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ជំនួយការបច្ចេរច្េសរនុងព្សុរច្ ើម្បីច្រៀបចំ និងបញ្េ ប់ 

ព្បរ័នធេិននន័យព្រប់ព្រងរច្ព្ោង ិ ននិច្គរសាររៈហិរិញ្ប្បបនន 

ច្ោយថិនកាថ្នន រ់ជាតិ (រច្ព្ោង ិ ននិច្គរាល ់់  

១.ការរិរៈ៌នារីព្បរ័នធេនិនន័យព្រប់ព្រងរច្ព្ោង (Overall Description) 

១.១.ច្សចរតីច្ ត្ើម្ (Introduction) 

ប្រព័ៃធទិៃនៃ័យប្ររ់ប្រងរម្ប្ោងវិ នៃិម្គរធាររៈហិរិញប្រទានៃម្ោយថិនកាថ្នន ក់ជាតិវ (រម្ប្ោង

វិ នៃិម្គរាល ់់ វ ររស់នាយកោា ៃិនៃិម្គរវ នៃអរគនាយកោា ៃថិនកាវ ៃឹងម្ ើរតួគ៉ា ងសំខាៃ់វ ៃិងផ្ត់់

អតថប្រម្គជៃ៍កនុងការសប្រួ់  ់់កិច្ច ំម្ៈើរការប្ររ់ប្រងឥៈនៃថិនការម្ប្ោងវិ នៃិម្គរាល ់់វ ៃិងឥៈ-វ

នៃថិនកាថថនមំ្ិោា រច្នាសរព័ៃធរូរិៃតធាររៈហ។វ អនកម្ប្រើប្ាស់វ (រន្រៃតី វ ថ ់ទទួ់ រៃលុកជារន្រៃតីវ

ប្តួតពិៃិតយិិរញបិ្ តថុវ អាច្ម្្វើការរញចូ់វ ់ុរវ ថកថប្រវ ៃិងថសវងរកទិៃនៃ័យឬព័ត៌ោៃនងំឡាយពាក់ព័ៃធៃឹង

ការអៃុិតតៃិងប្តួតពិៃិតយថិនកាវ ររួោៃ៖វ ការម្ប្ោងឥៈនៃថិនកាវ ការម្សន ើសុំ/ផ្ត់រ់នាច្ំណាយវ

ការម្សន ើសុំ/ម្រើកផ្ត់់រុម្រប្រនៃវ (កនុងករៈីអងគភាពរ ាជាអនកអៃុិតតរម្ប្ោង វ កិច្ច់ទធករមធាររៈហវ

(តនរៃរម្ប្ោងកនុងកិច្ចសៃា វការទូនតរ់ម្ប្ោងតារ់កខខៈឌ នៃកិច្ចសៃាវ (ប្តួតពិៃិតយវវាយតនរៃវ ប្ររ់់-

ទទួ់វ ៃិងរញចរ់សុព់ភាពរម្ប្ោង វ ម្ៅកនុងប្រព័ៃធវ ៃិងរកាទុកកនុងទប្រង់ឌីជីថ់វ (Digital)។វ

អនកម្ប្រើប្ាស់ោន ក់ៗវ (រន្រៃតី វ អាច្ច្ូ់ម្ៅកាៃ់ប្រព័ៃធវ ម្ ើរទាីរញចូ់វ ់ុរវ ៃិងថកថប្រទិៃនៃ័យតារសិទធិថ ់ 

ាៃផ្ត់់ជូៃវជារួយៃឹងម្ ម្ ោះវ (Username)វ ៃិងម្់ខសោា ត់វ (Password)។វច្ំម្ពាោះថ្នន ក់ ឹកនំាវ រឺអាច្

ពិៃិតយម្រើ់ទិៃនៃ័យឬព័ត៌ោៃជាទប្រង់សថ ិតិ (Statistics Data)វ ឬរាយកការៈ៍់រអិតម្ផ្េងៗវតារតប្រូិ

ការចំាច្់ជាក់ថសតង។ ជារច្ច័យវ ប្រព័ៃធម្ៃោះវ ៃឹងរួរច្ំថៈកកនុងការរម្ងកើៃប្រសទិធភាពវ ៃិងស័កតិភាពនៃការ 

ប្ររ់ប្រងរម្ប្ោងិនៃិម្គរ ធាររៈហិិរញប្រទានៃម្ោយថិនកាថ្នន ក់ជាតិវ (រម្ប្ោងិនៃិម្គរាល ់់ វ ប្សរ

ម្ៅៃឹងទិសម្ៅថកទប្រង់ការប្ររ់ប្រងិិរញបិ្ តថធុាររៈហ ំណាក់កា់ទីវ ៤វ ៃិងម្គងតារយុទធធាន្រសត នៃ 

ការថកទប្រង់ប្រព័ៃធថិនកាឆ្ន ំវ ២០១៨-២០២៥វ ៃិងយុទធធាន្រសតសត ីពីការថកទប្រង់ប្រព័ៃធប្ររ់ប្រងការិនៃិ- 

ម្គរធាររៈហវ ២០១៩-២០២៥វ ជាពិម្សសច្ូ់រួរកនុងម្ោ់ៃម្គាយរោា ភិា់ឌីជីថ់ករពុជាវ

២០២២-២០៣៥។ 
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១.២.ផ្ ល្ ំច្ៈើរការការងារ (Operating Environment  

ជំនាញការប្តូិម្រៀរច្ំតុរថតងនផ្លការងារររស់ប្រព័ៃធវ (Interface)វ ឱ្យោៃ់កខៈហធារញប្ងាយប្សួ់  

 ់់អនកម្ប្រើប្ាស់កនុងការម្ប្រើប្ាស់ប្រព័ៃធរួរោៃ៖វ នផ្លការងារសប្ោរ់រញចូ់ទិៃនៃ័យឬព័ត៌ោៃរម្ប្ោងនផ្ល 

ការងារសប្ោរ់ថសវងរកទិៃនៃ័យឬព័ត៌ោៃរម្ប្ោងវក៏ ូច្ជាការប្ររ់ប្រងទិៃនៃ័យររស់ប្រព័ៃធោៃជាអាទិ៍វការ 

ថសវងរកវ រម្ងកើតវ ់ុរវ ថកថប្រទិៃនៃ័យឬព័ត៌ោៃម្ៅម្់ើទិៃនៃ័យម្រវ (Master Data)វ ម្ផ្េងៗ។វ ជំនាញការ

ក៏ប្តូិរនាឱ្យាៃៃូិ ំម្ៈើរការរ់ូៃម្ោយរិៃោៃរញ្ហា រអាក់រអួ់កនុងម្ព់ថ ់ោៃអនកម្ប្រើប្ាស់ម្ប្ច្ើៃ

ច្ូ់ម្ៅម្្វើការម្ប្រើប្ាសប់្រព័ៃធកនុងម្ព់ថតរួយ។ 

១.៣.តព្មូ្ិការបច្ចេរច្េស (Technical Requirement  

ប្រព័ៃធករមិន្ីវ Web-based Application ប្តូិម្្វើការអភិិឌឍជារម្ច្ចកិនទាម្រើកច្ំិ វ (Open Source 

Technologies) ថ ់ផ្ត់់ភាពងាយប្សួ់កនុងការកធាងប្រព័ៃធម្ោយពុំចំាច្់ច្ំណាយកនុងការទិញវLicense 

ៃិងោៃការជួយោំប្ទ ថ ់អាច្ថសវងរកាៃប្រករម្ោយភាពម្ជឿជាក់វ (Open Coding and Reliable 

Support)វតាររយហការម្ប្រើប្ាស់វPlatform  ូច្ខាងម្ប្ការ៖ 

• Client Side Platform:  

Front-end Development: HTML 5.0, Bootstrap >= 3, AngularJS >= v1.2.14 

Back-end Development: Java Spring Boot >= 1.5.18 

• Server Side Platform: OS Linux Ubuntu >= 16.04.5 LTS, MySQL Database >= 5.7, and 

• ភាធា នទម្ទៀតជារម្ច្ចកិនទាម្រើកច្ំិវ(Open Source Language) 

២.ព្បរ័នធសុិតថិភារ (Security Level  

២.១.រព្មិ្តសុិតថិភារផ្ ន្ររូ  (Code Security Level  

ជំនាញការប្តូិរកាប្ករសី់្រ៌កនុងការសរម្សរកូ វៃិងម្ ៃ្ើយតរកនុងកប្រិតសតង់ោរ ូច្ខាងម្ប្ការ៖ 

(១ ការសរម្សរកូ ប្ររ់រនាល ត់វ ់កខខៈឌ វ កថ្នខៈខ វ ៃិងរៈតុ ំរុខងារនងំអស់ប្តូិ ោៃសណាត រ់រន រ់វ

ម្ិើយោៃវ កំៈត់សោគ ់់ប្តឹរប្តូិ វ វ ៃិងវ (២ វ ប្តូិរនាថ្នប្រព័ៃធករមិន្ីរិៃោៃក ូកំៈត់ច្ំៃួៃអនកម្ប្រើ 

ប្ាស់វ ៃិង ំម្ៈើរការជាប្រប្កតីសថ ិតកនុងរងវង់សរថភាពររស់កុំពយូទ័រម្រម្នោះរីោៃអនកច្ូ់ម្ប្រើប្ាស់ម្ប្ច្ើៃ ក ៏

ម្ោយវ (Unlimited User Management and Multi-Users Access comply with Capacity of 

Server Computer)វ។  

២.២.រព្មិ្តសុិតថិភារផ្ ន្រេិននន័យ (Data Security) 
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រា់់ទិៃនៃ័យឬព័ត៌ោៃកនុងប្រព័ៃធររស់អនកម្ប្រើប្ាសប់្តូិ ាៃរនាវ ៃិងការពារពីការរ៉ាុៃរ៉ាង់ួច្យកម្ៅ 

ម្ប្រើប្ាស់កនុងៃ័យអិនជជោៃពីសំណាក់អនកខាងម្ប្ៅវ (Unauthorized Users)។ 

២.៣.រព្មិ្តសុិតថិភារផ្ ន្របញ្េូ់េិននន័យ (Data Entry Security Level   

ជំនាញការប្តូិរនា ំម្ៈើរការប្រព័ៃធករមិន្ីថផ្នករញជូ់ទិៃនៃ័យ ូច្ខាងម្ប្ការ៖ 

(១ ការម្រៀរច្ំតម្រៃើងប្រព័ៃធរកាទិៃនៃ័យវDatabase ប្តូ មិ្ប្រើវComplex Passwordវៃិងច្ូ់ម្ប្រើប្ាស់ាៃ 

សប្ោរ់ថតអនកម្ប្រើប្ាស់ថផ្នកខាងកនុងរ៉ាុម្ណាណ ោះវ(២  ំម្ៈើរការទំព័រវៃិងទិៃនៃ័យនៃប្រព័ៃធករមិី្ ីប្តូិោៃម្់ទាឿៃ 

ម្់ឿៃវ (Page Loading and Data Access Fastest Speed)វ (៣ ប្រព័ៃធករមិន្ីប្តូិ  ំម្ៈើរការម្ោយសុប្កតឹ 

ម្នោះរីច្ូ់ម្ប្រើប្ាស់កនុងម្ព់ថតរួយវ(Accuracy Multiple Access Simultaneously)វ (៤ ពាកយសោា ត់ 

ច្ូ់ ម្ប្រើប្ាស់ករមិន្ីប្តូ រិកាទុកម្ៅកនុងប្រព័ៃធម្ោយរិៃអាច្អាៃាៃវ(Encryption) ៃិងរិៃអាច្ប្ធាយរញ្ហជ ក់ 

ប្តឡរ់រកិនញាៃ (Cannot Decrypt)វ (៥ ការច្ូ់ម្ប្រើប្ាស់ទិៃនៃ័យរវាងវClient and Server ប្តូិថត 

ម្រៀរច្ំតម្រៃើងកប្រតិសុិតថិភាពទិៃនៃ័យម្ ៃ្ើយ ៃ្ងោន ម្អាយោៃជាវ (Encryption) ម្ោយទិញវ SSL (Secure 

Sockets Layer) Certificateវពីអនកផ្គត់ផ្គង់ជាប្រចំឆ្ន ំកនុងតនរៃសរររយវ។ 

២.៤.រព្មិ្តសុិតថិភារេិននន័យបព្មុ្ង (Data Backup Security Level  

ជំនាញការប្តូិម្រៀរច្ំម្អាយោៃការរកាទុកទិៃនៃ័យរប្រុងវកនុងកប្រិតតប្រូិការ ូច្ខាងម្ប្ការ៖ 

(១ រប្រុងទុកទិៃនៃ័យវ Database, Attachment Files ម្រៀងរា់់រួយនថារតងម្ព់ផ្ុតម្ោ៉ា ងការងារវ

(២ រប្រុងទុកវWebsite Contents ម្ៅម្ព់ោក់ម្អាយចរ់ម្ផ្តើរ ំរូងវ ៃិងរា់់ម្ព់ថ ់ោៃម្្វើ

រច្ចរុទាៃនភាពវវ 

៣. មុ្ខងារសំខាន់ៗរបស់ព្បរ័នធ 

៣.១.ព្បច្េេអ្នរច្ព្បើព្ាស់ (User Access Level) 

 -វអនកម្ប្រើប្ាស់ទូម្ៅវ(រន្រៃតី វ(Authorized User) 

 -វអនកប្ររ់ប្រងទិៃនៃ័យវ(Admin Officer) 

 - អនក ឹកនំាវ(Management) 

 - ថ្នន ក់ ឹកនំាកប្រិតការនគ់័យជំនាញវ(Sub-Management) 

 -វអនកប្ររ់ប្រងប្រព័ៃធ (System Admin) 
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៣.២.អ្នរព្រប់ព្រងេូច្ៅ 

- រម្ងកើតវ ់ុរវ ថកថប្រទិៃនៃ័យឬព័ត៌ោៃរម្ប្ោងវ រួរោៃ៖វ ការម្ប្ោងឥៈនៃថិនការម្ប្ោង

វិ នៃិម្គរាល ់់វ ការម្សន ើសុំ/ផ្ត់់រនាច្ំណាយវ ការម្សន ើសុំ/ម្រើកផ្ត់់រុម្រប្រនៃវ (កនុងករៈីអងគ

ភាពរ ាជាអនកអៃុិតតរម្ប្ោង វ កិច្ច់ទធករមធាររៈហវ (តនរៃរម្ប្ោងកនុងកិច្ចសៃា វ ការទូនត់

រម្ប្ោងតារ់កខខៈឌ នៃកិច្ចសៃាវ (ប្តួតពិៃិតយវ វាយតនរៃវ ប្ររ់-់ទទួ់វ ៃិង

រញចរ់សុព់ភាពរម្ប្ោង  

- ថសវងរកទិៃនៃ័យឬព័ត៌ោៃរម្ប្ោងភាៃ រៗវ តាររយហ់កខខៈឌ រួរោៃ៖វ ម្់ខកូ រម្ប្ោងវ

ទីតាំងរម្ប្ោងវឆ្ន ំអៃុិតតរម្ប្ោងវអនកអៃុិតតរម្ប្ោងវម្ោយម្ប្រើប្ាស់វ(Smart Queries) 

- ោំប្ទការនញយកទិៃនៃ័យឬទិៃនៃ័យរម្ប្ោងកនុងទប្រង់តារាងវ Excelវ តារ់កខខៈឌ វ (Export 

Result as Excel File) 

 ៣.៣.ាល ងំអ្នរច្ព្បើព្ាស់ និងថ្នន រ់ ឹរនា ំ(Dashboard) 

-វសប្ោរ់អនកម្ប្រើប្ាស់៖វទិៃនៃ័យឬទិៃនៃ័យររស់រម្ប្ោងវម្ប្កាយពី Log In ច្ូ់ម្ៅកនុងប្រព័ៃធប្ររ់ប្រង។ 

- សប្ោរ់ថ្នន ក់ ឹកនំា៖វទិៃនៃ័យឬព័ត៌ោៃជា់កខៈហសថ ិតិវៃិងប្ការររស់រម្ប្ោងវរួរោៃ៖ 

• ឥៈនៃម្ោយច្ារ់វឬថកតប្រូិថ ់ាៃម្ប្រើប្ាស់ររស់ប្កសួងវធាថ រ័ៃ 

• រុម្រប្រនៃរិៃនៃ់ទូនត់ររស់ប្កសួងវធាថ រ័ៃ 

• ធាថ ៃភាពឥៈនៃរនាច្ំណាយ 

• ឥៈនៃម្ប្រៀរម្្ៀរតារឆ្ន ំវ្ោសវប្តីោសវប្រចំថខ 

• ធាថ ៃភាពអាៈតតិច្ុោះទិោា ការរចួ្រញចូៃម្ៅរតនាោរជាតិ 

• ទឹកប្ាក់សៃេាំៃពីការកាត់កងរម្ប្ោង 

• ឥៈនៃថ ់ាៃម្ប្រើប្ាស់តារ់កខខៈឌ វ(Queries វតួគ៉ា ងតារអងគភាពអៃុិតតជាម្ ើរ។ 

 ៣.៤.ការព្រប់ព្រងេិននន័យច្ម្ (Master Data) 

-វរម្ងកើតវ់ុរវថកថប្រទិៃនៃ័យឬព័ត៌ោៃរម្ប្ោងរញជ ីរម្ប្ោងរួរ។ 

 ៣.៥.ព្បរ័នធព្រប់ព្រងនិងសុិតថិភារ (System Security) 

-វរម្ងកើតវ់ុរវថកថប្ររញជ ីអនកម្ប្រើប្ាស់វ(Manage Users) 

-វប្ររ់ប្រងវៃិងកំៈត់រុខងារអនកម្ប្រើប្ាស់វ(Manage Roles) 

-វប្ររ់ប្រងវៃិងកំៈត់សិទធិម្ប្រើប្ាស់វ(Manage Permissions) 
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 ៣.៦.ការផ្រផ្ព្បច្្សងៗ 

នាយកោា ៃិនៃិម្គរវ នៃអរគនាយកោា ៃថិនកាវ រកាសិទធិនងំប្សុងកនុងការថកថប្រវ ឬរថៃថរតប្រូិការវ

(Requirement) ម្ផ្េងៗវនក់ទងៃឹងការម្រៀរច្ំអភិិឌឍៃ៍ប្រព័ៃធទិៃនៃ័យ។ 

 ៣.៧.រូ  (Code) 

ប្រភពកូ វ (Source Code)វ នងំប្សុងវ (១០០% វ ប្តូិផ្ត់់ជូៃរកនាយកោា ៃិនៃិម្គរវ នៃអរគsនាយក- 

ោា ៃថិនកា។ 

៤. សម្តថភារេីព្បឹរារនុងព្សុរ/ Capacity of Local Consultant 

- ោៃសញ្ហប្ រប្តកប្រិតររនញ្ហប្ រប្តវឬររនញ្ហប្ រប្តជាៃ់ខពស់ថផ្នកិនទាធាន្រសតកុំពយូទ័រ 

- ជំនាញគ៉ា ងតិច្០៥ឆ្ន ំ ម្់ើការម្ប្រើប្ាស ់

. Server Operating system: Linux (Ubuntu)  

. Database: MySQL 

. Front-end Development Tools: HTML, CSS, Java Script, Bootstrap, and AngularJS 

. Back-end Development Tools: Java Spring Framework 

- ោៃរទពិម្ធា្ៃ៍ការងារម្ៅកនុងថផ្នកថ ់ខៃួៃទទួ់ ខសុប្តូិគ៉ា ងតិច្៨ឆ្ន ំវជាពិម្សសពាក់ព័ៃធវ

ៃឹងការអភិិឌឍៃ៍វWeb Application ៃិងការម្រៀរច្ំវDatabase 

- ោៃជំនាញកនុងការិនភារម្ៅ ំម្ៈើរការវៃិងតប្រូិការម្រិទំព័រវគ៉ា ងតិច្៨ឆ្ន ំ 

- ោៃជំនាញកនុងផ្់ិតឯកធាររំរបូ្រព័ៃធករមិន្ីវ(Prototype) គ៉ា ងតិច្៥ឆ្ន ំ  

- ោៃរទពិម្ធា្ៃ៍នក់ទងម្ៅៃឹងការប្ររ់ប្រងកនុងការសរម្សរ Code ៃិងសរតថភាពថផ្នកវ

Programing គ៉ា ងតិច្៨ឆ្ន ំ 

- ោៃរទពិម្ធា្ៃ៍រម្ងកើតវUser Manual ៃិងផ្ត់់ៃូិការិវឹកិវឺៃវ(training) ជូៃ ់់អនកម្ប្រើប្ាស់វ

គ៉ា ងតិច្៨ឆ្ន ំ 

- ោៃជំនាញកនុងការម្្វើរទរងាា ញវៃិងម្ផ្លរច្ំម្ៈោះ ឹងវគ៉ា ងតិច្៨ឆ្ន ំ 

- ោៃច្ំម្ៈោះ ឹងថផ្នកភាធាអង់ម្រៃសថ ់អាច្ម្ប្រើការជាផ្ៃូិការាៃ 

៥. ព្បតិេិនផ្នការអ្នុិតតរច្ព្ោង 

- រយហម្ព់សប្ោរ់ការអៃុិតតរម្ប្ោងសរុរ៖វ៦វថខ។ 

ប្ររៃនាយកោា ៃិនៃមិ្គរ 


