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លក្ខខណ្ឌ យោង 

 

តនួាទ ី  ៖ មន្ត រ្ីបច្ចេកច្ទសផ្នែកមីក្កូច្សដ្ឋកិចេ ្ិងចាប់  

ទកីផ្ ែ្ងបច្ក្មើការងារ ៖ អគ្គច្េខាធកិារដ្ឋឋ ្គ្ណៈកម្មា ធកិារជាតិនេិតភាពច្សដ្ឋកចិេកមពុជា 

 

I. សាវតា 

រាជរដ្ឋឋ ភិបាេកមពុជា បា្សច្ក្មចបច្ងកើតគ្ណៈកម្មា ធិការជាតិនេិតភាពច្សដ្ឋកិចេកមពុជា ច្ៅកាតថ់ា   

“គ.ជ.ផ.ក្.” តាមរយៈអ្ុក្កឹតយច្េខ ១២៣ អ្ក្ក.បក ចុុះថ្ងៃទី២៧ ផ្ខសីហា ឆ្ែ ំ២០១៩ ។ គ.ជ.ផ.ក្. គ្ជឺាស្ថា ប័្ 

ដឹ្កនំានេិតភាព ផ្ដ្េម្ម្ផ្ដ្្សមតាកិចេច្រៀបចំច្ោេ្ច្ោបាយ សក្មបសក្មួេ សហក្បតិបតរិការ តាមដ្ឋ្ 

ក្តួតពិ្តិយ វាស់ផ្ែង ្ងិវាយតថ្មែច្េើនេតិភាពច្សដ្ឋកិចេ ្ិងភាពក្បកួតក្បផ្ជងថ្្ច្សដ្ឋកិចេជាតិ ។ គ.ជ.ផ.ក្. 

ម្ម្ឯកឧតរមអគ្គបណឌ តិសភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត រ្ ី រដ្ឋមន្ត រ្ីក្កសួងច្សដ្ឋកិចេ្ងិហិរញ្ញែតាុ ជាក្បធា្ ្ិងម្ម្

ឯកឧតរមកតិរិច្សដ្ឋឋ បណឌ ិត ច្ទសរដ្ឋមន្ត រ្ ី រដ្ឋមន្ត រ្ីក្កសួងឧសាហកមា ែិទាស្ថន្តសរ  បច្ចេកែិទា ្ិង្វា្ុែតរ្៍,           

ឯកឧតរមច្ទសរដ្ឋមន្ត រ្ី រដ្ឋមន្ត រ្ីក្កសួងស្ថធារណការ្ិងដឹ្កជញ្ជូ្,  ឯកឧតរមបណឌ ិត រដ្ឋមន្ត រ្ីក្កសួងការងារ្ងិ    

បណរុ ុះបណ្តរ េែជិាជ ជីែៈ, ្ិងឯកឧតរមរដ្ឋមន្ត រ្ីក្កសួងកសិកមា រុកាា ក្បម្មញ់ ្ងិច្្ស្ថទ ជាអ្កុ្បធា្ អមច្ដ្ឋយ

សម្មជកិមកពីអ រ្រក្កសួង ស្ថា ប័្សិកាធិការ ស្ថា ប័្សិកាក្ស្ថែក្ជាែ ្ិងក្បតិបតរិករច្សដ្ឋកិចេច្ៅកមពុជា ។    

គ.ជ.ផ.ក្. ម្ម្អគ្គច្េខាធកិារដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្. ជាច្សនាធិការទទេួប ទ្ុកោំក្ទផ្នែកបច្ចេកច្ទសសិកា 

ក្ស្ថែក្ជាែ ្ងិរដ្ឋបាេ សក្ម្មប់ោំក្ទការបំច្ពញតនួាទី ្ិងភារកិចេរបស់ គ.ជ.ផ.ក្. ក្ពមទងំច្រៀបចំយុទធស្ថន្តសរ 

្ិងច្ោេ្ច្ោបាយជាប់ពាកព់័ ធ្ ច្ដ្ឋយផ្នែកច្េើការសិកាក្ស្ថែក្ជាែផ្បបែិទាស្ថន្តសរ ។ អគ្គច្េខាធកិារដ្ឋឋ ្       

គ.ជ.ផ.ក្. ក្តូែបា្បច្ងកើតច្ ើងច្ដ្ឋយអ្ុក្កឹតយច្េខ ២៧ អ្ក្ក.បក ចុុះថ្ងៃទី១០ ផ្ខមីនា ឆ្ែ ំ២០២០ ។              

អគ្គច្េខាធកិារដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្. ដឹ្កនំាច្ដ្ឋយអគ្គច្េខាធិការ ១រូប អមច្ដ្ឋយអគ្គច្េខាធកិាររង ១រូប ្ិងម្ម្ការ 

ោំក្ទពីមន្ត រ្ីជនំាញច្េើផ្នែករដ្ឋបាេ ្ ិងហិរញ្ញែតា,ុ ផ្នែកបច្ចេកច្ទសសិកាក្ស្ថែក្ជាែ ្ ងិផ្នែកក្គ្ប់ក្គ្ង ្ ងិសនាធ ្កមា 

ទិ ែ្្័យ។  

ច្ៅផ្ខកុមភៈ ឆ្ែ ំ២០២០ ឯកឧតរមអគ្គបណឌ តិសភាចារយ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត រ្ ី រដ្ឋមន្ត រ្ីក្កសួងច្សដ្ឋកិចេ        

្ិងហិរញ្ញែតាុ ្ងិជាក្បធា្ គ.ជ.ផ.ក្. បា្ផ្ណនំាឱ្យអគ្គច្េខាធិការដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្. នរេអ់ាទភិាពច្េើការ

ច្រៀបចំច្ោេ្ច្ោបាយ យទុធស្ថន្តសរ ្ិងកមាែធិីផ្កទក្មង ់សក្ម្មប់ច្េើកកមពស់នេិតភាពច្សដ្ឋកិចេកមពុជា ។ ដូ្ច្ចែុះ 

អគ្គច្េខាធកិារដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្. បា្្ិងកំពុងច្រៀបចំច្សចករីក្ពាងច្ោេ្ច្ោបាយជាតិសរពីី “នេតិភាពច្សដ្ឋកចិេ 

កមពុជា” (Cambodia’s Policy on Productive Economy-CPPE) ច្ដ្ើមបីជំរុញ ្ិងក្ទក្ទង់កមាែិធីផ្កទក្មង ់      

ច្ោេបំណងច្ោេ្ច្ោយបាយ ្ងិផ្ន្ការយុទធស្ថន្តសររបស់ក្បច្ទសជាតិ ក៏ដូ្ចជាចកាុែិស័យ ច្បសកកមា ្ងិ

កមាែិធីច្ោេ្ច្ោបាយរបស់ក្កសួងច្សដ្ឋកិចេ្ិងហិរញ្ញែតា ុ។  

CPPE គ្ជឺាក្កបខណឌ ច្ោេ្ច្ោបាយ សក្ម្មប់ច្ដ្ឋុះក្ស្ថយបញ្ហា ក្បឈមនេិតភាពច្សដ្ឋកិចេរបស់       

កមពុជា ក៏ដូ្ចជាយុទធស្ថន្តសរអ រ្រាគ្ម្ក៍ែុងការជំរញុកំច្ណើ្  ្ងិអភិែឌ្ឍច្សដ្ឋកិចេ ច្ឆ្ព ុះច្ៅសច្ក្មចបា្ការផ្កេមែការ 

អភិែឌ្ឍច្សដ្ឋកិចេសងគម ។ ជាមួយោែ ច្្ុះផ្ដ្រ ច្ោេ្ច្ោបាយជាតិច្្ុះ គ្មឺ្ម្ច្ោេបណំងច្េើកកមពស់កំច្ណើ្
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នេិតភាពច្សដ្ឋកិចេកមពុជា, បច្ងកើ្ក្បាក់ចំណូេសរុបថ្្ក្បជាជ្ម្មែ ក ់(GNI per capita), ទក់ទញការែិ្ិច្ោគ្ 

ផ្ដ្េម្ម្តថ្មែបផ្ ា្មខពស់, ផ្កេមែែដ្រថ្្រំហូរច្សដ្ឋកិចេ ្ងិជំរុញែបបធម៌នេិតភាព្យិមទូទងំក្បច្ទសសំច្ៅ

សច្ក្មចបា្ក្បព័ ធ្ច្អកូនេតិភាពច្សដ្ឋកិចេ ។ CPPE ្ឹងដ្ឋកច់្ចញ្ូែយុទធស្ថន្តសរកំផ្ណទក្មង់ផ្បបស្ថា បនា 

ច្ដ្ឋយផ្នែកច្េើច្ោេការណ៍ក្បសិទធភាពចណំ្តយ ្ងិស្សសំំថ្ចខពស់ ប ុផ្ រ្នរេ់សមិទធនេ ្ងិអតាក្បច្ោជ្៍ខពស់ 

សក្ម្មប់ក្ទក្ទង់ដ្េ់ការអភិែឌ្ឍក្បច្ទសជាតិទងំមូេ តាមរយៈការផ្បងផ្ចកឬច្នទរធ្ធា្ពី “ច្សដ្ឋកចិេផ្ដ្េម្ម្

នេតិភាព តថ្មែបផ្ ា្ម ្ងិភាពក្បកតួក្បផ្ជងទប” ច្ៅ “ច្សដ្ឋកចិេផ្ដ្េម្ម្នេតិភាព តថ្មែបផ្ ា្ម ្ងិម្ម្ភាព

ក្បកតួក្បផ្ជងខពស”់ ។ ច្ៅច្ពេអ្ុែតរបា្ក្តឹមក្តូែ ច្ោេ្ច្ោបាយច្្ុះ ្ឹងកស្ថងមូេដ្ឋឋ ្សក្ម្មប់កមពុជា  

កែុងការច្ក្តៀមច្រៀបចំខែួ្ ច្ដ្ើមបីច្េើកកមពស់នេិតភាពច្សដ្ឋកិចេ, ភាពក្បកួតក្បផ្ជង ្ ងិច្សដ្ឋកិចេម្ម្តថ្មែបផ្ ា្មខពស់ 

ក៏ដូ្ចជានរេ់មូេដ្ឋឋ ្ច្ក្តៀមខែួ្ចាប់យកកាលា្ុែតរភាព ្ ងិសការ ្ុពេថ្្បរិែតរកមា ច្សដ្ឋកិចេឌ្ីជីងេ ្ ងិបដិ្ែដ្រ្៍ 

ឧសាហកមាទី៤ សំច្ៅជំរុញែដ្រថ្្រំហូរច្សដ្ឋកិចេ ្ងិសច្ក្មចបា្ក្បព័ ធ្ច្អកូនេតិភាពច្សដ្ឋកិចេ ។ 

 ច្ដ្ឋយស្ថរផ្ត  ែិស្ថេភាព ្ិងទំហំការងារផ្នែកបច្ចេកច្ទស រដ្ឋបាេ ្ិងក្បតិបតរិការរបស់                  

អគ្គច្េខាធកិារដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្. ម្ម្ការច្កើ្ច្ ើង ក៏ដូ្ចជាក្តូែជំរុញកិចេសហការ កិចេសហក្បតិបតរកិារ ្ិងការ

សក្មបសក្មួេជាមយួអ រ្រក្កសួងស្ថា ប័្ពាកព់័ ធ្, អគ្គច្េខាធកិារដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្. ក្តូែច្ធវើបរិែតរកមាច្េើមុខងារ 

តួនាទី ្ិងក្បតិបតរិការរបស់ស្ថា ប័្ ក៏ដូ្ចជាបច្ងកើ្កក្មិតសមតាភាព ចំច្ណុះដឹ្ង ្ិងជំនាញែិជាជ ជីែៈ ច្ដ្ើមបីច្ ែ្ើយតប 

្ិងបំច្ពញការងារជូ្ គ.ជ.ផ.ក្. ្ ិងរាជរដ្ឋឋ ភិបាេកមពុជា ឱ្យបា្ទ្់ច្ពេច្ែលា ្ ិងក្បកបច្ដ្ឋយស័ករិសិទធភាព ។ 

សក្ម្មប់ឆ្ែ ំ២០២២ ខាងមុខច្្ុះ អគ្គច្េខាធិការដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្. ច្ក្ោង្ងឹបញ្េប់ច្សចករីក្ពាង CPPE ច្ដ្ើមប ី  

ចូេរួមក្ទក្ទង់ ្ិងោំក្ទដ្េក់ារអ្ុែតរកមាែធិីផ្កទក្មង់ការក្គ្ប់ក្គ្ងហិរញ្ញែតាសុ្ថធារណៈ ដំ្ណ្តក់កាេទ៣ីបូក២ 

សំច្ៅសច្ក្មចបា្្ូែកំច្ណើ្ ្ិងការអភិែឌ្ឍច្សដ្ឋកិចេ សក្ម្មប់ក្បច្ទសជាតជិារួម ។  

បចេុបប ែ្ច្្ុះ អគ្គច្េខាធិការដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្. ម្ម្តក្មូែការច្ក្ជើសច្រើសមន្ត រ្ីបច្ចេកច្ទសចំ្ួ្ ២រូប    

ផ្នែកមីក្កូច្សដ្ឋកិចេ ្ ងិចាប់ ច្ដ្ើមបចូីេរួមោំក្ទច្េើការច្រៀបចំច្សចករីក្ពាងច្ោេ្ច្ោបាយជាតិសរ ីព ី“នេតិភាព

ច្សដ្ឋកចិេកមពុជា” ។ មន្ត រ្ីបច្ចេកច្ទសទងំ ២រូបច្្ុះ គ្កឺ្តូែសា ិតច្ៅច្ក្កាមការក្គ្ប់ក្គ្ងផ្ទទ េ់របស់ឯកឧតរមអគ្គច្េខាធិការ 

អគ្គច្េខាធកិាររង ្ិងក្បធា្ផ្នែករដ្ឋបាេ្ិងហិរញ្ញែតា ុ ក៏ដូ្ចជាក្តូែសហក្បតិបតរកិារជាមួយក្កុមការងាររបស់        

អគ្គច្េខាធកិារដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្. ច្ដ្ើមបីសច្ក្មចបា្ស័ករិសិទធភាព សងគតិភាព រំហូរពត័៌ម្ម្ ្ិងភាពក្បទកក់្កឡាោែ  

កែុងការបំច្ពញការងារ ។ មន្ត រ្បីច្ចេកច្ទស ក្តូែបំច្ពញភារកចិេ ្ិងការទទួេខុសក្តូែ ក្ពមទងំម្ម្េកាណៈសមបតរ ិ

្ិងបំច្ពញេកាខណឌ  ដូ្ចម្ម្ច្រៀបរាប់េមែិតច្ៅផ្នែកខាងច្ក្កាម ។ 

II. ភារកិ្ច្ច និងការទទួលខុសត្រូវ  

១. មន្ត រ្បីច្ចេកច្ទសផ្នែកមកី្កចូ្សដ្ឋកចិេ 
 

ការងារបច្ចេកច្ទស ការងារក្បតបិតរកិារ 

- នរេ់ការក្បកឹា ្ងិមតិច្ោបេ់ច្េើច្សចករកី្ពាង

ច្ោេ្ច្ោបាយ CPPE 

- ទំនាក់ទំ្ង សក្មបសក្មួេ ្ិងសហក្បតិបតរកិារ

ជាមួយក្កសួងស្ថា ប័្ជាប់ពាកព់័ ធ្ ច្ដ្ើមបីតភាជ ប់ការ

ទំនាក់ទំ្ង ការផ្ចករំផ្េក ្ងិច្នទរបច្ចេកច្ទស  
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- ចូេរួមច្រៀបចំែិធា្ការច្ោេ្ច្ោបាយ ្ិងយុទធ

ស្ថន្តសរ ថ្្កិចេអ រ្រាគ្ម្៍ច្ោេ្ច្ោបាយ CPPE 

- ច្ធវើ policy review ្ងិ policy analysis  

- អភិែឌ្ឍក្កបខណឌ តាមដ្ឋ្ វាស់ផ្ែង ្ងិវាយតថ្មែ 

- ចូេរួមអភិែឌ្ឍយុទធស្ថន្តសរ ក្បតិបតរិការ ្ិង្វា្ុែតរ

កមាច្េើក្កមក្បតិបតរកិារងារ (process innovation) 

- ក្ស្ថែក្ជាែ ្ិងែភិាគ្ផ្បបបរមិ្មណែិស័យ្ិងគ្ុណភាព

 ែិស័យច្េើ្ិនាែ ការ ្ិងការអភិែឌ្ឍនេិតភាពច្ៅ      

កមពុជា កែុងក្កបខណឌ ជំរុញច្សដ្ឋកិចេជាត ិ

- ច្ធវើ data preparation ្ិង data modeling ច្ដ្ើមបី

ច្រៀបចំ baseline ្ិង storyline សក្ម្មប់ ែិភាគ្   

ច្ោេ្ច្ោបាយ ្ិងពាករ្និាែ ការច្សដ្ឋកិចេសងគម 

- ច្នទៀងផ្ទទ ត ់ ្ិងច្ធវើសុពេកមាច្េើធាតុថ្្ច្ោេ

្ច្ោបាយ ច្ដ្ើមបីធានាបា្ភាពច្ ែ្ើយតបថ្្ច្ោេ

្ច្ោបាយ 

- ក្ស្ថែក្ជាែ ្ងិផ្សវងរកទិ្ ែ្យ័្ិងព័តម៌្ម្ សក្ម្មប់

ក្ទក្ទង់ការច្រៀបចំច្សចករីក្ពាង CPPE 

- ច្រៀបចំ ្ ិងច្ធវើបទបងាា ញជូ្ សិកាា កាមកែងុសិកាា ស្ថលា

ផ្ចករំផ្េកចំច្ណុះដឹ្ង  

- ច្រៀបចំ ្ិងច្ធវើបទបងាា ញ សក្ម្មប់កិចេក្បជុំក្តួតពិ្ិតយ 

្ិងពភិាកាច្េើច្សចករីក្ពាងច្ោេ្ច្ោបាយ 

- ផ្ចករំផ្េកព័តម៌្ម្ ្ិងចំច្ណុះដឹ្ងជាមួយថ្នទកែុងអគ្គ

ច្េខាធកិារដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្.  

- បកផ្ក្បឯកស្ថរ (អង់ច្គ្ែស-ផ្ខារ ្ិង ផ្ខារ-អង់ច្គ្ែស) 

- ច្រៀបចំឯកស្ថរ policy communication, policy 

briefing ្ិង policy report  

- ជួបពិភាកា ្ិងក្បឹកាច្ោបេ់ជាមួយក្កសួងស្ថា ប័្

ជាប់ពាក់ព័ ធ្  

- នរេ់អ្សុ្ថស្៍ច្េើការែភិាគ្ក្កបខណឌ នេិតភាព

ច្សដ្ឋកិចេ 

- ច្ធវើអច្ងកត ្ិងចុុះច្បសកកមា តាមការចំាបាច់ 

- ក្គ្ប់ក្គ្ងក្បតិបតរិការសិកាក្ស្ថែក្ជាែ  

- បំច្ពញការងារច្នសងច្ទៀតតាមការក្បគ្េជ់ូ្របស់

អគ្គច្េខាធកិារ អគ្គច្េខាធកិាររង ្ិងក្បធា្ផ្នែក

រដ្ឋបាេ ្ងិហិរញ្ញែតាុ ។ 
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២. មន្ត រ្បីច្ចេកច្ទសផ្នែកចាប ់
 

ការងារបច្ចេកច្ទស ការងារក្បតបិតរកិារ 

- នរេ់ការក្បឹកា ្ងិមតិច្ោបេ់ច្េើច្សចករកី្ពាង

ច្ោេ្ច្ោបាយ CPPE 

- ចូេរួមច្រៀបចំែិធា្ការច្ោេ្ច្ោបាយ ្ិងយុទធ

ស្ថន្តសរ ថ្្កិចេអ រ្រាគ្ម្៍ច្ោេ្ច្ោបាយ  

- ច្ធវើ policy review ្ងិ policy analysis  

- នរេ់ក្បឹកាពាក់ព័្ ធ្ឹងរចនាសមព័ ធ្ ទក្មង់ សរង់ដ្ឋរ 

ពាកយច្ពច្៍ ្ងិក្កបខណឌ គ្តិយតុរិនានា ច្េើច្សចករី

ក្ពាង CPPE  

-  ែិភាគ្ច្េើក្កបខណឌ ចាប់ពាកព់័ ធ្្ឹងអភិបាេកិចេ    

ស្ថធារណៈ, អភិបាេកិចេេែ ្ិងអភិបាេកិចេច្េើ     

បទបបញ្ញតរ ិ

-  ែិភាគ្ច្េើក្កបខណឌ ចាប់ពាកព់័ ធ្ ្ងឹរដ្ឋបាេស្ថ      

ធារណៈ, ស្ថា ប័្ ្ិងចាប់តាមែិស័យ   

- នរេ់ធាតុចូេអំពីមុខងារ ្ិងអភិបាេកិចេច្េើ        

បទបបញ្ញតរ ិ

-  ែិភាគ្ច្េើបចេ័យថ្្ចាប់ ្ងិបទដ្ឋឋ ្គ្តយិុតរនិានា 

ច្េើរចនាសមព័ ធ្ច្សដ្ឋកិចេ ្ងិស្ថា ប័្ 

- ចូេរួមផ្កេមែយុទធស្ថន្តសរទនំាក់ទំ្ងថ្្ច្ោេ

្ច្ោបាយ (communication strategy) 

-  ែិភាគ្អំពីសងគតិភាព ្ិងភាពក្បឡាក់ក្កឡារវាង 

CPPE ជាមួយ្ងឹក្កបខណឌ ចាប់ ្ិងច្ោេ

្ច្ោបាយចមបងៗរបស់រាជរដ្ឋឋ ភិបាេ  

- ក្ស្ថែក្ជាែ ្ិងផ្សវងរកទិ ែ្្យ័ ្ិងព័តម៌្ម្ សក្ម្មប់

ក្ទក្ទង់ការច្រៀបចំច្សចករីក្ពាង CPPE 

- ច្នទៀងផ្ទទ ត ់ ្ិងច្ធវើសុពេកមាច្េើធាតុថ្្ច្ោេ

្ច្ោបាយ ច្ដ្ើមបីធានាបា្ភាពច្ ែ្ើយតបថ្្ច្ោេ

្ច្ោបាយ 

- ច្រៀបចំ ្ ិងច្ធវើបទបងាា ញជូ្ សិកាា កាមកែងុសិកាា ស្ថលា

ផ្ចករំផ្េកចំច្ណុះដឹ្ង  

- ទំនាក់ទំ្ង សក្មបសក្មួេ ្ិងសហក្បតិបតរកិារ

ជាមួយក្កសួងស្ថា ប័្ជាប់ពាកព់័ ធ្ ច្ដ្ើមបីតភាជ ប់ការ

ទំនាក់ទំ្ង ការផ្ចករំផ្េក ្ងិច្នទរបច្ចេកច្ទស  

- ក្គ្ប់ក្គ្ងក្បតិបតរិការសកិាក្ស្ថែក្ជាែ  

- បំច្ពញការងារច្នសងច្ទៀតតាមការក្បគ្េជ់ូ្របស់

អគ្គច្េខាធកិារ ្ិងអគ្គច្េខាធកិាររង ្ងិក្បធា្

ផ្នែករដ្ឋបាេ ្ងិហិរញ្ញែតាុ ។ 



 ទំព័រទី 5 

- ផ្ចករំផ្េកព័តម៌្ម្ ្ិងចំច្ណុះដឹ្ងជាមួយថ្នទកែុង    

អគ្គច្េខាធកិារដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្.  

- ច្រៀបចំ ្ិងច្ធវើបទបងាា ញ សក្ម្មប់កិចេក្បជុំក្តួតពិ្ិតយ 

្ិងពភិាកាច្េើច្សចករីក្ពាងច្ោេ្ច្ោបាយ CPPE 

- បកផ្ក្បឯកស្ថរ (អង់ច្គ្ែស-ផ្ខារ ្ិង ផ្ខារ-អង់ច្គ្ែស) 

- ច្រៀបចំឯកស្ថរ policy communication, policy 

briefing ្ិង policy report  

- ជួបពិភាកា ្ិងក្បឹកាច្ោបេ់ជាមួយក្កសួងស្ថា ប័្

ជាប់ពាក់ព័ ធ្  

- ច្ធវើអច្ងកត ្ិងចុុះច្បសកកមា តាមការចំាបាច់ 

 

III. លទធផលរំពងឹទុក្ 

- ច្សចករីក្ពាងច្ោេ ច្្ោបាយជាតិសរពីីនេិតភាពច្សដ្ឋកិចេកមពុជា ក្តូែបា្ដ្ឋក់ ែ្ងកិចេក្បជុំរបស់ គ.ជ.ផ.ក្. 

IV. លក្ខណ្ៈសម្បរត ិ

- ម្ម្សញ្ហញ បក្តថាែ កអ់្ុបណឌ ិតច្េើ៖  

• ជំនាញច្សដ្ឋកិចេ  ែិទាស្ថន្តសរច្សដ្ឋកិចេ ច្សដ្ឋកិចេ្ច្ោបាយ ការក្គ្ប់ក្គ្ងធុរកិចេ ការក្គ្ប់ក្គ្ង         

ការអភិែឌ្ឍច្ោេ្ច្ោបាយស្ថធារណៈ ឬសញ្ហញ បក្តក្បហាក់ក្បផ្ហេ សក្ម្មប់មន្ត រ្បីច្ចេកច្ទស

ផ្នែកមីក្កូច្សដ្ឋកិចេ  

• ជំនាញ្តីសិ្ថន្តសរ  សក្ម្មប់មន្ត រ្ីបច្ចេកច្ទសផ្នែកចាប់ 

- ម្ម្ជំនាញ ្ ិងសមតាភាពកែុងការច្ក្បើក្បាស់ភាស្ថផ្ខារ ្ ិងភាស្ថអង់ច្គ្ែស ឱ្យបា្ជានែូែការទងំការ្ិោយ 

្ិងការសរច្សរ  

- ម្ម្បទពិច្ស្ថធ្ក៍ារងារោ ងតិច៥ឆ្ែ ំ ច្ៅកែងុែិស័យស្ថធារណៈ ែិស័យឯកជ្ ឬ ថ្ដ្គ្ូអភិែឌ្ឍ្ ៍      

ពាកព់័ ធ្្ឹងការងារសិកាក្ស្ថែក្ជាែផ្បបែិទាស្ថន្តសរ  ្ិងការច្រៀបចំឯកស្ថរច្ោេ្ច្ោបាយ  

- ម្ម្ក្កមសីេធម៌ែិជាជ ជីែៈ (អតរចរិត ចំច្ណុះដឹ្ង ជំនាញ ្ ិងឯកច្ទសកមា) ទំ្ួេខុសក្តូែ ្ិងភាពចាស់ទុ ំ

កែុងការបំច្ពញការងារ 

- ម្ម្្ ទ្ៈ ភាពអំណតអ់តធ់ាត់ ភាពច្ជឿជាក់ គ្ំ្ ិតថ្ចែក្បតិដ្ឋ ្ិងភាពបត់ផ្ប្ខពស់ 

- ម្ម្សមតាភាព េទធភាព ្ ងិ្ ទ្ៈកែុងការបំច្ពញការងារជាក្កុម ជាពិច្សសការផ្ចករំផ្េក ្ ងិច្នទរចំច្ណុះដឹ្ង 

ជាមួយក្កុមការងារ   

- ម្ម្សមតាភាព េទធភាព ្ងិ្ ទ្ៈកែុងការសក្មប ្ិងប្ាខំែួ្ ច្ដ្ើមបីច្ ែ្ើយតបជាមួយែបបធម៌ការងារ     

សរង់ដ្ឋរ គ្ុណតថ្មែសែូេ ្ងិច្ោេការណ៍នានា ក្ពមទងំច្បសកកមា ច្ោេបំណង ្ងិច្ោេច្ៅរបស់

អគ្គច្េខាធកិារដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្. ្ិងក្កសួងច្សដ្ឋកិចេ ្ងិហិរញ្ញែតាុ  

- ម្ម្ស្ថា រតីរឹងម្ម ំ្ិងច្ផ្ទរ តច្េើការច្ដ្ឋុះក្ស្ថយបញ្ហា ជាចមបង  
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- ម្ម្ Professional Reference ពី្ិច្ោជក ឬអែកក្គ្ប់ក្គ្ងពីមុ្ ោ ងតិចចំ្ួ្ ៣នាក ់ ផ្ដ្េអាច

បញ្ហជ ក់ ្ងិច្នទៀងផ្ទទ តប់ា្  

- នរេ់អាទភិាពចំច្ពាុះច្បកាជ្ ផ្ដ្េធាែ ប់បា្ច្បាុះពុមពនាយអតាបទ academic, ឯកស្ថរសិកាក្ស្ថែក្ជាែ, 

ទិនាែ ្ុបបែតរិ ឬអតាបទពាក់ព័្ ធ្ឹងច្ោេ្ច្ោបាយ  

- បា្ទទេួការចាកវ់ា៉ាកស់្ថងំការពារជងំកឺូែើដ្-១៩ ចំ្ ួ្ ៣ច្េើក ។ 
 

V. លក្ខខណ្ឌ ការងារ 

- របាយការណ ៏

មន្ត រ្ីបច្ចេកច្ទសថ្្អគ្គច្េខាធិការដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្. ក្តូែច្រៀបចំរបាយការណ៏ពីការអ្ុែតរសកមាភាពការងារ, 

ែឌ្ឍ្ភាពច្េើសមិទធកមារបស់ខែួ្ក្បចំាក្តមី្មស, របាយការណ៍បញ្េប់កិចេស្ា (ក្បចំាឆ្ែ ំ) ក៏ដូ្ចជារបាយការណ៍

 ែិភាគ្ច្េើេទធនេថ្្កិចេក្បជុនំានា (ោ ងយរូ៣ថ្ងៃ បនាទ ប់ពីកិចេក្បជុំរួច) ជូ្អគ្គច្េខាធិការច្ដ្ឋយផ្ទទ េ់ ឬ 

តាមរយៈអគ្គច្េខាធិការរង ្ងិក្បធា្ផ្នែករដ្ឋបាេ ្ងិហិរញ្ញែតាុ ។ 

- រយៈច្ពេបចំ្ពញការងារ  

មន្ត រ្ីបច្ចេកច្ទស ក្តូែបំច្ពញការងារច្ពញច្ម្ម ងច្ៅអគ្គច្េខាធកិារដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្. កែងុរយៈច្ពេ១២ផ្ខ 

្ិងអាចប រ្កិចេស្ាតាមភាពចំាបាច់ ្ងិផ្នែកតាមការវាយតថ្មែសមិទធកមាក្បចំាឆ្ែ ំ ។  

- ក្បាកច់្បៀែតស្ ៍្ងិលាភការច្នសងៗ 

ក្បាក់ច្បៀែតស្៍ ្ងិលាភការច្នសងៗ គ្មឺ្ម្េកាណៈក្បកតួក្បផ្ជង ច្ដ្ឋយផ្នែកច្ៅច្េើសមតាភាពចំច្ណុះដឹ្ង 

ជំនាញ ែិជាជ ជីែៈ ្ិងបទពិច្ស្ថធ្៍ការងារជាក់ផ្សែង ។ 

- ទតីាំងសក្ម្មបប់ចំ្ពញការងារ 

មន្ត រ្ីបច្ចេកច្ទស គ្តឺក្មូែឱ្យមកបំច្ពញការងារច្ៅអគ្គច្េខាធិការដ្ឋឋ ្ គ.ជ.ផ.ក្. ថ្្ក្កសួងច្សដ្ឋកិចេ

្ិងហិរញ្ញែតាុ ផ្ដ្េម្ម្អាសយដ្ឋឋ ្ច្ៅនែូែច្េខ ៩២ សងាក ត់ែតរភែ ំខណឌ ដូ្្ច្ពញ រាជធា្ីភែំច្ពញ ។ 

- ការច្រៀបច ំជូសីទ កី 

ច្ៅអ ី ្ិងតកុារោិេយ័, ក្បព័ ធ្អុី្ធឺច្ណត, ្ងិសម្មភ រៈនគត់នគងក់ារិោេ័យច្នសងៗច្ទៀត្ងឹក្តូែនរេ់

ជូ្មន្ត រ្ីបច្ចេកច្ទស ។  

  


