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សក្មាប់ពក្ងឹងក្បព័នធនិងនតី្ិវិធី 

• ទាប:ពក្ងឹងការក្ត្តួ្ពនិតិ្យណដ្លមានក្សាប់ឬច្ង

ក្រងឯរសាររនងុទី្យរណនៃងណដ្លម្និសវូសាំខាន ់
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សនាធ នរម្ម (Intereface) ជារម្មវិធី ឬវិធីសា្សត ណដ្លសទៃរទ្យិននន័យពីក្បព័នធបសច្ចរវិទ្យាម្ួយសៅក្បព័នធម្ួយ

សទ្យៀត្ ឬរវាងច្ាំណណរពីរផ្នក្បព័នធណត្ម្ួយ 

ការច្ម្ៃងទ្យុរសរើនស ើង 

(Incremental Backup) 

ការច្ម្ៃងទ្យុរទ្យិននន័យណដ្លបានណរណក្ប បណនថម្ថ្មីសក្កាយការច្ម្ៃងទ្យុរច្ុងសក្កាយ 

ធម្មនុញ្ញសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

(Internal Audit Charter) 

បទ្យដ្ឋឋ នអនុម្័ត្សដ្ឋយថាន រ់ដឹ្រនាាំ ណដ្លរាំណត្់សោលបាំណង សិទ្យធិអាំណាច្ និងការ

ទ្យទ្យួលខុសក្ត្ូវផ្នសរម្មភាពសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

រាំហុសសារវន័ត 

(Material Misstatement) 

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុមានរាំហុស ម្ុនសពលសធវើសវនរម្មសដ្ឋយសារការលួច្បនៃាំ 

ឬរាំហុស 

ច្រិត្សត្សត   

(Nature of Testing) 

បសច្ចរសទ្យសសត្សត ណដ្លសក្បើសដ្ឋយសវនររ ដ្ូច្ជាការសារសួរ ការសសងកត្  

ការក្ត្ួត្ពិនិត្យការអនុវត្តស ើងវិញ 

សោលការណ៍ដ្ឋរ់ស ម្ ះគ្ណនី

អនរសក្បើក្បាស់ (User Naming 

Convention) 

ជា វិធានផ្នការដ្ឋរ់ស ម្ ះគ្ណនីអនរសក្បើក្បាស់សដ្ឋយសក្បើលាំដ្ឋប់ត្ួអរសរ សលខ ឬ

សញ្ញញ សទសងៗ ណទអរតាម្ភាពសាំខាន់ និងរក្ម្ិត្ផ្នសុវត្ថិភាពណដ្លច្ង់បាន 

រម្ម វិធីក្សាប ់ 

(Off-the-shelf Software) 

ជារម្មវិធីណដ្លបានទលិត្រួច្ និងអាច្សក្បើក្បាស់បាន  

ការច្ម្ៃងទ្យុរសៅសក្ៅ  

(Off-site backup) 

ការច្ម្ៃងទ្យុរទ្យិននន័យណដ្លបានររាទ្យុរសៅទ្យតីាាំងសថ ិត្សៅឆ្ា យពីអាោរណដ្ល

រាំពុងដ្ាំសណើរការក្បព័នធបសច្ចរវិទ្យាពត្៌មាន 

ក្បព័នធក្ត្ួត្ពិនិត្យបងាក រ 

(Preventive Control) 

ក្បព័នធណសវងររបញ្ញា ម្ុនសពលសរើត្ស ើង សដ្ឋយក្ត្ួត្ពិនិត្យទាាំងក្បត្ិបត្តិការ និង

ធាត្ុច្ូល ការពាររុាំសអាយមានរាំហុស ការរំលង ឬទ្យសងវើណដ្លមានសក្ោះថាន រ់ 

ការសធវើសត្សត ក្ត្ ប់ 

(Regressison Testing) 

បសច្ចរសទ្យសសត្សតម្ួយក្បសភទ្យ សក្បើសដ្ើម្បីពិនិត្យស ើងវិញនវូរាំហុស ូជីខលណដ្ល

បានសរើត្ស ើងរនុងដ្ាំណារ់កាលសត្សតដ្ាំបូង ឬសក្កាយបញ្ញា បានសដ្ឋះក្សាយ 





 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
អគ្គនាយរដ្ឋឋ នសវនរម្មផ្ទៃរនុង 

អាសយ័ដ្ឋា ន: ផ្ទះរេខ ២៥ B ផ្លូវរេខ ២១៤ សរតេចប៉ា ន សង្កា តប់ងឹរងំ ខណ្ឌ ដនូរេញ រជធានភី្នរំេញ 

ទ ូសេ័ទ: (៨៥៥) ២៣ ២២៤ ៥២៦ រគ្ហទេំ ័ : www.gdia.mef.gov.kh 
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