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រមភកថ 

េ្រកយពីបនឆ្លងកត់ស្រងគ មសីុវលិអស់ជេ្រចីនទសវត ន៍មក ្រពះ ជ ច្រក

កមពុជបន នឹងកពុំងេធ្វីដេំណីរេលីផ្លូវដ៏ែវងឆង យមួយ កនុងកិចចករ ្ត នងិអភវិឌ ន៍

្របេទសជតិេឡងីវញិ។ កនុងេពលែដល្របេទសជតកិពុំងរក បនសថិរភព នេយ 

បយជបន្តបនទ ប់ គួបផ នំងឹកំេណីនវនិេិយគ ដ៏េ្រចនីសនធឹកសនធ ប់ពបីរេទស េធ្វី

ឲយ្របេទសកមពុជបចចុបបននទទួលបននូវអ្រ  កំេណីនេសដ្ឋកចិចយ៉ងខពស់ែដលមនជមធយម ៩,១% 

កនុងមួយឆន  ំកនុងរយៈេពល៥ឆន កំន្លងមកេនះ។ ក៏បុ៉ែន្តេនមនករលំបកមួយចនួំនកនុងចំេ មករលំ 

បក ដៃទេទៀតដូចជសមតថភពធនធនមនុស េនមនកំរតិ និងកង្វះខតេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ែដល

មិនមនអំេ យផលេពញេលញ ដល់ករទក់ទញករវនិេិយគ មួយចំនួនពីបរេទស។ បេចចកវទិយ 

គមនគមន៍ ព័ត៌មនវទិយ (ICT) បនេដរីតួនទយ៉ីងសំខន់កនុងកររក នូវេលប នៃនករអភិវឌ ន៍ 

មរយៈ ករបេងកីននូវករពឹងពក់គន េទវញិេទមក កនុង្រកបខណ្ឌ េសដ្ឋកិចចពភិពេ ក។ េយងីេជឿ

ជក់ថេហ ្ឋ រចនសមព័នធ បេចចកវទិយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវទិយ លំ ប់ពិភពេ ក គឺជបុេរ

លកខខណ្ឌ សំខន់មួយសំ ប់អនកវនិិេយគបរេទស។ ្របេទសកមពុជបនេ្រជីសេរសីយកវធិី ្រស្តមួយ

ែដលអនុញញ តឲយវស័ិយឯកជនចូលរមួេនកនុងករក ងេហ ្ឋ រចនសមព័នធ បេចចកវទិយ គមនគមន៍ 

ព័ត៌មនវទិយ ែដលជក ្ត មួយ នឲំយវស័ិយសំណង់េនទ្ីរកងុសំខន់ៗ មនកររកីចេំរនីយ៉ងឆប់រ

ហ័ស។ យ៉ង មិញេយងីក៏ពឹងែផ្អកេទេលីករ ក់ឲយេ្រប្ីរបស់ បេចចកវទិយ គមនគមន៍ ព័ត៌មន

វទិយេនកនុង ជរ ្ឋ ភិបល េដីមបជីំរុញឲយមនករែកលំអរែថមេទៀតដល់េស នន របស់រដ្ឋ្រប្រពឹត្ត

េទេ យ្របសិទធភព និងតម្ល ភពជងមុន។ បចចុបបននេយងីកំពុងេរៀបចំបេងកតី្របព័នធប ្ត ញកុំពយូទ័

រៃផទកនុង (Intranet) សំ ប់ រ ្ឋ ភិបល ែដលជេហ ្ឋ រចនសមព័នធព័ត៌មនវទិយថន ក់ជត ិ (NII) សំ

ប់បេងកីតបរ ិ ថ នករងរផ្តល់េស េអឡចិ្រតូនចិ (e-Services)។ េយងី្រតវូេធ្វីជបន្តបនទ ប់េទៀតនូវ

ករងរបេងកីតឲយមននូវព័ត៌មនននអំពីរ ្ឋ ភិបល និងេស េផ ងៗ កនុងករេធ្វ ី្របតិបត្តិករ្របព័នធអុី

នធឺណិតេដីមបេីធ្វឲីយ្របេសីរេឡងីនូវេស ធរណៈ និងបរយិកសវនិេិយគ។ 

ករសិក េរៀបចឯំក រស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មន គឺមន រៈសំខន់ និង្រតូវចំេពលកនុងកលៈ

េទសៈេនះ។ ែផនទីបង្ហ ញផ្លូវែដល ចកំណត់ទិសេ បន្រតឹម្រតវូមួយ ្រតូវបនគូរជេលីកដំបូងសំ

ប់្របេទសកមពុជ។ ែផនករេនះបនឆ្លុះ បញច ងំនូវតថភពៃនករេ្រប្ីរបស់ បេចចកវទិយ គមនគមន៍ 

ព័ត៌មនវទិយ េនកនុងរ ្ឋ ភិបល េយងេទ មរបកគំេហញីជក់ែស្តងេផ ងៗ ែដលទទួលបនពីទី

ភន ក់ងរែផនកនតីិ្របតិបត្តិទងំអស់របស់រ ្ឋ ភិបល។ ឯក រេនះបនបង្ហ ញនូវទិដ្ឋភពសន្តិសុខៃន

ករេ្របី្របស់បេចចកវទិយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវទិយ េនកនុងករយិល័យននៃនរ ្ឋ ភបិល រមួជមួយ

នឹងក្រមងកមមវធិី (Application) ែដលកំពុង ក់ឲយេ្របី្របស់ េ្រគងនងឹបេងកីត និងែដល្រតូវករសំ
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ប់េស រ ្ឋ ភិបលេអឡចិ្រតូនិច (e-Government)។ អនុ សន៍ែដលបនផ្តល់ឲយទងំអស់ ច

នឹងយកេទអនុវត្តបន្របកបេ យ្របសិទធភព និងេជគជ័យេ យ រ ករេ្រប្ីរបស់នូវវធិី ្រស្ត

ជដំ ក់ៗ យ៉ង្រតឹម្រតូវេ យេផ្ត តករយកចតិ្តទុក ក់េទេលីករ្រគប់្រគងបញ្ហ េផ ងៗ ែដល

្រតូវករនូវដំេ ះ្រ យជចំបងមុនេគ េដមីបងីយ្រសួលដល់ករេ ះ្រ យ្របកបេ យ្របសិទធិ

ភពខពស់ នូវ ល់បញ្ហ ែដលមនភពសមុគ ម ញជង េហយីេធ្វីករ អនុវត្តន៍ជបន្តនូវកចិចករសន្តិសុខ

បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន។ 

េនះជកលៈេទសៈដ៏សំខន់មួយែដល ជរ ្ឋ ភិបល ្រតូវ្របឈមមុខនឹងករពតិននដូច

បនបង្ហ ត់បង្ហ ញេនកនុងឯក រេនះ។ មិនែតបុ៉េ ្ណ ះ្រតវូករបេងកតីនូវបរយិកស ែដលផ្តល់

អំេ យផលដល់ករេ្រប្ីរបស់បេចចកវទិយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវទិយ េនកនុងករយិល័យនន

របស់ រ ្ឋ ភិបល ្របកបេ យសុវតថិភព និងេធី្វករអភិវឌ ន៍េស េអឡចិ្រតូនចិឲយបន មុនឆន ំ

២០២០។ ដូេចនះខញុ ំមនេសចក្តីេ មនស រកី យ ស់ កនុងករេរៀបចឲំយមនេឡងីនូវឯក រពក់

ព័នធនងឹបញ្ហ សន្តសុិខព័ត៍មនេនះ េហយីក៏សូមសំែដងនូវអំណរគុណ ដល់ទីភន ក់ងរសហ្របតិបត្តិ

ករអន្តរជតិៃន្របេទសជបុ៉នែដលបនជួយឧបតថមភគ្ំរទ និង អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជញ ធរជតទិទួល

បនទុកកិចចករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវទិយ (NiDA) ែដលបនសិក  និងេរៀបចំឯក

រសន្តិសុខព័ត៌មនេនះេឡងី សំ ប់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ កិចចខិតខំ្របឹងែ្របងកនុងករបំេពញ

ករងរទងំអស់េនះ កំពុងនឹងរង់ចេំយងីទងំអស់គន េហយីេយងីសងឃមឹថ នឹងផ្តល់អតថ្របេយជន៍ជ

េ្រចនី ដល់ករអភឌិ ន៍សងគម និងេសដ្ឋកិចចរបស់្របេទសកមពុជ។ 

 ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណ និងជូនពរដល់ទីភន ក់ងរសហ្របតបិត្តិករអន្តរជតិៃន្របេទសជបុ៉ន 

(JICA) និង អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជញ ធរជតិទទួលបនទុកកចិចករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ 

ព័ត៌មនវទិយ (NiDA) សូមបនទទួលនូវេជគជ័យដ៏ឧត្តុងគឧត្តម ល់ករសិក ្រ វ្រជវ នេពល  

អនគត។ 

 ជធនីភនំេពញ, ៃថងទី         ែខ សី   ឆន  ំ២០០៩  

 

 

 សខុ   ន 
 ឧបនយករដ្ឋម្រន្តី  
 រដ្ឋម្រន្តីទទួលបនទុកទីស្តកីរគណរដ្ឋម្រន្តី និងជ 
 អនុ្របធន ជញ ធរជតិទទួលបនទុកកិចចករអភិវឌ ន៍ 
 បេចចកវិទយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវិទយ 
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ែផនក ទ១ី 

េគលនេយបយ ៃន្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តសិខុព័ត៌មន 

របស ់ ជរ ្ឋ ភបិល 
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េគលនេយបយ ៃន្របពន័ធ្រគប្់រគងសន្តសិខុពត័ម៌ន 
របស ់ ជរ ្ឋ ភបិល 

 

[េគលបំណង] 

េគលបំណងៃនសកមមភពករពរសន្តិសុខព័ត៌មន គឺេដីមបរីក និរន្តរភព ៃនករ្រគប់្រគង 

ព័ត៌មន របស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងេដីមបកីត់បនថយ និភ័យៃនករខូចខច មរយៈករបងក រ

មិនឲយេកីតមននូវឧបបត្តិេហតុ ្រកក់េផ ងៗ និងកត់បនថយផលប៉ះពល់ ែដល ចនឹងេកីតមន 

េឡងី។ 

 

[េគលនេយបយ] 

• េគលេ ៃនេគលនេយបយរបស់្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន របស់ ជរ ្ឋ ភបិល គឺ 

េដីមបកីរពរសមភ រៈបរកិខ ព័ត៌មន របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជទប់ទល់នឹងសកមមភព យយ ី

េ យេចតន ឬអេចតនពីខងកនុង និងខងេ្រក។ 
 

• េគលនេយបយរក សន្តិសុខព័ត៌មននឹងេធ្វឲីយ្របកដថ៖ 

– ព័ត៌មននននងឹ្រតូវបនករពរទប់ទល់នឹងករលួចេ្របី្របស់េ យគម នករអនុញញ ត 

– ករសមង ត់របស់ព័ត៌មននងឹ្រតូវបនរក ករពរ 

– លកខណៈរមួរបស់ព័ត៌មននឹង្រតូវបនរក ករពរ 

– លទធភពផ្តល់ព័ត៌មនសំ ប់ដំេណីរករ្រគប់្រគងនងឹ្រតូវបនអនុវត្ត 

– ត្រមវូករែផនកនិតបិញញត្ត ិនិងបទបញញត្តិនឹង្រតវូបនបេំពញ 

– ករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកសន្តិសុខព័ត៌មននងឹ្រតូវបនផ្តល់ជូនម្រន្តី ជករទងំអស់ 

– ល់ករបំពរបំពនជក់ែស្តង ឬែដលគួរឲយសង យ័ប៉ះពល់ដល់សុវតថភិពព័ត៌មន នងឹ 

្រតូវបន យករណ៍េទកន់្របធន្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន េហយីនឹង្រតូវបនេសីុប 

អេងកតេ យហមត់ចត់ ។ 

 

• នីតិវធិីែដលបនបេងកីតេឡងីគ្ំរទដល់េគលនេយបយនន រមួទងំដំេ ះ្រ យកនុងករ 

្រគប់្រគងេមេ គ និងពកយ/េលខសមង ត់ (Passwords)។ 

• ត្រមវូករែផនករដ្ឋបលេដីមបី ចទទួលបននូវព័ត៌មន និងេ្រប្ីរបស់នូវ្របព័នធេផ ងៗ នឹង្រតវូ 
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បនបំេពញ។ 

 

• កនុងកំឡុងេពលអនុវត្តករងរ ្របធន្រគប់្រគងសន្តសុិខព័ត៌មន មនភរកចិចទទួលខុស្រតូវ

ចំេពះករែថរក េគលនេយបយ ្រពមទងំផ្តល់ករគ្ំរទ និងដំបូនម នេផ ងៗ។ 

• ្របធន្រគប់្រគងទងំអស់មនភរកិចចទទួលខុស្រតវូ េ យផទ ល់ចំេពះករអនុវត្តន៍េគលន 

េយបយ និងេធ្វឲីយបុគគលិកេនកនុងនយក ្ឋ នរបស់ខ្លួនេគរព មេគលនេយបយទងំេនះ។ 

• ករេគរព មេគលនេយបយស្តីអំពីសន្តិសុខព័ត៌មនេនះ គឺជភរកិចចចបំច់ែដល្រតូវ អនុវ

ត្ត។ 

 

 អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជញ ធរជតិទទួលបនទកុកិចចករ 
 អភិវឌ នប៍េចចកវិទយ គមនគមន៍ ព័តម៌នវិទយ 
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ែផនក ទ២ី 

ឯក រែណនសំ្តអីំពី្របពន័ធ្រគប់្រគង 

សន្តសិខុព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 

 

 

ជញ ធរជតិទទួលបនទុកកិចចករអភិវឌ ន៍បេចចកវិទយ 

គមនគមន៍ ព័ត៌មនវិទយ 

 

 

 

 

- ព្រងងេ យេ ក យូសូ៊េក ក (Yusuke Tanaka) អនកជំនញ  

ៃនទភីន ក់ងរសហ្របត្តកិរអន្តរជតៃិន្របេទសជបុ៉ន (JICA) 

 

- ែកស្រមួល នងិេរៀបេរៀងេ យ្រកមុករងរបេចចកេទស្រគប់្រគងកចិចករ 

សន្តសុិខបេចចកវទិយ គមនគមន៍ នងិព័ត៌មន 
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១.េសចក្តីេផ្តើម 
 ឯក រែណនសំ្តីអំពី្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់រ ្ឋ ភិបល (GISMS) ្រតវូបន 

កំណត់នូវលកខខណ្ឌ ែដល ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ្រតូវបំេពញរមួមន ករបេងកតី ករអនុវត្តន៍ ករ្រតួត   

ពិនិតយ និងករចត់វធិនករកនុងនមជ អងគភពទទួលបនទុក្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន របស់

ជរ ្ឋ ភិបលសថិតកនុងេគលនេយបយស្តីអំពី្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល

(GISMS) ែដលបន្របកសេ យនយករដ្ឋម្រន្តែីដលជថន ក់ដឹកនំ ជរ ្ឋ ភិបល។  

 

២. វិ លភព 

 ឯក រែណន ំស្តីអំពី GISMS ្រតូវបនេរៀបេរៀងេឡងី េ យរមួបញចូ ល នូវ្រកសួង ថ ប័ន ៃន

ជរ ្ឋ ភិបលទងំ៣១ ដូចមនខងេ្រកម៖ 

 ១. ទីស្តីករគណៈរដ្ឋម្រន្ត ី 

២. ្រកសួងកសិកមម រុកខ ្របម៉ញ់ នងិ េន ទ 

៣. ្រកសួងពណិជជកមម 

៤. ្រកសួងវបបធម៌ និង វចិិ្រតសិលបះ  

៥. ្រកសួងេសដ្ឋកចិច និង ហរិញញវតថុ  

៦. ្រកសួងអប់រ ំយុវជន និង កី   

៧. ្រកសួងបិរ ថ ន  

៨. ្រកសួងកចិចករបរេទស និង សហ្របតបិត្តិករអន្តរជត ិ

៩. ្រកសួងសុខភបិល  

១០. ្រកសួងឧស ហកមម ែរ ៉និង ថមពល  

១១. ្រកសួងព័ត៌មន 

១២. ្រកសួងម ៃផទ 
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១៣. ្រកសួងយុត្តធិម៌  

១៤. ្រកសួងករងរ និង បណ្តុ ះប ្ត លវជិជ ជីវៈ  

១៥. ្រកសួងេរៀបចំែដនដ ីនគរូបនយីកមម និង សំណង់  

១៦. ្រកសួងករពរជត ិ 

១៧. ្រកសួងទំនក់ទំនងសភ និង អធិករកិចច  

១៨. ្រកសួងែផនករ  

១៩. ្រកសួងៃ្របសនីយ ៍និង ទូរគមនគមន៍  

២០. ្រកសួង ធរណករ និង ដកឹជញជូ ន  

២១. ្រកសួងធមមករ និង សន  

២២. ្រកសួងអភិវឌ ន៍ជនបទ  

២៣. ្រកសួងសងគមកិចច អតតីយុទធជន និង យុវនិតិសមបទ  

២៤. ្រកសួងេទសចរណ៍  

២៥. ្រកសួងធនធនទឹក និង ឧត្តុនិយម  

២៦. ្រកសួងកិចចករនរ ី 

២៧. ្រកុងភនំេពញ  

២៨. រដ្ឋេលខធកិរ ្ឋ នមុខងរ ធរណៈ  

២៩. រដ្ឋេលខធកិរ ្ឋ ន កសចរណ៍សីុវលិ  

៣០. ជញ ធរជតិទទួលបនទុកកិចចករអភវិឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវទិយ  

(អ.អ.ប.គ.ព)  

៣១. គណៈ្របតភូិអចៃិ្រន្តយត៍ំ ងឲយ្រពះ ជ ច្រកកមពុជ្របចេំនអងគករសហ     

្របជជត ិ
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៣. ឯក រេយង ពកយ និងនិយមន័យ  

៣.១. ឯក រេយង 

 ឯក រេយងខងេ្រកមមន រៈសំខន់យ៉ងខ្ល ងំសំ ប់ករចង្រកងឯក រែណនេំនះ   

ISO/ISE 27001: 2005 បេចចកវទិយព័ត៌មន – វធិី ្រស្តករពរសន្តិសុខ – ្របព័នធ្រគប់្រគង 

សន្តិសុខព័ត៌មន– ត្រមូវករ 

 

៣.២. ពកយ នងិនយិមន័យ 

 ខងេ្រកមេនះគជឺពកយទងំ យែដល្រតូវបនេ្របី្របស់េនកនុង GISMS រមួជមួយនឹង 

អតថន័យនីមួយៗរបស់ពួក ។ 

 

-  ្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តសុិខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល (GISMS)៖  

 ជ្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន (ISMS) សំ ប់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ GISMS ្រតវូ

បនបេងកីតេឡងី េ យេយងេទ ម ISO/ISE 27001។  

-  ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តសុិខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល (ករយិល័យ GIS)៖  

 ្រតូវបនបេងកីតេឡងី េ យមនតួនទីជ េលខធិកររបស់គណៈកមម ធិករនយកែផនក 

របស់ ជរ ្ឋ ភិបល (GCIO) េហយី អ.អ.ប.គ.ព ជអងគភពែដលទទួលខុស្រតូវ កនុងករ

បំេពញតួនទីរបស់ករយិល័យ GIS េនះ។ ថ ប័នេនះទទួលខុស្រតូវ កនុងករបេងកីតេគល

នេយបយ បទ ្ឋ ន និងេសចក្តែីណនរំបស់ GISMS និងទទួលខុស្រតូវផងែដរ ចំេពះ

ករងរទងំ យ ែដលពក់ព័នធនងឹ GISMS េនកនុង ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ នយិមន័យេនះ គឺ

ជេសចក្ត្ីរពងបុ៉េ ្ណ ះ។  

ករឧបតថមភគ្ំរទសំ ប់ GCIO នងឹ្រតូវបនចត់ែចងេនកនុងគេំ ងអភវិឌ ន៍ GCIO។  

-  នយកែផនកសន្តសុិខព័ត៌មន (CISO)៖  



14 

 ម្រន្តីមន ក់ៃន ថ ប័ននីមួយៗនឹង្រតូវែតង ងំសំ ប់មុខងរេនះេហយីទនួំលខុស្រតូវេផ ងៗ

្រតូវបនកំណត់េ យជក់ ក់េនកនុង ឯក រែណនសំ្តីអំពី GISMS និងឯក រវធិនស្តី

អំព ីសន្តិសុខព័ត៌មន។  

-  នយក្រគប់្រគងសន្តសុិខព័ត៌មន ( IS Manager)៖  

 មុខងរេនះ្រតវូបនផ្តល់េ យ មី ថ ប័ន។ ទំនួលខុស្រតូវេផ ងៗ្រតវូបនកំណត់េ យ 

ជក់ ក់េនកនុងឯក រែណនសំ្តីអំព ីGISMS និងឯក រវធិនស្តីអំពីសន្តិសុខព័ត៌មន។  

-  ឯក រសំ ប់ពនិតិយេមលី នភ័ិយ៖  

  ជឯក រសំ ប់កំណត់ និង យតំៃលអំពីសំភរៈព័ត៌មន ្រពមទងំសំ ប់កំណត់ នងិ

យតំៃលេមីល និភ័យែដល ចនឹងេកតីមន។ 

-  ឯក រវធិនស្តពីសីន្តសុិខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល (GIS Rule Book)៖ 

 ជឯក រែដលកំណត់នូវវធិន និងនតីិវធិីសំ ប់រក សន្តសុិខដល់សំភរៈព័ត៌មន        

នីមួយៗ។ ឯក រេនះនងឹ្រតវូបនចង្រកងេ យ មី ថ ប័ន េដមីបកីរពរសន្តិសុខព័ត៌មន     

របស់ខ្លួនេ យេយងេទ ម ឯក រគរំូែដលបេងកីតេឡងីេ យ អ.អ.ប.គ.ព។ ជករ

្របេសីរបំផុតែដល មី ថ ប័ន្រតូវយកគំរូ មឯក រគំរេូនះកនុងកំរតិមួយជអបបបរម។ 

 

៤. ្របព័នធ្រគប្់រគងសន្តិសខុព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល (GISMS) 

 GISMS មនតួនទីកំនត់ែផនករអនុវត្ត ្រតួតពិនតិយ និងចត់វធិនករជ្រច ំ ដូចបនកំនត់ 

ISO27001 (PDCA Cycle) បនអនុវត្តេទ មវដ្តែដលមនលកខណៈជករេរៀបចែំផនករ ករ  

អនុវត្តន៍ ករ្រតួតពិនិតយ និងសកមមភព (The Plan, Do, Check And Action (PDCA) Cycle) 

ដូចបនែចងេនកនុង ISO27001។   ជំពូកេនះនឹងេធ្វកីរនិយយអពំីដេំណីរករករងររបស់ GISMS 

ករ្រគប់្រគងឯក រ និងបញជ ីព័ត៌មន។ 
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៤.១. ករបេងកតីែផនករ  

 ដំេណីរៃនករបេងកតីែផនករ្រតូវបនែចកជ ៥ ែផនកេផ ងៗគន រមួមន៖ 

-  ករពិនតិយេមីលេគលនេយបយ និងឯក រែណន ំ 

-  ករកំណត់វ ិ លភពៃន GISMS  

-  ករ យតំៃលអំពី និភ័យ  

-  ករបេងកីតឯក រែណនសំ្តីអំព ីGIS  

-  ករេសនីសំុករអនុម័ត ។ 

៤.១.១.ករពនិតិយេមលីេគលនេយបយនងិឯក រែណនសំ្តអីពំ ីGISMS 

 ជបឋម្រតវូេមីលអំពីេគលនេយបយរបស់ GISMS ែដលបន្របកសអពំី

េគលេ  និងេគលនេយបយរបស់ GISMS ៃន្រពះ ជ ច្រកកមពុជ។ ម៉យងវញិ

េទៀត្រតូវេមីលឯក រែណនសំ្តីអំព្ីរបព័នធ្រគប់្រគងសុវត្តិភពព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

(GISMS Manual) ែដលឯក រេនះ នឹង្រតូវយកេទអនុវត្តេន្រគប់ ថ ប័នរដ្ឋទងំអស់

កនុង្រពះ ជ កមពុជ និងសំ ប់កំណត់នូវវធិនទងំ យ េដីមបេីរៀបចំបេងកតីGISMS ។   

៤.១.២. ករកណំត់វ ិ លភពៃន GISMS 

េនេពលែដល ថ ប័ន មួយចប់េផ្តីមបេងកតី GISMS ថ ប័នមួយេនះ្រតូវ

កំណត់ នូវវ ិ លភពសំ ប់វដ្តៃន PDCA ជក់ ក់មួយ។ ជទូេទ ច្រប្រពតឹ្តេទបន

ចំេពះករកំណត់ វ ិ លភពេ យេយងេទេលីេស កមម ឬបរកិខ ររូបវន័្តដូចជ ្រពំដ ី ឬ

គរជេដីម។ ករកំណត់ វ ិ លភពេនះ ក៏ ចអនុវត្តេទបនេ យេយងេទេលីប

្ត ញកុំពយូទ័រ្របព័នធព័ត៌មន េដមីប ី កំណត់ឲយបននូវករ្រគប់្រគង និងដំេ ះ្រ យ

្របកបេ យ្របសិទធិភពទប់ទល់នងឹ បញ្ហ គំ មេផ ងៗ។ មី ថ ប័នក៏្រតវូមនករ្របងុ

្របយត័នផង ែដរចំេពះករកំណត់វ ិ លភព េ យេយង េទេលី ងរចនសមព័នធ 

េ យេហតុថករ្រប្រពឹត្តែបបេនះេពលខ្លះនឹងេធី្វឲយ ករអនុវត្តជក់ែស្តង មនករលំបក។ 
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ឯក របឋមស្តីអពំី GISMS េផ្ត តែតេទេលីម៉សីុនកុំពយូទ័រ (Client PC) ែដល ជបរកិខ រ

កំរតិទបបផុំតៃន GISMS ែដល្រតូវបនកំណត់វ ិ លភព្រតឹម្រតវូ េហយីនឹង្រតូវបន 

បេងកតីេឡងីនេពលអនគតបុ៉េ ្ណ ះ ។  

៤.១.៣. ករ យតៃំលអពំី នភ័ិយ 

ដំេណីរករៃនករ យតំៃលអំពី និភ័យ្រតូវបនែចកេចញជ ៥ ដំ ក់កល   

រមួមន៖ 

- ករកំណត់សំភរៈព័ត៌មន 

- ករ យតំៃលអំពសំីភរៈព័ត៌មន 

- ករពិនតិយេមីលអពំី នភ័ិយែដល ចនឹងេកតីមន  

- ករ យតំៃលអំពី និភ័យ  

- ករកំណត់ នភ័ិយ ។ 

ដំេណីរករលំអតិ្រតូវបនកំណត់េនកនុងឯក រសំ ប់ពិនិតយេមីល នភ័ិយ។  

សូមេមីលេសចក្តែីណនេំនកនុងឯក រសំ ប់ពិនិតយេមីល និភ័យ 

(ឧបសមព័នធទី១៖ ឯក រសំ ប់ ពនិិតយេមីល នភ័ិយ)។ 

ដំ ក់កលទ១ី៖ ករកណំត់សំភរៈព័ត៌មន 

ឯក រសំ ប់ពនិតិយេមីល និភ័យ បនបញចូ លសំភរៈព័ត៌មនចនួំន     

៦្របេភទ កនុងេនះសំភរៈព័ត៌មន ៤្របេភទរមួមន េស កមម ឬបរកិខ រកុំពយូទ័រ 

្រក សឯក រ ប ្ត ញកុពំយូទ័រ និងម៉សីុនកុំពយូទ័រេម (Server) នឹង្រតូវ

កំណត់េ យនយក ្ឋ ននីមួយៗែដលទទួលបនទុក ពិនិតយេមីល េ យខ្លួនឯង ។  

 

ដំ ក់កលទ២ី៖ ករ យតៃំលអពំសំីភរៈព័ត៌មន 

ដំ ក់កលបនទ ប់េនះគឺករ យតំៃលអំពីសំភរៈព័ត៌មន។ ចំនុចបីយ៉ង
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ៃនករ យតៃំលរមួ គឺករសមង ត់ ផលប៉ះពល់ (Integrity) លទធភព (ផ្តល់េស

កមម ឬបរកិខ រ)។ 

សូមេ្រជីសេរសីចនុំចមួយកនុងចំេ មចំ ត់ថន ក់មួយ ពីចនុំចទងំបីៃនករ យ

តំៃលេយង មលកខណវនិិចឆ័យែដលបនបង្ហ ញដូចខងេ្រកម៖  

 

១.ករសមង ត់ 

ល.រ ចំ ត់ថន ក់ ពិនទុ  េសចក្តីអធិបបយ 

C១ ១. ធរណៈ ១  សំភរៈព័ត៌មនែដលេបីកចំហសំ ប់ ធរណៈជន 

C២ ២.ៃផទកនុង ២  ព័ត៌មនែដលេ្របី្របស់សំ ប់ែតករ្របតបិត្តិករងរ 

របស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

C៣ ៥.សមង ត់ ៥  ជករសមង ត់កនុងចំេ មបុគគលមួយចំនួនែដលទទួល 

ករអនុញញ ត 

 

២.ផលប៉ះពល់ 

ល.រ ចំ ត់ថន ក់ ពិនទុ  េសចក្តីអធិបបយ 

I១ ១.ទប ១  ករែក្លងបន្លំពុំមនផលប៉ះពល់ដល់និរន្តរភពករងរ 

I២ ៣.មធយម ៣  ករែក្លងបន្លំមនផលប៉ះពល់ដល់ករចំ យេលីករ 

្របតបិត្តិករករងរ 

I៣ ៥.ខពស់ ៥  ករែក្លងបន្លំមនផលប៉ះពល់ដល់នេយបយ 

 

៣.លទធភព(ផ្តល់េស កមម ឬបរកិខ រ) 

ល.រ ចំ ត់ថន ក់ ពិនទុ  េសចក្តីអធិបបយ 

A១ ១.ទប ១  មិនដេំណីរករ ឬមិនមន្របតិបត្តកិរេលីសពី២៤េម៉ង 
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A២ ៣.មធយម ៣  មិនដេំណីរករ ឬមិនមន្របតិបត្តកិររហូតដល់២៤

េម៉ង 

A៣ ៥.ខពស់ ៥  មិនដេំណីរករ ឬមិនមន្របតិបត្តកិររហូតដល់៤េម៉ង 

 

លទធផលចុងេ្រកយៃនករ យតំៃល អំពីសំភរៈព័ត៌មន មួយឆ្លុះឲយេឃញី មរយៈពិនទុ 

សរុបទទួលបនពចីំនុចទងំបី។ ្របសិនេបីេ កអនកគិតថលទធផលសរុបៃនករ យតំៃលអំពីសំភរៈ

ព័ត៌មនមនលកខណៈខុសពីករពតិជក់ែស្តងសូមេធ្វកីរពិនតិយ និងែកស្រមួលេឡងីវញិ នូវចនួំនពិនទុ 

េនកនុងចំនុច យតំៃលទងំបេីនះ។  

 

៤.ករ យតៃំលអពំសំីភរៈព័ត៌មន(ពនិទុសរបុ=ករសមង ត់+ផលប៉ះពល់+លទធភព) 

ល.រ ចំ ត់ថន ក់ ពិនទុ ពិនទុសរុប េសចក្តីអធិបបយ 

As១ ១.ទប ១ ៣ ដល់ ៦ សំភរៈព័ត៌មនមនផល់ប៉ះពល់ មធយមេលី

្របតបិត្តិករករងរ 

As២ ២.មធយម ២ ៧ ដល់ ១២ សំភរៈព័ត៌មនមនផល់ប៉ះពល់ យ៉ងខ្ល ងំ

េលី្របតបិត្តិករករងរ 

As៤ ៣.ខពស់ ៣ ១៣ ដល់ ១៥ សំភរៈព័ត៌មនមនផល់ប៉ះពល់យ៉ងខ្ល ងំ

េលីអភិបលកិចច 

 

ដំ ក់កលទ៣ី៖ ករពនិតិយេមលីអពំសំីភរៈព័ត៌មន 

កនុងករពិនតិយេមលីអំពីសំភរៈព័ត៌មនេ កអនក្រគន់ែតេ្រជីសេរសីពកយ

បនអនុវត្ត ឬមនិបន អនុវត្តសំ ប់ចំនុច្រតតួពនិិតយនមួីយៗ។ 

(ចំនុច្រតតួពនិិតយជគំរូមួយចំនួនទក់ទងនឹងកុំពយូទ័រ) 

- បេងកតីេឈម ះអនកេ្របី្របស់មន ក់យ៉ងតិច េន្រគប់កុំពយូទ័រទងំអស់ ។ 
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- េ្រប្ីរបស់នូវពកយ ឬេលខសមង ត់ែដលពិបកលួចចំលង និងេធ្វីករផ្ល ស់ប្តូរ ជ

េទៀងទត់ ។ 

- មឃត់ករែចករែំលកករេ្របី្របស់រមួគន េ យេ្របីគណន ី(User ID , 

Password) ែតមួយ។ 

- បង្ហ ញេលីកញច ក់កុំពយូទ័រេ យ្រសីនេសវ ឺ (Screen Saver) ែដលមន ក់

ពកយ ឬេលខសមង ត់។   

- េធ្វីកររុករកេមេ គកុំពយូទ័រ (Scan) េនកនុងឧបករណ៍ផទុកទនិនន័យជ្របច ំ

េ យេ្របីបស់កមមវធិកីំចត់េមេ គ។  

- កំណត់មុខងរចប់េមេ គេ យស្វយ័្របវត្តិ។ 

- េធ្វីេ យកមមវធិី្របឆងំេមេ គទន់សម័យ (Update Definition) យ៉ងតិច

ចំនួន មួយដង កនុងមួយសប្ត ហ៍  ។ 

- រក ទុកបញជ ីព័ត៌មនស្តីអំពីកររកុរក (Scan) េមេ គ នងិ េធ្វីេ យកមមវធិី

្របឆងំេមេ គទន់សម័យ (Update Definition)  ។ 

- តភជ ប់កុពំយូទ័រទងំអស់េទកន់ឧបករណ៍សំ ប់រក ទុកចរន្តអគគិសនបី្រមុង     

(UPS)។ 

- ្រតូវលុបសម្អ តទនិនន័យរបូវន្ត (Physical Formatting) កនុងឧបករណ៍ផទុក

ទិននន័យៃនកុំពយូទ័រេ យមិនបន ល់ទុកនូវទនិនន័យ ឬព័ត៌មនែដល ចទញ

មកវញិបន។  

ដំ ក់កលទ៤ី៖ ករ យតៃំលអពំី នភ័ិយ 

េធ្វីករ យតៃំលអពំីបញ្ហ គំ ម នងិអំពីភពងយទទួលរងនូវផលប៉ះពល់

េ យេយងេទ មលកខណវនិិចឆ័យែដលបនផ្តល់ជូន។ េដីមបបីងកលកខណៈងយ

្រសួលកនុងករកណំត់នូវបញ្ហ គំ មជក់ ក់ទងំ យ ចំនុច្រតួតពិនិតយនីមួយៗ
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្រតូវបនផ្តល់ជូននូវឧទហរណ៍ទក់ទង នឹងបញ្ហ គំ ម ែដលបនេរៀប ប់េនកនុង

ជួរបនទ ត់ «េសចក្តីអធបិបយ»។ 

៦.បញ្ហ គំ ម 

ល.រ ចំ ត់ថន ក់ ពិនទុ  េសចក្តីអធិបបយ 

T១ ១.ទប ១  លទធភពេកតីមនបញ្ហ គំ មកនុងកំរតិទប 

T២ ២.មធយម ២  លទធភពេកតីមនបញ្ហ គំ មកនុងកំរតិមធយម 

T៣ ៣.ខពស់ ៣  លទធភពេកតីមនបញ្ហ គំ មកនុងកំរតិខពស់ 

 

 

៧.ភពងយទទួលរងផលប៉ះពល់ 

ល.រ ចំ ត់ថន ក់ ពិនទុ  េសចក្តីអធិបបយ 

V១ ១.ទប ១  ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យ្រតឹម្រតូវេដមីបកីរពរ្របឆងំនងឹ 

បញ្ហ គំ ម 

V២ ២.មធយម ២  ្រតូវបន្រគប់្រគង បុ៉ែន្ត្រតវូករករែកលំអ 

V៣ ៣.បងគួរ ៣  ្រតូវបន្រគប់្រគង្របកបេ យតុលយភព បុ៉ែន្ត្រតូវករករ

ែកលំអ 

V៤ ៤.ខពស់ ៤  គម នវធិនករ្រគប់្រគង េដមីបទីប់ទល់និងបញ្ហ គំ ម 

 

លទធផលសរុបៃនករ យតំៃលអំពី និភ័យ្រតូវបនកំណត់េ យេយងេទ មករគណន

ខងេ្រកម៖  

៨.ករ យតៃំលអពំី នភ័ិយ(ពនិទុសរបុ=(សំភរៈព័ត៌មន+បញ្ហ គំ ម)*ភពងយទទួលរងផល

ប៉ះពល់) 

ល.រ ចំ ត់ថន ក់ ពិនទុ ពិនទុសរុប េសចក្តីអធិបបយ 



21 

R១ ១.ទប ១ ២ ដល់ ៦ និភ័យែដល ចេកីតេឡងីបន 

R២ ២.ខពស់ ២ ៨ ដល់ ២៤ និភ័យែដល ចេកីតេឡងីបន និង្រតូវ

ករករ្រគប់្រគង 

 

ដំ ក់កលទ៥ី៖ កណំត់ករ្រគប់្រគង 

ល់ចំនុច្រតួតពនិតិយទងំអស់ ែដល្រតូវបន យតំៃលថមន និភ័យ   «

ខពស់» គួរ្រតូវបន្រគប់្រគងេ យម៉ត់ចត់។ ជទូេទ ថ ប័នទងំ យ្រតូវអនុវត្ត

មវធិន និងនតីិវធិីននេដីមបកីត់បនថយ និភ័យទងំេនះ។ ករ្រប្រពតឹ្តែបប

េនះនឲំយេយងី ចបេងកីតបន នូវឯក រវធិនស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មន   សំ ប់ ជ

រ ្ឋ ភិបល។ បនទ ប់ពីបនកំណត់ករ្រគប់្រគង និងេ ះ្រ យ ល់បញ្ហ ទក់ទង

នឹង និភ័យរចួមក សូមេធ្វីករ យតំៃលអំពី នភ័ិយទងំេនះម្តងេទៀត េដមីបី

ឲយ្របកដថ ល់ចំនុច្រតួតពនិតិយទងំអស់ ្រតូវបន យតៃំលកនុងករំតិមួយ        

«ទប»      (ឧទហរណ៍៖ េធ្វីករកំណត់វធិន និងនីតិវធិីេនកនុងឯក រវធិនស្តី

ពី GIS)។  

៤.១.៤. ករបេងកតីឯក រវធិនស្តពីសីន្តសុិខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 

ឯក រវធិនស្តីពសីន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ្រតូវបនចង្រកងេ យ

ថ ប័ននមួីយៗ។ េយង មលទធផលៃនករ យតំៃលអំពី នភ័ិយដំេ ះ្រ យដ៏

ចមបងេនះ គកឺរកំណត់វធិន និងនតីិវធិេីដមីបកីត់បនថយ និភ័យែដលេកីតេឡងី។   

ឯក រវធិនស្តីពសីន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវបនែចកេចញជ្របែំផនកគឺ៖  

១)វ ិ លភព ជែផនកែដល្រតវូបនកំណត់េនកនុងចំនុចទ ី៤.១.២ ស្តីអំពីករ

កំណត់វ ិ លភពៃន GISMS  

២) ករេរៀបចំសន្តិសុខព័ត៌មន  
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៣) វធិន និងនីតវិធិ ី 

៤) ករបណ្តុ ះប ្ត លស្តីអំពីសន្តិសុខព័ត៌មន  

៥) ករប៉ន់្របមណអំពីកំរតិៃនករ្រតួតពិនតិយ និងករអនុវត្តន៍។  

 

ថ ប័ននីមួយៗ្រតវូបនត្រមូវឲយេ្របី្របស់ ឯក រវធិនគំរអូំពីសន្តិសុខព័ត៌មន 

របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ផ្តល់ជូនេ យករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មរបស់ ជរ ្ឋ      

ភិបល ែដលតួនទីរបស់ករយិល័យេនះនងឹ្រតវូបនេរៀប ប់េនកនុងជំពូកទី៥ ស្តីអំពី

ទំនួលខុស្រតវូកនុងករ្រគប់្រគង។ ដំ ក់កលចនួំនបីខងេ្រកមពនយល់អំពីគន្លឹះកនុងករ

ចង្រកងឯក រវធិនស្តីអំពីសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។  

 

៤.១.៤.១.ករកណំត់វ ិ លភពៃន GISMS េនកនុងឯក រវធិនស្តពី ីGIS  

វ ិ លភពៃន GISMS ែដលបនកណំត់េនកនុងចំនុចទី ៤.១.២ ្រតូវ

បនកត់្រ ចូល េទកនុងឯក រវធិនស្តីពី GIS ែដលមនករផ្តល់  អនុ សន៍

ឲយមនករបញជ ក់បែនថម អពំីសំភរៈព័ត៌មន្រពមជមួយនឹងម្រន្តី ឬអងគភព ឬទី

ងំជរូបវន័្តពក់ព័នធនឹងសំភរៈទងំេនះដូចមន បង្ហ ញ មរយៈឧទហរណ៍

េនកនុងឯក រវធិនគំរូ។  

 

៤.១.៤.២.ករកណំត់នតីវិធិ ីឬវធិនែដលមនិសថតិកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនករអនុវត្ត េន

កនុងឯក រវធិនគរំ ូ

េនកនុងវ ិ លភពៃន ថ ប័ននីមួយៗ វធិននិងនតីិវធិីនន ្រស័យ

េទេលី សំភរៈព័ត៌មនជក់ែស្តងនិងករសមង ត់របស់ពួកេគ។ មិនមនករ

ចបំច់កនុងករកណំត់វធិន នងិនីតិវធិីទងំេនះេទ េលីកែលងែតមនសំភរៈ
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ព័ត៌មនជក់ ក់ែដលបនរមួបញចូ លេនកនុងវ ិ លភពេនះ។ 

 

៤.១.៤.៣. ករែកត្រមូវវធិន នងិ នតីវិធិេីនកនុងឯក រវធិនគរំ ូ

វធិន និងនីតវិធិីទងំេនះគួរ្រតូវបនកំណត់ថ «មនសន្តិសុខជង

មុន» ្របសិនេបី ព័ត៌មនែដលបនេ្របី្របស់េនកនុង ថ ប័នមួយកន់ែតមន  

លកខណៈសមង ត់ េ យេយងេទ មលទធផលៃនករ យតំៃលអពំី នភ័ិយ។ 

្របសិនេបី ឯក រវធិនគំរូពុំមនសំភរៈព័ត៌មន ែដលបនបញចូ លេទកនុងវ ិ ល

ភពេនះេទ សូមសរេសរថវធិន និងនីតវិធិីទងំេនះ«នឹង្រតវូ បនកំណត់»។ 

កនុងករណីេនះ ជ្របករសំខន់មួយ ែដល្រតូវពិភក ជមួយករយិល័យ 

្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល មុននងឹចប់េផ្តីមកំណត់វធិន និង 

នីតិវធិីនន េដីមបេីធ្វីករសេ្រមចអំពីអនកែដល នងឹ្រតវូបេងកតីបទ ្ឋ នៃនសំភរៈ

ព័ត៌មនថមីរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ែដល្រតវូបញចូ លេទកនុងវ ិ លភព។ 

៤.១.៥. ករេសនសំុីករអនុម័ត 

ករផ្តល់ករអនុម័ត្រតវូបនែចកេចញជពីរដំ ក់កល៖ 

- ករអនុម័តេ យថន ក់ដឹកនកំំពូលៃន ថ ប័ន 

- ករអនុម័តេ យករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

េនេពលែដលដំ ក់កលទងំពរីដូចបនេរៀប ប់ពីចំនុច ៤.១.១ ដល់ចំនុច 

៤.១.៤ ្រតូវបនបញច ប់ និងឯក រសំ ប់ពិនតិយេមលី និភ័យ ឯក រវធិនស្តីពី  សន្តិ

សុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ែដលកនុងេនះស្តីអពំី ករែតង ងំអនក្រគប់្រគង CISO 

និង IS ្រតវូបនចង្រកងរចួ ល់ ដំេណីរករេរៀបចែំផនករ នងិឯក រទងំេនះគួរ្រតវូបន

ពិនិតយេឡងីវញិនងិទទួលបនករអនុម័តពកីរយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន  របស់

ជរ ្ឋ ភិបលជមុនសិន េដីមបឲីយ្របកដថពួក ្រតវូបនបេងកតីេឡងីេ យ្រសបេទ ម
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េគលករណ៍របស់ GISMS។ 

ឆ្លង មករ យតៃំលេ យស្វ័យ្របវត្តិេនកនុង ឯក រសំ ប់ពិនិតយេមីល និ

ភ័យមនករណីេលីកែលងមួយែដលអនុញញ តឲយមនករទទួលយក និភ័យ ែដលមិន

ធ្ល ប់ជួប្របទះ េទះបីជ សថិតេនកនុងករំតិមួយែដលហួសពីករែដល ចទទួលយកបន  

េនះជេហតុផលចបំច់ចបស់ ស់ និងដ៏្រតឹម្រតវូមួយកនុងករសេ្រមចចតិ្ត េដីមបទីទួល

បននូវករអនុម័តពីករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។  

ករទទួលបនករអនុម័តពីថន ក់ដកឹនកំំពូលៃន ថ ប័ន គឺជករចបំច់បំផុត     

សំ ប់ករអនុវត្តន៍ករងរេនកនុង ថ ប័នឲយបនេពញេលញ និង្របកបេ យ្របសិទធិភព។ 

៤.២. ករអនុវត្តន៍ នងិ្របតបិត្តកិរ 

េនេពលអនុវត្ត GISMS េនកនុង ថ ប័នមួយ ្រតូវបេងកតីករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខ 

ព័ត៌មនេ យនយកែផនកេនះ្រតូវេធ្វីករចត់ ងំសមជិកមួយចំនួនសំ ប់ករយិល័យ្រគប់្រគង

សន្តិសុខព័ត៌មនេនះេដមីបេីរៀបច ំនងិផ្តល់ករបណ្តុ ះប ្ត ល។  

្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន គជឺ្របព័នធ «្រគប់្រគង» មួយ េហតុដូចេនះម្រន្តីែដល 

មន នៈខពស់ជងគួរ្រតវូបនបណ្តុ ះប ្ត លមុនេគ េដីមបឲីយពួកគត់មនចំេណះដឹង ទក់ទង 

និង្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន និង ចដឹកនមំ្រន្តេី្រកមឳ ទកនុងករអនុវត្តន៍្របព័នធេនះ។ 

៤.៣. ករ ម ន នងិពនិតិយេមលីេឡងីវញិ 

េដីមបឲីយករេ្របី្របស់ ្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនចក់្រគឹះេទកនុងអងគភពរដ្ឋេយងី

្រតូវេធ្វដីំេណីរេនេលីផ្លូវដ៏ែវងឆង យមួយជចបំច់កនុងករខិតខំ្របឹងែ្របង និងែកលំអជបន្ត       

បនទ ប់។ េដមីបយីល់អំពីេគលេ  និងពិភក អំពកីរែកលំអនន ្រតូវករនូវឧបករណ៍សំ ប់

ស់កំរតិករងរទងំេនះែដល នឹង្រតូវបនកំណត់េនកនុងឯក រវធិនស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មន

របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។  

- ករេធ្វីសវនកមមៃផទកនុង េដីមបអីេងកតអំព្ីរបសិទធិភពៃន្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន
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ែដលបនអនុវត្ត ក៏្រតវូបនេសនីេឡងី េដីមបែីស្វងរកបញ្ហ ននសំ ប់ករកំណត់កំរតិៃន

និភ័យកនុងដេំណីរករេរៀបចែំផនករ និង/ឬ សំ ប់ពិនតិយេឡងីវញិនូវករំតិ និភ័យ

ែដល ចទទួលយកបន។  

- លទធផលថមីៗៃនករ យតំៃលអំពី និភ័យ គួរ្រតវូបនបញចូ លេទកនុងឯក រសំ ប់     

ពិនិតយេមីល នភ័ិយ។  

- ចំនួនដងៃនករ្រតតួពិនតិយ និងសកមមភពអនុវត្តន៍គួរ្រតវូបនកំណត់េនកនុងឯក រ

វធិនស្តីពសីន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។  

- សកមមភពទងំេនះគួរែត្រតូវបនអនុវត្តយ៉ងេ ច ស់េលីសពីមួយដងកនុងមួយឆន ។ំ 

៤.៤. េធ្វកីរែថទ ំនងិេលីកកពំស់ 

លទធផលៃនករ ស់កំរតិ និងករេធ្វីសវនកមមៃផទកនុងករងរ នឲំយេយងី ចេធ្វីករសេ្រមច

ចិត្តអំពីសកមមភពនន េដីមបេីលីកកំពស់្របសិទធិភពៃន្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន និង

េជៀស ងពី នភ័ិយនន។ សកមមភពទងំេនះមនិ្រតមឹែតជួយបេងកនី្របសិទធភពៃនវធិន និង

និតិវធីនីនបុ៉េ ្ណ ះេទ ពួក ែថមទងំជួយផ្តល់ដំេ ះ្រ យកនុងករដំេឡងីកមមវធិី នងិ

ឧបករណ៍ែផនករងឹកុំពយូទ័រសំ ប់ករពរប ្ត ញកុពំយូទ័រ ឬ្របព័នធផងែដរ។ សកមមភពទងំេនះក៏

ចរមួបញចូ ល នូវករលុបបំបត់វធិននិងនីតវិធិមួីយចំនួនេដមីបតី្រមវូេទនងឹបំ ស់ប្តូរតួនទ ី

និង្របតបិត្តិករករងរៃន ថ ប័ននីមួយៗ។   

៤.៥. ករ្រគប់្រគងឯក រ 

ែផនកេនះនងឹេធ្វីករកំណត់ អំពរីចនសមព័នធ ករអនុញញ ត ករែកស្រមួល ករែចកចយ 

លទធកមម និងកររក ទុកឯក រ។ 

 

៤.៥.១. រចនសមពន័ធឯក រ នងិករអនុញញ ត 

្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលមនឯក រសំខន់ៗ ចំនួន



26 

បួន្របេភទគឺ៖ 

 

១) េគលនេយបយស្តអីពំ្ីរបព័នធ្រគប់្រគងសន្តសុិខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 

 

២) ឯក រែណនសំ្តអីពំ្ីរបព័នធ្រគប់្រគងសន្តសុិខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល 

ឯក រទងំេនះ ្រតូវបនេធ្វេីសចក្តី្រពង េ យករយិល័យ្រគប់្រគង     

សន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ពិនិតយេឡងីវញិេ យ គណៈកមម ធិករ

នយកែផនកព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល (ជេឈម ះបេ ្ត ះ សននរហូតទល់ែត

មនេឈម ះជផ្លូវករមួយ្រតូវបនបេងកីតេឡងីសំ ប់ជនួំស) និងផ្តល់ករអនុញញ ត

េ យ្របធន GCIO (ជេឈម ះបេ ្ត ះ សនន)។ េគលនេយបយស្តីអំពី

្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល គួរ្រតូវបន្របកសេ យ

្របមុខៃន ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ។ ឯក របឋមេលខ ១.០ ្រតូវបនចង្រកងជ

េលីកទមួីយ េ យ  អ.អ.ប.គ.ព េ្រកមករឧបតថមភគ្ំរទេ យ JICA។  

 

៣) ឯក រសំ ប់ពនិតិយេមលី នភ័ិយ 

ចំនុច្រតតួពនិិតយ្រតូវបន្រពងេ យ ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន 

របស់ ជរ ្ឋ ភិបលពិនិតយេឡងីវញិ និងផ្តល់ករអនុញញ តេ យគណៈកមម ធិករ 

GCIO (ជេឈម ះបេ ្ត ះ សននរហូតទល់ែតមនេឈម ះជផ្លូវករមួយ្រតូវបន

បេងកតីេឡងីជំនួស)។ ឯក រមនិទន់បេំពញព័ត៌មនកនុងឯក រសំ ប់ពិនិតយ

េមីល នភ័ិយ ផ្តល់នូវចេំលីយេ្រជីសេរសីជេ្រសចសំ ប់ករ យតំៃលអំពី និ

ភ័យ េហយីឯក រែដលបនបេំពញរចួទងំេនះ នឹង្រតូវបន យតៃំល និងែក

ត្រមវូេ យ មី ថ ប័ន។ សូមបំេពញេឈម ះ ថ ប័នេនកនុងឯក រទងំេនះ 
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បនទ ប់ពីបន យតំៃលរចួ។ 

 

 
 

៤) ឯក រវធិនស្តពីសីន្តសុិខព័ត៌មន របស់ ជរ ្ឋ ភបិល 

ឯក រេនះ្រតវូបនចង្រកងេ យ ថ ប័ននមួីយៗ។ ឯក រវធិនគំរមួូយស្តី

ពីសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល្រតូវបនេធ្វីេសចក្តី្រពងេ យករយិល័យ 

្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល េ យេយងេទ មចំេលីយ

េ្រជីសេរសីសំ ប់ យតំៃល អំពី និភ័យពីឯក រមិនទន់បំេពញព័ត៌មនកនុង

ឯក រសំ ប់ពនិតិយេមីល និភ័យ។ ករចង្រកងឯក រេនះគួរ្រតូវបនទទួល

ករអនុញញ តេ យថន ក់ដឹកនំ ថ ប័ន។ សូមបញចូ លេឈម ះ ថ ប័ននមួីយៗេទកនុង

ឯក រេនះ។ ឯក របែនថមដ៏ៃទេទៀត្រតូវបនបេងកីត និងេ្រប្ីរបស់េ យ ថ ប័ន 

នីមួយៗ។  
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៤.៥.២. ករែកស្រមួល ករែចកចយ លទធកមម នងិកររក ទុកឯក រ  

ករែកស្រមួល 

េគលនេយបយស្តីអំពី្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល គួរ

្រតូវបន្របកសេ យ្របមុខៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ ដូេចនះែបបបទៃនករែកស្រមលួ 

្រតូវកំណត់េ យវធិនដ៏ៃទេទៀតែដលបេងកីតេឡងីេ យ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ។ (បញ្ហ

េនះគួរ្រតូវកំណត់កនុង្រកិតមួយជក់ ក់នេពលអនគត)  ឯក រែណនសំ្តីអំពី្របព័នធ

្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងឯក រសំ ប់ពនិតិយេមីល និភ័យ 

្រតូវបនែកស្រមលួជេរៀង ល់ឆន េំ យករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន របស់    

ជរ ្ឋ ភិបល េយងេទ មមតេិយបល់ ឬសំេណីរសំុពី ថ ប័នននែដលនឹងកពុំង   

អនុវត្ត្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន។ ឯក រ្រពងទងំេនះ្រតូវបនផ្តល់ករអនុញញ ត 

េ យេយង មែបបបទដូចគន  ដូចបនកំណត់េនកនុងចនុំចទ ី ៤.៥.១ ស្តីអំពីរចន     

សមព័នធឯក រ និងករផ្តល់ករអនុញញ ត។ 

ករែកស្រមួលឯក រដ៏ៃទេទៀត ទក់ទងនឹង្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន

របស់ ជរ ្ឋ ភិបល្រតូវបនកំណត់េ យ ថ ប័ននមួីយៗ េ យេយងេទ មវដ្តដូចបន

េរៀប ប់េនកនុងចនុំចទ៤ី.៣ស្តីអំពកីរ្រតតួពនិិតយនិងចំនុចទ ី៤.៤(សកមមភពអនុវត្តន៍)។  

ឯក រែណនសំ្តីអំពី្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន របស់ ជរ ្ឋ ភិបល     

ឯក រសំ ប់ពនិតិយេមីល និភ័យ និងឯក រវធិនស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មន របស់ ជ      

រ ្ឋ ភិបល ្រតវូមន្របវត្តិៃនករែកស្រមួលេដមីបឲីយដឹង្របកដថ មួយ ែដលអនក ន

យកជឯក រេយង។ 

ករែចកចយ លទធកមម នងិកររក ទុក 

កំរតិៃនភពសមង ត់របស់ឯក រទក់ទងនឹងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល 

មនករ ែ្រប្របួល េទ មឯកក រនីមួយៗ ដូចបនកំណត់ខងេ្រកម៖  
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១. េគលនេយបយ និងឯក រែណនសំ្តីអំពីសន្តិសុខព័ត៌មន របស់ ជរ ្ឋ     

ភិបល ្រតូវបនចត់ទុកជឯក រ « ធរណៈ» ែដលមនន័យថឯក រទងំ

េនះ ចនឹង្រតវូបន េបះពុមពផ យេហយី្របជពលរដ្ឋកមពុជទងំអស់ ចរក

នបនេ យេសរ។ី  

 

២. ឯក រសំ ប់ពិនតិយេមីល និភ័យែដលមិនទន់បន យតំៃល មនកត់្រ

នូវ និភ័យែដលមិនទន់បនកំណត់កនុង ថ ប័ននីមួយៗ េហយី ្រតូវបនចត់

ទុកជឯក រ « ធរណៈ» ។ ឯក រែដលបន យតំៃលរចួមនកត់្រ នូវ

និភ័យែដលបនកំណត់ជក់ ក់ (ដូចជបញ្ហ គំ ម និងភពងយទទួលរង

នូវផលប៉ះពល់)។ ដូចេនះ ្រតូវបនចត់ទុកជឯក រ «ៃផទកនុង» ែដលត្រមវូឲយ

មនករ្របងុ្របយត័នកនុងករែចកចយ លទធកមម និងកររក ទុក និងសំ ប់ េ្របី

្របស់ែតកនុង្របតបិត្តិករករងររបស់ ជរ ្ឋ ភិបលបុ៉េ ្ណ ះ ។  

 

៣. ឯក រវធិនស្តីពី GIS រូមមននូវវធិន និងនតីិវធិីករងរៃផទកនុង េហយី ្រតូវ

បនចត់ទុកជឯក រ «ៃផទកនុង» ។  

 

្រតូវបញជូ នវធិនចលំងៃនឯក រសំ ប់ពិនតិយេមីល និភ័យ ឯក រវធិនស្តីអំពី 

សន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលែដលបនែកស្រមួលនងិ យតំៃលរចួ និង

ឯក រមិនទន់ បំេពញព័ត៌មនេទកន់ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន

របស់ ជរ ្ឋ ភិបល និងរក ទុកឯក រទងំេនះរយៈេពល្របឆំន ។ំ  

ករែចកចយលទធកមម និងកររក ទុកឯក រដ៏ៃទេទៀត្រតូវបនកណំត់េ យ 
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ថ ប័ននមួីយៗ ជករសំខន់ែដល្រតូវមនករ្របងុ្របយត័នខពស់កនុងករទុក ក់

ឯក រែដលមនផទុកនូវព័ត៌មនសមង ត់ (ដូចជ IP address របស់ម៉សីុន      

កុំពយូទ័រេម (server) និងព័ត៌មនផទ ល់ខ្លួនជេដីម)។ 

៤.៦. ករ្រគប់្រគងបញជ ីព័ត៌មន 

ជករចបំច់ែដល្រតូវ្រគប់្រគងបញជ ីព័ត៌មន (Records) សំ ប់ករអនុវត្តន៍ ម

វធិន និងនីតិវធិនីន។ ករ្រគប់្រគងេលីករអនុញញ តករែកស្រមួលករែចកចយលទធកមមនងិ

កររក ទុកឯក រមិនទន់បំេពញព័ត៌មន ច ្រតវូបនកំណត់េនកនុងឯក រវធិនស្តីអំពី

សន្តិសុខព័ត៌មន របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។  

ជទូេទបញជ ីព័ត៌មន្រតវូបនបញជូ នេ យម្រន្តីែដលបនចត់ ងំ្រតូវតមកល់ និងបំរងុ

ទុកេ យករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន។ សូមរក ករចុះលំ ប់េលខេរៀងេលីកំណត់

្រ ព័ត៌មននីមួយៗ េ យេ្រប្ីរបស់េលខសំគល់ ច់េ យែឡកពគីន ។ រយៈេពលកំណត់ 

សំ ប់កររក ទុកបញជ ីព័ត៌មនទងំេនះគមួឺយឆន  ំនិងែ្រប្របួលេទ មករកំណត់ជក់ែស្តង។  

បញជ ីព័ត៌មនែតងែតផទុកនូវព័ត៌មនសមង ត់ដូចជ IP Address របស់ម៉សីុនកុំពយូទ័រេម 

(Server) និងព័ត៌មនផទ ល់ខ្លួនជេដីម ែដលត្រមវូឲយមនកររក ទុកេ យយកចិត្តទុក ក់ 

និង្របុង្របយត័ន។ 

 

៥. ទំនួលខុស្រតូវកនងុករងរ្រគប់្រគង 

៥.១. កចិច្របងឹែ្របងកនុងករងរ្រគប់្រគង 

មរយៈេសចក្តី្របកសស្តី អំពេីគលនេយបយរបស់្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន

របស់ ជរ ្ឋ ភិបល ថន ក់ដឹកនំ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជមននទទីទួលខុស្រតូវកនុងករបេងកីតករ

អនុវត្តន៍ ករ ម ន និងករែថទ្ំរបព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន េដីមបរីក ឲយបននូវ  

នរិន្តរភពែផនករដ្ឋបល ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ និងេដមីបកីត់បនថយ និភ័យៃនករខូចខត
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មរយៈករបងក រនូវឧបបត្តិេហតុេផ ងៗ និង មរយៈករកត់បនថយផលប៉ះពល់ ៃនឧបបត្តិ

េហតុទងំេនះែដល ចនឹងេកីតមនេឡងី។ ថន ក់ដកឹនេំន មនយក ្ឋ ននមួីយៗមននទី

ទទួលខុស្រតវូេ យផទ ល់ចំេពះករអនុវត្តន៍្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន និងជពិេសស

ចំេពះករេធ្វឲីយបុគគលិកេ្រកមឳ ទទងំអស់អនុវត្ត ម។ 

៥.២. អងគភពករពរសន្តសុិខព័ត៌មនវទិយរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល  

្រគប់ ថ ប័នទងំអស់របស់ ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ្រតូវែតង ងំ នយកែផនកព័ត៌មនរបស់ 

ជរ ្ឋ ភិបល (GCIO) សំ ប់ ថ ប័នរបស់ខ្លួន។  ្របមុខ ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ្រតូវបេងកតី      

គណៈកមម ធិករនយកែផនកព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភបិល (គណៈកមម ធិករ GCIO)។ 

ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល (ករយិល័យ GIS) ្រតវូបន

បេងកតីេឡងីេ យមនតួនទី ជេលខធិកររបស់គណៈកមម ធិករនយកែផនកព័ត៌មនរបស់

ជរ ្ឋ ភិបល (GCIO) េហយីអ.អ.ប.គ.ពទទួលខុស្រតូវកនុងករបេំពញទួនទីជករយិល័យ

្រគប់្រគង សន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបលេនះ។ សូមបញជ ក់ថករកំណត់េនះគជឺេសច

ក្ត្ីរពងបុ៉េ ្ណ ះ។ ករឧបតថមភគ្ំរទសំ ប់ GCIO នងឹ្រតវូបនចត់ែចងេនកនុងគេំ ងអភវិឌ ន៍ 

GCIO។  

ថន ក់ដឹកន ំ របស់អងគភពរដ្ឋនមួីយៗ ្រតវូែតង ងំនយកែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន 

(CISO) ែដលទទួលបនសិទធិបេងកតីនូវករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន។ 

៥.៣. ករអភវិឌ ន៍សមតថភព  

សមតថភព្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន ្រតូវបនកំណត់ដូចខងេ្រកម េហយីសមតថភព

ទងំេនះ ្រតូវបនេលីកកពំស់ មរយៈ ករ្រគប់្រគងរបស់ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខ

ព័ត៌មន ែដលជមជឈមណ្ឌ លកំរតិឧត្តមមួយ។ 

្របេភទសមតថភព្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន៖ 

១. ្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន 
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២. សន្តិសុខេហ ្ឋ រចនសមព័នធប ្ត ញ កុំពយូទ័រ 

៣. សន្តិសុខរបស់កមមវធិ ី

៤. សន្តិសុខរបស់្របព័នធ្របតបិត្តិករ (OS) 

៥. ្របព័នធករពរសុវត្តិភពប ្ត ញកុំពយូទ័រ (Firewall) 

៦. ករ ងំករចូលបំផ្លិចបំផ្ល ញ 

៧. េមេ គ (Virus) 

៨. វធិី ្រស្ត Programming ្របកបេ យសន្តិសុខ 

៩. ្របតបិត្តិករ ករពរសន្តិសុខ 

១០. Protocol សំ ប់ករពរសន្តិសុខ 

១១. ករបញច ក់ មយថភូត (Authentication) 

១២. េហ ្ឋ រចនសមព័នធគន្លះឹែដល ចេ្របី្របស់កូនេ ធរណៈ (PKI) 

១៣. បន្ល ស់ប្តូរទរំង់េដីមៃនព័ត៌មនរបស់កុំពយូទ័រ (Encryption ) 

១៤. ហតថេលខេអឡចិ្រតូនចិ (Electronic Signature) 

១៥. ករចូលកនុង្របព័នធកុំពយូទ័រេ យគម នករអនុញញ ត 

១៦. នីតកិមម និងធមមនិយម 

៥.៤. ករពនិតិយេមលីអពំកីរ្រគប់្រគង 

GCIO ្រតូវបនត្រមូវឲយពនិិតយេឡងីវញិ ល់ដំេណីរករទងំអស់ៃន GISMS របស់អងគ

ភពរដ្ឋនន េហយីករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ្រតូវបន

អនុញញ តឲយ ក់សំេណីរេទកន់អងគភពរដ្ឋទងំអស់ឲយ យករណ៍អំពី ថ នភព GISMS 

របស់ពួកេគ។ 

ករយិល័យរបស់ CISO និងករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន េន មអងគភពរដ្ឋ 

នីមួយៗ ្រតវូបនត្រមូវឲយេធ្វី្របតិបត្តិករដូចគន កនុងករងរពនិិតយេឡងីវញិ ល់ដំេណីរករៃន 
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GISMS ែដលជករបំេពញនូវត្រមវូករននរបស់ករយិល័យ GIS នងិចំនុចទ ី៤.៣ ស្តីអំពី

ករ្រតតួពនិិតយ (េធ្វីករ ម ន នងិពិនតិយេមីលេឡងីវញិ)។  

៦. ករ្រគប់្រគង និងដំេ ះ្រ យ 

៦.១. ្របេភទៃនករ្រគប់្រគង 

ករ្រគប់្រគង្រតូវបនែចកជបួនែផនករមួមន ករកត់បនថយ និភ័យ ករេផទរ និភ័យ 

ករេចៀស ង និភ័យ និងករទទួលយក នភ័ិយ (េ យេចតននិង មតថភពជក់ 

ែស្តង)។  

ករកត់បនថយ និភ័យ គឺជចំ ត់ករកនុងករ្រគប់្រគងដ៏សំខន់មួយ្របឆងំនឹង  

និភ័យែដលបនរកេឃញី។ ឧទហរណ៍កុំពយូទ័រមួយេ្រគឿងែដលងយទទួលរងនូវករ យលុក

េ យេមេ គ ្រតូវដេំឡងីនិង្របតបិត្តិករកមមវធិ្ីរបឆងំេមេ គ ែដលជវធិនករមួយកនុងករ

្រគប់្រគង។ 

ករេផទរ នភ័ិយ គឺជវធិនករ្រគប់្រគងមួយែដល ចអនុវត្តបន មែបបរដ្ឋបល។ 

ឧបមថកុពំយូទ័រមួយេ្រគឿងផទុកនូវព័ត៌មនដ៏មនតំៃល េហយី ងយទទួលរងនូវេ្រគះថន ក់    

អគគីភ័យ  ដូេចនះករចំលងទនិនន័យបំរុងទុក (Data Backup) េនទីកែន្លង ច់េ យែឡក

មួយ គឺជវធិនករ្រគប់្រគងមួយែដលមនលកខណៈជករកត់បនថយ និភ័យ។  ករទិញ   

ប័ណ្ណធន ៉ ប់រងអគគីភ័យ និងករធនករខូចខតៃនទិននន័យែដលបត់បង់ គឺជករ្រគប់្រគង

មរយៈករេផទរ និភ័យ។   

ករេជៀស ង និភ័យគឺជជេ្រមសីមួយេទៀតកនុងករបំបត់នូវ្របភពៃន នភ័ិយ។ ជក់

ែស្តងករ្រ វ្រជវពីមុនៗបន្របែម្របមូលនូវព័ត៌មនសមង ត់ជេ្រចីន ែដលមិនទក់ទងនឹង

ករងរសំខន់ៗ េហយីងយនឹងធ្ល យេចញេទខងេ្រក ដូេចនះករលុបបំបត់នូវព័ត៌មនទងំ

េនះ្របកបេ យសន្តិសុខ គឺជវធិន្រគប់្រគងមួយកនុងករេចៀស ងនូវ និភ័យ។  
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ករទទួលយក និភ័យេ យេចតន និង មភពជក់ែស្តង គឺជជេ្រមីសចុងេ្រកយ។ 

ឧទហរណ៍ជទូេទេយងី្រតវូបេងកតី្របព័នធករពរសុវត្តិភពប ្ត ញកុពំយូទ័រ (Firewall) េដីមប ី

ករពរសន្តិសុខប ្ត ញកុំពយូទ័រខងកនុង (LAN) កនុងខណៈែដលម៉សីុនកុំពយូទ័រេមេគហទំព័រ 

(Web Server) សំ ប់អនកេ្របី្របស់ខងេ្រក្រតវូបនបេងកីតេឡងីេ យសថិតេនេ្រក ្របព័នធ

ករពរសុវត្តិភពប ្ត ញកុពំយូទ័រ(Firewall)។ ជករណីែដល ចទទួលយកបនចេំពះ

ម៉សីុនកុំពយូទ័រេមេគហទំព័រ (Web Server) េលីប ្ត ញអុីនធឺណិតែដលងយទទួលរងករ

យលុកពីខងេ្រក េទះបី ្រតូវករនូវកិចច្របឹងែ្របងមួយចនួំនសំ ប់ករជួសជុលេឡងីវញិក្តីេន

េពលែដលមនករ យលុកេកីតេឡងី។ ករទទួលយក នភ័ិយគួរ្រតវូបន្រគប់្រគងេ យ្របុង

្របយត័ន និងែតងែតទមទរនូវករពនិិតយេឡងីវញិ និងករផ្តល់ករអនុញញ តពីថន ក់ដឹកនកំំពូល។  

៦.២. ករ្រគប់្រគង នងិដេំ ះ្រ យ មរយៈសំភរៈព័ត៌មន 

ករ្រគប់្រគង និងដំេ ះ្រ យភគេ្រចីន គឺជវធិនករកនុងករកត់បនថយ និភ័យ

ទងំអស់។ ករ្រគប់្រគង និងដេំ ះ្រ យសំខន់ៗ ្រតូវបនេរៀប ប់ មលំ ប់េនកនុង  

ឯក រ  សំ ប់ពិនិតយេមីល នភ័ិយ និងឯក រវធិនគរំូស្តីអំពសីន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជ    

រ ្ឋ ភិបល។ វធិនករកនុងករ្រគប់្រគង និងដំេ ះ្រ យថមីៗគួរ្រតូវបន ក់ឲយអនុវត្តេ យ

ថ ប័ននមួីយៗ និង្រតវូបន យករណ៍េ យបនចបស់ ស់ កនុងកំឡុងេពលទទួលបនករ

អនុម័តពីករយិ ល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។  

 

ឧបសមពន័ធទ១ី៖ េសចក្តែីណនអំពំកីរពនិតិយេមលី នភ័ិយ 

េសចក្តែីណនរំបស់ឯក រសំ ប់ពនិតិយេមលី នភ័ិយ  

ឯក រសំ ប់ពនិតិយេមីល និភ័យ្រតូវបនេ្របី្របស់េនកនុងដំ ក់កលេរៀបចំែផនករ 

GISMS ។ 

សូមេធ្វី មេសចក្តីែណនខំងេ្រកមជដំ ក់ៗ៖ 
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ដំ ក់កលទ ី១ េធ្វីករកំណត់អត្តសញញ ណរបស់សំភរៈព័ត៌មន។ 

ដំ ក់កលទ ី១.១ សូមពិនិតយេមីលសំភរៈព័ត៌មនទងំេនះែដលបនចុះកនុងជួរបនទ ត់ C 

ៃនបញជ ីសំ ប់ពិនតិយេមីល និភ័យ។  សំភរៈព័ត៌មនវទិយ្របមួំយ

្របេភទែដល្រតូវបនកំណត់ រមួមន៖ ព័ត៌មនវទិយ បុគគលិក េស កមម 

ឬបរកិខ រ ្រក សឯក រ ឧបករណ៍ែផនករងឹ ឬកមមវធិីកុំពយូទ័រ និង        

ប ្ត ញម៉សីុនកុពំយូទ័រេម (Server) ។   

ដំ ក់កលទ ី១.២ 

ែបងែចកសំភរៈទងំេនះេ យេយងេទ មរចនសមព័នធរបស់        

អងគភព ។ 

  លកខណៈរបស់សំភរៈពរី្របេភទ គឺព័ត៌មន និងបុគគលិក្រតូវបនកំណត់

េនថន ក់ ថ ប័ន េយងេទ មលកខ័ណទូេទៃនអភិបលកិចច ។ 

  លកខណៈរបស់សំភរៈដ៏ៃទេទៀតដូចជ េស កមម ឬបរកិខ រ ្រក សឯក

រ ឧបករណ៍ែផនករងឹ ឬកមមវធិីកុពំយូទ័រ និងប ្ត ញកុពំយូទ័រ ឬម៉សីុន 

កុំពយូទ័រេម (Server) ្រតវូបនកំណត់េនថន ក់នយក ្ឋ ននីមួយៗែដល

ជ ថ ប័ន ចេធ្វកីរ្រតតួពនិិតយេ យខ្លួនឯងបន។ 

  

ដំ ក់កលទ ី១.៣ 

េធ្វីករែកត្រមវូព័ត៌មនេនកនុងជួរបនទ ត់ C និង D េ យេយងេទ ម

ករែបងែចក ែដលបនអនុវត្តេនកនុងដំ ក់ទី១.២។ 

  េ កអនក ចចលំង (Copy) នងិបញចូ ល (Paste) ្របេភទសំភរៈ

ព័ត៌មននីមួយៗេទកនុងជួរបនទ ត់ៃននយក ្ឋ នមួយៗេដីមបងីយ្រសួល

កនុងករ្រតតួពិនតិយ េ យ រសំភរៈព័ត៌មននីមួយៗ មនចំនុច្រតួត

ពិនិតយេលីសពីពរី សំ ប់កំណត់នូវ និភ័យននសូមេធ្វីករចំលង 

(Copy) េ យ្របុង្របយត័ន េដីមបឲីយបន្រគប់ចំនុចែដលមនចុះកនុងជួរ

បនទ ត់ទងំអស់។ 

ដំ ក់កលទ ី២ េធ្វីករ យតៃំលអពំីសំភរៈ។ 

ដំ ក់កលទ ី២.១ េធ្វីករ យតៃំលអពំីករសមង ត់ផលប៉ះពល់ និងលទធភព (ផ្តល់េស
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កមម ឬបរកិខ រ) េដមីបបីេំពញនូវលកខណវនិិចឆ័យ ែដលបនេរៀប ប់េន

កនុងបញជ ី ង យតំៃល។ 

  េ កអនក ចេធ្វកីរេ្រជីសេរសីែផនក មួយពីបញជ ីេ្រជីសេរសីេនកនុង

ជួរបនទ ត់ G  H នងិ I។ 

  សូមេ្រប្ីរបស់ពិនទុែដលបនកំណត់្រ ប់ ្របសិនេបេី កអនកគិតថ

មនករលំបកកនុងករ យតំៃល។ 

ដំ ក់កលទ ី២.២ 

បញជ ីសំ ប់ពិនិតយេមីល និភ័យបង្ហ ញេ យស្វ័យ្របវត្តេិនកនុងជួរ

បនទ ត់ J នូវពនិទុសរុបទទួលបនពីករ យតំៃលៃនសំភរៈនមួីយៗ។ 

  េធ្វីករពិនតិយេឡងីវញិនូវលទធផលទទួលបន និងេធ្វកីរពិនតិយេផទ ង

ផទ ត់ជមួយនឹងលកខណវនិិចឆ័យែដលបនចុះេនកនុងបញជ ី ង យ    

តំៃល។ េធ្វីករែកស្រមួលករ យតំៃលអំពីករសមង ត់ ផលប៉ះពល់ និង

លទធភព ្របសិនេបីេ កអនកគិតថកំរតិៃនពិនទុ យតៃំលសរបុអំពី    

សំភរៈព័ត៌មននមួីយៗ ខុសពីករពិតជក់ែស្តង។ 

ដំ ក់កលទ ី៣ េធ្វីករ្រតួតពិនតិយសំភរៈ។ 

ដំ ក់កលទ ី៣.១ 

សូមេមីលពកយកនុងជួរបនទ ត់ L និង M េហយីេធ្វីករេ្រជីសេរសីពកយ 

បនអនុវត្ត ឬមនិបនអនុវត្តេនកនុងជួរបនទ ត់ N។ 

ដំ ក់កលទ ី៤ េធ្វីករ យតៃំលអពំី នភ័ិយ។ 

ដំ ក់កលទ ី៤.១ 

េធ្វីករ យតៃំលអពំីបញ្ហ គំ មនងិភពងយទទួលរងផលប៉ះពល់

េដីមបបីេំពញនូវលកខណវនិិចឆ័យ ែដលបនេរៀប ប់េនកនុងបញជ ី ង

យតំៃល។  

  េ កអនក ចេធ្វកីរេ្រជីសេរសីែផនក មួយពីបញជ ីេ្រជីសេរសីេនកនុង

ជួរបនទ ត់ P និង R។ 

  សូមេមីលេសចក្តអីធិបបយអំពីបញ្ហ គំ មនមួីយៗេនកនុងជួរបនទ ត់ Q 

សំ ប់ជជំនួយកនុងករសេ្រមចេលីករ យតំៃលអំពបីញ្ហ គំ ម។ 
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  សូមេ្រប្ីរបស់ពិនទុែដលបនកំណត់ជូន្រ ប់ ្របសិនេបីេ កអនកគិត

ថ មនករលំបកកនុងករ យតំៃល។ 

ដំ ក់កលទ ី៤.២ 

បញជ ីសំ ប់ពិនិតយេមីល និភ័យបង្ហ ញេ យស្វ័យ្របវត្តនូិវពិនទុ យ   

តំៃលសរុបេនកនុងជួរបនទ ត់ T ។ 

  េធ្វីករពិនតិយេឡងីវញិនូវលទធផលទទួលបន និងេធ្វកីរពិនតិយេផទ ង

ផទ ត់ជមួយនឹងលកខណវនិិចឆ័យ ែដលបនចុះេនកនុងបញជ ី ង យ   

តំៃល។  េធ្វីករែកស្រមួលករ យតំៃលអំពីបញ្ហ គំ មនិងភពទទួលរង

នូវផលប៉ះពល់ ្របសិនេបេី កអនកគិតថកំរតិៃនពនិទុ យតៃំលសរុប 

អំពី និភ័យខុសពីករពតិជក់ែស្តង។ 

  សូមចូលេទកន់ដំ ក់កលទ៥ី ្របសិនេបីពនិទុសរបុៃនករ យតំៃល

អំពី និភ័យមនកំរតិខពស់។ ្របសិនេបពីិនទុសរុបៃនករ យតំៃលអំពី

និភ័យមនកំរតិទប សូមពិចរ បេងកីតនូវលកខណៈរមួសំ ប់ 

GISMS និងបេងកតីនូវករេរៀបចំជក់ ក់មួយ្របសិនេបីចបំច់ 

ឧទហរណ៍៖ េធ្វកីរបញចូ លទិននន័យបែនថម (Update) េទកនុងឯក រ

វធិនែដលមន្រ ប់ឬបញចូ លទនិនន័យបែនថម (Update) េទកនុងជួរ

បនទ ត់ V ស្តីអំពីឯក រេយង។ 

ដំ ក់កលទ ី៥ េធ្វីករកំណត់វធិនករកនុងករ្រគប់្រគង។ 

ដំ ក់កលទ ី៥.១ 

សូមេមីលេសចក្តអីធិបបយអំពីវធិនករ្រគប់្រគងែដលមនផ្តល់ជូន

្រ ប់េនកនុងជួរបនទ ត់ U។ 

ដំ ក់កលទ ី៥.២ 

សូមេមីលេសចក្តអីធិបបយអំពីឯក រេយងែដលជឯក រចបប់គរំូ 

ស្តីអំពី សន្តិសុខព័ត៌មនេនកនុងជួរបនទ ត់ V។ 

ដំ ក់កលទ ី៥.៣ 

កំណត់នូវលទធភពកនុងករអនុវត្តន៍វធិន និងនីតវិធិីននេនកនុង 

ឯក រវធិនគរំសូ្តីអំពីសន្តិសុខព័ត៌មន។ េធ្វីកររះិរកនូវលទធភពែដល

ជជេ្រមីសដ៏ៃទេទៀត ្របសិនេបីមនិ ចកំណត់ បននូវលទធភពសំ ប់
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អនុវត្តបនេទ។ 

ដំ ក់កលទ ី៥.៤ 

េធ្វីករបញចូ លទិននន័យបែនថម (Update) េទកនុងជួរបនទ ត់ U ស្តីអំពី 

េសក្តីអធបិបយពីវធិនករ្រគប់្រគង ជួរបនទ ត់ V ស្តីអំពីឯក រេយង 

និងេធ្វីករបញចូ លទិននន័យបែនថម (Update) ទក់ទងនឹងបញញត្ត ិនិង

នីតវិធិីែដល ចេ្របី្របស់ និងអនុវត្តបនេនកនុងអងគភព។ 

ដំ ក់កលទ ី៦ 

េធ្វីករ យតៃំលអពំី នភ័ិយបនទ ប់ពីបនចត់វធិនករ្រគប់្រគងបញ្ហ

ទងំេនះ។ 

ដំ ក់កលទ ី៦.១ 

េធ្វីករ យតៃំលអពំីបញ្ហ គំ មនងិភពងយទទួលរងផលប៉ះពល់

េដីមបបីេំពញនូវលកខណវនិិចឆ័យ ែដលបនេរៀប ប់េនកនុងបញជ ី ង

យតំៃល។  

  េ កអនក ចេធ្វកីរេ្រជីសេរសីែផនក មួយពីបញជ ីេ្រជីសេរសីេនកនុង

ជួរបនទ ត់ W និង Y។ 

  េ្របីបស់នូវពិនទុែដលបនកំណត់ជូន្រ ប់ ្របសិនេបីេ កអនកមិន

បនផ្ល ស់ប្តូរវធិនករកនុងករ្រគប់្រគងវធិននិងនីតិវធិីេនកនុងឯក រ

ស្តីអំពីសន្តិសុខព័ត៌មនេនះេទ។ 

  

ដំ ក់កលទ ី៦.២ 

បញជ ីសំ ប់ពិនិតយេមីល និភ័យបង្ហ ញេ យស្វ័យ្របវត្តនូិវពិនទុ យ   

តំៃលសរុបេនកនុងជួរបនទ ត់ AA។ 

  េធ្វីករពិនតិយេឡងីវញិនូវលទធផលទទួលបននិងេធ្វីករពិនតិយេផទ ងផទ ត់

ជមួយនឹងលកខណវនិិចឆ័យែដលបនចុះេនកនុងបញជ ី ង យតំៃល។ 

េធ្វីករែកស្រមួលករ យតំៃលអំពបីញ្ហ គំ ម និងភពងយទទួលរងនូវ 

ផលប៉ះពល់្របសិនេបេី កអនកគតិថកំរតិៃនពិនទុ យតំៃលសរុបអពំី

និភ័យខុសពីករពិតជក់ែស្តង។ 

ដំ ក់កលទ ី៦.៣ 

្រតូវ្របកដថពិនទុសរុបៃនករ យតៃំលអំពី និភ័យនីមួយៗែដល

ទទួលបនមនកំរតិទប។ េធ្វីករសេ្រមចចតិ្តកនុងករចត់វធិនករ
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បែនថមេដីមបកីត់បនថយនូវ និភ័យឬេធ្វីករេរៀប ប់អពំីលកខ័ណែដល

ចទទួលយកនូវ និភ័យែដលមនិទន់ជួប្របទះ។ 
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ែផនក ទ៣ី 

ឯក រវធិនស្តពីសីន្តសិខុព័ត៌មន 

របស់ ជរ ្ឋ ភបិល 

 

 

ជញ ធរជតិទទួលបនទុកកិចចករអភិវឌ ន៍បេចចកវិទយ 

គមនគមន៍ ព័ត៌មនវិទយ 

 

 

 

 

- ព្រងងេ យេ ក យូសូ៊េក ក (Yusuke Tanaka) អនកជំនញ  

ៃនទភីន ក់ងរសហ្របត្តកិរអន្តរជតៃិន្របេទសជបុ៉ន (JICA) 

 

- ែកស្រមួល នងិេរៀបេរៀងេ យ្រកមុករងរបេចចកេទស្រគប់្រគងកចិចករ 

សន្តសុិខបេចចកវទិយ គមនគមន៍ នងិព័ត៌មន 
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១. េសចក្តីេផ្តើម 

ឯក រវធិនស្តីពសីន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល (ឯក រវធិនស្តីពី GIS) ្រតូវបន

កំណត់នូវលកខខណ្ឌ ែដល អ.អ.ប.គ.ព ្រតវូអនុវត្តនូវ្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់          

ជរ ្ឋ ភិបល េ្រកមេគលនេយបយស្តីអំពី្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន និងឯក រែណន ំ    

ស្តីអំពី្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល (ឯក រែណនសំ្តីអំពី GISMS)។ 

 

២. វិធនជមូល ្ឋ នបី្របេភទសំ ប់រក សន្តិសខុព័តម៌ន 

[វធិនទ១ី]  ជនិចចកល្រតូវេធ្វីករពិចរ ឲយបនដិតដល់ កនុងករទទួលយកដំេណីរករ ឬរក ទុក

នូវព័ត៌មនសមង ត់ននឲយបន្រគប់េពលេវ ។ ្រតវូេចៀស ងនូវ នភ័ិយមួយចនួំន ែដលប៉ះពល់

ដល់ព័ត៌មនទងំេនះ ដូចជករេធ្វឲីយេលចធ្ល យ ករលួចបន្លំ និងលទធភពែដលមិន ចេ្របី្របស់    

បន។ 

 

[វធិនទី២] ្រតូវចក់េ ្រចកេចញចូលទូឯក រ និងថតតុេនករយិល័យេធ្វីករ មុនេពលែដល

េ កអនកចកេចញេទេ្រក។ 

[វធិនទ៣ី] ្រតូវេបីកេ យកមមវធិកីំចត់េមេ គ ដំេណីរករនូវមុខងរចប់េមេ គេ យស្វ័យ្របវត្ត ិ

្រពមទងំេធ្វីឲយកមមវធិីេនះមនភពទន់សម័យយ៉ងតិច១ដងកនុងមួយសប្ត ហ៍។ ្រតូវរុករកេមេ គ

(Scan) ឧបករណ៍ផទុកទិននន័យកនុងកុពំយូទ័ររបស់េ កអនកជេរៀង ល់សប្ត ហ៍ រមួជមួយនឹង

ឧបករណ៍ផទុកទិននន័យដ៏ៃទេទៀត ែដលភជ ប់ពីខងេ្រកកុំពយូទ័រ ( DVD/ CD/ FD/ Memory‐Stick/ 

HDD ) ល់េពលតភជ ប់េទកន់កុំពយូទ័ររបស់េ កអនក។ 

 

៣. វិ លភព 

វធិនស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល  ែដលមនេនកនុងឯក រេនះ សំ ប់អនុវត្ត

េនកនុង ជញ ធរជតិទទួលបនទុកកចិចករអភិវឌ ន៍បេចចកវទិយ គមនគមន៍ ព័ត៌មនវទិយ ែដលកនុង
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េនះមនែផនកេ្រកមចំណុះេផ ងៗដូចជ ែផនករដ្ឋបលទូេទ ែផនកេហ ្ឋ រចនសមព័នធ ែផនកប ្ត ញ 

ែផនកសហ្រគស ែផនកមតកិ នងិកមមវធិ ី (Applications) ែផនកអភវិឌ ន៍សមតថភពធនធនមនុស  

នងិ កូដចំហរ (FOSS) ែផនកេគលនេយបយ ្រពមទងំែផនកេផ ងៗេទៀតដូចជ ្រកមុករងរជតិ

កមពុជទប់ទល់បញ្ហ បនទ ន់ៃនកុពំយូទ័រ (CamCERT) កមមវធិបីណ្តុ ះប ្ត ល CISCO នងិ្រកុម

ករងរ្រគប់្រគងកេន ម ទភិព។ 

 

ជរមួ ឯក រវធិនស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល សំ ប់អនុវត្តេនេលីកុពំយូទ័រ 

ែដលមនេនកនុង្របព័នធប ្ត ញ (Network System) បុ៉េ ្ណ ះ។ នេពលអនគត វ ិ លភព

របស់ឯក រេនះនឹង្រតូវបនព្រងីក េដមីបរីមួបញចូ លម៉សីុនកុំពយូទ័រេម (Servers) និង្របព័នធរដ្ឋបល

ព័ត៌មនវទិយ េខត្ត ្រកុង។ 

 

អ.អ.ប.គ.ព បនយកចតិ្តទុក ក់េលីករអភិវឌ ន៍ វស័ិយបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន 

េ យបនអនុវត្តេលីគំេ ង្របព័នធរដ្ឋបលព័ត៌មនវទិយ េខត្ត ្រកុង េ យេធ្វីករតភជ ប់ ជលកខណៈ  

ប ្ត ញេទ មប ្ត េខត្ត ្រកុង ទងំអស់។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

៤. ឯក រេយង ពកយបេចចកេទស និង និយមន័យ 

៤.១. ឯក រេយង 

ឯក រេយងខងេ្រកម មន រៈសំខន់យ៉ងខ្ល ងំសំ ប់ករចង្រកងឯក រេនះ៖ 

១) ISO/ISE 27001: 2005 បេចចកវទិយ គមនគមន៍ និងព័ត៌មន – វធិី ្រស្តករពរ 

សន្តិសុខ – ្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន – ត្រមវូករ 

២) ឯក រែណនសំ្តីអំពី្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល(GISMS) 

 ៤.២. ពកយបេចចកេទស នងិ នយិមន័យ 

កុពំយូទ័រ (Client PC)៖ 

ជ្របេភទកុពំយូទ័រ សំ ប់េ្របី្របស់កនុងករយិល័យដូចជ កុំពយូទ័រេលីតុ កុំពយូទ័រយួរៃដ   ឬ   

កុំពយូទ័រចល័ត។ 

ពកយដ៏ៃទេទៀត្រតវូបនេយងេទ មពកយ និង នយិមន័យ េនកនុងឯក រែណនសំ្តីអំពី 

GISMS ឬ ISO/ISE 27001។ 

៥. អងគភពករពរសន្តិសខុព័ត៌មន 

៥.១. នយិមន័យរបស់អងគភពករពរសន្តសុិខព័ត៌មន 

អ.អ.ប.គ.ព បនកំណត់តួនទ ីនិងករទទួលខុស្រតូវែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន េ យបេងកតីែផនក

មួយចំនួនដូចខងេ្រកម៖  

ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន (ISO)៖  

ករយិល័យេនះ ្រតូវបនបេងកីតេឡងីេន អ.អ.ប.គ.ព មនតួនទអីភិវឌ ន៍្របព័នធ្រគប់្រគង

សន្តិសុខព័ត៌មន។ សមជិករបស់ករយិល័យេនះរមួមន នយកែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន (CISO) 

្របធន្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន និងម្រន្តទីទួលខុស្រតូវែផនកសន្តសុិខព័ត៌មន ែដល្រតូវបនផ្តល់

និយមន័យដូចខងេ្រកម៖ 

នយកែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន (CISO)៖  

ម្រន្តមួីយរបូេនកនុង្រកសួង ្រតវូបនចត់ ងំឲយទទួលមុខដែំណងេនះ។ ម្រន្តរីូបេនះក៏ជ  
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សមជិកមន ក់ ៃនករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល (GISO) ផងែដរ ែដល

្រតូវបនកំណត់េនកនុង្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។  

 

្របធន្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន (IS Manager)៖  

ម្រន្តមួីយរបូេនកនុងនយក ្ឋ ន ្រតូវបនចត់ ងំឲយទទួលមុខដែំណងេនះ។ ករទទួលខុស

្រតូវ េផ ងៗ ្រតូវបនកំណត់េនកនុងឯក រែណនសំ្តីអំពី្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន របស់ ជ  

រ ្ឋ ភិបល និងឯក រវធិនស្តីពសីន្តិសុខព័ត៌មន របស់ ជរ ្ឋ ភិបល។ 

 

ម្រន្តទីទួលខុស្រតវូែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន (ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវែផនក IS)៖  

ម្រន្តមួីយរបូេនកនុងនយក ្ឋ ន្រតូវបនចត់ ងំឲយទទួលមុខដែំណងេនះ។ ករទទួលខុស្រតូវ

េផ ងៗ ្រតូវបនកណំត់េនកនុងឯក រវធិនស្តីពីសន្តិសុខព័ត៌មនរបស់ ជរ ្ឋ ភិបល។  

 

ម្រន្តធីមម ៖  

សំេ េទេលីនិេយជិតដ៏ៃទេទៀតទងំអស់ ែដលឋតិេនកនុង្រកបខ័ណ្ឌ ៃនអងគភព។ 

៥.២. បញជ ីសមជកិករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តសុិខព័ត៌មន 

សមសភពម្រន្តកីរយិល័យសុវត្តិភពព័ត៌មន នងិ្រតវូែតង ងំេ យអគគេលខធិករ ៃន 

អគគេលខធិករ ្ឋ ន ជញ ធរជតិ អ.អ.ប.គ.ព។ 

៥.៣. ប ្ត ញទនំក់ទនំងសំ ប់្រគ សនន 

ែបបបទៃនករ យករណ៍ ជទូេទ្រតូវបនអនុវត្ត ម ននុ្រកម គឺពីម្រន្តធីមម  េទម្រន្ត ី

ទទួលខុស្រតវូែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន ពីម្រន្តទីទួលខុស្រតូវែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន េទ្របធន្រគប់្រគង 

សន្តិសុខព័ត៌មន និងព្ីរបធន្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន េទករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន 

ឬនយកែផនកសន្តសុិខព័ត៌មន។ ផទុយេទវញិ ែបបបទៃនករផ្តល់ករែណន ំគឺអនុវត្តពកីរយិល័យ

្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន ឬនយកែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន េទ្របធន្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន ពី
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្របធន្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន េទម្រន្តីទទួលខុស្រតូវែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន និងពមី្រន្តទីទួលខុស

្រតូវែផនកសន្តិសុខព័ត៌មនេទម្រន្តីធមម ។ 

រចនសមព័នធករយិល័យ្រគប់្រគងសុវត្តិភពព័ត៌មន៖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

៦. វិធន និង នីតិវិធ ី

 ៦.១. វធិន នងិ នតីវិធិេីលីែផនកព័ត៌មន 

(ក) វិធន 

(ក១) ព័ត៌មនែដល្រតូវបនេ្របី្របស់េនកនុង្របតបិត្តិករករងររបស់ ជរ ្ឋ ភិបល ្រតូវបន  

    ែចកេចញជប្ីរបេភទ រមួមន៖ 

 ១. ព័ត៌មន ធរណៈ៖ 

ជព័ត៌មនែដលេបីកចំហសំ ប់ ធរណជន។ 

 ២. ព័ត៌មនៃផទកនុង៖ 

ជព័ត៌មនែដល្រតូវបនេ្រប្ីរបស់ សំ ប់ែតកនុង្របតបិត្តិករករងររបស់ 

ISO 

CISO 
 
 

IS Manager 
 
 

IS In Charge 
 
 

Officer 

Ministry …. 

CISO 
 
 

IS Manager 
 
 

IS In Charge 
 
 

Officer 
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CISO 
 
 

IS Manager 
 
 

IS In Charge 
 
 

Officer 

Ministry A 
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ជរ ្ឋ ភិបលបុ៉េ ្ណ ះ។ 

 ៣. ព័ត៌មនសមង ត់៖ 

ជព័ត៌មន ែដលមនែតបុគគលមួយចំនួនបុ៉េ ្ណ ះ ចដឹងបន ។ 

(ក២) េនេពលទទួលបននូវព័ត៌មន េ កអនក្រតវូចត់ព័ត៌មនទងំេនះ ចូលកនុង្របេភទ  

    មួយខងេលី េហយី ជករ្របេសីរបំផុតែដល្របេភទព័ត៌មននមួីយៗ ្រតូវបន 

    គូសសំគល់ ឬ ក់ជសញញ ចំ ។ំ 

(ក៣) ជនិចចកល ្រតូវ្រគប់្រគងព័ត៌មនេ យ្របុង្របយត័នេយងេទ មចំ ត់ថន ក់  

    នីមួយៗ ។ 

(ក៤) ជនិចចកល ្រតូវចត់ព័ត៌មនឯកជនចូលកនុង្របេភទព័ត៌មនសមង ត់។ 

 

(ខ) នីតិវិធ ី

 (មិនមននីតវិធិែីដលបនអនុវត្ត មួយ ្រតូវបនេរៀប ប់េនកនុងែផនកេនះេទ) 

៦.២. វធិន នងិ នតិវិធិ ីេលីនេិយជតិ (នឹង្រតវូកណំត់នេពលអនគត) 

(ក) វិធន 

(ែផនកេនះ នឹងេធ្វកីរកំណត់នូវត្រមវូករសន្តិសុខ ទក់ទងនឹងករេ្រជសីេរសីនិេយជតិ ដូចជ  

ករពិនតិយេមីលអពំីគុណសមបត្តរិបស់េបកខជន កំឡុងេពលេ្រជីសេរសីបុគគលិកថមី ករពពិណ៌នអំព ី

ករងរទក់ទងនងឹបញ្ហ សន្តិសុខព័ត៌មន និងត្រមូវករេផ ងៗ េនេពលបញច ប់ករជួលឲយបំេរ ី

ករងរ)។ 

 

៦.៣. វធិន នងិ នតីវិធិ ីសន្តសុិខបរកិខ រ 

៦.៣.១. អគរ នងិបនទប់ករយិល័យ 

(ក) វិធន 
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(ក១) ្រតូវកំណត់នូវបុគគល ែដលមនសិទធិេចញចូលអគរ ឬបនទប់។ 

(ក២) ្រតវូអនុវត្តនូវ្របព័នធសមង ត់សមរមយមួយ សំ ប់ករេចញចូលអគរ ឬបនទប់។ 

(ក៣) ្រតូវែបងែចកឲយ ច់រ ងករយិល័យេធ្វីករ និងទកីែន្លងដ៏ៃទេទៀត ែដលសំ ប់ 

េ្រប្ីរបស់រមួ។ 

(ក៤) ្រតូវចត់បុគគលិកែដលមនករយល់ដឹងករងរៃផទកនុង ឲយអមេភញ វែដលមកពខីងេ្រក។ 

 

ចំនុចពយរួទុកបេ ្ត ះ សនន 

 (ខ) នីតិវិធ ី

 (មិនមននីតវិធិែីដលបនអនុវត្ត មួយ ្រតូវបនេរៀប ប់េនកនុងែផនកេនះេទ) 

  ៦.៣.២. ទូតមកល់ឯក រ នងិតុេធ្វកីរ 

(ក) វិធន 

(ក១) ្រតវូរក ទុកសំភរៈព័ត៌មន េ យសមង ត់កនុងទូតមកល់ឯក រ ែដលបនចក់េ  

្រតឹម្រតវូ។ 

(ខ) នីតិវិធ ី

 (មិនមននីតវិធិែីដលបនអនុវត្ត មួយ ្រតូវបនេរៀប ប់េនកនុងែផនកេនះេទ) 

  ៦.៣.៣. ម៉សីុនទូរ រ នងិម៉សីុនេបះពុមព 

(ក) វិធន 

(ក១) ្រតវូេបះេចលេ យ្របុង្របយត័ន នូវឯក រែដលបនេបះពុមព និងបញជូ ន មទូរ រ

នន។ 

(ក២) ្រតវូរក ទុកបញជ ីព័ត៌មនស្តអីំពីករបញជូ នទូរ រ(េទ ឬមក)។ 

 

(ខ) នីតិវីធី 
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 (មិនមននីតវិធិី មួយ ្រតូវបនេរៀប ប់េនកនុងែផនកេនះេទ) 

៦.៤. សន្តសុិខព័ត៌មនរបូវន្ត 

  ៦.៤.១. ្រក សឯក រ 

(ក) វិធន 

(ក១) ជនិចចកល ្រតូវេធ្វីករកណំត់អំពីព័ត៌មនសមង ត់េ យ្របុង្របយត័ន េនកនុង្រក ស ឬ

ឯក រនីមួយៗ។ 

(ក២) ្រតូវរក ទុក្រក ស ឬឯក រសមង ត់ទងំេនះេនកែន្លងសន្តសុិខមួយ េដីមបេីជៀស ង 

នូវករលួចេ្រប្ីរបស់េ យគម នករអនុញញ ត។ 

(ក៣) ម្រន្តីពក់ព័នធ ្រតូវដុតេចលេ យខ្លួនឯង នូវឯក រែដលែលងេ្របី្របស់ ឬេ្រប្ីរបស់ 

នូវម៉សីុនេ្រចៀក េដមីបកីត់្រក សឯក រែដលមនផទុកព័ត៌មនសមង ត់ទងំេនះជ

ចេ្រមៀកតូចៗ។  

 

(ខ) នីតិវធិ ី

 (មិនមននីតវិធិី មួយ ្រតូវបនេរៀប ប់េនកនុងែផនកេនះេទ) 

  ៦.៤.២. ឧបករណ៍ផទុកឯក រ (Digital Archives) (DVD/CD/FD/Tape)  

(ក) វធិន 

(ក១) ជនិចចកល ្រតវូេធ្វីករកណំត់អំពីព័ត៌មនសមង ត់ េ យ្របងុ្របយត័នេនកនុងឧបករណ៍

ផទុកឯក រនីមួយៗ។  

(ក២) ្រតូវរក ទុកឧបករណ៍ផទុកឯក រសមង ត់ទងំេនះ េនកែន្លងសន្តិសុខមួយ េដមីបេីជៀស

ងនូវករលួចេ្រប្ីរបស់េ យគម នករអនុញញ ត។  

(ក៣)បំផ្ល ញេចលនូវឧបករណ៍ផទុកឯក រ ែដលែលងេ្រប្ីរបស់(DVD/CD/FD/Tape)។ 
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(ខ) នីតិវិធ ី

 (មិនមននីតវិធិី មួយ ្រតូវបនេរៀប ប់េនកនុងែផនកេនះេទ) 

៦.៥. វធិន នងិ នតីវិធិ ីសន្តសុិខកុពំយូទ័រ 

  ៦.៥.១. កុពំយូទ័រេលីតុ 

(ក) វិធន 

ទិដ្ឋភពទូេទ 

(ក១) ករករពរសន្តិសុខជរូបវន្តៃនកុពំយូទ័ររបស់េ កអនក គឺជករទទួលខុស្រតូវផទ ល់ខ្លួន

របស់េ កអនក។ ដូចេនះសូមមនករ្របុង្របយត័នខពស់កនុងករែថរក កុំពយូទ័ររបស់េ ក 

អនក។ មយង៉វញិេទៀត េ កអនកក៏្រតវូមនសុភវនិិចឆ័យ និង្របុងេ្របៀបជនិចចេដីមបទីប់ទល់

នឹង និភ័យននផងែដរ។  

 

(ក២) ល់កុំពយូទ័រនមួីយៗ្រតវូសថិតេ្រកមករទទួលខុស្រតូវរបស់ម្រន្តមីន ក់ៗជក់ ក់ េទះប ី 

ជកុំពយូទ័រទងំេនះ្រតវូបនេ្រប្ីរបស់េ យម្រន្តីេ្រចនីគន ក៏េ យ។  

 

(ក៣) េ កអនក្រតវូទទួលខុស្រតូវេ យផទ ល់ ចំេពះករេ្របី្របស់កុំពយូទ័រ េលីប ្ត ញ 

មរយៈអត្តសញញ ណ (User ID) ផទ ល់ខ្លួន។ ដូេចនះ សូមែថរក េលខ ឬពកយសមង ត់  

(Password) របស់េ កអនកេ យ្របុង្របយត័ន និងសមង ត់បំផុត។  េលខ ឬពកយសមង ត់ 

(Password) េនះ្រតូវែតមនលកខណៈស្តង់ រ ែដលមិនងយនឹងលួចេ្រប្ីរបស់បន

េហយី   ្រតវូែតផ្ល ស់ប្តូរជេទៀងទត់។ េ កអនកមិន្រតូវែចករែំលកករេ្របី្របស់ េលខ 

ឬពកយសមង ត់េនះជមួយអនកដ៏ៃទេឡយី េទះបជីសមជិក្រគួ រ មតិ្តភក្តិ ឬអនក

បេចចកេទសែដលេធ្វីករជមួយេ កអនកក៏េ យ។  
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(ក៤) ្រតវូេជៀស ងទុកនងិេបកីកុំពយូទ័រេចលេ យមិនបនេ្រប្ីរបស់។ ជនិចចកល មុន

េពលេ កអនកចកេចញពីកុពំយូទ័រ ្រតូវបិទ ឬទបក់ឪស (Logoff) ឬ ក់េលខ ឬពកយ

សមង ត់ េនេលី្រសកុីនេសេវ ី(Screensaver) ៃនកុំពយូទ័ររបស់េ កអនក។  

 

បងក រករឆ្លងេមេ គ 

(ក៥) ករឆ្លងេមេ គកនុងកុំពយូទ័រ គឺជបញ្ហ ដ៏ចបំងមួយ សំ ប់ អ.អ.ប.គ.ព កនុងករ        

េ ះ្រ យ េ យ រកុំពយូទ័រនន ងយនឹងទទួលរងករឆ្លងេមេ គ ្របសិនេបីកមមវធិី

្របឆងំេមេ គរបស់កុំពយូទ័រទងំេនះ មនិ្រតូវបនេធ្វេី យទន់សម័យ (Update 

Definition) យ៉ងតិចចំនួនមួយដងកនុងមួយសប្ត ហ៍។ វធិី ្រស្ត ែដលងយ្រសួលបំផុត

សំ ប់អនុវត្តករងរេនះ គឺ្រតូវេបីកេ យកមមវធិីកំចត់េមេ គដេំណីរករនូវមុខងរេធ្វី    

េ យទន់សម័យេ យស្វ័យ្របវត្តិ េ យតភជ ប់កុពំយូទ័ររបស់េ កអនកេទនឹង   ប ្ត ញ         

អុីនធឺណិត។  ្របសិនេបីេ កអនកមិន ចេធ្វីែបបេនះបន េ យ រ្របករ មួយ 

សូមទំនក់ទនំងេទកន់ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន េដីមបទីទួលបននូវ      

េសចក្តីែណន ំពនីីតិវធិីកនុងករដេំទបងីកមមវធិីកំចត់េមេ គកុពំយូទ័រ។  

  

(ក៦) ជនិចចកល ្រតូវរុករក (Scan) េមេ គ នូវ ល់ឯក រទងំ យែដលបនទញយក 

(Download) មកទុកកនុងកុពំយូទ័ររបស់េ កអនកពី្របភពេផ ងៗ ដូចជ (CD/DVD

/USB/Hard Disk/Memory Stick) ឯក របញជូ ន មប ្ត ញកុពំយូទ័រ ឯក រជូន

ភជ ប់កនុង រេអឡចិ្រតនូិច (E-mail Attachments)  ឬឯក រពបី ្ត ញអុីនធឺណិត)។  

េដីមបេី យងយ្រសួល ្រតូវេបីកេ យកមមវធិីកចំត់េមេ គដេំណីរករនូវមុខងរចប់     

េមេ គេ យស្វ័យ្របវត្តិ និងចបំច់កំណត់កលវភិគ សំ ប់កររកុរកេមេ គ េ យ្រតូវ

អនុវត្តយ៉ងតិចមួយដងជេរៀង ល់សប្ត ហ៍។   
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(ក៧) ្រតូវ យករណ៍ជបនទ ន់ េទកន់ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន អំពេីហតុ

ករណ៍ទក់ទងេទនិងសន្តិសុខព័ត៌មន ដូចជេហតុករៃនករឆ្លងេមេ គចូលកនុង្របព័នធ 

កុំពយូទ័រេដមីបកីត់បនថយនូវករខតបង់នន។ 

 

(ក៨) ្រតូវេឆ្លីយតបជបនទ ន់ េទនឹង រ្រពមនអំពីលទធភពឆ្លងេមេ គនន កនុងកុំពយូទ័រ

របស់េ កអនក។ ្របសិនេបីមនករសង យ័ អំពេីមេ គ មួយ ឧទហរណ៍ឯក រ

ែដលមនលកខណៈមិន្រប្រកត ី សូមទក់ទងេទកន់ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខ

ព័ត៌មន មនិ្រតវូបញជូ នបន្ត (Forward) នូវឯក រ មួយ  ឬបញចូ ល (Upload) 

ទិននន័យេទេលីប ្ត ញកុំពយូទ័រេទ ្របសិនេបីសង យ័ថកុំពយូទ័ររបស់េ កអនកបនឆ្លង 

េមេ គ។ 

 

(ក៩) ្រតូវមនករ្របុង្របយត័នជពិេសសកនុងកររុករកេមេ គ េនកនុង្របព័នធកុពំយូទ័ររបស់

េ កអនក មុនេពលេផញីេចញនូវឯក រ មួយ។  ឯក រទងំេនះរមួមន ឯក រជូន

ភជ ប់កនុង រេអឡចិ្រតនូិច (E-mail Attachments) និងឯក រែដលបនពីCD/DVD។ 

   

(ក១០) ល់កុំពយូទ័រេលីតុទងំអស់ ្រតូវតភជ ប់េទកន់ឧបករណ៍រក ចរន្តអគគីសន ី (UPS) 

េដីមបេីចៀស ងករបត់បង់ទនិនន័យ។ 

 

ករសម្អ តទិននន័យ 

(ក១១) ្រតូវលុបសម្អ តទិននន័យរបូវន្ត (Physical Formatting)  កនុងឧបករណ៍ផទុកទិននន័យ 

ៃនកុពំយូទ័រេ យមនិបន ល់ទុកនូវទនិនន័យ ឬព័ត៌មនែដល ចទញយកមកវញិបន។ 

 

(ខ) នីតិវិធី(សំ ប់ម្រន្តី្រគប់របូ) 
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បងក រករឆ្លងេមេ គ 

(ខ១) េដីមបអីនុវត្ត មនតីិវធិីខងេ្រកមេនះបន េ កអនក្រតវូ្របកដថ ល់កមមវធិកីំចត់ 

េមេ គ េនកនុងកពំយូទ័រទងំអស់្រតូវេធ្វីេ យទន់សម័យ មចំនួនដងជក់ ក់។ 

ដំ ក់កល េសចក្តីអធិបបយ អនកអនុវត្ត បញជពី័ត៌មន 

ខ១.១ 

ែណនឲំយមនករផ្តល់ជូននូវ 

បញជ ីព័ត៌មនស្តីអំពីកររុករក 

(Scan) េមេ គ 

ករយិល័យ 

្រគប់្រគងសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 

ខ១.២ អនុវត្តកររុករកេមេ គ អនកេ្របី្របស់ មិនមន 

ខ១.៣ 

េធ្វីករេបះពុមព និង ក់ជូននូវ

បញជ ីព័ត៌មនស្តីអំពីកររុករក 

(Scan) េមេ គ  

អនកេ្របី្របស់ បញជ ីព័ត៌មនស្តីអំពីកររុករ

កេមេ គ (Scan) របស់

កមមវធិី្របឆងំេមេ គ 

ខ១.៤ 

តមកល់ទុកបញជ ីព័ត៌មនស្តីអំពី

កររុករក (Scan) េមេ គ និង

រក ទុកសំ ប់រយៈេពលកំណត់

មួយ  

ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវ 

ែផនកសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន  

ខ១.៥ 

ពិនិតយ ម នម្រន្តីែដលមិន

បនរុករកេមេ គ និង ក់ជូននូវ 

បញជ ីព័ត៌មនស្តីអំពីកររុករក 

(Scan) េមេ គ  

ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវ 

ែផនកសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 

 

ចំ ត់ករកនងុករចប់េមេ គ 

(ខ២) នីតវិធិីខងេ្រកម ្រតូវបនបេងកតីេឡងីេដមីបចីត់វធិនករណ៍ ចប់េមេ គេផ ងៗ។ 
ដំ ក់កល េសចក្តីអធិបបយ អនកអនុវត្ត បញជពី័ត៌មន 

ខ២.១ 
អនុវត្តនូវសកមមភពករពរ 

សន្តិសុខព័ត៌មន ដូចជ 

អនកេ្របី្របស់ មិនមន 
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សកមមភពចប់េមេ គជេដីម 

ខ២.២ 
្រតូវផ្ត ច់្របព័នធកុំពយូទ័រ ជបនទ ន់  

ពីប ្ត ញកុំពយូទ័រ 

អនកេ្របី្របស់ មិនមន 

ខ២.៣ 

ជូនដំណឹងេទករយិល័យ 

្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនជ

បនទ ន់ េនេពលែដលចប់បន 

េមេ គ  

អនកេ្របី្របស់ របយករណ៍ស្តីអំពី 

េហតុករណ៍ទក់ទងនឹង 

សន្តិសុខព័ត៌មន 

ខ២.៤ 

េធ្វីករវភិគអំពីផលវបិក 

ៃនេហតុករណ៍នីមួយៗ និងចត់

វធិនករសមរមយេដីមបេី ះ្រ យ  

ករយិល័យ 

្រគប់្រគងសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 

ខ២.៥ 

្របសិនេបីមនករចបំច់ 

្រតូវបញឈប់្របព័នធដំេណីរករ 

ប ្ត ញកុំពយូទ័រ (Network 

Application) 

ករយិល័យ 

្រគប់្រគងសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 

ខ២.៦ 

្របសិនេបីមនករចបំច់ ្រតូវ  

អនុវត្តជបនទ ន់នូវវធិី ្រស្តបងក រ

ករឆ្លងេមេ គ 

ករយិល័យ 

្រគប់្រគងសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 

ខ២.៧ 

សរេសរចូលកនុងរបយករណ៍អំពី

ករវភិគ និងវធិនករនីមួយៗ 

ករយិល័យ 

្រគប់្រគងសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

របយករណ៍ស្តីអំពី 

េហតុករណ៍ទក់ទងនឹង 

សន្តិសុខព័ត៌មន(ែដល

បនបញចូ លព័ត៌មនថមី)  

ខ២.៨ 

តមកល់ទុករបយករណ៍ទងំេនះ 

និងរក ទុកសំ ប់ រយៈេពល

កំណត់ មួយ  

 

ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវ 

ែផនកសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 
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៦.៥.២. កុពំយូទ័រយួរៃដ ឬកុពំយូទ័រចល័ត 

(ក) វិធន 

ទិដ្ឋភពទូេទ 

 វធិនមួយចំនួនខងេ្រកម ្រតូវបនេ្របី្របស់សំ ប់ែតកុំពយូទ័រយួរៃដ ឬកុពំយូទ័រចល័តបុ៉េ ្ណ ះ។ 

បញ្ហ ទក់ទងនងឹកុំពយូទ័រយួរៃដ ឬកុំពយូទ័រចល័តេនះ ក៏្រតវូែតអនុវត្ត មវធិន និងនតីិវធិ ី ែដលបន

កណំត់េនកនុងចនុំចទ ី៦.៥.១. កុពំយូទ័រេលីតុ ផងែដរ។  

 

(ក១) ្រគប់េពលេបី ចេធ្វីេទបន ្រតូវរក ទុកកុំពយូទ័រយួរៃដរបស់េ កអនក េនជប់នឹងខ្លួន

ជនិចច េ្របៀបដូចនឹងកបូប ក់េ េប៉ កបូបយួរៃដ ឬទូរស័ពទចល័តរបស់េ កអនក។ 

ជពិេសស ្រតូវរក ទុក េ យ្របងុ្របយត័នបំផុត េនទី ធរណៈ ដូចជ រ ្ឋ នជ

េដីម (សូមបញជ ក់ថ េ្របីរយៈេពលដ៏ខ្លីបផុំត សំ ប់អនកែដលមនបំណងលួចទិននន័យ

េនកនុងកុំពយូទ័រយួរៃដ ែដលមច ស់របស់ មិនបន្របងុ្របយត័ន)។ 

(ក២)  ្របសិនេបីេ កអនកមនករចបំច់ ្រតវូទុកកុំពយូទ័រេចលបេ ្ត ះ សនន េនកនុង

ករយិល័យ បនទប់្របជុ ំឬបនទប់ស ្ឋ គរ សូមេ្រប្ីរបស់ែខ សន្តិសុខរបស់កុំពយូទ័រយួរៃដ 

ឬឧបករណ៍្រសេដៀងគន េនះ េដមីបចីងភជ ប់កុំពយូទ័រេទនឹងតុ ឬេ្រគឿងសង្ហ រមឹែដលធងន់ៗ 

េទះបកីនុងរយៈេពលមួយខ្លីក៏េ យ។ ករករពរែបបេនះមនិសូវជមនសន្តិសុខ បុ៉ែន្ត

ចបងក រនូវករបត់បង់កុំពយូទ័រជយថេហតុ។ 

(ក៣) េនេពលែដលេ កអនកែលង្រតវូករេ្រប្ីរបស់កុំពយូទ័រ សូមរក ទុកកុំពយូទ័រ កនុងទី

កែន្លងែដលមនសុវត្តិភពខពស់ ែដល ច្រប្រពឹត្តេទបនេន េគហ ្ឋ ន ករយិល័យឬស

្ឋ គរ។  មិន្រតូវទុកេចលកុំពយូទ័រយួរៃដរបស់េ កអនកេនកនុងយនយន្ត ែដលបុគគល  

ដ៏ៃទ ចេមីលេឃញីេ យងយេឡយី។  បុ៉ែន្ត្របសិនេបីមនករចបំច់បំផុតែដល្រតូវេធ្វី

ែបបេនះ សូមចក់េ ទុកេនកនុងែផនកខងេ្រកយៃនរថយន្ត ឬ្របអប់ ក់សមភ រៈែកបរ

អនកេបីកបរ  មនសន្តិសុខេ្រចីនជង្របសិនេបីេ កអនកយក េទ មខ្លួន។ 
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(ក៤) យកេទ មខ្លួននូវកុំពយូទ័រយួរៃដរបស់េ កអនក  ែដលបនទុក ក់យ៉ង្រតឹម្រតូវេន

កនុងកបូបែដលមន្រទនប់ ចករពរករប៉ះទងគចិជយថេហតុ ឬកបូបកុំពយូទ័រែដល

មនលកខណៈមទំ ំ េដីមបេីចៀស ងនូវករខូចខតដល់កុំពយូទ័រ។ មនិ្រតវូទំ ក់ ឬេធ្វី    

េ យប៉ះទងគិចកុពំយូទ័ររបស់េ កអនកជមួយនឹងវតថុរងឹេឡយី។  ករេវចខចប់កុំពយូទ័រយួរៃដ

របស់េ កអនកជមួយនឹងបនទះផ្ល សទិក (ែដលបេងកីតេ យថង់ខយល់តូចៗជេ្រចនីសំ ប់

ជ្រទនប់) ចករពរករប៉ះទងគិចបន។ កបូប ក់កុពំយូទ័រែដលមនរូប ង មញញ 

ទំនងជមនភពទក់ទញេចរលួច តិចជងកបូបែដលមនភពេលចេធ្ល ។ 

(ក៥) កុំពយូទ័រយួរៃដរបស់រដ្ឋ ្រតវូបន្របគល់ជូននិេយជិត ែដលមនសិទធិ្រតឹម្រតវូ សំ ប់េ្របី

្របស់កនុងលកខណៈផ្លូវករ។  មិន្រតូវឲយកុពំយូទ័រយួរៃដរបស់េ កអនកេទអនកដ៏ៃទ ដូចជ

្រកុម្រគួ រ ឬមិត្តភក្ត ិឬេ្របី្របស់េឡយី។ 

 

(ក៦) ្រតូវកត់្រ ទុកនូវព័ត៌មនទក់ទងនឹងម៉ក មូ៉ែដល េលខេស៊រ ី(Serial Number) និង

្ល កសមគ ល់មច ស់កមមសិទធិ (ឧទហរណ៍ អ.អ.ប.គ.ព) ៃនកុពំយូទ័រយួរៃដរបស់ េ កអនក 

បុ៉ែន្តមិន្រតវូរក ទុកព័ត៌មនេនះកនុង ឬជប់នឹងកុំពយូទ័ររបស់េ កអនកេឡយី។ ្របសិនេបី

បត់បង់ ឬ្រតូវបនលួច ្រតវូប្តងឹេទម្រន្តនីគរបលជបនទ ន់ េហយី្រតូវជូនដំណឹងេទ

ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនវទិយភ្ល មៗ  មលទធភពែដល ចេធ្វីបន (សូម

អនុវត្តែបបេនះ បនទ ប់ពី១ ឬ២េម៉ងេ្រកយមក មិនែមន១ ឬ២ៃថងេ្រកយមកេទ)។ 

 

ករ្រគប់្រគងករេ្របើ្របសក់ុំពយទូ័រយរួៃដ ឬកុំពយទូ័រចលត័េ យពុំមន ករ

អនុញញ ត 

(ក៧) ជករ្របេសីរបផុំត ែដល ល់កុំពយូទ័រយួរៃដ ឬកុពំយូទ័រចល័តទងំអស់ េ្រប្ីរបស់នូវ

កមមវធិីសំ ប់ផ្ល ស់ប្តូរទរំង់េដមីរបស់ព័ត៌មន (Encryption) ែដលមនករទទួល គ ល់

្រតឹម្រតវូ។  កនុងករណីេនះ្រតវូេ្រជីសេ្រប្ីរបស់នូវឃ្ល  ឬេលខ ឬពកយសមង ត់ែដលែវង និង
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មិនងយលួចេ្របី្របស់បន េហយី្រតូវរក ទុក ឲយមនសន្តិសុខ។ ្រតូវទំនក់ទំនងេទ

កន់ ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន េដមីបទីទួលបនព័ត៌មនបែនថមអពំ ីករផ្ល ស់

ប្តូរ  ទំរង់េដមីរបស់ព័ត៌មន (Encryption) របស់កុពំយូទ័រយួរៃដ។ ្របសិនេបីកុពំយូទ័រយួរៃដ 

ឬ កុំពយូទ័រចល័ត មួយបនបត់ ឬ្រតូវបនលួច ករផ្ល ស់ប្តូរទរំង់េដមីរបស់ព័ត៌មន 

(Encryption) ផ្តល់ករករពរយ៉ងមន្របសិទធភិពជទីបផុំត ទប់ទល់េទនឹងករលួច

ចូលកនុងកុពំយូទ័រេដមីបេី្រប្ីរបស់ទិននន័យ។  

(ក៨) មិន្រតវូរក ទុកព័ត៌មនសមង ត់េនកនុងកុំពយូទ័រយួរៃដ ឬកុំពយូទ័រចល័តរបស់េ កអនក 

ជំនួសករផ្ល ស់ប្តូរទំរង់េដមីរបស់ព័ត៌មន (Encryption) ដូចបនេរៀប ប់េនកនុង្របេយគ

ខងេលីេឡយី។ 

 

(ខ) នីតិវិធី (សំ ប់ម្រន្តី្រគប់របូ) 

វិធនករ្រគប់្រគងសមភ រៈ ែដលបនបតប់ង់ ឬ្រតូវបនលចួ 

(ខ១) ្របសិនេបកុីំពយូទ័រយួរៃដ ឬកុពំយូទ័រចល័ត មួយបនបត់ ឬ្រតវូបនលួច សូមេធ្វី ម

ែបបបទដូចខងេ្រកម ៖ 

ដំ ក់កល េសចក្តីអធិបបយ អនកអនុវត្ត បញជពី័ត៌មន 

ខ១.១ 

ពិនិតយេមីលេហតុករណ៍ទក់ទង

នឹងសន្តិសុខព័ត៌មន ដូចជ ករ

បត់បង់ ឬករលួច្រទពយសមបត្តិ 

អនកេ្របី្របស់ មិនមន 

ខ១.២ ក់បណ្តឹ ងេទម្រន្តីនគរបល អនកេ្របី្របស់ មិនមន 

ខ១.៣ 

កនុងរយៈេពលមួយេម៉ងបនទ ប់ពី

េកីតេហតុ ្រតូវផ្តល់ព័ត៌មនេទ 

កន់ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិ

សុខព័ត៌មន 

 

អនកេ្របី្របស់ របយករណ៍ស្តីអំពី 

េហតុករណ៍ទក់ទងនឹង 

សន្តិសុខព័ត៌មន 
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ខ១.៤ 

េធ្វីករវភិគអំពីផលវបិកៃន 

េហតុករណ៍េនះ និងចត់វធិន

ករសមរមយេដីមបេី ះ្រ យញ្ហ ។ 

កត់្រ អំពីេហតុករណ៍ចូលកនុង

របយករណ៍។ 

ករយិល័យ 

្រគប់្រគងសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

របយករណ៍ស្តីអំពី 

េហតុករណ៍ទក់ទងនឹង 

សន្តិសុខព័ត៌មន(ែដល 

បនបញចូ លព័ត៌មនថមី)  

ខ១.៥ 

តមកល់ទុករបយករណ៍ទងំេនះ 

និងរក ទុកសំ ប់រយៈេពល

កំណត់ មួយ 

ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវ 

ែផនកសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 

 

  ៦.៥.៣. ឧបករណ៍ផទុកទនិនន័យ ( ត ឌសី (Hard Disk) ឬេមមមូ៉រ ីសទគិ (Memory Stick)

ឬ េមមមូ៉រ ីខដ (Memory Card)) 

(ក) វិធន 

ទិដ្ឋភពទូេទ 

(ក១) ្រតូវចងែខ ភជ ប់ឧបករណ៍ទងំេនះ េដីមបងីយ្រសួល ក់ជប់នងឹខ្លួនរបស់េ កអនក។ 

ឧបករណ៍ផទុកទិននន័យទំេនីបៗបចចុបបននមន្រទង់្រទយតូច ងយ្រជុះ និងបត់បង់ជទ ី 

បំផុត។ 

 

បងក រករឆ្លងេមេ គ 

(ក២) េនេពលេ តឧបករណ៍ផទុកទនិនន័យេទកុំពយូទ័ររបស់េ កអនក មិន្រតូវអនុវត្តករេបីក 

ឯក រេ យស្វ័យ្របវត្តិេឡយី។ 

 

(ក៣) ជនិចចកល ្រតវូរុករកេមេ គ (Scan) កនុង ឧបករណ៍ផទុកទនិនន័យ េនេពលេ ត  

េទកុំពយូទ័ររបស់េ កអនក។ 
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ករលបុសម្អ តទិននន័យ 

(ក៤) ្រតូវលុបសម្អ ត ឬបំផ្ល ញេចលនូវទិននន័យរូបវន្តកនុងឧបករណ៍ផទុកទិននន័យៃនកុំពយូទ័រ 

េ យមិនបន ល់ទុកនូវទនិនន័យ ឬព័ត៌មន ែដល ចលួចេ្របី្របស់បនេឡយី។  

 

(ខ) នីតិវិធី(សំ ប់ម្រន្តី្រគប់របូ) 

វិធនករ្រគប់្រគងសមភ រៈែដលបនបតប់ង់ ឬ្រតូវបនលចួ 

(ខ១) ្របសិនេបឧីបករណ៍ផទុកទិននន័យបនបត់បង់ ឬ្រតវូបនលួច សូម្របតបិត្តិ មនីតិវធិី 

ែដលបនេរៀប ប់េនកនុងវធិនករ្រគប់្រគងសមភ រៈែដលបនបត់បង់ ឬ្រតូវបនលួចេ្រកម

វធិន នងិនតីវិធិទីក់ទងនងឹកុពំយូទ័រយួរៃដ ឬកុពំយូទ័រចល័ត។ 

  ៦.៥.៤. សមភ រៈផទ ល់ខ្លួន 

(ក) វិធន 

(ក១) ្រតវូសំុករអនុញញ តព្ីរបធន្រគប់្រគងសន្តសុិខព័ត៌មន េដីមបី ចនយំកសមភ រៈ 

ទក់ទងនឹងកុំពយូទ័រផទ ល់ខ្លួនេចញ ឬចូលកនុងករយិល័យ។ 

 

(ខ) នីតិវិធ ី

(មិនមននីតវិធិែីដលបនអនុវត្ត មួយ ្រតវូបនេរៀប ប់េនកនុងែផនកេនះេទ) 

  ៦.៥.៥. កមមវធី ី(្របព័នធកុពំយូទ័រ) 

(ក) វិធន 

ទិដ្ឋភពទូេទ 

(ក១) ្រតវូដំេឡងីកមមវធិកីនុង្របព័នធកុំពយូទ័រេ យេបកីចំហ និងេ យទទួលបនករអនុញញ ត 

ពី្របធន្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន។ 
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(ក២) ្រតូវេរៀបចំរូបស ្ឋ ន (Configure) កមមវធិីកុំពយូទ័រ េ យេយងេទ មករែណនំ

របស់ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន។ 

 

(ក៣) ្រតូវបញចូ លកមមវធិេីផតស៍ (Patches) ភ្ល មៗបនទ ប់ពទីទួលបនករែណនពំីម្រន្តី

ទទួលខុស្រតវូែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន។ 

 

កមមវិធ ីកុំពយទូ័រ ែដលមិនមនកមមសទិធិបញញ  

(ក៤) ្រតូវមនករ្របងុ្របយត័នចេំពះករទទួលបនសិទធិេ្រប្ីរបស់កមមវធិីកុពំយូទ័រ។ កមមវធិីភគ

េ្រចនី ច្រតូវបនដំេឡងីនិងេ្រប្ីរបស់បនកនុងករណីែដលេ កអនកបនបង់ៃថ្ល កមមសិទធិ

បញញ រចួ ល់ េលីកែលងែតជ «កមមវធិែីដលមនិគតិៃថ្ល»   ឬ «កមមវធិសំី ប់េ្របី្របស់ជ  

ធរណៈ» ។ ្រតូវលុបេចល ឬសំុសិទធិេ្របី្របស់ កមមវធិីែដលមិនគតិៃថ្ល  មនតៃម្លេថក 

ឬកមមវធិីសំ ប់េ្រប្ីរបស់ កលបង េនេពលែដលផុតកំណត់រយៈ េ្របី្របស់ កលបង។ 

កមមវធិីមួយចំនួន្រតូវបនកំណត់ករេ្រប្ីរបស់េ យមនិគិតៃថ្ល សំ ប់បុគគលឯកជន បុ៉ែន្ត

ត្រមវូឲយបង់ៃថ្លសំ ប់ទទួល  បនសិទធិេ្រប្ីរបស់កនុងករងរជំនួញ។  បុគគលនិង ថ ប័នមួយ

ចំនួន ច្រតូវបនប្តឹងពបីទរេំ ភចបប់កមមសិទធបញញ    ទក់ទងនងឹករេ្របី្របស់កមមវធិី 

កុពំយូទ័រ។ ដូេចនះមនិ្រតវូេធ្វីឲយខ្លួនឯងនិង ថ ប័ន ប់ឱនកិត្តិយសេ យ រករ្រប្រពតឹ្តខុស

េទនឹងចបប់ែបបេនះេឡយី។ 
 

កមមវិធ ីកុំពយទូ័រ ែដលមិនមនករអនុញញ ត 

(ក៥) មិន្រតូវទញយក (Download) និង ដំេឡងីកមមវធិកុីំពយូទ័រេ្របី្របស់ េ យមិនមន

ករអនុញញ តេឡយី។ កមមវធិីទងំេនះ ចបងកភពេ្រគះថន ក់ធងន់ធងរដល់កុំពយូទ័រផទ ល់ខ្លួន ឬ 

ប ្ត ញកុពំយូទ័រ របស់ ថ ប័នក៏ដូចជប៉ះពល់េទដល់្របតិបត្តិករករងរៃន្របព័នធកុំពយូទ័រ

របស់េ កអនកផងែដរ។ កមមវធិកុីពំយូទ័រែដលអនុញញ តឲយកុំពយូទ័ររបស់េ កអនក ច «្រតូវ

បន្រគប់្រគងពចីងំយ» (ឧទហរណ៍ កមមវធិ ី PCAnyWhere) េហយី «ឧបករណ៍ 
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(Tool) សំ ប់ចូលកនុង្របព័នធកុំពយូទ័រេ យពុំមនករអនុញញ ត (Hacking)»។ 

ឧទហរណ៍៖ ឧបករណ៍ Network Sniffers និងឧបករណ៍ បេងកតីពកយ ឬេលខសមង ត់ 

្រតូវបន មឃត់ជចំហមនិឲយេ្របី្របស់ ជមួយសមភ រៈននរបស់ ថ ប័ន េលីកែលង

ែតទទួលបនករអនុញញ តជមុនពថីន ក់ដឹកនកំនុងេគលេ បំេរកីរងរ្រសបចបប់។ 

ឧទហរណ៍៖ ្រកុមករងរប ្ត ញកុំពយូទ័រេ្រប្ីរបស់កមមវធិីទងំេនះ េដីមប្ីរបតិបត្តកិរ     

ប ្ត ញកុពំយូទ័រ។ 
     

ករចំលងទិននន័យទុកសំ បប់ងក រ្រគ សនន (Backup) 

(ក៦) េ កអនក្រតូវចំលងទនិនន័យទុក (Backup) ពីកុំពយូទ័រផទ ល់ខ្លួនសំ ប់បងក រ្រគ សនន។ 

វធិីដ៏ងយ្រសួលបផុំត េដីមបអីនុវត្តកិចចករេនះ គឺេ កអនក្រគន់ែតេបកីចូលេទកនុង         

កុំពយូទ័រេ កអនក និងេផទរទិននន័យែដលបនចំលង េទ ក់កនុងកុំពយូទ័រ មួយជក់ ក់

េនេលីប ្ត ញកុពំយូទ័រ ជ្របចយ៉ំងតចិមួយដងកនុងមួយសប្ត ហ៍េហយី ជករ្របេសីរ

បំផុត ្របសិនេបី ចអនុវត្តបនជេរៀង ល់ៃថង។ ្របសិនេបេី កអនកមិនមនប ្ត ញ   

កុំពយូទ័រេទ េ កអនក្រតូវទទួលខុស្រតូវចំលងទិននន័យទុក (Backup) ជ្របចំ ក់កនុង

ឧបករណ៍ផទុកទិននន័យ CD/ DVD/ USB hard disks/ Memory Card/ Memory 

Stick ។ល។ ករចំលងទនិនន័យទុក (Backup) េ យមិនេ្រប្ីរបស់ ប ្ត ញកុំពយូទ័រ 

េ កអនក្រតូវផ្ល ស់ប្តូរទំរង់ទនិនន័យ (Data Encryption) និង េធ្វីឲយទនិនន័យទងំេនះមន

សន្តិសុខជរូបវន្ត។ ្រតូវចងចថំ្របសិនេបីកុពំយូទ័ររបស់អនក្រតវូបនលួច បត់បង់ ខូចខត 

ឬែលងដេំណីរករ េ កអនកមិន ចយកបនមកវញិនូវទនិនន័យ មួយពីកុពំយូទ័របន

េទ។  ករចំលងទនិនន័យទុក (Backup) េ យមិនេ្រប្ីរបស់ប ្ត ញកុពំយូទ័រេនះ នឹងជួយ

បងក រនូវ ថ នភពែដលនឲំយេ កអនកខកបំណង នងិចំ យេពលេវ បែនថម កនុងករ

បំេពញករងរ។ 
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(ខ) នីតិវិធ(ីសំ ប់ករយិលយ័្រគប់្រគងសន្តិសខុព័តម៌ន) 

េសចក្តីែណនសំំ ប ់Patch Application 

(ខ១) នីតិវធិីខងេ្រកម្រតវូបនកណំត់សំ ប់ែណនអំំពីរេបៀបបញចូ លេផតស៍ (Patches)។ 

ដំ ក់ េសចក្តីអធិបបយ អនកអនុវត្ត បញជពី័ត៌មន 

ខ១.១ 

្រតូវបញចូ លនិងកំណត់ព័ត៌មនថមីៗ 

របស់កមមវធិី កុំពយូទ័រ ែដលមន

បទ ្ឋ ន្រតឹម្រតូវ និងបញចូ លនូវព័ត៌

ថមីៗចុងេ្រកយរបស់េផតស៍ 

(Patches) ជ្របច។ំ (បញជ ីេនះ

ចសរេសរ «ជនិចចកល ្រតូវេធ្វី

ករបញចូ លទិននន័យថមីៗ (Update) 

របស់ Windows ភ្ល មៗ េលីកែលង

ែតមនបំ មជចំហ»)  

ករយិល័យ 

្រគប់្រគងសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

(បញជ ី យព័ត៌មនថមីៗ 

របស់កមមវធិី កុំពយូទ័រ ែដល

មនបទ ្ឋ ន្រតឹម្រតូវ និង

ព័ត៌ថមីៗចុងេ្រកយរបស់ 

េផតស៍ (Patches))  

ខ១.២ 

េធ្វីករែចកចយបញជ ីទងំេនះ 

េទម្រន្តីនន និងជំរុញឲយមនករ

អនុវត្តន៍ភ្ល មៗ  

ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវ 

ែផនកសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 

ខ១.៣ 

្រតូវបញចូ លេផតស៍ (Patches)  

ភ្ល មៗ បនទ ប់ពីទទួលបនករ

ែណនពំីម្រន្តីទទួលខុស្រតូវ 

ែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន 

អនកេ្របី្របស់ មិនមន 

 

ករពិនិតយេមើលអំពីករកណំត់ព័ត៌មនរបសក់មមវិធ ីកុំពយទូ័រ 

(ខ២) នីតវិធិខីងេ្រកម្រតូវបនបេងកើតេឡើង េដើមបីេធ្វើសវនកមមទក់ទងនឹងករ

កំណត់ព័ត៌មន របស់កមមវធីិ កំុពយូទ័រ ែផនកខងកនុង៖ 
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ដំ ក់

កល 
េសចក្តីអធិបបយ អនកអនុវត្ត បញជពី័ត៌មន 

ខ២.១ 

ក់េចញនូវែផនករ និងេរៀបចំករ

ពិនិតយេមីលអំពីករកំណត់ព័ត៌មន 

របស់កមមវធិី កុំពយូទ័រដូចជព័ត៌មន 

ពក់ព័នធកលបរេិចឆទនិងសមភ រៈ 

កុំពយូទ័រសំ ប់េ្របី្របស់ 

គំរូជេដីម។ 

ករយិល័យ 

្រគប់្រគងសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 

ខ២.២ 

ពិនិតយេមីលអំពីករកំណត់ 

ព័ត៌មនរបស់កមមវធិីម្តងមួយៗ។ េន

េពលែដលរកេឃញីចំនុច មួយ

ែដលមិនសម្រសប ្រតូវែណនឲំយ

មច ស់កុំពយូទ័រែកត្រមូវឲយបន 

្រតឹម្រតូវ។  

ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវ 

ែផនកសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 

ខ២.៣ 

ក់ជូននូវរបយករណ៍ស្តីអំពី 

េហតុករណ៍ទក់ទងនឹងសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន្របសិនេបីបនរកេឃញី 

នូវចំនុចែដលមិនសម្រសប  

អនកេ្របី្របស់ របយករណ៍ 

ស្តីអំពីេហតុករណ៍ 

ទក់ទងនឹង 

សន្តិសុខព័ត៌មន 

ខ២.៤ 

តមកល់ទុករបយករណ៍ 

ទងំេនះ និងរក ទុកសំ ប់ 

រយៈេពលកំណត់ មួយ 

ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវ 

ែផនកសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 

 

  ៦.៥.៦. រេអឡចិ្រតូនចិ (E-mail) 

(ក) វិធន 

(ក១) បចចុបបនន ឯក រជូនភជ ប់កនុង រេអឡចិ្រតូនចិ (E-mail Attachments) គឺជ្របភព 
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ដ៏ចំបងបផុំតៃនករចម្លងេមេ គកុំពយូទ័រ។ ្រតូវេចៀស ងេបកី ល់ឯក រជូនភជ ប់កនុង រ

េអឡចិ្រតនូិច (E-mail Attachments) េលីកែលងែតេ កអនកបនដងឹ ចបស់ ស់អពំី

្របភពព័ត៌មនៃនអនកែដលេផញឯីក រេនះ។  

 

(ក២) មិន្រតវូេ្របី្របស់ រេអឡចិ្រតនូិច៖ 

 

(ក២.១) េដមីបេីផញីេចញនូវព័ត៌មនែដលសមង ត់ ឬរេសីប ជពិេសសេនេលីប ្ត ញ           

អុីនធឺណិត (Internet) េលីកែលងែត ្រតូវបនផ្ល ស់ប្តូរទរំង់េដមី (Encrypted) េ យ

្របព័នធសំ ប់ផ្ល ស់ប្តូរទរំង់េដមី ែដលទទួល គ ល់្រតឹម្រតូវថ ចធនបននូវសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន។ 

 

(ក២.២) សំ ប់ករងរឯកជន ឬករងរសបបុរសធម៌  ែដលមិនទក់ទងនឹងករងរ្រសប

ចបប់របស់អងគភព។ 

 

(ក២.៣) េនកនុងលកខខណ្ឌ ែដលបំេពញនូវកិចចករទក់ទងនឹងករេចញនូវេសចក្តែីថ្លងករណ៍

ជ ធរណៈ នងិជផ្លូវករតំ ងឲយអងគភព េលីកែលងែតេ កអនកមនតួនទីជអនក

នពំកយ ែដលទទួលបនករែតង ងំជចំហេ យថន ក់ដឹកន ំ េដមីបេីចញេសចក្តី យ

ករណ៍ែបបេនះ។ 

 

(ក២.៤) េដីមបេីផញី រេ យេ្រប្ីរបស់ អត្តសញញ ណ និងេលខសមង ត់ (Account) របស់ 

នរ មន ក់ ឬេផញីកនុងលកខណៈតំ ងឲយនរ មន ក់ រមួទងំករេ្រប្ីរបស់ ស័យ ្ឋ ន

ែក្លងក្ល យ ែដលសរេសរកនុង «កែន្លងបេំពញ សយ ្ឋ នេផញីេចញ»។ ្របសិនេបីមនករ

អនុញញ តពអីនក្រគប់្រគង េលខធិករមន ក់ ចេផញី រេអឡចិ្រតនូិច (E-mail) ជំនួសបន 
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បុ៉ែន្តគួរែតមនហតថេលខរបស់េលខធិករេនះចុះកនុង រេអឡចិ្រតូនចិ។   

 

(ក២.៥) េដីមបេីផញីនូវអ្វីមួយែដលមនលកខណៈរខំន  ្របមថេមីលងយ  គម នសីលធម៌ខុស

ចបប់ ឬមិនសមរមយ រមួទងំេសចក្តីអធបិបយែដលមនលកខណៈេរសីេអីងទក់ទង នឹង

សន េភទ ពណ៌សមបុរ ពិករភព េភទសមព័នធ ស្រគម េភវរកមម ករ្របតបិត្ត ិនងិ

ជំេនឿែផនក សន ជំេនឿែផនកនេយបយ ្របភពេដីមៃនសញជ តិ នងិ េគហទំព័រសំ ប់ចូល

េទកនុងេគហទព័ំរដ៏ៃទ (Hyperlinks)  ឬឯក រេយងដ៏ៃទេទៀត សំ ប់ចូលេទកន់     

េគហទព័ំរែដលមនិសមរមយ ឬ្របមថេមីលងយេ យចំហ រមួជមួយនឹងអ្វែីដល្រសេដៀង

គន េនះ ដូចជេរឿងកំែប្លង សំបុ្រតេផញីបន្ត (Chain Letters) ករ្រពមនអំពេីមេ គ ករ

េបកបេញឆ ត ករេសនីសំុករបរចិច គេមេ គ ឬកមមវធិកុីំពយូទ័រដ៏ៃទេទៀត ែដលមនលកខណៈ

េលងេសីច។   

 

(ក២.៦) កនុងេគលបំណងអ្វីមួយែដលខុសចបប់ គម នសីលធម៌ និងមនិមនករអនុញញ ត។ 

 

(ក៣) ្រតូវមនសុភនិចឆ័យកនុងវជិជ ជីវៈ េនេពលេ្របី្របស់ រេអឡចិ្រតូនិច ដូចជ្រតូវេគរព 

មចបប់សុជីវធម៌ ែដល្រតូវបនទទួល គ ល់ជទូេទទក់ទងនឹង រេអឡចិ្រតនូិច។  

(ក៤) ្រតវូពនិិតយេមីល រេអឡចិ្រតូនចិេឡងីវញិ េ យ្របុង្របយត័នមុនេពលេផញេីចញ ជ 

ពិេសសចំេពះ រផ្លូវករ សំ ប់ទនំក់ទំនងជមួយបុគគលខងេ្រក។ 

 

(ក៥) េបមីិនចបំច់ មិន្រតវូបេញចញព័ត៌មនែដលមនលកខណៈរេសីប មរយៈ រែដលេផញី 

េចញពីករយិល័យេឡយី។ 

 

(ក៦) ម្រន្តី ជករទងំ យមនិ្រតូវ ទ ក់លួច បញជូ នត ែកែ្រប លុប រក ទុក ឬបង្ហ ញេចញ
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នូវព័ត៌មនេនកនុង រេអឡចិ្រតនូិចេឡយី េលីកែលងទទួលបនករអនុញញ ត ្រតឹម្រតវូពី

ថន ក់ដឹកន ំឬ ជ្របករចបំច់សំ ប់ករងរ្រគប់្រគង្របព័នធបេចចកវទិយ គមនគមន៍ និង

ព័ត៌មន។ 

 

(ក៧) កនុងករណីែដលមនកិចចករមិនសូវសំខន់េកីតេឡងីម្តងមក ល និងមនិប៉ះពល់ដល់ 

ករងររបស់អងគភព ករេ្រប្ីរបស់ផទ ល់ខ្លួនេ យមនកំណត់នូវ្របព័នធ រេអឡចិ្រតនូិច

របស់អងគភព ច្រតូវបនអនុញញ ត មរយៈករយល់្រពមពថីន ក់ដឹកនរំបស់ខ្លួន។ េ ក

អនកមនិ្រតូវគិតថ នឹងទទួលបននូវភពសមង ត់កនុងករេ្របី្របស់ រេអឡចិ្រតនូិចេឡយី

េ យេហតុថ ល់ រទងំអស់ែដលឆ្លងកត់្របព័នធ និងប ្ត ញកុពំយូទ័ររបស់រដ្ឋ នឹង្រតូវ

បនរុករកេមេ គ (Scan) េ យស្វ័យ្របវត្ត ិនឹង ច្រតូវបនរក ទុក ច់េ យែឡក នឹង

្រតូវបនពនិិតយេឡងីវញិេ យនិេយជិតែដលបនចត់ ងំ។ 

 

(ក៨) ្រតវូេផញ ីនិងរក ទុក រេអឡចិ្រតនូិចរបស់េ កអនកកនុងទំហ ំនិងចំនួនមួយសមរមយ។ 

ជនិចចកល ្រតូវសម្អ ត្របអប់ រ (Mailbox) របស់េ កអនក លុបេចល រេអឡចិ     

្រតូនចិចស់ៗែដលែលង្រតូវករ និងតមកល់ទុក រននេ យ្រតូវរក ទុកឲយបន្រតឹម្រតូវ

េនកនុងកែន្លងផទុកឯក រ (Folders) របស់ រេអឡចិ្រតនូិច។ 

 

ពនយរករអនុវត្តន ៍

(ខ) នីតិវិធី(សំ ប់ម្រន្តី្រគប់របូ) 

វិធនករទូេទសំ ប់េ ះ្រ យបញ្ហ ទក់ទងនឹងសន្តសិខុព័ត៌មន 

(ខ១) នីតវិធិខីងេ្រកម្រតវូបនបេងកីតេឡងី េដីមបេីធ្វេីសចក្តី យករណ៍ភ្ល មៗ អំពបីញ្ហ

ទក់ទងនឹងសន្តសុិខព័ត៌មន៖ 
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ដំ ក់កល េសចក្តីអធិបបយ អនកអនុវត្ត បញជពី័ត៌មន 

ខ១.១ 

ពិនិតយេមីលេហតុករណ៍ទក់ទង 

នឹងសន្តិសុខព័ត៌មន ដូចជករេផញី 

រេអឡចិ្រតូនិចែដលមិនសរមយ 

ឬមិនល្អ 

អនកេ្របី្របស់ មិនមន 

ខ១.២ 

្រតូវជូនដំណឹងេទករយិល័យ 

្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនមិន

េលីសពីមួយេម៉ង បនទ ប់ពីមន 

បញ្ហ មួយេកីតេឡងី  

អនកេ្របី្របស់ របយករណ៍ស្តីអំពី 

េហតុករណ៍ទក់ទង

នឹងសន្តិសុខព័ត៌មន 

ខ១.៣ 

េធ្វីករវភិពអំពីផលប៉ះពល់ 

ៃនបញ្ហ ែដលេកីតេឡងី និងចត់

វធិនសមរមយ មួយេដីមបេី ះ 

្រ យ។ េធ្វីករកត់្រ ចូលកនុង

របយករណ៍។  

ករយិល័យ 

្រគប់្រគងសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

របយករណ៍ស្តីអំពី 

េហតុករណ៍ទក់ទង

នឹងសន្តិសុខព័ត៌មន 

(ែដលបនបញចូ ល

ព័ត៌មនថមី) 

ខ១.៤ 

តមកល់ទុករបយករណ៍ទងំេនះ

និងរក ទុកសំ ប់រយៈេពល

កំណត់ មួយ 

ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវ 

ែផនកសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 

 

  ៦.៥.៧. ករែស្វងរកព័ត៌មនេលីប ្ត ញអុនីធណិឺត 

(ក) វិធន 

ទិដ្ឋភពទូេទ 

(ក១) មិន្រតូវទញយក (Download) ឯក រែដល ចដំេណីរករបន (Executable 

File) កនុង្របព័នធ្របតបិត្តិករកុំពយូទ័រ េ យគម នករអនុញញ តព្ីរបធន្រគប់្រគងសន្តិសុខ

ព័ត៌មនេឡយី។  
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(ក២) ចទញយក (Download) ែតឯក រ  ែដលមនវញិញ បនប័្រត ឬ ជញ ប័ណ្ណ 

បុ៉េ ្ណ ះ។ 

 

(ក៣) មិន្រតូវចុចភជ ប់បន្ត (Link) េទកន់េគហទំព័រ ឬ រេអឡចិ្រតនូិច មួយេផ ង

េទៀត ែដលមិនបន គ ល់ចបស់ ស់េឡយី។ 

 

(ក៤) ជករ្របេសីរបផុំត ែដល ចេជៀស ងកររក ទុកឃុគឃ ី(Cookies) ែដល ចេធ្វី

ឲយមនករេលចធ្ល យនូវព័ត៌មនទក់ទងនឹងអត្តសញញ ណអនកេ្របី្របស់ (User ID) និង

េលខ ឬពកយសមង ត់ (Password)។ 

 

(ក៥) កំណត់េនកនុងកមមវធិីេមីលេគហទព័ំរ (Web Browser) ែដលទក់ទងេទនងឹចំនុច 

ែដលបនេរៀប ប់ខងេលី។  

 

បញ្ហ មិនសមរមយ 

(ក៦) ករយិល័យសន្តិសុខព័ត៌មនៃន អ.អ.ប.គ.ព ក៏ដូចជករយិល័យសន្តិសុខព័ត៌មន 

មប ្ត ថ ប័ន មិនអនុញញ តេ យមនេ្រប្ីរបស់ឯក រ រូបភព រូបភពវេីដអូ ឬ រ

េអឡចិ្រតនូិចមនិសមរមយ ែដលបង្ហ ញពីភព ស្រគម ករ្របកន់ពូជ សន៍ ករបងខូច

េករ ្តេ៍ឈម ះ ឬកររខំននន ែដល ចបងកឲយមនករ ក់អន់ចតិ្ត ឬភព ម៉ស់េឡយី។

មិន្រតូវរក ទុក ចំលង េ្របី្របស់ ឬច ចរនូវអ្វីែដលបនេរៀប ប់ខងេលី និងេជៀស ង

ចូលេទេ្រប្ីរបស់ េគហទំព័រ មួយែដលគួរឲយសង យ័។ ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខ

ព័ត៌មន ្រតូវ្រតតួពិនិតយប ្ត ញកុពំយូទ័រ និង្របព័នធេផ ងៗជ្របចេំដមីបកីរពរកុំឲយមន

ករេ្របី្របស់ ឬច ចរនូវអ្វីែដលបនេរៀប ប់ខងេលី និងេធ្វីករ ម ន ល់ករេ្របី

្របស់ អុីនធឺណិត េបីរកេឃញីេនកហុំស មួយ ករយិល័យេនះនឹង យករណ៍េ យ
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ផទ ល់អំពីសកមមភពរបស់អនកែដលបន្រប្រពតឹ្តខុសធងន់ធងរ ឬ្រចំែដរ េទកន់នយកែផនក      

សន្តិសុខព័ត៌មន មុននងឹមនករចត់វធិនករ ក់វន័ិយេកីតេឡងី។ 

 

- ្របសិនេបីេ កអនកទទួលបននូវឯក រ មួយ មិនសមរមយ មរយៈ រេអឡចិ  

្រតូនចិ ឬ មមេធយបយេផ ងៗ ្រតវូលុបេចលរបស់ឯក រទងំេនះជបនទ ន់។  

- ្របសិនេបីេ កអនកបនចូលេទកន់េគហទំព័រ មួយ មិនសមរមយេ យៃចដនយ ្រតូវ

ចុចេលីបូ៊តុង ្រតលប់េ្រកយ (Back) ឬបិទផទ ងំកមមវធិីវនីដូ (Window) ែតម្តង។  

- ្របសិនេបីេ កអនកទទួលបនែសពម (Spam) ជ្របច ំ ្រតវូ យករណ៍េទកន់ 

ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនេដមីប្ីរតួតពិនតិយ និងផ្តល់នតីិវធិេី ះ្រ យ។ 

 

(ខ) នីតិវិធី(សំ ប់ករយិលយ័្រគប់្រគងសន្តិសខុព័តម៌ន) 

កំណត់មុខងរ្រតួតពិនិតយេលើ កមមវិធីេមើលេគហទំព័រ (Web Browser) 

(ខ១) នីតិវធិីខងេ្រកមេនះ្រតូវបនបេងកីតេឡងី  េដីមប្ីរតតួពនិិតយករកំណត់កនុងកមមវធិេីបីក 

េមីលេគហទំព័រ (Web Browser) 

ដំ ក់

កល 
េសចក្តីអធិបបយ អនកអនុវត្ត បញជពី័ត៌មន 

ខ១.១ 

ក់េចញនូវែផនករ និងេរៀបចំ

ករ្រតួតពិនិតយេលីមុខងរកនុង  

កមមវធិីេមីលេគហទំព័រដូចជ កល 

បរេិចឆទ និងកំុពយូទ័រែដល្រតូវេ្របីជ

គំរូ។េហយីេធ្វីករែណន ំមុនេពល

េធ្វីករ្រតួតពិនិតយ។ 

ករយិល័យ 

្រគប់្រគងសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 

ខ១.២ 
ក់េចញនូវែផនករ និងេរៀបចំ

ករ្រតួតពិនិតយេលីមុខងរកនុង  

ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវ 

ែផនកសន្តិសុខ 

មិនមន 
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កមមវធិីេមីលេគហទំព័រម្តងមួយៗ។ 

េនេពលែដលរកេឃញីនូវចំនុច

ែដលមិនសម្រសប ្រតូវែណនំ

មច ស់កុំពយូទ័រឲយេធ្វីករែកត្រមូវ។ 

ព័ត៌មន 

ខ១.៣ 

ក់ជូននូវរបយករណ៍ស្តីអំពី 

េហតុករណ៍ទក់ទងនឹង       

សន្តិសុខព័ត៌មន្របសិនេបីបនរក

េឃញីនូវចំនុចែដលមិនសមរមយ 

អនកេ្របី្របស់ របយករណ៍ស្តីអំពី 

េហតុករណ៍ទក់ទងនឹង 

សន្តិសុខព័ត៌មន 

ខ១.៤ 

តមកល់ទុករបយករណ៍ទងំេនះ 

និងរក ទុកសំ ប់រយៈេពល

កំណត់ មួយ  

ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវ 

ែផនកសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 

 

៦.៦. សន្តសុិខប ្ត ញ កុពំយូទ័រ នងិ ម៉សីុនកុពំយូទ័រេម (Server) ែដលនងឹ្រតូវកណំត់េ យ

េពញេលញនេពលអនគត 

  ៦.៦.១.  ប ្ត ញកុពំយូទ័រខងកនុង (LAN) នងិ្របព័នធអុនីធណិឺត 

(ក) វិធន 

ពនយរករអនុវត្តន ៍

ែផនកេនះនងឹអនុវត្តេនេលី ្របព័នធរដ្ឋបលព័ត៌មនវទិយ ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ៃន ជញ ធរជត ិ

អ.អ.ប.គ.ព។ ឯក រែណនសំ្តីអពំីករ្រគប់្រគង្របព័នធរដ្ឋបលព័ត៌មនវទិយ នងិប ្ត ញជតិ និង

្រតូវបេងកីតេឡងី។ 

 

(ខ) នីតិវិធ ី

 (មិនមននីតវិធិែីដលបនអនុវត្ត មួយ ្រតូវបនេរៀប ប់េនកនុងែផនកេនះេទ)  
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  ៦.៦.២. ម៉សីុនកុពំយូទ័រេម (Server)  

(ក) វិធន 

ពនយរករអនុវត្តន ៍

 ែផនកេនះនងឹអនុវត្តេនេលី្របព័នធរដ្ឋបលព័ត៌មនវទិយៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ៃន ជញ ធរជត ិ

អ.អ.ប.គ.ព។ ឯក រែណនសំ្តីអពំីករ្រគប់្រគង្របព័នធ រដ្ឋបលព័ត៌មនវទិយ នងិប ្ត ញជតិ និង

្រតូវបេងកីតេឡងី។ 

(ខ) នីតិវិធ ី

 (មិនមននីតវិធិែីដលបនអនុវត្ត មួយ ្រតូវបនេរៀប ប់េនកនុងែផនកេនះេទ) 

៦.៧. សន្តសុិខកមមវធិេី្រប្ីរបស់ ( Application ) នងឹ្រតូវបនកណំត់នេពលអនគត់ 

(ក) វិធន 

 (ែផនកេនះេធ្វីករកណំត់អំពីត្រមវូករសន្តិសុខព័ត៌មន និងអពំីបញ្ហ ននៃនគំេ ងបេងកីតកមម

វធិីេ្រប្ីរបស់) 

 

៧. ករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកសន្តិសខុព័តម៌ន 

៧.១. ដេំណីរករៃនករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកសន្តសុិខព័ត៌មន 

 ម្រន្ត្ីរគប់របូ្រតវូទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លែផនកសន្តសុិខព័ត៌មន យ៉ងតចិម្តងជេរៀង ល់ឆន ។ំ 

នីតិវធិីខងេ្រកមកំណត់នូវករេរៀបចំែផនករ និងករអនុវត្តន៍ករងរបណ្តុ ះប ្ត ល ែផនកសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន។ 

ដំ ក់កល េសចក្តីអធិបបយ អនកអនុវត្ត បញជពី័ត៌មន 

ខ១.១ 

េរៀបចំែផនករបណ្តុ ះប ្ត ល 

ែផនកសន្តិសុខព័ត៌មនសំ ប់ 

ទងំម្រន្តីែដលមនបទពិេ ធន៍ 

និងម្រន្តីែដលេទីបេ្រជីសេរសីថមី 

ករយិល័យ្រគប់្រគង 

សន្តិសុខព័ត៌មន 

មិនមន 
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ខ១.២ 

អនុវត្តករបណ្តុ ះប ្ត ល ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវ 

ែផនកសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

មិនមន 

ខ១.៣ 

កត់្រ ព័ត៌មនទក់ទងនឹង 

ម្រន្តីែដលបនចូលរមួកនុងវគគ 

បណ្តុ ះប ្ត ល និងរក ទុក

កំណត់្រ េនះសំ ប់រយៈកំណត់ 

មួយ 

ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវ 

ែផនកសន្តិសុខ 

ព័ត៌មន 

កំណត់្រ អំពីករ 

បណ្តុ ះប ្ត ល 

 

៧.២. ករឆ្លងលិខតិកចិចសនយ 

 ម្រន្តីទងំអស់្រតវូករឆ្លងលិខតិកចិចសនយយ៉ងតិចម្តង េដីមបកីរពរសន្តិសុខព័ត៌មន។ ជ

ករ្របេសីរមួយ ែដលេ កអនកបនចុះហតថេលខ ល់េពលចូលរមួវគគបណ្តុ ះប ្ត ល។ នីតិវធិីខង

េ្រកមេធ្វីករកំណត់អំពែីបបបទៃនករឆ្លងលិខតិកចិចសនយ។ 

ដំ ក់

កល 
េសចក្តីអធិបបយ អនកអនុវត្ត បញជពី័ត៌មន 

ខ២.១ 
ែចកចយលិខិតសនយែដលមិនទន់ 

បំេពញព័ត៌មន 

ករយិល័យ្រគប់្រគង 

សន្តិសុខព័ត៌មន 

មិនមន 

ខ២.២ 

នអតថន័យកនុងលិខិតទងំមូល ចុះ

ហតថេលខកនុងលិខិត និង ក់បញជូ ន

លិខិត 

អនកេ្របី្របស់ លិខិតសនយ 

ខ២.៣ 
តមកល់ ឬរក ទុកលិខិតទងំេនះសំ

ប់រយៈេពលកំណត់ មួយ 

ម្រន្តីទទួលខុស្រតូវ 

ែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន 

មិនមន 

 

៨. ករ យតំៃល 

បញ្ហ មួយចំនួនខងេ្រកម នឹង្រតវូបន យតំៃលពមី្រន្តទីទួលខុស្រតវូែផនកសន្តិសុខព័ត៌មន 

និង យករណ៍េទ ករយិល័យ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មនយ៉ងតចិម្តងកនុងមួយឆន ។ំ របយករណ៍
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េនះនឹងជំរុញករេលីកកមពស់្របព័នធ្រគប់្រគងសន្តិសុខព័ត៌មន េយង មេសចក្តីលំអតិៃនទិសេ    

នីមួយៗ។ 

ល.រ បញ្ហ ែដល្រតូវ សក់ំរតិ និយមន័យ អនុញញ តេ យ 

១ កំរតិៃនករបញច ប់ករបណ្តុ ះ        

ប ្ត ល 

% ៃនម្រន្តីែដលបនបញច ប់វគគ     

បណ្តុ ះប ្ត ល កនុងចំេ មម្រន្តី 

ថ ប័នែដលបនចូលរមួ 

្របធន ថ ប័ននិង

ែផនកពក់ព័នធ 

២ េហតុករណ៍ៃនសន្តិសុខព័ត៌មន

្រសបេពលនិងករបញច ប់ដំេណីរ 

ករ ម្របេភទេហតុករណ 

នីមួយៗ 

 

រូបមន្តៃនករបូកបញជូ ល (េពល

េវ សំ ប់បញច ប់ដំេណីរករេ ះ

្រ យបញ្ហ  ដកចំនូនេពលេវ

ែដលេកីតេហតុករណ៍) េហយី

ែចកនឹងចំនួនេហតុករណ៍ែដល

បនែបងែចក ម្របេភទគុណនិង

ចំនួន(្របេភទេហតុករណ៍

នីមួយៗ្រតូវបនកំណត់េនកនុង

របយករណ៍ស្តីអំពីេហតុករណ៍

ទក់ទងនឹងសន្តិសុខព័ត៌មន 

ែដលមិនទន់បំេពញព័ត៌មន) 

នយកែផនក 

សន្តិសុខព័ត៌មន 

៣ កំរតិៃន្របតិបត្តិកររុករក (Scan) 

េមេ គ 

% ៃនម្រន្តីកនុងចំេ មម្រន្តី       

អ.អ.ប.គ.ព ទងំអស់ែដលបន

បំេពញករងររុករក (Scan) េម

េ គ កនុងកំឡុងេពលអនុវត្តនីតិវធិី

ករពរករឆ្លងេមេ គ  

នយកែផនក 

សន្តិសុខព័ត៌មន 

៤ កំរតិៃនករឆ្លង លិខិតកិចចសនយ % ៃនម្រន្តីែដលបនឆ្លងលិខិត   

កិចចសនយ កនុងចំេ មម្រន្តី  

អ.អ.ប.គ.ព ទងំអស់  

នយកែផនក 

សន្តិសុខព័ត៌មន 

 -ែផនកចុងេ្រកយៃនបញជ ី-   
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៩. េទសបបញញត្តិ (នឹង្រតូវបនកំណត់នេពលអនគត)  

(ក) វិធន 

 (ែផនកេនះេធ្វីករកណំត់អំពីេទសបបញញត្តិ ទក់ទងនងឹករបំពនចបប់សន្តិសុខព័ត៌មន។ 

ត្រមវូឲយមនករេរៀបចរំេបៀបេរៀបរយ ធនធនមនុស ៃផទកនុង សំ ប់ម្រន្តី ជករទងំអស់។) 

 

១០. បញជកីំណត់្រ ព័ត៌មន 

ល.រ េឈម ះបញជ  ី ឯក រេយង 
េធ្វើេសចក្តី្រពង 

េ យ 

អនុញញ ត 

េ យ 

១ បញជ ីព័ត៌មនស្តីអំពី

ករបណ្តុ ះប ្ត ល 

ជំពូកទី ៧.១៖ ដំេណីរករ

ៃនករបណ្តុ ះប ្ត លែផនក

សន្តិសុខព័ត៌មន  

ករយិល័យ្រគប់្រគង 

សន្តិសុខព័ត៌មន 

្របធន ថ ប័ន និង

ែផនកពក់ព័នធ 

២ របយករណ៍ស្តីអំពី 

េហតុករណ៍

ទក់ទងនឹងសន្តិ

សុខព័ត៌មន 

(១) នីតិវធិីៃនចំ ត់

ករកនុងករចប់េមេ គេន

កនុងជំពូកទី៦.៥.១៖  

កុំពយូទ័រេលីតុ  

(២) នីតិវធិីៃនវធិនករ

្រគប់្រគង     សមភ រៈែដល

បនបត់បង់ឬ្រតូវបន

លួចេនកនុងជំពូកទី

៦.៥.២៖ កុំពយូទ័រយួរៃដ ឬ

កុំពយូទ័រចល័ត  

(៣) នីតិវធិីៃនករពិនិតយ 

េមីលអំពីករកំណត់

ព័ត៌មនរបស់កមមវធិី  

ករយិល័យ្រគប់្រគង

សន្តិសុខព័ត៌មន 

្របធន ថ ប័ន និង

ែផនកពក់ព័នធ 
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(កុំពយូទ័រ) េនកនុងជំពូកទី

៦.៥.៥៖ កមមវធីី (្របព័នធ 

កុំពយូទ័រ)  

(៤) នីតិវធិីៃនវធិនករ

ទូេទសំ ប់េ ះ្រ យ

បញ្ហ ទក់ទងនឹងសន្តិសុខ

ព័ត៌មនេនកនុងជំពូកទី

៦.៥.៦៖ រេអឡចិ     

្រតូនិច (E-mail)  

(៥) នីតិវធិីៃនករពិនិតយ 

េមីលអំពីករកំណត់

ព័ត៌មនរបស់មុខងរ  

សំ ប់ែស្វងរកព័ត៌មន 

េលីប ្ត ញអុីនធឺណិត 

(web browser) េនកនុង

ជំពូកទី៦.៥.៦៖ ករែស្វង

រកព័ត៌មនេលីប ្ត ញ 

អុីនធឺណិត 

៣ បញជ ីព័ត៌មនស្តីអំពី

កររុករក (Scan) 

េមេ គ 

នីតិវធិីៃនចំ ត់ករ 

កនុងករចប់េមេ គេនកនុង 

ជំពូកទី៦.៥.១៖ កុំពយូទ័រ 

េលីតុ 

ករយិល័យ្រគប់្រគង

សន្តិសុខព័ត៌មន 

្របធន ថ ប័ន និង

ែផនកពក់ព័នធ 

៤ លិខិតសនយ ជំពូកទី ៧.២៖ ករ ក់

ជូនលិខិតសនយ 

ករយិល័យ្រគប់្រគង

សន្តិសុខព័ត៌មន 

្របធន ថ ប័ន និង

ែផនកពក់ព័នធ 

 -ែផនកចុងេ្រកយៃន

បញជ ី 
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ែផនក ទ៤ី 
េសចក្តសីនយ 

ស្តពី ី
កររក សន្តសិខុព័ត៌មន របស ់ ជរ ្ឋ ភបិល 
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េសចក្តសីនយ 
ស្តពីីកររក សន្តិសខុពត័ម៌ន របស់ ជរ ្ឋ ភបិល 

«គំរ»ូ 
កនុងនមជម្រន្តី ជករមួយរបូ ៃន ជរ ្ឋ ភិបលកមពុជ ខញុ ំបទ/នងខញុសូំមេធ្វីករសនយ ដូចខង
េ្រកម េដីមបរីក សុវតថិភពព័ត៌មន របស់ ជរ ្ឋ ភិបល៖  

• ជនិចចកល ខញុ ំបទ/នងខញុ ំេគរព មេគលនេយបយរបស់្របព័នធ្រគប់្រគងព័ត៌មន របស់ ជរ
្ឋ ភិបល និងេគរព មបទបបញញត្តិ និងនីតវិធិីែដលបនែចងេនកនុងេសៀវេភវធិន ស្តីអំពីសន្តិ
សុខ ព័ត៌មនរបស់រ ្ឋ ភិបល ្រគប់្រគងេ យ្រកសួងមនទរីែដល ខញុ ំបទ/នងខញុ ំ កពុំងបេំរ ីករងរ។ 
• ខញុ ំបទ/នងខញុ ំសូមទទួលខុស្រតវូចេំពះសកមមភពខងេ្រកម៖ 

– ជនិចចកល្រតូវសេ្រមចថ េតីខញុ ំបទ/នងខញុ ំ ចទទួលយកេរៀបច ំ ឬ រក ទុកនូវព័ត៌មន
សមង ត់ននបនែដរឬេទ។ ខញុ ំបទ/នងខញុ ំ ្រតវូេចៀស ងនូវ និភ័យមួយចំនួនែដល ប៉ះ
ពល់ដល់ព័ត៌មនទងំេនះ ដូចជករេធ្វឲីយេលចធ្ល យករលួចបន្ល ំនងិលទធភពែដល មនិ
ចេ្របី្របស់បន។ 

– ខញុ ំបទ/នងខញុ ំ្រតូវចក់េ ្រចកេចញចូល ទូឯក រ និងថតតុេនករយិល័យេធ្វីករ មុន 
េពលចកេចញ។  

– ខញុ ំបទ/នងខញុ ំ្រតូវេបីកឲយដេំណីរករនូវមុខងរចប់េមេ គេ យស្វ័យ្របវត្តិ របស់កមមវធិី កំ
ចត់េមេ គ។ ខញុ ំបទ/នងខញុ ំ្រតវូ េធ្វីេ យកមមវធិីកចំត់េមេ គទន់សម័យ (Update 
Definition) យ៉ងតចិចនួំនមួយដងកនុងមួយសប្ត ហ៍។ ខញុ ំបទ/នងខញុ ំ្រតូវរកុរកេមេ គ 
(Scan) កនុងឧបករណ៍ផទុកទិននន័យកនុងកុពំយូទ័ររបស់ខញុបំទ/នងខញុ ំជេរៀង ល់សប្ត ហ៍ រមួ
ជមួយនឹងឧបករណ៍ផទុកទិននន័យដ៏ៃទេទៀត ែដលភជ ប់ពីខងេ្រកកុំពយូទ័រ (ឧទហរណ៍ េអ
ហ្វឌី េមមមូ៉រ ីខត/ស្តិគ (Memory Card/Stick) និងេអជឌីឌ)ី ល់េពលែដលភជ ប់ េទ
កន់កុំពយូទ័ររបស់ខញុ ំបទ/នងខញុ ំ។ 

• ខញុ ំបទ/នងខញុ ំបនយល់ចបស់អំពី និភ័យ ទក់ទងនងឹសុវតថិភពរបស់ព័ត៌មន េហយីករ
បំពនចបប់សុវតថិភពព័ត៌មន ចនឲំយខញុ ំបទ/នងខញុទំទួលនូវេទសបបញញត្តិ មួយជធរម
ន។ 

ហតថេលខ  ______________________________ 
                 ( មុខងរៈ     )  

កលបរេិចឆទ  ______________________________ 
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