
រចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរម្គ្ោង FMIS 

រចនាសម្ពន័្ធគ្រប់គ្រងរម្គ្ោង FMIS ផ្តលន់្ូវរចនាសម្ពន័្ធធន្ធាន្ម្ន្សុសសគ្ោប់រម្គ្ោង FMIS ដែលបង្ហា ញពីរចនាសម្ព័ន្ធ

គ្រប់គ្រង តនួាទី ន្ិង ការជាប់ទាក់ទងគ្នា នន្គ្កុម្ការង្ហររបស់រម្គ្ោង។ ម្ែើម្បីឱ្យោន្ភាពសក័កិសិទធិកាុងការគ្រប់គ្រង ន្ិង

អភបិាលកិចចរម្គ្ោង ម្ ើយឈាន្ម្ ព្ ោះម្ៅែល់ម្គ្នលម្ៅចុងម្គ្កាយ ដែលជាការអន្ុវតតរម្គ្ោង FMIS គ្បកបម្ោយភាព

ម្ជារជ័យម្នាោះ រចនាសម្ពន័្ធគ្រប់គ្រងរម្គ្ោងគ្តូវបាន្បម្ងកើតម្ ើង ឱ្យគ្តូវតាម្តគ្ម្ូវការគ្របគ់្រងរម្គ្ោង FMIS ទាាំងមូ្ល ។ 

គ្សបតាម្ម្គ្នលបាំណងនន្ការអន្ុវតតការង្ហររួម្គ្នា   “គ្កុម្ការង្ហររួម្មួ្យ (Joint Team)” ដែលោន្គ្កុម្ការង្ហររបស់គ្កុម្

  នុ្ FIS-LG CNS ន្ងិរបស់គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ  ិរញ្ញវតថុ គ្តូវបាន្បម្ងកើតម្ ើង ម្ោយោន្រចនាសម្ពន័្ធគ្រប់គ្រងែូចខាង

ម្គ្កាម្ ៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

នាយករម្គ្ោង 

នាយករងរម្គ្ោង 

គ្បធាន្រម្គ្ោង 

គ្កុម្ការង្ហរ៖គ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូរ 

បណតុ ោះបណ្តត ល ន្ិងគ្ទគ្ទង់ 

គ្កុម្ការង្ហរគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូរ 

គ្កុម្ការង្ហរបណតុ ោះបណ្តត ល 

គ្កុម្ការង្ហរគ្ទគ្ទង់ 

គ្កុម្ការង្ហរគ្រប់គ្រងកិចចសន្ា គ្កុម្ការង្ហរធានាម្លើរុណភាព 

គ្កុម្ការង្ហរដផ្ាកកម្មវិធីកុាំពយូទ័រ 

គ្កុម្ការង្ហរបម្ចចកម្ទសកម្ម

 វិធីកុាំពយូទ័រ 

គ្កុម្ការង្ហរទទួលបន្ទុកដផ្ាក

មុ្ខង្ហរ 

គ្កុម្ការង្ហរបម្ចចកម្ទស

ព័ត៌ោន្វិទា 

គ្កុម្ការង្ហរម្ ោឋ រចនាសម័្ពន្ធ 

គ្កុម្ការង្ហរមូ្លោឋ ន្ទិន្ាន្័យ 

គ្កុម្ការង្ហរដផ្ាកសុវតថិភាព

គ្បព័ន្ធ 



តួនាទី និ្ងការទទួលខុសគ្តូវចម្បងនន្ម្ខុតណំែងនី្ម្យួៗោន្ដូចខាងម្គ្កាម្៖ 

នាយករម្គ្ោង 

ម្ៅកាងុគ្កបខណឌ នន្ការអន្ុវតតរម្គ្ោង FMIS នាយករម្គ្ោងោន្តនួាទីខពស់ជាងម្រកាងុការទទួលខុសគ្តូវម្លើភាពម្ជារជ័យ

របស់រម្គ្ោង។ 

ការទទួលខុសគ្តូវចាំបងោន្ែូចជា៖ 

- ម្គ្ជាម្ដគ្ជង ន្ងិធានាឱ្យបាន្ន្វូឆន្ទៈរបស់ថ្នា ក់ែឹកនាាំជាន្់ខពស់នន្គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ  រិញ្ញវតថុចាំម្ ោះរម្គ្ោង FMIS   

- ទទួលខុសគ្តវូម្លើការបម្ងកើតដផ្ន្ការរម្គ្ោងន្ងិ ថវិកា  

- ទទួលខុសគ្តូវម្លើស្ថថ ន្ភាព ន្ងិវឌ្ឍន្ភាពរម្គ្ោង   

- ទទួលខុសគ្តូវម្លើការទាំនាក់ទាំន្ងផ្សពវផ្ាយជាមួ្យម្ន្រន្ត ីកព់ន័្ធ ន្ងិគ្កុម្ការង្ហរគ្រប់គ្រងរម្គ្ោង FMIS (FMWG) 

គ្កុម្  នុ្ FIS-LG CNS គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ  រិញ្ញវតថ ុ

-ម្ធវើការង្ហរជាមួ្យនាយករម្គ្ោងរបស់គ្កសួងម្សែឋកិចច 

ន្ងិ ិរញ្ញវតថុម្ែើម្បីទទួលន្ូវការធានាគ្នាំគ្ទគ្រប់កាលម្ទ

សៈពថី្នា ក់ែឹកនាាំជាន្់ខពស់នន្គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ិង ិរញ្ញ

វតថុ 

-អន្ុវតតដផ្ន្ការរម្គ្ោងកគ្ម្ិតខពស់ ន្ិងដផ្ន្ការម្រៀបចាំ

ថវិកា 

-គ្បជុាំ ន្ិងពភិាកាជាម្ទៀងទាត់ជាមួ្យនាយករម្គ្ោង

នន្គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ ិរញ្ញវតថុសត ីពសី្ថថ ន្ភាព ន្ងិ

វឌ្ឍន្ភាពរម្គ្ោង 

-ម្គ្បើគ្បាស់ន្ូវគ្បភពធន្ធាន្សគ្ោប់រម្គ្ោងម្ៅម្ពល

ោន្តគ្ម្ូវការ 

-ម្រៀបចាំរបាយការណ៍ជាម្ទៀងទាតោ់ក់ជនូ្អងគភាព

គ្រប់គ្រងរម្គ្ោង 

-គ្រប់គ្រងការទាំនាក់ទាំន្ងផ្សពវផ្ាយជាមួ្យអាក ក់ពន័្ធ

ម្ៅកាងុអងគភាពគ្រប់គ្រងរម្គ្ោង 

-ទទួលខុសគ្តូវចាំម្ ោះភាពម្ជារជ័យនន្រម្គ្ោង

ទាាំងមូ្ល ។ 

-ជាោច ស់ ន្ិងែឹកនាាំឱ្យគ្សបម្ៅន្ឹង ម្គ្នលបាំណង ទិសម្ៅយុទធ

ស្ថន្រសត  ន្ិងចកខុុវិស័យនន្រម្គ្ោង FMIS 

-រកាការធានាគ្នាំគ្ទពីថ្នា ក់ែឹកនាាំជាន្់ខពស់នន្គ្កសួងម្សែឋកិចច 

ន្ងិ ិរញ្ញវតថុចាំម្ ោះរម្គ្ោង FMIS 

-គ្តួតពនិ្ិតយម្ ើងវិញម្លើដផ្ន្ការរម្គ្ោងកគ្មិ្តខពស់ ន្ងិ

ដផ្ន្ការម្រៀបចាំថវិកា 

-គ្តួតពនិ្ិតយម្ ើងវិញម្លើស្ថថ ន្ភាព ន្ងិវឌ្ឍន្ភាពរម្គ្ោង 

-សគ្ម្បសគ្ម្ួលម្ោោះគ្ស្ថយបញ្ហា ឱ្យបាន្ទាន្់ម្ពល ម្ោយការ

ម្ធវើសកម្មភាព ឬ បម្ងកើន្ការទទួលខុសគ្តូវឱ្យបាន្សម្គ្សបម្ៅ

កាុងគ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ ិរញ្ញវតថុ 

-បង្ហា ញ ន្ងិសគ្ម្បសគ្ម្លួន្វូសាំម្ណើសគ្ោប់ការដកដគ្បន្ិង

ការផ្លា ស់បតូរវិស្ថលភាពនន្រម្គ្ោង 

-គ្តួតពនិ្ិតយម្ ើងវិញម្លើរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាពរម្គ្ោងគ្បចាំ

ដខ 

-សគ្ម្បសគ្ម្ួលការទាំនាក់ទាំន្ងផ្សពវផ្ាយជាមួ្យអាក ក់ពន័្ធ 

ន្ងិគ្កុម្ការង្ហរគ្រប់គ្រងរម្គ្ោង FMIS (FMWG) 

-ទទួលព័តោ៌ន្ទាន្់ម្ តកុារណ៍ដែលទាក់ទងន្ងឹការចប់ម្ផ្តើម្

ម្ធវើការង្ហរម្ផ្សងៗ ម្ែើម្បធីានាថ្នពត័៌ោន្ដែល ក់ពន័្ធគ្តូវបាន្

ដចករំដលកជាមួ្យនាយករម្គ្ោងនន្គ្កុម្  នុ្  FIS-LG CNS 

។ 



នាយករងរម្គ្ោង 

ការទទួលខុសគ្តូវចម្បងរបស់នាយករងរម្គ្ោងរឺម្ធវើការរួម្គ្នា  ន្ងិជយួគ្នាំគ្ទែលន់ាយករម្គ្ោងកាងុការអភិបាលកិចច         

រម្គ្ោង។ 

គ្កុម្  នុ្ FIS-LG CNS គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ ិរញ្ញវតថ ុ

ជាតាំណ្តងសាំខាន្់របស់នាយករម្គ្ោងដែលទទួលខុស

គ្តូវម្លើការង្ហរទាាំងអស់ែូចខាងម្គ្កាម្៖ 

-ែឹកនាាំអន្ុវតតតាម្វិស្ថលភាពការង្ហរ ន្ងិរូសបញ្ហា ក់

ពីស្ថរៈសាំខាន្ន់ន្រម្គ្ោងគ្សបតាម្កិចចសន្ា 

-ទទួលខុសគ្តូវម្លើរាល់បញ្ហា ដែលម្កើតម្ ើងម្ោយាស្ថរ

តគ្ម្ូវការរបស់រម្គ្ោង ន្ងិ បញ្ហា ពីគ្បធាន្រម្គ្ោង 

-គ្តួតពនិ្ិតយ ន្ងិធានាអន្ុវតតតាម្ដផ្ន្ការ កាលវិភារ 

ន្ងិម្គ្នលម្ៅរបស់រម្គ្ោង 

-គ្តូតពនិ្ិតយការផ្លា ស់បតូររបស់រម្គ្ោងដែល កព់ន័្ធន្ងឹ

ែាំម្ណ្តោះគ្ស្ថយ ន្ងិយុទធស្ថន្រសត  

-ធានាអន្មុ្ោម្តាម្ដផ្ន្ការគ្រប់គ្រងរម្គ្ោង ដែល

គ្តូវបាន្គ្ពម្ម្គ្ពៀង ន្ងិអន្ុម័្ត 

-ធានាឱ្យបាន្ន្វូការចលូរួម្សកម្មពីម្ន្រន្តីម្គ្បើគ្បាស់ចុង

ម្គ្កាយម្ៅតាម្ែាំណ្តក់កាលន្មួី្យៗរបស់រម្គ្ោង 

-រាយការណ៍ជនូ្នាយករម្គ្ោង ន្ងិអងគភាពគ្រប់គ្រង

រម្គ្ោង ។ 

-ម្ធវើការរួម្គ្នា  ន្ងិគ្នាំគ្ទែលន់ាយករម្គ្ោងនន្គ្កសួងម្សែឋកិចច  

ន្ងិ  ិរញ្ញវតថុម្ៅកាងុការគ្រប់គ្រងរម្គ្ោង 

គ្បធាន្រម្គ្ោង 

គ្បធាន្រម្គ្ោងោន្ភារកិចចទទួលខុសគ្តូវម្លើការង្ហរគ្បចាំនថៃទាាំងអស់របស់រម្គ្ោង ន្ិងភាពម្ជារជ័យរបស់រម្គ្ោង ម្ោយ

គ្សបតាម្កាលវិភារអន្ុវតតរម្គ្ោង ថវិកា វិស្ថលភាព រណុភាព គ្ពម្ទាាំងការម្រៀបចាំដផ្ន្ការន្ងិ ការគ្រប់គ្រងលម្អតិនន្រ

ម្គ្ោង។ 

គ្កុម្  នុ្ FIS-LG CNS គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ ិរញ្ញវតថ ុ

-ម្ធវើការជាមួ្យគ្បធាន្រម្គ្ោងនន្គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ

 ិរញ្ញវតថុម្ែើម្បីគ្រប់គ្រងកម្មវិធទីាាំងមូ្លជាគ្បចាំនថៃ។

ទាំន្លួខុសគ្តូវសគ្ោប់ការទទួលបាន្ភាពម្ជារជ័យ

របស់រម្គ្ោងដែលម្ធវើម្ៅតាម្កាលវិភារ ថវិកា  វិស្ថល

-ម្ធវើការជាមួ្យគ្បធាន្រម្គ្ោងរបស់គ្កុម្  នុ្ FIS-LG CNS 

ម្ែើម្បីម្ធវើដផ្ន្ការ ន្ងិអន្ុវតតថវិការម្គ្ោងឱ្យោន្គ្បសិទធភាព 

-សគ្ម្បសគ្ម្ួល ន្ងិចូលរួម្ផ្តលន់្ូវធាតុចូលសគ្ោប់ការម្ធវើ

ដផ្ន្ការ ន្ងិការគ្រប់គ្រងរម្គ្ោងលម្អតិ 



ភាព ន្ងិរុណភាពរបស់រម្គ្ោង។ល។ 

-ម្ធវើការជាមួ្យគ្បធាន្រម្គ្ោងនន្គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ

 ិរញ្ញវតថុម្ែើម្បីម្ធវើដផ្ន្ការ ន្ិងអន្ុវតតថវិកាឱ្យោន្

គ្បសិទធភាពសគ្ោប់រម្គ្ោង 

-អន្ុវតតម្ៅតាម្ដផ្ន្ការរម្គ្ោង ន្ងិការគ្រប់គ្រង 

-វាស់ដវង តាម្ោន្ ន្ិងវាយតាំនលវឌ្ឍន្ភាពជាមួ្យ

ដផ្ន្ការរម្គ្ោង 

-គ្រប់គ្រងន្ូវហាន្ភិយ័ វិស្ថលភាព បញ្ហា គ្បឈម្ រោា

ត ន្ងិ បម្ងកើន្ការទទួលខុសគ្តវូកាន្់ដតម្ត៉់ចត់សគ្ោប់

ែាំម្ោោះគ្ស្ថយបញ្ហា ម្ផ្សងៗ 

-វាយតាំនលផ្លប៉ោះ លព់កីារផ្លា ស់បតូរតាម្តគ្ម្ូវការ

របស់គ្បពន័្ធ ន្ងិោកជ់នូ្ន្ូវសាំម្ណើដែល កព់ន័្ធន្ងឹការ

ផ្លា ស់បតូរជនូ្នាយករម្គ្ោងម្ែើម្បីអន្ុម័្ត 

-ម្រៀបចាំរបាយការណ៍សត ីពីវឌ្ឍន្ភាពរម្គ្ោងឱ្យបាន្

ម្ទៀងទាត់សគ្ោប់ោកជ់នូ្នាយករម្គ្ោង 

-ម្បើកកិចចគ្បជុាំម្ៅតាម្កាលវិភារជាមួ្យអងគភាព

គ្រប់គ្រងរម្គ្ោង 

-គ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍគ្បពន័្ធទាាំងមូ្ល 

-ទទួលការអន្ុម័្តពីការគ្បរល់ទទួលទិន្ាផ្លសម្គ្ម្ច

ន្ងិលិទធផ្លការង្ហរ 

-កាំណត់ គ្រប់គ្រង ន្ងិផ្សពវផ្ាយហាន្ភិយ័ជាមួ្យគ្កុម្

ការង្ហររម្គ្ោង  ន្ងិម្ន្រន្ត ីកព់ន័្ធ 

-គ្តួតពនិ្ិតយម្ ើងវិញ ន្ងិអន្ុវតតន្ូវភាពខវោះខាត

ទាាំងឡាយ ។ 

-ម្ធវើដផ្ន្ការទាក់ទងន្ងឹគ្បភពធន្ធាន្របស់គ្កសួងម្សែឋកិចច 

ន្ងិ ិរញ្ញវតថុម្ៅម្ពលោន្តគ្មូ្វការ ម្ ើយអាចន្ងឹគ្តូវការអន្ុ

ម័្តពនីាយករម្គ្ោងគ្បសិន្ម្បើោន្ 

-ជួយគ្បធាន្រម្គ្ោងរបស់គ្កមុ្  ុន្ FIS-LG CNSម្លើការ

គ្រប់គ្រងហាន្ភិ័យ វិស្ថលភាព រោា ត ន្ងិបញ្ហា នានារបស់

រម្គ្ោង 

-ជួយគ្បធាន្រម្គ្ោងរបស់គ្កមុ្  ុន្ FIS-LG CNSម្លើការម្ោោះ

គ្ស្ថយបញ្ហា  ន្ងិបម្ងកើន្ការយកចិតតទុកោក់ម្លើការម្ោោះគ្ស្ថយ

បញ្ហា ទាាំងឡាយឱ្យទាន្ម់្ពលម្វោគ្បសិន្ម្បើោន្តគ្មូ្វម្ៅកាងុ

គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ  រិញ្ញវតថ ុ

-យលគ់្សបម្លើផ្លប៉ោះ លព់កីារផ្លា ស់បតូរនន្តគ្ម្ូវការរបស់

គ្បពន័្ធ ន្ងិគ្នាំគ្ទែលក់ារម្សា ើសុាំសគ្ោប់ការដកតគ្ម្ូវម្ផ្សងៗ

ម្ទៀតដែលម្ផ្ញើម្ោយគ្បធាន្រម្គ្ោងរបស់គ្កុម្  នុ្ FIS-LG 

CNS ដែលគ្តូវសុាំការអន្ុម័្តពគី្កុម្ការង្ហរគ្រប់គ្រងរម្គ្ោង 

FMIS (FMWG) 

-ចូលរួម្ ន្ងិរួម្ចាំដណកផ្តលជ់ាធាតុចូលម្ៅកាុងកិចចគ្បជុាំពសី្ថថ ន្

ភាពនន្ការអន្ុវតតរម្គ្ោង 

-គ្តួតពនិ្ិតយម្ ើងវិញន្ូវស្ថថ ន្ភាព ន្ងិវឌ្ឍន្ភាពនន្រម្គ្ោងឱ្យ

បាន្ម្ទៀងទាត់ជាមួ្យន្ងឹគ្បធាន្រម្គ្ោងរបស់គ្កុម្  នុ្ FIS-

LG CNS 

-អភបិាលម្លើការគ្តួតពនិ្ិតយនន្ការផ្លា ស់បតូរទាាំងឡាយរបស់

រម្គ្ោងជាមួ្យន្ងឹគ្បធាន្រម្គ្ោងរបស់គ្កុម្  នុ្ FIS-LG 

CNS ម្ៅតាម្ការកាំណតឱ់្យបាន្ម្ទៀងទាត់ 

-ម្ោោះគ្ស្ថយន្ូវរាល់រោា តដែលខុសពីកាលវិភារម្គ្គ្នងទុក។ 

 

 

 

 



គ្រុម្ការងារណនែររម្មវិធីរុំព្យូទ័រគ្តូវបាន្ណបងណចរជា គ្រមុ្ការងារបម្ចេរម្ទសរម្មវិធីរុំព្យូទ័រ និ្ង គ្រមុ្ការងារទទួល

បន្ទុរណនែរម្ុខងារ 

គ្កមុ្ែកឹនាាំការង្ហរបម្ចចកម្ទសកម្មវធិកីុាំពយទូរ័ (Application technical Team Lead) 

ែឹកនាាំការម្រៀបចាំស្ថថ បតយកម្មរបស់គ្បពន័្ធ ន្ងិធានាឱ្យបាន្ន្វូភាពសុីគ្នា រវាងគ្បពន័្ធន្ងិតគ្ម្វូការរបស់រម្គ្ោង FMIS ។ ម្លើស

ពីម្ន្ោះ គ្កុម្ែឹកនាាំការង្ហរ ក៏ទទួលខុសគ្តូវកាុងការម្រៀបចាំយទុធស្ថន្រសតអភិវឌ្ឍន្ ៍ម្ជឈោឋ ន្ការង្ហរអភិវឌ្ឍន្ ៍ការម្រៀបចាំបម្ងកើត 

ន្ងិទទួលខុសគ្តូវរាលត់គ្ម្ូវការម្ជឈោឋ ន្ការង្ហរទាាំងឡាយ ។ 

គ្កុម្  នុ្ FIS-LG CNS គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ ិរញ្ញវតថ ុ

-ែឹកនាាំម្លើការម្រៀបចាំស្ថថ បតយកម្មរបស់គ្បពន័្ធ 

-ធានាឲ្យបាន្ន្ូវភាពសុគី្នា រវាងគ្បពន័្ធន្ងិតគ្ម្ូវការ

រម្គ្ោងFMIS 

-បម្ងកើតយុទធស្ថន្រសតសគ្ោប់រម្គ្ោង FMIS 

-បម្ងកើតម្ឈាម ោះឱ្យោន្លកខុណៈសតងោ់គ្សបតាម្

ម្ជឈោឋ ន្ការង្ហរ 

-ជាគ្កុម្បម្ង្ហគ លសគ្ោប់ការទាាំនាក់ទាំន្ងអាំពីបញ្ហា

បម្ចចកម្ទសរបស់គ្បព័ន្ធ FMIS 

-គ្តួតពនិ្ិតយម្លើស្ថថ ន្ភាពអភិវឌ្ឍន្ ៍

-បម្ងកើតម្ជឈោឋ ន្អភិវឌ្ឍន្ ៍

-បម្ងកើត ន្ងិ រកាឱ្យបាន្រាលត់គ្ម្ូវការទាាំងឡាយ

សគ្ោប់ម្ជឈោឋ ន្ការង្ហរ 

-ទទួលខុសគ្តូវរួម្ម្លើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងនន្ការម្រៀបចាំ

ែាំម្ ើងគ្បពន័្ធ FMIS ។ 

 

- ោន្ជាំនាញ ពត័ោ៌ន្ ន្ិងចាំម្ណោះែឹង ពីគ្បពន័្ធ ន្ិង 

ស្ថថ បតយកម្មរបស់គ្បពន័្ធ ដែលោន្គ្ស្ថប់ម្ៅគ្កសួង

ម្សែឋកិចច ន្ងិ ិរញ្ញវតថុ  ម្ ើយន្ងឹោន្សិទធិម្លើការ

ទាញយករាលព់ត័៌ោន្ កព់ន័្ធ 

- ពនិ្ិតយម្ ើងវិញម្លើស្ថថ បតយកម្មគ្បពន័្ធ 

- ពនិ្ិតយម្ ើងវិញ ន្ងិ យលគ់្សបម្លើគ្បពន័្ធដែល

អន្ុម្ោម្ម្ៅតាម្តគ្ម្ូវការរបស់រម្គ្ោង FMIS 

- ពនិ្ិតយម្ ើងវិញ ន្ងិ យលគ់្សបម្លើយុទធស្ថន្រសត

អភិវឌ្ឍន្ ៍

- ជាគ្កុម្បម្ង្ហគ លសគ្ោប់ការទាាំនាក់ទាំន្ងអាំពីបញ្ហា

បម្ចចកម្ទសរបស់គ្បព័ន្ធ FMIS 

- គ្តួតពនិ្តិយការង្ហរ ក់ពន័្ធន្ងឹគ្បពន័្ធដែលបាន្ចត់

តាាំងឱ្យគ្កុម្ការង្ហរបម្ចចកម្ទសរបស់គ្កសួងម្សែឋកិចច  

ន្ងិ  ិរញ្ញវតថុ  

- គ្នាំគ្ទគ្កុម្ការង្ហរបម្ចចកម្ទស ឬគ្កុម្ការង្ហរអភិវឌ្ឍន្៍

របស់គ្កុម្  នុ្ FIS LG CNSម្លើបញ្ហា បម្ចចកម្ទស

របស់គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ  ិរញ្ញវតថ ុ។ 

គ្កមុ្ការង្ហរបម្ចចកម្ទសកម្មវធិកីុាំពយទូរ័ 

គ្កុម្ការង្ហរម្ន្ោះទទួលខុសគ្តូវរាល់សកម្មភាពទាាំងឡាយដែលទាក់ទងន្ងឹដខសបនាទ ត់ការង្ហររបស់គ្កុម្ការង្ហរបម្ចចកម្ទសកម្ម

 វិធីកុាំពយូទ័រ  ដែលរួម្ោន្៖  

-ម្រៀបចាំបម្ចចកម្ទសកម្មវិធីកុាំពយទ័ូរឱ្យបាន្លម្អតិ  

-ម្រៀបចាំសោា រៈស្ថថ បតយកម្មម្ោយដផ្អកម្លើតគ្ម្ូវការការង្ហរ  

-ម្រៀបចាំែាំម្ ើង ន្ិងស្ថកលបងកម្មវិធីកុាំពយូទ័រ 



-គ្រង់គ្រង បម្ចចកម្ទសស្ថថ បតយកម្ម 

ម្ែើម្បីជយួម្ោោះគ្ស្ថយន្វូកាំ សុឆគងដែលម្កើតម្ ើង ន្ិង ចងអលុបង្ហា ញពីបញ្ហា ទាាំងឡាយម្ៅកាងុកាំ ុងម្ពលស្ថកលបង ។ 

គ្កុម្  នុ្ FIS-LG CNS គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ  រិញ្ញវតថ ុ

-ម្រៀបចាំន្ូវកម្មវិធបីម្ចចកម្ទសកុាំពយូទ័រលម្អតិ ន្ងិសោា រៈ

បម្ចចកម្ទសនន្ស្ថថ បតយកម្ម ម្ោយដផ្អកម្លើតគ្ម្ូវការការង្ហរ 

-បម្ងកើតឱ្យោន្ការស្ថកលបងទិន្ាន្យ័ 

-ម្រៀបចាំែាំម្ ើង ន្ងិស្ថកលបងម្គ្បើគ្បាស់អងគកម្មវិធីកុាំពយូទ័រ 

(application units) ឬ សោា រៈបម្ចចកម្ទសនន្ស្ថថ បតយកម្ម 

-ស ការជាមួ្យគ្កុម្ការង្ហរន្តីិវិធីអន្ុវតតការង្ហរ ន្ងិគ្កុម្

ស្ថថ បតយកម្ម ម្ែើម្បធីានាថ្នការម្រៀបចាំគ្បពន័្ធ ន្ងិសោា រៈ

បដន្ថម្ គ្តូវគ្នា ជាមួ្យន្ងឹតគ្មូ្វការកម្មវិធីកុាំពយូទ័រ ន្ងិ   

ទិសម្ៅរម្គ្ោង 

-អន្ុម្ោម្តាម្កបនួ្ការ រសុវតថិភាពចាំម្ ោះការសរម្សរ

កម្មវិធីកុាំពយូទ័រ (Programing) ម្ែើម្បធីានាថ្នកម្មវិធ ី      

កុាំពយូទ័រដែលបម្ងកើតម្ ើងមិ្ន្ខសុពលីកខុណៈសតងោ់ 

-គ្រប់គ្រងបម្ចចកម្ទសនន្ស្ថថ បតយកម្ម ន្ិងរាល់បញ្ហា ទាាំង

អស់ដែលអាចជោះឥទធិពលែលក់ារង្ហរ 

-ជាដផ្ាកមួ្យម្ៅកាងុសកម្មភាពផ្លា ស់បតូរកម្មវិធកីុាំពយូទ័រ ឬ ស

ោា រៈបម្ចចកម្ទសនន្ស្ថថ បតយកម្ម 

-ជួយម្ោោះគ្ស្ថយន្ូវកាំ ុសឆគងដែលម្កើតម្ ើង ន្ងិ ចងអលុ

បង្ហា ញពីបញ្ហា ទាាំងឡាយម្ៅកាងុកាំ ុងម្ពលស្ថកលបង ។ 

 

 

គ្កមុ្ែកឺនាាំការង្ហរទទលួបន្ទុកដផ្ាកម្ខុង្ហរ ឬន្តីិវធិអីន្វុតតការង្ហរ 

តនួាទីរបស់គ្កុម្ែឹកនាាំការង្ហរម្ន្ោះ រទឺទួលខុសគ្តូវរាល់សកម្មភាពការង្ហរដផ្ាកមុ្ខង្ហរ ដែលរួម្ោន្៖ 

-ម្រៀបចាំបម្ងកើតដផ្ន្ការ  

-គ្រប់គ្រងដផ្ន្ការការង្ហរគ្សបតាម្ដខសបនាទ ត់ការង្ហរ  

-កាំណត់ ន្ងិផ្តលក់ារដណនាាំម្លើការម្រៀបចាំស្ថថ បតយកម្មនន្ន្តីិវិធីអន្ុវតតការង្ហរ  

-ែឹកនាាំការម្រៀបចាំស្ថថ បតយកម្មការង្ហរដផ្ាកមុ្ខង្ហរគ្បពន័្ធ  

-ម្រៀបចាំន្តីិវិធីអន្ុវតតការង្ហរ 

-ម្ោោះគ្ស្ថយរាល់បញ្ហា ទាក់ទងន្ឹងការង្ហរដផ្ាកម្ុខង្ហរគ្បពន័្ធរបស់រម្គ្ោង ។ 



គ្កុម្  នុ្ FIS-LG CNS គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ ិរញ្ញវតថ ុ

-កាំណត់ ន្ងិផ្តលអ់ន្សុ្ថសន្ម៍្លើស្ថថ បតយកម្មនន្ការម្រៀបចាំ

ន្តីិវិធីអន្ុវតតការង្ហរ 

-ែឹកនាាំម្លើការម្រៀបចាំស្ថថ បតយកម្មមុ្ខង្ហរគ្បពន័្ធ 

-ែឹកនាាំម្លើការម្រៀបចាំន្ីតិវិធអីន្ុវតតការង្ហរនាម្ពលអនារត 

-ធានាឲ្យបាន្ន្ូវភាពសុគី្នា រវាងការង្ហរដផ្ាកម្ុខង្ហរនន្

គ្បពន័្ធ ជាមួ្យន្ងឹតគ្ម្ូវការរបស់រម្គ្ោង FMIS ម្ោយ

ពនិ្ិតយម្ ើងវិញម្លើតគ្មូ្វការរបស់កម្មវីធីកុាំពយូទ័រ  សាំម្ណើ

គ្តួតពនិ្តិយការផ្លា ស់បតូរ ន្ងិឯកស្ថរជាំន្យួម្ផ្សងៗ 

-ម្ោោះគ្ស្ថយរាល់បញ្ហា ទាក់ទងន្ឹងការង្ហរដផ្ាកម្ុខង្ហរ

គ្បពន័្ធរបស់រម្គ្ោង 

-ពិន្តិយម្ ើងវិញ ន្ងិផ្តលអ់ន្សុ្ថសន្៍ម្លើការម្រៀបចាំមុ្ខង្ហរ 

នន្របាយការណ៍ សនាធ ន្កម្ម កាំដណដគ្បទិន្ាន្យ័ ន្ងិ ការដក

លម្អឱ្យគ្បម្សើរម្ ើង (គ្បសិន្អាច) 

-ម្រៀបចាំដផ្ន្ការសកម្មភាពនន្ការចប់ម្គ្បើគ្បាស់គ្បពន័្ធថមី 

ដែលរួម្ោន្កាំដណដគ្បទិន្ាន្យ័ 

- រតតបន្តឹង ន្ងិបញ្ាូន្បញ្ហា ដែលមិ្ន្អាចម្ោោះគ្ស្ថយម្ៅ

ការិយាលយ័គ្រប់គ្រងរម្គ្ោង (PMO) 

-ទទួលខុសគ្តូវគ្រប់គ្រងម្លើការម្រៀបចាំ ន្ងិអភិវឌ្ឍគ្បពន័្ធ 

-កាំណត់ ន្ងិម្ោោះគ្ស្ថយរាល់បញ្ហា ទាក់ទងន្ងឹការម្រៀបចាំ

ដផ្ាកម្ុខង្ហរ 

-គ្រប់គ្រងសោ រណកម្មនន្កម្មវិធីកុាំពយូទ័រទាាំងអស់ ។ 

-  គ្នាំគ្ទែល់គ្កមុ្ែឹកនាាំការង្ហរទទួលបន្ទុកដផ្ាកមុ្ខ

ង្ហររបស់គ្កុម្  នុ្ FIS-LG CNS ម្ោយពនិ្តិយ

ម្ ើងវិញម្លើសាំម្ណើម្រៀបចាំស្ថថ បតយកម្មគ្បពន័្ធ 

- ជាោច ស់ ន្ងិគ្រប់គ្រងការអន្ុម័្តម្លើការម្រៀបចាំ  

ន្តីិវិធីអន្ុវតតការង្ហរនាម្ពលអនារត 

- ជាោច ស់ម្រៀបចាំសគ្ោប់ស្ថថ បតយកម្មការង្ហរ 

- ផ្តលក់ារគ្នាំគ្ទសគ្ោប់ការគ្រប់គ្រងចាំបាច់សគ្ោប់

រម្គ្ោង FMIS 

- គ្នាំគ្ទែលក់ារម្ោោះគ្ស្ថយរាលប់ញ្ហា ទាក់ទងការង្ហរ

ដផ្ាកម្ុខង្ហរនន្គ្បពន័្ធរបស់រម្គ្ោង 

- ម្ធវើការម្ោោះគ្ស្ថយរាល់បញ្ហា ទាក់ទងន្ងឹការង្ហរជាន្់

នន្មុ្ខង្ហររបស់អងគភាពម្ៅកាងុគ្កសួងម្សែឋកិចច 

ន្ងិ  ិរញ្ញវតថ ុ

- គ្រប់គ្រងរាលក់ារសម្គ្ម្ចចិតត ន្ងិ ការបម្ងកើន្ទាំន្លួ

ខុសគ្តូវម្លើបញ្ហា ដែលទាក់ទងន្ងឹការង្ហរដផ្ាកមុ្ខ

ង្ហរនន្គ្បពន័្ធ 

- ពនិ្ិតយម្ ើងវិញ ន្ិងផ្តលជ់ាធាតុចូលែលក់ារម្ធវើ

បចចុបបន្ាភាពរម្គ្ោងឱ្យបាន្ម្ទៀងទាត ់ ជាមួ្យគ្កុម្

ែឹកនាាំការង្ហរទទួលបន្ទុកដផ្ាកមុ្ខង្ហររបស់គ្កុម្

  នុ្ FIS-LG CNS មុ្ន្ន្ងឹបញ្ាូន្ម្ៅគ្កុម្ការង្ហរ

គ្រប់គ្រងរម្គ្ោង FMIS (FMWG) ។ 

គ្កមុ្ការង្ហរទទលួបន្ទុកដផ្ាកម្ខុង្ហរ ឬគ្កមុ្ការង្ហរន្តីិវធិអីន្វុតតការង្ហរ 

គ្កុម្ការង្ហរទទួលបន្ទុកដផ្ាកមុ្ខង្ហរ ឬគ្កុម្ការង្ហរន្តីិវិធអីន្វុតតការង្ហរកាុងរម្គ្ោង FMIS រទឺទួលខុសគ្តូវម្លើការវិភារន្តីិ

 វិធីអន្ុវតតការង្ហរ ការបម្ងកើតឯកស្ថរន្តីិវិធអីន្ុវតតការង្ហរ ការអភិវឌ្ឍ ន្ងិការម្រៀបចាំែាំម្ ើងគ្បពន័្ធ FMIS ។ 

 

គ្រុម្ការងារបម្ចេរម្ទសគ្តវូបាន្ណបងណចរជា គ្រុម្ការងារម្េដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ គ្រុម្ការងារគ្រប់គ្រងម្ូលដ្ឋា ន្ទនិ្ែន័្យ 

និ្ងគ្រុម្ការងារណនែរសុវតថភិាព្ ។ គ្រុម្ការងារនី្ម្ួយៗោន្តនួាទ ីនិ្ងទំនួ្លខុសគ្តូវដូចខាងម្គ្កាម្៖ 



គ្កមុ្ការង្ហរម្ ោឋ រចនាសម្ពន័្ធ 

តនួាទីរបស់គ្កុម្ការង្ហរម្ ោឋ រចនាសម្ពន័្ធ រឺទទួលខុសគ្តវូម្លើការអន្ុវតតដផ្ាកម្ ោឋ រចនាសម្ពន័្ធ ន្ងិការអភិវឌ្ឍម្ ោឋ ន្

រចនាសម្ពន័្ធរបស់គ្បពន័្ធ ដែលោន្ែូចជា ការម្រៀបចាំស្ថថ បតយកម្មគ្បពន័្ធ ការបម្ងកើតន្ូវម្ជឈោឋ ន្អភិវឌ្ឍការង្ហរ ការែាំម្ ើងប

ណ្តត ញសគ្ោប់ម្ជឈម្ណឌ លទិន្ាន្យ័ន្ងិម្ជឈម្ណឌ លសម្ន្រង្ហគ ោះទិន្ាន្យ័ ការបម្ងកើតបណ្តត ញកុាំពយូទ័រដែលោន្លកខុណៈសតងោ់ 

ន្ងិបម្ងកើតន្ូវម្ជឈោឋ ន្ការង្ហរម្ផ្សងៗម្ទៀត។ 

គ្កមុ្ែកឹនាាំការង្ហរគ្របគ់្រងម្ ោឋ រចនាសម្័ពន្ធ 

គ្កុម្  នុ្  FIS-LG CNS គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ ិរញ្ញវតថ ុ

-ម្រៀបចាំស្ថថ បតយកម្មគ្បពន័្ធ ន្ងិ ផ្តល់ឯកស្ថរពីគ្បពន័្ធម្ ោឋ

រចនាសម្ពន័្ធ 

-គ្បតិបតតិម្លើការអន្ុវតតម្ ោឋ រចនាសម្ពន័្ធ 

-ម្រៀបចាំបណ្តត ញសគ្ោប់ម្ជឈម្ណឌ លទិន្ាន្យ័ ន្ងិ

ម្ជឈម្ណឌ លសម្ន្រង្ហគ ោះទិន្ាន្យ័របស់គ្បពន័្ធ FMIS 

-ចូលរួម្ជាមួ្យន្ឹងគ្កុម្ការង្ហរម្ ោឋ រចនាសម្ពន័្ធ ម្ែើម្បី

បម្ងកើតម្ឈាម ោះ ន្ិងម្លខនន្បណ្តត ញដែលោន្លកខុណៈសតង់

ោសគ្ោប់រាល់ឧបករណ៍  ទីតាាំង ការម្រៀបចាំ      ប៉ារា៉ា

ដម៉្គ្ត (Configuration parameters) IP addressing 

schemes ន្ិងម្គ្នលន្ម្យាបាយនន្បណ្តត ញ 

-បម្ងកើតម្ជឈោឋ ន្ការង្ហរម្ផ្សងៗ ែូចជាការអភិវឌ្ឍ    ការ

ស្ថកលបង ការបណតុ ោះបណ្តត ល ន្ងិម្គ្បើគ្បាសគ្បពន័្ធជាផ្ាូវ

ការ 

-ការបម្ងកើតសគ្ោប់ការអភិវឌ្ឍន្៍ ម្ធវើការស្ថកលបង ការប

ណតុ ោះបណ្តត លម្ធវើការស្ថកលបងសគ្ោប់ម្ជឈម្ណឌ លស

ម្ន្រង្ហគ ោះទិន្ាន្យ័ ន្ិង ការទទួលបាន្ផ្លតិផ្ល ជាដខសបនាទ ត់

គ្សបជាមួ្យដផ្ន្ការ 

-រកាបាន្ន្ូវម្ឈាម ោះឱ្យោន្លកខុណៈសតងោ់សគ្ោប់គ្បពន័្ធ 

FMIS 

-ផ្តលក់ារគ្នាំគ្ទកាុងការស្ថកលបងម្លើការម្គ្បើគ្បាស់គ្បពន័្ធ ។ 

- ោន្ជាំនាញ ពត័ោ៌ន្ ន្ិងចាំម្ណោះែឹង ពីគ្បពន័្ធ ន្ិង ស្ថថ ប

តយកម្មរបស់គ្បពន័្ធ ដែលោន្គ្ស្ថប់ម្ៅគ្កសួងម្សែឋកិចច 

ន្ងិ ិរញ្ញវតថុ  ម្ ើយន្ងឹោន្សិទធិម្លើការទាញយករាល់

ព័តោ៌ន្ ក់ពន័្ធ 

- ដថរកាម្ ោឋ រចនាសម្ពន័្ធ 

- ផ្តលក់ារគ្នាំគ្ទែល់គ្កុម្ការង្ហររម្គ្ោង កព់ន័្ធន្ឹងបញ្ហា

បម្ចចកម្ទសម្ ោឋ រចនាសម្ពន័្ធ 

- ប ច ប់ការង្ហរ ន្ងិ ការគ្បរលទ់ទួលទិន្ាផ្លសម្គ្ម្ចតាម្

ការចតត់ាាំងរបស់គ្បធាន្រម្គ្ោង 

- រាយការណ៍ជនូ្គ្បធាន្រម្គ្ោងន្ូវរាល់វឌ្ឍន្ភាព ន្ិង

បញ្ហា របស់រម្គ្ោងឱ្យទាន្ម់្ពលម្វោ 

- ផ្តលន់្ូវការគ្នាំគ្ទសគ្ោប់ម្ជឈោឋ ន្ម្រៀបចាំម្ ោឋ       

រចនាសម្ពន័្ធ 

- ផ្តល់ជាជាំន្ួយបម្ចចកម្ទសដែលជាតគ្ម្ូវការរបស់គ្កសួង

ម្សែឋកិចច ន្ិង  ិរញ្ញវតថុ ម្ែើម្បីែាំម្ ើងគ្បពន័្ធ FMIS ែូច

ជាទីតាាំងនន្ម្ជឈម្ណឌ លទិន្ាន្យ័ ន្ងិការម្រៀបចាំទីតាាំងជា

ម្ែើម្ ។ 

 

 



គ្កមុ្ការង្ហរម្លូោឋ ន្ទនិ្ាន្យ័ ន្ងិ គ្កមុ្ការង្ហរដផ្ាកសុវតថភិាព 

គ្កុម្ការង្ហរម្ន្ោះ រទឺទួលខុសគ្តូវម្លើការបញ្ចូលកម្មវិធីកុាំពយូទ័រ ការម្រៀបចាំែាំម្ ើងគ្បពន័្ធ ការម្ធវើឱ្យគ្បពន័្ធគ្បម្សើរម្ ើង ការ

គ្រប់គ្រងចត់ដចង ការគ្តតួពនិ្តិយ ការដថទាាំ ន្ងិ ការការ រសុវតថិភាពគ្បពន័្ធ ។ 

គ្កុម្  នុ្ FIS-LG CNS គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ ិរញ្ញវតថ ុ

-អាកគ្រប់គ្រងគ្បពន័្ធ ន្ងិសុវតថិភាពគ្បពន័្ធ រឺជាវិជាា ជី

វៈដផ្ាកព័តោ៌ន្ វិទាដែលទទួលខុសគ្តូវសគ្ោប់ការ 

បញ្ចូលកម្មវិធីកុាំពយូទ័រ ការម្រៀបចាំែាំម្ ើងគ្បពន័្ធ ការម្ធវើ

ឱ្យគ្បពន័្ធគ្បម្សើរម្ ើង ការគ្រប់គ្រងចត់ដចង ការគ្តតួ

ពនិ្ិតយ ការដថទាាំ ន្ងិ ការការ រសុវតថិភាពគ្បពន័្ធ                                                                             

-តួនាទីទាាំងឡាយរួម្ោន្ យុទធស្ថន្រសតអភិវឌ្ឍន្ន៍្ងិ 

ការម្រៀបចាំមូ្លោឋ ន្ទិន្ាន្័យ   ការគ្តតួពនិ្តិយគ្បពន័្ធ 

ការដកលម្អម្លើលទធផ្លការង្ហរន្ងិសម្តថភាពនន្មូ្ល

ោឋ ន្ទិន្ាន្យ័ ន្ិងការម្ធវើដផ្ន្ការសគ្ោប់តគ្ម្ូវការ

ពគ្ងកីគ្បពន័្ធនាម្ពលអនារត 

-គ្កុម្ការង្ហរកន៏្ងឹអាចម្ធវើដផ្ន្ការ ម្ធវើការសគ្ម្ប

សគ្ម្ួល ន្ងិ អន្ុវតតការវាសដ់វងកពីការការ រសុវតថិ

ភាពនន្មូ្លោឋ ន្ទិន្ាន្យ័ ។ 

-ម្ធវើការជាមួ្យន្ងឹគ្កុម្ការង្ហរគ្រប់គ្រងគ្បពន័្ធ ន្ងិគ្កុម្ការង្ហរ

ដផ្ាកសុវតថភិាពរបស់គ្កុម្  នុ្ FIS-LG CNS ម្ៅកាុងការង្ហរ

គ្រប់គ្រងទិន្ាន្យ័ (DBA) ន្ងិ ការង្ហរដែលទាក់ទងន្ឹងសុវតថិ

ភាពទិន្ាន្័យ ។ 

 

គ្រុម្ការងារគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូរ បែតុ ុះបណ្តត ល និ្ងគ្ទគ្ទង់រម្គ្ោងគ្តូវបាន្ណបងណចរជា គ្រមុ្ការងារគ្រប់គ្រងការ

ផ្លា ស់បតូរ  គ្រុម្ការងារបែតុ ុះបណ្តត ល និ្ងគ្រុម្ការងារគ្ទគ្ទង់រម្គ្ោង ៖ 

គ្កមុ្ការង្ហរគ្របគ់្រងការផ្លា ស់បតូរ ន្ងិបណតុ ោះបណ្តត ល 

គ្កុម្ការង្ហរគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូរ រទឺទួលខុសគ្តូវន្វូរាល់សកម្មភាព កព់ន័្ធន្ងឹការគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូរ ន្ងិបណតុ ោះបណ្តត ល 

ែូចជា  

-អភិវឌ្ឍ ន្ិងអន្ុវតតដផ្ន្ការគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូរ ដផ្ន្ការទាំនាក់ទាំន្ងផ្សពវផ្ាយ ន្ងិដផ្ន្ការបណតុ ោះបណ្តត ល  

-គ្រប់គ្រង ន្ងិអន្ុវតតការទាំនាក់ទាំន្ងផ្សពវផ្ាយ អន្ុវតតសកម្មភាពបណតុ ោះបណ្តត លសគ្ោប់គ្កុម្ការង្ហររម្គ្ោង ម្ន្រន្តីម្គ្បើ

គ្បាស់គ្បពន័្ធ អាក កព់ន័្ធ ន្ងិ សោជិកគ្រប់គ្រងរម្គ្ោងទាាំងឡាយ ។ 

គ្កុម្  នុ្ FIS-LG CNS គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ ិរញ្ញវតថ ុ

-បម្ងកើតដផ្ន្ការគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូរ ការបណតុ ោះបណ្តត

ល ន្ិងការទាំនាក់ទាំន្ងផ្សពវផ្ាយ 

-ោន្បទពិម្ស្ថធន្៍ ន្ងិចាំម្ណោះែឹងទាក់ទងន្ឹងធន្ធាន្ម្ន្សុស 

ន្ងិការម្រៀបចាំស្ថថ ប័ន្ 



-គ្រប់គ្រងការទាំនាក់ទាំន្ងផ្សពវផ្ាយ ន្ងិធានាឱ្យបាន្

ន្ូវឆន្ទៈកាងុការផ្លា ស់បតូរ 

-កាំណត់តគ្មូ្វការបណតុ ោះបណ្តត លសគ្ោប់រម្គ្ោង 

-បម្ងកើត ន្ងិអន្ុវតតដផ្ន្ការបណតុ ោះបណ្តត សគ្ោប់

រម្គ្ោង 

-បម្ងកើត ន្ងិអន្ុវតតដផ្ន្ការគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូរ 

-ធានាថ្នដផ្ន្ការបណតុ ោះបណ្តត លរម្គ្ោងម្ន្ោះគ្តូវបាន្

បម្ងកើតម្ ើងម្ៅកាុងែាំណ្តកក់ាលែាំបូងន្ងិគ្សបជាមួ្យ

ដផ្ន្ការអន្ុវតតរម្គ្ោង 

-ពិន្តិយម្ ើងវិញម្លើការវាស់ដវងការបណតុ ោះបណ្តត ល 

-គ្តួតពនិ្ិតយសមិ្ទធផ្លការង្ហរ នន្ែាំម្ណើរការការ     

បណតុ ោះបណ្តត ល 

-គ្បមូ្លរបាយការណ៍បណតុ ោះបណ្តត ល ន្ងិ លទធផ្ល

វាស់ដវងនន្ការបណតុ ោះបណ្តត ល 

-ម្រៀបចាំកាលវិភារពសីកម្មភាពនន្ការអភិវឌ្ឍម្លើការ

បណតុ ោះបណ្តត ល 

-តាម្ោន្សកម្មភាពម្ែើម្បីម្ធៀបជាមួ្យដផ្ន្ការប

ណតុ ោះបណ្តត ល 

-ម្ធវើរបាយការណ៍ពីវឌ្ឍន្ភាពនន្កម្មវិធីបណតុ ោះបណ្តត

លជនូ្ម្ៅថ្នា ក់ែឹកនាាំជាន្ខ់ពស់ ។ 

-ពិន្តិយម្ ើងវិញ ន្ងិ យលគ់្សបម្លើដផ្ន្ការបណតុ ោះបណ្តត ល ន្ងិ 

ដផ្ន្ការគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូរ ដែលបាន្ម្សា ើម្ ើងម្ោយគ្កុម្  នុ្ 

FIS-LG CNS 

-ជយួគ្កុម្  នុ្ FIS-LG CNS ម្ែើម្បបីម្ងកើតដផ្ន្ការគ្រប់គ្រង   

ការផ្លា ស់បតូរ ន្ងិដផ្ន្ការទាំនាកទ់ាំន្ងផ្សពវផ្ាយសគ្ោប់រម្គ្ោង

ឱ្យបាន្គ្រប់គ្ជងុម្គ្ជាយ 

-សគ្ម្បសគ្ម្ួលការផ្គតផ់្គង់ទូម្ៅ (logistics)នន្រម្គ្ោង

ទាាំងមូ្ល ដែលបាន្ពីគ្បភពធន្ធាន្នន្គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ

 ិរញ្ញវតថុសគ្ោប់សកម្មភាពអន្ុវតតការគ្រប់គ្រងការផ្លា ស់បតូរ ន្ងិ

ការបណតុ ោះបណ្តត ល 

-គ្រប់គ្រងការទាំនាក់ទាំន្ងម្ៅកាុងគ្កុម្ការង្ហររម្គ្ោង ម្ន្រន្តីម្គ្បើ

គ្បាស់គ្បពន័្ធ អាក កព់ន័្ធ ន្ងិសោជកិគ្កុម្ការង្ហរគ្រប់គ្រង

រម្គ្ោងែនទម្ទៀត 

-ម្ធវើការជាមួ្យម្ន្រន្តីម្គ្បើគ្បាស់គ្បព័ន្ធនន្គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ 

 ិរញ្ញវតថុ ម្ែើម្បសីគ្ម្បសគ្ម្លួការអន្ុវតតម្លើការបណតុ ោះបណ្តត ល

ែល់ម្ន្រន្តីម្គ្បើគ្បាស់ចុងម្គ្កាយ  (End Users) 

-កាំណតន់្ូវម្ន្រន្តីម្គ្បើគ្បាស់ ដែលគ្តូវបាន្បណតុ ោះបណ្តត ល ន្ងិ   

ម្ធវើការសគ្ម្បសគ្ម្លួម្លើកាលវិភារនន្ការបណតុ ោះបណ្តត លម្ន្រន្តី

ម្គ្បើគ្បាស់ចុងម្គ្កាយ។ 

 

គ្កមុ្ការង្ហរដថទាាំ ន្ងិគ្ទគ្ទង ់

គ្កុម្ការង្ហរដថទាាំ ន្ងិគ្ទគ្ទង ់ ន្ឹងគ្តូវចប់ម្ផ្តើម្សកម្មភាព កាងុកាំ ុងម្ពលនន្ែាំណ្តក់កាលម្គ្បើគ្បាស់គ្បពន័្ធជាផ្ាូវការ ន្ងិ

ែាំណ្តក់កាលដថទាាំ ន្ងិគ្ទគ្ទង់ ។ ការទទួលខុសគ្តូវរបស់គ្កុម្ការង្ហរម្ន្ោះ រជឺាសកម្មភាពគ្ទគ្ទង់ទាាំងឡាយកាងុកាំ ុងម្ពល

អន្ុវតត (ទាាំងម្ពលចប់ម្ផ្តើម្ោក់គ្បពន័្ធឱ្យម្គ្បើគ្បាស់ម្ៅអរគនាយកោឋ ន្រតនាគ្នរជាត ិ រមួ្ជាមួ្យអរគនាយកោឋ ន្ កព់ន័្ធរបស់

គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ ិរញ្ញវតថុ ន្ងិោក់គ្បពន័្ធឱ្យម្គ្បើគ្បាស់បន្តម្ៅតាម្រតនាគ្នររាជធាន្-ីម្ខតត) ន្ិងម្គ្កាយម្ពលបញ្ចប់

រម្គ្ោង ម្ែើម្បជីួយរកាន្ូវែាំម្ណើរការរបស់គ្បពន័្ធឱ្យោន្ម្សថ រភាពន្ងិ ភាពរលនូ្ ។ 

គ្កុម្  នុ្ FIS-LG CNS គ្កសួងម្សែឋកិចច ន្ងិ ិរញ្ញវតថ ុ



-គ្កុម្ការង្ហរដថទាាំ ន្ិង គ្ទគ្ទង់ គ្បតិតបតតនិ្ូវសកម្មភាព

គ្ទគ្ទង់ម្ៅកាំ ុងម្ពលអន្ុវតតន្ ៍ ន្ងិម្គ្កាយម្ពល

បញ្ចប់រម្គ្ោង ។ 

-ម្ៅកាងុវិស្ថលភាពនន្រម្គ្ោងម្ន្ោះ គ្កុម្  នុ្ FIS-

LG CNS បម្ងកើតគ្កុម្ការង្ហរដថទាាំ ន្ងិគ្ទគ្ទង់ ដែល

ោន្បុរគលកិោន្សម្តថភាពន្ងិបទពិម្ស្ថធន្៍ ។ 

-គ្កុម្ការង្ហរដថទាាំ ន្ងិ គ្ទគ្ទង់ គ្បតិតបតតនិ្ូវសកម្មភាពគ្ទគ្ទង់ម្ៅ

កាំ ុងម្ពលអន្ុវតតន្៍ ន្ងិម្គ្កាយម្ពលបញ្ចប់រម្គ្ោង ។ 

 

 

 

 


