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លក្ខខណ្ឌ ការងារ 

សម្រាប់អ្នក្ផ្តល់សសវាបសចេក្សេសឯក្ជន 

 

១. សសចក្តីសផ្តើម 

        គម្រោងពរងងឹររពន័្ធម្្បៀងម្ៅមូលដ្ឋា ន្ដែលោន្ភាពធន្ ់ (SRELFOOD) ដែលគាំររថវកិាម្ដ្ឋយកមមវធិី
ម្្បៀងអាហារពិភពម្ោក ្ រោរគ់ាំររគម្រោងម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធ កិចចការរែាបាលឃ ា្ំ រោរគ់ាំររគម្រោង ន្ិងម្្វាគាំ
រររម្ចចកម្រ្ឯកជន្្រោរក់ារ្ិកាឋាន្ម្លខា ម្រគងការគម្រោង កិចចលរធកមម ន្ិងររួរពនិ្ិរយការងារសាង្ង់
គម្រោងម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធឃ ាំម្គលម្ៅ។ ម្គលរាំណង ា្ំខាន្ន់ន្វភិាជន្ថ៍វកិាគាំររ គម្រោងមូលន្ិធិឃ ាំ គឺគាំររែល់ការ
អន្ វរត្កមមភាពជាអារិភាពររ្់ឃ ាំដែលបាន្កាំណរម់្ៅកន ងដែន្ការអភវិឌ្ឍន្ឃ៍ ាំ (CDP/DCP) ន្ិងកមមវធិីវនិ្ិម្ោគ
ឃ ាំ(CIP/DIP) ន្ិង្រោរគ់ម្រោងម្េដ្ឋា រចនា្ម័ពន្ធគាំររែល់ការរន្ា ាំម្ៅន្ងឹការដររររួលអាកា្ធារ ។ ថវកិាដែល
គាំររពីកមមវធិីន្ងឹម្ធវើការវភិាជន្រ៍រោណ ៨៨ភាគរយ ្រោរក់ារវនិ្ិម្ោគម្ៅម្លើគម្រោងម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធខាន ររូច 
ន្ិងចាំន្នួ្អររិបរោិ ១២ភាគរយនន្ថវកិាររូវវភិាជន្៍្ រោរក់ារែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ឯកជន្ ្រោរក់ារ្ិកា ម្រគង
ការគម្រោង កិចចលរធកមម ន្ងិររួរពិន្រិយការងារសាង្ងគ់ម្រោងម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធឃ ាំ ដែលរចច របន្នម្្វារម្ចចកម្រ្
ររូវបាន្គាំររម្ដ្ឋយមន្រន្តីរម្ចចកម្រ្ម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធមកពីរីចារក់ារដែន្ការ ន្ងិវនិ្ិម្ោគម្េរត ន្ិងមន្រន្តីររលួ
រម្ចចកម្រ្គាំររឃ ាំ ន្ិងអន្ វរតតាមម្គលការណ៍នន្ម្្ៀវម្ៅដណនាា្ំ តីពីការអន្ វរតគម្រោងមូលន្ិធិឃ ាំ (PIM) ន្ងិ
ម្្ៀវម្ៅរម្ចចកម្រ្គម្រោងម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធ គ.ជ.អ.រ។ 

២. សោលបំណ្ងននការផ្តល់សសវាបសចេក្សេស 

ម្គលរាំណងនន្ម្្វារម្ចចកម្រ្1 គឺជាការែតល់ឱ្យរកុមររឹកាឃ ាំ នូ្វម្្វារម្ចចកម្រ្ររករម្ដ្ឋយគ ណភាព
្រោរគ់ម្រោងម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធខាន ររូចដែលធន្ន់្ឹងការដររររួលអាកា្ធារ ។ ររមូវការែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ម្ន្េះ
រមួទាំង ការររមូលរិន្នយ័ ពរ័ោ៌ន្ម្ៅមូលដ្ឋា ន្ ្ ិកាលរធភាពគម្រោង ម្រគងការគម្រោង បា៉ា ន្ស់ាម ន្រនមៃគម្រោង ម្រៀរចាំ
ឯកសារម្ែញនថៃ គាំររែាំម្ណើ រការម្ែញនថៃ ន្ិងររួរពិន្ិរយការអន្ វរតកិចច្ន្ា។ល។  គម្រោងន្ឹងររូវសាង្ងម់្ដ្ឋយ
អនកររួលការ(អនកម្ ៉ាការ) ន្ងិច េះកចិច្ន្ាជាមយួ រកមុររឹកាឃ ាំ គាំររេិរញ្ញ វរថ ម្ដ្ឋយគាំររថវកិាម្ដ្ឋយកមមវធិីម្្បៀង
អាហារពិភពម្ោក ។ 

៣. េីតងំ រយៈសេល និងសេលសេលាននការផ្តល់សសវាបសចេក្សេស 

អនកែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ឯកជន្ ន្ងឹររូវម្រជើ្ម្រ ើ្ តាមរយៈកិចច្ន្ាដ្ឋចព់ីគន  ម្ៅតាមឃ ាំម្គលម្ៅន្ីមយួៗ 
ម្ែើមបែីតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្រេូរចរក់ារអន្ វរតគម្រោង។ កិចច្ន្ាែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ ន្ិងរន្ទ កការងារោន្្ម្ងេរ
ម្ៅកន ងតារាងែូចខាងម្រកាម៖ 

 
1 ែូចបាន្ពិពណ៌នាកន ងម្្ៀវម្ៅ ភមី ការែតល់ម្្វាទាំងម្ន្េះរមួរញ្ចូ លទាំងការពិនិ្រយម្មើលកិចចការពារ  ្វរថិភាពររសិាថ ន្ ែីធៃី និ្ងជន្ជារិម្ែើមភាគ
រិច រ៉ា ដន្តការពិនិ្រយម្មើលដែនកម្ន្េះមិន្បាន្ដ្ឋករ់ញ្ចូ លម្ៅកន ងការងារែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ឯកជន្ម្ន្េះម្រ។ 
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៉៉ា ពិន្ទ ្ន្ទ្ សន្ពី៍សាថ ន្ភាពលាំបាក ៉៉ា គឺជារងាវ ្់មយួនន្ករមិរម្ធៀរអាំពិការលាំបាកនន្កិចច្ន្ាម្ដ្ឋយដែែកម្លើកភាព្ម រគសាម ញនន្រៃងគ់ម្រោង សាថ ន្ភាពែៃូ វ ចោា យ
ែៃូ វពីរីរមួម្េរតម្ៅឃ ាំ។ ពិន្ទ េព្ ់្ោា ល់ករមិរេព្ ់នន្ការលាំបាកនន្កិចច្ ន្ា។ 

៤.  េសាលលពេននការផ្តលស់សវា 

ម្្វាកមមរម្ចចកម្រ្ររូវបាន្ែតល់កន ងរររិរនន្រករេណ័ឌ ការងារវមិជឈការររ្់រាជរដ្ឋា ភបិាលកមព ជា ន្ិងម្រកាម
កិចចរពមម្រពៀងថវកិាម្ដ្ឋយកមមវធិីម្្បៀងអាហារពិភពម្ោក។ ម្េរ ម្ន្េះ ម្្វាកមមទាំងម្នាេះន្ឹងររូវម្ធវើការជាមយួ រកុម
ររឹកាឃ ាំ អនកររួលការសាង្ង(់អនកម្ ៉ាការ) ន្ងិោន្ទាំងការងាររាំនាករ់ាំន្ងជាមយួរ គាលិករដ្ឋា ភបិាល ថ្នន កម់្េរត ន្ិង
ថ្នន ករ់្ុកម្ែើមបរីបាកែថ្នការ្ិកាម្រគងការគម្រោងទាំងម្នាេះ បាន្ពិន្ិរយន្ិងរញ្ជា កប់ាន្ោ៉ា ងររឹមររូវម្ដ្ឋយម្លខាធិការ
ដ្ឋា ន្ គ.ជ.អ.រ រីចារក់ារដែន្ការ ន្ិងវនិ្ិម្ោគម្េរត(PID) ន្ិងរកុមររកឹាឃ ាំ។ អនកែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ឯកជន្ (TSC) 
ន្ឹងររូវម្ធវើការម្ៅតាមឃ ាំម្គលម្ៅររ្់េៃួន្ ម្េើយន្ឹង ថ្ិរម្ៅម្រកាមការ្រមរ្រមួលររួរពិន្ិរយម្មើលពីមន្រន្តីគាំរររម្ចចក 
ម្រ្ររ្់គម្រោង។ អនកែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ឯកជន្ន្ងឹររូវធានាការម្រៀរចាំ ន្ិងការអន្ វរតគម្រោងម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធ
ម្ៅកន ងឃ ាំម្គលម្ៅដែល ថ្ិរម្រកាមការររួលេ ្ររូវររ្់គរ(់TSC) បាន្អន្ វរតោ៉ា ងេមរច់រត់ាមម្្ៀវម្ៅដណនាាំ
ត្ីពីការអន្ វរតគម្រោងមូលន្ធិឃិ ាំ(PIM) ន្ិងម្្ៀវម្ៅដណនាាំរម្ចចកម្រ្ម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធ គ.ជ.អ.រ ។  

ការររួលេ ្ររវូជាកោ់ករ់រ្់អនកអនកែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ឯកជន្ោន្ែូចរម្ៅ៖ 
ក) រញ្ជា កជ់ាមយួរកុមររឹកាឃ ាំ ថ្នគម្រោងដែលររូវម្រគងម្រៀរចាំ ោន្កន ងរញ្ា ីគម្រោងអារិភាព ន្ិងរីតាាំង

គម្រោងចា្់ោ្់។ ម្ៅម្ពលណាររួលបាន្ការរញ្ជា កជ់ាោយល័កេអកសរពីរកមុររឹកាឃ ាំរចួម្េើយ 
រាំេាំការងារររូវបាន្កាំណរ់្ រោរែ់ាំណាក់្ ិកាឋាន្ម្លខា ររមូលពរ័ោ៌ន្រម្ចចកម្រ្ ន្ិងគម្រោង
ដែលររូវម្រគង។ 

េ) ម្រៀរចាំឯកសារម្ែញនថៃ ែូចជាការម្រគងរៃងរ់ម្ចចកម្រ្្រោរគ់ម្រោងម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធ ន្ិងបា៉ា ន្ស់ាម ន្
រនមៃគម្រោង រចួម្ែញើជូន្ម្មឃ ាំពិន្ិរយម្ែើមបី្ ម្រមច ន្ិងអន្ មរ័។ 

គ) ជួយ ឃ ាំកន ងការម្រៀរចាំឯកសារម្ែញនថៃ ន្ិងពិន្រិយរញ្ជា ករ់ម្ចចកម្រ្។ 
ឃ)  ររួរពិន្ិរយ ន្ងិជួយ ម្រៀរចាំឯកសារម្ែញនថៃ ្រមរ្រមលួែាំម្ណើ រការម្ែញនថៃ ន្ិងជយួ ឃ ាំម្រៀរចាំឯកសារ

កិចច្ន្ារវាងឃ ាំ ន្ិងអនកររលួការសាង្ង។់  

ង)   តាមដ្ឋន្ ន្ងិររួរពនិ្ិរយការងារសាង្ងម់្ដ្ឋយអនកររួលការសាង្ងក់ន ងរយៈម្ពលសាង្ង ់ជួយ             

គណៈកមមការរគររ់គងគម្រោងឃ ាំអាំពីការររួរពនិ្ិរយ ន្ិងម្ធវើការវាយរនមៃគម្រោង ន្ិងែតល់អន្ ម្ោមភាព
ម្លើរបាយការណ៍រកីចម្រមើន្ដ្ឋកជូ់ន្រកុមររកឹាឃ ាំ ន្ងិ 

ម្លេកិចច្ន្ា ម្េរត រ្ុក ឃ ាំ 
ការបា៉ា ន្ស់ាម ន្
ចាំន្ួន្គម្រោង 

រនមៃបា៉ា ន្ស់ាម ន្្រ រគម្រោង
ម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធ្រោរឆ់្ន ាំ

២០២០ 

ពិន្ទ           
្ន្ទ្ សន្ ៍
នន្សាថ ន្ភាព
លាំបាក 

១,២,៣,៤ 

 កាំពងឆ់្ន ាំង រោម្រែៀរ 
ម្គក
រនាទ យ 

១ ៣៥.២០០ែ ោៃ រអាម្មរកិ ៤ 
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ច)  ម្ែទរររគល់ម្ៅឱ្យមន្រន្តីគាំរររម្ចចកម្រ្ម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធម្េរតមកពីរីចារក់ារដែន្ការ ន្ិងវនិ្ិម្ោគម្ៅ
ម្ពលរញ្ចរក់ារងារសាង្ង។់  

កិចចការររ្់អនកែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ឯកជន្ ន្ងឹមនិ្ោន្លកេណៈរន្តជាអចិនន្រន្តយម៍្ ើយ ម្រពាេះថ្នការរាំម្ពញ
រាល់ល័កេេណ័ឌ  ន្ិងការឯកភាពែតល់កិចច្ន្ាមនិ្ដមន្ជាដែនកមយួនន្វសិាលភាពការងារម្ ើយ។ ម្ទេះជាោ៉ា ងណាកត ី
ម្ដ្ឋយម្េរ ថ្នគម្រោងមូលន្ិធិអភវិឌ្ឍន្ឃ៍ ាំម្ៅកន ងរ្ុក2 ររូវបាន្រចបាចរ់ញ្ចូ លម្ៅកន ងកិចច្ន្ាមយួកន ងការែតល់ម្្វា
អាចររូវបាន្អន្ វរតជារន្តរនាទ រ ់ ម្េើយអាចរន្តម្ ទ្ើរដរជាររចាាំ។ ការងារទាំងអ្់ម្នាេះគឺចារព់ីការម្រៀរចាំ្ិកាឋាន្
ម្លខារេូរែល់ការរញ្ចរក់ារររួរពិន្ិរយការសាង្ង(់ែាំណាកក់ាលរ១ី ែល់រ៦ី ខាងម្លើ) អាចររូវរញ្ចរម់្ពញម្លញ
កន ងរយៈម្ពលអន្ វរតរេូររញ្ចរ១់០០%។ ចាំណ ចលមែរិនន្្កមមភាពម្ពញម្លញ្រោរែ់ាំម្ណើ រការរញ្ចរទ់ាំងរ្ុង
នន្គម្រោងម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធមូលន្ិធិអភវិឌ្ឍន្ឃ៍ ាំ គឺចារម់្ែតើមពីការកាំណរ ់ការម្រជើ្ម្រ ើ្  ការម្រៀរចាំ ន្ិងការអន្ វរតររូវ
បាន្្ម្ងេរែូចខាងម្លើ។   
(ការងារសាង្ងរ់រូវបាន្ធានាម្ដ្ឋយអនកររួលការកន ងរយៈម្ពល៦ដេរនាទ រ ់រ៉ា ដន្តការតាមដ្ឋន្ជាកដ់ ត្ង គឺជាការររួល
េ ្ររូវររ្់មន្រន្តីគាំរររម្ចចកម្រ្ម្េដ្ឋា រចនា្ម័ពន្ធនន្រីចារក់ារដែន្ការ និ្ងវនិិ្ម្ោគម្េរត មិន្ដមន្អនកែតល់ម្្វា
រម្ចចកម្រ្ឯកជន្ TSCម្ ើយ រ៉ា ដន្ត TSC ររូវររួលេ ្ររូវជួយ ឃ ាំកន ងការវាយរនមៃរញ្ចរកិ់ចច្ន្ារញ្ចរក់ារធានា   
៦ដេ និ្ងម្រៀរចាំរបាយការណ៍រញ្ចរក់ន ងករណីោន្ការម្ ន្ើ  ្ ាំពីឃ ាំ )។ 

៥. ការចាត់ចចងកិ្ចេសនា  

ក) កចិច្ន្ាម្្វារម្ចចកម្រ្ម្ន្េះ ររូវច េះេរថម្លខាម្ដ្ឋយពីរភាគី ៖ ១)អនកែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ឯកជន្ 
     ន្ិង ២)ម្លខាធិការដ្ឋា ន្ គ.ជ.អ.រ 
េ)  ម្លខាធិការដ្ឋា ន្ គ.ជ.អ.រន្ងឹចារត់ាាំងមន្រន្តីគម្រោង ្រោរ់្ រមរ្រមួល ររួរពិន្ិរយម្លើកិចច្ន្ា។ មន្រន្តី

គម្រោងម្ន្េះ ន្ឹងជួរជាមយួអនកែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ឯកជន្ម្ៅម្ពលោន្ ា្ំម្ណើ រ ឬតាមការចាាំបាច ់ (ររចាាំដេ)។ 
ររធាន្រកុមការងារគម្រោងម្ៅថ្នន កឃ់ ាំន្ីមយួៗ គឺជាអនករគររ់គងផ្ទទ ល់អាំពីវឌ្ឍន្ភាពនន្គម្រោងសាង្ងដ់ែល
ររូវម្រៀរចាំគាំនូ្ររៃងរ់ម្ចចកម្រ្ ដែលបាន្ម្រៀរចាំម្ដ្ឋយអនកែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ឯកជន្។ អនកែតល់ម្្វា
រម្ចចកម្រ្ឯកជន្ររូវរាយការណ៍ជាររចាាំដេម្ៅម្លខាធិការដ្ឋា ន្ គ.ជ.អ.រ ន្ិងមន្រន្តីគម្រោង។ ការរូទររ់រូវ
ម្ធវើ្ ាំម្ណើ  ្ាំរូទរម់្ៅម្លខាធិការដ្ឋា ន្ គ.ជ.អ.រ ម្ែើមបី្  ាំការឯកភាព ម្ធវើការរូទរ ់ម្ដ្ឋយម្ោងម្លើការរញ្ជា ក់
ពីការយល់រពមម្លើរបាយការណ៍រកីចម្រមើន្ពីររធាន្គណៈកមមការរគររ់គងគម្រោងឃ ាំន្មីយួៗ។  

គ)  តាម(PIM) ឃ ាំន្មីយួៗម្ធវើកចិចលរធកមមម្ដ្ឋយែតល់កិចច្ន្ាម្ៅឱ្យអនកររួលការសាង្ងគ់ម្រោង។ រគរឃ់ ាំររូវ
ចារត់ាាំងអនកែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ឯកជន្ែដែល ឱ្យម្ធវើជាអនកររួរពនិ្ិរយរម្ចចកម្រ្ររ្់ពួកគរ ់ (ែូចបាន្ 
ពិពណ៌នាកន ងលកេេណឌ នន្កចិច្ន្ារវាងឃ ាំ ន្ិងអនកររលួការសាង្ង3់)។ អនកែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ឯកជន្ 
ររូវម្ធវើការោ៉ា ងជិរ ន្ិរធជាមយួគណៈកមមការរគររ់គងគម្រោងឃ ាំ (PMC)។  

ឃ)  អនកែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ឯកជន្ ន្ងឹ្រមរ្រមលួម្ៅថ្នន កឃ់ ាំជាមយួរកុមររកឹាឃ ាំ ដែលររូវបាន្ចារត់ាាំងឱ្យ
ររួលរន្ទ កការងារម្ន្េះ។ រកុមររឹកាឃ ាំររួលរន្ទ កកចិចការម្ន្េះន្ឹងរាយការណ៍ររចាាំដេម្ៅររធាន្រកុម្រមរ
្រមួលថ្នន ករ់្ុកន្ិងចូលរមួររជ ាំែងដែរ។ 

 
2 ម្ៅកន ងកិចច្ន្ាែតល់ម្្វាម្ៅកន ងរ្ុកមយួ គឺោន្កម្រោងន្ម្រចើន្ម្ៅកន ងឃ ាំម្ែសងគន ។ 
3 ភមី ររមងរី់៥០៖ គាំរូកិចច្ន្ា ររការ១  
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៦. លក្ខណ្ៈសមបតតិ និងបេេិសលធន៍  

កន ងម្ពលែាំម្ណើ រការការងារ អនកែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ដែលមកពីដែនកឯកជន្ ន្ងឹមនិ្រ ាំពឹងថ្នររួលបាន្ការ
ដណនាាំម្រចើន្អាំពែីាំម្ណើ រការដណនាាំពីការអន្ វរតគម្រោងមលូន្ិធិឃ ាំ(PIM) ន្ិងម្្ៀវម្ៅដណនាាំរម្ចចកម្រ្ររ្់ គ.ជ.អ.រ 
ម្ ើយ។ ែូម្ចនេះ កន ងកាំ  ងម្ពលចារម់្ែតើមែាំណាកក់ាលន្ីមយួៗនន្ការ្ិកាលរធភាពគម្រោង ម្រៀរចាំគម្រោង ម្រៀរចាំលរធ
កមម ន្ិងរររួពិន្រិយការងារសាង្ងរ់រ្់អនកររួលការ អនកែតល់ម្្វារម្ចចកម្រ្ឯកជន្ន្ងឹររួលបាន្ការគាំររ ន្ិង
្រមរ្រមួលពីមន្រន្តីគម្រោង ន្ិងរីចារក់ារដែន្ការវនិ្ិម្ោគម្ៅថ្នន កម់្េរតម្លើែាំម្ណើ រការដែលររូវអន្ វរត។ ម្ែើមបោីន្
លរធភាពម្ធវើការងារម្ន្េះឱ្យោន្ររ្ិរធភាព ម្រកេជន្ររូវោន្្មរថភាព ន្ិងររពិម្សាធន្ែូ៍ចខាងម្រកាម៖  

✓ ោ៉ា ងម្ហាចណា្់ោន្ករមរិជាំនាញ ឬ្ញ្ជញ រររវ ិ្ វករ ធារាសាន្រ ត្ក្ិកមម ា្ំណង់្  ីវលិ ឬជាំនាញ
ររហាករ់រដេល 

✓ ោន្ររពិម្សាធន្ោ៍៉ា ងរិច៣ឆ្ន ាំកន ងការ្ិកាវា្់ ទ្ង ់ម្រគងរៃងគ់ម្រោង បា៉ា ន្ស់ាម ន្រនមៃ ររួរពិន្ិរយគម្រោង
ម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធជន្ររ (ជាពិម្្្គម្រោងម្េដ្ឋា រចនា្មពន័្ធថ្នន កឃ់ ាំ) ែូចជា រាំន្រ ់ររឡាយ ា្ំណងរ់រពន័្ធ
ធារាសាន្រ ត្ខាន ររូច មធយម ឬរ្េះ។ល។ 

✓ ោន្ចាំម្ណេះែឹង ត្ីពីការដររររួលអាកា្ធារ  ន្ិងការរគររ់គងម្រគេះមេន្តរាយ 
✓ ម្ចេះម្ររើក ាំពយូររ័ែូចជាកមមវធិី Word, Excel, AutoCAD ន្ងិររពន័្ធអ និ្ធឺម្ណរ អ ីដម៉ាល 
✓ ររូវដរ ថ្ិរម្ៅ ឬោន្ឆន្ទៈម្ធវើការម្ៅកន ងឃ ាំម្គលម្ៅ 
✓ ោន្្ោា រ: ឧរករណ៍្ិការម្ចចកម្រ្ ន្ិងោន្តជាំន្េិះ្រោរម់្ធវើែាំម្ណើ របាន្ញឹកញារម់្ៅតាមឃ ាំម្គលម្ៅ។ 

 
 


