
 

សេចក្តីពពិណ៌នាក្ក្បខណ័ឌ ការងារ 

មុខតំណណង អ្នកស្ម័គ្រចិត្ដ ផ្ននករដ្ឋបាល នងិហិរញ្ញ វត្ថុ 

ក្ក្មិត និងកាកំ្ាក្ ់ កគ្រតិ្ទី៣ កាំគ្បាកទ់ ី១ 

ក្បសេទក្ចិចេនា ថិរវវលារនិកាំណត្ ់(កិចចស្នាគ្រចាំឆ្ន ាំ) 

រយៈសពលននក្ចិចេនា ចរព់ីថ្ថៃទី ០១ ផ្ែរនីា ដ្ល់ថ្ថៃទី ៣១ ផ្ែធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២៣ 

ទីក្ណនែងស្វើការ រាជធានីភ្នាំវពញ 

រាយការណ៍ជនូ គ្រធានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញ វត្ថុ  

- កញ្ញញ  រង ់រុាំ 
- វលែទូរស័្ពទ +855 85 577 935 
- អ្ុីផ្រ៉ែល៖ mom.kong@cipocambodia.org 

អ្នក្ក្រប់ក្រង នាយិកគ្រត្ិរត្ត ិ

- វលាកគ្សី្ យុន ម៉ែ វណ 
- វលែទូរស័្ពទ +855 12 31 73 68 
- អ្ុីផ្រ៉ែល៖ mane.yun@cipocambodia.org 

ព័ត៌មានទំនាក្់ទនំង នទះវលែ២៨ នលូវវលែ៤៦០ ភ្ូរ៤ិ ស្ង្កា ត្ទ់ួលទាំពូងទ២ី ែណខ ចាំកររន រាជធានីភ្នាំវពញ។   
វលែទូរស័្ពទ (+855) 12 571 636 / 23 23 8917  
Email: info@cipocambodia.org / Website: cipocambodia.org  

 
១. អ្ពំីអ្ងគការជនជាតិស ើមភារតចិក្មពជុា 

អ្ងគករជនជាត្ិវដ្ើរភារត្ចិករពុជា វៅកត្ថ់ា អ្.ជ.ក (CIPO) រឺជាអ្ងគកររនិផ្រនរដ្ឋឋ ភ្បិាលកនុងគ្សុ្ក រនិ
ផ្ស្ែងរកគ្បាកច់ាំវណញ រនិមននិនាន ករនវោបាយ បានរវងាើត្វ ើង និងចុះរញ្ជ ីទទួលស្គគ ល់នលូវករវៅគ្កសួ្ងរហាថ្នទ 
លិែិត្វលែ ១៣៥២ ស្ជណ ចុះថ្ថៃទី៣០ ផ្ែរថុិនា ឆ្ន ាំ២០១៤ ផ្ដ្លមនទសី្គន កក់រកណ្តត លតាំងវៅរាជធានភី្នាំវពញ។  

 
២. សោលបណំង៖ 

វដ្ើរបគីាំគ្ទដ្ល់រន្តនតីហិរញ្ញ វត្ថុ និងអ្នកគ្ររគ់្រងររួគន ជារយួ AFM វដ្ើរបគី្ត្ួត្ពនិិត្យ ផ្ណនាាំ និងគ្ររគ់្រងហិរញ្ញ វត្ថុ 
និងរដ្ឋបាលររស់្អ្ងគករCIPO ជារយួនងឹត្ួនាទ ីនិងករទទួលែុស្គ្ត្ូវលរអតិ្ដូ្ចខាងវគ្ករ៖ 
៣. តនួាទនីិងការទទលួខុេក្តូវ៖ 

mailto:info@cipocambodia.org


❖ ផ្ននករដ្ឋបាល 
- ជួយ ពិនិត្យវរើលររវិវណករោិល័យគ្រចាំថ្ថៃ ឲ្យមនរវរៀរវរៀររយ 
- ជួយ ពិនិត្យវរើល នងិដ្ឋកស់្ាំវណើ រទិញភ្ស្តុភារកនុងនទះបាយដូ្ចជា (ទឹកហូរ គ្កដ្ឋស្ ស្គរ ូ កវហែ ស្ារ ផ្ត្... ) 
- ជួយ ពិនិត្យវរើលគ្រអ្រស់្ាំរុគ្ត្វៅខាងវគ្ៅអ្ាំពីពត័្ម៌នគ្រចាំថ្ថៃ ដូ្ចជាគ្កដ្ឋស្រងវ់ភ្លើង រងទ់ឹក និងវនេងៗ វដ្ើរបី

ដ្ឹងពត័្ម៌នទានវ់ពលវវលា។  
- ជួយ ពិនិត្យវរើលវៅគ្រអ្រថ់ាន ាំវពទយស្វន្តង្កគ ះរឋរ ទកឹថាន ាំគ្ពនី គ្កដ្ឋស្គ្ពីន មនគ្ររគ់្គន ់ 
- ជួយ ស្គ្ររស្គ្រួលករវធ្ែើលទធករម និងដ្ឋកស់្ាំវណើ ររាល់ករជួស្ជុលឧរករណ៍ដូ្ចជា កុាំពយូទរ័ ម៉ែ សីុ្នគ្ពនី និង

វស្វាករមជួលទកីផ្នលងវនេងៗ ។ 
- ជួយ ចុះវលែលិែតិ្វចញ ចូល និងថ្វ ៉ែគ្តឲ្យបានគ្ត្ឹរគ្ត្ូវ គ្ពរទាាំងថត្ចរលង ០១ចារ ់ត្រាល់ទុកកនុងគ្កណូូ 
- ជួយ រញ្ជូ នឯកស្គរវចញវៅតរអ្នកពាកព់ន័ធ នងិទទួលឯកស្គរចូលពអី្នកពាកព់ន័ធ 
- ជួយ វរៀរចាំថត្ចរលងទគ្រងរ់ដ្ឋបាលស្គ្មរវ់គ្រើគ្បាស់្គ្រចាំថ្ថៃវោយបានគ្ររគ់្គន ់
- ជួយ វធ្ែើរចចុរបននភាពរញ្ជ ីស្គរវពើភ្ណ័ឌ គ្រចាំឆមស្ និងគ្រចាំឆ្ន ាំ និងកត្គ់្តរាល់វពលទញិចូល គ្ពរទាាំងវរៀរចាំរិទ

វលែកូដ្ស្ាំគល់វលើឧរករណ៍ ឬស្មា រៈ។  
- ជួយ ពិនិត្យតរដ្ឋនផ្ថទាាំវៅឧរករណ៍ ឬស្មា រៈ ដូ្ចជា កុាំពយូទរ័ ម៉ែ សីុ្នគ្ពីន កាំវររា៉ែ  អ្លិសីុ្ឌី ទូរស័្ពទ ផ្ដ្លមន

ស្ថិត្កនុងករគ្ររគ់្រង ។  
- ជួយ រវរៀរចាំស្មា រៈ និងទីកផ្នលងគ្រជុាំររុគលិក នងិកិចចគ្រជុាំវនេងៗ 
❖ ផ្ននកហិរញ្ញ វត្ថុ 
- ជួយ វរៀរចាំ ឯកស្គររញ្ញជ វៅធ្នាគរ យករបាយករណ៍គ្រចាំផ្ែ ដ្ឋកគ់្បាក ់ដ្កគ្បាក ់វនទរគ្បាក ់វនញើគ្បាក ់ 

និងទិញកត្ទូរស័្ពទជូនរុរគលិក 
- ជួយ ករវរៀរចាំវលើស្កខីរគ័្ត្(AV,AS,PV,RV និងJV) និងរកផ្គ្រភាស្គផ្ែមរ វៅអ្ងវ់រលស្គ្ររវ់កិយ័រគ័្ត្ គ្ពរទាាំង

វបាះគ្ត (Paid) វលើវកិយ័រគ័្ត្ចាំណ្តយទាាំងអ្ស់្ 
❖ ផ្ននកធ្នធានរនុស្យ 
- ជួយ វរៀរចាំ ទុកដ្ឋកលិ់ែិត្សុ្ាំចារ ់ និងតរាងករង្ករគ្រចាំផ្ែ(Staff time sheet) ររស់្ររុគលិកតរលាំដ្ឋរ់

លាំវដ្ឋយកនុងគ្កូណូឯកស្គរ 
- ជួយ វធ្ែើរចចុរបននភាពរបាយករណ៏រុរគលិកសុ្ាំចារគ់្រចាំផ្ែ គ្រចាំឆមស្ និងគ្រចាំឆ្ន ាំ 

៤. លទធផលននការអ្នវុតត៖ 
 
៥. ទតីងំសោលសៅ៖ 

រាំវពញករង្ករវៅទីស្គន កក់រកណ្តត ល ផ្ដ្លមនោស្យដ្ឋឋ ននទះវលែ២៨ នលូវ៤៦០ ស្ង្កា ត្ទ់ួលទាំពូង២ ែណឌ ចាំ
កររន រាជធានីភ្នាំវពញ និងោចមនករវធ្ែើដ្ាំវណើ រវៅរាំវពញករង្ករវៅទីកផ្នលងវនេងវទៀត្វគ្ៅពីរាជធានីភ្នាំវពញ វដ្ើរបី
រាំវពញករង្ករចាំបាចផ់្ដ្លពាកព់ន័ធនងឹករង្ករររស់្ែលួន។   

 
៦. ក្ាក្់ណខ និងអ្តថក្បសោជនប៏ណនថម៖ 



I. គ្បាកផ់្ែ៖ កគ្រតិ្ទី0 ថាន កទ់ី0 គ្បាកវ់រៀវត្េសុ្ទធស្គធ្រូលដ្ឋឋ នចាំនួន ................ដុ្លាល រ កនុងរយួផ្ែ  
II. អ្ត្ថគ្រវោជនរ៏ផ្នថរ 
៧. លក្ខណៈវិនិចឆយ័៖ 
- ជាជនជាត្ិវដ្ើរភារត្ិច។ 
- មនគ្រវត្តិ ចាំវណះដ្ឹង នងិរទពិវស្គធ្នផ៍្ននករដ្ឋបាលលអ។ 
- មនជាំនាញកុាំពយូទរ័កនុង MS office  
- គ្ត្ូវវចះភាស្គជនជាត្ិវដ្ើរភារត្ិចរយួោ៉ែ ងស្គទ ត្ជ់ាំនាញ និោយជាភាស្គផ្ែមរ និងវចះភាស្គអ្ងវ់រលស្ ។ 
- ករវរតជាញ ចិត្តគាំគ្ទស្ហររនជ៍នជាត្ិវដ្ើរភារត្ចិ។ 
- ោចវធ្ែើករវគ្ករស្មព ធ្ នងិផ្នអកវលើករអ្នុវត្តករគ្ររគ់្រងវពលវវលាបានលអ។ 
- មនទាំនាកទ់ាំនងលអ និងជាំនាញទាំនាកទ់ាំនងលអជារយួជនជាត្ិវដ្ើរភារត្ិច នងផ្ដ្រជារយួោជាញ ធ្ររដ្ឋឋ ភ្បិាលគ្ររ់
គ្រវភ្ទ និងអ្ងគករស្ងគរសីុ្វលិ និងមច ស់្ជាំនួយកនុងគ្សុ្ក ថាន កជ់ាត្ិ ថាន កត់្ាំរន ់និងអ្នតរជាត្ិ។ 

- ស្រត្ថភាពកនុងករស្គ្ររស្គ្រួលគ្កុរ និងឆនទៈកនុងករវធ្ែើករជាផ្ននកថ្នគ្កុរផ្ដ្លមនថារពល 
- គ្ត្ូវរហ័ស្ និងចាស់្លាស់្កនុងករស្រវស្ររបាយករណ៍ 
- ជារនុស្េវស្គម ះគ្ត្ង ់មនទាំនួលែុស្គ្ត្ូវែពស់្ 
- មនររញិ្ញញ រគ្ត្ផ្ដ្លពាកព់ន័ធ។ 


