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

 

កម្មវធិជីាត ិ កម្មវធិីជាតិសម្រាបក់ារអភវិឌ្ឍតាម្បបបម្របជាធិបតតយ្យតៅថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ បែនការ
អនុវតតរយ្ៈតេលបីឆ្ា ាំដាំណាកក់ាលទី២ (ែអ៣ ទី២)៖ ២០១៥-២០១៧ 

ម្ខុតាំបែង បុគ្គលិកគាំម្រទបតចេកតទសម្រកងុ ម្រសុក 
ទកីបនែងបាំតេញការងារ រដឋបាលម្រកុង ម្រសុកទូទាំងម្របតទស (ម្រកុងម្រសុក.......តខតត.....) 
រយ្ៈតេល ម្យួ្ឆ្ា ាំ (អាចបនត) 

១). សាវតា 

 បែនការអនុវតតដាំណាកក់ាលទី១ (២០១១-២០១៤) តតត តការយ្កចិតតទុកដាកត់ៅតលើការេម្រងឹង និងការ 
អភវិឌ្ឍសម្តថភាេរបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ ជាេិតសសរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក ឱ្យកាែ យ្ជាស្ថថ បន័ អភបិាលកចិេ 
ម្ូលដាឋ ន និងអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ នយ៉ា ងេិតម្របកដ។ ម្ូលដាឋ នម្រគ្ឹឹះសាំខាន់ៗ  ដូចជារចនាសម្ពន័ធ នតីិវធិី ម្របេន័ធ និង 
ឧបករែ៍ជាតម្រចើនសម្រាបក់ារបាំតេញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិម្រតូវបានតរៀបចាំត ើងវញិ និងបានែតល់ 
ជាបបងែកយ៉ា ងរងឹាាំសម្រាបក់ារតបាឹះហាំនឆនតឆ្ព ឹះតៅម្ខុ។ ទាំងតនឹះបណាត លឲ្យែអ៣ទី១ កាែ យ្ជាកាែ ាំងចលករ 
ម្យួ្ដស៏ាំខាន ់ សម្រាបក់ារងារកាំបែទម្រម្ង ់ នងិជាសនទិនកម្មដស៏ាំខាន ់ បដលនាាំឲ្យរាហរដាឋ ភបិាល តាម្រយ្ៈ កិចេ 
ម្របហុាំតលើកទ១ី០ របស់ គ្.ហ.អ.ប កាលេបីខធាូឆ្ា ាំ២០១៤ បានសតម្រម្ចចិតតអនុវតតដាំណាកក់ាលទី២  (ែអ៣ទ២ី) 
បដលចាបត់ែតើម្េីឆ្ា ាំ២០១៥ ដល់ ឆ្ា ាំ២០១៧។ 

ចកខុវស័ិយ្ននែអ៣ទ២ីតនឹះគ្ ឺ“រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិែតល់តសវា និងអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ នបានកានប់តតម្រចើន កាន ់
បតលែម្របតសើរ កានប់តានលកខែៈត្ែើយ្តបចាំត ឹះតសចកតមី្រតូវការរបស់ម្របជាេលរដឋរបស់ខែួន”។ ែអ៣ទ២ីបនត  តតត ត 
ការយ្កចិតតទុកដាកជ់ាសាំខានត់ៅតលើរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក ប៉ាុបនតកា៏នការ កេ់ន័ធជាម្យួ្នឹងថ្នា ករ់ដឋបាល ថ្នា កត់ម្រកាម្ 
ជាតិតែេងៗតទៀតែងបដរ។ ទកទ់ងជាម្យួ្ភាា កង់ារអនុវតតតៅថ្នា កជ់ាតិ កាុងម្រកបខែឌ ែអ៣ទី២ នឹងម្និអនុវតតតដាយ្ 
អនុកម្មវធិីតទៀតតទ។ ភាា កង់ារអនុវតតតៅថ្នា កជ់ាតិ គ្ឺជាម្រកសួងស្ថថ បន័ទាំងាយ្ ណាបដលានការ កេ់ន័ធ ជាម្យួ្ 
ការងារកាំបែទម្រម្ង ់ ជាេិតសសការតែេរម្ុខងារនិងធនធានកាុងការែតល់តសវានងិការអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ ន។ សម្ទិធែល 
សាំខាន់ៗ ននការតែេរម្ុខងារគ្ឺរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិានលទធភាេកាុងការត្ែើយ្តបតៅនឹងតម្រម្ូវការរបស់ ម្របជា 
េលរដឋ កាុងការទទួលបាននូវតសវា ត ើយ្ការែតល់តសវានឹងម្រតូវអនុវតតតដាយ្រដឋបាលថ្នា ក ់ តម្រកាម្ជាតិបដល ាន 
លកខែៈសម្ម្រសប និងតៅតកៀកបាំែុតនងឹម្របជាេលរដឋ។ ការតែេរម្ុខងារជាបឋម្ានការតែេរ ម្ុខងារជាកល់ាក ់
និងសម្ម្រសបម្យួ្ចាំនួនេីម្រកសួងតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ និងការតែេរម្ុខងារននតសវាទីម្របហុាំហនេីរដឋបាលតខតត 
តៅរដឋបាលម្រកុងម្រសុក។ 

ចកខុវស័ិយ្សម្រាបធ់នធានម្នុសេតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ គ្ឺការតម្របើម្របាស់ធនធានទាំងអស់ បដលាន 
រមួ្ទាំងម្ន្តនតីរាហការសីុវលិ បគុ្គលិកកិចេសនា ទាំងបែាកឯកហន និងអងគការសងគម្សីុវលិ។ ការបតងកើតម្ែឌ លអភវិឌ្ឍន ៍
ធនធានម្នុសេតៅរាហធាន ី តខតត គ្ឺជាយ្នតការថ្មីម្យួ្តទៀតននែអ៣ទី២ បដលសងឃមឹ្ថ្ននឹងធានាបាននូវការ តរៀបចាំ 
វធិីស្ថន្តសតននការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេបដលានលកខែៈត្ែើយ្តប និងម្របកបតដាយ្ការែតួចតែតើម្ សាំតៅសតម្រម្ចបាន 
តដាយ្តជាគ្ហយ័្កាុងការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។  

ការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីរាហការនឹងម្រតូវបនតេម្រងឹងតាម្រយ្ៈទីម្របឹកាតៅថ្នា កជ់ាត ិ និងតៅថ្នា កត់ម្រកាម្  
ជាតិ។ ជាលទធែលននការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ តគ្សងឃមឹ្ថ្នហាំនួយ្បតចេកតទសនឹងម្រតូវបានបនថយ្ជាបតែតើ រៗ ឬហាំនួយ្ 
បតចេកតទសទាំងតនឹះម្រតូវបានបបងែរេីថ្នា ករ់ាហធានី តខតត តៅថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក ជាេិតសសគ្ឺម្រតូវតធែើការតែ ស់ បតូរនូវទាែ ប ់
និងឥរយិបថ្ននការតម្របើម្របាស់ហាំនួយ្បតចេកតទស បដលទីម្របឹកាបតងបតបាំតេញការងារហាំនួសម្ន្តនតីរាហការ តៅជាបបប 
បែនបដលទីម្របឹកាម្រតូវតតត តបតតៅតលើការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីរាហការ។ ដូចតនឹះ បុគ្គលិកកិចេសនា ទីម្របឹកា 
បដលសថិតតៅកាុងម្រកបខែឌ ែអ៣ទី២ ចាាំបាចម់្រតូវតតត តការយ្កចិតតទុកដាកត់ៅតលើការសម្រម្បសម្រម្ួល និងការែតល់ 
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កិចេអនតរាគ្ម្នប៍ែាកអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេឱ្យបានតម្រចើនជាងម្ុន ម្របកបតដាយ្គុ្ែភាេនិងភាេសកកិសិទធ ជាជាង 
ទាែ បន់នការតធែើហាំនួស។ បុគ្គលិកកិចេសនា និងទីម្របឹកាម្រតូវតែេរ ចាំតែឹះដឹងដល់នដគូ្របស់ខែួន យ៉ា ងតចិកាុង២ 
ដាំណាកក់ាល៖ ដាំណាកក់ាលទី១ គ្ឺជាការបតម្រងៀនែងនិងហួយ្ តធែើការែងដូចជា ជាបឋម្ម្រតូវតម្រម្ងទ់ិសឲ្យ យ្ល់ 
អាំេីតួនាទនីិងភារកិចេរបស់ខែួន នងិស្ថថ បន័របស់ខែួន រតបៀបបាំតេញការងារ ការតរៀបចាំបែនការការងារ ការចាត ់
អាទិភាេការងារ ការនាាំឲ្យចូលរមួ្តេ ល់កាុងសិកាខ ស្ថលា វគ្គបែតុ ឹះបណាត ល និងកិចេម្របហុាំតាម្ម្ូលដាឋ នជាតដើម្។ 
ដាំណាកក់ាលទ២ី គ្ឺជាការេម្រងឹងបបនថម្ និងការបកតម្រម្ូវតាម្រយ្ៈការម្រតួតេិនិតយតលើការបាំតេញការងារ តដាយ្បែែក 
តលើគុ្ែភាេ ភាេទនត់េល និងភាេានទាំនុកចតិតកាុងការបាំតេញការងារ។ តនឹះជាលកខែៈវនិិចឆយ័្ ចម្បងនន ការ 
វាយ្តនម្ែការបាំតេញការងាររបស់បុគ្គលិកកិចេសនានិងទីម្របឹកាកម្មវធិី។  

តដើម្បហីាំនឹះបាននូវបញ្ហា ម្របឈម្គ្ួរឲ្យម្រេួយ្បារម្ភបដលអធិបាយ្ខាងតលើ ទីម្របឹកានិងបុគ្គលិកកិចេសនាតៅ 
តាម្រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិនានាបដលកាុងតនាឹះរមួ្ទាំងបគុ្គលិកគាំម្រទបតចេកតទសម្រកងុ ម្រសុកនឹងម្រតូវតម្រហើសតរ ើស និង
ចាតត់ាាំងឲ្យតៅបតម្រម្ើការងារយ៉ា ងហតិសាិទធជាម្យួ្ម្រកុម្ម្របកឹា គ្ែៈអភបិាល នងិការយិល័យ្នានារបស់រដឋបាល
ម្រកុងម្រសុក តដើម្បអីភវិឌ្ឍសម្តថភាេកាុងការបាំតេញអែតតិរបស់ខែួន។  

លទធែលននការបាំតេញការងាររបស់បុគ្គលិកគាំម្រទបតចេកតទសម្រកុង ម្រសុកនឹងម្រតូវបានវនិិចឆយ័្តដាយ្បែែកតលើ
លទធែល និងកម្រម្តិននការតែេរចាំតែឹះដឹងនិងហាំនាញរបស់បុគ្គលិកតនាឹះតៅឱ្យម្ន្តនតីរាហការ និងបុគ្គលិកបដលជានដគូ្
របស់ខែួន។ 
២). តួនាទី និងភារៈកចិ្ច 

២.១. តួនាទ ីនិងភារកចិ្ចទូទៅ 

បគុ្គលិកគាំម្រទបតចេកតទសម្រកងុ ម្រសុក ម្រតូវហួយ្ គាំម្រទដល់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក ជាេិតសសការយិល័យ្បែនការ 
និងគាំម្រទឃុាំ សងាក ត ់ តដើម្បគីាំម្រទជាចម្បងទាំងថ្នា កម់្រកងុម្រសុក និងឃុាំសងាក ត ់កាុងការតរៀបចាំដាំតែើ រការកស្ថងបែនការ  
កាុងការសិកាលទធភាេ ម្រគ្បម់្រគ្ង អនុវតត ម្រតតួេិនិតយគ្តម្រាង និងកាុងការម្រគ្បម់្រគ្ងទិនានយ័្េត័ា៌នវទិា 
និងហួយ្ ដល់ការយិល័យ្ កេ់ន័ធទាំងាយ្កាុងការអនុវតតម្ុខងារបដលបានតែេរឲ្យរដឋបាលម្រកុងម្រសុក។ 
២.២. ភារកចិ្ចជាកល់ាក ់

បគុ្គលិកគាំម្រទបតចេកតទសម្រកងុ ម្រសុកម្រតូវអនុវតតភារកចិេសាំខាន់ៗ ដូចខាងតម្រកាម្៖ 
ដាំតែើ រការកស្ថងបែនការ នងិការតរៀបចាំនងិម្រគ្បម់្រគ្ងគ្តម្រាង៖ 
 សម្រម្បសម្រម្ួល និងហួយ្ គាំម្រទដល់គ្ែៈកាម ធិការសម្រម្បសម្រម្ួលបតចេកតទស នងិម្រកមុ្ការងារ បតចេក 
តទសកស្ថងបែនការម្រកុង ម្រសុក និងគ្ែៈកម្មការបែនការ និងថ្វកិាឃុាំសងាក តក់ាុងដាំតែើ រការកស្ថង
បែនការអភវិឌ្ឍន ៍និងកម្មវធិីវនិិតយគ្ទាំងម្ូលរបស់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក និងឃុាំ សងាក ត។់ 

 គាំម្រទដល់រដឋបាលម្រកុងម្រសុក ជាេិតសសការយិល័យ្របស់បែនការ និងគាំម្រទឃុាំសងាក ត ់តដើម្បហីួយ្  ម្រកុង 
ម្រសុក និង ឃុាំ សងាក តក់ាុងការចាតអ់ាទិភាេ តរៀបចាំបែនការសិកាលទធភាេ និងអនុវតដគ្តម្រាងនានា (គ្ិត 
ទាំងគ្តម្រាងបដលគាំម្រទតេ ល់តដាយ្នដគូ្អភវិឌ្ឍនន៍ានាដល់រដឋបាលម្រកុងម្រសុក និងឃុាំសងាក ត)់ តដាយ្ 
បែែកតាម្តសចកតីបែនាាំននការអនុវតតគ្តម្រាងម្រកុង ម្រសុក ឃុាំសងាក ត ់ជាេិតសសការសិកាសុវតថិភាេដធីែី  
បរសិ្ថថ ន នងិហនជាតិតដើម្ភាគ្តិច តដើម្បធីានានូវតាែ ភាេ និងគ្ែតនយ្យភាេ។ 

ម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានថ្នា កត់ខតត៖ 
 ែតល់ការគាំម្រទដល់រដឋបាលម្រកុងម្រសុក កាុងការតរៀបចាំបែនការកស្ថងសម្តថភាេ និងបែនការអនតរាគ្ម្ន ៍
តាម្ការតសាើសុាំរបស់ម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេថ្នា កត់ខតត។ 

 ស ការជាម្យួ្បុគ្គលិក និងម្ន្តនតីបដលានការ កេ់ន័ធកាុងការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់រដឋបាលម្រកុង 
ម្រសុក និងឃុាំសងាក ត ់សតីអាំេកីារអនុវតដគ្តម្រាងម្ូលនិធិម្រកងុម្រសុកនិងគ្តម្រាងម្ូលនិធឃុិាំសងាក ត ់។ 

 ស ការជាម្យួ្ការយិល័យ្ហាំនាញ បដល កេ់ន័ធនឹងការតែេរម្ុខងារកាុងការតម្រម្ងទ់ិសដល់រដឋបាល 
ម្រកុង ម្រសុក សតីអាំេមី្ុខងារបដលបានតែេរ។  
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 ហួយ្ បែតុ ឹះបណាត លបនតដល់អាក កេ់ន័ធកាុងរដឋបាលម្រកងុ ម្រសុករបស់ខែួនទទួលខុសម្រតូវ បនាេ បេ់ីខែួន
បានទទួលការបែតុ ឹះេីថ្នា កជ់ាតិ ឬថ្នា កត់ខតត។ 

ការអនុវតតម្ខុងារ៖ 
 ែតល់ការគាំម្រទដល់រដឋបាលម្រកុងម្រសុក ជាេិតសសការយិល័យ្ កេ់ន័ធនានាកាុង ការតរៀបចាំ បែនការ 
សកម្មភាេ តម្រហើសតរ ើសទីតាាំង អាកទទួលែល កាុងការអនុវតតម្ុខងារបដលបានទទួល។ 

 ស ការជាម្យួ្ការយិល័យ្ហាំនាញនិងម្ន្តនតីបដល កេ់ន័ធកាុងការតសាើតរៀបចាំរចនាសម្ពន័ធសម្ម្រសបម្យួ្
តដើម្បទីទួលខុសម្រតូវម្រគ្បម់្រគ្ង និងអនុវតតម្ុខងារបដលបានតែេរឲ្យ។ 

កចិេការរដឋបាល៖ 
 ហួយ្ រដឋបាលម្រកុងម្រសុកនិងឃុាំសងាក តអ់ាំេីការតរៀបចាំនិងែេេែែាយ្េត័ា៌នតាម្ម្តធាបាយ្តែេងៗ
ដល់ម្របជាេលរដឋម្ូលដាឋ ន ។ 

 តរៀបចាំរបាយ្ការែ៍រកីចតម្រម្ើនឱ្យបានតទៀងទត ់រចួដាកហូ់នម្របធានការយិល័យ្ និងអាក កេ់ន័ធនានា ។ 
កចិេការេត័ា៌នវទិា៖ 
 ហួយ្ ដល់ម្ន្តនតីរដឋបាលម្រកុង ម្រសុកកាុងការតរៀបចាំអតថបទ/តសៀវតៅបែនការអភវិឌ្ឍន ៍និងកម្មវធិីវនិិតយគ្ 
អតថបទករែីសិកា ឯកស្ថរសិកាលទធភាេគ្តម្រាង របាយ្ការែ៍វាយ្តនម្ែ នងិរបាយ្ការែ៍ តែេងៗ 
តទៀតរបស់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុក និងតរៀបចាំរបាយ្ការែ៍បដលែលិតតចញេីម្របេន័ធទិនានយ័្។ 

 ែតល់ការបែនាាំបឋម្ដល់ម្ន្តនតីបដលានការ កេ់ន័ធេីចាំតែឹះដងឹកាុងការតម្របើកុាំេយុទរ័ នងិតរៀបចាំ វគ្គ 
បែតុ ឹះបណាត លម្ូលដាឋ នអាំេកីារតម្របើកុាំេយុទរ័ និងកម្មវធិីការយិល័យ្ ដូចជា MS Word, Excel, 
PowerPoint, និងការតបាឹះេុម្ភឯកស្ថរ។ 

 តធែើការបែនាាំ និងតម្រម្ងទ់ិសដល់រដឋបាលម្រកុង ម្រសុកកាុងការតម្របើម្របាស់អុីបម្ល និងអុិនតធើបែត 
តដាយ្បែនាាំឲ្យស្ថគ ល់នូវតគ្ ទាំេរ័សាំខាន់ៗ របស់គ្.ហ.អ.ប 
និងម្រកសួងស្ថថ បន័នានារបស់រាហរដាឋ ភបិាល។ 

 ស ការែ៍យ៉ា ងហិតសាិទធជាម្យួ្ទីម្របឹកាម្រគ្បម់្រគ្ងកម្មវធិជីាតិថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក និងបគុ្គលិកគាំម្រទរដឋបាល 
ម្រកុង ម្រសុកកាុងការម្រតួតេនិិតយ តម្របើម្របាស់ និងបញ្េូ លទិនានយ័្តៅកាុងម្របេន័ធទនិានយ័្របស់តលខាធិការដាឋ ន 
គ្.ហ.អ.ប ទាំងាយ្ណាបដលទកទ់ងនងឹម្រកុង ម្រសុក។ 

ភារៈកចិេតែេងៗតទៀត៖  
 ហួយ្ ែដល់តយបល់និងការគាំម្រទដល់រដឋបាលម្រកុងម្រសុកនងិឃុាំសងាក តអ់ាំេីការបន្តញ្ហា បតយ្នឌ្រ័និងការ 
ម្រគ្បម់្រគ្ងធនធានធម្មជាតិនិងបរសិ្ថថ នតៅកាុងបែនការអភវិឌ្ឍនម៍្រកុងម្រសុកនិងបែនការអភវិឌ្ឍនឃុ៍ាំសងាក ត់
តដាយ្បែែកតលើទសេនៈតយ្នឌ្រ័ការកាតប់នថយ្ភាេម្រកីម្រកនងិការម្រគ្បម់្រគ្ងធនធានធម្មជាតិនិងបរសិ្ថថ ន។ 

 គាំម្រទនិងែដល់តយបល់ដល់រដឋបាលម្រកុងម្រសុកនិងឃុាំសងាក តត់ដើម្បហីាំរញុកិចេស ការនិងភាេជានដគូ្ 
ឱ្យានម្របសិទធភាេជាម្យួ្ម្នេីរហាំនាញស្ថថ បន័ជាតិនងិអនដរជាតិសាគ្ម្ម្ូលដាឋ ននិងវស័ិយ្ឯកហន ។ 

 បាំតេញភារកិចេតែេងតទៀតតាម្ការតសាើសុាំរបស់អភបិាលម្រកុង ម្រសុក ទីម្របឹកាម្រគ្បម់្រគ្ងកម្មវធិីជាតថិ្នា កត់ខតត 
និងថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក។ 

៣). ការទទួលខុសត្តវូនិងខ្ខែគណៈទនយ្យភាព 
បគុ្គលិកគាំម្រទបតចេកតទសម្រកងុ ម្រសុក ននែអ៣ ដាំណាកក់ាលទី២ ម្រតូវចុឹះកិចេសនាបាំតេញការងារជាម្យួ្

តលខាធិការដាឋ ន គ្.ហ.អ.ប និងសថិតតៅតម្រកាម្ការទទួលខុសម្រតូវរមួ្របស់ម្របធានតលខាធិការដាឋ ន គ្.ហ.អ.ប។ 
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តៅថ្នា កត់ខតត បគុ្គលិកគាំម្រទបតចេកតទសម្រកងុ ម្រសុកសថិតតៅតម្រកាម្ការទទួលខុសម្រតូវតដាយ្តេ ល់េីអភបិាល
តខតត តាម្រយ្ៈនាយ្ករដឋបាលស្ថលាតខតត និងសថិតតៅតម្រកាម្ការម្រគ្ប់ម្រគ្ង និងសម្រម្បសម្រម្ួលបតចេកតទស របស់ 
ទីម្របឹកាម្រគ្បម់្រគ្ងកម្មវធិីជាតថិ្នា កត់ខតត។ 

 បគុ្គលិកគាំម្រទបតចេកតទសម្រកងុ ម្រសុក បាំតេញការងារតៅតាម្រដឋបាលម្រកុង ម្រសុកបដលបានកាំែត ់ និង ម្រតូវ 
ានគ្ែតនយ្យភាេ ម្រេម្ទាំងរាយ្ការែ៍អាំេីវឌ្ឍនៈភាេទកទ់ងនឹងការអនុវតតកម្មវធិីតដាយ្តេ ល់ហូនអភបិាលម្រកុង 
ម្រសុក តាម្រយ្ៈនាយ្ករដឋបាលម្រកុង ម្រសុក តដាយ្ចម្ែងហូនរដឋបាលតខតតតាម្រយ្ៈទីម្របឹកាម្រគ្បម់្រគ្ងកម្មវធិី ជាតិថ្នា ក ់
តខតត និងម្រកុង ម្រសុក។ 
៤). លកខណៈសម្បតត ិ

 បគុ្គលិកគាំម្រទបតចេកតទសម្រកងុ ម្រសុកម្រតូវានលកខែៈសម្បតតិដូចខាងតម្រកាម្៖ 
 បញ្េបប់រញិ្ហា បម័្រតរង កាុងវស័ិយ្អភវិឌ្ឍនហ៍នបទ កសិកម្ម បរសិ្ថថ ន ម្ុខងារស្ថធារែៈ ការម្រគ្បម់្រគ្ង 
ធុរៈកិចេ ចាប ់ នងិតសដឋកិចេជាតដើម្ (សញ្ហា បម័្រតានកម្រម្តិតលើសេីតនឹះ កានប់តលែម្របតសើរ) 
និងានបទេិតស្ថធនយ៍៉ា ងតចិ៣ឆ្ា ាំទកទ់ងនឹងម្ខុតាំបែងខាងតលើ។ 

 ានការយ្ល់ដឹងអាំេអីភបិាលកិចេ និងដាំតែើ រការកស្ថងបែនការថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក នងិឃុាំសងាក ត។់ 
 ានបទេិតស្ថធនក៍ាុងការតរៀបចាំកម្មវធិអីភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេ ដូចជាការបែតុ ឹះបណាត ល 
ការសម្រម្បសម្រម្ួលសិកាខ ស្ថលា និងតរៀបចាំរបាយ្ការែ៍បែតុ ឹះបណាត ល។ 

 ានការយ្ល់ដឹងចាស់អាំេកីារតរៀបចាំនិងម្រគ្បម់្រគ្ងគ្តម្រាងសាំតែើ  ការអនុវតត ការតាម្ដាន 
និងតរៀបចាំរបាយ្ការែ៍ ជាេតិសសគ្តម្រាងម្ូលនិធិម្រកុង ម្រសុក និងឃុាំសងាក ត។់ 

 ានការយ្ល់ដឹងបែាកម្រគ្បម់្រគ្ងកិចេការរដឋបាល និងស្ថរតេើភែ័ឌ ម្រទេយសម្បតត។ិ  
 ានចាំតែឹះដឹង និងហាំនាញកុាំេយូទរ័ (Ms. Office, Internet and Email) ។ 
 ានបទេិតស្ថធនក៍ាុងការបញ្េូ ល និងម្រគ្បម់្រគ្ងបណាត ញ និងទនិានយ័្។  បថ្ទាំ នងិហួសហុលកុាំេយុទរ័ 
(បែាករងឹ នងិបែាកទន)់ និងតដាឹះម្រស្ថយ្បញ្ហា បដលហួបម្របទឹះកាុងការតម្របើម្របាស់កុាំេយុទរ័ (ជាការម្របតសើរ)។ 

 តចឹះភាស្ថបខមរចាស់លាស់ នងិានចាំតែឹះដឹងភាស្ថអងត់គ្ែសសម្រាបប់ាំតេញការងារ។ 

 ានអាសយ្ដាឋ នកាុងម្រកងុ ម្រសុក តគលតៅ ជាការម្របតសើរ។ 

បញ្ជា ក់ ៖ ម្ខុតាំបែងតនឹះជាម្របតភទកចិេសនាការងារតធែើការតេញតា៉ា ង។ កាុងករែីបដលតបកខហនជា 
ម្ន្តនតរីាហការសីុវលិ តនាឹះតបកខហនម្រតវូដាក ់កយសុាំសថិតតៅកាុងភាេទាំតនរគម នម្របាកត់បៀវតេកាុងរយ្ៈតេល 
ននការបាំតេញការងារជាម្យួ្កម្មវធិជីាត។ិ 
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