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I-មសចកតីមែតើេ 
ត្ពឹទ្យធសភាននត្ពះរាជាណាច្ត្កកមពុជា ានចាបប់ សិនធិអៅនថៃទ្យី២៥ ហ្ខមីនា ឆ្លន ១ំ៩៩៩ អេយីនរីិកាេកនាងអៅ

ត្ពឹទ្យធសភាានខិរខំត្បឹងហ្ត្បងជាមួយនឹងរ ាសភាកនុងនាមជាសាថ ប័ននីរិបបញ្ញរតិកនុងការបំអពញការងាររបស់ខាួន
ទ្យទ្យួេាននូវសមិទ្យធផេជូ្នសងគមជារគិ្ួរឱយករស់មាគ េ់។ អៅកនុងពីរទ្យសវរសរចុ៍្ងអត្កាយអនះ សងគមជារិកមពុជាាន
វវិឌ្ឍន៍អៅមុខជាមួយនឹងវឌ្ឍនភាពសងគម និងអស ាកិច្ច ត្បកបអដាយភាពរកីច្អត្មីន និងធំធារជ់ាេំដាប់អត្កាម
 ំបូេសនតិភាព នងិការេភិវឌ្ឍ។ វឌ្ឍនភាពអនះជាកតាត សរានុម័រ និងេរតអនាម័រហ្ េជ្ំរុញឱយមានការហ្ត្បត្បួេថមី
 េ់កិច្ចការសភា និងនអយាយ ហ្ េទមទរឱយត្ពឹទ្យធសភាចាាំច្់ត្រូវវវិឌ្ឍន៍ខាួនត្បកបអដាយភាពរំណាង រមាា ភាព 
ភាពចូ្េជ្រិាន គ្ណអនយយភាព ត្បសិទ្យធភាព នងិជាសភាទ្យំអនីប ។  

អៅកនុងត្កបខ័ណឌ យុទ្យធសាស្រសត និងហ្ផនការសកមមភាពសត្មាប់ពត្ងឹងសមរថភាពរបស់ត្ពឹទ្យធសភាអៅកនុង             
រយៈអពេ១០ឆ្លន  ំ (២០២១-២០៣០) ត្ពឹទ្យធសភាានកំណរ់ច្កខុ វសិ័យគ្ឺការេនុវរតការងារជាត្បព័នធននសភា
ទ្យំអនីបអដាយឈរអេីេកខណៈវនិិច្ឆ័យ ភាពរំណាង រមាា ភាព ភាពខិរជ្ិរាន គ្ណអនយយភាព និងការចារ់តាងំត្រូវ
ត្សបតាមគុ្ណរនមាត្បជាធិបអរយយ ជាមួយនឹងអោេអៅរមួមាន៖ មោលមៅអាទិ្ភារទី្១-ការពត្ងឹងពត្ងីកមុខងារ 
នីរិកមម មោលមៅអាទិ្ភារទី្២-ការពត្ងឹងពត្ងីកមុខងារតាមដានការេនុវរតច្ាប់ មោលមៅអាទិ្ភារទី្៣-
ការពត្ងឹងពត្ងីកមុខងាររំណាង មោលមៅអាទិ្ភារទី្៤-ការពត្ងឹងពត្ងីកមុខងារសេត្បរិបរតិការ េនតរជារិ និង
ទ្យំនាក់ទ្យំនងសាធារណៈ មោលមៅអាទិ្ភារទី្៥-ការពត្ងឹងពត្ងីកមុខងារេភិវឌ្ឍន៍សាថ ប័ន។ បហ្នថមពីអនះ 
ត្ពឹទ្យធសភាមានសុទ្យិ ាិនិយម និងច្កខុវសិ័យអតត រការចាប់យកបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានមកអត្បីត្ាស់ អ មីបចូី្េរមួច្ំហ្ណក
អៅកនុង ំអណីរការេនុវរតអោេអៅអាទ្យិភាពទំងត្ាំឱយទ្យទ្យួេានអជាគ្ជ្័យ  និងសមិទ្យធផេថមីៗបហ្នថមអទ្យៀរ។ 
ជាមួយោន អនះការបញ្ចូ េបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានកនុងត្បរិបរតិការការងាររបស់ត្ពឹទ្យធសភានឹងមិនត្រឹមហ្រអាច្ជ្ំរុញ េ់
ការពត្ងឹងពត្ងីកការងាររបស់ខាួនត្បកបអដាយគុ្ណភាព ត្បសិទ្យធភាព នងិត្បសិទ្យធផេប៉ាុអណាណ ះអទ្យ អេយីវាហ្ថមទងំចូ្េរមួ
េនុវរតន៍អដាយយកច្ិរតទុ្យកដាក់ខពស់អៅ េ់េកខណៈវនិិច្ឆ័យរបស់សភាត្បជាធិបអរយយទ្យំអនីបមួយត្បកបអដាយ
សាម ររីមនសិការ និងការទ្យទ្យេួខុសត្រូវខពស់ច្ំអពាះត្បជាពេរ ា ត្ពមទងំសងគមជារិផងហ្ រ។  

អត្កាមពនាឺននឯកសារមគ្គុអទ្យទសក៍ ៏មានសារៈសំខាន់អនះ  នាយកដាា នព័រ៌មានវទិ្យា ននេគ្គនាយកដាា នព័រ៌មាន និង
ទ្យំនាក់ទ្យំនងសាធារណៈ ហ្ េជាអសនាធិការរបស់េគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា ានសិកាកសាងហ្ផនការអមសតីពី 
«បរវិតតកេមព្រឹទ្ធសភាមេឡចិព្តូនិក ២០២២-២០៣០» អ ីមបអី្ាីយរបឱយានសមត្សបនឹងរត្មូវការជា
សារវនតរបស់ត្ពឹទ្យធសភា និងវឌ្ឍនភាពសងគមជារ ិ អៅកនុងកាេៈអទ្យសៈននការរកីច្អត្មីនបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានអៅកនុង
 ំអណីរការពត្ងឹងពត្ងីកអោេការណ៍នីរិរ ា និងេទ្យធិត្បជាធិបអរយយត្ជ្កអត្កាមមាប់ ៏សុខ ុមននសនតិភាពរបស់កមពុជា។ 
ហ្ផនការអមអនះានអតត រអៅអេី «ទ្យសសនវសិ័យរបស់ត្ពឹទ្យធសភាសំអៅទ្យំអនីបនីយកមមការងារត្ពឹទ្យធសភាអដាយអត្បីត្ាស់ 
នូវសកាត នុពេ នងិឧរតមភាពននបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន អ ីមបអីឆ្លព ះអៅជាសភាទ្យំអនីបមួយត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព ត្បសិទ្យធផេ 
ភាពអបីកច្ំេ និងនវានុវរតន៍»។ ហ្ផែកអេីទ្យសសនវសិ័យខាងអេីអនះ ហ្ផនការអមអនះានដាក់អច្ញនូវអបសកកមមអដាយ
សាម ររីទ្យទ្យួេខុសត្រូវ និងការយកច្រិតទុ្យកដាក់ខពស់អដាយអតត រសំខាន់ « ការបអងករីត្ពឹទ្យធសភាអេឡចិ្ត្រូនិកមួយ ហ្ េមាន
េកខណៈរងឹមា ំ អបីកច្ំេ  និងនវានុវរតន៍  អ ីមបចូី្េរួមេភិវឌ្ឍន៍សងគមជារិកមពុជាត្បកបអដាយនីរិរ ា សុីវេី័យ វបុិេភាព 
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និងវឌ្ឍនភាពអត្កាម ំបូេននសនតិភាព »។ អេីសពីអនះ អ ីមបសីអត្មច្នូវទ្យសសនវសិ័យ និងអបសកកមមខាងអេីអនះ     
ហ្ផនការអមានកំណរ់នូវអោេអៅអាទ្យិភាពច្នំួនត្ាមំួយសត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភារមួមាន៖ មោលមៅអាទិ្ភារទី្១-  
ការពត្ងឹងពត្ងីកអេដាា រច្នាសមព័នធព័រ៌មានវទិ្យាត្បកបអដាយភាពរងឹមា ំ និងមានេកខណៈជាត្បព័នធពពក(CLOUD) 
មោលមៅអាទិ្ភារទី្២-ការពត្ងឹងពត្ងីកផេិរភាពការងារ និងអសវាកមមបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន អ ីមបីោំត្ទ្យ   
មុខងារសនូេទងំបីរបស់ត្ពឹទ្យធសភាត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព  នងិមានេកខណៈនវឆ្លា រ មោលមៅអាទិ្ភារទី្៣-
ពត្ងឹងពត្ងកីការត្គ្ប់ត្គ្ង និងការទ្យទ្យួេយកបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានសត្មាប់ត្ពទឹ្យធសភា មោលមៅអាទិ្ភារទី្៤-

ពត្ងឹងពត្ងីកទ្យំនាក់ទ្យំនងសាធារណៈ និងព័រ៌មានអដាយអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន មោលមៅអាទិ្ភារទី្៥-
ការកសាងនិងេភិវឌ្ឍន៍សមរថភាពធនធានមនុសសរបស់ត្ពឹទ្យធសភាត្បកបអដាយេកខណៈឈ្លា សនវ មោលមៅ
អាទិ្ភារទី្៦-ពត្ងឹងពត្ងីកកចិ្ចសេត្បរបិរតិការភាពជាន គូ្ជាមួយនងឹន គូ្ពាកព់័នធ អ ីមបពីត្ងងឹពត្ងីកកិច្ចេភិវឌ្ឍន៍ 
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភា។ 

អោេអៅទងំត្ាមំួយត្រូវានដាក់អច្ញអដាយសាម ររីទ្យទ្យួេខុសត្រូវ និងអ្ាីយរបនឹងរត្មូវការជារិកនុងនាមជា
េងគនីរិបបញ្ញរតិរបស់កមពុជា  អេីយអោេអៅទំងអនះានេនុអោមតាមមាោ៌អឆ្លព ះអៅជាសភាទ្យំអនីបតាមរយៈ         
ការេនុវរតជាជ្ំហានៗ ជាពិអសសការរត្មងទ់្យិសអៅ និងត្រីវសិ័យជាច្មបងកាា យអៅជាសភាអេឡចិ្ត្រូនិកហ្បបសភា
េនឡាញ(Online Parliament) អ ីមបពីត្ងីកផេិរភាពការងារ និងការត្ាត្ស័យអ្ាីយ្ាងរបស់ត្ពឹទ្យធសភាឱយាន
ទូ្យេំទូ្យោយអៅឆ្លន ២ំ០២៥ នងិជាសភាទ្យំអនបីហ្ េមានេកខណៈជាសភាអបកីច្ំេ(Open Parliament) អៅឆ្លន ំ
២០៣០។ 
 

II-ទ្សសនទានននសភាមេឡចិព្តូនិក  
១-និយមន័យ 
ទ្យសសនទនសភាអេឡិច្ត្រូនិក(E-Parliament)មានមូេដាា នអច្ញពីពាកយ E និង Parliament ហ្ េ 

E សំអៅេរថន័យននពាកយអេឡចិ្ត្រូនកិ (Electronic) និង Parliament មានន័យថា «សភា»  អេយីជាទូ្យអៅពាកយ
ថា «E» អាច្ជ្ំនសួអដាយ «Digital» អៅជាសភាឌ្ីជ្ីថេ (Digital Parliament)  ឬក៏សភាទ្យអំនីប (Modern 

Parliament)  អៅតាមការនិយម និងមូេបទ្យរបស់សភាអផសងៗ អដាយហ្ផែកអេីការយេ់អឃញីអេីការេនុវរត នងិ
ទ្យសសនទនរបសស់ភានានា។ អទះបីជាយ៉ា ងណាក៏អដាយ និយមននសភាអេឡចិ្ត្រនូិករកានូវមូេដាា នរមួ «សភា
ហ្ េអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាឌ្ីជ្ីថេ នងិបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន អ មីបបីអងកីរនូវត្បសទិ្យធភាព នងិត្បសទិ្យធផេ»។ អត្ៅពីអនះ
ពាកយ «សភា (Parliament)» គ្ឺជាពាកយគ្នាឹះមួយហ្ េបញ្ហជ ក់អៅអេីរួេងគ (សាថ ប័នសភា ឬេងគនីរិបបញ្ញរត)ិ អេយីអតាងគ្ិរ
េំពីសភាជាេងគនីរិបបញ្ញរតិហ្ េមានមុខងារសនូេបីសំខាន់ ១. មុខងារនីរិកមម(ការបអងកីរ និងេនុម័រច្ាប់)       

២.មុខងារត្រួរពិនរិយ (តាមដានការេនុវរតច្ាប់ ឬអោេនអយាយអផសង រៗបស់រាជ្រដាា ភិាេ) និង៣.មុខងាររំណាង 
(រំណាងឱយត្បជាពេរ ា និងអធែីអ ីមបតី្បជាពេរ ា)។   តាមទ្យសសនៈអនះសភាអេឡចិ្ត្រូនិកជាការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន និងបអច្ចកវទិ្យាឌ្ីជ្ីថេ អ ីមបជី្ំរុញ និងអេីកកមពស់ េមុ់ខងារសនូេរបស់សភា ឬេងគនីរបិបញ្ញរតិ ឱយកាន់ហ្រ
មានត្បសិទ្យធផេ និងត្បសទិ្យធភាពត្បអសីរជាងមុន។ សត្មាប់សភាមួយច្នំួន សភាអេឡចិ្ត្រូនកិានអកីរអច្ញពគី្ំនិរ
ច្មបងទក់ទ្យងនឹងការបអងកីរនូវទ្យត្មងេ់រថបទ្យ និងវ តននការកសាងឯកសារច្ាប់(Production Chain) អៅជាេកខណៈ 
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ឌ្ីជី្ថេអ ីមបីោំត្ទ្យ េ់សកមមភាពការងារនីរិកមមរបស់សមាជិ្កសភា អដាយចាប់អផតីមពី ំអណីរការននការអរៀបច្ំ     
អសច្កតីត្ពាងច្ាប់រេូរ េ់ការងារបកហ្ត្ប អេយីផតេ់មូេដាា នអផទៀងតទ រ់ នងិការងារបកហ្ត្បឯកសារ មុននឹងឈ្លន
 េ់ការផសពែផាយ ឬហ្ច្កចាយ ហ្ េមានេកខណៈជាទ្យត្មង់ឌ្ីជ្ីថេ (XML Content) ។ 

កនុងបរកិារណ៍ននសងគមព័រ៌មាន (Information Society) នាមំកនូវការអេច្វរតមាន ៏ត្រហ្ រ នងិអពញនិយម 
ននបណាត ញសងគមនងិបអច្ចកវទិ្យាឌ្ីជ្ថីេថមីៗ តាមរយៈការអត្បីត្ាស់បណាត ញេុីនធឺណិរអដាយអតត រអេីការហ្ច្កចាយ 
ព័រ៌មាន និងការចូ្េរួមអត្កាមទ្យសសនវស័ិយ«ត្បជាធិបអរយយអេឡិច្ត្រូនិក(E-Democracy) និងការចូ្េរួម    

ឌ្ីជ្ីថេ(E-participation)» ហ្ េាននាឱំយត្បជាពេរ ា នងិសភាានកាន់ហ្រជ្ិរ ិរ និងសនិទ្យធសាន េោន ជាងអពេ
កនាងអៅ។ សភាអេឡចិ្ត្រូនិកានអតត រអៅអេីទ្យសសនសភាហ្ េអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានកនុងអោេអៅ អបីកច្ំេ 
រមាា ភាព និងគ្ណអនយយភាព។ ជាមួយនឹងសកាត នុពេននបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន ហ្ េជាមអធាាយ ម៏ានត្បសិទ្យធភាព 
អ ីមបភីាជ បស់ភាជាមួយត្បជាពេរ ាអៅត្គ្ប់ត្សទប់សងគមឱយទ្យទ្យេួាននូវពរ័៌មាន នងិច្ំអណះ ឹងត្បកបអដាយ
គុ្ណភាពទក់ទ្យងនឹងសកមមភាពការងារត្បចាំនថៃរបស់សភាផងហ្ រ។ ជាមួយោន អនះ សភាអេឡិច្ត្រូនិក គ្ឺជា        
េងគនីរិបបញ្ញរតិមួយត្បកបអដាយត្បសិទ្យធផេ និងជាសាព ន ៏សំខាន់មួយហ្ េត្គ្ប់ភាគ្ីពាក់ព័នធសភាមានការ
ត្ាត្ស័យអ្ាីយ្ាងតាមរយៈការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាទូ្យរគ្មនាគ្មន ៍អ ីមបបីំអពញការងារ និងចូ្េរមួកនុងការងារសនូេ
របស់សភា (នរីិកមម រណំាង និងត្រួរពិនរិយ) ត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព នងិភាពជាក់ហ្សតង។ អេីសពីអនះតាមរយៈ
សុហ្េែរឬកមមវធិីននបអច្ចកវទិ្យាឌ្ីជ្ីថេទ្យំអនីបៗ សតង់ដារ និងការទ្យទ្យួេយកនូវអោេនអយាយឌ្ីជ្ីថេអផសងៗព ី      
បណាត សភាអេឡិច្ត្រូនិកទំងឡាយាននាំមកនូវវឌ្ឍនភាពត្បកបអដាយបរយិបនន និងសមភាពសងគម។        
អយងតាមវទិ្យាសាថ នេឺរ ៉ាុបសត្មាប់ការត្សាវត្ជាវសភា និងឯកសារ (ECPRD 2008) សភាអេឡចិ្ត្រូនិកគ្ឺជាការអតត រ 
អៅអេីអសច្កតីរពំឹងទុ្យកមួយរបស់េងគនីរិបបញ្ញរតហិ្ េត្បមូេផតុ ំត្គ្ប់រួេងគ និង ំអណីរការអផសង រៗបស់សភាទងំកនុង-អត្ៅ    
្ាងការ់តាមេនតរកមមអដាយបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន   បអច្ចកវទិ្យាឌ្ីជ្ីថេ  ត្ពមទងំសតង់ដារអផសងៗ កនុងអោេអៅទ្យទ្យួេាន 
នូវរមាា ភាព គុ្ណភាព ធារុចូ្េអពញអេញ ត្បសទិ្យធផេ នងិត្បសិទ្យធភាព។   

្ាងការ់តាមការេនុវរតជាង១០ឆ្លន ចុំ្ងអត្កាយ រនមានិយមននសភាអេឡចិ្ត្រូនិកានហ្ត្បត្បួេអៅតាមកតាត
មួយច្ំននួមានជាអាទ្យិ៍ បអច្ចកវទិ្យាឌ្ជី្ីថេថមីៗ បទ្យពិអសាធន៍ននការេនុវរតរបសស់ភានានា និងរនមាននភាពជាន គូ្
សភា កិច្ចសេត្បរបិរតិការេនតរជារ ិ៏មានត្បសទិ្យធភាពតាមគ្នាងននសកេភាវូបនីយកមម និងសមាេរណកមមរំបន់ 
ត្ពមទងំរបរ់ថមីនន ំអណីរការពិភពអោក ហ្ េកតាត ទងំេស់អនះ ានអេកីរអមកីងរនមា និងនិយមនយ័បហ្នថមអៅអេី
សភាអេឡចិ្ត្រូនិកមួយកត្មិរអទ្យៀរ។  អយងតាមេនតរសភា (IPU ២០១៨)  សភាអេឡចិ្ត្រូនិកជាបណតុ ំ ននបអច្ចកវទិ្យា 
ច្ំអណះ ឹង   និងសតង់ដារអផសង ហៗ្ េអត្បីត្ាស់កនុង ំអណីរការការងារសភា   អេីយានបអងកីររនមាននភាពជាន គូ្ត្បកបអដាយ 

បរយិបនន ការចូ្េរមួ ត្ពមទងំការអបីកច្ំេអៅរកត្បជាពេរ ា។   
សត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា សភាអេឡចិ្ត្រូនិកមិនត្ោន់ហ្រជាការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន និងបអច្ចកវទិ្យាឌ្ីជ្ីថេ   

ោតំ្ទ្យ េ់មុខងារសនូេរបស់ត្ពឹទ្យធសភា មុខងារនីរកិមម មុខងារតាមដានការេនុវរតច្ាប់ និងមុខងាររណំាងឱយទ្យទ្យួេ
ាននូវត្បសិទ្យធភាព និងត្បសិទ្យធផេប៉ាុអណាណ ះអទ្យ វាហ្ថមទងំជាការបនតអាះជ្ហំានត្បកបអដាយ្នទៈ និងការអបតជាា ច្ិរត
ត្បកបអដាយការទ្យទ្យួេខុសត្រូវខពស់ជូ្នជ្នរមួជារ ិ និងត្បអទ្យសជារិ អ ីមបចូី្េរមួកសាងសងគមកមពុជាអឆ្លព ះអៅរក
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សងគមអស ាកិច្ចឌ្ីជ្ីថេ ៏រស់រអវកី ត្ពមទងំចូ្េរមួអដាយសកមម នងិភាពជាន គូ្ជាមួយរាជ្រដាា ភាិេកមពុជាត្គ្ប់
 ំណាកក់ាេអឆ្លព ះអៅរកការពត្ងឹង នងិការកសាងអខឿនអស ាកិច្ច ៏រងឹមាមំួយអត្កាមទ្យសសនវសិ័យជាត្បអទ្យសកត្មិរ
មធយមច្ំណូេខពស់ត្រឹមឆ្លន ២ំ០៣០ និងជាត្បអទ្យសច្ំណូេកត្មិរខពស់ឆ្លន ២ំ០៥០ ។ កនុងេរថន័យអនះ សភាអេឡចិ្ត្រូនិក 
ឬត្ពឹទ្យធសភាអេឡចិ្ត្រនូិក គ្ឺជាការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន ឬបអច្ចកវទិ្យាឌ្ីជ្ីថេ អ ីមបអីេីកកមពស់ត្បរិបរតិការ 
និងផេរិភាពការងារត្ពឹទ្យធសភាត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព និងត្បសទិ្យធផេកនុងអោេបំណងអ្ាីយរបនងឹរត្មូវការ
ត្បជាពេរ ា នងិសងគមជារិត្បកបអដាយភាពចូ្េជ្ិរាន ភាពអបីកច្ំេ នងិគ្ណអនយយភាព ហ្ េអតាងគ្ិរ េ់
កិច្ចសេការ និងភាពជាន គូ្ជាមួយត្គ្ប់ភាគ្ីពាក់ព័នធទងំកនុងកត្មិរជារិ-េនតរជារិអដាយសាម ររីភាពជាន គូ្កត្មិរខពស់។ 

បហ្នថមពីអនះ  អយងតាមការេនុវរតអៅសភានានា និងមូេដាា នននការេភិវឌ្ឍបអច្ចកអទ្យសជាសកេសភា 

អេឡចិ្ត្រូនិកត្រូវានកំណរ់ជាជ្ហំានៗ ូច្ខាងអត្កាម៖ 

• សភាអេឡចិ្ត្រនូិកកត្មរិទ្យី១ ឬសភាឌ្ីជ្ីថេ (Digital Parliament)៖ ជាកត្មិរ ំបូងននសភាអេឡចិ្ត្រូនិក 
អដាយអតត រអេីការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន និងឧបករណ៍ឌ្ជី្ីថេសត្មាប់អត្បីត្ាស់កនុងត្បរិបរតិការ 
និងការងាររ ាាេសភា ត្បកបអដាយភាពរេ័ស និងត្បសិទ្យធភាព ។   

• សភាអេឡចិ្ត្រនូិកកត្មរិទ្យី២ ឬសភាេនឡាញ (Online Parliament)៖ ជាកត្មិរបនាទ ប់ហ្ េជាការអាះ
ជ្ំហានរបស់សភាមានត្បព័នធបណាត ញនផទកនុងរងឹមា ំ និងអសវាកមមបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានភាជ ប់នឹងបណាត ញេុីនធឺណិរ 
អ ីមបផីតេ់េទ្យធភាពជូ្នសមាជ្ិកសភា មស្រនតីសភា និងត្បជាពេរ ាានអត្បីត្ាស់អដាយត្បសិទ្យធភាព ត្បសិទ្យធផេ 
និងសនសសំំនច្។ 

• សភាអេឡចិ្ត្រនូិកកត្មិរទ្យី៣ ឬសភាអបីកច្ំេ (Open Parliament)៖ ជា ំណាក់កាេហ្ េសភាអត្បីត្ាស់ 
បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានតាមេកខណៈត្បព័នធទ្យិននន័យអបីកច្ំេ។ វាមិនត្ោន់ហ្រឱយត្បជាពេរ ាទ្យទ្យួេាននូវ
ព័រ៌មាន និងកិច្ចការសពែសារអពីរបស់សភាត្បកបអដាយរមាា ភាព និងត្បសិទ្យធភាពប៉ាុអណាណ ះអទ្យ វាហ្ថមទងំ
បអងកីននូវេនតរកមមទ្យំនាក់ទ្យំនងរវាងសភា និងត្បជាពេរ ាកាន់ហ្រមានេកខណៈជ្ិរ រិអដាយឈរអេីមូេដាា ន 
សភាជាបហ្ងែករបស់ត្បជាពេរ ា។ 

• សភាអេឡចិ្ត្រនូិកកត្មិរទ្យី៤ ឬសភានវានុវរតន៍ (Innovative Parliament)៖ ជា ំណាក់កាេមួយហ្ េសភាមាន
ភាពសកមម ត្បកបអដាយភាពនច្នត្បឌ្ិរខពស់ និងអធែីនវានុវរតន៍បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានសំអៅទ្យំអនីបនីយកមមការងារ
របស់ខាួនអ្ាីយរបនងឹផេត្បអយជ្ន៍ជារិ និងសមូេភាពការងារកនុងកត្មិររំបន់ និងពិភពអោក។ 

• សភាអេឡចិ្ត្រនូិកកត្មរិទ្យី៥ សភាទ្យំអនីប ឬសភាសែ័យត្បវរតិ (Modern Parliament & Ubiquitous)    
ជា ំណាក់កាេហ្ េសភាានអបកីច្ំេអដាយទូ្យេំទូ្យោយ និងមានបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានសែ័យត្បវរត ិ  ូច្ជា 
បញ្ហញ សបិបនិមមិរ(AI)បអច្ចកវទិ្យាទ្យិននន័យទូ្យេំទូ្យោយ(Big Data) និងបអច្ចកវទិ្យាថមីៗ។  

 

២-បច្ច័យវជិ្ជមានននសភាអេឡចិ្ត្រនូិក 
ជាទូ្យអៅសងគមពរ័៌មាន (Information Society) ត្រូវានអគ្កំណរ់ថា ជាសងគមមួយហ្ េមានការអត្បីត្ាស់ 

ការបអងកីរ ការហ្ច្កចាយ និងការអធែីនិយមកមមព័រ៌មានអៅកនុងសកមមភាពនានាកនុងសងគម អេយីការអត្បីត្ាស់
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ព័រ៌មាន និងបអច្ចកវទិ្យាទូ្យរគ្មនាគ្មន៍ានជ្ះឥទ្យធពិេ នងិផេវជិ្ជមានអេីហ្ផនកជាអត្ច្ីន េស់ងគម ូច្ជា៖ ការេប់រ ំ
អស ាកិច្ច សុខាភិាេ អសវាសាធារណៈ(រដាា ភិាេ) និងការរកីច្អត្មីនននេទ្យធិត្បជាធិបអរយយជាអ ីម។ ផាភាជ ប់នឹង
បរកិារណ៍សងគមព័រ៌មាន សភាអេឡចិ្ត្រូនិកានអ រីរួនាទ្យីយ៉ា ងសំខាន់កនុងការចូ្េរមួពត្ងងឹពត្ងីកមុខងាររបស់សាថ ប័ន
នីរិបបញ្ញរតតិាមរយៈការបអងកីនផេរិភាពការងារនរីិកមមជាជាងទ្យត្មង់ត្បនពណីបុរាណ អ ីមបឱីយសងគមមួយមាន
 ំអណីរការត្បកបអដាយនីរិរ ា ភាពសុខ ុម និងភាពយុរតិធម៌។ អត្កាមឥទ្យធិពេននសងគមព័រ៌មាន សភាអេឡចិ្ត្រូនិកគ្ឺជា
ភាន ក់ងារ (Intermediate Connection)សងគម អ ីមបភីាជ ប់ជាមួយោន រវាងសាថ ប័ន មនុសស   អសវាកមម និងេែីអផសងៗជា
អត្ច្ីនអទ្យៀរ។ ជាក់ហ្សតង ការបនតេភិវឌ្ឍន៍ និងទ្យទ្យួេយកសភាអេឡចិ្ត្រូនិកយ៉ា ងអត្ច្ីនពីបណាត សភានានា មិនត្ោន់ហ្រ
សភាមកពតី្បអទ្យសេភិវឌ្ឍន៍ ឬកំពុងេភិវឌ្ឍន៍ក៏អដាយកតី េទ្យធផេានបងាា ញថា វរតមានរបស់សភាអេឡិច្ត្រូនិក
ានចូ្េរួមយ៉ា ងសកមមកនុងការបត្ងួមគ្មាា រសងគមកនុងរងែង់ត្បជាពេរ ាកនុងសងគម និងគ្មាា រសភាកនុងរងែង់
ជាមួយនឹងត្គ្ប់ភាគ្ីពាក់ព័នធរបស់សភា តាមរយៈការពត្ងឹងបរយិបននសងគមមួយឱយមានេកខណៈរមាា ភាព ភាព
អបីកច្ំេ និងគ្ណអនយយភាពតាមគ្នាងននត្បជាធិបអរយយ និងនីរិរ ាអត្កាមពាកយអសាា ក «បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានសត្មាប់
ទងំេស់ោន »។  
 

តាមរយៈការសទង់មរិេំពីវឌ្ឍនភាពននសភាអេឡចិ្ត្រូនិកចាប់តាងំពីឆ្លន ២ំ០១០-២០១៨ របស់សភានានា
កត្មិរពភិពអោក កត្មិរត្កុមសភាសមាជ្កិ (PMO) និងត្កុមសភាមិនហ្មនសមាជ្កិ (Non-PMO) ននត្កុមទ្យទ្យួេការ 
វាយរនមាអដាយេងគការេនតរសភា(IPU) ានបងាា ញថាត្បសិទ្យធភាព នងិត្បសិទ្យធផេ ននសភាអេឡចិ្ត្រូនិកានអកីន
អឡងីគ្ួរឱយករ់សមាគ េ់ទក់ទ្យងនឹងត្បរិបរតិការការងាររ ាាេ ការងារទ្យំនាក់ទ្យំនងសាធារណៈ និងការងារេនតរជារិ 
របស់សភា ជាពិអសសអនាះសភានានាាននឹងកំពុងអធែីនវានុវរតន៍អេីត្បរបិរតិការសភារបសខ់ាួនអដាយសកមម និងមានភាព
បរ់ហ្បនខពស់។ តាមរយៈេទ្យធផេអនះានបងាា ញថា សភាអេឡចិ្ត្រូនិកជាមូេដាា នសំខាន់សត្មាប់អត្បីត្ាស់កនុង
ជ្ីវភាពសភាភាជ ប់ជាមួយនឹងគ្នំិរនច្នត្បឌ្រិ នងិការេនុវរតេែៗ  អដាយឈរអេីមូេដាា នសំអយគ្រវាងច្ាប់ ត្បនពណី 
ទ្យំអនៀមទ្យមាា ប់ វបបធម៌ នងិបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់ត្បអទ្យស និងសភានីមួយ  ៗកនុងទ្យិសអៅកសាងទ្យំនុកច្ិរតនិងភាពអជ្ឿជាក ់
ជូ្នត្បជាពេរ ាអរៀងៗខាួន។ ការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន ឬកស៏ភាអេឡចិ្ត្រូនកិានភាជ ប់អៅ េ់កិច្ចសេការ
អទ្យែភាគ្ី ឬពេុភាគ្ី ហ្ េអ្ាីយរបនឹងផេត្បអយជ្ន៍រមួ និងនិយយអដាយហ្ឡកគ្ឺផេត្បអយជ្ន៍អទ្យែភាគ្ីននបណាត  
សភានីមួយៗ ឧទេរណ៍៖ ការផតេ់ជ្ំនួយបអច្ចកអទ្យសសមាា រៈ និងការហ្ច្ករហំ្េកទ្យិននន័យរវាងសភា-សភា សភា និង
េងគការេនតរជារិនានាជាអ ីម។  

 

III-បមចេកវិទ្ារ័ត៌មាន និងេុខងារព្រឹទ្ធសភា   
 ១-បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន និងមុខងារនីរកិមម 
 មុខងារនីរកិមមជាមុខងារសនូេរបស់ត្ពឹទ្យធសភាហ្ េមានរួនាទ្យកីនុងការពិនរិយ    និងឱយអយបេ់អេីអសច្កតីត្ពាងច្ាប ់

ឬអសច្កតីអសនីច្ាប់ អ ីមបអី្ាីយរបនឹងអសច្កតីត្រូវការរមួរបស់ត្បជាពេរ ា និងសងគមជារិទងំមូេ។  ូអច្នះត្ពឹទ្យធសភាត្រូវ
មានសមរថភាពអពញអេញភាជ ប់នឹងមអធាាយត្គ្ប់ត្ោន់កនុងការពិនិរយ និងការឱយអយបេ់អេីត្គ្ប់អសច្កតីត្ពាងច្ាប់ 
ឬអសច្កតីអសនីច្ាប់អដាយត្រូវមានព័រ៌មានត្គ្ប់ត្ជ្ុងអត្ជាយ ជាពិអសសការសិកាេំពីផេប៉ាះពាេន់នច្ាប់(RIA)  
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តាមរយៈត្កុមការងារត្សាវត្ជាវ និងមស្រនតីត្សាវត្ជាវ  អ ីមបបីអត្មីជាជ្ំនួយសាម ររីរងឹមាជូំ្នសមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភាានអត្បីត្ាស់ 
អៅកនុងសម័យត្បជុ្ំត្ពឹទ្យធសភា គ្ណៈកមមការ ត្កុមពិភាកា និងការសិកាអដាយហ្ឡករបស់សមាជ្ិកមាន ក់ៗ។          
រាេ់សម័យត្បជុ្ំត្ពទឹ្យធសភា ឯកសារសពែសារអពី នងិព័រ៌មានអផសងៗហ្ េពាក់ពន័ធនងឹរអបៀបវារៈ និងខាឹមសារពិភាកា 
ត្រូវអរៀបច្ំឱយានទន់អពេអវោជូ្នេងគត្បជុ្ំ នងិេនកពាកព់័នធ។ បហ្នថមពីអនះ  ំអណីរការននកិច្ចត្បជុ្ំត្រូវត្បត្ពឹរតអៅ
អដាយឈរអេីមូេដាា នរ ាធមមនុញ្ញននត្ពះរាជាណាច្ត្កកមពុជា បទ្យបញ្ហជ នផទកនុងត្ពឹទ្យធសភា ត្កមសីេធម៌ និងមូេដាា នច្ាប់
ជាធរមាន អដាយអតាងគ្ិរ េ់ការអត្បីត្ាស់អពេអវោត្បកបអដាយត្បសិទ្យធផេ។    រាេ់ខាឹមសារននកិច្ចត្បជុ្ំត្រូវាន  
ករ់ត្តាច្ាស់ោស់អដាយហ្បងហ្ច្កជាបីទ្យត្មង់គ្ឺ វអី េូ សំអឡង និងខាឹមសារេកសរ អ ីមបផីសពែផាយជូ្នសាធារណជ្ន 
ត្ជាបអត្កាយកិច្ចត្បជុ្ំ និងទុ្យកដាក់ឱយមានសុវរថិភាពអត្បីត្ាស់សត្មាប់ហ្កសត្មួេ ត្ពមទងំហ្សែងរកអឡងីវញិ។ ត្បព័នធ
ត្គ្ប់ត្គ្ងទ្យនិនន័យ (D-Repository)  ត្បព័នធទ្យិននន័យច្ាប់ ត្បព័នធបណាត ញរ ាាេនផទកនុង (Intranet) សុហ្េែរបណាណ េ័យ     
អេឡិច្ត្រូនិក(E-Library) សុហ្េែរបណណសារដាា នអេឡិច្ត្រូនិក(E-Archive) ត្បព័នធត្គ្ប់ត្គ្ងកិច្ចត្បជុ្ំ (Paperless- 

System) ទ្យិននន័យរាយការណ៍ពិសាត រ (Minute Report Database) និងសុហ្េែរអផសងៗអទ្យៀរត្រូវអរៀបច្ំជាបនតបនាទ ប ់
និងឱយមានេកខណៈត្បទក់ត្កឡាោន តាមេំដាបេ់ំអដាយត្សបនឹងអាទ្យិភាពរបស់ត្ពឹទ្យធសភា។ ជាងអនះអៅអទ្យៀរការ
អេីកកមពស់ការងារនីរិកមមត្ពឹទ្យធសភា និងការផតេ់ព័រ៌មានជូ្នសមាជ្ិកត្គ្ប់រូបត្រូវមានេកខណៈត្គ្ប់ត្ជ្ុងអត្ជាយ។ 
ត្ពឹទ្យធសភាចាាំច្់ត្រូវមានការអរៀបច្ំត្បព័នធបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន អ ីមបផីតេរ់ត្មូវការរបស់េរិថជិ្នមានជាអាទ្យិ៍៖ ១-ការ
អរៀបច្ំបអងកីរឱយមានត្បព័នធពិនិរយអសច្កតីត្ពាងច្ាប ់(ICT-based drafting system)   ២-ត្បព័នធត្គ្ប់ត្គ្ង ំអណីរការ
ពិនិរយ និងឱយអយបេ់អសច្កតីត្ពាងច្ាប់ឬអសច្កតីអសនីច្ាប់(Bill Tracking System)  និង៣-ត្បព័នធត្គ្ប់ត្គ្ងឯកសារ
ហ្បបេកខណៈពពក(DMS)។ ច្ំអពាះមអធាាយឌ្ីជ្ីថេមួយច្ំនួនត្រូវអធែីបុអរសកមមសត្មាប់អត្រៀមនូវមអធាាយ 
និងយនតការឌ្ីជ្ថីេ ៏មានត្បសទិ្យធភាពជាមុន អ ីមបធីានាត្បត្ករីភាពសាថ ប័ន ជាពិអសសការធានាត្បត្ករីភាព ំអណីរ
ការនីរិកមម និងការងារអផសងៗរបស់សាថ ប័នកនុងកាេៈអទ្យសៈត្បធានស័កតិ ូច្ជា៖ សនតសុិខនអយាយ ការដាក់
ត្បអទ្យសកនុងត្ោមានអាសនន អត្ោះធមមជារិ អត្ោះមេនតរាយសុខាភិាេ និងហានភិ័យអផសងៗ។ ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវមាន
ត្បព័នធត្បជុ្ំពីច្មាៃ យ និងត្បព័នធអផសង អៗទ្យៀរ អដាយអត្បីត្ាស់ថាន េ និងសុហ្េែរត្បកបអដាយភាពអជ្ឿជាក់ជាមួយនឹងទ្យំនុក
ច្ិរតខពស ់អ មីបធីានាថាការផតិរយករូបភាព នងិសំអឡងានច្ាសេ់ែ ត្ពមទងំានរកាទុ្យកឱយានត្រឹមត្រូវ និងមាន
សុវរថិភាពសត្មាប់ផតេ់ភាពងាយត្សួេអត្បីត្ាស់ជូ្នសមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភា និងមស្រនតីេគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា។ 

ជាមួយោន អនះអសវាកមមឌ្ីជ្ថីេចាាំច្ម់ួយច្ំននួត្រូវអរៀបច្ំផងហ្ រ ូច្ជា៖ ត្បពន័ធអាះអឆ្លន រ  និងការេនុម័រហ្បបឌ្ីជ្ីថេ
ត្រូវ ំអណីរការ អដាយរេូន  ងាយត្សួេ  សុវរថិភាព និងេរតសញ្ហញ ណកមមឌ្ីជ្ីថេត្បកបអដាយភាពត្រឹមត្រូវ។  

សត្មាប់គ្ណៈកមមការជ្ំនាញនមីួយៗរបស់ត្ពឹទ្យធសភាហ្ េអ ីររួនាទ្យីជាកូនត្ពទឹ្យធសភា (Mini Senate) កនុង
ការសិកាត្សាវត្ជាវ   និងផតេ់អយបេ់អៅអេីអសច្កតីត្ពាងច្ាប់  ឬអសច្កតីអសនីច្ាប់។  ទក់ទ្យងនឹងការងារអនះ        
គ្ណៈកមមការចាាំច្់ត្រូវអត្បីត្ាស់រាេ់ឯកសារ និងពរ័៌មានហ្ េជាសកខីកមមត្រូវមានត្បភពច្ាសោ់ស់ អេយីការ 
សំអណះសំណាេ នងិការពិអត្ោះអយបេ់ជាមយួត្បជាពេរ ា ត្កុមត្បកឹាឃុ-ំសងាក រ់ និងអាជាា ធរត្កសួង-សាថ ប័ន
មានសមរថកិច្ចអផសងៗ អដាយមានការករ់ត្តាទុ្យកដាក់ និងហ្ថរការាយការណ៍ឱយានត្រឹមត្រូវសត្មាប់ការសិកា 
ត្សាវត្ជាវ អឈែងយេ់ អដាះត្សាយ ត្ពមទងំអត្បីត្ាស់សត្មាប់ការផសពែផាយជូ្នត្បជាពេរ ា នងិភាគ្ីពាក់ពន័ធផង។ 
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គ្ណៈកមមការជ្ំនាញរបស់ត្ពឹទ្យធសភា ត្រូវបនតបអងកីនគុ្ណភាពអគ្េទ្យំព័រហ្ េត្បមូេផតុនូំវមារិកាពរ័៌មានសំខាន់ៗ
របស់គ្ណៈកមមការ អ ីមបីអត្បីត្ាស់ជាមអធាាយសត្មាប់រមកេ់ទុ្យកឯកសារក៏ ូច្ជាអធែីការផសពែផាយជូ្ន េ់
សាធារណជ្នានយេ់ ងឹេំពីភារកចិ្ច និងេទ្យធផេសអត្មច្ានផងហ្ រ។  

ជារមួកិច្ចត្បជុ្ំ នងិរអបៀបរបបការងារអផសងៗសត្មាប់ត្គ្ប់យនតការទងំេស់របស់ត្ពឹទ្យធសភាទក់ទ្យងនងឹការងារ
នីរិកមមត្រូវបនតត្បកាន់ភាជ ប់នូវអោេការណ៍ត្បសិទ្យធភាព ត្បសិទ្យធផេ និងការសនសសំំនច្ ជាពិអសសការការ់បនថយ
ត្កដាស និងទ្យកឹថាន អំាះពុមពជាេរបិរមិា អដាយហ្ត្បកាា យអៅជាមារិកាឌ្ីជ្ីថេ(Digital Contents) នងិការការ់បនថយ 
ការអត្បីត្ាស់េគ្គិសនីហ្ េជាកតាត ចូ្េរមួការោពំារ េ់បរសិាថ នក៏ ូច្ជាការអកីនអឡងីសីរុណា ភាព។ ការអត្បីត្ាស់
សុហ្េែរព័រ៌មានវទិ្យានឹងជ្ួយ េស់មាជ្ិកត្ពទឹ្យធសភា និងគ្ណៈកមមការជ្ំនាញនានារបស់ត្ពទឹ្យធសភាអាច្ហ្សែងរក និង
អត្បីត្ាស់អដាយត្បសិទ្យធភាពត្គ្ប់អពេអវោ និងត្គ្ប់កាេៈអទ្យសៈ។  
 

 ២-បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន និងមុខងារតាមដានការេនុវរតច្ាប ់

មុខងារតាមដានការេនុវរតច្ាប់មានទ្យំនាកទ់្យំនង និងអ្ាីយ្ាងឱយោន អៅវញិអៅមកជាមួយនឹងមុខងារនីរិកមម។ 
អៅ ំណាក់កាេហ្ េអសច្កតីត្ពាងច្ាប់ ឬអសច្កតីអសនីច្ាប់ ត្រូវានេនុម័ររេូរអៅជាច្ាប់ជាធរមាន ត្ពឹទ្យធសភា
ត្រូវការតាមដានការេនុវរតច្ាប់របស់រាជ្រដាា ភិាេ ថាអរីវសិាេភាពេនុវរតច្ាប់ានេែត្បអសីរ និងផេប៉ាះពាេ់
កត្មិរណា េ់ត្បជាពេរ ា និងសងគមជារិ។ អៅកនុងន័យអនះ ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវមានសមរថភាពត្គ្បត់្ោន់អេីការងារ
ត្សាវត្ជាវ ត្បមូេព័រ៌មាន វភិាគ្ សំអយគ្ វាយរនមា និងផតេ់េនុសាសន ៍េ់ ំអណីរការរបស់រាជ្រដាា ភិាេ។         
គ្ណៈកមមការជ្ំនាញ នងិសមាជ្កិត្ពឹទ្យធសភាត្រវូមានេទ្យធភាពត្គ្ប់ត្ោន ់ និងត្គ្ប់រូបភាព អ មីបទី្យទ្យួេាននូវ
ព័រ៌មាន និងឯកសារអផសងៗពីត្កសួងសាថ ប័នថាន កជ់ារិ-ថាន ក់អត្កាមជារិឱយានទន់អពេអវោ។ ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវមាន
ត្បព័នធទ្យិននន័យ ហ្ េមានេកខណៈពិអសស និងានអធែីសងគរិភាពទ្យិននន័យ (Data Integration) ជាមួយនឹងបណាត ញ
ទ្យិននន័យថាន ក់ជារិ-អត្កាមជារិរបស់រាជ្រដាា ភិាេតាមរយៈថាន េឌ្ីជ្ីថេ នងិត្បព័នធរាជ្រដាា ភិាេឌ្ីជ្ីថេអដាយអធែី
េនតរទ្យំនាកទ់្យំនងជាមួយនឹងមជ្ឈមណឌ េព័រ៌មានវទិ្យារបស់ត្ពឹទ្យធសភា និងត្បព័នធនផទកនុងរបស់ត្ពទឹ្យធសភា (Intranet) 
ត្ពមទងំការអត្បីត្ាស់ផរថេ (portal) មួយត្បកបអដាយសុវរថិភាព និងភាពចុ្ះសត្មុងោន កនុងអោេបំណងអត្បីត្ាស់ 
ទ្យិននន័យេស់ទងំអនាះ អ ីមបីជាជ្ំនួយ េ់ការងារគ្ណៈកមមការជំ្នាញនីមួយៗរបស់ត្ពឹទ្យធសភា និងសមាជ្ិក
ត្ពឹទ្យធសភាមានេទ្យធភាពទ្យទ្យួេាននូវព័រ៌មាន នងិធារុចូ្េត្គ្ប់ត្ោន់សត្មាប់ការពិនរិយ និងឱយអយបេ់អេីអសច្កតី
ត្ពាងច្ាប់ ឬអសច្កតីអសនីច្ាប់ ត្ពមទងំការតាមដានការេនុវរតច្ាប់កាន់ហ្រមានត្បសទិ្យធភាព និងត្គ្ប់ត្ជ្ុងអត្ជាយ
ហ្ េជាឧរតមត្បអយជ្នជូ៍្នសងគមជារ ិនងិត្បជាពេរ ា។ កនុងនាមជាសាថ ប័ននីរបិបញ្ញរតិរបស់កមពុជា ត្ពឹទ្យធសភា និង
រ ាសភាត្រូវខិរខំកសាងរមួោន នូវមអធាាយ និងឧបករណ៍ឌ្ជី្ីថេអផសងៗ ជាពិអសសការកសាង និងអធែីសងគរិភាព
ត្បព័នធហ្រមួយអ ីមបតីា សប់តូរទ្យិននន័យ និងធានារេូំរឯកសារអផសង រៗវាងោន នឹងោន ឱយានទន់អពេអវោ នងិឆ្លប់រេ័ស។  

ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវរមួជាមួយនឹងរ ាសភាកនុងការតាមដានពិនិរយការអត្បីត្ាស់ថវកិាជារិរបស់រាជ្រដាា ភិាេតាមរយៈ 
ការវាយរនមា និងសិកាអេីការងារអនះជាត្បចា ំត្ពមទងំចាាំច្់ត្រូវមានេទ្យធភាពទ្យទ្យេួាននូវពរ័៌មានត្គ្ប់ត្ជ្ុងអត្ជាយ 
ហ្ េផតេ់អដាយត្កសួងសាថ ប័នច្ំណុះរាជ្រដាា ភិាេ ជាពិអសសត្កសួងអស ាកិច្ចនិងេរិញ្ញវរថុ និងត្កសួងសាថ ប័ន ហ្ េ
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បអត្មីអសវាសាធារណៈសំខាន់ៗ អដាយភាជ ប់នូវសូច្នាករ និងេទ្យធផេការងារ អ ីមបផីតេ់ភាពងាយត្សួេពិនិរយអេី
វឌ្ឍនភាពការងាររបស់រាជ្រដាា ភិាេឱយកាន់ហ្រេែត្បអសីរ។  ច្ំអពាះឯកសារសថិរិទ្យិននន័យត្រូវទុ្យកដាក់ជាឯកសារ 
កាេបបវរតិ និងត្បវរតិករ់ត្តាទ្យិននន័យកនុងត្បពន័ធហ្ េមានេកខណៈជាត្បព័នធសែ័យត្បវរតិ នងិទ្យនិននយ័មានេកខណៈ
ត្បទក់ត្កឡា (Schema) អ មីបផីតេ់េទ្យធភាព េក់ារវភិាគ្ និងត្សាវត្ជាវកាន់ហ្រេែត្បអសីរ ត្ពមទងំសត្មាប់ច្ងត្កង 
ជាជ្ំនួយសាម ររីសតីពីថវកិាជារិអៅ ំណាក់កាេមុន ំណាច្់ឆ្លន នំីមួយៗ តាមរយៈនាយកដាា នថវកិាសភារបស់
ត្ពឹទ្យធសភាជូ្នថាន ក់ កឹនាតំ្ពឹទ្យធសភា គ្ណៈកមមការទ្យី២ត្ពឹទ្យធសភា និងសមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភាសត្មាប់អត្បីត្ាស់កនុងការ
ត្រួរពិនរិយ និងឱយអយបេ់អេីច្ាប់ថវកិាត្បកបអដាយភាពត្រឹមត្រូវ និងត្គ្ប់ត្ជ្ងុអត្ជាយតាមបទ្យដាា នបអច្ចកអទ្យស
ថវកិា អ ីមបអី្ាីយរបអៅនឹងរត្មូវការរបស់រាជ្រដាា ភិាេ និងត្បអទ្យសជារិ។  
 ៣-បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន និងមុខងាររំណាង 

មុខងាររំណាងជាមុខងារ ៏មានសារៈសំខាន់សត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា អដាយរត្មូវឱយត្ពឹទ្យធសភាត្រូវបំអពញរួនាទ្យីជា
រំណាងឱយត្កុមត្បឹកាឃុ-ំសងាក រ់ នងិត្បជាពេរ ាទូ្យទងំត្បអទ្យស។ ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវយកច្ិរតទុ្យកដាកព់ត្ងឹងគុ្ណភាព
ការទ្យំនាក់ទ្យំនងជ្ិរសនិទ្យធជាមួយនឹងត្បជាពេរ ា និងត្បព័នធផសពែផាយ អ ីមបរីមួោន អេីកកមពស់កិរានុភាពសាថ ប័នផង 
និងចូ្េរមួកនុង ំអណីរការពត្ងឹងពត្ងីកអោេការណ៍ត្បជាធិបអរយយ និងនីរិរ ា។ ការអរៀបច្ំវធិីសាស្រសតផសពែផាយ និង
បអងកីរមារិកាព័រ៌មានត្បកបអដាយភាពច្ត្មះុ    និងទ្យត្មង់ថមីៗហ្បបឌ្ីជ្ីថេមាន ូច្ជា ការច្ងត្កងកូនអសៀវអៅ   
ទ្យសសនាវ តី  វអី េូ សំអឡង   អ ីមបផីសពែផាយតាមវទិ្យយុ ទូ្យរទ្យសសន៍ អគ្េទ្យំព័រ សារអេឡចិ្ត្រូនិកត្ពមទងំបណាត ញ
សងគមនានា កតាត ទងំអនះអធែឱីយការទ្យទ្យួេពរ័៌មានរបស់ត្បជាពេរ ាកាន់ហ្រទូ្យេទូំ្យោយ និងឆ្លបរ់េ័សជាងមុន។ 
អគ្េទ្យំព័រត្ពឹទ្យធសភា ត្រូវមានេកខណៈត្គ្ប់ត្ជ្ុងអត្ជាយ ភាពបរ់ហ្បនរេ័ស និងងាយត្សួេអៅកនុងការអត្បីត្ាស់
ហ្ េធានា េ់ត្បសិទ្យធភាពននការត្បមូេផតុពំ័រ៌មានសំខាន់  ៗនិងសកមមភាពទូ្យអៅរបស់ត្ពឹទ្យធសភា ជាពិអសសបងកេកខណៈ
សមបរិតបអច្ចកអទ្យសខពស ់េ់ត្កុមេសមរថភាព ឬខែះនីរសិមបទមានជាអាទ្យិ៍៖ ចាស់ជ្រា េកខរជ្ន កុមារ និងជ្នពិការ
ឱយទ្យទ្យួេានព័រ៌មានទន់អពេអវោ និងត្រឹមត្រូវ។ ឯកសារគ្រិយុរត ច្ាប់ នងិអោេនអយាយអផសង  ៗត្រូវបនតបញ្ចូ េ 
និងផសពែផាយឱយានទូ្យេំទូ្យោយជូ្នសាធារណជ្នតាមរយៈត្បព័នធឌ្ជី្ីថេហ្បបទ្យនិនន័យ(XML) និងទ្យិននន័យ      
ឌ្ីជ្ីថេអ មី(Digital Born) ជាអ ីម។ កនុង ំអណីរការពិនិរយ និងឱយអយបេ់អេីអសច្កតីត្ពាងច្ាប់ ឬអសច្កតីអសនី
ច្ាប់ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវមានការចូ្េរួមពីត្គ្ប់ភាគ្ីពាក់ព័នធតាមរយៈការត្បមូេមរិអយបេ់ រត្មូវការ សំណូមពរ និង
ទ្យសសនៈរបស់ត្បជាពេរ ា េងគការមិនហ្មនរដាា ភិាេ ត្កុមមនុសសអផសងៗកនុងសងគម អ មីបរីមួច្ំហ្ណក ៏សំខាន់ េ់
ការអរៀបច្ំ អោេនអយាយ និងច្ាប់នានាត្បកបអដាយគុ្ណភាព និងបរយិបនន។ ជាទូ្យអៅមអធាាយសុហ្េែរ ៏មាន
ត្បសិទ្យធភាពនងិត្បជាត្បិយភាពអៅកនុងការត្បមូេផតុនូំវមរិអយបេ់ និងធារុចូ្េពីត្បជាពេរ ាមាន ូច្ជា៖ កមមវធិី
ទ្យទ្យួេពាកយបណតឹ ងអេឡចិ្ត្រនូិក(E-petition)ការអាះអឆ្លន រអេឡចិ្ត្រូនិកសទងម់រិ(E-voting) អវទ្យិកាពិភាកា    
អេឡចិ្ត្រូនិក   (Electronic Discussion) គ្អត្មាងពិអត្ោះអយបេ់អេីអោេនអយាយេនឡាញ (Online Policy 

Consultation Project) កត្មងសំណួរេនឡាញ(Online Questionnaires) និងការជ្ហ្ជ្កពិភាកាជាមួយ
សមាជ្ិកសភា ..។េ។  
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កនុងនាមជារណំាងត្បជាពេរ ា និងត្កមុត្បឹកាឃុ-ំសងាក រ់ សមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភាត្គ្ប់រូបត្រូវមានទ្យនំាក់ទ្យំនង 
ជាមួយនឹងមូេដាា នជាត្បព័នធ និងជាត្បចា ំ អ ីមបទី្យទ្យួេព័រ៌មានថមីៗពីមូេដាា នទក់ទ្យងនឹងការេំាកសំណូមពរអផសងៗ 
ជាពិអសសផេប៉ាះពាេ់ននការេនុវរតអោេនអយាយ និងច្ាប់អផសងៗ ត្ពមទងំបណតឹ ងរវា៉ានានារបស់ត្បជាពេរ ា 
និងត្កុមត្បឹកាឃុ-ំសងាក រ់ ហ្ េជាេងគអាះអឆ្លន ររបស់ត្ពឹទ្យធសភាឱយានអទ្យៀងទរ់អពេអវោ និងជាក់ហ្សតង(Real Time) 
អដាយអត្បីត្ាស់នូវបណាត ញសងគម(Social Media) បណាត ញទ្យំនាក់ទ្យំនង(Social Network System) អគ្េទ្យំព័រ និង
បណាត ញសងគមតទ េ់ខាួន(Twitter Facebook)  អ ីមបសីត្មបសត្មេួទ្យំនាកទ់្យំនង និងត្បមូេធារុចូ្េជាេរិបរមិា
ពីត្បជាពេរ ា នងិត្កុមត្បជាពេរ ាហ្បបច្ត្មះុត្បកបអដាយភាពសិនទ្យធសាន េ និងភាររភាព ត្ពមទងំរកវធិីអដាះត្សាយ 
ជូ្នត្បជាពេរ ាឱយានេែត្បអសីរ។  
 

IV-មសវាសភាមេឡចិព្តូនិក 
ហ្ផែកអេីការត្សាវត្ជាវមួយរបស់  Papaloi & Gouscos (2010, p.107) អដាយអយងតាមមារិកាអសវានន 

អគ្េទ្យំព័រសភានាអពេបច្ចុបបនន េនកទ្យទ្យួេានផេត្បអយជ្ន៍ពីការចូ្េអានអគ្េទ្យំព័រ រមួមាន៖ សភា សមាជ្ិកសភា 
ត្បជាពេរ ា េនកសារព័រ៌មាន និងត្បព័នធអោសនា។ អសវាកមមសភាអេឡចិ្ត្រូនកិអតត រអេីទ្យត្មង ូ់ច្ខាងអត្កាម៖ 
 

សភា អៅ សភា (P2P) 
(Parliament to Parliament) 

ការតា ស់បតូរព័រ៌មានរវាងសភានងិសភាជារត្មូវការ 
ចាំាច្់កនុងការហ្ច្ករហំ្េកោន អៅវញិអៅមក        
ជាពិអសសកនុងត្កបខ័ណឌ ននសភារំបន់ ឬេកខណៈ
ពិអសសអដាយហ្ឡក ឧទេរណ៍៖ ករណីទ្យិននន័យ 
IPEX(www.ipex.eu)គ្ឺជាត្បព័នធអគ្េទំ្យព័រ
ទ្យិននន័យមួយ ហ្ េត្រូវអត្បីត្ាស់សត្មាប់ការហ្ច្ក
រហំ្េកព័រ៌មានពសីភាថាន ក់ជារិអៅសភាេឺរ ៉ាុប។  

សភាជាមួយសមាជ្កិសភា (P2MP) 
(Parliament-to-Members of Parliament) 

អសវាអនះ ពាក់ព័នធការអរៀបច្ំកមមវធិីបអច្ចកវទិ្យាសត្មាប់ 
ភាជ ប់សភាជាមួយនឹងសមាជ្ិកសភា ហ្ េអាច្   

អត្បីត្ាស់សត្មាប់សត្មបសត្មួេការងារសភា ជាមួយ 
ត្បធានសភាតាមរយៈការអត្បីត្ាស់កមមវធិី សាម រេែូន 
ច្េ័រ (Mobile Technology) អវបហ្ម៉ាេ (Webmail) នងិ
ការទញយកឯកសារច្ាប់ពចី្មាៃ យ (Remote 
Access To Legislative Documents) 

ត្បជាពេរ ាជាមួយសភា (C2P) 
(Citizen-to-Parliament) 

អសវាអនះ ត្រូវផតេ់មអធាាយជូ្នត្បជាពេរ ា  
អាច្ទ្យទ្យួេានពរ័៌មាន អ ីមបទី្យំនាកទ់្យំនងជាមយួ
សមាជ្ិកសភា និងផតេ់ឱយត្បជាពេរ ាអាច្អធែីការ
ផតេ់អយបេ់ត្រឡប់មកសមាជ្កិសភាវញិាន។ 
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សភាជាមួយត្បជាពេរ ា (P2C) 
(Parliament-to-Citizen) 

អសវាអនះត្រូវផតួច្អផតីមអដាយសភាខាួនឯង អដាយអធែី
យ៉ា ងណាទក់ទញច្ំណាប់អារមមណ៍ និងការចូ្េរមួ 
របស់ត្បជាពេរ ា  កនុង ំអណីរការតាក់ហ្រងច្ាប់  
ជាពិអសសមុខងារនរីិកមម។ ការងារត្រួរពិនិរយ នងិ
េនុវរតនច៍្ាប់កនុងគ្ណៈកមមការជ្ំនាញសភា ត្រូវឱយ
មានការចូ្េរមួពីត្បជាពេរ ា នងិមាច ស់អឆ្លន រាន
ចូ្េរមួកនុង ំអណីរការការងារនីរិកមមរបស់សភា។ 

សភាជាមួយត្បព័នធផសពែផាយ (P2Media) 
(Parliament-to-Media) 

អសវាហ្ េបអងកីរអឡីងអដាយសភាសេភាពេឺរ ៉ាុប 
កនុងការត្ាត្ស័យទក់ទ្យងជាមួយនឹងត្បព័នធផសពែផាយ 

សត្មាប់សភាេឺរ ៉ាុប អ ីមបផីតេនូ់វព័រ៌មានសំខាន់ៗ
ជូ្ន េ់េនកសារព័រ៌មានសតីពី កមមវធិីការងារគ្អត្មាង 
ព័រ៌មានសអងខប ឬការងារអផសង អៗទ្យៀររបស់សភាេឺរ ៉ាុប។ 

ហ្ផែកអេីការងារត្សាវត្ជាវ និងវាយរនមាអដាយេនតរសភា ត្ពមទងំការេនុវរតននសភានានា អយីងអាច្បហ្នថម 
អសវាកមមមួយច្នំួន ូច្ខាងអត្កាម៖ 

គ្ណៈកមមការជ្ំនាញជាមួយត្បជាពេរ ា (C2C) 
(Parliamentary Commission to Citizen) 

អសវាកមមហ្ េអត្បីត្ាស់សត្មាប់ផសពែផាយ និង 
ហ្ច្ករហំ្េកព័រ៌មានអៅវញិអៅមករវាងគ្ណៈកមមការ 
ជ្ំនាញជាមួយត្បជាពេរ ា  ូច្ជាសកមមភាពការងារ 
គ្ណៈកមមការ កិច្ចការនីរិកមម េរថបទ្យច្ាប់ ឬអសច្កតី 
ត្ពាងច្ាប់ ឬការត្បមូេមរិអយបេ់អផសងៗរបស់
ត្បជាពេរ ាតាមរយៈ  ការអត្បី ត្ាស់អគ្េទ្យំព័រ 
គ្ណៈកមមការ ថាន េឌ្ីជ្ីថេ ឬត្បព័នធបណាត ញសងគម 
(SNS) 

 
V-វឌ្ឍនភារបមចេកវិទ្ារ័ត៌មានរបសព់្រឹទ្ធសភា  
 ១-បច្ចុបបននភាពេគ្គអេខាធិការដាា ន 

េគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា ជាអសនាធិការរបស់ត្ពឹទ្យធសភា ហ្ េមានរួនាទ្យីទ្យទ្យួេខុសត្រូវរា៉ា ប់រងការងាររ ាាេ 

និងបអច្ចកអទ្យសសត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា អេយីមានេគ្គអេខាធិការមួយរូប និងេគ្គអេខាធិការរង ជាថាន ក់ កឹនា។ំ បច្ចុបបនន
េគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភាមានេោគ ធិការដាា ន និងេគ្គនាយកដាា នច្ំនួនត្ាំ ហ្ េជាអសនាធិការរួមមាន៖            
េគ្គនាយកដាា នរ ាាេ និងេរិញ្ញវរថុ េគ្គនាយកដាា នអសវាច្ាប់ និងសមូេភាពហ្ ន ី េគ្គនាយកដាា នព័រ៌មាន និង
ទ្យំនាក់ទ្យនំងសាធារណៈ េគ្គនាយកដាា នពិធីការ និងទ្យំនាក់ទ្យំនងេនតរជារិ ត្ពមទងំេគ្គនាយកដាា នត្សាវត្ជាវ អ ីមបី
ោតំ្ទ្យ េ់ត្ពឹទ្យធសភាកនុងការបំអពញមុខងារសំខាន់ៗ  ត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព និងគុ្ណភាពខពស។់ ជាមួយោន អនះ  
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េគ្គនាយកដាា នព័រ៌មាន និងទ្យំនាក់ទ្យនំងសាធារណៈ គ្ឺជាអសនាធិការតទ េ់ហ្ េមានរួនាទ្យីផតេ់អសវាោតំ្ទ្យអេីកកមពស ់
ត្បសិទ្យធភាពមុខងារត្ពឹទ្យធសភាតាមរយៈការផតេ់អសវាការត្គ្ប់ត្គ្ងផសពែផាយព័រ៌មាន និងទំ្យនាក់ទ្យំនងសាធារណៈ  
ពីខាងកនុង-អត្ៅត្ពឹទ្យធសភាឱយសាធារណជ្នសាគ េ់  ឹង យេ់ពីសកមមភាព និងកិរានុភាពរបស់ត្ពឹទ្យធសភា និងមក 

ទ្យំនាក់ទ្យំនងជាមួយត្ពឹទ្យធសភា។  អៅកនុងអនាះផងហ្ រ  នាយកដាា នព័រ៌មានវទិ្យាច្ំណុះឱយេគ្គនាយកដាា នព័រ៌មាន និង
ទ្យំនាក់ទ្យំនងសាធារណៈហ្ េជាេងគភាពជ្ំនាញទក់ទ្យងនឹងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានហ្ េមានរួនាទ្យី ត្គ្ប់ត្គ្ង ហ្ថទ ំ
េភិវឌ្ឍន៍ នងិផសពែផាយបអច្ចកវទិ្យាទូ្យរគ្មនាគ្មន៍របស់ត្ពឹទ្យធសភា-េគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា ត្ពមទងំពត្ងឹង
ច្ំអណះ ឹងព័រ៌មានវទិ្យាជូ្នមស្រនតីេគ្គអេខាធិការដាា ន-សមាជ្ិកត្ពទឹ្យធសភា។  

 

២-អេដាា រច្នាសមព័នធពរ័៌មានវទិ្យា 
ការផតេ់វភិាគ្ទន និងកិច្ចោតំ្ទ្យ ៏នថាថាា របស់េងគការនីរិបបញ្ញរតិេនតរជារ ិជ្ំនួយពីន គូ្េភិវឌ្ឍន៍សភា និងរដាា -

ភិាេននត្បអទ្យសជាមិរត ត្ពមទងំេងគការេនតរជារិនានា រមួផសនំឹងកិច្ចខិរខំត្បងឹហ្ត្បង និងការវនិិអយគ្បហ្នថមតទ េ់
ខាួនរបស់ត្ពឹទ្យធសភា ានរមួោន បអងកីរជាសមិទ្យធផិេអេីការេភិវឌ្ឍបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានវទិ្យាសត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា ហ្ េ
ាននឹងកំពុងអត្បីត្ាស់អដាយសកមមត្បកបអដាយគុ្ណភាព ត្បសិទ្យធភាព និងការទ្យទ្យួេខុសត្រូវ។  

ជាការពិរណាស់ អេដាា រច្នាសមព័នធព័រ៌មានវទិ្យាគ្ឺជាមូេដាា នននការរភាជ ប់បណាត ញហ្ េអធែីឱយឧបករណ៍  
អេឡចិ្ត្រូនិកពកីហ្នាងមួយអៅកហ្នាងមួយអាច្ទ្យំនាក់ទ្យំនង នងិអ្ាីយ្ាងអផទរទ្យនិនន័យឱយោន អៅវញិអៅមក។  បច្ចុបបនន
ត្ពឹទ្យធសភាមានបណាត ញហ្ណរអវកីអៅកនុងេោរ នងិសាេត្បជុ្ំអផសងៗអៅកនុងបរអិវណត្ពឹទ្យធសភា  ត្ពមទងំអៅកនុង
េោរនីមួយៗមានបណាត ញរភាជ បព់ីការយិេ័យមយួអៅការយិេ័យមួយ ពីេងគភាពមួយអៅេងគភាពមួយ តាមរយៈ
បណាត ញសនូេហ្ខសកាបេុបទ្យចិ្។ ត្ពឹទ្យធសភាានវនិអិយគ្បហ្នថមអៅអេីការបំពាក់ត្បពន័ធការពារ(Firewall) ហ្ េមាន
សមរថភាពត្រួរពិនិរយការពារត្បព័នធនផទកនុងពីការអត្ជ្ៀរហ្ត្ជ្ក និងត្រួរពិនិរយត្គ្ប់ត្គ្ងការអត្បីត្ាស់ត្បព័នធេុីនធណិឺរ
(NOC) អៅកនុងេោរអសអវ(ីServer)របស់ត្ពឹទ្យធសភា។ អេយីការរភាជ ប់អនះានផតេ់េទ្យធភាពអេីការអត្បីត្ាស់ និង
ហ្បងហ្ច្កអសវាកមមេុីនធឺណិរ ត្ពមទងំអសវាកមមអេឡចិ្ត្រូនកិមួយច្នំួនអផសងៗអទ្យៀរ។ ជាមួយោន អនះកនុងឆ្លន ២ំ០២១  
អទះបីជាជ្ួបនឹងការត្បឈមខាងហ្ផនកសុខាភិាេសាធារណៈននការរាររារននជ្ំងឺកូវ ី១៩ ក៏អដាយ េគ្គអេខាធិការដាា ន 
ានកសាងេោរមជ្ឈមណឌ េព័រ៌មានវទិ្យាត្ពឹទ្យធសភាច្ំនួនមួយខនងហ្ េមានកមពស់បីជាន់ អ ីមបអីត្បីត្ាស់ជាទ្យីកហ្នាង
សត្មាប់រមកេ់អេដាា រច្នាសមពន័ធព័រ៌មានវទិ្យា អ ីមបអីេីកកមពស់ត្បសទិ្យធភាពការងារកាន់ហ្រេែត្បអសីរ និងមានសុវរថិភាព 
ជាងមុន ក៏ ូច្ជាអត្បីត្ាស់សត្មាប់ជាមជ្ឈមណឌ េបណតុ ះបណាត េ និងចំ្អណះ ឹងព័រ៌មានវទិ្យាជូ្នមស្រនតីនន           
េគ្គអេខាធិការដាា ន ត្ពមទងំជាទ្យកីហ្នាងសត្មាប់បំអពញការងាររបស់មស្រនតីបអច្ចកអទ្យសព័រ៌មានវទិ្យានននាយកដាា ន 
ព័រ៌មានវទិ្យាឱយមានេកខណៈកាន់ហ្រេែត្បអសីរ នងិមានតសុកភាពមួយកត្មរិហ្ថមអទ្យៀរ។  
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៣-ឧបករណ៍អេឡចិ្ត្រនូកិ 

េគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភាមានទ្យកីហ្នាងអធែីការសមរមយ និងានបំពាកនូ់វអត្គ្ឿងបរកិាខ រ សមាា រៈ និង
ឧបករណ៍អេឡចិ្ត្រនូិក មាន ូច្ជា៖ កពំយូរទ្យ័រយួរន  កំពយូទ្យ័រអេីរុ អាយអផរ(iPad) មា៉ា សុីនថរច្មាង និងមា៉ា សុនី
ហ្សកនឯកសារជាមួយនងឹការបំពាក់បណាត ញេុីនធណិឺរជូ្នសមាជ្ិកត្ពទឹ្យធសភា សត្មាប់ជាមអធាាយបំអពញការងារ
ត្បចានំថៃ។ អទះបីជាយ៉ា ងណាក៏អដាយ ឧបករណ៍ និងសមាា រៈមួយច្ំនួនានចាស់ត្ទ្យុឌ្អត្ទម និងានជ្ួសជុ្េអត្បីត្ាស់
បនតឱយេសេ់ទ្យធភាព និងសកាត នុពេសមាា រៈទំងអនាះត្បកបអដាយការទ្យទ្យួេខុសត្រូវ និងការយកច្ិរតទុ្យកដាក់
ខពស់ច្ំអពាះនិរនតរភាពការងាររបស់សមាជ្កិត្ពឹទ្យធសភា និងមស្រនតីេគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា។  

 

៤-អសវាកមម និងសុហ្េែរព័រ៌មានវទិ្យា 

កនុងរយៈអពេកនាងអៅអសវាកមមឌ្ីជ្ថីេមួយច្ំននួានកំពុង ំអណីរការ និងអត្បីត្ាស់មាន ូច្ជា កមមវធិី
ត្គ្ប់ត្គ្ងទ្យិននន័យច្ាប់(Legal Database) អគ្េទ្យំព័រត្ពឹទ្យធសភា(Senate Website) កមមវធិីត្គ្ប់ត្គ្ងបណាណ េ័យ(LMS)  
អគ្េទ្យំព័ររបស់គ្ណៈកមមការជ្ំនាញទងំ១០ត្ពទឹ្យធសភា អគ្េទ្យំព័រទ្យនិនន័យរបសេ់ងគភាពមួយច្ំនួនច្ំណុះេគ្គ-
អេខាធិការដាា ន កមមវធិីត្គ្ប់ត្គ្ងថវកិា(Accounting System Program) កមមវធិីត្គ្ប់ត្គ្ងបុគ្គេកិ(HRMS) កមមវធិី
ត្គ្ប់ត្គ្ងឯកសារតាមបណាត ញ(NAS) កមមវធិីត្គ្បត់្គ្ងបណាត ញ(NOC) កមមវធិីសារអេឡចិ្ត្រូនិកត្ពទឹ្យធសភា(Email) 

កមមវធិីទ្យំនាក់ទ្យំនងបណាត ញសងគម(Facebook, Telegram, and Line.) ត្បព័នធសទូឌ្ីយូសត្មាប់សាេត្បជុ្ំ(សាេត្បជុ្ំ
អពញេងគត្ពឹទ្យធសភានិងសាេត្បជុ្ំគ្ណៈកមាម ធិការេច្ិនស្រនតយត៍្ពឹទ្យធសភា) ត្បព័នធត្បជុ្ពំីច្មាៃ យ តាមសាេត្បជុ្ំនានា
របស់ត្ពឹទ្យធសភា(Zoom) ។  

 
៥-កតាត េំអណាយផេ នងិការត្បឈម 
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ក.កតាត េំអណាយផេ 
កនុងរយៈអពេពីរទ្យសវរសរចុ៍្ងអត្កាយ កមពុជាជាត្បអទ្យសហ្ េកពុំងមានសនទុះកំអណីនអស ាកិច្ច-នអយាយជារ ិ

ត្បកបអដាយសថិរភាព សនតិភាព នងិវបុិេភាព។ កតាត អនះានជ្ះឥទ្យធិពេត្គ្ប ណត ប់យ៉ា ងធំអៅ េ់កំអណីន នងិ
ភាពរកីច្អត្មីនននបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានទងំកត្មិរមីត្កូ  និងមា៉ា ត្កូរបស់ជារិ។  ហ្ផែកតាមការវាស់កត្មិរសនទសសន៍           
រដាា ភិាេឌ្ីជ្ីថេ (EGDI) កនុងរយៈអពេពីរទ្យសវរសរចុ៍្ងអត្កាយអដាយនាយកដាា នអស ាកិច្ច និងសងគមរបស់េងគការ
សេត្បជាជារិ  (UN-DESA) ានបងាា ញេទ្យធផេេពំីសញ្ហញ ណត្បកបអដាយភាពវជិ្ជមានកត្មរិខពស់អឆ្លព ះអៅជា
រាជ្រដាា ភិាេឌ្ីជ្ីថេកត្មិរអជ្ឿនអេឿន អដាយហ្ផែកអេីកកតាត វនិចិ្ឆ័យបីជាអោេ៖ អសវាេនឡាញ (វសិាេភាព 
និងគុ្ណភាព) អេដាា រច្នាសមព័នធទូ្យរគ្មនាគ្មន៍ និងេត្តាេនកអត្បីត្ាស់េុីនធឺណិរ។ អៅឆ្លន ំ២០២០       
ត្ពះរាជាណាច្ត្កកមពុជាានទ្យទ្យួេចំ្ណារ់ថាន ក់ទ្យី១២៤ កនុងចំ្អណាម១៩៣ត្បអទ្យស អកីនអឡីងចំ្នួន២១ថាន ក ់      
អបីអត្បៀបអធៀបអៅនឹងឆ្លន ២ំ០១៨។ ជាមួយនឹងេទ្យធផេអនះ កមពុជាានដាក់អច្ញនូវអោេនអយាយថមីៗមួយច្នំួន
អ ីមបីអេីកកមពស់ និងជ្ំ រុញ ំអណីរការអត្កាមមូេបទ្យសំខាន់អឆ្លព ះអៅជាអស ាកិច្ចសងគមឌ្ីជ្ីថេកមពុជា                     
(ឆ្លន ២ំ០២១-២០៣៥) ត្ពមទំងកំពុងអរៀបច្ំនូវអោេនអយាយថមីៗ ូច្ជា  រាជ្រដាា ភិាេឌ្ីជ្ីថេ និង        
អោេនអយាយោតំ្ទ្យជាបនតបនាទ ប់អទ្យៀរ។ អយងីអាច្ករ់សមាគ េ់ានថាកតាត អនះជាសូច្នាករនអយាយ ៏សំខាន់
មួយកនុងការចូ្េរួមអេីកកមពស់អៅ េ់ ំអណីរការបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភាអេឡិច្ត្រូនិកត្បកបអដាយ
ការទ្យទ្យេួខុសត្រូវ និងភាពច្ាស់ោស់។  

ភាពេំអណាយផេននកតាត មនុសស ឬត្បជាសាស្រសត អដាយហ្ផែកអេីេត្តាត្បជាជ្នកមពុជាហ្ េមានអាយុអត្កាម
៣៥ឆ្លន តំ្បមាណ៤០% អាច្មានេទ្យធភាពខពស់ចាប់យក និងការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានយ៉ា ងសកមម អេយីយុវវយ័
ហ្ េជាកតាត ច្េករយ៉ា ងសំខាន់អៅកនុងការចូ្េរមួយ៉ា ងសកមមអៅ ំអណីរការេភិវឌ្ឍជារិ និងនអយាយ។ កមពុជា
ានទ្យទ្យួេនូវកតាត េំអណាយផេមួយអទ្យៀរតាមរយៈការអត្បីត្ាស់េុីនធឺណិរតាមរយៈការអត្បីត្ាស់ឧបករណ៍ឆ្លា រនវ
(ទូ្យរស័ពទ កំពយូទ្យ័រ និងឧបករណ៍ឆ្លា រនវអផសងៗ)ហ្ផែកអេីទ្យិននន័យេនកអត្បីត្ាស់េីុនធឺណិរជាមួយឧបករណ៍ឆ្លា រនវ
ច្ំនួន១៦,៣៣ោនអត្គ្ឿង អសមីនឹង៩៨,៩៥% អដាយកនុងអនាះអបីគ្ិរេំពេីនកចុ្ះអឈ្លម ះអត្បីត្ាស់អសវាទូ្យរស័ពទច្េ័រ
មានច្ំនួន២០,៨២ោនអេខ អសមីនឹង១២៦,១៩%ននច្ំនួនត្បជាជ្នសរុប។ កតាត មួយអទ្យៀរ វរតមានននអសវាកមមេនឡាញ
ទងំកត្មិរអសវាសាធារណៈ និងឯកជ្នានអកនីអឡងីជាបនតបនាទ ប់រមួផសភំាពបរ់ហ្បនទ្យផីារ និងទ្យត្មង់ការរស់អៅ
របស់ត្បជាពេរ ាកមពុជាហ្ េមានេកខណៈទ្យំអនីប  ូច្អនះអយីងមានសុទ្យិ ាិនិយមថាអសវាកមមឬសុហ្េែរថមីៗរបស់
ត្ពឹទ្យធសភាអេឡចិ្ត្រូនកិនឹងមានការចូ្េរមួអត្បីត្ាស់ និងទ្យទ្យួេយកត្បកបអដាយេទ្យធផេវជិ្ជមាន អ មីបអីត្បីត្ាស់ជា
ឧរតមត្បអយជ្ន៍ េ់ត្បជាពេរ ា សាថ បន័ និងជារិទងំមូេ។ 

 

ខ.ការត្បឈម  
កងែះខារអោេនអយាយហ្ េទន់សម័យ និងសមត្សបនឹងបរកិារណ៍ថមី ត្ពឹទ្យធសភាានតាក់ហ្រង       

អោេនអយាយបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានច្ំនួន០២អេីក អត្កាមរូបភាពជាហ្ផនការអមសតីពី «ការេភិវឌ្ឍបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន
សត្មាប់សភាកមពុជាអៅឆ្លន ២ំ០០៣» តាមរយៈការោតំ្ទ្យបអច្ចកអទ្យសអដាយេងគការសេត្បជាជារិត្បចាអំៅកមពុជា
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(UNDP) អេយីហ្ផនការអមឆ្លន ២ំ០០៣អនះត្រូវានហ្កសត្មួេអៅជាហ្ផនការអមេភិវឌ្ឍបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានសត្មាប់
ត្ពឹទ្យធសភាអៅឆ្លន ២ំ០០៦ និងបនតេនុវរតន៍មក េស់ពែនថៃ។ 

កងែះខារអេដាា រច្នាសមពន័ធរងឹមា ំ អេដាា រច្នាសមព័នធនាអពេបច្ចុបបននានផតេ់ការេនុអត្ោះអៅ េក់ារអត្បី-
ត្ាស់មូេដាា នសត្មាប់េនកអត្បីត្ាស់ ូច្ជា ការងាររ ាាេទូ្យអៅ   និងការអត្បីត្ាស់េុីនធឺណិរ ។  អដាយហ្ឡក  
អេដាា រច្នាសមព័នធបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានអោេមិនេនុអត្ោះ េ់ការបអងាា ះ    និងត្គ្ប់ត្គ្ងអៅអេីអសវាកមម ូច្ជា       
អគ្េទ្យំព័រផាូវការរបស់ត្ពឹទ្យធសភា អគ្េទ្យំព័របណាណ េ័យអេឡចិ្ត្រូនិក ទ្យនិនន័យច្ាប់ និងអសវាកមមអផសងៗហ្ េត្រូវ
ភាជ ប់ជាមួយនឹងេុីនធឺណិរ ឬអៅថាអសវាកមមេនឡាញ (Online Services) អេយីអដាយជ្ំនួសមកវញិត្ពឹទ្យធសភាត្រូវ
អត្បីត្ាស់អសវាកមមជ្ួេជាមួយវសិ័យឯកជ្ន (ត្កមុេ ុនISP កនុងត្សុក និងអត្ៅត្បអទ្យស) ហ្ េជាហានិភ័យយ៉ា ង
ខាា ងំអៅ េ់ការារ់បងឯ់កសារ ភាពឯកជ្ន នងិភាពសមាៃ រ់របស់សាថ បន័ (Loss Privacy & Confidentiality)។ 

ការវនិិអយគ្ ការវវិឌ្ឍរបស់សាថ ប័នានអ ីរយ៉ា ងអេឿនពីនីរិកាេមួយអៅនីរិកាេមួយ អេយីបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មានជាច្ំហ្ណកហ្ េចាំាច្់មានវរតមានអៅកនុង ំអណីរការរកីច្អត្មីនអនះ។ ថវកិាជារិហ្ េផតេ់អៅអេី            
ការេភិវឌ្ឍបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានអៅមានកត្មិរអបីអត្បៀបអធៀបអៅនឹងអសច្កតីត្រូវការរបស់សមាជ្ិកត្ពទឹ្យធសភា និងមស្រនតី
របស់េគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា។ ថវកិាជារិហ្ េផតេស់ត្មាប់ការេភិវឌ្ឍបអច្ចកវទិ្យាពរ័ម៌ានអៅមានកត្មិរ
ត្បហាក់ត្បហ្េេ១%(មួយភាគ្រយ) ននថវកិាត្ពឹទ្យធសភាត្បចាំឆ្លន ទំំងមូេ ជាពិអសសកនុង ំណាក់កាេនន                 
ការរកីរាេដាេននជ្ំងឺកូវ ី-១៩ ត្ពឹទ្យធសភាានចូ្េរមួច្ំហ្ណកជាមួយនងឹរាជ្រដាា ភិាេតាមរយៈការអធែីវចិារណកមម
ថវកិាត្បចាឆំ្លន  ំអ ីមបចូី្េរមួអៅកនុង ំណាក់កាេ េ៏ំាកអនះ។  

ការរកីច្អត្មីនននបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានយ៉ា ងអេឿន នងិវវិឌ្ឍន៍ឥរឈប់ឈរ ភាពរកីច្អត្មីនននបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន
 ូច្ជាបអច្ចកវទិ្យាទូ្យរគ្មនាគ្មនជ៍្ំនានទ់្យី៥ (5G) បញ្ហញ សិបបនមិមិរ(AI) បណាត ញ (Block chain) វរថុេុីនធឺណិរ 
(IOT) និងបញ្ហា សនតិសុខពរ័៌មានហ្ េានបងកឱកាស នងិការគ្ំរាមកំហ្េង េ់ការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន
សត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា ជាពិអសសការវវិឌ្ឍរបស់សាថ ប័ន និងកត្មរិេនកអត្បីត្ាស់មួយច្ំនួនអៅមានភាពយរឺយ៉ា វឬអៅ
មានកត្មិរមូេដាា នទបអៅអឡយី។  

ខែះធនធានមនុសស កតាត ធនធានមនុសសជាកតាត ច្មបងសត្មាប់ការជ្ំរុញ និងអេីកកមពស់អៅ េ់ការកសាង 
និងអរៀបច្ំអសវាកមមបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន ជាពិអសសការងារផសពែផាយ និងការបស្រញ្ហជ បការយេ់ ងឹេំពបីអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មានអៅ េេ់រថិិជ្ននផទកនុង និងអត្ៅសាថ ប័ន។ បច្ចុបបននេនកបអច្ចកអទ្យសព័រ៌មានវទិ្យារបស់ត្ពឹទ្យធសភា ហ្ េបអត្មី
អេីវសិ័យអនះអៅមានកត្មិរឯកអទ្យសទបអៅអឡយីទក់ទ្យងនឹងជ្ំនាញចាាំច្់មួយច្នំួនមានជាអាទ្យិ៍ៈ ជ្ំនាញេភិវឌ្ឍន៍
កមមវធិី (Programming)  ជ្ំនាញត្គ្ប់ត្គ្ងទ្យិនន័យ (Database Specialist)    ជ្ំនាញត្គ្ប់ត្គ្ងបណាត ញ
(Networking Specialist) ជ្ំនាញសនតិសុខព័រ៌មាន(Cyber Security Specialist) ជ្ំនាញបអងកីរមារិកាឬផសពែផាយ 
(Content Creator & Media) ជ្ំនាញត្គ្ប់ត្គ្ង នងិទ្យផីារឌ្ីជ្ីថេ (PM and Digital Marketing) ..។េ។ មស្រនតីបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មានអៅខែះបទ្យពិអសាធន៍នងិការយេ់ ឹងេំពបីអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានអៅកនុងការងារសភាហ្ េជាកចិ្ចការ ៏មានសារៈ
សំខាន់អៅកនុងការផាភាជ ប់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាននិងការងារត្ពឹទ្យធសភាឱយមានេកខណៈសុីជ្អត្ៅ និងច្ំអោេអៅផងហ្ រ។  
 

VI-ផែនការមេបរវិតតកេមព្រឹទ្ធសភាមេឡចិព្តូនិក 
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១-ទ្យសសនវសិ័យ 
 អយងតាមច្កខុវសិ័យរបស់ត្ពឹទ្យធសភាកនុង(២០២១-២០៣០) ត្ពឹទ្យធសភាានដាក់អច្ញនូវអោេនអយាយ និង
សកមមភាពអឆ្លព ះអៅេនុវរតន៍ការងារជាត្បព័នធននសភាទ្យំអនីប អដាយឈរអេីេកខណៈវនិិច្ឆ័យ ូច្ខាងអត្កាម៖  

- ភាពរំណាង : ខាងសងគម នងិនអយាយត្បកបអដាយបរយិបននរបស់ត្បជាជារិទងំមូេហ្ េច្ត្មុះោន  
អេយីធានា េ់ភាពរំណាងអដាយអសមីភាពោន  និងអដាយរុេយភាពខាងអយនឌ្័រសត្មាប់សមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភា
ទងំេស់។ 

- រមាា ភាព : អដាយអបីកច្ំេទ្យំនាកទ់្យំនងច្ំអពាះត្បជាពេរ ាទងំេស់តាមរយៈត្បព័នធពរ័៌មាន និងបណាត ញ 
សងគម នងិមានរមាា ភាពអៅកនុងការចារ់ហ្ច្ងកិច្ចការសពែសារអពីរបស់ត្ពឹទ្យធសភា។ 

- ភាពចូ្េជ្រិាន : អដាយអច្ះអេីកទ្យឹកច្ិរតឱយត្បជាពេរ ា ជាពិអសសសាធារណជ្ន យុវជ្ន កុមារ 
សមាគ្ម េងគការមិនហ្មនរដាា ភិាេ និងវសិ័យឯកជ្ន អាច្ចូ្េរមួានកនុង ំអណីរការការងាររបស់សភា។ 

- គ្ណអនយយភាព : សមាជ្កិត្ពឹទ្យធសភាត្រូវរាយការណ៍អដាយអទ្យៀងទរ់ឱយមាច ស់អឆ្លន រាន ឹងេពំីរអបៀប និង
េទ្យធផេហ្ េានបំអពញកនុងអាណរតិរបស់ខាួន អ ីមបបីអត្មីផេត្បអយជ្ន៍របស់ត្បជាពេរ ា នងិត្បអទ្យសជារ ិ
និងេពំីសុច្ររិភាពជាឧរតមគ្រិ និង្នទៈបតូរតត ច្់របស់ខាួន។ 

- ការចារ់តាងំត្រូវត្សបតាមគុ្ណរនមាត្បជាធបិអរយយ អេយីបំអពញានេែនូវមុខងារនីរិកមម រណំាង និង
ត្រួរពិនរិយរបស់សភា អ ីមបអី្ាីយរបអៅនឹងអសច្កតីត្រូវការរបស់ត្បជាពេរ ាទងំមូេ។  

 

ត្សបតាមទ្យសសនវស័ិយត្បកបអដាយត្ាក និយម និងសុទិ្យ ាិនិយមខាងអេី ហ្ផនការអមសតីពីបរវិរតកមម
ត្ពឹទ្យធសភាអេឡចិ្ត្រូនកិ ានកំណរ់ថា «ទ្យសសនវសិ័យរបស់ត្ពឹទ្យធសភាសំអៅទ្យំអនីបនីយកមមការងារត្ពឹទ្យធសភាអដាយ
អត្បីត្ាសស់កាត នុពេ និងឧរតមភាពននបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន អ ីមបអីឆ្លព ះអៅជាសភាទ្យំអនីបមួយត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព 

ត្បសិទ្យធផេ ភាពអបកីច្ំេ និងនវានុវរតន៍ »។  
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២-អបសកកមម 
ជាមួយនឹងទ្យសសនវស័ិយននហ្ផនការអមខាងអេី ត្ពឹទ្យធសភាានដាក់អច្ញនូវអបសកកមម គ្ឺ « ការបអងកីរ

ត្ពឹទ្យធសភាអេឡចិ្ត្រូនកិមួយហ្ េមានេកខណៈ រងឹមា ំ  អបីកច្ំេ  និងនវានុវរតន៍  អ មីបចូី្េរមួេភវិឌ្ឍន៍សងគមជារិ
ត្បកបអដាយ នីរិរ ា សុីវេី័យ វបុិេភាព និងវឌ្ឍនភាព អត្កាម ំបូេននសុខសនតិភាព »។  
 

៣-អោេបំណង 
អ ីមបអី្ាីយរបអៅនឹងទ្យសសនវសិ័យ និងអបសកកមមខាងអេីអនះ ហ្ផនការអមមានអោេបំណងសំខាន់ៗ មាន

 ូច្ខាងអត្កាម៖ 
• ពត្ងឹងពត្ងីកការរភាជ ប់ជាមួយសងគមជារិតាមរយៈការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន ហ្ េមានត្បសិទ្យធភាព 
រេ័ស សុវរថិភាព និងអជ្ឿជាក់ាន។ 

• ពត្ងឹងពត្ងកីការអធែីបរវិរតកមមឌ្ីជ្ថីេអៅអេីមុខងារទងំបីរបស់ត្ពឹទ្យធសភាត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព និង   

នវានុវរតន៍ត្សបតាមនរីិរ ា និងបរបិទ្យននេទ្យធិត្បជាធិបអរយយ។ 
• ពត្ងឹងពត្ងកីកិរានុភាពសាថ បន័ និងជារិ តាមរយៈគុ្ណរនមាននសភាត្បជាធិបអរយយ។ 
 
៤- សារៈសំខាន់ននហ្ផនការអម 



 

 

ផែនការមេបរិវត្តកេមព្រឹទ្ធសភាមេឡិចព្តូ្និក(២០២២-២០៣០)                                                                                                     17 

 

ហ្ផនការអមសតីពីបរវិរតកមមត្ពទឹ្យធសភាអេឡចិ្ត្រូនកិមានសារៈសំខាន់ ូច្ខាងអត្កាម៖ 
• កំណរ់េពំីត្រីវសិ័យ ហ្ផនការ សកមមភាព និងធនធានេនុវរតន៍ ហ្ េមានេកខណៈត្បទក់ត្កឡា និងតាម
េំដាប់េំអដាយ ហ្ផែកអេីការត្បមូេព័រ៌មាន និងវភិាគ្រត្មូវការរបស់សាថ ប័ន ត្ពមទងំត្បជាពេរ ា។ 

• កំណរ់េពំីសកាត នុពេ និងឧរតមភាពននបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន អ ីមបបីត្ងួមគ្មាា ររវាងត្ពឹទ្យធសភា នងិត្បជាពេរ ា 
ឱយានជាេរិបរមា នងិជាជ្ំហានៗ។ 

• ពត្ងឹងពត្ងកីផេរិផេបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានហ្ េសមត្សបនងឹរត្មូវការត្ពឹទ្យធសភា និងសងគមជារិ។  
• ពត្ងឹងពត្ងីកការដាា ននិងការេនុវរតគ្អត្មាងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានសត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភាអដាយឈរអេីអោេការណ៍ 

«ត្បសិទ្យធភាព ត្បសិទ្យធផេ និងការសនសសំំនច្»។ 
• ពត្ងឹងពត្ងីកច្ំអណះ ឹងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានជូ្នសមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភា និងមស្រនតីននេគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា។  
• ពត្ងឹងពត្ងកីកិច្ចសេត្បរិបរតិការ និងអេីកកមពស់ភាពជាន គូ្ជាមួយត្គ្ប់ភាគ្ីពាកព់័នធរបស់ត្ពទឹ្យធសភា
អេីការងារបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន។ 

 

៥-អោេអៅជាអាទ្យិភាព 

អ ីមបសីអត្មច្នូវទ្យសសនវសិ័យ អបសកកមម និងអោេបំណងខាងអេី ហ្ផនការអមអនះមានអោេអៅអាទ្យិភាព 
ច្ំនួនត្ាមំួយមាន ូច្ខាងអត្កាម៖ 

 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្១-ពត្ងឹងពត្ងីកអេដាា រច្នាសមព័នធព័រ៌មានវទិ្យាត្បកបអដាយភាពរងឹមា ំនងិមាន 
េកខណៈជាត្បព័នធពពក (CLOUD)។ 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្២-ពត្ងឹងពត្ងីកផេិរភាពការងារ និងអសវាកមមបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន អ ីមបោីតំ្ទ្យ
មុខងារសនូេទងំបីរបស់ត្ពឹទ្យធសភាត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព និងមាន         
េកខណៈនវឆ្លា រ។ 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៣-ពត្ងឹងពត្ងីកការត្គ្ប់ត្គ្ង និងការទ្យទ្យួេយកគ្អត្មាងបអច្ចកវទិ្យាពរ៌មាន 
សត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា។ 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៤- ពត្ងឹងពត្ងីកទ្យំនាក់ទ្យំនងសាធារណៈ និងព័រ៌មានអដាយអត្បីត្ាស់      
បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន។ 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៥- ការកសាង និងេភិវឌ្ឍនស៍មរថភាពធនធានមនុសសត្បកបអដាយេកខណៈ  
ឈ្លា សនវ ។ 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៦- ពត្ងឹងពត្ងកីកិច្ចសេត្បរិបរតិការភាពជាន គូ្រវាងត្ពទឹ្យធសភា នងិន គូ្ពាកព់័នធ 
អ ីមបពីត្ងឹងពត្ងីកកិច្ចេភិវឌ្ឍន៍បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភា។ 

 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្១ ពត្ងឹងពត្ងីកអេដាា រច្នាសមព័នធពរ័៌មានវទិ្យាត្បកបអដាយភាពរងឹមា ំ និងមាន
េកខណៈជាត្បព័នធពពក (CLOUD) 
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អោេអៅអនះមានអោេបំណងសំខាន់ អ ីមបីដាក់អច្ញនូវទ្យិសអៅការងារពត្ងឹងត្បព័នធអេដាា រច្នាសមព័នធ
ព័រ៌មានវទិ្យាអោេ (Core System Infrastructure) និងពត្ងឹងពត្ងីកត្បព័នធភាពធន (Service Delivery System) ត្សប
តាមទ្យិសអៅអឆ្លព ះអៅជាត្បព័នធពពក(Cloud Computing) ត្បកបអដាយភាពរងឹមា ំនិងសុវរថិភាព។ ត្បព័នធពពករបស់
ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវអរៀបច្ំអដាយឈរអេីមូេដាា ន ១.មូេដាា នអោេហ្រមួយ(The Once-Only Principle) មានន័យថាជាអោេ
ការណ៍ហ្ េត្រូវេនុវរតជាត្បព័នធរមួ អដាយមានទ្យិននន័យត្បព័នធហ្រមួយសត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា ២.អោេការណ៍េនតរត្បរិបរតិការ
ជាមួយត្បព័នធអេកូឡូសុីហ្រមួយ(Interoperability as an Ecosystem) ជាអោេការណ៍មួយហ្ េបអច្ចកវទិ្យា-       

ឌ្ីជ្ីថេរបស់ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវេនុអោមតាមសតង់ដារត្បព័នធហ្រមួយ អេយីត្បព័នធអនះមានេទ្យធភាពអ្ាយីរបនងឹត្បព័នធ
រមួរបស់ជារិផង និងេនតរជារិផង អដាយសារទ្យិននន័យអាច្ត្រូវអត្បីត្ាស់ជាពីរត្បអភទ្យ គ្ឺនផទកនុងថាន ក់ជារិ (អត្កាម
ត្កបខ័ណឌ រាជ្រដាា ភិាេឌ្ីជ្ថីេឬថាន េ ថ.ផ.ទ្យ) និងមានេកខណៈេនតរជារិ (អត្កាមត្កបខ័ណឌ កចិ្ចសេត្បរិបរតិ
ការេនតរជារិអេីការងារតា ស់បតូរទ្យិននន័យ)។  
 

សកមមភាពទ្យី១-ការអរៀបច្ំត្បព័នធពពកមួយហ្ េមានត្បសិទ្យធភាព និរនតភាព និងសុវរថិភាព  
ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវអរៀបច្ំកសាងមជ្ឈមណឌ េទ្យិននន័យមយួហ្ េមានេកខណៈសតង់ដារនិងសុវរថិភាពខពស់ ជាពិអសស 

ការអោរព និងេនុវរតននូ៍វសតង់ដារសុវរថិភាព និងមានមអធាាយឧបករណ៍ត្គ្ប់ត្ោន់អដាយឈរអេីមូេដាា នសតង់ដារ   
 ូច្ជា៖ ISO 27001 ឬ ISO 20000-1ជាអ ីម។ មជ្ឈមណឌ េទ្យនិនន័យចាាំច្់ត្រូវមានត្បពន័ធោតំ្ទ្យ(Faculty)   ូច្ជា៖ 
ត្បព័នធេគ្គិសនីច្ាស់ោស់ (Power Supply & UPS) ត្បព័នធរសំាយកអៅត  (Cooling System) អធនីរសុវរថិភាព (Rack 

Floors) ត្បព័នធការពារេគ្គីភ័យ(Fire Control) ត្បព័នធទែ រសុវរថិភាព(Security Door) ត្បព័នធឌ្ីជ្ីថេកាអមរា៉ា សុវរថិភាព 
ត្ពមទំងត្បព័នធសុហ្េែរទ្យប់សាក រ់ការវាយត្បហារ(IPS) ត្បព័នធសុហ្េែរតាមដាន (Network Monitoring Software) 
និងត្បព័នធសុហ្េែរការពារឯកសារ (End Points Software)  ត្បព័នធរកាទ្យិននន័យ និងត្គ្ប់ត្គ្ងហានិភយ័ (Recovery 

Data System) ត្បព័នធផទុកទ្យិននន័យ (File Server) និងត្បពន័ធអផសងៗ…។េ។ 
 

 

សកមមភាពទ្យី២-ការពត្ងឹងបណាត ញនផទកនុង(Campus Infrastructure) និងអសវាសនតិសុខព័រម៌ាននផទកនុង
ត្ពឹទ្យធសភា (Core Internal Security)  

ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវអរៀបច្ំត្បព័នធបណាត ញកនុងេោរអធែីការសត្មាប់សមាជ្ិក មស្រនតី និងអសវាកមមសាធារណជ្ន 
 ូច្ជា បណាណ េ័យ បណណសារដាា ន ឱយមានេកខណៈសតង់ដារអដាយឈរអេីអោេការណ៍បួនរមួមាន៖ ១. ធានារេូំរ
ទ្យិននន័យត្រឹមត្រូវនិងរេ័ស ២.ភាពពត្ងីកាន(Scalability) ៣.គុ្ណភាពអសវាកមម(QOS) និង៤.សនតិសុខ 
(Security)។  បហ្នថមពីអនះ   ត្បព័នធបណាត ញេុីនធឺណិរេរ់ហ្ខស(Wireless System) និងការត្គ្ប់ត្គ្ងឧបករណ៍       

អេឡចិ្ត្រូនិកអផសងៗ  ូច្ជា៖ កំពយូទ្យ័រ (អេីរុ-យួរន )ឧបករណ៍បនាទ ប់បនស ំ(អាះពុមព និងថរច្មាង) ឧបករណ៍នវឆ្លា រ 
(ទូ្យរស័ពទន -អាយអផរ) រួមទងំត្រូវមានត្បព័នធត្គ្ប់ត្គ្ងេរតសញ្ហញ ណ និងត្បព័នធត្រួរពិនិរយ ជាពិអសសត្រូវឈ្លន
អៅេនុវរតន៍នូវអោេការណ៍សនតិសុខនផទកនុង នងិអោេការណ៍េនកអត្បីត្ាស់ឧបករណ៍តទ េ់ខាួន (BYOD)។   
 

សកមមភាពទ្យី៣-កសាងអេដាា រច្នាសមព័នធត្បព័នធពពកឯកជ្នរបស់ត្ពទឹ្យធសភា  
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ការអរៀបច្ំត្បព័នធពពកឯកជ្នរបស់ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវចាប់អផតីមអច្ញពីការអរៀបច្ំ ១.អសវាកមមពពក(Software as a 

Service) ២.ថាន េឌ្ីជ្ីថេ(Platform as a service) ៣.អសវាពពកអេដាា រច្នាសមព័នធ (Infrastructure as a Service)

សត្មាប់ ំអណីរការអធែីបរវិរតកមមឌ្ីជ្ីថេរបស់ត្ពឹទ្យធសភា។ ការអរៀបចំ្អសវាកមមពពកអនះ(SaaS)  អតត រសំខាន់អៅ       

កសាងអេដាា រច្នាសមព័នធអោេពពកោតំ្ទ្យអដាយផតេ់អាទ្យិភាពសំខាន់អៅ េ់មុខងារទងំបីរបស់ត្ពឹទ្យធសភា (នីរិកមម 
រំណាង នងិត្រួរពិនរិយ) អ ីមបពីត្ងឹងពត្ងីកត្បរិបរតិការ និងផេិរភាពការងាររបស់ត្ពឹទ្យធសភាត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព 
និងត្បសិទ្យធផេខពស់។ ថាន េឌ្ីជ្ថីេ (Platform as a Service) ត្រូវសិកាអរៀបច្ំអោេការណ៍អតត រអៅអេីការអត្បីត្ាស់
ទ្យិននន័យរមួហ្រមួយអដាយផតួច្អផតីមអដាយត្កុមការងារបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានត្ពឹទ្យធសភា និងេងគភាពច្ំណុះ      េគ្គអេខាធិការដាា ន
ត្ពឹទ្យធសភា អេយីជាពិអសសថាន េឌ្ជី្ីថេត្រូវអរៀបច្ំតាមទ្យត្មង់ ត្កបខ័ណឌ  នងិបទ្យដាា នសុហ្េែរ ហ្ េដាក់អច្ញអដាយ
អាជាា ធរ និងត្កសួងជ្ំនាញបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន(ត្កសួងនត្បសណីយ៍ និងទូ្យរគ្មនាគ្មន៍)។  
 

សកមមភាពទ្យី៤-ការកសាងអរៀបច្ំត្បព័នធេរតសញ្ហញ ណឌ្ីជ្ីថេ និងត្បព័នធេរថអេខាឌ្ីជ្ីថេរបស់ត្ពទឹ្យធសភា  
អ ីមបអីធែីសងគរិភាព និងេនតរកមមទ្យំនាក់ទ្យំនងជាមួយត្បព័នធថាន េតា ស់បតូរទ្យិននន័យ (ថ.ផ.ទ្យ) និងត្បព័នធអផសងៗ

អត្កាមកិច្ចសេត្បរិបរតិការននការហ្ច្ករហំ្េកឯកសារ។ 
 

 

សកមមភាពទ្យី៥-ការពត្ងឹងពត្ងីកមូេធនមនុសស (Human Capital)  
ការបអងកីនសមរថភាពធនធានមនុសសរបស់ត្ពឹទ្យធសភា និងេគ្គអេខាធិការដាា នជាសកមមភាពមួយហ្ េមាន  

សារៈសំខាន់ និងត្រូវានកំណរ់ជាកតាត អជាគ្ជ្យ័ននការេនុវរតហ្ផនការអមអនះត្បកបអដាយការទ្យទ្យេួខុសត្រូវ និង
ត្ាក និយម។ សកមមភាពអនះានដាក់អច្ញបនតការយកច្ិរតទុ្យកដាក់អៅអេីការកសាងឯកអទ្យស និងជ្ំនាញរបស់
មស្រនតីបអច្ចកអទ្យសព័រ៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភាឈរអេីមូេដាា ន«រកាចាស់-បអងកីរថម»ី អដាយរកាបរមិាណមស្រនតីជ្ំនាញ
បអច្ចកអទ្យស និងអេីកកមពស់គុ្ណភាពជ្ំនាញថមីៗ  ូច្ជា៖ ជ្ំនាញអេដាា រច្នាសមព័នធព័រ៌មានវទិ្យា និងពពក 
(Network Infrastructure & Cloud Computing) ជ្ំនាញសនតិសុខពរ័៌មាន(Cyber Security Specialist) ជ្ំនាញ
ត្គ្ប់ត្គ្ងគ្អត្មាងឌ្ីជ្ថីេ(PM) ជ្ំនាញសរអសរកមមវធិី និងេភិវឌ្ឍន៍សុហ្េែរ(Programing Specialist) ជ្ំនាញវភិាគ្
ទ្យិននន័យ និងត្គ្ប់ត្គ្ង(Database Specialist) ជ្ំនាញទ្យីផារ និងយុទ្យធសាស្រសតឌ្ីជ្ថីេ(Digital Marketing & Strategy 

Specialist) ជ្ំនាញរ ាាេឌ្ីជ្ីថេ(IT Administration Specialist ) ជ្ំនាញសិេបៈឌ្ីជ្ីថេ(Media & Digital 

Creator) ជ្ំនាញផតេ់អសវាព័រ៌មានវទិ្យា(IT Supports) ជ្ំនាញបណាណ េ័យ បណណសារដាា ន និងការត្សាវត្ជាវ ត្ពម
ទងំជ្ំនាញអផសងៗអទ្យៀរ។  
 

សកមមភាពទ្យី៦-ពត្ងឹងពត្ងីកការផគរផ់គង់បណាត ញេុីនធឺណិរ (Internet Supply)  

សកមមភាពអនះានដាក់អច្ញជាការអ្ាីយរបអៅអេីរត្មូវការននការអត្បីត្ាស់េុីនធឺណិររបសេ់នកអត្បីត្ាស់ 
និងការធានានិរនតរភាពននអសវាកមមរបស់ត្ពទឹ្យធសភានានា ហ្ េត្រូវានបអងកីរ និងបអងកីនជាបនតបនាទ ប។់  
 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្២ ពត្ងឹងពត្ងីកផេិរភាពការងារ និងអសវាកមមបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន អ មីបោីតំ្ទ្យ 
មុខងារសនូេទងំបីរបស់ត្ពឹទ្យធសភាត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព នងិមានេកខណៈនវឆ្លា រ។ 
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ទ្យំនាក់ទ្យនំងរវាងអោេអៅអាទ្យិភាពទ្យ១ី នងិទ្យី២ជាទ្យំនាក់ទ្យនំងហ្ េមិនអាច្ខែះោន ាន។ អោេអៅអាទ្យិភាពទ្យី២ 
អនះមានអោេបំណងសំខាន់ អ ីមបីកំណរ់សកមមភាពអៅកនុងការពត្ងឹងផេិរភាពការងារតាមរយៈការបញ្ចូ េ          
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានអៅកនុងត្បរិបរតិការរ ាាេ បអច្ចកអទ្យស និងការងារសពែសារអពីរបស់ត្ពឹទ្យធសភា អ ីមបោីតំ្ទ្យ េ់ការ
បំអពញមុខងារសនូេទងំបីរបស់ត្ពទឹ្យធសភាត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព នងិត្បសិទ្យធផេជូ្នសងគមជារិ។  
 

សកមមភាពទ្យី១-ពត្ងឹងពត្ងីកផេិរភាពអេីមុខងារនីរិកមមរបស់ត្ពឹទ្យធសភាអដាយអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រម៌ាន  
ក.ការពត្ងឹង នងិពត្ងីកត្ទ្យពយសមបរតិឯកសាររបស់សាថ ប័នឱយានគ្ង់វងស និងមានរអបៀបអរៀបរយអដាយ 
អត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាឌ្ីជ្ថីេ  
ក.១. បនតការអរៀបច្ំ និងទ្យំអនីបនីយកមមសុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងបណាណ េ័យអេឡចិ្ត្រូនិក(E-Library, ILIS)។  
ក.២. អរៀបច្ំនិងបអងករីសុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងឯកសារបណណសារដាា នអេឡចិ្ត្រូនិក(E-Archive)។  
ក.៣. កសាង និងអរៀបច្ំទ្យនិនន័យឯកសារត្សាវត្ជាវត្បកបអដាយេកខណៈឈ្លា សនវ និងទ្យំអនីប  

(Digital Repository)។  
ខ.អធែីនិយរ័កមមការងារនីរិកមមត្ពទឹ្យធសភាឈ្លនអៅជាការងារនីរិកមមហ្បបត្បព័នធអេឡចិ្ត្រនូិករបស់សភាមួយ
ត្សបតាមសតង់ដារនិងត្បសិទ្យធភាពខពស ់ 
ខ.១. បនតអរៀបចំ្ និងហ្កេមែសុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងទ្យិននន័យច្ាប់ឱយមានេកខណៈងាយត្សួេ និងត្គ្ប់

ត្ជ្ុងអត្ជាយ។ 

ខ.២. អរៀបច្ំ និងបអងកីនត្បព័នធទ្យិននន័យរ ាធមមនុញ្ញត្ពះរាជាណាច្ត្កកមពុជា ហ្ េមានេកខណៈសតង់ដារ
និងត្បមូេផតុ ំនូវសាវតានន ំអណីរការអរៀបច្ំរ ាធមមនុញ្ញតាម ំណាក់កាេនមីួយៗ។  

ខ.៣.អរៀបច្ំសុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ង ំអណីរការត្រួរពិនិរយ និងផតេ់អយបេ់អេីអសច្កតីត្ពាងច្ាប់ឬ      
អសច្កតីអសនីច្ាប់។ 

ខ.៤.បនតអរៀបច្ំសុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងការផតេ់អយបេ់របស់សមាជ្កិអេីអសច្កតីត្ពាងច្ាប់ ឬអសច្កតីអសនី
ច្ាប់។ 

ខ.៥.អរៀបច្ំសុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងរាយការណ៍ពិសាត រ និងសអងខបសត្មាប់កចិ្ចត្បជុ្ំគ្ណៈកមាម ធិការេច្ិនស្រនតយ ៍       
សម័យត្បជុ្ំអពញេងគត្ពឹទ្យធសភា។  

គ្.បនតកសាងមអធាាយឌ្ីជ្ីថេ អ ីមបអីេីកកមពស់ការងារនីរិកមមត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព និងគុ្ណភាព 

សំអៅអ្ាីយរបនឹងអោេបំណងរមួមាន ១.សាេត្បជុ្ំត្ពឹទ្យធសភាត្រវូមានេកខណៈទ្យំអនីប ២.ការ់បនថយការ
អត្បីត្ាស់ត្កដាស  និងោពំារបរសិាថ នខពស់  និង៣.ពត្ងឹងត្បសិទ្យធភាពននកិច្ចត្បជំុ្ អេីយជាពិអសស         
ការកសាងទ្យំអនបីនីយកមមសាេត្បជុ្ំអពញេងគ សាេត្បជុ្ំគ្ណៈកមាម ធិការេច្ិនស្រនតយ ៍និងសាេត្បជុ្ំអផសង  ៗ
របស់ត្ពឹទ្យធសភាមានេកខណៈទ្យំអនីប នងិោពំារ េ់បរសិាថ ន (ការអត្បីត្ាស់ឯកសារត្កដាសសូនយត្រឹម
ឆ្លន ២ំ០៣០)    

គ្.១.កសាង នងិអរៀបច្ំនូវសុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងសាេត្បជុ្ំទ្យំអនបី (Paper Less System) 
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គ្.២.កសាង នងិអរៀបច្ំត្បព័នធត្បជុ្ំពចី្មាៃ យសត្មាប់កិច្ចត្បជុ្ំគ្ណៈកមាម ធិការេច្ិនស្រនតយត៍្ពឹទ្យធសភា 
ត្បជុ្ំអពញេងគត្ពឹទ្យធសភា និងកិច្ចត្បជុ្ំនានារបស់ត្ពទឹ្យធសភា  

គ្.៣.កសាង នងិអរៀបច្តំ្បព័នធសទូឌ្ីយូអដាយសែ័យត្បវរតិសត្មាប់សាេត្បជុ្ំនានារបស់ត្ពឹទ្យធសភា   
គ្.៤.កសាង និងអរៀបច្ំត្បព័នធបំហ្បាងសំអឡងអៅជាេកសរ(OCR) អដាយអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា      

បញ្ហញ សិបបនិមមិរ(AI)  
គ្.៥.កសាង និងអរៀបច្ំសុហ្េែរបកហ្ត្បភាសាច្ត្មុះ ត្ពមទងំសុហ្េែរ និងកមមវធិឌី្ីជ្ថីេអផសង អ ីមបោីតំ្ទ្យ 

 េ់ការងារនីរិកមមរបស់ត្ពឹទ្យធសភា   
ឃ. កសាង និងអរៀបចំ្ត្បព័នធសត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភាកនុងកាេៈអទ្យសៈត្បធានសកតិ អ ីមបីធានាត្បត្ករីភាព 

 ំអណីរការសាថ ប័ន 

ឃ.១.អរៀបច្ំត្បព័នធត្បជុ្ពំីច្មាៃ យអដាយអត្បីត្ាស់ថាន េ និងសុហ្េែរមួយត្បកបអដាយភាពអជ្ឿជាក់
ជាមួយនឹងទ្យំនុកច្ិរតខពស់  

ឃ.២.ការអរៀបច្ំនូវត្បព័នធអាះអឆ្លន រ ការេនុម័រឌ្ីជ្ថីេ និងេរតសញ្ហញ ណកមមឌ្ីជ្ីថេអដាយអតត រអេី
ភាពងាយត្សួេ និងសុវរថិភាព។  

សកមមភាពទ្យី២-ពត្ងឹងពត្ងកីផេរិភាពអេីមុខងារតាមដានការេនុវរតច្ាប់របស់ត្ពឹទ្យធសភាអដាយអត្បីត្ាស់ 
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន  

ច្ំអពាះមុខងារតាមដានការេនុវរតច្ាប់របស់ត្ពឹទ្យធសភា អោេអៅទ្យី២អនះានដាក់អច្ញនូវសកមមភាព អ ីមបី
អតត រអេីការត្បមូេព័រ៌មាន និងទ្យិននន័យពីត្កសួង-សាថ ប័នច្ំណុះឱយរាជ្រដាា ភិាេហ្ េជាការងារអាទ្យិភាព។      
ហ្ផែកអេីភាពរកីច្អត្មីនននបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានរបស់រាជ្រដាា ភិាេអត្កាមត្កបខ័ណឌ សងគមអស ាកិច្ចឌ្ជី្ីថេ និងរាជ្រដាា ភិ-
ាេឌ្ីជ្ីថេ(Digital Royal Government) ហ្ េកំពុងមាន ំអណីរការ និងបនតេភិវឌ្ឍន៍ជាបអណតី រៗ។ កតាត អនះ 
ផតេ់ឱកាស និងេទ្យធភាព េ់កិច្ចេភិវឌ្ឍរបស់ត្ពឹទ្យធសភាអេីការងារបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន។ អ ីមបអី្ាីយរបនឹងអោេអៅ
អនះសកមមភាពមួយច្នំួនត្រូវានដាក់អច្ញ ូច្ខាងអត្កាម៖ 

ក.ការកសាង    និងអធែីសងគរភិាពជាមួយត្បពន័ធត្គ្ប់ត្គ្ងទ្យនិនន័យជាមួយបណាត ត្កសងួពាក់ពន័ធជាពិអសស 
ការចូ្េរមួេនុវរតន៍េនុត្កឹរយសតីពី «ថាន េតា ស់បតូរទ្យិននន័យ CamDX» របស់រាជ្រដាា ភិាេតាមរយៈ 
ត្បព័នធតទ េ់(VPN) និងត្បពន័ធេុនីធឺណិរ ក ូ៏ច្ជាអោេនអយាយអផសងៗសំអៅអ ីមបអីធែីេនតរកមម
ទ្យិននន័យជាមួយត្កសួង   សាថ ប័នសាធារណៈ និងន គូ្អផសងៗទងំវស័ិយឯកជ្ន និងេងគការមនិហ្មន   
រដាា ភិាេ ។ 

ខ.កសាង និងអរៀបច្ំសុហ្េែរសថិរិទ្យិននន័យថវកិាជារិសត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា អ ីមបផីតេេ់ទ្យធភាព េ់ការវភិាគ្ 
និងត្សាវត្ជាវជាជ្ំនួយសាម ររី សតីពី ថវកិាជារិ អៅ ំណាក់កាេមុន ំណាច្់ឆ្លន នំីមួយៗតាមរយៈ
នាយកដាា នថវកិាសភារបស់ត្ពឹទ្យធសភា អ ីមបផីតេជ់ាជ្ំនួយសាម ររីបអច្ចកអទ្យស េ់ថាន ក់ ឹកនា ំត្ពឹទ្យធសភា 
គ្ណៈកមមការជ្ំនាញទងំ១០ និងសមាជ្ិកត្ពទឹ្យធសភា។ 

 

សកមមភាពទ្យី៣-ការពត្ងឹងពត្ងីកផេិរភាពអេីមុខងាររំណាងរបស់ត្ពឹទ្យធសភាអដាយអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន  
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សកមមភាពទ្យី៣ានដាក់អច្ញនូវការពត្ងីកអសវាកមមអេីមុខងាររំណាង អ ីមបីពត្ងឹងពត្ងីកកិរានុភាពសាថ ប័ន
ជាមួយនឹង្នទៈអមាះមុរអដាយអតត រអេីអោេការណ៍នីរិរ ា   ត្បជាធបិអរយយ   នងិរមាា ភាពជូ្នត្បជាពេរ ា   
តាមរយៈការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន ូច្ខាងអត្កាម៖  

ក.ការបនតពត្ងឹងពត្ងីកអគ្េទ្យំព័រត្ពឹទ្យធសភាត្បកបអដាយេកខណៈច្ត្មុះ និងសមបូរហ្បប ជាពិអសសបនតការ
េនុវរតអដាយយកច្ិរតទុ្យកដាក់តាមសតង់ដារនិងបទ្យដាា នបអច្ចកអទ្យសកត្មិរជារិ-េនតរជារិ 

ខ.ការពត្ងឹងពត្ងីកការងារផសពែផាយ អដាយអត្បីត្ាស់ឧរតមភាព នងិត្បជាត្បិយភាពននអសវាេុីនធណិឺរ 

 ូច្ជា ការបអងកីរនូវវទិ្យយុ  និងទូ្យរទ្យសសន៍េនឡាញ  តាមរយៈឧបករណ៍នវឆ្លា រ   កំពយូទ្យ័រ   និងទូ្យរស័ពទន នវឆ្លា រ 
គ្.ការអរៀបច្ំអឡងីនូវសុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងការទ្យទ្យួេពាកយបណតឹ ងរបស់ត្បជាពេរ ា សុហ្េែរពិភាកាពីច្មាៃ យ   
(e-discussion) និងសុហ្េែរអផសងៗ តាមរយៈការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាបញ្ហញ សិបបនិមមិរ (AI) 

ទ្យិននន័យទូ្យេំទូ្យោយ (Big Data) និងបអច្ចកវទិ្យាអផសងៗ ។ 
ឃ.អេីកកមពស់មុខងាររំណាងរបស់សាថ ប័នត្ពទឹ្យធសភា និងសមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភាឱយកាន់ហ្រត្បអសីរអៅកនុងការ
អដាះត្សាយការេំាករបស់ត្បជាពេរ ាានទនអ់ពេ ត្បសិទ្យធភាព នងិឆ្លប់រេ័សអដាយអត្បីត្ាស់
កមមវធិីបណាត ញសងគម និងត្បព័នធផសពែផាយអផសងៗសត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា សមាជ្ិក និងរច្នាសមព័នធ 
នអយាយនានារបស់ត្ពឹទ្យធសភា។ 

 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៣ ការពត្ងីកការត្គ្ប់ត្គ្ង នងិការទ្យទ្យួេយកគ្អត្មាងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានសត្មាប់
ត្ពឹទ្យធសភា 

អោេអៅទ្យី៣អនះមានអោេបំណងសំខាន់ អ មីបដីាក់អច្ញនូវសកមមភាពច្មបងៗសំអៅធានានិរនតភាពនងិ
កិច្ច ំអណីរការបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានត្បកបអដាយត្រីវសិ័យត្រឹមត្រូវ និងច្ាស់ោស់។ អ មីបបីនតការេភិវឌ្ឍបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មានត្បកបអដាយច្ីរភាព គ្ឺទមទរនូវការពត្ងឹងការងារត្គ្ប់ត្គ្ង ការអធែីហ្ផនការ ត្ពមទងំការេនុវរតគ្អត្មាង
ព័រ៌មានវទិ្យាឈរអេីមូេដាា នរត្មូវការរបស់េរិថិជ្ន និងការអត្បីត្ាស់ធនធានេិរញ្ញវរថុត្បកបអដាយគុ្ណភាព 
ត្បសិទ្យធភាព ត្បសទិ្យធផេ និងការសនសសំំនច្ខពស។់ អោេអៅអនះានកំណរ់ការពត្ងឹងសមរថភាពធនធានមនុសស 
និងយនតការអផសងៗហ្ េមានសារៈសំខាន់អៅកនុងការអធែីអសច្កតីសអត្មច្ច្ិរតអេីការេភិវឌ្ឍ និងការេនុវរតគ្អត្មាង    
បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានរបស់ត្ពទឹ្យធសភាឱយទ្យទ្យួេានអជាគ្ជ្័យ និងមានត្បសិទ្យធភាពខពស់។ បហ្នថមពីអនះ ការយេ់ ឹង 
និងការផសពែផាយត្រូវេនុវរតន៍ជាត្បចាតំាមរយៈការបណតុ ះបណាត េ សិកាខ សាោ ត្ពមទងំមអធាាយអផសងៗអ ីមបី
អបីកទូ្យេំទូ្យោយឱយត្គ្ប់ភាគ្ីានចូ្េរមួអៅកនុង អំណីរការកសាងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភា ត្បកបអដាយ
ភាពច្ត្មុះ នងិត្បសទិ្យធភាព។ សកមមភាពចាាំច្ម់យួច្ំនួនត្រូវានដាក់អច្ញ ូច្ខាងអត្កាម៖  
 

សកមមភាពទ្យី១-ពត្ងឹងសមរថភាពធនធានមនុសសអេីការត្គ្ប់ត្គ្ងបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន និងការកសាង
ហ្ផនការ 

ក.ពត្ងឹងសមរថភាពការងារត្គ្ប់ត្គ្ង និងការកសាងហ្ផនការរបស់មស្រនតីបអច្ចកអទ្យសព័រ៌មានវទិ្យារបស់
ត្ពឹទ្យធសភា 
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ខ.បអងកីរយនតការ និងទ្យត្មង់ហ្ច្ករហំ្េកអផសងៗ អ ីមបសីិកាេំពីការេនុវរត និងបទ្យពិអសាធន៍សតីពីការេនុវរត
គ្អត្មាងព័រ៌មានវទិ្យាត្ពឹទ្យធសភា 

 

សកមមភាពទ្យី២-ពត្ងឹងយនតការ និងរច្នាសមព័នធការត្គ្ប់ត្គ្ង ឹកនាកំារដាា នបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន និងការផតួច្
អផតីមគ្ំនិរថមីៗ 

ក.បអងកីរគ្ណៈកមមការបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភា អ ីមប ីឹកនា ំ និងសអត្មច្អេីការងារបអច្ចកវទិ្យា 
ព័រ៌មាន។ 

ខ.បអងករីត្កុមការងារបអច្ចកអទ្យសពិអសស អ ីមបេីនុវរតន៍គ្អត្មាងព័រ៌មានវទិ្យាសត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភាតាមឆ្លន  ំ
នីមួយៗ។ 

គ្.បអងកីរមជ្ឈមណឌ េព័រ៌មានវទិ្យាត្ពឹទ្យធសភា អ ីមបីជំ្រុញការងារការេនុវរតននបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន
ត្បកបអដាយគុ្ណភាព នងិត្បសិទ្យធភាព។ 

ឃ.អរៀបច្ំ និងហ្កសត្មេួរច្នាសមពន័ធត្គ្ប់ត្គ្ងរបស់នាយកដាា នពរ័៌មានវទិ្យា អ មីបអី្ាីយរបនងឹរត្មូវ
ការតាម ំណាក់កាេនីមួយៗ។ 

ង.ពត្ងងឹពត្ងកីកិច្ចសេត្បរិបរតិការទ្យំនាក់ទ្យនំងជាមួយនឹងនាយកដាា ន និងេគ្គនាយកដាា នព័រ៌មានវទិ្យា
ននរ ាសភាអ ីមបកីសាង និងេភិវឌ្ឍអសវាកមមរមួសត្មាប់សភាកមពុជា។ 

ច្.សកិា កសាង នងិវាយរនមាជាត្បចាេំពំីរត្មូវការ និងសំណូមពររមួរបស់ត្ពឹទ្យធសភាអេីការអត្បីត្ាស់
បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន។ 

្.កសាងហ្ផនការសត្មាប់ការេភិវឌ្ឍបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភាត្បចាឆំ្លន  ំ ត្បចា៣ំឆ្លន  ំនិងត្បចាំ
នីរិកាេនមីួយៗ។ 

ជ្.ការកសាងបទ្យដាា ន និងអោេនអយាយ អ្ាីយរបនឹងផេិរផេបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន នងិការ
េភិវឌ្ឍបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានរបស់ត្ពទឹ្យធសភា ។ 

 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៤ ពត្ងឹងពត្ងីកទ្យំនាកទ់្យំនងសាធារណៈ និងព័រ៌មានអដាយអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន 

អោេបំណងសំខាន់អៅកនុងអោេអៅអនះ អ ីមបីពត្ងឹងពត្ងីកការយេ់ ឹងជូ្ន េ់សមាជ្ិកត្កុមត្បឹកា   
ឃុ-ំសងាក រ់ ហ្ េជាមាច ស់អឆ្លន ររបស់សមាជ្កិត្ពឹទ្យធសភា  និងត្បជាពេរ ាទូ្យអៅទកទ់្យងកចិ្ចការងារសពែសារអពីរបស់
ត្ពឹទ្យធសភា អដាយអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានកនុងអោេអៅការ់បនថយគ្មាា ររវាងត្ពឹទ្យធសភាជាមយួនឹងមាច ស់អឆ្លន រ 
និងត្បជាពេរ ា។ សកមមភាពមួយច្នំួនត្រូវានដាក់អច្ញ ូច្ខាងអត្កាម ៖ 

សកមមភាពទី្យ១-ការអរៀបច្ំកមមវធិីបណតុ ះបណាត េេនឡាញសតពីីត្ពឹទ្យធសភាតាមរយៈេុីនធឺណិរអគ្េទ្យពំ័រ   
សុហ្េែរទូ្យរស័ពទនវឆ្លា រ នងិវអី េូអផសងៗ  

សកមមភាពទ្យី២-កសាងនូវកមមវធិី និងសុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ង ំអណីរទ្យសសនកចិ្ចត្ពឹទ្យធសភារបស់សាធារណជ្ន  
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សកមមភាពទ្យី៣-កសាង និងអរៀបច្ំកមមវធិីបណតុ ះបណាត េច្េ័រតាមភូមិភាគ្ទងំ៨ (Mobility Training) 
អ ីមបចូី្េរមួអធែីេកខរកមមឌ្ីជ្ថីេជូ្ន េ់សមាជ្កិត្កុមត្បឹកាឃុ-ំសងាក រ់  

សកមមភាពទី្យ៤-អរៀបច្កំមមវធិីត្បជុ្ំអពញេងគត្ពឹទ្យធសភាអដាយអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាសិបបនិមមរិ (VDR)  

សកមមភាពទី្យ៥-អរៀបច្ំអគ្េទ្យំព័រសារមនទីរ និងពិព័រណ៍រូបភាពឌ្ីជ្ីថេត្ពឹទ្យធសភា (Senate Digital Gallery- 
Database)  

សកមមភាពទី្យ៦-ការបអងកីរមជ្ឈមណឌ េបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានសត្មាប់បណតុ ះបណាត េមស្រនតីននេគ្គអេខាធិការ-
ដាា នត្ពទឹ្យធសភា ត្កុមត្បឹកាឃុ-ំសងាក រ់ និងសាធារណជ្ន រមួទងំកមមវធិីអផសងៗទក់ទ្យង
នឹងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភា។   

សកមមភាពទី្យ៧-ការពត្ងងឹទ្យំនាកទ់្យំនងអដាយអត្បីត្ាស់ត្បព័នធនត្បសណីយ ៍ និងត្បពន័ធទូ្យរគ្មនាគ្មន ៍   
អផសងៗ អ ីមបឱីយត្បជាពេរ ាងាយត្សួេទ្យំនាកទ់្យនំង ូច្ជា មជ្ឈមណឌ េទ្យទ្យួេព័រ៌មាន 
(Call Center) ត្បព័នធករ់ត្តាការទ្យំនាក់ទ្យនំង នងិមអធាាយទ្យំនាក់ទ្យំនងសងគមអផសងៗ។ 

 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៥ ការកសាង និងេភិវឌ្ឍន៍សមរថភាពធនធានមនុសសត្បកបអដាយេកខណៈ
ឈ្លា សនវ 

អោេបំណងសំខាន់អៅកនុងអោេអៅអនះានដាក់អច្ញនូវសកមមភាពសំខាន់ៗ  អ ីមបអី្ាីយរបនឹងការកសាង 
ធនធានមនុសសសមត្សបអៅនឹងទ្យសសនវសិ័យអឆ្លព ះអៅជាសភាទ្យំអនីប ឬត្ពឹទ្យធសភាអេឡចិ្ត្រូនិក(២០២២-២០៣០)  
ជាពិអសសអតត រអៅអេីមស្រនតីរាជ្ការននេគ្គអេខាធិការដាា នត្គ្ប់ជាន់ថាន ក់ និងសមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភាអត្កាមទ្យសសន        
«មស្រនតីនវឆ្លា រ និងសមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភានវឆ្លា រ»។ សកមមភាពមួយច្ំននួត្រូវដាក់អច្ញ ូច្ខាងអត្កាម៖  

សកមមភាពទី្យ១-បស្រញ្ហជ បការយេ់ ឹង នងិច្ំអណះ ឹងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានជូ្នសមាជ្កិត្ពឹទ្យធសភា តាមរយៈ
ការអធែីសិកាខ សាោ បណតុ ះបណាត េ នងិកមមវធិីអផសងៗ  ត្ពមទងំអេីកកមពស់ការសកិា
ត្សាវត្ជាវអេីការងារបអច្ចកវទិ្យាតាមរយៈការច្ងត្កងឯកសារនិងេរថបទ្យត្សាវត្ជាវអផសងៗ 
អ ីមបជីាជ្ំនួយសាម ររី េ់សមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភា។ 

សកមមភាពទី្យ២-កសាងត្កបខ័ណឌ  និងសតង់ដារននការបណតុ ះបណាត េបអច្ចកវទិ្យាឌ្ីជ្ីថេជូ្នមស្រនតីនន     
េគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា។ 

សកមមភាពទី្យ៣-ពត្ងឹងពត្ងីកសមរថភាពមស្រនតីរបសេ់គ្គអេខាធិការដាា នតាមរយៈការបណតុ ះបណាត េ
ជ្ំនាញបអច្ចកវទិ្យាឌ្ជី្ីថេអដាយត្កសួង សាថ ប័នជ្នំាញ វទិ្យាសាថ ន មជ្ឈមណឌ េ និងន គូ្
អផសងៗ ត្សបតាមរត្មូវការរបស់ត្ពឹទ្យធសភា និងេគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា។  

សកមមភាពទី្យ៤-ពត្ងឹងពត្ងីកសមរថភាពការបណតុ ះបណាត េនផទកនុង តាមរយៈការកសាងសមរថភាពត្គ្ូបអងាគ េ 
និងកមមវធិីឌ្ីជ្ថីេអផសងៗ។  

សកមមភាពទី្យ៥-អរៀបច្ំកមមវធិីរត្មង់ទ្យិស ផសពែផាយ និងការកសាងអោេនអយាយអេីកទ្យឹកច្រិត េ់
ការអេីកកមពស់សមរថភាពរបស់មស្រនតីននេគ្គអេខាធិការដាា នពាក់ព័នធនឹងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន។ 
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សកមមភាពទី្យ៦-ពត្ងឹងពត្ងីកសមរថភាពឌ្ីជ្ីថេ និងការអធែីនវានុវរតន៍ េ់ជ្ួរេនក ឹកនាំតាមេងគ
ភាព ច្ំណុះេគ្គអេខាធិការដាា ន។ 

សកមមភាពទី្យ៧-បអងកីរសុហ្េែរការងាររ ាាេ (E-Admin) សុហ្េែរការងារជាត្កុម(E-Team)និងសុហ្េែរ
ត្គ្ប់ត្គ្ងហ្ផនការេងគភាព(E-Planning)  និងត្បព័នធឌ្ជី្ីថេអផសងៗ អ ីមបអីេីកកមពស់
គុ្ណភាពការងារេងគភាពច្ំណុះេគ្គអេខាធិការដាា ន និងពត្ងងឹត្បសិទ្យធភាពការងារជាត្កុម
របស់មស្រនតីននេគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា។ 

សកមមភាពទី្យ៨-បអងកីរកមមវធិីសុហ្េែរ កមមវធិីត្គ្ប់ត្គ្ងការបណតុ ះបណាត េ សុហ្េែរបអត្ងៀនពីច្មាៃ យ និង  
អគ្េទ្យំព័រទ្យិននន័យត្សាវត្ជាវទក់ទ្យងនឹងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន។  

សកមមភាពទី្យ៩-ពត្ងឹងពត្ងីកវបបធម៌រ ាាេឌ្ជី្ីថេ និងេកខរកមមឌ្ីជ្ថីេតាមរយៈសិកាខ សាោ នងិកមម
វធិីអផសងៗ។  

 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៦ ពត្ងឹងពត្ងីកកចិ្ចសេត្បរិបរតិការ ភាពជាន គូ្រវាងត្ពទឹ្យធសភា និងន គូ្ពាក់ពន័ធ
អ ីមបពីត្ងឹងពត្ងីកការេភិវឌ្ឍបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភា 

អោេអៅអនះានកំណរ់េពំីការពត្ងឹងកចិ្ចសេត្បរិបរតិការ និងភាពជាន គូ្អេីជ្ំនាញបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន
រវាងត្ពឹទ្យធសភាជាមួយត្កសួង សាថ ប័ន េងគការមិនហ្មនរដាា ភិាេ និងវសិ័យឯកជ្ន អដាយមានអោេបំណងេភិវឌ្ឍន៍រមួ
អេីការងារបអច្ចកអទ្យស ការេភិវឌ្ឍធនធានមនុសស និងកសាងជ្ំនាញឯកអទ្យសអផសងៗ ត្បកបអដាយនិរនតភាព  នងិ   
នវានុវរតន៍។ សកមមភាពមួយច្ំននួ ត្រូវានដាក់អច្ញអ ីមបពីត្ងឹងពត្ងីកកិច្ចសេត្បរិបរតិការអេកីារងារត្សាវត្ជាវ 
(R&D)ជាមួយមជ្ឈដាា នត្សាវត្ជាវ សំអៅការេភិវឌ្ឍ និងការអធែីនវានុវរតន៍បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានសត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភាមាន
ជាអាទ្យិ៍ មជ្ឈមណឌ េត្សាវត្ជាវ និងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន សាកេវទិ្យាេ័យ េងគការមិនហ្មនរដាា ភិាេពាក់ព័នធបអច្ចកវទិ្យា 
ព័រ៌មាន េនកត្សាវត្ជាវ និងត្កុមបញ្ញវន័ត។ កិច្ចសេត្បរិបរតិការេនតរជារិអេីការងារបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន អដាយបនតអតត រ 
អៅអេកីារពត្ងឹងពត្ងីកកិច្ចសេត្បរិបរតិការ តា ស់បតូរបទ្យពិអសាធន៍អេីទ្យិ ាភាពបអច្ចកអទ្យសការេភវិឌ្ឍធនធាន នងិ
ការេនុវរតគ្អត្មាងបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានរបស់ត្ពទឹ្យធសភាជាមួយបណាត សភានានា តាមរយៈ ំអណីរទ្យសសនកិច្ចសកិា 
សិកាខ សាោេនតរជារិ និងកចិ្ចការត្សាវត្ជាវអផសងៗ។ កិច្ចសេត្បរិបរតិការេនតរជារិក៏ានអតត រអៅអេីការពត្ងឹង
ពត្ងីកននការតា ស់បតូ រទ្យិននន័យជាមួយនឹងបណាត សភានានា កនុងត្កបខ័ណឌ អាសា ន-អាសីុ និងបណាត ទ្យែីបនានា            
ជាពិអសសការអតត រអដាយយកចិ្រតទុ្យកដាក់អៅអេីការពត្ងឹងកិច្ចសេត្បរិបរតិការកនុងត្កបខ័ណឌ បអច្ចកអទ្យសកិច្ចការ 
បណាណ េ័យ   និងបណណសារដាា នមានជាអាទ្យិ៍ បណាណ េ័យ បណណសារដាា ន (សភា-សាធារណៈ)  របស់បណាត ត្បអទ្យស
នានា មជ្ឈមណឌ េត្សាវត្ជាវ េនតរជារិេងគការេនតរជារិនិងមជ្ឈមណឌ េឯកជ្នអេីការងារទ្យិននន័យ(Online Journal) 

អដាយសំអៅរមួបអងកីនមូេធនឯកសារឱយមានេកខណៈសមបូរហ្បបសត្មាប់កិច្ចការត្សាវត្ជាវ និងការងារនីរិកមមរបស់
ត្ពឹទ្យធសភាក៏ ូច្ជាបអងកីរនូវកាោនុវរតភាពអេីកចិ្ចការផសពែផាយនូវព័រ៌មាន និងទ្យិននន័យរបស់ត្ពទឹ្យធសភាអៅ េ់      
ពិភពអោកផងហ្ រ។ 

សកមមភាពច្មបងៗមួយច្ំននួត្រូវានដាក់អច្ញមានជាអាទ្យិ៍ ូច្ខាងអត្កាម៖ 
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សកមមភាពទ្យី១- ពត្ងឹងពត្ងីកកិច្ចសេត្បរិបរតិការជាមួយត្កសួង សាថ ប័ន អាជាា ធរជារិ វសិ័យឯកជ្ន 
មជ្ឈមណឌ េត្សាវត្ជាវ សាកេវទិ្យាេ័យ និងេនកជ្ំនាញ ពាក់ព័នធជាមួយនឹងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន អ ីមបតីា សប់តូរបទ្យពិអសាធន៍ និងសេការអៅកនុងការេនុវរតគ្អត្មាងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន ការសិកាត្សាវត្ជាវ ត្ពមទងំការអធែីនវានុវរតន៍សត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា។ 

សកមមភាពទ្យី២- អធែីសមាេរណកមមទ្យិននន័យរបស់ត្ពឹទ្យធសភា និងរ ាសភា ជាមួយនឹងបណាត សភានានា និង
េងគការេនតរជារិ អ ីមបកីារតា ស់បតូរទ្យិននន័យអៅវញិអៅមក។ 

សកមមភាពទ្យី៣- បនតកចិ្ចសេត្បរិបរតិការជាមួយបណាត សភាជាមិរត េងគការេនតរជារិ េងគទូ្យរ និងន គូ្ អ ីមបី
ផតេ់ការោតំ្ទ្យ  េ់ការេភិវឌ្ឍធនធានមនុសស និងជ្ំនួយបអច្ចកអទ្យសអផសងៗ។ 

សកមមភាពទ្យី៤- បនតពត្ងឹងពត្ងីកការសិកាត្សាវត្ជាវអៅអេីការេនុវរតេែៗ ននការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មានអៅតាមបណាត សភានានា និងេងគការេនតរជារិទក់ទ្យងនឹងការងារសភា(IPU 

AIPA APF..។េ។)។ 
សកមមភាពទ្យី៥-បអងកីរអេឡចិ្ត្រូនិកផនថេ អ ីមបីហ្ច្ករហំ្េកនូវធនធានឯកសារជាមួយន គូ្ជារិ-េនតរជារិ

អៅវញិអៅមក(E-portal & Open Data)។ 
សកមមភាពទ្យី៦- បអងករី និងចូ្េរមួសេការអរៀបច្ំសិកាខ សាោថាន ក់រំបន់ នងិេនតរជារិអេីការងារេភិវឌ្ឍន៍

បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានត្ពមទងំបទ្យពិអសាធន៍អផសងៗ ហ្ េមានត្បអយជ្នស៍ត្មាប់សភាអេី
ការងារបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានកត្មរិរំបន់។ 

សកមមភាពទ្យី៧-ពត្ងឹងពត្ងកីកចិ្ចសេត្បរបិរតិការអេីការងារតា ស់បតូរទ្យិននន័យកនុងត្កបខ័ណឌ សភារំបន់
ពិភពអោកកចិ្ចការ បណាណ េ័យ បណណសារដាា ន (ជារិ-េនតរជារិ) និងត្កបខ័ណឌ
អទ្យែភាគ្ី-ពេុភាគ្ីអផសងៗ។ 

សកមមភាពទ្យី៨- ពត្ងឹងពត្ងីកកចិ្ចការត្សាវត្ជាវរួមោន រវាងត្ពឹទ្យធសភា និងបណាត សភានានាកនុងត្កបខ័ណឌ
ត្បអទ្យសអាសា នទក់ទ្យងនឹងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន នងិកិច្ចការសភា។ 

 

 
 

 

VII-យនតការដឹកនាំ សព្េបសព្េួល និងេនុវតតន៍ផែនការមេ 
១.យនតការសាថ ប័នសត្មាប់សត្មបសត្មេួ និងេនុវរតន៍ 
ហ្ផនការអមសតីពីបរវិរតកមមឌី្ជ្ីថេរបស់ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវានតាក់ហ្រងអឡីងអដាយានកំណរ់េំពីត្រីវសិ័យ

ហ្ផនការសកមមភាព និងធនធានេនុវរតន៍ ហ្ េមានេកខណៈត្បទក់ត្កឡា និងតាមេំដាបេ់ំអដាយ ហ្ផែកអេីការ
ត្បមូេព័រ៌មាន និងការវភិាគ្េពំីរត្មូវការរបស់ត្ពឹទ្យធសភា ត្បជាពេរ ា និងភាគ្ីពាក់ពន័ធ។ អៅកនុងអោេបំណង
អ ីមបសីអត្មច្ហ្ផនការអនះឱយទ្យទ្យួេាននូវអជាគ្ជ្យ័ត្បកបអដាយភាពត្ាក និយម និងភាពច្ាសោ់ស់។ ហ្ផនការ
អមអនះចាាំច្់មានវរតមានននរួេងគសំខាន់ៗ ូច្ជា ១.គ្ណៈកមមការបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានត្ពទឹ្យធសភា ហ្ េមានរួនាទ្យី
សំខាន់កនុងការសត្មបសត្មួេ  កឹនា ំ តាមដាន និងវាយរនមាេំពីហ្ផនការអមអនះ ជាពិអសស សត្មបសត្មួេ នងិ
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ពត្ងឹងពត្ងីកកិច្ចសេត្បរិបរតិការជាមួយសាថ ប័នជ្ំនាញព័រ៌មានវទិ្យារបស់ជារិ-េនតរជារិ   ត្ពមទងំបណាត សភានានា 
២.ត្កុមការងារបអច្ចកអទ្យសពិអសស ហ្ េមានរួនាទ្យី និងភារកិច្ចសំខាន់សត្មាប់ការេនុវរតគ្អត្មាងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន 
៣.មជ្ឈមណឌ េព័រ៌មានវទិ្យាត្ពទឹ្យធសភាហ្ េមានរនួាទ្យីសំខាន់សត្មាប់សត្មបសត្មួេ ហ្ផនការអម អធែីនវានុវរតន៍ និង
អេីកកមពសប់អច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន ៤.នាយកដាា នពរ័៌មានវទិ្យាហ្ េមានរួនាទ្យីសំខាន់សត្មាប់ផតេ់នូវធនធានមនុសស 
និងបអច្ចកអទ្យស អ ីមបសីអត្មច្ាននូវការេនុវរតគ្អត្មាងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភា និងកិច្ចសេការជាមួយ
ន គូ្ជារ-ិេនតរជារិ។ 
 

ក. គ្ណៈកមមការបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានត្ពឹទ្យធសភា 

គ្ណៈកមមការបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានត្ពទឹ្យធសភា គ្ជឺាអសនាធិការជូ្ន េ់ត្ពឹទ្យធសភាទ្យទ្យួេបនទុកការងារ
ជ្ំរុញបរវិរតកមមឌ្ីជ្ថីេរបស់ត្ពទឹ្យធសភា តាមរយៈការអេីកកមពស់ការេនុវរតនូវសកមមភាពការងាររបស់ហ្ផនការអមសតីព ី       
បរវិរតកមមឌ្ីជ្ីថេរបស់ត្ពឹទ្យធសភាឱយទ្យទ្យេួានអជាគ្ជ្័យ នងិសអត្មច្អដាយហ្ផាតក  ត្សបនងឹទ្យសសនវសិ័យអឆ្លព ះអៅជា
សភាទ្យំអនីបអៅឆ្លន ២ំ០៣០។ គ្ណៈកមមការបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានត្ពទឹ្យធសភា កឹនា ំ អដាយថាន ក់ ឹកនានំនេគ្គអេខាធិការដាា ន 
ត្ពឹទ្យធសភា និងមានសមាសភាពសមាជ្ិកហ្ េជាថាន ក់ ឹកនារំបសេ់ងគភាពច្ំណុះេគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា។                  
គ្ណៈកមមការអនះមានរួនាទ្យី  ឹកនា ំសត្មបសត្មេួ ជ្ំរុញ តាមដាន និងវាយរនមាការេនុវរតហ្ផនការអមមានជាអាទ្យិ៍ 
អោេនអយាយ យុទ្យធសាស្រសត វធិានការ សតង់ដារបអច្ចកអទ្យស និងហ្ផនការសកមមភាពទក់ទ្យងនឹងការេភិវឌ្ឍបអច្ចកវទិ្យា 
ព័រ៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភា។ គ្ណៈកមមការអនះត្រូវទ្យទួ្យេសំអណីគ្អត្មាង  និងហ្ផនការរបស់េងគភាពច្ំណុះ          
េគ្គអេខាធិការដាា ន អ ីមបតី្រួរពិនិរយេកខណៈសមបរតិ បអច្ចកអទ្យស និងេរិញ្ញវរថុ មុននងឹបញ្ចូ េអៅកនុងគ្អត្មាង
េភិវឌ្ឍន៍បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភាត្បចាឆំ្លន ។ំ គ្អត្មាងេភិវឌ្ឍន៍បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានត្រូវានហ្បងហ្ច្កជាបីត្បអភទ្យ 
១.គ្អត្មាងវនិិអយគ្ (គ្អត្មាងសថរិអៅអត្កាមត្កសួងជ្ំនាញរបស់គ្អត្មាងរាជ្រដាា ភិាេឌ្ីជ្ថីេ)         ២.គ្អត្មាង
េភិវឌ្ឍន៍អត្កាមគ្អត្មាងថវកិារបស់ត្ពឹទ្យធសភាត្បចាឆំ្លន នំីមួយ  ៗ៣.គ្អត្មាងកិច្ចសេត្បរិបរតិការជារិ-េនតរជារិជាមួយនឹង
ន គូ្របស់ត្ពឹទ្យធសភា និងេគ្គអេខាធិការដាា ន។ គ្ណៈកមមការអនះមានអសនាធិការរ ាាេ និងបអច្ចកអទ្យស អដាយ
មជ្ឈមណឌ េព័រ៌មានវទិ្យា នងិមានជ្នំួយការបអច្ចកអទ្យសអដាយនាយកដាា នព័រ៌មានវទិ្យាននេគ្គនាយកដាា នពរ័៌មាន 

និងទ្យំនាក់ទ្យំនងសាធារណៈ។ 
ខ.ត្កមុការងារបអច្ចកអទ្យសពិអសស 
ត្កុមការងារបអច្ចកអទ្យសពិអសសមានរួនាទ្យីេនុវរតន៍នូវសកមមភាព និងហ្ផនការជាក់ហ្សតងរបស់ហ្ផនការ

អមសតីពីបរវិរតកមមឌ្ីជ្ីថេរបស់ត្ពឹទ្យធសភា ហ្ េានកំណរ់អដាយគ្ណៈកមមការបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានត្ពឹទ្យធសភា។         
ត្កុមការងារអនះមានសមាសភាពត្បធានមួយរូប និងេនុត្បធានមួយរូបមកពមីជ្ឈមណឌ េព័រម៌ានវទិ្យាត្ពឹទ្យធសភា 

នាយកដាា នព័រ៌មានវទិ្យា ត្ពមទងំេងគភាពពាកព់ន័ធតទ េ់នឹងគ្អត្មាងបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានហ្ េត្រូវេនុវរតន៍អៅកនុងឆ្លន ំ
នីមួយៗ។ សមាសភាពសមាជ្ិកសំខាន់ៗ ហ្ េមានពាក់ព័នធអៅកនុងគ្អត្មាងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន ូច្ជា មស្រនតី
បអច្ចកអទ្យសព័រ៌មានវទិ្យា មស្រនតីជ្ំនាញរបស់េងគភាពមាច ស់គ្អត្មាង។ េនកអត្បីត្ាស់ និងេនកទ្យទ្យួេអសវាព័រ៌មានវទិ្យាគ្ួរ
អេីកទ្យឹកច្រិតឱយចូ្េរមួអ មីបតី្បមូេធារុចូ្េឱយានត្គ្ប់ត្ោន់។ ត្កុមការងារត្រូវចូ្េរមួសេការេនុវរតន៍នូវគ្អត្មាង
បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានរបស់ត្ពទឹ្យធសភា អ ីមបឱីយទ្យទ្យេួាននូវេទ្យធផេេែ នងិទ្យទ្យេួានអជាគ្ជ្័យ។ 
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គ្.មជ្ឈមណឌ េពរ័៌មានវទិ្យាត្ពឹទ្យធសភា  
មជ្ឈមណឌ េព័រ៌មានវទិ្យាត្ពឹទ្យធសភា ជារច្នាសមព័នធរបស់េគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា    ហ្ េមាន   

រួនាទ្យីសំខាន់ៗអ្ាីយរបនឹងអសច្កតីត្រូវការរបស់ហ្ផនការអមសតីពីបរវិរតកមមឌ្ីជ្ីថេរបស់ត្ពឹទ្យធសភា និងការេភិវឌ្ឍ      
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភា សត្មាប់ទងំកត្មិរជារិ-េនតរជារិ។ ការបអងកីរនូវមជ្ឈមណឌ េអនះមាន អោេបំណង 

សំខាន់  ៗ ច្ំនួនបនួ ១.ចូ្េរមួពត្ងឹងរួនាទ្យីមុខងាររបស់ត្ពឹទ្យធសភាតាមរយៈការជ្ំរុញ និងការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន ២.សត្មបសត្មួេការេនុវរតសកមមភាពនានាកនុងហ្ផនការអមសតីពីបរវិរតកមមឌ្ីជ្ីថេរបស់ត្ពឹទ្យធសភា ៣.ចូ្េរមួ 
អេីកកមពស់ការងារទ្យំនាក់ទ្យំនងសាធារណៈ និងព័រ៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភាអដាយអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន ៤.ចូ្េរមួ 
អេីកកមពស់សាម ររីកិច្ចសេត្បរិបរតិការសភាកនុងការងារបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន ជាពិអសសពត្ងឹងពត្ងីករួនាទ្យីរបស់
ត្ពឹទ្យធសភាកមពុជាចូ្េរមួកនុង ំអណីរការទ្យំអនីបនីយកមមបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន របស់សភារំបន់-េនតរជារិអឆ្លព ះអៅរកភាព
ត្បអសីរអឡងីននរមាា ភាព គ្ណអនយយភាព ការចូ្េរមួ និងកចិ្ចសេត្បរបិរតិការត្បកបអដាយភាពជាន គូ្កត្មិរខពស់។  

 

ឃ.កិច្ចសេត្បរិបរតិការជារិ-េនតរជារ ិ
កិច្ចសេត្បរបិរតិការជារិជាយនតការននេនតរកមមសត្មបសត្មួេកត្មរិជារិ ហ្ េមានរួនាទ្យីចាាំច្់ 

និងមានសារៈសំខាន់កនុងការអេីកកមពស់ហ្ផនការអមសតីពី បរវិរតកមមត្ពឹទ្យធសភាអេឡចិ្ត្រូនិក  ឱយមាន ំអណីរការត្បកប 
អដាយភាពសកមម និងរស់រអវកីតាមរយៈការចូ្េរួមពីត្គ្ប់ភាគ្ីពាក់ពន័ធ អ ីមបឱីយសកមមភាពនីមួយៗាន ំអណីរការ
តាមជ្ំហាន និងតាម ំណាក់កាេននវឌ្ឍនភាពរបស់ជារិកនុងវសិ័យបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានអនះ។ យនតការននកិច្ចពិភាកា 
ការពិអត្ោះអយបេ់ សិកាខ សាោ និងកមមវធិីអផសងៗ ត្រូវអត្បីត្ាស់ជាត្បចា ំ និងអៅតាម ំណាកក់ាេននការេនុវរត
សកមមភាពននហ្ផនការអមអនះ អ ីមបអីេីកកមពស់ការត្បមូេធារុចូ្េ និងបទ្យពិអសាធន៍េែៗ ផង ក៏ ូច្ជាការបអងកីរនូវ
ត្បសិទ្យធភាព ត្ពមទងំត្បសិទ្យធផេជាេរិបរមាផង។     

កិច្ចសេត្បរបិរតិការេនតរជារិជាយនតការហ្ េេគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា នងិត្ពឹទ្យធសភាានពូនត្ជ្ុ ំ
និងពត្ងងឹពត្ងីកចាប់តាងំពីការបអងករីត្ពឹទ្យធសភាអៅឆ្លន ១ំ៩៩៩។ កចិ្ចសេត្បរបិរតិការេនតរជារនិឹងបនតអ ីររួនាទ្យី
យ៉ា ងសំខាន់កនុងការពត្ងឹងពត្ងីកកិច្ចសេត្បរិបរតិការអទ្យែភាគ្ី-ពេុភាគ្ីទងំកនុងត្កបខ័ណឌ េងគការេនតរសភាកត្មិរ
រំបន់ និងកត្មិរពិភពអោក។ កិច្ចសេត្បរិបរតិការជារួមានអតត រអៅអេីហ្ផនកសំខាន់ៗមួយចំ្នួន ូច្ជា កិច្ច-   
សេត្បរិបរតិការកត្មិរបអច្ចកអទ្យស និងការេភិវឌ្ឍធនធានមនុសស កិច្ចសេត្បរិបរតិការននការតា ស់បតូរបទ្យពិអសាធន៍ និង
ច្ំអណះ ឹង កិច្ចសេត្បរិបរតិការននការផតួច្អផតីមនវានុវរតន៍កត្មិររំបន់និងពិភពអោក កិច្ចសេត្បរិបរតិការ នន
ការតា ស់បតូរព័រ៌មាននិងហ្ច្ករហំ្េកអដាយទូ្យេំទូ្យោយត្ពមទងំកិច្ចសេត្បរិបរតិការអផសងៗ ហ្ េមានផេត្បអយជ្ន៍ 
រមួោន ។  

 

២.ការវាយរនមា និងការតាមដានការេនុវរតហ្ផនការអម 
អ ីមបធីានាាននូវវឌ្ឍនភាព ត្បសិទ្យធភាព សងគរភិាព និង ំអណាះត្សាយអេីបញ្ហា នានាឱយានទនអ់ពេអវោ 

កនុងការេនុវរតសកមមភាពរបស់ហ្ផនការអមអនះ គ្ណៈកមមការបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានត្ពឹទ្យធសភាត្រូវអត្បីត្ាស់នូវយនតការ
ចាាំច្់មួយច្ំននួ ូច្ជ្ត្មាបខាងអត្កាម៖ 
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• បអងកីរនូវត្បព័នធតាមដាន និងវាយរនមាការេនុវរតសកមមភាព អដាយកំណរ់សូច្នាករជាក់ោក ់
ហ្ េអាច្វាស់ហ្វងានត្បកបអដាយេកខណៈត្ាក និយម និងមានេកខណៈអ្ាីយ្ាងអៅនងឹ
ទ្យសសនវសិ័យរយៈអពេហ្វង យុទ្យធសាស្រសតតាម ំណាក់កាេនមីួយៗ និងត្បរបិរតិការការងាររបស់
ត្ពឹទ្យធសភាតាមជ្ហំានៗ។ 

• ការសិកាត្សាវត្ជាវ និងកំណរ់ត្បភពទ្យនិនន័យ ឬវធិីសាស្រសតហ្សែងរកទ្យិននន័យ សត្មាប់សកមមភាព 
នានាកនុងហ្ផនការអម អដាយមានការចូ្េរមួ និងផតេ់អយបេព់ីត្គ្ប់ភាគ្ីពាក់ពន័ធ អ ីមបធីានាថា 

សកមមភាពហ្ េានេនុវរតន៍ និងត្រូវេនុវរតន៍នាអពេខាងមុខ ត្គ្ប ណត ប់វសិាេភាព និងរត្មូវការ 
របស់ភាគ្ីពាក់ពន័ធជាេរបិរមិា និងត្គ្ប់ត្ជ្ងុអត្ជាយ។ 

• អរៀបច្ំហ្ផនការសត្មាប់តាមដាន និងវាយរនមាការេនុវរតជាមួយការពិពណ៌នាអដាយមានរាយការណ៍ 
អទ្យៀងទរ់។ 

• បអងកីរត្បព័នធរាយការណ៍ និងទ្យត្មង់គ្ំរូរាយការណ៍ត្បកបអដាយេកខណៈងាយត្សួេ និងេមរ់ច្រ់ 
សត្មាប់ជាមអធាាយសត្មួេ េ់ការរាយការណ៍របស់េងគភាពេនុវរតនទ៍្យទ្យេួផេ ត្ពមទងំភាគ្ី
ពាក់ព័នធមានភាពងាយត្សួេកនុងការចូ្េរមួ។ 

 

ក.ការតាមដាន 
ការតាមដានការេនុវរតសកមមភាពនានារបស់ហ្ផនការអម គ្ឺជាការពិនិរយអេីវឌ្ឍនភាពននការេនុវរត

សកមមភាព និងហ្ផនការអមសតីពីបរវិរតកមមអេឡចិ្ត្រូនិករបស់ត្ពទឹ្យធសភា។ ការវាយរនមាេទ្យធផេត្រូវឈរអេីមូេដាា ន
នូវការអត្បៀបអធៀបរវាងេទ្យធផេរពំងឹទុ្យក និងផេវជិ្ជមានននគ្អត្មាងនីមួយៗ  អ ីមបកីំណរ់នូវេទ្យធផេពិរត្ាក  និង           
បញ្ហា ត្បឈមនានាហ្ េរាងំសទះ េ់ ំអណីរការេនុវរត។ អ ីមបពីត្ងឹងការសត្មបសត្មួេ េ់ការតាមដានត្បកបអដាយ 
គុ្ណភាព គ្ណៈកមមការបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានត្ពទឹ្យធសភាអាច្ដាក់អច្ញហ្ផនការតាមដានការេនុវរតសកមមភាពឱយាន
អទ្យៀងទរ់ និងច្ាស់ោស់តាមរយៈការបអងកីរត្បព័នធរាយការណ៍ និងវធិីសាស្រសតទ្យំនាកទ់្យំនងត្បកបអដាយេកខណៈ
សាមញ្ញ និងងាយត្សួេ។ គ្ណៈកមមការបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានត្ពឹទ្យធសភាត្រូវអរៀបច្ំកិច្ចត្បជុ្ំត្បចាតំ្រីមាស ្ មាស និងឆ្លន  ំអ ីមបី
ពិនិរយរាយការណ៍បូកសរុបអេីវឌ្ឍនភាពននការេនុវរត នងិការអដាះត្សាយបញ្ហា ត្បឈមត្ពមទងំសំណូមពរអផសង  ៗ

អ ីមបធីានា េ់ ំអណីរការននការេនុវរតសកមមភាពឬហ្ផនការការងារត្បកបអដាយភាពរេូន និងមានត្បសិទ្យធភាព។  
 

ខ.ការវាយរនមា 
យនតការននការវាយរនមាមានសារៈសំខាន់កនុងការពិនិរយត្បសិទ្យធភាព និងត្បសទិ្យធផេ ននការេនុវរត     

សកមមភាពនានា ហ្ េានបញ្ចប់ថាអរីវសិាេភាព និងផេវជិ្ជមានអៅអេីត្បរិបរតិការ  ត្ពមទងំេរថត្បអយជ្ន៍ េ់
ត្ពឹទ្យធសភាកត្មិរណា។ កតាត អនះគ្ឺជាច្ំណុច្សំខាន់ អ ីមបធីានា េ់និរនតភាព និងធានាត្បសិទ្យធភាពកនុងកាេៈអទ្យសៈ 
មួយថមីហ្ េមានការហ្ត្បត្បួេអេឿនរេ័សននបអច្ចកវទិ្យាថមីៗ។ កនុងេរថន័យអនះ គ្ណៈកមមការបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន
ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវបនតពនិិរយអឡងីវញិនូវសកមមភាពកនុងគ្អត្មាងចាស់ និងថមី អ ីមបធីានាការហ្ករត្មូវ និងអដាះត្សាយឱយ
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ានទន់អពេអវោតាមជ្ំហានសមត្សបនីមួយៗកនុងបរកិារណ៍ថមី នងិត្បអសីរជាងមុន។ ការវាយរនមា និងហ្កសត្មួេ
ត្រូវអធែីអឡងីអដាយឈរអេីសូច្នាករត្ាក និយម  និងមានត្បភពទ្យិននន័យច្ាស់ោស់។  បហ្នថមពីអនះគ្ណៈកមមការ 
បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានត្ពឹទ្យធសភាត្រូវកំណរ់ នងិការដាក់អច្ញនូវហ្ផនការវាយរនមាតាមរយៈវធិីសាស្រសតននការសិកាហ្សែង
រកទ្យិននន័យ នងិអត្បៀបអធៀបមុននងឹអធែីការសអត្មច្ដាក់អច្ញនូវយុទ្យធសាស្រសតថមីៗត្ពមទងំសកមមភាពហ្ករត្មូវអផសងៗ។ 
    

៣.ឱកាស និងបញ្ហា ត្បឈម  
ការេនុវរតសកមមភាព នងិអោេអៅននហ្ផនការអមខាងអេីតាមជ្ំហាននមីួយៗ នងឹរអំេច្មកនូវឱកាស និង

បញ្ហា ត្បឈមមួយច្ំននួ ូច្ខាងអត្កាម៖ 

• ការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាននងឹបអងកីរការទក់ទញឱយត្បជាពេរ ា នងិមជ្ឈដាា នសាធារណៈ
មាន ទ្យំនាក់ទ្យនំងជាមួយនឹងត្ពទឹ្យធសភាកាន់ហ្រត្បអសីរអឡងី និងសិនទ្យធសាន េ   

• ការអត្បីត្ាស់បអច្ចកអទ្យសវទិ្យាពរ័៌មាននងឹបអងកីនច្ណំាប់អារមមណ៍ពីស្រសតី យុវជ្ន កុមារ និងត្កុម
មនុសសអផសងៗអៅកនុងសងគម អ ីមបីទ្យំនាក់ទំ្យនងជាមួយនឹងត្ពឹទ្យធសភា ត្បកបអដាយបរយិបនន និង 
ត្បសិទ្យធភាព  

• ការអត្បីត្ាស់ឧរតមភាព និងសកាត នុពេននបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាននាឱំយបអងកីនត្បសិទ្យធភាពកនុងការ
ចូ្េរួម   ត្ពមទងំបំអពញនូវកងែះខារ ហ្ េរារាងំ េ់ត្ពឹទ្យធសភា និងត្បជាពេរ ាកនុងការពអនាឿន
អខឿននីរិរ ា និងេទ្យធិត្បជាធបិអរយយ  

• បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាននងឹចូ្េរមួអដាយតទ េ់ ឬត្បអយេកនុងការតា ស់បតូរនូវទ្យសសនៈអដាយសនសមឹៗ 
 េ់សមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភា ត្បជាពេរ ា និងភាគ្ីពាក់ព័នធ អ ីមបីចូ្េរួមពត្ងឹងនីរិរ ា និង               
េទ្យធិត្បជាធិបអរយយអដាយមនសិការ នងិភាពវជិ្ជមាន 

• ការបញ្ចូ េបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាននងឹបអងករីឱយមានភាពត្បអសីរអឡងីនូវទ្យសសនៈការត្បកួរត្បហ្ជ្ងអដាយ 
វជិ្ជមានកនុងរូបភាពជាអជ្ងីឯកសភា ឬសភាអ្នមី  

• ត្បសិទ្យធភាពនងិត្បសិទ្យធផេននបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានអាច្នឹងបអងកីរេទ្យធផេខុសោន អៅតាមេកខណៈ 
សមបរតិ េកខខណឌ  និងការទ្យទ្យួេយករបស់សមាជ្កិសភា ត្បជាពេរ ា នងិភាគ្ីពាកព់័នធអផសងៗ 
  

៤. េទ្យធផេរពំឹងទុ្យក   
អ ីមបីឱយសកមមភាព និងអោេអៅននហ្ផនការអមេនុវរតន៍ត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព ស័កិតសិទ្យធិភាព និង      

ត្បសិទ្យធផេខពស់ េទ្យធផេរពំងឹទុ្យកអាច្ត្រូវានកណំរ់ ូច្ខាងអត្កាម៖ 
• ទ្យំនាក់ទ្យនំងសាធារណៈ ព័រ៌មាន និងបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន រវាងត្ពឹទ្យធសភា នងិ មជ្ឈដាា នសាធារណៈ

នឹងមាន ំអណីរការត្បកបអដាយភាពរស់រអវកី ត្បសិទ្យធភាព និងភាពត្បអសីរអឡងី អេីយនាមំកនូវ
កំអណីនត្បជាពេរ ាកាន់ហ្រអត្ច្ីនជាងមុនហ្ េមានការត្ាត្ស័យអ្ាីយ្ាងជាមួយនឹងត្ពឹទ្យធសភា 
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• តាមរយៈការទញយកសកាត នុពេ និងឧរតមភាពននបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាននឹងបអងករីមអធាាយ 
អេយីនឹងនាមំកនូវវធិីសាស្រសតទ្យំនាកទ់្យំនង និងការបំអពញការងាររបស់ត្ពឹទ្យធសភាត្បកបអដាយ
ត្បសិទ្យធផេខពស់តាមរយៈបណាត ញអត្ច្ីនជាងមុន 

• បរមិាណ និងគុ្ណភាពននេនកអាះអឆ្លន រនឹងបនតអកីនអឡងី តាមរយៈការចូ្េរមួពីមាច ស់អឆ្លន ររបស់
ត្ពឹទ្យធសភា(អាះអឆ្លន រេសកេ) និងការអាះអឆ្លន រជារិ(សកេ)   

• មរិេវជិ្ជមានច្ំអពាះត្ពឹទ្យធសភានឹងត្រូវានការប់នថយ ទ្យនទឹមនឹងមរិោតំ្ទ្យនងឹត្រូវានពត្ងឹងពត្ងីក 

និងរងឹមាបំហ្នថមអទ្យៀរ   
• ការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន និងកិច្ចការសភាអាច្ជាហ្ផនកមួយននការេប់រសំត្មាប់កុមារ និង

យុវជ្ន ហ្ េជាទ្យំពាងំសនងឬសសរីបស់ជារិ អេយីនាមំកនូវកាោនុវរតភាពសត្មាប់ការពត្ងងឹអខឿន
អស ាកិច្ច និងសងគមជារិ ជាពិអសសវបបធមស៌ភា វបបធម៌នីរិរ ា វបបធម៌ត្បជាធិអរយយ និងវបបធម៌
សនតិភាព  

 

 

៥.ទ្យីតាងំ (Focus Area ) 
អ ីមបេីនុវរតនូវសកមមភាព នងិអោេអៅត្បកបអដាយភាពត្ាក និយម និងអ្ាីយរបជាមួយទ្យសសនវសិ័យអឆ្លព ះ 

អៅជាសភាទ្យំអនីប ទ្យីតាងំចាាំច្ម់ួយច្នំួនត្រូវានកំណរ ូ់ច្ខាងអត្កាម៖  

• អេដាា រច្នាសមព័នធព័រ៌មានហ្ េមានភាពរងឹមា ំ និងទ្យំនុកច្ិរតខពស់ នាឱំយមានការទក់ទញនូវការ        
អត្បីត្ាស់ និងការទ្យទ្យួេយកពសីំណាក់ត្បជាពេរ ា ត្ពមទងំេនកអត្បីត្ាស់ 

• អសវាកមម និងឧបករណ៍ឌ្ីជ្ីថេកនុងមុខងារសនូេទងំបី ហ្ េមានភាពងាយត្សួេ សាមញ្ញ 
ត្បកបអដាយវជិាជ ជ្ីវៈសភា និងបអច្ចកអទ្យសពរ័៌មាន នាមំកនូវការបអងកីនបរយិកាសទ្យទ្យួេយក និង
កាោនុវរតភាពត្បអសីរអឡងី 

• ហ្ផនការសកមមភាពហ្ េមានការ ឹកនាតំ្រឹមត្រូវ នងិច្ាស់ោស់ នាមំកនូវសកមមភាពហ្ េរស់រអវកី 

និងទក់ទញឱយមានការចូ្េរមួពីភាគ្ីពាក់ព័នធ 
• ការកសាង និងពត្ងឹងទ្យំនាក់ទ្យំនងសាធារណៈជាសនូេសត្មាប់ ំអណីរការេភិវឌ្ឍបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន 
សត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា 

• កិច្ចសេការនិងសេត្បរិបរតិការត្បកបអដាយភាររភាពជាកតាត ចាាំច្់កនុងការពត្ងឹងពត្ងីកឧរតមភាព
អៅអេីការេនុវរតសកមមភាព និងអោេអៅកនុងហ្ផនការអមអនះ 

 
 
៦. េរិថិជ្នអោេអៅ (Target Audiences) 

អ ីមបឱីយហ្ផនការអមអ្ាីយរបានត្រឹមត្រូវអៅអេីអសច្កតីត្រូវការរមួរបស់សាថ ប័ន និងេរិថិជ្ន េរិថិជ្នសំខាន់  ៗ
ត្រូវានកំណរ់ ូច្ខាងអត្កាម៖ 
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• េរិថជិ្នសនូេ: ត្ពឹទ្យធសភា ជាេនកហ្ េរំណាងឱយភាពធមាម នុរូប និងសមូេភាព។ សមាជិ្ក
ត្ពឹទ្យធសភា និងមស្រនតីេគ្គអេខាធិការដាា ន ជាេរិថិជ្នតទ េ់ (Immediate Customer) កនុងការ
ចូ្េរួម និងអត្បីត្ាស់អដាយតទ េ់ អេីយក៏ជាេនកហ្ េទ្យទ្យួេផេបឋម។ បហ្នថមពីអនះ គ្ណៈ- 
កមាម ធិការេច្ិនស្រនតយត៍្ពឹទ្យធសភាជារច្នាសមពន័ធនអយាយហ្ េជារួេងគ ៏មានសារៈសំខាន់ អ ីមបី
កំណរ់ហ្ផនការសកមមភាព និងទ្យសិអៅការងាររបស់ត្ពឹទ្យធសភាសត្មាប់នរីិកាេនមីួយៗ។  

• េរិថិជ្នសំខាន់: ត្កុមត្បឹកាឃុំ-សងាក រ់ ជាមាច ស់អឆ្លន ររបស់សមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភា និងរួេងគ 
សកមមកនុងការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន អ ីមបីអធែីេនតរកមមទ្យំនាក់ទ្យំនងជាមួយនឹងសមាជ្ិក 
ត្ពឹទ្យធសភា និងត្ពឹទ្យធសភា។ ត្បជាពេរ ា     ជាេនកចូ្េរួមអត្បីត្ាស់តទ េ់ហ្ េអ្ាីយរបនឹង      
អសវាកមមរវាងត្បជាពេរ ា និងត្ពឹទ្យធសភា។ ស្រសតី យុវជ្ន និងកុមារ ជាេរិថិជ្នអោេអៅហ្ េត្រូវ
ពត្ងឹង និងពត្ងីកទ្យំនាក់ទ្យនំងឱយកាន់ហ្រមានភាពជ្ិរ រិ។ 

• េនកចូ្េរមួ: េងគការអត្ៅរដាា ភិាេ ជាេរិថិជ្ន និងជាន គូ្សេការកនុងការចូ្េរមួបំអពញបហ្នថម 
កនុងការេនុវរតសកមមភាព និងអោេអៅ ត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព និងធារុចូ្េត្គ្ប់ត្ោន់។     
ន គូ្ជារិ-េនតរជារិ ជាន គូ្សេការត្បកបអដាយភាររភាព ហ្ េចូ្េរមួសេការ និងបំអពញបហ្នថម 
កនុង ំអណីរការននការេនុវរតសកមមភាព និងអោេអៅនានាកនុងការហ្ផនការអមអនះ។ វសិ័យឯកជ្ន 

ជាន គូ្រួមសេការកនុងការបំអពញបហ្នថមសំខាន់អៅអេីការងារបអច្ចកអទ្យសបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន    
រមួមាន ត្កុមេ ុនបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន េនកផគរ់ផគង់អសវាេុីនធឺណិរ េនកបអច្ចកអទ្យសេភិវឌ្ឍន៍សុហ្េែរ 
េនកជ្ំនាញអេដាា រច្នាសមពន័ធ េនកត្សាវត្ជាវ និងបញ្ញវនត។ បហ្នថមពីអនះ ត្បព័នធផសពែផាយ (Media) 

គ្ឺជាេនកហ្ េចូ្េរមួផសពែផាយ និងចូ្េរមួពត្ងកីវសិាេភាពននការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន 
និងការងារទ្យំនាក់ទ្យំនងសាធារណៈរបស់ត្ពឹទ្យធសភាអអាយមានេកខណៈទូ្យេំទូ្យោយ ត្ពមទងំត្ជ្ួរ 
ត្ជាប េ់ត្បជាពេរ ា  

• េនកេនុវរត: េងគភាពបអច្ចកអទ្យស (នាយកដាា នពរ័៌មានវទិ្យា) េងគភាពច្ំណុះេគ្គអេខាធិការដាា ន 
មស្រនតីបអច្ចកអទ្យស និងមស្រនតីអត្បីត្ាស់ (End User) ជាត្កុមេរថិិជ្នសកមម ឬត្កុមការងារេនុវរតន ៍
សកមមភាព និងអោេអៅ អ ីមបីបអងកីរេទ្យធផេ និងសអត្មច្អោេអៅតាមការអត្ោងទុ្យករបស់ 
ហ្ផនការអមអនះ ។   

៧. បណាត ញ និងផេរិផេ 
អ ីមបកីំណរ់សកមមភាព និងអោេអៅឲ្យានត្រមឹត្រូវអ្ាីយរបនឹងេរថិិជ្ន បណាត ញ និងផេិរផេរបស់

ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវានកំណរក់នុងតារាងខាងអត្កាម៖  
េរិថិជ្ន បណាត ញ ឬមអធាាយឌី្ជី្ថេ ឧទេរណ៍ទក់ទ្យងនឹងផេិរផេ

របស់ត្ពឹទ្យធសភា ហ្ េពួកអគ្ចាប់
អារមមណ៍ 

១.េរិថិជ្នសនូេ • អគ្េទំ្យព័រត្ពឹទ្យធសភា 
• សុហ្េែរទិ្យននន័យច្ាប់ 

• ឯកសារច្ាប់ឌី្ជី្ថេ 
• ព័រ៌មានត្ពឹទ្យធសភា  
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• សុហ្េែរបណាណ េ័យអេឡចិ្ត្រូនិក 
• ទិ្យននន័យឯកសារត្សាវត្ជាវ  
• សាេឌី្ជី្ថេ(Paperless System) 

• សុហ្េែរសថិរិទិ្យននន័យថវកិាជារិ 
• សិកាខ សាោ និងកមមវធីិកិច្ចពិភាកា 
ពិអត្ោះអយបេ់  

• ឯកសារអាះពុមព  
• ឯកសារត្សាវត្ជាវ  
• បច្ចុបបននភាពននច្ាប់  

• រាយការណ៍សតីពីវឌ្ឍនភាពនន 
ត្ពឹទ្យធសភាអេឡចិ្ត្រូនិក  

២. េរិថិជ្នសំខាន់  • អគ្េទំ្យព័រ េីុហ្ម៉ាេ បណាត ញសងគម  
• សុហ្េែរទ្យទួ្យេពាកយបណតឹ ង 
• សុហ្េែរពិភាកាពីច្មាៃ យ 

• វទិ្យយុ និងទូ្យរទ្យសសន៍េនឡាញ 
• សុហ្េែរសថិរិទិ្យននន័យថវកិាជារិ 

• ពាកយបណតឹ ងរបស់ត្បជាពេរ ា  
• ព័រ៌មាន និងអយបេ់អផសងៗ  
• ព័រ៌មាន វអី េូ និងសំអឡង ការងារ 
សកមមភាពរបស់ត្ពឹទ្យធសភា 

៣.េនកចូ្េរមួ  • អគ្េទំ្យព័រ  
• ហ្ផនការ និងសកមមភាព  
• សុហ្េែរទ្យទួ្យេពាកយបណតឹ ង  
• សុហ្េែរពិភាកាពីច្មាៃ យ  

• េីុហ្ម៉ាេ (E-mail) 
• សិកាខ សាោ  

• ហ្ផនការត្បរិបរតិ កាេវភិាគ្ការងារ 
(Log Frame) និងកិច្ចការងារ  
អផសងៗរបស់ត្ពឹទ្យធសភា  

• គ្អត្មាងការងារ  
• ថាន េឌី្ជី្ថេ (Camdex) 
• បទ្យពិអសាធន៍ និងការសិកា 

(Lesson-learned) 

៤. េនកេនុវរត • សិកាខ សាោ ឬកិច្ចពិភាកា  
• ហ្ផនការអមសតីពីបរវិរតកមមត្ពឹទ្យធសភា  
អេឡចិ្ត្រូនិក   

• អគ្េទំ្យព័រ  
• បណាត ញសងគម 
• សិកាខ សាោ 

• គ្អត្មាងការងារ សកមមភាព និង 
អោេអៅ  

• វបបធម៌ឌី្ជី្ថេ  
• បទ្យពិអសាធន៍របស់សភានានា 

• ការសិការបស់េនតរសភា (IPU) 
• ថាន េឌី្ជី្ថេហ្បបហ្ច្ករហំ្េក 

 

៨. ធនធានមនុសស និងេរិញ្ញវរថុ 
េគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា ជាអសនាធិការរ ាាេ និងបអច្ចកអទ្យសសត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា អេីយានចារ់តាងំឱយ 

នាយកដាា នព័រ៌មានវទិ្យាននេគ្គនាយកដាា នព័រ៌មាន និងទ្យំនាក់ទ្យំនងសាធារណៈ ជាេងគភាពបអច្ចកអទ្យសហ្ េមាន 
ធនធានមនុសសសត្មាប់េនុវរតសកមមភាព និងអោេអៅកនុងហ្ផនការអមអនះ។  កនុងអនាះ ការយិេ័យជ្ំនាញ នងិ
េនកបអច្ចកអទ្យស ានត្រូវចារ់តាងំឱយទ្យទ្យួេខុសត្រវូេនុវរតន៍ការងារបអច្ចកអទ្យស និងការសិកាត្សាវត្ជាវ អដាយមាន
ការសេការជាមួយេរិថិជ្នតទ េ់ ឬត្បអយេ ត្ពមទងំភាគ្ីពាកព់័នធអផសងៗ ។ េគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា ាន
កំណរ់ធនធានេិរញ្ញវរថុអដាយអត្ោងថវកិាបរមិាណ២០០០ោនអរៀេ(ពីរពាន់ោនអរៀេ)សត្មាប់ការេនុវរត
សកមមភាពអ្ាីយរបនឹងការកសាងអេដាា រច្នាសមព័នធ និងសត្មាប់ការបំពាក់ឧបករណ៍ និងបរកិាខ រអេឡិច្ត្រូនិកសត្មាប់ 
ការអត្បីត្ាស់កនុងឆ្លន នំីមួយៗ តាមរយៈថវកិាតាមកមមវធិី  អ ីមបោីតំ្ទ្យ េ់ ំអណីរការេនុវរតសកមមភាពអ្ាីយរបនងឹ
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ទ្យសសនវសិ័យអឆ្លព ះអៅជាសភាទ្យំអនីប។ ជាសរុបកនុងការេនុវរតសកមមភាពកនុងរយៈអពេ (២០២២-២០៣០) ថវកិា
សរុបហ្ េអត្ោងនឹងច្ំណាយសត្មាប់អត្បីត្ាស់មានត្បមាណជា ១៦.០០០ោនអរៀេ ( ប់ត្ាមំួយពាន់ោនអរៀេ) 
និងត្បហាក់ត្បហ្េេជា៤ោន ុោា រសេរ ាអាអមរកិសត្មាប់េនុវរតន៍ហ្ផនការអមអនះ។ េគ្គអេខាធិការដាា នត្ពឹទ្យធសភា
សូមសាែ គ្មន៍ច្ំអពាះការបនតការោតំ្ទ្យពី ន គូ្ជារិ និងេនតរជារិ កនុងការចូ្េរមួវភិាគ្ទន នងិកចិ្ចសេត្បរិបរតិការ ៏
នថាថាា របស់ន គូ្ អ ីមបជី្ត្មុញ េ ់ំអណីរការេភិវឌ្ឍបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានរបស់ត្ពឹទ្យធសភា។  
 

VIII.ការព្រប់ព្រងហានិភ័យ 
 

១-ហានិភ័យពាកព់័នធនឹងរអបៀបរបបការងារសភា 
កនុងការសអត្មច្ហ្ផនការអមអនះ ឱយានទ្យទ្យេួអជាគ្ជ្័យត្សបតាមការអត្ោងទុ្យកចាាំច្់ត្រូវមានការចូ្េរមួេនុវរតន ៍

អដាយសកមម និងភាពវជិ្ជមានពីសណំាក់ត្គ្ប់ភាគ្ពីាក់ព័នធទងំេស់។ ភាគ្ីពាកព់័នធទងំកត្មិរនអយាយ និងកត្មិរ
បអច្ចកអទ្យសត្រូវរួមោន ជ្ំរុញ និងអេីកកមពស់ឱយមានការអត្បីត្ាស់ត្ពមទំងការេនុវរតបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានសំអៅ
សអត្មច្នូវច្កខុវសិ័យ និងទ្យសសនវសិ័យរបស់ត្ពឹទ្យធសភា។ ត្ពឹទ្យធសភាត្រូវានកំណរ់អដាយរ ាធមមនុញ្ញត្ពះរាជាណាច្ត្កកមពុជា 
មានអាណរតិរយៈអពេត្ាមំួយឆ្លន ។ំ កនុងន័យអនះ ត្គ្ប់កាេៈអទ្យសៈ និងត្គ្ប់នរីិកាេ បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានត្រូវអរៀបច្ំ
ត្បកបអដាយសាម ររីទ្យទ្យួេខុសត្រូវ និងមាច ស់ការ អ ីមបធីានានូវត្បត្ករីភាពសាថ ប័ន និងការផតេ់អសវាជូ្នសមាជ្ិក
ត្ពឹទ្យធសភាត្បកបអដាយភាពរេូន និងបរ់ហ្បនខពស។់ គ្អត្មាងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានត្រូវបអងកីរអឡងីឈរអេីមូេដាា ននន
ភាពបរ់ហ្បន នងិការសត្មបសត្មួេ អ មីបធីានាានថាអសវាកមម និងគ្អត្មាងបអច្ចកអទ្យសពរ័៌មានានត្គ្ប ណត ប់
អេីអសច្កតីត្រូវការរមួរបស់សាថ ប័នត្សបតាមរត្មូវការេរិថិជ្ន និងត្គ្ប់កាេៈអទ្យសៈ។ 

េកខណៈសមបរតិ ឬអោេបំណងច្មបងននការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានសំអៅអេីកកមពស់ត្បសិទ្យធភាព និង
ស័កតិសិទ្យធភិាពសត្មាប់សាថ បន័របស់ត្ពឹទ្យធសភា ជាពិអសសេនកអត្បីត្ាស់ (តទ េ់-ត្បអយេ)។ ច្អំពាះរអបៀបរបប
ការងារមានេកខណៈត្បនពណី និងទ្យមាា ប់ចាស់ត្រូវជ្ំនួសអដាយរអបៀបថមី និងទ្យត្មង់ថម ីហ្ េជាកតាត បងកការេំាក េ់
េនកអត្បីត្ាស់កនុង ណំាក់កាេ ំបូងៗ ឧទេរណ៍ ១.ការអត្បីត្ាស់សារឌ្ីជ្ីថេជ្ំនសួអដាយការសរអសរេិខិរតទ េ ់
និងអាះពុមពឯកសារជាត្កដាស ២.ការត្បជុ្ំេនឡាញជ្ំនសួអដាយការត្បជុ្ំតទ េ់ ៣.ការងារអធែីអដាយន ជ្ំនួសអដាយ
ការអត្បីត្ាស់ឧបករណ៍ឌ្ីជ្ថីេ និងបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន..។េ។ អ ីមបទី្យប់សាក រ ់ និងហ្កសត្មួេនូវហានិភ័យអនះឱយ
កាា យជាកាោនុវរតភាព ចាាំច្់ត្រូវពត្ងីកការបណតុ ះបណាត េ េ់មស្រនតីត្គ្ប់ជាន់ថាន ក់ និងសមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភា ត្ពមទងំ
េរិថជិ្ន (េនកអត្បីត្ាស់តទ េ់-ត្បអយេ) ឱយទ្យទ្យួេាននូវច្ំអណះ ឹង ច្ំអណះអធែីត្បកបអដាយភាពទូ្យេំទូ្យោយ 

និងជាត្បចាតំាមរយៈវធិីសាស្រសតេប់រជំាេំដាប់េំអដាយ។  
 

 
២-ហានិភ័យពាកព់័នធនងឹការអត្បីត្ាស់េនកផគរ់ផគងខ់ាងអត្ៅ 
ការអត្បីត្ាស់េនកផតរ់ផគង់ខាងអត្ៅនឹងផតេ់េរថត្បអយជ្ន៍ និងរមួច្ំហ្ណកយ៉ា ងអត្ច្ីន េ់ការពត្ងឹងត្បសិទ្យធភាព

ននការអត្បីត្ាស់ធនធានមនុសស ថវកិា ឧបករណ៍ បអច្ចកអទ្យស ទ្យីកហ្នាង នងិមអធាាយ។ ហ្រអទះបជីាយ៉ា ង ូអច្នះកតី
ការអត្បីត្ាស់ធនធានេនកផគរ់ផគង់ខាងអត្ៅអដាយខែះខារវធិីសាស្រសតត្គ្ប់ត្គ្ង ូច្ជា វធិីសាស្រសត យនតការ ការត្ាត្ស័យ 
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អ្ាីយ ា្ង និងការកំណរ់ធនធានឱយានត្រឹមត្រូវ អនាះជាកតាត នាមំកនូវផេេវជិ្ជមាន ហ្ េនឹងបងកការរាងំសទះ និង
ការរអាក់រេួេកនុងការេនុវរតសកមមភាពមួយច្ំនួនផង អេីយវាហ្ថមទងំនឹងបងកការរខំានអៅ េ់នូវផេិរកមម  
ផេិរផេ  នងិអសវាកមមបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានហ្ េមានេកខណៈចាាំច្់សត្មាបេ់រិថជិ្ន។  ូច្អនះ សកមមភាពនានា
កនុងហ្ផនការអមត្រូវអធែីអឡងីអដាយអត្បីត្ាស់វធិីសាស្រសត និងនិយមហ្ េមានសតង់ដារត្រឹមត្រូវ ត្ពមទងំមានេកខណៈ
សមត្សបអៅនឹងកំហ្ណទ្យត្មង់នានារបស់រាជ្រដាា ភាិេ ជាពិអសសសតង់ដារនិងនយិមបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន ការងារ 
រ ាាេ ថវកិា ការងារេទ្យធកមម។ គ្ណៈកមមការបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន ត្រូវ ឹកនាេំងគភាពជ្ំនាញបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន
របស់ត្ពឹទ្យធសភាឱយខរិខំកសាងនូវបទ្យដាា នបអច្ចកអទ្យស និងអោេនអយាយបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មានហ្ េមានេកខណៈ
សមត្សបអៅនឹងបរយិកាសការងាររបស់សភាអដាយអត្បីត្ាស់នូវបទ្យដាា នគ្រិយុរត កិច្ចសនាការងារផគរ់ផគង់ 
បអច្ចកអទ្យស និងមូេដាា នបអច្ចកអទ្យសទកទ់្យងនឹងត្បព័នធថាន េឌ្ជី្ីថេ កូ នីយកមម កមមវធិី និងអសវាកមមបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មានតាមបរបិទ្យននវឌ្ឍនភាពបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់ជារិ-េនតរជារិ។  

 

៣-ហានិភ័យពាកព់័នធនឹងធនធានមនុសស និងេរិញ្ញវរថុ 
ធនធានមនុសស និងេរិញ្ញវរថុជាកតាត  ៏សំខានក់នុងការសអត្មច្ានអជាគ្ជ្័យននការេនុវរតសកមមភាពនានា

របស់ហ្ផនការអមអនះ។ ហានិភ័យធំៗទក់ទ្យងនងឹធនធានមនុសស ១. ខែះធនធានមនុសសហ្ េមានជ្ំនាញឯកអទ្យស មាន
ភាពសកមម មាន្នទៈ និងសាម ររទី្យទ្យួេខុសត្រូវខពស់ ២. េត្តាននការចាកអច្ញ និងការតា ស់បតូររបស់មស្រនតីបអច្ចកអទ្យស
មានកត្មិរមួយគ្ួរករ់សមាគ េ់អដាយកតាត ចូ្េនិវរតន៍ មរណភាព និងអេរុផេតទ េ់ខាួននានា។ អដាយហ្ឡកហានិភ័យ
អៅអេីេិរញ្ញវរថុមានកតាត ពីរធំ  ៗ ១. េបបបរមាននថវកិាសត្មាប់ការវនិិអយគ្បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានកនុងការអដាះត្សាយបញ្ហា
បអច្ចកអទ្យសបនាទ ន់ៗ និងមានហានិភ័យខពស់ ូច្ជា ការងារសនតិសុខសុវរថិភាព និងគុ្ណភាព ននអសវាកមមបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន។ ២. ផេវនិិអយគ្ (ROI) និងត្បសិទ្យធភាពននសកមមភាពនានារបស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន អៅមានភាពមិន
ច្ាស់ោស់។ ការត្គ្ប់ត្គ្ងធនធានមនុសសត្រូវមានអោេនអយាយត្គ្ប់ត្គ្ងកាន់ហ្រេែត្បអសីរអដាយអតត រការ 
កសាងសាម ររី និងជ្ំនាញត្បកបអដាយការទ្យទ្យួេខុសត្រូវ ត្ពមទងំមាច ស់ការខពស់ ជាពិអសសការកសាង នូវមូេដាា ន និង
េកខណៈសតង់ដារវនិិច្ឆ័យអៅអេីេទ្យធផេរបស់មស្រនតីមាន ក់ៗ ហ្ េមានសាន ន ការងារ និងច្ំអណះ ងឹ ច្ំអណះអធែីពរិ
ត្ាក ។ បហ្នថមពីអនះ រាេ់អសច្កតីត្រូវការថមីៗហ្ េមានេកខណៈេួសពីេទ្យធភាព និងសមរថភាពធនធានមនុសស
របស់សាថ ប័ន ត្រូវបហ្ងែរឬត្បរិភូកមមការងារអនះតាមរយៈកិច្ចសេត្បរិបរតិការជាមួយនឹងន គូ្ជារិ-េនតរជារ ិ
ទងំវសិ័យឯកជ្ន-រ ា អដាយភាជ ប់នឹងេកខខណឌ កចិ្ចសេត្បរិបរតិការ និងកចិ្ចសនាការងារ។ អ ីមបអីជ្ៀសវាងននការ
ត្បឈមហានិភ័យថវកិា គ្អត្មាងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន ឬសកមមភាពននហ្ផនការអមអនះហ្ េានកំណរ់ទុ្យកជាមុន
ត្រូវមានការតាមដាន និងវាយរនមាជាត្បចា ំអេីយកនុងកាេៈអទ្យសៈចាាំច្់ សកមមភាពទងំេស់អនាះត្រូវកំណរ់អរៀបចំ្
អាទ្យិភាពសកមមភាពអឡីងវញិ ត្បកបអដាយភាពត្ាក និយមតាមរយៈការពិអត្ោះអយបេ់ និងអធែីបច្ចុបបននភាពឱយ
ានត្រឹមត្រូវ អ ីមបតី្បមូេធារុចូ្េឱយានត្គ្ប់ត្ោន់។ កនុងរយៈអពេបីឆ្លន មំតង គ្ណៈកមមការបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន
របស់ត្ពឹទ្យធសភា ត្រូវអធែីបច្ចុបបននភាព និងកំណរ់អរៀបច្ំធនធាន(ធារុចូ្េ)ហ្ េសមត្សបនឹងវឌ្ឍនភាព និងផេ
េវជិ្ជមានអផសងៗសត្មាប់ជាមអធាាយគ្នាឹះសត្មាប់ការហ្កេមែ។ ជាមួយោន អនះ អៅអពេមានហានិភ័យថវកិា 
សកមមភាព ឬគ្អត្មាងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានត្រូវអត្បីត្ាស់តាមរអបៀបធនធានរិច្សកមមភាពអត្ច្ីន ជាពិអសសការអត្បីត្ាស់
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នូវកិច្ចសេត្បរបិរតិការទងំចាស់-ថម ី ហ្ េត្រូវជ្នំួសមកត្បភពធនធាន(ធារុចូ្េ) ហ្ េេន់អខាយកនុងអថរអវោ
មួយ(ត្ោចាាំច្់ ឬត្ោអាសននថវកិា)។  
           

៤-ហានិភ័យពាកព់័នធនឹងការវវិឌ្ឍយ៉ា ងឆ្លប់រេ័សននបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន 
ការរកីច្អត្មីនននបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន និងបអច្ចកវទិ្យាសែ័យត្បវរតិានបនតរកីច្អត្មីនឥរឈប់ឈរ ហ្ េាន  

បងកការគ្ំរាមកំហ្េងយ៉ា ងអត្ច្ីន េ់បញ្ហា សនតិសុខ និងគុ្ណភាពននការផតេ់អសវាបអច្ចកវទិ្យាព័រម៌ានត្បកបអដាយ
ភាពអជ្ឿជាក់ និងទ្យនុំកច្រិតខពស់។  អ ីមបកីារប់នថយនូវហានិភ័យអនះ ហ្ផនការអមអនះត្រូវមានការអរៀបច្ំហ្ផនការ 
សកមមភាព និងធនធានមនុសសឱយានសមត្សបត្បកបអដាយភាពច្ាស់ោស់ នងិេែិរេែន់តាមរយៈការវភិាគ្មួយ 

ត្បកបអដាយបអច្ចកអទ្យសត្សបតាមនិនាន ការបច្ចុបបនន-េនាគ្រននបអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន ជាពិអសសននិាន ការេនតរជារិនន
វឌ្ឍនភាពរបស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានសត្មាប់សភា និងរត្មូវការរបស់ត្បជាពេរ ា។ កិច្ចសេត្បរិបរតិការជារិ-េនតរជារិ 
អត្កាមរូបភាពននកិច្ចពិភាកា ការពិអត្ោះអយបេ់ ទ្យសសនកិច្ច អវទ្យិកា សិកាខ សាោ និងកមមវធិីអផសងៗត្រូវអត្បីត្ាស់កនុង
រងែង់ជាមួយន គូ្ជារិ-េនតរជារិ អ ីមបហី្ច្ករហំ្េក នងិអរៀនសូត្រពីោន អៅវញិអៅមកត្បកបអដាយភាររភាព និងភាពជា
ន គូ្កត្មិរខពស់កនុងវសិ័យបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន និងកិច្ចការសភា។  

 

៥-ហានិភ័យពាកព់័នធនឹងសនតិសុខបអច្ចកវទិ្យាពរ័ម៌ាន 

អៅកនុង ំអណីរការននការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាននាអពេបច្ចុបបនន ការធានាសុវរថិភាពព័រ៌មាន និង    
ភាពឯកជ្នននពរ័៌មានរបសេ់នកអត្បីត្ាស់ គ្ឺជាកតាត មួយហ្ េមានសារៈសំខាន់ និងចាាំច្ក់នុងការអេីកកមពស់ការ
អត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន។ ហានិភ័យមួយច្ំនួនហ្រងហ្រអកីរមានអឡងី ូច្ជា ការវាយត្បហារតាមត្បព័នធេុីនធណិឺរ 

ការអត្ជ្ៀរហ្ត្ជ្កត្បព័នធឌ្ីជ្ីថេរបស់សាថ ប័នសាធារណៈ និងឯកជ្ន ភាពឯករាជ្យននព័រ៌មានរបស់សាថ ប័នសភា       
ការារ់បង់ នងិអេច្ធាា យននព័រ៌មានហ្ េមានេកខណៈសមាៃ រ់ នងិេនាមកិ ការអកីនអឡងីននព័រ៌មានមិនពិរ (Fake 

News)។ កនុងន័យអនះ ហ្ផនការអមសតីពីបរវិរតកមមត្ពឹទ្យធសភាអេឡចិ្ត្រូនិកត្រូវមានការអរៀបច្ំអធែីបុអរសកមមភាពអដាយអតត រ
អេីការការ់បនថយហានិភ័យសនតិសុខព័រ៌មានវទិ្យា តាមអាទ្យិភាព និងសមត្សបនឹងសមរថភាពេទ្យធភាពរបស់សាថ ប័ន 
ត្ពមទងំត្រូវយកច្ិរតទុ្យកដាក់អតត រនូវការបអងកីរកចិ្ចសេត្បរិបរតិការជាមួយន គូ្ជារិ-េនតរជារិ អត្កាមកិច្ចសេ-
ត្បរិបរតិការការងារសនិតសុខព័រ៌មានវទិ្យា អ ីមបរីួមោន ត្បយុទ្យធត្បឆ្លងំនឹងឧត្កិ ាកមមេនតរជារិេុីនធឺណិរ ការពារេំេ 
េុីនធឺណិរ ត្ពមទងំចូ្េរមួការ់បនថយនូវហានភិយ័សនតិសុខ ជាេរិបរមាត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព និងសុវរថិភាពជា
សមូេភាព។  
 

 

 
៦-ហានិភ័យពាកព់័នធនឹងត្បធានសកត ិ
កនុងការកសាងនូវហ្ផនការមួយហ្ េមានរយៈអពេហ្វង ការគ្ិរគូ្រអៅអេីហានិភ័យននត្បធានសកតិ              

មានសារៈសំខាន់ណាស់ អដាយសារកតាត ភូមិសាស្រសតនអយាយ សនតសុិខនអយាយ អស ាកិច្ច ទ្យនំាក់ទ្យំនងេនតរជារ ិ
កតាត អត្ោះធមមជារិ អត្ោះមេនតរាយសុខាភិាេសាធារណៈ។ ជាក់ហ្សតងេំពីការរកីរាេដាេននជ្ងំឺកូវ ី ១៩ ហ្ េ
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ជាឧទេរណ៍មួយយ៉ា ងច្ាស់ានអករីមានអឡងី។ ការមិនទន់ានអត្រៀមេកខណៈ និងការអរៀបច្ំបុអរសកមមភាព
ជាមុន ហ្ េានបងកអត្ោះមេនតរាយ និងការរាងំសទះ ំអណីរការ េ់ពិភពអោក និងកមពុជាផងហ្ រ អេយីត្ពឹទ្យធសភា
ក៏ានជ្ួបនូវបញ្ហា មួយច្ំនួនពាក់ព័នធនឹងកិច្ចត្បរិបរតិការការងារទក់ទ្យងនឹងមុខងារនីរិកមម មុខងាររំណាង និងមុខងារ
តាមដានការេនុវរតច្ាប់ ផងហ្ រ។  

ហ្ផនការអមអនះត្រូវ ឹកនាអំដាយគ្ណៈកមមការបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានត្ពឹទ្យធសភា   ត្បកបអដាយទ្យសសនវសិយ័    និង
មាច ស់ការត្គ្ប់កាេៈអទ្យសៈ អ ីមបធីានានូវការ ឹកនាកំនុងការផតេ់អសវាអដាយរេូន និងមានគុ្ណភាពជូ្នថាន ក់ ឹកនាំ
សមាជ្ិក-សមាជ្ិកាត្ពទឹ្យធសភា។ កនុងកាេៈអទ្យសៈត្បធានសកតិ ការអត្បីត្ាស់ធនធាន និងមអធាាយនានា ហ្ េាន
អត្ោងទុ្យកត្រូវកំណរ់អឡងីវញិអដាយសុភវនិិច្ឆ័យអេីអាទ្យិភាពសកមមភាពហ្ េអ្ាីយរបនឹងការងារបនាទ ន់ និងត្បញាប់។ 
បហ្នថមពីអនះ  ការហ្សែងរកនូវត្បភពធនធានថមី  និងបហ្នថមធារុចូ្េត្រូវបនតពត្ងឹងពត្ងីកជាបនតបនាទ ប់តាមរយៈ
កិច្ចសេត្បរបិរតិការជារិ-េនតរជារិ អ ីមបអីកៀរគ្រនូវធនធាន នងិេរិញ្ញវរថុ សំអៅបអំពញជ្ំនួស េស់កមមភាពនានា
ហ្ េានអត្ោងទុ្យក (េកខណៈយុទ្យធសាស្រសត និងសខំាន់ៗ)។   
 

 
IX-មសចកតីសននិដ្ឋា ន 

 

ហ្ផនការអមអនះជាឯកសារគ្នាះឹ និងមានេកខណៈយុទ្យធសាស្រសត អ្ាីយរបអៅនឹងទ្យសសនវសិ័យរបស់ត្ពឹទ្យធសភា
អឆ្លព ះអៅជាសភាឌ្ីជ្ីថេ ឬសភាទ្យំអនីបអៅត្រឹមឆ្លន ២ំ០៣០។ អេីសពីអនះ វសិាេភាពនន ហ្ផនការអមអនះមានអោេបំណង 
អ្ាីយរបនងឹវឌ្ឍនភាពបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន និងរត្មូវការរបស់េរិថិជ្ន អ ីមបអីេីកកមពស់គុ្ណភាពការងាររបស់
ត្ពឹទ្យធសភាឱយកាន់ហ្រត្បអសីរ និងទំ្យអនីប អ ីមបីបំអពញនូវរត្មូវការឱយានទន់អពេអវោ អត្កាមពាកយអសាា កថា   

«ត្ពឹទ្យធសភាជាបហ្ងែក ៏រងឹមារំបស់ត្បជាពេរ ា-សងគមជារ»ិ។ បហ្នថមពីអនះ ការអរៀបច្ំសកមមភាព ហ្ផនការ ធនធាន 
និងមអធាាយ  កនុងហ្ផនការអមអនះត្បកបអដាយភាពត្ាក និយម  នងិជាក់ហ្សតងអដាយានបពំាក់នូវវធិីសាស្រសត 
យុទ្យធសាស្រសត យនតការរបស់ត្ពឹទ្យធសភា   និងវឌ្ឍនភាពរបស់ជារិអេីវសិ័យបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន។  

ការបអងកីរនូវយនតការថមីៗ និងរច្នាសមព័នធចាាំច្់ ូច្ជា គ្ណៈកមមការបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបសត់្ពឹទ្យធសភា 
ហ្ េជាយនតការរច្នាសមព័នធ កឹនាសំត្មាប់ការេនុវរតសកមមភាពនានាកនុងហ្ផនការអមអនះ ឱយកាន់ហ្រមានត្បសិទ្យធភាព
ស័កតិសិទ្យធភិាព និងគុ្ណភាព អេយីមានេមជាមួយនឹងយនតការរច្នាសមព័នធេនុវរតន៍មាន ូច្ជា ត្កុមការងារ
បអច្ចកអទ្យសពិអសស នងិមជ្ឈមណឌ េពរ័៌មានវទិ្យាត្ពឹទ្យធសភា សត្មាប់ជ្ំរុញ និងអេកីកមពស់ការេនុវរតឱយមានេកខណៈ 
បអច្ចកអទ្យស  និងសត្មបសត្មួេការងារកាន់ហ្រមានត្បសិទ្យធភាពអ្ាីយរបនងឹរត្មូវការរបស់សាថ ប័ន និងការវវិឌ្ឍយ៉ា ង
អេឿនននបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានកនុងយុគ្សម័យឧសាេកមមឌ្ជី្ីថេជ្ំនាន់ទ្យ៤ីអនះ។  

ការអរៀបច្ំមូេដាា នននការវាយរនមា និងការតាមដានអៅអេីសកមមភាពការងារ និងហ្ផនការរបស់ហ្ផនការអមអនះ 
អដាយភាជ ប់នូវការរាយការណ៍ កិច្ចត្បជុ្ំពិភាកា កចិ្ចពិអត្ោះអយបេ់ និងយនតការអផសងៗហ្ េមានេកខណៈងាយត្សួេ 

និងសាមញ្ញ េមជាមួយការកំណរទ់្យិននន័យសូច្នាករត្រឹមត្រូវហ្ េនឹងនាមំកនូវការធានាត្បសិទ្យធភាព និងនិរនតភាព
ជាបនតបនាទ ប់។  អេីសពីអនះ ការកំណរ់ហានិភ័យជាមុនហ្ េអាច្នឹងអកីរអឡងីនាអពេខាងមុខមានជាអាទ្យិ៍ ហានិភ័យ 
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រអបៀបរបបការងារសភា ហានិភ័យននការអត្បីត្ាស់េនកផគរ់ផគង់ខាងអត្ៅ ហានិភ័យពាកព់័នធនឹងធនធានមនុសស នងិ
េរិញ្ញវរថុ     ហានភិ័យពាកព់័នធនងឹការវវិឌ្ឍយ៉ា ងឆ្លប់រេ័សននបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន ហានភិ័យពាកព់័នធនងឹសនតសុិខ    
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន និងហានិភ័យពាក់ព័នធនឹងត្បធានសកតិ ហានិភ័យេស់ទងំអនះជាកតាត មួយហ្ េនឹងផតេ់នូវឧរតមភាព 

និងកាោនុវរតភាពកាន់ហ្រេែត្បអសីរហ្ េមានេកខណៈសរានុម័រសមត្សបនឹងទ្យសសនវសិ័យរយៈអពេហ្វងរបស់
ត្ពឹទ្យធសភាជាមួយនឹងជ្ំេរត្បកបអដាយភាពរងឹមា ំ និងេមរ់ច្រ់។ 

ជាការសននិដាា នរមួ េកខណៈសមបរតិ និងឧរតមភាពរបស់ហ្ផនការអមអនះមានេកខណៈសមេមម នងិត្គ្ប់ត្ោន់ 
អ ីមបធីានា េ់ការអធែី ំអណីរជាជ្ំហានៗអដាយភាជ ប់នឹងសាម ររី និង្នទៈ ៏អមាះមុររបស់ត្គ្ប់ភាគ្ីពាក់ព័នធទងំកត្មិរ
បអច្ចកអទ្យស នងិនអយាយ សំអៅអឆ្លព ះអៅរកការអធែីបរវិរតកមមត្ពឹទ្យធសភាអេឡចិ្ត្រូនកិអៅជាសភាទ្យំអនីប ហ្ េជា 
អសច្កតីរពំឹងរបស់ត្បជាពេរ ា និងសងគមជារិ អេយីនឹងចូ្េរមួអដាយសកមម និងេមរ់ច្រ់ជាមួយរាជ្រដាា ភិាេកនុង
ការកសាងត្បអទ្យសកមពុជាកាា យជាត្បអទ្យសទ្យំអនបី សុីវេី័យ វឌ្ឍនភាព និងវបុិេភាព អត្កាម ំបូេននសនតិភាព នងិ 
ការេភិវឌ្ឍ។  
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សនា នុព្កេ 

 
េ.រ ពាកយភាសាេង់អគ្ាស ពាកយហ្ខមរ និយមន័យ 
០១ Artificial Intelligence (AI)  បញ្ហញ សិបបនិមមិរ សំអៅអៅអេីភាព១ត្រូវានបញ្ចូ េអៅអេីឧបករណ៍ ឬ

អត្គ្ឿងយនត អដាយមានសមរថភាព ូច្ជាេកខណៈ ធមម
ជារិរបស់មនុសស ឬសរែ។ 

០២ Big Data ទិ្យននន័យធំ ឬទូ្យេំ-ទូ្យោយ សំអៅអៅអេីទិ្យននន័យ (Field) អត្បីត្ាស់សត្មាប់ការ
វភិាគ្ ទិ្យននន័យ អ ីមបទីញជាព័រ៌មាន ឬចំ្អណះ ឹងអផសងៗ 
អេយីជាទូ្យអៅគឺ្ជាបអច្ចកអទ្យសត្រូវានអត្បីត្ាស់សត្មាប់ 

ទិ្យននន័យហ្ េមានេកខណៈសមុគ្សាម ញ ឬខាន រធំ 
០៣ Blockchain បអច្ចកវទិ្យាបាុកអ្ន សំអៅអៅច្រនតននការតា ស់បតូរទិ្យននន័យកនុង

ទ្យត្មង់(Bitcoin) ឬទ្យត្មង់កូឌ្នីយកមមសនតិសុខ 
(Cyptocurrency) ត្រូវានអត្បីត្ាស់ ា្ងការ់ពីត្បព័នធ
មួយអៅត្បព័នធមួយ (Peer to Peer) 

០៤ Bring Your Own Device 
(BYOD) 

 សំអៅអៅអេីការេនុវរតនូវអោេការណ៍សុវរថិភាពហ្ េ 
អបីកចំ្េ ឬេនុញ្ហញ រឱយបុគ្គេិកកនុងសាថ ប័នមួយអត្បីត្ាស់ 
នូវឧបករណ៍តទ េ់ខាួន ូច្ជា ទូ្យរស័ពទន  កំពយូទ័្យរ និង
ឧបករណ៍អផសងៗ។ 

០៥ Cloud computing ត្បព័នធពពក(អកាា  ) សំអៅអេីអសវាកមមននត្បព័នធបអច្ចកវទិ្យា អដាយភាជ ប់នឹង
ត្បព័នធេីុនអធីណិរហ្ េមានមា៉ា សុីនកំុពយូទ័្យរអម (Server) 
េងគផទុកទិ្យននន័យ បណាត ញកំុពយូទ័្យរ  កមមវធីិកំុពយូទ័្យរ          
ការវភិាគ្ទិ្យននន័យ និងត្បព័នធវយ័ឆ្លា រអផសង  ៗហ្ េផតេ់ភាព 

ងាយត្សួេសត្មាប់េនកអត្បីត្ាស់។ 
០៦ Digital Democracy ត្បជាធិបអរយយឌី្ជី្ថេ សំអៅពីការអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន ហ្ េមានការ

ចូ្េរមួរបស់ត្បជាពេរ ាអៅកនុង ំអណីរការត្បជាធិអរយយ 
ការចូ្េរមួអេីនអយាយ និងការបអងកីរអោេនអយាយ 
អដាយសកមមកនុងការអធែីអសច្កតីសអត្មច្ចិ្រត ជាមួយនឹង      
រដាា ភិាេ សភា និងសងគមជារិ។ 

០៧ Digital Contents មារិកាឌី្ជី្ថេ សំអៅអៅអេីមារិកាឬព័រ៌មានហ្ េផទុក ឬរកាទ្យត្មង់ ឌី្
ជី្ថេ  

០៨ Digital Born or Born-Digital ឯកសារឌី្ជី្ថេអ ីម សំអៅអៅអេីត្បអភទ្យឯកសារឌី្ជី្ថេ ហ្ េអកីរអច្ញពី 
ទ្យត្មង់ឯកសារឌី្ជី្ថេតទ េ់ ។ 
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០៩ Digital Repository ត្បព័នធទិ្យននន័យ សំអៅត្បព័នធទិ្យននន័យហ្ េត្រូវានអត្បីត្ាស់ អ ីមបី  
ទញយក ហ្ថរកា ត្គ្ប់ត្គ្ង និងេភិរកស ទិ្យននន័យ 
ព័រ៌មាននិង មារិកាឌី្ជី្ថេ ។ 

១០ E-Parliament សភាអេឡចិ្ត្រូនិក សំអៅអៅអេីសភាហ្ េអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន 
ឬបអច្ចកវទិ្យាឌី្ជី្ថេអផសងៗ។ 

១១ E-Archive បណណសារដាា នអេឡចិ្ត្រូនិក សំអៅអេីត្បព័នធត្គ្ប់ត្គ្ងការងាររបស់បណណសារដាា ន 
អេយីមានសមរថភាពអេីការបំហ្បាងឯកសារពីត្កដាស
អៅជាឯកសារអេឡចិ្ត្រូនិក និងទុ្យកដាក់ហ្ថរកា អ ីមប ី
អត្បីត្ាស់ និងេភិរកសសត្មាប់េងគភាព ឬសាថ ប័នកនុង        

រយៈអពេហ្វង ។ 
១២ E-Government រដាា ភិាេឌី្ជី្ថេ សំអៅអៅអេីរដាា ភិាេ ហ្ េអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា

ព័រ៌មាន ឬបអច្ចកវទិ្យាឌី្ជី្ថេអផសងៗ កនុងការផតេ់អសវា
សាធារណៈ ឬត្បរិបរតិការការងារ អ ីមបអីេីកកមពស់
ត្បសិទ្យធភាព និងត្បសិទ្យធផេការងារជូ្នត្បជាពេរ ា។ 

១៣ E-Library បណាណ េ័យអេឡចិ្ត្រូនិក សំអៅអេីត្បព័នធ ឬសុហ្េែរសត្មាប់ត្គ្ប់ត្គ្ងការងាររបស់ 
បណាណ េ័យ និងការបំហ្បាងឯកសារអសៀវអៅឬឯកសារ 
អផសងៗ អៅជាត្បអភទ្យឯកសារអេឡចិ្ត្រូនិកឬឌី្ជី្ថេ។ 

១៤ Firewall ត្បព័នធការពារ សំអៅអៅអេីឧបករណ៍ ឬត្បព័នធសត្មាប់ការពារត្បឆ្លងំ
នឹងេនកវាយត្បហារខាងអត្ៅអដាយការពារកំុពយូទ័្យរ ឬ       
បណាត ញរបស់េនកអត្បីត្ាស់កនុងត្គឹ្ះសាថ ន និងសាថ ប័ន។ 

១៥ Innovation Parliament សភានវានុវរដន៍ សំអៅអេី ំណាក់កាេមួយ ហ្ េសភាមានភាពសកមម 
ត្បកបអដាយភាពនច្នត្បឌិ្រខពស់ និងអធែីនវានុវរតន៍បអច្ចកវទិ្យា 
ព័រ៌មានសំអៅទំ្យអនីបនីយកមម ការងាររបស់ខាួនអ ា្ីយរប 
នឹងផេត្បអយជ្ន៍ជារិ និងសមូេភាពការងារកនុង
កត្មិររំបន់ និងពិភពអោក។ 

១៦ Internet of Things (IOT) ត្បព័នធវរថុេីុនធឺណិរ សំអៅអៅអេីឧបករណ៍ឬវរថុមួយហ្ េភាជ ប់នឹង 

ឧបករណ៍(Sensors)អដាយមានេទ្យធភាពបញ្ជូ នទំ្យនាក់ 
ទំ្យនងតាមត្បព័នធ និងបអច្ចកវទិ្យាអផសងៗ អេយីាន 
រភាជ ប់ និងតា ស់បតូរទិ្យននន័យជាមួយនឹងឧបករណ៍មួយ 
អផសងៗអទ្យៀរអដាយអត្បីត្ាស់ត្បព័នធេីុនធឺណិរ  

១៧ Intranet េីុនត្តាណិរ សំអៅអេីបណាត ញ ហ្ េអត្បីត្ាស់សត្មាប់នផទកនុងសាថ ប័ន 
ឬេងគភាព ជាទូ្យអៅត្រូវានអគ្អៅថា «ត្បព័នធបណាត ញ
នផទកនុង» ។ 
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១៨ Internet Service Provider 
(ISP) 

េនកផគរ់ផគង់អសវាេីុនធឺណិរ សំអៅអៅអេីសាថ ប័ន េងគការ ឬត្កុមេ ុន ហ្ េផតេ់អសវា
េីុនធឺណិរ ឬឧបករណ៍ ច្មាងសត្មាប់អត្បីត្ាស់អសវា    
េីុនធឺណិរេនតរជារិ ។ 

១៩ Integrated Library 
Information System (ILIS) 

ត្បព័នធបណាណ េ័យអេឡចិ្ត្រូនិក សំអៅអៅអេីត្បព័នធបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់បណាណ េ័យ 
ឬមអធាាយឌី្ជី្ថេ (Protocol) សត្មាប់ភាជ ប់បណាត ញ 

ទិ្យននន័យរវាងត្បព័នធបណាណ េ័យមួយអៅបណាណ េ័យមួយ  
អទ្យៀរ។ 

២០ NOC ត្បព័នធត្រួរពិនិរយបណាត ញ សំអៅត្បព័នធត្រួរពិនិរយបណាត ញណិរអវកីកនុងសាថ ប័ន 
ឬេងគភាពមួយ អដាយមានការតាមដាន ំអណីរការរេូំរ 
ទិ្យននន័យ និងច្រាច្រណ៍ទិ្យននន័យ (Traffic Flows)។ 

២១ Online Parliament សភាេនឡាញ សំអៅអៅសភាមានត្បព័នធបណាត ញនផទកនុងរងឹមា ំ និង   
អសវាកមម បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានភាជ ប់នឹងបណាត ញេីុនធឺណិរ 
អ ីមបផីតេ់េទ្យធភាពជូ្នសមាជិ្កសភា មស្រនតីសភា និង     

ត្បជាពេរ ា ានអត្បីត្ាស់អដាយត្បសិទ្យធភាព ត្បសិទ្យធផេ 
និង សនសសំំនច្។ 

២២ Open Parliament សភាអបីកចំ្េ សំអៅអៅអេី សភាអត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានតាម
េកខណៈត្បព័នធទិ្យននន័យអបីកចំ្េ។ វាមិនត្ោន់ហ្រឱយ
ត្បជាពេរ ាទ្យទួ្យេាននូវព័រ៌មាន និងកិច្ចការសពែសារអពី 
របស់សភាត្បកបអដាយរមាា ភាព និងត្បសិទ្យធភាពប៉ាុអណាណ ះអទ្យ 
វាហ្ថមទងំបអងកីននូវេនតរកមមទំ្យនាក់ទំ្យនងរវាងសភា និង
ត្បជាពេរ ាកាន់ហ្រមានេកខណៈជិ្រ ិរ អដាយឈរអេី
មូេដាា នសភាជាបហ្ងែករបស់ត្បជាពេរ ា ។ 

២៣ Optical Character 
Recognition (OCR) 

បអច្ចកវទិ្យាបំហ្បាងរួរេកសរ  
អេឡិច្ត្រូនិក 

សំអៅអៅត្បព័នធ វធីិសាស្រសត ឬ យនតការសត្មាប់អត្បីត្ាស់ 
បំហ្បាងរូបភាព ឬេរថបទ្យរូបភាព ឱយអៅជាេរថបទ្យ ឬេកសរ
អេឡិច្ត្រូនិកអ ីមបីអាច្ហ្កសត្មួេ ឬអត្បីត្ាស់ាន
អឡងីវញិ ។ 

២៤ Portal  ផរថេ សំអៅបអច្ចកវទិ្យា ឬទ្យត្មង់ឌី្ជី្ថេ ហ្ េេនុញ្ហញ រឱយ 
ព័រ៌មាន ឬ ទិ្យននន័យអផសងៗហ្ េមានេកខណៈច្ត្មុះអាច្ 
ទំ្យនាក់ទំ្យនង ឬការតា ស់បតូរត្បរិបរតិការជាមួយោន ាន។ 

២៥ Parliamentary Monitoring 

Organization (PMO) 

ត្កុមសភា (PMO) សំអៅអេីសភាសិថរអៅកនុងត្កុមត្បអទ្យសហ្ េត្រូវតាមដាន 
អដាយេងគការេនតរសភា (IPU) ទក់ទ្យងនឹងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន ឬ វឌ្ឍនភាពអផសងៗរបស់សភាទងំេស់អនាះ។ 
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២៦ Non-Parliamentary 
Monitoring Organization 
(Non-PMO) 

មិនសថិរកនុងត្កុមសភា  
(Non-PMO) 

សំអៅអេីសភាមិនសិថរអៅកនុងត្កុមត្បអទ្យសហ្ េត្រូវ
តាមដាន អដាយេងគការេនតរសភា (IPU) ទក់ទ្យងនឹង   
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានឬវឌ្ឍនភាពអផសង រៗបស់សភាទងំេស់ 
អនាះ។ 

២៧ Schema ទិ្យននន័យ សំអៅអៅអេីទ្យត្មង់រច្នា ឬអរៀបចំ្ទិ្យននន័យហ្ េមាន
េកខណៈជាទ្យត្មង់ ឬអត្ោង ែ្ឹងច្ាស់ោស ់(Structure 
on Database Management System-DBMS)។ 

២៨ Social Network System 
(SNS) 

ត្បព័នធបណាត ញសងគម គឺ្ជាអសវាកមមឌី្ជី្ថេហ្ េបអងកីរអ ីមបទំី្យនាក់ទំ្យនងរវាង
មនុសស និងមនុសសកនុងសងគមឱយកាន់ហ្រត្បអសីរ។ 

២៩ XML Content (Extensible 
Markup Language) ។ 

 សំអៅអៅអេីមារិកាព័រ៌មានឌី្ជី្ថេអដាយអត្បីត្ាស់
ទ្យត្មង់កូ  និងភាសា XML  
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ឧបសេព័នធទ្ី១  
ផែនការសកេមភារ 
ផែនការមេ 
សតរីី 

បរវិតតកេមព្រឹទ្ធសភាមេឡចិព្តូនិក 
(២០២២ - ២០៣០) 




 
មោលមៅ សកេមភារ មរលមវលា លទ្ធែលជាក់ផសតង 

(Deliverable) 
ដាំម ើ រម ព្ ោះមៅជាសភាមបើកចាំហ 

២០២២-២០២៥ ២០២៥-២០៣០  សភាឌ្ីជ្ីថេ សភាេនឡាញ សភាអបីកច្ំេ 

២០២២  
- 

២០២៣ 

២០២៣  
- 

២០២៤ 

២០២៤  
- 

២០២៥ 

    

មោលមៅអាទិ្ភារទី្១  
(ពត្ងឹងពត្ងីកអេដាា រច្នាសមព័នធ
ព័រ៌មានវទិ្យាត្បកបអដាយភាពរងឹមា ំ
និងមាន េកខណៈជាត្បព័នធពពក 
CLOUD) 

សកមមភាពទី្យ១    
(ការអរៀបច្ំត្បព័នធ
ពពកមួយហ្ េមាន 
ត្បសិទ្យធភាព និរនតភាព 
និងសុវរថិភាព) 

    • មជ្ឈមណឌ េទ្យិននន័យហ្ េ 
មានសមរថភាពអពញអេញ 
និងរងឹមា ំ 

   

សកមមភាពទី្យ២ 

(ការពត្ងឹងបណាត ញ
នផទកនុង និងអសវា    
សនតិសុខព័រ៌មាន 
នផទកនុងត្ពឹទ្យធសភា)  

    • បណាត ញនផទកនុងរងឹមា ំសុវរថិ-
ភាព និងការផតេ់ជូ្នអសវា
ជូ្នេរិថិជ្នអដាយទូ្យេំ
ទូ្យោយ  
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សកមមភាពទី្យ៣ 
(កសាងអេដាា រច្នា- 

សមព័នធត្បព័នធពពកឯក
ជ្នរបស់ត្ពឹទ្យធសភា) 

    • ថាន េ និងអេដាា រច្នាសមព័នធ 
ឌ្ីជ្ីថេហ្ េមានសមរថភាព 
កនុងការអធែីសងគរិភាពអដាយ 

រេូន និងចុ្ះសត្មុង   

   

សកមមភាពទី្យ៤  
(ការកសាងអរៀបច្ំ
ត្បព័នធេរតសញ្ហញ ណ    

ឌ្ីជ្ីថេ និងត្បព័នធ 
េរថអេខាឌ្ីជ្ីថេ
របស់ត្ពឹទ្យធសភា) 

    • ត្បព័នធេរតសញ្ហញ ណឌ្ីជ្ីថេ 
• ត្បព័នធេរថអេខាឌ្ីជ្ីថេ  

   

សកមមភាពទី្យ៥  
(ការពត្ងឹងពត្ងីក  
មូេធនមនុសស 
Human Capital)  

    • សមរថភាពមស្រនតីជ្ំនាញតាម 
អសច្កតីត្រូវការ 

• ត្កុមជ្ំនាញព័រ៌មានវទិ្យាមួយ 
ត្កុមហ្ េមានជ្ំនាញមធយម
ត្រឹមឆ្លន ២ំ០២៥ និងត្កុម 
ជ្ំនាញជាន់ខពស់អៅឆ្លន ំ
២០៣០  

   

សកមមភាពទី្យ៦  
(ពត្ងឹងពត្ងីកការ    
ផគរ់ផគង់បណាត ញ          
េុីនធឺណិរ 

 
 

 • បណាត ញេុីនធឺណិរត្រូវាន
ផគរ់ផគង់ េ់ ៥០០Mb ត្រឹម
ឆ្លន ២ំ០២៤ 

• បណាត ញេុីនធឺហ្ណរ ៥GB 

ត្រូវាន ំអឡងី េ់ត្រឹមឆ្លន ំ
២០៣០ 
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មោលមៅអាទិ្ភារទី្២  
(ពត្ងឹងពត្ងីកផេិរភាពការងារ និង
អសវាកមមបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន អ ីមបោីំ
ត្ទ្យមុខងារសនូេទងំបីរបស់ត្ពឹទ្យធសភា
ត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព និងមាន
េកខណៈនវឆ្លា រ) 
 

សកមមភាពទី្យ១  

(ពត្ងឹងពត្ងីកផេិរ
ភាពអេីមុខងារនីរិកមម
របស់ត្ពឹទ្យធសភាអដាយ
អត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន)  

  

 

   

ក.ការពត្ងឹង និងពត្ងកី
ត្ទ្យពយសមបរតិឯកសារ
របស់សាថ ប័នឱយាន
គ្ង់វងស និងមានរអបៀប
អរៀបរយអដាយអត្បី
ត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា      
ឌ្ីជ្ីថេ  

    • ត្បព័នធបណាណ េ័យអេឡចិ្ 
ត្រូនិក 

• ត្បព័នធបណណសារដាា នអេឡចិ្
ត្រូនិក 

• ត្បព័នធទ្យិននន័យត្សាវត្ជាវ  

   

ខ.អធែីនិយរ័កមមការងារ
នីរិកមមត្ពឹទ្យធសភាឈ្លន
អៅជាការងារនីរិកមម
ហ្បបត្បព័នធអេឡិច្-     
ត្រូនិករបស់សភាមួយ
ត្សបតាមសតង់ដានិង
ត្បសិទ្យធភាពខពស់  

  • ត្បព័នធទ្យិននន័យច្ាប់ហ្ េ   
មានសមរថភាពខពស់ នងិ
ត្បអសីរជាងមុន  

• ទ្យិននន័យរ ាធមមនុញ្ញកមពុជា  
• សុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ង ំអណីរការ
ត្រួរពិនិរយ និងផតេ់
អយបេ់អេីអសច្កតីត្ពាង
ច្ាប់ឬ      អសច្កតីអសនីច្ាប ់

• សុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងការផតេ់
អយបេ់របស់សមាជ្ិកអេី  
អសច្កតីត្ពាងច្ាប ់ឬ អសច្កតី
អសនីច្ាប ់

• សុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងរាយការណ៍
ពិសាត រ និងសអងខបសត្មាប់កិច្ច
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ត្បជុ្ំគ្ណៈកមាម ធិការ             
េច្ិនស្រនតយ ៍សម័យត្បជុ្ ំ
ត្ពឹទ្យធសភា 

គ្.បនតកសាង
មអធាាយឌ្ីជ្ីថេ 
អ ីមបអីេីកកមពស់ការងារ
នីរិកមមត្បកបអដាយ
ត្បសិទ្យធភាព និង 
គុ្ណភាព   

    • សុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងសាេត្បជុ្ំ
ទ្យំអនីប (Paper Less 
System) 

• ត្បព័នធត្បជុ្ំពីច្មាៃ យសត្មាប់
កិច្ចត្បជុ្ំគ្ណៈកមាម ធិការេ
ច្ិនស្រនតយត៍្ពឹទ្យធសភា សម័យ
ត្បជុ្តំ្ពឹទ្យធសភា និងកិច្ចត្បជុ្ំ
នានារបស់ត្ពឹទ្យធសភា 

• ត្បព័នធសទូឌ្ីយូអដាយ
សែ័យត្បវរតិសត្មាប់សាេ
ត្បជុ្ំនានារបស់ត្ពឹទ្យធសភា 

• ត្បព័នធបំហ្បាងសំអឡងអៅជា
េកសរ(OCR) អដាយអត្បី
ត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាបញ្ហញ  
សមិបនិមមិរ(AI) 

• សុហ្េែរបកហ្ត្បភាសាច្ត្មុះ 
ត្ពមទងំសុហ្េែរ និងកមមវធិ ី  
ឌ្ីជ្ីថេអផសង  ៗអ ីមបោីតំ្ទ្យ
 េ់ការងារនីរិកមមរបស់
ត្ពឹទ្យធសភា      

   

ឃ. កសាង និងអរៀបចំ្
ត្បព័នធសត្មាប់
ត្ពឹទ្យធសភាកនុងកាេៈ-
អទ្យសៈត្បធានសកតិ 

    • ត្បព័នធត្បជុ្ំពីច្មាៃ យអដាយ
អត្បីត្ាស់ថាន េ និងសុហ្េែរ 
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អ ីមបីធានាត្បត្ករី
ភាព ំអណីរការសាថ ប័ន 

• ត្បព័នធអាះអឆ្លន រ ការេនុម័រ 
ឌ្ីជ្ីថេ និងេរតសញ្ហញ ណកមម
ឌ្ីជ្ីថេ 

សកមមភាពទី្យ២  
(ពត្ងឹងពត្ងីកផេិរ
ភាពអេីមុខងារតាម
ដានការេនុវរតច្ាប់
របស់ត្ពឹទ្យធសភាអដាយ
អត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន) 

      

ក.ការកសាង    និងអធែី
សងគរិភាពជាមួយ
ត្បព័នធត្គ្ប់ត្គ្ង 
ទ្យិននន័យ ជាមួយបណាត
ត្កសួងពាក់ព័នធ       
ជាពិអសសការចូ្េរមួ
េនុវរតន៍េនុត្កឹរយសតីពី 
«ថាន េតា ស់បតូរទ្យិននន័យ 
CamDX» របស់      
រាជ្រដាា ភិាេតាមរយៈ 
ត្បព័នធតទ េ់(VPN) 
និងត្បព័នធេុីនធឺណិរ 
ក៏ ូច្ជាអោេនអយ -
ាយអផសងៗ 

    • ថាន េឌ្ីជ្ីថេ តាមត្បព័នធ
តទ េ់ និងបណាត ញេុីន- 
   ធឺណិរ 

   

ខ.កសាង និងអរៀបច្ំ 
សុហ្េែរសថិរិទ្យិននន័យ

    • ត្បព័នទទ្យិននន័យថវកិាជារិ  
សត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា  
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ថវកិាជារិសត្មាប់
ត្ពឹទ្យធសភា  
សកមមភាពទី្យ៣  
(ការពត្ងឹងពត្ងីកផេិរ
ភាពអេីមុខងាររំណាង
របស់ត្ពឹទ្យធសភាអដាយ
អត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន ) 

      

ក.ការបនតពត្ងឹងពត្ងីក
អគ្េទ្យំព័រត្ពឹទ្យធសភា
ត្បកបអដាយេកខណៈ
ច្ត្មុះ និងសមបូរហ្បប ជា
ពិអសសបនតការេនុវរត
អដាយយកច្ិរតទុ្យកដាក់
តាមសតង់ដា និងបទ្យដាា ន
បអច្ចកអទ្យសកត្មិរជារិ-
េនតរជារិ 

    • អគ្េទ្យំព័រផាូវការរបស ់
ត្ពឹទ្យធសភាមានេកខណៈ 
សតង់ដាររបស់សភា (IPU) 
និងថាន ក់ជារិ  
  

   

ខ.ការពត្ងឹងពត្ងីក
ការងារផសពែផាយ 
អដាយអត្បីត្ាស់ 
ឧរតមភាព និងត្បជា 
ត្បិយភាពននអសវាេុីន- 
ធឺណិរ  ូច្ជាការបអងកីរ 
នូវវទិ្យយុ និងទូ្យរទ្យសសន៍េន
ឡាញតាមរយៈឧបករណ៍
នវឆ្លា រ កំពយូទ្យ័រ និង
ទូ្យរស័ពទន នវឆ្លា រ 

    • វទិ្យយុ និងទូ្យរទ្យសសន៍េនឡាញ 
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គ្.ការអរៀបច្ំអឡងីនូវ 
សុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងការ
ទ្យទ្យួេពាកយបណតឹ ង
របស់ត្បជាពេរ ា   
 សុហ្េែរពិភាកាពី
ច្មាៃ យ និងសុហ្េែរ 
អផសងៗតាមរយៈការ
អត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា 
បញ្ហញ សិបបនិមមិរ(AI) 
ទ្យិននន័យទូ្យេំទូ្យោយ 
(Big Data) និងបអច្ចក
វទិ្យាអផសងៗ  

    • សុហ្េែរទ្យទ្យួេពាកយបណតឹ ង
របស់ត្បជាពេរ ា  

• សុហ្េែរពិភាកាពីច្មាៃ យ  
 

 

   

ឃ.អេីកកមពស់មុខងារ
រំណាងរបស់សាថ ប័ន 
ត្ពឹទ្យធសភា និងសមាជ្ិក
ត្ពឹទ្យធសភាឱយកាន់ហ្រ
ត្បអសីរអៅកនុងការអដាះ
ត្សាយការេំាករបស់
ត្បជាពេរ ាានទន់
អពេ ត្បសិទ្យធភាព និង
ឆ្លប់រេ័សអដាយ 
អត្បីត្ាស់កមមវធិី 
បណាត ញសងគម និង
ត្បព័នធផសពែផាយ 
អផសងៗសត្មាប់
ត្ពឹទ្យធសភា សមាជ្ិក 
និងរច្នាសមព័នធ

    • ការអត្បីត្ាស់បណាត ញ 
សងគមអដាយអពញអេញរបស់ 
សមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភា និងរច្នា 
សមព័នធនអយាយ  
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នអយាយនានារបស់
ត្ពឹទ្យធសភា 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៣  
(ការពត្ងីកការត្គ្ប់ត្គ្ង និងការ
ទ្យទ្យួេយកគ្អត្មាងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មានសត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា) 
 

សកមមភាពទី្យ១  
(ពត្ងឹងសមរថភាព
ធនធានមនុសសអេីការ
ត្គ្ប់ត្គ្ងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន និងការកសាង
ហ្ផនការ) 

      

ក.ពត្ងឹងសមរថភាព
ការងារត្គ្ប់ត្គ្ង និង
ការកសាងហ្ផនការ
របស់មស្រនតីបអច្ចកអទ្យស
ព័រ៌មានវទិ្យារបស់
ត្ពឹទ្យធសភា 

    • ធនធានមនុសសហ្ េមាន 
សមរថភាពត្គ្ប់ត្គ្ង និង
 ឹកនា ំ

• រច្នាសមព័នធ ឹកនា ំនិងយនត
ការត្បកបអដាយ ត្បសិទ្យធភាព  

   

ខ.បអងកីរយនតការ និង
ទ្យត្មង់ហ្ច្ករហំ្េកអផសងៗ 
អ ីមបសីិកាេំពីការ   
េនុវរត និងបទ្យពិអសាធន៍
សតីពីការេនុវរតគ្អត្មាង
ព័រ៌មានវទិ្យាត្ពឹទ្យធសភា 

    • វធិីសាស្រសត និងយនតការការងារ 
ហ្ េមានភាពេែត្បអសីរ 
ត្បកបអដាយការទ្យទ្យួេ  
ខុសត្រូវ 

   

សកមមភាពទី្យ២  
(ពត្ងឹងយនតការ និង
រច្នាសមព័នធការត្គ្ប់ត្គ្ង
 ឹកនាកំារដាា នបអច្ចក-
វទិ្យាព័រ៌មាន និងការ
ផតួច្អផតីមគ្ំនិរថមីៗ) 
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ក.បអងកីរគ្ណៈកមមការ 
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់
ត្ពឹទ្យធសភា អ ីមប ីឹកនា ំ
និងសអត្មច្អេីការងារ   
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន។ 

    • រច្នាសមព័នធ និងយនតការ
 ឹកនា ំការងារេភិវឌ្ឍបអច្ចក 
វទិ្យារបស់ត្ពឹទ្យធសភា 

   

ខ.បអងកីរត្កុមការងារ
បអច្ចកអទ្យសពិអសស 
អ ីមបេីនុវរតន៍គ្អត្មាង
ព័រ៌មានវទិ្យាសត្មាប់
ត្ពឹទ្យធសភាតាមឆ្លន  ំ     
នីមួយៗ។ 

    • ត្កុមការងារហ្ េមានការ
ទ្យទ្យួេខុសត្រូវអដាយការចារ់
តាងំពីថាន ក់ ឹកនា ំ  

   

គ្.បអងកីរមជ្ឈមណឌ េ
ព័រ៌មានវទិ្យាត្ពឹទ្យធសភា 
អ ីមបីជំ្រុញការងារការ
េនុវរតននបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មានត្បកបអដាយ
គុ្ណភាព និងត្បសិទ្យធ-
ភាព។ 

    • មជ្ឈមណឌ េត្សាវត្ជាវ 
សត្មាប់ការងារត្សាវត្ជាវ និង
នវានុវរតន៍បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន 

   

ឃ.អរៀបច្ំ និងហ្ក-
សត្មួេរច្នាសមព័នធ
ត្គ្ប់ត្គ្ងរបស់នាយក
ដាា នព័រ៌មានវទិ្យា អ ីមបី
អ្ាីយរបនឹងរត្មូវការ
តាម ំណាក់កាេ     
នីមួយៗ។ 

    • េងគភាពបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន 
ហ្ េរច្នាសមព័នធអ្ាីយរប 
នឹងរត្មូវការថមីៗ 
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ង.ពត្ងឹងពត្ងកីកិច្ច 
សេត្បរិបរតិការទ្យំនាក់
ទ្យំនងជាមួយនឹង   
នាយកដាា ន និង       
េគ្គនាយកដាា ន   
ព័រ៌មានវទិ្យាននរ ាសភា
អ ីមបកីសាង និង
េភិវឌ្ឍន៍អសវាកមមរមួ
សត្មាប់សភាកមពុជា។ 

 • កិច្ចសេការហ្ េេែត្បអសីរ 
រវាងេនកបអច្ចកអទ្យសរបស់ 
ត្ពឹទ្យធសភា និងរ ាសភា  

ក៏ ូច្ជា េងគភាព និង 
េងគភាព 

   

ច្.សិកា កសាង និង
វាយរនមាជាត្បចាេំំពី
រត្មូវការ និងសំណូម
ពររមួរបស់ត្ពឹទ្យធសភា
អេីការអត្បីត្ាស់       
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន 

    • សិកា និងយេ់ ងឹេំព ី
សាថ នភាព និងរត្មូវការថមីៗ 
ត្ពមទងំការត្បឈមហ្ េ 
បងាែ ក់ េ់ ំអណីរការេភិវឌ្ឍ 
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់ 
ត្ពឹទ្យធសភា   

   

្.កសាងហ្ផនការ
សត្មាប់ការេភិវឌ្ឍ    
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន
របស់ត្ពឹទ្យធសភាត្បចាឆំ្លន  ំ
ត្បចា៣ំឆ្លន  ំនិងត្បចាំ
នីរិកាេនីមួយៗ។ 

 • មានហ្ផនការ សកមមភាព និង
ត្រីវសិ័យត្រឹមត្រូវច្ាស់ោស់  

   

ជ្.ការកសាងបទ្យដាា ន 
និងអោេនអយាយ
អផសងៗអ្ាីយរបនឹង
ផេិរផេបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន និងការេភិវឌ្ឍ

 • បទ្យដាា នោតំ្ទ្យ េ់ការងារបរ ិ
វរតកមមឌ្ីជ្ីថេសត្មាប់
ត្ពឹទ្យធសភា 

• អោេនអយាយសនតិសុខ 
ព័រ៌មានវទិ្យា អោេនអយ 
ាយសុវរថិភាព និងវធិាន
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បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន
របស់ត្ពឹទ្យធសភា ។ 

ត្គ្ប់ត្គ្ងការងារ ទក់ទ្យងនឹង
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៤  
(ពត្ងឹងពត្ងីកទ្យំនាក់ទ្យនំងសាធារ
ណៈ និងព័រ៌មានអដាយអត្បីត្ាស់ប
អច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន) 

 

សកមមភាពទី្យ១  
(ការអរៀបច្ំកមមវធីិ 
បណតុ ះបណាត េ      
េនឡាញសតីពី
ត្ពឹទ្យធសភាតាមរយៈ  
េុីនធឺណិរ អគ្េទំ្យព័រ 
សុហ្េែរទូ្យរស័ពទនវឆ្លា រ 
និងវអី េូអផសងៗ)  

    • សុហ្េែរសត្មាប់ត្គ្ប់ត្គ្ង
 ំអណីរការងារការបណតុ ះ 
បណាត េ  

   

សកមមភាពទី្យ២  
(កសាងនូវកមមវធិី និង
សុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ង ំអណីរ
ទ្យសសនកិច្ចត្ពឹទ្យធសភា
របស់សាធារណជ្ន) 

    • កមមវធិី និងសុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ង
 ំអណីរទ្យសសនកិច្ចត្ពឹទ្យធសភា
របស់សាធារណជ្ន 

   

សកមមភាពទី្យ៣  
(កសាង និងអរៀបច្ំកមម
វធិីបណតុ ះបណាត េ
ច្េ័រតាមភូមិភាគ្ទងំ
៨ (Mobility Training) 

អ ីមបចូី្េរមួអធែីេកខរកមម
ឌ្ីជ្ីថេជូ្ន េ់
សមាជ្ិកត្កុមត្បឹកាឃុ-ំ
សងាក រ់) 

    • ឡានច្េ័រ ហ្ េមាន 
សមរថភាពសត្មាប់         
ការបណតុ ះបណាត េត្បកប 
អដាយសតង់ដារ និងនិយមនន
ការេប់រ ំ

   

សកមមភាពទី្យ៤  
(អរៀបច្ំកមមវធិីត្បជុ្ំ
អពញេងគត្ពឹទ្យធសភា

    • ត្បព័នធ ឬសម័យត្បជុ្ំ 
ត្ពឹទ្យធសភាអដាយអត្បីត្ាស ់  
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អដាយអត្បីត្ាស ់       
បអច្ចកវទិ្យាសិបបនិមមរិ)  

បអច្ចកវទិ្យាសិបបនិមមរិ 
សត្មាប់សាធារណជ្ន 

សកមមភាពទី្យ៥  
(អរៀបច្ំអគ្េទ្យំព័រ   
សារមនទីរ និងពិពរណ៍  
រូបភាពឌ្ីជ្ីថេ 

ត្ពឹទ្យធសភា) 

    • អគ្េទ្យំព័រសារមនទីរ និង 
ពិព័រណ៍រូបភាពឌ្ីជ្ថីេ 
ត្ពឹទ្យធសភា 

   

សកមមភាពទី្យ៦  
(ការបអងកីរមជ្ឈមណឌ េ
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន 
សត្មាប់បណតុ ះបណាត េ
មស្រនតីននេគ្គអេខាធិការ
ដាា នត្ពឹទ្យធសភា ត្កុម-
ត្បឹកាឃុ-ំសងាក រ់ និង
សាធារណជ្ន រមួទងំ
កមមវធិីអផសងៗទក់ទ្យង
នឹងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន
របស់ត្ពឹទ្យធសភា)   

    • មជ្ឈមណឌ េសត្មាប់ការ 
បណតុ ះបណាត េ េ់ 
សាធារណជ្ន ត្កុមត្បឹកា
ឃុ-ំសងាក រ់ និងត្បជាពេរ ា 

   

សកមមភាពទី្យ៧  
(ការពត្ងឹងទ្យំនាក់ទ្យំនង
អដាយអត្បីត្ាស់ត្បព័នធ
នត្បសណីយ ៍និងត្បព័នធ
ទូ្យរគ្មនាគ្មន៍អផសងៗ 
អ ីមបឱីយត្បជាពេរ ា
ងាយត្សួេទ្យំនាក់ទ្យំនង
 ូច្ជា មជ្ឈមណឌ េ
ទ្យទ្យួេព័រ៌មាន      

    • មជ្ឈមណឌ េទ្យទ្យួេព័រ៌មាន 
(Call Center) 

•  ត្បព័នធករ់ត្តាការទ្យំនាក់ 
ទ្យំនងត្បកបអដាយ 
ត្បសិទ្យធភាព  

• ការទ្យំនាក់ទ្យំនង និង
មអធាាយទ្យំនាក់ទ្យំនង
កាន់ហ្រេែត្បអសីរ  
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(Call Center) ត្បព័នធ
ករ់ត្តា ការទ្យំនាក់ទ្យំនង 
និងមអធាាយទ្យំនាក់
ទ្យំនងសងគមអផសងៗ) 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៥ 
(ការកសាង និងេភិវឌ្ឍន៍សមរថភាព
ធនធានមនុសសត្បកបអដាយេកខ
ណៈឈ្លា សនវ) 
 

សកមមភាពទី្យ១ 
(បស្រញ្ហជ បការយេ់ ឹង 
និងច្ំអណះ ឹង       
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន
ជូ្នសមាជ្ិក
ត្ពឹទ្យធសភា តាមរយៈ
ការអធែីសិកាខ សាោ    
បណតុ ះបណាត េ និង
កមមវធិីអផសងៗត្ពមទងំ 
អេីកកមពស់ការសិកា
ត្សាវត្ជាវអេីការងារ  
បអច្ចកវទិ្យាតាមរយៈការ
ច្ងត្កងឯកសារ និង
េរថបទ្យត្សាវត្ជាវ  
អផសងៗ អ ីមបជីាជ្ំនួយ
សាម ររី េ់សមាជ្ិក
ត្ពឹទ្យធសភា) 

  • សមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភាទ្យទ្យួេ 
ព័រ៌មានទក់ទ្យងនឹង     
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន 

   

សកមមភាពទី្យ២  
(កសាងត្កបខ័ណឌ  និង
សតង់ដារននការបណតុ ះ 
បណាត េបអច្ចកវទិ្យា     
ឌ្ីជ្ីថេជូ្នមស្រនតីនន 

    • អោេនអយាយ  
• េភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស  
• បទ្យដាា ន និងការត្គ្ប់ត្គ្ង 

ធនធាន  
• សតង់ដារ និងបអច្ចកអទ្យស  
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េគ្គអេខាធិការដាា ន
ត្ពឹទ្យធសភា) 

សកមមភាពទី្យ៣  
(ពត្ងឹងពត្ងីកសមរថ
ភាពមស្រនតីរបស់       
េគ្គអេខាធិការដាា ន
តាមរយៈការបណតុ ះ-        
បណាត េជ្ំនាញ       
បអច្ចកវទិ្យាឌ្ីជ្ថីេ
អដាយត្កសួងសាថ ប័ន 
ជ្ំនាញ វទិ្យាសាថ ន 
មជ្ឈមណឌ េ និងន គូ្
អផសងៗ ត្សបតាមរត្មូវ
ការរបស់ត្ពឹទ្យធសភា និង
េគ្គអេខាធិការដាា ន
ត្ពឹទ្យធសភា) 

 • មស្រនតីរបស់េគ្គអេខាធិការ- 
ដាា ន ១០០ភាគ្រយ មាន
ច្ំអណះ ឹង មូេដាា នទក់ទ្យង
នឹង បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន 
(កមមវធិីមស្រនតីឈ្លា សនវ) 

• មស្រនតីរបស់េគ្គអេខាធិការ- 
ដាា ន៥០ភាគ្រយមាន សមរថ-
ភាពហ្ច្ករហំ្េក និងបងាា រ់
បងាា ញ (អោេនអយាយ
១+)   

• មស្រនតីរបស់េគ្គអេខាធិការ- 
ដាា ន៣០ភាគ្រយមានសមរថ-
ភាព ការងារ ឹកនា ំនិងអធែ ី
នវានុវរតន៍  

   

សកមមភាពទី្យ៤  
(ពត្ងឹងពត្ងីក         
សមរថភាពការបណតុ ះ   
បណាត េនផទកនុង        
តាមរយៈការកសាង
សមរថភាពត្គ្ូបអងាគ េ 
និងកមមវធិីឌ្ីជ្ីថេ    
អផសងៗ។)  

 • ត្គ្ូបអងាគ េអកីនអឡងី ១០
នាក់  េ់ ៣០នាក់ ត្រឹម ឆ្លន ំ
២០២៤ 

• មស្រនតីរបស់នាយកដាា ន 
ព័រ៌មានវទិ្យាទងំេស់ជាត្គ្ូ 
បអងាគ េត្រឹមឆ្លន ២ំ០២៦ 

• េងគភាពនីមួយៗមានជ្ន- 
បអងាគ េហ្ េមានសមរថភាព 
និងទ្យទ្យួេខុសត្រូវ  
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សកមមភាពទី្យ៥  
(អរៀបច្ំកមមវធិីរត្មង់
ទ្យិសផសពែផាយ និងការ
កសាងអោេនអយ- 
ាយអេីកទ្យឹកច្ិរត េ់
ការអេីកកមពស់    
សមរថភាពរបស់មស្រនតីនន
េគ្គអេខាធិការដាា ន
ពាក់ព័នធនឹងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន) 

 • អោេនអយាយអេីកទ្យឹក
ច្ិរតត្បកបអដាយភាពនច្ន  
ត្បឌ្ិរ និងភាពកក់អៅត   

• មស្រនតីនាយកដាា នតាមេងគភាព 
ច្ំណុះេគ្គអេខាធិការដាា ន
មាន ច្ំអណះ ឹងបអច្ចកវទិ្យា 
ត្បកបអដាយការទ្យទ្យួេខុស
ត្រូវ និងមាច ស់ការអដាយអកីន
អឡងី ១០ភាគ្រយ/ឆ្លន  ំ 

   

សកមមភាពទី្យ៦  
(ពត្ងឹងពត្ងីកសមរថ-
ភាពឌ្ីជ្ីថេ និងការ
អធែីនវានុវរតន៍ េ់ជ្ួរ
េនក ឹកនាំតាម    
េងគភាពច្ំណុះ         
េគ្គអេខាធិការ ាន។) 

    • េនកត្គ្ប់ត្គ្ងតាមេងគភាព
ច្ំណុះេគ្គអេខាធិការដាា ន 
៣០ភាគ្រយមានសមរថភាព 
ការងារ ឹកនា ំនិងអធែីនវានុ-
វរតត្រឹម ឆ្លន ២ំ០២៤ និង៧០
ភាគ្រយត្រឹមឆ្លន ២ំ០៣០  

   

សកមមភាពទី្យ៧  
(បអងកីរសុហ្េែរការងារ
រ ាាេ (E-Admin) 
សុហ្េែរការងារជាត្កុម
(e-Team) និងសុហ្េែរ
ត្គ្ប់ត្គ្ងហ្ផនការ     
េងគភាព(E-Planning)  
និងត្បព័នធឌ្ីជ្ីថេ    
អផសងៗ អ ីមបីអេីក
កមពស់គុ្ណភាពការងារ 

    • សុហ្េែរការងាររ ាាេ (E-
Admin)  

• សុហ្េែរការងារជាត្កុម(e-
Team)  

• សុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងហ្ផនការេងគ
ភាព(E-Planning)  និង
ត្បព័នធឌ្ីជ្ីថេអផសងៗ 

• សមរថភាពមស្រនតីេពស 
ត្បកបអដាយភាពរេ័ស បរ់
ហ្បន នវឆ្លា រ និងសេការ 
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េងគភាពច្ំណុះ                
េគ្គអេខាធិការដាា ន និង
ពត្ងឹងត្បសិទ្យធភាពការងារ
ជាត្កុមរបស់មស្រនតីននេគ្គ-
អេខាធិការដាា ន-
ត្ពឹទ្យធសភា) 

ខពស់អដាយការទ្យទ្យួេខុសត្រូវ 
ខពស់   

សកមមភាពទី្យ៨  
(បអងកីរកមមវធិីសុហ្េែរ     
កមមវធិីត្គ្ប់ត្គ្ង      
ការបណតុ ះបណាត េ   
សុហ្េែរបអត្ងៀនពី
ច្មាៃ យ និងអគ្េទ្យំព័រ
ទ្យិននន័យត្សាវត្ជាវ
ទក់ទ្យងនឹងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន។)  

    • សុហ្េែរកមមវធិីត្គ្ប់ត្គ្ង        
ការបណតុ ះបណាត េ  

• សុហ្េែរបអត្ងៀនពីច្មាៃ យ  
• អគ្េទ្យំព័រទ្យិននន័យត្សាវត្ជាវ
ទក់ទ្យងនឹងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន 

   

សកមមភាពទី្យ៩  
(ពត្ងឹងពត្ងីកវបបធម៌
រ ាាេឌ្ីជ្ីថេ និង
េកខរកមមឌ្ីជ្ីថេ    
តាមរយៈសិកាខ សាោ 
និងកមមវធិីអផសងៗ)  

 • មស្រនតីត្ពឹទ្យធសភាមានទ្យមាា ប់ 
វបបធម៌ និងទ្យត្មង់ការងារ
ហ្បបត្បនពណី ការងារថមី
េកខណៈទ្យំអនីប  

   

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៦ 
(ពត្ងឹងពត្ងកីកិច្ចសេត្បរបិរតិការ 
ភាពជាន គូ្វាងត្ពឹទ្យធសភា នងិន គូ្
ពាក់ព័នធអ ីមបពីត្ងឹងពត្ងីកការ
េភិវឌ្ឍបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់
ត្ពឹទ្យធសភា) 

         

សកមមភាពទី្យ១  
(ពត្ងឹងពត្ងីកកិច្ចសេ- 

ត្បរិបរតិការជាមួយ
ត្កសួង សាថ ប័ន អាជាា ធរ 
ជារិវសិ័យឯកជ្ន 

 • េនុសារណៈអយគ្យេ់រវាង 
ត្ពឹទ្យធសភា និងន គូ្  

• កិច្ចសនា និងកិច្ចសេការេែ  
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មជ្ឈមណឌ េត្សាវត្ជាវ 
សាកេវទិ្យាេ័យ និង
េនកជ្ំនាញ ពាក់ព័នធ
ជាមួយនឹងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន អ ីមបតីា ស់បតូរ 
បទ្យពិអសាធន៍ និង 
សេការអៅកនុង     
ការេនុវរតគ្អត្មាង     
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានការ
សិកាត្សាវត្ជាវ     
ត្ពមទងំការអធែីនវានុ -
វរតន៍ សត្មាប់
ត្ពឹទ្យធសភា) 

• មានទ្យំនាក់ទ្យំនង នងិមិរតភាព 
ការងារេែត្បអសីរត្បកបអដាយ 
ភាពជ្ិរ ិរ  

សកមមភាពទី្យ២  
(អធែីសមាេរណកមម
ទ្យិននន័យរបស់ត្ពឹទ្យធសភា 
និងរ ាសភា ជាមួយនឹង
បណាត សភានានា និង
េងគការេនតរជារិ អ ីមបី
ការតា ស់បតូរទ្យិននន័យអៅ
វញិអៅមក។) 

    • ថាន េទ្យិននន័យ 
• េនុសសរណៈអយគ្យេ់ 
• កិច្ចសេការ និងមិរតភាព
ការងារ 

   

សកមមភាពទី្យ៣  
(បនតកិច្ចសេត្បរិបរតិ-
ការជាមួយបណាត សភា
ជាមិរត េងគការេនតរជារិ 
េងគទូ្យរ និងន គូ្ អ ីមបី
ផតេ់ការោតំ្ទ្យ  េ់ការ

 • កមមវធិីបណតុ ះបណាត េ  
• ជ្ំនួយបអច្ចកអទ្យស និងសមាា រៈ 
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េភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 
និងជ្ំនួយបអច្ចកអទ្យស
អផសងៗ) 

សកមមភាពទី្យ៤ 
(បនតពត្ងឹងពត្ងីកការ
សិកាត្សាវត្ជាវអៅអេី
ការេនុវរតេែៗននការ
អត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មានអៅតាមបណាត
សភានានា និងេងគការ
េនតរជារិទក់ទ្យងនងឹ
ការងារសភា (IPU 
AIPA APF..។េ។)) 

    • េនុសសរណៈអយគ្យេ់ និង
កិច្ចសេត្បរិបរតិការ  

• កមមវធិីត្សាវត្ជាវរមួ និងការ
តា ស់បតូរទ្យិននន័យ  

• កិច្ចសេការ និងមិរតភាព
ការងារ 

   

សកមមភាពទី្យ៥ 
(បអងកីរអេឡចិ្ត្រូនិក  
ផនថេ អ ីមបហី្ច្ក
រហំ្េកនូវធនធានឯក
សារជាមួយន គូ្ជារិ-
េនតរជារិអៅវញិអៅ
មក) 

    • អេឡចិ្ត្រូនិកផរថេសត្មាប់ 
ការហ្ច្ករហំ្េក និងតា ស់បតូរ 
ទ្យិននន័យ 

• ថាន េឌ្ីជ្េ  

   

សកមមភាពទី្យ៦  
(បអងកីរ នងិចូ្េរមួ
សេការអរៀបច្ំ    
សិកាខ សាោថាន ក់រំបន់ 
និងេនតរជារិអេីការងារ
េភិវឌ្ឍន៍បអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មានត្ពមទងំ     

    • សិកាខ សាោ និងកមមវធិី  
បណតុ ះបណាត េជូ្ន េ់ 
សមាជ្ិកសភា និងមស្រនតីសភា 
កនុងរំបន់  
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បទ្យពិអសាធន៍អផសងៗ 
ហ្ េមានត្បអយជ្ន៍
សត្មាប់សភាអេីការងារ
បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន
កត្មិររំបន់) 
សកមមភាពទី្យ៧  
(ពត្ងឹងពត្ងីកកិច្ច 
សេត្បរិបរតិការអេី
ការងារតា ស់បតូរទ្យិននន័យ
កនុងត្កបខ័ណឌ សភា
រំបន់-ពិភពអោក   
កិច្ចការបណាណ េ័យ    
បណណសារដាា ន (ជារិ-
េនតរជារិ) និង
ត្កបខ័ណឌ អទ្យែភាគ្ីពេុ
ភាគ្ីអផសងៗ) 

    • ថាន េឌ្ីជ្ីថេ និងត្បពន័ធ
ទ្យិននន័យ បណាណ េ័យ-បណណ
សារដាា ន  

• េនុសសរណៈអយគ្យេ់  
សតីពីបណាណ េ័យ និងបណណ
សារដាា ន  

 

   

សកមមភាពទី្យ៨  
(ពត្ងឹងពត្ងីកកិច្ចការ
ត្សាវត្ជាវរមួោន រវាង
ត្ពឹទ្យធសភា និងបណាត
សភានានាកនុង
ត្កបខ័ណឌ ត្បអទ្យស 
អាសា នទក់ទ្យងនឹង      
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន និង
កិច្ចការសភា) 

    • ឯកសារត្សាវត្ជាវ និងការ
អាះពុមព 

• េនុសសរណៈអយគ្យេ់ 
សតីពី ការសិកាត្សាវត្ជាវ  
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ឧបសេព័នធទ្ី២ 
ផែនការសកេមភារ និងថវិកា 

ផែនការមេ 
សតរីី 

បរវិតតកេមព្រឹទ្ធសភាមេឡចិព្តូនិក 
(២០២២ - ២០៣០) 




មោលមៅ សកេមភារ មរលមវលា លទ្ធែលជាក់ផសតង 
(Deliverable) 

ថវិកាប៉ា ន់ស្មម ន 
     រិតជាដុលាា រអាមេរកិ($) ២០២២-២០២៥ ២០២៥-២០៣០ 

២០២២  
- 

២០២៣ 

២០២៣  
- 

២០២៤ 

២០២៤  
- 

២០២៥ 

 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្១  
(ពត្ងឹងពត្ងីកអេដាា រច្នាសមព័នធ
ព័រ៌មានវទិ្យាត្បកបអដាយភាពរងឹមា ំ
និងមាន េកខណៈជាត្បព័នធពពក 
CLOUD) 

សកមមភាពទី្យ១    
(ការអរៀបច្ំត្បព័នធ
ពពកមួយហ្ េមាន 
ត្បសិទ្យធភាព និរនតភាព 
និងសុវរថិភាព) 

    • មជ្ឈមណឌ េទ្យិននន័យហ្ េ 
មានសមរថភាពអពញអេញ 
និងរងឹមា ំ 

≈១.៣០០.០០០ 

សកមមភាពទី្យ២ 

(ការពត្ងឹងបណាត ញ
នផទកនុង និងអសវា    
សនតិសុខព័រ៌មាននផទ
កនុងត្ពឹទ្យធសភា)  

    • បណាត ញនផទកនុងរងឹមា ំសុវរថិ-
ភាព និងការផតេ់ជូ្នអសវាជូ្ន
េរិថិជ្នអដាយទូ្យេំទូ្យោយ  

≈ ១០០.០០០ 

សកមមភាពទី្យ៣     • ថាន េ និងអេដាា រច្នាសមព័នធ 
ឌ្ីជ្ីថេហ្ េមានសមរថភាព 

----- 
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(កសាងអេដាា រច្នា- 
សមព័នធត្បព័នធពពកឯក
ជ្នរបស់ត្ពឹទ្យធសភា) 

កនុងការអធែីសងគរិភាពអដាយ 
រេូន និងចុ្ះសត្មុង   

សកមមភាពទី្យ៤  
 

 
(ការកសាងអរៀបច្ំ
ត្បព័នធេរតសញ្ហញ ណ    
ឌ្ីជ្ីថេ និងត្បព័នធ 
េរថអេខាឌ្ីជ្ីថេ
របស់ត្ពឹទ្យធសភា) 

    • ត្បព័នធេរតសញ្ហញ ណឌ្ីជ្ីថេ 
• ត្បព័នធេរថអេខាឌ្ីជ្ីថេ  

----- 

សកមមភាពទី្យ៥  
(ការពត្ងឹងពត្ងីកមូេ
ធនមនុសស Human 

Capital)  

    • សមរថភាពមស្រនតីជ្ំនាញតាម 
អសច្កតីត្រូវការ 

• ត្កុមជ្ំនាញព័រ៌មានវទិ្យាមួយ 
ត្កុមហ្ េមានជ្ំនាញមធយម
ត្រឹមឆ្លន ២ំ០២៥ និងត្កុម 
ជ្ំនាញជាន់ខពស់អៅ 
ឆ្លន ២ំ០៣០  

≈ ២០០.០០០ 

សកមមភាពទី្យ៦  
(ពត្ងឹងពត្ងីកការផគរ់
ផគង់បណាត ញេុីនធឺ-   
ណិរ  

 
 

 • បណាត ញេុីនធឺហ្ណរត្រូវាន
ផគរ់ផគង់ េ់ ៥០០Mb ត្រឹម
ឆ្លន ២ំ០២៤ 

• បណាត ញេុីនធឺណិរ ៥GB 
ត្រូវាន ំអឡងី េ់ត្រឹមឆ្លន ំ
២០៣០ 

≈៥0.000 – ៦0.000 / ឆ្លន  ំ
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មោលមៅអាទិ្ភារទី្២  
(ពត្ងឹងពត្ងីកផេិរភាពការងារ និង
អសវាកមមបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន អ ីមប ី
ោតំ្ទ្យមុខងារសនូេទងំបីរបស់
ត្ពឹទ្យធសភាត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព 
និងមានេកខណៈនវឆ្លា រ) 
 

សកមមភាពទី្យ១  

(ពត្ងឹងពត្ងីកផេិរ
ភាពអេីមុខងារនីរិកមម
របស់ត្ពឹទ្យធសភាអដាយ
អត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន)  

   ----- 

ក.ការពត្ងឹង និងពត្ងកី
ត្ទ្យពយសមបរតិឯកសារ
របស់សាថ ប័នឱយាន
គ្ង់វងស និងមានរអបៀប
អរៀបរយអដាយអត្បី
ត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា      
ឌ្ីជ្ីថេ  

    • ត្បព័នធបណាណ េ័យអេឡចិ្- 
ត្រូនិក 

• ត្បព័នធបណណសារដាា នេរឡចិ្-
ត្រូនិក 

• ត្បព័នធទ្យិននន័យត្សាវត្ជាវ  

≈៣០០.០០០ - ៥០០.០០០  

ខ.អធែីនិយរ័កមមការងារ
នីរិកមមត្ពឹទ្យធសភាឈ្លន
អៅជាការងារនីរិកមម
ហ្បបត្បព័នធអេឡិច្-     
ត្រូនិករបស់សភាមួយ
ត្សបតាមសតង់ដារនិង
ត្បសិទ្យធភាពខពស់  

  • ត្បព័នធទ្យិននន័យច្ាប់ហ្ េ   
មានសមរថភាពខពស់ នងិ
ត្បអសីរជាងមុន  

• ទ្យិននន័យរ ាធមមនុញ្ញកមពុជា  
• សុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ង ំអណីរការ
ត្រួរពិនិរយ និងផតេ់
អយបេ់អេីអសច្កតីត្ពាង
ច្ាប់ឬអសច្កតីអសនីច្ាប ់

• សុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងការផតេ់
អយបេ់របស់សមាជ្ិកអេី   
អសច្កតីត្ពាងច្ាប់ ឬ អសច្កតីអសនី
ច្ាប ់

• សុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងរាយការណ៍
ពិសាត រ និងសអងខបសត្មាប់កិច្ច

≈៥០០.០០០ - ៦០០.០០០ 
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ត្បជុ្ំគ្ណៈកមាម ធិការេច្ិនស្រនតយ ៍  
សម័យត្បជុ្ំត្ពឹទ្យធសភា 

គ្.បនតកសាង
មអធាាយឌ្ីជ្ីថេ 
អ ីមបអីេីកកមពស់ការងារ
នីរិកមមត្បកបអដាយ
ត្បសិទ្យធភាព និងគុ្ណ-
ភាព   

    • សុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងសាេត្បជុ្ំ
ទ្យំអនីប (Paper Less 
System) 

• ត្បព័នធត្បជុ្ំពីច្មាៃ យសត្មាប់
កិច្ចត្បជុ្ំគ្ណៈកមាម ធិការ 
េច្ិនស្រនតយត៍្ពឹទ្យធសភា សម័យ
ត្បជុ្ំត្ពឹទ្យធសភា និងកិច្ចត្បជុ្ំ
នានារបស់ត្ពឹទ្យធសភា 

• ត្បព័នធសទូឌ្ីយូអដាយ
សែ័យត្បវរតិសត្មាប់សាេត្បជុ្ំ
នានារបស់ត្ពឹទ្យធសភា 

• ត្បព័នធបំហ្បាង សំអឡងអៅជា
េកសរ(OCR) អដាយអត្បី
ត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាបញ្ហញ     
សមិបនិមមិរ(AI) 

• សុហ្េែរបកហ្ត្បភាសាច្ត្មុះ ត្ពម
ទងំសុហ្េែរ និងកមមវធិី    
ឌ្ីជ្ីថេអផសង អ ីមបោីតំ្ទ្យ េ់
ការងារនីរិកមមរបស់ត្ពឹទ្យធសភា      

≈១.០០០.០០០ - ២.០០០.០០0  

ឃ. កសាង និងអរៀបចំ្
ត្បព័នធសត្មាប់
ត្ពឹទ្យធសភាកនុង       
កាេៈអទ្យសៈត្បធាន
សកតិ អ ីមបីធានា

    • ត្បព័នធត្បជុ្ំពីច្មាៃ យអដាយអត្បី
ត្ាស់ថាន េ និងសុហ្េែរ 

• ត្បព័នធអាះអឆ្លន រ ការេនុម័រ  
ឌ្ីជ្ីថេ និងេរតសញ្ហញ ណកមម
ឌ្ីជ្ីថេ 

≈២០០.០០០  
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ត្បត្ករីភាព ំអណីរការ
សាថ ប័ន 
សកមមភាពទី្យ២  
(ពត្ងឹងពត្ងីកផេិរ
ភាពអេីមុខងារតាម
ដានការេនុវរតច្ាប់
របស់ត្ពឹទ្យធសភាអដាយ
អត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន) 

   ----- 

ក.ការកសាង    និងអធែី
សងគរិភាពជាមួយ
ត្បព័នធត្គ្ប់ត្គ្ង
ទ្យិននន័យជាមួយបណាត
ត្កសួងពាក់ព័នធ       
ជាពិអសសការចូ្េរមួ
េនុវរតន៍េនុត្កឹរយសតីពី 
«ថាន េតា ស់បតូរទ្យិននន័យ 
CamDX» របស់      
រាជ្រដាា ភិាេតាមរយៈ 
ត្បព័នធតទ េ់(VPN) 
និងត្បព័នធេុីនធឺណិរ 
ក៏ ូច្ជាអោេនអយ- 
ាយអផសងៗ 

    • ថាន េឌ្ីជ្ីថេ តាមត្បព័នធ
តទ េ់ និងបណាត ញ 
េុីនធឺណិរ 

----- 

ខ.កសាង និងអរៀបច្ំ 
សុហ្េែរសថិរិទ្យិននន័យ
ថវកិាជារិសត្មាប់
ត្ពឹទ្យធសភា  

    • ត្បព័នទទ្យិននន័យថវកិាជារ ិ
 សត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា  

≈៥០.០០០ - ៦០.០០០ 
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សកមមភាពទី្យ៣  
(ការពត្ងឹងពត្ងីកផេិរ
ភាពអេីមុខងាររំណាង
របស់ត្ពឹទ្យធសភាអដាយ
អត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន ) 

   ----- 

ក.ការបនតពត្ងឹងពត្ងីក
អគ្េទ្យំព័រត្ពឹទ្យធសភា
ត្បកបអដាយេកខណៈ
ច្ត្មុះ និងសមបូរហ្បប 
ជាពិអសសបនតការេនុ
វរតអដាយយកច្ិរត
ទុ្យកដាក់តាមសតង់ដារ
និងបទ្យដាា នបអច្ចកអទ្យស
កត្មិរជារិ-េនតរជារិ 

    • អគ្េទ្យំព័រផាូវការរបស់ 
ត្ពឹទ្យធសភាមានេកខណៈ  
សតង់ដាររបស់សភា (IPU) 
និងថាន ក់ជារ ិ 
  

≈៥០.០០០ - ៦០.០០០ 

ខ.ការពត្ងឹងពត្ងីក
ការងារផសពែផាយ 

អដាយអត្បីត្ាស់.   
ឧរតមភាព និង
ត្បជាត្បិយភាពននអសវា
េុីនធឺណិរ  ូច្ជាការ
បអងកីរនូវវទិ្យយុ និង
ទូ្យរទ្យសសន៍េនឡាញ  
តាមរយៈឧបករណ៍នវឆ្លា រ 
កំពយូទ្យ័រ និងទូ្យរស័ពទន នវ
ឆ្លា រ 

    • វទិ្យយុ និងទូ្យរទ្យសសន៍េនឡាញ 
 

≈១០០.០០០ - ១៥០.០០០ 
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គ្.ការអរៀបច្ំអឡងីនូវ 
សុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងការ
ទ្យទ្យួេពាកយបណតឹ ង
របស់ត្បជាពេរ ា    
សុហ្េែរពិភាកា         
ពីច្មាៃ យ និងសុហ្េែរ
អផសងៗតាមរយៈការ
អត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា 
បញ្ហញ សិបបនិមមិរ (AI) 

ទ្យិននន័យទូ្យេំទូ្យោយ 
(Big Data) និងប
អច្ចកវទិ្យាអផសងៗ  

    • សុហ្េែរទ្យទ្យួេពាកយបណតឹ ង
របស់ត្បជាពេរ ា  

• សុហ្េែរពិភាកាពីច្មាៃ យ  
 

 

≈៥០.០០០ - ៦០.០០០ 

ឃ.អេីកកមពស់មុខងារ
រំណាងរបស់ 
ត្ពឹទ្យធសភា និងសមាជ្ិក
ត្ពឹទ្យធសភាឱយកាន់ហ្រ
ត្បអសីរអៅកនុងការអដាះ
ត្សាយការេំាករបស់
ត្បជាពេរ ាាន   
ទន់អពេ ត្បសិទ្យធភាព 
និងឆ្លប់រេ័សអដាយ
អត្បីត្ាស់កមមវធិីបណាត
ញសងគម និងត្បព័នធ
ផសពែផាយអផសងៗ
សត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា 
សមាជ្ិក និងរច្នា-  

    • ការអត្បីត្ាស់បណាត ញ 
សងគមអដាយអពញអេញរបស់ 
សមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភា និង 
រច្នាសមព័នធនអយាយ  

----- 
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សមព័នធនអយាយនានា
របស់ត្ពឹទ្យធសភា 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៣  
(ការពត្ងីកការត្គ្ប់ត្គ្ង និងការ
ទ្យទ្យួេយកគ្អត្មាងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មានសត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា) 
 

សកមមភាពទី្យ១  
(ពត្ងឹងសមរថភាព
ធនធានមនុសសអេីការ
ត្គ្ប់ត្គ្ងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន និងការកសាង
ហ្ផនការ) 

   ----- 

ក.ពត្ងឹងសមរថភាព
ការងារត្គ្ប់ត្គ្ង និង
ការកសាងហ្ផនការ
របស់មស្រនតីបអច្ចកអទ្យស
ព័រ៌មានវទិ្យារបស់
ត្ពឹទ្យធសភា 

    • ធនធានមនុសសហ្ េមាន 
សមរថភាពត្គ្ប់ត្គ្ង និង
 ឹកនា ំ

• រច្នាសមព័នធ ឹកនា ំនិងយនត
ការត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព  

----- 

ខ.បអងកីរយនតការ និង
ទ្យត្មង់ហ្ច្ករហំ្េកអផសងៗ 
អ ីមបសីិកាេំពីការ   
េនុវរត និងបទ្យពិអសាធន៍
សតីពីការេនុវរតគ្អត្មាង
ព័រ៌មានវទិ្យាត្ពឹទ្យធសភា 

    • វធិីសាស្រសត និងយនតការការងារ 
ហ្ េមានភាពេែត្បអសីរ 
ត្បកបអដាយការទ្យទ្យួេខុសត្រូវ 

----- 

សកមមភាពទី្យ២  
(ពត្ងឹងយនតការ និង
រច្នាសមព័នធការត្គ្ប់ត្គ្ង
 ឹកនាកំារដាា នបអច្ចក-
វទិ្យាព័រ៌មាន និងការ
ផតួច្អផតីមគ្ំនិរថមីៗ) 

     ----- 
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ក.បអងកីរគ្ណៈកមមការ 
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់
ត្ពឹទ្យធសភា អ ីមប ីឹកនា ំ
និងសអត្មច្អេីការងារ   
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន។ 

    • រច្នាសមព័នធ និងយនតការ
 ឹកនាកំារងារេភិវឌ្ឍបអច្ចក 
វទិ្យារបស់ត្ពឹទ្យធសភា 

----- 

ខ.បអងកីរត្កុមការងារ
បអច្ចកអទ្យសពិអសស 
អ ីមបេីនុវរតន៍គ្អត្មាង
ព័រ៌មានវទិ្យាសត្មាប់
ត្ពឹទ្យធសភាតាមឆ្លន  ំ     
នីមួយៗ។ 

    • ត្កុមការងារហ្ េមានការ
ទ្យទ្យួេខុសត្រូវអដាយការចារ់
តាងំពីថាន ក់ ឹកនា ំ  

----- 

គ្.បអងកីរមជ្ឈមណឌ េ
ព័រ៌មានវទិ្យាត្ពឹទ្យធសភា 
អ ីមបីជំ្រុញការងារការ
េនុវរតននបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មានត្បកបអដាយ
គុ្ណភាព និងត្បសិទ្យធ-
ភាព។ 

    • មជ្ឈមណឌ េត្សាវត្ជាវ 
សត្មាប់ការងារត្សាវត្ជាវ និង
នវានុវរតន៍បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន 

----- 

ឃ.អរៀបច្ំ និងហ្ក-
សត្មួេរច្នាសមព័នធ
ត្គ្ប់ត្គ្ងរបស់នាយក
ដាា នព័រ៌មានវទិ្យា អ ីមបី
អ្ាីយរបនឹងរត្មូវការ
តាម ំណាក់កាេ     
នីមួយៗ។ 

    • េងគភាពបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន 
ហ្ េរច្នាសមព័នធអ្ាីយរប 
នឹងរត្មូវការថមីៗ 

----- 
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ង.ពត្ងឹងពត្ងកីកិច្ច 
សេត្បរិបរតិការទ្យំនាក់
ទ្យំនងជាមួយនឹង   
នាយកដាា ន និង       
េគ្គនាយកដាា ន   
ព័រ៌មានវទិ្យាននរ ាសភា
អ ីមបកីសាង និង
េភិវឌ្ឍន៍អសវាកមមរមួ
សត្មាប់សភាកមពុជា។ 

 • កិច្ចសេការហ្ េេែត្បអសីរ 
រវាងេនកបអច្ចកអទ្យសរបស់ 
ត្ពឹទ្យធសភា និងរ ាសភា  
ក៏ ូច្ជាេងគភាព 
និងេងគភាព។ 

----- 

ច្.សិកា កសាង និង
វាយរនមាជាត្បចាេំំពី
រត្មូវការ និងសំណូម
ពររមួរបស់ត្ពឹទ្យធសភា
អេីការអត្បីត្ាស់       
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន។ 

    • សិកា និងយេ់ ងឹេំពី សាថ ន
ភាព និងរត្មូវការថមីៗ ត្ពម
ទងំការត្បឈមហ្ េបងាែ ក់
 េ់ ំអណីរការេភិវឌ្ឍ  
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់ 
ត្ពឹទ្យធសភា   

----- 

្.កសាងហ្ផនការ
សត្មាប់ការេភិវឌ្ឍ 
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន
របស់ត្ពឹទ្យធសភាត្បចាឆំ្លន  ំ
ត្បចា៣ំឆ្លន  ំនិងត្បចាំ
នីរិកាេនីមួយៗ។ 

 • មានហ្ផនការសកមមភាព និង
ត្រីវសិ័យត្រឹមត្រូវ 
ច្ាស់ោស់  

----- 

ជ្.ការកសាងបទ្យដាា ន 
និងអោេនអយាយ
អផសងៗអ្ាីយរបនឹង
ផេិរផេបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន និងការេភិវឌ្ឍ

 • បទ្យដាា នោតំ្ទ្យ េ់ការងារ 
បរវិរតកមមឌ្ីជ្ីថេសត្មាប់
ត្ពឹទ្យធសភា 

• អោេនអយាយសនតិសុខ 
ព័រ៌មានវទិ្យា  

----- 
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បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន
របស់ត្ពឹទ្យធសភា ។ 

អោេនអយាយសុវរថិភាព 
និងវធិានត្គ្ប់ត្គ្ងការងារ 
ទក់ទ្យងនឹងបអច្ចកវទិ្យា 
ព័រ៌មាន 

 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៤  
(ពត្ងឹងពត្ងីកទ្យំនាក់ទ្យនំងសាធារ
ណៈ និងព័រ៌មានអដាយអត្បីត្ាស់ 
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន) 

 

សកមមភាពទី្យ១  
(ការអរៀបច្ំកមមវធីិ 
បណតុ ះបណាត េ      
េនឡាញសតីពី
ត្ពឹទ្យធសភាតាមរយៈ  
េុីនធឺណិរ អគ្េទំ្យព័រ 
សុហ្េែរទូ្យរស័ពទនវឆ្លា រ 
និងវអី េូអផសងៗ)  

    • សុហ្េែរសត្មាប់ត្គ្ប់ត្គ្ង
 ំអណីរការងារការបណតុ ះ 
បណាត េ  

≈ ៥០០.០០ - ៦០.០០០ 

សកមមភាពទី្យ២  
(កសាងនូវកមមវធិី និង
សុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ង ំអណីរ
ទ្យសសនកិច្ចអៅ
ត្ពឹទ្យធសភារបស់
សាធារណជ្ន) 

    • កមមវធិី និងសុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ង
 ំអណីរទ្យសសនកិច្ចអៅ
ត្ពឹទ្យធសភារបស់  
សាធារណជ្ន 

≈ ៥០០.០០ - ៦០.០០០ 

សកមមភាពទី្យ៣  
(កសាង និងអរៀបច្ំកមម
វធិីបណតុ ះបណាត េ
ច្េ័រតាមភូមិភាគ្ទងំ
៨ (Mobility Training) 
អ ីមបចូី្េរមួអធែីេកខរកមម
ឌ្ីជ្ីថេជូ្ន េ់

    • រថយនតច្េ័រហ្ េមាន 
សមរថភាពសត្មាប់ការបណតុ ះ-
បណាត េត្បកប អដាយ 
សតង់ដារ និងនិយមននការ
េប់រ ំ

≈ ២០០.០០០ - ៣០០.០០០ 
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សមាជ្ិកត្កុមត្បឹកាឃុ-ំ
សងាក រ់) 
សកមមភាពទី្យ៤  
(អរៀបច្ំសម័យត្បជុ្ំ 
ត្ពឹទ្យធសភាអដាយអត្បី
ត្ាស់បអច្ចកវទិ្យាសិបប
និមមិរ )  

    • ត្បព័នធ ឬកមមវធិីសម័យត្បជុ្ំ
ត្ពឹទ្យធសភាអដាយអត្បីត្ាស ់   
បអច្ចកវទិ្យាសបិបនិមមរិ 

សត្មាប់សាធារណជ្ន 

----- 

សកមមភាពទី្យ៥  
(អរៀបច្ំអគ្េទ្យំព័រ   
សារមនទីរ និងពិពរណ៍រូប
ភាពឌ្ីជ្ីថេត្ពឹទ្យធសភា) 

    • អគ្េទ្យំព័រសារមនទីរ និង 
ពិពរ័ណ៍រូបភាពឌ្ីជ្ីថេ 
ត្ពឹទ្យធសភា 

≈ ៥០០.០០ - ៦០.០០០ 

សកមមភាពទី្យ៦  
(ការបអងកីរមជ្ឈមណឌ េ
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន 
សត្មាប់បណតុ ះបណាត េ
មស្រនតីននេគ្គអេខាធិការ
ដាា នត្ពឹទ្យធសភា ត្កុម-
ត្បឹកាឃុ-ំសងាក រ់ និង
សាធារណជ្ន រមួទងំ
កមមវធិីអផសងៗទក់ទ្យង
នឹងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន
របស់ត្ពឹទ្យធសភា)   

    • មជ្ឈមណឌ េសត្មាប់  
ការបណតុ ះបណាត េ េ់ 
សាធារណជ្ន ត្កុមត្បឹកាឃុ-ំ
សងាក រ់ និងត្បជាពេរ ា 

----- 

សកមមភាពទី្យ៧  
(ការពត្ងឹងទ្យំនាក់ទ្យំនង
អដាយអត្បីត្ាស់ត្បព័នធ
នត្បសណីយ ៍និងត្បព័នធ

    • មជ្ឈមណឌ េទ្យទ្យួេព័រ៌មាន 
(Call Center) 

•  ត្បព័នធករ់ត្តាការទ្យំនាក់ 
ទ្យំនងត្បកបអដាយត្បសិទ្យធភាព  

≈ ១០០.០០០ - ២០០.០០០  
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ទូ្យរគ្មនាគ្មន៍អផសងៗ 
អ ីមបឱីយត្បជាពេរ ា
ងាយត្សួេទ្យំនាក់ទ្យំនង
 ូច្ជា មជ្ឈមណឌ េ
ទ្យទ្យួេព័រ៌មាន      
(Call Center) ត្បព័នធ
ករ់ត្តាការទ្យំនាក់ទ្យំនង 
និងមអធាាយទ្យំនាក់
ទ្យំនងសងគមអផសងៗ) 

• ការទ្យំនាក់ទ្យំនង និង
មអធាាយទ្យំនាក់ទ្យំនង
កាន់ហ្រេែត្បអសីរ  

        

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៥ 
(ការកសាង និងេភិវឌ្ឍន៍សមរថភាព
ធនធានមនុសសត្បកបអដាយេកខ-
ណៈឈ្លា សនវ) 
 

សកមមភាពទី្យ១ 
(បស្រញ្ហជ បការយេ់ ឹង 
និងច្ំអណះ ឹង       
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន
ជូ្នសមាជ្ិក
ត្ពឹទ្យធសភា តាមរយៈ
ការអធែីសិកាខ សាោ    
បណតុ ះបណាត េ និង
កមមវធិីអផសងៗត្ពមទងំ 
អេីកកមពស់ការសិកា
ត្សាវត្ជាវអេីការងារ  
បអច្ចកវទិ្យាតាមរយៈការ
ច្ងត្កងឯកសារ និង
េរថបទ្យត្សាវត្ជាវ  
អផសងៗ អ ីមបជីាជ្ំនួយ
សាម ររី េ់សមាជ្ិក
ត្ពឹទ្យធសភា) 

  • សមាជ្ិកត្ពឹទ្យធសភាទ្យទ្យួេ 
ព័រ៌មានទក់ទ្យងនឹង    
 បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន 

----- 
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សកមមភាពទី្យ២  
(កសាងត្កបខ័ណឌ  និង
សតង់ដារននការបណតុ ះ 
បណាត េបអច្ចកវទិ្យា     
ឌ្ីជ្ីថេជូ្នមស្រនតីនន 
េគ្គអេខាធិការដាា ន
ត្ពឹទ្យធសភា) 

    • អោេនអយាយ  
• េភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុសស  
• បទ្យដាា ន និងការត្គ្ប់ត្គ្ង 
ធនធាន  

• សតង់ដារ និងបអច្ចកអទ្យស  

----- 

សកមមភាពទី្យ៣  
(ពត្ងឹងពត្ងីក    
សមរថភាពមស្រនតីរបស់       
េគ្គអេខាធិការដាា ន
តាមរយៈការបណតុ ះ-        
បណាត េជ្ំនាញ       
បអច្ចកវទិ្យាឌ្ីជ្ថីេ
អដាយត្កសួងសាថ ប័ន 
ជ្ំនាញ វទិ្យាសាថ ន 
មជ្ឈមណឌ េ និងន គូ្
អផសងៗត្សបតាមរត្មូវ
ការរបស់ត្ពឹទ្យធសភា និង
េគ្គអេខាធិការដាា ន
ត្ពឹទ្យធសភា) 

 • មស្រនតីរបស់េគ្គអេខាធិការ- 
ដាា ន ១០០ភាគ្រយ មាន
ច្ំអណះ ឹងមូេដាា នទក់ទ្យង
នឹងបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន (កមម
វធិីមស្រនតីឈ្លា សនវ) 

• មស្រនតីរបស់េគ្គអេខាធិការ- 
ដាា ន៥០ភាគ្រយមាន សមរថ-
ភាពហ្ច្ករហំ្េក និងបងាា រ់
បងាា ញ (អោេនអយាយ
១+)   

• មស្រនតីរបស់េគ្គអេខាធិការ- 
ដាា ន៣០ភាគ្រយមានសមរថ-
ភាព ការងារ ឹកនា ំនិងអធែី 
នវានុវរតន៍  

≈ ១០០.០០០ - ២០០.០០០ 

សកមមភាពទី្យ៤  
(ពត្ងឹងពត្ងីក         
សមរថភាពការបណតុ ះ   
បណាត េនផទកនុង        
តាមរយៈការកសាង
សមរថភាពត្គ្ូបអងាគ េ 

 • ត្គ្ូបអងាគ េអកីនអឡងី ១០នាក់ 
 េ់ ៣០នាក់ត្រឹមឆ្លន ២ំ០២៤ 

• មស្រនតីរបស់នាយកដាា ន 
ព័រ៌មានវទិ្យាទងំេស់ជាត្គ្ូ 
បអងាគ េត្រឹមឆ្លន ២ំ០២៦ 

≈ ២០០.០០០ - ៣0០.០០០  
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និងកមមវធិីឌ្ីជ្ីថេ    
អផសងៗ។)  

• េងគភាពនីមួយៗមានជ្ន- 
បអងាគ េហ្ េមានសមរថភាព 
និងទ្យទ្យួេខុសត្រូវ  

សកមមភាពទី្យ៥  
(អរៀបច្ំកមមវធិីរត្មង់
ទ្យិសផសពែផាយ និងការ
កសាងអោេនអយ- 
ាយអេីកទ្យឹកច្ិរត េ់
ការអេីកកមពស់    
សមរថភាពរបស់មស្រនតីនន
េគ្គអេខាធិការដាា ន
ពាក់ព័នធនឹងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន) 

 • អោេនអយាយអេីកទ្យឹក
ច្ិរតត្បកបអដាយភាពនច្ន-   
ត្បឌ្ិរ និងភាពកក់អៅត   

• មស្រនតីនាយកដាា នតាមេងគភាព 
ច្ំណុះេគ្គអេខាធិការដាា ន
មាន ច្ំអណះ ឹងបអច្ចកវទិ្យា 
ត្បកបអដាយការទ្យទ្យួេខុស
ត្រូវ និងមាច ស់ការអដាយអកីន
អឡងី១០ភាគ្រយ/ឆ្លន  ំ 

----- 

សកមមភាពទី្យ៦  
(ពត្ងឹងពត្ងីកសមរថ
ភាពឌ្ីជ្ីថេ និងការ
អធែីនវានុវរតន៍ េ់ជ្ួរ
េនក ឹកនាំតាម    
េងគភាពច្ំណុះ         
េគ្គអេខាធិការ ាន។) 

    • េនកត្គ្ប់ត្គ្ងតាមេងគភាព
ច្ំណុះ េគ្គអេខាធិការដាា ន 
៣០ភាគ្រយមានសមរថភាព 
ការងារ ឹកនា ំនិងអធែីនវានុ-
វរតត្រឹមឆ្លន ២ំ០២៤ និង៧០
ភាគ្រយត្រឹមឆ្លន ២ំ០៣០  

----- 

សកមមភាពទី្យ៧  
(បអងកីរសុហ្េែរការងារ
រ ាាេ (E-Admin) 
សុហ្េែរការងារជាត្កុម
(e-Team) និងសុហ្េែរ
ត្គ្ប់ត្គ្ងហ្ផនការ     
េងគភាព(E-Planning)  

    • សុហ្េែរការងាររ ាាេ 

 (E-Admin)  
• សុហ្េែរការងារជាត្កុម 
(e-Team)  

• សុហ្េែរត្គ្ប់ត្គ្ងហ្ផនការេងគ
ភាព(E-Planning)  និង
ត្បព័នធឌ្ីជ្ីថេអផសងៗ 

----- 
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និងត្បព័នធឌ្ីជ្ីថេ    
អផសងៗ អ ីមបីអេីក
កមពស់គុ្ណភាពការងារ 
េងគភាពច្ំណុះ                
េគ្គអេខាធិការដាា ន និង
ពត្ងឹងត្បសិទ្យធភាពការងារ
ជាត្កុមរបស់មស្រនតីននេគ្គ-
អេខាធិការដាា ន
ត្ពឹទ្យធសភា) 

• សមរថភាពមស្រនតីេពស 
ត្បកបអដាយភាពរេ័ស  
បរ់ហ្បន នវឆ្លា រ និងសេការ 
ខពស់អដាយមានការទ្យទ្យួេ 
ខុសត្រូវខពស់   

សកមមភាពទី្យ៨  
(បអងកីរកមមវធិីសុហ្េែរ     
កមមវធិីត្គ្ប់ត្គ្ង      
ការបណតុ ះបណាត េ   
សុហ្េែរបអត្ងៀនពី-
ច្មាៃ យ និងអគ្េទ្យំព័រ
ទ្យិននន័យត្សាវត្ជាវ
ទក់ទ្យងនឹងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន។)  

    • សុហ្េែរកមមវធិីត្គ្ប់ត្គ្ង        
ការបណតុ ះបណាត េ  

• សុហ្េែរបអត្ងៀនពីច្មាៃ យ  
• អគ្េទ្យំព័រទ្យិននន័យត្សាវត្ជាវ
ទក់ទ្យងនឹងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន 

≈ ២០០.០០០  

សកមមភាពទី្យ៩  
(ពត្ងឹងពត្ងីកវបបធម៌
រ ាាេឌ្ីជ្ីថេ និង
េកខរកមមឌ្ីជ្ីថេ    
តាមរយៈសិកាខ សាោ 
និងកមមវធិីអផសងៗ)  

 • មស្រនតីត្ពឹទ្យធសភាមានទ្យមាា ប់ 
វបបធម៌ និងទ្យត្មង់ការងារ
ហ្បបត្បនពណី ការងារថមី
េកខណៈទ្យំអនីប  

----- 

មោលមៅអាទិ្ភារទី្៦ 
(ពត្ងឹងពត្ងកីកិច្ចសេត្បរបិរតិការ 
ភាពជាន គូ្វាងត្ពឹទ្យធសភា នងិន គូ្

       

សកមមភាពទី្យ១   • េនុសសរណៈអយគ្យេ់រវាង 
ត្ពឹទ្យធសភា និងន គូ្  

----- 
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ពាក់ព័នធអ ីមបពីត្ងឹងពត្ងីកការ
េភិវឌ្ឍបអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានរបស់
ត្ពឹទ្យធសភា) 

(ពត្ងឹងពត្ងីកកិច្ចសេ
ត្បរិបរតិការជាមួយ
ត្កសួង សាថ ប័ន អាជាា ធរ 
ជារិវសិ័យឯកជ្ន 
មជ្ឈមណឌ េត្សាវត្ជាវ 
សាកេវទិ្យាេ័យ និង
េនកជ្ំនាញ ពាក់ព័នធ
ជាមួយនឹងបអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មាន អ ីមបតីា ស់បតូរ 
បទ្យពិអសាធន៍ និង 
សេការអៅកនុង     
ការេនុវរតគ្អត្មាង     
បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មានការ
សិកាត្សាវត្ជាវ ត្ពម
ទងំការអធែីនវានុវរតន៍
សត្មាប់ត្ពឹទ្យធសភា) 

• កិច្ចសនា និងកិច្ចសេការេែ  
• មានទ្យំនាក់ទ្យំនង នងិមិរតភាព 
ការងារេែត្បអសីរត្បកបអដាយ 
ភាពជ្ិរ ិរ  

សកមមភាពទី្យ២  
(អធែីសមាេរណកមម
ទ្យិននន័យរបស់ត្ពឹទ្យធសភា 
និងរ ាសភា ជាមួយនឹង
បណាត សភានានា និង
េងគការេនតរជារិ អ ីមបី
ការតា ស់បតូរទ្យិននន័យអៅ
វញិអៅមក។) 

    • ថាន េទ្យិននន័យ 
• េនុសសរណៈអយគ្យេ់ 
• កិច្ចសេការ និងមិរតភាព
ការងារ 

----- 

សកមមភាពទី្យ៣  
(បនតកិច្ចសេត្បរិបរតិ-
ការជាមួយបណាត សភា

 • កមមវធិីបណតុ ះបណាត េ  
• ជ្ំនួយបអច្ចកអទ្យស និងសមាា រៈ 

----- 
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ជាមិរត េងគការេនតរជារិ 
េងគទូ្យរ និងន គូ្ អ ីមបី
ផតេ់ការោតំ្ទ្យ  េ់ការ
េភិវឌ្ឍធនធានមនុសស 
និងជ្ំនួយបអច្ចកអទ្យស
អផសងៗ) 

សកមមភាពទី្យ៤ 
(បនតពត្ងឹងពត្ងីកការ
សិកាត្សាវត្ជាវអៅអេី
ការេនុវរតេែៗននការ
អត្បីត្ាស់បអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មានអៅតាមបណាត
សភានានា និងេងគការ
េនតរជារិទក់ទ្យងនងឹ
ការងារសភា (IPU 
AIPA APF..។េ។)) 

    • េនុសសរណៈអយគ្យេ់ និង
កិច្ចសេត្បរិបរតិការ  

• កមមវធិីត្សាវត្ជាវរមួ និងការ
តា ស់បតូរទ្យិននន័យ  

• កិច្ចសេការ និងមិរតភាព
ការងារ 

----- 

សកមមភាពទី្យ៥ 
(បអងកីរអេឡចិ្ត្រូនិក  
ផនថេ អ ីមបហី្ច្ក
រហំ្េកនូវធនធានឯក
សារជាមួយន គូ្ជារិ-
េនតរជារិអៅវញិអៅ
មក) 

    • អេឡចិ្ត្រូនិកផរថេសត្មាប់ 
ការហ្ច្ករហំ្េក និងតា ស់បតូរ 
ទ្យិននន័យ 

• ថាន េឌ្ីជ្េ  

----- 

សកមមភាពទី្យ៦  
(បអងកីរ នងិចូ្េរមួ
សេការអរៀបច្ំ    
សិកាខ សាោថាន ក់រំបន់ 

    • សិកាខ សាោ និងកមមវធិី 
 បណតុ ះបណាត េជូ្ន េ់ 
សមាជ្ិកសភា និងមស្រនតីសភា 
កនុងរំបន ់ 

----- 
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និងេនតរជារិអេីការងារ
េភិវឌ្ឍន៍បអច្ចកវទិ្យា
ព័រ៌មានត្ពមទងំ     
បទ្យពិអសាធន៍អផសងៗ 
ហ្ េមានត្បអយជ្ន៍
សត្មាប់សភាអេីការងារ
បអច្ចកវទិ្យាពរ័៌មាន
កត្មិររំបន់) 

 

សកមមភាពទី្យ៧  
(ពត្ងឹងពត្ងីកកិច្ចសេ
ត្បរិបរតិការអេីការងារ
តា ស់បតូរទ្យិននន័យកនុង
ត្កបខ័ណឌ សភារំបន់-
ពិភពអោក កិច្ចការ        
បណាណ េ័យ បណណសារ
ដាា ន (ជារិ-េនតរជារិ) 
និងត្កបខ័ណឌ អទ្យែភាគ្ី-
ពេុភាគ្ីអផសងៗ) 

    • ថាន េឌ្ីជ្ីថេ និងត្បពន័ធ
ទ្យិននន័យ បណាណ េ័យ- 
បណណសារដាា ន  

• េនុសសរណៈអយគ្យេ់ សតីពី
បណាណ េ័យ និង 
បណណសារដាា ន  

 

----- 

សកមមភាពទី្យ៨  
(ពត្ងឹងពត្ងីកកិច្ចការ
ត្សាវត្ជាវរមួោន រវាង
ត្ពឹទ្យធសភា និងបណាត
សភានានាកនុង
ត្កបខ័ណឌ ត្បអទ្យស 
អាសា នទក់ទ្យងនឹង 

បអច្ចកវទិ្យាព័រ៌មាន និង
កិច្ចការសភា) 

    • ឯកសារត្សាវត្ជាវ និងការ 
អាះពុមព 

• េនុសសរណៈអយគ្យេ់សតីពី 
ការសិកាត្សាវត្ជាវ  

 

----- 



 




