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សេចក្តបី្រកាេ  
អស ជ្ ើញចូលរមួសេញថ្លៃផ្គតផ់្គង ់សមសោពូជ 

 

សផ្តើមសចញពីប្រភពអនក្ស្វើការងារមយួប្ក្ុមតូចជាមយួនឹងការងារអភរិក្សេតវថ្ប្ព អងគការ WWF-ក្មពុជា បាន
ពប្ងីក្វសិាលភាពរហូតកាៃ យជាអងគការអនតរជាតិ្មំយួ ដេលមានភាពឯក្រាជយសលើការងារអភរិក្ស សហើយបានទទួល
ការោបំ្ទពបី្រជាជនប្រមាណ៥លាននាក្ទូ់ទងំេក្លសលាក្ នងិក្ំពុងស្វើការងារអភរិក្សសៅក្នុងប្រសទេជាង ១០០ 
ក្នុងទវីរចំនួន ៥។ អងគការ WWF-ក្មពុជា ក្នុងមហាតំរនទ់សនៃសមគងគ (WWF Greater Mekong) មានការយិាល័យ
សៅប្រសទេក្មពុជា ឡាវ ភមូា ថ្ល និងសវៀតណាម បាននិងក្ពុំងស្វើការងារអភរិក្សជីវៈចប្មុុះក្នុងតំរន ់ និងក្សាង 
អនាគតមយួប្រក្រសោយេុវតថិភាព និងនិរនតរភាពេប្មារម់នុេស នងិេតវថ្ប្ព។ 

 

គសប្មាងភាពជាថ្េគូសលើវេ័ិយថ្ប្ពស ើ និងជលផ្លេណំាក្ក់ាលទី៣ (PaFF3) សប្កាមជំនួយលវកិាពទី ី
ភាន ក្ង់ារអភវិឌ្ឍ និងក្ិចចេហប្រតិរតតិការ ប្រសទេេវីេ (SDC) និងទីភាន ក្ង់ារេ ុយដអតេប្មារក់្ិចចេហប្រតិ រតតិ
ការអភវិឌ្ឍអនតរជាតិ (Sida) បាននឹងក្ពុំងអនុវតតសៅក្នុងេហគមនថ៍្ប្ពស ើចនំួនប្បា ំសលើក្ិចចោបំ្ទការអភវិឌ្ឍន ៍ក្េិ
រកុ្ខក្មម រមួមានេហគមនថ៍្ប្ពស ើវាលក្ដនសង(ប្េុក្ឆ្ៃូង) េហគមនថ៍្ប្ពស ើប្បាសាទទឹក្សមម  េហគមន ៍ ថ្ប្ពស ើ 
រឹងចារ (អូរប្ក្សំាង) េហគមនថ៍្ប្ពស ើអូរក្ក្ ់និងេហគមនថ៍្ប្ពស ើបា៉ា ដក្ៃ ក្នុងប្េុក្េំរូរ សេតតប្ក្សចុះ។ ការចិ ច្ ឹម
សោ គឺជាេក្មមភាពមយួក្នុងចំសណាមេក្មមភាពសផ្សងៗ សៅក្នុងការអនុវតតនក៍្េិរកុ្ខក្មម ររេ់េហគមន ៍ ទងំប្បាំ
ខាងសលើ។ 

 

េូសចនុះអងគការ WWF-ក្មពុជា ក្ំពុងដេវងរក្ប្ក្ុមហ ុន ក្េិោា នឯក្ជន ឬ អនក្ជួញេូរសោដេលមានសប្កាល

ចិ ច្ ឹម សេើមបផី្គតផ់្គងស់មសោពូជចំនួន៥០ក្ាល េប្មារេ់ហគមនថ៍្ប្ពស ើទងំប្បាខំាងសលើ (១០ក្ាលក្នុងមយួេហ
គមន)៍។ លក្ខណៈវនិិចឆយ័ និងរសចចក្សទេ េប្មារអ់នក្ផ្គតផ់្គងក់្នុងការោក្ត់ថ្មៃប្រក្តួប្រដជងមានផ្តល់ជូនេូចខាង
សប្កាម៖  
 

១. លក្ខណៈវនិចិឆយ័ 
- ជាមាច េ់សោផ្ទា ល់ ក្េិោា ន ឬជាអនក្ជួញេូរសោ 
- អនក្ផ្គតផ់្គង ់េូមស្វើការសេនើោក្ត់ថ្មៃដេលរមួរ ច្ូ លទងំថ្លៃេឹក្ជ ជ្ូ នសៅកានទ់ីតងំសោលសៅ(សប្កាលសោ

ររេ់េហគមនន៍មីយួៗ) សៅក្នុងឃំុវាលក្ដនសង ប្េុក្ឆ្ៃូង និងឃំុអូរសប្គៀង ឃំុរលួេមានជយ័ ឃំុរឹងចារ
(ផ្ៃូវទឹក្) នងិឃំុក្ំពងច់ាម ក្នុងប្េុក្េំរូរ  សេតតប្ក្សចុះ។ 

 

២. លក្ខណៈរសចចក្សទេ 
- ប្រសភទពូជៈ ពូជក្នុងប្េុក្ ជាប្រសភទសោកាតពូ់ជ ហារយ៉ាណា និងសោក្នុងប្េុក្ (សោកាតច់ំសហៀង ឬ សោកាត់

កាៃ យ)។ 

http://www.panda.org/
mailto:wwfcambodia@wwf.org.kh


 

- សភទៈ សោញី 
- អាយុៈ ៣-៥ ឆ្ន  ំ
- ទមងនៈ់ ២០០-២៥០ គ.ប្ក្ 
- សផ្សងៗ: ជាប្រសភទសោមានស្មញ និងេីុចំណីបានលអ; រហ័េរហួន និងមនិេៃនស់សាៃ រ; មានេុេភាពលអ  

 និង មានដភនក្ភៃ;ឺ ជាប្រសភទសោសពញវយ័ដេលមានេកាត នុពលេប្មារក់ាររំរ៉ាន នងិរងាា តពូ់ជ។ 
 

៣. ឯក្សារចូលរមួសេញថ្លៃប្តវូដតភាជ រម់ក្ជាមយួនូវៈ  
- រណ័ណ បា៉ា តងរ់រេ់ក្េិោា ន ឬឯក្សារចុុះរ ជ្ ីជាមយួប្ក្េួង ឬសាថ រន័ពាក្ព់ន័ធ (ប្រេិនសរើមាន)  
- ឯក្សាររទពិសសា្នផ៍្គតផ់្គងស់ោសមពូជ  
- ឯក្សារររូភាពសប្កាលសោ 
- ឯក្សារចុុះរ ជ្ ីពនធដេលសចញសោយអគគនាយក្ោា នពនធោរថ្នប្ក្េួងសេេាក្ិចច (ប្រេិនសរើមាន )(  
- ឯក្សាររទពិសសា្នស៍ផ្សងសទៀត (ប្រេិនសរើមាន) 
- ឯក្សារសេញថ្លៃ នងិតថ្មៃ ប្តវូចុុះហតថសលខា និងសបាុះប្តរចួោក្ក់្នុងសប្សាមេំរុប្តរទិជិត សហើយសផ្ញើសៅ

អាេយោា នេូចបានរញ្ជជ ក្ខ់ាងសប្កាម។ 
  

រសរៀរោក្ព់ាក្យចូលរមួសេញថ្លៃ៖ 
 អនក្មានចណំារអ់ារមមណ៍ េូមចូលទញយក្ឯក្សារសេញថ្លៃតមរយៈតំណភាជ រខ់ាងសប្កាម ឬអស ជ្ ើញមក្

ទទួលពាក្យសេមើេំុ សហើយសផ្ញើ សៅអាេយោា នខាងសប្កាម៖ 
-WWF ការយិាល័យសេតតប្ក្សចុះ ផ្ាុះសលេ៤២៨ ផ្ៃូវប្ពុះេុរាប្មតិ ភូមវិតត េងាា តប់្ក្សចុះ ប្ក្ុងប្ក្សចុះ  
-WWF ការយិាល័យភនសំពញ ផ្ាុះសលេ២១ ផ្ៃូវសលេ៣២២ េងាា តរ់ឹងសក្ងក្ង១ េណឌ រងឹសក្ងក្ង       
 ភនសំពញ 

បញ្ជា ក់៖ អងគការWWF-ក្មុពជានឹងមនិពិចារណារសលើឯក្សារសេញថ្លៃណាដេលមនិអនុវតតបានប្តមឹប្តូវតមលក្ខ
េណឌ េូចមានសរៀររារខ់ាងសលើស ើយ។ 

ការសរើក្ការោក្ព់ាក្យសេញថ្លៃ នឹងស្វើស ើងសោយគណៈក្មមការសៅការយិាល័យ សហើយអនក្ផ្គតផ់្គងអ់ាចចូល
រមួបាន សោយជំរារជូនពតម៍ានសពលសប្កាយ។ 
ការោក្ព់ាក្យសេនើេំុសេញថ្លៃនឹងផុ្តក្ំណតស់ៅថ្លងទី ២៧ ដេមលុិនា ឆ្ន ២ំ០២២ សវលាសមា៉ា ង០៥ លាង ច។ 
េប្មារព់តម៌ានរដនថមេូមស្វើការទំនាក្ទ់ំនងសៅ៖  សលាក្ប្េី អ ុ៊ុំ េំណាង ឬសលាក្រ និឌ្ីម  តមរយៈ
ទូរេ័ពាសលេ 012 962 485/ 092 873 791 ឬតមសារសអ ិចប្តូនិច samnang.um@wwf.org.kh នងិ 
procurement@wwf.org.kh 
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