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ជោត ិសាសនោ ្រពះមហាក្ស្រត 
 

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� 

គណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

គេ្រមាង្របពន័�បេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ 

លក�ខណ� េយោង 

ស្រមាប់ម�ន�ជីោប់កិច�សន្យោចំននួ ២១ រូប 

(ែផ�កវ�ភាគធុរកិច� ៣ រូប, ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន ៨ រូប,  

ែផ�ក្រគប់្រគងេហដោ� រចនោសម�ន័� ១ រូប, ែផ�ក្រគប់្រគងគុណភាព ៦ រូប នងិ ែផ�កសុវត�ិភាព្របពន័� ៣ រូប) 

េសចក�ីេផ�ើម 

ក��ងការបន�េគាលនេយោបាយ េដើម្បីជំរុញឱ្យមានអភិបាលកិច�ល� និង តមា� ភាពក��ងការ្រគប់្រគងថវ�កាជោត ិ

ជោពិេសសការចំណោយថវ�កាជោតិ ជោមួយនងឹការេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនវូស�ងដ់ោរៃនការ្រគប់្រគងនងិគណេនយ្យភាព

ក��ងការេ្របើ្របាស់ធនធានចរន� នងិ ធនធានមូលធន ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ៃនរោជរដោ� ភិបាលកម��ជោ បាន 

និង កំពុងែតអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ហិរ��វត��សាធារណៈដំណោកក់ាលទី៣ គ ឺ “ការផ្សោរភា� បថ់វ�កាេទៅនងឹេគាល-

នេយោបាយ” ចាប់េផ�ើមពឆីា� ំ ២០១៦ ដលឆ់ា� ំ ២០២០ េហើយកំពងុឈានេឆា� ះេទៅកាន់ដំណោកក់ាលទី ៤ “ការបេង�ើន

គណេនយ្យភាពសមទិ�កម�” ។ ្របពន័�បេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈេហៅកាត់ថោ េអ

ហ�អឹមឣយេអស (FMIS) ជោឧបករណ៍ស��លែដលមានតនួោទីយ៉ោងសំខោនក់��ងការ្រទ្រទង់ដល់ការអនុវត�កម�វ�ធីែក

ទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈេនៅ្រគប់ដំណោកក់ាល ឱ្យទទួលបាននវូ្របសិទ�ភាព នងិ ភាពស័ក�សិទ�ិជោ

ពិេសស េធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងនវូការបេ្រមើេសវោជនូេទៅដលក់ារ្រទ្រទង់នងិគំា្រទដល់ការអនុវត�ថវ�កាកម�វ�ធី និង អង�

ភាពថវ�កាេពញេលញ ្រពមទាងំការបន�្រទ្រទង់ដល់ការែកលម�គណេនយ្យសាធារណៈ នងិ ្របពន័�ថវ�កាេនៅក��ង

្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ ។ 

កម�វ�ធីែកទ្រមង់េនះ រួមមានទាងំដំេណើរការែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងថវ�កា ដូចជោ ការែកលម�នីតិវ�ធៃីនការ

្រគប់្រគងថវ�កា ថវ�កាកម�វ�ធ ីនិង ការអនុវត�ថវ�កា, ការកសាងសមត�ភាព និង ការអនុវត�គេ្រមាងស��លមួយ្រទ្រទង់

ដល់កម�វ�ធីទាងំមូល គគឺេ្រមាង “្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ - FMIS” ែដល

បច��ប្បន�្រគប់្រគង នងិ ដឹកនំោអនុវត�េដោយ្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS (FMWG) េ្រកាមការដឹកនំោរបស់

ឯកឧត�មបណ� តិសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហុបី រដ�េលខោធកិារ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ែដលជោតណំោងដ៏ខ�ង់ខ�ស់

របស់ ឯកឧត�មអគ�បណ� ិតសភាចារ្យ អនូ ពន័�មនុរី�ត� ឧបនោយករដ�ម�ន� ី រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� ។ 

្រក�មការងោរ FMWG មានសមាសភាពទាងំក្រមិតថោ� ក់ដឹកនំោ និង ម�ន�ីបេច�កេទសក��ងេនោះ នោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មាន ៃនអគ�េលខោធិការដោ� ន្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� គជឺោេលខោធិការដោ� នស្រមាប់្រក�មការងោរេនះផោ� ល់ ។ 



ក��ងេគាលេដៅបន�ការគំា្រទដល់ដំេណើរការអនុវត�គេ្រមាង FMIS ជហំានទី១ នងិ ជហំានទី២ ែដលបាន

ដោក់ឱ្យេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS ជោផ��វការេនៅ្រកសួង-សា� ប័នចំននួ ៣៧, ឣណោប័កេផ�រសិទ�េពញេលញចំននួ ២៥ 

នងិ មន�ីរេសដ�កិច�នងិហិរ��វត��រោជធានី-េខត�ទាងំ ២៥ នងិ អនុវត�ែផនការព្រងីកការអនុវត�គេ្រមាង FMIS ជហំាន

ទី៣ ឆា� ំ ២០២១-២០២៥ េដោយជំរុញការេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS ឱ្យដល់រដ�បាលរោជធានី-េខត�ទាងំ២៥, បន�

ជំរុញការអភិវឌ្ឍ និង េ្របើ្របាស់មុខងោរថ�ីចំននួពីរ (មុខងោរេរៀបចំែផនការថវ�កា និង មុខងោរលទ�កម�េពញេលញ) 

នងិ ការប��� បែផនការែកស្រម�ល នងិ ត្រមង់ទិសនតីិវ�ធីអនវុត�ការងោរថ� ី(Business Streamline) តាម្របពន័� 

FMIS េនៅតាមបណោ� ្រកសួង-សា� ប័នទាងំអស់, េលខោធិការដោ� ន្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS មានត្រម�វការ

ជោចំាបាច់នវូ ម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោចំននួ ២១ រូប រួមមានដូចជោ៖ ែផ�កវ�ភាគធុរកិច� ៣ រូប, ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន 

៨ រូប, ែផ�ក្រគប់្រគងេហដោ� រចនោសម�ន័� ១ រូប, ែផ�ក្រគប់្រគងគុណភាព ៦ រូប នងិ ែផ�កសុវត�ិភាព្របពន័� ៣ រូប ។ 

មុខដំែណងែដល្រត�វេ្រជើសេរ�សរមួមាន 

• ែផ�កវ�ភាគធរុកចិ� (Business Analyst) - ៣ របូ ៖ 

1. ម�ន�ីែផ�កវ�ភាគធុរកិច� - ៣ របូ 

• ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោពត័ម៌ាន (System Application Team) ៨ របូ៖ 

1. ម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍ្របព័ន� និងសរេសរកម�វ�ធី (Web Developer/Programmer) - ២ របូ 

2. ម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍន៍កម�វ�ធី្របព័ន� iOS (iOS Developer/Programmer) - ២ របូ 

3. ម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍន៍កម�វ�ធី្របព័ន� Android (Android OS Developer/Programmer) - ១ រូប 

4. ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងអ�កេ្របើ្របាស់្របព័ន� FMIS (FMIS User Management)- ១ របូ 

5. ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងមូលដោ� នទិន�នយ័ (Database Administrator) - ២ របូ 

• ែផ�ក្រគប្់រគងេហដោ� រចនោសម�ន័� (Infrastructure Team) - ១ របូ 

1. ម�ន�ីែផ�កគំា្រទបេច�កេទស (Technical Support Engineer) - ១ របូ 

• ែផ�ក្រគប្់រគងគណុភាព (Quality Management Team) - ៦ របូ 

1. ម�ន�ីែផ�ក្រត�តពិនិត្យគុណភាព (Quality Assurance Analyst) - ១ រូប 

2. ម�ន�ីែផ�កវ�ស�ករទិន�ន័យ (Data Engineer) -៣ របូ 

3. ម�ន�ីែផ�កសវនកម�្របព័ន�ព័ត៌មាន (Information System Auditor) - ២ រូប 

• ែផ�កសវុត�ភិាព្របពន័� (System Security Team) - ៣ របូ 

1. ម�ន�ីែផ�កវ�ភាគ្របតិបត�ិការសន�ិសុខព័ត៌មាន (Security Operation Analyst) - ២ រូប 



2. ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងហានិភ័យសុវត�ិភាពបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន (Security and Risk Management) - ១ របូ 

តួនោទី និងទំនួលខុស្រត�វ 

• ែផ�ក វ�ភាគធរុកិច� (Business Analyst) - ៣ របូ ៖ 

1. ម�ន�ីែផ�កវ�ភាគធុរកិច� - ៣ រូប 

 តាមដោន េឆ�ើយតប និង េដោះ្រសាយប�� របស់អ�កេ្របើ្របាស់រយៈ្របព័ន�ជនំយួគំា្រទ   

 គំា្រទ ្រទ្រទង់ និងផ្សព�ផ្សោយអពំីការេ្របើ្របាស់្របពន័� ជនូដលអ់�កេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS 

 សហការ និង េធ�ើការជោ្រក�ម ជោមួយ្រក�មការងោរ ៃនេលខោធិការដោ� ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS, 

កា រ�យោល័យពាក់ព័ន�ក��ងនោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន និង បណោ� អគ�នោយកដោ� នៃន្រកសួង-

សា� ប័ន/អង�ភាពនោនោេដើម្បីែស�ងយល់ សិក្សោអពំនីីតិវ�ធអីនុវត�ការងោរបច��ប្បន� និង នតីិវ�ធីអនុវត�

ការងោរក��ង្របពន័� FMIS 

 េរៀបចំឯកសារ ឬេសចក�ី្រពាង និង ែកស្រម�លេលើ ឯកសារនតីិវ�ធីអនុវត�ស�ង់ដោរ (SOPs) ៃននីតិវ�ធី

អនវុត�ការងោរបច��ប្បន� ស្រមាប់្រកសួង-សា� ប័ន អង�ភាពថវ�កាឣណោប័កេផ�រសិទ� នងិបណោ� អង�ភាព

ពាក់ពន័�នោនោ ែដលនឹង្រត�វេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS  

 ្រសាវ្រជោវ និង េរៀបចំឯកសារដំេណោះ្រសាយកហំុសឆ�ង (Defect Report) ជោមូលដោ� នចំេណះដឹង

្រគប់ក្រមិត អពំីការេ្របើ្របាស់្របព័ន� FMIS 

  វ�ភាគ និង េរៀបចំឯកសារលក�ខណ� ត្រម�វការ (Business Requirement Specification), ឯកសារ

លក�ខណ� មុខងោរ (Functional Specification) នងិ ឯកសារនោនោពាកព់ន័�នងឹការអភិវឌ្ឍរបាយការណ៍

តាមដោន្របតិបត�កិារ, របាយការណ៍ហិរ��វត��, របាយការណ៍ស� ិតនិិងវ�ភាគ Business Intelligence 

(BI) និង កម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាននោនោ 

 បេង�ើត នងិ ចង្រកងឯកសារនតីិវ�ធីអនុវត�ការងោរថ�ី (SOP-Business Streamline) ស្រមាប់ជោ

មូលដោ� នក��ងការេរៀបចំ្របពន័� FMIS  

 ចូលរួមសិក្សោ និង វ�ភាគេលើការងោរត្រមង់ទិសអនុវត�ការងោរថ�ី (Business Streamline Process) 

ក��ងការអនុវត�្របពន័� FMIS ឱ្យមាន្របសិទ�ភាពខ�ស់ 

 េរៀបចំ និងចង្រកងែផនការ នងិ េធ�ើេតស�សាកល្បង (Test Plan, Test Scenario, Test Case) 

ស្រមាប់ការែកស្រម�លមុខងោរ្របពន័�, ការែកស្រម�លរបាយការណ៍, របាយការណ៍ថ�,ី របាយការណ៍

ស� ិតនិិងវ�ភាគ Business Intelligence (BI) និង នីតិវ�ធីអនវុត�ការងោរថ�ីជោេដើម ពាកព់ន័�នងឹ្របពន័� 

FMIS 



 បេង�ើត និង េរៀបចំឯកសារេធ�ើេតស�ក្រមិតបេច�កេទស (System Integration Test) និង េធ�ើេតស�

ទទួលសា� ល់ (User Acceptance Test) ក��ងការព្រងងឹ នងិ ការែកស្រម�លមុខងោរ្របពន័�, ការែក

ស្រម�លរបាយការណ៍, របាយការណ៍ថ�,ី របាយការណ៍ស� ិតនិងិវ�ភាគ Business Intelligence (BI) 

និង នតីិវ�ធីអនុវត�ការងោរថ�ីជោេដើម ពាកព់ន័�នឹង្របពន័� FMIS 

 បណ�� ះបណោ� ល ឬ ្រទ្រទង់ដល់ការបណ�� ះបណោ� លនោនោស្រមាប់អ�កេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS េទៅតាម

មុខងោរនីមួយៗៃន្របពន័� FMIS មានដូចជោ េសៀវេភៅធំ (GL) គណនី្រត�វសង (AP) គណនី្រត�វទារ 

(AR)  វ�ភាជន៍ថវ�កា (BA) ការទិញ (PO) នងិ ការ្រគប់្រគងសាច់្របាក់ (CM) និង មុខងោរបែន�មថ�ី

េផ្សងៗេទៀតែដល្រត�វដោកឱ់្យអនុវត� 

 សហការ ផ្សព�ផ្សោយ និង េរៀបចំផ�ល់វគ�បណ�� ះបណោ� លស�អីពំីការដោក់ឱ្យអនុវត�ការងោរនតី ិវ�ធីអនុវត�

ការងោរថ�ី ជនូដល់បណោ� ្រកសួង-សា� ប័ន និង អង�ភាពពាកព់ន័� ែដលជោអ�កចូលរួមអនុវត� 

 សហការ ជោមួយការ�យោល័យពាក់ព័ន� េដើម្បីេរៀបចំវគ�បណ�� ះបណោ� ល និង ផ្សព�ផ្សោយអំពីការ

េ្របើ្របាស់កម�វ�ធី Business Intelligent System (BI) 

 មានភាពបតែ់បនក��ងការបំេពញការងោរ ឣចចុះេបសកកម�ការងោរេនៅតាមបណោ� រោជធានី-េខត�ទាងំ

២៥ 

 បេង�ើត និង េរៀបចំឯកសារជោមូលដោ� នចំេណះដឹង (Knowledge Base) ្រពមទាងំ ដំេណោះ្រសាយ

អំពីការេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS ចំេពាះចម�ល់សំណួរ ការទំនោក់ទំនងែស�ងរកជនំយួគំា្រទ  

 មានចំេណះដឹងទូលំទូលាយក��ងការេ្របើ្របាស់កម�វ�ធី Microsoft Office និង ឣចេ្របើកម�វ�ធបីេច�ក-

 វ�ទ្យោព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការងោរគណេនយ្យ ឬ កម�វ�ធីនោនោែដលឣចេធ�ើការតាមដោន នងិ វ�ភាគ

ទិន�ន័យជោេដើម  

 េរៀបចំរបាយការណ៍្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៍ និង ្របចំាែខ ស្រមាប់ដោកជ់នូថោ� ក់ដឹកនំោ អពំសីា� នភាព

ការងោរ ប�� ្របឈម វឌ្ឍនភាព នងិ ការងោរពាក់ពន័�េផ្សងៗែដល្រត�វប��ប់ ។  

 ្រត�វមានឆន�ៈ និង មនសិការក��ងការបំេពញការងោរជនូសា� ប័នរដ� និង បេ្រមើការបានយរូអែង�ង ។ 

• ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន (System Application Team) ៨ របូ៖ 

1. ម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍ្របពន័� នងិសរេសរកម�វ�ធី (Web Developer/Programmer) - ២ រូប 

 េធ�ើការជោមួយម�ន�ីបេច�កេទសេផ្សងេទៀតរបស់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េដោយមានភារកិច�ទទួល

ខុស្រត�វេលើែផ�ករចនោ ការអភិវឌ្ឍ ការដំេឡើង និង ការអនុវត�ការងោរេផ្សងៗក��ងគេ្រមាង្របពន័� FMIS 

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

JSP, SQL, Python 

 សិក្សោ និង ទាញអត�្របេយោជន៍េលើែផ�ក CMS មានដូចជោ Joomla, Wordpress, Opencard 



 ចូលរួម នងិ មានសមត�ភាពអភិវឌ្ឍកម�វ�ធីេដោយេ្របើ្របាស់ភាសា .Net (C#, Visual Basic), 

Java, C++  

 បេង�ើនចំេណះដឹង និង ឣចចូលរួមអភិវឌ្ឍេដោយេ្របើ្របាស់  SQL Server, MySql និង Oracle  

 បេង�ើត រចនោ នងិ អភិវឌ្ឍេគហទំព័រ កម�វ�ធីក��ងេគហទំព័រ កម�វ�ធីទូរស័ព�ៃដ និង េសវោេគហទំព័រ

ស្រមាប់្របពន័� FMIS និង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

 រចនោ និង បេង�ើតរបាយការណ៍ស្រមាប់ដោកចូ់លេទៅក��ងេគហទំព័រ និង web portal 

 ្រត�តពនិិត្យ្របពន័�សុវត�ភិាពស្រមាប់ web server, េគហទំព័រ, web portals និង web services 

 វោយតៃម� នងិ ្របតិបត�កិារ្រគប់្រគងេគហទំព័រ នងិ ្រត�តពនិតិ្យតាមដោន្របពន័�ែដលអ�កផ�តផ់�ងប់ានផ�ល ់

 អភិវឌ្ឍកម�វ�ធីេលើ្របពន័�្របតិបត�ិការទូរស័ព� iOS និង Android 

 ចូលរួមវគ�បណ�� ះបណោ� លតាមការចាត់ប���នរបស់្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ��វត�� 

 បេង�ើនចំេណះដឹងែផ�ក version control (SVN) និងឣចេធ�ើការជោ្រក�មបាន 

 មានលទ�ភាពស្រមាប់អភិវឌ្ឍេគហទំព័រេលើកម�វ�ធី IE, Firefox, Opera, Safari និង Chrome 

 េធ�ើរបាយការណ៏្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៍ និង ្របចំាែខ េដោយែផ�កេទៅេលើដំេណើរការរបស់្របពន័� ទំហំ

ៃនការចូលេ្របើ្របាស់ លទ�ផលតំែហទា ំនិង ការគំរោមកែំហងែផ�ក្របពន័�សុវត�ិភាពសំរោប់េធ�ើកែំណែ្រប

េដើម្បីេធ�ើឱ្យមានភាពេជឿនេលឿន និង្របេសើរេឡើង 

 ្រត�វមានឆន�ៈ និង មនសិការក��ងការបំេពញការងោរជនូសា� ប័នរដ� និង បេ្រមើការបានយរូអែង�ង ។ 

2. ម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍន៍កម�វ�ធ្ីរបពន័� iOS (iOS Developer/Programmer) - ២ រូប 

 មានជនំោញក��ងការសរេសរកដូភាសា  Objective  C ឬ swift 

 មានចំេណះដឹងច្បាស់លាស់ែផ�ក Object-Oriented Programming 

 មានចំេណះដឹងក��ងេ្របើ្របាស់ iOS SDK េផ្សងៗ 

 មានចំេណះដឹងក��ងការេ្របើ្របាស់ Framework: Flutter ឬ  React-Native 

 មានចំេណះដឹងែផ�ក Database System នងិ ការេ្របើ្របាស់ API 

 ធា� ប់មានបទពិេសាធនផ៍លតិកម�វ�ធីទូរស័ព�ស្រមាប់ iOS (សូមភា� ប់ជោឯកសារេយោង) 

 េធ�ើការជោមួយម�ន�ីបេច�កេទសេផ្សងេទៀតរបស់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េដោយមានភារកិច�ទទួល

ខុស្រត�វេលើែផ�ករចនោ ការអភិវឌ្ឍ ការដំេឡើង និង ការអនុវត�ការងោរេផ្សងៗក��ងគេ្រមាង្របពន័� FMIS 

 ចូលរួម នងិ មានសមត�ភាពអភិវឌ្ឍកម�វ�ធីេដោយេ្របើ្របាស់ភាសា .Net (C#, Visual Basic), 

Java, C++ 

 បេង�ើត រចនោ នងិ អភិវឌ្ឍេគហទំព័រ កម�វ�ធីក��ងេគហទំព័រ កម�វ�ធីទូរស័ព�ៃដ និង េសវោេគហទំព័រ

ស្រមាប់្របពន័� FMIS និង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 



 ចូលរួមវគ�បណ�� ះបណោ� លតាមការចាត់ប���នរបស់្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� 

 េធ�ើរបាយការណ៏្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៍ និង ្របចំាែខ េដោយែផ�កេទៅេលើដំេណើរការរបស់្របពន័� ទំហំ

ៃនការចូលេ្របើ្របាស់ លទ�ផលតំែហទា ំនិង ការគំរោមកែំហងែផ�ក្របពន័�សុវត�ិភាពសំរោប់េធ�ើកែំណែ្រប

េដើម្បីេធ�ើឱ្យមានភាពេជឿនេលឿន និង្របេសើរេឡើង 

 ្រត�វមានចំេណះដឹងភាសាអង់េគ�សសមរម្យ 

 ្រត�វមានឆន�ៈ និង មនសិការក��ងការបំេពញការងោរជនូសា� ប័នរដ� និង មានសីលធម៌ក��ងការរស់េនៅល� 

 ្រត�វមានការព្យោយោម និងតសូ៊បំេពញការងោរេ្រកាមលក�ខណ� ពបិាក នងិមានអត�ចរ�តស��តបូត នងិមឺុងម៉ាត់ 

 េបក�ជន មានឣយុមិនេលើសព ី៣០ ឆា� ំ ។ 

3. ម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍន៍កម�វ�ធ្ីរបពន័� Android (Android OS Developer/Programmer) - ១ រូប 

 មានជនំោញក��ងការសរេសរកដូភាសា Java ឬ Kotlin 

 មានចំេណះដឹងច្បាស់លាស់ែផ�ក Object-Oriented Programming 

 មានចំេណះដឹងក��ងេ្របើ្របាស់ Android SDK េផ្សងៗ 

 មានចំេណះដឹងក��ងការេ្របើ្របាស់ Framework: Flutter ឬ  React-Native 

 មានចំេណះដឹងែផ�ក Database System និងការេ្របើ្របាស់ API 

 ធា� ប់មានបទពិេសាធនផ៍លិតកម�វ�ធីទូរស័ព�ស្រមាប់ Android (សូមភា� ប់ជោឯកសារេយោង) 

 េធ�ើការជោមួយម�ន�ីបេច�កេទសេផ្សងេទៀតរបស់្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េដោយមានភារកិច�ទទួល

ខុស្រត�វេលើែផ�ករចនោ ការអភិវឌ្ឍ ការដំេឡើង និង ការអនុវត�ការងោរេផ្សងៗក��ងគេ្រមាង្របពន័� FMIS 

 ចូលរួម នងិ មានសមត�ភាពអភិវឌ្ឍកម�វ�ធីេដោយេ្របើ្របាស់ភាសា .Net (C#, Visual Basic), 

Java, C++ 

 បេង�ើត រចនោ នងិ អភិវឌ្ឍេគហទំព័រ កម�វ�ធីក��ងេគហទំព័រ កម�វ�ធីទូរស័ព�ៃដ និង េសវោេគហទំព័រ

ស្រមាប់្របពន័� FMIS និង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� 

 ចូលរួមវគ�បណ�� ះបណោ� លតាមការចាត់ប���នរបស់្រកសួងេសដ�កិច� នងិហិរ��វត�� 

 េធ�ើរបាយការណ៏្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៍ និង ្របចំាែខ េដោយែផ�កេទៅេលើដំេណើរការរបស់្របពន័� ទំហំ

ៃនការចូលេ្របើ្របាស់ លទ�ផលតំែហទា ំនិង ការគំរោមកែំហងែផ�ក្របពន័�សុវត�ិភាពសំរោប់េធ�ើកែំណែ្រប

េដើម្បីេធ�ើឱ្យមានភាពេជឿនេលឿន និង្របេសើរេឡើង 

 ្រត�វមានចំេណះដឹងភាសាអង់េគ�សសមរម្យ 

 ្រត�វមានឆន�ៈ និង មនសិការក��ងការបំេពញការងោរជនូសា� ប័នរដ� និង មានសីលធម៌ក��ងការរស់េនៅល� 

 ្រត�វមានការព្យោយោម និងតសូ៊បំេពញការងោរេ្រកាមលក�ខណ� ពបិាក នងិមានអត�ចរ�តស��តបូត នងិមឺុងម៉ាត ់

 េបក�ជន មានឣយុមិនេលើសព ី៣០ ឆា� ំ។ 



4. ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងអ�កេ្របើ្របាស់្របពន័� FMIS (FMIS User Management)- ១ រូប 

 ្រគប់្រគង ទិន�ន័យពត័៌មានរបស់អ�កេ្របើ្របាស់ (User Management) ក��ង្របព័ន�េអហ�អឹមឣយេអស 

 បេង�ើត នងិ លុបទិន�នយ័ពត័ម៌ានរបស់អ�កេ្របើ្របាស់ក��ង្របពន័�េអហ�អឹមឣយេអស 

 គំា្រទ និង ្រត�តពនិិត្យៃនការផោ� ស់ប��រេលខសមា� ត់ (Reset Password) ស្រមាប់អ�កេ្របើ្របាស់ 

 គំា្រទ តាមដោន និង ្រត�តពនិតិ្យេលើការផោ� ស់ប��រតនួោទីអ�កេ្របើ្របាស់ (User Roles) ក��ង្របព័ន� FMIS 

េទៅតាមការសេ្រមចពីថោ� ក់ដឹកនំោេលើសំេណើសំុផោ� ស់ប��រព្ីរកសួង-សា� ប័នទាងំអស់ េដោយសហការ

ជោមួយ្រក�មការងោរ ឬ ការ�យោល័យពាក់ព័ន័� 

 េធ�ើការផោ� ស់ប��រព័ត៌មានតនួោទីអ�កេ្របើ្របាស់ (User Roles) ក��ង្របពន័� User Management System 

េទៅតាមការសេ្រមចេលើសំេណើសំុផោ� ស់ប��រ 

 េរៀបចំ ្រត�តពនិិត្យ និង ែកស្រម�លលំហរូការងោរ (Workflow) ក��ង្របព័ន� FMIS 

 ចូលរួមេធ�ើសវនកម�េលើការេផ��ងផោ� ត់េលើសិទ�ិេ្របើ្របាស់របស់អ�កេ្របើ្របាស់ 

 េរៀបចំរបាយការណ៍នោនោពាកព់ន័�នឹងការែ្រប្រប�លអ�កេ្របើ្របាស់្របព័ន� FMIS ដោក់ជនូថោ� ក់ដឹកនំោ 

 បរ��� ប្រត (ឣទិភាពស្រមាប់បរ��� ប្រតែផ�កព័តម៌ានវ�ទ្យោ) 

 មានសមត�ភាព និង ជនំោញច្បាស់លាស់ ក្រមិតខ�ស់ក��ងការេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍សមា� រការ�យោល័យ 

និង កម�វ�ធីការ�យោល័យ (កម�វ�ធី Microsoft Office) ដូចជោ Word, Excel, PowerPoint, Outlook 

ជោេដើម 

 ឣទិភាពស្រមាប់អ�កធា� ប់េ្របើ្របាស់្របព័ន�្រគប់្រគងេផ្សងៗ 

 េចះវ�ភាគ និងបេង�ើតគនំិតថ�ីៗ ែផ�កការ្រគប់្រគង្របពន័� 

 មានបទពិេសាធន៍ការងោរយ៉ោងតិច ១ឆា� ំ 

 ្រត�វមានឆន�ៈ និង មនសិការក��ងការបំេពញការងោរជនូសា� ប័នរដ� និង បេ្រមើការបានយរូអែង�ង ។ 

5.  ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងមូលដោ� នទិន�នយ័ (Database Administrator) - ២ រូប 

 ្រត�តពនិិត្យ និង តាមដោនដំេណើរការរបស់្របព័ន�្រគប់្រគងមូលដោ� នទិន�នយ័ឱ្យមានភាពរលនូ និង 

មាន្របសិទ�ភាពខ�ស់  

 ្រត�តពនិិត្យ និង ែថរក្សោនវូដំេណើរការចម�ងទុក(Backup)ជោ្របចំា និងសា� រមកវ�ញ(Recovery) តាម

ត្រម�វការជោក់ែស�ង  

 ដំេឡើង្របព័ន�្រគប់្រគងមូលដោ� នទិន�នយ័ដូចជោ Oracle, MS SQL Server, MySQL េនៅេលើ្របពន័�

ែដលមាន្រសាប់ និង ្របពន័�្រគប់្រគងមូលដោ� នទិន�ន័យថ�ីៗដៃទេទៀតតាមត្រម�វការរបស់្រក�មការងោរ 

 សិក្សោ្រសាវ្រជោវ និង េធ�ើបច��ប្បន�ភាព(Patching ឬ Upgrading)កម�វ�ធ្ីរគប់្រគងមូលដោ� នទិន�នយ័ 

និងកម�វ�ធពីាកព់ន័�េផ្សងៗឱ្យទាន់សម័យកាល 



 េធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង នងិេរៀបចំរោល់ដំេណើរការ្របពន័�ឱ្យមានភាពរលនូេនៅតាម្របពន័�មូលដោ� នទិន�នយ័

នីមួយៗ ែដលកំពងុដំេណើរការ្រសាប់ 

 េរៀបចំ ែថទា ំនិងដំេឡើង Cluster Architectureេនៅក��ង្របពន័�មូលដោ� នទិន�នយ័  

 េរៀបចំ ដំេឡើង ែថទា ំនិងកំណត់ដំេណើរការក��ងការេផ�រទិន�នយ័េទៅកាន់មជ្ឈមណ� លសេ�ងោ� ះទិន�ន័យ  

(Disaster Recovery Center) តាមរយៈ Data Mirror or Replicate 

 េរៀបចំែផនការ នងិដំេណើរការស្រមាប់ការចម�ងទុក(Backup) និងសា� រ(Recovery) ទិន�នយ័មកវ�ញ 

 បេង�ើត នងិ្រគប់្រគងអ�កេ្របើ្របាស់ទាងំអស់េនៅក��ង្របពន័�្រគប់្រគងទិន�ន័យ 

 ្រត�តពិនិត្យ និង ែថទាំយ៉ោងម៉ត់ចត់បំផុតេលើសុវត�ិភាពរបស់្របព័ន�មូលដោ� នទិន�ន័យតាមេគាល-

នេយោបាយរបស់សា� ប័ន  

 េរៀបចំរបាយការណ៍្របចំាៃថ� សបា� ហ៍ នងិ្របចំាែខ អពំីដំេណើរការរបស់្របពន័�មូលដោ� នទិន�ន័យ   

ហានភិយ័ែដលប៉ះពាលដ់លសុ់វត�ិភាព្របពន័� ការេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង និង ការេធ�ើបច��ប្បន�កម�្របពន័� 

 មានចំេណះដឹងខោងវ�ទ្យោសា�ស�កុំព្យ�ទ័រ ឬជនំោញែដលពាកព់ន័� 

 មានបទពេិសាធនយ៉៍ោងតិច១ឆា� ំ ទាកទ់ងនងឹការ្រគប់្រគងកម�វ�ធីមូលដោ� នទិន�ន័យ 

 មានចំេណះដឹងល�ខោងែផ�ក្របពន័�មូលដោ� នទិន�នយ័ ដូចជោ Oracle Database, SQL Server, 

MySQL, PostgreSQL, ...    

 មានចំេណះដឹងល�ទាក់ទងនឹងការងោររបស់្រក�មការងោរ  DBA ដូចជោ Backup & Recovery, 

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

Migration, Upgrading ... 

 មានចំេណះដឹងឣចេ្របើ្របាស់្របពន័�្របតិបត�ិការ Linux, Linux Distribution, Unix, Unix 

Distribution 

 មានទំនោក់ទំនងល� រួសរោយរោក់ទាក់ មានការៃច�្របឌតិ នងិ េដោះ្រសាយប�� បានរហ័ស ឣចទទួល

រោលស់មា� ធក��ងការេធ�ើការងោរ 

 ្រត�វមានចំេណះដឹងភាសាអង់េគ�សសមរម្យ 

 ្រត�វមានឆន�ៈ និង មនសិការក��ងការបំេពញការងោរជនូសា� ប័នរដ� និង មានសីលធម៌ក��ងការរស់េនៅល� 

 ្រត�វមានការព្យោយោម និងតសូ៊បំេពញការងោរេ្រកាមលក�ខណ� ពបិាក នងិមានអត�ចរ�តស��តបូត នងិមឺុងម៉ាត់ 

 េបក�ជន មានឣយុមិនេលើសពី ៣០ ឆា� ំ ។ 

• ែផ�ក្រគប់្រគងេហដោ� រចនោសម�័ន� (Infrastructure Team) - ១ របូ 

1. ម�ន�ីែផ�កគំា្រទបេច�កេទស (Technical Support Engineer) - ១ រូប 

 ្រសាវ្រជោវ វ�ភាគ កណំត ់នងិ េដោះ្រសាយេលើប�� ែដលបានេលើកេឡើងេដោយអ�កេ្របើ្របាស់ 



 ទំនោក់ទំនង នងិ សួរប�� ក់េទៅកាន់អ�កេ្របើ្របាស់ េដើម្បយីល់ច្បាស់អពំីឫសគលៃ់នប�� ែដល្រត�វ

េដោះ្រសាយ 

 កំណតឣ់ទិភាព នងិ េធ�ើការេដោះ្រសាយ េលើសំបុ្រតប��  ែដលបានប���នឱ្យេដោះ្រសាយ  

 ដំេឡើង នងិ កំណត់កុពំ្យ�ទ័រ hardware, software, ្របពន័�្របតិបត�កិារ, កម�វ�ធ ីនងិ សមា� របណោ� ញ

តភា� ប់ 

 ្រត�តពនិតិ្យ នងិ តំែហទាេំលើកុពំ្យ�ទ័រ នងិ បណោ� ញតភា� ប់របស់អ�កេ្របើ្របាស់ 

 អនុវត� នងិ ្របតបិត�តិាមេគាលការណ៍ នងិ នតីិវ�ធីក��ងការេដោះ្រសាយប�� ជនូអ�កេ្របើ្របាស់ ជោ

ពិេសសនតីិវ�ធៃីនការេដោះ្រសាយេនៅក��ង្របពន័�ជនំយួគំា្រទ 

 ជនំយួ នងិ បងោ� ត់បងោ� ញជនូអ�កេ្របើ្របាស់ក��ងការេ្របើ្របាស់េនៅក��ងកម�វ�ធ ី នងិ ឧបករណ៍សមា� រ          

បេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន នោនោ តាមត្រម�វការ 

 ជយួដល់្របធាន ឬ អ�ក្រគប់្រគងក��ងការេរៀបចំឯកសារស្រមាប់ែណនំោ ឬ បណ�� ះបណោ� លេលើការ

េដោះ្រសាយប��  នងិ ការេ្របើ្របាស់កុំព្យ�ទ័រ 

 េដោះ្រសាយប��  hardware ឬ software កុពំ្យ�ទ័រ, អុីែមល, សុវត�ភិាពទិន�នយ័, ប�� អុនីធណិឺត នងិ

តាមដោន នងិ េដោះ្រសាយប�� េនៅក��ង្របពន័� Helpdesk 

 ធានោថោ្របពន័�មានសុវត�ភិាពខ�ស់ េដោយេធ�ើបច��ប្បន�ភាពកម�វ�ធីកចំាត់េមេរោគ នងិ MS. Windows 

Security ជោ្របចំា 

 រក្សោទំនោក់ទំនងការងោរឱ្យជិតស� ិទ� នងិ ព្រងងឹការងោរជោ្រក�ម ជោមួយ្រក�មការងោរ នងិ អ�កេ្របើ្របាស់ 

 ឣចេធ�ើការងោរជោមួយ នងិយលដឹ់ងអពំ ីAD នងិ Exchange server 

 េរៀបចំ នងិ អនុវត�ែផនការ នងិ តារោងការងោរស្រមាប់ការេធ�ើតែំហទា ំនងិ បច��ប្បន�ភាព 

 ផ�ល់េសវោ្រទ្រទង់េលើឧបករណ៍ សមា� របេច�កវ�ទ្យោពត័ម៌ាន មានដូចជោ ម៉ាសីុន្រពនី ម៉ាសីុនែស�ន ្របពន័�

កាេមរោ�សុវត�ភិាព ជោេដើម នងិត្រម�វការផោ� ស់ប��រសមា� រេផ្សងៗ 

 ្រទ្រទង់ និង េដោះ្រសាយប��  ែដលអ�កេ្របើ្របាស់ជួប្របទះ ដល់ទីតំាងអ�កេ្របើ្របាស់ផោ� ល់ ឬ

េដោះ្រសាយពីចំងោយ ្រពមទាងំតាមដោនការេដោះ្រសាយជនូអ�កេ្របើ្របាស់រហតូដល់បិទប��ប់ប��  

 មានសមត�ភាពក��ងការបត់ែបន នងិ ផោ� ស់ប��រ េលើកិច�ការនងិការេ្របើ្របាស់េទៅតាមការរ�កចេ្រមើនៃន     

បេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗ  

 មានចំេណះដឹងទូលំទូលាយក��ងការេ្របើ្របាស់កម�វ�ធី Microsoft Office នងិ ឣចេ្របើកម�វ�ធីកុពំ្យ�ទ័រ

េដើម្បីតាមដោននវូសា� នភាពរបស់្របពន័�ដំេណើរការ 

 មានភាពបត់ែបនតាមកាលៈេទសៈតាមការងោរ ឣចេធ�ើដំេណើរ នងិ បំេពញេបសកកម�ការងោរេនៅតាម

េខត�បាន 



 ចូលរួមក��ងកម�វ�ធីវគ�បណ�� ះបណោ� លែដលពាកព់ន័� តាមការចាតែ់ចងរបស់អ�ក្រគប់្រគង 

 េរៀបចំរបាយការណ៏ ្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៏ ្របចំាែខ ឬរបាយការណ៍ែដលមានត្រម�វការេផ្សងៗផ�ល់

ជនូ្របធាននោយកដោ� ន 

 បំេពញការងោរេផ្សងៗែដលផ�លឱ់្យេធ�ើ តាមការចាត់ែចងេដោយ្របធាននោយកដោ� ន ឬ អ�ក្រគប់្រគង  

 ្រត�វមានឆន�ៈ និង មនសិការក��ងការបំេពញការងោរជនូសា� ប័នរដ� និង បេ្រមើការបានយរូអែង�ង 

 េបក�ជន មានឣយុមិនេលើសព ី៣០ ឆា� ំ ។  

• ែផ�ក្រគប់្រគងគុណភាព (Quality Management Team) - ៦ របូ 

1. ម�ន�ីែផ�ក្រត�តពនិតិ្យគុណភាព (Quality Assurance Analyst) - ១ រូប 

 ្រសាវ្រជោវែស�ងយលត់្រម�វការបទដោ� ន, េរៀបចំ និងកសាងេគាលនេយោបាយ, េគាលការណ៍ែណនំោ 

និងនតីិវ�ធីេផ្សងៗ ពាក់ពន័�នងឹ្របព័ន�្រគប់្រគងគុណភាព  (Quality Management System)  

 ចូលរួមេរៀបចំនិងអនុវត�ែផនការ្រគប់្រគងគុណភាព េដើម្បធីានោបាននវូអនុេលាមភាពត្រម�វការខោង

ក��ង (Internal Requirement) រួមមានបទដោ� ន, នតីិវ�ធី, េគាលការណ៍ែណនំោ និងត្រម�វការេផ្សងៗ  

និងបទដោ� នខោងេ្រកៅ (External Standard) តយ៉ួោងដូចជោ ISO9001 ជោេដើម 

 ស្រមបស្រម�ល និង ជំរុញឱ្យមានការអនុវត�ជោ្របព័ន�្រគប់្រគងគុណភាព (Quality Management 

System) ក��ងសា� ប័ន 

 ផ�លក់ារែណនំោដលម់ា� ស់នតីិវ�ធី (Process Owners)េដើម្បធីានោបានអនេុលាមភាពៃន្របពន័�្រគប់្រគង

គុណភាព 

 គំា្រទដល់ការស្រមបស្រម�លការផោ� ស់ប��រគន�ឹះៗេលើធុរកិច�ក��ងសា� ប័ន 

 ្រត�តពនិិត្យកម�វ�ធីនងិវឌ្ឍនភាពការងោរេទៅតាមែផនការសកម�ភាពរបស់សា� ប័ន ដូចជោ ដំេណើរការ

សកម�ភាព, មុខងោរ, កម�វ�ធី នងិ ឯកសារែដល្រត�វផលិត ជោេដើម 

 ្រត�តពនិតិ្យឯកសារគេ្រមាង (Project) េដើម្បីធានោបាននវូព័ត៌មានលម�ិតែដលឣច្រទ្រទង់ដល់ការ

អភិវឌ្ឍ និង េរៀបចំឯកសារ្រត�តពនិិត្យគុណភាព (QA Materials) រួមមាន ឯកសារកិច�សន្យោ, ឯកសារ

លក�ខណ� ត្រម�វការ, ឯកសារលក�ខណ� មុខងោរនិងបេច�កេទស, មុខងោរផលតិផល (Product 

feature) , សំេណើសំុផោ� ស់ប��រែផ�កកម�វ�ធ ីឬនីតិវ�ធ ី(Software/Process Change Request) នងិ 

ឯកសារពាកព់ន័�េផ្សងៗ 

 ចូលរួមេរៀបចំែផនការ និង ករណីេតស�សាកល្បងកម�វ�ធ ី

 េធ�ើេតស�ភាព្រតឹម្រត�វៃនទិន�នយ័ នងិសហកាជោមួយអ�កដឹកនំោគេ្រមាង 

 េធ�ើេតស� មុខងោរកម�វ�ធី េដោយេ្របើ្របាស់វ�ធីសា�ស�  Manual Testing និង Automated Testing 



 កំណត់កហំុសឆ�ង ឬភាពមិន្រប្រកត ីនងិ កត្់រតាក��ង្របពន័�កំណត់េហតុ (Tracking System) និង 

្រត�តពនិិត្យេលើការេដោះ្រសាយកំហុស (Bug Fixes) 

 ជយួស្រមបស្រម�លដលក់ារេរៀបចំការេធ�ើេតស�សាកល្បង រួមមាន Test Environment, សមា� រេតស�  

ជោេដើម េទៅតាមត្រម�វការ 

 ចូលរួមេរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផលេតស�សាកល្បង, របាយការណ៍្រត�តពនិតិ្យគុណភាព និង ផ�ល់

េយោបល ់

 ្រគប់្រគងេលើឧបករណ៍េតស� , ឯកសារេតស�សាកល្បង នងិការ្រត�តពនិតិ្យគុណភាព (Testing and 

QA Document and Tools) 

 សិក្សោ្រសាវ្រជោវបេច�កវ�ទ្យោ និង នតីិវ�ធីថ�ីៗ េដើម្បីទទួលបានចំេណះដឹងនិងជយួេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង

ែផ�ក្រគប់្រគងគុណភាព 

 ផ�លក់ារ្របឹក្សោ និង បណ�� ះបណោ� លដល់្រក�មការងោរពាកព់ន័�ក��ងការេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍, េតស�

សាកល្បង នងិ នីតិវ�ធីេផ្សងៗតាមត្រម�វការ 

 េរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងោរ និង របាយការណ៍្របចំាែខ ដោក់ជនូថោ� ក់ដឹកនំោ 

 អនុវត�កិច�ការេផ្សងៗ តាមត្រម�វការ និងការចាតែ់ចងេដោយថោ� ក់ដឹកនំោ  

 ្រត�វមានឆន�ៈ និង មនសិការក��ងការបំេពញការងោរជនូសា� ប័នរដ� និង បេ្រមើការបានយរូអែង�ង ។ 

2. ម�ន�ីែផ�ក វ�ស�ករទិន�ន័យ (Data Engineer) -៣ រូប 

 ែស�ងយល់ នងិ ចូលរួមេរៀបចំនីតិវ�ធីឧត�មានុវត�និងគតយិុត�ពិាក់ពន័�េផ្សងៗ ស្រមាប់្រគប់្រគង

ទិន�ន័យ, ែថទា,ំ េរៀបចំរបាយការណ៍ និង ្រគប់្រគងសុវត�ិភាព 

 ែស�ងយល់ពលីក�ខណ� ត្រម�វការរបស់អ�កេ្របើ្របាស់ និង គេ្រមាង 

 ផ�ល្់របឹក្សោេលើការេរៀបចំទិន�នយ័ជនូភាគពីាក់ពន័�េដើម្បីទទួលបានេជោគជ័យក��ងគេ្រមាង 

 ចូលរួមេរៀបចំ កសាង និង អនវុត�ែផ�កេហដោ� រចនោសម�័ន�ទិន�នយ័ ( Databases Infrastructure) 

 េរៀបចំនិងវោយតៃម�េលើមូ៉ែដលទិន�ន័យ (Data Model) 

 អនុវត�តាមនីតិវ�ធីឧត�មានុវត� ៃន ETL ( Extract, Transform, Load)ស្រមាប់ដំេណើរការសំណុំ

ទិន�ន័យ (Data Pipeline) េដោយេ្របើ្របាស់ PS/SQL, My SQL និងឧបករណ៍េផ្សងេទៀត 

 ្រគប់្រគង និង អនុវត� Data Warehousing Tools ដូចជោ Exadata ជោេដើម 

  វ�ភាគទិន�នយ័ េរៀបចំ នងិ កសាងកម�វ�ធីរបាយការណ៍េផ្សងៗ េដោយេ្របើ្របាស់ Business 

Intelligence Tools ( Oracle OBIEE, Tableau, Power of BI etc.)   

 ពនិិត្យ និង តាមដោនជោ្របចំាេលើគុណភាពទិន�ន័យ េដើម្បធីានោបាននវូសង�តិភាព, សុចរ�តភាព និង 

ភាពឣចរកបានៃនទិន�ន័យេនៅក��ង្របពន័� 



 កំណត ់និង េដោះ្រសាយប�� ែដលេកើតមានពាកព់ន័�នឹងការ្រគប់្រគងទិន�នយ័ េដើម្បីេធ�ើឱ្យគណុភាព

ទិន�ន័យកាន់ែត្របេសើរេឡើង 

 ឣចអនុវត� Unit Test េនៅក្រមិតទិន�ន័យ 

 ឣច្រគប់្រគងែផ�កសុវត�ិភាពចូលទាញទិន�នយ័ (Data Row-Level Security Access) 

 ចូលរួមការងោរជោមួយភាគីពាកព់ន័� រួមមាន មា� ស់គេ្រមាង, អ�កេ្របើ្របាស់ និង ្រក�មការងោរបេច�កេទស 

 សិក្សោ នងិ ្រសាវ្រជោវឧបករណ៍, បេច�កវ�ទ្យោ និង នតីិវ�ធីថ�ីៗ េដើម្បីទទួលបានចំេណះដឹងថ�ីនិងជយួ

េធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងក��ងការជនំោញវ�ស�កម�ទិន�ន័យ  

 េរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងោរ និង របាយការណ៍្របចំាែខ ដោក់ជនូថោ� ក់ដឹកនំោ 

 អនុវត�កិច�ការេផ្សងៗ តាមត្រម�វការ និង ការចាតែ់ចងេដោយថោ� ក់ដឹកនំោ  

 ្រត�វមានឆន�ៈ និង មនសិការក��ងការបំេពញការងោរជនូសា� ប័នរដ� និង បេ្រមើការបានយរូអែង�ង ។ 

3. ម�ន�ីែផ�កសវនកម�្របពន័�ព័តម៌ាន (Information System Auditor) - ២ រូប 

 ្រសាវ្រជោវែស�ងយលត់្រម�វការបទដោ� ន, េរៀបចំ និង កសាងេគាលការណ៍ែណនំោ នងិ នតីិវ�ធេីផ្សងៗ 

ពាក់ពន័�នងឹសវនកម�្របពន័�ពត័៌មាន (Information System Audit) 

 ផ�ល្់របឹក្សោេលើប�� ពាកព់ន័�នងឹការ្រគប់្រគងហានភិ័យបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ជនូថោ� ក់ដឹកនំោទាងំែផ�ក  

ធុរកិច� និង បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ជោពិេសសេលើកម�វ�ធី, េហដោ� រចនោសម�័ន� នងិ ដំេណើរការទាងំមូល

េនៅក��ងគេ្រមាងរបស់សា� ប័ន (Application, Infrastructure, and Process) 

 ្រត�តពនិិត្យ វ�ភាគ និង េរៀបចំការវោយតៃម�ហានភិ័យបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានជនូថោ� ក់ដឹកនំោរួមទាងំេធ�ើការ

កំណត់ែផ�កែដលសា� ប័នគរួគិតគូរេលើការវ�និេយោគបែន�ម នងិ ែផ�កទាងំឡោយែដលសវនកម�ៃផ�ក��ងគរួ

េផោ� តេលើ 

 ចូលរួមេរៀបចំ និងអនុវត�ែផនការ្រគប់្រគងគុណភាព េដើម្បធីានោបាននវូអនុេលាមភាពត្រម�វការខោង

ក��ង (Internal Requirement) រួមមានបទដោ� ន, នតីិវ�ធី, េគាលការណ៍ែណនំោ និង ត្រម�វការេផ្សងៗ  

និង បទដោ� នខោងេ្រកៅ (External Standard) តយ៉ួោងដូចជោ ISO27001 ជោេដើម 

 ្រត�តពនិិត្យកម�វ�ធី និង វឌ្ឍនភាពការងោរេទៅតាមែផនការសកម�ភាពរបស់សា� ប័ន ដូចជោ ដំេណើរការ

សកម�ភាព, មុខងោរ, កម�វ�ធី នងិ ឯកសារែដល្រត�វផលិតជោេដើម 

 េរៀបចំែផនការសវនកម�សុវត�ភិាពព័តម៌ាន និង គុណភាពកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន  

 អនុវត�កិច�ការសវនកម�សុវត�ិភាពព័តម៌ាន នងិ គណុភាពកម�វ�ធីបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន េទៅតាម្រគា និង

ត្រម�វការរបស់ថោ� ក់ដឹកនំោ 

 ចូលរួម្រត�តពនិតិ្យសុវត�ិភាពពត័៌មាន និង គុណភាពកម�វ�ធីទាងំមុន និង េ្រកាយការអភិវឌ្ឍ នងិ អនុវត� 



 េរៀបចំរបាយការណ៍លទ�ផលសវនកម�សុវត�ិភាពព័តម៌ាន នងិ គុណភាពកម�វ�ធ ី បេច�កវ�ទ្យោជនូថោ� ក់

ដឹកនំោ 

 ស្រមបស្រម�លការងោរ នងិ សហការជោមួយ អង�ភាពពាកព់ន័�ទាងំក��ងនងិេ្រកៅសា� ប័ន រួមមាន  

សវនករៃផ�ក��ង ជោេដើម្រត�តពនិតិ្យ វោយតៃម� និង ផ�ល់េយោបលេ់លើការ្រគប់្រគងែផ�ករ�ង, ែផ�កទន់ និង 

បណោ� ញេផ្សងៗ អនុេលាមេទៅតាមេគាលនេយោបាយ្រគប់្រគង (Control Policy) 

 ពនិិត្យេគាលនេយោបាយ និង នតីិវ�ធី្រគប់្រគងបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន (IT Management Policies) ដូច

ជោ ការ្រគប់្រគងសំេណើផោ� ស់ប��រ (Change Request Management), ែផនការបន�ឣជីវកម� 

(Business Continuity Plan), ការសា� រេ្រគាះមហន�រោយ (Disaster Recovery) និង សុវត�ិភាព

ព័តម៌ាន (Information Security) េដើម្បធីានោបានភាព្រគប់្រគានៃ់នការ្រគប់្រគងដំេណើរការទាងំមូល 

 សិក្សោ និង ្រសាវ្រជោវឧបករណ៍, បេច�កវ�ទ្យោ និង នតីិវ�ធីថ�ីៗ  េដើម្បីទទួលបានចំេណះដឹងថ� ីនិង ជយួ

េធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងក��ងការជនំោញវ�ភាគទិន�ន័យ និង វោយតៃម�ហានិភយ័ ស្រមាប់ែផ�កសវនកម�្របព័ន�

ព័ត៌មាន  

 េរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងោរ និង របាយការណ៍្របចំាែខ ដោក់ជនូថោ� ក់ដឹកនំោ 

 អនុវត�កិច�ការេផ្សងៗ តាមត្រម�វការ និង ការចាត់ែចងេដោយថោ� ក់ដឹកនំោ  

 ្រត�វមានឆន�ៈ និង មនសិការក��ងការបំេពញការងោរជនូសា� ប័នរដ� និង បេ្រមើការបានយរូអែង�ង ។ 

• ែផ�កសុវត�ិភាព្របព័ន� (System Security Team) - ៣ របូ 

1. ម�ន�ីែផ�ក វ�ភាគ្របតិបត�ិការសន�ិសុខព័តម៌ាន (Security Operation Analyst) - ២ រូប 

 ្រត�តពនិិត្យ តាមដោន្រពឹត�ការណ៍សុវត�ិភាព (Security Events) និង ការេ្រកើនរ�លកឹែផ�កសុវត�ិភាព  

(Security Alert)ែដលទាញេចញពី្របពន័�្រត�តពនិិត្យសុវត�ភិាព (SIEM), Firewalls, Network 

devices, Web applications, and User Devices, etc. 

 តាមដោន នងិ េធ�ើការវ�ភាគបឋមេលើឧប្បត�ិេហតុសុវត�ភិាព (Security Incident)ពី្របព័ន�្រត�តពនិិត្យ

សុវត�ិភាព េដើម្បីេធ�ើការការពារការគរំោមកំែហងេលើ្របពន័�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន និង ការវោយ្របហារ

េផ្សងៗេធ�ើការេសុើបអេង�តក្រមិតបឋមេទៅេលើ្រពឹត�ិការណ៍សន�សុិខសុវត�ិភាព េហើយប���នេទៅកាន់

្រក�មការងោរបនោ� ប់ ឬ្រសបតាមនតីិវ�ធីអនុវត�ការងោររបស់សា� ប័ន ក��ងករណីែដលមិនឣចេដោះ្រសាយ

បាន 

  ការេរៀបចំរបាយការណ៍ពីកតា� សុវត�ិភាព ឬ្រពតឹ�ិការណ៍សុវត�ភិាពែដលេកើតមានេទៅកាន្់រក�មការងោរ

បនោ� ប់តាមកំរ�តៃនឧប្បត�ិេហតសុុវត�ិភាព 

 េធ�ើការសិក្សោ្រសាវ្រជោវ នងិ ្របមូលទិន�ន័យពីការគំរោមកំែហង និងភាពងោយរងេ្រគាះែផ�កប��

សន�ិសុខសុវត�ិភាពែដលបានេកើតេឡើង េដើម្បីជោមូលដោ� នក��ងការការពារ នងិវ�ភាគទិន�ន័យ 



 ការសិក្សោ និង  វ�ភាគហានិភ័យរបស់្របព័ន�សុវត�ិភាពេទៅេលើ្របព័ន�នោនោែដល្រគប់្រគងេដោយ

នោយកដោ� ន េដើម្បធីានោបានដំេណើរការរលនូ នងិ សុវត�ិភាពខ�ស់ 

 មានចំេណះដឹងទាក់ទង និង ការវោយតៃម�ភាពងោយរងេ្រគាះ (Vulnerability Assessment) និង 

មូលដោ� នៃនការេធ�ើេតស� ្របពន័�សុវត�ិភាព (Penetration Testing) 

 ឣចបំេពញការងោរជោ្រក�ម ឬមានឯករោជ្យភាពក��ងការេដោះ្រសាយប�� បានឆាប់រហ័ស ឆា� តៃវ មាន

ភាពៃឆ�្របឌិត និង ឣចេធ�ើការេ្រកាមសេមា� ធការងោរ 

 ចូលរួមវគ�បណ�� ះបណោ� លេផ្សងៗ និង បំេពញការងោរដៃទេទៀតតាមការែណនំោ និង ចាតតំ់ាងរបស់

ថោ� ក់ដឹកនំោ  

 េរៀបចំរបាយការណ៏ ្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៏ ្របចំាែខ ឬរបាយការណ៍ែដលមានត្រម�វការេផ្សងៗ

ទាក់ទង នឹងប�� សុវត�ិភាពពត័៌មានជនូថោ� ក់ដឹកនំោ 

 ្រត�វមានឆន�ៈ និង មនសិការក��ងការបំេពញការងោរជនូសា� ប័នរដ� និង បេ្រមើការបានយរូអែង�ង ។ 

2. ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងហានភិយ័សុវត�ិភាពបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន (Security and Risk Management) - 

១ រូប 

 េធ�ើការជោមួយម�ន�ីបេច�កេទសេផ្សងេទៀត េដោយមានភារកិច�ទទួលខុស្រត�វេលើែផ�ករចនោការអភិវឌ្ឍ 

ការដំេឡើង នងិ ការអនុវត�ការងោរេផ្សងៗក��ងគេ្រមាង្របពន័� FMIS និង គេ្រមាងេផ្សងៗេទៀត 

 េធ�ើការសិក្សោនិងែស�ងរក នតីិវ�ធី នងិ បេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗ េដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត�ភាព និងព្រងឹងសុវត�ិភាព

ឱ្យ្របេសើរេឡើង 

  វ�ភាគ នងិ វោយតៃម�ែផ�កែដលពុំទានម់ានសុវត�ភិាពសម្រសបក��ងេហដោ� រចនោសម�ន័� (ដូចជោេនៅេលើ 

Software, Hardware និង បណោ� ញតភា� ប់) 

 តាមដោន ្រសាវ្រជោវ វ�ភាគ នងិ ែស�ងរកវ�ធសីា�ស�  េដើម្បឣីចេដោះ្រសាយ ក��ងការទប់សា� ត់ការគរំោម

កំែហងែផ�កខោងក��ង នងិ ែផ�កខោងេ្រកៅ ៃន្របពន័�បេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាននោនោ ែដលបានអភិវឌ្ឍ នងិ

េរៀបចំេដោយនោយកដោ� ន 

 េធ�ើេតស�សាកល្បងនោនោ ែដលេឆ�ើយតប្រសបេទៅនឹងេគាលនេយោបាយ នងិ នតីិវ�ធីសុវត�ិភាពបេច�ក-

 វ�ទ្យោព័ត៌មាន 

 េធ�ើការគំា្រទក��ងការបេង�ើត ការអនុវត� នងិ ការ្រគប់្រគង្រគប់ដំេណោះ្រសាយប�� សុវត�ភិាពបេច�ក-

 វ�ទ្យោព័ត៌មាន 

 េរៀបចំែផនការទប់ទល់ ករណីមានហានភិយ័ណោមួយេកើតេឡើងេដោយៃចដន្យ និង ែផនការៃនការ

រក្សោទុក នងិ ការសេ�ងោ� ះទិន�នយ័ ៃនេគហទំព័រ និង ្របពន័�បេច�កវ�ទ្យោពត័៌មាននោនោ ែដលបាន

អភិវឌ្ឍ នងិ េរៀបចំេដោយនោយកដោ� ន 



 េធ�ើការេរៀបចំ នងិ េធ�ើបទបងោ� ញវគ�បណ�� ះបណោ� ល និង សិកា� សាលាែដលទាក់ទងេទៅនងឹែផ�កសុវត�ិ-

ភាពបេច�កវ�ទ្យោពត័៌មាននងិគមនោគមន ៍

 េធ�ើការបងោ� ត់បេ្រង�នដលស់មាជកិេផ្សងៗេនៅក��ង្រក�ម េដើម្បីែចករ�ែលកចំេណះដឹង នងិ ជំនោញេលើ

ែផ�កសុវត�ភិាព 

 េរៀបចំរបាយការណ៏ ្របចំាៃថ� ្របចំាសបា� ហ៏ ្របចំាែខ ឬរបាយការណ៍ែដលមានត្រម�វការេផ្សងៗ អំពី

សា� នភាពៃន្របពន័�សុវត�ិភាពបច��ប្បន� 

 មានចំេណះដឹងទាក់ទង នងិ ការវោយតៃម�ភាពងោយរងេ្រគាះ (Vulnerability Assessment) និង

មូលដោ� នៃនការេធ�ើេតស� ្របពន័�សុវត�ិភាព (Penetration Testing) 

 មានបទពិេសាធន៍ នងិ ចំេណះដឹងទាក់ទងនឹង: ISO-27001, CompTIA Security+, CND, 

CTIA 

 មានចំេណះដឹងពី្របពន័�ស�ងដ់ោរ នងិ ្របេភទអនុេឡោមភាពសន�ិសុខសុវត�ិភាពដូចជោ ISO-27001, 

PSI-DSS, SOX, FISMA, NIST កាន់ែត្របេសើរ 

 ឣចបំេពញការងោរជោ្រក�ម ឬមានឯករោជ្យភាពក��ងការេដោះ្រសាយប�� បានឆាប់រហ័ស ឈា� សៃវ 

មានភាពៃឆ�្របឌិតខ�ស់ និង ឣចេធ�ើការេ្រកាមសមា� ធការងោរ 

 មានឣទិភាពស្រមាប់េបក�ជនែដលមានស�� ប្រតទាក់ទង IT Risk Management ។ល។ 

 ្រត�វមានឆន�ៈ និង មនសិការក��ងការបំេពញការងោរជនូសា� ប័នរដ� និង បេ្រមើការបានយរូអែង�ង ។ 

 

 

សមត�ភាព 

ជនំោញ ត្រម�វការ 

ជនំោញបេច�កេទស ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន៖ ្រត�វមានស�� ប្រតបរ��� ប្រតេឡើងេទៅ ទាក់ទងនឹង

ជំនោញ វ�ទ្យោសា�ស�កុពំ្យ�ទ័រ ឬ បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ឬ ជំនោញពាក់ពន័�េផ្សង  ៗ

ែផ�កវ�ភាគធុរកិច�៖ ្រត�វមានស�� ប្រតបរ��� ប្រត ទាក់ទងនងឹជនំោញ

្រគប់្រគង, គណេនយ្យ, ហិរ��វត�� ឬ មុខជនំោញពាក់ពន័�េផ្សងៗ 

ែផ�ក្រគប់្រគងគុណភាព៖ ្រត�វមានស�� ប្រតបរ��� ប្រតេឡើងេទៅ ទាក់ទង

នងឹជនំោញវ�ទ្យោសា�ស�កុំព្យ�ទ័រ,ជំនោញសវនកម�បេច�កវ�ទ្យោពត័៌មាន ឬ 

ជំនោញ វ�ទ្យោសា�ស� ទិន�នយ័ 



ែផ�កសុវត�ភិាព្របពន័�៖ ្រត�វមានស�� ប្រតបរ��� ប្រតេឡើងេទៅ ទាក់ទងនឹង

ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន, វ�ទ្យោសា�ស�កុំព្យ�ទ័រ នងិ/ឬ  វ��� បនប្រតជនំោញ

ពាកព់ន័�នឹងសុវត�ិភាព្របពន័�េផ្សងៗ 

ក្រមតិសិក្សោ បានប��ប់ការសិក្សោេលើែផ�កទាក់ទងនឹងវ�ស័យពាក់ពន័�នងឹតនួោទីខោងេលើ 

ភាសា េចះសា� ត់េលើការេ្របើ្របាស់ភាសាែខ�រ នងិ ឣចឣន សា� ប់ សរេសរ និង

នយិោយភាសាអង់េគ�សបានល�  

បទពេិសាធន ៍ យ៉ោងេហាចណោស់មានបទពិេសាធនក៍ារងោររយៈេពល ១ឆា� ំ េទៅតាមែផ�ក 

នងិ តនួោទីខោងេលើ ។ 

 

សមិទ�កម�្រត�វសេ្រមចបាន 

្រត�វបំេពញការងោរឱ្យបានល� និង ម៉ត់ចត់តាមតនួោទីដូចែដលបានប�� ក់ក��ងចំណចុតនួោទី និង ទំនលួខុស្រត�វ

ខោងេលើ, ផ�ល់របាយការណ៍្របចំាែខេលើវឌ្ឍនភាពការងោរ នងិ ផ�លរ់បាយការណ៍ស្រមាប់ការវោយតៃម�េលើការងោរ

សេ្រមចបានេដោយ ្របធានេលខោធកិារដោ� ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ។ 

ការកំណត់េពល និងសមទិ�ផលការងោរ 

សមិទ�ផលស្រមាប់ការងោរេនះ្រត�វបំេពញេនៅក��ង ្របេទសកម��ជោក��ងរយៈេពលរហតូដល់ ១ឆា� ំ ។ លទ�ផលការងោរ

ទាមទារឱ្យសេ្រមចបានឆាប់តាមែដលឣចេធ�ើេទៅបាន ។ ម�ន�ជីោប់កិច�សន្យោនឹងរោយការណ៍េដោយផោ� លេ់ទៅ្របធាន-

េលខោធកិារដោ� ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ។ 

្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង 

ម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោនងឹ្រត�វបំេពញមុខងោរ នងិ តនួោទី ស� ិតេ្រកាមកិច�ដឹកនំោរបស់្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង 

FMIS (FMWG) និង ្របធានេលខោធិការដោ� ន្រគប់្រគងគេ្រមាង្របពន័� FMIS ែដលស� ិតេនៅនោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោ

ព័ត៌មាន ៃនអគ�េលខោធិការដោ� ន និង េនៅេលខោធិការដោ� ន្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង្របពន័� FMIS ។ សមាសភាព

ៃន្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង្របពន័� FMIS រួមមាន ៖ 

មុខតំែណង េឈា� ះ និង តនួោទ ី

្របធាន្រក�មការងោរ្រគប់្រគងគេ្រមាង 

FMIS 

ឯកឧត�មបណ� ិតសភាចារ្យ ហ៊ាន សាហីុប រដ�េលខោធកិារ ្រកសួង 

េសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� 



អនុ្របធាន្របចំាការ្រក�មការងោរ

្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS 

ឯកឧត�ម មន� ្របាថោ�  ជោអគ�េលខោធិការរង ៃនអគ�េលខោធកិារដោ� ន

្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� 

្របធានេលខោធកិារដោ� ន្រក�មការងោរ

្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS 

េលាក េអៀច េសដោ�  ជោ្របធាននោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន ៃន

អគ�េលខោធិការដោ� ន្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� 

ម�ន�ីបេច�កេទសជោន់ខ�ស់ ៃនកសហវ ម�ន�ីបេច�កេទសបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានជោន់ខ�ស់ េនៅនោយកដោ� ន 

្រក�មការងោរ្រគប់្រគងខោងេលើេនះ មានភារកិច� និង ទទួលខុស្រត�វខ�ស់ េដោយផោ� ល់ក��ងការអភិវឌ្ឍ្របកបេដោយ

ចីរភាព ចំេពាះការងោរគេ្រមាងខោងេលើ ។ ការងោរែដលបំេពញេដោយម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោែដល្រត�វេ្រជើសេរ�សេនះ នងឹ

មិនផ�លឣ់នភុាពណោមួយដលទំ់នលួខុស្រត�វរបស់្រក�មការងោរខោងេលើេនះេឡើយ ។ េទាះបីជោយ៉ោងេនះក� ីម�ន�ីជោប់

កិច�សន្យោ េនៅែតបំេពញតនួោទី និង ការងោរេទៅតាមការទទួលខុស្រត�វេរៀងៗខ��ន ្រសបតាមកាតព�កចិ�របស់ខ��ន

ផោ� ល ់។ 

នីតិវ�ធីការងោរ 

ការបំេពញការងោរ្របកបេដោយការទាក់ទងយ៉ោងជតិស� ិទ� គឺជោកតា� ចំបង ។ តនួោទីក��ងការបេ្រង�ន នងិ ្របឹក្សោ

េយោបល់ គជឺោការសំខោន់ រួមទាងំការេធ�ើេតស�បានេជោគជយ័ គមិឺន្រតឹមែតការផ�លន់វូការែណនំោែផ�កបេច�កេទស

បុ៉េណោ� ះេទ បុ៉ែន�ចូលរួមក��ងការអភិវឌ្ឍក��ងគេ្រមាង នងិ ្រក�មការងោរៃននោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន េហើយែថម

ទាងំជំរុញឱ្យ្រក�មការងោរយលច់្បាស់ពីសិទ�ិ និង កាតព�កិច�េដោយ្រសបច្បាប់ ៃនកសហវ នងិ រោជរដោ� ភបិាល េ្រកាម

កិច�សន្យោរបស់គេ្រមាង នងិ ច្បាប់ពាកព់ន័�េផ្សងៗេនៅកម��ជោ ។ 

 វ�ធីសា�ស�ក��ងការរោយការណ ៍

កិច�ការដំបូងៃនេបសកកម�ការងោរ ម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោ្រត�វផលតិផ�ល់របាយការណ៍ែផនការ ែដលរួមមានែផនការ

សកម�ភាពលម�តិ និង ទទួលការយល្់រពមពី្របធានេលខោធិការដោ� ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ។ ជោេរៀងរោលែ់ខ 

្រត�វផ�ល់របាយការណ៍ៃនេបសកកម�ការងោរ ែដលរួមមាន លទ�ផលសេ្រមចបាន នងិ ទទួលការយល្់រពមពី្របធាន

េលខោធកិារដោ� ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ស្រមាប់ការេបើកផ�ល្់របាក់េបៀវត្សជោេរៀងរោលែ់ខ ។ កំឡ�ងេពលបំេពញ

ការងោរ ម�ន�នីីមួយៗ្រត�វមានតនួោទីផលិតនវូរបាយការណ៍្របចំា្រតមីាសផងែដរ ស្រមាប់ជោធាតុចូលេលើកេឡើង 

នងិ ចូលរួមក��ងកិច�ពភិាក្សោ ជោមួយ្របធានេលខោធកិារដោ� ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ្របធាន្រក�មការងោរ្រគប់្រគង

គេ្រមាង FMIS នងិ គណៈកមា� ធកិារែកទ្រមង់ ៃន្រកសួងេសដ�កិច�នងិហិរ��វត�� ។ 

ភាសា 

ភាសាែខ�រ នងិ ភាសាអង់េគ�ស នងឹ្រត�វេ្របើ្របាស់ស្រមាប់រោល់ទំនោក់ទំនង រោយការណ៍ នងិ បេង�ើតឯកសារ ។ 



ទីតាងំបំេពញការងោរ 

ជោទូេទៅ ម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោ្រត�វបំេពញការងោរេនៅការ�យោលយ័ ៃននោយកដោ� នបេច�កវ�ទ្យោពត័៌មាន ែដលស� ិតេនៅ 

អគារ ខ នងិ អគារ គ ៃន្រកសួងេសដ�កិច� និង ហិរ��វត�� ឣសយដោ� នផ��វេលខ៩២ សងោ� ត់វត�ភ�ំ ខណ� ដូនេពញ   

រោជធានភី�ំេពញ ្រពះរោជោណោច្រកកម��ជោ ។ 

បរ�កា� រ និងបរ�សា� នការងោរ 

បរ�កា� រការងោរ ដូចជោតកុារ�យោល័យ េកៅអី និង េសវោអុីនធណិឺត នឹង្រត�វផ�លជ់នូស្រមាប់បំេពញការងោរ។ េដោយែឡក 

ម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោ្រត�វមាន នងិ យកកុពំ្យ�ទ័រផោ� លខ់��ន នងិ សមា� រការ�យោលយ័េផ្សងេទៀតចំាបាច់ ស្រមាប់បំេពញ

ការងោរ នងិ សេ្រមចលទ�ផលការងោរ ។ ម�ន�ីជោប់កិច�សន្យោ មិនអន�ុ� តឱ្យេធ�ើការងោរ នងិ ទំនោក់ទំនងេផ្សងៗេលើ

ការងោរផោ� ល់ខ��ន េ្រកៅពកីារងោរស្រមាប់គេ្រមាងក��ងកំឡ�ងេម៉ាងការងោរេនោះេឡើយ ។ 

ការេលើកទកឹចិត� 

ក��ងកំឡ�ងេពល ឬបនោ� ប់ពីកិច�សន្យោ េបក�ជននឹង្រត�វបានផ�ល់ឱកាសទទួលបានការបណ�� ះបណោ� ល និង ជនំោញ

បែន�ម ។ 
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