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គឺបានអលចអចញយងចាស់ត្ដមរយៈោររីកចអត្មនើ ននផ្ផ្សកា ទំនាក់ទនំ ងគ្នាកាងុ ចំអណាម

ត្បជ្ញជ្ន អៅកាងុ សាកលអោកអនោះ ជ្ញពិភពអោកមួយផ្ដល ឱោសកំពុងអបើកចំហរសំរាប់មនុសស រាប់ោននាក់ អធវោើ រទក់ទងគ្នាត្ដមរយៈបអចេកវិទាថ្មីជ្ញអត្ចនើ ,ោររីកដុោះដ្ឋលអៅោរទទួលបានពរ៌មាននិងចំអណ្ោះដឹងចាំ
បាច់ដនទអទៀរបានអធវើឲ្យត្បអសើរអឡើងគួរឲ្យករ់សមាាល់សរាំ ប់ជ្ីវភាពរស់អៅរបស់ ត្បជ្ញជ្ន
និងជ្ួយោរ់បនថយភាពត្កីត្កផ្សងផ្ដរ ។
អនោះអាចសអត្មចអៅបាន លុោះត្ត្ដផ្រអយើងទំងេស់គ្នាអចោះផ្ចករំផ្លករនមល ោរអបតជ្ញាចិរត និង សាមគាីភាព អដើមបីោរេភិវឌឍកាុងអគ្នលបំណ្ងបអត្មើផ្សល
ត្បអយជ្ន៍រមួ សត្មាប់មនុសស ត្គប់ៗគ្នា ។
ថ្មីៗអនោះរំបន់អាសុនី ិងបាសុីហចវិ

រំបន់ដ៏វិអសសធំបផ្សំ រុ មួយអៅអពលផ្ដលរំបន់អនោះបានអត្បើត្បាស់ន៉ូវបអចេកវិទា

ង គមនាគមន៍ (ICTs) ។ អយងត្ដមសហភាព គមនាគមន៍េនតរជ្ញរិ

រំបន់អាសុនី ិងបាសុហី ិវច គឺមានផ្សទោះ ផ្ដលអត្បើត្បាស់ទ៉ូរស័ពទអលើរុអត្ចនើ ជ្ញង ពីររយ អោដិ (២០០អោដិ) និង េាក អត្បត្ើ បាស់ទ៉ូរស័ពទនដចំននួ ១.៤ រយអោដិ ។ អបើគរិ ចំអពាោះផ្រត្បអទសចិននិងឥណាឌអនាោះ គឺអសមនើ ងឹ ១/៤

ននចំននួ េាកអត្បើត្បាស់ ទ៉ូរស័ពទអៅកាុងពិភពអោក សត្មាប់ទិននា ័យគិរត្រមឹ ឆ្ាំ ២០០៨។ រំបន់អាសុ-ី បាសុីហវិចផ្សងផ្ដរ គឺមានេត្ត្ដ៤០ភាគរយ ននេាកអត្បើត្បាស់ត្បព័នធ េុនី ធឺអណ្រ របស់ ពិភពអោក និងអសមើ៣៩ ភាគរ
យ ននទីផ្សារេាកអត្បើត្បាស់ រលកអាោសផ្សសពវផ្សាយ (Broadband) ដ៏ធំបផ្សំ ុរ អៅកាងុ ពិភពអោក។

ត្បវរតិននោររីកចអត្មើនអជ្ឿនអលឿនយងរហ័សននបអចេកវិទាអនោះ មានមរិភាគអត្ចើនបានអចាទសួរថ្ន អរើោរផ្បកផ្ចករលកសញ្ញា(Digital)
ត្រូវវិនាសបារ់បង់ឬអៅជ្ញយងណា អៅអពលខាងមុខ។
ជ្ញេកុសល
សំនួរអនោះអៅមិនទន់មានចអមលើយអៅអឡើយ។ស៉ូមបីផ្ររយៈអពល៥ឆ្ាបំ នាទប់ពជ្ី ំនបួ កំព៉ូល
ពិភពអោកសតេី ពំ ីអលើ វិស័យពរ៌មានវិទា-The World Summit on The Information Society(WSIS) បានអធវើអឡើងអៅកាុង Geneva អៅកាុងឆ្ាំ ២
០០៣ និង ោររកអ ើញ ននបអចេកវិទាដ៏អត្ចនើ សអមបើមត្ពមទំងោរអបតជ្ញាចិរតននេាកបំអរីោរង្ហរដ៏សំខាន់ៗកាងុ រំបន់ក៏អដ្ឋយ ក៏ដំអណ្ើរោរ គមនាគម ជ្ញម៉ូលដ្ឋាន អៅផ្របនតគមាលរអៅផ្រឆ្ាយរវាងមនុសសភាគអត្ចើន ជ្ញពិអស
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សសំរាប់ជ្នត្កីត្ក ។
ជ្ញង ២៥ ត្បអទសកាងុ រំបន់ ភាគអត្ចនើ ជ្ញត្បអទសកំពងុ េភិវឌឈន៍ននផ្ដនអោោះរ៉ូចៗ និង ត្បអទស កំពងុ េភិវឌឈន៍ផ្ដលមិនមានត្ពំផ្ដនជ្ញប់នងឹ អឆារសមុត្ទ មានចំននួ េាកអត្បើត្បាស់ត្បព័នេធ ុីនអធើរអណ្រ រិចជ្ញង ១០ នាក់កងាុ ចំ

អណាម១០០នាក់(១០%) ផ្ដលចំននួ ១០%អនោះ ជ្ញេាករស់អៅកាុងទីត្កងុ ធំៗ ននត្បអទសទំងអនាោះ ផ្សទុយអៅវិញត្បអទសអជ្ឿនអលឿនផ្ដលសិរថ អៅកាងុ រំបន់អនាោះផ្ដរ មានេត្ត្ដនន េាកអត្បើត្បាស់ត្បព័នធ េុនី អធើរអណ្រ ៨
០ នាក់ កាងុ ចំអណាមមនុសស ១០០ នាក់(៨០%) ។ ោរអត្បើត្បាស់រលកននោរផ្សាយ(Broadband)របស់ត្បអទសរីកចំអរីន និង ត្បអទសកំពងុ េភិវឌឈន៍ គឺមានភាពខុសគ្នាយងសអមបើម ។
អដើមបី
ព

Ditigal

ICT កាុងោរេភិវឌឈ សងាម-អសដាកចិ េវិទាអៅកាុងរំបន់ េាកបអងកើរចាប់អៅកាុងត្បអទសកំពងុ េភិវឌឈន៍អនាោះ បានបអងកើរន៉ូវេទិភា

ឲ្យបានអត្ចើន, េនុមរ័ អៅអគ្នល នអយបាយមួយចំននួ អរៀបចំយងជ្ញក់ោក់ន៉ូវ ចាប់ និង និយរកមមគអត្មាង ផ្សតលត្់ បាក់មល៉ូ និធិ និងជ្ួយសត្មលួ កាងុ ភាពជ្ញនដគ៉ូអផ្សសងៗជ្ញអត្ចើនអទៀរ អដើមបីជ្ំរុញ វិសយ័ ឧសាហកមម
ICT ត្ពមទំងអធវើោរេភិវឌឈន៉ូវជ្ំនាញ ICT ឲ្យដល់ត្បជ្ញជ្នរបស់ពកួ អគ ។

គអត្មាងសកមមភាពមួយ (The Plan of Action) នន WSIS បានផ្ថ្លងថ្ន “...មនុសសមាាក់ៗគួរផ្រទទួលបាន ឱោសកាុងោរទទួលយកអៅជ្ំនាញចាំបាច់ណាមួយ រួមទំង ចំអណ្ោះដឹង អដើមបី
យល់ដងឹ អដើមបីច៉ូលរួម និងអដើមបីទទួលបានត្បអយជ្ន៍ពីសងាមពរ៌មានវិទា រួមទំង ចំអណ្ោះដឹង ផ្ផ្សាកអសដាកចិ ។េ អៅទីបញ្េប់ គអត្មាងសកមមភាពអនោះ បានេំពាវនាវឲ្យមានោរសហោរអៅកាងុ រំបន់នងិ ពីេនតរជ្ញរិ សំរាប់វិ
ស័យ ននោរកសាង សមរថភាព អដ្ឋយអធវើោរសងករធ់ ាន់ អៅអលើ ោរបអងករើ ោរត្បម៉ូលផ្សតុំយងធំមួយសំរាប់េកា មាន វិជ្ញជជ្ីវៈនិងជ្ំនាញោរ ខាង ICT អអាយបានអត្ចើន ។

ជ្ញោរអឆលើយរបនឹងោរេំពាវនាវអនោះ PCICT បានអធវើោរេភិវឌឈ ICT ដ៏ធទំ ៉ូោយមួយអនោះសំរាប់ ោរេភិវឌឈន៍ន៉ូវកមមវិធហី វឹកហវឺនផ្ដលមានអ្ម ោះថ្ន កមមវធិ សី ិកាជ្ញន់ខពស់នន អាយសុីធី ពិអសស សំរាប់
ថ្នាក់ដកឹ នាំកាុងជ្ួររដ្ឋាភិបាល ផ្ដលកាងុ អពលឥឡូវអនោះ មានត្បាំបីវគា អផ្សសងៗគ្នា បុផ្នតវគានមី ួយៗមានទំនាក់ទំនងគ្នា អដ្ឋយមានអគ្នលបំណ្ងផ្ចករំផ្លក ចំអណ្ោះដឹងរួមទំងជ្ំនាញពិអសស ផ្ដលនឹងជ្ួយេាកបអងកើរចាប់ ឲ្យ
អចោះអធវើផ្ផ្សនោរនិងេនុវរតអដ្ឋយអត្បើន៉ូវចំអណ្ោះដឹង ផ្ដលទទួលបានពី ICT ត្បកប អដ្ឋយត្បសិទធិភាព ។
APCICT

គឺជ្ញវិទាសាថ នមួយកាុងចំអណាមវិទាសាថ ន

៥

របស់គណ្កមាមធិោរសងាមនិង

អសដាកចិ េ

នន

េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិផ្ដលត្បចាំអៅកាងុ រំបន់អាសុនី ិងបាសុីហចវិ

(the United Nations Economic and Social Commission of Asia and the Pacific(ESCAP) ។ ESCAP ជ្ំរុញឲ្យ
មានោរគ្នំពារនិង ោរដ្ឋក់បញ្េូលោរេភិវឌឈផ្ផ្សាក អសដាកចិ េសងាម អៅកាងុ អាសុីនងិ បាសុហី វិច ត្ដមរយៈោរវិភាគ, ោរង្ហរសាមញ្ាៗ ោរកសាងសមរថភាព កិចសេ ហោរកាុងរំបន់ រួមទំងោរផ្ចករំផ្លកន៉ូវចំអណ្ោះដឹង កាុ

ងភាពជ្ញនដគ៉ូកងាុ ត្សកុ និង បណាតភាគហ៊េនុ អផ្សសងៗអទៀរ។ ESCAPត្ដមរយៈA P C I C T គឺបាន ទទួលយកោរផ្សារផ្ស់ ងា ់ចំអពាោះ ោរអត្បើត្បាស់ អសចកីតត្រូវោរ និង ោរបកផ្ត្បននអមអរៀនរបស់
Academic អនោះអៅកាងុ ត្បអទសអផ្សសងៗពីគ្នាជ្ញអត្ចើនត្ពមទំងផ្ចករំផ្លកចំអណ្ោះយងអទៀងទរ់របស់ពកួ អគផ្ដលអធវើអឡើងជ្ញ បនតបនាទប់ ត្ដមរយៈ សិោាសាោថ្នាក់ជ្ញរិនងិ រំបន់ សំរាប់មត្នជ្ញតី ន់ខពស់ និង មត្នតី

ថ្នាក់កណាតល រួមទំងទិសអៅអផ្សសងអទៀរ ផ្ដលទក់ទងនឹង ោរកសាងសមរថភាពរួម ត្ពមទំងទទួលបានមកវិញន៉ូវចំអណ្ោះដឹង អហើយត្រូវបានអគ បកផ្ត្បដ្ឋក់ បញ្េូលបផ្នថម អដើមបីបអងកនើ ោរយល់ដងឹ ននសារៈត្បអយជ្ន៍ I
CT និង

អឆ្ពោះអៅរកោរ េភិវឌឈទិសអៅជ្ញអត្ចើន ។

Noeleen Heyzer
េនុរដាអលខាធិោរននេងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ

និង អលខាធិោរត្បរិបរតិនន ESCAP

ភាគទី៣

(ICT)

3

អារមភកថ្ន
ដំអណ្ើរោរអៅកាងុ ោរវិវរតនន កមមវធិ ីសកិ ាជ្ញន់ខពស់នន អាយសុីធី ពិអសសសំរាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកងាុ ជ្ួរ រដ្ឋាភិបាលសត្មាប់វគាបនត អនោះ ពិរជ្ញបានបង្ហាញន៉ូវោរផ្សុសអឡើងននបទពិអសាធន៍ថ្ៗមី ។ The Academy

មិនត្រមឹ ផ្រជ្ួយបំអពញបផ្នមថ ន៉ូវចអនាលោះននោរកសាងសមរថភាពយល់ដងឹ េំពីICT

បុផ្នតផ្ថ្មទំងបានត្រួសត្ត្ដផ្សលូវថ្មីមយួ សំរាប់ោរេភិវឌឈន៍ន៉ូវកមមវិធីសកិ ា (ត្ដមយៈោរច៉ូលរួមរបស់ េាកសិកា និងភាពជ្ញមាេ

ស់ននោរេនុវរត) ។

The Academy គឺជ្ញកមមវិធីដល់លបអ ំផ្សរុ របស់ APCICT
ពឹងផ្ផ្សអកអលើៈ
លទធផ្សលននោរសទងម់ រិផ្ដលអធវើអឡើងជ្ញមួយត្បអទសជ្ញង ២០ អៅកាងុ រំបន់ រួមទំងទទួលោរត្បឹកាអយបល់ពមី ត្នតីរដ្ឋាភិបាលជ្ញអត្ចើនរ៉ូប សមាជ្ិកជ្ញអត្ចើនននសហគមន៍េភិវឌឈន៍េនតរជ្ញរិ កមមវិធសី ិកានិងេាកេប់រំជ្ញអត្ចនើ រ៉ូ
ប អធវើោរត្សាវត្ជ្ញវ និងវិភាគយងសុីជ្ំអៅេំពីភាពខាលំង និង ភាពអខាយ ចំអពាោះឧបករណ្៍សត្មាប់ោរហវកឹ ហវនឺ ផ្ដលមានត្សាប់។ ពរ៌មានត្រឡប់របស់េកា ច៉ូលរួមសិោាសាោរបស់ APCICTបានអរៀបចំអឡើងជ្ញប
នតបនាទប់សត្មាប់ថ្នាក់រំបន់នងិ េនុរបំ ន់អៅអលើេរថត្បអយជ្ន៍និងភាពជ្ញប់ទក់ទងគ្នាពីវគាមួយអៅវគាមួយរួមទំងយុទធសាត្សតហវឹកហវឺនយងសមរមយមួយនិងមានភាពត្បាកដនិយមអៅ

កាុងោររំលកឹ អឡើងវិញ េំពីវគាទងំ អនាោះ អដ្ឋយមានោរដឹកនាំពីេកា ជ្ំនាញជ្ញអត្ចើនរ៉ូបអៅកាងុ វគាសិកា សត្មាប់ោរេភិវឌឈវិស័យ ICT ។ សិោាសាោរបស់ The Academy ត្រូវបានអធវើអឡើង ត្ដមរំបន់ផ្ដ

លបានផ្សតល់ ឱោសផ្ដលមិនអាចោរ់នថ្លបាន កាងុ ោរផ្លលស់បតូរបទពិអសាធន៍ និងចំអណ្ោះដឹងកាុងចំអណាមេាកច៉ូលរួមពី ត្បអទសអផ្សសងៗ សិោាសាោអនោះផ្ដលបានបអងករើ ន៉ូវ Academy Alumni នឹងអដើររួ
យងសំខាន់ កាុងោរអធវើឲ្យអលចអចញជ្ញរ៉ូបរាងអៅអមអរៀនជ្ញបនតបនាទប់អនោះ ។

ោរដ្ឋក់បង្ហាញអចញដំបង៉ូ អៅវគាសកិ ាទំងត្បាំបី សមាាល់អ ើញថ្នជ្ញោរចាប់អផ្សតើមសត្មាប់ដំអណ្ើរោរ ដ៏អជ្ញគជ្័យ ផ្ដលជ្ញភាពខាលងំ នននដគ៉ូផ្ដលមានត្សាប់ និងោរកសាងភាពថ្មអី ផ្សសងមួយអទៀរអដើមបីេភិវឌឈ អៅកាងុ ោរអធវើ
ICTD

ឲ្យសអត្មច អៅអគ្នលនអយបាយរបស់

ោរ់ត្ដមរំបន់

A P C I C T

។

National Academies ពីអត្ពាោះថ្នោរអឆ្ពោះអៅមុខយង សំខាន់របស់វា គឺោរធានាថ្ន The Academy

បានអបតជ្ញាចិរត

កាុងោរផ្សារ់ផ្សងា ់ផ្ផ្សាកបអចេកអទសអៅកាងុ ោរផ្សសពវផ្សាយ ពី

អគ្នលនអយបាយ ។ APCICT ផ្សងផ្ដរបាននឹង

កំពងុ អធវើោរយងជ្ិរសាទិ ធជ្ញមួយវិទាសាថ នហវកឹ ហវនឺ របស់ជ្ញរិនងិ រំបន់មួយចំននួ ផ្ដលមាន ទំនាក់ទនំ ងជ្ញមួយោរត្គប់ត្គង ថ្នាក់កណាតល, ោរត្គប់ត្គងរបស់រដា និងោរត្គប់ត្គង់ត្ដមលំដ្ឋប់ថ្នាក់ ត្បចាំរំបន់ អដើមបីអធវើឲ្យ
ត្បអសើរ
សត្មាប់រដា ។

សមរថភាពរបស់ពកួ អគកាុងោរអឆលើយរបអៅរំរ៉ូវោរ ោរបកផ្ត្ប និង ផ្ចករំផ្លកន៉ូវអមអរៀននីមួយៗរបស់ Academy ត្ពមទំងអធវវាើ អៅជ្ញអសចកីតត្រូវោរ និងជ្ញេទិភាពដំប៉ូង

ពីអនោះអៅអទៀរ APCICT កំពងុ ផ្រជ្ួលន៉ូវពហុបុសជ្ញតិ៍ អត្ចើន អដើមបីធានាថ្ន ខលមឹ សារអមអរៀនរបស់ Academy បានអៅដល់េកា អមើល(េាកសិកា)កាុងលកាណ្ៈយងទ៉ូលំទ៉ូោយអៅកាងុ រំបន់មួយ។

អត្ៅពីោរផ្សតលន់ ៉ូវកមមវិធសី ិកាអដ្ឋយផ្លទល់របស់ Academy

រំបន់នងិ ត្ដមត្សុក Academy

the APCICT Virtual Academy (AVA) ផ្ដលជ្ញទ

ត្មង់ននោរសិកាពីចមាាយ ត្ដមត្បព័នធ Onlineផ្ដលត្រូវបអងករើ អឡើងអដើមបីឲ្យេាកសិកាទទួលបានចំអណ្ោះដឹងពីកផ្នលងរបស់ខនលួ (អដ្ឋយមិនចាំបាច់ អៅសិកាផ្លទល់អៅវិទាសាថន)។ AVA ធានាថ្នវគានមី ួយៗរប
ស់
(

Academy

D

o

w

ជ្ញមួយឧបករណ្៍សិកាដនទអទៀរ

n

l

o

a

ដ៉ូចជ្ញផ្លទងំ បញ្ញេងំ បទបង្ហាញននអមអរៀន

d

)

និងករណ្ីសកិ ាដនទអទៀរ

គឺមានភាពង្ហយត្សួលកាុងោរទញយក

មកពីត្បព័នធេនុី ធឺអណ្រ

រួមមានឯកសារអមអរៀនទំងត្សុង,ោរសិកាផ្សងវ យល់អៅអលើោរត្គប់ត្គង ខលមឹ សារអមអរៀនសីតេពំ ី ោរេភិវឌឈន៍អៅអលើ ឧបករណ្៍មួយចំនួន ត្ពមទំងមានោរទទួលសាា ល់ (ឧ.វិញ្ញាបណ្ណ ប័ត្រ)។
វគាទំងត្បាបំ ីរបស់ Academy និងោរផ្សតលស់ ិោាសាោសីតពី Academy ថ្នាក់ជ្ញរិ, ថ្នាក់រំបន់នងិ េនុរបំ ន់ នឹងមិនអាចសអត្មចអៅបានអទ ត្បសិនអបើគ្នមនោរអបតជ្ញាចិរត ោរចងអុលបង្ហាញនិង ោរច៉ូលរួ
មយងសកមមេពំ ី បុគាលមាាក់ៗ ឬេងាភាពនានា ។ អឆលៀរកាងុ ឱោសអនោះ ខាុំស៉ូមផ្ថ្លងេំណ្រគុណ្ ចំអពាោះកិចេត្បឹងផ្ត្បងនិងសមិទធផ្សលនានា Academy Alumni ផ្ដលសអត្មចអដ្ឋយមានោរច៉ូលរួមពី

សហោរពីត្កសួង រដ្ឋាភិបាល វិទាសាថ នហវឹកហវឺន ត្ពមទំងេងាភាពជ្ញរិ និងេងាភាពត្បចាំរំបន់ជ្ញអត្ចនើ ផ្ដលបានច៉ូលរួម កាងុ សិោាសាោAcademy។ ពួកអគមិនត្រមឹ ផ្រផ្សតល់ន៉ូវទសសនៈដ៏មានរំនលជ្ញអត្ចើនអដើមបី
ដ្ឋក់បញ្េូលអៅកាុង

វគានីមយួ ៗបុអណាណោះអទ ផ្ថ្មទំងអដើររួយងសំខាន់ជ្ញអត្ចើនអទៀរ អដ្ឋយពួកអគបានជ្ួយគ្នំត្ទ Academy អៅកាុងត្បអទសរបស់ពកួ អគ ផ្ដលឲ្យជ្ញលទធផ្សលសត្មាប់ោរអយគយល់គ្នាជ្ញលកាណ្ៈផ្សលូវោរ រវាង AP

CICT ជ្ញមួយ វិទាសាថ នរបស់ជ្ញរិ និងរំបន់មយួ ចំនួន កាុងោរផ្សតលន់ ៉ូវោរអឆលើយរបត្ដមរំរ៉ូវោរ និងោរផ្សតលន់ ៉ូវមុខវិជ្ញជ របស់ Academy សត្មាប់ត្បអទសទំងអនាោះ យងអទៀងទរ់ ។
ខាុំស៉ូមផ្ថ្លងេំណ្រគុណ្យងត្ជ្ញលអត្ៅបំផ្សុរសត្មាប់ោរខិរខំត្បឹងផ្ត្បងកាុងោរច៉ូលរួមពីបុគលា ផ្ដល
ត្បកបអដ្ឋយគរិបណ្ឌ ិរ
The

កាុងោរបអងករើ អៅដំអណ្ើរត្បរិបរតិោរ

Christine Apikul,

ដ៏េសាេ រយមួយអនោះឲ្យត្បត្ពរឹ តអៅបាន

Academy,

ផ្ដលមានដ៉ូចជ្ញ

និងរាល់េកា និពនធ Academy, និងត្កមុ

អោក

Shahid

Patricia

APCICT ។

ខាុំសងឃឹមយងអសាម ោះសម័ត្គថ្ន Academy មួយអនោះនឹងជ្ួយត្បអទសជ្ញអត្ចើនឲ្យរួចផ្សុរពីចអនាលោះត្បអោងកាងុ ោរ បណ្តុ ោះបណាតលធនធានមនុសសផ្ផ្សកា ICT
អត្បើត្បាស់អដ្ឋយផ្លទល់

ភាគទី៣

(ICT)

Akhtar

ទីត្បឹកាគអត្មាងនន
Arinto

ភាពរាំងសទោះកាុងោរទទួលយកICT មក

4

ខលួនត្ពមទំងជ្ួយជ្ំរញុ ឲ្យមានោរេនុវរតននវិសយ័ ICT អដើមបីពអនលឿនោរេភិវឌឈវិស័យអសដាកចិ េសងាម រួមទំង ោរសអត្មចបានសាា នដកាុងអគ្នលអៅ រាប់ោនអផ្សសងអទៀរ។
Hyeun-Suk Rhee
UN-APCICT

ភាគទី៣

(ICT)

5

េំពអី ស៊េរមី ឌ៉ូ លុ អនោះ
អៅកាុង “សម័យព័រមា៌ នវិទា” បចេុបបនាអនោះ ភាពង្ហយត្សួលកាងុ ោរទទួលបានព័រ៌មាន កំពុងអធវើោរ ផ្លលស់បាូររអបៀបននោររស់អៅ ជ្ិវិរោរង្ហរ ក៏ដ៉ូចជ្ញោរកំសានារបស់អយើងត្គប់ៗគ្នា ។ “អសដាកចិ ឌា ីជ្ថ្ី ល”
ផ្ដលត្រូវបានសាា ល់ថ្នជ្ញ “អសដាកិចេននចំអណ្ោះដឹង” “អសដាកិចេជ្ញបណាាញ” ឬ “អសដាកចិ េថ្”មី អនាោះ ត្រូវបានកំណ្រ់លកាណ្ៈត្ដមរយៈោរផ្លលស់បាូរ ពីផ្សលិរកមមទំនិញអៅរកោរបអងកើរជ្ញគំនិរថ្មៗី ។ អនោះ
ចងអុលបង្ហាញេំពីភាពរីកចអត្មើន ផ្ដលត្រូវបានអដើររួយងសំខាន់ អដ្ឋយបអចេកវិទាគមនាគមន៍ ព័រមា៌ នវិទា (ICTs) អៅកាុងត្បព័នធអសដាកិចេ និងសងាមទំងម៉ូលផ្ថ្មអទៀរផ្សង ។

ជ្ញលទធផ្សល រដ្ឋាភិបាលទ៉ូទងំ សកលអោកបានអផ្លារោរយកចិរាទកុ ដ្ឋក់ោន់ផ្រខាលងំ អៅអលើោរេភិវឌឍ ផ្ផ្សាកបអចេកវិទា គមនាគន៍ព័រមា៌ នវិទា (ICTD) ។ សត្មាប់រដ្ឋាភិបាលទំងអនោះ ICTD មិនផ្មនមាន
ន័យត្រឹមផ្រជ្ញោរេភិវឌឍឧសាហកមម បអចេកវិទាគមនាគមន៍ព័រមា៌ នវិទា ឬវិស័យអសដាកចិ េបុអណាណោះអទ ោរេភិវឌឍអនោះផ្ថ្មទំងមានវិសាលភាពអៅអលើោរ អត្បើត្បាស់បអចេកវិទាគមនាគមន៍ពរ័ ៌មានវិទាអដើមបី
ជ្ំរុញអអាយមានោររីកចអត្មើនផ្ផ្សកា អសដាកិចេ ក៏ដច៉ូ ជ្ញោររីកចអត្មើន ផ្ផ្សាកសងាម និងនអយបាយផ្សងផ្ដរ ។
អទោះបីជ្ញយងណាក៏អដ្ឋយ កាុងចំអណាមផ្សលលំបាកនានាផ្ដលរដ្ឋាភិបាលកំពុងជ្ួបត្បទោះកាងុ ោរបអងកើរ អគ្នលនអយបាយបអចេកវិទាគមនាគមន៍ពរ័ ៌មានវិទាអនាោះ គឺេកា បអងកើរអគ្នលនអយបាយទំងអនាោះ
ជ្ញញឹកញាប់មិនទន់ទមាលប់នងឹ បអចេកវិទា ផ្ដលខលនួ កំពងុ អត្បើត្បាស់សត្មាប់ោរេភិវឌឍជ្ញរិផ្រមាង ។ អដ្ឋយអហរុថ្នបុគលា មាាក់មនិ អាចអគ្នរពត្ដមបញ្ារាិផ្ដលខលួនមិនយល់អនាោះ េាកបអងកើរអគ្នលនអយបាយ
បានអគចអចញពីោរបអងករើ អគ្នលនអយបាយបអចេកវិទាគមនាគមន៍ព័រ៌មានវិទា ។ បុផ្នាោរទំោក់បញ្ញា អរៀបចំអគ្នលនអយបាយបអចេកវិទាទ៉ូរគមនាគមន៍ពរ័ មា៌ នវិទាអនោះអៅអអាយជ្ំនាញោរផ្ផ្សាកបអចេកវិទា
ទទួលខុសត្រូវអនាោះ ក៏ជ្ញអរឿងមួយមិនត្រមឹ ត្រូវផ្ដរ ពីអត្ពាោះជ្ញធមមត្ដជ្ំនាញោរបអចេកវិទាទំងអនោះ មិនបានដឹងេំពទី នាំ ក់ទនំ ងននអគ្នលនអយបាយអនោះចំអពាោះបអចេកវិទាផ្ដលខលនួ កំពុងបអងករើ និងអត្បើត្បាស់ អនាោះអទ ។
អស៊េរមី ឌ៉ូ លុ កមមវធិ សី កិ ាេំពសា
ី រសំខាន់ននបអចេកវិទាគមនាគមន៍ពរ័ មា៌ នវិទាសត្មាប់ថ្នាក់ដកឹ នាំរដ្ឋាភិបាល

ោរេភិវឌឍរំបន់អាសុី និងបាសុហី កវិ របស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ (UN-APCICT) សត្មាប់ ៖

1>
2>
3>

អនោះ

ត្រវូ បានបអងករើ អឡើងអដ្ឋយមជ្ឈមណ្ឌ លបណ្ាុ ោះបណាាលបអចេកវិទាគមនាគមន៍ពរ័ មា៌ នវិទាសត្មាប់

េាកបអងករើ អគ្នលនអយបាយថ្នាក់ជ្ញរិ និងរដ្ឋាភិបាលម៉ូលដ្ឋានផ្ដលទទួលខុសត្រូវកាងុ ោរបអងកើរ អគ្នលនអយបាយ ICT
មន្ដនាីរដ្ឋាបាលផ្ដលទទួលខុសត្រូវោរង្ហរេភិវឌឍន៍ និងកមមវធិ ីផ្ផ្សអកត្ដម ICT និង
េាកត្គប់ត្គងនានាអៅកាងុ វិស័យសាធារណ្ៈ ផ្ដលកំពងុ ផ្សងវ រកោរអត្បើត្បាស់ឧបករណ្៍ ICT សត្មាប់ោរង្ហរត្គប់ត្គងគអត្មាងរបស់ខនលួ ។

អស៊េរីម៉ូឌុលអនោះមានអគ្នលបំណ្ងេភិវឌឍភាពទមាលប់ឬបនាុ ំ ជ្ញមួយនឹងបញ្ញាសំខាន់ៗផ្ដលជ្ញប់ពាក់ពន័ ធ នឹង ICTD ផ្ដលអកើរអចញពីទសសនវិសយ័ ផ្ផ្សកា អគ្នលនអយបាយ និងបអចេកវិទា ។ អគ្នលបំណ្ងននមឌ៉ូ ុលអនោះ

មិនផ្មនត្រមឹ ផ្រសត្មាប់ោរេភិវឌឍអសៀវអៅផ្ណ្នាំបអចេកអទស ICT ផ្របុអណាណោះអនាោះអទ បុផ្នជ្ញា ងអនោះអៅ អទៀរគឺអដើមបីផ្សលា ់ន៉ូវោរយល់ដងឹ ដ៏លអេពំ េី វីផ្ដលបអចេកវិទា ឌីជ្ថ្ី លសពវនថ្ាអាចមាន ឬកផ្នលងផ្ដល
បអចេកវិទាអនោះ ត្រូវបានដឹកនាំអៅរក និងេវីផ្ដលបអចេកវិទាអនោះ ោរបអងកើរអគ្នលនអយបាយនានា ។ ត្បធានបទអផ្សសងៗផ្ដលមានអៅកាងុ មឌ៉ូ ុលអនោះ ត្រូវបានអធវើោរកំណ្រ់ អឡើងត្ដមរយៈោរវិភាគអៅអលើ
រត្មូវោរននោរបណ្ាុ ោះបណាាល ត្ពមទំងោរសាទ បសទង់អៅអលើ សមាភរៈផ្ដលចាំបាច់សត្មាប់វគាបណ្ាុ ោះ បណាាលដនទអទៀរអៅអលើសកលអោក ។

ម៉ូឌុលអនោះ ត្រូវបានរចនាអឡើងអៅកាងុ រអបៀបមួយផ្ដលអាចអអាយេាកអានត្គប់រ៉ូបអាចអធវើោរសវ័យសិកា បាន ឬអដើមបីអត្បើត្បាស់ជ្ញធនធានសិកាសត្មាប់វគាបណ្ាុ ោះបណាាល ឬកមមវធិ ីបណ្ាុ ោះបណាាលនានា ។ ម៉ូឌុលអនោះ
អាចអត្បើត្បាស់ជ្ញឯកសារឯករាជ្យ និងឯកសារអយងជ្ញមួយឯកសារអផ្សសងៗអទៀរ អហើយកិចេ ត្បឹងផ្ត្បងអផ្សសងៗត្រូវបានអធវើអឡើងអៅកាងុ មឌ៉ូ ុលនីមយួ ៗអដើមបី ផ្សារភាជប់ម៉ូឌលុ អនោះអៅនឹងនិអកាបបទ និង
កិចពេ ិភាកានានាអៅកាងុ ម៉ូឌុលដនទអទៀរផ្ដលសថរិ អៅកាងុ អស៊េរីជ្ញមួយគ្នាអនាោះ ។ អគ្នលបំណ្ងរយៈអពល ផ្វងគឺអធវើយងណាអអាយមឌ៉ូ ុលអនោះត្រូវបានដ្ឋក់បញ្េូលអៅកាងុ កមមវធិ ីសកិ ាផ្ដលមានោរទទួលសាា ល់ ។
ម៉ូឌុលនីមួយៗចាប់អផ្សាើមជ្ញមួយនឹងអសចកាីផ្ថ្ងល េំពីកមមវរថសុ ិកា និងលទធផ្សលអគ្នលអៅផ្ដលនឹងទទួល បានអត្ោយអពលសិកា ផ្ដលេាកអានត្គប់រ៉ូបអាចអធវោើ រវាយរនមលេំពភាី ពរីកចអត្មនើ របស់ខនលួ អធៀបនឹង
លទធផ្សលអគ្នលអៅផ្ដលផ្សាល់អអាយបាន ។ ខលឹមសារននម៉ូឌុលអនោះ ផ្ចកអចញជ្ញផ្ផ្សាកៗផ្ដលកាងុ អនាោះ រួមមានករណ្ីសិកា និងលំោរ់េនុវរាអផ្សសងៗអដើមបីជ្ួយអអាយេាកអានយល់ ោន់ផ្រសុីជ្អត្ៅេំពី ទសសនទន
ជ្ញគនលឹោះនានា ។ លំោរ់ទំងអនោះអាចនឹងេនុវរាអដ្ឋយបុគាលេាកអានមាាក់ៗ ឬត្កុមសិោាោមផ្ដល ច៉ូលរួមអៅកាុងវគាបណ្ាុ ោះបណាាល ។ ម៉ូឌុលអនោះផ្សាល់ន៉ូវរ៉ូបភាព និងត្ដរាងអផ្សសងៗ អដើមបីអធវើោរចងអុលបង្ហាញ
េំពរី ថ្ភាពជ្ញក់ោក់នានាអៅកាងុ ោរពិភាកា ។ ឯកសារអយង និងធនធានឯកសារអៅអលើបណាាញ េុីនធឺណ្ិរទំងឡាយ មានរាយអៅកាុងអសៀវអៅផ្ណ្នាំអនោះ សត្មាប់េាកអានកាុងោរោរសិកាត្សាវត្ជ្ញវ
អដើមបីបអងកនើ ទសសនវិសយ័ េំពីបអចេកវិទាអនោះបផ្នថមអទៀរ ។
ោរអត្បើត្បាស់ ICTD មានលកាណ្ៈទ៉ូលទំ ៉ូោយណាស់រហ៉ូរដល់អពលខលោះករណ្ីសិកា និងឧទហរណ្៍ អៅកាុង និងទ៉ូទងំ មឌ៉ូ ុលទំងម៉ូលអាចមានលកាណ្ៈផ្សទយុ គ្នា ។ អយើងរំពងឹ ថ្នករណ្ីអនោះ នឹងអាចអកើរមាន
អឡើង ។ អនោះគឺជ្ញអរឿងមួយផ្ដលគួរអអាយភាាក់អផ្សអលើ ត្ពមទំងបញ្ញាត្បឈមននមុខវិជ្ញជសិកាផ្ដលអទើបនឹង អលចអឡើងថ្មីៗ និងសញ្ញាននមុខវិជ្ញជទំងអនាោះខណ្ៈអពលផ្ដល ត្បអទសនីមយួ ៗចាប់អផ្សាើមរុករកសោា នុពល នន
ICTs អដើមបីអត្បើត្បាស់អធវជ្ញើ ឧបករណ្៍សត្មាប់ោរេភិវឌឍរបស់ខលួន ។

ោរគ្នំត្ទកមមវិធសី ិកាសត្មាប់អស៊េរីមឌ៉ូ ុលកមមវធិ ីសិកាអៅកាុងទត្មង់ជ្ញឯកសារអបាោះពុមពអនោះ គឺជ្ញផ្បបផ្ផ្សន ននោរសិកាពីចមាាយត្ដមបណាាញេុនី ធឺណ្រិ អពាលគឺកមមវិធីសកិ ាជ្ញក់ផ្សាង APCICT (AVA

–

http://www.unapcict.org/academy)

PowerPoint ននមឌ៉ូ ុលនានា ។
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កាុងទត្មង់ជ្ញវីអដេ៉ូ
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អលើសពីអនោះអទៀរ

APCICT

បានបអងករើ មជ្ឈមណ្ឌ លសហត្បរិបរាោិ រត្ដមត្បព័នេធ ុីនធឺណ្ិរមួយសត្មាប់

ICTD

(e-Co

Hub

-

http://www.unapcict.org/ecohub) ផ្ដលជ្ញអវទិោរបអត្មដើ ល់អគ្នលបំណ្ង ជ្ញក់ោក់មួយត្ដមបណាាញេុនី ធឺណ្ិរសត្មាប់េាកេនុវរា និងេាកបអងករើ អគ្នលនអយបាយ ICTD
អដើមបី អលើកកមពស់បទពិអសាធន៍ននោរសិកា និងោរបណ្ាុ ោះបណាាលរបស់ខនលួ ។ មជ្ឈមណ្ឌ លសហត្បរិបរាោិ រ ត្ដមត្បព័នេធ ុីនធឺណ្ិរ ផ្សាល់អអាយេាកន៉ូវោរទទួលបានធនធាន ចំអណ្ោះដឹងអៅកាុងរថ្ភាពអផ្សសងៗពីគ្នានន
ICTD ត្ពមទំងផ្សាល់ន៉ូវលំហេនារកមមមួយសត្មាប់ផ្ចករំផ្លកចំអណ្ោះដឹង និងបទពិអសាធន៍ ត្ពមទំង សហត្បរិបរាិោរកាុងអគ្នលបំណ្ងជ្ួយអអាយ ICTD ោន់ផ្រមានលកាណ្ៈទំអនើប ។
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ម៉ូឌុល ៣
ម៉ូឌុលអនោះ ផ្សាលន់ ៉ូវទិដាភាពទ៉ូអៅេំពីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ ផ្ដលរួមមានសមាសធារុ និងទសសនាទន គនលឹោះៗ អគ្នលោរណ្៍ និងត្បអភទននកមមវធិ ីអផ្សសងៗអទៀរ ។ ម៉ូឌុលអនោះ ពិភាកាេំពីរអបៀបបអងកើរត្បព័នធ
រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ត្ដមរយៈ វិភាគលមអរិ ននត្បព័នធគំរ៉ូ និងោរកំណ្រ់ ោរពិចារណាអៅអលើ ោររចនា ។
កមមវរថនុ នមឌ៉ូ លុ
ម៉ូឌុលអនោះ មានអគ្នលបំណ្ង ៖
១.

ផ្សាល់ន៉ូវទិដភាា ពទ៉ូអៅេំពីសមាសធារុសខាំ ន់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ

២.

អរៀបរាប់ និងផ្សាល់ជ្ញឧទហរណ្៍េពំ ីត្បអភទអសវាកមមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ និង

៣.

ពិភាកាេំពកី ត្ដាអជ្ញគជ្័យសំខាន់ៗ ក៏ដ៉ូចជ្ញឧបសគាកងាុ ោរទទួលបានអជ្ញគជ្័យអៅកាុងអសវា រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ

លទធផ្សលផ្ដលទទួលបានពីោរសិកា
បនាទប់ពីបានសិកាអៅអលើមឌ៉ូ ុលអនោះរួច េាកអានអាចមានលទធភាព ៖
១. ពិភាកាេំពីរអបៀបផ្ដលកមមវិធី ICT អាចផ្កលមអរអបៀបអធវោើ រង្ហររបស់រដ្ឋាភិបាល
២. អរៀបរាប់េំពកី មមវធិ ី ICT អផ្សសងៗគ្នាអៅកាងុ វិស័យខុសៗគ្នារបស់រដ្ឋាភិបាល និង

៣. វិភាគអលើកត្ដាផ្ដលនាំអអាយ អជ្ញគជ្័យ ឬបរាជ្័យននកមមវិធីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ជ្ញក់ោក់

ភាគទី៣
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រ៉ូបភាពទី ៥
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រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ window រួម (Single-window e-government)

រ៉ូបភាពទី ៨

ោរអត្បើត្បាស់អសវា G2C អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ

រ៉ូបភាពទី ១៤
រ៉ូបភាពទី ១៥
រ៉ូបភាពទី ១៦
រ៉ូបភាពទី ១៧
រ៉ូបភាពទី ១៨
រ៉ូបភាពទី ១៩
រ៉ូបភាពទី ២០
រ៉ូបភាពទី ២១

ត្បព័នលធ ទធកមមរដ្ឋាភិបាល window រួម
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មាសុីនកំផ្ណ្ទត្មង់ោរត្គប់ត្គងហិរញ្ាវរថុរបស់រដ្ឋាភិបាលក៉ូអរ៉េ
ទសសនាទនសត្មាប់ត្បព័នធរដ្ឋាភិបាលម៉ូលដ្ឋានឌីជ្ីថ្លអៅកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ
ទសសនាទនរដាបាលេប់រំទទ៉ូ ំងត្បអទសឌីជ្ថ្ី លរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ
ដំអណ្ើរអឆ្ពោះអៅោន់ត្បព័នធរដ្ឋាភិបាលសមាហរណ្កមម
សាថ បរយកមមមជ្ឈមណ្ឌ លកុំពយូទ័រផ្ដលបានអធវសើ មារណ្កមមកងាុ រដ្ឋាភិបាល
ឋានវិទាទ៉ូរពិអត្គ្នោះអយបល់អៅកាងុ ត្បជ្ុំអោោះបាសុីហកវិ

រ៉ូបភាពទី ៩ Window ដំអណ្ើរោររួមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ សត្មាប់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ
រ៉ូបភាពទី ១០
អសវាត្ចកច៉ូលបណាាញផ្វបសាយរ៍ព័រមា៌ នធានារា៉េប់រងសងាមរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ផ្ផ្សអកត្ដមម៉ូលដ្ឋានទិនានយ័ រួមបញ្េលូ គ្នា
រ៉ូបភាពទី ១១
ត្បព័នចធ ុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដារបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ
រ៉ូបភាពទី ១២
ផ្ផ្សនទីទសសនាទនសត្មាប់ត្បព័នធត្គប់ត្គងេចលនវរថុរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ
រ៉ូបភាពទី ១៣
ទសសនាទនសត្មាប់អសវាចុោះបញ្ជីយនយនារបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ

បញ្ជត្ដី រាង
ត្ដរាងទី ១
ត្ដរាងទី ២
ត្ដរាងទី ៣
ត្ដរាងទី ៤
ត្ដរាងទី ៥
ត្ដរាងទី ៦
ត្ដរាងទី ៧
ត្ដរាងទី ៨
ត្ដរាងទី ៩
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ភារកិចសេ ាូលទំងបួនសត្មាប់ត្បព័នហធ ិរញ្ាវរថុរដ្ឋាភិបាលម៉ូលដ្ឋាន
ោរអផ្លាោះបាូរឯកសារអេឡិចត្រនូ ិក និងេត្ត្ដេនុម័រអេឡិចត្រនូ ិកកាុងចំអណាមទីភាាក់ង្ហររដាបាល
រនមលទផ្សី ារននោរសិកាត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ
ោរកំណ្រ់អាទិភាពអសវារួមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ
ោរអត្បៀបអធៀបគ្នារវាងទិនាន័យ ព័រ៌មាន និងចំអណ្ោះដឹង
ឧទហរណ្៍ននសុខាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ

(ICT)
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ពាកយោរ់
APCICT

APDIP
ASYCUDA
AusAID
B2B
B2C
B2G
BOC
BPR
CIC
EDI
eRPTS
ESCAP
FOSS
G2B
G2C
G2G
GAIS
GoAP
ICT
ICTD
IDRC
ILC
INV
ISP
IT
KADO

មជ្ឈមណ្ឌ លបណ្ាុ ោះបណាាលបអចេកវិទាគមនាគមន៍ព័រមា៌ នវិទាសត្មាប់ោរ េភិវឌឍ រំបន់អាសុី និងបាសុហី វិក (Asian and Pacific

Training Centre for Information and Communication Technology for
Development)
កមមវិធពី រ័ ៌មានវិទាសត្មាប់ោរេភិវឌឍរំបន់អាសុ-ី បាសុីហកវិ
(Asia-Pacific Development Information Programme)
ត្បព័នសធ យវ័ ត្បវរាសិ ត្មាប់ទនិ នា យ័ ពនធគយ
(Automated System for Customs Data)
ទីភាាក់ង្ហរសត្មាប់ោរេភិវឌឍេនារជ្ញរិេ៉ូន្ដសាាលី

Australian Agency for International Development
អាជ្ីវកមម-អៅ-អាជ្ីវកមម Business-to-Business

អាជ្ីវកមម-អៅ-ត្បជ្ញពលរដា Business-to-Citizen

អាជ្ីវកមម-អៅ-រដ្ឋាភិបាល Business-to-Government
ោរិយល័យពនធគយ ត្បអទសហវលី ពី នី

Bureau of Customs, Philippines
វិសកវ មមដអំ ណ្ើរោរអាជ្ីវកមមអឡើងវិញ Business Process Reengineering
មជ្ឈមណ្ឌ លព័រមា៌ នសហគមន៍ ត្បអទសបង់ោលផ្ដស

Community Information Centre, Bangladesh
ោរផ្លលស់បរាូ ទិននា យ័ អេឡិចត្រនូ កិ អៅវិញអៅមក

Electronic Data Interchange
ត្បព័នសា
ធ រអពើពនធចលនត្ទពយអេឡិចត្រនូ កិ ត្បអទសហវលី ពី នី

Electronic Real Property Tax System, Philippines
គណ្ៈកមមោរអសដាកចិ េ និងសងាមសត្មាប់រំបន់អាសុី និងបាសុីហកវិ Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific
កមមវធិ សី ត្មាប់អមើលក៉ូដទិននា យ័ ចំហ Free and Open Source Software
រដ្ឋាភិបាល-អៅ-អាជ្ីវកមម Government-to-Business

រដ្ឋាភិបាល-អៅ-ត្បជ្ញពលរដា Government-to-Citizen

រដ្ឋាភិបាល-អៅ- រដ្ឋាភិបាល Government-to-Government
ត្បព័នពធ រ័ មា៌ នរដាបាលរដ្ឋាភិបាល ត្បអទសកមពជ្ញុ

Government Administration Information System, Cambodia
រដ្ឋាភិបាល Andhra Pradesh ត្បអទសឥណាឌ
បអចេកវិទាគមនាគមន៍ពរ័ ៌មានវិទា
ោរេភិវឌឍផ្ផ្សាកបអចេកវិទាគមនាគមន៍ពរ័ ៌មានវិទាសត្មាប់ោរេភិវឌឍ

Information

and

Communication

Technology for Development
មជ្ឈមណ្ឌ លត្សាវត្ជ្ញវសត្មាប់ោរេភិវឌឍេនារជ្ញរិ ត្បអទសោណាដ្ឋ International Development Research
Centre, Canada
មជ្ឈមណ្ឌ លសិកាេុនី ធឺណ្រិ ត្បអទសបង់ោលផ្ដស

Internet Learning Centre, Bangladesh
រំបន់បណាាញព័រមា៌ ន Information Network Village, Republic of Korea
ោរអរៀបចំផ្ផ្សនោរយុទសា
ធ ន្ដសពា រ័ មា៌ ន Information Strategy Planning
បអចេកវិទាព័រ៌មានវិទា Information Technology

ទីភាាក់ង្ហរក៉ូអរ៉េសត្មាប់ឱោស និងោរជ្ំរុញអអាយអត្បើត្បាស់ត្បព័នធឌជ្ី ីថ្ល Korea Agency for Digital Opportunity

and Promotion

ភាគទី៣
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KMS
LAN
LGU
MOGAHA
MOPAS
NCA
NCC
NDMS
NGO
NIA
NRI
NTS
OECD
PC
PFnet
RIC
RTC
SME
TV
UN
UNCTAD
UNDP
UNOPS
WHO

ត្បព័នធត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹង Knowledge Management System
បណាាញកាងុ រំបន់ Local Area Network
េងាភាពរដ្ឋាភិបាលម៉ូលដ្ឋានត្បអទសហវីលីពនី

Local Government Unit, Philippines
ត្កសួងរដាបាលរដ្ឋាភិបាល និងកិចេោរនផ្សទកងាុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ Ministry of Government Administration and

Home Affairs, Republic of Korea
ត្កសួងរដាបាលសាធារណ្ៈ និងសនាិសខុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ Ministry of Public Administration and Security,
Republic of Korea
ទីភាាក់ង្ហរកុពំ យូទ័រភាវ៉ូបណ្ីយកមមជ្ញរិ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ

National Computerization Agency, Republic of Korea
មជ្ឈមណ្ឌ លកុពំ យូទ័រជ្ញរិ ត្បអទសហវីលីពនី
National Computer Center, Philippines
ត្បព័នឌត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយជ្ញរិ

National Disaster Management System
េងាោរមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាល Non-Governmental Organization
ទីភាាក់ង្ហរសងាមព័រមា៌ នជ្ញរិ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ

National Information Society Agency, Republic of Korea
សាថ ប័នធនធានជ្ញរិ ត្បអទសឥណាឌ National Resource Institution, India
អសវាសារអពើពនធជ្ញរិ National Tax Service
េងាោរសត្មាប់កិចសេ ហត្បរិបរាិោរ និងេភិវឌឍអសដាកិចេ

Organisation for Economic Co-operation and Development
កុំពយូទ័រផ្លទល់ខន
លួ Personal Computer
បណាាញេុនី ធឺណ្រិ ដំបង៉ូ បងអសស់ ត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា People First Network

មជ្ឈមណ្ឌ ល ICT ជ្នបទ ត្បអទសបង់ោលផ្ដស
មជ្ឈមណ្ឌ លបអចេកវិទាជ្នបទត្បអទសបង់ោលផ្ដស

Rural ICT Centre, Bangladesh
សហត្គ្នសខាាររ៉ូច និងមធយម Small and Medium Enterprise

ទ៉ូរទសសន៍ Television

េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ United Nations

សនាិសទិ សាពី ីពាណ្ិជ្ជកមម និងេភិវឌឍន៍របស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ

United Nations Conference on Trade and Development
កមមវិធេី ភិវឌឍន៍សហត្បជ្ញជ្ញរិ United Nations Development Programme
ោរិយល័យអសវាត្គប់ត្គងគអត្មាងរបស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ

United Nations Office for Project Services
េងាោរសុខភាពពិភពអោក World Health Organization

បញ្ជីននសញ្ញាសំគ្នល់នានា
សញ្ញាសត្មាប់ផ្ផ្សាកសិកា

សំនួរត្រិោះរិោះ

េីវផ្ដលត្រូវេនុវរថ/ោរង្ហរផ្ដលត្រូវអធវើ

ភាគទី៣
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១.០ ទិដភាា ពទ៉ូអៅននកមមវធិ ី ICT
១.១ និយមន័យរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អាចមាននិយមន័យយងទ៉ូោយថ្ន ជ្ញកមមវិធបី អចេកវិទាព័រ៌មានគមនាគមន៍ (ICTs)

ផ្កលមអសមិទធកមមដំអណ្ើរោរ និងអសវាកមមរបស់រដ្ឋាភិបាលបុរាណ្ ។ ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ
និងោរផ្ចកចាយ អសវាកមម ” ។ 1

រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ គឺជ្ញ “ោរអត្បើត្បាស់បអចេកវិទាឌីជ្ីថ្លអដើមបីផ្ត្បោល យត្បរិបរាិោររដ្ឋាភិបាល អដើមបីបអងកនើ ត្បសិទធិភាព

រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ មិនផ្មនជ្ញត្ពឹរាិោរណ្៍អទលកាងុ េំឡុងអពលដ៏ខលីអឡើយ បុផ្នា ជ្ញដំអណ្ើរវិវរាន៍ រយៈអពលផ្វងននោរផ្ត្បោល យរដ្ឋាភិបាលអដើមបីអផ្លារអលើអសវាត្បជ្ញពលរដា ។ ដ៉ូអចាោះ ជ្ញោរចាំបាច់កងាុ ោរ
បអងកើរផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកកត្មរិ ខពស់ (ោររចនាពីថ្នាក់អលើអៅថ្នាក់អត្ោម) អដ្ឋយ មានផ្ផ្សនោរេនុវរាលមអិរពីថ្នាក់អត្ោមអៅថ្នាក់អលើវិញ ។ មុឌលុ ២ អៅកាុងអស៊េរីមឌ៉ូ ុលកមមវធិ ីសកិ ាេំពី

សារសំខាន់ននបអចេកវិទាគមនាគមន៍ព័រមា៌ នវិទា ICT សត្មាប់ថ្នាក់ដកឹ នាំ រដ្ឋាភិបាល ពិភាកាេំពចី កាុ វិស័យ និងយុទធសាន្ដសាសត្មាប់ោរបអងកើរផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ។ ម៉ូឌុលអនោះពិភាកា

េំពីោរេនុវរាពថ្នី ា ក់អត្ោមអៅថ្នាក់អលើ ។

អគ្នលអៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក គឺោរផ្ចកចាយអសវារដ្ឋាភិបាលអអាយោន់ផ្រត្បកបអដ្ឋយ ត្បសិទធភាពដល់ត្បជ្ញពលរដា។ ជ្ញទ៉ូអៅ មានអសវាោន់ផ្រអត្ចើនអៅអលើេុីនធឺណ្ិរ និង

អត្បើត្បាស់អសវាទំងអនាោះោន់ផ្រអត្ចនើ អឡើងៗ
ផ្សលបោះពាល់ននរដ្ឋាភិបាលអេឡិច- ត្រូនកិ ោន់ផ្រអត្ចនើ ផ្សងផ្ដរ។ ដ៉ូអចាោះរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ រត្មូវអអាយមានចំនួនត្បជ្ញពលរដាអេឡិចត្រូនិកនិងអាជ្ីវកមមអេឡិចត្រូនកិ សំខាន់ៗដ៏អត្ចនើ អដើមបីបអងកើរអអាយមានឥទធិពលត្បកបអដ្ឋយ និរនាភាព ហួសពី ត្បសិទផ្សធ ល និងរមាលភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល ។ អទោះបីជ្ញយងណាក៏អដ្ឋយ ោរសអត្មចអអាយបាន
ន៉ូវចំននួ ត្បជ្ញពលរដាអេឡិចត្រនូ ិកនិង
អាជ្ីវកមមអេឡិចត្រនូ ិកសំខាន់ៗដ៏អត្ចើនអនោះមិនផ្មនជ្ញ
ង្ហយត្សួល អឡើយ ។ ជ្ញឧទហរណ្៍ ោរសិការបស់ធនាគ្នរពិភពអោកេំពីសារសំខាន់ននោរបអងកើរ អសវាេុីនធឺណ្រិ បផ្នថមដល់ត្បជ្ញពលរដាអេឡិចត្រនូ ិក និង អាជ្ីវកមមអេឡិចត្រូនកិ បានអអាយដឹងថ្ន ៖
ត្បអទសជ្ញអត្ចនើ ផ្ដលផ្សាចួ អផ្សាមើ កមមវិធីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ រយៈអពល ៥ ដល់១០ ឆ្ាំ មុនអទើបផ្រដឹងថ្ន កត្មរិ ននោរច៉ូលរួមជ្ញសាធារណ្ៈ និងោរអត្បើត្បាស់អសវារដ្ឋាភិបាល
អេឡិចត្រនូ ិកអៅផ្រមានកត្មិរទបអៅអឡើយ អទោះបីជ្ញមានោរវិនិអយគសាធារណ្ៈ ត្បកបអដ្ឋយនិរនាភាពអៅអលើផ្ផ្សាកផ្សារផ្ស់ ងា ់ផ្ដលមាន អជ្ញគជ្័យកាុងោរបអងករើ អអាយមាន

អសវារដ្ឋាភិបាលត្ដមត្បព័នេធ ុីនធឺណ្រិ ក៏អដ្ឋយ ។ 2
រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ នឹងទទួលអជ្ញគជ្័យផ្រកាុងករណ្ីផ្ដលមានរត្មូវោរ និងោរផ្សារផ្ស់ ាង់អត្ចើន រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ពីត្បជ្ញជ្នភាគអត្ចនើ បុអណាណោះ ។ រត្មូវោរទំងអនោះមួយចំនួន នឹងអចញមកពីោរ
យល់ដងឹ ត្បអសើរជ្ញងមុនននឱោសផ្ដលផ្សាល់ អដ្ឋយោរផ្ចកចាយអសវារដ្ឋាភិបាលោន់ផ្រត្បអសើរ និង រហ័សជ្ញងមុន ។ ត្បជ្ញពលរដា និងអាជ្ីវកមមក៏ចាំបាច់ត្រូវមានោរ ជ្ំរុញទឹកចិរា អអាយអត្បើត្បាស់អសវា
រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ត្ដមរយៈោរផ្សាល់ខមលឹ សារផ្ដលមានោរចាប់អារមមណ្៍ពាក់ពន័ ធនងឹ ឌីជ្ថ្ី លង្ហយត្សួលអត្បើត្បាស់ ។ ជ្ញពិអសស ចាំបាច់ត្រូវេនុវរាកត្ដាខាងអត្ោមអដើមបីបអងកនើ រត្មូវោរ និងោរផ្សារផ្ស់ ាង់
អសវារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ។
•

បអងកើរអហដ្ឋារចនាសមពន័ ធផ្ចកចាយអសវាទ៉ូអៅត្ដម window ផ្ដលមានបណាាញអត្ចនើ ផ្ដលរួមមាន ដ៉ូចជ្ញមជ្ឈមណ្ឌ លអសវាត្បជ្ញពលរដា “រ៉ូបវនា” និងចំណ្ុចលទធភាពទទួលបានជ្ញសាធារណ្ៈ
ដ៉ូចជ្ញទ៉ូរមណ្ឌ ល មជ្ឈមណ្ឌ ល ទ៉ូរស័ពទ ត្ចកបណាាញផ្វបសាយរ៍ និងត្ចកបណាាញទ៉ូរស័ពចទ ល័រ ។

•

េនុវរាវធាិ នោរផ្ដលនឹងបអងកើនទំនុកចិរាសាធារណ្ៈអៅកាងុ ត្បរិបរាោិ រផ្ដលគ្នំត្ទអដ្ឋយ ICT និងេនារកមមដនទអទៀរ កាុងបរិយោសឌីជ្ថ្ី ល ។

•

អលើកទឹកចិរាអអាយមានោរេភិវឌឍខលមឹ សារពាក់ពន័ ធ ទក់ទញោរចាប់អារមមណ្៍ អអាយមានភាព ង្ហយត្សួលសត្មាប់េកា អត្បើត្បាស់ និងខលឹមសារទ៉ូរស័ពទចល័ររួមទំង “កមមវិធេី កា សមាលប់” និង

•

េនុវរាកមមវិធីអផ្លារអលើោរអត្បើត្បាស់ និងលទធភាពចំណាយផ្ដលបានផ្កលមអននខលឹមសារេុីនធឺណ្រិ ត្ពមទំងខលមឹ សារ ទ៉ូរស័ពទចល័រ និង ICT ។

កិចោេ រផ្ដលត្រវូ េនុវរា
១.

កំណ្រ់អសវារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ មួយផ្ដលនឹងបអងករើ អអាយមានរត្មូវោរ
អសវាអនោះនឹងមានោរអត្បើត្បាស់អត្ចើន ។

និងោរផ្សារផ្ស់ ាង់អត្ចនើ ពីត្បជ្ញពលរដា

និងអាជ្ីវកមមអៅកាងុ ត្បអទសរបស់េាក

២. កំណ្រ់អសវារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ មួយ ផ្ដលមិនមានោរអត្បើត្បាស់អត្ចើនដ៉ូចឧទហរណ្៍ផ្ដលេាកអលើកអឡើងអៅកាងុ ចំណ្ុចទី១
និងអាជ្ីវកមមកងាុ ត្បអទសរបស់េកា អដើមបីអត្បើត្បាស់ ឬច៉ូលរួមកាុងអសវាកមមត្បអភទអនោះ ។

ខាងអលើ

។

ស៉ូមរាយម៉ូលអហរុផ្ដលេាកគិរថ្ន

អហើយរាយមអធាបាយជ្ញក់ោក់កងាុ ោរជ្ំរញុ ដល់ត្បជ្ញពលរដា

កមមវរថទុ ំងបួនខាងអត្ោមអនោះ អាចសអត្មចបាន អៅអពលផ្ដលគអត្មាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ត្រូវបាន េនុវរាត្បកបអដ្ឋយអជ្ញគជ្័យ ។

អសវារដ្ឋាភិបាលត្ដមេុនី ធឺណ្ិរ

រដ្ឋាភិបាលមិនអត្បើត្កដ្ឋស

រដ្ឋាភិបាលផ្ផ្សអកអលើចំអណ្ោះដឹង

រដ្ឋាភិបាលរមាលភាព
1

Mark Forman, រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក ៖ ោរអត្បើត្បាស់បអចេកវិទាអដើមីបផ្ត្បោល យត្បសិទធភាព និងត្បសិទធផ្សលរបស់រដ្ឋាភិបាល (២០០៥) រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក ៖ ោរអត្បើត្បាស់បអចេកវិទាអដើមីបផ្ត្បោល យត្បសិទធភាព និងត្បសិទធផ្សលរបស់រដ្ឋាភិបាល (២០០៥) ៤

http://siteresources.worldbank.org/INTEDEVELOPMENT/Resources/FormanEgov(6_05).ppt.
2
ធនាគ្នពិភពអោក, រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកសត្មាប់ទំងេស់គ្នា - ោរពិនិរយអមើលអឡើងវិញអៅអលើបទពិអសាធន៍េនារជ្ញរិអដ្ឋយមានោរផ្កលមអ ដំអណ្ើរោរ សាធារណ្ៈ រត្មូវោរ និងោរច៉ូលរួមកាុងអសវារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក ៖ ដំអណ្ើរអឆ្ពោះអៅោន់យុទធសាន្ដសាបញ្េូលឌីជ្ីថ្លសត្មាប់
ត្បអទសោសាសាថ ន អសចកាី ជ្៉ូនដំណ្ឹងេំពីោរត្បឹកាបអចេកអទសេនុវរារបស់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក ISG (អសកកាីត្ពាងផ្កសត្មួល នថ្ាទី៣០ ផ្ខមិថ្ុនា ឆ្ាំ២០០៦) ១១ ។

ភាគទី៣

(ICT)

14

អដើមបីសអត្មចអគ្នលបំណ្ងទំងបួនអនោះ ចាំបាច់ត្រូវបអងករើ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅកត្មរិ សហព័នធ រដា និងម៉ូលដ្ឋាន ។ មានភារកិចបេ ីសំខាន់អៅកត្មរិ រដ្ឋាភិបាលទំងអនោះ អពាលគឺ ក) នវានុវរាន៍អសវា ត្បជ្ញពលរដា
(G2C) ខ) នវានុវរាន៍អសវាអាជ្ីវកមម (G2B) និង គ) នវានុវរាន៍រអបៀបអធវើោរង្ហររបស់ រដ្ឋាភិបាល (G2G) ។

ោរពិភាកាកមមវធិ ី ICT ខាងអត្ោមសត្មាប់នវានុវរាន៍អសវាត្បជ្ញពលរដា (G2C) អសវាអាជ្ីវកមម (G2B) និងរអបៀបអធវើោរង្ហររបស់រដ្ឋាភិបាល (G2G)
អត្បើត្បាស់ផ្ផ្សនោររដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិករបស់
សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ
ជ្ញករណ្ីបង្ហាញចមបង
។
សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េជ្ញប់ចណា
ំ រ់អលខ
៦
កាងុ លិបិត្កមអត្រៀម
លកាណ្ៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកននេងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិឆ្ាំ២០០៨ ផ្ដលជ្ញធារុផ្សសំនន លិបិត្កម វិធានោរអលើបណាាញផ្វបសាយរ៍ លិបិត្កមអហដ្ឋារចនាសមពន័ ធ ទ៉ូរគមនាគមន៍ និងលិបិត្កមធនធាន មនុសស ។
សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ក៏វាស់ផ្វងទិដាភាព “រដ្ឋាភិបាល-អៅ-ត្បជ្ញពលរដា” (G2C) និង “រដ្ឋាភិបាល-អៅ-រដ្ឋាភិបាល” (G2G) របស់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ។ ោរវាស់សងទ ់ឆ្ាំ ២០០៨ ក៏មានធារុផ្សសំ
មួយចំននួ នន “រដ្ឋាភិបាល-អៅ-អាជ្ីវកមម” ។
១.២ នវានុវរានអ៍ សវាត្បជ្ញពលរដា និងអសវាអាជ្ីវកមម (ោរផ្ចកចាយោរិយល័យមុខ)
អសវា G2C រួមមានោរផ្សសពវផ្សាយព័រមា៌ នដល់សាធារណ្ជ្ន និងអសវាត្បជ្ញពលរដាម៉ូលដ្ឋាន ចំផ្ណ្កឯ ត្បរិបរាោិ រ G2B មានអសវាអផ្សសងៗគ្នាផ្ដលអផ្លាោះបាូរគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាល និងសហគមន៍អាជ្ីកមម ។
អសវាគ្នំត្ទអដ្ឋយ ICT ឬ G2C អេឡិចត្រនូ ិកត្រូវបានកំណ្រ់អដ្ឋយត្បព័នធផ្ចករំផ្លកព័រ៌មានទ៉ូទងំ រដ្ឋាភិបាល និងកមមវិធីផ្ផ្សកអ ត្ដមត្បព័នេធ ុីនធឺណ្រិ ថ្មីផ្ដលេនុញ្ញារអអាយត្បជ្ញពលរដាទទួលបានព័រ៌មាន
និងអសវាអផ្សសងផ្ដលអត្បើត្បាស់ ត្ចកបណាាញ េុីនធឺណ្រិ window ផ្រមួយ ។ ត្ចកបណាាញទំងអនោះ អាចផ្សាល់អសវាត្បជ្ញពលរដាដ៉ូចខាងអត្ោម ៖
ដំអណ្ើោរ និងោរអចញោរេនុញ្ញារ/ចាប់េនុញ្ញារ និងលិខិរបញ្ញជក់អផ្សសងៗ



ព័រ៌មានសាពី ីអសចកាជ្ី ៉ូនដំណ្ឹងេំពីចាប់/រដាបាល និងចាប់ពាក់ពន័ ធ
អសវាបង់នថ្លអត្បើត្បាស់ ផ្ដលរួមមានោរសងនថ្លពនធដ្ឋរ និងោរបង់នថ្លសុខមាុ លភាពសងាម
ឱោសកាុងោរច៉ូលរួមកាងុ រដាបាលរដ្ឋាភិបាលអដ្ឋយអសាើអអាយមានោរយកចិរទា ុកដ្ឋក់ជ្ញសាធារណ្ៈ និងោរអបាោះអឆ្ារ អេឡិចត្រូនកិ





អដើមបីបអងករើ ត្ចកបណាាញត្បជ្ញពលរដា និងត្បព័នធផ្ចករំផ្លកព័រ៌មានជ្ញសាធារណ្ៈ ម៉ូលដ្ឋានទិនានយ័ កាុងោរចុោះបញ្ជីសាាក់អៅ េចលនវរថុ យនយនា សារអពើពនធ និងោរធានារា៉េប់រង នឹងត្រូវបានអធវសើ មាហរណ្កមម ។
ោរផ្ចកចាយអសវា G2B អេឡិចត្រូនកិ អត្បើត្បាស់ទត្មង់អសវា window ត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយសត្មាប់អាជ្ីវកមម ។ អសវាអនោះរួមមានកិចេោររដាបាលសុីវលិ សាជ្ីវកមម ព័រមា៌ នឧសាហកមម និងអសវា

ត្បរិបរាិោរអេឡិចត្រនូ កិ ដ៉ូចជ្ញលទធកមម ោរអដញនថ្ល និងោរផ្សាល់រង្ហវន់ ត្ពមទំងអសវាចំណាយអលើសារអពើពនធ និងនថ្លអសវាសាធារណ្ៈអផ្សសងៗ ។ ោរផ្ចកចាយ G2B អេឡិចត្រនូ ិកត្បកបអដ្ឋយត្បសិទភាធ ព
រត្មូវអអាយមានកមមវិធី ICT ដ៉ូចខាងអត្ោម ៖






ត្បព័នសធ មាហរណ្កមមលទធកមម - ឧទហរណ្៍ត្បព័នធលទធកមមរដ្ឋាភិបាលត្ចកផ្រមួយផ្ដលដំអណ្ើរោរពាក់ពន័ នធ ឹងលទធកមមទងំ ឡាយដ៉ូចជ្ញោរចុោះបញ្ជី ោរផ្សារផ្ស់ ងា ់ កិចេសនា និងោរបង់នថ្លអធវើអឡើង
ត្ដមរយៈេុីនធឺណ្ិរ ។
ត្បព័នគធ យអេឡិចត្រូនកិ ផ្ដលនឹងអធវើអអាយរដាបាលគយោន់មានត្បសិទធិភាពកាុងឧសាហកមមនាំអចញនាំច៉ូល និងបអងករើ អអាយមានោរទប់សាករ់ោរររ់ពនធខសុ ចាប់ត្បកបអដ្ឋយត្បសិទធភាព
ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡីចត្រនូ ចិ គ្នំត្ទដល់ោរទិញ និងលក់ទំនញិ និងអសវាកមមត្ដមេុនី ធឺណ្ិរ

កមមវិធទី ំងអនោះ នឹងមានពិភាកាលមអិរបផ្នមថ កាងុ ផ្ផ្សកា ទី២ ។
អធវអើ រសាខនលួ ឯង

អដ្ឋយអត្បើនិយមន័យផ្ដលត្រូវបានផ្សាល់អអាយខាងអលើ ត្ពមជ្ញមួយនឹងចំអណ្ោះដឹងផ្លទល់ខនលួ េំពីអសវារដ្ឋាភិបាល ច៉ូរសអត្មចចិរថ្នា អរើចណ្
ំ ុ ចខាងអត្ោមណាមួយគឺជ្ញឧទហរណ្៍ននអសវាG2C និងអសវា G2B ។
១. អសវាសារអពើពនធ ដ៉ូចជ្ញោរដ្ឋក់ឯកសារ និងោរចំណាយអលើោរត្បោសពនធ
២. អសវាលទធកមម រួមមានោរដ្ឋក់សំអណ្ើ ោរអដញនថ្ល និងោរផ្សាល់រង្ហវន់
៣. អសវាធានារា៉េប់រងសងាម ៖ អវជ្ជសាន្ដសា ត្បាក់អសាធននិវរាន៍ជ្ញរិ ធានារា៉េប់រងសំណ្ងោរង្ហរ និងឧបទទវអហរុ
៤. ោរចុោះបញ្ជី និងោរត្ដមដ្ឋនត្បជ្ញពលរដាត្ដងំ ទីលំអៅ
៥. ោរចុោះបញ្ជអាី ជ្ីវកមម
៦. ោរត្គប់ត្គងព័រ៌មានេចលនវរថុ
៧. ត្បព័នធរដាបាលយនយនា

ភាគទី៣

(ICT)

15

១.៣ នវានុវរានរ៍ អបៀបអធវោើ រង្ហររបស់រដ្ឋាភិបាល (G2G) (ោរផ្ចកចាយអៅោរិយល័យអត្ោយ)
ោរផ្ចកចាយ G2G អេឡិចត្រូនិកមានអគ្នលបំណ្ងផ្កទត្មង់ដំអណ្ើរោរោរង្ហរនផ្សទកាុងរបស់រដ្ឋាភិបាល អដើមីបបអងកើនត្បសិទធផ្សល ។ ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ ោរផ្កទត្មង់ដំអណ្ើរោរោរង្ហររដ្ឋាភិបាលផ្ដលអត្បើត្បាស់ ICT អនោះ
រំពឹងថ្នមានលទធផ្សលដ៉ូចខាងអត្ោម ៖





ត្បព័នរាធ យោរណ្៍របស់រដ្ឋាភិបាលកណាាល និងម៉ូលដ្ឋាន គឺមានលកាណ្ៈពាក់ពន័ ធគ្នាផ្ដលជ្ញលទធផ្សល ននសុត្ករឹ យភាពផ្ដលមានោរអកើនអឡើង ។
ធ លោរង្ហរ ។
មានោរផ្ចករំផ្លកព័រមា៌ នកាុងចំអណាមទីភាាក់ង្ហរកាងុ ទត្មង់ជ្ញោរផ្ចករំផ្លកម៉ូលដ្ឋានទិនានយ័ ។ ោរេនុវរាផ្បបអនោះ អាចបអងកើនន៉ូវត្បសិទផ
ទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាល អផ្លាោះបាូរគំនិរ និងធនធាន ។
ោរអធវើអសចកាីសអត្មចចិរាអលើកចិ េសហត្បរិបរាិោរ ត្រូវបានអធវើអឡើងត្ដមរយៈោរអធវសើ នាសិ ីទត្ដម វីអដេ៉ូ ។

ោរផ្ត្បោល យឯកសារជ្ញទត្មង់ឌីជ្ីថ្លផ្ដលដំអណ្ើរោរកាុងទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាល និងដំអណ្ើរោរអឆ្ពោះអៅរក ត្បរិបរាិោររដ្ឋាភិបាលមិនអត្បើត្កដ្ឋស ជ្ញគំនិរផ្សាួចអផ្សាើមគនលឹោះ G2C ។ ោរអផ្លាោះបាូរឯកសារអេឡិចត្រូនកិ
ត្រូវបានរំពងឹ ថ្ននឹងធានាត្បសិទផ្សធ ល សនាសិ ុខ និងទំនកុ ចិរកា ាុងផ្ផ្សកា រដាបាល ។
ខាងអត្ោមអនោះ គឺជ្ញឧទហរណ្៍មួយចំននួ ននអសវា G2G អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។
ត្បព័នពធ រ័ មា៌ នហិរញ្ាវរថថ្នុ ា ក់ជ្ញរិផ្ដលបានដ្ឋក់បញ្េលូ
ទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាលអផ្សសងៗ ។

៖

ោរត្គប់ត្គងទន់អពលអវោននសកមមភាព

សារអពើពនធថ្នាក់ជ្ញរិត្ដមរយៈោរអធវើេនារកមមត្បព័នហធ ិរញ្ាវរថុ

២៣

ផ្ដលកំពងុ ត្បរិបរាិោរឯករាជ្យកាុង

ត្បព័នពធ រ័ មា៌ នរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ ម៉ូលដ្ឋាន ៖ ព័រមា៌ នីយកមមននកិចេោររដាបាលរដ្ឋាភិបាលម៉ូលដ្ឋាន ២៣២ ដ៉ូចជ្ញ ោរចុោះបញ្ជីសាាក់អៅ និងេចលនវរថុ ហិរញ្ាវរថុ និងពនធអៅកត្មិរត្កុង ជ្នបទ និងត្សកុ ។
ត្បព័នពធ រ័ មា៌ នេប់រំ និងោរសិកាត្ដមត្បព័នអធ េឡិចត្រនូ កិ ៖ បណាាញព័រ៌មានទ៉ូទំងត្បអទសកាុងចំអណាមសាោអរៀន ោរិយល័យេប់រំអខរា និងេនុទីភាាក់ង្ហររបស់ខលួន និងត្កសួងេប់រំ និងេភិវឌឍន៍ធនធានមនុសស ។
បារូ ឯកសារអេឡិចត្រនូ កិ របស់រដ្ឋាភិបាល ៖ ដំអណ្ើរោរអេឡិចត្រនូ ិក រួមមានោរអរៀបចំោរេនុមរ័ ោរផ្ចកចាយ និងោររកាទុកឯកសាររដ្ឋាភិបាលទំងេស់ ។
ត្បព័នធ G2C រត្មូវអអាយមានចំណ្ុចដ៉ូចខាងអត្ោម ៖




ោរបអងករើ អអាយមានដំអណ្ើរោរោរង្ហរអេឡិចត្រូនកិ
ដំអណ្ើោរឯកសារអេឡិចត្រូនកិ
ត្បព័នធត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹង

ចំណ្ុចទំងអនោះនឹងត្រូវពិភាកាលមអិរបផ្នមថ អៅកាងុ ផ្ផ្សកា ទី២ និងទី៣ ។
កិចោេ រផ្ដលត្រវូ េនុវរា
កំណ្រ់ទិដភាា ពននដំអណ្ើរោរោរង្ហររបស់ទភាី ា ក់ង្ហរផ្ដលត្រូវអធវើោរផ្កលមអ ។ បង្ហាញេំពីរអបៀបផ្ដល ICTs អាចត្រូវបាន អត្បើត្បាស់អដើមបីផ្កលមអដំអណ្ើរោរោរង្ហររបស់ភាាក់ង្ហរបស់េាក ។
១.៤ េរថត្បអយជ្ន៍ននោរេនុវរា ICT ត្បកបអដ្ឋយអជ្ញគជ្័យកាងុ រដ្ឋាភិបាល

ត្ដរាងទី ១ បង្ហាញេំពីចំណ្ុចផ្ដលត្រូវពិចារណាអដើមបីោលយជ្ញោរផ្លលស់បាូរដ៏មានេរថត្បអយជ្ន៍ចំអពាោះដំអណ្ើរោរោរង្ហររបស់ រដ្ឋាភិបាលផ្ដលបានមកពីកំផ្ណ្ទត្មង់គ្នំត្ទ ICT ដ៏មានត្បសិទធភាព ។

ត្ដរាងទី ១ ៖ ោរផ្លលស់បាូរអៅកាុងដំអណ្ើរោរោរង្ហររបស់រដ្ឋាភិបាលអចញពីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ
អចញពី
ដំអណ្ើរោរោរង្ហររបស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដលអត្បើត្កដ្ឋស

ភាគទី៣

មកជ្ញ
ដំអណ្ើរោរឯកសារត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិក
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នីរិវិធដី កឹ នាំអដ្ឋយនាយកដ្ឋាន

មានចំណ្ុចទំនាក់ទនំ ងរដ្ឋាភិបាលអត្ចើន និងោរអធវើដំអណ្ើរ ផ្លទល់ខនលួ (មុខទល់នងឹ មុខ) មកោន់មន្ដនាីរដ្ឋាភិបាល
ោរត្គប់ត្គងធនធានព័រ៌មានកត្មិរនាយកដ្ឋាន ផ្ដលមាន ោរចមលងអត្ចើន
និងមានភាពខជោះខាជយកាុងោរអត្បើបគុ ាលកិ កាងុ ចំអណាម នាយកដ្ឋានអផ្សសងៗ ។

នីរិវិធដី កឹ នាំអដ្ឋយអសវាកមម
មានចំណ្ុចទំនាក់ទនំ ងផ្រមួយ និងដំអណ្ើោរត្ដមត្បព័នធ
េុីនធឺណ្ិរផ្ដលអធវដើ ំអណ្ើរផ្លទល់ខលួនអៅោន់ោរិយល័យ រដ្ឋាភិបាលផ្ដលមិនចាំបាច់
ធនធានព័រ៌មានទ៉ូទងំ រដ្ឋាភិបាលអដ្ឋយអត្បើត្បាស់បទដ្ឋានទ៉ូអៅ
និងកំណ្រ់ត្បអភទអដ្ឋយោររួមបញ្េលូ ផ្រមួយ

ោរផ្លលស់បាូរទំងអនោះ បអងកើនត្បសិទផ្សធ ល រមាលភាព និង
កាងុ រដ្ឋាភិបាលត្ដមរយៈោរោរ់ បនថយរយៈអពលត្បរិបរាិោរ និងោរដកអចញន៉ូវត្សទប់ោរិយធិបអរយយផ្ដលជ្ញន់គ្នា ។ អលើសពីអនោះ អទៀរ
រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ជ្ួយកសាងន៉ូវទំនុកចិរារវាងរដ្ឋាភិបាល និងពលរដា ពីអត្ពាោះរដ្ឋាភិបាល អេឡិចត្រនូ ិកអនោះ បអងកើនេនារកមមអដ្ឋយផ្លទល់រវាង ោរិយល័យរដ្ឋាភិបាល និងត្បជ្ញពលរដា ត្ពមទំង
បអងកើរជ្ញព័រ៌មានដ៉ូចគ្នាជ្ញសកល និងអាចរកបានអដ្ឋយអសរី ។
ជ្ញចុងអត្ោយ ោរផ្ណ្នាំ ICT អធវើអអាយកំផ្ណ្ទត្មង់េភិបាលកិចមាេ នលកាណ្ៈោន់ផ្រង្ហយត្សលួ ។ អៅអពលផ្ដលោរអត្បើត្បាស់ ICT បានរាលដ្ឋលយងឆ្ប់រហ័សទ៉ូទំងសងាមអាសុី េងាោររដ្ឋាភិបាល
មជ្ឈោរ និងោរិយធិបអរយយ ត្បឈមនឹងរត្មូវោរថ្មៗី និងសមាពធត្បកួរត្បផ្ជ្ងពីត្បជ្ញពលរដា និងសហគមន៍អាជ្ីវកមម ។ ជ្ញទ៉ូអៅ គអត្មាងរដ្ឋាភិបាល អេឡិចត្រនូ ិកបអងកនើ ទសសនាទនកាងុ ចំអណាម ត្បជ្ញពលរដា
និងអាជ្ីវកមមផ្ដលរដ្ឋាភិបាលកំពងុ អធវើទំអនើបកមម និងបនាអឆ្ពោះអៅមុខ ។
សំណ្ួរត្រោះិ រិោះ
កាុងបរិបទរបស់េាក អរើោរផ្លលស់បាូរទំងេស់ផ្ដលបានមកអដ្ឋយសារ កមមវិធី ICT កាុងរដ្ឋាភិបាល មានេរថត្បអយជ្ន៍ផ្ដរឬអទ?អរើមានឱោសផ្ដរឬអទអៅអពល គំនរិ ផ្សាចួ អផ្សាើមរដ្ឋាភិបាល អេឡិចត្រូនកិ
ត្រូវបាន ត្បជ្ញពលរដា ទទួលសាា ល់កាុងរអបៀប វិជ្ជមាន? ស៉ូមអរៀបរាប់េំពឱី ោសទំងអនោះ ។

១.៥ កត្ដាអជ្ញគជ្័យសំខាន់ៗ
កាុងោរេនុវរារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ កត្ដាសំខាន់ៗអដើមបីទទួលបានអជ្ញគជ្័យ អាចត្រូវបានផ្បងផ្ចកជ្ញ ត្បាំត្កុមចមបងៗ ៖

រ៉ូបភាពទី ១. កត្ដាអជ្ញគជ្័យសំខាន់ៗកាងុ ោរេនុវរារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
(ត្បភព ៖ Soh Bong Yu “រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ របស់ត្បអទសក៉ូអរ៉េ ៖ រអបៀបផ្ដលអយើងកំពុងអធវើោរជ្ញមួយរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក” (បទបង្ហាញ KADO), ២៥,

https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_view.asp?config_code=362&offset=0&board_code=3246)
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ចកាវុ សិ យ័ កមមវរថុ និងយុទសា
ធ ន្ដសា
ផ្ផ្សនោរ

រយៈអពលផ្វង

"ចកាុវិសយ័ " អហើយយុទធសាន្ដសា មានសារសំខាន់ណាស់កាុងោរ េនុវរារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ។

វិធីសាន្ដសាផ្ដលោន់ផ្រមានត្បសិទធភាពគឺត្រូវគិរអអាយបានផ្វងឆ្ាយ(
ថ្នាក់អត្ោម) បុផ្នា

អឡើយ ។

ពីថ្នាក់អលើអៅ

ត្រូវចាប់អផ្សាើម កិចេោររ៉ូចៗ និងកំណ្រ់អាទិភាពោរង្ហរជ្ញមុនសិន (ពីថ្នាក់អត្ោមអៅថ្នាក់អលើ) ។

សរុបអសចកាីមក រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ផ្ដលត្បកបអដ្ឋយអជ្ញគជ្័យ ចាំបាច់ត្រូវមាន ៖




ចកាុវិសយ័ ចាស់ោស់របស់េាកដឹកនាំ
ោរគ្នំត្ទយងអពញទំហងឹ ពីត្បជ្ញពលរដា
ោរអរៀបចំរអបៀបវារៈ
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ចាប់ និងបទបញ្ារាិ
ជ្ញត្បោរមួយដ៏សំខាន់ផ្ដលត្រូវមានផ្ផ្សនោរអពលអវោ និងកិចេខរិ ខំត្បងឹ ផ្ត្បងត្គប់ត្គ្នន់សត្មាប់ោរ
អនោះចាំបាច់ត្រូវបអងកើរអឡើងសត្មាប់ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អដើមបីទទួលបានអជ្ញគជ្័យចំអពាោះ ៖




ផ្លលស់បាូរត្បព័នចធ ាប់ផ្ដលទមទរអអាយមានោរគ្នំត្ទដល់ោរេនុវរាដំអណ្ើរោរថ្មីៗ

។

ចាប់ខាងអត្ោម

ចាប់សពាី ីសិទឯធិ កជ្ន និងបញ្ញាផ្ដលពាក់ព័នធ
ចាប់ពាក់ពន័ ធនងឹ ោរផ្លលស់បាូរដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមម និងត្បព័នពធ ័រ៌មាន
ចាប់ពាក់ពន័ ធនងឹ សាថ ប័រយកមមបអចេកវិទាព័រ៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាល និងោរបអងកើរមជ្ឈមណ្ឌ លកុំពយូទ័រផ្ដលត្រូវបានអធវើ សមាហរណ្កមម

រចនាសមពន័ េធ ងាភាព
កិចខេ ិរខំត្បងឹ ផ្ត្បងផ្ដលចាំបាច់ត្រូវមានអៅកាុងចំណ្ុចអនោះ មិនគួរត្រូវបានអមើលរំលងអឡើយ ។ ោរអរៀបចំ រចនាសមព័នេធ ងាភាពអឡើងវិញជ្ញធមមត្ដត្រូវមានកិចខេ ិរខំត្បងឹ ផ្ត្បងសរុបរហ៉ូរដល់ ៣០អៅ ៥០ភាគរយ ។
ោរផ្លលស់បាូររចនាសមព័នេធ ងាភាព ចាំបាច់ត្រូវមានផ្ផ្សនោរ និងោរេនុវរាអអាយបានលអត្បអសើរកាុងលកាណ្ៈ ជ្ញត្បព័នធ ។
ខាងអត្ោមអនោះ គឺជ្ញចំណ្ុចសំខាន់ៗផ្ដលមានឥទធិពលអៅអលើោរផ្លលស់បាូរេងាភាព ៖







ភាពជ្ញេាកដឹកនាំដខា៏ ល ំងផ្ដលមានោរអបាជ្ញាចិរា

ោរអធវើផ្ផ្សនោរ - ោរត្គប់ត្គងបអចេកវិទាព័រ៌មាន និងោរត្គប់ត្គងោរផ្លលស់បាូរ
ោរអរៀបចំផ្ផ្សនោរថ្វិោ និងោរេនុវរាផ្ផ្សនោរថ្វិោ
ោរសត្មបសត្មួល និងសហត្បរិបរាោិ រ
ោរពិនរិ យត្ដមដ្ឋន និងោរវាស់ផ្វងសមិទកធ មម
ភាពជ្ញនដគ៉ូរដ្ឋាភិបាល-វិស័យឯកជ្ន-ត្បជ្ញពលរដា

ដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមម
រអបៀបននោរអធវើអាជ្ីវកមមផ្ដលកំពុងេនុវរា អាចនឹងមិនផ្មនជ្ញរអបៀបសមត្សប ឬមានត្បសិទធភាពបំផ្សុរ ផ្ដលមិនអាចខវោះបានអឡើយ ។ មអធាបាយមួយកាងុ ចំអណាមមអធាបាយនវានុវរាន៍ដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមម
គឺវិសវកមមដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមមអឡើងវិញ (BPR) ។ BPR ពាក់ពន័ ធនងឹ ោរអរៀបចំលំហ៉ូរោរង្ហរអឡើងវិញ អៅកាុង ឬរវាងកត្មរិ នាយកដ្ឋាន អដើមបី បអងកើនត្បសិទធផ្សលដំអណ្ើរោរ (ឧទហរណ្៍ ៖ អដើមបីលបុ បំបារ់
េត្បសិទធផ្សលកាងុ ដំអណ្ើរោរោរង្ហរ)
បអចេកវិទាព័រមា៌ ន
បអចេកវិទាព័រ៌មានមានោរផ្លលស់បាូរយងឆ្ប់រហ័ស ។ កត្ដាផ្ដលត្រូវពិចារណាអៅអពលអត្ជ្ើសអរីស បអចេកវិទា និង






៖

កត្មិរននបអចេកវិទាកមមវធិ ីផ្ដលត្រូវោរជ្ញចាំបាច់
អហដ្ឋារចនាសមពន័ ធបណាាញ
សមរថភាពកាុងោរសហោរ

បមាណ្ីយកមម (Standardization)
សមរថភាពបអចេកអទស និងធនធានមនុសស

កិចោេ រផ្ដលត្រវូ េនុវរា
ត្បសិនអបើត្បអទសរបស់េាកមានផ្ផ្សនោររដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ស៉ូមពិនរិ យអឡើងវិញន៉ូវផ្ផ្សនោរផ្ដល អត្បើត្បាស់បញ្ជី ត្រួរពិនរិ យននកត្ដាអជ្ញគជ្័យសំខាន់ៗផ្ដលត្រូវពិភាកាកាុងផ្ផ្សកា អនោះ ។

ភាគទី៣

(ICT)

19

១.៦ កត្ដាោនិភយ័ កាងុ ោរដ្ឋក់ពត្ង្ហយរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
អគអជ្ឿជ្ញក់ថ្នអជ្ឿថ្នោរេនុវរារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ កាងុ ត្បអទសជ្ញអត្ចនើ មិនបានបំអពញត្ដមោរ រំពឹងទុកខពស់អឡើយ ។ ករណ្ីសិកាមួយបានបង្ហាញថ្ន ៣៥ ភាគរយននកមមវធិ ីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក
ជ្ុំវិញពិភពអោកទទួលបានបរាជ្័យ អហើយ ៥០ ភាគរយទទួលបរាជ្័យអដ្ឋយផ្ផ្សាក និង ១៥ ភាគរយអទៀរ ត្រូវបានចារ់ទកុ ថ្នទទួលបានអជ្ញគជ្័យ ។ 3

កត្ដានាំអៅរកបរាជ្័យននោរដ្ឋក់ពត្ង្ហយរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ កាងុ ត្បអទសកំពុងេភិវឌឍ រួមមានដ៉ូច ខាងអត្ោម ៖








ោរខវោះកិចេត្ពមអត្ពៀងអៅកាងុ ត្បព័នធរដាបាលសាធារណ្ៈ - ោរត្បឆ្ំងនផ្សទកងាុ អដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល

ោរអធវើផ្ផ្សនោរ និងយុទធសាន្ដសាមនិ ត្គប់ត្គ្នន់ - រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកត្រូវផ្ណ្នាំកងាុ ទត្មង់មនិ ចាស់ោស់ និងគ្នមន លកាណ្ៈជ្ញត្បព័នធ
ធនធានមនុសសមិនត្គប់ត្គ្នន់ - ោរកសាងសមរថភាពសាថ ប័ន និងមនុសសមិនត្គប់ត្គ្នន់

េវរាមានផ្ផ្សនោរវិនិអយគ
ោរខវោះខារបអចេកវិទា និងោរផ្សារ់ផ្សងា ់ត្បព័នធ

បអចេកវិទាអកមងខេី - ោរយកចិរាទកុ ដ្ឋក់ហួសអហរុអៅអលើបអចេកវិទា ឬោរដ្ឋក់ពត្ង្ហយបអចេកវិទា រត្មង់ទិស
ោរេនុវរាឆ្ប់រហ័សអដ្ឋយគ្នមនោរសាកលបង និងអរៀបចំបានត្គប់ត្គ្នន់

បញ្ញាត្បឈមសំខាន់បំផ្សរុ ទទួលសាា ល់ថ្នគ្នមនដំអណាោះត្សាយណាមួយផ្ដលត្រូវនឹងត្គប់សាថនភាព ទំងេស់អនាោះអឡើយ ។ អាសុី និងបាសុហី វិកត្រូវបានកំណ្រ់អដ្ឋយបរិបទនអយបាយ អសដាកិចេ សងាម
និងេភិបាលកិចខេ ុសៗគ្នាជ្ញអត្ចនើ ផ្ដលរត្មូវអអាយ មានវិធសា
ី ន្ដសាខុសៗគ្នាផ្សងផ្ដរ ។
កិចោេ រផ្ដលត្រវូ េនុវរា
ពិចារណាេំពីគនំ ិរផ្សាួចអផ្សាើមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ឬគអត្មាងរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់េកា ផ្ដលទទួល បានបរាជ្័យ ឬសអត្មចបានអជ្ញគជ្័យផ្រផ្ផ្សាកមួយចំននួ ។ ស៉ូមអរៀបរាប់េពំ ីគអត្មាង និងពនយល់េពំ ី
ម៉ូលអហរុផ្ដលនាំអអាយបរាជ្័យ ។

១.៧ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ នថ្ាេនាគរ
ោររីកចអត្មនើ ដ៏ឆ្ប់រហ័សអៅកាងុ ផ្ផ្សកា បអចេកវិទា បានផ្សាល់អអាយន៉ូវជ្អត្មើសជ្ញអត្ចើនសត្មាប់ោរដ្ឋក់ ពត្ង្ហយរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ។ បអចេកវិទាថ្មៗី មានសោា នុពលកាងុ ោរផ្សាល់ន៉ូវអសវាកមមត្បអសើរជ្ញមុន
ដល់ត្បជ្ញពលរដា និងអាជ្ីវកមមនានា ។ ដ៉ូអចាោះ ដំណាក់ោលននរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក អាចកំណ្រ់ដច៉ូ បានបង្ហាញកាុងត្ដរាងទី ២ ។

ត្ដរាងទី២. ដំណាក់ោលេភិវឌឍរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ
កុពំ យូទរ័ ភាវ៉ូនយី កមម

េុនី ធឺណ្រិ

សមាហរណ្កមម

មានត្គប់ទកី ផ្នងល /រល៉ូន (ជ្ំោនទី ៤)

េំឡុងឆ្ាំ២០១០

(ជ្ំោនទី ១)

(ជ្ំោនទី ២)

(ជ្ំោនទី ៣)

ឆ្ាំ១៩៨០ ដល់អដើមឆ្ាំ១៩៩០

ពាក់កណាាលឆ្ាំ១៩៩០ ដល់ឆ្ាំ២០០០

ឆ្ាំ២០០០ ដល់ឆ្ាំ២០០៧

សវ័យត្បវរាកិ មម
ម៉ូលដ្ឋានទិនានយ័ អៅម៉ូលដ្ឋានទិនានយ័
ផ្បងផ្ចកអសវាកមម

បណាាញ
កុំពយូទ័រអៅោន់កុំពយូទ័រ
អសវាអលើបណាាញេុនី ធឺណ្រិ

សអត្មចអគ្នលអៅរួម
មនុសសអៅមនុសស
អសវាត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយ

បងកប់
វរថុអៅវរថុ

អសវារល៉ូន/មិនអាចអមើលអ ើញ

ត្បភព ៖ នាយកដ្ឋានយុទធសាន្ដសបា អចេកវិទា យុទធសាន្ដសាបអចេកវិទា និងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ របស់ ត្បអទសក៉ូអរ៉េ (ទីត្កងុ អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាាក់ង្ហរកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមមជ្ញរិឆ្ាំ២០០៦)4
កាុងករណ្ីសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ

ដំណាក់ោលទី

១

ដល់ទី

៣

ត្រូវបានបញ្េបក់ ងាុ ឆ្ាំ២០០៧

។

បអចេកវិទាថ្មៗី

ដ៉ូចជ្ញបណាាញបំផ្លង

Broadband

និងបអចេកវិទាមានត្គប់ទកី ផ្នលងកំពុងដឹកនាំអៅរកោរេភិវឌឍបផ្នថម អទៀរ (ដំណាក់ោលទី ៤) ។ ោរេភិវឌឍថ្មីៗកាងុ វិស័យ ICT ទំងអនោះ នឹងត្រូវពិភាកាអៅកាុងមឌុ ុល ៤ (និនាាោរ ICT
សត្មាប់ថ្នាក់ដកឹ នាំរដ្ឋាភិបាល) ។ កាុងករណ្ីភាគអត្ចនើ រដ្ឋាភិបាលនីមយួ ៗគួរផ្របំអពញ អអាយបានដល់ដណា
ំ ក់ោលទី៣ អដើមបីផ្សលា ់អសវាត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយ ដល់ត្បជ្ញពលរដា ។ បនាទប់ពី អពលអនាោះមក
បអចេកវិទាថ្មីអាចត្រូវបានេនុម័រ អដើមបីអអាយមានអសវាត្បអសើរជ្ញងមុនដល់ ត្បជ្ញពលរដា អៅអពលផ្ដលរត្មូវោរមានោរអកើនអឡើង ។
3
4

ទីភាាក់ង្ហរសងាមព័រ៌មានជ្ញរិ “ោររភាជប់អាសុីត្ដមរយៈរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក” (អវទិោរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកអាសុីឆ្ាំ ២០០៧ ទីត្កុងអសេ៊េ៉ូល សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ នថ្ាទី២០ ផ្ខកញ្ញា ឆ្ាំ២០០៧) ។
ទីភាាក់ង្ហរកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមមជ្ញរិ (NCA) ត្រូវបានដ្ឋក់អ្ម ោះថ្មីជ្ញភាាក់ង្ហរសងាមព័រ៌មានថ្នាក់ជ្ញរិ (NIA) កាុងផ្ខរុោ ឆ្ាំ២០០៦ ។
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ធ ន្ដសា និងផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលវូ របស់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
២.០. គំរ៉ូ យុទសា
២.១. គំររ៉ូ ដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
េងាភាពរដ្ឋាភិបាលជ្ញអត្ចើនបានត្បោន់យកន៉ូវោរអធវបើ ដិវរានឌ៍ ីជ្ថ្ី ល និងកំពងុ ដ្ឋក់ពរ័ ៌មាន សាធារណ្ៈ និងអសវារដ្ឋាភិបាលជ្ញអត្ចនើ ផ្បបយងអៅអលើត្បព័នេធ ុីនធឺណ្រិ សត្មាប់ភាគីពាក់ពន័ ធនន
រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ។ ភាគីពាក់ព័នទធ ំងអនោះ រួមមាន ៖




ត្បជ្ញពលរដា
អាជ្ីវកមម
បុគាលកិ រដ្ឋាភិបាល



ត្កសួង មនទីរ និងទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាល



អមដឹកនាំសហជ្ីព






អមដឹកនាំសហគមន៍ េងាោរមិនរកកនត្ម
េាកនអយបាយ
វិនិអយគិនបរអទស
អផ្សសងៗ

សំណ្ួរត្រោះិ រិោះ

1. អរើអាចអៅរួចអទ ផ្ដលថ្នបុគាលមាាក់អាចសថិរអៅកាុងត្បអភទខុសៗគ្នាននភាគីពាក់ពន័ ធរបស់រដ្ឋាភិបាល អេឡិចត្រូនកិ ?
2. អរើេាកណាខលោះ ឬអរើត្កមុ មនុសសណាខលោះ ផ្ដលនឹងសថិរអៅអត្ោមត្បអភទ “អផ្សសងៗ” ?
Fang5 កំណ្រ់ន៉ូវគំរ៉ូចំននួ ៨ ននរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ត្សបអៅត្ដមត្បអភទននេនារកមមរវាងភាគី ពាក់ព័នធ (ស៉ូមអមើល ត្ដរាងទី ៣) ។

ត្ដរាងទី ៣ ៖ គំរន៉ូ នរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ ផ្ផ្សកអ ត្ដមត្បអភទេនារកមមរវាងភាគីពាក់ពន័ ធ
គំររ៉ូ ដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
រដ្ឋាភិបាល-អៅ-ត្បជ្ញពលរដា (G2C)

េនារកមមរវាងភាគីពាក់ពន័ ធ
ោរផ្សាល់អសវាសាធារណ្ៈ និងព័រមា៌ នផ្រពីរដ្ឋាភិបាលអៅោន់ត្បជ្ញពលរដា ។

ត្បជ្ញពលរដា-អៅ-រដ្ឋាភិបាល (C2G)

េនុញ្ញារអអាយមានោរផ្លលស់បាូរព័រមា៌ ន និងោរត្បាត្ស័យទក់ទង រវាង ត្បជ្ញពលរដា និងរដ្ឋាភិបាល ។

រដ្ឋាភិបាល-អៅ-អាជ្ីវកមម (G2B)

រួមមានត្បរិបរាោិ រត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិក ផ្ដលរដ្ឋាភិបាលផ្សាល់ដល់ អាជ្ីវកមមន៉ូវត្បអភទព័រ៌មានផ្ដលអាជ្ីវកមមទងំ អនោះត្រូវោរអដើមបីអធវើអាជ្ីវកមម
ជ្ញមួយរដ្ឋាភិបាល ។ ឧទហរណ្៍គឺត្បព័នលធ ទធកមមអេឡិចត្រនូ ិក ។
សំអៅអៅអលើោរផ្សសពវផ្សាយទីផ្សារផ្សលិរផ្សល និងអសវាដល់រដ្ឋាភិបាល អដើមបីជ្ួយ រដ្ឋាភិបាលោន់ផ្រមានត្បសិទធផ្សលត្ដមរយៈោរផ្កលមអដំអណ្ើរោរ អាជ្ីវកមម

អាជ្ីវកមម-អៅ-រដ្ឋាភិបាល (B2G)

និងោរត្គប់ត្គងកំណ្រ់ត្ត្ដអេឡិចត្រូនកិ ជ្ញអដើម ។ ត្បព័នលធ ទធកមម អេឡិចត្រនូ កិ គឺជ្ញកមមវិធមី ួយផ្ដលជ្ួយសត្មលួ ដល់ទំងេនារកមម G2B និងទំង

រដ្ឋាភិបាល-អៅ-េងាោរមិនរកកនត្ម (G2N)

B2G ។
រួមមានគំនរិ ផ្សាួចអផ្សាើម ផ្ដលនឹងជ្ួយសត្មួលដល់ោរត្គប់ត្គងអសវាសាធារណ្ៈ និងោរត្បាត្ស័យទក់ទងនផ្សទកងាុ ជ្ញមួយបុគលា ិកមន្ដនាីរដ្ឋាភិបាល ។ ឧទហរណ្៍
គឺត្បព័នធត្គប់ត្គងធនធានមនុសសត្ដមត្បព័នេធ នុី ធឺណ្រិ ។
ផ្សាល់លទធភាពដល់ោរត្បាត្ស័យទក់ទង និងោរផ្ចករំផ្លកព័រ៌មានត្ដម ត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ អៅកាុងចំអណាមនាយកដ្ឋាន ឬទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាល
ត្ដមរយៈម៉ូលដ្ឋានទិនានយ័ រួមបញ្េូលគ្នា ។
រដ្ឋាភិបាលផ្សាលព់ ័រមា៌ នដល់េងាោរមិនរកកនត្ម គណ្បកសនអយបាយ និង េងាោរសងាម ។

េងាោរមិនរកកនត្ម-អៅ-រដ្ឋាភិបាល (N2G)

ផ្សាលល់ ទធភាពដល់ោរផ្លលស់បាូរព័រមា៌ ន និងោរត្បាត្សយ័ ទក់ទងរវាងរដ្ឋាភិបាល និងេងាោរមិនរកកនត្ម គណ្បកសនអយបាយ និងេងាោរសងាម ។

រដ្ឋាភិបាល-អៅ-បុគាលិក (G2E)
រដ្ឋាភិបាល-អៅ-រដ្ឋាភិបាល (G2G)

ដ៉ូអចាោះ អគអាចនិយយបានថ្ន រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ ពាក់ពន័ ធនងឹ ភាពជ្ញនដគ៉ូពីរត្បអភទ ៖ ភាពជ្ញនដគ៉ូនផ្សទកាុងនិង ភាពជ្ញនដគ៉ូខាងអត្ៅ (ស៉ូមអមើលរ៉ូបភាពទី ២) ។ ភាពជ្ញនដគ៉ូនផ្សទកងាុ គឺជ្ញភាព

ជ្ញនដគ៉ូរវាង និងកាុងចំអណាមផ្មកធាងនានារបស់រដ្ឋាភិបាល (េងានរី ិត្បរិបរាិ េងានីរបិ បញ្ារាិ និង រុោោរ) ។ ភាពជ្ញនដគ៉ូខាងអត្ៅសំអៅអៅអលើទនាំ ក់ទំនងរវាងរដ្ឋាភិបាល និងត្បជ្ញពលរដា និង អាជ្ីវកមម ។

5

Zhiyuan Fang “រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅកាុងសម័យឌីជ្ីថ្ល ៖ ទសសនាទន ោរេនុវរា និងោរេភិវឌឍ”ទិនាានុបបវរាិេនារជ្ញរិសត្មាប់ កុំពយូទ័រ េុីនធឺណ្ិរ និងោរត្គប់ត្គងឆ្ាំទី១០ ចាប់អចញផ្សាយអលខ២ (ឆ្ាំ២០០២) ៖ ១-២២

http://www.journal.au.edu/ijcim/2002/may02/article1.pdf
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រ៉ូបភាពទី ២ ៖ ត្បព័នភាធ ពជ្ញនដគ៉ូរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
(ត្បភព ៖ Zhiyuan Fang “រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅកាងុ សម័យឌីជ្ថ្ី ល ៖ ទសសនាទន ោរេនុវរា និងោរេភិវឌឍ” ទិនាានុបបវរាេិ នារជ្ញរិសត្មាប់កុំពយូទ័រ េុីនធឺណ្ិរ និងោរត្គប់ត្គង ឆ្ាំទី១០
ចាប់អចញផ្សាយអលខ២ (២០០២) ៖ ១-២២ http://www.journal.au.edu/ijcim/2002/may02/article1.pdf)

២.២. វិសយ័ អាទិភាពសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ អៅកាងុ ត្បអទសកំពងុ េភិវឌឍន៍
ោរត្សាវត្ជ្ញវ និងោរេនុវរាលៗអ បំផ្សុរផ្ដលត្រូវបានករ់ត្ត្ដជ្ញឯកសាររបស់បណាាត្បអទសនានា បង្ហាញថ្ន ជ្ំោន ជ្ញម៉ូលដ្ឋានត្គឹោះអៅកាងុ ោរបអងកើររដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកមាន ៣ ៖ ជ្ំោនទី១ គឺ
កសាងោររភាជប់បណាាញ ឬអហដ្ឋារចនាសមពន័ ធ ជ្ំោនទី២ គឺអរៀបចំបអងកើរខលមឹ សារ ឬកមមវធិ ី និងជ្ំោនទី៣ គឺត្បព័នធ ឬសមាហរណ្កមម ។
វិធីសាន្ដសាផ្ដលមានបីជ្ំោនអនោះ ត្រូវបានេនុវរាអដ្ឋយបណាាត្បអទសជ្ញអត្ចនើ កាងុ អនាោះរួមទំង ត្បអទសបង់ោលផ្ដស ចិន ជ្បនុ មុិចសុិក និងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។ កាុងករណ្ីននត្បអទសមុចិ សុកិ
(ស៉ូមអមើលរ៉ូបភាពទី ៣) ោររភាជប់បណាាញ មានន័យថ្នអដ្ឋោះត្សាយគមាលរឌីជ្ីថ្ល អដ្ឋយផ្សាល់លទធភាព ជ្ញសាធារណ្ៈកាុងោរទទួលបានឧបករណ្៍បអចេកវិទាព័រ៌មាន និង ោរបណ្ាុ ោះបណាាលត្ដមរយៈមណ្ឌ ល
សហគមន៍ឌីជ្ថ្ី ល ។ អាទិភាពរបស់ត្បអទសមុចិ សុកិ សត្មាប់ោរអរៀបចំបអងករើ ខលមឹ សារ និងកមមវធិ ី (ជ្ំោនទី២) គឺោរសិកាត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ (e-learning) សុខាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ (e-

health) អសដាកចិ េ អេឡិចត្រនូ ិក (e-economy) និងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ (e-government) ។ អៅកាុងជ្ំោនអនោះផ្ដរ ផ្វបសាយរ៍ របស់រដ្ឋាភិបាលអៅកត្មិរនាយកដ្ឋាន
ឬកត្មរិ ត្កសួង ក៏ត្រូវបានអរៀបចំបអងកើរអឡើងផ្សងផ្ដរ ។ ជ្ំោនទី៣ សត្មាប់មចុិ សុកិ អេឡិចត្រនូ កិ (e-Mexico) ពាក់ពន័ ធនងឹ ោរដ្ឋក់បញ្េូលគ្នា ឬោររភាជប់ត្បព័នធ ឬផ្វបសាយរ៍េុីនធឺណ្រិ ទំងេស់
អដើមបីផ្សលា ់ អសវាត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយដល់ត្បជ្ញពលរដា និងអាជ្ីវកមម ។

រ៉ូបភាពទី ៣ ៖ ោរដ្ឋក់ពត្ង្ហយត្បព័នអធ េឡិចត្រនូ កិ ជ្ញរិរបស់ត្បអទសមុចិ សុកិ

(ត្បភព ៖ ផ្វបសាយរ៍មុិចសុិកអេឡិចត្រូនកិ http://www.e-mexico.gob.mx)
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អៅកាុងត្បអទសហវីជ្ី និងត្បជ្ុំអោោះស៉ូឡូមងុ សមាសភាគទំង ៥ ននផ្ផ្សនោររដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក រួមមាន ៖ ផ្ផ្សនោររដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ កមមវធិ ីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ មជ្ឈមណ្ឌ លទិនានយ័ រដ្ឋាភិបាល

អហដ្ឋារចនាសមពន័ ធពរ័ ៌មាន-គមនាគមន៍រដ្ឋាភិបាល ត្ពមទំងោរេភិវឌឍនិងោរបណ្ាុ ោះបណាាល សមរថភាព ICT ។ កមមវធិ ីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ទំង ៨ ត្រូវបានកំណ្រ់ដច៉ូ រអៅ ៖ ោរសិកាត្ដម
ត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ សត្មាប់ត្គូ និងសិសសអៅត្ដមរំបន់ជ្នបទ ត្បព័នធអាោរ៉ូបករណ្៍ អេឡិចត្រនូ ិក ត្បព័នធរដាបាលពនធនាគ្នរ ម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យបទឧត្កដិ ា ត្បព័នធសខុ ុមាលភាពសងាមអេឡិចត្រូនកិ ត្បព័នធត្គប់ត្គង ឯកសារ
6
ោរអធវើពរ័ ៌មានីយកមមអាជ្ញាធរគយ និងត្បព័នធធនធានមនុសស ។

ោរភាជប់បណាាញ គឺបញ្ញាត្បឈមមួយសត្មាប់បណាាត្បអទសកំពងុ េភិវឌឍន៍ ជ្ញពិអសសអៅរដាផ្ដលអៅ អលើអោោះ ។ ត្បជ្ុំអោោះស៉ូឡមូ ុង បានអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញាត្បឈមទំងអនោះ ត្ដមរយៈគំនិរផ្សាួចអផ្សាើមមួយ
ផ្ដលអៅថ្នបណាាញេុនី ធឺណ្រិ ដំបង៉ូ បងអស់សត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា (PFnet) ។

PFnet
អៅកាុងភ៉ូមដ្ឋិ ច់ត្សយលមួយអ្ម ោះ Sasamunga អៅអលើអោោះ Choiseul សថិរអៅចមាាយត្បផ្ហល ១.០០០ នមល៍ពីរដាធានី Honiara ននត្បជ្ុំអោោះស៉ូឡមូ ុង
ត្បជ្ញពលរដាត្បាត្សយ័ ទក់ទងជ្ញមួយនឹង សាច់ញារិ មិរភា កាិ និងនាយកដ្ឋាន រដ្ឋាភិបាលត្ដមេុីផ្មលចាប់ត្ដងំ ពីឆ្ា២ំ ០០១ មកអមលោះ ។ អនោះជ្ញអរឿងមួយផ្ដលគួរអអាយករ់សមាាល់ ពីអត្ពាោះ ភ៉ូមិអនោះពុមាំ ន េគាសិ នី
ឬផ្ខសបណាាញទ៉ូរស័ពទអឡើយ

។

ត្បាំឆ្ាំមនុ

មអធាបាយផ្រមួយគរ់របស់ភម៉ូ ិអនោះអដើមបីត្បាត្ស័យទក់ទង

ជ្ញមួយនឹង

ពិភពអោកខាងអត្ៅ

គឺត្ដមរយៈសំបុត្រផ្ដលចំណាយអពលត្បផ្ហល

សបាាហ៍អដើមបីមកដល់រដាធានី Honiara (ត្ដមនាវាដឹកជ្ញ្ជូនកាុងត្សកុ ) ។ វិទយុផ្សាយត្ដមរលកធារុអាោសខលី ត្រូវបានអត្បើត្បាស់អៅកាុង សាថ នភាពអាសនា ។

៣-៤

ោរអត្បើត្បាស់េុីផ្មលអដ្ឋយគ្នមនចរនាេគាសិ នីអាចអធវើអៅបានសត្មាប់ត្បជ្ញពលរដាអៅ Sasamunga ត្ដមរយៈត្បព័នធ PFnet ផ្ដលត្រូវបានបអងកើរអឡើងអៅកាងុ ឆ្ាំ២០០១ ជ្ញគអត្មាងរបស់
UNDP-UNOPS ។ ត្បព័នធអនោះរួមមានកុពំ យូទ័រយួរនដរនមល ២.០០០ដុោលរមួយអត្គឿង ផ្ដលដំអណ្ើរោរអដ្ឋយថ្នមពល ត្ពោះអាទិរយ ។ សារេុីផ្មលផ្ដលវាយជ្ញេរថបទអៅកាុងកុពំ យូទ័រ
ត្រូវបានបញ្ជូនត្ដមរយៈវិទយុផ្ដលមាន
ត្បរិបរាកិ រមួយរ៉ូបទទួលសារេុីផ្មល

6

អន្ដហវកង់ខពស់ និងរលកធារុអាោសទបអៅោន់ឧបករណ្៍ទទួលសញ្ញាវិទយុធំមយួ អៅឯ ោងោអហវ េុីនធឺណ្រិ អៅរដាធានី Honiara ផ្ដលអៅទីអនាោះ
រួចអហើយបញ្ជនូ សារ
ទំងអនាោះបនាអៅោន់អាសយដ្ឋានផ្ដលពាក់ព័នធ
។
ោរអធវើដអ៉ូ ចាោះអកើរអឡើងជ្ញអត្ចនើ ដងកាងុ មួយនថ្ា
ផ្ដលមានន័យថ្នមានោរ

Anand Chand “រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅកាុងរំបន់បាសុីហវិកខាងរបូង ៖ ករណ្ីសិកាពីត្បអទសហវីជ្ី និងត្បជ្ុំអោោះស៉ូឡូមុង” (ឯកសារ បង្ហាញអៅឯសិោាសាោថ្នាក់រំបន់សាីពីគំនិរផ្សាួចអផ្សាើមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកអាសុី-បាសុីហវិក ត្កុងបាងកក ត្ពោះរាជ្ញណាចត្កនថ្ នថ្ាទី២៤-

២៥ ផ្ខ អមសា ឆ្ាំ២០០៦) http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Fiji-Chand.pdf

ភាគទី៣

(ICT)

23

ត្បាត្ស័យទក់ទងគ្នាជ្ញប់មនិ ដ្ឋច់រវាងត្បរិបរាិករសាថ នីយេុីផ្មលអៅរំបន់ ជ្នបទ និងត្បរិបរាកិ រអៅឯោងោអហវេុីនធឺណ្ិរ អៅរដាធានី Honiara ។
អៅឯសាថ នីយេុីផ្មលនីមួយៗសារេុីផ្មលត្រូវបាន “ចារ់ផ្ចង” ដ៉ូចរអៅ ៖ េរិថ្ិជ្នយកសារផ្ដលសរអសរ អដ្ឋយនដអៅអលើត្កដ្ឋសមួយសនលកឹ មកោន់សាថនីយ (ជ្ញធមមត្ដ សរអសរជ្ញភាសាមិនស៉ូវត្រមឹ ត្រូវ) ឬអាន

សារអដ្ឋយផ្លទល់មារ់អអាយត្បរិបរាកិ រសាថ នីយ ផ្ដលជ្ញេាកវាយេរថបទសារអនោះ រួចអហើយអផ្សាើអៅោង ោអហវេនុី ធឺណ្ិរអៅកាងុ ទីត្កុង Honiara ។ អដ្ឋយសារផ្រ ត្បរិបរាកិ រអៅឯសាថ នីយនីមយួ ៗបំអពញ
មុខង្ហរជ្ញេាកវាយេរថបទ និងអផ្សាសា
ើ រេុីផ្មលជ្ំនួសមុខអអាយេរិថ្ជ្ិ ន បញ្ញាេនការកមមមនិ ផ្មនជ្ញ ឧបសគាចំអពាោះោរអត្បើត្បាស់អសវា PFnet អឡើយ ។

PFnet ត្រូវបានផ្សាល់មល៉ូ និធិជ្ញបឋមអដ្ឋយ UNDP អហើយអៅកាងុ បណាាឆ្ាំអត្ោយៗមកអទៀរ គអត្មាងអនោះ បានទទួលម៉ូលនិធពិ ី AusAID ត្បអទសជ្បនុ សហភាពេឺរប៉េុ ចត្កភពេង់អគលស

ជ្ំនួយេភិវឌឍន៍ផ្សលូវោរ របស់ត្បអទសញូវហសុីផ្លន និងសាធារណ្រដាត្បជ្ញមានិរចិន ។ បចេបុ បនា PFnet ត្ទត្ទង់ម៉ូលនិធិអដ្ឋយ ខលួនឯង និងត្គប់ត្គងអដ្ឋយសមាគមេាកសម័ត្គចិរា េភិវឌឍន៍ជ្នបទ
ផ្ដលជ្ញេងាោរមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាល
មានម៉ូលដ្ឋានអៅកាុងទីត្កងុ
Honiara
។
ឬសាថ នីយេុីផ្មលមួយអៅកាងុ អោោះនីមយួ ៗកាុងចំអណាមអោោះសំខាន់ៗ
។
សាថ នីយ
ឬមណ្ឌ លសាធារណ្ៈផ្ដលអាចអត្បើត្បាស់បាន និងមានសុវរថិភាពមួយចំននួ អផ្សសងអទៀរ ។

បណាាញអនោះមានសាថ នីយ េុីផ្មលចំននួ
១៤ អៅកាងុ ត្បអទស ត្បជ្ុំអោោះស៉ូឡមូ ងុ
េុីផ្មលនីមយួ ៗដ្ឋក់អៅកាុងបនទបរ់ ៉ូចមួយជ្ញធមមត្ដអៅកាុងគលីនកិ សុខភាពអខរា
សាោអរៀនសហគមន៍

ត្បភព ៖
ដកត្សង់អចញពី Anand Chand “រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកអៅកាុងរំបន់បាសុីហវិកខាងរបូង ៖ ករណ្ីសិកាពីត្បអទសហវីជ្ី និងត្បជ្ុំអោោះស៉ូឡូមុង” (ឯកសារបង្ហាញអៅឯសិោាសាោថ្នាក់រំបន់សាីពីគំនរិ ផ្សាចួ អផ្សាមើ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកអាសុ-ី បាសុីហវិក
ត្កុងបាងកក

ត្ពោះរាជ្ញណាចត្កនថ្

នថ្ាទី២៤

-២៥

ផ្ខអមសា

http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Fiji-

ឆ្ាំ២០០៦)

Chand.pdf ”

អៅត្បអទសបង់ោលផ្ដស យុទសា
ធ ន្ដសាសត្មាប់បអងកើរោររភាជប់បណាាញ គឺមណ្ឌ លសហគមន៍ឌជ្ី ីថ្ល ផ្ដលមាន ៤ ត្បអភទ ៖ មណ្ឌ លព័រមា៌ នសហគមន៍ (CICs) មណ្ឌ ល ICT ជ្នបទ (RICs)
7
មណ្ឌ ល បអចេកវិទាជ្នបទ (RTCs) និង មណ្ឌ លសិកាេុនី ធឺណ្រិ (ILCs) ។

មណ្ឌ លសហគមន៍ឌជ្ី ថ្ី លអៅត្បអទសបង់ោលផ្ដស
មណ្ឌ លព័រ៌មានសហគមន៍

(CICs)

អៅកាុងត្បអទសបង់ោលផ្ដសត្រូវបានបអងករើ អឡើងអៅកាងុ ឆ្ាំ២០០៦

ផ្ដលជ្ញត្កមុ ហ៊េនុ ទ៉ូរគមនាគមន៍ដ៏ធជ្ញំ ងអគបំផ្សុរអៅកាងុ ត្បអទសបង់ោលផ្ដស

។

សពវនថ្ា

មាន

CICs

២៦កផ្នងល

អដ្ឋយ

Grameen

អៅកាុងរំបន់អផ្សសងៗននត្បអទសបង់ោលផ្ដស

។

Phone
CIC

នីមួយៗ

ត្រូវបានបំពាក់អដ្ឋយមាសុីនកុំពយូទ័រយងអោចណាស់ ១អត្គឿង មាសុនី អបាោះពុមព មាសុីនផ្សនក មាសុីនថ្រ ភាជប់អៅនឹងេុនី ធឺណ្រិ មួយ និងមដ៉ូ ឹម (ឧបករណ្៍រភាជប់បណាាញ កុំពយូទ័រត្ដមរយៈផ្ខសទ៉ូរស័ព)ទ សត្មាប់

ោររភាជប់ត្បព័នេធ ុីនធឺណ្ិរអដ្ឋយអត្បើត្បាស់កមមវិធី EDGE ។ CICs ផ្សាល់អសវា ដ៉ូចរអៅអដ្ឋយឥរគិរនថ្ល ៖ េុីផ្មល ទ៉ូរសារ ោរអផ្សាើសារបនាទន់ និងោរអត្បេើ ុីនធឺណ្ិរ ។ ត្បជ្ញពលរដា អត្បើត្បាស់អសវាេុីផ្មល
ទ៉ូរសារ និងោរអផ្សាើសារបនាទន់ អដើមបីត្បាត្ស័យទក់ទងជ្ញមួយមិរភា កាិ និងសាច់ញារិផ្ដលរស់អៅអត្ៅត្បអទស ។ ពួកអគអត្បើត្បាស់េនុី ធឺណ្រិ អដើមបីអត្បើត្បាស់ អសវាអេឡិចត្រនូ កិ របស់រដ្ឋាភិបាល អធវើោរត្សាវត្ជ្ញវអៅអលើ
ត្បព័នេធ នុី ធឺណ្រិ និងអានព័រ៌មានអៅអលើេុីនធឺណ្ិរ ។ CICs ត្រូវបានត្គប់ត្គងជ្ញសាខាមួយរបស់ ត្កុមហ៊េនុ Grameen Phone ។ ជ្ញមួយនឹងទុន វិនិអយគេបបបរមា ៨០.០០០ BDT
(រ៉ូបិយប័ណ្ណរបស់ បង់ោលផ្ដស) សហត្គនិ កាងុ ត្សកុ អាចោន់ោប់ និងដំអណ្ើរោរ CIC មួយបាន ។ មានផ្ផ្សនោរអដើមបីអបើក CICs ចំនួន ៦០.០០០ អៅទ៉ូទងំ ត្បអទសបង់ោលផ្ដស ។

RICs ត្រូវបានសអមាពធអបើកអអាយដំអណ្ើរោរអៅកាុងឆ្ាំ២០០៦ អដ្ឋយបណាាញសមធម៌ឌជ្ី ីថ្ល (Digital Equity Network) អដ្ឋយមានោរគ្នំត្ទពី KATALYST
ផ្ដលជ្ញសមព័នេធ ងាោរមួយអធវើោរអៅកាុងត្បអទស បង់ោលផ្ដស អដ្ឋយមានោរគ្នំត្ទពីមាេស់ជ្នំ ួយចត្មុោះ ។ RIC នីមយួ ៗ បំពាក់អដ្ឋយទ៉ូរស័ពមទ ួយអត្គឿង មាសុីនកុពំ យូទរ័ អត្ចើនអត្គឿង មាសុីនអបាោះពុមព មួយអត្គឿង
និងមាសុីនផ្សនក មួយអត្គឿង កមមវធិ ីភាជប់េនុី ធឺណ្រិ និងមាសុីនថ្រឌីជ្ីថ្ល ។ ទសសនវិសយ័ របស់ RICs គឺអដើមបីផ្សាល់ អសវាព័រ៌មានដល់សហត្គ្នសខាាររ៉ូច បំផ្សរុ រ៉ូច និងមធយម
អៅត្ដមរំបន់ជ្នបទននត្បអទសបង់ោលផ្ដស ។ ជ្ញពិអសស RICs ផ្សសពវផ្សាយព័រមា៌ ន អាជ្ីវកមមដល់ត្កុមហ៊េនុ កាងុ ត្សុកកាុងវិសយ័ ជ្អត្មសើ មួយចំនួនដ៉ូចជ្ញ ោរចិញ្មេឹ សរវសាលប ជ្លផ្សល និង ដំណាដំ ំឡូងជ្ញអដើម ។
RICs ក៏ផ្សលា ់ពរ័ ៌មានសងាម សុខភាព េប់រំ និងព័រមា៌ នេំពីរដ្ឋាភិបាលផ្សងផ្ដរ ។

RTCs ត្រូវបានបអងករើ អឡើងអៅកាុង Rajoir, Madaripur និង Sarishabari, Jamalpur អៅកាុងឆ្ាំ២០០៦ អដ្ឋយ Practical Action

Bangladesh អដើមបីអលើកកមពសប់ អចេកវិទាអៅត្ដមរំបន់ជ្នបទសមត្សប សត្មាប់ោរេភិវឌឍជ្នបទ ។ ជ្ញពិអសស អៅត្ដម RTCs នានា បអចេកវិទាជ្ញត្បនពណ្ីត្រូវបានផ្កលមអ
អហើយបអចេកវិទាថ្មីៗត្រូវបានដ្ឋក់អអាយ អត្បើត្បាស់អដើមបីបំអពញរត្មូវោរជ្នបទ ។ ឧបករណ្៍វាស់កមពស់ និងឧបករណ្៍ថ្លឹងទមាន់ និងឧបករណ្៍ផ្កនចាកសិកមមសំខាន់ៗ អផ្សសងអទៀរអាចរកបានសត្មាប់ោរអត្បើត្បាស់ បង្ហាញ
និងជ្ួលអៅអអាយត្បជ្ញពលរដាកងាុ ម៉ូលដ្ឋាន ។ កាុងចំអណាមឧបករណ្៍ផ្កនចា កសិកមមទំងអនោះ រួមមានឧបករណ្៍វាស់សំអណ្ើមត្គ្នប់ធញ្ាជ្ញរិ ត្បដ្ឋប់វាស់សទងោ់ ំរសមីផ្ដលអវៀច (refract meter)

7

Ananya Raihan ចំណ្ុចរភាជប់បណាាញសហគមន៍ ឬចលនាទ៉ូរមណ្ឌ ល អៅបង់ោលផ្ដស (រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក UNPAN អៅរំបន់អាសុី និងបាសុីហវិក ឆ្ាំ២០០៧) http://ipai.pbwiki.com/f/Annex+_A.pdf .

ភាគទី៣

(ICT)

24

ឧបករណ្៍វាស់ pH ឧបករណ្៍វាស់កំោប់ស៉ូលយុ សយុងេំបិល ឧបករណ្៍វាស់កត្មរិ អាសុីដ ឧបករណ្៍កនិ ត្គ្នប់អត្មច ចន្ដង្ហកន microwave ត្បដ្ឋប់ផ្ញកោផ្រ៉េមទឹកអដ្ឋោះអគ្ន ផ្ទម៉ូផ្មត្រឌីជ្ថ្ី ល
មាសុីនត្កឡុក ធុងោយ និងមាសុីនបិទភជិរកញ្េប់ ។ អៅត្ដម RTCs ក៏មានមាសុនី កុពំ យូទ័រមួយអត្គឿង និងផ្ខសទ៉ូរស័ពទ ភាជប់ជ្ញមួយបណាាញេុនី ធឺណ្រិ ផ្ដលកសិករ អាជ្ីវករ សហត្គិន និងេរិថ្ជ្ិ នអផ្សសងអទៀរ
អាចអត្បើត្បាស់ អដើមបីទទួលបានព័រ៌មានផ្សងផ្ដរ ។ RTCs ក៏ផ្សាល់ពរ័ ៌មានេំពីោរង្ហរ សត្មាប់យុវជ្ន កមមករ ចំណាកត្សកុ និងត្បជ្ញពលរដាផ្ដលមានោរង្ហរអធវមើ ិនត្គប់ត្គ្នន់អៅកាុងម៉ូលដ្ឋានផ្សងផ្ដរ ។

ILCs ផ្ដលត្រូវបានសអមាពធអអាយដំអណ្ើរោរអៅកាងុ ឆ្ាំ២០០៥ គឺជ្ញកមមវិធីមយួ របស់សាោអរៀនអៅអលើ េុីនធឺណ្ិរនន Relief International ។ បចេបុ បនា មាន ILC ចំននួ ២៧

ផ្ដលដំអណ្ើរោរអៅត្ដមសាោអរៀន អៅទ៉ូទំងត្បអទសបង់ោលផ្ដស ។ ILC នីមួយៗ ត្រូវបានបំពាក់មាសុនី កុំពយូទរ័ ពី ៥-១០អត្គឿង មាសុនី ផ្សកន មួយ មាសុនី ថ្រឌីជ្ថ្ី លមួយ និងោរភាជប់េុីនធឺណ្រិ ។ ILCs
ផ្សាល់ោរបណ្ាុ ោះបណាាលជ្ំនាញកុពំ យូទ័រដល់ សិសសសាោ និងត្គូ ត្ពមទំងោរបណ្ាុ ោះបណាាល េំពីោរសិកាផ្ដលផ្ផ្សអកអលើគអត្មាង និងោរសិកា សហោរជ្ញត្កុម ។ នថ្លសមាជ្ិកត្រូវបានរត្មូវអអាយបង់អដើមបីត្បម៉ូល
ម៉ូលនិធិសត្មាប់ោរចំណាយ ។
ត្បភព ៖
ដកត្សង់អចញពី

Ananya

Raihan

ចំណ្ុចរភាជប់បណាាញសហគមន៍

http://ipai.pbwiki.com/f/Annex+_A.pdf ។

ឬចលនាទ៉ូរមណ្ឌ លអៅត្បអទសបង់ោលផ្ដស

(រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក

UNPAN

អៅរំបន់អាសុី

និងបាសុីហវិក

ឆ្ាំ២០០៧)

សំណ្ួរត្រោះិ រិោះ
អរើយុទធសាន្ដសេា ខវី លោះផ្ដលផ្ផ្សនោររដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកននត្បអទសរបស់េកា មាន សត្មាប់ោររភាជប់ បណាាញេុីនធឺណ្ិរអៅកាុងរំបន់ជ្នបទ និងរំបន់ដ្ឋច់ត្សយល ? ត្បសិនអបើគ្នមនយុទធសាន្ដសាផ្បបអនោះអទ
អរើយុទធសាន្ដសេា ខវី លោះផ្ដលេាកនឹងផ្សាល់ជ្ញ េនុសាសន៍ និងម៉ូលអហរុេវី ?

២.៣. ោរអរៀបចំផ្ផ្សនោរយុទសា
ធ ន្ដសរា ដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
យុទធសាន្ដសាត្រមឹ ត្រូវមួយ គឺជ្ញកត្ដាសំខាន់ចាបាំ ច់សត្មាប់ោរេនុវរាគអត្មាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ត្បកបអដ្ឋយត្បសិទភាធ ព ។ ផ្ផ្សនោរយុទសា
ធ ន្ដសា គឺជ្ញផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវសត្មាប់េងាោរមួយអដើមបីអធវដើ ំអណ្ើរ
អចញពីសាថនភាពបចេុបបនារបស់ខនលួ អឆ្ពោះអៅោន់សាថនភាពេនាគររយៈអពលមធយម ឬរយៈអពលផ្វងផ្ដល ខលួនចង់បាន ។
ដំអណ្ើរោរអធវើផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសារួមមាន ៥ជ្ំោន8 ផ្ដលត្រវូ បានពិភាកាអៅខាងអត្ោមអនោះ ។ ឧទហរណ្៍ផ្ដល អត្បើត្បាស់អៅកាងុ ផ្ផ្សកា អនោះ គឺផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ របស់ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។
ជ្ំោនទី១ ៖ វិភាគបរិយោសបចេុបបនា

អគអាចអត្បើត្បាស់ោរវិភាគ SWOT អដើមបីកំណ្រ់កត្ដាខាងកាុង និងកត្ដាខាងអត្ៅផ្ដលេនុអត្គ្នោះ និងមិន េនុអត្គ្នោះ ចំអពាោះោរសអត្មចអគ្នលបំណ្ង ឬអគ្នលអៅរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ជ្ញក់ោក់ណាមួយ ។
SWOT មានន័យថ្ន ភាពខាលំង ភាពអខាយ ឱោស និងោរគំរាមកំផ្ហង ។

ជ្ំោនទី២ ៖ ផ្ថ្លងេំពទី សសនវិសយ័
អសចកាីផ្ថ្ងល េំពទី សសនវិស័យ គឺជ្ញអសចកាីផ្ថ្លងមួយផ្ដលបញ្ញជក់េំពថ្នី អរើេងាោរមួយចង់ោលយខលួនអៅជ្ញ ផ្បបណា ។ ទសសនវិសយ័ អផ្លារអៅអលើេនាគរ និងអដើមបីជ្ំរញុ ទឹកចិរាសមាជ្ិករបស់េងាោរអឆ្ពោះអៅរក
ោរសអត្មចបានន៉ូវេនាគរផ្ដល េងាោរចង់បាន ។
ឧទហរណ្៍ អសចកាីផ្ថ្លងេំពទី សសនវិស័យរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ គឺអដើមបីោលយជ្ញ “រដ្ឋាភិបាល អេឡិចត្រនូ កិ អបើកចំហផ្ដលលអត្បអសើរបំផ្សុរអៅអលើពិភពអោក” អដ្ឋយ ៖







បអងកើនអសវាសាធារណ្ៈអៅអលើេនុី ធឺណ្រិ អអាយដល់ ៨៥ភាគរយ ។
អធវើោរអដើមបីសរថិ អៅកាុងចំអណាមរដ្ឋាភិបាលកំពល៉ូ ទំង១០ អៅអលើពភិ ពអោក សត្មាប់ភាព ត្បកួរត្បផ្ជ្ងផ្ផ្សាកគ្នំត្ទអាជ្ីវកមម ។
ោរ់បនថយោរអធវើដំអណ្ើរសត្មាប់អបកាជ្នដ្ឋក់ពាកយច៉ូលបអត្មោើ រកាុងមុខង្ហរសាធារណ្ៈមកត្រមឹ ៣ដង កាងុ មួយឆ្ាំ និង
បអងកើនេត្ត្ដននោរអត្បើត្បាស់កមមវធិ ីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកអអាយដល់ ៦០ភាគរយ ។

អសចកាីផ្ថ្ងល េំពទី សសនវិស័យត្រូវផ្រមានភាពចាស់ោស់ ។ អហើយអទោះជ្ញទសសនវិសយ័ ផ្ថ្ងល េំពីគនំ ិរ ដ៏លអមួយផ្ដលជ្ំរញុ ទឹកចិរាកាី ក៏ទសសនវិស័យអនោះត្រូវផ្រផ្ថ្ងល េំពីបំណ្ងត្បាថ្នាផ្ដលមានភាពត្បាកដនិយម

8

Adegboyega Ojo, Elsa Estevez, Bernd Friedrich និង Tomasz Janowski, “ោរអធវើផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសាសត្មាប់េភិបាលកិចេ អេឡិចត្រូនិក” (បង្ហាញអៅឯសាោអរៀន UNeGov.net ទី៧

សាីពីម៉ូលដ្ឋានត្គឹោះននេភិបាលកិចេអេឡិចត្រូនិក អៅ Cheonan សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ នថ្ាទី៩-១១ ផ្ខរុោ ឆ្ាំ២០០៧) http://www.unegov.net/03-Events/26-S-Cheonan/public/module-2.pdf .

ភាគទី៣

(ICT)

25

និងអាចសអត្មចបានផ្សងផ្ដរ ។ អលើសពីអនោះអៅអទៀរ ទសសនវិស័យត្រូវផ្រត្សបជ្ញមួយនឹងវបបធម៌ និងគុណ្រនមលរបស់េងាោរ ។
ជ្ំោនទី៣ ៖ ផ្ត្បោល យទសសនវិស័យអៅជ្ញអគ្នលអៅ

អគ្នលអៅគឺជ្ញទិស ឬចំណ្ុចអៅរយៈអពលផ្វង (៣ ដល់ ៥ឆ្ា)ំ ផ្ដលផ្ផ្សកអ អលើទសសនវិសយ័ ។ ឧទហរណ្៍ អគ្នលអៅ ជ្ញរិរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ រួមមានដ៉ូចខាងអត្ោម ៖






កសាងលទធិត្បជ្ញធិបអរយយជ្ញមួយត្បជ្ញពលរដា
កសាងសងាមមួយ ផ្ដលមានកំអណ្ើនសងាមត្បកបអដ្ឋយរុលយភាព
រួមវិភាគទនដល់សម័យោលសនាិភាព និងវិបុលភាពអៅកាងុ រំបន់អាសុីភាគឦសាន
សអត្មចអអាយបានផ្សលិរផ្សលជ្ញរិសរុបកាុងមនុសសមាាក់ ២០.០០០ ដុោលរអាអមរិក (អគ្នលអៅអនោះ សអត្មចបានអៅកាងុ ឆ្ាំ២០០៧) ។

អគ្នលអៅរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិករបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ រួមមាន ៖







បអងកើរគំនិរថ្មីៗសត្មាប់វធិ ីអធវើោររបស់រដ្ឋាភិបាល
បអងកើរគំនិរថ្មីៗសត្មាប់អសវាត្បជ្ញពលរដា
បអងកើរគំនិរថ្មីៗសត្មាប់ោរត្គប់ត្គងធនធានព័រមា៌ ន
ផ្កទត្មង់ត្បព័នចធ ាប់

ជ្ំោនទី៤ ៖ កំណ្រ់យទុ ធសាន្ដសាអដើមបីអដ្ឋោះត្សាយោររកអ ើញននោរវិភាគ SWOT និងសអត្មចអគ្នលអៅ ផ្ដលបានបញ្ញជក់
យុទធសាន្ដសាអាចរួមបញ្េលូ ទំងកិចេោរត្គប់ត្គងជ្ញក់ោក់ និងវិធានោរអដើមបីសអត្មចអគ្នលអៅជ្ញក់ោក់ មួយផ្ដលកំណ្រ់អៅកាុងផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ។ ឧទហរណ្៍ យុទធសាន្ដសាគឺ
ជ្ញោរកសាងផ្ផ្សនោរអមដ៏ទ៉ូលទំ ៉ូោយមួយ ផ្ដលផ្ថ្លងេំពីរអបៀបផ្ដលរដ្ឋាភិបាលនឹងសអត្មចអគ្នល បំណ្ងរបស់ខលួន ។ ោរេនុវរាយទុ ធសាន្ដសា គឺជ្ញដំអណ្ើរោរ ននោរផ្ត្បោល យយុទសា
ធ ន្ដសា និងអគ្នល
នអយបាយនានាអៅជ្ញសកមមភាព ត្ដមរយៈោរបអងកើរកមមវធិ ី ថ្វិោ និងនីរិវិធី ។
ជ្ំោនទី៥ ៖ បអងកើរអគ្នលបំណ្ងជ្ញក់ផ្សាងនិងអាចវាស់ផ្វងបានអចញពីយទុ ធសាន្ដសា
អគ្នលបំណ្ង គឺជ្ញលទធផ្សលចុងអត្ោយននសកមមភាពផ្ដលបានអត្គ្នងទុកមួយ ។ អគ្នលបំណ្ងគួរផ្រជ្ញ អសចកាីផ្ថ្លងផ្ដលជ្ញក់ោក់ និងអាចវាស់ផ្វងបាន េំពេី វីផ្ដលត្រូវសអត្មចអអាយបានអៅអពលជ្ញក់ោក់ ណាមួយ ។
ផ្សទុយពីអគ្នលបំណ្ង អគ្នលអៅគឺជ្ញអសចកាីផ្ថ្លងអដ្ឋយចំហេំពេី វីផ្ដលអគចង់សអត្មចបាន អដ្ឋយគ្នមនោរកំណ្រ់បរិមាណ្ន៉ូវេវីផ្ដលត្រូវសអត្មចបាន និងគ្នមនលកាណ្វិនិចឆ័យអពលអវោសត្មាប់ោរ បញ្េប់ជ្ញសាថ ពរអឡើយ ។
ឧទហរណ្៍ននអគ្នលបំណ្ងគឺ ៖ យងអោចណាស់ ៩៥% ននអាជ្ីវកមម ទំងេស់នងឹ អត្បើត្បាស់ត្បព័នធ G2B អៅត្រឹមឆ្ាំ២០០៩ ។

អៅអពលបញ្េបជ្ញ់ សាថ ពរ លទធផ្សលននដំអណ្ើរោរអធវើផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសា នឹងជ្ញផ្ផ្សនោរ ឬផ្ផ្សនទីបង្ហាញ ផ្សលូវលមអរិ មួយ ផ្ដលត្រូវផ្សសពវផ្សាយត្បាប់ដល់េាករាល់គ្នា និងពិនិរយអឡើងវិញជ្ញអទៀងទរ់ អដើមបីធានាថ្ន ផ្ផ្សនោរ
ឬផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវអនោះ អៅផ្រមានភាពពាក់ព័នដធ ផ្ដល ។ ផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវសត្មាប់ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិករបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ គឺជ្ញឧទហរណ្៍មយួ ។
ផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលវូ សត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ របស់សាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ
រដ្ឋាភិបាលសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េបានបអងកើរផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវលមអរិ មួយសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក អៅបនាទប់ពី ដំអណ្ើរោរអធវើផ្ផ្សនោរយុទសា
ធ ន្ដសាដហ៏ មរច់ រ់មួយ ផ្ដលរួមបញ្េូលទំងោរវិភាគ SWOT
ោរអធវើផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសាពរ័ ៌មាន (ISP) និង BPR ។ ដំអណ្ើរោរអនោះត្រូវបានដឹកនាំអដ្ឋយេនុគណ្ៈ កមាមធិោរមួយ ផ្ដលសថិរអៅអត្ោមឱវាទគណ្ៈកមាមធិោរ ត្បធានាធិបរីសត្មាប់ោរនចាត្បឌិរថ្មី
និងវិមជ្ឈោររដ្ឋាភិបាល (ឬ គណ្ៈកមាមធិោរកំផ្ណ្ទត្មង់រដ្ឋាភិបាល) ។

ផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវអនោះ គឺជ្ញផ្ផ្សនោរ៥ឆ្ាំមយួ ផ្ដលត្គបដណ្ា ប់រយៈអពលពីឆ្ាំ២០០៣-២០០៧ ។ ផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវ អនោះបញ្ញជក់េពំ ីវិស័យនចាត្បឌិរថ្មចី ំននួ ៤ រអបៀបវារៈចំននួ ១០ចំណ្ុច និងកិចេោរ ឬគអត្មាងចំនួន ៣១
ដ៉ូចបង្ហាញខាង អត្ោមអនោះ ។

រអបៀបវារៈ និងផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលវូ សត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ របស់សាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ
វិសយ័ នចាត្បឌិរថ្មទី ងំ ៤
១. នវានុវរតន៌វិធីអធវើោរង្ហរ សត្មាប់រដ្ឋាភិបាល

រអបៀបវារៈ ១០ចំណ្ុច
១. បអងកើរដំអណ្ើរោរោរង្ហរ អេឡិចត្រូនិក

គអត្មាងសំខាន់ៗទំង ៣១
១. ដំអណ្ើរោរឯកសារអេឡិចត្រូនិក
២. ត្បព័នធព័រ៌មានហិរញ្ាវរថុត្បម៉ូលផ្សាុំសត្មាប់រដ្ឋាភិបាល ថ្នាក់កណាាល និងថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន
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៣. រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន
៤. ត្បព័នធសវនកមមអេឡិចត្រូនិក
៥. រដាសភាអេឡិចត្រូនិក
៦. អសវាយុរាិធម៌ត្ពហមទណ្ឌ រួមបញ្េូលគ្នា
៧. ត្បព័នធរដាបាលបុគាលិកត្បម៉ូលផ្សាុំគ្នា
៨. ត្បព័នធោរទ៉ូរអេឡិចត្រូនិក
៩. ត្បព័នធបចេុបបនាភាពសត្មាប់ោរត្គប់ត្គង អគ្នលនអយបាយជ្ញរិ

២. នវានុវរតន៌អសវាត្បជ្ញពលរដា

២. ពត្ងីកត្បព័នធផ្ចករំផ្លក ព័រ៌មានរដាបាល

១០. ោរពត្ងីកត្បព័នធផ្ចករំផ្លកព័រ៌មានរដាបាល

៣. អរៀបចំដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមម ផ្ដលអផ្លារអៅអលើអសវា

១១. ោរេភិវឌឍ គំរ៉ូអយងអាជ្ីវកមមរដ្ឋាភិបាល

៤. ផ្កលមអអសវាត្បជ្ញពលរដា

១២. ផ្កលមអអសវាត្បជ្ញពលរដាអៅអលើេុីនធឺណ្ិរ
១៣. អសវាត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយជ្ញរិផ្ដលរួម បញ្េូលគ្នា
១៤. ត្បព័នធព័រ៌មានរដាបាលសាថ បរយកមមត្បម៉ូលផ្សាុំ
១៥. ត្បព័នធអសវាពនធអៅអលើេុីនធឺណ្ិរផ្ដលត្បម៉ូលផ្សាុំ
១៦. អសវាសុខុមាលភាពជ្ញរិផ្ដលរួមបញ្េូលគ្នា
១៧. ត្បព័នធព័រ៌មានអសបៀងអាោរ និងឱសថ្ផ្ដល ត្បម៉ូលផ្សាុំ
១៨. អសវាព័រ៌មានោរង្ហរផ្ដលត្បម៉ូលផ្សាុំ
១៩. ត្បព័នធសាោកាីរដាបាលអៅអលើេុីនធឺណ្ិរ

៥. ផ្កលមអអសវាគ្នំត្ទអាជ្ីវកមម

២០. អសវាគ្នំត្ទអាជ្ីវកមមត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយ (G4B)
២១. អសវាព័រ៌មានភសាុភារជ្ញរិផ្ដលត្បម៉ូលផ្សាុំ
២២. អសវាអាជ្ីវកមមអេឡិចត្រូនិក
២៣. អសវាគ្នំត្ទជ្នបរអទសទ៉ូលំទ៉ូោយ
២៤. ោរគ្នំត្ទសត្មាប់ោរនាំអចញដំអណាោះត្សាយ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

៣. នវានុវរតន៌សត្មាប់ ោរត្គប់ត្គងធនធាន
ព័រ៌មាន

៦. ផ្កលមអោរច៉ូលរួមរបស់ ត្បជ្ញពលរដាអៅអលើេុីនធឺណ្ិរ

២៥. ោរពត្ងីកោរច៉ូលរួមរបស់ត្បជ្ញពលរដាអៅអលើ េុីនធឺណ្ិរ

៧. ត្បម៉ូលផ្សាុំ និងអធវើបទដ្ឋានកមម ធនធានព័រ៌មាន

២៦. ត្បព័នធរដាបាលធនធានព័រ៌មានត្បម៉ូលផ្សាុំទ៉ូទងំ រដ្ឋាភិបាល
២៧. ោរផ្កលមអបណាាញសារគមនាគមន៍រដ្ឋាភិបាល អេឡិចត្រូនិក
២៨. ោរបអងកើរសាថ បរយកមមបអចេកវិទាព័រ៌មានទ៉ូទងំ រដ្ឋាភិបាល
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៨.ពត្ងឹងត្បព័នធសនាិសុខព័រ៌មាន

២៩. ោរបអងកើរត្បព័នធសនាិសុខព័រ៌មាន

៩. ពត្ងឹងសមរថភាពបុគាលិក និងេងាោរ IT

៣០. ោរផ្ករចនាសមព័នធបុគាលិក និងេងាោរ IT
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៤. ផ្កទត្មង់ត្បព័នធចាប់

១០. ផ្កទត្មង់ត្បព័នធចាប់ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

៣១. កំផ្ណ្ទត្មង់ចាប់ និងបទបបញ្ារាិរដ្ឋាភិបាល អេឡិចត្រូនិក

ត្បភព ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម 2004 Broadban IT Korea ៖ អសៀវអៅសសាីពពី ័រមា៌ នីយកមម (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០៤) ២០
http://www.nia.or.kr/special_content/eng/ ។

ខាងអត្ោមអនោះ គឺជ្ញផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវរបស់ត្បអទសមងុ អោា លី សត្មាប់ោរេនុវរាគអត្មាងរដ្ឋាភិបាល អេឡិចត្រូនកិ ។
ផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលវូ របស់ត្បអទសមងុ អោា លីសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
អៅឆ្ាំ២០០៥ អាជ្ញាធរបអចេកវិទាព័រ៌មាន និងសារគមនាគមន៍ (ICTA) របស់ត្បអទសមុងអោា លី បានចាប់អផ្សាើម េនុវរាកមមវិធជ្ញី រិមងុ អោា លីអេឡិចត្រនូ ិក និងផ្ផ្សនោរអមសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ
របស់ត្បអទសមងុ អោា លី ។
កមមវិធជ្ញី រិមងុ អោា លីអេឡិចត្រនូ ិក មានអគ្នលបំណ្ងផ្កលមអគុណ្ភាពជ្ីវិររបស់ត្បជ្ញពលរដាត្ដមរយៈ ោរកសាង បរិយោសអសដាកចិ ថ្េ មីមួយ ផ្កលមអភាពត្បកួរត្បផ្ជ្ងរបស់ត្បអទស និងអលើកសទួចកិចេ

េភិវឌឍន៍ត្បកបអដ្ឋយនិរនារភាព ។ កមមវធិ ីអនោះ មានអគ្នលបំណ្ងចំននួ ១៦ និងផ្ផ្សនោរសកមមភាពមួយ ផ្ដលកំពងុ េនុវរាត្ដមរយៈគអត្មាងនានា ដ៉ូចជ្ញ “កុពំ យូទ័រ ផ្លទល់ខនលួ សត្មាប់េាកទំងេស់គ្នា” និង
“េការកមមបអចេកវិទាព័រ៌មានសត្មាប់ត្បជ្ញពលរដាត្គប់រប៉ូ ” ។

ជ្ញផ្ផ្សាកននគអត្មាង“កុំពយូទ័រផ្លទល់ខនលួ សត្មាប់ទងំ េស់គ្នា” េងាោររដ្ឋាភិបាល េងាោរមិនផ្មនរដ្ឋាភិបាល និង ត្កុមហ៊េនុ ឯកជ្ន បានរួមសហោរគ្នាអដើមបីបអងកើរសមាគមអសវាត្កមុ ហ៊េនុ ផ្សារ់ផ្សងា ់េនុី ធឺណ្ិរមុងអោា លី
និងសមាគមផ្សារផ្ស់ ាង់ កុំពយូទ័រមងុ អោា លី ។ សមាគមទំងអនោះបានោរ់បនថយោរចំណាយអៅអលើោរ អត្បើត្បាស់កុំពយូទ័រអៅអលើេនុី ធឺណ្រិ ។
ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ ចាប់ត្រូវបាន ឬកំពុងត្រូវបានអធវើវិអសាធនកមម ត្ដមោរគ៉ូសបញ្ញជក់អៅកាងុ កមមវិធីជ្ញរិ មងុ អោា លីអេឡិចត្រូនកិ អដើមបីផ្សាល់បរិយោសចាប់ផ្ដលេនុអត្គ្នោះដល់ ICTD ។ មិនត្រមឹ ផ្រចាប់ផ្ដល

ទក់ទងនឹង ICT បុអណាណោះអទ ផ្ដលត្រូវបានអធវើវិអសាធនកមមអនាោះ ស៉ូមបីផ្រចាប់អផ្សសងអទៀរផ្ដល បោះពាល់ដល់ ICTD ក៏ត្រូវបានអធវើវិអសាធនកមមផ្សងផ្ដរ ។ ឧទហរណ្៍ ចាប់សាីពោី រេប់រំមាន វាកយខណ្ឌ មួយ
ផ្ដលផ្ចងេំពីោរបអងកើរកមមវធិ ីសកិ ា ICT សត្មាប់សាោេនុវទិ ាល័យ និងេាកឯកអទស ផ្ផ្សាក ICT ។
ផ្ផ្សនោរអមសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិករបស់ត្បអទសមងុ អោា លី ត្រូវបានបអងករើ អឡើងអៅអត្ោយោរ សទងម់ រិដ៏ហរម ់ចរ់មយួ អដើមបីបាន់ត្បមាណ្សាថ នភាពនិងរត្មូវោរផ្ផ្សាក ICT របស់មងុ អោា លី ជ្ញពិអសស
អៅកាុងចំអណាមេងាោររបស់រដ្ឋាភិបាល ។ ផ្ផ្សនោរអមអនោះមានលកាណ្ៈត្គប់ត្ជ្ុងអត្ជ្ញយ អដ្ឋយមាន ទសសនវិស័យ យុទធសាន្ដសា និងផ្ផ្សនោរសត្មាប់ោរេនុវរា កាុងអនាោះរួមទំងសកមមភាពអៅកាុងគអត្មាង
អពលអវោជ្ញក់ោក់ផ្សងផ្ដរ ។ ទសសនវិសយ័ ននផ្ផ្សនោរអមអនោះ គឺអដើមបី កសាងត្បអទសមួយផ្ដលរឹងមាំ និងមានភាពត្បកួរត្បផ្ជ្ង អដ្ឋយបអងករើ ន៉ូវរដ្ឋាភិបាលផ្ដលអផ្លារសំខាន់អលើត្បជ្ញពលរដាមាន រមាលភាព
និងឈរអលើម៉ូលដ្ឋានចំអណ្ោះដឹង ត្ដមរយៈោរអត្បើត្បាស់ ICT ទំអនើប ។

គអត្មាង ២២ ផ្ដលបញ្ញជក់អៅកាងុ ផ្ផ្សនោរអមអនោះ អផ្លារសំខាន់ភាគអត្ចនើ បំផ្សុរអៅអលើោរអធវឌើ ីជ្ថ្ី ល ភាវ៉ូបនីយកមម ព័រមា៌ ន និងនីរិវធិ ីរបស់រដ្ឋាភិបាល ោរផ្សាលល់ ទធភាពទទួលបានធនធានព័រមា៌ នជ្អត្មើស
និងោរផ្កលមអអសវាសាធារណ្ៈត្ដមេុីនធឺណ្រិ ។ គអត្មាងមួយ គឺផ្វបសាយរ៍រដ្ឋាភិបាលអបើកចំហផ្ដល ផ្សាល់ជ្ញកផ្នងល សត្មាប់អាជ្ីវកមម និងត្បជ្ញពលរដាអដើមបីអធវើ េត្ដថធិបាយអៅអលើអគ្នលនអយបាយ ចាប់
និងបទបបញ្ារនាាិ នា និងអលើកអឡើងន៉ូវកាីកងវល់ទងំ ឡាយអអាយេងាោររដ្ឋាភិបាល បានដឹង ។ គអត្មាងមួយអទៀរ គឺផ្វបសាយរ៍របស់ទីភាាក់ង្ហរពនធដ្ឋរននត្បអទសមងុ អោា លី ផ្ដលអៅអលើផ្វបសាយរ៍ អនោះ
អគអាចថ្រចមលងយកទត្មង់ផ្បបបទ និងឯកសារពនធដ្ឋរនានាបាន ។
ត្បភព ៖

ICTA

ោរេភិវឌឍបអចេកវិទាគមនាគមន៍ពរ័ ៌មានវិទាអៅត្បអទសមងុ អោា លី

-

ឆ្ាំ២០០៦

៖

អសៀវអៅស

(Ulaanbaatar:

ICTA,

2006)

http://www.itconsulting.mn/publications/WB%20of%20Mongolia%20final.pdf ។
Lkhagvasuren Ariunaa, មុងអោា លី ៖ ត្បម៉ូលផ្សាុំសហគមន៍សត្មាប់ោរច៉ូលរួមអៅកាងុ គំនិរផ្សាួចអផ្សាមើ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកសត្មាប់ ត្បជ្ញពលរដាត្កីត្ក និងត្បជ្ញពលរដាផ្ដលត្រូវសងាមផ្លរ់អចញ (ទីត្កងុ បាងកក ៖ UNDP-APDIP
ឆ្ាំ២០០៥)

http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Mongolia-Ariunaa.pdf ។

Lkhagvasuren Ariunaa និង Batchuluun Batpurev, “.mn Mongolia” អៅកាុងោរត្រួរពិនរិ យអឡើងវិញឌីជ្ថ្ី លននរំបន់អាសុ-ី បាសុីហវិក ឆ្ាំ២០០៧/២០០៨ (New Delhi:
Sage, IDRC, Orbicom, ២០០៧)

http://www.idrc.ca/en/ev-127135-201-1-DO_TOPIC.html ។

Odgerel Ulziikhutag, មុងអោា លី ៖ ភាពត្បឈមសំខាន់ៗសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក អដើមបីអលើកកមពស់ោរច៉ូលរួមរបស់ត្បជ្ញពលរដា (ទីត្កងុ បាងកក ៖ UNDP-APDIP, ២០០៥)

ភាគទី៣

(ICT)
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http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Mongolia-Ulziikhutag.pdf ។

កិចោេ រផ្ដលត្រវូ េនុវរា

1. អរើរដ្ឋាភិបាលរបស់េាកមានផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ឬផ្ផ្សនោរ ICT ផ្ដរឬអទ? ច៉ូររក ចអមលើយននសំណ្ួរអនោះ អហើយពណ្៌នាេំពីដំអណ្ើរោរ ផ្ដលផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវ ឬផ្ផ្សនោរ
ICT ត្រូវបានបអងករើ អឡើង ។ អរើដំអណ្ើរោរអនោះដ៉ូចគ្នា ឬក៏ខុសគ្នាយងដ៉ូចអមាចខលោះ ពីោរអធវើផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសា ផ្ដលបានអរៀបរាប់ខាងអលើ ?

2. ត្បសិនអបើរដ្ឋាភិបាលរបស់េកា មិនទន់មានផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិច ត្រូនកិ ឬផ្ផ្សនោរ ICT អៅអឡើយអទ ច៉ូរសរអសរោរវិភាគសអងាបមួយ អដ្ឋយបង្ហាញេំពជ្ី ំោននានា
អៅកាុងដំអណ្ើរោរអធវើផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសា ផ្ដលនឹងមានភាពត្បឈមជ្ញពិអសសចំអពាោះរដ្ឋាភិបាល របស់េាក និងបញ្ញជក់េពំ ីមល៉ូ អហរុ ។ ច៉ូរបញ្ញជក់ផ្សងផ្ដរថ្ន អរើេាកណាខលោះផ្ដលេាកគិរថ្ន
គួរផ្រច៉ូលរួមអៅកាុងដំអណ្ើរោរអធវើផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសា អដើមបីបអងកើរផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវសត្មាប់ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកននត្បអទសរបស់េកា ។

២.៤. ោរេនុវរា និងោរវាយរនមលរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
ោរេនុវរារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកត្បកបអដ្ឋយអជ្ញគជ្័យ ពឹងផ្ផ្សអកអលើោរបំអពញកិចេោរ ឬគអត្មាង នីមួយៗអៅកាងុ ផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ ។
9

អៅកាុងករណ្ីសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ត្កសួងរដាបាលនិងកិចេោរកាុងត្បអទសរបស់រដ្ឋាភិបាល (MOGAHA) បានបអងករើ ន៉ូវ អគ្នលោរណ្៍ផ្ណ្នាំសត្មាប់ោរត្គប់ត្គងគអត្មាង និងបានត្បោសអគ្នលោរណ្៍ផ្ណ្នាំ
10
អនោះជ្ញដីោផ្សសពវផ្សាយ (អលខ ១៤២ ចុោះនថ្ាទី៣០ ផ្ខមីនា ឆ្ាំ២០០៤) ។ MOGAHA ក៏បានចារ់ត្ដងំ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកពុំ យូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម (NCA) អដើមបី ត្គប់ត្គងគអត្មាង ។ សសរសំខាន់ពីរ
គឺជ្ំរុញោរ េនុវរារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ៖ គអត្មាងគ្នំត្ទរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក និង គអត្មាងកសាងម៉ូលដ្ឋាន ទិននា ័យរដាបាល ។ គអត្មាងគ្នំត្ទរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ផ្ដលអផ្លារអាទិភាពអៅអលើោរគ្នំត្ទដល់
កិចេោរផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវ ជ្ួយដល់គអត្មាងនានាផ្ដលពាក់ពន័ ធនងឹ ត្កសួងជ្ញអត្ចើន គអត្មាងអគ្នល នអយបាយថ្មីៗ ឬគអត្មាងព័រ៌មានីយកមមម៉ូលដ្ឋាន អៅកាុងផ្ផ្សនោរថ្វិោផ្ដលបានអធវើវិភាជ្ន៍ និង
អគ្នលោរណ្៍ផ្ណ្នាំសត្មាប់ឆ្ានំ ីមយួ ៗ ។

គអត្មាងផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ របស់ត្បអទសក៉ូអរ៉េ ត្រូវបានេនុវរាជ្ញ ដំណាក់ោលៗ ដ៉ូច មានបង្ហាញអៅកាុងរ៉ូបភាពទី ៤ ។

រ៉ូបភាពទី ៤ ៖ ផ្ផ្សនោរត្បចាំឆ្ាសំ ត្មាប់ោរេនុវរាផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលវូ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ របស់ សាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ

(ត្បភព ៖ NIA, ed., របាយោរណ្៍រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកត្បចាំឆ្ាំ២០០៦ (អសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ាំ ២០០៦) ១១

http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651 )

9

អៅកាុងេំឡុងអពលអរៀបចំរដ្ឋាភិបាលអឡើងវិញ ផ្ដលេនុវរាអៅកាុងផ្ខកុមភៈ ឆ្ាំ២០០៨ MOGAHA ត្រូវបានបាូរអ្ម ោះអៅជ្ញត្កសួងរដាបាល និង សនាិសុខសាធារណ្ៈ (MOPAS) វិញ

10

NCA ត្រូវបានបាូរអ្ម ោះអៅជ្ញទីភាាក់ង្ហរសងាមព័រ៌មានជ្ញរិ (NIA) អៅកាុងផ្ខរុោឆ្ាំ2006

ភាគទី៣

(ICT)

29

ចាប់ពីឆ្ាំ២០០៤ រហ៉ូរដល់ផ្ខមិថ្ុនា ឆ្ាំ២០០៦ ថ្វិោត្បមាណ្៥១៦ោនដុោលរអាអមរិកត្រូវបានវិនិអយគ អៅអលើកិចោេ រផ្សសពវផ្សាយរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកចំនួន ១៣៧ កាុងអនាោះរួមបញ្េលូ ទំងេនុគអត្មាងនន
11

ផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ចំននួ ១០៥ ផ្សងផ្ដរ

។

សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េជ្ញប់ចណា
ំ រ់ថ្នាក់អលខ ៦ អៅកាុងចំអណាមបណាាត្បអទសទ៉ូទងំ ពិភពអោកអៅកាុង ោរសទងម់ រិសពាី ីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ របស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិនាឆ្ាំ២០០៨

12

ផ្ដលមានពិនបទុ ក៉ូ

រួមច៉ូលគ្នាសរុប ០,៨៣១៧ ។ ោរសទង់ មរិរបស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ ត្គបដណ្ា ប់អលើវសិ ័យចំននួ ៣ ៖ ក) លិបិត្កមវិធានោរអលើបណាាញផ្វបសាយរ៍ ខ) លិបិត្កមអហដ្ឋារចនាសមពន័ ធទ៉ូរគមនាគមន៍ និង គ)
ស៉ូចនាករម៉ូលធនមនុសស ។ លិបិត្កមវិធានោរអលើបណាាញផ្វបសាយរ៍ ផ្ដលវាស់ផ្វងវរាមានអៅអលើ េុីនធឺណ្ិររបស់ទភាី ា ក់ង្ហររដ្ឋាភិបាល ផ្សាលដ់ ល់រដាជ្ញសមាជ្ិកននេងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិន៉ូវចំណារ់ថ្នាក់
អត្បៀបអធៀបមួយសត្មាប់លទធភាព របស់រដាជ្ញសមាជ្ិកកាងុ ោរផ្សាល់អសវាអលើេុីនធឺណ្រិ ដល់ត្បជ្ញពលរដា របស់ខនលួ ។ ពិនទុលបិ ិត្កមវិធានោរអលើបណាាញ ផ្វបសាយរ៍របស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េអៅកាុងោរសទងម់ រិ
របស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិគឺ ០,៨២២៧ ។

ត្បេប់ ១ ៖ លិបត្ិ កមវិធានោរអលើបណាាញផ្វបសាយរ៍របស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ
ដំណាក់ោលទី១ - ោរអលចអឡើង

វរាមានអៅអលើេនុី ធឺណ្រិ របស់រដ្ឋាភិបាលមួយ រួមមានទំព័រអៅអលើេនុី ធឺណ្រិ មួយ និង/ឬ ផ្វបសាយរ៍ ផ្សលូវោរមួយ ។ អាសយដ្ឋានភាជប់អៅត្កសួង ឬមនទីរេប់រំ សុខាភិបាល សុខុមាលភាពសងាម ោរង្ហរ និងហិរញ្ាវរថុ
អាចនឹងមាន ឬគ្នមន ។ ភាគអត្ចនើ ននព័រមា៌ នមានលកាណ្ៈជ្ញព័រ៌មានផ្ដល មិនផ្ត្បត្បួល ឬគ្នមនបចេុបបនាភាព អហើយមានេនារកមមរចិ រួចជ្ញមួយនឹង ត្បជ្ញពលរដា ។
ដំណាក់ោលទី២ - ោរផ្កលមអ

រដ្ឋាភិបាលផ្សាលព់ ័រមា៌ នោន់ផ្រអត្ចើនផ្ថ្មអទៀរ េំពីអគ្នលនអយបាយសាធារណ្ៈ និងេភិបាលកិចេ ។ មានអាសយដ្ឋានរភាជប់អៅនឹងព័រ៌មានោលបបវរាិ (ឧ. ឯកសារ ទត្មង់ផ្បបបទ របាយោរណ្៍ ចាប់ និងបទបបញ្ារាិ
ត្ពឹរាិបត្រព័រ៌មាន) ផ្ដលត្បជ្ញពលរដាង្ហយត្សួលនឹងទទួលបាន ។
ដំណាក់ោលទី៣ - ភាពមានេនារកមម
រដ្ឋាភិបាលផ្សាល់អសវាអៅអលើេុីនធឺណ្ិរ ដ៉ូចជ្ញ ទត្មង់ផ្បបបទផ្ដលថ្រចមលងយកបានសត្មាប់ោរបង់ពនធ និងផ្បបបទអសាើសុំោរបនាអាជ្ញាប័ណ្ណ ។ អលើសពីអនោះអៅអទៀរ ត្ចកបណាាញ ឬផ្វបសាយរ៍ផ្ដលមានភាព
េនារកមមជ្ញមួយនឹងអសវា ផ្ដលអរៀបចំអឡើងអដើមបីអធវើអអាយោរទំនាក់ទំនងោរង្ហរជ្ញមួយរដ្ឋាភិបាលមានភាពង្ហយត្សលួ សត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា កំពងុ ចាប់អផ្សាមើ មាន អឡើង ។
ដំណាក់ោលទី៤ - ភាពមានេនារកមមអៅវិញអៅមក
រដ្ឋាភិបាលចាប់អផ្សាើមបំផ្លងខលួនអដ្ឋយបអងកើរអអាយមានេនារកមមអៅមករវាងត្បជ្ញពលរដា និងរដ្ឋាភិបាល ។ អនោះរួមបញ្េូល ទំងជ្អត្មសើ សត្មាប់ោរបង់ពនធ ោរដ្ឋក់ពាកយអសាើសុំេរាសញ្ញាណ្ប័ណ្ណ សំបុត្រកំអណ្ើរ
និងលិខរិ ឆលងផ្ដន ោរសុំអាជ្ញាប័ណ្ណបនា និងេនារកមម G2C អផ្សសងៗអទៀរ ត្ពមទំងេនុញ្ញារអអាយ ត្បជ្ញពលរដាចល៉ូ អត្បើត្បាស់អសវាទំងអនោះ អៅអលើត្បព័នធេនុី ធឺណ្ិរ ២៤ អមាងអលើ២៤អមាងផ្សងផ្ដរ ។
រាល់កចិ េោរទំនាក់ទនំ ងទំងេស់ ត្រូវបានអធវើអឡើងអៅអលើ េុនី ធឺណ្រិ ។
ដំណាក់ោលទី៥ - ោររភាជប់
រដ្ឋាភិបាលផ្ត្បោល យខលួនអៅជ្ញេងាភាពរភាជប់បណាាញមួយ ផ្ដលអឆលយើ របអៅនឹងរត្មូវោររបស់ ត្បជ្ញពលរដាត្ដមរយៈោរបអងកើរអហដ្ឋារចនាសមពន័ ធោរិយល័យគ្នំត្ទរួមបញ្េូលគ្នា
អជ្ឿនអលឿនបំផ្សរុ ននរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅអលើត្បព័នធេនុី ធឺណ្រិ ។ កត្មិរអជ្ឿនអលឿនបំផ្សរុ អនោះ ត្រូវបានសមាាល់អដ្ឋយ ៖

។

អនោះគឺជ្ញកត្មរិ

1. ទំនាក់ទនំ ងផ្ខសទទឹង (កាងុ ចំអណាមទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាល)

2. ទំនាក់ទនំ ងផ្ខសបអណាាយ (ទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណាាល និងថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន)
3. ទំនាក់ទនំ ងអហដ្ឋារចនាសមពន័ ធ (លទធភាពេនារត្បរិបរាិោរ)
4. ទំនាក់ទនំ ងរវាងរដ្ឋាភិបាល និងត្បជ្ញពលរដា

5. ទំនាក់ទនំ ងកាុងចំអណាមភាគីពាក់ពន័ ធ (រដ្ឋាភិបាល វិស័យឯកជ្ន សាថ ប័នសិកា េងាោរមិនផ្មន រដ្ឋាភិបាល និងសងាមសុីវិល) ។
ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ ោរច៉ូលរួមត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិក និងោរច៉ូលរួមរបស់ត្បជ្ញពលរដាត្រូវបាន គ្នំត្ទ និងអលើកទឹកចិរា អដ្ឋយរដ្ឋាភិបាល អៅកាុងដំអណ្ើរោរអធវើអសចកាីសអត្មចចិរា ។
ត្បភព ៖ ដកត្សង់អចញពីេងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ ោរសទង់មរិរបស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ សាីពីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ឆ្ាំ២០០៨ ៖ ពីរដ្ឋាភិបាលអេឡិច ត្រូនិកអឆ្ពោះអៅោន់េភិបាលកិចេផ្ដលរភាជប់គ្នា (ទីត្កុងញូវយក ៖ េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ ឆ្ាំ២០០៨)

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf ។

11

NIA, ed., របាយោរណ្៍រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកត្បចាំឆ្ាំ២០០៦ (អសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ាំ២០០៦) ១១

http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651 .
12
េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ ឆ្ាំ២០០៨ ោរសទង់មរិរបស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ សាីពីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក ឆ្ាំ២០០៨ ៖ ពីរដ្ឋាភិបាល អេឡិចត្រូនិកអៅេភិបាលកិចេផ្ដលមានោរភាជប់បណាាញ (ទីត្កុងញូវយក ៖ េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ ឆ្ាំ២០០៨)
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf .

ភាគទី៣

(ICT)

30

លិបិត្កមអហដ្ឋារចនាសមព័នទធ ៉ូរគមនាគមន៍

វាស់ផ្វងសមរថភាពអហដ្ឋារចនាសមពន័ ធអដើមបីផ្សាល់អសវា

រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក

កាុងអនាោះរាប់បញ្េូលទំងទ៉ូរដង់សុីអរសត្មាប់ទងំ ទ៉ូរស័ពេទ ចល័រ

ចល័រចំនួនកុំពយូទ័រផ្លទល់ខលួន ចំននួ េាកអត្បើ ត្បាស់េនុី ធឺណ្ិរ និងោរភាជប់បណាាញអដ្ឋយគ្នមនផ្ខស ។ ពិនទុសច៉ូ នាករអហដ្ឋារចនាសមព័នទធ ៉ូរគមនាគមន៍របស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ អៅកាុងឆ្ាំ២០០៨ គឺ ០,៦៨៨៦ ។

និងទ៉ូរស័ពទ

លិបិត្កមម៉ូលធនមនុសស ប៉ូកបញ្េូលគ្នាន៉ូវេត្ត្ដេការកមមមនុសសអពញវ័យ និងេនុបារននោរចុោះអ្ម ោះ ច៉ូលអរៀនសរុបសត្មាប់ោរេប់រំអៅថ្នាក់បឋមសិកា េនុវទិ ាល័យ និងវិទាល័យ ។ ស៉ូចនាករម៉ូលធន
មនុសសរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ មាន ពិនទុខសព ណា
់ ស់ គឺ ០,៩៨៤១ ។
២.៥. ផ្ផ្សនោរថ្វិោរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
ដ៉ូចផ្ដលបង្ហាញអៅកាុងរ៉ូបភាពទី ៥ ថ្វិោ ICT គួរផ្រចារ់ផ្ចងខុសពីថ្វិោធមមត្ដ ។ ជ្ញធមមត្ដ ថ្វិោ ICT ត្រូវបានចារ់ទកុ ជ្ញោរវិនិអយគអដើមទុនរយៈអពលផ្វង ជ្ញជ្ញងោរចំណាយរយៈអពលខលី ។ ោរផ្សាល់
ម៉ូលនិធិសត្មាប់ោរេនុវរាគអត្មាង ICT អាចនឹងទទួលបានអដ្ឋយអត្បើត្បាស់វធិ ីសាន្ដសាអផ្សសងៗ ។ វិធីសាន្ដសាមួយកាុងចំអណាមវិធីសាន្ដសទា ំងអនោះ គឺភាពជ្ញនដគ៉ូ រវាងវិសយ័ សាធារណ្ៈ-វិស័យឯកជ្ន
ផ្ដលត្រូវបានពិភាកាអៅកាងុ មឌ៉ូ ុលទី៨ ននកត្មងមឌ៉ូ ុលបណ្ឌ ិរសភាននម៉ូលដ្ឋានត្គឹោះ ICT សត្មាប់អម ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល ។

រ៉ូបភាពទី ៥ ៖ ផ្ផ្សនោរថ្វិោធមមត្ដ និងោរវិនអិ យគអលើ ICT
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អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ថ្វិោសត្មាប់ោរអធវើពរ័ ៌មានីយកមមអៅកាុងឆ្ាំ២០០៦ គឺ ៣,៤ពាន់ោន ដុោលរអាអមរិក កាុងអនាោះត្បផ្ហល ៩១៧ោនដុោលរអាអមរិក (២៦,៧%) ត្រូវបាននលលកសត្មាប់
ោរេនុវរាគអត្មាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក និង ៩,៥ោនដុោលរអាអមរិក (២,៨%) សត្មាប់ោរោរ់ បនថយគមាលរវិស័យឌីជ្ថ្ី ល ។ ថ្វិោអនោះ ត្រូវបានអធវើ វិភាជ្ន៍អៅត្ដមវិសយ័ អាទិភាព ឬវិស័យនានាផ្ដល
នឹងសអត្មចបានលទធផ្សលត្បកបអដ្ឋយនិរនារភាពដ៉ូចជ្ញោរោរ់បនថយ ឯកសារអៅអលើត្កដ្ឋស និងោរសនសំសំនចនថ្លចណា
ំ យរដាបាល និងសងាមកិច13
េ ។
ចាប់ត្ដងំ ពីឆ្ាំ២០០៥មក ថ្វិោសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ របស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េត្រូវបានអផ្សទរពី ម៉ូលនិធិជ្ំរុញ ICT អៅគណ្នីទ៉ូអៅ អហើយថ្វិោសត្មាប់គអត្មាងផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវនីមួយៗត្រូវបានេនុវរា អដ្ឋយ
NCA (អត្ោយមកត្រូវបាន បាូរអ្ម ោះអៅជ្ញ NIA) អត្ោយពីមានោរសត្មបសត្មួលអដ្ឋយ MOGAHA (អត្ោយមកត្រូវបានបាូរអ្ម ោះអៅជ្ញ MOPAS) និងោរពិចារណាហមរច់ រ់អដ្ឋយ

គណ្ៈកមាមធិោរមួយ ។

កិចោេ រផ្ដលត្រវូ េនុវរា
ត្បសិនអបើរដ្ឋាភិបាលរបស់េកា មានផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវ ឬផ្ផ្សនោរសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ៖

1. ច៉ូរផ្សវងរកព័រមា៌ នថ្នអរើមានផ្ផ្សនោរេនុវរា ឬេរ់ អហើយវិភាគភាពខាលងំ និងភាពអខាយនន ផ្ផ្សនោរអនោះ ។

2. ច៉ូរផ្សវងរកព័រមា៌ នថ្នអរើថ្វិោេវសី ត្មាប់ោរេនុវរាផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវ ឬផ្ផ្សនោររដ្ឋាភិបាលអេឡិច ត្រូនិកថ្នអរើថ្វិោអនោះត្រូវបានអធវើវភាិ ជ្ន៍យងដ៉ូចអមាច និងថ្នអរើត្បភពម៉ូលនិធិបានមកពីណា ។

ច៉ូរបញ្ញជក់ថ្នអរើេាកគិរថ្នផ្ផ្សនោរ ថ្វិោអនោះត្គប់ត្គ្នន់ផ្ដរឬអទ និងម៉ូលអហរុននោរវាយរនមល របស់េាក ។

៣.០. ត្បអភទននកមមវធិ ី ICT និងោរេនុវរា

ដ៉ូចផ្ដលបានអលើកអឡើងអៅកាងុ ផ្ផ្សកា មុនផ្ដរ វិស័យបីននកមមវធិ ី ICT អពាលគឺនវានុវរាន៍អសវាត្បជ្ញ ពលរដាថ្មីៗ (G2C) នវានុវរាន៍អសវាអាជ្ីវកមម (G2B) និងនវានុវរាន៍រអបៀបអធវោើ រង្ហររបស់រដ្ឋាភិបាល
(G2G)

នឹងត្រូវអលើកយកមក ពិភាកាលមអិរ ។ ឧទហរណ្៍ភាគអត្ចើនបំផ្សរុ ត្រូវបានដកត្សង់អចញពីបទពិអសាធន៍ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិករបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។ រ៉ូបភាពទី ៦

បង្ហាញេំពីត្កបខ័ណ្ឌទសសនាទនសត្មាប់ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅក៉ូអរ៉េ ។ រ៉ូបភាពអនោះបង្ហាញេំពី លទធភាពអត្ចនើ ត្ចកកាងុ ោរច៉ូលអៅដល់ window ផ្រមួយ ត្បអភទននអសវារួមបញ្េលូ គ្នាផ្ដលបានផ្សាល់
និងកមមវធិ ីត្គប់ត្គង ោរភាជប់បណាាញ អៅកត្មរិ នាយកដ្ឋាន និងោរអធវើសមាហរណ្កមមទនិ ានយ័ នីមួយៗ ។
រ៉ូបភាពទី ៦ ៖ ត្កបខ័ណ្ឌទសសនាទនននរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ អៅសាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ14
(ត្បភព ៖ Soh Bong Yu “រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិករបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ៖ រអបៀបផ្ដលអយើងកំពុងអធវើោរង្ហរជ្ញមួយរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូចនិច” (បទបង្ហាញ KADO) ៥
https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_view.asp?config_code=362&offset=0&board_code=3246)

13

NIA, ed., របាយោរណ្៍រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកត្បចាំឆ្ាំ២០០៦ (អសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ាំ២០០៦) ១០

http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651 .
14
ចាប់ត្ដំងពីអពលផ្ដលរដ្ឋាភិបាលក៉ូអរ៉េថ្មីច៉ូលោន់រំផ្ណ្ងអៅនថ្ាទី២៥ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ាំ២០០៨មកោរអរៀបចំរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានផ្លលស់បាូររចនាសមព័នធ ។ ត្កសួងព័រ៌មាន និងទ៉ូរគមនាគមន៍ត្រូវបានត្ចបាច់បញ្េូលគ្នាជ្ញមួយត្កសួងរដាបាល និងសនាិសុខសាធារណ្ៈ (MOPAS) អហើយត្កសួងរដាបាល
រដ្ឋាភិបាល

និងកិចេោរនផ្សទកាុង

(MOGAHA)

ត្រូវបានបាូរអ្ម ោះអៅជ្ញត្កសួងរដាបាល

និងសនាិសុខសាធារណ្ៈ

(MOPAS,

http://www.mopas.go.kr)

ត្រូវបានបាូរអ្ម ោះអៅជ្ញទីភាាក់ង្ហរសងាមព័រ៌មានជ្ញរិ (NIA, http://www.nia.or.kh) អៅផ្ខរុោ ឆ្ាំ២០០៦ ។ ទំង KADO និង NIA សថិរអៅអត្ោមឱវាទរបស់ MOPAS .

ភាគទី៣

(ICT)

។

ទីភាាក់ង្ហរកុំពយូទ័រភាវ៉ូនីយកមមជ្ញរិ

(NCA)

32

៣.១. កមមវធិ រី ដ្ឋាភិបាល-អៅ-ត្បជ្ញពលរដា (G2C)
អសវាត្បជ្ញពលរដាអៅអលើេនុី ធឺណ្រិ (ត្ចកបណាាញ G2C)
ភាពគ្នមនត្បសិទផ្សធ លអៅកាុងកិចោេ ររដាបាលននរដ្ឋាភិបាល ត្រូវបានរកឫសគល់អៅដល់ោរមានម៉ូលដ្ឋាន ទិនានយ័ ជ្ញរិ ដ្ឋច់អដ្ឋយផ្ឡកពីគ្នា ដ៉ូចជ្ញ ម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យសត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា កមមសទិ ធិដធី លី យនយនា និងពនធដ្ឋរ
។ ោរមានម៉ូលដ្ឋានទិនានយ័ ដ្ឋច់អដ្ឋយផ្ឡកពីគ្នាមានន័យថ្ន ត្បជ្ញពលរដាត្រូវផ្រអធវើ ោរចុោះបញ្ជីជ្ញអត្ចនើ ដង ឆលងោរ់ផ្បបបទ ឯកសារជ្ញអត្ចនើ សត្មាប់ោរបញ្ញជក់ និងអធវើដំអណ្ើរជ្ញអត្ចនើ អលើក
អត្ចើនសាអៅោន់ទភាី ា ក់ង្ហររដ្ឋាភិបាល ។ អដើមបីផ្កលមអ ត្បសិទធផ្សល និងផ្សលិរភាពរដាបាល ត្បព័នមធ ួយ សត្មាប់រភាជប់ម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យជ្ញរិធំៗ និងត្ចកបណាាញផ្សលូវោររបស់រដ្ឋាភិបាល សត្មាប់អសវាសុីវលិ
ត្រូវបានបអងកើរអឡើងអៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។ ត្ចកបណាាញ G2C គឺជ្ញត្ចកអចញច៉ូល (Window) រួមមួយផ្ដលត្បជ្ញពលរដា និងអាជ្ីវកមមអាចទទួលបានអសវារដ្ឋាភិបាលអផ្សសងៗ អដ្ឋយអត្បើត្បាស់ត្ចក
ជ្ញអត្ចើន (ស៉ូមអមើលរ៉ូបភាពទី ៧) ។

រ៉ូបភាពទី ៧ ៖ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ Window រួម

(ត្បភព ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកពុំ យូទ័រភាវ៉ូបនីយកមមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិ កុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០២) ៣៩

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf )

ភាគទី៣

(ICT)
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អៅកាុងត្បព័នធអនោះ រដ្ឋាភិបាលផ្សាល់អសវាអផ្សសងៗ កាុងអនាោះរាប់បញ្េូលទំងោរអចញវិញ្ញាបនបត្រ អផ្សសងៗ ោរពិអត្គ្នោះអយបល់ ចំណារ់ោរចំអពាោះញ្ារាិសុីវលិ ោរទ៉ូទរ់ត្បាក់ត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិក

និងោរផ្សសពវផ្សាយព័រ៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាល ។ វិធីសាន្ដសពា ហុមអធាបាយ (multi-channel) គឺជ្ញោរចាំបាច់អដើមបីធានាន៉ូវោរច៉ូលរួមជ្ញេរិបរមារបស់ត្បជ្ញពលរដា និង អាជ្ីវកមម អៅកាុងអសវា
រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ពីអត្ពាោះត្កមុ អផ្សសងៗគ្នានឹងមានកត្មិរននលទធភាពខុសៗគ្នា អដើមបី អត្បើត្បាស់មអធាបាយទំងអនោះ ។ ឧទហរណ្៍ ត្បជ្ញពលរដាជ្នបទមានលទធភាពអត្បើត្បាស់មអធាបាយ អេឡិចត្រូនកិ
15

(ដ៉ូចជ្ញេុីនធឺណ្ិរ េុីផ្មល ទ៉ូរស័ពទ ទ៉ូរទសសន៍ឌជ្ី ីថ្ល) រិចជ្ញងត្បជ្ញពលរដាអៅទីត្កងុ

។
មអធាបាយផ្សាល់អសវាត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយខុសៗគ្នា ផ្ដលអាចអត្បើត្បាស់ អដើមបីបអងកនើ លទធភាព ទទួលបានអសវារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក រួមមានដ៉ូចខាងអត្ោម ៖





មណ្ឌ លអសវាត្បជ្ញពលរដាត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយ ផ្ដលអៅកផ្នលងអនោះ ោរផ្សាល់អសវាត្ចកអចញ ច៉ូលផ្រមួយ ត្រូវបានេនុវរាអដ្ឋយទីភាាក់ង្ហរជ្ញអត្ចើន ផ្ដលរួមកមាលងំ គ្នាអដើមបីបអត្មើេរិថ្ជ្ិ ន
ផ្ដលច៉ូលចិរា ឬអាចមាន លទធភាពសត្មាប់ោរទំនាក់ទនំ ងជ្ួបមុខគ្នាផ្លទល់ ។ ឧទហរណ្៍នន មណ្ឌ លអសវាត្បជ្ញពលរដាផ្បបអនោះ អាចអ ញើ មានអៅកាងុ ត្បអទសេ៉ូន្ដសាាលី អត្បសុីល ោណាដ្ឋ
អាលលឺមង់ ឥណាឌ ោហាក់សាថន ព័រទុយោក ល់ អាន្ដហវិកខាងរបូង និងចត្កភព េង់អគលស ។
ទ៉ូរមណ្ឌ ល - ចំណ្ុចអចញច៉ូលជ្ញសាធារណ្ៈផ្ដលផ្សាល់លទធភាពកាុងោរទទួលបានអសវា រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក អដ្ឋយឥរគិរនថ្ល ឬអដ្ឋយមានឧបរថមកភ ធន (ត្ដមរយៈបណាាញបុសាិ៍
នត្បសណ្ីយ៍ បណាណល័យ សាោអរៀន មណ្ឌ លសហគមន៍ ។ល។) ។





–

មណ្ឌ លអសវាត្ដមទ៉ូរស័ពទ
ោរផ្សាល់អសវាត្ដមរយៈទ៉ូរស័ពទផ្ដលផ្សាល់អដ្ឋយមណ្ឌ លអសវា ត្ដមទ៉ូរស័ពទរបស់រដា ផ្ដលជ្ញអរឿយៗត្រូវបានអៅោរបនាអៅអអាយេាកអៅោរឯកជ្ន ។
ឧទហរណ្៍ននមណ្ឌ លផ្បបអនោះ អាចអ ើញ មានអៅកាុងត្បអទសោណាដ្ឋ េុីត្ដលី និង សហរដាអាអមរិក ។
ត្ចកបណាាញផ្វបសាយរ៍ - ោរផ្សាល់អសវាត្ដមរយៈផ្វបសាយរ៍រដ្ឋាភិបាលផ្ដលង្ហយត្សួល អត្បើអដ្ឋយផ្ផ្សអកអលើ បអចេកវិទាផ្ដលអាចត្បរិបរាិោររួមគ្នាបាន ។ ឧទហរណ្៍អាចអ ើញមាន
អៅកាុងត្បអទសោណាដ្ឋ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ សិងាបុរី ចត្កភពេង់អគលស និងសហរដាអាអមរិក ។
រដ្ឋាភិបាលទ៉ូរស័ពទចល័រ (M-Government)

–

ោរផ្សាល់អសវាត្ដមរយៈសារទ៉ូរស័ពខទ ៗលី និង ផ្វបសាយរ៍ផ្ដលបអងករើ អឡើងជ្ញក់ោក់សត្មាប់អសវា m-

government ។ ឧទហរណ្៍អាច អ ើញមានអៅកាងុ ត្បអទសឥណាឌ ហវីលីពនី និងចត្កភពេង់អគលស ។



អសវារដ្ឋាភិបាលត្ដមទ៉ូរទសសន៍

(T-Government)

ឌីជ្ថ្ី លផ្ដលមានភាពេនារកមមត្ដមរយៈបុសទាិ៍ ៉ូរទសសន៍/ផ្វបសាយរ៍រដ្ឋាភិបាល

15

–

ផ្ដលបអងកើរអឡើងជ្ញក់ោក់

ោរផ្សាល់អសវាអេឡិចត្រនូ ិកផ្ដលផ្ផ្សកអ
ជ្ញមួយនឹងោរផ្សាល់ខមលឹ សារព័រ៌មានផ្សសពវផ្សាយ

អលើទ៉ូរទសសន៍
និងត្ដមរត្មូវោរ

។

សត្មាប់ព័រ៌មានបផ្នថមអទៀរេំពីត្បអភទអផ្សសងៗននត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយផ្ដលមានពហុមអធាបាយសត្មាប់ោរអត្បើត្បាស់អសវារដ្ឋាភិបាល ស៉ូម អមើលឯកសារអយង ៖ ធនាគ្នរពិភពអោក រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកសត្មាប់ទំងេស់គ្នា – ោរពិនិរយេំពីបទពិអសាធន៍េនារជ្ញរិសាីពីោរផ្កលមអ លទធភាព

រត្មូវោរ និងោរច៉ូលរួមរបស់សាធារណ្ៈ អៅកាុងអសវារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក ៖ អឆ្ពោះអៅរកយុទធសាន្ដសាសមាហរណ្កមមឌីជ្ីថ្ល សត្មាប់ត្បអទសោហាក់សាថន កំណ្រ់ត្ត្ដត្បឹកាបអចេកអទសសត្មាប់ោរេនុវរារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់ ISG (អសចកតីត្ពាង នថ្ាទី៣០ ផ្ខមិថ្ុនា ឆ្ាំ២០០៦) ។

ភាគទី៣

(ICT)
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ឧទហរណ្៍មានអៅកាុងត្បអទសចិន េុីត្ដលី សាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ ចត្កភពេង់អគលស និង សហរដាអាអមរិក16 ។
កាុងករណ្ីសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ចលនាអឆ្ពោះអៅរករដ្ឋាភិបាលត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយពហុមអធាបាយ និងអផ្លារ សំខាន់អលើត្បជ្ញពលរដាបានចាប់អផ្សាមើ ជ្ញមួយនឹងោរបអងករើ ផ្វបសាយរ៍ផ្សលូវោររបស់រដ្ឋាភិបាលក៉ូអរ៉េ និង
មណ្ឌ លអសវាត្បជ្ញពលរដាត្ដមផ្សទោះ អៅកាុងឆ្ា១ំ ៩៩៧ អដើមបីផ្សាល់ផ្បបបទអសាសើ ុំពរ័ ៌មាន និងអសវា រដាបាលជ្ញលកាណ្ៈត្បព័នធដល់សាធារណ្ជ្ន ។ អៅកាុងឆ្ាំ១៩៩៩ អសវាត្បជ្ញពលរដា ២០ត្បអភទ អាចរក
បានត្ដមរយៈមណ្ឌ លអសវាត្បជ្ញពលរដាត្ដមផ្សទោះ ។ អៅកាុងឆ្ាំ២០០០ មណ្ឌ លអនោះ ត្រូវបានត្ចបាច់បញ្េូលគ្នាជ្ញមួយត្បព័នធរដាបាលអៅកាងុ ត្កសួង អដើមបីអអាយត្បជ្ញពលរដាអាចបញ្ជូនសំអណ្ើពីកពុំ យូទ័រផ្លទល់ខនលួ របស់ពកួ អគ
អហើយបនាទប់មក ទទួលឯកសារផ្ដលបានអសាសើ ុំអៅផ្សទោះរបស់ពួកអគត្ដមរយៈោរអផ្សាើត្ដមបសុ ាិ៍ នត្បសណ្ីយ៍ ។
គអត្មាង G2C ត្រូវបានចាប់អផ្សាើមេនុវរាអៅកាងុ ឆ្ាំ២០០០ អដើមបីជ្ួយអអាយត្បជ្ញពលរដាអាចមាន លទធភាព ង្ហយត្សួលកាុងោរទទួលបានព័រ៌មាន និងអដើមបីអត្បើត្បាស់អសវាសុីវលិ អៅអលើេនុី ធឺណ្រិ ត្ដមត្ចកអចញ
ច៉ូលផ្រមួយ អៅអពលណា និងអៅកផ្នងល ណាក៏បាន ។ អៅផ្ខអមសា ឆ្ាំ២០០២ ជ្ំោនទី១ និង ជ្ំោនទី២នន G2C ត្រូវបានេនុវរាចប់ ជ្ញសាថ ពរ ។ ISP សត្មាប់ផ្កលមអអសវាត្បជ្ញពលរដាអៅអលើ
េុីនធឺណ្ិរត្រូវបានេនុវរាអៅកាងុ ឆ្ាំ២០០៣ អដើមបីចាក់ត្គោះឹ សត្មាប់ត្បព័នធ G2C ផ្ដល មានសាង់ដ្ឋរ ។ បចេបុ បនាត្បជ្ញពលរដាក៉ូអរ៉េអាចដ្ឋក់ពាកយអសាើសចុំ ៉ូលអត្បើត្បាស់ និងទទួលបានឯកសារបញ្ញជក់នានា

ត្ដមរយៈអសវារដាបាលសុីវលិ អៅអលើេុីនធឺណ្រិ G2C អៅអពលណាមួយ និងអៅកផ្នលងណាមួយក៏បាន អដ្ឋយមិនចាំបាច់អធវដើ ំអណ្ើរអៅោន់ ោរិយល័យរដ្ឋាភិបាល ។ គិរត្រមឹ ផ្ខមិថ្នាុ ឆ្ាំ២០០៦
ចំននួ ននអសវាផ្ដលបានផ្សាល់បានរីកធំគួរអអាយករ់សមាាល់រហ៉ូរដល់អៅត្បផ្ហល ៥.០០០ត្បអភទនន អគ្នលោរណ្៍ផ្ណ្នាំ សត្មាប់មុខង្ហរសាធារណ្ៈ ៦៣០ត្បអភទននពាកយអសាើសុំសុីវលិ និង ៣០ ត្បអភទនន
ោរធានារា៉េប់រងត្ដមត្បព័នធេនុី ធឺណ្រិ ។ អលើសពីអនោះអៅអទៀរ កិចេត្បឹងផ្ត្បងដ៏ខាលំងោល អដើមបីជ្ំរុញ ោរអត្បើត្បាស់ អសវាសត្មាប់សាធារណ្ៈ និងោររភាជប់អៅោន់ផ្វបសាយរ៍ឯកជ្ននានា ដ៉ូចជ្ញ NAVER17

និងផ្វបសាយរ៍អផ្សសងៗអទៀរ បាននាំអអាយមានោរអកើនអឡើងគួរអអាយករ់សមាាល់ន៉ូវោរអត្បើត្បាស់ អសវាអនោះ ៖ ពីរចិ ជ្ញង ១.០០០នាក់កងាុ មួយនថ្ាអៅកាងុ ឆ្ាំ ២០០២ អៅអពលផ្ដលអសវាអនោះត្រូវបាន
ចាប់អផ្សាមើ សអមាពធដ្ឋក់អអាយដំអណ្ើរោរ រហ៉ូរដល់ ៤៥.០០០នាក់ កាុងមួយនថ្ា គិរ ត្រឹមផ្ខមិថ្នាុ ឆ្ាំ២០០៦ (ស៉ូមអមើលរ៉ូបភាពទី ៨) ។

ត្គឹោះដ៏រឹងមាំសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ទំអនើប អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េត្រូវបានបអងករើ អឡើងជ្ញមួយ នឹងោរកសាងត្បព័នធអសវាត្បជ្ញពលរដាអៅអលើេនុី ធឺណ្ិរ និងោររភាជប់ម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យជ្ញរិធំៗចំននួ ៥
កាុងអនាោះរាប់បញ្េលូ ទំងម៉ូលដ្ឋាន ទិនានយ័ ត្បជ្ញពលរដា ដីធលី យនយនា ពនធដ្ឋរ និងធានារា៉េប់រង ។ ត្បព័នធអសវាត្បជ្ញពលរដាថ្មីអនោះបានផ្កលមអគុណ្ភាពជ្ីវរិ របស់ត្បជ្ញពលរដា និងត្បសិទផ្សធ លននកិចេោរ
រដាបាលអដ្ឋយផ្សាល់អសវាផ្ដលមានរត្មូវោរឯកសាររិចរួច និងោរអធវដើ ំអណ្ើរអៅោន់ោរិយល័យ រដ្ឋាភិបាលអដ្ឋយផ្លទល់ោន់ផ្ររិចរួច ។ ត្បសិនអបើគិរជ្ញមធយម ៣០%ននអសវាត្បជ្ញពលរដាសរុបត្រូវបាន
ចារ់ោរអៅអលើេុីនធឺណ្រិ កាងុ រយៈអពល ៥ឆ្ាំ ោរសនសំត្បាក់បានត្បផ្ហល ១,៨ពាន់ោនដុោលរ ត្រូវបានអគរំពងឹ ទុក អៅអពលផ្ដលោរេនុវរា ត្បព័នធត្រូវបានបញ្េប់ជ្ញសាថ ពរ ។

(ឯកត្ដ ៖ ១.០០ករណ្ី)

រ៉ូបភាពទី ៨ ៖ ោរអត្បត្ើ បាស់អសវា G2C អៅសាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ

(ត្បភព ៖ NIA, ed., របាយោរណ្៍រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ត្បចាំឆ្ាំ២០០៦ (អសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ាំ២០០៦) ២២

http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651 )

រ៉ូបភាពទី ៩ បង្ហាញេំពីរអបៀបផ្ដលត្បព័នធ G2C ដំអណ្ើរោរ ។ ត្បព័នធអនោះអាចផ្បងផ្ចកជ្ញ ៣ផ្ផ្សាក ៖ ១) ចំណ្ុចទក់ទង ផ្រមួយ ផ្ដលត្បជ្ញពលរដាអាចទទួលបានព័រ៌មាន និងអសវារដ្ឋាភិបាលអៅកផ្នលងណា

និងអៅអពលណាក៏បានត្ដមរយៈេុីនធឺណ្ិរ ២) ត្បព័នធសត្មាប់ោរផ្ចករំផ្លកព័រ៌មានផ្ដលត្រូវបាន រចនាអឡើងអដើមបីផ្សលា ់លទធភាពដល់នាយកដ្ឋានីមួយៗអដើមបីផ្ចករំផ្លកព័រ៌មាន និង ៣) អហដ្ឋារចនាសមពន័ ធ
ដ៉ូចជ្ញអសវាវិញ្ញាបនបត្រអេឡិចត្រនូ កិ ត្ចកច៉ូលសត្មាប់ោរទ៉ូទរ់ត្បាក់ និងអសវាទ៉ូរស័ពចទ ល័រ ។
16
17

lbid.
NAVER គឺជ្ញផ្វបសាយរ៍េុីនធឺណ្ិរមួយកាុងចំអណាមផ្វបសាយរ៍េុីនធឺណ្ិរផ្ដលអពញនិយមអៅកាុងសធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ផ្ដលត្បរិបរាិោរអដ្ឋយ សាជ្ីវកមម NHN, http://www.naver.com.

ភាគទី៣

(ICT)
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រ៉ូបភាពទី ៩ ៖ Window ដំអណ្ើរោររួមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ សត្មាប់សាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ

(ត្បភព ៖ Soh Bong Yu “រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិករបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ៖ រអបៀបផ្ដលអយើងកំពុងអធវើោរង្ហរជ្ញមួយរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូចនិច” (បទបង្ហាញ KADO) ១៩

https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_view.asp?config_code=362&offset=0&board_code=3246 )

អៅកាុងត្បអទសកមពជ្ញុ ត្បព័នពធ ័រមា៌ នរួមបញ្េលូ គ្នាសត្មាប់អសវារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានបអងករើ អឡើងផ្សងផ្ដរ ។
គអត្មាងត្បព័នពធ រ័ មា៌ នរដាបាលរដ្ឋាភិបាល (GAIS) អៅកមពជ្ញុ
គអត្មាងត្បព័នពធ រ័ ៌មានរដាបាលរដ្ឋាភិបាល (GAIS) ត្រូវបានផ្សាចួ អផ្សាមើ គំនរិ អឡើងអដ្ឋយរាជ្ រដ្ឋាភិបាលកមពុជ្ញ ជ្ញគអត្មាងដ៏សខាំ ន់បំផ្សរុ មួយអដើមបីផ្ណ្នាំោរអត្បើត្បាស់ ICT ដល់សងាមកមពុជ្ញ
និងអដើមបីពអនលឿនកំផ្ណ្ទត្មង់រដាបាល ។ អៅកាុងផ្ខសីោ ឆ្ាំ២០០០ អាជ្ញាធរជ្ញរិទទួលបនទកុ កិចោេ រេភិវឌឍន៍បអចេកវិទា គមនាគមន៍ និងព័រ៌មានវិទា ត្រូវបានបអងករើ អឡើង និងចារ់ត្ដងំ អអាយេនុវរា គអត្មាង
GAIS ភាលមៗ ។

គអត្មាង GAIS មានកមមវធិ សី ាូលចំននួ ៣ ៖
1. ត្បព័នផ្សធ ាលោ់ រយល់ត្ពមអេឡិចត្រនូ កិ

– អដើមបីេនុញ្ញារអអាយត្កសួងអាចផ្លលស់បាូរឯកសារ និងេុីផ្មល ត្គប់ត្គង ឯកសារ និងចុោះផ្សាយអសចកាីត្បោសនានាអដ្ឋយង្ហយត្សួល ។

– អដើមបីត្គប់ត្គង និងត្ដមដ្ឋនទិនាន័យជ្ញម៉ូលដ្ឋានសាពី ីេលចនត្ទពយ ោរអផ្សទរកមមសទិ ធិ ពនធ និងសថរិ ិអផ្សសងៗអទៀរ ។
ោរចុោះបញ្ជីេត្ត្ដនុក៉ូលដ្ឋាន – អដើមបីត្គប់ត្គង និងត្ដមដ្ឋនទិនានយ័ ជ្ញម៉ូលដ្ឋានេំពីត្បជ្ញពលរដា ោរផ្លលស់បាូរអៅកាុង ត្គួសារ កត្មិរវបបធម៌ និងសាថ នភាពោរង្ហរ ពនធផ្ដលជ្ំពាក់ ឬបង់រួច

2. ោរចុោះបញ្ជីេចលនវរថុ
3.

និងសថរិ ិអផ្សសងៗអទៀរ ។
4. ោរចុោះបញ្ជីយនយនា

– អដើមបីត្គប់ត្គង និងត្ដមដ្ឋនទិនាន័យជ្ញម៉ូលដ្ឋានសាពី ីយនយនា និងមាេស់យនយនា ដំអណ្ើរោរននោរចុោះបញ្ជី ោរអផ្សទរកមមសទិ ធិ ព័រ៌មានេធិោរកិចេ ពនធផ្ដលជ្ំពាក់ ឬបង់រចួ

និងសថរិ ិអផ្សសងៗអទៀរ ។

អហដ្ឋារចនាសមពន័ ធសត្មាប់កមមវធិ ីទងំ ៤អនោះ ផ្ផ្សអកអលើបណាាញកុំពយូទ័រអៅនឹងកផ្នលងមួយ និងបណាាញ ទ៉ូលទំ ៉ូោយសត្មាប់ត្កសួង និងរដាអលខាធិោរដ្ឋានទំង ២៧ និងសាោរាជ្ធានីភាំអពញ ។
គអត្មាងអនោះមានបំណ្ងអដើមបីបអងកនើ ត្បសិទធផ្សលននដំអណ្ើរោរចុោះបញ្ជី និងត្បព័នផ្សធ ាលោ់ រយល់ត្ពមអលើ ឯកសារអដ្ឋយបំផ្លងព័រមា៌ នអៅជ្ញទត្មង់ឌីជ្ថ្ី ល និងរភាជប់ត្កសួងមនទីររដ្ឋាភិបាលត្ដមត្បព័នធ អេឡិចត្រនូ ិក ។
ត្បព័នទធ ំងម៉ូលត្រូវបាន អរៀបចំអឡើងអដើមបីបអងកើរចំណ្៉ូលសត្មាប់រាជ្រដ្ឋាភិបាលកមពុជ្ញ ។

ភាគទី៣

(ICT)
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GAIS បានអដើររួនាទីអដើមបីទប់សាករ់បទអលមើសនានាផ្ដលទក់ទងនឹងយនយនា និងេចលនវរថុអផ្សសងអទៀរ ។ េំអពើបនល ់យនយនាត្រូវបានោរ់បនថយគួរអអាយករ់សមាាល់ ពីអត្ពាោះយនយនាមិនអាចចុោះបញ្ជីមងា អទៀរ

បានអឡើយ ។ ត្បព័នធអនោះ ក៏បានោរ់បនថយនថ្លចណា
ំ យអៅអលើោរចុោះបញ្ជី ត្ពមទំងអពលអវោ ផ្ដលត្រូវោរចាំបាច់អដើមបីអធវោើ រចុោះបញ្ជផ្សី ងផ្ដរ ។ អៅមុន ោរដ្ឋក់ពត្ង្ហយ GAIS ោរចុោះបញ្ជីត្រូវចំណាយ
ត្បាក់ចអនាលោះពី ២០.០០០អរៀល អៅ ៥០.០០០អរៀល (៥ អៅ ១២,៥០ដុោលរ សហរដាអាអមរិក) ។ អនោះគឺជ្ញនថ្លចណា
ំ យបផ្នមថ ពីអលើរនមលផ្សលូវោរ ។ ជ្ញមួយនឹង GAIS នថ្លចំណាយបផ្នថមអត្ៅទំងអនោះ ផ្លង
មានអទៀរអហើយ ។
គអត្មាង GAIS ផ្ដលចាប់អផ្សាើមេនុវរាអៅកាុងផ្ខរុោ ឆ្ាំ២០០៤ ត្រូវបានអរៀបចំអឡើងជ្ញគអត្មាងសាកលបង ។ គអត្មាងអត្ោយមកអទៀរ គឺត្បព័នពធ ័រ៌មានរដាបាលរាជ្ធានី-អខរា បចេបុ បនា កំពងុ ដំអណ្ើរោរអដើមបីេនុវរា
គំរ៉ូអនោះអៅកាងុ បណាា អខរា-ត្កងុ អផ្សសងអទៀរ ។
ត្បភព ៖ Leewood Phu កមពជ្ញុ ៖ វិថ្ីអឆ្ពោះអៅរកេភិបាលកិចេអេឡិចត្រនូ ិក (ទីត្កងុ បាងកក ៖ UNDP-APDIP ឆ្ាំ២០០៥)

http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Cambodia.pdf ។

Nobert Klein “.kh កមពុជ្ញ” អៅកាុងរបាយោរណ្៍សាថនភាពឌីជ្ថ្ី លននរំបន់អាសុី-បាសុីហកវិ ឆ្ាំ២០០៥/២០០៦ (ORBICOM, IDRC, UNDP-APDIP :
2005)

http://www.digital-review.org/2005-6PDFs/2005%20C12%20kh%20Cambodia%20124-127.pdf ។

ត្បព័នពធ នធដ្ឋររួមបញ្េលូ គ្នា18
ត្បព័នពធ នធដ្ឋរផ្ដលរួមបញ្េូលគ្នាអៅអលើេនុី ធឺណ្រិ អៅកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ

មានអគ្នលបំណ្ងអដើមបីជ្យួ

សត្មួលដល់ោរអត្បើត្បាស់អសវាពនធដ្ឋរត្ដមផ្សទោះ

(Home

Tax

Service)

ផ្ដលផ្សាល់លទធភាពដល់េាកបង់ពនធ អដើមបីអធវកើ ិចោេ រទំងឡាយផ្ដលទក់ទងនឹងពនធដ្ឋរ អដ្ឋយមិនចាំបាច់អធវដើ ំអណ្ើរអៅោន់ោរិយល័យ ពនធដ្ឋរ ។ កនលងមក ោរិយល័យពនធដ្ឋរជ្ញរិ (NTS)
អផ្សាើលិខរិ ជ្៉ូនដំណ្ឹងេំពោី របង់ពនធត្ដមរយៈ
បុសាិ៍នត្បសណ្ីយ៍
អហើយេាកបង់ពនធអធវើដំអណ្ើរអដ្ឋយផ្លទល់ខលួនអៅោន់ោរិយល័យ
NTS
េាកបង់ពនធអធវើដំអណ្ើរអៅោន់ធនាគ្នរអដ្ឋយផ្លទល់ខលួន អដើមបីបង់ពនធ ឬអត្បើត្បាស់ ជ្អត្មើសទ៉ូទរ់ោរបង់ពនធជ្ញរិត្ដមរយៈអសវាធនាគ្នរត្ដមេុនី ធឺណ្រិ ផ្ដលមាន ។

អដើមបីបំអពញ

ផ្បបបទបង់ពនធ

។

អគ្នលបំណ្ងននត្បព័នពធ នធដ្ឋររួមបញ្េូលគ្នាអនោះ គឺអដើមបីបអងកើនចំណ្៉ូលពនធ ទប់សាករ់េំអពើពុករលួយ បអងកើនោរបង់ពនធ អដ្ឋយសម័ត្គចិរាអដ្ឋយេាកបង់ពនធ បអងកើររដាបាលពនធដ្ឋរផ្ដលទំអនើប និងធានាន៉ូវអសវា
សាធារណ្ៈផ្ដលរហ័សទន់ចិរា និងមាន ភាពត្រឹមត្រូវ ។
ត្បព័នពធ នធដ្ឋរអៅអលើេនុី ធឺណ្ិរត្គបដណ្ា ប់អលើពនធអលើត្បាក់ចំណ្៉ូល ពនធសាជ្ីវកមម ពនធអលើរនមលបផ្នមថ ពនធអលើេចលនវរថុ និងពនធអផ្សសងៗអទៀរ ។ ពីឆ្ា១ំ ៩៩៩ ដល់ឆ្ាំ២០០០ ត្បព័នបធ ង់ពនធត្ដមត្បព័នធ
អេឡិចត្រនូ ិកត្រូវបានអរៀបចំបអងកើរអឡើង ជ្ញគអត្មាងសាកលបង ជ្ញមួយនឹងភាាក់ង្ហរពនធដ្ឋរននសាខា NTS ត្កងុ អសេ៊េ៉ូល និងពាក់ពន័ ធជ្ញមួយផ្រពនធោរ់ទុក និងពនធអលើ រនមលបផ្នថមបុអណាណោះ ។
វិសាលភាពននត្បព័នធអនោះត្រូវបានពត្ងកី អដើមបីរួមបញ្េួលទំងពនធអលើអភសជ្ជៈត្សវឹង និងពនធរដ្ឋាករ ពិអសស អៅកាុងឆ្ាំ២០០១ ។ ៣០ភាគរយននផ្បបបទបង់ពនធោរ់ទកុ ចំននួ ២,៥៣ោនចាប់ និង

១០ភាគរយននផ្បបបទបង់ ពនធអលើរនមលបផ្នថមចំននួ ២,១២ោនចាប់ ត្រូវបានបំអពញជ្ញទត្មង់ អេឡិចត្រនូ ិកអៅកាុងឆ្ាំ២០០១ ។ វិសាលភាពននត្បព័នធ ផ្បបបទបង់ពនធអេឡិចត្រនូ ិកត្រូវបាន ពត្ងីកបផ្នមថ អទៀរ
អដើមបីរួមបញ្េូលទំងពនធអលើជ្ំនញួ ម៉ូលបត្រ និងពនធផ្រមត្បិ៍ ។ អលើស ពីអនោះអៅអទៀរ ត្បព័នបធ ង់ពនធអេឡិចត្រនូ ិកត្រូវបានបអងករើ អឡើងអដើមបីផ្សលា ់លទធភាពដល់ោរបង់ភាលមៗន៉ូវពនធផ្ដលត្រូវបានជ្៉ូន ដំណ្ឹង
ឬរាយោរណ្៍ត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ កិ ។ ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ បុគលា និងអាជ្ីវកមមអាចដ្ឋក់ពាកយអសាើសុំ និងពិនរិ យ អមើលវិញ្ញាបនបត្រអេឡិចត្រូនកិ ននោរចុោះបញ្ជីត្កមុ ហ៊េនុ ោរបង់ពនធ ោរផ្លអកត្កមុ ហ៊េនុ បអណាាោះអាសនា
និងោរបិទត្កមុ ហ៊េុន ។
អដ្ឋយលុបបំបារ់ោរបញ្េូលទិននា ័យត្ចំផ្ដលអត្ចនើ សា និងពអនលឿនកិចោេ រផ្ដលទក់ទងនឹងពនធ ត្បព័នធ ពនធដ្ឋររួមបញ្េូល គ្នាអនោះ ផ្កលមអត្បសិទធផ្សលត្បរិបរាិោរ និងោរ់បនថយោរចំណាយ ។ ឧទហរណ្៍
ត្បាក់សនសំដល់អៅ ១៤៦ពាន់ោន KRW (ត្បផ្ហល ១៤៦ោនដុោលរអាអមរិក) កាុងមួយឆ្ាៗំ ត្រូវបានរំពឹងទុកថ្ននឹងទទួលបានពីោរលុបបំបារ់ោរជ្៉ូនដំណ្ឹង ជ្ញោយលកាណ្េ៍ កសរផ្ដលអផ្សាើត្ដម

បុសាិ៍នត្បសណ្ីយ៍ និងោរយឺរយវផ្ដលមអធាបាយននោរបញ្ជូនអនោះអាចបងកអឡើង ។ េាក បង់ពនធអាចសនសំត្បាក់បានដល់អៅ ៣០០ពាន់ោន KRW (ត្បផ្ហល ៣០០ោនដុោលរអាអមរិក) កាុងមួយឆ្ាៗំ ពី

ោរចំណាយអលើបគុ ាលកិ និងោរចំណាយអលើោរអធវដើ ំអណ្ើរ ផ្ដលទក់ទងនឹង ោរអធវើដំអណ្ើរអៅោន់ោរិយល័យពនធដ្ឋរ ចំផ្ណ្ក ឯ NTS ត្រូវបានរំពឹងថ្ន នឹងសនសំត្បាក់បាន ១២០ពាន់ោន KRW
(ត្បផ្ហល ១២០ោនដុោលរអាអមរិក) កាុងមួយ ឆ្ាំៗ ពីរដាបាលពនធដ្ឋរ ផ្ដលមិនអត្បើត្កដ្ឋស ។

18

ផ្ផ្សាកអនោះត្រូវបានដកត្សង់អចញពីទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិ កុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០២) ។

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf

ភាគទី៣
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ត្បព័នធាធ នារា៉េប់រងរួមបញ្េលូ គ្នា19
អៅកាុងឆ្ាំ២០០១ ISP សត្មាប់ោរសាថ បនាត្បព័នពធ ័រ៌មានភាជប់គ្នាអៅវិញអៅមក ត្រូវបានចារ់ទកុ ជ្ញ សសរមួយកាុងចំអណាមសសរសំខាន់ៗននរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ។ អៅមុនអពលអនោះ ទីភាាក់ង្ហរ
នានាផ្ដលោា ប់ទីផ្សារធានារា៉េប់រងធំៗ ទំង៤ ដំអណ្ើរោរត្បព័នពធ រ័ ៌មានដ្ឋច់អដ្ឋយផ្ឡកពីគ្នា ស៉ូមបីផ្រពួកអគមានភាពដ៉ូចគ្នាដ៏អត្ចើនកាុងន័យជ្ញដំអណ្ើរោររដាបាល អគ្នលអៅ និងត្បអភទននអសវា ។
ជ្ញមួយនឹងត្បព័នធពរ័ ៌មានរួមបញ្េូលគ្នា ធនធានព័រ៌មានអៅអលើទីផ្សារធានារា៉េប់រងធំៗទំង៤ គឺ អសាធននិវរាន៍ជ្ញរិ ធានារា៉េប់រងសុខភាព ធានារា៉េប់រងសំណ្ងអត្គ្នោះថ្នាក់ោរង្ហរ និងធានារា៉េប់រងោរង្ហរ បចេុបបនាអនោះ ត្រូវ
បានផ្ចករំផ្លកអដ្ឋយង្ហយត្សលួ អហើយត្បរិបរាោិ រទ៉ូអៅនានា ដ៉ូចជ្ញ របាយោរណ្៍ និងោរផ្លលស់បាូរលកាខណ្ឌ នានា ត្រូវបាន ចារ់ផ្ចងអដ្ឋយង្ហយត្សលួ ។
រ៉ូបភាពទី ១០ ៖ អសវាផ្វបសាយរ៍ពរ័ មា៌ នធានារា៉េប់រងសងាមរបស់សាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ ផ្ដលផ្ផ្សអកអលើម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យរួមបញ្េូលគ្នា

(ត្បភព ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកពុំ យូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិ កុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០២) ៤៣)

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf

អទោះបីជ្ញទីភាាក់ង្ហរនីមួយៗត្បរិបរាិោរផ្វបសាយរ៍របស់ខនលួ ផ្លទល់កាី ព័រ៌មានផ្ដលត្បម៉ូលបានពីបុគលា និងសាជ្ីវកមម ផ្ដលត្រូវបានធានារា៉េប់រង ត្ពមទំងពីោរិយល័យ NTS និង MOGAHA
ត្រូវបានត្គប់ត្គង និងផ្ចករំផ្លកអដ្ឋយទីភាាក់ង្ហរទំងេស់ ។ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញង ២០ (អលើកផ្លងផ្រអាជ្ីវកមម មនទីរអពទយ និងោរិយល័យត្កងុ និងអខរា) ត្រូវបានរភាជប់គ្នា អៅវិញអៅមកត្ដមរយៈត្បព័នធអនោះ ។
ផ្វបសាយរ៍ននទីភាាក់ង្ហរនីមួយៗ អដើររួជ្ញមណ្ឌ លព័រមា៌ នអៅអលើេនុី ធឺណ្រិ ផ្ដលត្ដមរយៈមណ្ឌ លអនោះ ញ្ារាិសុីវលិ លិខិរជ្៉ូនដំណ្ងឹ និងោរបង់អសវាធានារា៉េប់រង ត្រូវបានចារ់ផ្ចង ។
ជ្ញមួយនឹងោរផ្ចករំផ្លកព័រ៌មានកាងុ ចំអណាមទីភាាក់ង្ហរធានារា៉េប់រងពាក់ពន័ ធត្ដមរយៈត្បព័នធរមួ បញ្េូលគ្នាអនោះ

ចំននួ

ននឯកសារផ្ដលត្រូវោរអពលអវោចារ់ផ្ចង

និងនថ្លចណា
ំ យអៅអលើចំណារ់ោរ

ត្រូវបាន

ោរ់បនថយគួរអអាយករ់សមាាល់ ផ្ដលនាំអអាយអគសនសំត្បាក់ត្បចាំឆ្ាំបាន ៥៤២,៣ពាន់ោន KRW (ត្បផ្ហល ៥៤២,៣ោនដុោលរអាអមរិក) ។ ត្បព័នធអនោះក៏ត្រូវបានអគរំពងឹ ថ្ន នឹងជ្ួយសត្មលួ ដល់
ោរកំណ្រ់េរាសញ្ញាណ្ត្បជ្ញពលរដាផ្ដលមិនត្រូវបានត្គបដណ្ា ប់ អដ្ឋយអសវាធានារា៉េប់រងផ្ដលមាន ត្សាប់ផ្សងផ្ដរ ។
កមមវធិ ចី ោះុ បញ្ជត្ី បជ្ញពលរដា (េរាសញ្ញាណ្ប័ណ្ណជ្ញរិ)20

ោរអធវើពរ័ ៌មានីយកមមោរចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដា គឺជ្ញកិចេោររដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ដ៏ចមបងមួយផ្សងផ្ដរ ។ អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ដំអណ្ើរោរអនោះបានចាប់អផ្សាើមោលពី ២ទសវរសរ៍កនលងអៅ ជ្ញមួយនឹងោរត្ចបាច់

បញ្េូលគ្នាអៅជ្ញកំណ្រ់ត្ត្ដ ផ្រមួយន៉ូវកំណ្រ់ត្ត្ដផ្ដលទក់ទងនឹងោរចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដាទងំ េស់នន បុគាលមាាក់ៗ និងោរសាថ បនាម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យចុោះបញ្ជី ថ្នាក់ជ្ញរិមួយ ។ កាុងរយៈអពលពីរឆ្ាំ (១៩៨៩-១៩៩០)
មន្ដនាីរាជ្ោរផ្ដលមានម៉ូលដ្ឋានអៅត្ដមោរិយល័យត្សកុ ចំននួ ៣.៦៧៨ អៅទ៉ូទំងត្បអទស ករ់ត្ត្ដទិននា ័យពីបញ្ជីត្បមាណ្ ៥,៧ោនកាលអដ្ឋយនដ ។ អៅកាងុ ឆ្ាំ១៩៩៨ មណ្ឌ លផ្សាល់ប័ណ្ណ ចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដា
ត្រូវបានបអងកើរអឡើងអដើមបីផ្កលមអត្បសិទផ្សធ លននអសវាទំងអនោះ
អដ្ឋយអត្បើត្បាស់ត្បព័នធ
ចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដាអៅកាងុ បណាាញរបស់ទភាី ា ក់ង្ហររដ្ឋាភិបាលធំៗ
។
អៅកាុងឆ្ាំ២០០១
ត្បព័នធ
ចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដាត្រូវបានអរៀបចំបអងកើរអឡើង និងផ្ចកចាយ សត្មាប់ោរអត្បើត្បាស់ទ៉ូអៅ ។
19
20

lbid.
ផ្ផ្សាកអនោះត្រូវបានដកត្សង់អចញពីទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិ កុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០២) ។

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023905.pdf

ភាគទី៣

(ICT)

38

ត្បព័នចធ ុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដា មានអៅអលើេនុី ធឺណ្ិរសត្មាប់ទីភាាក់ង្ហររដាបាលទំងេស់ ផ្ដលត្រូវោរ ព័រមា៌ នសត្មាប់ ត្បរិបរាិោរអផ្សសងៗ ។ ត្បព័នបធ ណាាញរដាបាលអាចផ្សាល់អសវាសំខាន់ៗដ៉ូចរអៅ ៖
ោរត្គប់ត្គងោរចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដា ោរត្បម៉ូលពនធលំអៅដ្ឋាន ោរអចញអសចកាីជ្ន៉ូ ដំណ្ឹងេំពោី រ ចុោះអ្ម ោះច៉ូលអរៀនថ្នាក់បឋមសិកាអដ្ឋយសវយ័ ត្បវរាិ និងោរអចញ បញ្ជីអ្ម ោះេាកអបាោះអឆ្ារផ្ដលបាន ចុោះអ្ម ោះ ។
សត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា
េរថត្បអយជ្ន៍ននោរមានត្បព័នរធ ភាជប់គ្នាអៅវិញ
អៅមកអនោះ
គឺថ្នត្បព័នធអនោះេនុញ្ញារអអាយមនុសសត្គប់គ្នាផ្ដលរស់អៅកាុងត្សកុ មួយ
អាចដ្ឋក់ពាកយសុលំ ិខរិ បញ្ញជក់
ោរចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដាអៅកាងុ ោរិយល័យត្សកុ អផ្សសងអទៀរ អហើយោរផ្លលស់បាូរអាសយដ្ឋានត្រូវបាន េនុវរាអដ្ឋយសវ័យត្បវរាចិ ំអពាោះ កំណ្រ់ត្ត្ដអសាធននិវរានថ្ន៍ ា ក់ជ្ញរិ កំណ្រ់ត្ត្ដធានារា៉េប់រងសុខភាព
កំណ្រ់ត្ត្ដចុោះបញ្ជីយនយនា និងប័ណ្ណអបើកបរ ។
រ៉ូបភាពទី ១១ ៖ ត្បព័នចធ ោះុ បញ្ជត្ី បជ្ញពលរដារបស់សាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ

(ត្បភព ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកពុំ យូទ័រភាវ៉ូបនីយកមមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិ កុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០២) ១៥

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023905.pdf )

ត្បព័នត្ធ គប់ត្គងព័រមា៌ នេចលនវរថ21
ុ
សកមមភាពរដ្ឋាភិបាលផ្ដលទក់ទងនឹងេចលនវរថុ រួមបញ្េលូ ន៉ូវដីេភិវឌឍន៍លំអៅដ្ឋាន ផ្ផ្សនោរអធវើ លំអៅដ្ឋាន និងផ្ផ្សនោរអត្បើត្បាស់ដី ោរត្បម៉ូលពនធអលើេចលនវរថុ និងោរទប់សាករ់វនិ ិអយគទុន បំអបាងរនមលេចលនវរថុ ។
សកមមភាព ទំងអនោះ ទមទរន៉ូវោរត្គប់ត្គងទ៉ូលទំ ៉ូោយ និងត្បកបអដ្ឋយ ត្បសិទផ្សធ លន៉ូវព័រ៌មានេចលនវរថុ ផ្ដលអាចអធវើអៅអកើរ អដ្ឋយសារោរអធវើពរ័ ៌មានីយកមម ។
អៅអដើមឆ្ា១ំ ៩៨២ បញ្ជីដលី ំអៅដ្ឋាន និងដីនត្ព ត្រូវបានរកាទុកអៅកាងុ ត្បព័នកធ ុំពយូទ័រ ផ្ដលបអងកើរបានជ្ញ ម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យេចលនវរថុននដី ៣២ោនកាលអៅទ៉ូទងំ ត្បអទស ។ អត្ោយមក ោរិយល័យត្សកុ

កាុងម៉ូលដ្ឋានត្រូវបានរភាជប់ អៅនឹងបណាាញអៅោរិយល័យកណាាលអដើមបីដំអណ្ើរោរន៉ូវោរផ្លលស់បាូរ អៅកាុងព័រមា៌ នេចលនវរថុ ។ ដំអណ្ើរោរអនោះ ផ្ដល ចំណាយរយៈអពល ៦ឆ្ាំ (១៩៨៥-១៩៩០)
បានផ្កលមអភាពត្រមឹ ត្រូវ និងអលបឿនននអសវាសាធារណ្ៈ ដ៉ូចជ្ញ ោរអចញវិញ្ញា-បនបត្រសត្មាប់ោរចុោះបញ្ជី និងោរផ្សសពវផ្សាយបញ្ជីអៅអលើេនុី ធឺណ្រិ ។ អត្ោយមកអទៀរ អៅកាុងផ្ខកុមភៈ ឆ្ាំ១៩៩១ អសវា
ត្រូវបានផ្សាល់អៅអលើេុីនធឺណ្ិរ កាុងអនាោះរួមបញ្េូលទំងោរអចញវិញ្ញាបនបត្រចុោះបញ្ជី ។

ត្បព័នចធ ុោះបញ្ជីអ្ម ោះេចលនវរថុ ត្រូវបានបអងករើ អឡើងអៅបនាទប់ពីោរបអងករើ មណ្ឌ លព័រ៌មានផ្ដនដីជ្ញរិ អៅកាងុ ឆ្ាំ ១៩៩៧ ។ ចាប់ត្ដំងពីឆ្ា១ំ ៩៩៨មក ត្បព័នេធ ចលនវរថុត្រូវបានរួមបញ្េូលគ្នាអៅកាងុ ត្បព័នធ
រដាបាលទ៉ូលំទោ
៉ូ យមួយសត្មាប់ត្សកុ ធំៗចំនួន ២១ ។ ដ៉ូអចាោះ ត្បព័នធរដាបាលទ៉ូលទំ ៉ូោយអនោះផ្កសត្មួល ត្បព័នធេចលនវរថុអអាយត្សបអៅនឹងត្បព័នធត្គប់ត្គង ដីធលី និងេគ្នរ ត្ពមទំងត្បព័នធពាក់ពន័ ធអផ្សសងៗអទៀរ ។
ោរកសាងចប់ជ្ញសាថ ពរន៉ូវម៉ូលដ្ឋានទិនានយ័ ដីធលី និងេនារកមមអៅអលើេុីនធឺណ្រិ រវាងទីភាាក់ង្ហរពាក់ពន័ ធ បាននាំអឆ្ពោះអៅរកកំផ្ណ្ទត្មង់អសវារដាបាលផ្ដលទក់ទងនឹងដីធលី ផ្ដលបានផ្សាល់ជ្ញលទធផ្សលដ៉ូចខាង អត្ោម ៖








21

ោរផ្កសត្មួលដំអណ្ើរោរផ្ដលមាន១០ដំណាក់ោល អៅជ្ញដំណាក់ោល ៣ ។
ោរទប់សាករ់កំអណ្ើន ១៥% អៅកាុងធនធានមនុសសសត្មាប់អសវារដាបាលនានាផ្ដលទក់ទង នឹងដីធលី ។
ោរផ្កលមអគុណ្ភាពអសវា ។
ោរផ្សាល់លទធភាពអត្បើត្បាស់បញ្ជដី ីធលលី ំអៅដ្ឋាន និងដីនត្ពដល់ត្បជ្ញពលរដាផ្ដលអាចអមើលត្ដមរយៈ មាសុីនកុពំ យូទ័រអៅកាុងផ្សទោះរបស់ខនលួ ។
ោរោរ់បនថយអពលអវោចារ់ោរអលើសំអណ្ើនីមយួ ៗពី ៣០នាទី មកអៅត្រឹម ៥នាទី ។
រមាលភាពោន់ផ្រត្បអសើរអឡើងអៅកាងុ កិចេោរផ្ដលទក់ទងនឹងដីធលី និងេចលនវរថុ ។

lbid.

ភាគទី៣

(ICT)

39

រ៉ូបភាពទី ១២ ៖ ផ្ផ្សនទីទសសនាទនសត្មាប់ត្បព័នត្ធ គប់ត្គងេចលនវរថរុ បស់សាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ

(ត្បភព ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកពុំ យូទ័រភាវ៉ូបនីយកមមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិ កុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០២) ១៧

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023905.pdf )

ោរត្គប់ត្គងយនយនា22
អៅអពលផ្ដលចំននួ រថ្យនាអៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េអឡើងអលើស
យងគំហុកអអាយមានត្បសិទធភាព គឺជ្ញោរ ចាំបាច់ ។

១០អត្គឿង

អគបានគិរគ៉ូរថ្នត្បព័នធ

ព័រ៌មានមួយ

អដើមបីចារ់ោរអលើឯកសារអសាើសុំផ្ផ្សកា រដាបាលទក់ទងនឹងយនយនាផ្ដលអកើនអឡើង

បុផ្នាអទោះជ្ញយងណា ត្បព័នធរដាបាលយនយនារួមបញ្េូលគ្នាបចេបុ បនាអនោះចំណាយអពលអវោមួយទសវរសរ៍ អដើមបីវវិ ឌឍអៅមុខ ។ អៅឆ្ាំ១៩៩១ ោរយកចិរាទកុ ដ្ឋក់ត្រូវបានអផ្លារអៅអលើោរចុោះបញ្ជី និងោរត្រួរ
ពិនរិ យយនយនាផ្ដលមិនបានជ្ួយ អត្ចើនដល់ោរផ្កលមអត្បសិទផ្សធ លននអសវាយនយនាទ៉ូអៅអឡើយ អដ្ឋយសារផ្រកងវោះោរយកចិរាទកុ ដ្ឋក់អៅអលើអសវាគ្នំត្ទនានា ដ៉ូចជ្ញ ោរបញ្ញជក់ភិនភាគយនយនា ោរត្គប់ត្គង
និងោរផ្សាល់លខិ រិ អបើកបរបអណាាោះអាសនា និងប័ណ្ណអបើកបរ ។ អៅកាុងឆ្ាំ ១៩៩៨ ត្បព័នធរដាបាលយនយនាផ្ដលោន់ផ្រទ៉ូលទំ ៉ូោយមួយត្រូវបានបអងករើ អឡើង ។ ត្បព័នធអនោះរួមបញ្េូលន៉ូវ កិចេោររដាបាល
យនយនាត្គប់ផ្បបយង ចាប់ត្ដងំ ពីោរចុោះបញ្េូល ោរត្ររួ ពិនិរយ រហ៉ូរដល់ោរ ត្បរិបរាោិ រ ។ ត្បព័នមធ ួយផ្ដលត្គបដណ្ា ប់ អលើយនយនាផ្ដលមានកង់ពីរ និងអត្គឿងមាសុនី សំណ្ង់ ត្រូវបានបផ្នមថ អៅកាុងឆ្ា១ំ ៩៩៩
អហើយពីរឆ្ាំអត្ោយមកអទៀរ យនាោររួមមួយផ្ដលេនុញ្ញារអអាយ ទីភាាក់ង្ហរអផ្សសងៗអាចត្បម៉ូលនិងផ្ចករំផ្លកព័រមា៌ នផ្ដលទក់ទងនឹងយនយនា ត្រូវបាន បអងកើរអឡើង ។
ត្បព័នធរមួ បញ្េូលគ្នាអនោះ បានជ្ួយសនសំថ្វិោត្បមាណ្ ៨,២ពាន់ោន KRW (ត្បផ្ហល ៨,២ោន ដុោលរអាអមរិក)។ ត្បព័នធអនោះក៏ជ្យួ សនសំអពលអវោរបស់រដ្ឋាភិបាល និងត្បជ្ញពលរដាបាន យងអត្ចើនផ្សងផ្ដរ
អដ្ឋយោរចុោះបញ្ជីយនយនាមយួ បចេុបបនាចណា
ំ យអពលផ្រ ២០នាទីបុអណាណោះ មិនផ្មនមួយអមាងដ៉ូចអពលមុនអឡើយ ។
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រ៉ូបភាពទី ១៣ ៖ ទសសនាទនសត្មាប់អសវាចុោះបញ្ជយ
ី នយនារបស់សាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ

(ត្បភព ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកពុំ យូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិ កុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០២) ១៩

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023905.pdf )

សំណ្ួរត្រោះិ រិោះ

1. កាុងចំអណាមអសវា G2C ផ្ដលបានអរៀបរាប់អៅកាុងផ្ផ្សកា អនោះ អរើអសវាណាខលោះផ្ដលេាកគិរថ្ន ជ្ញអសវាអាទិភាព ត្ដម ទសសនៈរបស់ត្បជ្ញពលរដាអៅកាងុ ត្បអទសរបស់េកា ? អរើម៉ូលអហរុេវី ?
2. អរើត្បព័នធពនធដ្ឋររួមបញ្េលូ គ្នាមួយអាចជ្ួយបអងកើនចំណ្៉ូលពនធ យងដ៉ូចអមាច ? អរើត្រូវោរេវខី លោះ អដើមបីអរៀបចំបអងករើ ត្បព័នធផ្បបអនោះអៅកាុងត្បអទសរបស់េកា ?
3. អៅកាុងផ្ផ្សកា អនោះ អយើងបានពិភាកាេំពីអសវាត្បជ្ញពលរដាជ្ញម៉ូលដ្ឋានចំននួ ៥ អៅកាុង G2C ។ អរើេកា អាចកំណ្រ់ន៉ូវអសវា អផ្សសងអទៀរណាមួយអត្ៅពីអសវាត្បជ្ញពលរដា ផ្ដលអាចជ្ញផ្ផ្សាក

មួយននត្បព័នធ G2C បានឬអទ ?

អធវអើ រសាខនលួ ឯង

ច៉ូរពនយល់េពំ ីដំអណ្ើរោរោរង្ហរសត្មាប់ត្បព័នធនមី ួយៗ កាុងចំអណាមត្បព័នដធ ៉ូចរអៅ ៖ ក) ត្បព័នពធ នធដ្ឋរ រួមបញ្េូលគ្នា ខ) ត្បព័នធធានារា៉េប់រងរួមបញ្េូលគ្នា គ) ោរចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដា ) ោរចុោះបញ្ជីយនយនា និង
ង) ត្បព័នធត្គប់ត្គងេចលនវរថុ ។

៣.២. រដ្ឋាភិបាលអៅអាជ្ីវកមម (G2B) ៖ នវានុវរានអ៍ សវាអាជ្ីវកមម
ត្បព័នលធ ទធកមមអេឡិចត្រនូ កិ រួមបញ្េលូ គ្នា
សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េបានច៉ូលរួមកាងុ កិចេត្ពមអត្ពៀងលទធកមមរដ្ឋាភិបាលរបស់េងាោរពាណ្ិជ្ជកមមពភិ ពអោក អៅកាុងឆ្ាំ ១៩៩៤ ។ កិចេត្ពមអត្ពៀងអនោះបានអផ្លារោរយកចិរាទកុ ដ្ឋក់អៅអលើបញ្ញាអផ្សសងៗ ផ្ដលពាក់ព័នធ
នឹងត្បព័នធលទធកមមអដ្ឋយមនុសស ដ៉ូចជ្ញភាពគ្នមនត្បសិទផ្សធ លផ្ដលបណាាលមកពីវធិ ីដំអណ្ើរោរត្ចំផ្ដលៗ អដ្ឋយមនុសស និងេំអពើពកុ រលួយអដ្ឋយសារទំនាក់ទនំ ងបុគាល 23 ។ ដ៉ូអចាោះអហើយអសចកាីសអត្មចត្រូវបាន
អធវើអឡើងអដើមបីបអងករើ ត្បព័នលធ ទធកមមឌីជ្ថ្ី លទំអនើបមួយ ផ្ដលនឹងធានាន៉ូវោរ ផ្សាល់ទន់អពលអវោ ផ្សលិរផ្សលមានគុណ្ភាព និងរនមលសមរមយ ផ្ផ្សអកត្ដមព័រមា៌ នលទធកមមត្រឹមត្រូវ និងកសាងបរិយោស

23

“រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

៖

ោរសនសំអពលអវោ

និងោរចំណាយរិចជ្ញមួយនឹងអសវាអេឡិចត្រូនិក”

Korea

http://www.britain.or.kr/information/print.php?lang=e&umode=graphic&dno=13525 .
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ផ្ខមីនា

ឆ្ាំ
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41

លទធកមមត្បកបអដ្ឋយរមាលភាព និងត្បសិទផ្សធ លសត្មាប់េាកច៉ូលរួមទំងេស់24 ។
រ៉ូបភាពទី ១៤ ៖ ត្បព័នលធ ទធកមមរដ្ឋាភិបាល Window រួម

(ត្បភព ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកពុំ យូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិ កុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០២) ៤១

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf

ត្បព័នឌធ ជ្ី ីថ្លផ្ដលត្រូវបានេនុវរា ត្រូវបានអអាយអ្ម ោះថ្ន ត្បព័នធលទធកមមអេឡិចត្រនូ ិកននោរិយល័យ លទធកមមសាធារណ្ៈរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (KONEPS) ។ អនោះគឺជ្ញត្បព័នធអៅអលើេុីនធឺណ្រិ ផ្ដលផ្សាល់
លទធភាពដល់ចណា
ំ រ់ោរអលឿន រហ័ស និងង្ហយត្សលួ ន៉ូវនីរិវធិ ីរដាបាល ផ្ដលទក់ទងនឹងលទធកមម សាធារណ្ៈទំងេស់ កាុងអនាោះរួមបញ្េលូ ទំងោរអដញនថ្ល កិចេសនា ោរទ៉ូទរ់ត្បាក់ និងោរត្បគល់ ផ្សលិរផ្សល ។
ព័រ៌មានលទធកមម កាុងអនាោះរួមទំងោរទទួលសំអណ្ើទិញ និងអសចកាី ត្បោសជ្៉ូនដំណ្ឹងេំពី ោរអដញនថ្លជ្ញសាធារណ្ៈ ោរផ្សាលក់ ចិ េសនា និងសាថ នភាពននកិចេសនា ត្រូវបានផ្សាល់អៅអលើេនុី ធឺណ្រិ
ផ្ដលធានាបានន៉ូវភាពត្រឹមត្រូវ និងរមាលភាពសត្មាប់កិចោេ រទំងេស់ ។ ត្បព័នធលទធកមមអេឡិចត្រូនកិ អនោះ គឺជ្ញត្បព័នធអដញនថ្ល អៅអលើេុីនធឺណ្ិរដំបង៉ូ បងអស់អៅកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។ ត្បព័នធអនោះ កំពងុ ត្រូវបាន
អត្បើត្បាស់អដ្ឋយសាថ ប័ន និងទីភាាក់ង្ហរ ត្បមាណ្ ៧៧០ េងាោរសាធារណ្ៈចំននួ ៣៥.០០០ និងត្កមុ ហ៊េុនចំនួន ១៦០.០០០25 ។
ច៉ូរអធវើោរអត្បៀបអធៀបត្បព័នលធ ទធកមមអេឡិចត្រូនកិ របស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ជ្ញមួយនឹងត្បព័នលធ ទធកមមអេឡិច ត្រូនកិ នន រដា Andhra Pradesh អៅត្បអទសឥណាឌ ។
លទធកមមអេឡិចត្រនូ កិ អៅកាងុ រដា Andhra Pradesh ត្បអទសឥណាឌ
ជ្ញមួយនឹងោរេនុមរ័ ចាប់សាីពី IT អៅឆ្ាំ២០០០ អដើមបីផ្សាល់ោរទទួលសាា ល់ផ្ផ្សាកចាប់ដល់ កិចោេ រត្ដមត្បព័នធ អេឡិចត្រូនកិ រដ្ឋាភិបាលននរដា Andhra Pradesh

(GoAP) បានអមើលអ ើញសារ សំខាន់ននត្បព័នលធ ទធកមមអេឡិចត្រនូ ិក កាុងោរសអត្មចអគ្នលអៅេភិបាលកិចេអេឡិចត្រូនកិ និងេភិបាល កិចលេ អ ។ អៅឆ្ាំ២០០២ GoAP បានបអងកើរភាពជ្ញនដគ៉ូ

ជ្ញមួយត្កមុ ហ៊េុនឯកជ្នអៅកាងុ ត្បអទសឥណាឌ អដើមបីេភិវឌឍដំអណ្ើរោរ និងកមមវធិ ីលទធកមមអេឡិចត្រនូ ិក ។ ភាពជ្ញនដគ៉ូអនោះ មានអគ្នលអៅអដើមបី ៖




បអងកើរ Window រួមសត្មាប់កិចេោរលទធកមម





អធវើបទដ្ឋានីយកមមដំអណ្ើរោរលទធកមមរបស់រដ្ឋាភិបាល

24

សនសំអពលអវោ និងលុយោក់ផ្ដលចំណាយអៅអលើកិចោេ រលទធកមម
េនុញ្ញាអអាយមានឱោសអសមើភាពគ្នាដល់អាជ្ីវកមម
អលើកកមពសរ់ មាលភាព

ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម

រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ

(អសេ៊េ៉ូល

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf .
25
lbid
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៖

ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម

២០០២)
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ោរ់បនថយឱោសសត្មាប់េំអពើពកុ រលួយ

ចាប់ត្ដងំ ពីោរេនុវរាសាកលបងអៅកាងុ ឆ្ាំ២០០៣ មក ផ្វបសាយរ៍ e-procurement.gov.in បានោល យជ្ញ អវទិោលទធកមមអេឡិចត្រនូ កិ សត្មាប់នាយកដ្ឋានទំងេស់របស់ GoAP
កាុងអនាោះរាប់បញ្េលូ ទំងសាថ ប័ន ម៉ូលដ្ឋាន និងសាជ្ីវកមមត្កងុ ផ្សងផ្ដរ ។ អសវាអនោះក៏ផ្សាលដ់ ល់រដ្ឋាភិបាលននបណាារដាអផ្សសងអទៀរផ្សងផ្ដរ ។
ផ្វបសាយរ៍លទធកមមអេឡិចត្រនូ កិ រភាជប់េាកទិញ និងេាកផ្សារផ្ស់ ាងត្ដ់ មរយៈោរផ្លលស់បាូរត្ដមត្បព័នធអេឡិច ត្រូនិកន៉ូវសំអណ្ើអដញនថ្ល ោត្ដឡុក កិចសេ នា ោរបញ្ញជទិញ និងវិកកយបត្រ ។ ផ្វបសាយរ៍អនោះ
ក៏មានកមមវធិ ីត្គប់ត្គងសំអណ្ើអដញនថ្ល ផ្សងផ្ដរ អដើមបីជ្យួ េាកទិញអៅកាុងដំអណ្ើរោរអដញនថ្ល ។ េាកផ្សារផ្ស់ ាងអា់ ចថ្រចមលងយកឯកសារអដញនថ្ល និងត្ដមដ្ឋនសាថ នភាព ននោរអដញនថ្ល ។
អៅកាុងផ្ខមករា ឆ្ាំ២០០៣ េភិបាលរដា Adhra Pradesh បានអចញបទបញ្ញជមួយ ផ្ដលផ្ថ្ងល ថ្ន ៖ “សំអណ្ើអដញ នថ្លណាមួយសត្មាប់ោរង្ហរវិសវកមម ឬលទធកមមទនំ ិញ និងអសវាផ្ដលមានរនមលចាប់ពី
១០.០០០.០០០ INR (ត្បផ្ហល ២៣៦.៥០០ ដុោលរអាអមរិក) អឡើងអៅ អដ្ឋយសាងោរដ្ឋានអដញនថ្ល នឹងត្រូវអធវើអឡើងផ្រត្ដមរយៈផ្វបសាយរ៍លទធកមម អេឡិចត្រូនកិ បុអណាណោះ” ។
លទធកមមផ្ដលបានអធវើរួមមានសមាភរៈអវជ្ជសាន្ដសា យនយនា និងកិចេសនាអសាកាុងនដ (turnkey contract) ។ ចាប់ពីជ្ំោនដំបង៉ូ ផ្ដលមានផ្រនាយកដ្ឋាន ៨ ផ្ដលបានអត្បើត្បាស់ត្បព័នធអនោះ
និងបានេនុវរាកចិ េោរ អដញនថ្លចនំ ួន ៥៦៤អលើក អៅកាងុ ឆ្ាំ២០០៣មក ត្បព័នធអនោះបានរីកោន់ផ្រធំ អដ្ឋយរួមបញ្េូលន៉ូវទីភាាក់ង្ហរ ចំនួន ៧៧ ផ្ដលអធវកើ ចិ េោរអដញនថ្លចនំ ួន ៩.៩៨១អលើក អៅកាងុ ឆ្ាំ២០០៦ ។
អពលអវោវដានន ោរអដញនថ្លត្រូវបានោរ់បនថយគួរអអាយករ់សមាាល់ពី ៩០-១៣៥នថ្ា មកអៅត្រមឹ ៣៥-៤២នថ្ា ។

ភាពត្បឈមអៅកាុងោរបអងករើ ត្បព័នធលទធកមមអេឡិចត្រូនកិ អនោះ រួមមាន ៖ រចនាគំរ៉ូអាជ្ីវកមមត្បកបអដ្ឋយ និរនារភាព ជ្ំរញុ កិចសេ ហត្បរិបរាោិ រេនារនាយកដ្ឋាន ោរទទួលបានោរអបាជ្ញាចិរារបស់ភាគីពាក់ពន័ ធ កាុងោរេនុម័រ
និងអត្បើត្បាស់ត្បព័នធ និងោរធានាសនាិសខុ របស់ត្បព័នធ ។
ត្បភព ៖
ត្កសួងព័រមា៌ នវិទា

គមនាគមន៍

និងបអចេកវិទា

“

eprocurement.gov.in”

http://www.eprocurement.gov.in ។

រដ្ឋាភិបាលននរដា

Andhra

Pradesh

ត្បអទសឥណាឌ

ត្កសួងព័រមា៌ នវិទា គមនាគមន៍ និងបអចេកវិទា “បទបញ្ញជរដ្ឋាភិបាល ៖ ោរផ្សាល់សពុ លភាព និងលទធភាពដល់ដំអណ្ើរោរ លទធកមម ត្ដមរយៈទីផ្សារលទធកមមអេឡិចត្រនូ កិ អដ្ឋយត្កសួងផ្ដលច៉ូលរួម”
(GO.MS.2.2003)

http://www.aponline.gov.in/Quick%20Links/Departments/Information%20Technology%20and%20Com
munications/Govt-Gos-Acts/2003/GO.Ms.2.2003.html ។

K. Bikshapathi “ករណ្ីសិកាសាីពលី ទធកមមអេឡិចត្រនូ កិ អៅរដា A.P.” (បទបង្ហាញ ឆ្ាំ២០០៧)

http://himachaldit.nic.in/Casestudy-APeProcurement.pdf ។

K. Bikshapathi, P. RamaRaju និង Subhash Bhatnagar លទធកមមអេឡិចត្រនូ ិកអៅកាងុ រដ្ឋាភិបាលននរដា Andhra Pradesh ត្បអទសឥណាឌ
(វា៉េសុនិ អត្ដន ឌី.សុ.ី ៖ ធនាគ្នរពិភពអោក ឆ្ាំ២០០៦)

http://go.worldbank.org/XJS8XWB030 ។

ត្បព័នកធ មមវធិ ពី នធគយ
អៅមុនោរបអងករើ ត្បព័នគធ យអេឡិចត្រនូ កិ អៅកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ េាកនាំច៉ូល និងេាកនាំអចញ ចាំបាច់ត្រូវផ្របង្ហាញ ខលួនអៅឯោរិយល័យគយ និងសាថ ប័នហិរញ្ាវរថអុ ដើមបីបំអពញផ្បបបទគយ បង់ពនធគយ
និងអសាសើ ុំត្បាក់ពនធមកវិញ
។
ោរបំអពញ
ផ្បបបទគយ
ោរឃ្ល ំអមើល
និងោរត្រួរពិនរិ យអៅត្ដមត្ពោនយនាអោោះ
និងកំពង់ផ្ផ្សសមុត្ទ
មិនមានលកាណ្ៈជ្ញត្បព័នធអឡើយ
អហើយអទោះបីជ្ញមានភាពលអត្គប់ត្គ្នន់អដើមបីបំអពញរត្មូវោរជ្ញម៉ូលដ្ឋានរបស់េរិថ្ិជ្នកាី ក៏កចិ េោរទំងអនោះបងកន៉ូវោរលំបាក ជ្ញអត្ចើន ។

អគ្នលបំណ្ងននោរកសាងត្បព័នធគយអេឡិចត្រនូ ិក គឺអដើមបី ៖ ក) បអងករើ ត្បព័នពធ ័រមា៌ នផ្ដលសត្មួល ដល់រដាបាលគយ ខ) បញ្ឈប់ោរររ់ពនធ គ) ោរ់បនថយោរចំណាយផ្ផ្សកា ភសាភាុ រអៅកាងុ វិស័យនាំច៉ូល និងនាំអចញ
និង ) ផ្កលមអ គុណ្ភាពអសវាគយផ្ដលផ្សាល់អអាយ ។

ដ៉ូអចាោះ ត្បព័នធគយអេឡិចត្រនូ ិករបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ គឺជ្ញត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយសត្មាប់កចិ េោរជ្ំនួញ េនារជ្ញរិ ។ នីរិវធិ ីបំអពញផ្បបបទគយ ដ៉ូចជ្ញ របាយោរណ្៍នាំច៉ូល/នាំអចញ ោរច៉ូលចរអៅកំពង់ផ្ផ្ស

ភាគទី៣

(ICT)
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និងទិននា ័យត្គប់ត្គងទំនិញ ត្រូវបាន ផ្ត្បោល យអៅជ្ញត្បព័នកធ ុំពយូទ័រ ផ្ដលរួមចំផ្ណ្កយងអត្ចនើ ដល់ ោរផ្កលមអភាពត្បកួរត្បផ្ជ្ង របស់ត្កមុ ហ៊េនុ នាំច៉ូល/នាំអចញ កាុងត្សកុ ។ ត្ដមរយៈត្បព័នគធ យ អេឡិចត្រូនកិ បចេុបបនា
ោរបំអពញផ្បបបទគយនាំអចញអាចដំអណ្ើរោរកាងុ រយៈអពលផ្រ ២ នាទី អហើយោរបំអពញផ្បបបទគយនាំច៉ូលអាចដំអណ្ើរោរកាុងរយៈអពល ១,៥អមាង ។ អនោះគឺជ្ញត្បព័នធបំអពញ ផ្បបបទគយមួយ
កាុងចំអណាមត្បព័នបធ ំអពញផ្បបបទគយផ្ដលអលឿនជ្ញងអគបំផ្សុរ កាុងចំអណាមរដាជ្ញ សមាជ្ិកចំនួន ១៦៩ ននេងាោរពាណ្ិជ្កជ មម ពិភពអោក ។ ោរបំអពញផ្បបបទគយនាំចល៉ូ ដ៏សគមុ សាម ញ ផ្ដលធាលប់ផ្រចំណាយអពល
២នថ្ា បចេបុ បនា ត្រូវបានបំអពញអៅកាងុ អពលផ្រ ២,៥អមាង ផ្ដលអលឿន ជ្ញងេនុសាសន៍របស់ UNCTAD ដល់អៅ៤អមាង26 ។
ត្បព័នធអនោះ ជ្ួយអអាយសនសំត្បាក់ត្បចាំឆ្ាំបានត្បផ្ហល ២,៥ពាន់ោនដុោលរអាអមរិក ។ ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ ត្បព័នធអនោះត្រូវបានទទួលសាា ល់ចំអពាោះោរោរ់បនថយនថ្លចណា
ំ យទ៉ូអៅកាងុ វិស័យអនោះបានត្បមាណ្
៣.៨៧៨ពាន់ោន KRW អរៀងរាល់ឆ្ាំ អដ្ឋយសារផ្សលបោះពាល់ផ្លទល់ ដ៉ូចជ្ញ ោរោរ់បនថយអពលអវោ/ នថ្លចណា
ំ យចំននួ ៧០៩ពាន់ោន KRW ផ្សលបោះពាល់ផ្ដលទក់ទងកាងុ វិស័យអនោះ ដ៉ូចជ្ញ

ោរផ្កលមអ ផ្សលិរភាពននឧសាហកមមផ្ដលទក់ទង និងត្បសិទផ្សធ លននោរអត្បើ ត្បាស់ឥណ្ទនសរុប ២.៣៧០ពាន់ ោន KRW និងផ្សលបោះពាល់បនាទប់បនសំននទឹកត្បាក់ ៧៩៨ពាន់ោន KRW
អៅអលើវសិ ័យឧសាហកមម អផ្សសងអទៀរ27 ។
រ៉ូបភាពទី ១៥ ៖ ត្បព័នពធ នធគយអេឡិចត្រនូ កិ របស់សាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ

(ត្បភព ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកពុំ យូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិ កុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០២) ២៩)

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023904.pdf

កំផ្ណ្ទត្មង់គយអៅត្បអទសហវលី ពី នី
អៅកាុងឆ្ាំ១៩៩៥ ោរិយល័យពនធគយហវីលពី នី (BOC) សហោរជ្ញមួយធនាគ្នរពិភពអោក និង UNCTAD បានេនុវរាត្បព័នធអៅអលើេុីនធឺណ្រិ អដើមបីចារ់ោរសំណ្ុំផ្បបបទនាំច៉ូល ោរបង់ពនធ
និងោរផ្សាលប់ ញ្ញជេនុញ្ញារដល់កចិ េោរពនធគយ របស់ខនលួ ។
ោរិយល័យបានអត្ជ្ើសអរីសយក
ASYCUDA 28 ជ្ញកមមវធិ ីផ្ដលអាចរកបាន
និងអត្បើត្បាស់យងទ៉ូលំ
ទ៉ូោយផ្ដលបអងករើ អឡើងអដ្ឋយ
UNCTAD
។
ត្បព័នធផ្ដលអសទើរផ្រគ្នមនត្កដ្ឋសទល់ផ្រអសាោះអនោះផ្សាល់ លទធភាពដល់ោរបង់ពនធ និងអាករ អផ្សសងៗអដ្ឋយផ្លទល់អៅោន់ធនាគ្នរទីភាាក់ង្ហរមួយផ្ដលមានោរ េនុញ្ញារ ។ ពនធនិងអាករផ្ដលត្រូវបង់ ត្រូវបានអផ្សទៀងផ្លទរ់
26

Korea Herald, op. cit.
lbid
28
ត្បព័នធសវ័យត្បវរតិសត្មាប់ទិនាន័យពនធគយ
27

ភាគទី៣

(ICT)

44

ជ្ញមួយនឹងចំនួនត្បាក់ផ្ដលត្រូវបង់

ផ្ដលកំណ្រ់

BOC

អៅកាុងម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យរបស់

អហើយបទបញ្ញជេនុញ្ញារមួយត្រូវបាន

អចញអអាយ

ោរអធវើដ៉ូអចាោះជ្ួយពអនលឿនដល់ដំអណ្ើរោរបំអពញផ្បបបទគយ និងអឆលយើ រប អៅត្ដមអគ្នលបំណ្ងទ៉ូអៅរបស់ BOC សត្មាប់ោរជ្ួយសត្មួលពាណ្ិជ្កជ មម ។

អៅអពលផ្ដល

ចំនួនទំងពីរអនោះត្រូវគ្នា

។

ត្បព័នធអនោះក៏ផ្សាលោ់ របាន់ត្បមាណ្ោនិភយ័ ននោរដឹកជ្ញ្ជនូ ទំនិញផ្សងផ្ដរ ។ រ៉ូបភាព ោរអត្បើត្បាស់អលខ ក៉ូដទំនិញ និងោរអយងអៅរកម៉ូលដ្ឋានទិនាន័យខាងអត្ៅអៅអលើេនុី ធឺណ្រិ ត្រូវបានអត្បើត្បាស់អដើមបី
ចារ់ថ្នាក់រាល់េងាភាពអត្បើត្បាស់ និង ឃ្ល ំងជ្ញោរដឹកជ្ញ្ជូនផ្ដលមានោនិភ័យទប មធយម ឬខពស់ ផ្ដលកំណ្រ់េំពកី ត្មិរននោរត្រួរពិនិរយឯកសារ និងោរត្រួរ ពិនរិ យទំនិញអដ្ឋយផ្លទល់ផ្ដលចាំបាច់ ។
ោរបអញ្េញជ្ញសាថ ពរន៉ូវទំនញិ អៅកាងុ កំពង់ផ្ផ្ស
ត្រូវបានចារ់ោរអដ្ឋយត្បព័នបធ អញ្េញអៅអលើេុីនធឺណ្ិរ
(On-Line
Release
ផ្ដលអត្បើត្បាស់ត្បព័នធទ៉ូរស័ពទសាធារណ្ៈសត្មាប់សត្មបសត្មួលកិចេោរ នានាអៅោន់សាថនីយកុងរឺន័រ ផ្ផ្សសាួរ ផ្ដលសថិរអៅចមាាយជ្ញអត្ចើនគីឡូផ្មត្រពីកំពង់ផ្ផ្ស ។
ចាប់ត្ដងំ ពីអពលអនាោះមក

ត្បព័នធអនោះត្រូវបានផ្កលមអអៅជ្ញផ្ផ្សាកមួយននគអត្មាង

ASYCUDAWorld

(គយ

អេឡិចត្រនូ ិក)

កាុងអនាោះរួមបញ្េូលទំងផ្ផ្សកា រឹង និងអហដ្ឋារចនាសមពន័ ធ បណាាញ ។ ជ្ញពិអសស ASYCUDAWorld ផ្សាល់ន៉ូវោរផ្កលមអដ៉ូចខាងអត្ោម ៖

ផ្ដលរួមមានោរផ្កលមអត្បព័នធសាូល





ោរបញ្ជនូ ផ្បបបទត្បរិអវទន៍ត្ដមេុីនធឺណ្ិរ





ោរបញ្ជនូ បញ្ជទី នំ ិញអដ្ឋយត្កមុ ហ៊េុនអាោសចរណ្៍ និងត្កមុ ហ៊េុនដឹកជ្ញ្ជូនត្ដមត្បព័នធេនុី ធឺណ្ិរ កាុងអនាោះរាប់បញ្េូល ទំងឧបករណ្៍ deconsolidators ។





System)

និងត្បព័នធគ្នំត្ទ

ដំប៉ូនាមនអដ្ឋយសវ័យត្បវរាិសពាី ីសាថនភាពននត្បរិអវទន៍
អត្បើត្បាស់នដគ៉ូអសវាផ្ដលមានរនមលបផ្នមថ

ដំអណ្ើរោរអដ្ឋយសវ័យត្បវរាិសត្មាប់ត្បអភទអផ្សសងៗអទៀរននកិចេោរនាំច៉ូល ដ៉ូចជ្ញ កិចេោរអត្ៅផ្សលូវោរ (កាុងអនាោះរាប់ បញ្េូលទំងត្បព័នេធ ីវា៉េន់េកា ដំអណ្ើរ) ទិនានយ័ ឃ្ល ំង និងទិនានយ័ ដឹកជ្ញ្ជនូ ឆលងោរ់ ។
ដំអណ្ើរោរអដ្ឋយសវ័យត្បវរាិសត្មាប់ោរជ្ត្មោះបញ្ជសី មាភរៈវរថធាុ រុអដើម ។
ោរត្គប់ត្គងផ្បបមជ្ឈោរន៉ូវកិចោេ រសញ្ញាប័ណ្ណ ។
ោររភាជប់ជ្ញមួយទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាលផ្ដលពាក់ពន័ ធ ។

ោរអត្បើត្បាស់ធនធានអៅអលើេនុី ធឺណ្ិរ ត្ដមរយៈផ្វបសាយរ៍ BOC សាីពីោរផ្សាល់ោរេនុញ្ញារ ដំអណ្ើរោរ អគ្នល-នអយបាយ អគ្នលោរណ្៍ផ្ណ្នាំ និងព័រ៌មានផ្ដលទក់ទងអផ្សសងអទៀរ ។
អៅកាុងផ្ខរុោ ឆ្ាំ២០០៤ ោរអធវើអរសាសាកលបងត្បព័នបធ ំអពញផ្បបបទពនធគយថ្មីមយួ ផ្ដលអត្បើត្បាស់កមមវធិ ីគយ អេឡិចត្រូនកិ GXS RosettaNet eCustoms

Solution ត្រូវបានេនុវរាអដ្ឋយអជ្ញគជ្័យអដ្ឋយ BOC ។ ត្បព័នសធ វ័យត្បវរាិថ្សមី ត្មាប់ឯកសារដឹកជ្ញ្ជូនអនោះ ផ្សាលល់ ទធភាពដល់អរាងចត្កឧសាហកមមបអចេកវិទាទំអនើបៗអដើមបី

បញ្ជូនត្បរិអវទន៍ពនធគយ អេឡិចត្រូនកិ ។ ត្បព័នថ្ធ មីអនោះ មានបំណ្ងអដើមបីអលើកកមពសផ្ស់ លិរភាពននវិស័យ អេឡិចត្រូនកិ របស់ត្បអទសហវលី ីពនី អដ្ឋយផ្សាលល់ ទធភាពដល់កចិ េោរសវ័យត្បវរាិ
និងមានសនាិសខុ ោន់ផ្រ អត្ចើនផ្ថ្មអទៀរជ្ញមួយនឹងេាកផ្សារផ្ស់ ាងប់ រអទសរបស់ខនលួ ។
ត្បភព ៖

ត្កមុ ត្បកឹ ាអាសុ-ី បាសុីហវិកសត្មាប់ោរសត្មួលពាណ្ិជ្កជ មម និងអាជ្ីវកមមអេឡិចត្រនូ កិ “របាយោរណ្៍ អជ្ឿនអលឿនរបស់ត្បអទសហវលី ីពនី ” អៅកាុងអសៀវអៅ AFACT ឆ្ាំ២០០៦ (នរបុិ ៖ ោរិយល័យសាង់ដ្ឋរ
វាស់ផ្វង និងេធិោរកិចេ ត្កសួងកិចេោរ អសដាកចិ េ ឆ្ាំ២០០៦) ១១៣-១៣៤

http://www.afact.org/group/application/afact/2006AFACT/pdf/(4)%20Country%20Reports/7p113_p134-2006%20Report-Philippines.pdf ។

Businesswire “ោរិយល័យគយហវលី ីពនី ដ្ឋក់ពត្ង្ហយកមមវធិ គី យអេឡិចត្រនូ ិក GXS RosettaNet eCustoms Solution ោរបំអពញផ្បបបទគយឆ្ប់រហ័ស

និងផ្សលត្បអយជ្ន៍ននោរោរ់បនថយចំណាយ ត្រូវបានអៅអៅរកឧសាហកមម សមាភរៈេគាសិ នី និងអេឡិចត្រូនកិ ” (២០០៥)

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2005_August_25/ai_n14930696 ។

េនុគណ្ៈកមាមធិោរទទួលបនទុកនីរិវធិ គី យ “ឯកសារសាពី ោី រេនុវរាលអបផ្សំ រុ របស់ APEC សត្មាប់ បអចេកអទសនចាត្បឌិរថ្មី សត្មាប់ោរេនុវរាចាប់ត្ដមត្ពំផ្ដន IRP” (កិចេត្បជ្ុំ APEC នថ្ាទី២៣-២៥
មិថ្ុនា ២០០៧ Cairns េ៉ូន្ដសាាលី

http://aimp.apec.org/Documents/2007/SCCP/SCCP2/07_sccp2_016.doc ។

Subhash Bhatnagar កំផ្ណ្ទត្មង់គយហវីលពី ីន (ធនាគ្នរពិភពអោក ៖ ឆ្ាំ២០០១)
http://go.worldbank.org/J8J2YV6KG0 ។
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សំណ្ួរត្រោះិ រិោះ

អរើេវីខោះល ផ្ដលេាកគិរថ្នជ្ញបញ្ញា និងភាពត្បឈម អៅកាុងោរេនុវរា និងផ្ថ្ទំត្បព័នធគយអេឡិចត្រូនកិ ? អរើបញ្ញា និងភាព ត្បឈមទំងអនោះ អាចអដ្ឋោះត្សាយបានយងដ៉ូចអមាច ?
កមមវធិ ពាី ណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ 29
ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ សំអៅជ្ញចមបងអៅអលើោរទិញ លក់ ផ្សសពវផ្សាយទីផ្សារ និងអធវើអសវាផ្សលិរផ្សល ឬអសវាអៅអលើេុីនធឺណ្រិ និងបណាាញកុពំ យូទ័រអផ្សសងអទៀរ ។ បុផ្នា ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិកមាន ទិដភាា ពជ្ញអត្ចើន
។ រួនាទីរបស់ រដ្ឋាភិបាលអៅកាងុ ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិក គឺត្រូវផ្សាល់លទធភាពដល់ សហគមន៍អាជ្ីវកមមអដើមបីទទួលបានព័រ៌មានផ្ដលមាន រនមលបផ្សំ ុរ និងអត្បើត្បាស់ពរ័ ៌មានអនោះអអាយបាន
ទន់អពលអវោសត្មាប់ោរផ្សលិរ និងលក់ទនំ ិញ និងអសវា ។ ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិច-ត្រូនកិ អត្បើត្បាស់ម៉ូលដ្ឋានននេរថត្បអយជ្ន៍ និងរចនាសមព័នធននពាណ្ិជ្កជ មមជ្ញត្បនពណ្ី អដ្ឋយបផ្នមថ ភាពអាច
បរ់ផ្បនបានផ្ដលផ្សាល់អដ្ឋយបណាាញអេឡិចត្រូនកិ ។
ត្បេប់ ២ ៖ ោរអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញាចាប់ផ្ដលទក់ទងនឹងពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ
ោរេនុម័រចាប់សពាី ីពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ គឺជ្ញជ្ំោនដ៏ចាំបាច់មយួ អដើមបីបអងកនើ ទំនុកចិរាអៅអលើ មអធាបាយ ត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ ។ បញ្ញាផ្ផ្សកា ចាប់មួយចំននួ ទមទរអអាយមានោរយកចិរទា ុក ដ្ឋក់ ។
ឧទហរណ្៍ េងាោរសត្មាប់ កិចេសហត្បរិបរាោិ រអសដាកចិ េ និងេភិវឌឍន៍ (OECD) បានកំណ្រ់ បញ្ញាដ៉ូចរអៅ ៖ ពនធដ្ឋរ ឯកជ្នភាព បញ្ញាទក់ទងនឹងេាក អត្បើត្បាស់ ោរបំផ្លងក៉ូដ និងោរបញ្ញជក់
លទធភាពកាងុ ោរទទួលបាន និងោរអត្បើត្បាស់អហដ្ឋារចនាសមព័នពធ ័រមា៌ ន និង ផ្សលបោះពាល់អៅអលើ សងាមទំងម៉ូល ។

បញ្ញាទក់ទងអៅនឹងោរយកពនធទំនញិ និងអសវាផ្ដលឆលងោរ់បណាាញអេឡិចត្រនូ កិ ចាំបាច់ត្រូវផ្រអដ្ឋោះ ត្សាយជ្ញបនាទន់ ។ បញ្ញាសនាិសខុ ទិនានយ័ ក៏សំខាន់ចាបាំ ច់ផ្សងផ្ដរអៅកាុងពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រូនកិ
អទោះជ្ញទក់ទងនឹងោរទិញសំបុត្រយនាអោោះត្ដមេុនី ធឺណ្ិរកាី ោរអត្បើត្បាស់ប័ណ្ណឥណ្ទន និងប័ណ្ណ ឥណ្ពនធត្ដមរយៈេុនី ធឺណ្រិ ឬពាណ្ិជ្ជកមមត្ដមេុនី ធឺណ្ិរ ននត្កមុ ហ៊េុនវិនិអយគ អសវាធានារា៉េប់រង
និងអសវាដ្ឋក់ត្បាក់បអញ្ាកើ ាី ។
គណ្ៈកមមោរសហត្បជ្ញជ្ញរិទទួលបនទុកចាប់ពាណ្ិជ្កជ មមេនារជ្ញរិ (UNCITRAL) សាថ ប័នចាប់សលាូ ននត្បព័នេធ ងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិអៅកាងុ វិស័យចាប់ពាណ្ិជ្កជ មមេនារជ្ញរិ បានអរៀបចំចាប់ទ៉ូអៅមួយសាពី ី

ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ ។ ជ្ញពិអសស UNCITRAL បានអរៀបចំចាប់គំរ៉ូរបស់ UNCITRAL សាីពី ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិក ឆ្ាំ១៩៩៦ ចាប់គំរ៉ូរបស់ UNCITRAL
សាីពីហរថអលខាអេឡិចត្រូនកិ ឆ្ាំ២០០១ និងេនុសញ្ញាសហត្បជ្ញជ្ញរិសពាី ីោរអត្បើត្បាស់ត្បព័នគធ មនាគមន៍ អេឡិចត្រនូ ិកអៅកាុងកិចសេ នា េនារជ្ញរិ ឆ្ាំ២០០៥ ។
លិខិរប៉ូ ករណ្៍ទំងអនោះ ផ្ដលត្រូវបានេនុម័រអដ្ឋយយុត្ដាធិោរមួយចំនួនរួចអហើយអនាោះ និងផ្ដលត្រូវបាន ចារ់ទកុ ជ្ញបទដ្ឋានទ៉ូអៅ មានបំណ្ងផ្កលមអភាពអាចពាករណ្៍បានអៅកាុងកិចោេ រជ្ំនញួ ឆលងត្ពំផ្ដន និង
បអងកើនទំនុកចិរាអៅអលើត្បព័នធ អេឡិចត្រូនកិ ។ លិខរិ ប៉ូ ករណ្៍ទងំ អនោះ ផ្ផ្សអកអលើអគ្នលោរណ្៍នានា ដ៉ូចជ្ញ ោរមិនអរីសអេើងចំអពាោះត្បព័នគធ មនាគមន៍អេឡិច-ត្រូនិក ភាពមានមុខង្ហរអសមើគ្នារវាងទត្មង់ជ្ញត្កដ្ឋស

និងទត្មង់អេឡិចត្រូនកិ និងភាពេពាត្ករិ ផ្ផ្សាកបអចេកវិទា ។ ជ្ញងអនោះ អៅអទៀរ លិខិរប៉ូ ករណ្៍ UNCITRAL អៅកាុងវិស័យអផ្សសងៗននចាប់ពាណ្ិជ្ជកមមេនារជ្ញរិ ដ៉ូចជ្ញ មជ្ឈរាកមម លទធកមម និងោរ
ដឹកជ្ញ្ជនូ ក៏មានផ្ចងេំពបី ញ្ារាិផ្ដលពាក់ព័ននធ ឹងោរអត្បើត្បាស់ត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិកអៅកាុងវិស័យទំងអនាោះ ផ្សងផ្ដរ ។
ទិដាភាពមួយកាងុ ចំអណាមទិដាភាពសំខាន់ៗននពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិក គឺោរបអងកើរកិចេោរទំនាក់ទំនង រវាងត្កមុ ហ៊េនុ និងត្កមុ ហ៊េុន (B2B) អដើមបីជ្ំរុញសហត្គ្នសខាាររ៉ូច និងមធយម (SMEs) ។
រដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្រកសាងអហដ្ឋារចនាសមពន័ ធ ជ្ញម៉ូលដ្ឋាន ផ្ដលចាំបាច់អដើមបីជ្ំរុញពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិក សត្មាប់អាជ្ីវកមមខាាររ៉ូច ដ៉ូចជ្ញ បណាាញទ៉ូរគមនាគមន៍គ្នមនផ្ខស ផ្ដលអត្បើត្បាស់អន្ដហវកង់ខសព ់ខាលងំ
និងពត្ងងឹ អហដ្ឋារចនាសមព័នធផ្ដលមានត្សាប់ ដ៉ូចជ្ញ បណាាញទ៉ូរគមនាគមន៍ចល័រ ផ្លកយរណ្ប និងបណាាញផ្សាយ ។ អៅកាងុ ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិក B2B រដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវផ្របអងករើ
និងផ្សាល់អសវាអៅកាងុ វិស័យ ទ៉ូទរ់ត្បាក់ត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ ភសាុភារ សនាិសខុ បណាាញពាណ្ិជ្កជ មម អេឡិចត្រនូ កិ សាកល និងបញ្ញាផ្ផ្សាកចាប់ ។
ោរផ្កលមអពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ B2B ៖ ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ B2B អាចផ្កលមអផ្សលិរភាព និងរមាលភាពត្ដមរយៈោរអធវពើ ័រមា៌ នីយកមមសកមមភាពអាជ្ីវកមមទងំ េស់ និងជ្ំរញុ ោរផ្ចករំផ្លកព័រ៌មាន
និងកិចសេ ហត្បរិបរាិោរ កាុងចំអណាមត្កមុ ហ៊េនុ ផ្ដលសថរិ កាងុ ផ្ខសសង្ហវក់ផ្សារផ្ស់ ាង់ផ្រមួយ អដើមបីជ្ំរុញ ពាណ្ិជ្ជកមមសហត្បរិបរាោិ រ (c-commerce)

។ ពាណ្ិជ្កជ មមសហត្បរិបរាិោរ

គឺជ្ញគំរ៉ូអាជ្ីវកមមមួយផ្បប ផ្ដលត្កមុ ហ៊េនុ មួយដ្ឋក់បញ្េលូ ត្បព័នធរបស់ខនលួ ជ្ញមួយនឹងត្បព័នធរបស់េាកផ្សារផ្ស់ ងា ់ និងនដគ៉ូរបស់ខនលួ អៅអលើេនុី ធឺណ្រិ ។ គំរ៉ូអាជ្ីវកមមអនោះត្រូវបានគ្នំត្ទអដ្ឋយកមមវធិ ី B2B
កាុងចំននួ ោន់ផ្រអត្ចនើ អឡើងផ្ដលអធវើសយវ័ ត្បវរាកិ មមដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមមសខាំ ន់ៗអៅកាងុ ផ្ខសសង្ហវក់ផ្សារផ្ស់ ាង់ អដ្ឋយោរសនធឹងអៅ ហួសត្ពំផ្ដនសហត្គ្នស ពីសមាភរៈវរថុធារុអដើមរហ៉ូរដល់ផ្សលិរផ្សលសអត្មច ។

រដ្ឋាភិបាលអាចេភិវឌឍ និងដ្ឋក់ពត្ង្ហយសត្មាប់ោរអត្បើត្បាស់ន៉ូវត្បព័នធផ្ដលគ្នំត្ទពាណ្ិជ្កជ មម សហត្បរិបរាោិ រ និង កមមវធិ កី ុំពយូទ័រលអបផ្សំ រុ សត្មាប់ោរអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញាសត្មាប់កចិ េសហត្បរិបរាោិ រ េនារត្កមុ ហ៊េុន ។

រដ្ឋាភិបាលអាចជ្ំរុញោរ េនុវរាគអត្មាងសាកលបងសត្មាប់ពាណ្ិជ្ជកមមសហត្បរិបរាិោរ អដ្ឋយយក SMEs ផ្ដលមានសោា នុពលជ្ញអគ្នលអៅសត្មាប់ គអត្មាងទំងអនោះ ។ វបបធម៌សាជ្ីវកមម
29

ផ្ផ្សាកអនោះដកត្សង់អចញពីទសសនវិស័យក៉ូអរ៉េអេឡិចត្រូនិក

ឆ្ាំ២០០៦

៖

ផ្ផ្សនោរអមអលើកទី៣

http://www.ipc.go.kr/ipceng/policy/vision_2006.jsp

ភាគទី៣

(ICT)

សត្មាប់ោរជ្ំរុញព័រ៌មានីយកមម

(២០០២-២០០៦)

(អសេ៊េ៉ូល

៖

ត្កសួងព័រ៌មាន

និងគមនាគមន៍

ឆ្ាំ២០០២)
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បចេបុ បនាអត្ចនើ ផ្រមានលកាណ្ៈបិទបាំង និងគ្នមនរមាលភាព ដ៉ូអចាោះអហើយ រដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ ត្រូវផ្រជ្ំរុញោរ ផ្ចករំផ្លកព័រ៌មាន ។ អដើមបីធានាភាពរល៉ូនននពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ ិក B2B និងោរផ្ចករំផ្លកព័រ៌មាន
ជ្ញោរចាំបាច់ គឺត្រូវបអងករើ កមមវធិ រី ភាជប់ផ្ដលមានត្បសិទធផ្សល និងជ្ំរុញោរអធវើបទដ្ឋានីយកមមទិននា ័យ និងពិធសា
ី រ ផ្ដលជ្ួយ សត្មួលដល់ោរបញ្ញជក់ភាពពិរត្បាកដននកិចោេ រ និងធានាន៉ូវសនាសិ ុខព័រ៌មាន ។
ពត្ងីកបណាាញ B2B ៖ រដ្ឋាភិបាលគួរជ្ំរុញពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិកកាុងវិសយ័ ផ្សលិរកមម និងអសវា អដើមបីផ្កលមអ ភាពត្បកួរត្បផ្ជ្ងននវិសយ័ ទំងអនោះ ។ អៅកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ រដ្ឋាភិបាលបានដ្ឋក់អចញ
ន៉ូវអគ្នលអៅេនុបារ ៣០% នន ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ ិក អធៀបនឹងកិចេោរអាជ្ីវកមមសរុប អៅកាុង វិស័យសាូលចំនួន ៦ (វិស័យអេឡិចត្រនូ ិក យនយនា ោរសាថ បនានាវា ផ្ដកផ្ថ្ប អត្គឿងចត្ក និង វាយនភណ្ឌ )
និង ២៥% អៅកាុងវិស័យផ្ដលអៅសល់ ។ រដ្ឋាភិបាលបានគ្នំត្ទោរ កសាងអហដ្ឋារចនា សមព័នពាធ ណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ ិក B2B ដ៉ូចជ្ញ ោរអធវើបទដ្ឋានីយកមម និងោត្ដឡុកអេឡិចត្រូនកិ ននវិសយ័ នីមួយៗ ។
អៅត្រឹមឆ្ាំ២០០៥ វិស័យជ្ញង ៥០ បានកសាងបណាាញ B2B របស់ខនលួ ។

ផ្កលមអភសាុភារ និងត្បព័នទធ ៉ូទរ់ត្បាក់សត្មាប់ោរជ្ំរុញពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិក B2B ៖ ត្បព័នភធ សាុភារ រួមមួយ ផ្ដលរភាជប់អៅត្បព័នធផ្ដលពាក់ពន័ ធ (ឧទហរណ្៍ ត្បព័នពធ រ័ ៌មានហិរញ្ាវរថ)ុ គឺជ្ញសមាសភាគ
សំខាន់មួយននោរជ្ំរុញវិសយ័ ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិក B2B
និងត្ដមរយៈោររភាជប់ជ្ញមួយនឹងបណាាញទ៉ូរគមនាគមន៍គ្នមនផ្ខស ។

។

ត្បព័នភធ សាភាុ រផ្បបអនោះ

អាចកសាងអឡើងអដ្ឋយផ្ផ្សកអ អលើត្បព័នដធ ឹកជ្ញ្ជនូ ដ៏្លសនវ

និង

ត្បព័នធពរ័ ៌មាន

ភ៉ូមិសាន្ដសា

ជ្ញងអនោះអៅអទៀរចាប់ និងបទបបញ្ារាិផ្ដលទក់ទងនឹងត្បព័នធទទ៉ូ រ់ត្បាក់អេឡិចត្រនូ ិក ចាំបាច់ត្រូវផ្រផ្ក លមអអដើមបីធានាបានន៉ូវបរិយោសអាចទុកចិរាបាន និងមានសុវរថិភាពសត្មាប់ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិក ។
ជ្ញោរចាំបាច់គឺត្រូវពត្ងកី អហដ្ឋារចនាសមពន័ ធសត្មាប់ត្បព័នទធ ៉ូទរ់ត្បាក់អេឡិចត្រនូ កិ និងដ្ឋក់អអាយ េនុវរាន៉ូវត្បព័នធកណ្
ំ រ់េរាសញ្ញាណ្បុគាល និងត្បព័នធ ត្គប់ត្គងសនាសិ ុខ អដើមបីធានាន៉ូវសុវរថិភាព ត្បាក់អេឡិចត្រនូ ិក ។
បអងកើរអហដ្ឋារចនាសមពន័ ធសត្មាប់ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រូនកិ េនារជ្ញរិ ៖ ព័រ៌មានេំពទី ីផ្សារអេឡិចត្រូនកិ មានសារត្បអយជ្ន៍សត្មាប់ោរជ្ំរុញពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រូនកិ េនារជ្ញរិ ។ ព័រ៌មានផ្បបអនោះ គួររួមបញ្េូល ន៉ូវឯកសារ
ោត្ដឡុក និងសាង់ដ្ឋរទំនិញ ។ អលើសពីអនោះអៅអទៀរ រដ្ឋាភិបាលចាំបាច់ត្រូវផ្រផ្សាល់ អសវាជ្ំនាញ ផ្ដលអាចជ្ួយអដ្ឋោះត្សាយជ្អមាលោះផ្ដល អាចអកើរអចញពីពាណ្ិជ្ជកមមេនារជ្ញរិ ។
ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ ផ្សាល់ន៉ូវបរិយោសសត្មាប់ពាណ្ិជ្កជ មមេនារជ្ញរិផ្ដលមិនអត្បើត្កដ្ឋស ត្ដមរយៈ ោរបអងករើ ត្បព័នធរួមបញ្េលូ គ្នាមួយននោរអធវើសវ័យត្បវរាកិ មមពាណ្ិជ្កជ មមេនារជ្ញរិ ផ្ដលសមត្សបសត្មាប់ េុីនធឺណ្ិរ

។ អៅកាងុ ត្បអទសក៉ូអរ៉េ ត្បព័នធផ្លលស់បាូរទិននា ័យអេឡិចត្រនូ ិក (EDI) ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាល ផ្ចកចាយដល់េាកនាំអចញទំងេស់ អហើយឧបសគាចំអពាោះ ោរអធវើសវ័យត្បវរាកិ មមពាណ្ិជ្កជ មមេនារជ្ញរិ ត្រូវបានលុបបំបារ់ ។
គអត្មាងបណាាញពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិកសាកល អដើមបី ចារ់ផ្ចងដំអណ្ើរោរ ទំងេស់ផ្ដលពាក់ពន័ ធជ្ញមួយនឹងពាណ្ិជ្កជ មមេនារជ្ញរិ កាុងអនាោះរាប់បញ្េូលទំងអសវាេនារោរី កិចេសនា ោរទ៉ូទរ់ត្បាក់ និងភសាភាុ រ
ត្រូវបានអត្គ្នងផ្ផ្សនោរ ។ អដ្ឋយរភាជប់បណាាញអៅនឹងត្បព័នធសវ័យ ត្បវរាិកមមពាណ្ិជ្កជ មមេនារជ្ញរិននបណាាត្បអទសអាសុី និងេឺរ៉េុបអផ្សសងអទៀរ រដ្ឋាភិបាលសាធារណ្រដា ក៉ូអរ៉េសងឃឹមថ្ននឹងបអងកើរបានន៉ូវបរិយោសពាណ្ិជ្ជកមម
អេឡិចត្រនូ ិកសត្មាប់ពាណ្ិជ្ជករេនារជ្ញរិត្គប់ រ៉ូបភាព ។
ជ្ំរុញោរអធវពើ ័រមា៌ នីយកមម SMEs ៖ រដ្ឋាភិបាលសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េបានកំណ្រ់យកអាទិភាពមួយ កាុងចំអណាម អាទិភាពទំងឡាយរបស់ខនលួ អដើមបីរភាជប់ត្កមុ ហ៊េុនទំងេស់អៅកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េជ្ញមួយ
នឹងត្បព័នធេនុី ធឺណ្រិ និងពត្ងកី ម៉ូលដ្ឋានននពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រូនកិ អៅទ៉ូទំងត្បអទស ។ អដើមបីសអត្មចបានអាទិភាពអនោះ រដ្ឋាភិបាលជ្ួយដល់ SMEs អៅកាុង សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េកងាុ ោរទទួល

បានោររភាជប់ជ្ញមួយនឹងត្បព័នេធ ុីនធឺណ្រិ និងអត្បើត្បាស់ IT ត្ដមរយៈអសវារួមបញ្េូលគ្នានានា ផ្ដលផ្សាល់អដ្ឋយត្កមុ ហ៊េុនផ្សារ់ផ្សងា ់អសវាកមមវធិ ី ។ ត្បព័នគ្នធ ំត្ទពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិកទ៉ូលទំ ៉ូោយមួយ
កំពងុ ត្រូវបានអធវើផ្ផ្សនោរ រួមជ្ញមួយនឹងោរផ្សាល់អសវាអៅកាងុ រំបន់ឧសាហកមមត្បម៉ូលផ្សាុំ ។
ត្បព័នធផ្ចកចាយព័រ៌មានឧសាហកមមផ្ដលនឹងជ្ួយដល់ SMEs ចំននួ ៣០.០០០ អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ អដើមបីផ្កលមអភាពត្បកួរត្បផ្ជ្ងរបស់ខលួននិងោរ់បនថយនថ្លចណា
ំ យអៅអលើោរទទួលបានព័រ៌មាន កំពុង
ត្រូវបានអរៀបចំបអងករើ អឡើង ។ ម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យ និងត្បព័នធរុករកផ្ដលរួមបញ្េូលគ្នាននព័រ៌មានឧសាហកមម នឹងត្រូវអរៀបចំបអងករើ អឡើងអៅកាុងឧសាហកមមធៗំ ដ៉ូចជ្ញ អត្គឿងចត្ក និងអេឡិចត្រនូ ិក ។ SMEs
ក៏កពំ ុងត្រូវបានអលើកទឹកចិរាអអាយចងត្កងជ្ញសមាគមសត្មាប់ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិក B2B ត្បអភទ សហគមន៍កងាុ ត្ទង់ត្ទយរ៉ូច ។
ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ អៅសាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ
ទំហំននពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រូនកិ អៅកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េបានអឡើងដល់ ៤១៣,៥៨៤ពាន់ពាន់ោនKRW អៅកាុងឆ្ាំ២០០៦ គឺអកើនអឡើង ១៥,៤ភាគរយពីឆ្ាំ២០០៥ ។ សមាមាត្រននត្បអភទអាជ្ីវកមមនមី ួយៗ
ពុំមានោរផ្ត្បត្បួលអត្ចនើ អនាោះអទ អដ្ឋយសមាមាត្រននត្បអភទកិចេោរ B2B បានថ្យចុោះ អហើយសមាមាត្រ ននត្បអភទកិចេោរ B2G បានអកើនអឡើងបនាចិ បនាចួ ។

ោរសទងម់ រិសពាី ីសាថនភាពពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិកកាុងត្សកុ ឆ្ាំ២០០៦ ផ្ដលេនុវរាអដ្ឋយវិទាសាថ ន ពាណ្ិជ្ជកមម អេឡិចត្រនូ ិកក៉ូអរ៉េ អៅអលើត្កមុ ហ៊េនុ ចំននួ ៤.០០០ អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ បង្ហាញអអាយ
អ ើញថ្នត្កមុ ហ៊េនុ ត្បផ្ហល ៣៦,៧ ភាគរយ កំពងុ េនុវរាកិចេោរអេឡិចត្រូនកិ (ផ្ដលជ្ញនិយមន័យទ៉ូលំ ទ៉ូោយននពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ ) ឬដំអណ្ើរោរមួយ ឬអត្ចើនសត្មាប់កចិ េោរអេឡិចត្រនូ កិ ត្ដមរយៈ កុពំ យូទ័រ
ឬបណាាញ ។
អយងត្ដមទិននា ័យពីោរិយល័យសថរិ ិជ្ញរិ ទំហំកចិ េោរ B2B អៅកាុងឆ្ាំ២០០៦ អសមើនឹង ៨៨,៥ភាគរយននកិចេោរសរុបទំងេស់ ។ កាុងចំអណាមកិចេោរ B2B កិចេោរផ្ដលដឹកនាំអដ្ឋយេាក ទិញមានចំនួន
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៧១,៩ភាគរយ អហើយកិចេោរផ្ដល ដឹកនាំអដ្ឋយេាកលក់ មានចំនួន ២៣,៥ភាគរយ ផ្ដលអនោះបង្ហាញអអាយអ ញើ ថ្ន ទីផ្សារភាគអត្ចនើ បំផ្សរុ អៅផ្រដឹកនាំអដ្ឋយ េាកទិញ ។ ទំហកំ ិចោេ រ
ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ ផ្ដលដឹកនាំអដ្ឋយឈមញួ កណាាល មាន ៤,៥ភាគរយននកិចេោរសរុប ផ្ដលអកើន អឡើងបនាិចបនាួចពីឆ្ាកំ នលងអៅ ។

អៅកាុងទីផ្សារ B2G កាុងឆ្ាំ២០០៦ កិចេសនាសំណ្ង់ ផ្ដលដអណ្ា ើមយកមួយភាគធំអៅចអនាលោះឆ្ាំ២០០២ និងឆ្ាំ ២០០៥ បានថ្យចុោះមកអៅត្រមឹ ជ្ញភាគរ៉ូច អបើអធៀបអៅនឹងោរទិញទំនិញ និងអសវា

ជ្ញអលើកដំបង៉ូ អៅកាងុ រយៈអពល ៥ឆ្ាំ ។ ទីផ្សារ B2G ផ្ដលពាក់ពន័ ធជ្ញមួយនឹងសាថ ប័នរដ្ឋាភិបាលនានា ដ៉ូចជ្ញ េងាោររដាបាលកណាាល េងាោររដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន និងោរិយល័យេប់រំ មានទំហំអសមនើ ងឹ
៣៤,៤៣៦ពាន់ពាន់ោន KRW ។

ចំននួ ននផ្សារលក់ទនំ ិញត្ដមេុីនធឺណ្រិ អៅកាងុ ឆ្ាំ២០០៦ បានអកើនអឡើង ៤,០ភាគរយពីឆ្ាំ២០០៥ អឡើងដល់ចនំ ួន ៤.៥៣១ ។ កាងុ ចំអណាមចំននួ សរុបអនោះ ផ្សារលក់ទំនិញត្ដមេុីនធឺណ្រិ ចំនួន ៤,២៨៩ ឬ

៩៤,៧ភាគរយ គឺជ្ញផ្សារឯកអទស និងផ្រ ៥,៣ភាគរយបុអណាណោះ គឺជ្ញផ្សារទ៉ូអៅ ។ បុផ្នា គិរជ្ញទំហំកចិ េោរពាណ្ិជ្ជកមម ៧១,១ភាគរយ ឬ ៩,៥៧០៧ពាន់ពាន់ ោន KRW ននរនមលកិចោេ រ ពាណ្ិជ្កជ មម
ត្រូវបានអធវើអឡើងអដ្ឋយផ្សារទ៉ូអៅ គឺអត្ចើនជ្ញងអៅកាុងឆ្ាំ២០០៥ អហើយ ២៨,៩ភាគ រយ ត្រូវបានេនុវរាអដ្ឋយផ្សារឯកអទស ។ អៅអពលវិភាគត្ដមត្បអភទននត្បរិបរាិោរ ផ្សារលក់ទនំ ិញអៅអលើ េុីនធឺណ្រិ មាន ចំននួ
៤៨,៧ភាគរយ (២.២០៨) ចំផ្ណ្កឯផ្សារផ្ដលត្បរិបរាោិ រទំងអៅអលើេុីនធឺណ្រិ និងទំងកាងុ លកាណ្ៈធមមត្ដអដ្ឋយមិន ភាជប់អៅនឹងបណាាញេុីនធឺណ្រិ មានចំនួន ៥១,៣ភាគរយ (២,៣២៣) ។
ត្បភព ៖

ដកត្សង់អចញពីអសៀវអៅសសាពី ីពរ័ ៌មាន៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០៧ ៖ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាាក់ង្ហរសមាគមព័រ៌មាន ជ្ញរិ ឆ្ាំ២០០៧)

http://www.nia.or.kr/open_content/board/fileDownload.jsp?tn=PU_0000100&id=53922&seq=1&fl=7

។

ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ អៅកាងុ ត្បអទសនថ្ ត្រវូ បានពណ្៌នាអៅខាងអត្ោមអនោះ ។
ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ អៅកាងុ ត្បអទសនថ្
ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ គឺជ្ញអគ្នលអៅមួយកាុងចំអណាមអគ្នលអៅចមបងៗជ្ញអត្ចនើ ផ្ដលផ្ចងអៅកាងុ ត្កបខ័ណ្ឌ អគ្នលនអយបាយបអចេកវិទាព័រមា៌ ន ឆ្ាំ២០០១-២០១០ (IT2010) របស់ត្បអទសនថ្ ។
អគ្នលបំណ្ងននពាណ្ិជ្កជ មម អេឡិចត្រូនកិ អនោះ គឺអដើមបីពត្ងងឹ ភាពត្បកួរត្បផ្ជ្ងរបស់សហត្គិននថ្ ជ្ញពិអសស SMEs ។
IT2010 ដ្ឋក់អចញន៉ូវយុទធសាន្ដសាចនំ ួន ៨ សត្មាប់ោរផ្កលមអពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិកអៅកាុងត្បអទសនថ្ ៖










េនុវរាយុទធសាន្ដសាបរអទសសកមមមុន កាុងអនាោះរួមបញ្េូលទំងោរត្បោសពាណ្ិជ្ជកមម អេឡិចត្រនូ ិកជ្ញយុទធសាន្ដសា ពាណ្ិជ្កជ មមជ្ញរិ ផ្ដលត្រូវបានអធវើសមាហរណ្កមមជ្ញមួយផ្ផ្សនោរ េភិវឌឍន៍អសដាកចិ េ
និងសងាមកិចេអលើកទី៩ និងអលើក ទី១០ ។
បអងកើរោរយល់ដឹងេំពពាី ណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ ិក ជ្ញពិអសសកាុងចំអណាមសហត្គិន SME ។
ផ្សាល់បរិយោសេនុអត្គ្នោះផ្ផ្សាកចាប់សត្មាប់ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិក ។
ជ្ំរុញ និងគ្នំត្ទត្បព័នធសុវរថិភាព និងសនាិសខុ ។
អផ្លារសំខាន់អៅអលើម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យ និងយុទធសាន្ដសាត្គប់ត្គងទិននា ័យ កាុងអនាោះរាប់បញ្េូលទំង វិធានោរសត្មាប់ោរបអងកើរម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យ និងបណាាញទិនាន័យ អដើមបីជ្ួយសត្មួល ដល់ោរអធវើផ្ផ្សនោរ
និងអសវាសត្មាប់បណាាត្កមុ ហ៊េនុ ឧសាហកមម និងេាកអត្បើត្បាស់ ។
គ្នំត្ទ SMEs អៅកាុងោរអត្បើត្បាស់កមមវធិ ពាី ណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ ិក និងផ្កលមអភាពត្បកួរត្បផ្ជ្ង របស់ SEMs អៅកាុងអសដាកចិ េសាកលអោក ។
េភិវឌឍធនធានមនុសសសត្មាប់វសិ ័យេប់រំ និងសត្មាប់ោរេភិវឌឍជ្ំនាញអៅកាុងកមាលងំ ទីផ្សារ បចេបុ បនា ។
ផ្សាល់អហដ្ឋារចនាសមព័នធត្គប់ត្គ្នន់និងមានរនមលសមរមយ ត្ពមទំងសមាសភាគននត្បព័នធអនោះ អដើមបីផ្សលា ់លទធភាពដល់ ោរអត្បើត្បាស់ទល៉ូ ំទ៉ូោយន៉ូវកមមវធិ ពាី ណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រូនកិ អដ្ឋយទំង ត្កមុ ហ៊េនុ
និងេាកអត្បើត្បាស់ កាុងអនាោះរាប់ បញ្េលូ ទំងោរបអងកើរសាងដ្ឋ់ រសត្មាប់ផ្សលិរផ្សល ទំនិញ និងអសវាសំខាន់ៗអៅកាងុ ត្បអទស ។

រដ្ឋាភិបាលនថ្បានេនុវរាគំនរិ ផ្សាចួ អផ្សាមើ មួយចំនួន អដើមបីជ្ំរញុ និងពអនលឿនកំអណ្ើនននពាណ្ិជ្កជ មម អេឡិចត្រនូ ិក ។ គំនរិ ផ្សាចួ អផ្សាើមមួយកាុងចំអណាមគំនរិ ផ្សាចួ អផ្សាមើ ទំងអនោះ គឺចាប់សាីពោី រចុោះបញ្ជី ពាណ្ិជ្ជកមម
ផ្ដលរត្មូវអអាយត្បរិបរាិករពាណ្ិជ្កជ មម
អេឡិចត្រនូ ិកអធវោើ រចុោះបញ្ជពាី ណ្ិជ្កជ មម
។
ត្កសួងពាណ្ិជ្ជកមមកពំ ុងអត្បើត្បាស់សាលកសញ្ញាទំនកុ ចិរា
(ផ្រមត្បិ៍អេឡិចត្រនូ ិកនន
ោរេនុញ្ញារ)
អដើមបីកំណ្រ់សងា ់ដ្ឋរសត្មាប់ផ្វបសាយរ៍ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រូនកិ និងកសាងទំនកុ ចិរារបស់េរិថ្ជ្ិ ន ។ មណ្ឌ ល ទទួលពាកយបណ្ា ឹងពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រូនកិ ត្រូវបានបអងកើរអឡើងអៅកាងុ ឆ្ាំ២០០៦ ។ ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ
ទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាលជ្ញអត្ចនើ ត្ពមទំងត្កមុ ហ៊េនុ ឯកជ្ន កាុងអនាោះរាប់បញ្េលូ ទំងធនាគ្នរ និងអរាងចត្កផ្សលិរកំពងុ េនុវរាកិចេោរពាណ្ិជ្ជកមម អៅ អលើេុីនធឺណ្រិ ។

អៅកាុងឆ្ាំ២០០៤ អគហទំព័រផ្វបសាយរ៍ជ្ញង ២.៥០០ ផ្ដលត្បរិបរាិោរអដ្ឋយសហត្គនិ ពាណ្ិជ្ជកមម អេឡិចត្រូនកិ ត្បផ្ហល ១.៨៦០នាក់អៅកាុងត្បអទសនថ្ ត្រូវបានចុោះបញ្ជីជ្ញមួយត្កសួងពាណ្ិជ្ជកមម ។ កិចេោរ
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B2B អេឡិចត្រូនកិ រួមមាន ភាគអត្ចើនននកិចេោរអៅកាុងវិស័យពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ ិកអៅកាុង ត្បអទសនថ្ ។ ត្កមុ ហ៊េុនផ្សារផ្ស់ ងា ់អសវាផ្ផ្សកា លក់ អដញនថ្ល/លទធកមម អៅអលើេុីនធឺណ្ិរដ៏សខាំ ន់មួយ គឺ

Pantavanij (https://www.pantavanij.com) ។ កិចោេ រពាណ្ិជ្ជកមមរបស់ Pantavanij អៅកាុងឆ្ាំ ២០០៥ បានអឡើងដល់ ៤៧,៩ពាន់ោនបារ

កាុងអនាោះ ៣៥,២ពាន់ោនបារ បានមកពីោរទិញអៅអលើ េុីនធឺណ្ិរ និង ១២,៧ពាន់ោនបារ បានមកពីោរដ្ឋក់លក់អដញនថ្លអៅអលើេនុី ធឺណ្រិ ។ កិចេោរពាណ្ិជ្ជកមមអៅអលើេុីនធឺណ្ិរ កាុងឆ្ាំ២០០៥
បានអឡើងដល់ត្បផ្ហល ១០០ពាន់ោនបារ អកើនពី ៦៣ពាន់ោនបារអៅកាងុ ឆ្ាំ២០០៣ ។
អដើមបីបនាពត្ងឹងវិសយ័ ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិករបស់ត្បអទសនថ្ ជ្ញោរចាំបាច់ គឺត្រូវជ្ំរញុ ពាណ្ិជ្ជកមម អេឡិចត្រនូ ិក អៅកាុងចំអណាម SMEs និងអលើកទឹកចិរពា លរដាអអាយច៉ូលរួមអៅកាងុ កិចេោរ B2C ។
ត្បភព ៖
េងាភាពចារកមមអសដាកចិ េ “ត្បអទសនថ្ ៖ ទិដភាា ពទ៉ូអៅននពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ ” អៅកាុងទសសនាវដាី The Economist (នថ្ាទី១១ ផ្ខមករា ឆ្ាំ២០០៧)
http://globaltechforum.eiu.com/index.asp?layout=rich_story&doc_id=9936&title=Thailand%3A+Over
view+of+e-commerce&channelid=4&categoryid=30 ។

មជ្ឈមណ្ឌ លជ្ញរិអេឡិចត្រនូ ិក និងបអចេកវិទាកុំពយូទ័រ ស៉ូចនាករ ICT ឆ្ាំ២០០៥របស់ត្បអទសនថ្ (បាងកក ៖ មជ្ឈមណ្ឌ ល ជ្ញរិអេឡិចត្រនូ ិក និងបអចេកវិទាកុំពយូទ័រ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិវទិ ាសាន្ដសា និង
េភិវឌឍន៍បអចេកវិទា ត្កសួងវិទាសាន្ដសា និង បអចេកវិទា ឆ្ាំ២០០៥) http://www.nectec.or.th/2008/pdf/ict_indicators2005.pdf ។

អលខាធិោរដ្ឋានគណ្ៈកមាមធិោរជ្ញរិបអចេកវិទាព័រ៌មាន ត្កបខ័ណ្ឌអគ្នលនអយបាយបអចេកវិទាព័រ៌មាន ឆ្ាំ២០០១-២០១០ : ទសសនវិស័យអឆ្ពោះអៅរកអសដាកចិ េផ្ផ្សអកអលើចអំ ណ្ោះដឹងរបស់ត្បអទសនថ្ (បាងកក ៖
មជ្ឈមណ្ឌ លជ្ញរិអេឡិចត្រនូ ិក និងបអចេក-វិទាកុពំ យូទ័រ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិវទិ ាសាន្ដសា និងេភិវឌឍន៍ បអចេកវិទា ត្កសួងវិទាសាន្ដសា និងបអចេកវិទា ឆ្ាំ២០០៣)
http://www.etcommission.go.th/documents/it2010_publish_version_en.pdf ។

Somnuk Keretho និង Paisan Limstit ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រូនកិ ៖ ត្ចកអាជ្ីវកមមអៅកាុងត្បអទសនថ្ (បាងកក ៖ មជ្ឈមណ្ឌ លជ្ញរិអេឡិចត្រូនកិ និងបអចេកវិទាព័រ៌មាន

ឆ្ាំ២០០២)

http://www.ecommerce.or.th/APEC-Workshop2002/ppt/pdf/ec_way_business_in_Thailand.pdf ។

Thaweesak Koanantakool និង Kalaya Udomvitid “.th Thailand” អៅកាុងរបាយោរណ្៍ឌជ្ី ថ្ី លននរំបន់អាសុ-ី បាសុីហកវិ ឆ្ាំ២០០៧/២០០៨ (New
Delhi: Sage, IDRC, Orbicom: ២០០៧)

http://www.idrc.ca/en/ev-127181-201-1-DO_TOPIC.html ។

កិចោេ រផ្ដលត្រវូ េនុវរា

1. ពណ្៌នាេំពីវសិ យ័ SME អៅកាុងត្បអទសរបស់េកា និងពនយល់េពំ ីរអបៀបផ្ដលពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិច ត្រូនកិ អាចជ្ួយដល់ វិស័យអនោះ ។
2. អរើកមមវធិ ីពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិកេវខី លោះផ្ដលលអបផ្សំ ុរ អៅកាងុ ត្បអទសរបស់េាក ? ច៉ូរពណ្៌នា េំពកី មមវធិ ីមយួ កាុងចំអណាមកមមវធិ ីទងំ អនោះ កាុងអនាោះរាប់បញ្េូលទំងរអបៀបផ្ដលកមមវធិ ីអនោះ បានអកើរអឡើង

និងផ្សលបោះពាល់របស់កមមវធិ ី អនោះអៅអលើអសដាកចិ េននត្បអទសរបស់េាក ។

អធវអើ រសាខនលួ ឯង
1. រាយអ្ម ោះអសវា G2B ធមមត្ដ ។
2. ម៉ូលអហរុេវីបានជ្ញោរកសាងត្បព័នលធ ទធកមមអេឡិចត្រូនកិ គឺជ្ញោរសំខាន់ ?
3. មានសមាសភាគ និងេនុត្បព័នធជ្ញអត្ចនើ ផ្ដលត្រូវោរចាំបាច់អដើមបីបអងករើ ត្បព័នដធ ៉ូចរអៅ ៖ លទធកមមអេឡិចត្រូនកិ គយអេឡិចត្រនូ ិក និងពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិក ។ ច៉ូរកំណ្រ់សមាសភាគទំងអនោះ ។
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4. ច៉ូរពនយល់ត្រួសៗេំពេី រថន័យនន B2B, B2G, B2C និង C2C និងរាយអ្ម ោះត្បអភទននកិចេោរ ពាណ្ិជ្កជ មម ផ្ដល សថិរអៅអត្ោមេរថន័យននពាកយនីមួយៗ ។
5. អរើផ្សលិរផ្សល និងអសវាត្បអភទេវខី លោះ ផ្ដលអាចផ្សាល់អអាយត្ដមរយៈពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ ?

៣.៣. រដ្ឋាភិបាលអៅោន់រដ្ឋាភិបាល (G2G) ៖ ោរនចាត្បឌិររអបៀបអធវោើ រថ្មៗី សត្មាប់រដ្ឋាភិបាល
ត្បព័នហធ រិ ញ្ាវរថរុ មួ បញ្េលូ គ្នា30
អៅអដើមទសវរសរ៍ឆ្ា១ំ ៩៨០ អដ្ឋយសារផ្រកំអណ្ើនននអសរីភាវ៉ូបនីយកមម និងសាកលភាវ៉ូបនីយកមមនន ទីផ្សារហិរញ្ាវរថុ ោរត្បកួរត្បផ្ជ្ងរវាងសាថ ប័នហិរញ្ាវរថកុ ាុងត្សកុ ោន់ផ្រមានសភាពរឹងផ្រង អហើយ
លទធភាពរកត្បាក់ចំអណ្ញោន់ផ្រធាលក់ចុោះជ្ញលំដ្ឋប់ ។ អដើមបីអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញាអនោះ និងបអងកនើ ភាព ត្បកួរត្បផ្ជ្ងអៅអលើទផ្សី ារេនារជ្ញរិ រត្មូវោរសត្មាប់បណាាញ ព័រ៌មានហិរញ្ាវរថុមយួ ផ្ដលអរៀបចំអឡើង
វិញន៉ូវនីរិវធិ ីកចិ េោរពាណ្ិជ្កជ មម និងផ្សាល់អសវាផ្ដលមានគុណ្ភាពោន់ផ្រលអដល់េរិថ្ជ្ិ នត្រូវបាន អលើកអឡើង ។
ចាប់ត្ដងំ ពីពាក់កណាាលទសវរសរ៍ឆ្ា១ំ ៩៧០ ដល់ឆ្ាំ១៩៨៥ ធនាគ្នរកាងុ ត្សកុ អៅកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ បានេនុវរាត្បព័នកធ ពុំ យូទ័រអៅកាងុ េងាភាពអាជ្ីវកមម និងបានបអងកើរបណាាញរភាជប់គ្នាអៅវិញអៅមករវាង
ទីសាាក់ោរកណាាល និងសាខា ។ អៅអដើមទសវរសរ៍ឆ្ាំ១៩៨០ ជ្ញផ្ផ្សកា មួយននគអត្មាងត្បព័នពធ ័រមា៌ ន ម៉ូលដ្ឋានថ្នាក់ជ្ញរិ ត្បព័នធពរ័ ៌មានហិរញ្ាវរថុេនារធនាគ្នរ ត្រវូ បានដ្ឋក់ពត្ង្ហយ អដ្ឋយេនុញ្ញារអអាយ
េរិថ្ិជ្នអាចអធវកើ ិចេោរហិរញ្ាវរថេុ នារធនាគ្នរបាន ។ ត្បព័នធពរ័ ៌មានហិរញ្ាវរថុ េនារធនាគ្នរ ត្រូវបាន ផ្កលមអអៅកាុងឆ្ា១ំ ៩៩២-១៩៩៦ អហើយសាថ ប័នហិរញ្ាវរថុអត្ៅពីធនាគ្នរ ដ៉ូចជ្ញ ត្កមុ ហ៊េនុ ម៉ូលបត្រ
ត្កមុ ហ៊េនុ ធានារា៉េប់រង និងធនាគ្នរវិនិអយគ ក៏ត្រូវបានរភាជប់បណាាញជ្ញមួយគ្នាអៅវិញអៅមក ផ្សងផ្ដរ ។ អសវាធនាគ្នរត្ដម ត្កមុ ហ៊េនុ និងអសវាធនាគ្នរត្ដមផ្សទោះ ត្រូវបានបអងករើ អឡើងអៅកាងុ ឆ្ា១ំ ៩៩៤ ។ អៅអដើមឆ្ា១ំ ៩៩៧
ត្បព័នពធ រ័ ៌មានហិរញ្ាវរថុ ននសាថ ប័នហិរញ្ាវរថុមនិ ផ្មនធនាគ្នរ ក៏ត្រូវបានបអងកើរ អឡើងផ្សងផ្ដរ អដ្ឋយចាក់ត្គោះឹ សត្មាប់ោររភាជប់សាថប័នហិរញ្ាវរថុទងំ េស់ កាុងអនាោះរាប់បញ្េលូ ទំងធនាគ្នរ ត្កមុ ហ៊េនុ ម៉ូលបត្រ
ត្កមុ ហ៊េនុ ធានារា៉េប់រង និងធនាគ្នរវិនិអយគ ។
អៅកាុងវិសយ័ ត្គប់ត្គងហិរញ្ាវរថុរដ្ឋាភិបាល ជ្ញោរចាំបាច់ផ្ដលត្រូវរភាជប់ត្បព័នពធ ័រ៌មានហិរញ្ាវរថុទងំ េស់ ផ្ដល ត្បរិបរាោិ រអដ្ឋយឯករាជ្យ អៅកាងុ ទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាលនានា ។ ត្បព័នធហិរញ្ាវរថុរមួ បញ្េូលគ្នាអនោះ
ត្រូវបានអអាយអ្ម ោះថ្ន NAFIS (រ៉ូបភាពទី ១៦) ។

រ៉ូបភាពទី ១៦ ៖ មាសុនី កំផ្ណ្ទត្មង់ោរត្គប់ត្គងហិរញ្ាវរថរុ បស់រដ្ឋាភិបាលក៉ូអរ៉េ
(ត្បភព ៖ Soh Bong Yu, “រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ននសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ៖ រអបៀបផ្ដលអយើងកំពងុ អធវើោរង្ហរជ្ញមួយរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូចនិច”
(បទបង្ហាញរបស់ KADO) ១៦

https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_view.asp?config_code=362&offset=0&board_code=3246 )
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ផ្ផ្សាកអនោះដកត្សង់អចញពីទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម

រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ

(អសេ៊េ៉ូល

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023905.pdf .
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ភាវ៉ូបនីយកមម

ឆ្ាំ២០០២)
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ដ៉ូចផ្ដលបង្ហាញអៅកាុងរ៉ូបភាពទី ១៦ NAFIS រួមមាន ១០ម៉ូឌលុ ៖
ម៉ូឌុលសាីពោី រអរៀបចំថ្វិោ និងអធវើវភាិ ជ្ន៍ថ្វិោ ត្គបដណ្ា ប់អលើរាល់ដំអណ្ើរោរអធវើផ្ផ្សនោរថ្វិោរបស់ រដ្ឋាភិបាល ។
ម៉ូឌុលសាីពោី រត្គប់ត្គងបង្ហកន់នដចំណាយ និងោរទ៉ូទរ់ត្បាក់ ត្គបដណ្ា ប់អលើោរត្បម៉ូលចំណ្៉ូលពនធ និងចំណ្៉ូល មិនផ្មនពនធ និងចំណាយសាធារណ្ៈ ។
ម៉ូឌុលសាីពបី ញ្ជទី ៉ូអៅ ត្គបដណ្ា ប់អលើោរករ់ត្ត្ដន៉ូវរាល់កចិ ោេ រគណ្អនយយទំងេស់ ោរបិទបញ្ជចី ុងឆ្ាំ និងោរអធវើ របាយោរណ្៍សារអពើពនធរបស់េងាភាពរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗ ។
ម៉ូឌុលសាីពោី រត្គប់ត្គងសាច់ត្បាក់សទុ ធ ត្គបដណ្ា ប់អលើោរពាករណ្៍សាច់ត្បាក់ ោរអធវើវភាិ ជ្ន៍សាច់ត្បាក់ និង ត្បរិបរាិោរសាច់ត្បាក់ទុកអចាល អដ្ឋយធនាគ្នរកណាាល ។
ម៉ូឌុលសាីពោី រត្គប់ត្គងត្ទពយ និងោរត្គប់ត្គងបំណ្ុល ត្គបដណ្ា ប់អលើោរត្គប់ត្គងត្ទពយសមបរាជ្ញិ រិ ដ៉ូចជ្ញ ដីធលី េគ្នរ យនាអោោះ និងនាវា និងោរត្គប់ត្គងោនិភ័យរបស់ត្បអទស ។
ម៉ូឌុលសាីពសី ថិរហិ ិរញ្ាវរថុរួមបញ្េលូ គ្នា រួមបញ្េលូ ន៉ូវោរបអងករើ របាយោរណ្៍សារអពើពនធអដ្ឋយផ្ផ្សកអ អលើ ព័រ៌មានហិរញ្ាវរថុរមួ បញ្េលូ គ្នាពីត្គប់េងាោររដ្ឋាភិបាលទំងេស់ ។
ម៉ូឌុលសាីពោី រវិភាគហិរញ្ាវរថុ ត្គបដណ្ា ប់អលើោរពាករណ្៍មាត្កូអសដាកិចេ និងលំោរ់ ោរវិភាគសនទសសន៍ហិរញ្ាវរថុ និងោរវាស់ផ្វងសមិទកធ មម ។
NAFIS រភាជប់ជ្ញមួយនឹងត្បព័នធខាងកាងុ និងខាងអត្ៅដនទអទៀរ អដ្ឋយផ្សាល់លទធភាពដល់ោរត្គប់ត្គងទន់ សភាពោរណ្៍ន៉ូវសកមមភាពសារអពើពនធជ្ញរិ និងរភាជប់អៅវិញអៅមកជ្ញមួយត្បព័នធផ្ដលទក់ទងនឹង

ហិរញ្ាវរថុចនំ ួន ២៣ ផ្ដលកំពុង ត្បរិបរាោិ រអដ្ឋយឯករាជ្យអៅកាុងទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាលនានា ។

ទិននា ័យ និងរបាយោរណ្៍គណ្អនយយថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន និងពិអសស ត្រូវបានរួមបញ្េលូ គ្នាអៅកាុង ត្បព័នពធ ័រមា៌ នហិរញ្ាវរថុជ្ញរិ ។ មានត្បព័នធពរ័ ៌មានហិរញ្ាវរថុ ៤០ ផ្ដលកំពុងដំអណ្ើរោរអៅកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។
NAFIS ត្គបដណ្ា ប់អលើោរត្គប់ ត្គងគណ្អនយយនិងហិរញ្ាវរថទុ ៉ូអៅរបស់រដ្ឋាភិបាល ផ្ដលគ្នំត្ទដល់ោរអធវើអសចកាីសអត្មចចិរាផ្ផ្សាកអគ្នលនអយបាយ ។

ភាគទី៣

(ICT)
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បណាាញព័រ៌មានហិរញ្ាវរថុលុបបំបារ់ន៉ូវឧបសគាអពលអវោ និងទីកផ្នងល អដ្ឋយផ្សាល់លទធភាពដល់កចិ េោរ ហិរញ្ាវរថុ ២៤អមាងកាងុ មួយនថ្ា ៧នថ្ាកាុងមួយសបាាហ៍ និង៣៦៥នថ្ាកងាុ មួយឆ្ាំ ពីបនទបទ់ ទួលអភាៀវ
អៅដល់កផ្នលងអធវើោរ ។ បណាាញអនោះ ផ្សាលន់ ៉ូវកមាលំងរុញត្ចានទីផ្សារហិរញ្ាវរថកុ ាុងត្សកុ អអាយមានកំអណ្ើន អដ្ឋយបអងកើរជ្ញអវទិោត្បព័នធពរ័ ៌មានហិរញ្ាវរថុរួមមួយ ។ បណាាញអនោះត្រូវបានរំពងឹ ថ្ន នឹងជ្ួយពត្ងងឹ ភាព
ត្បកួរត្បផ្ជ្ងជ្ញេនារជ្ញរិននវិសយ័ ហិរញ្ាវរថុរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ពីអត្ពាោះ សាថ ប័នហិរញ្ាវរថនាុ នានឹងអាច បំអពញត្ដមសាង់ដ្ឋរននោរេនុវរាត្បអសើរបំផ្សរុ របស់បណាាត្បអទសអជ្ឿនអលឿន ត្ដមរយៈអហដ្ឋារចនាសមព័នធ អនោះ ។
ត្បព័នពធ រ័ ៌មានហិរញ្ាវរថុរមួ បញ្េូលគ្នាសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណាាល/ថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន ៖ ហិរញ្ាវរថជ្ញុ រិ ត្រូវបានដ្ឋក់បញ្េូលគ្នា និងត្គប់ត្គងអៅអត្ោមត្បព័នធថ្វិោ និងគណ្អនយយឌីជ្ថ្ី ល ផ្ដលត្រូវបានេនុម័រ
ជ្ញរអបៀបវារៈជ្ញរិដ្ឋច់អដ្ឋយផ្ឡកពីគអត្មាងផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ។ អៅកាុងឆ្ាំ២០០៤ ោរអធវើពរ័ ៌មាន៉ូបនីយកមមហិរញ្ាវរថុ ថ្នាក់មល៉ូ ដ្ឋាន ត្រវូ បានេនុវរាអៅកាងុ ដំណាក់ោល ចំននួ ៤
(ស៉ូមអមើលត្ដរាងទី ៤) ។

ត្ដរាងទី ៤ ៖ កិចោេ រសាូលទំងបួនសត្មាប់ត្បព័នធហិរញ្ាវរថរុ ដ្ឋាភិបាលម៉ូលដ្ឋាន
ដំណាក់ោល
គណ្អនយយ Accrual/Double Accounting

. រចនាត្បធានបទគណ្អនយយ

សមិទផ្សធ លចមបងៗ

. ោរទ៉ូទរ់បក៉ូ សរុបរួមគ្នា និងរបាយោរណ្៍ហិរញ្ាវរថុ

. ទិនានុបបវរាិអេឡិចត្រូនកិ សត្មាប់ដំអណ្ើរោរសាង់ដ្ឋរ

. ពត្ងងឹ សវនកមម និងគណ្អនយយករផ្ដលគ្នំត្ទអដ្ឋយខលនួ ឯង
. កំណ្រ់ថ្វិោគអត្មាង

ដ្ឋក់អអាយេនុវរាត្បព័នថ្ធ វិោគអត្មាង

. អរៀបចំរចនាសមពន័ ធខងទ ់ថ្វិោអឡើងវិញ

. ោរត្គប់ត្គងសមិទធកមមននត្បព័នថ្ធ វិោគអត្មាង
. ោរត្គប់ត្គងនថ្លចណា
ំ យត្ដមមុខង្ហរ

. ផ្កលមអោរត្គប់ត្គងម៉ូលនិធិ និងោរវិភាជ្ន៍ត្បកបអដ្ឋយ ត្បសិទផ្សធ ល ។

ពត្ងឹងោរត្គប់ត្គងហិរញ្ាវរថុ

. ោរបង្ហាញវិកកយបត្រ និងោរទ៉ូទរ់ត្បាក់ត្ដមត្បព័នធ អេឡិចត្រនូ ិក ។
. ផ្កលមអោរត្គប់ត្គងបំណ្ុល

. ោរអធវើម៉ូលនិធិត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិក

. អរៀបចំត្បព័នធហិរញ្ាវរថុថ្នាក់មល៉ូ ដ្ឋានផ្ដលមានបទដ្ឋាន

ផ្កលមអោរអធវើពរ័ ៌មាន៉ូបនីយកមម

. កសាងអហដ្ឋារចនាសមពន័ ធហិរញ្ាវរថុកងាុ ម៉ូលដ្ឋាន
. រភាជប់/បត្ងមួ ត្បព័នបធ ញ្េូលគ្នា ។

ត្បភព ៖ NIA, ed., របាយោរណ្៍រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកត្បចាំឆ្ាំ២០០៦ (អសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ាំ២០០៦) ១៤

http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651 ។

ត្គប់ផ្ផ្សកា ទំងេស់ននត្បព័នពធ ័រមា៌ នហិរញ្ាវរថថ្នុ ា ក់ម៉ូលដ្ឋាន កាងុ អនាោះរាប់បញ្េូលទំងោរត្គប់ត្គងចំណ្៉ូល ត្ទពយ និងបំណ្ុល ត្រូវផ្រអរៀបចំបអងកើរអឡើង និងផ្ចកចាយដល់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន ។ អគ្នលអៅ
គឺអដើមបីផ្កលមអត្បសិទធផ្សលននោរ ត្គប់ត្គងហិរញ្ាវរថុអៅថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន ទប់សាករ់ភាពត្រួរគ្នាននវិនិអយគ ទុន និងផ្សាលល់ ទធភាពដល់ោរផ្ចករំផ្លកព័រ៌មានអៅកាងុ ចំអណាមរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មល៉ូ ដ្ឋាន ។ ោរផ្ចក
រំផ្លកព័រ៌មានអនោះ នឹងនាំអឆ្ពោះអៅរកោរសនសំសំនចនថ្លចណា
ំ យទ៉ូអៅ ជ្ញពិអសស កាុងផ្ផ្សាកពលកមម និងោរត្គប់ត្គង ។
ត្បព័នពធ រ័ មា៌ នរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ ថ្នាក់មល៉ូ ដ្ឋាន31
មាងវិញអទៀរ មានរត្មូវោរអដើមបីផ្កលមអត្បសិទផ្សធ លផ្ដលបាននិងកំពងុ ធាលក់ចុោះ អដ្ឋយសារផ្រដំអណ្ើរោរ កិចោេ ររដ្ឋាបាលអដ្ឋយនដ អដើមបីសត្មួលដំអណ្ើរោរញ្ារាិសុីវលិ អៅអលើត្កដ្ឋស និងអដើមបីផ្កទត្មង់អសវា
ញ្ារាិសុីវលិ ត្ដមរយៈោរិយល័យត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយ ។ មាងអទៀរ ោរវិនិអយគជ្ញន់គ្នាអៅអលើោរអធវើព័រមា៌ ន៉ូបនីយកមម ត្រូវបានអធវើអឡើងអដ្ឋយេងាភាពផ្ដល មានមុខង្ហរខុសៗគ្នា ឬេងាភាពថ្នាក់រំបន់
បណាាលអអាយលទធផ្សលពីោរវិនិអយគទុនមានកត្មរិ ទប ។ ដ៉ូអចាោះ ត្បព័នពធ ័រមា៌ ន រដាបាល ចាំបាច់ត្រូវផ្រអផ្សទរអៅអអាយេងាភាពថ្នាក់រំបន់អដើមបីបអងកនើ ត្បសិទផ្សធ លត្បរិបរាោិ រ និងោរអពញចិរារបស់េរិថ្ិជ្ន ។
រដ្ឋាភិបាលឌីជ្ថ្ី លថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន ផ្សាល់លទធភាពដល់ោរផ្ចករំផ្លកព័រ៌មានទន់សភាពោរណ្៍ ត្ដមរយៈ ោររភាជប់ ទំនាក់ទំនងផ្ខសបអណាាយ និងផ្ខសទទឹង រវាងេងាោររដាបាលថ្នាក់កណាាល និងថ្នាក់មល៉ូ ដ្ឋាន ។
ជ្ញពិអសសជ្ញងអនោះអៅអទៀរ គអត្មាងអធវពើ ័រមា៌ ន៉ូបនីយកមមសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋានអៅកាុង សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ត្រូវបានេនុវរាអដើមបីអធវើបទដ្ឋានីយកមម ដំអណ្ើរោរព័រមា៌ ន និងោរបំអពញកិចេោរ ។ គអត្មាងអនោះ
ផ្ដលត្រូវបានេនុវរាកាុងរយៈអពល ៣ឆ្ាំ អដ្ឋយចាប់អផ្សាមើ អៅកាងុ ឆ្ាំ ២០០៣ បានជ្ួយោរ់ បនថយភាពត្រួរគ្នាននោរវិនិអយគ ត្ពមទំងគមាលរឌីជ្ីថ្លអៅកាងុ រំបន់អផ្សសងៗគ្នា អៅកាុងសាធារណ្រដា ក៉ូអរ៉េ ។
ត្បសិទផ្សធ លត្រូវបានផ្កលមអ អហើយអសវាេរិថ្ជ្ិ នត្រូវបានផ្កលមអ ជ្ញមួយនឹងោរបអងករើ អហដ្ឋារចនា សមពន័ ធអេឡិចត្រនូ ិក សត្មាប់កិចោេ ររដាបាល និងកិចេោរញ្ារាិពលរដា ។
31

lbid

ភាគទី៣

(ICT)

52

រ៉ូបភាពទី ១៧ ៖ ទសសនាទនសត្មាប់ត្បព័នរធ ដ្ឋាភិបាលម៉ូលដ្ឋានឌីជ្ថ្ី លរបស់សធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ

(ត្បភព ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកពុំ យូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖

ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកពុំ យូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០២) ៤៧

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf)

ោរអធវើឌជ្ី ីថ្លភាវ៉ូបនីយកមមរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ បានចាប់អផ្សាើមអៅ ឆ្ាំ១៩៩៧ ជ្ញមួយ នឹងោរអរៀបចំផ្ផ្សនោរជ្ញម៉ូលដ្ឋានសត្មាប់ត្បព័នពធ ័រ៌មានរដាបាលទ៉ូលទំ ៉ូោយសត្មាប់ បណាាត្កងុ
សង្ហករ់ និងត្សកុ ។ បនាទប់ពី ោរសាកលបងសមាសភាគអផ្សសងៗននត្បព័នធអនោះត្បកបអដ្ឋយ អជ្ញគជ្័យអៅកាងុ ត្កងុ ចំនួន ៤ កាុងឆ្ាំ២០០០ ត្បព័នធអនោះត្រូវបាន ចាប់អផ្សាមើ េនុវរាអៅទ៉ូទងំ ត្បអទស អហើយបចេុបបនា
ត្គបដណ្ា ប់អលើត្កងុ សង្ហករ់ និងត្សកុ ចំនួន ២៣២ ។ កមមវធិ ីញ្រា ាិសុីវលិ ោរចុោះបញ្ជី និងោរដំអណ្ើរោរ អាចរកបានអៅទ៉ូទងំ ត្បអទស អហើយខយូសកំពុងត្រវូ បានដំអឡើងសត្មាប់ពលរដា ផ្ដលពួកអគ
ិ ា បនបត្រអផ្សសងៗគ្នាចំនួន ៣៧ ។
អាចអត្បើត្បាស់អសវាផ្សាល់វញ្ញ
សត្មាប់ពលរដា ផ្សលត្បអយជ្ន៍ននត្បព័នធរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន រួមមាន ោរោរ់បនថយគួរ អអាយករ់សមាាល់ន៉ូវបរិមាណ្ត្កដ្ឋសសាា ម និងចំននួ ននោរអធវើដំអណ្ើរអៅោន់ទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាល ផ្ដលពាក់ពន័ ធ
។ អនោះឆលុោះបញ្ញេំងអអាយ អ ើញន៉ូវោរផ្លលស់បាូរអៅកាងុ ទិសអៅននអសវារដ្ឋាភិបាលពីោរ អផ្លារសំខាន់អៅអលើអាជ្ីវកមម អៅជ្ញអផ្លារសំខាន់អៅអលើេរិថ្ជ្ិ ន វិញ ។
កាុងទសសនៈរបស់រដ្ឋាភិបាល ោរអធវើឌីជ្ថ្ី លភាវ៉ូបនីយកមម និងោររួមបញ្េលូ គ្នា មានន័យថ្នជ្ញោរ សត្មបសត្មួលោន់ផ្រត្បអសើរអឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណាាល និងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន ោរផ្កលមអ ត្បព័នធរដាបាល
និងកំអណ្ើននន ត្បសិទផ្សធ ល ។ ឧទហរណ្៍ អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ោរអធវើសវ័យត្បវរាកិ មម ដំអណ្ើរោរោរង្ហរចំនួន ៩០៤ អៅកាុងវិស័យរដាបាល ទ៉ូអៅចំននួ ១៨ បានបអងកនើ ត្បសិទផ្សធ ល អៅកាុងនីរិវធិ ោី រង្ហរ
ខណ្ៈផ្ដលបនទកុ ោរង្ហរអៅអលើមន្ដនរាាី ជ្ោរត្រូវបានោរ់បនថយ អដ្ឋយសារោរ ទប់សាករ់ភាពត្រួរគ្នាននមុខង្ហរ ។ រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណាាល និងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន មានត្បព័នធរាយោរណ្៍ រភាជប់គ្នាមួយ
ផ្ដលនាំអអាយមានត្បសិទធផ្សល និងភាពត្រឹមត្រូវអកើនអឡើង ។

ភាគទី៣

(ICT)
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អដើមបីរភាជប់ត្កសួងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កណាាលទំង ១៨ ជ្ញមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មល៉ូ ដ្ឋាន យនាោរ ផ្សាល់ពរ័ មា៌ នមួយ ត្រូវបានបអងកើរអឡើង អៅអត្ោយោរអធវើបទដ្ឋានីយកមមខទងព់ ័រមា៌ នចំននួ ១.២៣៧ ។
អសវាសុីវលិ សរុបចំនួន ៧៥១ត្បអភទ ត្រូវបានអធវឌើ ីជ្ថ្ី លភាវ៉ូបនីយកមម អហើយអសវា ៤៨ត្បអភទ ត្រូវបានរភាជប់ជ្ញមួយនឹងផ្វបសាយរ៍ G2C អហើយបចេុបបនា អសវាទំងអនោះអាចអត្បើត្បាស់បានត្ដមរយៈ េុនី ធឺណ្រិ ។

អដើមបីផ្កលមអរដាបាលត្កងុ /សង្ហករ់/ត្សកុ ដំអណ្ើរោរោរង្ហររដាបាលចំននួ ២១ ត្រូវបានអធវឌើ ីជ្ថ្ី លភាវ៉ូប នីយកមម អៅអត្ោមគអត្មាងព័រ៌មាន៉ូបនីយកមមសត្មាប់រដាបាលត្កងុ /សង្ហករ់/ត្សកុ អៅចអនាលោះឆ្ាំ១៩៩៨
និងឆ្ាំ២០០៣ ។ ជ្ញមួយគ្នាអនោះផ្ដរ អៅកាុងឆ្ាំ២០០៣ រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ត្កងុ សង្ហករ់ និងត្សកុ បានទទួលយក ទំនលួ ខុសត្រូវទ៉ូអៅសត្មាប់ដំអណ្ើរោរត្គប់ត្គង ោរចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដា ផ្ដលពីមុនត្រូវបានេនុវរាអដ្ឋយ
េងាភាពភ៉ូមិ ។
អៅកាុងេំឡុងអពល BPR និង ISP សត្មាប់គអត្មាងឌីជ្ថ្ី លភាវ៉ូបនីយកមមកងាុ ឆ្ាំ២០០៥ អគ្នលអៅ និងអគ្នលបំណ្ងសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋានអៅកត្មិរត្កងុ /សង្ហករ់/ត្សកុ ត្រូវបាន ផ្កលមអ
អហើយគអត្មាងអាទិភាព ចំនួន ២០ ត្រូវបានកំណ្រ់ ។ ឯកសារត្បមាណ្ ២.៨៩៧ ត្រូវបានអធវើឌជ្ី ថ្ី លភាវ៉ូបនីយកមម និងផ្ចករំផ្លក អដ្ឋយផ្សាល់លទធភាព ដល់អសវាត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយ
និងោរ់បនថយរត្មូវោរអដើមបីអធវដើ ំអណ្ើរអៅោន់ទីភាាក់ង្ហរជ្ញអត្ចើនកផ្នលង ។ បផ្នថមពីអលើអនោះ MOGAHA (ផ្ដលត្រូវបានបាូរអ្ម ោះអៅជ្ញ
ត្រូវបានចារ់អអាយអរៀបចំបអងកើរត្បព័នធ ព័រ៌មានជ្ញដំណាក់ោលៗ និងដ្ឋក់ពត្ង្ហយត្បព័នធអនោះអៅដល់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មល៉ូ ដ្ឋានចំននួ ២៣៤ អៅត្រឹមឆ្ាំ២០១២ ។

MOPAS

អៅកាុងឆ្ាំ២០០៨)

ដ៉ូចផ្ដលកិចេត្បងឹ ផ្ត្បងរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េផ្ដលបានអរៀបរាប់ខាងអលើបង្ហាញអអាយអ ើញ ោរអរៀបចំ បអងករើ និងេនុវរារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន គឺជ្ញដំអណ្ើរោរមួយដ៏សមុគសាម ញ ។ បញ្ញានានា
ចាំបាច់ត្រូវផ្រអដ្ឋោះត្សាយអៅកាុងេំឡងុ វដាននគអត្មាងទំងម៉ូល ។ បញ្ញាអៅកាងុ ករណ្ីននត្បអទសហវីលពី នី ត្រូវបានពណ្៌នាអៅខាងអត្ោមអនោះ ។

គអត្មាង e-LGU អៅត្បអទសហវលី ពី នី
ជ្ញកិចេអឆលើយរបអៅនឹងោរេនុមរ័ ចាប់សាីពពាី ណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រូនកិ ផ្ដលបានផ្ណ្នាំអអាយទីភាាក់ង្ហរ រដ្ឋាភិបាលទំងេស់ កាុងអនាោះរាប់បញ្េូលទំងេងាភាពរដ្ឋាភិបាលម៉ូលដ្ឋាន (LGUs) អត្បើត្បាស់មអធាបាយ
អេឡិចត្រនូ ិកអៅកាងុ កិចេោរ រដ្ឋាភិបាល មជ្ឈមណ្ឌ លកុពំ យូទ័រជ្ញរិ (NCC) ននត្បអទសហវីលពី ីន បានេនុវរាគអត្មាងចាប់អផ្សាើមេភិបាលកិចេអេឡិចត្រនូ កិ អៅកាុងេងាភាពរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន (e-LGU)

អៅចអនាលោះឆ្ាំ២០០២ និងឆ្ាំ២០០៥ ។ អគ្នលបំណ្ងននគអត្មាងអនោះ គឺ អដើមបីជ្ួយដល់ LGUs ទំងេស់ អៅកាុងកិចេត្បឹងផ្ត្បងអធវកើ ពុំ យូទ័រភាវ៉ូបនីយកមមរបស់ខលួន អដើមបីផ្សាល់លទធភាពដល់ោរផ្សាល់អសវា រដ្ឋាភិបាល
អអាយបានោន់ផ្រត្បអសើរ និងរហ័សទន់ចរិ ា ។ គអត្មាងអនោះ រួមបញ្េូលទំងោរបអងករើ ផ្វបសាយរ៍សត្មាប់ LGUs ទំងេស់ និងោរផ្សាលក់ មមវធិ ីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ដ៉ូចជ្ញ ត្បព័នពធ នធេចលនវរថុ
(eRPTS) ត្បព័នធផ្សលា ់លខិ ិរេនុញ្ញារ និងអាជ្ញាប័ណ្ណពាណ្ិជ្កជ មម (eBPLS) និងត្បព័នធត្បរិបរាិោរ និងត្គប់ត្គង ររនាគ្នរ (eTOMS) ។

គអត្មាងអនោះទទួលបានអជ្ញគជ្័យអៅកាងុ ោរជ្ំរុញអអាយ ៩៩,៥% នន LGUs បអងកើរផ្វបសាយរ៍ ។ បុផ្នា ផ្វបសាយរ៍មួយចំនួនកាុងចំអណាមផ្វបសាយរ៍ទងំ អនោះមិនត្រូវបានអធវបើ ចេបុ បនាភាពអឡើយ ចាប់ត្ដងំ ពីអពល

បអងកើររួចអៅឆ្ាំ២០០២ អហើយ ភាគអត្ចើនននផ្វបសាយរ៍ទំងអនោះផ្សាល់ផ្រព័រ៌មានទ៉ូអៅេំពី LGU (ឧ. ត្បវរាិ សាថ នភាពភ៉ូមសា
ិ ន្ដសា សមាសភាពរដ្ឋាភិបាល) និងមិនផ្សាល់ន៉ូវអសវារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក
ណាមួយអឡើយ ។
ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ គ្នមន LGU ណាមួយបានអត្បើត្បាស់ eRPTS អពញអលញអឡើយ អៅអពលផ្ដលគអត្មាង e-LGU បញ្េប់អៅឆ្ាំ២០០៥ ។ ផ្ផ្សនោរគឺអដើមបីអអាយេាកផ្ដលឈាោះោរអដញនថ្លបអងករើ

eRPTS និងដំអឡើងកមមវធិ ីអនោះអៅកាុងរំបន់ សាកលបងមួយ អហើយ NCC នឹងទទួលបនទកុ កាងុ ោរដំអឡើងត្បព័នធអនោះ អៅកាុង LGUs អផ្សសងអទៀរ ។ បុផ្នា អត្ៅពីបញ្ញានានា អៅកាុងោរបអងកើរត្បព័នធអនោះ

ោរចំណាយបផ្នថមផ្ដល

LGUs

ចាំបាច់ត្រូវផ្រចំណាយអដើមបីផ្កសត្មួលកមមវធិ ីអអាយត្រូវត្ដម

រត្មូវោរ

កសាងម៉ូលដ្ឋានទិនាន័យ

និងផ្សាលោ់ របណ្ាុ ោះបណាាលដល់បគុ ាលកិ

បានបណាាលអអាយមានោរយឺរយវកាងុ ោរដ្ឋក់ ពត្ង្ហយ កមមវធិ ីអនោះ ។ ជ្ញោរពិរ LGU នីមួយៗបានទទួលត្បព័នធ eRPTS អដ្ឋយឥរគិរនថ្លផ្មន បុផ្នា ោរអធវើអអាយត្បព័នធ អនោះមានដំអណ្ើរោរអពញអលញ
មិនអាចគ្នមនោរចំណាយអនាោះអទ ។
ោរេនុវរាគអត្មាង e-LGU មានលកាណ្ៈមជ្ឈោរ និងអធវពើ ីថ្នាក់អលើអៅថ្នាក់អត្ោម ។ ភ័សាុត្ដងផ្ដល បញ្ញជក់េពំ ីបញ្ញាអនោះ រួមមាន ៖ ក) ោរផ្សទកុ និងត្គប់ត្គងមារិោព័រមា៌ នននផ្វបសាយរ៍មនិ សថរិ អៅកាងុ
LGUs អទ ខ) ជ្អត្មើសននកមមវធិ ី ICT សត្មាប់ LGUs កត្មរិ ត្រមឹ ផ្រត្បព័នបធ អងករើ ត្បាក់ចំណ្៉ូលចំនួនបី បុអណាណោះ និង គ) ត្បព័នធផ្ដលបានបអងករើ អឡើង គឺជ្ញោរ ទទួលខុសត្រូវរបស់េាកបអងករើ ផ្រមាាក់

មិនផ្មនជ្ញសហគមន៍ននេាកបអងករើ អឡើយ ។

លទធផ្សលននគអត្មាងអនោះ ទំនងជ្ញនឹងខុសពីអនោះ ត្បសិនអបើដំអណ្ើរោរននោរេនុវរាមានលកាណ្ៈច៉ូលរួម អត្ចើនជ្ញងអនោះអដ្ឋយផ្សាល់អអាយ LGUs ន៉ូវលទធភាពត្គប់ត្គងមារិោព័រ៌មានរបស់ខនលួ អហើយធនធានអត្ចនើ

ផ្ថ្មអទៀរត្រូវបានអផ្លារអៅអលើ ោរបអងករើ ោរយល់ដងឹ េំពផ្សី លត្បអយជ្ន៍ននោរអត្បើត្បាស់េុីនធឺណ្រិ ។ ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ LGUs និងេងាោរអផ្សសងអទៀរ អាចច៉ូលរួមអៅកាងុ ោររចនា និងអរៀបចំបអងកើរកមមវធិ ី
រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ផ្ដលពាក់ពន័ ធ ចំផ្ណ្កឯសាថ ប័នជ្ញរិបអងករើ ន៉ូវ បទដ្ឋានរួមមួយសត្មាប់ សាថ បរយកមមមល៉ូ ដ្ឋានទិនាន័យអដើមបីេនុញ្ញារអអាយមានោរផ្ចករំផ្លកព័រ៌មានកាងុ ចំអណាម LGUs ។
ត្បភព ៖

ភាគទី៣

(ICT)
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ដកត្សង់អចញពី Erwin A. Alampay ហវីលពី ីន ៖ ោរដ្ឋក់បញ្េលូ ោរច៉ូលរួមអៅកាុងគអត្មាង e-LGU របស់ហវីលពី ីន (បាងកក ៖ UNDP-APDIP ឆ្ាំ២០០៥)
http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Philippines-Alampay.pdf ។
កិចោេ រផ្ដលត្រវូ េនុវរា

1. កំណ្រ់វសិ យ័ អាទិភាពមួយសត្មាប់ោរបអងករើ ត្បព័នពធ រ័ ៌មានរដ្ឋាភិបាលរួមបញ្េូលគ្នា

ច៉ូរពណ្៌នាេំពកី ចិ េត្បងឹ ផ្ត្បងអដើមបីបអងកើរត្បព័នធផ្បបអនោះ ត្បសិនអបើមាន ។

អៅកាុងត្បអទសរបស់េកា

។

ច៉ូរ

ពនយល់េពំ ីមល៉ូ អហរុេវីបានជ្ញអត្ជ្សើ អរីសអាទិភាពអនោះ

។

2. ច៉ូរពណ្៌នាេំពគី អត្មាង ឬផ្ផ្សនោរណាមួយ អដើមបីបអងកើរត្បព័នធរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ អៅកត្មិរ រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មល៉ូ ដ្ឋានអៅកាុងត្បអទសរបស់េាក ។ អរើអគ្នលអៅ និងអគ្នលបំណ្ង សមាសភាគ

និងោលវិភាគននគអត្មាងមានេវខី លោះ ។ អរើេវីខលោះផ្ដលេាកគិរថ្ន ជ្ញភាពខាលងំ និងភាពអខាយរបស់គអត្មាង ? អរើបញ្ញាេវីខលោះផ្ដលត្រូវអដ្ឋោះត្សាយ អដើមបីធានាបានន៉ូវអជ្ញគជ្័ ?

ោរផ្កលមអោរផ្លលស់បរាូ ឯកសារអេឡិចត្រនូ កិ 32
ោរផ្លលស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រូនកិ និងោរយល់ត្ពមអេឡិចត្រនូ ិក ត្រូវបានអលើកកមពស់អៅកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ចាប់ត្ដងំ ពីឆ្ាំ១៩៩៨មកអមលោះ ។ អគ្នលអៅ គឺអដើមបីអធវឌើ ីជ្ថ្ី លភាវ៉ូបនីយកមមនរី ិវធិ ី
ទំងត្សងុ ននោរដំអណ្ើរោរឯកសារអៅកាងុ ទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាល ។
សថិរិសពាី ីោរផ្លលស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រនូ ិក បង្ហាញថ្ន ទីភាាក់ង្ហរចំននួ ៦៥៤ បានអធវើោរផ្លលស់បាូរឯកសារ អៅអលើេុីនធឺណ្ិរត្ដមរយៈមជ្ឈមណ្ឌ លផ្លលស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រូនកិ រដ្ឋាភិបាល ផ្ដលរួមមានទីភាាក់ង្ហរ
កណាាលចំនួន៥៨ រដ្ឋាភិបាល ថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន ២៥០ ោរិយល័យេប់រំ និងសាកលវិទាល័យរដា ១៩៨ រដាសភា និងគណ្ៈកមមោរជ្ញរិអរៀបចំោរអបាោះអឆ្ារ ។ ជ្ញមួយនឹងោរេនុមរ័ បទដ្ឋានសាពី ីឯកសារ
អេឡិចត្រនូ ិកោរយល់ត្ពមត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ បចេបុ បនាកពំ ុងត្រូវបានេនុវរា អៅកាុងទីភាាក់ង្ហរ កណាាលចំនួន ៥៨ និងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋានចំននួ ២៥០ ។ គិរត្រមឹ ផ្ខមិថ្នាុ ឆ្ាំ២០០៦ េត្ត្ដននោរ
ផ្លលស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រនូ កិ អៅកាងុ ចំអណាមទីភាាក់ង្ហរកណាាល គឺ ៩៧,៣ភាគរយ អហើយេត្ត្ដមធយម ភាគននោរផ្សាល់ោរ យល់ត្ពមត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ កិ គឺ ៩៨,២ភាគរយ ។
ត្ដរាងទី ៥ ៖ ោរផ្លលស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រូនកិ និងេត្ត្ដេនុម័រអេឡិចត្រូនកិ កាងុ ចំអណាមទីភាាក់ង្ហរ រដាបាល (គិរត្រឹមផ្ខ មិថ្ុនា ឆ្ាំ២០០៦)
ទីភាាក់ង្ហរ

សរុប
េងាោររដាបាលថ្នាក់កណាាល
រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ម៉ូលដ្ឋាន

ចំនួនសរុបនន ោរផ្លលស់បាូរ

េត្ត្ដននោរផ្លលស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រូនិក
ចំនួនននោរផ្លលស់បាូរ
ឯកសារអេឡិចត្រូនិក

ចំនួនសរុបនន ោរផ្សលិរឯកសារ

េត្ត្ដ (%)

េត្ត្ដននោរយល់ត្ពមត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនិក
ចំនួនននោរយល់ត្ពម
ត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនិក

េត្ត្ដ (%)

12,574,097
5,114,791
7,459,306

12,231,383
4,913,759
7,317,624

97.3%
96.1%
98.1%

32,441,273
10,951,466
21,489,807

31,849,755
10,771,392
21,078,363

98.2%
98.4%
98.1%

ត្កងុ /អខរា

1,135,228

1,116,287

98.3%

3,410,501

3,356,823

98.4%

សង្ហករ់/ត្សកុ

6,324,078

6,201,337

98.1%

18,079,306

17,721,540

98.0%

ត្បភព ៖ NIA, ed., របាយោរណ្៍រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកត្បចាំឆ្ា២ំ ០០៦ (អសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ា២ំ ០០៦) ១២

http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651 ។

ភាគរយខពស់ននោរផ្លលស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រូនកិ និងោរយល់ត្ពមត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ កិ បង្ហាញថ្ន ដំអណ្ើរោរ ឯកសារអេឡិចត្រូនកិ បាន្នដល់ដំណាក់ោលផ្ដលមានសថិរភាពអពញអលញអៅកាុង
ទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាល ទីភាាក់ង្ហរកណាាល ទំងេស់ ផ្លលស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រនូ ិកអដ្ឋយសុវរថិភាព ត្ដមរយៈមជ្ឈមណ្ឌ លផ្លលស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រូនកិ រដ្ឋាភិបាល អហើយទីភាាក់ង្ហរទំងអនោះ កំពងុ ពាយម
ពត្ងីកោរផ្លលស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រនូ ិកអៅដល់ទីភាាក់ង្ហរសាធារណ្ៈ ផ្ដលមិនទន់ េនុវរាត្បព័នធ ផ្លលស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រូនកិ អៅអឡើយ ឬផ្ដលកំពងុ អត្បើត្បាស់ត្បព័នធផ្លលស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រនូ ិក ផ្ដលគ្នមនបទដ្ឋាន ។
ត្បព័នធត្គប់ត្គងបណ្ណ សារ ៖ ោរិយល័យបណ្ណ សារ និងកំណ្រ់ត្ត្ដជ្ញរិ បានេនុវរាចាប់សពាី ីោរត្គប់ត្គង បណ្ណ សារ អៅកាុងឆ្ាំ១៩៩៩ អដើមបីអរៀបចំ និងត្គប់ត្គងបណ្ណ សារជ្ញលកាណ្ៈត្បព័នធ ។ ត្បព័នធត្គប់ត្គង
បណ្ណ សារជ្ញរិត្រូវបានបអងករើ អឡើងជ្ញមួយនឹងោរអត្បើត្បាស់ត្បព័នធត្គប់ត្គងទិនានយ័ មួយ ។ ត្បព័នធ ត្គប់ត្គងអាជ្ីវកមម ផ្ដលត្គប់ត្គងដំអណ្ើរោរននោរអធវើអសចកាី សអត្មចចិរា និងដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមម ទំងម៉ូល
ត្ពមទំងឯកសារអផ្លារអលើលទធផ្សល ត្រូវបានបអងករើ អឡើងអៅកាុងឆ្ាំ២០០៥ ។ អៅ ឆ្ាំដផ្ដលអនាោះ គអត្មាង “ISP ត្បព័នធត្គប់ត្គងកំណ្រ់ត្ត្ដ និងបណ្ណ សារ” ត្រូវបានចាប់អផ្សាើមេនុវរាជ្ញោរ
ទទួលសាា ល់ចំអពាោះរត្មូវោរអដើមបីផ្កលមអត្បព័នធត្គប់ត្គងទិននា ័យ ផ្ដលរួមបញ្េូលទំងោរត្គប់ត្គង អាជ្ីវកមម ។
អៅអពលផ្ដលត្បព័នធត្គប់ត្គងកំណ្រ់ត្ត្ដ និងបណ្ណ សារត្រវូ បានបអងកើរអឡើងរួចរាល់ជ្ញសាថ ពរ បទដ្ឋាននឹង ត្រូវត្បោសជ្ញផ្សលូវោរ អដ្ឋយពិអត្គ្នោះអយបល់ជ្ញមួយទីភាាក់ង្ហរផ្ដលពាក់ពន័ ធ។ ជ្ញកិចេត្បឹងផ្ត្បងត្សបអពល
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Korea

http://www.kdcstaffs.com/it/main_view.php?mode=view&nNum=4575&parts=In-depth .
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ជ្ញមួយគ្នាអនោះផ្ដរ ោរិយល័យបណ្ណ សារនិងកំណ្រ់ត្ត្ដជ្ញរិ នឹងេនុវរាគអត្មាងមួយអដើមបីបអងករើ ត្បព័នធត្គប់ត្គងបណ្ណ សារ និងកំណ្រ់ត្ត្ដអៅថ្នាក់កណាាល ។
ត្បព័នពធ រ័ មា៌ នេប់រំ និងោរសិកាត្ដមត្បព័នអធ េឡិចត្រនូ កិ 33
អៅកាុងឆ្ាំ២០០២ ជ្ញផ្ផ្សកា មួយននអគ្នលនអយបាយព័រមា៌ ន៉ូបនីយកមមសាោអរៀន អៅកាុងសាធារណ្រដា ក៉ូអរ៉េ ត្គូត្គប់រ៉ូបត្រូវបានផ្សាលមា់ សុីនកុពំ យូទ័រមួយអត្គឿងសត្មាប់ោរអត្បើត្បាស់អៅឯសាោអរៀន និងកុំពយូទ័រ

មួយអត្គឿងៗអទៀរ ត្រូវបានទុក សត្មាប់សិសស ៨នាក់ ។ ឧបករណ្៍សត្មាប់ផ្កលមអបរិោារសាោអរៀន និងបណាាញ LANs របស់សាោអៅអលើេុីនធឺណ្រិ ក៏ត្រូវបានផ្សាលដ់ ល់សាោអរៀនទំង ១០.០៦៤
របស់ត្បអទស (ផ្ដលមានថ្នាក់អរៀន ២២២.១៤៦បនទប)់ ។

បុផ្នា ត្បសិទភាធ ពអៅកាុងោរផ្ចករំផ្លកព័រ៌មានអៅកាងុ ចំអណាមទីភាាក់ង្ហរផ្ដលទក់ទង
អហើយគ្នមនបទដ្ឋានរួម អៅកាុងកិចេ ត្បរិបរាោិ រផ្ផ្សាករដាបាល ។
អត្ោយមក ោរអធវើកពុំ យូទ័រភាវ៉ូបនីយកមមរដាបាលេប់រំ

មិនត្រូវបានផ្ក

លមអអឡើយអដ្ឋយសារផ្រោរិយល័យរដាបាលេប់រំេនុវរាគអត្មាងព័រ៌មាន៉ូបនីយកមមដ្ឋច់អដ្ឋយផ្ឡក

– អដើមបីបត្ងបួ បត្ងួម និងត្បម៉ូលផ្សាធុំ នធានព័រមា៌ ន អៅកាងុ សាថ ប័នេប់រំ និងេងាភាពមុខង្ហរអផ្សសងៗ – ត្រូវបានកំណ្រ់ថ្នជ្ញសសរមួយកាុងចំអណាមសសរ

សំខាន់ៗននរដ្ឋាភិបាលអេឡិច-ត្រូនិកអៅកាងុ សាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ

អគ្នលបំណ្ងននោរអធវើ ព័រ៌មាន៉ូបនីយកមមេប់រំ រួមមាន ៖ ក) កសាងត្គឹោះសត្មាប់ផ្កលមអ ត្បសិទផ្សធ លរដាបាល ខ)
ជ្ួយសត្មួលដល់ោរផ្ចករំផ្លកព័រមា៌ នត្ដមរយៈបណាាញព័រ៌មានផ្ដលរភាជប់សាោអរៀន ោរិយល័យ េប់រំអខរានិងត្កងុ និងត្កសួងេប់រំនងិ ធនធានមនុសស និង គ) ផ្កលមអអសវារដាបាលអដើមបីអឆលយើ រប
អៅនឹងអសចកាីត្រូវោររបស់ត្បជ្ញពលរដា ។
។

រ៉ូបភាពទី ១៨ ៖ ទសសនាទនននរដាបាលេប់រឌំ ជ្ី ថ្ី លទ៉ូទំងត្បអទស អៅកាងុ សាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ

(ត្បភព ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកពុំ យូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០២) ៥១

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf ) ។

ត្បព័នធត្គប់ត្គងព័រមា៌ នសាោអរៀនរួមបញ្េូលគ្នា ៖ ត្បព័នធត្គប់ត្គងព័រ៌មានសាោអរៀនរួមបញ្េលូ គ្នា ត្រូវបានបអងកើរអឡើង និងេនុវរាជ្ញអលើកដំបង៉ូ អៅកាុងឆ្ាំ១៩៩៧ អដើមបីោរ់បនថយោរង្ហររដាបាលត្បចាំនថ្ា
របស់ត្គបូ អត្ងៀន និងបុគលា ិករដាបាល ។ ត្បព័នធ អនោះរួមមានេនុត្បព័នចធ ំននួ ៤ ៖ ត្បព័នគ្នធ ំត្ទកិចោេ រសិកា ត្បព័នផ្សធ សពវផ្សាយព័រ៌មានេប់រំ ត្បព័នធគ្នំត្ទោរត្គប់ត្គងសាោ និងត្បព័នធពរ័ ៌មានេប់រំរួមបញ្េូលគ្នា ។
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រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ

(អសេ៊េ៉ូល

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf និង

៖

ទីភាាក់ង្ហរជ្ញរិកុំពយូទ័រ

ភាវ៉ូបនីយកមម

ឆ្ាំ២០០២)

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023904.pdf .
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អៅកាុងឆ្ាំដបំ ៉ូង ត្បព័នធអនោះត្រូវបានេនុវរាអៅកាងុ សាោអរៀនចំនួន ១៦៨ ។ អៅឆ្ាំ១៩៩៨ សាោេនុវទិ ាល័យ និង វិទាល័យចំននួ ៤.២៥១ មានត្បព័នធអនោះ ។ អៅត្រឹមផ្ខធាូ ឆ្ាំ២០០១ ត្បព័នធអនោះ
ត្រូវបានេនុវរាអៅកាងុ សាោបឋមសិកា និង មធយមសិកាចំននួ ១.៣៦៤ (កាុងអនាោះរួមមាន សាោវិទាល័យរដា ២៣) និងសាោអរៀនទ៉ូអៅ ៨.៥០០ ។

គណ្ៈកមាមធិោរសាោអៅកាងុ ោរិយល័យត្កងុ និងអខរា ទទួលខុសត្រូវចំអពាោះោរបអងករើ និងដំអណ្ើរោរ EDI និង ត្បព័នថ្ធ វិោ/ហិរញ្ាវរថុអដ្ឋយផ្លទល់ខលួន ។ គិរមកទល់បចេបុ បនា ត្បព័នធ EDI កំពងុ ត្រូវបាន
អត្បើត្បាស់អៅកាងុ ៩៩,៩ភាគរយនន ោរិយល័យេប់រំត្កងុ និងអខរាទងំ ១.៦១៤ ។
អៅកាុងឆ្ាំ២០០០ ISP ត្រូវបានេនុវរាអដើមបីបអងករើ ត្បព័នធពរ័ ៌មានរដាបាលេប់រំទ៉ូទងំ ត្បអទស អដើមបី ត្គប់ត្គង ភារកិចេរដាបាលចមបងៗ (ធនធានមនុសស និងោរត្គប់ត្គងសិសស) អៅកាុងវិស័យេប់រំ ។ អគ្នលបំណ្ង
គឺអដើមបីោរ់បនថយ អពលអវោដំអណ្ើរោរសត្មាប់កចិ េោរេប់រំអអាយបាន ពី២០-៥០ភាគរយ និងទំហឯំ កសារជ្ញត្កដ្ឋសអអាយបាន ៣០% និង អដើមបីបអងកើនផ្សលិរភាពត្បរិបរាិោររបស់ត្គបូ អត្ងៀន អអាយបានអលើសពី
២៥ភាគរយ ។ សត្មាប់ឪពុកមាាយសិសស ោរអចញ ត្កដ្ឋសពិនទុ វិញ្ញាបនបត្របញ្ញជក់ោរចុោះអ្ម ោះ ឬោរបញ្េប់ោរសិកាពីសាោអរៀនអៅកាងុ ត្បអទស នឹងោន់ផ្រមាន ភាពង្ហយត្សួល ។
សាធារណ្ជ្នទ៉ូអៅក៏នងឹ អាចច៉ូលអមើលកំណ្រ់ត្ត្ដសាោរបស់ពួកអគត្ដមរយៈ ត្បព័នេធ ុីនធឺណ្រិ ផ្ដលនឹងអដើររួជ្ញ ចំណ្ុចេនារកមមរវាងសាោអរៀន និងផ្សទោះ ។

ោរអត្បើត្បាស់បណាាញ LAN អៅកាុងសាោអរៀន និងោរអត្បើត្បាស់េុីនធឺណ្រិ -ICT អៅកាុងវិសយ័ េប់រំ ៖ ផ្ផ្សនោរទ៉ូលំ ទ៉ូោយសត្មាប់ោរអត្បើត្បាស់ ICT អៅកាុងសាោបឋមសិកា និងមធយមសិកា
(ឆ្ាំ១៩៩៧-២០០២) ចារ់ទកុ េការកមម ICT អៅកាុងសាោបឋមសិកា និងមធយមសិកាជ្ញោរចាំបាច់ ចំអពាោះោរេភិវឌឍធនធានមនុសសអៅកាងុ សងាមព័រមា៌ នផ្ដល ផ្ផ្សអកអលើចំអណ្ោះដឹងននសរវរសរ៍ទី២១ ។

ដ៉ូអចាោះអហើយោរកសាងបណាាញ LANs ត្ដមសាោអរៀន និងោរផ្សាល់ោររភាជប់ េុីនធឺណ្រិ ដល់ សាោអរៀន ១០.០០០ អៅទ៉ូទំងត្បអទស អៅបនាទប់ពីមានត្បព័នធពរ័ ៌មានេប់រំទ៉ូទងំ ត្បអទសត្រូវបាន េនុវរា។

ោរកសាងបណាាញ LAN ត្រូវបានអធវើរួចរាល់ជ្ញសាថ ពរអៅកាុងសាោអរៀនចំនួន ៣៤៦ អៅត្រឹមឆ្ាំ១៩៩៧ (៣,៣% ននសាោអរៀនសរុប) អៅកាុងសាោអរៀនចំនួន ៤.៩០២ អៅត្រឹមឆ្ាំ១៩៩៩ (៤២,៨%)
និងអៅកាុងសាោអរៀនចំនួន ១០.០៦៤ (១០០%) អៅត្រឹមឆ្ាំ២០០០ ឬ ២ឆ្ាំអលឿនជ្ញងអគ្នលអៅ កំណ្រ់ ។ ោរផ្សាល់អសវាេុនី ធឺណ្រិ ក៏ត្រូវបានបញ្េប់ជ្ញ សាថ ពរអៅមុនោលវិភាគអត្គ្នងទុកផ្សងផ្ដរ ។

អៅកាុងផ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ាំ២០០០ ត្កសួងេប់រំ និងេភិវឌឍន៍ធនធានមនុសស ត្កសួង ព័រមា៌ ន និងគមនាគមន៍ និង Korea Telecom បានផ្សាល់ោរគ្នំត្ទហិរញ្ាវរថសត្មាប់ោររភាជប់េនុី ធឺណ្រិ ។ សពវនថ្ាអនោះ
សាោអរៀនទំងេស់អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ត្រូវបានរភាជប់អៅនឹងបណាាញព័រ៌មានទ៉ូទងំ ត្បអទស (Pubnet) ឬបណាាញ េប់រំក៉ូអរ៉េ ។

ដំណាក់ោលទី២ ននផ្ផ្សនោរទ៉ូលំទ៉ូោយសត្មាប់ោរអត្បើត្បាស់ ICT អៅកាងុ សាោបឋមសិកា និងមធយមសិកា ផ្ដលបានចាប់អផ្សាើមេនុវរាអៅឆ្ាំ២០០២ មានអគ្នលបំណ្ងអដើមបីផ្កលមអអហដ្ឋារចនា សមព័នធ ICT
អៅត្ដមសាោអរៀន អដ្ឋយ បអងកើនសមរថភាពបណាាញអអាយដល់យងអោចណាស់ ២ Mbps ។ ផ្ផ្សនោរអនោះ ក៏នឹងោរ់បនថយេនុបារសិសស-មាសុនី កុំពយូទ័រ និងជ្ំនសួ និងផ្ថ្ទំឧបករណ្៍ព័រមា៌ ន ផ្សងផ្ដរ ។

ោរបអងករើ បនទបក់ ុំពយូទ័រអៅត្ដមសាោបឋមសិកា និងមធយមសិកា បានបអងករើ អអាយមានបរិយោស សិកាមួយផ្ដលសិសសអាចេភិវឌឍសមរថភាពសិកាអដ្ឋយឯករាជ្យបាន ។ មាសុីនកុំពយូទ័រផ្ដលបាន

ផ្ចកចាយដល់ត្គូបអត្ងៀន ៣៤០.០០០ នាក់អៅទ៉ូទងំ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ បានផ្សាលល់ ទធភាពដល់ពួកអគ អដើមបីអត្បើត្បាស់ឧបករណ្៍ពរ័ ៌មាន និងេុីនធឺណ្រិ អៅកាងុ ថ្នាក់អរៀន និងជ្ំរុញទឹកចិរាអអាយពួកអគច៉ូលរួម

យងសកមមអៅកាុងោរអធវើពរ័ ៌មាន៉ូបនីយកមមសាោអរៀន ។ ត្គឹោះជ្ញរ៉ូបវនាត្រូវបានកសាង អដើមបីជ្ំរុញោរ អត្បើត្បាស់ ICT អៅកាុងវិសយ័ េប់រំ បណ្ាុ ោះបណាាលធនធានមនុសសផ្ដលមានគុណ្ភាពខពស់ និងេភិវឌឍ
និងផ្ចកចាយសមាភរៈេប់រំ ។
ោរសិកាត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិក ៖ អៅកាងុ ឆ្ាំ២០០៦ ោរចំណាយអៅអលើោរសិកាត្ដមត្បព័នធអេឡិច ត្រូនកិ របស់សាថប័ន េប់រំកងាុ ត្បព័នធ រដ្ឋាភិបាល សាថ ប័នសាធារណ្ៈ ត្កមុ ហ៊េុន និងបុគាល មានចំនួនអសមនើ ឹង

១,៦១៣៣ពាន់ពាន់ោន KRW ផ្ដល ជ្ញកំអណ្ើន ១១,១ភាគរយខពស់ជ្ញងោរចំណាយអលើោរសិកាត្ដម ត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ កាុងឆ្ាំ២០០៥ (១,៤៥២៥ពាន់ពាន់ ោន KRW) ។ រហ៉ូរមកដល់ឆ្ាំ២០០៥
រត្មូវោរសត្មាប់ោរសិកាត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិកអៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ភាគអត្ចនើ បំផ្សុរអចញមកពី បុគាល ។ អៅកាុងឆ្ាំ២០០៦ រត្មូវោរសត្មាប់ោរសិកាត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ ពីអាជ្ីវកមម បានអកើន
អឡើងអលើសរត្មូវោរពីបុគលា ។ ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ ោរផ្បងផ្ចកលមអរិ ននកំអណ្ើនត្ដមវិសយ័ រត្មូវោរ បង្ហាញអអាយអ ើញន៉ូវេត្ត្ដកំអណ្ើនខពសប់ ំផ្សរុ អៅកាងុ សាថ ប័នរដ្ឋាភិបាល និងសាថ ប័នសាធារណ្ៈ គឺដល់ អៅ
៤៥,៧ភាគរយ អហើយបនាទប់មក គឺ សាថ ប័នេប់រំកាុងត្បព័នធ ត្រឹម ៤២,៣ភាគរយ34 ។
ត្ដរាងទី ៦ ៖ រនមលទផ្សី ារននោរសិកាត្ដមត្បព័នអធ េឡិចត្រនូ កិ អៅកាងុ សាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ
វិស័យរត្មូវោរ

២០០៤

សាថ ប័នេប់រកំ ាុងត្បព័នធ
សាថ ប័នរដ្ឋាភិបាល និង សាថ ប័នសាធារណ្ៈ
ត្កមុ ហ៊េុន
34

ោរចំណាយអៅអលើោរសិកាត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិក
២០០៥

13,243
83,105
527,291

18,424
94,418
668,169

(ឯកត្ដ ៖ ១ោន KRW, %)

២០០៦

26,220
137,574
752,286

េត្ត្ដកំអណ្ើនពីឆ្ាំមនុ

42.3
45.7
12.6

ទីភាាក់ង្ហរសមាគមព័រ៌មានជ្ញរិ អសៀវអៅសសាីពីព័រ៌មាន៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០៧ ៖ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (២០០៧) ៤៤

http://www.nia.or.kr/open_content/board/fileDownload.jsp?tn=PU_0000100&id=53922&seq=1&fl=7 ។

ភាគទី៣

(ICT)

57

បុគាល
សរុប

668,996
1,292,635

671,509
1,452,520

697,227
1,613,307

3.8
11.1

ត្បភព ៖ ទីភាាក់ង្ហរសមាគមព័រ៌មានជ្ញរិ អសៀវអៅសសាីពីព័រ៌មាន៉ូបនីយកមម ឆ្ាំ២០០៧ ៖ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (២០០៧) ៤៤

http://www.nia.or.kr/open_content/board/fileDownload.jsp?tn=PU_0000100&id=53922&seq=1&fl=7 ។

ោរសិកាត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិកអៅកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ត្រូវបានគ្នំត្ទអដ្ឋយទសសនវិសយ័ ននោរបនាេភិវឌឍ ចំអណ្ោះដឹង និងជ្ំនាញអពញមួយឆ្កជ្ីវិរ ផ្ដលរួមមានដ៉ូចខាងអត្ោម ៖

1. កសាងត្បព័នធសកិ ាអៅអលើេុីនធឺណ្រិ មួយ ផ្ដលនឹងអាចអត្បើត្បាស់បានអៅត្គប់អពលអវោ ត្គប់ទីកផ្នលង និង េាកណាក៏អាចអត្បើបានផ្ដរ ។

រដ្ឋាភិបាលសងឃឹមថ្ន នឹងផ្កលមអគុណ្ភាពននោរេប់រំសាធារណ្ៈអៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ អដ្ឋយផ្សាល់ថ្នាក់អរៀន កាងុ អពលដ៉ូចគ្នា ផ្ដលរភាជប់អៅនឹងសាោអរៀនអផ្សសងៗអៅអលើ េុីនធឺណ្ិរ។
ត្ដមរយៈវិធនាី នាដ៉ូចជ្ញ
េុីនធឺណ្រិ
និងទ៉ូរទសសន៍ឌីជ្ថ្ី ល
លទធភាពដល់ោរផ្ចករំផ្លកសមាភរៈសិកាឌីជ្ថ្ី លរវាងសាោអរៀន និងផ្សទោះ ។

ផ្ផ្សនោរ

រដ្ឋាភិបាលអដើមបីជ្ំរុញ“ោរសិកាត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិកអៅផ្សទោះ”

ផ្ដលនឹងផ្សាល់

2. បអងកើរអអាយមានវិធេី ប់រំអត្ចនើ សមបូរផ្បប អដ្ឋយអត្បើត្បាស់ឧបករណ្៍ព័រ៌មានអដើមបីផ្កលមអ គុណ្ភាពននោរ េប់រំសាធារណ្ៈ ។
រដ្ឋាភិបាលក៉ូអរ៉េកំណ្រ់អគ្នលអៅេនុបារមាសុនី កុពំ យូទ័រ-សិសសត្រឹមមាសុីនកុំពយូទ័រ ១អត្គឿង សត្មាប់សិសសរិចជ្ញង៥នាក់ និងអលបឿនភាជប់អៅនឹងេុនី ធឺណ្ិរជ្ញមធយមមិនរិចជ្ញង ២ Mbps
អៅត្រឹមឆ្ាំ២០០៦ ។ អគរំពឹង ថ្ន នឹងអលើកទឹកចិរាត្គូបអត្ងៀនអអាយអត្បើត្បាស់ ឧបករណ្៍ព័រ៌មានអអាយបានអត្ចនើ អដើមបីផ្កលមអគុណ្ភាពនន ោរបអត្ងៀន និងោរសិកា ។
3. េភិវឌឍមារិោ និងសមាភរៈឌីជ្ថ្ី លសត្មាប់អគ្នលបំណ្ងេប់រំ អដើមបីផ្កលមអបរិយោស សិកាត្ដមេុីនធឺណ្រិ ។
រដ្ឋាភិបាលក៉ូអរ៉េមានបំណ្ងអដើមបីបអងករើ បរិយោសត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិកចត្មុោះត្ដមរយៈោរ បអងកើរកមមវិធកី ុំពយូទ័រ េប់រំ និងោរអធវឌើ ីជ្ថ្ី លភាវ៉ូបនីយកមមអសៀវអៅអាន ។ ផ្ផ្សនោរមួយ
ក៏ត្រូវបានអរៀបចំអឡើងផ្សងផ្ដរ អដើមបី បអងករើ ត្បព័នមធ ួយសត្មាប់ផ្ចករំផ្លកសមាភរៈេប់រំអផ្សសងៗ ដ៉ូចជ្ញកុនឌីជ្ថ្ី ល និងរ៉ូបភាពពីត្កុមហ៊េុនផ្សាយ សារមនទីរ សាកលវិទាល័យ និងមជ្ឈមណ្ឌ ល
េប់រំនានា ។
4. បអងកើនេត្ត្ដននោរច៉ូលរួមរបស់មនុសសចាស់អៅកាងុ ត្បព័នបធ នាេភិវឌឍចំអណ្ោះដឹងនិងជ្ំនាញ
ត្បអទសជ្ញសមាជ្ិក OECD ។

អដ្ឋយពត្ងីកឱោស

សត្មាប់ោរសិកាត្ដមេុនី ធឺណ្ិរ

អដើមបីសអត្មចបានកត្មិរននបណាា

ត្ដមរយៈវិធីអផ្សសងៗដ៉ូចជ្ញ េុនី ធឺណ្រិ និងទ៉ូរទសសន៍ឌជ្ី ីថ្ល រដ្ឋាភិបាលក៉ូអរ៉េមានបំណ្ង ពត្ងីក និងអធវើអអាយោន់ ផ្រមានត្បសិទភាធ ពន៉ូវត្បព័នធសាកលវិទាល័យអៅអលើេុីនធឺណ្រិ
អដើមបីផ្សលា ់ពនិ ទុអដ្ឋយមិនសថិរអត្ោមោររឹររបិរ ននអពលអវោ ឬទីកផ្នងល ។ រដ្ឋាភិបាលនឹង អធវើអអាយត្បព័នផ្សធ លា ់ពិនោទុ ន់ផ្រមានត្បសិទធភាព អដ្ឋយផ្សាល់ពនិ ទុ ផ្សលូវោរសត្មាប់ោរសិកាត្ដម
ត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ និងកមមវធិ ីបណ្ាុ ោះបណាាលោរង្ហរ ។
5. េនុវរាវធិ ីសាន្ដសាផ្ដលជ្ញក់ផ្សាង ឬេនុវរាផ្លទល់ អដើមបីពត្ងីកឱោសបនាេភិវឌឍចំអណ្ោះដឹង និងជ្ំនាញ សត្មាប់ បុគាលកិ អៅត្គប់កត្មិរ ។
មន្ដនាីរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវផ្សាល់អអាយន៉ូវកមមវធិ ីេប់រំត្ដមេុនី ធឺណ្រិ ជ្ញផ្ផ្សាកមួយនន“ត្បព័នសធ ិកា រាល់នថ្ា” ។ “េាកផ្ដលគ្នមនព័រ៌មាន” នឹងត្រូវផ្សាលឱ់ ោសសត្មាប់ោរសិកាត្ដមរយៈ
“បណាាញសិកាសងាម” ។ បណាាញ សិកាទ៉ូទំងត្បអទស ផ្ដលនឹងរួមបញ្េលូ ទំង សាោបឋមសិកា និងមធយមសិកា សាថ ប័នឯកជ្ន មជ្ឈមណ្ឌ ល េភិវឌឍន៍ចំអណ្ោះដឹង
និងជ្ំនាញកាុងម៉ូលដ្ឋាន និងត្បព័នពធ ័រ៌មានោរង្ហរ នឹងត្រូវបអងកើរអឡើងអដើមបីជ្ំរុញ និង គ្នំត្ទឱោសសិកាអពញមួយឆ្កជ្ីវិរសត្មាប់ពលរដាត្គប់រ៉ូបភាពទី ។
កិចោេ រផ្ដលត្រវូ េនុវរា

ច៉ូរពណ្៌នាេំពកី ចិ ត្េ បងឹ ផ្ត្បងណាមួយអដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលរបស់េកា អដើមបីអធវសើ មាហរណ្កមម ICT អៅកាុង ត្បព័នធេប់រំ ។ អរើអគ្នលអៅរបស់គអត្មាងមានេវីខលោះ? អរើេខវី លោះជ្ញភាពត្បឈមអៅកាុងោរេនុវរាគអត្មាង
និងអរើភាពត្បឈមទំងអនោះអាច អដ្ឋោះត្សាយយងដ៉ូចអមាច ?
៣.៤

អហដ្ឋារចនាសមពន័ រធ ដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ

អៅកាុងផ្ផ្សកា មុនអនោះ កមមវធិ ី ICT ផ្ដលអាចត្រូវបានបអងកើរអឡើងអដ្ឋយទីភាាក់ង្ហរនីមួយៗ ឬអៅកត្មរិ ត្កសួង ត្រូវបានអលើក យកមកពិភាកា ។ ជ្ញត្បោរមួយដ៏សខាំ ន់ផ្ដលត្រូវករ់សមាាល់ថ្ន កមមវិធទី ំងអនោះ
ចាំបាច់ត្រូវអធវើសមាហរណ្កមមអដើមបីផ្សាល់ អសវារដ្ឋាភិបាលផ្ដលបានដ្ឋក់បញ្េូលគ្នា ។ កាងុ ទំនាក់ទំនងអនោះ ផ្ផ្សាកអនោះនឹងអធវើោរពិភាកាន៉ូវចំណ្ុចដ៉ូចខាងអត្ោម ៖


មជ្ឈមណ្ឌ លកុពំ យូទ័រ និងទិនាន័យផ្ដលត្រូវបានអធវសើ មាហរណ្កមមកាុងរដ្ឋាភិបាល

ភាគទី៣

(ICT)

58



បមាណ្ីយកមមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក



អសវារួមរបស់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ



មជ្ឈមណ្ឌ លសហគមន៍អេឡិចត្រូនកិ

មជ្ឈមណ្ឌ លរដាបាលធនធានកុពំ យូទរ័ និងព័រមា៌ នជ្ញរិ

35

មជ្ឈមណ្ឌ លរដាបាលធនធានកុំពយូទ័រ និងព័រ៌មានថ្នាក់ជ្ញរិរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ត្រូវបានកសាងជ្ញ ត្បព័នចធ មលងទុកថ្នាក់ជ្ញរិ សត្មាប់ធនធានព័រមា៌ ន ផ្ដលរួមមានត្បព័នធពរ័ ៌មាន និងធនធានមនុសស

ផ្ដលោលពីកនលងមកត្រូវបានដំអណ្ើរោរ និងត្គប់ត្គងអដ្ឋយទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាលអផ្សសងៗគ្នា (អមើល រ៉ូបភាពទី ១៩) ។ គអត្មាងអនោះ មានអគ្នលបំណ្ងអលើកកមពសោ់ រ អត្បើត្បាស់ធនធានរួម អដើមីបបអងកើន
ត្បសិទផ្សធ លផ្ដលខណ្ៈអពលជ្ញមួយគ្នាអដើររួនាទីជ្ញត្បពនធថ្រចមលងកាុងករណ្ីត្បព័នខធ ៉ូចផ្លងដំអណ្ើរោរ។

មជ្ឈមណ្ឌ លទី ១ និងទី ២ ដំអណ្ើរោរត្បព័នពធ រ័ ៌មានផ្ដលរួមបញ្េូលគ្នាសត្មាប់ទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាលចំននួ ៤៨ ។ មជ្ឈមណ្ឌ លទី១ កសាងអឡើងអៅផ្ខរុោ ឆ្ាំ២០០៥ កាុងទីត្កុង Daejeon មជ្ឈមណ្ឌ លអនោះ

ផ្សទុកត្បព័នធពរ័ ៌មានរបស់ទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាល ចំននួ ២៤ អដ្ឋយរួមមានទំង MOGAHA ផ្សងផ្ដរ ។ មជ្ឈមណ្ឌ លទី ២ បានបញ្េប់អៅផ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ាំ២០០៧ កាុងអខរា Gwangju
មជ្ឈមណ្ឌ លអនោះផ្សទកុ ត្បព័នធ ព័រមា៌ នរបស់ទភាី ា ក់ង្ហរចំននួ ២៤ អផ្សសងអទៀរ ។

រ៉ូបភាពទី ១៩. ដំអណ្ើរអឆ្ពោះអៅោន់ត្បព័នរធ ដ្ឋាភិបាលសមាហរណ្កមម
(ត្បភព ៖ Soh Bong Yu “រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់ត្បអទសក៉ូអរ៉េ ៖ រអបៀបផ្ដលអយើងកំពុងអធវើោរជ្ញមួយរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក” (បទបង្ហាញ KADO) ២៣

https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_view.asp?config_code=362&offset=0&board_code=3246)

សាថ បរយកមមមជ្ឈមណ្ឌ លកុពំ យូទរ័ ផ្ដលបានអធវសើ មាហរណ្កមម

35

ផ្ផ្សាកអនោះដកត្សង់អចញពីោរិយល័យយុទធសាន្ដសាព័រ៌មានីយកមម ។ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់ត្បអទសក៉ូអរ៉េ (ទីត្កុងអសេ៊េ៉ូល ៖ MOPAS ឆ្ាំ២០០៧) ៣០ ។

ភាគទី៣

(ICT)

59

សាថ បរយកមមបអចេកវិទាព័រ៌មានបានអធវើសមាហរណ្កមម មានបួនផ្ផ្សកា ធំៗ ៖ ក) ោរត្គប់ត្គងផ្ដលបាន អធវើសមាហរណ្កមម ផ្ដលមាន ធនធានបអចេកវិទាព័រ៌មាន ត្បរិបរាោិ រអសវាកមម និងោរត្គប់ត្គងសនាសិ ុខ ២)

អហដ្ឋារចនាសមពន័ ធសត្មាប់ឧបករណ្៍បណាាញ ោររកាទិននា ័យចមលងទុក និងត្បព័នសធ នាិសខុ ៣) វិសវករបអចេកអទស (ធនធានមនុសស) សត្មាប់ផ្ផ្សាកនីមយួ ៗ ផ្ដលរួមមាន កមមវិធីកពុំ យូទ័រ ម៉ូលដ្ឋានទិនានយ័ ផ្ផ្សាករឹង
និងបណាាញ ត្ពមទំង ៤) ោរគ្នំត្ទសត្មាប់ផ្ផ្សកា នីមួយៗត្ដមរយៈោរិលយ័ ជ្ំនួយ និងអសវារដាបាល ។

សនាិសខុ និងសថិរភាពត្បរិបរាិោររដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ត្រូវបានធានាអដ្ឋយោរត្គប់ត្គងត្បព័នធ លំដ្ឋប់ថ្នាក់ពភិ ពអោក ត្ពមទំងអសវាត្បរិបរាោិ រវិជ្ញជជ្ីវៈផ្ដលបានអធវបើ មាណ្ីយកមម ។ ជ្ញក់ផ្សងា
រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ របស់ត្បអទសក៉ូអរ៉េ គឺជ្ញេងាភាពវិសយ័ សាធារណ្ៈដំប៉ូងអគកាងុ ពិភពអោកផ្ដល ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណ ISO 2000 ។

ត្បរិបរាិោរត្បព័នធត្រូវបានផ្កលមអត្ដមរយៈោរត្ររួ ពិនរិ យជ្ញអទៀងទរ់អដើមបីទប់សាករ់ោរគ្នំងផ្លងដំអណ្ើរោរ ។ បុគលា ិក វិជ្ញជជ្ីវៈ អាចរកបានអដើមបីអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញាត្បព័នភាធ ល មៗ ។ អត្ៅពីអនោះ សនាសិ ុខត្រូវបាន
រឹរបនាងឹ អឡើងវិញត្ដមរយៈោរេនុវរា ោរលួចទិននា ័យ (hacking) ជ្ញត្បចាំ ោរត្រួរពិនរិ យភាពង្ហយរង អត្គ្នោះត្ពមទំងត្បរិបរាិោររបស់ត្កមុ ត្គប់ត្គងវិបរាិ ។

និរនារភាពត្រូវបានធានាត្ដមរយៈោរអផ្សទរត្បព័នធសខាំ ន់ៗត្បកបអដ្ឋយអជ្ញគជ្័យ ដ៉ូចជ្ញត្បព័នធជ្ត្មោះបញ្ជី ពនធគយត្ដមត្បព័នធ អេឡិចត្រនូ ិក ត្បព័នធរវា៉េរបស់ត្បជ្ញពលរដាត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិក ត្ពមទំងត្បព័នធ
ចុោះបញ្ជីសាាក់អៅ អដ្ឋយគ្នមនោររាំងសទោះផ្ផ្សាក អសវាកមម ។

រ៉ូបភាពទី ២០. សាថ បរយកមមមជ្ឈមណ្ឌ លកុពំ យូទរ័ ផ្ដលបានអធវសើ មាហរណ្កមមកងាុ រដ្ឋាភិបាល

(ត្បភព ៖ Soh Bong Yu, “រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់ត្បអទសក៉ូអរ៉េ ៖ រអបៀបផ្ដលអយើងកំពុងអធវើោរជ្ញមួយរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក” (បទបង្ហាញ KADO) ១៧

https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_view.asp?config_code=362&offset=0&board_code=3246)

ភាគទី៣

(ICT)
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បមាណ្ីយកមមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
ដ៉ូចមានផ្ចងកាុងមាត្ត្ដទី

២

ននចាប់សាីពីោរអលើកកមពស់ព័រ៌មានីយកមមកុងា សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ

បមាណ្ីយកមមរដ្ឋាភិបាល

អេឡិចត្រូនិក

រួមមានដំអណ្ើរោរផ្ដលអាចផ្សាល់លទធភាពកាុងោរេនុវរា

ោរង្ហររដាបាលត្បកបអដ្ឋយត្បសិទធផ្សលកាុងចំអណាម ទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាល ឬផ្សាល់អសវាផ្ដលមាន ត្បសិទធផ្សលដល់ត្បជ្ញជ្នត្ដមរយៈោរអត្បើត្បាស់ ICT ។ កត្ដាអនោះ អាចត្រូវបាន ផ្បងផ្ចកជ្ញបនាអទៀរ
អៅជ្ញបមាណ្ីយកមមសត្មាប់ដំអណ្ើរោរព័រ៌មានីយកមមអាជ្ីវកមម ោរង្ហររដាបាល ត្បសិទផ្សធ លអាជ្ីវកមមកងាុ ចំអណាមបណាាទីភាាក់ង្ហរ និងអសវាត្បជ្ញពលរដាត្បកបអដ្ឋយត្បសិទធផ្សល ។ អដ្ឋយរួមគ្នាជ្ញមួយ
ធារុផ្សសំសត្មាប់ព័រមា៌ នីយកមម ដ៉ូចជ្ញោរត្គប់ត្គងផ្ដលរួមមានយុទធសាន្ដសា វិនិអយគ/សមិទធកមម និង ោរត្គប់ត្គងេងាភាព ដំអណ្ើោរអាជ្ីវកមម ោរអរៀបចំផ្ផ្សនោរ និងថ្វិោរព័រមា៌ ន និងព័រ៌មានីយកមម ោរេនុវរា
ដំអណ្ើរោរវាយរនមល និងសវនកមមជ្ញអដើម ោរពត្ងកី វិសាលភាពបមាណ្ីយកមមបផ្នថមអទៀរ អាចត្រូវបានបអងកើរអឡើង ។

េរថត្បអយជ្ន៍ផ្ដលបានរំពងឹ ទុកននបមាណ្ីយកមមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ត្រូវបានបអងកនើ ភាពអាច ត្បរិបរាិោរអៅវិញអៅមក និងត្បសិទផ្សធ ល អៅអពលគអត្មាងត្រូវបានអធវសើ មាហរណ្កមម ជ្ញជ្ញងត្រូវបាន
េនុវរាភាពអដ្ឋយផ្ឡកពីគ្នាជ្ំរុញអអាយមាន ភាពអាចអត្បត្ើ បាស់អឡើងវិញបាន ត្ពមទំងភាពអាច អត្បើត្បាស់ទ៉ូអៅរវាងត្បព័នធនានាត្ដមរយៈអគ្នលោរណ្៍ផ្ណ្នាំរួម និងោរសនសំ សំនចនថ្លរំផ្ហទំគុណ្ភាព ។
ឧទហរណ្៍ត្បអទសអាលលឺមង់ កំពុងរំពឹងថ្នត្បផ្ហលមួយភាគរយ
អេឡិចត្រនូ ិកអាចសអត្មច បានអលើសពីត្រឹមផ្រោរផ្កនចាដំអណ្ើរោរ ។

(មួយភាគបីននេត្ត្ដកំអណ្ើនអសដាកចិ )េ

ននកំអណ្ើនអសដាកចិ េត្បចាំឆ្ាំនងឹ ទទួលបានពីបមាណ្ីយកមមផ្ដលបញ្ញជក់ថ្នបមាណ្ីយកមមរដ្ឋាភិបាល

ត្កបខ័ណ្ឌរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកក៉ូអរ៉េផ្ដលបានបអងកើរកាុងោរសិកាត្សាវត្ជ្ញវឆ្ាំ ២០០៥ អធវើោរអរៀបចំ ជ្ញលកាណ្ៈត្បព័នធ ន៉ូវសមាសភាពផ្បកផ្ខាកជ្ញអត្ចើនននដំអណ្ើរោរព័រ៌មានីយកមម ។ ផ្ផ្សាកនានាដ៉ូចជ្ញ
ោរអរៀបចំផ្ផ្សនោរព័រ៌មានីយកមម ោររចនា ោរផ្សាល់មល៉ូ និធិ ត្បរិបរាិោរ ោរវាយរនមល និងោរត្គប់ត្គង ត្ពមគ្នាជ្ញមួយដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមម និងោរត្គប់ត្គងភាាក់ង្ហរ នីមួយៗ អាចទទួលេរថត្បអយជ្ន៍
ពីបមាណ្ីយកមមទ៉ូទងំ េងាភាពផ្ដលត្កបខ័ណ្ឌអនោះេនុវរា ។
MOGAHA

កិចខេ ិរខំត្បងឹ ផ្ត្បងបមាណ្ីយកមមរបស់

បានេភិវឌឍត្ពមគ្នាជ្ញមួយដំអណ្ើរោរព័រមា៌ នីយកមមរដាបាលចាប់ត្ដងំ ពី

ទសវរសឆ្ាំ

១៩៩០

។

MOGAHA

បានដ្ឋក់សញ្ញាសមាាល់ក៉ូដរដាបាលជ្ញលកាណ្ៈត្បព័នធ អដ្ឋយមានោរបអងកើរគំរ៉ូឯកសារអយង ទិនាន័យ និងបានអលើកមពសប់ មាណ្ីយកមមបអចេកអទស ជ្ញពិអសស សត្មាប់ត្បព័នពធ ័រ៌មានអទលដ៉ូចជ្ញ PCs ។ ក៉ូដបទដ្ឋាន
រដាបាលទ៉ូអៅត្រូវបានអរៀបចំបអងករើ អឡើង អហើយក៉ូដចំននួ ២១១ ត្បអភទត្រូវបានអធវបើ មាណ្ីយកមម គិរមកត្រឹមផ្ខមករា ឆ្ាំ ២០០៥ ។ ឧបករណ្៍ោរិយល័យមុខង្ហរចត្មុោះក៏ត្រូវបានអធវើបមាណ្ីយកមមកាុងឆ្ាំ១៩៨៧ ផ្សងផ្ដរ
អដ្ឋយមានោរ េនុវរាោរផ្កសត្មលួ កាងុ រយៈអពលពីរឆ្ាមំ ាង ។ បុផ្នកា ិចខេ ិរខំត្បងឹ ផ្ត្បងទំងអនោះមិនមានលកាណ្ៈ ត្គប់ត្គ្នន់សត្មាប់គំនរិ ផ្សាួចអផ្សាមើ រដ្ឋាភិបាល អេឡិចត្រូនកិ សំខាន់ៗចំននួ ១១ ផ្ដលបអងករើ អឡើងអៅកាុងឆ្ាំ
២០០១ អឡើយ ។ មានោរពាយមមួយចំននួ កាងុ ោរអធវើ បមាណ្ីយកមម ត្បព័នឯធ កសារអេឡិចត្រូនកិ បុផ្នាោរអធវើបមាណ្ីយកមមដំអណ្ើរោរព័រ៌មានីយកមមទងំ ម៉ូលអៅទ៉ូទំងទីភាាក់ង្ហរ រដ្ឋាភិបាលមិនអាច
សអត្មចជ្ញសាថ ពរអដ្ឋយសារមានកងវោះខារចំននួ បុគាលកិ ។

អដើមបីពអនលឿនោរអធវបើ មាណ្ីយកមមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ អដ្ឋយេនុអោមត្ដមចាប់សពាី ីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ MOGAHA បានដកដំអណ្ើរោរបមាណ្ីយកមមអចញពីគអត្មាងត្គប់ត្គងធនធានព័រ៌មាន ។
មានោរអផ្លារជ្ញពិអសសអៅអលើក៉ូដបទដ្ឋាន រដាបាល ឧបករណ្៍ោរិយល័យមុខង្ហរចត្មុោះ និងឯកសារអេឡិចត្រនូ ិក អហើយបចេបុ បនាអនោះអគ្នលោរណ្៍ផ្ណ្នាំសត្មាប់ បមាណ្ីយកមមដទ៏ ៉ូលទំ ៉ូោយ
ននម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យរដាបាលកំពងុ ត្រូវបានបអងកើរអឡើង ។
អដើមបីសអត្មចបានន៉ូវោរអធវបើ មាណ្ីយកមមកដ៉ូ ព័រ៌មានេំពលី ំដ្ឋប់លំអដ្ឋយអាទិភាពននក៉ូដរដាបាលរបស់ ទីភាាក់ង្ហរនីមួយៗ កំពងុ ត្រូវបានត្បម៉ូល ។ មានផ្ផ្សនោរអដើមបីដ្ឋក់បញ្េូលក៉ូដជ្ញដំណាក់ោល ៖ ក៉ូដចំននួ ១០
ភាគរយ ត្រូវបានដ្ឋក់បញ្េូល កាុងឆ្ាំ២០០៦ ចំនួន ៦០ ភាគរយកាុងឆ្ាំ២០០៧ និង ៣០ ភាគរយកាុងឆ្ាំ២០០៨ ។
អត្ៅពីអនោះ មានផ្ផ្សនោរអដើមីបវិភាគ និងផ្កលមអអលើក៉ូដរដាបាលមានបមាណ្ីយកមមផ្ដលបានបអងករើ អឡើងអៅកាុងឆ្ាំ១៩៩០ អដើមបីអត្បើត្បាស់ជ្ញម៉ូលដ្ឋានកាងុ ោរសាងសង់កដ៉ូ រដាបាលត្បកបអដ្ឋយបទដ្ឋាន ។
អដើមបីគ្នំត្ទដល់កិចខេ ិរខំត្បងឹ ផ្ត្បងទំងអនោះ អសចកាីត្ពាងដ៏សគមុ សាម ញសត្មាប់ម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យរដាបាល ត្រូវបានអរៀបចំអឡើងអៅកាងុ ផ្ខមករា ឆ្ាំ២០០៦ អហើយត្រូវបាន បញ្េប់អៅកិចេត្បជ្ុមំ ួយរបស់
អាជ្ញាធរផ្ដលទទួលខុសត្រូវអលើព័រមា៌ នីយកមមផ្ដលមកពីទភាី ា ក់ង្ហររដ្ឋាភិបាលកណាាលចំននួ ៥៧ អៅកាុង ផ្ខឧសភា ឆ្ាំដផ្ដល ។ បចេុបបនាអនោះ ម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យព័រមា៌ នរដាបាលកំពុងត្រូវបានអត្បើត្បាស់ អដ្ឋយទីភាាក់ង្ហរ
រដ្ឋាភិបាលចំននួ ១៤ ។
អសវារួមរបស់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
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អសវារួមរបស់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ គឺជ្ញធនធានព័រ៌មានផ្ដលអាចផ្ចករំផ្លកកាុងចំអណាមទីភាាក់ង្ហរ រដ្ឋាភិបាល និងអត្បើត្បាស់ ត្សបត្ដមត្បអភទ និងត្បព័នធអាជ្ីវកមម ។ អសវាទំងអនោះរួមមានត្បព័នធអាជ្ីវកមម រដាបាលទ៉ូអៅ
ដ៉ូចជ្ញធនធានមនុសស គណ្អនយយ ភ័សាុភារ និងហិរញ្ាវរថុ កមមវិធីត្បព័នធ (system software) (ត្បព័នធត្បរិបរាិោរ ត្បព័នធត្គប់ត្គង ម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យ) និងផ្ផ្សាករឹង (hardware) (កុំពយូទ័រអម
និងឧបករណ្៍បណាាញ) ។ អដ្ឋយត្រូវបានកំណ្រ់ជ្ញទ៉ូអៅ អសវារួមទំងអនោះមានកមមវធិ ីខាាររ៉ូច ឬត្បព័នធអហដ្ឋារចនាសមព័នធផ្ដលមានភាពចាំបាច់ជ្ញទ៉ូអៅអៅកាងុ នាយកដ្ឋានអផ្សសងៗ ។

អៅកាុងឆ្ាំ២០០៤ គណ្ៈកមាមធិោរផ្កលមអរដ្ឋាភិបាល និងវិមជ្ឈោររបស់ត្បធានាធិបរីសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ បានអសាអើ អាយមាន អសវារួមទ៉ូអៅចំនួន ១៥ (ស៉ូមអមើលត្ដរាងទី ៧) ផ្ដលមានអសវាចំននួ ៩

ត្រូវបានអលើកកមពស់ដ្ឋច់អដ្ឋយផ្ឡកពីគ្នាត្ដមរយៈគអត្មាង G2C ។ អសវាទំងអនោះត្រូវបានដ្ឋក់អអាយ អត្បើត្បាស់អៅកាងុ ទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាលនីមួយៗចាប់ត្ដំងពីផ្ខវិចឆិោ ឆ្ាំ២០០៥ អហើយបចេបុ បនាអសវា ទំងអនោះ
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ផ្ផ្សាកអនោះដកត្សង់អចញពី NIA, ed. របាយោរណ្៍ត្បចាំឆ្ា២ំ ០០៦ សត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក (ទីត្កុងអសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ាំ២០០៦) ទំព័រ ៣៨-៣៩ ។

http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651.
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កំពងុ ដំអណ្ើរោរអៅកាុងត្បព័នធចនំ ួន ១៨ ននទីភាាក់ង្ហរអផ្សសងៗគ្នាចំនួន ១១ ។ ដ៉ូចផ្ដលបាន បង្ហាញអៅកាងុ ត្ដរាងទី ៧ អសវាផ្ដលបានកំណ្រ់ថ្នមានអាទិភាពគឺ ៖ ព័រ៌មានអសវាត្បជ្ញពលរដា ោរអចញឯកសារ
ទត្មង់ផ្បបបទពាកយសុំ អសៀវអៅផ្ណ្នាំសត្មាប់េកា អត្បើត្បាស់ ោរបញ្ញជក់សពុ លភាព ផ្ដលរួមបញ្េលូ គ្នា ោរកំណ្រ់ េរាសញ្ញាណ្េាកអត្បើត្បាស់ ោរបង់ត្បាក់ត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ ោរចុោះបញ្ជីអសវាកមមត្ដមផ្វបសាយរ៍
ត្ពមទំង SMSចល័រ ។ អសវារួមមួយចំននួ ត្រូវបានអរៀបចំអឡើងអដើមបីបងកភាពង្ហយត្សលួ ដល់េាកអត្បើត្បាស់ជ្ញជ្ញងោរសនសំនថ្លចណា
ំ យ។

ត្ដរាងទី ៧. ោរកំណ្រ់អាទិភាពអសវារួមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ
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ត្បភព ៖ NIA, ed., របាយោរណ្៍ត្បចាំឆ្ាំ២០០៦ សត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ (អសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA, ឆ្ាំ២០០៦) ទំព័រ៣៩

http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651
ផ្ផ្សនោរអមសត្មាប់ោរផ្សវងរកអសវាបផ្នថម និងេនុវរាអសវារួមកំពុងត្រូវបានអរៀបចំ ។
សំណ្ួរត្រោះិ រិោះ

អរើអសវារួមកាុងចំអណាមទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាលេវីខលោះផ្ដលអកើរមានអៅកាុងត្បអទសរបស់េកា ? អរើអសវារួមណាមួយ ផ្ដលគួរត្រូវបានផ្សាលអា់ ទិភាព ? អហរុេវី ?
មជ្ឈមណ្ឌ លសហគមន៍អេឡិចត្រូនកិ

គអត្មាងភ៉ូមបិ ណាាញព័រ៌មាន (INV) របស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ មានអគ្នលបំណ្ងអដើមបីសអត្មចបានន៉ូវ ោរេភិវឌឍផ្ដលមាន រុលយភាពទ៉ូទំងត្បអទសត្ដមរយៈោរកសាងបណាាញគមនាគមន៍េនុី ធឺណ្ិរកាុង
រំបន់ដ្ឋច់ត្សយលដ៉ូចជ្ញភ៉ូមិត្បជ្ញពលអធវើផ្ត្ស និងអនសាទ ។ អគ្នលបំណ្ងគឺអដើមបីរភាជប់គមាលរឌីជ្ីថ្ល និងសាា រអសដាកចិ េកងាុ ត្បអទសអឡើងវិញត្ដមរយៈោរផ្ចកចាយកុពំ យូទ័រ ផ្លទល់ខលួនដល់ត្កុមត្គួសារនីមួយៗ
និងោរផ្សាល់វគាបណ្ាុ ោះបណាាលកុំពយូទ័រដល់បណាាភ៉ូមិនានា ។

ត្ដមរយៈគអត្មាង INV ោរអដ្ឋោះដ៉ូររវាងភ៉ូមិជ្នបទ និងទីត្កុងត្រូវបានជ្ំរុញ ៖ សហគមន៍ជ្នបទអាច ផ្សវងរកទីផ្សារសត្មាប់ផ្សលិរផ្សលកសិកមមអទើបដ្ឋំដុោះបានរបស់ខលួន ខណ្ៈអពលផ្ដលេាករស់អៅត្ដមទីត្កងុ
ត្រូវបានផ្សាលឱ់ ោសអដើមបីទទួលបានបទពិអសាធន៍ ជ្ីវិរជ្នបទត្ដមរយៈគំរ៉ូត្បាក់ចំណ្៉ូលដ៉ូចជ្ញផ្សទោះសំណាក់ ោរអបាោះជ្ំរុំ ត្ពមដំអណ្ើរអទសចរណ្៍ឆលងោរ់ត្សុកផ្ត្សចំោរ ។
INV ចំនួន ២៥ ដំបង៉ូ ត្រូវបានបអងកើរអឡើងអៅកាងុ ឆ្ាំ ២០០២ ។ អគ្នលអៅឆ្ាំ ២០០៧ ចំននួ ៣០៦ INV សត្មាប់អៅទ៉ូទងំ ត្បអទស ។
អធវអើ រសាខនលួ ឯង

1>
2>

ភាគទី៣

ដ៉ូចផ្ដលបានពិភាកាកាុងផ្ផ្សកា អនោះ ជ្ញត្បោរមួយដ៏សំខាន់ផ្ដលត្រូវអធវើសមាហរណ្កមមត្បព័នធ ICT របស់រដ្ឋាភិបាល ទំងេស់អអាយអៅជ្ញត្បព័នធផ្រមួយ ។
អរើចាំបាច់ត្រូវមានជ្ំោនេវខី លោះអៅកាុងដំអណ្ើរោរសមាហរណ្កមមអនោះ ?

អរើេរថត្បអយជ្ន៍ននោរបអងករើ អសវារួមរបស់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ មានេវខី លោះ ?
(ICT)
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៣. អរើត្បអភទអសវាកមម ឬសកមមភាពេវីខោះល ផ្ដលអាចត្រូវបានផ្សាលអ់ ៅកាុងមជ្ឈមណ្ឌ ល សហគមន៍អេឡិចត្រូនកិ ឬមជ្ឈមណ្ឌ ល សហគមន៍ឌជ្ី ីថ្ល ?

៣.៥

ត្បព័នត្ធ គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹង

ោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹងអាចត្រូវបានកំណ្រ់ថ្នជ្ញសកមមភាពអាជ្ីវកមមផ្ដលមានទិដាភាពសំខាន់ៗចំនួនពីរ ៖ ១) ោរចារ់ទកុ សមាសធារុសកមមភាពអាជ្ីវកមមថ្នជ្ញកងវល់ជ្ញក់ផ្សងា ផ្ដលត្រូវបានឆលុោះបញ្ញេំងអៅកាុង យុទធសាន្ដសា
អគ្នលោរណ្៍ និងោរេនុវរា អៅត្គប់កត្មរិ េងាភាព និង ២) អធវើោររភាជប់អដ្ឋយផ្លទល់ រវាងត្ទពយកមមសទិ ធិបញ្ញារបស់េងាភាពមួយ ទំងលទធផ្សលអាជ្ីវកមម ជ្ញក់ផ្សងា (ផ្ដលបានករ់ត្ត្ដ) និងអដ្ឋយត្បអយល

(ចំអណ្ោះដឹងផ្លទល់ខនលួ ) និងវិជ្ជមាន ។ អៅកាុងោរេនុវរា ោរត្គប់ត្គង ចំអណ្ោះដឹងរួមមានោរកំណ្រ់ និងោរដ្ឋក់បញ្េលូ ត្ទពយកមមសទិ ធិបញ្ញាអៅកាុងេងាភាព បអងករើ ចំអណ្ោះដឹងថ្មីៗ អដើមបីគណ្
ុ សមបរាិត្បកួរ
ត្បផ្ជ្ងអៅកាុងេងាភាព បអងករើ លទធភាពទទួលបានព័រមា៌ នរួមកាងុ ចំនួនដ៏អត្ចនើ ត្ពមទំងផ្ចករំផ្លកោរេនុវរា និងបអចេកវិទា ត្បអសើរបំផ្សុរផ្ដលជ្ួយដល់ោរេនុវរាផ្ដលបានអលើកអឡើង ខាងអលើរមួ ទំងកមមវិធកី ុំពយូទ័ររួម
និងបណាាញកុពំ យូទ័រកាុងេងាភាព ផ្សងផ្ដរ ។ 37

ោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹងពឹងផ្ផ្សកអ អលើអគ្នលោរណ្៍ដ៉ូចខាងអត្ោម ៖







ចំអណ្ោះដឹងគឺជ្ញត្ទពយយុទធសាន្ដសា
ចំអណ្ោះដឹងគឺជ្ញធនធានផ្ដលត្រូវចារ់ផ្ចង ។ អាត្ស័យអហរុអនោះ ចំអណ្ោះដឹងចាំបាច់ត្រូវផ្សាល់អអាយអៅ កាុងអពលអវោដ៏ត្រឹមត្រូវ អាចរកបានអៅទីកផ្នងល ផ្ដលសមត្សប សថិរកាងុ ទត្មង់ត្រឹមត្រូវ បំអពញ
ត្ដមលកាខណ្ឌ រត្មូវផ្ផ្សកា គុណ្ភាព និងទទួលបានកាុងរនមលទបបំផ្សរុ ត្ដមផ្ដលអាចអធវបាើ នសត្មាប់ ោរអត្បើត្បាស់កាុងដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមម ។
មានផ្រចំអណ្ោះដឹងគឺមនិ មានរនមលេវីអឡើយ ចំអណ្ោះដឹងមានរនមលផ្រអៅអពលត្រូវបានផ្ត្បោល យអអាយ អៅជ្ញសកមមភាព និងលទធផ្សលត្បកបអដ្ឋយត្បសិទភាធ ពបុអណាណោះ ។
ចំអណ្ោះដឹងគឺជ្ញព័រ៌មានផ្ដលមាន និងអធវសើ កមមភាពកាងុ គំនិររបស់មនុសស ។ ព័រ៌មានដ៉ូចគ្នាអាចនាំ អៅរកេរថន័យ និងសកមមភាពខុសគ្នា ៖ ត្ដមរយៈបុគាលអផ្សសងៗគ្នាអៅកាងុ បរិបទេងាភាពខុសគ្នាអៅ
កាុងអពលអវោខុសៗគ្នា ។

ចំអណ្ោះដឹងអាចមានលកាណ្ៈអដ្ឋយផ្លទល់ ឬត្បអយល ។ ជ្ំោនដំបង៉ូ កាងុ ោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹង គឺត្រូវដឹង W ទំង៥ ៖
 េវី (what)

 នរណា (who)



អហរុេវី (why)

អពលណា (when)

កផ្នលងណា (where)

ត្ដរាងទី ៨ ៖ ោរអត្បៀបអធៀបគ្នារវាងទិនានយ័ ព័រ៌មាន និងចំអណ្ោះដឹង
ទិននា យ័

ព័រមា៌ ន

មារិោ
ត្ពឹរាិោរណ្៍
ទំអនារ
ត្បអភទ
េនារកមម
គំរ៉ូ
ភារកិចេ
រំណាង
ោរចារ់ផ្ចង
រួនាទីមនុសស
ោរេអងករ
ោរោរ់អសចកាី
អគ្នលអៅ
សវ័យត្បវរាកិ មម
ោរអធវើអសចកាីសអត្មច
ធារុអចញ
ោរបអងករើ បលកុ
ោរោរ់បនថយភាពមិនចាស់ោស់
ត្បភព ៖ ម៉ូឌុលវគាបណ្ាុ ោះបណាាលោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹង វគាបណ្ាុ ោះបណាាលោរពិអត្គ្នោះអយបល់េំពីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក

ចំអណ្ោះដឹង
ជ្ំនាញោរ
ោរសិកា
ោរអរៀបចំជ្ញត្បព័នធ
បទពិអសាធន៍
សកមមភាព
ោរយល់ដងឹ ថ្មី

(KADO ឆ្ាំ២០០៣)

កត្ដាអជ្ញគជ្័យកាងុ ោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹងគឺ ៖
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ភាជប់អៅនឹងលទធផ្សលអសដាកចិ េ ឬគុណ្រនមលឧសាហកមម
អហដ្ឋារចនាសមពន័ ធបអចេកអទស និងោរចារ់ផ្ចង
រចនាសមព័នចធ ំអណ្ោះដឹងផ្ដលមានបទដ្ឋានត្បកបអដ្ឋយភាពបរ់ផ្បន
Joo-Haeng Choo, “ោរផ្ណ្នាំេំពី KMS” (បទបង្ហាញ ឆ្ាំ២០០៧) https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_download.asp?board_code=1567&bfile=2.

ភាគទី៣

(ICT)
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វបបធម៌គ្នំត្ទចំអណ្ោះដឹង



អគ្នលបំណ្ង និងភាសាចាស់ោស់





ោរផ្លលស់បាូរកាុងោរេនុវរាត្បកបអដ្ឋយោរជ្ំរញុ ទឹកចិរា
បណាាញចត្មុោះសត្មាប់ោរអផ្សទរចំអណ្ោះដឹង

ោរគ្នំត្ទថ្នាក់ត្គប់ត្គងជ្ញន់ខពស់ 38

យុទធសាន្ដសាសត្មាប់ោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹងរួមមានជ្ំោនដ៉ូចខាងអត្ោម ៖
១. ផ្សវងយល់េំពីអគ្នលអៅផ្ដលចំអណ្ោះដឹងបផ្នថមគុណ្រនមល
២. ដ្ឋក់ទុនអដើមបីបអងកើរ និងអត្បើត្បាស់ចំអណ្ោះដឹងអអាយមានត្បសិទធភាព
៣. ចងចាំន៉ូវគុណ្រនមលននអដើមទុនចំអណ្ោះដឹងអដើមបីទទួលបានភាពអជ្ញគជ្័យ ។
៤. អធវើអអាយចំអណ្ោះដឹងអាចអៅដល់មនុសសត្គប់គ្នាផ្ដលអាចច៉ូលរួមចំផ្ណ្កកាងុ ចំអណ្ោះដឹង ឬអត្បើត្បាស់ ចំអណ្ោះដឹង
៥. ធានាអអាយមានោរអបាជ្ញាអលើោរត្គប់ត្គង និងភាពជ្ញេាកដឹកនាំខពស់
៦. បអងកើរបរិយោសផ្ដលត្ទពយចំអណ្ោះដឹងអាចមានោរអកើនអឡើង
៧. ចារ់ទុកចំអណ្ោះដឹងជ្ញត្ទពយយុទធសាន្ដសា 39

ត្បព័នត្ធ គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹងអេឡិចត្រនូ កិ របស់សាធារណ្រដាកអ៉ូ រ៉េ

ត្បព័នធ real-time សត្មាប់ោរត្គប់ត្គងអគ្នលនអយបាយជ្ញរិកងាុ រដ្ឋាភិបាលត្បអទសក៉ូអរ៉េរួមមានធារុផ្សសំ ចំននួ ពីរ ៖ ត្បព័នធ ត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹង (KMS) និងត្បព័នធត្គប់ត្គងោរង្ហររបស់រដ្ឋាភិបាល
។
KMS អេឡិចត្រូនកិ ផ្សាល់លទធភាពដល់គំនរិ អផ្សសងៗផ្ដលបានអសាើអឡើងេំឡងុ ដំអណ្ើរោរបអងករើ អគ្នលោរណ្៍អដើមបីអអាយមានោរករ់ត្ត្ដ និងត្គប់ត្គង អហើយជ្ញបនាបនាទប់អធវោើ រផ្ចករំផ្លកត្ដមរយៈ
ោរត្គប់ត្គងឯកសារអេឡិចត្រនូ ិកអដើមបីសត្មួលអអាយមានោរអធវើអសចកាីសអត្មចត្បកបអដ្ឋយ ត្បសិទធផ្សល ។
KMS អេឡិចត្រូនកិ ត្រូវបានបអងកើរអឡើងដ៉ូចខាងអត្ោម ៖

១. ោរិយល័យត្បធានាធិបរីបានេនុមរ័ ោរអត្បើត្បាស់កមមវធិ ីកពុំ យូទ័ររួមអលើកដំប៉ូង

២. ISP ត្រូវបានេនុវរាអដើមបីកំណ្រ់វិធីកងាុ ោរសអត្មចបានោរិយល័យត្បរិបរាិឌជ្ី ថ្ី ល ។
៣. អសវាកមមគ្នំត្ទអេឡិចត្រនូ ិកត្រូវបានបអងករើ អឡើង អដ្ឋយអផ្លារអលើោរករ់ត្ត្ដទិនាានុបបវរាិត្បចាំនថ្ា ជ្ញដំណាក់ោលដំប៉ូងសត្មាប់គអត្មាងោរិយល័យត្គប់ត្គងឌីជ្ថ្ី ល ។
៤. ត្បព័នធត្គប់ត្គងឯកសារត្រូវបានបអងករើ អឡើងជ្ញដំណាក់ោលទីបីននគអត្មាង ។
ជ្ញមួយនឹងោរបអងករើ KMS អេឡិចត្រនូ ិកសត្មាប់ោរិយល័យត្បធានធិបរី បមាណ្ីយកមមននោរ ត្គប់ត្គងព័រមា៌ ន ឯកសារ និងភារកិចេត្រូវបានអរៀបចំអឡើង ។ នីរិវធិ ីរដាបាលទំងម៉ូលនឹងត្រូវ
បានដ្ឋក់បញ្េូលអៅកាុងត្បព័នធត្គប់ត្គង អៅអពលផ្ដលត្បព័នធត្គប់ត្គងសត្មាប់ឯកសារោលបបវរាិ និងចំអណ្ោះដឹងត្រូវបានបអងករើ អឡើង ។
ត្ដមរយៈ KMS អេឡិចត្រនូ កិ ឯកសារោលបបវរាិ និងកំណ្រ់ត្ត្ដអាចត្រូវបានផ្ថ្រកាត្បកបអដ្ឋយ សងារភាពអដ្ឋយមិនមានោរបារ់បង់ន៉ូវព័រមា៌ នណាមួយអឡើយ អហើយដំអណ្ើរោរបអងករើ អគ្នល
នអយបាយអាចត្រូវបានករ់ត្ត្ដជ្ញមួយនឹងោរេធិបាយេំពីអគ្នលនអយបាយផ្ដលអាចកំណ្រ់បាន ។ អត្ៅពីអនោះ លទធភាពទទួលបានព័រ៌មានេំពីអគ្នលនអយបាយ ត្សអដៀងគ្នានឹងមានលកាណ្ៈង្ហយត្សួល
ផ្ដលធានាអអាយមានសងារភាពកាុងោរបអងករើ អគ្នលនអយបាយ និងោររកាសុវរថិភាព ត្បឆ្ំងនឹង បរាជ្័យអគ្នលនអយបាយ ។
ត្បភព ៖

NIA,
ed
របាយោរណ្៍ត្បចាំឆ្ា២ំ ០០៦សត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក
(អសេ៊េ៉ូល:MOGAHA
ឆ្ា២ំ ០០៦)
ទំព័រទី
http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651.
ដកត្សង់ពី
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KMS អាចត្រូវបានបអងករើ អឡើងសត្មាប់វិសយ័ ជ្ញក់ោក់ ដ៉ូចជ្ញោរត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ ។
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ោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹងសត្មាប់ោរោរ់បនថយោនីភយ័ កាងុ ត្បអទសឥណាឌ
កមមវិធីត្គប់ត្គងោនីភ័យអត្គ្នោះមហនារាយថ្នាក់ជ្ញរិអត្ោមត្កសួងកិចេោរត្បអទសរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណាឌ មានអគ្នលអៅ បអងកើរន៉ូវបណ្ាក ញចំអណ្ោះដឹងកាងុ ចំអណាមទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាល េាកអធវើអសចកាីសអត្មច េាកត្គប់ត្គង
និងេាកជ្ំនាញោរអត្គ្នោះ មហនារាយសំខាន់ៗមកពីវសិ ័យវិសវកមម សាថ បរយរកមម អរៀបចំផ្ផ្សនោរ រញ្ជួយផ្ផ្សនដីវិទា ជ្លវិទា កសិកមម និងវិទា-សាន្ដសាសងាមអដើមបីសត្មបសត្មួល ដល់ោរអផ្លាោះបាូរព័រមា៌ ន
និងកិចសេ ហោរកាុងោរោរ់បនថយោនីភ័យអត្គ្នោះមហនារាយ ។
អដើមបីបអងករើ សហគមន៍មួយផ្ដលមានោរេនុវរាជ្ញក់ផ្សងា អវទិោអេឡិចត្រនូ ិកកំពងុ ត្រូវបានបអងករើ អឡើងផ្ដលនឹងជ្ួយសត្មបសត្មួលដល់េនារកមមកងាុ ចំអណាមនដគ៉ូរកមមវធិ ី ។ ត្បព័នធអនោះនឹងមាន លកាណ្ៈអលើកទឹកចិរា
អហើយនិងផ្សាលជ្ញ់ ឧបករណ្៍ ត្បព័នធគ្នំត្ទោរអធវើអសចកាសី អត្មច និងត្បព័នពធ ិនរិ យ ត្ដមដ្ឋនអៅអអាយភាគីពាក់ពន័ ធ ។
អៅកាុងដំណាក់ោលដំប៉ូង កមមវធិ ីនងឹ រភាជប់់សាថប័នចំនួន ៥០០ ។ ជ្ញបនាបនាទប់អទៀរ បណាាញអផ្សសងៗ ដ៉ូចជ្ញបណាាញរដា ផ្ដលមាននាយកដ្ឋានត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយរបស់រដា អហើយបណាាញសាថ ប័ន
បណ្ាុ ោះបណាាលផ្ដលបអងករើ អឡើងពីសាថប័ន បណ្ាុ ោះបណាាល រដាបាលទំងេស់កងាុ ត្បអទសឥណាឌនឹងត្រូវ បានរភាជប់គ្នា ។
នដគ៉ូកមមវិធីរមួ មាន ៖







េាកជ្ំនាញត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយអៅកាងុ នាយកដ្ឋានត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយរបស់រដ្ឋាភិបាល រដាននរដាចំននួ ៣៥ ។

កមមវិធថ្នី ា ក់ជ្ញរិសត្មាប់កសាងសមរថភាពវិសកវ រសត្មាប់សាថប័នោរត្គប់ត្គងោនីភយ័ រញ្ជួយផ្ផ្សនដីផ្ដលពាក់ព័ននធ ឹងសាថ ប័នធនធានថ្នាក់ជ្ញរិ (NRI) ចំននួ ១១ ត្ពមទំងសាថ ប័នធនធានរដាចនំ ួន
ត្បផ្ហល ១២៥ អៅកាុងរដាទំង ៣៥ ។

កមមវិធថ្នី ា ក់ជ្ញរិសត្មាប់កសាងសមរថភាពសាថ បរយករសត្មាប់ោរត្គប់ត្គងោនីភយ័ រញ្ជួយផ្ផ្សនដីផ្ដលពាក់ព័ននធ ឹង NRI ចំនួន ៧ និង សាកលវិទាល័យចំននួ ត្បផ្ហល ១១០ អៅកាុងរដាទំង ៣៥ ។
េាកជ្ំនាញផ្ផ្សាកកមមវិធីោរ់បនថយភាពង្ហយរងអត្គ្នោះអដ្ឋយអត្គ្នោះរញ្ជួយដីត្ដមទីត្កងុ កាុងទីត្កុងចំនួន ៣៨ ននរដាចំនួន ១៧ ។

េាកជ្ំនាញផ្ផ្សកា គអត្មាងោរ់បនថយោនីភ័យអត្គ្នោះរញ្ជួយផ្ផ្សនដីថ្នាក់ជ្ញរិកាុងរំបន់ផ្ដលមានរដា រញ្ជួយដីទី IV និងទី V ។
េាកជ្ំនាញផ្ផ្សាកគអត្មាងបនធូរបនថយពយុោះសុកី លូនថ្នាក់ជ្ញរិ

ត្ចកបណាាញចំអណ្ោះដឹងនឹងសត្មបសត្មលួ ដល់សហត្បរិបរាិោរកាងុ ចំអណាមសមាជ្ិកបណាាញ
នឹងោរត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ ។
ឧបករណ្៍ទំងអនោះរួមមាន ៖


ោរទទួលបាន និងសត្មបសត្មួលផ្ដលមានោរជ្ួយសត្មលួ



ឧបករណ្៍ពនិ ិរយត្ដមដ្ឋនកមមវិធី និងផ្ចករំផ្លកវិធីសាន្ដសា







អដ្ឋយត្ដមរយៈោរផ្សាល់

ឧបករណ្៍អដើមបីទទួលយក

ឬទទួលបាន

និងអរៀបចំចំអណ្ោះដឹងផ្ដលទក់ទង

ទីកផ្នងល ោរង្ហររបស់សមាជ្ិកសត្មាប់ោរត្គប់ត្គងខលមឹ សារវិមជ្ឈោរ
មាសុីនត្សាវត្ជ្ញវថ្នមពលខពស់
អវទិោពិភាកាផ្ដលមានោរជ្ួយសត្មួលសត្មាប់អដ្ឋោះត្សាយបញ្ញា
ត្បព័នធត្គប់ត្គងឯកសារ
ត្កុមេុីផ្មលបណាាញខាងកាងុ ផ្ដលមានោរជ្ួយសត្មួល

បណាាញចំអណ្ោះដឹងត្រូវបានអលើកមកពិចារណាអដើមបីទទួលបាន ៖







ោរអឆលើយរបត្បអសើរជ្ញងមុន
ោរផ្សាលេ់ ំណាចដល់នាយកដ្ឋានត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
ោរវាយរនមលធនធាន និងអសវាកមមត្បអសើរជ្ញងមុន
ោររួមបញ្េលូ អៅកាងុ ោរេភិវឌឍទសសនាទនបចេបុ បនា
ោរពិនរិ យត្ដមដ្ឋនផ្ដលមានត្បសិទភាធ ពអលើគំនរិ ផ្សាចួ អផ្សាមើ
ោរអលើកកមពសោ់ រេនុវរាអដ្ឋយយុរធាិ ម៌កាុងសហគមន៍ត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ

ត្បភព ៖

នាយកដ្ឋានត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយថ្នាក់ជ្ញរិ ICT សត្មាប់ោរោរ់បនថយោនីភយ័ អត្គ្នោះមហនារាយ ៖ បទពិអសាធន៍ ត្បអទសឥណាឌ (New Delhi ៖ ត្កសួងកិចេោរជ្ញរិឆ្ាំ២០០៦)
http://www.ndmindia.nic.in/WCDRDOCS/ICT%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction.pdf.
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នាយកដ្ឋានត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយថ្នាក់ជ្ញរិ ោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹងកាងុ ោរោរ់បនថយោនីភ័យអត្គ្នោះមហនារាយ ៖ េភិត្កមត្បអទសឥណាឌ (New Delhi: ត្កសួងកិចេោរជ្ញរិ ឆ្ាំ២០០៦)
http://www.ndmindia.nic.in/WCDRDOCS/knowledge-manageme.pdf.
កិចោេ រផ្ដលត្រវូ េនុវរា
ផ្សវងរកឧទហរណ្៍អលើត្បព័នធត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹងកាុងោរត្គប់ត្គងកសិកមម អត្គ្នោះមហនារាយ និង ោរត្គប់ត្គងបរិសាថនកាុង ត្បអទស ឬរំបន់ ។ វិភាគឧទហរណ្៍នីមយួ ៗអលើកត្ដាអជ្ញគជ្័យកាងុ ោរ
ត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹង ។

៣.៦

កមមវិធសី ុខាភិបាល និងទ៉ូរអវជ្ជសាន្ដសា ៖ បអងកើនោរទទួលបានអសវាសុខាភិបាល

40

សុខាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកផ្ដលជ្ញកមមវិធីរបស់ ICT កាុងវិស័យសុខាភិបាលមានោរេភិវឌឍយងឆ្ប់រហ័ស អៅជ្ុំវញិ ពិភពអោកកាុងរយៈអពលបុនាមនឆ្ាំចងុ អត្ោយអនោះ ។ កមមវរថុននកមមវធិ ីសុខាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក
គឺអដើមបីបអងកើនត្បសិទផ្សធ ល ោរទទួលបាន ត្ពមទំងគណ្អនយយភាពននអសវាផ្ថ្ទំសុខភាពអឆ្ពោះអៅរក គុណ្ភាពជ្ីវិរត្បអសើរជ្ញងមុនសត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា និងបរិយោស ោរង្ហរផ្ដលមានផ្សលិរភាពជ្ញងមុន សត្មាប់ត្គូអពទយ
និងបុគាលកិ ផ្ថ្ទំសុខភាព ។
សុខាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកមានអត្បើត្បាស់កងាុ វិស័យទិនាន័យឌីជ្ីថ្លសុខាភិបាល ៖ ត្រូវបានបញ្ជូន រកា ទុក និងសាា អឡើងវិញ ត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ អពាលគឺសត្មាប់អគ្នលបំណ្ងពាបាល េប់រំ និងរដាបាល
ទំងអៅកាុងម៉ូលដ្ឋាន និងពីចមាាយ ។ សុខាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អធវើោរអត្បើត្បាស់ន៉ូវពិធីសារ និង បអចេកអទសបញ្ជនូ ទិនានយ័ អផ្សសងៗ ។ សុខាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ មាន ោររួមបញ្េូលទំងេស់ អដ្ឋយសារ

វាមានោរពាក់ពន័ ធជ្ញមួយោរផ្ថ្ទំសខុ ភាព និងេាកវិជ្ញជជ្ីវៈផ្ថ្ទំសខុ ភាពត្គប់ត្បអភទ (ឧទហរណ្៍ វាមិនមានកំណ្រ់ចំអពាោះថ្នាំ និងមិនមានកំណ្រ់ចំអពាោះអវជ្ជបណ្ឌ រិ ) ។ ត្ដរាងទី ៩ អលើកអឡើងន៉ូវ ឧទហរណ្៍មយួ
ចំននួ េំពីសុខាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក។

ត្ដរាងទី៩. ឧទហរណ្៍ននសុខាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
បអចេកវិទា
ោរត្ដមដ្ឋនពីចមាាយ

ឧបករណ្៍ និងកមមវធិ កី ពុំ យូទរ័

 សិនស័រ

កមមវធិ សី ខាុ ភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ
 ោរផ្ថ្ទំអៅផ្សទោះត្ដមត្បព័នទធ ៉ូរគមនាគមន៍

 ឧបករណ្៍
 េ៊េុលត្ត្ដអសាន
អរាគវិនចិ ឆ័យ

 ឧបករណ្៍សទង់អបោះដ៉ូង

 កំណ្រ់ត្ត្ដសកមមភាពអបោះដ៉ូង (EKG)

 ោរផ្ថ្ទំអៅផ្សទោះត្ដមត្បព័នទធ ៉ូរគមនាគមន៍

 ោំរសមីេុិច / CatScan និង កមមវធិ ី
កុំពយូទ័រវិភាគរ៉ូបភាពអវជ្ជសាន្ដសា
 ោរពិអត្គ្នោះអយបល់
ោរត្បាត្ស័យទក់ទង ត្ដមវីអដេ៉ូ

 មាសុីនថ្រ (មាសុីនថ្រវីអដេ៉ូ មាសុីនថ្រភាជប់េុីនធឺណ្រិ )

 ោរពិអត្គ្នោះអយបល់

 ត្បព័នគធ មនាគមន៍ និងទិននា ័យចល័រ

 ទ៉ូរសុខភាពផ្សលូវចិរា

 កុំពយូទ័រ Desktops
រ៉ូបភាពឌីជ្ថ្ី ល

 ឧបករណ្៍

 ទ៉ូរសិកាជ្ំងឺ

 មាសុីនផ្សនក /ឧបករណ្៍បញ្ញេំង រ៉ូបភាព

 ទ៉ូរទនាសាន្ដសា

 ត្បព័នផ្សធ សពវផ្សាយ (ឧទហរណ្៍ ផ្ខសភាពយនា ផ្ខសអារ់មាអញទិច)
 មាសុីនថ្រឌីជ្ថ្ី ល

 មាសុីនថ្រវីអដេ៉ូអាចពត្ងីក ពត្ងមួ បាន
បអចេកវិទាព័រ៌មាន
40

 ទ៉ូរពាបាលជ្ំងឺផ្សបក

 កុំពយូទ័រអមសត្មាប់ត្បព័នធរកា ទិននា ័យ

 ទ៉ូរវិទយុសកមម
 ទ៉ូរពាបាលជ្ំងឺផ្សបក
 អសៀវអៅករ់ត្ត្ដអវជ្ជសាន្ដសត្ដា មត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិក (ឧទហរណ្៍ ត្បព័នធពរ័ ៌មានេាកជ្ំងឺ

ចំណ្ុចអនោះដកត្សង់អចញពីោរសិកាេំពី ESCAP សុខភាពផ្បបអេឡិចត្រូនិកកាុងទវីបអាសុីន និងបាសុីហវិក ៖ បញ្ញាត្បឈម និងឱោស http://www.unescap.org/esid/hds/lastestadd/eHealthReport.pdf.
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 កមមវិធកី ុំពយូទ័រ/ព័រ៌មានវិទា

ត្បព័នពធ រ័ ៌មានមនទីរអពទយ ត្បព័នធពរ័ ៌មាន េាកវិជ្ញជជ្ីវៈទ៉ូអៅ)

 ោរផ្សវងរកទិននា ័យ ត្ចកបណាាញផ្វបសាយរ៍

 ត្បព័នធត្គប់ត្គងម៉ូលដ្ឋានទិននា ័យ
 ត្បព័នពធ រ័ ៌មានភ៉ូមិសាន្ដសា

 រដាបាល DSS

 ទិននា ័យ/រ៉ូបភាព/បនទោះចាប់សអមលង/ មាសុនី ផ្សាន

 កំណ្រ់ត្ត្ដអវជ្ជសាន្ដស/ា សុុុខភាពត្ដមអេឡិចត្រនូ ិក

 ត្ោហវិច និងកមមវធិ ីកពុំ យូទ័រត្បព័នធ ផ្សសពវផ្សាយចត្មុោះ

 ោរសិកាត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូ ិក

 កមមវិធកី ុំពយូទ័រភាជប់ទំនាក់ទំនង េរិថ្ិជ្នជ្ញមួយទិននា ័យ
រកាទុក និងបញ្ជនូ

 មាសុីនថ្រ/មីត្កូហនវូ /សអមលង និង កមមវិធកី ុំពយូទ័រត្គប់ត្គងរ៉ូបភាព
ោរចមលងត្ដម និងោរបណ្ាុ ោះបណាាល

 េាកអធវើរបាយោរណ្៍

 សអមលង-រ៉ូបភាព

 កមមវិធសី ិកា
 សនាិសទី

ត្បភពៈ ដកត្សង់ពី David Brantley, Karen Laney-Cummings និង Richard Spivack

នវានុវរាន៍ រត្មូវោរ និងោរវិនិអយគកាងុ ទ៉ូរសុខាភិបាល (ផ្ខកុមភៈ ឆ្ាំ២០០៤)

http://www.technology.gov/reports/TechPolicy/Telehealth/2004Report.pdf.
ដ៉ូចផ្ដលត្ដរាងទី ៩ បង្ហាញ ICT អាចត្រូវបានអត្បើត្បាស់អៅកាងុ ត្បព័នធសខុ ភាពអេឡិចត្រនូ ិកចំននួ បួន ត្បអភទ ៖
១. ត្បព័នធផ្ថ្ទំសខុ ភាពចល័រ (ោរផ្ថ្ទំអៅផ្សទោះត្ដមត្បព័នទធ ៉ូរគមនាគមន៍) - ោរពិនរិ យ និងពាបាល សុខភាពអាចត្រូវ បានអធវើអឡើងត្ដមរយៈោរអត្បទើ ៉ូរស័ពចទ ល័រ ខណ្ៈផ្ដលេាកជ្ំងឺកពំ ងុ អធវើដំអណ្ើរ
ឬសថិរអៅកាងុ រំបន់ដ្ឋច់ត្សយល ។

២. ត្បព័នធអធវើអរាគវិនចិ ឆ័យចល័រ (ោរផ្ថ្ទំត្ដមផ្សទោះពីចមាាយ) - េាកជ្ំងឺត្រូវបានអធវើអរាគវិនចិ ឆ័យ និង ពាបាលត្ដមរយៈត្បអភទ ក៉ូនោរ់ននសិនស័រវាស់ផ្វងសញ្ញាសំខាន់ៗ និងត្បព័នធវិភាគសញ្ញាសំខាន់ៗ
ខណ្ៈអពលកំពងុ អធវសើ កមមភាព ។

៣.
៤.

ឧបករណ្៍អវជ្ជសាន្ដសាផ្ថ្ទំត្ដមផ្សទោះទំអនើប (ោរផ្ថ្ទំត្ដមផ្សទោះពីចមាាយ)-សាថ នភាពសុខភាពេាកជ្ំងឺ ត្ដមផ្សទោះ ឬអៅកាុងមជ្ឈមណ្ឌ លសហគមន៍ត្បជ្ញពលរដាជ្ញន់ខពសច់ ៉ូលនិវរាអាចត្រូវបានត្រួរពិនិរយ និង
អធវើអរាគវិនចិ ឆ័យអដ្ឋយឧបករណ្៍ អវជ្ជសាន្ដសាទំអនើប ។

ត្បព័នធត្គប់ត្គងេាកជ្ំងឺរួមបញ្េូលគ្នា - ឧបករណ្៍ ដ៉ូចជ្ញ PDA ទ៉ូរស័ពចទ ល័រ កុំពយូទ័រផ្លទល់ខនលួ / េុីនធឺណ្រិ និងឧបករណ្៍ជ្ំនាញអាចត្រូវបានអត្បើត្បាស់អដើមបីទទួលបានសញ្ញាសំខាន់ៗ អធវើោរវិភាគ
និងអធវើអរាគវិនិចយឆ័ ត្ពមទំងត្គប់ត្គង េាកជ្ំងឺនមី ួយៗ ជ្ញលកាណ្ៈត្បព័នធ ។

សមរថភាព និងជ្ំនាញសុខាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកមានសារសំខាន់ជ្ញពិអសសទក់ទងនឹងផ្ផ្សកា កមមវិធី សុខាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ សំខាន់ៗចំននួ បួន ៖
អគ្នលនអយបាយ និងោរបង្ហករសុខភាពសាធារណ្ៈអរៀបចំផ្ផ្សនោរយុទសា
ធ ន្ដសផ្ា ថ្ទំសខុ ភាព ។

ផ្ផ្សកា អនោះរត្មវូ អអាយមានោរត្បម៉ូលព័រមា៌ ន

អសវាព័រមា៌ នសត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា ផ្ផ្សកា អនោះមានន៉ូវសកមមភាពផ្ដលផ្សាលអ់ អាយេាកជ្ំងនឺ វ៉ូ ព័រមា៌ នេំពី
លកាណ្ៈវិជ្ញជជ្ីវៈមានភាពចាំបាច់ ត្ពមទំង ទីកផ្នងល និងរអបៀបអដើមបីទទួលបានអសវាអនោះ ។

ផ្ផ្សកា សុខភាព

បរិសាថន

ត្បធានបទទក់ទងនឹងសុខភាព

និងអសដាកចិ សេ ងាម

ដ៉ូចជ្ញ

សុខភាព

ផ្ដលជ្ួយដល់ោរផ្សងវ រកទិននា យ័ សត្មាប់ោរ

និងរអបៀបរស់អៅលអត្បអសើរអៅអពលផ្ដលជ្ំនយួ

ោរត្គប់ត្គងេាកជ្ំងឺ និងកំណ្រ់ត្ត្ដសុខភាពេាកជ្ំងរឺ មួ បញ្េលូ គ្នា - កមមវធិ អី នោះពាក់ពន័ នធ ងឹ សកមមភាព ទក់ទងនឹងោរផ្ចករំផ្លកព័រមា៌ នត្បកបអដ្ឋយត្បសិទផ្សធ ល និងសុវរថភាិ ពរវាងេាកវិជ្ញជជ្ីវៈផ្ថ្ទំសខុ ភាព និងសងាម
ត្ពមទំងោរបអងករើ បរិយោសអដើមបីផ្សលា ោ់ រគ្នំត្ទសត្មាប់ត្គប់ត្គងករណ្ីេកា ទទួលអសវា ផ្ដលរួមបញ្េលូ គ្នា ។
អសវាទ៉ូរផ្ថ្ទំ និងរស់អៅអដ្ឋយឯករាជ្យ កមមវធិ អី នោះរួមមានោរពិអត្គ្នោះអយបល់ពចី មាាយ ោរផ្ថ្ទំត្ដមផ្សទោះ ពីចមាាយោរត្ដមដ្ឋនសញ្ញាសំខាន់ៗ ត្ពមទំងអសវាកមមអផ្សសងៗអទៀរផ្ដលគ្នំត្ទដល់ោររស់អៅអដ្ឋយ
ឯករាជ្យសត្មាប់ត្បជ្ញជ្នវ័យចំណាស់ និងជ្នពិោរ ។
កមមវិធសី ុខាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ត្រូវបានអត្បើត្បាស់ត្បកបអដ្ឋយអជ្ញគជ្័យអៅកាុងផ្ផ្សកា ដ៉ូចខាងអត្ោម ៖
១.

មនទីរអពទយបផ្ងកអ ជ្ញពិអសសកាងុ ោរអត្បើត្បាស់បអចេកវិទា និងជ្ំនាញអវជ្ជសាន្ដសាផ្ដលត្រូវបាន អត្បើត្បាស់ត្ដមរអបៀប

ភាគទី៣

(ICT)

ខុសៗគ្នាអៅកាងុ ត្បអទសមួយចំននួ (អមើលរ៉ូបភាពទី ២១) ។
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សហរដាអាអមរិក

េ៉ូន្ដសាាលី

ញូវហសឺផ្លន

រ៉ូបភាពទី ២១. ឋានវិទាទ៉ូរពិអត្គ្នោះអយបល់អៅអលើអោោះបាសុហី កវិ
(ត្បភព ៖ Isao Nakajima “បញ្ញាទក់ទងនឹងកមមវិធីសខាុ ភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ អៅកាងុ ត្បអទស កំពុងេភិវឌឍន៍ ជ្ញពិអសស កាុងរំបន់បាសុីហកវិ ” (បទបង្ហាញអៅឯកិចេត្បជ្ុំត្កមុ ជ្ំនាញ ESCAP
សាីពី “និនាាោររំបន់អលើវិសយ័ ពាណ្ិជ្ជកមមផ្ផ្សកា អសវាសុខាភិបាល និងឥទធពិ លននអសវាអនោះអៅអលើសមមទិ កធ មម ត្បព័នធសខាុ ភិបាលកាងុ រំបន់អាសុី និងបាសុីហកវិ ” បាងកក ត្បអទសនថ្ នថ្ាទ០ី ៩-១១ ផ្ខរុោ ឆ្ាំ២០០៧)
២. ោរេប់របំ ុគាលកិ សុខាភិបាលអដើមបីផ្កលមអោរេប់រំបនា និងោរេភិវឌឍវិជ្ញជជ្ីវៈអដើមបីផ្កលមអគុណ្ភាព និងបទដ្ឋានេនុវរា
សិកាអបើកទ៉ូោយរំបន់បាសុីហកវិ ផ្ដលផ្សាលឱ់ ោសេប់រំបនាដល់េកា វិជ្ញជជ្ីវៈសុខាភិបាលត្ដមបណាា ត្បអទសអលើអោោះបាសុីហវិក ។

របស់េកា វិជ្ញជជ្ីវៈសុខាភិបាល ។ ឧទហរណ្៍ ដ៉ូចជ្ញ បណាាញសុខាភិបាល

ត្បេប់ទី ៣ ៖ េងាោរសុខភាពពិភពអោកេំពសី ខុ ភាពអេឡិចត្រនូ កិ

សុខាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកោន់ផ្រត្រូវបានអមើលអ ញើ ថ្នជ្ញមអធាបាយមួយអដើមបីអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញាត្បឈមធនធានមានកំណ្រ់ ខណ្ៈផ្ដលបំអពញោររំពងឹ ទុកសត្មាប់ោរផ្កលមអគណ្
ុ ភាពអសវាផ្ថ្ទំ សុខភាព ។
េងាោរសុខភាពពិភពអោក (WHO) ផ្សាលេ់ នុសាសន៍អអាយមានោរអត្បើត្បាស់ ទ៉ូរគមនាគមន៍អៅកាងុ ោរផ្ថ្ទំសុខភាព ជ្ញពិអសស អដ្ឋយសារផ្រ ៖


ោរខវោះខារេាកវិជ្ញជជ្ីវៈផ្ថ្ទំសខុ ភាពកាងុ ចំននួ ដ៏អត្ចនើ

កងវោះខារ (ឬេវរាមាន) ោរផ្ថ្ទំសុខភាពសត្មាប់ត្បជ្ញជ្នជ្នបទ



េត្ត្ដមរណ្ៈមាត្ដ និងទរកខពស់ (រហ៉ូរដល់ ៣០ភាគរយអៅកាុងរំបន់មយួ ចំនួន) ផ្ដលផ្ផ្សកា ខលោះ បងកអឡើងអដ្ឋយកងវោះខារ ផ្ផ្សាកផ្ថ្ទំសុខភាពទរកកាុងនផ្សទ និងអសវាសុខភាពបនាព៉ូជ្ និង




លទធភាពអៅមានកត្មិរ ឬពុមាំ នលទធភាពទទួលបានព័រ៌មានអវជ្ជសាន្ដសាបនាទប់ពីត្គូអពទយបញ្េប់ ោរសិកាជ្ញពិអសសត្បជ្ញជ្នអៅកាងុ រំបន់ជ្នបទ និងដ្ឋច់ត្សយល ។

៣. ោរត្ដមដ្ឋនជ្ំងឆឺ លងោរ់ត្ពំផ្ដនផ្ដលអាចមានោររាលដ្ឋល ដ៉ូចជ្ញអៅកាងុ ករណ្ីអាោរៈជ្ំងឺផ្សលូវដអងាើម ត្សួចត្សាវធាន់ធារ និងផ្លាសាយបកសី ។ ព័រ៌មានវិទាភ៉ូមិសាន្ដសាត្រវូ បានអមើលអ ញើ យងចាស់ថ្នជ្ញ
ឧបករណ្៍ដ៏មានឥទធពិ លអៅអលើត្បសិទភាធិ ពននោរអរៀបចំ និងអធវើផ្ផ្សនោរសត្មាប់ត្គប់ត្គងោរ រាលដ្ឋលផ្ដលអរៀបចំអឡើងអដ្ឋយេងាោរេនារជ្ញរិ និងរដ្ឋាភិបាល ។ ឧទហរណ្៍ េងាោរសុខភាព
ពិភពអោកបានអរៀបចំបអងករើ បណាាញត្បោសអាសនា និងអឆលើយរបចំអពាោះោរផ្សទុោះអឡើងជ្ំងឆឺ លង ជ្ញសកល អដើមបីត្ដមដ្ឋនោរផ្សទុោះអឡើងន៉ូវជ្ំងផ្លឺ ា សាយបកសី ត្ពមទំងជ្ំងឆឺ លងអផ្សសងៗអទៀរ ។
៤.

ោរករ់ត្ត្ដព័រមា៌ នអវជ្ជសាន្ដសា និងកំណ្រ់ត្ត្ដអវជ្ជសាន្ដសអា ៅកាុងទីកផ្នលងផ្ដលបុគាលផ្ដលមានោរ បណ្ាុ ោះបណាាលអធវើោរចមលង កំណ្រ់ត្ត្ដអវជ្ជសាន្ដសាផ្ដលអានអដ្ឋយអវជ្ជបណ្ឌ រិ និងេាកផ្សាលោ់ រផ្ថ្ទំ
សុខភាពដនទអទៀរ ។

៥. ត្បសិទផ្សធ ល ជ្ញពិអសស ោរលុបបារ់ោរេនុវរាសទួនគ្នា ឬកំហុសបអចេកអទស ោរសនសំសំនច អពលអវោ និងោរចំណាយអលើោរអធវើដំអណ្ើរ ត្ពមទំងោរផ្បងផ្ចកធនធានមនុសស និងធនធានអផ្សសងៗ
អទៀរអអាយោន់ផ្រមានត្បសិទផ្សធ ល ។
ត្បសិទផ្សធ លអនោះបានមកពី ៖



៦.

ោរផ្ចករំផ្លកចំអណ្ោះដឹង និងោរត្គប់ត្គងផ្ផ្សនោរផ្ថ្ទំសខុ ភាពផ្ដលមានោរផ្កលមអ
ោរផ្ថ្ទំេកា ជ្ំងឺអដ្ឋយផ្លទល់ត្ដមរយៈទ៉ូរឱសថ្ និងោរផ្ចកចាយថ្នាំ និង
ោររភាជប់េាកជ្ំងឺ និងអវជ្ជបណ្ឌ ិរត្ដមរយៈត្បព័នធត្បជ្ុំត្ដមរ៉ូបភាពវីអដេ៉ូអៅវិញអៅមកផ្ដលសត្មួល អអាយមានោរផ្ថ្ទំ េាកជ្ំងឺអដ្ឋយផ្លទល់ ត្ពមទំងោរពិនិរយត្ដមដ្ឋនជ្ំងឺរាុំនរ៉េ ។

ោរោរ់បនថយចមាាយ/ភាពឯអោ អដ្ឋយមានោរត្គបដណ្ា ប់អលើអសវាផ្ថ្ទំសខុ ភាពផ្ដលត្រូវបាន ពត្ងីកវិសាលភាពដល់ ភ៉ូមិដ្ឋច់ត្សយល ឬភ៉ូមជ្ិ នបទផ្ដលខវោះខារមអធាបាយអៅោន់មនទីរអពទយ
និងមណ្ឌ លសុខភាពអដ្ឋយង្ហយត្សលួ ។ ទ៉ូរមណ្ឌ លពហុអគ្នលបំណ្ងអាចជ្ួយផ្សាល់ពរ័ ៌មាន សុខភាពសាធារណ្ៈ និងអហដ្ឋារចនាសមពន័ ធចាបាំ ច់សត្មាប់អសវាអវជ្ជសាន្ដសា អរាគវិនចិ ឆ័យត្ដមរយៈ ទ៉ូរឱសថ្ ។

ភាគទី៣

(ICT)

68

កំណ្រ់ត្ត្ដសុខាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ េនុញ្ញារិអអាយមានោរអផ្សទរព័រមា៌ នសុខភាព ទន់ អពលអវោ ផ្សាល់លទធភាពត្បជ្ញជ្នផ្ដលរស់អៅរំបន់ដ្ឋច់ត្សយលកាុងោរពិអត្គ្នោះអយបល់ជ្ញមួយេាក ជ្ំនាញផ្ផ្សាកសុខភាព
កាុងទីត្ដំងមួយអផ្សសងអទៀរ ។
សំណ្ួរត្រោះិ រិោះ
១.

អរើត្បអទសរបស់េាកមានអសវាសុខាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកេវខី លោះ ? អរើអសវាមួយណាផ្ដលអាចអៅ ដល់សហគមន៍ជ្នបទ ?

២.

រួនាទីទ៉ូរស័ពទចល័រកាុងផ្ផ្សាកសុខាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ ោន់ផ្រមានសារសំខាន់អត្ចើនជ្ញមុន

៣.

អរើេាកដឹងេំពីកមមវិធីសខាុ ភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ មួយណាកាុងត្បអទស ឬរំបន់របស់េាកផ្ដល អត្បើត្បាស់មជ្ឈមណ្ឌ លអេឡិចត្រូនកិ សហគមន៍ឬអទ ? ច៉ូរអរៀបរាប់េំពកី មមវធិ ីមយួ ឬពីរននកមមវិធី ទំងអនោះ ។

អៅកាុងត្បអទសរបស់េកា ?
៣.៧

កមមវិធីត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ ៖ អសវាត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយថ្នាក់ជ្ញរិរួមបញ្េូលគ្នា

។

អរើអសវាផ្ថ្ទំសខុ ភាពត្បអភទណាខលោះ

ផ្ដលអាចត្រូវបានផ្សាល់ត្ដមរយៈោរអត្បើត្បាស់ទ៉ូរស័ពទចល័រ
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ត្បព័នធត្គប់ត្គងអត្គ្នោះអាសនាថ្នាក់ជ្ញរិមានត្បសិទធផ្សលមានភាពចាំបាច់អៅកាុងោរោរ់បនថយផ្សលបោះពាល់ផ្ដលបងកអឡើងអដ្ឋយអត្គ្នោះមហនារាយធមមជ្ញរិ និងអដ្ឋយមនុសស ។ អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ទីភាាក់ង្ហរ
ត្គប់ត្គងអត្គ្នោះអាសនាថ្នាក់ជ្ញរិយកចិរទា ុកដ្ឋក់អលើោរត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយអដ្ឋយអផ្លារអលើោរទប់សាករ់ជ្ញជ្ញងោរសាងសង់ និងសាា រអឡើងវិញ ។ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ក៍បានបអងករើ ត្បព័នធត្គប់ត្គងអត្គ្នោះ

មហនារាយថ្នាក់ជ្ញរិ (NDMS) ផ្ដលបានបអងករើ និងដ្ឋក់ពត្ង្ហយត្បព័នធត្ររួ ពិនិរយអត្គ្នោះមហនារាយដល់ ទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាលចំននួ ១០ ផ្ដលរួមមានត្កសួងកសិកមម និងរុោាត្បមាញ់ ត្ពមទំងត្កសួងកិចេោរ ផ្ដនសមុត្ទ
និងអនសាទ ។ NDMS ក៍បានបអងកើរបណាាញត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយេនាររដ្ឋាភិបាល ជ្ញោរសាកលបងអដើមបីពត្ងងឹ ភាពជ្ញនដគ៉ូ កាងុ ចំអណាមទីភាាក់ចនំ ួន ៧១ ។ ដំអណ្ើរោរផ្ចកចាយព័រ៌មាន
សត្មាប់អត្គ្នោះអាសនាត្រូវបានអធវើអអាយមានលកាណ្ៈង្ហយត្សួល អដ្ឋយមានោរបអងកើរបណាាញផ្លទល់រវាង ភាាក់ង្ហរកណាាល ត្ពមទំងរវាងរដ្ឋាភិបាលម៉ូលដ្ឋានជ្ញន់ខពស់ និងជ្ញន់ទប ផ្ដលបងកអអាយមានោរ
អឆលើយរបត្បកបអដ្ឋយត្បសិទធផ្សលចំអពាោះអត្គ្នោះមហនារាយ ត្ពមទំងអត្គ្នោះអាសនានានា ។ អៅកាុងោរ សអន្ដង្ហាោះ អត្គ្នោះអាសនា ត្បព័នធអនោះអាចជ្ួយកំណ្រ់េរាសញ្ញាណ្េាករាយោរណ្៍េំពឧី បទទវអហរុ និងទីត្ដំង

របស់េកា ទំងអនាោះ ត្ដមរយៈត្បព័នធកំណ្រ់េរាសញ្ញាណ្េាករាយោរណ្៍ ។ មអធាបាយអនោះអធវើអអាយមាន ោរថ្យចុោះចំនួន ១,៣ ភាគរយកាុងោររាយោរណ្៍ ព័រ៌មានមិនពិរទក់ទងនឹងអត្គ្នោះអាសនាកាុងឆ្ាំ២០០៥ ។

អសវាអាចត្រូវបានទទួលអដ្ឋយង្ហយត្សលួ អដ្ឋយេាកផ្ដលមាន ោរលំបាកផ្ផ្សកា ភាសា ជ្នបរអទស និងចាស់ជ្រា ។ អៅអពលផ្ដលគអត្មាងត្បអទសក៉ូអរ៉េ u-Safe ត្រូវបានបញ្េប់អៅកាងុ រងវង់ឆ្ាំ ២០១០ ។
មានោររំពងឹ ទុកថ្ន មនុសសផ្ដលបានបារ់បង់ជ្ីវរិ អដ្ឋយសារអត្គ្នោះមហនារាយនឹងមានោរថ្យចុោះមកត្រមឹ ១១,១ ភាគរយ កាុងចំអណាមមនុសស ១ ោននាក់ ផ្ដលបង្ហាញពីោរថ្យចុោះចំនួន ៣៣ ភាគរយពី ១៦,៥

ភាគរយនាអពលបចេបុ បនា កាុងចំអណាមមនុសស ១ ោននាក់ ។ ោរបារ់បង់ត្ទពយសមបរាិជ្ញមធយម ត្បចាំឆ្ាកំ ៍ត្រូវបានរំពឹងថ្ននឹងមានោរថ្យចុោះមកត្រមឹ ៨,២ ភាគរយ ផ្ដលនាំអអាយអាចសនសំថ្វិោ បានចំននួ ៣៥
ពាន់ោនដុោលរអាអមរិកពីោរខ៉ូចខារ ចាប់ពឆ្ី ា ំ ២០១០ រហ៉ូរដល់ ២០១៤ ។
ស៊េ៉ូណាមិផ្ដលបានអកើរអឡើងកាងុ ឆ្ាំ ២០០៤ នាំអអាយមានោរបអងករើ ត្បព័នធត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ រួមបញ្េូលគ្នាផ្ដលត្រូវបាន អៅថ្ន សាោណា (sahana) ។
ត្បព័នត្ធ គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយសាោណា
សាោណា គឺជ្ញកមមវធិ ីត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយត្ដមត្បព័នធកពុំ យូទ័រ សត្មាប់ត្គប់ត្គងព័រ៌មានេំឡុងអពល ត្បរិបរាោិ រសអន្ដង្ហាោះ អត្សាចត្សង់ និងសាា រអឡើងវិញ ផ្ដលបអងកើរអឡើងអដ្ឋយត្កុមសម័ត្គចិរាផ្ផ្សាក IT
មកពីត្បអទសត្សីលង្ហករ ផ្ដលដឹកនាំអដ្ឋយ ម៉ូលនិធិ Lanka Software ។

សាោណា គឺជ្ញោរេនុវរាកមមវិធកី ពុំ យូទ័រត្បភពអសរី និងអបើកទ៉ូោយ មានន័យថ្នេាកអត្បើត្បាស់ ទំងេស់អាចអត្បើត្បាស់ ថ្រចមលង ផ្ចកចាយ និងផ្កសត្មលួ កមមវធិ ីកពុំ យូទ័រ កាងុ រំនលទបបំផ្សរុ ។
មអធាបាយអនោះមានសារសំខាន់សត្មាប់ត្បអទស ភាគអត្ចនើ កាងុ រំបន់អាសុីបាសុីហកវិ ។

FOSS ក៍អាចជ្ួយអអាយមានោរផ្កសត្មួលត្បព័នធសត្មាប់ោលៈអទសៈជ្ញក់ោក់ ឬអត្គ្នោះមហនារាយចាស់ោស់

ផ្ដលអធវើអអាយត្បព័នធអាចអត្បើត្បាស់អឡើងវិញសត្មាប់អពលេនាគរ និងមានលកាណ្ៈអបើកចំហរ សត្មាប់ ោរេភិវឌឍបផ្នថមអទៀរអដ្ឋយេាកវិជ្ញជជ្ីវៈ IT មកពីជ្ុំវិញពិភពអោក (អមើលមឌ៉ូ ុល ៤ កាុងអស៊េរមី ៉ូឌុលោរ
សិកាេំពីសារត្បអយជ្ន៍របស់ ICT សត្មាប់េាកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល អដើមបីផ្សវងយល់បផ្នថមេំពី FOSS) ។
ត្បព័នសា
ធ ោណាសាូលត្រូវបានផ្បងផ្ចកជ្ញម៉ូឌលុ ឯករាជ្យផ្ដលមានេនារបណាាញត្ដមរយៈម៉ូលដ្ឋាន ទិនានយ័ រួម ៖
ោរចុោះបញ្ជេី ងាភាព

–រកាោរត្ដមដ្ឋន និងសត្មបសត្មលួ េងាភាព និងរួនាទីរបស់េងាភាពទំងអនាោះ អៅកាុងកិចខេ រិ ខំ ត្បឹងផ្ត្បងផ្សាល់ជ្នំ ួយ ។

ត្បព័នត្ធ គប់ត្គងសំអណ្ើរ - ករ់ត្ត្ដ និងត្ដមដ្ឋនរាល់សអំ ណ្ើរសុោំ រគ្នំត្ទទំងេស់ពទី ត្ដី ំងអផ្សសងៗ (ោរអបាោះជ្ំរុំ មនទរី អពទយ ។ល។) ត្ពមទំងោរគ្នំត្ទពីសណា
ំ ក់េកា ផ្សាលជ្់ នំ យួ ។
ចុោះបញ្ជជ្ី រំ ុំ - ចុោះបញ្ជជ្ី រំ ុំ មនទរី អពទយ និងទីត្ដងំ បអណាាោះអាសនាទងំ េស់សត្មាប់ជ្នរងអត្គ្នោះ អដ្ឋយសារអត្គ្នោះមហនារាយ ។

ត្បជ្ញជ្ន (មនុសសបារ់ខនលួ ) ោរចុោះបញ្ជី - ម៉ូលដ្ឋានទិននា យ័ របស់មនុសសបារ់ខនលួ បារ់បង់ទជ្ី ត្មក ឬសាល ប់ ត្ពមទំងមនុសស ផ្ដលកំពងុ ផ្សងវ រកសាច់ញារិ និងេាកផ្ដលត្រវូ បានរកអ ញើ ឬកំណ្រ់ទត្ដី ងំ (រួមមាន
41

ផ្ផ្សាកអនោះដកត្សង់អចញពី NIA, ed. របាយោរណ្៍ត្បចាំឆ្ាំ ២០០៦ សត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនិក (ទីត្កុងអសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ាំ២០០៦) ទំព័រ ២៣ ។

http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651.
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រ៉ូបភាព សាា មត្មាមនដ សំណាក DNA) អដ្ឋយអត្បើសមរថភាពត្សាវត្ជ្ញវទំអនើប ។
ត្បព័នត្ធ គប់ត្គង (េាកសមត្័ គចិរ)ា ជ្ំនយួ - ម៉ូលដ្ឋានទិននា យ័ ននោរសនាផ្សាលជ្់ នំ យួ (ពីេងាោរសអន្ដង្ហាោះ ទីភាាក់ង្ហររដ្ឋាភិបាល ជ្ំរុំ ។ល។) ត្ពមទំងោរពាយមផ្សារូ ផ្សាងជ្ំនយួ ទំងអនោះជ្ញមួយសំអណ្ើរ ។
ោរត្គប់ត្គងសារអពើភណ្
័ ឌ - ពិនរិ យទីត្ដំង បរិមាណ្ និងោរបរិអចឆទផ្សុរកំណ្រ់អត្បត្ើ បាស់ននសមាភរៈ ផ្សារផ្ស់ ងា ក់ ងាុ ឃ្ល ំង ។

ោរយល់ដងឹ េំពសា
ី ថ នភាព - ផ្សាលទ់ ដិ ភាា ពទ៉ូអៅននត្បព័នពធ រ័ មា៌ នភ៉ូមសា
ិ ន្ដសកា ងាុ សាថ នភាពបចេបុ បនា អដើមបីជ្យួ ដល់ោរអធវអើ សចកាសី អត្មច ។
ក៏មានផ្សងផ្ដរន៉ូវម៉ូឌុលជ្ញជ្អត្មសើ យងអត្ចើន ផ្ដលអាចត្រូវបានអត្បើត្បាស់ កាុងអនាោះរួមមានត្បព័នធសត្មប សត្មួលសម័ត្គចិរា ត្ពមទំងោរអផ្សាសា
ើ រត្ដមទ៉ូរស័ពទ ។
ខុសពីោរេនុវរាអៅកាុងត្ពឹរាោរណ្៍សណា
៊េ៉ូ មិឆ្ាំ ២០០៤ អៅត្បអទសត្សលី ង្ហក សាោណា ត្រូវបានដ្ឋក់ ពត្ង្ហយអដ្ឋយេងាភាព អផ្សសងៗកាុងត្បអទសចិន ឥណ្ឌូ អនសុី បាគីសាថន អបរ៉ូ ហវ៊េ៊ីលីពនី និងសហរដាអាអមរិក
កាុងោរអឆលើយរបចំអពាោះអត្គ្នោះមហនារាយ ដ៉ូចខាងអត្ោម ៖
មជ្ឈមណ្ឌ លត្បរិបរាិោរជ្ញរិ ត្សីលង្ហកជ្ញផ្ផ្សាកននត្ចកផ្វបសាយរបស់ខលួន

២០០៥

បនាទប់ពីោរបាក់ដីអៅ Guinsaugon ត្បអទសហវ៊េ៊ីលីពនី អដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលត្បអទសហវ៊េ៊ីលពី ីន

២០០៦

បនាទប់ពីអត្គ្នោះរញ្ជយួ ផ្ផ្សនដីអៅោអសមៀ/បាគីសាថន អដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលននត្បអទសបាគីសាថន
Sarvodaya េងាោរអត្ៅរដ្ឋាភិបាលកាងុ ត្បអទសត្សីលង្ហក

Terre des Hommes េងាោរអត្ៅរដ្ឋាភិបាលកាងុ ត្បអទសត្សីលង្ហក
បនាទប់ពីអត្គ្នោះរញ្ជយួ ផ្ផ្សនដីអៅទីត្កុង Jogjakarta ត្បអទសឥណ្ឌូ អនសុី
បនាទប់ពីអត្គ្នោះរញ្ជយួ ផ្ផ្សនដីអៅត្បអទសអបរ៉ូ
ោរិយល័យត្បចាំទីត្កុងញូវយកសត្មាប់ោរត្គប់ត្គងអត្គ្នោះអាសនា សហរដាអាអមរិក
បនាទប់ពីអត្គ្នោះរញ្ជយួ ផ្ផ្សនដីអៅអខរា Sichuan ត្បអទសចិន

២០០៧
២០០៨

ោរអធវើអរសា និងេភិវឌឍបនាសត្មាប់សាោណា កំពងុ ដំអណ្ើរោរអៅកាុងត្បអទសអេោវ ឌ័រ ឥណ្ឌូ អនសុី អលបាណ្ន់ និងហវល៊េ៊ី ីពីន ។
សត្មាប់ព័រ៌មានបផ្នថមេំពីត្បព័នធ សាោណា រួមមានឯកសារគអត្មាង ។ ស៉ូមច៉ូលអៅោន់ http://www.sahana.lk/ .
ត្បភព ៖
Chamindra De Silva “េងាោរមនុសសធម៌-FOSS ៖ ករណ្ីសិកាេំពីោរត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ” (បទបង្ហាញអធវើអៅ ISCRAM ឆ្ាំ២០០៧ នថ្ាទី ២៦-២៧ ផ្ខសីោ
ឆ្ាំ២០០៧ កាុងទីត្កុង Harbin ត្បអទសចិន)

http://chamindra.googlepages.com/សាោណា-Overview-ISCRAM-China-AUG-200.pdf .

Isuru Samaraweera, “ត្បព័នធត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយសាោណា និងោរត្ដមដ្ឋនសាថ នភាពជ្នរង អត្គ្នោះ” (បទបង្ហាញ អធវើអៅឯកិចេត្បជ្ុំបណាាញជ្ញន់ខពស់អាសុីបាសុហី វិកអលើកទី២៤ នថ្ាទី២៧៣១ ផ្ខសីោ ឆ្ាំ២០០៧ ទីត្កងុ Xi’An ត្បអទសចិន) http://www.apan.net/meetings/xian2007/ presentations/dm/sahana.ppt .

Mifan Careem, Chamindra De Silva, Ravindra De Silva, Louiqa Raschid និង Sanjiva Weerawarana,
“សាោណា ៖ អសចកាីសអងាបេំពីត្បព័នធត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ” កាងុ ដំអណ្ើរោរសនាិ សីទេនារជ្ញរិសពាី ីពរ័ ៌មាន និងសវយ
័ ត្បវរាកិ មម (នថ្ាទ១ី ៥-១៧ ផ្ខធាូ ឆ្ាំ២០០៦ ទីត្កងុ ក៉ូឡូមប៉ូ ត្បអទសត្សីលង្ហក)

ftp://ftp.umiacs.umd.edu/pub/louiqa/PUB06/សាោណា6.pdf .

Soo Hoe Nah “ោរត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ - សាោណា ត្បអទសត្សីលង្ហក” កាុងោរអដ្ឋោះត្សាយ ឧបសគា : សោា នុពលននកមមវិធកី ុំពយូទ័រត្បភពអសរី និងអបើកទ៉ូោយសត្មាប់ោរេភិវឌឍមនុសសត្បកប
អដ្ឋយនិរនារភាព - ោរត្បម៉ូលផ្សាុំ ករណ្ីសិកាពីជ្ុំវិញពិភពអោក (បាងកក ៖ UNDP-APDIP ឆ្ាំ២០០៦) ទំព័រ ៥៦-៦៣ ។
http://www.apdip.net/ publications/ict4d/BreakingBarriers.pdf និង
http://www.iosn.net/foss/humanitarian/projects/sahana/ .

Wikibooks, “សាោណា” ម៉ូលធិនិ Wikimedia, Inc., http://en.wikibooks.org/wiki/Sahana .
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អសចកាសី អងាប
ម៉ូឌុលអនោះពិភាកាេំពទី សសនាទន និងអគ្នលោរណ្៍សខាំ ន់ៗកាងុ ោរេភិវឌឍត្បព័នធរដ្ឋាភិបាល អេឡិចត្រនូ ិក ៖
១.

រត្មូវោរ និងោរគ្នំត្ទរបស់សាធារណ្ជ្នអលើរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ មានសារៈត្បអយជ្ន៍ជ្ញ សារវ័នា ។ រដ្ឋាភិបាល អេឡិចត្រនូ កិ នឹងទទួលបានអជ្ញគជ្័យ ត្បសិនអបើមានរត្មូវោរ
និងោរគ្នំត្ទខាលងំ សត្មាប់ខនលួ ពីសណា
ំ ក់ត្បជ្ញពលរដា និង អាជ្ីវកមម ។ អៅកាុងករណ្ីភាគអត្ចនើ ោរទទួលបានោរគ្នំត្ទពីសាធារណ្ជ្នអាចជ្ញោរលំបាកអដ្ឋយសារម៉ូលអហរុដ៉ូច ខាងអត្ោម ៖
ក. មានមនុសសរិចណាស់យល់េពំ ីសារត្បអយជ្ន៍របស់រដ្ឋាភិបាលអេឡិច ។
ខ. មានមនុសសរិចរួចដឹងេំពីរអបៀបអត្បើត្បាស់អសវារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ផ្ដលបានផ្សាល់អអាយ ។
វិធីមួយអដើមបីអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញាទំងពីរអនោះគឺត្រូវបអងករើ ខលមឹ សារផ្ដលមានោរចាប់អារមមណ្៍អអាយបានពិរត្បាកដ

សត្មាប់កមមវិធីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក

អឡើងចំអពាោះេវីផ្ដលត្រូវបានសាា ល់ថ្នជ្ញកមមវិធី ICT “កមមវិធេី កា សមាលប់” អៅកាុង G2C និង G2B ។

។

ខលឹមសារអនោះ

នឹងនាំអអាយមានោរអកើន

២. រដ្ឋាភិបាលពហុបណាាញត្ចកផ្រមួយកំពងុ ោន់ផ្រមានោរអពញនិយម ពីអត្ពាោះេភិត្កមពហុបណាាញ ផ្សាលន់ ៉ូវកត្មរិ ទទួលបានអផ្សសងៗគ្នា (ឧទហរណ្៍ ត្ដមរយៈេុនី ធឺណ្ិរ េុីផ្មល ទ៉ូរស័ពទចល័រ
ទ៉ូរទសសន៍ឌជ្ី ីថ្ល) អដ្ឋយជ្ំរុញអអាយមាន ោរច៉ូលរួមោន់ផ្រអត្ចនើ ពីសណា
ំ ក់ត្បជ្ញពលរដា និង អាជ្ីវកមមអៅកាុងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ។
ោន់ផ្រទទួលបានោរគ្នំត្ទពីសណា
ំ ក់ត្បជ្ញពលរដា ។

េភិត្កមអនោះអធវើអអាយ អសវារដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក

៣. មានភាគីពាក់ព័នជ្ញធ អត្ចើនកាងុ រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ។ កមមវធិ ី ICT ខុសៗគ្នាអៅកាុងរំបន់រដ្ឋាភិបាល -អៅ-ត្បជ្ញពលរដា (G2C) រដ្ឋាភិបាល-អៅ-អាជ្ីវកមម (G2B) ត្ពមទំងរដ្ឋាភិបាល-អៅរដ្ឋាភិបាល (G2G) នឹងជ្ួយបំអពញន៉ូវរត្មូវោរ ខុសៗគ្នាសត្មាប់ភាគីពាក់ពន័ ធទងំ អនោះ ។

៤. ោរអធវើសមាហរណ្កមមធនធានកុំពយូទ័រទ៉ូទំងរដ្ឋាភិបាល ដ៉ូចជ្ញអហដ្ឋារចនាសមព័នបធ ណាាញផ្ផ្សកា រឹង (hardware) ។ បុគាលកិ និងេាកត្គប់ត្គង IT នឹងទទួលបានេរថត្បអយជ្ន៍ជ្ញអត្ចនើ
ដួចជ្ញោរោរ់បនថយនថ្លចណា
ំ យ និងត្បសិទភាធ ពននោរ ត្គប់ត្គង ។
៥.

បមាណ្ីយកមមរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកនាំអអាយមានោរអកើនអឡើងន៉ូវលទធផ្សលជ្ញវិជ្មាជ ន ដ៉ូចជ្ញ សមរថភាពត្បរិបរាោិ រអៅវិញអៅមក សងារភាព និងភាពអាចអត្បើត្បាស់អឡើងវិញ ត្ពមទំងោរ រកាគុណ្ភាព ។

៦.

រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ មិនផ្មនជ្ញត្ពឹរាោរណ្៍អទល ឬេភិត្កមអត្បើបានផ្រមាងអនាោះអឡើយ បុផ្នាជ្ញ ដំអណ្ើរោរវិវរាន៍រយៈអពលផ្វង ។ គំរ៉ូសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលបានផ្លលស់បាូរពីោរត្រួរពិនរិ យ និងោរត្គប់ត្គង
អៅជ្ញត្បសិទធផ្សល រមាលភាព និងោរច៉ូលរួមត្ដមរយៈនវានុវរាន៍ ។

៧. រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ េនាគរនឹងត្រូវបានកំណ្រ់ថ្នជ្ញត្បអភទអសវាមានលកាណ្ៈរល៉ូន និងរួម បញ្េូលគ្នា ត្ពមទំង ោរផ្កលមអខាលំងោល អលើភាពអជ្ឿជ្ញក់ និងរមាលភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល អដ្ឋយសារផ្រ
បអចេកវិទាព័រ៌មានទំអនើបមានោរវិវរាអៅមុខ (ឧទហរណ្៍ រដ្ឋាភិបាល m និងរដ្ឋាភិបាល u)
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េំណានបផ្នមថ
កមមវិធេី ភិវឌឍន៍ព័រមា៌ នអាសុ-ី បាសុីហកវិ ។ ករណ្ីសិការដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ។ កមមវិធេី ភិវឌឍន៍ សហត្បជ្ញជ្ញរិ ។ http://www.apdip.net/projects/egovernment/capblg/casestudies.

គណ្ៈកមមោរអសដាកចិ េ និងសងាមសត្មាប់អាសុី និងបាសុហី វិក ។ ពុំមានោលបរិអចឆទ ។ សុខាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកអៅអាសុី និងបាសុីហកវិ : បញ្ញាត្បឈម និងឱោស ។ បាងកក ៖ េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ ។
http://www.unescap. org/esid/hds/lastestadd /eHealthReport.pdf.

Holzer, Marc និង Kim, Seang-Tae. ឆ្ាំ ២០០៨ ។ រដ្ឋាភិបាលឌីជ្ីថ្លកាងុ ទីត្កងុ ទ៉ូទងំ សកលអោក (២០០៧) ៖ ោរវាយរនមលផ្វបសាយរ៍ត្កងុ ទ៉ូទំងសកលអោក ។
New Jersey: មជ្ឈមណ្ឌ លថ្នាក់ជ្ញរិសត្មាប់សមមិទកធិ មមសាធារណ្ៈ ។

http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/
DigitalGovernanceinMunicipalitiesWorldwide/tabid/804/Default.aspx.
វិទាសាថ នសត្មាប់អគ្នលនអយបាយេភិវឌឍន៍ និងោរត្គប់ត្គង ។ ព័រ៌មានវិទាេភិវឌឍន៍ ៖ ឯកសារោរង្ហរ ។ សាកលវិទាល័យ Manchester ។

http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/di/index.htm .

វិទាសាថ នសត្មាប់អគ្នលនអយបាយេភិវឌឍន៍ និងត្គប់ត្គង ។ រដ្ឋាភិបាល i - ត្បព័នធពរ័ ៌មាន បអចេកវិទា និងរដ្ឋាភិបាល ។ ឯកសារោរង្ហរ ។ សាកលវិទាល័យផ្មនផ្ឆសអសទ៊េ៊ីរ ។

http://www.sed.manchester.ac.uk/ idpm/research/publications/wp/igovernment/index.htm.

េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ ។ ឆ្ាំ២០០៨ ។ ោរសទងម់ រិរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិករបស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ ឆ្ាំ២០០៨ ៖ ពីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អៅជ្ញេភិបាលកិចេមានោររភាជប់ ។ ញូវយក : េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ
។
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf.

Wattegama, Chanuka. 2007. ICT សត្មាប់ោរត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ ។ បាងកក ៖ UNDP និង Incheon ៖ UN-APCICT.

http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-dm.pdf និង
http://en.wikibooks.org/wiki/ICT_for_Disaster_Management.
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សទទ នុត្កម
ោរអធវើវិសវកមមដំអណ្ើរោរ អាជ្ីវកមមអឡើងវិញ

ោរអរៀបចំលំហ៉ូរោរង្ហរអៅកាុង

ឬរវាងកត្មរិ នាយកដ្ឋានអឡើញវិញ

អដើមបី

បអងកើនត្បសិទផ្សធ លដំអណ្ើរោរ

(ឧទហរណ្៍

អដើមបីលបុ បំបារ់ភាព គ្នមនត្បសិទផ្សធ ល កាុងដំអណ្ើរោរោរង្ហរ) ។
ពាណ្ិជ្កជ មម c

ពាណ្ិជ្កជ មមសហោរ

គំរ៉ូអាជ្ីវកមមមយួ ផ្ដលត្កុមហ៊េនុ អធវើសមាហរណ្កមម

ត្បព័នធរបស់ខនលួ ជ្ញមួយត្បព័នរធ បស់េកា ផ្សារ់ផ្សងា ់

ត្ពមទំងនដគ៉ូទទ៉ូ ំង បណាាញេុនី ធឺណ្រិ ។ ពាណ្ិជ្កជ មមត្បអភទអនោះត្រូវបានគ្នំត្ទអដ្ឋយចំននួ កមមវធិ ី B2B
ផ្ដលមានោរអកើនអឡើងផ្ដលអធវសើ វ័យត្បវរាកិ មមដំអណ្ើោរ អាជ្ីវកមមសខាំ ន់ៗកាុងចង្ហវក់ផ្សរា ់ផ្សងា ់ ផ្ដលមានវិសាលភាពហួសពីត្ពំផ្ដន
សហត្គ្នស ពីវរថុធារុអដើមអៅជ្ញផ្សលិរសអត្មច ។
ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូ ិកគឺជ្ញ ោរទិញ និងលក់ទនំ ិញ ត្ពមទំងអសវាកមម ត្ដមត្បព័នេធ ុីនធឺណ្ិរ ជ្ញពិអសសត្បព័នធផ្វបសាយរ៍ ។

ពាណ្ិជ្កជ មមអេឡិចត្រនូ កិ
រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ

ោរអត្បើត្បាស់បអចេកវិទាឌីជ្ថ្ី លកាុងោរផ្លលស់បាូរត្បរិបរាិោររដ្ឋាភិបាល អដើមបីបអងកនើ ត្បសិទធភាព ត្បសិទផ្សធ ល និងោរផ្ចកចាយអសវាកមម
។

សុខាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក

សុខាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកគឺជ្ញ ោរេនុវរា ICT កាុងវិសយ័ សុខាភិបាល អដើមបីបអងកនើ ត្បសិទផ្សធ ល ោរទទួលបាន
និងគណ្អនយយភាពអសវាផ្ថ្ទំ
សុខភាព
អឆ្ពោះអៅរកគុណ្ភាពជ្ីវិរត្បអសើរជ្ញងមុនសត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា
និងបរិយោសោរង្ហរត្បកបអដ្ឋយផ្សលិរភាពខពស់ជ្ញងមុនសត្មាប់ត្គូអពទយ និងបុគលា ិកផ្ថ្ទំសខុ ភាព ។

ោរសិកាត្ដមត្បព័នធ អេឡិចត្រនូ កិ

ោរសិកាត្ដមអេឡិចត្រូនកិ ជ្ញទ៉ូអៅសំអៅអលើទត្មង់ននោរសិកាផ្ដល ត្គូបអត្ងៀន និងសិសសអៅដ្ឋច់អដ្ឋយផ្ឡកពីគ្នាអដ្ឋយចមាាយ
ឬអពលអវោ អហើយគមាលររវាងេាកទំងពីរអនាោះត្រូវបានរភាជប់ត្ដមរយៈោរអត្បើត្បាស់ បអចេកវិទាេុនី ធឺណ្ិរ ។

កមមវិធេី កា សត្មាប់ (Killer application)

ោរអត្បើត្បាស់ជ្ញក់ោក់ន៉ូវបអចេកវិទា និងអសវាកមមផ្ដលអធវើអអាយបអចេកវិទា និងអសវាកមមមានភាពអពញនិយម និងទទួលបានអជ្ញគជ្័យ ។
រយៈអពល មានភាពសមត្សប ជ្ញពិអសស អៅអពលផ្ដលកំផ្ណ្ផ្ត្បបអចេកវិទាពីមនុ មិនទន់បានអជ្ញគជ្័យអៅមុនោរអត្បើត្បាស់កមមវិធី

Killer ។
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ោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹង

សកមមភាពអាជ្ីវកមមផ្ដលមានទិដាភាពសំខាន់ៗពីរ

៖

១)

ោរចារ់ទុក

សមាសភាគចំអណ្ោះដឹងននសកមមភាពអាជ្ីវកមមថ្នជ្ញោរកងវល់ផ្ផ្សាកអាជ្ីវកមម

ជ្ញក់ផ្សាងផ្ដលត្រូវបានឆលុោះបញ្ញេងំ អៅ កាុងយុទធសាន្ដសា អគ្នលនអយបាយ និង ោរេនុវរាអៅត្គប់កត្មិរេងាភាព និង ២) បអងកើរទំនាក់ទំនងផ្លទល់រវាងត្ទពយកមម
សិទធបញ្ញារបស់េងាភាពទំងអដ្ឋយផ្លទល់ (មានោរករ់ត្ត្ដ) និងត្បអយល (ចំអណ្ោះដឹងផ្លទល់ខលួន) ត្ពមទំងលទធផ្សលអាជ្ីវកមមវជ្ិ ជមាន ។
រដ្ឋាភិបាល m

ោរអត្បើត្បាស់អដ្ឋយរដ្ឋាភិបាលន៉ូវបអចេកវិទាទ៉ូរស័ពចទ ល័រអដើមបីទក់ទង ជ្ញមួយ ត្បជ្ញពលរដា ។ ឧទហរណ្៍ ោរត្បោសអាសនាបញ្ញាសនាិសុខអាច ត្រូវបាន

រដ្ឋាភិបាល t

ោរផ្ចកចាយអសវាអេឡិចត្រូនកិ ត្ដមទ៉ូរទសសន៍ឌីជ្ថ្ី លបញ្ជនូ អៅវិញអៅមក

បញ្ជូនមកជ្ញសារ SMS ដល់េាក ទំងឡាយណាផ្ដលអធវើដំអណ្ើរអៅកាងុ ត្បអទស ផ្ដលគ្នមនសុវរថិភាព ។

អដ្ឋយឆលងោរ់បណាាញ/ត្ចកទ៉ូរទសសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលផ្ដលត្រូវបានអរៀបចំ

ជ្ញពិអសសអដ្ឋយមានទំងខលឹមសារផ្សសពវផ្សាយ

និងផ្ផ្សកអ អលើរត្មូវោរ

អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ កមមវិធី ‘T-Gov’ នឹងបអងកើរោរត្បាត្ស័យទក់ទង ពីររអបៀប រវាងរដ្ឋាភិបាល និងសាធារជ្ន ត្ដមរយៈទ៉ូរទសសន៍ ។
រដ្ឋាភិបាល u

។

េកសរ ‘U’ មកពីពាកយ “ubiquitous” ផ្ដលមានន័យថ្នជ្ញោរត្បាត្ស័យទក់ទង រវាងឧបករណ្៍ វរថុ មនុសស និងកុពំ យូទ័រអៅត្គប់អពលអវោ
និងត្គប់ទីកផ្នងល ។ ឧបករណ្៍ ឬវរថុទំងេស់នឹង មានបងកប់អៅកាុងកុពំ យូរទ័រអហើយបនាទប់មក ដំអណ្ើរោរត្ដមរយៈបណាាញភាជប់អត្បើផ្ខស ឬឥរផ្ខស ។
អត្ោមកមមវិធីរដ្ឋាភិបាល u ត្បជ្ញពលរដានឹងមានលទធភាព អត្បើត្បាស់អសវាកមមរបស់រដ្ឋាភិបាល បាន ត្គប់ទកី ផ្នលង ត្គប់អពលអវោត្ដមរយៈឧបករណ្៍ពហុបណាាញ
(ផ្ផ្សអកអលើបអចេក វិទាចល័រ) ។
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កំណ្រ់សមាាល់សត្មាប់ត្គូបអង្ហាល
ដ៉ូចផ្ដលបានករ់សមាាល់អៅកាងុ ផ្ផ្សកា ផ្ដលមានចំណ្ងអជ្ើងថ្ន “េំពីអស៊េរមី ៉ូឌុល” ម៉ូឌលុ អនោះ និងម៉ូឌុលដនទ អទៀរអៅកាងុ អស៊េរីត្រូវបានអរៀបចំអអាយមានគុណ្រនមលសត្មាប់ត្បអភទេាកច៉ូលរួមខុសៗគ្នា និងកាុង
លកាខណ្ឌ ត្បអទសអផ្សសងគ្នា ត្ពមទំងោរផ្លលស់បាូរ ។ មឌ៉ូ លុ អនោះ ក៏ត្រូវបានអរៀបចំអដើមបីបង្ហាញអអាយ បានអពញអលញ ឬជ្ញផ្ផ្សកា អៅកាងុ គំរខ៉ូ ុសៗគ្នាទំងកាងុ និងអត្ៅត្បព័នធ ។ ម៉ូឌុលអាចត្រូវបានសិកា ជ្ញបុគលា
និងជ្ញត្កុមអៅកាងុ សាថ ប័នបណ្ាុ ោះបណាាល ត្ពមទំងអៅកាុងោរិយល័យរដ្ឋាភិបាលផ្សងផ្ដរ ។ សាវត្ដេាកច៉ូលរួម ត្ពមទំងរយៈអពលននវគាបណ្ាុ ោះបណាាលនឹងកំណ្រ់ជ្ញលមអរិ អៅកាុងបទបង្ហាញេំពីខមលឹ ននម៉ូឌលុ អនោះ ។
“កំណ្រ់សមាាល់” ទំងអនោះផ្សាល់អអាយត្គបូ អង្ហាលន៉ូវគំនរិ និងោរអសាើអឡើងមួយចំននួ សត្មាប់ោរបអត្ងៀន ខលឹមសារម៉ូឌុលអអាយបានោន់ផ្រមានត្បសិទធភាព ។ ោរផ្ណ្នាំបផ្នថមសាីពេី ភិត្កម និងយុទសា
ធ ន្ដសាបណ្ាុ ោះ

បណាាលត្រូវបានផ្សាល់អអាយកាុងអសៀវអៅ ផ្ណ្នាំេំពោី រអរៀបចំោរបណ្ាុ ោះបណាាលផ្ដលបអងករើ អឡើងជ្ញ ឯកសារជ្ំនយួ សត្មាប់អស៊េរមី ៉ូឌលុ ោរសិកាេំពសា
ី រត្បអយជ្ន៍ ICT

អសៀវអៅអនោះអាចរកបានត្ដមរយៈ http://www.unapcict.org/academy.

សត្មាប់េកា ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល ។

ោរអត្បត្ើ បាស់មឌ៉ូ លុ
ផ្ផ្សាកមឌ៉ូ ុលនីមយួ ៗចាប់អផ្សាើមអដ្ឋយមានអសចកាីផ្ថ្លងេំពីអគ្នលបំណ្ងសិកា និងបញ្េប់អដ្ឋយសំណ្ួរ “អធវអើ រសាខនលួ ឯង” ។ េាកអានអត្បើត្បាស់អគ្នលបំណ្ង និងសំណ្ួរអធវើជ្ញម៉ូលដ្ឋានសត្មាប់ោរវាយរនមល
វឌឍនភាពរបស់ខលួនអៅកាងុ មឌ៉ូ ុលទំងម៉ូល ។ ផ្ផ្សាកនីមួយៗ ក៏មានន៉ូវសំណ្ួរពិភាកា និងលំោរ់េនុវរាន៍ ផ្ដលអាចត្រូវបានបំអពញអដ្ឋយេាកអានមាាក់ៗ ឬអត្បើត្បាស់អដ្ឋយត្គូបអង្ហាល ។ សំណ្ួរ និងលំោរ់ទំង
អនោះត្រូវបានអរៀបចំអឡើងអដើមបីជ្ួយអអាយេាកអានទទួលបានបទពិអសាធន៍ផ្លទល់របស់ខលួន អដើមបីកណ្
ំ រ់ និយមគំរ៉ូអលើខមលឹ សារ និងអដើមបីពចាិ រណាអអាយបានលអិរលអនេ់ ំពបី ញ្ញាផ្ដលបានអលើកអឡើង ។
ករណ្ីសិកាបអងកើរន៉ូវផ្ផ្សកា សំខាន់ននខលឹមសារម៉ូឌលុ ។ ករណ្ីសិកាទំងអនោះត្រូវបានអរៀបចំសត្មាប់ កិចេពិភាកា និងវិភាគ ជ្ញពិអសស អៅកាុងវិសាលភាពផ្ដលទសសនាទន និងអគ្នលោរណ្៍សំខាន់ៗផ្ដល
បានបង្ហាញកាុងម៉ូឌលុ ដំអណ្ើរោរអៅកាុងគអត្មាង និងកមមវិធី ពិភពជ្ញក់ផ្សងា ។ ករណ្ីសិកាមាន សារសំខាន់ចំអពាោះេាកអានអដើមបីយល់េពំ ីរត្មូវោរកាងុ ោរទទួលយកន៉ូវេភិត្កម និងគំរ៉ូផ្ដលផ្ផ្សអកអលើ និង គ្នំត្ទអដ្ឋយ
ICT អដើមបីអអាយត្រូវនឹងលកាណ្ឌម៉ូលដ្ឋាន ។ ត្គូបអង្ហាលអាចអលើកទឹកចិរាសោិ ា ោម អអាយអលើកអឡើងេំពកី រណ្ី និងឧទហរណ្៍អផ្សសងអទៀរពីបទពិអសាធន៍ផ្លទល់ខនលួ អដើមបីបង្ហាញភសាត្ដុ ង ខលឹមសារម៉ូឌលុ ។

ោរអរៀបចំអមអរៀន
អដ្ឋយអាត្ស័យអលើសិោាោម អពលអវោផ្ដលមាន ត្ពមទំងោរកំណ្រ់ និងលកាណ្ឌកាងុ ម៉ូលដ្ឋាន ខលឹមសារ ម៉ូឌលុ អាចត្រូវបាន បង្ហាញជ្ញអសចកាសី អងាបផ្ដលអយងត្ដមអពលអវោខុសៗគ្នា ។ េវីផ្ដលអាចអលើក
អឡើងអៅវគាបណ្ាុ ោះបណាាលផ្ដលមានរយៈអពល ខុសៗគ្នាត្រូវបានអលើកអឡើងខាងអត្ោម ។ ត្គូបអង្ហាល ត្រូវបានេអញ្ជើញអដើមបីអធវោើ រផ្កសត្មលួ រចនាសមពន័ ធអមអរៀនអដ្ឋយផ្ផ្សអក អលើោរយល់ដឹងផ្លទល់ខនលួ េំពី ត្បអទស
និងសិោាោម ។

សត្មាប់ោរបណ្ាុ ោះបណាាលរយៈអពល ៩០នាទី
មានអគ្នលអៅេភិវឌឍោរយល់ដងឹ ម៉ូលដ្ឋានេំពីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក រួមទំងម៉ូលអហរុនន េរថត្បអយជ្ន៍ និងកត្ដាសំខាន់ៗ សត្មាប់អជ្ញគជ្័យននគអត្មាងរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ កាងុ ផ្ផ្សកា ទី ១ ។

សត្មាប់ោរបណ្ាុ ោះបណាាលរយៈអពល ៣ អមាង
បនាទប់ពីោរពិភាកាជ្ញទ៉ូអៅេំពសី និទនភាពសត្មាប់រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក និងកត្ដាអជ្ញគជ្័យ សំខាន់ៗ ផ្សាល់ន៉ូវទិដាភាពទ៉ូអៅ េំពគី ំររ៉ូ ដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ
រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ផ្ដលនាំអៅរកោរបអងករើ ផ្ផ្សនទីបង្ហាញផ្សលូវសត្មាប់ោរេនុវរារដ្ឋាភិបាល អេឡិច ត្រូនិក ។ ោរពិភាកា និងលំោរ់ពាក់ពន័ ធមានអៅកាងុ ផ្ផ្សកា ទី ២ ។

និងោរអរៀបចំផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសា

សត្មាប់ោរបណ្ាុ ោះបណាាលរយៈអពល ១នថ្ា (រយៈអពលត្បាំមយួ អមាង)
អពលអវោអនោះនឹងេនុញ្ញារអអាយមានោរផ្សងវ រកមួយ ឬពីរននកមមវធិ ីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ កិ ផ្ដលបាន បង្ហាញកាុងផ្ផ្សកា ទី ៣ ជ្ញោរបផ្នមថ អៅអលើទិដភាា ពទ៉ូអៅេំពីអគ្នលោរណ្៍រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ គំរ៉ូ
និងោរអរៀបចំផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសាផ្ដល បានផ្សាល់អៅកាុងផ្ផ្សកា ទី ១ និង ទី ២ ។ អផ្លារអលើកមមវិធី រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិក ផ្ដលមានោរពាក់ពន័ ធអត្ចើនបំផ្សុរចំអពាោះ សិោាោម និងអត្បើត្បាស់សំណ្ួរ ពិភាកាពាក់ពន័ ធ
(“សំណ្ួរផ្ដលត្រូវត្រិោះរិោះ”) ត្ពមទំងសកមមភាពសិកា (“កិចេោរផ្ដលត្រូវអធវ”ើ ) អដើមបីអធវើអអាយអមអរៀនមានេនារកមម ។

សត្មាប់ោរបណ្ាុ ោះបណាាលរយៈអពល ៣នថ្ា
អពលអវោអនោះគួរផ្រសមលមមកាុងជ្ួយអអាយេាកអាចទទួលោរបណ្ាុ ោះបណាាលេំពមី ៉ូឌុលទំងម៉ូលបានអដ្ឋយ

រួមមានោរពិភាកា

លមអរិ អលើករណ្ីសកិ ាពាក់ពន័ ធរបស់កមមវធិ ីរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រនូ ិកជ្ញក់ោក់

។

រួមមានករណ្ីសកិ ាេំពី “រស់អៅ” ត្ដមរយៈ ោរអធវើដំអណ្ើរដល់ទីកផ្នលងអៅោន់ទីត្ដងំ គអត្មាងេនុវរា រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ កាងុ ម៉ូលដ្ឋាន ។ អរៀបចំអពលអវោសត្មាប់ោរ អរៀបចំផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសា
រដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អដ្ឋយសិោាោម លទធផ្សលផ្ដលនឹងត្រូវបង្ហាញដល់ត្កុមអផ្សសងអទៀរ ។
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េំពេី ាកនិពនធ
Nag Yeon Lee បចេបុ បនាគឺជ្ញេាកផ្សតល់ត្បកឹ ាផ្ផ្សកា បអចេកវិទាពរ៌មាន ផ្ផ្សាករដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ និងជ្ញេាក ត្បឹកាផ្ផ្សកា បអចេកវិទាព័រមា៌ នសត្មាប់េងាភាពជ្ញអត្ចើនផ្ដលរួមមានដ៉ូចជ្ញបអចេកវិទាព័រ៌មាន

Hyundai ផ្ដលរ៉ូបអោក ធាលប់អធវើជ្ញេនុត្បធានជ្ញន់ខពសេ់ ស់រយៈអពលជ្ញង ១០ឆ្ាំ ។ អោកមានបទ ពិអសាធន៍ជ្ញអត្ចើនអលើោរេភិវឌឍអាជ្ីវកមម េនារជ្ញរិជ្ញមួយនឹងដំអណាោះត្សាយផ្ផ្សាកបអចេកវិទាព័រ៌មាន ។
អោកធាលប់ជ្ញេនុត្បធានននអវទិោ Korea Ultra Wide Band ផ្ដលរ៉ូបអោកធាលប់បអត្មើោរង្ហរកាុងោរ អដ្ឋោះត្សាយបញ្ញាពាក់ព័នធនងឹ គមនាគមន៍ឥរផ្ខសដ៉ូចជ្ញ WiFi Wimedia
WiMax

និង

Wibro។

អោកក៏

ធាលប់បអត្មើោរង្ហរជ្ញត្គបូ អត្ងៀនសត្មាប់កមមវិធីសកិ ាបអចេកវិទាត្បអទសក៉ូអរ៉េ

អដ្ឋយអោក

បានច៉ូលរួមអៅ

កាុងោរេភិវឌឍមឌ៉ូ ុលជ្ំនាញោរបអចេកវិទាព័រ៌មានកត្មិរខពស់អៅអត្ៅត្បអទសេំពី ៖ ១) រដ្ឋាភិបាល អេឡិចត្រូនកិ ៖ យុទធសាន្ដសេា នុវរាកមមវិធី (G2B G2C ត្បព័នធហិរញ្ាវរថុថ្នាក់ជ្ញរិ ត្បព័នពធ នធដ្ឋរ ត្បព័នធ
សនាិសខុ សុខាភិបាល អេឡិចត្រូនកិ ោរសិកាត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ ) និង ២) ISP ោរអធវើវិសវកមម អឡើងវិញអៅអលើដំអណ្ើោរអាជ្ីវកមម និង ោរត្គប់ត្គងោរផ្លលស់បាូរ ។ អោកបានទទួលពាន់រង្ហវន់សាានដ
ពិអសសពីនាយករដាមន្ដនាីននសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េកាុងឆ្ាំ ២០០២ ។
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UN-APCICT
មជ្ឈមណ្ឌ លបណ្ាុ ោះបណាាលបអចេកវិទាគមនាគមន៍ព័រមា៌ នវិទាសត្មាប់ោរេភិវឌឍរំបន់អាសុី និង បាសុីហវិករបស់េងាោរ សហត្បជ្ញជ្ញរិ (UN-APCICT) គឺជ្ញេងាភាពបុត្រសមព័នធរបស់គណ្ៈកមមោរ

អសដាកចិ េ និងសងាមសត្មាប់របំ ន់អាសុី និង បាសុីហវិក (ESCAP) ។ UN-APCICT មានអគ្នលអៅពត្ងងឹ កិចខេ ិរខំត្បងឹ ផ្ត្បងរបស់ត្បអទសជ្ញសមាជ្ិក ESCAP អដើមបីអត្បើត្បាស់
ICT កាងុ ោរេភិវឌឍសងាមអសដាកិចេ របស់ខនលួ ត្ដមរយៈោរកសាងសមរថភាពបុគាលកិ និងសាថ ប័ន ។ ោរង្ហរ របស់ UN-APCICT គឺអផ្លារអលើ សសរសាមភសខាំ ន់បី ៖

1>
2>

ោរបណ្ាុ ោះបណាាល ៖ អដើមបីផ្កលមអចំអណ្ោះដឹង និងជ្ំនាញផ្ផ្សាក ICT របស់េាកបអងករើ អគ្នលនអយបាយ និងេាកវិជ្ញជជ្ីវៈ ICT ត្ពមទំងពត្ងឹងសមរថភាពរបស់ត្គូបអង្ហាល ICT និងសាថ ប័នបណ្ាុ ោះបណាាល
ICT ។

ោរត្សាវត្ជ្ញវ ៖ អដើមបីចាប់អផ្សាើមេនុវរាោរសិកាវិភាគទក់ទងនឹងោរេភិវឌឍន៍ធនធានមនុសសផ្ផ្សកា ICT និង

៣. ោរផ្ណ្នាំ ៖ អដើមបីផ្សាល់អសវាផ្ណ្នាំេំពកី មមវធិ ីេភិវឌឍន៍ធនធានមនុសសដល់សមាជ្ិក EKSCAP និងសមាជ្ិកពាក់ពន័ ធ ។
UN-APCICT មានទីត្ដងំ អៅ Incheon សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។
http://www.unapcict.org
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ESCAP
ESCAPគឺជ្ញេងាភាពេភិវឌឍន៍កាុងរំបន់របស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ និងអដើររួនាទីជ្ញមជ្ឈមណ្ឌ លេភិវឌឍន៍ អសដាកចិ េ និងសងាម ចមបងសត្មាប់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិកងាុ ទវីបអាសុី និងបាសុីហកវិ ។ អាណ្រាិរបស់

ESCAP គឺអដើមបីពត្ងឹងកិចេសហត្បរិបរាិោរ រវាងសមាជ្ិកចំនួន ៥៣ និងសមាជ្ិកពាក់ពន័ ធចនំ ួន ៩ របស់ខលួន ។ ESCAP ផ្សាល់ន៉ូវោរភាជប់យុទធសាន្ដសារវាងកមមវិធី និងបញ្ញា កត្មរិ សកល
និងកត្មរិ ត្បអទស

។

ESCAP

គ្នំត្ទដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ត្បអទសអៅកាងុ រំបន់កាុងោរពត្ងងឹ មុខង្ហររំបន់

និង

វិធីសាន្ដសាកងាុ រំបន់អដើមបីអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញាត្បឈមផ្ផ្សាកអសដាកិចេសងាមពិអសសរបស់រំបន់កងាុ ពិភព សកលភាវ៉ូបនីយកមម ។ ោរិយល័យ ESCAP មានទីត្ដងំ អៅទីត្កុងបាងកក ត្បអទសនថ្ ។

គ្នំត្ទដល់

http://www.unescap.org
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កមមវិធីសិកាជ្ញន់ខពស់ខពស់នន អាយសុីធី ពិអសសសត្មាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកាុងជ្ួររដ្ឋាភិបាល
http://www.unapcict.org/academy

កមមវិធសី ិកាអនោះគឺជ្ញភាពទ៉ូលទំ ៉ូោយមួយននវគាហកវឹ ហវនឺ អលើវិស័យ ICT សត្មាប់ោរេនុវរថន៍ ផ្ដលមាន ត្បាំបីអមអរៀន និង មានអគ្នលបំណ្ងអដើមបីផ្សលត ់ឲ្យេាកបអងកើរចាប់ជ្ញអត្ចើនអៅចំអណ្ោះដឹងនិងជ្ំនាញ ពិអសសចំ
អពាោះឱោសេនុភាពដ៏អពញអលញផ្ដលបានបង្ហាញអដ្ឋយ ICTs អដើមបីសអត្មចបានអៅ អគ្នលបំនងរាប់រយរបស់ជ្ញរិ និង ជ្ញសាព នចមលងកាងុ ោរផ្បងផ្ចកជ្ញលកាណ្ៈឌីជ្ថ្ី ល ។
អមអរៀនទី ១-ោររភាជប់រវាងោរេនុវរថអលើវិស័យ ICT និងោរេភិវឌឈន៍ដ៏សំខាន់

អធវើឲ្យអលចអឡើងអៅចំនុចសត្មាប់ោរសអត្មចចិរនត ិងបញ្ញាសំខាន់ៗនានា, ពីចាប់អៅោន់ោរ េនុវរថ អដ្ឋយោរអត្បើ ICTs សត្មាប់សអត្មចបានអៅអគ្នលបំនងេភិវឌឈន៍រាប់ោន ។

អមអរៀនទី ២-ICT សត្មាប់ោរេភិវឌឈន៍ ត្បរិបរតោិ រ និង ោរត្គប់ត្គង

អផ្លតរអលើោរបអងកើរចាប់ ICTD និង ត្គប់ត្គង, និងផ្សតល់អៅពរ៌មានយងសំខាន់អលើោររំពងឹ ទុកនានានន ចាប់ជ្ញរិ យុទធសាត្សត គអត្មាងោរណ្៍នានាអដើមបីជ្ំរុញ ICTD

អមអរៀនទី ៣-ោរេនុវរតអៅត្បព័នធរដ្ឋាភិបាលអេឡិចត្រូនចិ (e-Government)

អធវើោរវិភាគអលើ មអនាភាព អគ្នលោរណ្៍ និងត្បអភទននោរេនុវរតនានា ។ វាពិភាកាផ្សង ផ្ដលអៅរអបៀបអមច ផ្ដលត្បព័នធ e-government គឺត្រូវបានកសាង និង កំណ្រ់អលើោរបអងករើ

អមអរៀនទី ៤-និនាាោរនានារបស់ ICT សត្មាប់ថ្នាក់ដកឹ នាំរដ្ឋាភិបាល

ផ្សតល់អៅោរគិរគ៉ូចល៉ូ អៅកាងុ និនាាោរថ្មៗី អៅកាុងវិសយ័ ICT និង ទិសអៅេនាគររបស់វា ។ វាត្កអឡកអមើល ផ្សងផ្ដល អលើោរពិចារណានានាេំពបី អចេកវិទា និង អគ្នលោរណ្៍ចាប់ អៅអពល អធវើោ

រសអត្មចចិរតសត្មាប់ ICTD ។

អមអរៀនទី ៥-ោរត្គប់ត្គងត្បព័នធ េុីនអធើរណ្ិរ
ពិភាកាអៅអលើោរេភិវឌឈន៍ននអគ្នលោរណ្៍ចាប់នងិ វិធីសាន្ដសតនានាជ្ញេនតរជ្ញរិផ្ដលត្គប់ត្គងោរអត្បើត្បាស់ និង ដំអណ្ើរោរននត្បព័នធ េុនិ អធើរណ្ិរ ។
អមអរៀនទី ៦-បណាតញ និង សុវរថភាិ ពពរ៌មាន និង ឯកជ្ន
បង្ហាញេំពបី ញ្ញា និង និនាាោរនានាននសុវរថិភាពពរ៌មាន, និង ដំអណ្ើរោរត្បរិបរតិបអងករើ គំរ៉ូ យុទធសាត្សតមួយ សត្មាប់សុវរថិភាពពរ៌មាន

អមអរៀនទី ៧- ោរត្គប់ត្គង់គអត្មាង ICT អៅកាងុ ត្ទឹសតី និង េនុវរថន៍

ផ្ណ្នាំេំពគី ំនរិ មួយចំននួ អលើោរត្គប់ត្គងគអត្មាង ផ្ដលជ្ញប់ទក់ទងចំអពាោះគអត្មាង ICTD, រួមមានពីរអបៀបដំអណ្ើរោរត្បរិបរតិ វិនយ័ មួយចំនួនអលើោរត្គប់ត្គងគអត្មាងផ្ដលបានអត្បជ្ញើ ទ៉ូអៅ។

អមអរៀនទី ៨- ជ្អត្មើសអលើោរផ្សតលម់ ៉ូលនិធិនន ICT សត្មាប់ោរេភិវឌឈន៍

ផ្សវករកអៅជ្អត្មើសនានាអលើោរផ្សតល់អៅម៉ូលនិធិសត្មាប់ ICTD និង គអត្មាង e-government ។ នដគ៉ូឯកជ្នសាធារណ្៍ គឺវាសំខាន់ដ៉ូចអៅនឹងជ្អត្មើសអលើោរផ្សតលម់ ៉ូលនិធដិ ៏មានត្ប
អយជ្ន៍ មួយកាុងោរេភិវឌឈត្បអទសមួយចំននួ ។

អមអរៀនទំងអនោះគឺបាននឹងកំពងុ អធវើអៅត្ដមោរសិកាអៅកាងុ រំបន់អដ្ឋយនដគ៉ូ Academy ថ្នាក់ជ្ញរិអដើមបី ធានាថ្នអមអរៀនទំងអនាោះគឺត្រូវគ្នា និង ជ្ួបនឹងោរចង់បានរបស់េាកបអងករើ ចាប់អៅកាងុ ត្បអទសអផ្សសងៗ ជ្ញ
អត្ចើន ។ អមអរៀនទំងអនោះ គឺបានត្រូវអគបកផ្ត្បអៅជ្ញភាសាអផ្សសងៗ ។ អត្ចើនជ្ញងអនោះ អមអរៀនទំងអនោះ ត្រូវបានអធវោើ រផ្ករត្មូវឲ្យទន់សភាពោរជ្ញអរឿយៗ អដើមបីធានាថ្នវាត្រូវគ្នានឹងអសចកតីត្រូវោររបស់ េាកចាប់ និងអមអរៀ
នអមអរៀនថ្មៗី អទៀរផ្ដលត្រូវបានអគេភិវឌឈ ផ្ដលអផ្លតរអលើ ICTD សត្មាប់សរវរសទី ២១ ។

APCICT Virtual Academy (AVA – http://ava.unapcict.org)

. ទត្មង់សកិ ាពីចមាាយត្ដមត្បព័នធ Online សត្មាប់ Academy

. ត្រូវបានបអងករើ អឡើងអដើមបីធានាថ្នអមអរៀនរបស់ Academy រួមមាន ោរបអត្ងៀនជ្ញក់ផ្សងត ោរអធវបើ ទ បង្ហាញ និងអមអរៀនសិកានីមយួ ៗ គឺអាចរកបានអៅអលើត្បព័នធ Online ។
. អាចឲ្យេាកសិកា សិកាអលើខលឹមសារនានាអៅត្ដមសមរថភាពរបស់ខនលួ ពួកអគផ្លទល់ ។

មជ្ឈមណ្ឌ លសហត្បរិបរតិោរអលើត្បព័នធអេឡិចត្រូនចិ (e-Co Hub –

http://www.unapcict.org/ecohub)

. ត្បភពធនធាន និង ោរផ្ចករំផ្លកចំអណ្ោះដឹងបណាតញសត្មាប់ ICTD

. ផ្សតល់អៅភាពង្ហយត្សួលកាុងោរដំអណ្ើរោរអលើត្បភពចំអណ្ោះដឹងផ្ដលផ្សតល់អដ្ឋយអមអរៀន ។

. េាកអត្បើត្បាស់អាចច៉ូលរួមោរពិភាកាអលើត្បព័នធ Online និង ោល យជ្ញផ្ផ្សាកមួយននសហគមន៍ online របស់ e-Co Hub ននោរេនុវរថ ផ្ដលរកាអៅោរផ្ចករំផ្លក និង ោរពត្ងីកអៅចំអណ្ោះដឹង
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ផ្ផ្សអកអលើ ICTD ។
ចុោះអ្ម ោះត្ដមត្បព័នធ

Online

អដើមបីទទួលបានត្បអយជ្ន៍អពញអលញពីអសវាកមមនានាផ្ដលបានផ្សតល់

http://www.unapcict.org/join_form
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អៅកាងុ

AVA

និង

e-Co

Hub

ជ្ញមួយអគហទំពរ័

កមមវិធីសិកាជ្ញន់ខពស់នន អាយសុីធី ពិអសស សំរាប់ថ្នាក់ដឹកនាំកាុងជ្ួររដ្ឋាភិបាល

ភាគទី៣

(ICT)

81

