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ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

ព្រសួងសសដ្ឋរិចច និង ហិរញ្ញវតថុ 

គណកម្មា ធកិារកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

ម្បពន័្ធបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្សម្ម្មប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

លរខខណ្ឌ សោង 

សម្ម្មប់រន្រន្តីជាប់កិចេសន្ាចំន្នួ្ ១២រូប 

(កនែកបច្ចេកវិទាពត័្៌ម្មន្ ៩រូប, កនែកជនំ្ួយការម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង ១រូប ន្ិង កនែកម្គប់ម្គងការផ្លា ស់បតូរ ២រូប) 

សសចរតីស ត្ើម្ 

បចេុបបន្ែម្កសួងច្សដ្ឋកិចេន្ងិហិរញ្ញវត្ថុ នន្រាជរដ្ឋឋ ភិបាលករពុជា បាន្ន្ិងកំពងុអន្ុវត្តករាវិធីកកទម្រង់

ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កែុងច្ោលបំណងច្ដ្ើរបីកកលរអទទួលបាន្ន្ូវអភបិាលកិចេលអ ន្ងិត្ម្មា ភាពកែងុ

ការម្គប់ម្គងថវិកាជាត្ិ ជាពិច្សសច្ៅកែុងការច្ធវើឱ្យម្បច្សើរច្ ើងនន្សតងដ់្ឋរការម្គប់ម្គងច្លើចំណូល ចំណាយថវិកា

ជាត្ិ ន្ងិបច្ងកើន្គណច្ន្យយភាព ន្ងិម្បសិទធភាពនន្ការម្បរូលនតុធំន្ធាន្ចរន្ត ន្ងិរូលធន្របស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល។ 

ច្ដ្ើរបីសច្ម្រចបាន្ន្ូវច្ោលច្ៅច្ន្េះ ម្កសួងច្សដ្ឋកិចេន្ិងហរិញ្ញវត្ថ ុជារួយន្ឹងកិចេសហម្បត្ិបត្តិការជានដ្គូអភិវឌ្ឍ 

បាន្បច្ងកើត្ច្ ើងន្ូវកនន្ការសករាភាពរួយគ ឺច្សៀវច្ៅករាវិធីកំកណទម្រងក់ារម្គប់ម្គងហរិញ្ញវត្ថសុាធារណៈ កដ្ល

ច្សៀវច្ៅច្ន្េះជាការបណតុ នំន្គច្ម្ម្មងកដ្លន្ងឹអន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យដំ្ច្ណើរការកំកណទម្រង់ចូលច្ៅជតិ្ច្ោលច្ៅរបស់ខ្ាួន្

ម្បកបច្ដ្ឋយម្បសិទធភាព ន្ងិទាន្់ច្ពលច្វលា។ 

គច្ម្ម្មងច្ន្េះរួរបញ្េូលទាងំការកកទម្រង់ដំ្ច្ណើរការការម្គប់ម្គងថវិកា ដូ្ចជាការច្ធវើឱ្យម្បច្សើរច្ ើងនន្

លហំរូថវិកា ការកំណត្់ទូច្ៅនន្ថវិកាករាវិធី ន្ិងម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាច្ដ្ើរ រួរទាងំការកសាងសរត្ថភាពសម្ម្មប់

ទាងំអស់ោែ  ន្ងិគច្ម្ម្មងសែូលនន្ករាវិធទីាងំរូលកដ្លម្ត្ូវបាន្ច្ៅថា ម្បពន័្ធបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្សម្ម្មប់ការម្គប់ម្គង

ហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ច្ៅកាត្់ថា FMIS កដ្លម្មន្នាយកដ្ឋឋ ន្បច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ នន្អគគច្លខាធកិារដ្ឋឋ ន្ ជា

ច្លខាធកិារដ្ឋឋ ន្ម្កុរការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS ចាបត់ំងពីកខ្រិថុនា ឆ្ែ ំ ២០០៦។ 

ជហំាន្ទី១នន្គច្ម្ម្មង  FMIS ម្ត្ូវបាន្អន្ុវត្តច្ដ្ឋយច្ជាគជយ័ ច្ដ្ឋយដ្ឋក់ឱ្យអន្ុវត្តរុខ្ងារសែូលទាងំ

៦ (រួរម្មន្រុខ្ងារ វិភាជន្៍ថវិកា, ការទិញ, គណន្មី្ត្ូវទារ, គណន្មី្ត្ូវសង, ម្គប់ម្គងសាច់ម្បាក់ ន្ងិច្សៀវច្ៅធំ) 

នន្ម្បពន័្ធ FMIS ច្ៅតរអគគនាយកដ្ឋឋ ន្គន្ាឹេះពាកព់ន័្ធច្ៅ កសហវ, អគគនាយកដ្ឋឋ ន្រត្នាោរជាត្ិ ន្ិងរត្នាោរ

រាជធាន្ី-ច្ខ្ត្តទាងំ២៥។ ច្ៅកែងុជហំាន្ទី២ នន្គច្ម្ម្មង FMIS បាន្ន្ងិកពំុងបន្តពម្ងីកវិសាលភាពការដ្ឋក់ឱ្យច្ម្បើ-

ម្បាស់ច្ៅតរអងគភាពថវិកាកដ្លជាអាណាប័កច្នេរសិទធិច្ពញច្លញ ម្កសួង-សាថ ប័ន្ ន្ិងរន្េីរច្សដ្ឋកិចេ ន្ងិហិរញ្ញវត្ថុ



រាជធាន្-ីច្ខ្ត្តទាងំ២៥ ម្សបច្ពលជារួយន្ឹងការអភិវឌ្ឍរុខ្ងារថាីនន្ម្បព័ន្ធ FMIS ចំន្ួន្២ បកន្ថរ (រួរម្មន្រុខ្ងារ 

ការច្រៀបចំកនន្ការថវិកា ន្ងិលទធករា) កដ្លច្ម្ោងន្ឹងអភិវឌ្ឍ ច្ៅឆ្ែ ំ ២០១៩ ន្ងិ ដ្ឋកឱ់្យច្ម្បើម្បាស់សាកលបង

ច្ៅឆ្ែ ំ ២០២០។ 

រចនាសរពន័្ធម្គប់ម្គងកែុងជហំាន្ទី២ នន្គច្ម្ម្មង FMIS រួរម្មន្ ម្កុរការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មងម្បពន័្ធ

បច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្សម្ម្មប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ន្ិង ម្កុរការងារអន្ុវត្តគច្ម្ម្មងម្បពន័្ធបច្ចេកវិទា

ព័ត្៌ម្មន្សម្ម្មប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុ។ គច្ម្ម្មង FMIS ជហំាន្ទី២ គឺម្គប់ម្គងច្ដ្ឋយម្ករុការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង

ម្បពន័្ធបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្សម្ម្មប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ ច្ម្ការកិចេដឹ្កនំាច្ដ្ឋយម្បធាន្ម្កុរការងារ

ម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS ឯកឧត្តរបណឌ ិត្សភាចារយ ហា៊ា ន្ សាហុីប រដ្ឋច្លខាធិការម្កសួងច្សដ្ឋកិចេន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

ន្ងិ ច្ម្ការកិចេោំម្ទដ៍្ខ្ពង់ខ្ពស់ច្ដ្ឋយផ្លេ លរ់បស់ ឯកឧត្តរអគគបណឌ ិត្សភាចារយ អនូ្ ពន័្ធរុន្ីរត័្ែ ឧបនាយករដ្ឋរន្រន្តី 

រដ្ឋរន្រន្តមី្កសួងច្សដ្ឋកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវត្ថុ កដ្លម្បហាក់ម្បកហលច្ៅន្ឹងរចនាសរពន័្ធម្គប់ម្គងកែងុគច្ម្ម្មង FMIS ច្ៅ

ជហំាន្ទី១។ 

សថ ិត្ច្ៅកែុងដំ្ណាកក់ាលផ្លា ស់បតូរពីដំ្ណាកក់ាលទី៣ ឈាន្ច្ៅដំ្ណាកក់ាលទី៤ នន្ករាវិធីកកទម្រង់

ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ គច្ម្ម្មង FMIS បាន្ច្ដ្ើរត្ួនាទីយ៉ា ងសំខាន្ក់ែងុការពច្ន្ាឿន្ដំ្ច្ណើរការ ន្ិង

សករាភាពកំកណទម្រង់ច្ដ្ើរបធីានាឱ្យបាន្ន្វូម្បសិទធភាព ន្ងិ គុណភាពកែងុការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុរបស់រាជរដ្ឋឋ ភបិាល 

ជាពិច្សសម្បត្ិបត្តកិារកែងុការកកលរអការនតលច់្សវាដ្លស់ាថ ប័ន្ច្នេងច្ទៀត្របស់រដ្ឋឋ ភបិាល ន្ិង ម្បជាជន្ករពុជា។ 

កែុងច្ោលច្ៅបន្តការោំម្ទដ្ល់ដំ្ច្ណើរការអន្ុវត្តគច្ម្ម្មង FMIS ជហំាន្ទី១ ន្ងិ ពម្ងកីការអន្ុវត្ត

គច្ម្ម្មង FMIS កែុងជំហាន្ទី២ កដ្លបាន្ដ្ឋកឱ់្យច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ FMIS ជានាូវការច្ៅម្កសួង-សាថ ប័ន្ចំន្ួន្១០ ឆ្ែ ំ  

២០១៨, ម្កសួង-សាថ ប័ន្ ចំន្នួ្ ១០បកន្ថរ ន្ងិ រន្េីរច្សដ្ឋកិចេន្ងិហិរញ្ញវត្ថុទាងំ២៥ រាជធាន្-ីច្ខ្ត្ត កែងុឆ្ែ ំ ២០១៩ 

ន្ងិ ឈាន្ច្ៅដ្ឋក់ឱ្យច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ FMIS ជានាូវការន្វូម្កសួង-សាថ ប័ន្ចំន្នួ្ ១៧ កដ្លច្ៅសល់បកន្ថរច្ទៀត្

ច្ៅឆ្ែ ំ ២០២០ ខាងរុខ្ច្ន្េះ ច្លខាធកិារដ្ឋឋ ន្ម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS ម្មន្ត្ម្រូវការជាចំាបាច់ន្ូវ រន្រន្តីជាប់កិចេសន្ា 

ចំន្នួ្ ១២រូប បកន្ថររួរម្មន្កនែកដ្ូចជា៖ កនែកបច្ចេកវិទាពត័្៌ម្មន្ ៩រូប, កនែកជនំ្យួការម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង ១រូប ន្ងិ

កនែកម្គប់ម្គងការផ្លា ស់បតូរ ២រូប។ 

ម្ុខដ្ណំណ្ងណដ្លព្តូវការសព្រើសសរើស 

 កនែកបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ (ICT Staff) - ៩រូប៖ 

១. រន្រន្តីកនែកសុវត្ថភិាពបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ (IT Security) - ២រូប 

២. រន្រន្តីកនែកម្គប់ម្គងរូលដ្ឋឋ ន្ទិន្ែន្័យ (Database Administrator) - ២រូប 

៣. រន្រន្តីកនែកច្រៀបចំ ន្ងិម្គប់ម្គងទិន្ែន្យ័ (Data Warehouse) - ១រូប 



៤.រន្រន្តីកនែកអភិវឌ្ឍម្បព័ន្ធ ន្ិងសរច្សរករាវិធី (Web Developer/Programmer) - ២រូប 

៥.រន្រន្តីកនែកបណាត ញត្ភាា ប់ ន្ងិសុវត្ថភិាព (Network and Security) - ២រូប 

 កនែកជនំ្យួការម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង (Project Management Assistant Team) - ១រូប៖ 

 កនែកម្គប់ម្គងការផ្លា ស់បតូរ (Change Management Team) - ២រូប៖ 

 

តួនាទី និងទំនួលខុសព្តូវ 

 កនែកបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ (ICT Staff) - ៩រូប៖ 

១. រន្រន្តីកនែកសុវត្ថភិាពបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ (IT Security) - ២រូប 

 ច្ធវើការជារួយរន្រន្ដីបច្ចេកច្ទសច្នេងច្ទៀត្របស់ ម្កសួងច្សដ្ឋកិចេន្ងិហិរញ្ញវត្ថ ុ ច្ដ្ឋយម្មន្ភារកិចេទទួល

ខ្ុសម្ត្ូវច្លើកនែករចនា ការអភវិឌ្ឍន្ ៏ការដំ្ច្ ើង ន្ងិការអន្ុវត្តការងារច្នេងៗកែុងគច្ម្ម្មង FMIS 

  វិភាគ ន្ិង វាយត្នរាកនែកកដ្លពុទំាន្ម់្មន្សុវត្ថភិាពសរម្សបកែុងច្ហដ្ឋឋ រចនាសរពន័្ធ (ដូ្ចជាច្ៅច្លើ 

Software, Hardware ន្ិងបណាត ញត្ភាា ប់) 

 កសវងរកវិធសីាន្រសត  ន្ងិឧបករណ៍កដ្លអាចច្ដ្ឋេះម្សាយ កែងុការទប់សាក ត្់ ឬកកលរអរកនែកកដ្លបាន្រក

ច្ ើញថា ម្បពន័្ធសុវត្ថិភាពច្ៅម្មន្កម្រិត្ 

 កសវងរក ន្ងិច្ម្បើម្បាស់ន្តី្ិវិធនី្ងិបច្ចេកវិទាថាីៗ ច្ដ្ើរបីអភវិឌ្ឍសរត្ថភាពសុវត្ថភិាពន្ងិកកលរអការច្ម្បើម្បាស់

ឱ្យម្បច្សើរច្ ើង 

  វិភាគ ន្ងិវាយត្នរាការខូ្ចខាត្ច្ៅច្លើទិន្ែន្័យ ឬច្ហដ្ឋឋ រចនាសរពន័្ធ កដ្លបណាត លរកពបីញ្ញស សុវត្ថភិាព 

រួចច្ធវើការកសវងរកឧបករណ៍ ន្ងិវិធីសាន្រសតសម្ម្មប់ទាញយករកវិញន្វូទិន្ែន្យ័ ឬច្ហដ្ឋឋ រចនាសរពន័្ធកដ្ល

បាន្ខ្ចូខាត្ 

 ច្ធវើការវាយត្នរាហាន្ភិ័យ ន្ិងការសាកលបងច្លើម្បពន័្ធដំ្ច្ណើរការទិន្ែន្យ័ 

 ច្ធវើច្ត្សតសាកលបងនានា កដ្លច្ ា្ើយត្បម្សបច្ៅន្ឹង ច្ោលន្ច្យបាយ ន្ិងន្តី្ិវិធីសុវត្ថភិាព 

 ោំម្ទការបច្ងកើត្ ការអន្ុវត្ត ន្ងិការម្គប់ម្គង នន្ដ្ំច្ណាេះម្សាយបញ្ញស សុវត្ថិភាព 

 ដំ្ច្ណើរការការម្ត្ួត្ពនិ្តិ្យសុវត្ថិភាព ការវិភាគច្លើទិន្ែន្យ័ន្ងិសុវត្ថភិាព ន្ិងការវិភាគច្លើន្តី្ិវិធី ច្ដ្ើរបីរក

ឱ្យច្ ើញន្វូបញ្ញស សុវត្ថិភាព រួចបញ្ាូន្ ឬចាត្់វិធាន្ការសរម្សប 

 ច្រៀបចំឯកសារកំណត្់ច្ោលន្ច្យបាយ លកខខ្ណឌ បច្ចេកច្ទស ន្ងិឯកសារបងាស ត្់បងាស ញច្នេងៗពាកព់ន័្ធ

ន្ងឹការម្គប់ម្គង ន្ងិការការពារសុវត្ថិភាព របស់ម្បពន័្ធ ករាវិធី ច្ហដ្ឋឋ រចនាសរព័ន្ធ ន្ងិបណាត ញត្ភាា ប់ 



 បងាស ត្់បច្ម្ងៀន្ដ្លស់ម្មជកិច្នេងៗច្ៅកែុងម្ករុការងារ ច្ដ្ើរបីកចករំកលកការយលដឹ់្ង ន្ិងជនំាញកនែក

សុវត្ថិភាព 

 ចូលរួរកែងុករាវិធីបណតុ េះបណាត លកដ្លទាក់ទងន្ងឹជនំាញច្ៅតរភាពចំាបាច់ 

 ច្រៀបចំរបាយការណ៏ម្បចំានថៃ ម្បចំាសបាត ហ៍ ន្ងិម្បចំាកខ្ អពំីដំ្ច្ណើរការជាម្បម្កត្ីរបស់ម្បព័ន្ធរូលដ្ឋឋ ន្

ទិន្ែន្័យ ទិន្ែន្យ័កដ្លម្ត្ូវបាន្នេុក ហាន្ភិយ័កដ្លប៉ាេះពាល់ដ្ល់សុវត្ថិភាពម្បពន័្ធ ការច្ធវើឱ្យម្បច្សើរច្ ើង 

ន្ងិការច្ធវើបចេុបបន្ែករាម្បពន័្ធ។ 

២. រន្រន្តីកនែកម្គប់ម្គងរូលដ្ឋឋ ន្ទិន្ែន្័យ (Database Administrator) - ២រូប 

 ច្ធវើការជារួយរន្រន្ដីបច្ចេកច្ទសច្នេងច្ទៀត្របស់ ម្កសួងច្សដ្ឋកិចេន្ងិហិរញ្ញវត្ថុ ច្ដ្ឋយម្មន្ភារកិចេទទួល

ខ្ុសម្ត្ូវច្លើកនែករចនា ការអភវិឌ្ឍន្ ៏ការដំ្ច្ ើង ន្ងិការអន្ុវត្តការងារច្នេងៗកែុងគច្ម្ម្មងម្បព័ន្ធ FMIS 

 ច្ធវើការងារច្លើម្បពន័្ធម្គប់ម្គងរូលដ្ឋឋ ន្ទិន្ែន្យ័ (DBMS) ដូ្ចជា Oracle 11g, Microsoft SQL, MySQL 

កដ្លម្មន្ម្សាប់់ ន្ងិម្បពន័្ធរូលដ្ឋឋ ន្ទិន្ែន្យ័ដ្នទច្ទៀត្។ 

 ដំ្ច្ ើង ន្ិងច្ធវើការបចេុបបន្ែភាពករាវិធីម្បពន័្ធរូលដ្ឋឋ ន្ទិន្ែន្យ័ ន្ងិករាវិធពីាកព់ន័្ធច្នេងៗ (Application 

tools) 

 សិកាពីទំហំបន្េុកទិន្ែន្័យកដ្លម្មន្ម្សាប់ ន្ងិការបម្រុងទុកសម្ម្មប់ច្ម្បើម្បាស់នេុកទិន្ែន្យ័កដ្លម្បពន័្ធ

ម្ត្ូវការ នាច្ពលអនាគត្ 

 ម្គប់ម្គងរូលដ្ឋឋ ន្ទិន្ែន្័យទាងំអស់ រួរម្មន្ tables, queries, clusters, indexes, views, 

sequences, packages, ន្ងិ procedures, ជាច្ដ្ើរ ។ល។ 

 ច្ធវើការម្ទម្ទង់ដ្លក់ារនំាចូល ឬទាញច្ចញទិន្ែន្យ័ពីកែងុម្បពន័្ធ 

 ច្រៀបចំជាឯកសារ អំពកីារដំ្ច្ ើងន្ិងការកំណត្់រុខ្ងាររបស់ករាវិធីន្ីរួយៗ របស់ម្បពន័្ធ 

 បញ្េូលន្ងិបច្ងកើត្ច្ឈាា េះអែកច្ម្បើម្បាស់កែងុម្បពន័្ធទិន្ែន្យ័ ន្ងិច្ធវើការោំពារដ្ល់សុវត្ថភិាពអែកច្ម្បើម្បាស់

ទាងំអស់ច្ៅកែងុម្បពន័្ធទិន្ែន្យ័ 

 ច្ធវើការជិត្សែ តិ្ជារួយម្កុរហ៊ានុ្នគត្ន់គង់ច្ៅច្លើការអន្ុច្លារតរកិចេម្ពរច្ម្ពៀងទិញអាជាា ប័ណណ 

 ធានាឱ្យបាន្សុវត្ថភិាព ន្ងិម្ត្ួត្ពនិ្ិត្យន្ូវរាលច់្ឈាា េះអែកច្ម្បើម្បាស់ទាងំអស់កដ្លបាន្ចូលរកច្ម្បើម្បាស់

ម្បពន័្ធ  

 តរដ្ឋន្ ន្ិងបច្ងកើន្ម្បសិទធភាពនន្ដំ្ច្ណើរការរបស់ម្បពន័្ធម្គប់ម្គងរូលដ្ឋឋ ន្ទិន្ែន្យ័ 

 ច្ធវើឱ្យម្បច្សើរច្ ើង ន្ិងច្រៀបចំរាល់ដំ្ច្ណើការម្បពន័្ធឱ្យម្មន្ភាពរលនូ្ច្ៅតររូលដ្ឋឋ ន្ទិន្ែន្យ័ន្ីរួយៗ 

 ច្រៀបចំកនន្ការសម្ម្មប់ការចំលងទុកទិន្ែន្យ័ ន្ងិការទាញយករកច្ម្បើម្បាស់វិញច្ៅច្ពលចំាបាច់ 



 កថរកា ន្ិងម្ត្ួត្ពិន្តិ្យន្វូដំ្ច្ណើរការនេុក ន្ិងការច្នេរទិន្ែន្យ័ច្ៅរាលច់្ពលម្បត្បិត្តិការការចរាងទុក ន្ងិ

ការទាញយករកច្ម្បើម្បាស់វិញន្វូរូលដ្ឋឋ ន្ទិន្ែន្យ័នាច្ពលចំាបាច់ 

 ច្ដ្ឋេះម្សាយបញ្ញស ទាក់ទងន្ឹងរូលដ្ឋឋ ន្ទិន្ែន្័យ ករាវិធី ន្ិងឧបករណ៍សម្ម្មប់ម្ទម្ទង់ដ្ល់ការអភិវឌ្ឍករាវិធ ី

 ច្ធវើការជិត្សែ តិ្ជារួយម្កុរហ៊ានុ្អែកនគត្ន់គង់សម្ម្មប់ការោំម្ទកនែកបច្ចេកច្ទសរាល់បញ្ញស កដ្លកច្កើត្ម្មន្ 

 រចនា ន្ិងបច្ងកើត្របាយការណ៍នានាច្ដ្ឋយកនអកច្លើត្ម្រូវការរបស់អែកច្ម្បើម្បាស់ ច្ដ្ឋយច្ម្បើម្បាស់ Structure 

Query Language (SQL), PL/SQL, SQL, T-SQL ន្ងិម្បពន័្ធម្គប់ម្គងធុរកិចេនវឆ្ា ត្ (Business Intelligent) 

 ចូលរួរកែងុករាវិធីបណតុ េះបណាត លកដ្លទាក់ទងន្ងឹជនំាញច្ៅតរភាពចំាបាច់ 

 ម្គប់ម្គង ន្ិងម្ត្ួត្ពនិ្តិ្យដ្ល់ដំ្ច្ណើរការរបស់ម្បព័ន្ធ FMIS ឱ្យម្បត្ិបត្តិការបាន្រលនូ្ ន្ងិម្បម្កត្ី ច្ជៀសវាង

ការច្ម្បើម្បាស់ទិន្ែន្យ័ច្លើសសរត្ថភាពរបស់ម្ម៉ា សីុន្ច្រ ម្ពរទាងំនតលក់ារកណនំា ន្ិងជនូ្ដំ្ណឹងកែុងការ

ទារទារត្ម្រូវការផ្លា ស់បតូរ ឬកកសម្រួលបកន្ថរណារួយចំាបាច់ 

 ច្រៀបចំ ន្ិងកំណត្ក់ាលវិភាគច្ដ្ឋយសវ ័យម្បវត្តិកែុងការចរាងរកាទុកទិន្ែន្័យ សម្មអ ត្ដំ្ច្ណើរការន្ិងទិន្ែន្យ័   

 ច្រៀបចំរបាយការណ៏ម្បចំានថៃ ម្បចំាសបាត ហ៍ ន្ងិម្បចំាកខ្ អពំីដំ្ច្ណើរការជាម្បម្កត្ីរបស់ម្បព័ន្ធរូលដ្ឋឋ ន្

ទិន្ែន្័យ ទិន្ែន្យ័កដ្លម្ត្ូវបាន្នេុក ហាន្ភិយ័កដ្លប៉ាេះពាល់ដ្ល់សុវត្ថិភាពម្បពន័្ធ ការច្ធវើឱ្យម្បច្សើរច្ ើង 

ន្ងិការច្ធវើបចេុបបន្ែករាម្បពន័្ធ។ 

៣. រន្រន្តីកនែកច្រៀបចំ ន្ងិម្គប់ម្គងទិន្ែន្យ័ (Data Warehouse) - ១រូប 

 ម្គប់ម្គង ន្ងិច្រៀបចំទិន្ែន្យ័ច្ៅតរត្ម្រូវការសម្ម្មប់របាយការណ៍វិភាគ 

 ម្មន្បទពិច្សាធន្៏រូលដ្ឋឋ ន្ម្គឹេះទិន្ែន្័យកនែកខាងកែុងនន្ទិន្ែន្យ័ ជារួយន្ឹង MS SQL, Oracle ន្ិង MySQL 

 ម្មន្ចំច្ន្េះដឹ្ង ន្ងិបទពិច្សាធន្ក៍ារងារជារួយន្ងឹ ករាវិធកីារិយល័យ ន្ិងករាវិធីម្គប់ម្គងទិន្ែន្័យ 

 អាចបងាស ញ ន្ិងបញ្ញា កអ់ំពលីកខខ្ណឌ ត្ម្រូវការសម្ម្មប់កសាងម្បពន័្ធ (RDS) ន្ិងលកខខ្ណឌ លរអិត្សម្ម្មប់

អភិវឌ្ឍម្បពន័្ធ (SDS) 

 ត្ំច្ ើង Data Warehouse, BI ន្ងិចាត្់កចងរាលក់ារងារម្គប់ទិន្ែន្យ័ច្នេងៗច្ទៀត្ 

 បច្ងកើត្រូលដ្ឋឋ ន្ទិន្ែន្យ័ ER Diagram, លំហូរទិន្ែន្័យ ERដ្ាម្ការ ន្ិងសនាធ ន្ករាលហំូរដ្ាម្ការ

ច្ដ្ឋយកនអកច្លើ RDS 

 តរដ្ឋន្ ម្គប់ម្គង ន្ងិរកាទុកទិន្ែន្យ័ ន្ងិកំណត្់ម្តទិន្ែន្យ័នានាច្ៅកែុងម្បពន័្ធ 

 កំណត្់ ន្ងិចាត្់កចងច្ឈាា េះអែកច្ម្បើម្បាស់ ច្លខ្សម្មៃ ត្់ ន្ងិកម្រិត្សិទធិរបស់អែកច្ម្បើម្បាស់ន្ីរួយៗ 

 កំណត្ល់កខខ្ណឌ  ន្ងិច្ោលន្ច្យបាយសុវត្ថិភាពសម្ម្មប់ការបញ្េូលច្លខ្សម្មៃ ត្់ ការបញ្េូលសម្មៃ ត្ខ់្ុស 

ន្ងិដ្កសិទធិ ឬលុបច្ឈាា េះអែកច្ម្បើម្បាស់ ច្ៅកែុងម្បពន័្ធ 

 ម្បរូលនតុនំ្វូត្ម្រូវការអែកច្ម្បើម្បាស់ សម្ម្មប់កសាងរូលដ្ឋឋ ន្ទិន្ែន្័យ ន្ិងសនាធ ន្ករា 



 ធានាបាន្ន្វូគុណភាព រាល់ករាវិធីម្គប់ម្គងទិន្ែន្័យកដ្លច្ទើបន្ឹងទិញ ន្ិងច្ចញថាី 

 ចុេះកំណត្់ច្ហត្កុំហុស ឬបញ្ញស តរន្តី្ិវិធី ន្ងិជនូ្ដំ្ណឹងម្ករុការងារកនែកអភិវឌ្ឍ ចុេះច្លខ្កដូ្ ឬរុខ្ងារ

កដ្លបាន្ ា្ងនុត្ការច្ធវើច្ត្សត  QA 

 ច្ម្បើម្បាស់ករាវិធី sync កដ្លបាន្កំណត្់សម្ម្មប់ច្ធវើ ច្ដ្ើរបី upload ច្លខ្កូដ្កដ្ល ា្ងកាត្់ការច្ធវើច្ត្សត  

ន្ងិ QA រួចរាល ់ឬរ៉ាឌូ្លុពមី្ម៉ា សីុន្ Server សម្ម្មប់អភិវឌ្ឍច្ៅម្ម៉ា សីុន្ Server សម្ម្មប់ម្បពន័្ធ 

 ច្ធវើការត្ំច្ ើង រកាទុក ន្ងិទាញយកវិញ របស់ឃ្ា ងំនេុកទិន្ែន្យ័ 

 ទាយយកទិន្ែន្័យច្ចញ ន្ិងចូលច្ៅកែុងឃ្ា ងំនេុកទិន្ែន្យ័ 

 ច្រៀបចំចច្រាើយ ច្ដ្ើរបីច្ ា្ ើយត្បសំន្ួរច្ៅតរត្ម្រូវការកដ្លបាន្រកពីការច្សែ ើរបស់អងគភាពសវន្ករា 

 ម្មន្បទពិច្សាធជារួយន្ងឹការកថទា ំន្ងិកកកម្បកូដ្ 

 បទពិច្សាធការងារជារួយន្ងឹ ម្បពន័្ធ Stand-alone, disconnected ន្ងិ centralized 

 ម្មន្ជនំាញច្លើ Virtualization កាន្់កត្ម្បច្សើរ 

 អន្ុវត្ត ន្ងិម្បត្ិបត្តភិារកិចេនានា កដ្លបាន្ដ្ឋក់ច្ដ្ឋយអែកម្គប់ម្គង រឺម្បធាន្ម្កុរ 

 ច្រៀបចំរបាយការណ៏ ម្បចំានថៃ ម្បចំាសបាត ហ៏ ម្បចំាកខ្ ច្ដ្ឋយកនអកច្លើរបាយការណ៏របស់ឃ្ា ងំនេុកទិន្ែន្័យ 

 ចំច្ណេះដឹ្ងជារួយន្ិង ករាវិធ ីOracle BI ន្ងិ Oracle Database ន្ងឹម្ត្ូវបាន្នតលអ់ាទិភាព។ 

៤.រន្រន្តីកនែកអភិវឌ្ឍម្បពន័្ធ ន្ងិសរច្សរករាវិធី (Web Developer/Programmer) - ២រូប 

 ម្មន្ចំំច្ណេះដឹ្ងទូលំទូលាយច្លើការអភិវឌ្ឍន្ច៏្គហទំព័រ ( HTML / CSS, JavaScript, Ajax, PHP, 

ASP.Net, JSP, SQL) 

 ម្មន្ចំច្ណេះដឹ្ងទូលំទូលាយច្លើកនែក CMS ម្មន្ដូ្ចជា Joomla, Wordpress, Opencard ជាច្ដ្ើរ 

 ម្មន្ចំច្ណេះដឹ្ងទូលំទូលាយច្លើកនែកភាសា .Net (C#, Visual Basic), Java, C++  

 ម្មន្ចំច្ណេះដឹ្ងកនែក  SQL Server, MySql ន្ិង Oracle  

 បច្ងកើត្ រចនា ន្ងិអភិវឌ្ឍច្គហទំព័រ ករាវិធីកែងុច្គហទំព័រ ករាវិធីទូរស័ពេនដ្ ន្ងិច្សវាច្គហទំព័រសម្ម្មប់

ម្បពន័្ធ FMIS ន្ងិម្កសួងច្សដ្ឋកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

 រចនា ន្ងិបច្ងកើត្របាយការណ៍សម្ម្មប់ដ្ឋក់ចូលច្ៅកែុងច្គហទំព័រ ន្ងិ web portal 

 ម្ត្ួត្ពនិ្តិ្យម្បពន័្ធសុវត្ដភិាពសម្ម្មប់ web server, ច្គហទំពរ័, web portals ន្ងិ web services 

 វាយត្នរា ន្ងិម្បត្ិបត្ដិការម្គប់ម្គងច្គហទំព័រ ន្ងិម្ត្ួត្ពនិ្តិ្យតរដ្ឋន្ម្បពន័្ធកដ្លអែកនគត្ន់គង់បាន្នដល ់

 អភិវឌ្ឍករាវិធីច្លើម្បពន័្ធម្បត្បិត្ដិការទូរស័ពេ iOS ន្ិង Android 

 ចូលរួរវគគបណដុ េះបណាដ លតរការចាត្់បញ្ាូន្របស់ម្កសួងច្សដ្ឋកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ ុ

 ម្មន្ចំច្ណេះដឹ្ងកនែក version control (SVN) ន្ងិអាចច្ធវើការជាម្កុរបាន្ 



 ម្មន្ចំច្ណេះដឹ្ងទូលំទូលាយ ន្ិងម្មន្បទពិច្សាធន្៏សម្ម្មប់អភិវឌ្ឍច្គហទំព័រច្លើករាវិធី IE, Firefox, 

Opera, Safari ន្ិង Chrome 

 ច្ធវើរបាយការណ៏ម្បចំានថៃ ម្បចំាសបាត ហ ៍ន្ិងម្បចំាកខ្ ច្ដ្ឋយកនអកច្ៅច្លើដំ្ច្ណើរការរបស់ម្បពន័្ធ ទំហនំន្ការ

ចូលច្ម្បើម្បាស់ លទធនលត្ំកហទា ំ ន្ងិ ការគរំារកំកហងកនែកម្បពន័្ធសុវត្ដភិាពសរំាប់ច្ធវើកំកណកម្បច្ដ្ើរបីច្ធវើ

ច្អាយម្មន្ភាពច្ជឿន្ច្លឿន្ ន្ងិម្បច្សើរច្ ើង។ 

៥.រន្រន្តីកនែកបណាត ញត្ភាា ប់ ន្ងិសុវត្ថភិាព (Network and Security) - ២រូប 

  វិភាគ ន្ិងវាយត្នរាកនែកកដ្លពុំទាន្ម់្មន្សុវត្ថភិាពសរម្សបកែុងច្ហដ្ឋឋ រចនាសរពន័្ធបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្

ម្បពន័្ធ FMIS ទាងំច្ៅច្លើ Software, Hardware ន្ិងបណាត ញត្ភាា ប់ 

 កសវងរកវិធសីាន្រសត  ន្ងិឧបករណ៍កដ្លអាចច្ដ្ឋេះម្សាយ កែងុការទប់សាក ត្់ ឬកកលរអកនែកសុវត្ថិភាព 

 កសវងរក ន្ិងច្ម្បើម្បាស់ន្ីត្ិវិធ ីន្ងិបច្ចេកវិទាថាីៗ ច្ដ្ើរបីពម្ងងឹកនែកសុវត្ថិភាព 

  វិភាគ ន្ិងវាយត្នរាការខូ្ចខាត្ច្ៅច្លើទិន្ែន្័យ ឬច្ហដ្ឋឋ រចនាសរពន័្ធ កដ្លបណាត លរកពបីញ្ញស សុវត្ថភិាព 

រួចច្ធវើការកសវងរកឧបករណ៍ ន្ងិវិធីសាន្រសតសម្ម្មប់ទាញយករកវិញន្វូទិន្ែន្យ័ ឬជួសជលុច្ហដ្ឋឋ រចនា

សរព័ន្ធកដ្លបាន្ខ្ចូខាត្ 

 ច្ធវើការវាយត្នរាហាន្ភិ័យ ន្ិងការសាកលបងច្លើម្បពន័្ធដំ្ច្ណើរការទិន្ែន្យ័ 

 ច្ធវើច្ត្សតសាកលបងនានា កដ្លច្ ា្ើយត្បម្សបច្ៅន្ឹង ច្ោលន្ច្យបាយ ន្ិងន្តី្ិវិធីសុវត្ថភិាព 

 ចូលរួរកែងុករាវិធីវគគបណតុ េះបណាត លច្នេងៗកដ្លពាកព់ន័្ធ 

 ដំ្ច្ណើរការការម្ត្ួត្ពនិ្តិ្យសុវត្ថិភាព ការវិភាគច្លើទិន្ែន្័យន្ងិសុវត្ថភិាព ន្ងិការវិភាគច្លើន្តី្ិវិធី ច្ដ្ើរបី

រកឱ្យច្ ើញន្វូបញ្ញស សុវត្ថភិាព រួចបញ្ាូន្ ឬចាត្់វិធាន្ការសរម្សប 

 បងាស ត្់បច្ម្ងៀន្ដ្ល់ម្កុរការងារ ច្ដ្ើរបីកចករំកលកការយល់ដឹ្ង ន្ងិជនំាញកនែកសុវត្ថភិាព 

 ច្រៀបចំរបាយការណ៏ ម្បចំានថៃ ម្បចំាសបាត ហ៏ ម្បចំាកខ្ ឬរបាយការណ៍កដ្លម្មន្ត្ម្រូវការច្នេងៗ អពំី

សាថ ន្ភាពនន្ម្បពន័្ធសុវត្ថិភាពបចេុបបន្ែ 

 ម្មន្បទពិច្សាធន្៍ច្ៅច្លើការដ្ចំ្ ើង ការច្ធវើឲ្យដំ្ច្ណើរការម្បពន័្ធសុវត្ថភិាពរបស់ឧបករណ៍ Router, 

Firewall Switchដូ្ចជា Fortigate, Juniper, Cisco, Palo Alto, HP, Huawei ជាច្ដ្ើរ 

 យល់ដឹ្ងពីម្បពន័្ធបណាត ញត្ភាា ប់បច្ចេកវិទា (Network) កដ្លម្ត្ឹរម្ត្ូវច្ៅតរលកខណៈបច្ចេកច្ទសច្ៅ

កែុងរជឃរណឌ លនេុកទិន្ែន្យ័ ន្ងិច្ៅតរការដ្ឋឋ ន្ច្នេងច្ទៀត្ 

 ម្ត្ួត្ពនិ្តិ្យជាម្បចំាច្ៅច្លើម្បពន័្ធដំ្ច្ណើរការរបស់ឧបករណ៍ Router, Firewall, Switch ន្ងិច្រៀបចំ

កាលវិភាគកែុងការច្ធវើឲ្យម្បច្សើរច្ ើង (Upgrade OS) ន្ូវម្បពន័្ធដំ្ច្ណើរការរបស់ឧបករណ៍ន្ីរួយៗ 

 ម្មន្បទពិច្សាធន្ក៍ែុងការច្រៀបចំម្បពន័្ធច្ហដ្ឋឋ រចនាសរពន័្ធបណាដ ញត្ភាា ប់ ន្ងិសុវត្ថិភាព 

 ម្មន្ចំច្ណេះដឹ្ងទាក់ទងន្ិងឧបករណ៍ F5 Load balancer។ 



 កនែកជំន្ួយការម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង (Project Management Assistant Team) - ១រូប៖ 

 សរច្សរ ន្ិង ច្រៀបចំរបាយការណ៍វឌ្ឍន្ភាព ម្បចំាសបាត ហ៍ កខ្ ម្ត្ីម្មស ឆ្ែ ំ របស់គច្ម្ម្មងបច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្

សម្ម្មប់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ (FMIS) ន្ងិ គច្ម្ម្មងច្នេងៗរបស់នាយកដ្ឋឋ ន្បច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ 

 តរដ្ឋន្វឌ្ឍន្ភាព សរិទធករា បញ្ញស ម្បឈរ ន្ងិ ច្ធវើការម្បរូលបូកសរុបការងារ របស់ម្ករុការងារតរ

កនែកន្ីរួយៗ របស់គច្ម្ម្មង FMIS ន្ិង គច្ម្ម្មងច្នេងៗរបស់នាយកដ្ឋឋ ន្ 

 ច្រៀបចំ ន្ិង ម្បរូលឯកសារច្ម្ត្ៀរ កែុងការនតលជ់នូ្ឯកសារច្យង ន្ិង ត្ម្រូវការ សម្ម្មប់សវន្ករ ន្ងិ 

គណច្ន្យយករ 

 ពនិ្ិត្យ ច្នេៀងផ្លេ ត្ ់ន្ងិ កកត្ម្រវូរបាយការណ៍ម្បចំាកខ្ ន្ងិ ម្បចំាឆ្ែ ំ សម្ម្មប់ទូទាត្់ច្បៀវត្េ របស់ទីម្បឹកា

គច្ម្ម្មង ន្ងិ រម្ន្ីតជាប់កិចេសន្ាគច្ម្ម្មង ច្ដ្ើរបធីានាបាន្ភាពម្ត្ឹរម្ត្ូវ ន្ិង ចាស់លាស់ រុន្ន្ងឹដ្ឋក់ជនូ្

ថាែ ក់ដឹ្កនំាពនិ្ិត្យ 

 សរច្សរ ពនិ្តិ្យ ន្ងិ កកត្ម្រូវ ច្លើលិខ្តិ្រដ្ឋបាល ន្ងិ ឯកសារនានា តរការចាត្ក់ចងរបស់អែកម្គប់ម្គង 

 ចូលរួរ សរច្សរ ន្ងិ ច្រៀបចំកណំត្់ច្ហត្នុន្កិចេម្បជុនំានា សម្ម្មប់រាយការណ៍ជនូ្ថាែ ក់ដឹ្កនំា ន្ងិ ទុកជា

ឯកសារ-កាលបបវត្ត ិ

 ច្រៀបចំ ន្ងិ ទុកដ្ឋក់ ច្សៀវច្ៅ របាយការណ៍ ន្ងិ ឯកសារនានា ឱ្យម្ត្ឹរម្ត្ូវ កបងកចកតរកនែក ឬ ម្បច្ភទ 

នន្ឯកសារ 

 ច្បាេះពុរព ថត្ចរាង កសគន្ ន្ិង រកាទុកឯកសារ តរត្ម្រូវការរបស់អែកម្គប់ម្គង ម្ពរទាងំបញ្េូលច្ៅកែងុ

ម្បពន័្ធម្គប់ម្គងឯកសារ 

 ច្ធវើកំណត្់ម្ត ច្រៀបចំកនន្ការ ន្ងិ បញ្េូលកែងុម្បពន័្ធម្គប់ម្គងកចិេម្បជុ ំសម្ម្មប់អែកម្គប់ម្គង ន្ងិ ថាែ ក់ដឹ្កនំា 

 ចូលរួរ ន្ងិ ជនំ្យួោំម្ទ កែុងការច្ដ្ឋេះម្សាយបញ្ញស  កដ្លអែកច្ម្បើម្បាស់ច្លើកច្ ើងច្ៅកែងុម្បពន័្ធ Helpdesk  

 ច្រៀបចំ ន្ិង ច្ធវើបទបងាស ញអំពីវឌ្ឍន្ភាពរបស់គច្ម្ម្មង FMIS ន្ិង គច្ម្ម្មងច្នេងៗរបស់នាយកដ្ឋឋ ន្ 

 ម្មន្សរត្ថភាព ន្ងិ ជំនាញចាស់លាស់ កែងុការច្ម្បើម្បាស់ឧបករណ៍សម្មា រការិយលយ័ ន្ងិ ករាវិធី

ការិយលយ័ (ករាវិធី Microsoft Office) ដូ្ចជា Word, Excel, PowerPoint, Outlook ជាច្ដ្ើរ 

 ម្មន្ភាពរហ័ស ន្ិង ឆ្ប់យលដឹ់្ង កែុងការច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ ន្ងិ ឧបករណ៍សម្មា រ បច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្នានា  

 ម្មន្ចំច្ណេះដឹ្ង ន្ងិ ជនំាញកនែកអកេរសាន្រសត កខ្ារ ន្ងិ អង់ច្គាសចាស់លាស់ ន្ងិ ជនំាញខាងពនិ្ិត្យអកខរា

 វិរុទធ ន្ិង ច្វយាករណ៍ 

 ម្មន្ជនំាញចាស់លាស់កែងុការគណនាច្លខ្ ន្ិង ការទូទាត្់ច្នេងៗ 

 ម្មន្បទពិច្សាធន្៍កនែក ម្គប់ម្គងរដ្ឋបាលទូច្ៅ, ន្ីត្កិរា, លទធករា, គណច្ន្យយ ឬ ធនាោរ ន្ងឹម្ត្ូវបាន្

ច្លើកទឹកចិត្តសម្ម្មប់ការងារច្ន្េះ 

 ចូលរួរការបណតុ េះបណាត ល សិកាខ សាលា កិចេម្បជុនំានា តរការចាត្់កចងរបស់អែកម្គប់ម្គង ន្ិង ថាែ ក់ដឹ្កនំា 



 នតល់របាយការណ៏ម្បចំានថៃ ម្បចំាសបាត ហ៍ ន្ិង ម្បចំាកខ្ កដ្លច្រៀបរាប់ ន្ិង បងាស ញពីសករាការងារជាម្បចំា 

ជនូ្អែកម្គប់ម្គង ន្ងិ ថាែ ក់ដឹ្កនំា ។ 

 កនែកម្គប់ម្គងការផ្លា ស់បតូរ (Change Management Team) - ២រូប៖ 

 ច្រៀបចំយុទធសាន្រសត  ន្ងិម្ត្ួត្ពនិ្ិត្យដំ្ច្ណើរការអន្ុវត្តនលប៉ាេះពាលក់ារផ្លា ស់បតូរ នន្លហំូរន្តី្ិវិធកីារងារ 

អនាគត្ ច្ៅច្លើន្តី្ិវិធីការងារបចេុបបន្ែ រចនាសរពន័្ធសាថ ប័ន្ ន្ងិច្ោលន្ច្យបាយម្គប់ម្គងធន្ធាន្រន្ុសេ

របស់សាថ ប័ន្ ឬអងគភាព កដ្លទទួលនលប៉ាេះពាលច់្ដ្ឋយការអន្ុវត្តម្បពន័្ធ FMIS 

 ដឹ្កនំា ច្រៀបចំ ន្ិងអភិវឌ្ឍរចនាសរព័ន្ធសាថ ប័ន្ ន្ងិម្កបខ័្ណឌ ម្គប់ម្គងធន្ធាន្រន្ុសេ ច្ដ្ើរបីសម្របសម្រួល

ការផ្លា ស់បតូរ 

 អភិវឌ្ឍយុទធសាន្រសត  ន្ិងកនន្ការអន្ុវត្តការផ្លា ស់បតូរ ម្ពរទាងំោំម្ទ ន្ិង តរដ្ឋន្ការអន្ុវត្ត កនន្ការការ

ផ្លា ស់បតូរច្ៅច្លើរចនាសរពន័្ធសាថ ប័ន្ ន្ងិការម្គប់ម្គងធន្ធាន្រន្ុសេ 

 ោំម្ទការងារច្រៀបចំការវាយត្នរាច្ៅច្លើសរត្ថភាព ន្ិងការយល់ដឹ្ងអំពមី្បពន័្ធ FMIS របស់បុគគល ឬសាថ ប័ន្

កដ្លម្ត្ូវទទួលបាន្នលប៉ាេះពាល់ច្ដ្ឋយការអន្ុវត្តម្បពន័្ធ FMIS ទាងំច្ៅថាែ ក់ជាត្ ិ ន្ងិថាែ ក់ច្ម្ការជាត្ិ 

(ឧ. ការវាយត្នរានលប៉ាេះពាលក់ារផ្លា ស់បតូរ ន្ងិការវាយត្នរាការច្ម្ត្ៀរខ្ាួន្ទទួលយកការផ្លា ស់បតូរ) 

 ោំម្ទដ្លក់ារច្រៀបចំ កម្រងសំណួរកដ្លសួរញកឹញាប់ (FAQs)  ច្ដ្ើរបធីានាថាអែកច្ម្បើម្បាស់អាចទទួល

បាន្ពត័្ម៌្មន្ឆ្ប់រហ័ស ន្ិងនតលជ់នំ្ួយម្បសិន្ច្បើម្មន្ត្ម្រូវការ រុន្ន្ងឹទាក់ទងច្ៅម្បពន័្ធ help desk 

 ច្ធវើការជិត្សែ ិទ ន្ងិសម្របសម្រួល ជារួយម្កុរការងារពាកព់ន័្ធ ន្ងឹម្កុរការងារម្គប់ម្គងការផ្លា ស់បតូរកែងុ

ការច្រៀបចំ ន្ងិអន្ុវត្តន្ូវកនន្ការ ន្ងិសករាភាព ច្ដ្ើរបីោំម្ទន្ូវសករាភាពទាងំរូលនន្ការម្គប់ម្គងការ

ផ្លា ស់បតូរ ន្ិងការអន្ុវត្តគច្ម្ម្មងម្បពន័្ធ FMIS 

 តរដ្ឋន្ ន្ងិច្ធវើបចេុបបន្ែដ្លអ់ែកច្ម្បើម្បាស់ម្បពន័្ធ FMIS ជុំវិញការវិវឌ្ឍន្ ៍ន្ិងការកកសម្រួល នន្ម្បពន័្ធ 

FMIS, វាយត្នរាពីវឌ្ឍន្ភាពគច្ម្ម្មងច្ដ្ើរបីច្ធវើការកកលរអ ន្ងិចាត្់វិធាន្ការបាន្ទាន្ច់្ពលច្វលា 

 ោំម្ទងការថត្ កាត្់ត្ ន្ងិនលតិ្ រូបភាព ន្ងិ វដច្ដ្អនូានា អំពគីច្ម្ម្មង FMIS ច្ដ្ើរបនីេពវនាយច្ៅកាន្់ច្គ

ហទំព័រ ន្ិងបណាត ញសងគរនានា ច្ដ្ើរបីបន្រញ្ញា បការយល់ដឹ្ងអំពីគម្ម្មងច្ៅកាន្ស់ាធារណជន្ 

 យល់ដឹ្ងអពំីរច្បៀបកែងុការច្ម្បើម្បាស់ឧបករណ៍សម្មា របច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្ ន្ិងរិន្ករន្បច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្  

 ម្ត្ូវយល់ដឹ្ងចាស់អំពីគច្ម្ម្មង ន្ិងនតលក់ារបន្រញ្ញា បការយល់ដឹ្ងអពំីគច្ម្ម្មង ដ្ល់ម្កសួង-សាថ ប័ន្នានា

កដ្លអន្ុវត្តគច្ម្ម្មង 

 ចូលរួរបច្ងកើត្ ន្ងិច្រៀបចំវិធសីាន្រសតសម្ម្មប់ច្ធវើការនេពវនាយអពំីគច្ម្ម្មងឱ្យបាន្កាន្ក់ត្ទូលំទូលាយ 

 ចូលរួរកែងុករាវិធីបណតុ េះបណាត លកដ្លទាក់ទងន្ងឹជនំាញច្ៅតរភាពចំាបាច់ 



 ម្មន្ភាពបុនិ្ម្បសប់ ន្ិងជនំាញទំនាក់ទំន្ងចាស់លាស់ កែងុការបន្រញ្ញា បសារគន្ាឹេះ ន្ងិនតល់បទបងាស ញ

កែុងកិចេម្បជុំ អងគពធិី ន្ងិសិកាខ សាលា នានា។ 

សម្តថភារ 

ជនំាញ ត្ម្រវូការ 

ជនំាញបច្ចេកច្ទស  កនែកបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្៖ ម្ត្ូវម្មន្សញ្ញញ បម្ត្បរិញ្ញញ បម្ត្ច្ ើងច្ៅ ទាក់ទងន្ងឹ

កនែកបច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ ន្ិងកនែកពាក់ពន័្ធច្នេងៗ 

 កនែកជនំ្យួការម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង ៖ ម្ត្ូវម្មន្សញ្ញញ បម្ត្បរិញ្ញញ បម្ត្រងច្ ើងច្ៅ 

ទាក់ទងន្ងឹកនែកម្គប់ម្គងរដ្ឋបាល កនែកម្គប់ម្គងកិចេសន្ា កនែកន្តី្ិករា ន្ិង

កនែកពាក់ពន័្ធច្នេងៗ 

 កនែកម្គប់ម្គងការផ្លា ស់បតូរ ៖  ម្ត្ូវម្មន្សញ្ញញ បម្ត្បរញិ្ញញ បម្ត្ច្ ើងច្ៅ ទាក់ទង

ន្ងឹកនែកទំនាក់ទំន្ងការម្គប់ម្គងការផ្លា ស់បតូរ កនែកទំនាក់ទំន្ង កនែកម្គប់ម្គង 

កនែកពត័្ម៌្មន្ ន្ងិបណាត ញនេពវនាយ ន្ងិកនែកពាក់ពន័្ធច្នេងៗ 

កម្រតិ្សិកា បាន្បញ្េប់ការសកិាថាែ ក់កម្រតិ្បរិញ្ញញ បម្ត្ច្លើកនែកទាក់ទងន្ងឹវិស័យ ន្ងិតរ

ជំនាញន្ីរួយៗ 

ភាសា ច្ចេះសាេ ត្់ច្លើភាសាកខ្ារ ន្ងិ, អាចអាន្ សាត ប់ សរច្សរ ន្ងិ ន្យិយភាសា

អង់ច្គាសបាន្លអ  

បទពចិ្សាធន្ ៍ - យ៉ា ងច្ហាចណាស់ម្មន្បទពិច្សាធន្ក៍ារងាររយៈច្ពល ១ឆ្ែ ំ ច្ៅតរកនែក ន្ងិ

ត្ួនាទីខាងច្លើ 

- សម្ម្មប់កនែកបច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្ អាទិភាពចំច្ពាេះច្បកខជន្កដ្លម្មន្បទពិច្សាធន្៍

ជារួយនលតិ្នល Oracle 

សម្ិទធរម្មព្តូវសសព្ម្ចបាន 

 ម្ត្ូវបំច្ពញការងារឱ្យបាន្លអ ន្ងិរាត្់ចត្ត់រត្នួាទីដូ្ចកដ្លបាន្បញ្ញា ក់កែងុចំណចុត្នួាទី ន្ិង ទំន្លួ

ខ្ុសម្ត្ូវខាងច្លើ 

 នតល់របាយការណ៍ម្បចំាកខ្ច្លើវឌ្ឍន្ភាពការងារ 



 នតល់របាយការណ៍សម្ម្មប់ការវាយត្នរាច្លើការងារសច្ម្រចបាន្ច្ដ្ឋយ ម្បធាន្ច្លខាធកិារដ្ឋឋ ន្ម្គប់ម្គង

គច្ម្ម្មង FMIS។ 

ការរំណ្ត់សរល នងិលទធ្លការងារ 

ច្បសកករាសម្ម្មប់ការងារច្ន្េះម្ត្ូវច្ធវើច្ ើងច្ៅកែងុម្បច្ទសករពុជាកែុងរយៈច្ពលរហតូ្ដ្ល់ ២ឆ្ែ ំ។ លទធនលការងារ

ទារទារឱ្យសច្ម្រចបាន្ឆ្ប់តរកដ្លអាចច្ធវើច្ៅបាន្។ រន្រន្តជីាប់កិចេសន្ាន្ឹងរាយការណ៍ច្ដ្ឋយផ្លេ លច់្ៅម្បធាន្

ច្លខាធកិារដ្ឋឋ ន្ម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS។ 

ព្រុម្ការងារព្រប់ព្រងរសព្ោង 

រន្រន្តីជាប់កិចេសន្ាន្ងឹម្ត្ូវបំច្ពញរុខ្ងារ ន្ិងត្នួាទី សថ ិត្ច្ម្ការកិចេដឹ្កនំារបស់ម្កុរការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង

ម្បពន័្ធ FMIS (FMWG) ន្ិង ម្បធាន្ម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មងម្បពន័្ធ FMIS កដ្លសថតិ្ច្ៅនាយកដ្ឋឋ ន្បច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ 

នន្អគគច្លខាធិការដ្ឋឋ ន្ ន្ងិ ច្ៅច្លខាធកិារដ្ឋឋ ន្ម្កុរការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មងម្បពន័្ធ FMIS។ សម្មសភាពនន្ម្កុរ

ការងារម្គបម់្គងគច្ម្ម្មងម្បពន័្ធ FMIS រួរម្មន្៖ 

ម្ុខតំណណ្ង ស ម្ ះ នងិ តនួាទ ី

ម្បធាន្ម្កុរការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង

ម្បពន័្ធ FMIS 

ឯកឧត្តរបណឌ ិត្ ហា៊ា ន សាហីុប ជាម្បធាន្ម្កុរការងារ FMWG 

ម្បធាន្ច្លខាធកិារដ្ឋឋ ន្ម្គប់ម្គង

គច្ម្ម្មងម្បពន័្ធ FMIS 

ច្លាក ម្នត ព្បាថ្នា  ជាអន្មុ្បធាន្ម្បចំាម្កុរការងារ FMWG 

រន្រន្តីបច្ចេកច្ទសជាន្់ខ្ពស់ នន្កសហវ រន្រន្តីបច្ចេកច្ទសជាន្់ខ្ពស់ ច្ៅនាយកដ្ឋឋ ន្បច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ 

ម្កុរការងារម្គប់ម្គងខាងច្លើច្ន្េះ ម្មន្ភារកិចេ ន្ងិទទួលខុ្សម្ត្ូវខ្ពស់ ច្ដ្ឋយផ្លេ លក់ែងុការអភិវឌ្ឍម្បកបច្ដ្ឋយចីរភាព 

ចំច្ពាេះការងារគច្ម្ម្មងខាងច្លើ។ ការងារកដ្លបំច្ពញច្ដ្ឋយរន្រន្តីជាប់កិចេសន្ាកដ្លម្ត្ូវច្ម្ជើសច្រដសច្ន្េះ ន្ឹងរិន្នតល់

អាន្ភុាពណារួយដ្ល់ទំន្លួខុ្សម្ត្ូវរបស់ម្កុរការងារខាងច្លើច្ន្េះច្ ើយ។ ច្ទាេះបីជាយ៉ា ងច្ន្េះកត ីរន្រន្តជីាប់កិចេសន្ា 

ច្ៅកត្បំច្ពញត្នួាទី ន្ិងការងារច្ៅតរទំន្លួខុ្សម្ត្ូវច្រៀងៗខ្ាួន្ ម្សបតរកាត្ពវកិចេរបស់ខ្ាួន្ផ្លេ ល។់ 

នីតិវិធីការងារ 

ការបំច្ពញការងារម្បកបច្ដ្ឋយការទំនាក់ទំន្ងយ៉ា ងជិត្សែ ទិធ គឺជាកតត ចំបង។ ត្នួាទីកែងុការបច្ម្ងៀន្ ន្ងិម្បឹកា

ច្យបល់ គឺជាការសខំាន្់ រួរទាងំការច្ធវើច្ត្សតបាន្ច្ជាគជយ័ គរិឺន្ម្ត្ឹរកត្ការនតលន់្វូការកណនំាកនែកបច្ចេកច្ទស



ប៉ាុច្ណាណ េះច្ទ ប៉ាុកន្តចូលរួរកែុងការអភិវឌ្ឍកែងុគច្ម្ម្មង ន្ងិម្កុរការងារនន្នាយកដ្ឋឋ ន្បច្ចេកវិទាព័ត្ម៌្មន្ ច្ហើយកថរ

ទាងំជំរញុឱ្យម្កុរការងារយល់ចាស់ពីសិទធិ ន្ងិកាត្ពវកិចេច្ដ្ឋយម្សបចាប់ នន្កសហវ ន្ងិរាជរដ្ឋឋ ភបិាល ច្ម្ការកិចេ

សន្ារបស់គច្ម្ម្មង ន្ងិចាប់ពាកព់ន័្ធច្នេងៗច្ៅករពុជា។ 

 វិធីសា្សតរាុងការរាកាការណ្៍ 

កិចេការដំ្បូងនន្ច្បសកករាការងារ រន្រន្តីជាប់កិចេសន្ាម្ត្ូវនលតិ្នតល់របាយការណ៍កនន្ការ កដ្លរួរម្មន្កនន្ការ

សករាភាពលរអតិ្ ន្ងិទទួលការយល់ម្ពរពីម្បធាន្ច្លខាធកិារដ្ឋឋ ន្ម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS។ ជាច្រៀងរាល់កខ្ ម្ត្ូវ

នតល់របាយការណ៍នន្ច្បសកករាការងារ កដ្លរួរម្មន្ លទធនលសច្ម្រចបាន្ ន្ិងទទួលការយលម់្ពរពីម្បធាន្

ច្លខាធកិារដ្ឋឋ ន្ម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS សម្ម្មប់ការច្បើកនតលម់្បាក់ច្បៀរវត្េជាច្រៀងរាលក់ខ្។ កំ ុងច្ពលបំច្ពញ

ការងារ រន្រន្តនី្ីរួយៗម្ត្ូវម្មន្ត្ួនាទីនលិត្ន្ូវរបាយការណ៍ម្បចំាម្ត្មី្មសនងកដ្រ សម្ម្មប់ជាធាត្ុចូលច្លើកច្ ើង 

ន្ងិចូលរួរកែងុកិចេពភិាកា ជារួយម្បធាន្ច្លខាធកិារដ្ឋឋ ន្ម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS ម្បធាន្ម្កុរការងារម្គប់ម្គង

គច្ម្ម្មង FMIS ន្ងិគណៈកម្មា ធិការកកទម្រង់ នន្ម្កសួងច្សដ្ឋកិចេ ន្ិងហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

ភាសា 

ភាសាកខ្ារ ន្ងិ ភាសាអង់ច្គាស ន្ងឹម្ត្ូវច្ម្បើម្បាស់សម្ម្មប់រាល់ទំនាក់ទំន្ង រាយការណ៍ ន្ងិ បច្ងកើត្ឯកសារ។ 

ទីតងំបំសរញការងារ 

ជាទូច្ៅ រន្រន្តីជាប់កិចេសន្ាម្ត្ូវបំច្ពញការងារច្ៅការិយលយ័ នន្នាយកដ្ឋឋ ន្បច្ចេកវិទាព័ត្៌ម្មន្ ឬច្ៅ

ច្លខាធកិារដ្ឋឋ ន្ម្កុរការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS កដ្លសថតិ្ច្ៅជាន្់ទី៦ នន្អោរ ខ្ ន្ិង អោរ គ នន្ម្កសួងច្សដ្ឋកិចេ 

ន្ងិហិរញ្ញវត្ថុ អាសយដ្ឋឋ ន្នាូវច្លខ្៩២ សងាក ត្់វត្តភែ ំខ្ណឌ ដូ្ន្ច្ពញ រាជធាន្ភីែំច្ពញ ម្ពេះរាជាណាចម្កករពុជា។ 

បរកិាខ រ និងបរសិាថ នការងារ 

បរិកាខ រការងារ ដូ្ចជាត្ុការិយល័យ ច្ៅអី ន្ិង ច្សវាអុីច្ធើកណត្ ន្ឹងម្ត្ូវនតលជ់ូន្សម្ម្មប់បំច្ពញការងារ។ ច្ដ្ឋយក ក 

រន្រន្តីជាប់កិចេសន្ាម្ត្ូវម្មន្ ន្ងិយកកុពំយូទ័រ ន្ិងសម្មា រការិយល័យផ្លេ លខ់្ាួន្ច្នេងច្ទៀត្ចំាបាច់ សម្ម្មប់បំច្ពញ

ការងារ ន្ិងសច្ម្រចលទធនលការងារ។ រន្រន្តីជាប់កិចេសន្ា រិន្អន្ញុ្ញញ ត្ឱ្យច្ធវើការងារ ន្ងិទំនាក់ទំន្ងច្នេងៗច្លើ

ការងារផ្លេ ល់ខ្ាួន្ ច្ម្ៅពកីារងារសម្ម្មប់គច្ម្ម្មងកែុងកំ ុងច្ម្ម៉ា ងការងារច្នាេះច្ ើយ។ 

ការសលើរទរឹចិតត 

កែុងកំ ុងច្ពល ឬបនាេ ប់ពីកិចេសន្ា ច្បកខជន្ អាចម្មន្ឱ្កាសកាា យជារន្រន្តីរាជការច្ពញសិទធិ (ច្ដ្ឋយទទួលបាន្ម្បាក់

ច្បៀវត្េរដ្ឋ) ច្ដ្ឋយកនអកច្លើសរិទធករាការងារកដ្លបាន្វាយត្នរាច្ដ្ឋយម្កុរការងារម្គប់ម្គងគច្ម្ម្មង FMIS។ 


