
 
 
 

 

 
ឱកាសការងារហាត់ការ 

 

អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ តមានទីនាំង្សថិតត្ៅក្ោុង្រាជធានីភ្ោាំត្េញ ត្តូវបានបត្ង្កើតត្ ើង្ត្ៅក្ោុង្ខែ 
ក្ញ្ញា  ឆ្ោ ាំ ២០០៥ នងិ្ត្តវូបានចុុះត្ ម្ ុះជាផ្លូវការជាមយួត្ក្សួង្មហាផ្ផ្ៃ ក្ោុង្ខែ តុលា ឆ្ោ ាំ ២០០៦។ ធាង្
ត្នោ តមាននយ័ថា “ធាង្ត្ ើមត្នោ ត” ត្ ើយត្គត្ត្បើត្បាស់វាសត្មាបស់ាង្សង្ល់ាំត្ៅដ្ឋា ន ត្្វើជា ាំបូល និង្
សត្មាបក់ារត្វចែចប។់ រូបភាេតាំណាង្ត្នុះជាទិ ាភាេ ស៏ាមញ្ា  ខតមានសារត្បត្ោជនស៍ត្មាបត់្បត្ទសក្មពុជា 
ខ លជត្មុញឲ្យអង្គការសមាគមធាង្ត្នោ តេាោមឆលុុះបញ្ញច ាំង្ការងារជាក្ខ់សែង្របស់ែលូនជាមយួនឹង្ស គមន៍
ត្ក្ីត្ក្ក្ោុង្ទតី្ក្ុង្។ 

នាំង្េី ាំបូង្អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ តបានត្តែ តត្លើការត្្វើឱ្យត្បត្សើរត្ ើង្ត្ ដ្ឋា រចនាសមពន័ធប ុខនែ
ជាង្មយួទសវតសរក៍្នលង្មក្ត្នុះស គមនជ៍ាត្ត្ចើនត្តូវបានរង្ផ្លប ុះពាល់ត្ដ្ឋយសារការអភ្វិឌ្ឍ ការត្ផ្ៃរក្មម
សិទធិ ី្លី នងិ្ការបត្តែ ញត្ចញ។ ត្ដ្ឋយសារត្ តុត្នុះត្ ើយត្ទើបអង្គការសមាគមធាង្ត្នោ តែិតែាំេត្ង្ងឹ្ការ
ត្សាវត្ជាវ និង្ការតស ូមតិ ត្ ើមបឲី្យមានការយក្ចិតែទុក្ដ្ឋក្ ់ ត្លើការអភ្វិឌ្ឍត្ោលនត្ោបាយ ខ លក្ោុង្រាជ
ធានីភ្ោាំត្េញខតមយួប ុត្ណាណ ុះបានត្្វើឲ្យត្បជាេលរ ាចាំននួ ២៧០,០០០ នាក្ ់ចាបន់ាំង្េីឆ្ោ ាំ ១៩៩០ មក្ ត្តូវ
បានបត្តេ ញត្ចញេីលាំត្ៅដ្ឋា ន។  នមរយៈ ការោាំត្ទ ការទាមទាររបស់ស គមន ៍ អង្គការសមាគមធាង្
ត្នោ ត និង្អង្គការផ្ គូបានជួយ ស គមនប៍ងាា ញនូវក្េីត្េួយបារមភរបស់េួក្ត្គត្ៅ ល់ត្បេន័ធផ្សេវផ្ាយជាតិ 
និង្អនេរជាតិ មាច ស់ជាំនួយ អង្គការមនិខមនរដ្ឋា ភ្បិាលជាតិ និង្អនេរជាតិត្ផ្សង្ៗ ត្ទៀត។ 

ជាត្រៀង្រាល់ឆ្ោ ាំ អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត ខតង្ខតផ្េល់ឳកាស ល់សិសស-និសសតិ ខ លក្ាំេុង្សិក្ា 
ក្ ូ៏ចជាត្ទើបខតបញ្ចបក់ារសិក្ាថ្មីៗ ខ លបាំតង្ចង្ត់្រៀនសូត្តេីការងារ ក្ ូ៏ចជាេត្ង្ឹង្បខនថមនូវត្ទឹសេីខ ល
បានសិក្ានមរយៈការ  អនុវតេការងារជាក្ខ់សេង្ជាមយួអង្គការ ។ មនិែុសេីឆ្ោ ាំមុនៗផ្ង្ខ រ អង្គការសមាគម
ធាង្ត្នោ តក្ាំេុង្ត្ត្ជើសត្រ ើសអោក្ហាតក់ារ (Intern) ជាត្ត្ចើននាក្ ូ់ចខាង្ត្ត្កាម៖ 
 

មុខតំណែង ចំនួនជ្រើសជ ើស ត្មូវកា រំនាញ-ឯកជេស 
អោក្ហាតក់ារខផ្ោក្រ ាបាល-
្នធានមនុសស 

០១ នាក្ ់
ត្គបត់្គង្/រ ាបាល/គតត្នយយ/ ិរញ្ា វតថុ 

អោក្ហាតក់ារខផ្ោក្ត្បេន័ធ
េត័ម៌ាន នងិ្បត្ចចក្វទិា 

០១ នាក្ ់
វទិាសាស្រសេក្ាំេយូទរ័/េត័ម៌ានវទិា/ត្បេន័ធទាំនាក្ទ់ាំនង្-
ផ្សេវផ្ាយ 

អោក្ហាតក់ារខផ្ោក្ គូសខផ្នទ ី ០១ នាក្ ់ ត្គបត់្គង្ ី្ លី/រ ាបាល ី្ល ី
អោក្ហាតក់ារ ខផ្ោក្គូសបលង្់
លាំត្ៅឋាន 

០១ នាក្ ់
សាថ បតយក្រ 



អោក្ហាតក់ារ ខផ្ោក្សិទធិលាំត្ៅ
ឋាន និង្ខក្លមអទីត្ក្ងុ្ 

០២ នាក្ ់
អភ្វិឌ្ឍខផ្នការទីត្ក្ងុ្/បរសិាថ ន 

អោក្ហាតក់ារ ខផ្ោក្គត្ត្មាង្
ស គមន ៍

០១ នាក្ ់
សិក្ាខផ្ោក្អភ្វិឌ្ឍ/សិទធិមនុសស/សិទធិលាំត្ៅឋាន/សិទធិ ី្ល ី

 

រាយកា ែ៍រូន   : ត្បធានគត្ត្មាង្ 
ជ  ៉ោងជ្វើកា    : ត្េញត្មា ង្ និង្មនិត្េញត្មា ង្ 
 យៈជេល   : ០៦ ខែ 
្ាក់ឧបតថមភ   : ៨០  ុលាល រស រ ាអាត្មរចិ ក្ោុង្មយួខែ  
 
ជបកខរន ជបកខនា ើ ្តូវ នល័កខខ័ែឌដចូខាងជ្កាម៖ 
 

• ក្ាំេុង្សិក្ាក្ោុង្ឆ្ោ ាំទ៣ី ឬឆ្ោ ាំទី៤ ត្លើខផ្ោក្ខ លទាក្ទ់ង្នឹង្តាំខតង្ហាតក់ារខាង្ត្លើ 
• មានឆនៃៈត្រៀនសូត្ត នងិ្ត្បែជាា ក្ោុង្ការបាំត្េញការងារត្េញត្មា ង្/មនិត្េញត្មា ង្ 
• អាចត្ត្បើត្បាស់ក្មមវ ិ្ ីកុ្ាំេយូទរ័ទាក្ទ់ង្នងឹ្ខផ្ោក្ខ លែលួនសិក្ា 
• អាចទាំនាក្ទ់ាំនង្ជាភាសាអង្ត់្គលសបាន 
• អាចត្្វើ ាំត្តើ ត្ៅកានស់ គមនត៍្ោលត្ៅ (ត្បត្សើនត្បើតត្មូវ) 
• ត្សាម ុះត្តង្ ់រសួរាយរាក្ទ់ាក្ ់នងិ្ត្បងឹ្ខត្បង្ត្្វើការ 

 
 ជបៀបដាក់ពាក៉ោយជសនើសំុ: ត្បក្ខជនខ លចាបអ់ារមមត៍ និង្មានលក្ខែតឌ ត្គបត់្ោនអ់ាចត្ផ្ាើរលិែិតអម (Cover 
Letter) និង្ត្បវតែរូិបសត្ង្ខប (Resume) មក្កានអុ់ីខម ល hradmin@teangtnaut.org ត្តឹមផ្ថ្ៃទី ៣១ ខែឧស
ភា ឆ្ោ ាំ២០១៨។ ពាក្យត្សោើសុាំត្តូវដ្ឋក្ច់ាំតង្ត្ជើង្ ត្ៅនមមុែតាំខតង្ខ លត្សោើសុាំ។ ត្បក្ខជនខ លជាបក់្ោុង្
បញ្ជ ីសត្មាាំង្ត្បក្ខជន នឹង្ត្តូវបានទាក្ទ់ង្ត្ ើមបតី្្វើបទសមាភ សន ៍(អាចត្្វើមុនកាលបរតិ្ចេទឈបទ់ទួលពាក្យ)។ 
 

ជ ្៉ោោះស្ថ៉ោប័ន : អង្គការសមាគមធាង្ត្នោ ត 
េូ សេទជលើត ុ : ០២៣ ៥៥៥ ១៩៦៤ 
អ  ៊ីំណម៉ែល : hradmin@teangtnaut.org  
ណវ៉ែបស្យ : www.teangtnaut.org 
អាសយដាឋ៉ោន : ផ្ៃុះត្លែ ៧ ផ្លូវ ៤៩៤ សងាក តផ់្ារត្ ើមថ្កូវ ែតឌ ចាំការមន រាជធានីភ្ោាំត្េញ 
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