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

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

ម្ខុតាំបែង ទីម្របឹកាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធថ្នា ករ់ាជធាន ីតខតត (PIA) 
ទកីបនែងបាំតេញការងារ រដាបាលរាជធាន ីតខតត 
រយ្ៈតេល ម្យួ្ឆ្ា ាំ (អាចបនត) 
១. សាវតារ 

បែនការអនុវតតដាំណាកក់ាលទី១ (២០១១-២០១៤) តតត តការយ្កចិតតទុកដ្ឋកត់ៅតលើការេម្រងឹង 
និងការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេរបស់រដាបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ ជាេិតសសរដាបាលម្រកុង ម្រសុក 
ឱ្យកាែ យ្ជាស្ថថ បន័អភបិាលកចិចម្ូលដ្ឋា ន និងអភវិឌ្ឍម្លូដ្ឋា នយ៉ា ងេិតម្របាកដ។ ម្ូលដ្ឋា នម្រ្ឹឹះសាំខាន់ៗ  
ដូចជារចនាសម្ពន័ធ នីតិវធិ ី ម្របេន័ធ 
និងឧបករែ៍ជាតម្រចើនសម្រាបក់ារបាំតេញការងាររបស់រដាបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិម្រតូវបានតរៀបចាំត ើងវញិ 
និងបានែតល់ជាបបងែកយ៉ា ងរងឹាាំសម្រាបក់ារតបាឹះជាំហានតឆ្ព ឹះតៅម្ុខ។ ទាំងតនឹះបណាត លឲ្យែអ៣ទី១ 
កាែ យ្ជាកាែ ាំងចលករម្យួ្ដស៏ាំខាន ់ សម្រាបក់ារងារកាំបែទម្រម្ង ់ នងិជាសនិទនកម្មដស៏ាំខាន ់
បដលនាាំឲ្យរាជរដ្ឋា ភបិាល តាម្រយ្ៈកិចចម្របជុាំតលើកទ១ី០ របស់ ្.ជ.អ.ប កាលេីបខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ 
បានសតម្រម្ចបនតអនុវតតដាំណាកក់ាលទី២  (ែអ៣ទី២) បដលចាបត់ែតើម្េីឆ្ា ាំ២០១៥ ដល់ ឆ្ា ាំ២០១៧។ 
  ចកខុវស័ិយ្ននែអ៣ទ២ីតនឹះ្ ឺ “រដាបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិែតល់តសវា និងអភវិឌ្ឍម្ូលដ្ឋា នបានកានប់តតម្រចើន 
កានប់តលែម្របតសើរ កានប់តានលកខែៈត្ែើយ្តបចាំត ឹះតសចកតមី្រតូវការរបស់ម្របជាេលរដារបស់ខែួន”។ 
ែអ៣ទ២ីបនតតតត តការយ្កចតិតទុកដ្ឋកជ់ាសាំខានត់ៅតលើរដាបាលម្រកុង ម្រសុក 
ប៉ាុបនតកា៏នការ កេ់ន័ធជាម្យួ្នឹងថ្នា ករ់ដាបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិតែេងៗតទៀតែងបដរ។ 
ទកទ់ងជាម្យួ្ភាា កង់ារអនុវតតតៅថ្នា កជ់ាតិ កាុងម្រកបខែឌ ែអ៣ទី២ នឹងម្និអនុវតតតដ្ឋយ្អនុកម្មវធិីតទៀតតទ។ 
ភាា កង់ារអនុវតតតៅថ្នា កជ់ាតិ ្ឺជាម្រកសួងស្ថថ បន័ទាំងឡាយ្ណាបដលានការ កេ់ន័ធជាម្យួ្ការងារកាំបែទម្រម្ង ់
ជាេិតសសការតែេរម្ុខងារនិងធនធានកាុងការែតល់តសវានិងការអភវិឌ្ឍម្ូលដ្ឋា ន។ សម្ទិធែលសាំខាន់ៗ  
ននការតែេរម្ុខងារ្ឺរដាបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិានលទធភាេ 
កាុងការត្ែើយ្តបតៅនឹងតម្រម្ូវការរបស់ម្របជាេលរដាកាុងការទទួលបាននូវតសវា 
តេើយ្ការែតល់តសវានឹងម្រតូវអនុវតតតដ្ឋយ្រដាបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិបដលានលកខែៈសម្ម្រសប 
និងតៅតកៀកបាំែុតនឹងម្របជាេលរដា។ 
ការតែេរម្ុខងារជាបឋម្ានការតែេរម្ុខងារជាកល់ាកន់ងិសម្ម្រសបម្យួ្ចាំននួេីម្រកសួងតៅរដាបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ 
និងការតែេរម្ុខងារននតសវាទីម្របជុាំជនេីរដាបាលតខតត តៅរដាបាលម្រកុងម្រសុក។ 
  ចកខុវស័ិយ្សម្រាបធ់នធានម្នុសេតៅរដាបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ 
្ឺការតម្របើម្របាស់ធនធានទាំងអស់បដលានរមួ្ទាំងម្ន្តនតរីាជការសីុវលិ បុ្គលិកកិចចសនា ទាំងបែាកឯកជន 
និងអងគការសងគម្សីុវលិ។ ការបតងកើតម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេតៅរាជធាន ី តខតត 
្ឺជាយ្នតការថ្មីម្យួ្តទៀតននែអ៣ទី២ បដលសងឃមឹ្ថ្ននឹងធានាបាននូវការតរៀបចាំវធិីស្ថន្តសតននការអភវិឌ្ឍ
សម្តថភាេបដលានលកខែៈត្ែើយ្តប និងម្របកបតដ្ឋយ្ការែតួចតែតើម្ សាំតៅសតម្រម្ចបានតដ្ឋយ្តជា្ជយ័្កាុងការ
អភវិឌ្ឍសម្តថភាេតៅរដាបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។  
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ការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីរាជការនឹងម្រតូវបនតេម្រងឹងតាម្រយ្ៈទីម្របឹកាតៅថ្នា កជ់ាត ិ
និងតៅថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។ ជាលទធែលននការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ 
ត្សងឃមឹ្ថ្នជាំនួយ្បតចចកតទសនឹងម្រតូវបានបនថយ្ជាបតែតើ រៗ 
ឬជាំនួយ្បតចចកតទសទាំងតនឹះម្រតូវបានបបងែរេីថ្នា ករ់ាជធានី តខតត តៅថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក ជាេិតសស្ឺម្រតូវតធែើការតែ ស់បតូរ 
នូវទាែ បន់ិងឥរយិបថ្ននការតម្របើម្របាស់ជាំនួយ្បតចចកតទស បដលទីម្របឹកាបតងបតបាំតេញការងារជាំនួសម្ន្តនតីរាជការ 
តៅជាបបបបែនបដលទីម្របឹកាម្រតូវតតត តបតតលើការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីរាជការ។ ដូចតនឹះ បុ្គលិកកិចចសនា 
ទីម្របឹកាបដលសថិតតៅកាុងម្រកបខែឌ ែអ៣ទ២ី ចាាំបាចម់្រតូវតតត តការយ្កចិតតទុកដ្ឋកត់ៅតលើការសម្រម្បសម្រម្ួល 
និងការែតល់កិចចអនតរា្ម្នប៍ែាកអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេឱ្យបានតម្រចើនជាងម្ុន ម្របកបតដ្ឋយ្្ុែភាេនងិភាេសកកិសិទធ 
ជាជាងទាែ បន់នការតធែើជាំនួស។ បុ្គលិកកចិចសនា 
និងទីម្របឹកាម្រតូវតែេរចាំតែឹះដងឹដល់នដ្ូរបស់ខែួនយ៉ា ងតិចកាុង២ដាំណាកក់ាល៖ ដាំណាកក់ាលទ១ី 
្ឺជាការបតម្រងៀនែងនិងជួយ្ តធែើការែងដូចជា ជាបឋម្ម្រតូវតម្រម្ងទ់ិសឲ្យយ្ល់អាំេតីួនាទីនិងភារកចិចរបស់ខែួន 
និងស្ថថ បន័របស់ខែួន រតបៀបបាំតេញការងារ ការតរៀបចាំបែនការការងារ ការចាតអ់ាទិភាេការងារ 
ការនាាំឲ្យចូលរមួ្តេ ល់កាុងសិកាខ ស្ថលា វ្គបែតុ ឹះបណាត ល និងកិចចម្របជុាំតាម្ម្ូលដ្ឋា នជាតដើម្។ ដាំណាកក់ាលទ២ី 
្ឺជាការេម្រងឹងបបនថម្ និងការបកតម្រម្ូវតាម្រយ្ៈការម្រតួតេិនិតយតលើការបាំតេញការងារ តដ្ឋយ្បែែកតលើ្ុែភាេ 
ភាេទនត់េល និងភាេានទាំនុកចិតតកាុងការបាំតេញការងារ។ 
តនឹះជាលកខែៈវនិចិឆយ័្ចម្បងននការវាយ្តនម្ែការបាំតេញការងាររបស់បុ្គលិកកិចចសនានិងទីម្របឹកាកម្មវធិ។ី 

តដើម្បជីាំនឹះបាននូវបញ្ហា ម្របឈម្្ួរឲ្យម្រេួយ្បារម្ភបដលអធិបាយ្ខាងតលើ ទីម្របឹកានិងបុ្ គលិកកិចចសនា
តៅតាម្រដាបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិនានាបដលកាុងតនាឹះរមួ្ទាំងទីម្របឹកាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតត នឹងម្រតូវ
តម្រជើសតរ ើស និងបតងតាាំងឲ្យតៅបតម្រម្ើការងារយ៉ា ងជតិសាិទធជាម្យួ្ម្រកុម្ម្របឹកា ្ែៈអភបិាល និងទីចាតក់ារ
នានារបស់រដាបាលរាជធានី តខតត តដើម្បអីភវិឌ្ឍសម្តថភាេកាុងការបាំតេញអែតតិរបស់ខែួន។  

លទធែលននការបាំតេញការងាររបស់ទីម្របឹកាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធថ្នា ករ់ាជធានី តខតត នងឹម្រតូវបានវនិិចឆយ័្
តដ្ឋយ្បែែកតលើលទធែល និងកម្រម្តិននការតែេរចាំតែឹះដឹងនិងជាំនាញរបស់បុ្គលិកតនាឹះតៅឱ្យម្ន្តនតរីាជការ និង
បុ្គលិកបដលជានដ្ូរបស់ខែួន។ 
២. តួនាទ ីនិងភារកិច្ច 

២.១. តួនាទ ីនិងភារកិច្ចទូទៅ 

 សម្រម្បសម្រម្ួល និងគាំម្រទដល់ម្ែឌ លធនធានម្នុសេរាជធានី តខតត 
 អភវិឌ្ឍសម្តថភាេ គាំម្រទ និងម្របឹកាតយបល់ដល់ម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេរាជធានី តខតត 
ទីចាតក់ារបែនការ និងវនិិតយ្រាជធានី តខតតកាុងការតរៀបចាំ នងិការអនុវតត្តម្រាងអភវិឌ្ឍនរ៍ាជធាន ី
ខែឌ  តខតត។ 

 អភវិឌ្ឍសម្តថភាេ គាំម្រទ និងម្របឹកាតយបល់ដល់ម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេរាជធានី តខតត 
ទីចាតក់ារបែនការ និងវនិិតយ្រាជធានី តខតតកាុងការគាំម្រទដល់រដាបាលម្រកុង ម្រសុក និងរដាបាលឃុាំ 
សងាក តក់ាុងការតរៀបចាំ និងការអនុវតត្ តម្រាងអភវិឌ្ឍនរ៍បស់ខែួន។ 

 អភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីបតចចកតទសតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធអាំេីជាំនាញបតចចកតទស កេ់ន័ធ នឹងការ
សិកា្តម្រាង កិចចលទធកម្ម និងការអនុវតត្តម្រាង។ 

២.២. ភារកិច្ចជាក់លាក ់

ភារកិចចសាំខាន់ៗ របស់ទីម្របកឹាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធថ្នា ករ់ាជធានី តខតតានដូចខាងតម្រកាម្៖ 
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២.២.១. ការររៀបច ំនងិការអនុវត្តគររោងអភវិឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋបាលថ្នា ក់ររកាមជាត្ ិ 
 សម្រម្បសម្រម្ួល និងគាំម្រទដល់ទីចាតក់ារបែនការ នងិវនិិតយ្រាជធាន ី តខតតកាុងកិចចដាំតែើ រការតរៀប
ចាំបញ្ជ ីត ម្ ឹះអាកទទួលការ នងិតធែើបចចុបបនាភាេបញ្ជ ីតនម្ែសាភ រៈសតងដ់្ឋរម្របចាាំឆ្ា ាំ។ 

 សម្រម្បសម្រម្ួល និងគាំម្រទដល់ទីចាតក់ារបែនការ និងវនិិតយ្រាជធានី តខតតកាុងកិចចសេការែ៍ ការ
សិកា្តម្រាង តរៀបចាំ្ាំនូសបែងប់តចចកតទស និងតរៀបចាំសាំែុាំ ឯកស្ថរសាំតែើ ្តម្រាងតេដ្ឋា រចនា     
សម្ពន័ធរាជធាន ី ខែឌ  តខតត និងឬគាំម្រទការអនុវតត
្តម្រាងនានាបដលចុឹះកិចចសនាជាម្យួ្រដាបាលរាជធាន ីខែឌ  តខតត។  

 សម្រម្បសម្រម្ួល និងគាំម្រទដល់ម្ន្តនតីបតចចកតទសតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ កាុងការជួយ្ គាំម្រទដល់ការយិ
ល័យ្គាំម្រទម្ូលដ្ឋា នឃុាំសងាក តក់ាុងការសិកា្តម្រាង តរៀបចាំ្ាំនូសបែងប់តចចកតទស នងិតរៀបចាំសាំែុាំ
ឯកស្ថរសាំតែើ ្តម្រាង ដាំតែើ រការតរៀបចាំតធែើលទធកម្ម តរៀបចាំឯកស្ថរកចិចសនា នងិ
អនុវតត្តម្រាងតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធរបស់ម្រកុង ម្រសុក ឃុាំ សងាក ត។់ 

 សម្រម្បសម្រម្ួល និងគាំម្រទដល់ទីចាតក់ារបែនការ និងវនិិតយ្រាជធាន ី
តខតតកាុងការបញ្ចូ លេត័ា៌នទនិានយ័្ននការអនុវតត្តម្រាង (PID)។ 

 ជួយ្ គាំម្រទដល់ម្ន្តនតីបតចចកតទសតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធកាុងការ៖ 
 សិកា្តម្រាង តរៀបចាំ្ាំនូសបែងប់តចចកតទស និងតរៀបចាំសាំែុាំ ឯកស្ថរសាំតែើ ្តម្រាងតេដ្ឋា
រចនាសម្ពន័ធតៅម្ូលដ្ឋា នបដលតម្របើម្ូលនិធិឃុាំ សងាក ត ់នងិម្រកុង ម្រសុក។ 

 តរៀបចាំការតដញនថ្ែ្តម្រាង ការចុឹះកិចចសនា ការអនុវតតកិចចសនា និងការម្រតួតេនិិតយកិចចសនា
្តម្រាងម្ូលនិធិឃុាំ សងាក ត ់និងម្រកុង ម្រសុក។ 

 អភវិឌ្ឍសម្តថភាេម្ន្តនតីបតចចកតទសតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធតាម្រយ្ៈការបែតុ ឹះបណាត លតេ ល់ និងការ
តរៀនបតែតើ រតធែើបតែតើ រទកទ់ងនឹងការតម្របើម្របាស់ NCDD Template 
តសៀវតៅបែនាាំបតចចកតទស ឃុាំ សងាក ត ់ តសៀវតៅ
បែនាាំសតីេីបទដ្ឋា នបតចចកតទសសម្រាប់្ តម្រាងតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធរបស់ ្.ជ.អ.ប និង
តសៀវតៅបែនាាំសតីេីការអនុវតត្តម្រាងម្ូលនិធិឃុាំសងាក ត ់(PIM)។ 

 ែតល់ការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់អាកទទួលការេីតគលការែ៍បែនាាំ នីតិវធិីម្រ្បម់្រ្ងកិចចសនា 
ការយ្ល់ដឹងបែាកបតចចកតទស និងការបកលម្ែការអនុវតតការងារ។ 

 សេការជាម្យួ្ម្ន្តនតីការយិល័យ្គាំម្រទឃុាំ សងាក តក់ាុងការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់្ែៈកម្មការ
ម្រ្បម់្រ្ង្តម្រាង និងសាជកិម្រកុម្ម្របឹកាឃុាំ សងាក តក់ាុងការម្រតួតេិនិតយការអនុវតតកចិចសនា។ 

 បែតុ ឹះបណាត លអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់សាជិកម្រកមុ្ម្របឹកាឃុាំ សងាក តក់ាុងការតដ្ឋឹះម្រស្ថយ្តម្រម្ូវ
ការតលើការបថ្ទា្ំ តម្រាងតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធជនបទ។ 

 តរៀបចាំសិកាខ ស្ថលាយ៉ា ងតចិ១ដងកាុង១ឆ្ា ាំជាម្យួ្អាក កេ់ន័ធសាំខាន់ៗ  តៅថ្នា កម់្រកុងម្រសុក
អាំេីបញ្ហា  នានា កេ់ន័ធនឹងការតរៀបចាំតម្រគងការ្តម្រាង ការតធែើលទធកម្ម្តម្រាង ការអនុវតត និង
ការតាម្ដ្ឋនការអនុវតតកិចចសនា្តម្រាងម្រកុងម្រសុក និងឃុាំសងាក តម់្រេម្ទាំងកាំែតអ់ាំេីការខែឹះ
ចតនាែ ឹះបែាកសម្តថភាេ នងិតរៀបចាំអនុស្ថស៍សម្រាបប់កលម្ែការអនុវតត។ 

២.២.២. កចិចសេម្របតបិតតកិារបតចចកតទស 
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 សេការជាម្យួ្ទីចាតក់ារបែនការ និងវនិិតយ្រាជធាន ី តខតតតៅកាុងការងារបតចចកតទសម្របចាាំនថ្ៃ 
សម្រាប់្ តម្រាងម្ូលនិធិឃុាំ សងាក ត ់និង្តម្រាងតែេងៗតទៀតរបស់រដាបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។ 

 សេការជាម្យួ្ទីភាា កង់ារតែេងៗតទៀត បដលានបាំែងតធែើការជាម្យួ្ឬសេការជាម្យួ្ម្រកុម្
ម្របឹកាឃុាំ សងាក ត។់ 

 សេការជាម្យួ្ម្ន្តនតីបតចចកតទសរបស់ម្នេីរអងគភាេជាំនាញ កេ់ន័ធនានាជុាំវញិរាជធានី 
តខតតកាុងការតរៀប ចាំ និងអនុវតត្ តម្រាងតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ។  

 សេការជាម្យួ្ទីម្របឹកាសុវតថិភាេបរសិ្ថថ ន ដីធែី និងជនជាតិតដើម្ភា្តចិ 
និងទីម្របឹកាអភវិឌ្ឍសម្តថភាេកាុងការបែុ្ឹះបណ្ាលដល់ជនបតងាគ លតៅថ្នា ករ់ាជធាន ី ខែឌ  តខត ្
និងម្ន្តនតីទីចាតក់ារបែនការ នងិវនិិតយ្បដលទទួលបនេុកេីការសិកាវាយ្តនម្ែែលប៉ាឹះ ល់បរសិ្ថថ ន 
ដីធែី និងជនជាតិតដើម្ភា្តចិ។ 

២.២.៣. ការតាម្ដ្ឋន នងិការវាយ្តនម្ែ 
 ជួយ្ ម្រតួតេិនតិយការសិកា្តម្រាង ការ្ូសបែង ់ ការបា៉ា នស់្ថម នតនម្ែបដលបានតរៀបចាំត ើងតដ្ឋយ្ម្ន្តនតី
បតចចកតទសតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ និងជួយ្ កាុងការតរៀបចាំ្តម្រាងធាំៗបដលានបតចចកតទសសមុ្ស្ថម ញ
តដើម្បធីានា្ុែភាេននការតម្រគងបែង។់ 

 ជួយ្ តាម្ដ្ឋនម្រតួតេិនិតយតលើការអនុវតតការតដញនថ្ែរបស់្តម្រាងឃុាំ សងាក តត់ដើម្បី
ធានាបាននូវតាែ ភាេ និង្ែតនយ្យភាេ។ 

 ជួយ្ ម្រតួតេិនតិយការរកីចតម្រម្ើនរបស់្តម្រាងនានា បដលបានអនុវតតតៅថ្នា កឃុ់ាំ សងាក ត ់ និងម្រកងុ 
ម្រសុក។ 

 ម្រតួតេិនិតយម្ន្តនតបីតចចកតទសតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ តដ្ឋយ្តធែើការវាយ្តនម្ែតៅការដ្ឋា នស្ថងសងត់ៅតលើ
្តម្រាងបដលបានតម្រជើសតរ ើសម្យួ្ចាំនួន តដើម្បធីានាថ្នទិនានយ័្បដលម្ន្តនតបីតចចកតទសតេដ្ឋា រចនា
សម្ពន័ធបានតធែើ និងរាយ្ការែ៍ានលកខែៈម្រ្បម់្រគន ់និងអាចតជឿទុកចិតតបានសម្រាបវ់ាយ្តនម្ែតៅ
តលើបតចចកតទស និងម្របសិទធភិាេតនម្ែរបស់្តម្រាងនានាតៅម្ូលដ្ឋា ន។ 

 េិនិតយរបាយ្ការែ៍រកីចតម្រម្ើន និងរបាយ្ការែ៍បញ្ចប់្ តម្រាងបដលបានតរៀបចាំតដ្ឋយ្ម្ន្តនតីបតចចក
តទសតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ។ 

 ចូលរមួ្ជាម្យួ្ទីចាតក់ារបែនការ និងវនិិតយ្កាុងការម្រតួតេិនិតយការបាំតេញការងាររបស់អាក
ទទួលការ តដើម្បាីនលទធភាេែតល់តយបល់ដល់ម្រកុម្ម្របឹកាឃុាំ សងាក តអ់ាំេី្ ុែភាេការងាររបស់
អាកទទួលការ។ 

 ចូលរមួ្ជាម្យួ្រដាបាលរាជធានី តខតត តធែើសវនកម្មបតចចកតទសតៅតលើ្តម្រាងតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធម្យួ្
ចាំនួនតៅថ្នា កឃុ់ាំ សងាក ត ់និងម្រកុង ម្រសុកកាុងរាជធាន ីតខតតរបស់ខែួន។ 

២.២.៤. ការតធែើរបាយ្ការែ៍ 
 តរៀបចាំរបាយ្ការែ៍សតងខបតដ្ឋយ្ានភាជ បរ់បូភាេតម្រកាយ្តេលចុឹះម្រតួតេនិិតយ្តម្រាងតេើយ្ដ្ឋកជូ់ន 
តលាកនាយ្កទីចាតក់ារបែនការ និងវនិិតយ្ នាយ្ករដាបាលរាជធានី តខតត 
ទីម្របឹកាម្រ្បម់្រ្ងកម្មវធិីជាតថិ្នា ករ់ាជធាន ី តខតត
និងទីម្របឹកាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធថ្នា កជ់ាតិសម្រាបម់្រជាបជាេត័ា៌ន និងចាតវ់ធិានការ។ 
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 ជួយ្ ម្ន្តនតីបតចចកតទសតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ កាុងការតរៀបចាំរបាយ្ការែ៍តៅតាម្ការតសាើសុាំរបស់នាយ្ក
ទីចាតក់ារបែនការ និងវនិិតយ្សម្រាបដ់្ឋកជូ់នតៅនាយ្ករដាបាលរាជធាន ីតខតត។ 

 តរៀបចាំរបាយ្ការែ៍សតងខបម្របចាាំបខសតីការរកីចតម្រម្ើនននអនុវតត្តម្រាងម្ូលនិធិឃុាំ សងាក ត ់ និងម្រកុង 
ម្រសុកសម្រាបទ់ីម្របឹកាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធថ្នា កជ់ាតិ។ 

 តរៀបចាំរបាយ្ការែ៍ម្របចាាំម្រតីាស និងម្របចាាំឆ្ា ាំសម្រាបទ់ីម្របឹកាម្រ្ប់
ម្រ្ងកម្មវធិីជាតិថ្នា ករ់ាជធានីតខតត។ 

២.២.៥. កចិចការតយ្នឌ្រ័ 
ទីម្របឹកាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតតកន៏ឹងទទួលខុសម្រតូវតដើម្បធីានាថ្នយុ្ទធស្ថន្តសតតយ្នឌ្រ័របស់

ែអ៣ ដាំណាកក់ាលទី២ (ការបន្តញ្ហជ បតយ្នឌ្រ័ និងការែតល់សិទធិអាំណាចដល់ន្តសតី) 
ម្រតូវបានអនុវតតជាកប់សតងតាម្បដលអាចតធែើតៅបាន។ 
២.២.៦. កចិចការតែេងៗតទៀត 

 ែតល់ការគាំម្រទតៅតាម្ការតសាើសុាំកាុងតបសកកម្មចុឹះេិនិតយជាកប់សតងតៅម្ូលដ្ឋា ន
របស់ម្រកុម្ការងារែអ៣ ម្រកសួងម្ហានែេ តលខាធិការដ្ឋា ន្.ជ.អ.ប 
និងម្រកុម្តបសកកម្មតែេងៗតទៀតបដលចុឹះេិនតិយ្តម្រាងតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធតៅរាជធានី  តខតត។ 

 ជួយ្ ម្រកុម្ការងារ្ែតនយ្យភាេរាជធាន ី តខតតកាុងការតធែើការតធែើអធិការកិចចតៅទីតាាំង្តម្រាងតេដ្ឋា  
រចនាសម្ពន័ធតាម្ការតសាើសុាំ។ 

 ជួយ្ សម្រម្បសម្រម្ួលរដាបាលរាជធាន ី ខែឌ  តខតត និងម្រកងុ ម្រសុកកាុងការម្រតួតេិនតិយកចិចសនាស្ថង
សងអ់គរការយិល័យ្នានា តដើម្បធីានាេី្ុែភាេ និងម្របសិទធិភាេននការស្ថងសង។់ 

 បាំតេញការងារតែេងៗតទៀតតៅតាម្ការតសាើសុាំរបស់ម្រកសួងម្ហានែេ ឬទីម្របឹកាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ
ថ្នា កជ់ាត ិឬរដាបាលរាជធាន ីតខតត ឬទីម្របឹកាម្រ្បម់្រ្ងកម្មវធិីជាតិថ្នា ករ់ាជធាន ីតខតត។ 

តម្រៅេីភារកិចច និងការទទួលខុសម្រតូវខាងតលើ ទីម្របឹកាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតត 
ម្រតូវបានបបនថម្តួនាទ ី ភារកិចចជាកល់ាកម់្យួ្តែេងតទៀត តដើម្បជីួយ្ សម្រម្បសម្រម្ួល 
និងគាំម្រទដល់ម្រកុម្ការងារបតចចកតទសរបស់ម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេរាជធានី តខតត បដលរមួ្ាន៖ 

 តរៀបចាំសិកាខ ស្ថលា្ែុឹះបញ្ហច ាំងយ៉ា ងតចិម្យួ្ដងកាុងម្យួ្ឆ្ា ាំអាំេីការតរៀបចាំ និងការអនុវតត្តម្រាង
ឃុាំសងាក ត ់ និងម្រកុង ម្រសុកតដើម្បេីិនិតយតម្ើលត ើងវញិអាំេបីបបបទ នីតិវធិ ី និងបញ្ហា ម្របឈម្នានា 
ម្រេម្ទាំងតសាើត ើងនូវអនុស្ថសនន៍ានាសម្រាបប់កលម្ែការតរៀបចាំ និងការអនុវតត្តម្រាងឃុាំសងាក ត ់
និងម្រកុងម្រសុក 

 ែតល់ការត្ែើយ្តប និងបកម្រស្ថយ្បាំភែដឺល់រដាបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិអាំេីការតរៀបចាំ្តម្រាង 
កិចចលទធកម្ម្តម្រាង និងការអនុវតត្តម្រាង តាម្រយ្ៈម្របេន័ធត្ែើយ្តបទនត់េតុការែ៍។ 

 ចូលរមួ្តដ្ឋយ្តេ ល់តៅកាុងកចិចដាំតែើ រការអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេ  កេ់ន័ធនឹងការតរៀបចាំ្តម្រាង 
កិចចលទធកម្ម្តម្រាង និងការអនុវតត្តម្រាង កាុងតួនាទីជាម្រ្ូបែតុ ឹះបណាត ល ឬជាអាកសម្រម្បសម្រម្ួល 
ឬជាម្រ្ូបងែឹកជាតដើម្ 
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 ចូលរមួ្ចាំបែកកាុងការបន្តញ្ហជ បបញ្ហា តយ្នឌ្រ័ បរយិបន័ា នងិសម្ធម្ស៌ងគម្តៅកាុងកិចចដាំតែើ រ
ការននការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ  កេ់ន័ធនឹងការតរៀបចាំ្តម្រាង កិចចលទធកម្ម្តម្រាង និងការអនុវតត
្តម្រាង។ 

៣. ការទទលួខុសម្រតវូ នងិបខេ្ែតនយ្យភាេ 
ទីម្របឹកាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតត ននែអ៣ទ២ី ម្រតូវចុឹះកិចចសនាបាំតេញការងារជាម្យួ្ និង 

សថិតតៅតម្រកាម្ការទទួលខុសម្រតូវរមួ្របស់ម្របធានតលខាធិការដ្ឋា ន ្.ជ.អ.ប។ 
តៅថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតត ទីម្របឹកាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធថ្នា ករ់ាជធាន ី

តខតតសថិតតៅតម្រកាម្ការទទួលខុសម្រតូវតេ ល់េីអភបិាលតខតត តាម្រយ្ៈនាយ្ករដាបាលតខតត 
និងសថិតតៅតម្រកាម្ការម្រ្បម់្រ្ងទូតៅ និងាន្ែតនយ្យភាេចាំត ឹះ្ែៈកាម ធិការម្រ្ប់
ម្រ្ងម្ែឌ ល កេ់ន័ធនឹងការងារតៅកាុងម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេរាជធានី តខតត និងសថិតតៅតម្រកាម្ការ
ម្រ្បម់្រ្ង និងសម្រម្បសម្រម្ួលបតចចកតទសរបស់ទីម្របឹកាម្រ្បម់្រ្ងកម្មវធិីជាតិថ្នា កត់ខតត និងបនតគាំម្រទដល់រដាបាល
ថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ េិតសសរដាបាលម្រកុង ម្រសុក និងឃុាំ សងាក តក់ាុងការតរៀបចាំ្តម្រាង កិចចលទធកម្ម្តម្រាង 
និងការអនុវតត្តម្រាង។ បបនថម្តលើតនួាទីតនឹះ ទីម្របឹកាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធរាជធានី 
តខតតនឹងអភវិឌ្ឍសម្តថភាេអាំេីការតរៀបចាំ និងការអនុវតត្តម្រាងដល់រដាបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។ 
កាំែតស់ាគ ល់៖ 
ចាំត ឹះទីម្របឹកាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធម្របចាាំតខត្កាំេតម្រតូវជួយ្ គាំម្រទម្ន្តន្ីបតចចកតទសតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធតៅតខត្បកប 
ចាំបែកទីម្របកឹាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធម្របចាាំតខត្បាតដ់ាំបងម្រតវូជួយ្ គាំម្រទម្ន្តន្ីបតចចកតទសតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធតៅតខត្
នប៉ាលិន។ 

៤. លកខែៈសម្បតត ិ
ទីម្របឹកាតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធថ្នា ករ់ាជធានី តខតត ម្រតូវានលកខែៈសម្បតតិដូចខាងតម្រកាម្ ៖ 
 ានកម្រម្តិសិកាថ្នា កប់រញិ្ហា បម្រតបែាកសាំែងសីុ់វលិ ឬបែាកធារាស្ថន្តស ្
ានជាំនាញកាុងការបែុ្ឹះបណ្ាលបតចចកតទសជាការម្របតសើរ។ 

 ានបទេិតស្ថធនយ៍៉ា ងតិច៥ឆ្ា ាំ ទកទ់ងនងឹការតម្រគងបែង ់ ការតធែើលទធកម្ម 
និងតាម្ដ្ឋនការអនុវតត្តម្រាង រមួ្ានការងារស្ថងសង ់
និងបកលម្ែ្តម្រាងតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធជនបទខាា តតូចតៅថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិដូចជាែែូវលាំតៅជនបទ 
និងទីម្របជុាំជន សាំែងែ់ែូវ លូម្ូល លូម្រជុង ស្ថព ន ស្ថលាតរៀន ម្ែឌ លសុខភាេ 
សាំែងសិ់លបការបែាកធារាស្ថន្តស ្អគរសេ្ម្ន ៍និងការែគតែ់គងទ់កឹ។ 

 ានចាំតែឹះដឹងយ្ល់េីតគលការែ៍របស់ស្ថថ បន័រាជរដ្ឋា ភបិាល 
កាុងការគាំម្រទ្តម្រាងតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធជនបទ រមួ្ទាំងការតធែើកាំបែទម្រម្ងវ់មិ្ជឈការ និងវសិេម្ជឈការ។ 

 ានចាំតែឹះដឹងេីការតរៀបចាំតគលនតយបាយ្ បទដ្ឋា នបតចចកតទស សម្រាបក់ារស្ថងសង ់
ការតម្របើម្របាស់ និងការបថ្ទាំ ្តម្រាងតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធជនបទ។ 

 យ្ល់េីតគលការែ៍ ស្ីេីម្របសិទធិភាេ និងតាែ ភាេននការងារលទធកម្មស្ថធារែៈ។ 
 ានបទេិតស្ថធនត៍លើការងារម្រ្បម់្រ្ង្តម្រាងការ រទឹកជាំនន ់
និងតធែើការេិចារណាតលើការការ រការសឹក ដ្ឋច។់ 
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បទេិតស្ថធនត៍នឹះរមួ្ានទាំងការបចកចាយ្នូវបទេិតស្ថធនថ៍្មីៗ ការម្រស្ថវម្រជាវ ការតម្រគងបែង ់
និងការម្រ្បម់្រ្ងក់ារស្ថងសង់្ តម្រាងតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ។ 

 អាចបងាា ញនូវចាំតែឹះដឹង តាម្រយ្ៈការអនុវត្ជាកប់សង្តៅម្ូលដ្ឋា ន 
កាុងការតរៀបចាំបែនការតដ្ឋយ្ានការ ចូលរមួ្េីសេ្ម្នក៍ារតម្របើម្របាស់ 
និងការបថ្ទា្ំ តម្រាងតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធជនបទ រមួ្ានទាំងការបតងកើត 
និងតបើកវ្គបែុ្ឹះបណ្ាលដល់សា្ម្នត៍ម្របើម្របាស់ទឹក។ 

 អាចតធែើដាំតែើ រតៅតាម្បណ្ាតខត្តែេងៗ អាចតធែើការជាម្រកុម្បានលែ 
និងអាចតធែើការតដ្ឋយ្ឯករាជយាច ស់ការ។ 

 ានសម្តថភាេអាចតរៀបចាំ 
និងដឹកនាាំវ្គបែុ្ឹះបណ្ាលជាំនាញបតចចកតទសដល់ម្ន្តន្បីតចចកតទសតេដ្ឋា រចនាសម្ពន័ធ។ 

 ានជាំនាញតម្របើម្របាស់កុាំេយូទរ័ បដលកាុងតនាឹះរមួ្ាន (Word, Excel, AutoCAD  នងិ Power point) 
បដលម្រតូវបានេិចារណាជា្ុែសម្បតតិ។ 

 ានបទេិតស្ថធន ៍ (យ៉ា ងតចិ០៣ឆ្ា ាំ) កាុងការបាំតេញការងារកាុង្តម្រាង  PLG ឬ PSDD NCDD 
ជា្ុែសម្បតតិបបនថម្ និងអាចបាំតេញនូវការខែឹះចតនាែ ឹះចាំតែឹះដឹងកាុងបែាកតែេងៗ 

 តចឹះនិយយ្ និងសរតសរភាស្ថបខមរបានលែ និងចាំតែឹះដងឹភាស្ថអងត់្ែសលែ។ 
បញ្ហជ ក ់៖ ម្ខុតាំបែងតនឹះជាម្របតភទកចិចសនាការងារ ដូតចាឹះតបកខជនបដលនងឹម្រតវូតម្រជើសតរ ើសឲ្យបាំតេញការងារ ម្រតវូ
បតម្និបម្នជាបុ្ គលិករាជការសីុវលិ។ កាុងករែីបដលតបកខជនជាបុ្ គលិករាជការសីុវលិ តបកខជនតនាឹះ
ម្រតវូដ្ឋក ់កយសុាំសថិតតៅកាុងភាេទាំតនរគម នម្របាកត់បៀវតេរ ៍កាុងរយ្ៈតេលននការបាំតេញការងារជាម្យួ្កម្មវធិជីាត ិ។ 
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