេេ្នេរេ�ល ងមស ងរក�្រមរពបងបរត័េ្គេ
េ័ន េេ ះកាកងរង្េ�យេកផ�យវេំរង្េេយសា ងងបេ្្ពកងក្សះេខ� ររយេជកាតក....ុេុ 

 9េេិេ្្ជមុំពតយេកេ�យេកមកវ បាជWord, Excel, AutoCADងបេ្្ពកងអុបងាឺេបរអុជែកលេ 
 10្រតវែរះកបរេាជគងឆងាៈេា�ជរេេានយកបនេម្ះយេង្ះរមងបេងុេំនេេេ 
 11គងេេអពរបិកលយរយងបេ៍េេា�ជ�ំេបជ េ�ងញឹមន ម្េទាក្ះរមងបេងុេំនេេេ 
 12គង្េពបេសាងរេា�ជរេកកួេ��េ្ះរមងបេងុំ្ រតវ�ងេេជមេឹមេបរេុ 

13េកមករកបខ រេ់េះ្គ ម្អ�មរំងួរេ្េេចមេេះ្ះរមេារេ បយេកេ��េសល្ះរមជពជេជ្្ឹមហម
សេះករកអពងបេរេ្នប ្DRR&CCAេទម�ុេមកវ បាជវ បងបេយ័្ះរមងបេងុលំ� មមេររេជ�ញមពជេ័័េំពកេ័.រ
.អ.្(website:ncdd.gov.kh). 
 14្ុ័�េែ�េគងេំណ ម្៍េកបរ ្រតវនមម្មតេះ�ជះំុ្្វរេបេយ្ះេេក្ងបេ្េពបេសាងររេ់េ (CV)ាក
៍ះន ង�យេខេេ្រកា 

– 15េលមឈេះុអក មេ�ក�េសល្ះរម្ករេេររេ្ពេវេ 
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16៍្ះកន ងៈសល្ះរម្ករេេររេ្ពែវេ 
17េយេះពាកេេរៈ០១៦៥១៣៥៧១ 
18អុជែកលេៈchanden@pvg.ncdd.gov.kh 

 19រេ្េ បេេចេទ ម្េេួេ្មតេាេគល េ៥ងបេ៣០ េជលច េនចេជ២៦ែរវ បេ�បរេ � ២ំ០១៦ 
 20គងែរអ�មែ�េ�ងក ម្ម�ុេ្ហប ជះ្គេំរ�ជងេ្មករងជេ្មក េ ជ្ លុេណីិងឹេ្រតវរយង�ំបឹេអំពជរេះគអ ះ 
 21ះំ្ ម្ពករ៌គង្ែងកកះយកេំ មមេំងេាក៍ះន ង�យេខេេ្រកា 
– 22េលមឈេះុអក មេ��េសល្ះរម្ករេេររេ្ពែវេ 

23េយេះពាកេេរៈ០១៦៥១៣៥៧១អុជែកលេchanden@pvg.ncdd.gov.kh 
– 24េលមបះុផុងកេជ្្ឹមហមសេះករកអពងបេរេ្និ្DRR&CCAល� មមេររេ 

25េយេះពាកេេរៈ០១១៦៩៤៤៦៧អុជែកលេsophonnay@ymail.com 

រសរកកដជា ងថ�េី ១១ ែខ ា�ច�តកា ឆ� ំ ២០១៦ 
អភតបារសរក 

 នតងជរ្រនមណ�កដៈកាេរជេសេាើស 
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	 ចេះប្រើកុំព្យូទ័រដូចជាកម្មវិធី Word, Excel, AutoCAD និងប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណេត អ៊ីម៉ែល
	ដើម្បីជួយដល់ស្រុកនិងឃុំគោលដៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័ខ្នាតតូចនៃគម្រោងកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងការបន្ស៊ាំទៅនឹងការប្រៃប្រួលអាកាសធាតុ ស្រុកគោលដៅនីមួយៗនឹងធ្វើការជ្រើសរើសអ្នកជំនួយការបច្ចេកទេសដើម្បីផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋបាលស្រុកនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំក្នុងការរៀបចំគម្រោង ការសិក្សាលទ្ធភាពគម្រោង ការរៀបចំគំនូរប្លង់បច្ចេកទេសគម្រោង ការគណនាតម្លៃប៉ាន់ស្មានគម្រោងនិងការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តគម្រោងជាដើម។
	ទូរសព្ទ័លេខៈ០១១ ៦៩៤៤៦៧ អ៊ីម៉ែល sophonnay@ymail.com
	– លោក ណៃ សុផុន ជាទីប្រឹក្សាកសាងសមត្ថភាពនិងការបញ្ញ្រាប DRR&CCA ថ្នាក់ខេត្ត
	ទូរសព្ទ័លេខៈ ០១៦ ៥១៣ ៥៧១ អ៊ីម៉ែល chanden@pvg.ncdd.gov.kh
	– លោក ឈាង សុភា ជានាយករដ្ឋបាលសាលាស្រុកពាមជរ ខេត្ត ព្រៃវែង
	 សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនង តាមអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖
	 មានតែអ្នកដែលបានជាប់ក្នុងបញ្ជីសម្រាំងខ្លីនៃបេក្ខជនឬបេក្ខនារីប៉ុណ្ណោះនឹងត្រូវជូនដំណឹងអំពីការសម្ភាស
	 កាលបរិច្ចេទឈប់ទទួលពាក្យនៅម៉ោង ៥ និង៣០នាទី ល្ងាច ថ្ងៃទី ២៦ ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៦
	អ៊ីម៉ែលៈ chanden@pvg.ncdd.gov.kh
	ទូរសព្ទ័លេខៈ ០១៦ ៥១៣ ៥៧១
	អាស្រយ័ដ្ឋានៈ សាលាស្រុកពាមជរ ខេត្ត ព្រៃវែង
	– លោក ឈាង សុភា ជានាយករដ្ខបាល សាលាស្រុកពាមជរ ខេត្ត ព្រៃវេង
	 បុគ្គលដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំ ប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងបទពិសោធន៍ការងារ (CV)តាមអាសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖
	ល័ក្ខខ័ណ្ឌការងារសម្រាប់អ្នកជំនួយការបច្ចេកទេសស្រុកនៅការិយាល័យរដ្ឋបាលសាលាស្រុកឬពីទីប្រឹក្សាកសាងសមត្ថភាពនិងការបញ្ជ្រាបDRR&CCAទៅក្នុងកម្មវិធីវិនិយោគស្រុកនិងឃុំថ្នាក់ខេត្តឬទាញយកពីគេហទំព័រគ.ជ.អ.ប(website:ncdd.gov.kh).
	 មានបទពិសោធន៍ធ្វើការជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកនិងឃុំត្រូវបានលើកទឹកចិត្ត។
	ក្រោមក្របខ័ណ្ឌគម្រោងកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅសហគមន៍មូលដ្ឋាន
	គម្រោងកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅសហគមន៍មូលដ្ឋាន
	នៅក្នុងសមាសភាគទី៣ ដែលអនុវត្តដោយលេខាធិការដ្ឋានគ.ជ.អ.ប នឹងវិភាជន៍មូលនិធិវិនិយោគដល់ស្រុកទាំង១២ក្នុងចំណោមស្រុកគោលដៅទាំង១៨ស្រុកនិងឃុំគោលដៅចំនួន២៤ក្នុងចំណោមឃុំគោលដៅទាំង៥៤ឃុំ ដែលជួបគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅឆ្នាំ២០១១ និងឆ្នាំ២០១៣។ស្រុកនិងឃុំគោលដៅរបស់គម្រោងដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះនឹងប្រើប្រាស់មូលនិធិវិនិយោគដើម្បីអនុវត្តគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ពន្ធ័ខ្នាតតូចនៃគម្រោងកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅសហគមន៍មូលដ្ឋាននិងការបន្ស៊ាំទៅនឹងប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីបង្ការការកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលកើតមានឡើងចំពោះសហគមន៍មូលដ្ឋាន។
	២.គោលបំណងនៃការផ្តល់សេវាបច្ចេកទេស
	គោលបំណងនៃការផ្តល់សេវាបច្ចេកទេស គឺជាការផ្តល់ឱ្យរដ្ឋបាលស្រុកនិងឃុំ នូវសេវាបច្ចេកទេសប្រកបដោយគុណភាពសម្រាប់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតតូច។ តម្រូវការផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសនេះរួមទាំងការប្រមូលទិន្ន័យ ព័ត៌មាននៅមូលដ្ឋាន សិក្សាលទ្ធភាពគម្រោង គ្រោងការគម្រោង ប៉ាន់ស្មានតម្លៃគម្រោង រៀបចំឯកសារដេញថ្លៃ គាំទ្រដំណើរការដេញថ្លៃ និងត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចសន្យា..។ល។ (មានលម្អិតក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌការងាររបស់អ្នកផ្តល់សេវាបច្ចេកទេសស្រុក)។ គម្រោងនឹងត្រូវសាងសង់ដោយអ្នកទទួលការចុះកិច្ចសន្យាជាមួយរដ្ឋបាលស្រុកនិងឃុំគាំទ្រមូលនិធិវិនិយោគដោយគម្រោងកាត់បន្ថយហានិភ័យគ្រោះមហន្តរាយនៅសហគមន៍មូលដ្ឋាន។
	អ្នកជំនួយការបច្ចេកទេសស្រុក (DTA)ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងក្រោម៖ 
	 យ៉ាងហោចណាស់មានកម្រិតជំនាញ ឬសញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វកម្មសំណងស៊ីវិល
	 មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច៣ឆ្នាំក្នុងការសិក្សាវាស់វែង គ្រោងការ ប៉ាន់ស្មានតម្លៃ ត្រួតពិនិត្យគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទដូចជា ផ្លូវលំជនបទ លូ ស្ពាន និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តខ្នាតតូច ឬមធ្យម....។ល។
	អភិបាលស្រុក
	 និងជាប្រធានគណៈកម្មការជ្រើសរើស

