
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាត ិសាសនា ព្រះមហាក្សព្ត 

 

ព្រសួងសសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

គណក្ម្មា ធកិារដឹក្នាាំការងារកក្ទព្មង់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

គម្ព្ម្មងព្បរន័្ធបម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

លរខខណ្ឌ សោង 

សព្ម្មប់មន្តន្រីជាប់ក្ិចេសន្ាចាំន្នួ្ ៣៩ រូប 

(ក្នក្វិភាគធុរក្ិចេ ៧ រូប, ក្នក្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ៩ រូប,  

ក្នក្ព្គប់ព្គងការផ្លា ស់បដូរ ៣ រូប, ក្នក្គាំព្ទគម្ព្ម្មង ២ រូប, ក្នក្ព្គប់ព្គងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធ ៦ រូប,  

ក្នក្ព្គប់ព្គងគុណភារ ៦ រូប ន្ងិ ក្នក្សុវតថិភារព្បរន័្ធ ៦ រូប) 

សសចរតីស ត្ើម្ 

ក្នុងការបន្ដម្គលន្ម្ោបាយ ម្ដើមបីជាំរុញឱ្យម្មន្អភិបាលក្ិចេលអ ន្ិង តម្មា ភារក្នុងការព្គប់ព្គងថវិកាជាត ិ

ជារិម្សសការចាំណាយថវិកាជាតិ ជាមួយន្ងឹការម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងន្វូសដងដ់្ឋរនន្ការព្គប់ព្គងន្ងិគណម្ន្យយភារ

ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ធន្ធាន្ចរន្ដ ន្ងិ ធន្ធាន្មូលធន្ ព្ក្សួងម្សដាក្ិចេន្ិងហិរញ្ញវតថុ នន្រាជរដ្ឋា ភិបាលក្មពុជា បាន្ 

ន្ិង ក្ាំរុងកតអន្ុវតរក្មាវិធីកក្ទព្មង់ហិរញ្ញវតថសុាធារណៈដាំណាក្ក់ាលទី៣ គឺ “ការ្ារភាា បថ់វកិាម្ៅន្ងឹម្គល-

ន្ម្ោបាយ” ចាប់ម្្ដើមរឆី្ន ាំ ២០១៦ ដលឆ់្ន ាំ ២០២០ ម្ហើយក្ាំរងុឈាន្ម្ឆ្ព ះម្ៅកាន្់ដាំណាក្ក់ាលទី ៤ “ការបម្ងកើន្

គណម្ន្យយភារសមទិធក្មា” ។ ព្បរន័្ធបម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈម្ៅកាតថ់ា ម្អ

ហវអឹមអាយម្អស (FMIS) ម្មន្តនួាទីសាំខាន្គ់ជឺាឧបក្រណ៍សនូលក្នុងការព្ទព្ទង់ដល់ការអន្ុវតរក្មាវិធីកក្ទព្មង់ការ

ព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈម្ៅព្គប់ដាំណាក្ក់ាល ឱ្យទទួលបាន្ន្ូវព្បសិទធភារ ន្ងិ ភារស័ក្ដសិទធិជារិម្សស ម្ធវើ

ឱ្យព្បម្សើរម្ ើងន្ូវការបម្ព្មើម្សវាជនូ្ម្ៅដល់ការព្ទព្ទងន់្ងិគាំព្ទដល់ការអន្ុវតរថវិកាក្មាវិធី ន្ិង អងគភារថវិកា

ម្រញម្លញ ព្រមទាំងការបន្ដព្ទព្ទង់ដល់ការកក្លមអគណម្ន្យយសាធារណៈ ន្ិង ព្បរន័្ធថវិកាម្ៅក្នុងព្រះរាជាណា

ចព្ក្ក្មពុជា ។ 

ក្មាវិធីកក្ទព្មង់ម្ន្ះ រួមម្មន្ទាំងដាំម្ណើរការកក្ទព្មងក់ារព្គប់ព្គងថវិកា ដូចជា ការកក្លមអន្ីតិវិធនីន្ការ

ព្គប់ព្គងថវិកា ថវិកាក្មាវិធី ន្ិង ការអន្ុវតរថវិកា, ការក្សាងសមតថភារ ន្ិង ការអន្ុវតរគម្ព្ម្មងសនូលមួយព្ទព្ទង់

ដល់ក្មាវិធទីាំងមូល គគឺម្ព្ម្មង “ព្បរន័្ធបម្ចេក្វិទារត័៌ម្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ - FMIS” 

កដលបចេុបបន្នព្គប់ព្គង ន្ងិ ដឹក្នាាំអន្ុវតរម្ដ្ឋយព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS (FMWG) ម្ព្កាមការដឹក្នាាំ

របស់ឯក្ឧតរមបណឌ តិសភាចារយ ហា៊ា ន្ សាហុបី រដាម្លខាធកិារព្ក្សួងម្សដាក្ិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតថ ុ កដលជាតាំណាងដ៏

ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯក្ឧតរមអគគបណឌ ិតសភាចារយឧបនាយក្រដាមន្តន្រី អនូ្ រន័្ធមនុ្រីត័ន រដាមន្តន្រីព្ក្សួងម្សដាក្ិចេន្ងិហរិញ្ញវតថុ ។ 

ព្ក្ុមការងារ FMWG ម្មន្សម្មសភារទាំងក្ព្មិតថាន ក្់ដឹក្នាាំ ន្ិង មន្តន្រីបម្ចេក្ម្ទសក្នុងម្នាះ នាយក្ដ្ឋា ន្បម្ចេក្វិទា-

រ័ត៌ម្មន្នន្អគគម្លខាធិការដ្ឋា ន្ព្ក្សួងម្សដាក្ិចេន្ិងហិរញ្ញវតថុ គជឺាម្លខាធកិារដ្ឋា ន្សព្ម្មប់ព្ក្ុមការងារម្ន្ះផ្លា ល់ ។ 



ក្នុងម្គលម្ៅបន្រការគាំព្ទដល់ដាំម្ណើរការអន្វុតរគម្ព្ម្មង FMIS ជាំហាន្ទី១ ន្ិង ជាំហាន្ទី២ កដលបាន្

ដ្ឋក្់ឱ្យម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធ FMIS ជា្ាូវការម្ៅព្ក្សួង-សាថ ប័ន្ចាំន្នួ្ ៣៧, អាណាប័ក្ម្្ារសិទធម្រញម្លញចាំន្នួ្ ២៥ 

ន្ងិ  មន្ាីរម្សដាក្ិចេន្ងិហិរញ្ញវតថរុាជធាន្ី-ម្ខ្តរទាំង ២៥ ន្ងិ អន្ុវតរក្ន្ការរព្ងីក្ការអន្ុវតរគម្ព្ម្មង FMIS 

ជាំហាន្ទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៥ ម្ដ្ឋយជាំរញុការម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធ FMIS ឱ្យដលរ់ដាបាលរាជធាន្ី-ម្ខ្តរទាំង២៥, 

បន្ដជាំរុញការអភិវឌ្ឍ ន្ងិ ម្ព្បើព្បាស់មុខ្ងារថាីចាំន្នួ្រីរ (មុខ្ងារម្រៀបចាំក្ន្ការថវិកា ន្ិង មុខ្ងារលទធក្មាម្រញម្លញ) 

ន្ងិ ការបន្តរា បក្ន្ការកក្សព្មួល ន្ិង តព្មង់ទិស ន្តីិវិធអីន្ុវតរការងារថា ី(Business Streamline) តាមព្បរន័្ធ 

FMIS ម្ៅតាមបណាដ ព្ក្សួង-សាថ ប័ន្ទាំងអស់, ម្លខាធិការដ្ឋា ន្ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ម្មន្តព្មូវការ

ជាចាាំបាច់ន្ូវ មន្តន្រីជាប់ក្ិចេសន្ា ចាំន្ួន្ ៣៨ រូប រួមម្មន្ដូចជា៖ ក្នក្វិភាគធុរក្ិចេ ៧ រូប, ក្នក្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ 

៩ រូប, ក្នក្ព្គប់ព្គងការផ្លា ស់បដូរ ៣ រូប, ក្នក្គាំព្ទគម្ព្ម្មង ២ រូប, ក្នក្ព្គប់ព្គងម្ហដ្ឋា រចនាសមពន័្ធ ៥ រូប, ក្នក្

ព្គប់ព្គងគុណភារ ៦ រូប ន្ងិ ក្នក្សុវតថិភារព្បរន័្ធ ៦ រូប ។ 

ម្ុខដ្ណំណ្ងណដ្លព្ត្ូវសព្រើសសរើសរមួ្មាន 

 ក្នក្វភិាគធរុក្ចិេ (Business Analyst) - ៧ របូ ៖ 

1.មន្តន្រីក្នក្វិភាគធុរក្ិចេសព្ម្មប់មុខ្ងារនន្ព្បរន័្ធ FMIS - ៧ រូប 

 ក្នក្បម្ចេក្វទិារត័ម៌្មន្ (System Application Team) ៩ របូ៖ 

1.មន្តន្រីក្នក្អភិវឌ្ឍព្បរន័្ធ ន្ិងសរម្សរក្មាវិធី (Web Developer/Programmer) - ២ របូ 

2.មន្តន្រីក្នក្អភិវឌ្ឍន្ក៍្មាវិធីព្បរន័្ធ iOS (iOS Developer/Programmer) - ២ រូប 

3.មន្តន្រីក្នក្អភិវឌ្ឍន្ក៍្មាវិធីព្បរន័្ធ Android (Android OS Developer/Programmer) - ១ រូប 

4.មន្តន្រីក្នក្ព្គប់ព្គងអនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធ FMIS (FMIS User Management)- ១ រូប 

5.មន្តន្រីក្នក្ព្គប់ព្គងមូលដ្ឋា ន្ទិន្នន្័យ (Database Administrator) - ២ រូប 

6.មន្តន្រីក្នក្ព្គប់ព្គងព្បរន័្ធក្មាវិធីម្ម (Application System Administrator) - ១ រូប 

 ក្នក្ព្គបព់្គងការផ្លា ស់បដូរ (Change Management Team) - ៣ របូ៖ 

1.មន្តន្រីក្នក្ព្គប់ព្គងការផ្លា ស់បដូរ (Change Management Staff) - ៣ រូប 

 ក្នក្គាំព្ទគម្ព្ម្មង (Project Support Team) - ២ របូ ៖ 

1.មន្តន្រីក្នក្សព្មបសព្មលួគម្ព្ម្មង (Project Coordinator) - ១ រូប 

2.មន្តន្រីក្នក្ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ (Reporting Analyst) - ១ រូប 



 ក្នក្ព្គប់ព្គងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធ (Infrastructure Team) - ៦ រូប ៖ 

1.មន្តន្រីក្នក្គាំព្ទបម្ចេក្ម្ទស (Technical Support Engineer) - ៤ រូប 

2.មន្តន្រីក្នក្បណាដ ញតភាា ប់ ន្ងិ សុវតថភិារ (Network Infrastructure and Security Engineer) - ១ រូប 

3.មន្តន្រីក្នក្កខ្សបណាដ ញ (Network Cabling) - ១ រូប 

 ក្នក្ព្គបព់្គងគណុភារ (Quality Management Team) - ៦ របូ 

1.មន្តន្រីក្នក្ព្តួតរនិ្ិតយគុណភារ (Quality Assurance Analyst) - ២ រូប 

2.មន្តន្រីក្នក្ព្តួតរនិ្ិតយគុណភារ ន្ងិ ម្តសដក្មាវិធី (Software Quality Specialist) -៣ របូ 

3.មន្តន្រីក្នក្សវន្ក្មាព្បរន័្ធរត័ម៌្មន្ (Information System Auditor) - ១ រូប 

 ក្នក្សុវតថភិារព្បរន័្ធ (System Security Team) - ៦ របូ 

1.មន្តន្រីក្នក្អភបិាលក្ិចេ ន្ិង វិសវក្មាសុវតថិភារបម្ចេក្វិទា (Governance and Security Engineering) - 

២រូប 

2.មន្តន្រីក្នក្វិភាគព្បតិបតរកិារសន្ដិសុខ្រ័តម៌្មន្ (Security Operation Analyst) - ២ របូ 

3.មន្តន្រីក្នក្ព្គប់ព្គងហាន្ភិ័យសុវតថិភារបម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្ (Security and Risk Management) - ២ រូប 

ត្ួនាទី និងទំនួលខុសព្ត្ូវ 

 ក្នក្ វិភាគធរុក្ិចេ (Business Analyst) - ៧ រូប ៖ 

1. មន្តន្រីក្នក្វិភាគធុរក្ិចេសព្ម្មប់មុខ្ងារនន្ព្បរន័្ធ FMIS - ៧ របូ 

 ម្ធវើការោ៉ា ងជតិសន ិទធ ន្ងិ សហការជាមួយព្ក្ុមការងារ នន្ម្លខាធកិារដ្ឋា ន្ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS 

ការិោលយ័ពាក្់រន័្ធក្នុងនាយក្ដ្ឋា ន្បម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្ ន្ងិ ព្ក្សួង-សាថ ប័ន្នានា ម្ដើមបីកសវងយល ់

ន្ងិ សិក្ាអាំរនី្តីិវិធីអន្ុវតរការងារបចេុបបន្ន ន្ិង ន្តីិវិធអីន្ុវតរការងារក្នុងព្បរន័្ធ FMIS (ដាំម្ណើរការ

នន្ព្បរន័្ធ FMIS) ន្ងិ ព្បរន័្ធបម្ចេក្វិទានានា 

 ម្ធវើម្សចក្ដីព្ពាង ន្ងិ កក្សព្មួលម្លើ ឯក្សារន្តីិវិធអីន្ុវតរសដងដ់្ឋរ (SOPs) នន្ន្តីិវិធអីន្ុវតរការងារ

ម្ៅព្ក្សួង-សាថ ប័ន្ ន្ងិ អងគភារនានាកដលន្ងឹព្តូវម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធ FMIS ន្ងិ ព្បរន័្ធនានា 

 គាំព្ទដលក់ារបណដុ ះបណាដ លនានាសព្ម្មប់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធ FMIS ម្ៅតាមមុខ្ងារន្មួីយៗនន្

ព្បរន័្ធ FMIS ម្មន្ដូចជា ម្សៀវម្ៅធាំ (GL) គណន្ីព្តូវសង (AP) គណន្ីព្តូវទរ (AR)  វិភាជន្៍-



ថវិកា (BA) ការទិញ (PO) ន្ិង ការព្គប់ព្គងសាច់ព្បាក្ ់(CM) ន្ិង មុខ្ងារបកន្ថមថាីម្្សងៗម្ទៀត

កដលព្តូវដ្ឋក្់ឱ្យអន្ុវតរ 

 ម្មន្ភារបត់កបន្ក្នងុការបាំម្រញការងារ អាចចុះម្បសក្ក្មាការងារម្ៅតាមបណាដ រាជធាន្ី-ម្ខ្តរទាំង២៥ 

 ជួយគាំព្ទ ន្ិង ម្ដ្ឋះព្សាយបរា របស់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធ FMIS ទាំងអស់កដលបាន្ម្សន ើសុាំជាំន្ួយ

តាមរយៈព្ក្ុមការងារ PK-The Helper  

 ម្ធវើការសិក្ា ន្ងិ វិភាគម្លើការកក្លមអព្បរន័្ធ FMIS ន្ងិព្បរន័្ធបម្ចេក្វិទានានា ម្ដើមបីធានាថា

ព្បរន័្ធដាំម្ណើរការសមព្សប ន្ងិ ជយួសព្មលួដលក់ារអន្ុវតរការងាររបស់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ 

 សរម្សរ ន្ិង ម្រៀបចាំឯក្សារលក្ខខ្ណឌ តព្មូវការនានា ម្ដើមបមី្រៀបចាំអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍ ក្មាវិធី ឬ 

ព្បរ័ន្ធនានា ន្ងិ ្រល់ម្ៅកាន្់ព្ក្ុមការងារក្នក្អភិវឌ្ឍន្ក៍្មាវិធ ី

 ម្រៀបចាំឯក្សារម្លើមុខ្ងារន្ីមួយៗនន្ព្បរន័្ធ FMIS ន្ងិ ម្សៀវម្ៅកណនាាំរីរម្បៀបម្ព្បើព្បាស់  

សព្ម្មប់បងាា ត់បងាា ញដលអ់នក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធបចេុបបន្ន ន្ងិ អនក្ម្ព្បើព្បាស់ថាី ក្នុងការកសវងយល់ ន្ងិ 

ម្ដើមបីឱ្យម្មន្ភារសាា តជ់ាំនាញក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធ 

 យល់ដឹងចាស់លាស់អាំរីភារក្ចិេ ន្ងិ រំហូរការងាររបស់អនក្វិភាគធុរក្ិចេក្នងុដាំម្ណើរការចូលរួម

អភិវឌ្ឍព្បរន័្ធ ក្មាវិធី ឬ គម្ព្ម្មងនានា 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងទូលាំទូលាយក្នងុការម្ព្បើព្បាស់ក្មាវិធី Microsoft Office ន្ងិ អាចម្ព្បើក្មាវិធីបម្ចេក្វិទា

រ័តម៌្មន្នានា ម្ដើមបតីាមដ្ឋន្ ន្ងិ ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ 

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបាដ ហ៍ ន្ិង ព្បចាាំកខ្ សព្ម្មប់ដ្ឋក្ជ់នូ្ថាន ក្់ដឹក្នាាំ អាំរសីាថ ន្ភារ

ការងារ បរា ព្បឈម វឌ្ឍន្ភារ ន្ងិ ការងារពាក្រ់ន័្ធម្្សងៗកដលព្តូវបញ្េប់  

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង ។ 

 ក ន្ក្បម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្ (System Application Team) ៩ រូប៖ 

1. មន្តន្រីក្នក្អភិវឌ្ឍព្បរន័្ធ ន្ងិសរម្សរក្មាវិធី (Web Developer/Programmer) - ២ រូប 

 ម្ធវើការជាមួយមន្តន្ដីបម្ចេក្ម្ទសម្្សងម្ទៀតរបស់ព្ក្សួងម្សដាក្ិចេន្ិងហិរញ្ញវតថុ ម្ដ្ឋយម្មន្ភារក្ិចេទទួល

ខ្ុសព្តូវម្លើក្នក្រចនា ការអភិវឌ្ឍ ការដាំម្ ើង ន្ិង ការអន្ុវតរការងារម្្សងៗក្នុងគម្ព្ម្មងព្បរន័្ធ FMIS 

 ចូលរួមការអភិវឌ្ឍម្គហទាំរ័រម្ដ្ឋយម្ព្បើព្បាស់ HTML / CSS, JavaScript, Ajax, PHP, ASP.Net, 

JSP, SQL, Python 

 សិក្ា ន្ិង ទញអតថព្បម្ោជន្៍ម្លើក្នក្ CMS ម្មន្ដូចជា Joomla, Wordpress, Opencard 

 ចូលរួម ន្ងិ ម្មន្សមតថភារអភិវឌ្ឍក្មាវិធីម្ដ្ឋយម្ព្បើព្បាស់ភាសា .Net (C#, Visual Basic), 

Java, C++  

 បម្ងកើន្ចាំម្ណះដឹង ន្ិង អាចចូលរួមអភិវឌ្ឍម្ដ្ឋយម្ព្បើព្បាស់  SQL Server, MySql ន្ិង Oracle  



 បម្ងកើត រចនា ន្ិង អភិវឌ្ឍម្គហទាំរ័រ ក្មាវិធីក្នុងម្គហទាំរ័រ ក្មាវិធីទូរស័រានដ ន្ិង ម្សវាម្គហទាំរ័រ

សព្ម្មប់ព្បរន័្ធ FMIS ន្ិងព្ក្សួងម្សដាក្ិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ

 រចនា ន្ិង បម្ងកើតរបាយការណ៍សព្ម្មប់ដ្ឋក្់ចូលម្ៅក្នុងម្គហទាំរ័រ ន្ិង web portal 

 ព្តួតរនិ្ិតយព្បរន័្ធសុវតថិភារសព្ម្មប់ web server, ម្គហទាំរ័រ, web portals ន្ិង web services 

 វាយតនមា ន្ងិ ព្បតិបតដកិារព្គប់ព្គងម្គហទាំរ័រ ន្ងិ ព្តតួរនិ្តិយតាមដ្ឋន្ព្បរន័្ធកដលអនក្្គត់្ គង់បាន្្ដល ់

 អភិវឌ្ឍក្មាវិធីម្លើព្បរន័្ធព្បតិបតដិការទូរស័រា iOS ន្ិង Android 

 ចូលរួមវគគបណដុ ះបណាដ លតាមការចាត់បញ្ាូន្របស់ព្ក្សួងម្សដាក្ិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតថ ុ

 បម្ងកើន្ចាំម្ណះដឹងក្នក្ version control (SVN) ន្ិងអាចម្ធវើការជាព្ក្ុមបាន្ 

 ម្មន្លទធភារសព្ម្មប់អភិវឌ្ឍម្គហទាំរ័រម្លើក្មាវិធី IE, Firefox, Opera, Safari ន្ិង Chrome 

 ម្ធវើរបាយការណ៏ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបារ ហ៍ ន្ិង ព្បចាាំកខ្ ម្ដ្ឋយក្អក្ម្ៅម្លើដាំម្ណើរការរបស់ព្បរន័្ធ ទាំហាំ

នន្ការចូលម្ព្បើព្បាស់ លទធ្ លតាំកហទាំ ន្ិង ការគាំរាមក្ាំកហងក្នក្ព្បរន័្ធសុវតថិភារសាំរាប់ម្ធវើក្ាំកណកព្ប

ម្ដើមបីម្ធវើម្អាយម្មន្ភារម្ជឿន្ម្លឿន្ ន្ិងព្បម្សើរម្ ើង 

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង ។ 

2. មន្តន្រីក្នក្អភិវឌ្ឍន្៍ក្មាវិធពី្បរន័្ធ iOS (iOS Developer/Programmer) - ២ រូប 

 ម្មន្ជាំនាញក្នុងការសរម្សរក្ូដភាសា  Objective  C ឬ swift 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងចាស់លាស់ក្នក្ Object-Oriented Programming 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងក្នងុម្ព្បើព្បាស់ iOS SDK ម្្សងៗ 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងក្នងុការម្ព្បើព្បាស់ Framework: Flutter ឬ  React-Native 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងក្នក្ Database System ន្ងិ ការម្ព្បើព្បាស់ API 

 ធាា ប់ម្មន្បទរិម្សាធន្៍្ លតិក្មាវិធីទូរស័រាសព្ម្មប់ iOS (សូមភាា ប់ជាឯក្សារម្ោង) 

 ម្ធវើការជាមួយមន្តន្ដីបម្ចេក្ម្ទសម្្សងម្ទៀតរបស់ព្ក្សួងម្សដាក្ិចេន្ិងហិរញ្ញវតថុ ម្ដ្ឋយម្មន្ភារក្ិចេទទួល

ខ្ុសព្តូវម្លើក្នក្រចនា ការអភិវឌ្ឍ ការដាំម្ ើង ន្ិង ការអន្ុវតរការងារម្្សងៗក្នុងគម្ព្ម្មងព្បរន័្ធ FMIS 

 ចូលរួម ន្ងិ ម្មន្សមតថភារអភិវឌ្ឍក្មាវិធីម្ដ្ឋយម្ព្បើព្បាស់ភាសា .Net (C#, Visual Basic), 

Java, C++ 

 បម្ងកើត រចនា ន្ងិ អភិវឌ្ឍម្គហទាំរ័រ ក្មាវិធីក្នុងម្គហទាំរ័រ ក្មាវិធីទូរស័រានដ ន្ិង ម្សវាម្គហទាំរ័រ

សព្ម្មប់ព្បរន័្ធ FMIS ន្ិងព្ក្សួងម្សដាក្ិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ

 ចូលរួមវគគបណដុ ះបណាដ លតាមការចាត់បញ្ាូន្របស់ព្ក្សួងម្សដាក្ិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតថ ុ



 ម្ធវើរបាយការណ៏ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបារ ហ៍ ន្ិង ព្បចាាំកខ្ ម្ដ្ឋយក្អក្ម្ៅម្លើដាំម្ណើរការរបស់ព្បរ័ន្ធ ទាំហាំ

នន្ការចូលម្ព្បើព្បាស់ លទធ្ លតាំកហទាំ ន្ិង ការគាំរាមក្ាំកហងក្នក្ព្បរន័្ធសុវតថិភារសាំរាប់ម្ធវើក្ាំកណកព្ប

ម្ដើមបីម្ធវើម្អាយម្មន្ភារម្ជឿន្ម្លឿន្ ន្ិងព្បម្សើរម្ ើង 

 ព្តូវម្មន្ចាំម្ណះដឹងភាសាអង់ម្គាសសមរមយ 

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង ម្មន្សីលធម៌ក្នុងការរស់ម្ៅលអ 

 ព្តូវម្មន្ការរាោម ន្ិងតស៊ាបូាំម្រញការងារម្ព្កាមលក្ខខ្ណឌ របិាក្ ន្ងិម្មន្អតរចរិតសាូតបូត ន្ងិមឺុងម្ម៉ា ត់ 

 ម្បក្ខជន្ ម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរ ី៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

3. មន្តន្រីក្នក្អភិវឌ្ឍន្៍ក្មាវិធពី្បរន័្ធ Android (Android OS Developer/Programmer) - ១ រូប 

 ម្មន្ជាំនាញក្នុងការសរម្សរក្ូដភាសា Java ឬ Kotlin 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងចាស់លាស់ក្នក្ Object-Oriented Programming 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងក្នុងម្ព្បើព្បាស់ Android SDK ម្្សងៗ 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ Framework: Flutter ឬ  React-Native 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងក្នក្ Database System ន្ិងការម្ព្បើព្បាស់ API 

 ធាា ប់ម្មន្បទរិម្សាធន្៍្ លិតក្មាវិធីទូរស័រាសព្ម្មប់ Android (សូមភាា ប់ជាឯក្សារម្ោង) 

 ម្ធវើការជាមួយមន្តន្ដីបម្ចេក្ម្ទសម្្សងម្ទៀតរបស់ព្ក្សួងម្សដាក្ិចេន្ិងហិរញ្ញវតថុ ម្ដ្ឋយម្មន្ភារក្ិចេទទួល

ខ្ុសព្តូវម្លើក្នក្រចនា ការអភិវឌ្ឍ ការដាំម្ ើង ន្ិង ការអន្ុវតរការងារម្្សងៗក្នុងគម្ព្ម្មងព្បរន័្ធ FMIS 

 ចូលរួម ន្ងិ ម្មន្សមតថភារអភិវឌ្ឍក្មាវិធីម្ដ្ឋយម្ព្បើព្បាស់ភាសា .Net (C#, Visual Basic), 

Java, C++ 

 បម្ងកើត រចនា ន្ងិ អភិវឌ្ឍម្គហទាំរ័រ ក្មាវិធីក្នុងម្គហទាំរ័រ ក្មាវិធីទូរស័រានដ ន្ិង ម្សវាម្គហទាំរ័រ

សព្ម្មប់ព្បរន័្ធ FMIS ន្ិងព្ក្សួងម្សដាក្ិចេ ន្ិងហិរញ្ញវតថ ុ

 ចូលរួមវគគបណដុ ះបណាដ លតាមការចាត់បញ្ាូន្របស់ព្ក្សួងម្សដាក្ិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតថ ុ

 ម្ធវើរបាយការណ៏ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបារ ហ៍ ន្ិង ព្បចាាំកខ្ ម្ដ្ឋយក្អក្ម្ៅម្លើដាំម្ណើរការរបស់ព្បរន័្ធ ទាំហាំ

នន្ការចូលម្ព្បើព្បាស់ លទធ្ លតាំកហទាំ ន្ិង ការគាំរាមក្ាំកហងក្នក្ព្បរន័្ធសុវតថិភារសាំរាប់ម្ធវើក្ាំកណកព្ប

ម្ដើមបីម្ធវើម្អាយម្មន្ភារម្ជឿន្ម្លឿន្ ន្ិងព្បម្សើរម្ ើង 

 ព្តូវម្មន្ចាំម្ណះដឹងភាសាអង់ម្គាសសមរមយ 

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង ម្មន្សីលធម៌ក្នុងការរស់ម្ៅលអ 

 ព្តូវម្មន្ការរាោម ន្ិងតស៊ាបូាំម្រញការងារម្ព្កាមលក្ខខ្ណឌ របិាក្ ន្ងិម្មន្អតរចរិតសាូតបូត ន្ងិមឺុងម្ម៉ា ត់ 

 ម្បក្ខជន្ ម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរ ី៣០ ឆ្ន ាំ។ 

4. មន្តន្រីក្នក្ព្គប់ព្គងអនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធ FMIS (FMIS User Management)- ១ រូប 



 ព្គប់ព្គង ទិន្នន្័យរ័ត៌ម្មន្របស់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ (User Management) ក្នុងព្បរ័ន្ធម្អហវអឹមអាយម្អស 

 បម្ងកើត ន្ងិ លុបទិន្នន្យ័រត័ម៌្មន្របស់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ក្នុងព្បរន័្ធម្អហវអឹមអាយម្អស 

 គាំព្ទ ន្ិង ព្តតួរនិ្ិតយនន្ការផ្លា ស់បដូរម្លខ្សម្មៃ ត់ (Reset Password) សព្ម្មប់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ 

 គាំព្ទ តាមដ្ឋន្ ន្ិង ព្តួតរនិ្តិយម្លើការផ្លា ស់បដូរតនួាទីអនក្ម្ព្បើព្បាស់ (User Roles) ក្នុងព្បរ័ន្ធ FMIS 

ម្ៅតាមការសម្ព្មចរីថាន ក្់ដឹក្នាាំម្លើសាំម្ណើសុាំផ្លា ស់បរូររពី្ក្សួង-សាថ ប័ន្ទាំងអស់ ម្ដ្ឋយសហការ

ជាមួយព្ក្ុមការងារ ឬ ការិោល័យពាក្់រ័ន័្ធ 

 ម្ធវើការផ្លា ស់បដូររ័ត៌ម្មន្តនួាទីអនក្ម្ព្បើព្បាស់ (User Roles) ក្នុងព្បរ័ន្ធ User Management System 

ម្ៅតាមការសម្ព្មចម្លើសាំម្ណើសុាំផ្លា ស់បដូរ 

 ម្រៀបចាំ ព្តួតរនិ្ិតយ ន្ិង កក្សព្មួលលាំហូរការងារ (Workflow) ក្នុងព្បរ័ន្ធ FMIS 

 ចូលរួមម្ធវើសវន្ក្មាម្លើការម្្ាៀងផ្លា ត់ម្លើសិទធិម្ព្បើព្បាស់របស់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ 

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៍នានាពាក្រ់ន័្ធន្ឹងការកព្បព្បួលអនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធ FMIS ដ្ឋក្់ជនូ្ថាន ក្់ដឹក្នាាំ 

 បរិរញ បព្ត (អាទិភារសព្ម្មប់បរិរញ បព្តក្នក្រ័តម៌្មន្វិទា) 

 ម្មន្សមតថភារ ន្ិង ជាំនាញចាស់លាស់ ក្ព្មិតខ្ពស់ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ឧបក្រណ៍សម្មា រការិោល័យ 

ន្ិង ក្មាវិធីការិោល័យ (ក្មាវិធី Microsoft Office) ដូចជា Word, Excel, PowerPoint, Outlook 

ជាម្ដើម 

 អាទិភារសព្ម្មប់អនក្ធាា ប់ម្ព្បើព្បាស់ព្បរ័ន្ធព្គប់ព្គងម្្សងៗ 

 ម្ចះវិភាគ ន្ិងបម្ងកើតគាំន្ិតថាីៗ ក្នក្ការព្គប់ព្គងព្បរន័្ធ 

 ម្មន្បទរិម្សាធន្៍ការងារោ៉ា ងតិច ១ឆ្ន ាំ 

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង ។ 

5.  មន្តន្រីក្នក្ព្គប់ព្គងមូលដ្ឋា ន្ទិន្នន្យ័ (Database Administrator) - ២ រូប 

 ព្តួតរនិ្ិតយ ន្ិង តាមដ្ឋន្ដាំម្ណើរការរបស់ព្បរ័ន្ធព្គប់ព្គងមូលដ្ឋា ន្ទិន្នន្យ័ឱ្យម្មន្ភាររលនូ្ ន្ិង 

ម្មន្ព្បសិទធភារខ្ពស់  

 ព្តួតរនិ្ិតយ ន្ិង កថរក្ាន្ូវដាំម្ណើរការចមាងទុក្(Backup)ជាព្បចាាំ ន្ិងសាដ រមក្វិញ(Recovery) តាម

តព្មូវការជាក្់កសដង  

 ដាំម្ ើងព្បរ័ន្ធព្គប់ព្គងមូលដ្ឋា ន្ទិន្នន្យ័ដូចជា Oracle, MS SQL Server, MySQL ម្ៅម្លើព្បរន័្ធ

កដលម្មន្ព្សាប់ ន្ិងព្បរន័្ធព្គប់ព្គងមូលដ្ឋា ន្ទិន្នន្័យថាីៗដនទម្ទៀតតាមតព្មូវការរបស់ព្ក្ុមការងារ 

 សិក្ាព្សាវព្ជាវ ន្ិង ម្ធវើបចេុបបន្នភារ(Patching ឬ Upgrading)ក្មាវិធីព្គប់ព្គងមូលដ្ឋា ន្ទិន្នន្យ័ 

ន្ិងក្មាវិធពីាក្រ់ន័្ធម្្សងៗឱ្យទន្់សម័យកាល 



 ម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើង ន្ិងម្រៀបចាំរាល់ដាំម្ណើរការព្បរ័ន្ធឱ្យម្មន្ភាររលនូ្ម្ៅតាមព្បរ័ន្ធមូលដ្ឋា ន្ទិន្នន្យ័

ន្ីមួយៗ កដលក្ាំរងុដាំម្ណើរការព្សាប់ 

 ម្រៀបចាំ កថទាំ ន្ិងដាំម្ ើង Cluster Architectureម្ៅក្នុងព្បរន័្ធមូលដ្ឋា ន្ទិន្នន្យ័  

 ម្រៀបចាំ ដាំម្ ើង កថទាំ ន្ិងក្ាំណត់ដាំម្ណើរការក្នុងការម្្ារទិន្នន្យ័ម្ៅកាន្់មជឈមណឌ លសម្ន្តងាគ ះទិន្នន្័យ  

(Disaster Recovery Center) តាមរយៈ Data Mirror or Replicate 

 ម្រៀបចាំក្ន្ការ ន្ងិដាំម្ណើរការសព្ម្មប់ការចមាងទុក្(Backup) ន្ិងសាដ រ(Recovery) ទិន្នន្យ័មក្វិញ 

 បម្ងកើត ន្ងិព្គប់ព្គងអនក្ម្ព្បើព្បាស់ទាំងអស់ម្ៅក្នងុព្បរន័្ធព្គប់ព្គងទិន្នន្័យ 

 ព្តួតរនិ្ិតយ ន្ិង កថទាំោ៉ា ងម៉ាត់ចត់បា្ំ តុ សុវតថិភាររបស់ព្បរ័ន្ធមូលដ្ឋា ន្ទិន្នន្យ័តាមម្គល

ន្ម្ោបាយរបស់សាថ ប័ន្  

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ព្បចាាំនថៃ សបាដ ហ៍ ន្ងិព្បចាាំកខ្ អាំរីដាំម្ណើរការរបស់ព្បរន័្ធមូលដ្ឋា ន្ទិន្នន្័យ   

ហាន្ភិយ័កដលប៉ាះពាលដ់លសុ់វតថិភារព្បរន័្ធ ការម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើង ន្ិងការម្ធវើបចេុបបន្នក្មាព្បរន័្ធ 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងខាងវិទាសាន្តសរក្ុាំរយូទ័រ ឬជាំនាញកដលពាក្រ់ន័្ធ 

 ម្មន្បទរិម្សាធន្ោ៍៉ា ងតិច១ឆ្ន ាំ ទក្់ទងន្ឹងការព្គប់ព្គងក្មាវិធីមូលដ្ឋា ន្ទិន្នន្័យ 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងលអខាងក្នក្ព្បរន័្ធមូលដ្ឋា ន្ទិន្នន្យ័ ដូចជា Oracle Database, SQL Server, 

MySQL, PostgreSQL, ...    

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងលអទក្់ទងន្ឹងការងាររបស់ព្ក្ុមការងារ  DBA ដូចជា Backup & Recovery, 

Cluster Architecture, Data Mirror or Replicate, Tuning, Patching, Security, 

Migration, Upgrading ... 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងអាចម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធព្បតិបតរិការ Linux, Linux Distribution, Unix, Unix 

Distribution 

 ម្មន្ទាំនាក្់ទាំន្ងលអ រួសរាយរាក្់ទក្់ ម្មន្ការនចនព្បឌ្តិ ន្ងិម្ដ្ឋះព្សាយបរា បាន្រហ័ស អាចទទួល

រាល់សម្មព ធក្នុងការម្ធវើការងារ 

 ព្តូវម្មន្ចាំម្ណះដឹងភាសាអង់ម្គាសសមរមយ 

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង ម្មន្សីលធម៌ក្នុងការរស់ម្ៅលអ 

 ព្តូវម្មន្ការរាោម ន្ិងតស៊ាបូាំម្រញការងារម្ព្កាមលក្ខខ្ណឌ របិាក្ ន្ងិម្មន្អតរចរិតសាូតបូត ន្ងិមឺុងម្ម៉ា ត់ 

 ម្បក្ខជន្ ម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរី ៣០ ឆ្ន ាំ។ 

6. មន្តន្រីក្នក្ព្គប់ព្គងព្បរន័្ធក្មាវិធីម្ម (Application System Administrator) - ១ រូប 

 រចនា ម្រៀបចាំ ន្ងិដាំម្ ើង ព្បរន័្ធក្មាវិធីម្ម 

 ម្ដ្ឋះព្សាយបរា នានាកដលម្ក្ើតម្មន្ម្ ើងក្នុងព្បរន័្ធក្មាវិធីម្ម ធានាបាន្ព្បរន័្ធម្មន្ដាំម្ណើរការរលនូ្ 



 តាមដ្ឋន្សុវតថិភារ ន្ិងការកថទាំ ព្តួតរិន្ិតយជាព្បចាាំន្វូដាំម្ណើរការរបស់ព្បរ័ន្ធក្មាវិធី 

 សិក្ា ព្តួតរនិ្ិតយ ន្ងិកក្តព្មូវន្វូក្ាំហុសបម្ចេក្ម្ទសនានាកដលអាចម្មន្ម្ៅក្នុងព្បរន័្ធក្មាវិធីម្ម 

ម្ដើមបីម្ធវើឱ្យដាំម្ណើរការ របស់ព្បរ័ន្ធកាន្់កតលអព្បម្សើរ ន្ិងរលនូ្ 

 អាចសិក្ា ន្ិងព្សាវព្ជាវន្វូបម្ចេក្វិទាថាីៗកដលម្ធវើឱ្យសុវតថិភារព្បរន័្ធក្មាវិធីម្មកាន្់កតព្បម្សើរម្ ើង 

 អាចសិក្ា ន្ងិព្សាវព្ជាវ ន្ងិម្ធវើបចេុបបន្នភារ(Patch) ន្ងិទាំម្ន្ើបក្មា(Upgrade)ព្បរន័្ធក្មាវិធីម្ម 

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ព្បចាាំនថៃ សបាដ ហ៍ ន្ងិព្បចាាំកខ្ អាំរីដាំម្ណើរការនន្ព្បរន័្ធក្មាវិធីម្ម 

 ម្រៀបចាំក្ន្ការ ន្ងិន្ីតិវិធីសព្ម្មប់ការចមាងទុក្(Backup) ន្ងិសាដ រមក្វិញ(Recovery)ម្ៅម្រល

ចាាំបាច់សព្ម្មប់ព្បរន័្ធក្មាវិធីម្ម 

 ម្រៀបចាំឯក្សារន្តីិវិធី ន្ងិឯក្សារម្គលការណ៍កណនាាំសព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងព្បរន័្ធក្មាវិធមី្ម 

 ម្ធវើការោ៉ា ងជតិសន ិទធជាមួយព្ក្មុការងារពាក្រ់ន័្ធក្នុងការម្ដ្ឋះព្សាយបរា នានាកដលអាចធានាបាន្

ព្បរន័្ធម្មន្ដាំម្ណើរការរលនូ្ 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងខាងវិទាសាន្តសរក្ុាំរយូទ័រ ឬជាំនាញកដលពាក្រ់ន័្ធ 

 ម្មន្បទរិម្សាធន្ោ៍៉ា ងតិច១ឆ្ន ាំ ម្ៅក្នងុក្នក្ព្គប់ព្គងព្បរន័្ធក្មាវិធីម្ម ដូចជា Web Master  

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងម្ព្បើព្បាស់បាន្នន្ព្បរន័្ធព្បតិបតរកិារ Linux ឬ Unix 

 ម្មន្មូលដ្ឋា ន្ចាំម្ណះដឹងក្នក្ព្បរ័ន្ធមូលដ្ឋា ន្ទិន្នន្័យ ដូចជា Oracle Database, SQL Server, ... 

 ម្មន្មូលដ្ឋា ន្ចាំម្ណះដឹងក្នុងការសរម្សរភាសា SQL Query Statements 

 ម្មន្ទាំនាក្់ទាំន្ងលអ រួសរាយរាក្់ទក្់ ម្មន្ការនចនព្បឌ្តិ ន្ងិម្ដ្ឋះព្សាយបរា បាន្រហ័ស អាចទទួល

រាល់សម្មព ធក្នុងការម្ធវើការងារ 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹង ន្ិងម្មន្បទរមិ្សាធន្ម៍្ៅម្លើការព្គប់ព្គងព្បរ័ន្ធក្មាវិធីម្មនន្ព្បរន័្ធ ERP( Oracle 

PeopleSoft, SAP, MS Dynamics NAV, MS CRM,...) ម្មន្អាទិភារខ្ពស់ 

 ព្តូវម្មន្ចាំម្ណះដឹងភាសាអង់ម្គាសសមរមយ 

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង ម្មន្សីលធម៌ក្នុងការរស់ម្ៅលអ 

 ព្តូវម្មន្ការរាោម ន្ិងតស៊ាបូាំម្រញការងារម្ព្កាមលក្ខខ្ណឌ របិាក្ ន្ងិម្មន្អតរចរិតសាូតបូត ន្ងិមឺុងម្ម៉ា ត់ 

 ម្បក្ខជន្ ម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរី ៣០ ឆ្ន ាំ។ 

 ក ន្ក្ព្គប់ព្គងការផ្លា ស់បដូរ (Change Management Team) - ៣ រូប៖ 

1. មន្តន្រីក្នក្ព្គប់ព្គងការផ្លា ស់បដូរ (Change Management Staff) - ៣ រូប 

 ម្រៀបចាំយុទធសាន្តសរ  ន្ិង ព្តួតរនិ្ិតយដាំម្ណើរការអន្ុវតរ្ លប៉ាះពាលក់ារផ្លា ស់បរូរនន្លាំហរូការងារ

បចេុបបន្ន ម្ៅម្លើ រចនាសមពន័្ធសាថ ប័ន្ ន្ងិ ម្គលន្ម្ោបាយព្គប់ព្គងធន្ធាន្មន្សុសរបស់នាយក្

ដ្ឋា ន្ រឺ អងគភារកដលម្មន្្លប៉ាះពាល់ម្ដ្ឋយការអន្ុវតរព្បរន័្ធ FMIS 



 សព្មបសព្មួលការងាររិធីការ ន្ិង ម្រៀបចាំរិធី ក្ិចេព្បជុាំ ន្ិង ព្រឹតរិការណ៍នានា តាមតព្មូវការរបស់

ថាន ក្់ដឹក្នាាំ 

 សព្មបសព្មួលការងារ ន្ងិ ម្រៀបចាំក្ន្ការ ក្នងុការចុះម្បសក្ក្មារបស់ព្ក្ុមការងារ ទាំងក្នក្មុខ្ងារ

នន្ព្បរន័្ធ FMIS ន្ងិ ក្នក្ព្គប់ព្គងម្ហដ្ឋា រចនាសមពន័្ធ ម្ៅការដ្ឋា ន្អន្ុវតរគម្ព្ម្មង FMIS  

 សព្មបសព្មួល ន្ិង ចូលរួមម្រៀបចាំការបណរុ ះបណារ លសព្ម្មប់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធ FMIS  

 ដឹក្នាាំ ម្រៀបចាំ ន្ងិ អភិវឌ្ឍរចនាសមពន័្ធសាថ ប័ន្ ន្ងិ ព្ក្បខ្ណឌ ព្គប់ព្គងធន្ធាន្មន្ុសស ម្ដើមបីសព្មប

សព្មួលការផ្លា ស់បរូរ 

 គាំព្ទ ន្ងិ តាមដ្ឋន្ការអន្ុវតរ ក្ន្ការការផ្លា ស់បរូរម្ៅម្លើរចនាសមពន័្ធសាថ ប័ន្ ន្ងិ ការព្គប់ព្គង

ធន្ធាន្មន្ុសស 

 គាំព្ទការងារម្រៀបចាំការវាយតនមាម្ៅម្លើសមតថភាររបស់នាយក្ដ្ឋា ន្ ឬ សាថ ប័ន្កដលបាន្ទទួលរង

្លប៉ាះពាល់ម្ដ្ឋយការអន្ុវតរព្បរ័ន្ធ FMISទាំងម្ៅថាន ក្់ជាតិ ន្ងិថាន ក្់ម្ព្កាមជាតិ (ឧ. ការវាយតនមា

្លប៉ាះពាលក់ារផ្លា ស់បរូរ, ការវាយតនមាការម្ព្តៀមខ្ាួន្ទទួលយក្ការផ្លា ស់បរូរ) 

 គាំព្ទដលក់ារម្រៀបចាំ ក្ព្មងសាំណួរកដលសួរញកឹ្ញាប់ (FAQ) ម្ដើមបីធានាថាអនក្ម្ព្បើព្បាស់អាច

ទទួលបាន្រត័៌ម្មន្ឆ្ប់រហ័ស ន្ងិ ្រលជ់ាំន្យួព្បសិន្ម្បើម្មន្តព្មូវការ មុន្ន្ងឹទក្់ទងព្បរន័្ធ 

helpdesk 

 ម្ធវើការជិតសន ិទធជាមួយព្ក្ុមការងារខាងក្នុង ន្ងិ ខាងម្ព្ៅនន្ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងការផ្លា ស់បរូរក្នុងការ

ម្រៀបចាំ ន្ិង អន្ុវតរន្ូវក្ន្ការ ន្ងិ សក្មាភារ ម្ដើមបគីាំព្ទន្ូវសក្មាភារទាំងមូលរបស់ការព្គប់ព្គង

ការផ្លា ស់បរូរ ន្ងិ សក្មាភារទាំងមូលរបស់ការអន្ុវតរគម្ព្ម្មងព្បរន័្ធ FMIS 

 តាមដ្ឋន្ការវិវឌ្ឍ នន្ការកក្កព្បក្មាវិធី នន្ព្បរន័្ធ FMIS, វាយតនមារីវឌ្ឍន្ភារគម្ព្ម្មងម្ដើមបីម្ធវើការ

កក្លមអ ន្ងិ ចាត់វិធាន្ការបាន្ទន្់ម្រលម្វលា 

 ចូលរួម្លតិវីម្ដអអូាំរីគម្ព្ម្មងព្បរន័្ធ FMIS ម្ដើមបី្ សរវ្ាយម្ៅកាន្់បណារ ញសងគមនានា ម្ដើមបី

បន្តរា បការយល់ដឹងអាំរគីព្ម្មងម្ៅកាន្ស់ាធារណជន្ 

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ព្បចាាំនថៃ, ព្បចាាំសបារ ហ៍ ន្ងិ ព្បចាាំកខ្ ឬម្ដ្ឋយក្អក្ម្លើតព្មូវការរបស់ថាន ក្់

ដឹក្នាាំ 

 យល់ចាស់អាំរីការផ្លា ស់បរូរនន្បម្ចេក្វិទាចុងម្ព្កាយបាំ្ុតកដលទក្់ទងម្ៅន្ឹង វិស័យទាំនាក្ទ់ាំន្ង ន្ិង 

គមនាគមន្៍ ម្ដ្ឋយចូលរួមជាមួយន្ឹងព្ក្ុមហ៊ានុ្ក្នុងព្សុក្ ក្នុងរធិតីាាំងររិ័រណ៍ ឬ សន្និសីទម្្សងៗ 

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង ។ 

 ក្នក្គាំព្ទគម្ព្ម្មង (Project Support Team) - ២ រូប ៖ 

1. មន្តន្រីក្នក្សព្មបសព្មួលគម្ព្ម្មង (Project Coordinator) - ១ រូប 



 ម្រៀបចាំក្ន្ការព្គប់ព្គង ឬ ក្ន្ការអន្ុវតរគម្ព្ម្មងនានា របស់គម្ព្ម្មង FMIS ន្ិង គម្ព្ម្មងនានា

កដលម្រៀបចាំ ន្ិង អភិវឌ្ឍម្ដ្ឋយនាយក្ដ្ឋា ន្បម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្ 

 សព្មបសព្មលួ ន្ងិ ចូលរួមគាំព្ទសក្មាភារនានាក្នងុការព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ន្ងិ គម្ព្ម្មងនានា

របស់នាយក្ដ្ឋា ន្ ម្ដ្ឋយជាំរញុម្លើ ការម្រៀបចាំក្ន្ការគម្ព្ម្មង, ការម្ព្បើព្បាស់ក្មាវិធីព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង, 

ការម្រៀបចាំបម្ងកើតព្ក្ុមការងារ ន្ងិ រចនាសមពន័្ធគម្ព្ម្មង, ការម្រៀបចាំឯក្សារសព្ម្មប់គម្ព្ម្មង ន្ងិ របាយ-

ការណ៍គម្ព្ម្មងនានា  

 តាមដ្ឋន្ ន្ងិ ជាំរញុវឌ្ឍន្ភារ សមិទធក្មា បរា ព្បឈម ន្ងិ ម្ធវើការព្បមូលបូក្សរុបការងារ របស់ព្ក្ុម

ការងារតាមក្នក្ន្ីមួយៗ របស់គម្ព្ម្មង FMIS ន្ងិ គម្ព្ម្មងម្្សងៗរបស់នាយក្ដ្ឋា ន្ ម្ដើមបបីញ្េប់ក្ិចេ

ការបាន្ទន្ម់្រលម្វលាតាមក្ន្ការកដលបាន្ម្ព្គងទុក្ 

 ចូលរួមសរម្សរ ន្ិង ម្រៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភារ ព្បចាាំសបារ ហ៍ កខ្ ព្តីម្មស ឆ្ន ាំ របស់គម្ព្ម្មង          

បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (FMIS) ន្ិង គម្ព្ម្មងម្្សងៗម្ទៀតរបស់

នាយក្ដ្ឋា ន្បម្ចេក្វិទារត័ម៌្មន្ ម្ដើមបរីាយការណ៍ជនូ្ថាន ក្់ដឹក្នាាំ 

 ម្រៀបចាំ ន្ងិ សព្មបសព្មលួក្ិចេព្បជុាំព្បចាាំកខ្ ន្ងិ ព្បចាាំព្តមី្មស ម្ដើមបីម្ធវើការតាមដ្ឋន្វឌ្ឍន្ភារ

គម្ព្ម្មង ក្ិចេការរិម្ព្គះថាី ន្ងិ ម្ដ្ឋះព្សាយបរា ព្បឈមនានា 

 ទាំនាក្់ទាំន្ង ន្ងិ ម្ឆាើយតបម្ៅន្ងឹតព្មូវការរត័ម៌្មន្ ន្ងិ វឌ្ឍន្ភាររបស់គម្ព្ម្មង FMIS ន្ងិ គម្ព្ម្មង

នានា 

 ម្រៀបចាំក្ិចេព្បជុាំ, ឯក្សារពាក្រ់ន័្ធន្ងឹក្ិចេព្បជុាំ ន្ងិ ម្ធវើបទបងាា ញនានាពាក្រ់ន័្ធន្ងឹក្ិចេការគម្ព្ម្មង 

FMIS ន្ងិ គម្ព្ម្មងនានា 

 ក្តព់្តា ន្ងិ ម្រៀបចាំឯក្សារពាក្រ់ន័្ធន្ងឹការផ្លា ស់បរូរនានា ម្ៅក្នងុគម្ព្ម្មង 

 ចូលរមួបា៉ា ន្ស់ាា ន្ ់ន្ងិ វិភាគអាំរហីាន្ភិយ័កដលអាចម្ក្ើតម្មន្ម្ ើងក្នងុការអន្វុតរគម្ព្ម្មង ន្ងិ កសវងរក្

ដាំម្ណាះព្សាយ 

 ម្រៀបចាំ ន្ងិ ព្បមូលឯក្សារម្ព្តៀម ក្នងុការ្រលជ់នូ្ឯក្សារម្ោង ន្ងិ តព្មូវការ សព្ម្មប់ម្ឆាើយតបន្ងឹ

ក្ិចេការសវន្ក្មា 

 សរម្សរ ន្ងិ រនិ្តិយម្លើលិខ្តិរដាបាល ន្ងិ ឯក្សារនានា តាមការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង 

 ចូលរមួ ន្ងិ ្រលក់ារបណរុ ះបណារ ល សិកាខ សាលា ក្ិចេព្បជុាំនានា តាមការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង 

ន្ងិ ថាន ក្់ដឹក្នាាំ 

 ម្មន្សមតថភារ ន្ងិ ជាំនាញចាស់លាស់ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ក្មាវិធីសព្ម្មប់ម្រៀបចាំក្ន្ការគម្ព្ម្មង ន្ងិ 

តាមដ្ឋន្វឌ្ឍន្ភារគម្ព្ម្មង  



 ម្មន្សមតថភារ ន្ិង ជាំនាញចាស់លាស់ ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ឧបក្រណ៍សម្មា រការិោលយ័ ន្ិង ក្មាវិធី

ការិោលយ័ (ក្មាវិធី Microsoft Office) ដូចជា Project, Word, Excel, PowerPoint ជាម្ដើម 

 ម្មន្ភាររហ័ស ន្ងិ ឆ្ប់យលដឹ់ង ក្នងុការម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធ ន្ងិ ឧបក្រណ៍សម្មា រ បម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្

នានា 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹង ន្ងិ ជាំនាញក្នក្អក្សរសាន្តសរ កខ្ារ ន្ងិ អង់ម្គាស ចាស់លាស់ ន្ងិ ជាំនាញខាងរនិ្តិយ

អក្ខរាវិរុទធ ន្ងិ ម្វយាក្រណ៍ 

 ម្មន្ជាំនាញក្នងុការទាំនាក្់ទាំន្ង ព្បាព្ស័យទក្់ទង ការ្រល់បទបងាា ញ ន្ងិ ម្ធវើការជាព្ក្ុម 

 ្រលរ់បាយការណ៏ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបារ ហ ៍ន្ងិ ព្បចាាំកខ្ កដលម្រៀបរាប់ ន្ងិ បងាា ញរីសក្មាការងារជា

ព្បចាាំ ជនូ្អនក្ព្គប់ព្គង ន្ងិ ថាន ក្់ដឹក្នាាំ  

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង 

 ម្បក្ខជន្ ម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរ ី៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

2. មន្តន្រីក្នក្ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ (Reporting Analyst) - ១ របូ 

 តាមដ្ឋន្ ព្បមូល ម្រៀបចាំ វិភាគ ន្ងិ ចងព្ក្ងទិន្នន្យ័ ន្ងិ រត័ម៌្មន្រីការអន្ុវតរការងារគម្ព្ម្មង FMIS 

ន្ងិ គម្ព្ម្មងនានាកដលម្រៀបចាំ ន្ងិ អភិវឌ្ឍម្ដ្ឋយនាយក្ដ្ឋា ន្បម្ចេក្វិទារត័ម៌្មន្ សព្ម្មប់សរម្សរ

ម្រៀបចាំជារបាយការណ៍ ន្ងិ តាមដ្ឋន្ការអន្វុតរការងារ 

 ចូលរមួតាមដ្ឋន្ ន្ងិ ជាំរញុវឌ្ឍន្ភារ សមិទធក្មា បរា ព្បឈម ន្ងិ ម្ធវើការព្បមូលបូក្សរបុវឌ្ឍន្ភារ

ការងារ របស់ព្ក្ុមការងារតាមក្នក្ន្ីមួយៗ របស់គម្ព្ម្មង FMIS ន្ងិ គម្ព្ម្មងម្្សងៗរបស់នាយក្ដ្ឋា ន្ 

ម្ដើមបធីានាបាន្បញ្េប់ក្ិចេការបាន្ទន្ម់្រលម្វលាតាមក្ន្ការកដលបាន្ម្ព្គងទុក្ 

 សរម្សរ ន្ងិ ម្រៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភារ ព្បចាាំសបារ ហ ៍កខ្ ព្តមី្មស ឆ្ន ាំ របស់គម្ព្ម្មងបម្ចេក្វិទា-

រ័តម៌្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ (FMIS) ន្ងិ គម្ព្ម្មងម្្សងៗរបស់នាយក្ដ្ឋា ន្-      

បម្ចេក្ វិទារ័តម៌្មន្ 

 បម្ងកើត ឬ កក្សព្មលួបកន្ថមម្លើទព្មង ់របាយការណ៍សមិទធក្មាការងារ, របាយការណ៍តាមដ្ឋន្ចាំណាយ, 

ឯក្សារក្ាំណត់ព្តាបរា , ឯក្សារក្ាំណត់ម្ហតកុារផ្លា ស់បរូរ, ក្ាំណត់ម្ហតុក្ិចេព្បជុាំ ន្ងិ ឯក្សារតព្មូវ

ការនានាតាមតព្មូវការរបស់ថាន ក្់ដឹក្នាាំ 

 សហការជតិសន ិទធ ន្ងិ ទាំនាក្់ទាំន្ងលអជាមួយន្ងឹព្ក្ុមការងារនន្ការិោលយ័ ឬ ក្នក្ម្្សងៗ ន្ងិ ព្បធាន្

ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មងន្ីមួយៗ ម្ដើមបីទទួលបាន្ទិន្នន្យ័ ន្ងិ រ័តម៌្មន្បាន្ព្គប់ព្ជងុម្ព្ជាយ ក្នងុការម្រៀបចាំ

ជារបាយការណ៍ 

 ទាំនាក្់ទាំន្ង ន្ងិ ម្ឆាើយតបម្ៅន្ងឹតព្មូវការរត័ម៌្មន្ ន្ងិ វឌ្ឍន្ភាររបស់គម្ព្ម្មង FMIS ន្ងិ គម្ព្ម្មង

នានា 



 រនិ្ិតយ កក្សព្មលួ ន្ងិ ្រល់ម្ោបលម់្លើឯក្សារ, របាយការណ៍ ន្ងិ លខិ្ិតបទដ្ឋា ន្គតយិតុរនិានា 

 បក្កព្បរភីាសាកខ្ារម្ៅភាសាអង់ម្គាស ឬ រភីាសាអង់ម្គាសម្ៅភាសាកខ្ារម្លើ ឯក្សារ, របាយការណ៍, 

ន្ងិ លិខ្តិបទដ្ឋា ន្គតិយតុរនិានា 

 រាយការណ៍ជាម្ទៀងទត់ម្ៅកាន្ថ់ាន ក្់ដឹក្នាាំអាំរីដាំម្ណើរការនន្ការអន្វុតរការងាររបស់គម្ព្ម្មង FMIS 

ន្ងិ គម្ព្ម្មងម្្សងៗម្ទៀតរបស់នាយក្ដ្ឋា ន្បម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្ 

 រាយការណ៍អាំរីបរា កដលម្ក្ើតម្មន្ម្ ើង ឬ ហាន្ភិយ័កដលអាចម្ក្ើតម្មន្ម្ ើង ក្នងុការអន្វុតរការងារ

គម្ព្ម្មង FMIS ន្ងិ គម្ព្ម្មងនានា ជនូ្ថាន ក្់ដឹក្នាាំរនិ្តិយ សម្ព្មច ន្ងិ ្ដល់ម្ោបល ់

 កសវងរក្ដាំម្ណាះព្សាយម្លើបរា កដលម្ក្ើតម្មន្ម្ ើង ឬ អាចន្ងឹម្ក្ើតម្មន្ម្ ើងរកីារអន្វុតរគម្ព្ម្មង 

 អភិវឌ្ឍ ន្ងិ រព្ងឹងសមតថភារ ក្នុងការសរម្សរព្ពាងម្លើឯក្សារម្គលន្ម្ោបាយ ន្ងិ ក្ន្ការយុទធ-  

សាន្តសរបម្ចេក្វិទារត័ម៌្មន្ន្ងិគមនាគមន្ ៍ន្ងិ ម្គលន្ម្ោបាយម្សដាក្ិចេឌ្ីជថីល 

 ព្សាវព្ជាវ ម្រៀបចាំ ន្ងិ ចងព្ក្ងម្រៀបចាំឯក្សារក្ន្ការយុទធសាន្តសរ  ន្ិង ម្គលន្ម្ោបាយសព្ម្មប់គាំព្ទ

ចីរភារនន្ការអន្ុវតរក្នក្បម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្ ន្ងិ គមនាគមន្ ៍ន្ងិ ម្គលន្ម្ោបាយម្សដាក្ិចេឌ្ីជីថល 

 ម្រៀបចាំសរម្សរព្ពាងម្លើ ឯក្សារលាំហរូន្តីិវិធអីន្ុវតរការងារ ន្ងិ ឯក្សារតព្មូវការពាក្រ់ន័្ធ កដលជា

ន្ោិមរួមសព្ម្មប់ម្ព្បើព្បាស់ទូម្ៅក្នងុការអភិវឌ្ឍ ក្មាវិធី ព្បរន័្ធបម្ចេក្វិទា ន្ិង ម្ហដ្ឋា រចនាសមពន័្ធ 

នានា 

 ព្សាវព្ជាវ ន្ងិ ចងព្ក្ងឯក្សារអាំរតីព្មូវការអនក្ម្ព្បើព្បាស់ ន្ងិ ក្តារ វិជាម្មន្ ន្ងិ អវិជាម្មន្របស់

គម្ព្ម្មង FMIS ន្ងិ គម្ព្ម្មងបម្ចេក្វិទានានា 

 សរម្សរព្ពាងម្លើឯក្សារយន្ដការព្គប់ព្គង ន្ងិ អភិវឌ្ឍម្ហដ្ឋា រចនាសមពន័្ធ ក្មាវិធី ន្ងិ ព្បរន័្ធបម្ចេក្-

 វិទារ័តម៌្មន្ 

 សរម្សរ រនិ្តិយ ន្ងិ កក្តព្មូវ ម្លើលិខ្តិរដាបាល ន្ងិ ឯក្សារនានា តាមការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង 

 ចូលរួម សរម្សរ ន្ងិ ម្រៀបចាំក្ាំណត់ម្ហតនុន្ក្ិចេព្បជុាំនានា សព្ម្មប់រាយការណ៍ជនូ្ថាន ក្់ដឹក្នាាំ ន្ងិ 

ទុក្ជាឯក្សារ-កាលបបវតរ ិ

 ម្រៀបចាំ ន្ងិ ទុក្ដ្ឋក្ ់ម្សៀវម្ៅ របាយការណ៍ ន្ងិ ឯក្សារនានា ឱ្យព្តឹមព្តូវ កបងកចក្តាមក្នក្ ឬ ព្បម្ភទ 

នន្ឯក្សារ 

 ម្ធវើក្ាំណត់ព្តា ម្រៀបចាំក្ន្ការ ន្ងិ បញ្េូលក្នងុព្បរន័្ធព្គប់ព្គងក្ិចេព្បជុាំ សព្ម្មប់អនក្ព្គប់ព្គង ន្ងិ ថាន ក្់

ដឹក្នាាំ 

 ម្រៀបចាំ ន្ិង ម្ធវើបទបងាា ញអាំរីវឌ្ឍន្ភាររបស់គម្ព្ម្មងគម្ព្ម្មង FMIS ន្ងិ គម្ព្ម្មងម្្សង រៗបស់នាយក្ដ្ឋា ន្ 



 ម្មន្សមតថភារ ន្ិង ជាំនាញចាស់លាស់ ក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ឧបក្រណ៍សម្មា រការិោលយ័ ន្ិង ក្មាវិធី

ការិោលយ័ (ក្មាវិធី Microsoft Office) ដូចជា Word, Excel, PowerPoint, Outlook ជាម្ដើម ន្ងិ 

ក្មាវិធីសព្ម្មប់វិភាគទិន្នន្យ័ ដូចជា SPSS, MathLab ជាម្ដើម 

 ម្មន្ភាររហ័ស ន្ងិ ឆ្ប់យលដឹ់ង ក្នងុការម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធ ន្ងិ ឧបក្រណ៍សម្មា រ បម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្

នានា  

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹង ន្ងិ ជាំនាញក្នក្អក្សរសាន្តសរ កខ្ារ ន្ងិ អង់ម្គាស ចាស់លាស់ ន្ងិ ជាំនាញខាងរនិ្តិយ

អក្ខរាវិរុទធ ន្ងិ ម្វយាក្រណ៍ 

 ម្មន្បទរិម្សាធន្៍ក្នក្ ម្សដាក្ចិេ, ព្គប់ព្គងរដាបាលទូម្ៅ, ម្គលន្ម្ោបាយ ន្ងិ ន្តីិក្មា  ន្ងឹព្តូវបាន្

ម្លើក្ទឹក្ចិតរសព្ម្មប់ការងារម្ន្ះ 

 ចូលរមួ ន្ងិ ្រលក់ារបណរុ ះបណារ ល សិកាខ សាលា ក្ិចេព្បជុាំនានា តាមការចាត់កចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង 

ន្ងិ ថាន ក្់ដឹក្នាាំ 

 ្រលរ់បាយការណ៏ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបារ ហ ៍ន្ងិ ព្បចាាំកខ្ កដលម្រៀបរាប់ ន្ងិ បងាា ញរីសក្មាភារការងារ

ជាព្បចាាំ ជនូ្អនក្ព្គប់ព្គង ន្ងិ ថាន ក្់ដឹក្នាាំ 

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង 

 ម្បក្ខជន្ ម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរ ី៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

 ក្នក្ព្គប់ព្គងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធ (Infrastructure Team) - ៦ រូប ៖ 

1. មន្តន្រីក្នក្គាំព្ទបម្ចេក្ម្ទស (Technical Support Engineer) - ៤ រូប 

 ព្សាវព្ជាវ វិភាគ ក្ាំណត ់ន្ងិ ម្ដ្ឋះព្សាយម្លើបរា កដលបាន្ម្លើក្ម្ ើងម្ដ្ឋយអនក្ម្ព្បើព្បាស់ 

 ទាំនាក្់ទាំន្ង ន្ងិ សួរបរា ក្់ម្ៅកាន្់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ ម្ដើមបយីល់ចាស់អាំរីឫសគលន់ន្បរា កដលព្តូវ

ម្ដ្ឋះព្សាយ 

 ក្ាំណតអ់ាទិភារ ន្ងិ ម្ធវើការម្ដ្ឋះព្សាយ ម្លើសាំបុព្តបរា  កដលបាន្បញ្ាូន្ឱ្យម្ដ្ឋះព្សាយ  

 ដាំម្ ើង ន្ងិ ក្ាំណត់ក្ុាំរយូទ័រ hardware, software, ព្បរន័្ធព្បតិបតរកិារ, ក្មាវិធ ីន្ងិ សម្មា របណារ ញ

តភាា ប់ 

 ព្តតួរនិ្តិយ ន្ងិ តាំកហទាំម្លើក្ុាំរយូទ័រ ន្ងិ បណារ ញតភាា ប់របស់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ 

 អន្ុវតរ ន្ងិ ព្បតបិតរតិាមម្គលការណ៍ ន្ងិ ន្តីិវិធីក្នងុការម្ដ្ឋះព្សាយបរា ជនូ្អនក្ម្ព្បើព្បាស់ ជា

រិម្សសន្តីិវិធនីន្ការម្ដ្ឋះព្សាយម្ៅក្នងុព្បរន័្ធជាំន្យួគាំព្ទ 

 ជាំន្យួ ន្ងិ បងាា ត់បងាា ញជនូ្អនក្ម្ព្បើព្បាស់ក្នងុការម្ព្បើព្បាស់ម្ៅក្នងុក្មាវិធ ី ន្ងិ ឧបក្រណ៍សម្មា រ          

បម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្ នានា តាមតព្មូវការ 



 ជយួដល់ព្បធាន្ ឬ អនក្ព្គប់ព្គងក្នងុការម្រៀបចាំឯក្សារសព្ម្មប់កណនាាំ ឬ បណរុ ះបណារ លម្លើការម្ដ្ឋះ

ព្សាយបរា  ន្ងិ ការម្ព្បើព្បាស់ក្ុាំរយូទ័រ 

 ម្ដ្ឋះព្សាយបរា  hardware ឬ software ក្ុាំរយូទ័រ, អុីកមល, សុវតថភិារទិន្នន្យ័, បរា អុនី្ធណិឺត ន្ងិ

តាមដ្ឋន្ ន្ងិ ម្ដ្ឋះព្សាយបរា ម្ៅក្នងុព្បរន័្ធ Helpdesk 

 ធានាថាព្បរន័្ធម្មន្សុវតថភិារខ្ពស់ ម្ដ្ឋយម្ធវើបចេុបបន្នភារក្មាវិធីក្ាំចាត់ម្មម្រាគ ន្ងិ MS. Windows 

Security ជាព្បចាាំ 

 រក្ាទាំនាក្់ទាំន្ងការងារឱ្យជិតសន ិទធ ន្ងិ រព្ងងឹការងារជាព្ក្ុម ជាមួយព្ក្ុមការងារ ន្ងិ អនក្ម្ព្បើព្បាស់ 

 អាចម្ធវើការងារជាមួយ ន្ងិយលដឹ់ងអាំរ ីAD ន្ងិ Exchange server 

 ម្រៀបចាំ ន្ងិ អន្ុវតរក្ន្ការ ន្ងិ តារាងការងារសព្ម្មប់ការម្ធវើតាំកហទាំ ន្ងិ បចេុបបន្នភារ 

 ្រល់ម្សវាព្ទព្ទង់ម្លើឧបក្រណ៍ សម្មា របម្ចេក្វិទារត័ម៌្មន្ ម្មន្ដូចជា ម្ម៉ា សីុន្ព្រនី្ ម្ម៉ា សីុន្កសគន្ ព្បរន័្ធ

កាម្មរា៉ាសុវតថភិារ ជាម្ដើម ន្ងិតព្មូវការផ្លា ស់បរូរសម្មា រម្្សងៗ 

 ព្ទព្ទង់ ន្ងិ ម្ដ្ឋះព្សាយបរា  កដលអនក្ម្ព្បើព្បាស់ជួបព្បទះ ដល់ទីតាាំងអនក្ម្ព្បើព្បាស់ផ្លា ល ់ ឬម្ដ្ឋះ

ព្សាយរីចាំងាយ ព្រមទាំងតាមដ្ឋន្ការម្ដ្ឋះព្សាយជនូ្អនក្ម្ព្បើព្បាស់រហតូដល់បិទបញ្េប់បរា  

 ម្មន្សមតថភារក្នងុការបត់កបន្ ន្ងិ ផ្លា ស់បរូរ ម្លើក្ិចេការន្ងិការម្ព្បើព្បាស់ម្ៅតាមការរីក្ចម្ព្មើន្នន្     

បម្ចេក្វិទាថាីៗ  

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងទូលាំទូលាយក្នងុការម្ព្បើព្បាស់ក្មាវិធី Microsoft Office ន្ងិ អាចម្ព្បើក្មាវិធីក្ុាំរយូទ័រ

ម្ដើមបីតាមដ្ឋន្ន្វូសាថ ន្ភាររបស់ព្បរន័្ធដាំម្ណើរការ 

 ម្មន្ភារបត់កបន្តាមកាលៈម្ទសៈតាមការងារ អាចម្ធវើដាំម្ណើរ ន្ងិ បាំម្រញម្បសក្ក្មាការងារម្ៅតាម

ម្ខ្តរបាន្ 

 ចូលរួមក្នងុក្មាវិធីវគគបណរុ ះបណារ លកដលពាក្រ់ន័្ធ តាមការចាតក់ចងរបស់អនក្ព្គប់ព្គង 

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៏ ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបារ ហ៏ ព្បចាាំកខ្ ឬរបាយការណ៍កដលម្មន្តព្មូវការម្្សងៗ្រល់

ជនូ្ព្បធាន្នាយក្ដ្ឋា ន្ 

 បាំម្រញការងារម្្សងៗកដល្រល់ម្អាយម្ធវើ តាមការចាត់កចងម្ដ្ឋយព្បធាន្នាយក្ដ្ឋា ន្ ឬ អនក្ព្គប់ព្គង  

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង 

 ម្បក្ខជន្ ម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរ ី៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

2. មន្តន្រីក្នក្បណាដ ញតភាា ប់ ន្ងិ សុវតថិភារ (Network Infrastructure and Security Engineer) - 

១ រូប 

 ម្ធវើវិភាគ ន្ងិ វាយតនមាក្នក្កដលរុាំទន្ម់្មន្សុវតថភិារសមព្សបក្នុងម្ហដ្ឋា រចនាសមពន័្ធបម្ចេក្វិទា-

រ័ត៌ម្មន្ព្បរន័្ធ FMIS ទាំងម្ៅម្លើ Software, Hardware ន្ងិ បណាដ ញតភាា ប់  



 កសវងរក្វិធីសាន្តសដ  ន្ងិ ឧបក្រណ៍កដលអាចម្ដ្ឋះព្សាយ ក្នងុការទប់សាក ត់ ឬកក្លមអក្នក្សុវតថិភារ 

 កសវងរក្ ន្ងិម្ព្បើព្បាស់ន្ីតិ វិធី ន្ិងបម្ចេក្វិទាថាីៗ ម្ដើមបីរព្ងឹងក្នក្សុវតថិភារ  

  វិភាគ ន្ងិ វាយតនមាការខូ្ចខាតម្ៅម្លើទិន្នន្័យ ឬម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធ កដលបណាដ លមក្របីរា សុវតថិ-

ភារ រួចម្ធវើការកសវងរក្ឧបក្រណ៍ ន្ិងវិធីសាន្តសរសព្ម្មប់ទញយក្មក្វិញន្វូទិន្នន្័យ ឬ ជសួជលុ    

ម្ហដ្ឋា រចនាសមពន័្ធកដលបាន្ខ្ចូខាត  

 ព្គប់ព្គង ការពារ ន្ិងកថទាំក្នក្រឹងន្ិងក្នក្ទន្់របស់ឧបក្រណ៍បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្, មិន្កមន្បម្ចេក្-

 វិទារ័ត៌ម្មន្ ម្ៅមជឈមណឌ លទិន្នន្័យ, មជឈមណឌ លសម្ន្តងាគ ះទិន្នន្័យ ន្ិងព្គប់ការដ្ឋា ន្ទាំងអស់ 

 ព្តួតរនិ្ិតយជាព្បចាាំម្លើព្បរន័្ធព្បតិបតរិការក្នក្ទន្់របស់ឧបក្រណ៍បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ 

 ម្រៀបចាំក្ន្ការយុទធសាន្តសរក្នងុការម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងនន្ព្បរន័្ធម្ហដ្ឋា រចនាសមពន័្ធ Network 

Configuration 

 ម្រៀបចាំតារាងកាលវិភាគ សព្ម្មប់ម្ធវើការរក្ាទុក្ Configurations ព្គប់ឧបក្រណ៍បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ 

 ម្រៀបចាំតារាងកាលវិភាគ ក្នុងការកថទាំឧបក្រណ៍បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ទាំងអស់ 

 កថទាំព្បរន័្ធបណារ ញសុវតថភិាររបស់ព្បរ័ន្ធបណារ ញសនូល 

 ការរចនា, ដាំម្ ើង, តភាា ប់ ន្ិងរួមបញ្េូលព្បរន័្ធសនូលកតមួយ 

 គាំព្ទ ន្ិងម្ដ្ឋះព្សាយរាល់បរា ទក្់ទងន្ងឹព្បរន័្ធបណារ ញម្ណតម្វីក្ WAN\LAN រីព្គប់ការដ្ឋា ន្ 

 ម្រៀបចាំ ន្ិងបម្ងកើតម្ឈាា ះអនក្ម្ព្បើព្បាស់, ម្លខ្សងាៃ ត់ ន្ិងសិទធិម្ដើមបីអន្រុញ តរចូលក្នុងឧបក្រណ៍បម្ចេក្-

 វិទារ័ត៌ម្មន្សព្ម្មប់ម្ធវើការងារម្្សងៗតាមតព្មូវការ 

 ម្រៀបចាំបម្ងកើតម្គលន្ម្ោបាយសុវតថិភារ ន្ិងន្ិតិវិធមី្ដើមបីម្ធវើឱ្យម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធកាន្់កតព្បម្សើរ 

 សិក្ា ន្ងិ ក្ាំណតរ់តីព្មូវការក្នក្សុវតថភិាររបស់ព្បរន័្ធបណារ ញម្ហដ្ឋា រចនាសមពន័្ធ ន្ិង ដាំម្ណាះ-

ព្សាយ 

 ការម្ដ្ឋះព្សាយរាល់បរា កដលម្ក្ើតម្មន្ម្ ើងជាមួយន្ឹងរបាយការណ៍ 

 ព្សាវព្ជាវបម្ចេក្វិទាសុវតថិភារថាីៗ ម្ដើមបីម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងនន្ម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធ ន្ងិព្តឹមព្តូវតាម 

សរង់ដ្ឋរបម្ចេក្ម្ទស 

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ព្បចាាំនថៃ នន្បញ្ាពី្តតួរនិ្តិយព្បរន័្ធព្បតិបតរការណ៍របស់ឧបក្រណ៍បម្ចេក្វិទា

រត័៌ម្មន្ 

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ព្បចាាំកខ្ រីដាំម្ណើរការងារ ន្ិងបរា ម្្សងៗម្ៅថាន ក្់ដឹក្នាាំម្ដើមបីព្តួតរនិ្តិយ 

 ម្ធវើការសហការជាមួយព្ក្ុមហ៊ានុ្្គត់្ គង់ សព្ម្មប់បាំម្រញតព្មូវម្្សងៗ ន្ិងដាំម្ណាះព្សាយ 

 អន្ុវតរការងារម្ព្កាមការ្រលឱ់្យរបស់ថាន ក្់ដឹក្នាាំ 



 សិក្ាព្សាវព្ជាវរី្លិត្ល្តុការម្ព្បើព្បាស់,ការ្តុក្ាំណត់នន្អាជាា ប័ណណរបស់ឧបក្រណ៍បម្ចេក្-

 វិទយរ័ត៌ម្មន្ ន្ិងរាយការណ៍ជនូ្ថាន ក្់ដឹក្នាាំ 

 ព្បមូល, ព្តតួរនិ្តិយ ន្ិងម្្ាៀងផ្លា ត់ក្ាំណត់ម្ហតនុន្របាយការណ៍ 

 ម្រៀបចាំតារាងកាលវិភាគផ្លា ស់បរូរម្ឈាា ះអនក្ម្ព្បើព្បាស់, ម្លខ្សាំងាត់ ក្នុងការចូលម្ៅកាន្ឧ់បក្រណ៍    

បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ Network Devices 

 សិក្ា ន្ិងម្រៀបចាំផ្លា ស់បរូររចនាសមព័ន្ធ (Configuration) ម្ៅតាមតព្មូវការ ន្ិងភារចាាំបាច់ 

 ម្ធវើការវាយតនមាហាន្ភិ័យ ន្ិង ការសាក្លបងម្លើព្បរន័្ធដាំម្ណើរការទិន្នន្័យ  

 ម្ធវើម្តសរសាក្លបងនានា កដលម្ឆាើយតបព្សបម្ៅន្ឹង ម្គលន្ម្ោបាយ ន្ងិ ន្ីតិវិធីសុវតថភិារ  

 ចូលរួមក្នុងក្មាវិធីវគគបណដុ ះបណាដ លម្្សងៗកដលពាក្់រន័្ធ  

 ដាំម្ណើរការព្តួតរនិ្តិយសុវតថិភារ ការវិភាគម្លើទិន្នន្យ័ន្ិងសុវតថិភារ ន្ិង ការវិភាគម្លើន្ីតិវិធី ម្ដើមបី

រក្ឱ្យម្ ើញន្វូបរា សុវតថិភារ រួចបញ្ាូន្ ឬចាត់វិធាន្ការសមព្សប 

 បងាា ត់បម្ព្ងៀន្ដល់ព្ក្ុមការងារ ម្ដើមបីកចក្រំកលក្ការយល់ដឹង ន្ិងជាំនាញក្នក្សុវតថិភារ  

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៏ ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបារ ហ៍ ព្បចាាំកខ្ ឬរបាយការណ៍កដលម្មន្តព្មូវការម្្សងៗ អាំរី

សាថ ន្ភារនន្ព្បរន័្ធសុវតថិភារបចេុបបន្ន  

 ម្មន្បទរិម្សាធន្៍ម្ៅម្លើការដាំម្ ើង ការម្ធវើឱ្យដាំម្ណើរការព្បរន័្ធសុវតថិភាររបស់ឧបក្រណ៍ Router, 

Firewall Switch ដូចជា FortiGate, Juniper, Cisco, Palo Alto, HP, Huawei ជាម្ដើម  

 យល់ដឹងរីព្បរន័្ធបណាដ ញតភាា ប់បម្ចេក្វិទា (Network) កដលព្តឹមព្តូវម្ៅតាមលក្ខណៈបម្ចេក្ម្ទស

ម្ៅក្នុងមជឈមណឌ ល្ាុក្ទិន្នន្យ័ ន្ងិម្ៅតាមការដ្ឋា ន្ម្្សងម្ទៀត 

 ព្តួតរនិ្ិតយជាព្បចាាំម្ៅម្លើព្បរន័្ធដាំម្ណើរការរបស់ឧបក្រណ៍ Router, Firewall, Switch ន្ិងម្រៀបចាំ

កាលវិភាគក្នុងការម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើង (Upgrade OS) ន្ូវព្បរ័ន្ធដាំម្ណើរការរបស់ឧបក្រណ៍ន្ីមួយៗ 

 ម្មន្បទរិម្សាធន្ក៍្នុងការម្រៀបចាំព្បរ័ន្ធម្ហដ្ឋា រចនាសមពន័្ធបណាដ ញតភាា ប់ ន្ិងសុវតថិភារ 

 ម្មន្បទរិម្សាធន្៍ ន្ិងចាំម្ណះដឹងក្នក្ព្គប់ព្គងព្បរន័្ធ Monitoring System (Hardware, 

Software and connections) 

 ម្មន្បទរិម្សាធន្៍ ន្ងិចាំម្ណះដឹងទក្់ទងន្ឹងឧបក្រណ៍ F5 Load balancer  

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង 

 ម្បក្ខជន្ ម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរ ី៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

3. មន្តន្រីក្នក្កខ្សបណាដ ញ (Network Cabling) - ១ រូប 

 ដាំម្ ើង ម្ដ្ឋះព្សាយ ន្ងិ កថទាំកខ្សទង់កដង, កខ្ស RJ45 ន្ិង កខ្សបណាដ ញកាបអុបទិក្ 

 បម្ងកើតញាណ (Sensor) ន្ិងម្ធវើការព្តតួរនិ្តិយកខ្សកាបអុបទិច 



 វាស់ក្ព្មិតក្ម្មា ាំងរលក្សរញ  (Signal) ម្ដើមបីធានាថាម្មន្ម្សវាព្គប់ព្គន្់សព្ម្មប់ម្ព្បើព្បាស់ 

 រត់កខ្សបណាដ ញកាបអុបទិក្ម្ៅម្ព្កាមដី ឬម្ព្កាមទឹក្ ន្ិង ម្រៀបចាំកខ្សកាបតាមបរិម្វណអគរ 

 តាមដ្ឋន្ ន្ងិអម្ងកតម្មើលព្បរន័្ធកខ្សកាបអុបទិក្ជាព្បចាាំ ន្ិងជួសជលុទីតាាំងកដលម្មន្បរា ម្ក្ើតម្ ើង 

 វាស់សាង់ ន្ិងក្ាំណត់ Network Topologies 

 សិក្ាតាមការដ្ឋា ន្ ន្ងិក្ាំណតល់ទធភារន្ិងជម្ព្មើសនន្ការតភាា ប់តាមតព្មូវការរបស់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ 

 ម្រៀបចាំបាង់សព្ម្មប់ដាំម្ ើងបណាដ ញតភាា ប់ ម្ដ្ឋយម្ព្បើព្បាស់លក្ខខ្ណឌ បម្ចេក្ម្ទស ន្ិងការចុះសិក្ាទីតាាំង 

 ក្ាំណត់រីតព្មូវការឧបក្រណ៍ ន្ិងសម្មា រដាំម្ ើងបណាដ ញតភាា ប់ 

 បម្ងកើតបណាដ ញសម្មាង ន្ិងទិន្នន្័យ ម្ដ្ឋយរតន់្ិងតភាា ប់កខ្សទង់កដង ន្ិងកខ្សកាបអុបទិក្ 

 ដាំម្ ើងឧបក្រណ៍ទូរគមនាគមន្៍ ដូចជាដាំម្ ើង Cable Tray, Routersន្ិង Switches ឱ្យសមព្សប

តាមបទដ្ឋា ន្លក្ខណៈបម្ចេក្ម្ទសនន្ការដាំម្ ើង 

 ដាំម្ ើង ន្ិងកថទាំព្បរន័្ធរត់កខ្សបណាដ ញ ដូចជា Cable Racks 

 ម្រៀបចាំឯក្សារក្ាំណត់ចាំណាាំបណាដ ញតភាា ប់ ម្ដ្ឋយក្ាំណត់ចាំណាាំម្លើឧបក្រណ៍ ន្ិង កខ្សបណាដ ញ ន្ងិ 

គូសដាព្កាមតាមលក្ខណៈបម្ចេក្ម្ទស 

 ម្តសដ ម្សៀគវី ន្ិងសម្មសធាត ុ ម្ដើមបីកសវងរក្ព្បរន័្ធកដលដាំម្ណើរការខ្ុសព្បព្ក្តី ម្ដ្ឋយម្ព្បើព្បាស់

ឧបក្រណ៍កម៉ាព្តម្តសដ  

 ព្តួតរនិ្ិតយម្មើលព្បរន័្ធរត់កខ្សន្ិងសម្មា របណាដ ញជាព្បចាាំ ម្ដើមបីម្ដ្ឋះព្សាយបរា បាន្ទន្់ម្រលម្វលា 

 ផ្លា ស់បដូរកខ្សកដលម្មន្បរា  ន្ងិ ម្តសដ កខ្សរត់ថាី ម្ដើមបធីានាថាម្មន្ដាំម្ណើរការព្បព្ក្តីជាមួយព្បរ័ន្ធ 

 ដាំម្ ើងម្ព្គងកខ្សបណាដ ញថាីម្ដ្ឋយអន្ុវតរោ៉ា តម៉ាត់ចតត់ាមបទដ្ឋា ន្សហព្គស ន្ិង ម្សចក្ដីកណនាាំនន្

ឧសាហក្មាម្រាងចព្ក្្លិត 

 យល់ដឹងរីការម្ធវើម្តសដរគីុណភាររបស់កខ្ស ន្ិងម្មន្របាយការណ៍ចាស់លាស់រីឧបក្រណ៍ម្តសដ  

 ម្មន្បទរិម្សាធន្ក៍្នុងការម្រៀបចាំឧបក្រណ៍ម្ៅក្នុងបន្ាប់ Server ន្ិង Rack តាមបទដ្ឋា ន្បម្ចេក្ម្ទស 

 ម្មន្បទរិម្សាធន្ក៍្នុងការម្រៀបចាំដាំម្ ើងព្បរ័ន្ធកាម្មរា៉ាសុវតថិភារ (DVR, NVR, Analog and IP) 

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបាដ ហ៍ ព្បចាាំកខ្ ឬរបាយការណ៍កដលម្មន្តព្មូវការម្្សងៗ 

 អាចម្ធវើដាំម្ណើរ ន្ិងបាំម្រញម្បសក្ក្មាការងារម្ៅតាមម្ខ្តរបាន្ 

 ការងារម្្សងម្ទៀតតាមការចាតក់ចងរបស់ថាន ក្់ដឹក្នាាំ  

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង 

 ម្បក្ខជន្ ម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរ ី៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

 ក្នក្ព្គប់ព្គងគុណភារ (Quality Management Team) - ៦ រូប 

1. មន្តន្រីក្នក្ព្តតួរនិ្តិយគុណភារ (Quality Assurance Analyst) - ២ រូប 



 ព្សាវព្ជាវកសវងយល់តព្មូវការបទដ្ឋា ន្, ម្រៀបចាំ ន្ិងក្សាងម្គលន្ម្ោបាយ, ម្គលការណ៍កណនាាំ 

ន្ិងន្តីិវិធីម្្សងៗ ពាក្់រន័្ធន្ងឹព្បរ័ន្ធព្គប់ព្គងគុណភារ  (Quality Management System)  

 ចូលរួមម្រៀបចាំន្ិងអន្ុវតរក្ន្ការព្គប់ព្គងគុណភារ ម្ដើមបធីានាបាន្ន្ូវអន្ុម្លាមភារតព្មូវការខាង

ក្នុង (Internal Requirement) រួមម្មន្បទដ្ឋា ន្, ន្តីិវិធ,ី ម្គលការណ៍កណនាាំ ន្ិងតព្មូវការម្្សងៗ  

ន្ិងបទដ្ឋា ន្ខាងម្ព្ៅ (External Standard) តួោ៉ា ងដូចជា ISO9001 ជាម្ដើម 

 សព្មបសព្មួល ន្ិង ជាំរុញឱ្យម្មន្ការអន្ុវតរជាព្បរ័ន្ធព្គប់ព្គងគុណភារ (Quality Management 

System) ក្នុងសាថ ប័ន្ 

 ្រលក់ារកណនាាំដល់ម្មេ ស់ន្តីិវិធី (Process Owners)ម្ដើមបីធានាបាន្អន្ុម្លាមភារនន្ព្បរន័្ធ

ព្គប់ព្គងគុណភារ 

 គាំព្ទដល់ការសព្មបសព្មួលការផ្លា ស់បរូរគន្ាឹះៗម្លើធុរក្ិចេក្នងុសាថ ប័ន្ 

 ព្តួតរនិ្ិតយក្មាវិធីន្ងិវឌ្ឍន្ភារការងារម្ៅតាមក្ន្ការសក្មាភាររបស់សាថ ប័ន្ ដូចជា ដាំម្ណើរការ

សក្មាភារ, មុខ្ងារ, ក្មាវិធី ន្ងិ ឯក្សារកដលព្តូវ្លិត ជាម្ដើម 

 ព្តួតរនិ្តិយឯក្សារគម្ព្ម្មង (Project) ម្ដើមបីធានាបាន្ន្ូវរ័ត៌ម្មន្លមអិតកដលអាចព្ទព្ទង់ដល់ការ

អភិវឌ្ឍ ន្ិង ម្រៀបចាំឯក្សារព្តតួរនិ្ិតយគុណភារ (QA Materials) រួមម្មន្ ឯក្សារក្ិចេសន្ា, ឯក្សារ

លក្ខខ្ណឌ តព្មូវការ, ឯក្សារលក្ខខ្ណឌ មុខ្ងារន្ិងបម្ចេក្ម្ទស, មុខ្ងារ្លិត្ល (Product 

feature) , សាំម្ណើសុាំផ្លា ស់បរូរក្នក្ក្មាវិធី ឬន្ីតិវិធី (Software/Process Change Request) ន្ិងឯក្

សារពាក្រ់ន័្ធម្្សងៗ 

 ចូលរួមម្រៀបចាំក្ន្ការ ន្ិង ក្រណីម្តសរសាក្លបងក្មាវិធ ី

 ម្ធវើម្តសរភារព្តឹមព្តូវនន្ទិន្នន្យ័ ន្ងិសហកាជាមួយអនក្ដឹក្នាាំគម្ព្ម្មង 

 ម្ធវើម្តសរ មុខ្ងារ (Functionality) , ការទទួលសាគ ល់ម្តសរសាក្លបង (Acceptance Test) ម្ដ្ឋយម្ព្បើ

ព្បាស់វិធីសាន្តសរ ម្ដ្ឋយផ្លា ល់ (Manual Testing)  

 ម្ធវើម្តសរ  ន្ិង ក្ាំណតក់្ាំហុសឆគង ឬភារមិន្ព្បព្ក្តី, ក្ត់ព្តាក្នងុព្បរន័្ធក្ាំណត់ម្ហតុ (Tracking 

System) ន្ិងព្តួតរនិ្តិយម្លើការម្ដ្ឋះព្សាយក្ាំហុស (Bug Fixes) 

 ជួយសព្មបសព្មលួដលក់ារម្រៀបចាំការម្ធវើម្តសរសាក្លបង រួមម្មន្ Test Environment, សម្មា រម្តសរ  

ជាម្ដើម ម្ៅតាមតព្មូវការ 

 ចូលរួមម្រៀបចាំរបាយការណ៍លទធ្ លម្តសរសាក្លបង, របាយការណ៍ព្តួតរនិ្ិតយគុណភារ ន្ិង្រល់

ម្ោបល ់

 ព្គប់ព្គងម្លើឧបក្រណ៍ម្តសរ , ឯក្សារម្តសរសាក្លបង ន្ងិការព្តួតរនិ្តិយគុណភារ (Testing and 

QA Document and Tools) 



 សិក្ាព្សាវព្ជាវបម្ចេក្វិទា ន្ិង ន្ីតិវិធីថាីៗ ម្ដើមបីទទួលបាន្ចាំម្ណះដឹងន្ិងជយួម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើង

ក្នក្ព្គប់ព្គងគុណភារ 

 ្រលក់ារព្បឹក្ាន្ងិបណរុ ះបណារ លដល់ព្ក្ុមការងារពាក្់រន័្ធក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ឧបក្រណ៍, ម្តសរសាក្

លបង ន្ងិន្ីតិវិធីម្្សងៗ តាមតព្មូវការ 

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភារការងារ ន្ិងរបាយការណ៍ព្បចាាំកខ្ ដ្ឋក្ជ់នូ្ថាន ក្់ដឹក្នាាំ 

 អន្ុវតរក្ិចេការម្្សងៗ តាមតព្មូវការ ន្ិងការចាតក់ចងម្ដ្ឋយថាន ក្់ដឹក្នាាំ  

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង ។ 

2. មន្តន្រីក្នក្ព្តតួរនិ្តិយគុណភារ ន្ងិ ម្តសដក្មាវិធ ី(Software Quality Specialist) -៣ រូប 

 ព្សាវព្ជាវកសវងយលត់ព្មូវការបទដ្ឋា ន្, ម្រៀបចាំន្ិងក្សាង ម្គលការណ៍កណនាាំ ន្តីិវិធី ន្ងិ វិធសីាន្តសរ

ម្្សង  ៗពាក្រ់ន័្ធន្ងឹការព្តតួរនិ្តិយគុណភារន្ងិម្តសរសាក្លបងក្មាវិធីបម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្ (Software 

Quality Assurance and Testing)  

 ចូលរួមម្រៀបចាំន្ិងអន្ុវតរក្ន្ការព្គប់ព្គងគុណភារ ម្ដើមបធីានាបាន្ន្ូវអន្ុម្លាមភារតព្មូវការខាង

ក្នុង (Internal Requirement) រួមម្មន្បទដ្ឋា ន្, ន្តីិវិធ,ី ម្គលការណ៍កណនាាំ ន្ិងតព្មូវការម្្សងៗ  

ន្ិងបទដ្ឋា ន្ខាងម្ព្ៅ (External Standard) តួោ៉ា ងដូចជា ISO9001 ជាម្ដើម 

 ព្តតួរនិ្តិយឯក្សារគម្ព្ម្មងម្ដើមបធីានាបាន្ន្វូរត័ម៌្មន្លមអតិកដលអាចព្ទព្ទងដ់លក់ារអភិវឌ្ឍ ន្ងិ 

ម្រៀបចាំឯក្សារព្តតួរនិ្តិយគុណភារ (QA Materials) រួមម្មន្ ឯក្សារក្ិចេសន្ា, ឯក្សារលក្ខខ្ណឌ

តព្មូវការ, ឯក្សារលក្ខខ្ណឌ មុខ្ងារន្ងិបម្ចេក្ម្ទស, មុខ្ងារ្លតិ្ល (Product feature), សាំម្ណើរ

សុាំផ្លា ស់បរូរក្នក្ក្មាវិធី ឬន្តីិវិធ ី(Software/Process Change Request) ន្ងិឯក្សារពាក្រ់ន័្ធម្្សងៗ 

 ្រល់ជាធាតុចូលន្ិង្រលម់្ោបល់ម្លើលក្ខខ្ណឌ មុខ្ងារន្ិងបម្ចេក្ម្ទស ន្ិង ការម្រៀបចាំយុទធសាន្តសរ នន្

ការម្ធវើម្តសរសាក្លបង 

 ចូលរួមម្រៀបចាំក្ន្ការ ន្ិង ក្រណីម្តសរសាក្លបងក្មាវិធ ី

 ព្តួតរនិ្ិតយ Code ម្ដើមបីធានាបាន្ន្ូវ្លិត្លសម្ព្មចម្ឆាើយតបន្ឹងតព្មូវការរបស់អនក្ម្ព្បើព្បាស់ ឬ 

ម្មេ ស់គម្ព្ម្មង 

 ម្រៀបចាំ ន្ិងអន្ុវតរការម្តសរសាក្លបងម្ដ្ឋយផ្លា លន់្ងិសវ ័យព្បវតរិ (Manual and Automated Tests) 

ម្ដើមបីកសវងរក្ន្វូភារមិន្ព្បព្ក្តី ឬបរា ម្្សងៗម្លើក្មាវិធ ី

 ព្តួតរនិ្ិតយម្ ើងវិញម្លើ User Interface ម្ដើមបីធានាបាន្ន្ូវសងគតិភារមុខ្ងារ ន្ិងក្ាំណតប់ាន្បរា

គន្ាឹះៗកដលអនក្ម្ព្បើព្បាស់ន្ងឹអាចជួបព្បទះ 

 ក្ត់ព្តាភារមិន្ព្បព្ក្តី ឬបរា ម្្សងៗម្លើក្មាវិធីក្នុងព្បរន័្ធក្ាំណត់ម្ហតុ (Tracking System) 

 ម្ធវើការព្តតួរនិ្តិយ ន្ិង ម្រៀបចាំឯក្សារវិភាគហាន្ភិ័យកដលអាចម្ក្ើតម្មន្ម្ ើងម្លើក្មាវិធ ី



 ចូលរួមម្រៀបចាំរបាយការណ៍លទធ្ លម្តសរសាក្លបង, របាយការណ៍ព្តួតរិន្តិយគុណភារ ន្ិង ្រល់

ម្ោបល ់

 គាំព្ទ ន្ិងព្តួតរនិ្តិយម្លើការព្គប់ព្គង Source Code, Configuration Management ន្ិង Change 

Request Management ម្លើក្មាវិធី 

 គាំព្ទ, ព្តួតរនិ្តិយ ន្ិងព្បឹក្ាម្លើការព្គប់ព្គង ន្ិងម្រៀបចាំមូលដ្ឋា ន្ទិន្នន្័យ (Database 

Architecture)  សព្ម្មប់ក្មាវិធ ី

 ព្គប់ព្គងម្លើឧបក្រណ៍ម្តសរ , ឯក្សារម្តសរសាក្លបងន្ិងការព្តួតរនិ្តិយគុណភារ  ( Testing and 

QA Document and Tools) 

 សិក្ាព្សាវព្ជាវម្លើឧបក្រណ៍, បម្ចេក្វិទាន្ិងន្តីិវិធីថាីៗ ម្ដើមបីជួយជាំរញុការម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងម្លើ

ដាំម្ណើរការព្គប់ក្នក្ម្ៅក្នុងវដរនន្ការអភិវឌ្ឍក្មាវិធី (Software Development Life Cycle) 

 ្រលក់ារព្បឹក្ាន្ងិបណរុ ះបណារ លដល់ព្ក្ុមការងារពាក្់រន័្ធក្នុងការម្ព្បើព្បាស់ឧបក្រណ៍,ម្តសរសាក្

លបង, ន្ងិន្ីតិវិធីម្្សងៗ តាមតព្មូវការ 

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភារការងារ ន្ិងរបាយការណ៍ព្បចាាំកខ្ ដ្ឋក្ជ់នូ្ថាន ក្់ដឹក្នាាំ 

 អន្ុវតរក្ិចេការម្្សងៗ តាមតព្មូវការ ន្ិងការចាតក់ចងម្ដ្ឋយថាន ក្់ដឹក្នាាំ  

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង ។ 

3. មន្តន្រីក្នក្សវន្ក្មាព្បរន័្ធរ័តម៌្មន្ (Information System Auditor) - ១ រូប 

 ព្សាវព្ជាវកសវងយលត់ព្មូវការបទដ្ឋា ន្, ម្រៀបចាំ ន្ិងក្សាងម្គលការណ៍កណនាាំ ន្ិងន្តីិវិធីម្្សងៗ 

ពាក្់រន័្ធន្ងឹសវន្ក្មាព្បរន័្ធរត័៌ម្មន្ (Information System Audit) 

 ្រលព់្បឹក្ាម្លើបរា ពាក្រ់ន័្ធន្ងឹការព្គប់ព្គងហាន្ភិ័យបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ជនូ្ថាន ក្់ដឹក្នាាំទាំងក្នក្  

ធុរក្ិចេ ន្ិងបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ជារិម្សសម្លើក្មាវិធី, ម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធ ន្ងិ ដាំម្ណើរការទាំងមូលម្ៅ

ក្នុងគម្ព្ម្មងរបស់សាថ ប័ន្ (Application, Infrastructure, and Process) 

 ព្តួតរនិ្ិតយ វិភាគ ន្ងិម្រៀបចាំការវាយតនមាហាន្ភិ័យបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ជនូ្ថាន ក្់ដឹក្នាាំរួមទាំងម្ធវើការ

ក្ាំណត់ក្នក្កដលសាថ ប័ន្គរួគិតគរូម្លើការវិន្ិម្ោគបកន្ថម ន្ងិ ក្នក្ទាំងឡាយកដលសវន្ក្មាន្ាក្នុងគួរ

ម្ផ្លរ តម្លើ 

 ចូលរួមម្រៀបចាំន្ិងអន្ុវតរក្ន្ការព្គប់ព្គងគុណភារ ម្ដើមបធីានាបាន្ន្ូវអន្ុម្លាមភារតព្មូវការខាង

ក្នុង (Internal Requirement) រួមម្មន្បទដ្ឋា ន្, ន្តីិវិធ,ី ម្គលការណ៍កណនាាំ ន្ិងតព្មូវការម្្សងៗ  

ន្ិងបទដ្ឋា ន្ខាងម្ព្ៅ (External Standard) តួោ៉ា ងដូចជា ISO27001 ជាម្ដើម 

 ព្តួតរនិ្ិតយ ក្មាវិធនី្ងិវឌ្ឍន្ភារការងារម្ៅតាមក្ន្ការសក្មាភាររបស់សាថ ប័ន្ ដូចជា ដាំម្ណើរការ

សក្មាភារ, មុខ្ងារ, ក្មាវិធី ន្ងិ ឯក្សារកដលព្តូវ្លិតជាម្ដើម 



 ម្រៀបចាំក្ន្ការសវន្ក្មាសុវតថិភាររ័ត៌ម្មន្ ន្ិង គុណភារក្មាវិធីបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្  

 អន្ុវតរក្ិចេការសវន្ក្មាសុវតថិភាររ័តម៌្មន្ ន្ងិគុណភារក្មាវិធីបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ម្ៅតាមព្គ ន្ងិ

តព្មូវការរបស់ថាន ក្់ដឹងនាាំ 

 ចូលរួមព្តួតរនិ្ិតយសុវតថិភាររត័៌ម្មន្ ន្ិងគុណភារក្មាវិធទីាំងមុន្ ន្ិង ម្ព្កាយការអភិវឌ្ឍ ន្ិង អន្ុវតរ 

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៍លទធ្ លសវន្ក្មាសុវតថិភាររ័តម៌្មន្ ន្ងិគុណភារក្មាវិធី  បម្ចេក្វិទាជនូ្ថាន ក្់

ដឹក្នាាំ 

 សព្មបសព្មលួការងារ ន្ងិ សហការជាមួយ អងគភារពាក្រ់ន័្ធទាំងក្នងុន្ងិម្ព្ៅសាថ ប័ន្ រួមម្មន្  សវន្ក្រ

ន្ាក្នងុ ជាម្ដើមព្តតួរនិ្តិយ វាយតនមា ន្ងិ្រលម់្ោបល់ម្លើការព្គប់ព្គងក្នក្រឹង, ក្នក្ទន្់ ន្ងិ បណារ ញ

ម្្សងៗ អន្ុម្លាមម្ៅតាមម្គលន្ម្ោបាយព្គប់ព្គង (Control Policy) 

 រនិ្ិតយម្គលន្ម្ោបាយ ន្ងិ ន្តីិវិធីព្គប់ព្គងបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ (IT Management Policies) ដូច-

ជា ការព្គប់ព្គងសាំម្ណើផ្លា ស់បរូរ (Change Request Management), ក្ន្ការបន្រអាជីវក្មា 

(Business Continuity Plan), ការសារ រម្ព្គះមហន្ររាយ (Disaster Recovery) ន្ិងសុវតថិភារ

រ័ត៌ម្មន្ (Information Security) ម្ដើមបីធានាបាន្ភារព្គប់ព្គន្ន់ន្ការព្គប់ព្គងដាំម្ណើរការទាំងមូល 

 សិក្ា ន្ងិព្សាវព្ជាវឧបក្រណ៍, បម្ចេក្វិទា ន្ងិ ន្តីិវិធីថាី  ៗម្ដើមបីទទួលបាន្ចាំម្ណះដឹងថានី្ងិជួយម្ធវើឱ្យ

ព្បម្សើរម្ ើងក្នុងការជាំនាញវិភាគទិន្នន្យ័ ន្ងិវាយតនមាហាន្ភិយ័ សព្ម្មប់ក្នក្សវន្ក្មាព្បរន័្ធរ័តម៌្មន្  

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភារការងារ ន្ិងរបាយការណ៍ព្បចាាំកខ្ ដ្ឋក្ជ់នូ្ថាន ក្់ដឹក្នាាំ 

 អន្ុវតរក្ិចេការម្្សងៗ តាមតព្មូវការ ន្ិងការចាតក់ចងម្ដ្ឋយថាន ក្់ដឹក្នាាំ  

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង ។ 

 ក្នក្សុវតថិភារព្បរ័ន្ធ (System Security Team) - ៦ រូប 

1. មន្តន្រីក្នក្អភិបាលក្ិចេ ន្ងិ វិសវក្មាសុវតថិភារបម្ចេក្វិទា (Governance and Security 

Engineering) - ២រូប 

 ម្ធវើការជាមួយមន្តន្ដីបម្ចេក្ម្ទសម្្សងម្ទៀតរបស់ព្ក្សួងម្សដាក្ិចេ ន្ងិហិរញ្ញវតថុ ម្ដ្ឋយម្មន្ភារក្ិចេ

ទទួលខ្ុសព្តូវម្លើក្នក្រចនា ការអភិវឌ្ឍន្៏ ការងារសុវតថិភារ ន្ិងការអន្ុវតរការងារម្្សងៗក្នុងគម្ព្ម្មង 

FMIS 

 ម្ធវើការម្រៀបចាំ ន្ិង ម្ធវើបចេុបបន្នភារ ម្គលន្ម្ោបាយ, ម្គលការណ៍, ន្ិតិវិធី ក្នក្សុវតថភិារបម្ចេក្-

 វិទារ័ត៌ម្មន្ន្ងិគមនាគមន្ ៍

 ម្ធវើការសិក្ាន្ិងកសវងរក្ ន្តីិវិធី ន្ិងបម្ចេក្វិទាថាីៗ ម្ដើមបីអភិវឌ្ឍសមតថភារ ន្ិងរព្ងឹង សុវតថិភារឱ្យ

ព្បម្សើរម្ ើង 



  វិភាគ ន្ិងវាយតនមាក្នក្កដលរុាំទន្ម់្មន្សុវតថិភារសមព្សបក្នុងម្ហដ្ឋា រចនាសមព័ន្ធ (ដូចជាម្ៅម្លើ 

Software, Hardware ន្ិងបណារ ញតភាា ប់) 

 កសវងរក្វិធីសាន្តសរ  ន្ិងឧបក្រណ៍កដលអាចម្ដ្ឋះព្សាយ ក្នុងការទប់សាក ត់ ឬកក្លមអក្នក្កដលបាន្រក្

ម្ ើញថា ព្បរន័្ធសុវតថិភារម្ៅម្មន្ក្ព្មិត 

 គាំព្ទការបម្ងកើត ការអន្ុវតរ ន្ងិការព្គប់ព្គង នន្ដាំម្ណាះព្សាយបរា សុវតថិភារ 

 ដាំម្ណើរការការព្តួតរនិ្តិយសុវតថភិារ ការវិភាគម្លើទិន្នន្័យន្ងិសុវតថិភារ ន្ិងការវិភាគម្លើន្តីិវិធី 

ម្ដើមបីរក្ឱ្យម្ ើញន្វូបរា សុវតថភិារម្ធវើការចាត់វិធាន្ការសមព្សប 

 ម្ធវើការម្រៀបចាំ ន្ងិម្ធវើបទបងាា ញវគគបណរុ ះបណារ ល ន្ិងសិកាខ សាលាកដលទក្់ទងម្ៅន្ឹងក្នក្សុវតថិ-

ភារបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ន្ងិគមនាគមន្ ៍

 ចូលរួមក្នុងក្មាវិធីវគគបណរុ ះបណារ ល ន្ងិសិកាខ សាលាកដលពាក្់រន័្ធន្ងឹក្នក្សុវតថភិារ 

 ម្ធវើការបងាា ត់បម្ព្ងៀន្ដល់សម្មជិក្ម្្សងៗម្ៅក្នុងព្ក្ុម ម្ដើមបីកចក្រំកលក្ចាំម្ណះដឹង ន្ិងជាំនាញម្លើ

ក្នក្សុវតថិភារ 

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៏ ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបារ ហ៏ ព្បចាាំកខ្ ឬរបាយការណ៍កដលម្មន្តព្មូវការម្្សងៗ អាំរី

សាថ ន្ភារនន្ព្បរន័្ធសុវតថិភារបចេុបបន្ន  

 ម្មន្បទរិម្សាធន្៍ ន្ងិចាំម្ណះដឹងទក្់ទងន្ឹង: ISO27001, NIST, CIS 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងទក្់ទងន្ងិការវាយតនមាភារងាយរងម្ព្គះ (Vulnerability Assessment) ន្ងិមូល-

ដ្ឋា ន្នន្ការម្ធវើម្តសរ ព្បរន័្ធសុវតថិភារ (Penetration Testing) 

 អាចបាំម្រញការងារជាព្ក្ុម ឬម្មន្ឯក្រាជយភារក្នុងការម្ដ្ឋះព្សាយបរា បាន្ឆ្ប់រហ័ស ឈាា សនវ 

ម្មន្ភារនឆនព្បឌ្ិតខ្ពស់ ន្ងិអាចម្ធវើការម្ព្កាមសម្មព ធការងារ 

 ម្មន្អាទិភារសព្ម្មប់ម្បក្ខជន្កដលម្មន្សរញ បព្ត CND, CEH, CSA, Security+, CySA+ ។ល។ 

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង ។ 

2. មន្តន្រីក្នក្ វិភាគព្បតិបតរិការសន្ដិសុខ្រ័តម៌្មន្ (Security Operation Analyst) - ២ រូប 

 ព្តួតរនិ្ិតយ ន្ិងតាមដ្ឋន្រាលដ់ាំម្ណើរការរបស់ព្រឹតរការណ៍សន្រិសុខ្សុវតថិភារ (Security Events) 

កដលទញម្ចញរ ី Log របស់ firewalls, network devices, web applications, and user 

computers 

 តាមដ្ឋន្ ន្ិងវិភាគម្ៅម្លើឧបបតរិម្ហតុសន្រិសុខ្ (Security Incident) ន្ិងចាំន្ុចខ្វះខាតនានារបស់

ព្បរ័ន្ធកដលរុាំទន្់ម្មន្សុវតថិភារ ម្ដើមបីការពារការគាំរាមក្ាំកហងតាមអុនី្ធឺណិត ន្ិងការវាយព្បហារ

តាមព្បរន័្ធអុនី្ធឺណិត 



 ម្ធវើការម្សុើបអម្ងកតក្ព្មិតបឋមម្ៅម្លើព្រឹតរកិារណ៍សន្រិសុខ្សុវតថិភារ ម្ហើយបញ្ាូន្ម្ៅកាន្់ព្ក្មុ

ការងារបនាា ប់ ឬព្សបតាមន្ីតិវិធីអន្ុវតរការងាររបស់សាថ ប័ន្ ក្នងុក្រណីកដលមិន្អាចម្ដ្ឋះព្សាយបាន្  

 ម្ធវើការសិក្ាព្សាវព្ជាវ ន្ិងព្បមូលទិន្នន្យ័រីការគាំរាមក្ាំកហង ន្ិងភារងាយរងម្ព្គះក្អក្បរា សន្រិ-

សុខ្សុវតថិភារកដលបាន្ម្ក្ើតម្ ើង ម្ដើមបីជាមូលដ្ឋា ន្ក្នងុការការពារ ន្ិងវិភាគទិន្នន្យ័ 

 ម្ធវើការសិក្ា ន្ិង  វិភាគហាន្ភិ័យរបស់ព្បរន័្ធសុវតថភិារម្ៅម្លើព្បរន័្ធនានាកដលព្គប់ព្គងម្ដ្ឋយ

នាយក្ដ្ឋា ន្ ម្ដើមបធីានាបាន្ដាំម្ណើរការរលនូ្ ន្ងិសុវតថភិារខ្ពស់ 

 ចូលរួមក្នុងការវិភាគម្ៅម្លើព្រតឹរិការណ៍ន្ិងបរា សន្រិសុខ្សុវតថិភារក្ាំរិតខ្ពស់ ការម្រៀបចាំក្ន្ការ ការ

សព្មបសព្មួល ការម្រៀបចាំដាំម្ណាះព្សាយ ការម្ដ្ឋះព្សាយ ន្ិងការវាយតនមាលទធ្ ល 

 ចូលរួមវគគបណរុ ះបណារ លម្្សងៗ ន្ិងបាំម្រញការងារដនទម្ទៀតតាមការកណនាាំ ន្ិងចាតត់ាាំងរបស់ថាន ក្់

ដឹក្នាាំ  

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៏ ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបារ ហ៏ ព្បចាាំកខ្ ឬរបាយការណ៍កដលម្មន្តព្មូវការម្្សងៗ

ទក្់ទងន្ិងបរា សុវតថិភាររ័តម៌្មន្ជនូ្ថាន ក្់ដឹក្នាាំ 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងទក្់ទងន្ងិការវាយតនមាភារងាយរងម្ព្គះ (Vulnerability Assessment) ន្ិងមូល

ដ្ឋា ន្នន្ការម្ធវើម្តសរ ព្បរន័្ធសុវតថិភារ (Penetration Testing) 

 ម្មន្បទរិម្សាធន្ក៍្នុងការម្ព្បើព្បាស់ ឧបក្រណ៍សន្រិសុខ្សុវតថិភារ ដូចជា SOC, SIEM, IDS/IPS, 

ន្ិង ឧបក្រណ៍សន្រិសុខ្សុវតថភិារម្្សងម្ទៀតកាន្់កតព្បម្សើរ 

 អាចម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធព្បតិបតរកិារដូចជា Unix OS, Linux OS, Windows Server, Windows OS 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងរីព្បរន័្ធសរងដ់្ឋរ ន្ិងព្បម្ភទអន្ុម្ឡាមភារសន្រិសុខ្សុវតថិភារដូចជា ISO27001, 

NIST កាន្់កតព្បម្សើរ 

 អាចបាំម្រញការងារជាព្ក្ុម ឬម្មន្ឯក្រាជយភារក្នុងការម្ដ្ឋះព្សាយបរា បាន្ឆ្ប់រហ័ស ឈាា សនវ 

ម្មន្ភារនឆនព្បឌ្ិតខ្ពស់ ន្ងិអាចម្ធវើការម្ព្កាមសម្មព ធការងារ 

 ម្មន្អាទិភារសព្ម្មប់ម្បក្ខជន្កដលម្មន្សរញ បព្ត CND, CEH, CSA, Security+, CySA+ ។ល។ 

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង ។ 

3. មន្តន្រីក្នក្ព្គប់ព្គងហាន្ភិយ័សុវតថិភារបម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្ (Security and Risk Management) - 

២ រូប 

 ម្ធវើការជាមួយមន្តន្ដីបម្ចេក្ម្ទសម្្សងម្ទៀត ម្ដ្ឋយម្មន្ភារក្ិចេទទួលខុ្សព្តូវម្លើក្នក្រចនាការអភិវឌ្ឍ 

ការដាំម្ ើង ន្ងិការអន្ុវតរការងារម្្សងៗក្នុងគម្ព្ម្មងព្បរន័្ធ FMIS ន្ិង គម្ព្ម្មងម្្សងៗម្ទៀត 

 ម្ធវើការសិក្ាន្ិងកសវងរក្ ន្តីិវិធី ន្ងិបម្ចេក្វិទាថាីៗ ម្ដើមបីអភិវឌ្ឍសមតថភារ ន្ិងរព្ងឹងសុវតថិភារឱ្យ

ព្បម្សើរម្ ើង 



  វិភាគ ន្ិងវាយតនមាក្នក្កដលរុាំទន្ម់្មន្សុវតថភិារសមព្សបក្នុងម្ហដ្ឋា រចនាសមពន័្ធ (ដូចជាម្ៅម្លើ 

Software, Hardware ន្ិងបណារ ញតភាា ប់) 

 តាមដ្ឋន្ ព្សាវព្ជាវ វិភាគ ន្ងិកសវងរក្វិធសីាន្តសរ  ម្ដើមបអីាចម្ដ្ឋះព្សាយ ក្នុងការទប់សាក ត់ការគាំរាម

ក្ាំកហងក្នក្ខាងក្នងុ ន្ងិក្នក្ខាងម្ព្ៅ នន្ព្បរន័្ធបម្ចេក្វិទារត័៌ម្មន្នានា កដលបាន្អភវិឌ្ឍ ន្ងិ

ម្រៀបចាំម្ដ្ឋយនាយក្ដ្ឋា ន្ 

 ម្ធវើម្តសរសាក្លបងនានា កដលម្ឆាើយតបព្សបម្ៅន្ឹងម្គលន្ម្ោបាយ ន្ងិន្តីិវិធីសុវតថភិារបម្ចេក្-

 វិទារ័ត៌ម្មន្ 

 ម្ធវើការគាំព្ទក្នងុការបម្ងកើត ការអន្ុវតរ ន្ងិការព្គប់ព្គងព្គប់ដាំម្ណាះព្សាយបរា សុវតថភិារបម្ចេក្-

 វិទារ័ត៌ម្មន្ 

 ម្រៀបចាំក្ន្ការទប់ទល់ ក្រណីម្មន្ហាន្ភិយ័ណាមួយម្ក្ើតម្ ើងម្ដ្ឋយនចដន្យ ន្ិង ក្ន្ការនន្ការ

រក្ាទុក្ ន្ងិ ការសម្ន្តងាគ ះទិន្នន្យ័ នន្ម្គហទាំរ័រ ន្ងិព្បរន័្ធបម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្នានា កដលបាន្

អភិវឌ្ឍ ន្ងិម្រៀបចាំម្ដ្ឋយនាយក្ដ្ឋា ន្ 

 ម្ធវើការម្រៀបចាំ ន្ិង ម្ធវើបទបងាា ញវគគបណរុ ះបណារ ល ន្ងិសិកាខ សាលាកដលទក្់ទងម្ៅន្ងឹក្នក្សុវតថ-ិ

ភារបម្ចេក្វិទារត័៌ម្មន្ន្ងិគមនាគមន្ ៍

 ម្ធវើការបងាា ត់បម្ព្ងៀន្ដល់សម្មជកិ្ម្្សងៗម្ៅក្នងុព្ក្ុម ម្ដើមបីកចក្រំកលក្ចាំម្ណះដឹង ន្ងិជាំនាញម្លើ

ក្នក្សុវតថភិារ 

 ម្រៀបចាំរបាយការណ៏ ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបារ ហ៏ ព្បចាាំកខ្ ឬរបាយការណ៍កដលម្មន្តព្មូវការម្្សងៗ អាំរី

សាថ ន្ភារនន្ព្បរន័្ធសុវតថិភារបចេុបបន្ន 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងទក្់ទងន្ិងការវាយតនមាភារងាយរងម្ព្គះ (Vulnerability Assessment) ន្ងិ

មូលដ្ឋា ន្នន្ការម្ធវើម្តសរ ព្បរន័្ធសុវតថិភារ (Penetration Testing) 

 ម្មន្បទរិម្សាធន្ ៍ ន្ិងចាំម្ណះដឹងទក្់ទងន្ឹង: ISO 27001, CompTIA Security+, CND, 

CTIA 

 ម្មន្ចាំម្ណះដឹងរីព្បរន័្ធសរងដ់្ឋរ ន្ងិព្បម្ភទអន្មុ្ឡាមភារសន្រិសុខ្សុវតថិភារដូចជា ISO27001, 

PSI-DSS, SOX, FISMA, NIST កាន្់កតព្បម្សើរ 

 អាចបាំម្រញការងារជាព្ក្ុម ឬម្មន្ឯក្រាជយភារក្នងុការម្ដ្ឋះព្សាយបរា បាន្ឆ្ប់រហ័ស ឈាា សនវ 

ម្មន្ភារនឆនព្បឌ្ិតខ្ពស់ ន្ិងអាចម្ធវើការម្ព្កាមសម្មព ធការងារ 

 ម្មន្អាទិភារសព្ម្មប់ម្បក្ខជន្កដលម្មន្សរញ បព្តទក្់ទង IT Risk Management ។ល។ 

 ព្តូវម្មន្ឆន្ាៈ ន្ិង មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជូន្សាថ ប័ន្រដា ន្ិង បម្ព្មើការបាន្យូរអកងវង ។ 

 



សម្ត្ថភារ 

ជាំនាញ តព្មវូការ 

ជាំនាញបម្ចេក្ម្ទស ក្នក្បម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបរិរញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក្់ទង

ន្ងឹ  វិទាសាន្តសរក្ុាំរយូទ័រ ឬ បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ឬ ជាំនាញពាក្់រន័្ធម្្សងៗ 

ក្នក្វិភាគធុរក្ិចេ៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបរិរញ បព្ត ទក្់ទងន្ងឹជាំនាញ

ព្គប់ព្គង, គណម្ន្យយ, ហិរញ្ញវតថុ ឬ មុខ្ជាំនាញពាក្់រន័្ធម្្សងៗ 

ក្នក្ព្គប់ព្គងការផ្លា ស់បដូរ៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបររិញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក្់ទង

ន្ងឹក្នក្ទាំនាក្់ទាំន្ងការព្គប់ព្គងការផ្លា ស់បរូរ, ទាំនាក្់ទាំន្ង, ព្គប់ព្គង, 

រ័តម៌្មន្ ន្ងិបណារ ញ្សរវ្ាយ ឬក្នក្ពាក្់រន័្ធម្្សងៗ 

ក្នក្គាំព្ទគម្ព្ម្មង៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបររិញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក្់ទងន្ងឹ

ក្នក្ព្គប់ព្គងរដាបាល, ម្សដាក្ិចេ, គណម្ន្យយ, ព្គប់ព្គងក្ចិេសន្ា, ន្តីិក្មា 

ឬ ក្នក្ពាក្់រន័្ធម្្សងៗ 

ក្នក្ព្គប់ព្គងគុណភារ៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបរិរញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក្់ទង

ន្ងឹក្នក្បម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្,ព្គប់ព្គង, សន្វក្មា ឬ ក្នក្ពាក្់រន័្ធម្្សងៗ 

ក្នក្សុវតថភិារព្បរន័្ធ៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបររិញ បព្តម្ ើងម្ៅ ទក្់ទងន្ឹង

ក្នក្បម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្, វិទាសាន្តសរក្ុាំរយូទ័រ ន្ងិ/ឬ  វិរញ បន្បព្តជាំនាញ

ពាក្រ់ន័្ធន្ឹងសុវតថិភារព្បរន័្ធម្្សងៗ 

ក្ព្មតិសិក្ា បាន្បញ្េប់ការសិក្ាម្លើក្នក្ទក្់ទងន្ឹងវិស័យពាក្់រន័្ធន្ងឹតនួាទីខាងម្លើ 

ភាសា ម្ចះសាា ត់ម្លើការម្ព្បើព្បាស់ភាសាកខ្ារ ន្ងិ អាចអាន្ សារ ប់ សរម្សរ ន្ិង

ន្ោិយភាសាអង់ម្គាសបាន្លអ  

បទរមិ្សាធន្ ៍ ោ៉ា ងម្ហាចណាស់ម្មន្បទរិម្សាធន្ក៍ារងាររយៈម្រល ១ឆ្ន ាំ ម្ៅតាមក្នក្ 

ន្ងិ តួនាទីខាងម្លើ ។ 

 

 

 



សម្ិទធរម្មព្ត្ូវសសព្ម្ចបាន 

ព្តូវបាំម្រញការងារឱ្យបាន្លអ ន្ិង ម៉ាត់ចត់តាមតួនាទីដូចកដលបាន្បរា ក់្ក្នុងចាំណចុតួនាទី ន្ិង ទាំន្ួលខ្ុសព្តូវ

ខាងម្លើ, ្រល់របាយការណ៍ព្បចាាំកខ្ម្លើវឌ្ឍន្ភារការងារ ន្ងិ ្រលរ់បាយការណ៍សព្ម្មប់ការវាយតនមាម្លើការងារ

សម្ព្មចបាន្ម្ដ្ឋយ ព្បធាន្ម្លខាធកិារដ្ឋា ន្ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ 

ការរំណ្ត្់សរល នងិសម្ទិធ្លការងារ 

សមិទធ្ លសព្ម្មប់ការងារម្ន្ះព្តូវបាំម្រញម្ៅក្នុង ព្បម្ទសក្មពុជាក្នុងរយៈម្រលរហតូដល់ ១ឆ្ន ាំ ។ លទធ្ លការងារ

ទមទរឱ្យសម្ព្មចបាន្ឆ្ប់តាមកដលអាចម្ធវើម្ៅបាន្ ។ មន្តន្រជីាប់ក្ិចេសន្ាន្ឹងរាយការណ៍ម្ដ្ឋយផ្លា លម់្ៅព្បធាន្-

ម្លខាធកិារដ្ឋា ន្ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ 

ព្រុម្ការងារព្រប់ព្រងរសព្មាង 

មន្តន្រីជាប់ក្ិចេសន្ាន្ងឹព្តូវបាំម្រញមុខ្ងារ ន្ងិ តនួាទី សថ ិតម្ព្កាមក្ិចេដឹក្នាាំរបស់ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង 

FMIS (FMWG) ន្ិង ព្បធាន្ម្លខាធិការដ្ឋា ន្ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មងព្បរន័្ធ FMIS កដលសថ ិតម្ៅនាយក្ដ្ឋា ន្បម្ចេក្វិទា-

រ័ត៌ម្មន្ នន្អគគម្លខាធិការដ្ឋា ន្ ន្ិង ម្ៅម្លខាធិការដ្ឋា ន្ព្ក្មុការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មងព្បរន័្ធ FMIS ។ សម្មសភារ

នន្ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មងព្បរន័្ធ FMIS រួមម្មន្ ៖ 

ម្ុខត្ំណណ្ង ស ម្ ះ នងិ ត្នួាទ ី

ព្បធាន្ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង 

FMIS 

ឯក្ឧតរមបណឌ ិតសភាចារយ ហ៊ា ន សាហីុប រដាម្លខាធកិារ ព្ក្សួង 

ម្សដាក្ិចេន្ងិហិរញ្ញវតថ ុ

អន្ុព្បធាន្ព្បចាាំការព្ក្ុមការងារ

ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS 

ម្លាក្ ម្នត ព្បាថ្នា  ជាអគគម្លខាធិការរង ន្ិងជាព្បធាន្ម្លខាធិការ-

ដ្ឋា ន្ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS 

មន្តន្រីបម្ចេក្ម្ទសជាន្់ខ្ពស់ នន្ក្សហវ មន្តន្រីបម្ចេក្ម្ទសបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ជាន្់ខ្ពស់ ម្ៅនាយក្ដ្ឋា ន្ 

បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ 

ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងខាងម្លើម្ន្ះ ម្មន្ភារក្ិចេ ន្ងិ ទទួលខ្សុព្តូវខ្ពស់ ម្ដ្ឋយផ្លា លក់្នងុការអភិវឌ្ឍព្បក្បម្ដ្ឋយចីរ-

ភារ ចាំម្ពាះការងារគម្ព្ម្មងខាងម្លើ ។ ការងារកដលបាំម្រញម្ដ្ឋយមន្តន្រីជាប់ក្ិចេសន្ាកដលព្តូវម្ព្ជើសម្រីសម្ន្ះ ន្ងឹមិន្

្រលអ់ាន្ភុារណាមួយដល់ទាំន្លួខុ្សព្តូវរបស់ព្ក្ុមការងារខាងម្លើម្ន្ះម្ ើយ ។ ម្ទះបីជាោ៉ា ងម្ន្ះក្រ ីមន្តន្រីជាប់ក្ិចេ-

សន្ា ម្ៅកតបាំម្រញតនួាទី ន្ងិការងារម្ៅតាមទាំន្លួខុ្សព្តវូម្រៀងៗខ្ាួន្ ព្សបតាមកាតរវក្ចិេរបស់ខ្ាួន្ផ្លា ល ់។ 

 



នីត្ិវិធីការងារ 

ការបាំម្រញការងារព្បក្បម្ដ្ឋយការទាំនាក្់ទាំន្ងោ៉ា ងជិតសន ទិធ គឺជាក្តារ ចាំបង ។ តនួាទីក្នងុការបម្ព្ងៀន្ ន្ងិ ព្បឹក្ា

ម្ោបល់ គឺជាការសាំខាន្់ រួមទាំងការម្ធវើម្តសរបាន្ម្ជាគជយ័ គឺមិន្ព្តឹមកតការ្រលន់្ូវការកណនាាំក្នក្បម្ចេក្ម្ទស

ប៉ាុម្ណាណ ះម្ទ ប៉ាុកន្រចូលរួមក្នងុការអភិវឌ្ឍក្នងុគម្ព្ម្មង ន្ងិ ព្ក្ុមការងារនន្នាយក្ដ្ឋា ន្បម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្ ម្ហើយកថម

ទាំងជាំរញុឱ្យព្ក្ុមការងារយលច់ាស់រីសិទធិ ន្ិង កាតរវក្ិចេម្ដ្ឋយព្សបចាប់ នន្ក្សហវ ន្ងិ រាជរដ្ឋា ភបិាល ម្ព្កាម

ក្ិចេសន្ារបស់គម្ព្ម្មង ន្ងិ ចាប់ពាក្រ់ន័្ធម្្សងៗម្ៅក្មពុជា ។ 

 វិធីសា្សតរាុងការរាកាការណ្៍ 

ក្ិចេការដាំបូងនន្ម្បសក្ក្មាការងារ មន្តន្រីជាប់ក្ិចេសន្ាព្តូវ្លតិ្រល់របាយការណ៍ក្ន្ការ កដលរួមម្មន្ក្ន្ការ

សក្មាភារលមអតិ ន្ិង ទទួលការយលព់្រមរីព្បធាន្ម្លខាធិការដ្ឋា ន្ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ ជាម្រៀងរាលក់ខ្ 

ព្តូវ្រល់របាយការណ៍នន្ម្បសក្ក្មាការងារ កដលរួមម្មន្ លទធ្ លសម្ព្មចបាន្ ន្ងិ ទទួលការយលព់្រមរីព្បធាន្

ម្លខាធកិារដ្ឋា ន្ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS សព្ម្មប់ការម្បើក្្រលព់្បាក្់ម្បៀវតសជាម្រៀងរាលក់ខ្ ។ ក្ាំ ុងម្រលបាំម្រញ

ការងារ មន្តន្រនី្ីមួយៗព្តូវម្មន្តួនាទី្លិតន្ូវរបាយការណ៍ព្បចាាំព្តមី្មស្ងកដរ សព្ម្មប់ជាធាតុចូលម្លើក្ម្ ើង 

ន្ងិ ចូលរួមក្នុងក្ិចេរភិាក្ា ជាមួយព្បធាន្ម្លខាធកិារដ្ឋា ន្ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ព្បធាន្ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គង

គម្ព្ម្មង FMIS ន្ងិ គណៈក្ម្មា ធកិារកក្ទព្មង់ នន្ព្ក្សួងម្សដាក្ិចេន្ងិហិរញ្ញវតថុ ។ 

ភាសា 

ភាសាកខ្ារ ន្ងិភាសាអង់ម្គាស ន្ងឹព្តូវម្ព្បើព្បាស់សព្ម្មប់រាល់ទាំនាក្់ទាំន្ង រាយការណ៍ ន្ងិ បម្ងកើតឯក្សារ ។ 

ទីតងំបំសរញការងារ 

ជាទូម្ៅ មន្តន្រីជាប់ក្ិចេសន្ាព្តូវបាំម្រញការងារម្ៅការិោលយ័ នន្នាយក្ដ្ឋា ន្បម្ចេក្វិទារត័៌ម្មន្ កដលសថ ិតម្ៅ 

អគរ ខ្ ន្ងិ អគរ គ នន្ព្ក្សួងម្សដាក្ិចេ ន្ិង ហិរញ្ញវតថុ អាសយដ្ឋា ន្្ាូវម្លខ្៩២ សងាក ត់វតរភនាំ ខ្ណឌ ដូន្ម្រញ   

រាជធាន្ភីនាំម្រញ ព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា ។ 

បរកិាខ រ និងបរសិាថ នការងារ 

បរិកាខ រការងារ ដូចជាតុការិោល័យ ម្ៅអី ន្ិង ម្សវាអុីន្ធឺណិត ន្ឹងព្តូវ្រលជ់ូន្សព្ម្មប់បាំម្រញការងារ។ ម្ដ្ឋយក ក្ 

មន្តន្រីជាប់ក្ិចេសន្ាព្តូវយក្ក្ុាំរយូទ័រ ន្ងិ សម្មា រការោិលយ័ម្្សងម្ទៀតចាាំបាច់ សព្ម្មប់បាំម្រញការងារ ន្ិងសម្ព្មច

លទធ្ លការងារ ។ មន្តន្រីជាប់ក្ិចេសន្ា មិន្អន្រុញ តម្អាយម្ធវើការងារ ន្ងិទាំនាក្់ទាំន្ងម្្សងៗម្លើការងារផ្លា លខ់្ាួន្ 

ម្ព្ៅរកីារងារសព្ម្មប់គម្ព្ម្មងក្នុងក្ាំ ុងម្ម្ម៉ា ងការងារម្នាះម្ ើយ ។ 

ការសលើរទរឹចិត្ត 



ក្នុងក្ាំ ុងម្រល ឬបនាា ប់រីក្ិចេសន្ា ម្បក្ខជន្ន្ឹងព្តូវបាន្្រល់ឱ្កាសទទួលបាន្ការបណរុ ះបណារ ល ន្ិង ជាំនាញ

បកន្ថម ។ 


