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សេវាប្រៃេណីយត៍ាមរៃពន័្ធសេឡកិររនូ្កិ (E-Services)1 

ៃសចេកវិទ្យាគមនាគមន៍្ និ្ងពរ៌មាន្ (ICT) បាន្ស វ្ើឲយយមាន្ការផ្លាេ់ៃតូរបៃៃៃទ្ប្ន្ការទំ្នាក់ទំ្ន្ង 
េងគម និ្ងពាណិជ្ជកមម និ្ងបាន្ស វ្ើឲយយការស វ្ើពាណិជ្ជកមមតាមរយៈលិខិរជាលកខណៈរៃប្ពណីមាន្ការ
ធ្លាក់ច ុះយ៉ាងខ្ាំង។ ស ើមយបីស ល្ើយរៃនឹ្ងៃញ្ហាសន្ុះ ទាមទាឲយយៃណ្តារៃរិៃរតិករប្រៃេណីយរ៍រូវស វ្ើ
ពិពិ្កមម និ្ងររូវផ្តល់ជ្ូន្ ល់េរិថិជ្ន្នូ្វរៃសេទ្សេវាប្រៃេណីយ៍បៃៃថមីគឺ សេវាប្រៃេណីយ៍តាម
រៃព័ន្ធសេឡិកររូនិ្ក។ 

ជាទូ្សៅមាន្រៃសេទ្សេវាប្រៃេណីយ៍តាមរៃព័ន្ធសេឡិកររូនិ្កចំនួ្ន្៥៥រៃសេទ្ប លររូវបាន្
ចារ់ថ្នាក់ជា ៤ រក មគឺ៖ សេវា e-post, សេវា e-finance, សេវា e-commence និ្ង សេវាe-
government (ការចារ់ថ្នាក់សន្ុះមិន្អាចបចកឲយយដាច់គ្នាពីរក ម១ សៅ រក ម ១ សទ្ៀរសទ្សដាយសារសេវា
ខលុះមាន្លកខណៈជាៃ់ទាក់ទ្ងគ្នា)។ 

ក- សេវា E-post 

ជារៃប្ពណី សេវាប្រៃេណីយ៍ររូវបាន្សគសរៃើរបាេ់ស ើមយបីេំរួល ល់ការទំ្នាក់ទំ្ន្ងរវាងរៃជា 
ពលរ ឋ នឹ្ងពាណិជ្ជកមមតាមរយៈមស យ្ាបាយរូៃវន្ត  ូចជា តាមរយៈេំៃ ររជាស ើម។ សេវា E-post 
គឺជាសេវាទំ្នាក់ទំ្ន្ងប លផ្តល់ជ្ូន្េរិថិជ្ន្តាមរយៈមស យ្ាបាយៃសចេកវិទ្យាគមនាគមន៍្ និ្ងពរ៌មាន្ 
(ICT)។ សេវា E-post មាន្២៩ រៃសេទ្។ ខ្ងសរកាមសន្ុះជាឧទាហរណ៍មួយចំនួ្ន្ប្ន្សេវា E-post៖ 

– ៃញ្ជរេំរាៃ់េរិថិជ្ន្សរៃើរបាេ់អ ៊ីនធឺណេតសៅការិយល័យប្រៃេណីយ៍ (Public Internet 
access point in post office) ជាកបន្លងប លេរិថិជ្ន្អាចចូលសរៃើអ ៊ីនធឺណេតសៅ 
ការិយល័យប្រៃេណីយ ៍

– រៃេៃ់េំៃ ររប្រៃេណីយ៍សេឡិកររូនិ្ក (Postal Electronic mailbox) ជាសេវាមួយប ល 
េន្ ញ្ហារឲយយេរិថិជ្ន្អាចសផ្ញើសារ តាមរយៈសេវាសផ្ញើេំៃ ររតាមសេឡិកររូនិ្កប លបាន្ទ្ទួ្ល 
ការេន្ ញ្ហារ (an authenticated mailer) និ្ងការបចកចាយ និ្ងរកយាទ្ កសារសេឡិកររូនិ្ក 
និ្ងពរ៌មាន្េំរាៃ់អាេ័យដាាន្សេឡិកររូនិ្កប លបាន្ទ្ទួ្លការេន្ ញ្ហារ (authenticated 
addressee) 

– សេវាផ្យសពវផ្យាយពាណិជ្ជកមមតាមរៃព័ន្ធសេឡិកររូនិ្ក (online direct mail) គឺជាសេវា
បចកចាយការផ្យាយពាណិជ្ជកមម ឬ/និ្ងសេវាទំ្នាក់ទំ្ន្ងេំរាៃ់សគ្នលសៅផ្យសពវផ្យាយ
ពាណិជ្ជកមមសផ្យសងសទ្ៀរសដាយប្រៃេណីយ៍ តាមរយៈមស យ្ាបាយសេឡិកររូនិ្ក។ 

                                                           
1 ឯកសារសន្ុះចងរកង ន្ិងបរៃេរមួលសដាយរក មការងារសគ្នលន្សយបាយប្រៃេណីយ៍ ប្ន្រកេួងប្រៃេណីយ៍ និ្ងទូ្រគមនាគមន៍្ 
(រ លា ២០១៥) 
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– សេវាលិខិរសេឡិកររូនិ្កប លច ុះៃញ្ជីប្រៃេណីយ៍ (postal registered electronic mail) : 
ជា សេវាប្រៃេណីយ៍សេឡិកររូនិ្ករៃកៃសដាយេ វរថិភាពមួយ ប លផ្តល់ជ្ូន្ការធ្លនាកនុងសផ្ញើ 
និ្ងបចកចាយសារសេឡិកររូនិ្ករពមទាំងៃណ្តាញទំ្នាក់ទំ្ន្ងរៃកៃសដាយេ វរថិភាព 
 ល់េនកសរៃើរបាេ់ ប លទ្ទួ្លបាន្ការេន្ ញ្ហារ។ សេវាសន្ុះររូវបាន្កំណរ់កនុងមារតា ១៤ 
ប្ន្េន្ េញ្ហា UPU និ្ងកនុងមារតា RL ២៥៦bis ប្ន្ letter post Regulation។ 

– សេវាសផ្ញើេំៃ ររតាមមស យ្ាបាយចំរ ុះ (Hybrid mail) : ផ្តល់ជ្នូ្េរិថិជ្ន្នូ្វការសផ្ញើលិខិរចយាៃ់
ស ើម (an original message) ប លៃនាាៃ់មកររូវបាន្ៃំបលងតាមមស យ្ាបាយសេឡិកររូនិ្ក 
ឲយយសៅជាៃសញ្ញើប្រៃេណីយ៍ ជាលកខណៈរូៃវន្តេំរាៃ់ការបចកចាយ  ល់េនកទ្ទួ្ល។ (មាន្បចង
សៅកនុងមារតា RL ២៥៣ ប្ន្ letter post Regulation)។  

ខ- ណេវាហរិញ្ញវតថ ណអឡកិត្តនិូក (E-finance services) 

ណេវាហរិញ្ញវតថ ណអឡកិត្តូនិកជាណេវាហរិញ្ញវតថ ដែលផ្ដល់ណោយត្រតិរតតិករប្ត្រេេ៊ី យជូ៍នែល់
អនកណត្រ៊ីត្ាេ់ច ងណត្ោយ (End Customers) ណោយមណធោាយ ICTs។ UPU ានរណងក៊ីតនូវរទ
រញ្ញតតិេត្ារ់ណេវាទូទាត់តាមរយៈប្ត្រេេ៊ី យ។៍ 

ខាងណត្ោមណនេះជាត្រណេទណេវា E-finance មយួចំននួដែលែកត្េង់មកកន ងចំណោមណេវាដររ
ណនេះចំនួន៩ ៖ 

- ណេវាវក័ិយរត្តតាមណអឡកិត្តូនិក (Electronic Invoicing)៖ ជាណេវាមយួដែលអតិថិជន
ទទលួានវក័ិយរត្តព៊ីប្ត្រេេ៊ី យ ៍។ 

- ោរណផ្េរត្ាក់តាមណអឡកិត្តូនិក (Electronic Money Transfer)៖ ជាណេវាមយួដែល
អន ញ្ញញ តិឲ្យានោរណផ្េរត្ាក់ព៊ីគេន៊ីមយួណៅគេន៊ីមយួ ព៊ីអនកណផ្ញ៊ីណៅអនកទទលួតាមរយៈ
ប្ត្រេេ៊ី យ ៍។ 

- ណេវារង់ប្ថៃណេវាទូរេ័ពេ និងប្ថៃទឹក ណេៃ៊ីង (E-payment of Phone bills, Electricity bills, 
Water bills)៖ ជាណេវារង់ប្ថៃណេវាទូរេ័ពេ ប្ថៃណត្រ៊ីត្ាេ់ទឹក ណេៃ៊ីងតាមរយៈត្រព័នធអ ៊ីនធឺណេត។       

- ណេវាណផ្េរត្ាក់ (Electronic Remittance)៖ ជាណេវាមយួដែលអន ញ្ញញ តិឲ្យណផ្េរត្ាក់
ណោយណត្រ៊ីអាេតតិប្ត្រេេ៊ី យណ៍អឡកិត្តូនិក (Electronic Money orders) ដែលជំនេួ
ណោយោរណផ្េរតាមត្កោេ (Paper-based)។  

គ- ណេវាពាេិជជកមមតាមណអឡកិត្តនិូក  (E-commerce services) 
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គឺជាណេវាដែលរមួានោរទិញ និងោរលក់ផ្លិតផ្ល និងណេវាណផ្េងៗតាមរយៈ ICTs។ ជាណេវា
ដែលទាក់ទងនឹងែំណេ៊ី រប្នោរដចកចាយទំនិញដែលានទិញ។ ោរងារណនេះរមួាន ោរណរៀរចំណវចខចរ់ 
និងោររញ្ជូ នទំនិញជារូរវនត និងជាលកខេៈណអឡកិត្តូនិក។ 

ឧទាហរេ៍៖ អតិថិជនមួយរូរទិញរទណេៃង គាត់អាចទទលួានជា CD  (រូរវនត) ដែលត្តូវាន
រញ្ជូ នែល់គាត់ ឬ  គាត់អាចទទលួានណេៃងតាមតាមរយៈោរ Download file ព៊ីត្រព័នធណអឡកិត្តូនិក 

ណេវាពាេិជជកមមតាមណអឡកិត្តូនិកាន៦ ត្រណេទ ។ ខាងណត្ោមណនេះជាណេវាមយួចំននួ ៖ 

- ហាងលក់ផ្លិតផ្លដតមត្រិ៍តាមណអឡកិត្តូនិក (Online shop for philatelic products)៖ 
អតិថិជនអាចជាវផ្លិតផ្ល ដតមត្រិ៍តាមណអឡកិត្តូនិកណហ៊ីយអាចទទលួវាានតាមោរដចកចាយ 
ែល់អាេ័យោា ន។ 

- ណេវាពាេិជជកមមណអឡកិត្តូនិកតាមណគហទំព៌រ (E-commerce web-based customer 
service and contact) ជាណេវាមយួផ្ដល់ជូនអតិថិជននូវគេន៊ីណអឡកិត្តូនិក (Electronic 
online account) និងអតតេញ្ញញ េទំនាក់ទំនងេំរារ់ោរត្គរ់ត្គង និងោរតាមោនត្រតិរតតិករ
ពាក់ព័នធ នឹងោរងារណផ្េរទូទាត់ពាេិជជកមមណអឡកិត្តូនិក។ 

ឃ- ណេវារោា េិាលណអឡកិត្តនិូក (E- government services)  

ជាណេវាដែលត្គរ់ត្គងណោយរោា េិាល និងផ្ដល់ជូនតាមរយៈមណធោាយ ICT ណោយណត្រ៊ីត្ាេ់ 
ប្ត្រេេ៊ី យ ៍ ដែលជាភាគ៊ីទ៊ី៣ ដែលាននាទ៊ីជាតអួងគកន ងោរផ្ដល់ជំណនឿទ កចិតត។ ណេវាណនេះានចំននួ 
១១ ត្រណេទ។ ខាងណត្ោមណនេះជាណេវាមយួចំននួ៖ 

- អតតេញ្ញញ េឌ៊ីជ៊ីតាល់ (Digital Identity) ប្ត្រេេ៊ី យផ៍្ដល់ជូននូវអតតេញ្ញញ េត្េរចារ់
េំរារ់េំគាល់អតិថិជនររេ់ខៃួន។ អតតេញ្ញញ េឌ៊ីជ៊ីតាល់ត្តូវានរកាេ វតថិភាពតាមរយៈោរណត្រ៊ី
ត្ាេ់ណលខេំងាត់ (Password) ឬតាមរយៈោរណត្រ៊ីត្ាេ់រណចចកវទិោកូែសាស្រេត (Cryptography) 

- ោររនតេ ពលភាពរ័េណណរ៊ីកររ (Driving License renewal) អតិថិជនអាចរនតេ ពលភាព 
រ័េណណរ៊ីកររ តាមត្រព័នធណអឡកិត្តូនិក។ 

- ោរច េះណ ម្ េះណៅសាកលវទិោល័យតាមត្រព័នធណអឡកិត្តូនិក (Electronic University 
registration)៖ និេេតិអាចច េះណ ម្ េះចូលណរៀនណៅសាកលវទិោល័យណោយណត្រ៊ីត្រព័នធច េះណ ម្ េះ 
ណអឡកិត្តូនិកប្ត្រេេ៊ី យ ៍(Postal Electronic Registration Systems)  

- Online passport application៖ អតិថិជនអាចោក់ពាកយណេន៊ីេ ំលិខិតឆ្ៃងដែនតាមរយៈ
ណគហទំព័រប្ត្រេេ៊ី យ ៍
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- Electronic payment of retirement pensions៖ អតិថិជនអាចទទលួានត្ាក់ណសាធន
និវតតន៍តាមរយៈត្រព័នធណរ៊ីកត្ាក់ណអឡកិត្តូនិកប្ត្រេេ៊ី យ ៍(Postal Electronic Payment Systems) 

 


