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លក្ខខណ្ឌ ការងារ 

សម្រាប់អ្នក្ផ្តល់សសវាបសចេក្សេសឯក្ជន 

 

១. សសចក្តីសផ្តើម 

                  យោងឯកសារគយរោងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ន និងការប្រែរែលួអាកាសធាតុ ដ្ំណាកក់ាលតភ្ជា ែ ់
កនុងយោលែំណងពរងឹងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ នកនុងការយរៀែចំប្ែនការ និងថវកិាយ្លើយតែយៅនឹងភ្ជពងាយរងយរោោះពីការប្រែ
រែួលអាកាសធាតុយៅកនុងតំែន ់និងយដ្ើមបជីាការយ ព្ ោះយៅពរងីកយេតត រសុក យោលយៅយៅជំហានែនត។ 

គយរោងរដ្ឋបាលមូលដ្ឋឋ ន តាមរយៈមូលនិធិ PBCR ោរំរគយរោងមូលនិធិឃំុ រែោណ១/៣ននមូលនធិិវនិិ
យោគឃំុនីមយួៗ សរោែោ់រំរគយរោងយេដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធ កិចចការរដ្ឋបាលរសុកសរោែោ់រំរគយរោង និងយសវាោរំរ
ែយចចកយរសឯកជនសរោែក់ារសិកាឋានយលខា យរោងការគយរោង កិចចលរធកមម និងរតតួពិនតិយការងារសាងសង់
គយរោងយេដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធឃំុយោលយៅ។ យោលែំណងសំខានន់នវភិ្ជជនថ៍វកិាោរំរ គយរោងមូលនិធីឃំុ គឺោរំរដ្ល់ការ
អនុវតតសកមមភ្ជពជាអារិភ្ជពរែស់ឃំុប្ដ្លបានកំណតយ់ៅកនុងប្ែនការអភវិឌ្ឍនឃំុ៍(CDP/DCP) និងកមមវធិីវនិិយោគឃំុ
(CIP/DIP) និងសរោែគ់យរោងយេដ្ឋឋ រចនាសម័ពនធោរំរដ្ល់ការែនាុំយៅនឹងការប្រែរែួលអាកាសធាតុ។ ថវកិាប្ដ្លោំ
ររពីកមមវធិីនងឹយធវើការវភិ្ជជនរ៍ែោណ ៨៥ភ្ជគរយ សរោែក់ារវនិិយោគយៅយលើគយរោងយេដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធខាន តតូច អតិ
ែបរោិ៣ភ្ជគរយ ននថវកិាវនិិយោគរតូវវភិ្ជជនស៍រោែច់ណំាយយៅយលើកិចចការរដ្ឋបាល និងចនំួនអតិែបរោិ ១២ភ្ជគរយ
ននថវកិារតូវវភិ្ជជនស៍រោែក់ារែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជន សរោែក់ារសិកា យរោងការគយរោង កិចចលរធកមម នងិរតួត
ពិនិតយការងារសាងសងគ់យរោងយេដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធឃំុ ប្ដ្លែចចុែបននយសវាែយចចកយរសរតូវបានោរំរយដ្ឋយមន្រនតី
ែយចចកយរសយេដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធមកពរីីចាតក់ារប្ែនការ នងិវនិិយោគយេតត និងមន្រនតីររលួែយចចកយរសោរំរឃំុ នងិអនុវតត
តាមយោលការណ៍ននយសៀវយៅប្ណនាសំតីពីការអនុវតតគយរោងមូលនិធិឃំុ (PIM) និងយសៀវយៅែយចចកយរសគយរោងយេដ្ឋឋ
រចនាសមពន័ធ គ.ជ.អ.ែ។ 

២. សោលបំណ្ងននការផ្តល់សសវាបសចេក្សេស 

យោលែំណងននយសវាែយចចកយរស1 គឺជាការែតល់ឱ្យរកុមរែឹកាឃំុ នូវយសវាែយចចកយរសរែកែយដ្ឋយគុណភ្ជព
សរោែគ់យរោងយេដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធខាន តតូចប្ដ្លធនន់ឹងការប្រែរែួលអាកាសធាតុ។ តរមូវការែតល់យសវាែយចចកយរសយនោះ
រមួទងំ ការរែមូលរិននយ័ ពត័ោ៌នយៅមូលដ្ឋឋ ន សិកាលរធភ្ជពគយរោង យរោងការគយរោង បា៉ា នស់ាម នតនមលគយរោង 
យរៀែចំឯកសារយដ្ញនថល ោរំរដ្ំយណើ រការយដ្ញនថល និងរតួតពិនិតយការអនុវតតកចិចសនា។ល។  គយរោងនឹងរតូវសាងសង់
យដ្ឋយអនកររួលការ(អនកយ ៉ាការ) និងចុោះកិចចសនាជាមយួ រកុមរែឹកាឃំុ ោរំរេិរញ្ញ វតថុយដ្ឋយមូលនិធិអភវិឌ្ឍនឃំុ៍ និង
មូលនិធិកមមវធិីែសពវែាយែយចចកយរសកសិកមមថមីប្ដ្លធនន់ឹងការប្រែរែូលអាកាសធាតុ។ 

                                                           
1 ដូ្ចបានពិពណ៌នាកនុងយសៀវយៅ ភមី ការែតល់យសវាទងំយនោះរមួែញ្ចូ លទងំការពិនិតយយមើលកិចចការពារសុវតថិភ្ជពែរសិាថ ន ដី្ធលី និងជនជាតិយដ្ើមភ្ជគ
តិច ែ៉ាុប្នតការពិនិតយយមើលប្ែនកយនោះមនិបានដ្ឋកែ់ញ្ចូ លយៅកនុងការងារែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជនយនោះយរ។ 
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៣. េីតងំ រយៈសេល និងសេលសេលាននការផ្តល់សសវាបសចេក្សេស 

អនកែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជន នងឹរតូវយរជើសយរ ើសតាមរយៈកិចចសនាដ្ឋចព់ីោន  យៅតាមរសុកយោលយៅ
នីមយួៗ យដ្ើមបែីតល់យសវាែយចចកយរសរេូតចែក់ារអនុវតតគយរោង។ កិចចសនាែតល់យសវាែយចចកយរស និងែនទុកការងារោន
សយងេែយៅកនុងតារាងដូ្ចខាងយរកាម៖ 

 

 

(ពិនទុសនទសសនពី៍សាថ នភ្ជពលំបាក) គឺជារងាវ ស់មយួននករមិតយធៀែអពិំការលំបាកននកិចចសនាយដ្ឋយប្ែែកយលើកភ្ជពសមុ រគសាម ញននែលងគ់យរោង សាថ នភ្ជពែលូ វ ចោា យែលូ វ
ពីរីរមួយេតតយៅឃុ។ំ ពិនទុ េពស់សោា ល់ករមិតេពស់ននការលំបាកននកិចចសនា។ 

៤.  េសាលលពេននការផ្តលស់សវា 

យសវាកមមែយចចកយរសរតូវបានែតល់កនុងែរែិរននរកែេណ័ឌ ការងារវមិជឈការរែស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាលកមពុជា និងយរកាម
កិចចរពមយរពៀងកមច ី និងជំនយួឥតសំណងជាមយួនដ្គូរអភវិឌ្ឍនន៍ានា។ យេតុយនោះ យសវាកមមទងំយនាោះនឹងរតូវយធវើការ
ជាមយួ រកុមរែឹកាឃំុ អនកររួលការសាងសង(់អនកយ ៉ាការ) និងោនទងំការងាររំនាករ់ំនងជាមយួែុគាលិករដ្ឋឋ ភបិាល 
ថ្នន កយ់េតត និងថ្នន ករ់សុក យដ្ើមបរីបាកដ្ថ្នការសិកាយរោងការគយរោងទងំយនាោះបានពិនតិយ និងែញ្ជា កប់ានោ៉ា ងរតមឹរតូវ
យដ្ឋយរីចាតក់ារប្ែនការ និងវនិិយោគយេតត(PID) និងរកុមរែឹកាឃំុ។ អនកែតល់យសវាែចចកយរសឯកជន (TSC) នឹងរតូវ
យធវើការយៅតាមរសុកយោលយៅរែស់េលួនយេើយនឹងសថិតយៅយរកាមការ សរមែសរមួល រតួតពិនតិយយមើលពីមន្រនតីោរំរ
ែយចចកយរសរែស់គយរោង។ អនកែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជននឹងរតូវធានា ការយរៀែចំ និងការអនុវតតគយរោងយេដ្ឋឋ រចនា
សមពន័ធយៅកនុងឃំុយោលយៅប្ដ្លសថិតយរកាមការររួលេុសរតូវរែស់ោត(់TSC) បានអនុវតតោ៉ា ងេមតច់តត់ាមយសៀវយៅ
ប្ណនាសំតីពីការអនុវតតគយរោងមូលនិធិឃំុ(PIM) និងយសៀវយៅប្ណនាែំយចចកយរសយេដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធ គ.ជ.អ.ែ ។  

ការររលួេុសរតវូជាកល់ាករ់ែស់អនកអនកែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជនោនដូ្ចតយៅ៖ 
ក) ែញ្ជា កជ់ាមយួរកុមរែឹកាឃំុ ថ្នគយរោងប្ដ្លរតូវយរោងយរៀែចំ ោនកនុងែញ្ា ីគយរោងអារិភ្ជព និងរីតាងំ
គយរោងចាស់លាស់។ យៅយពលណាររួលបានការែញ្ជា កជ់ាលាយល័កេអកសរពីរកមុរែឹកាឃំុរចួយេើយ 
រំេំការងាររតូវបានកំណតស់រោែដ់្ំណាកសិ់កាឋានយលខា រែមូលពត័ោ៌នែយចចកយរស និងគយរោង
ប្ដ្លរតូវយរោង។ 

យលេកិចចសនា យេតត រសុក ចំនួនឃំុ 
ការបា៉ា ន់សាម ន
ចំនួនគយរោង 

តនមលបា៉ា ន់សាម នសរុែគយរោងយេដ្ឋឋ
រចនាសមពន័ធសរោែ់្ ន ២ំ០១៧ 

ពិនទុ          
សនទសសន ៍
ននសាថ នភ្ជព
លំបាក 

មូលនធិPិBCR 
(ដុ្លាល រ) 

មូលនិធិឃំុ 
(យរៀល) 

១,២,៣,៤ 

 

 

      
       
       
       
សរុែ       
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េ) យរៀែចំឯកសារយដ្ញនថល ដូ្ចជាការយរោងែលងែ់យចចកយរសសរោែគ់យរោងយេដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធ និងបា៉ា នស់ាម ន
តនមលគយរោង រចួយែញើជូនយមឃំុពិនិតយយដ្ើមបសីយរមច និងអនុមត័។ 

គ) ជួយ ឃំុកនុងការយរៀែចំឯកសារយដ្ញនថល និងពិនតិយែញ្ជា កែ់យចចកយរស។ 
ឃ)  រតួតពិនិតយ នងិជួយ យរៀែចំឯកសារយដ្ញនថល សរមែសរមលួដ្ំយណើ រការយដ្ញនថល និងជយួ ឃំុយរៀែចំឯកសារ
កិចចសនារវាងឃំុ និងអនកររលួការសាងសង។់  

ង) តាមដ្ឋន និងរតួតពិនិតយការងារសាងសងយ់ដ្ឋយអនកររួលការសាងសងក់នុងរយៈយពលសាងសង ់ជួយ គណៈ
កមមការរគែរ់គងគយរោងឃំុអពំីការរតួតពិនិតយ នងិយធវើការវាយតនមលគយរោង និងែតល់អនុយលាមភ្ជពយលើរបាយ
ការណ៍រកីចយរមើនដ្ឋកជូ់នរកមុរែឹកាឃំុ នងិ 

ច)  យែទររែគល់យៅឱ្យមន្រនតីោរំរែយចចកយរសយេដ្ឋរចនាសមពន័ធយេតតមកពីរីចាតក់ារប្ែនការ និងវនិិយោគយៅ
យពលែញ្ចែក់ារងារសាងសង។់  

កិចចការរែស់អនកអនកែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជន នឹងមនិោនលកេណៈែនតជាអចិនន្រនតយយ៍ ើយ យរពាោះថ្នការ
ែំយពញរាល់ល័កេេណ័ឌ  និងការឯកភ្ជពែតល់កចិចសនាមនិប្មនជាប្ែនកមយួននវសិាលភ្ជពការងារយ ើយ។ យទោះជាោ៉ា ង
ណាកតី យដ្ឋយយេតុថ្នគយរោងមូលនិធអិភវិឌ្ឍនឃំុ៍យៅកនុងរសុក2រតូវបានរចបាចែ់ញ្ចូ លយៅកនុងកិចចសនាមយួកនុងការែតល់
យសវាអាចរតូវបានអនុវតតជាែនតែនាទ ែ ់ យេើយអាចែនតយសទើរប្តជារែចា។ំ ការងារទងំអស់យនាោះគឺចាែព់ីការយរៀែចសិំកា
ឋានយលខារេូតដ្ល់ការែញ្ចែក់ាររតួតពិនិតយការសាងសង(់ដ្ណំាកក់ាលរ១ី ដ្ល់រ៦ី ខាងយលើ) អាចរតូវែញ្ចែយ់ពញ
យលញកនុងរយៈយពលអនុវតតរេូតញ្ចែ១់០០%។ ចំណុចលមែតិននសកមមភ្ជពយពញយលញសរោែដ់្ំយណើ រការែញ្ចែ់
ទងំរសុងននគយរោងយេដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធមូលនិធិអភវិឌ្ឍនឃំុ៍ គឺចាែយ់ែតើមពីការកំណត ់ការយរជើសយរ ើស ការយរៀែចំ និងការ
អនុវតតរតូវបានសយងេែដូ្ចខាងយលើ។   
(ការងារសាងសងរ់តូវបានធានាយដ្ឋយអនកររួលការកនុ ងរយៈយពល៦ប្េែនាទ ែ ់ ែ៉ាុប្នតការតាមដ្ឋនជាកប់្សតង គឺជាការ
ររួលេុសរតូវរែស់មន្រនតីោរំរែយចចកយរសយេដ្ឋឋ រចនាសម័ពនធននរីចាតក់ារប្ែនការ និងវនិិយោគយេតត មិនប្មនអនកែតល់យស
វាែយចចកយរសឯកជនTSCយ ើយ ែ៉ាុប្នតTSC រតូវររួលេុសរតូវជួយ ឃំុកនុ ងការវាយតនមលែញ្ចែកិ់ចចសនា ែញ្ចែក់ារធានា
៦ប្េ និងយរៀែចំរបាយការណ៍ែញ្ចែក់នុ ងករណីោនការយសនើ សំុពីឃំុ )។ 

៥. ការចាត់ចចងកិ្ចេសនា  

ក) កចិចសនាយសវាែយចចកយរសយនោះ រតូវចុោះេតថយលខាយដ្ឋយពីរភ្ជគី ៖ ១)អនកែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជន 
     និង ២)រែធានរកុមការងារគយរោងយៅតាមរសុកនីមយួៗ 
េ)  យេតតនឹងចាតត់ាងំមន្រនតគីយរោងថ្នន កយ់េតត សរោែស់រមែសរមួល រតួតពិនតិយយលើកិចចសនា។ មន្រនតីគយរោងថ្នន ក់
យេតតយនោះ នងឹជួែជាមយួអនកែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជនយៅយពលោនសំយណើ រ ឬតាមការចាបំាច ់ (រែចាបំ្េ)។ 
រែធានរកុមការងារគយរោងយៅថ្នន ករ់សុកនីមយួៗ គជឺាអនករគែរ់គងផ្ទទ ល់អំពីវឌ្ឍនភ្ជពននគយរោងសាងសង់
ប្ដ្លរតូវយរៀែចំគំនូរែលងែ់យចចកយរស ប្ដ្លបានយរៀែចំយដ្ឋយអនកែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជន។ អនកែតល់យសវា
ែយចចកយរសឯកជនរតូវរាយការណ៍ជារែចាបំ្េយៅរែធានរកុមការងារគយរោងថ្នន ករ់សុក និងមន្រនតគីយរោងថ្នន ក ់
យេតត។ ការរូទតរ់តូវយធវើសំយណើ សំុរូទតយ់ៅរែធានរកុមការងារគយរោងយៅតាមរសុកនីមយួៗ យដ្ើមបសំុីការ 

                                                           
2 យៅកនុងកិចចសនាែតល់យសវាយៅកនុងរសុកមយួ គឺោនកយរោងនយរចើនយៅកនុងឃុំយែសងោន ។ 



ឧបសម្ពន័្ ធខ០១ ៖លក្ខខណ្ឌការងារ 

4 

ឯកភ្ជព យធវើការរូទត ់ យដ្ឋយយោងយលើការែញ្ជា កព់ីការយល់រពមយលើរបាយការណ៍រកីចយរមើនពីរែធានគណៈ
កមមការរគែរ់គងគយរោងឃំុនមីយួៗ។ រែធានរកមុការងារគយរោងថ្នន ករ់សុក នឹងរតូវយធវើយសចកតីយៅរាយការណ៍ 
យៅរែធានគយរោងយៅថ្នន កយ់េតត សតីពីការរូទតឱ់្យអនកែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជន។ ពនធអាករជាែនទុករែស់
អនកែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជន។ 

គ)  តាម(PIM) ឃំុនីមយួៗយធវើកចិចលរធកមមយដ្ឋយែតល់កិចចសនាយៅឱ្យអនកររួលការសាងសងគ់យរោង។ រគែឃំុ់រតូវ
ចាតត់ាងំអនកែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជនដ្ប្ដ្ល ឱ្យយធវើជាអនករតួតពនិិតយែយចចកយរសរែស់ពួកោត ់ (ដូ្ចបាន 
ពិពណ៌នាកនុងលកេេណឌ ននកចិចសនារវាងឃំុ និងអនកររលួការសាងសង3់)។ អនកែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជន 
រតូវយធវើការោ៉ា ងជិតសនិរធជាមយួគណៈកមមការរគែរ់គងគយរោងឃំុ(PMC)។  

ឃ)  អនកែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជន នឹងសរមែសរមួលយៅថ្នន ករ់សុកជាមយួមន្រនតីគយរោងថ្នន ករ់សុក 4ប្ដ្លរតូវ
បានចាតត់ាងំឱ្យររួលែនទុកការងារយនោះ។ មន្រនតីគយរោងថ្នន ករ់សុកររួលែនទុកកចិចការយនោះនឹងរាយការណ៍រែចាំ
ប្េយៅរែធានរកុមសរមែសរមួលថ្នន ករ់សុក និងចូលរមួរែជុំែងប្ដ្រ។ 

 

៦. លក្ខណ្ៈសមបតតិ និងបេេិសលធន៍  

កនុងយពលដ្ំយណើ រការការងារ អនកែតល់យសវាែយចចកយរសប្ដ្លមកពីប្ែនកឯកជន នងឹមនិរពំឹងថ្នររួលបានការ
ប្ណនាយំរចើនអំពដី្ំយណើ រការប្ណនាពំីការអនុវតតគយរោងមលូនិធិឃំុ(PIM) និងយសៀវយៅប្ណនាែំយចចកយរសរែស់ គ.ជ.អ
.ែ យ ើយ។ ដូ្យចនោះ កនុងកំ ុងយពលចាែយ់ែតើមដ្ណំាកក់ាលនីមយួៗននការសិកាលរធភ្ជពគយរោង យរៀែចំគយរោង យរៀែចំ
លរធកមម និងរតួតពិនិតយការងារសាងសងរ់ែស់អនកររួលការ អនកែតល់យសវាែយចចកយរសឯកជននឹងររួលបានការោរំរ 
និងសរមែសរមួលពមីន្រនតីគយរោង និងរីចាតក់ារប្ែនការវនិិយោគយៅថ្នន កយ់េតតយលើដ្ំយណើ រការប្ដ្លរតូវអនុវតត។ យដ្ើមបី
ោនលរធភ្ជពយធវើការងារយនោះឱ្យោនរែសិរធភ្ជព យែកេជនរតវូោនសមតថភ្ជព នងិែរពិយសាធនដូ៍្ចខាងយរកាម៖  

 ោ៉ា ងយហាចណាស់ោនករមតិជំនាញ ឬសញ្ជញ ែរតវសិវករ ធារាសាន្រសតកសិកមម សំណងសីុ់វលិ ឬជំនាញ
រែហាករ់ែប្េល 

 ោនែរពិយសាធនោ៍៉ា ងតិច៣ ន្ កំនុងការសិកាវាស់សទង ់យរោងែលងគ់យរោង បា៉ា នស់ាម នតនមល រតួតពិនិតយគយរោង
យេដ្ឋឋ  រចនាសមពន័ធជនែរ (ជាពិយសសគយរោងយេដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធថ្នន កឃំុ់) ដូ្ចជា រំនែ ់រែឡាយ សំណង់
រែពន័ធធារាសាន្រសតខាន តតូច មធយម ឬរសោះ។ល។ 

 ោនចំយណោះដ្ឹងសតីពីយេដ្ឋឋ រចនាសមពន័ធធន ់និងរែក់ារប្រែរែួលអាកាសធាតុ និងយរោោះមេនតរាយ 
 យចោះយរែើកុំពយូររ័ដូ្ចជាកមមវធិី Word, Excel, AutoCAD និងរែពន័ធអុនិធឺយណត អុីប្ម៉ាល 
 រតូវប្តសថិតយៅ ឬោន្នទៈយធវើការយៅកនុងរសុកយោលយៅ 
 ោនសោា រ: ឧែករណ៍សិកាែយចចកយរស និងោនតជំនោិះសរោែយ់ធវើដ្ំយណើ របានញឹកញាែយ់ៅតាមឃំុយោលយៅ។ 

 
 

                                                           
3 ភមី ររមងរី់៥០៖ គំរូកិចចសនា រែការ១  
4 មន្រនតីសរមែសរមួលថ្នន ករ់សុកររួលែនទុកការងារែយចចកយរស 


