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

 

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

ម្ខុតាំបែង ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតថិ្នា ករ់ាជធាន ីតខតត (PPMA)  
ទកីបនែងបាំតេញការងារ រដឋបាលរាជធាន ីតខតត 
រយ្ៈតេល ម្យួ្ឆ្ា ាំ (អាចបនត) 

១.  សាវតារ 

  បែនការអនុវតតដាំណាកក់ាលទី១ (២០១១-២០១៤) តតត តការយ្កចិតតទុកដាកត់ៅតលើការេម្រងឹង និងការ 
អភវិឌ្ឍសម្តថភាេរបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ ជាេិតសសរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក ឱ្យកាែ យ្ជាស្ថថ បន័អភបិាលកចិច 
ម្ូលដាឋ ន និងអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ នយ៉ា ងេិតម្របាកដ។ ម្លូដាឋ នម្ររឹឹះសាំខាន់ៗ  ដូចជារចនាសម្ពន័ធ នីតិវធិី ម្របេន័ធ 
និងឧបករែ៍ជាតម្រចើនសម្រាបក់ារបាំតេញការងាររបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិម្រតូវបានតរៀបចាំត ើងវញិ និងបាន 
ែតល់ជាបបងែកយ៉ា ងរងឹាាំសម្រាបក់ារតបាឹះជាំហានតឆ្ព ឹះតៅម្ុខ។ ទាំងតនឹះបណាត លឲ្យែអ៣ទ១ី កាែ យ្ជាកាែ ាំង 
ចលករម្យួ្ដស៏ាំខាន ់ សម្រាបក់ារងារកាំបែទម្រម្ង ់ និងជាសនិទនកម្មដស៏ាំខាន ់ បដលនាាំឲ្យរាជរដាឋ ភបិាល 
តាម្រយ្ៈកិចចម្របជុាំតលើកទ១ី០ របស់ រ.ជ.អ.ប កាលេបីខធាូ ឆ្ា ាំ២០១៤ បានសតម្រម្ចបនតអនុវតតដាំណាកក់ាលទី២  
(ែអ៣ទ២ី) បដលចាបត់ែតើម្េឆី្ា ាំ២០១៥ ដល់ ឆ្ា ាំ២០១៧។ 
  ចកខុវស័ិយ្ននែអ៣ទ២ីតនឹះរ ឺ “រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិែតល់តសវា និងអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ នបានកានប់តតម្រចើន 
កានប់តលែម្របតសើរ កានប់តានលកខែៈត្ែើយ្តបចាំត ឹះតសចកតីម្រតូវការរបស់ម្របជាេលរដឋរបស់ខែួន”។ ែអ៣ទ២ី 
បនតតតត តការយ្កចិតតទុកដាកជ់ាសាំខានត់ៅតលើរដឋបាលម្រកុង ម្រសុក ប៉ាុបនតកា៏នការ កេ់ន័ធជាម្យួ្នងឹថ្នា ករ់ដឋបាល 
ថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិតែេងៗតទៀតែងបដរ។ ទកទ់ងជាម្យួ្ភាា កង់ារអនុវតតតៅថ្នា កជ់ាត ិ កាុងម្រកបខែឌ ែអ៣ទី២ 
នឹងម្និអនុវតតតដាយ្អនុកម្មវធិីតទៀតតទ។ ភាា កង់ារអនុវតតតៅថ្នា កជ់ាតិ រឺជាម្រកសួងស្ថថ បន័ទាំងឡាយ្ណា 
បដលានការ កេ់ន័ធជាម្យួ្ការងារកាំបែទម្រម្ង ់ ជាេតិសសការតែេរម្ុខងារ និងធនធានកាុងការែតល់តសវា 
និងការអភវិឌ្ឍម្ូលដាឋ ន។ សម្ទិធែលសាំខាន់ៗ  ននការតែេរម្ុខងាររឺរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិានលទធភាេកាុងការ 
ត្ែើយ្តបតៅនឹងតម្រម្ូវការរបស់ម្របជាេលរដឋកាុងការទទួលបាននូវតសវា ត ើយ្ការែតល់តសវានឹងម្រតូវអនុវតតតដាយ្ 
រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិបដលានលកខែៈសម្ម្រសប នងិតៅតកៀកបាំែុតនងឹម្របជាេលរដឋ។ ការតែេរម្ុខងារជា 
បឋម្ានការតែេរម្ុខងារជាកល់ាកន់ិងសម្ម្រសបម្យួ្ចាំនួនេីម្រកសួងតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ និងការតែេរម្ុខងារ 
ននតសវាទីម្របជុាំជនេីរដឋបាលតខតត តៅរដឋបាលម្រកុងម្រសុក។ 
  ចកខុវស័ិយ្សម្រាបធ់នធានម្នុសេតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ រឺការតម្របើម្របាស់ធនធានទាំងអស់បដលាន 
រមួ្ទាំងម្ន្តនតីរាជការសីុវលិ បរុគលិកកិចចសនា ទាំងបែាកឯកជន នងិអងគការសងគម្សីុវលិ។ ការបតងកើតម្ែឌ ល 
អភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេតៅរាជធាន ី តខតត រឺជាយ្នតការថ្មីម្យួ្តទៀតននែអ៣ទី២ បដលសងឃមឹ្ថ្ននឹងធានាបាន 
នូវការតរៀបចាំវធិីស្ថន្តសតននការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេបដលានលកខែៈត្ែើយ្តប និងម្របកបតដាយ្ការែតួចតែតើម្សាំតៅ 
សតម្រម្ចបានតដាយ្តជារជយ័្កាុងការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេតៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។  

ការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីរាជការនឹងម្រតូវបនតេម្រងឹងតាម្រយ្ៈទីម្របឹកាតៅថ្នា កជ់ាត ិ
និងតៅថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។ ជាលទធែលននការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ តរសងឃមឹ្ថ្នជាំនួយ្បតចចកតទសនឹងម្រតូវបានបនថយ្ 
ជាបតែតើ រៗ ឬជាំនួយ្បតចចកតទសទាំងតនឹះម្រតូវបានបបងែរេីថ្នា ករ់ាជធានី តខតត តៅថ្នា កម់្រកុង ម្រសុក ជាេិតសស 
រឺម្រតូវតធែើការតែ ស់បតូរ នូវទាែ បន់ិងឥរយិបថ្ននការតម្របើម្របាស់ជាំនួយ្បតចចកតទស បដលទីម្របឹកាបតងបតបាំតេញ 
ការងារជាំនួសម្ន្តនតីរាជការ តៅជាបបបបែនបដលទីម្របឹកាម្រតូវតតត តបតតលើការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្ន្តនតីរាជការ។ 
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ដូចតនឹះ បុរគលិកកិចចសនា ទីម្របឹកាបដលសថិតតៅកាុងម្រកបខែឌ ែអ៣ទ២ី ចាាំបាចម់្រតូវតតត តការយ្កចិតតទុក
ដាកត់ៅតលើការសម្រម្បសម្រម្ួល និងការែតល់កិចចអនតរារម្នប៍ែាកអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេឱ្យបានតម្រចើនជាងម្ុនម្របកប 
តដាយ្រុែភាេនងិភាេសកកសិិទធ ជាជាងទាែ បន់នការតធែើជាំនួស។ បុរគលិកកចិចសនា នងិទីម្របឹកាម្រតូវតែេរ 
ចាំតែឹះដងឹដល់នដរូរបស់ខែួនយ៉ា ងតចិកាុង២ដាំណាកក់ាល៖ ដាំណាកក់ាលទ១ី រឺជាការបតម្រងៀនែងនិងជួយ្ តធែើការ 
ែងដូចជា ជាបឋម្ម្រតូវតម្រម្ងទ់ិសឲ្យយ្ល់អាំេតីួនាទីនងិភារកិចចរបស់ខែួន និងស្ថថ បន័របស់ខែួនរតបៀបបាំតេញ 
ការងារ ការតរៀបចាំបែនការការងារ ការចាតអ់ាទិភាេការងារ ការនាាំឲ្យចូលរមួ្តេ ល់កាុងសិកាខ ស្ថលា វរគបែតុ ឹះ 
បណាត ល និងកចិចម្របជុាំតាម្ម្លូដាឋ នជាតដើម្។ ដាំណាកក់ាលទី២ រឺជាការេម្រងឹងបបនថម្ និងការបកតម្រម្ូវតាម្រយ្ៈ 
ការម្រតួតេិនិតយតលើការបាំតេញការងារ តដាយ្បែែកតលើរុែភាេភាេទនត់េល និងភាេានទាំនុកចិតតកាុងការបាំតេញ 
ការងារ។ តនឹះជាលកខែៈវនិិចឆយ័្ចម្បងននការវាយ្តនម្ែការបាំតេញការងាររបស់បុរគលិកកិចចសនា នងិទីម្របឹកា 
កម្មវធិី។ 

តដើម្បជីាំនឹះបាននូវបញ្ហា ម្របឈម្រួរឲ្យម្រេួយ្បារម្ភបដលអធិបាយ្ខាងតលើ ទីម្របឹកានិងបរុគលិកកិចចសនា
តៅតាម្រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិនានាបដលកាុងតនាឹះរមួ្ទាំងទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតិថ្នា ករ់ាជធានី តខតត នងឹម្រតូវ
តម្រជើសតរ ើស និងបតងតាាំងឲ្យតៅបតម្រម្ើការងារយ៉ា ងជតិសាិទធជាម្យួ្ម្រកុម្ម្របឹកា រែៈអភបិាល និងទីចាតក់ារ
នានារបស់រដឋបាលរាជធានី តខតត តដើម្បអីភវិឌ្ឍសម្តថភាេកាុងការបាំតេញអែតតិរបស់ខែួន។  

លទធែលននការបាំតេញការងាររបស់ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីថ្នា ករ់ាជធានី តខតត នឹងម្រតូវបានវនិិចឆយ័្តដាយ្
បែែកតលើលទធែល និងកម្រម្តិននការតែេរចាំតែឹះដឹងនិងជាំនាញរបស់បុរគលិកតនាឹះតៅឱ្យម្ន្តនតរីាជការ នងិបុរគលិក
បដលជានដរូរបស់ខែួន។ 

២. តួនាទី និងភារកចិ្ច 

២.១. តួនាទី និងភារកចិ្ចទូទៅ 

 ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតថិ្នា ករ់ាជធានី តខតតនឹងែតល់ម្របឹកាតយបល់ដល់រដឋបាលរាជធាន ី តខតត 
តដាយ្រាបប់ញ្ចូ លម្រកុម្ម្របឹកា រែៈអភបិាល រែៈកាម ធិការកាតេែកិចចនានារបស់ម្រកុម្ម្របឹកា នាយ្ករដឋបាល 
ទីចាតក់ារ នងិម្នេីរជាំនាញនានា តដើម្បអីនុវតតកម្មវធិីជាត ិនងិបែនការអនុវតតរយ្ៈតេល៣ឆ្ា ាំ (ែ.អ៣) ានដូចជា៖ 
ការអភវិឌ្ឍស្ថថ បន័និងគាំម្រទម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេស្ថលារាជធាន-ីតខតត ដាំតែើ រការកស្ថងបែនការ 
ការតរៀបចាំបែនការសកម្មភាេនិងថ្វកិាម្របចាាំឆ្ា ាំ ការតរៀបចាំនិងអនុវតតរតម្រាង ការម្រតួតេិនិតយវាយ្តនម្ែនងិ 
របាយ្ការែ៍ ទិនានយ័្ម្ូលដាឋ ននានា អភបិាលកិចចលែ ការម្រតួតេិនិតយនែេកាុងនិងការបន្តញ្ហា បតយ្នឌ្ ័ ការសម្រម្ប 
សម្រម្ួលជាម្យួ្បុរគលិកកិចចសនា និងកិចចស ការជាម្យួ្អងគការសងគម្សីុវលិនានាកាុងរាជធាន ីតខតត។ 
២.២. ភារកចិ្ចជាក់លាក ់

 ក). ការែតល់តសវាអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់ម្រកមុ្ម្របកឹារាជធាន ី តខតត អាំេីការេិតម្រគឹះេិភាកា ការតធែើតសចកតី 
សតម្រម្ចចិតត ការតរៀបចាំតគលនតយបាយ្ ការជាំរញុការចូលរមួ្ និងការម្រតួតេនិិតយតម្ើលការអនុវតត តាម្    
រយ្ៈការ ែឹក ែឺន និងម្របឹកាតយបល់ជាម្យួ្ម្រកមុ្ម្របឹការាជធានី តខតត តដើម្បឲី្យានការយ្ល់ដឹងអាំេ៖ី 

 ការេិភាកាេិតម្រគឹះតយបល់កាុងម្រកុម្ម្របឹកា 
ម្ុនតេលឈានដល់ការតធែើតសចកតីសតម្រម្ចតលើកិចចការអែីម្យួ្កាុងបដនសម្តថកិចចរបស់ខែួន។ 

 ការតលើកកម្ពស់ 
សាំត ងរបស់ន្តសតីនិងបុរសម្រតូវបានេិចារណាតសមើគា តៅកាុងដាំតែើ រការតធែើតសចកតីសតម្រម្ចចិតតនា
នា (ជាេិតសសតៅតាម្កបនែងតធែើការងារបដលន្តសតីានចាំនួនតិចតចួ)។ 

 ការតរៀបចាំតវទិកាែេេែែាយ្ និងេិតម្រគឹះតយបល់ជាស្ថធារែៈ និងជួយ្ ដល់ម្រកុម្ម្របឹកាអាំេ ី
ការតរៀបចាំតវទិកាតនឹះ។ 

 ម្ុខងាររបស់ម្រកុម្ម្របឹកា កាុងការម្រតួតេិនិតយតម្ើលរដឋបាលរាជធានី តខតត បដលម្រតូវអនុវតតតសចកតី 
សតម្រម្ចរបស់ម្រកុម្ម្របឹកា។ 
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 ស្ថរៈសាំខានន់នការចូលរមួ្របស់អងគការសងគម្សីុវលិកាុងការេិតម្រគឹះតយបល់ 
និងការបចករ ាំបលកេត័ា៌ន ជាម្យួ្អងគការសងគម្សីុវលិទាំងម្ុន និងតម្រកាយ្ការតរៀបចាំ 
តគលនតយបាយ្ ឬការតធែើតសចកតីសតម្រម្ច។ 

 ខ). ការសម្រម្បសម្រម្លួ នងិគាំម្រទទមី្របកឹាកម្មវធិថី្នា កម់្រកងុ ម្រសុក កាុងការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេម្រកមុ្ម្របកឹា ម្រកងុ 
ម្រសុក នងិម្រកមុ្ម្របកឹាឃុាំ សងាក ត ់តាម្រយ្ៈ៖ 
 ការអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេ តដើម្បធីានាថ្នទីម្របឹកាម្រកុង ម្រសុកានសម្តថភាេ និងយ្ល់ចាស់អាំេ៖ី 
តួនាទីរបស់ខែួនកាុងការគាំម្រទដល់ម្រកុម្ម្របឹកា និងលិខិតរតិយុ្ទធ តសៀវតៅបែនាាំ ឬឯកស្ថរ 
បតចចកតទសនានាសម្រាបម់្រកមុ្ម្របឹកាបដលបានតរៀបចាំតដាយ្តលខាធិការដាឋ ន រ.ជ.អ.ប 
និងស្ថថ បន័ កេ់ន័ធ។ 

 ការម្រតួតេិនិតយជាម្របចាាំ តលើការតរៀបចាំបែនការសកម្មភាេនិងការបាំតេញភារកិចចរបស់ទីម្របឹកា 
ម្រកុងម្រសុក កាុងការែដល់តសវា ែឹក ែឹន និងម្របឹកាតយបល់ដល់ម្រកុម្ម្របឹកា ម្រកុង ម្រសុក ខែឌ  
និងម្រកុម្ម្របឹកាឃុាំ សងាក ត។់ 

 ការជាំរញុការតរៀបចាំសិកាខ ស្ថលា និងតវទិកាស្ថធារែៈ ជាម្យួ្ម្រកុម្ម្របឹកាឃុាំ សងាក ត ់
និងម្របជាេលរដឋតៅតាម្ម្រកុង ម្រសុក ខែឌ ។ 

រ). ការែតល់ការគាំម្រទបតចចកតទសទូតៅដល់រដឋបាលរាជធាន ីតខតតតាម្រយ្ៈ៖ 
 ការេម្រងឹងសម្តថភាេទីចាតក់ារ អងគភាេ ការយិល័យ្នានារបស់រដឋបាលរាជធាន ី តខតត ម្រកុង 
ម្រសុក ខែឌ បដលនឹងទទួលខុសម្រតូវកាុងការអនុវតតែអ៣ ននកម្មវធិីជាត ិសតីអាំេីតគលនតយបាយ្ 
និងម្របេន័ធនានារបស់រ.ជ.អ.ប។  

 ការធានាថ្នរដឋបាលរាជធាន ីតខតត ម្រកុង ម្រសុក ខែឌ ានការយ្ល់ដឹងតេញតលញេីតនួាទីភារកិចច
តៅកាុងបរយិកាសតែ ស់បតូរជាម្យួ្នឹងការតកើនត ើងនូវការែតល់ម្ុខងារសម្ម្រសបនានា បដលនឹង 
តធែើម្របតិភូកម្ម ឬម្របរល់តៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិជាេិតសសម្រកុង ម្រសុក ខែឌ នាតេល
ខាងម្ុខ។ 

 ការធានាឱ្យានការយ្ល់ដឹងលែម្របតសើរតលើរាល់វធិីស្ថន្តសត រាំរនូានា ដាំតែើ រការ និងនតីវិធិីបដល
ានតៅកាុងម្រកបខែឌ អភវិឌ្ឍសម្តថភាេថ្នា កជ់ាតិសម្រាប ់ ែ.អ៣ និងតសៀវតៅបែនាាំសតីេីការ
អភវិឌ្ឍស្ថថ បន័ បដលតរៀបចាំត ើងតដាយ្តលខាធិការដាឋ ន រ.ជ.អ.ប។   

 ការេម្រងឹងសម្តថភាេកាុងការតរៀបចាំដាំតែើ រការកស្ថងបែនការ ទាំងបែនការអភវិឌ្ឍន ៍ និងកម្មវធិ ី
វនិិតយររបស់រាជធានី តខតត ម្រកុង ម្រសុក និងឃុាំសងាក ត ់ កដូ៏ចជាសម្តថភាេកាុងការតរៀបចាំ 
និងអនុវតតរតម្រាងរបស់រាជធានីតខតត ម្រកុងម្រសុកខែឌ  នងិឃុាំសងាក ត។់ 

 ការេម្រងឹងសម្តថភាេកាុងការតរៀបចាំបែនការសកម្មភាេ និងថ្វកិាម្របចាាំឆ្ា ាំរបស់រដឋបាលរាជធាន ី
តខតត ម្រកុងម្រសុក នងិតសចកតីសតម្រម្ចរមួ្ជាម្យួ្តលខាធិការដាឋ នរ.ជ.អ.ប និងធានា
ថ្នធនធានម្រតូវបានតម្រគងទុកតដាយ្ប កសម្រាបក់ារអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ ម្រសបជាម្យួ្នឹងតម្រម្ូវ 
ការនានាបដលបានរកតឃើញេីការបា៉ា នម់្របាែតម្រម្ូវការ។ 

 ការែតល់ការម្របឹកាតយបល់ដល់នាយ្ក នាយ្ករងរដឋបាលរាជធាន ី តខតត និងនាយ្កទីចាតក់ារ 
 កេ់ន័ធតលើនិតិវធិីតម្រជើសតរ ើស និងវាយ្តនម្ែការបាំតេញការងាររបស់បុរគលិកកិចចសនាទាំងឡាយ្ 
បដលម្រតូវបានចាតត់ាាំងឱ្យបាំតេញការងារតៅថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតត ម្រកុងម្រសុក ទកទ់ងតៅនឹងការ
បាំតេញតួនាទ ីភារកិចច និងការទទួលខុសម្រតូវរបស់បុរគលិកតនាឹះ។ 

 ការជាំរញុ និងតធែើការសិកាវាយ្តនម្ែតម្រម្ូវការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ និងសម្រម្បសម្រម្លួវរគបែតុ ឹះ
បណាត ល ដល់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ រមួ្ទាំងការម្រតួតេនិិតយ និងវាយ្តនម្ែតដាយ្ស ការជា
ម្យួ្ទីម្របឹកាអភវិឌ្ឍសម្តថភាេថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតត តដើម្បជីួយ្ ឱ្យម្ន្តនតីទាំងតនាឹះអនុវតតម្ុខងារ
ឱ្យកានប់តម្របតសើរត ើង។ 
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 ការេម្រងឹងសម្តថភាេទីចាតក់ារ កេ់ន័ធ ជាេិតសសការយិល័យ្សរបុនិងេត័ា៌នវទិា និងម្ន្តនត ី
េត័ា៌នវទិាស្ថលារាជធាន ី តខតត តាម្រយ្ៈបុរគលិកេត័ា៌នវទិាថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតត (PITO) 
កាុងការម្ររបម់្ររងទិនានយ័្ម្ូលដាឋ នបដលទកទ់ងនឹងការម្រតតួេិនិតយ និងវាយ្តនម្ែបដលបងាា ញ
េត័ា៌នេីឃុាំ សងាក ត ់ម្រកុង ម្រសុក ខែឌ  និងរាជធាន ីតខតត។ 

 ការែតល់តយបល់កាុងការម្ររបម់្ររងបញ្ា ីស្ថរតេើភែ័ឌ  និងបថ្ទាំសាភ រៈឧបករែ៍នានា បដលបបង 
បចកតដាយ្តលខាធិការដាឋ ន រ.ជ.អ.ប និងតធែើបចចុបបនាភាេជាម្របចាាំតដាយ្ធានាថ្នឧបករែ៍    
សាភ រៈទាំងតនាឹះម្រតូវបានតម្របើម្របាស់ម្រតឹម្ម្រតូវកាុងម្រកបខែឌ ែ.អ៣ នងិកម្មវធិជីាតិ។ 

ឃ). ការែតល់តសវាអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេតាម្រយ្ៈម្ែឌ លអភវិឌ្ឍធនធានម្នុសេរាជធាន ីតខតត៖ 
 ជួយ្ ម្របធានរែៈកាម ធិការម្ររបម់្ររងម្ែឌ លតលើការងារចាតប់ចងទូតៅរបស់ម្ែឌ ល។ 
 សម្រម្បសម្រម្ួល និងគាំម្រទ ដល់ទីម្របឹកា ជាេិតសសទីម្របឹកាកស្ថងសម្តថភាេ និងបុរគលិក 
កិចចសនាតែេងៗតទៀត តដើម្បធីានាកាុងការបាំតេញតួនាទី នងិភារកិចចរបស់ខែួនទកទ់ងនងឹ 
ម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេម្របកបតដាយ្ម្របសិទធភាេ រុែភាេ នងិទនត់េលតវលា។ 

 សម្រម្បសម្រម្ួលកាុងការតរៀបចាំ និងការអនុវតតបែនការសកម្មភាេ និងថ្វកិាម្របចាាំឆ្ា ាំរបស់ម្ែឌ ល
អភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេរាជធានី តខតត។ 

 សម្រម្បសម្រម្ួលឱ្យានការគាំម្រទដល់ម្រកុម្ម្របឹកា រែៈអភបិាល និងម្ន្តនតី បុរគលិករាជធានី តខតត 
ម្រកុង ម្រសុក ខែឌ  និងឃុាំ សងាក ត ់កាុងការបកម្រស្ថយ្បាំភែនឺានា។ 

 សម្រម្បសម្រម្ួលកាុងការតធែើការបា៉ា នម់្របាែតម្រម្ូវការអភវិឌ្ឍនស៍្ថថ បន័ ការតរៀបចាំ និងការតធែើបចចុ 
បបនាភាេបែនការអនតរារម្នអ៍ភវិឌ្ឍនស៍្ថថ បន័ ការតរៀបចាំតាកប់តង និងែតល់កិចចអនតរារម្នអ៍ភវិឌ្ឍន ៍ 
ស្ថថ បន័ និងការវាយ្តនម្ែលទធែលននការអភវិឌ្ឍស្ថថ បន័ ម្រសបតាម្តសៀវតៅបែនាាំ សតីេីការ 
អភវិឌ្ឍស្ថថ បន័សម្រាបរ់ដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។ 

 សម្រម្បសម្រម្ួលការសិកាម្រស្ថវម្រជាវ និងការតរៀបចាំបញ្ា ីអាកែតល់តសវាកម្មបែាកអភវិឌ្ឍន៍
សម្តថភាេបដលានសកាត នុេល ទាំងតៅស្ថថ បន័រដឋ អងគការសងគម្សីុវលិ នងិវស័ិយ្ឯកជន 
បដលអាចានលទធភាេែតល់អនតរារម្នក៍ាុងការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាត ិ

 សម្រម្បសម្រម្ួលកាុងការតរៀបចាំ និងការចុឹះអនុសេរែៈតយរយ្ល់គា ជាម្យួ្អាកែតល់តសវាកម្ម
បែាកអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេ កាុងការែតល់កិចចអនតរារម្នប៍ែាកអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេជាកល់ាករ់ដឋបាល
ថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ 

 ចូលរមួ្តដាយ្តេ ល់តៅកាុងកចិចដាំតែើ រការអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេម្យួ្ចាំននួ កាុងតួនាទជីាម្ររូបែតុ ឹះ 
បណាត ល ឬជាអាកសម្រម្បសម្រម្ួល ឬជាម្ររូបងែកឹជាតដើម្ 

 តរៀបចាំរបាយ្ការែ៍អាំេីការអនុវតតការងាររបស់ម្ែឌ ល និងបញ្ហា ម្របឈម្នានាសម្រាបត់លខា
ធិការដាឋ ន រ.ជ.អ.ប និងម្រកសួងម្ហានែេ ម្រសបតាម្ទម្រម្ងប់ដលបានកាំែត។់ 

 ង. ការសម្រម្បសម្រម្លួទូតៅ 
 សម្រម្បសម្រម្ួលសកម្មភាេនានារបស់ទីម្របឹកា បុរគលិកថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិទាំងអស់បដលានកិចច 
សនាជាម្យួ្តលខាធិការដាឋ ន រ.ជ.អ.ប និងជាម្យួ្ស្ថថ បន័តែេងតទៀតអនុវតតែ.អ៣ តដើម្បធីានា 
នូវការែតល់តសវាបតចចកតទសតដាយ្ានការទទួលខុសម្រតូវខពស់ ម្របកបតដាយ្រុែភាេការ 
តគរេគា តៅវញិតៅម្ក ទនត់េលតវលា និងការតគរេម្រកម្សីលធម្ខ៌ពស់។ 

 សម្រម្បសម្រម្ួល និងចូលរមួ្កាុងការតម្រជើសតរ ើស និងវាយ្តនម្ែទីម្របឹកា នងិបុរគលិកកចិចសនាតៅ
ថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិទាំងអស់ និងធានាថ្នកិចចការតនឹះជាការងារសាា ត ់ ម្រតូវបានអនុវតតតាម្ 
តគលការែ៍បែនាាំ និងម្និលាំតអៀង។ 

 សម្រម្បសម្រម្ួលជាម្យួ្ទីចាតក់ារ អងគភាេ ការយិល័យ្ កេ់ន័ធរបស់រដឋបាលរាជធានី តខតត 
កាុងការអនុវតតជាម្របចាាំនូវការចុឹះម្រតួតេនិិតយ និងែតល់ការបែនាាំដល់ម្រកុង ម្រសុក ខែឌ  ឃុាំ សងាក ត់
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តដើម្បធីានាដល់ការអនុវតតសកម្មភាេែ.អ៣ ម្របកបតដាយ្រុែភាេ។ 
 ជាសាជិកននម្រកុម្ការងាររែតនយ្យភាេរាជធាន ី តខតត សម្រម្បសម្រម្ួលនិងធានាឲ្យានកិចច 
ម្របជុាំជាម្របចាាំតាម្តេលតវលាបដលបានតម្រគងទុក និងែតល់តយបល់តលើដាំតែើ រការតដាឹះម្រស្ថយ្
បដលទកទ់ងនងឹបញ្ហា រែតនយ្យភាេ ម្រេម្ទាំងជួយ្ អភវិឌ្ឍសម្តថភាេដល់តលខាធិការម្រកុម្
ការងាររែតនយ្យភាេ។ តរៀបចាំរបាយ្ការែ៍វឌ្ឍនភាេ សតីេីសកម្មភាេរបស់ម្រកមុ្ការងារ
រែតនយ្យភាេរាជធាន ីតខតត និងភាេអសកម្មននការម្របជុាំែងបដរ។ 

 ែតល់ការសម្រម្បសម្រម្ួលគាំម្រទដល់តបសកម្មនានារបស់តលខាធិការដាឋ ន រ.ជ.អ.ប នដរូអភវិឌ្ឍន ៍
ឬស្ថថ បន័នានា។ 

 សម្រម្បសម្រម្ួលការអនុវតតរតម្រាងតដាយ្ប កនានា បដល កេ់ន័ធនងឹកម្មវធិីជាតសិម្រាបក់ារ
អភវិឌ្ឍតាម្បបបម្របជាធិបតតយ្យតៅថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ តៅតេលានការចាាំបាច។់  

ច. ការតាម្ដាន ម្រតតួេនិតិយ នងិរបាយ្ការែ៍ 
 សម្រម្បសម្រម្ួល នងិែតល់ការគាំម្រទតលើការតរៀបចាំសូចនាករ ការម្រតួតេិនតិយ នងិការតរៀបចាំ 
របាយ្ការែ៍សតីេីការអនុវតតសកម្មភាេតៅកាុងបែនការសកម្មភាេ និងថ្វកិាម្របចាាំឆ្ា ាំ និង
តសចកតីសតម្រម្ចរមួ្របស់ែ.អ៣របស់រាជធាន ីតខតត។ 

 េិនិតយត ើងវញិ និងែតល់តយបល់ដល់ទីចាតក់ារ កេ់ន័ធ ជាេិតសសទីចាតក់ារបែនការ 
និងវនិិតយររាជធាន ី តខតតសតីេីការតរៀបចាំរបាយ្ការែ៍ទាំងឡាយ្ (ម្របចាាំបខ ម្រតីាស 
និងម្របចាាំឆ្ា ាំ) បដលចាាំបាចស់ម្រាបរ់ាជធានី តខតត តលខាធិការដាឋ នរ.ជ.អ.ប និងភាា កង់ារ 
អនុវតតនានា ម្ុននឹងដាកជូ់ននាយ្ករដឋបាលរាជធាន ីតខតត ឬនិងម្នុការចុឹះ តថតលខា។ 

 អភវិឌ្ឍសម្តថភាេតលើការងាររបាយ្ការែ៍ ទិនានយ័្ និងម្របេន័ធម្រតួតេិនិតយ និងទិនានយ័្ម្ូលដាឋ ន
នានាបដលបានដាកឱ់្យតម្របើម្របាស់តៅរដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ តដាយ្ស ការែ៍ជាម្យួ្ម្ន្តនតី
េត័ា៌នវទិារាជធាន ីតខតត។ 

 គាំម្រទដល់ទីម្របឹកា ិរញ្ញ វតថុ តដើម្បជីួយ្ ទីចាតក់ារ កេ់ន័ធ ម្នេីរជាំនាញ និងរដឋបាលម្រកុង 
ម្រសុកកាុងការតរៀបចាំ និងតាម្ដានការអនុវតតថ្វកិាែ.អ៣ តៅថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ តដើម្បរីាយ្ការែ៍ 
អាំេីការចាំណាយ្ និងការសុាំបាំតេញបបនថម្។ 

 គាំម្រទ និងតាម្ដានការបញ្ចូលទិនានយ័្ជាម្របចាាំ តៅកាុងម្របេន័ធទនិានយ័្របស់រ.ជ.អ.ប បដលកាំេុង 
តម្របើ ដូចជា PID និង NAD ជាតដើម្។ តម្របើម្របាស់ទិនានយ័្ទាំងតនឹះកាុងការម្រតួតេិនិតយ 
ជាំរញុការអនុវតតសកម្មភាេ នងិការវភិារសម្រាបរ់បាយ្ការែ៍ និងការសិកានានា។ 

 ធានាថ្ន រតម្រាងម្ូលនិធិឃុាំ សងាក ត ់ម្រកុង ម្រសុកម្រតូវបានតរៀបចាំ និងអនុវតតតដាយ្បែែកតាម្តសចកតី
បែនាាំននការតរៀបចាំរតម្រាងឃុាំ សងាក ត ់ ម្រកុង ម្រសុក (ការសិកាលទធភាេ ការតរៀបចាំ 
តនម្ែបា៉ា នស់្ថម ន តារាងតនម្ែសាភ រៈសតងដ់ារ បញ្ា ីតឈាម ឹះអាកទទួលការ ការសិកាែលប៉ាឹះ ល់ 
បរសិ្ថថ ន ដធីែី នងិសុវតតិភាេជនជាតិតដើម្ភារតចិជាតដើម្) និងម្របតទិិនការងារ។ 
ជាេិតសសសម្រម្បសម្រម្ួលជាម្យួ្អងគភាេ កេ់ន័ធ នងិទីម្របឹកា ិរញ្ញ វតថុកាុងការបកម្រស្ថយ្ 
េនយល់អាំេីនតីិវធិីលទធកម្ម ជាំរញុដាំតែើ រការលទធកម្ម និងធានាថ្នកចិចលទធកម្មរតម្រាងាន
រែតនយ្យភាេ តាែ ភាេ នងិម្របកបតដាយ្ការម្របកួតម្របបជង។  

្. ការបន្តញ្ហា បតយ្នឌ្រ័ នងិការែតល់សិទធអិាំណាចដល់ន្តសតី 
 ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតថិ្នា ករ់ាជធាន ី តខតតទទួលខុសម្រតូវកាុងការសម្រម្បសម្រម្ួល និង
ធានាថ្នយុ្ទធស្ថន្តសតតយ្នឌ្រ័របស់ ែ.អ៣ (ការបន្តញ្ហា បតយ្នឌ្រ័ និងការែតល់សិទធិអាំណាច 
ដល់ន្តសតី) ម្រតូវបានបន្តញ្ហា ប និងអនុវតតជាកប់សតងតៅកាុងកិចចការនានា បដល កេ់ន័ធការទទួល
ខុសម្រតូវរបស់ខែួន។ 
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 តាម្រយ្ៈម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធាន ចូលរមួ្ចាំបែកកាុងការបន្តញ្ហា បបញ្ហា តយ្នឌ្រ័ បរយិបន័ា 
និងសម្ធម្ស៌ងគម្តៅកាុងកិចចដាំតែើ រការននការអភវិឌ្ឍសម្តថភាេ និងសម្រម្បសម្រម្លួកាុងការ 
តរៀបចាំវរគបែតុ ឹះបណាត លអាំេីតយ្នឌ្រ័ បរយិបន័ា និងសម្ធម្ស៌ងគម្ម្របចាាំឆ្ា ាំដល់ថ្នា កដ់ឹកនាាំនន 
រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិនីម្យួ្ៗ។ 

 ជ. ការងារតែេងៗតទៀត 
 ចូលរមួ្តៅកាុងសកម្មភាេជាកល់ាកម់្យួ្ចាំននួដូចជាការតដញនថ្ែរតម្រាងនានា និងរាយ្ការែ៍
អាំេកីារសតងកតរបស់ខែួនតលើនតីិវធិី និងភាេម្និម្របម្រកតជូីនទីម្របឹកា និងទីចាតក់ារ កេ់ន័ធតដើម្បី
បកលម្ែ។ កាុងករែីានភាេម្និម្របម្រកតធីានធ់ារ និងម្និអាចទទួលយ្កបាន របាយ្ការែ៍
សតងកតតនឹះអាចតែញើជូនតលខាធិការដាឋ ន រ.ជ.អ.ប និងម្រកសួងម្ហានែេតដាយ្តេ ល់តដើម្បជូីនម្រជាប 
និងានវធិានការ។ 

 រកានូវទាំនាកទ់ាំនង និងបចករ ាំបលកបទេិតស្ថធនត៍ម្តរៀន និងការតែ ស់បតូរទិនានយ័្នានាជាម្យួ្
ស្ថថ បន័អងគការម្និបម្នរដាឋ ភបិាល និងនដរូអភវិឌ្ឍនទ៍ាំងអស់តៅកាុងរាជធាន ីតខតត។ 

 បាំតេញការងារចាាំបាចត់ែេងតទៀតតៅតាម្ការតសាើសុាំរបស់តលខាធិការដាឋ ន រ.ជ.អ.ប 
ស្ថថ បន័អនុវតតែអ៣ និងរដឋបាលរាជធាន ីតខតត។ 

៣.  ការទទួលខុសត្រវូ និងខ្ខែគណននយ្យភាព 

ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតថិ្នា ករ់ាជធាន ីតខតត ននែអ៣ទី២ ម្រតូវចុឹះកិចចសនាបាំតេញការងារជាម្យួ្ និង 
សថិតតៅតម្រកាម្ការទទួលខុសម្រតូវរមួ្របស់ម្របធានតលខាធិការដាឋ ន រ.ជ.អ.ប។ 

តៅថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតត ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតិថ្នា ករ់ាជធាន ី តខតតសថិតតៅតម្រកាម្ការទទួលខុស 
ម្រតូវតេ ល់េីអភបិាលតខតត តាម្រយ្ៈនាយ្ករដឋបាលតខតត និងសថិតតៅតម្រកាម្ការម្ររបម់្ររងទូតៅ និងាន 
រែតនយ្យភាេចាំត ឹះរែៈកាម ធិការម្ររប់
ម្ររងម្ែឌ ល កេ់ន័ធនឹងការងារតៅកាុងម្ែឌ លអភវិឌ្ឍនធ៍នធានម្នុសេរាជធានី តខតត។  

ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតថិ្នា ករ់ាជធាន ី តខតតបាំតេញការងារតៅតាម្រាជធានី តខតតបដលបានកាំែត ់
និងម្រតូវានរែតនយ្យភាេ ម្រេម្ទាំងរាយ្ការែ៍តដាយ្តេ ល់និងជាម្របចាាំអាំេីវឌ្ឍនភាេ និងការម្របឈម្នានា
ទកទ់ងតៅនឹងការអនុវតតកម្មវធិី ជូនម្រកុម្ម្របឹកា និងរែៈអភបិាលរាជធាន ី តខតត តាម្រយ្ៈនាយ្ករដឋបាល 
រាជធាន ីតខតត។ 

ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតថិ្នា ករ់ាជធាន ី តខតតជាអាកម្ររបម់្ររង និងសម្រម្បសម្រម្ួលការបាំតេញការងារ
របស់បុរគលិក (ទីម្របឹកា និងបុរគលិកកិចចសនា) ទាំងអស់បដលបានចុឹះកចិចសនាបតម្រម្ើការងារជាម្យួ្
តលខាធិការដាឋ ន រ.ជ.អ.ប នងិម្រកសួង ស្ថថ បន័ បដលបានបតងតាាំងបាំតេញការងារតៅកាុងរាជធានី តខតតជាម្យួ្។ 
៤.  លក្ខណៈសម្បរតិ 

  ទីម្របឹកាម្ររបម់្ររងកម្មវធិីជាតថិ្នា ករ់ាជធានី តខតត ម្រតូវានលកខែៈសម្បតតដូិចខាងតម្រកាម្ ៖ 
 បរញិ្ហញ បម្រតជានខ់ពស់ កាុងវស័ិយ្ កេ់ន័ធានដូចជា អភវិឌ្ឍនជ៍នបទ កសិកម្ម បរសិ្ថថ ន ការម្ររបម់្ររង 
ចាប ់តសដឋកចិច តគលនតយបាយ្ស្ថធារែៈ ធុរៈកចិច នងិទាំនាកទ់ាំនងជាតដើម្។  

 ានបទេិតស្ថធនក៍ារងារជាបគ់ា យ៉ា ងតិច០៥ឆ្ា ាំទកទ់ងនឹងម្ុខតាំបែងខាងតលើ ជាេតិសសជាម្យួ្ 
កាំបែទម្រម្ងន់ានា និងការអភវិឌ្ឍតាម្បបបម្របជាធិបតតយ្យរបស់រដឋបាលថ្នា កត់ម្រកាម្ជាតិ។ 

 ានបទេិតស្ថធនក៍ាុងការម្ររបម់្ររងកម្មវធិី ឬរតម្រាង និងការវភិាជនថ៍្វកិា ជាេិតសសជាម្យួ្ 
កម្មវធិីសីលា រតម្រាងPLG/PSDD ជារុែសម្បតតិបបនថម្ និងអាចបាំតេញបបនថម្នូវការខែឹះចតនាែ ឹះ 
ចាំតែឹះដងឹកាុងបែាកតែេងៗតទៀត។ 

 បទេិតស្ថធនក៍ាុងការម្ររបម់្ររងបុរគលិកតេ ល់យ៉ា ងតិច០៥នាក។់ 
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 ានបទេិតស្ថធន ៍ និងចាំែងច់ាំែូលចិតតកាុងការអភវិឌ្ឍនស៍ម្តថភាេ ជាេិតសសានរាំនិតែតួចតែតើម្ 
កាុងការបកបម្របឥរយិបទេីតធែើការងារជាំនួសកិចចការទាំងឡាយ្ណា បដលជាកិចចការរបស់រដឋបាល   
រាជធានី តខតត។ 

 ានបទេិតស្ថធនស៍ ការែ៍ការងារជាម្យួ្ស្ថថ បន័អងគភាេរបស់រាជរដាឋ ភបិាលយ៉ា ងតិច០២ឆ្ា ាំ។ 
 ានបទេិតស្ថធនន៍ិងជាំនាញកាុងការអភវិឌ្ឍន ៍ ការែតួចតែតើម្ ការតធែើបទបងាា ញ ានជាំនាញ 
ទាំនាកទ់ាំនងបុរគល និងម្របាម្រស័យ្ទកទ់ងលែ និងានសម្តថភាេកាុងការតធែើទាំនាកទ់ាំនងម្របកបតដាយ្ 
ម្របសិទធភាេជាម្យួ្ស្ថថ បន័អងគភាេរបស់រាជរដាឋ ភបិាល នងិនដរូអភវិឌ្ឍនន៍ានា។ 

 ានសម្តថភាេចាស់លាស់និងស្ថេ តជ់ាំនាញកាុងការសរតសរភាស្ថបខមរ និងានចាំតែឹះដងឹភាស្ថ 
អងត់រែសទាំងការសរតស អាន និងនយិយ្សម្រាបប់ាំតេញការងារបានលែ។ 

 ានជាំនាញតម្របើម្របាស់កុាំេយូទរ័ និង Office Software Package បដលកាុងតនាឹះរមួ្ាន (Word, 
Excel  និង Power point)។ 

 

បញ្ហា ក ់ ៖ ម្ខុតាំបែងតនឹះជាម្របតភទកចិចសនាការងារ ដូតចាឹះតបកខជនបដលនងឹម្រតវូតម្រជើសតរ ើសឲ្យបាំតេញការងារ ម្រតវូ
បតម្និបម្នជាបរុគលិករាជការសីុវលិ។ កាុងករែីបដលតបកខជនជាបរុគលិករាជការសីុវលិ តបកខជនតនាឹះ
ម្រតវូដាក ់កយសុាំសថិតតៅកាុងភាេទាំតនរគម នម្របាកត់បៀវតេរ ៍កាុងរយ្ៈតេលននការបាំតេញការងារជាម្យួ្កម្មវធិជីាត ិ។ 
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