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សរវរសទ ី ២១ គឺបានអលចអចញយ ងចាស់ត្ដមរយៈោររីកចអត្មើនននផ្ផ្សាកទំនាកទ់នំងគ្នា កាងុចំអណាម  
ត្បជ្ញជ្ន អៅកាងុសាកលអោកអនោះ ជ្ញពិភពអោកមួយផ្ដល ឱោសកពំុងអបើកចំហរសរំាបម់នសុស រាប់ោននាក់ អធវើោរទកទ់ងគ្នា ត្ដមរយៈបអចេកវិទាថ្មីជ្ញអត្ចើន,ោររីកដុោះដ្ឋលអៅោរទទួលបានពរ៌មាននងិចំអណ្ោះដងឹចាំ
បាច់ដនទអទៀរបានអធវើឲ្យត្បអសើរអឡើងគួរឲ្យករ់សមាា ល់សរំាបជ់្ីវភាពរស់អៅរបស់ ត្បជ្ញជ្ន  
និងជ្ួយោរ់បនថយភាពត្កីត្កផ្សងផ្ដរ ។            អនោះអាចសអត្មចអៅបាន លុោះត្ត្ដផ្រអយើងទំងេសគ់្នា អចោះផ្ចករំផ្លករនមល ោរអបតជ្ញា ចរិត និង សាមគាីភាព អដើមបីោរេភិវឌឍកាុងអគ្នលបំណ្ងបអត្មើផ្សល 
ត្បអយជ្ន៍រមួសត្មាប់មនុសស ត្គប់ៗគ្នា  ។ 
 
ថ្មីៗអនោះរបំនអ់ាសុនីិងបា សុីហវចិ       រំបនដ់៏វិអសសធំបផំ្សរុមួយអៅអពលផ្ដលរបំន់អនោះបានអត្បើត្បាសន់៉ូវបអចេកវិទា         ង គមនាគមន៍ (ICTs) ។ អយងត្ដមសហភាព គមនាគមនេ៍នតរជ្ញរិ  
រំបន់អាសុនីិងបា សុហីិវច គមឺានផ្សទោះ ផ្ដលអត្បើត្បាស់ទ៉ូរស័ពទអលើរុអត្ចើនជ្ញង ពីររយ អោដិ (២០០អោដិ) និង េាក អត្បើត្បាស់ទ៉ូរសព័ទនដចំននួ ១.៤ រយអោដិ ។ អបើគរិចំអពាោះផ្រត្បអទសចិននិងឥណាឌ អនាោះ គឺអសមើនងឹ១/៤ 
ននចំននួេាកអត្បើត្បាស់ ទ៉ូរសព័ទអៅកាុងពិភពអោក សត្មាបទ់ិនាន័យគិរត្រមឹឆ្ា ំ ២០០៨។ របំនអ់ាសុ-ីបា សុីហវិចផ្សងផ្ដរ គឺមានេត្ត្ដ៤០ភាគរយ ននេាកអត្បើត្បាស់ត្បពន័ធ េុនីធឺអណ្រ របស់ ពិភពអោក និងអសមើ៣៩ ភាគរ
យ ននទផី្សារេាកអត្បើត្បាស់ រលកអាោសផ្សសពវផ្សាយ (Broadband) ដធ៏ំបផំ្សុរ អៅកាងុ ពភិពអោក។ 
 
          ត្បវរតិននោររីកចអត្មើនអជ្ឿនអលឿនយ ងរហ័សននបអចេកវិទាអនោះ មានមរិភាគអត្ចើនបានអចាទសួរថ្ន អរើោរផ្បកផ្ចករលកសញ្ញា (Digital)      ត្រូវវិនាសបារ់បង់ឬអៅជ្ញយ ងណា អៅអពលខាងមខុ។ 
ជ្ញេកុសល សំនួរអនោះអៅមិនទនម់ានចអមលើយអៅអឡើយ។ស៉ូមបីផ្ររយៈអពល៥ឆ្ា បំនាទ ប់ពជី្ំនបួកំព៉ូល 
ពិភពអោកសតេីពំីអលើ វិស័យពរ៌មានវិទា-The World Summit on The Information Society(WSIS)     បានអធវើអឡើងអៅកាុង Geneva អៅកាុងឆ្ា ំ ២
០០៣ និង ោររកអ ើញ ននបអចេកវិទាដ៏អត្ចើនសអមបើមត្ពមទំងោរអបតជ្ញា ចិរតននេាកបំអរីោរង្ហរដ៏សំខាន់ៗ កាងុរបំនក់៏អដ្ឋយ ក៏ដំអណ្ើរោរ គមនាគម ជ្ញម៉ូលដ្ឋា ន អៅផ្របនតគមាល រអៅផ្រឆ្ា យរវាងមនុសសភាគអត្ចើន ជ្ញពិអស
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សសំរាប់ជ្នត្កីត្ក ។ 
 
ជ្ញង ២៥ ត្បអទសកាងុរបំន់ ភាគអត្ចើនជ្ញត្បអទសកំពងុេភិវឌឈន៍ននផ្ដនអោោះរ៉ូចៗ និង ត្បអទស កំពងុេភិវឌឈន៍ផ្ដលមនិមានត្ពំផ្ដនជ្ញប់នងឹអឆារសមុត្ទ មានចំននួេាកអត្បើត្បាស់ត្បព័នធេុីនអធើរអណ្រ រចិជ្ញង ១០ នាក់កាងុចំ
អណាម១០០នាក់(១០%) ផ្ដលចនំនួ ១០%អនោះ ជ្ញេាករស់អៅកាុងទីត្កងុធំៗ  ននត្បអទសទំងអនាោះ ផ្សទុយអៅវិញត្បអទសអជ្ឿនអលឿនផ្ដលសិថរអៅកាងុរំបន់អនាោះផ្ដរ មានេត្ត្ដនន េាកអត្បើត្បាស់ត្បពន័ធ េុនីអធើរអណ្រ ៨
០ នាក់ កាងុចំអណាមមនុសស ១០០ នាក(់៨០%) ។ ោរអត្បើត្បាស់រលកននោរផ្សាយ(Broadband)របស់ត្បអទសរីកចំអរីន និង ត្បអទសកំពងុេភិវឌឈន៍ គមឺានភាពខុសគ្នា យ ងសអមបើម ។ 
 
អដើមប ី                                          Ditigal     ICT កាុងោរេភិវឌឈ សងាម-អសដាកចិេវិទាអៅកាុងរំបន់ េាកបអងកើរចាប់អៅកាុងត្បអទសកំពងុេភិវឌឈន៍អនាោះ បានបអងកើរន៉ូវេទិភា
ព 
ឲ្យបានអត្ចើន, េនុមរ័អៅអគ្នល នអយបាយមួយចំននួ អរៀបចំយ ងជ្ញក់ោកន់៉ូវ ចាប់ នងិ និយរកមមគអត្មាង  ផ្សតលត់្បាក់ម៉ូលនធិ ិ និងជ្យួសត្មលួកាងុភាពជ្ញនដគ៉ូអផ្សសងៗជ្ញអត្ចើនអទៀរ អដើមបីជ្ំរុញ វិសយ័ ឧសាហកមម
 ICT ត្ពមទំងអធវើោរេភិវឌឈន៉ូវជ្ំនាញ ICT ឲ្យដល់ត្បជ្ញជ្នរបស់ពកួអគ ។ 
 
គអត្មាងសកមមភាពមួយ (The Plan of Action) នន WSIS បានផ្ថ្លងថ្ន “...មនសុសមាា ក់ៗគួរផ្រទទួលបាន ឱោសកាុងោរទទួលយកអៅជ្នំាញចាបំាចណ់ាមយួ រួមទងំ ចំអណ្ោះដឹង អដើមបី
យល់ដងឹ អដើមបីច៉ូលរមួ នងិអដើមបីទទួលបានត្បអយជ្នព៍ីសងាមពរម៌ានវិទា រមួទងំ ចំអណ្ោះដឹង ផ្ផ្សាកអសដាកចិេ។ អៅទីបញ្េប់ គអត្មាងសកមមភាពអនោះ បានេពំាវនាវឲ្យមានោរសហោរអៅកាងុរំបន់នងិពេីនតរជ្ញរិ សំរាប់វិ
ស័យ ននោរកសាង សមរថភាព អដ្ឋយអធវើោរសងករធ់ាន់ អៅអលើ ោរបអងកើរោរត្បម៉ូលផ្សតុំយ ងធមំួយសរំាប់េាកមាន វិជ្ញជ ជ្ីវៈនងិជ្នំាញោរ ខាង ICT អអាយបានអត្ចើន ។ 
 
ជ្ញោរអឆលើយរបនឹងោរេំពាវនាវអនោះ PCICT បានអធវើោរេភិវឌឈ     ICT ដ៏ធទំ៉ូោយមួយអនោះសំរាប់ ោរេភិវឌឈន៍ន៉ូវកមមវិធហីវឹកហវឺនផ្ដលមានអ ម្ ោះថ្ន កមមវធិសីិកាជ្ញន់ខពស់នន អាយសុីធ ីពិអសស សរំាប់ 
ថ្នា ក់ដកឹនាកំាុងជ្ួររដ្ឋា ភិបាល ផ្ដលកាងុអពលឥឡូវអនោះ មានត្បាំបីវគា អផ្សសងៗគ្នា  ប ុផ្នតវគានមីួយៗមានទនំាកទ់ំនងគ្នា  អដ្ឋយមានអគ្នលបំណ្ងផ្ចករំផ្លក ចំអណ្ោះដងឹរួមទំងជ្ំនាញពិអសស ផ្ដលនងឹជ្យួេាកបអងកើរចាប់ ឲ្យ
អចោះអធវើផ្ផ្សនោរនងិេនុវរតអដ្ឋយអត្បើន៉ូវចំអណ្ោះដងឹ ផ្ដលទទលួបានពី ICT ត្បកប អដ្ឋយត្បសទិធិភាព ។ 
 
 APCICT គឺជ្ញវិទាសាថ នមួយកាុងចំអណាមវិទាសាថ ន ៥ របស់គណ្កមាម ធិោរសងាមនងិ អសដាកចិេ នន េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិផ្ដលត្បចាំអៅកាងុរបំនអ់ាសុនីិងបា សុីហវចិ 
(the United Nations Economic and Social Commission of Asia and the Pacific(ESCAP) ។ ESCAP ជ្ំរុញឲ្យ
មានោរគ្នពំារនងិ ោរដ្ឋកប់ញ្េូលោរេភិវឌឈផ្ផ្សាក អសដាកចិេសងាម អៅកាងុ អាសុីនងិបា សុហីវិច ត្ដមរយៈោរវិភាគ, ោរង្ហរសាមញ្ាៗ  ោរកសាងសមរថភាព កិចេសហោរកាុងរបំន ់រួមទងំោរផ្ចករំផ្លកន៉ូវចំអណ្ោះដឹង កាុ
ងភាពជ្ញនដគ៉ូកាងុត្សកុ នងិ បណាត ភាគហ៊េនុអផ្សសងៗអទៀរ។ ESCAPត្ដមរយៈAPCICT គបឺាន ទទួលយកោរផ្សារផ់្សាង់ចំអពាោះ ោរអត្បើត្បាស់ អសចកីតត្រូវោរ នងិ ោរបកផ្ត្បននអមអរៀនរបស់
 Academic អនោះអៅកាងុត្បអទសអផ្សសងៗពីគ្នា ជ្ញអត្ចើនត្ពមទងំផ្ចករំផ្លកចំអណ្ោះយ ងអទៀងទរ់របស់ពកួអគផ្ដលអធវើអឡើងជ្ញ បនតបនាទ ប់ ត្ដមរយៈ សិោា សាោថ្នា កជ់្ញរិនងិរបំន់ សរំាបម់ត្នតជី្ញនខ់ពស់ នងិ មត្នតី
ថ្នា ក់កណាត ល រួមទងំទសិអៅអផ្សសងអទៀរ ផ្ដលទកទ់ងនឹង ោរកសាងសមរថភាពរួម ត្ពមទំងទទួលបានមកវិញន៉ូវចំអណ្ោះដឹង អហើយត្រូវបានអគ បកផ្ត្បដ្ឋក់ បញ្េូលបផ្នថម អដើមបបីអងកើនោរយល់ដងឹននសារៈត្បអយជ្ន៍ I
CT នងិ                អឆ្ព ោះអៅរកោរ េភិវឌឈទិសអៅជ្ញអត្ចើន ។ 
 
 

Noeleen Heyzer 
 

េនុរដាអលខាធោិរននេងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ 
និង អលខាធោិរត្បរបិរតិនន ESCAP 
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អារមភកថ្ន 
 

ដំអណ្ើរោរអៅកាងុោរវិវរតនន កមមវធិីសកិាជ្ញនខ់ពស់នន អាយសុីធី ពិអសសសរំាបថ់្នា កដ់ឹកនាំកាងុជ្ួរ រដ្ឋា ភិបាលសត្មាប់វគាបនត អនោះ ពរិជ្ញបានបង្ហា ញន៉ូវោរផ្សសុអឡើងននបទពិអសាធន៍ថ្មីៗ  ។  The Academy 
មិនត្រមឹផ្រជ្ួយបំអពញបផ្នថមន៉ូវចអនាល ោះននោរកសាងសមរថភាពយល់ដងឹេពំីICT           ប ុផ្នតផ្ថ្មទងំបានត្រួសត្ត្ដផ្សលូវថ្មីមយួសរំាបោ់រេភិវឌឈនន៍៉ូវកមមវិធីសកិា (ត្ដមយៈោរច៉ូលរមួរបស់ េាកសិកា និងភាពជ្ញមាេ
ស់ននោរេនុវរត) ។ 
 
The Academy គឺជ្ញកមមវិធីដល់លអបំផ្សរុរបស ់APCICT                         ពងឹផ្ផ្សអកអលើៈ  
លទធផ្សលននោរសទងម់រិផ្ដលអធវើអឡើងជ្ញមួយត្បអទសជ្ញង ២០ អៅកាងុរបំន់ រួមទងំទទួលោរត្បឹកាអយបល់ពមីត្នតីរដ្ឋា ភិបាលជ្ញអត្ចើនរ៉ូប សមាជ្ិកជ្ញអត្ចើនននសហគមនេ៍ភិវឌឈនេ៍នតរជ្ញរិ កមមវិធសីិកានងិេាកេប់រំជ្ញអត្ចើនរ៉ូ
ប អធវើោរត្សាវត្ជ្ញវ នងិវិភាគយ ងសុីជ្ំអៅេពំីភាពខាល ំង និង ភាពអខាយ ចំអពាោះឧបករណ៍្សត្មាប់ោរហវកឹហវនឺផ្ដលមានត្សាប។់ ពរម៌ានត្រឡប់របស់េាកច៉ូលរួមសិោា សាោរបស់ APCICTបានអរៀបចំអឡើងជ្ញប
នតបនាទ ប់សត្មាប់ថ្នា ករ់ំបន់នងិេនុរបំន់អៅអលើេរថត្បអយជ្នន៍ិងភាពជ្ញប់ទក់ទងគ្នា ពីវគាមួយអៅវគាមួយរមួទងំយទុធសាត្សតហវឹកហវឺនយ ងសមរមយមយួនងិមានភាពត្បាកដនិយមអៅ 
កាុងោររំលកឹអឡើងវិញ េពំីវគាទងំអនាោះ អដ្ឋយមានោរដកឹនាំពីេាកជ្ំនាញជ្ញអត្ចើនរ៉ូបអៅកាងុវគាសិកា សត្មាប់ោរេភិវឌឈវិស័យ ICT ។ សោិា សាោរបស់ The Academy ត្រូវបានអធវើអឡើង ត្ដមរបំន់ផ្ដ
លបានផ្សតល់ ឱោសផ្ដលមិនអាចោរ់នថ្លបាន កាងុោរផ្លល សប់តូរបទពិអសាធន៍ និងចំអណ្ោះដងឹកាុងចំអណាមេាកច៉ូលរួមពី ត្បអទសអផ្សសងៗ សិោា សាោអនោះផ្ដលបានបអងកើរន៉ូវ Academy Alumni នឹងអដើររួ
យ ងសំខាន់ កាុងោរអធវើឲ្យអលចអចញជ្ញរ៉ូបរាងអៅអមអរៀនជ្ញបនតបនាទ ប់អនោះ ។ 
 
ោរដ្ឋកប់ង្ហា ញអចញដបំ៉ូងអៅវគាសកិាទំងត្បាំបី សមាា ល់អ ើញថ្នជ្ញោរចាប់អផ្សតើមសត្មាបដ់ំអណ្ើរោរ ដ៏អជ្ញគជ្័យ ផ្ដលជ្ញភាពខាល ងំនននដគ៉ូផ្ដលមានត្សាប់ និងោរកសាងភាពថ្មអីផ្សសងមួយអទៀរអដើមបីេភិវឌឈ អៅកាងុោរអធវើ
ឲ្យសអត្មច អៅអគ្នលនអយបាយរបស់  ICTD ោរត់្ដមរំបន់ ។ A P C I C T បានអបតជ្ញា ចរិត កាុងោរផ្សារ់ផ្សាង់ផ្ផ្សាកបអចេកអទសអៅកាងុោរផ្សសពវផ្សាយ  ពី 
National Academies ពីអត្ពាោះថ្នោរអឆ្ព ោះអៅមខុយ ង សំខាន់របសវ់ា គោឺរធានាថ្ន The Academy                 អគ្នលនអយបាយ ។ APCICT ផ្សងផ្ដរបាននឹង
កំពងុអធវើោរយ ងជ្រិសាទិធជ្ញមួយវិទាសាថ នហវកឹហវនឺរបសជ់្ញរិនងិរបំនម់ួយចំននួ ផ្ដលមាន ទំនាក់ទនំងជ្ញមយួោរត្គប់ត្គង ថ្នា ក់កណាត ល, ោរត្គប់ត្គងរបស់រដា និងោរត្គប់ត្គង់ត្ដមលដំ្ឋបថ់្នា ក់ ត្បចារំំបន់ អដើមបអីធវើឲ្យ
ត្បអសើរ        សមរថភាពរបស់ពកួអគកាុងោរអឆលើយរបអៅរំរ៉ូវោរ ោរបកផ្ត្ប នងិ ផ្ចករំផ្លកន៉ូវអមអរៀននីមួយៗរបស់ Academy ត្ពមទងំអធវើវាអៅជ្ញអសចកីតត្រូវោរ និងជ្ញេទិភាពដបំ៉ូង 
សត្មាប់រដា ។  
 
    ពីអនោះអៅអទៀរ APCICT កំពងុផ្រជ្លួន៉ូវពហុប ុសតិ៍ជ្ញអត្ចើន អដើមបធីានាថ្ន ខលមឹសារអមអរៀនរបស ់Academy បានអៅដល់េាកអមើល(េាកសិកា)កាុងលកាណ្ៈយ ងទ៉ូលំទ៉ូោយអៅកាងុរបំន់មួយ។ 
អត្ៅពីោរផ្សតលន់៉ូវកមមវិធសីិកាអដ្ឋយផ្លទ ល់របស់ Academy       របំនន់ងិត្ដមត្សុក  Academy      the APCICT Virtual Academy (AVA) ផ្ដលជ្ញទ
ត្មង់ននោរសិកាពចីមាា យ ត្ដមត្បព័នធ Onlineផ្ដលត្រូវបអងកើរអឡើងអដើមបីឲ្យេាកសកិាទទលួបានចំអណ្ោះដឹងពីកផ្នលងរបស់ខលនួ (អដ្ឋយមិនចាំបាច ់អៅសកិាផ្លទ ល់អៅវិទាសាថន)។ AVA ធានាថ្នវគានមីួយៗរប
ស ់ Academy ជ្ញមួយឧបករណ៍្សិកាដនទអទៀរ ដ៉ូចជ្ញផ្លទ ងំបញ្ញេ ងំបទបង្ហា ញននអមអរៀន និងករណី្សកិាដនទអទៀរ គឺមានភាពង្ហយត្សួលកាុងោរទញយក  
( D o w n l o a d )  មកពីត្បពន័ធេុនីធឺអណ្រ                                         
       រួមមានឯកសារអមអរៀនទំងត្សុង,ោរសិកាផ្សវងយល់អៅអលើោរត្គប់ត្គង ខលមឹសារអមអរៀនសីតេពំី  ោរេភវិឌឈន៍អៅអលើ ឧបករណ៍្មួយចនំួន ត្ពមទងំមានោរទទួលសាា ល់ (ឧ.វិញ្ញា បណ្ណប័ត្រ)។ 
 
វគាទំងត្បាបំីរបស់ Academy និងោរផ្សតលស់ិោា សាោសីតពី Academy ថ្នា ក់ជ្ញរ,ិ ថ្នា ករ់ំបនន់ងិេនុរបំន់ នឹងមិនអាចសអត្មចអៅបានអទ ត្បសនិអបើគ្នម នោរអបតជ្ញា ចរិត ោរចងអុលបង្ហា ញនងិ ោរច៉ូលរួ
មយ ងសកមមេពំី បគុាលមាា ក់ៗ  ឬេងាភាពនានា ។ អឆលៀរកាងុឱោសអនោះ ខាុំស៉ូមផ្ថ្លងេំណ្រគណុ្ ចំអពាោះកិចេត្បឹងផ្ត្បងនិងសមទិធផ្សលនានា   Academy Alumni ផ្ដលសអត្មចអដ្ឋយមានោរច៉ូលរមួពី 
សហោរពីត្កសងួ រដ្ឋា ភិបាល វិទាសាថ នហវឹកហវឺន ត្ពមទងំេងាភាពជ្ញរិ និងេងាភាពត្បចារំំបន់ជ្ញអត្ចើនផ្ដលបានច៉ូលរួម កាងុសិោា សាោAcademy។ ពកួអគមិនត្រមឹផ្រផ្សតល់ន៉ូវទសសនៈដ៏មានរំនលជ្ញអត្ចើនអដើមបី
ដ្ឋក់បញ្េូលអៅកាុង 
វគានីមយួៗប ុអណាណ ោះអទ ផ្ថ្មទងំអដើររយួ ងសខំានជ់្ញអត្ចើនអទៀរ អដ្ឋយពកួអគបានជ្យួគ្នំត្ទ Academy អៅកាុងត្បអទសរបស់ពកួអគ ផ្ដលឲ្យជ្ញលទធផ្សលសត្មាប់ោរអយគយលគ់្នា ជ្ញលកាណ្ៈផ្សលូវោរ រវាង AP
CICT ជ្ញមួយ វិទាសាថ នរបស់ជ្ញរិ នងិរបំន់មយួចនំួន កាុងោរផ្សតលន់៉ូវោរអឆលើយរបត្ដមរំរ៉ូវោរ នងិោរផ្សតលន់៉ូវមុខវិជ្ញជ  របស់ Academy សត្មាប់ត្បអទសទងំអនាោះ យ ងអទៀងទរ់ ។ 
 
ខាុំស៉ូមផ្ថ្លងេំណ្រគុណ្យ ងត្ជ្ញលអត្ៅបផំ្សុរសត្មាបោ់រខិរខំត្បឹងផ្ត្បងកាុងោរច៉ូលរមួពបីុគាលផ្ដល 
ត្បកបអដ្ឋយគរបិណ្ឌ ិរ កាុងោរបអងកើរអៅដំអណ្ើរត្បរបិរតិោរ ដ៏េសាេ រយមយួអនោះឲ្យត្បត្ពរឹតអៅបាន ផ្ដលមានដ៉ូចជ្ញ អោក Shahid Akhtar  ទីត្បឹកាគអត្មាងនន 
The Academy, Patricia Arinto  
           Christine Apikul,                        និងរាល់េាកនពិនធ  Academy, និងត្កមុ     APCICT ។ 
 
ខាុំសងឃមឹយ ងអសាម ោះសម័ត្គថ្ន Academy មួយអនោះនឹងជ្ួយត្បអទសជ្ញអត្ចើនឲ្យរួចផ្សរុពចីអនាល ោះត្បអោងកាងុ ោរ បណ្តុ ោះបណាត លធនធានមនុសសផ្ផ្សាកICT        ភាពរាងំសទោះកាុងោរទទលួយកICT មក
អត្បើត្បាស់អដ្ឋយផ្លទ ល ់
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ខលួនត្ពមទងំជ្យួជ្ំរុញឲ្យមានោរេនុវរតននវិសយ័ICT អដើមបីពអនលឿនោរេភិវឌឈវិស័យអសដាកចិេសងាម រមួទំង ោរសអត្មចបានសាា នដកាុងអគ្នលអៅ រាប់ោនអផ្សសងអទៀរ។ 
 
 

Hyeun-Suk Rhee 
     

UN-APCICT 
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េពំអីស៊េរមី ៉ូឌលុអនោះ 
 
អៅកាុង “សម័យព័រម៌ានវិទា” បចេុបបនាអនោះ ភាពង្ហយត្សួលកាងុោរទទលួបានពរ័៌មាន កំពុងអធវើោរ ផ្លល ស់បាូររអបៀបននោររស់អៅ ជ្ិវិរោរង្ហរ ក៏ដ៉ូចជ្ញោរកំសានារបស់អយើងត្គប់ៗគ្នា  ។ “អសដាកចិាឌីជ្ថី្ល” 
ផ្ដលត្រូវបានសាា ល់ថ្នជ្ញ “អសដាកិចេននចំអណ្ោះដឹង” “អសដាកិចេជ្ញបណាា ញ” ឬ “អសដាកចិេថ្ម”ី អនាោះ ត្រូវបានកំណ្រល់កាណ្ៈត្ដមរយៈោរផ្លល សប់ាូរ ពីផ្សលរិកមមទំនិញអៅរកោរបអងកើរជ្ញគនំិរថ្មីៗ  ។ អនោះ 
ចងអុលបង្ហា ញេពំីភាពរីកចអត្មើន ផ្ដលត្រូវបានអដើររួយ ងសខំាន ់អដ្ឋយបអចេកវិទាគមនាគមន ៍ព័រម៌ានវិទា (ICTs) អៅកាុងត្បពន័ធអសដាកិចេ នងិសងាមទងំម៉ូលផ្ថ្មអទៀរផ្សង ។ 
 
ជ្ញលទធផ្សល រដ្ឋា ភិបាលទ៉ូទងំសកលអោកបានអផ្លា រោរយកចរិាទកុដ្ឋក់ោន់ផ្រខាល ងំអៅអលើោរេភិវឌឍ ផ្ផ្សាកបអចេកវិទា គមនាគនព៍័រម៌ានវិទា (ICTD) ។ សត្មាប់រដ្ឋា ភបិាលទំងអនោះ ICTD មិនផ្មនមាន 
ន័យត្រឹមផ្រជ្ញោរេភិវឌឍឧសាហកមម បអចេកវិទាគមនាគមនព៍័រម៌ានវិទា ឬវិស័យអសដាកចិេប ុអណាណ ោះអទ ោរេភិវឌឍអនោះផ្ថ្មទំងមានវិសាលភាពអៅអលើោរ អត្បើត្បាស់បអចេកវិទាគមនាគមន៍ពរ័៌មានវិទាអដើមបី 
ជ្ំរុញអអាយមានោររីកចអត្មើនផ្ផ្សាកអសដាកិចេ ក៏ដ៉ូចជ្ញោររីកចអត្មើន ផ្ផ្សាកសងាម និងនអយបាយផ្សងផ្ដរ ។ 
 
អទោះបីជ្ញយ ងណាក៏អដ្ឋយ កាុងចំអណាមផ្សលលំបាកនានាផ្ដលរដ្ឋា ភិបាលកពំុងជ្ួបត្បទោះកាងុោរបអងកើរ អគ្នលនអយបាយបអចេកវិទាគមនាគមនព៍័រ័៌មានវិទាអនាោះ គឺេាកបអងកើរអគ្នលនអយបាយទងំអនាោះ 
ជ្ញញឹកញាបម់ិនទនទ់មាល បន់ងឹបអចេកវិទា ផ្ដលខលនួកពំងុអត្បើត្បាស់សត្មាប់ោរេភិវឌឍជ្ញរិផ្រមាង ។ អដ្ឋយអហរុថ្នបុគាលមាា ក់មនិអាចអគ្នរពត្ដមបញ្ារាិផ្ដលខលួនមិនយល់អនាោះ េាកបអងកើរអគ្នលនអយបាយ 
បានអគចអចញពីោរបអងកើរអគ្នលនអយបាយបអចេកវិទាគមនាគមនព៍័រ៌មានវិទា ។ ប ុផ្នាោរទំោក់បញ្ញា  អរៀបចំអគ្នលនអយបាយបអចេកវិទាទ៉ូរគមនាគមន៍ពរ័ម៌ានវិទាអនោះអៅអអាយជ្ំនាញោរផ្ផ្សាកបអចេកវិទា 
ទទួលខុសត្រូវអនាោះ ក៏ជ្ញអរឿងមយួមនិត្រមឹត្រូវផ្ដរ ពីអត្ពាោះជ្ញធមមត្ដជ្នំាញោរបអចេកវិទាទងំអនោះ មិនបានដឹងេំពទីនំាក់ទនំងននអគ្នលនអយបាយអនោះចំអពាោះបអចេកវិទាផ្ដលខលនួកពំុងបអងកើរ និងអត្បើត្បាស ់អនាោះអទ ។  
 
អស៊េរមី ៉ូឌលុកមមវធិសីកិាេពំសីារសខំានន់នបអចេកវទិាគមនាគមនព៍រ័ម៌ានវទិាសត្មាបថ់្នា កដ់កឹនាំរដ្ឋា ភបិាល អនោះ ត្រវូបានបអងកើរអឡើងអដ្ឋយមជ្ឈមណ្ឌ លបណ្ាុ ោះបណាា លបអចេកវទិាគមនាគមនព៍រ័ម៌ានវទិាសត្មាប ់
ោរេភវិឌឍរបំនអ់ាសុ ីនងិបា សុហីវកិ របសេ់ងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរ ិ(UN-APCICT) សត្មាប ់៖ 

1> េាកបអងកើរអគ្នលនអយបាយថ្នា ក់ជ្ញរ ិនិងរដ្ឋា ភិបាលម៉ូលដ្ឋា នផ្ដលទទលួខសុត្រូវកាងុោរបអងកើរ អគ្នលនអយបាយ ICT 

2> មន្ដនាីរដ្ឋា បាលផ្ដលទទលួខសុត្រូវោរង្ហរេភិវឌឍន៍ និងកមមវិធីផ្ផ្សអកត្ដម ICT និង 

3> េាកត្គប់ត្គងនានាអៅកាងុវិស័យសាធារណ្ៈ ផ្ដលកំពងុផ្សវងរកោរអត្បើត្បាស់ឧបករណ៍្ ICT សត្មាប់ោរង្ហរត្គប់ត្គងគអត្មាងរបស់ខលនួ ។ 
 
អស៊េរីម ៉ូឌុលអនោះមានអគ្នលបំណ្ងេភិវឌឍភាពទមាល ប់ឬបនាុំ ជ្ញមួយនឹងបញ្ញា សំខាន់ៗផ្ដលជ្ញប់ពាក់ពន័ធ នឹង ICTD ផ្ដលអកើរអចញពទីសសនវិសយ័ផ្ផ្សាកអគ្នលនអយបាយ និងបអចេកវិទា ។ អគ្នលបំណ្ងននម ៉ូឌុលអនោះ 
មិនផ្មនត្រមឹផ្រសត្មាបោ់រេភិវឌឍអសៀវអៅផ្ណ្នាំបអចេកអទស ICT ផ្រប ុអណាណ ោះអនាោះអទ ប ុផ្នាជ្ញងអនោះអៅ អទៀរគឺអដើមបីផ្សាល់ន៉ូវោរយល់ដងឹដ៏លអេពំេីវីផ្ដលបអចេកវិទា ឌីជ្ថី្លសពវនថ្ាអាចមាន ឬកផ្នលងផ្ដល 
បអចេកវិទាអនោះ ត្រូវបានដកឹនាំអៅរក និងេវីផ្ដលបអចេកវិទាអនោះ ោរបអងកើរអគ្នលនអយបាយនានា ។ ត្បធានបទអផ្សសងៗផ្ដលមានអៅកាងុម ៉ូឌុលអនោះ ត្រូវបានអធវើោរកំណ្រ់ អឡើងត្ដមរយៈោរវិភាគអៅអលើ 
រត្មូវោរននោរបណ្ាុ ោះបណាា ល ត្ពមទងំោរសាទ បសទង់អៅអលើ សមាភ រៈផ្ដលចាំបាច់សត្មាប់វគាបណ្ាុ ោះ បណាា លដនទអទៀរអៅអលើសកលអោក ។ 
 
ម ៉ូឌុលអនោះ ត្រូវបានរចនាអឡើងអៅកាងុរអបៀបមួយផ្ដលអាចអអាយេាកអានត្គប់រ៉ូបអាចអធវើោរសវ័យសកិា បាន ឬអដើមបអីត្បើត្បាស់ជ្ញធនធានសកិាសត្មាប់វគាបណ្ាុ ោះបណាា ល ឬកមមវិធីបណ្ាុ ោះបណាា លនានា ។ ម ៉ូឌុលអនោះ 
អាចអត្បើត្បាសជ់្ញឯកសារឯករាជ្យ និងឯកសារអយងជ្ញមួយឯកសារអផ្សសងៗអទៀរ អហើយកចិេ ត្បឹងផ្ត្បងអផ្សសងៗត្រូវបានអធវើអឡើងអៅកាងុម ៉ូឌុលនីមយួៗអដើមបី ផ្សារភាជ បម់ ៉ូឌលុអនោះអៅនឹងនិអកាបបទ និង 
កិចេពិភាកានានាអៅកាងុម ៉ូឌុលដនទអទៀរផ្ដលសថរិអៅកាងុអស៊េរីជ្ញមួយគ្នា អនាោះ ។ អគ្នលបំណ្ងរយៈអពល ផ្វងគឺអធវើយ ងណាអអាយម ៉ូឌុលអនោះត្រូវបានដ្ឋក់បញ្េូលអៅកាងុកមមវិធីសកិាផ្ដលមានោរទទួលសាា ល ់។  
 
ម ៉ូឌុលនមីួយៗចាប់អផ្សាើមជ្ញមយួនងឹអសចកាីផ្ថ្លងេពំីកមមវរថសុិកា និងលទធផ្សលអគ្នលអៅផ្ដលនឹងទទួល បានអត្ោយអពលសកិា ផ្ដលេាកអានត្គប់រ៉ូបអាចអធវើោរវាយរនមលេំពភីាពរកីចអត្មើនរបសខ់លនួអធៀបនឹង 
លទធផ្សលអគ្នលអៅផ្ដលផ្សាល់អអាយបាន ។ ខលឹមសារននម ៉ូឌុលអនោះ ផ្ចកអចញជ្ញផ្ផ្សាកៗផ្ដលកាងុអនាោះ រួមមានករណ្ីសិកា និងលំោរ់េនុវរាអផ្សសងៗអដើមបីជ្ួយអអាយេាកអានយល់ ោន់ផ្រសុីជ្អត្ៅេពំី ទសសនទន  
ជ្ញគនលឹោះនានា ។ លំោរទ់ំងអនោះអាចនងឹេនុវរាអដ្ឋយបុគាលេាកអានមាា ក់ៗ  ឬត្កុមសោិា ោមផ្ដល ច៉ូលរួមអៅកាុងវគាបណ្ាុ ោះបណាា ល ។ ម ៉ូឌុលអនោះផ្សាល់ន៉ូវរ៉ូបភាព និងត្ដរាងអផ្សសងៗ អដើមបីអធវើោរចងអុលបង្ហា ញ 
េំពរីថ្ភាពជ្ញក់ោក់នានាអៅកាងុោរពភិាកា ។ ឯកសារអយង និងធនធានឯកសារអៅអលើបណាា ញ េុីនធណឺ្ិរទងំឡាយ មានរាយអៅកាុងអសៀវអៅផ្ណ្នាំអនោះ សត្មាបេ់ាកអានកាុងោរោរសិកាត្សាវត្ជ្ញវ 
អដើមបីបអងកើនទសសនវិសយ័េពំីបអចេកវិទាអនោះបផ្នថមអទៀរ ។ 
 
ោរអត្បើត្បាស ់ ICTD មានលកាណ្ៈទ៉ូលទំ៉ូោយណាស់រហ៉ូរដល់អពលខលោះករណី្សិកា និងឧទហរណ៍្ អៅកាុង និងទ៉ូទងំម ៉ូឌុលទំងម៉ូលអាចមានលកាណ្ៈផ្សទយុគ្នា  ។ អយើងរំពងឹថ្នករណី្អនោះ នឹងអាចអកើរមាន 
អឡើង ។ អនោះគឺជ្ញអរឿងមយួផ្ដលគួរអអាយភាា ក់អផ្សអើល ត្ពមទំងបញ្ញា ត្បឈមននមខុវិជ្ញជ សិកាផ្ដលអទើបនឹង អលចអឡើងថ្មីៗ នងិសញ្ញា ននមុខវិជ្ញជ ទងំអនាោះខណ្ៈអពលផ្ដល ត្បអទសនីមយួៗចាប់អផ្សាើមរុករកសោា នពុល នន 
ICTs អដើមបីអត្បើត្បាស់អធវើជ្ញឧបករណ៍្សត្មាបោ់រេភិវឌឍរបសខ់លួន ។  
 
ោរគ្នំត្ទកមមវិធសីិកាសត្មាប់អស៊េរីម ៉ូឌុលកមមវិធីសិកាអៅកាុងទត្មងជ់្ញឯកសារអបាោះពុមពអនោះ គឺជ្ញផ្បបផ្ផ្សន ននោរសិកាពីចមាា យត្ដមបណាា ញេុនីធឺណ្រិ អពាលគកឺមមវិធីសកិាជ្ញកផ់្សាង APCICT (AVA 
–  http://www.unapcict.org/academy) អដ្ឋយមានថ្នា ក់អរៀនផ្ដលផ្សាលន់៉ូវបទបង្ហា ញពីត្គូបណ្ាុ ោះបណាា ល កាុងទត្មង់ជ្ញវីអដេ៉ូ និងបទបង្ហា ញកាុងទត្មង់ជ្ញកមមវិធ ី
PowerPoint ននម ៉ូឌុលនានា ។  
 

http://www.unapcict.org/academy
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អលើសពីអនោះអទៀរ APCICT បានបអងកើរមជ្ឈមណ្ឌ លសហត្បរបិរាោិរត្ដមត្បព័នធេុីនធឺណ្ិរមួយសត្មាប់ ICTD (e-Co Hub -  
http://www.unapcict.org/ecohub) ផ្ដលជ្ញអវទោិរបអត្មើដល់អគ្នលបំណ្ង ជ្ញក់ោកម់ួយត្ដមបណាា ញេុនីធណឺ្ិរសត្មាបេ់ាកេនុវរា និងេាកបអងកើរអគ្នលនអយបាយ ICTD 
អដើមប ី អលើកកមពស់បទពិអសាធន៍ននោរសកិា និងោរបណ្ាុ ោះបណាា លរបស់ខលនួ ។ មជ្ឈមណ្ឌ លសហត្បរបិរាោិរ ត្ដមត្បពន័ធេុីនធឺណ្ិរ ផ្សាល់អអាយេាកន៉ូវោរទទួលបានធនធាន ចំអណ្ោះដងឹអៅកាុងរថ្ភាពអផ្សសងៗពីគ្នា នន 
ICTD ត្ពមទងំផ្សាល់ន៉ូវលំហេនារកមមមួយសត្មាប់ផ្ចករំផ្លកចំអណ្ោះដងឹ និងបទពិអសាធន ៍ត្ពមទំង សហត្បរបិរាិោរកាុងអគ្នលបំណ្ងជ្ួយអអាយ ICTD ោន់ផ្រមានលកាណ្ៈទំអនើប ។ 
 
 
 

http://www.unapcict.org/ecohub
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ម ៉ូឌុល ៣ 
 
ម ៉ូឌុលអនោះ ផ្សាលន់៉ូវទដិាភាពទ៉ូអៅេពំីរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ ផ្ដលរួមមានសមាសធារ ុ នងិទសសនាទន គនលឹោះៗ អគ្នលោរណ្ ៍ និងត្បអភទននកមមវិធីអផ្សសងៗអទៀរ ។ ម ៉ូឌុលអនោះ ពិភាកាេពំីរអបៀបបអងកើរត្បពន័ធ 
រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិត្ដមរយៈ វិភាគលមអរិននត្បពន័ធគំរ៉ូ និងោរកំណ្រ ់ោរពិចារណាអៅអលើ ោររចនា ។ 
 
កមមវរថនុនម ៉ូឌលុ 
 
ម ៉ូឌុលអនោះ មានអគ្នលបំណ្ង ៖ 
 
១.  ផ្សាល់ន៉ូវទិដាភាពទ៉ូអៅេពំីសមាសធារុសខំាន់ៗ របស់រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ 

 
២.  អរៀបរាប ់និងផ្សាល់ជ្ញឧទហរណ្៍េពំីត្បអភទអសវាកមមរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រូនកិ និង  
 
៣.  ពិភាកាេំពកីត្ដា អជ្ញគជ្យ័សំខាន់ៗ ក៏ដ៉ូចជ្ញឧបសគាកាងុោរទទួលបានអជ្ញគជ្័យអៅកាុងអសវា រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ 

 
លទធផ្សលផ្ដលទទលួបានពោីរសកិា 
 
បនាទ បព់ីបានសកិាអៅអលើម ៉ូឌុលអនោះរចួ េាកអានអាចមានលទធភាព ៖ 
 
១. ពិភាកាេពំីរអបៀបផ្ដលកមមវិធ ីICT អាចផ្កលមអរអបៀបអធវើោរង្ហររបស់រដ្ឋា ភិបាល  
២. អរៀបរាបេ់ំពកីមមវិធ ីICT អផ្សសងៗគ្នា អៅកាងុវិស័យខសុៗគ្នា របស់រដ្ឋា ភិបាល នងិ  
៣. វិភាគអលើកត្ដា ផ្ដលនាំអអាយ អជ្ញគជ្័យ ឬបរាជ្័យននកមមវិធីរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិជ្ញក់ោក ់
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បញ្ជីករណី្សិកា 
 
១. PFnet 
២. មជ្ឈមណ្ឌ លសហគមនឌ៍ជី្ីថ្លកាងុត្បអទសបង់ោល ផ្ដស 
៣. ផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រនូកិរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ 
៤. ផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូវរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិរបស់ត្បអទសម ងុអោា លី 
៥. គអត្មាងត្បព័នធព័រម៌ានរដាបាលរដ្ឋា ភិបាលកាងុត្បអទសកមពុជ្ញ (GAIS)  
៦. លទធកមមអេឡចិត្រនូិកកាុងទីត្កងុ Andhra Pradesh ត្បអទសឥណាឌ  
៧. កំផ្ណ្ទត្មងទ់ំអនៀមទមាល ប់ត្បអទសហវីលពីីន 
៨. ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡចិត្រនូិកកាងុសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ 
៩. ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡចិត្រនូិកកាុងត្បអទសនថ្ 
១០. គអត្មាង LGU អេឡិចត្រនូិកកាងុត្បអទសហវីលពីនី 
១១. ត្បពន័ធត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹងអេឡិចត្រូនកិរបសស់ាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ 
១២. ោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹងសត្មាបោ់រោរប់នថយោនិភយ័-អត្គ្នោះមហនារាយកាុងត្បអទសឥណាឌ  
១៣. ត្បពន័ធត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ Sahana  
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បញ្ជតី្បេប ់ 
 
ត្បេបទ់ ី១ លិបិត្កម (Index)វិធានោរអលើបណាា ញផ្វបសាយរ៍របស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរ ិ 
ត្បេបទ់ ី២ ដំអណាោះត្សាយបញ្ញា ផ្សលូវចាបព់ាកព់័នធនឹងពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រូនិក 
ត្បេបទ់ ី៣ េងាោរសុខភាពពិភពអោកេំពសីុខភាពអេឡិចត្រនូកិ 
 
បញ្ជរី៉ូបភាព 
 
រ៉ូបភាពទ ី១ កត្ដា អជ្ញគជ្័យសំខាន់ៗអៅកាុងោរេនុវរារដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ 
រ៉ូបភាពទ ី២ ត្បព័នធភាពជ្ញនដគ៉ូរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក 
រ៉ូបភាពទ ី៣ ោរដ្ឋកព់ត្ង្ហយត្បពន័ធអេឡចិត្រូនកិជ្ញរិរបស់ត្បអទសមុកិសុកិ 
រ៉ូបភាពទ ី៤ ផ្ផ្សនោរត្បចាំឆ្ា ំសត្មាប់ោរេនុវរាផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូវរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រូនកិរបស ់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
រ៉ូបភាពទ ី៥ ផ្ផ្សនោរថ្វិោធមមត្ដ និងោរវិនិអយគអលើ ICT  
រ៉ូបភាពទ ី៦ ត្កបខណ័្ឌ ទសសនាទនននរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រនូកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
រ៉ូបភាពទ ី៧ រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ window រួម (Single-window e-government) 
រ៉ូបភាពទ ី៨ ោរអត្បើត្បាស់អសវា G2C អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
រ៉ូបភាពទ ី៩ Window ដំអណ្ើរោររួមរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រនូកិសត្មាប់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
រ៉ូបភាពទ ី១០ អសវាត្ចកច៉ូលបណាា ញផ្វបសាយរព៍័រម៌ានធានារា៉េ ប់រងសងាមរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ផ្ផ្សអកត្ដមម៉ូលដ្ឋា នទនិានយ័រួមបញ្េលូគ្នា  
រ៉ូបភាពទ ី១១ ត្បព័នធចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដារបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ 
រ៉ូបភាពទ ី១២ ផ្ផ្សនទទីសសនាទនសត្មាប់ត្បពន័ធត្គប់ត្គងេចលនវរថុរបសស់ាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ 
រ៉ូបភាពទ ី១៣ ទសសនាទនសត្មាប់អសវាចុោះបញ្ជីយនយនារបសស់ាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ 
រ៉ូបភាពទ ី១៤ ត្បព័នធលទធកមមរដ្ឋា ភបិាល window រួម  
រ៉ូបភាពទ ី១៥ ត្បព័នធពនធគយអេឡិចត្រូនកិននសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ 
រ៉ូបភាពទ ី១៦ មា សុីនកំផ្ណ្ទត្មង់ោរត្គប់ត្គងហិរញ្ាវរថុរបស់រដ្ឋា ភបិាលក៉ូអរ៉េ 
រ៉ូបភាពទ ី១៧ ទសសនាទនសត្មាប់ត្បព័នធរដ្ឋា ភិបាលម៉ូលដ្ឋា នឌជី្ីថ្លអៅកាងុសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ 
រ៉ូបភាពទ ី១៨ ទសសនាទនរដាបាលេប់រំទ៉ូទំងត្បអទសឌីជ្ថី្លរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
រ៉ូបភាពទ ី១៩ ដំអណ្ើរអឆ្ព ោះអៅោន់ត្បពន័ធរដ្ឋា ភិបាលសមាហរណ្កមម  
រ៉ូបភាពទ ី២០ សាថ បរយកមមមជ្ឈមណ្ឌ លកុំពយទូ័រផ្ដលបានអធវើសមារណ្កមមកាងុរដ្ឋា ភបិាល 
រ៉ូបភាពទ ី២១ ឋានវិទាទ៉ូរពិអត្គ្នោះអយបល់អៅកាងុត្បជ្ុំអោោះបា សុីហវកិ 
 
 
បញ្ជតី្ដរាង 
 
ត្ដរាងទ ី១ ោរផ្លល ស់បាូរអៅកាុងដំអណ្ើរោរោរង្ហររបស់រដ្ឋា ភបិាលអចញពរីដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ 
ត្ដរាងទ ី២ ដំណាក់ោលេភិវឌឍរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
ត្ដរាងទ ី៣ គំរ៉ូរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិកត្ដមត្បអភទេនារកមមរវាងភាគីពាកព់័នធ 
ត្ដរាងទ ី៤ ភារកិចេសាូលទងំបនួសត្មាប់ត្បព័នធហិរញ្ាវរថុរដ្ឋា ភិបាលម៉ូលដ្ឋា ន  
ត្ដរាងទ ី៥ ោរអផ្លា ោះបាូរឯកសារអេឡចិត្រនូិក និងេត្ត្ដេនមុ័រអេឡិចត្រនូិកកាុងចំអណាមទភីាា កង់្ហររដាបាល 
ត្ដរាងទ ី៦ រនមលទផី្សារននោរសកិាត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រូនកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
ត្ដរាងទ ី៧ ោរកំណ្រអ់ាទភិាពអសវារួមរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ 
ត្ដរាងទ ី៨ ោរអត្បៀបអធៀបគ្នា រវាងទនិាន័យ ព័រ៌មាន និងចំអណ្ោះដឹង   
ត្ដរាងទ ី៩ ឧទហរណ៍្ននសុខាភិបាលអេឡិចត្រូនកិ
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ពាកយោរ ់
 
APCICT  មជ្ឈមណ្ឌ លបណ្ាុ ោះបណាា លបអចេកវិទាគមនាគមនព៍័រម៌ានវិទាសត្មាបោ់រ េភិវឌឍ រំបន់អាសុ ី និងបា សុហីវិក (Asian and Pacific 

Training Centre for Information and Communication Technology for 
Development) 

APDIP  កមមវិធពីរ័៌មានវិទាសត្មាប់ោរេភិវឌឍរំបន់អាសុ-ីបា សុីហវកិ  
(Asia-Pacific Development Information Programme) 

ASYCUDA  ត្បពន័ធសវយ័ត្បវរាសិត្មាបទ់និានយ័ពនធគយ  
(Automated System for Customs Data) 

AusAID  ទីភាា កង់្ហរសត្មាប់ោរេភិវឌឍេនារជ្ញរិេ៉ូន្ដសាា លី 
 Australian Agency for International Development 

B2B   អាជ្វីកមម-អៅ-អាជ្វីកមម  Business-to-Business 
B2C   អាជ្វីកមម-អៅ-ត្បជ្ញពលរដា Business-to-Citizen 
B2G   អាជ្វីកមម-អៅ-រដ្ឋា ភបិាល Business-to-Government 
BOC   ោរយិលយ័ពនធគយ ត្បអទសហវលីពីនី  
   Bureau of Customs, Philippines 
BPR   វសិវកមមដអំណ្ើរោរអាជ្វីកមមអឡើងវញិ Business Process Reengineering 
CIC   មជ្ឈមណ្ឌ លពរ័ម៌ានសហគមន ៍ត្បអទសបងោ់ល ផ្ដស 
   Community Information Centre, Bangladesh 
EDI   ោរផ្លល សប់ារូទនិានយ័អេឡចិត្រនូកិអៅវញិអៅមក 
   Electronic Data Interchange 
eRPTS   ត្បពន័ធសារអពើពនធចលនត្ទពយអេឡចិត្រនូកិត្បអទសហវលីពីនី 
   Electronic Real Property Tax System, Philippines 
ESCAP  គណ្ៈកមមោរអសដាកចិេ នងិសងាមសត្មាបរ់ំបន់អាសុ ី និងបា សុីហវកិ Economic and Social Commission for 

Asia and the Pacific 
FOSS   កមមវធិសីត្មាបអ់មើលក៉ូដទនិានយ័ចហំ Free and Open Source Software 
G2B   រដ្ឋា ភបិាល-អៅ-អាជ្វីកមម Government-to-Business 
G2C   រដ្ឋា ភបិាល-អៅ-ត្បជ្ញពលរដា Government-to-Citizen 
G2G   រដ្ឋា ភបិាល-អៅ- រដ្ឋា ភបិាល  Government-to-Government 
GAIS ត្បពន័ធពរ័ម៌ានរដាបាលរដ្ឋា ភបិាល ត្បអទសកមពជុ្ញ  

Government Administration Information System, Cambodia 
GoAP   រដ្ឋា ភបិាល Andhra Pradesh ត្បអទសឥណាឌ  
ICT  បអចេកវិទាគមនាគមន៍ពរ័៌មានវិទា 
ICTD ោរេភិវឌឍផ្ផ្សាកបអចេកវិទាគមនាគមន៍ពរ័៌មានវិទាសត្មាបោ់រេភិវឌឍ Information and Communication 

Technology for Development 
IDRC មជ្ឈមណ្ឌ លត្សាវត្ជ្ញវសត្មាប់ោរេភិវឌឍេនារជ្ញរ ិត្បអទសោណាដ្ឋ International Development Research 

Centre, Canada 
ILC មជ្ឈមណ្ឌ លសកិាេុនីធណឺ្រិ ត្បអទសបងោ់ល ផ្ដស  

Internet Learning Centre, Bangladesh 
INV   របំនប់ណាា ញពរ័ម៌ាន Information Network Village, Republic of Korea 
ISP   ោរអរៀបចផំ្ផ្សនោរយទុធសាន្ដសាពរ័ម៌ាន Information Strategy Planning 
IT   បអចេកវិទាពរ័៌មានវិទា Information Technology 
KADO ទីភាា កង់្ហរក៉ូអរ៉េសត្មាប់ឱោស និងោរជ្ំរុញអអាយអត្បើត្បាស់ត្បពន័ធឌជី្ីថ្ល Korea Agency for Digital Opportunity 

and Promotion 
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KMS   ត្បព័នធត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដងឹ Knowledge Management System 
LAN   បណាា ញកាងុរបំន ់Local Area Network 
LGU េងាភាពរដ្ឋា ភិបាលម៉ូលដ្ឋា នត្បអទសហវីលីពនី 

Local Government Unit, Philippines 
MOGAHA ត្កសួងរដាបាលរដ្ឋា ភិបាល និងកចិេោរនផ្សទកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ Ministry of Government Administration and 

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

Republic of Korea 
NCA ទីភាា កង់្ហរកុពំយូទ័រភាវ៉ូបណ្ីយកមមជ្ញរ ិសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  

National Computerization Agency, Republic of Korea 
NCC មជ្ឈមណ្ឌ លកុពំយូទ័រជ្ញរ ិត្បអទសហវីលីពនី  

National Computer Center, Philippines 
NDMS ត្បព័នឌត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយជ្ញរ ិ 

National Disaster Management System 
NGO   េងាោរមិនផ្មនរដ្ឋា ភិបាល Non-Governmental Organization 
NIA ទីភាា កង់្ហរសងាមព័រម៌ានជ្ញរ ិសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  

National Information Society Agency, Republic of Korea 
NRI   សាថ ប័នធនធានជ្ញរ ិត្បអទសឥណាឌ  National Resource Institution, India 
NTS   អសវាសារអពើពនធជ្ញរ ិNational Tax Service 
OECD េងាោរសត្មាបក់ិចេសហត្បរបិរាិោរ និងេភិវឌឍអសដាកិចេ  

Organisation for Economic Co-operation and Development 
PC   កុំពយូទ័រផ្លទ ល់ខលនួ Personal Computer 
PFnet   បណាា ញេុនីធឺណ្រិដំប៉ូងបងអសស់ត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា People First Network 
RIC   មជ្ឈមណ្ឌ ល ICT ជ្នបទ ត្បអទសបង់ោល ផ្ដស 
RTC មជ្ឈមណ្ឌ លបអចេកវិទាជ្នបទត្បអទសបង់ោល ផ្ដស 

 Rural ICT Centre, Bangladesh 
SME   សហត្គ្នសខាា ររ៉ូច និងមធយម Small and Medium Enterprise 
TV   ទ៉ូរទសសន៍ Television 
UN  េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរ ិUnited Nations 
UNCTAD សនាិសទិសាពីីពាណ្ជិ្ជកមម និងេភិវឌឍន៍របស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ  

United Nations Conference on Trade and Development 
UNDP   កមមវិធេីភិវឌឍនស៍ហត្បជ្ញជ្ញរិ United Nations Development Programme 
UNOPS ោរិយល័យអសវាត្គប់ត្គងគអត្មាងរបសេ់ងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ  

United Nations Office for Project Services 
WHO   េងាោរសុខភាពពិភពអោក World Health Organization 
 
បញ្ជីននសញ្ញា សំគ្នល់នានា 

 
សញ្ញា សត្មាប់ផ្ផ្សាកសិកា       សំនួរត្រិោះរិោះ 
 
េីវផ្ដលត្រូវេនុវរថ/ោរង្ហរផ្ដលត្រូវអធវើ      សាកលបងខលនួេាក  
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១.០ ទដិាភាពទ៉ូអៅននកមមវធិ ីICT 

១.១ នយិមនយ័រដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ 
 

រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អាចមាននិយមនយ័យ ងទ៉ូោយថ្ន ជ្ញកមមវិធបីអចេកវិទាពរ័៌មានគមនាគមន ៍ (ICTs)      ផ្កលមអសមទិធកមមដំអណ្ើរោរ និងអសវាកមមរបស់រដ្ឋា ភិបាលបរុាណ្ ។ ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ 

រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ គឺជ្ញ “ោរអត្បើត្បាស់បអចេកវិទាឌជី្ីថ្លអដើមបីផ្ត្បោល យត្បរិបរាិោររដ្ឋា ភិបាល អដើមបបីអងកើនត្បសិទធិភាព           និងោរផ្ចកចាយ អសវាកមម ” ។ 1  
 

រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិមនិផ្មនជ្ញត្ពឹរាិោរណ្៍អទលកាងុេឡំុងអពលដ៏ខលីអឡើយ ប ុផ្នា  ជ្ញដំអណ្ើរវិវរាន ៍ រយៈអពលផ្វងននោរផ្ត្បោល យរដ្ឋា ភិបាលអដើមបីអផ្លា រអលើអសវាត្បជ្ញពលរដា ។ ដ៉ូអចាោះ ជ្ញោរចាំបាច់កាងុោរ 
បអងកើរផ្ផ្សនទីបង្ហា ញផ្សលូវរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិកកត្មរិខពស ់ (ោររចនាពីថ្នា ក់អលើអៅថ្នា ក់អត្ោម) អដ្ឋយ មានផ្ផ្សនោរេនុវរាលមអិរពីថ្នា ក់អត្ោមអៅថ្នា ក់អលើវិញ ។ ម ុឌលុ ២ អៅកាុងអស៊េរីម ៉ូឌុលកមមវិធីសកិាេំព ី
សារសំខាន់ននបអចេកវិទាគមនាគមនព៍័រម៌ានវិទា ICT សត្មាប់ថ្នា កដ់កឹនា ំ រដ្ឋា ភិបាល ពិភាកាេំពចីកា ុ វសិ័យ នងិយទុធសាន្ដសាសត្មាប់ោរបអងកើរផ្ផ្សនទីបង្ហា ញផ្សលូវរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ។  ម ៉ូឌុលអនោះពភិាកា 
េំពីោរេនុវរាពថី្នា ក់អត្ោមអៅថ្នា ក់អលើ ។  
 

អគ្នលអៅរបស់រដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិក គឺោរផ្ចកចាយអសវារដ្ឋា ភិបាលអអាយោន់ផ្រត្បកបអដ្ឋយ ត្បសទិធភាពដល់ត្បជ្ញពលរដា។ ជ្ញទ៉ូអៅ មានអសវាោន់ផ្រអត្ចើនអៅអលើេុីនធឺណ្ិរ និង            
        អត្បើត្បាស់អសវាទងំអនាោះោន់ផ្រអត្ចើនអឡើងៗ          ផ្សលប ោះពាល់ននរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិ- ត្រូនកិោន់ផ្រអត្ចើនផ្សងផ្ដរ។ ដ៉ូអចាោះរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូកិរត្មូវអអាយមានចនំួនត្បជ្ញពលរដាអេឡិច-
ត្រូនិកនងិអាជ្ីវកមមអេឡិចត្រូនកិសខំាន់ៗ ដ៏អត្ចើន អដើមបីបអងកើរអអាយមានឥទធិពលត្បកបអដ្ឋយ និរនាភាព ហួសព ី ត្បសិទធផ្សល និងរមាល ភាពរបស់រដ្ឋា ភបិាល ។ អទោះបីជ្ញយ ងណាក៏អដ្ឋយ ោរសអត្មចអអាយបាន 
ន៉ូវចំននួត្បជ្ញពលរដាអេឡចិត្រនូិកនងិ អាជ្ីវកមមអេឡចិត្រនូិកសំខាន់ៗដ៏អត្ចើនអនោះមនិផ្មនជ្ញ   
ង្ហយត្សួល អឡើយ ។ ជ្ញឧទហរណ្ ៍ោរសិការបសធ់នាគ្នរពិភពអោកេំពីសារសំខាន់ននោរបអងកើរ អសវាេុីនធឺណ្រិ បផ្នថមដល់ត្បជ្ញពលរដាអេឡចិត្រនូិក នងិ អាជ្ីវកមមអេឡចិត្រូនកិបានអអាយដឹងថ្ន ៖ 

ត្បអទសជ្ញអត្ចើនផ្ដលផ្សាចួអផ្សាើមកមមវិធីរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិរយៈអពល ៥ ដល់១០ ឆ្ា  ំ មុនអទើបផ្រដងឹថ្ន កត្មរិននោរច៉ូលរួមជ្ញសាធារណ្ៈ និងោរអត្បើត្បាស់អសវារដ្ឋា ភិបាល 
អេឡិចត្រនូិកអៅផ្រមានកត្មិរទបអៅអឡើយ អទោះបីជ្ញមានោរវិនិអយគសាធារណ្ៈ ត្បកបអដ្ឋយនិរនាភាពអៅអលើផ្ផ្សាកផ្សារផ់្សាង់ផ្ដលមាន អជ្ញគជ្័យកាុងោរបអងកើរអអាយមាន 
អសវារដ្ឋា ភបិាលត្ដមត្បព័នធេុីនធឺណ្រិក៏អដ្ឋយ ។ 2  

រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិនងឹទទួលអជ្ញគជ្័យផ្រកាុងករណី្ផ្ដលមានរត្មូវោរ និងោរផ្សារផ់្សាង់អត្ចើន រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រនូិក ពីត្បជ្ញជ្នភាគអត្ចើនប ុអណាណ ោះ ។ រត្មូវោរទំងអនោះមួយចនំួន នឹងអចញមកពោីរ 
យល់ដងឹត្បអសើរជ្ញងមុនននឱោសផ្ដលផ្សាល ់ អដ្ឋយោរផ្ចកចាយអសវារដ្ឋា ភិបាលោន់ផ្រត្បអសើរ នងិ រហ័សជ្ញងមុន ។ ត្បជ្ញពលរដា និងអាជ្ីវកមមក៏ចាំបាច់ត្រូវមានោរ ជ្ំរុញទកឹចរិា អអាយអត្បើត្បាស់អសវា 
រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិត្ដមរយៈោរផ្សាល់ខលមឹសារផ្ដលមានោរចាប់អារមមណ្៍ពាក់ពន័ធនងឹឌីជ្ថី្លង្ហយត្សួលអត្បើត្បាស ់ ។ ជ្ញពិអសស ចាំបាច់ត្រូវេនុវរាកត្ដា ខាងអត្ោមអដើមបីបអងកើនរត្មូវោរ និងោរផ្សារផ់្សាង ់
អសវារដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក ។ 
 

• បអងកើរអហដ្ឋា រចនាសមពន័ធផ្ចកចាយអសវាទ៉ូអៅត្ដម window     ផ្ដលមានបណាា ញអត្ចើនផ្ដលរមួមាន ដ៉ូចជ្ញមជ្ឈមណ្ឌ លអសវាត្បជ្ញពលរដា “រ៉ូបវនា” និងចំណុ្ចលទធភាពទទួលបានជ្ញសាធារណ្ៈ 
ដ៉ូចជ្ញទ៉ូរមណ្ឌ ល មជ្ឈមណ្ឌ ល ទ៉ូរស័ពទ ត្ចកបណាា ញផ្វបសាយរ ៍និងត្ចកបណាា ញទ៉ូរសព័ទចលរ័ ។  

• េនុវរាវិធានោរផ្ដលនងឹបអងកើនទនំុកចិរាសាធារណ្ៈអៅកាងុត្បរបិរាោិរផ្ដលគ្នំត្ទអដ្ឋយ ICT និងេនារកមមដនទអទៀរ កាុងបរិយោសឌជី្ថី្ល ។ 

• អលើកទកឹចរិាអអាយមានោរេភិវឌឍខលមឹសារពាក់ពន័ធ ទក់ទញោរចាបអ់ារមមណ្ ៍អអាយមានភាព ង្ហយត្សួលសត្មាប់េាកអត្បើត្បាស ់និងខលឹមសារទ៉ូរសព័ទចលរ័រួមទំង “កមមវិធេីាកសមាល ប”់ និង  
• េនុវរាកមមវិធីអផ្លា រអលើោរអត្បើត្បាស ់នងិលទធភាពចណំាយផ្ដលបានផ្កលមអននខលឹមសារេុីនធឺណ្រិ ត្ពមទងំខលមឹសារ ទ៉ូរស័ពទចល័រ នងិ ICT ។  
 
កចិេោរផ្ដលត្រវូេនវុរា 
១. កំណ្រ់អសវារដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិមយួផ្ដលនឹងបអងកើរអអាយមានរត្មូវោរ និងោរផ្សារផ់្សាង់អត្ចើនពីត្បជ្ញពលរដា និងអាជ្ីវកមមអៅកាងុត្បអទសរបសេ់ាក ។ ស៉ូមរាយម៉ូលអហរុផ្ដលេាកគរិថ្ន

អសវាអនោះនឹងមានោរអត្បើត្បាស់អត្ចើន ។  
 

២. កំណ្រ់អសវារដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិមយួ ផ្ដលមនិមានោរអត្បើត្បាស់អត្ចើនដ៉ូចឧទហរណ្៍ផ្ដលេាកអលើកអឡើងអៅកាងុចំណុ្ចទ១ី ខាងអលើ អហើយរាយមអធាបាយជ្ញកោ់ក់កាងុោរជ្ំរញុដល់ត្បជ្ញពលរដា 
និងអាជ្ីវកមមកាងុត្បអទសរបស់េាក អដើមបីអត្បើត្បាស ់ឬច៉ូលរួមកាុងអសវាកមមត្បអភទអនោះ ។  

 
កមមវរថទុំងបួនខាងអត្ោមអនោះ អាចសអត្មចបាន អៅអពលផ្ដលគអត្មាងរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិត្រូវបាន េនុវរាត្បកបអដ្ឋយអជ្ញគជ្័យ ។  
 អសវារដ្ឋា ភបិាលត្ដមេុនីធឺណ្ិរ 
 រដ្ឋា ភិបាលមិនអត្បើត្កដ្ឋស 
 រដ្ឋា ភិបាលផ្ផ្សអកអលើចំអណ្ោះដងឹ 
 រដ្ឋា ភិបាលរមាល ភាព 
 
                                            
1 Mark Forman, រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក ៖ ោរអត្បើត្បាស់បអចេកវិទាអដើមីបផ្ត្បោល យត្បសិទធភាព និងត្បសិទធផ្សលរបស់រដ្ឋា ភិបាល (២០០៥) រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក ៖ ោរអត្បើត្បាស់បអចេកវទិាអដើមីបផ្ត្បោល យត្បសិទធភាព និងត្បសិទធផ្សលរបស់រដ្ឋា ភិបាល (២០០៥) ៤ 
http://siteresources.worldbank.org/INTEDEVELOPMENT/Resources/FormanEgov(6_05).ppt. 
2 ធនាគ្នពិភពអោក, រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកសត្មាប់ទំងេស់គ្នា  - ោរពិនិរយអមើលអឡើងវិញអៅអលើបទពិអសាធន៍េនារជ្ញរិអដ្ឋយមានោរផ្កលមអ ដំអណ្ើរោរ សាធារណ្ៈ រត្មូវោរ និងោរច៉ូលរួមកាុងអសវារដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក ៖ ដំអណ្ើរអឆ្ព ោះអៅោន់យុទធសាន្ដសាបញ្េូលឌីជី្ថ្លសត្មាប់ 
ត្បអទសោសាសាថ ន អសចកាី ជ្៉ូនដំណឹ្ងេំពីោរត្បឹកាបអចេកអទសេនុវរារបស់រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក ISG (អសកកាីត្ពាងផ្កសត្មួល នថ្ាទី៣០ ផ្ខមិថុ្នា ឆ្ា ំ២០០៦) ១១ ។ 
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អដើមបីសអត្មចអគ្នលបំណ្ងទំងបួនអនោះ ចាំបាច់ត្រូវបអងកើររដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិអៅកត្មរិសហព័នធ រដា និងម៉ូលដ្ឋា ន ។ មានភារកិចេបីសំខាន់អៅកត្មរិរដ្ឋា ភបិាលទងំអនោះ អពាលគ ឺក) នវានុវរាន៍អសវា ត្បជ្ញពលរដា 
(G2C) ខ) នវានុវរាន៍អសវាអាជ្ីវកមម (G2B) និង គ) នវានុវរាន៍រអបៀបអធវើោរង្ហររបស ់រដ្ឋា ភិបាល (G2G) ។  
 
ោរពិភាកាកមមវិធ ី ICT ខាងអត្ោមសត្មាប់នវានុវរាន៍អសវាត្បជ្ញពលរដា (G2C) អសវាអាជ្ីវកមម (G2B) និងរអបៀបអធវើោរង្ហររបស់រដ្ឋា ភបិាល (G2G) 
អត្បើត្បាស់ផ្ផ្សនោររដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិករបស ់ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ជ្ញករណី្បង្ហា ញចមបង ។ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េជ្ញបច់ណំារ់អលខ ៦ កាងុលិបិត្កមអត្រៀម 
លកាណ្ៈរបស់រដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិកននេងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិឆ្ា ំ២០០៨ ផ្ដលជ្ញធារផុ្សសំនន លិបិត្កម វិធានោរអលើបណាា ញផ្វបសាយរ ៍លិបិត្កមអហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ ទ៉ូរគមនាគមន ៍ និងលបិិត្កមធនធាន មនុសស ។ 

សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ក៏វាស់ផ្វងទដិាភាព “រដ្ឋា ភិបាល-អៅ-ត្បជ្ញពលរដា” (G2C) និង “រដ្ឋា ភិបាល-អៅ-រដ្ឋា ភិបាល” (G2G) របស់រដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិក ។ ោរវាស់សទង់ឆ្ា  ំ២០០៨ ក៏មានធារុផ្សសំ 

មួយចនំនួនន “រដ្ឋា ភិបាល-អៅ-អាជ្ីវកមម” ។  
 
១.២ នវានវុរានអ៍សវាត្បជ្ញពលរដា នងិអសវាអាជ្វីកមម (ោរផ្ចកចាយោរយិលយ័មខុ) 
 
អសវា G2C រួមមានោរផ្សសពវផ្សាយព័រម៌ានដល់សាធារណ្ជ្ន និងអសវាត្បជ្ញពលរដាម៉ូលដ្ឋា ន ចំផ្ណ្កឯ ត្បរិបរាោិរ G2B មានអសវាអផ្សសងៗគ្នា ផ្ដលអផ្លា ោះបាូរគ្នា រវាងរដ្ឋា ភិបាល និងសហគមន៍អាជ្ីកមម ។  
 
អសវាគ្នំត្ទអដ្ឋយ ICT ឬ G2C អេឡិចត្រនូិកត្រូវបានកំណ្រ់អដ្ឋយត្បព័នធផ្ចករំផ្លកពរ័៌មានទ៉ូទងំ រដ្ឋា ភិបាល នងិកមមវិធីផ្ផ្សអកត្ដមត្បព័នធេុីនធឺណិ្រថ្មីផ្ដលេនញុ្ញា រអអាយត្បជ្ញពលរដាទទលួបានពរ័៌មាន 
និងអសវាអផ្សសងផ្ដលអត្បើត្បាស ់ត្ចកបណាា ញ េុីនធឺណ្រិ window ផ្រមួយ ។ ត្ចកបណាា ញទំងអនោះ អាចផ្សាល់អសវាត្បជ្ញពលរដាដ៉ូចខាងអត្ោម ៖ 
 
 ដំអណ្ើោរ និងោរអចញោរេនុញ្ញា រ/ចាប់េនុញ្ញា រ និងលខិិរបញ្ញជ ក់អផ្សសងៗ 
 ព័រ៌មានសាពីីអសចកាជី្៉ូនដំណ្ឹងេពំីចាប់/រដាបាល និងចាបព់ាក់ពន័ធ 
 អសវាបង់នថ្លអត្បើត្បាស ់ផ្ដលរួមមានោរសងនថ្លពនធដ្ឋរ និងោរបង់នថ្លសុខមុាលភាពសងាម 
 ឱោសកាុងោរច៉ូលរមួកាងុរដាបាលរដ្ឋា ភិបាលអដ្ឋយអសាើអអាយមានោរយកចរិាទុកដ្ឋក់ជ្ញសាធារណ្ៈ និងោរអបាោះអឆ្ា រ អេឡិចត្រូនកិ 

 
អដើមបីបអងកើរត្ចកបណាា ញត្បជ្ញពលរដា និងត្បព័នធផ្ចករំផ្លកព័រ៌មានជ្ញសាធារណ្ៈ ម៉ូលដ្ឋា នទនិានយ័កាុងោរចោុះបញ្ជីសាា ក់អៅ េចលនវរថ ុយនយនា សារអពើពនធ និងោរធានារា៉េ ប់រង នឹងត្រូវបានអធវើសមាហរណ្កមម ។  
 
ោរផ្ចកចាយអសវា G2B អេឡិចត្រូនកិ អត្បើត្បាសទ់ត្មង់អសវា window ត្ចកអចញច៉ូលផ្រមយួសត្មាបអ់ាជ្ីវកមម ។ អសវាអនោះរួមមានកចិេោររដាបាលសុីវិលសាជ្ីវកមម ព័រម៌ានឧសាហកមម និងអសវា
ត្បរិបរាិោរអេឡិចត្រនូកិ ដ៉ូចជ្ញលទធកមម ោរអដញនថ្ល និងោរផ្សាល់រង្ហវ ន ់ ត្ពមទងំអសវាចណំាយអលើសារអពើពនធ នងិនថ្លអសវាសាធារណ្ៈអផ្សសងៗ ។ ោរផ្ចកចាយ G2B អេឡិចត្រនូិកត្បកបអដ្ឋយត្បសិទធភាព
រត្មូវអអាយមានកមមវិធ ីICT ដ៉ូចខាងអត្ោម ៖ 
 ត្បព័នធសមាហរណ្កមមលទធកមម - ឧទហរណ្៍ត្បពន័ធលទធកមមរដ្ឋា ភបិាលត្ចកផ្រមួយផ្ដលដំអណ្ើរោរពាក់ពន័ធនឹងលទធកមមទងំឡាយដ៉ូចជ្ញោរចោុះបញ្ជី ោរផ្សារផ់្សាង ់ កចិេសនា និងោរបង់នថ្លអធវើអឡើង

ត្ដមរយៈេុីនធឺណ្ិរ ។  
 ត្បព័នធគយអេឡិចត្រូនកិផ្ដលនងឹអធវើអអាយរដាបាលគយោនម់ានត្បសិទធិភាពកាុងឧសាហកមមនាំអចញនាចំ៉ូល នងិបអងកើរ អអាយមានោរទប់សាក រោ់រររ់ពនធខសុចាប់ត្បកបអដ្ឋយត្បសិទធភាព 
 ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡីចត្រនូចិគ្នំត្ទដលោ់រទិញ និងលកទ់ំនញិ និងអសវាកមមត្ដមេុនីធណឺ្ិរ  
 
កមមវិធទីំងអនោះ នឹងមានពិភាកាលមអិរបផ្នថមកាងុផ្ផ្សាកទី២ ។  
 
អធវើអរសាខលនួឯង 
អដ្ឋយអត្បើនិយមន័យផ្ដលត្រូវបានផ្សាល់អអាយខាងអលើ ត្ពមជ្ញមួយនឹងចំអណ្ោះដឹងផ្លទ ល់ខលនួេពំីអសវារដ្ឋា ភិបាល ច៉ូរសអត្មចចិរាថ្នអរើចណុំ្ចខាងអត្ោមណាមួយគឺជ្ញឧទហរណ៍្ននអសវាG2C និងអសវា G2B ។  
 
១. អសវាសារអពើពនធ ដ៉ូចជ្ញោរដ្ឋកឯ់កសារ នងិោរចណំាយអលើោរត្បោសពនធ 
២. អសវាលទធកមម រួមមានោរដ្ឋកស់ំអណ្ើ ោរអដញនថ្ល និងោរផ្សាល់រង្ហវ ន ់ 
៣. អសវាធានារា៉េ ប់រងសងាម ៖ អវជ្ជសាន្ដសា ត្បាក់អសាធននវិរាន៍ជ្ញរ ិធានារា៉េ ប់រងសណំ្ងោរង្ហរ នងិឧបទទវអហរ ុ
៤. ោរចុោះបញ្ជ ីនិងោរត្ដមដ្ឋនត្បជ្ញពលរដាត្ដងំទលីំអៅ 
៥. ោរចុោះបញ្ជអីាជ្ីវកមម 
៦. ោរត្គប់ត្គងពរ័៌មានេចលនវរថ ុ
៧. ត្បពន័ធរដាបាលយនយនា 
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១.៣ នវានវុរានរ៍អបៀបអធវើោរង្ហររបសរ់ដ្ឋា ភបិាល (G2G) (ោរផ្ចកចាយអៅោរយិលយ័អត្ោយ) 
 
ោរផ្ចកចាយ G2G អេឡិចត្រូនិកមានអគ្នលបំណ្ងផ្កទត្មង់ដំអណ្ើរោរោរង្ហរនផ្សទកាុងរបស់រដ្ឋា ភិបាល អដើមីបបអងកើនត្បសិទធផ្សល ។ ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ ោរផ្កទត្មង់ដំអណ្ើរោរោរង្ហររដ្ឋា ភិបាលផ្ដលអត្បើត្បាស់ ICT អនោះ 
រំពឹងថ្នមានលទធផ្សលដ៉ូចខាងអត្ោម ៖ 
 
 ត្បព័នធរាយោរណ្៍របស់រដ្ឋា ភិបាលកណាា ល នងិម៉ូលដ្ឋា ន គមឺានលកាណ្ៈពាក់ពន័ធគ្នា ផ្ដលជ្ញលទធផ្សល ននសុត្ករឹយភាពផ្ដលមានោរអកើនអឡើង ។ 
 មានោរផ្ចករំផ្លកព័រម៌ានកាុងចំអណាមទីភាា ក់ង្ហរកាងុទត្មងជ់្ញោរផ្ចករំផ្លកម៉ូលដ្ឋា នទនិានយ័ ។  ោរេនុវរាផ្បបអនោះ អាចបអងកើនន៉ូវត្បសទិធផលោរង្ហរ ។ 
 ទីភាា កង់្ហររដ្ឋា ភបិាល អផ្លា ោះបាូរគនំិរ នងិធនធាន ។ 
 ោរអធវើអសចកាីសអត្មចចរិាអលើកចិេសហត្បរិបរាិោរ ត្រូវបានអធវើអឡើងត្ដមរយៈោរអធវើសនាសិីទត្ដម វីអដេ៉ូ ។ 
 
ោរផ្ត្បោល យឯកសារជ្ញទត្មង់ឌីជ្ីថ្លផ្ដលដំអណ្ើរោរកាុងទីភាា ក់ង្ហររដ្ឋា ភិបាល និងដំអណ្ើរោរអឆ្ព ោះអៅរក ត្បរិបរាិោររដ្ឋា ភិបាលមនិអត្បើត្កដ្ឋស ជ្ញគំនិរផ្សាួចអផ្សាើមគនលឹោះ G2C ។ ោរអផ្លា ោះបាូរឯកសារអេឡិចត្រូនកិ 
ត្រូវបានរំពងឹថ្ននឹងធានាត្បសិទធផ្សល សនាសិុខ និងទំនកុចិរាកាុងផ្ផ្សាករដាបាល ។  

 
ខាងអត្ោមអនោះ គឺជ្ញឧទហរណ៍្មួយចនំនួននអសវា G2G អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។  
  
ត្បពន័ធពរ័ម៌ានហរិញ្ាវរថថុ្នា កជ់្ញរផិ្ដលបានដ្ឋកប់ញ្េលូ ៖ ោរត្គប់ត្គងទន់អពលអវោននសកមមភាព សារអពើពនធថ្នា ក់ជ្ញរិត្ដមរយៈោរអធវើេនារកមមត្បព័នធហិរញ្ាវរថុ ២៣ ផ្ដលកំពងុត្បរិបរាិោរឯករាជ្យកាុង 
ទីភាា កង់្ហររដ្ឋា ភបិាលអផ្សសងៗ ។  
 
ត្បពន័ធពរ័ម៌ានរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិម៉ូលដ្ឋា ន ៖ ព័រម៌ានយីកមមននកចិេោររដាបាលរដ្ឋា ភិបាលម៉ូលដ្ឋា ន ២៣២ ដ៉ូចជ្ញ ោរចុោះបញ្ជីសាា ក់អៅ និងេចលនវរថ ុហិរញ្ាវរថ ុនិងពនធអៅកត្មិរត្កុង ជ្នបទ និងត្សកុ ។  
  
ត្បពន័ធពរ័ម៌ានេបរ់ ំនងិោរសកិាត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រនូកិ ៖ បណាា ញពរ័៌មានទ៉ូទំងត្បអទសកាុងចំអណាមសាោអរៀន ោរិយល័យេប់រំអខរា និងេនទុីភាា កង់្ហររបសខ់លួន នងិត្កសងួេប់រំ និងេភិវឌឍនធ៍នធានមនុសស ។  
 
        បារូឯកសារអេឡចិត្រនូកិរបសរ់ដ្ឋា ភបិាល ៖ ដំអណ្ើរោរអេឡិចត្រនូិក រួមមានោរអរៀបចោំរេនុមរ័ ោរផ្ចកចាយ និងោររកាទកុឯកសាររដ្ឋា ភិបាលទំងេស់ ។  
 
ត្បព័នធ G2C រត្មូវអអាយមានចំណុ្ចដ៉ូចខាងអត្ោម ៖ 
 
 ោរបអងកើរអអាយមានដំអណ្ើរោរោរង្ហរអេឡិចត្រូនកិ 
 ដំអណ្ើោរឯកសារអេឡចិត្រូនកិ 
 ត្បព័នធត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដងឹ 
 
ចំណុ្ចទំងអនោះនងឹត្រូវពភិាកាលមអិរបផ្នថមអៅកាងុផ្ផ្សាកទី២ និងទី៣ ។  
 
កចិេោរផ្ដលត្រវូេនវុរា 
 
កំណ្រទ់ិដាភាពននដំអណ្ើរោរោរង្ហររបស់ទភីាា កង់្ហរផ្ដលត្រូវអធវើោរផ្កលមអ ។ បង្ហា ញេពំីរអបៀបផ្ដល ICTs អាចត្រូវបាន អត្បើត្បាស់អដើមបីផ្កលមអដំអណ្ើរោរោរង្ហររបស់ភាា កង់្ហរបសេ់ាក ។  
 
១.៤ េរថត្បអយជ្នន៍នោរេនវុរា ICT ត្បកបអដ្ឋយអជ្ញគជ្យ័កាងុរដ្ឋា ភបិាល  
ត្ដរាងទ ី១ បង្ហា ញេពំីចំណុ្ចផ្ដលត្រូវពិចារណាអដើមបីោល យជ្ញោរផ្លល ស់បាូរដម៏ានេរថត្បអយជ្ន៍ចំអពាោះដំអណ្ើរោរោរង្ហររបស ់រដ្ឋា ភិបាលផ្ដលបានមកពីកំផ្ណ្ទត្មង់គ្នំត្ទ ICT ដ៏មានត្បសទិធភាព ។  
 
ត្ដរាងទ ី១ ៖ ោរផ្លល ស់បាូរអៅកាុងដំអណ្ើរោរោរង្ហររបស់រដ្ឋា ភិបាលអចញពីរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រូនកិ  
អចញព ី មកជ្ញ 
ដំអណ្ើរោរោរង្ហររបស់រដ្ឋា ភិបាលផ្ដលអត្បើត្កដ្ឋស ដំអណ្ើរោរឯកសារត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រនូិក 
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នីរិវិធដីកឹនាំអដ្ឋយនាយកដ្ឋា ន នីរិវិធដីកឹនាំអដ្ឋយអសវាកមម 
មានចណុំ្ចទំនាក់ទនំងរដ្ឋា ភិបាលអត្ចើន នងិោរអធវើដំអណ្ើរ ផ្លទ ល់ខលនួ (មុខទលន់ងឹមខុ) មកោនម់ន្ដនាីរដ្ឋា ភិបាល មានចណុំ្ចទំនាក់ទនំងផ្រមួយ និងដំអណ្ើោរត្ដមត្បពន័ធ 

េុីនធឺណ្ិរផ្ដលអធវើដំអណ្ើរផ្លទ លខ់លួនអៅោនោ់រិយល័យ រដ្ឋា ភិបាលផ្ដលមិនចាំបាច ់ 
ោរត្គប់ត្គងធនធានព័រ៌មានកត្មិរនាយកដ្ឋា ន ផ្ដលមាន ោរចមលងអត្ចើន 
និងមានភាពខជោះខាជ យកាុងោរអត្បើបគុាលកិកាងុចំអណាម នាយកដ្ឋា នអផ្សសងៗ ។  

ធនធានព័រ៌មានទ៉ូទងំរដ្ឋា ភបិាលអដ្ឋយអត្បើត្បាស់បទដ្ឋា នទ៉ូអៅ 
និងកំណ្រ់ត្បអភទអដ្ឋយោររួមបញ្េលូផ្រមួយ 

 
ោរផ្លល ស់បាូរទងំអនោះ បអងកើនត្បសិទធផ្សល រមាល ភាព និង            កាងុរដ្ឋា ភបិាលត្ដមរយៈោរោរ ់ បនថយរយៈអពលត្បរិបរាិោរ និងោរដកអចញន៉ូវត្សទបោ់រិយធបិអរយយផ្ដលជ្ញន់គ្នា  ។ អលើសពីអនោះ អទៀរ 
រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ជ្ួយកសាងន៉ូវទនំុកចរិារវាងរដ្ឋា ភិបាល និងពលរដា ពីអត្ពាោះរដ្ឋា ភិបាល អេឡិចត្រនូិកអនោះ បអងកើនេនារកមមអដ្ឋយផ្លទ ល់រវាង ោរិយល័យរដ្ឋា ភិបាល និងត្បជ្ញពលរដា ត្ពមទំង 
បអងកើរជ្ញពរ័៌មានដ៉ូចគ្នា ជ្ញសកល និងអាចរកបានអដ្ឋយអសរី ។  
 
ជ្ញចងុអត្ោយ ោរផ្ណ្នា ំ ICT អធវើអអាយកំផ្ណ្ទត្មង់េភិបាលកិចេមានលកាណ្ៈោន់ផ្រង្ហយត្សលួ ។ អៅអពលផ្ដលោរអត្បើត្បាស ់ ICT បានរាលដ្ឋលយ ងឆ្ប់រហ័សទ៉ូទំងសងាមអាសុី េងាោររដ្ឋា ភិបាល 
មជ្ឈោរ និងោរិយធបិអរយយ ត្បឈមនឹងរត្មូវោរថ្មីៗ  និងសមាព ធត្បករួត្បផ្ជ្ងពីត្បជ្ញពលរដា និងសហគមន៍អាជ្វីកមម ។ ជ្ញទ៉ូអៅ គអត្មាងរដ្ឋា ភិបាល អេឡិចត្រនូិកបអងកើនទសសនាទនកាងុចំអណាម ត្បជ្ញពលរដា 
និងអាជ្ីវកមមផ្ដលរដ្ឋា ភបិាលកពំងុអធវើទំអនើបកមម និងបនាអឆ្ព ោះអៅមុខ ។  
 
សណួំ្រត្រោិះរោិះ 
 
កាុងបរិបទរបសេ់ាក អរើោរផ្លល ស់បាូរទងំេស់ផ្ដលបានមកអដ្ឋយសារ កមមវិធ ីICT កាុងរដ្ឋា ភិបាល មានេរថត្បអយជ្ន៍ផ្ដរឬអទ?អរើមានឱោសផ្ដរឬអទអៅអពល   គំនរិផ្សាចួអផ្សាើមរដ្ឋា ភិបាល អេឡិចត្រូនកិ  
ត្រូវបាន ត្បជ្ញពលរដា    ទទលួសាា លក់ាុងរអបៀប វិជ្ជមាន? ស៉ូមអរៀបរាបេ់ំពឱីោសទំងអនោះ ។  
 
 
១.៥ កត្ដា អជ្ញគជ្យ័សខំាន់ៗ  
 
កាុងោរេនុវរារដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រនូកិ កត្ដា សំខាន់ៗអដើមបទីទួលបានអជ្ញគជ្័យ អាចត្រូវបានផ្បងផ្ចកជ្ញ ត្បាំត្កុមចមបងៗ ៖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

រ៉ូបភាពទ ី១. កត្ដា អជ្ញគជ្យ័សខំាន់ៗ កាងុោរេនវុរារដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ 

(ត្បភព ៖ Soh Bong Yu “រដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិរបស់ត្បអទសក៉ូអរ៉េ ៖ រអបៀបផ្ដលអយើងកពំុងអធវើោរជ្ញមួយរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិក” (បទបង្ហា ញ KADO), ២៥, 
https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_view.asp?config_code=362&offset=0&board_code=3246) 
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ចកាវុសិយ័ កមមវរថ ុនងិយទុធសាន្ដសា 
 
ផ្ផ្សនោរ     រយៈអពលផ្វង    "ចកាុវិសយ័" អហើយយុទធសាន្ដសា មានសារសខំានណ់ាសក់ាុងោរ េនុវរារដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក ។                                        អឡើយ ។ 
វិធីសាន្ដសាផ្ដលោន់ផ្រមានត្បសទិធភាពគឺត្រូវគិរអអាយបានផ្វងឆ្ា យ(         ពថី្នា ក់អលើអៅ 
ថ្នា ក់អត្ោម) ប ុផ្នា                ត្រូវចាប់អផ្សាើម   កិចេោររ៉ូចៗ និងកំណ្រ់អាទិភាពោរង្ហរជ្ញមុនសិន (ពីថ្នា ក់អត្ោមអៅថ្នា ក់អលើ) ។  
 
សរុបអសចកាីមក រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិផ្ដលត្បកបអដ្ឋយអជ្ញគជ្យ័ ចាំបាច់ត្រូវមាន ៖ 
 
 ចកាុវិសយ័ចាស់ោស់របសេ់ាកដឹកនា ំ

 ោរគ្នំត្ទយ ងអពញទំហងឹពីត្បជ្ញពលរដា 
 ោរអរៀបចំរអបៀបវារៈ 
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ចាប ់នងិបទបញ្ារា ិ
 
ជ្ញត្បោរមយួដស៏ំខាន់ផ្ដលត្រូវមានផ្ផ្សនោរអពលអវោ និងកចិេខរិខំត្បងឹផ្ត្បងត្គប់ត្គ្នន់សត្មាប់ោរ ផ្លល ស់បាូរត្បព័នធចាប់ផ្ដលទមទរអអាយមានោរគ្នំត្ទដល់ោរេនុវរាដំអណ្ើរោរថ្មីៗ ។ ចាប់ខាងអត្ោម 
អនោះចាំបាច់ត្រូវបអងកើរអឡើងសត្មាប ់រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ អដើមបីទទួលបានអជ្ញគជ្យ័ចំអពាោះ ៖ 
 
 ចាប់សាពីីសិទធឯិកជ្ន និងបញ្ញា ផ្ដលពាកព់័នធ 
 ចាប់ពាក់ពន័ធនងឹោរផ្លល ស់បាូរដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមម និងត្បពន័ធព័រ៌មាន 
 ចាប់ពាក់ពន័ធនងឹសាថ ប័រយកមមបអចេកវិទាពរ័៌មានរបស់រដ្ឋា ភបិាល និងោរបអងកើរមជ្ឈមណ្ឌ លកុំពយទូ័រផ្ដលត្រូវបានអធវើ សមាហរណ្កមម  
 
រចនាសមពន័ធេងាភាព 
 
កិចេខិរខំត្បងឹផ្ត្បងផ្ដលចាបំាច់ត្រូវមានអៅកាុងចំណុ្ចអនោះ មិនគួរត្រូវបានអមើលរំលងអឡើយ ។ ោរអរៀបច ំ រចនាសមព័នធេងាភាពអឡើងវិញជ្ញធមមត្ដត្រូវមានកចិេខិរខំត្បងឹផ្ត្បងសរុបរហ៉ូរដល ់ ៣០អៅ ៥០ភាគរយ ។ 
ោរផ្លល ស់បាូររចនាសមព័នធេងាភាព ចាំបាច់ត្រូវមានផ្ផ្សនោរ និងោរេនុវរាអអាយបានលអត្បអសើរកាុងលកាណ្ៈ ជ្ញត្បពន័ធ ។  
 
ខាងអត្ោមអនោះ គឺជ្ញចណុំ្ចសខំាន់ៗ ផ្ដលមានឥទធិពលអៅអលើោរផ្លល សប់ាូរេងាភាព ៖ 
 
 ភាពជ្ញេាកដកឹនាំដខ៏ាល ំងផ្ដលមានោរអបាជ្ញា ចរិា 
 ោរអធវើផ្ផ្សនោរ - ោរត្គប់ត្គងបអចេកវិទាពរ័៌មាន និងោរត្គប់ត្គងោរផ្លល ស់បាូរ 
 ោរអរៀបចំផ្ផ្សនោរថ្វិោ និងោរេនុវរាផ្ផ្សនោរថ្វិោ 

 ោរសត្មបសត្មួល នងិសហត្បរបិរាោិរ 
 ោរពិនរិយត្ដមដ្ឋន នងិោរវាស់ផ្វងសមិទធកមម 
 ភាពជ្ញនដគ៉ូរដ្ឋា ភិបាល-វិស័យឯកជ្ន-ត្បជ្ញពលរដា 
 
ដអំណ្ើរោរអាជ្វីកមម 
 
រអបៀបននោរអធវើអាជ្ីវកមមផ្ដលកពំុងេនុវរា អាចនងឹមនិផ្មនជ្ញរអបៀបសមត្សប ឬមានត្បសទិធភាពបផំ្សុរ ផ្ដលមនិអាចខវោះបានអឡើយ ។ មអធាបាយមួយកាងុចំអណាមមអធាបាយនវានុវរាន៍ដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមម 
គឺវិសវកមមដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមមអឡើងវិញ (BPR) ។ BPR ពាក់ពន័ធនងឹោរអរៀបចលំំហ៉ូរោរង្ហរអឡើងវិញ អៅកាុង ឬរវាងកត្មរិនាយកដ្ឋា ន អដើមប ីបអងកើនត្បសទិធផ្សលដំអណ្ើរោរ (ឧទហរណ៍្ ៖ អដើមបីលបុបំបារ់ 
េត្បសទិធផ្សលកាងុដំអណ្ើរោរោរង្ហរ) 
 
បអចេកវទិាពរ័ម៌ាន 
 
បអចេកវិទាពរ័៌មានមានោរផ្លល សប់ាូរយ ងឆ្ប់រហ័ស ។ កត្ដា ផ្ដលត្រូវពិចារណាអៅអពលអត្ជ្ើសអរីស បអចេកវិទា និង           ៖ 
 
 កត្មិរននបអចេកវិទាកមមវិធីផ្ដលត្រូវោរជ្ញចាបំាច ់ 
 អហដ្ឋា រចនាសមពន័ធបណាា ញ 

 សមរថភាពកាុងោរសហោរ 
 បមាណ្ីយកមម (Standardization) 

 សមរថភាពបអចេកអទស និងធនធានមនុសស 
 
កចិេោរផ្ដលត្រវូេនវុរា 
 
ត្បសិនអបើត្បអទសរបសេ់ាកមានផ្ផ្សនោររដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិក ស៉ូមពិនរិយអឡើងវិញន៉ូវផ្ផ្សនោរផ្ដល អត្បើត្បាស់បញ្ជ ីត្រួរពិនរិយននកត្ដា អជ្ញគជ្័យសំខាន់ៗផ្ដលត្រូវពិភាកាកាុងផ្ផ្សាកអនោះ ។  
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១.៦ កត្ដា ោនភិយ័កាងុោរដ្ឋកព់ត្ង្ហយរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ  
 
អគអជ្ឿជ្ញកថ់្នអជ្ឿថ្នោរេនុវរារដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិកាងុត្បអទសជ្ញអត្ចើន មនិបានបំអពញត្ដមោរ រំពឹងទុកខពស់អឡើយ ។ ករណី្សិកាមួយបានបង្ហា ញថ្ន ៣៥ ភាគរយននកមមវិធីរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក 
ជ្ុំវិញពភិពអោកទទួលបានបរាជ្័យ អហើយ ៥០ ភាគរយទទួលបរាជ្័យអដ្ឋយផ្ផ្សាក និង ១៥ ភាគរយអទៀរ ត្រូវបានចារ់ទកុថ្នទទួលបានអជ្ញគជ្័យ ។ 3  
 
កត្ដា នាំអៅរកបរាជ្យ័ននោរដ្ឋកព់ត្ង្ហយរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិកាងុត្បអទសកពំុងេភិវឌឍ រួមមានដ៉ូច ខាងអត្ោម ៖ 
 
 ោរខវោះកចិេត្ពមអត្ពៀងអៅកាងុត្បពន័ធរដាបាលសាធារណ្ៈ - ោរត្បឆ្ំងនផ្សទកាងុអដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល 

 ោរអធវើផ្ផ្សនោរ នងិយទុធសាន្ដសាមនិត្គប់ត្គ្នន ់- រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រនូិកត្រូវផ្ណ្នាំកាងុទត្មងម់និ ចាស់ោស ់និងគ្នម ន លកាណ្ៈជ្ញត្បព័នធ 
 ធនធានមនុសសមិនត្គប់ត្គ្នន ់- ោរកសាងសមរថភាពសាថ បន័ និងមនុសសមិនត្គប់ត្គ្នន ់
 េវរាមានផ្ផ្សនោរវិនិអយគ 
 ោរខវោះខារបអចេកវិទា និងោរផ្សារ់ផ្សាង់ត្បព័នធ 
 បអចេកវិទាអកមងខេ ី- ោរយកចរិាទកុដ្ឋក់ហួសអហរុអៅអលើបអចេកវិទា ឬោរដ្ឋកព់ត្ង្ហយបអចេកវិទា រត្មងទ់ិស  

 ោរេនុវរាឆ្ប់រហ័សអដ្ឋយគ្នម នោរសាកលបង និងអរៀបចបំានត្គប់ត្គ្នន ់ 
 
បញ្ញា ត្បឈមសំខានប់ំផ្សរុ ទទលួសាា លថ់្នគ្នម នដំអណាោះត្សាយណាមួយផ្ដលត្រូវនងឹត្គប់សាថ នភាព ទំងេស់អនាោះអឡើយ ។ អាសុ ី និងបា សុហីវិកត្រូវបានកំណ្រ់អដ្ឋយបរិបទនអយបាយ អសដាកិចេ សងាម 
និងេភបិាលកចិេខុសៗគ្នា ជ្ញអត្ចើនផ្ដលរត្មូវអអាយ មានវិធសីាន្ដសាខុសៗគ្នា ផ្សងផ្ដរ ។  
 
កចិេោរផ្ដលត្រវូេនវុរា 
 
ពិចារណាេពំីគនំិរផ្សាួចអផ្សាើមរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិក ឬគអត្មាងរបស់រដ្ឋា ភបិាលរបស់េាក ផ្ដលទទលួ បានបរាជ្យ័ ឬសអត្មចបានអជ្ញគជ្័យផ្រផ្ផ្សាកមួយចំននួ ។ ស៉ូមអរៀបរាប់េពំីគអត្មាង និងពនយល់េពំ ី
ម៉ូលអហរុផ្ដលនាំអអាយបរាជ្័យ ។  
 
 
១.៧ រដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិនថ្ាេនាគរ 

 
ោររីកចអត្មើនដឆ៏្ប់រហស័អៅកាងុផ្ផ្សាកបអចេកវិទា បានផ្សាល់អអាយន៉ូវជ្អត្មើសជ្ញអត្ចើនសត្មាប់ោរដ្ឋក់ ពត្ង្ហយរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិ ។ បអចេកវិទាថ្មីៗ មានសោា នុពលកាងុោរផ្សាល់ន៉ូវអសវាកមមត្បអសើរជ្ញមុន 
ដល់ត្បជ្ញពលរដា និងអាជ្ីវកមមនានា ។ ដ៉ូអចាោះ ដណំាកោ់លននរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក អាចកំណ្រ់ដ៉ូច បានបង្ហា ញកាុងត្ដរាងទ ី២ ។  
 
ត្ដរាងទី២. ដណំាក់ោលេភិវឌឍរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  

កុពំយទូរ័ភាវ៉ូនយីកមម 
(ជ្ោំនទ ី១) 

េុនីធណឺ្រិ 
(ជ្ោំនទ ី២) 

សមាហរណ្កមម 
(ជ្ោំនទ ី៣) 

មានត្គបទ់កីផ្នលង/រល៉ូន (ជ្ោំនទ ី៤) 

ឆ្ា ំ១៩៨០ ដល់អដើមឆ្ា ំ១៩៩០ ពាក់កណាា លឆ្ា ំ១៩៩០ ដល់ឆ្ា ំ២០០០ ឆ្ា ំ២០០០ ដល់ឆ្ា ំ២០០៧ េំឡុងឆ្ា ំ២០១០ 
សវ័យត្បវរាកិមម បណាា ញ សអត្មចអគ្នលអៅរួម បងកប ់
ម៉ូលដ្ឋា នទនិានយ័អៅម៉ូលដ្ឋា នទនិានយ័ កុំពយូទ័រអៅោនក់ុំពយទូ័រ មនុសសអៅមនសុស វរថុអៅវរថ ុ
ផ្បងផ្ចកអសវាកមម អសវាអលើបណាា ញេុនីធឺណ្រិ អសវាត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយ អសវារល៉ូន/មិនអាចអមើលអ ើញ 
ត្បភព ៖ នាយកដ្ឋា នយទុធសាន្ដសាបអចេកវិទា យុទធសាន្ដសាបអចេកវទិា និងរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិរបស ់ត្បអទសក៉ូអរ៉េ (ទីត្កងុអសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា កង់្ហរកុំពយទូ័រភាវ៉ូបនីយកមមជ្ញរឆិ្ា ំ២០០៦)4  
 
កាុងករណី្សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ដណំាក់ោលទ ី ១ ដលទ់ ី ៣ ត្រូវបានបញ្េបក់ាងុឆ្ា ំ២០០៧ ។ បអចេកវិទាថ្មីៗ  ដ៉ូចជ្ញបណាា ញបំផ្លង Broadband 
និងបអចេកវិទាមានត្គបទ់កីផ្នលងកពំុងដឹកនាំអៅរកោរេភិវឌឍបផ្នថម អទៀរ (ដំណាក់ោលទ ី ៤) ។ ោរេភិវឌឍថ្មីៗកាងុវិស័យ ICT ទំងអនោះ នឹងត្រូវពិភាកាអៅកាុងម ឌុុល ៤ (និនាា ោរ ICT 
សត្មាប់ថ្នា ក់ដកឹនាំរដ្ឋា ភិបាល) ។ កាុងករណី្ភាគអត្ចើន រដ្ឋា ភិបាលនីមយួៗគួរផ្របំអពញ អអាយបានដលដ់ណំាក់ោលទី៣ អដើមបីផ្សាល់អសវាត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយ ដល់ត្បជ្ញពលរដា ។ បនាទ បព់ ី អពលអនាោះមក 
បអចេកវិទាថ្មីអាចត្រូវបានេនមុ័រ អដើមបីអអាយមានអសវាត្បអសើរជ្ញងមុនដល់ ត្បជ្ញពលរដា អៅអពលផ្ដលរត្មូវោរមានោរអកើនអឡើង ។  

                                            
3 ទីភាា ក់ង្ហរសងាមព័រ៌មានជ្ញរិ “ោររភាជ ប់អាសីុត្ដមរយៈរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក” (អវទិោរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកអាសីុឆ្ា ំ ២០០៧ ទីត្កុងអសេ៊េ៉ូល សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ នថ្ាទី២០ ផ្ខកញ្ញា  ឆ្ា ំ២០០៧) ។  
4 ទីភាា ក់ង្ហរកំុពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមមជ្ញរិ (NCA) ត្រូវបានដ្ឋក់អ ម្ ោះថ្មីជ្ញភាា ក់ង្ហរសងាមព័រ៌មានថ្នា ក់ជ្ញរិ (NIA) កាុងផ្ខរុោ ឆ្ា ំ២០០៦ ។  
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២.០. គរំ៉ូ យទុធសាន្ដសា នងិផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលវូរបសរ់ដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ 

២.១. គរំ៉ូរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ  

េងាភាពរដ្ឋា ភិបាលជ្ញអត្ចើនបានត្បោន់យកន៉ូវោរអធវើបដិវរានឌ៍ីជ្ថី្ល និងកំពងុដ្ឋក់ពរ័៌មាន សាធារណ្ៈ និងអសវារដ្ឋា ភបិាលជ្ញអត្ចើនផ្បបយ ងអៅអលើត្បព័នធេុីនធឺណ្រិសត្មាប់ភាគីពាក់ពន័ធនន 
រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ។ ភាគីពាកព់័នធទំងអនោះ រួមមាន ៖  

 ត្បជ្ញពលរដា  
 អាជ្ីវកមម  
 បុគាលកិរដ្ឋា ភិបាល  
 ត្កសួង មនទីរ និងទីភាា ក់ង្ហររដ្ឋា ភិបាល  
 អមដឹកនាំសហជ្ពី  
 អមដឹកនាំសហគមន ៍េងាោរមនិរកកនត្ម  
 េាកនអយបាយ  
 វិនិអយគិនបរអទស  
 អផ្សសងៗ  

 

សណួំ្រត្រោិះរោិះ 
1. អរើអាចអៅរចួអទ ផ្ដលថ្នបុគាលមាា កអ់ាចសថិរអៅកាុងត្បអភទខុសៗគ្នា ននភាគីពាក់ពន័ធរបស់រដ្ឋា ភបិាល អេឡិចត្រូនកិ ? 

2. អរើេាកណាខលោះ ឬអរើត្កមុមនុសសណាខលោះ ផ្ដលនឹងសថិរអៅអត្ោមត្បអភទ “អផ្សសងៗ” ? 

 

Fang
5 កំណ្រ់ន៉ូវគំរ៉ូចំននួ ៨ ននរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិក ត្សបអៅត្ដមត្បអភទននេនារកមមរវាងភាគី ពាកព់័នធ (ស៉ូមអមើល ត្ដរាងទ ី៣) ។ 

 

ត្ដរាងទ ី៣ ៖ គរំ៉ូននរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិផ្ផ្សអកត្ដមត្បអភទេនារកមមរវាងភាគពីាកព់ន័ធ  
គរំ៉ូរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ េនារកមមរវាងភាគពីាកព់ន័ធ 

រដ្ឋា ភិបាល-អៅ-ត្បជ្ញពលរដា (G2C)  ោរផ្សាល់អសវាសាធារណ្ៈ និងព័រម៌ានផ្រពីរដ្ឋា ភិបាលអៅោន់ត្បជ្ញពលរដា ។ 

ត្បជ្ញពលរដា-អៅ-រដ្ឋា ភិបាល (C2G)  េនុញ្ញា រអអាយមានោរផ្លល ស់បាូរព័រម៌ាន នងិោរត្បាត្ស័យទក់ទង រវាង ត្បជ្ញពលរដា និងរដ្ឋា ភិបាល ។  

រដ្ឋា ភិបាល-អៅ-អាជ្ីវកមម (G2B) រួមមានត្បរបិរាោិរត្ដមត្បព័នធអេឡចិត្រនូិក ផ្ដលរដ្ឋា ភិបាលផ្សាល់ដល ់អាជ្ីវកមមន៉ូវត្បអភទពរ័៌មានផ្ដលអាជ្ីវកមមទងំអនោះត្រូវោរអដើមបីអធវើអាជ្ីវកមម
ជ្ញមួយរដ្ឋា ភបិាល ។ ឧទហរណ្៍គឺត្បព័នធលទធកមមអេឡចិត្រនូិក ។  

អាជ្ីវកមម-អៅ-រដ្ឋា ភិបាល (B2G)  សំអៅអៅអលើោរផ្សសពវផ្សាយទីផ្សារផ្សលរិផ្សល និងអសវាដលរ់ដ្ឋា ភិបាល អដើមបជី្ួយ រដ្ឋា ភិបាលោន់ផ្រមានត្បសទិធផ្សលត្ដមរយៈោរផ្កលមអដំអណ្ើរោរ អាជ្ីវកមម 
និងោរត្គប់ត្គងកំណ្រ់ត្ត្ដអេឡិចត្រូនកិជ្ញអដើម ។ ត្បព័នធលទធកមម អេឡិចត្រនូកិ គឺជ្ញកមមវិធមីួយផ្ដលជ្យួសត្មលួដល់ទំងេនារកមម G2B នងិទំង 
B2G ។  

រដ្ឋា ភិបាល-អៅ-បគុាលិក (G2E) រួមមានគំនរិផ្សាួចអផ្សាើម ផ្ដលនឹងជ្ួយសត្មួលដល់ោរត្គប់ត្គងអសវាសាធារណ្ៈ និងោរត្បាត្ស័យទកទ់ងនផ្សទកាងុជ្ញមួយបគុាលិកមន្ដនាីរដ្ឋា ភបិាល ។ ឧទហរណ៍្ 
គឺត្បពន័ធត្គប់ត្គងធនធានមនុសសត្ដមត្បព័នធេុនីធឺណ្រិ ។  

រដ្ឋា ភិបាល-អៅ-រដ្ឋា ភិបាល (G2G) ផ្សាល់លទធភាពដល់ោរត្បាត្ស័យទកទ់ង និងោរផ្ចករំផ្លកពរ័៌មានត្ដម ត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិអៅកាុងចំអណាមនាយកដ្ឋា ន ឬទភីាា កង់្ហររដ្ឋា ភបិាល 
ត្ដមរយៈម៉ូលដ្ឋា នទនិានយ័រួមបញ្េូលគ្នា  ។  

រដ្ឋា ភិបាល-អៅ-េងាោរមនិរកកនត្ម (G2N)  រដ្ឋា ភិបាលផ្សាលព់័រម៌ានដលេ់ងាោរមនិរកកនត្ម គណ្បកសនអយបាយ និង េងាោរសងាម ។  

េងាោរមិនរកកនត្ម-អៅ-រដ្ឋា ភិបាល (N2G) ផ្សាលល់ទធភាពដលោ់រផ្លល សប់ាូរព័រម៌ាន នងិោរត្បាត្សយ័ទកទ់ងរវាងរដ្ឋា ភិបាល និងេងាោរមនិរកកនត្ម គណ្បកសនអយបាយ នងិេងាោរសងាម ។ 

ដ៉ូអចាោះ អគអាចនយិយបានថ្ន រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រនូកិពាក់ពន័ធនងឹភាពជ្ញនដគ៉ូពីរត្បអភទ ៖ ភាពជ្ញនដគ៉ូនផ្សទកាុងនងិ ភាពជ្ញនដគ៉ូខាងអត្ៅ (ស៉ូមអមើលរ៉ូបភាពទ ី២) ។ ភាពជ្ញនដគ៉ូនផ្សទកាងុ គឺជ្ញភាព 
ជ្ញនដគ៉ូរវាង និងកាុងចំអណាមផ្មកធាងនានារបស់រដ្ឋា ភិបាល (េងានរីិត្បរិបរា ិេងានីរបិបញ្ារា ិនងិ រុោោរ) ។ ភាពជ្ញនដគ៉ូខាងអត្ៅសំអៅអៅអលើទនំាកទ់ំនងរវាងរដ្ឋា ភបិាល នងិត្បជ្ញពលរដា និង អាជ្ីវកមម ។  

 

 

                                            
5 Zhiyuan Fang “រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅកាុងសម័យឌីជី្ថ្ល ៖ ទសសនាទន ោរេនុវរា និងោរេភិវឌឍ”ទិនាា នុបបវរាិេនារជ្ញរិសត្មាប់ កំុពយូទ័រ េីុនធឺណិ្រ និងោរត្គប់ត្គងឆ្ា ំទី១០ ចាប់អចញផ្សាយអលខ២ (ឆ្ា ំ២០០២) ៖ ១-២២ 
http://www.journal.au.edu/ijcim/2002/may02/article1.pdf  

http://www.journal.au.edu/ijcim/2002/may02/article1.pdf
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រ៉ូបភាពទ ី២ ៖ ត្បពន័ធភាពជ្ញនដគ៉ូរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ  

(ត្បភព ៖ Zhiyuan Fang “រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិអៅកាងុសម័យឌីជ្ថី្ល ៖ ទសសនាទន ោរេនវុរា នងិោរេភិវឌឍ” ទិនាា នុបបវរាេិនារជ្ញរសិត្មាបក់ុំពយទូ័រ េុីនធឺណ្ិរ នងិោរត្គប់ត្គង ឆ្ា ំទី១០ 
ចាប់អចញផ្សាយអលខ២ (២០០២) ៖ ១-២២ http://www.journal.au.edu/ijcim/2002/may02/article1.pdf)  

 
 

២.២. វសិយ័អាទភិាពសត្មាបរ់ដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិអៅកាងុត្បអទសកពំងុេភវិឌឍន ៍ 
  

ោរត្សាវត្ជ្ញវ និងោរេនុវរាលអៗ បផំ្សុរផ្ដលត្រូវបានករ់ត្ត្ដជ្ញឯកសាររបសប់ណាា ត្បអទសនានា បង្ហា ញថ្ន ជ្ំោន ជ្ញម៉ូលដ្ឋា នត្គឹោះអៅកាងុោរបអងកើររដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិកមាន ៣ ៖ ជ្ំោនទ១ី គ ឺ
កសាងោររភាជ ប់បណាា ញ ឬអហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ ជ្ំោនទី២ គឺអរៀបចបំអងកើរខលមឹសារ ឬកមមវិធ ីនិងជ្ោំនទី៣ គឺត្បព័នធ ឬសមាហរណ្កមម ។  

វិធីសាន្ដសាផ្ដលមានបីជ្ំោនអនោះ ត្រូវបានេនុវរាអដ្ឋយបណាា ត្បអទសជ្ញអត្ចើន កាងុអនាោះរួមទំង ត្បអទសបង់ោល ផ្ដស ចិន ជ្ប នុ មុិចសុិក និងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។ កាុងករណី្ននត្បអទសមុចិសុកិ 
(ស៉ូមអមើលរ៉ូបភាពទ ី ៣) ោររភាជ ប់បណាា ញ មាននយ័ថ្នអដ្ឋោះត្សាយគមាល រឌជី្ីថ្ល អដ្ឋយផ្សាល់លទធភាព ជ្ញសាធារណ្ៈកាុងោរទទួលបានឧបករណ៍្បអចេកវិទាព័រ៌មាន និង ោរបណ្ាុ ោះបណាា លត្ដមរយៈមណ្ឌ ល 

សហគមនឌ៍ីជ្ថី្ល ។ អាទិភាពរបស់ត្បអទសមុចិសុកិសត្មាប់ោរអរៀបចបំអងកើរខលមឹសារ និងកមមវិធ ី (ជ្ំោនទី២) គឺោរសកិាត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រូនកិ (e-learning) សុខាភបិាលអេឡិចត្រនូកិ (e-

health) អសដាកចិេ អេឡិចត្រនូិក (e-economy) និងរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ (e-government) ។ អៅកាុងជ្ំោនអនោះផ្ដរ ផ្វបសាយរ ៍របស់រដ្ឋា ភិបាលអៅកត្មិរនាយកដ្ឋា ន 
ឬកត្មរិត្កសួង ក៏ត្រូវបានអរៀបចំបអងកើរអឡើងផ្សងផ្ដរ ។ ជ្ំោនទី៣ សត្មាប់មុចិសុកិ អេឡិចត្រនូកិ (e-Mexico) ពាក់ពន័ធនងឹោរដ្ឋក់បញ្េូលគ្នា  ឬោររភាជ ប់ត្បពន័ធ ឬផ្វបសាយរេ៍ុីនធឺណ្រិទំងេស ់
អដើមបីផ្សាល ់អសវាត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយដល់ត្បជ្ញពលរដា និងអាជ្ីវកមម ។  
 

 
រ៉ូបភាពទ ី៣ ៖ ោរដ្ឋកព់ត្ង្ហយត្បពន័ធអេឡចិត្រនូកិជ្ញររិបសត់្បអទសមុចិសុកិ 

(ត្បភព ៖ ផ្វបសាយរម៍ុិចសុិកអេឡិចត្រូនកិ http://www.e-mexico.gob.mx)  

http://www.journal.au.edu/ijcim/2002/may02/article1.pdf
http://www.e-mexico.gob.mx/
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អៅកាុងត្បអទសហវីជ្ ី និងត្បជ្ុំអោោះស៉ូឡូម ងុ សមាសភាគទំង ៥ ននផ្ផ្សនោររដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិក រួមមាន ៖ ផ្ផ្សនោររដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រនូកិ កមមវិធីរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រូនកិ មជ្ឈមណ្ឌ លទនិានយ័ រដ្ឋា ភបិាល 

អហដ្ឋា រចនាសមពន័ធពរ័៌មាន-គមនាគមន៍រដ្ឋា ភិបាល ត្ពមទំងោរេភិវឌឍនិងោរបណ្ាុ ោះបណាា ល សមរថភាព ICT ។ កមមវិធីរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិទងំ ៨ ត្រូវបានកំណ្រដ់៉ូចរអៅ ៖ ោរសិកាត្ដម 
ត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិសត្មាប់ត្គ ូនិងសសិសអៅត្ដមរំបនជ់្នបទ ត្បព័នធអាោរ៉ូបករណ៍្ អេឡិចត្រនូិក ត្បព័នធរដាបាលពនធនាគ្នរ ម៉ូលដ្ឋា នទិនាន័យបទឧត្កដិា ត្បព័នធសខុុមាលភាពសងាមអេឡិចត្រូនកិ ត្បពន័ធត្គប់ត្គង ឯកសារ 

ោរអធវើពរ័៌មានយីកមមអាជ្ញា ធរគយ និងត្បពន័ធធនធានមនុសស6 ។ 
 

ោរភាជ បប់ណាា ញ គឺបញ្ញា ត្បឈមមួយសត្មាបប់ណាា ត្បអទសកពំងុេភិវឌឍន៍ ជ្ញពិអសសអៅរដាផ្ដលអៅ អលើអោោះ ។ ត្បជ្ុំអោោះស៉ូឡមូ ុង បានអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញា ត្បឈមទងំអនោះ ត្ដមរយៈគនំិរផ្សាួចអផ្សាើមមួយ 

ផ្ដលអៅថ្នបណាា ញេុនីធឺណ្រិដបំ៉ូង បងអស់សត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា (PFnet) ។ 
 
 

 
 
PFnet  
 
អៅកាុងភ៉ូមដិ្ឋច់ត្សយលមយួអ ម្ ោះ Sasamunga អៅអលើអោោះ Choiseul សថិរអៅចមាា យត្បផ្ហល ១.០០០ នម លព៍ីរដាធាន ី Honiara ននត្បជ្ុំអោោះស៉ូឡមូ ុង 
ត្បជ្ញពលរដាត្បាត្សយ័ទកទ់ងជ្ញមួយនងឹ សាច់ញារ ិ មរិាភកា ិ និងនាយកដ្ឋា ន រដ្ឋា ភិបាលត្ដមេុីផ្មលចាប់ត្ដងំពឆី្ា ២ំ០០១ មកអមល ោះ ។ អនោះជ្ញអរឿងមួយផ្ដលគួរអអាយករ់សមាា ល់ ពីអត្ពាោះ ភ៉ូមិអនោះពុមំាន េគាសិន ី
ឬផ្ខសបណាា ញទ៉ូរសព័ទអឡើយ ។ ត្បាំឆ្ា ំមនុ មអធាបាយផ្រមយួគរ់របសភ់៉ូមិអនោះអដើមបីត្បាត្ស័យទកទ់ង ជ្ញមួយនឹង ពិភពអោកខាងអត្ៅ គឺត្ដមរយៈសំបុត្រផ្ដលចណំាយអពលត្បផ្ហល ៣-៤ 
សបាាហ៍អដើមបីមកដល់រដាធាន ីHoniara (ត្ដមនាវាដកឹជ្ញ្ជូនកាុងត្សកុ) ។ វិទយុផ្សាយត្ដមរលកធារអុាោសខល ីត្រូវបានអត្បើត្បាស់អៅកាុង សាថ នភាពអាសនា ។  
 
ោរអត្បើត្បាស់េុីផ្មលអដ្ឋយគ្នម នចរនាេគាសិនីអាចអធវើអៅបានសត្មាប់ត្បជ្ញពលរដាអៅ Sasamunga ត្ដមរយៈត្បពន័ធ PFnet ផ្ដលត្រូវបានបអងកើរអឡើងអៅកាងុឆ្ា ំ២០០១ ជ្ញគអត្មាងរបស ់
UNDP-UNOPS ។ ត្បពន័ធអនោះរមួមានកុពំយូទ័រយួរនដរនមល ២.០០០ដុោល រមួយអត្គឿង ផ្ដលដំអណ្ើរោរអដ្ឋយថ្នមពល ត្ពោះអាទរិយ ។ សារេុីផ្មលផ្ដលវាយជ្ញេរថបទអៅកាុងកុពំយូទ័រ 
ត្រូវបានបញ្ជូនត្ដមរយៈវិទយុផ្ដលមាន អន្ដហវកងខ់ពស ់ និងរលកធារុអាោសទបអៅោន់ឧបករណ៍្ទទលួសញ្ញា វិទយុធំមយួអៅឯ ោងោអហវ េុីនធឺណ្រិអៅរដាធាន ី Honiara ផ្ដលអៅទីអនាោះ 
ត្បរិបរាកិរមួយរ៉ូបទទួលសារេុីផ្មល រួចអហើយបញ្ជនូសារ ទំងអនាោះបនាអៅោនអ់ាសយដ្ឋា នផ្ដលពាកព់័នធ ។ ោរអធវើដ៉ូអចាោះអកើរអឡើងជ្ញអត្ចើនដងកាងុមួយនថ្ា ផ្ដលមាននយ័ថ្នមានោរ 

                                            
6 Anand Chand “រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅកាុងរំបន់បា សីុហវិកខាងរបូង ៖ ករណី្សិកាពីត្បអទសហវីជី្ និងត្បជំុ្អោោះស៉ូឡូម ុង” (ឯកសារ បង្ហា ញអៅឯសិោា សាោថ្នា ក់រំបន់សាីពីគំនិរផ្សាួចអផ្សាើមរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកអាសីុ-បា សីុហវិក ត្កុងបាងកក ត្ពោះរាជ្ញណាចត្កនថ្ នថ្ាទី២៤-
២៥ ផ្ខ អមសា ឆ្ា ំ២០០៦) http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Fiji-Chand.pdf  

http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Fiji-Chand.pdf
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ត្បាត្ស័យទកទ់ងគ្នា ជ្ញប់មនិដ្ឋច់រវាងត្បរិបរាិករសាថ នីយេុីផ្មលអៅរំបន់ ជ្នបទ និងត្បរបិរាកិរអៅឯោងោអហវេុីនធណឺ្ិរ អៅរដាធាន ីHoniara ។  
 
អៅឯសាថ នីយេុីផ្មលនីមួយៗសារេុីផ្មលត្រូវបាន “ចារ់ផ្ចង” ដ៉ូចរអៅ ៖ េរិថ្ិជ្នយកសារផ្ដលសរអសរ អដ្ឋយនដអៅអលើត្កដ្ឋសមួយសនលកឹមកោន់សាថ នីយ (ជ្ញធមមត្ដ សរអសរជ្ញភាសាមិនស៉ូវត្រមឹត្រូវ) ឬអាន 
សារអដ្ឋយផ្លទ ល់មារ់អអាយត្បរបិរាកិរសាថ នយី ផ្ដលជ្ញេាកវាយេរថបទសារអនោះ រួចអហើយអផ្សាើអៅោង ោអហវេុនីធណិឺ្រអៅកាងុទីត្កុង Honiara ។ អដ្ឋយសារផ្រ ត្បរិបរាកិរអៅឯសាថ នីយនីមយួៗបំអពញ 
មុខង្ហរជ្ញេាកវាយេរថបទ និងអផ្សាើសារេុីផ្មលជ្នំួសមុខអអាយេរថិ្ជិ្ន បញ្ញា េនការកមមមនិផ្មនជ្ញ ឧបសគាចំអពាោះោរអត្បើត្បាស់អសវា PFnet អឡើយ ។  
 
PFnet ត្រូវបានផ្សាល់ម៉ូលនធិិជ្ញបឋមអដ្ឋយ UNDP អហើយអៅកាងុបណាា ឆ្ា ំអត្ោយៗមកអទៀរ គអត្មាងអនោះ បានទទួលម៉ូលនធិពិ ី AusAID ត្បអទសជ្ប នុ សហភាពេឺរ៉េបុ ចត្កភពេង់អគលស 
ជ្ំនួយេភិវឌឍនផ៍្សលូវោរ របស់ត្បអទសញូវហសុីផ្លន និងសាធារណ្រដាត្បជ្ញមានរិចនិ ។ បចេបុបនា PFnet ត្ទត្ទងម់៉ូលនធិិអដ្ឋយ ខលួនឯង និងត្គប់ត្គងអដ្ឋយសមាគមេាកសម័ត្គចិរា េភិវឌឍន៍ជ្នបទ 
ផ្ដលជ្ញេងាោរមិនផ្មនរដ្ឋា ភិបាល មានម៉ូលដ្ឋា នអៅកាុងទីត្កងុ Honiara ។ បណាា ញអនោះមានសាថ នយី េុីផ្មលចំននួ ១៤ អៅកាងុត្បអទស ត្បជ្ុំអោោះស៉ូឡមូ ងុ 
ឬសាថ នយីេុីផ្មលមយួអៅកាងុអោោះនីមយួៗកាុងចំអណាមអោោះសំខាន់ៗ  ។ សាថ នីយ េុីផ្មលនីមយួៗដ្ឋក់អៅកាុងបនទបរ់៉ូចមួយជ្ញធមមត្ដអៅកាុងគលីនកិសខុភាពអខរា សាោអរៀនសហគមន ៍
ឬមណ្ឌ លសាធារណ្ៈផ្ដលអាចអត្បើត្បាស់បាន និងមានសុវរថិភាពមួយចំននួអផ្សសងអទៀរ ។ 
 

ត្បភព ៖  

ដកត្សងអ់ចញព ី Anand Chand “រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រនូិកអៅកាុងរំបន់បា សីុហវិកខាងរបងូ ៖ ករណ្ីសិកាពីត្បអទសហវីជ្ ី និងត្បជ្ុំអោោះស៉ូឡូម ុង” (ឯកសារបង្ហា ញអៅឯសិោា សាោថ្នា ក់រំបនស់ាីពីគំនរិផ្សាចួអផ្សាើមរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រនូិកអាសីុ-បា សីុហវិក 

ត្កុងបាងកក ត្ពោះរាជ្ញណាចត្កនថ្ នថ្ាទី២៤ -២៥ ផ្ខអមសា ឆ្ា ំ២០០៦)  http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Fiji-

Chand.pdf ”   
 

អៅត្បអទសបងោ់ល ផ្ដស យុទធសាន្ដសាសត្មាប់បអងកើរោររភាជ ប់បណាា ញ គឺមណ្ឌ លសហគមន៍ឌជី្ីថ្ល ផ្ដលមាន ៤ ត្បអភទ ៖ មណ្ឌ លព័រម៌ានសហគមន ៍(CICs) មណ្ឌ ល ICT ជ្នបទ (RICs) 

មណ្ឌ ល បអចេកវិទាជ្នបទ (RTCs) និង មណ្ឌ លសិកាេុនីធឺណ្រិ (ILCs) ។7 
 

 

មណ្ឌ លសហគមនឌ៍ជី្ថី្លអៅត្បអទសបងោ់ល ផ្ដស  
 
មណ្ឌ លព័រ៌មានសហគមន ៍ (CICs) អៅកាុងត្បអទសបង់ោល ផ្ដសត្រូវបានបអងកើរអឡើងអៅកាងុឆ្ា ំ២០០៦ អដ្ឋយ Grameen Phone 

ផ្ដលជ្ញត្កមុហ៊េនុទ៉ូរគមនាគមនដ៍៏ធជំ្ញងអគបផំ្សុរអៅកាងុត្បអទសបងោ់ល ផ្ដស ។ សពវនថ្ា មាន CICs ២៦កផ្នលង អៅកាុងរំបន់អផ្សសងៗននត្បអទសបងោ់ល ផ្ដស ។ CIC នីមួយៗ 
ត្រូវបានបំពាក់អដ្ឋយមា សុីនកុំពយទូ័រយ ងអោចណាស់ ១អត្គឿង មា សុនីអបាោះពុមព មា សុីនផ្សកន មា សុីនថ្រ ភាជ ប់អៅនឹងេុនីធឺណ្រិមយួ និងម ៉ូដឹម (ឧបករណ៍្រភាជ បប់ណាា ញ កុំពយូទ័រត្ដមរយៈផ្ខសទ៉ូរស័ពទ) សត្មាប ់
ោររភាជ ប់ត្បពន័ធេុីនធឺណិ្រអដ្ឋយអត្បើត្បាសក់មមវិធ ីEDGE ។ CICs ផ្សាល់អសវា ដ៉ូចរអៅអដ្ឋយឥរគរិនថ្ល ៖ េុីផ្មល ទ៉ូរសារ ោរអផ្សាើសារបនាទ ន ់និងោរអត្បើេុីនធណឺ្ិរ ។ ត្បជ្ញពលរដា អត្បើត្បាស់អសវាេុីផ្មល 
ទ៉ូរសារ និងោរអផ្សាើសារបនាទ ន ់ អដើមបីត្បាត្ស័យទកទ់ងជ្ញមយួមិរាភកាិ និងសាច់ញារិផ្ដលរស់អៅអត្ៅត្បអទស ។ ពួកអគអត្បើត្បាសេ់ុនីធឺណ្រិអដើមបីអត្បើត្បាស់ អសវាអេឡិចត្រនូកិរបស់រដ្ឋា ភិបាល អធវើោរត្សាវត្ជ្ញវអៅអលើ 
ត្បព័នធេុនីធឺណ្រិ និងអានពរ័៌មានអៅអលើេុីនធឺណ្ិរ ។ CICs ត្រូវបានត្គប់ត្គងជ្ញសាខាមួយរបស ់ ត្កុមហ៊េនុ Grameen Phone ។ ជ្ញមួយនងឹទនុ វិនិអយគេបបបរមា ៨០.០០០ BDT 

(រ៉ូបិយប័ណ្ណ របស ់បង់ោល ផ្ដស) សហត្គនិកាងុត្សកុអាចោន់ោប ់និងដំអណ្ើរោរ CIC មួយបាន ។ មានផ្ផ្សនោរអដើមបីអបើក CICs ចំនួន ៦០.០០០ អៅទ៉ូទងំត្បអទសបង់ោល ផ្ដស ។  
 
RICs ត្រូវបានសអមាព ធអបើកអអាយដំអណ្ើរោរអៅកាុងឆ្ា ំ២០០៦ អដ្ឋយបណាា ញសមធម៌ឌជី្ីថ្ល (Digital Equity Network) អដ្ឋយមានោរគ្នំត្ទព ី KATALYST 

ផ្ដលជ្ញសមព័នធេងាោរមយួអធវើោរអៅកាុងត្បអទស បងោ់ល ផ្ដស អដ្ឋយមានោរគ្នំត្ទពីមាេ ស់ជ្នំួយចត្មុោះ ។ RIC នីមយួៗ បំពាក់អដ្ឋយទ៉ូរស័ពទមួយអត្គឿង មា សុីនកុពំយូទរ័អត្ចើនអត្គឿង មា សុីនអបាោះពុមព មួយអត្គឿង 
និងមា សុីនផ្សកនមួយអត្គឿង កមមវិធីភាជ ប់េុនីធឺណិ្រ និងមា សុីនថ្រឌជី្ីថ្ល ។ ទសសនវិសយ័របស ់ RICs គឺអដើមបផី្សាល ់ អសវាពរ័៌មានដលស់ហត្គ្នសខាា ររ៉ូច បំផ្សរុ រ៉ូច និងមធយម 
អៅត្ដមរំបន់ជ្នបទននត្បអទសបងោ់ល ផ្ដស ។ ជ្ញពិអសស RICs ផ្សសពវផ្សាយព័រម៌ាន អាជ្ីវកមមដល់ត្កុមហ៊េនុកាងុត្សុកកាុងវិសយ័ជ្អត្មើសមយួចនំួនដ៉ូចជ្ញ ោរចិញ្េមឹសរវសាល ប ជ្លផ្សល និង ដំណាដំំឡូងជ្ញអដើម ។ 
RICs ក៏ផ្សាល់ពរ័៌មានសងាម សុខភាព េប់រ ំនិងព័រម៌ានេពំីរដ្ឋា ភិបាលផ្សងផ្ដរ ។  
 
RTCs ត្រូវបានបអងកើរអឡើងអៅកាុង Rajoir, Madaripur នងិ Sarishabari, Jamalpur អៅកាុងឆ្ា ំ២០០៦ អដ្ឋយ Practical Action 

Bangladesh អដើមបីអលើកកមពសប់អចេកវិទាអៅត្ដមរំបន់ជ្នបទសមត្សប សត្មាប់ោរេភិវឌឍជ្នបទ ។ ជ្ញពិអសស អៅត្ដម RTCs នានា បអចេកវិទាជ្ញត្បនពណី្ត្រូវបានផ្កលមអ 
អហើយបអចេកវិទាថ្មីៗត្រូវបានដ្ឋក់អអាយ អត្បើត្បាស់អដើមបីបំអពញរត្មូវោរជ្នបទ ។ ឧបករណ៍្វាសក់មពស ់និងឧបករណ៍្ថ្លឹងទមាន ់និងឧបករណ៍្ផ្កនចាកសកិមមសំខាន់ៗ អផ្សសងអទៀរអាចរកបានសត្មាប់ោរអត្បើត្បាស ់បង្ហា ញ 

និងជ្ួលអៅអអាយត្បជ្ញពលរដាកាងុម៉ូលដ្ឋា ន ។ កាុងចំអណាមឧបករណ៍្ផ្កនចា កសិកមមទំងអនោះ រួមមានឧបករណ្៍វាស់សំអណ្ើមត្គ្នបធ់ញ្ាជ្ញរិ ត្បដ្ឋប់វាសស់ទងោ់ំរសមីផ្ដលអវៀច (refract meter) 

                                            
7 Ananya Raihan ចំណុ្ចរភាជ ប់បណាា ញសហគមន៍ ឬចលនាទ៉ូរមណ្ឌ ល អៅបង់ោល ផ្ដស (រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក UNPAN អៅរំបន់អាសីុ និងបា សីុហវិក ឆ្ា ំ២០០៧) http://ipai.pbwiki.com/f/Annex+_A.pdf .  

http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Fiji-Chand.pdf
http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Fiji-Chand.pdf
http://ipai.pbwiki.com/f/Annex+_A.pdf
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ឧបករណ៍្វាស ់ pH ឧបករណ៍្វាសក់ំោប់ស៉ូលយុសយងុេបំិល ឧបករណ៍្វាសក់ត្មរិអាសុីដ ឧបករណ៍្កនិ ត្គ្នប់អត្មច ចន្ដង្ហក ន microwave ត្បដ្ឋប់ផ្ញកោផ្រ៉េមទឹកអដ្ឋោះអគ្ន ផ្ទម ៉ូផ្ម ត្រឌីជ្ថី្ល 

មា សុីនត្កឡុក ធុងោយ និងមា សុីនបិទភជិរកញ្េប ់។ អៅត្ដម RTCs ក៏មានមា សុនីកុពំយូទ័រមយួអត្គឿង និងផ្ខសទ៉ូរស័ពទ ភាជ ប់ជ្ញមួយបណាា ញេុនីធឺណ្រិផ្ដលកសិករ អាជ្ីវករ សហត្គិន និងេរិថ្ជិ្នអផ្សសងអទៀរ 
អាចអត្បើត្បាស ់អដើមបីទទលួបានពរ័៌មានផ្សងផ្ដរ ។ RTCs កផ៏្សាល់ពរ័៌មានេពំីោរង្ហរ សត្មាបយ់ុវជ្ន កមមករ ចណំាកត្សកុ និងត្បជ្ញពលរដាផ្ដលមានោរង្ហរអធវើមិនត្គប់ត្គ្នន់អៅកាុងម៉ូលដ្ឋា នផ្សងផ្ដរ ។  
 
ILCs ផ្ដលត្រូវបានសអមាព ធអអាយដំអណ្ើរោរអៅកាងុឆ្ា ំ២០០៥ គឺជ្ញកមមវិធីមយួរបសស់ាោអរៀនអៅអលើ េុីនធណឺ្ិរនន Relief International ។ បចេបុបនា មាន ILC ចំននួ ២៧ 

ផ្ដលដំអណ្ើរោរអៅត្ដមសាោអរៀន អៅទ៉ូទំងត្បអទសបងោ់ល ផ្ដស ។ ILC នីមួយៗ ត្រូវបានបំពាក់មា សុនីកុំពយទូរ័ពី ៥-១០អត្គឿង មា សុនីផ្សកន មួយ មា សុនីថ្រឌជី្ថី្លមយួ និងោរភាជ បេ់ុីនធឺណ្រិ ។ ILCs 

ផ្សាល់ោរបណ្ាុ ោះបណាា លជ្ំនាញកុពំយូទ័រដល់ សិសសសាោ និងត្គ ូ ត្ពមទងំោរបណ្ាុ ោះបណាា ល េំពីោរសិកាផ្ដលផ្ផ្សអកអលើគអត្មាង និងោរសកិា សហោរជ្ញត្កុម ។ នថ្លសមាជ្កិត្រូវបានរត្មូវអអាយបង់អដើមបីត្បម៉ូល 
ម៉ូលនធិិសត្មាប់ោរចណំាយ ។  
 

ត្បភព ៖  

ដកត្សងអ់ចញព ី Ananya Raihan ចំណុ្ចរភាជ បប់ណាា ញសហគមន ៍ ឬចលនាទ៉ូរមណ្ឌ លអៅត្បអទសបង់ោល ផ្ដស (រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រនូិក UNPAN អៅរំបន់អាសីុ និងបា សីុហវិក ឆ្ា ំ២០០៧)  
http://ipai.pbwiki.com/f/Annex+_A.pdf  ។ 

 
សណួំ្រត្រោិះរោិះ  
 

អរើយុទធសាន្ដសាេវខីលោះផ្ដលផ្ផ្សនោររដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិកននត្បអទសរបស់េាកមាន សត្មាប់ោររភាជ ប ់ បណាា ញេុីនធឺណ្ិរអៅកាុងរបំនជ់្នបទ នងិរបំនដ់្ឋច់ត្សយល ? ត្បសនិអបើគ្នម នយទុធសាន្ដសាផ្បបអនោះអទ 
អរើយុទធសាន្ដសាេវខីលោះផ្ដលេាកនងឹផ្សាល់ជ្ញ េនុសាសន ៍និងម៉ូលអហរេុវ ី?  

 

 
២.៣. ោរអរៀបចផំ្ផ្សនោរយទុធសាន្ដសារដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ  
 
យុទធសាន្ដសាត្រមឹត្រូវមួយ គឺជ្ញកត្ដា សំខាន់ចាបំាចស់ត្មាបោ់រេនុវរាគអត្មាងរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក ត្បកបអដ្ឋយត្បសិទធភាព ។ ផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសា គឺជ្ញផ្ផ្សនទីបង្ហា ញផ្សលូវសត្មាបេ់ងាោរមួយអដើមបីអធវើដំអណ្ើរ 
អចញពីសាថ នភាពបចេុបបនារបសខ់លនួអឆ្ព ោះអៅោន់សាថ នភាពេនាគររយៈអពលមធយម ឬរយៈអពលផ្វងផ្ដល ខលួនចង់បាន ។  
 
ដំអណ្ើរោរអធវើផ្ផ្សនោរយទុធសាន្ដសារួមមាន ៥ជ្ំោន8 ផ្ដលត្រវូបានពភិាកាអៅខាងអត្ោមអនោះ ។ ឧទហរណ្៍ផ្ដល អត្បើត្បាស់អៅកាងុផ្ផ្សាកអនោះ គឺផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូវរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិរបស ់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។  
 

ជ្ំោនទី១ ៖ វិភាគបរិយោសបចេុបបនា  
អគអាចអត្បើត្បាស់ោរវិភាគ SWOT អដើមបីកំណ្រក់ត្ដា ខាងកាុង និងកត្ដា ខាងអត្ៅផ្ដលេនុអត្គ្នោះ នងិមនិ េនុអត្គ្នោះ ចំអពាោះោរសអត្មចអគ្នលបំណ្ង ឬអគ្នលអៅរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិជ្ញក់ោកណ់ាមួយ ។ 
SWOT មានន័យថ្ន ភាពខាល ំង ភាពអខាយ ឱោស និងោរគំរាមកំផ្ហង ។  
 

ជ្ំោនទី២ ៖ ផ្ថ្លងេំពទីសសនវិសយ័  
អសចកាីផ្ថ្លងេំពទីសសនវិស័យ គឺជ្ញអសចកាីផ្ថ្លងមួយផ្ដលបញ្ញជ កេ់ំពថី្នអរើេងាោរមួយចងោ់ល យខលួនអៅជ្ញ ផ្បបណា ។ ទសសនវិសយ័អផ្លា រអៅអលើេនាគរ និងអដើមបីជ្ំរញុទឹកចរិាសមាជ្ិករបសេ់ងាោរអឆ្ព ោះអៅរក 
ោរសអត្មចបានន៉ូវេនាគរផ្ដល េងាោរចងប់ាន ។  
 
ឧទហរណ៍្ អសចកាីផ្ថ្លងេំពទីសសនវិស័យរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ គឺអដើមបោីល យជ្ញ “រដ្ឋា ភិបាល អេឡិចត្រនូកិអបើកចំហផ្ដលលអត្បអសើរបផំ្សុរអៅអលើពិភពអោក” អដ្ឋយ ៖  

 បអងកើនអសវាសាធារណ្ៈអៅអលើេុនីធឺណ្រិអអាយដល់ ៨៥ភាគរយ ។  
 អធវើោរអដើមបីសថរិអៅកាុងចំអណាមរដ្ឋា ភបិាលកំព៉ូលទងំ១០ អៅអលើពភិពអោក សត្មាប់ភាព ត្បកួរត្បផ្ជ្ងផ្ផ្សាកគ្នំត្ទអាជ្ីវកមម ។  
 ោរ់បនថយោរអធវើដំអណ្ើរសត្មាប់អបកាជ្នដ្ឋក់ពាកយច៉ូលបអត្មើោរកាុងមុខង្ហរសាធារណ្ៈមកត្រមឹ ៣ដង កាងុមយួឆ្ា  ំនិង  
 បអងកើនេត្ត្ដននោរអត្បើត្បាសក់មមវិធីរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិកអអាយដល ់៦០ភាគរយ ។  
 

អសចកាីផ្ថ្លងេំពទីសសនវិស័យត្រូវផ្រមានភាពចាស់ោស ់ ។ អហើយអទោះជ្ញទសសនវិសយ័ផ្ថ្លងេពំីគនំិរ ដល៏អមួយផ្ដលជ្ំរញុទកឹចរិាកាី ក៏ទសសនវិស័យអនោះត្រូវផ្រផ្ថ្លងេពំីបំណ្ងត្បាថ្នា ផ្ដលមានភាពត្បាកដនិយម 

                                            
8 Adegboyega Ojo, Elsa Estevez, Bernd Friedrich និង Tomasz Janowski, “ោរអធវើផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសាសត្មាប់េភិបាលកិចេ អេឡិចត្រូនិក” (បង្ហា ញអៅឯសាោអរៀន UNeGov.net ទី៧ 
សាីពីម៉ូលដ្ឋា នត្គឹោះននេភិបាលកិចេអេឡិចត្រូនិក អៅ Cheonan សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ នថ្ាទី៩-១១ ផ្ខរុោ ឆ្ា ំ២០០៧) http://www.unegov.net/03-Events/26-S-Cheonan/public/module-2.pdf . 

http://ipai.pbwiki.com/f/Annex+_A.pdf
http://www.unegov.net/03-Events/26-S-Cheonan/public/module-2.pdf
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និងអាចសអត្មចបានផ្សងផ្ដរ ។ អលើសពីអនោះអៅអទៀរ ទសសនវិស័យត្រូវផ្រត្សបជ្ញមួយនងឹវបបធម ៌និងគុណ្រនមលរបសេ់ងាោរ ។  
 
ជ្ំោនទី៣ ៖ ផ្ត្បោល យទសសនវិស័យអៅជ្ញអគ្នលអៅ  
អគ្នលអៅគឺជ្ញទិស ឬចំណុ្ចអៅរយៈអពលផ្វង (៣ ដល ់៥ឆ្ា )ំ ផ្ដលផ្ផ្សអកអលើទសសនវិសយ័ ។ ឧទហរណ្ ៍អគ្នលអៅ ជ្ញរិរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ រួមមានដ៉ូចខាងអត្ោម ៖  

 កសាងលទធិត្បជ្ញធបិអរយយជ្ញមយួត្បជ្ញពលរដា  
 កសាងសងាមមយួ ផ្ដលមានកំអណ្ើនសងាមត្បកបអដ្ឋយរលុយភាព  
 រួមវិភាគទនដល់សម័យោលសនាិភាព និងវិបុលភាពអៅកាងុរបំនអ់ាសុីភាគឦសាន  
 សអត្មចអអាយបានផ្សលរិផ្សលជ្ញរិសរុបកាុងមនុសសមាា ក់ ២០.០០០ ដុោល រអាអមរិក (អគ្នលអៅអនោះ សអត្មចបានអៅកាងុឆ្ា ំ២០០៧) ។  
 
អគ្នលអៅរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិករបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ រួមមាន ៖  
 បអងកើរគនំិរថ្មីៗសត្មាប់វិធីអធវើោររបស់រដ្ឋា ភបិាល  
 បអងកើរគនំិរថ្មីៗសត្មាប់អសវាត្បជ្ញពលរដា  
 បអងកើរគនំិរថ្មីៗសត្មាបោ់រត្គប់ត្គងធនធានព័រម៌ាន  
 ផ្កទត្មង់ត្បព័នធចាប ់ 

 
ជ្ំោនទី៤ ៖ កំណ្រ់យទុធសាន្ដសាអដើមបីអដ្ឋោះត្សាយោររកអ ើញននោរវិភាគ SWOT និងសអត្មចអគ្នលអៅ ផ្ដលបានបញ្ញជ ក ់
យុទធសាន្ដសាអាចរួមបញ្េលូទងំកចិេោរត្គប់ត្គងជ្ញក់ោក់ និងវិធានោរអដើមបីសអត្មចអគ្នលអៅជ្ញក់ោក ់ មួយផ្ដលកណំ្រ់អៅកាុងផ្ផ្សនទីបង្ហា ញផ្សលូវសត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិ ។ ឧទហរណ្ ៍ យុទធសាន្ដសាគ ឺ
ជ្ញោរកសាងផ្ផ្សនោរអមដ៏ទ៉ូលទំ៉ូោយមួយ ផ្ដលផ្ថ្លងេពំីរអបៀបផ្ដលរដ្ឋា ភបិាលនឹងសអត្មចអគ្នល បំណ្ងរបសខ់លួន ។ ោរេនុវរាយទុធសាន្ដសា គឺជ្ញដំអណ្ើរោរ ននោរផ្ត្បោល យយុទធសាន្ដសា និងអគ្នល 
នអយបាយនានាអៅជ្ញសកមមភាព ត្ដមរយៈោរបអងកើរកមមវិធ ីថ្វិោ នងិនរីិវិធ ី។  
 

 
ជ្ំោនទី៥ ៖ បអងកើរអគ្នលបំណ្ងជ្ញក់ផ្សាងនិងអាចវាស់ផ្វងបានអចញពីយទុធសាន្ដសា  
អគ្នលបំណ្ង គឺជ្ញលទធផ្សលចងុអត្ោយននសកមមភាពផ្ដលបានអត្គ្នងទុកមួយ ។ អគ្នលបំណ្ងគួរផ្រជ្ញ អសចកាីផ្ថ្លងផ្ដលជ្ញក់ោក ់និងអាចវាស់ផ្វងបាន េំពេីវីផ្ដលត្រូវសអត្មចអអាយបានអៅអពលជ្ញក់ោក់ ណាមួយ ។ 
ផ្សទុយពីអគ្នលបណំ្ង អគ្នលអៅគឺជ្ញអសចកាីផ្ថ្លងអដ្ឋយចំហេំពេីវីផ្ដលអគចង់សអត្មចបាន អដ្ឋយគ្នម នោរកំណ្រ់បរិមាណ្ន៉ូវេវីផ្ដលត្រូវសអត្មចបាន និងគ្នម នលកាណ្វិនិចឆ័យអពលអវោសត្មាប់ោរ បញ្េប់ជ្ញសាថ ពរអឡើយ ។ 
ឧទហរណ៍្ននអគ្នលបណំ្ងគ ឺ៖ យ ងអោចណាស ់៩៥% ននអាជ្ីវកមម ទំងេស់នងឹអត្បើត្បាស់ត្បពន័ធ G2B អៅត្រឹមឆ្ា ំ២០០៩ ។  
 
អៅអពលបញ្េបជ់្ញសាថ ពរ លទធផ្សលននដំអណ្ើរោរអធវើផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសា នឹងជ្ញផ្ផ្សនោរ ឬផ្ផ្សនទីបង្ហា ញ ផ្សលូវលមអរិមយួ ផ្ដលត្រូវផ្សសពវផ្សាយត្បាបដ់លេ់ាករាល់គ្នា  និងពនិិរយអឡើងវិញជ្ញអទៀងទរ ់ អដើមបីធានាថ្ន ផ្ផ្សនោរ 
ឬផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូវអនោះ អៅផ្រមានភាពពាកព់័នធដផ្ដល ។ ផ្ផ្សនទីបង្ហា ញផ្សលូវសត្មាប ់រដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិករបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ គឺជ្ញឧទហរណ៍្មយួ។ 
 
ផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលវូសត្មាបរ់ដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិរបសស់ាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
 

រដ្ឋា ភិបាលសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េបានបអងកើរផ្ផ្សនទីបង្ហា ញផ្សលូវលមអរិមួយសត្មាប់រដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក អៅបនាទ ប់ព ី ដំអណ្ើរោរអធវើផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសាដហ៏មរច់រម់ួយ ផ្ដលរួមបញ្េូលទំងោរវិភាគ SWOT 

ោរអធវើផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសាពរ័៌មាន (ISP) និង BPR ។ ដំអណ្ើរោរអនោះត្រូវបានដឹកនាំអដ្ឋយេនគុណ្ៈ កមាម ធិោរមួយ ផ្ដលសថិរអៅអត្ោមឱវាទគណ្ៈកមាម ធិោរ ត្បធានាធបិរសីត្មាបោ់រនចាត្បឌិរថ្មី 
និងវិមជ្ឈោររដ្ឋា ភិបាល (ឬ គណ្ៈកមាម ធិោរកំផ្ណ្ទត្មង់រដ្ឋា ភិបាល) ។  
 
ផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូវអនោះ គឺជ្ញផ្ផ្សនោរ៥ឆ្ា ំមយួ ផ្ដលត្គបដណ្ា ប់រយៈអពលពីឆ្ា ំ២០០៣-២០០៧ ។ ផ្ផ្សនទីបង្ហា ញផ្សលូវ អនោះបញ្ញជ កេ់ពំីវិស័យនចាត្បឌរិថ្មចីំននួ ៤ រអបៀបវារៈចំននួ ១០ចំណុ្ច និងកចិេោរ ឬគអត្មាងចនំួន ៣១ 
ដ៉ូចបង្ហា ញខាង អត្ោមអនោះ ។    
 
រអបៀបវារៈ នងិផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលវូសត្មាបរ់ដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិរបសស់ាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
 

វិសយ័នចាត្បឌរិថ្មទីងំ៤ រអបៀបវារៈ ១០ចណុំ្ច គអត្មាងសខំាន់ៗ ទងំ ៣១  
១. នវានុវរតន៌វិធីអធវើោរង្ហរ សត្មាប់រដ្ឋា ភិបាល  
 

១. បអងកើរដំអណ្ើរោរោរង្ហរ អេឡិចត្រូនិក  ១. ដំអណ្ើរោរឯកសារអេឡិចត្រូនិក  

២. ត្បព័នធព័រ៌មានហិរញ្ាវរថុត្បម៉ូលផ្សាុំសត្មាប់រដ្ឋា ភិបាល ថ្នា ក់កណាា ល និងថ្នា ក់ម៉ូលដ្ឋា ន  
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៣. រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកថ្នា ក់ម៉ូលដ្ឋា ន  

៤. ត្បព័នធសវនកមមអេឡិចត្រូនិក  

៥. រដាសភាអេឡិចត្រូនិក  

៦. អសវាយុរាិធម៌ត្ពហមទណ្ឌ រួមបញ្េូលគ្នា  

៧. ត្បព័នធរដាបាលបុគាលិកត្បម៉ូលផ្សាុំគ្នា   

៨. ត្បព័នធោរទ៉ូរអេឡិចត្រូនិក  

៩. ត្បព័នធបចេុបបនាភាពសត្មាប់ោរត្គប់ត្គង អគ្នលនអយបាយជ្ញរិ  

២. ពត្ងីកត្បព័នធផ្ចករំផ្លក ព័រ៌មានរដាបាល  ១០. ោរពត្ងីកត្បព័នធផ្ចករំផ្លកព័រ៌មានរដាបាល  

៣. អរៀបចំដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមម ផ្ដលអផ្លា រអៅអលើអសវា  ១១. ោរេភិវឌឍ គំរ៉ូអយងអាជ្ីវកមមរដ្ឋា ភិបាល  

២. នវានុវរតន៌អសវាត្បជ្ញពលរដា 
 

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. អសវាគ្នតំ្ទអាជ្ីវកមមត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយ (G4B) 

២១. អសវាព័រ៌មានភសាុភារជ្ញរិផ្ដលត្បម៉ូលផ្សាុំ  

២២. អសវាអាជ្ីវកមមអេឡិចត្រូនិក  

២៣. អសវាគ្នំត្ទជ្នបរអទសទ៉ូលំទ៉ូោយ  

២៤. ោរគ្នតំ្ទសត្មាប់ោរនាអំចញដំអណាោះត្សាយ រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក  

៦. ផ្កលមអោរច៉ូលរួមរបស់ ត្បជ្ញពលរដាអៅអលើេុីនធឺណ្ិរ  ២៥. ោរពត្ងីកោរច៉ូលរួមរបស់ត្បជ្ញពលរដាអៅអលើ េុីនធឺណ្ិរ 

 

៣. នវានុវរតន៌សត្មាប់ ោរត្គប់ត្គងធនធាន 
ព័រ៌មាន 
 
  

៧. ត្បម៉ូលផ្សាុំ និងអធវើបទដ្ឋា នកមម ធនធានព័រ៌មាន  ២៦. ត្បព័នធរដាបាលធនធានព័រ៌មានត្បម៉ូលផ្សាុំទ៉ូទងំ រដ្ឋា ភិបាល  

២៧. ោរផ្កលមអបណាា ញសារគមនាគមន៍រដ្ឋា ភិបាល អេឡិចត្រូនិក  

២៨. ោរបអងកើរសាថ បរយកមមបអចេកវិទាព័រ៌មានទ៉ូទងំ រដ្ឋា ភិបាល  

៨.ពត្ងឹងត្បព័នធសនាិសុខព័រ៌មាន  ២៩. ោរបអងកើរត្បព័នធសនាិសុខព័រ៌មាន  

៩. ពត្ងឹងសមរថភាពបុគាលិក និងេងាោរ IT ៣០. ោរផ្ករចនាសមព័នធបុគាលិក និងេងាោរ IT 
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៤. ផ្កទត្មង់ត្បព័នធចាប់  ១០. ផ្កទត្មង់ត្បព័នធចាប់ រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក  ៣១. កំផ្ណ្ទត្មង់ចាប់ និងបទបបញ្ារាិរដ្ឋា ភិបាល អេឡិចត្រូនិក  

 

ត្បភព ៖ ទីភាា កង់្ហរជ្ញរកិុំពយទូ័រភាវ៉ូបនីយកមម 2004 Broadban IT Korea ៖ អសៀវអៅសសាីពពី័រម៌ានយីកមម (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទភីាា ក់ង្ហរជ្ញរកិុំពយទូ័រភាវ៉ូបនយីកមម ឆ្ា ំ២០០៤) ២០  
http://www.nia.or.kr/special_content/eng/  ។  
 

 

ខាងអត្ោមអនោះ គឺជ្ញផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូវរបស់ត្បអទសម ងុអោា លី សត្មាបោ់រេនុវរាគអត្មាងរដ្ឋា ភិបាល អេឡិចត្រូនកិ ។ 
 

ផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលវូរបសត់្បអទសម ងុអោា លសីត្មាបរ់ដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ  
 

អៅឆ្ា ំ២០០៥ អាជ្ញា ធរបអចេកវិទាពរ័៌មាន និងសារគមនាគមន៍ (ICTA) របស់ត្បអទសម ុងអោា ល ី បានចាប់អផ្សាើម េនុវរាកមមវិធជី្ញរមិ ងុអោា លីអេឡចិត្រនូិក នងិផ្ផ្សនោរអមសត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ 
របស់ត្បអទសម ងុអោា លី ។  
 
កមមវិធជី្ញរមិ ងុអោា លីអេឡចិត្រនូិក មានអគ្នលបណំ្ងផ្កលមអគុណ្ភាពជ្ីវិររបស់ត្បជ្ញពលរដាត្ដមរយៈ ោរកសាង បរិយោសអសដាកចិេថ្មីមួយ ផ្កលមអភាពត្បករួត្បផ្ជ្ងរបស់ត្បអទស នងិអលើកសទួចកចិេ 
េភិវឌឍន៍ត្បកបអដ្ឋយនិរនារភាព ។ កមមវិធីអនោះ មានអគ្នលបំណ្ងចនំនួ ១៦ និងផ្ផ្សនោរសកមមភាពមយួ ផ្ដលកំពងុេនុវរាត្ដមរយៈគអត្មាងនានា ដ៉ូចជ្ញ “កុពំយូទ័រ ផ្លទ ល់ខលនួសត្មាបេ់ាកទំងេស់គ្នា ” និង 
“េការកមមបអចេកវិទាពរ័៌មានសត្មាប់ត្បជ្ញពលរដាត្គប់រ៉ូប” ។  
 
ជ្ញផ្ផ្សាកននគអត្មាង“កុំពយូទ័រផ្លទ ល់ខលនួសត្មាប់ទងំេស់គ្នា ” េងាោររដ្ឋា ភិបាល េងាោរមនិផ្មនរដ្ឋា ភបិាល នងិ ត្កុមហ៊េនុឯកជ្ន បានរួមសហោរគ្នា អដើមបីបអងកើរសមាគមអសវាត្កមុហ៊េនុផ្សារ់ផ្សាង់េុនីធណិឺ្រម ុងអោា ល ី
និងសមាគមផ្សារផ់្សាង់ កុំពយទូ័រម ងុអោា លី ។ សមាគមទំងអនោះបានោរប់នថយោរចណំាយអៅអលើោរ អត្បើត្បាស់កុំពយទូ័រអៅអលើេុនីធឺណ្រិ ។  
 
ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ ចាប់ត្រូវបាន ឬកពំុងត្រូវបានអធវើវិអសាធនកមម ត្ដមោរគ៉ូសបញ្ញជ ក់អៅកាងុកមមវិធីជ្ញរិ ម ងុអោា លីអេឡិចត្រូនកិ អដើមបផី្សាល់បរិយោសចាប់ផ្ដលេនុអត្គ្នោះដល់ ICTD ។ មនិត្រមឹផ្រចាប់ផ្ដល 

ទក់ទងនឹង ICT ប ុអណាណ ោះអទ ផ្ដលត្រូវបានអធវើវិអសាធនកមមអនាោះ ស៉ូមបីផ្រចាប់អផ្សសងអទៀរផ្ដល ប ោះពាលដ់ល់ ICTD ក៏ត្រូវបានអធវើវិអសាធនកមមផ្សងផ្ដរ ។ ឧទហរណ្៍ ចាបស់ាីពោីរេប់រំមាន វាកយខណ្ឌ មួយ 

ផ្ដលផ្ចងេពំីោរបអងកើរកមមវិធីសកិា ICT សត្មាប់សាោេនុវិទាល័យ និងេាកឯកអទស ផ្ផ្សាក ICT ។  
 
ផ្ផ្សនោរអមសត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិករបស់ត្បអទសម ងុអោា លី ត្រូវបានបអងកើរអឡើងអៅអត្ោយោរ សទងម់រដិ៏ហមរ់ចរ់មយួ អដើមបបីា ន់ត្បមាណ្សាថ នភាពនងិរត្មូវោរផ្ផ្សាក ICT របស់ម ងុអោា លី ជ្ញពិអសស 
អៅកាុងចំអណាមេងាោររបស់រដ្ឋា ភបិាល ។ ផ្ផ្សនោរអមអនោះមានលកាណ្ៈត្គប់ត្ជ្ុងអត្ជ្ញយ អដ្ឋយមាន ទសសនវិស័យ យុទធសាន្ដសា និងផ្ផ្សនោរសត្មាបោ់រេនុវរា កាុងអនាោះរមួទងំសកមមភាពអៅកាុងគអត្មាង 
អពលអវោជ្ញក់ោក់ផ្សងផ្ដរ ។ ទសសនវិសយ័ននផ្ផ្សនោរអមអនោះ គឺអដើមបី កសាងត្បអទសមួយផ្ដលរឹងមាំ នងិមានភាពត្បកួរត្បផ្ជ្ង អដ្ឋយបអងកើរន៉ូវរដ្ឋា ភិបាលផ្ដលអផ្លា រសខំាន់អលើត្បជ្ញពលរដាមាន រមាល ភាព 
និងឈរអលើម៉ូលដ្ឋា នចំអណ្ោះដងឹ ត្ដមរយៈោរអត្បើត្បាស ់ICT ទំអនើប ។  
 
គអត្មាង ២២ ផ្ដលបញ្ញជ ក់អៅកាងុផ្ផ្សនោរអមអនោះ អផ្លា រសខំាន់ភាគអត្ចើនបផំ្សុរអៅអលើោរអធវើឌីជ្ថី្ល ភាវ៉ូបនយីកមម ព័រម៌ាន និងនីរិវិធីរបស់រដ្ឋា ភិបាល ោរផ្សាលល់ទធភាពទទួលបានធនធានព័រម៌ានជ្អត្មើស 
និងោរផ្កលមអអសវាសាធារណ្ៈត្ដមេុីនធឺណ្រិ ។ គអត្មាងមយួ គឺផ្វបសាយរ៍រដ្ឋា ភិបាលអបើកចំហផ្ដល ផ្សាល់ជ្ញកផ្នលងសត្មាប់អាជ្ីវកមម និងត្បជ្ញពលរដាអដើមបីអធវើ េត្ដថ ធិបាយអៅអលើអគ្នលនអយបាយ ចាប ់
និងបទបបញ្ារានិានា នងិអលើកអឡើងន៉ូវកាីកងវល់ទងំឡាយអអាយេងាោររដ្ឋា ភិបាល បានដងឹ ។ គអត្មាងមួយអទៀរ គឺផ្វបសាយរ៍របសទ់ីភាា ក់ង្ហរពនធដ្ឋរននត្បអទសម ងុអោា លី ផ្ដលអៅអលើផ្វបសាយរ ៍ អនោះ 
អគអាចថ្រចមលងយកទត្មង់ផ្បបបទ នងិឯកសារពនធដ្ឋរនានាបាន ។ 
 

ត្បភព ៖  

ICTA ោរេភិវឌឍបអចេកវទិាគមនាគមន៍ពរ័៌មានវទិាអៅត្បអទសម ងុអោា លី - ឆ្ា ំ២០០៦ ៖ អសៀវអៅស (Ulaanbaatar: ICTA, 2006)  

http://www.itconsulting.mn/publications/WB%20of%20Mongolia%20final.pdf  ។  
 

Lkhagvasuren Ariunaa, ម ុងអោា លី ៖ ត្បម៉ូលផ្សាុំសហគមន៍សត្មាប់ោរច៉ូលរួមអៅកាងុគនំិរផ្សាួចអផ្សាើមរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកសត្មាប់ ត្បជ្ញពលរដាត្កីត្ក និងត្បជ្ញពលរដាផ្ដលត្រូវសងាមផ្លរ់អចញ (ទីត្កងុបាងកក ៖ UNDP-APDIP 

ឆ្ា ំ២០០៥)  

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

Lkhagvasuren Ariunaa និង Batchuluun Batpurev, “.mn Mongolia” អៅកាុងោរត្រួរពិនរិយអឡើងវិញឌីជ្ថី្លននរំបន់អាសីុ-បា សីុហវិក ឆ្ា ំ២០០៧/២០០៨ (New Delhi: 

Sage, IDRC, Orbicom, ២០០៧)  

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

Odgerel Ulziikhutag, ម ុងអោា លី ៖ ភាពត្បឈមសំខាន់ៗសត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រនូិក អដើមបីអលើកកមពស់ោរច៉ូលរមួរបស់ត្បជ្ញពលរដា (ទីត្កងុ បាងកក ៖ UNDP-APDIP, ២០០៥)  

http://www.nia.or.kr/special_content/eng/
http://www.itconsulting.mn/publications/WB%20of%20Mongolia%20final.pdf
http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Mongolia-Ariunaa.pdf
http://www.idrc.ca/en/ev-127135-201-1-DO_TOPIC.html
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 http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Mongolia-Ulziikhutag.pdf  ។ 

 
 
 

កចិេោរផ្ដលត្រវូេនវុរា  
1. អរើរដ្ឋា ភិបាលរបសេ់ាកមានផ្ផ្សនទីបង្ហា ញផ្សលូវសត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ឬផ្ផ្សនោរ ICT ផ្ដរឬអទ? ច៉ូររក ចអមលើយននសំណួ្រអនោះ អហើយពណ្៌នាេពំីដំអណ្ើរោរ ផ្ដលផ្ផ្សនទីបង្ហា ញផ្សលូវ ឬផ្ផ្សនោរ 

ICT ត្រូវបានបអងកើរអឡើង ។ អរើដំអណ្ើរោរអនោះដ៉ូចគ្នា  ឬកខ៏ុសគ្នា យ ងដ៉ូចអមាចខលោះ ពីោរអធវើផ្ផ្សនោរយទុធសាន្ដសា ផ្ដលបានអរៀបរាប់ខាងអលើ ?  

2. ត្បសិនអបើរដ្ឋា ភបិាលរបស់េាកមនិទន់មានផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូវសត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ឬផ្ផ្សនោរ ICT អៅអឡើយអទ ច៉ូរសរអសរោរវិភាគសអងាបមួយ អដ្ឋយបង្ហា ញេពំជី្ំោននានា 
អៅកាុងដំអណ្ើរោរអធវើផ្ផ្សនោរយទុធសាន្ដសា ផ្ដលនងឹមានភាពត្បឈមជ្ញពិអសសចំអពាោះរដ្ឋា ភិបាល របសេ់ាក នងិបញ្ញជ ក់េពំីម៉ូលអហរ ុ ។ ច៉ូរបញ្ញជ ក់ផ្សងផ្ដរថ្ន អរើេាកណាខលោះផ្ដលេាកគរិថ្ន 
គួរផ្រច៉ូលរួមអៅកាុងដំអណ្ើរោរអធវើផ្ផ្សនោរយទុធសាន្ដសា អដើមបបីអងកើរផ្ផ្សនទីបង្ហា ញផ្សលូវសត្មាប ់រដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិកននត្បអទសរបស់េាក ។  

 

 
២.៤. ោរេនវុរា នងិោរវាយរនមលរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ  
 
ោរេនុវរារដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិកត្បកបអដ្ឋយអជ្ញគជ្័យ ពងឹផ្ផ្សអកអលើោរបំអពញកចិេោរ ឬគអត្មាង នីមួយៗអៅកាងុ ផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូវសត្មាប់រដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រនូកិ ។  
 
អៅកាុងករណី្សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ត្កសួងរដាបាលនិងកចិេោរកាុងត្បអទសរបស់រដ្ឋា ភបិាល (MOGAHA)

9 បានបអងកើរន៉ូវ អគ្នលោរណ្៍ផ្ណ្នាំសត្មាប់ោរត្គប់ត្គងគអត្មាង នងិបានត្បោសអគ្នលោរណ៍្ផ្ណ្នា ំ

អនោះជ្ញដោីផ្សសពវផ្សាយ (អលខ ១៤២ ចុោះនថ្ាទី៣០ ផ្ខមនីា ឆ្ា ំ២០០៤) ។ MOGAHA ក៏បានចារ់ត្ដងំ ទីភាា កង់្ហរជ្ញរកិុពំយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម (NCA)
10 អដើមប ីត្គប់ត្គងគអត្មាង ។ សសរសំខាន់ពីរ 

គឺជ្ំរុញោរ េនុវរារដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិក ៖ គអត្មាងគ្នំត្ទរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក និង គអត្មាងកសាងម៉ូលដ្ឋា ន ទិនាន័យរដាបាល ។ គអត្មាងគ្នំត្ទរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិក ផ្ដលអផ្លា រអាទិភាពអៅអលើោរគ្នំត្ទដល់ 
កិចេោរផ្ផ្សនទីបង្ហា ញផ្សលូវ ជ្ួយដល់គអត្មាងនានាផ្ដលពាក់ពន័ធនងឹត្កសងួជ្ញអត្ចើន គអត្មាងអគ្នល នអយបាយថ្មីៗ ឬគអត្មាងពរ័៌មានីយកមមម៉ូលដ្ឋា ន អៅកាុងផ្ផ្សនោរថ្វិោផ្ដលបានអធវើវិភាជ្ន ៍ និង 
អគ្នលោរណ្៍ផ្ណ្នាំសត្មាប់ឆ្ា នំីមយួៗ ។  
 
គអត្មាងផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូវសត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិរបស់ត្បអទសក៉ូអរ៉េ ត្រូវបានេនុវរាជ្ញ ដណំាកោ់លៗ ដ៉ូច មានបង្ហា ញអៅកាុងរ៉ូបភាពទ ី៤ ។  
 
 
 
 
 
 
 

រ៉ូបភាពទ ី៤ ៖ ផ្ផ្សនោរត្បចាំឆ្ា សំត្មាបោ់រេនវុរាផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលវូរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិរបស ់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ 
 (ត្បភព ៖ NIA, ed., របាយោរណ៍្រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រនូិកត្បចាំឆ្ា ំ២០០៦ (អសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ា  ំ២០០៦) ១១  

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

 

                                            
9 អៅកាុងេំឡុងអពលអរៀបចំរដ្ឋា ភិបាលអឡើងវិញ ផ្ដលេនុវរាអៅកាុងផ្ខកុមភៈ ឆ្ា ំ២០០៨ MOGAHA ត្រូវបានបាូរអ ម្ ោះអៅជ្ញត្កសួងរដាបាល និង សនាិសុខសាធារណ្ៈ (MOPAS) វិញ  
10 NCA ត្រូវបានបាូរអ ម្ ោះអៅជ្ញទីភាា ក់ង្ហរសងាមព័រ៌មានជ្ញរិ (NIA) អៅកាុងផ្ខរុោឆ្ា ំ2006 

http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Mongolia-Ulziikhutag.pdf
http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651
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ចាប់ពីឆ្ា ំ២០០៤ រហ៉ូរដល់ផ្ខមិថ្ុនា ឆ្ា ំ២០០៦ ថ្វិោត្បមាណ្៥១៦ោនដុោល រអាអមរិកត្រូវបានវិនិអយគ អៅអលើកិចេោរផ្សសពវផ្សាយរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិកចនំួន ១៣៧ កាុងអនាោះរួមបញ្េលូទងំេនុគអត្មាងនន 

ផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូវសត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ចំននួ ១០៥ ផ្សងផ្ដរ11 ។  

សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េជ្ញប់ចណំារ់ថ្នា ក់អលខ ៦ អៅកាុងចអំណាមបណាា ត្បអទសទ៉ូទងំពភិពអោកអៅកាុង ោរសទងម់រិសាពីីរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិរបស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរនិាឆ្ា ំ២០០៨ 12  ផ្ដលមានពិនទបុ៉ូក 
រួមច៉ូលគ្នា សរុប ០,៨៣១៧ ។ ោរសទង ់មរិរបសេ់ងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរ ិ ត្គបដណ្ា ប់អលើវិស័យចំននួ ៣ ៖ ក) លិបិត្កមវិធានោរអលើបណាា ញផ្វបសាយរ ៍ខ) លិបិត្កមអហដ្ឋា រចនាសមពន័ធទ៉ូរគមនាគមន៍ និង គ) 
ស៉ូចនាករម៉ូលធនមនុសស ។ លិបិត្កមវិធានោរអលើបណាា ញផ្វបសាយរ ៍ ផ្ដលវាស់ផ្វងវរាមានអៅអលើ េុីនធឺណ្ិររបស់ទភីាា កង់្ហររដ្ឋា ភបិាល ផ្សាលដ់ល់រដាជ្ញសមាជ្កិននេងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរនិ៉ូវចណំារ់ថ្នា ក់ 
អត្បៀបអធៀបមួយសត្មាប់លទធភាព របស់រដាជ្ញសមាជ្កិកាងុោរផ្សាល់អសវាអលើេុីនធឺណ្រិដល់ត្បជ្ញពលរដា របស់ខលនួ ។ ពិនទុលបិិត្កមវិធានោរអលើបណាា ញ ផ្វបសាយរ៍របស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េអៅកាុងោរសទងម់រ ិ
របស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរគិ ឺ០,៨២២៧ ។  
 

ត្បេប ់១ ៖ លបិតិ្កមវធិានោរអលើបណាា ញផ្វបសាយររ៍បសេ់ងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរ ិ 
 

ដំណាក់ោលទ១ី - ោរអលចអឡើង 
វរាមានអៅអលើេុនីធឺណ្រិរបស់រដ្ឋា ភិបាលមយួ រួមមានទំព័រអៅអលើេុនីធឺណ្រិមយួ និង/ឬ ផ្វបសាយរ ៍ផ្សលូវោរមួយ ។ អាសយដ្ឋា នភាជ ប់អៅត្កសួង ឬមនទីរេប់រ ំសុខាភិបាល សុខុមាលភាពសងាម ោរង្ហរ និងហិរញ្ាវរថ ុ
អាចនងឹមាន ឬគ្នម ន ។ ភាគអត្ចើនននព័រម៌ានមានលកាណ្ៈជ្ញពរ័៌មានផ្ដល មិនផ្ត្បត្បួល ឬគ្នម នបចេុបបនាភាព អហើយមានេនារកមមរចិរួចជ្ញមួយនងឹ ត្បជ្ញពលរដា ។  
 

ដំណាក់ោលទី២ - ោរផ្កលមអ  
រដ្ឋា ភិបាលផ្សាលព់័រម៌ានោន់ផ្រអត្ចើនផ្ថ្មអទៀរ េំពីអគ្នលនអយបាយសាធារណ្ៈ និងេភបិាលកិចេ ។ មានអាសយដ្ឋា នរភាជ ប់អៅនងឹពរ័៌មានោលបបវរាិ (ឧ. ឯកសារ ទត្មង់ផ្បបបទ របាយោរណ៍្ ចាប ់នងិបទបបញ្ារា ិ
ត្ពឹរាិបត្រពរ័៌មាន) ផ្ដលត្បជ្ញពលរដាង្ហយត្សួលនឹងទទលួបាន ។  
 

ដំណាក់ោលទ៣ី - ភាពមានេនារកមម  
រដ្ឋា ភិបាលផ្សាល់អសវាអៅអលើេុីនធឺណ្ិរ ដ៉ូចជ្ញ ទត្មង់ផ្បបបទផ្ដលថ្រចមលងយកបានសត្មាប់ោរបងព់នធ និងផ្បបបទអសាើសុំោរបនាអាជ្ញា ប័ណ្ណ ។ អលើសពីអនោះអៅអទៀរ ត្ចកបណាា ញ ឬផ្វបសាយរ៍ផ្ដលមានភាព 
េនារកមមជ្ញមួយនឹងអសវា ផ្ដលអរៀបចំអឡើងអដើមបីអធវើអអាយោរទំនាកទ់ំនងោរង្ហរជ្ញមួយរដ្ឋា ភិបាលមានភាពង្ហយត្សលួសត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា កំពងុចាប់អផ្សាើមមាន អឡើង ។  
 

ដំណាក់ោលទី៤ - ភាពមានេនារកមមអៅវិញអៅមក  
រដ្ឋា ភិបាលចាប់អផ្សាើមបំផ្លងខលួនអដ្ឋយបអងកើរអអាយមានេនារកមមអៅមករវាងត្បជ្ញពលរដា និងរដ្ឋា ភិបាល ។ អនោះរួមបញ្េូល ទំងជ្អត្មើសសត្មាប់ោរបងព់នធ ោរដ្ឋក់ពាកយអសាើសុំេរាសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ សំបុត្រកំអណ្ើរ 
និងលខិរិឆលងផ្ដន ោរសុំអាជ្ញា ប័ណ្ណបនា នងិេនារកមម G2C អផ្សសងៗអទៀរ ត្ពមទំងេនញុ្ញា រអអាយ ត្បជ្ញពលរដាច៉ូលអត្បើត្បាស់អសវាទងំអនោះ អៅអលើត្បពន័ធេុនីធណឺ្ិរ ២៤ អមា ងអលើ២៤អមា ងផ្សងផ្ដរ ។ 
រាល់កចិេោរទំនាក់ទនំងទំងេស ់ត្រូវបានអធវើអឡើងអៅអលើ េុនីធឺណ្រិ ។  
 

ដំណាក់ោលទ៥ី - ោររភាជ ប ់ 
រដ្ឋា ភិបាលផ្ត្បោល យខលួនអៅជ្ញេងាភាពរភាជ បប់ណាា ញមយួ ផ្ដលអឆលើយរបអៅនឹងរត្មូវោររបស ់ ត្បជ្ញពលរដាត្ដមរយៈោរបអងកើរអហដ្ឋា រចនាសមពន័ធោរិយលយ័គ្នំត្ទរួមបញ្េូលគ្នា  ។ អនោះគឺជ្ញកត្មរិ 
អជ្ឿនអលឿនបំផ្សរុននរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិអៅអលើត្បពន័ធេុនីធឺណ្រិ ។ កត្មិរអជ្ឿនអលឿនបំផ្សរុអនោះ ត្រូវបានសមាា ល់អដ្ឋយ ៖  

1. ទំនាកទ់នំងផ្ខសទទងឹ (កាងុចំអណាមទីភាា ក់ង្ហររដ្ឋា ភបិាល)  
2. ទំនាកទ់នំងផ្ខសបអណាា យ (ទីភាា ក់ង្ហររដ្ឋា ភបិាលថ្នា កក់ណាា ល នងិថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា ន)  
3. ទំនាកទ់នំងអហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ (លទធភាពេនារត្បរិបរាិោរ)  
4. ទំនាកទ់នំងរវាងរដ្ឋា ភិបាល និងត្បជ្ញពលរដា  
5. ទំនាកទ់នំងកាុងចំអណាមភាគីពាក់ពន័ធ (រដ្ឋា ភិបាល វិស័យឯកជ្ន សាថ ប័នសកិា េងាោរមនិផ្មន រដ្ឋា ភិបាល និងសងាមសុីវិល) ។  

 

ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ ោរច៉ូលរមួត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រនូិក និងោរច៉ូលរួមរបស់ត្បជ្ញពលរដាត្រូវបាន គ្នំត្ទ និងអលើកទកឹចរិា អដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាល អៅកាុងដំអណ្ើរោរអធវើអសចកាីសអត្មចចរិា ។  
 

ត្បភព ៖ ដកត្សង់អចញពេីងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរ ិោរសទង់មររិបស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ សាីពីរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ឆ្ា ំ២០០៨ ៖ ពីរដ្ឋា ភិបាលអេឡិច ត្រូនិកអឆ្ព ោះអៅោន់េភិបាលកិចេផ្ដលរភាជ ប់គ្នា  (ទីត្កុងញូវយ ក ៖ េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរ ិឆ្ា ំ២០០៨)  

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

 

                                            
11 NIA, ed., របាយោរណ៍្រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកត្បចំាឆ្ា ំ២០០៦ (អសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ា ំ២០០៦) ១១ 
http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651 .  
12 េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ ឆ្ា ំ២០០៨ ោរសទង់មរិរបស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ សាីពីរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក ឆ្ា ំ២០០៨ ៖ ពីរដ្ឋា ភិបាល អេឡិចត្រូនិកអៅេភិបាលកិចេផ្ដលមានោរភាជ ប់បណាា ញ  (ទីត្កុងញូវយ ក ៖ េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ ឆ្ា ំ២០០៨)  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf .  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf
http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf
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លិបិត្កមអហដ្ឋា រចនាសមព័នធទ៉ូរគមនាគមន ៍ វាស់ផ្វងសមរថភាពអហដ្ឋា រចនាសមពន័ធអដើមបផី្សាល់អសវា រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រនូិក កាុងអនាោះរាបប់ញ្េូលទំងទ៉ូរដង់សុីអរសត្មាប់ទងំទ៉ូរសព័ទេចល័រ និងទ៉ូរសព័ទ 
ចល័រចនំួនកុំពយទូ័រផ្លទ លខ់លួន ចំននួេាកអត្បើ ត្បាស់េុនីធណឺ្ិរ និងោរភាជ បប់ណាា ញអដ្ឋយគ្នម នផ្ខស ។ ពិនទុស៉ូចនាករអហដ្ឋា រចនាសមព័នធទ៉ូរគមនាគមន៍របស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ អៅកាុងឆ្ា ំ២០០៨ គ ឺ០,៦៨៨៦ ។  
 
លិបិត្កមម៉ូលធនមនុសស ប៉ូកបញ្េូលគ្នា ន៉ូវេត្ត្ដេការកមមមនុសសអពញវ័យ និងេនបុារននោរចុោះអ ម្ ោះ ច៉ូលអរៀនសរុបសត្មាប់ោរេប់រំអៅថ្នា ក់បឋមសិកា េនុវទិាល័យ និងវទិាលយ័ ។ ស៉ូចនាករម៉ូលធន 
មនុសសរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ មាន ពិនទុខពសណ់ាស ់គ ឺ០,៩៨៤១ ។  
 

២.៥. ផ្ផ្សនោរថ្វោិរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ  
 
ដ៉ូចផ្ដលបង្ហា ញអៅកាុងរ៉ូបភាពទ ី៥ ថ្វោិ ICT គួរផ្រចារ់ផ្ចងខុសពីថ្វោិធមមត្ដ ។ ជ្ញធមមត្ដ ថ្វោិ ICT ត្រូវបានចារ់ទកុជ្ញោរវនិិអយគអដើមទនុរយៈអពលផ្វង ជ្ញជ្ញងោរចណំាយរយៈអពលខល ី។ ោរផ្សាល ់

ម៉ូលនធិិសត្មាប់ោរេនុវរាគអត្មាង ICT អាចនឹងទទួលបានអដ្ឋយអត្បើត្បាស់វធិីសាន្ដសាអផ្សសងៗ ។ វធិីសាន្ដសាមួយកាុងចំអណាមវធិីសាន្ដសាទំងអនោះ គឺភាពជ្ញនដគ៉ូ រវាងវសិយ័សាធារណ្ៈ-វសិ័យឯកជ្ន 
ផ្ដលត្រូវបានពភិាកាអៅកាងុម ៉ូឌុលទី៨ ននកត្មងម ៉ូឌុលបណ្ឌ ិរសភាននម៉ូលដ្ឋា នត្គឹោះ ICT សត្មាប់អម ដឹកនាំរដ្ឋា ភិបាល ។  

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

រ៉ូបភាពទ ី៥ ៖ ផ្ផ្សនោរថ្វោិធមមត្ដ នងិោរវនិអិយគអលើ ICT  
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អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ថ្វោិសត្មាបោ់រអធវើពរ័៌មានីយកមមអៅកាុងឆ្ា ំ២០០៦ គ ឺ ៣,៤ពាន់ោន ដុោល រអាអមរិក កាុងអនាោះត្បផ្ហល ៩១៧ោនដុោល រអាអមរកិ (២៦,៧%) ត្រូវបាននលលកសត្មាប ់
ោរេនុវរាគអត្មាងរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក និង ៩,៥ោនដុោល រអាអមរិក (២,៨%) សត្មាប់ោរោរ ់ បនថយគមាល រវសិ័យឌជី្ថី្ល ។ ថ្វោិអនោះ ត្រូវបានអធវើ វភិាជ្ន៍អៅត្ដមវសិយ័អាទិភាព ឬវសិ័យនានាផ្ដល 

នឹងសអត្មចបានលទធផ្សលត្បកបអដ្ឋយនិរនារភាពដ៉ូចជ្ញោរោរ់បនថយ ឯកសារអៅអលើត្កដ្ឋស នងិោរសនសំសំនចនថ្លចណំាយរដាបាល និងសងាមកចិេ13 ។  
 
ចាប់ត្ដងំពឆី្ា ំ២០០៥មក ថ្វោិសត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េត្រូវបានអផ្សទរព ី ម៉ូលនធិិជ្ំរុញ ICT អៅគណ្នទី៉ូអៅ អហើយថ្វោិសត្មាបគ់អត្មាងផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូវនមីួយៗត្រូវបានេនុវរា អដ្ឋយ 

NCA (អត្ោយមកត្រូវបាន បាូរអ ម្ ោះអៅជ្ញ NIA) អត្ោយពីមានោរសត្មបសត្មួលអដ្ឋយ MOGAHA (អត្ោយមកត្រូវបានបាូរអ ម្ ោះអៅជ្ញ MOPAS) និងោរពិចារណាហមរច់រ់អដ្ឋយ 
គណ្ៈកមាម ធិោរមួយ ។  
 

កចិេោរផ្ដលត្រវូេនវុរា  
ត្បសិនអបើរដ្ឋា ភបិាលរបស់េាកមានផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូវ ឬផ្ផ្សនោរសត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិ ៖  

1. ច៉ូរផ្សវងរកព័រម៌ានថ្នអរើមានផ្ផ្សនោរេនុវរា ឬេរ ់អហើយវភិាគភាពខាល ងំ និងភាពអខាយនន ផ្ផ្សនោរអនោះ ។  
2. ច៉ូរផ្សវងរកព័រម៌ានថ្នអរើថ្វោិេវសីត្មាបោ់រេនុវរាផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូវ ឬផ្ផ្សនោររដ្ឋា ភិបាលអេឡិច ត្រូនិកថ្នអរើថ្វោិអនោះត្រូវបានអធវើវភិាជ្ន៍យ ងដ៉ូចអមាច និងថ្នអរើត្បភពម៉ូលនិធិបានមកពីណា ។ 

ច៉ូរបញ្ញជ ក់ថ្នអរើេាកគិរថ្នផ្ផ្សនោរ ថ្វោិអនោះត្គប់ត្គ្នន់ផ្ដរឬអទ និងម៉ូលអហរុននោរវាយរនមល របស់េាក ។ 
៣.០. ត្បអភទននកមមវធិ ីICT នងិោរេនវុរា 
 

ដ៉ូចផ្ដលបានអលើកអឡើងអៅកាងុផ្ផ្សាកមនុផ្ដរ វសិ័យបីននកមមវធិ ីICT អពាលគនឺវានុវរាន៍អសវាត្បជ្ញ ពលរដាថ្មីៗ (G2C) នវានុវរាន៍អសវាអាជ្ីវកមម (G2B) និងនវានុវរាន៍រអបៀបអធវើោរង្ហររបស់រដ្ឋា ភិបាល 

(G2G)  នឹងត្រូវអលើកយកមក ពិភាកាលមអិរ ។ ឧទហរណ៍្ភាគអត្ចើនបំផ្សរុត្រូវបានដកត្សង់អចញពបីទពិអសាធន៍ រដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិករបសស់ាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។ រ៉ូបភាពទ ី ៦ 
បង្ហា ញេំពីត្កបខ័ណ្ឌ ទសសនាទនសត្មាប ់ រដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិអៅក៉ូអរ៉េ ។ រ៉ូបភាពអនោះបង្ហា ញេំព ី លទធភាពអត្ចើនត្ចកកាងុោរច៉ូលអៅដល ់ window ផ្រមយួ ត្បអភទននអសវារួមបញ្េលូគ្នា ផ្ដលបានផ្សាល ់
និងកមមវធិីត្គប់ត្គង ោរភាជ ប់បណាា ញ អៅកត្មរិនាយកដ្ឋា ន និងោរអធវើសមាហរណ្កមមទនិានយ័នមីួយៗ ។  
 

រ៉ូបភាពទ ី៦ ៖ ត្កបខណ័្ឌ ទសសនាទនននរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ14
  

(ត្បភព ៖ Soh Bong Yu “រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រនូិករបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ៖ រអបៀបផ្ដលអយើងកពំុងអធវើោរង្ហរជ្ញមយួរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូចនិច” (បទបង្ហា ញ KADO) ៥  
  https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_view.asp?config_code=362&offset=0&board_code=3246)  

                                            
13 NIA, ed., របាយោរណ៍្រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកត្បចំាឆ្ា ំ២០០៦ (អសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ា ំ២០០៦) ១០ 
http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651 . 
14 ចាប់តំ្ដងពីអពលផ្ដលរដ្ឋា ភិបាលក៉ូអរ៉េថ្មីច៉ូលោន់រំផ្ណ្ងអៅនថ្ាទី២៥ ផ្ខកុមភៈ ឆ្ា ំ២០០៨មកោរអរៀបចំរដ្ឋា ភិបាលត្រូវបានផ្លល ស់បាូររចនាសមព័នធ ។ ត្កសួងព័រ៌មាន និងទ៉ូរគមនាគមន៍ត្រូវបានត្ចបាច់បញ្េូលគ្នា ជ្ញមួយត្កសួងរដាបាល និងសនាិសុខសាធារណ្ៈ (MOPAS) អហើយត្កសួងរដាបាល 
រដ្ឋា ភិបាល និងកិចេោរនផ្សទកាុង (MOGAHA) ត្រូវបានបាូរអ ម្ ោះអៅជ្ញត្កសួងរដាបាល និងសនាិសុខសាធារណ្ៈ (MOPAS, http://www.mopas.go.kr) ។ ទីភាា ក់ង្ហរកំុពយូទ័រភាវ៉ូនីយកមមជ្ញរិ (NCA) 
ត្រូវបានបាូរអ ម្ ោះអៅជ្ញទីភាា ក់ង្ហរសងាមព័រ៌មានជ្ញរិ (NIA, http://www.nia.or.kh) អៅផ្ខរុោ ឆ្ា ំ២០០៦ ។ ទំង KADO និង NIA សថិរអៅអត្ោមឱវាទរបស់ MOPAS .   

https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_view.asp?config_code=362&offset=0&board_code=3246
http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651
http://www.mopas.go.kr/
http://www.nia.or.kh/
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៣.១. កមមវធិរីដ្ឋា ភបិាល-អៅ-ត្បជ្ញពលរដា (G2C)  
 

អសវាត្បជ្ញពលរដាអៅអលើេុនីធណឺ្រិ (ត្ចកបណាា ញ G2C)  
 
ភាពគ្នម នត្បសទិធផ្សលអៅកាុងកិចេោររដាបាលននរដ្ឋា ភបិាល ត្រូវបានរកឫសគល់អៅដលោ់រមានម៉ូលដ្ឋា ន ទិនានយ័ជ្ញរ ិដ្ឋច់អដ្ឋយផ្ឡកពគី្នា  ដ៉ូចជ្ញ ម៉ូលដ្ឋា នទនិាន័យសត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា កមមសទិធិដធីល ីយនយនា និងពនធដ្ឋរ 
។ ោរមានម៉ូលដ្ឋា នទនិានយ័ដ្ឋច់អដ្ឋយផ្ឡកពីគ្នា មាននយ័ថ្ន ត្បជ្ញពលរដាត្រូវផ្រអធវើ ោរចុោះបញ្ជីជ្ញអត្ចើនដង ឆលងោរ់ផ្បបបទ ឯកសារជ្ញអត្ចើនសត្មាប់ោរបញ្ញជ ក ់ និងអធវើដំអណ្ើរជ្ញអត្ចើនអលើក 
អត្ចើនសាអៅោន់ទភីាា កង់្ហររដ្ឋា ភិបាល ។ អដើមបីផ្កលមអ ត្បសិទធផ្សល នងិផ្សលរិភាពរដាបាល ត្បព័នធមួយ សត្មាបរ់ភាជ បម់៉ូលដ្ឋា នទិនាន័យជ្ញរធិំៗ និងត្ចកបណាា ញផ្សលូវោររបស់រដ្ឋា ភិបាល សត្មាប់អសវាសុីវលិ 

ត្រូវបានបអងកើរអឡើងអៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។ ត្ចកបណាា ញ G2C គឺជ្ញត្ចកអចញច៉ូល (Window) រួមមួយផ្ដលត្បជ្ញពលរដា និងអាជ្ីវកមមអាចទទលួបានអសវារដ្ឋា ភបិាលអផ្សសងៗ អដ្ឋយអត្បើត្បាស់ត្ចក 
ជ្ញអត្ចើន (ស៉ូមអមើលរ៉ូបភាពទ ី៧) ។  
 

រ៉ូបភាពទ ី៧ ៖ រដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ Window រមួ  
(ត្បភព ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកុពំយូទ័រភាវ៉ូបនយីកមមរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រូនកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរ ិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០២) ៣៩ 

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

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf
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អៅកាុងត្បពន័ធអនោះ រដ្ឋា ភិបាលផ្សាល់អសវាអផ្សសងៗ កាុងអនាោះរាបប់ញ្េូលទំងោរអចញវញិ្ញា បនបត្រ អផ្សសងៗ ោរពិអត្គ្នោះអយបល ់ ចណំារ់ោរចំអពាោះញ្ារាិសុីវលិ ោរទ៉ូទរ់ត្បាក់ត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រនូិក 
និងោរផ្សសពវផ្សាយពរ័៌មានរបស់រដ្ឋា ភិបាល ។ វធិីសាន្ដសាពហុមអធាបាយ (multi-channel) គឺជ្ញោរចាបំាច់អដើមបីធានាន៉ូវោរច៉ូលរួមជ្ញេរិបរមារបស់ត្បជ្ញពលរដា និង អាជ្ីវកមម អៅកាុងអសវា 
រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ពីអត្ពាោះត្កមុអផ្សសងៗគ្នា នឹងមានកត្មិរននលទធភាពខុសៗគ្នា  អដើមប ី អត្បើត្បាស់មអធាបាយទំងអនោះ ។ ឧទហរណ្ ៍ ត្បជ្ញពលរដាជ្នបទមានលទធភាពអត្បើត្បាសម់អធាបាយ អេឡិចត្រូនកិ 

(ដ៉ូចជ្ញេុីនធឺណ្ិរ េុីផ្មល ទ៉ូរស័ពទ ទ៉ូរទសសន៍ឌជី្ីថ្ល) រចិជ្ញងត្បជ្ញពលរដាអៅទីត្កងុ15 ។  
មអធាបាយផ្សាល់អសវាត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយខុសៗគ្នា  ផ្ដលអាចអត្បើត្បាស ់អដើមបីបអងកើនលទធភាព ទទួលបានអសវារដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក រួមមានដ៉ូចខាងអត្ោម ៖  
 មណ្ឌ លអសវាត្បជ្ញពលរដាត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយ ផ្ដលអៅកផ្នលងអនោះ ោរផ្សាល់អសវាត្ចកអចញ ច៉ូលផ្រមួយ ត្រូវបានេនុវរាអដ្ឋយទភីាា កង់្ហរជ្ញអត្ចើន ផ្ដលរួមកមាល ងំគ្នា អដើមបីបអត្មើេរិថ្ជិ្ន 

ផ្ដលច៉ូលចរិា ឬអាចមាន លទធភាពសត្មាប់ោរទំនាកទ់នំងជ្ួបមុខគ្នា ផ្លទ ល់ ។ ឧទហរណ៍្នន មណ្ឌ លអសវាត្បជ្ញពលរដាផ្បបអនោះ អាចអ ើញមានអៅកាងុត្បអទសេ៉ូន្ដសាា លី អត្បសុីល ោណាដ្ឋ 
អាលលឺម ង ់ឥណាឌ  ោហាក់សាថ ន ព័រទុយោក ល ់អាន្ដហវិកខាងរបូង និងចត្កភព េង់អគលស ។  

 ទ៉ូរមណ្ឌ ល - ចំណុ្ចអចញច៉ូលជ្ញសាធារណ្ៈផ្ដលផ្សាល់លទធភាពកាុងោរទទួលបានអសវា រដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិក អដ្ឋយឥរគរិនថ្ល ឬអដ្ឋយមានឧបរថមភកធន (ត្ដមរយៈបណាា ញប ុសាិ៍ 
នត្បសណ្ីយ ៍បណាណ ល័យ សាោអរៀន មណ្ឌ លសហគមន ៍។ល។) ។  

 មណ្ឌ លអសវាត្ដមទ៉ូរសព័ទ – ោរផ្សាល់អសវាត្ដមរយៈទ៉ូរសព័ទផ្ដលផ្សាល់អដ្ឋយមណ្ឌ លអសវា ត្ដមទ៉ូរសព័ទរបស់រដា ផ្ដលជ្ញអរឿយៗត្រូវបានអៅ ោរបនាអៅអអាយេាកអៅ ោរឯកជ្ន ។ 
ឧទហរណ៍្ននមណ្ឌ លផ្បបអនោះ អាចអ ើញ មានអៅកាុងត្បអទសោណាដ្ឋ េុីត្ដល ីនិង សហរដាអាអមរិក ។  

 ត្ចកបណាា ញផ្វបសាយរ ៍ - ោរផ្សាល់អសវាត្ដមរយៈផ្វបសាយរ៍រដ្ឋា ភិបាលផ្ដលង្ហយត្សួល អត្បើអដ្ឋយផ្ផ្សអកអលើ បអចេកវទិាផ្ដលអាចត្បរបិរាិោររួមគ្នា បាន ។ ឧទហរណ្៍អាចអ ើញមាន 
អៅកាុងត្បអទសោណាដ្ឋ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ សិងាបុរ ីចត្កភពេង់អគលស នងិសហរដាអាអមរកិ ។  

 រដ្ឋា ភិបាលទ៉ូរសព័ទចល័រ (M-Government) – ោរផ្សាល់អសវាត្ដមរយៈសារទ៉ូរស័ពទខលីៗ  នងិ ផ្វបសាយរ៍ផ្ដលបអងកើរអឡើងជ្ញក់ោក់សត្មាប់អសវា m-

government ។ ឧទហរណ៍្អាច អ ើញមានអៅកាងុត្បអទសឥណាឌ  ហវីលីពនី និងចត្កភពេង់អគលស ។  

 អសវារដ្ឋា ភបិាលត្ដមទ៉ូរទសសន ៍ (T-Government) – ោរផ្សាល់អសវាអេឡចិត្រនូិកផ្ដលផ្ផ្សអក អលើទ៉ូរទសសន ៍
ឌីជ្ថី្លផ្ដលមានភាពេនារកមមត្ដមរយៈប ុសាិ៍ទ៉ូរទសសន៍/ផ្វបសាយរ៍រដ្ឋា ភិបាល ផ្ដលបអងកើរអឡើងជ្ញក់ោក ់ ជ្ញមួយនឹងោរផ្សាល់ខលមឹសារព័រ៌មានផ្សសពវផ្សាយ និងត្ដមរត្មូវោរ ។ 

                                            
15 សត្មាប់ព័រ៌មានបផ្នថមអទៀរេំពីត្បអភទអផ្សសងៗននត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយផ្ដលមានពហុមអធាបាយសត្មាប់ោរអត្បើត្បាស់អសវារដ្ឋា ភិបាល ស៉ូម អមើលឯកសារអយង ៖ ធនាគ្នរពិភពអោក រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកសត្មាប់ទំងេស់គ្នា  – ោរពិនិរយេំពីបទពិអសាធន៍េនារជ្ញរិសាីពីោរផ្កលមអ លទធភាព 
រត្មូវោរ និងោរច៉ូលរួមរបស់សាធារណ្ៈ អៅកាុងអសវារដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក ៖ អឆ្ព ោះអៅរកយុទធសាន្ដសាសមាហរណ្កមមឌីជី្ថ្ល សត្មាប់ត្បអទសោហាក់សាថ ន កំណ្រ់ត្ត្ដត្បឹកាបអចេកអទសសត្មាប់ោរេនុវរារដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់ ISG (អសចកតីត្ពាង នថ្ាទី៣០ ផ្ខមិថុ្នា ឆ្ា ំ២០០៦) ។  
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ឧទហរណ៍្មានអៅកាុងត្បអទសចិន េុីត្ដល ីសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ចត្កភពេង់អគលស នងិ សហរដាអាអមរកិ16 ។  
កាុងករណី្សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ចលនាអឆ្ព ោះអៅរករដ្ឋា ភិបាលត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយពហុមអធាបាយ និងអផ្លា រ សំខាន់អលើត្បជ្ញពលរដាបានចាប់អផ្សាើមជ្ញមួយនឹងោរបអងកើរផ្វបសាយរ៍ផ្សលូវោររបស់រដ្ឋា ភបិាលក៉ូអរ៉េ និង 
មណ្ឌ លអសវាត្បជ្ញពលរដាត្ដមផ្សទោះ អៅកាុងឆ្ា ១ំ៩៩៧ អដើមបីផ្សាល់ផ្បបបទអសាើសុំពរ័៌មាន និងអសវា រដាបាលជ្ញលកាណ្ៈត្បពន័ធដលស់ាធារណ្ជ្ន ។ អៅកាុងឆ្ា ំ១៩៩៩ អសវាត្បជ្ញពលរដា ២០ត្បអភទ អាចរក 
បានត្ដមរយៈមណ្ឌ លអសវាត្បជ្ញពលរដាត្ដមផ្សទោះ ។ អៅកាុងឆ្ា ំ២០០០ មណ្ឌ លអនោះ ត្រូវបានត្ចបាចប់ញ្េូលគ្នា ជ្ញមួយត្បពន័ធរដាបាលអៅកាងុត្កសួង អដើមបីអអាយត្បជ្ញពលរដាអាចបញ្ជូនសំអណ្ើពីកុពំយូទ័រផ្លទ ល់ខលនួ របស់ពកួអគ 
អហើយបនាទ ប់មក ទទលួឯកសារផ្ដលបានអសាើសុំអៅផ្សទោះរបសព់ួកអគត្ដមរយៈោរអផ្សាើត្ដមប សុាិ៍ នត្បសណ្ីយ ៍។  
គអត្មាង G2C ត្រូវបានចាប់អផ្សាើមេនុវរាអៅកាងុឆ្ា ំ២០០០ អដើមបីជ្ួយអអាយត្បជ្ញពលរដាអាចមាន លទធភាព ង្ហយត្សួលកាុងោរទទួលបានពរ័៌មាន និងអដើមបីអត្បើត្បាស់អសវាសុីវលិអៅអលើេុនីធឺណិ្រត្ដមត្ចកអចញ 

ច៉ូលផ្រមួយ អៅអពលណា និងអៅកផ្នលងណាក៏បាន ។ អៅផ្ខអមសា ឆ្ា ំ២០០២ ជ្ំោនទ១ី និង ជ្ំោនទី២នន G2C ត្រូវបានេនុវរាចប ់ ជ្ញសាថ ពរ ។ ISP សត្មាប់ផ្កលមអអសវាត្បជ្ញពលរដាអៅអលើ 
េុីនធឺណ្ិរត្រូវបានេនុវរាអៅកាងុឆ្ា ំ២០០៣ អដើមបីចាក់ត្គោឹះសត្មាប់ត្បពន័ធ G2C ផ្ដល មានសាង់ដ្ឋរ ។ បចេបុបនាត្បជ្ញពលរដាក៉ូអរ៉េអាចដ្ឋក់ពាកយអសាើសុចំ៉ូលអត្បើត្បាស់ នងិទទួលបានឯកសារបញ្ញជ កន់ានា 

ត្ដមរយៈអសវារដាបាលសុីវលិអៅអលើេុីនធឺណិ្រ G2C អៅអពលណាមួយ នងិអៅកផ្នលងណាមយួកប៏ាន អដ្ឋយមនិចាំបាច់អធវើដំអណ្ើរអៅោន ់ ោរិយល័យរដ្ឋា ភិបាល ។ គិរត្រមឹផ្ខមិថ្នុា ឆ្ា ំ២០០៦ 
ចំននួននអសវាផ្ដលបានផ្សាល់បានរីកធំគួរអអាយករ់សមាា ល់រហ៉ូរដល់អៅត្បផ្ហល ៥.០០០ត្បអភទនន អគ្នលោរណ្ផ៍្ណ្នាំ សត្មាបម់ុខង្ហរសាធារណ្ៈ ៦៣០ត្បអភទននពាកយអសាើសុំសុីវលិ និង ៣០ ត្បអភទនន 

ោរធានារា៉េ ប់រងត្ដមត្បពន័ធេុនីធឺណ្រិ ។ អលើសពីអនោះអៅអទៀរ កិចេត្បឹងផ្ត្បងដ៏ខាល ំងោល អដើមបីជ្ំរុញ ោរអត្បើត្បាស ់ អសវាសត្មាប់សាធារណ្ៈ និងោររភាជ ប់អៅោន់ផ្វបសាយរឯ៍កជ្ននានា ដ៉ូចជ្ញ NAVER
17 

និងផ្វបសាយរ៍អផ្សសងៗអទៀរ បាននាំអអាយមានោរអកើនអឡើងគួរអអាយករ់សមាា ល់ន៉ូវោរអត្បើត្បាស់ អសវាអនោះ ៖ ពីរចិជ្ញង ១.០០០នាកក់ាងុមួយនថ្ាអៅកាងុឆ្ា  ំ ២០០២ អៅអពលផ្ដលអសវាអនោះត្រូវបាន 
ចាប់អផ្សាើមសអមាព ធដ្ឋក់អអាយដំអណ្ើរោរ រហ៉ូរដល ់៤៥.០០០នាក ់កាុងមយួនថ្ា គិរ ត្រឹមផ្ខមិថ្នុា ឆ្ា ំ២០០៦ (ស៉ូមអមើលរ៉ូបភាពទ ី៨) ។  
 
ត្គឹោះដ៏រឹងមាំសត្មាប់រដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រូនកិទំអនើប អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េត្រូវបានបអងកើរអឡើងជ្ញមយួ នឹងោរកសាងត្បព័នធអសវាត្បជ្ញពលរដាអៅអលើេុនីធឺណ្ិរ និងោររភាជ បម់៉ូលដ្ឋា នទិនាន័យជ្ញរធិំៗចំននួ ៥ 
កាុងអនាោះរាបប់ញ្េលូទងំម៉ូលដ្ឋា ន ទិនានយ័ត្បជ្ញពលរដា ដីធល ី យនយនា ពនធដ្ឋរ និងធានារា៉េ ប់រង ។ ត្បពន័ធអសវាត្បជ្ញពលរដាថ្មីអនោះបានផ្កលមអគុណ្ភាពជ្ីវរិរបស់ត្បជ្ញពលរដា និងត្បសិទធផ្សលននកចិេោរ 
រដាបាលអដ្ឋយផ្សាល់អសវាផ្ដលមានរត្មូវោរឯកសាររិចរចួ និងោរអធវើដំអណ្ើរអៅោនោ់រិយល័យ រដ្ឋា ភិបាលអដ្ឋយផ្លទ លោ់ន់ផ្ររចិរចួ ។ ត្បសិនអបើគិរជ្ញមធយម ៣០%ននអសវាត្បជ្ញពលរដាសរុបត្រូវបាន 
ចារ់ោរអៅអលើេុីនធឺណ្រិកាងុរយៈអពល ៥ឆ្ា  ំោរសនសំត្បាក់បានត្បផ្ហល ១,៨ពាន់ោនដុោល រ ត្រូវបានអគរំពងឹទុក អៅអពលផ្ដលោរេនុវរា ត្បព័នធត្រូវបានបញ្េប់ជ្ញសាថ ពរ ។  

 
(ឯកត្ដ ៖ ១.០០ករណ្ី)  

រ៉ូបភាពទ ី៨ ៖ ោរអត្បើត្បាសអ់សវា G2C អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
(ត្បភព ៖ NIA, ed., របាយោរណ៍្រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិត្បចាឆំ្ា ំ២០០៦ (អសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ា ំ២០០៦) ២២ 

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

រ៉ូបភាពទ ី៩ បង្ហា ញេំពីរអបៀបផ្ដលត្បពន័ធ G2C ដំអណ្ើរោរ ។ ត្បព័នធអនោះអាចផ្បងផ្ចកជ្ញ ៣ផ្ផ្សាក ៖ ១) ចំណុ្ចទកទ់ង ផ្រមួយ ផ្ដលត្បជ្ញពលរដាអាចទទលួបានព័រ៌មាន និងអសវារដ្ឋា ភិបាលអៅកផ្នលងណា 
និងអៅអពលណាកប៏ានត្ដមរយៈេុីនធឺណ្ិរ ២) ត្បពន័ធសត្មាប់ោរផ្ចករំផ្លកព័រ៌មានផ្ដលត្រូវបាន រចនាអឡើងអដើមបីផ្សាល់លទធភាពដលន់ាយកដ្ឋា នមីួយៗអដើមបីផ្ចករំផ្លកពរ័៌មាន និង ៣) អហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ 
ដ៉ូចជ្ញអសវាវញិ្ញា បនបត្រអេឡិចត្រនូកិ ត្ចកច៉ូលសត្មាបោ់រទ៉ូទរ់ត្បាក ់និងអសវាទ៉ូរស័ពទចលរ័ ។  

                                            
16 lbid.  
17 NAVER គឺជ្ញផ្វបសាយរ៍េីុនធឺណិ្រមួយកាុងចំអណាមផ្វបសាយរ៍េីុនធឺណិ្រផ្ដលអពញនិយមអៅកាុងសធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ផ្ដលត្បរិបរាិោរអដ្ឋយ សាជី្វកមម NHN, http://www.naver.com.  

http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651
http://www.naver.com/
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រ៉ូបភាពទ ី៩ ៖ Window ដអំណ្ើរោររមួរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិសត្មាបស់ាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ 
(ត្បភព ៖ Soh Bong Yu “រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រនូិករបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ៖ រអបៀបផ្ដលអយើងកពំុងអធវើោរង្ហរជ្ញមយួរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូចនិច” (បទបង្ហា ញ KADO) ១៩  

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

 
 

អៅកាុងត្បអទសកមពជុ្ញត្បព័នធព័រម៌ានរមួបញ្េលូគ្នា សត្មាប់អសវារដ្ឋា ភបិាលក៏ត្រូវបានបអងកើរអឡើងផ្សងផ្ដរ ។  
 

 

គអត្មាងត្បពន័ធពរ័ម៌ានរដាបាលរដ្ឋា ភបិាល (GAIS) អៅកមពជុ្ញ  
 

 គអត្មាងត្បព័នធពរ័៌មានរដាបាលរដ្ឋា ភបិាល (GAIS) ត្រូវបានផ្សាចួអផ្សាើមគនំរិអឡើងអដ្ឋយរាជ្ រដ្ឋា ភិបាលកមពុជ្ញ ជ្ញគអត្មាងដ៏សខំានប់ំផ្សរុមយួអដើមបីផ្ណ្នាំោរអត្បើត្បាស់ ICT ដលស់ងាមកមពុជ្ញ 
និងអដើមបីពអនលឿនកំផ្ណ្ទត្មង់រដាបាល ។ អៅកាុងផ្ខសីោ ឆ្ា ំ២០០០ អាជ្ញា ធរជ្ញរិទទួលបនទកុ កិចេោរេភិវឌឍនប៍អចេកវទិា គមនាគមន ៍ និងព័រ៌មានវទិា ត្រូវបានបអងកើរអឡើង និងចារ់ត្ដងំអអាយេនុវរា គអត្មាង 
GAIS ភាល មៗ ។  
គអត្មាង GAIS មានកមមវធិសីាូលចំននួ ៣ ៖  

1. ត្បព័នធផ្សាលោ់រយល់ត្ពមអេឡិចត្រនូកិ – អដើមបេីនុញ្ញា រអអាយត្កសងួអាចផ្លល ស់បាូរឯកសារ និងេុីផ្មល ត្គប់ត្គង ឯកសារ និងចុោះផ្សាយអសចកាីត្បោសនានាអដ្ឋយង្ហយត្សួល ។  

2. ោរចុោះបញ្ជីេចលនវរថ ុ– អដើមបីត្គប់ត្គង នងិត្ដមដ្ឋនទនិាន័យជ្ញម៉ូលដ្ឋា នសាពីីេលចនត្ទពយ ោរអផ្សទរកមមសទិធ ិពនធ និងសថរិិអផ្សសងៗអទៀរ ។  

3. ោរចុោះបញ្ជីេត្ត្ដនកុ៉ូលដ្ឋា ន – អដើមបីត្គប់ត្គង និងត្ដមដ្ឋនទនិានយ័ជ្ញម៉ូលដ្ឋា នេំពីត្បជ្ញពលរដា ោរផ្លល ស់បាូរអៅកាុង ត្គួសារ កត្មិរវបបធម ៌ និងសាថ នភាពោរង្ហរ ពនធផ្ដលជ្ពំាក ់ ឬបង់រួច 
និងសថរិិអផ្សសងៗអទៀរ ។  

4. ោរចុោះបញ្ជីយនយនា – អដើមបីត្គប់ត្គង និងត្ដមដ្ឋនទនិាន័យជ្ញម៉ូលដ្ឋា នសាពីីយនយនា និងមាេ ស់យនយនា ដំអណ្ើរោរននោរចុោះបញ្ជ ីោរអផ្សទរកមមសទិធ ិព័រ៌មានេធិោរកិចេ ពនធផ្ដលជ្ំពាក ់ឬបង់រចួ 
និងសថរិិអផ្សសងៗអទៀរ ។  
 

អហដ្ឋា រចនាសមពន័ធសត្មាប់កមមវធិីទងំ៤អនោះ ផ្ផ្សអកអលើបណាា ញកុំពយទូ័រអៅនងឹកផ្នលងមួយ និងបណាា ញ ទ៉ូលទំ៉ូោយសត្មាប់ត្កសួង និងរដាអលខាធិោរដ្ឋា នទងំ ២៧ និងសាោរាជ្ធានភីាំអពញ ។  
 
គអត្មាងអនោះមានបំណ្ងអដើមបបីអងកើនត្បសទិធផ្សលននដំអណ្ើរោរចុោះបញ្ជី និងត្បព័នធផ្សាលោ់រយល់ត្ពមអលើ ឯកសារអដ្ឋយបំផ្លងព័រម៌ានអៅជ្ញទត្មងឌ់ីជ្ថី្ល នងិរភាជ ប់ត្កសួងមនទីររដ្ឋា ភិបាលត្ដមត្បពន័ធ អេឡិចត្រនូិក ។ 
ត្បព័នធទំងម៉ូលត្រូវបាន អរៀបចំអឡើងអដើមបីបអងកើរចំណ្៉ូ លសត្មាប់រាជ្រដ្ឋា ភិបាលកមពុជ្ញ ។  

https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_view.asp?config_code=362&offset=0&board_code=3246
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GAIS បានអដើររួនាទីអដើមបីទបស់ាក រ់បទអលមើសនានាផ្ដលទក់ទងនឹងយនយនា និងេចលនវរថុអផ្សសងអទៀរ ។ េំអពើបលន់យនយនាត្រូវបានោរប់នថយគួរអអាយករ់សមាា ល់ ពីអត្ពាោះយនយនាមិនអាចចុោះបញ្ជីមាងអទៀរ 
បានអឡើយ ។ ត្បព័នធអនោះ ក៏បានោរ់បនថយនថ្លចណំាយអៅអលើោរចុោះបញ្ជី ត្ពមទងំអពលអវោ ផ្ដលត្រូវោរចាំបាច់អដើមបីអធវើោរចុោះបញ្ជផី្សងផ្ដរ ។ អៅមនុ ោរដ្ឋកព់ត្ង្ហយ GAIS ោរចុោះបញ្ជីត្រូវចំណាយ 

ត្បាក់ចអនាល ោះព ី២០.០០០អរៀល អៅ ៥០.០០០អរៀល (៥ អៅ ១២,៥០ដុោល រ សហរដាអាអមរកិ) ។ អនោះគជឺ្ញនថ្លចណំាយបផ្នថមពីអលើរនមលផ្សលូវោរ ។ ជ្ញមួយនឹង GAIS នថ្លចំណាយបផ្នថមអត្ៅទងំអនោះ ផ្លង 
មានអទៀរអហើយ ។   
គអត្មាង GAIS ផ្ដលចាប់អផ្សាើមេនុវរាអៅកាុងផ្ខរុោ ឆ្ា ំ២០០៤ ត្រូវបានអរៀបចំអឡើងជ្ញគអត្មាងសាកលបង ។ គអត្មាងអត្ោយមកអទៀរ គឺត្បពន័ធព័រ៌មានរដាបាលរាជ្ធាន-ីអខរា បចេបុបនា កំពងុដំអណ្ើរោរអដើមបេីនុវរា 
គំរ៉ូអនោះអៅកាងុបណាា  អខរា-ត្កងុអផ្សសងអទៀរ ។  
 

ត្បភព ៖ Leewood Phu កមពជុ្ញ ៖ វថិ្ីអឆ្ព ោះអៅរកេភិបាលកចិេអេឡចិត្រនូិក (ទីត្កងុបាងកក ៖ UNDP-APDIP ឆ្ា ំ២០០៥)  
 http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Cambodia.pdf  ។  
 

Nobert Klein “.kh កមពុជ្ញ” អៅកាុងរបាយោរណ៍្សាថ នភាពឌជី្ថី្លននរំបន់អាសុី-បា សុីហវកិ ឆ្ា ំ២០០៥/២០០៦ (ORBICOM, IDRC, UNDP-APDIP : 

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

 
ត្បពន័ធពនធដ្ឋររមួបញ្េលូគ្នា 18  
 

ត្បព័នធពនធដ្ឋរផ្ដលរមួបញ្េូលគ្នា អៅអលើេុនីធឺណ្រិអៅកាងុសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ មានអគ្នលបណំ្ងអដើមបីជ្យួ សត្មួលដលោ់រអត្បើត្បាស់អសវាពនធដ្ឋរត្ដមផ្សទោះ (Home Tax Service) 

ផ្ដលផ្សាល់លទធភាពដលេ់ាកបងព់នធ អដើមបីអធវើកិចេោរទំងឡាយផ្ដលទក់ទងនងឹពនធដ្ឋរ អដ្ឋយមិនចាំបាច់អធវើដំអណ្ើរអៅោន់ោរិយលយ័ ពនធដ្ឋរ ។ កនលងមក ោរិយល័យពនធដ្ឋរជ្ញរ ិ (NTS) 

អផ្សាើលិខរិជ្៉ូនដណំ្ឹងេំពោីរបងព់នធត្ដមរយៈ ប ុសាិ៍នត្បសណ្ីយ ៍ អហើយេាកបងព់នធអធវើដំអណ្ើរអដ្ឋយផ្លទ លខ់លួនអៅោន់ោរិយល័យ NTS អដើមបបីំអពញ ផ្បបបទបង់ពនធ ។ 
េាកបងព់នធអធវើដំអណ្ើរអៅោន់ធនាគ្នរអដ្ឋយផ្លទ លខ់លួន អដើមបបីងព់នធ ឬអត្បើត្បាស ់ជ្អត្មើសទ៉ូទរ់ោរបងព់នធជ្ញរតិ្ដមរយៈអសវាធនាគ្នរត្ដមេុនីធឺណ្រិផ្ដលមាន ។  
 
អគ្នលបំណ្ងននត្បព័នធពនធដ្ឋររួមបញ្េូលគ្នា អនោះ គឺអដើមបីបអងកើនចណំ្៉ូ លពនធ ទប់សាក រេ់ំអពើពុករលយួ បអងកើនោរបង់ពនធ អដ្ឋយសម័ត្គចិរាអដ្ឋយេាកបងព់នធ បអងកើររដាបាលពនធដ្ឋរផ្ដលទំអនើប និងធានាន៉ូវអសវា 
សាធារណ្ៈផ្ដលរហ័សទនច់ិរា និងមាន ភាពត្រឹមត្រូវ ។  
 
ត្បព័នធពនធដ្ឋរអៅអលើេុនីធឺណ្ិរត្គបដណ្ា ប់អលើពនធអលើត្បាកច់ំណ្៉ូ ល ពនធសាជ្ីវកមម ពនធអលើរនមលបផ្នថម ពនធអលើេចលនវរថ ុ និងពនធអផ្សសងៗអទៀរ ។ ពីឆ្ា ១ំ៩៩៩ ដលឆ់្ា ំ២០០០ ត្បព័នធបងព់នធត្ដមត្បពន័ធ 
អេឡិចត្រនូិកត្រូវបានអរៀបចំបអងកើរអឡើង ជ្ញគអត្មាងសាកលបង ជ្ញមួយនឹងភាា កង់្ហរពនធដ្ឋរននសាខា NTS ត្កងុអសេ៊េ៉ូល នងិពាកព់ន័ធជ្ញមួយផ្រពនធោរទ់ុក និងពនធអលើ រនមលបផ្នថមប ុអណាណ ោះ ។ 
វសិាលភាពននត្បពន័ធអនោះត្រូវបានពត្ងកីអដើមបីរួមបញ្េួលទងំពនធអលើអភសជ្ជៈត្សវងឹ នងិពនធរដ្ឋា ករ ពិអសស អៅកាុងឆ្ា ំ២០០១ ។ ៣០ភាគរយននផ្បបបទបង់ពនធោរ់ទកុចំននួ ២,៥៣ោនចាប ់ នងិ 
១០ភាគរយននផ្បបបទបង ់ ពនធអលើរនមលបផ្នថមចំននួ ២,១២ោនចាប ់ ត្រូវបានបំអពញជ្ញទត្មង ់ អេឡិចត្រនូិកអៅកាុងឆ្ា ំ២០០១ ។ វសិាលភាពននត្បពន័ធ ផ្បបបទបងព់នធអេឡិចត្រនូិកត្រូវបាន ពត្ងីកបផ្នថមអទៀរ 
អដើមបីរួមបញ្េូលទំងពនធអលើជ្ំនញួម៉ូលបត្រ និងពនធផ្រមត្បិ៍ ។ អលើស ពីអនោះអៅអទៀរ ត្បព័នធបងព់នធអេឡិចត្រនូិកត្រូវបានបអងកើរអឡើងអដើមបីផ្សាល់លទធភាពដលោ់របង់ភាល មៗន៉ូវពនធផ្ដលត្រូវបានជ្៉ូន ដំណ្ឹង 
ឬរាយោរណ្៍ត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូកិ ។ ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ បុគាល និងអាជ្ីវកមមអាចដ្ឋកព់ាកយអសាើសុ ំ និងពិនរិយ អមើលវញិ្ញា បនបត្រអេឡចិត្រូនកិននោរចុោះបញ្ជីត្កមុហ៊េនុ ោរបងព់នធ ោរផ្លអ កត្កមុហ៊េនុបអណាា ោះអាសនា 
និងោរបិទត្កមុហ៊េុន ។  
 
អដ្ឋយលុបបំបារ់ោរបញ្េូលទិនាន័យត្ចំផ្ដលអត្ចើនសា និងពអនលឿនកិចេោរផ្ដលទកទ់ងនឹងពនធ ត្បពន័ធ ពនធដ្ឋររួមបញ្េូល គ្នា អនោះ ផ្កលមអត្បសទិធផ្សលត្បរិបរាិោរ និងោរ់បនថយោរចំណាយ ។ ឧទហរណ្ ៍

ត្បាក់សនសំដល់អៅ ១៤៦ពាន់ោន KRW (ត្បផ្ហល ១៤៦ោនដុោល រអាអមរកិ) កាុងមយួឆ្ា ំៗ  ត្រូវបានរពំឹងទុកថ្ននងឹទទួលបានពីោរលបុបបំារោ់រជ្៉ូនដណំ្ឹង ជ្ញោយលកាណ្េ៍កសរផ្ដលអផ្សាើត្ដម 
ប ុសាិ៍នត្បសណ្យី ៍ និងោរយរឺយ វផ្ដលមអធាបាយននោរបញ្ជូនអនោះអាចបងកអឡើង ។ េាក បងព់នធអាចសនសំត្បាកប់ានដល់អៅ ៣០០ពាន់ោន KRW (ត្បផ្ហល ៣០០ោនដុោល រអាអមរកិ) កាុងមួយឆ្ា ំៗ ព ី
ោរចំណាយអលើបគុាលកិ និងោរចណំាយអលើោរអធវើដំអណ្ើរ ផ្ដលទកទ់ងនងឹ ោរអធវើដំអណ្ើរអៅោន់ោរិយល័យពនធដ្ឋរ ចំផ្ណ្ក ឯ NTS ត្រូវបានរពំឹងថ្ន នងឹសនសំត្បាក់បាន ១២០ពានោ់ន KRW 

(ត្បផ្ហល ១២០ោនដុោល រអាអមរកិ) កាុងមួយ ឆ្ា ំៗ ពីរដាបាលពនធដ្ឋរ ផ្ដលមិនអត្បើត្កដ្ឋស ។  
 

                                            
18 ផ្ផ្សាកអនោះត្រូវបានដកត្សង់អចញពីទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកំុពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិ កំុពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០២) ។ 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf   

http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Cambodia.pdf
http://www.digital-review.org/2005-6PDFs/2005%20C12%20kh%20Cambodia%20124-127.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf
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អៅកាុងឆ្ា ំ២០០១ ISP សត្មាប់ោរសាថ បនាត្បពន័ធព័រ៌មានភាជ ប់គ្នា អៅវញិអៅមក ត្រូវបានចារ់ទកុជ្ញ សសរមួយកាុងចំអណាមសសរសំខាន់ៗ ននរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិក ។ អៅមុនអពលអនោះ ទីភាា កង់្ហរ 
នានាផ្ដលោា បទ់ីផ្សារធានារា៉េ ប់រងធំៗ  ទំង៤ ដំអណ្ើរោរត្បព័នធពរ័៌មានដ្ឋច់អដ្ឋយផ្ឡកពីគ្នា  ស៉ូមបីផ្រពកួអគមានភាពដ៉ូចគ្នា ដ៏អត្ចើនកាុងន័យជ្ញដំអណ្ើរោររដាបាល អគ្នលអៅ និងត្បអភទននអសវា ។ 
ជ្ញមួយនឹងត្បពន័ធពរ័៌មានរួមបញ្េូលគ្នា  ធនធានពរ័៌មានអៅអលើទីផ្សារធានារា៉េ ប់រងធំៗទងំ៤ គឺ អសាធននិវរាន៍ជ្ញរ ិធានារា៉េ ប់រងសខុភាព ធានារា៉េ ប់រងសំណ្ងអត្គ្នោះថ្នា ក់ោរង្ហរ និងធានារា៉េ ប់រងោរង្ហរ បចេុបបនាអនោះ ត្រូវ 
បានផ្ចករំផ្លកអដ្ឋយង្ហយត្សលួ អហើយត្បរបិរាោិរទ៉ូអៅនានា ដ៉ូចជ្ញ របាយោរណ៍្ និងោរផ្លល សប់ាូរលកាខណ្ឌ នានា ត្រូវបាន ចារ់ផ្ចងអដ្ឋយង្ហយត្សលួ ។  

 
រ៉ូបភាពទ ី១០ ៖ អសវាផ្វបសាយរព៍រ័ម៌ានធានារា៉េ បរ់ងសងាមរបសស់ាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ផ្ដលផ្ផ្សអកអលើម៉ូលដ្ឋា នទនិាន័យរួមបញ្េូលគ្នា  

(ត្បភព ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកុពំយូទ័រភាវ៉ូបនយីកមម រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរ ិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០២) ៤៣)  
 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf  

 
 
 
អទោះបីជ្ញទីភាា ក់ង្ហរនមីួយៗត្បរិបរាិោរផ្វបសាយរ៍របស់ខលនួផ្លទ ល់កាី ព័រ៌មានផ្ដលត្បម៉ូលបានពបីុគាល នងិសាជ្ីវកមម ផ្ដលត្រូវបានធានារា៉េ ប់រង ត្ពមទងំពីោរិយល័យ NTS និង MOGAHA 

ត្រូវបានត្គប់ត្គង និងផ្ចករំផ្លកអដ្ឋយទីភាា កង់្ហរទំងេស់ ។ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញង ២០ (អលើកផ្លងផ្រអាជ្ីវកមម មនទីរអពទយ និងោរិយល័យត្កងុ និងអខរា) ត្រូវបានរភាជ ប់គ្នា  អៅវញិអៅមកត្ដមរយៈត្បព័នធអនោះ ។ 
ផ្វបសាយរ៍ននទីភាា ក់ង្ហរនីមួយៗ អដើររួជ្ញមណ្ឌ លព័រម៌ានអៅអលើេុនីធឺណ្រិ ផ្ដលត្ដមរយៈមណ្ឌ លអនោះ ញ្ារាិសុីវលិ លិខិរជ្៉ូនដំណ្ងឹ និងោរបង់អសវាធានារា៉េ ប់រង ត្រូវបានចារផ់្ចង ។  
 
ជ្ញមួយនឹងោរផ្ចករំផ្លកពរ័៌មានកាងុចំអណាមទីភាា ក់ង្ហរធានារា៉េ ប់រងពាក់ពន័ធត្ដមរយៈត្បព័នធរមួបញ្េូលគ្នា អនោះ ចំននួ ននឯកសារផ្ដលត្រូវោរអពលអវោចារ់ផ្ចង និងនថ្លចណំាយអៅអលើចំណារ់ោរ ត្រូវបាន 
ោរ់បនថយគួរអអាយករស់មាា ល ់ ផ្ដលនាំអអាយអគសនសំត្បាក់ត្បចាំឆ្ា ំបាន ៥៤២,៣ពាន់ោន KRW (ត្បផ្ហល ៥៤២,៣ោនដុោល រអាអមរិក) ។ ត្បព័នធអនោះក៏ត្រូវបានអគរំពងឹថ្ន នឹងជ្យួសត្មលួដល់ 
ោរកំណ្រេ់រាសញ្ញា ណ្ត្បជ្ញពលរដាផ្ដលមនិត្រូវបានត្គបដណ្ា ប់ អដ្ឋយអសវាធានារា៉េ ប់រងផ្ដលមាន ត្សាប់ផ្សងផ្ដរ ។  
 

កមមវធិចីោុះបញ្ជតី្បជ្ញពលរដា (េរាសញ្ញា ណ្បណ័្ណជ្ញរ)ិ20  

 

ោរអធវើពរ័៌មានយីកមមោរចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដា គឺជ្ញកចិេោររដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិដ៏ចមបងមួយផ្សងផ្ដរ ។ អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ដំអណ្ើរោរអនោះបានចាប់អផ្សាើមោលព ី ២ទសវរសរ៍កនលងអៅ ជ្ញមួយនងឹោរត្ចបាច ់
បញ្េូលគ្នា អៅជ្ញកំណ្រ់ត្ត្ដ ផ្រមយួន៉ូវកណំ្រ់ត្ត្ដផ្ដលទកទ់ងនឹងោរចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដាទងំេស់នន បុគាលមាា ក់ៗ  និងោរសាថ បនាម៉ូលដ្ឋា នទិនាន័យចុោះបញ្ជី ថ្នា ក់ជ្ញរិមួយ ។ កាុងរយៈអពលពីរឆ្ា  ំ (១៩៨៩-១៩៩០) 
មន្ដនាីរាជ្ោរផ្ដលមានម៉ូលដ្ឋា នអៅត្ដមោរិយល័យត្សកុចំននួ ៣.៦៧៨ អៅទ៉ូទំងត្បអទស ករ់ត្ត្ដទិនាន័យពីបញ្ជីត្បមាណ្ ៥,៧ោនកាលអដ្ឋយនដ ។ អៅកាងុឆ្ា ំ១៩៩៨ មណ្ឌ លផ្សាល់ប័ណ្ណ ចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដា 
ត្រូវបានបអងកើរអឡើងអដើមបីផ្កលមអត្បសទិធផ្សលននអសវាទងំអនោះ អដ្ឋយអត្បើត្បាស់ត្បពន័ធ ចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដាអៅកាងុបណាា ញរបស់ទភីាា កង់្ហររដ្ឋា ភបិាលធំៗ  ។ អៅកាុងឆ្ា ំ២០០១ ត្បព័នធ 
ចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដាត្រូវបានអរៀបចបំអងកើរអឡើង និងផ្ចកចាយ សត្មាបោ់រអត្បើត្បាសទ់៉ូអៅ ។  

                                            
19 lbid.  
20 ផ្ផ្សាកអនោះត្រូវបានដកត្សង់អចញពីទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកំុពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិ កំុពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០២) ។ 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023905.pdf 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023905.pdf
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ត្បព័នធចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដា មានអៅអលើេុនីធណឺ្ិរសត្មាប់ទីភាា ក់ង្ហររដាបាលទំងេស់ ផ្ដលត្រូវោរ ព័រម៌ានសត្មាប ់ ត្បរិបរាិោរអផ្សសងៗ ។ ត្បព័នធបណាា ញរដាបាលអាចផ្សាល់អសវាសខំាន់ៗ ដ៉ូចរអៅ ៖ 
ោរត្គប់ត្គងោរចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដា ោរត្បម៉ូលពនធលំអៅដ្ឋា ន ោរអចញអសចកាីជ្៉ូនដំណ្ឹងេំពោីរ ចុោះអ ម្ ោះច៉ូលអរៀនថ្នា កប់ឋមសកិាអដ្ឋយសវយ័ត្បវរាិ នងិោរអចញ បញ្ជីអ ម្ ោះេាកអបាោះអឆ្ា រផ្ដលបាន ចុោះអ ម្ ោះ ។ 
សត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា េរថត្បអយជ្ន៍ននោរមានត្បព័នធរភាជ ប់គ្នា អៅវញិ អៅមកអនោះ គឺថ្នត្បព័នធអនោះេនុញ្ញា រអអាយមនុសសត្គប់គ្នា ផ្ដលរស់អៅកាុងត្សកុមួយ អាចដ្ឋកព់ាកយសុលំិខរិបញ្ញជ ក ់
ោរចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដាអៅកាងុោរិយល័យត្សកុអផ្សសងអទៀរ អហើយោរផ្លល ស់បាូរអាសយដ្ឋា នត្រូវបាន េនុវរាអដ្ឋយសវ័យត្បវរាចិំអពាោះ កំណ្រ់ត្ត្ដអសាធននិវរានថ៍្នា កជ់្ញរិ កំណ្រ់ត្ត្ដធានារា៉េ ប់រងសខុភាព 
កំណ្រ់ត្ត្ដចុោះបញ្ជីយនយនា និងប័ណ្ណ អបើកបរ ។  
 

រ៉ូបភាពទ ី១១ ៖ ត្បពន័ធចោុះបញ្ជតី្បជ្ញពលរដារបសស់ាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
(ត្បភព ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកុពំយូទ័រភាវ៉ូបនយីកមមរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រូនកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរ ិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០២) ១៥ 

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

 
ត្បពន័ធត្គបត់្គងពរ័ម៌ានេចលនវរថុ21  
 

សកមមភាពរដ្ឋា ភិបាលផ្ដលទកទ់ងនងឹេចលនវរថុ រួមបញ្េលូន៉ូវដេីភិវឌឍន៍លំអៅដ្ឋា ន ផ្ផ្សនោរអធវើ លំអៅដ្ឋា ន និងផ្ផ្សនោរអត្បើត្បាសដ់ ីោរត្បម៉ូលពនធអលើេចលនវរថ ុនិងោរទបស់ាក រ់វនិិអយគទនុ បំអបា ងរនមលេចលនវរថ ុ។ 
សកមមភាព ទំងអនោះ ទមទរន៉ូវោរត្គប់ត្គងទ៉ូលទំ៉ូោយ និងត្បកបអដ្ឋយ ត្បសិទធផ្សលន៉ូវពរ័៌មានេចលនវរថ ុផ្ដលអាចអធវើអៅអកើរ អដ្ឋយសារោរអធវើពរ័៌មានីយកមម ។  
 
អៅអដើមឆ្ា ១ំ៩៨២ បញ្ជីដលីំអៅដ្ឋា ន និងដីនត្ព ត្រូវបានរកាទកុអៅកាងុត្បព័នធកុំពយទូ័រ ផ្ដលបអងកើរបានជ្ញ ម៉ូលដ្ឋា នទនិាន័យេចលនវរថុននដី ៣២ោនកាលអៅទ៉ូទងំត្បអទស ។ អត្ោយមក ោរិយល័យត្សកុ 
កាុងម៉ូលដ្ឋា នត្រូវបានរភាជ ប ់ អៅនឹងបណាា ញអៅោរិយល័យកណាា លអដើមបដីំអណ្ើរោរន៉ូវោរផ្លល សប់ាូរ អៅកាុងព័រម៌ានេចលនវរថ ុ ។ ដំអណ្ើរោរអនោះ ផ្ដល ចំណាយរយៈអពល ៦ឆ្ា  ំ (១៩៨៥-១៩៩០) 
បានផ្កលមអភាពត្រមឹត្រូវ និងអលបឿនននអសវាសាធារណ្ៈ ដ៉ូចជ្ញ ោរអចញវញិ្ញា -បនបត្រសត្មាប់ោរចោុះបញ្ជ ី និងោរផ្សសពវផ្សាយបញ្ជីអៅអលើេុនីធឺណ្រិ ។ អត្ោយមកអទៀរ អៅកាុងផ្ខកុមភៈ ឆ្ា ំ១៩៩១ អសវា 
ត្រូវបានផ្សាល់អៅអលើេុីនធឺណ្ិរ កាុងអនាោះរួមបញ្េូលទំងោរអចញវញិ្ញា បនបត្រចោុះបញ្ជ ី។  
 
ត្បព័នធចុោះបញ្ជីអ ម្ ោះេចលនវរថ ុ ត្រូវបានបអងកើរអឡើងអៅបនាទ បព់ីោរបអងកើរមណ្ឌ លពរ័៌មានផ្ដនដីជ្ញរិ អៅកាងុឆ្ា  ំ ១៩៩៧ ។ ចាបត់្ដំងពីឆ្ា ១ំ៩៩៨មក ត្បព័នធេចលនវរថុត្រូវបានរួមបញ្េូលគ្នា អៅកាងុត្បព័នធ 
រដាបាលទ៉ូលំទ៉ូោយមួយសត្មាប់ត្សកុធំៗ ចនំួន ២១ ។ ដ៉ូអចាោះ ត្បព័នធរដាបាលទ៉ូលទំ៉ូោយអនោះផ្កសត្មួល ត្បព័នធេចលនវរថុអអាយត្សបអៅនឹងត្បពន័ធត្គប់ត្គង ដីធល ីនិងេគ្នរ ត្ពមទងំត្បព័នធពាក់ពន័ធអផ្សសងៗអទៀរ ។  
 
ោរកសាងចបជ់្ញសាថ ពរន៉ូវម៉ូលដ្ឋា នទនិានយ័ដធីលី និងេនារកមមអៅអលើេុីនធឺណ្រិរវាងទីភាា ក់ង្ហរពាក់ពន័ធ បាននាំអឆ្ព ោះអៅរកកំផ្ណ្ទត្មង់អសវារដាបាលផ្ដលទកទ់ងនឹងដីធលី ផ្ដលបានផ្សាល់ជ្ញលទធផ្សលដ៉ូចខាង អត្ោម ៖  

 ោរផ្កសត្មួលដំអណ្ើរោរផ្ដលមាន១០ដណំាកោ់ល អៅជ្ញដំណាក់ោល ៣ ។  
 ោរទប់សាក រ់កំអណ្ើន ១៥% អៅកាុងធនធានមនសុសសត្មាប់អសវារដាបាលនានាផ្ដលទកទ់ង នឹងដធីល ី។  
 ោរផ្កលមអគុណ្ភាពអសវា ។  
 ោរផ្សាល់លទធភាពអត្បើត្បាសប់ញ្ជដីីធលលីំអៅដ្ឋា ន និងដីនត្ពដល់ត្បជ្ញពលរដាផ្ដលអាចអមើលត្ដមរយៈ មា សុីនកុពំយូទ័រអៅកាុងផ្សទោះរបស់ខលនួ ។  
 ោរោរប់នថយអពលអវោចារ់ោរអលើសំអណ្ើនីមយួៗពី ៣០នាទ ីមកអៅត្រឹម ៥នាទ ី។  
 រមាល ភាពោន់ផ្រត្បអសើរអឡើងអៅកាងុកចិេោរផ្ដលទក់ទងនងឹដីធលី និងេចលនវរថ ុ។  

                                            
21 lbid. 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023905.pdf
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រ៉ូបភាពទ ី១២ ៖ ផ្ផ្សនទទីសសនាទនសត្មាបត់្បពន័ធត្គបត់្គងេចលនវរថរុបសស់ាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  

(ត្បភព ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកុពំយូទ័រភាវ៉ូបនយីកមមរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រូនកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរ ិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០២) ១៧ 
 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023905.pdf)  

ោរត្គបត់្គងយនយនា22  
 

អៅអពលផ្ដលចំននួរថ្យនាអៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េអឡើងអលើស ១០អត្គឿង អគបានគិរគ៉ូរថ្នត្បព័នធ ព័រ៌មានមួយ អដើមបីចារោ់រអលើឯកសារអសាើសុំផ្ផ្សាករដាបាលទក់ទងនងឹយនយនាផ្ដលអកើនអឡើង 
យ ងគហំុកអអាយមានត្បសទិធភាព គឺជ្ញោរ ចាំបាច ់។  
 
ប ុផ្នាអទោះជ្ញយ ងណា ត្បព័នធរដាបាលយនយនារួមបញ្េូលគ្នា បចេបុបនាអនោះចណំាយអពលអវោមយួទសវរសរ៍ អដើមបីវវិឌឍអៅមខុ ។ អៅឆ្ា ំ១៩៩១ ោរយកចរិាទកុដ្ឋក់ត្រូវបានអផ្លា រអៅអលើោរចោុះបញ្ជី និងោរត្រួរ 
ពិនរិយយនយនាផ្ដលមនិបានជ្យួ អត្ចើនដល់ោរផ្កលមអត្បសិទធផ្សលននអសវាយនយនាទ៉ូអៅអឡើយ អដ្ឋយសារផ្រកងវោះោរយកចរិាទកុដ្ឋក់អៅអលើអសវាគ្នំត្ទនានា ដ៉ូចជ្ញ ោរបញ្ញជ កភ់ិនភាគយនយនា ោរត្គប់ត្គង 
និងោរផ្សាល់លខិរិអបើកបរបអណាា ោះអាសនា និងប័ណ្ណ អបើកបរ ។ អៅកាុងឆ្ា  ំ ១៩៩៨ ត្បព័នធរដាបាលយនយនាផ្ដលោន់ផ្រទ៉ូលទំ៉ូោយមួយត្រូវបានបអងកើរអឡើង ។ ត្បពន័ធអនោះរមួបញ្េូលន៉ូវ កិចេោររដាបាល 
យនយនាត្គប់ផ្បបយ ង ចាប់ត្ដងំពោីរចុោះបញ្េូល ោរត្ររួពនិិរយ រហ៉ូរដលោ់រ ត្បរបិរាោិរ ។ ត្បព័នធមួយផ្ដលត្គបដណ្ា ប ់ អលើយនយនាផ្ដលមានកង់ពីរ និងអត្គឿងមា សុនីសំណ្ង ់ ត្រូវបានបផ្នថមអៅកាុងឆ្ា ១ំ៩៩៩ 
អហើយពីរឆ្ា ំអត្ោយមកអទៀរ យនាោររួមមួយផ្ដលេនុញ្ញា រអអាយ ទីភាា កង់្ហរអផ្សសងៗអាចត្បម៉ូលនងិផ្ចករំផ្លកព័រម៌ានផ្ដលទក់ទងនងឹយនយនា ត្រូវបាន បអងកើរអឡើង ។  
 
ត្បព័នធរមួបញ្េូលគ្នា អនោះ បានជ្ួយសនសំថ្វោិត្បមាណ្ ៨,២ពាន់ោន KRW (ត្បផ្ហល ៨,២ោន ដុោល រអាអមរិក)។ ត្បពន័ធអនោះក៏ជ្យួសនសំអពលអវោរបស់រដ្ឋា ភិបាល និងត្បជ្ញពលរដាបាន យ ងអត្ចើនផ្សងផ្ដរ 
អដ្ឋយោរចុោះបញ្ជីយនយនាមយួ បចេុបបនាចណំាយអពលផ្រ ២០នាទបី ុអណាណ ោះ មិនផ្មនមយួអមា ងដ៉ូចអពលមុនអឡើយ ។ 
 
  

                                            
22 lbid 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023905.pdf
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រ៉ូបភាពទ ី១៣ ៖ ទសសនាទនសត្មាបអ់សវាចោុះបញ្ជយីនយនារបសស់ាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
(ត្បភព ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកុពំយូទ័រភាវ៉ូបនយីកមម រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរ ិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០២) ១៩ 

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

 
 

 

សណួំ្រត្រោិះរោិះ  
1. កាុងចំអណាមអសវា G2C ផ្ដលបានអរៀបរាប់អៅកាុងផ្ផ្សាកអនោះ អរើអសវាណាខលោះផ្ដលេាកគិរថ្ន ជ្ញអសវាអាទិភាព ត្ដម ទសសនៈរបស់ត្បជ្ញពលរដាអៅកាងុត្បអទសរបស់េាក ? អរើម៉ូលអហរុេវ ី?  

 

2. អរើត្បពន័ធពនធដ្ឋររួមបញ្េលូគ្នា មយួអាចជ្យួបអងកើនចំណ្៉ូ លពនធ យ ងដ៉ូចអមាច ? អរើត្រូវោរេវខីលោះ អដើមបីអរៀបចបំអងកើរ ត្បពន័ធផ្បបអនោះអៅកាុងត្បអទសរបស់េាក ?  
 

3. អៅកាុងផ្ផ្សាកអនោះ អយើងបានពិភាកាេំពីអសវាត្បជ្ញពលរដាជ្ញម៉ូលដ្ឋា នចំននួ ៥ អៅកាុង G2C ។ អរើេាកអាចកណំ្រន់៉ូវអសវា អផ្សសងអទៀរណាមួយអត្ៅពីអសវាត្បជ្ញពលរដា ផ្ដលអាចជ្ញផ្ផ្សាក 
មួយននត្បពន័ធ G2C បានឬអទ ?  

 
 

 

អធវើអរសាខលនួឯង  
ច៉ូរពនយល់េពំីដំអណ្ើរោរោរង្ហរសត្មាប់ត្បពន័ធនមីួយៗ កាុងចំអណាមត្បព័នធដ៉ូចរអៅ ៖ ក) ត្បព័នធពនធដ្ឋរ រួមបញ្េូលគ្នា  ខ) ត្បពន័ធធានារា៉េ ប់រងរួមបញ្េូលគ្នា  គ) ោរចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដា  ) ោរចុោះបញ្ជីយនយនា និង 
ង) ត្បពន័ធត្គប់ត្គងេចលនវរថ ុ។  
៣.២. រដ្ឋា ភបិាលអៅអាជ្វីកមម (G2B) ៖ នវានវុរានអ៍សវាអាជ្វីកមម  
 

ត្បពន័ធលទធកមមអេឡចិត្រនូកិរមួបញ្េលូគ្នា   
 
សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េបានច៉ូលរួមកាងុកិចេត្ពមអត្ពៀងលទធកមមរដ្ឋា ភបិាលរបសេ់ងាោរពាណ្ជិ្ជកមមពភិពអោក អៅកាុងឆ្ា  ំ ១៩៩៤ ។ កិចេត្ពមអត្ពៀងអនោះបានអផ្លា រោរយកចរិាទកុដ្ឋក់អៅអលើបញ្ញា អផ្សសងៗ ផ្ដលពាកព់័នធ 

នឹងត្បពន័ធលទធកមមអដ្ឋយមនុសស ដ៉ូចជ្ញភាពគ្នម នត្បសិទធផ្សលផ្ដលបណាា លមកពីវធិីដំអណ្ើរោរត្ចំផ្ដលៗ អដ្ឋយមនសុស និងេំអពើពកុរលួយអដ្ឋយសារទំនាក់ទនំងបគុាល 23  ។ ដ៉ូអចាោះអហើយអសចកាីសអត្មចត្រូវបាន 
អធវើអឡើងអដើមបីបអងកើរត្បព័នធលទធកមមឌីជ្ថី្លទំអនើបមយួ ផ្ដលនងឹធានាន៉ូវោរ ផ្សាល់ទន់អពលអវោ ផ្សលិរផ្សលមានគុណ្ភាព និងរនមលសមរមយ ផ្ផ្សអកត្ដមព័រម៌ានលទធកមមត្រឹមត្រូវ និងកសាងបរិយោស 

                                            
23 “រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក ៖ ោរសនសំអពលអវោ និងោរចំណាយរិចជ្ញមួយនឹងអសវាអេឡិចត្រូនិក” Korea Herald នថ្ាទី១៧ ផ្ខមីនា ឆ្ា ំ ២០០៧ 
http://www.britain.or.kr/information/print.php?lang=e&umode=graphic&dno=13525 .  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023905.pdf
http://www.britain.or.kr/information/print.php?lang=e&umode=graphic&dno=13525


 

ភាគទ៣ី                                                    (ICT)                                           42 

លទធកមមត្បកបអដ្ឋយរមាល ភាព និងត្បសិទធផ្សលសត្មាបេ់ាកច៉ូលរួមទងំេស់24 ។ 
 

រ៉ូបភាពទ ី១៤ ៖ ត្បពន័ធលទធកមមរដ្ឋា ភបិាល Window រមួ  
(ត្បភព ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកុពំយូទ័រភាវ៉ូបនយីកមម រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរ ិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០២) ៤១ 

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

 
 
ត្បព័នធឌជី្ីថ្លផ្ដលត្រូវបានេនុវរា ត្រូវបានអអាយអ ម្ ោះថ្ន ត្បពន័ធលទធកមមអេឡចិត្រនូិកននោរិយល័យ លទធកមមសាធារណ្ៈរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (KONEPS) ។ អនោះគជឺ្ញត្បពន័ធអៅអលើេុីនធឺណ្រិផ្ដលផ្សាល់ 
លទធភាពដល់ចណំារ់ោរអលឿន រហ័ស នងិង្ហយត្សលួន៉ូវនីរិវធិីរដាបាល ផ្ដលទក់ទងនឹងលទធកមម សាធារណ្ៈទំងេស ់កាុងអនាោះរមួបញ្េលូទងំោរអដញនថ្ល កិចេសនា ោរទ៉ូទរ់ត្បាក ់ នងិោរត្បគល ់ផ្សលិរផ្សល ។ 
ព័រ៌មានលទធកមម កាុងអនាោះរួមទំងោរទទួលសំអណ្ើទិញ និងអសចកា ី ត្បោសជ្៉ូនដណំ្ឹងេំព ី ោរអដញនថ្លជ្ញសាធារណ្ៈ ោរផ្សាលក់ចិេសនា និងសាថ នភាពននកិចេសនា ត្រូវបានផ្សាល់អៅអលើេុនីធឺណ្រិ 
ផ្ដលធានាបានន៉ូវភាពត្រឹមត្រូវ និងរមាល ភាពសត្មាបក់ិចេោរទំងេស់ ។ ត្បព័នធលទធកមមអេឡិចត្រូនកិអនោះ គឺជ្ញត្បព័នធអដញនថ្ល អៅអលើេុីនធឺណ្ិរដំប៉ូងបងអស់អៅកាងុសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។ ត្បព័នធអនោះ កំពងុត្រូវបាន 

អត្បើត្បាស់អដ្ឋយសាថ ប័ន និងទីភាា ក់ង្ហរ ត្បមាណ្ ៧៧០ េងាោរសាធារណ្ៈចំននួ ៣៥.០០០ និងត្កមុហ៊េុនចនំួន ១៦០.០០០25 ។  
 
ច៉ូរអធវើោរអត្បៀបអធៀបត្បព័នធលទធកមមអេឡិចត្រូនកិរបសស់ាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ជ្ញមយួនងឹត្បព័នធលទធកមមអេឡិច ត្រូនកិនន រដា Andhra Pradesh អៅត្បអទសឥណាឌ  ។  
 

 

លទធកមមអេឡចិត្រនូកិអៅកាងុរដា Andhra Pradesh ត្បអទសឥណាឌ   
 

 ជ្ញមួយនឹងោរេនុមរ័ចាបស់ាីព ី IT អៅឆ្ា ំ២០០០ អដើមបីផ្សាល់ោរទទលួសាា ល់ផ្ផ្សាកចាប់ដល់ កិចេោរត្ដមត្បពន័ធ អេឡិចត្រូនកិ រដ្ឋា ភិបាលននរដា Andhra Pradesh 

(GoAP) បានអមើលអ ើញសារ សំខាន់ននត្បព័នធលទធកមមអេឡចិត្រនូិក កាុងោរសអត្មចអគ្នលអៅេភិបាលកចិេអេឡចិត្រូនកិ និងេភិបាល កិចេលអ ។ អៅឆ្ា ំ២០០២ GoAP បានបអងកើរភាពជ្ញនដគ៉ូ 
ជ្ញមួយត្កមុហ៊េុនឯកជ្នអៅកាងុត្បអទសឥណាឌ  អដើមបីេភិវឌឍដំអណ្ើរោរ នងិកមមវធិីលទធកមមអេឡចិត្រនូិក ។ ភាពជ្ញនដគ៉ូអនោះ មានអគ្នលអៅអដើមប ី៖  

 បអងកើរ Window រួមសត្មាបក់ិចេោរលទធកមម  
 សនសំអពលអវោ និងលយុោក់ផ្ដលចណំាយអៅអលើកិចេោរលទធកមម  
 អធវើបទដ្ឋា នយីកមមដំអណ្ើរោរលទធកមមរបស់រដ្ឋា ភិបាល  
 េនុញ្ញា អអាយមានឱោសអសមើភាពគ្នា ដល់អាជ្ីវកមម  
 អលើកកមពសរ់មាល ភាព  

                                            
24 ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកំុពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកំុពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ២០០២) 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf .  
25 lbid  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023905.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf


 

ភាគទ៣ី                                                    (ICT)                                           43 

 ោរ់បនថយឱោសសត្មាប់េំអពើពកុរលួយ  
 

ចាប់ត្ដងំពោីរេនុវរាសាកលបងអៅកាងុឆ្ា ំ២០០៣ មក ផ្វបសាយរ ៍ e-procurement.gov.in បានោល យជ្ញ អវទិោលទធកមមអេឡិចត្រនូកិសត្មាប់នាយកដ្ឋា នទងំេស់របស់ GoAP 

កាុងអនាោះរាបប់ញ្េលូទងំសាថ បន័ ម៉ូលដ្ឋា ន និងសាជ្ីវកមមត្កងុផ្សងផ្ដរ ។ អសវាអនោះកផ៏្សាលដ់ល់រដ្ឋា ភិបាលននបណាា រដាអផ្សសងអទៀរផ្សងផ្ដរ ។  
 
ផ្វបសាយរ៍លទធកមមអេឡិចត្រនូកិរភាជ បេ់ាកទិញ និងេាកផ្សារផ់្សាងត់្ដមរយៈោរផ្លល សប់ាូរត្ដមត្បពន័ធអេឡចិ ត្រូនិកន៉ូវសំអណ្ើអដញនថ្ល ោត្ដឡុក កិចេសនា ោរបញ្ញជ ទញិ និងវកិកយបត្រ ។ ផ្វបសាយរ៍អនោះ 
ក៏មានកមមវធិីត្គប់ត្គងសំអណ្ើអដញនថ្ល ផ្សងផ្ដរ អដើមបីជ្យួេាកទិញអៅកាុងដំអណ្ើរោរអដញនថ្ល ។ េាកផ្សារផ់្សាងអ់ាចថ្រចមលងយកឯកសារអដញនថ្ល និងត្ដមដ្ឋនសាថ នភាព ននោរអដញនថ្ល ។  
 
អៅកាុងផ្ខមករា ឆ្ា ំ២០០៣ េភិបាលរដា Adhra Pradesh បានអចញបទបញ្ញជ មួយ ផ្ដលផ្ថ្លងថ្ន ៖ “សំអណ្ើអដញ នថ្លណាមួយសត្មាបោ់រង្ហរវសិវកមម ឬលទធកមមទនំិញ និងអសវាផ្ដលមានរនមលចាបព់ី 

១០.០០០.០០០ INR (ត្បផ្ហល ២៣៦.៥០០ ដុោល រអាអមរិក) អឡើងអៅ អដ្ឋយសាងោរដ្ឋា នអដញនថ្ល នងឹត្រូវអធវើអឡើងផ្រត្ដមរយៈផ្វបសាយរល៍ទធកមម អេឡិចត្រូនកិប ុអណាណ ោះ” ។  
 
លទធកមមផ្ដលបានអធវើរួមមានសមាភ រៈអវជ្ជសាន្ដសា យនយនា និងកិចេសនាអសាកាុងនដ (turnkey contract) ។ ចាបព់ីជ្ំោនដំប៉ូងផ្ដលមានផ្រនាយកដ្ឋា ន ៨ ផ្ដលបានអត្បើត្បាស់ត្បពន័ធអនោះ 
និងបានេនុវរាកចិេោរ អដញនថ្លចនំួន ៥៦៤អលើក អៅកាងុឆ្ា ំ២០០៣មក ត្បព័នធអនោះបានរកីោន់ផ្រធ ំ អដ្ឋយរួមបញ្េូលន៉ូវទីភាា កង់្ហរ ចំនួន ៧៧ ផ្ដលអធវើកចិេោរអដញនថ្លចនំួន ៩.៩៨១អលើក អៅកាងុឆ្ា ំ២០០៦ ។ 
អពលអវោវដានន ោរអដញនថ្លត្រូវបានោរប់នថយគួរអអាយករ់សមាា ល់ពី ៩០-១៣៥នថ្ា មកអៅត្រមឹ ៣៥-៤២នថ្ា ។  
 
ភាពត្បឈមអៅកាុងោរបអងកើរត្បព័នធលទធកមមអេឡិចត្រូនកិអនោះ រួមមាន ៖ រចនាគំរ៉ូអាជ្ីវកមមត្បកបអដ្ឋយ និរនារភាព ជ្ំរញុកិចេសហត្បរបិរាោិរេនារនាយកដ្ឋា ន ោរទទួលបានោរអបាជ្ញា ចិរារបស់ភាគីពាក់ពន័ធ កាុងោរេនមុ័រ 
និងអត្បើត្បាស់ត្បព័នធ និងោរធានាសនាិសខុរបស់ត្បព័នធ ។  
 

ត្បភព ៖  
ត្កសួងព័រម៌ានវទិា គមនាគមន ៍ និងបអចេកវទិា “ eprocurement.gov.in” រដ្ឋា ភិបាលននរដា Andhra Pradesh ត្បអទសឥណាឌ   
http://www.eprocurement.gov.in  ។  
 

ត្កសួងព័រម៌ានវទិា គមនាគមន ៍ និងបអចេកវទិា “បទបញ្ញជ រដ្ឋា ភិបាល ៖ ោរផ្សាល់សពុលភាព និងលទធភាពដល់ដំអណ្ើរោរ លទធកមម ត្ដមរយៈទីផ្សារលទធកមមអេឡិចត្រនូកិអដ្ឋយត្កសួងផ្ដលច៉ូលរួម” 
(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 “ករណី្សិកាសាីពលីទធកមមអេឡិចត្រនូកិអៅរដា A.P.” (បទបង្ហា ញ ឆ្ា ំ២០០៧)  
 http://himachaldit.nic.in/Casestudy-APeProcurement.pdf  ។  
 

K. Bikshapathi, P. RamaRaju និង Subhash Bhatnagar លទធកមមអេឡចិត្រនូិកអៅកាងុរដ្ឋា ភបិាលននរដា Andhra Pradesh ត្បអទសឥណាឌ  
(វា៉េ សុនិអត្ដន ឌី.សុ.ី ៖ ធនាគ្នរពិភពអោក ឆ្ា ំ២០០៦)  
 http://go.worldbank.org/XJS8XWB030  ។        

 

 
ត្បពន័ធកមមវធិពីនធគយ  

 

អៅមុនោរបអងកើរត្បព័នធគយអេឡិចត្រនូកិអៅកាងុសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ េាកនាចំ៉ូល និងេាកនាំអចញ ចាំបាច់ត្រូវផ្របង្ហា ញ ខលួនអៅឯោរិយល័យគយ និងសាថ បន័ហិរញ្ាវរថអុដើមបីបំអពញផ្បបបទគយ បង់ពនធគយ 
និងអសាើសុំត្បាកព់នធមកវញិ ។ ោរបំអពញ ផ្បបបទគយ ោរឃ្ល ំអមើល និងោរត្រួរពិនរិយអៅត្ដមត្ពោនយនាអោោះ និងកំពង់ផ្ផ្សសមុត្ទ មិនមានលកាណ្ៈជ្ញត្បព័នធអឡើយ 
អហើយអទោះបជី្ញមានភាពលអត្គប់ត្គ្នន់អដើមបបីំអពញរត្មូវោរជ្ញម៉ូលដ្ឋា នរបស់េរថិ្ិជ្នកាី ក៏កចិេោរទងំអនោះបងកន៉ូវោរលបំាក ជ្ញអត្ចើន ។  
អគ្នលបំណ្ងននោរកសាងត្បពន័ធគយអេឡចិត្រនូិក គឺអដើមប ី៖ ក) បអងកើរត្បព័នធព័រម៌ានផ្ដលសត្មួល ដល់រដាបាលគយ ខ) បញ្ឈបោ់រររ់ពនធ គ) ោរ់បនថយោរចណំាយផ្ផ្សាកភសាភុារអៅកាងុវសិ័យនាំច៉ូល និងនាំអចញ 
និង  ) ផ្កលមអ គុណ្ភាពអសវាគយផ្ដលផ្សាល់អអាយ ។  
 
ដ៉ូអចាោះ ត្បពន័ធគយអេឡចិត្រនូិករបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ គឺជ្ញត្ចកអចញច៉ូលផ្រមយួសត្មាប់កចិេោរជ្នំួញ េនារជ្ញរ ិ ។ នីរិវធិីបំអពញផ្បបបទគយ ដ៉ូចជ្ញ របាយោរណ៍្នាំច៉ូល/នាំអចញ ោរច៉ូលចរអៅកំពង់ផ្ផ្ស 

http://www.eprocurement.gov.in/
http://www.aponline.gov.in/Quick%20Links/Departments/Information%20Technology%20and%20Communications/Govt-Gos-Acts/2003/GO.Ms.2.2003.html
http://www.aponline.gov.in/Quick%20Links/Departments/Information%20Technology%20and%20Communications/Govt-Gos-Acts/2003/GO.Ms.2.2003.html
http://himachaldit.nic.in/Casestudy-APeProcurement.pdf
http://go.worldbank.org/XJS8XWB030
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និងទិនាន័យត្គប់ត្គងទំនិញ ត្រូវបាន ផ្ត្បោល យអៅជ្ញត្បព័នធកុំពយូទ័រ ផ្ដលរួមចំផ្ណ្កយ ងអត្ចើនដល ់ោរផ្កលមអភាពត្បកួរត្បផ្ជ្ង របស់ត្កមុហ៊េនុនាចំ៉ូល/នាំអចញ កាុងត្សកុ ។ ត្ដមរយៈត្បព័នធគយ អេឡិចត្រូនកិ បចេុបបនា 
ោរបំអពញផ្បបបទគយនាំអចញអាចដំអណ្ើរោរកាងុរយៈអពលផ្រ ២ នាទ ី អហើយោរបំអពញផ្បបបទគយនាចំ៉ូលអាចដំអណ្ើរោរកាុងរយៈអពល ១,៥អមា ង ។ អនោះគឺជ្ញត្បពន័ធបំអពញ ផ្បបបទគយមួយ 
កាុងចំអណាមត្បព័នធបំអពញផ្បបបទគយផ្ដលអលឿនជ្ញងអគបផំ្សុរ កាុងចំអណាមរដាជ្ញ សមាជ្កិចនំួន ១៦៩ ននេងាោរពាណ្ិជ្ជកមម ពិភពអោក ។ ោរបំអពញផ្បបបទគយនាចំ៉ូលដ៏សមគុសាម ញ ផ្ដលធាល ប់ផ្រចណំាយអពល 

២នថ្ា បចេបុបនា ត្រូវបានបំអពញអៅកាងុ អពលផ្រ ២,៥អមា ង ផ្ដលអលឿន ជ្ញងេនុសាសន៍របស ់UNCTAD ដល់អៅ៤អមា ង26 ។  
 
ត្បព័នធអនោះ ជ្ួយអអាយសនសំត្បាក់ត្បចាឆំ្ា ំបានត្បផ្ហល ២,៥ពាន់ោនដុោល រអាអមរកិ ។ ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ ត្បពន័ធអនោះត្រូវបានទទួលសាា លច់ំអពាោះោរោរប់នថយនថ្លចណំាយទ៉ូអៅកាងុវសិ័យអនោះបានត្បមាណ្ 

៣.៨៧៨ពាន់ោន KRW អរៀងរាល់ឆ្ា  ំ អដ្ឋយសារផ្សលប ោះពាលផ់្លទ ល ់ ដ៉ូចជ្ញ ោរោរប់នថយអពលអវោ/ នថ្លចណំាយចនំនួ ៧០៩ពាន់ោន KRW ផ្សលប ោះពាល់ផ្ដលទកទ់ងកាងុវសិ័យអនោះ ដ៉ូចជ្ញ 

ោរផ្កលមអ ផ្សលរិភាពននឧសាហកមមផ្ដលទកទ់ង និងត្បសិទធផ្សលននោរអត្បើ ត្បាស់ឥណ្ទនសរុប ២.៣៧០ពាន ់ ោន KRW និងផ្សលប ោះពាលប់នាទ បប់នសំននទកឹត្បាក់ ៧៩៨ពាន់ោន KRW 

អៅអលើវសិ័យឧសាហកមម អផ្សសងអទៀរ27 ។  
 

រ៉ូបភាពទ ី១៥ ៖ ត្បពន័ធពនធគយអេឡចិត្រនូកិរបសស់ាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ 
(ត្បភព ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកុពំយូទ័រភាវ៉ូបនយីកមម រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរ ិកុំពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០២) ២៩)  

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

 
 

 

កផំ្ណ្ទត្មងគ់យអៅត្បអទសហវលីពីនី  
 
អៅកាុងឆ្ា ំ១៩៩៥ ោរិយល័យពនធគយហវីលពីនី (BOC) សហោរជ្ញមួយធនាគ្នរពិភពអោក និង UNCTAD បានេនុវរាត្បព័នធអៅអលើេុីនធឺណ្រិ អដើមបីចារោ់រសំណំុ្ផ្បបបទនាចំ៉ូល ោរបងព់នធ 
និងោរផ្សាលប់ញ្ញជ េនុញ្ញា រដល់កចិេោរពនធគយ របស់ខលនួ ។  
 
ោរិយល័យបានអត្ជ្ើសអរីសយក ASYCUDA

28  ជ្ញកមមវធិីផ្ដលអាចរកបាន និងអត្បើត្បាស់យ ងទ៉ូល ំ ទ៉ូោយផ្ដលបអងកើរអឡើងអដ្ឋយ UNCTAD ។ 
ត្បព័នធផ្ដលអសទើរផ្រគ្នម នត្កដ្ឋសទល់ផ្រអសាោះអនោះផ្សាល់ លទធភាពដលោ់របង់ពនធ និងអាករ អផ្សសងៗអដ្ឋយផ្លទ ល់អៅោន់ធនាគ្នរទភីាា កង់្ហរមួយផ្ដលមានោរ េនុញ្ញា រ ។ ពនធនិងអាករផ្ដលត្រូវបង ់ ត្រូវបានអផ្សទៀងផ្លទ រ ់

                                            
26 Korea Herald, op. cit.  
27 lbid  
28 ត្បព័នធសវ័យត្បវរតិសត្មាប់ទិនាន័យពនធគយ  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023904.pdf
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ជ្ញមួយនឹងចនំួនត្បាក់ផ្ដលត្រូវបង ់ ផ្ដលកំណ្រ ់ អៅកាុងម៉ូលដ្ឋា នទិនាន័យរបស ់ BOC អហើយបទបញ្ញជ េនុញ្ញា រមួយត្រូវបាន អចញអអាយ អៅអពលផ្ដល ចនំួនទងំពីរអនោះត្រូវគ្នា  ។ 
ោរអធវើដ៉ូអចាោះជ្ួយពអនលឿនដលដ់ំអណ្ើរោរបំអពញផ្បបបទគយ និងអឆលើយរប អៅត្ដមអគ្នលបំណ្ងទ៉ូអៅរបស ់BOC សត្មាប់ោរជ្ួយសត្មួលពាណ្ិជ្ជកមម ។  
 
ត្បព័នធអនោះកផ៏្សាលោ់របា ន់ត្បមាណ្ោនិភយ័ននោរដឹកជ្ញ្ជនូទំនិញផ្សងផ្ដរ ។ រ៉ូបភាព ោរអត្បើត្បាស់អលខ ក៉ូដទនំិញ និងោរអយងអៅរកម៉ូលដ្ឋា នទនិាន័យខាងអត្ៅអៅអលើេុនីធឺណ្រិ ត្រូវបានអត្បើត្បាស់អដើមបី 
ចារ់ថ្នា ក់រាល់េងាភាពអត្បើត្បាស ់និង ឃ្ល ំងជ្ញោរដកឹជ្ញ្ជូនផ្ដលមានោនភិ័យទប មធយម ឬខពស ់ផ្ដលកំណ្រេ់ំពកីត្មិរននោរត្រួរពនិិរយឯកសារ និងោរត្រួរ ពិនរិយទនំិញអដ្ឋយផ្លទ ល់ផ្ដលចាំបាច ់។  
ោរបអញ្េញជ្ញសាថ ពរន៉ូវទំនញិអៅកាងុកំពង់ផ្ផ្ស ត្រូវបានចារ់ោរអដ្ឋយត្បពន័ធបអញ្េញអៅអលើេុីនធឺណ្ិរ (On-Line Release System) 

ផ្ដលអត្បើត្បាស់ត្បពន័ធទ៉ូរសព័ទសាធារណ្ៈសត្មាបស់ត្មបសត្មួលកចិេោរ នានាអៅោន់សាថ នីយកងុរឺន័រ ផ្ផ្សសាួរ ផ្ដលសថិរអៅចមាា យជ្ញអត្ចើនគីឡូផ្ម ត្រពកីំពង់ផ្ផ្ស ។  
 
ចាប់ត្ដងំពីអពលអនាោះមក ត្បព័នធអនោះត្រូវបានផ្កលមអអៅជ្ញផ្ផ្សាកមួយននគអត្មាង ASYCUDAWorld (គយ អេឡិចត្រនូិក) ផ្ដលរួមមានោរផ្កលមអត្បពន័ធសាូល និងត្បពន័ធគ្នំត្ទ 
កាុងអនាោះរមួបញ្េូលទងំផ្ផ្សាករឹង និងអហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ បណាា ញ ។ ជ្ញពិអសស ASYCUDAWorld ផ្សាល់ន៉ូវោរផ្កលមអដ៉ូចខាងអត្ោម ៖  

 ោរបញ្ជនូផ្បបបទត្បរិអវទន៍ត្ដមេុីនធឺណ្ិរ  
 ដំប៉ូនាម នអដ្ឋយសវ័យត្បវរាិសាពីីសាថ នភាពននត្បរិអវទន៍  
 អត្បើត្បាស់នដគ៉ូអសវាផ្ដលមានរនមលបផ្នថម  
 ោរបញ្ជនូបញ្ជទីនំិញអដ្ឋយត្កមុហ៊េុនអាោសចរណ៍្ និងត្កមុហ៊េុនដកឹជ្ញ្ជូនត្ដមត្បពន័ធេុនីធឺណិ្រ កាុងអនាោះរាប់បញ្េូល ទំងឧបករណ៍្ deconsolidators ។  
 ដំអណ្ើរោរអដ្ឋយសវ័យត្បវរាិសត្មាប់ត្បអភទអផ្សសងៗអទៀរននកចិេោរនាចំ៉ូល ដ៉ូចជ្ញ កិចេោរអត្ៅផ្សលូវោរ (កាុងអនាោះរាប ់បញ្េូលទងំត្បពន័ធេីវា៉េ ន់េាកដំអណ្ើរ) ទិនានយ័ឃ្ល ំង នងិទនិានយ័ដឹកជ្ញ្ជនូឆលងោរ់ ។  
 ដំអណ្ើរោរអដ្ឋយសវ័យត្បវរាិសត្មាប់ោរជ្ត្មោះបញ្ជសីមាភ រៈវរថធុារុអដើម ។  
 ោរត្គប់ត្គងផ្បបមជ្ឈោរន៉ូវកិចេោរសញ្ញា បណ័្ណ ។  
 ោររភាជ ប់ជ្ញមួយទភីាា កង់្ហររដ្ឋា ភិបាលផ្ដលពាកព់ន័ធ ។  
 ោរអត្បើត្បាស់ធនធានអៅអលើេុនីធឺណ្ិរ ត្ដមរយៈផ្វបសាយរ ៍BOC សាីពីោរផ្សាល់ោរេនុញ្ញា រ ដំអណ្ើរោរ អគ្នល-នអយបាយ អគ្នលោរណ្៍ផ្ណ្នា ំនិងពរ័៌មានផ្ដលទកទ់ងអផ្សសងអទៀរ ។  

 

អៅកាុងផ្ខរុោ ឆ្ា ំ២០០៤ ោរអធវើអរសាសាកលបងត្បពន័ធបំអពញផ្បបបទពនធគយថ្មីមយួ ផ្ដលអត្បើត្បាសក់មមវធិីគយ អេឡិចត្រូនកិ GXS RosettaNet eCustoms 

Solution ត្រូវបានេនុវរាអដ្ឋយអជ្ញគជ្័យអដ្ឋយ BOC ។ ត្បព័នធសវ័យត្បវរាិថ្មសីត្មាបឯ់កសារដឹកជ្ញ្ជូនអនោះ ផ្សាលល់ទធភាពដល់អរាងចត្កឧសាហកមមបអចេកវទិាទំអនើបៗអដើមបី 
បញ្ជូនត្បរិអវទនព៍នធគយ អេឡិចត្រូនកិ ។ ត្បព័នធថ្មីអនោះ មានបំណ្ងអដើមបីអលើកកមពសផ់្សលរិភាពននវសិ័យ អេឡិចត្រូនកិ របស់ត្បអទសហវលីីពនី អដ្ឋយផ្សាលល់ទធភាពដលក់ចិេោរសវ័យត្បវរា ិ
និងមានសនាិសខុោន់ផ្រ អត្ចើនផ្ថ្មអទៀរជ្ញមយួនងឹេាកផ្សារផ់្សាងប់រអទសរបស់ខលនួ ។  

 

ត្បភព ៖  

ត្កមុត្បកឹាអាសុ-ីបា សុីហវិកសត្មាប់ោរសត្មួលពាណ្ិជ្ជកមម និងអាជ្ីវកមមអេឡិចត្រនូកិ “របាយោរណ៍្ អជ្ឿនអលឿនរបស់ត្បអទសហវលីីពនី” អៅកាុងអសៀវអៅ AFACT ឆ្ា ំ២០០៦ (នរបុិ ៖ ោរិយល័យសាង់ដ្ឋរ 
វាស់ផ្វង និងេធោិរកចិេ ត្កសួងកចិេោរ អសដាកចិេ ឆ្ា ំ២០០៦) ១១៣-១៣៤  
 http://www.afact.org/group/application/afact/2006AFACT/pdf/(4)%20Country%20Reports/7-
p113_p134-2006%20Report-Philippines.pdf  ។ 
 

Businesswire “ោរិយល័យគយហវលីីពនីដ្ឋកព់ត្ង្ហយកមមវធិគីយអេឡចិត្រនូិក GXS RosettaNet eCustoms Solution ោរបំអពញផ្បបបទគយឆ្ប់រហ័ស 

និងផ្សលត្បអយជ្ន៍ននោរោរ់បនថយចំណាយ ត្រូវបានអៅអៅរកឧសាហកមម សមាភ រៈេគាសិន ីនិងអេឡិចត្រូនកិ” (២០០៥)  
 http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2005_August_25/ai_n14930696  ។ 
 

េនគុណ្ៈកមាម ធោិរទទលួបនទុកនរីិវធិគីយ “ឯកសារសាពីោីរេនុវរាលអបផំ្សរុរបស់ APEC សត្មាប ់បអចេកអទសនចាត្បឌិរថ្ម ីសត្មាបោ់រេនុវរាចាប់ត្ដមត្ពំផ្ដន IRP” (កិចេត្បជ្ុ ំAPEC នថ្ាទី២៣-២៥ 
មិថ្ុនា ២០០៧ Cairns េ៉ូន្ដសាា ល ី 
 http://aimp.apec.org/Documents/2007/SCCP/SCCP2/07_sccp2_016.doc  ។ 
 

Subhash Bhatnagar កំផ្ណ្ទត្មង់គយហវីលពីីន (ធនាគ្នរពភិពអោក ៖ ឆ្ា ំ២០០១)  
 http://go.worldbank.org/J8J2YV6KG0  ។  
 

 

 

http://www.afact.org/group/application/afact/2006AFACT/pdf/(4)%20Country%20Reports/7-p113_p134-2006%20Report-Philippines.pdf
http://www.afact.org/group/application/afact/2006AFACT/pdf/(4)%20Country%20Reports/7-p113_p134-2006%20Report-Philippines.pdf
http://findarticles.com/p/articles/mi_m0EIN/is_2005_August_25/ai_n14930696
http://aimp.apec.org/Documents/2007/SCCP/SCCP2/07_sccp2_016.doc
http://go.worldbank.org/J8J2YV6KG0
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សណួំ្រត្រោិះរោិះ  
អរើេវីខលោះផ្ដលេាកគិរថ្នជ្ញបញ្ញា  និងភាពត្បឈម អៅកាុងោរេនុវរា និងផ្ថ្ទំត្បពន័ធគយអេឡិចត្រូនកិ ? អរើបញ្ញា  នងិភាព ត្បឈមទងំអនោះ អាចអដ្ឋោះត្សាយបានយ ងដ៉ូចអមាច ?  
 

 

កមមវធិពីាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូកិ29  
 

ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូកិសំអៅជ្ញចមបងអៅអលើោរទិញ លក ់ផ្សសពវផ្សាយទផី្សារ និងអធវើអសវាផ្សលរិផ្សល ឬអសវាអៅអលើេុីនធឺណ្រិ និងបណាា ញកុពំយូទ័រអផ្សសងអទៀរ ។ ប ុផ្នា ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡចិត្រនូិកមាន ទិដាភាពជ្ញអត្ចើន 
។ រួនាទីរបស ់ រដ្ឋា ភិបាលអៅកាងុពាណ្ជិ្ជកមមអេឡិចត្រនូិក គឺត្រូវផ្សាល់លទធភាពដល ់ សហគមនអ៍ាជ្ីវកមមអដើមបីទទួលបានពរ័៌មានផ្ដលមាន រនមលបផំ្សុរ និងអត្បើត្បាស់ពរ័៌មានអនោះអអាយបាន 
ទន់អពលអវោសត្មាបោ់រផ្សលរិ និងលក់ទនំិញ នងិអសវា ។ ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡចិ-ត្រូនកិ អត្បើត្បាស់ម៉ូលដ្ឋា នននេរថត្បអយជ្ន ៍ និងរចនាសមព័នធននពាណ្ិជ្ជកមមជ្ញត្បនពណ្ី អដ្ឋយបផ្នថមភាពអាច 
បរ់ផ្បនបានផ្ដលផ្សាល់អដ្ឋយបណាា ញអេឡចិត្រូនកិ ។  
 

ត្បេប ់២ ៖ ោរអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញា ចាបផ់្ដលទកទ់ងនងឹពាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូកិ  
 

 

ោរេនមុ័រចាប់សាពីីពាណ្ជិ្ជកមមអេឡិចត្រនូកិ គឺជ្ញជ្ោំនដ៏ចាំបាច់មយួអដើមបីបអងកើនទនំុកចរិាអៅអលើ មអធាបាយ ត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ ។ បញ្ញា ផ្ផ្សាកចាបម់ួយចំននួទមទរអអាយមានោរយកចិរាទុក ដ្ឋក ់ ។ 
ឧទហរណ៍្ េងាោរសត្មាប ់ កិចេសហត្បរបិរាោិរអសដាកចិេ និងេភិវឌឍន ៍ (OECD) បានកណំ្រ ់ បញ្ញា ដ៉ូចរអៅ ៖ ពនធដ្ឋរ ឯកជ្នភាព បញ្ញា ទក់ទងនងឹេាក អត្បើត្បាស ់ ោរបំផ្លងក៉ូដ នងិោរបញ្ញជ ក ់
លទធភាពកាងុោរទទលួបាន និងោរអត្បើត្បាស់អហដ្ឋា រចនាសមព័នធព័រម៌ាន និង ផ្សលប ោះពាល់អៅអលើ សងាមទំងម៉ូល ។  
 
បញ្ញា ទក់ទងអៅនងឹោរយកពនធទំនញិ និងអសវាផ្ដលឆលងោរប់ណាា ញអេឡិចត្រនូកិ ចាំបាច់ត្រូវផ្រអដ្ឋោះ ត្សាយជ្ញបនាទ ន ់ ។ បញ្ញា សនាិសខុទនិានយ័ ក៏សំខាន់ចាបំាច់ផ្សងផ្ដរអៅកាុងពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រូនកិ 
អទោះជ្ញទក់ទងនងឹោរទញិសបំុត្រយនាអោោះត្ដមេុនីធឺណ្ិរកាី ោរអត្បើត្បាស់ប័ណ្ណឥណ្ទន និងប័ណ្ណ ឥណ្ពនធត្ដមរយៈេុនីធឺណ្រិ ឬពាណ្ជិ្ជកមមត្ដមេុនីធណឺ្ិរ ននត្កមុហ៊េុនវនិិអយគ អសវាធានារា៉េ ប់រង 
និងអសវាដ្ឋក់ត្បាកប់អញ្ាើកា ី។  
 
គណ្ៈកមមោរសហត្បជ្ញជ្ញរទិទលួបនទុកចាប់ពាណ្ិជ្ជកមមេនារជ្ញរិ (UNCITRAL) សាថ ប័នចាប់សាលូ ននត្បពន័ធេងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិអៅកាងុវសិ័យចាប់ពាណិ្ជ្ជកមមេនារជ្ញរ ិបានអរៀបចំចាប់ទ៉ូអៅមួយសាពី ី
ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូកិ ។ ជ្ញពិអសស UNCITRAL បានអរៀបចំចាបគ់ំរ៉ូរបស ់ UNCITRAL សាីព ី ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡចិត្រនូិក ឆ្ា ំ១៩៩៦ ចាប់គំរ៉ូរបស ់ UNCITRAL 

សាីពីហរថអលខាអេឡិចត្រូនកិ ឆ្ា ំ២០០១ និងេនុសញ្ញា សហត្បជ្ញជ្ញរិសាពីីោរអត្បើត្បាស់ត្បពន័ធគមនាគមន៍ អេឡិចត្រនូិកអៅកាុងកិចេសនា េនារជ្ញរ ិឆ្ា ំ២០០៥ ។  
 
លិខិរ៉ូបករណ៍្ទំងអនោះ ផ្ដលត្រូវបានេនមុ័រអដ្ឋយយុត្ដា ធិោរមយួចនំួនរចួអហើយអនាោះ និងផ្ដលត្រូវបាន ចារទ់កុជ្ញបទដ្ឋា នទ៉ូអៅ មានបំណ្ងផ្កលមអភាពអាចពាករណ៍្បានអៅកាុងកិចេោរជ្ំនញួឆលងត្ពំផ្ដន និង 
បអងកើនទនំុកចិរាអៅអលើត្បពន័ធ អេឡិចត្រូនកិ ។ លិខរិ៉ូបករណ៍្ទងំអនោះ ផ្ផ្សអកអលើអគ្នលោរណ្៍នានា ដ៉ូចជ្ញ ោរមិនអរីសអេើងចំអពាោះត្បព័នធគមនាគមន៍អេឡិច-ត្រូនិក ភាពមានមខុង្ហរអសមើគ្នា រវាងទត្មង់ជ្ញត្កដ្ឋស 

និងទត្មង់អេឡចិត្រូនកិ និងភាពេពាត្ករិផ្ផ្សាកបអចេកវទិា ។ ជ្ញងអនោះ អៅអទៀរ លិខិរ៉ូបករណ៍្ UNCITRAL អៅកាុងវសិ័យអផ្សសងៗននចាប់ពាណិ្ជ្ជកមមេនារជ្ញរ ិ ដ៉ូចជ្ញ មជ្ឈរាកមម លទធកមម និងោរ 
ដឹកជ្ញ្ជនូ ក៏មានផ្ចងេំពបីញ្ារាិផ្ដលពាកព់័នធនឹងោរអត្បើត្បាស់ត្បពន័ធអេឡចិត្រនូិកអៅកាុងវសិ័យទងំអនាោះ ផ្សងផ្ដរ ។  
 
 

ទិដាភាពមួយកាងុចំអណាមទដិាភាពសំខាន់ៗ ននពាណ្ជិ្ជកមមអេឡិចត្រនូិក គឺោរបអងកើរកចិេោរទនំាកទ់ំនង រវាងត្កមុហ៊េនុ និងត្កមុហ៊េុន (B2B) អដើមបីជ្ំរុញសហត្គ្នសខាា ររ៉ូច និងមធយម (SMEs) ។ 
រដ្ឋា ភិបាលត្រូវផ្រកសាងអហដ្ឋា រចនាសមពន័ធ ជ្ញម៉ូលដ្ឋា ន ផ្ដលចាំបាច់អដើមបជី្ំរុញពាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូិក សត្មាប់អាជ្ីវកមមខាា ររ៉ូច ដ៉ូចជ្ញ បណាា ញទ៉ូរគមនាគមនគ៍្នម នផ្ខស ផ្ដលអត្បើត្បាស់អន្ដហវកង់ខពស់ខាល ងំ 
និងពត្ងងឹអហដ្ឋា រចនាសមព័នធផ្ដលមានត្សាប ់ ដ៉ូចជ្ញ បណាា ញទ៉ូរគមនាគមនច៍លរ័ ផ្លក យរណ្ប និងបណាា ញផ្សាយ ។ អៅកាងុពាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូិក B2B រដ្ឋា ភិបាលចាំបាច់ត្រូវផ្របអងកើរ 
និងផ្សាល់អសវាអៅកាងុវសិ័យ ទ៉ូទរ់ត្បាក់ត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រូនកិ ភសាុភារ សនាិសខុ បណាា ញពាណ្ិជ្ជកមម អេឡិចត្រនូកិសាកល និងបញ្ញា ផ្ផ្សាកចាប ់។  
 

ោរផ្កលមអពាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូកិ B2B ៖ ពាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូកិ B2B អាចផ្កលមអផ្សលិរភាព និងរមាល ភាពត្ដមរយៈោរអធវើព័រម៌ានយីកមមសកមមភាពអាជ្ីវកមមទងំេស់ និងជ្ំរញុោរផ្ចករំផ្លកពរ័៌មាន 
និងកិចេសហត្បរិបរាិោរ កាុងចំអណាមត្កមុហ៊េនុផ្ដលសថរិកាងុផ្ខសសង្ហវ កផ់្សារផ់្សាង់ផ្រមួយ អដើមបជី្ំរុញ ពាណ្ិជ្ជកមមសហត្បរបិរាោិរ (c-commerce) ។ ពាណ្ិជ្ជកមមសហត្បរបិរាិោរ 
គឺជ្ញគំរ៉ូអាជ្ីវកមមមួយផ្បប ផ្ដលត្កមុហ៊េនុមួយដ្ឋក់បញ្េលូត្បពន័ធរបសខ់លនួជ្ញមួយនងឹត្បព័នធរបសេ់ាកផ្សារផ់្សាង ់ និងនដគ៉ូរបស់ខលនួ អៅអលើេុនីធឺណ្រិ ។ គំរ៉ូអាជ្ីវកមមអនោះត្រូវបានគ្នំត្ទអដ្ឋយកមមវធិ ី B2B 

កាុងចំននួោន់ផ្រអត្ចើន អឡើងផ្ដលអធវើសវយ័ត្បវរាកិមមដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមមសខំាន់ៗ អៅកាងុផ្ខសសង្ហវ កផ់្សារផ់្សាង់ អដ្ឋយោរសនធឹងអៅ ហួសត្ពំផ្ដនសហត្គ្នស ពីសមាភ រៈវរថុធារុអដើមរហ៉ូរដល់ផ្សលិរផ្សលសអត្មច ។  
 
រដ្ឋា ភិបាលអាចេភិវឌឍ និងដ្ឋកព់ត្ង្ហយសត្មាបោ់រអត្បើត្បាស់ន៉ូវត្បព័នធផ្ដលគ្នំត្ទពាណ្ិជ្ជកមម សហត្បរបិរាោិរ និង កមមវធិកីុំពយូទ័រលអបផំ្សរុសត្មាប់ោរអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញា សត្មាប់កចិេសហត្បរបិរាោិរ េនារត្កមុហ៊េុន ។ 
រដ្ឋា ភិបាលអាចជ្ំរុញោរ េនុវរាគអត្មាងសាកលបងសត្មាប់ពាណ្ជិ្ជកមមសហត្បរិបរាិោរ អដ្ឋយយក SMEs ផ្ដលមានសោា នុពលជ្ញអគ្នលអៅសត្មាប ់ គអត្មាងទងំអនោះ ។ វបបធមស៌ាជ្ីវកមម 

                                            
29 ផ្ផ្សាកអនោះដកត្សង់អចញពីទសសនវិស័យក៉ូអរ៉េអេឡិចត្រូនិក ឆ្ា ំ២០០៦ ៖ ផ្ផ្សនោរអមអលើកទី៣ សត្មាប់ោរជំ្រុញព័រ៌មានីយកមម (២០០២-២០០៦) (អសេ៊េ៉ូល ៖ ត្កសួងព័រ៌មាន និងគមនាគមន៍ ឆ្ា ំ២០០២) 
http://www.ipc.go.kr/ipceng/policy/vision_2006.jsp  



 

ភាគទ៣ី                                                    (ICT)                                           47 

បចេបុបនាអត្ចើនផ្រមានលកាណ្ៈបទិបាងំ និងគ្នម នរមាល ភាព ដ៉ូអចាោះអហើយ រដ្ឋា ភិបាលចាំបាច ់ ត្រូវផ្រជ្ំរុញោរ ផ្ចករំផ្លកពរ័៌មាន ។ អដើមបីធានាភាពរល៉ូនននពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូិក B2B និងោរផ្ចករំផ្លកពរ័៌មាន 
ជ្ញោរចាំបាច ់គឺត្រូវបអងកើរកមមវធិរីភាជ ប់ផ្ដលមានត្បសទិធផ្សល នងិជ្ំរុញោរអធវើបទដ្ឋា នីយកមមទិនាន័យ និងពិធសីារ ផ្ដលជ្ួយ សត្មួលដលោ់របញ្ញជ ក់ភាពពរិត្បាកដននកិចេោរ និងធានាន៉ូវសនាសិុខពរ័៌មាន ។  
 
ពត្ងីកបណាា ញ B2B ៖ រដ្ឋា ភិបាលគួរជ្ំរុញពាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូិកកាុងវសិយ័ផ្សលិរកមម និងអសវា អដើមបីផ្កលមអ ភាពត្បករួត្បផ្ជ្ងននវសិយ័ទងំអនោះ ។ អៅកាងុសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ រដ្ឋា ភិបាលបានដ្ឋក់អចញ 
ន៉ូវអគ្នលអៅេនុបារ ៣០% នន ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូិក អធៀបនងឹកិចេោរអាជ្ីវកមមសរបុ អៅកាុង វសិ័យសាូលចនំួន ៦ (វសិ័យអេឡចិត្រនូិក យនយនា ោរសាថ បនានាវា ផ្ដកផ្ថ្ប អត្គឿងចត្ក និង វាយនភណ្ឌ ) 
និង ២៥% អៅកាុងវសិ័យផ្ដលអៅសល ់ ។ រដ្ឋា ភិបាលបានគ្នំត្ទោរ កសាងអហដ្ឋា រចនា សមព័នធពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូិក B2B ដ៉ូចជ្ញ ោរអធវើបទដ្ឋា នយីកមម និងោត្ដឡុកអេឡិចត្រូនកិននវសិយ័ នីមួយៗ ។ 
អៅត្រឹមឆ្ា ំ២០០៥ វសិ័យជ្ញង ៥០ បានកសាងបណាា ញ B2B របស់ខលនួ ។  
 
ផ្កលមអភសាុភារ និងត្បព័នធទ៉ូទរ់ត្បាកស់ត្មាបោ់រជ្ំរុញពាណ្ិជ្ជកមមអេឡចិត្រនូិក B2B ៖ ត្បព័នធភសាុភារ រួមមួយ ផ្ដលរភាជ ប់អៅត្បពន័ធផ្ដលពាក់ពន័ធ (ឧទហរណ៍្ ត្បព័នធពរ័៌មានហិរញ្ាវរថ)ុ គឺជ្ញសមាសភាគ 
សំខានម់ួយននោរជ្ំរុញវសិយ័ ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡចិត្រនូិក B2B ។ ត្បព័នធភសាភុារផ្បបអនោះ អាចកសាងអឡើងអដ្ឋយផ្ផ្សអកអលើត្បព័នធដឹកជ្ញ្ជនូដ៏្ ល សនវ និង ត្បពន័ធពរ័៌មាន ភ៉ូមិសាន្ដសា 
និងត្ដមរយៈោររភាជ ប់ជ្ញមួយនឹងបណាា ញទ៉ូរគមនាគមនគ៍្នម នផ្ខស ។  
 
ជ្ញងអនោះអៅអទៀរចាប ់ និងបទបបញ្ារាិផ្ដលទក់ទងនងឹត្បពន័ធទ៉ូទរ់ត្បាក់អេឡចិត្រនូិក ចាំបាច់ត្រូវផ្រផ្ក លមអអដើមបីធានាបានន៉ូវបរិយោសអាចទុកចិរាបាន និងមានសុវរថិភាពសត្មាប់ពាណ្ជិ្ជកមមអេឡិចត្រនូិក ។ 
ជ្ញោរចាំបាច់គឺត្រូវពត្ងកី អហដ្ឋា រចនាសមពន័ធសត្មាប់ត្បពន័ធទ៉ូទរ់ត្បាក់អេឡិចត្រនូកិ និងដ្ឋក់អអាយ េនុវរាន៉ូវត្បពន័ធកណំ្រ់េរាសញ្ញា ណ្បគុាល និងត្បពន័ធ ត្គប់ត្គងសនាសិុខ អដើមបីធានាន៉ូវសុវរថិភាព ត្បាក់អេឡចិត្រនូិក ។  
 
បអងកើរអហដ្ឋា រចនាសមពន័ធសត្មាប់ពាណ្ជិ្ជកមមអេឡិចត្រូនកិេនារជ្ញរ ិ៖ ព័រ៌មានេពំទីីផ្សារអេឡចិត្រូនកិ មានសារត្បអយជ្នស៍ត្មាបោ់រជ្ំរុញពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រូនកិេនារជ្ញរ ិ។ ព័រ៌មានផ្បបអនោះ គួររួមបញ្េូល ន៉ូវឯកសារ 
ោត្ដឡុក នងិសាង់ដ្ឋរទនំិញ ។ អលើសពីអនោះអៅអទៀរ រដ្ឋា ភិបាលចាំបាច់ត្រូវផ្រផ្សាល់ អសវាជ្ំនាញ ផ្ដលអាចជ្ួយអដ្ឋោះត្សាយជ្អមាល ោះផ្ដល អាចអកើរអចញពីពាណ្ជិ្ជកមមេនារជ្ញរ ិ។  
 
ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូកិផ្សាល់ន៉ូវបរិយោសសត្មាប់ពាណ្ិជ្ជកមមេនារជ្ញរិផ្ដលមនិអត្បើត្កដ្ឋស ត្ដមរយៈ ោរបអងកើរត្បព័នធរួមបញ្េលូគ្នា មួយននោរអធវើសវ័យត្បវរាកិមមពាណ្ិជ្ជកមមេនារជ្ញរិ ផ្ដលសមត្សបសត្មាប ់ េុីនធឺណ្ិរ 
។ អៅកាងុត្បអទសក៉ូអរ៉េ ត្បពន័ធផ្លល ស់បាូរទនិាន័យអេឡចិត្រនូិក (EDI) ត្រូវបានរដ្ឋា ភបិាល ផ្ចកចាយដលេ់ាកនាំអចញទងំេស់ អហើយឧបសគាចំអពាោះ ោរអធវើសវ័យត្បវរាកិមមពាណ្ិជ្ជកមមេនារជ្ញរ ិ ត្រូវបានលបុបបំារ ់។ 
គអត្មាងបណាា ញពាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូិកសាកល អដើមបី ចារ់ផ្ចងដំអណ្ើរោរ ទំងេស់ផ្ដលពាក់ពន័ធជ្ញមួយនឹងពាណ្ិជ្ជកមមេនារជ្ញរិ កាុងអនាោះរាប់បញ្េូលទងំអសវាេនារោរី កិចេសនា ោរទ៉ូទរ់ត្បាក ់ នងិភសាភុារ 
ត្រូវបានអត្គ្នងផ្ផ្សនោរ ។ អដ្ឋយរភាជ ប់បណាា ញអៅនងឹត្បពន័ធសវ័យ ត្បវរាិកមមពាណ្ជិ្ជកមមេនារជ្ញរិននបណាា ត្បអទសអាសុី និងេឺរ៉េុបអផ្សសងអទៀរ រដ្ឋា ភិបាលសាធារណ្រដា ក៉ូអរ៉េសងឃឹមថ្ននងឹបអងកើរបានន៉ូវបរិយោសពាណ្ជិ្ជកមម 
អេឡិចត្រនូិកសត្មាបព់ាណ្ជិ្ជករេនារជ្ញរិត្គប ់រ៉ូបភាព ។  
 
ជ្ំរុញោរអធវើព័រម៌ានីយកមម SMEs ៖ រដ្ឋា ភិបាលសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េបានកំណ្រយ់កអាទិភាពមួយ កាុងចំអណាម អាទិភាពទងំឡាយរបស់ខលនួ អដើមបីរភាជ ប់ត្កមុហ៊េុនទងំេស់អៅកាងុសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េជ្ញមួយ 

នឹងត្បពន័ធេុនីធឺណ្រិ និងពត្ងកីម៉ូលដ្ឋា នននពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រូនកិអៅទ៉ូទំងត្បអទស ។ អដើមបីសអត្មចបានអាទិភាពអនោះ រដ្ឋា ភិបាលជ្ួយដល ់ SMEs អៅកាុង សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េកាងុោរទទួល 

បានោររភាជ បជ់្ញមយួនងឹត្បព័នធេុីនធឺណ្រិ និងអត្បើត្បាស់ IT ត្ដមរយៈអសវារមួបញ្េូលគ្នា នានា ផ្ដលផ្សាល់អដ្ឋយត្កមុហ៊េុនផ្សារ់ផ្សាង់អសវាកមមវធិ ី ។ ត្បព័នធគ្នំត្ទពាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូិកទ៉ូលទំ៉ូោយមួយ 
កំពងុត្រូវបានអធវើផ្ផ្សនោរ រួមជ្ញមយួនងឹោរផ្សាល់អសវាអៅកាងុរំបន់ឧសាហកមមត្បម៉ូលផ្សាុំ ។  
 
ត្បព័នធផ្ចកចាយព័រ៌មានឧសាហកមមផ្ដលនងឹជ្យួដល់ SMEs ចំននួ ៣០.០០០ អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ អដើមបីផ្កលមអភាពត្បកួរត្បផ្ជ្ងរបសខ់លួននងិោរ់បនថយនថ្លចណំាយអៅអលើោរទទួលបានពរ័៌មាន កំពុង 
ត្រូវបានអរៀបចបំអងកើរអឡើង ។ ម៉ូលដ្ឋា នទិនាន័យ និងត្បព័នធរុករកផ្ដលរមួបញ្េូលគ្នា ននពរ័៌មានឧសាហកមម នឹងត្រូវអរៀបចំបអងកើរអឡើងអៅកាុងឧសាហកមមធំៗ  ដ៉ូចជ្ញ អត្គឿងចត្ក និងអេឡចិត្រនូិក ។ SMEs 

ក៏កពំុងត្រូវបានអលើកទកឹចិរាអអាយចងត្កងជ្ញសមាគមសត្មាប់ពាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូិក B2B ត្បអភទ សហគមនក៍ាងុត្ទង់ត្ទយរ៉ូច ។  
 
 

ពាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
 
ទំហំននពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រូនកិអៅកាងុសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េបានអឡើងដល ់ ៤១៣,៥៨៤ពានព់ាន់ោនKRW អៅកាុងឆ្ា ំ២០០៦ គឺអកើនអឡើង ១៥,៤ភាគរយពីឆ្ា ំ២០០៥ ។ សមាមាត្រននត្បអភទអាជ្ីវកមមនមីួយៗ 
ពុំមានោរផ្ត្បត្បួលអត្ចើនអនាោះអទ អដ្ឋយសមាមាត្រននត្បអភទកិចេោរ B2B បានថ្យចុោះ អហើយសមាមាត្រ ននត្បអភទកចិេោរ B2G បានអកើនអឡើងបនាចិ បនាចួ ។  
 
ោរសទងម់រិសាពីីសាថ នភាពពាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូិកកាុងត្សកុ ឆ្ា ំ២០០៦ ផ្ដលេនុវរាអដ្ឋយវទិាសាថ ន ពាណ្ិជ្ជកមម អេឡិចត្រនូិកក៉ូអរ៉េ អៅអលើត្កមុហ៊េនុចំននួ ៤.០០០ អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ បង្ហា ញអអាយ 
អ ើញថ្នត្កមុហ៊េនុត្បផ្ហល ៣៦,៧ ភាគរយ កំពងុេនុវរាកិចេោរអេឡិចត្រូនកិ (ផ្ដលជ្ញនិយមនយ័ទ៉ូល ំទ៉ូោយននពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូកិ) ឬដំអណ្ើរោរមយួ ឬអត្ចើនសត្មាប់កចិេោរអេឡិចត្រនូកិ ត្ដមរយៈ កុពំយូទ័រ 
ឬបណាា ញ ។  
 
អយងត្ដមទិនាន័យពីោរិយលយ័សថរិិជ្ញរ ិ ទំហំកចិេោរ B2B អៅកាុងឆ្ា ំ២០០៦ អសមើនឹង ៨៨,៥ភាគរយននកចិេោរសរុបទំងេស ់ ។ កាុងចំអណាមកចិេោរ B2B កិចេោរផ្ដលដកឹនាំអដ្ឋយេាក ទិញមានចនំួន 
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៧១,៩ភាគរយ អហើយកចិេោរផ្ដល ដឹកនាំអដ្ឋយេាកលក ់ មានចនំួន ២៣,៥ភាគរយ ផ្ដលអនោះបង្ហា ញអអាយអ ើញថ្ន ទីផ្សារភាគអត្ចើនបផំ្សរុអៅផ្រដឹកនាអំដ្ឋយ េាកទញិ ។ ទំហកំិចេោរ 
ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូកិផ្ដលដឹកនាំអដ្ឋយឈមញួកណាា ល មាន ៤,៥ភាគរយននកចិេោរសរបុ ផ្ដលអកើន អឡើងបនាិចបនាួចពីឆ្ា កំនលងអៅ ។  
 
អៅកាុងទីផ្សារ B2G កាុងឆ្ា ំ២០០៦ កចិេសនាសណំ្ង ់ ផ្ដលដអណ្ា ើមយកមយួភាគធំអៅចអនាល ោះឆ្ា ំ២០០២ និងឆ្ា  ំ ២០០៥ បានថ្យចោុះមកអៅត្រមឹជ្ញភាគរ៉ូច អបើអធៀបអៅនងឹោរទញិទនំិញ និងអសវា 
ជ្ញអលើកដំប៉ូងអៅកាងុរយៈអពល ៥ឆ្ា  ំ ។ ទីផ្សារ B2G ផ្ដលពាក់ពន័ធជ្ញមួយនឹងសាថ ប័នរដ្ឋា ភបិាលនានា ដ៉ូចជ្ញ េងាោររដាបាលកណាា ល េងាោររដ្ឋា ភិបាលថ្នា ក់ម៉ូលដ្ឋា ន និងោរិយល័យេប់រ ំ មានទំហំអសមើនងឹ 
៣៤,៤៣៦ពាន់ពាន់ោន KRW ។  
 
ចំននួននផ្សារលក់ទនំិញត្ដមេុីនធឺណ្រិអៅកាងុឆ្ា ំ២០០៦ បានអកើនអឡើង ៤,០ភាគរយពីឆ្ា ំ២០០៥ អឡើងដល់ចនំួន ៤.៥៣១ ។ កាងុចំអណាមចំននួសរបុអនោះ ផ្សារលកទ់ំនិញត្ដមេុីនធឺណ្រិចនំួន ៤,២៨៩ ឬ 
៩៤,៧ភាគរយ គឺជ្ញផ្សារឯកអទស និងផ្រ ៥,៣ភាគរយប ុអណាណ ោះ គឺជ្ញផ្សារទ៉ូអៅ ។ ប ុផ្នា គរិជ្ញទហំំកចិេោរពាណ្ិជ្ជកមម ៧១,១ភាគរយ ឬ ៩,៥៧០៧ពាន់ពាន ់ោន KRW ននរនមលកិចេោរ ពាណ្ិជ្ជកមម 
ត្រូវបានអធវើអឡើងអដ្ឋយផ្សារទ៉ូអៅ គឺអត្ចើនជ្ញងអៅកាុងឆ្ា ំ២០០៥ អហើយ ២៨,៩ភាគ រយ ត្រូវបានេនុវរាអដ្ឋយផ្សារឯកអទស ។ អៅអពលវភិាគត្ដមត្បអភទននត្បរិបរាិោរ ផ្សារលក់ទនំិញអៅអលើ េុីនធឺណ្រិមាន ចំននួ 
៤៨,៧ភាគរយ (២.២០៨) ចំផ្ណ្កឯផ្សារផ្ដលត្បរបិរាោិរទំងអៅអលើេុីនធឺណ្រិ និងទងំកាងុលកាណ្ៈធមមត្ដអដ្ឋយមិន ភាជ ប់អៅនងឹបណាា ញេុីនធឺណ្រិ មានចនំួន ៥១,៣ភាគរយ (២,៣២៣) ។  
 

ត្បភព ៖  
ដកត្សង់អចញពីអសៀវអៅសសាពីីពរ័៌មាន៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០៧ ៖ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា កង់្ហរសមាគមពរ័៌មាន ជ្ញរិ ឆ្ា ំ២០០៧)  
 http://www.nia.or.kr/open_content/board/fileDownload.jsp?tn=PU_0000100&id=53922&seq=1&fl=7  ។  
 
 

ពាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូកិអៅកាងុត្បអទសនថ្ ត្រវូបានពណ្ន៌ាអៅខាងអត្ោមអនោះ ។  
 

 

ពាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូកិអៅកាងុត្បអទសនថ្  
 
ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូកិ គឺជ្ញអគ្នលអៅមួយកាុងចំអណាមអគ្នលអៅចមបងៗជ្ញអត្ចើន ផ្ដលផ្ចងអៅកាងុ ត្កបខណ័្ឌ  អគ្នលនអយបាយបអចេកវទិាព័រម៌ាន ឆ្ា ំ២០០១-២០១០ (IT2010) របស់ត្បអទសនថ្ ។ 
អគ្នលបំណ្ងននពាណ្ជិ្ជកមម អេឡិចត្រូនកិអនោះ គឺអដើមបីពត្ងងឹភាពត្បករួត្បផ្ជ្ងរបស់សហត្គិននថ្ ជ្ញពិអសស SMEs ។  
 
IT2010 ដ្ឋក់អចញន៉ូវយទុធសាន្ដសាចនំួន ៨ សត្មាប់ោរផ្កលមអពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូិកអៅកាុងត្បអទសនថ្ ៖  

 េនុវរាយុទធសាន្ដសាបរអទសសកមមមុន កាុងអនាោះរមួបញ្េូលទងំោរត្បោសពាណ្ជិ្ជកមម អេឡិចត្រនូិកជ្ញយទុធសាន្ដសា ពាណ្ិជ្ជកមមជ្ញរ ិ ផ្ដលត្រូវបានអធវើសមាហរណ្កមមជ្ញមួយផ្ផ្សនោរ េភិវឌឍន៍អសដាកចិេ 
និងសងាមកចិេអលើកទី៩ និងអលើក ទ១ី០ ។  

 បអងកើរោរយលដ់ឹងេំពពីាណ្ិជ្ជកមមអេឡចិត្រនូិក ជ្ញពិអសសកាុងចំអណាមសហត្គិន SME ។ 
 ផ្សាល់បរិយោសេនុអត្គ្នោះផ្ផ្សាកចាប់សត្មាប់ពាណ្ជិ្ជកមមអេឡិចត្រនូិក ។  
 ជ្ំរុញ និងគ្នំត្ទត្បពន័ធសុវរថិភាព និងសនាិសខុ ។  
 អផ្លា រសំខាន់អៅអលើម៉ូលដ្ឋា នទនិាន័យ និងយុទធសាន្ដសាត្គប់ត្គងទិនាន័យ កាុងអនាោះរាបប់ញ្េូលទំង វធិានោរសត្មាបោ់របអងកើរម៉ូលដ្ឋា នទិនាន័យ និងបណាា ញទនិាន័យ អដើមបីជ្ួយសត្មួល ដល់ោរអធវើផ្ផ្សនោរ 

និងអសវាសត្មាប់បណាា ត្កមុហ៊េនុ ឧសាហកមម និងេាកអត្បើត្បាស ់។  
 គ្នំត្ទ SMEs អៅកាុងោរអត្បើត្បាស់កមមវធិពីាណិ្ជ្ជកមមអេឡិចត្រនូិក និងផ្កលមអភាពត្បកួរត្បផ្ជ្ង របស់ SEMs អៅកាុងអសដាកចិេសាកលអោក ។  
 េភិវឌឍធនធានមនសុសសត្មាប់វសិ័យេប់រំ និងសត្មាប់ោរេភិវឌឍជ្នំាញអៅកាុងកមាល ងំទផី្សារ បចេបុបនា ។  
 ផ្សាល់អហដ្ឋា រចនាសមព័នធត្គប់ត្គ្ននន់ិងមានរនមលសមរមយ ត្ពមទំងសមាសភាគននត្បពន័ធអនោះ អដើមបីផ្សាល់លទធភាពដល ់ ោរអត្បើត្បាស់ទ៉ូលំទ៉ូោយន៉ូវកមមវធិពីាណិ្ជ្ជកមមអេឡចិត្រូនកិ អដ្ឋយទំង ត្កមុហ៊េនុ 

និងេាកអត្បើត្បាស ់កាុងអនាោះរាប ់បញ្េលូទងំោរបអងកើរសាងដ់្ឋរសត្មាបផ់្សលរិផ្សល ទំនិញ និងអសវាសខំាន់ៗ អៅកាងុត្បអទស ។  
 

រដ្ឋា ភិបាលនថ្បានេនុវរាគំនរិផ្សាចួអផ្សាើមមយួចនំួន អដើមបីជ្ំរញុនិងពអនលឿនកំអណ្ើនននពាណ្ជិ្ជកមម អេឡិចត្រនូិក ។ គំនរិ ផ្សាចួអផ្សាើមមួយកាុងចំអណាមគំនរិផ្សាចួអផ្សាើមទងំអនោះ គឺចាបស់ាីពោីរចុោះបញ្ជ ី ពាណ្ិជ្ជកមម 
ផ្ដលរត្មូវអអាយត្បរិបរាិករពាណ្ិជ្ជកមម អេឡិចត្រនូិកអធវើោរចុោះបញ្ជពីាណ្ិជ្ជកមម ។ ត្កសួងពាណ្ិជ្ជកមមកពំុងអត្បើត្បាស់សាល កសញ្ញា ទំនកុចរិា (ផ្រមត្បិ៍អេឡចិត្រនូិកនន ោរេនុញ្ញា រ) 
អដើមបីកំណ្រ់សាង់ដ្ឋរសត្មាប់ផ្វបសាយរ៍ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រូនកិ និងកសាងទនំកុចរិារបសេ់រិថ្ជិ្ន ។ មណ្ឌ ល ទទលួពាកយបណ្ា ឹងពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រូនកិ ត្រូវបានបអងកើរអឡើងអៅកាងុឆ្ា ំ២០០៦ ។ ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ 
ទីភាា កង់្ហររដ្ឋា ភបិាលជ្ញអត្ចើន ត្ពមទងំត្កមុហ៊េនុឯកជ្ន កាុងអនាោះរាបប់ញ្េលូ ទំងធនាគ្នរ និងអរាងចត្កផ្សលរិកំពងុេនុវរាកិចេោរពាណ្ជិ្ជកមម អៅ អលើេុីនធឺណ្រិ ។  
 
អៅកាុងឆ្ា ំ២០០៤ អគហទពំ័រផ្វបសាយរ៍ជ្ញង ២.៥០០ ផ្ដលត្បរិបរាិោរអដ្ឋយសហត្គនិពាណ្ជិ្ជកមម អេឡិចត្រូនកិត្បផ្ហល ១.៨៦០នាក់អៅកាុងត្បអទសនថ្ ត្រូវបានចុោះបញ្ជីជ្ញមយួត្កសងួពាណ្ជិ្ជកមម ។ កិចេោរ 

http://www.nia.or.kr/open_content/board/fileDownload.jsp?tn=PU_0000100&id=53922&seq=1&fl=7
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B2B អេឡិចត្រូនកិ រួមមាន ភាគអត្ចើនននកចិេោរអៅកាុងវសិ័យពាណិ្ជ្ជកមមអេឡចិត្រនូិកអៅកាុង ត្បអទសនថ្ ។ ត្កមុហ៊េុនផ្សារផ់្សាង់អសវាផ្ផ្សាកលក ់ អដញនថ្ល/លទធកមម អៅអលើេុីនធឺណ្ិរដ៏សខំានម់ួយ គឺ 
Pantavanij (https://www.pantavanij.com) ។ កិចេោរពាណ្ិជ្ជកមមរបស ់ Pantavanij អៅកាុងឆ្ា  ំ ២០០៥ បានអឡើងដល ់ ៤៧,៩ពានោ់នបារ 
កាុងអនាោះ ៣៥,២ពាន់ោនបារ បានមកពីោរទញិអៅអលើ េុីនធឺណ្ិរ និង ១២,៧ពាន់ោនបារ បានមកពីោរដ្ឋក់លក់អដញនថ្លអៅអលើេុនីធឺណ្រិ ។ កិចេោរពាណ្ិជ្ជកមមអៅអលើេុីនធឺណ្ិរ កាុងឆ្ា ំ២០០៥ 
បានអឡើងដល់ត្បផ្ហល ១០០ពាន់ោនបារ អកើនព ី៦៣ពាន់ោនបារអៅកាងុឆ្ា ំ២០០៣ ។  
 
អដើមបីបនាពត្ងឹងវសិយ័ពាណិ្ជ្ជកមមអេឡចិត្រនូិករបស់ត្បអទសនថ្ ជ្ញោរចាបំាច ់គឺត្រូវជ្ំរញុពាណ្ជិ្ជកមម អេឡិចត្រនូិក អៅកាុងចំអណាម SMEs នងិអលើកទឹកចិរាពលរដាអអាយច៉ូលរមួអៅកាងុកចិេោរ B2C ។  
 

ត្បភព ៖  

េងាភាពចារកមមអសដាកចិេ “ត្បអទសនថ្ ៖ ទិដាភាពទ៉ូអៅននពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូកិ” អៅកាុងទសសនាវដា ីThe Economist (នថ្ាទី១១ ផ្ខមករា ឆ្ា ំ២០០៧)  

 

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 លជ្ញរិអេឡចិត្រនូិក និងបអចេកវទិាកុំពយូទ័រ ស៉ូចនាករ ICT ឆ្ា ំ២០០៥របស់ត្បអទសនថ្ (បាងកក ៖ មជ្ឈមណ្ឌ ល ជ្ញរិអេឡចិត្រនូិក និងបអចេកវទិាកុំពយូទ័រ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិវទិាសាន្ដសា និង 
េភិវឌឍន៍បអចេកវទិា ត្កសងួវទិាសាន្ដសា និង បអចេកវទិា ឆ្ា ំ២០០៥)  http://www.nectec.or.th/2008/pdf/ict_indicators2005.pdf  ។  
 

អលខាធិោរដ្ឋា នគណ្ៈកមាម ធិោរជ្ញរបិអចេកវទិាពរ័៌មាន ត្កបខ័ណ្ឌ អគ្នលនអយបាយបអចេកវទិាពរ័៌មាន ឆ្ា ំ២០០១-២០១០ : ទសសនវសិ័យអឆ្ព ោះអៅរកអសដាកចិេផ្ផ្សអកអលើចអំណ្ោះដឹងរបស់ត្បអទសនថ្ (បាងកក ៖ 
មជ្ឈមណ្ឌ លជ្ញរិអេឡចិត្រនូិក នងិបអចេក-វទិាកុពំយូទ័រ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិវទិាសាន្ដសា នងិេភិវឌឍន ៍បអចេកវទិា ត្កសួងវទិាសាន្ដសា និងបអចេកវទិា ឆ្ា ំ២០០៣)  
 http://www.etcommission.go.th/documents/it2010_publish_version_en.pdf  ។  
 

Somnuk Keretho នងិ Paisan Limstit ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រូនកិ ៖ ត្ចកអាជ្ីវកមមអៅកាុងត្បអទសនថ្ (បាងកក ៖ មជ្ឈមណ្ឌ លជ្ញរិអេឡិចត្រូនកិ និងបអចេកវទិាព័រ៌មាន 
ឆ្ា ំ២០០២)  
 http://www.ecommerce.or.th/APEC-Workshop2002/ppt/pdf/ec_way_business_in_Thailand.pdf  ។ 
 

Thaweesak Koanantakool នងិ Kalaya Udomvitid “.th Thailand” អៅកាុងរបាយោរណ៍្ឌជី្ថី្លននរំបន់អាសុ-ីបា សុីហវកិ ឆ្ា ំ២០០៧/២០០៨ (New 

Delhi: Sage, IDRC, Orbicom: ២០០៧)  
 http://www.idrc.ca/en/ev-127181-201-1-DO_TOPIC.html  ។ 

 
 

 

កចិេោរផ្ដលត្រវូេនវុរា  
1. ពណ៌្នាេំពីវសិយ័ SME អៅកាុងត្បអទសរបស់េាក នងិពនយល់េពំីរអបៀបផ្ដលពាណ្ជិ្ជកមមអេឡិច ត្រូនកិអាចជ្ួយដល ់វសិ័យអនោះ ។  

 

2. អរើកមមវធិីពាណិ្ជ្ជកមមអេឡចិត្រនូិកេវខីលោះផ្ដលលអបផំ្សុរ អៅកាងុត្បអទសរបសេ់ាក ? ច៉ូរពណ្៌នា េំពកីមមវធិីមយួ កាុងចំអណាមកមមវធិីទងំអនោះ កាុងអនាោះរាប់បញ្េូលទងំរអបៀបផ្ដលកមមវធិីអនោះ បានអកើរអឡើង 
និងផ្សលប ោះពាល់របសក់មមវធិ ីអនោះអៅអលើអសដាកចិេននត្បអទសរបសេ់ាក ។  

 

 

 

 

 

 

អធវើអរសាខលនួឯង  
 

1. រាយអ ម្ ោះអសវា G2B ធមមត្ដ ។  
 

2. ម៉ូលអហរុេវីបានជ្ញោរកសាងត្បព័នធលទធកមមអេឡិចត្រូនកិ គឺជ្ញោរសខំាន ់?  
 

3. មានសមាសភាគ និងេនុត្បពន័ធជ្ញអត្ចើន ផ្ដលត្រូវោរចាំបាច់អដើមបបីអងកើរត្បព័នធដ៉ូចរអៅ ៖ លទធកមមអេឡិចត្រូនកិ គយអេឡិចត្រនូិក និងពាណ្ជិ្ជកមមអេឡចិត្រនូិក ។ ច៉ូរកំណ្រ់សមាសភាគទំងអនោះ ។  
 

https://www.pantavanij.com/
http://globaltechforum.eiu.com/index.asp?layout=rich_story&doc_id=9936&title=Thailand%3A+Overview+of+e-commerce&channelid=4&categoryid=30
http://globaltechforum.eiu.com/index.asp?layout=rich_story&doc_id=9936&title=Thailand%3A+Overview+of+e-commerce&channelid=4&categoryid=30
http://www.nectec.or.th/2008/pdf/ict_indicators2005.pdf
http://www.etcommission.go.th/documents/it2010_publish_version_en.pdf
http://www.ecommerce.or.th/APEC-Workshop2002/ppt/pdf/ec_way_business_in_Thailand.pdf
http://www.idrc.ca/en/ev-127181-201-1-DO_TOPIC.html
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4. ច៉ូរពនយល់ត្រួសៗេពំេីរថន័យនន B2B, B2G, B2C និង C2C និងរាយអ ម្ ោះត្បអភទននកចិេោរ ពាណ្ិជ្ជកមម ផ្ដល សថិរអៅអត្ោមេរថន័យននពាកយនមីួយៗ ។  
 

5. អរើផ្សលរិផ្សល និងអសវាត្បអភទេវខីលោះ ផ្ដលអាចផ្សាល់អអាយត្ដមរយៈពាណ្ជិ្ជកមមអេឡិចត្រនូកិ ?  
 

 

៣.៣. រដ្ឋា ភបិាលអៅោនរ់ដ្ឋា ភបិាល (G2G) ៖ ោរនចាត្បឌរិរអបៀបអធវើោរថ្មីៗ សត្មាបរ់ដ្ឋា ភបិាល  
 

ត្បពន័ធហរិញ្ាវរថរុមួបញ្េលូគ្នា 30  
 
អៅអដើមទសវរសរ៍ឆ្ា ១ំ៩៨០ អដ្ឋយសារផ្រកំអណ្ើនននអសរីភាវ៉ូបនយីកមម និងសាកលភាវ៉ូបនយីកមមនន ទីផ្សារហិរញ្ាវរថ ុ ោរត្បករួត្បផ្ជ្ងរវាងសាថ ប័នហិរញ្ាវរថកុាុងត្សកុោន់ផ្រមានសភាពរឹងផ្រង អហើយ 
លទធភាពរកត្បាក់ចំអណ្ញោន់ផ្រធាល ក់ចុោះជ្ញលដំ្ឋប់ ។ អដើមបីអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញា អនោះ និងបអងកើនភាព ត្បកួរត្បផ្ជ្ងអៅអលើទផី្សារេនារជ្ញរិ រត្មូវោរសត្មាប់បណាា ញ ព័រ៌មានហិរញ្ាវរថុមយួ ផ្ដលអរៀបចំអឡើង 
វញិន៉ូវនរីិវធិីកចិេោរពាណិ្ជ្ជកមម នងិផ្សាល់អសវាផ្ដលមានគណុ្ភាពោន់ផ្រលអដលេ់រិថ្ជិ្នត្រូវបាន អលើកអឡើង ។  
 
ចាប់ត្ដងំពពីាកក់ណាា លទសវរសរ៍ឆ្ា ១ំ៩៧០ ដលឆ់្ា ំ១៩៨៥ ធនាគ្នរកាងុត្សកុអៅកាងុសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ បានេនុវរាត្បព័នធកុពំយូទ័រអៅកាងុេងាភាពអាជ្ីវកមម និងបានបអងកើរបណាា ញរភាជ ប់គ្នា អៅវញិអៅមករវាង 
ទីសាា កោ់រកណាា ល និងសាខា ។ អៅអដើមទសវរសរឆ៍្ា ំ១៩៨០ ជ្ញផ្ផ្សាកមួយននគអត្មាងត្បព័នធព័រម៌ាន ម៉ូលដ្ឋា នថ្នា ក់ជ្ញរ ិ ត្បពន័ធពរ័៌មានហិរញ្ាវរថុេនារធនាគ្នរ ត្រវូបានដ្ឋក់ពត្ង្ហយ អដ្ឋយេនុញ្ញា រអអាយ 
េរថិ្ិជ្នអាចអធវើកិចេោរហិរញ្ាវរថេុនារធនាគ្នរបាន ។ ត្បពន័ធពរ័៌មានហិរញ្ាវរថ ុ េនារធនាគ្នរ ត្រូវបាន ផ្កលមអអៅកាុងឆ្ា ១ំ៩៩២-១៩៩៦ អហើយសាថ បន័ហិរញ្ាវរថុអត្ៅពីធនាគ្នរ ដ៉ូចជ្ញ ត្កមុហ៊េនុម៉ូលបត្រ 
ត្កមុហ៊េនុធានារា៉េ ប់រង និងធនាគ្នរវនិិអយគ ក៏ត្រូវបានរភាជ បប់ណាា ញជ្ញមួយគ្នា អៅវញិអៅមក ផ្សងផ្ដរ ។ អសវាធនាគ្នរត្ដម ត្កមុហ៊េនុ និងអសវាធនាគ្នរត្ដមផ្សទោះ ត្រូវបានបអងកើរអឡើងអៅកាងុឆ្ា ១ំ៩៩៤ ។ អៅអដើមឆ្ា ១ំ៩៩៧ 
ត្បព័នធពរ័៌មានហិរញ្ាវរថ ុ ននសាថ បន័ហិរញ្ាវរថុមនិផ្មនធនាគ្នរ ក៏ត្រូវបានបអងកើរ អឡើងផ្សងផ្ដរ អដ្ឋយចាក់ត្គោឹះសត្មាបោ់ររភាជ ប់សាថ បន័ហិរញ្ាវរថុទងំេស់ កាុងអនាោះរាប់បញ្េលូទងំធនាគ្នរ ត្កមុហ៊េនុម៉ូលបត្រ 
ត្កមុហ៊េនុធានារា៉េ ប់រង និងធនាគ្នរវនិិអយគ ។  
 
អៅកាុងវសិយ័ត្គប់ត្គងហិរញ្ាវរថុរដ្ឋា ភិបាល ជ្ញោរចាំបាច់ផ្ដលត្រូវរភាជ ប់ត្បពន័ធព័រ៌មានហិរញ្ាវរថុទងំេស់ ផ្ដល ត្បរបិរាោិរអដ្ឋយឯករាជ្យ អៅកាងុទភីាា ក់ង្ហររដ្ឋា ភិបាលនានា ។ ត្បពន័ធហិរញ្ាវរថុរមួបញ្េូលគ្នា អនោះ 
ត្រូវបានអអាយអ ម្ ោះថ្ន NAFIS (រ៉ូបភាពទ ី១៦) ។  
 

រ៉ូបភាពទ ី១៦ ៖ មា សុនីកផំ្ណ្ទត្មងោ់រត្គបត់្គងហរិញ្ាវរថរុបសរ់ដ្ឋា ភបិាលក៉ូអរ៉េ  

(ត្បភព ៖ Soh Bong Yu, “រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិននសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ៖ រអបៀបផ្ដលអយើងកពំងុអធវើោរង្ហរជ្ញមួយរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូចនិច”  
(បទបង្ហា ញរបស ់KADO) ១៦  

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

                                            
30 ផ្ផ្សាកអនោះដកត្សង់អចញពីទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកំុពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកំុពយូទ័រ ភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០២) 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023905.pdf . 

https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_view.asp?config_code=362&offset=0&board_code=3246
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023905.pdf
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ដ៉ូចផ្ដលបង្ហា ញអៅកាុងរ៉ូបភាពទ ី១៦ NAFIS រួមមាន ១០ម ៉ូឌលុ ៖  
 
ម ៉ូឌុលសាីពោីរអរៀបចំថ្វោិ និងអធវើវភិាជ្នថ៍្វោិ ត្គបដណ្ា ប់អលើរាលដ់ំអណ្ើរោរអធវើផ្ផ្សនោរថ្វោិរបស ់រដ្ឋា ភិបាល ។  

 
ម ៉ូឌុលសាីពោីរត្គប់ត្គងបង្ហក ន់នដចំណាយ និងោរទ៉ូទរ់ត្បាក ់ត្គបដណ្ា ប់អលើោរត្បម៉ូលចំណ្៉ូ លពនធ នងិចំណ្៉ូ ល មិនផ្មនពនធ និងចណំាយសាធារណ្ៈ ។  

 
ម ៉ូឌុលសាីពបីញ្ជទី៉ូអៅ ត្គបដណ្ា ប់អលើោរករ់ត្ត្ដន៉ូវរាល់កចិេោរគណ្អនយយទំងេស់ ោរបិទបញ្ជចីុងឆ្ា  ំនិងោរអធវើ របាយោរណ៍្សារអពើពនធរបស់េងាភាពរដ្ឋា ភបិាលនីមួយៗ ។  

 
ម ៉ូឌុលសាីពោីរត្គប់ត្គងសាច់ត្បាក់សទុធ ត្គបដណ្ា ប់អលើោរពាករណ៍្សាច់ត្បាក់ ោរអធវើវភិាជ្ន៍សាច់ត្បាក ់និង ត្បរិបរាិោរសាច់ត្បាកទ់ុកអចាល អដ្ឋយធនាគ្នរកណាា ល ។  

 
ម ៉ូឌុលសាីពោីរត្គប់ត្គងត្ទពយ និងោរត្គប់ត្គងបំណុ្ល ត្គបដណ្ា ប់អលើោរត្គប់ត្គងត្ទពយសមបរាជិ្ញរិ ដ៉ូចជ្ញ ដីធល ីេគ្នរ យនាអោោះ និងនាវា និងោរត្គប់ត្គងោនភិ័យរបស់ត្បអទស ។  

 
ម ៉ូឌុលសាីពសីថិរហិិរញ្ាវរថុរួមបញ្េលូគ្នា  រួមបញ្េលូន៉ូវោរបអងកើររបាយោរណ៍្សារអពើពនធអដ្ឋយផ្ផ្សអកអលើ ព័រ៌មានហិរញ្ាវរថុរមួបញ្េលូគ្នា ពីត្គប់េងាោររដ្ឋា ភិបាលទំងេស់ ។  

 
ម ៉ូឌុលសាីពោីរវភិាគហិរញ្ាវរថ ុត្គបដណ្ា ប់អលើោរពាករណ៍្មា ត្កូអសដាកិចេ និងលំោរ ់ោរវភិាគសនទសសន៍ហិរញ្ាវរថ ុនងិោរវាស់ផ្វងសមិទធកមម ។  

 
NAFIS រភាជ បជ់្ញមួយនងឹត្បពន័ធខាងកាងុ និងខាងអត្ៅដនទអទៀរ អដ្ឋយផ្សាល់លទធភាពដលោ់រត្គប់ត្គងទន ់ សភាពោរណ្ន៍៉ូវសកមមភាពសារអពើពនធជ្ញរ ិ និងរភាជ ប់អៅវញិអៅមកជ្ញមួយត្បព័នធផ្ដលទកទ់ងនឹង 
ហិរញ្ាវរថុចនំួន ២៣ ផ្ដលកពំុង ត្បរបិរាោិរអដ្ឋយឯករាជ្យអៅកាុងទីភាា ក់ង្ហររដ្ឋា ភបិាលនានា ។  
 
ទិនាន័យ និងរបាយោរណ្៍គណ្អនយយថ្នា ក់ម៉ូលដ្ឋា ន និងពអិសស ត្រូវបានរួមបញ្េលូគ្នា អៅកាុង ត្បព័នធព័រម៌ានហិរញ្ាវរថុជ្ញរ ិ ។ មានត្បពន័ធពរ័៌មានហិរញ្ាវរថ ុ ៤០ ផ្ដលកពំុងដំអណ្ើរោរអៅកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។ 
NAFIS ត្គបដណ្ា ប់អលើោរត្គប ់ត្គងគណ្អនយយនងិហិរញ្ាវរថទុ៉ូអៅរបស់រដ្ឋា ភបិាល ផ្ដលគ្នំត្ទដលោ់រអធវើអសចកាីសអត្មចចិរាផ្ផ្សាកអគ្នលនអយបាយ ។  
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បណាា ញពរ័៌មានហិរញ្ាវរថុលុបបំបារ់ន៉ូវឧបសគាអពលអវោ និងទកីផ្នលង អដ្ឋយផ្សាល់លទធភាពដល់កចិេោរ ហិរញ្ាវរថ ុ ២៤អមា ងកាងុមយួនថ្ា ៧នថ្ាកាុងមួយសបាាហ ៍ និង៣៦៥នថ្ាកាងុមួយឆ្ា  ំ ពីបនទបទ់ទលួអភាៀវ 
អៅដលក់ផ្នលងអធវើោរ ។ បណាា ញអនោះ ផ្សាលន់៉ូវកមាល ំងរុញត្ចានទីផ្សារហិរញ្ាវរថកុាុងត្សកុអអាយមានកំអណ្ើន អដ្ឋយបអងកើរជ្ញអវទិោត្បពន័ធពរ័៌មានហិរញ្ាវរថុរួមមយួ ។ បណាា ញអនោះត្រូវបានរំពងឹថ្ន នឹងជ្ួយពត្ងងឹភាព 
ត្បកួរត្បផ្ជ្ងជ្ញេនារជ្ញរិននវសិយ័ហិរញ្ាវរថុរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ពីអត្ពាោះ សាថ បន័ហិរញ្ាវរថនុានានឹងអាច បំអពញត្ដមសាង់ដ្ឋរននោរេនុវរាត្បអសើរបំផ្សរុរបសប់ណាា ត្បអទសអជ្ឿនអលឿន ត្ដមរយៈអហដ្ឋា រចនាសមព័នធ អនោះ ។  
 
ត្បព័នធពរ័៌មានហិរញ្ាវរថុរមួបញ្េូលគ្នា សត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលថ្នា កក់ណាា ល/ថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា ន ៖ ហិរញ្ាវរថជុ្ញរ ិ ត្រូវបានដ្ឋក់បញ្េូលគ្នា  និងត្គប់ត្គងអៅអត្ោមត្បពន័ធថ្វោិ នងិគណ្អនយយឌីជ្ថី្ល ផ្ដលត្រូវបានេនមុ័រ 
ជ្ញរអបៀបវារៈជ្ញរិដ្ឋច់អដ្ឋយផ្ឡកពគីអត្មាងផ្ផ្សនទីបង្ហា ញផ្សលូវសត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ។ អៅកាុងឆ្ា ំ២០០៤ ោរអធវើពរ័៌មាន៉ូបនីយកមមហិរញ្ាវរថ ុ ថ្នា ក់ម៉ូលដ្ឋា ន ត្រូវបានេនុវរាអៅកាងុដណំាកោ់ល ចំននួ ៤ 
(ស៉ូមអមើលត្ដរាងទ ី៤) ។  
 

ត្ដរាងទ ី៤ ៖ កិចេោរសាូលទងំបួនសត្មាប់ត្បពន័ធហិរញ្ាវរថរុដ្ឋា ភិបាលម៉ូលដ្ឋា ន  
ដណំាកោ់ល សមទិធផ្សលចមបងៗ 

គណ្អនយយ Accrual/Double Accounting . រចនាត្បធានបទគណ្អនយយ  
. ោរទ៉ូទរ់ប៉ូកសរបុរួមគ្នា  និងរបាយោរណ្៍ហិរញ្ាវរថ ុ 
. ទិនានុបបវរាិអេឡិចត្រូនកិសត្មាប់ដំអណ្ើរោរសាង់ដ្ឋរ  
. ពត្ងងឹសវនកមម និងគណ្អនយយករផ្ដលគ្នំត្ទអដ្ឋយខលនួឯង  

ដ្ឋក់អអាយេនុវរាត្បព័នធថ្វោិគអត្មាង  . កំណ្រថ់្វោិគអត្មាង  
. អរៀបចំរចនាសមពន័ធខទង់ថ្វោិអឡើងវញិ  
. ោរត្គប់ត្គងសមទិធកមមននត្បព័នធថ្វោិគអត្មាង  
. ោរត្គប់ត្គងនថ្លចណំាយត្ដមមុខង្ហរ  

ពត្ងឹងោរត្គប់ត្គងហិរញ្ាវរថ ុ . ផ្កលមអោរត្គប់ត្គងម៉ូលនិធ ិនងិោរវភិាជ្ន៍ត្បកបអដ្ឋយ ត្បសិទធផ្សល ។  
. ោរបង្ហា ញវកិកយបត្រ និងោរទ៉ូទរ់ត្បាក់ត្ដមត្បពន័ធ អេឡិចត្រនូិក ។  
. ផ្កលមអោរត្គប់ត្គងបំណុ្ល  
. ោរអធវើម៉ូលនធិិត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រនូិក  

ផ្កលមអោរអធវើពរ័៌មាន៉ូបនីយកមម  . អរៀបចំត្បពន័ធហិរញ្ាវរថុថ្នា ក់ម៉ូលដ្ឋា នផ្ដលមានបទដ្ឋា ន  
. កសាងអហដ្ឋា រចនាសមពន័ធហិរញ្ាវរថុកាងុម៉ូលដ្ឋា ន  
. រភាជ ប/់បត្ងមួត្បព័នធបញ្េូលគ្នា  ។  

 

ត្បភព ៖ NIA, ed., របាយោរណ៍្រដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រនូិកត្បចាំឆ្ា ំ២០០៦ (អសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ា ំ២០០៦) ១៤  
 http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651 ។  
 

ត្គប់ផ្ផ្សាកទងំេស់ននត្បព័នធព័រម៌ានហិរញ្ាវរថថុ្នា កម់៉ូលដ្ឋា ន កាងុអនាោះរាប់បញ្េូលទំងោរត្គប់ត្គងចំណ្៉ូ ល ត្ទពយ នងិបំណុ្ល ត្រូវផ្រអរៀបចំបអងកើរអឡើង និងផ្ចកចាយដល់រដ្ឋា ភិបាលថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា ន ។ អគ្នលអៅ 
គឺអដើមបីផ្កលមអត្បសទិធផ្សលននោរ ត្គប់ត្គងហិរញ្ាវរថុអៅថ្នា ក់ម៉ូលដ្ឋា ន ទប់សាក រភ់ាពត្រួរគ្នា ននវនិិអយគ ទុន និងផ្សាលល់ទធភាពដលោ់រផ្ចករំផ្លកពរ័៌មានអៅកាងុ ចំអណាមរដ្ឋា ភបិាលថ្នា ក់ម៉ូលដ្ឋា ន ។ ោរផ្ចក 
រំផ្លកពរ័៌មានអនោះ នឹងនាំអឆ្ព ោះអៅរកោរសនសំសំនចនថ្លចណំាយទ៉ូអៅ ជ្ញពិអសស កាុងផ្ផ្សាកពលកមម និងោរត្គប់ត្គង ។  
 

ត្បពន័ធពរ័ម៌ានរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា ន31  
មា ងវញិអទៀរ មានរត្មូវោរអដើមបីផ្កលមអត្បសិទធផ្សលផ្ដលបាននិងកំពងុធាល កច់ុោះ អដ្ឋយសារផ្រដំអណ្ើរោរ កិចេោររដ្ឋា បាលអដ្ឋយនដ អដើមបីសត្មួលដំអណ្ើរោរញ្ារាិសុីវលិអៅអលើត្កដ្ឋស និងអដើមបីផ្កទត្មង់អសវា 
ញ្ារាិសុីវលិត្ដមរយៈោរិយល័យត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយ ។ មា ងអទៀរ ោរវនិិអយគជ្ញនគ់្នា អៅអលើោរអធវើព័រម៌ាន៉ូបនីយកមម ត្រូវបានអធវើអឡើងអដ្ឋយេងាភាពផ្ដល មានមខុង្ហរខុសៗគ្នា  ឬេងាភាពថ្នា ករ់ំបន ់
បណាា លអអាយលទធផ្សលពោីរវនិិអយគទុនមានកត្មរិទប ។ ដ៉ូអចាោះ ត្បព័នធព័រម៌ាន រដាបាល ចាំបាច់ត្រូវផ្រអផ្សទរអៅអអាយេងាភាពថ្នា ករ់ំបន់អដើមបីបអងកើនត្បសិទធផ្សលត្បរបិរាោិរ នងិោរអពញចិរារបសេ់រថិ្ិជ្ន ។  
 
រដ្ឋា ភិបាលឌីជ្ថី្លថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា ន ផ្សាល់លទធភាពដលោ់រផ្ចករំផ្លកព័រ៌មានទន់សភាពោរណ្ ៍ ត្ដមរយៈ ោររភាជ ប ់ ទំនាកទ់ំនងផ្ខសបអណាា យ និងផ្ខសទទងឹ រវាងេងាោររដាបាលថ្នា ក់កណាា ល និងថ្នា ក់ម៉ូលដ្ឋា ន ។ 
ជ្ញពិអសសជ្ញងអនោះអៅអទៀរ គអត្មាងអធវើព័រម៌ាន៉ូបនយីកមមសត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា នអៅកាុង សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ត្រូវបានេនុវរាអដើមបីអធវើបទដ្ឋា នីយកមម ដំអណ្ើរោរព័រម៌ាន និងោរបំអពញកចិេោរ ។ គអត្មាងអនោះ 
ផ្ដលត្រូវបានេនុវរាកាុងរយៈអពល ៣ឆ្ា  ំ អដ្ឋយចាប់អផ្សាើមអៅកាងុឆ្ា  ំ ២០០៣ បានជ្ួយោរ ់ បនថយភាពត្រួរគ្នា ននោរវនិិអយគ ត្ពមទំងគមាល រឌជី្ីថ្លអៅកាងុរបំន់អផ្សសងៗគ្នា  អៅកាុងសាធារណ្រដា ក៉ូអរ៉េ ។ 
ត្បសិទធផ្សលត្រូវបានផ្កលមអ អហើយអសវាេរិថ្ជិ្នត្រូវបានផ្កលមអ ជ្ញមួយនឹងោរបអងកើរអហដ្ឋា រចនា សមពន័ធអេឡចិត្រនូិក សត្មាបក់ិចេោររដាបាល នងិកចិេោរញ្ារាិពលរដា ។  

                                            
31 lbid  

http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651
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រ៉ូបភាពទ ី១៧ ៖ ទសសនាទនសត្មាបត់្បពន័ធរដ្ឋា ភបិាលម៉ូលដ្ឋា នឌជី្ថី្លរបសស់ធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
(ត្បភព ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកុពំយូទ័រភាវ៉ូបនយីកមម រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖  

ទីភាា កង់្ហរជ្ញរិកុពំយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០២) ៤៧ 
 http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf) 

 
 

ោរអធវើឌជី្ីថ្លភាវ៉ូបនីយកមមរដ្ឋា ភិបាលថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា ន អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ បានចាប់អផ្សាើមអៅ ឆ្ា ំ១៩៩៧ ជ្ញមយួ នឹងោរអរៀបចំផ្ផ្សនោរជ្ញម៉ូលដ្ឋា នសត្មាប់ត្បពន័ធព័រ៌មានរដាបាលទ៉ូលទំ៉ូោយសត្មាប់ បណាា ត្កងុ 
សង្ហក រ ់ និងត្សកុ ។ បនាទ ប់ព ី ោរសាកលបងសមាសភាគអផ្សសងៗននត្បពន័ធអនោះត្បកបអដ្ឋយ អជ្ញគជ្យ័អៅកាងុត្កងុចនំួន ៤ កាុងឆ្ា ំ២០០០ ត្បព័នធអនោះត្រូវបាន ចាប់អផ្សាើមេនុវរាអៅទ៉ូទងំត្បអទស អហើយបចេុបបនា 
ត្គបដណ្ា ប់អលើត្កងុ សង្ហក រ ់ និងត្សកុចនំួន ២៣២ ។ កមមវធិីញ្ារាិសុីវលិ ោរចុោះបញ្ជ ី នងិោរដំអណ្ើរោរ អាចរកបានអៅទ៉ូទងំត្បអទស អហើយខយសូកពំុងត្រវូបានដំអឡើងសត្មាប់ពលរដា ផ្ដលពកួអគ 
អាចអត្បើត្បាស់អសវាផ្សាល់វញិ្ញា បនបត្រអផ្សសងៗគ្នា ចនំួន ៣៧ ។  
 
សត្មាបព់លរដា ផ្សលត្បអយជ្ន៍ននត្បព័នធរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិថ្នា ក់ម៉ូលដ្ឋា ន រួមមាន ោរោរប់នថយគួរ អអាយករស់មាា លន់៉ូវបរិមាណ្ត្កដ្ឋសសាា ម និងចំននួននោរអធវើដំអណ្ើរអៅោនទ់ីភាា កង់្ហររដ្ឋា ភបិាល ផ្ដលពាក់ពន័ធ 
។ អនោះឆលុោះបញ្ញេ ំងអអាយ អ ើញន៉ូវោរផ្លល សប់ាូរអៅកាងុទសិអៅននអសវារដ្ឋា ភិបាលពោីរ អផ្លា រសខំាន់អៅអលើអាជ្ីវកមម អៅជ្ញអផ្លា រសំខាន់អៅអលើេរិថ្ជិ្ន វញិ ។  
 
កាុងទសសនៈរបស់រដ្ឋា ភិបាល ោរអធវើឌីជ្ថី្លភាវ៉ូបនីយកមម និងោររួមបញ្េលូគ្នា  មានន័យថ្នជ្ញោរ សត្មបសត្មួលោន់ផ្រត្បអសើរអឡើងរវាងរដ្ឋា ភិបាលថ្នា ក់កណាា ល និងរដ្ឋា ភិបាលថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា ន ោរផ្កលមអ ត្បពន័ធរដាបាល 
និងកំអណ្ើននន ត្បសិទធផ្សល ។ ឧទហរណ៍្ អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ោរអធវើសវ័យត្បវរាកិមម ដំអណ្ើរោរោរង្ហរចនំួន ៩០៤ អៅកាុងវសិ័យរដាបាល ទ៉ូអៅចំននួ ១៨ បានបអងកើនត្បសិទធផ្សល អៅកាុងនីរិវធិោីរង្ហរ 
ខណ្ៈផ្ដលបនទកុោរង្ហរអៅអលើមន្ដនារីាជ្ោរត្រូវបានោរប់នថយ អដ្ឋយសារោរ ទប់សាក រភ់ាពត្រួរគ្នា ននមខុង្ហរ ។ រដ្ឋា ភិបាលថ្នា ក់កណាា ល និងរដ្ឋា ភិបាលថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា ន មានត្បពន័ធរាយោរណ៍្ រភាជ ប់គ្នា មួយ 
ផ្ដលនាំអអាយមានត្បសទិធផ្សល និងភាពត្រឹមត្រូវអកើនអឡើង ។  
 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf
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អដើមបីរភាជ ប់ត្កសួងរដ្ឋា ភិបាលថ្នា ក់កណាា លទំង ១៨ ជ្ញមួយនឹងរដ្ឋា ភិបាលថ្នា ក់ម៉ូលដ្ឋា ន យនាោរ ផ្សាល់ពរ័ម៌ានមយួ ត្រូវបានបអងកើរអឡើង អៅអត្ោយោរអធវើបទដ្ឋា នីយកមមខទងព់័រម៌ានចំននួ ១.២៣៧ ។ 
អសវាសុីវលិសរុបចនំួន ៧៥១ត្បអភទ ត្រូវបានអធវើឌីជ្ថី្លភាវ៉ូបនីយកមម អហើយអសវា ៤៨ត្បអភទ ត្រូវបានរភាជ ប់ជ្ញមួយនឹងផ្វបសាយរ ៍G2C អហើយបចេុបបនា អសវាទំងអនោះអាចអត្បើត្បាសប់ានត្ដមរយៈ េុនីធឺណ្រិ ។  
 
អដើមបីផ្កលមអរដាបាលត្កងុ/សង្ហក រ/់ត្សកុ ដំអណ្ើរោរោរង្ហររដាបាលចំននួ ២១ ត្រូវបានអធវើឌីជ្ថី្លភាវ៉ូប នីយកមម អៅអត្ោមគអត្មាងពរ័៌មាន៉ូបនីយកមមសត្មាប់រដាបាលត្កងុ/សង្ហក រ/់ត្សកុ អៅចអនាល ោះឆ្ា ំ១៩៩៨ 
និងឆ្ា ំ២០០៣ ។ ជ្ញមយួគ្នា អនោះផ្ដរ អៅកាុងឆ្ា ំ២០០៣ រដ្ឋា ភិបាលថ្នា ក់ត្កងុសង្ហក រ ់និងត្សកុបានទទួលយក ទំនលួខុសត្រូវទ៉ូអៅសត្មាបដ់ំអណ្ើរោរត្គប់ត្គង ោរចុោះបញ្ជីត្បជ្ញពលរដា ផ្ដលពមីុនត្រូវបានេនុវរាអដ្ឋយ 
េងាភាពភ៉ូម ិ។  
 
អៅកាុងេំឡុងអពល BPR និង ISP សត្មាប់គអត្មាងឌជី្ថី្លភាវ៉ូបនយីកមមកាងុឆ្ា ំ២០០៥ អគ្នលអៅ និងអគ្នលបំណ្ងសត្មាប់រដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិកថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា នអៅកត្មិរត្កងុ/សង្ហក រ/់ត្សកុ ត្រូវបាន ផ្កលមអ 
អហើយគអត្មាងអាទភិាព ចំនួន ២០ ត្រូវបានកណំ្រ ់ ។ ឯកសារត្បមាណ្ ២.៨៩៧ ត្រូវបានអធវើឌជី្ថី្លភាវ៉ូបនីយកមម និងផ្ចករំផ្លក អដ្ឋយផ្សាល់លទធភាព ដល់អសវាត្ចកអចញច៉ូលផ្រមួយ 

និងោរប់នថយរត្មូវោរអដើមបីអធវើដំអណ្ើរអៅោនទ់ីភាា ក់ង្ហរជ្ញអត្ចើនកផ្នលង ។ បផ្នថមពីអលើអនោះ MOGAHA (ផ្ដលត្រូវបានបាូរអ ម្ ោះអៅជ្ញ MOPAS អៅកាុងឆ្ា ំ២០០៨) 
ត្រូវបានចារ់អអាយអរៀបចំបអងកើរត្បពន័ធ ព័រ៌មានជ្ញដំណាកោ់លៗ និងដ្ឋកព់ត្ង្ហយត្បពន័ធអនោះអៅដល់រដ្ឋា ភិបាលថ្នា ក់ម៉ូលដ្ឋា នចំននួ ២៣៤ អៅត្រឹមឆ្ា ំ២០១២ ។  
 
ដ៉ូចផ្ដលកចិេត្បងឹផ្ត្បងរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េផ្ដលបានអរៀបរាប់ខាងអលើបង្ហា ញអអាយអ ើញ ោរអរៀបចំ បអងកើរ និងេនុវរារដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិកថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា ន គឺជ្ញដំអណ្ើរោរមួយដស៏មុគសាម ញ ។ បញ្ញា នានា 
ចាំបាច់ត្រូវផ្រអដ្ឋោះត្សាយអៅកាុងេំឡងុវដាននគអត្មាងទំងម៉ូល ។ បញ្ញា អៅកាងុករណី្ននត្បអទសហវីលពីនី ត្រូវបានពណ្៌នាអៅខាងអត្ោមអនោះ ។  
 

 

 

គអត្មាង e-LGU អៅត្បអទសហវលីពីនី  
 
ជ្ញកចិេអឆលើយរបអៅនឹងោរេនុមរ័ចាប់សាីពពីាណ្ិជ្ជកមមអេឡចិត្រូនកិ ផ្ដលបានផ្ណ្នាំអអាយទីភាា ក់ង្ហរ រដ្ឋា ភិបាលទងំេស ់ កាុងអនាោះរាបប់ញ្េូលទំងេងាភាពរដ្ឋា ភិបាលម៉ូលដ្ឋា ន (LGUs) អត្បើត្បាស់មអធាបាយ 

អេឡិចត្រនូិកអៅកាងុកចិេោរ រដ្ឋា ភិបាល មជ្ឈមណ្ឌ លកុពំយទូ័រជ្ញរ ិ(NCC) ននត្បអទសហវីលពីីន បានេនុវរាគអត្មាងចាប់អផ្សាើមេភបិាលកិចេអេឡិចត្រនូកិ អៅកាុងេងាភាពរដ្ឋា ភិបាលថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា ន (e-LGU) 

អៅចអនាល ោះឆ្ា ំ២០០២ និងឆ្ា ំ២០០៥ ។ អគ្នលបំណ្ងននគអត្មាងអនោះ គ ឺ អដើមបជី្ួយដល ់LGUs ទំងេស ់ អៅកាុងកចិេត្បឹងផ្ត្បងអធវើកុពំយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមមរបសខ់លួន អដើមបផី្សាល់លទធភាពដល់ោរផ្សាល់អសវា រដ្ឋា ភិបាល 

អអាយបានោន់ផ្រត្បអសើរ និងរហស័ទន់ចរិា ។ គអត្មាងអនោះ រួមបញ្េូលទំងោរបអងកើរផ្វបសាយរ៍សត្មាប ់ LGUs ទំងេស ់ និងោរផ្សាលក់មមវធិីរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រនូិក ដ៉ូចជ្ញ ត្បព័នធពនធេចលនវរថុ 
(eRPTS) ត្បពន័ធផ្សាល់លខិិរេនុញ្ញា រ និងអាជ្ញា បណ័្ណពាណ្ិជ្ជកមម (eBPLS) និងត្បពន័ធត្បរិបរាិោរ និងត្គប់ត្គង ររនាគ្នរ (eTOMS) ។  
 
គអត្មាងអនោះទទួលបានអជ្ញគជ្័យអៅកាងុោរជ្ំរុញអអាយ ៩៩,៥% នន LGUs បអងកើរផ្វបសាយរ ៍។ ប ុផ្នា ផ្វបសាយរ៍មួយចនំួនកាុងចំអណាមផ្វបសាយរ៍ទងំអនោះមនិត្រូវបានអធវើបចេបុបនាភាពអឡើយ ចាប់ត្ដងំពីអពល 

បអងកើររចួអៅឆ្ា ំ២០០២ អហើយ ភាគអត្ចើនននផ្វបសាយរទ៍ំងអនោះផ្សាល់ផ្រពរ័៌មានទ៉ូអៅេំព ី LGU (ឧ. ត្បវរាិ សាថ នភាពភ៉ូមសិាន្ដសា សមាសភាពរដ្ឋា ភិបាល) នងិមនិផ្សាល់ន៉ូវអសវារដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក 
ណាមយួអឡើយ ។  
 
ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ គ្នម ន LGU ណាមយួបានអត្បើត្បាស់ eRPTS អពញអលញអឡើយ អៅអពលផ្ដលគអត្មាង e-LGU បញ្េប់អៅឆ្ា ំ២០០៥ ។ ផ្ផ្សនោរគឺអដើមបីអអាយេាកផ្ដលឈាោះោរអដញនថ្លបអងកើរ 
eRPTS និងដំអឡើងកមមវធិីអនោះអៅកាុងរំបន ់សាកលបងមយួ អហើយ NCC នឹងទទួលបនទកុកាងុោរដំអឡើងត្បពន័ធអនោះ អៅកាុង LGUs អផ្សសងអទៀរ ។ ប ុផ្នា អត្ៅពីបញ្ញា នានា អៅកាុងោរបអងកើរត្បពន័ធអនោះ 
ោរចំណាយបផ្នថមផ្ដល LGUs ចាំបាច់ត្រូវផ្រចណំាយអដើមបីផ្កសត្មួលកមមវធិីអអាយត្រូវត្ដម រត្មូវោរ កសាងម៉ូលដ្ឋា នទនិាន័យ និងផ្សាលោ់របណ្ាុ ោះបណាា លដល់បគុាលកិ 
បានបណាា លអអាយមានោរយរឺយ វកាងុោរដ្ឋក ់ពត្ង្ហយ កមមវធិីអនោះ ។ ជ្ញោរពរិ LGU នីមួយៗបានទទួលត្បព័នធ eRPTS អដ្ឋយឥរគរិនថ្លផ្មន ប ុផ្នា ោរអធវើអអាយត្បព័នធ អនោះមានដំអណ្ើរោរអពញអលញ 
មិនអាចគ្នម នោរចំណាយអនាោះអទ ។  
 
ោរេនុវរាគអត្មាង e-LGU មានលកាណ្ៈមជ្ឈោរ និងអធវើពីថ្នា ក់អលើអៅថ្នា ក់អត្ោម ។ ភ័សាុត្ដងផ្ដល បញ្ញជ ក់េពំីបញ្ញា អនោះ រួមមាន ៖ ក) ោរផ្សទកុនងិត្គប់ត្គងមារិោព័រម៌ានននផ្វបសាយរ៍មនិសថរិអៅកាងុ 
LGUs អទ ខ) ជ្អត្មើសននកមមវធិ ីICT សត្មាប ់LGUs កត្មរិត្រមឹផ្រត្បព័នធបអងកើរត្បាក់ចំណ្៉ូ លចនំួនបី ប ុអណាណ ោះ និង គ) ត្បព័នធផ្ដលបានបអងកើរអឡើង គឺជ្ញោរ ទទួលខុសត្រូវរបសេ់ាកបអងកើរផ្រមាា ក់ 
មិនផ្មនជ្ញសហគមន៍ននេាកបអងកើរអឡើយ ។  
លទធផ្សលននគអត្មាងអនោះ ទំនងជ្ញនឹងខុសពីអនោះ ត្បសិនអបើដំអណ្ើរោរននោរេនុវរាមានលកាណ្ៈច៉ូលរួម អត្ចើនជ្ញងអនោះអដ្ឋយផ្សាល់អអាយ LGUs ន៉ូវលទធភាពត្គប់ត្គងមារិោពរ័៌មានរបស់ខលនួ អហើយធនធានអត្ចើន 
ផ្ថ្មអទៀរត្រូវបានអផ្លា រអៅអលើ ោរបអងកើរោរយលដ់ងឹេពំផី្សលត្បអយជ្ន៍ននោរអត្បើត្បាសេ់ុីនធឺណ្រិ ។ ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ LGUs និងេងាោរអផ្សសងអទៀរ អាចច៉ូលរមួអៅកាងុោររចនា និងអរៀបចំបអងកើរកមមវធិ ី
រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិផ្ដលពាកព់ន័ធ ចំផ្ណ្កឯសាថ ប័នជ្ញរិបអងកើរន៉ូវ បទដ្ឋា នរមួមយួសត្មាប ់សាថ បរយកមមម៉ូលដ្ឋា នទនិាន័យអដើមបេីនុញ្ញា រអអាយមានោរផ្ចករំផ្លកពរ័៌មានកាងុចំអណាម LGUs ។ 
 

ត្បភព ៖  
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ដកត្សង់អចញព ីErwin A. Alampay ហវីលពីីន ៖ ោរដ្ឋក់បញ្េលូោរច៉ូលរួមអៅកាុងគអត្មាង e-LGU របស់ហវីលពីីន (បាងកក ៖ UNDP-APDIP ឆ្ា ំ២០០៥)  
 http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Philippines-Alampay.pdf  ។  
 

 

 

កចិេោរផ្ដលត្រវូេនវុរា  
1. កំណ្រ់វសិយ័អាទិភាពមួយសត្មាបោ់របអងកើរត្បព័នធពរ័៌មានរដ្ឋា ភិបាលរួមបញ្េូលគ្នា  អៅកាុងត្បអទសរបស់េាក ។ ច៉ូរ ពនយល់េពំីម៉ូលអហរេុវីបានជ្ញអត្ជ្ើសអរីសអាទិភាពអនោះ ។ 

ច៉ូរពណ្៌នាេំពកីចិេត្បងឹផ្ត្បងអដើមបីបអងកើរត្បពន័ធផ្បបអនោះ ត្បសិនអបើមាន ។  
2. ច៉ូរពណ្៌នាេំពគីអត្មាង ឬផ្ផ្សនោរណាមួយ អដើមបីបអងកើរត្បពន័ធរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិអៅកត្មិរ រដ្ឋា ភិបាលថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា នអៅកាុងត្បអទសរបសេ់ាក ។ អរើអគ្នលអៅ និងអគ្នលបំណ្ង សមាសភាគ 

និងោលវភិាគននគអត្មាងមានេវខីលោះ ។ អរើេវីខលោះផ្ដលេាកគិរថ្ន ជ្ញភាពខាល ងំ និងភាពអខាយរបស់គអត្មាង ? អរើបញ្ញា េវីខលោះផ្ដលត្រូវអដ្ឋោះត្សាយ អដើមបីធានាបានន៉ូវអជ្ញគជ្ ័? 

 

 
ោរផ្កលមអោរផ្លល សប់ារូឯកសារអេឡចិត្រនូកិ32  
 

ោរផ្លល ស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រូនកិ និងោរយល់ត្ពមអេឡិចត្រនូិក ត្រូវបានអលើកកមពស់អៅកាងុ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ចាប់ត្ដងំពឆី្ា ំ១៩៩៨មកអមល ោះ ។ អគ្នលអៅ គឺអដើមបីអធវើឌីជ្ថី្លភាវ៉ូបនយីកមមនរីិវធិ ី
ទំងត្សងុននោរដំអណ្ើរោរឯកសារអៅកាងុ ទីភាា ក់ង្ហររដ្ឋា ភបិាល ។  
 
សថិរិសាពីីោរផ្លល ស់បាូរឯកសារអេឡចិត្រនូិក បង្ហា ញថ្ន ទីភាា ក់ង្ហរចំននួ ៦៥៤ បានអធវើោរផ្លល សប់ាូរឯកសារ អៅអលើេុីនធឺណ្ិរត្ដមរយៈមជ្ឈមណ្ឌ លផ្លល សប់ាូរឯកសារអេឡិចត្រូនកិរដ្ឋា ភបិាល ផ្ដលរួមមានទភីាា កង់្ហរ 
កណាា លចនំួន៥៨ រដ្ឋា ភិបាល ថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា ន ២៥០ ោរិយល័យេប់រ ំ និងសាកលវទិាល័យរដា ១៩៨ រដាសភា និងគណ្ៈកមមោរជ្ញរិអរៀបចោំរអបាោះអឆ្ា រ ។ ជ្ញមួយនឹងោរេនុមរ័បទដ្ឋា នសាពីីឯកសារ 
អេឡិចត្រនូិកោរយល់ត្ពមត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រូនកិ បចេបុបនាកពំុងត្រូវបានេនុវរា អៅកាុងទីភាា ក់ង្ហរ កណាា លចនំួន ៥៨ និងរដ្ឋា ភិបាលថ្នា កម់៉ូលដ្ឋា នចំននួ ២៥០ ។ គិរត្រមឹផ្ខមិថ្នុា ឆ្ា ំ២០០៦ េត្ត្ដននោរ 
ផ្លល ស់បាូរឯកសារអេឡចិត្រនូកិអៅកាងុចំអណាមទីភាា ក់ង្ហរកណាា ល គ ឺ៩៧,៣ភាគរយ អហើយេត្ត្ដមធយម ភាគននោរផ្សាល់ោរ យល់ត្ពមត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូកិ គឺ ៩៨,២ភាគរយ ។  
 

ត្ដរាងទ ី៥ ៖ ោរផ្លល ស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រូនកិ និងេត្ត្ដេនមុ័រអេឡិចត្រូនកិកាងុចំអណាមទីភាា ក់ង្ហរ រដាបាល (គិរត្រឹមផ្ខ មិថ្ុនា ឆ្ា ំ២០០៦)  
ទីភាា ក់ង្ហរ េត្ត្ដននោរផ្លល ស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រូនិក េត្ត្ដននោរយល់ត្ពមត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនិក 

ចំនួនសរុបនន ោរផ្លល ស់បាូរ ចំនួនននោរផ្លល ស់បាូរ 
ឯកសារអេឡិចត្រូនិក 

េត្ត្ដ (%) 
ចំនួនសរុបនន ោរផ្សលិរឯកសារ ចំនួនននោរយល់ត្ពម  

ត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនិក 
េត្ត្ដ (%) 

សរុប 12,574,097 12,231,383 97.3% 32,441,273 31,849,755 98.2% 
េងាោររដាបាលថ្នា ក់កណាា ល 5,114,791 4,913,759 96.1% 10,951,466 10,771,392 98.4% 
រដ្ឋា ភិបាលថ្នា ក់ម៉ូលដ្ឋា ន 7,459,306 7,317,624 98.1% 21,489,807 21,078,363 98.1% 

ត្កងុ/អខរា 1,135,228 1,116,287 98.3% 3,410,501 3,356,823 98.4% 

សង្ហក រ់/ត្សកុ 6,324,078 6,201,337 98.1% 18,079,306 17,721,540 98.0% 
 

ត្បភព ៖ NIA, ed., របាយោរណ្៍រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកត្បចាឆំ្ា ២ំ០០៦ (អសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ា ២ំ០០៦) ១២  
 http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651 ។ 
 

ភាគរយខពស់ននោរផ្លល សប់ាូរឯកសារអេឡិចត្រូនកិ និងោរយល់ត្ពមត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រនូកិ បង្ហា ញថ្ន ដំអណ្ើរោរ ឯកសារអេឡិចត្រូនកិបាន្នដលដ់ំណាក់ោលផ្ដលមានសថិរភាពអពញអលញអៅកាុង 
ទីភាា កង់្ហររដ្ឋា ភបិាល ទីភាា កង់្ហរកណាា ល ទំងេស ់ ផ្លល ស់បាូរឯកសារអេឡចិត្រនូិកអដ្ឋយសុវរថិភាព ត្ដមរយៈមជ្ឈមណ្ឌ លផ្លល ស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រូនកិរដ្ឋា ភបិាល អហើយទីភាា ក់ង្ហរទងំអនោះ កំពងុពាយម 
ពត្ងីកោរផ្លល សប់ាូរឯកសារអេឡចិត្រនូិកអៅដលទ់ីភាា ក់ង្ហរសាធារណ្ៈ ផ្ដលមិនទន ់េនុវរាត្បពន័ធ ផ្លល ស់បាូរឯកសារអេឡិចត្រូនកិអៅអឡើយ ឬផ្ដលកំពងុអត្បើត្បាស់ត្បពន័ធផ្លល ស់បាូរឯកសារអេឡចិត្រនូិក ផ្ដលគ្នម នបទដ្ឋា ន ។  
 
ត្បព័នធត្គប់ត្គងបណ្ណសារ ៖ ោរិយល័យបណ្ណសារ និងកំណ្រ់ត្ត្ដជ្ញរ ិ បានេនុវរាចាប់សាពីីោរត្គប់ត្គង បណ្ណសារ អៅកាុងឆ្ា ំ១៩៩៩ អដើមបីអរៀបច ំ និងត្គប់ត្គងបណ្ណសារជ្ញលកាណ្ៈត្បពន័ធ ។ ត្បព័នធត្គប់ត្គង 
បណ្ណសារជ្ញរិត្រូវបានបអងកើរអឡើងជ្ញមយួនងឹោរអត្បើត្បាស់ត្បពន័ធត្គប់ត្គងទនិានយ័មួយ ។ ត្បព័នធ ត្គប់ត្គងអាជ្ីវកមម ផ្ដលត្គប់ត្គងដំអណ្ើរោរននោរអធវើអសចកា ី សអត្មចចិរា និងដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមម ទំងម៉ូល 

ត្ពមទងំឯកសារអផ្លា រអលើលទធផ្សល ត្រូវបានបអងកើរអឡើងអៅកាុងឆ្ា ំ២០០៥ ។ អៅ ឆ្ា ំដផ្ដលអនាោះ គអត្មាង “ISP ត្បព័នធត្គប់ត្គងកំណ្រ់ត្ត្ដ និងបណ្ណសារ” ត្រូវបានចាប់អផ្សាើមេនុវរាជ្ញោរ 
ទទួលសាា ល់ចំអពាោះរត្មូវោរអដើមបីផ្កលមអត្បពន័ធត្គប់ត្គងទនិាន័យ ផ្ដលរួមបញ្េូលទំងោរត្គប់ត្គង អាជ្ីវកមម ។  
 
អៅអពលផ្ដលត្បពន័ធត្គប់ត្គងកំណ្រ់ត្ត្ដ និងបណ្ណសារត្រវូបានបអងកើរអឡើងរួចរាល់ជ្ញសាថ ពរ បទដ្ឋា ននឹង ត្រូវត្បោសជ្ញផ្សលូវោរ អដ្ឋយពិអត្គ្នោះអយបល់ជ្ញមួយទីភាា ក់ង្ហរផ្ដលពាក់ពន័ធ។ ជ្ញកចិេត្បឹងផ្ត្បងត្សបអពល 

                                            
32 ផ្ផ្សាកអនោះដកត្សង់អចញពី “អសចកាីលមអិរគួរអអាយចាប់អារមមណ៍្េំពីរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកននសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ” Korea IT Times នថ្ាទី២៩ ផ្ខវិចឆិោ ឆ្ា ំ២០០៧ 
http://www.kdcstaffs.com/it/main_view.php?mode=view&nNum=4575&parts=In-depth . 

http://www.apdip.net/projects/e-government/capblg/casestudies/Philippines-Alampay.pdf
http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651
http://www.kdcstaffs.com/it/main_view.php?mode=view&nNum=4575&parts=In-depth
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ជ្ញមួយគ្នា អនោះផ្ដរ ោរិយល័យបណ្ណសារនងិកណំ្រ់ត្ត្ដជ្ញរ ិនឹងេនុវរាគអត្មាងមយួអដើមបបីអងកើរ ត្បព័នធត្គប់ត្គងបណ្ណសារ និងកំណ្រ់ត្ត្ដអៅថ្នា កក់ណាា ល ។  
 

ត្បពន័ធពរ័ម៌ានេបរ់ ំនងិោរសកិាត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រនូកិ33  
 

អៅកាុងឆ្ា ំ២០០២ ជ្ញផ្ផ្សាកមួយននអគ្នលនអយបាយព័រម៌ាន៉ូបនីយកមមសាោអរៀន អៅកាុងសាធារណ្រដា ក៉ូអរ៉េ ត្គូត្គប់រ៉ូបត្រូវបានផ្សាលម់ា សុីនកុពំយូទ័រមយួអត្គឿងសត្មាបោ់រអត្បើត្បាស់អៅឯសាោអរៀន និងកុំពយទូ័រ 
មួយអត្គឿងៗអទៀរ ត្រូវបានទុក សត្មាប់សិសស ៨នាក ់ ។ ឧបករណ៍្សត្មាប់ផ្កលមអបរិោា រសាោអរៀន និងបណាា ញ LANs របស់សាោអៅអលើេុីនធឺណ្រិ ក៏ត្រូវបានផ្សាលដ់ល់សាោអរៀនទងំ ១០.០៦៤ 
របស់ត្បអទស (ផ្ដលមានថ្នា ក់អរៀន ២២២.១៤៦បនទប)់ ។  
 
ប ុផ្នា ត្បសិទធភាពអៅកាុងោរផ្ចករំផ្លកពរ័៌មានអៅកាងុចំអណាមទីភាា ក់ង្ហរផ្ដលទកទ់ង មិនត្រូវបានផ្ក លមអអឡើយអដ្ឋយសារផ្រោរិយលយ័រដាបាលេប់រំេនុវរាគអត្មាងពរ័៌មាន៉ូបនីយកមមដ្ឋច់អដ្ឋយផ្ឡក 
អហើយគ្នម នបទដ្ឋា នរមួ អៅកាុងកិចេ ត្បរបិរាោិរផ្ផ្សាករដាបាល ។  
 

អត្ោយមក ោរអធវើកុពំយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមមរដាបាលេប់រំ – អដើមបីបត្ងបួបត្ងួម និងត្បម៉ូលផ្សាុធំនធានព័រម៌ាន អៅកាងុសាថ បន័េប់រ ំ និងេងាភាពមខុង្ហរអផ្សសងៗ – ត្រូវបានកំណ្រថ់្នជ្ញសសរមួយកាុងចំអណាមសសរ 
សំខាន់ៗ ននរដ្ឋា ភិបាលអេឡិច-ត្រូនិកអៅកាងុសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។ អគ្នលបំណ្ងននោរអធវើ ព័រ៌មាន៉ូបនីយកមមេប់រំ រួមមាន ៖ ក) កសាងត្គឹោះសត្មាប់ផ្កលមអ ត្បសិទធផ្សលរដាបាល ខ) 
ជ្ួយសត្មួលដល់ោរផ្ចករំផ្លកព័រម៌ានត្ដមរយៈបណាា ញពរ័៌មានផ្ដលរភាជ ប់សាោអរៀន ោរិយល័យ េប់រំអខរានិងត្កងុ និងត្កសងួេប់រំនងិធនធានមនុសស និង គ) ផ្កលមអអសវារដាបាលអដើមបីអឆលើយរប 
អៅនឹងអសចកាីត្រូវោររបស់ត្បជ្ញពលរដា ។  
 
 
 
 
 
 

រ៉ូបភាពទ ី១៨ ៖ ទសសនាទនននរដាបាលេបរ់ឌំជី្ថី្លទ៉ូទំងត្បអទស អៅកាងុសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
(ត្បភព ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកុពំយូទ័រភាវ៉ូបនយីកមម រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិអៅកាងុសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា កង់្ហរជ្ញរកិុំពយទូ័រភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០២) ៥១ 

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

 
 
ត្បព័នធត្គប់ត្គងព័រម៌ានសាោអរៀនរួមបញ្េូលគ្នា  ៖ ត្បព័នធត្គប់ត្គងពរ័៌មានសាោអរៀនរួមបញ្េលូគ្នា  ត្រូវបានបអងកើរអឡើង  និងេនុវរាជ្ញអលើកដំប៉ូងអៅកាុងឆ្ា ំ១៩៩៧ អដើមបីោរ់បនថយោរង្ហររដាបាលត្បចាំនថ្ា 
របស់ត្គបូអត្ងៀន និងបុគាលិករដាបាល ។ ត្បព័នធ អនោះរួមមានេនុត្បព័នធចំននួ ៤ ៖ ត្បព័នធគ្នំត្ទកិចេោរសិកា ត្បព័នធផ្សសពវផ្សាយព័រ៌មានេប់រ ំត្បពន័ធគ្នំត្ទោរត្គប់ត្គងសាោ នងិត្បពន័ធពរ័៌មានេប់រំរួមបញ្េូលគ្នា  ។  
                                            
33 ផ្ផ្សាកអនោះដកត្សង់អចញពីទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកំុពយូទ័រភាវ៉ូបនីយកមម រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិកអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (អសេ៊េ៉ូល ៖ ទីភាា ក់ង្ហរជ្ញរិកំុពយូទ័រ ភាវ៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០២) 
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf និង  
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023904.pdf . 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023903.pdf
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/APCITY/UNPAN023904.pdf
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អៅកាុងឆ្ា ំដបំ៉ូង ត្បពន័ធអនោះត្រូវបានេនុវរាអៅកាងុសាោអរៀនចនំួន ១៦៨ ។ អៅឆ្ា ំ១៩៩៨ សាោេនុវទិាលយ័ និង វទិាល័យចំននួ ៤.២៥១ មានត្បព័នធអនោះ ។ អៅត្រឹមផ្ខធា ូ ឆ្ា ំ២០០១ ត្បពន័ធអនោះ 
ត្រូវបានេនុវរាអៅកាងុសាោបឋមសកិា និង មធយមសកិាចំននួ ១.៣៦៤ (កាុងអនាោះរួមមាន សាោវទិាល័យរដា ២៣) និងសាោអរៀនទ៉ូអៅ ៨.៥០០ ។  
 
គណ្ៈកមាម ធិោរសាោអៅកាងុោរិយលយ័ត្កងុ និងអខរា ទទួលខុសត្រូវចំអពាោះោរបអងកើរ នងិដំអណ្ើរោរ EDI និង ត្បព័នធថ្វោិ/ហិរញ្ាវរថុអដ្ឋយផ្លទ លខ់លួន ។ គិរមកទលប់ចេបុបនា ត្បព័នធ EDI កំពងុត្រូវបាន 
អត្បើត្បាស់អៅកាងុ ៩៩,៩ភាគរយនន ោរិយល័យេប់រំត្កងុនិងអខរាទងំ ១.៦១៤ ។  
 
អៅកាុងឆ្ា ំ២០០០ ISP ត្រូវបានេនុវរាអដើមបីបអងកើរត្បពន័ធពរ័៌មានរដាបាលេប់រំទ៉ូទងំត្បអទស អដើមប ី ត្គប់ត្គង ភារកិចេរដាបាលចមបងៗ (ធនធានមនុសស និងោរត្គប់ត្គងសសិស) អៅកាុងវសិ័យេប់រំ ។ អគ្នលបំណ្ង 
គឺអដើមបោីរប់នថយ អពលអវោដំអណ្ើរោរសត្មាបក់ចិេោរេបរ់ំអអាយបាន ពី២០-៥០ភាគរយ នងិទំហឯំកសារជ្ញត្កដ្ឋសអអាយបាន ៣០% និង អដើមបីបអងកើនផ្សលរិភាពត្បរបិរាិោររបស់ត្គបូអត្ងៀន អអាយបានអលើសពី 
២៥ភាគរយ ។ សត្មាបឪ់ពកុមាា យសិសស ោរអចញ ត្កដ្ឋសពិនទ ុ វញិ្ញា បនបត្របញ្ញជ ក់ោរចុោះអ ម្ ោះ ឬោរបញ្េប់ោរសកិាពីសាោអរៀនអៅកាងុត្បអទស នងឹោន់ផ្រមាន ភាពង្ហយត្សួល ។ 
សាធារណ្ជ្នទ៉ូអៅក៏នងឹអាចច៉ូលអមើលកំណ្រ់ត្ត្ដសាោរបស់ពួកអគត្ដមរយៈ ត្បព័នធេុីនធឺណ្រិ ផ្ដលនឹងអដើររជួ្ញ ចំណុ្ចេនារកមមរវាងសាោអរៀន និងផ្សទោះ ។  
 

ោរអត្បើត្បាស់បណាា ញ LAN អៅកាុងសាោអរៀន និងោរអត្បើត្បាសេ់ុីនធឺណ្រិ-ICT អៅកាុងវសិយ័េប់រំ ៖ ផ្ផ្សនោរទ៉ូល ំ ទ៉ូោយសត្មាបោ់រអត្បើត្បាស ់ ICT អៅកាុងសាោបឋមសិកា និងមធយមសកិា 
(ឆ្ា ំ១៩៩៧-២០០២) ចារ់ទកុេការកមម ICT អៅកាុងសាោបឋមសិកា និងមធយមសកិាជ្ញោរចាំបាច ់ ចំអពាោះោរេភិវឌឍធនធានមនសុសអៅកាងុសងាមព័រម៌ានផ្ដល ផ្ផ្សអកអលើចំអណ្ោះដងឹននសរវរសរ៍ទី២១ ។ 
ដ៉ូអចាោះអហើយោរកសាងបណាា ញ LANs ត្ដមសាោអរៀន នងិោរផ្សាល់ោររភាជ ប ់េុីនធឺណ្រិដល ់សាោអរៀន ១០.០០០ អៅទ៉ូទំងត្បអទស អៅបនាទ បព់ីមានត្បពន័ធពរ័៌មានេប់រំទ៉ូទងំត្បអទសត្រូវបាន េនុវរា។  
 
ោរកសាងបណាា ញ LAN ត្រូវបានអធវើរួចរាលជ់្ញសាថ ពរអៅកាុងសាោអរៀនចនំួន ៣៤៦ អៅត្រឹមឆ្ា ំ១៩៩៧ (៣,៣% ននសាោអរៀនសរុប) អៅកាុងសាោអរៀនចនំួន ៤.៩០២ អៅត្រឹមឆ្ា ំ១៩៩៩ (៤២,៨%) 
និងអៅកាុងសាោអរៀនចនំួន ១០.០៦៤ (១០០%) អៅត្រឹមឆ្ា ំ២០០០ ឬ ២ឆ្ា ំអលឿនជ្ញងអគ្នលអៅ កណំ្រ ់ ។ ោរផ្សាល់អសវាេុនីធឺណ្រិក៏ត្រូវបានបញ្េប់ជ្ញ សាថ ពរអៅមនុោលវភិាគអត្គ្នងទកុផ្សងផ្ដរ ។ 
អៅកាុងផ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ា ំ២០០០ ត្កសួងេប់រ ំនងិេភិវឌឍនធ៍នធានមនុសស ត្កសួង ព័រម៌ាន និងគមនាគមន ៍និង Korea Telecom បានផ្សាល់ោរគ្នំត្ទហិរញ្ាវរថសត្មាប់ោររភាជ ប់េុនីធឺណ្រិ ។ សពវនថ្ាអនោះ 
សាោអរៀនទំងេស់អៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ត្រូវបានរភាជ ប់អៅនងឹបណាា ញពរ័៌មានទ៉ូទងំត្បអទស (Pubnet) ឬបណាា ញ េប់រំក៉ូអរ៉េ ។  
 
ដំណាក់ោលទី២ ននផ្ផ្សនោរទ៉ូលំទ៉ូោយសត្មាប់ោរអត្បើត្បាស ់ICT អៅកាងុសាោបឋមសិកា និងមធយមសកិា ផ្ដលបានចាប់អផ្សាើមេនុវរាអៅឆ្ា ំ២០០២ មានអគ្នលបណំ្ងអដើមបីផ្កលមអអហដ្ឋា រចនា សមព័នធ ICT 

អៅត្ដមសាោអរៀន អដ្ឋយ បអងកើនសមរថភាពបណាា ញអអាយដល់យ ងអោចណាស់ ២ Mbps ។ ផ្ផ្សនោរអនោះ កន៏ឹងោរប់នថយេនុបារសិសស-មា សុនី កុំពយូទ័រ និងជ្ំនសួ និងផ្ថ្ទំឧបករណ៍្ព័រម៌ាន ផ្សងផ្ដរ ។  
 
ោរបអងកើរបនទបក់ុំពយទូ័រអៅត្ដមសាោបឋមសិកា និងមធយមសកិា បានបអងកើរអអាយមានបរិយោស សិកាមួយផ្ដលសសិសអាចេភិវឌឍសមរថភាពសកិាអដ្ឋយឯករាជ្យបាន ។ មា សុីនកុំពយទូ័រផ្ដលបាន 
ផ្ចកចាយដល់ត្គូបអត្ងៀន ៣៤០.០០០ នាក់អៅទ៉ូទងំសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ បានផ្សាលល់ទធភាពដលព់ួកអគ អដើមបីអត្បើត្បាស់ឧបករណ៍្ពរ័៌មាន និងេុីនធឺណ្រិអៅកាងុថ្នា ក់អរៀន និងជ្ំរុញទឹកចិរាអអាយពកួអគច៉ូលរួម 
យ ងសកមមអៅកាុងោរអធវើពរ័៌មាន៉ូបនីយកមមសាោអរៀន ។ ត្គឹោះជ្ញរ៉ូបវនាត្រូវបានកសាង អដើមបីជ្ំរុញោរ អត្បើត្បាស ់ ICT អៅកាុងវសិយ័េប់រំ បណ្ាុ ោះបណាា លធនធានមនុសសផ្ដលមានគុណ្ភាពខពស់ និងេភិវឌឍ 
និងផ្ចកចាយសមាភ រៈេប់រ ំ។  
 

ោរសិកាត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រនូិក ៖ អៅកាងុឆ្ា ំ២០០៦ ោរចំណាយអៅអលើោរសកិាត្ដមត្បពន័ធអេឡចិ ត្រូនកិរបស់សាថ បន័ េប់រំកាងុត្បព័នធ រដ្ឋា ភិបាល សាថ ប័នសាធារណ្ៈ ត្កមុហ៊េុន និងបគុាល មានចនំួនអសមើនឹង 
១,៦១៣៣ពានព់ាន់ោន KRW ផ្ដល ជ្ញកំអណ្ើន ១១,១ភាគរយខពស់ជ្ញងោរចណំាយអលើោរសកិាត្ដម ត្បព័នធអេឡចិត្រូនកិកាុងឆ្ា ំ២០០៥ (១,៤៥២៥ពាន់ពាន ់ោន KRW) ។ រហ៉ូរមកដលឆ់្ា ំ២០០៥ 
រត្មូវោរសត្មាប់ោរសកិាត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រនូិកអៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ភាគអត្ចើនបផំ្សុរអចញមកព ី បុគាល ។ អៅកាុងឆ្ា ំ២០០៦ រត្មូវោរសត្មាបោ់រសិកាត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិពអីាជ្ីវកមម បានអកើន 
អឡើងអលើសរត្មូវោរពបីុគាល ។ ជ្ញងអនោះអៅអទៀរ ោរផ្បងផ្ចកលមអរិននកំអណ្ើនត្ដមវសិយ័រត្មូវោរ បង្ហា ញអអាយអ ើញន៉ូវេត្ត្ដកំអណ្ើនខពសប់ំផ្សរុអៅកាងុសាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាល និងសាថ ប័នសាធារណ្ៈ គដឺល ់ អៅ 

៤៥,៧ភាគរយ អហើយបនាទ បម់ក គឺ សាថ ប័នេប់រំកាុងត្បពន័ធ ត្រឹម ៤២,៣ភាគរយ34 ។  
 

ត្ដរាងទ ី៦ ៖ រនមលទផី្សារននោរសកិាត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រនូកិអៅកាងុសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  
(ឯកត្ដ ៖ ១ោន KRW, %) 

វស័ិយរត្មូវោរ ោរចំណាយអៅអលើោរសិកាត្ដមត្បពន័ធអេឡិចត្រនូិក េត្ត្ដកំអណ្ើនពីឆ្ា ំមនុ ២០០៤ ២០០៥ ២០០៦ 
សាថ ប័នេប់រកំាុងត្បពន័ធ 13,243 18,424 26,220 42.3 
សាថ ប័នរដ្ឋា ភិបាល និង សាថ ប័នសាធារណ្ៈ 83,105 94,418 137,574 45.7 
ត្កមុហ៊េុន 527,291 668,169 752,286 12.6 

                                            
34 ទីភាា ក់ង្ហរសមាគមព័រ៌មានជ្ញរិ អសៀវអៅសសាីពីព័រ៌មាន៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០៧ ៖ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (២០០៧) ៤៤  
http://www.nia.or.kr/open_content/board/fileDownload.jsp?tn=PU_0000100&id=53922&seq=1&fl=7 ។ 

http://www.nia.or.kr/open_content/board/fileDownload.jsp?tn=PU_0000100&id=53922&seq=1&fl=7
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បុគាល 668,996 671,509 697,227 3.8 
សរុប 1,292,635 1,452,520 1,613,307 11.1 
 

ត្បភព ៖ ទីភាា ក់ង្ហរសមាគមពរ័៌មានជ្ញរ ិអសៀវអៅសសាីពីព័រ៌មាន៉ូបនីយកមម ឆ្ា ំ២០០៧ ៖ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ (២០០៧) ៤៤  
 http://www.nia.or.kr/open_content/board/fileDownload.jsp?tn=PU_0000100&id=53922&seq=1&fl=7  ។ 

 

ោរសិកាត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រនូិកអៅកាងុសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ត្រូវបានគ្នំត្ទអដ្ឋយទសសនវិសយ័ននោរបនាេភិវឌឍ ចំអណ្ោះដឹង និងជ្ំនាញអពញមួយឆ្កជ្ីវិរ ផ្ដលរួមមានដ៉ូចខាងអត្ោម ៖  
1. កសាងត្បពន័ធសកិាអៅអលើេុីនធឺណ្រិមយួ ផ្ដលនឹងអាចអត្បើត្បាស់បានអៅត្គប់អពលអវោ ត្គបទ់ីកផ្នលង និង េាកណាក៏អាចអត្បើបានផ្ដរ ។  

 

រដ្ឋា ភិបាលសងឃមឹថ្ន នងឹផ្កលមអគុណ្ភាពននោរេប់រំសាធារណ្ៈអៅកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ អដ្ឋយផ្សាល់ថ្នា ក់អរៀន កាងុអពលដ៉ូចគ្នា  ផ្ដលរភាជ ប់អៅនឹងសាោអរៀនអផ្សសងៗអៅអលើ េុីនធឺណ្ិរ។ 

ត្ដមរយៈវិធនីានាដ៉ូចជ្ញ េុីនធឺណ្រិ និងទ៉ូរទសសនឌ៍ីជ្ថី្ល ផ្ផ្សនោរ រដ្ឋា ភិបាលអដើមបីជ្ំរុញ“ោរសិកាត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រនូិកអៅផ្សទោះ” ផ្ដលនងឹផ្សាល ់
លទធភាពដល់ោរផ្ចករំផ្លកសមាភ រៈសិកាឌីជ្ថី្លរវាងសាោអរៀន និងផ្សទោះ ។  
 

2. បអងកើរអអាយមានវិធេីប់រំអត្ចើនសមបូរផ្បប អដ្ឋយអត្បើត្បាសឧ់បករណ៍្ព័រ៌មានអដើមបីផ្កលមអ គុណ្ភាពននោរ េប់រំសាធារណ្ៈ ។  
 

រដ្ឋា ភិបាលក៉ូអរ៉េកំណ្រ់អគ្នលអៅេនបុារមា សុនីកុពំយូទ័រ-សសិសត្រឹមមា សុីនកុំពយទូ័រ ១អត្គឿង សត្មាបស់ិសសរចិជ្ញង៥នាក ់និងអលបឿនភាជ ប់អៅនងឹេុនីធណឺ្ិរជ្ញមធយមមិនរិចជ្ញង ២ Mbps 

អៅត្រឹមឆ្ា ំ២០០៦ ។ អគរំពឹង ថ្ន នងឹអលើកទឹកចិរាត្គូបអត្ងៀនអអាយអត្បើត្បាស ់ឧបករណ៍្ព័រ៌មានអអាយបានអត្ចើន អដើមបីផ្កលមអគុណ្ភាពនន ោរបអត្ងៀន និងោរសិកា ។  
 

3. េភិវឌឍមារិោ និងសមាភ រៈឌីជ្ថី្លសត្មាប់អគ្នលបំណ្ងេបរ់ំ អដើមបីផ្កលមអបរិយោស សិកាត្ដមេុីនធឺណ្រិ។  
 

រដ្ឋា ភិបាលក៉ូអរ៉េមានបំណ្ងអដើមបបីអងកើរបរិយោសត្បព័នធអេឡិចត្រនូិកចត្មុោះត្ដមរយៈោរ បអងកើរកមមវិធកីុំពយូទ័រ េប់រ ំ និងោរអធវើឌីជ្ថី្លភាវ៉ូបនយីកមមអសៀវអៅអាន ។ ផ្ផ្សនោរមួយ 
ក៏ត្រូវបានអរៀបចំអឡើងផ្សងផ្ដរ អដើមបី បអងកើរត្បព័នធមួយសត្មាប់ផ្ចករំផ្លកសមាភ រៈេប់រំអផ្សសងៗ ដ៉ូចជ្ញកុនឌីជ្ថី្ល នងិរ៉ូបភាពពីត្កុមហ៊េុនផ្សាយ សារមនទីរ សាកលវិទាល័យ និងមជ្ឈមណ្ឌ ល 
េប់រំនានា ។  
 

4. បអងកើនេត្ត្ដននោរច៉ូលរមួរបសម់នុសសចាស់អៅកាងុត្បពន័ធបនាេភិវឌឍចំអណ្ោះដងឹនិងជ្ំនាញ អដ្ឋយពត្ងីកឱោស សត្មាបោ់រសិកាត្ដមេុនីធណឺ្ិរ អដើមបីសអត្មចបានកត្មិរននបណាា  
ត្បអទសជ្ញសមាជ្ិក OECD ។  
 

ត្ដមរយៈវិធីអផ្សសងៗដ៉ូចជ្ញ េុនីធឺណ្រិ និងទ៉ូរទសសន៍ឌជី្ីថ្ល រដ្ឋា ភិបាលក៉ូអរ៉េមានបំណ្ង ពត្ងីក និងអធវើអអាយោន ់ ផ្រមានត្បសិទធភាពន៉ូវត្បព័នធសាកលវិទាល័យអៅអលើេុីនធឺណិ្រ 
អដើមបីផ្សាល់ពនិទុអដ្ឋយមិនសថិរអត្ោមោររឹររបិរ ននអពលអវោ ឬទកីផ្នលង ។ រដ្ឋា ភិបាលនឹង អធវើអអាយត្បព័នធផ្សាល់ពិនទោុន់ផ្រមានត្បសទិធភាព អដ្ឋយផ្សាល់ពនិទ ុ ផ្សលូវោរសត្មាប់ោរសកិាត្ដម 
ត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ និងកមមវិធីបណ្ាុ ោះបណាា លោរង្ហរ ។  
 

5. េនុវរាវិធីសាន្ដសាផ្ដលជ្ញក់ផ្សាង ឬេនុវរាផ្លទ ល ់អដើមបីពត្ងីកឱោសបនាេភិវឌឍចំអណ្ោះដឹង នងិជ្ំនាញ សត្មាប ់បុគាលកិអៅត្គបក់ត្មិរ ។  
 

មន្ដនាីរដ្ឋា ភិបាលនឹងត្រូវផ្សាល់អអាយន៉ូវកមមវិធីេប់រំត្ដមេុនីធឺណិ្រ ជ្ញផ្ផ្សាកមួយនន“ត្បព័នធសិកា រាល់នថ្ា” ។ “េាកផ្ដលគ្នម នព័រ៌មាន” នឹងត្រូវផ្សាលឱ់ោសសត្មាបោ់រសិកាត្ដមរយៈ

“បណាា ញសកិាសងាម” ។ បណាា ញ សិកាទ៉ូទំងត្បអទស ផ្ដលនឹងរួមបញ្េលូទងំ សាោបឋមសកិា និងមធយមសកិា សាថ ប័នឯកជ្ន មជ្ឈមណ្ឌ ល េភិវឌឍនច៍ំអណ្ោះដងឹ 
និងជ្ំនាញកាុងម៉ូលដ្ឋា ន នងិត្បពន័ធព័រ៌មានោរង្ហរ នឹងត្រូវបអងកើរអឡើងអដើមបជី្ំរុញ និង គ្នំត្ទឱោសសកិាអពញមួយឆ្កជ្ីវិរសត្មាប់ពលរដាត្គប់រ៉ូបភាពទ ី។    

 
 
 

 
កចិេោរផ្ដលត្រវូេនវុរា  
ច៉ូរពណ្ន៌ាេពំកីចិេត្បងឹផ្ត្បងណាមយួអដ្ឋយរដ្ឋា ភបិាលរបសេ់ាក អដើមបអីធវើសមាហរណ្កមម ICT អៅកាុង ត្បពន័ធេប់រំ ។ អរើអគ្នលអៅរបសគ់អត្មាងមានេវីខលោះ? អរើេវខីលោះជ្ញភាពត្បឈមអៅកាុងោរេនុវរាគអត្មាង 
និងអរើភាពត្បឈមទំងអនោះអាច អដ្ឋោះត្សាយយ ងដ៉ូចអមាច ?  

 
៣.៤ អហដ្ឋា រចនាសមពន័ធរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ 
អៅកាុងផ្ផ្សាកមុនអនោះ កមមវិធ ី ICT ផ្ដលអាចត្រូវបានបអងកើរអឡើងអដ្ឋយទីភាា ក់ង្ហរនមីួយៗ ឬអៅកត្មរិ ត្កសួង ត្រូវបានអលើក យកមកពិភាកា ។ ជ្ញត្បោរមួយដ៏សខំាន់ផ្ដលត្រូវករ់សមាា ល់ថ្ន កមមវិធទីំងអនោះ 
ចាំបាច់ត្រូវអធវើសមាហរណ្កមមអដើមបីផ្សាល ់អសវារដ្ឋា ភិបាលផ្ដលបានដ្ឋកប់ញ្េូលគ្នា  ។ កាងុទំនាកទ់ំនងអនោះ ផ្ផ្សាកអនោះនងឹអធវើោរពភិាកាន៉ូវចំណុ្ចដ៉ូចខាងអត្ោម ៖  
 
 មជ្ឈមណ្ឌ លកុពំយូទ័រ និងទនិាន័យផ្ដលត្រូវបានអធវើសមាហរណ្កមមកាុងរដ្ឋា ភិបាល  

http://www.nia.or.kr/open_content/board/fileDownload.jsp?tn=PU_0000100&id=53922&seq=1&fl=7
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 បមាណ្ីយកមមរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក 
 អសវារួមរបស់រដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ 
 មជ្ឈមណ្ឌ លសហគមន៍អេឡិចត្រូនកិ 

 
មជ្ឈមណ្ឌ លរដាបាលធនធានកុពំយទូរ័ នងិពរ័ម៌ានជ្ញរ ិ 35 
 
មជ្ឈមណ្ឌ លរដាបាលធនធានកុំពយូទ័រ និងពរ័៌មានថ្នា ក់ជ្ញរិរបស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ត្រូវបានកសាងជ្ញ ត្បព័នធចមលងទកុថ្នា ក់ជ្ញរិ សត្មាបធ់នធានព័រម៌ាន ផ្ដលរួមមានត្បពន័ធពរ័៌មាន នងិធនធានមនុសស 
ផ្ដលោលពីកនលងមកត្រូវបានដំអណ្ើរោរ និងត្គប់ត្គងអដ្ឋយទីភាា ក់ង្ហររដ្ឋា ភិបាលអផ្សសងៗគ្នា  (អមើល រ៉ូបភាពទ ី ១៩) ។ គអត្មាងអនោះ មានអគ្នលបំណ្ងអលើកកមពសោ់រ អត្បើត្បាស់ធនធានរមួ អដើមីបបអងកើន 
ត្បសិទធផ្សលផ្ដលខណ្ៈអពលជ្ញមួយគ្នា អដើររនួាទជី្ញត្បពនធថ្រចមលងកាុងករណី្ត្បព័នធខ៉ូចផ្លងដំអណ្ើរោរ។  
 
មជ្ឈមណ្ឌ លទ ី១ និងទ ី២ ដំអណ្ើរោរត្បព័នធពរ័៌មានផ្ដលរួមបញ្េូលគ្នា សត្មាបទ់ីភាា ក់ង្ហររដ្ឋា ភិបាលចំននួ ៤៨ ។ មជ្ឈមណ្ឌ លទ១ី កសាងអឡើងអៅផ្ខរោុ ឆ្ា ំ២០០៥ កាុងទីត្កុង Daejeon មជ្ឈមណ្ឌ លអនោះ 
ផ្សទុកត្បពន័ធពរ័៌មានរបសទ់ីភាា ក់ង្ហររដ្ឋា ភិបាល ចំននួ ២៤ អដ្ឋយរួមមានទងំ MOGAHA ផ្សងផ្ដរ ។ មជ្ឈមណ្ឌ លទ ី ២ បានបញ្េប់អៅផ្ខកកកដ្ឋ ឆ្ា ំ២០០៧ កាុងអខរា Gwangju 
មជ្ឈមណ្ឌ លអនោះផ្សទកុត្បពន័ធ ព័រម៌ានរបស់ទភីាា កង់្ហរចំននួ ២៤ អផ្សសងអទៀរ ។  

រ៉ូបភាពទ ី១៩. ដអំណ្ើរអឆ្ព ោះអៅោនត់្បពន័ធរដ្ឋា ភបិាលសមាហរណ្កមម 

(ត្បភព ៖ Soh Bong Yu “រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់ត្បអទសក៉ូអរ៉េ ៖  រអបៀបផ្ដលអយើងកំពុងអធវើោរជ្ញមយួរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក” (បទបង្ហា ញ KADO) ២៣ 
https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_view.asp?config_code=362&offset=0&board_code=3246) 

 
សាថ បរយកមមមជ្ឈមណ្ឌ លកុពំយទូរ័ផ្ដលបានអធវើសមាហរណ្កមម  
 
                                            
35 ផ្ផ្សាកអនោះដកត្សង់អចញពីោរិយល័យយុទធសាន្ដសាព័រ៌មានីយកមម ។ រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់ត្បអទសក៉ូអរ៉េ (ទីត្កុងអសេ៊េ៉ូល ៖  MOPAS ឆ្ា ំ២០០៧) ៣០ ។  
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សាថ បរយកមមបអចេកវិទាពរ័៌មានបានអធវើសមាហរណ្កមម មានបនួផ្ផ្សាកធំៗ  ៖ ក) ោរត្គប់ត្គងផ្ដលបាន អធវើសមាហរណ្កមម ផ្ដលមាន ធនធានបអចេកវិទាពរ័៌មាន ត្បរបិរាោិរអសវាកមម និងោរត្គប់ត្គងសនាសិុខ ២) 
អហដ្ឋា រចនាសមពន័ធសត្មាប់ឧបករណ៍្បណាា ញ ោររកាទនិាន័យចមលងទកុ និងត្បព័នធសនាិសខុ ៣) វិសវករបអចេកអទស (ធនធានមនុសស) សត្មាប់ផ្ផ្សាកនីមយួៗ ផ្ដលរួមមាន កមមវិធីកុពំយូទ័រ ម៉ូលដ្ឋា នទនិានយ័ ផ្ផ្សាករឹង 
និងបណាា ញ ត្ពមទងំ ៤) ោរគ្នំត្ទសត្មាប់ផ្ផ្សាកនមីួយៗត្ដមរយៈោរិលយ័ជ្នំួយ និងអសវារដាបាល ។  
 
សនាិសខុ និងសថិរភាពត្បរិបរាិោររដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ត្រូវបានធានាអដ្ឋយោរត្គប់ត្គងត្បពន័ធ លំដ្ឋបថ់្នា ក់ពភិពអោក ត្ពមទងំអសវាត្បរបិរាោិរវិជ្ញជ ជ្ីវៈផ្ដលបានអធវើបមាណី្យកមម ។ ជ្ញក់ផ្សាង 
រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិរបស់ត្បអទសក៉ូអរ៉េ គឺជ្ញេងាភាពវិសយ័សាធារណ្ៈដបំ៉ូងអគកាងុពភិពអោកផ្ដល ទទួលបានអាជ្ញា ប័ណ្ណ ISO 2000 ។  
 
ត្បរិបរាិោរត្បពន័ធត្រូវបានផ្កលមអត្ដមរយៈោរត្ររួពនិរិយជ្ញអទៀងទរ់អដើមបទីប់សាក រ់ោរគ្នងំផ្លងដំអណ្ើរោរ ។ បុគាលិក វិជ្ញជ ជ្ីវៈ អាចរកបានអដើមបីអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញា ត្បព័នធភាល មៗ ។ អត្ៅពីអនោះ សនាសិុខត្រូវបាន 
រឹរបនាងឹអឡើងវិញត្ដមរយៈោរេនុវរា ោរលួចទិនាន័យ (hacking) ជ្ញត្បចា ំោរត្រួរពិនរិយភាពង្ហយរង អត្គ្នោះត្ពមទងំត្បរិបរាិោររបស់ត្កមុត្គប់ត្គងវិបរា ិ។  
 
និរនារភាពត្រូវបានធានាត្ដមរយៈោរអផ្សទរត្បពន័ធសខំាន់ៗ ត្បកបអដ្ឋយអជ្ញគជ្យ័ ដ៉ូចជ្ញត្បពន័ធជ្ត្មោះបញ្ជ ី ពនធគយត្ដមត្បព័នធ អេឡិចត្រនូិក ត្បពន័ធរវា៉េ របស់ត្បជ្ញពលរដាត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រនូិក ត្ពមទងំត្បពន័ធ 
ចុោះបញ្ជីសាា ក់អៅ អដ្ឋយគ្នម នោររាងំសទោះផ្ផ្សាក អសវាកមម ។  

 
រ៉ូបភាពទ ី២០. សាថ បរយកមមមជ្ឈមណ្ឌ លកុពំយទូរ័ផ្ដលបានអធវើសមាហរណ្កមមកាងុរដ្ឋា ភបិាល 

(ត្បភព ៖ Soh Bong Yu, “រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិករបស់ត្បអទសក៉ូអរ៉េ ៖ រអបៀបផ្ដលអយើងកំពុងអធវើោរជ្ញមួយរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក” (បទបង្ហា ញ KADO) ១៧ 
https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_view.asp?config_code=362&offset=0&board_code=3246) 

 
 
  

https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_view.asp?config_code=362&offset=0&board_code=3246
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បមាណ្យីកមមរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ 
 
ដ៉ូចមានផ្ចងកាុងមាត្ត្ដទី ២ ននចាប់សាីពីោរអលើកកមពស់ព័រ៌មានីយកមមកាុងសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ បមាណ្ីយកមមរដ្ឋា ភិបាល អេឡិចត្រូនិក រួមមានដំអណ្ើរោរផ្ដលអាចផ្សាល់លទធភាពកាុងោរេនុវរា 
ោរង្ហររដាបាលត្បកបអដ្ឋយត្បសិទធផ្សលកាុងចំអណាម ទីភាា ក់ង្ហររដ្ឋា ភិបាល ឬផ្សាល់អសវាផ្ដលមាន ត្បសិទធផ្សលដល់ត្បជ្ញជ្នត្ដមរយៈោរអត្បើត្បាស់ ICT ។ កត្ដា អនោះ អាចត្រូវបាន ផ្បងផ្ចកជ្ញបនាអទៀរ 
អៅជ្ញបមាណ្យីកមមសត្មាបដ់ំអណ្ើរោរពរ័៌មានីយកមមអាជ្ីវកមម ោរង្ហររដាបាល ត្បសិទធផ្សលអាជ្ីវកមមកាងុ ចំអណាមបណាា ទភីាា ក់ង្ហរ និងអសវាត្បជ្ញពលរដាត្បកបអដ្ឋយត្បសទិធផ្សល ។ អដ្ឋយរួមគ្នា ជ្ញមយួ 
ធារុផ្សសំសត្មាបព់័រម៌ានយីកមម  ដ៉ូចជ្ញោរត្គប់ត្គងផ្ដលរមួមានយុទធសាន្ដសា វិនិអយគ/សមទិធកមម និង ោរត្គប់ត្គងេងាភាព ដំអណ្ើោរអាជ្ីវកមម ោរអរៀបចំផ្ផ្សនោរ និងថ្វិោរព័រម៌ាន  និងពរ័៌មានីយកមម ោរេនុវរា 
ដំអណ្ើរោរវាយរនមល និងសវនកមមជ្ញអដើម ោរពត្ងកី វិសាលភាពបមាណ្យីកមមបផ្នថមអទៀរ អាចត្រូវបានបអងកើរអឡើង ។  
 
េរថត្បអយជ្ន៍ផ្ដលបានរំពងឹទកុននបមាណ្យីកមមរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រនូិក ត្រូវបានបអងកើនភាពអាច ត្បរិបរាិោរអៅវិញអៅមក និងត្បសទិធផ្សល អៅអពលគអត្មាងត្រូវបានអធវើសមាហរណ្កមម ជ្ញជ្ញងត្រូវបាន 
េនុវរាភាពអដ្ឋយផ្ឡកពីគ្នា ជ្ំរុញអអាយមាន ភាពអាចអត្បើត្បាស់អឡើងវិញបាន ត្ពមទំងភាពអាច អត្បើត្បាស់ទ៉ូអៅរវាងត្បព័នធនានាត្ដមរយៈអគ្នលោរណ្៍ផ្ណ្នាំរួម និងោរសនសំ សំនចនថ្លរំផ្ហទគំុណ្ភាព ។ 
ឧទហរណ៍្ត្បអទសអាលលឺម ង ់ កំពុងរពំឹងថ្នត្បផ្ហលមយួភាគរយ (មួយភាគបីននេត្ត្ដកំអណ្ើនអសដាកចិេ) ននកំអណ្ើនអសដាកចិេត្បចាំឆ្ា ំនងឹទទលួបានពីបមាណ្យីកមមផ្ដលបញ្ញជ កថ់្នបមាណ្ីយកមមរដ្ឋា ភិបាល 
អេឡិចត្រនូិកអាចសអត្មច បានអលើសពីត្រឹមផ្រោរផ្កនចាដំអណ្ើរោរ ។  
 
ត្កបខ័ណ្ឌ រដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិកក៉ូអរ៉េផ្ដលបានបអងកើរកាុងោរសិកាត្សាវត្ជ្ញវឆ្ា ំ ២០០៥ អធវើោរអរៀបចំ ជ្ញលកាណ្ៈត្បព័នធ ន៉ូវសមាសភាពផ្បកផ្ខាកជ្ញអត្ចើនននដំអណ្ើរោរព័រ៌មានយីកមម ។ ផ្ផ្សាកនានាដ៉ូចជ្ញ 
ោរអរៀបចំផ្ផ្សនោរព័រ៌មានីយកមម ោររចនា ោរផ្សាល់ម៉ូលនិធ ិ ត្បរបិរាិោរ ោរវាយរនមល និងោរត្គប់ត្គង ត្ពមគ្នា ជ្ញមួយដំអណ្ើរោរអាជ្ីវកមម និងោរត្គប់ត្គងភាា ក់ង្ហរ នីមួយៗ អាចទទួលេរថត្បអយជ្ន ៍
ពីបមាណ្ីយកមមទ៉ូទងំេងាភាពផ្ដលត្កបខ័ណ្ឌ អនោះេនុវរា ។  
 
កិចេខិរខំត្បងឹផ្ត្បងបមាណ្យីកមមរបស ់ MOGAHA បានេភិវឌឍត្ពមគ្នា ជ្ញមួយដំអណ្ើរោរព័រម៌ានីយកមមរដាបាលចាប់ត្ដងំព ី ទសវរសឆ្ា ំ ១៩៩០ ។ MOGAHA 
បានដ្ឋក់សញ្ញា សមាា ល់ក៉ូដរដាបាលជ្ញលកាណ្ៈត្បពន័ធ អដ្ឋយមានោរបអងកើរគំរ៉ូឯកសារអយង ទនិាន័យ និងបានអលើកមពសប់មាណ្ីយកមមបអចេកអទស ជ្ញពិអសស សត្មាប់ត្បព័នធព័រ៌មានអទលដ៉ូចជ្ញ PCs ។ ក៉ូដបទដ្ឋា ន 
រដាបាលទ៉ូអៅត្រូវបានអរៀបចបំអងកើរអឡើង អហើយក៉ូដចំននួ ២១១ ត្បអភទត្រូវបានអធវើបមាណ្ីយកមម គិរមកត្រឹមផ្ខមករា ឆ្ា ំ ២០០៥ ។ ឧបករណ៍្ោរិយល័យមខុង្ហរចត្មុោះក៏ត្រូវបានអធវើបមាណី្យកមមកាុងឆ្ា ំ១៩៨៧ ផ្សងផ្ដរ 
អដ្ឋយមានោរ េនុវរាោរផ្កសត្មលួកាងុរយៈអពលពីរឆ្ា មំាង ។ ប ុផ្នាកិចេខិរខំត្បងឹផ្ត្បងទំងអនោះមនិមានលកាណ្ៈ ត្គប់ត្គ្ននស់ត្មាបគ់ំនរិផ្សាួចអផ្សាើមរដ្ឋា ភិបាល អេឡិចត្រូនកិសខំាន់ៗចំននួ ១១ ផ្ដលបអងកើរអឡើងអៅកាុងឆ្ា  ំ
២០០១ អឡើយ ។ មានោរពាយមមួយចំននួកាងុោរអធវើ បមាណ្ីយកមម ត្បព័នធឯកសារអេឡចិត្រូនកិ ប ុផ្នាោរអធវើបមាណ្ីយកមមដំអណ្ើរោរពរ័៌មានីយកមមទងំម៉ូលអៅទ៉ូទំងទីភាា ក់ង្ហរ រដ្ឋា ភិបាលមិនអាច 
សអត្មចជ្ញសាថ ពរអដ្ឋយសារមានកងវោះខារចំននួបុគាលកិ ។  
 
អដើមបីពអនលឿនោរអធវើបមាណ្យីកមមរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រនូកិអដ្ឋយេនុអោមត្ដមចាប់សាពីីរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រនូកិ MOGAHA បានដកដំអណ្ើរោរបមាណ្ីយកមមអចញពីគអត្មាងត្គប់ត្គងធនធានពរ័៌មាន ។ 
មានោរអផ្លា រជ្ញពិអសសអៅអលើក៉ូដបទដ្ឋា ន រដាបាល ឧបករណ៍្ោរិយលយ័មខុង្ហរចត្មុោះ និងឯកសារអេឡិចត្រនូិក អហើយបចេបុបនាអនោះអគ្នលោរណ៍្ផ្ណ្នាសំត្មាប ់ បមាណ្យីកមមដទ៏៉ូលទំ៉ូោយ 
ននម៉ូលដ្ឋា នទិនាន័យរដាបាលកំពងុត្រូវបានបអងកើរអឡើង ។  
 
អដើមបីសអត្មចបានន៉ូវោរអធវើបមាណ្យីកមមក៉ូដ ព័រ៌មានេពំលីំដ្ឋបល់ំអដ្ឋយអាទិភាពននក៉ូដរដាបាលរបស់ ទីភាា ក់ង្ហរនមីួយៗ កំពងុត្រូវបានត្បម៉ូល ។ មានផ្ផ្សនោរអដើមបីដ្ឋកប់ញ្េូលក៉ូដជ្ញដណំាក់ោល ៖ ក៉ូដចំននួ ១០ 
ភាគរយ ត្រូវបានដ្ឋកប់ញ្េូល កាុងឆ្ា ំ២០០៦  ចំនួន ៦០ ភាគរយកាុងឆ្ា ំ២០០៧ និង ៣០ ភាគរយកាុងឆ្ា ំ២០០៨ ។  
 
អត្ៅពីអនោះ មានផ្ផ្សនោរអដើមីបវិភាគ នងិផ្កលមអអលើក៉ូដរដាបាលមានបមាណ្ីយកមមផ្ដលបានបអងកើរ អឡើងអៅកាុងឆ្ា ំ១៩៩០ អដើមបីអត្បើត្បាសជ់្ញម៉ូលដ្ឋា នកាងុោរសាងសងក់៉ូដរដាបាលត្បកបអដ្ឋយបទដ្ឋា ន ។ 
អដើមបីគ្នំត្ទដលក់ិចេខិរខំត្បងឹផ្ត្បងទំងអនោះ អសចកាីត្ពាងដ៏សមគុសាម ញសត្មាប់ម៉ូលដ្ឋា នទិនាន័យរដាបាល ត្រូវបានអរៀបចំអឡើងអៅកាងុផ្ខមករា ឆ្ា ំ២០០៦ អហើយត្រូវបាន បញ្េប់អៅកិចេត្បជ្ុមំួយរបស់ 
អាជ្ញា ធរផ្ដលទទួលខុសត្រូវអលើព័រម៌ានយីកមមផ្ដលមកពទីភីាា ក់ង្ហររដ្ឋា ភិបាលកណាា លចំននួ ៥៧ អៅកាុង ផ្ខឧសភា ឆ្ា ំដផ្ដល ។ បចេុបបនាអនោះ ម៉ូលដ្ឋា នទិនាន័យព័រម៌ានរដាបាលកពំុងត្រូវបានអត្បើត្បាស់ អដ្ឋយទីភាា ក់ង្ហរ 
រដ្ឋា ភិបាលចំននួ ១៤ ។  
 
អសវារមួរបសរ់ដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ  36 
 
អសវារួមរបស់រដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រូនកិគឺជ្ញធនធានពរ័៌មានផ្ដលអាចផ្ចករំផ្លកកាុងចំអណាមទភីាា ក់ង្ហរ រដ្ឋា ភិបាល និងអត្បើត្បាស ់ ត្សបត្ដមត្បអភទ និងត្បពន័ធអាជ្ីវកមម ។ អសវាទងំអនោះរួមមានត្បពន័ធអាជ្ីវកមម រដាបាលទ៉ូអៅ 
ដ៉ូចជ្ញធនធានមនសុស គណ្អនយយ ភ័សាុភារ និងហិរញ្ាវរថ ុកមមវិធីត្បពន័ធ (system software) (ត្បព័នធត្បរបិរាិោរ ត្បពន័ធត្គប់ត្គង ម៉ូលដ្ឋា នទិនាន័យ) និងផ្ផ្សាករឹង (hardware) (កុំពយទូ័រអម 
និងឧបករណ៍្បណាា ញ) ។ អដ្ឋយត្រូវបានកំណ្រជ់្ញទ៉ូអៅ អសវារួមទងំអនោះមានកមមវិធីខាា ររ៉ូច ឬត្បពន័ធអហដ្ឋា រចនាសមព័នធផ្ដលមានភាពចាំបាច់ជ្ញទ៉ូអៅអៅកាងុនាយកដ្ឋា នអផ្សសងៗ ។  
អៅកាុងឆ្ា ំ២០០៤ គណ្ៈកមាម ធិោរផ្កលមអរដ្ឋា ភិបាល និងវិមជ្ឈោររបស់ត្បធានាធបិរីសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ បានអសាើអអាយមាន អសវារួមទ៉ូអៅចនំួន ១៥ (ស៉ូមអមើលត្ដរាងទ ី ៧) ផ្ដលមានអសវាចំននួ ៩ 
ត្រូវបានអលើកកមពស់ដ្ឋច់អដ្ឋយផ្ឡកពគី្នា ត្ដមរយៈគអត្មាង G2C ។ អសវាទងំអនោះត្រូវបានដ្ឋក់អអាយ អត្បើត្បាស់អៅកាងុទីភាា ក់ង្ហររដ្ឋា ភិបាលនមីួយៗចាបត់្ដំងពីផ្ខវិចឆិោ ឆ្ា ំ២០០៥ អហើយបចេបុបនាអសវា ទំងអនោះ 

                                            
36 ផ្ផ្សាកអនោះដកត្សង់អចញពី NIA, ed. របាយោរណ៍្ត្បចំាឆ្ា ២ំ០០៦ សត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក (ទីត្កុងអសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ា ំ២០០៦) ទំព័រ ៣៨-៣៩ ។  
http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651. 
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កំពងុដំអណ្ើរោរអៅកាុងត្បពន័ធចនំួន ១៨ ននទីភាា ក់ង្ហរអផ្សសងៗគ្នា ចនំួន ១១ ។ ដ៉ូចផ្ដលបាន បង្ហា ញអៅកាងុត្ដរាងទ ី ៧ អសវាផ្ដលបានកំណ្រ់ថ្នមានអាទិភាពគ ឺ ៖ ពរ័៌មានអសវាត្បជ្ញពលរដា ោរអចញឯកសារ 
ទត្មង់ផ្បបបទពាកយសុ ំអសៀវអៅផ្ណ្នាំសត្មាប់េាកអត្បើត្បាស់ ោរបញ្ញជ ក់សពុលភាព ផ្ដលរួមបញ្េលូគ្នា  ោរកំណ្រ ់េរាសញ្ញា ណ្េាកអត្បើត្បាស ់ោរបង់ត្បាក់ត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រូនកិ ោរចុោះបញ្ជីអសវាកមមត្ដមផ្វបសាយរ ៍
ត្ពមទងំ SMS ចល័រ ។ អសវារួមមួយចំននួ ត្រូវបានអរៀបចំអឡើងអដើមបីបងកភាពង្ហយត្សលួដលេ់ាកអត្បើត្បាស់ជ្ញជ្ញងោរសនសំនថ្លចណំាយ ។  

ត្ដរាងទ ី៧. ោរកំណ្រ់អាទិភាពអសវារួមរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនិកអៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ 

vis½y GgÁkar

karkMNt;GaTiPaB B½t’manesvaRbCaBlrdæ

esvaRbCaBlrdæ  karecjÉksarRbCaBlrdæ MOGAHA

 TRmg;EbbbTBaküsuMsRmab;RbCaBlrdæ

 karbg;R)ak;tamtamRbB½n§eGLicRtUnic

 esovePAENnaMdl;GñkeRbIR)as; (LDAP)

  karkMNt;GtþsBaØaNGñkeRbIR)as; ;(PKI)

karpþl;suBlPaBEdl)aneFVVIsmahrNkmµ (SSO) MIC

 cl½t (SMS)

esvarYm karcuHbBa¢IesvakmµtamEvbsayt_ (UDDI)

-
-
-

hirBaØvtßú¼KNenyü -
dMeNIrkarGaCIvkmµ -

esvakmµEdl)anesñI

karCUndMNwg¼karbg;R)ak;tamRbB½n§eGLicRtUnic karepÞrmUlniFitamRbB½n§eGLicRtUnic

karbeBa©jB½t’man

esovePAENnaMrbs;rdæaPi)al

karsikSatamRbB½n§eGLicRtUnic

esvaGtifiCntamEvbsayt_

 
ត្បភព ៖ NIA, ed., របាយោរណ៍្ត្បចាំឆ្ា ំ២០០៦ សត្មាប់រដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិ  (អសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA, ឆ្ា ំ២០០៦) ទំព័រ៣៩  
http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651  
ផ្ផ្សនោរអមសត្មាបោ់រផ្សវងរកអសវាបផ្នថម និងេនុវរាអសវារមួកពំុងត្រូវបានអរៀបចំ ។  
  
 
សណួំ្រត្រោិះរោិះ 
អរើអសវារួមកាុងចំអណាមទីភាា កង់្ហររដ្ឋា ភបិាលេវីខលោះផ្ដលអកើរមានអៅកាុងត្បអទសរបស់េាក ? អរើអសវារមួណាមួយ ផ្ដលគួរត្រូវបានផ្សាលអ់ាទភិាព ? អហរុេវ ី?  

 
មជ្ឈមណ្ឌ លសហគមន៍អេឡិចត្រូនកិ 
គអត្មាងភ៉ូមបិណាា ញពរ័៌មាន (INV) របស់សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ  មានអគ្នលបំណ្ងអដើមបីសអត្មចបានន៉ូវ ោរេភិវឌឍផ្ដលមាន រុលយភាពទ៉ូទំងត្បអទសត្ដមរយៈោរកសាងបណាា ញគមនាគមន៍េុនីធឺណ្ិរកាុង 
រំបន់ដ្ឋច់ត្សយលដ៉ូចជ្ញភ៉ូមិត្បជ្ញពលអធវើផ្ត្ស និងអនសាទ ។ អគ្នលបំណ្ងគឺអដើមបីរភាជ បគ់មាល រឌជី្ីថ្ល និងសាា រអសដាកចិេកាងុត្បអទសអឡើងវិញត្ដមរយៈោរផ្ចកចាយកុពំយូទ័រ ផ្លទ ល់ខលួនដល់ត្កុមត្គួសារនមីួយៗ 
និងោរផ្សាល់វគាបណ្ាុ ោះបណាា លកុំពយូទ័រដលប់ណាា ភ៉ូមិនានា ។  
 
ត្ដមរយៈគអត្មាង INV ោរអដ្ឋោះដ៉ូររវាងភ៉ូមិជ្នបទ និងទីត្កុងត្រូវបានជ្ំរុញ ៖ សហគមនជ៍្នបទអាច ផ្សវងរកទផី្សារសត្មាប់ផ្សលរិផ្សលកសិកមមអទើបដ្ឋដំុោះបានរបសខ់លួន ខណ្ៈអពលផ្ដលេាករស់អៅត្ដមទីត្កងុ 
ត្រូវបានផ្សាលឱ់ោសអដើមបីទទួលបានបទពិអសាធន ៍ជ្ីវិរជ្នបទត្ដមរយៈគំរ៉ូត្បាក់ចំណ្៉ូ លដ៉ូចជ្ញផ្សទោះសណំាក ់ោរអបាោះជ្ំរុ ំត្ពមដំអណ្ើរអទសចរណ៍្ឆលងោរ់ត្សុកផ្ត្សចំោរ ។  
 
INV ចំនួន ២៥ ដំប៉ូងត្រូវបានបអងកើរអឡើងអៅកាងុឆ្ា ំ ២០០២ ។ អគ្នលអៅឆ្ា  ំ២០០៧ ចំននួ ៣០៦ INV សត្មាប់អៅទ៉ូទងំ ត្បអទស ។  
 
អធវើអរសាខលនួឯង 

1> ដ៉ូចផ្ដលបានពិភាកាកាុងផ្ផ្សាកអនោះ ជ្ញត្បោរមួយដ៏សំខាន់ផ្ដលត្រូវអធវើសមាហរណ្កមមត្បព័នធ ICT របស់រដ្ឋា ភបិាល ទំងេស់អអាយអៅជ្ញត្បព័នធផ្រមួយ ។ 
អរើចាំបាច់ត្រូវមានជ្ំោនេវខីលោះអៅកាុងដំអណ្ើរោរសមាហរណ្កមមអនោះ ? 

2> អរើេរថត្បអយជ្ន៍ននោរបអងកើរអសវារមួរបស់រដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិមានេវខីលោះ ? 
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ភាគទ៣ី                                                    (ICT)                                           63 

៣. អរើត្បអភទអសវាកមម ឬសកមមភាពេវីខលោះផ្ដលអាចត្រូវបានផ្សាលអ់ៅកាុងមជ្ឈមណ្ឌ ល សហគមន៍អេឡចិត្រូនកិ ឬមជ្ឈមណ្ឌ ល សហគមន៍ឌជី្ីថ្ល ?  
 

 
៣.៥ ត្បពន័ធត្គបត់្គងចអំណ្ោះដងឹ 
 
ោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹងអាចត្រូវបានកំណ្រ់ថ្នជ្ញសកមមភាពអាជ្ីវកមមផ្ដលមានទិដាភាពសំខាន់ៗ ចនំួនពីរ ៖ ១) ោរចារ់ទកុ សមាសធារសុកមមភាពអាជ្ីវកមមថ្នជ្ញកងវល់ជ្ញក់ផ្សាងផ្ដលត្រូវបានឆលុោះបញ្ញេ ំងអៅកាុង យុទធសាន្ដសា 
អគ្នលោរណ្ ៍ និងោរេនុវរា អៅត្គបក់ត្មរិេងាភាព និង ២) អធវើោររភាជ ប់អដ្ឋយផ្លទ ល ់ រវាងត្ទពយកមមសទិធិបញ្ញា របស់េងាភាពមយួ ទំងលទធផ្សលអាជ្ីវកមម ជ្ញក់ផ្សាង (ផ្ដលបានករ់ត្ត្ដ) និងអដ្ឋយត្បអយល 
(ចំអណ្ោះដឹងផ្លទ ល់ខលនួ) និងវិជ្ជមាន ។ អៅកាុងោរេនុវរា ោរត្គប់ត្គង ចំអណ្ោះដឹងរមួមានោរកំណ្រ ់ និងោរដ្ឋក់បញ្េលូត្ទពយកមមសទិធិបញ្ញា អៅកាុងេងាភាព បអងកើរចំអណ្ោះដឹងថ្មីៗ អដើមបីគណុ្សមបរាិត្បកួរ 
ត្បផ្ជ្ងអៅកាុងេងាភាព បអងកើរលទធភាពទទួលបានព័រម៌ានរមួកាងុចនំួនដ៏អត្ចើន ត្ពមទំងផ្ចករំផ្លកោរេនុវរា និងបអចេកវិទា ត្បអសើរបផំ្សុរផ្ដលជ្យួដល់ោរេនុវរាផ្ដលបានអលើកអឡើង ខាងអលើរួមទងំកមមវិធកីុំពយូទ័ររួម 
និងបណាា ញកុពំយូទ័រកាុងេងាភាព ផ្សងផ្ដរ ។ 37  
 
ោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដងឹពងឹផ្ផ្សអកអលើអគ្នលោរណ៍្ដ៉ូចខាងអត្ោម ៖ 
 ចំអណ្ោះដងឹគជឺ្ញត្ទពយយុទធសាន្ដសា 
 ចំអណ្ោះដងឹគជឺ្ញធនធានផ្ដលត្រូវចារ់ផ្ចង ។ អាត្ស័យអហរុអនោះ ចំអណ្ោះដឹងចាំបាច់ត្រូវផ្សាល់អអាយអៅ កាុងអពលអវោដ៏ត្រឹមត្រូវ អាចរកបានអៅទកីផ្នលងផ្ដលសមត្សប សថិរកាងុទត្មង់ត្រឹមត្រូវ បំអពញ 

ត្ដមលកាខណ្ឌ រត្មូវផ្ផ្សាកគុណ្ភាព និងទទួលបានកាុងរនមលទបបផំ្សរុត្ដមផ្ដលអាចអធវើបានសត្មាប់ ោរអត្បើត្បាសក់ាុងដអំណ្ើរោរអាជ្ីវកមម ។  
 មានផ្រចំអណ្ោះដងឹគមឺនិមានរនមលេវីអឡើយ ចំអណ្ោះដងឹមានរនមលផ្រអៅអពលត្រូវបានផ្ត្បោល យអអាយ អៅជ្ញសកមមភាព និងលទធផ្សលត្បកបអដ្ឋយត្បសិទធភាពប ុអណាណ ោះ ។  
 ចំអណ្ោះដងឹគជឺ្ញពរ័៌មានផ្ដលមាន និងអធវើសកមមភាពកាងុគនំិររបស់មនុសស ។ ព័រ៌មានដ៉ូចគ្នា អាចនា ំ អៅរកេរថន័យ និងសកមមភាពខុសគ្នា  ៖ ត្ដមរយៈបគុាលអផ្សសងៗគ្នា អៅកាងុបរិបទេងាភាពខុសគ្នា អៅ 

កាុងអពលអវោខុសៗគ្នា  ។  
 
ចំអណ្ោះដងឹអាចមានលកាណ្ៈអដ្ឋយផ្លទ ល ់ឬត្បអយល ។ ជ្ំោនដំប៉ូងកាងុោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដងឹ គឺត្រូវដងឹ W ទំង៥ ៖ 

 េវ ី(what) 

 នរណា (who) 

 អហរុេវ ី(why) 

 អពលណា (when) 

 កផ្នលងណា (where) 
 
ត្ដរាងទ ី៨ ៖ ោរអត្បៀបអធៀបគ្នា រវាងទនិានយ័ ព័រ៌មាន និងចំអណ្ោះដឹង  
 ទនិានយ័ ពរ័ម៌ាន ចអំណ្ោះដងឹ 
មារោិ ត្ពឹរាិោរណ្ ៍ ទំអនារ ជ្ំនាញោរ 
ត្បអភទ េនារកមម គំរ៉ូ ោរសិកា 
ភារកចិេ រំណាង ោរចារ់ផ្ចង ោរអរៀបចំជ្ញត្បព័នធ 
រនួាទមីនសុស ោរេអងករ ោរោរ់អសចកា ី បទពិអសាធន ៍
អគ្នលអៅ សវ័យត្បវរាកិមម ោរអធវើអសចកាីសអត្មច សកមមភាព 
ធារអុចញ ោរបអងកើរបលកុ ោរោរប់នថយភាពមនិចាស់ោស ់ ោរយល់ដងឹថ្ម ី
ត្បភព ៖ ម ៉ូឌុលវគាបណ្ាុ ោះបណាា លោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដងឹ វគាបណ្ាុ ោះបណាា លោរពិអត្គ្នោះអយបលេ់ំពីរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនិក 
(KADO ឆ្ា ំ២០០៣) 
 
កត្ដា អជ្ញគជ្័យកាងុោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹងគឺ ៖ 
 ភាជ ប់អៅនឹងលទធផ្សលអសដាកចិេ ឬគុណ្រនមលឧសាហកមម 
 អហដ្ឋា រចនាសមពន័ធបអចេកអទស និងោរចារ់ផ្ចង 
 រចនាសមព័នធចំអណ្ោះដងឹផ្ដលមានបទដ្ឋា នត្បកបអដ្ឋយភាពបរ់ផ្បន 

                                            
37 Joo-Haeng Choo, “ោរផ្ណ្នំាេំពី KMS” (បទបង្ហា ញ ឆ្ា ំ២០០៧) https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_download.asp?board_code=1567&bfile=2. 

https://www.kado.or.kr/koil/bbs/board_download.asp?board_code=1567&bfile=2


 

ភាគទ៣ី                                                    (ICT)                                           64 

 វបបធមគ៌្នំត្ទចំអណ្ោះដងឹ 
 អគ្នលបំណ្ង និងភាសាចាស់ោស ់

 ោរផ្លល ស់បាូរកាុងោរេនុវរាត្បកបអដ្ឋយោរជ្ំរញុទកឹចរិា 
 បណាា ញចត្មុោះសត្មាប់ោរអផ្សទរចំអណ្ោះដងឹ 
 ោរគ្នំត្ទថ្នា ក់ត្គប់ត្គងជ្ញនខ់ពស ់38 
 
យុទធសាន្ដសាសត្មាបោ់រត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដងឹរួមមានជ្ំោនដ៉ូចខាងអត្ោម ៖ 
 
១. ផ្សវងយលេ់ំពីអគ្នលអៅផ្ដលចំអណ្ោះដឹងបផ្នថមគុណ្រនមល  
២. ដ្ឋកទ់ុនអដើមបីបអងកើរ និងអត្បើត្បាសច់ំអណ្ោះដងឹអអាយមានត្បសទិធភាព 
៣. ចងចានំ៉ូវគុណ្រនមលននអដើមទុនចំអណ្ោះដងឹអដើមបីទទួលបានភាពអជ្ញគជ្័យ ។  
៤. អធវើអអាយចំអណ្ោះដឹងអាចអៅដលម់នសុសត្គបគ់្នា ផ្ដលអាចច៉ូលរមួចំផ្ណ្កកាងុចំអណ្ោះដងឹ ឬអត្បើត្បាស ់ចំអណ្ោះដងឹ 
៥. ធានាអអាយមានោរអបាជ្ញា អលើោរត្គប់ត្គង និងភាពជ្ញេាកដកឹនាខំពស់ 
៦. បអងកើរបរិយោសផ្ដលត្ទពយចំអណ្ោះដឹងអាចមានោរអកើនអឡើង 
៧. ចារទ់ុកចំអណ្ោះដងឹជ្ញត្ទពយយទុធសាន្ដសា 39 
 
 
ត្បពន័ធត្គបត់្គងចអំណ្ោះដងឹអេឡចិត្រនូកិរបសស់ាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ 
ត្បព័នធ real-time សត្មាប់ោរត្គប់ត្គងអគ្នលនអយបាយជ្ញរិកាងុរដ្ឋា ភិបាលត្បអទសក៉ូអរ៉េរួមមានធារផុ្សសំ ចំននួពីរ ៖ ត្បពន័ធ ត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដងឹ (KMS) និងត្បព័នធត្គប់ត្គងោរង្ហររបស់រដ្ឋា ភិបាល 
។  
 
KMS អេឡិចត្រូនកិផ្សាល់លទធភាពដលគ់ំនរិអផ្សសងៗផ្ដលបានអសាើអឡើងេំឡងុដំអណ្ើរោរបអងកើរ អគ្នលោរណ្៍អដើមបីអអាយមានោរករ់ត្ត្ដ នងិត្គប់ត្គង អហើយជ្ញបនាបនាទ ប់អធវើោរផ្ចករំផ្លកត្ដមរយៈ 
ោរត្គប់ត្គងឯកសារអេឡចិត្រនូិកអដើមបីសត្មួលអអាយមានោរអធវើអសចកាីសអត្មចត្បកបអដ្ឋយ ត្បសិទធផ្សល ។  
KMS អេឡិចត្រូនកិត្រូវបានបអងកើរអឡើងដ៉ូចខាងអត្ោម ៖ 
១. ោរិយល័យត្បធានាធបិរបីានេនមុរ័ោរអត្បើត្បាសក់មមវិធីកុពំយូទ័ររួមអលើកដបំ៉ូង 
២. ISP ត្រូវបានេនុវរាអដើមបីកំណ្រ់វិធីកាងុោរសអត្មចបានោរិយលយ័ត្បរិបរាិឌជី្ថី្ល ។  
៣. អសវាកមមគ្នំត្ទអេឡចិត្រនូិកត្រូវបានបអងកើរអឡើង អដ្ឋយអផ្លា រអលើោរករ់ត្ត្ដទិនាា នុបបវរាិត្បចាំនថ្ា ជ្ញដណំាក់ោលដបំ៉ូងសត្មាបគ់អត្មាងោរិយល័យត្គប់ត្គងឌជី្ថី្ល ។ 
៤. ត្បព័នធត្គប់ត្គងឯកសារត្រូវបានបអងកើរអឡើងជ្ញដណំាកោ់លទបីីននគអត្មាង ។  
 
ជ្ញមួយនឹងោរបអងកើរ KMS អេឡិចត្រនូិកសត្មាប់ោរិយល័យត្បធានធបិរ ី បមាណ្យីកមមននោរ ត្គប់ត្គងព័រម៌ាន ឯកសារ និងភារកិចេត្រូវបានអរៀបចំអឡើង ។ នីរិវិធីរដាបាលទងំម៉ូលនងឹត្រូវ 
បានដ្ឋក់បញ្េូលអៅកាុងត្បពន័ធត្គប់ត្គង អៅអពលផ្ដលត្បពន័ធត្គប់ត្គងសត្មាបឯ់កសារោលបបវរាិ និងចំអណ្ោះដងឹត្រូវបានបអងកើរអឡើង ។  
 
ត្ដមរយៈ KMS អេឡិចត្រនូកិ ឯកសារោលបបវរា ិ និងកំណ្រ់ត្ត្ដអាចត្រូវបានផ្ថ្រកាត្បកបអដ្ឋយ សងារភាពអដ្ឋយមនិមានោរបារ់បងន់៉ូវព័រម៌ានណាមួយអឡើយ អហើយដំអណ្ើរោរបអងកើរអគ្នល 
នអយបាយអាចត្រូវបានករ់ត្ត្ដជ្ញមយួនងឹោរេធបិាយេពំីអគ្នលនអយបាយផ្ដលអាចកំណ្រ់បាន ។ អត្ៅពីអនោះ លទធភាពទទលួបានពរ័៌មានេពំីអគ្នលនអយបាយ ត្សអដៀងគ្នា នឹងមានលកាណ្ៈង្ហយត្សួល 
ផ្ដលធានាអអាយមានសងារភាពកាុងោរបអងកើរអគ្នលនអយបាយ និងោររកាសុវរថិភាព ត្បឆ្ំងនងឹ បរាជ្័យអគ្នលនអយបាយ ។   
 
ត្បភព ៖ 

ដកត្សង់ពី NIA, ed របាយោរណ្៍ត្បចាឆំ្ា ២ំ០០៦សត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក (អសេ៊េ៉ូល:MOGAHA ឆ្ា ២ំ០០៦) ទំព័រទី ២០ 
http://www.nia.or.kr/open_content/common/fileList/fileList.jsp?tn=PU_0000100&id=54651. 
 

KMS អាចត្រូវបានបអងកើរអឡើងសត្មាប់វិសយ័ជ្ញក់ោក ់ដ៉ូចជ្ញោរត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ ។ 
  

                                            
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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ោរត្គបត់្គងចអំណ្ោះដងឹសត្មាបោ់រោរប់នថយោនភីយ័កាងុត្បអទសឥណាឌ    
 
កមមវិធីត្គប់ត្គងោនភី័យអត្គ្នោះមហនារាយថ្នា កជ់្ញរិអត្ោមត្កសួងកចិេោរត្បអទសរបស់រដ្ឋា ភបិាលឥណាឌ  មានអគ្នលអៅ បអងកើរន៉ូវបណ្ាក ញចំអណ្ោះដងឹកាងុចំអណាមទីភាា ក់ង្ហររដ្ឋា ភិបាល េាកអធវើអសចកាីសអត្មច េាកត្គប់ត្គង 
និងេាកជ្ំនាញោរអត្គ្នោះ មហនារាយសំខាន់ៗមកពីវិស័យវិសវកមម សាថ បរយរកមម អរៀបចំផ្ផ្សនោរ រញ្ជួយផ្ផ្សនដីវិទា ជ្លវិទា កសិកមម និងវិទា-សាន្ដសាសងាមអដើមបសីត្មបសត្មួល ដល់ោរអផ្លា ោះបាូរព័រម៌ាន 
និងកិចេសហោរកាុងោរោរប់នថយោនភី័យអត្គ្នោះមហនារាយ ។  
 
អដើមបីបអងកើរសហគមនម៍ួយផ្ដលមានោរេនុវរាជ្ញក់ផ្សាង អវទិោអេឡចិត្រនូិកកំពងុត្រូវបានបអងកើរ អឡើងផ្ដលនងឹជ្យួសត្មបសត្មួលដល់េនារកមមកាងុចំអណាមនដគ៉ូរកមមវិធ ី។ ត្បពន័ធអនោះនឹងមាន លកាណ្ៈអលើកទកឹចរិា 
អហើយនងិផ្សាលជ់្ញឧបករណ៍្ ត្បព័នធគ្នំត្ទោរអធវើអសចកាសីអត្មច និងត្បព័នធពិនរិយ ត្ដមដ្ឋនអៅអអាយភាគីពាក់ពន័ធ ។  
 
អៅកាុងដណំាក់ោលដបំ៉ូង កមមវិធីនងឹរភាជ ប់់សាថ ប័នចនំួន ៥០០ ។ ជ្ញបនាបនាទ ប់អទៀរ បណាា ញអផ្សសងៗ ដ៉ូចជ្ញបណាា ញរដា ផ្ដលមាននាយកដ្ឋា នត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយរបស់រដា អហើយបណាា ញសាថ បន័ 
បណ្ាុ ោះបណាា លផ្ដលបអងកើរអឡើងពីសាថ បន័ បណ្ាុ ោះបណាា ល រដាបាលទងំេស់កាងុត្បអទសឥណាឌ នឹងត្រូវ បានរភាជ ប់គ្នា  ។  
 
នដគ៉ូកមមវិធីរួមមាន ៖ 
 េាកជ្ំនាញត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយអៅកាងុនាយកដ្ឋា នត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយរបស់រដ្ឋា ភិបាល រដាននរដាចំននួ ៣៥ ។  
 កមមវិធថី្នា កជ់្ញរសិត្មាបក់សាងសមរថភាពវិសវករសត្មាបស់ាថ ប័នោរត្គប់ត្គងោនីភយ័រញ្ជួយផ្ផ្សនដីផ្ដលពាកព់័នធនឹងសាថ ប័នធនធានថ្នា ក់ជ្ញរ ិ(NRI) ចំននួ១១ ត្ពមទងំសាថ ប័នធនធានរដាចនំួន 

ត្បផ្ហល ១២៥ អៅកាុងរដាទំង ៣៥ ។  
 កមមវិធថី្នា កជ់្ញរសិត្មាបក់សាងសមរថភាពសាថ បរយករសត្មាបោ់រត្គប់ត្គងោនីភយ័រញ្ជួយផ្ផ្សនដីផ្ដលពាកព់័នធនឹង NRI ចនំួន ៧ និង សាកលវិទាល័យចំននួត្បផ្ហល ១១០ អៅកាុងរដាទំង ៣៥ ។  
 េាកជ្ំនាញផ្ផ្សាកកមមវិធីោរ់បនថយភាពង្ហយរងអត្គ្នោះអដ្ឋយអត្គ្នោះរញ្ជួយដីត្ដមទីត្កងុកាុងទីត្កុងចនំួន ៣៨ ននរដាចំនួន ១៧ ។  
 េាកជ្ំនាញផ្ផ្សាកគអត្មាងោរ់បនថយោនភី័យអត្គ្នោះរញ្ជួយផ្ផ្សនដីថ្នា កជ់្ញរកិាុងរំបន់ផ្ដលមានរដា រញ្ជួយដីទ ីIV និងទ ីV ។  
 េាកជ្ំនាញផ្ផ្សាកគអត្មាងបនធូរបនថយពយុោះសុកីលូនថ្នា ក់ជ្ញរិ 
 
ត្ចកបណាា ញចំអណ្ោះដឹងនឹងសត្មបសត្មលួដល់សហត្បរបិរាិោរកាងុចំអណាមសមាជ្ិកបណាា ញ អដ្ឋយត្ដមរយៈោរផ្សាល ់ ឧបករណ៍្អដើមបទីទលួយក ឬទទួលបាន និងអរៀបចំចំអណ្ោះដងឹផ្ដលទកទ់ង 
នឹងោរត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ ។  
ឧបករណ៍្ទំងអនោះរួមមាន ៖ 
 ោរទទលួបាន និងសត្មបសត្មួលផ្ដលមានោរជ្យួសត្មលួ 

 ឧបករណ៍្ពនិិរយត្ដមដ្ឋនកមមវិធ ីនងិផ្ចករំផ្លកវិធីសាន្ដសា 
 ទីកផ្នលងោរង្ហររបស់សមាជ្កិសត្មាប់ោរត្គប់ត្គងខលមឹសារវិមជ្ឈោរ  
 មា សុីនត្សាវត្ជ្ញវថ្នមពលខពស ់

 អវទិោពិភាកាផ្ដលមានោរជ្ួយសត្មួលសត្មាប់អដ្ឋោះត្សាយបញ្ញា   
 ត្បព័នធត្គប់ត្គងឯកសារ 
 ត្កុមេុីផ្ម លបណាា ញខាងកាងុផ្ដលមានោរជ្ួយសត្មួល 
 
បណាា ញចំអណ្ោះដឹងត្រូវបានអលើកមកពិចារណាអដើមបទីទលួបាន ៖ 
 ោរអឆលើយរបត្បអសើរជ្ញងមុន 
 ោរផ្សាលេ់ំណាចដល់នាយកដ្ឋា នត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយរបស់រដ្ឋា ភិបាល 

 ោរវាយរនមលធនធាន និងអសវាកមមត្បអសើរជ្ញងមុន 
 ោររួមបញ្េលូអៅកាងុោរេភិវឌឍទសសនាទនបចេបុបនា 
 ោរពិនរិយត្ដមដ្ឋនផ្ដលមានត្បសិទធភាពអលើគំនរិផ្សាចួអផ្សាើម 
 ោរអលើកកមពសោ់រេនុវរាអដ្ឋយយុរាធិមក៌ាុងសហគមន៍ត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ 
 
ត្បភព ៖ 
នាយកដ្ឋា នត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយថ្នា កជ់្ញរិ ICT សត្មាប់ោរោរ់បនថយោនីភយ័អត្គ្នោះមហនារាយ ៖ បទពិអសាធន ៍ត្បអទសឥណាឌ   (New Delhi ៖ ត្កសួងកិចេោរជ្ញរឆិ្ា ំ២០០៦)  
http://www.ndmindia.nic.in/WCDRDOCS/ICT%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction.pdf. 
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នាយកដ្ឋា នត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយថ្នា កជ់្ញរិ ោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដងឹកាងុោរោរ់បនថយោនភី័យអត្គ្នោះមហនារាយ ៖ េភិត្កមត្បអទសឥណាឌ   (New Delhi: ត្កសងួកចិេោរជ្ញរ ិឆ្ា ំ២០០៦)   
http://www.ndmindia.nic.in/WCDRDOCS/knowledge-manageme.pdf.  
 

 
កចិេោរផ្ដលត្រវូេនវុរា 
 
ផ្សវងរកឧទហរណ៍្អលើត្បពន័ធត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹងកាុងោរត្គប់ត្គងកសកិមម អត្គ្នោះមហនារាយ និង ោរត្គប់ត្គងបរិសាថ នកាុង ត្បអទស ឬរបំន ់។ វិភាគឧទហរណ៍្នីមយួៗអលើកត្ដា អជ្ញគជ្័យកាងុោរ 
ត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដងឹ ។  
 

 
៣.៦ កមមវិធសីុខាភិបាល នងិទ៉ូរអវជ្ជសាន្ដសា ៖ បអងកើនោរទទលួបានអសវាសុខាភបិាល40 
 
សុខាភិបាលអេឡិចត្រនូិកផ្ដលជ្ញកមមវិធីរបស ់ ICT កាុងវិស័យសុខាភបិាលមានោរេភិវឌឍយ ងឆ្ប់រហ័ស អៅជ្ុំវិញពិភពអោកកាុងរយៈអពលប ុនាម នឆ្ា ំចងុអត្ោយអនោះ ។ កមមវរថុននកមមវិធីសុខាភិបាលអេឡិចត្រនូិក 
គឺអដើមបបីអងកើនត្បសិទធផ្សល ោរទទួលបាន ត្ពមទំងគណ្អនយយភាពននអសវាផ្ថ្ទសំុខភាពអឆ្ព ោះអៅរក គុណ្ភាពជ្ីវិរត្បអសើរជ្ញងមនុសត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា និងបរិយោស ោរង្ហរផ្ដលមានផ្សលរិភាពជ្ញងមុន សត្មាប់ត្គូអពទយ 
និងបុគាលកិផ្ថ្ទសំុខភាព ។  
 
សុខាភបិាលអេឡចិត្រនូិកមានអត្បើត្បាស់កាងុវិស័យទនិាន័យឌជី្ីថ្លសុខាភិបាល ៖ ត្រូវបានបញ្ជូន រកា ទុក និងសាា អឡើងវិញ ត្ដមត្បព័នធអេឡិចត្រូនកិ អពាលគឺសត្មាប់អគ្នលបំណ្ងពាបាល េប់រ ំ និងរដាបាល 
ទំងអៅកាុងម៉ូលដ្ឋា ន និងពចីមាា យ ។ សុខាភិបាលអេឡិចត្រូនកិអធវើោរអត្បើត្បាស់ន៉ូវពិធីសារ និង បអចេកអទសបញ្ជនូទនិានយ័អផ្សសងៗ ។ សុខាភបិាលអេឡិចត្រនូកិមាន ោររួមបញ្េូលទំងេស ់ អដ្ឋយសារ 
វាមានោរពាកព់ន័ធជ្ញមួយោរផ្ថ្ទំសខុភាព និងេាកវិជ្ញជ ជ្ីវៈផ្ថ្ទំសខុភាពត្គប់ត្បអភទ (ឧទហរណ្ ៍ វាមនិមានកំណ្រ់ចំអពាោះថ្នា  ំ និងមិនមានកំណ្រច់ំអពាោះអវជ្ជបណ្ឌ រិ) ។ ត្ដរាងទ ី ៩ អលើកអឡើងន៉ូវ ឧទហរណ៍្មយួ 
ចំននួេពំីសុខាភិបាលអេឡចិត្រនូិក។  
  
ត្ដរាងទ៩ី. ឧទហរណ៍្ននសុខាភបិាលអេឡិចត្រនូកិ 

បអចេកវទិា ឧបករណ្ ៍នងិកមមវធិកីុពំយទូរ័  កមមវធិសីខុាភបិាលអេឡចិត្រនូកិ 
ោរត្ដមដ្ឋនពចីមាា យ 
 

 សិនស័រ 
 ឧបករណ៍្ 

 េ៊េុលត្ត្ដអសាន 

 ោរផ្ថ្ទំអៅផ្សទោះត្ដមត្បពន័ធទ៉ូរគមនាគមន ៍
 

អរាគវិនចិឆ័យ 
 

 ឧបករណ៍្សទង់អបោះដ៉ូង 
 កំណ្រ់ត្ត្ដសកមមភាពអបោះដ៉ូង (EKG) 

  ោំរសមីេុិច / CatScan និង កមមវិធ ី
កុំពយូទ័រវិភាគរ៉ូបភាពអវជ្ជសាន្ដសា 

 ោរពិអត្គ្នោះអយបល ់

 ោរផ្ថ្ទំអៅផ្សទោះត្ដមត្បពន័ធទ៉ូរគមនាគមន ៍
 

ោរត្បាត្ស័យទក់ទង ត្ដមវីអដេ៉ូ 
 

 មា សុីនថ្រ (មា សុីនថ្រវីអដេ៉ូ មា សុីនថ្រភាជ បេ់ុីនធឺណ្រិ) 
 កុំពយូទ័រ Desktops 

 ត្បព័នធគមនាគមន ៍និងទនិាន័យចល័រ 

 ោរពិអត្គ្នោះអយបល ់

 ទ៉ូរពាបាលជ្ំងឺផ្សបក 
 ទ៉ូរសុខភាពផ្សលូវចរិា 

រ៉ូបភាពឌីជ្ថី្ល  ឧបករណ៍្ 

 ត្បព័នធផ្សសពវផ្សាយ (ឧទហរណ្ ៍ផ្ខសភាពយនា ផ្ខសអារម់ា អញ ទិច)   
 មា សុីនផ្សកន/ឧបករណ៍្បញ្ញេ ំង រ៉ូបភាព 
 មា សុីនថ្រឌីជ្ថី្ល 

 មា សុីនថ្រវីអដេ៉ូអាចពត្ងីក ពត្ងមួបាន 

 ទ៉ូរសិកាជ្ងំ ឺ
 ទ៉ូរវិទយុសកមម 
 ទ៉ូរទនាសាន្ដសា 
 ទ៉ូរពាបាលជ្ំងឺផ្សបក 
 

បអចេកវិទាពរ័៌មាន  កុំពយូទ័រអមសត្មាប់ត្បពន័ធរកា ទិនាន័យ  អសៀវអៅករ់ត្ត្ដអវជ្ជសាន្ដសាត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រនូិក (ឧទហរណ្៍ ត្បពន័ធពរ័៌មានេាកជ្ំង ឺ

                                            
40 ចំណុ្ចអនោះដកត្សង់អចញពីោរសិកាេំពី  ESCAP សុខភាពផ្បបអេឡិចត្រូនិកកាុងទវីបអាសីុន និងបា សីុហវិក ៖ បញ្ញា ត្បឈម និងឱោស http://www.unescap.org/esid/hds/lastestadd/eHealthReport.pdf. 



 

ភាគទ៣ី                                                    (ICT)                                           67 

 កមមវិធកីុំពយូទ័រ/ព័រ៌មានវិទា 
 ត្បព័នធត្គប់ត្គងម៉ូលដ្ឋា នទិនាន័យ 

 ត្បព័នធពរ័៌មានភ៉ូមិសាន្ដសា 
 កមមវិធកីុំពយូទ័រភាជ បទ់ំនាកទ់ំនង េរិថ្ិជ្នជ្ញមួយទិនាន័យ 

ត្បព័នធពរ័៌មានមនទីរអពទយ ត្បពន័ធពរ័៌មាន េាកវិជ្ញជ ជ្ីវៈទ៉ូអៅ) 

 ោរផ្សវងរកទិនាន័យ ត្ចកបណាា ញផ្វបសាយរ ៍
 រដាបាល DSS 

រកាទកុ និងបញ្ជនូ  ទិនាន័យ/រ៉ូបភាព/បនទោះចាប់សអមលង/ មា សុនីផ្សាន 
 មា សុីនថ្រ/មីត្កូហវនូ/សអមលង និង កមមវិធកីុំពយូទ័រត្គប់ត្គងរ៉ូបភាព 

 កំណ្រ់ត្ត្ដអវជ្ជសាន្ដសា/សុុុខភាពត្ដមអេឡចិត្រនូិក 
 េាកអធវើរបាយោរណ្ ៍

ោរចមលងត្ដម និងោរបណ្ាុ ោះបណាា ល  ត្ោហវិច និងកមមវិធីកុពំយូទ័រត្បព័នធ ផ្សសពវផ្សាយចត្មុោះ  
 សអមលង-រ៉ូបភាព 

 ោរសិកាត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រនូិក 
 កមមវិធសីិកា 
 សនាិសទី 

ត្បភពៈ ដកត្សងព់ ីDavid Brantley, Karen Laney-Cummings និង Richard Spivack  
នវានុវរាន ៍រត្មូវោរ និងោរវនិិអយគកាងុទ៉ូរសខុាភបិាល (ផ្ខកុមភៈ ឆ្ា ំ២០០៤) 
http://www.technology.gov/reports/TechPolicy/Telehealth/2004Report.pdf.  
 
ដ៉ូចផ្ដលត្ដរាងទ ី៩ បង្ហា ញ ICT អាចត្រូវបានអត្បើត្បាស់អៅកាងុត្បពន័ធសខុភាពអេឡចិត្រនូិកចំននួបួន ត្បអភទ ៖ 
 
១. ត្បព័នធផ្ថ្ទំសខុភាពចល័រ (ោរផ្ថ្ទំអៅផ្សទោះត្ដមត្បព័នធទ៉ូរគមនាគមន៍) - ោរពិនរិយ និងពាបាល សុខភាពអាចត្រូវ បានអធវើអឡើងត្ដមរយៈោរអត្បើទ៉ូរស័ពទចលរ័ ខណ្ៈផ្ដលេាកជ្ងំឺកពំងុអធវើដំអណ្ើរ 

ឬសថិរអៅកាងុរបំនដ់្ឋច់ត្សយល ។  
២. ត្បព័នធអធវើអរាគវិនចិឆ័យចល័រ (ោរផ្ថ្ទំត្ដមផ្សទោះពីចមាា យ) - េាកជ្ងំឺត្រូវបានអធវើអរាគវិនចិឆ័យ និង ពាបាលត្ដមរយៈត្បអភទ ក៉ូនោរ់ននសនិស័រវាស់ផ្វងសញ្ញា សំខាន់ៗ និងត្បពន័ធវិភាគសញ្ញា សំខាន់ៗ  

ខណ្ៈអពលកំពងុអធវើសកមមភាព ។  
៣. ឧបករណ៍្អវជ្ជសាន្ដសាផ្ថ្ទំត្ដមផ្សទោះទំអនើប (ោរផ្ថ្ទំត្ដមផ្សទោះពចីមាា យ)-សាថ នភាពសខុភាពេាកជ្ំង ឺ ត្ដមផ្សទោះ ឬអៅកាុងមជ្ឈមណ្ឌ លសហគមន៍ត្បជ្ញពលរដាជ្ញនខ់ពសច់៉ូលនិវរាអាចត្រូវបានត្រួរពនិិរយ និង 

អធវើអរាគវិនចិឆ័យអដ្ឋយឧបករណ៍្ អវជ្ជសាន្ដសាទំអនើប ។  
៤. ត្បព័នធត្គប់ត្គងេាកជ្ងំឺរួមបញ្េូលគ្នា  - ឧបករណ៍្ ដ៉ូចជ្ញ PDA ទ៉ូរស័ពទចលរ័ កុំពយូទ័រផ្លទ ល់ខលនួ/ េុីនធឺណ្រិ និងឧបករណ៍្ជ្ំនាញអាចត្រូវបានអត្បើត្បាស់អដើមបីទទួលបានសញ្ញា សំខាន់ៗ អធវើោរវិភាគ 

និងអធវើអរាគវិនិចឆយ័ ត្ពមទំងត្គប់ត្គង េាកជ្ងំឺនមីួយៗ ជ្ញលកាណ្ៈត្បព័នធ ។  
 
សមរថភាព នងិជ្ំនាញសខុាភិបាលអេឡចិត្រនូិកមានសារសំខានជ់្ញពិអសសទក់ទងនងឹផ្ផ្សាកកមមវិធ ីសុខាភបិាលអេឡចិត្រូនកិ សំខាន់ៗ ចនំនួបនួ ៖ 
 
អគ្នលនអយបាយ នងិោរបង្ហក រសខុភាពសាធារណ្ៈ- ផ្ផ្សាកអនោះរត្មវូអអាយមានោរត្បម៉ូលពរ័ម៌ាន ផ្ផ្សាកសខុភាព បរសិាថ ន នងិអសដាកចិេសងាម ផ្ដលជ្យួដលោ់រផ្សវងរកទនិានយ័សត្មាបោ់រ 
អរៀបចផំ្ផ្សនោរយទុធសាន្ដសាផ្ថ្ទសំខុភាព ។  
 
អសវាពរ័ម៌ានសត្មាបត់្បជ្ញពលរដា ផ្ផ្សាកអនោះមានន៉ូវសកមមភាពផ្ដលផ្សាលអ់អាយេាកជ្ងំនឺ៉ូវពរ័ម៌ានេពំ ី ត្បធានបទទកទ់ងនងឹសខុភាព ដ៉ូចជ្ញ សខុភាព នងិរអបៀបរសអ់ៅលអត្បអសើរអៅអពលផ្ដលជ្នំយួ 
លកាណ្ៈវជិ្ញជ ជ្វីៈមានភាពចាំបាច ់ត្ពមទំង ទកីផ្នលង នងិរអបៀបអដើមបទីទលួបានអសវាអនោះ ។  
 
ោរត្គបត់្គងេាកជ្ងំ ឺ នងិកណំ្រត់្ត្ដសខុភាពេាកជ្ងំរឺមួបញ្េលូគ្នា  - កមមវធិអីនោះពាកព់ន័ធនងឹសកមមភាព ទកទ់ងនងឹោរផ្ចករផំ្លកពរ័ម៌ានត្បកបអដ្ឋយត្បសទិធផ្សល នងិសវុរថភិាពរវាងេាកវជិ្ញជ ជ្វីៈផ្ថ្ទសំខុភាព នងិសងាម 
ត្ពមទងំោរបអងកើរ បរយិោសអដើមបផី្សាលោ់រគ្នំត្ទសត្មាបត់្គបត់្គងករណ្េីាកទទលួអសវា ផ្ដលរមួបញ្េលូគ្នា  ។  
 
អសវាទ៉ូរផ្ថ្ទ ំ នងិរសអ់ៅអដ្ឋយឯករាជ្យ កមមវធិអីនោះរមួមានោរពអិត្គ្នោះអយបលព់ចីមាា យ ោរផ្ថ្ទំត្ដមផ្សទោះ ពចីមាា យោរត្ដមដ្ឋនសញ្ញា សខំាន់ៗ  ត្ពមទងំអសវាកមមអផ្សសងៗអទៀរផ្ដលគ្នំត្ទដលោ់ររសអ់ៅអដ្ឋយ 
ឯករាជ្យសត្មាបត់្បជ្ញជ្នវយ័ចណំាស ់នងិជ្នពោិរ ។  
 
កមមវិធសីុខាភិបាលអេឡិចត្រូនកិត្រូវបានអត្បើត្បាស់ត្បកបអដ្ឋយអជ្ញគជ្័យអៅកាុងផ្ផ្សាកដ៉ូចខាងអត្ោម ៖ 
១. មនទីរអពទយបផ្ងអក ជ្ញពិអសសកាងុោរអត្បើត្បាសប់អចេកវិទា និងជ្ំនាញអវជ្ជសាន្ដសាផ្ដលត្រូវបាន អត្បើត្បាស់ត្ដមរអបៀប  ខុសៗគ្នា អៅកាងុត្បអទសមួយចនំនួ (អមើលរ៉ូបភាពទ ី២១) ។   
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រ៉ូបភាពទ ី២១. ឋានវទិាទ៉ូរពអិត្គ្នោះអយបលអ់ៅអលើអោោះបា សុហីវកិ 

(ត្បភព ៖ Isao Nakajima “បញ្ញា ទកទ់ងនងឹកមមវិធីសខុាភបិាលអេឡិចត្រនូកិអៅកាងុត្បអទស កពំុងេភិវឌឍន ៍ជ្ញពិអសស កាុងរបំនប់ា សុីហវកិ” (បទបង្ហា ញអៅឯកចិេត្បជ្ុំត្កមុជ្នំាញ ESCAP 

សាីព ី“និនាា ោររបំន់អលើវិសយ័ពាណិ្ជ្ជកមមផ្ផ្សាកអសវាសុខាភបិាល និងឥទធពិលននអសវាអនោះអៅអលើសមមទិធកមម ត្បពន័ធសខុាភិបាលកាងុរបំនអ់ាសុី និងបា សុីហវកិ” បាងកក ត្បអទសនថ្ នថ្ាទ០ី៩-១១ ផ្ខរុោ ឆ្ា ំ២០០៧)  
 
២. ោរេប់របំុគាលកិសខុាភបិាលអដើមបីផ្កលមអោរេប់រំបនា និងោរេភិវឌឍវិជ្ញជ ជ្ីវៈអដើមបីផ្កលមអគុណ្ភាព និងបទដ្ឋា នេនុវរា  របស់េាកវិជ្ញជ ជ្ីវៈសុខាភបិាល ។ ឧទហរណ្ ៍ ដ៉ូចជ្ញ បណាា ញសុខាភិបាល 
សិកាអបើកទ៉ូោយរំបន់បា សុីហវកិផ្ដលផ្សាលឱ់ោសេប់រំបនាដល់េាកវិជ្ញជ ជ្ីវៈសុខាភិបាលត្ដមបណាា  ត្បអទសអលើអោោះបា សុីហវិក ។  
ត្បេបទ់ ី៣ ៖ េងាោរសខុភាពពភិពអោកេពំសីខុភាពអេឡចិត្រនូកិ 
 
សុខាភបិាលអេឡចិត្រនូិកោន់ផ្រត្រូវបានអមើលអ ើញថ្នជ្ញមអធាបាយមយួអដើមបីអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញា ត្បឈមធនធានមានកណំ្រ់ ខណ្ៈផ្ដលបំអពញោររំពងឹទកុសត្មាប់ោរផ្កលមអគណុ្ភាពអសវាផ្ថ្ទំ សុខភាព ។ 
េងាោរសុខភាពពិភពអោក (WHO) ផ្សាលេ់នុសាសន៍អអាយមានោរអត្បើត្បាស ់ទ៉ូរគមនាគមន៍អៅកាងុោរផ្ថ្ទំសុខភាព ជ្ញពិអសស អដ្ឋយសារផ្រ ៖  
 
 ោរខវោះខារេាកវិជ្ញជ ជ្ីវៈផ្ថ្ទំសខុភាពកាងុចនំនួដ៏អត្ចើន 
 កងវោះខារ (ឬេវរាមាន) ោរផ្ថ្ទំសុខភាពសត្មាប់ត្បជ្ញជ្នជ្នបទ 
 េត្ត្ដមរណ្ៈមាត្ដ និងទរកខពស ់(រហ៉ូរដល ់៣០ភាគរយអៅកាុងរំបន់មយួចនំួន) ផ្ដលផ្ផ្សាកខលោះ បងកអឡើងអដ្ឋយកងវោះខារ ផ្ផ្សាកផ្ថ្ទសំុខភាពទរកកាុងនផ្សទ នងិអសវាសុខភាពបនាព៉ូជ្ និង 
 លទធភាពអៅមានកត្មិរ ឬពុមំានលទធភាពទទលួបានពរ័៌មានអវជ្ជសាន្ដសាបនាទ បព់ីត្គូអពទយបញ្េប់ ោរសិកាជ្ញពិអសសត្បជ្ញជ្នអៅកាងុរបំនជ់្នបទ និងដ្ឋច់ត្សយល ។  

៣. ោរត្ដមដ្ឋនជ្ងំឆឺលងោរ់ត្ពំផ្ដនផ្ដលអាចមានោររាលដ្ឋល ដ៉ូចជ្ញអៅកាងុករណី្អាោរៈជ្ងំឺផ្សលូវដអងាើម ត្សួចត្សាវធាន់ធារ និងផ្លា សាយបកសី ។ ព័រ៌មានវិទាភ៉ូមិសាន្ដសាត្រវូបានអមើលអ ើញយ ងចាស់ថ្នជ្ញ 
ឧបករណ៍្ដ៏មានឥទធពិលអៅអលើត្បសិទធភិាពននោរអរៀបចំ និងអធវើផ្ផ្សនោរសត្មាប់ត្គប់ត្គងោរ រាលដ្ឋលផ្ដលអរៀបចំអឡើងអដ្ឋយេងាោរេនារជ្ញរិ និងរដ្ឋា ភបិាល ។ ឧទហរណ៍្ េងាោរសខុភាព 
ពិភពអោកបានអរៀបចបំអងកើរបណាា ញត្បោសអាសនា និងអឆលើយរបចំអពាោះោរផ្សទុោះអឡើងជ្ំងឆឺលង ជ្ញសកល អដើមបីត្ដមដ្ឋនោរផ្សទុោះអឡើងន៉ូវជ្ំងផឺ្លា សាយបកសី ត្ពមទងំជ្ងំឆឺលងអផ្សសងៗអទៀរ ។  

៤. ោរករ់ត្ត្ដព័រម៌ានអវជ្ជសាន្ដសា និងកំណ្រ់ត្ត្ដអវជ្ជសាន្ដសាអៅកាុងទីកផ្នលងផ្ដលបគុាលផ្ដលមានោរ បណ្ាុ ោះបណាា លអធវើោរចមលង កំណ្រ់ត្ត្ដអវជ្ជសាន្ដសាផ្ដលអានអដ្ឋយអវជ្ជបណ្ឌ រិ និងេាកផ្សាលោ់រផ្ថ្ទ ំ
សុខភាពដនទអទៀរ ។  

៥. ត្បសិទធផ្សល ជ្ញពិអសស ោរលុបបារ់ោរេនុវរាសទួនគ្នា  ឬកំហុសបអចេកអទស ោរសនសំសំនច អពលអវោ នងិោរចណំាយអលើោរអធវើដំអណ្ើរ ត្ពមទំងោរផ្បងផ្ចកធនធានមនុសស និងធនធានអផ្សសងៗ 
អទៀរអអាយោន់ផ្រមានត្បសិទធផ្សល ។  
ត្បសិទធផ្សលអនោះបានមកព ី៖ 

 ោរផ្ចករំផ្លកចំអណ្ោះដឹង និងោរត្គប់ត្គងផ្ផ្សនោរផ្ថ្ទំសខុភាពផ្ដលមានោរផ្កលមអ  
 ោរផ្ថ្ទំេាកជ្ងំឺអដ្ឋយផ្លទ ល់ត្ដមរយៈទ៉ូរឱសថ្ និងោរផ្ចកចាយថ្នា  ំនិង 
 ោររភាជ ប់េាកជ្ងំ ឺនិងអវជ្ជបណ្ឌ ិរត្ដមរយៈត្បព័នធត្បជ្ុំត្ដមរ៉ូបភាពវីអដេ៉ូអៅវិញអៅមកផ្ដលសត្មួល អអាយមានោរផ្ថ្ទំ េាកជ្ងំឺអដ្ឋយផ្លទ ល ់ត្ពមទំងោរពិនិរយត្ដមដ្ឋនជ្ងំឺរុាំនរ៉េ ។  

 
៦. ោរោរប់នថយចមាា យ/ភាពឯអោ អដ្ឋយមានោរត្គបដណ្ា ប់អលើអសវាផ្ថ្ទំសខុភាពផ្ដលត្រូវបាន ពត្ងីកវិសាលភាពដល ់ ភ៉ូមិដ្ឋច់ត្សយល ឬភ៉ូមជិ្នបទផ្ដលខវោះខារមអធាបាយអៅោនម់នទីរអពទយ 

និងមណ្ឌ លសខុភាពអដ្ឋយង្ហយត្សលួ ។ ទ៉ូរមណ្ឌ លពហុអគ្នលបំណ្ងអាចជ្យួផ្សាល់ពរ័៌មាន សុខភាពសាធារណ្ៈ និងអហដ្ឋា រចនាសមពន័ធចាបំាច់សត្មាប់អសវាអវជ្ជសាន្ដសា អរាគវិនចិឆ័យត្ដមរយៈ ទ៉ូរឱសថ្ ។ 

សហរដាអាអមរកិ 

 

ញវូហសផឺ្លន 

 

េ៉ូន្ដសាា ល ី
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កំណ្រ់ត្ត្ដសុខាភិបាលអេឡិចត្រូនកិេនុញ្ញា រិអអាយមានោរអផ្សទរព័រម៌ានសខុភាព ទន ់ អពលអវោ ផ្សាល់លទធភាពត្បជ្ញជ្នផ្ដលរស់អៅរំបន់ដ្ឋច់ត្សយលកាុងោរពិអត្គ្នោះអយបល់ជ្ញមួយេាក ជ្ំនាញផ្ផ្សាកសុខភាព 
កាុងទតី្ដំងមួយអផ្សសងអទៀរ ។  

សណួំ្រត្រោិះរោិះ 
១. អរើត្បអទសរបសេ់ាកមានអសវាសុខាភិបាលអេឡិចត្រនូិកេវខីលោះ ? អរើអសវាមួយណាផ្ដលអាចអៅ ដល់សហគមន៍ជ្នបទ ?  
២. រួនាទទី៉ូរសព័ទចល័រកាុងផ្ផ្សាកសខុាភបិាលអេឡិចត្រនូកិោន់ផ្រមានសារសំខាន់អត្ចើនជ្ញមនុ ។ អរើអសវាផ្ថ្ទំសខុភាពត្បអភទណាខលោះ ផ្ដលអាចត្រូវបានផ្សាល់ត្ដមរយៈោរអត្បើត្បាស់ទ៉ូរសព័ទចល័រ 
អៅកាុងត្បអទសរបស់េាក ?  
៣. អរើេាកដងឹេពំីកមមវិធីសខុាភបិាលអេឡិចត្រនូកិមួយណាកាុងត្បអទស ឬរបំន់របសេ់ាកផ្ដល អត្បើត្បាស់មជ្ឈមណ្ឌ លអេឡចិត្រូនកិសហគមនឬ៍អទ ? ច៉ូរអរៀបរាបេ់ំពកីមមវិធីមយួ ឬពីរននកមមវិធ ីទំងអនោះ ។  

៣.៧ កមមវិធីត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ ៖ អសវាត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយថ្នា ក់ជ្ញរិរួមបញ្េូលគ្នា  41 
 
ត្បព័នធត្គប់ត្គងអត្គ្នោះអាសនាថ្នា កជ់្ញរមិានត្បសទិធផ្សលមានភាពចាបំាច់អៅកាុងោរោរប់នថយផ្សលប ោះពាល់ផ្ដលបងកអឡើងអដ្ឋយអត្គ្នោះមហនារាយធមមជ្ញរិ និងអដ្ឋយមនុសស ។ អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ទីភាា ក់ង្ហរ 
ត្គប់ត្គងអត្គ្នោះអាសនាថ្នា ក់ជ្ញរិយកចរិាទុកដ្ឋក់អលើោរត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយអដ្ឋយអផ្លា រអលើោរទប់សាក រ់ជ្ញជ្ញងោរសាងសង់ នងិសាា រអឡើងវិញ ។ សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ក៍បានបអងកើរត្បព័នធត្គប់ត្គងអត្គ្នោះ 
មហនារាយថ្នា កជ់្ញរ ិ(NDMS)  ផ្ដលបានបអងកើរ និងដ្ឋកព់ត្ង្ហយត្បពន័ធត្ររួពនិិរយអត្គ្នោះមហនារាយដល ់ទីភាា កង់្ហររដ្ឋា ភិបាលចំននួ ១០ ផ្ដលរួមមានត្កសងួកសកិមម និងរុោា ត្បមាញ ់ត្ពមទងំត្កសងួកចិេោរ ផ្ដនសមុត្ទ 
និងអនសាទ ។ NDMS ក៍បានបអងកើរបណាា ញត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយេនាររដ្ឋា ភិបាល ជ្ញោរសាកលបងអដើមបីពត្ងងឹភាពជ្ញនដគ៉ូ កាងុចំអណាមទីភាា ក់ចនំួន ៧១ ។ ដំអណ្ើរោរផ្ចកចាយពរ័៌មាន 
សត្មាប់អត្គ្នោះអាសនាត្រូវបានអធវើអអាយមានលកាណ្ៈង្ហយត្សួល អដ្ឋយមានោរបអងកើរបណាា ញផ្លទ ល់រវាង ភាា កង់្ហរកណាា ល ត្ពមទំងរវាងរដ្ឋា ភិបាលម៉ូលដ្ឋា នជ្ញនខ់ពស់ និងជ្ញន់ទប ផ្ដលបងកអអាយមានោរ 
អឆលើយរបត្បកបអដ្ឋយត្បសទិធផ្សលចំអពាោះអត្គ្នោះមហនារាយ ត្ពមទងំអត្គ្នោះអាសនានានា ។ អៅកាុងោរ សអន្ដង្ហា ោះ អត្គ្នោះអាសនា ត្បព័នធអនោះអាចជ្យួកំណ្រ់េរាសញ្ញា ណ្េាករាយោរណ៍្េំពឧីបទទវអហរុ និងទតី្ដំង 
របស់េាកទងំអនាោះ ត្ដមរយៈត្បពន័ធកំណ្រេ់រាសញ្ញា ណ្េាករាយោរណ្៍ ។ មអធាបាយអនោះអធវើអអាយមាន ោរថ្យចុោះចនំួន ១,៣ ភាគរយកាុងោររាយោរណ្៍ ព័រ៌មានមិនពរិទក់ទងនឹងអត្គ្នោះអាសនាកាុងឆ្ា ំ២០០៥ ។ 
អសវាអាចត្រូវបានទទួលអដ្ឋយង្ហយត្សលួអដ្ឋយេាកផ្ដលមាន ោរលំបាកផ្ផ្សាកភាសា ជ្នបរអទស និងចាស់ជ្រា ។ អៅអពលផ្ដលគអត្មាងត្បអទសក៉ូអរ៉េ u-Safe ត្រូវបានបញ្េប់អៅកាងុរងវង់ឆ្ា  ំ ២០១០ ។ 
មានោររំពងឹទកុថ្ន មនុសសផ្ដលបានបារប់ងជ់្ីវិរអដ្ឋយសារអត្គ្នោះមហនារាយនឹងមានោរថ្យចុោះមកត្រមឹ ១១,១ ភាគរយ កាុងចំអណាមមនុសស ១ ោននាក ់ ផ្ដលបង្ហា ញពោីរថ្យចុោះចនំួន ៣៣ ភាគរយព ី ១៦,៥ 
ភាគរយនាអពលបចេបុបនា កាុងចំអណាមមនុសស ១ ោននាក ់ ។ ោរបារ់បង់ត្ទពយសមបរាិជ្ញមធយម ត្បចាំឆ្ា កំ៍ត្រូវបានរំពឹងថ្ននងឹមានោរថ្យចោុះមកត្រមឹ ៨,២ ភាគរយ ផ្ដលនាំអអាយអាចសនសំថ្វិោ បានចនំនួ ៣៥ 
ពាន់ោនដុោល រអាអមរិកពីោរខ៉ូចខារ ចាប់ពឆី្ា  ំ២០១០ រហ៉ូរដល ់២០១៤ ។  
 
ស៊េ៉ូណាមិផ្ដលបានអកើរអឡើងកាងុឆ្ា  ំ២០០៤ នាំអអាយមានោរបអងកើរត្បពន័ធត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ រួមបញ្េូលគ្នា ផ្ដលត្រូវបាន អៅថ្ន សាោណា (sahana) ។  
 

ត្បពន័ធត្គបត់្គងអត្គ្នោះមហនារាយសាោណា 
 
សាោណា គឺជ្ញកមមវិធីត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយត្ដមត្បពន័ធកុពំយូទ័រ សត្មាប់ត្គប់ត្គងព័រ៌មានេឡំុងអពល ត្បរិបរាោិរសអន្ដង្ហា ោះ អត្សាចត្សង ់ និងសាា រអឡើងវិញ ផ្ដលបអងកើរអឡើងអដ្ឋយត្កុមសម័ត្គចរិាផ្ផ្សាក IT 
មកពីត្បអទសត្សីលង្ហក រ ផ្ដលដឹកនាំអដ្ឋយ ម៉ូលនិធិ Lanka Software ។  
 
សាោណា គឺជ្ញោរេនុវរាកមមវិធកីុពំយូទ័រត្បភពអសរី និងអបើកទ៉ូោយ មានន័យថ្នេាកអត្បើត្បាស ់ ទំងេសអ់ាចអត្បើត្បាស ់ ថ្រចមលង ផ្ចកចាយ និងផ្កសត្មលួកមមវិធីកុពំយូទ័រ កាងុរំនលទបបំផ្សរុ ។ 
មអធាបាយអនោះមានសារសំខាន់សត្មាប់ត្បអទស ភាគអត្ចើនកាងុរបំនអ់ាសុីបា សុីហវកិ ។   FOSS ក៍អាចជ្ួយអអាយមានោរផ្កសត្មួលត្បពន័ធសត្មាប់ោលៈអទសៈជ្ញក់ោក់ ឬអត្គ្នោះមហនារាយចាស់ោស ់
ផ្ដលអធវើអអាយត្បពន័ធអាចអត្បើត្បាស់អឡើងវិញសត្មាប់អពលេនាគរ និងមានលកាណ្ៈអបើកចំហរ សត្មាប ់ ោរេភិវឌឍបផ្នថមអទៀរអដ្ឋយេាកវិជ្ញជ ជ្ីវៈ IT មកពជី្ុំវិញពិភពអោក (អមើលម ៉ូឌុល ៤ កាុងអស៊េរមី ៉ូឌុលោរ 
សិកាេំពីសារត្បអយជ្ន៍របស ់ICT សត្មាបេ់ាកដឹកនាំរដ្ឋា ភិបាល  អដើមបីផ្សវងយល់បផ្នថមេំព ី FOSS) ។  
 
ត្បព័នធសាោណាសាូលត្រូវបានផ្បងផ្ចកជ្ញម ៉ូឌលុឯករាជ្យផ្ដលមានេនារបណាា ញត្ដមរយៈម៉ូលដ្ឋា ន ទិនានយ័រួម ៖ 
 

ោរចោុះបញ្ជេីងាភាព –រកាោរត្ដមដ្ឋន និងសត្មបសត្មលួេងាភាព នងិរួនាទីរបស់េងាភាពទងំអនាោះ អៅកាុងកិចេខរិខ ំត្បឹងផ្ត្បងផ្សាល់ជ្នំួយ ។  
 
ត្បពន័ធត្គបត់្គងសអំណ្ើរ - ករត់្ត្ដ នងិត្ដមដ្ឋនរាលស់អំណ្ើរសុោំរគ្នំត្ទទងំេសព់ទីតី្ដំងអផ្សសងៗ (ោរអបាោះជ្រំុ ំមនទរីអពទយ ។ល។) ត្ពមទងំោរគ្នំត្ទពសីណំាកេ់ាកផ្សាលជ់្នំយួ ។ 
ចោុះបញ្ជជី្រំុ ំ - ចោុះបញ្ជជី្រំុ ំមនទរីអពទយ នងិទតី្ដងំបអណាា ោះអាសនាទងំេសស់ត្មាបជ់្នរងអត្គ្នោះ អដ្ឋយសារអត្គ្នោះមហនារាយ ។  
 
ត្បជ្ញជ្ន (មនសុសបារខ់លនួ) ោរចោុះបញ្ជ ី - ម៉ូលដ្ឋា នទនិានយ័របសម់នសុសបារខ់លនួ បារប់ងទ់ជី្ត្មក ឬសាល ប ់ ត្ពមទំងមនសុស ផ្ដលកពំងុផ្សវងរកសាចញ់ារ ិនងិេាកផ្ដលត្រវូបានរកអ ើញ ឬកណំ្រទ់តី្ដងំ (រមួមាន 

                                            
41 ផ្ផ្សាកអនោះដកត្សង់អចញពី NIA, ed. របាយោរណ៍្ត្បចំាឆ្ា ំ ២០០៦ សត្មាប់រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនិក (ទីត្កុងអសេ៊េ៉ូល ៖ MOGAHA ឆ្ា ំ២០០៦) 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 សណំាក  DNA) អដ្ឋយអត្បើសមរថភាពត្សាវត្ជ្ញវទំអនើប ។  
 
ត្បពន័ធត្គបត់្គង (េាកសមត័្គចរិា)   ជ្នំយួ - ម៉ូលដ្ឋា នទនិានយ័ននោរសនាផ្សាលជ់្នំយួ (ពេីងាោរសអន្ដង្ហា ោះ ទភីាា កង់្ហររដ្ឋា ភបិាល ជ្រំុ ំ។ល។) ត្ពមទំងោរពាយមផ្សារូផ្សាងជ្នំយួទំងអនោះជ្ញមយួសអំណ្ើរ ។  
 
ោរត្គបត់្គងសារអពើភណ័្ឌ  - ពនិរិយទតី្ដំង បរមិាណ្ នងិោរបរអិចឆទផ្សរុកណំ្រអ់ត្បើត្បាសន់នសមាភ រៈ ផ្សារផ់្សាងក់ាងុឃ្ល ំង ។  
ោរយលដ់ងឹេពំសីាថ នភាព - ផ្សាលទ់ដិាភាពទ៉ូអៅននត្បពន័ធពរ័ម៌ានភ៉ូមសិាន្ដសាកាងុសាថ នភាពបចេបុបនា អដើមបជី្យួដលោ់រអធវើអសចកាសីអត្មច ។   
ក៏មានផ្សងផ្ដរន៉ូវម ៉ូឌុលជ្ញជ្អត្មើសយ ងអត្ចើន ផ្ដលអាចត្រូវបានអត្បើត្បាស ់កាុងអនាោះរួមមានត្បពន័ធសត្មប សត្មួលសម័ត្គចិរា ត្ពមទងំោរអផ្សាើសារត្ដមទ៉ូរស័ពទ ។  
 
ខុសពោីរេនុវរាអៅកាុងត្ពឹរាោរណ្ស៍៊េ៉ូណាមិឆ្ា  ំ ២០០៤ អៅត្បអទសត្សលីង្ហក  សាោណា ត្រូវបានដ្ឋក ់ ពត្ង្ហយអដ្ឋយេងាភាព អផ្សសងៗកាុងត្បអទសចិន ឥណ្ឌូ អនសុ ី បា គសីាថ ន អប រ៉ូ ហវ៊េ៊ីលីពនី និងសហរដាអាអមរិក 
កាុងោរអឆលើយរបចំអពាោះអត្គ្នោះមហនារាយ ដ៉ូចខាងអត្ោម ៖  
 
មជ្ឈមណ្ឌ លត្បរិបរាិោរជ្ញរ ិត្សីលង្ហក ជ្ញផ្ផ្សាកននត្ចកផ្វបសាយរបសខ់លួន  ២០០៥ 

 បនាទ បព់ីអត្គ្នោះរញ្ជយួផ្ផ្សនដីអៅោអសមៀ/បា គីសាថ ន អដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលននត្បអទសបា គសីាថ ន 
បនាទ បព់ីោរបាកដ់ីអៅ Guinsaugon ត្បអទសហវ៊េ៊ីលីពនី អដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលត្បអទសហវ៊េ៊ីលពីីន  ២០០៦ 

 Sarvodaya េងាោរអត្ៅរដ្ឋា ភិបាលកាងុត្បអទសត្សីលង្ហក  
Terre des Hommes េងាោរអត្ៅរដ្ឋា ភបិាលកាងុត្បអទសត្សីលង្ហក   
បនាទ បព់ីអត្គ្នោះរញ្ជយួផ្ផ្សនដីអៅទីត្កុង Jogjakarta ត្បអទសឥណ្ឌូ អនសុ ី 
បនាទ បព់ីអត្គ្នោះរញ្ជយួផ្ផ្សនដីអៅត្បអទសអប រ៉ូ ២០០៧ 
ោរិយល័យត្បចាំទីត្កុងញូវយ កសត្មាប់ោរត្គប់ត្គងអត្គ្នោះអាសនា សហរដាអាអមរិក  
បនាទ បព់ីអត្គ្នោះរញ្ជយួផ្ផ្សនដីអៅអខរា Sichuan ត្បអទសចិន ២០០៨ 

 
ោរអធវើអរសា និងេភិវឌឍបនាសត្មាប់សាោណា កំពងុដំអណ្ើរោរអៅកាុងត្បអទសអេោវ ឌ័រ ឥណ្ឌូ អនសុ ីអលបាណ្ន់ និងហវ៊េ៊ីលីពីន ។  
 
សត្មាបព់័រ៌មានបផ្នថមេពំីត្បពន័ធ សាោណា រួមមានឯកសារគអត្មាង ។ ស៉ូមច៉ូលអៅោន ់ http://www.sahana.lk/ . 
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អសចកាសីអងាប 
ម ៉ូឌុលអនោះពភិាកាេំពទីសសនាទន និងអគ្នលោរណ៍្សខំាន់ៗ កាងុោរេភិវឌឍត្បពន័ធរដ្ឋា ភបិាល អេឡិចត្រនូិក ៖ 
 
១. រត្មូវោរ និងោរគ្នំត្ទរបស់សាធារណ្ជ្នអលើរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិមានសារៈត្បអយជ្ន៍ជ្ញ សារវ័នា ។ រដ្ឋា ភិបាល អេឡិចត្រនូកិនងឹទទួលបានអជ្ញគជ្័យ ត្បសិនអបើមានរត្មូវោរ 

និងោរគ្នំត្ទខាល ងំសត្មាប់ខលនួពីសណំាក់ត្បជ្ញពលរដា និង អាជ្ីវកមម ។ អៅកាុងករណី្ភាគអត្ចើន ោរទទួលបានោរគ្នំត្ទពីសាធារណ្ជ្នអាចជ្ញោរលបំាកអដ្ឋយសារម៉ូលអហរដុ៉ូច ខាងអត្ោម ៖ 
 

ក. មានមនុសសរចិណាស់យល់េពំីសារត្បអយជ្ន៍របស់រដ្ឋា ភិបាលអេឡិច ។ 
ខ. មានមនុសសរចិរួចដឹងេំពីរអបៀបអត្បើត្បាស់អសវារដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិផ្ដលបានផ្សាល់អអាយ ។  

 
វិធីមួយអដើមបីអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញា ទងំពីរអនោះគឺត្រូវបអងកើរខលមឹសារផ្ដលមានោរចាបអ់ារមមណ៍្អអាយបានពរិត្បាកដ សត្មាប់កមមវិធីរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូិក ។ ខលឹមសារអនោះ នងឹនាំអអាយមានោរអកើន 
អឡើងចំអពាោះេវីផ្ដលត្រូវបានសាា ល់ថ្នជ្ញកមមវិធ ីICT “កមមវិធេីាកសមាល ប”់ អៅកាុង G2C និង G2B ។  

 
២. រដ្ឋា ភិបាលពហបុណាា ញត្ចកផ្រមួយកំពងុោន់ផ្រមានោរអពញនិយម ពីអត្ពាោះេភិត្កមពហបុណាា ញ ផ្សាលន់៉ូវកត្មរិទទួលបានអផ្សសងៗគ្នា  (ឧទហរណ៍្ ត្ដមរយៈេុនីធណឺ្ិរ េុីផ្ម ល ទ៉ូរសព័ទចលរ័ 

ទ៉ូរទសសន៍ឌជី្ីថ្ល) អដ្ឋយជ្ំរុញអអាយមាន ោរច៉ូលរួមោន់ផ្រអត្ចើនពសីណំាក់ត្បជ្ញពលរដា និង អាជ្ីវកមមអៅកាុងរដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ។  េភិត្កមអនោះអធវើអអាយ អសវារដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក 
ោន់ផ្រទទលួបានោរគ្នំត្ទពីសណំាក់ត្បជ្ញពលរដា ។  

 
៣. មានភាគពីាកព់័នធជ្ញអត្ចើនកាងុរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក ។ កមមវិធ ីICT ខុសៗគ្នា អៅកាុងរំបន់រដ្ឋា ភិបាល -អៅ-ត្បជ្ញពលរដា (G2C) រដ្ឋា ភិបាល-អៅ-អាជ្ីវកមម (G2B) ត្ពមទំងរដ្ឋា ភិបាល-អៅ-

រដ្ឋា ភិបាល (G2G) នឹងជ្ួយបំអពញន៉ូវរត្មូវោរ ខុសៗគ្នា សត្មាប់ភាគីពាក់ពន័ធទងំអនោះ ។  
 

៤. ោរអធវើសមាហរណ្កមមធនធានកុំពយទូ័រទ៉ូទំងរដ្ឋា ភិបាល ដ៉ូចជ្ញអហដ្ឋា រចនាសមព័នធបណាា ញផ្ផ្សាករឹង (hardware) ។ បុគាលកិ និងេាកត្គប់ត្គង IT នឹងទទលួបានេរថត្បអយជ្ន៍ជ្ញអត្ចើន 
ដួចជ្ញោរោរ់បនថយនថ្លចណំាយ និងត្បសិទធភាពននោរ ត្គប់ត្គង ។  

 
៥. បមាណ្ីយកមមរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិកនាំអអាយមានោរអកើនអឡើងន៉ូវលទធផ្សលជ្ញវិជ្ជមាន ដ៉ូចជ្ញ សមរថភាពត្បរបិរាោិរអៅវិញអៅមក សងារភាព និងភាពអាចអត្បើត្បាស់អឡើងវិញ ត្ពមទងំោរ រកាគណុ្ភាព ។  
 
៦. រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិមនិផ្មនជ្ញត្ពឹរាោរណ្៍អទល ឬេភិត្កមអត្បើបានផ្រមាងអនាោះអឡើយ ប ុផ្នាជ្ញ ដំអណ្ើរោរវិវរាន៍រយៈអពលផ្វង ។ គំរ៉ូសត្មាប់រដ្ឋា ភបិាលបានផ្លល ស់បាូរពោីរត្រួរពិនរិយ និងោរត្គប់ត្គង 

អៅជ្ញត្បសទិធផ្សល រមាល ភាព និងោរច៉ូលរួមត្ដមរយៈនវានុវរាន៍ ។  
 
៧. រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិេនាគរនងឹត្រូវបានកំណ្រថ់្នជ្ញត្បអភទអសវាមានលកាណ្ៈរល៉ូន និងរួម បញ្េូលគ្នា  ត្ពមទំង ោរផ្កលមអខាល ំងោល អលើភាពអជ្ឿជ្ញក ់ និងរមាល ភាពរបស់រដ្ឋា ភិបាល អដ្ឋយសារផ្រ 

បអចេកវិទាពរ័៌មានទំអនើបមានោរវិវរាអៅមុខ (ឧទហរណ៍្ រដ្ឋា ភិបាល m និងរដ្ឋា ភិបាល u)  
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េណំានបផ្នថម 
 
កមមវិធេីភិវឌឍនព៍័រម៌ានអាសុ-ីបា សុីហវកិ ។ ករណី្សិការដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិ ។ កមមវិធេីភិវឌឍន ៍សហត្បជ្ញជ្ញរ ិ។ http://www.apdip.net/projects/e-
government/capblg/casestudies.  
 
គណ្ៈកមមោរអសដាកចិេ និងសងាមសត្មាបអ់ាសុ ីនិងបា សុហីវិក ។ ពុំមានោលបរិអចឆទ ។  សុខាភិបាលអេឡចិត្រនូិកអៅអាសុ ីនិងបា សុីហវកិ : បញ្ញា ត្បឈម និងឱោស ។  បាងកក ៖ េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរ ិ។  
 http://www.unescap. org/esid/hds/lastestadd  /eHealthReport.pdf. 
 
Holzer, Marc នងិ Kim, Seang-Tae. ឆ្ា  ំ២០០៨ ។ រដ្ឋា ភិបាលឌជី្ីថ្លកាងុទីត្កងុទ៉ូទងំសកលអោក  (២០០៧) ៖ ោរវាយរនមលផ្វបសាយរ៍ត្កងុទ៉ូទំងសកលអោក ។   
New Jersey: មជ្ឈមណ្ឌ លថ្នា កជ់្ញរសិត្មាបស់មមិទធកិមមសាធារណ្ៈ ។ 
 http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/ 
DigitalGovernanceinMunicipalitiesWorldwide/tabid/804/Default.aspx. 
 
វិទាសាថ នសត្មាប់អគ្នលនអយបាយេភិវឌឍន ៍និងោរត្គប់ត្គង ។ ព័រ៌មានវិទាេភិវឌឍន ៍៖ ឯកសារោរង្ហរ ។ សាកលវិទាល័យ Manchester ។ 
  http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/di/index.htm . 
 
វិទាសាថ នសត្មាប់អគ្នលនអយបាយេភិវឌឍន ៍និងត្គប់ត្គង ។ រដ្ឋា ភិបាល i - ត្បពន័ធពរ័៌មាន បអចេកវិទា និងរដ្ឋា ភបិាល ។ ឯកសារោរង្ហរ ។   សាកលវិទាល័យផ្មនផ្ឆសអសទ៊េ៊ីរ ។   
 http://www.sed.manchester.ac.uk/  idpm/research/publications/wp/igovernment/index.htm. 
 
េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរ ិ។ ឆ្ា ំ២០០៨ ។ ោរសទងម់រិរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិករបស់េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរ ិឆ្ា ំ២០០៨ ៖ ពីរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រូនកិអៅជ្ញេភបិាលកចិេមានោររភាជ ប ់។ ញូវយ ក : េងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរ ិ
។ 
  http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN028607.pdf. 
 
Wattegama, Chanuka. 2007. ICT សត្មាបោ់រត្គប់ត្គងអត្គ្នោះមហនារាយ ។ 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. 
 

http://www.unpan.org/Library/MajorPublications/
http://www.sed.manchester.ac.uk/idpm/research/publications/wp/di/index.htm
http://www.sed.manchester.ac.uk/
http://www.apdip.net/publications/iespprimers/eprimer-dm.pdf
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សទទ នុត្កម 
 

ោរអធវើវិសវកមមដំអណ្ើរោរ អាជ្ីវកមមអឡើងវិញ ោរអរៀបចំលំហ៉ូរោរង្ហរអៅកាុង ឬរវាងកត្មរិនាយកដ្ឋា នអឡើញវិញ អដើមប ី បអងកើនត្បសិទធផ្សលដំអណ្ើរោរ (ឧទហរណ៍្ 
អដើមបីលបុបំបារ់ភាព គ្នម នត្បសិទធផ្សល កាុងដំអណ្ើរោរោរង្ហរ) ។ 
 

ពាណ្ិជ្ជកមម c ពាណ្ិជ្ជកមមសហោរ គំរ៉ូអាជ្ីវកមមមយួផ្ដលត្កុមហ៊េនុអធវើសមាហរណ្កមម ត្បព័នធរបស់ខលនួជ្ញមួយត្បពន័ធរបស់េាកផ្សារ់ផ្សាង់ 
ត្ពមទងំនដគ៉ូទ៉ូទំង បណាា ញេុនីធឺណ្រិ ។ ពាណ្ិជ្ជកមមត្បអភទអនោះត្រូវបានគ្នំត្ទអដ្ឋយចំននួ កមមវិធ ី B2B 
ផ្ដលមានោរអកើនអឡើងផ្ដលអធវើសវ័យត្បវរាកិមមដំអណ្ើោរ អាជ្ីវកមមសខំាន់ៗកាុងចង្ហវ ក់ផ្សារ់ផ្សាង់ ផ្ដលមានវិសាលភាពហួសពីត្ពំផ្ដន 
សហត្គ្នស ពីវរថុធារុអដើមអៅជ្ញផ្សលរិសអត្មច ។ 

ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូកិ ពាណ្ិជ្ជកមមអេឡិចត្រនូិកគឺជ្ញ ោរទិញ និងលកទ់នំិញ ត្ពមទំងអសវាកមម ត្ដមត្បព័នធេុីនធឺណ្ិរ ជ្ញពិអសសត្បព័នធផ្វបសាយរ ៍។  
 

រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ ោរអត្បើត្បាស់បអចេកវិទាឌីជ្ថី្លកាុងោរផ្លល សប់ាូរត្បរបិរាិោររដ្ឋា ភិបាល អដើមបីបអងកើនត្បសទិធភាព ត្បសិទធផ្សល និងោរផ្ចកចាយអសវាកមម 
។  

សុខាភបិាលអេឡចិត្រនូិក សុខាភបិាលអេឡចិត្រនូិកគឺជ្ញ ោរេនុវរា ICT កាុងវិសយ័សុខាភិបាល អដើមបីបអងកើនត្បសិទធផ្សល ោរទទលួបាន 
និងគណ្អនយយភាពអសវាផ្ថ្ទ ំ សុខភាព អឆ្ព ោះអៅរកគុណ្ភាពជ្ីវិរត្បអសើរជ្ញងមុនសត្មាប់ត្បជ្ញពលរដា 
និងបរិយោសោរង្ហរត្បកបអដ្ឋយផ្សលរិភាពខពស់ជ្ញងមនុសត្មាប់ត្គូអពទយ និងបុគាលិកផ្ថ្ទំសខុភាព ។  
 

ោរសិកាត្ដមត្បពន័ធ អេឡិចត្រនូកិ ោរសិកាត្ដមអេឡិចត្រូនកិជ្ញទ៉ូអៅសំអៅអលើទត្មង់ននោរសិកាផ្ដល ត្គូបអត្ងៀន និងសសិសអៅដ្ឋច់អដ្ឋយផ្ឡកពីគ្នា អដ្ឋយចមាា យ 
ឬអពលអវោ អហើយគមាល ររវាងេាកទងំពីរអនាោះត្រូវបានរភាជ ប់ត្ដមរយៈោរអត្បើត្បាស់ បអចេកវិទាេុនីធណិឺ្រ ។  
 

កមមវិធេីាកសត្មាប ់(Killer application) ោរអត្បើត្បាស់ជ្ញក់ោក់ន៉ូវបអចេកវិទា និងអសវាកមមផ្ដលអធវើអអាយបអចេកវិទា និងអសវាកមមមានភាពអពញនិយម និងទទលួបានអជ្ញគជ្័យ ។ 
រយៈអពល មានភាពសមត្សប ជ្ញពិអសស អៅអពលផ្ដលកំផ្ណ្ផ្ត្បបអចេកវិទាពីមនុ មិនទន់បានអជ្ញគជ្័យអៅមុនោរអត្បើត្បាស់កមមវិធី  

Killer ។   
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ោរត្គប់ត្គងចំអណ្ោះដឹង សកមមភាពអាជ្ីវកមមផ្ដលមានទដិាភាពសំខាន់ៗពីរ ៖ ១) ោរចារ់ទុក សមាសភាគចំអណ្ោះដឹងននសកមមភាពអាជ្ីវកមមថ្នជ្ញោរកងវល់ផ្ផ្សាកអាជ្ីវកមម 
ជ្ញក់ផ្សាងផ្ដលត្រូវបានឆលុោះបញ្ញេ ងំអៅ កាុងយុទធសាន្ដសា អគ្នលនអយបាយ និង ោរេនុវរាអៅត្គប់កត្មិរេងាភាព និង ២) បអងកើរទនំាកទ់ំនងផ្លទ ល់រវាងត្ទពយកមម 
សិទធបញ្ញា របស់េងាភាពទំងអដ្ឋយផ្លទ ល ់(មានោរករ់ត្ត្ដ) និងត្បអយល (ចំអណ្ោះដងឹផ្លទ លខ់លួន)  ត្ពមទងំលទធផ្សលអាជ្ីវកមមវិជ្ជមាន ។   

 
រដ្ឋា ភិបាល m ោរអត្បើត្បាស់អដ្ឋយរដ្ឋា ភិបាលន៉ូវបអចេកវិទាទ៉ូរស័ពទចលរ័អដើមបីទក់ទង ជ្ញមួយ ត្បជ្ញពលរដា ។ ឧទហរណ្ ៍ ោរត្បោសអាសនាបញ្ញា សនាិសុខអាច ត្រូវបាន 

បញ្ជូនមកជ្ញសារ SMS ដលេ់ាក ទំងឡាយណាផ្ដលអធវើដំអណ្ើរអៅកាងុត្បអទស ផ្ដលគ្នម នសុវរថិភាព ។  
 

រដ្ឋា ភិបាល t ោរផ្ចកចាយអសវាអេឡិចត្រូនកិត្ដមទ៉ូរទសសនឌ៍ីជ្ថី្លបញ្ជនូអៅវិញអៅមក 
អដ្ឋយឆលងោរប់ណាា ញ/ត្ចកទ៉ូរទសសន៍របស់រដ្ឋា ភបិាលផ្ដលត្រូវបានអរៀបចំ ជ្ញពិអសសអដ្ឋយមានទំងខលឹមសារផ្សសពវផ្សាយ និងផ្ផ្សអកអលើរត្មូវោរ ។ 
អៅសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ កមមវិធ ី‘T-Gov’ នឹងបអងកើរោរត្បាត្ស័យទក់ទង ពីររអបៀប រវាងរដ្ឋា ភបិាល និងសាធារជ្ន ត្ដមរយៈទ៉ូរទសសន ៍។   
 

រដ្ឋា ភិបាល u េកសរ ‘U’ មកពីពាកយ “ubiquitous” ផ្ដលមានន័យថ្នជ្ញោរត្បាត្ស័យទក់ទង រវាងឧបករណ្៍ វរថ ុ មនុសស និងកុពំយូទ័រអៅត្គប់អពលអវោ 
និងត្គបទ់ីកផ្នលង ។ ឧបករណ្៍ ឬវរថុទំងេសន់ឹង មានបងកប់អៅកាុងកុពំយូរទ័រអហើយបនាទ បម់ក ដំអណ្ើរោរត្ដមរយៈបណាា ញភាជ ប់អត្បើផ្ខស ឬឥរផ្ខស ។ 

អត្ោមកមមវិធីរដ្ឋា ភិបាល u ត្បជ្ញពលរដានឹងមានលទធភាព អត្បើត្បាស់អសវាកមមរបស់រដ្ឋា ភបិាល បាន ត្គប់ទកីផ្នលង ត្គប់អពលអវោត្ដមរយៈឧបករណ្៍ពហបុណាា ញ 
(ផ្ផ្សអកអលើបអចេក វិទាចល័រ) ។   
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កំណ្រស់មាា លស់ត្មាប់ត្គូបអង្ហា ល 
 
ដ៉ូចផ្ដលបានករ់សមាា ល់អៅកាងុផ្ផ្សាកផ្ដលមានចំណ្ងអជ្ើងថ្ន “េំពីអស៊េរមី ៉ូឌុល” ម ៉ូឌលុអនោះ និងម ៉ូឌុលដនទ អទៀរអៅកាងុអស៊េរីត្រូវបានអរៀបចំអអាយមានគុណ្រនមលសត្មាប់ត្បអភទេាកច៉ូលរួមខុសៗគ្នា  និងកាុង 
លកាខណ្ឌ ត្បអទសអផ្សសងគ្នា  ត្ពមទងំោរផ្លល ស់បាូរ ។ ម ៉ូឌលុអនោះ ក៏ត្រូវបានអរៀបចំអដើមបីបង្ហា ញអអាយ បានអពញអលញ ឬជ្ញផ្ផ្សាកអៅកាងុគំរ៉ូខុសៗគ្នា ទងំកាងុ នងិអត្ៅត្បពន័ធ ។ ម ៉ូឌុលអាចត្រូវបានសកិា ជ្ញបុគាល 
និងជ្ញត្កុមអៅកាងុសាថ បន័បណ្ាុ ោះបណាា ល ត្ពមទំងអៅកាុងោរិយល័យរដ្ឋា ភិបាលផ្សងផ្ដរ ។ សាវត្ដេាកច៉ូលរមួ ត្ពមទំងរយៈអពលននវគាបណ្ាុ ោះបណាា លនងឹកណំ្រជ់្ញលមអរិអៅកាុងបទបង្ហា ញេពំីខលមឹ ននម ៉ូឌលុអនោះ ។  
 
“កំណ្រស់មាា ល”់ ទំងអនោះផ្សាល់អអាយត្គបូអង្ហា លន៉ូវគនំរិ និងោរអសាើអឡើងមួយចំននួសត្មាប់ោរបអត្ងៀន ខលឹមសារម ៉ូឌុលអអាយបានោន់ផ្រមានត្បសទិធភាព ។ ោរផ្ណ្នាំបផ្នថមសាីពេីភិត្កម នងិយុទធសាន្ដសាបណ្ាុ ោះ 
បណាា លត្រូវបានផ្សាល់អអាយកាុងអសៀវអៅ ផ្ណ្នាំេំពោីរអរៀបចំោរបណ្ាុ ោះបណាា លផ្ដលបអងកើរអឡើងជ្ញ ឯកសារជ្នំយួសត្មាប់អស៊េរមី ៉ូឌលុ ោរសិកាេំពសីារត្បអយជ្ន ៍ ICT  សត្មាប់េាកដកឹនាំរដ្ឋា ភិបាល ។ 
អសៀវអៅអនោះអាចរកបានត្ដមរយៈ http://www.unapcict.org/academy.  
 
ោរអត្បើត្បាសម់ ៉ូឌលុ 
 
ផ្ផ្សាកម ៉ូឌុលនីមយួៗចាប់អផ្សាើមអដ្ឋយមានអសចកាីផ្ថ្លងេពំីអគ្នលបំណ្ងសិកា និងបញ្េប់អដ្ឋយសំណួ្រ “អធវើអរសាខលនួឯង” ។ េាកអានអត្បើត្បាស់អគ្នលបំណ្ង និងសំណួ្រអធវើជ្ញម៉ូលដ្ឋា នសត្មាប់ោរវាយរនមល 
វឌឍនភាពរបសខ់លួនអៅកាងុម ៉ូឌុលទងំម៉ូល ។ ផ្ផ្សាកនមីួយៗ ក៏មានន៉ូវសំណួ្រពិភាកា និងលំោរ់េនុវរាន ៍ ផ្ដលអាចត្រូវបានបំអពញអដ្ឋយេាកអានមាា ក់ៗ  ឬអត្បើត្បាស់អដ្ឋយត្គូបអង្ហា ល ។ សំណួ្រ និងលំោរទ់ំង 
អនោះត្រូវបានអរៀបចំអឡើងអដើមបជី្ួយអអាយេាកអានទទលួបានបទពិអសាធន៍ផ្លទ ល់របសខ់លួន អដើមបីកណំ្រ ់និយមគំរ៉ូអលើខលមឹសារ និងអដើមបីពចិារណាអអាយបានលអិរលអនេ់ំពបីញ្ញា ផ្ដលបានអលើកអឡើង ។  
 
ករណី្សិកាបអងកើរន៉ូវផ្ផ្សាកសំខាន់ននខលឹមសារម ៉ូឌលុ ។ ករណី្សិកាទងំអនោះត្រូវបានអរៀបចំសត្មាប ់ កចិេពិភាកា និងវិភាគ ជ្ញពិអសស អៅកាុងវិសាលភាពផ្ដលទសសនាទន និងអគ្នលោរណ្៍សំខាន់ៗផ្ដល 
បានបង្ហា ញកាុងម ៉ូឌលុដំអណ្ើរោរអៅកាុងគអត្មាង និងកមមវិធ ី ពិភពជ្ញក់ផ្សាង ។ ករណី្សិកាមាន សារសំខានច់ំអពាោះេាកអានអដើមបីយល់េពំីរត្មូវោរកាងុោរទទួលយកន៉ូវេភិត្កម និងគំរ៉ូផ្ដលផ្ផ្សអកអលើ និង គ្នំត្ទអដ្ឋយ 
ICT អដើមបីអអាយត្រូវនងឹលកាណ្ឌ ម៉ូលដ្ឋា ន ។ ត្គូបអង្ហា លអាចអលើកទកឹចិរាសោិា ោម អអាយអលើកអឡើងេំពកីរណី្ និងឧទហរណ៍្អផ្សសងអទៀរពបីទពិអសាធន៍ផ្លទ លខ់លនួអដើមបបីង្ហា ញភសាតុ្ដង ខលឹមសារម ៉ូឌលុ ។  
  
 
ោរអរៀបចអំមអរៀន 
 
អដ្ឋយអាត្ស័យអលើសិោា ោម អពលអវោផ្ដលមាន ត្ពមទំងោរកំណ្រ ់ និងលកាណ្ឌ កាងុម៉ូលដ្ឋា ន ខលឹមសារ ម ៉ូឌលុអាចត្រូវបាន បង្ហា ញជ្ញអសចកាសីអងាបផ្ដលអយងត្ដមអពលអវោខុសៗគ្នា  ។ េវីផ្ដលអាចអលើក 
អឡើងអៅវគាបណ្ាុ ោះបណាា លផ្ដលមានរយៈអពល ខុសៗគ្នា ត្រូវបានអលើកអឡើងខាងអត្ោម ។ ត្គូបអង្ហា ល ត្រូវបានេអញ្ជើញអដើមបីអធវើោរផ្កសត្មលួរចនាសមពន័ធអមអរៀនអដ្ឋយផ្ផ្សអក អលើោរយលដ់ឹងផ្លទ ល់ខលនួេំព ី ត្បអទស 
និងសោិា ោម ។  
 
សត្មាបោ់របណ្ាុ ោះបណាា លរយៈអពល ៩០នាទ ី
 
មានអគ្នលអៅេភិវឌឍោរយលដ់ងឹម៉ូលដ្ឋា នេពំីរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រនូិក រួមទងំម៉ូលអហរុនន េរថត្បអយជ្ន ៍និងកត្ដា សខំាន់ៗ សត្មាប់អជ្ញគជ្័យននគអត្មាងរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រនូកិកាងុផ្ផ្សាកទ ី១ ។  
 
សត្មាបោ់របណ្ាុ ោះបណាា លរយៈអពល ៣ អមា ង 
 
បនាទ បព់ីោរពិភាកាជ្ញទ៉ូអៅេំពសីនទិនភាពសត្មាប់រដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិក និងកត្ដា អជ្ញគជ្័យ សំខាន់ៗ  ផ្សាល់ន៉ូវទដិាភាពទ៉ូអៅ េំពគីំរ៉ូរដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិ និងោរអរៀបចំផ្ផ្សនោរយទុធសាន្ដសា 
រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិផ្ដលនាំអៅរកោរបអងកើរផ្ផ្សនទបីង្ហា ញផ្សលូវសត្មាប់ោរេនុវរារដ្ឋា ភិបាល អេឡិច ត្រូនិក ។ ោរពភិាកា និងលំោរ់ពាក់ពន័ធមានអៅកាងុផ្ផ្សាកទី ២ ។     
 
សត្មាបោ់របណ្ាុ ោះបណាា លរយៈអពល ១នថ្ា (រយៈអពលត្បាំមយួអមា ង) 
 
អពលអវោអនោះនងឹេនុញ្ញា រអអាយមានោរផ្សវងរកមួយ ឬពីរននកមមវិធីរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូកិផ្ដលបាន បង្ហា ញកាុងផ្ផ្សាកទ ី ៣ ជ្ញោរបផ្នថមអៅអលើទិដាភាពទ៉ូអៅេពំីអគ្នលោរណ្៍រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិ គំរ៉ូ 
និងោរអរៀបចំផ្ផ្សនោរយទុធសាន្ដសាផ្ដល បានផ្សាល់អៅកាុងផ្ផ្សាកទ ី១ និង ទី ២ ។  អផ្លា រអលើកមមវិធ ី រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រនូិក ផ្ដលមានោរពាក់ពន័ធអត្ចើនបផំ្សុរចំអពាោះ សិោា ោម និងអត្បើត្បាស់សំណួ្រ ពិភាកាពាក់ពន័ធ 
(“សំណួ្រផ្ដលត្រូវត្រិោះរិោះ”) ត្ពមទំងសកមមភាពសកិា (“កចិេោរផ្ដលត្រូវអធវើ”) អដើមបីអធវើអអាយអមអរៀនមានេនារកមម ។   
 
សត្មាបោ់របណ្ាុ ោះបណាា លរយៈអពល ៣នថ្ា 
 
អពលអវោអនោះគួរផ្រសមលមមកាុងជ្ួយអអាយេាកអាចទទួលោរបណ្ាុ ោះបណាា លេំពមី ៉ូឌុលទំងម៉ូលបានអដ្ឋយ រួមមានោរពិភាកា លមអរិអលើករណី្សកិាពាក់ពន័ធរបសក់មមវិធីរដ្ឋា ភបិាលអេឡចិត្រនូិកជ្ញក់ោក ់ ។ 
រួមមានករណី្សកិាេំព ី “រស់អៅ” ត្ដមរយៈ ោរអធវើដំអណ្ើរដលទ់ីកផ្នលងអៅោនទ់ីត្ដងំគអត្មាងេនុវរា រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិកាងុម៉ូលដ្ឋា ន ។ អរៀបចំអពលអវោសត្មាប់ោរ អរៀបចំផ្ផ្សនោរយុទធសាន្ដសា 
រដ្ឋា ភិបាលអេឡិចត្រូនកិអដ្ឋយសិោា ោម លទធផ្សលផ្ដលនឹងត្រូវបង្ហា ញដល់ត្កុមអផ្សសងអទៀរ ។   
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េំពេីាកនិពនធ 
 
Nag Yeon Lee បចេបុបនាគឺជ្ញេាកផ្សតល់ត្បកឹាផ្ផ្សាកបអចេកវិទាពរ៌មាន ផ្ផ្សាករដ្ឋា ភិបាលអេឡចិត្រូនកិ និងជ្ញេាក ត្បឹកាផ្ផ្សាកបអចេកវិទាព័រម៌ានសត្មាបេ់ងាភាពជ្ញអត្ចើនផ្ដលរួមមានដ៉ូចជ្ញបអចេកវិទាព័រ៌មាន 
Hyundai ផ្ដលរ៉ូបអោក ធាល ប់អធវើជ្ញេនុត្បធានជ្ញន់ខពសេ់ស់រយៈអពលជ្ញង ១០ឆ្ា  ំ ។ អោកមានបទ ពិអសាធនជ៍្ញអត្ចើនអលើោរេភិវឌឍអាជ្ីវកមម េនារជ្ញរជិ្ញមួយនងឹដំអណាោះត្សាយផ្ផ្សាកបអចេកវិទាពរ័៌មាន ។ 
អោកធាល ប់ជ្ញេនុត្បធានននអវទិោ Korea Ultra Wide Band ផ្ដលរ៉ូបអោកធាល ប់បអត្មើោរង្ហរកាុងោរ អដ្ឋោះត្សាយបញ្ញា ពាក់ព័នធនងឹគមនាគមន៍ឥរផ្ខសដ៉ូចជ្ញ  WiFi  Wimedia  
WiMax និង Wibro។ អោកក ៏ ធាល ប់បអត្មើោរង្ហរជ្ញត្គបូអត្ងៀនសត្មាបក់មមវិធីសកិាបអចេកវិទាត្បអទសក៉ូអរ៉េ អដ្ឋយអោក បានច៉ូលរួមអៅ 
កាុងោរេភិវឌឍម ៉ូឌុលជ្ំនាញោរបអចេកវិទាពរ័៌មានកត្មិរខពស់អៅអត្ៅត្បអទសេំព ី ៖ ១) រដ្ឋា ភិបាល អេឡិចត្រូនកិ ៖ យុទធសាន្ដសាេនុវរាកមមវិធ ី (G2B G2C ត្បព័នធហិរញ្ាវរថុថ្នា ក់ជ្ញរ ិ ត្បព័នធពនធដ្ឋរ ត្បព័នធ 
សនាិសខុ សុខាភបិាល អេឡិចត្រូនកិ ោរសិកាត្ដមត្បពន័ធអេឡចិត្រូនកិ) និង ២)  ISP ោរអធវើវិសវកមម អឡើងវិញអៅអលើដំអណ្ើោរអាជ្ីវកមម និង ោរត្គប់ត្គងោរផ្លល ស់បាូរ ។ អោកបានទទលួពាន់រង្ហវ នស់ាា នដ 
ពិអសសពីនាយករដាមន្ដនាីននសាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េកាុងឆ្ា  ំ២០០២ ។   
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UN-APCICT 
 
មជ្ឈមណ្ឌ លបណ្ាុ ោះបណាា លបអចេកវិទាគមនាគមនព៍័រម៌ានវិទាសត្មាបោ់រេភិវឌឍរបំនអ់ាសុ ី និង បា សុីហវិករបស់េងាោរ សហត្បជ្ញជ្ញរ ិ  (UN-APCICT) គឺជ្ញេងាភាពបុត្រសមព័នធរបសគ់ណ្ៈកមមោរ 
អសដាកចិេ និងសងាមសត្មាប់របំនអ់ាសុ ី និង បា សុីហវិក (ESCAP) ។ UN-APCICT មានអគ្នលអៅពត្ងងឹ កិចេខិរខំត្បងឹផ្ត្បងរបស់ត្បអទសជ្ញសមាជ្កិ ESCAP អដើមបីអត្បើត្បាស ់
ICT កាងុោរេភិវឌឍសងាមអសដាកិចេ របស់ខលនួត្ដមរយៈោរកសាងសមរថភាពបគុាលកិ និងសាថ ប័ន ។ ោរង្ហរ របស ់UN-APCICT គឺអផ្លា រអលើ សសរសាមភសខំាន់ប ី៖ 
 

1> ោរបណ្ាុ ោះបណាា ល ៖ អដើមបីផ្កលមអចំអណ្ោះដឹង និងជ្ំនាញផ្ផ្សាក ICT របសេ់ាកបអងកើរអគ្នលនអយបាយ និងេាកវិជ្ញជ ជ្ីវៈ ICT ត្ពមទំងពត្ងឹងសមរថភាពរបស់ត្គូបអង្ហា ល ICT និងសាថ បន័បណ្ាុ ោះបណាា ល 
ICT ។  

2> ោរត្សាវត្ជ្ញវ ៖ អដើមបីចាប់អផ្សាើមេនុវរាោរសកិាវិភាគទកទ់ងនងឹោរេភិវឌឍន៍ធនធានមនុសសផ្ផ្សាក ICT និង 
៣. ោរផ្ណ្នាំ ៖ អដើមបីផ្សាល់អសវាផ្ណ្នាេំំពកីមមវិធីេភិវឌឍនធ៍នធានមនុសសដល់សមាជ្កិ EKSCAP នងិសមាជ្កិពាកព់ន័ធ ។  
 
UN-APCICT មានទីត្ដងំអៅ Incheon សាធារណ្រដាក៉ូអរ៉េ ។  
 
 http://www.unapcict.org  
 
 

http://www.unapcict.org/


 

ភាគទ៣ី                                                    (ICT)                                           79 

ESCAP  
 
ESCAPគឺជ្ញេងាភាពេភិវឌឍនក៍ាុងរំបន់របសេ់ងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរិ និងអដើររួនាទីជ្ញមជ្ឈមណ្ឌ លេភិវឌឍន៍ អសដាកចិេ និងសងាម  ចមបងសត្មាបេ់ងាោរសហត្បជ្ញជ្ញរកិាងុទវីបអាសុី និងបា សុីហវកិ ។ អាណ្រាិរបស ់
ESCAP គឺអដើមបីពត្ងឹងកចិេសហត្បរិបរាិោរ រវាងសមាជ្កិចនំួន ៥៣ និងសមាជ្កិពាកព់ន័ធចនំួន ៩ របស់ខលួន ។ ESCAP ផ្សាល់ន៉ូវោរភាជ បយ់ុទធសាន្ដសារវាងកមមវិធ ី នងិបញ្ញា  កត្មរិសកល 
និងកត្មរិត្បអទស ។ ESCAP គ្នំត្ទដល់រដ្ឋា ភិបាលរបស់ត្បអទសអៅកាងុរបំនក់ាុងោរពត្ងងឹមខុង្ហររំបន់ និង គ្នំត្ទដល ់
វិធីសាន្ដសាកាងុរបំន់អដើមបីអដ្ឋោះត្សាយបញ្ញា ត្បឈមផ្ផ្សាកអសដាកិចេសងាមពិអសសរបសរ់ំបន់កាងុពិភព សកលភាវ៉ូបនយីកមម ។ ោរិយល័យ ESCAP មានទីត្ដងំអៅទីត្កុងបាងកក ត្បអទសនថ្ ។  
 
 http://www.unescap.org  
 

http://www.unescap.org/
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កមមវិធីសិកាជ្ញន់ខពស់ខពស់នន អាយសុីធី ពិអសសសត្មាប់ថ្នា ក់ដឹកនាំកាុងជ្ួររដ្ឋា ភិបាល 
http://www.unapcict.org/academy 
 
កមមវិធសីិកាអនោះគឺជ្ញភាពទ៉ូលទំ៉ូោយមួយននវគាហវកឹហវនឺអលើវិស័យ ICT សត្មាប់ោរេនុវរថន៍ ផ្ដលមាន ត្បាំបីអមអរៀន នងិ មានអគ្នលបណំ្ងអដើមបីផ្សតល់ឲ្យេាកបអងកើរចាបជ់្ញអត្ចើនអៅចំអណ្ោះដងឹនងិជ្ំនាញ ពិអសសចំ
អពាោះឱោសេនុភាពដ៏អពញអលញផ្ដលបានបង្ហា ញអដ្ឋយ ICTs អដើមបីសអត្មចបានអៅ អគ្នលបនំងរាប់រយរបសជ់្ញរិ នងិ ជ្ញសាព នចមលងកាងុ ោរផ្បងផ្ចកជ្ញលកាណ្ៈឌីជ្ថី្ល ។ 
 
អមអរៀនទី ១-ោររភាជ ប់រវាងោរេនុវរថអលើវិស័យ ICT និងោរេភិវឌឈនដ៍៏សំខាន ់

អធវើឲ្យអលចអឡើងអៅចនំុចសត្មាប់ោរសអត្មចចិរតនិងបញ្ញា សខំាន់ៗនានា, ពីចាប់អៅោន់ោរ េនុវរថ អដ្ឋយោរអត្បើ ICTs សត្មាប់សអត្មចបានអៅអគ្នលបំនងេភិវឌឈន៍រាបោ់ន ។ 
អមអរៀនទី ២-ICT សត្មាបោ់រេភិវឌឈន៍ ត្បរបិរតោិរ និង ោរត្គប់ត្គង 

អផ្លត រអលើោរបអងកើរចាប់ ICTD និង ត្គប់ត្គង, នងិផ្សតល់អៅពរ៌មានយ ងសំខាន់អលើោររំពងឹ ទុកនានានន ចាបជ់្ញរិ យទុធសាត្សត គអត្មាងោរណ្៍នានាអដើមបីជ្ំរុញ ICTD 

អមអរៀនទី ៣-ោរេនុវរតអៅត្បពន័ធរដ្ឋា ភបិាលអេឡិចត្រូនចិ (e-Government) 
អធវើោរវិភាគអលើ មអនាភាព អគ្នលោរណ្៍ នងិត្បអភទននោរេនុវរតនានា ។ វាពិភាកាផ្សង ផ្ដលអៅរអបៀបអម ច ផ្ដលត្បព័នធ e-government គឺត្រូវបានកសាង និង កំណ្រ់អលើោរបអងកើរ 

អមអរៀនទី ៤-និនាា ោរនានារបស់ ICT សត្មាប់ថ្នា កដ់កឹនាំរដ្ឋា ភិបាល 
ផ្សតល់អៅោរគិរគ៉ូច៉ូលអៅកាងុននិាា ោរថ្មីៗ អៅកាុងវិសយ័ ICT និង ទិសអៅេនាគររបសវ់ា ។ វាត្កអឡកអមើល ផ្សងផ្ដល អលើោរពិចារណានានាេំពបីអចេកវិទា នងិ អគ្នលោរណ្៍ចាប់ អៅអពល អធវើោ
រសអត្មចចរិតសត្មាប់ ICTD ។ 

អមអរៀនទី ៥-ោរត្គប់ត្គងត្បព័នធ េុីនអធើរណិ្រ 
ពិភាកាអៅអលើោរេភិវឌឈន៍ននអគ្នលោរណ៍្ចាប់នងិវិធីសាន្ដសតនានាជ្ញេនតរជ្ញរិផ្ដលត្គប់ត្គងោរអត្បើត្បាស់ នងិ ដំអណ្ើរោរននត្បពន័ធ េុនិអធើរណិ្រ ។ 
 

អមអរៀនទី ៦-បណាត ញ នងិ សុវរថភិាពពរ៌មាន នងិ ឯកជ្ន 
បង្ហា ញេំពបីញ្ញា  និង និនាា ោរនានាននសុវរថិភាពពរ៌មាន, និង ដំអណ្ើរោរត្បរបិរតិបអងកើរគំរ៉ូ យុទធសាត្សតមួយ សត្មាបស់ុវរថិភាពពរ៌មាន 

អមអរៀនទី ៧- ោរត្គប់ត្គងគ់អត្មាង ICT អៅកាងុត្ទឹសត ីនិង េនុវរថន ៍
ផ្ណ្នាំេំពគីំនរិមួយចនំនួអលើោរត្គប់ត្គងគអត្មាង ផ្ដលជ្ញប់ទកទ់ងចំអពាោះគអត្មាង ICTD, រួមមានពីរអបៀបដំអណ្ើរោរត្បរិបរតិ វិនយ័មយួចនំួនអលើោរត្គប់ត្គងគអត្មាងផ្ដលបានអត្បើជ្ញ ទ៉ូអៅ។ 

អមអរៀនទី ៨- ជ្អត្មើសអលើោរផ្សតលម់៉ូលនិធិនន ICT សត្មាប់ោរេភិវឌឈន ៍
ផ្សវករកអៅជ្អត្មើសនានាអលើោរផ្សតល់អៅម៉ូលនធិិសត្មាប់ ICTD និង គអត្មាង e-government ។ នដគ៉ូឯកជ្នសាធារណ្ ៍គវឺាសំខានដ់៉ូចអៅនឹងជ្អត្មើសអលើោរផ្សតលម់៉ូលនធិដិ៏មានត្ប
អយជ្ន៍ មួយកាុងោរេភិវឌឈត្បអទសមួយចំននួ ។ 

 
អមអរៀនទំងអនោះគឺបាននឹងកំពងុអធវើអៅត្ដមោរសិកាអៅកាងុរំបន់អដ្ឋយនដគ៉ូ Academy ថ្នា ក់ជ្ញរិអដើមបី ធានាថ្នអមអរៀនទងំអនាោះគឺត្រូវគ្នា  និង ជ្ួបនឹងោរចង់បានរបស់េាកបអងកើរចាប់អៅកាងុត្បអទសអផ្សសងៗ ជ្ញ
អត្ចើន ។ អមអរៀនទំងអនោះ គឺបានត្រូវអគបកផ្ត្បអៅជ្ញភាសាអផ្សសងៗ ។ អត្ចើនជ្ញងអនោះ អមអរៀនទងំអនោះ ត្រូវបានអធវើោរផ្ករត្មូវឲ្យទន់សភាពោរជ្ញអរឿយៗ អដើមបីធានាថ្នវាត្រូវគ្នា នងឹអសចកតីត្រូវោររបស់ េាកចាប់ និងអមអរៀ
នអមអរៀនថ្មីៗ អទៀរផ្ដលត្រូវបានអគេភិវឌឈ ផ្ដលអផ្លត រអលើ ICTD សត្មាប់សរវរសទី ២១ ។ 
 
APCICT Virtual Academy (AVA – http://ava.unapcict.org) 
. ទត្មង់សកិាពីចមាា យត្ដមត្បព័នធ Online សត្មាប់ Academy 
. ត្រូវបានបអងកើរអឡើងអដើមបីធានាថ្នអមអរៀនរបស់ Academy រួមមាន ោរបអត្ងៀនជ្ញក់ផ្សតង ោរអធវើបទ បង្ហា ញ នងិអមអរៀនសកិានីមយួៗ គឺអាចរកបានអៅអលើត្បពន័ធ Online ។ 
. អាចឲ្យេាកសកិា សកិាអលើខលឹមសារនានាអៅត្ដមសមរថភាពរបស់ខលនួពកួអគផ្លទ ល់ ។ 
 
មជ្ឈមណ្ឌ លសហត្បរិបរតិោរអលើត្បព័នធអេឡិចត្រូនចិ (e-Co Hub –  
http://www.unapcict.org/ecohub) 
 
. ត្បភពធនធាន នងិ ោរផ្ចករំផ្លកចំអណ្ោះដងឹបណាត ញសត្មាប់ ICTD 
. ផ្សតល់អៅភាពង្ហយត្សួលកាុងោរដំអណ្ើរោរអលើត្បភពចំអណ្ោះដឹងផ្ដលផ្សតល់អដ្ឋយអមអរៀន ។ 
. េាកអត្បើត្បាស់អាចច៉ូលរួមោរពិភាកាអលើត្បពន័ធ Online និង ោល យជ្ញផ្ផ្សាកមួយននសហគមន៍ online របស់ e-Co Hub ននោរេនុវរថ ផ្ដលរកាអៅោរផ្ចករំផ្លក និង ោរពត្ងីកអៅចំអណ្ោះដងឹ

http://www.unapcict.org/academy
http://ava.unapcict.org/
http://www.unapcict.org/ecohub
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ផ្ផ្សអកអលើ ICTD ។ 
 
ចុោះអ ម្ ោះត្ដមត្បពន័ធ Online អដើមបទីទលួបានត្បអយជ្ន៍អពញអលញពីអសវាកមមនានាផ្ដលបានផ្សតល់ អៅកាងុ AVA និង e-Co Hub ជ្ញមយួអគហទំពរ័ 
http://www.unapcict.org/join_form 
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