
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាត ិសាសនា ព្រះមហាក្សព្ត 

 

ព្រសួងសសដ្ឋរិចចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

គណៈក្ម្មា ធិការដឹក្នាាំការងារកក្ទព្មង់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ 

គម្ព្ម្មងព្បរន័្ធបម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថសុាធារណៈ 

លរខខណ្ឌ សោង 

សព្ម្មប់បុគគលកិ្ជាប់ក្ិចេសន្ាចាំន្នួ្ ២១ រូប 

សសចរតីស ត្ើម្ 

ព្សបតាមការអន្ុវតដម្ោលន្ម្ោបាយ ជាំរុញឱ្យម្មន្អភិបាលក្ិចេលអ ន្ិង តម្មា ភារក្នុងការព្គប់ព្គងថវិកាជាតិ 

ជារិម្សសការចាំណាយថវិកាជាតិ ជាមួយន្ឹងការម្ធវើឱ្យព្បម្សើរម្ ើងន្វូសដងដ់ារនន្ការព្គប់ព្គង ន្ងិ គណម្ន្យយភារក្នុងការ

ម្ព្បើព្បាស់ធន្ធាន្ចរន្ដ ន្ងិ ធន្ធាន្មូលធន្ ព្ក្សួងម្សដឋក្ចិេន្ិងហិរញ្ញវតថ ុនន្រាជរដាឋ ភិបាលក្មពុជា បាន្ ន្ិង ក្ាំរុងអន្ុវតត

ក្មា វិធីកក្ទព្មង់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈដាំណាក់្កាលទី៣ គឺ “ការផ្សារភាា ប់ថវិកាម្ៅនឹ្ងម្ោលន្ម្ោបាយ” 

ចាប់ម្ផ្សដើមរីឆ្ន ាំ ២០១៦ ដល់ឆ្ន ាំ ២០២២ ម្ហើយក្ាំរុងឈាន្ម្ឆ្ព ះម្ៅកាន្់ដាំណាក្់កាលទី៤ “ការបម្ងកើន្គណម្ន្យយភារ

សមិទធក្មា” ។ ទន្ទឹមន្ឹងម្ន្ះផ្សងកដរ ព្បរ័ន្ធបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈម្ៅកាត់ថា ម្អហវ

អមឹអាយម្អស (FMIS) ម្មន្តួនាទីដ៏សាំខាន្់ជាឧបក្រណ៍សនូលក្នុងការព្ទព្ទង់ដល់ការអន្ុវតតក្មា វិធីកក្ទព្មង់ការ

ព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈម្ៅព្គប់ដាំណាក្ក់ាលឱ្យទទួលបាន្ន្វូព្បសិទធភារ ន្ងិ ស័ក្ដសិទធិភារ ជារិម្សស ការម្ធវើឱ្យ

ព្បម្សើរម្ ើងន្ូវការបម្ព្មើម្សវាជនូ្ម្ៅដលក់ារព្ទព្ទង់ ន្ងិ ោាំព្ទដលក់ារអន្ុវតតថវិកាក្មាវិធី ន្ងិ អងគភារថវិកាម្រញម្លញ 

ព្រមទាំងការបន្ដព្ទព្ទង់ដលក់ារកក្លមអគណម្ន្យយសាធារណៈ ន្ិង ព្បរន័្ធថវិកាម្ៅក្នុងព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា ។ 

ក្មាវិធីកក្ទព្មង់ម្ន្ះ រួមម្មន្ ដាំម្ណើរការកក្ទព្មង់ការព្គប់ព្គងថវិកាដូចជា ការកក្លមអន្ីតិវិធនីន្ការព្គប់ព្គងថវិកា, 

ថវិកាក្មាវិធី ន្ងិ ការអន្ុវតតថវិកា, ការក្សាងសមតថភារ ន្ងិ ការអន្ុវតតគម្ព្ម្មងសនូលមួយព្ទព្ទង់ដល់ក្មាវិធីទាំងមូល គឺ

គម្ព្ម្មង “ព្បរ័ន្ធបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្សព្ម្មប់ការព្គប់ព្គងហិរញ្ញវតថុសាធារណៈ - FMIS” កដលបចេុបបន្នព្គប់ព្គង និ្ង 

ដឹក្នាាំអនុ្វតតម្ដាយព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS (FMWG) ម្ព្កាមការដឹក្នាាំរបស់ឯក្ឧតតមបណឌ ិតសភាចារយ 

ហ៊ា ន សាហ ីប រដឋម្លខាធិការព្ក្សួងម្សដឋក្ិចេន្ិងហិរញ្ញវតថុ តាំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯក្ឧតតមអគគបណឌ ិតសភាចារយ

ឧបនាយក្រដឋមន្តន្តី អូន រ័នធម្ នីរ័ត្ន រដឋមន្តន្តីព្ក្សួងម្សដឋក្ិចេន្ិងហិរញ្ញវតថុ ។ ព្ក្ុមការងារ FMWG ម្មន្សម្មសភារទាំង

ក្ព្មិតថាន ក្់ដឹក្នាាំ ន្ិង មន្តន្តីបម្ចេក្ម្ទសក្នុងម្នាះ នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ នន្អគគម្លខាធិការដាឋ ន្ព្ក្សួងម្សដឋក្ិចេន្ងិ

ហិរញ្ញវតថុ គជឺាម្លខាធិការដាឋ ន្សព្ម្មប់ព្ក្ុមការងារម្ន្ះផ្ទទ ល ់។ 

ក្នុងម្ោលម្ៅបន្ត ោាំព្ទដល់ដាំម្ណើរការអន្ុវតតគម្ព្ម្មង FMIS ជាំហាន្ទី១ ន្ិង ជាំហាន្ទី២ កដលបាន្ដាក់្ឱ្យ

ម្ព្បើព្បាស់ព្បរន័្ធ FMIS ជាផ្សាូវការម្ៅព្ក្សួង-សាថ ប័ន្ចាំន្នួ្ ៣៧, អងគភារថវិកាអាណាប័ក្ម្ផ្សទរសិទធម្រញម្លញចាំន្នួ្ ២៥, 

រតនាោររាជធាន្-ីម្ខ្តតទាំង ២៥ ន្ងិ មន្ទរីម្សដឋក្ិចេន្ងិហិរញ្ញវតថរុាជធាន្ី-ម្ខ្តតទាំង ២៥ ព្រមទាំង អន្វុតតកផ្សន្ការរព្ងកី្ការ 

អន្ុវតតគម្ព្ម្មង FMIS ជាំហាន្ទី៣ ឆ្ន ាំ ២០២១-២០២៥ ការម្ព្បើព្បាស់មុខ្ងារសនូលទាំង ៤ នន្ព្បរន័្ធ FMIS ឱ្យដល់រដឋបាល

រាជធាន្ី-ម្ខ្តតទាំង២៥, បន្ដជាំរញុការអភិវឌ្ឍ ន្ិង ម្ព្បើព្បាស់មុខ្ងារថាីចាំន្នួ្រីរ (មុខ្ងារម្រៀបចាំកផ្សន្ការថវិកា ន្ងិ មុខ្ងារ



លទធក្មាម្រញម្លញ) ម្ៅព្គប់ព្ក្សួង-សាថ ប័ន្, ការសកិ្ា ន្ងិ អភិវឌ្ឍមុខ្ងារថាីចាំន្នួ្ ២ បកន្ថមម្ទៀត ន្ិង ការបន្តរា ប

កផ្សន្ការកក្សព្មលួ ន្ងិ តព្មង់ទិសន្តីិ វិធីអន្ុវតតការងារថា ី(Business Streamline) តាមព្បរន័្ធ FMIS ម្ៅតាមបណាដ

ព្ក្សួង-សាថ ប័ន្ទាំងអស់ ន្ងិ បន្ដអភិវឌ្ឍព្បរន័្ធបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្នានា, ម្លខាធកិារដាឋ ន្ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង 

FMIS ម្មន្តព្មូវការជាចាាំបាច់ន្ូវ បុគគលិក្ជាប់ក្ិចេសន្ា រួមម្មន្ដូចខាងម្ព្កាម៖ 

ម្ ខដំ្ណណ្ងណដ្លព្ត្ូវសព្រើសសរើសរមួ្មាន ៖ 

1. កផ្សនក្អភវិឌ្ឍន្ ៍ន្ងិ ន្វាន្វុតតន្ប៍ម្ចេក្វទិារត័ម៌្មន្ 

1.5 មន្តន្តអីភិវឌ្ឍក្មាវធិពី្បរន័្ធ Android (Android Developer/Programmer) - ១ រូប 

ត្ួនាទី និង ការទទលួខ សព្ត្ូវ 

- ភារក្ិចេ ន្ងិ ការទទួលខ្ុសព្តូវ 

• ម្ធវើការជាមួយមន្តន្ដីបម្ចេក្ម្ទសម្ផ្សសងម្ទៀតរបស់ព្ក្សួងម្សដឋក្ិចេន្ិងហិរញ្ញវតថុ ម្ដាយម្មន្ភារក្ិចេទទួល

ខ្ុសព្តូវម្លើកផ្សនក្រចនា ការអភវិឌ្ឍ ការដាំម្ ើង ន្ិង ការអន្ុវតតការងារម្ផ្សសងៗក្នុងគម្ព្ម្មងព្បរ័ន្ធ FMIS 

• បម្ងកើត ន្ងិកថទាំក្មាវិធីទូរសរទនដសព្ម្មប់ព្បរន័្ធ FMIS ន្ិងព្ក្សួងម្សដឋក្ិចេន្ងិហិរញ្ញវតថុ ដាំម្ណើរការម្លើ

ព្បរន័្ធព្បតិបតតិការ Android 

• ចូលរួមវគគបណដុ ះបណាដ លតាមការចាត់បញ្ាូន្របស់ព្ក្សួងម្សដឋក្ិចេន្ងិហិរញ្ញវតថ ុ

• ម្ធវើរបាយការណ៍ព្បចាាំនថៃ ព្បចាាំសបាត ហ ៍ន្ងិ ព្បចាាំកខ្ ម្ដាយកផ្សអក្ម្ៅម្លើដាំម្ណើរការរបស់ព្បរន័្ធ ទាំហាំនន្ការ

ចូលម្ព្បើព្បាស់ លទធផ្សលតាំកហទាំ ន្ិង ការគាំរាមក្ាំកហងកផ្សនក្ព្បរន័្ធសុវតថភិារសាំរាប់ម្ធវើក្ាំកណកព្បម្ដើមបីម្ធវើ

ម្អាយម្មន្ភារម្ជឿន្ម្លឿន្ ន្ងិ ព្បម្សើរម្ ើង 

- គុណវុឌ្ឍ ិ

• ម្មន្ជាំនាញក្នុងការសរម្សរក្ូដភាសា Java ឬ Kotlin 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងចាស់លាស់កផ្សនក្ Object-Oriented Programming 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងក្នងុម្ព្បើព្បាស់ Android SDK ន្ងិ libraries ម្ផ្សសងៗ 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងក្នងុការម្ព្បើព្បាស់ Framework: Flutter ឬ  React-Native 

• ម្មន្ចាំម្ណះដឹងកផ្សនក្ Database System ន្ងិ ការម្ព្បើព្បាស់ API 

• ធាា ប់ម្មន្បទរិម្សាធន្ផ៍្សលតិក្មាវិធីទូរសរទសព្ម្មប់ Android (សូមភាា ប់ជាឯក្សារម្ោង) 

• ព្តូវម្មន្ឆន្ទៈ ន្ងិ មន្សិការក្នងុការបាំម្រញការងារជនូ្សាថ ប័ន្រដឋ ន្ងិ ម្មន្សីលធម៌ក្នងុការរស់ម្ៅលអ 

• ព្តូវម្មន្ការរាោម ន្ងិ តស បូាំម្រញការងារម្ព្កាមលក្ខខ្ណឌ រិបាក្ ន្ិង ម្មន្អតតចរិតសាូតបូត ន្ងិ មឺុងម្ម៉ា ត ់

• ម្បក្ខជន្ ម្មន្អាយុមិន្ម្លើសរី ៣០ ឆ្ន ាំ ។ 

 



សម្ត្ថភារ 

ជាំនាញបម្ចេក្ម្ទស កផ្សនក្អភវិឌ្ឍន្ ៍ន្ងិ ន្វាន្វុតតន្ប៍ម្ចេក្វទិារត័ម៌្មន្៖ ព្តូវម្មន្សរញ បព្តបរិរញ បព្ត

ម្ ើងម្ៅ ទក្់ទងន្ឹងជាំនាញ វិទាសាន្តសតក្ុាំរយូទ័រ ឬ បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ឬ ជាំនាញ

ពាក្់រន័្ធម្ផ្សសង  ៗ

ក្ព្មតិសិក្ា បាន្បញ្េប់ការសិក្ាម្លើកផ្សនក្ទក្់ទងន្ឹងវិស័យពាក្់រន័្ធន្ងឹតនួាទីខាងម្លើ 

ភាសា ម្ចះសាទ ត់ម្លើការម្ព្បើព្បាស់ភាសាកខ្ារ ន្ងិ អាចអាន្, សាត ប់, សរម្សរ ន្ិង ន្ោិយ

ភាសាអង់ម្គាសបាន្លអ  

បទរមិ្សាធន្ ៍ ោ៉ា ងម្ហាចណាស់ម្មន្បទរិម្សាធន្៍ការងាររយៈម្រល ១ឆ្ន ាំ ម្ៅតាមកផ្សនក្ ន្ិង 

តួនាទីខាងម្លើ ។ 

សម្ិទធរម្មព្ត្ូវសសព្ម្ចបាន 

ព្តូវបាំម្រញការងារឱ្យបាន្លអ ន្ងិ ហាត់ចតត់ាមតួនាទីដូចកដលបាន្បរា ក្់ក្នងុចាំណចុតួនាទី ន្ិង ការទទួលខ្ុសព្តូវខាងម្លើ, 

ផ្សតល់របាយការណ៍ព្បចាាំកខ្ម្លើវឌ្ឍន្ភារការងារ ន្ិង ផ្សតល់របាយការណ៍សព្ម្មប់ការវាយតនមាម្លើការងារសម្ព្មចបាន្ម្ដាយ 

ព្បធាន្ម្លខាធកិារដាឋ ន្ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ 

ការរំណ្ត្់សរល នងិ សម្ិទធ្លការងារ 

សមិទធផ្សលសព្ម្មប់ការងារម្ន្ះព្តូវបាំម្រញម្ៅក្នងុព្បម្ទសក្មពុជាក្នុងរយៈម្រលរហតូដល ់ ១ឆ្ន ាំ ។ លទធផ្សលការងារទមទរឱ្យ 

សម្ព្មចបាន្ឆ្ប់តាមកដលអាចម្ធវើម្ៅបាន្ ។ បុគគលកិ្ជាប់ក្ចិេសន្ាន្ងឹរាយការណ៍ម្ដាយផ្ទទ លម់្ៅព្បធាន្ម្លខាធកិារដាឋ ន្

ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ 

ព្រុម្ការងារព្រប់ព្រងរសព្មាង 

បុគគលកិ្ជាប់ក្ិចេសន្ាន្ងឹព្តូវបាំម្រញមុខ្ងារ ន្ងិ តនួាទីសថ ិតម្ព្កាមក្ិចេដឹក្នាាំរបស់ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS 

(FMWG) ន្ិង ព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS កដលសថ ិតម្ៅនាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ 

នន្អគគម្លខាធកិារដាឋ ន្ ន្ិង ម្ៅម្លខាធិការដាឋ ន្ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ សម្មសភារនន្ព្ក្ុមការងារ

ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មងព្បរន័្ធ FMIS រួមម្មន្ ៖ 

ម្ ខត្ំណណ្ង ស ម្ ះ នងិ ត្នួាទ ី

ព្បធាន្ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង 

FMIS 

ឯក្ឧតតមបណឌ ិតសភាចារយ ហ៊ា ន សាហ ីប រដឋម្លខាធកិារ ព្ក្សួងម្សដឋក្ិចេ

ន្ងិហិរញ្ញវតថ ុ



អន្ុព្បធាន្ព្បចាាំការព្ក្ុមការងារ

ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS 

ឯក្ឧតតម ម្នត ព្បាថ្នន  ជាអគគម្លខាធិការរង នន្អគគម្លខាធកិារដាឋ ន្ព្ក្សួង

ម្សដឋក្ិចេន្ងិហិរញ្ញវតថ ុ

ព្បធាន្ម្លខាធកិារដាឋ ន្ព្ក្ុមការងារ

ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS 

ម្លាក្ សអៀច សសដ្ឋឋ  ជាព្បធាន្នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័តម៌្មន្ នន្អគគ-

ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្ក្សួងម្សដឋក្ចិេន្ិងហិរញ្ញវតថុ 

មន្តន្តីបម្ចេក្ម្ទសជាន្់ខ្ពស់ នន្ ក្សហវ មន្តន្តីបម្ចេក្ម្ទសបម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ជាន្់ខ្ពស់ម្ៅនាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទា

រ័តម៌្មន្ 

ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងខាងម្លើម្មន្ភារក្ិចេ ន្ងិ ទទួលខ្សុព្តូវខ្ពស់ម្ដាយផ្ទទ លក់្នងុការអភវិឌ្ឍព្បក្បម្ដាយចីរភារ ចាំម្ពាះ

ការងារគម្ព្ម្មងខាងម្លើ ។ ការងារកដលបាំម្រញម្ដាយបុគគលកិ្ជាប់ក្ិចេសន្ាកដលព្តូវម្ព្ជើសម្រើសម្ន្ះ ន្ងឹមិន្ផ្សតលអ់ាន្ភុារ

ណាមួយដលក់ារទទួលខុ្សព្តូវរបស់ព្ក្មុការងារខាងម្លើម្ន្ះម្ ើយ ។ ម្ទះបីជាោ៉ា ងម្ន្ះក្តី បុគគលកិ្ជាប់ក្ិចេសន្ា ម្ៅកត

បាំម្រញតនួាទី ន្ងិ ការងារម្ៅតាមការទទួលខុ្សព្តូវម្រៀងៗខ្ាួន្ ព្សបតាមកាតរវក្ិចេរបស់ខ្ាួន្ផ្ទទ ល ់។ 

នីត្ិវិធីការងារ 

ការបាំម្រញការងារព្បក្បម្ដាយការទក្់ទងោ៉ា ងជតិសន ិទធ គឺជាក្តាត ចាំបង ។ តនួាទីក្នុងការបម្ព្ងៀន្ ន្ិង ព្បឹក្ាម្ោបល់ គឺជា

ការសាំខាន្ ់ រួមទាំងការម្ធវើម្តសតបាន្ម្ជាគជ័យ គមិឺន្ព្តឹមកតការផ្សតលន់្វូការកណនាាំកផ្សនក្បម្ចេក្ម្ទសប៉ាុម្ណាណ ះម្ទ ប៉ាុកន្តចូលរួម

ក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងគម្ព្ម្មង ន្ងិ ព្ក្ុមការងារនន្នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ ម្ហើយកថមទាំងជាំរញុឱ្យព្ក្ុមការងារយល់

ចាស់រីសិទធិ ន្ិង កាតរវក្ិចេម្ដាយព្សបចាប់ នន្ ក្សហវ ន្ងិ រាជរដាឋ ភបិាលម្ព្កាមក្ិចេសន្ារបស់គម្ព្ម្មង ន្ងិ ចាប់

ពាក្រ់ន័្ធម្ផ្សសងៗម្ៅក្មពុជា ។ 

 វិធីសា្សតរនុងការរាកាការណ្៍ 

ក្ិចេការដាំបូងនន្ម្បសក្ក្មាការងារ បុគគលិក្ជាប់ក្ិចេសន្ាព្តូវផ្សលិតផ្សតល់របាយការណ៍កផ្សន្ការ រួមម្មន្៖ កផ្សន្ការសក្មាភារ

លមអិត ន្ិង ទទួលការយល់ព្រមរីព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ។ ជាម្រៀងរាល់កខ្ ព្តូវផ្សតល់របាយការណ៍នន្

ម្បសក្ក្មាការងារ រួមម្មន្៖ លទធផ្សលសម្ព្មចបាន្ ន្ិង ទទួលការយល់ព្រមរីព្បធាន្ម្លខាធិការដាឋ ន្ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គង

គម្ព្ម្មង FMIS សព្ម្មប់ការម្បើក្ផ្សតល់ព្បាក្់ម្បៀវតសជាម្រៀងរាល់កខ្ ។ ក្ាំ ុងម្រលបាំម្រញការងារ បុគគលកិ្ជាប់ក្ិចេសន្ា

ន្ីមួយៗព្តូវម្មន្តួនាទីផ្សលិតន្ូវរបាយការណ៍ព្បចាាំព្តីម្មសផ្សងកដរសព្ម្មប់ជាធាតុចូលម្លើក្ម្ ើង ន្ិង ចូលរួមក្នុងក្ិចេ-

រិភាក្ាជាមួយព្បធាន្ម្លខាធកិារដាឋ ន្ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ព្បធាន្ព្ក្ុមការងារព្គប់ព្គងគម្ព្ម្មង FMIS ន្ិង 

គណៈក្ម្មា ធិការកក្ទព្មង់ នន្ព្ក្សួងម្សដឋក្ិចេន្ិងហិរញ្ញវតថុ ។ 

ភាសា 

ភាសាកខ្ារ ន្ងិ ភាសាអង់ម្គាស ន្ងឹព្តូវម្ព្បើព្បាស់សព្ម្មប់រាល់ទាំនាក្់ទាំន្ង, រាយការណ៍ ន្ងិ បម្ងកើតឯក្សារ ។ 

 



ទីតងំបំសរញការងារ 

ជាទូម្ៅ បុគគលិក្ជាប់ក្ិចេសន្ាព្តូវបាំម្រញការងារម្ៅការិោល័យ នន្នាយក្ដាឋ ន្បម្ចេក្វិទារ័ត៌ម្មន្ កដលសថ ិតម្ៅ អោរ ខ្ 

ន្ងិ អោរ គ នន្ព្ក្សួងម្សដឋក្ិចេន្ងិហិរញ្ញវតថុ អាសយដាឋ ន្ផ្សាូវម្លខ្៩២, សងាក ត់វតតភនាំ, ខ្ណឌ ដូន្ម្រញ, រាជធាន្ភីនាំម្រញ, 

ព្រះរាជាណាចព្ក្ក្មពុជា ។ 

បរកិាខ រ និង ប រសិាថ នការងារ 

បរិកាខ រការងារ ដូចជាតុការិោល័យ, ម្ៅអី ន្ិង ម្សវាអុីន្ធណិឺត ន្ឹងព្តូវផ្សតលជ់នូ្សព្ម្មប់បាំម្រញការងារ ។ ម្ដាយក ក្ 

បុគគលកិ្ជាប់ក្ិចេសន្ាព្តូវម្មន្ ម្ម៉ា សីុន្ក្ុាំរយូទ័រផ្ទទ ល់ខ្ាួន្ ន្ងិ សម្មា រការិោលយ័ម្ផ្សសងម្ទៀតចាាំបាច់ សព្ម្មប់បាំម្រញការងារ 

ន្ងិ សម្ព្មចលទធផ្សលការងារ ។ បុគគលកិ្ជាប់ក្ិចេសន្ា មិន្អន្រុញ តឱ្យម្ធវើការងារ ន្ងិ ទាំនាក្់ទាំន្ងម្ផ្សសងៗម្លើការងារ

ផ្ទទ លខ់្ាួន្ម្ព្ៅរកីារងារសព្ម្មប់គម្ព្ម្មងក្នងុក្ាំ ុងម្ម្ម៉ា ងការងារម្នាះម្ ើយ ។ 

ការសលើរទរឹចិត្ត 

ក្នុងក្ាំ ុងម្រល ឬ បនាទ ប់របីញ្េប់ក្ិចេសន្ា ម្បក្ខជន្ន្ងឹព្តូវបាន្ផ្សតលឱ់្កាសទទួលបាន្ការបណតុ ះបណាត ល ន្ងិ ជាំនាញបកន្ថម ។ 


