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លិខិត្របកាសអំព ី
្រកមសីលធម ៌ករមនិែក�ងបន� ំនងិមនិ្រប្រពតឹ�អិេំពពុករលួយ 

 
ក�ុងឋនៈជាអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទស ខ�ុ ំសូម្របកសថាៈ 

១. ខ�ុ ំ និេយាជិតរបស់ខ�ុ ំ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសរបស់ខ�ុ ំ សមាគម/ៃដគូរបស់ខ�ុ ំ ភា� កង់របស់ខ�ុ ំភាគហុ៊និក របស់
ខ�ុ ំសម�ន័�ញាតិរបស់ខ�ុ ំ និងសមាគត និងសម�ន័�ញាតិរបស់ពកួេគ គា� នទំនាកទ់ំនងណាមយួែដលអចចតទុ់ក 
ថាជា ទំនាស់ផល្របេយាជន ៍ដូចមានែចងេនក�ុងឯកសរកិច�សន្យោេឡយ។ 

២. ្របសិនេបេយងខ�ុ ំដឹងអំពីលទ�ភាពែដលអចមានទំនាស់ផល្របេយាជន៍ែបបេនះ េយងខ�ុ ំនឹងរយករណ៍ជា
បនា� ន ់ េទកនស់មត�កិច�មយួ ឬេ្រចន ដូចតេទៈ គណៈកម�ករលទ�កម�ឃំុ អភបិាលេខត� អភបិាល្រស�ក 
្រក�មករងរ គណេនយ្យភាពេខត�។ 
៣.ខ�ុ ំ និេយាជិតរបស់ខ�ុ ំ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសរបស់ខ�ុ ំ សមាគម/ៃដគូរបស់ខ�ុ ំ ភា� កង់របស់ខ�ុ ំភាគហុ៊និករ
បស់ខ�ុ ំ សម�ន័�ញាតិរបស់ខ�ុ ំ និងសមាគតនិងសម�ន័�ញាតិរបស់ពួកេគមនិបាន្រប្រពឹត�អំេពពុករលួយ លួចបន� ំ
បង� បប់��  ឬ សុ៊�្រគលំគា� ក�ុងដំេណ រករកិច�សន្យោេនះេឡយ។ 

៤. េយងខ�ុ ំដឹងនូវកតព�កិច�របស់េយងខ�ុ ំែដល្រត�វអនុ�� តឱ្យស� បន័រដ� ភបិាល និង/ឬស� បន័ផ�ល់មូលនិធិ េធ�
អធិករកិច�េល រល់ឯកសរែដលពកព់ន័�នឹងករេរៀបចំគេ្រមាងេស�និងកិច�សន្យោណាមយួរបស់េយង ែដល 
បណា� លមកពីទំនាកទ់ំនងេនះ េទះជាបានទទួល ឬមនិបានទទួលកិច�សន្យោក�ី។ 

៥. ពកព់ន័�នឹងករងរលទ�កម�េនះ និងពកព់ន័�ជាមយួកិច�សន្យោណាមយួែដលបានទទួល ខ�ុ ំ និេយាជិករបស់ខ�ុ ំ 
អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសរបស់ខ�ុ ំ សមាគម/ៃដគូរបស់ខ�ុ ំ ភា� កង់របស់ខ�ុ ំ ភាគហុ៊និករបស់ខ�ុ ំ សម�ន័�ញាតិរបស់
ខ�ុ ំនិងសមាគមនិងសម�ន័�ញាតិរបស់ពួកេគ មនិបានផ�ល់្របាក ់ឬករទូទត់ជាវត�ុណាមយួេទឱ្យបគុ�លិក អ�ក
ផ�ល់េសវបេច�កេទស សមាគម ឬសម�ន័�ញាតិណាមយួេនក�ុងដំណាកក់លលទ�កម� េនក�ុងករ្របគល់ និង
ករអនុវត�កិច�សន្យោ ្រពមទងំករទូទត់ណាមយួេឡយ។ 

 
ក�ុងករណីែដលខ�ុ ំមនិេគារពតមេសចក�ី្របកសេនះេទេនាះខ�ុ ំប�� កេ់ហយយល់ថា ក�ុងឋនៈជាអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទស 
ខ�ុ ំអចនឹង្របឈមមុខនឹងករមនិអនុ�� តឱ្យដកព់ក្យចំេពះគេ្រមាងមូលនិធិឃំុ/សង� ត់េនទូទងំ្របេទសកម�ុជា។ 
 
កលបរេិច�ទៈ.............................................................................................................. 
ហត�េលខៈ................................................................................................................ 
េឈ� ះអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសៈ......................................................................................... 
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ឧបសម�ន័�-ក១  
 
  សំណុំឯកសារស�ីពកីារសែម�ងចំណបឣ់រម�ណ៍  
 

លិខិតសែម�ងចំណាបអ់រម�ណ៍គឺជាសំណំុឯកសរមយួ ែដលយ៉ាងេហចណាស់មានចំណុច ១-២-៣ និង ៤ ដូច

ខងេ្រកមៈ 
 

- ្របវត�ិរូប ឬ្របវត�ិរូបសេង�បៈ ែដល្រត�វមានហត�េលខ និងកលបរេិច�ទ្រតឹម្រត�វ។ 
េរៀបច ំនងិបែន�ម្របវត�រូិប ឬ្របវត�រូិបសេង�បែដលមានចុះហត�េលខេលគរូំលិខតិសែម�ងចណំាបអ់រម�ណ៍ របស់េលក-អ�ក 
នូវពត័ម៌ានដូចខងេ្រកមៈ 

១. ពត័ម៌ានផា� ល់ខ�ួន 
២. ករអបរ់នំងិបណ�ុ ះបណា� ល 
៣. បទពេិសធនក៍រងរែដលេលក-អ�កបានទទលួ ឆា� ណំា? 
៤. នេិយាជកែដលេលក-អ�កបានបេ្រមករងរ ឆា� ណំា? 
៥. គេ្រមាងែដលេលក-អ�កបានេធ�ករ ឆា� ណំា? 
៦. េតេលកអ�កជាមា� ស់សហកម�សិទ� ិឬជាភាគហុ៊នកិេនក�ុង្រក�មហុ៊នដៃទឬ? 
៧. េឈ� ះនងិពត័ម៌ានទនំាកទ់នំងៃនអ�កដងឹឮ ៣ នាក ់(មនិែមនសម�ន័�ញាត)ិ 
( េប TSOs ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិេហយបំណងេធ�ជាេបក�ភាព ្រត�វមានអ�កដឹងឮ យ៉ាងតិចព ីPIA មា� ក)់ 
៨. ពត័ម៌ានពកព់ន័�ដៃទេទៀត 

ចុះកលបរេិច�ទៈ .......................  នងិ  ហត�េលខៈ.......................................... 
 

- អត�ស�� ណប័ណ� ថតចម�ងរបស់អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទស ៖ ្រត�វមានហត�េលខ និងកលបរេិច�ទ្រតឹម្រត�វ 
- លិខិត្របកសអំពី្រកមសីលធម ៌ករមនិែក�ងបន�ំ និងមនិ្រប្រពឹត�ិអំេពពុករលួយ ្រត�វមានចុះហត�េលខ និង

កលបិេច�ទ្រតឹម្រត�វ។ (លិខិត្របកសអំពីឥរយិាបថសីលធម៌ ករបន�ំ និងអំេពពុករលួយ ែដល្រត�វេ្របមានេន

េលទំពរ័បន�បនា� បៃ់ន ឧបសម�ន័� ១) 
- លិខិតសែម�ងចំណាបអ់រម�ណ៍ ទ្រមងទ់ី ១០៥.១ ែដល្រត�វែតបំេពញ និងចុះហត�េលខ 

 បំេពញពត័ម៌ានអពំីលក�ណៈសម្បត� ិនិងបទពិេសធនរ៍បស់េលក-អ�កែដល្រត�វគា� បំផុតជាមយួករងរ ែដលបាន

ពណ៌នា េនក�ុងល័ក�ខណ័� ករងរ។ 
- ្របសិនេបអច ចូរបែន�មវ�ិ� បនប្័រតប�� កក់រសិក្សោ/ករបណ�ុ ះបណា� លែដលមានប�� ក/់េបាះ្រត ែដល 

េលក-អ�កបានទទួល)។ 
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លិខិតសែម�ងចំណាបអ់រម�ណ៍ស្រមាបអ់�កផ�ល់េសវបេច�កេទស  ទ្រមងទ់ី ១០៥.១ 

ែផ�ក កៈ ពត័ម៌ានទូេទស�ីពីអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទស 

េឈ� ះអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសៈ 

 េលខអត�ស�� ណប័ណ� ៈ 

េលខទូរស័ព�ៈ អុីេមល៉ៈ 

អស័យដ� នៈ 

េខត�ៈ                                                                                ្រស�កៈ 

េឈ� ះធនាគារ និងអស័យដ� ន/ទីតងំធនាគារៈ 

 

េលខគណនីធនាគារៈ 

 

ែផ�ក ខៈ ករសែម�ងចំណាបអ់រម�ណ៍ចំេពះករផ�ល់េសវ 
េតេន្រស�កមយួណាែដលេលក-អ�កចបអ់រម�ណ៍ ? េមលេនតរងេលខ១ ៃនល័ក�ខណ័� ករងរ។  
្រស�កែដលចបអ់រម�ណ៍ៈ  

 

ែផ�ក គៈ អំពីសិទ�ិ (កថាខណ័� ទី ៧.១ ៃនល័ក�ខណ័� ករងរ) 

េតេលក-អ�កជាម�ន�ីរជករ ជានគរបាលជាតិ ឬជាអវុធហត�ឬ? ែមន (...) េទ (…) 

េតេលក-អ�កជា TSO ឬមុនេនះធា� បជ់ា TSO េនឆា�  ំ២០១០ ឬ ២០១១ ឬ ២០១២ ឬ? ែមន (…) េទ (…) 

្របសិនេបជា TSO េតេលក-អ�កអចផា� កករងរពីម�ន�ីរជករបានែដរឬេទ? (សូមេមលកថាខណ័�  
ទី ៧.១ ៃនល័ក�ខណ័� ករងរ និងករពន្យល់បែន�មេនេលទំពរ័ដែដល) 

ែមន (…) េទ (…) 

្របសិនេបេលក-អ�កជា TSO ឬមុនេនះធា� បជ់ា TSO េតេលក-អ�ក្រត�វបានចតឱ់្យបេ្រមករេន្រស�កមយួណាេនឆា�  ំ២០១០-២០១១-

២០១២? ឬ ? 
ឆា�  ំ២០១០ េនៈ ឆា�  ំ២០១១ េនៈ ឆា�  ំ២០១២  េនៈ 
ែផ�ក ឃៈ លក�ណៈសម្បត�ិរបស់អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទស  

ឃ.១ មានលទ�ភាពេ្រប្របាស់ធនធាន (កថាខណ័�  ទី ៧.៤) សមា� ល់ែផ�កពក់ព់ន័� និងលុបេចលនូវអ�ីែដលមនិអចអនុវត�បាន 
ឧបករណ៍និងធនធាន ខ�ុ ំមាន ្របសិនេបេលក-អ�កចងខ់�ី ឬជលួ ឬទិញឧបករណ៍ េតេលក-អ�ក

ចងប់ានពីកែន�ងណា? (្របាបេ់ឈ� ះហង/អ�កផ�តផ់�ង)់ 
ខ�ុ ំ មនិ

ដឹង 

ឧបករណ៍ឋនេលខ និងក� រេលខ (…) (ខ�ី ជលួ ឬទិញ) េន.................................................................. (…) 

ឧបករណ៍ GPS  (…) (ខ�ី ជលួ ឬទិញ) េន.................................................................. (…) 

ឧបករណ៍ DCP ស្រមាបេ់ធ�េតស�ដី (…) (ខ�ី ជលួ ឬទិញ) េន.................................................................. (…) 

ឧបករណ៍េតស�េបតុង (…) (ខ�ី ជលួ ឬទិញ) េន.................................................................. (…) 

ម៉ាសីុនថតឌីជីថល (…) (ខ�ី ជលួ ឬទិញ) េន.................................................................. (…) 

ទូរស័ព�ចល័ត (…) (ខ�ី ជលួ ឬទិញ) េន.................................................................. (…) 

្រពីនធរ័ និងកំុព្ូយទរ័ (…) (ខ�ី ជលួ ឬទិញ) េន.................................................................. (…) 

មានអិុនេធណិតេ្រប (…) (ខ�ី ជលួ ឬទិញ) េន.................................................................. (…) 
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សវតរនិង្របវត�ិពកព់ន័�របស់អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទស 

ឃ.២ ជំនាញកុំព្ូយទ័រ (កថាខណ័�  ៧.២ ៃនល័ក�ខណ័� ករងរប 
អចេ្របកំុព្ូយទរ័បានឬេទ? េ្របបានល� 

(...) 
េ្របបានមធ្យម 

(…) 
េចះេ្របតិចតួច 

(…) 

ធា� បេ់្របកម�វធីិ AutoCAD ែដរឬេទ?  ធា� ប់ (…) មនិធា� បេ់ទ  (…) 
េតអចេហយប្រម�ងេរៀនសូ្រត ក�ុងករេធ�ករេដយេ្របកម�វធីិកំុព្ូយទរ័ែដរឬេទ?  អចេ្របនិងេ្រគាងេរៀន 

(…) 
មនិអចេ្រប េហយ 
គា� នគេ្រមាងេរៀនេទ 

(…) 

ឃ.៣ ករអបរ់ ំនិង/ឬករបណ�ុ ះបណា� លបេច�កេទស (កថាខណ័�  ៧.២ និង ៧.៣ ៃនល័ក�ខណ័� ករងរប 
• ្របសិនេបអច ចូរបែន�មវ�ិ� បនប្័រតថតចម�ងែដលមានប�� ក/់មានេបាះ្រតែដលេលក-អ�កបានទទលួ 

្របេភទបណ�ុ ះបណា� លែដលបានេរៀន េនឯណា? េពលណា? រយៈេពល 
ប៉ុនា� ន? 

ប�� ី្របធានបទ 
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ឃ.៤ បទពិេសធនព៍កព់ន័� (កថាខណ័�  ៧.២ និង ៧.៣ ៃនល័ក�ខណ័� ករងរ 
េឈ� ះនិង្របេភទគេ្រមាង ែដលបានផ�ល់

េសវ 
េឈ� ះអតថិិជន ឆា�  ំ សិក្សោ 

េ្រគាងប�ង ់
េរៀបច ំ
គេ្រមាង 

ករ្រត�តពនិិត្យ 
ករងរ 

ករ្រគប្់រគង ករងរ

សងសង ់
 

 

 

 

   

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

 

 

 

   

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

 

 

 

   

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 

(…) 

 
ែផ�ក ងៈ អ�កដឹងឮ (កថាខណ័�  ៧.៣ ៃនល័ក�ខណ័� ករងរ 

• ចបំាច្់រត�វជា  ◌៉អ�កដឹងឮអំពីសវតរករងរ ◌ ៉
• េបធា� បជ់ា TSOs ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិេហយបំណងេធ�ជាេបក�ភាព ្រត�វមានអ�កដឹងឮ យ៉ាងតិចពី PIA មា� ក ់

េឈ� ះនិងអស័យដ� នអ�កទី ១: 
គេ្រមាង/កិច�សន្យោ្របេភទអ�ី?: 
 

េលខទូរស័ព�ៈ 

 

េឈ� ះនិងអស័យដ� នអ�កទី ២: 
គេ្រមាង/កិច�សន្យោ្របេភទអ�ី?: 

 

េលខទូរស័ព�ៈ 
 

េឈ� ះនិងអស័យដ� នអ�កទី ៣: 
គេ្រមាង/កិច�សន្យោ្របេភទអ�ី?: 
 

េលខទូរស័ព�ៈ 

 

 

 
កលបរេិច�ទៈ............................................................................................................................ 
 

ហត�េលខៈ.............................................................................................................................. 
 

េឈ� ះអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសៈ...................................................................................................... 



ឧបសម�ន័ �ខ០១ ៖លក�ខណ�ការងរ 

1 

លក�ខណ� ការងរ 

ស្រមាប់អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន 
 

១. េសចក�ីេផ�ើម 

                  េយាងឯកសរគេ្រមាងរដ�បាលមូលដ� ន និងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ដំណាកក់លតភា� ប ់

ក�ុងេគាលបំណងព្រងឹងរដ�បាលមូលដ� នក�ុងករេរៀបចំែផនករ និងថវកិេឆ�យតបេទនឹងភាពងយរងេ្រគាះពីករែ្រប

្រប�លអកសធាតុេនក�ុងតបំន ់និងេដម្បជីាករេឆា� ះេទព្រងីកេខត� ្រស�ក េគាលេដេនជំហនបន�។ 

គេ្រមាងរដ�បាលមូលដ� ន តមរយៈមូលនិធិ PBCR គា្ំរទគេ្រមាងមូលនិធិឃំុ ្របមាណ១/៣ៃនមូលនធិិវនិិ

េយាគឃំុនីមយួៗ ស្រមាបគ់ា្ំរទគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័� កិច�កររដ�បាល្រស�កស្រមាបគ់ា្ំរទគេ្រមាង និងេសវគា្ំរទ

បេច�កេទសឯកជនស្រមាបក់រសិក្សោឋនេលខ េ្រគាងករគេ្រមាង កិច�លទ�កម� និង្រត�តពិនតិ្យករងរសងសង់

គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ឃំុេគាលេដ។ េគាលបំណងសំខនៃ់នវភិាជនថ៍វកិគា្ំរទ គេ្រមាងមូលនិធីឃំុ គឺគា្ំរទដល់ករ

អនុវត�សកម�ភាពជាអទិភាពរបស់ឃំុែដលបានកំណតេ់នក�ុងែផនករអភវិឌ្ឍនឃំុ៍(CDP/DCP) និងកម�វធិីវនិិេយាគឃំុ

(CIP/DIP) និងស្រមាបគ់េ្រមាងេហដ� រចនាសម័�ន�គា្ំរទដល់ករបន្ុសោំេទនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ ថវកិែដលគាំ

្រទពីកម�វធិីនងឹេធ�ករវភិាជន្៍របមាណ ៨៥ភាគរយ ស្រមាបក់រវនិិេយាគេទេលគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ខ� តតូច អតិ

ប្បរមិា៣ភាគរយ ៃនថវកិវនិិេយាគ្រត�វវភិាជនស៍្រមាបច់ណំាយេទេលកិច�កររដ�បាល និងចនំួនអតិប្បរមិា ១២ភាគរយ

ៃនថវកិ្រត�វវភិាជនស៍្រមាបក់រផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន ស្រមាបក់រសិក្សោ េ្រគាងករគេ្រមាង កិច�លទ�កម� នងិ្រត�ត

ពិនិត្យករងរសងសងគ់េ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ឃំុែដលបច�ុប្បន�េសវបេច�កេទស្រត�វបានគា្ំរទេដយម�ន�ី

បេច�កេទសេហដ� រចនាសម�ន័�មកពទីីចតក់រែផនករ នងិវនិិេយាគេខត� និងម�ន�ីទទលួបេច�កេទសគា្ំរទឃំុ នងិអនុវត�

តមេគាលករណ៍ៃនេសៀវេភែណនាសំ�ីពីករអនុវត�គេ្រមាងមូលនិធិឃំុ (PIM) និងេសៀវេភបេច�កេទសគេ្រមាងេហដ�

រចនាសម�ន័� គ.ជ.អ.ប។ 

២. េគាលបំណងៃនការផ�ល់េសវបេច�កេទស 

េគាលបំណងៃនេសវបេច�កេទស0

1 គឺជាករផ�ល់ឱ្យ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ នូវេសវបេច�កេទស្របកបេដយគុណភាព

ស្រមាបគ់េ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ខ� តតូចែដលធនន់ឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ ត្រម�វករផ�ល់េសវបេច�កេទសេនះ

រមួទងំ ករ្របមូលទិន�យ័ ពត័ម៌ានេនមលូដ� ន សិក្សោលទ�ភាពគេ្រមាង េ្រគាងករគេ្រមាង ប៉ានស់� នតៃម�គេ្រមាង 

េរៀបចំឯកសរេដញៃថ� គា្ំរទដំេណ រករេដញៃថ� និង្រត�តពិនិត្យករអនុវត�កចិ�សន្យោ។ល។  គេ្រមាងនឹង្រត�វសងសង់

េដយអ�កទទួលករ(អ�កេម៉ករ) និងចុះកិច�សន្យោជាមយួ ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ គា្ំរទហិរ�� វត�ុេដយមូលនិធិអភវិឌ្ឍនឃំុ៍ និង

មូលនិធិកម�វធិីផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសកសិកម�ថ�ីែដលធនន់ឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ 

                                                           
1 ដូចបានពិពណ៌នាក�ុងេសៀវេភ ភមី ករផ�ល់េសវទងំេនះរមួប��ូ លទងំករពិនិត្យេមលកិច�ករពរសុវត�ិភាពបរសិ� ន ដីធ�ី និងជនជាតិេដមភាគ

តិច ប៉ុែន�ករពិនិត្យេមលែផ�កេនះមនិបានដកប់��ូ លេទក�ុងករងរផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជនេនះេទ។ 
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៣. ទីតាងំ រយៈេពល និងេពលេវលាៃនការផ�ល់េសវបេច�កេទស 

អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន នងឹ្រត�វេ្រជសេរ សតមរយៈកិច�សន្យោដចព់ីគា�  េនតម្រស�កេគាលេដ

នីមយួៗ េដម្បផី�ល់េសវបេច�កេទសរហូតចបក់រអនុវត�គេ្រមាង។ កិច�សន្យោផ�ល់េសវបេច�កេទស និងបន�ុកករងរមាន

សេង�បេនក�ុងតរងដូចខងេ្រកម៖ 

 

 

◌ ៉ពនិ�ុសន�ស្សនព៍សី� នភាពលំបាក ◌៉ គជឺារង� ស់មយួៃនក្រមតិេធៀបអំពកិរលំបាកៃនកចិ�សន្យោេដយែផ�កេលកភាពស�ុ្រគស� ញៃនប�ងគ់េ្រមាង ស� នភាពផ�ូវ ចមា� យ

ផ�ូវពទីរីមួេខត�េទឃុំ។ ពនិ�ុខ�ស់សមា� ល់ក្រមតិខ�ស់ៃនករលំបាកៃនកចិ�សន្យោ។ 

៤.  វ�សាលភាពៃនការផ�លេ់សវ 

េសវកម�បេច�កេទស្រត�វបានផ�ល់ក�ុងបរបិទៃន្រកបខណ័� ករងរវមិជ្ឈកររបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា និងេ្រកម

កិច�្រពមេ្រព�ងកម� ី និងជំនយួឥតសំណងជាមយួៃដគូរអភវិឌ្ឍនន៍ានា។ េហតុេនះ េសវកម�ទងំេនាះនឹង្រត�វេធ�ករ

ជាមយួ ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ អ�កទទលួករសងសង(់អ�កេម៉ករ) និងមានទងំករងរទំនាកទ់ំនងជាមយួបុគ�លិករដ� ភបិាល 

ថា� កេ់ខត� និងថា� ក្់រស�ក េដម្ប្ីរបាកដថាករសិក្សោេ្រគាងករគេ្រមាងទងំេនាះបានពិនតិ្យ និងប�� កប់ានយ៉ាង្រតមឹ្រត�វ

េដយទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយាគេខត�(PID) និង្រក�ម្របឹក្សោឃំុ។ អ�កផ�ល់េសវបច�កេទសឯកជន (TSC) នឹង្រត�វ

េធ�ករេនតម្រស�កេគាលេដរបស់ខ�ួនេហយនឹងស�ិតេនេ្រកមករ ស្រមបស្រម�ល ្រត�តពិនតិ្យេមលពីម�ន�ីគា្ំរទ

បេច�កេទសរបស់គេ្រមាង។ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជននឹង្រត�វធានា ករេរៀបចំ និងករអនុវត�គេ្រមាងេហដ� រចនា

សម�ន័�េនក�ុងឃំុេគាលេដែដលស�ិតេ្រកមករទទួលខុស្រត�វរបស់គាត(់TSC) បានអនុវត�យ៉ាងហ�តច់តត់មេសៀវេភ

ែណនាសំ�ីពីករអនុវត�គេ្រមាងមលូនិធិឃំុ(PIM) និងេសៀវេភែណនាបំេច�កេទសេហដ� រចនាសម�ន័� គ.ជ.អ.ប ។  

ករទទលួខុស្រត�វជាកល់ករ់បស់អ�កអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជនមានដូចតេទ៖ 

ក) ប�� កជ់ាមយួ្រក�ម្របឹក្សោឃំុ ថាគេ្រមាងែដល្រត�វេ្រគាងេរៀបចំ មានក�ុងប�� ីគេ្រមាងអទិភាព និងទីតងំ

គេ្រមាងច្បោស់លស់។ េនេពលណាទទួលបានករប�� កជ់ាលយល័ក�អក្សរពី្រក�ម្របឹក្សោឃំុរចួេហយ 

ទំហំករងរ្រត�វបានកំណតស់្រមាបដ់ំណាកសិ់ក្សោឋនេលខ ្របមូលពត័ម៌ានបេច�កេទស និងគេ្រមាង

ែដល្រត�វេ្រគាង។ 

េលខកិច�សន្យោ េខត� ្រស�ក ចំនួនឃំុ 
ករប៉ាន់ស� ន

ចំនួនគេ្រមាង 

តៃម�ប៉ាន់ស� នសរុបគេ្រមាងេហដ�

រចនាសម�ន័�ស្រមាបឆ់ា� ២ំ០១៧ 

ពិន�ុ          

សន�ស្សន ៍

ៃនស� នភាព

លំបាក 

មូលនធិPិBCR 

(ដុល� រ) 

មូលនិធិឃំុ 

(េរៀល) 
១,២,៣,៤ 

 

បាតដ់ំបង 

      

       

       

       

សរុប       
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ខ) េរៀបចឯំកសរេដញៃថ� ដូចជាករេ្រគាងប�ងប់េច�កេទសស្រមាបគ់េ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័� និងប៉ានស់� ន

តៃម�គេ្រមាង រចួេផ�ជូនេមឃំុពិនិត្យេដម្បសីេ្រមច និងអនុមត័។ 

គ) ជួយ ឃំុក�ុងករេរៀបចឯំកសរេដញៃថ� និងពិនតិ្យប�� កប់េច�កេទស។ 

ឃ)  ្រត�តពិនិត្យ នងិជួយ េរៀបចំឯកសរេដញៃថ� ស្រមបស្រម�លដំេណ រករេដញៃថ� និងជយួ ឃំុេរៀបចំឯកសរ

កិច�សន្យោរវងឃំុ និងអ�កទទលួករសងសង។់  

ង) តមដន និង្រត�តពិនិត្យករងរសងសងេ់ដយអ�កទទួលករសងសងក់�ុងរយៈេពលសងសង ់ជួយ គណៈ

កម�ករ្រគប្់រគងគេ្រមាងឃំុអពំីករ្រត�តពិនិត្យ នងិេធ�ករវយតៃម�គេ្រមាង និងផ�ល់អនុេលមភាពេលរបាយ

ករណ៍រកីចេ្រមនដកជូ់ន្រក�ម្របឹក្សោឃំុ នងិ 

ច)  េផ�រ្របគល់េទឱ្យម�ន�ីគា្ំរទបេច�កេទសេហដ�រចនាសម�ន័�េខត�មកពីទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយាគេន

េពលប��បក់រងរសងសង។់  

កិច�កររបស់អ�កអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន នឹងមនិមានលក�ណៈបន�ជាអចិៃ�ន�យេ៍ឡយ េ្រពះថាករ

បំេពញរល់ល័ក�ខណ័�  និងករឯកភាពផ�ល់កិច�សន្យោមនិែមនជាែផ�កមយួៃនវសិលភាពករងរេឡយ។ េទះជាយ៉ាង

ណាក�ី េដយេហតុថាគេ្រមាងមូលនិធអិភវិឌ្ឍនឃំុ៍េនក�ុង្រស�ក1

2្រត�វបាន្រចបាចប់��ូ លេទក�ុងកិច�សន្យោមយួក�ុងករផ�

ល់េសវអច្រត�វបានអនុវត�ជាបន�បនា� ប ់ េហយអចបន�េស�រែតជា្របច។ំ ករងរទងំអស់េនាះគឺចបព់ីករេរៀបចសិំក្សោ

ឋនេលខរហូតដល់ករប��បក់រ្រត�តពិនិត្យករសងសង(់ដណំាកក់លទ១ី ដល់ទ៦ី ខងេល) អច្រត�វប��បេ់ពញ

េលញក�ុងរយៈេពលអនុវត�រហូត��ប១់០០%។ ចំណុចលម�តិៃនសកម�ភាពេពញេលញស្រមាបដ់ំេណ រករប��ប់

ទងំ្រស�ងៃនគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�មលូនិធិអភវិឌ្ឍនឃំុ៍ គឺចបេ់ផ�មពីករកំណត ់ ករេ្រជសេរ ស ករេរៀបចំ និងករ

អនុវត�្រត�វបានសេង�បដូចខងេល។   

(ករងរសងសង្់រត�វបានធានាេដយអ�កទទួលករក�ុងរយៈេពល៦ែខបនា� ប ់ ប៉ុែន�ករតមដនជាកែ់ស�ង គជឺាករ
ទទលួខុស្រត�វរបស់ម�ន�ីគា្ំរទបេច�កេទសេហដ� រចនាសម័�ន�ៃនទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយាគេខត� មនិែមនអ�កផ�ល់េស
វបេច�កេទសឯកជនTSCេឡយ ប៉ុែន�TSC ្រត�វទទួលខុស្រត�វជួយ ឃំុក�ុងករវយតៃម�ប��បក់ិច�សន្យោ ប��បក់រធានា
៦ែខ និងេរៀបចំរបាយករណ៍ប��បក់�ុងករណីមានករេស�សំុពីឃំុ )។ 

៥. ការចាត់ែចងកិច�សន្យោ  

ក) កចិ�សន្យោេសវបេច�កេទសេនះ ្រត�វចុះហត�េលខេដយពីរភាគី ៖ ១)អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន 
     និង ២)្របធាន្រក�មករងរគេ្រមាងេនតម្រស�កនីមយួៗ 
ខ)  េខត�នឹងចតត់ងំម�ន�គីេ្រមាងថា� កេ់ខត� ស្រមាបស់្រមបស្រម�ល ្រត�តពិនតិ្យេលកិច�សន្យោ។ ម�ន�ីគេ្រមាងថា� ក់

េខត�េនះ នងឹជួបជាមយួអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជនេនេពលមានសំេណ រ ឬតមករចបំាច ់ (្របចែំខ)។ 

្របធាន្រក�មករងរគេ្រមាងេនថា� ក្់រស�កនីមយួៗ គជឺាអ�ក្រគប្់រគងផា� ល់អំពីវឌ្ឍនភាពៃនគេ្រមាងសងសង់

ែដល្រត�វេរៀបចំគំនូរប�ងប់េច�កេទស ែដលបានេរៀបចេំដយអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន។ អ�កផ�ល់េសវ

បេច�កេទសឯកជន្រត�វរយករណ៍ជា្របចែំខេទ្របធាន្រក�មករងរគេ្រមាងថា� ក្់រស�ក និងម�ន�គីេ្រមាងថា� ក ់

េខត�។ ករទូទត្់រត�វេធ�សំេណ សំុទូទតេ់ទ្របធាន្រក�មករងរគេ្រមាងេនតម្រស�កនីមយួៗ េដម្បសំុីករ 

                                                           
2 េនក�ុងកិច�សន្យោផ�ល់េសវេនក�ុង្រស�កមយួ គឺមានកេ្រមាងនេ្រចនេនក�ុងឃុំេផ្សងគា� ។ 
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ឯកភាព េធ�ករទូទត ់ េដយេយាងេលករប�� កព់ីករយល់្រពមេលរបាយករណ៍រកីចេ្រមនពី្របធានគណៈ

កម�ករ្រគប្់រគងគេ្រមាងឃំុនីមយួៗ។ ្របធាន្រក�មករងរគេ្រមាងថា� ក្់រស�ក នឹង្រត�វេធ�េសចក�ីេទរយករណ៍ 

េទ្របធានគេ្រមាងេនថា� កេ់ខត� ស�ីពីករទូទតឱ់្យអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន។  
គ)  តម(PIM) ឃំុនីមយួៗេធ�កចិ�លទ�កម�េដយផ�ល់កិច�សន្យោេទឱ្យអ�កទទួលករសងសងគ់េ្រមាង។ ្រគបឃំុ់្រត�វ

ចតត់ងំអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជនដែដល ឱ្យេធ�ជាអ�ក្រត�តពនិិត្យបេច�កេទសរបស់ពួកគាត ់ (ដូចបាន 

ពិពណ៌នាក�ុងលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោរវងឃំុ និងអ�កទទលួករសងសង2់

3)។ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន 

្រត�វេធ�ករយ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមយួគណៈកម�ករ្រគប្់រគងគេ្រមាងឃំុ(PMC)។  
ឃ)  អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន នឹងស្រមបស្រម�លេនថា� ក្់រស�កជាមយួម�ន�គីេ្រមាងថា� ក្់រស�ក 3

4ែដល្រត�វ

បានចតត់ងំឱ្យទទួលបន�ុកករងរេនះ។ ម�ន�ីគេ្រមាងថា� ក្់រស�កទទួលបន�ុកកចិ�ករេនះនឹងរយករណ៍្របចំ

ែខេទ្របធាន្រក�មស្រមបស្រម�លថា� ក្់រស�ក និងចូលរមួ្របជុំផងែដរ។ 
 

៦. លក�ណៈសម្បត�ិ និងបទពិេសាធន៍  

ក�ុងេពលដំេណ រករករងរ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសែដលមកពីែផ�កឯកជន នងឹមនិរពំឹងថាទទួលបានករ

ែណនាេំ្រចនអំពីដំេណ រករែណនាពំីករអនុវត�គេ្រមាងមលូនិធិឃំុ(PIM) និងេសៀវេភែណនាបំេច�កេទសរបស់ គ.ជ.អ

.ប េឡយ។ ដូេច�ះ ក�ុងកំឡុងេពលចបេ់ផ�មដណំាកក់លនីមយួៗៃនករសិក្សោលទ�ភាពគេ្រមាង េរៀបចំគេ្រមាង េរៀបចំ

លទ�កម� និង្រត�តពិនិត្យករងរសងសងរ់បស់អ�កទទួលករ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជននឹងទទួលបានករគា្ំរទ 

និងស្រមបស្រម�លពីម�ន�ីគេ្រមាង និងទីចតក់រែផនករវនិិេយាគេនថា� កេ់ខត�េលដំេណ រករែដល្រត�វអនុវត�។ េដម្បី
មានលទ�ភាពេធ�ករងរេនះឱ្យមាន្របសិទ�ភាព េបក�ជន្រត�វមានសមត�ភាព នងិបទពិេសធនដូ៍ចខងេ្រកម៖  

 យ៉ាងេហចណាស់មានក្រមតិជំនាញ ឬស�� ប្រតវសិ�ករ ធារស�ស�កសិកម� សំណងសីុ់វលិ ឬជំនាញ

្របហក្់របែហល 

 មានបទពិេសធនយ៉៍ាងតិច៣ឆា� កំ�ុងករសិក្សោវស់ស�ង ់េ្រគាងប�ងគ់េ្រមាង ប៉ានស់� នតៃម� ្រត�តពិនិត្យគេ្រមាង

េហដ�  រចនាសម�ន័�ជនបទ (ជាពិេសសគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ថា� កឃំុ់) ដូចជា ទំនប ់្របឡាយ សំណង់

្របពន័�ធារស�ស�ខ� តតូច មធ្យម ឬ្រសះ។ល។ 

 មានចំេណះដឹងស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងករ្រគប្់រគងេ្រគាះមហន�រយ 

 េចះេ្របកុំព្ូយទរ័ដូចជាកម�វធិី Word, Excel, AutoCAD និង្របពន័�អុនិធឺេណត អុីែមល៉ 

 ្រត�វែតស�ិតេន ឬមានឆន�ៈេធ�ករេនក�ុង្រស�កេគាលេដ 

 មានសមា� រ: ឧបករណ៍សិក្សោបេច�កេទស និងយាន�ជំនះិស្រមាបេ់ធ�ដំេណ របានញឹកញាបេ់ទតមឃំុេគាលេដ។ 

 
 

                                                           
3 ភមី ទ្រមងទី់៥០៖ គំរូកិច�សន្យោ ្របករ១  
4 ម�ន�ីស្រមបស្រម�លថា� ក្់រស�កទទួលបន�ុកករងរបេច�កេទស 
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