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លក្ខខណ្ឌ ការងារ 

សម្រាប់អ្នក្ផ្តល់សសវាបសចេក្សេសឯក្ជន (TSC) 

១. សសចក្តីសផ្តើម 

គម្រោង “សន្តសុិខម្សបៀង ន្ងិការគាំររការស្ដា រម្ ើងវញិរបស់សហគមន៍្មូលដ្ឋា ន្ដែលរងផលប ៉ះពាល់ម្ដ្ឋយស្ដរ
រឹកជាំន្ន់្ម្ៅរបម្រសកមពុជា (SRELFOOD Project 2)” ដែលររលួថវកិាគាំររពើរាជរដ្ឋា ភិបាលរបម្រសជប ុន្ តាមរយៈ
កមមវធិើម្សបៀងអាហារពិភពម្ោក (WFP) កនុងម្គលបាំណងកាត់បន្ថយផលប ៉ះពាល់នន្រឹកជាំន្ន់្ម្ៅម្លើសន្តិសុខម្សបៀង
របស់រគួស្ដរ ន្ងិសមហគមន៍្ដែលរងផលប ៉ះពាល់ម្ដ្ឋយស្ដររឹកជាំន្ន់្ តាមរយៈផាល់ការបណាុ ៉ះបណ្ដា លែល់រែាបាលម្ខតត 
រែាបាលរសុក ន្ិងរកុមរបឹកាឃុាំម្គលម្ៅអាំពើការបញ្ជ្រា បការកាត់បន្ថយហាន្ិភ័យនន្ម្រគ៉ះមហន្តរាយ ឬដផន្ការយុរធស្ដញ្ជ្សត 
បន្ាុាំន្ឹងការដរបរបួលអាកាសធាតុម្ៅកនុងកមមវធិើបើឆ្ន ាំរ ាំកលិរបស់ឃុាំ រពមទាំងគាំររែល់រែាបាលឃុាំម្គលម្ៅកនុងការអនុ្វតត
គម្រោងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធខ្នន តតូចម្ៅឃុាំម្គលម្ៅចាំន្ួន្១៦ រសកុម្គលម្ៅចាំន្ួន្០៨ នន្ម្ខតតម្គលម្ៅចាំន្នួ្០៤ គមឺ្ខតត
កាំពង់ឆ្ន ាំង ម្ខតតម្ពាធិ៍ស្ដត់ ម្ខតតបាត់ែាំបង ន្ងិម្ខតតកាំពង់ធាំ។ 

គម្រោងន្ឹងផាល់ថវកិាគាំររគម្រោងមូលន្ិធិឃុាំ ម្ែើមបើគាំររែល់ការអនុ្វតតសកមមភាពជាអារិភាពរបស់ឃុាំដែលបាន្
កាំណត់ម្ៅកនុងដផន្ការអភិវឌ្ឍន៍្ឃុាំ (CDP) ន្ិងកមមវធិើវនិ្ិម្ោគបើឆ្ន ាំរ ាំកលិរបស់ឃុាំ (CIP) ន្ិងសរោប់គម្រោងម្ហដ្ឋា រចនា
សម័ពន្ធគាំររែល់ការបន្ាុាំម្ៅន្ឹងការដរបរបលួអាកាសធាតុ ន្ិងការកាត់បន្ថយហាន្ភ័ិយនន្ម្រគ៉ះមហន្តរាយ។ ថវកិាដែល 
គាំររពើគម្រោងន្ឹងម្ធវើការវភិាជរបោណ ៨៨% សរោប់ការវនិ្ិម្ោគម្ៅម្លើគម្រោងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធខ្នន តតូច ន្ងិចាំន្ួន្
អតិបបរោិ១២%នន្ថវកិារតូវម្របើរបាស់សរោប់ជលួអនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ (TSC) ម្ែើមបើជួយរកុមរបកឹាឃុាំកនុង
ការសិកាបម្ចេកម្រស ការម្រៀបចាំគាំនូ្សបលង់ ការគណនាតនមលបា ន់្ស្ដម ន្ ការម្រៀបចាំម្រគងការគម្រោង កចិេលរធកមម ការអនុ្វតត 
ការតាមដ្ឋន្ ន្ងិការរតួតពិន្តិយការងារស្ដងសង់គម្រោងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធឃុាំឆ្ន ាំ២០២២ ដែលបចេុបបន្នម្សវាបម្ចេកម្រស
រតូវបាន្គាំររម្ដ្ឋយមញ្ជ្ន្តើបម្ចេកម្រសម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធមកពើរើចាត់ការដផន្ការន្ងិវនិ្ិម្ោគម្ខតត ន្ិងមញ្ជ្ន្តើររលួបម្ចេកម្រស
គាំររឃុាំ ន្ិងអនុ្វតតតាមម្គលការណ៍នន្ម្សៀវម្ៅដណនាាំសតើពើការអនុ្វតតគម្រោងមូលន្ិធិឃុាំ (PIM) ន្ិងម្សៀវម្ៅបម្ចេកម្រស
គម្រោងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធ គ.ជ.អ.ប.។ 

ម្ែើមបើធានាគុណភាពនន្ការផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសកនុងការគាំររគម្រោងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធឃុាំ គម្រោង SRELFOOD 
Project 2  នន្ម្លខ្នធិកាដ្ឋា ន្ គ.ជ.អ.ប. ន្ឹងម្របើរបាស់ថវកិាមួយចាំន្នួ្សរោប់ម្រជើសម្រ ើស TSC ម្ែើមបើជួយរកុមរបកឹាឃុាំ
ម្គលម្ៅទាំង១៦ឃុាំ នន្ម្ខតតកាំពង់ឆ្ន ាំង ម្ខតតម្ពាធិ៍ស្ដត់ ម្ខតតបាត់ែាំបង ន្ិងម្ខតតកាំពង់ធាំ កនុងការសិកាបម្ចេកម្រស ម្រៀបចាំ
គាំនូ្សបលង់បម្ចេកម្រស គណនាតនមលបា ន់្ស្ដម ន្ កចិេលរធកមម ន្ិងការអនុ្វតត ការតាមដ្ឋន្ ន្ិងការរតតួពិន្តិយការស្ដងសង់
គម្រោងវនិ្ិម្ោគរបស់ឃុាំ សរោប់ជាំន្សួឱ្យអនកជាំន្យួការបម្ចេកម្រសដែលកាំពុងជយួឃុាំនាម្ពលកន្លងមក។ 
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២. សោលបំណ្ងននការផ្តល់សសវាបសចេក្សេស 

ម្គលបាំណងនន្ម្សវាបម្ចេកម្រស1 គឺជាការផតល់ឱ្យរកុមរបឹកាឃុាំនូ្វម្សវាបម្ចេកម្រសរបកបម្ដ្ឋយគុណភាព 
សរោប់គម្រោងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធខ្នន តតូចដែលធន់្ន្ឹងការដរបរបួលអាកាសធាតុ ន្ងិការកាត់បន្ថយហាន្ភ័ិយនន្ម្រគ៉ះ
មហន្តរាយ។ តរមូវការផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសម្ន្៉ះ រមួទាំងការរបមូលរនិ្នយ័ ព័ត៌ោន្ម្ៅមូលដ្ឋា ន្ ការសកិាលរធភាពគម្រោង 
ការម្រៀបចាំម្រគងការគម្រោង ការបា ន់្ស្ដម ន្តនមលគម្រោង ការម្រៀបចាំឯកស្ដរព័ត៌ោន្គម្រោង ឯកស្ដរម្ែញនថល ន្ងិឯកស្ដរកចិេ
សន្ាអនុ្វតតគម្រោង ការគាំររែាំម្ណើ រការម្ែញនថល ន្ងិការតាមដ្ឋន្រតតួពនិ្តិយការអនុ្វតតកចិេសន្ា។ល។  គម្រោងន្ងឹរតូវ
ស្ដងសង់ម្ដ្ឋយអនកររលួការ (អនកម្  ការ) ន្ិងចុ៉ះកចិេសន្ាជាមួយរកមុរបឹកាឃុាំ តាមដ្ឋន្ការអនុ្វតតកិចេសន្ាគម្រោង
ម្ដ្ឋយគណៈកមមការរគប់រគងគម្រោងឃុាំ ន្ងិអនកផាល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ តាមរយៈការគាំររហរិញ្ញវតថុម្ដ្ឋយគាំររថវកិា
ម្ដ្ឋយគម្រោង “សន្តិសុខម្សបៀង ន្ិងការគាំររការស្ដា រម្ ើងវញិរបស់សហគមន៍្មូលដ្ឋា ន្ដែលរងផលប ៉ះពាល់ម្ដ្ឋយស្ដរ
រឹកជាំន្ន់្ម្ៅរបម្រសកមពុជា (SRELFOOD Project 2)”។  

៣. េីតងំ រយៈសេល និងសេលសេលាននការផ្តល់សសវាបសចេក្សេស 

អនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ ន្ឹងរតូវម្រជើសម្រ ើសតាមរយៈកិចេសន្ាដ្ឋច់ពើគន ម្ៅតាមម្ខតតម្គលម្ៅន្ើមយួៗ 
ម្ែើមបើផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសរហូតចប់ការអនុ្វតតគម្រោង។ កិចេសន្ាផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រស ន្ិងបន្ទុកការងារោន្សម្ងេបម្ៅ
កនុងតារាងែូចខ្នងម្រកាម៖ 

ល.រ រសកុម្គលម្ៅ ឃុាំម្គលម្ៅ ម្ ម្ ៉ះគម្រោង 
ចាំន្នួ្ 
គម្រោង 

១. ម្ខតតកាំពង់ឆ្ន ាំង 
១ បរបូិរណ៍ ខុន្រ  ង 1. ជួសជុលផលូវរកាលរកួសរកហម  ០២គម្រោង 
២ ជលគិរ ើ នរពរគើ 2. ជួសជុលផលូវថមភនាំចាំន្នួ្២ដខែ 
២. ម្ខតតម្ពាធិ៍ស្ដត់ 

១ បាកាន្ 

អូរតាម្បា ង 
3. ស្ដា ររបឡាយ 

០៥គម្រោង 
4. ស្ដា ររបឡាយ 

បឹងបត់ 
កម្ណ្ដត ល 

5. ស្ដា ររបឡាយ 
6. ស្ដា រអាងសតុករឹក១កដន្លង 

ស្ដន មរព៉ះ 7. ស្ដា របឹងធមមជាត១ិកដន្លង 

២ កម្ណា ៀង 

ដរសសតុក 8. ស្ដងសង់ផលូវរកាលរកួសរកហម2ដខែ 

០៤គម្រោង 
កញ្ា រ 9. ស្ដងសង់ផលូវរកាលរកួសរកហម2 

អន្លង់វលិ 
10. ស្ដា ររបោយ 
11. ជួសជុលផលូវរកាលរកួសរកហម 

៣. ម្ខតតបាត់ែាំបង 

                                                           
1 ដូចបានពិពណ៌នាក្នុងស ៀវសៅ ភមី ការផ្តល់ស វាទាំងសនេះរមួបញ្ចូ លទាំងការពិនិត្យសមើលកិ្ចចការពារ ុវត្ថិភាពបរសិ្ថថ ន ដីធ្លី និងជនជាតិ្សដើមភាគ
តិ្ច ប ុន្នតការពិនិត្យសមើលន្ផ្នក្សនេះមនិបានដាក្ប់ញ្ចូ លសៅក្នុងការងារផ្តល់ស វាបសចចក្សេ ឯក្ជនសនេះសេ។ 
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ល.រ រសកុម្គលម្ៅ ឃុាំម្គលម្ៅ ម្ ម្ ៉ះគម្រោង 
ចាំន្នួ្ 
គម្រោង 

១ រសុកថមម្គល 

បឹងរពើង 12. ស្ដា ររបឡាយ 

០៥គម្រោង 
តាមុឺន្ 

13. ជួសជុលផលូវរកាលរកួសរកហម 
14. ស្ដា ររបឡាយ 

អូរតាគើ 
15. ជួសជុលផលូវរកាលរកួសរកហម 
16. ស្ដា ររបឡាយ  

២ រសុកម្ោងឫសែើ 

កម្កា៉ះ 
17. ស្ដា ររបឡាយរប 

០៦គម្រោង 

18. ស្ដា ររបឡាយ 

នរជ 
19. ជួសជុលផលូវរកាលរកួសរកហម 
20. ស្ដា ររបឡាយ ន្ងិទវ ររកឹ  

ឫសែើរកាាំង  
21. ជួសជុលផលូវរកាលរកួសរកហម  
22. ស្ដា ររបឡាយ 

៤. ម្ខតតកាំពង់ធាំ 
១ កាំពង់ស្ដវ យ កាំពង់ម្គ 23. ជួសជុលផលូវរកាលរកួសរកហម 

០៣គម្រោង 
២ របាស្ដរសាំបូរ សាំបូរណ៍ 

24. ជើករបឡាយ 
25. ជួសជុលផលូវរកាលរកួសរកហម 

 

៤.  េសាលលពេននការផ្តលស់សវា 

ម្សវាកមមបម្ចេកម្រសរតូវបាន្ផតល់កនុងបរបិរនន្រកបខ័ណឌ ការងារវមិជឈការរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលកមពុជា ន្ងិម្រកាមកចិេ
រពមម្រពៀងថវកិាម្ដ្ឋយកមមវធិើម្សបៀងអាហារពភិពម្ោក។ ម្ហតុម្ន្៉ះ ម្សវាកមមទាំងម្នា៉ះន្ឹងរតូវម្ធវើការជាមួយរកមុរបឹកាឃុាំ 
អនកររលួការស្ដងសង់ (អនកម្  ការ) ន្ិងោន្ទាំងការងាររាំនាក់រាំន្ងជាមយួបុគគលិករដ្ឋា ភិបាលថ្នន ក់ម្ខតត ន្ងិថ្នន ក់រសុក
ម្ែើមបើរបាកែថ្នការសិកាម្រគងការគម្រោងទាំងម្នា៉ះបាន្ពិន្ិតយ ន្ិងបរា ក់ោ ងរតឹមរតូវម្ដ្ឋយម្លខ្នធិការដ្ឋា ន្ គ.ជ.អ.ប. 
រើចាត់ការដផន្ការ ន្ងិវនិ្ិម្ោគម្ខតត(PID) ន្ិងរកមុរបឹកាឃុាំ។ អនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ (TSC) ន្ឹងរតូវម្ធវើការម្ៅ
តាមឃុាំម្គលម្ៅរបស់ខលួន្ ន្ិងសថិតម្ៅម្រកាមការសរមបសរមួលរតួតពិន្ិតយម្មើលពើមញ្ជ្ន្តើគាំររបម្ចេកម្រសរបស់គម្រោង។ អនក
ផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ន្ឹងរតូវធានាការម្រៀបចាំ ន្ងិការអនុ្វតតគម្រោងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធម្ៅកនុងឃុាំម្គលម្ៅដែលសថិត
ម្រកាមការររលួខុសរតូវរបស់ខលួន្ (TSC) បាន្អនុ្វតតោ ងហមត់ចត់តាមម្សៀវម្ៅដណនាាំសតើពើការអនុ្វតតគម្រោងមូលន្ធិិឃុាំ 
(PIM) ន្ិងម្សៀវម្ៅដណនាាំបម្ចេកម្រសម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធ គ.ជ.អ.ប.។  

ការររលួខុសរតវូជាក់ោក់របស់អនកអនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ោន្ែូចតម្ៅ៖ 
ក) បរា ក់ជាមយួរកុមរបកឹាឃុាំថ្នគម្រោងដែលរតូវម្រគងម្រៀបចាំោន្កនុងបញ្ា ើគម្រោងអារភិាព រើតាាំងគម្រោង

ចាស់ោស់ មិន្ោន្ផលប ៉ះពាល់ែើធលើកមមសិរធឯិកជន្ម្ ើយ ន្ិងមនិ្សថិតកនុងដផន្ការស្ដងសង់ឬជលួជុល
របស់មន្ទើរជាំនាញពាក់ព័ន្ធនានា។ ម្ៅម្ពលររលួបាន្ការបរា ក់ជាោយល័កេអកែរពើរកុមរបឹកាឃុាំរចួម្ហើយ 
រាំហាំការងាររតូវបាន្កាំណត់សរោប់ែាំណ្ដក់កាលសិកាឋាន្ម្លខ្ន ការរបមូលព័ត៌ោន្បម្ចេកម្រស គម្រោង
ដែលរតូវម្រគង ន្ិងការម្រៀបចាំសាំម្ណើ គម្រោងម្ពញម្លញ។ 

ខ) ម្រៀបចាំឯកស្ដរម្ែញនថល ែូចជាការម្រគងបលង់បម្ចេកម្រសសរោប់គម្រោងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធ ន្ិងបា ន់្ស្ដម ន្តនមល
គម្រោង រចួម្ផញើជូន្ម្មឃុាំពិន្ិតយម្ែើមបើសម្រមច ន្ិងអនុ្ម័ត 
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គ) ជួយឃុាំកនុងការម្រៀបចាំឯកស្ដរម្ែញនថល ន្ងិពិន្តិយបរា ក់បម្ចេកម្រស 
ឃ)  រតួតពិន្តិយ ន្ងិជួយម្រៀបចាំឯកស្ដរម្ែញនថល សរមបសរមលួែាំម្ណើ រការម្ែញនថល ន្ងិជយួឃុាំម្រៀបចាំឯកស្ដរកិចេ

សន្ារវាងឃុាំ ន្ងិអនកររលួការស្ដងសង់ 
ង)  តាមដ្ឋន្ ន្ិងរតតួពិន្តិយការងារស្ដងសង់ម្ដ្ឋយអនកររួលការស្ដងសង់កនុងរយៈម្ពលស្ដងសង់ ជយួគណៈ

កមមការរគប់រគងគម្រោងឃុាំអាំពើការតាមដ្ឋន្ រតតួពិន្តិយ ការវាយតនមលគម្រោង ន្ងិផតល់អនុ្ម្ោមភាពម្លើ
របាយការណ៍រ ើកចម្រមើន្ដ្ឋក់ជូន្រកុមរបឹកាឃុាំ ន្ិង 

ច)  ម្ផទររបគល់ការងារម្ៅឱ្យមញ្ជ្ន្តើគាំររបម្ចេកម្រសម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធម្ខតតមកពើរើចាត់ការដផន្ការ ន្ិងវនិ្ិម្ោគ
ម្ៅម្ពលបញ្េ ប់ការងារស្ដងសង់ 

ឆ)  កាតពវកចិេបង់ពន្ធ គជឺាបន្ទុករបស់អនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ (TSC)។ 

កិចេការរបស់អនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ (TSC) ន្ឹងមិន្ោន្លកេណៈបន្តជាអចិនញ្ជ្ន្តយម៍្ ើយ ម្រពា៉ះការ
បាំម្ពញរាល់លកេខណឌ  ន្ងិការឯកភាពផតល់កចិេសន្ាមិន្ដមន្ជាដផនកមយួនន្វសិ្ដលភាពការងារម្ ើយ។ ម្ទ៉ះជាោ ងណ្ដកតើ 
ម្ដ្ឋយម្ហតុថ្នគម្រោងមូលន្ធិិអភិវឌ្ឍន៍្ឃុាំម្ៅកនុងរសុក2 រតូវបាន្បញ្េូលម្ៅកនុងកិចេសន្ាមួយកនុងការផតល់ម្សវាអាចរតូវ
បាន្អនុ្វតតជាបន្តបនាទ ប់ ន្ងិអាចបន្តម្សទើរដតជារបចាាំ។ ការងារទាំងអស់ម្នា៉ះគចឺាប់ពើការម្រៀបចាំសិកាឋាន្ម្លខ្នរហូតែល់
ការបញ្េ ប់ការតាមដ្ឋន្រតួតពនិ្ិតយ ន្ិងការស្ដងសង់ (ែាំណ្ដក់កាលរើ១ ែល់រើ៦ ខ្នងម្លើ) អាចរតូវបញ្េ ប់ម្ពញម្លញកនុង
រយៈម្ពលអនុ្វតតរហូតបញ្េ ប់១០០%។ ចាំណុចលមអតិនន្សកមមភាពម្ពញម្លញសរោប់ែាំម្ណើ រការបញ្េ ប់ទាំងរសុងនន្
គម្រោងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធមូលន្ិធិអភិវឌ្ឍន៍្ឃុាំ គឺចាប់ម្ផតើមពើការកាំណត់ ការម្រជើសម្រ ើស ការម្រៀបចាំ ន្ិងការអនុ្វតតរតូវបាន្
សម្ងេបែូចខ្នងម្លើ។   
(ការងារស្ដងសងរ់តូវបាន្ធានាម្ដ្ឋយអនកររួលការកនុ ងរយៈម្ពល៦ដខបនាទ ប់ ប ុដន្តការតាមដ្ឋន្ជាក់ដសតង គឺជាការររលួ
ខុសរតូវរបស់មញ្ជ្ន្តើគាំររបម្ចេកម្រសម្ហដ្ឋា រចនាសម័ពន្ធនន្រើចាត់ការដផន្ការ និ្ងវនិិ្ម្ោគម្ខតត មិន្ដមន្អនកផតល់ម្សវា
បម្ចេកម្រសឯកជន្ (TSC) ម្ ើយ ប ុដន្ត TSC រតូវររួលខុសរតូវជយួឃុាំកនុ ងការវាយតនមលបញ្េ ប់កិចេសន្ាបញ្េ ប់ការធានា   
៦ដខ និ្ងម្រៀបចាំរបាយការណ៍បញ្េ ប់កនុ ងករណើ ោន្ការម្សនើសុាំពើឃុាំ)។ 

៥. ការចាត់ចចងកិ្ចេសនា  

ក) កិចេសន្ាម្សវាបម្ចេកម្រសម្ន្៉ះ រតូវចុ៉ះហតថម្លខ្នម្ដ្ឋយពើរភាគើ ៖ ១). អនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ (TSC) 
     ន្ិង ២). ម្លខ្នធិការដ្ឋា ន្ គ.ជ.អ.ប. 
ខ) ម្លខ្នធិការដ្ឋា ន្ គ.ជ.អ.ប. ន្ឹងចាត់តាាំងមញ្ជ្ន្តើគម្រោងសរោប់សរមបសរមួល រតួតពិន្ិតយម្លើកិចេសន្ា។ មញ្ជ្ន្តើ

គម្រោងម្ន្៉ះ ន្ឹងជួបជាមួយអនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ម្ៅម្ពលោន្សាំម្ណើ  ឬតាមការចាាំបាច់ (របចាាំដខ)។ 
របធាន្រកុមការងារគម្រោងម្ៅថ្នន ក់ឃុាំន្ើមួយៗ គឺជាអនករគប់រគងផ្ទទ ល់អាំពើវឌ្ឍន្ភាពនន្គម្រោងស្ដងសង់ដែលរតវូ
ម្រៀបចាំគាំនូ្សបលង់បម្ចេកម្រស ដែលបាន្ម្រៀបចាំម្ដ្ឋយអនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្។ អនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រស
ឯកជន្រតូវរាយការណ៍ជារបចាាំដខម្ៅម្លខ្នធិការដ្ឋា ន្ គ.ជ.អ.ប. ន្ិងមញ្ជ្ន្តើគម្រោង។ ការរូទត់រតូវម្ធវើសាំម្ណើ សុាំ
រូទត់ម្ៅម្លខ្នធិការដ្ឋា ន្ គ.ជ.អ.ប. ម្ែើមបើសុាំការឯកភាព ម្ធវើការរូទត់ម្ដ្ឋយម្ោងម្លើការបរា ក់ពើការយល់
រពមម្លើរបាយការណ៍រ ើកចម្រមើន្ពើរបធាន្គណៈកមមការរគប់រគងគម្រោងឃុាំន្ើមួយៗ។  

គ)  តាមម្សៀវម្ៅ PIM ឃុាំន្ើមួយៗម្ធវើកិចេលរធកមមម្ដ្ឋយផតល់កចិេសន្ាម្ៅឱ្យអនកររួលការស្ដងសង់គម្រោង។ រគប់ឃុាំ
រតូវចាត់តាាំងអនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ែដែល ឱ្យម្ធវើជាអនករតតួពិន្តិយបម្ចេកម្រសរបស់ពួកគត់ (ែូចបាន្

                                                           
2 សៅក្នុងកិ្ចច នាផ្តល់ស វាសៅក្នុងស្ ុក្មយួ គឺមានក្សស្មាងនសស្ចើនសៅក្នុងឃុាំសផ្េងគ្នន ។ 
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ពិព៌ណនាកនុងលកេខណឌ នន្កិចេសន្ារវាងឃុាំ ន្ិងអនកររួលការស្ដងសង់3)។ អនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ 
រតូវម្ធវើការោ ងជតិសនិរធជាមយួគណៈកមមការរគប់រគងគម្រោងឃុាំ (PMC)។  

ឃ)  អនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ ន្ងឹសរមបសរមលួម្ៅថ្នន ក់ឃុាំជាមួយរកុមរបឹកាឃុាំ ដែលរតូវបាន្ចាត់តាាំងឱ្យ
ររួលបន្ទុកការងារម្ន្៉ះ។ រកុមរបឹកាឃុាំររួលបន្ទុកកិចេការម្ន្៉ះ ន្ឹងរាយការណ៍របចាាំដខម្ៅរបធាន្រកុមសរមប
សរមួលថ្នន ក់រសុកន្ិងចូលរមួរបជុាំផងដែរ។ 

៦. លក្ខណ្ៈសមបតតិ និងបេេិសលធន៍  

កនុងម្ពលែាំម្ណើ រការការងារ អនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ដែលមកពើដផនកឯកជន្ ន្ឹងមិន្រ ាំពឹងថ្នររលួបាន្ការ
ដណនាាំម្រចើន្អាំពើែាំម្ណើ រការដណនាាំពើការអនុ្វតតគម្រោងមូលន្ិធិឃុាំ (PIM) ន្ិងម្សៀវម្ៅដណនាាំបម្ចេកម្រសរបស់ គ.ជ.អ.ប. 
ម្ ើយ។ ែូម្ចន៉ះ កនុងកាំ ុងម្ពលចាប់ម្ផតើមែាំណ្ដក់កាលន្ើមយួៗនន្ការសកិាលរធភាពគម្រោង ម្រៀបចាំគម្រោង ម្រៀបចាំលរធកមម 
ន្ិងរតួតពិន្ិតយការងារស្ដងសង់របស់អនកររលួការ អនកផតល់ម្សវាបម្ចេកម្រសឯកជន្ន្ងឹររួលបាន្ការគាំររ ន្ិងសរមប
សរមួលពើមញ្ជ្ន្តើគម្រោង ន្ិងរើចាត់ការដផន្ការវនិ្ិម្ោគម្ៅថ្នន ក់ម្ខតតម្លើែាំម្ណើ រការដែលរតូវអនុ្វតត។ ម្ែើមបើោន្លរធភាពម្ធវើ
ការងារម្ន្៉ះឱ្យោន្របសិរធភាព ម្បកេជន្រតូវោន្សមតថភាព ន្ិងបរពិម្ស្ដធន៍្ែូចខ្នងម្រកាម៖  

 ោ ងម្ហាចណ្ដស់ោន្ករមិតជាំនាញ ឬសរញ បរតវសិវករ ធារាស្ដញ្ជ្សតកសិកមម សាំណង់សុើវលិ ឬជាំនាញរបហាក់
របដហល 

 ោន្បរពិម្ស្ដធន៍្ោ ងតិច០៣ឆ្ន ាំកនុងការសិកាវាស់សទង់ ការម្រគងបលង់គម្រោង បា ន់្ស្ដម ន្តនមល រតួតពិន្ិតយគម្រោង
ម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធជន្បរ (ជាពិម្សសគម្រោងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធថ្នន ក់ឃុាំ) ែូចជា រាំន្ប់ របឡាយ សាំណង់របព័ន្ធ
ធារាស្ដញ្ជ្សតខ្នន តតូច មធយម ឬរស៉ះ។ល។ 

 ោន្ចាំម្ណ៉ះែឹងសតើពើការដរបរបលួអាកាសធាតុ ការរគប់រគងការកាត់បន្ថយហាន្ិភ័យនន្ម្រគ៉ះមហន្តរាយ ន្ិងជាំងឺ
ឆលងកាចស្ដហាវនានា ន្ិងការម្លើកកមពស់សមភាពម្យន្ឌ័្រ បរោិប័ន្ន ន្ិងសមធម៌សងគម 

 ម្ច៉ះម្របើកុាំពយូរ័រែូចជាកមមវធិើ Word, Excel, AutoCAD ន្ងិរបព័ន្ធអុិន្ធឺម្ណត អុើដម ល 
 រតូវដតសថិតម្ៅ ឬោន្ឆន្ទៈម្ធវើការម្ៅកនុងឃុាំម្គលម្ៅ 
 ោន្សោា រ: ឧបករណ៍សិកាបម្ចេកម្រស ន្ិងោន្តជាំន្ិ៉ះសរោប់ម្ធវើែាំម្ណើ របាន្ញឹកញាប់ម្ៅតាមឃុាំម្គលម្ៅ។ 

 

                                                           
3 ភមី េស្មងេី់៥០៖ គាំរូកិ្ចច នា ស្បការ១  


