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េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប 
ករពិពណ៌នករងរ (Job Description ‐ JD) 

 

កមមវធិជីត ិ កមមវធិីជតិស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ ែផនករ
អនុវត្តរយៈេពលបីឆន ដំំ កក់លទ២ី (ផ.អ៣ ២០១៥-២០១៧) 

មុខតែំណង អនកេបើកបរ
ទីកែន្លងបេំពញករងរ រដ្ឋបល ជធនីេខត្ត
រយៈេពល មយួឆន  ំ( ចបន្ត) 

ơ. ⅜ŷ″ũ 
 ែផនករអនុវត្តដំ កក់លទី១ (២០១១-២០១៤) 
េផ្ត តករយកចតិ្តទុក កេ់ទេលើករព្រងឹងនិងករអភវិឌ សមតថភពរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ
ជពិេសសរដ្ឋបល្រកុង្រសុកឱយក្ល យជ ថ បន័អភបិលកិចចមូល ្ឋ ននិងអភវិឌ មូល ្ឋ នយ៉ងពិត្របកដ។ 
មូល ្ឋ ន្រគឹះសំខន់ៗ  ដូចជរចនសមពន័ធ នីតវិធិី ្របពន័ធ 
និងឧបករណ៍ជេ្រចើនស្រមបក់របំេពញករងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបនេរៀបចេំឡើងវញិ 
និងបនផ្តល់ជបែង្អកយ៉ងរងឹមសំ្រមបក់រេបះជំ នេឆព ះេទមុខ។ទងំេនះប ្ត លឲយផអ៣ទី១ 
ក្ល យជកម្ល ងំចលករមយួដសំ៏ខន ់ ស្រមបក់រងរកំែណទ្រមង ់ និងជសនិទនកមមដសំ៏ខន ់
ែដលនឲំយ ជរ ្ឋ ភបិល មរយៈកិចច្របជុំេលើកទី១០ របស់ គ.ជ.អ.ប កលពីែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ 
បនសេ្រមចបន្តអនុវត្តដំ កក់លទី២  (ផអ៣ទ២ី) ែដលចបេ់ផ្តើមពីឆន ២ំ០១៥ ដល់ ឆន ២ំ០១៧។ 
  ចកខុវស័ិយៃនផអ៣ទី២េនះគឺ “រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិផ្តល់េស  និងអភវិឌ មូល ្ឋ នបនកនែ់តេ្រចើន 
កនែ់តល្អ្របេសើរ កនែ់តមនលកខណៈេឆ្លើយតបចេំពះេសចក្តី្រតូវកររបស់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន”។ 
ផអ៣ទី២បន្តេផ្ត តករយកចិត្តទុក កជ់សំខនេ់ទេលើរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក 
ប៉ុែន្តកម៏នករពកព់ន័ធជមយួនឹងថន ករ់ដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិេផ ងៗេទៀតផងែដរ។ 
ទកទ់ងជមយួភន កង់រអនុវត្តេនថន កជ់ត ិ កនុង្រកបខណ្ឌ ផអ៣ទី២ នឹងមនិអនុវត្តេ យអនុកមមវធីិេទៀតេទ។ 
ភន កង់រអនុវត្តេនថន កជ់តិ គឺជ្រកសួង ថ បន័ទងំ យ ែដលមនករពកព់ន័ធជមយួករងរកែំណទ្រមង ់
ជពិេសសករេផទរមុខងរនិងធនធនកនុងករផ្តល់េស និងករអភវិឌ មូល ្ឋ ន។សមទិធផលសំខន់ៗ  
ៃនករេផទរមុខងរគឺរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតមិនលទធភព 
កនុងករេឆ្លើយតបេទនឹងត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករទទលួបននូវេស  
េហើយករផ្តល់េស នឹង្រតូវអនុវត្តេ យរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិែដលមនលកខណៈសម្រសប 
និងេនេកៀកបំផុតនឹង្របជពលរដ្ឋ។ 
ករេផទរមុខងរជបឋមមនករេផទរមុខងរជក់ កនិ់ងសម្រសបមយួចំននួពី្រកសួងេទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ 
និងករេផទរមុខងរៃនេស ទ្ីរបជុំជនពីរដ្ឋបលេខត្ត េទរដ្ឋបល្រកុង្រសុក។ 
 
 ចកខុវស័ិយស្រមបធ់នធនមនុស េនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិគឺករេ្របើ្របស់ធនធនទងំអស់ែដលមនរមួ
ទងំម្រន្តី ជករសីុវលិ បុគគលិកកិចចសនយ ទងំែផនកឯកជន នងិអងគករសងគមសីុវលិ។ 
ករបេងកើតមណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស េន ជធនីេខត្ត គឺជយន្តករថមីមយួេទៀតៃនផអ៣ទី២ 
ែដលសងឃមឹថនឹងធនបននូវករេរៀបចំវធីិ ្រស្តៃនករអភវិឌ សមតថភព
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ែដលមនលកខណៈេឆ្លើយតបនងិ្របកបេ យករផ្តួចេផ្តើមសំេ សេ្រមចបនេ យេជគជយ័កនុងករអភិ
វឌ សមតថភពេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 
ករអភវិឌ សមតថភពដល់ម្រន្តី ជករនងឹ្រតូវបន្តព្រងឹង មរយៈទ្ីរបឹក េនថន កជ់តិ នងិេនថន កេ់្រកមជតិ។ 
ជលទធផលៃនករអភវិឌ សមតថភព េគសងឃមឹថជំនយួបេចចកេទសនឹង្រតូវបនបនថយជបេណ្តើ រៗ 
ឬជនំួយបេចចកេទសទងំេនះ្រតូវបនបែង្វរពីថន ក់ ជធនី េខត្ត េទថន ក្់រកុង ្រសុក 
ជពិេសសគ្ឺរតូវេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរនូវទម្ល បនិ់ងឥរយិបថៃនករេ្របើ្របស់ជំនួយបេចចកេទស 
ែដលទ្ីរបឹក ែតងែតបំេពញករងរជនំួសម្រន្តី ជករ េទជែបបែផនែដលទី្របឹក ្រតូវ
េផ្ត តែតេលើករអភវិឌ សមតថភពដល់ម្រន្តី ជករ។ ដូចេនះ បុគគលិកកិចចសនយ 
ទី្របកឹ ែដលសថិតេនកនុង្រកបខណ្ឌ ផអ៣ទី២ ចបំច្់រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក
កេ់ទេលើករស្រមបស្រមួលនិងករផ្តល់កិចចអន្ត គមនែ៍ផនកអភវិឌ នស៍មតថភពឱយបនេ្រចើនជងមុន 

្របកបេ យគុណភពនិងភពសកកិសិទធជជងទម្ល បៃ់នករេធ្វើជំនួស។បុគគលិកកិចចសនយ 
នងិទី្របឹក ្រតូវេផទរចំេណះដឹងដល់ៃដគូរបស់ខ្លួនយ៉ងតិចកនុង២ដំ កក់ល៖ ដំ កក់លទី១ 
គឺជករបេ្រង នផងនិងជួយ េធ្វើករផងដូចជ ជបឋម្រតូវត្រមងទ់ិសឲយយល់អំពីតួនទីនងិភរកិចចរបស់ខ្លួន 
និង ថ បន័របស់ខ្លួន រេបៀបបំេពញករងរ ករេរៀបចែំផនករករងរ ករចត់ ទិភពករងរ 
ករនឲំយចូលរមួផទ ល់កនុងសិកខ  វគគបណ្តុ ះប ្ត ល និងកិចច្របជុំ មមូល ្ឋ នជេដើម។ ដំ កក់លទី២ 
គឺជករព្រងឹងបែនថម នងិករែកត្រមូវ មរយៈករ្រតួតពនិិតយេលើករបំេពញករងរ េ យែផ្អកេលើគុណភព 
ភពទនេ់ពល នងិភពមនទំនុកចតិ្តកនុងករបំេពញករងរ។ 
េនះជលកខណៈវនិិចឆយ័ចមបងៃនករ យតៃម្លករបំេពញករងររបស់បុគគលិកកិចចសនយនិងទី្របឹក កមមវធិី។
  

េដើមបគី្ំរទដល់ករអនុវត្តនូវកិចចដំេណើ រករកំែណទ្រមងទ់ងំេនះ ទី្របឹក និងបុគគលិកេន
មអងគភព/្រកសួង/ ថ បន័នន និងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ែដលកនុងេនះរមួទងំអនកេបើកបរនឹង្រតូវបនរក

ទុកកនុងេគលបណំងស្រមបស្រមួលករអនុវត្តសកមមភព ផអ៣។ 
 

Ư. ĳУĜ◦БĕЊ₣ļũ Њ̋şĆ 
Ư.ơ. ĳУĜ◦БĕЊ₣ļũ Њ̋şĆ◦РЮĉ 

អនកេបើកបរ្រតូវទទួលខុស្រតូវេលើរថយន្តែដលអងគភព/្រកសួង/ ថ បន័ ជធនី េខត្ត ្របគល់ឱយ 
េ យ្រតួតពិនិតយជ្របចដូំចជ ករែថទ ំនិងជួសជុលជេដើម។ 

Ư.Ư. ļũ Њ̋şĆď с̋ŵ с̋ 
 ភរកិចចសំខន់ៗ របស់អនកេបើកបរមនដូចខងេ្រកម៖ 

 េគរពចបបច់ ចរ 
 េគរពនូវេគលករណ៍សុវតថភិពៃនករេបើកបរ ដូចជករបំពកែ់ខ ្រក ៉ ត ់សុវតថិភព 
 រក នូវអនមយ័ និងភព ្អ តរបស់រថយន្ត 
 រក នូវឧបករណ៍កងប់្រមុង នងិឧបករណ៍សេ្រងគ ះបឋមឲយមនេនកនុងរថយន្ត 
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  មនិជកប់រ ីនិង ម្របបអ់នកេធ្វើដំេណើ រមនិឲយជកប់រ ី
 ចកេ់្របងបែនថមឲយេពញបនទ បព់ីបញចបេ់បសកមមេន មេខត្តរចួ ល់ 
 កត្់រ  និងេធ្វើបចចុបបននភពេលើេសៀវេភេ្របើ្របស់រថយន្ត 
 មនិ្រតូវផ្តួចេផ្តើមគំនតិពិភក ជមយួអនកេធ្វើដំេណើ រកនុងេពលេធ្វើដំេណើ រេឡើយ 
 មនិអនុញញ តផឹក្រ កនុងេពលេបើកបរ 
 យករណ៍អំពីករជួសជុល និងករែថរក រថយន្តជូនថន កដ់ឹកន ំ
 ជួយ េរៀបចំ កឥ់ ៉ ន ់និងសមភ រននសំេ បេ្រមើដល់សកមមភពនន 
 បំេពញករងរេផ ងៗេទៀត មករេសនើសំុរបស់្របធនអងគភព ្រកសួង ថ បន័ រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត។ 

ư. Łũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷĕЊ₣ЯŠ℮Ð‗ЮĕŎŏļĮ 
អនកេបើកបរៃនផអ៣ទី២ ្រតូវចុះកិចចសនយបំេពញករងរជមយួ នងិសថិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រតូវ

រមួរបស់្របធនេលខធិករ ្ឋ នគ.ជ.អ.ប។ 
េនថន ក់ ជធនេីខត្តអនកេបើកបរសថិតេនេ្រកមករទទួលខុស្រតូវផទ ល់ពីអភបិលេខត្ត 

មរយៈនយករដ្ឋបលេខត្តនិងសថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគងនិងស្រមបស្រមួលបេចចក
េទសរបស់ទ្ីរបឹក ្រគប្់រគងកមមវធិជីតិថន កេ់ខត្ត។ 
̉. şеЮ‗йřЕ₣ĕЊ₣Ġ◦ĮЊЮ⅜Ċĕч 

េបកខជន្រតូវមនលកខណៈសមបត្តដូិចខងេ្រកម៖ 
 ក្រមតិវបបធម ៌មនសញញ ប្រតទុតិយភូម(ិបកឌុ់ប) ឬសញញ ប្រតមនតំៃលេសមើ 
 មនបណ័្ណ េបើកបរ 
 មនបទពេិ ធនយ៉៍ងតចិ ៣ឆន  ំ 
 េចះចបបច់ ចរណ៍ 
 មនឆនទះកនុងករបំេពញករងរ 
 មនអត្តចរតិ្តល្អ រសួ យ កទ់ក ់

បញជ ក ់ ៖មខុតំែណងេនះជ្របេភទកិចចសនយករងរ ដូេចនះេបកខជនែដលនងឹ្រតូវេ្រជើសេរ ើសឲយបេំពញករងរ ្រតូវ
ែតមនិែមនជបុគគលិក ជករសីុវលិ។ កនុងករណីែដលេបកខជនជបុគគលិក ជករសីុវលិ េបកខជនេនះ
្រតូវ កព់កយសំុសថិតេនកនុងភពទេំនរគម ន្របកេ់បៀវត រ ៍កនុងរយៈេពលៃនករបំេពញករងរជមយួកមមវធិជីតិ ។ 
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