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លក�ខណ� េយាង 

ទី្របឹក្សោជោតិេរៀបចំេគហទំពរ័ 

ជូនមន�រីេសដ�កិច�និងហិរ��វត�� ២៥ រោជធានី-េខត� 

រោជរដោ� ភបិាលកម��ជោ បានចាប់េផ�ើមអនុវត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈតំាងពីចុងឆា� ំ

២០០៤ ក��ងទិសេដៅេលើកកម�ស់្របពន័�្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈកម��ជោេឆា� ះេទៅរកក្រមិតស�ងដ់ោអន�រជោត ិ

តាមរយៈអភិ្រកម ៤ជហំាន នងិ៤ដំណោក់កាល។ ដំណោកក់ាលទី១ែដល្រត�វបានេផោ� តេលើការបេង�ើនភាពេជឿទុកចិត� 

ៃនថវ�កា និងេរៀបចំ លក�ណៈសម្បត�ិស្រមាប់ការបេង�ើនគណេនយ្យភាពហិរ��វត��្រត�វបានប��ប់ េដោយេជោគជយ័ 

ជោមួយនងឹការសេ្រមចបាន នវូភាពេជឿទុកចិត�ៃនថវ�កាជោសារវន� តាមរយៈការអនុវត�ែផនការសកម�ភាពរួមទី១ េនៅ 

ចុងឆា� ំ២០០៨ មុនេពលដំណោក-់ កាលទី២្រត�វបានដោក់ឲ្យអនុវត�េដោយេផោ� តេលើការបេង�ើនគណេនយ្យភាព ហិរ��វត�� 

និងការេរៀបចំលក�ណៈសម្បត�ិស្រមាប់ការបេង�ើនការផ្សោរភា� ប់ថវ�កាេទៅនងឹេគាលនេយោបាយ តាមរយៈ ការដោក់ឲ្យ 

អនុវត�េពញេលញនវូែផនការសកម�ភាពរួមទី២ េនៅេដើមឆា� ំ២០០៩។ េដោយសារភាពស��គសា� ញ នងិប��  

ហិរ��ប្បទាន ែផនការសកម�ភាពរួមទី២ ្រត�វបាន្រត�តពនិតិ្យ េឡើងវ�ញជោេ្រចើនដងេនៅក��ងឆា� ំ២០០៩ និងឆា� ំ២០១០ 

េហើយទីបំផុតយុទ�សា�ស�  ៣+២ ្រត�វបានកសាងេឡើងេនៅឆា� ំ២០១១ េដើម្បីេផោ� តការយកចិត�ទុកដោក់េលើការេរៀបចំ 

លក�ណៈសម្បត� ិស្រមាប់ការដោក់ឲ្យអនុវត�គេ្រមាង្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈេដោយ្របព័ន�បេច�កវ�ទ្យោព័តម៌ាន។ 

ទន�ឹមនងឹេនះ ក��ងេគាលេដៅបេង�ើនសមត�ភាពសា� ប័ន នងិ្របសិទ�ភាព នងិភាពស័ក�ិសិទ�ិៃនការ្របតិបត�ិការងោរ 

្រកសួងេសដ�កិច�និងហិរ��វត��បានេរៀបចំែកស្រម�លរចនោសម�័ន�សា� ប័ន នងិព្រងងឹសមត�ភាពធនធានមនុស្ស 

ជោពិេសស េដើម្បីេឆ�ើយតបេទៅនឹងត្រម�វការចំបាច់ស្រមាប់ការអនុវត�្របពន័�ថ�ែីដលបាន នងិកំពងុដោក់ឲ្យ អនុវត� 

ជោបេណ� ើរៗ ពីមួយ ជំហានេទៅមួយជំហាន ។ េលើលពីេនះេទៅេទៀត េនៅឆា� ំ២០១៤ នងិឆា� ំ២០១៥ ខោងមុខេនះ 

គជឺោឆា� ំែដល្រត�វចាប់េផ�ើម កសាងឲ្យេចញជោរូបរោងពិត្របាកដនវូ្របពន័�បេច�កវ�ទ្យោព័ត៌មានស្រមាប់ការ្រគប់្រគង

ហិរ��វត��មួយ តាមរយៈការផ��ំប���ល គា� នវូែផ�កនីមួយៗ ែដលបានេរៀបចំេ្រត�មលក�ណៈេដោយែឡកៗ ពគីា� កន�ងមក 

េហើយែដល្រត�វដោក់ឲ្យដំេណើរការេពញ េលញចាប់ពឆីា� ំ២០១៥េទៅ ។  

រោជរដោ� ភបិាលនតីិកាលទី៦ៃនរដ�សភា បានបន�េផោ� តេលើេគាលេដៅឣទិភាពៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់

្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ។ បនោ� ប់ពដីោក់ឱ្យអនុវត�«យទុ�សា�ស�ៃនការែកទ្រមង្់របពន័�ថវ�កាឆា� ២ំ០១៨-២០២៥» 

នងិែផនការសកម�ភាព លម�ិតៃនយុទ�សា�ស� េនះ ែដលជោស��លៃនកម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សា-ធារណៈ, 

រោជរដោ� ភបិាលបានេរៀបចំ នងិដោកឱ់្យអនុវត� «យុទ�សា�ស� េកៀរគរចំណូល ២០១៩-២០២៥»,

«យុទ�សា�ស�ស� ីពកីារែកទ្រមង្់របពន័� ្រគប់្រគងការ  វ�និេយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥», «យុទ�សា�ស� ៃន 

ការែកទ្រមង់្របព័ន�ថវ�ការដ�បាលថោ� ក់េ្រកាមជោតិឆា� ំ២០១៩-២០២៥» និង «យុទ�សា�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របព័ន�

លទ�កម�សាធារណៈ ឆា� ំ២០១៩-២០២៥» ។ ក��ងន័យគំា្រទការអនុវត� យុទ�សា�ស� ៃនការែកទ្រមង់្របពន័�

ហិរ��វត��សាធារណៈ្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព នងិស័ក�ិសិទ�ភាព, ការផ�ល្់របឹក្សោ ផ�លជ់នំយួ បេច�កេទស ផ�ល់

កិច�សហការ នងិស្រមបស្រម�លដល់្រគប់ អគ�េលខោធិការដោ� ន អគ�នោយកដោ� ន នោយកដោ� ន ្រពមទាងំ្រកសួង-

សា� ប័ន ទាងំថោ� ក់ជោតិ នងិថោ� ក់េ្រកាមជោតពិីសំណោកគ់ណៈកមា� ធកិារដឹកនំោការងោរែកទ្រមងក់ារ្រគប់្រគងហរិ��វត��
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សាធារណៈ ែដលមានអគ�េលខោធកិារដោ� នជោេសនោធិការក��ងការបំេពញការងោរទាងំេនះក��ងនោមគណៈកមា� ធិការដឹកនំោ 

ការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ ។ 
 

អគ�េលខោធកិារដោ� នគណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត��សាធារណៈ (អ.គ.ហ.) គជឺោ 

េសនោធកិារជនូគណៈកមា� ធិការដឹកនំោការងោរែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហរិ��វត��សាធារណៈ (គ.ហ.ស.) ក��ងការដឹកនំោ 

េរៀបចំស្រមបស្រម�លការអនុវត� តាមដោន នងិ្រត�តពនិតិ្យការអនវុត�កម�វ�ធីែកទ្រមង់ការ្រគប់្រគងហិរ��វត�� 

សាធារណៈរបស់រោជរដោ� ភបិាល្រពមទាងំក��ងការស្រមបស្រម�លកិច�សហ្របតិបត�កិារជោមួយៃដគ ូអភិវឌ្ឍនព៍ាកព់ន័�។  
 

េដើម្បីបំេពញមុខងោររបស់ខ��នជោេសនោធកិារ្របកបេដោយស័ក�សិិទ�ភាព នងិ្របសិទ�ភាពជនូ គ.ហ.ស., 

អ.គ.ហ. បានេរៀបចំនវូកិច�ដំេណើរៃនការអភិវឌ្ឍេវបសាយរបស់មន�ីរេសដ�កិច�ទាងំ ២៥ រោជធាន-ីេខត� 

េដើម្បីែកលអំរនវូការ្រគប់្រគង រចនោសម�័ន� នងិការ្របមូលទិន�ពី្រគប់មន�ីរេសដ�កិច�េដោយេផោ� តេលើេគាលបំណង 

សំខោន់ៗ រួមមានៈ (១).ផ�លភ់ាពងោយ ្រស�លក��ងការផ្សព�ផ្សោយលិខិតបទដោ� នគតយិុត�ិ, (២).ងោយ្រស�ល 

្របមូលទិន�ន័យេសដ�កិច�របស់មន�ីរេសដ�កិច�ទាងំ ២៥ រោជធានី-េខត�, (៣).្រគប់្រគងគណេនយ្យភាព នងិ 

តមា� ភាពថវ�កា, (៤).ងោយ្រស�លផ�លជ់នូេសវោសាធារណៈតាមែបប េអឡិច្រត�និច (E-Service), (៥).េដើម្ប ី

ងោយ្រស�លការជនូដំណឹង នងិពតម៌ានេផ្សងៗរបស់មន�រីរោជធានីេខត�។  

ក��ងនយ័េនះ អ.គ.ហ. មានត្រម�វការេ្រជើសេរ�សទី្របឹក្សោជោតិ ចំននួ០១រូប េដើម្បីេរៀបចំេគហទំព័រ 

ជនូមន�ីេសដ�កិច� និងហិរ��វត�� ចំននួ ២៥ រោជធាន-ីេខត� ែដលមានមុខងោរ ភារកិច� និងការទទួលខុស 

្រត�វដូចខោងេ្រកាម៖ 

ត្រម�វការមន�ីរេសដ�កិច� 

 តាមរយៈត្រម�វការក��ងការេរៀបចំេគហទំព័ររបស់មន�ីរេសដ�កចិ� អ.គ.ហ. បានេរៀបចំនវូេសចក�ី្រពាង 

រួមគា� ជោ មួយមន�ីរេសដ�កិច�រោជធាន-ីេខត� េដើម្បផី�ល់ជោគន�ឹះក��ងការេរៀបចំមាតកិាេឣយ្រត�វេទៅតាមស�ងដ់ោ 

នងិជោត្រម�វការដល់ អ�កេ្របើ្របាស់។ជោងេនះេទៅេទៀតការេរៀបចំេគហៈទំព័របានកំណតយ់កនវូមាតិកាជោមូលដោ� ន 

រួមមាន៖ 

 ទំព័រេដើម 

 អំពីមន�ីរេសដ�កិច� 

 លិខិតបទដោ� នគតយិុត� ិ

 ទាយយកឯកសារ (E-Service) 

 ព័តម៌ានេសដ�កិច� នងិហិរ��វត��េខត� 

 គណេនយ្យភាពសមិទ�ិកម� 

 ដំណឹង/្រពតឹ�ិការណ៍ 

 ទំនោក់ទំនង 
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*ប�� ក់៖ រោលម់ាតិកាទាងំអស់ឣចេធ�ើការផោ� ស់ប��រ នងិមានភាពបត់ែបនេទៅតាមការេរៀបចំ្របេភទមាតកិា 

េផ្សងៗគា� េនៅ ្រគប់មន�ីរេសដ�កិច� រោជធានី-េខត� ទាងំ២៥។ 

លក�ណៈរបស់េវបសាយ 

 េឈា� ះ Domain 

 ពតម៌ានអង�ភាព 

 មុខងោរែស�ងរក 

 ឡ�គអូង�ភាព (Logo) 

 របាររុករក 

 ពណ៌មានរូបភាព 

 តំណភា� ប់េយោង 

 េគហទំព័រឌណីោមិក (Dynamic Website) 

 Platform គំា្រទ្រគប់្របេភទ Screen Device និងកុពំ្យ�ទ័រ   

 ្រគប់្រគងចំននួអ�កចូលទស្សនោ     

 ពតម៌ានទំនោក់ទំនង 

 ពតម៌ានសមាជកិ     

 ភាសាគំា្រទក��ងេគហទំព័រ(ភាសាែខ�រ នងិអង់េគ�ស) 

 

លក�ណៈសម្បត�ិរបស់ទី្របកឹ្សោ 

គុណវុឌ្ឍិគន�ិះ ត្រម�វការ 

១. ត្រម�វការបេច�កេទស 

 

- ជំនោញក��ងវ�ភាគេលើ Business Process ក��ងការេរៀបចំេគហទំព័រ 

- ជំនោញក��ងការេរៀបចំ Prototype Documents និងការរចនោ UI/UX 

- ជំនោញក��ងការវ�ភាគ្របពន័� នងិរចនោេគហទំព័រ 

- ជំនោញក��ងការ សរេសរ នងិេ្របើ្របាស់ PHP(Laravel Framwork), 

MySQL, JQuery, Responsive Design, Joomla CMS, Wordpress, 
Drupal, VueJs  

- មានចំេណះដឹងយ៉ោងតិច ១ឆា� ំ ជោមួយ DevOps ឬ tools ដូចជោ Jira, 

Git Repository, Jenkins, ឬ Sonarqube កាន់ែត្របេសើ 

- មានចំេណះដឹងទូលំទូលាយក��ងការអភិវឌ្ឍេគហទំព័រេនៅក��ង្របេទស 

កម��ជោ 
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២. គណុវឌុ្ឍទិេូទៅ 

 

- យ៉ោងេហាចណោស់មានស�� ប្រតក្រមឹតបរ��� ប្រត 

ជំនោញវ�ទ្យោសា�ស�កុពំ្យ�ទ័រ នងិ ស�� ប្រត្របហាក់្របែហល 

- បទពិេសាធនយ៉៍ោងតិច ៣ ឆា� ំ ក��ងការអភិវឌ្ឍេគហទំព័រ 

- បទពិេសាធន៍ ២ ឆា� ំ ជោមួយការអភិវឌ្ឍេដោយេ្របើ្របាស់ Laravel 

Framework 

- បទពិេសាធន ៍ ១ ឆា� ំ ទាក់ទង Cloud Platform, Linux and 

Ubuntu Server 

- មានបទពិេសាធន៍េធ�ើការជោ្រក�ម នងិការងោរឆ�ង្រក�ម 

- មានភាពបតែ់បនក��ងការេដោះ្រសាយប��  

- មានចំេណះដឹងែផ�ក Agile Development(Scrum) កាន់ែត្របេសើរ 

- មានចំេណះដឹងក��ងការអភិវឌ្ឍន៍ Mobile Development 

កាន់ែត្របេសើរ 

- េចះេលើកទឹកចិត�ខ��នឯង  នងិមានទទួលខុសខ�ស់េចះៃច�្របឌតិ 

នងិមានឆន�ៈក��ងការេរៀនបេច�កវ�ទ្យោថ�ីៗ 

- ទទួលខុស្រត�វចំេពាះការអភិវឌ្ឍនស៍មាសធាតឬុមូ៉ឌលុសំខោន់ៗ និង 

ចូលរួមចំែណកក��ងការរចនោនងិែថទាគំេ្រមាង 

- មានបទពិេសាធនក៍��ងការបេង�ើតនិងរចនោេវបសាយែដល្រសេដៀងនងឹ

កម�វ�ធីនងិការ្រគប់្រគងទិន�នយ័ 

- មានចំេណះដឹងែផ�កភាសាអងេ់គ�សែដលឣចនយិោយ 

នងិសរេសរបានល� 

៣. បទពេិសាធន ៍ពាកព់ន័� 

ជោមយួត្រម�វការបេច�កេទស 

 

មានបទពិេសាធនយ៉៍ោងតិច ៥ ឆា� ំ ទាក់ទងេទៅនងឹការេរៀបចំគេ្រមាង ការអភិវឌ្ឍ 

េគហទំព័រ និងការេរៀបចំ Database Management ជនូសា� ប័នសាធារណៈ 

នងិសា� ប័នឯកជន ធំៗ 

៤. បទពេិសាធន ៍ពាកព់ន័�ការ 

បណ�� ះបណោ� លេលើេគហទពំរ័ 

 

- ឣចេរៀបចំេសៀវេភៅែណនំោអ�កេ្របើ្របាស់ 

នងិផ�លក់ារបណ�� ះបណោ� លេដោយ េ្របើវ�ធីសា�ស�  ក��ងការបេ្រង�ន។ 

- មានជនំោញេធ�ើបទបងោ� ញល�េដោយេ្របើ្របាស់កម�វ�ធី Power Point 

នងិឣចេរៀបចំ បទបងោ� ញេដោយខ��នឯង។ 

- មានជនំោញេលើកទឹកចិត�។ 
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លក�ខណ� បេច�កទសេផ្សងៗរបស់េគហទំព័រ 

១. ្របព័ន�សុវត�ភិាពេគហទំព័រ 

េដើម្បីធានោដល់សុវត�ភិាពេគហទំព័រ និងការរក្សោទុកទិន�នយ័ទី្របឹក្សោ នងិ្រត�វេរៀបចំវ�ធីសា�ស�  

ដូចខោងេ្រកាម៖ 

១. បែន�ម HTTPS និង SSL Certificate 

២. ការេ្របើ្របាស់េលខសមា� ត ់

៣. េ្របើេគហទំព័រសុវត�ិភាព 

៤. កត់្រតាការចូលេ្របើនងិសិទ�ិរដ�បាលរបស់អ�កេ្របើ្របាស់ 

៥. ផោ� ស់ប��រការកំណតល់នំំោេដើម CMS (Setting Configuration) 

៦. េធ�ើែផនការប្រម�ងទុក (Auto Backup Database) 

៧. ការកំណត់សិទ� (Firewall Rules) 

៨.  រ�តបណោ� ញសន�ិសុខបណោ� ញ (Tighten Network Security) 

២.  វ�សាលភាពៃនការងោរ 

េសវោកម�ែដល្រត�វការ និងសកម�ភាពេដើម្បីេរៀបចំេគហទំព័ររួមមាន៖ 

ការអភវិឌ្ឍេគហទពំរ័ 

 ធានោសុវត�ភិាពតំបន់បណោ� ញែដលមាន្រសាប់ក��ងកំឡ�ងេពលផោ� ស់ប��រេទៅ Platformថ� ី នងិអភិរក្ស 

មាតកិា នងិមុខងោរេគហទំព័របច��ប្បន�ទាងំអស់។ 

 េរៀបចំេវបសាយេទៅជោ្របពន័�្រគប់្រគងមាតិកា (CMS) ស�ងដ់ោរ (ឧ. Wordpress, Drupal ឬ 

Joomla)។ 

 េ្របើបេច�កេទសសាម�� េដើម្បីរចនោទ្រមងេ់គហទំព័រផ្សោភា� ប់ជោមួយអ�កេ្របើ្របាស់ែដលធា� ប់េ្របើ្របាស់ 

កន�ងមក ជោមួយេគហទំព័រស�ងដ់ោពីេដើម មុនឈានដលក់ារអនុវត�នន៍វូមុខងោរសំខោន់ៗ ដូចជោ 

ការេរៀបចំរចនោសម�ន័�មឺនយុនោវោចរណ៍។ 

 បេង�ើន្របសិទ�ភាពេគហទំព័រស្រមាប់អ�កេ្របើ្របាស់ ែដលនងិ្រត�វផ្សោភា� ប់ជោមួយក្រមិតេល្ប�ន េលឿន។ 

 បេង�ើត API េបើកចំហរេលើមូលដោ� នទិន�នយ័ េដើម្បផី្សោភា� ប់ជោមួយ Platform កណោ� លរបស់ GSC 

ក��ងការ ្របមូលទិន�នយ័ពី្រគប់មន�ីេសដ�កិច�ទាងំ ២៥ រោជធានី-េខត� េនៅេពលទិន�នយ័្រត�វប���ល 

េនៅតាម មូលដោ� នរបស់មន�ីេសដ�កិច�។ 

 អនុវត�មុខងោរ “ប៊��ក” ជោមូលដោ� នជោមួយនងឹរួមប���លគា� េទៅកាន ់បណោ� ញសង�មេនៅេពលដោកម់ាតកិា 

េគហទំព័រជោសាធារណៈ ែដលជោមុខងោរជយួស្រម�លដលក់ារផ្សោយព័តម៌ានយ៉ោង ទូលំទូលាយ 

តាមរយៈ បណោ� ញសង�ម េនៅេពលពត៌មានដោក់ជោសាធារណៈ។ 
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 តំបន់បណោ� ញ្រត�វែតឣចេ្របើ្របាស់ និងគំា្រទជោមួយកម�វ�ធរុីករកេគហទំព័របច��ប្បន�ដូចជោ (Firefox, 

Internet Explorer, Safari, នងិ Chrome) ក៏ដូចជោកម�វ�ធីរុករកេលើបណោ� ញ 

អុនីធណិឺតេផ្សងេទៀត។ 

 បែន�មមុខងោរែស�ងរកដ៏ទូលំទូលាយេទៅកាន់េគហទំព័រ ែដលឣចេឣយអ�កេ្របើ្របាស់អុនីធណិឺតឣច 

ែស�ងរកេគហទំព័របានយ៉ោងងោយ្រស�ល នងិឆាប់រហ័ស។ 

ការេរៀបច ំHosting ស្រមាបេ់គហទពំរ័ 

 ក��ងអំឡ�ងេពលៃនការអភិវឌ្ឍេគហទំព័រ ទី្របឹក្សោនងិ្រត�វេរៀបចំ Web Hosting ជោមុនែដលបំពាក់ជោមួយ 

SSL(Security Socket Layer) ែដលជោឧបករណ៍េដើម្បកីារពារទិន�នយ័ និងកដូពីការវោយលុក 

របស់ជនអនោមឹកែដល មានបំណងចង់ចូលបំផោ� ញ ទិន�នយ័ឬបំណងណោមួយមិនល�ក��ងអឡំ�ងេពលអភិវឌ្ឍ។ 

៣. េពលេវលា និងេគាលេដៅ 

ការែបងែចកេពលេវលាៃនការេរៀបចេំគហទពំរ័ 

 រយៈេពលៃនការេរៀបចំ នងិអភិវឌ្ឍេគហទំព័រជនូមន�ីេសដ�កិច� ទាងំ ២៥ រោជធាន-ីេខត� នងិេ្របើ្របាស់ 

េពលេវលា យ៉ោងតិច ៦ ែខ ែដល្រត�វេរៀបចំតាមដំណោក់កាល។ េដើម្បីកំណត់េពលេវលាេឣយ្រតឹម្រត�វ ទី្របឹក្សោ្រត�វ 

េរៀបចំ ជោេសចក�ី្រពាងនងិកាលវ�ភាគៃនការចាប់េផ�ើមរហតូដលក់ារប��ប់េដើម្បីេឆ�ើយតមេទៅនងឹដំណោកន់ីមួយៗ 

េដោយ្រត�វ ពនិតិ្យក��ងកិច�ដំេណើរដូចខោងេ្រកាម៖ 

*ដណំោកក់ាលទ១ី៖  

កំណត់េពលេវលាៃនការេរៀបចំ Mock Screen 

នងិ Prototype 

ទ្រមង់ Mock Screen និងPrototype ្រត�វេរៀបចំ 

នងិទទួលយក នវូរូបភាពែដលបានរចនោ េដើម្បីទទួលយក 

បនោ� ប់ពីែកែ្របរួច េដោយ្រក�មការងោរ អ.គ.ហ. 

*ដណំោកក់ាលទ២ី៖ 

កំណត់េពលេវលាៃនការេរៀបចំ រចនោសម�ន័� 

ទិន�ន័យ 

រចនោសម�ន័�របស់េគហទំព័រ នងិ្រត�វផ�លជ់នូេដោយ 

្រក�មការងោរ អ.គ.ហ. េដើម្បផី�លជ់នូទី្របឹក្សោយក 

េទៅវ�ភាគ នងិបំែលងេទៅជោ Database Structure។ 

*ដណំោកក់ាលទ៣ី៖ 

កំណត់េពលេវលាៃនែបងែចក្រក�មការងោរអភិវឌ្ឍ 

ទី្របឹក្សោ នងិ្រត�វែបងែចកេទៅតាមទួនោទីេដើម្បីេឣយ 

ការអភិវឌ្ឍ ្របកបេដោយ្របសិទ�ភាព និងទាន់េពលេវលា។ 

*ដណំោកក់ាលទ៤ី៖ 

កំណត់េពលេវលាៃនការចាប់េផ�ើមអភិវឌ្ឍេគហទំព័រ 

េពលេវលាៃនការចាប់េផ�ើមអភវិឌ្ឍេគហទំព័រ 

នងិ្រត�វផ�ល់ជនូពី្របឹក្សោេដើម្បបី��ប់គេ្រមាងេឣយទាន់េព

លេវលា 

*ដណំោកក់ាលទ៥ី៖ 

កំណត់េពលេវលាៃនណោតជ់បួ្រពឹក្សោេយោបល ់

្រក�មការងោរបេច�កេទស អ.គ.ហ. និងេរៀបចំពីកាលវ�ភាគ 

ពិភាក្សោពីវឌ្ឍនៈភាពេរៀងរោលចុ់ងសបា� ហ៍(ៃថ�សុ្រក)េដើម្បី

ពនិិត្យេលើ ប�� ្របឈម និងផ�ល់ដំេណោះ្រសាយរួមគា� ។ 

*ដណំោកក់ាលទ៦ី៖ 

កំណត់េពលេវលាៃនការប��ប់ នងិដោក់ដំេណើរការ 

ការប��ប់ និងដោក់េឣយដំេណើរការនវូេគហទំព័របនោ� ប់ព ី

ពនិិត្យ នងិសាកល្បងេជោគជយ័ក��ង ដំណោកក់ាល 
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ជោក់លាក។់ 
 

េគាលេដៅ 

េគាលេដៅៃនការេរៀបចំេគហទំព័រផ�ល់ជនូ្រគប់មន�ីរេសដ�កិច� រោជធានី-េខត�េដើម្បមីានជោមូលដោ� ន 

ក��ងការេរៀបចំ មាតកិាេគហទំព័ររបស់ខ��ន។ 

៤. ការកណំតសិ់ទ�កិ��ងការេ្របើ្របាស់េគហទំព័រ 

ការកំណត់សិទ�ិក��ងការ្រគប់្រគងេគហទំព័រ េដើម្បីេរៀបចំេគហទំព័រេឣយ្រត�វេទៅតាមតនួោទី, ្របេភទ មាតកិា 

នងិ ពត៌មានែដលជោតនួោទីរបស់មន�ីរេសដ�កចិ�្រត�វេរៀបចំក��ងេគហទំព័ររបស់ខ��ន។ដូចេនះទី្របឹក្សោ្រត�វធានោក��ង 

ការ្រគប់្រគង សិទ�ិេ្របើ្របាស់របស់បុគ�ល នងិកត់្រតាេដោយស� ័យ្របវត�ព្ីរបវត�ៃនការប���លទិន�ន័យ ឬ ្របវត� 

្របត�ិបត�កិារណ៍េផ្សងៗ េដើម្បីបងោ� ក��ងការចូលេទៅបំផោ� ញ ឬែកែ្របេដោយ្របការណោមួយ។ េដើម្បបីង�ភាពងោយ្រស�ល 

ក��ងការ្រគប់្រគងសិទ�ទី្របឹក្សោ គេួរៀបចំ្របេភទសិទ�ែដល្រត�វេរៀបចំតាម្របេភទដូចខោងេ្រកាម៖ 

 

៥. ការគា្ំរទ និងែថទា ំ

 បនោ� ប់ពអីភិវឌ្ឍរួច នងិដោកេ់ឣយដំេណើរការជោផ��វការនវូេគហទំព័រ អ.គ.ហ. នឹងបន�េធ�ើការជោមួយ 

ទី្របឹក្សោេដើម្បី គំា្រទ នងិែថទាេំគហទំព័ររបស់មន�ីេសដ�កចិ� ក��ងការរក្សោបាននវូពតម៌ានសុវត�ភិាព នងិេស� រភាព 

ៃនការេ្របើ្របាស់។ ការែថទាេំនះ ទី្របឹក្សោនិងបន�េធ�ើយ៉ោងតិច ៦ េទៅ ១២ ែខ បនោ� ប់ពដីោក់ដំេណើរការជោផ��វការ។ 

៦. ការេផ�សិទ�កាន់កាប ់Source Code 

 ្របភព Source Code ែដលបានអភិវឌ្ឍទាងំអស់ទី្របឹក្សោនងឹ្រត�វ្របគល់េទៅឱ្យ អ.គ.ហ. ក��ងការកានក់ាប់ 

បន�។ 

 ធានោរោល់ Source Code ែដល្របគល់ជនូ អ.គ.ហ. និងមិនមានការ Encryption និងឣចែកែ្របបាន 

េទៅៃថ� អនោគត 

 រចនោសម�ន័� Source Code ែដលេរៀបចំេដោយទី្របឹក្សោ្រត�វេរៀបចំេឣយមានលក�ណៈ ស�ងដ់ោ និងមានការ 

េរៀបចំ Comment Line ្រតឹម្រត�វេដើម្បផី�ល់ភាពងោយ្រស�លេនៅេពលែកស្រម�លេពលេ្រកាយ។ 

 ្រត�វេរៀបចំឯកសារបនោ� ប់ពីអភវិឌ្ឍរួចរោលក់��ងការផ�លជ់នូ អ.គ.ហ. េដើម្បីជោឯកសារេយោង 

១. អ�ក្រគប់្រគងេគហទំព័រ (System 

Administrator) 

 មានសិទ�្រគប់្រគង 

នងិសេ្រមចកិច�ដំេណើរការទាងំមូលរបស់ េគហទំព័រ 

២. អ�កនិពន�មាតិកា (Content Editor)  មានសិទ�ប���លទិន�ន័យ និងែកស្រម�លមាតកិា 

៣. អ�ក្រត�តពនិតិ្យមាតិកា (Content 

Monitor) 

 មានសិទ�្រត�តពនិតិ្យអក�រវោរុទ� ក��ងេគហទំព័រ 

៤. អ�ក្រគប់្រគងរបាយការណ៍ពតម៌ាន 

(Reporting Controller) 

 មានសិទ�ទាយយករបាយការណ៍ 

នងិេបាះពុម�របាយការណ៍ 
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៧. ការបណ�� ះបណោ� ល 

េ្រកាយពីប��ប់ការអភិវឌ្ឍេគហទំព័ររបស់មន�ីរេសដ�កិច� ទី្របឹក្សោ្រត�វេធ�ើបទបងោ� ញជនូ្របធាន, 

អនុ្របធានមន�ីរ េសដ�កិច� និងម�ន�អីមទទួលបន��កែថទាេំគហទំព័រ និងការប���លទិន�ន័យនងឹ្រត�វបានេរៀបចំព ី

សំណោក់ទី្របឹក្សោ។ សហការណ៍ជោមួយ អ.គ.ហ. ក��ងការជនូ ដំណឹងជោមុននងឹេធ�ើការបណ�� ះបណោ� ល។ 

សមា� រៈស្រមាប់ការបណ�� ះបណោ� ល រួមាន េសៀវេភៅៃនការេ្របើ្របាស់ និងវ�េដអៃូនការប���លទិន�នយ័្រត�វបាន 

ផ�លជ់នូយ៉ោងេហាចេឣយបានមុខបីៃថ�ៃន ការបណ�� ះបណោ� ល។ ទី្របឹក្សោ្រត�វធានោក��ងការបងោ� ត់បេ្រង�ន 

្របកបេដោយ្រកមសិលធម៌ និងធានោបាននវូ គណុភាពៃនការបងោ� ត់បេ្រង�ន និង្រត�វទទួលយកគុណភាព 

ៃនការបេ្រង�នពីសំណោក់ម�ន�ទីទួលបន��ក្រគប់្រគង ទិន�នយ័ របស់មន� ីេសដ�កិច�ទាងំ ២៥ រោជធានី-េខត�។ 

 

*ប�� ក់៖ លក�ខណ� បេច�កេទសស� ីពីការេរៀបចំេគហទំព័រជនូមន�ីរេសដ�កិច� រោជធាន-ីេខត� ទាងំ២៥ មានែចង 

េនៅក��ង លក�ខណ� េយោង និងឯកសារបេច�កេទសបែន�ម ដូចជនូភា� ប់មកជោមួយ។ 
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