
1 
 

សេចក្តជីនូដណឹំងេីីពកីារប្រកាេសប្ជើេសរើេ 
អ្នកផ្លីស់េវាបសចេកសេេឯកជន (TSC) េប្ាប ់

គសប្ាងសេដ្ឋា រចនាេម្ពន័ធខ្នន តតចូ 

លេខគលរោង Project ID:  

ល ម្ ោះគលរោង គម្រោងពរងឹងររពន័្ធម្្បៀងម្ៅមូលដ្ឋា ន្ដែលោន្ភាពធន្ ់(SRELFOOD)  
មុខតំណែងលររើសល ើស អ្នកផ្តេ់លសវាបលចេកលេសឯករន (TSC) សរោប់គលរោងលេដ្ឋា  ចនាសមព័នធឃុ ំ
 យៈលេេផ្តេ់លសវា ចាប់េើ ៩-១២ ណខ (ផ្តេ់លសវាបលចេកលេស េូតចប់កា អ្នុវតត100%) 
១.      សាវតាគសប្ាង 

គលរោងេរងងឹរបេន័ធលសបៀងលៅមូេដ្ឋា នណែេោនភាេធន ់ (SRELFOOD) ណែេគរំេថវកិាលដ្ឋយកមមវធិើ
លសបៀងអាហា េិភេលោក សរោប់គរំេគលរោងលេដ្ឋា  ចនាសមព័នធ កិចេកា  ែាបាេឃុសំរោប់គរំេគលរោង នងិលសវា
គរំេបលចេកលេសឯករនសរោប់កា សកិាឋានលេខា លរគងកា គលរោង កចិេេេធកមម និងរតតួេិនតិយកា ងា សាង
សង់គលរោងលេដ្ឋា  ចនាសមពន័ធឃុលំគេលៅ។ លគេបែំងសំខាន់ននវភិារនថ៍វកិាគរំេ គលរោងមូេនធិិឃុ ំ គឺគរំេ
ែេ់កា អ្នុវតតសកមមភាេជាអាេិភាេ បស់ឃុណំែេបានកែំត់លៅកនុងណផ្នកា អ្ភិវឌ្ឍនឃុ៍ ំ (CDP/DCP) និងកមមវធិើ
វនិិលោគឃុ(ំCIP/DIP) និងសរោប់គលរោងលេដ្ឋា  ចនាសម័ពនធគរំេែេក់ា បនាំុលៅនឹងកា ណរបរបេួអាកាសធាតុ។ 
ថវកិាណែេគរំេេើកមមវធិើនងឹលធវើកា វភិារន៍របោែ ៨៨ភាគ យ សរោប់កា វនិិលោគលៅលេើគលរោងលេដ្ឋា  ចនាស
មព័នធខាន តតូច នងិចំននួអ្តបិប ោិ ១២ភាគ យននថវកិារតូវវភិារន៍សរោប់កា ផ្តេ់លសវាបលចេកលេសឯករន សរោប់
កា សិកា លរគងកា គលរោង កិចេេេធកមម នងិរតួតេិនិតយកា ងា សាងសង់គលរោងលេដ្ឋា  ចនាសមពន័ធឃុ ំណែេបចេុបបនន
លសវាបលចេកលេសរតូវបានគរំេលដ្ឋយមន្រនតើបលចេកលេសលេដ្ឋា  ចនាសមព័នធមកេើេើចាត់កា ណផ្នកា  នងិវនិិលោគលខតត 
និងមន្រនតើេេួេបលចេកលេសគរំេឃុ ំ និងអ្នុវតតតាមលគេកា ែ៍ននលសៀវលៅណែនាសំតើេើកា អ្នុវតតគលរោងមូេនិធិឃុ ំ
(PIM) និងលសៀវលៅបលចេកលេសគលរោងលេដ្ឋា  ចនាសមព័នធ គ.រ.អ្.ប។ 

កនុងលេេបចេុបបននលនោះ តរមូវកា ផ្តេ់លសវាបលចេកលេសលនោះ មួទងំ កា របមូេេិននយ័េត័៌ោនលៅមូេដ្ឋា ន 
សិកាឋានលេខា េេធភាេគលរោង លរគងកា គលរោង បា៉ា ន់សាម នតនមៃគលរោង ល ៀបចំឯកសា លែញនថៃ គរំេែំលែើ  
កា លែញនថៃ និងរតួតេិនិតយកា អ្នុវតតកិចេសនា។េ។  កា ងា បលចេកលេសទងំលនោះបានរបតិបតតតិាមលគេកា ែ៍នន
លសៀវលៅណែនាសំតើេើកា អ្នុវតតគលរោងមូេនធិិឃុ ំសងាា ត ់(PIM)។ លែើមបើគរំេកិចេកា លនោះ កមមវធិើលររើសល ើសអ្នកផ្តេ់
លសវាបលចេកលេសឯករនោនគុែសមបតតិរគប់រគន០់១ ូប សរោប់រយួរកុមរបកឹាឃុ ំ សរោប់រនំួសឱ្យលសវាគរំេ
បលចេកលេសលេើកា ងា កា សកិា លរគងកា គលរោង កចិេេេធកមម និងរតួតេនិិតយកា ងា សាងសង់គលរោងលេដ្ឋា  ចនា
សមព័នធឃុ ំសងាា ត់ ណែេផ្តេ់លដ្ឋយមន្រនតើគរំេបលចេកលេស នងឹរតូវសាងសង់លដ្ឋយអ្នកេេេួកា (អ្នកល ៉ា កា ) នងិចុោះ
កិចេសនាជាមួយ រកមុរបឹកាឃុ ំគរំេេ ិញ្ញវតថុលដ្ឋយមូេនិធិអ្ភិវឌ្ឍន៍ឃុ។ំ 

  
២.      សោលបំណងននការផ្លីស់េវាបសចេកសេេ 

លគេបែំងននកា ផ្តេ់លសវាបលចេកលេស1 គឺជាកា ផ្តេឱ់្យរកុមរបឹកាឃុ ំ នូវលសវាបលចេកលេសរបកបលដ្ឋយ
គុែភាេសរោប់គលរោងលេដ្ឋា  ចនាសមព័នធខាន តតូចណែេធន់នឹងកា ណរបរបួេអាកាសធាតុ។ តរមូវកា ផ្តេ់លសវា
បលចេកលេសលនោះ មួោន កា របមូេេនិនន័យេ័ត៌ោនលៅមូេដ្ឋា ន សិកាេេធភាេគលរោង លរគងកា គលរោង បា៉ា ន់

 
1 ែូចបានេិេែ៌នាកនុងលសៀវលៅ ភើម កា ផ្តេ់លសវាទងំលនោះ មួបញ្េូ េទងំកា េិនិតយលមើេកិចេកា ពា សុវតថិភាេប សិាថ ន ែើធៃើ និងរនជាតិលែើមភាគតិច 
ប៉ាុណនតកា េិនិតយលមើេណផ្នកលនោះមិនបានដ្ឋក់បញ្េូ េលៅកនុងកា ងា ផ្តេ់លសវាបលចេកលេសឯករនលនោះលេ។ 



2 
 

សាម នតនមៃគលរោង ល ៀបចំឯកសា លែញនថៃ គរំេែំលែើ  កា លែញនថៃ និងរតតួេិនិតយកា អ្នុវតតកិចេសនា។េ។  
គលរោងនឹងរតូវសាងសង់លដ្ឋយអ្នកេេួេកា (អ្នកល ៉ា កា ) និងតាមដ្ឋនកា អ្នុវតតកចិេសនាលដ្ឋយគែៈកមមកា  
រគប់រគងគលរោង តាម យៈកា គរំេេ ិញ្ញវតថុលដ្ឋយគលរោងេរងឹងរបេ័នធលសបៀង លៅមូេដ្ឋា នណែេោនភាេធន ់
(SRELFOOD) ណែេគរំេថវកិាលដ្ឋយកមមវធិើលសបៀងអាហា េិភេលោក។ 
៣.      េីតាងំ រយៈសពល និងសពលសវលាននការផ្លីស់េវាបសចេកសេេ 

អ្នកផ្តេ់លសវាបលចេកលេសឯករន នឹងរតូវលររើសល ើសតាម យៈកិចេសនាដ្ឋចេ់ើគន  លៅតាមឃុលំគេលៅ
នើមួយៗ លែើមបើផ្តេ់លសវាបលចេកលេសេើកា សិកាគលរោង េូតបញ្េ ប់កា អ្នុវតតគលរោង។ កចិេសនាផ្តេ់លសវា
បលចេកលេស និងបនទុកកា ងា ោនសលងេបលៅកនុងតារាងែូចខាងលរកាម៖ 

េ.  លខតត រសកុលគេលៅ ឃុលំគេលៅ ល ម្ ោះគលរោង ចំនួន TSC 
១ កំេង់ឆ្ន ងំ  ោលបអៀ  លគកបនាទ យ សាងសង់ទវ  េឹក ១ នាក់ 

៤.      តប្ម្ូវការលកខណៈេម្បត្តី និងបេពិសសាធន ៍
កនុងលេេែំលែើ  កា ងា  អ្នកផ្តេ់លសវាបលចេកលេសឯករនណែេមកេើណផ្នកឯករន នឹងមនិ េំឹងថាេេួេបាន

កា ណែនាលំរចើនអ្ំេើែំលែើ  កា ណែនាេំើកា អ្នុវតតគលរោងមូេនិធិឃុ(ំPIM) និងលសៀវលៅណែនាបំលចេកលេស បស់ គ.
រ.អ្.ប លឡើយ។ ែូលចនោះ កនុងកឡុំងលេេចាប់លផ្តើមែំណាក់កាេនើមួយៗននកា សកិាេេធភាេគលរោង ល ៀបចគំលរោង 
ល ៀបចំេេធកមម និងរតួតេនិតិយកា ងា សាងសង់ បស់អ្នកេេួេកា  អ្នកផ្តេ់លសវាបលចេកលេសឯករននឹងេេួេបាន
កា គរំេ នងិសរមបសរមេួេើមន្រនតើសរមបសរមួេគលរោង េើចាតក់ា ណផ្នកា  និងវនិិលោគលៅថាន ក់លខតត នងិមន្រនតើ
គលរោង SRELFOOD លេើែំលែើ  កា ណែេរតូវអ្នុវតត។ លែើមបើោនេេធភាេលធវើកា ងា លនោះឱ្យោនរបសិេធភាេ លបកេរន
រតូវោនសមតថភាេ និងបេេិលសាធន៍ែូចខាងលរកាម៖    

✓ ោ៉ា ងលហាចណាស់ោនករមិតរំនាញ ឬសញ្ញញ បរតវសិវក ធារាសាន្រសតកសកិមម សែំង់សុើវេិ ឬរនំាញ
របហាក់របណេេ 

✓ ោនបេេិលសាធន៍ោ៉ា ងតិច៣ឆ្ន កំនុងកា សិកាវាស់សទង់ លរគងបៃង់គលរោង បា៉ា ន់សាម នតនមៃ រតួតេិនិតយគលរោង
លេដ្ឋា  ចនាសមពន័ធរនបេ (ជាេិលសសគលរោងលេដ្ឋា  ចនាសមព័នធថាន ក់ឃុ)ំ ែូចជា េនំប់ របឡាយ សែំង់
របេ័នធធារាសាន្រសតខាន តតូច មធយម ឬរសោះ។េ។ 

✓ ោនចំលែោះែឹងសតើេើកា ណរបរបេួអាកាសធាតុ និងកា យេ់ែងឹេើណផ្នកសមភាេលយនឌ្័  
✓ លចោះលរបើកុេំយូេ័ ែូចជាកមមវធិើ Word, Excel, AutoCAD និងរបេ័នធអុ្ិនធឺលែត អុ្ើណម៉ាេ 
✓ រតូវណតសថិតលៅ ឬោនឆនទៈលធវើកា លៅកនុងរសកុលគេលៅ 
✓ ោនសោា  : ឧបក ែ៍សិកាបលចេកលេស និងមលធាបាយលធវើែំលែើ  បានញឹកញាប់លៅតាមឃុលំគេលៅ។ 
 បុគគេណែេោនចណំាបអ់ា មមែ៍រតូវដ្ឋក់ពាកយលសនើសុ ំ របវតតិ ូបសលងេប និងបេេិលសាធន៍កា ងា  (CV)។ មុន

លេេដ្ឋកព់ាកយសូមេិនតិយលមើេេកេខែឌ កា ងា  សរោប់ផ្តេ់លសវាបលចេកលេសឯករនណែេអាចទញយក
បានលគេេេំ័  គ.រ.អ្.ប www.ncdd.gov.kh/jobs and procurement។ 

 ដ្ឋក់ពាកយលសនើសុំ របវតតិ ូបសលងេប នងិបេេិលសាធនក៍ា ងា  (CV) និងរតូវបំលេញកនុងេិខិតសដើេើកា សណមដង
ចំណាប់អា មមែ៍ (ឧបស័មពនធ ក.១) រចកកនុងលរសាមសបុំរតដ្ឋកត់ាមអាសយដ្ឋា នលៅមហាវថិើរេោះនលរាតតម 
អ្គ  T ជាន់ផ្ទទ េ់ែើ កនុងប លិវែរកសួងមហានផ្ទ។ រាេក់ា ដ្ឋក់ពាកយលសនើសុំមនិអាចលផ្ញើតាមអុ្ើណម៉ាេបានលឡើ
យ។ 

 កាេប លិចេេឈប់េេួេពាកយលៅលោ៉ា ង៥ និង៣០នាេើ ោា ច នថាេើ ១១ ណខ កញ្ញញ  ឆ្ន ២ំ០២០ 
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 ោនណតអ្នកណែេបានជាបក់នុងបញ្ជ ើសរោងំខៃើននលបកេរន ប៉ាុលណាណ ោះនឹងរតូវរូនែែឹំងអ្េំើកា សំភាសន។៍    

សូមេំនាក់េំនង 
េ័ត៌ោនបណនថម 

១. កញ្ញញ  ជា សុវណាណ រា៉ា   មន្រនតើគលរោង (SRELFOOD-NCDDS)  
េូ ស័េទលេខៈ 096 432 0933 អុ្ើណមេៈ sovannarachea11@gmail.com    
២. លោក ណកវ របនេ របធានកា ោិេ័យរគប់រគងគលរោង                                
      (លេខាធិកា ដ្ឋា ន គ.រ.អ្.ប)                      
េូ ស័េទលេខៈ 099 787 007 អុ្ើណមេៈ  prapey107@ncdd.gov.kh  

 

     នថារេេសបតិ៍ ៩លកើត ណខ ភរេបេ ឆ្ន រូំត លទសក័ េ.ស.២៥៦៤ 

       ភនំលេញ, នថាេើ២៧ ណខសើហា ឆ្ន ២ំ០២០ 

       ប្រធានអង្គភាពប្ររ់ប្រង្ និង្គាំប្រកម្មវិធី 
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