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បច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងធនាគារឌីីជីីថល ច្ចេ�កម្ពុុ�ជាបច្ចេ�េកវិិទ្យាា និិងធនាគារឌីីជីីថល ច្ចេ�កម្ពុុ�ជា

 នាពេ�លបចុ្ចុ�បបន្ននពេន្នះ បពេចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីីថលពេ�ើរតួួយ៉ាា ងសំំខាន្នក់ន�ងការជួីយសំម្រួ�ួល�ល់ការពេ�ើើការងារ 
និ្នងជីីវិតិួរស់ំពេ�ម្រួបចាំថំ្ងៃថៃ។ ជាកស់្តែសំែង បពេចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីីថលម្រួតួូវិបាន្នពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេ�កន�ងវិស័ិំយសំងគ� ពេសំ�ឋកិចុ្ចុ 
�ិពេសំសំការបញុ្ចូ� លបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាពេ�កន�ងវិស័ិំយ�នាគារបាន្នអន្ន�ញ្ញាា តួឱ្យយអនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំអាច្ចុពេ�ើើម្រួបតិួបតួែិការ
ហិរិញ្ចូា វិតួុ�បាន្នកាន្នស់្តែតួរហ័ិសំ ចំ្ចុណាយតួចិ្ចុ និ្នងមាន្នសំ�វិតួុភិា�ជាង��ន្ន។ ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេច្ចុុកវិទិ្យាាឌីីជីីថល
កន�ងវិស័ិំយ�នាគារអាច្ចុឱ្យយអនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេ�ើើម្រួបតិួបតួែិការហិិរញ្ចូា វិតុួ� និ្នងទ្យាទួ្យាលបាន្នពេសំវា�នាគារកន�ងទ្យាម្រួ�ង់
ឌីីជីីថល ស្តែ�លម្រួប�ន័្នធ�នាគារស្តែបបពេន្នះពេ�ថា “�នាគារឌីីជីីថល”“�នាគារឌីីជីីថល”។ �នាគារឌីីជីីថល បាន្នវិវិិតួែខួួ្លួន្នតាំងំ�ី
ការចាំបព់េ�ែើ�ដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំទ្យា�មាា សំ�ីន្ន ATMATM ពេ�ឆ្នាំន ១ំ៩៦៧ ជាពេលើក�ំប�ង រហិ�តួ�ល់មាន្នវិតួែមាន្ន
ថ្ងៃន្នពេសំវា�នាគារតាំ��ះះ, ពេសំវា�នាគារតាំ�អ�ីន្ន�ឺណិិតួ, ពេសំវា�នាគារតាំ�ពេ�ហិទំ្យា�រ័, និ្នងក�មវិ�ីិពេសំវា
�នាគារច្ចុល័តួ ស្តែ�លកំ��ងពេ�ញនិ្នយ�នាពេ�លបចុ្ចុ�បបន្នន ស្តែ�លអន្ន�ញ្ញាា តួឱ្យយអនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំទ្យាទួ្យាលបាន្ន
ពេសំវាក�មកន�ងទ្យាម្រួ�ងឌី់ីជីីថល ��ច្ចុជា ការទាញយករបាយការណ៍ិ�នាគារ, ការ�កសាច្ចុម់្រួបាក,់ ការពេ�ះរម្រួបាក,់ 
ការម្រួ�បម់្រួ�ង�ណិនី្ន, ការពេបើក�ណិនី្នម្រួបាកប់ពេញ្ចូា ើ, ការម្រួ�បម់្រួ�ងម្រួបាកក់�ុ,ី ការទ្យា�ទាតួវ់ិកិកយបម្រួតួ, ការពេសំនើសំ�ំ
កាតួន្ន�ិមតិួ និ្នងការម្រួតួួតួ�ិន្នតិួយ�ណិនី្នជាពេ�ើ�។ 

 ការរកីច្ចុពេម្រួ�ើន្នថ្ងៃន្នបពេច្ចុុកវិទិ្យាាកន�ងវិស័ិំយ�នាគារ ��ច្ចុជា៖ សាម តួហិើ�ន្ន (Smart Phone), ម្រួប�ន័្នធ 
QR Code, បពេចុ្ចុកវិទិ្យាា Cashless, កាប�បពេអឡិិច្ចុម្រួតូួនិ្នក (E-wallet) និ្នង ATM  ម្រួតូួវិបាន្នពេ�ើលពេ�ើញ
ថាជាកាតាំលីករ�សំ៏ំខាន្នក់ន�ងការជំីរ�ញ�ល់ការអភិវិិឌីឍថ្ងៃន្នវិស័ិំយ�នាគារឌីីជីីថលពេ�ទ្យា�ទាងំ�ិភិ�ពេ�ក។ 
ទ្យាិន្ននន្នយ័�ីពេ�ហិទ្យាំ�រ័ BankrateBankrate បាន្នបងាា ញថា កន�ងឆ្នាំន ២ំ០២២ឆ្នាំន ២ំ០២២ ច្ចុំន្នួន្នម្រួបជាជីន្នកន�ង�ិភិ�ពេ�កម្រួបមាណិជា 
២០៣ �ន្ននាក់២០៣ �ន្ននាក ់កំ��ងពេ�ើើការពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេសំវាក�ម�នាគារឌីីជីីថល ពេហិើយច្ចុំន្នួន្នពេន្នះម្រួតូួវិបាន្នពេ�បាា ន្នម់្រួបមាណិ
ថាន្នងឹពេកើន្នពេឡិើងរហិ�តួ�ល់ម្រួបមាណិ ២១៧ �ន្ននាក់២១៧ �ន្ននាក ់កន�ងឆ្នាំន ២ំ០២៥ឆ្នាំន ២ំ០២៥។ កំពេណិើ ន្នថ្ងៃន្នច្ចុំន្នួន្នម្រួបជាជីន្ន
ស្តែ�លពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេសំវា�នាគារឌីីជីីថលកន�ងការទ្យា�ទាតួម់្រួបាក ់ពេ�ះរម្រួបាក ់និ្នងការបងថ់្ងៃថួពេសំវាក�មពេ�េងៗ
មាន្នការពេកើន្នពេឡិើង ពេដាយសារស្តែតួម្រួបតិួបតួែិការហិិរញ្ចូា វិតុួ�មាន្នភា�ងាយម្រួសំួលជាង��ន្ន ពេដាយ��ំតួម្រួ�ូវិឱ្យយ
អតិួថិជីន្នពេ�ើើ�ំពេណិើ រពេ�តាំ�សាខា�នាគារពេទ្យាៀតួពេនាះពេឡិើយ។ 

I. សារ�សំំខាន្នថ់្ងៃន្ន�នាគារឌីីជីីថលច្ចុំពេ�ះការអភិវិិឌីឍពេសំ�ឋកិច្ចុុI. សារ�សំំខាន្នថ់្ងៃន្ន�នាគារឌីីជីីថលច្ចុំពេ�ះការអភិវិិឌីឍពេសំ�ឋកិច្ចុុ

 ពេសំ�ឋកិច្ចុុម្រួបពេទ្យាសំ�យួរកីច្ចុពេម្រួ�ើន្នម្រួតួូវិ�ឹងស្តែ�ែកពេលើវិស័ិំយជាពេម្រួច្ចុើន្ន កន�ងពេនាះវិស័ិំយ�នាគារកម៏្រួតួូវិបាន្នពេ�
ចាំតួទ់្យា�កថាជាវិស័ិំយ�យួពេ�ើរតួួយ៉ាា ងសំំខាន្នក់ន�ងការម្រួទ្យាម្រួទ្យាងក់ំពេណិើ ន្នពេសំ�ឋកិចុ្ចុជាតិួ�ងស្តែ�រ។ វិស័ិំយ�នាគារ
រ�ួច្ចុំស្តែណិក�ល់ការអភិវិិឌីឍពេសំ�ឋកិច្ចុុជាតិួ តាំ�រយ�ការជីួយសំម្រួ�ួល�ល់ម្រួបតិួបតួែិការទ្យា�ទាតួព់េ�កន�ងច្ចុរន្នែ
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ពេសំ�ឋកិចុ្ចុ និ្នងជីួយពេលើកក�ពស់ំការវិនិិ្នពេយ៉ា�ទាងំកន�ងម្រួសុំក និ្នងពេម្រួ�ម្រួសុំក។ ពេលើសំ�ីពេន្នះពេទ្យាៀតួ �នាគារ
�ែល់ជាម្រួបាកក់�ុ ីជា�ិពេសំសំ�ល់សំហិម្រួគាសំ��ន្ន�មី្រួកូ តួ�ច្ចុ និ្នង��យ� (MSMEs) ស្តែ�លបាន្នអន្ន�ញ្ញាា តួឱ្យយ
មុាស់ំអាជីីវិក�មមាន្នពេ�ើ�ទ្យា�ន្នម្រួ�បម់្រួគាន្នព់េ�ើ�ប�ីម្រួងីកអាជីីវិក�មរបស់ំ�ួកពេ� ឬអាច្ចុមាន្នលទ្យាធភា�ពេបើកអាជីីវិក�ម
ថមី ស្តែ�លអាច្ចុជួីយ�ល់កំពេណិើ ន្នថ្ងៃន្នសំហិម្រួគាសំ��ន្ន�មី្រួកូ តួ�ច្ចុ និ្នង��យ� និ្នងអាច្ចុបពេងកើតួបាន្នជាឱ្យកាសំ
ការងារជាពេម្រួច្ចុើន្នជី�ន្ន�ល់ម្រួបជា�លរ�ឋ ពេហិើយកប៏ាន្នបពេងកើន្នចំ្ចុណិ� ល�ន្នធជី�ន្នរ�ឋ�ងស្តែ�រ។ ពេម្រួ��ីពេន្នះ វិស័ិំយ
�នាគារកជ៏ាតួួអងគ�ក�់ន័្នធសំំខាន្នក់ន�ង�ំពេណិើ រការកសាង និ្នងពេ�ើើឱ្យយពេគាលន្នពេយ៉ាបាយស្តែ�នកហិិរញ្ចូា វិតុួ�មាន្ន
ម្រួបសិំទ្យាធភា� ស្តែ�លអាច្ចុឱ្យយពេសំ�ឋកិច្ចុុជាតួពិេជីៀសំវាង�ីវិបិតួែហិិរិញ្ចូា វិតួុ�។

 បចុ្ចុ�បបន្នន ពេយើងពេ�ើលពេ�ើញ�ីការរកីច្ចុពេម្រួ�ើន្នយ៉ាា ងខួាងំថ្ងៃន្នបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីីថល ជា�ិពេសំសំការពេម្រួបើម្រួបាស់ំ
បពេចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីីថលពេ�កន�ងវិស័ិំយ�នាគារ។ �នាគារបាន្នពេ�ើើការផួ្លាស់ំបែ�រពេ�ជា�នាគារឌីីជីីថលស្តែ�ល
ពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាជាជំីន្នួយ ពេ�ើ�បបីពេម្រួ�ើពេសំវា�នាគារ�ល់អតិួថិជីន្នរបស់ំ�ួកពេ�កន�ងទ្យាម្រួ�ងឌី់ីជីីថល។ 
ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាកន�ងវិស័ិំយ�នាគារមាន្នវិតួែមាន្នតាំងំ�ី��ន្នពេ�លមាន្នវិបិតួែិជំីងឺក�វិ�ី-១៩ �កពេ�ាួះ 
បា�ស្តែន្នែសារ�សំំខាន្ន ់និ្នងអតួុម្រួបពេយ៉ាជីន្ន�ី៍ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេច្ចុុកវិទិ្យាាឌីីជីីថលកន�ងវិស័ិំយ�នាគារពេន្នះ បាន្ន
បងាា ញកាន្នស់្តែតួច្ចុាស់ំពេ�កន�ងអំឡិ�ងពេ�លវិបិតួែិជំីងឺក�វិ�ី-១៩។ ទំ្យាពេន្នើបក�មម្រួប�ន័្នធ�នាគារ ជាសំមាសំធាតួ�
�យួយ៉ាា ងសំំខាន្នក់ន�ងការជំីរ�ញ�ល់ការអភិវិិឌីឍពេសំ�ឋកិចុ្ចុ សំងគ�ឌីីជីីថល និ្នងរដាឋ ភិបិាលឌីីជីីថល ពេហិើយ
វាកប៏ាន្នបន្នែបងាា ញ�ីសំកាា ន្ន��ល និ្នងសារ�សំំខាន្នរ់បស់ំខួួ្លួន្ន កន�ងការជំីរ�ញកំពេណិើ ន្នពេសំ�ឋកិចុ្ចុពេ�កន�ង
�ិភិ�ពេ�ក ក�៏�ច្ចុជាតំួបន្នអ់ាសាា ន្ន ជា�ិពេសំសំជាឆ្អឹែឹងខ្លួនងកន�ងការជំីរ�ញន្ន�វិកំពេណិើ ន្ន និ្នងម្រួទ្យាម្រួទ្យាង�់ល់
ពេសំ�ឋកិចុ្ចុក�ព�ជាកន�ងអំឡិ�ងពេ�លវិបិតួែិជំីងឺក�វិ�ី-១៩ �ងស្តែ�រ។ ជាកស់្តែសំែង ពេយើងសំពេងកតួពេ�ើញ�ីកំពេណិើ ន្ន
ថ្ងៃន្នការពេម្រួបើម្រួបាស់ំក�មវិ�ីិ�ឹកជីញូ្ចូ� ន្នអាហារ និ្នង�ណិិជូីក�មតាំ�ម្រួប�ន័្នធពេអឡិិច្ចុម្រួតូួនិ្នកមាន្នសំន្នះ�ះយ៉ាា ងខួាងំ
កន�ងអំឡិ�ងពេ�លវិបិតួែិ ស្តែ�ល�យួស្តែ�នក�ឺម្រួតូួវិបាន្នសំម្រួ�ួលតាំ�រយ�ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំម្រួប�ន័្នធទ្យា�ទាតួឌី់ីជីីថល 
ពេហិើយកំពេណិើ ន្នពេន្នះបាន្នជួីយបពេងកើន្នម្រួបាកច់្ចុំណិ� លបស្តែនុ្ន��ល់ស្តែ�នក�ឹកជីញូ្ចូ� ន្នអាហារ ទ្យាំនិ្នញ ន្និងអនកពេ�ើើ
�ណិិជូីក�មតាំ�ម្រួប�ន័្នធពេអឡិិច្ចុម្រួតូួនិ្នក�ងស្តែ�រ។ 

 ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីីថលកន�ងវិស័ិំយ�នាគារ បពេងកើតួឱ្យយមាន្នជាការទ្យា�ទាតួត់ាំ�ម្រួប�ន័្នធអ�ីន្ន�ឺណិិតួ 
ស្តែ�លវា�ិតួជាបាន្នរ�ួច្ចុំស្តែណិករកានិ្នរន្នែរភា�ថ្ងៃន្នអាជីីវិក�ម �ណិិជីូក�ម ការវិនិិ្នពេយ៉ា� និ្នងការទ្យា�ទាតួទ់្យា�ពេ�
របស់ំម្រួបជាជីន្ន ពេដាយបាន្នបន្នុយថ្ងៃថួច្ចុំណាយម្រួបតិួបតួែិការ និ្នងបពេងកើន្នពេលប�ន្នថ្ងៃន្នការទ្យា�ទាតួ ់ម្រួបកបពេដាយ
សំ�វិតិុួភា�។ ពេលើសំ�ីពេន្នះពេទ្យាៀតួ បពេចុ្ចុកវិទិ្យាា QR Code ស្តែ�លបពេងកើតួពេឡិើងសំម្រួមាបអ់ន្ន�វិតួែកន�ងម្រួប�ន័្នធទ្យា�ទាតួ់
សំងម្រួបាក ់កប៏ាន្នសំម្រួ�ួល�ល់ការទ្យា�ទាតួឆួ់្អឹងគាន រវាងម្រួ�ឹះសុាន្ន�ែល់ពេសំវាទ្យា�ទាតួ ់និ្នងការទ្យា�ទាតួជ់ា�យួម្រួបពេទ្យាសំ
កន�ងតំួបន្ន។់ ជាកស់្តែសំែង �នាគារជាតិួថ្ងៃន្នក�ព�ជា និ្នង�នាគារកណាែ លថ្ងៃថបាន្នដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំ QR Code 
សំម្រួមាបក់ារទ្យា�ទាតួឆួ់្អឹងស្តែ�ន្នជាម្រួបាកព់េរៀល និ្នងម្រួបាកប់ាតួថ្ងៃថ ពេ�ើ�បគីាមំ្រួទ្យា�ល់�ណិិជូីក�ម និ្នងការវិនិិ្នពេយ៉ា�
ឆ្អឹួងស្តែ�ន្នរវាងម្រួបពេទ្យាសំទាងំ�ីរ ក�៏�ច្ចុជាបពេងកើន្នការពេម្រួបើម្រួបាស់ំរ�បិយវិតួុ��ងស្តែ�រ។ 
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II. អតួុម្រួបពេយ៉ាជីន្នថ៍្ងៃន្នការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេច្ចុុកវិទិ្យាាកន�ងវិស័ិំយ�នាគារII. អតួុម្រួបពេយ៉ាជីន្នថ៍្ងៃន្នការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេច្ចុុកវិទិ្យាាកន�ងវិស័ិំយ�នាគារ

 កន�ងរយ�ពេ�លបា�នាម ន្នទ្យាសំវិតួេរព៍េម្រួកាយពេន្នះ �នាគារភា�ពេម្រួច្ចុើន្នបាន្នពេ�ើើការផួ្លាស់ំបែ�រពេ�ជា�នាគារ
ស្តែ�លពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាា ពេ�ើ�បបីពេម្រួ�ើពេសំវាក�ម�ល់អតិួថិជីន្នរបស់ំ�ួកពេ�។  បពេចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីីថលបាន្ន
ជីះឥទ្យាធិ�លពេលើពេសំះើរស្តែតួម្រួ�បវ់ិស័ិំយ ទាងំ�លិតួក�ម និ្នងពេសំវាក�ម ស្តែ�លពេ�ើើឱ្យយមាន្នការស្តែម្រួបម្រួបួល�ល់ជីីវិតិួ
រស់ំពេ�ម្រួបចាំថំ្ងៃថៃរបស់ំពេយើង។ ការណ៍ិពេន្នះ អាច្ចុឱ្យយពេយើងពេ�ើលពេ�ើញ�កីាររកីច្ចុពេម្រួ�ើន្នយ៉ាា ងខួាងំថ្ងៃន្នបពេច្ចុុកវិទិ្យាា
ឌីីជីីថល ជា�ិពេសំសំការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីីថលពេ�កន�ងវិស័ិំយ�នាគារ។ ការផួ្លាស់ំបែ�រថ្ងៃន្នម្រួប�ន័្នធ�នាគារ
�ីការពេ�ើើម្រួបតិួបតួែិការ និ្នងពេសំវាក�មពេ�េងៗតាំ�ស្តែបបម្រួបថ្ងៃ�ណីិ ពេដាយម្រួតួូវិកតួម់្រួតាំរាល់ម្រួបតិួបតួែិការកន�ង
ពេសំៀវិពេ� បាន្នស្តែម្រួបកួាយពេ�ជាម្រួប�ន័្នធ�យួ ស្តែ�ល�ំពេណិើ រការពេដាយសំើ័យម្រួបវិតួែិ។ កាល�ី��ន្ន ពេយើងម្រួតួូវិពេ�
�នាគារពេដាយផ្លាះ ល់ ពេ�ើ�បមី្រួ�បម់្រួ�ងម្រួបាក ់ន្នងិពេ�ើើម្រួបតិួបតួែកិារហិរិញ្ចូា វិតួុ� បា�ស្តែន្នែវាបាន្នផួ្លាស់ំបែ�រពេសំះើរស្តែតួទាងំម្រួសំុង
កន�ងពេ�លបច្ចុុ�បបន្ននពេន្នះ ពេដាយសារវិតួែមាន្នរបស់ំអ�នី្ន�ឺណិិតួ និ្នង�នាគារឌីីជីីថល។ ពេសំវា�នាគារតាំ�
អ�នី្ន�ឺណិិតួ បាន្នផួ្លាស់ំបែ�ររពេបៀបរបបកន�ងការពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេសំវាហិរិញ្ចូា វិតួុ�, កំណិតួម់្រួតាំហិរិញ្ចូា វិតួុ�, ការពេ�ះរ
សាច្ចុម់្រួបាក ់ន្និងពេសំវាក�មពេ�េងៗពេទ្យាៀតួ។ ទ្យាន្នះឹ�ពេន្នះ ទ្យា� ATM, ពេសំវា�នាគារច្ចុល័តួ (Mobile Banking) 
និ្នងការទ្យា�ទាតួវ់ិកិកយបម្រួតួតាំ�ម្រួប�ន័្នធអន្នឡាញ បាន្នជួីយសំម្រួ�ួល�ល់មុាស់ំអាជីីវិក�ម និ្នងអនក�ែល់ពេសំវាក�មជា
ពេម្រួច្ចុើន្ន ស្តែ�លបាន្នពេ�ើើឱ្យយមាន្នតួម្រួ�ូវិការយ៉ាា ងខួាងំកន�ងពេ�លបច្ចុុ�បបន្ននពេន្នះ។ ការរកីល�តួ�ស់ំថ្ងៃន្ន�នាគារឌីីជីីថល
ពេន្នះអាច្ចុពេកើតួមាន្នពេឡិើងបាន្នពេដាយសារការចាំបយ់កបពេចុ្ចុកវិទិ្យាា�កពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេ�កន�ងវិស័ិំយ�យួពេន្នះ។

     ខាងពេម្រួកា�ពេន្នះជាអតួុម្រួបពេយ៉ាជីន្ន�៍យួច្ចុំន្នួន្នថ្ងៃន្នការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេច្ចុុកវិទិ្យាាសំម្រួមាបវ់ិស័ិំយ�នាគារ៖

     ការម្រួ�បម់្រួ�ង�ត័ួម៌ាន្ន៖ការម្រួ�បម់្រួ�ង�ត័ួម៌ាន្ន៖ បពេចុ្ចុកវិទិ្យាាស្តែ�លម្រួតូួវិបាន្នពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេ�កន�ងវិស័ិំយ�នាគារ អាច្ចុអន្ន�ញ្ញាា តួឱ្យយ
អនកពេ�ើើការម្រួ�បម់្រួ�ងម្រួបតិួបតួែកិារបាន្នម្រួ�បព់េ�លពេវិ� និ្នងម្រួ�បទី់្យាកស្តែន្នួង, �ែល់�ត័ួម៌ាន្ន, ពេរៀបច្ចុំ�ត័ួម៌ាន្ន 
និ្នងម្រួតួួតួ�ិនិ្នតួយរបាយការណ៍ិ�នាគាររបស់ំអនកពេដាយងាយម្រួសំួល។ ជាឧទាហិរណ៍ិ កន�ងម្រួបពេទ្យាសំក�ព�ជា
សំ�ើថ្ងៃថៃមាន្នក�មវិ�ីិពេសំវា�នាគារច្ចុល័តួជាពេម្រួច្ចុើន្ន ��ច្ចុជា ABA Mobile, ACLEDA Mobile និ្នង Phillip 
Mobile ជាពេ�ើ� ស្តែ�លក�មវិ�ីិ�នាគារទាងំពេន្នះអាច្ចុឱ្យយពេយើងពេ�ើើការម្រួ�បម់្រួ�ង និ្នង�ិនិ្នតួយពេ�ើល�ត័ួម៌ាន្ន
ទាកទ់្យាងនឹ្នងសាច្ចុម់្រួបាករ់បស់ំអនក និ្នងអាច្ចុទ្យាទួ្យាលបាន្ន�ត័ួម៌ាន្នភួា�ៗ�ី�នាគារពេដាយ�និ្នចាំបំាច្ចុព់េ�
តាំ�ទី្យាតាំងំផ្លាះ ល់។ ជា�យួគាន ពេន្នះស្តែ�រ វាកប៏ាន្ន�ែល់ភា�ងាយម្រួសំួល�ល់អនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំទាងំអស់ំ ពេដាយ
ក�មវិ�ីិទាងំពេន្នះ�ឺ��ំមាន្នការកំណិតួព់េលើការច្ចុ�លពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេនាះពេទ្យា និ្នងអាច្ចុច្ចុ�លពេម្រួបើ�ណិនី្នរបស់ំអនក 
២៤ពេមាា ង/៧ថ្ងៃថៃ បាន្ន�ងស្តែ�រ។

     ការកាតួប់នុ្នយចំ្ចុណាយ៖ការកាតួប់នុ្នយចំ្ចុណាយ៖ ��ន្នពេ�លមាន្នការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីីថលពេ�កន�ងវិស័ិំយ�នាគារ 
រាល់ម្រួបតិួបតួែិការហិិរញ្ចូា វិតុួ�ទាងំអស់ំតួម្រួ�ូវិឱ្យយអនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេ�ើើ�ំពេណិើ រពេ�កាន្នទី់្យាតាំងំផ្លាះ ល់ ស្តែ�លវាបាន្នពេ�ើើ
ឱ្យយខ្លួូះខូាយពេ�លពេវិ� ពេហិើយរាល់ពេ�លពេ�ះរម្រួបាក�ី់�នាគារ�យួពេ�កាន្ន�់នាគារ�យួពេទ្យាៀតួម្រួតួូវិអស់ំ
ថ្ងៃថួពេសំវា និ្នងពេម្រួបើពេ�លយ�រ�ងស្តែ�រ។ ជាកស់្តែសំែង ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេច្ចុុកវិទិ្យាាឌីីជីីថលកន�ងវិស័ិំយ�នាគារ បាន្ន
ជីួយ�ល់ការកាតួប់នុ្នយការចំ្ចុណាយពេលើថ្ងៃថួពេសំវា ពេ�ពេរៀងរាល់ពេ�លមាន្នការពេ�ះរម្រួបាក។់ ចំ្ចុពេ�ះក�ព�ជា 
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ពេយើងបាន្នពេ�ើញ�ីការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាា QR Code ស្តែ�លមាន្នពេ�ម ះថា KHQR ពេ�ើ�បសីំម្រួ�ួល�ល់
ការពេ�ើើម្រួបតិួបតួែិការហិិរញ្ចូា វិតុួ�ពេ�កន�ងម្រួសំុក។ រាល់ម្រួបតិួបតួែិការហិិរញ្ចូា វិតុួ� ស្តែ�លឆួ្អឹងកាតួក់ារស្តែសំកន្ន KHQR 
�ឺ��ំមាន្នការ�ិតួថ្ងៃថួពេសំវាបស្តែន្នុ�ពេនាះពេទ្យា។ ពេយ៉ាងតាំ��នាគារជាតួិថ្ងៃន្នក�ព�ជា QR Code KHQR ម្រួតួូវិបាន្ន
បពេងកើតួពេឡិើងកន�ងពេគាលបំណិងពេ�ើ�បជីីួយ�ល់សំម្រួ�ួល�ល់ម្រួបតិួបតួែិការហិិរញ្ចូា វិតុួ�ពេ�កន�ងម្រួបពេទ្យាសំក�ព�ជា 
ន្នងិការទ្យា�ទាតួឆ់្អឹួងស្តែ�ន្នពេ�កន�ងតួំបន្នអ់ាសាា ន្ន�ងស្តែ�រ។

     ការបពេងកើន្នម្រួបសិំទ្យាធភា�៖ការបពេងកើន្នម្រួបសិំទ្យាធភា�៖ ការចាំបយ់កបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីីថល បាន្នជីួយសំម្រួ�ួល�ល់ការ�ែល់ពេសំវាក�ម
ម្រួបកបពេដាយម្រួបសិំទ្យាធភា� និ្នងកាន្នស់្តែតួរហ័ិសំជី�ន្ន�ល់អតួិថិជីន្ន។ ជាឧទាហិរណ៍ិ ការពេ�ើើម្រួបតិួបតួែិការហិិរញ្ចូា វិតុួ�
តាំ�ម្រួប�ន័្នធអ�ីន្ន�ឺណិិតួ�ឺ�ិតួជារហ័ិសំ ពេដាយម្រួបតួិបតួែិការអាច្ចុ�ំពេណិើ រការពេសំះើរស្តែតួភួា�ៗស្តែតួ�ែង។ ទ្យាន្នះឹ�ពេន្នះ 
រាល់ម្រួបតិួបតួែិការនឹ្នងបងាា ញពេ�ពេលើ�ណិនី្នរបស់ំអនក ស្តែ�លអន្ន�ញ្ញាា តួឱ្យយអនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំអាច្ចុម្រួ�បម់្រួ�ងពេ�ល
ពេវិ�ម្រួបតិួបតួែកិារបាន្នម្រួតឹួ�ម្រួតួូវិ�ងស្តែ�រ។ អនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំ��ំចាំបំាច្ចុព់េ��នាគារពេ�ើ�បពីេ�ើើម្រួបតិួបតួែកិារ ឬ�ិនិ្នតួយ
ពេ�ើល�ណិន្នីរបស់ំអនកពេទ្យាៀតួពេនាះពេទ្យា ពេដាយអនកអាច្ចុពេម្រួបើម្រួបាស់ំក�មវិ�ីិពេសំវា�នាគារច្ចុល័តួ ពេ�ើ�បពីេ�ើល
ម្រួបតិួបតួែិការពេ�ពេលើ�ណិនី្នបាន្ន។ ទាងំពេន្នះជាសំក�មភា��នាគារម្រួបចាំថំ្ងៃថៃ ស្តែ�លបាន្នបពេងកើន្នម្រួបសិំទ្យាធភា�
�ល់អនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំ៖ 

 ការដាកម់្រួបាក ់និ្នងពេ�ះរម្រួបាកត់ាំ�រយ�ក�មវិ�ិទី្យា�រស័ំ�ះសាម តួហិើ�ន្ន
 ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំហិតួុពេលខាពេអឡិចិ្ចុម្រួតួូនិ្នកជំីន្នួសំឱ្យយការច្ចុ�ះហិតួុពេលខាផ្លាះ ល់
 ការទ្យាទ្យាួលបាន្នម្រួបាកក់�ុភួីា�ៗពេដាយ�និ្នចាំបំាច្ចុព់េ�កាន្នទ់្យាតីាំងំផ្លាះ ល់
 ការទ្យា�ទាតួវ់ិកិកយបម្រួតួពេដាយសំើ័យម្រួបវិតួែិ ពេ�ើ�បធីានាថាអតួិថិជីន្ន�និ្នយឺតួពេ�លបំពេ�ញកាតួ�ើកិចុ្ចុ
 ម្រួបចាំសំ្តែខ្លួ។

     ការបពេម្រួ�ើពេសំវាជី�ន្នអតិួថិជីន្ន៖ការបពេម្រួ�ើពេសំវាជី�ន្នអតិួថិជីន្ន៖ កន�ងយ��សំ�យ័ឌីីជីីថលពេន្នះ ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំអ�ីន្ន�ឺណិិតួ �ឺជាពេរឿងទ្យា�ពេ�
សំម្រួមាប�់ន្ន�សំេម្រួ�បរ់�ប ស្តែ�លបាន្នសំម្រួ�ួលបញ្ញាា ជាពេម្រួច្ចុើន្ន រ�ួទាងំបញ្ញាា �នាគារ។ រាល់បញ្ញាា ស្តែ�លពេកើតួ
មាន្នពេឡិើងពេ��នាគារ អនកអាច្ចុពេ�ើើការពេដាះម្រួសាយបាន្នពេដាយ��ំចាំបំាច្ចុព់េ�កាន្នទី់្យាតាំងំផ្លាះ ល់ ��ច្ចុជា 
ពេភិួច្ចុពេលខ្លួសំមាៃ តួ,់ ពេភិួច្ចុ�ណិនី្ន ឬពេភួិច្ចុពេលខ្លួអតួែសំញ្ញាា ណិផ្លាះ ល់ខ្លួួួន្ន (PIN) ជាពេ�ើ�។ ការទ្យាទ្យាួលបាន្ន
សាររលឹំក ឬក�មវិ�ីិ�ិពេសំសំៗរបស់ំ�នាគារម្រួតួូវិបាន្នពេ�ើើពេ�កាន្នក់�មវិ�ីិពេសំវា�នាគារច្ចុល័តួ ឬបពេងាា ះតាំ�
បណាែ ញសំងគ�។ ពេលើសំ�ីពេន្នះពេទ្យាៀតួ ពេយើងអាច្ចុបពេងកើតួ�ណិនី្ន�នាគារបាន្នពេដាយ��ំចាំបំាច្ចុព់េ�ទី្យាតាំងំផ្លាះ ល់ 
តាំ�រយ�ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំក�មវិ�ីិពេសំវា�នាគារច្ចុល័តួរបស់ំ�នាគារណា�យួស្តែ�លអនកពេ�ញចិ្ចុតួែ ជា�ិពេសំសំ
ពេយើងកអ៏ាច្ចុបពេងកើតួកាតួនិ្ន�មតិួ និ្នងអាច្ចុពេម្រួជីើសំពេរ ើសំម្រួបពេភិទ្យាកាតួជា Visa Card ឬ Mastercard បាន្ន
�ងស្តែ�រ។ រាល់ពេសំវាក�មទាងំអស់ំពេន្នះ ពេយើងអាច្ចុពេ�ើើបាន្នម្រួ�បព់េ�លពេវិ� និ្នងពេ�ម្រួ�បទ់្យាកីស្តែន្នួង។

       ការបងវ់ិកិកយបម្រួតួភួា�ៗ៖ការបងវ់ិកិកយបម្រួតួភួា�ៗ៖ អតុួម្រួបពេយ៉ាជីន្នសំ៍ំខាន្ន�់យួពេទ្យាៀតួថ្ងៃន្នការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាកន�ងវិស័ិំយ
�នាគារ �ឺអនកអាច្ចុទ្យា�ទាតួវ់ិកិកយបម្រួតួតាំ�អ�ីន្ន�ឺណិិតួបាន្នយ៉ាា ងរហ័ិសំ និ្នងងាយម្រួសំួល។ អនកអាច្ចុកំណិតួ់
ពេ�លបងវ់ិកិកយបម្រួតួរបស់ំអនក ពេដាយការកំណិតួក់ាលវិភិា�សំើ័យម្រួបវិតួែិជាពេរៀងរាល់ស្តែខ្លួ និ្នងតាំ�ពេ�លពេវិ�
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ជាកស់្តែសំែងណា�យួស្តែ�លស័ំកែិសំ�នឹ្នងអនក ឬអនកអាច្ចុពេ�ើើការពេ�ះរម្រួបាកត់ាំ�អ�ីន្ន�ឺណិិតួពេ�ពេ�លស្តែ�លអនក
ទ្យាទ្យាួលបាន្នវិកិកយបម្រួតួ។ វាជួីយល�បបំបាតួក់ារតួម្រួ�ូវិឱ្យយពេ�ើើ�ំពេណិើ រ�ីកស្តែន្នួង�យួពេ�កស្តែនួ្នង�យួ ពេដាយជីំន្នួសំ
�កវិញិពេដាយការបងម់្រួបាកភួ់ា�ៗពេ�ពេលើក�មវិ�ីិពេសំវា�នាគារច្ចុល័តួរបស់ំ�នាគារណា�យួ។ ជាកស់្តែសំែង 
អនកច្ចុងប់ងវ់ិកិកយបម្រួតួអ�គិសំន្នី, វិកិកយបម្រួតួទឹ្យាក និ្នងវិកិកយបម្រួតួពេ�េងៗពេទ្យាៀតួ អនក��ំចាំបំាច្ចុព់េ�កាន្នទ់្យាីតាំងំផ្លាះ ល់
ពេទ្យាៀតួពេនាះពេទ្យា អនកអាច្ចុបងម់្រួបាកត់ាំ�រយ�ក�មវិ�ីិពេសំវា�នាគារច្ចុល័តួបាន្ន ស្តែ�លសំ�ើថ្ងៃថៃពេយើងពេ�ើញមាន្ន
��ច្ចុជា ABA Mobile, J-Trust Royal Mobile, Wing Bank, ACLEDA Mobile និ្នងក�មវិ�ីិពេ�េងៗពេទ្យាៀតួ។

III. បពេច្ចុុកវិទិ្យាាស្តែ�លពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេ�កន�ងវិស័ិំយ�នាគារIII. បពេច្ចុុកវិទិ្យាាស្តែ�លពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេ�កន�ងវិស័ិំយ�នាគារ

 រាល់ពេ�លស្តែ�លអនកពេ�ើើ�ំពេណិើ រពេ�កាន្ន�់នាគារ ឬច្ចុ�លពេ�កាន្នក់�មវិ�ីិពេសំវាក�ម�នាគារច្ចុល័តួ 
អនកម្រួបស្តែហិលជាបាន្នកតួស់ំមាគ ល់�ីការផួ្លាស់ំបែ�រឥតួឈបឈ់រថ្ងៃន្នវិស័ិំយ�យួពេន្នះ ជា�ិពេសំសំ បពេចុ្ចុកវិទិ្យាា
ស្តែ�លពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេលើម្រួបតិួបតួែិការរបស់ំ�នាគារ។ ជាឧទាហិរណ៍ិ កាល�ីបា�នាម ន្នឆ្នាំន �ំ�ន្ន អនកនឹ្នងម្រួតួូវិបំពេ�ញ
�ត័ួម៌ាន្នរាល់ពេ�លស្តែ�លអនកដាកម់្រួបាកច់្ចុ�ល�ណិន្ន,ី �កម្រួបាក ់ឬពេ�ើើ��ីណិនី្ន�យួពេ��ណិនី្ន�យួពេទ្យាៀតួ 
បា�ស្តែន្នែឥល�វិពេន្នះ អនកអាច្ចុដាកម់្រួបាកត់ាំ�រយ�ទ្យា� ATM និ្នងពេ�ើើម្រួបាកប់ាន្នភួា�ៗពេដាយ��ំចាំបំាច្ចុព់េ�កាន្ន់
ទី្យាតាំងំ�នាគារផ្លាះ ល់ពេទ្យាៀតួពេនាះពេទ្យា។ បពេចុ្ចុកវិទិ្យាា�ិតួជាបាន្ន�ែល់ន្ន�វិបទ្យា�ិពេសា�ន្នល៍ែជាពេម្រួច្ចុើន្នសំម្រួមាប់
អតិួថិជីន្នពេ�ទ្យា�ទាងំ�ិភិ�ពេ�ក។ ការពេបើក�ណិនី្នម្រួបាកប់ពេញ្ចូា ើ�ី��ន្ន�ឺមាន្នកំណិតួ ់និ្នងតួម្រួ�ូវិឱ្យយពេ�កាន្ន់
�នាគារផ្លាះ ល់ បា�ស្តែន្នែពេ�លពេន្នះ អនកអាច្ចុពេ�ើើវាបាន្នតាំ�រយ�ក�មវិ�ីិពេសំវាក�ម�នាគារច្ចុល័តួ។ ទ្យាន្នះឹ�ពេន្នះ 
វាកប៏ាន្ន�ម្រួងឹងពេលើស្តែ�នកសំ�វិតួុភិា�ឱ្យយកាន្នស់្តែតួម្រួបពេសំើរស្តែថ�ពេទ្យាៀតួ�ងស្តែ�រ។ 

     ខាងពេម្រួកា�ពេន្នះជាបពេច្ចុុកវិទិ្យាាសំំខាន្ន់ៗ �យួច្ចុំន្នួន្នស្តែ�លពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេ�កន�ងវិស័ិំយ�នាគារ៖

     បញ្ញាា សិំបបនិ្ន�ិមតួ និ្នងមាា សំ�ីន្នសិំកា (AI and Machine Learning)បញ្ញាា សិំបបនិ្ន�ិមតួ និ្នងមាា សំ�ីន្នសិំកា (AI and Machine Learning)

 ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបញ្ញាា សិំបបនិ្ន�ិមតួ និ្នងមាា សំ�ីន្នសិំកាបាន្ននឹ្នងកំ��ងជួីយ�នាគារយ៉ាា ងខួាងំកន�ងការ
ពេដាះម្រួសាយបញ្ញាា ទាកទ់្យាងនឹ្នងភា��និ្នម្រួបម្រួកតីួរបស់ំ�នាគារ។ បញ្ញាា សិំបបនិ្ន�ិមតួអាច្ចុឱ្យយ�នាគារបពេងកើន្ន
ម្រួប�ន័្នធសំ�វិតិុួភា� ពេដាយពេ�ើើការវិភិា�ទិ្យាន្ននន្នយ័ ពេ�ើ�បកីំណិតួភ់ា��និ្នម្រួបម្រួកតីួបាន្នកាន្នស់្តែតួមាន្នម្រួបសិំទ្យាធភា�។ 
បញ្ញាា សិំបបនិ្ន�ិមតួ និ្នងមាា សំ�ីន្នសិំកា ស្តែ�លបាន្នពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេ�កន�ង�នាគារឌីីជីីថលមាន្នលកខណិ��ិពេសំសំ 
��ច្ចុជា ពេ�ើើការ�ាករណ៍ិជី�ំវិញិការធួាកច់្ចុ�ះថ្ងៃន្នលំហិ�រសាច្ចុម់្រួបាក,់ ការជី�ន្ន�ំណឹិង�ីការទ្យា�ទាតួវ់ិកិកយបម្រួតួ, 
ការ�ែល់ឱ្យយអតិួថិជីន្នន្ន�វិតួមួាភា�ជី�ំវិញិជីពេម្រួ�ើសំរបស់ំ�ួកពេ�, ការបពេងកើតួជាពេសំណារយីា� ពេ�ើ�បទី្យាសំេន្នទ៍ាយ
�ីហានិ្នភិយ័ស្តែ�លអាច្ចុនឹ្នងម្រួបឈ� និ្នងការម្រួ�បម់្រួ�ងទ្យាំនាកទ់្យាំន្នងអតិួថិជីន្នពេ�ពេ�លពេវិ�ជាកស់្តែសំែង 
(Real-time Customer Relationship Management)។ ទ្យាន្នះឹ�ពេន្នះ ការម្រួ�បម់្រួ�ងម្រួបាកស់្តែ�ល�ំពេណិើ រការ
ពេដាយបញ្ញាា សិំបបនិ្ន�ិមតួបាន្នជីួយ�ល់�នាគារឌីជីីីថល ��ច្ចុជា បពេងកើតួការពេរៀបច្ចុំ ន្នងិម្រួ�បម់្រួ�ងច្ចុំណាយ
ផ្លាះ ល់ខ្លួួួន្ន និ្នងការជី�ន្ន�ំណឹិងតាំ�ពេ�លពេវិ�ជាកស់្តែសំែង�ី�ំពេណិើ រការពេលើការបញូ្ញាទិ្យាញណា�យួ។
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     ការពេបើក�ណិនី្នឌីជីីីថល (Digital account opening)ការពេបើក�ណិនី្នឌីជីីីថល (Digital account opening)

 ពេដាយសារវិតួែមាន្នរបស់ំជំីងឺក�វិ�ី-១៩ បាន្នបពេងកើតួជាបរបិទ្យាថមី�យួកន�ងការពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេសំវា�នាគារ។ 
ជាឧទាហិរណ៍ិ ការពេបើក�ណិនី្ន�នាគារ�ីច្ចុមាៃ យ ពេដាយ��ំចាំបំាច្ចុព់េ�កាន្ន�់នាគារផ្លាះ ល់ទ្យាទួ្យាលបាន្ន
ការចាំបអ់ារ�មណ៍ិយ៉ាា ងខួាងំនាពេ�លបច្ចុុ�បបន្ននពេន្នះ។ ការពេបើក�ណិនី្នឌីីជីីថលបាន្នពេ�ើើឱ្យយអតិួថិជីន្នកាន្នស់្តែតួមាន្ន
ភា�ងាយម្រួសំួលកន�ងការពេបើក�ណិនី្ន �និ្នថាពេយើងសំុិតួពេ�ទី្យាណាកព៏េដាយ ពេដាយម្រួគាន្នស់្តែតួពេម្រួជីើសំពេរ ើសំន្ន�វិ
ពេសំវា�នាគារណា�យួស្តែ�លពេយើងពេ�ញចិ្ចុតួែ រចួ្ចុទាញយកក�មវិ�ីិពេសំវា�នាគារច្ចុល័តួ ពេ�ើ�បពីេ�ើើការបំពេ�ញ
ពេ�តាំ�លកខខ្លួណិឌ ជាការពេម្រួសំច្ចុ។ �ំពេណិើ រការទាងំអស់ំពេន្នះកអ៏ាច្ចុពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេ�កន�ងម្រួបពេទ្យាសំក�ព�ជាបាន្ន
�ងស្តែ�រ កន�ងពេនាះមាន្ន�នាគារ�យួច្ចុំន្នួន្នស្តែ�លពេយើងអាច្ចុពេ�ើើការពេបើក�ណិនី្នឌីីជីីថលបាន្ន ��ច្ចុជា ABA Bank, 
ACLEDA Bank, Phillip Bank, Wing Bank, J Trust Royal Bank, Canadia Bank ជាពេ�ើ�។ 
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     �ំពេណិើ រការសំើ័យម្រួបវិតួែកិ�ម (Robotic Process Automation) �ំពេណិើ រការសំើ័យម្រួបវិតួែកិ�ម (Robotic Process Automation) 

 �ំពេណិើ រការសំើ័យម្រួបវិតួែិក�ម (Robotic Process Automation) �ឺជាបពេចុ្ចុកវិទិ្យាា ស្តែ�ល�នាគារ
ពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេ�ើ�បសីំម្រួ�ួលការងារ និ្នងម្រួបតិួបតួែកិាររបស់ំខ្លួួួន្ន ��ច្ចុជា យល់�ីអើសី្តែ�លមាន្នពេ�ពេលើពេអម្រួកង,់ 
បំពេ�ញការច្ចុ�ច្ចុម្រួតឹួ�ម្រួតួូវិ, ស្តែសំើងរក, កំណិតួអ់តួែសំញ្ញាា ណិ, ម្រួសំងទិ់្យាន្ននន្នយ័ និ្នងអន្ន�វិតួែសំក�មភា�ស្តែ�លបាន្ន
កំណិតួ។់ �ំពេណិើ រការសំើ័យម្រួបវិតួែិក�មអាច្ចុពេ�ើើសំើ័យម្រួបវិតួែិក�ម និ្នងបពេងកើន្នម្រួបសិំទ្យាធភា�បាន្នយ៉ាា ងម្រួបពេសំើរ 
ពេដាយវាអាច្ចុជំីន្នួសំសំក�មភា�របស់ំ�ន្ន�សំេបាន្ន ��ច្ចុជា ការកតួម់្រួតាំរាល់�ណិនី្នស្តែ�លបាន្នពេច្ចុញច្ចុ�លកន�ង
�នាគារ ឬពេ�ើើការទាញយក ន្និងស្តែសំើងរកទិ្យាន្ននន្នយ័ជាពេ�ើ�។ កន�ងន្នយ័ពេន្នះ �និ្នស្តែ�ន្នមាន្នន្នយ័ថាវាអាច្ចុជីំន្នួសំ
�ន្ន�សំេបាន្នពេនាះពេទ្យា ម្រួគាន្នស់្តែតួវាអាច្ចុសំម្រួ�ួល�ល់ការងារស្តែ�ល��ំម្រួតួូវិការវិភិា�ពេម្រួច្ចុើន្ន។ ពេដាយស្តែឡិក �នាគារ
ពេ�ស្តែតួចាំបំាច្ចុព់េម្រួបើម្រួបាស់ំ�ន្នធាន្ន�ន្ន�សំេ ពេ�ើ�បបីពេម្រួ�ើការពេលើស្តែ�នកសំំខាន្ន់ៗ ពេ�េងពេទ្យាៀតួ។

     បពេច្ចុុកវិទិ្យាាក�ំ�យ�ទ្យារ័ពេកួា� (Cloud Computing) បពេច្ចុុកវិទិ្យាាក�ំ�យ�ទ្យារ័ពេកួា� (Cloud Computing) 

 បពេចុ្ចុកវិទិ្យាាក�ំ�យ�ទ្យារ័ពេកួា�អន្ន�ញ្ញាា តួឱ្យយ�ន្ន�សំេពេម្រួបើម្រួបាស់ំ�ន្នធាន្នឌីីជីីថលស្តែ�លរកាទ្យា�កកន�ងលំហិ 
ម្រួ��ទាងំឱ្យយពេយើងស្តែច្ចុករសំ្តែលក�ត័ួម៌ាន្ន និ្នងក�មវិ�ិី ពេដាយ�និ្នកំណិតួទ់្យាីតាំងំពេនាះពេទ្យា។ បពេចុ្ចុកវិទិ្យាាក�ំ�យ�ទ្យារ័ពេកួា�
បាន្ននឹ្នងកំ��ងជួីយទាងំសុាបន័្នរ�ឋ និ្នងឯកជីន្ន ជា�ិពេសំសំ កន�ងវិស័ិំយ�នាគារ កន�ងការស្តែកល�ែម្រួបសិំទ្យាធភា� 
និ្នងបទ្យា�ិពេសា�ន្នរ៍បស់ំអតិួថិជីន្ន។ បពេចុ្ចុកវិទិ្យាាក�ំ�យ�ទ្យារ័ពេកួា�ម្រួតូួវិបាន្នពេម្រួបើពេ�កន�ង�នាគារសំម្រួមាបព់េគាលបំណិង
សំំខាន្ន់ៗ  ��ច្ចុជា៖
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 ការម្រួ�បម់្រួ�ងទ្យាំនាកទ់្យាំន្នងអតិួថិជីន្ន (CRM)៖ការម្រួ�បម់្រួ�ងទ្យាំនាកទ់្យាំន្នងអតិួថិជីន្ន (CRM)៖ �នាគារពេម្រួបើម្រួបាស់ំម្រួប�ន័្នធម្រួ�បម់្រួ�ងពេន្នះ ពេ�ើ�បមី្រួ�បម់្រួ�ង
 ទិ្យាន្ននន្នយ័ និ្នងពេ�ើើអន្នែរក�មជា�យួអតិួថិជីន្ន ស្តែ�លវា�ែល់ភា�ងាយម្រួសំួលសំម្រួមាប�់នាគារកន�ងការ
 �ែល់ន្ន�វិពេសំវាក�មស្តែ�លមាន្នលកខណិ�ផ្លាះ ល់ខួួ្លួន្ន ពេដាយស្តែ�ែកពេលើតួម្រួ�ូវិការ និ្នងចំ្ចុណិ� លច្ចុិតួែរបស់ំ
 អតិួថិជីន្នផ្លាះ ល់ស្តែតួ�ែង។
 កំណិតួក់ារស្តែកួងបនំួ្ន៖កំណិតួក់ារស្តែកួងបនំួ្ន៖ �នាគារពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាកំ�យ�ទ្យារ័ពេកួា� សំម្រួមាបក់ារស្តែសំើងរក និ្នងការ
 ទ្យាបស់ាក តួក់ារស្តែកួងបនំួ្នពេដាយការវិភិា�ទ្យានិ្ននន្នយ័ ស្តែ�លទ្យាទ្យាួលបាន្ន�ីពេកួា�។
 ការវិភិា�ទិ្យាន្ននន្នយ័៖ការវិភិា�ទិ្យាន្ននន្នយ័៖ �នាគារឌីីជីីថលពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេកួា�សំម្រួមាបក់ារវិភិា�ទិ្យាន្ននន្នយ័កម្រួ�តិួខ្លួពស់ំ ពេ�ើ�បី
 ទ្យាទ្យាួលបាន្នការយល់�ឹង�ីឥរយិ៉ាបថ អាកបបកិរយិ៉ា និ្នងច្ចុំណិងច់្ចុំណិ� លចិ្ចុតួែរបស់ំអតិួថិជីន្ន។ ជាកស់្តែសំែង
 �នាគារអាច្ចុបពេងកើតួការ�ែល់ជី�ន្នថមីៗ ស្តែ�លបំពេ�ញតួម្រួ�ូវិការរបស់ំអតិួថិជីន្នបាន្នកាន្នស់្តែតួម្រួបពេសំើរជាង��ន្ន
 តាំ�រយ�ការយល់�ឹង�ីរពេបៀបស្តែ�លអតិួថិជីន្នពេ�ើើអន្នែរក�មជា�យួ�លិតួ�លរបស់ំ�ួកពេ�។ 

 ទ្យាន្នះឹ�ពេន្នះ វាបាន្ន�ែល់អតួុម្រួបពេយ៉ាជីន្នជ៍ាពេម្រួច្ចុើន្នសំម្រួមាប�់នាគារ ��ច្ចុជា  �ែល់ន្ន�វិបទ្យា�ិពេសា�ន្នល៍ែៗ
ជី�ន្នអតិួថិជីន្ន, បពេងកើន្នសំ�វិតួុភិា�, បពេងកើន្នពេលប�ន្ន�ំពេណិើ រការពេលឿន្នជាង��ន្ន និ្នងច្ចុំណាយតិួច្ចុ។
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     បពេច្ចុុកវិទិ្យាា Blockchainបពេច្ចុុកវិទិ្យាា Blockchain

 បពេចុ្ចុកវិទិ្យាា Blockchain �ឺពេម្រួបៀបបាន្នពេ�ពេសំៀវិពេ�កំណិតួព់េហិតួ��យួស្តែ�លកតួម់្រួតាំរាល់ម្រួបតិួបតួែិការ
នានា ពេ�ើ�បរីកាទ្យា�កជាទ្យាិន្ននន្នយ័សំំខាន្ន។់ បពេចុ្ចុកវិទិ្យាា Blockchain មាន្នសំកាែ ន្ន��លអាច្ចុពេម្រួបើសំម្រួមាប់
ម្រួបតិួបតួែិការទ្យា�ទាតួឱ់្យយកាន្នស់្តែតួរហ័ិសំ, កាតួប់នុ្នយការចំ្ចុណាយ ន្និងអាច្ចុពេដាះម្រួសាយ�លវិបិាកនានាជា
ពេម្រួច្ចុើន្នពេទ្យាៀតួ។ បពេចុ្ចុកវិទិ្យាា Blockchain អាច្ចុជួីយ�ម្រួងឹងជំីពេន្នឿទ្យា�កចិ្ចុតួែរវាងថ្ងៃ���អាជីីវិក�ម ពេដាយកាតួប់នុ្នយ
“ការចំ្ចុណាយពេលើការកសាងជំីពេន្នឿទ្យា�កចិ្ចុតួែ”“ការចំ្ចុណាយពេលើការកសាងជំីពេន្នឿទ្យា�កចិ្ចុតួែ” (Cost of Trust) ស្តែ�លនឹ្នងជួីយសំម្រួ�ួល�ល់�ំពេណិើ រការ
អាជីីវិក�ម ម្រួ��ទាងំអាច្ចុ�ែល់�លច្ចុំពេណិញ�ល់ការវិនិិ្នពេយ៉ា��ងស្តែ�រ។ ពេលើសំ�ីពេន្នះពេទ្យាៀតួ បពេចុ្ចុកវិទិ្យាា 
Blockchain ម្រួតួូវិបាន្នពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេ�កន�ងវិស័ិំយ�នាគារ ពេ�ើ�បបីពេងកើន្នសំ�វិតិុួភា� និ្នងតួមួាភា�ជី�ន្នអតិួថិជីន្ន។ 
បពេច្ចុុកវិទិ្យាាពេន្នះរ�ួច្ចុំស្តែណិក�ល់ការបពេងកើន្ន�លិតួភា� ពេដាយអន្ន�ញ្ញាា តួឱ្យយ�ំពេណិើ រការឯកសារឌីីជីីថល
កាន្នស់្តែតួពេលឿន្ន និ្នងបពេងកើន្នពេលប�ន្នថ្ងៃន្នការម្រួប��លនិ្នងរកាទ្យា�កទិ្យាន្ននន្នយ័ និ្នងកតួម់្រួតាំរាល់ម្រួបតិួបតួែិការអាជីវីិក�ម
ពេ�កន�ងស្តែខ្លួេម្រួច្ចុវាកអ់ចិ្ចុថ្ងៃ�ន្នែយស៍្តែ�ល�និ្នអាច្ចុបំស្តែបកបាន្ន។ ��ច្ចុពេន្នះ រាល់ទិ្យាន្ននន្នយ័របស់ំអតិួថិជីន្ននឹ្នងម្រួតូួវិបាន្ន
រកាទ្យា�កយ៉ាា ងមាន្នសំ�វិតួុភិា�បំ��តួ។
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     ការពេ�ើើម្រួបតិួបតួែកិារហិរិញ្ចូា វិតួុ�ពេដាយ�និ្នពេម្រួបើម្រួបាស់ំកាតួ�នាគារ (Cardless Transaction)ការពេ�ើើម្រួបតិួបតួែកិារហិរិញ្ចូា វិតួុ�ពេដាយ�និ្នពេម្រួបើម្រួបាស់ំកាតួ�នាគារ (Cardless Transaction)

 ការពេ�ើើម្រួបតិួបតួែិការហិិរញ្ចូា វិតុួ�ពេដាយ�និ្នពេម្រួបើម្រួបាស់ំកាតួ�នាគារសំំពេ��ល់ម្រួបតិួបតួែិការ ស្តែ�លពេម្រួបើម្រួបាស់ំ
��ខ្លួងារពេ�េងៗ ��ច្ចុជា ការស្តែសំកន្ន QR Code ជាពេ�ើ�។ រាល់ម្រួបតិួបតួែិការទាងំអស់ំ��ំចាំបំាច្ចុត់ួម្រួ�ូវិឱ្យយយក
កាតួ�នាគារ�កពេ�ើើការទ្យា�ទាតួព់េទ្យាៀតួពេនាះពេទ្យា �ឺទ្យា�ទាតួព់េច្ចុញ�ីក�មវិ�ិីពេសំវា�នាគារច្ចុល័តួផ្លាះ ល់ស្តែតួ�ែង។ 
កាល�ី��ន្នរាល់ម្រួបតិួបតួែិការទាងំអស់ំតួម្រួ�ូវិឱ្យយពេ�ើើការដាកក់ាតួ�នាគារច្ចុ�លកន�ងទ្យា� ATM ពេ�ើ�បពីេ�ើើការ�កម្រួបាក់
បា�ស្តែន្នែជា�យួបពេច្ចុុកវិទិ្យាាពេន្នះ ពេយើងម្រួគាន្នស់្តែតួមាន្នក�មវិ�ីិពេសំវា�នាគារច្ចុល័តួ �ឺអាច្ចុ�កម្រួបាកព់េដាយសំ�វិតួុភិា�
និ្នងងាយបំ��តួ។ បស្តែនុ្ន��ីការ�កម្រួបាក ់ពេយើងកអ៏ាច្ចុពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេ�ើ�បពីេ�ើើការទ្យា�ទាតួស់ំម្រួមាបជី់ីវិភា�រស់ំពេ�
ម្រួបចាំថំ្ងៃថៃបាន្ន ��ច្ចុជា ការទិ្យាញទ្យាំន្នញិ ឬបងវ់ិកិកយបម្រួតួជាពេ�ើ�។

     សំនាធ ន្នក�មថ្ងៃន្នក�មវិ�ិកី�ំ�យ�ទ្យារ័ (Application Programming Interface - API)សំនាធ ន្នក�មថ្ងៃន្នក�មវិ�ិកី�ំ�យ�ទ្យារ័ (Application Programming Interface - API)

 API �ឺជាបពេចុ្ចុកវិទិ្យាា ស្តែ�លអន្ន�ញ្ញាា តួឱ្យយក�មវិ�ីិ�ីរ ឬពេម្រួច្ចុើន្នអាច្ចុពេ�ើើទ្យាំនាកទ់្យាំន្នងគាន បាន្ន។ រាល់ពេ�ល
ស្តែ�លអនកពេម្រួបើក�មវិ�ីិ�យួច្ចុំន្នួន្ន ��ច្ចុជា Grab, TADA, ផួ្លាស់ំបែ�រសីំតួ�ណិា ភា��ីទ្យា�រស័ំ�ះ ឬទ្យា�ទាតួម់្រួបាក់
តាំ�ទ្យា�រស័ំ�ះ �ឺអនកកំ��ងពេម្រួបើ API។ បពេច្ចុុកវិទិ្យាា APIs �ឺពេ��ពីេម្រួកាយពេសំះើរស្តែតួម្រួ�បយ់៉ាា ង ស្តែ�លអនកពេ�ើើពេ�ពេលើ
អ�ីន្ន�ឺណិិតួ រ�ួមាន្ន ក�មវិ�ីិបណាែ ញ�េ�ើ�ាយសំងគ�, ការម្រួតួួតួ�ិនិ្នតួយអាកាសំធាតួ� និ្នងការទិ្យាញលកជ់ាពេ�ើ�។ 
វាជាបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាស្តែ�លភូាបឧ់បករណ៍ិច្ចុល័តួរបស់ំពេយើងទាងំអស់ំពេ�អ�ីន្ន�ឺណិិតួ។ APIs បាន្ននឹ្នងកំ��ង
កួាយជាកតាំែ ជំីរ�ញកំពេណិើ ន្ន�សំ៏ំខាន្នព់េ�កន�ងស្តែ�នក�នាគារ Business-to-Business (B2B)។ បស្តែនុ្ន��ីពេន្នះ 
APIs ពេ�កន�ង�នាគារកម៏្រួតួូវិបាន្នពេម្រួបើ ពេ�ើ�បពីេ�ះរ�ត័ួម៌ាន្នទាកទ់្យាងនឹ្នងអតិួថិជីន្ន ក�៏�ច្ចុជាម្រួបតិួបតួែកិារពេ�កាន្ន់
�នាគារទាងំពេនាះ�ងស្តែ�រ។

IV. �នាគារឌីីជីីថលពេ�ក�ព�ជាIV. �នាគារឌីីជីីថលពេ�ក�ព�ជា

 សំម្រួមាបក់�ព�ជា វិបិតួែិជំីងឺក�វិ�ី-១៩ និ្នងកំពេណិើ ន្នថ្ងៃន្នការពេ�ើើ�ណិិជូីក�មពេអឡិិច្ចុម្រួតូួនិ្នក �ឺសំ�ទ្យាធស្តែតួ
ជាកតាំែ ជំីរ�ញការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីីថលពេ�កន�ងវិស័ិំយពេសំ�ឋកិចុ្ចុ សំងគ�។ ពេយ៉ាងតាំ�និ្នយត័ួករនិ្នយត័ួករ
ទ្យា�រ��នា��ន្នក៍�ព�ជាទ្យា�រ��នា��ន្នក៍�ព�ជា �ិតួម្រួតួឹ�ស្តែខ្លួកញ្ញាា  ឆ្នាំន ២ំ០២២ស្តែខ្លួកញ្ញាា  ឆ្នាំន ២ំ០២២ ច្ចុំន្នួន្នទ្យា�រស័ំ�ះសំរ�បមាន្នម្រួបមាណិជា ១៩,៦�ន្នពេម្រួ��ង១៩,៦�ន្នពេម្រួ��ង  
និ្នងចំ្ចុន្នួន្នអនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំអ�ីន្ន�ឺណិិតួ មាន្នម្រួបមាណិ ១៨�ន្ននាក់១៨�ន្ននាក។់ ពេដាយស្តែឡិក វិបិតួែិជំីងឺក�វិ�ី-១៩ បាន្ន
បងកឱ្យយមាន្នការរាងំសំះះន្ន�វិការពេ�ើើម្រួបតិួបតួែិការទ្យា�ទាតួស់ាច្ចុម់្រួបាក ់ស្តែ�លបងកជា�លលំបាក�ល់�ណិិជូីករ
និ្នងមុាស់ំអាជីីវិក�ម ពេហិើយបាន្នបងកជា�លបាះ�ល់�ល់ពេសំ�ឋកិចុ្ចុជារ�ួ ស្តែ�លតួម្រួ�ូវិឱ្យយមាន្នការ�ិតួ��ររក
�ំពេណាះម្រួសាយ។ កន�ងន្នយ័ពេន្នះ ពេយើងសំពេងកតួពេ�ើញមាន្នការដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំន្ន�វិថាន លឌីីជីីថលជាពេម្រួច្ចុើន្ន
�ីសំំណាករ់ាជីរដាឋ ភិបិាល ន្និង�នាគារកន�ងម្រួសំុក ស្តែ�លបាន្នជីួយសំម្រួ�ួល�ល់ការពេ�ើើម្រួបតិួបតួែិការហិិរញ្ចូា វិតួុ� 
�ិពេសំសំការទ្យា�ទាតួស់ំងម្រួបាក។់ កំពេណិើ ន្នថ្ងៃន្នការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេច្ចុុកវិទិ្យាាឌីីជីីថល ទាងំសំម្រួមាបក់ារពេ�ើើអាជីវីិក�ម
និ្នងសំម្រួមាបជី់ីវិភា�រស់ំពេ�ម្រួបចាំថំ្ងៃថៃរបស់ំម្រួបជា�លរ�ឋ បាន្នពេ�ើើឱ្យយមាន្នការពេកើន្នពេឡិើងថ្ងៃន្នការពេ�ើើម្រួបតិួបតួែិការ
ទ្យា�ទាតួព់េដាយ�និ្នពេម្រួបើម្រួបាស់ំសាច្ចុម់្រួបាក ់(Cashless Payment), ការទ្យា�ទាតួត់ាំ�ម្រួប�ន័្នធអ�ីន្ន�ឺណិិតួ និ្នង
ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំន្ន�វិបពេចុ្ចុកវិទិ្យាា QR Code។ �ិតួ�ក�ល់ពេ�លបចុ្ចុ�បបន្នន ពេយើងពេ�ើលពេ�ើញន្ន�វិកំពេណិើ ន្នថ្ងៃន្ន
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ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាកន�ងការបញូ្ញាទិ្យាញទ្យាំនិ្នញ, ការ�ឹកជីញូ្ចូ� ន្ន និ្នងការ�ែល់ពេសំវាក�មអន្នឡាញជា
ពេម្រួច្ចុើន្នពេទ្យាៀតួ។ ទ្យាន្នះ�ឹពេន្នះ បពេច្ចុុកវិទិ្យាាឌីីជីីថលកប៏ាន្ននឹ្នងកំ��ងពេ�ើរតួួនាទី្យាយ៉ាា ងសំំខាន្នក់ន�ងវិស័ិំយ�នាគារ
ពេ�ក�ព�ជា តាំ�រយ�ការពេកើន្នពេឡិើងន្ន�វិការពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេសំវា�នាគារឌីីជីីថល ជា�ិពេសំសំ ក�មវិ�ីិពេសំវា�នាគារ
ច្ចុល័តួ។ �នាគារជាពេម្រួច្ចុើន្នពេ�ក�ព�ជាបាន្ននឹ្នងកំ��ងពេ�ើើការអភិវិិឌីឍន្នន៍្ន�វិពេសំវា�នាគារច្ចុល័តួរបស់ំខួួ្លួន្ន ពេ�ើ�បី
សំម្រួ�ួល�ល់ការពេ�ើើម្រួបតិួបតួែិការហិិរញ្ចូា វិតួែ� និ្នងការទ្យា�ទាតួស់ាច្ចុម់្រួបាកជ់ាពេ�ើ� ពេឆ្អឹួើយតួបនឹ្នងតួម្រួ�ូវិការរបស់ំ
អតិួថិជីន្ន។ ពេយ៉ាងតាំ�តួួពេលខ្លួរបស់ំ�នាគារជាតិួថ្ងៃន្នក�ព�ជា�នាគារជាតិួថ្ងៃន្នក�ព�ជា �ិតួម្រួតឹួ�ឆ្នាំន ២ំ០២១២០២១ ក�ព�ជាមាន្នម្រួ�ឹះសុាន្នហិិរញ្ចូា វិតុួ�
ច្ចុំន្នួន្ន ៦៩៦៩ ស្តែ�ល�ែល់ពេសំវាទ្យា�ទាតួម់្រួបាកត់ាំ�ទ្យា�រស័ំ�ះ ពេហិើយមាន្នអនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំការទ្យា�ទាតួត់ាំ�ទ្យា�រស័ំ�ះ 
សំរ�បច្ចុំនួ្នន្ន ១៣,៦ �ន្ននាក់១៣,៦ �ន្ននាក ់ពេកើន្នពេឡិើង�ីម្រួបមាណិ ៩,៥ �ន្ននាក់៩,៥ �ន្ននាក ់កាល�ីឆ្នាំន ២ំ០២០។ ពេយ៉ាងតាំ�
របាយការណ៍ិម្រួបចាំឆំ្នាំន ២ំ០២២ របស់ំ�នាគារជាតួិថ្ងៃន្នក�ព�ជា ទ្យាីសាន កក់ារកណាែ ល ន្និងសាខារបស់ំម្រួ�ឹះសុាន្ន
�នាគារនិ្នងហិិរញ្ចូា វិតុួ�ពេ�ទ្យា�ទាងំម្រួបពេទ្យាសំ បាន្នពេកើន្ន�ល់ច្ចុំន្នួន្ន ១ ៥០៤ទី្យាតាំងំ១ ៥០៤ទី្យាតាំងំ ពេហិើយទ្យា� ATM មាន្នចំ្ចុន្នួន្ន
៣ ៩៣៣ពេម្រួ��ង៣ ៩៣៣ពេម្រួ��ង។ ទិ្យាន្ននន្នយ័ថមីរបស់ំ�នាគារជាតួិថ្ងៃន្នក�ព�ជា កប៏ាន្នបងាា ញន្ន�វិចំ្ចុន្នួន្នថ្ងៃន្នការពេម្រួបើម្រួបាស់ំ�ណិនី្ន�ណិនី្ន
កាប�បពេអឡិិច្ចុម្រួតួូនិ្នកកាប�បពេអឡិិច្ចុម្រួតួូនិ្នក (E-wallet) ពេ�ក�ព�ជា បាន្នពេកើន្ន�ល់ម្រួបមាណិ ១៧,៩�ន្ន�ណិនី្ន១៧,៩�ន្ន�ណិនី្ន កន�ងឆ្នាំន ២ំ០២២។ 

 ឥទិ្យាធ�លថ្ងៃន្នវិបិតួែិជំីងឺក�វិ�ី-១៩ បាន្នពេ�ើើឱ្យយមាន្នការផួ្លាស់ំបែ�រឥរយិ៉ាបថរបស់ំម្រួបជាជីន្នក�ព�ជា ឱ្យយ
ងាក�កពេម្រួបើម្រួបាស់ំការទ្យា�ទាតួត់ាំ�ម្រួប�ន័្នធឌីីជីីថលជំីន្នួសំសាច្ចុម់្រួបាក ់ស្តែ�លជាស្តែ�នក�យួយ៉ាា ងសំំខាន្នក់ន�ង
ការជួីយគាមំ្រួទ្យាសំក�មភា���រកិចុ្ចុពេ�អំឡិ�ងពេ�លថ្ងៃន្នវិបិតួែិជំីងឺក�វិ�ី-១៩។ នាពេ�លថមីៗពេន្នះ �នាគារជាតួិថ្ងៃន្ន�នាគារជាតួិថ្ងៃន្ន
ក�ព�ជាក�ព�ជាបាន្នច្ចុ�ះអន្ន�សំារណិ�ថ្ងៃន្នការពេយ៉ា�យល់គាន ជា�យួម្រួបពេទ្យាសំពេវិៀតួណា�ច្ចុ�ះអន្ន�សំារណិ�ថ្ងៃន្នការពេយ៉ា�យល់គាន ជា�យួម្រួបពេទ្យាសំពេវិៀតួណា� ន្និង�នាគារឡាវិ PDR�នាគារឡាវិ PDR 
ពេ�ើ�បសីំហិការគាន កន�ងការអភិវិិឌីឍវិស័ិំយហិិរញ្ចូា វិតុួ� ន្និងជំីរ�ញម្រួប�ន័្នធទ្យា�ទាតួឆួ់្អឹងស្តែ�ន្នរវាងក�ព�ជា-ឡាវិ និ្នង
ក�ព�ជា-ពេវិៀតួណា�។ �នាគារជាតិួថ្ងៃន្នក�ព�ជា កប៏ាន្នច្ចុ�ះកិចុ្ចុម្រួ��ពេម្រួ�ៀងម្រួសំពេ�ៀងគាន ជា�យួ �នាគារជាតិួ�នាគារជាតិួ
ថ្ងៃន្នម្រួបពេទ្យាសំថ្ងៃថ (Bank of Thailand)ថ្ងៃន្នម្រួបពេទ្យាសំថ្ងៃថ (Bank of Thailand) ពេហិើយម្រួប�ន័្នធបា�ងកម៏្រួតូួវិបាន្នពេម្រួបើម្រួបាស់ំសំម្រួមាបម់្រួបតិួបតួែិការឆួ្អឹងស្តែ�ន្ន
តាំ�រយ��នាគារពេ�យស្តែបាង (Maybank)�នាគារពេ�យស្តែបាង (Maybank) និ្នងអាច្ចុពេម្រួបើម្រួបាស់ំបាន្នពេ�កន�ងម្រួបពេទ្យាសំមាា ពេឡិសំ�ី�ងស្តែ�រ។

     កចិ្ចុុខិ្លួតួខ្លួំម្រួបឹងស្តែម្រួបងរបស់ំរាជីរដាឋ ភិបិាលក�ព�ជា ន្នងិភា��ីក�់ន័្នធ កន�ងការជំីរ�ញ�នាគារឌីជីីីថលកចិ្ចុុខិ្លួតួខ្លួំម្រួបឹងស្តែម្រួបងរបស់ំរាជីរដាឋ ភិបិាលក�ព�ជា ន្នងិភា��ីក�់ន័្នធ កន�ងការជំីរ�ញ�នាគារឌីជីីីថល

 នាពេ�លបច្ចុុ�បបន្នន ការទ្យាទ្យាួលយក និ្នងពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេច្ចុុកវិទិ្យាាឌីីជីីថល ទាងំកន�ងវិស័ិំយសាធារណិ� 
និ្នងវិស័ិំយឯកជីន្ន ពេ�កន�ងម្រួបពេទ្យាសំក�ព�ជា កំ��ងមាន្នសំន្នះ�ះពេកើន្នពេឡិើង�ួរឱ្យយកតួស់ំមាគ ល់។ រាជីរដាឋ ភិបិាល
ក�ព�ជាបាន្នយកចិ្ចុតួែទ្យា�កដាកក់ន�ងការជំីរ�ញ ន្និងពេលើកក�ពស់ំន្ន�វិការចាំបយ់កបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីីថល សំម្រួមាប់
វិស័ិំយ�នាគារពេ�កន�ងម្រួបពេទ្យាសំ។ រាជីរដាឋ ភិបិាល រ�ួទាងំភា�ី�ក�់ន័្នធ បាន្នពេ�ើើការសំម្រួ�បខ្លួួួន្នយ៉ាា ងលែកន�ង
ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាហិិរញ្ចូា វិតុួ� ពេឆួ្អឹើយតួបនឹ្នងនិ្ននាន ការថមីៗថ្ងៃន្នការរកីច្ចុពេម្រួ�ើន្នរបស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាកន�ងវិស័ិំយ
�នាគារ។ រាជីរដាឋ ភិបិាលក�ព�ជាបាន្នដាកព់េច្ចុញន្ន�វិពេគាលន្នពេយ៉ាបាយ យ�ទ្យាធសា�សំែ និ្នងការដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំ
ន្ន�វិថាន លឌីីជីីថល រ�ួទាងំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាថមីៗកន�ងការសំម្រួ�ួល�ល់ការទ្យា�ទាតួស់ាច្ចុម់្រួបាក ់ការបំពេ�ញការងារ 
និ្នងការពេ�ើើអាជីីវិក�មរបស់ំម្រួបជា�លរ�ឋ។ ភា�ី�ក�់ន័្នធ ជា�ិពេសំសំ ម្រួ�ឹះសុាន្នហិិរញ្ចូា វិតុួ�បាន្នដាកព់េច្ចុញ
ន្ន�វិយ�ទ្យាធសា�សំែថម ីក�៏�ច្ចុជាកំ��ងបន្នែអភិវិិឌីឍន្នន៍្ន�វិបពេច្ចុុកវិទិ្យាា និ្នងដាកឱ់្យយ�ំពេណិើ រការន្ន�វិ��ខ្លួងារថមីៗ  សំម្រួមាប់
ជាជីនំ្នួយ�ល់អតិួថិជីន្នកន�ងការពេ�ើើម្រួបតិួបតួែកិារហិរិញ្ចូា វិតួុ� ន្នងិទ្យាទ្យាួលពេសំវា។ 
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     ម្រួកបខ្លួណិឌ ពេគាលន្នពេយ៉ាបាយពេសំ�ឋកចិ្ចុុ និ្នងសំងគ�ឌីីជីីថលក�ព�ជា ឆ្នាំន ២ំ០២១-២០៣៥ម្រួកបខ្លួណិឌ ពេគាលន្នពេយ៉ាបាយពេសំ�ឋកចិ្ចុុ និ្នងសំងគ�ឌីីជីីថលក�ព�ជា ឆ្នាំន ២ំ០២១-២០៣៥

 រាជីរដាឋ ភិបិាលក�ព�ជាបាន្នដាកព់េច្ចុញន្ន�វិ «ម្រួកបខ្លួណិឌ ពេគាលន្នពេយ៉ាបាយពេសំ�ឋកចិ្ចុុ និ្នងសំងគ�ឌីីជីីថល«ម្រួកបខ្លួណិឌ ពេគាលន្នពេយ៉ាបាយពេសំ�ឋកចិ្ចុុ និ្នងសំងគ�ឌីីជីីថល
ក�ព�ជា ឆ្នាំន ២ំ០២១-២០៣៥»ក�ព�ជា ឆ្នាំន ២ំ០២១-២០៣៥» ពេដាយមាន្នស្តែ�ន្នការកន�ងការកសាងន្ន�វិពេហិដាឋ រច្ចុនាសំ�ពន័្នធស្តែ�លគាមំ្រួទ្យា�ល់
បរវិិតួែក�មឌីីជីីថល កន�ងពេនាះពេផ្លាែ តួពេលើការ�ពេម្រួងើកបណាែ ញអ�ីន្ន�ឺណិិតួពេលប�ន្នពេលឿន្ន, ការពេរៀបច្ចុំម្រួប�ន័្នធ
ទ្យា�ទាតួស់ំងម្រួបាកឌី់ីជីីថល, ការពេរៀបចំ្ចុម្រួប�ន័្នធឡិ�ជីីសំះីក និ្នងការ�ឹកជីញូ្ចូ� ន្ន សំម្រួមាបម់្រួទ្យាម្រួទ្យាង�់ល់�ំពេណិើ រ
ការអភិវិិឌីឍពេសំ�ឋកិច្ចុុ និ្នងសំងគ�ឌីីជីីថលពេ�ក�ព�ជា។  

     ការដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំន្ន�វិម្រួប�ន័្នធទ្យា�ទាតួ ់បា�ង (Bakong)ការដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំន្ន�វិម្រួប�ន័្នធទ្យា�ទាតួ ់បា�ង (Bakong)

 កាល�ីថ្ងៃថៃទ្យាី២៨ ស្តែខ្លួតួ�� ឆ្នាំន ២ំ០២០កាល�ីថ្ងៃថៃទ្យាី២៨ ស្តែខ្លួតួ�� ឆ្នាំន ២ំ០២០ �នាគារជាតួិថ្ងៃន្នក�ព�ជា បាន្នដាកឱ់្យយ�ំពេណិើ រការជា�ួ�វិការ
ន្ន�វិ ក�មវិ�ីិទ្យា�រស័ំ�ះ «បា�ង»ទ្យា�រស័ំ�ះ «បា�ង»។ ក�មវិ�ីិពេន្នះបាន្នជួីយសំម្រួ�ួល�ល់ការទ្យា�ទាតួម់្រួបាក ់រវាង�ណិិជូីករ និ្នង
អតិួថិជីន្ន ពេដាយបាន្នអន្ន�ញ្ញាា តួឱ្យយអតិួថិជីន្នពេ�ើើការពេ�ះរម្រួបាកឆួ់្អឹង�ីម្រួ�ឹះសុាន្ន�នាគារ និ្នងហិិរញ្ចូា វិតុួ�ណា�យួ
ពេ�ម្រួ�ឹះសុាន្ន�យួពេទ្យាៀតួបាន្នយ៉ាា ងពេលឿន្ន និ្នងងាយម្រួសំួល ម្រួ��ទាងំមាន្នសំ�វិតិុួភា�ខ្លួពស់ំ។ អនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំ
អាច្ចុពេ�ើើម្រួបតិួបតួែិការភួា�ៗកន�ងទ្យាម្រួ�ងជ់ាពេអឡិិច្ចុម្រួតូួន្និក ��ច្ចុជា ការទ្យា�ទាតួ,់ ពេ�ះរម្រួបាក,់ ដាកម់្រួបាក ់ន្និង�កម្រួបាក់
កាន្នស់្តែតួមាន្នភា�ងាយម្រួសំួល ន្និងឆ្នាំបរ់ហ័ិសំ។ ការដាកឱ់្យយ�ំពេណិើ រការម្រួប�ន័្នធបា�ង ម្រួតូួវិបាន្នចាំតួទ់្យា�ក
ថាជាការពេ�ើើទ្យាំពេន្នើបក�មម្រួប�ន័្នធទ្យា�ទាតួក់ន�ងម្រួសំុក  កន�ងការពេឆួ្អឹើយតួបពេ�នឹ្នងការរកីច្ចុពេម្រួ�ើន្នស្តែ�នកពេសំ�ឋកិចុ្ចុ និ្នង
បពេចុ្ចុកវិទិ្យាាហិិរញ្ចូា វិតុួ�នាពេ�លបចុ្ចុ�បបន្នន ស្តែ�លរ�ួចំ្ចុស្តែណិកកន�ងការជំីរ�ញពេសំ�ឋកិចុ្ចុពេឆ្នាំព ះពេ�រកពេសំ�ឋកិចុ្ចុឌីីជីីថល 
ម្រួសំបតាំ�ប�ិវិតួែន្នឧ៍សំាហិក�ម ៤.០។ �ិតួម្រួតឹួ�ស្តែខ្លួកញ្ញាា  ឆ្នាំន  ំ២០២២ ចំ្ចុន្នួន្នអនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំបា�ង បាន្ន
ពេកើន្នពេឡិើង�ល់ម្រួបមាណិ ៥០��នឺ្ននាក់៥០��នឺ្ននាក ់ជា�យួន្នងឹម្រួបតិួបតួែកិារ ស្តែ�លមាន្នតួថ្ងៃ�ួ ១,២បា�ីន្ន���ួរ១,២បា�ីន្ន���ួរ។
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     ការដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំន្ន�វិអតួែសំញ្ញាា ណិបណ័ិណ ��ន្នែរីាជីការសំ�ីវិលិម្រួបពេភិទ្យាថមីការដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំន្ន�វិអតួែសំញ្ញាា ណិបណ័ិណ ��ន្នែរីាជីការសំ�ីវិលិម្រួបពេភិទ្យាថមី

 ម្រួកសួំង��ខ្លួងារសាធារណិ� បាន្នដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំន្ន�វិអតួែសំញ្ញាា ណិបណ័ិណ ��ន្នែរីាជីការសំ�ីវិលិម្រួបពេភិទ្យាអតួែសំញ្ញាា ណិបណ័ិណ ��ន្នែរីាជីការសំ�ីវិលិម្រួបពេភិទ្យា
ថមថីមី ពេ�ើ�បពីេម្រួបើម្រួបាស់ំជាកាតួសំមាគ ល់ខួួ្លួន្ន និ្នងជាកាតួ ATM សំម្រួមាបព់េបើកម្រួបាកព់េបៀវិតួេ�ី�នាគារ រ�ួទាងំ
អាច្ចុពេម្រួបើម្រួបាស់ំសំម្រួមាប�់�ខ្លួងារ�ថ្ងៃទ្យាពេទ្យាៀតួ។ ការដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំន្ន�វិអតួែសំញ្ញាា ណិបណ័ិណ ��ន្នែរីាជីការសំ�ីវិលិ
ម្រួបពេភិទ្យាថមពីេន្នះ �ឺជាការពេ�ើើកំស្តែណិទ្យាម្រួ�ងរ់�ឋបាលសាធារណិ� ស្តែ�លម្រួសំបពេ�ន្នងឹក�មវិ�ិសីំម្រួមាបអ់ន្ន�វិតួែន្ន៍
ន្ន�វិពេគាលន្នពេយ៉ាបាយរបស់ំរដាឋ ភិបិាលឌីីជីីថល។ បណ័ិណ សំមាគ ល់��ន្នែីរាជីការ�ំរ�ថមី រពឺេ�ថា Smart Card 
�និ្នម្រួតឹួ�ស្តែតួជួីយម្រួ�បម់្រួ�ង និ្នងសំមាគ ល់ពេ�ម ះ��ន្នែីរាជីការសំ�ីវិលិបា�ពេណាណ ះពេទ្យា ស្តែតួស្តែថ�ទាងំជាបណ័ិណ �កម្រួបាក់
តាំ�ទ្យា� ATM ឬទ្យា�ទាតួថ់្ងៃថួទំ្យានិ្នញតាំ�ម្រួប�ន័្នធ�នាគារ និ្នងម្រួ�ឹះសុាន្នហិិរញ្ចូា វិតុួ� រហិ�តួ�ល់ ៣៧សុាបន័្ន ស្តែ�ល
កំ��ងម្រួបតិួបតួែកិារពេ�ក�ព�ជា។

     ABA MobileABA Mobile

 កាល�ីឆ្នាំន ២ំ០១៥ �នាគារ ABA បាន្នដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំន្ន�វិ ABA Mobile ស្តែ�លជាក�មវិ�ិីកន�ង
ការ�ែល់ពេសំវា�នាគារច្ចុល័តួ ស្តែ�លមាន្នភា�ពេ�ញពេលញ�ំប�ងពេ�បងែស់ំពេ�ក�ព�ជា។ �នាគារ ABA 
កប៏ាន្ន�ម្រួងឹងក�មវិ�ីិ�នាគាររបស់ំខួួ្លួន្នជា�យួនឹ្នង��ខ្លួងារថមីៗ និ្នងពេសំវាក�មជាពេម្រួច្ចុើន្ន ��ច្ចុជា Visa Direct, 
ម្រួបាកក់�ុភួីា�ៗ, ពេ�ះរម្រួបាក,់ ថាន លជាភាសាច្ចុិន្ន និ្នង��ខ្លួងារពេ�េងៗពេទ្យាៀតួ ស្តែ�លសំម្រួ�ួល�ល់ការពេ�ើើ
ម្រួបតិួបតួែិការរបស់ំម្រួបជា�លរ�ឋ និ្នងជំីរ�ញការចាំបយ់កន្ន�វិការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីីថល និ្នងគាមំ្រួទ្យា
�ល់ការអភិវិិឌីឍ�នាគារឌីីជីីថលពេ�ក�ព�ជា។

     ការដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំន្ន�វិពេសំវាទ្យា�ទាតួម់្រួប�ន័្នធ KHQRការដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំន្ន�វិពេសំវាទ្យា�ទាតួម់្រួប�ន័្នធ KHQR

 កាល�ីថ្ងៃថៃទី្យា០៤ ស្តែខ្លួកកកដា ឆ្នាំន ២ំ០២២ កនួ្នងពេ� �នាគារជាតួិថ្ងៃន្នក�ព�ជាបាន្នដាកឱ់្យយ�ំពេណិើ រការ
ជា�ួ�វិការន្ន�វិពេសំវាទ្យា�ទាតួម់្រួប�ន័្នធ KHQR KHQR ពេ�ើ�ប�ីាល់ភា�ងាយម្រួសំួល�ល់អនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំ កន�ងការពេ�ើើការទ្យា�ទាតួ់
សាច្ចុម់្រួបាក ់មាន្នសំ�វិតិុួភា�ខ្លួពស់ំ មាន្នភា�ងាយម្រួសំួល និ្នងមាន្នសំាងដ់ា។ ម្រួប�ន័្នធ KHQR ជា�ពេ�ាបាយ
ទ្យា�ទាតួថ់មីម្រួសំបតាំ�សំែងដ់ាអន្នែរជាតិួ ពេហិើយនឹ្នងច្ចុ�លរ�ួចំ្ចុស្តែណិកជំីរ�ញន្នវាន្ន�វិតួែន្ន ៍និ្នងបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាហិិរញ្ចូា វិតុួ�
ពេលើការពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេសំវា�នាគារ និ្នងហិរិញ្ចូា វិតួុ� ម្រួបកបពេដាយជំីពេន្នឿទ្យា�កចិ្ចុតួែ សំ�វិតួុភិា� ម្រួបសិំទ្យាធភា� និ្នង
បរយិ៉ាបន្នន។ ពេ�កម្រួសីំ ជា សិំរ ីឧបការពីេទ្យាសាភិបិាល ន្និងជាអ�គនាយកបពេចុ្ចុកពេទ្យាសំ�នាគារជាតិួថ្ងៃន្នពេ�កម្រួសីំ ជា សិំរ ីឧបការពីេទ្យាសាភិបិាល ន្និងជាអ�គនាយកបពេចុ្ចុកពេទ្យាសំ�នាគារជាតិួថ្ងៃន្ន
ក�ព�ជាក�ព�ជា បាន្នពេលើកពេឡិើងថា ការបពេងកើតួន្ន�វិម្រួប�ន័្នធ KHQR ពេ�ើើពេឡិើងម្រួសំបពេ�លជា�យួម្រួ�ឹះសុាន្ន�នាគារ និ្នង
ម្រួ�ឹះសុាន្ន�ាល់ពេសំវាទ្យា�ទាតួស់ំងម្រួបាក ់បាន្ននឹ្នងកំ��ងម្រួបកួតួម្រួបស្តែជីងកន�ងការដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំពេសំវាទ្យា�ទាតួ់
ឌីីជីីថល ម្រួបកបពេដាយន្នវាន្ន�វិតួែន្ន ៍ជា�ិពេសំសំការទ្យា�ទាតួ ់និ្នងពេ�ះរម្រួបាក ់តាំ��ពេ�ាបាយពេអឡិិច្ចុម្រួតួូនិ្នក 
��ច្ចុជា ពេសំវា�នាគារអ�នី្ន�ឺណិិតួ ពេសំវា�នាគារច្ចុល័តួ ពេសំវាទ្យា�ទាតួច់្ចុល័តួ ស្តែ�លរ�ួមាន្នការទ្យា�ទាតួត់ាំ� 
QR CodeQR Code �ងស្តែ�រ។ កាល�ីស្តែខ្លួកកកដា ឆ្នាំន ២ំ០២២ ម្រួ�ឹះសុាន្ន�នាគារ ន្នងិហិរិញ្ចូា វិតួុ� ច្ចុំនួ្នន្ន ៣៧ បាន្ន
ច្ចុ�លរ�ួអភិវិិឌីឍន្ន�៍�ខ្លួងារ KHQR កន�ងពេនាះ ២៩ម្រួ�ឹះសុាន្ន �ំពេណិើ រការសាកលបងម្រួបកបពេដាយពេជា�ជីយ័
ជា�យួគាន ពេន្នះច្ចុំន្នួន្ន�ណិិជីូករម្រួបមាណិជា ២៣��នឺ្នទី្យាតាំងំ បាន្ននឹ្នងកំ��ងពេម្រួបើម្រួបាស់ំម្រួប�ន័្នធ KHQR។
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V. សំន្និនដាឋ ន្នV. សំន្និនដាឋ ន្ន

 ជារ�ួ ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីីថលកន�ងវិស័ិំយ�នាគារមាន្នសំន្នះ�ះពេកើន្នពេឡិើងយ៉ាា ងខួាងំ ជា�ិពេសំសំ
ពេ�អំឡិ�ងពេ�លថ្ងៃន្នវិបិតួែជំិីងឺក�វិ�ី-១៩។ ជា�យួបពេច្ចុុកវិទិ្យាាសំំខាន្ន់ៗ �យួច្ចុំន្នួន្នស្តែ�លបាន្នពេម្រួបើម្រួបាស់ំកន�ង
វិស័ិំយ�នាគារ ��ច្ចុជា បញ្ញាា សិំបបនិ្ន�ិមតួ និ្នងមាា សំ�ីន្នសិំកា, ការពេបើក�ណិនី្នឌីីជីីថល, បពេច្ចុុកវិទិ្យាាក�ំ�យ�ទ្យារ័ពេកួា�,
បពេចុ្ចុកវិទិ្យាា Blockchain, ការពេ�ើើម្រួបតិួបតួែិការហិិរញ្ចូា វិតុួ�ពេដាយ�និ្នពេម្រួបើម្រួបាស់ំកាតួ�នាគារ និ្នងបពេចុ្ចុកវិទិ្យាា
Application Programming Interface (API) បាន្នរ�ួចំ្ចុស្តែណិកកន�ងការ�ែល់អតុួម្រួបពេយ៉ាជីន្នជ៍ាពេម្រួច្ចុើន្ន
�ល់អនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំកន�ងការម្រួ�បម់្រួ�ង�ត័ួម៌ាន្ន, ការកាតួប់នុ្នយចំ្ចុណាយ, ការបពេងកើន្នម្រួបសិំទ្យាធភា�, ការបពេម្រួ�ើ
ពេសំវាជី�ន្នអតិួថិជីន្ន និ្នងការបងវ់ិកិកយបម្រួតួភួា�ៗជាពេ�ើ�។ ពេលើសំ�ីពេន្នះពេទ្យាៀតួ ការពេ�ើើទ្យាំពេន្នើបក�មពេលើម្រួប�ន័្នធ
�នាគារពេ�ជា�នាគារឌីីជីីថលបាន្នរ�ួចំ្ចុស្តែណិកយ៉ាា ងសំំខាន្នក់ន�ងការជួីយជំីរ�ញ�ល់ការអភិវិិឌីឍពេសំ�ឋកិចុ្ចុ 
សំងគ�ឌីីជីីថល និ្នងរដាឋ ភិបិាលឌីីជីីថល។ ពេដាយស្តែឡិក ពេ�ក�ព�ជា ពេយើងសំពេងកតួពេ�ើញថា រាជីរដាឋ ភិបិាលក�ព�ជា
បាន្នយកចិ្ចុតួែទ្យា�កដាកក់ន�ងការជំីរ�ញ និ្នងពេលើកក�ពស់ំន្ន�វិការចាំបយ់កបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាឌីីជីីថល សំម្រួមាបវ់ិស័ិំយ�នាគារ
ពេ�កន�ងម្រួបពេទ្យាសំ តាំ�រយ�ការបន្នែដាកព់េច្ចុញន្ន�វិពេគាលន្នពេយ៉ាបាយ យ�ទ្យាធសា�សំែ និ្នងការដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំ
ន្ន�វិថាន លឌីីជីីថល រ�ួទាងំបពេចុ្ចុកវិទិ្យាាថមីៗ ពេ�ើ�បសីំម្រួ�ួល�ល់ការទ្យា�ទាតួ,់ ការបំពេ�ញការងារ ន្និងការពេ�ើើ
អាជីីវិក�មរបស់ំម្រួបជា�លរ�ឋ។ ជា�យួគាន ពេន្នះ ម្រួ�ឹះសុាន្នហិិរញ្ចូា វិតុួ�ជាពេម្រួច្ចុើន្ន បាន្ននិ្នងកំ��ងបន្នែពេ�ើើទ្យាំពេន្នើបក�ម
ម្រួបតិួបតួែិការ និ្នងការ�ែល់ពេសំវារបស់ំខួួ្លួន្នជី�ន្ន�ល់អតិួថិជីន្ន ស្តែ�លកាន្នស់្តែតួមាន្នម្រួបសិំទ្យាធភា� រហ័ិសំ និ្នង
សំ�វិតួុភិា� ម្រួបកបពេដាយទ្យាំន្ន�កចិ្ចុតួែ៕
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ឯកសារពេយ៉ាងឯកសារពេយ៉ាង

 •   Digital banking in 2022: Trends and statistics, ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា២៨ ស្តែខ្លួកញ្ញាា  ឆ្នាំន ២ំ០២២, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២៥ 

ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://www.bankrate.com/banking/digital-banking-trends-and-statistics/

•   របាយការណ៍ិម្រួបចាំឆំ្នាំន ២ំ០២២ �នាគារជាតិួក�ព�ជា, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២៥ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://www.nbc.org.

kh/download_files/publication/annual_rep_kh/Annual%20Report%202022%20Publish_KHM.pdf

•   The Landscape of Digital Banking in Cambodia, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២៥ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://www.mad.

co/insights/the-landscape-of-digital-banking-in-cambodia

•   ពេសំវាទ្យា�ទាតួត់ាំ�ទ្យា�រស័ំ�ះច្ចុំន្នួន្ន ៦៩ បាន្នពេ�ើើពេអាយម្រួបតិួបតួែកិារទ្យា�ទាតួត់ាំ�ទ្យា�រស័ំ�ះរបស់ំក�ព�ជា�ន្ន�ល់ពេ� ១១៣.៦៧ 

�ន្ន�់ន្ន���ួរ, ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃថ្ងៃថៃទី្យា ២៥ ស្តែខ្លួ�នីា ឆ្នាំន  ំ២០២២, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២៦ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://www.

khmertimeskh.com/501047485/%E1%9E%9F%E1%9E%9C%E1%9E%91%E1%9E%91%E1%9E%8F

%E1%9E%8F%E1%9E%98%E1%9E%91%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9E%96%E1%9E%91%E1

%9E%85/

•   �នាគារជាតួិថ្ងៃន្នក�ព�ជា៖ ការពេម្រួបើម្រួបាស់ំ�ណិនី្នកាប�បពេអឡិិច្ចុម្រួតូួន្និក ពេកើន្ន�ល់១៧.៩�ន្ន�ណិនី្ន កន�ងឆ្នាំន ២ំ០២២, 

ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា១៩ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន  ំ២០២៣, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២៦ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://freshnewsasia.com/

index.php/en/business/274883-2023-01-19-10-57-33.html

•   �ិ�ីសំពេមាព �ដាកឱ់្យយ�ំពេណិើ រការ “ម្រួប�ន័្នធបា�ង” ជា�ួ�វិការ, ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា ២៨ ស្តែខ្លួតួ�� ឆ្នាំន  ំ២០២០, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃ

ទ្យា២ី៦ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://www.nbc.org.kh/news_and_events/news_info.php?id=582

•   �នាគារជាតួិថ្ងៃន្នក�ព�ជា ដាកឱ់្យយពេម្រួបើម្រួបាស់ំម្រួប�ន័្នធ KHQR ជា�ួ�វិការ, ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា៤ ស្តែខ្លួកកកដា ឆ្នាំន ២ំ០២២ច្ចុ�លអាន្ន

ថ្ងៃថៃទី្យា២៦ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://m.freshnewsasia.com/index.php/en/business/248030-2022-07

-04-12-13-09.html

•   អតួែសំញ្ញាា ណិបណ័ិណ ��ន្នែីរាជីការសំ�ីវិលិ�ំរ�ថមី អាច្ចុ�កម្រួបាកត់ាំ�ទ្យា�ATM�ល់ពេ�៣៧�នាគារ, ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា២៩ ស្តែខ្លួ�ន� 

ឆ្នាំន ២ំ០២២, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២៧ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, http://www.rnk.gov.kh/atm

•   ម្រួកបខ្លួណិឌ ពេគាលន្នពេយ៉ាបាយពេសំ�ឋកិចុ្ចុ និ្នងសំងគ�ឌីីជីីថលក�ព�ជាឆ្នាំន ២ំ០២១-២០៣៥, ពេច្ចុញ�ាយស្តែខ្លួឧសំភា ឆ្នាំន ២ំ០២១, 

ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២៧ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, ម្រួកបខ្លួណិឌ ពេគាលន្នពេយ៉ាបាយពេសំ�ឋកិច្ចុុ_និ្នងសំងគ�ឌីីជីីថលក�ព�ជា_ឆ្នាំន ២ំ០២១

_២០៣៥.pdf (ocm.gov.kh)

•   Cambodian Banking Systems Continue Digitalisation and Push For Innovation , ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា២៤ 

ស្តែខ្លួវិចិ្ចុិិកា ឆ្នាំន ២ំ០២២, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២៧ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://www.b2b-cambodia.com/articles/cambodian

-banking-systems-continue-digitalisation-and-push-for-innovation/

•   ‘Bakong’ user numbers surge, ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា២៩ ស្តែខ្លួកញ្ញាា  ឆ្នាំន ២ំ០២២, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២៨ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣,

https://www.phnompenhpost.com/business/bakong-user-numbers-surge#:~:text=The%20number%20

of%20Bakong%20users,2021%20and%2045%2C000%20in%202020.

•   របាយការណ៍ិម្រួបចាំឆំ្នាំន ២ំ០២០ ២០២១, �នាគារជាតិួថ្ងៃន្នក�ព�ជា
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•   Financial development, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២៨ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://www.worldbank.org/en/publication/

gfdr/gfdr-2016/background/financial-development

•   The Role of Bank, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២៨ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://pressbooks-dev.oer.hawaii.edu/

principlesofeconomics/chapter/27-3-the-role-of-banks/

•   RPA in Finance and Banking: Use Cases and Expert Advice on Implementation, ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា១២ 

ស្តែខ្លួកញ្ញាា  ឆ្នាំន ២ំ០២២, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២០ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://itrexgroup.com/blog/rpa-in-finance-banking

-use-cases-implementation-expert-advice/

•   Top 10 technology trends for enhanced security in digital banking, ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា២៣ ស្តែខ្លួឧសំភា កញ្ញាា  

ឆ្នាំន ២ំ០២២, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២១ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://www.idfcfirstbank.com/finfirst-blogs/finance/top-10

-digital-banking-security-solutions

•   What is Cloud Technology, and How Does It Work?, ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា០៤ ស្តែខ្លួកកកដា ឆ្នាំន ២ំ០២២, ច្ចុ�លអាន្ន

ថ្ងៃថៃទី្យា២០ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://dynamixsolutions.com/what-is-cloud-technology-and-how-does-it-work/

•   The Need For Cloud Computing In Banking And Financial Services, ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា០៤ ស្តែខ្លួតួ�� ឆ្នាំន ២ំ០២២,

ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២១ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://stefanini.com/en/insights/news/need-for-cloud-computing-in-

banking-financial-services

•   Robotic Process Automation (RPA), ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២២ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, uipath.com/rpa/robotic-process

-automation

•   What is an API?, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទ្យាី២២ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://www.mulesoft.com/resources/api/what-is-an-api

•   What is API BANKING?, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២២ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://www.icicibank.com/business

-banking/cash-management-services/api-banking#:~:text=all%20CMS%20products-,API%20Banking,-

Connected%20Banking

•   Importance of Technology of Banking : (All you need to know), ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា១៨ ស្តែខ្លួតួ�� ឆ្នាំន ២ំ០២២, 

ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២១ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://bank.caknowledge.com/importance-technology-banking/

•   Technology in banking and its benefits, ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា១៤ ស្តែខ្លួក��ៈ� ឆ្នាំន ២ំ០១៨, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២២ ស្តែខ្លួ�ករា 

ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://www.linkedin.com/pulse/technology-banking-its-benefits-shawn-gardner/

•   8 Benefits of Digital Transformation in Banking w/ ServiceNow, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២២ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, 

https://casknx.com/resources/8-benefits-of-digital-transformation-in-banking-servicenow-knx/#:~:text

=A%20More%20Efficient%20Banking%20Process.&text=Deposits%20and%20transfers%20via%20

smartphone,not%20late%20meeting%20monthly%20obligations

•   Cambodia, Thailand up cross-border KHQR code transactions, ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា១៧ ស្តែខ្លួ�ថិ�នា ឆ្នាំន ២ំ០២២, 

ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២២ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://www.phnompenhpost.com/business/cambodia-thailand

-cross-border-khqr-code-transactions
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•   �នាគារឌីីជីីថលពេ�ក�ព�ជា, ក�មវិ�ីិ ជីស្តែជីក�ីក�ព�ជា ៤.០, វា�មនិ្នកិតួែយិសំ ពេ�ក អា�ក សារាា តួ ម្រួបធាន្ននាយកដាឋ ន្នម្រួប�ន័្នធ

ទ្យា�ទាតួស់ំងម្រួបាក ់�នាគារជាតួថិ្ងៃន្នក�ព�ជា, �ាយផ្លាះ ល់កាល�ថី្ងៃថៃទី្យា ២៦ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣

•   10 Use Cases of Blockchain in Banking in 2022, ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា ២២ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://firstbridge.

io/blog/blockchain/blockchain-in-banking

•   What is web 3.0? everything you need to know about web 3.0, ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា១៨ ស្តែខ្លួវិចិ្ចុិិកា ឆ្នាំន ២ំ០២២, 

ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២៣ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://www.simplilearn.com/tutorials/blockchain-tutorial/what-is-web-3-0

#:~:text=The%20Web%203.0%20leverages%20AI,they%20spend%20on%20the%20internet.

•   អនកពេម្រួបើម្រួបាស់ំបា�ង ពេកើន្ន�ល់៥០��នឺ្ននាក ់ម្រួបតិួបតួែិការមាន្ន ១.២បា�ីន្ន���ួរ!, ពេច្ចុញ�ាយថ្ងៃថៃទី្យា២៦ ស្តែខ្លួតួ�� ឆ្នាំន ២ំ០២២, 

ច្ចុ�លអាន្នថ្ងៃថៃទី្យា២៥ ស្តែខ្លួ�ករា ឆ្នាំន ២ំ០២៣, https://m.freshnewsasia.com/index.php/en/business/263265-2022-10-26

-09-51-26.html

       ក�ព�ជា ៤.០ - Cambodia 4.0

www.cambodia4point0.org

Cambodia 4.0 Center

ក�ព�ជា ៤.០ - Cambodia 4.0

cambodia_4.0

ក�ព�ជា ៤.០ Cambodia 4.0

ក�ព�ជា ៤.០ - Cambodia 4.0

ក�ព�ជា ៤.០ - Cambodia 4.0

17/1717/17


