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លេខាធកិារដ្ឋា ន គ.ជ.អ.ប 
ការពិពណ៌នាការងារ (Job Description - JD) 

កម្មវធិជីាត ិ កម្មវធិីជាតិសម្រាបក់ារអភវិឌ្ឍតាម្បបបម្របជាធិបតតយ្យតៅថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ បែនការ
អនុវតតរយ្ៈតេលបីឆ្ា ាំដាំណាកក់ាលទី២ (ែ.អ៣ ២០១៥-២០១៧) 

ម្ខុតាំបែង បុគ្គលិកេត័ា៌នវទិាថ្នា ករ់ាជធានី តខតត (PITO) 
ទកីបនែងបាំតេញការងារ រដឋបាលរាជធានី តខតត 
រយ្ៈតេល ម្យួ្ឆ្ា ាំ (អាចបនត) 
១.  សាវតារ 

  បែនការអនុវតតដាំណាកក់ាលទី១ (២០១១-២០១៤) តតត តការយ្កចិតតទុកដាកត់ៅតលើការេម្រងឹង 
និងការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេរបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ ជាេិតសសរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក 
ឱ្យកាែ យ្ជាស្ថថ បន័អភបិាលកចិចម្ូលដាឋ ន និងអភវិឌ្ឍម្លូដាឋ នយ៉ា ងេិតម្របាកដ។ ម្ូលដាឋ នម្រគ្ឹឹះសាំខាន់ៗ  
ដូចជារចនាសម្ពន័ធ នីតិវធិ ី ម្របេន័ធ 
និងឧបករែ៍ជាតម្រចើនសម្រាបក់ារបាំតេញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិម្រតូវបានតរៀបចាំត ើងវញិ 
និងបានែតល់ជាបបងែកយ៉ា ងរងឹាាំសម្រាបក់ារតបាឹះជាំហានតឆ្ព ឹះតៅម្ុខ។ ទាំងតនឹះបណាត លឲ្យែអ៣ទី១ 
កាែ យ្ជាកាែ ាំងចលករម្យួ្ដស៏ាំខាន ់ សម្រាបក់ារងារកាំបែទម្រម្ង ់ នងិជាសនិទនកម្មដស៏ាំខាន ់
បដលនាាំឲ្យរាជរដាឋ ភបិាល តាម្រយ្ៈកិចចម្របជុាំតលើកទ១ី០ របស់ គ្.ជ.អ.ប កាលេីបខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
បានសតម្រម្ចបនតអនុវតតដាំណាកក់ាលទី២  (ែអ៣ទី២) បដលចាបត់ែតើម្េីឆ្ា ាំ២០១៥ ដល់ ឆ្ា ាំ២០១៧។ 
  ចកខុវស័ិយ្ននែអ៣ទ២ីតនឹះគ្ ឺ “រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិែតល់តសវា និងអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ នបានកានប់តតម្រចើន 
កានប់តលែម្របតសើរ កានប់តានលកខែៈត្ែើយ្តបចាំត ឹះតសចកតមី្រតូវការរបស់ម្របជាេលរដឋរបស់ខែួន”។ 
ែអ៣ទ២ីបនតតតត តការយ្កចតិតទុកដាកជ់ាសាំខានត់ៅតលើរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក 
ប៉ាុបនតកា៏នការ កេ់ន័ធជាម្យួ្នឹងថ្នា ករ់ដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិតែេងៗតទៀតែងបដរ។ 
ទកទ់ងជាម្យួ្ភាា កង់ារអនុវតតតៅថ្នា កជ់ាតិ កាុងម្រកបខែឌ ែអ៣ទី២ នឹងម្និអនុវតតតដាយ្អនុកម្មវធិីតទៀតតទ។ 
ភាា កង់ារអនុវតតតៅថ្នា កជ់ាតិ គ្ឺជាម្រកសួងស្ថថ បន័ទាំងឡាយ្ណាបដលានការ កេ់ន័ធជាម្យួ្ការងារកាំបែទម្រម្ង ់
ជាេិតសសការតែេរម្ុខងារនិងធនធានកាុងការែតល់តសវានិងការអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ ន។ សម្ទិធែលសាំខាន់ៗ  
ននការតែេរម្ុខងារគ្ឺរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិានលទធភាេ 
កាុងការត្ែើយ្តបតៅនឹងតម្រម្ូវការរបស់ម្របជាេលរដឋកាុងការទទួលបាននូវតសវា 
ត ើយ្ការែតល់តសវានឹងម្រតូវអនុវតតតដាយ្រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិបដលានលកខែៈសម្ម្រសប 
និងតៅតកៀកបាំែុតនឹងម្របជាេលរដឋ។ 
ការតែេរម្ុខងារជាបឋម្ានការតែេរម្ុខងារជាកល់ាកន់ងិសម្ម្រសបម្យួ្ចាំននួេីម្រកសួងតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ 
និងការតែេរម្ុខងារននតសវាទីម្របជុាំជនេីរដឋបាលតខតត តៅរដឋបាលម្រកុងម្រសុក។ 
  ចកខុវស័ិយ្សម្រាបធ់នធានម្នុសេតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ 
គ្ឺការតម្របើម្របាស់ធនធានទាំងអស់បដលានរមួ្ទាំងម្ន្តនតរីាជការសីុវលិ បុគ្គលិកកិចចសនា ទាំងបែាកឯកជន 
និងអងគការសងគម្សីុវលិ។ ការបតងកើតម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេតៅរាជធាន ី តខតត 
គ្ឺជាយ្នតការថ្មីម្យួ្តទៀតននែអ៣ទី២ បដលសងឃមឹ្ថ្ននឹងធានាបាននូវការតរៀបចាំវធិីស្ថន្តសតននការអភវិឌ្ឍ
សម្តថភាេបដលានលកខែៈត្ែើយ្តប និងម្របកបតដាយ្ការែតួចតែតើម្ សាំតៅសតម្រម្ចបានតដាយ្តជាគ្ជយ័្កាុងការ
អភវិឌ្ឍសម្តថភាេតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។  
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ការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីរាជការនឹងម្រតូវបនតេម្រងឹងតាម្រយ្ៈទីម្របឹកាតៅថ្នា កជ់ាត ិ
និងតៅថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។ ជាលទធែលននការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ 
តគ្សងឃមឹ្ថ្នជាំនួយ្បតចចកតទសនឹងម្រតូវបានបនថយ្ជាបតែតើ រៗ 
ឬជាំនួយ្បតចចកតទសទាំងតនឹះម្រតូវបានបបងែរេីថ្នា ករ់ាជធានី តខតត តៅថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក ជាេិតសសគ្ឺម្រតូវតធែើការតែ ស់បតូរ 
នូវទាែ បន់ិងឥរយិបថ្ននការតម្របើម្របាស់ជាំនួយ្បតចចកតទស បដលទីម្របឹកាបតងបតបាំតេញការងារជាំនួសម្ន្តនតីរាជការ 
តៅជាបបបបែនបដលទីម្របឹកាម្រតូវតតត តបតតលើការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីរាជការ។ ដូចតនឹះ បុគ្គលិកកិចចសនា 
ទីម្របឹកាបដលសថិតតៅកាុងម្រកបខែឌ ែអ៣ទ២ី ចាាំបាចម់្រតូវតតត តការយ្កចិតតទុកដាកត់ៅតលើការសម្រម្បសម្រម្ួល 
និងការែតល់កិចចអនតរាគ្ម្នប៍ែាកអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេឱ្យបានតម្រចើនជាងម្ុន ម្របកបតដាយ្គុ្ែភាេនងិភាេសកកិសិទធ 
ជាជាងទាែ បន់នការតធែើជាំនួស។ បុគ្គលិកកចិចសនា 
និងទីម្របឹកាម្រតូវតែេរចាំតែឹះដងឹដល់នដគូ្របស់ខែួនយ៉ា ងតិចកាុង២ដាំណាកក់ាល៖ ដាំណាកក់ាលទ១ី 
គ្ឺជាការបតម្រងៀនែងនិងជួយ្ តធែើការែងដូចជា ជាបឋម្ម្រតូវតម្រម្ងទ់ិសឲ្យយ្ល់អាំេតីួនាទីនិងភារកចិចរបស់ខែួន 
និងស្ថថ បន័របស់ខែួន រតបៀបបាំតេញការងារ ការតរៀបចាំបែនការការងារ ការចាតអ់ាទិភាេការងារ 
ការនាាំឲ្យចូលរមួ្តេ ល់កាុងសិកាខ ស្ថលា វគ្គបែតុ ឹះបណាត ល និងកិចចម្របជុាំតាម្ម្ូលដាឋ នជាតដើម្។ ដាំណាកក់ាលទ២ី 
គ្ឺជាការេម្រងឹងបបនថម្ និងការបកតម្រម្ូវតាម្រយ្ៈការម្រតួតេិនិតយតលើការបាំតេញការងារ តដាយ្បែែកតលើគុ្ែភាេ 
ភាេទនត់េល និងភាេានទាំនុកចិតតកាុងការបាំតេញការងារ។ 
តនឹះជាលកខែៈវនិចិឆយ័្ចម្បងននការវាយ្តនម្ែការបាំតេញការងាររបស់បុគ្គលិកកិចចសនានិងទីម្របឹកាកម្មវធិ។ី 

តដើម្បជីាំនឹះបាននូវបញ្ហា ម្របឈម្គ្ួរឲ្យម្រេួយ្បារម្ភបដលអធិបាយ្ខាងតលើ ទីម្របឹកានិងបគុ្គលិកកិចចសនា
តៅតាម្រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិនានាបដលកាុងតនាឹះរមួ្ទាំងបុគ្គលិកេត័ា៌នវទិាថ្នា ករ់ាជធានី តខតត នឹងម្រតូវតម្រជើស
តរ ើស និងបតងតាាំងឲ្យតៅបតម្រម្ើការងារយ៉ា ងជិតសាិទធជាម្យួ្ម្រកុម្ម្របឹកា គ្ែៈអភបិាល និងទីចាតក់ារនានារបស់
រដឋបាលរាជធានី តខតត តដើម្បអីភវិឌ្ឍសម្តថភាេកាុងការបាំតេញអែតតិរបស់ខែួន។  

លទធែលននការបាំតេញការងាររបស់បុគ្គលិកេត័ា៌នវទិាថ្នា ករ់ាជធានី តខតត នឹងម្រតូវបានវនិិចឆយ័្តដាយ្
បែែកតលើលទធែល និងកម្រម្តិននការតែេរចាំតែឹះដឹងនិងជាំនាញរបស់បុគ្គលិកតនាឹះតៅឱ្យម្ន្តនតរីាជការ និងបុគ្គលិក
បដលជានដគូ្របស់ខែួន។ 
 

២. តួនាទ ីនិងភារកិច្ច 

២.១. តួនាទ ីនិងភារកិច្ចទូទៅ 

បុគ្គលិកេត័ា៌នវទិាថ្នា ករ់ាជធានី តខតតានភារៈកិចចធានាឱ្យរាល់ម្រគ្បម់្របេន័ធទាំនាកទ់ាំនង និង
េត័ា៌នវទិាតៅថ្នា ករ់ាជធាន ីតខតតានដាំតែើ រការលែត ើយ្ម្រតូវតធែើបចចុបបនាភាេ និងបថ្រកាដាំតែើ រការជាម្របចាាំ។ 
២.២. ភារកិច្ចជាក់លាក់ 

ភារកិចចសាំខាន់ៗ របស់បគុ្គលិកេត័ា៌នវទិាថ្នា ករ់ាជធាន ីតខតតានដូចខាងតម្រកាម្៖ 
 ម្រគ្បម់្រគ្ងម្របេន័ធកុាំេយូទរ័ និងបណាត ញទាំនាកទ់ាំនងតៅកាុងស្ថលារាជធាន ី តខតតបញ្ចូល និងបថ្ទាំ
ម្របេន័ធទិនានយ័្ និងម្របេន័ធអុីបម្៉ាល/តគ្ ទាំេរ័ ។ 

   ជួយ្ ដល់ស្ថលារាជធាន ីតខតតកាុងការជួសជុលបថ្ទាំម្របេន័ធកុាំេយូទរ័ និងតដាឹះម្រស្ថយ្បញ្ហា នានាទក់
ទងតៅនឹងបែាកេត័ា៌នវទិា រមួ្ទាំងការបថ្ទាំជាម្របចាាំ ការបញ្ចូ លនិងបថ្ទាំកម្មវធិកីាច តត់ម្តរាគ្
កុាំេយូទរ័ និងកម្មវធិីកុាំេយូទរ័។ 

 ែតល់ការសម្រម្បសម្រម្ួលដល់ទីចាតក់ារ កេ់ន័ធនានា ទកទ់ងតៅនឹងការម្រគ្បម់្រគ្ងម្របេន័ធទិនានយ័្ ។ 
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ចូលរមួ្ជួយ្ ម្របម្ូលទិនានយ័្នានា  កេ់ន័ធនឹងការកស្ថងម្របេន័ធម្រគ្បម់្រគ្ងេត័ា៌ន (MIS)។ 
 ស ការ និងគាំម្រទបតចចកតទសដល់ម្ន្តនតីទទួលបនេុកម្របេន័ធទិនានយ័្របស់ម្នេរីវស័ិយ្នានា 
និងទីម្របឹកាម្រគ្បម់្រគ្ងកម្មវធិជីាតិថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតត តដើម្បធីានាថ្នការបញ្ចូល
ទិនានយ័្កាុងម្របេន័ធទិនានយ័្របស់គ្.ជ.អ.ប (NAD, PID, CDB, SPD, DIS… ) ទនត់េលតវលា 
និងម្រតឹម្ម្រតូវ ម្រេម្ទាំងតរៀបចាំរបាយ្ការែ៍។  

 ស ការជិតសាិទធជាម្យួ្ទីម្របកឹាម្រគ្បម់្រគ្ងកម្មវធិីជាតិថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតតតដើម្បធីានាគុ្ែភាេ
កាុងការបញ្ចូ លទិនានយ័្ទកទ់ងនឹងការម្រតួតេនិិតយ និងវាយ្តនម្ែ ម្រេម្ទាំងកតម់្រតានូវេត័ា៌ន កេ់ន័ធ
េីថ្នា កឃុ់ាំ សងាក ត ់ម្រកុង ម្រសុក ខែឌ  និងរាជធាន ីតខតត។ 

 គាំម្រទដល់ដាំតែើ រការតរៀបចាំម្របេន័ធទនិានយ័្ននកម្មវធិីគ្ែតនយ្យភាេសងគម្ 
និងគាំម្រទដល់ដាំតែើ រការននការបញ្ចូលទិនានយ័្តៅកាុងម្របេន័ធទិនានយ័្តនឹះ។ 

 បែតុ ឹះបណាត ល និងេម្រងងឹសម្តថភាេបគុ្គលិករដឋបាលឯកភាេ និងជាំនួយ្ការរដឋបាល និងេត័ា៌ន
វទិាថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក ខែឌ តាម្រយ្ៈការបងាា តប់ងាា ញទកទ់ងតៅនឹងជាំនាញម្រគ្បម់្រគ្ងម្របេន័ធ
ទិនានយ័្ និងកម្មវធិីេត័ា៌នវទិាតែេងៗ។ 

 គាំម្រទជាម្របចាាំដល់ការេម្រងឹង និងការអនុវតតវស័ិយ្េត័ា៌នវទិាតៅថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក ខែឌ  
 ស ការជាម្យួ្ការយិល័យ្ទាំនាកទ់ាំនង នងិែេេែែាយ្េត័ា៌នននតលខាធិការដាឋ នគ្.ជ.អ.ប 
កាុងការែតល់េត័ា៌នអាំេីម្រេតឹតកិារែ៍តែេងៗបដលតកើតត ើងកាុងតខតត កេ់ន័ធ ែអ៣ទ២ី 

 សម្រម្បសម្រម្ួល និងចូលរមួ្តៅកាុងការគាំម្រទបតចចកតទស និងវាយ្តនម្ែការបាំតេញការងាររបស់
ជាំនួយ្ការរដឋបាល និងេត័ា៌នវទិាថ្នា កម់្រកុងម្រសុក ខែឌ ។ 

 តរៀបចាំបែនការ និងរបាយ្ការែ៍ការងារម្របចាាំបខ ម្របចាាំម្រតីាស និងម្របចាាំឆ្ា ាំ និងដាកជូ់ន
ទីម្របឹកាម្រគ្បម់្រគ្ងកម្មវធិីជាតថិ្នា ករ់ាជធាន ីតខតត និងនាយ្ករដឋបាលស្ថលារាជធាន ីតខតត។ 

 បុគ្គលិកេត័ា៌នវទិាថ្នា ករ់ាជធានី តខតតទទួលខុសម្រតវូចូលរមួ្កាុងការ
បន្តញ្ហា បតយ្នឌ្រ័ការតលើកកម្ពស់តយ្នឌ្រ័តាម្រយ្ៈអនុវតតជាកប់សតងតៅកាុងកិចចការនានា 
បដល កេ់ន័ធការទទួលខុសម្រតូវរបស់ខែួន។ 

 បាំតេញការងារតែេងៗតទៀតតាម្ការតសាើសុាំរបស់នាយ្ករដឋបាល នាយ្កទីចាតក់ារស្ថលារាជធាន ី
តខតត ឬទីម្របឹកាម្រគ្បម់្រគ្ងកម្មវធិីជាតិថ្នា ករ់ាជធាន ីតខតត។ 

តម្រៅេីភារកិចច និងការទទួលខុសម្រតូវខាងតលើ បុគ្គលិកេត័ា៌នវទិាថ្នា ករ់ាជធានី តខតត 
ម្រតូវបានបបនថម្តួនាទ ី ភារកិចចជាកល់ាកម់្យួ្តែេងតទៀត តដើម្បជីួយ្ សម្រម្បសម្រម្ួល 
និងគាំម្រទដល់ម្រកុម្ការងារបតចចកតទសរបស់ម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេរាជធានី តខតត បដលរមួ្ាន៖ 

 រកាទាំនាកទ់ាំនងជតិសាិទជាម្យួ្ការយិល័យ្េត័ា៌នវទិាននអងគភាេម្រតតួេិនតិយ វាយ្តនម្ែ និង
េត័ា៌នរបស់តលខាធិការដាឋ ន គ្.ជ.អ.ប អាំេីការតរៀបចាំបែនការការងារសម្រាបក់ារបែនាាំ និង
ែេេែែាយ្ម្របេន័ធេត័ា៌នវទិា និងម្របេន័ធទិនានយ័្នានាតៅថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក ខែឌ  

 កាំែតឱ់្យបានចាស់លាស់អាំេីជនបតងាគ ល ឬបុគ្គលិកកិចចសនាបដលទទួលបនេុកបថ្រកាម្របេន័ធ
េត័ា៌នវទិាតៅថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក ខែឌ  និងអាចទាំនាកទ់ាំនងបានតាម្រយ្ៈទូរស័េេ ឬតាម្រយ្ៈ
ស្ថរតអ ិចម្រតូនិច 
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 បែនាាំអាំេីម្របេន័ធេត័ា៌នវទិាថ្មីសម្រាបរ់ដឋបាលម្រកុង ម្រសុក ខែឌ នមី្យួ្ៗតាម្រយ្ៈការបែតុ ឹះ
បណាត ល និងការចុឹះគាំម្រទ ម្រសបតាម្ការបែនាាំរបស់ថ្នា កជ់ាតិ។ 

៣. ការទទួលខុសត្តវូ និងខ្ខែគណទនយ្យភាព 

បុគ្គលិកេត័ា៌នវទិាថ្នា ករ់ាជធានី តខតត ននែអ៣ទី២ ម្រតូវចុឹះកិចចសនាបាំតេញការងារជាម្យួ្ និង 
សថិតតៅតម្រកាម្ការទទួលខុសម្រតូវរមួ្របស់ម្របធានតលខាធិការដាឋ ន គ្.ជ.អ.ប។ 

តៅថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតត បុគ្គលិកេត័ា៌នវទិាថ្នា ករ់ាជធាន ី
តខតតសថិតតៅតម្រកាម្ការទទួលខុសម្រតូវតេ ល់េីអភបិាលតខតត តាម្រយ្ៈនាយ្ករដឋបាលតខតត 
និងសថិតតៅតម្រកាម្ការម្រគ្បម់្រគ្ងទូតៅ និងានគ្ែតនយ្យភាេចាំត ឹះគ្ែៈកាម ធិការម្រគ្ប់
ម្រគ្ងម្ែឌ ល កេ់ន័ធនឹងការងារតៅកាុងម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេរាជធានី តខតត និងសថិតតៅតម្រកាម្ការ
ម្រគ្បម់្រគ្ង និងសម្រម្បសម្រម្ួលរបស់ទីម្របឹកាម្រគ្បម់្រគ្ងកម្មវធិថី្នា ករ់ាជធាន ី តខតត និងបនតគាំម្រទដល់រដឋបាលរាជធាន ី
តខតតតលើការងារម្របេន័ធទិនានយ័្ និងម្របេន័ធេត័ា៌នវទិានានា។ បបនថម្តលើតួនាទីតនឹះ បគុ្គលិកេត័ា៌នវទិារាជធាន ី
តខតតនឹងអភវិឌ្ឍសម្តថភាេអាំេីម្របេន័ធទិនានយ័្ និងម្របេន័ធេត័ា៌នវទិានានាដល់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ 
េិតសសរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក ខែឌ ។ 
៤. ច្ំទណេះដឹង និងបទពិទោធន៍ 

 ានបរញិ្ហា បម្រត (Bachelor Degree)  កេ់ន័ធ ឬ/និងបូកែេាំនឹងបទេិតស្ថធនទ៍កទ់ងនឹងេត័ា៌ន
វទិា។ 

 ានជាំនាញជាកប់សតងកាុងការតរៀបចាំបែនការ ការតធែើរបាយ្ការែ៍ និងការម្រគ្បម់្រគ្ងគ្តម្រាង។ 
 ានការយ្ល់ដឹងលែម្របតសើរតលើការតម្របើម្របាស់កម្មវធិីនានាដូចជា Word/Excel/Power point និងកម្មវធិ ី

Software តែេងៗតទៀត។ 
 ានជាំនាញជួសជុល (Troubleshooting) និងចាំតែឹះដឹងជាម្ូលដាឋ នសតីអាំេកីម្មវធិីទនិានយ័្  កេ់ន័ធ។ 
 សម្តថភាេបតងកើតបណាត ញទាំនាកទ់ាំនងជាម្យួ្ទីភាា កង់ារនានាបដលទកទ់ងនងឹបញ្ហា េត័ា៌នវទិា។ 
 ានសម្តថភាេតធែើការជាម្រកុម្យ៉ា ងានម្របសិទថភាេ។ 
 ានសម្តថភាេតធែើការតដាយ្ានការបែនាាំតិច ានការែតួចតែតើម្គ្ាំនិត នងិតាម្ម្រតួតេិនតិយការ
ងារេីតដើម្ដល់ចបត់ដាយ្ខែួនឯង។ 

 និយយ្ និងសរតសរភាស្ថបខមរតដាយ្ស្ថេ តជ់ាំនាញ និងានចាំតែឹះដងឹកាុងការតម្របើម្របាស់ភាស្ថ
អងត់គ្ែសបានលែ។ 

បញ្ហា ក ់៖ ម្ខុតាំបែងតនឹះជាម្របតភទកចិចសនាការងារ ដូតចាឹះតបកខជនបដលនងឹម្រតវូតម្រជើសតរ ើសឲ្យបាំតេញការងារ ម្រតវូ
បតម្និបម្នជាបគុ្គលិករាជការសីុវលិ។ កាុងករែីបដលតបកខជនជាបគុ្គលិករាជការសីុវលិ តបកខជនតនាឹះ
ម្រតវូដាក ់កយសុាំសថិតតៅកាុងភាេទាំតនរគម នម្របាកត់បៀវតេរ ៍កាុងរយ្ៈតេលននការបាំតេញការងារជាម្យួ្កម្មវធិជីាត ិ។ 

ris 


