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Ų˝ šŠ‗Ź Łũİũ 
₤ŪŌĠсΒĖ̋ ĩŉŲсЮ₤ǻĠЮşĆ˝Ю◦₤υ˝Ąĕ (TSC) 

 

ơ.  Ю₤ş˝ ŉБЮĩŉЧņ 
                  េយងឯក រគេ្រមងករកតប់នថយភពងយរងេ្រគះៃនជីវភពរបស់្របជជនកមពុជេនជនបទ

មរយៈករព្រងឹងែផនករែ្រប្របួល កសធតុេនថន កេ់្រកមជតិ នងិករអនុវត្តសកមមភព ទិភព 
(SRL) េដើមបអីនុវត្តសកមមភពក ងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលធនន់ឹងករែ្រប្របួល កសធតុ ដូចែដលមន
េនកនុងែផនករសកមមភព និងថវកិឆន ២ំ០១៩ កនុងេគលបំណងរមួចំែណកែកលម្អជវីភពរបស់្របជពលរដ្ឋ
េនកនុងេខត្តេគលេ ចំនួនពីរគឺេខត្តេសៀម ប និងេខត្តកំពងធ់។ំ គេ្រមងSRLគ្ំរទ នងិអនុវត្តេលើគេ្រមង
វនិិេយគស្រមបគ់េ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធែដលធនន់ឹងករែ្រប្របួល កសធតុែដលត្រមូវឱយេ្របើ្របស់េស
បេចចកេទសកនុងករផ្តល់េលើករសិក  ម ន និង្រតួតពនិិតយករងរសំណងៃ់នគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ  

មូលនធិិអភវិឌ នឃំុ៍ឆន ២ំ០១៩។ 
គេ្រមងនឹងផ្តល់មូលនិធិស្រមបក់រអភវិឌ  ចូលរមួចំែណកជមយួមូលនិធវិនិិេយគឃំុកនុងេគល

បំណងែកលម្អេហ ្ឋ រចនសមពន័ធជនបទែដលធនន់ឹងករែ្រប្របួល កសធតុ និងេដើមបគី្ំរទដល់ផលិតភព
កសិកមមតំបនែ់ដលងយរងេ្រគះែដលបនកំណតក់នុងកមមវធិីវនិិេយគឃំុ។ គេ្រមង SRL នឹងែបងែចកថវកិ
គ្ំរទជបែីផនកគ ឺ : ១) ថវកិស្រមបវ់និេិយគចំនួន៨៥ភគរយ ២) ថវកិ៣ភគរយនឹង្រតូវវភិជនស៍្រមប់
ចំ យេទេលើកិចចកររដ្ឋបល និងករគ្ំរទអនុវត្តគេ្រមងេនថន ក្់រសុក និង៣) ថវកិ១២ភគរយនងឹ្រតូវ
បនេ្របើ្របស់ស្រមបជ់ួលវសិ្វករជ TSC េដើមបជីយួ ្រកុម្របឹក ឃំុកនុងករផ្តល់េលើករសិក បេចចកេទស េរៀប 
ចំគនូំសប្លងប់េចចកេទស គណនតៃម្លប៉ន់ ម ន កិចចលទធកមម និងករអនុវត្តគេ្រមងវនិិេយគឆន ២ំ០១៩។  

េដើមបធីនគុណភពៃនករផ្តល់េស បេចចកេទសកនុងករគ្ំរទគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធឃំុ គេ្រមង
ករកតប់នថយភពងយរងេ្រគះៃនជីវភពរបស់្របជជនកមពុជេនជនបទ មរយៈករព្រងឹងែផនករែ្រប
្របួល កសធតុេនថន កេ់្រកមជតិ និងករអនុវត្តសកមមភព ទិភព (SRL)  ៃនេលខធិក ្ឋ ន គ. ជ.អ
.ប នឹងេ្របើ្របស់ថវកិមយួចំនួនេដើមបេី្រជើសេរ ើស TSC េដើមបជីយួ ្រកុម្របឹក ឃំុកនុងករផ្តល់េលើករសិក
បេចចកេទស េរៀបចំគនូំសប្លងប់េចចកេទស គណនតៃម្លប៉ន់ ម ន កិចចលទធកមម និងករអនុវត្តគេ្រមងវនិេិយគ
ឆន ២ំ០១៩ ស្រមបជ់ំនួសឱយអនកជំនួយករបេចចកេទសែដលកំពុងជួយ ឃំុនេពលកន្លងមក។ 

Ư.  ЮýŲĠе‗₣аĕŁũĩŉŲсЮ₤ǻĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
េគលបំណងៃនករផ្តល់េស បេចចកេទស1 គឺជករផ្តល់ឱយ្រកុម្របឹក ឃំុ នូវេស បេចចកេទស

្របកបេ យគុណភពស្រមបគ់េ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធខន តតូចែដលធនន់ងឹករែ្រប្របួល កសធតុ។ 
ត្រមូវករផ្តល់េស បេចចកេទសេនះរមួមន ករ្របមូលទិនននយ័ពត័ម៌នេនមូល ្ឋ ន សិក លទធភពគេ្រមង 
េ្រគងករគេ្រមង ប៉ន់ ម នតៃម្លគេ្រមង េរៀបចឯំក រេដញៃថ្ល គ្ំរទដំេណើ រករេដញៃថ្ល និង្រតួតពិនតិយករ
អនុវត្តកិចចសនយ។ល។  គេ្រមងនឹង្រតូវ ងសងេ់ យអនកទទួលករ  នងិ ម នករអនុវត្តកិចចសនយ
េ យគណៈកមមករ្រគប្់រគងគេ្រមង មរយៈករគ្ំរទហិរញញ វតថុេ យគេ្រមងករកតប់នថយភពងយរង

                                                            
1 ដូចបនពិពណ៌នកនុងេសៀវេភ ភីម ករផ្តល់េស ទងំេនះរមួបញចូ លទងំករពិនិតយេមីលកិចចករពរសុវតថិភពបរ ិ ថ ន ដីធ្លី និងជនជតិ
េដីមភគតិច បុ៉ែន្តករពិនិតយេមីលែផនកេនះមិនបន ក់បញចូ លេទកនុងករងរផ្តល់េស បេចចកេទសឯកជនេនះេទ។ 
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េ្រគះៃនជីវភពរបស់្របជជនកមពុជេនជនបទ មរយៈករព្រងងឹែផនករែ្រប្របួល កសធតុេនថន ក់
េ្រកមជតិ និងករអនុវត្តសកមមភព ទិភព (SRL)។ 

ư.  ◦Б″ е₣ ũŎкЮĮŲ ĕЊ₣ЮĮŲЮŷŵаĕŁũĩŉŲсЮ₤ǻĠЮşĆ˝Ю◦₤ 
អនកផ្តល់េស បេចចកេទសឯកជន នឹង្រតូវេ្រជើសេរ ើស មរយៈកិចចសនយ ចព់ីគន  េន ម្រសុកេគល

េ នីមយួៗ េដើមបផី្តល់េស បេចចកេទសរហូតចបក់រអនុវត្តគេ្រមង។ កិចចសនយផ្តល់េស បេចចកេទស និង
បនទុកករងរមនសេងខបេនកនុង ងដូចខងេ្រកម៖ 
ល.រ េលខកូដឃំុ ្រសុកេគលេ  ឃំុេគលេ  េឈម ះគេ្រមង 
១ 60111 ប យណ៍ ្រក ៉ ងសងសំ់ណងប់េង្ហ រ 

60105 េចើងេដើង ជសួជុលទំនបទ់ឹកនិងទ្វ រទឹក និង ងសង់
សំណងប់េង្ហ រ

60110 គគីធំ ្ត រ្រសះចស់បន ុ ំនឹងករែ្រប្របួល កសធតុ
60117 េ ន តជំុ ្ត រ្រប យទឹក និង ងសងទ់្វ រទឹក 

២ 60201 កំពង់ ្វ យ ជយ័ ងសងទ់្វ រទឹក និងជួសជុលទំនបប់េង្ហ រទឹក 
60211 ៃ្រពគុយ ងសងសំ់ណងប់េង្ហ រ 

៣ 60404 ្រប ទបល្ល័ងក ្រគម ជសួជុលទំនបទ់ឹក និងទ្វ រទឹក 
60406 មគគី ងសងអ់ណ្តូ ងលូមនសនបរ់ៃវ 
60403 ផនេ់ញើម ជសួជុលទំនបទ់ឹក និងទ្វ រទឹក 
60402 ្រកយ ជសួជុលទំនប ់និងទ្វ រទឹក 

៤ 60608 ស ្ត ន ់ សុចិ្រត ជសួជុលទំនបទ់ឹក និងសងទ់្វ រទឹក 
60609 ទំរងី ងសង់ ងទឹក

៥ 60703 សនទុក កំពងថ់ម ជីក្រប យទឹក និង ងសងលូ់ 
60708 ងំ្រក ំង ្ត រ្រប យទឹក និង ងសងទ់្វ រទឹក 
60704 កេកះ ងសងទ់្វ រទឹក និងលូ 
60710 តបូង្រកេពើ ជីក្រប យទឹក និងសងទ់្វ រទឹក 
60707 ្រប ទ ជសួជុលទំនប់ ទ កទឹ់ក 

̉.  ŷЋ⅜ŲļĮаĕŁũĩŉŲсЮ₤ǻ 
េស កមមបេចចកេទស្រតូវបនផ្តល់កនុងបរបិទៃន្រកបខណ័្ឌ ករងរវមិជឈកររបស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ 

និងៃដគូអភវិឌ ន ៍ អងគករUNDP។ េហតុេនះេស កមមទងំេនះនឹង្រតូវេធ្វើករជមយួ ្រកុម្របកឹ ឃុំ អនក
ទទួលករ និងមនទងំករងរទំនកទ់ំនងជមយួបុគគលិករ ្ឋ ភបិល ថន កេ់ខត្ត នងិថន ក្់រសុក េដើមប្ីរបកដថ
ករសិក េ្រគងករគេ្រមងទងំេនះបនពនិិតយ និងបញជ កប់នយ៉ង្រតមឹ្រតូវេ យទីចតក់រែផនករ និង
វនិិេយគេខត្ត (PID) និង្រកុម្របឹក ឃំុ។ អនកផ្តល់េស បចចកេទសឯកជន (TSC) នឹង្រតូវេធ្វើករេន ម
្រសុកេគលេ របស់ខ្លួន េហើយនឹងសថិតេនេ្រកមករស្រមបស្រមួល្រតួតពិនិតយេមើលពីទ្ីរបឹក បេចចកេទស
និងម្រន្តីគ្ំរទបេចចកេទសរបស់គេ្រមងSRL។ អនកផ្តល់េស បេចចកេទសឯកជននឹង្រតូវធនថករេរៀបច ំ
និងករអនុវត្តគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេនកនុងឃំុេគលេ ែដលសថិតេ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់ខ្លួនបន
អនុវត្តយ៉ងហមតច់ត់ មេសៀវេភែណនសំ្តីពីករអនុវត្តគេ្រមងមូលនធិិឃំុ សងក តឆ់ន ២ំ០១៧ (PIM) និង
េសៀវេភែណនបំេចចកេទសេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ គ.ជ.អ.ប។  
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Łũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷď˝ сŵ˝ сũĠ₤с TSC ŌĕřРşĳЮĉ៖ 
ក) បញជ កជ់មយួ្រកុម្របកឹ ឃំុ ថគេ្រមងែដល្រតូវេ្រគងេរៀបចំ មនកនុងបញជ ីគេ្រមង ទិភព 

និងទី ងំគេ្រមងចបស់ ស់។ េនេពល ទទួលបនករបញជ កជ់ យល័កខអក រពី្រកុម
្របឹក ឃំុរចួេហើយ ទំហំករងរ្រតូវបនកំណតស់្រមបដ់ំ កក់លសិក នេលខ ្របមូល
ពត័ម៌នបេចចកេទស និង្រតូវបនេរៀបចំជសំេណើ គេ្រមងេពញេលញ 

ខ) េរៀបចំឯក រេដញៃថ្ល ដូចជករេ្រគងប្លងប់េចចកេទសស្រមបគ់េ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធ និង
ប៉ន់ ម នតៃម្លគេ្រមង រចួេផញើជូនឃំុពិនិតយេដើមបសីេ្រមច និងអនុមត័ 

គ) ជួយ ឃុំកនុងករេរៀបចំឯក រេដញៃថ្ល និងពិនតិយបញជ កប់េចចកេទស 
ឃ)  ្រតួតពិនិតយ និងជួយ េរៀបចំឯក រេដញៃថ្ល ស្រមបស្រមួលដំេណើ រករេដញៃថ្ល និងជួយ ឃំុ

េរៀបចំឯក រកចិចសនយរ ងឃំុ និងអនកទទួលករ 
ង) ម ន និង្រតួតពនិិតយករងរ ងសងេ់ យអនកទទួលករ ជួយ គណៈកមមករ្រគប្់រគង

គេ្រមងឃំុកនុងករ្រតួតពិនិតយ និង យតៃម្លគេ្រមង និងផ្តល់អនុេ មភពេលើរបយករណ៍រកី
ចេ្រមើន កជូ់ន្រកុម្របកឹ ឃំុ 

ច)  េផទរ្របគល់ករងរេទឱយម្រន្តីគ្ំរទបេចចកេទសេហ ្ឋ រចនសមពន័ធេខត្តមកពីទីចតក់រែផនករ
និងវនិិេយគេនេពលបញចបក់រងរ ងសង ់ 

ឆ)  កតព្វកិចចបងព់នធ គឺជបនទុករបស់អនកផ្តល់េស បេចចកេទសឯកជន។ 
 
កិចចកររបស់អនកផ្តល់េស បេចចកេទសឯកជន នឹងមនិមនលកខណៈបន្តជអចិៃ្រន្តយេ៍ឡើយ េ្រពះថ

ករបំេពញ ល់ល័កខខណ័្ឌ  និងករឯកភពផ្តល់កិចចសនយមនិែមនជែផនកមយួៃនវ ិ លភពករងរេឡើយ។ 
ករងរទងំអស់ គឺចបព់ីករេរៀបចំសិក នេលខរហូតដល់ករបញចបក់រ្រតួតពិនិតយករ ងសង។់  
(ករងរ ងសង្់រតូវបនធនេ យអនកទទួលករកនុងរយៈេពល៦ែខបនទ បព់បីញចបក់រ ងសង១់០០% 
ប៉ុែន្តករ ម នជកែ់ស្តង គឺជករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តីគ្ំរទបេចចកេទសេហ ្ឋ រចនសម័ពនធៃនទចីតក់រ
ែផនករ នងិវនិេិយគេខត្ត មនិែមន TSCេឡើយ ប៉ុែន្ត TSC ្រតូវទទលួខុស្រតូវជួយ ឃំុកនុងករ យតៃម្លបញចប់
កចិចសនយ បញចបក់រធន៦ែខ នងិេរៀបចំរបយករណ៍បញចបក់នុងករណីមនករេសនើសំុពឃំុី)។ 

̣.  ŁũČĳсЯş₣˝ ЊşĆ₤ĕŜ  
ក) កចិចសនយេស បេចចកេទសេនះ ្រតូវចុះហតថេលខេ យពីរភគី ៖ ១) អនកផ្តល់េស បេចចកេទស

ឯកជននិង ២) ្របធន្រកុមករងរថន ក្់រសុកគេ្រមង SRL  
ខ) េខត្តនឹងចត់ ងំម្រន្តគីេ្រមងSRLថន កេ់ខត្ត ស្រមបស់្រមបស្រមួល ្រតួតពិនតិយេលើកិចចសនយ។ 

ម្រន្តគីេ្រមងSRLថន កេ់ខត្តេនះ នឹងជួបជមយួអនកផ្តល់េស បេចចកេទសឯកជនេនេពលមន
សំេណើ  ឬ មករចបំច ់(្របចែំខ)។ ្របធន្រកុមករងរគេ្រមង SRL េនថន ក្់រសុកនីមយួៗ
គឺជអនក្រគប្់រគងទូេទអំពីវឌ នភពៃនករអនុវត្តកិចចសនយរបស់អនកផ្តល់េស បេចចកេទសឯក
ជន (ជំ នទី១ ដល់ទី៧)។ អនកផ្តល់េស បេចចកេទសឯកជន្រតូវ យករណ៍ជ្របចែំខេទ
្របធន្រកុមករងរគេ្រមងSRLថន ក្់រសុក និងម្រន្តីគេ្រមងSRLថន កេ់ខត្ត។ ករទូទត្់រតូវេធ្វើ
សំេណើ សំុទូទតេ់ទ្របធន្រកុមករងរគេ្រមងSRL េន ម្រសុកនីមយួៗេដើមបសំុីករឯកភព
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េធ្វើករទូទត ់ េ យេយងេលើករបញជ កព់ីករយល់្រពមេលើរបយករណ៍រកីចេ្រមើនពី្របធន  
គណៈកមមករ្រគប្់រគងគេ្រមងឃំុនីមយួៗ។ ្របធន្រកុមករងរគេ្រមងSRLថន ក្់រសុក នឹង្រតូវ
េធ្វើេសចក្តី យករណ៍ និងេរៀបចសំំេណើ សំុថវកិេទ្របធន្រគប្់រគងគេ្រមងSRLេនថន កេ់ខត្ត 
េដើមបទូីទតឱ់យអនកផ្តល់េស បេចចកេទសឯកជន។  

គ)  មេសៀវេភPIM ឃំុនីមយួៗេធ្វើកិចចលទធកមមេ យផ្តល់កចិចសនយេទឱយអនកទទួលករ ង
សងគ់េ្រមង។ ្រគបឃំុ់្រតូវចត់ ងំអនកផ្តល់េស បេចចកេទសឯកជន ឱយេធ្វើជអនក្រតួតពិនិតយ
បេចចកេទសរបស់ពួកគត ់ (ដូចបនពិពណ៌នកនុងលកខខណ្ឌ ៃនកិចចសនយរ ងឃំុ និងអនកទទួល
ករ ងសង2់)។ អនកផ្តល់េស បេចចកេទសឯកជន ្រតូវេធ្វើករយ៉ងជិតសនិទធជមយួគណៈកមម
ករ្រគប្់រគងគេ្រមងឃំុ (PMC)។  

ឃ) អនកផ្តល់េស បេចចកេទសឯកជន នងឹស្រមបស្រមួលេនថន ក្់រសុកជមយួម្រន្តី្រកុមករងរ
គេ្រមងSRLថន ក្់រសុក3 ែដល្រតូវបនចត់ ងំឱយទទួលបនទុកករងរេនះ។ ម្រន្តីគេ្រមងSRL 
ថន ក្់រសុកទទួលបនទុកកិចចករេនះនងឹ យករណ៍្របចែំខេទ្របធន្រកុមស្រមបស្រមួលថន ក់
្រសុក នងិចូលរមួ្របជុំផងែដរ។ 

̀.  Ų˝ š‗к₤ņġĳŉЊ ĕЊ₣Ġ◦ĮЊЮ⅜Ċĕч  
កនុងេពលដំេណើ រករករងរ អនកផ្តល់េស បេចចកេទសែដលមកពីែផនកឯកជន នឹងមនិរពំឹងថទទួល

បនករែណនេំ្រចើនអំពដីំេណើ រករែណនពំីករអនុវត្តគេ្រមងមូលនិធឃំុិ(PIM) និងេសៀវេភែណនបំេចចក 
េទសរបស់ គ.ជ.អ.ប េឡើយ។ ដូេចនះ កនុងកំឡុងេពលចបេ់ផ្តើមដំ កក់លនីមយួៗៃនករសិក លទធភព
គេ្រមង ករេរៀបចគំេ្រមង ករេរៀបចំលទធកមម នងិករ្រតួតពនិិតយករងរ ងសងរ់បស់អនកទទួលករ TSC

នឹងទទួលបនករគ្ំរទ និងស្រមបស្រមួលពីម្រន្តីស្រមបស្រមួលគេ្រមង ទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយគេន
ថន កេ់ខត្ត និងម្រន្តីគេ្រមងSRLថន ក្់រសុកេលើដេំណើ រករែដល្រតូវអនុវត្ត។ េដើមបមីនលទធភពេធ្វើករងរេនះ
ឱយមន្របសិទធភព េបកខជន្រតូវមនសមតថភព និងបទពិេ ធនដូ៍ចខងេ្រកម៖    

 យ៉ងេ ច ស់មនក្រមតិជំនញ ឬសញញ ប្រតវសិ្វករធ ្រស្ត សំណងសីុ់វលិ ឬជំនញ
្រប ក្់របែហល 

 មនបទពិេ ធនយ៉៍ងតចិ៣ឆន កំនុងករសិក ស់សទង ់េ្រគងប្លងគ់េ្រមង ប៉ន់ ម នតៃម្ល ្រតួតពិនិតយ
គេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធជនបទ ជពិេសសគេ្រមងេហ ្ឋ រចនសមពន័ធថន កឃំុ់ ដូចជទំនប ់
្រប យ សំណង្់របពន័ធធ ្រស្តខន តតូច មធយម ឬ្រសះ។ល។ 

 មនចេំណះដឹងស្តីពីករែ្រប្របួល កសធតុ នងិករយល់ដឹងពីែផនកសមភពេយនឌរ័ 
 េចះេ្របើកុំពយូទរ័ដូចជកមមវធិី Word, Excel, AutoCAD នងិ្របពន័ធអុិនធឺេណត អុីែមល៉ 
 ្រតូវែតសថិតេន ឬមនឆនទៈេធ្វើករេនកនុង្រសុកេគលេ  
 មនសមភ រ: ឧបករណ៍សិក បេចចកេទស និងយន្តជំនះិស្រមបេ់ធ្វើដេំណើ របនញឹកញបេ់ទ មឃំុ

េគលេ ។ 
 

                                                            
2 ភមី ទ្រមងទី់៥០៖ គំរូកិចចសនយ ្របករ១  
3 ម្រន្តីស្រមបស្រមួលថន ក់្រសុកទទួលបនទុកករងរបេចចកេទស 


