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េលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប 

ករពិពណ៌នករងរ (Job Description ‐ JD) 

កមមវធិជីតិ កមមវធិីជតិស្រមបក់រអភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយេនថន កេ់្រកមជតិ ែផនករ
អនុវត្តរយៈេពលបីឆន ដំំ កក់លទ២ី (ផអ៣ទី២៖ ២០១៥-២០១៧) 

មុខតែំណង ទី្របកឹ ្រគប្់រគងកមមវធិីជតិថន ក្់រកុង ្រសុក (DM Advisor) 
ទកីែន្លងបេំពញករងរ រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក
រយៈេពល មយួឆន  ំ( ចបន្ត)
ơ. ⅜ŷ″ũ 
 ែផនករអនុវត្តដំ កក់លទី១ (២០១១-២០១៤) េផ្ត តករយកចតិ្តទុក កេ់ទេលើករព្រងឹង និងករ
អភវិឌ សមតថភពរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិ ជពិេសសរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ឱយក្ល យជ ថ បន័អភបិលកិចច
មូល ្ឋ ន និងអភវិឌ មូល ្ឋ នយ៉ងពិត្របកដ។ មូល ្ឋ ន្រគឹះសំខន់ៗ  ដូចជរចនសមពន័ធ នីតិវធិី ្របពន័ធ និង
ឧបករណ៍ជេ្រចើនស្រមបក់របំេពញករងររបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ្រតូវបនេរៀបចេំឡើងវញិ និងបនផ្តល់
ជបែង្អកយ៉ងរងឹមសំ្រមបក់រេបះជំ នេឆព ះេទមុខ។ ទងំេនះប ្ត លឲយផអ៣ទី១ ក្ល យជកម្ល ងំចលករ
មយួដសំ៏ខន ់ស្រមបក់រងរកែំណទ្រមង ់និងជសនិទនកមមដសំ៏ខន ់ ែដលនឲំយ ជរ ្ឋ ភបិល មរយៈកិចច
្របជុេំលើកទី១០ របស់ គ.ជ.អ.ប កលពីែខធនូ ឆន ២ំ០១៤ បនសេ្រមចបន្តអនុវត្តដំ កក់លទី២  (ផអ៣ទី២) 
ែដលចបេ់ផ្តើមពឆីន ២ំ០១៥ ដល់ ឆន ២ំ០១៧។ 

ចកខុវស័ិយៃនផអ៣ទី២េនះគឺ “រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិផ្តល់េស  និងអភវិឌ មូល ្ឋ នបនកនែ់តេ្រចើន 
កនែ់តល្អ្របេសើរ កនែ់តមនលកខណៈេឆ្លើយតបចេំពះេសចក្តី្រតូវកររបស់្របជពលរដ្ឋរបស់ខ្លួន”។ ផអ៣ទី២
បន្ត  េផ្ត តករយកចិត្តទុក កជ់សំខនេ់ទេលើរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ប៉ុែន្តកម៏នករពកព់ន័ធជមយួនឹងថន ករ់ដ្ឋប
លថន កេ់្រកមជតិេផ ងៗេទៀតផងែដរ។ ទកទ់ងជមយួភន កង់រអនុវត្តេនថន កជ់តិ កនុង្រកបខណ្ឌ ផអ៣ទី២ នឹង
មនិអនុវត្តេ យអនុកមមវធិីេទៀតេទ។ ភន កង់រអនុវត្តេនថន កជ់ត ិ គឺជ្រកសួង ថ បន័ទងំ យ ែដលមន
ករពកព់ន័ធជមយួករងរកែំណទ្រមង ់ ជពេិសសករេផទរមុខងរនិងធនធនកនុងករផ្តល់េស និងករអភវិឌ
មូល ្ឋ ន។ សមទិធផលសំខន់ៗ  ៃនករេផទរមុខងរគរឺដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិមនលទធភព កនុងករេឆ្លើយតបេទ
នឹងត្រមូវកររបស់្របជពលរដ្ឋកនុងករទទួលបននូវេស  េហើយករផ្តល់េស នឹង្រតូវអនុវត្តេ យរដ្ឋបលថន ក់
េ្រកមជតិែដលមនលកខណៈសម្រសប និងេនេកៀកបំផុតនឹង្របជពលរដ្ឋ។ ករេផទរមុខងរជបឋមមនករេផទរ
មុខងរជក់ កន់ិងសម្រសបមយួចនំួនព្ីរកសួងេទរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ និងករេផទរមុខងរៃនេស ទី្របជុំ
ជនពីរដ្ឋបលេខត្ត េទរដ្ឋបល្រកុង្រសុក។ 

ចកខុវស័ិយស្រមបធ់នធនមនុស េនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ គឺករេ្របើ្របស់ធនធនទងំអស់ែដល
មនរមួទងំម្រន្តី ជករសីុវលិ បុគគលិកកិចចសនយ ទងំែផនកឯកជន និងអងគករសងគមសីុវលិ។ ករបេងកើតមណ្ឌ ល
អភវិឌ នធ៍នធនមនុស េន ជធនី េខត្ត គឺជយន្តករថមីមយួេទៀតៃនផអ៣ទី២ ែដលសងឃមឹថនឹងធនបននូវ
ករេរៀបចំវធីិ ្រស្តៃនករអភវិឌ សមតថភពែដលមនលកខណៈេឆ្លើយតប និង្របកបេ យករផ្តួចេផ្តើម សំេ
សេ្រមចបនេ យេជគជយ័កនុងករអភវិឌ សមតថភពេនរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។  

ករអភវិឌ សមតថភពដល់ម្រន្តី ជករនងឹ្រតូវបន្តព្រងឹង មរយៈទ្ីរបឹក េនថន កជ់តិ និងេនថន ក់
េ្រកមជតិ។ ជលទធផលៃនករអភវិឌ សមតថភព េគសងឃមឹថជនំួយបេចចកេទសនងឹ្រតូវបនបនថយជបេណ្តើ រៗ 
ឬជនំួយបេចចកេទសទងំេនះ្រតូវបនបែង្វរពីថន ក់ ជធនី េខត្ត េទថន ក្់រកុង ្រសុក ជពិេសសគឺ្រតូវេធ្វើករផ្ល ស់ប្តូរ នូវ
ទម្ល បន់ិងឥរយិបថៃនករេ្របើ្របស់ជំនួយបេចចកេទស ែដលទ្ីរបកឹ ែតងែតបំេពញករងរជំនួសម្រន្តី ជករ 
េទជែបបែផនែដលទី្របកឹ ្រតូវេផ្ត តែតេលើករអភវិឌ សមតថភពដល់ម្រន្តី ជករ។ ដូចេនះ បុគគលិកកិចចសនយ 
ទ្ីរបកឹ ែដលសថិតេនកនុង្រកបខណ្ឌ ផអ៣ទី២ ចបំច្់រតូវេផ្ត តករយកចិត្តទុក កេ់ទេលើករស្រមបស្រមួល 
និងករផ្តល់កិចចអន្ត គមនែ៍ផនកអភវិឌ នស៍មតថភពឱយបនេ្រចើនជងមុន ្របកបេ យគុណភពនិងភពសកកិសិទធ 
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ជជងទម្ល បៃ់នករេធ្វើជំនួស។ បុគគលិកកិចចសនយ និងទី្របឹក ្រតូវេផទរចំេណះដឹងដល់ៃដគូរបស់ខ្លួនយ៉ងតិចកនុង
២ដំ កក់ល៖ ដំ កក់លទី១ គឺជករបេ្រង នផងនងិជួយ េធ្វើករផងដូចជ ជបឋម្រតូវត្រមងទ់ិសឲយយល់
អំពតីួនទីនិងភរកចិចរបស់ខ្លួន នងិ ថ បន័របស់ខ្លួន រេបៀបបំេពញករងរ ករេរៀបចែំផនករករងរ ករចត់ ទិ
ភពករងរ ករនឲំយចូលរមួផទ ល់កនុងសិកខ  វគគបណ្តុ ះប ្ត ល នងិកិចច្របជំុ មមូល ្ឋ នជេដើម។ 
ដំ កក់លទ២ី គឺជករព្រងងឹបែនថម និងករែកត្រមូវ មរយៈករ្រតួតពនិិតយេលើករបំេពញករងរ េ យែផ្អក
េលើគុណភព ភពទនេ់ពល និងភពមនទំនុកចិត្តកនុងករបំេពញករងរ។ េនះជលកខណៈវនិចិឆយ័ចមបងៃនករ
យតៃម្លករបំេពញករងររបស់បុគគលិកកិចចសនយនិងទី្របឹក កមមវធីិ។  

េដើមបជីនំះបននូវបញ្ហ ្របឈមគរួឲយ្រពួយបរមភែដលអធិបបយខងេលើ ទី្របឹក និងបុគគលិកកិចចសនយ
េន មរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិននែដលកនុងេនះរមួទងំទី្របឹក ្រគប្់រគងកមមវធីិ្រកុង្រសុក នឹង្រតូវេ្រជើសេរ ើស 
និងែតង ងំឲយេទបេ្រមើករងរយ៉ងជតិសនិទធជមយួ្រកុម្របកឹ  គណៈអភបិល និងករយិល័យននរបស់រដ្ឋ
បល្រកុង្រសុក េដើមបអីភវិឌ សមតថភពកនុងករបំេពញអណត្តិរបស់ខ្លួន។  

លទធផលៃនករបំេពញករងររបស់ទ្ីរបកឹ ្រគប្់រគងកមមវធិី្រកុង្រសុក នឹង្រតូវបនវនិិចឆយ័េ យែផ្អកេលើ
លទធផល និងក្រមតិៃនករេផទរចំេណះដឹងនិងជំនញរបស់បុគគលិកេនះេទឱយម្រន្តី ជករ និងបុគគលិកែដលជៃដគូ
របស់ខ្លួន។ 

Ư. ĳУĜ◦Б ĕЊ₣ļũ˝ ЊşĆ 
Ư.ơ. ĳУĜ◦Б ĕЊ₣ļũ˝ ЊşĆ◦РЮĉ 
 ទី្របកឹ ្រគប្់រគងកមមវធីិ្រកុង ្រសុក នងឹផ្តល់ករ្របឹក េយបល់ និងគ្ំរទបេចចកេទសយ៉ងសកមមដល់រដ្ឋ
បល្រកុង ្រសុក េ យ បប់ញចូ លទងំ្រកុម្របកឹ  គណៈអភបិល និងគណៈកមម ធិករកតព្វកិចចននរបស់្រកុម
្របឹក  េដើមបអីនុវត្តយុទធ ្រស្តនងិ្របពន័ធននរបស់ផអ៣ទី២ ែដលមនដូចជ ករអភវិឌ សមតថភព ថ បន័ 
ដំេណើ រករក ងែផនករ អភបិលកិចចនិង្របជធិបេតយយ ករអនុវត្តមុខងរែដលបនេផទរ ករ្រគប្់រគងម្រន្តី ជ
ករ ករ្រគប្់រគងរដ្ឋបលនិងហិរញញ វតថុ ករេរៀបចំនិង្រគប្់រគងគេ្រមង ករគ្ំរទមណ្ឌ លធនធនមនុស ជធន ី
េខត្ត ករប្រញជ បេយនឌរ័នងិករែ្រប្របួល កសធតុ និងករព្រងឹងភពជមច ស់និងភពជៃដគូ។ 
Ư.Ư. ļũ˝ ЊşĆď˝ сŵ˝ с  

ទី្របកឹ ្រគប្់រគងកមមវធីិជតិថន ក្់រកុង ្រសុក្រតូវអនុវត្តភរកិចចសំខន់ៗ និងជក់ កដូ់ចខងេ្រកម៖ 
ក). ផ្តល់េស ្របកឹ េយបល់ និងអភវិឌ នស៍មតថភព្រកុម្របកឹ ្រកុង ្រសុក អពីំករពិេ្រគះពិភក  ករ
េធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត ករេរៀបចេំគលនេយបយ ជំរុញករចូលរមួ និងករ្រតួតពិនិតយេមើលករអនុវត្ត 
មរយៈ ករហ្វឹកហ្វឺន និង្របឹក េយបល់ជមយួ្រកុម្របឹក ្រកុង ្រសុក េដើមបឲីយមនករយល់ដឹងអំពី៖ 
 ករពិភក ពិេ្រគះេយបល់ មុនេពលឈនដល់ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចេលើកិចចករអ្វីមយួកនុង

ែដនសមតថកិចចរបស់ខ្លួន។ 
 ករេលើកកមពស់សំេឡងរបស់្រស្តី នងិបុរស្រតូវបនពិចរ េសមើគន េនកនុងដំេណើ រករេធ្វើេសចក្តី

សេ្រមចចិត្តនន (ជពិេសសេន មកែន្លងករងរែដល្រស្តីមនចំនួនតិចតួច) 
 ករេរៀបចំេវទិកផ ព្វផ យ នងិពិេ្រគះេយបល់។ 
 មុខងររបស់្រកុម្របឹក  កនុងករ្រតួតពិនិតយពេីលើេមើលរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក ែដល្រតូវអនុវត្តេសចក្តី

សេ្រមចរបស់្រកុម្របឹក ។ 
 រសំខនៃ់នករចូលរមួរបស់អងគករសងគមសីុវលិកនុងករពិេ្រគះេយបល់ និងករែចករែំលក

ពត័ម៌ន ជមយួអងគករសងគមសីុវលិទងំមុន នងិេ្រកយករេរៀបចំេគលនេយបយ ឬករេធ្វើ
េសចក្តីសេ្រមច 

ខ). ផ្តល់េស អភវិឌ នស៍មតថភពដល់្រកុម្របកឹ ឃំុ សងក ត ់
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 ស្រមបស្រមួលជមយួករយិល័យែផនករ និងគ្ំរទឃំុ សងក ត ់ កនុងករេរៀបចំសិកខ
្របច្ំរតីមសេនថន ក្់រកុង ្រសុក ែដលមន្រកុម្របឹក ឃំុ សងក តចូ់លរមួ ែដលសិកខ  
ទងំេនះ្រតូវេផ្ត តសំខនេ់លើេគលករណ៍សំខន់ៗ  ៃនគណេនយយភព មែបប្របជធិបេតយយ 
ករពិភក ពិេ្រគះេយបល់របស់្រកុម្របឹក  ករេធ្វើេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត រៈសំខនៃ់នករចូល
រមួរបស់្របជពលរដ្ឋ និងសងគមសីុវលិ។ល។ 

គ). ផ្តល់េស អភវិឌ សមតថភពដល់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក 
 ក ងសមតថភពដល់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុកកនុងករេរៀបចំករងរហិរញញ វតថុ ករងរលទធកមម ករងរ

ក ងែផនករ ករងររដ្ឋបល និងករងរវនិិេយគ និង្របពន័ធនីតិវធិ ីនិងទ្រមងន់នទកទ់ង
នឹងករ្រគប្់រគង្រទពយសមបត្តិ ករទុក កឯ់ក រ និងករ្រគប្់រគងបុគគលិក។ 

 ព្រងងឹសមតថភព និងផ្តល់ករគ្ំរទបេចចកេទសេលើករអនុវត្តមុខងររបស់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក
្រសប មចបបរ់ចនសមពន័ធ និងតួនទីភរកចិច និងមុខងរែដលបន្របគល់ ដូចមនែចងកនុង
្របកសរបស់្រកសួងម ៃផទេលខ ៤២៧៤ និងឯក រទងំ យែដលេទើបអនុមត័ថមីៗ។ 

 ជួយ គ្ំរទដល់ករសិក ត្រមូវករអភវិឌ សមតថភព ករេរៀបចែំផនករ និងករអនុវត្ត
អន្ត គមនអ៍ភវិឌ សមតថភពេទ មត្រមូវករចបំច។់ 

 ចូលរមួពិនិតយេឡើងវញិពែីផនករអន្ត គមនអ៍ភវិឌ ថ បន័ េ យេ្របើ្របស់លទធផលពីករ យ
តៃម្ល ថ បន័ែដលបនរចនេទ មត្រមូវករជក់ កេ់ន ម្រកុង ្រសុកកន្លងមក។ 

 អភវិឌ សមតថភពរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក អំពីេគលករណ៍ែណន ំ និងនីតវិធិីននទកទ់ងនឹងករ
េរៀបចំកមមវធិីវនិិេយគ ករចុះកចិចសនយ ករអនុវត្ត និងករ្រតួតពិនិតយ ្រពមទងំផ្តល់ករបណ្តុ ះ 
ប ្ត លបេណ្តើ រអនុវត្តបេណ្តើ រ េនអំឡុងេពលអនុវត្ត។ 

 ជួយ ផ្តល់េយបល់ដល់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក េលើករេរៀបចំរបយករណ៍្របចែំខ ្រតីមស ឆមស 
និង ្របចឆំន ។ំ 

 ព្រងងឹករអនុវត្តតួនទី របស់ម្រន្តីេស សងគម ្រកុង ្រសុក  កនុងករអភវិឌ សមតថភព គ.ក.ស.ក 
និង គ.ក.ន.ក ។ 

ឃ. មណ្ឌ លអភវិឌ នធ៍នធនមនុស ជធនី េខត្ត 
 ជួយ ស្រមបស្រមួល និងឬអនុវត្តសកមមភពអភវិឌ នស៍មតថភពទងំអស់ែដលអនុវត្តេនរដ្ឋ    

បល្រកុង្រសុកពកព់ន័ធនឹង្រកុម្របឹក  គណៈអភបិល នងិម្រន្តី បុគគលិក។  
 ជួយ េធ្វើករប៉ន្់របមណត្រមូវករអភវិឌ នស៍មតថភពរដ្ឋបលថន ក្់រកុង្រសុក និងឬេធ្វើបចចុបបនន

ភពែផនករអន្ត គមនអ៍ភវិឌ ន៍ ថ បន័របស់រដ្ឋបល្រកុង្រសុក ែផ្អក មលទធផលៃនករប៉ន់
្របមណត្រមូវករអភវិឌ នស៍មតថភព។ 

 ជួយ េរៀបចំ កែ់តង និងផ្តល់កិចចអន្ត គមនអ៍ភវិឌ ន៍ ថ បន័ េដើមបអីភវិឌ សមតថភព ្រកុម្របឹក
គណៈអភបិល ម្រន្តីបុគគលិក ែផ្អក មែផនករអន្ត គមនអ៍ភវិឌ ន៍ ថ បន័។ 

 ចូលរមួចំែណកកនុងករ យតៃម្លលទធផលៃនករអភវិឌ ថ បន័របស់រដ្ឋបល្រកុង្រសុក និងជួយ  
េរៀបចំបញជ ីអនកផ្តល់េស កមមែផនកអភវិឌ នស៍មតថភពែដលមនសក្ត នុពល។ 

 ចូលរមួេ យផទ ល់េនកនុងកិចចដំេណើ រករអភវិឌ នស៍មតថភពរដ្ឋបល្រកុង្រសុកេទេលើ្របធន
បទជក់ កម់យួចំននួ កនុងតួនទីជ្រគូបណ្តុ ះប ្ត ល ឬជអនកស្រមបស្រមួលជេដើម។ 

ង. ករស្រមបស្រមួល  
 ស្រមបស្រមួល និងគ្ំរទដល់រដ្ឋបល្រកុង ្រសុក កនុងករេរៀបចែំផនករសកមមភព និងថវកិ   

ផអ៣ ្របចឆំន  ំនងិេលើដំេណើ រករអនុវត្តករងរផអ៣។ 
 ពិេ្រគះេយបល់ជ្របចជំមយួករយិល័យែផនករ និងគ្ំរទឃំុ សងក តេ់ដើមបធីនថសកមម 
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ភពននែដលគ្ំរទដល់្រកុម្របឹក ឃំុ សងក ត្់រតូវបនេ្រគង និង្រគប្់រគងយ៉ង្រតឹម្រតូវ។ 
 គ្ំរទដល់ករយិល័យរដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុឱយមនសមតថភពកនុងករេរៀបចំថវកិ គណេនយយ 

ករទូទត ់ វធីិ ្រស្តនិងនីតិវធិីលទធកមម្របកបេ យតម្ល ភព និងេរៀបចរំបយករណ៍្រសប ម
្របពន័ធ្រគប្់រគងហិរញញ វតថុថន ក្់រកុង ្រសុក។ 

 ជួយ ស្រមបស្រមួល និងគ្ំរទបេចចកេទសកនុងអំឡុងេពលដំេណើ រករក ងែផនករ េដើមបធីន
ថបនអនុវត្ត មេសចក្តីែណន ំនងិ កជូ់ន្រកុម្របកឹ អនុមត័ទនេ់ពលេវ ។ 

 ស្រមបស្រមួលជមយួនយករដ្ឋបល្រកុង ្រសុក កនុងករេរៀបចំកិចច្របជំុឆ្លុះបញច ំងៃផទកនុង និង
េវទកិ ធរណៈ និងធនថលទធផល្រតូវបនចង្រកង ស្រមបក់រ ម ន។ 

 គ្ំរទ និងស្រមបស្រមួលជមយួរដ្ឋបល្រកុង ្រសុក េដើមបេីលើកកំពស់ភពជមច ស់ ករងរ
ទំនកទ់ំនងនិងប ្ត ញ និងករផ ព្វផ យពត័ម៌នជ ធរណៈ។ 

ច. ករប្រញជ បេយនឌរ័ និងករផ្តល់សិទធអិំ ចដល់្រស្តី 
 ធន នងិចូលរមួចំែណកកនុងករប្រញជ បបញ្ហ េយនឌរ័ បរយិបន័ន នងិសមធមស៌ងគមេនកនុងកិចច

ដំេណើ រករៃនករអភវិឌ សមតថភព និងេរៀបចវំគគបណ្តុ ះប ្ត ល្របចឆំន ដំល់ថន កដ់កឹនៃំនរដ្ឋ
បល្រកុង្រសុក។ 

ឆ. ករងរេផ ងៗេទៀត 
 បំេពញភរកិចចេផ ងៗេទៀតែដលេសនើសំុេ យេលខធកិរ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប ថ បន័អនុវត្តគេ្រមង 

រដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក និងទ្ីរបឹក ្រគប្់រគងកមមវធិជីតិថន ក់ ជធនី េខត្ត។ 
ư. Łũ◦◦УŲŠН₤ŪĳСŷ ĕЊ₣ЯŠ℮Ð‗ЮĕŎŏļĮ 

ទី្របកឹ ្រគប្់រគងកមមវធីិជតិថន ក្់រកុង ្រសុកៃនផអ៣ទី២ ្រតូវចុះកិចចសនយបំេពញករងរជមយួ និង
សថិតេនេ្រកមករទទលួខុស្រតូវរមួរបស់្របធនេលខធិករ ្ឋ ន គ.ជ.អ.ប។ 

េនថន កេ់ខត្ត ទី្របកឹ ្រគប្់រគងកមមវធីិជតិថន ក្់រកុង ្រសុក សថិតេនេ្រកមករទទលួខុស្រតូវផទ ល់ពី
អភបិលេខត្ត មរយៈនយករដ្ឋបលេខត្ត នងិសថិតេនេ្រកមករ្រគប្់រគង និងស្រមបស្រមួលបេចចកេទស
របស់ទី្របឹក ្រគប្់រគងកមមវធីិជតិថន កេ់ខត្ត។  ទី្របកឹ ្រគប្់រគងកមមវធិីជតិថន ក្់រកុង ្រសុកបេំពញករងរេន ម
្រកុង ្រសុកែដលបនកំណត ់ និង្រតូវមនគណេនយយភព ្រពមទងំ យករណ៍អំពីករបំេពញភរកចិចរបស់ខ្លួន
ជូន្រកុម្របឹក  និងគណៈអភបិល មរយៈនយករដ្ឋបល ្រកុង ្រសុក េ យចម្លងជូនរដ្ឋបលេខត្ត មរយៈទី
្របឹក ្រគប្់រគងកមមវធិីជតិថន កេ់ខត្ត។ 
̉. Ų˝ š‗к₤ņġĳŉЊ 

ទី្របកឹ ្រគប្់រគងកមមវធិីជតិថន ក្់រកុង ្រសុក ្រតូវមនលកខណៈសមបត្តិដូចខងេ្រកម ៖ 

 បញចបប់រញិញ ប្រត ឬសញញ ប្រតមនតៃម្លេសមើ កនុងវស័ិយអភវិឌ នជ៍នបទ កសិកមម បរ ិ ថ ន មុខងរ ធរ
ណៈ ករ្រគប្់រគង ទំនកទ់ំនង ធុរៈកិចច ចបប ់និងេសដ្ឋកិចចជេដើម។ 

 មនបទពេិ ធនក៍រងរជបគ់ន យ៉ងតចិ៣ឆន  ំ ទកទ់ងនងឹមុខតំែណងខងេលើ ជពិេសសជមយួករ
អភវិឌ មែបប្របជធិបេតយយរបស់រដ្ឋបលថន កេ់្រកមជតិ។ 

 មនជំនញ និងបទពិេ ធនេ៍នកនុងករអភវិឌ នស៍មតថភពជពេិសសករស្រមបស្រមួល ករហ្វឹកហ្វឺន 
ករបង្វឹក និងបណ្តុ ះប ្ត ល េ យរមួទងំករសិក អពីំត្រមូវករបណ្តុ ះប ្ត ល នងិករបណ្តុ ះប ្ត ល 
្រគូឧេទទស។ 
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 មនចេំណះដឹងទកទ់ងនឹងចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគងរដ្ឋបល ជធនី េខត្ត ្រកុង ្រសុក ខណ្ឌ  (ជពិេសសតួ
នទីនងិករទទលួខុស្រតូវរ ង្រកុម្របឹក  និងគណៈអភបិល) វធិន្រគប្់រគងៃផទកនុងរបស់រដ្ឋបល្រកុង 
្រសុក ខណ្ឌ  ចបបស់្តីពីករ្រគប្់រគងរដ្ឋបលឃំុ សងក ត ់ កមមវធិីជតិនិងែផនករអនុវត្តរយៈេពល០៣ឆន  ំ
និងឯក រពកព់ន័ធែដលេទើបអនុមត័ថមីៗ។ 

 មនករយល់ដងឹចបស់អំព្ីរបពន័ធរដ្ឋបល និងហិរញញ វតថុ ជពិេសស ករេរៀបចំថវកិ និងវធិី ្រស្តលទធ
កមមទងំថន ក្់រកុង ្រសុក និងឃំុ សងក ត។់ 

 មនករយល់ដងឹេលើករេរៀបចំនិង្រគប្់រគងគេ្រមងទងំថន ក្់រកុង ្រសុក និងឃំុ សងក ត ់ េ យែផ្អកេលើ
PIM ្រកុង្រសុក និង PIM ឃំុ សងក ត។់ 

 មនបទពេិ ធនក៍នុងករស្រមបស្រមួលករងរ និងទំនកទំ់នងជមយួរដ្ឋបលថន កេ់្រកមជត ិនិងៃដគូ
អភវិឌ នន៍ន។ 

 មនចេំណះដឹងកនុងករេ្របើ្របស់កំុពយូទរ័ Ms Office, Internet, E-mail, Office Machine។ 
 មនសមតថភពចបស់ ស់កនុងករសរេសរជភ ែខមរ នងិមនចំេណះដងឹជមូល ្ឋ នែផនកភ

អងេ់គ្លសកនែ់ត្របេសើរ។ 

ĠŔą с̋ ៖ មុខតំែណងេនះជ្របេភទកិចចសនយករងរេធ្វើករេពញេម៉ង។ កនុងករណីែដលេបកខជនជ ម្រន្តី
ជករសីុវលិ េនះេបកខជន្រតូវ កព់កយសំុសថិតេនកនុងភពទំេនរគម ន្របកេ់បៀវត កនុងរយៈេពល ៃនករ

បេំពញករងរជមយួកមមវធិជីតិ។ 
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