កម្ពុជា អាយស៊ីធ៊ីខែម្ ២០១៨
១. ក្កម្ស៊ីលធម្៌
កម្ពុជា អាយសុ៊ីធ៊ីខែម្ គឺជាព្រឹត្ិតការណ៍កនុងស្សុកម្ួយខែលបានអភិវឌ្ឍរ៊ី មម្គងគ អាយសុ៊ីធ៊ី
ខែម្។ មម្គងគ អាយសុ៊ីធ៊ីខែម្ ព្ត្ូវបានមរៀបចំម

ើងចាប់តំងរ៊ីឆ្នំ ២០០៨ សព្ាប់សហគម្ន៍

ម្ករ៊ីព្បមេស កម្ពុជា ម្៊ីយ៉ាន់ា៉ា ឡាវ ថៃ និងមវៀត្ណាម្ ខែលានបេរិមោធន៍ និងជំនាញ
មសេងៗគ្នន មហើយខែម្មនេះមតតត្មលើព្បធានបេសំខាន់ៗចំនួន ប៊ី គឺ៖ ភារថចនព្បឌ្ិត្ ការចូល
រួម្របស់ព្បជារលរែឋកុនងអភិបាលកិចច និងមហដ្ឋឋរចនាសម្ព័នធបមចចកវ ិេា។
ឆ្នំមនេះ

ជាឆ្នំែំបូងខែល

កម្ពុជាអាយសុ៊ីធ៊ីខែម្

នឹ ងមរៀបចំម

ើងមៅកនុងព្បមេសកម្ពុជា

សព្ាប់សហគម្ន៍អាយសុ៊ីធ៊ី (ICT) មៅកម្ពុជា។ អងគការេិននន័យអំ រ៊ីការអភិវឌ្ឍ (អូឌ្៊ីសុ៊ី) មបត
ជាាចិត្តនឹងសតល់បរ ិយកាសព្បកបមដ្ឋយការមគ្នររ និងសុវត្ថិភារ ែល់អនកចូលរួម្ទំងអស់

មៅកនុងកម្មវ ិធ៊ីខែម្មនេះ។ មែើម្ប៊ីឱ្យខែម្មនេះព្បព្រឹត្តមៅមដ្ឋយរលូន អូឌ្៊ីសុ៊ី ត្ព្ម្ូវឱ្យអនកចូល
រួម្ វាគមិន និ ងអនកមរៀបចំ កម្មវ ិធ៊ី ព្បកាន់ខាាប់នូវព្កម្ស៊ីលធម្៌ែូចខែលបានខចង។
ភាពចក្ម្ុះ និងការរួម្បញ្ចូល
កម្ពុជា អាយសុ៊ីធ៊ីខែម្ ានមគ្នលបំណងបមងកើត្ឱ្កាសឱ្យានការចូលរួម្រ៊ីព្គប់ម្ជឈដ្ឋឋន
ព្រម្ទំង ធានាម្ិនឱ្យាននរណាានក់ព្ត្ូវបានវ ិនិច័យ
ឆ
និ ងមរ ើសមអើងម

ើយ។ ែូមចនេះ មយើង

ោាគម្ន៍អនកចូលរួម្ព្គប់ វ ័យ វបបធម្៌ មភេ ជាត្ិោសន៌ ភាោ ោសនា និងព្គប់ម្ជឈដ្ឋឋន
ទំងអស់។
ខែម្ខែលគ្មានការបំពាន
មនេះគឺជាខែម្ខែលគ្នមនការបំពាន មហើយរាល់សកម្មភារទំងអស់ ខែលម្ិនព្បព្កត្៊ីព្ត្ូវខត្
រាយការណ៍។ មយើងម្ិនអនុញ្ញាត្ឱ្យានសកម្មភារម្ិនសម្រម្យ និងការបំពានមព្កាម្រូបភារ
ណាម្ួយម

ើយ ម្ិនថារូបរាងកាយ លកខែណឌបុគគលតាល់ែួន
ល មសែឋកិចច ឬឋានៈកនុងសងគម្។

សកម្មភារបំពានរួម្ាន ការព្បាៃ ការបំភិត្បំភ័យព្គប់រប
ូ ភារទំងអស់ ការមព្បើព្បាស់
ពាកយសំែ៊ី

ឬអាកបបកិរ ិយម្ិនសម្រម្យ

កខនលងោធារណៈ។

ឬមព្កាម្រូបភារអាសអាភាសមសេងៗមៅតម្េ៊ី

មយើងានសិេិធ មសនើសុំបញ្ឈប់រាល់ឥរ ិយបៃខែលបានមលើកម

ើងខាងមលើមនេះ មែើម្ប៊ីមគ្នររ

តម្មគ្នលការណ៍ខែលបានខចង។ ការសមព្ម្ចមនេះសថិត្មៅមលើ អនកមរៀបចំខែម្កនុងការដ្ឋក់
រិន័យ និងបមណតញបុគគលណាានក់ខែលមធាើសកម្មភារបំពានណាម្ួយ។
ការរាយការណ៍បញ្ហានានា កំឡុងកម្មវិធ៊ី កម្ពជា
ុ អាយស៊ីធ៊ីខែម្
ព្បសិនមបើអនកបានេេួលរងការបំពាន ឬបានែឹងថានរណាានក់ព្ត្ូវបានេេួលរងការបំពាន
ឬអនកានការព្រួយបារម្ភអំរ៊ីអ៊ីម្
ា ួយ សូម្ទក់េងម្កកាន់ព្កុម្ការងារខែម្ជាបនាាន់។ អនក
អាចសាគល់ព្កុម្ការងារខែម្បាន មដ្ឋយរួកមគនឹងមសលៀកសំមលៀកបំពាក់សាគល់ និង/ឬ
តលកសាគល់។
រាល់ការរាយការណ៍របស់អនកនឹងព្ត្ូវរកាជាការសាាត្់
ានសុវត្ថិភារ។

មយើងនឹងមធាើឱ្យព្បាកែថា

មដ្ឋយនរណាានក់មនាេះម

ើយ។

មហើយមយើងនឹងធានាថា

ការរាយការណ៍របស់អនក

អនកនឹង

នឹងម្ិនព្ត្ូវបានឮ

អនកអាចរាយការណ៍មដ្ឋយមសរ ៊ីែល់ព្កុម្ការងារមយើង។

មយើងនឹងជួយអនកនូវអា៊ីខែលអនកមសនើសុំ មែើម្ប៊ីឱ្យអនកានអារម្មណ៍ថាានសុវត្ថិភារ។

២. កម្មសទ្
ិ ធិបញ្ញា / អាជាញាប័ណនណ នឯកសារខែម្
អំព៊ីអនកររៀបចំកម្មវធ
ិ ៊ី
អងគការេិននន័យអំរ៊ីការអភិវឌ្ឍ
េូលាយ” បមងកើត្ម

មៅកាត្់ថាអូឌ្៊ីសុ៊ី

គឺជាមគហេំរ័រខបប

“េិនន
ន ័យមបើក

ើងែំបូងមគបងអស់ មៅត្ំបន់អាសុ៊ីអាមគនយ៍។ អូឌ្៊ីសុ៊ី សតល់នូវសុព្កិត្ភារ

អំរ៊ីព្បមេសកម្ពុជា និងការអនុវត្តមសែឋកិចចសងគម្។ រ័ ត្៌ានខែលានមលើមគហេំរ័រ អាច
មព្បើព្បាស់បានជាោធារណៈ មដ្ឋយគ្នមនការដ្ឋក់ កំហិត្ម

ើយ។

អូឌ្៊ីសុ៊ី ានបំណងបមងកើនការស្ោវព្ជាវ និងកិចចសហព្បត្ិបត្តិការបខនថម្មេៀត្រវាង បណា
ត
ោធារណជនេូមៅ ព្កុម្ហុនឯកជន សងគម្សុ៊ីវ ិល និងោថប័នរដ្ឋឋភិបាលនានា។

មដ្ឋយានជំមនឿថាេិននន័យមបើកេូលាយនឹងជំរញ
ុ ឲ្យានការអភិវឌ្ឍនិង និរនតរភារ អូឌ្៊ីសុ៊ី
នឹងចូលរួម្ចំខណកកនុង ភារមបើកេូលាយ និងត្ាលភារកនុងវ ិស័យោធារណៈ និងវ ិស័យឯក
ជន។ អូឌ្៊ីសុ៊ី ម្ិនមធាើការមលើកសាួយ ឬសេរាសាយេសេនៈ រមបៀបវារៈ ឬភារលំមអៀងណាម្ួយ

មព្ៅរ៊ីការសតល់រ័ត្៌ានជាសត្ានុម្័ត្អំរ៊ីព្បមេសកម្ពុជា និងការអភិវឌ្ឍរបស់ ព្បមេសមនាេះ
ម

ើ យ។

ការរក្បើក្ាស់ទ្ិនននយ
័
តម្រយៈការចូលរួម្ខែម្មនេះ អនកសតល់នូវការអនុញ្ញាត្ឱ្យអូឌ្៊ីសុ៊ី មែើ ម្ប៊ីដ្ឋក់បញ្ូច លឯកោរ

របស់អនក មៅមលើមគហេំរ័រ កម្ពុជា អាយសុ៊ីធ៊ីខែម្។ រាល់ឯកោរ និង សម្ិេិស
ធ លថនការងារ
ទំងអស់ខែលព្ត្ូវបានមព្បើព្បាស់ កនុងកំ

ុងកម្មវ ិធ៊ីខែម្ នឹងព្ត្ូវដ្ឋក់បញ្ូច លសងខែរ។ មយង

មៅតម្មគ្នលការណ៍របស់អូឌ្៊ីសុ៊ី ឯកោរទំងអស់នឹងសថិត្មៅមព្កាម្អាជាាប័ណណ CC BYSA 4.0។
េិននន័យតាល់ែួន
ល

ខែលអនកសតល់ឱ្យមយើងនឹងម្ិនព្ត្ូវបានមព្បើ ព្បាស់សព្ាប់មគ្នលបំណង

ពាណិជាកម្មណាម្ួយមនាេះមេ។ អូឌ្៊ីសុ៊ី ម្ិនលក់ ឬជួលេិននន័យតាល់ែួលនមៅមព្កាម្លកខែណឌ
ណាម្ួយម

ើយ។ រ័ត្៌ានមនេះនឹងព្ត្ូវមព្បើព្បាស់សព្ាប់មគ្នលបំណងេំនាក់េំនងប៉ាុមណាណេះ

ែូចជា ការមសាើែិត្តប័ណណ និងរ័ត្៌ានខែលទក់េងនឹងអាយសុ៊ីធ៊ីខែម្។
ការផ្តល់សទ្
ិ ធិរលើព័តមា
៌ នផ្ទាលែ
់ លួនរបស់អក
ន
តម្រយៈការខចករ ំខលកនូវេិននន័យតាល់ែួនរបស់
ល
អនកជាម្ួ យអូឌ្៊ីសុ៊ី

អនកអនុញ្ញាត្ឱ្យមយើង

មព្បើេិននន័យតាល់ែួនរបស់
ល
អនក កនុងេព្ម្ង់ែូចបានបញ្ញ
ា ក់ មៅខាងមលើ។ អនកអាចមធាើបចចុបបនន
ភាររ័ត្៌ានលម្អិត្របស់អនក តម្រយៈការមសាើអុ៊ីខម្៉ាលម្កកាន់ event@cambodiaict.net។

មៅកនុងខែម្មនេះនឹងានការសតិត្យករូបភារ និងមធាើការបមងាហេះរូបភារថនសកម្មភារខែម្ កនុង
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