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ល័ក្ខខ័ណ្ឌ ការងារ 

សម្រាប់អ្នក្ជំនួយការបច្ចេក្ច្េសម្រសកុ្ 

 

១. ច្សចក្តីច្្តើម 

យោងកិចចព្ពមយព្ពៀងហរិញ្ញបបទានចុុះថ្ថៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្ន ាំ២០១៤ រវាងរាជរដ្ឋា ភិបាលកមពុជា និង
ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសុី។គយព្ោងកាត់បនថយហានិភ័យយព្គាុះមហនតរាយយៅសហគមន៍មូលដ្ឋា នខដលោនយលែ
មូលនិធិ ៩១៧៨-CAM (Grant No.9178-CAM) យដីមបអីនុវតតគយព្ោងកាត់បនថយហានិភ័យយព្គាុះមហនតរាយ
យៅសហគមន៍មូលដ្ឋា នយៅព្សុកអទិភាពចាំននួ១៨ព្សុក និងឃុាំអទិភាពចាំននួ៥៤ឃុាំយគាលយៅ មកពីយែតតខដល
ទទលួរងយព្គាុះពីទឹកជាំនន់ទាាំង០៦យែតតកនុងយនាុះរមួោនខ យែតតកាំពង់ម ម យែតតកាំពង់ធាំ យែតតយសៀមរាប យែតតថ្ព្ព
ខវង យែតតបាត់ដាំបង និងយែតតបនាទ យោនជ័យ។ អគគយលខាធិការដ្ឋា នថ្នគណៈកោា ធិការជាតិព្គប់ព្គងយព្គាុះ
មហនតរាយ(គ.ជ.គ.ម) ជាភាន ក់ងារព្បតិបតតិ (EA)និងយលខាធិការដ្ឋា នគ.ជ.អ.បគឺជាភាន ក់ងារអនុវតត(IA)។ 

យគាលបាំណងរបស់គយព្ោងគឺយដីមបបីយងកីនការយព្តៀមបងាក រទុកជាមុន យដីមបយីឆលីយតបយៅនឹងយព្គាុះមហនត
រាយធមាជាតិនានាយៅព្បយទសកមពុជា ព្ពមទាាំងោនសមទធិផលរ ាំពឹងទុកថ្នការបយងកីនការព្គប់ព្គងយព្គាុះមហនត
រាយនិងការកសាងសមថភាពដល់ថ្នន ក់ព្សុកនិងឃុាំយគាលយៅរបស់គយព្ោងខដលពាក់ពនធ័យៅនឹងយព្គាុះមហនតរាយ
ធមាជាតិផងខដរ។គយព្ោងយនុះោនសោសភាគចាំននួ០៤កនុងយនាុះរមួោនខ ១.យធវីយអាយព្បយសីរយឡងីនូវសមតថ
ភាពបយចចកយទសសាថ ប័នរបស់ព្សុកអទិភាពសតីពីការព្គប់ព្គងគយព្ោងការកាត់បនថយហានិភ័យយព្គាុះមហនតរាយ
និងការបន្ុ ាំយៅនឹងការបថ្ព្មបព្មួលអាកាសធាតុ ២.យធវីយអាយព្បយសីរយឡងីនូវសមតថភាពឃុាំយគាលយៅអទិភាព
សតីពីការព្គប់ព្គងការកាត់បនថយហានិភ័យយព្គាុះមហនតរាយ និងការបន្ុ ាំយៅនឹងការបថ្ព្មបព្មួលអាកាសធាតុ 
៣.ការអនុវតតសកមាភាពនានាថ្នការកាត់បនថយហានិភ័យយព្គាុះមហនតរាយនិងការបន ា្ំយៅនឹងការបខព្មបព្មួល
អាកាសធាតុយៅសហគមន៍មូលដ្ឋា ន និង៤.យធវីយអាយោនព្បសិទធិភាពចាំយពាុះការព្គប់ព្គងគយព្ោងនិងការផសពវ 
ផ្យពីបទពិយសាធន៍លអៗ និងវធីិសាស្រសតថាីៗដល់សហគមន៍មូលដ្ឋា ន។ 
 យៅកនុងសោសភាគទី៣ ខដលអនុវតតយដ្ឋយយលខាធិការដ្ឋា នគ.ជ.អ.ប នឹងវភិាជន៍មូលនិធិវនិិយោគដល់
ព្សុកទាាំង១២កនុងចាំយោមព្សុកយគាលយៅទាាំង១៨ព្សកុ និងឃុាំយគាលយៅចាំនួន២៤កនុងចាំយោមឃុាំយគាលយៅ
ទាាំង៥៤ឃុាំ ខដលជបួយព្គាុះមហនតរាយទឹកជាំនន់ធៃន់ធៃរបាំផុតយៅឆ្ន ាំ២០១១ និងឆ្ន ាំ២០១៣។ព្សុកនិងឃុាំយគាល
យៅរបស់គយព្ោងខដលទទលួរងផលប៉ាុះពាល់ពីយព្គាុះទឹកជាំនន់ោ៉ា ងធៃន់ធៃរយនុះ នឹងយព្បីព្បាស់មូលនិធិវនិិយោគ
យដីមបអីនុវតតគយព្ោងយហដ្ឋា រចនាសមពនធ័ខាន តតូចថ្នគយព្ោងកាត់បនថយហានិភ័យយព្គាុះមហនតរាយយៅសហគមន៍
មូលដ្ឋា ននិងការបន្ុាំយៅនឹងខព្បព្បួលអាកាសធាតុ យដីមបបីងាក រការកាត់បនថយហានិភ័យខដលយកីតោនយឡងី
ចាំយពាុះសហគមន៍មូលដ្ឋា ន។ 
 យដីមបជីយួដល់ព្សុក និងឃុាំយគាលយៅកនុងការអនុវតតគយព្ោងយហដ្ឋា រចនាសមពនធ័ខាន តតូចថ្នគយព្ោងកាត់
បនថយហានិភ័យយព្គាុះមហនតរាយយៅសហគមន៍មូលដ្ឋា ននិងការបន្ុាំយៅនឹងការថ្ព្បព្បួលអាកាសធាតុ ព្សុក
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យគាលយៅនីមយួៗនឹងយធវីការយព្ជីសយរសីអនកជាំនយួការបយចចកយទស យដីមបផីតល់យសវាបយចចកយទសដល់រដាបាលព្សុក 
និងព្កុមព្បឹក្ឃុាំកនុងការយរៀបចាំគយព្ោង ការសិក្លទធភាពគយព្ោង ការយរៀបចាំគាំនូរបលង់បយចចកយទសគយព្ោង ការ
គណនាតថ្មលបា៉ា ន់សាា នគយព្ោង និងការព្តួតពិនិតយការអនុវតតគយព្ោងជាយដីម។ 
២. ច្ោលបំណ្ងននការ្តល់ច្សវាបច្ចេក្ច្េស 

យគាលបាំណងថ្នការផតល់យសវាបយចចកយទស គឺជាការផតល់ឱ្យរដាបាលព្សុកនិងឃុាំនូវយសវាបយចចកយទសព្បកប
យដ្ឋយគុណភាពសព្ោប់គយព្ោងយហដ្ឋា រចនាសមព័នធខាន តតូច ថ្នគយព្ោងកាត់បនថយយព្គាុះមហនតរាយយៅសហ
គមន៍មូលដ្ឋា ននិងការបន្ុាំយៅនឹងការបខព្មបព្មួលអាកាសធាតុ។ តព្មូវការផតល់យសវាបយចចកយទសយនុះរមួទាាំង
ការព្បមូលទិនន័យ ព័ត៌ោនយៅមូលដ្ឋា ន សិក្លទធភាពគយព្ោង យព្គាងការគយព្ោង បា៉ា ន់សាា នតថ្មលគយព្ោង 
យរៀបចាំឯកសារយដញថ្ថល គាាំព្ទដាំយណីរការយដញថ្ថល និងព្តួតពិនិតយការអនុវតតកិចចសនា..។ល។  គយព្ោងនឹងព្តូវ
សាងសង់យដ្ឋយអនកទទលួការចុុះកិចចសនាជាមយួរដាបាលព្សុកនិងឃុាំ យដីមបយីព្បីព្បាស់មូលនិធិរបស់គយព្ោង
កាត់បនថយហានិភ័យយព្គាុះមហនតរាយយៅសហគមន៍មូលដ្ឋា ន។ 

៣. េីតងំ រយៈច្េល និងច្េលច្េលាននការ្តល់ច្សវាបច្ចេក្ច្េស 

អនកជាំនួយការបយចចកយទសព្សុកចាំននួ១២នាក់នឹងព្តូវយព្ជីសយរសីតាមរយៈកិចចសនាដ្ឋច់យដ្ឋយខឡកពីគាន
យហយីោន ក់ៗនឹងយៅតាមព្សុកនិងឃុាំយគាលយៅនីមយួៗព្ពមទាាំងយធវីដាំយណីរយៅឃុាំ និងភូមិយគាលយៅរបស់
គយព្ោងយដីមបផីតល់យសវាបយចចកយទសកនុងរយៈយពល០៩ខែនឹងម ប់យផតីមពីខែធនូ  ឆ្ន ាំ២០១៦ និងបញ្ច ប់យៅខែសីហា   
ឆ្ន ាំ២០១៧   ។ ព្សុកនិងឃុាំយគាលយៅខដលអនកជាំនួយការបយចចកយទសព្តូវផតល់យសវាបយចចកយទសោនដូចខាង
យព្កាមខ 

យែតតកាំពង់ធាំ 
ព្សុក ព្បាសាទសាំបូរ 
១. ឃុាំឈូក 
២. ឃុាំយគាល 

៤.  េសាលលពេននការ្តលច់្សវា 

 អនកជាំនួយការបយចចកយទសព្សុកព្តូវទាំនាក់ទាំនងោ៉ា ងជិតសនិតជាមយួរដាបាលព្សុកនិងព្កុមព្បឹក្ឃុាំ ទី
ព្បឹក្កសាងសមតថភាព និងការបស្ររា បDRR&CCAយៅកនុងកមាវធីិព្សុកនិងឃុាំថ្នន ក់យែតត និងទីព្បឹក្យហដ្ឋា
រចនាសមពនធ័ថ្នន ក់ជាតិ យដីមបពី្បាកដថ្នការសិក្យព្គាងការគយព្ោងទាាំងយនាុះបានពិនិតយ និងបរា ក់បានោ៉ា ង
ព្តឹមព្តូវ យហយីអាចទទលួយកបានពីសាំោក់ភាគីពាក់ពនធ័ទាាំងអស់។ អនកជាំនួយការបចចកយទសព្សុក (DTA) 
នឹងព្តូវព្បាកដថ្នការយរៀបចាំ និងការអនុវតតគយព្ោងយហដ្ឋា រចនាសមព័នធខាន តតូចថ្នគយព្ោងកាត់បនថយហានិភ័យ
យព្គាុះមហនតរាយយៅសហគមន៍មូលដ្ឋា ន បានអនុវតតោ៉ា ងហាត់ចត់តាមយសៀវយៅខណនាាំសតីពីការអនុវតតគយព្ោង
មូលនិធិឃុាំ សងាក ត់ (ភីម) និងយសៀវយៅខណនាាំសតីពីកិចចលទធកមានិងការអនុវតតគយព្ោងព្សុក(សព្ោប់ព្សុក)
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និងយគាលការណ៍ខណនាាំនានាខដលបានអនុម័តឱ្យយព្បីព្បាស់យព្កាមព្កបែ័ណឌ  ថ្នគយព្ោងកាត់បនថយភាពហានិ
ភ័យយព្គាុះមហនតរាយយៅសហគមន៍មូលដ្ឋា ន(CDRR)។  

ការទទលួែុសព្តវូជាក់លាក់របស់អនកជាំនយួការបយចចកយទសព្សកុោនដូចតយៅខ 
ក) បរា ក់អុះអាងជាមយួរដាបាលព្សុកនិងឃុាំអាំពីគយព្ោងខដលោនយៅកនុងបញ្ា ីគយព្ោងអាទិភាព 

និងទីតាាំងគយព្ោងទាាំងយនាុះ។ យៅយពលោទទលួបានការបរា ក់ជាលាយល័កខអកសរពីរដាបាល
ព្សុកនិងឃុាំរចួយហយី ទាំហាំការងារព្តូវបានកាំណត់សព្ោប់ដាំោក់កាលសិក្វាស់ខវង និងយរៀបចាំ
យព្គាងការគយព្ោងថ្នការផតល់យសវាបយចចកយទសយនុះ។  

ែ) យរៀបចាំយព្គាងការបយចចកយទសសព្ោប់គយព្ោងយហដ្ឋា រចនាសមព័នធ និង បា៉ា ន់សាា នតថ្មល  រចួយផញីជូនអភិ  
បាលព្សុកនិងយមឃុាំយដីមបពិីនិតយនិងសយព្មច។  

គ)  ព្តួតពិនិតយ និងជយួយរៀបចាំឯកសារយដញថ្ថល ឯកសារកិចចសនា សព្មបសព្មួលដាំយណីរការយដញថ្ថល 
ការផតល់ និងចុុះកិចចសនារវាងព្សុកនិងឃុាំ និងអនកទទួលការ។  

ឃ)  ព្តួតពិនិតយការងារសាំណង់កនុងរយៈយពលសាងសង់ និងជយួគណៈកមាការព្គប់ព្គងគយព្ោងអាំពីការ
ព្តួតពិនិតយ ឬយធវីអធិការកិចចគយព្ោង និងផតល់អនុយលាមភាពយលីរបាយការណ៍រកីចយព្មីនដ្ឋក់ជូនរដា
បាលព្សុកនិងឃុាំ និង 

ង)  យផទរព្បគល់យៅឱ្យរដាបាលព្សុកនិងឃុាំយៅយពលបញ្ច ប់ការងារសាងសង់។  

៥. ការចាត់ចចងក្ិចេសនា  

អនកជាំនួយការបយចចកយទសព្សុកព្តូវចុុះកិចចសនាដ្ឋច់យដ្ឋយខឡកពីគាន គឺ    ១.ការចុុះកិចចសនារវាងអភិ  
បាលព្សុកនិងអនកផតល់យសវាបយចចកយទសសព្ោប់ផតល់យសវាបយចចកយទសគយព្ោងព្សុកនិង២.ការចុុះកិចចសនារវាង
យមឃុាំនិងអនកផតល់យសវាបយចចកយទសសព្ោប់ផតល់យសវាបយចចកយទសគយព្ោងឃុាំ។ 

 សព្ោប់ការផតល់យសវាបយចចកយទសដល់រដាបាលព្សុកៈ អនកជាំនយួការបយចចកយទសព្សុកព្តូវសថិតយព្កាមការ
ព្គប់ព្គងរបស់មស្រនតីបយចចកយទសព្សុក។ មស្រនតីបយចចកយទសព្សុកនឹងទទលួែុសព្តូវសព្ោប់ការព្គប់ព្គងកិចចសនា 
យហយីអនកជាំនួយការបយចចកយទសព្តូវដ្ឋក់ជូនរបាយការណ៍អនុវតតការងារ និងសាំយណីសុាំទូទាត់យៅយអាយមស្រនតីប
យចចកយទសព្សុកពិនិតយនិងដ្ឋក់ជូនអភិបាលព្សុកយដីមបអីនុម័ត។ 

 សព្ោប់ការផតល់យសវាបយចចកយទសដល់ព្កុមព្បឹក្ឃុាំៈ អនកជាំនួយការបយចចកយទសព្សុកព្តូវសថិតយព្កាមការ
ព្គប់ព្គងរបស់យមឃុាំនីមយួៗ។ យមឃុាំនឹងទទលួែុសព្តូវសព្ោប់ការព្គប់ព្គងកិចចសនា យហយីអនកជាំនយួការ      
បយចចកយទសព្សុកព្តូវដ្ឋក់ជូនរបាយការណ៍អនុវតតការងារ និងសាំយណីសុាំទូទាត់យៅយមឃុាំយដីមបពិីនិតយនិងអនុម័ត។ 
៦. លក្ខណ្ៈសមបតតិ និងបេេិច្លធន៍  

មុនយពលម ប់យផតីមការងារយនុះ  អនកផតល់យសវាបយចចកយទសព្សុកព្តូវបានបណតុ ុះបោត លពីទីព្បឹក្យហដ្ឋា
រចនាសមពនធ័ថ្នន ក់ជាតិ ទីព្បឹក្កសាងសមតថភាពនិងការបស្ររា បDRR&CCAយៅកនុងកមាវធីិវនិិយោគព្សុកនិងឃុាំ
ថ្នន ក់យែតតនិងព្កុមការងារគយព្ោងកាត់បនថយហានិភ័យយព្គាុះមហនតរាយយៅសហគមន៍មូលដ្ឋា ន ថ្នយលខាធិ
ការដ្ឋា នគ.ជ.អ.ប។ ព្បធានបទថ្នវគគបណតុ ុះបោត លរមួោនខការយរៀបចាំគយព្ោង សិក្លទធភាពគយព្ោង 
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យព្គាងការគយព្ោង បា៉ា ន់សាា នតថ្មលគយព្ោង យរៀបចាំឯកសារយដញថ្ថល គាាំព្ទដាំយណីរការយដញថ្ថល និងព្តួតពិនិតយការ
អនុវតតកិចចសនា..។ល។  យដីមបោីនលទធភាពយធវីការងារយនុះបានយដ្ឋយរលូន យបកខជន យបកខនារពី្តូវោនលកខណៈ
សមបតត ិនិងបទពិយសាធន៍ដូចខាងយព្កាមខ  

– ោ៉ា ងយហាចោស់ោនកព្មិតជាំនាញ ឬសរញ បព្តខផនកវសិវកមាសាំណងសុីវលិ 
– ោនបទពិយសាធន៍ោ៉ា ងតិច៣ឆ្ន ាំកនុងការសិក្វាស់ខវង យព្គាងការ បា៉ា ន់សាា នតថ្មល ព្តួតពិនិតយគយព្ោង

យហដ្ឋា រចនាសមព័នធជនបទដូចជាៈផលូវលាំជនបទ លូ សាព ននិងព្បព័នធធារាសាស្រសតខាន តតូចឬមធយម..។ល។ 
– យចុះយព្បីកុាំពយូទ័រដូចជាកមាវធីិ Word, Excel, AutoCAD និងព្បព័នធអិុនធឺយណត អីុខម៉ាល 
– ព្តូវខតសថិតយៅ ឬោនឆនទៈយធវីការយៅកនុងភូមិដ្ឋច់ព្សោល 
– ោនលទធភាពជិុះម៉ាូតូ និងអាចយធវីដាំយណីរបានញឹកញាប់យៅតាមព្សុកនិងឃុាំយគាលយៅនីមយួៗ។ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


