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លក�ខណ� �រ�រ 
ស្រ�បអ់�កផ�ល់េស�បេច�កេទសឯកជន (TSC) 

 

១. េសចក� ីេផ�ើម 
                  េយាងឯកសរគេ្រមាងករកត់បន�យភាពងយរងេ្រគាះៃនជីវភាពរបស់្របជាជនកម�ុជាេនជនបទតមរយៈករ

ព្រងឹងែផនករែ្រប្រប�លអកសធាតុេនថា� ក់េ្រកមជាតិ នងិករអនុវត�សកម�ភាពអទិភាព (SRL) េដីម្បអីនុវត�សកម�ភាព

កសងេហដ� រចនាសម�័ន�ែដលធន់នងឹករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ដូចែដលមានេនក�ុងែផនករសកម�ភាព និងថវកិឆា� ំ

២០១៧ ក�ុងេគាលបណំងរមួចំែណកែកលម�ជីវភាពរបស់្របជាពលរដ�េនក�ុងេខត�េគាលេដចំនួនពីរគឺ េខត�េសៀមរប និង

េខត�កំពង់ធំ។ គេ្រមាង SRL គា្ំរទ និងអនុវត�េលគីេ្រមាងវនិិេយាគស្រមាប់គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�ែដលធន់នឹងករែ្រប

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

សំណង់ៃនគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�  មូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុឆំា� ២ំ០១៨។ 

គេ្រមាងនឹងផ�ល់មូលនធិិស្រមាប់ករអភិវឌ្ឍ ចូលរមួចំែណកជាមួយមូលនធិិវនិិេយាគឃុកំ�ុងេគាលបណំងែកលម�

េហដ� រចនាសម�័ន�ជនបទែដលធន់នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងេដីម្បគីា្ំរទដល់ផលិតភាពកសកិម�តបំន់ែដលងយរង

េ្រគាះែដលបានកណំត់ក�ុងកម�វធិីវនិិេយាគឃុ។ំ គេ្រមាង SRL នឹងែបងែចកថវកិគា្ំរទជាបីែផ�កគ ឺ : ១) ថវកិស្រមាប់វនិិ

េយាគចំនួន៨៥ភាគរយ ២) ថវកិ៣ភាគរយនឹង្រត�វវភិាជន៍ស្រមាប់ចណំាយេទេលីកិច�កររដ�បាលនិងករគា្ំរទអនុវត�

គេ្រមាងេនថា� ក់្រស�ក និង៣) ថវកិ១២ភាគរយនងឹ្រត�វបានេ្របី្របាស់ស្រមាប់ជលួវសិ�ករជាអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសេដីម្បី

ជួយ្រក�ម្របកឹ្សោឃុកំ�ុងករេរៀបចំករសិក្សោ និង្រត�តពិនិត្យករងរសងសង់គេ្រមាង។  

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

បន�យភាពងយរងេ្រគាះៃនជីវភាពរបស់្របជាជនកម�ុជាេនជនបទតមរយៈករព្រងឹងែផនករែ្រប្រប�លអកសធាតុេន

ថា� ក់េ្រកមជាតិ នងិករអនុវត�សកម�ភាពអទិភាព (SRL)  ៃនេលខធិកដ� ន គ. ជ.អ.ប នឹងេ្របី្របាស់ថវកិមួយចំនួន

េដីម្បេី្រជីសេរសីអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន េដីម្បជីយួ្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំ ក�ុងករសកិ្សោ េ្រគាងករគេ្រមាងនិងតមដន

្រត�តពិនតិ្យគេ្រមាងស្រមាប់ជនំួសឱ្យអ�កជំនយួករបេច�កេទសែដលកំពុងជួយឃុនំាេពលបច�ុប្បន�។ 

២. េ�លបំណងៃន�រផ�ល់េស�បេច�កេទស 
េគាលបណំងៃនករផ�ល់េសវបេច�កេទស1 គឺជាករផ�ល់ឱ្យ្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំ នូវេសវបេច�កេទស្របកបេដយគុណ

ភាពស្រមាប់គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�ខ� តតូចែដលធន់នងឹករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ ត្រម�វករផ�ល់េសវបេច�កេទសេនះ

រមួមាន ករ្របមូលទិន�ន័យព័ត៌មានេនមូលដ� ន សកិ្សោលទ�ភាពគេ្រមាង េ្រគាងករគេ្រមាង ប៉ាន់ស� នតៃម�គេ្រមាង េរៀបចំ

ឯកសរេដញៃថ� គា្ំរទដំេណីរករេដញៃថ� និង្រត�តពិនតិ្យករអនុវត�កចិ�សន្យោ។ល។  គេ្រមាងនឹង្រត�វសងសង់េដយអ�ក

ទទួលករ (អ�កេម៉ករ) និងចុះកិច�សន្យោជាមយួ ្រក�ម្របកឹ្សោឃុ ំគា្ំរទហរិ��វត�ុេដយមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍ឃុ ំនិងមូលនធិិកម�

វធិីផ្សព�ផ្សោយបេច�កេទសកសកិម�ថ�ីែដលធន់នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ។ 

៣. ទី�ំង រយៈេពល និងេពលេវ�ៃន�រផ�ល់េស�បេច�កេទស 

                                                           
1 ដូចបានពិពណ៌នាក�ុងេសៀវេភ ភីម ករផ�លេ់សវទងំេនះរមួប��ូ លទងំករពិនិត្យេមីលកិច�ករពរសុវត�ិភាពបរសិ� ន ដីធ�ី និងជនជាតិេដីមភាគតិច 
ប៉ុែន�ករពិនិត្យេមីលែផ�កេនះមិនបានដកប់��ូ លេទក�ុងករងរផ�លេ់សវបេច�កេទសឯកជនេនះេទ។ 
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អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន នងឹ្រត�វេ្រជីសេរសីតមរយៈកិច�សន្យោដច់ពីគា�  េនតម្រស�កេគាលេដនមីួយៗ 

េដីម្បផី�ល់េសវបេច�កេទសរហូតចប់ករអនុវត�។ កិច�សន្យោផ�ល់េសវបេច�កេទស នងិបន�ុកករងរមានសេង�បេនក�ុងតរង

ដូចខងេ្រកម៖ 

 

្រស �ក េលខកូដ
ឃុំ ឃុំ េ�� ះគេ្រ�ង 

តៃម��៉ន់�� នសរុបគេ្រ�ង 
េហ�� រច�សម� ័ន�ឃុំស្រ�ប់�� ំ២០១៨ 

មូលនិធិឃុំ (េរៀល) មូលនិធិ SRL (េរៀល) 

បារយណ៍ 

60107 ឈូកខ្សោច់ 

ជីក្របឡាយេ្រសច្រសពបន្ុសោំ

នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 

និងសង់ស� នីយបូ៍មទឹក 

៤០,០០០,០០០ ៨០,០០០,០០០ 

60110 គគីរធ ំ ស� រ្រសះបុរណ្រតពងំែវង ២៩,០០០,០០០ ៥៨,០០០,០០០ 

60113 ព្រង 
ស� រ្របឡាយេ្រសច្រសពបន្ុសោំ

នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ២៤,០០០,០០០ ៤៨,០០០,០០០ 

60115 ្រសេឡ 
ជីក្របឡាយេ្រសច្រសពបន្ុសោំ

នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ ៣០,០០០,០០០ ៦០,០០០,០០០ 

កពំង់ស� យ 
60202 ដំរសី� ប់ ស� របឹងល�ក់ ៤៥,០០០,០០០ ៩០,០០០,០០០ 

60202 ដំរសី� ប់ ជីក្របឡាយេ្រសច្រសព ៤០,០០០,០០០ ៨០,០០០,០០០ 

្របាសទ 

បល�ង័� 

60405 
សល 

វស័ិយ 

ស� រ្រសះស្រមាប់ស�ុកទឹក

េ្រសច្រសព ចំនួន ០៤ ្រសះ 
២០,០០០,០០០ ៤០,០០០,០០០ 

60406 
សមគ�ី ស� រ្រតពងំភូមិកំពឺត ២៣,០០០,០០០ ៤៦,០០០,០០០ 

60406 
សមគ�ី 

សងសង់ទំនប់ទឹក២០ែម៉្រត 

និងទ� រទឹក េនភូមិសំេរង 
៥០,០០០,០០០ ១២០,០០០,០០០ 

សណា� ន់ 

60601 េឈទីល 

ស� រ្របឡាយទឹកបន្ុសោំនឹងករ

ែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងដក់

លូរេំដះទឹក 

២៥,០០០,០០០ ៥០,០០០,០០០ 

60604 មានរទិ�ិ 
សងសង់ទ� រទឹក និងដក់លូ

េដះទឹក ០៣ កែន�ង 
១២,០០០,០០០ ៤៨,០០០,០០០ 

60605 មានជ័យ 
ជីក្របឡាយេ្រសច្រសពបន្ុសោំ

នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 
១៥,០០០,០០០ ៣០,០០០,០០០ 

60606 ងន 
សងសង់ទនំប់ទឹក និងទ� រទឹក 

តំបន់្រមឹក 
២០,០០០,០០០ ៤០,០០០,០០០ 

60607 សណា� ន់ 
ស� រ្របឡាយទឹកបន្ុសោំនឹងករ

ែ្រប្រប�លអកសធាតុ 
២៥,០០០,០០០ ៥០,០០០,០០០ 

សន�ុក 60702 ្រជាប់ 
ស� រ្របឡាយេ្រសក្រសពបន្ុសោំ

នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 
២០,០០០,០០០ ៤០,០០០,០០០ 



ឧបសម�ន័�ខ០១ ៖លក�ខណ� ករងរ 

3 

  

 
៤.  វ ��ល�ពៃន�រផ�លេ់ស� 

េសវកម�បេច�កេទស្រត�វបានផ�ល់ក�ុងបរបិទៃន្រកបខ័ណ� ករងរវមិជ្ឈកររបស់រជរដ� ភបិាលកម�ុជា និងៃដគូ
អភិវឌ្ឍន៍ អង�ករ UNDP។ េហតុេនះ េសវកម�ទងំេនាះនងឹ្រត�វេធ�ីករជាមយួ ្រក�ម្របឹក្សោឃុ ំអ�កទទួលករសងសង់(អ�ក
េម៉ករ) និងមានទងំករងរទំនាក់ទនំងជាមយួបុគ�លិករដ� ភិបាល ថា� ក់េខត� និងថា� ក់្រស�ក េដីម្ប្ីរបាកដថាករសិក្សោ
េ្រគាងករគេ្រមាងទងំេនាះបានពិនិត្យ នងិប�� ក់បានយ៉ាង្រតឹម្រត�វេដយទចីត់ករែផនករ និងវនិិេយាគេខត�(PID) និង
្រក�ម្របឹក្សោឃុ។ំ អ�កផ�ល់េសវបច�កេទសឯកជន (TSC) នងឹ្រត�វេធ�ីករេនតម្រស�កេគាលេដរបស់ខ�ួនេហយីនឹងស�ិតេន
េ្រកមករស្រមបស្រម�ល្រត�តពិនិត្យេមលីពីម�ន�ីគា្ំរទបេច�កេទសរបស់គេ្រមាង SRL។ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន
នឹង្រត�វធានា ករេរៀបចំ និងករអនុវត�គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�េនក�ុងឃុេំគាលេដែដលស�តិេ្រកមករទទួលខុស្រត�វ
របស់គាត់(TSC)បានអនុវត�យ៉ាងហ�ត់ចត់តមេសៀវេភែណនាសំ�ីពីករអនុវត�គេ្រមាងមូលនិធឃុិ(ំPIM) និងេសៀវេភ
ែណនាបំេច�កេទសេហដ� រចនាសម�័ន� គ.ជ.អ.ប។  
 

�រទទួលខុស្រត�វ�ក់�ក់របស់អ�កផ�ល់េស�បេច�កេទសឯកជន�នដូចតេ�៖ 
ក) ប�� ក់ជាមយួ្រក�ម្របកឹ្សោឃុ ំ ថាគេ្រមាងែដល្រត�វេ្រគាងេរៀបចំ មានក�ុងប�� ីគេ្រមាងអទិភាព នងិទីតងំ

គេ្រមាងច្បោស់លស់។ េនេពលណាទទួលបានករប�� ក់ជាលយល័ក�អក្សរពី្រក�ម្របកឹ្សោឃុរំចួេហយី ទំហំ
ករងរ្រត�វបានកណំត់ស្រមាប់ដំណាក់កលសិក្សោឋនេលខ ្របមូលព័ត៌មានបេច�កេទស និងគេ្រមាងែដល
្រត�វេ្រគាង 

ខ) េរៀបចំឯកសរេដញៃថ� ដូចជាករេ្រគាងប�ង់បេច�កេទសស្រមាប់គេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន� និងប៉ាន់ស� ន
តៃម�គេ្រមាង រចួេផ�ីជូនឃុពំិនតិ្យេដីម្បសីេ្រមច និងអនុម័ត 

គ) ជួយឃុកំ�ុងករេរៀបចំឯកសរេដញៃថ� នងិពិនតិ្យប�� ក់បេច�កេទស 
ឃ)  ្រត�តពិនតិ្យ នងិជួយេរៀបចំឯកសរេដញៃថ� ស្រមបស្រម�លដំេណីរករេដញៃថ� និងជយួឃុេំរៀបចំឯកសរកិច�

សន្យោរវងឃុ ំនងិអ�កទទលួករសងសង់ 
ង) តមដន នងិ្រត�តពិនិត្យករងរសងសង់េដយអ�កទទួលករ ជួយគណៈកម�ករ្រគប់្រគងគេ្រមាងឃុកំ�ុងករ

្រត�តពិនតិ្យ នងិេធ�ីករវយតៃម�គេ្រមាង នងិផ�ល់អនុេលមភាពេលីរបាយករណ៍រកីចេ្រមីនដក់ជូន្រក�ម
្របឹក្សោឃុ ំ

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

60703 កំពង់ថ� 
ជីក្របឡាយេ្រសច្រសពបន្ុសោំ

នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 
២២,០០០,០០០ ៤៤,០០០,០០០ 

60704 កេកះ 
ជីក្របឡាយទឹកបន្ុសោំនឹងករ

ែ្រប្រប�លអកសធាតុ 
២០,០០០,០០០ ៤០,០០០,០០០ 

60708 
តងំ

្រកសងំ 
ស� របឹង ២០,០០០,០០០ ៤០,០០០,០០០ 

60710 ត្ូបង្រកេពី 
ជីក្របឡាយេ្រសច្រសពបន្ុសោំ

នឹងករែ្រប្រប�លអកសធាតុ 
២០,០០០,០០០ ៤០,០០០,០០០ 

  ១៧ ឃុ ំ ១៩ គេ្រមាង ១០២,០០០,០០០.០០ ២០៤,០០០,០០០ 
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ឆ)  កតព�កចិ�បង់ពន� គជឺាបន�ុករបស់អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន។ 

 
កិច�កររបស់អ�កអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន នឹងមនិមានលក�ណៈបន�ជាអចិៃ�ន�យេ៍ឡយី េ្រពះថាករបំេពញ

រល់ល័ក�ខ័ណ�  និងករឯកភាពផ�ល់កិច�សន្យោមិនែមនជាែផ�កមួយៃនវសិលភាពករងរេឡយី។ ករងរទងំអស់ គចឺប់ពី
ករេរៀបចំសិក្សោឋនេលខរហូតដល់ករប�� ប់ករ្រត�តពិនិត្យករសងសង់ (ដណំាក់កលទ១ីដល់ទី៧ ខងេលី)។  
(ករងរសងសង់្រត�វបានធានាេដយអ�កទទួលករក�ុងរយៈេពល៦ែខបនា� ប់ បុ៉ែន�ករតមដនជាក់ែស�ង គឺជាករទទលួ
ខុស្រត�វរបស់ម�ន�ីគា្ំរទបេច�កេទសេហដ� រចនាសម័�ន�ៃនទចីត់ករែផនករ និងវនិិេយាគេខត� មិនែមនអ�កផ�ល់េសវ
បេច�កេទសឯកជនTSCេឡយី បុ៉ែន� TSC ្រត�វទទលួខុស្រត�វជយួឃុកំ�ុងករករវយតៃម�ប�� ប់កិច�សន្យោ ប�� ប់ករធានា៦
ែខ និងេរៀបចំរបាយករណ៍ប�� ប់ក�ុងករណីមានករេស�សុីពំីឃុ)ំ។ 

៥. �រ�ត់ែចងកិច�សន�  
ក) កិច�សន្យោេសវបេច�កេទសេនះ ្រត�វចុះហត�េលខេដយពីរភាគី ៖ ១)អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន 
     និង ២)្របធាន្រក�មករងរថា� ក់្រស�កគេ្រមាង SRL  
ខ) េខត�នឹងចត់តងំម�ន�ីគេ្រមាង SRL ថា� ក់េខត� ស្រមាប់ស្រមបស្រម�ល ្រត�តពនិិត្យេលីកិច�សន្យោ។ ម�ន�ីគេ្រមាង 

SRL ថា� ក់េខត�េនះ នងឹជួបជាមួយអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជនេនេពលមានសំេណី ឬតមករចបំាច់ (្របចំ
ែខ)។ ្របធាន្រក�មករងរគេ្រមាង SRL េនថា� ក់្រស�កនមីយួៗគឺជាអ�ក្រគប់្រគងទូេទអពំីវឌ្ឍនភាពៃនករអនុវត�
កិច�សន្យោរបស់អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន (ជំហនទី១ ដល់ទ៧ី)។ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន្រត�វ
រយករណ៍ជា្របចែំខេទ្របធាន្រក�មករងរគេ្រមាង SRL ថា� ក់្រស�ក និងម�ន�ីគេ្រមាង SRL ថា� ក់េខត�។ ករទូទត់
្រត�វេធ�ីសំេណីសុំទូទត់េទ្របធាន្រក�មករងរគេ្រមាង SRL េនតម្រស�កនមីួយៗេដមី្បសុីកំរឯកភាព េធ�ីករ
ទូទត់ េដយេយាងេលីករប�� ក់ពីករយល់្រពមេលីរបាយករណ៍រកីចេ្រមីនពី្របធាន      គណៈកម�ករ្រគប់្រគង
គេ្រមាងឃុនំមីួយៗ។ ្របធាន្រក�មករងរគេ្រមាង SRL ថា� ក់្រស�ក នងឹ្រត�វេធ�ីេសចក� ីរយករណ៍ និងេរៀបចសំំេណី
សុថំវកិេទ្របធាន្រគប់្រគងគេ្រមាង SRL េនថា� ក់េខត� េដមី្បេីធ�ីករទូទត់ឱ្យអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន។  

គ)  តម(PIM) ឃុនំីមួយៗេធ�ីកចិ�លទ�កម�េដយផ�ល់កចិ�សន្យោេទឱ្យអ�កទទួលករសងសង់គេ្រមាង។ ្រគប់ឃុ្ំរត�វ
ចត់តងំអ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន ឱ្យេធ�ីជាអ�ក្រត�តពិនិត្យបេច�កេទសរបស់ពួកគាត់ (ដូចបានពិព៌ណនា
ក�ុងលក�ខណ� ៃនកិច�សន្យោរវងឃុ ំ និងអ�កទទលួករសងសង់2)។ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន ្រត�វេធ�ីករ
យ៉ាងជិតស�ិទ�ជាមួយគណៈកម�ករ្រគប់្រគងគេ្រមាងឃុ(ំPMC)។  

ឃ)  អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជន នងឹស្រមបស្រម�លេនថា� ក់្រស�កជាមយួម�ន�ី្រក�មករងរគេ្រមាង SRL ថា� ក់
្រស�ក3 ែដល្រត�វបានចត់តងំឱ្យទទួលបន�ុកករងរេនះ។ ម�ន�ីគេ្រមាង SRL ថា� ក់្រស�កទទួលបន�ុកកិច�ករេនះ
នឹងរយករណ៍្របចែំខេទ្របធាន្រក�មស្រមបស្រម�លថា� ក់្រស�ក នងិចូលរមួ្របជុផំងែដរ។ 

 

៦. លក�ណៈសម្បត� ិ និងបទពិេ�ធន៍  
ក�ុងេពលដំេណីរករករងរ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសែដលមកពីែផ�កឯកជន នឹងមនិរពំងឹថាទទលួបានករែណនាំ

េ្រចីនអំពីដំេណីរករែណនាពំកីរអនុវត�គេ្រមាងមូលនិធិឃុ(ំPIM) និងេសៀវេភែណនាបំេច�កេទសរបស់ គ.ជ.អ.ប េឡី
យ។ ដូេច�ះ ក�ុងកឡុំងេពលចប់េផ�ីមដណំាក់កលនមីួយៗៃនករសិក្សោលទ�ភាពគេ្រមាង េរៀបចំគេ្រមាង េរៀបចលំទ�កម� និង

                                                           
2 ភមី ទ្រមងទី់៥០៖ គំរូកិច�សន្យោ ្របករ១  
3 ម�ន�ីស្រមបស្រម�លថា� ក្់រស�កទទលួបន�ុកករងរបេច�កេទស 
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្រត�តពិនតិ្យករងរសងសង់របស់អ�កទទលួករ អ�កផ�ល់េសវបេច�កេទសឯកជននឹងទទលួបានករគា្ំរទ និងស្រមប
ស្រម�លពីម�ន�សី្រមបស្រម�លគេ្រមាង ទចីត់ករែផនករ និងវនិិេយាគេនថា� ក់េខត� នងិម�ន�ីគេ្រមាង SRL ថា� ក់្រស�កេលី
ដំេណីរករែដល្រត�វអនុវត�។ េដីម្បមីានលទ�ភាពេធ�ីករងរេនះឱ្យមាន្របសទិ�ភាព េបក�ជន្រត�វមានសមត�ភាព និងបទ
ពិេសធន៍ដូចខងេ្រកម៖    
 យ៉ាងេហចណាស់មានក្រមិតជំនាញ ឬស�� ប្រតវសិ�ករធារស�ស�កសកិម� សណំង់សុីវលិ ឬជនំាញ្របហក់

្របែហល 
 មានបទពិេសធន៍យ៉ាងតិច៣ឆា� កំ�ុងករសិក្សោវស់ស�ង់ េ្រគាងប�ង់គេ្រមាង ប៉ាន់ស� នតៃម� ្រត�តពិនិត្យគេ្រមាងេហ

ដ� រចនាសម�័ន�ជនបទ (ជាពិេសសគេ្រមាងេហដ� រចនាសម�័ន�ថា� ក់ឃុ)ំ ដូចជា ទនំប់ ្របឡាយ សណំង់ 
      ្របព័ន�ធារស�ស�ខ� តតូច មធ្យម ឬ្រសះ។ល។ 
 មានចំេណះដឹងស�ីពីករែ្រប្រប�លអកសធាតុ និងករយល់ដងឹពីែផ�កសមភាពេយនឌ័រ 
 េចះេ្របីកុពំ្ូយទ័រដូចជាកម�វធិ ីWord, Excel, AutoCAD នងិ្របព័ន�អិុនធឺេណត អុីែម៉ល 
 ្រត�វែតស�ិតេន ឬមានឆន�ៈេធ�កីរេនក�ុង្រស�កេគាលេដ 
 មានសមា� រ: ឧបករណ៍សិក្សោបេច�កេទស និងយាន�ជនំិះស្រមាប់េធ�ីដំេណីរបានញឹកញាប់េទតមឃុេំគាលេដ។ 
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