្រពះរជណច្រកកម��ជ
ជតិ សាសន ្រពះមហាក្ស្រត

្រកសួងេសដ�កិច� និង ហិរ��វត��
គណកមា�ធិការែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ
្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ
លក�ខណ�េយង
ស្រមាប់ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោចំនួន ១២រូប
(ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ៩រូប, ែផ�កជំនួយការ្រគប់្រគងគេ្រមាង ១រូប និង ែផ�ក្រគប់្រគងការផ�ស់ប�រ ២រូប)
េសចក�ីេផ�ើម
បច��ប្បន�្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ៃនរជរដ�ភិបាលកម��ជ បាននិងកំពុងអនុវត�កម� វ�ធីែកទ្រមង់
ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ក��ងេគាលបំណងេដើម្បីែកលម�ទទួលបាននូវអភិបាលកិច�ល� និងតមា�ភាពក��ង
ការ្រគប់្រគងថវ�កាជតិ ជពិេសសេ�ក��ងការេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងៃនស� ង់ដរការ្រគប់្រគងេលើចំណូល ចំណយថវ�កា
ជតិ និងបេង�ើនគណេនយ្យភាព និង្របសិទភា
� ពៃនការ្របមូលផ��ំធនធានចរន� និងមូលធនរបស់រជរដ�ភិបាល។
េដើម្បីសេ្រមចបាននូវេគាលេ�េនះ ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ជមួយនឹងកិច�សហ្របតិបត�ិការជៃដគូអភិវឌ្ឍ
បានបេង�ើតេឡើងនូវែផនការសកម�ភាពមួយគឺ េសៀវេ�កម� វ�ធីកំែណទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ែដល
េសៀវេ�េនះជការបណ�ំៃនគេ្រមាងែដលនឹងអនុ��តឱ្យដំេណើរការកំែណទ្រមង់ចូលេ�ជិតេគាលេ�របស់ខ� ន
្របកបេដយ្របសិទភា
� ព និងទាន់េពលេវលា។
គេ្រមាងេនះរួមប��� លទាំងការែកទ្រមង់ដំេណើរការការ្រគប់្រគងថវ�កា ដូចជការេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើងៃន

លំហូរថវ�កា ការកំណត់ទូេ�ៃនថវ�កាកម� វ�ធី និង្របតិបត�ិការហិរ��វត��ជេដើម រួមទាំងការកសាងសមត�ភាពស្រមាប់

ទាំងអស់គា� និងគេ្រមាងស�� លៃនកម� វ�ធីទាង
ំ មូលែដល្រត�វបានេ�ថ ្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគង
ហិរ��វត��សាធារណៈ េ�កាត់ថ FMIS ែដលមាននយកដ�នបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន ៃនអគ�េលខាធិការដ�ន ជ
េលខាធិការដ�ន្រក�មការងរ្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ចាប់តាំងពីែខមិថុន ឆា�ំ ២០០៦។
ជំហានទី១ៃនគេ្រមាង FMIS ្រត�វបានអនុវត�េដយេជគជ័យ េដយដក់ឱ្យអនុវត�មុខងរស�� លទាំង
៦ (រួមមានមុខងរ វ�ភាជន៍ថ វ�កា, ការទិញ, គណនី្រត�វទារ, គណនី្រត�វសង, ្រគប់្រគងសាច់្របាក់ និងេសៀវេ�ធំ)
ៃន្របព័ន� FMIS េ�តាមអគ�នយកដ�នគន�ឹះពាក់ព័ន�េ� កសហវ, អគ�នយកដ�នរតនគារជតិ និងរតនគារ
រជធានី-េខត�ទាង
ំ ២៥។ េ�ក��ងជំហានទី២ ៃនគេ្រមាង FMIS បាននិងកំពុងបន�ព្រងីក វ�សាលភាពការដក់ឱ្យេ្របើ្របាស់េ�តាមអង�ភាពថវ�កាែដលជឣណប័កេផ�រសិទិេ� ពញេលញ ្រកសួង-សា�ប័ន និងមន�ីរេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

រជធានី-េខត�ទាង
ំ ២៥ ្រសបេពលជមួយនឹងការអភិវឌ្ឍមុខងរថ�ីៃន្របព័ន� FMIS ចំនួន២ បែន�ម (រួមមានមុខងរ
ការេរៀបចំែផនការថវ�កា និងលទ�កម�) ែដលេ្រគាងនឹងអភិវឌ្ឍ េ�ឆា�ំ ២០១៩ និង ដក់ឱ្យេ្របើ្របាស់សាកល្បង
េ�ឆា�ំ ២០២០។
រចនសម�័ន�្រគប់្រគងក��ងជំហានទី២ ៃនគេ្រមាង FMIS រួមមាន ្រក�មការងរ្រគប់្រគងគេ្រមាង្របព័ន�
បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ និង ្រក�មការងរអនុវត�គេ្រមាង្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោ
ព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��។ គេ្រមាង FMIS ជំហានទី២ គឺ្រគប់្រគងេដយ្រក�មការងរ្រគប់្រគងគេ្រមាង
្របព័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ

េ្រកាមកិច�ដឹកនំេដយ្របធាន្រក�មការងរ

្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ឯកឧត�មបណ�ិតសភាចារ្យ ហា៊ន សាហុីប រដ�េលខាធិការ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��
និង េ្រកាមកិច�គាំ្រទដ៍ខ�ង់ខ�ស់េដយផ�ល់របស់ ឯកឧត�មអគ�បណ�ិតសភាចារ្យ អូន ព័ន�មុនីរ�ត� ឧបនយករដ�ម�ន�ី
រដ�ម�ន�ី្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ែដល្របហាក់្របែហលេ�នឹងរចនសម�័ន�្រគប់្រគងក��ងគេ្រមាង FMIS េ�
ជំហានទី១។
ស� ិតេ�ក��ងដំណក់កាលផ�ស់ប�រពីដំណក់កាលទី៣ ឈានេ�ដំណក់កាលទី៤ ៃនកម� វ�ធីែកទ្រមង់
ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ គេ្រមាង FMIS បានេដើរតួនទីយ៉ងសំខាន់ក�ងការពេន��នដំេណើរការ និង
សកម�ភាពកំែណទ្រមង់េដើម្បីធានឱ្យបាននូវ្របសិទភា
� ព និង គុណភាពក��ងការ្រគប់្រគងហិរ��វត��របស់រជរដ�ភិបាល
ជពិេសស្របតិបត�ិការក��ងការែកលម�ការផ�ល់េសវដល់សា�ប័នេផ្សងេទៀតរបស់រដ�ភិបាល និង ្របជជនកម��ជ។

ក��ងេគាលេ�បន�ការគាំ្រទដល់ដំេណើរការអនុវត�គេ្រមាង FMIS ជំហានទី១ និង ព្រងីកការអនុវត�

គេ្រមាង FMIS ក��ងជំហានទី២ ែដលបានដក់ឱ្យេ្របើ្របាស់្របព័ន� FMIS ជផ��វការេ�្រកសួង-សា�ប័នចំនួន១០ ឆា�ំ
២០១៨, ្រកសួង-សា�ប័ន ចំនួន ១០បែន�ម និង មន�ីរេសដ�កិច�និងហិរ��វត��ទាង
ំ ២៥ រជធានី-េខត� ក��ងឆា�ំ ២០១៩
និង ឈានេ�ដក់ឱ្យេ្របើ្របាស់្របព័ន� FMIS ជផ��វការនូវ្រកសួង-សា�ប័នចំនួន ១៧ ែដលេ�សល់បែន�មេទៀត
េ�ឆា�ំ ២០២០ ខាងមុខេនះ េលខាធិការដ�ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS មានត្រម�វការជចាំបាច់នូវ ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ
ចំនួន ១២រូប បែន�មរួមមានែផ�កដូចជ៖ ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ៩រូប, ែផ�កជំនួយការ្រគប់្រគងគេ្រមាង ១រូប និង
ែផ�ក្រគប់្រគងការផ�ស់ប�រ ២រូប។
មុខដំែណងែដល្រត�វការេ្រជើសេរ�ស


ែផ�កបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន (ICT Staff) - ៩រូប៖

១. ម�ន�ីែផ�កសុវត�ិភាពបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន (IT Security) - ២រូប
២. ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងមូលដ�នទិន�ន័យ (Database Administrator) - ២រូប
៣. ម�ន�ីែផ�កេរៀបចំ និង្រគប់្រគងទិន�ន័យ (Data Warehouse) - ១រូប

៤.ម�ន�ីែផ�កអភិវឌ្ឍ្របព័ន� និងសរេសរកម� វ�ធី (Web Developer/Programmer) - ២រូប
៥.ម�ន�ីែផ�កបណ
� ញតភា�ប់ និងសុវត�ិភាព (Network and Security) - ២រូប


ែផ�កជំនួយការ្រគប់្រគងគេ្រមាង (Project Management Assistant Team) - ១រូប៖



ែផ�ក្រគប់្រគងការផ�ស់ប�រ (Change Management Team) - ២រូប៖

តួនទី និងទំនួលខុស្រត�វ
• ែផ�កបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន (ICT Staff) - ៩រូប៖
១. ម�ន�ីែផ�កសុវត�ិភាពបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន (IT Security) - ២រូប
-

េធ�ើការជមួយម�ន�ីបេច�កេទសេផ្សងេទៀតរបស់ ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េដយមានភារកិច�ទទួល
ខុស្រត�វេលើែផ�ករចន ការអភិវឌ្ឍន៏ ការដំេឡើង និងការអនុវត�ការងរេផ្សងៗក��ងគេ្រមាង FMIS

-

វ�ភាគ និង វយតៃម�ែផ�កែដលពុំទាន់មានសុវត�ិភាពសម្រសបក��ងេហដ�រចនសម�័ន� (ដូចជេ�េលើ
Software, Hardware និងបណ
� ញតភា�ប់)

-

ែស� ងរកវ�ធីសា�ស� និងឧបករណ៍ែដលឣចេដះ្រសាយ ក��ងការទប់សា�ត់ ឬែកលម�រែផ�កែដលបានរក
េឃើញថ ្របព័ន�សុវត�ិភាពេ�មានក្រមិត

-

ែស� ងរក និងេ្របើ្របាស់នីតិ វ�ធីនិងបេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗ េដើម្បីអភិវឌ្ឍសមត�ភាពសុវត�ិភាពនិងែកលម�ការេ្របើ្របាស់
ឱ្យ្របេសើរេឡើង

-

វ�ភាគ និងវយតៃម�ការខូចខាតេ�េលើទិន�នយ
័ ឬេហដ�រចនសម�័ន� ែដលបណ
� លមកពីប��សុវត�ិភាព
រួចេធ�ើការែស� ងរកឧបករណ៍ និង វ�ធីសា�ស� ស្រមាប់ទាញយកមកវ�ញនូវទិន�ន័យ ឬេហដ�រចនសម�័ន�ែដល
បានខូចខាត

-

េធ�ើការវយតៃម�ហានិភ័យ និងការសាកល្បងេលើ្របព័ន�ដំេណើរការទិន�ន័យ

-

េធ�ើេតស� សាកល្បងនន ែដលេឆ�ើយតប្រសបេ�នឹង េគាលនេយបាយ និងនីតិ វ�ធីសុវត�ិភាព

-

គាំ្រទការបេង�ើត ការអនុវត� និងការ្រគប់្រគង ៃនដំេណះ្រសាយប��សុវត�ិភាព

-

ដំេណើរការការ្រត�តពិនិត្យសុវត�ិភាព ការវ�ភាគេលើទិន�ន័យនិងសុវត�ិភាព និងការវ�ភាគេលើនីតិ វ�ធី េដើម្បីរក
ឱ្យេឃើញនូវប��សុវត�ិភាព រួចប��� ន ឬចាត់ វ�ធានការសម្រសប

-

េរៀបចំឯកសារកំណត់េគាលនេយបាយ លក�ខណ�បេច�កេទស និងឯកសារបង�ត់បង�ញេផ្សងៗពាក់ព័ន�
នឹងការ្រគប់្រគង និងការការពារសុវត�ិភាព របស់្របព័ន� កម� វ�ធី េហដ�រចនសម�័ន� និងបណ
� ញតភា�ប់

-

បង�ត់បេ្រង�នដល់សមាជិកេផ្សងៗេ�ក��ង្រក�មការងរ េដើម្បីែចករ�ែលកការយល់ដឹង និងជំនញែផ�ក
សុវត�ិភាព

-

ចូលរួមក��ងកម� វ�ធីបណ�ះបណ
� លែដលទាក់ទងនឹងជំនញេ�តាមភាពចាំបាច់

-

េរៀបចំរបាយការណ៏្របចាំៃថ� ្របចាំសបា�ហ៍ និង្របចាំែខ អំពីដំេណើរការជ្រប្រកតីរបស់្របព័ន�មូលដ�ន
ទិន�ន័យ ទិន�ន័យែដល្រត�វបានផ��ក ហានិភយ
័ ែដលប៉ះពាល់ដល់សុវត�ិភាព្របព័ន� ការេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង
និងការេធ�ើបច��ប្បន�កម�្របព័ន�។

២. ម�ន�ីែផ�ក្រគប់្រគងមូលដ�នទិន�នយ
័ (Database Administrator) - ២រូប
-

េធ�ើការជមួយម�ន�ីបេច�កេទសេផ្សងេទៀតរបស់ ្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� េដយមានភារកិច�ទទួល
ខុស្រត�វេលើែផ�ករចន ការអភិវឌ្ឍន៏ ការដំេឡើង និងការអនុវត�ការងរេផ្សងៗក��ងគេ្រមាង្របព័ន� FMIS

-

េធ�ើការងរេលើ្របព័ន�្រគប់្រគងមូលដ�នទិន�នយ
័ (DBMS) ដូចជ Oracle 11g, Microsoft SQL, MySQL
ែដលមាន្រសាប់់ និង្របព័ន�មូលដ�នទិន�ន័យដៃទេទៀត។

-

ដំេឡើង និងេធ�ើការបច��ប្បន�ភាពកម� វ�ធី្របព័ន�មូលដ�នទិន�ន័យ និងកម� វ�ធីពាក់ព័ន�េផ្សងៗ (Application
tools)

-

សិក្សោពីទំហំបន��កទិន�ន័យែដលមាន្រសាប់ និងការប្រម�ងទុកស្រមាប់េ្របើ្របាស់ផ�កទិន�ន័យែដល្របព័ន�
្រត�វការ នេពលអនគត

-

្រគប់្រគងមូលដ�នទិន�ន័យទាំងអស់ រួមមាន tables, queries, clusters, indexes, views,
sequences, packages, និង procedures, ជេដើម ។ល។

-

េធ�ើការ្រទ្រទង់ដល់ការនំចូល ឬទាញេចញទិន�ន័យពីក�ង្របព័ន�

-

េរៀបចំជឯកសារ អំពីការដំេឡើងនិងការកំណត់មុខងររបស់កម� វ�ធីនីមួយៗ របស់្របព័ន�

-

ប��� លនិងបេង�ើតេឈា�ះអ�កេ្របើ្របាស់ក�ង្របព័ន�ទិន�ន័យ

និងេធ�ើការគាំពារដល់សុវត�ិភាពអ�កេ្របើ្របាស់

ទាំងអស់េ�ក�ង
� ្របព័ន�ទិន�ន័យ
-

េធ�ើការជិតស� ិតជមួយ្រក�មហ៊ុនផ�ត់ផ�ង់េ�េលើការអនុេលាមតាមកិច�្រពមេ្រព�ងទិញឣជ�ប័ណ�

-

ធានឱ្យបានសុវត�ិភាព និង្រត�តពិនិត្យនូវរល់េឈា�ះអ�កេ្របើ្របាស់ទាង
ំ អស់ែដលបានចូលមកេ្របើ្របាស់
្របព័ន�

-

តាមដន និងបេង�ើន្របសិទភា
� ពៃនដំេណើរការរបស់្របព័ន�្រគប់្រគងមូលដ�នទិន�ន័យ

-

េធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង និងេរៀបចំរល់ដំេណើការ្របព័ន�ឱ្យមានភាពរលូនេ�តាមមូលដ�នទិន�ន័យនីមួយៗ

-

េរៀបចំែផនការស្រមាប់ការចំលងទុកទិន�ន័យ និងការទាញយកមកេ្របើ្របាស់ វ�ញេ�េពលចាំបាច់

-

ែថរក្សោ និង្រត�តពិនិត្យនូវដំេណើរការផ��ក និងការេផ�រទិន�ន័យេ�រល់េពល្របតិបត�ិការការចម�ងទុក និង
ការទាញយកមកេ្របើ្របាស់ វ�ញនូវមូលដ�នទិន�ន័យនេពលចាំបាច់

-

េដះ្រសាយប��ទាក់ទងនឹងមូលដ�នទិន�ន័យ កម� វ�ធី និងឧបករណ៍ស្រមាប់្រទ្រទង់ដល់ការអភិវឌ្ឍកម� វ�ធី

-

េធ�ើការជិតស� ិតជមួយ្រក�មហ៊ុនអ�កផ�ត់ផ�ងស
់ ្រមាប់ការគាំ្រទែផ�កបេច�កេទសរល់ប��ែដលកេកើតមាន

-

រចន និងបេង�ើតរបាយការណ៍ននេដយែផ�កេលើត្រម�វការរបស់អ�កេ្របើ្របាស់ េដយេ្របើ្របាស់ Structure
Query Language (SQL), PL/SQL, SQL, T-SQL និង្របព័ន�្រគប់្រគងធុរកិច�ៃវឆា�ត (Business Intelligent)

-

ចូលរួមក��ងកម� វ�ធីបណ�ះបណ
� លែដលទាក់ទងនឹងជំនញេ�តាមភាពចាំបាច់

-

្រគប់្រគង និង្រត�តពិនិត្យដល់ដំេណើរការរបស់្របព័ន� FMIS ឱ្យ្របតិបត�ិការបានរលូន និង្រប្រកតី េជៀសវង
ការេ្របើ្របាស់ទិន�ន័យេលើសសមត�ភាពរបស់មា៉សុីនេម ្រពមទាំងផ�ល់ការែណនំ និងជូនដំណឹងក��ងការ
ទាមទារត្រម�វការផ�ស់ប�រ ឬែកស្រម�លបែន�មណមួយចាំបាច់

-

េរៀបចំ និងកំណត់កាលវ�ភាគេដយស� ័យ្របវត�ិក�ងការចម�ងរក្សោទុកទិន�នយ
័ សមា�តដំេណើរការនិងទិន�ន័យ

-

េរៀបចំរបាយការណ៏្របចាំៃថ� ្របចាំសបា�ហ៍ និង្របចាំែខ អំពីដំេណើរការជ្រប្រកតីរបស់្របព័ន�មូលដ�ន
ទិន�ន័យ ទិន�ន័យែដល្រត�វបានផ��ក ហានិភយ
័ ែដលប៉ះពាល់ដល់សុវត�ិភាព្របព័ន� ការេធ�ើឱ្យ្របេសើរេឡើង
និងការេធ�ើបច��ប្បន�កម�្របព័ន�។

៣. ម�ន�ីែផ�កេរៀបចំ និង្រគប់្រគងទិន�ន័យ (Data Warehouse) - ១រូប
-

្រគប់្រគង និងេរៀបចំទិន�ន័យេ�តាមត្រម�វការស្រមាប់របាយការណ៍ វ�ភាគ

-

មានបទពិេសាធន៏មូលដ�ន្រគឹះទិន�ន័យែផ�កខាងក��ងៃនទិន�ន័យ ជមួយនឹង MS SQL, Oracle និង MySQL

-

មានចំេនះដឹង និងបទពិេសាធន៍ការងរជមួយនឹង កម� វ�ធីកា រ�យល័យ និងកម� វ�ធី្រគប់្រគងទិន�ន័យ

-

ឣចបង�ញ និងប��ក់អំពីលក�ខណ�ត្រម�វការស្រមាប់កសាង្របព័ន� (RDS) និងលក�ខណ�លម�ិតស្រមាប់
អភិវឌ្ឍ្របព័ន� (SDS)

-

តំេឡើង Data Warehouse, BI និងចាត់ែចងរល់ការងរ្រគប់ទិន�ន័យេផ្សងៗេទៀត

-

បេង�ើតមូលដ�នទិន�ន័យ ER Diagram, លំហូរទិន�ន័យ ERដ្យោ្រកាម និងសន�នកម�លំហូរដ្យោ្រកាម
េដយែផ�កេលើ RDS

-

តាមដន ្រគប់្រគង និងរក្សោទុកទិន�ន័យ និងកំណត់្រតាទិន�ន័យននេ�ក�ង
� ្របព័ន�

-

កំណត់ និងចាត់ែចងេឈា�ះអ�កេ្របើ្របាស់ េលខសមា�ត់ និងក្រមិតសិទិរ� បស់អ�កេ្របើ្របាស់នីមួយៗ

-

កំណត់លក�ខណ� និងេគាលនេយបាយសុវត�ិភាពស្រមាប់ការប��� លេលខសមា�ត់ ការប��� លសមា�ត់ខស
ុ
និងដកសិទិ � ឬលុបេឈា�ះអ�កេ្របើ្របាស់ េ�ក��ង្របព័ន�

-

្របមូលផ��ំនូវត្រម�វការអ�កេ្របើ្របាស់ ស្រមាប់កសាងមូលដ�នទិន�ន័យ និងសន�នកម�

-

ធានបាននូវគុណភាព រល់កម� វ�ធី្រគប់្រគងទិន�ន័យែដលេទើបនឹងទិញ និងេចញថ�ី

-

ចុះកំណត់េហតុកំហុស ឬប��តាមនីតិ វ�ធី និងជូនដំណឹង្រក�មការងរែផ�កអភិវឌ្ឍ ចុះេលខកូដ ឬមុខងរ
ែដលបានឆ�ងផុតការេធ�ើេតស� QA

-

េ្របើ្របាស់កម� វ�ធី sync ែដលបានកំណត់ស្រមាប់េធ�ើ េដើម្បី upload េលខកូដែដលឆ�ងកាត់ការេធ�ើេតស�
និង QA រួចរល់ ឬម៉ូឌុលពីមា៉សុីន Server ស្រមាប់អភិវឌ្ឍេ�មា៉ សុីន Server ស្រមាប់្របព័ន�

-

េធ�ើការតំេឡើង រក្សោទុក និងទាញយកវ�ញ របស់ឃា� ំងផ��កទិន�ន័យ

-

ទាយយកទិន�ន័យេចញ និងចូលេ�ក��ងឃា� ំងផ��កទិន�ន័យ

-

េរៀបចំចេម�ើយ េដើម្បីេឆ�ើយតបសំនួរេ�តាមត្រម�វការែដលបានមកពីការេស� ើរបស់អង�ភាពសវនកម�

-

មានបទពិេសាធជមួយនឹងការែថទាំ និងែកែ្របកូដ

-

បទពិេសាធការងរជមួយនឹង ្របព័ន� Stand-alone, disconnected និង centralized

-

មានជំនញេលើ Virtualization កាន់ែត្របេសើរ

-

អនុវត� និង្របតិបត�ិភារកិច�នន ែដលបានដក់េដយអ�ក្រគប់្រគង រ�្របធាន្រក�ម

-

េរៀបចំរបាយការណ៏ ្របចាំៃថ� ្របចាំសបា�ហ៏ ្របចាំែខ េដយែផ�កេលើរបាយការណ៏របស់ឃា� ំងផ��កទិន�ន័យ

-

ចំេណះដឹងជមួយនិង កម� វ�ធី Oracle BI និង Oracle Database នឹង្រត�វបានផ�ល់ឣទិភាព។

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

មានចំំេណះដឹងទូលំទូលាយេលើការអភិវឌ្ឍន៏េគហទំព័រ ( HTML / CSS, JavaScript, Ajax, PHP,
ASP.Net, JSP, SQL)

-

មានចំេណះដឹងទូលំទូលាយេលើែផ�ក CMS មានដូចជ Joomla, Wordpress, Opencard ជេដើម
មានចំេណះដឹងទូលំទូលាយេលើែផ�កភាសា .Net (C#, Visual Basic), Java, C++
មានចំេណះដឹងែផ�ក SQL Server, MySql និង Oracle

បេង�ើត រចន និងអភិវឌ្ឍេគហទំព័រ កម� វ�ធីក�ងេគហទំព័រ កម� វ�ធីទូរស័ព�ៃដ និងេសវេគហទំព័រស្រមាប់

្របព័ន� FMIS និង្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��

-

រចន និងបេង�ើតរបាយការណ៍ស្រមាប់ដក់ចូលេ�ក��ងេគហទំព័រ និង web portal

្រត�តពិនិត្យ្របព័ន�សុវត�ិភាពស្រមាប់ web server, េគហទំព័រ, web portals និង web services

វយតៃម� និង្របតិបត�ិការ្រគប់្រគងេគហទំព័រ និង្រត�តពិនិត្យតាមដន្របព័ន�ែដលអ�កផ�ត់ផ�ង់បានផ�ល់

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

ចូលរួមវគ�បណ�ះបណ
� លតាមការចាត់ប��� នរបស់្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��
មានចំេណះដឹងែផ�ក version control (SVN) និងឣចេធ�ើការជ្រក�មបាន

-

មានចំេណះដឹងទូលំទូលាយ និងមានបទពិេសាធន៏ស្រមាប់អភិវឌ្ឍេគហទំពរ័ េលើកម� វ�ធី IE, Firefox,
Opera, Safari និង Chrome

-

េធ�ើរបាយការណ៏្របចាំៃថ� ្របចាំសបា�ហ៍ និង្របចាំែខ េដយែផ�កេ�េលើដំេណើរការរបស់្របព័ន� ទំហំៃនការ
ចូលេ្របើ្របាស់ លទ�ផលតំែហទាំ និង ការគំរមកំែហងែផ�ក្របព័ន�សុវត�ិភាពសំរប់េធ�ើកំែណែ្របេដើម្បីេធ�ើ
េឣយមានភាពេជឿនេលឿន និង្របេសើរេឡើង។

៥.ម�ន�ែី ផ�កបណ
� ញតភា�ប់ និងសុវត�ិភាព (Network and Security) - ២រូប
-

វ�ភាគ និងវយតៃម�ែផ�កែដលពុំទាន់មានសុវត�ិភាពសម្រសបក��ងេហដ�រចនសម�័ន�បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

្របព័ន� FMIS ទាំងេ�េលើ Software, Hardware និងបណ
� ញតភា�ប់

-

ែស� ងរកវ�ធីសា�ស� និងឧបករណ៍ែដលឣចេដះ្រសាយ ក��ងការទប់សា�ត់ ឬែកលម�ែផ�កសុវត�ិភាព
ែស� ងរក និងេ្របើ្របាស់នីតិ វ�ធី និងបេច�ក វ�ទ្យោថ�ីៗ េដើម្បីព្រងឹងែផ�កសុវត�ិភាព

វ�ភាគ និងវយតៃម�ការខូចខាតេ�េលើទិន�នយ
័ ឬេហដ�រចនសម�័ន� ែដលបណ
� លមកពីប��សុវត�ិភាព

រួចេធ�ើការែស� ងរកឧបករណ៍ និង វ�ធីសា�ស� ស្រមាប់ទាញយកមកវ�ញនូវទិន�ន័យ ឬជួសជុលេហដ�រចន

សម�័ន�ែដលបានខូចខាត
-

េធ�ើការវយតៃម�ហានិភ័យ និងការសាកល្បងេលើ្របព័ន�ដំេណើរការទិន�ន័យ

េធ�ើេតស� សាកល្បងនន ែដលេឆ�ើយតប្រសបេ�នឹង េគាលនេយបាយ និងនីតិ វ�ធីសុវត�ិភាព
ចូលរួមក��ងកម� វ�ធីវគ�បណ� ះបណ
� លេផ្សងៗែដលពាក់ព័ន�

ដំេណើរការការ្រត�តពិនិត្យសុវត�ិភាព ការវ�ភាគេលើទិន�ន័យនិងសុវត�ិភាព និងការវ�ភាគេលើនីតិ វ�ធី េដើម្បី

រកឱ្យេឃើញនូវប��សុវត�ិភាព រួចប��� ន ឬចាត់ វ�ធានការសម្រសប

-

បង�ត់បេ្រង�នដល់្រក�មការងរ េដើម្បីែចករ�ែលកការយល់ដឹង និងជំនញែផ�កសុវត�ិភាព

េរៀបចំរបាយការណ៏ ្របចាំៃថ� ្របចាំសបា�ហ៏ ្របចាំែខ ឬរបាយការណ៍ែដលមានត្រម�វការេផ្សងៗ អំពី

សា�នភាពៃន្របព័ន�សុវត�ិភាពបច��ប្បន�

-

មានបទពិេសាធន៍េ�េលើការដំេឡើង ការេធ�ើឲ្យដំេណើរការ្របព័ន�សុវត�ិភាពរបស់ឧបករណ៍ Router,
Firewall Switchដូចជ Fortigate, Juniper, Cisco, Palo Alto, HP, Huawei ជេដើម

-

យល់ដឹងពី្របព័ន�បណ
� ញតភា�ប់បេច�ក វ�ទ្យោ (Network) ែដល្រតឹម្រត�វេ�តាមលក�ណៈបេច�កេទសេ�

ក��ងមជ្ឃមណ�លផ��កទិន�ន័យ និងេ�តាមការដ�នេផ្សងេទៀត

-

្រត�តពិនិត្យជ្របចាំេ�េលើ្របព័ន�ដំេណើរការរបស់ឧបករណ៍ Router, Firewall, Switch និងេរៀបចំ
កាលវ�ភាគក��ងការេធ�ើឲ្យ្របេសើរេឡើង (Upgrade OS) នូវ្របព័ន�ដំេណើរការរបស់ឧបករណ៍នីមួយៗ

-

មានបទពិេសាធន៍ក�ងការេរៀបចំ្របព័ន�េហដ�រចនសម�័ន�បណ
� ញតភា�ប់ និងសុវត�ិភាព
មានចំេណះដឹងទាក់ទងនិងឧបករណ៍ F5 Load balancer។

• ែផ�កជំនួយការ្រគប់្រគងគេ្រមាង (Project Management Assistant Team) - ១រូប៖
-

សរេសរ និង េរៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាព ្របចាំសបា�ហ៍ ែខ ្រតីមាស ឆា�ំ របស់គេ្រមាងបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន

ស្រមាប់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (FMIS) និង គេ្រមាងេផ្សងៗរបស់នយកដ�នបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន
-

តាមដនវឌ្ឍនភាព សមិទក
� ម� ប��្របឈម និង េធ�ើការ្របមូលបូកសរុបការងរ របស់្រក�មការងរតាម
ែផ�កនីមួយៗ របស់គេ្រមាង FMIS និង គេ្រមាងេផ្សងៗរបស់នយកដ�ន

-

េរៀបចំ និង ្របមូលឯកសារេ្រត�ម ក��ងការផ�លជ
់ ូនឯកសារេយង និង ត្រម�វការ ស្រមាប់សវនករ និង
គណេនយ្យករ

-

ពិនិត្យ េផ��ងផ�ត់ និង ែកត្រម�វរបាយការណ៍្របចាំែខ និង ្របចាំឆា�ំ ស្រមាប់ទូទាត់េបៀវត្ស របស់ទី្របឹក្សោ
គេ្រមាង និង ម្រនី�ជប់កិច�សន្យោគេ្រមាង េដើម្បីធានបានភាព្រតឹម្រត�វ និង ច្បោស់លាស់ មុននឹងដក់ជូន
ថ�ក់ដឹកនំពិនិត្យ

-

សរេសរ ពិនិត្យ និង ែកត្រម�វ េលើលិខិតរដ�បាល និង ឯកសារនន តាមការចាត់ែចងរបស់អ�ក្រគប់្រគង

ចូលរួម សរេសរ និង េរៀបចំកំណត់េហតុៃនកិច�្របជុំនន ស្រមាប់រយការណ៍ជូនថ�ក់ដឹកនំ និង ទុកជ
ឯកសារ-កាលប្បវត�ិ

-

េរៀបចំ និង ទុកដក់ េសៀវេ� របាយការណ៍ និង ឯកសារនន ឱ្យ្រតឹម្រត�វ ែបងែចកតាមែផ�ក ឬ ្របេភទ
ៃនឯកសារ

-

េបាះពុម� ថតចម�ង ែស� ន និង រក្សោទុកឯកសារ តាមត្រម�វការរបស់អ�ក្រគប់្រគង ្រពមទាំងប��� លេ�ក��ង

្របព័ន�្រគប់្រគងឯកសារ

-

េធ�ើកំណត់្រតា េរៀបចំែផនការ និង ប��� លក��ង្របព័ន�្រគប់្រគងកិច�្របជុំ ស្រមាប់អ�ក្រគប់្រគង និង ថ�ក់ដឹកនំ

ចូលរួម និង ជំនួយគាំ្រទ ក��ងការេដះ្រសាយប�� ែដលអ�កេ្របើ្របាស់េលើកេឡើងេ�ក�ង
� ្របព័ន� Helpdesk

េរៀបចំ និង េធ�ប
ើ ទបង�ញអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់គេ្រមាង FMIS និង គេ្រមាងេផ្សងៗរបស់នយកដ�ន

មានសមត�ភាព និង ជំនញច្បោស់លាស់ ក��ងការេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍សមា�រការ�យល័យ និង កម� វ�ធី
ការ�យល័យ (កម� វ�ធី Microsoft Office) ដូចជ Word, Excel, PowerPoint, Outlook ជេដើម

-

មានភាពរហ័ស និង ឆាប់យល់ដឹង ក��ងការេ្របើ្របាស់្របព័ន� និង ឧបករណ៍សមា�រ បេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាននន

មានចំេណះដឹង និង ជំនញែផ�កអក្សរសា�ស� ែខ�រ និង អង់េគ�សច្បោស់លាស់ និង ជំនញខាងពិនិត្យអក�រ
វ�រុទ � និង េវយ្យោករណ៍

-

មានជំនញច្បោស់លាស់ក�ងការគណនេលខ និង ការទូទាត់េផ្សងៗ

មានបទពិេសាធន៍ែផ�ក ្រគប់្រគងរដ�បាលទូេ�, នីតិកម�, លទ�កម�, គណេនយ្យ ឬ ធនគារ នឹង្រត�វបាន
េលើកទឹកចិត�ស្រមាប់ការងរេនះ

-

ចូលរួមការបណ� ះបណ
� ល សិកា�សាលា កិច�្របជុំនន តាមការចាត់ែចងរបស់អ�ក្រគប់្រគង និង ថ�ក់ដឹកនំ

-

ផ�ល់របាយការណ៏្របចាំៃថ� ្របចាំសបា�ហ៍ និង ្របចាំែខ ែដលេរៀបរប់ និង បង�ញពីសកម�ការងរជ្របចាំ
ជូនអ�ក្រគប់្រគង និង ថ�ក់ដឹកនំ ។

• ែផ�ក្រគប់្រគងការផ�ស់ប�រ (Change Management Team) - ២រូប៖
-

េរៀបចំយុទសា
� �ស�

និង្រត�តពិនិត្យដំេណើរការអនុវត�ផលប៉ះពាល់ការផ�ស់ប�រ

ៃនលំហូរនីតិ វ�ធកា
ី រងរ

អនគត េ�េលើនីតិ វ�ធីការងរបច��ប្បន� រចនសម�័ន�សា�ប័ន និងេគាលនេយបាយ្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស
របស់សា�ប័ន ឬអង�ភាព ែដលទទួលផលប៉ះពាល់េដយការអនុវត�្របព័ន� FMIS
-

ដឹកនំ េរៀបចំ និងអភិវឌ្ឍរចនសម�័ន�សា�ប័ន និង្រកបខ័ណ�្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស េដើម្បីស្រមបស្រម�ល
ការផ�ស់ប�រ

-

អភិវឌ្ឍយុទសា
� �ស� និងែផនការអនុវត�ការផ�ស់ប�រ ្រពមទាំងគាំ្រទ និង តាមដនការអនុវត� ែផនការការ
ផ�ស់ប�រេ�េលើរចនសម�័ន�សា�ប័ន និងការ្រគប់្រគងធនធានមនុស្ស

-

គាំ្រទការងរេរៀបចំការវយតៃម�េ�េលើសមត�ភាព និងការយល់ដឹងអំពី្របព័ន� FMIS របស់បុគ�ល ឬសា�ប័ន
ែដល្រត�វទទួលបានផលប៉ះពាល់េដយការអនុវត�្របព័ន� FMIS ទាំងេ�ថ�ក់ជតិ និងថ�ក់េ្រកាមជតិ
(ឧ. ការវយតៃម�ផលប៉ះពាល់ការផ�ស់ប�រ និងការវយតៃម�ការេ្រត�មខ��នទទួលយកការផ�ស់ប�រ)

-

គាំ្រទដល់ការេរៀបចំ ក្រមងសំណួរែដលសួរញឹកញប់ (FAQs) េដើម្បីធានថអ�កេ្របើ្របាស់ឣចទទួល
បានព័ត៌មានឆាប់រហ័ស និងផ�ល់ជំនួយ្របសិនេបើមានត្រម�វការ មុននឹងទាក់ទងេ�្របព័ន� help desk

-

េធ�ើការជិតស� ិទ និងស្រមបស្រម�ល ជមួយ្រក�មការងរពាក់ព័ន� នឹង្រក�មការងរ្រគប់្រគងការផ�ស់ប�រក��ង
ការេរៀបចំ និងអនុវត�នូវែផនការ និងសកម�ភាព េដើម្បីគាំ្រទនូវសកម�ភាពទាំងមូលៃនការ្រគប់្រគងការ
ផ�ស់ប�រ និងការអនុវត�គេ្រមាង្របព័ន� FMIS

-

តាមដន និងេធ�ើបច��ប្បន�ដល់អ�កេ្របើ្របាស់្របព័ន� FMIS ជុំ វ�ញការវ�វឌ្ឍន៍ និងការែកស្រម�ល ៃន្របព័ន�

FMIS, វយតៃម�ពីវឌ្ឍនភាពគេ្រមាងេដើម្បីេធ�ើការែកលម� និងចាត់ វ�ធានការបានទាន់េពលេវលា
-

គាំ្រទងការថត កាត់ត និងផលិត រូបភាព និង វ�េដអូនន អំពីគេ្រមាង FMIS េដើម្បីផ្សព�ផ្សោយេ�កាន់េគ
ហទំព័រ និងបណ
� ញសង�មនន េដើម្បីប���បការយល់ដឹងអំពីគ្រមាងេ�កាន់សាធារណជន

-

យល់ដឹងអំពីរេបៀបក��ងការេ្របើ្របាស់ឧបករណ៍សមា�របេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន និងមិនែមនបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

-

្រត�វយល់ដឹងច្បោស់អំពីគេ្រមាង និងផ�ល់ការប���បការយល់ដឹងអំពីគេ្រមាង ដល់្រកសួង-សា�ប័ននន
ែដលអនុវត�គេ្រមាង

-

ចូលរួមបេង�ើត និងេរៀបចំ វ�ធីសា�ស� ស្រមាប់េធ�ើការផ្សព�ផ្សោយអំពីគេ្រមាងឱ្យបានកាន់ែតទូលំទូលាយ

-

ចូលរួមក��ងកម� វ�ធីបណ�ះបណ
� លែដលទាក់ទងនឹងជំនញេ�តាមភាពចាំបាច់

-

មានភាពបុិន្របសប់ និងជំនញទំនក់ទំនងច្បោស់លាស់ ក��ងការប���បសារគន�ឹះ និងផ�ល់បទបង�ញ
ក��ងកិច�្របជុំ អង�ពិធី និងសិកា�សាលា នន។

សមត�ភាព
ជំនញ
ជំនញបេច�កេទស

ត្រម�វការ
•

ែផ�កបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន៖ ្រត�វមានស��ប្រតបរ���ប្រតេឡើងេ� ទាក់ទងនឹង
ែផ�កបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន និងែផ�កពាក់ព័ន�េផ្សងៗ

•

ែផ�កជំនួយការ្រគប់្រគងគេ្រមាង ៖ ្រត�វមានស��ប្រតបរ���ប្រតរងេឡើងេ�

ទាក់ទងនឹងែផ�ក្រគប់្រគងរដ�បាល ែផ�ក្រគប់្រគងកិច�សន្យោ ែផ�កនីតិកម� និង

ែផ�កពាក់ព័ន�េផ្សងៗ
•

ែផ�ក្រគប់្រគងការផ�ស់ប�រ ៖ ្រត�វមានស��ប្រតបរ���ប្រតេឡើងេ� ទាក់ទង

នឹងែផ�កទំនក់ទំនងការ្រគប់្រគងការផ�ស់ប�រ ែផ�កទំនក់ទំនង ែផ�ក្រគប់្រគង
ែផ�កព័ត៌មាន និងបណ
� ញផ្សព�ផ្សោយ និងែផ�កពាក់ព័ន�េផ្សងៗ

ក្រមិតសិក្សោ

ភាសា

បទពិេសាធន៍

បានប�� ប់ការសិក្សោថ�ក់ក្រមិតបរ���ប្រតេលើែផ�កទាក់ទងនឹង វ�ស័យ និងតាម
ជំនញនីមួយៗ

េចះសា�ត់េលើភាសាែខ�រ និង, ឣចឣន សា�ប់ សរេសរ និង និយយភាសា

អង់េគ�សបានល�
-

យ៉ងេហាចណស់មានបទពិេសាធន៍ការងររយៈេពល ១ឆា�ំ េ�តាមែផ�ក និង
តួនទីខាងេលើ

-

ស្រមាប់ែផ�កបេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មាន ឣទិភាពចំេពាះេបក�ជនែដលមានបទពិេសាធន៍
ជមួយផលិតផល Oracle

សមិទ�កម�្រត�វសេ្រមចបាន
-

្រត�វបំេពញការងរឱ្យបានល� និងម�ត់ចត់តាមតួនទីដូចែដលបានប��ក់ក�ងចំណច
ុ តួនទី និង ទំនួល
ខុស្រត�វខាងេលើ

-

ផ�ល់របាយការណ៍្របចាំែខេលើវឌ្ឍនភាពការងរ

-

ផ�ល់របាយការណ៍ស្រមាប់ការវយតៃម�េលើការងរសេ្រមចបានេដយ ្របធានេលខាធិការដ�ន្រគប់្រគង
គេ្រមាង FMIS។

ការកំណត់េពល និងលទ� ផលការងរ
េបសកកម�ស្រមាប់ការងរេនះ្រត�វេធ�េើ ឡើងេ�ក��ង្របេទសកម��ជក��ងរយៈេពលរហូតដល់ ២ឆា�ំ។ លទ�ផលការងរ
ទាមទារឱ្យសេ្រមចបានឆាប់តាមែដលឣចេធ�ើេ�បាន។ ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោនឹងរយការណ៍េដយផ�ល់េ�្របធាន
េលខាធិការដ�ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS។
្រក�មការងរ្រគប់្រគងគេ្រមាង
ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោនឹង្រត�វបំេពញមុខងរ

និងតួនទី

ស� ិតេ្រកាមកិច�ដឹកនំរបស់្រក�មការងរ្រគប់្រគងគេ្រមាង

្របព័ន� FMIS (FMWG) និង ្របធាន្រគប់្រគងគេ្រមាង្របព័ន� FMIS ែដលស� ិតេ�នយកដ�នបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន
ៃនអគ�េលខាធិការដ�ន និង េ�េលខាធិការដ�ន្រក�មការងរ្រគប់្រគងគេ្រមាង្របព័ន� FMIS។ សមាសភាពៃន្រក�ម
ការងរ្រគប់្រគងគេ្រមាង្របព័ន� FMIS រួមមាន៖
មុខតំែណង

េឈា
� ះ និង តួនទី

្របធាន្រក�មការងរ្រគប់្រគងគេ្រមាង

ឯកឧត�មបណ�ិត ហា
៊ ន សាហុីប ជ្របធាន្រក�មការងរ FMWG

្របធានេលខាធិការដ�ន្រគប់្រគង

េលាក មន� ្របាថ� ជអនុ្របធាន្របចាំ្រក�មការងរ FMWG

ម�ន�ីបេច�កេទសជន់ខ�ស់ ៃនកសហវ

ម�ន�ីបេច�កេទសជន់ខ�ស់ េ�នយកដ�នបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

្របព័ន� FMIS

គេ្រមាង្របព័ន� FMIS

្រក�មការងរ្រគប់្រគងខាងេលើេនះ មានភារកិច� និងទទួលខុស្រត�វខ�ស់ េដយផ�ល់ក�ងការអភិវឌ្ឍ្របកបេដយចីរភាព
ចំេពាះការងរគេ្រមាងខាងេលើ។ ការងរែដលបំេពញេដយម�ន�ីជប់កិច�សន្យោែដល្រត�វេ្រជើសេរ�សេនះ នឹងមិនផ�ល់
ឣនុភាពណមួយដល់ទំនួលខុស្រត�វរបស់្រក�មការងរខាងេលើេនះេឡើយ។ េទាះបីជយ៉ងេនះក�ី ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ
េ�ែតបំេពញតួនទី និងការងរេ�តាមទំនួលខុស្រត�វេរៀងៗខ��ន ្រសបតាមកាតព�កិច�របស់ខ� នផ�ល់។
នីតិ វ�ធីការងរ
ការបំេពញការងរ្របកបេដយការទំនក់ទំនងយ៉ងជិតស� ិទ � គឺជកតា�ចំបង។ តួនទីក�ងការបេ្រង�ន និង្របឹក្សោ
េយបល់ គឺជការសំខាន់ រួមទាំងការេធ�ើេតស� បានេជគជ័យ គឺមិន្រតឹមែតការផ�ល់នូវការែណនំែផ�កបេច�កេទស

ប៉ុេណ�ះេទ ប៉ុែន�ចូលរួមក��ងការអភិវឌ្ឍក��ងគេ្រមាង និង្រក�មការងរៃននយកដ�នបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន េហើយែថម
� ការងរយល់ច្បោស់ពីសិទិ � និងកាតព�កិច�េដយ្រសបច្បោប់ ៃនកសហវ និងរជរដ�ភិបាល េ្រកាមកិច�
ទាំងជំរុញឱ្យ្រកម
សន្យោរបស់គេ្រមាង និងច្បោប់ពាក់ព័ន�េផ្សងៗេ�កម��ជ។
វ�ធីសា�ស�ក�ងការរយការណ៍
កិច�ការដំបូងៃនេបសកកម�ការងរ ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ្រត�វផលិតផ�ល់របាយការណ៍ែផនការ ែដលរួមមានែផនការ
សកម�ភាពលម�ិត និងទទួលការយល់្រពមពី្របធានេលខាធិការដ�ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS។ ជេរៀងរល់ែខ ្រត�វ
ផ�ល់របាយការណ៍ៃនេបសកកម�ការងរ ែដលរួមមាន លទ�ផលសេ្រមចបាន និងទទួលការយល់្រពមពី្របធាន
េលខាធិការដ�ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ស្រមាប់ការេបើកផ�ល់្របាក់េបៀរវត្សជេរៀងរល់ែខ។ កំឡ�ងេពលបំេពញ
ការងរ ម�ន�ីនីមួយៗ្រត�វមានតួនទីផលិតនូវរបាយការណ៍្របចាំ្រតីមាសផងែដរ ស្រមាប់ជធាតុចូលេលើកេឡើង
និងចូលរួមក��ងកិច�ពិភាក្សោ ជមួយ្របធានេលខាធិការដ�ន្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ្របធាន្រក�មការងរ្រគប់្រគង
គេ្រមាង FMIS និងគណៈកមា�ធិការែកទ្រមង់ ៃន្រកសួងេសដ�កិច� និងហិរ��វត��។
ភាសា
ភាសាែខ�រ និង ភាសាអង់េគ�ស នឹង្រត�វេ្របើ្របាស់ស្រមាប់រល់ទំនក់ទំនង រយការណ៍ និង បេង�ើតឯកសារ។
ទីតាង
ំ បំេពញការងរ
ជទូេ�

ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ្រត�វបំេពញការងរេ�ការ�យល័យ

ៃននយកដ�នបេច�ក វ�ទ្យោព័ត៌មាន

ឬេ�

េលខាធិការដ�ន្រក�មការងរ្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS ែដលស� ិតេ�ជន់ទី៦ ៃនអគារ ខ និង អគារ គ ៃន្រកសួងេសដ�កិច�
និងហិរ��វត�� ឣសយដ�នផ��វេលខ៩២ សង�ត់វត�ភ�ំ ខណ�ដូនេពញ រជធានីភ�េំ ពញ ្រពះរជណច្រកកម��ជ។
បរ�កា�រ និងបរ�សា�នការងរ
បរ�កា�រការងរ ដូចជតុការ�យល័យ េ�អី និង េសវអុីេធើែណត នឹង្រត�វផ�ល់ជូនស្រមាប់បំេពញការងរ។ េដយែឡក
ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ្រត�វមាន និងយកកុំព្យ�ទ័រ និងសមា�រការ�យល័យផ�ល់ខ� នេផ្សងេទៀតចាំបាច់ ស្រមាប់បំេពញ
ការងរ និងសេ្រមចលទ�ផលការងរ។ ម�ន�ីជប់កិច�សន្យោ មិនអនុ��តឱ្យេធ�ើការងរ និងទំនក់ទំនងេផ្សងៗេលើ
ការងរផ�ល់ខ� ន េ្រ�ពីការងរស្រមាប់គេ្រមាងក��ងកំឡ�ងេមា៉ ងការងរេនះេឡើយ។
ការេលើកទឹកចិត�
ក��ងកំឡ�ងេពល ឬបន�ប់ពីកិច�សន្យោ េបក�ជន ឣចមានឱកាសកា�យជម�ន�ីរជការេពញសិទិ � (េដយទទួលបាន្របាក់
េបៀវត្សរដ�) េដយែផ�កេលើសមិទក
� ម�ការងរែដលបានវយតៃម�េដយ្រក�មការងរ្រគប់្រគងគេ្រមាង FMIS។

