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១. ស ចកតីស្ដើម 
េពវនងៃសៃោះ សោយមាៃភាពងាយប្េួល ៃិងការរកី្ចសប្មើៃឥតឈបឈ់រនៃវទិាសាស្តេតបសចេក្វទិា សយើង

េសងកតស ើញថាការសប្បើប្ាេ់ៃូវប្បពៃ័ធពត័ម៌ាៃសលើឧបក្រណ៍សអ្ឡិចប្តួៃចិ ជំៃួេឲ្យការក្តប់្តាសោយនៃមាៃេៃទុោះ
សក្ើៃសឡើងរួឲ្យក្តេ់មាា ល់។ មសធាាយផ្ៃលាៃសរៀបរាបខ់ាងសលើេុទធផ្តាៃជួយ េប្មួលក្ែុងការសធវើទំនាក្ទ់ៃំងឲ្យ
មាៃភាពងាយប្េួលចំសណញសពលសវលា ៃិងប្ាក្ក់ាេ។ សទាោះជាយ៉ា ងណាក្ស៏ោយ សោយសារសយើងទាងំអ្េ់ោែ សៅ
មាៃមៃទិលេងស័យសៅសលើេុវតាិភាពឯក្សាររបេ់សយើងផ្ៃលាៃរក្ាទុក្សៅសលើប្បពៃ័ធទាងំសនាោះ សទើបពួក្សយើង
េសប្មចចតិតបសងកើត “ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងឯកសារច្បារ់កម្ពុជា” សៃោះសឡើងសៃើមបេីប្មួលៃល់ការរក្ារទុក្ប្បក្បសោយេុវតាិ
ភាពខពេ់ពីសប្រោះឯក្សារប្តវូាៃរក្ារទុក្សៅក្ែុង Database ៃិង Server របេ់សយើងជាអ្ែក្ប្របប់្រងផ្ទ ល់។ 



២. សោលរាំែងនន្ការរសងកើត្រព័ន្ធ 
“ប្រព័ន្ធប្ររ់ប្រងឯកសារច្បារ់កម្ពុជា” ឬ Legal Documents Management System of Cambodia សៃោះប្តូវ

ាៃបសងកើតសឡើងក្ែុងសោលបំណងៃូចតសៅ៖ 
- េប្មួលៃល់ការរក្ាទុក្ឯក្សារផ្ទ ល់ខលួៃ  
- កាតប់ៃាយការក្តប់្តាប្បវតតិឯក្សារសចញចូលសោយនៃ 
- ការររការាត ់ឬវសងវងឯក្សារផ្ៃលាៃរក្ាទុក្សៅក្ែុងមា៉ា េីុៃ 
- េប្មួលៃល់ការផ្េវងរក្ឯក្សារ 
- េប្មួលៃល់ការផ្បងផ្ចក្ឯក្សារតាមប្បសេទ វេ័ិយ អ្ែក្ចុោះហតាសលខា ឬតាមរយៈសាា បៃ័ប្បេពឯក្សារជា

សៃើម 



៣. មុខងារររ ់្ រពន័្ធ 
 បនាទ បព់ីាៃេិក្ារសលើតប្មូវការសប្បើប្ាេ់ ៃិងភាពផ្ៃលអាចសធវើាៃរបេ់ប្បពៃ័ធ សយើាៃបសងកើត “ប្រព័ន្ធ
ប្ររ់ប្រងឯកសារច្បារ់កម្ពុជា” សៃោះសឡើងសោយមាៃមុខងារ ៃងិេមតាភាពៃូចជា៖ 

- រក្ាទុក្ ៃងិផ្ក្ផ្ប្បឯក្សារផ្ទ ល់ខលួៃ 
- ផ្បងផ្ចក្ ៃងិផ្េវងរក្ឯក្សារតាមរយៈសាា បៃ័ អ្ែក្ចុោះហតាសលខា វេ័ិយ ៃិងប្បសេទឯក្សារ 
- ទាញយក្ឯក្សារ ឬចាបប់ញ្ញតតិពសីរហទំពរ័ប្ក្េួងយុតតិធម ៌



៤. ការស្រើ្ា ់្ រពន័្ធ 
 សៃើមបអីាចសប្បើប្ាេ់ប្បពៃ័ធសៃោះាៃ អ្ែក្សប្បើប្ាេ់ប្តូវការទាញយក្ ៃិងតសមលើងៃូវក្មមវធិីចៃំួៃពីរមួមាៃ SQL 
LocalDB ៃងិ ប្បពៃ័ធប្របប់្រងសៃោះ (Legal Documents Management System of Cambodia) ផ្ៃលអ្ែក្អាច
ផ្េវងរក្ក្មមវធិីទាងំពីសៃោះាៃសនាោះសលើសរហទពំរ័ប្ក្េួងយុតតិធម ៌http://moj.gov.kh/។ 
 
 ៤.១ ផ្ទ ាំង្ររ់្ រងព័ត៌មាន្ឯកសារ 
 

 
រូបភាព 01៖ ផ្ទ ំងប្រប់ប្រងឯក្សារ 
  
 ផ្ទ ងំសៃោះប្តូវាៃផ្ចក្ជា ៣ផ្្ែក្ធំៗរឺ៖ 

• ទ១ី: ការសប្រោះឯក្សារតាមរយៈស ម្ ោះឯក្សារ ពត័ម៌ាៃសោលមយួចំៃួៃរមួមាៃ ប្បសេទ សាា បៃ័ អ្ែក្ចុោះ
ហតាសលខា អ្ែក្សាោះពុមភ ៃងិកាលបរសិចេទរបេ់ឯក្សារ 

• ទី២: ការសប្រោះយក្ឯក្សារតាមរយៈវេ័ិយ 
• ទី៣: តារាងឯក្សារផ្ៃលមាៃបងាា ញពត័ម៌ាៃលមអតិទាក្ទ់ងៃឹងក្សារណីមយួៗ 

 
៤.១.១ ណ្ែកទី ១: ការស្រោះឯកសារតាមរយៈ ្រសេទ សាា រ័ន្ អែកចុោះហតាសលខា 
អែកសាោះពុមភ ន្ិងកាលររសិចេទររ ឯ់កសារ 

 ផ្្ែក្សៃោះសប្បើេប្មាបផ់្េវងរក្ឯក្សារណាមយួតាមរយៈពត័ម៌ាៃសយងរបេ់ឯក្សារ។ ផ្ៃលក្ែុងសៃោះផ្ៃរសយើង
ស ើញមាៃប ូតុងចៃំៃួ ៥៖ 

• សម្អបតទប្ម្ង់: េប្មាបស់ធវើឲ្យទប្មងផ់្េវងរក្វលិប្តឡបស់ៅេភាពសៃើម ៃងិបងាា ញឯក្សារទាងំអ្េ់មក្
វញិ 

• ស្សែងរក: សប្បើេប្មាបស់ប្រោះយក្ឯក្សារតាមរយៈពត័ម៌ាៃសយងផ្ៃលាៃសប្ជើេសរ ើេ 
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• ស្កស្ប្រឯកសារ: សប្បើេប្មាបចូ់លសៅផ្ក្ផ្ប្បពត័ម៌ាៃរបេ់ឯក្សារផ្ៃលក្ែុងសនាោះរមួមាៃចណំងសជើង 
ពត័ម៌ាៃសយង ឬអាចជាឯក្សារទាងំមូលាៃ។ សៃើមបអីាចផ្ក្ផ្ប្បឯក្សារាៃ អ្ែក្ប្តូវសប្ជើេយក្ឯក្សារ
ណាមយួសៅក្ែុងតារាង បនាទ បម់ក្ចុចសលើប តុូង «ផ្ក្ផ្ប្បឯក្សារ»។ 

• មម្ើលឯកសារ: េប្មាបស់មើលឯក្សារ។ ៃូចោែ ៃងឹការផ្ក្ផ្ប្បផ្ៃរ អ្ែក្ប្តវូសប្ជើេសរ ើេឯក្សាក្ែុងតារាងេិៃ
មុៃៃងឹចុច «សមើលឯក្សារ»។ អ្ែក្ក្អ៏ាចសមើលឯក្សារាៃសោយប្ោៃផ់្តចុច ២ៃងសលើជួរណាមយួក្ែុង
តារាង។ 

• លុរឯកសារ: លុបឯក្សារសចញពីក្ែុងប្បពៃ័ធជាសរៀងរហូត។ 
 
៤.១.២ ណ្ែកទ ី២: ការស្រោះឯកសារតាមវិ យ័ 

 ការសប្រោះប្បសេទសៃោះបងកលក្ខណៈងាយប្េួលៃល់សប្បើប្ាេ់ សោយអ្ែក្ប្ោៃផ់្តសធវើការចុចសលើជួរណាមយួនៃ
តារាង «វេ័ិយ» សៃោះសៃើមបទីទួលាៃសៅឯក្សារទាងំអ្េ់ផ្ៃលទាក្ទ់ងក្ែុងវេ័ិយសនាោះ។ អ្ែក្ក្អ៏ាចសធវើការផ្េវងរក្វេ័ិ
យាៃ្ងផ្ៃរ។ 
 

៤.១.៣ ណ្ែកទី ៣: តារាងឯកសារ 
 តារាងសៃោះជាអ្ែក្បងាា ញពត័ម៌ាៃទាងំអ្េ់របេ់ឯក្សារសៅក្ែុងប្បពៃ័ធ ផ្ៃលរមួមាៃពត័ម៌ាៃេំខាៃ់ៗ ទាក្ទ់ង
ៃឹងឯក្សារ។ ៃូចាៃសលើក្សឡើងខាងសលើ អ្ែក្អាចសធវើការចុច ២ៃងសលើឯក្សារណាមយួសៃើមបសីបើក្ឯក្សារសនាោះសមើល
ាៃ។ អ្ែក្ក្អ៏ាចសធវើការសរៀបឯក្សារតាមលំោបណ់ាមយួសោយប្ោៃផ់្តចុចសលើចំណងសជើងនៃជរួឈរណាមយួតាមអ្វី
ផ្ៃលអ្ែក្ប្តូវការ។ 
 
 ៤.២ ការរណន្ាមឯកសារចូលកែងុ្រព័ន្ធ 
 ៃូចផ្ៃលាៃសលើក្បញ្ជា ក្ព់ីេមាភាពរបេ់ប្បពៃ័ធរចួមក្សហើយ ការបផ្ៃាមឯក្សារចូលក្ែុងប្បពៃ័ធប្តវូាៃផ្ចក្
ជា ២ប្បសេទរឺ៖ ការបផ្ៃាមឯក្សារសោយការបញ្េូលឯក្សារមាៃប្សាបក់្ែុងមា៉ា េីុៃអ្ែក្សប្បើប្ាេ់ ៃិងការបផ្ៃាមឯក្
សារសោយទាញយក្ឯក្សារពីសរហទពំរ័ប្ក្េួងយុតតិធម។៌ 
 

៤.២.១ ការរណន្ាមឯកសារពីកែងុមា៉ា  ុនី្អែកស្រើ្ា  ់(Local) 
 សៃើមបបីផ្ៃាមឯក្សារាៃ េូមចូលសៅកាៃ ់“ឯក្សារ”  “បផ្ៃាមឯក្សារ”។ បនាទ បម់ក្េូមសប្ជើេយក្ «
សប្ជើេឯក្សារ» សៃើមបបីញ្េូ លក្ែុងប្បពៃ័ធ។ បនាទ បព់ីអ្ែក្ាៃសប្ជើសរ ើេឯក្សាររចួសហើយ វាៃឹងបងាា ញឯក្សារទាងំសនាោះ
សៅក្ែុងតារាងផ្ៃលេាិតសៅខាងសវវងនៃផ្ទ ងំ អ្ែក្អាចសធវើការពិៃតិយសមើលឯក្សារៃមីយួៗាៃសោយចុចសលើស ម្ ោះឯក្
សារទាងំសនាោះ។ បនាទ បស់ៃើមបសីធវើការរក្ាទុក្ឯក្សារសៅក្ែុងប្បពៃ័ធ េូមបសំពញពត័ម៌ាៃរាំចរ់បេ់ឯក្សាររចួសហើយ
ចុច «រក្ាទុក្» ជាការសប្េច។ េូមបញ្ជា ក្់្ ងផ្ៃរថាសៅក្ែុងការរក្ាទុក្ឯក្សារសៃោះ រឺសយើងប្បតបិតតិការរក្ាទុក្មតង
មយួឯក្សារផ្តប៉ាុសណាណ ោះ សៃើមបរីក្ាទុក្ឯក្សារស្សងអ្ែក្ប្តូវបំសពញពត័រ៌បេ់ឯក្សារមយួសទៀតសនាោះសហើយចុច «រក្ា
ទុក្»។ 



 
រូបភាព 02 :  ផ្ទ ំងបផ្ៃាមឯក្សារ 
 

 
រូបភាព 03 :  ការបផ្ៃាមឯក្សារផ្ៃលពីក្ែុ ងមា៉ា េីុៃអ្ែក្សប្បើ ប្ាេ់  
 

៤.២.២ ការទាញយកឯកសារពីសរហទាំព័រ្ក ងួយតុតិធម ៌
 សៃើមបទីាញឯក្សារពីសរហទពំរ័ប្ក្េួងយុតតធិមា៌ៃអ្ែក្អាចចុចសលើ «ទាញយក្ឯក្សារពីសរហទពំរ័» ផ្ៃល
មាៃសៅក្ែុងម ៃុីយផ្្ែក្ខាងសលើនៃប្បពៃ័ធ ឬចូលសៅកាៃទ់ីតាងំបផ្ៃាមឯក្សារសហើយសប្ជើេយក្ «ទាញយក្ឯក្សារពី
សរហទំពរ័»។ បនាទ បព់ីសធវើប្បតបិតតិការណាមយួខាងសលើសហើយ ផ្ទ ងំផ្ៃលមាៃ្ទុក្ឯក្សារសៅសលើសរហទំពរ័ៃឹងបងាា ញ
សចញមក្។ បនាទ បម់ក្សប្ជើេយក្ឯក្សារផ្ៃលអ្ែក្ចងា់ៃសហើយចុចសលើ «បផ្ៃាមចូល» ជាការសប្េច។ 



 
រូបភាព 04 :  ការទាញយក្ឯក្សារពីសរហទំព័រ 

 ៤.៣ កា្ររ់្រងព័ត៌មាន្សោល 
៤.៣.១ សាា រន័្ 

 មុខងារមយួសៃោះអ្ៃុញ្ជញ តិឲ្យអ្ែក្សប្បើប្ាេ់អាចសធវើការបផ្ៃាម ឬផ្ក្ផ្ប្បពត័ម៌ាៃសាា បៃ័របេ់ឯក្សារ។ 

 
រូបភាព 05 :  ការប្រប់ប្រងព័ត៌មាៃរបេ់សាា ប័ៃ  



 
៤.៣.២ វិ យ័ 

 មុខងារមយួសៃោះអ្ៃុញ្ជញ តិឲ្យអ្ែក្សប្បើប្ាេ់អាចសធវើការបផ្ៃាម ឬផ្ក្ផ្ប្បពត័ម៌ាៃវេ័ិយរបេ់ឯក្សារ។ 

 
រូបភាព 0៦:  ការប្រប់ប្រងព័ត៌មាៃរបេ់វេ័ិយ 
 

៤.៣.៣ ្រសេទ 
 មុខងារមយួសៃោះអ្ៃុញ្ជញ តិឲ្យអ្ែក្សប្បើប្ាេ់អាចសធវើការបផ្ៃាម ឬផ្ក្ផ្ប្បពត័ម៌ាៃប្បសេទរបេ់ឯក្សារ។ 

 
រូបភាព 0៧:  ការប្រប់ប្រងព័ត៌មាៃរបេ់ប្បសេទឯក្សារ 
 



 
៤.៣.៤ អែកសាោះពុមភ 

 មុខងារមយួសៃោះអ្ៃុញ្ជញ តិឲ្យអ្ែក្សប្បើប្ាេ់អាចសធវើការបផ្ៃាម ឬផ្ក្ផ្ប្បពត័ម៌ាៃអ្ែក្សាោះពុមភរបេ់ឯក្សារ។ 

 
រូបភាព 0៨:  ការប្រប់ប្រងព័ត៌មាៃរបេ់អ្ែក្សាោះពុមភ 
 

៤.៣.៥ អែកចុោះហតាសលខា 
 មុខងារមយួសៃោះអ្ៃុញ្ជញ តិឲ្យអ្ែក្សប្បើប្ាេ់អាចសធវើការបផ្ៃាម ឬផ្ក្ផ្ប្បពត័ម៌ាៃអ្ែក្ចុោះហតាសលខារបេ់ឯក្សារ។ 

 
រូបភាព 0៩:  ការប្រប់ប្រងព័ត៌មាៃរបេ់អ្ែក្ចុោះហតាសលខា  
 
 


