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លក�ខណ� ការងារ 

ស្រមាបអ់�កផ�លេ់សវាបេច�កេទសឯកជន (TSC) 
 

១. េសច��េផ��ម 

                  េយាងឯកសរគេ្រមាងករកតប់ន�យភាពងយរងេ្រគាះៃនជីវភាពរបស់្របជាជនកម�ុជាេនជនបទតមរយៈករ

ព្រងឹងែផនករែ្រប្រប�លអកសធាតុេនថា� កេ់្រកមជាតិ និងករអនុវត�សកម�ភាពអទិភាព (SRL) េដីម្បអីនុវត�សកម�ភាព

កសងេហដ� រចនាសម�ន័�ែដលធននឹ់ងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ដូចែដលមានេនក�ុងែផនករសកម�ភាព និងថវកិឆា� ំ

២០១៩ ក�ុងេគាលបំណងរមួចំែណកែកលម�ជីវភាពរបស់្របជាពលរដ�េនក�ុងេខត�េគាលេដចំនួនពីរគឺ េខត�េសៀមរប និង

េខត�កំពងធំ់។ គេ្រមាង SRL គា្ំរទ និងអនុវត�េលីគេ្រមាងវនិិេយាគស្រមាបគ់េ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ែដលធននឹ់ងករែ្រប

្រប�លអកសធាតុែដលត្រម�វឲ្យេ្របី្របាស់េសវបេច�កេទសក�ុងករផ�ល់េលីករសិក្សោ តមដន និង្រត�តពិនិត្យករងរ

សំណងៃ់នគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�  មូលនិធិអភិវឌ្ឍនឃុ៍ឆំា� ២ំ០១៩។ 

គេ្រមាងនឹងផ�ល់មូលនិធិស្រមាបក់រអភិវឌ្ឍ ចូលរមួចំែណកជាមួយមូលនិធិវនិិេយាគឃុកំ�ុងេគាលបំណងែកលម�

េហដ� រចនាសម�ន័�ជនបទែដលធននឹ់ងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងេដីម្បគីា្ំរទដល់ផលិតភាពកសិកម�តំបនែ់ដលងយរង

េ្រគាះែដលបានកំណតក់�ុងកម�វធីិវនិិេយាគឃុ។ំ គេ្រមាង SRL នឹងែបងែចកថវកិគា្ំរទជាបីែផ�កគឺ : ១) ថវកិស្រមាបវ់និិ

េយាគចំនួន៨៥ភាគរយ ២) ថវកិ៣ភាគរយនឹង្រត�វវភិាជនស៍្រមាប់ចំណាយេទេលីកិច�កររដ�បាលនិងករគា្ំរទអនុវត�

គេ្រមាងេនថា� ក្់រស�ក និង៣) ថវកិ១២ភាគរយនឹង្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាបជួ់លវសិ�ករជាអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទស

េដីម្បជួីយ្រក�ម្របឹក្សោឃុកំ�ុងករេរៀបចំករសិក្សោ និង្រត�តពិនិត្យករងរសងសងគ់េ្រមាង។  

េដីម្បធីានាគុណភាពៃនករផ�ល់េសវបេច�កេទសក�ុងករគា្ំរទគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ឃុ ំ គេ្រមាងករកត់

បន�យភាពងយរងេ្រគាះៃនជីវភាពរបស់្របជាជនកម�ុជាេនជនបទតមរយៈករព្រងឹងែផនករែ្រប្រប�លអកសធាតុេន

ថា� កេ់្រកមជាតិ និងករអនុវត�សកម�ភាពអទិភាព (SRL)  ៃនេលខធិកដ� ន គ. ជ.អ.ប នឹងេ្របី្របាស់ថវកិមួយចំនួន

េដីម្បេី្រជីសេរសីអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន េដីម្បជួីយ្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំ ក�ុងករសិក្សោ េ្រគាងករគេ្រមាងនិងតមដន

្រត�តពិនិត្យគេ្រមាងស្រមាបជំ់នួសឱ្យអ�កជំនួយករបេច�កេទសែដលកំពុងជួយឃុនំាេពលបច�ុប្បន�។ 

២. េគាលបំណងៃនការផ�លេ់សវាបេច�កេទស 

េគាលបំណងៃនករផ�ល់េសវបេច�កេទស0

1 គឺជាករផ�ល់ឱ្យ្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំ នូវេសវបេច�កេទស្របកបេដយគុណ

ភាពស្រមាបគ់េ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ខ� តតូចែដលធន់នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ ត្រម�វករផ�ល់េសវបេច�កេទសេនះ

រមួមាន ករ្របមូលទិន�ន័យព័តម៌ានេនមូលដ� ន សិក្សោលទ�ភាពគេ្រមាង េ្រគាងករគេ្រមាង ប៉ានស់� នតៃម�គេ្រមាង េរៀបចំ

ឯកសរេដញៃថ� គា្ំរទដំេណីរករេដញៃថ� និង្រត�តពិនិត្យករអនុវត�កិច�សន្យោ។ល។  គេ្រមាងនឹង្រត�វសងសងេ់ដយអ�ក

                                                            
1 ដូចបានពិពណ៌នាក�ុងេសៀវេភ ភមី ករផ�ល់េសវទងំេនះរមួប��ូ លទងំករពនិិត្យេមលីកិច�ករពរសុវត�ិភាពបរសិ� ន ដធី�ី និងជនជាតិេដមីភាគតចិ 
បុ៉ែន�ករពនិិត្យេមលីែផ�កេនះមិនបានដក់ប��ូ លេទក�ុងករងរផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជនេនះេទ។ 
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ទទួលករ (អ�កេម៉ករ) និងចុះកិច�សន្យោជាមួយ ្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំគា្ំរទហរិ��វត�ុេដយមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុ ំនិងមូលនិធិកម�

វធីិផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសកសិកម�ថ�ីែដលធននឹ់ងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ 

៣. ទ�តាំង រយៈេពល ន�ងេពលេវលាៃនការផ�លេ់សវាបេច�កេទស 

អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន នឹង្រត�វេ្រជីសេរសីតមរយៈកិច�សន្យោដច់ពីគា�  េនតម្រស�កេគាលេដនីមួយៗ 

េដីម្បផី�ល់េសវបេច�កេទសរហូតចប់ករអនុវត�។ កិច�សន្យោផ�ល់េសវបេច�កេទស និងបន�ុកករងរមានសេង�បេនក�ុង

តរងដូចខងេ្រកម៖ 

ល.រ េលខកូដឃុ ំ ្រស�កេគាលេដ ឃុេំគាលេដ េឈ� ះគេ្រមាង 

 

១ 

60111  

បារយណ៍ 

្រកវ៉ សងសងស់ំណងប់េង��រ 

60105 េចីងេដីង ជួសជុលទំនប់ទឹកនិងទ� រទឹក និងសងសងស់ំណង់
បេង��រ 

60110 គគីធំ ស� រ្រសះចស់បន្ំុសោនឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 

60117 េត� តជំុ ស� រ្របឡាយទឹក និងសងសងទ់� រទឹក 

 

២ 

60201  

កំពងស់� យ 

ជយ័ សងសងទ់� រទឹក និងជួសជុលទំនប់បេង��រទឹកធននឹ់ង
ករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 

60211 ៃ្រពគុយ សងសងស់ំណងប់េង��រធននឹ់ងករែ្រប្រប�លអកស
ធាតុ 

 

៣ 

60404  

 
្របាសទបល�័ង� 

ស្រគាម ជួសជុលទំនប់ទឹក និងទ� រទឹក 

60406 សមគ�ី សងសងអ់ណ�ូ ងលូមានស�បរ់ៃវ 

60403 ផានេ់ញីម ជួសជុលទំនប់ទឹក និងទ� រទឹក 

60402 ្រកយា ជួសជុលទំនប់ និងទ� រទឹក 

៤ 60608 សណា� ន់ សុចិ្រត ជួសជុលទំនប់ទឹក និងសង់ទ� រទឹក 

60609 ទំរងី សងសងអ់ងទឹក 

 

៥ 

60703  

សន�ុក 

កំពងថ់� ជីក្របឡាយទឹក និងសងសងលូ់ 

60708 តងំ្រកសងំ ស� រ្របឡាយទឹក និងសងសងទ់� រទឹក 

60704 កេកះ សងសងទ់� រទឹក និងលូ 

60710 ត្ូបង្រកេពី ជីក្របឡាយទឹក និងសង់ទ� រទឹក 

60707 ្របាសទ ជួសជុលទំនប់ស� កទឹ់ក 
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 ៤. �សាលភាពៃនការផ�លេ់សវា 

េសវកម�បេច�កេទស្រត�វបានផ�ល់ក�ុងបរបិទៃន្រកបខណ័� ករងរវមិជ្ឈកររបស់រជរដ� ភិបាលកម�ុជា និងៃដគូ

អភិវឌ្ឍន ៍អង�ករ UNDP។ េហតុេនះ េសវកម�ទងំេនាះនឹង្រត�វេធ�ីករជាមួយ ្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំអ�កទទួលករសងសង(់អ�ក
េម៉ករ) និងមានទងំករងរទំនាកទំ់នងជាមួយបុគ�លិករដ� ភិបាល ថា� កេ់ខត� និងថា� ក្់រស�ក េដីម្ប្ីរបាកដថាករសិក្សោ

េ្រគាងករគេ្រមាងទងំេនាះបានពិនិត្យ និងប�� កប់ានយ៉ាង្រតឹម្រត�វេដយទីចត់ករែផនករ និងវនិិេយាគេខត�(PID) 
និង្រក�ម្របឹក្សោឃុ។ំ អ�កផ�ល់េសវបច�កេទសឯកជន (TSC) នឹង្រត�វេធ�ីករេនតម្រស�កេគាលេដរបស់ខ�ួនេហយីនឹងស�ិត

េនេ្រកមករស្រមបស្រម�ល្រត�តពិនិត្យេមីលពីម�ន�ីគា្ំរទបេច�កេទសរបស់គេ្រមាង SRL។ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯក
ជននឹង្រត�វធានា ករេរៀបចំ និងករអនុវត�គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�េនក�ុងឃុេំគាលេដែដលស�ិតេ្រកមករទទួលខុស្រត�វ

របស់គាត់(TSC)បានអនុវត�យ៉ាងហ�តច់ត់តមេសៀវេភែណនាសំ�ីពីករអនុវត�គេ្រមាងមូលនិធិឃុ(ំPIM) និងេសៀវេភ
ែណនាបំេច�កេទសេហដ� រចនាសម�ន័� គ.ជ.អ.ប។  

ការទទលួខសុ្រត�វជាកល់ាករ់បសអ់�កផ�លេ់សវាបេច�កេទសឯកជនមានដចូតេ�៖ 

ក) ប�� ក់ជាមួយ្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំ ថាគេ្រមាងែដល្រត�វេ្រគាងេរៀបចំ មានក�ុងប�� ីគេ្រមាងអទិភាព និងទីតងំ

គេ្រមាងច្បោស់លស់។ េនេពលណាទទួលបានករប�� ក់ជាលយល័ក�អក្សរពី្រក�ម្របឹក្សោឃុរំចួេហយី ទំហំ
ករងរ្រត�វបានកំណតស់្រមាបដំ់ណាក់កលសិក្សោឋនេលខ ្របមូលពត័ម៌ានបេច�កេទស និងគេ្រមាងែដល

្រត�វេ្រគាង 
ខ) េរៀបចំឯកសរេដញៃថ� ដូចជាករេ្រគាងប�ងប់េច�កេទសស្រមាបគ់េ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័� និងប៉ានស់� ន

តៃម�គេ្រមាង រចួេផ�ីជូនឃុពិំនិត្យេដីម្បសីេ្រមច និងអនុមត័ 
គ) ជួយឃុកំ�ុងករេរៀបចំឯកសរេដញៃថ� និងពិនិត្យប�� កប់េច�កេទស 

ឃ)  ្រត�តពិនិត្យ និងជួយេរៀបចំឯកសរេដញៃថ� ស្រមបស្រម�លដំេណីរករេដញៃថ� និងជួយឃុេំរៀបចំឯកសរកិច�
សន្យោរវងឃុ ំនិងអ�កទទួលករសងសង់ 

ង) តមដន និង្រត�តពិនិត្យករងរសងសងេ់ដយអ�កទទួលករ ជួយគណៈកម�ករ្រគប្់រគងគេ្រមាងឃុកំ�ុងករ
្រត�តពិនិត្យ និង វយតៃម�គេ្រមាង និងផ�ល់អនុេលមភាពេលីរបាយករណ៍រកីចេ្រមីនដកជូ់ន្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំ

ច)  េផ�រ្របគល់េទឱ្យម�ន�ីគា្ំរទបេច�កេទសេហដ� រចនាសម�ន័�េខត�មកពីទីចតក់រែផនករនិងវនិិេយាគេនេពល
ប�� ប់ករងរសងសង់ 

ឆ)  កតព�កិច�បង់ពន� គឺជាបន�ុករបស់អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន។ 
កិច�កររបស់អ�កអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន នឹងមិនមានលក�ណៈបន�ជាអចិៃ�ន�យេ៍ឡយី េ្រពះថាករ

បំេពញរល់ល័ក�ខណ័�  និងករឯកភាពផ�ល់កិច�សន្យោមិនែមនជាែផ�កមួយៃនវសិលភាពករងរេឡយី។ ករងរទងំអស់ គឺ

ចបពី់ករេរៀបចំសិក្សោឋនេលខរហូតដល់ករប�� ប់ករ្រត�តពិនិត្យករសងសង ់(ដំណាក់កលទី១ដល់ទី៧ ខងេលី)។  
(ករងរសងសង្់រត�វបានធានាេដយអ�កទទួលករក�ុងរយៈេពល៦ែខបនា� ប ់ ប៉ុែន�ករតមដនជាកែ់ស�ង គឺជាករទទួល
ខុស្រត�វរបស់ម�ន�ីគា្ំរទបេច�កេទសេហដ� រចនាសម័�ន�ៃនទីចត់ករែផនករ និងវនិិេយាគេខត� មិនែមនអ�កផ�ល់េសវ
បេច�កេទសឯកជនTSCេឡយី ប៉ុែន� TSC ្រត�វទទួលខុស្រត�វជួយឃុកំ�ុងករករវយតៃម�ប�� ប់កិច�សន្យោ ប�� បក់រធានា៦
ែខ និងេរៀបចំរបាយករណ៍ប�� បក់�ុងករណីមានករេស�ីសុំពីឃុ)ំ។ 

៥. ការចាតែ់ចង�ច�សន�  
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ក) កិច�សន្យោេសវបេច�កេទសេនះ ្រត�វចុះហត�េលខេដយពីរភាគី ៖ ១)អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន 
     និង ២)្របធាន្រក�មករងរថា� ក្់រស�កគេ្រមាង SRL  
ខ) េខត�នឹងចតត់ងំម�ន�ីគេ្រមាង SRL ថា� កេ់ខត� ស្រមាបស់្រមបស្រម�ល ្រត�តពិនិត្យេលីកិច�សន្យោ។ ម�ន�ីគេ្រមាង 

SRL ថា� កេ់ខត�េនះ នឹងជួបជាមួយអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជនេនេពលមានសំេណី ឬតមករចបំាច ់(្របចំ

ែខ)។ ្របធាន្រក�មករងរគេ្រមាង SRL េនថា� ក់្រស�កនីមួយៗគឺជាអ�ក្រគប្់រគងទូេទអំពីវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�
កិច�សន្យោរបស់អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន (ជំហនទី១ ដល់ទី៧)។ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន្រត�វ

រយករណ៍ជា្របចែំខេទ្របធាន្រក�មករងរគេ្រមាង SRL ថា� ក្់រស�ក និងម�ន�ីគេ្រមាង SRL ថា� កេ់ខត�។ ករ
ទូទត្់រត�វេធ�ីសំេណីសុំទូទតេ់ទ្របធាន្រក�មករងរគេ្រមាង SRL េនតម្រស�កនីមួយៗេដីម្បសុីំករឯកភាព េធ�ី
ករទូទត ់េដយេយាងេលីករប�� កពី់ករយល់្រពមេលីរបាយករណ៍រកីចេ្រមីនពី្របធាន គណៈកម�ករ្រគប្់រគង
គេ្រមាងឃុនីំមួយៗ។ ្របធាន្រក�មករងរគេ្រមាង SRL ថា� ក្់រស�ក នឹង្រត�វេធ�ីេសចក�ី រយករណ៍ និងេរៀបចំ

សំេណីសុថំវកិេទ្របធាន្រគប្់រគងគេ្រមាង SRL េនថា� កេ់ខត� េដីម្បទូីទតឱ់្យអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន។  
គ)  តម(PIM) ឃុនីំមួយៗេធ�ីកិច�លទ�កម�េដយផ�ល់កិច�សន្យោេទឱ្យអ�កទទួលករសងសងគ់េ្រមាង។ ្រគប់ឃុ្ំរត�វ

ចតត់ងំអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន ឱ្យេធ�ីជាអ�ក្រត�តពិនិត្យបេច�កេទសរបស់ពួកគាត ់ (ដូចបានពិពណ៌នា
ក�ុងលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោរវងឃុ ំ និងអ�កទទួលករសងសង1់

2)។ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន ្រត�វេធ�ីករ

យ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយគណៈកម�ករ្រគប្់រគងគេ្រមាងឃុ(ំPMC)។  
ឃ)  អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន នឹងស្រមបស្រម�លេនថា� ក្់រស�កជាមួយម�ន�ី្រក�មករងរគេ្រមាង SRL ថា� ក់

្រស�ក2

3 ែដល្រត�វបានចតត់ងំឱ្យទទួលបន�ុកករងរេនះ។ ម�ន�ីគេ្រមាង SRL ថា� ក្់រស�កទទួលបន�ុកកិច�ករេនះ
នឹងរយករណ៍្របចែំខេទ្របធាន្រក�មស្រមបស្រម�លថា� ក្់រស�ក និងចូលរមួ្របជំុផងែដរ។ 

៦. លក�ណៈសម្ប�� ន�ងបទព�េសាធន ៍ 

ក�ុងេពលដំេណីរករករងរ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសែដលមកពីែផ�កឯកជន នឹងមិនរពឹំងថាទទួលបានករែណនាំ
េ្រចីនអំពីដំេណីរករែណនាពីំករអនុវត�គេ្រមាងមូលនិធិឃុ(ំPIM) និងេសៀវេភែណនាបំេច�កេទសរបស់ គ.ជ.អ.ប េឡី
យ។ ដូេច�ះ ក�ុងកំឡុងេពលចបេ់ផ�ីមដំណាក់កលនីមួយៗៃនករសិក្សោលទ�ភាពគេ្រមាង េរៀបចំគេ្រមាង េរៀបចំលទ�កម� 
និង្រត�តពិនិត្យករងរសងសងរ់បស់អ�កទទួលករ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជននឹងទទួលបានករគា្ំរទ និងស្រមប

ស្រម�លពីម�ន�ីស្រមបស្រម�លគេ្រមាង ទីចតក់រែផនករ និងវនិិេយាគេនថា� កេ់ខត� និងម�ន�ីគេ្រមាង SRL ថា� ក្់រស�កេលី
ដំេណីរករែដល្រត�វអនុវត�។ េដីម្បមីានលទ�ភាពេធ�ីករងរេនះឱ្យមាន្របសិទ�ភាព េបក�ជន្រត�វមានសមត�ភាព និងបទ

ពិេសធន៍ដូចខងេ្រកម៖    
 យ៉ាងេហចណាស់មានក្រមិតជំនាញ ឬស�� ប្រតវសិ�ករធារស�ស�កសិកម� សំណងសុ់ីវលិ ឬជំនាញ្របហក្់របែហល 

 មានបទពិេសធនយ៉៍ាងតិច៣ឆា� កំ�ុងករសិក្សោវស់ស�ង ់េ្រគាងប�ងគ់េ្រមាង ប៉ានស់� នតៃម� ្រត�តពិនិត្យគេ្រមាងេហដ�
រចនាសម�័ន�ជនបទ (ជាពិេសសគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�ន័�ថា� ក់ឃុ)ំ ដូចជា ទំនប ់្របឡាយ សំណង ់

      ្របពន័�ធារស�ស�ខ� តតូច មធ្យម ឬ្រសះ។ល។ 

 មានចំេណះដឹងស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងករយល់ដឹងពីែផ�កសមភាពេយនឌរ័ 
 េចះេ្របីកំុព្ូយទ័រដូចជាកម�វធីិ Word, Excel, AutoCAD និង្របពន័�អិុនធឺេណត អីុែមល៉ 

 ្រត�វែតស�ិតេន ឬមានឆន�ៈេធ�ីករេនក�ុង្រស�កេគាលេដ 

                                                            
2 ភមី ទ្រមងទ់ី៥០៖ គំរកូិច�សន្យោ ្របករ១  
3 ម�ន�ីស្រមបស្រម�លថា� ក់្រស�កទទួលបន�ុកករងរបេច�កេទស 
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 មានសមា� រ: ឧបករណ៍សិក្សោបេច�កេទស និងយាន�ជំនិះស្រមាបេ់ធ�ីដំេណីរបានញឹកញាបេ់ទតមឃុេំគាលេដ។ 
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