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លេខាធកិារដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 

ការពិពណ៌នាការងារ (Job Description - JD) 

កម្មវធិជីាត ិ កម្មវធិីជាតិសម្រាបក់ារអភវិឌ្ឍតាម្បបបម្របជាធិបតតយ្យតៅថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ បែន
ការអនុវតតរយ្ៈតេលបីឆ្ា ាំដាំណាកក់ាលទី២ (ែអ៣ទ២ី៖ ២០១៥-២០១៧) 

ម្ខុតាំបែង ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតថិ្នា កម់្រកុង ម្រសុក (DM Advisor) 
ទកីបនែងបាំតេញការងារ រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក 
រយ្ៈតេល ម្យួ្ឆ្ា ាំ (អាចបនត) 
១. សាវតារ 

 បែនការអនុវតតដាំណាកក់ាលទី១ (២០១១-២០១៤) តតត តការយ្កចិតតទុកដាកត់ៅតលើការេម្រងឹង 
និងការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេរបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ ជាេិតសសរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក 
ឱ្យកាែ យ្ជាស្ថថ បន័អភបិាលកចិចម្ូលដាឋ ន និងអភវិឌ្ឍម្លូដាឋ នយ៉ា ងេិតម្របាកដ។ ម្ូលដាឋ នម្ររឹឹះសាំខាន់ៗ  
ដូចជារចនាសម្ពន័ធ នីតិវធិ ី ម្របេន័ធ 
និងឧបករែ៍ជាតម្រចើនសម្រាបក់ារបាំតេញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិម្រតូវបានតរៀបចាំត ើងវញិ 
និងបានែតល់ជាបបងែកយ៉ា ងរងឹាាំសម្រាបក់ារតបាឹះជាំហានតឆ្ព ឹះតៅម្ុខ។ ទាំងតនឹះបណាត លឲ្យែអ៣ទ១ី 
កាែ យ្ជាកាែ ាំងចលករម្យួ្ដស៏ាំខាន ់ សម្រាបក់ារងារកាំបែទម្រម្ង ់ និងជាសនិទនកម្មដស៏ាំខាន ់
បដលនាាំឲ្យរាជរដាឋ ភបិាល តាម្រយ្ៈកិចចម្របជុាំតលើកទ១ី០ របស់ រ.ជ.អ.ប កាលេបីខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
បានសតម្រម្ចបនតអនុវតតដាំណាកក់ាលទី២  (ែអ៣ទី២) បដលចាបត់ែតើម្េីឆ្ា ាំ២០១៥ ដល់ ឆ្ា ាំ២០១៧។ 

ចកខុវស័ិយ្ននែអ៣ទ២ីតនឹះរ ឺ “រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិែតល់តសវា និងអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ នបានកានប់តតម្រចើន 
កានប់តលែម្របតសើរ កានប់តានលកខែៈត្ែើយ្តបចាំត ឹះតសចកតមី្រតូវការរបស់ម្របជាេលរដឋរបស់ខែួន”។ 
ែអ៣ទ២ីបនត  តតត តការយ្កចិតតទុកដាកជ់ាសាំខានត់ៅតលើរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក 
ប៉ាុបនតកា៏នការ កេ់ន័ធជាម្យួ្នឹងថ្នា ករ់ដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិតែេងៗតទៀតែងបដរ។ 
ទកទ់ងជាម្យួ្ភាា កង់ារអនុវតតតៅថ្នា កជ់ាតិ កាុងម្រកបខែឌ ែអ៣ទី២ នឹងម្និអនុវតតតដាយ្អនុកម្មវធិីតទៀតតទ។ 
ភាា កង់ារអនុវតតតៅថ្នា កជ់ាតិ រឺជាម្រកសួងស្ថថ បន័ទាំងឡាយ្ណាបដលានការ កេ់ន័ធជាម្យួ្ការងារកាំបែទម្រម្ង ់
ជាេិតសសការតែេរម្ុខងារនិងធនធានកាុងការែតល់តសវានិងការអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ ន។ សម្ទិធែលសាំខាន់ៗ  
ននការតែេរម្ុខងាររឺរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិានលទធភាេ 
កាុងការត្ែើយ្តបតៅនឹងតម្រម្ូវការរបស់ម្របជាេលរដឋកាុងការទទួលបាននូវតសវា 
ត ើយ្ការែតល់តសវានឹងម្រតូវអនុវតតតដាយ្រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិបដលានលកខែៈសម្ម្រសប 
និងតៅតកៀកបាំែុតនឹងម្របជាេលរដឋ។ 
ការតែេរម្ុខងារជាបឋម្ានការតែេរម្ុខងារជាកល់ាកន់ងិសម្ម្រសបម្យួ្ចាំននួេីម្រកសួងតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ 
និងការតែេរម្ុខងារននតសវាទីម្របជុាំជនេីរដឋបាលតខតត តៅរដឋបាលម្រកុងម្រសុក។ 

ចកខុវស័ិយ្សម្រាបធ់នធានម្នុសេតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ 
រឺការតម្របើម្របាស់ធនធានទាំងអស់បដលានរមួ្ទាំងម្ន្តនតរីាជការសីុវលិ បុរគលិកកិចចសនា ទាំងបែាកឯកជន 
និងអងគការសងគម្សីុវលិ។ ការបតងកើតម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេតៅរាជធាន ី តខតត 
រឺជាយ្នតការថ្មីម្យួ្តទៀតននែអ៣ទី២ បដលសងឃមឹ្ថ្ននឹងធានាបាននូវការតរៀបចាំវធិីស្ថន្តសតននការអភវិឌ្ឍ
សម្តថភាេបដលានលកខែៈត្ែើយ្តប និងម្របកបតដាយ្ការែតួចតែតើម្ សាំតៅសតម្រម្ចបានតដាយ្តជារជយ័្កាុងការ
អភវិឌ្ឍសម្តថភាេតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។  

ការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីរាជការនឹងម្រតូវបនតេម្រងឹងតាម្រយ្ៈទីម្របឹកាតៅថ្នា កជ់ាត ិ
និងតៅថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។ ជាលទធែលននការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ 
តរសងឃមឹ្ថ្នជាំនួយ្បតចចកតទសនឹងម្រតូវបានបនថយ្ជាបតែតើ រៗ 



2 

ឬជាំនួយ្បតចចកតទសទាំងតនឹះម្រតូវបានបបងែរេីថ្នា ករ់ាជធានី តខតត តៅថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក ជាេិតសសរឺម្រតូវតធែើការតែ ស់បតូរ 
នូវទាែ បន់ិងឥរយិបថ្ននការតម្របើម្របាស់ជាំនួយ្បតចចកតទស បដលទីម្របឹកាបតងបតបាំតេញការងារជាំនួសម្ន្តនតីរាជការ 
តៅជាបបបបែនបដលទីម្របឹកាម្រតូវតតត តបតតលើការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីរាជការ។ ដូចតនឹះ បរុគលិកកចិចសនា 
ទីម្របឹកាបដលសថិតតៅកាុងម្រកបខែឌ ែអ៣ទ២ី ចាាំបាចម់្រតូវតតត តការយ្កចិតតទុកដាកត់ៅតលើការសម្រម្បសម្រម្ួល 
និងការែតល់កិចចអនតរារម្នប៍ែាកអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេឱ្យបានតម្រចើនជាងម្ុន ម្របកបតដាយ្រុែភាេនងិភាេសកកិសិទធ 
ជាជាងទាែ បន់នការតធែើជាំនួស។ បុរគលិកកចិចសនា 
និងទីម្របឹកាម្រតូវតែេរចាំតែឹះដងឹដល់នដរូរបស់ខែួនយ៉ា ងតិចកាុង២ដាំណាកក់ាល៖ ដាំណាកក់ាលទី១ 
រឺជាការបតម្រងៀនែងនិងជួយ្ តធែើការែងដូចជា ជាបឋម្ម្រតូវតម្រម្ងទ់ិសឲ្យយ្ល់អាំេតីួនាទីនិងភារកចិចរបស់ខែួន 
និងស្ថថ បន័របស់ខែួន រតបៀបបាំតេញការងារ ការតរៀបចាំបែនការការងារ ការចាតអ់ាទិភាេការងារ 
ការនាាំឲ្យចូលរមួ្តេ ល់កាុងសិកាខ ស្ថលា វរគបែតុ ឹះបណាត ល និងកិចចម្របជុាំតាម្ម្ូលដាឋ នជាតដើម្។ ដាំណាកក់ាលទ២ី 
រឺជាការេម្រងឹងបបនថម្ និងការបកតម្រម្ូវតាម្រយ្ៈការម្រតួតេិនិតយតលើការបាំតេញការងារ តដាយ្បែែកតលើរុែភាេ 
ភាេទនត់េល និងភាេានទាំនុកចិតតកាុងការបាំតេញការងារ។ 
តនឹះជាលកខែៈវនិចិឆយ័្ចម្បងននការវាយ្តនម្ែការបាំតេញការងាររបស់បុរគលិកកិចចសនានិងទីម្របឹកាកម្មវធិ។ី  

តដើម្បជីាំនឹះបាននូវបញ្ហា ម្របឈម្រួរឲ្យម្រេួយ្បារម្ភបដលអធិបាយ្ខាងតលើ ទីម្របកឹានងិបុរគលិកកិចចសនា
តៅតាម្រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិនានាបដលកាុងតនាឹះរមួ្ទាំងទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីម្រកងុម្រសុក នឹងម្រតូវតម្រជើសតរ ើស 
និងបតងតាាំងឲ្យតៅបតម្រម្ើការងារយ៉ា ងជិតសាិទធជាម្យួ្ម្រកុម្ម្របឹកា រែៈអភបិាល និងការយិល័យ្នានារបស់
រដឋបាលម្រកុងម្រសុក តដើម្បអីភវិឌ្ឍសម្តថភាេកាុងការបាំតេញអែតតិរបស់ខែួន។  

លទធែលននការបាំតេញការងាររបស់ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីម្រកុងម្រសុក នងឹម្រតូវបានវនិិចឆយ័្តដាយ្បែែកតលើ
លទធែល និងកម្រម្តិននការតែេរចាំតែឹះដឹងនិងជាំនាញរបស់បរុគលិកតនាឹះតៅឱ្យម្ន្តនតីរាជការ និងបុរគលិកបដលជានដរូ
របស់ខែួន។ 

២. តួនាទី និងភារកចិ្ច 

២.១. តួនាទី និងភារកចិ្ចទូទៅ 

 ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីម្រកងុ ម្រសុក នឹងែតល់ការម្របឹកាតយបល់ 
និងគាំម្រទបតចចកតទសយ៉ា ងសកម្មដល់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក តដាយ្រាបប់ញ្ចូ លទាំងម្រកមុ្ម្របឹកា រែៈអភបិាល 
និងរែៈកាម ធិការកាតេែកចិចនានារបស់ម្រកុម្ម្របឹកា តដើម្បអីនុវតតយុ្ទធស្ថន្តសតនិងម្របេន័ធនានារបស់ែអ៣ទី២ 
បដលានដូចជា ការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេស្ថថ បន័ ដាំតែើ រការកស្ថងបែនការ អភបិាលកិចចនិងម្របជាធិបតតយ្យ 
ការអនុវតតម្ុខងារបដលបានតែេរ ការម្ររបម់្ររងម្ន្តនតីរាជការ ការម្ររបម់្ររងរដឋបាលនិង ិរញ្ញ វតថុ 
ការតរៀបចាំនិងម្ររបម់្ររងរតម្រាង ការគាំម្រទម្ែឌ លធនធានម្នុសេរាជធានី តខតត 
ការបន្តញ្ហា បតយ្នឌ្រ័និងការបម្របម្របួលអាកាសធាតុ និងការេម្រងឹងភាេជាាច ស់នងិភាេជានដរូ។ 
២.២. ភារកចិ្ចជាក់លាក ់  

ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតថិ្នា កម់្រកុង ម្រសុកម្រតូវអនុវតតភារកិចចសាំខាន់ៗ និងជាកល់ាកដូ់ចខាងតម្រកាម្៖ 
ក). ែតល់តសវាម្របកឹាតយបល់ នងិអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេម្រកមុ្ម្របកឹាម្រកងុ ម្រសុក អាំេកីារេិតម្រគឹះេិភាកា 
ការតធែើតសចកតីសតម្រម្ចចិតត ការតរៀបចាំតគលនតយបាយ្ ជាំរញុការចូលរមួ្ 
និងការម្រតួតេិនតិយតម្ើលការអនុវតត តាម្រយ្ៈ ការ ែឹក ែនឺ និងម្របឹកាតយបល់ជាម្យួ្ម្រកុម្ម្របឹកាម្រកុង 
ម្រសុក តដើម្បឲី្យានការយ្ល់ដឹងអាំេ៖ី 

 ការេិភាកាេិតម្រគឹះតយបល់ 
ម្ុនតេលឈានដល់ការតធែើតសចកតីសតម្រម្ចតលើកិចចការអែីម្យួ្កាុងបដនសម្តថកិចចរបស់ខែួន។ 
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 ការតលើកកម្ពស់សាំត ងរបស់ន្តសតី 
និងបុរសម្រតូវបានេិចារណាតសមើគា តៅកាុងដាំតែើ រការតធែើតសចកតីសតម្រម្ចចិតតនានា 
(ជាេិតសសតៅតាម្កបនែងការងារបដលន្តសតីានចាំនួនតិចតចួ) 

 ការតរៀបចាំតវទិកាែេេែែាយ្ និងេិតម្រគឹះតយបល់។ 
 ម្ុខងាររបស់ម្រកុម្ម្របឹកា កាុងការម្រតួតេិនតិយេីតលើតម្ើលរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក 
បដលម្រតូវអនុវតតតសចកតីសតម្រម្ចរបស់ម្រកុម្ម្របឹកា។ 

 ស្ថរសាំខានន់នការចូលរមួ្របស់អងគការសងគម្សីុវលិកាុងការេិតម្រគឹះតយបល់ 
និងការបចករ ាំបលកេត័ា៌ន ជាម្យួ្អងគការសងគម្សីុវលិទាំងម្ុន 
និងតម្រកាយ្ការតរៀបចាំតគលនតយបាយ្ ឬការតធែើតសចកតីសតម្រម្ច 

ខ). ែតល់តសវាអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេដល់ម្រកមុ្ម្របកឹាឃុាំ សងាក ត ់
 សម្រម្បសម្រម្ួលជាម្យួ្ការយិល័យ្បែនការ និងគាំម្រទឃុាំ សងាក ត ់
កាុងការតរៀបចាំសិកាខ ស្ថលាម្របចាាំម្រតីាសតៅថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក បដលានម្រកុម្ម្របឹកាឃុាំ 
សងាក តចូ់លរមួ្ បដលសិកាខ ស្ថលា ទាំងតនាឹះម្រតូវតតត តសាំខានត់លើតគលការែ៍សាំខាន់ៗ  ននរែ
តនយ្យភាេតាម្បបបម្របជាធិបតតយ្យ ការេិភាកាេិតម្រគឹះតយបល់របស់ម្រកុម្ម្របឹកា 
ការតធែើតសចកតីសតម្រម្ចចិតត ស្ថរៈសាំខានន់នការចូលរមួ្របស់ម្របជាេលរដឋ និងសងគម្សីុវលិ។ល។ 

រ). ែតល់តសវាអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់រដឋបាលម្រកងុ ម្រសុក 
 កស្ថងសម្តថភាេដល់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុកកាុងការតរៀបចាំការងារ ិរញ្ញ វតថុ ការងារលទធកម្ម ការងារ
កស្ថងបែនការ ការងាររដឋបាល និងការងារវនិិតយរ នងិម្របេន័ធនីតិវធិ ី និង
ទម្រម្ងន់ានាទកទ់ងនឹងការម្ររបម់្ររងម្រទេយសម្បតត ិ ការទុកដាកឯ់កស្ថរ និងការម្ររប់
ម្ររងបុរគលិក។ 

 េម្រងឹងសម្តថភាេ និងែតល់ការគាំម្រទបតចចកតទសតលើការអនុវតតម្ុខងាររបស់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក
ម្រសបតាម្ចាបរ់ចនាសម្ពន័ធ និងតួនាទីភារកចិច និងម្ុខងារបដលបានម្របរល់ ដូចានបចងកាុង
ម្របកាសរបស់ម្រកសួងម្ហានែេតលខ ៤២៧៤ និងឯកស្ថរទាំងឡាយ្បដលតទើបអនុម្ត័ថ្មីៗ។ 

 ជួយ្ គាំម្រទដល់ការសិកាតម្រម្វូការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ ការតរៀបចាំបែនការ និងការអនុវតត
អនតរារម្នអ៍ភវិឌ្ឍសម្តថភាេតៅតាម្តម្រម្ូវការចាាំបាច។់ 

 ចូលរមួ្េិនិតយត ើងវញិេីបែនការអនតរារម្នអ៍ភវិឌ្ឍស្ថថ បន័ តដាយ្តម្របើម្របាស់លទធែលេីការវាយ្
តនម្ែស្ថថ បន័បដលបានរចនាតៅតាម្តម្រម្ូវការជាកល់ាកត់ៅតាម្ម្រកុង ម្រសុកកនែងម្ក។ 

 អភវិឌ្ឍសម្តថភាេរដឋបាលម្រកងុ ម្រសុក អាំេីតគលការែ៍បែនាាំ និងនីតិវធិនីានាទកទ់ងនឹងការ
តរៀបចាំកម្មវធិីវនិិតយរ ការចុឹះកិចចសនា ការអនុវតត និងការម្រតួតេិនិតយ ម្រេម្ទាំងែតល់ការបែតុ ឹះ 
បណាត លបតែតើ រអនុវតតបតែតើ រ តៅអាំ ុងតេលអនុវតត។ 

 ជួយ្ ែតល់តយបល់ដល់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក តលើការតរៀបចាំរបាយ្ការែ៍ម្របចាាំបខ ម្រតីាស ្ាស 
និង ម្របចាាំឆ្ា ាំ។ 

 េម្រងឹងការអនុវតតតួនាទី របស់ម្ន្តនតីតសវាសងគម្ ម្រកុង ម្រសុក  កាុងការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ រ.ក.ស.ក 
និង រ.ក.ន.ក ។ 

ឃ. ម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេរាជធាន ីតខតត 
 ជួយ្ សម្រម្បសម្រម្ួល និងឬអនុវតតសកម្មភាេអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេទាំងអស់បដលអនុវតតតៅរដឋ    
បាលម្រកុងម្រសុក កេ់ន័ធនឹងម្រកុម្ម្របឹកា រែៈអភបិាល នងិម្ន្តនតី បុរគលិក។  

 ជួយ្ តធែើការបា៉ា នម់្របាែតម្រម្វូការអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេរដឋបាលថ្នា កម់្រកុងម្រសុក 
និងឬតធែើបចចុបបនាភាេបែនការអនតរារម្នអ៍ភវិឌ្ឍនស៍្ថថ បន័របស់រដឋបាលម្រកុងម្រសុក 
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បែែកតាម្លទធែលននការបា៉ា នម់្របាែតម្រម្ូវការអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេ។ 
 ជួយ្ តរៀបចាំតាកប់តង នងិែតល់កិចចអនតរារម្នអ៍ភវិឌ្ឍនស៍្ថថ បន័ តដើម្បអីភវិឌ្ឍសម្តថភាេ 
ម្រកុម្ម្របឹការែៈអភបិាល ម្ន្តនតីបុរគលិក បែែកតាម្បែនការអនតរារម្នអ៍ភវិឌ្ឍនស៍្ថថ បន័។ 

 ចូលរមួ្ចាំបែកកាុងការវាយ្តនម្ែលទធែលននការអភវិឌ្ឍស្ថថ បន័របស់រដឋបាលម្រកុងម្រសុក និងជយួ្  
តរៀបចាំបញ្ា ីអាកែតល់តសវាកម្មបែាកអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេបដលានសកាត នុេល។ 

 ចូលរមួ្តដាយ្តេ ល់តៅកាុងកចិចដាំតែើ រការអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេរដឋបាលម្រកុងម្រសុកតៅតលើម្របធានប
ទជាកល់ាកម់្យួ្ចាំនួន កាុងតួនាទីជាម្ររូបែតុ ឹះបណាត ល ឬជាអាកសម្រម្បសម្រម្ួលជាតដើម្។ 

ង. ការសម្រម្បសម្រម្លួ  
 សម្រម្បសម្រម្ួល និងគាំម្រទដល់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក កាុងការតរៀបចាំបែនការសកម្មភាេ និងថ្វកិា   
ែអ៣ ម្របចាាំឆ្ា ាំ និងតលើដាំតែើ រការអនុវតតការងារែអ៣។ 

 េិតម្រគឹះតយបល់ជាម្របចាាំជាម្យួ្ការយិល័យ្បែនការ និងគាំម្រទឃុាំ សងាក តត់ដើម្បធីានាថ្នសកម្ម 
ភាេនានាបដលគាំម្រទដល់ម្រកមុ្ម្របឹកាឃុាំ សងាក តម់្រតូវបានតម្រគង និងម្ររបម់្ររងយ៉ា ងម្រតឹម្ម្រតូវ។ 

 គាំម្រទដល់ការយិល័យ្រដឋបាល និង ិរញ្ញ វតថុឱ្យានសម្តថភាេកាុងការតរៀបចាំថ្វកិា រែតនយ្យ 
ការទូទត ់ វធិីស្ថន្តសតនិងនតីិវធិីលទធកម្មម្របកបតដាយ្តាែ ភាេ 
និងតរៀបចាំរបាយ្ការែ៍ម្រសបតាម្ម្របេន័ធម្ររបម់្ររង ិរញ្ញ វតថុថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក។ 

 ជួយ្ សម្រម្បសម្រម្ួល និងគាំម្រទបតចចកតទសកាុងអាំ ុងតេលដាំតែើ រការកស្ថងបែនការ តដើម្បី
ធានាថ្នបានអនុវតតតាម្តសចកតីបែនាាំ និងដាកជូ់នម្រកុម្ម្របកឹាអនុម្ត័ទនត់េលតវលា។ 

 សម្រម្បសម្រម្ួលជាម្យួ្នាយ្ករដឋបាលម្រកុង ម្រសុក កាុងការតរៀបចាំកិចចម្របជុាំ្ែុឹះបញ្ហច ាំងនែេកាុង 
និងតវទិកាស្ថធារែៈ និងធានាថ្នលទធែលម្រតូវបានចងម្រកង សម្រាបក់ារតាម្ដាន។ 

 គាំម្រទ និងសម្រម្បសម្រម្លួជាម្យួ្រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក តដើម្បតីលើកកាំេស់ភាេជាាច ស់ 
ការងារទាំនាកទ់ាំនងនងិបណាត ញ និងការែេេែែាយ្េត័ា៌នជាស្ថធារែៈ។ 

ច. ការបន្តញ្ហា បតយ្នឌ្រ័ នងិការែតល់សិទធអិាំណាចដល់ន្តសតី 
 ធានា និងចូលរមួ្ចាំបែកកាុងការបន្តញ្ហា បបញ្ហា តយ្នឌ្រ័ បរយិបន័ា 
និងសម្ធម្ស៌ងគម្តៅកាុងកិចចដាំតែើ រការននការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ 
និងតរៀបចាំវរគបែតុ ឹះបណាត លម្របចាាំឆ្ា ាំដល់ថ្នា កដ់កឹនាាំននរដឋបាលម្រកុងម្រសុក។ 

្. ការងារតែេងៗតទៀត 
 បាំតេញភារកិចចតែេងៗតទៀតបដលតសាើសុាំតដាយ្តលខាធិការដាឋ ន រ.ជ.អ.ប ស្ថថ បន័អនុវតតរតម្រាង 
រដឋបាលរាជធានី តខតត ម្រកុង ម្រសុក និងទីម្របកឹាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតិថ្នា ករ់ាជធាន ីតខតត។ 

៣. ការទទួលខុសត្រូវ និងខ្ខែគណននយ្យភាព 

ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតថិ្នា កម់្រកុង ម្រសុកននែអ៣ទី២ ម្រតូវចុឹះកិចចសនាបាំតេញការងារជាម្យួ្ 
និងសថិតតៅតម្រកាម្ការទទួលខុសម្រតូវរមួ្របស់ម្របធានតលខាធិការដាឋ ន រ.ជ.អ.ប។ 

តៅថ្នា កត់ខតត ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតិថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក សថិតតៅតម្រកាម្ការទទួលខុសម្រតូវតេ ល់
េីអភបិាលតខតត តាម្រយ្ៈនាយ្ករដឋបាលតខតត និងសថិតតៅតម្រកាម្ការម្ររប់ម្ររង និងសម្រម្បសម្រម្ួលបតចចក
តទសរបស់ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតិថ្នា កត់ខតត។  ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិជីាតិថ្នា កម់្រកុង ម្រសុកបាំតេញ
ការងារតៅតាម្ម្រកុង ម្រសុកបដលបានកាំែត ់ និងម្រតូវានរែតនយ្យភាេ ម្រេម្ទាំងរាយ្ការែ៍អាំេី
ការបាំតេញភារកិចចរបស់ខែួនជូនម្រកុម្ម្របឹកា និងរែៈអភបិាល តាម្រយ្ៈនាយ្ករដឋបាល ម្រកុង ម្រសុក តដាយ្ចម្ែង
ជូនរដឋបាលតខតត តាម្រយ្ៈទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតថិ្នា កត់ខតត។ 
៤. លក្ខណៈសម្បរត ិ
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ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតថិ្នា កម់្រកុង ម្រសុក ម្រតូវានលកខែៈសម្បតតិដូចខាងតម្រកាម្ ៖ 

 បញ្ចបប់រញិ្ហញ បម្រត ឬសញ្ហញ បម្រតានតនម្ែតសមើ កាុងវស័ិយ្អភវិឌ្ឍនជ៍នបទ កសិកម្ម បរសិ្ថថ ន 
ម្ុខងារស្ថធារែៈ ការម្ររបម់្ររង ទាំនាកទ់ាំនង ធុរៈកិចច ចាប ់និងតសដឋកចិចជាតដើម្។ 

 ានបទេិតស្ថធនក៍ារងារជាបគ់ា យ៉ា ងតចិ៣ឆ្ា ាំ ទកទ់ងនងឹម្ុខតាំបែងខាងតលើ 
ជាេិតសសជាម្យួ្ការអភវិឌ្ឍតាម្បបបម្របជាធិបតតយ្យរបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។ 

 ានជាំនាញ និងបទេិតស្ថធនត៍ៅកាុងការអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេជាេិតសសការសម្រម្បសម្រម្ួល ការ ែឹក ែឺន 
ការបងែឹក និងបែតុ ឹះបណាត ល តដាយ្រមួ្ទាំងការសិកាអាំេីតម្រម្ូវការបែតុ ឹះបណាត ល និងការបែតុ ឹះបណាត ល 
ម្ររូឧតទេស។ 

 ានចាំតែឹះដឹងទកទ់ងនងឹចាបស់តីេីការម្ររបម់្ររងរដឋបាលរាជធានី តខតត ម្រកុង ម្រសុក ខែឌ  
(ជាេិតសសតួនាទនីិងការទទលួខុសម្រតូវរវាងម្រកុម្ម្របឹកា និងរែៈអភបិាល) 
វធិានម្ររបម់្ររងនែេកាុងរបស់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក ខែឌ  ចាបស់តីេកីារម្ររបម់្ររងរដឋបាលឃុាំ សងាក ត ់
កម្មវធិីជាតិនងិបែនការអនុវតតរយ្ៈតេល០៣ឆ្ា ាំ និងឯកស្ថរ កេ់ន័ធបដលតទើបអនុម្ត័ថ្មីៗ ។ 

 ានការយ្ល់ដឹងចាស់អាំេីម្របេន័ធរដឋបាល នងិ ិរញ្ញ វតថុ ជាេិតសស ការតរៀបចាំថ្វកិា 
និងវធិីស្ថន្តសតលទធកម្មទាំងថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក នងិឃុាំ សងាក ត។់ 

 ានការយ្ល់ដឹងតលើការតរៀបចាំនិងម្ររបម់្ររងរតម្រាងទាំងថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក និងឃុាំ សងាក ត ់
តដាយ្បែែកតលើPIM ម្រកុងម្រសុក និង PIM ឃុាំ សងាក ត។់ 

 ានបទេិតស្ថធនក៍ាុងការសម្រម្បសម្រម្ួលការងារ និងទាំនាកទ់ាំនងជាម្យួ្រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ 
និងនដរូអភវិឌ្ឍនន៍ានា។ 

 ានចាំតែឹះដឹងកាុងការតម្របើម្របាស់កុាំេយូទរ័ Ms Office, Internet, E-mail, Office Machine។ 
 ានសម្តថភាេចាស់លាស់កាុងការសរតសរជាភាស្ថបខមរ 
និងានចាំតែឹះដងឹជាម្ូលដាឋ នបែាកភាស្ថអងត់រែសកានប់តម្របតសើរ។ 

បញ្ជា ក់ ៖ ម្ខុតាំបែងតនឹះជាម្របតភទកចិចសនាការងារតធែើការតេញតា៉ា ង។ កាុងករែីបដលតបកខជនជា 
ម្ន្តនតរីាជការសីុវលិ តនាឹះតបកខជនម្រតវូដាក ់កយសុាំសថិតតៅកាុងភាេទាំតនរគម នម្របាកត់បៀវតេកាុងរយ្ៈតេល 
ននការបាំតេញការងារជាម្យួ្កម្មវធិជីាត។ិ 
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