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

 

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

ម្ខុតាំបែង អាកតបើកបរ 
ទកីបនែងបាំតេញការងារ រដឋបាលរាជធាន ីតខតត 
រយ្ៈតេល ម្យួ្ឆ្ា ាំ (អាចបនត) 

១. សាវតារ 

 បែនការអនុវតតដាំណាកក់ាលទី១ (២០១១-២០១៤) តតត តការយ្កចិតតទុកដាកត់ៅតលើការេម្រងឹង និងការ 
អភវិឌ្ឍសម្តថភាេរបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ ជាេិតសសរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក ឱ្យកាែ យ្ជាស្ថថ បន័អភបិាល 
កិចចម្ូលដាឋ ន និងអភវិឌ្ឍម្លូដាឋ នយ៉ា ងេិតម្របាកដ។ ម្លូដាឋ នម្រ្ឹឹះសាំខាន់ៗ  ដូចជារចនាសម្ពន័ធ នីតិវធិី ម្របេន័ធ 
និងឧបករែ៍ជាតម្រចើនសម្រាបក់ារបាំតេញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិម្រតូវបានតរៀបចាំត ើងវញិ និងបាន 
ែតល់ជាបបងែកយ៉ា ងរងឹាាំសម្រាបក់ារតបាឹះជាំហានតឆ្ព ឹះតៅម្ុខ។ ទាំងតនឹះបណាត លឲ្យែអ៣ទ១ី កាែ យ្ជាកាែ ាំង 
ចលករម្យួ្ដស៏ាំខាន ់ សម្រាបក់ារងារកាំបែទម្រម្ង ់ នងិជាសនិទនកម្មដស៏ាំខាន ់ បដលនាាំឲ្យរាជរដាឋ ភបិាល 
តាម្រយ្ៈកិចចម្របជុាំតលើកទ១ី០ របស់ ្.ជ.អ.ប កាលេបីខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ បានសតម្រម្ចបនតអនុវតតដាំណាកក់ាលទ២ី  
(ែអ៣ទ២ី) បដលចាបត់ែតើម្េឆី្ា ាំ២០១៥ ដល់ ឆ្ា ាំ២០១៧។ 
  ចកខុវស័ិយ្ននែអ៣ទ២ីតនឹះ្ ឺ “រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិែតល់តសវា និងអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ នបានកានប់តតម្រចើន 
កានប់តលែម្របតសើរ កានប់តានលកខែៈត្ែើយ្តបចាំត ឹះតសចកតីម្រតូវការរបស់ម្របជាេលរដឋរបស់ខែួន”។ ែអ៣ទី២ 
បនតតតត តការយ្កចិតតទុកដាកជ់ាសាំខានត់ៅតលើរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក ប៉ាុបនតកា៏នការ កេ់ន័ធជាម្យួ្នងឹថ្នា ក ់
រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិតែេងៗតទៀតែងបដរ។ ទកទ់ងជាម្យួ្ភាា កង់ារអនុវតតតៅថ្នា កជ់ាតិ កាុងម្រកបខែឌ  
ែអ៣ទ២ី នឹងម្និអនុវតតតដាយ្អនុកម្មវធិីតទៀតតទ។ ភាា កង់ារអនុវតតតៅថ្នា កជ់ាតិ ្ឺជាម្រកសួងស្ថថ បន័ទាំងឡាយ្ 
ណាបដលានការ កេ់ន័ធជាម្យួ្ការងារកាំបែទម្រម្ង ់ ជាេិតសសការតែេរម្ុខងារនិងធនធានកាុងការែតល់តសវា 
និងការអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ ន។ សម្ទិធែលសាំខាន់ៗ  ននការតែេរម្ុខងារ្ឺរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិានលទធភាេ 
កាុងការត្ែើយ្តបតៅនឹងតម្រម្ូវការរបស់ម្របជាេលរដឋកាុងការទទួលបាននូវតសវា ត ើយ្ការែតល់តសវានឹងម្រតូវអនុវតត 
តដាយ្រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិបដលានលកខែៈសម្ម្រសប និងតៅតកៀកបាំែុតនងឹម្របជាេលរដឋ។ ការតែេរម្ុខងារ 
ជាបឋម្ានការតែេរម្ុខងារជាកល់ាកន់ិងសម្ម្រសបម្យួ្ចាំនួនេីម្រកសួងតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ និងការតែេរ 
ម្ុខងារននតសវាទីម្របជុាំជនេីរដឋបាលតខតត តៅរដឋបាលម្រកុងម្រសុក។ 
  ចកខុវស័ិយ្សម្រាបធ់នធានម្នុសេតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ ្ឺការតម្របើម្របាស់ធនធានទាំងអស់ បដល 
ានរមួ្ទាំងម្ន្តនតីរាជការសីុវលិ បុ្គលិកកិចចសនា ទាំងបែាកឯកជន និងអងគការសងគម្សីុវលិ។ ការបតងកើតម្ែឌ ល 
អភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេតៅរាជធាន ី តខតត ្ឺជាយ្នតការថ្មីម្យួ្តទៀតននែអ៣ទ២ី បដលសងឃមឹ្ថ្ននងឹធានា 
បាននូវការតរៀបចាំវធិីស្ថន្តសតននការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេបដលានលកខែៈត្ែើយ្តប និងម្របកបតដាយ្ការែតួចតែតើម្ 
សាំតៅសតម្រម្ចបានតដាយ្តជា្ជយ័្កាុងការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។  
ការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីរាជការនឹងម្រតូវបនតេម្រងឹងតាម្រយ្ៈទីម្របឹកាតៅថ្នា កជ់ាត ិ និងតៅថ្នា កត់ម្រកាម្ជាត។ិ 
ជាលទធែលននការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ ត្សងឃមឹ្ថ្នជាំនយួ្បតចចកតទសនឹងម្រតូវបានបនថយ្ជាបតែតើ រៗ ឬជាំនួយ្ 
បតចចកតទសទាំងតនឹះម្រតូវបានបបងែរេីថ្នា ករ់ាជធានី តខតត តៅថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក ជាេិតសស្ឺម្រតូវតធែើការតែ ស់បតូរ 
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នូវទាែ បន់ិងឥរយិបថ្ននការតម្របើម្របាស់ជាំនួយ្បតចចកតទស បដលទីម្របឹកាបតងបតបាំតេញការងារជាំនួសម្ន្តនតីរាជការ 
តៅជាបបបបែនបដលទីម្របឹកាម្រតូវតតត តបតតលើការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីរាជការ។ ដូចតនឹះ បុ្គលិកកិចចសនា 
ទីម្របឹកាបដលសថិតតៅកាុងម្រកបខែឌ ែអ៣ទ២ី ចាាំបាចម់្រតូវតតត តការយ្កចិតតទុកដាកត់ៅតលើការសម្រម្បសម្រម្ួល 
និងការែតល់កិចចអនតរា្ម្នប៍ែាកអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេឱ្យបានតម្រចើនជាងម្ុន ម្របកបតដាយ្្ុែភាេនងិភាេសកកិសិទធ 
ជាជាងទាែ បន់នការតធែើជាំនួស។ បុ្គលិកកចិចសនា និងទីម្របកឹាម្រតូវតែេរចាំតែឹះដងឹដល់នដ្ូ របស់ខែួន 
យ៉ា ងតចិកាុង២ដាំណាកក់ាល៖ ដាំណាកក់ាលទី១ ្ឺជាការបតម្រងៀនែងនិងជួយ្ តធែើការែងដូចជា ជាបឋម្ម្រតូវតម្រម្ង ់
ទិសឲ្យយ្ល់អាំេីតួនាទនីិងភារកិចចរបស់ខែួន នងិស្ថថ បន័របស់ខែួន រតបៀបបាំតេញការងារ ការតរៀបចាំបែនការការងារ 
ការចាតអ់ាទិភាេការងារ ការនាាំឲ្យចូលរមួ្តេ ល់កាុងសិកាខ ស្ថលា វ្គបែតុ ឹះបណាត ល និងកចិចម្របជុាំតាម្ 
ម្ូលដាឋ នជាតដើម្។ ដាំណាកក់ាលទី២ ្ឺជាការេម្រងងឹបបនថម្ និងការបកតម្រម្ូវតាម្រយ្ៈការ ម្រតួតេិនិតយ 
តលើការបាំតេញការងារ តដាយ្បែែកតលើ្ុែភាេ ភាេទនត់េល និងភាេានទាំនុកចិតតកាុងការបាំតេញការងារ។ 
តនឹះជាលកខែៈវនិចិឆយ័្ចម្បងននការវាយ្តនម្ែការបាំតេញការងាររបស់បុ្គលិកកិចចសនានិងទីម្របឹកាកម្មវធិ។ី 

តដើម្បគីាំម្រទដល់ការអនុវតតនូវកិចចដាំតែើ រការកាំបែទម្រម្ងទ់ាំងតនឹះ ទីម្របឹកា និងបុ្ គលិកតៅ
តាម្អងគភាេ/ម្រកសួង/ស្ថថ បន័នានា និងរដឋបាលរាជធាន ី តខតត បដលកាុងតនាឹះរមួ្ទាំងអាកតបើកបរ នឹងម្រតូវបានរកា
ទុកកាុងតគលបាំែងសម្រម្បសម្រម្ួលការអនុវតតសកម្មភាេ ែអ៣។ 
 

២. តួនាទ ីនិងភារកិច្ច 

២.១. តួនាទ ីនិងភារកិច្ចទូទៅ 

អាកតបើកបរម្រតូវទទួលខុសម្រតូវតលើរថ្យ្នតបដលអងគភាេ/ម្រកសួង/ស្ថថ បន័ រាជធានី តខតត ម្រប្ល់ឱ្យ 
តដាយ្ម្រតួតេិនិតយជាម្របចាាំដូចជា ការបថ្ទាំ និងជួសជុលជាតដើម្។ 

២.២. ភារកិច្ចជាក់លាក់ 

 ភារកិចចសាំខាន់ៗ របស់អាកតបើកបរានដូចខាងតម្រកាម្៖ 
 តគរេចាបច់រាចរ 
 តគរេនូវតគលការែ៍សុវតថិភាេននការតបើកបរ ដូចជាការបាំ កប់ខេម្រកវា៉ា ត ់សុវតថិភាេ 
 រកានូវអនាម្យ័្ នងិភាេស្ថែ តរបស់រថ្យ្នត 
 រកានូវឧបករែ៍កងប់ម្រម្ុង និងឧបករែ៍សតន្តងាគ ឹះបឋម្ឲ្យានតៅកាុងរថ្យ្នត 
  ម្និជកប់ារ ីនិងហាម្ម្របាបអ់ាកតធែើដាំតែើ រម្និឲ្យជកប់ារ ី
 ចាកត់ម្របងបបនថម្ឲ្យតេញបនាេ បេ់ីបញ្ចបត់បសកម្មតៅតាម្តខតតរចួរាល់ 
 កតម់្រតា និងតធែើបចចុបបនាភាេតលើតសៀវតៅតម្របើម្របាស់រថ្យ្នត 
 ម្និម្រតូវែតួចតែតើម្្ាំនិតេិភាកាជាម្យួ្អាកតធែើដាំតែើ រកាុងតេលតធែើដាំតែើ រត ើយ្ 
 ម្និអនុញ្ញា តែឹកម្រស្ថកាុងតេលតបើកបរ 
 រាយ្ការែ៍អាំេីការជួសជុល និងការបថ្រការថ្យ្នតជូនថ្នា កដ់ឹកនាាំ 
 ជួយ្ តរៀបចាំដាកឥ់វា៉ា ន ់និងសាា រនានាសាំតៅបតម្រម្ើដល់សកម្មភាេនានា 



3 

 បាំតេញការងារតែេងៗតទៀតតាម្ការតសាើសុាំរបស់ម្របធានអងគភាេ ម្រកសួង ស្ថថ បន័ រដឋបាលរាជធានី តខតត។ 

៣. ការទទួលខុសត្តវូ និងខ្ខែគណទនយ្យភាព 

អាកតបើកបរននែអ៣ទី២ ម្រតូវចុឹះកិចចសនាបាំតេញការងារជាម្យួ្ និងសថិតតៅតម្រកាម្ការទទួលខុសម្រតូវ
រមួ្របស់ម្របធានតលខាធិការដាឋ ន ្.ជ.អ.ប។ 

តៅថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតត អាកតបើកបរសថិតតៅតម្រកាម្ការទទួលខុសម្រតូវតេ ល់េីអភបិាលតខតត តាម្រយ្ៈ 
នាយ្ករដឋបាលតខតត នងិសថិតតៅតម្រកាម្ការម្រ្បម់្រ្ង និងសម្រម្បសម្រម្ួលបតចចកតទសរបស់ទីម្របឹកាម្រ្បម់្រ្ង 
កម្មវធិីជាតិថ្នា កត់ខតត ។ 
៤. ច្ំទណេះដឹង និងបទពិទសាធន៍ 

តបកខជនម្រតូវានលកខែៈសម្បតតិដូចខាងតម្រកាម្៖ 
 កម្រម្តិវបបធម្ ៌ានសញ្ញា បម្រតទុតិយ្ភមូ្(ិបាកឌុ់្ប) ឬសញ្ញា បម្រតានតាំនលតសមើ 
 ានបែ័ណ តបើកបរ 
 ានបទេិតស្ថធនយ៍៉ា ងតិច ៣ឆ្ា ាំ  
 តចឹះចាបច់រាចរែ៍ 
 ាន្នេឹះកាុងការបាំតេញការងារ 
 ានអតតចរតិតលែ រសួរាយ្ រាកទ់ក ់

បញ្ញា ក ់៖ ម្ខុតាំបែងតនឹះជាម្របតភទកចិចសនាការងារ ដូតចាឹះតបកខជនបដលនងឹម្រតវូតម្រជើសតរ ើសឲ្យបាំតេញការងារ ម្រតវូ
បតម្និបម្នជាបុ្ គលិករាជការសីុវលិ។ កាុងករែីបដលតបកខជនជាបុ្ គលិករាជការសីុវលិ តបកខជនតនាឹះ
ម្រតវូដាក ់កយសុាំសថិតតៅកាុងភាេទាំតនរគម នម្របាកត់បៀវតេរ ៍កាុងរយ្ៈតេលននការបាំតេញការងារជាម្យួ្កម្មវធិជីាត ិ។ 
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