សេចក្តីពណ៌នាការងាររបេ់អង្គការេីលការ

តួនាទី

៖

អ្នកបបើកបររថយន្ដ

ទីតង្
ាំ

៖

ភ្នំបេញ ន្ិ ងបៅតាមបេត្តតាមការចាត្់ ចែងរបស់អ្ងគភាេ

រាយការណ៏សៅកាន់ ៖

អ្នកគ្រប់ គ្រងការ ិយាល័យ

អនក្សរកាមបងាគប់

៖

គ្មាន្

សពលសេលា

៖

៨៖០០ គ្េឹក-១២៖០០ ល្ងាែ ន្ិង ២៖០០ ល្ងាែ-១៨៖៣០ ល្ងាែ
ឬ៤៨ប ៉ោ ងកនុង១អាទិត្យ។

រាក្់សបៀេតស
សងេ្ខបការងារ

២០០បៅ៣៣០ដុ ល្ងាបៅតាមបទេិ បោធន្៍

៖
៖

ទទួ លេុ សគ្ត្ូវកនងការគ្ត្ួ
ត្េិ ន្ិត្យយាន្យន្ដន្ិងម៉ោ៉ូ ត្ួរបស់អ្ងគការ
ុ

តាមលកខណះបបែចកបទសឱ្យបាន្

គ្ត្ឹ មគ្ត្ូវ បរៀបែំ របាយការណ៍នន្ការបគ្បើ គ្បាស់រថយន្ដបដើ របដ៉ូរធុ ងទឹកបៅកចន្ាងែុែទឹ កគ្ត្ជាក់ បេលទឹ ក
អ្ស់ ទិ ញសំភារៈ សគ្

ប់ បំបរ ើការជួ លជុ ល ន្ិ ងបៅជួ យយកសំបុគ្ត្តាមគ្បអ្ប់ ។ល។

ការអធិ បាយការងារ ៖
1. ទទួ លេុ សគ្ត្ូវបលើការេិ ន្ិត្យយាន្យន្ដន្ិងប

ះមួ ត្ួតាមលកខណះបបែចកបទសដ៉ូែជាៈ

បគ្បង

ហ្វ្រំង បគ្បងអ្ំ គ្បរ៊ី យា៉ោ បគ្បងែងក៉ូត្ កង់ មុេ ន្ិងកង់ បគ្កាយ មុ ន្បេលបែញដំ បណើរ ។ បបើ កបរជ៉ូ ន្
នាយិកា ន្ិ ងបុ រគលិក បៅគ្បជុំ បៅធនាគ្មរ ន្ិ ង បៅកចន្ាងប្សងៗ ។

2. ទទួ លេុ សគ្ត្ូវកនងការបរៀបែំ
របាយការណ៍នន្ការបគ្បើ គ្បាស់ន្ិង ការជួ សជុ លរថយន្ដ ន្ិ ងម៉ោ៉ូ ត្៉ូ។
ុ
យករថយន្ដ បៅចាក់

៉ោ សរ៉ូត្ ល្ងងសំអាត្ម៉ោ៉ូ ត្៉ូ ន្ិ ងរថយន្ដ របស់ស៊ីលការ ទំងកនុងន្ិ ងបគ្ៅ ។

3. បដើ របដ៉ូរធុ ងទឹកបៅកចន្ាងែុែទឹ កគ្ត្ជាក់ បេលទឹ កអ្ស់។ បលើកដាក់ ន្ិងបរៀបែំ ផ្លាស់ប៉ូរទ៊ី
ដ កចន្ាងន្៉ូ វ
សំភារៈ ទំងអ្ស់ តាមត្ំ រ៉ូវការ ។

4. ទិ ញសំភារៈ សគ្

ប់ បំបរ ើការជួ សជុ ល ត្គ្បេន្័ ឋបភ្ាើង ទឹ កចដល

ន្បញ្ហ
ា ឬអ្ំេ៉ូលចដលមិន្ប ះ

បៅស៊ីលការ ។
5. យកឯកោរបៅតាមបណ្ដ
ដ អ្ងគការនានា ន្ិ ងគ្កសួង ន្ិ ងែំ ណត្រថយន្ដ។
6. ជួ យយកលុយ បៅបង់ បអាយ គ្កុមហរុន្ ទ៉ូ រស័េទ បភ្ាើង ន្ិ ងនថាទឹក ។ បៅទិ ញគ្កដាសទំ រង់ ចបប
បទសំរាប់ ការ បង់េន្ធរបស់ អ្ងគភាេ ។
7. ថត្រ៉ូបបេល

ន្វរគសិកាខោល្ង ឬគ្បជុំ បៅស៊ីលការ។ ក៉ូ េ៊ីឯកោរបេល

ន្វរគ ន្ិងឯកោរ

ប្សងៗ ។ ថត្ែំ លងឯកោរ ចដលគ្ត្ូវរកាទុ ក ។
8. ជួ យបរៀបែំម៉ោ៉ូត្៉ូសិកាខកាមបេល

ន្វរគសិកាខោល្ង ឬគ្បជុំ បៅ ស៊ីលការ ។

9. ជួ យទទួ លទ៉ូ រស័េទបេលអ្នកទទួ លបភ្ញៀវមិន្បៅ ឬជាប់ រវល់ ។ បៅទ៉ូរស័េទបអាយគ្កុមហរុន្ យក
ឯកោរបៅ ថត្ែមាង ជួ យបៅគ្កុមហរុន្ទឹកសុទធយកទឹ កមកដាក់។
10. ជួ យបលើកត្ុ ន្ិ ង បៅអ្៊ី បៅបេល

ន្វរគសិកាខោល្ង ឬគ្បជុំ ។

11. ការងារប្សងៗបទៀត្ចាត្់ ចែងបដាយអ្នកគ្រប់ គ្រងការ ិយាល័យ ។

កម្រិ តវបបធរ៌ QUALIFICATION
1. កំ រ ិត្វបបធម៌មធយមសិកាទុត្ិយភ្៉ូ មិ
2.

ន្ែំ បណះដឹ ងភាោអ្ង់ បរាសកំរ ិត្ម៉ូ លដាឋន្

3.

ន្បទបិ បោធន្៍ កុងការបបើ
ន
កបររយៈបេល២-៣ឆ្នំ (ជាេិ បសសបបើ កបរឲ្យថ្ននក់ដឹកនាំអ្ងគភាេ)

4. បែះជួ សជុ លយាន្យន្តកំរ ិត្ម៉ូ លដាឋន្ ន្ិ ង
5.

ន្ប័ ណណបបើ កបរចដល

6. បោាះគ្ត្ង់ ន្ិង

ន្សុេលភាេ ន្ិ ង

ន្ការយល់ដឹងកនុងការចថរទំយាន្យន្ត
ន្គ្បវត្តិបបើ កបរលអន្ិងគ្បវត្តរប
៉ូ លអ

ន្សុែរ ៊ីត្ភាេ

7. ោគល់ទ៊ីតាំងភ្៉ូ មិោស្រសតកុងរាជធាន្៊ី
ន
ភ្ំ បន េញ បេត្ត (េិ បសសោគល់អាស័យដាឋន្គ្កសួង ោាប័ ន្
រដឋ ោាន្ទ៉ូ ត្ អ្ងគភាេជាត្ិ ន្ិ ងអ្ន្តរជាត្ិ ន្ិ ងគ្កុមហរុន្ឯជន្នានា

8.

ន្ភាេឧសាហ៍េាយាម

អ្ត្់ ធត្
ា ់ ន្ឹងការងារ

ន្ិ ង

ន្អ្ត្តែរ ិកសហការណ៍ន្ិ ងែុ ះសំរុង

ជាមួ យអ្នកដនទ
9.

ន្សុេភាេ ន្ិ ងកាយសមបទ

បបកខជន្ចដល

ំមួន្។

ន្ែំ ណ្ដប់ អារមាណ៍ ស៉ូមដាក់ ពាកយសុំ បដាយភាាប់ មកជាមួ យន្៉ូ វគ្បវត្តិរ៉ូបសបងខបបដាយ

ន្បិ ទរ៉ូបថត្ទំ ហំ ៤x៦សម ១ែាប់ អ្ត្តសញ្ហាណប័ ណណថត្ែមាង១ែាប់ ប័ ណណបបើកបរថត្ែមាង១ែាប់
ប្ាះអ្នកធានា ន្ិ ងបលេទំ នាក់ ទំន្ងែំន្ួន្ប៊ីរ៉ូប មកអ្ងគការស៊ីលការ៖
អាសយដាឋន្ ៖ ្ទះបលេ១៣៩ ្ាវ៥៣BT
សងាកត្់បឹងទំេុន្ េណឌ
៉ូ

ន្ជ័យ រាជធាន្៊ីភ្ំបន េញ

ទ៉ូរស័េ៖ទ ០២៣ ២១៧ ៨៧២/០១២ ៧៩២ ៣៧៩
បញ្ហ
ា ក់៖ បបកខជន្ចដល

ន្លកខណៈសមបត្តិគ្រប់គ្គ្មន្់ ន្ឹងគ្ត្ូវបាន្អ្ប្ាញ
ើ មកស ា សន្៍

្ុត្កំណត្់នថាដាក់ពាកយ៖ ៣១ ត្ុល្ង ២០១៨

