
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា 

ជាត ិសាសនា ព្រះម្ហារសព្ត 

 

ព្រសួងសសដ្ឋរិចច និង ហិរញ្ញវតថុ 

គណកម្មា ធកិារកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថសុាធារណៈ 

អគគនាយដ្ឋា នម្ទព្យសរបត្តិរដ្ា នងិចំណូលរិនករនសារពព្ើព្នធ (អ.ទ.ច) 

លរខខណ្ឌ សោង 

សម្ម្មប់រន្រនតីជាប់កិចចសនាចំននួ ០៥រូប កនែកបពចចកវិទាព្័ត្ម៌្មន 

សសចរតីស ត្ើម្ 

ម្កសួងពសដ្ាកិចចនងិហិរញ្ញវត្ថមុ្មនចកខុវិស័យកែងុការព្ម្ងឹងនវូការម្បរូលចំណូលរិនករនសារពព្ើព្នធ ពដ្ឋយ 

សពម្រចឱ្យបានការពធវើទំពនើបករាការម្គប់ម្គងការម្បរូលចំណូលរិនករនសារពព្ើព្នធពៅទូទងំម្បពទស ទងំថ្នែ ក់ជាត្ ិ

និងថ្នែ ក់ពម្ការជាត្ិ តាររយៈការពម្បើម្បាស់បពចចកពទសព្័ត្៌ម្មនវិទាពៅម្ត្ឹរឆ្ែ ំ ២០២០។ ទទឹរនឹងពនេះម្បព្័នធ

បពចចកវិទាព្័ត្៌ម្មនម្គប់ម្គងចំណូលរិនករនសារពព្ើព្នធ (NRMIS) និងម្បព្ន័ធម្គប់ម្គងបញ្ជសីារពព្ើភណឌ  បាននិង

កំព្ុងអភិឌ្ឍ នងិបានដ្ឋក់ឱ្យអនុវត្តពៅតារ ម្កសួង-សាថ ប័ន រួយចំននួ កដ្លបចចុបបនែពនេះនាយកដ្ឋា នបពចចកវិទា

ព្័ត្៌ម្មន ននអ.ទ.ច និងម្កុរការងារម្គប់ម្គង់គពម្ម្មងបាននិងកំពុ្ងបនតគំម្ទម្កសួង-សាថ ប័នទំងពនាេះនងកដ្រ។ 

ជាងពនេះពៅពទៀង រាលក់ារអភិវឌ្ឍនម៍្បព្ន័ធបពចចកវិទានានា នងិការគំម្ទ ម្ព្រទងំការងារកែទជំាម្បចំ ម្បព្ន័ធអុនីធឺកណត្ 

កុំព្យូទ័រ ពៅកែងុអគគនាយកដ្ឋា នគមឺ្ត្ូពម្បើម្បាស់ពសវាករាព្ីម្ករុហ ុឯកជន ពដ្ឋយកែកការងារអភិឌ្ឍនម៍្បព្ន័ធ NRMIS 

រួយកនែកធំពទៀត្គនឺាយកដ្ឋា នបពចចកវិទាព្័ត៌្ម្មន ននអ.ទ.ច ម្ត្ូវការជំនួយកនែកបពចចកពទសព្ីនាយដ្ឋា នបពចចវិទា

ព្័ត្ម៌្មន ននអគគពលខាធិការដ្ឋា ន ម្កសួងពសដ្ាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ 

កែុងពគលពៅបនតការម្ទម្ទង់ នងិគំម្ទដ្ល់ដំ្ពណើរការការពម្បើម្បាស់ម្បព្ន័ធ NRMIS, ម្បព័្នធម្គប់ម្គងបញ្ជ ី

សារពព្ើភណឌ  និងការងារកែទជំាម្បចំ ម្បព្ន័ធអុនីធឺកណត្ កុពំ្យូទ័រ ពៅកែុងអគគនាយកដ្ឋា នម្ទព្យសរបត្តិរដ្ា នងិ

ចំណូលរិនករនសារពព្ើព្នធ នាយដ្ឋា នបពចចកវិទាព្័ត្៌ម្មន ននអ.ទ.ច ម្មនត្ម្រូវការជាចំបាច់នូវការពម្ជើសពរើសរន្រនតី

ជាប់កិចចសនា ចំននួ០៥រូប បកនថរពទៀត្កដ្លពម្បើម្បាស់ែវិកាបដិ្ភាគរបស់រាជរដ្ឋា ភបិាលករពុជាកែុងម្កបខ័ណឌ ករា

 វិធីកកទម្រង់ការម្គប់ម្គងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ រួរម្មន៖ រន្រនតកីនែកម្គប់ម្គងម្បព្ន័ធចំននួ ០១រូប, រន្រនតីកនែកបណ្តត ញ

ត្ភាជ ប់ និងសុវត្ថិភាព្ចំនួន ០១រូប, រន្រនតីកនែកអភិវឌ្ឍន៍ និងរចនាពគហទំព្័រចំនួន ០១រូប, រន្រនតីកនែកអភិវឌ្ឍន៍

ម្បព័្នធ និងសរពសរករា វិធីចំនួន ០១រូប និងរន្រនតីកនែកអភិវឌ្ឍករា វិធីទូរស័ព្ែចំនួន ០១រូប។ 

 



ម្ុខតំណណ្ងព្តូវការសព្រើសសរើស 

 កនែកបពចចកវិទាព្័ត្ម៌្មន (ICT Staff) ០៥រូប 

១.រន្រនតកីនែកម្គប់ម្គងម្បព្ន័ធ (System Administrator) - ០១រូប  

២.រន្រនតកីនែកបណ្តត ញត្ភាជ ប់ នងិសុវត្ថភិាព្ (Network and Security) - ០១រូប 

៣.រន្រនតីកនែកអភិវឌ្ឍន៍ នងិរចនាពគហទំព្័រ (Web Master and Designer) - ០១រូប 

៤.រន្រនតីកនែកអភិវឌ្ឍម្បព្ន័ធ នងិសរពសរករាវិធី (Application Developer/Programmer) - ០១រូប 

៥.រន្រនតីកនែកអភិវឌ្ឍករាវិធីទូរស័ព្ែ (Mobile Application Developer) - ០១រូប 

តួនាទី និងទំនួលខុសព្តូវ 

• កនែកបពចចកវិទាព្័ត្ម៌្មន (ICT) ០៥រូប 

១. រន្រនតីកនែកម្គប់ម្គងម្បព្ន័ធ (System Administrator) - ០១រូប 

 ម្គប់ម្គង នងិម្បត្ិបត្តិពលើដំ្ពណើរការរបស់ម្បព្ន័ធម្បត្ិបត្តកិារម្ម៉ា សីុនពរ 

 ពរៀបចំឯកសារអំព្កីារអភិវឌ្ឍ នងិកកលរអពៅកែុងម្បព្ន័ធម្បត្បិត្តិការម្ម៉ា សីុនពរ 

 ពធវើការសម្រលួដំ្ពណើការ របស់ម្បព្ន័ធម្បត្ិបត្តិការម្ម៉ា សីុនពរ 

 បពងកើត្ នងិអភិវឌ្ឍពគលនពោបាយម្បព្ន័ធសុវត្ថភិាព្សម្ម្មប់សាថ ប័ន និងអែកពម្បើម្បាស់ 

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងចាស់លាស់កែងុការបពងកើត្ពគលនពោបាយសុវត្ថិភាព្សម្ម្មប់ម្គប់ម្គងម្ម៉ា សីុនកនូ នងិ

ម្ម៉ា សីុនពរតាររយៈ GPO (Group Policy Object)  

 ម្មនជនំាញម្គប់ម្គងពៅពលើម្ម៉ា សីុនពរ (AD, File Server, DNS,... etc...) 

 ពរៀបចំឯកសារម្ត្ួត្ព្និតិ្យ នងិពធវើបចចុបបនែភាព្អាជាា បណណចុងពម្កាយឱ្យទន់ពព្លពវលា 

 ធានាឱ្យបានថ្ន Servers/clients policies អាចយករកអនវុត្តបាន 

 ម្គប់ម្គង ពដ្ឋេះម្សាយបញ្ហា ពលើ Window server (AD, File Server, DNS, Exchange etc.) 

 ពធវើបចចុបបនែភាព្ម្បព្ន័ធពដ្ឋយដំ្ពែើង Patches សម្ម្មប់ម្ម៉ា សីុន Servers និង Client 

 កែទកំុពំ្យូទ័រ Clients (Windows 7 នងិ 10) នងិ Severs (windows, Oracle Linux នងិ Solaris) 

 ពរៀបចំ និងអនុវត្តកននការ និងតារាងការងារសម្ម្មប់ត្កំហទមំ្បព្័នធម្បត្ិបត្តិការ 

 ពដ្ឋេះម្សាយបញ្ហា កដ្លទក់ទងបញ្ហា ដំ្ពណើរការ នងិសុវត្ថភិាព្របស់ម្បព្ន័ធ 

 អភិវឌ្ឍ នងិត្ំកហទ ំBackup Procedure 

 ម្ទម្ទង់ នងិពដ្ឋេះម្សាយបញ្ហា  កដ្លអែកពម្បើម្បាស់ជួបម្បទេះ ដ្ល់ទីតាំងអែកពម្បើម្បាស់ផ្ទែ ល ់ឬពដ្ឋេះម្សាយ

ព្ីចំងាយ 

 ចូលរួរកែងុករាវិធីវគគបណតុ េះបណ្តត លកដ្លពាក់ព្ន័ធពនេងៗ 



 ពរៀបចំរបាយការណ៏ ម្បចំនែៃ ម្បចំសបាត ហ៏ ម្បចំកខ ឬរបាយការណ៍កដ្លម្មនត្ម្រូវការពនេងៗ អពំ្ី

ដំ្ពណើរការ ត្ំកហទ ំនិងសុវត្ថភិាព្របស់ម្បព្ន័ធ 

 ការងារពនេងៗអាចនងឹនតលឱ់្យពធវើ តារការចត្់កចងពដ្ឋយថ្នែ ក់ដឹ្កនំា។ 

២.រន្រនតកីនែកបណ្តត ញត្ភាជ ប់ នងិសុវត្ថភិាព្ (Network and Security) - ០១រូប 

  វិភាគ និងវាយត្នរផ្កនែកកដ្លព្ុំទនម់្មនសុវត្ថភិាព្សរម្សបកែុងពហដ្ឋា រចនាសរពន័ធបពចចកវិទាព្័ត្ម៌្មនពៅ

កែុងអគគនាយកដ្ឋា ន ទងំពៅពលើ Software, Hardware នងិបណ្តត ញត្ភាជ ប់ 

 កសវងរកវិធសីាន្រសត  នងិឧបករណ៍កដ្លអាចពដ្ឋេះម្សាយ កែងុការទប់សាក ត្់ ឬកកលរអកនែកសុវត្ថិភាព្ 

 កសវងរក និងពម្បើម្បាស់នីត្ិវិធ ីនងិបពចចកវិទាែាីៗ ពដ្ើរបីព្ម្ងងឹកនែកសុវត្ថិភាព្ 

  វិភាគ និងវាយត្នរផ្ការខូចខាត្ពៅពលើទិនែន័យ ឬពហដ្ឋា រចនាសរពន័ធ កដ្លបណ្តត លរកព្បីញ្ហា សុវត្ថភិាព្ 

រួចពធវើការកសវងរកឧបករណ៍ នងិវិធីសាន្រសតសម្ម្មប់ទញយករកវិញនវូទិនែនយ័ ឬជួសជលុពហដ្ឋា រចនាស

រព័នធកដ្លបានខចូខាត្ 

 ពធវើការវាយត្នរផ្ហានភិ័យ និងការសាកលបងពលើម្បព្ន័ធដំ្ពណើរការទិនែនយ័ 

 ពធវើពត្សតសាកលបងនានា កដ្លព ផ្្ើយត្បម្សបពៅនឹង ពគលនពោបាយ និងនតី្ិវិធីសុវត្ថភិាព្ 

 ចូលរួរកែងុករាវិធីវគគបណតុ េះបណ្តត លពនេងៗកដ្លពាកព់្ន័ធ 

 ដំ្ពណើរការការម្ត្ួត្ព្និតិ្យសុវត្ថិភាព្ ការវិភាគពលើទិនែន័យនងិសុវត្ថភិាព្ នងិការវិភាគពលើនតី្ិវិធី ពដ្ើរបីរក

ឱ្យព ើញនវូបញ្ហា សុវត្ថិភាព្ រួចបញ្ជូន ឬចត្់វិធានការសរម្សប 

 បងាា ត្់បពម្ងៀនដ្ល់ម្កុរការងារ ពដ្ើរបីកចករំកលកការយល់ដឹ្ង នងិជនំាញកនែកសុវត្ថភិាព្ 

 ពរៀបចំរបាយការណ៏ ម្បចំនែៃ ម្បចំសបាត ហ៏ ម្បចំកខ ឬរបាយការណ៍កដ្លម្មនត្ម្រូវការពនេងៗ អពំ្សីាថ ន

ភាព្ននម្បព្ន័ធសុវត្ថិភាព្បចចុបបនែ 

 ម្មនបទព្ិពសាធន៍ពៅពលើការដ្ពំែើង ការពធវើឲ្យដំ្ពណើរការម្បព្ន័ធសុវត្ថភិាព្របស់ឧបករណ៍ Router, 

Firewall Switchដូ្ចជា FortiGate, Juniper, Cisco, Palo Alto, HP, Huawei ជាពដ្ើរ 

 យល់ដឹ្ងព្ីម្បព្ន័ធបណ្តត ញត្ភាជ ប់បពចចកវិទា (Network) កដ្លម្ត្ឹរម្ត្ូវពៅតារលកខណៈបពចចកពទសពៅ

កែុងរជឃរណឌ លនែុកទិនែនយ័ នងិពៅតារការដ្ឋា នពនេងពទៀត្ 

 ម្ត្ួត្ព្និតិ្យជាម្បចំពៅពលើម្បព្ន័ធដំ្ពណើរការរបស់ឧបករណ៍ Router, Firewall, Switch នងិពរៀបចំកាល

 វិភាគកែុងការពធវើឲ្យម្បពសើរពែើង (Upgrade OS) នូវម្បព្ន័ធដំ្ពណើរការរបស់ឧបករណ៍នីរួយៗ 

 ម្មនបទព្ិពសាធនក៍ែុងការពរៀបចំម្បព្ន័ធពហដ្ឋា រចនាសរពន័ធបណ្តា ញត្ភាជ ប់ នងិសុវត្ថិភាព្ 

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងទក់ទងនិងឧបករណ៍ F5 Load balancer។ 

៣.រន្រនតីកនែកអភិវឌ្ឍន៍ នងិរចនាពគហទំព្័រ (Web Master and Designer) - ០១រូប 

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

ASP.Net, JSP, SQL) 

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងទូលំទូលាយពលើកនែក CMS ម្មនដូ្ចជា Joomla, Wordpress, Opencard ជាពដ្ើរ 



 ម្មនចំពណេះដឹ្ងទូលំទូលាយពលើករាវិធីរចនាដូ្ចជា Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD 

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងកនែក  SQL Server, MySql 

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងកែងុការម្គប់ម្គង នងិកែទ ំHosting Server ដូ្ចជាការពម្បើម្បាស់ CPanel, WHM, 

Name Server, Spacing Quota, Monitor Web Traffic, Backup & Restore។ 

 បពងកើត្ រចនា នងិអភិវឌ្ឍពគហទំព្័រ ករាវិធីកែងុពគហទំព្័រ ករាវិធីទូរស័ព្ែនដ្ នងិពសវាពគហទំព្័រសម្ម្មប់អគគ

នាយកដ្ឋា នម្ទព្យសរបត្តិរដ្ា នងិចំណូលរិនករនសារពព្ើព្នធ ននម្កសួងពសដ្ាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថុ 

 រចនា នងិបពងកើត្របាយការណ៍សម្ម្មប់ដ្ឋក់ចូលពៅកែុងពគហទំព្័រ នងិ web portal 

 ម្ត្ួត្ព្និតិ្យម្បព្ន័ធសុវត្ាភិាព្សម្ម្មប់ web server, ពគហទំព្រ័, web portals នងិ web services 

 វាយត្នរផ្ និងម្បត្ិបត្ាិការម្គប់ម្គងពគហទំព្័រ ពដ្ើរបធីានាបាននូវម្បព្ន័ធដំ្ពណើរការឥត្ឈប់ នងិម្មនសុវត្ថិ

ភាព្ខពស់ 

 ចូលរួរវគគបណាុ េះបណ្តា លតារការចត្់បញ្ជូនរបស់ម្កសួងពសដ្ាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងកនែក version control (SVN and GIT)  នងិអាចពធវើការជាម្កុរបាន 

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងទូលំទូលាយ នងិម្មនបទព្ិពសាធន៏សម្ម្មប់អភិវឌ្ឍពគហទំព្័រពលើករាវិធី IE, Firefox, 

Opera, Safari និង Chrome 

 ពធវើរបាយការណ៏ម្បចំនែៃ ម្បចំសបាត ហ៍ នងិម្បចំកខ ពដ្ឋយកនអកពៅពលើដំ្ពណើរការរបស់ម្បព្ន័ធ ទំហនំនការ

ចូលពម្បើម្បាស់ លទធនលត្ំកហទ ំនងិ ការគរំារកំកហងកនែកម្បព្័នធសុវត្ាិភាព្សរំាប់ពធវើកំកណកម្បពដ្ើរបីពធវើពអា

យម្មនភាព្ពជឿនពលឿន និងម្បពសើរពែើង។ 

 នងិសិកាខ សាលា នានា។ 

៤. រន្រនតីកនែកអភិវឌ្ឍម្បព្ន័ធ នងិសរពសរករាវិធី (Application Developer/Programmer) - ០១រូប 

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

ASP.Net, JSP, SQL) 

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងទូលំទូលាយពលើកនែក CMS ម្មនដូ្ចជា Joomla, Wordpress, Opencard ជាពដ្ើរ 

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

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងកនែក  SQL Server, MySql និង Oracle  

 រចនា នងិបពងកើត្របាយការណ៍សម្ម្មប់តារត្ម្រូវការរបស់ អ.ទ.ច 

 ម្ត្ួត្ព្និតិ្យម្បព្ន័ធសុវត្ាភិាព្សម្ម្មប់ web server, web application នងិ web services 

 វាយត្នរផ្ នងិម្បត្ិបត្ាិការម្គប់ម្គងម្បព្ន័ធកដ្លបានបពងកើត្ នងិម្ត្តួ្ព្និតិ្យតារដ្ឋនម្បព្ន័ធកដ្លអែកនគត្ន់គង់

បាននាល ់(ម្បសិនពបើម្មន) 

 អភិវឌ្ឍករាវិធីពលើម្បព្ន័ធម្បត្បិត្ាិការកដ្លអាចត្ភាជ ប់ពៅកាន់ម្បព្ន័ធទូរស័ព្ែ iOS និង Android 

 ចូលរួរវគគបណាុ េះបណ្តា លតារការចត្់បញ្ជូនរបស់ម្កសួងពសដ្ាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងកនែក version control (SVN and GIT) នងិអាចពធវើការជាម្កុរបាន 



 ម្មនចំពណេះដឹ្ងទូលំទូលាយ នងិម្មនបទព្ិពសាធន៏សម្ម្មប់អភិវឌ្ឍពគហទំព្័រពលើករាវិធី IE, Firefox, 

Opera, Safari និង Chrome 

 ពធវើរបាយការណ៏ម្បចំនែៃ ម្បចំសបាត ហ៍ នងិម្បចំកខ ពដ្ឋយកនអកពៅពលើដំ្ពណើរការរបស់ម្បព្ន័ធ ទំហនំនការ

ចូលពម្បើម្បាស់ លទធនលត្ំកហទ ំនងិ ការគរំារកំកហងកនែកម្បព្័នធសុវត្ាិភាព្សរំាប់ពធវើកំកណកម្បពដ្ើរបីពធវើពអា

យម្មនភាព្ពជឿនពលឿន និងម្បពសើរពែើង។ 

 នងិសិកាខ សាលា នានា។ 

៥. រន្រនតីកនែកអភិវឌ្ឍករាវិធីទូរស័ព្ែ (Mobile Application Developer) - ០១រូប 

 ម្មនចំំពណេះដឹ្ងពលើការអភិវឌ្ឍន៏ពគហទំព្័រ ( HTML / CSS, JavaScript, Ajax) 

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងទូលំទូលាយពលើកនែក Framework ពនេងៗ ម្មនដូ្ចជា GPS, Location, UIKit... 

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងទូលំទូលាយពលើកនែកភាសា Java, Kotlin , Objective-C, Swift  

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងកនែក  MySql, SQL Query 

 បពងកើត្ រចនា នងិអភិវឌ្ឍករាវិធទូីរស័ព្ែនដ្សម្ម្មប់ម្បព្ន័ធនានារបស់អ.ទ.ច និងម្កសួងពសដ្ាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថ ុ

 ម្ត្ួត្ព្និតិ្យម្បព្ន័ធសុវត្ាភិាព្សម្ម្មប់ករាវិធីទូរស័ព្ែឆ្ផ្ ត្នវ 

 វាយត្នរផ្ និងម្បត្ិបត្ាិការម្គប់ម្គងករាវិធីទូរស័ព្ែ និងម្ត្ួត្ព្និតិ្យតារដ្ឋនម្បព្ន័ធកដ្លអែកនគត្ន់គង់បាននាល ់

 អភិវឌ្ឍករាវិធីពលើម្បព្ន័ធម្បត្បិត្ាិការទូរស័ព្ែ iOS និង Android 

 ចូលរួរវគគបណាុ េះបណ្តា លតារការចត្់បញ្ជូនរបស់ម្កសួងពសដ្ាកិចច និងហិរញ្ញវត្ថ ុ

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងកនែក version control (SVN and GIT) នងិអាចពធវើការជាម្កុរបាន 

 ម្មនចំពណេះដឹ្ងទូលំទូលាយ នងិម្មនបទព្ិពសាធន័ពលើការអភិវឌ្ឍសម្ម្មប់ឧបករណ៍នវឆ្ផ្ ត្ពនេងៗ 

 ពធវើរបាយការណ៏ម្បចំនែៃ ម្បចំសបាត ហ៍ នងិម្បចំកខ ពដ្ឋយកនអកពៅពលើដំ្ពណើរការរបស់ម្បព្ន័ធ ទំហនំនការ

ចូលពម្បើម្បាស់ លទធនលត្ំកហទ ំនងិ ការគរំារកំកហងកនែកម្បព្័នធសុវត្ាិភាព្សរំាប់ពធវើកំកណកម្បពដ្ើរបីពធវើពអា

យម្មនភាព្ពជឿនពលឿន និងម្បពសើរពែើង។ 

 នងិសិកាខ សាលា នានា។ 

សម្តថភារ 

ជនំាញ ត្ម្រវូការ 

ជនំាញបពចចកពទស បានបញ្ចប់ការសិកាពលើកនែកទក់ទងនងឹវិស័យ នងិតារជនំាញនីរួយៗ 

កម្រតិ្សិកា -ម្ត្ូវម្មនសញ្ហញ បម្ត្បរញិ្ហញ បម្ត្ កនែកបពចចកវិទាព្័ត្ម៌្មន ឬវិទាសាន្រសតព្័ត្ម៌្មន

 វិទា ឬវិសវករាបពចចកវិទាព្័ត្៌ម្មន ឬសញ្ហញ បម្ត្បរិញ្ហញ បម្ត្កនែកពាក់ព្ន័ធនងឹប

ពចចកវិទាព្័ត្៌ម្មននងិគរនាគរន៍ សម្ម្មប់រុខត្ំកណងកនែកបពចចកវិទាព្័ត្៌ម្មន 



ភាសា ពចេះសាែ ត្់ពលើភាសាកខារ នងិ អាចអាន សាត ប់ សរពសរ នងិនោិយភាសាអង់ពគផ្ស

បានលអ  

បទព្ពិសាធន ៍ - ោ៉ា ងពហាចណ្តស់ម្មនបទព្ិពសាធនក៍ារងាររយៈពព្ល ១ឆ្ែ ំ ពៅតារកនែក នងិ

ត្ួនាទីខាងពលើ 

សម្ិទធរម្មព្តូវសសព្ម្ចបាន 

 ម្ត្ូវបំពព្ញការងារឱ្យបានលអ នងិហាត្់ចត្ត់ារត្ួនាទីដូ្ចកដ្លបានបញ្ហជ ក់កែងុចំណចុត្នួាទី និងទំនលួខុស

ម្ត្ូវខាងពលើ 

 នតល់របាយការណ៍ម្បចំកខពលើវឌ្ឍនភាព្ការងារ 

 នតល់របាយការណ៍សម្ម្មប់ការវាយត្នរផ្ពលើការងារសពម្រចបានពដ្ឋយ ម្បធាននាយកដ្ឋា នបពចចកវិទា

ព្័ត្ម៌្មនននអគគនាយកដ្ឋា នម្ទព្យសរបត្តិរដ្ានងិចំណូលរិនករនសារពព្ើព្នធ។ 

ការរំណ្ត់សរល នងិលទធ្លការងារ 

ពបសកករាសម្ម្មប់ការងារពនេះម្ត្ូវពធវើពែើងពៅកែងុម្បពទសករពុជាកែុងរយៈពព្លរហតូ្ដ្ល់ ២ឆ្ែ ំ។ លទធនលការងារ

ទរទរឱ្យសពម្រចបានឆ្ប់តារកដ្លអាចពធវើពៅបាន។ រន្រនតីជាប់កិចចសនានឹងរាយការណ៍ពដ្ឋយផ្ទែ ល់ពៅម្បធាន

នាយកដ្ឋា នបពចចកវិទាព្័ត្ម៌្មន ននអគគនាយដ្ឋា នម្ទព្យសរបត្តិរដ្ានិងចំណូលរិនករនសារពព្ើព្នធ។ 

ព្រុម្ការងារព្រប់ព្រងរសព្ោង 

រន្រនតីជាប់កិចចសនានងឹម្ត្ូវបំពព្ញរុខងារ និងត្នួាទី សថ ិត្ពម្ការកិចចដឹ្កនំារបស់ពដ្ឋយ ម្បធាននាយកដ្ឋា នបពចចក

 វិទាព្័ត្៌ម្មនននអគគនាយកដ្ឋា នម្ទព្យសរបត្តិរដ្ានិងចំណូលរិនករនសារពព្ើព្នធ។ សម្មសភាព្នននាយកដ្ឋា នប

ពចចកវិទាព្័ត្៌ម្មនននអគគនាយកដ្ឋា នម្ទព្យសរបត្តិរដ្ានងិចំណូលរិនករនសារពព្ើព្នធ។ 

រួរម្មន៖ 

ម្ុខតំណណ្ង ស ម្ ះ នងិ តនួាទ ី

ម្បធាននាយកដ្ឋា នបពចចកវិទាព្័ត្ម៌្មន ពលាក ហា៊ា ន ប៊ាុនណ្ិត  

រន្រនតីបពចចកពទសជាន់ខពស់ នន អ.ទ.ច 
រន្រនតីបពចចសពទសព្័ត្ម៌្មនវិទាជាន់ខពស់ពៅនាយកដ្ឋា នបពចចកវិទា

ព្័ត្ម៌្មន ននអ.ទ.ច 



ម្កុរការងារម្គប់ម្គងខាងពលើពនេះ ម្មនភារកិចច នងិទទួលខុសម្ត្ូវខពស់ ពដ្ឋយផ្ទែ លក់ែងុការអភិវឌ្ឍម្បកបពដ្ឋយចីរភាព្ 

ចំពពាេះការងារគពម្ម្មងខាងពលើ។ ការងារកដ្លបំពព្ញពដ្ឋយរន្រនតីជាប់កិចចសនាកដ្លម្ត្ូវពម្ជើសពរើសពនេះ នឹងរិននតល់

អានភុាព្ណ្តរួយដ្ល់ទំនលួខុសម្ត្ូវរបស់ម្កុរការងារខាងពលើពនេះពែើយ។ ពទេះបីជាោ៉ា ងពនេះកត ី រន្រនតីជាប់កិចចសនា 

ពៅកត្បំពព្ញត្នួាទី និងការងារពៅតារទំនលួខុសម្ត្ូវពរៀងៗខផ្ួន ម្សបតារកាត្ព្វកិចចរបស់ខផ្ួនផ្ទែ ល។់ 

នីតិវិធីការងារ 

ការបំពព្ញការងារម្បកបពដ្ឋយការទំនាក់ទំនងោ៉ា ងជិត្សែ ទិធ គឺជាកតាត ចរបង។ ត្ួនាទីកែុងការបពម្ងៀន និងម្បឹកា

ពោបល់ គឺជាការសខំាន់ ររួទងំការពធវើពត្សតបានពជាគជយ័ គឺរិនម្ត្ឹរកត្ការនតលន់ូវការកណនំាកនែកបពចចកពទស

ប៉ាុពណ្តណ េះពទ ប៉ាុកនតចូលរួរកែុងការអភិវឌ្ឍកែុងគពម្ម្មង នងិម្កុរការងារនននាយកដ្ឋា នបពចចកវិទាព្័ត្ម៌្មន ននអ.ទ.ច 

ពហើយកែរទងំជំរញុឱ្យម្កុរការងារយល់ចាស់ព្ីសិទធិ នងិកាត្ព្វកិចចពដ្ឋយម្សបចាប់ ននកសហវ នងិរាជរដ្ឋា ភិបាល 

ពម្ការកិចចសនារបស់នាយកដ្ឋា ន និងចាប់ពាកព់្ន័ធពនេងៗពៅករពុជា។ 

 វិធីសា្សតរុុងការរាកាការណ្៍ 

កិចចការដំ្បូងននពបសកករាការងារ រន្រនតីជាប់កិចចសនាម្ត្ូវនលតិ្នតល់របាយការណ៍កននការ កដ្លរួរម្មនកននការ

សករាភាព្លរអតិ្ នងិទទួលការយលម់្ព្រព្ីម្បធានម្បធាននាយកដ្ឋា នបពចចកវិទាព្័ត្ម៌្មន ននអ.ទ.ច។ ជាពរៀងរាល់

កខ ម្ត្ូវនតល់របាយការណ៍ននពបសកករាការងារ កដ្លរួរម្មន លទធនលសពម្រចបាន នងិទទួលការយល់ម្ព្រព្ី

ម្បធាននាយកដ្ឋា នបពចចកវិទាព្័ត្ម៌្មន សម្ម្មប់ការពបើកនតលម់្បាក់ពបៀរវត្េជាពរៀងរាលក់ខ។ កំែុងពព្លបំពព្ញ

ការងារ រន្រនតនីីរួយៗម្ត្ូវម្មនត្ួនាទីនលិត្នូវរបាយការណ៍ម្បចំម្ត្មី្មសនងកដ្រ សម្ម្មប់ជាធាត្ុចូលពលើកពែើង នងិ

ចូលរួរកែងុកិចចព្ិភាកា ជារួយម្បធានម្បធាននាយកដ្ឋា នបពចចកវិទាព្័ត្៌ម្មន និងគណៈកម្មា ធិការកកទម្រង់ នន

ម្កសួងពសដ្ាកិចច នងិហិរញ្ញវត្ថ។ុ 

ភាសា 

ភាសាកខារ នងិភាសាអង់ពគផ្ស នងឹម្ត្ូវពម្បើម្បាស់សម្ម្មប់រាលទំ់នាក់ទំនង រាយការណ៍ នងិពរៀបចំឯកសារ។ 

ទីតងំបំសរញការងារ 

ជាទូពៅ រន្រនតីជាប់កិចចសនាម្ត្វូបំពព្ញការងារពៅការោិលយ័ នននាយកដ្ឋា នបពចចកវិទាព្័ត្ម៌្មន នន អ.ទ.ច  

 

 



បរកិាខ រ និងបរសិាថ នការងារ 

បរិកាខ រការងារ ដូ្ចជាត្ុការិោល័យ ពៅអី និង ពសវាអុីពធើកណត្ នឹងម្ត្ូវនតលជ់ូនសម្ម្មប់បំពព្ញការងារ។ ពដ្ឋយកែក 

រន្រនតីជាប់កិចចសនាម្ត្ូវម្មន នងិយកកុពំ្យូទ័រ និងសម្មា រការិោល័យផ្ទែ លខ់ផ្ួនពនេងពទៀត្ចំបាច់ សម្ម្មប់បំពព្ញ

ការងារ និងសពម្រចលទធនលការងារ។ រន្រនតីជាប់កិចចសនា រិនអនញុ្ហញ ត្ឱ្យពធវើការងារ នងិទំនាក់ទំនងពនេងៗពលើ

ការងារផ្ទែ ល់ខផ្ួន ពម្ៅព្កីារងារសម្ម្មប់ អគគនាយកដ្ឋា នម្ទព្យសរបត្តិរដ្ា នងិចំណូលរិនករនសារពព្ើព្នធ កែុងកំែុង

ពម្ម៉ា ងការងារពនាេះពែើយ។ 


