
្រពះរជណច្រកកម��ជ 

ជត ិសា颠សន ្រពះមហា颠ក្ស្រត 
 

្រកសួងេសដ�កិច� និង ហិរ��វត�� 

គណកមា� ធកិារែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា貀ធារណៈ 

អគ�នយដ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ� នងិចំណូលមិនែមនសា貀រេពើពន� (អ.ទ.ច) 

លក�ខណ� េយង 

ស្រមាប់ម�ន�ីជប់កចិ�សន្យោចំននួ ០៥រូប ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន 

េសចក�ីេផ�ើម 

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត��មានចក��វ�ស័យក��ងការព្រងឹងនវូការ្របមូលចំណូលមិនែមនសា貀រេពើពន� េដយ 

សេ្រមចឱ្យបានការេធ�ើទំេនើបកម�ការ្រគប់្រគងការ្របមូលចំណូលមិនែមនសា貀រេពើពន�េ�ទូទាងំ្របេទស ទាងំថ� ក់ជត ិ

និងថ� ក់េ្រកាមជតិ តាមរយៈការេ្របើ្របាស់បេច�កេទសព័ត៌មានវ�ទ្យោេ�្រតឹមឆា� ំ ២០២០។ ទទឹមនឹងេនះ្របព័ន�

បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន្រគប់្រគងចំណូលមិនែមនសា貀រេពើពន� (NRMIS) និង្របពន័�្រគប់្រគងប��សីា貀រេពើភណ�  បាននិង

កំពុងអភិឌ្ឍ នងិបានដក់ឱ្យអនុវត�េ�តាម ្រកសួង-សា貀� ប័ន មួយចំននួ ែដលបច��ប្បន�េនះនយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មាន ៃនអ.ទ.ច និង្រក�មការងរ្រគប់្រគង់គេ្រមាងបាននិងកំពុងបន�គំា្រទ្រកសួង-សា貀� ប័នទាំងេនះផងែដរ។ 

ជងេនះេ�េទៀង រលក់ារអភិវឌ្ឍន្៍របពន័�បេច�កវ�ទ្យោនន នងិការគំា្រទ ្រពមទាងំការងរែថទាជំ្របចំា ្របពន័�អុនីធែឺណត 

កុំព្យ�ទ័រ េ�ក��ងអគ�នយកដ� នគ្ឺរត�េ្របើ្របាស់េសវកម�ព្ីរក�មហ៊ុឯកជន េដយែឡកការងរអភិឌ្ឍន្៍របពន័� NRMIS 

មួយែផ�កធំេទៀតគនឺយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ៃនអ.ទ.ច ្រត�វការជំនយួែផ�កបេច�កេទសពីនយដ� នបេច�វ�ទ្យោ

ព័តម៌ាន ៃនអគ�េលខាធិការដ� ន ្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��។ 

ក��ងេគាលេ�បន�ការ្រទ្រទង់ នងិគំា្រទដល់ដំេណើរការការេ្របើ្របាស់្របពន័� NRMIS, ្របព័ន�្រគប់្រគងប�� ី

សា貀រេពើភណ�  និងការងរែថទាជំ្របចំា ្របពន័�អុនីធែឺណត កុពំ្យ�ទ័រ េ�ក��ងអគ�នយកដ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ� នងិ

ចំណូលមិនែមនសា貀រេពើពន� នយដ� នបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ៃនអ.ទ.ច មានត្រម�វការជចំាបាច់នវូការេ្រជើសេរ�សម�ន�ី

ជប់កិច�សន្យោ ចំននួ០៥រូប បែន�មេទៀតែដលេ្របើ្របាស់ថវ�កាបដិភាគរបស់រជរដ� ភបិាលកម��ជក��ង្រកបខ័ណ� កម�

 វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា貀ធារណៈ រួមមាន៖ ម�ន�ែីផ�ក្រគប់្រគង្របពន័�ចំននួ ០១រូប, ម�ន�ីែផ�កបណ� ញ

តភា� ប់ និងសុវត�ិភាពចំនួន ០១រូប, ម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍន៍ និងរចនេគហទំព័រចំនួន ០១រូប, ម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍន៍

្របព័ន� និងសរេសរកម�វ�ធីចំនួន ០១រូប និងម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍកម�វ�ធីទូរស័ព�ចំនួន ០១រូប។ 

 



មុខតែំណង្រត�វការេ្រជើសេរ�ស 

 ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន (ICT Staff) ០៥របូ 

១.ម�ន�ែីផ�ក្រគប់្រគង្របពន័� (System Administrator) - ០១រូប  

២.ម�ន�ែីផ�កបណ� ញតភា� ប់ នងិសុវត�ភិាព (Network and Security) - ០១រូប 

៣.ម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍន៍ នងិរចនេគហទំព័រ (Web Master and Designer) - ០១រូប 

៤.ម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍ្របពន័� នងិសរេសរកម�វ�ធី (Application Developer/Programmer) - ០១រូប 

៥.ម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍកម�វ�ធីទូរស័ព� (Mobile Application Developer) - ០១រូប 

តួនទី និងទំនួលខុស្រត�វ 

• ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន (ICT) ០៥រូប 

១. ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគង្របពន័� (System Administrator) - ០១រូប 

- ្រគប់្រគង នងិ្របតិបត�ិេលើដំេណើរការរបស់្របពន័�្របតិបត�កិារម៉ាសីុនេម 

- េរៀបចំឯកសា貀រអំពកីារអភិវឌ្ឍ នងិែកលម�េ�ក��ង្របពន័�្របតបិត�ិការម៉ាសីុនេម 

- េធ�ើការស្រម�លដំេណើការ របស់្របពន័�្របតិបត�ិការម៉ាសីុនេម 

- បេង�ើត នងិអភវិឌ្ឍេគាលនេយបាយ្របពន័�សុវត�ភិាពស្រមាប់សា貀� ប័ន និងអ�កេ្របើ្របាស់ 

- មានចំេណះដឹងច្បោស់លា㩜ស់ក��ងការបេង�ើតេគាលនេយបាយសុវត�ិភាពស្រមាប់្រគប់្រគងម៉ាសីុនកនូ នងិ

ម៉ាសីុនេមតាមរយៈ GPO (Group Policy Object)  

- មានជនំញ្រគប់្រគងេ�េលើម៉ាសីុនេម (AD, File Server, DNS,... etc...) 

- េរៀបចំឯកសា貀រ្រត�តពនិតិ្យ នងិេធ�ើបច��ប្បន�ភាពឣជ� បណ�ចុងេ្រកាយឱ្យទាន់េពលេវលា㩜 

- ធានឱ្យបានថ Servers/clients policies ឣចយកមកអនវុត�បាន 

- ្រគប់្រគង េដះ្រសា貀យប�� េលើ Window server (AD, File Server, DNS, Exchange etc.) 

- េធ�ើបច��ប្បន�ភាព្របពន័�េដយដំេឡើង Patches ស្រមាប់ម៉ាសីុន Servers និង Client 

- ែថទាកំុពំ្យ�ទ័រ Clients (Windows 7 នងិ 10) នងិ Severs (windows, Oracle Linux នងិ Solaris) 

- េរៀបចំ និងអនុវត�ែផនការ និងតារងការងរស្រមាប់តែំហទា្ំរបព័ន�្របតិបត�ិការ 

- េដះ្រសា貀យប�� ែដលទាក់ទងប�� ដំេណើរការ នងិសុវត�ភិាពរបស់្របពន័� 

- អភិវឌ្ឍ នងិតំែហទា ំBackup Procedure 

- ្រទ្រទង់ នងិេដះ្រសា貀យប��  ែដលអ�កេ្របើ្របាស់ជបួ្របទះ ដល់ទីតំាងអ�កេ្របើ្របាស់ផ� ល ់ឬេដះ្រសា貀យ

ពីចំងយ 

- ចូលរួមក��ងកម�វ�ធីវគ�បណ�� ះបណ� លែដលពាក់ពន័�េផ្សងៗ 



- េរៀបចំរបាយការណ៏ ្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៏ ្របចំាែខ ឬរបាយការណ៍ែដលមានត្រម�វការេផ្សងៗ អពំី

ដំេណើរការ តំែហទា ំនិងសុវត�ភិាពរបស់្របពន័� 

- ការងរេផ្សងៗឣចនងឹផ�លឱ់្យេធ�ើ តាមការចាត់ែចងេដយថ� ក់ដឹកនំ។ 

២.ម�ន�ែីផ�កបណ� ញតភា� ប់ នងិសុវត�ភិាព (Network and Security) - ០១រូប 

-  វ�ភាគ និងវយតៃម�ែផ�កែដលពុំទានម់ានសុវត�ភិាពសម្រសបក��ងេហដ� រចនសម�ន័�បេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ានេ�

ក��ងអគ�នយកដ� ន ទាងំេ�េលើ Software, Hardware នងិបណ� ញតភា� ប់ 

- ែស�ងរកវ�ធសីា貀�ស�  នងិឧបករណ៍ែដលឣចេដះ្រសា貀យ ក��ងការទប់សា貀� ត់ ឬែកលម�ែផ�កសុវត�ិភាព 

- ែស�ងរក និងេ្របើ្របាស់នីតិវ�ធ ីនងិបេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗ េដើម្បពី្រងងឹែផ�កសុវត�ិភាព 

-  វ�ភាគ និងវយតៃម�ការខូចខាតេ�េលើទិន�ន័យ ឬេហដ� រចនសម�ន័� ែដលបណ� លមកពបី�� សុវត�ភិាព 

រួចេធ�ើការែស�ងរកឧបករណ៍ នងិវ�ធីសា貀�ស�ស្រមាប់ទាញយកមកវ�ញនវូទិន�នយ័ ឬជសួជលុេហដ� រចនស

ម�័ន�ែដលបានខូចខាត 

- េធ�ើការវយតៃម�ហា쒈នភិ័យ និងការសា貀កល្បងេលើ្របពន័�ដំេណើរការទិន�នយ័ 

- េធ�ើេតស�សា貀កល្បងនន ែដលេឆ�ើយតប្រសបេ�នឹង េគាលនេយបាយ និងនតីិវ�ធីសុវត�ភិាព 

- ចូលរួមក��ងកម�វ�ធីវគ�បណ�� ះបណ� លេផ្សងៗែដលពាកព់ន័� 

- ដំេណើរការការ្រត�តពនិតិ្យសុវត�ិភាព ការវ�ភាគេលើទិន�នយ័នងិសុវត�ភិាព នងិការវ�ភាគេលើនតីិវ�ធី េដើម្បីរក

ឱ្យេឃើញនវូប�� សុវត�ិភាព រួចប���ន ឬចាត់វ�ធានការសម្រសប 

- បង� ត់បេ្រង�នដល់្រក�មការងរ េដើម្បីែចករ�ែលកការយល់ដឹង នងិជនំញែផ�កសុវត�ភិាព 

- េរៀបចំរបាយការណ៏ ្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៏ ្របចំាែខ ឬរបាយការណ៍ែដលមានត្រម�វការេផ្សងៗ អពំសីា貀� ន

ភាពៃន្របពន័�សុវត�ិភាពបច��ប្បន� 

- មានបទពិេសា貀ធន៍េ�េលើការដំេឡើង ការេធ�ើ្យដំេណើរការ្របពន័�សុវត�ភិាពរបស់ឧបករណ៍ Router, 

Firewall Switchដូចជ FortiGate, Juniper, Cisco, Palo Alto, HP, Huawei ជេដើម 

- យល់ដឹងពី្របពន័�បណ� ញតភា� ប់បេច�កវ�ទ្យោ (Network) ែដល្រតឹម្រត�វេ�តាមលក�ណៈបេច�កេទសេ�

ក��ងមជ្ឃមណ� លផ��កទិន�នយ័ នងិេ�តាមការដ� នេផ្សងេទៀត 

- ្រត�តពនិតិ្យជ្របចំាេ�េលើ្របពន័�ដំេណើរការរបស់ឧបករណ៍ Router, Firewall, Switch នងិេរៀបចំកាល

 វ�ភាគក��ងការេធ�ើ្យ្របេសើរេឡើង (Upgrade OS) នវូ្របពន័�ដំេណើរការរបស់ឧបករណ៍នីមួយៗ 

- មានបទពិេសា貀ធនក៍��ងការេរៀបចំ្របពន័�េហដ� រចនសម�ន័�បណ� ញតភា� ប់ នងិសុវត�ិភាព 

- មានចំេណះដឹងទាក់ទងនិងឧបករណ៍ F5 Load balancer។ 

៣.ម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍន៍ នងិរចនេគហទំព័រ (Web Master and Designer) - ០១រូប 

- មានចំំេណះដឹងទូលំទូលា㩜យេលើការអភិវឌ្ឍនេ៏គហទំព័រ (HTML / CSS, JavaScript, Ajax, PHP, 

ASP.Net, JSP, SQL) 

- មានចំេណះដឹងទូលំទូលា㩜យេលើែផ�ក CMS មានដូចជ Joomla, Wordpress, Opencard ជេដើម 



- មានចំេណះដឹងទូលំទូលា㩜យេលើកម�វ�ធីរចនដូចជ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD 

- មានចំេណះដឹងែផ�ក  SQL Server, MySql 

- មានចំេណះដឹងក��ងការ្រគប់្រគង នងិែថទា ំHosting Server ដូចជការេ្របើ្របាស់ CPanel, WHM, 

Name Server, Spacing Quota, Monitor Web Traffic, Backup & Restore។ 

- បេង�ើត រចន នងិអភិវឌ្ឍេគហទំព័រ កម�វ�ធីក��ងេគហទំព័រ កម�វ�ធីទូរស័ព�ៃដ នងិេសវេគហទំព័រស្រមាប់អគ�

នយកដ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ� នងិចំណូលមិនែមនសា貀រេពើពន� ៃន្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ��វត�� 

- រចន នងិបេង�ើតរបាយការណ៍ស្រមាប់ដក់ចូលេ�ក��ងេគហទំព័រ នងិ web portal 

- ្រត�តពនិតិ្យ្របពន័�សុវត�ភិាពស្រមាប់ web server, េគហទំពរ័, web portals នងិ web services 

- វយតៃម� និង្របតិបត�កិារ្រគប់្រគងេគហទំព័រ េដើម្បធីានបាននវូ្របពន័�ដំេណើរការឥតឈប់ នងិមានសុវត�ិ

ភាពខ�ស់ 

- ចូលរួមវគ�បណ�� ះបណ� លតាមការចាត់ប���នរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

- មានចំេណះដឹងែផ�ក version control (SVN and GIT)  នងិឣចេធ�ើការជ្រក�មបាន 

- មានចំេណះដឹងទូលំទូលា㩜យ នងិមានបទពិេសា貀ធនស៏្រមាប់អភិវឌ្ឍេគហទំព័រេលើកម�វ�ធ ីIE, Firefox, 

Opera, Safari និង Chrome 

- េធ�ើរបាយការណ៏្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៍ នងិ្របចំាែខ េដយែផ�កេ�េលើដំេណើរការរបស់្របពន័� ទំហៃំនការ

ចូលេ្របើ្របាស់ លទ�ផលតំែហទា ំនងិ ការគរំមកំែហងែផ�ក្របព័ន�សុវត�ិភាពសំរប់េធ�ើកំែណែ្របេដើម្បីេធ�ើេឣ

យមានភាពេជឿនេលឿន និង្របេសើរេឡើង។ 

- នងិសិកា� សា貀លា㩜 នន។ 

៤. ម�ន�ីែផ�កអភវិឌ្ឍ្របពន័� នងិសរេសរកម�វ�ធី (Application Developer/Programmer) - ០១រូប 

- មានចំំេណះដឹងទូលំទូលា㩜យេលើការអភិវឌ្ឍនេ៏គហទំព័រ (HTML / CSS, JavaScript, Ajax, PHP, 

ASP.Net, JSP, SQL) 

- មានចំេណះដឹងទូលំទូលា㩜យេលើែផ�ក CMS មានដូចជ Joomla, Wordpress, Opencard ជេដើម 

- មានចំេណះដឹងទូលំទូលា㩜យេលើែផ�កភាសា貀 .Net (C#, Visual Basic), Java, C++  

- មានចំេណះដឹងែផ�ក  SQL Server, MySql និង Oracle  

- រចន នងិបេង�ើតរបាយការណ៍ស្រមាប់តាមត្រម�វការរបស់ អ.ទ.ច 

- ្រត�តពនិតិ្យ្របពន័�សុវត�ភិាពស្រមាប់ web server, web application នងិ web services 

- វយតៃម� នងិ្របតិបត�កិារ្រគប់្រគង្របពន័�ែដលបានបេង�ើត នងិ្រត�តពនិតិ្យតាមដន្របពន័�ែដលអ�កផ�តផ់�ង់

បានផ�ល ់(្របសិនេបើមាន) 

- អភិវឌ្ឍកម�វ�ធីេលើ្របពន័�្របតបិត�ិការែដលឣចតភា� ប់េ�កាន់្របពន័�ទូរស័ព� iOS និង Android 

- ចូលរួមវគ�បណ�� ះបណ� លតាមការចាត់ប���នរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

- មានចំេណះដឹងែផ�ក version control (SVN and GIT) នងិឣចេធ�ើការជ្រក�មបាន 



- មានចំេណះដឹងទូលំទូលា㩜យ នងិមានបទពិេសា貀ធនស៏្រមាប់អភិវឌ្ឍេគហទំព័រេលើកម�វ�ធី IE, Firefox, 

Opera, Safari និង Chrome 

- េធ�ើរបាយការណ៏្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៍ នងិ្របចំាែខ េដយែផ�កេ�េលើដំេណើរការរបស់្របពន័� ទំហៃំនការ

ចូលេ្របើ្របាស់ លទ�ផលតំែហទា ំនងិ ការគរំមកំែហងែផ�ក្របព័ន�សុវត�ិភាពសំរប់េធ�ើកំែណែ្របេដើម្បីេធ�ើេឣ

យមានភាពេជឿនេលឿន និង្របេសើរេឡើង។ 

- នងិសិកា� សា貀លា㩜 នន។ 

៥. ម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍកម�វ�ធីទូរស័ព� (Mobile Application Developer) - ០១រូប 

- មានចំំេណះដឹងេលើការអភិវឌ្ឍន៏េគហទំព័រ ( HTML / CSS, JavaScript, Ajax) 

- មានចំេណះដឹងទូលំទូលា㩜យេលើែផ�ក Framework េផ្សងៗ មានដូចជ GPS, Location, UIKit... 

- មានចំេណះដឹងទូលំទូលា㩜យេលើែផ�កភាសា貀 Java, Kotlin , Objective-C, Swift  

- មានចំេណះដឹងែផ�ក  MySql, SQL Query 

- បេង�ើត រចន នងិអភិវឌ្ឍកម�វ�ធទូីរស័ព�ៃដស្រមាប់្របពន័�ននរបស់អ.ទ.ច និង្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ��វត�� 

- ្រត�តពនិតិ្យ្របពន័�សុវត�ភិាពស្រមាប់កម�វ�ធីទូរស័ព�ឆា� តៃវ 

- វយតៃម� និង្របតិបត�ិការ្រគប់្រគងកម�វ�ធីទូរស័ព� និង្រត�តពនិតិ្យតាមដន្របពន័�ែដលអ�កផ�តផ់�ង់បានផ�ល ់

- អភិវឌ្ឍកម�វ�ធីេលើ្របពន័�្របតបិត�ិការទូរស័ព� iOS និង Android 

- ចូលរួមវគ�បណ�� ះបណ� លតាមការចាត់ប���នរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

- មានចំេណះដឹងែផ�ក version control (SVN and GIT) នងិឣចេធ�ើការជ្រក�មបាន 

- មានចំេណះដឹងទូលំទូលា㩜យ នងិមានបទពិេសា貀ធន័េលើការអភិវឌ្ឍស្រមាប់ឧបករណ៍ៃវឆា� តេផ្សងៗ 

- េធ�ើរបាយការណ៏្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៍ នងិ្របចំាែខ េដយែផ�កេ�េលើដំេណើរការរបស់្របពន័� ទំហៃំនការ

ចូលេ្របើ្របាស់ លទ�ផលតំែហទា ំនងិ ការគរំមកំែហងែផ�ក្របព័ន�សុវត�ិភាពសំរប់េធ�ើកំែណែ្របេដើម្បីេធ�ើេឣ

យមានភាពេជឿនេលឿន និង្របេសើរេឡើង។ 

- នងិសិកា� សា貀លា㩜 នន។ 

សមត�ភាព 

ជនំញ ត្រម�វការ 

ជនំញបេច�កេទស បានប��ប់ការសិក្សោេលើែផ�កទាក់ទងនងឹវ�ស័យ នងិតាមជនំញនីមួយៗ 

ក្រមតិសិក្សោ -្រត�វមានស�� ប្រតបរ��� ប្រត ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន ឬវ�ទ្យោសា貀�ស�ព័តម៌ាន

 វ�ទ្យោ ឬវ�ស�កម�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ឬស�� ប្រតបរ��� ប្រតែផ�កពាក់ពន័�នងឹប

េច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាននងិគមនគមន៍ ស្រមាប់មុខតំែណងែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន 



ភាសា貀 េចះសា貀� ត់េលើភាសា貀ែខ�រ នងិ ឣចឣន សា貀� ប់ សរេសរ នងិនយិយភាសា貀អង់េគ�ស

បានល�  

បទពេិសា貀ធន ៍ - យ៉ងេហា쒈ចណស់មានបទពិេសា貀ធនក៍ារងររយៈេពល ១ឆា� ំ េ�តាមែផ�ក នងិ

តនួទីខាងេលើ 

សមិទ�កម�្រត�វសេ្រមចបាន 

- ្រត�វបំេពញការងរឱ្យបានល� នងិហ�តច់តត់ាមតនួទីដូចែដលបានប�� ក់ក��ងចំណចុតនួទី និងទំនលួខុស

្រត�វខាងេលើ 

- ផ�ល់របាយការណ៍្របចំាែខេលើវឌ្ឍនភាពការងរ 

- ផ�ល់របាយការណ៍ស្រមាប់ការវយតៃម�េលើការងរសេ្រមចបានេដយ ្របធាននយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោ

ព័តម៌ានៃនអគ�នយកដ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ�នងិចំណូលមិនែមនសា貀រេពើពន�។ 

ការកំណត់េពល និងលទ�ផលការងរ 

េបសកកម�ស្រមាប់ការងរេនះ្រត�វេធ�ើេឡើងេ�ក��ង្របេទសកម��ជក��ងរយៈេពលរហតូដល់ ២ឆា� ំ។ លទ�ផលការងរ

ទាមទារឱ្យសេ្រមចបានឆាប់តាមែដលឣចេធ�ើេ�បាន។ ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោនឹងរយការណ៍េដយផ� ល់េ�្របធាន

នយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន ៃនអគ�នយដ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ�និងចំណូលមិនែមនសា貀រេពើពន�។ 

្រក�មការងរ្រគប់្រគងគេ្រមាង 

ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោនងឹ្រត�វបំេពញមុខងរ និងតនួទី ស� ិតេ្រកាមកិច�ដឹកនំរបស់េដយ ្របធាននយកដ� នបេច�ក

 វ�ទ្យោព័ត៌មានៃនអគ�នយកដ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ�និងចំណូលមិនែមនសា貀រេពើពន�។ សមាសភាពៃននយកដ� នប

េច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានៃនអគ�នយកដ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ�នងិចំណូលមិនែមនសា貀រេពើពន�។ 

រួមមាន៖ 

មុខតំែណង េឈា� ះ និង តនួទ ី

្របធាននយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន េលា㩜ក ហ៊ា颠ន ប៊ុនណិត  

ម�ន�ីបេច�កេទសជន់ខ�ស់ ៃន អ.ទ.ច ម�ន�ីបេច�សេទសព័តម៌ានវ�ទ្យោជន់ខ�ស់េ�នយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោ

ព័តម៌ាន ៃនអ.ទ.ច 



្រក�មការងរ្រគប់្រគងខាងេលើេនះ មានភារកិច� នងិទទួលខុស្រត�វខ�ស់ េដយផ� លក់��ងការអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព 

ចំេពាះការងរគេ្រមាងខាងេលើ។ ការងរែដលបំេពញេដយម�ន�ីជប់កិច�សន្យោែដល្រត�វេ្រជើសេរ�សេនះ នឹងមិនផ�ល់

ឣនភុាពណមួយដល់ទំនលួខុស្រត�វរបស់្រក�មការងរខាងេលើេនះេឡើយ។ េទាះបីជយ៉ងេនះក� ី ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ 

េ�ែតបំេពញតនួទី និងការងរេ�តាមទំនលួខុស្រត�វេរៀងៗខ��ន ្រសបតាមកាតព�កិច�របស់ខ��នផ� ល។់ 

នីតិវ�ធីការងរ 

ការបំេពញការងរ្របកបេដយការទំនក់ទំនងយ៉ងជិតស� ទិ� គឺជកតា� ចម្បង។ តនួទីក��ងការបេ្រង�ន និង្របឹក្សោ

េយបល់ គជឺការសំខាន់ រួមទាងំការេធ�ើេតស�បានេជគជយ័ គមិឺន្រតឹមែតការផ�លន់វូការែណនំែផ�កបេច�កេទស

បុ៉េណ� ះេទ បុ៉ែន�ចូលរួមក��ងការអភិវឌ្ឍក��ងគេ្រមាង នងិ្រក�មការងរៃននយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន ៃនអ.ទ.ច 

េហើយែថមទាងំជំរុញឱ្យ្រក�មការងរយល់ច្បោស់ពីសិទ�ិ នងិកាតព�កិច�េដយ្រសបច្បោប់ ៃនកសហវ នងិរជរដ� ភិបាល 

េ្រកាមកិច�សន្យោរបស់នយកដ� ន និងច្បោប់ពាកព់ន័�េផ្សងៗេ�កម��ជ។ 

 វ�ធីសា颠�ស�ក��ងការរយការណ ៍

កិច�ការដំបូងៃនេបសកកម�ការងរ ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ្រត�វផលតិផ�ល់របាយការណ៍ែផនការ ែដលរួមមានែផនការ

សកម�ភាពលម�តិ នងិទទួលការយល្់រពមពី្របធាន្របធាននយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន ៃនអ.ទ.ច។ ជេរៀងរល់

ែខ ្រត�វផ�ល់របាយការណ៍ៃនេបសកកម�ការងរ ែដលរួមមាន លទ�ផលសេ្រមចបាន នងិទទួលការយល់្រពមពី

្របធាននយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន ស្រមាប់ការេបើកផ�ល្់របាក់េបៀរវត្សជេរៀងរលែ់ខ។ កំឡ�ងេពលបំេពញ

ការងរ ម�ន�នីីមួយៗ្រត�វមានតនួទីផលិតនវូរបាយការណ៍្របចំា្រតមីាសផងែដរ ស្រមាប់ជធាតុចូលេលើកេឡើង នងិ

ចូលរួមក��ងកិច�ពិភាក្សោ ជមួយ្របធាន្របធាននយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន និងគណៈកមា� ធិការែកទ្រមង់ ៃន

្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ��វត��។ 

ភាសា颠 

ភាសា貀ែខ�រ នងិភាសា貀អង់េគ�ស នងឹ្រត�វេ្របើ្របាស់ស្រមាប់រលទំ់នក់ទំនង រយការណ៍ នងិេរៀបចំឯកសា貀រ។ 

ទីតាងំបំេពញការងរ 

ជទូេ� ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ្រត�វបំេពញការងរេ�ការ�យលយ័ ៃននយកដ� នបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន ៃន អ.ទ.ច  

 

 



បរ�កា� រ និងបរ�សា颠� នការងរ 

បរ�កា� រការងរ ដូចជតុការ�យល័យ េ�អី និង េសវអុីេធើែណត នឹង្រត�វផ�លជ់នូស្រមាប់បំេពញការងរ។ េដយែឡក 

ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ្រត�វមាន នងិយកកុពំ្យ�ទ័រ និងសមា� រការ�យល័យផ� លខ់��នេផ្សងេទៀតចំាបាច់ ស្រមាប់បំេពញ

ការងរ និងសេ្រមចលទ�ផលការងរ។ ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ មិនអន�ុ� តឱ្យេធ�ើការងរ នងិទំនក់ទំនងេផ្សងៗេលើ

ការងរផ� ល់ខ��ន េ្រ�ពកីារងរស្រមាប់ អគ�នយកដ� ន្រទព្យសម្បត�ិរដ� នងិចំណូលមិនែមនសា貀រេពើពន� ក��ងកំឡ�ង

េម៉ាងការងរេនះេឡើយ។ 
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