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Ųњ˝ šŠ њ‗Ź Łũİũ 
₤ŪŌĠсΒĖ̋ ĄеĕУŎŁũĠЮşĆ˝Ю◦₤Ū₤О˝ 

 

ơ. Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ 
េយងកិចច្រពមេ្រពៀងហរិញញបបទនចុះៃថងទី២៧ ែខតុ  ឆន ២ំ០១៤ រ ង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ នងិ

ធនគរអភិវឌ ន៍ សីុ។គេ្រមងកត់បនថយ និភ័យេ្រគះមហន្ត យេនសហគមន៍មូល ្ឋ នែដលមនេលខ
មូលនិធ ិ៩១៧៨-CAM (Grant No.9178-CAM) េដីមបអីនុវត្តគេ្រមងកត់បនថយ និភ័យេ្រគះមហន្ត យ
េនសហគមន៍មូល ្ឋ នេន្រសុកអទិភពចំនួន១៨្រសុក និងឃុអំទិភពចនំួន៥៤ឃុេំគលេ  មកពីេខត្តែដល
ទទួលរងេ្រគះពីទឹកជនំន់ទងំ០៦េខត្តកនុងេនះរមួមន៖ េខត្តកំពង់ចម េខត្តកំពង់ធ ំ េខត្តេសៀម ប េខត្តៃ្រព
ែវង េខត្តបត់ដំបង និងេខត្តបនទ យមនជ័យ។ អគគេលខធិករ ្ឋ នៃនគណៈកមម ធិករជតិ្រគប់្រគងេ្រគះ
មហន្ត យ(គ.ជ.គ.ម) ជភន ក់ងរ្របតិបត្តិ (EA)និងេលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.បគឺជភន ក់ងរអនុវត្ត(IA)។ 

េគលបំណងរបស់គេ្រមងគឺេដីមបបីេងកីនករេ្រតៀមបងក រទុកជមុន េដីមបេីឆ្លីយតបេទនឹងេ្រគះមហន្ត
យធមមជតនិនេន្របេទសកមពុជ ្រពមទងំមនសមទធិផលរពំឹងទុកៃនករបេងកីនករ្រគប់្រគងេ្រគះមហន្ត
យនិងករក ងសមថភពដល់ថន ក់្រសុកនិងឃុេំគលេ របស់គេ្រមងែដលពក់ពនធ័េទនឹងេ្រគះមហន្ត យ
ធមមជតិផងែដរ។គេ្រមងេនះមនសមសភគចំនួន០៤កនុងេនះរមួមន៖ ១.េធ្វីេ យ្របេសីរេឡងីនូវសមតថ
ភពបេចចកេទស ថ ប័នរបស់្រសុកអទិភពស្តីពីករ្រគប់្រគងគេ្រមងករកត់បនថយ និភ័យេ្រគះមហន្ត យ
និងករបន ុ េំទនឹងករបៃ្រមប្រមួល កសធតុ ២.េធ្វីេ យ្របេសីរេឡងីនូវសមតថភពឃុេំគលេ អទិភព
ស្តីពីករ្រគប់្រគងករកត់បនថយ និភ័យេ្រគះមហន្ត យ និងករបន ុ េំទនឹងករបៃ្រមប្រមួល កសធតុ 
៣.ករអនុវត្តសកមមភពននៃនករកត់បនថយ និភ័យេ្រគះមហន្ត យនិងករបន ំេទនឹងករបែ្រមប្រមួល
កសធតុេនសហគមន៍មូល ្ឋ ន និង៤.េធ្វីេ យមន្របសិទធិភពចំេពះករ្រគប់្រគងគេ្រមងនិងករផ ព្វ 

ផ យពីបទពេិ ធន៍ល្ៗអ និងវធិី ្រស្តថមីៗដល់សហគមន៍មូល ្ឋ ន។ 
 េនកនុងសមសភគទី៣ ែដលអនុវត្តេ យេលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប នឹងវភិជន៍មូលនិធិវនិិេយគដល់
្រសុកទងំ១២កនុងចំេ ម្រសុកេគលេ ទងំ១៨្រសុក និងឃុេំគលេ ចំនួន២៤កនុងចំេ មឃុេំគលេ
ទងំ៥៤ឃុ ំ ែដលជួបេ្រគះមហន្ត យទឹកជំនន់ធងន់ធងរបំផុតេនឆន ២ំ០១១ និងឆន ២ំ០១៣។្រសុកនិងឃុេំគល
េ របស់គេ្រមងែដលទទួលរងផលប៉ះពល់ពីេ្រគះទឹកជំនន់យ៉ងធងន់ធងរេនះ នឹងេ្របី្របស់មូលនិធិវនិិេយគ
េដីមបអីនុវត្តគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ័ខន តតូចៃនគេ្រមងកត់បនថយ និភ័យេ្រគះមហន្ត យេនសហគមន៍
មូល ្ឋ ននិងករបន ុ ំេទនឹងែ្រប្របួល កសធតុ េដីមបបីងក រករកត់បនថយ និភ័យែដលេកីតមនេឡងី
ចំេពះសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ 
 េដីមបជីួយដល់្រសុក និងឃុេំគលេ កនុងករអនុវត្តគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពនធ័ខន តតូចៃនគេ្រមងកត់
បនថយ និភ័យេ្រគះមហន្ត យេនសហគមន៍មូល ្ឋ ននិងករបន ុ ំេទនឹងករៃ្រប្របួល កសធតុ ្រសុក
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េគលេ នីមួយៗនឹងេធ្វីករេ្រជីសេរសីអនកជំនួយករបេចចកេទស េដីមបផី្តល់េស បេចចកេទសដល់រដ្ឋបល្រសុក 
និង្រកុម្របឹក ឃុកំនុងករេរៀបចំគេ្រមង ករសិក លទធភពគេ្រមង ករេរៀបចំគំនូរប្លង់បេចចកេទសគេ្រមង ករ
គណនតៃម្លប៉ន់ ម នគេ្រមង និងករ្រតួតពិនិតយករអនុវត្តគេ្រមងជេដីម។ 
Ư. ЮýŲĠе‗₣аĕŁũĩŉŲсЮ₤ǻĠЮşĆ˝Ю◦₤ 

េគលបំណងៃនករផ្តល់េស បេចចកេទស គឺជករផ្តល់ឱយរដ្ឋបល្រសុកនិងឃុនូំវេស បេចចកេទស្របកប
េ យគុណភពស្រមប់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធខន តតូច ៃនគេ្រមងកត់បនថយេ្រគះមហន្ត យេនសហគម
ន៍មូល ្ឋ ននងិករបន ុ ំេទនឹងករបែ្រមប្រមួល កសធតុ។ ត្រមូវករផ្តល់េស បេចចកេទសេនះរមួទងំករ
្របមូលទិនន័យ ព័ត៌មនេនមូល ្ឋ ន សិក លទធភពគេ្រមង េ្រគងករគេ្រមង ប៉ន់ ម នតៃម្លគេ្រមង េរៀបចំ
ឯក រេដញៃថ្ល គ្ំរទដំេណីរករេដញៃថ្ល និង្រតួតពនិិតយករអនុវត្តកិចចសនយ..។ល។  គេ្រមងនឹង្រតូវ ងសង់
េ យអនកទទួលករចុះកិចចសនយជមួយរដ្ឋបល្រសុកនិងឃុ ំ េដីមបេី្របី្របស់មូលនិធិរបស់គេ្រមងកត់បនថយ
និភ័យេ្រគះមហន្ត យេនសហគមន៍មូល ្ឋ ន។ 

ư. ◦Б″ е₣ ũŎкЮĮŲ ĕЊ₣ЮĮŲЮŷŵаĕŁũĩŉŲсЮ₤ǻĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
អនកជំនួយករបេចចកេទស្រសុកចំនួន១២នក់នឹង្រតូវេ្រជីសេរសី មរយៈកិចចសនយ ច់េ យែឡកពីគន

េហយីមន ក់ៗនឹងេន ម្រសុកនិងឃុេំគលេ នីមួយៗ្រពមទងំេធ្វីដំេណីរេទឃុ ំ នងិភូមិេគលេ របស់
គេ្រមងេដីមបផី្តល់េស បេចចកេទសកនុងរយៈេពល០៩ ែខនឹងចប់េផ្តីមពីែខធនូ ឆន ២ំ០១៦ នងិបញច ប់េនែខសី  
ឆន ២ំ០១៧ ។ ្រសុកនិងឃុេំគលេ ែដលអនកជំនួយករបេចចកេទស្រតូវផ្តល់េស បេចចកេទសមនដូចខង
េ្រកម៖ 
េខត្តេសៀម ប  

្រសុកពួក 
១. ឃុដូំនែកវ 
២. ឃុែំកវពណ៌ 

̉.  ŷЋ⅜ŲļĮаĕŁũĩŉŲсЮ₤ǻ 
 អនកជំនួយករបេចចកេទស្រសុក្រតូវទំនក់ទំនងយ៉ងជិតសនិតជមយួរដ្ឋបល្រសុកនិង្រកុម្របឹក ឃុ ំ ទី

្របឹក ក ងសមតថភព និងករប្រញជ បDRR&CCAេទកនុងកមមវធិី្រសុកនិងឃុថំន ក់េខត្ត និងទី្របឹក េហ ្ឋ
រចនសមពនធ័ថន ក់ជតិ េដីមប្ីរបកដថករសិក េ្រគងករគេ្រមងទងំេនះបនពិនិតយ និងបញជ ក់បនយ៉ង
្រតឹម្រតូវ េហយី ចទទួលយកបនពីសំ ក់ភគីពក់ពនធ័ទងំអស់។ អនកជំនយួករបចចកេទស្រសុក (DTA) 
នឹង្រតូវ្របកដថករេរៀបចំ និងករអនុវត្តគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធខន តតូចៃនគេ្រមងកត់បនថយ និភ័យ
េ្រគះមហន្ត យេនសហគមន៍មូល ្ឋ ន បនអនុវត្តយ៉ងហមត់ចត់ មេសៀវេភែណនសំ្តីពីករអនុវត្តគេ្រមង
មូលនិធិឃុ ំសងក ត់ (ភីម) និងេសៀវេភែណនសំ្តីពីកិចចលទធកមមនិងករអនុវត្តគេ្រមង្រសុក(ស្រមប់្រសុក)និង
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េគលករណ៍ែណននំនែដលបនអនុម័តឱយេ្របី្របស់េ្រកម្រកបខ័ណ្ឌ  ៃនគេ្រមងកត់បនថយភព និភ័យ
េ្រគះមហន្ត យេនសហគមន៍មូល ្ឋ ន(CDRR)។  

ករទទលួខុស្រតូវជក់ ក់របស់អនកជនំយួករបេចចកេទស្រសុកមនដូចតេទ៖ 
ក) បញជ ក់អះ ងជមួយរដ្ឋបល្រសុកនិងឃុអំំពីគេ្រមងែដលមនេនកនុងបញជ ីគេ្រមង ទិភព និង

ទី ងំគេ្រមងទងំេនះ។ េនេពល ទទួលបនករបញជ ក់ជ យល័កខអក រពីរដ្ឋបល្រសុក
និងឃុរំចួេហយី ទំហកំរងរ្រតូវបនកំណត់ស្រមប់ដំ ក់កលសិក ស់ែវង និងេរៀបចេំ្រគង
ករគេ្រមងៃនករផ្តល់េស បេចចកេទសេនះ។  

ខ) េរៀបចំេ្រគងករបេចចកេទសស្រមប់គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ នងិ ប៉ន់ ម នតៃម្ល  រចួេផញីជូនអភិ  
បល្រសុកនិងេមឃុេំដីមបពីិនិតយនិងសេ្រមច។  

គ)  ្រតួតពិនិតយ និងជួយេរៀបចំឯក រេដញៃថ្ល ឯក រកិចចសនយ ស្រមបស្រមួលដំេណីរករេដញៃថ្ល 
ករផ្តល់ និងចុះកិចចសនយរ ង្រសុកនិងឃុ ំនិងអនកទទួលករ។  

ឃ) ្រតួតពិនិតយករងរសំណង់កនុងរយៈេពល ងសង់ នងិជួយគណៈកមមករ្រគប់្រគងគេ្រមងអំពីករ
្រតួតពិនិតយ ឬេធ្វីអធិករកិចចគេ្រមង និងផ្តល់អនុេ មភពេលីរបយករណ៍រកីចេ្រមីន ក់ជូនរដ្ឋ
បល្រសុកនិងឃុ ំនិង 

ង)  េផទរ្របគល់េទឱយរដ្ឋបល្រសុកនិងឃុេំនេពលបញច ប់ករងរ ងសង់។  

̣. ŁũČĳсЯş₣ Њ̋şĆ₤ĕŜ  
អនកជំនួយករបេចចកេទស្រសុក្រតូវចុះកិចចសនយ ច់េ យែឡកពីគន គឺ    ១.ករចុះកិចចសនយរ ងអភិ  

បល្រសុកនិងអនកផ្តល់េស បេចចកេទសស្រមប់ផ្តល់េស បេចចកេទសគេ្រមង្រសុកនិង២.ករចុះកិចចសនយរ ង
េមឃុនំិងអនកផ្តល់េស បេចចកេទសស្រមប់ផ្តល់េស បេចចកេទសគេ្រមងឃុ។ំ 

 ស្រមប់ករផ្តល់េស បេចចកេទសដល់រដ្ឋបល្រសុកៈ អនកជំនួយករបេចចកេទស្រសុក្រតូវសថិតេ្រកមករ
្រគប់្រគងរបស់ម្រន្តីបេចចកេទស្រសុក។ ម្រន្តីបេចចកេទស្រសុកនឹងទទួលខុស្រតូវស្រមប់ករ្រគប់្រគងកិចចសនយ 
េហយីអនកជំនួយករបេចចកេទស្រតូវ ក់ជូនរបយករណ៍អនុវត្តករងរ និងសំេណីសំុទូទត់េទេ យម្រន្តីបច ្
េចកេទស្រសុកពិនិតយនិង ក់ជូនអភបិល្រសុកេដីមបអីនុម័ត។ 

 ស្រមប់ករផ្តល់េស បេចចកេទសដល់្រកុម្របឹក ឃុៈំ អនកជំនួយករបេចចកេទស្រសុក្រតូវសថិតេ្រកមករ
្រគប់្រគងរបស់េមឃុនំីមួយៗ។ េមឃុនំឹងទទួលខុស្រតូវស្រមប់ករ្រគប់្រគងកិចចសនយ េហយីអនកជំនួយករ      
បេចចកេទស្រសុក្រតូវ ក់ជូនរបយករណ៍អនុវត្តករងរ និងសំេណីសំុទូទត់េទេមឃុេំដីមបពីិនិតយនិងអនុម័ត។ 
̀. Ų˝ š‗к₤ņġĳŉЊ ĕЊ₣Ġ◦ĮЊЮ⅜Ċĕч  

មុនេពលចប់េផ្តីមករងរេនះ  អនកផ្តល់េស បេចចកេទស្រសុក្រតូវបនបណ្តុ ះប ្ត លពីទី្របឹក េហ ្ឋ
រចនសមពនធ័ថន ក់ជតិ ទី្របឹក ក ងសមតថភពនងិករប្រញជ បDRR&CCAេទកនុងកមមវធិីវនិិេយគ្រសុកនិងឃុំ
ថន ក់េខត្តនិង្រកុមករងរគេ្រមងកត់បនថយ និភ័យេ្រគះមហន្ត យេនសហគមន៍មូល ្ឋ ន ៃនេលខធិ
ករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប។ ្របធនបទៃនវគគបណ្តុ ះប ្ត លរមួមន៖ករេរៀបចំគេ្រមង សិក លទធភពគេ្រមង េ្រគង
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ករគេ្រមង ប៉ន់ ម នតៃម្លគេ្រមង េរៀបចំឯក រេដញៃថ្ល គ្ំរទដំេណីរករេដញៃថ្ល និង្រតួតពិនិតយករអនុវត្ត
កិចចសនយ..។ល។  េដីមបមីនលទធភពេធ្វីករងរេនះបនេ យរលូន េបកខជន េបកខនរ្ីរតូវមនលកខណៈសមបត្តិ 
និងបទពិេ ធន៍ដូចខងេ្រកម៖  

– យ៉ងេ ច ស់មនក្រមិតជំនញ ឬសញញ ប្រតែផនកវសិ្វកមមសំណងសីុវលិ 
– មនបទពិេ ធន៍យ៉ងតិច៣ឆន កំនុងករសិក ស់ែវង េ្រគងករ ប៉ន់ ម នតៃម្ល ្រតួតពិនិតយគេ្រមង
េហ ្ឋ រចនសមព័នធជនបទដូចជៈផ្លូវលំជនបទ លូ ព ននិង្របព័នធធ ្រស្តខន តតូចឬមធយម..។ល។ 

– េចះេ្របីកុំពយូទ័រដូចជកមមវធិី Word, Excel, AutoCAD និង្របព័នធអុិនធឺេណត អុីែម៉ល 
– ្រតូវែតសថិតេន ឬមនឆនទៈេធ្វីករេនកនុងភូមិ ច់្រសយល 
– មនលទធភពជិះមូ៉តូ និង ចេធ្វីដំេណីរបនញឹកញប់េទ ម្រសុកនិងឃុេំគលេ នីមួយៗ។ 

 

	
 

	
 

	
 

	
 

 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 

	
 


