សេចក្តីប្រកាេព័ ត៌ មា ន
សម្រាប់ចេញផ្សាយភ្លសម
សេ េឹម សេ ប្តូវបានទទួលស្គាល់ជាប្្ឹឹះស្គានមីប្ក្ូហរិ ញ្ញ វតាុ

ដែលជួយឱ្យជីវភាពប្រជាពលរែឋប្ក្ីប្ក្មានភាពប្រសេើរស

ង
ើ

ភ្នំពេញ៖ ថ្មីៗច េះ ម្រ្រេះស្ថស មីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុ ចេ េរម ចេ បា ទទួលវិញ្ញសប បម្រត្ជាស្ថសប័ ដ៏សំខា ់ដដលច្វើឱសយជីវភ្ព
ម្របជាពលរដឋម្ររីម្ររា ភ្ពម្របចសើរច
បា

ើង “The Leader Milestone” ិងជាស្ថសប័ ដំបូងច្ចៅរនុងម្របចទសរមពុជាដដលសចម្រមេ

ូវភ្ពចជា្ជ័យច េះ ដដលផ្តល់ចោយ Truelift។ ចេ េរម ចេ បា េូលរួមម្របរួត្ម្របដជងជាមួយម្រ្រេះស្ថស ហិរញ្ញវត្ថុេំ ួ

៦

ចផ្សេងចទៀត្ចៅរនុងពិភពចោរ សម្រាប់ការទទួលស្គសល់ជា េនរដររនំដ៏សំខា ់របស់ Truelift រនុងវិស័យមីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុ។ េំ ុេ
រួមដត្មួយដដលស្ថសប័ ទំសងេស់ម្រត្ូវបា ទទួលស្គសល់ចនេះ ្ឺជាការចបតជាញសេិត្តរបស់ពួរច្រនុងការបំចពញចសេរតីម្រត្ូវការរបស់ម្របជា
ពលរដឋដដលរស់ចៅរនុងស្ថស ភ្ពម្ររីម្ររ។ រនុងចនេះដដរវិញ្ញសប បម្រត្របស់ ចេ េរម ចេ ដដលទទួលស្គសល់ចោយ Truelift រ៏បា
បញ្ជសរ់ពីការចបតជាញសេិត្តរបស់ ចេ េរម ចេ ចដើមសបីនំមរ ូវការផ្លសស់បតូរជាវិជជា

ិងច្វើឱសយម្របចសើរច

ើង ូវជីវភ្ពរបស់ម្របជាពលរដឋ

រមពុជាដដលរំពុងរស់ចៅរនុងស្ថស ភ្ពម្ររីម្ររផ្ងដដរ។
ចោរ គា បូរាណ ម្របធា នយរម្របត្ិបត្តិន ម្រ្រេះស្ថស
ណាស់ដដលទទួលបា

ចេ េរម ចេ បា ចលើរច

ើង “ ចេ េរម ចេ ពិត្ជាា ចាទរភ្ព ខាលង
ំស

ូវវិញ្ញសប បម្រត្ជាេនរដររនំដ៏សំខា ់ “The Leader Milestone” ពី Truelift ច េះចហើយរត្តសសំខា ់

ដដលច្វើឱសយចយើងងាយ រងទទួលសមិទធផ្លច េះ ចោយស្រដត្ ម្របកា ់ភ្ជសប់ ូវលការេ ុវត្តចបសររមម
ចយើង្ឺចដើរម្រសប រងលរខេណឌរបស់្ចម្រាង
ពលរដឋម្ររីម្ររ។ ជារ់ដសតងេំច

Truelift

េះការបចងកើត្ផ្លិត្ផ្ល

ចោយចផ្តសត្ចលើការយរេិត្តទុរោរ់េំច

ិងទសសេ វិស័យរបស់

េះជីវភ្ពរស់ចៅរបស់ម្របជា

ិងចសវារមមណាមួយ ចយើងពសាយាម្ិត្ពីម្របចយាជ ៍េត្ិថ្ិជ ជាសំខា ់

មុ ជាពិចសសេនររស់ចៅត្ំប ់ោេ់ម្រសយាលច្វើយាសងណាឱសយពួរច្ា លទធភ្ពអាេចម្របើម្របាស់ចសវារមមចយើង។ បដ ថមចលើច េះ
ចទៀត្

ចយើងដត្ងដត្ផ្តល់ចសវារមមដល់េត្ិថ្ិជ ចោយម្របកា ់ ូវចគាលការណ៍ការ

ទទួលេុសម្រត្ូវេពស់។ ចម្រៅពីទទួលបា

រេត្ិថ្ិជ ម្របរបចោយត្ាលសភ្ព

ិងការ

ូវវិញ្ញសប បម្រត្ជាេនរដររនំដ៏សំខា ់ “The Leader Milestone” ចេ េរម ចេ រ៏ធាលសប់

ទទួលជាម្រ្រស្ថស មីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុ ដដលេ ុវត្តចពញចលញត្មចគាលការណ៍ ការ

រេត្ិថ្ិជ ពី Smart Campaign ផ្ងដដរកាល

ពីឆ្សំ២០១៦។”
រយៈចពលជាង ១៥ ឆ្សំមរច េះ ចេ េរម ចេ បា
ចសវារមមហិរញ្ញវត្ថុសមសបូរដបបរបស់េលួ

ិងរំពុងប តការេភិវឌសឍ ិងរីរេចម្រមើ ជាលំោប់ត្មរយៈការផ្តល់ផ្លិត្ផ្ល ិង

ិងការវិ ិចយា្ចលើបចេេរវិទសាថ្មីៗចដើមសបីច្លើយត្បចៅ រងត្ម្រមូវការរបស់េត្ិថ្ិជ ។ ម្រសប

ចពលជាមួយគា្ចស េះដដរ ចេ េរម ចេ ចៅដត្ម្របកា ់ខាជសប់ ូវចគាលការណ៍ជួយដល់សងគមរបស់េលួ ជាពិចសសការកាត្់ប ថយភ្ពម្ររី
ម្ររ។ ដូេដដលបា បងាហសញត្មរយៈលទធផ្លន ការវាយត្នមលរបស់ Truelift ច្វើច
ត្មរយៈការផ្តល់ចសវាមីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុសមម្រសប

ើងចៅដេវិេកា
ឆិ ឆ្សំ ២០១៨ ចោយ M-CRIL ។

ិងឋិត្ចថ្រជាង ១៥ ឆ្សំរ លងមរច េះ ចេ េរម ចេ បា ជួយដល់េត្ិថ្ិជ

ិង

ម្រ្ួស្ររបស់ពួរច្ ជាពិចសសេនររស់ចៅត្ំប ់ោេ់ម្រសយាលទទួលបា ការផ្លសស់បតូរជាវិជជា ។
Truelift ្ឺជា្ចម្រាង្ំ ិត្ផ្តួេចផ្តើមជាស្រលមួយដដលបចងកើត្ច

ើងចដើមសបីជម្រមុញឱសយ្ណច យសយភ្ពរនុងការេភិវឌសឍ ម្របជាជ

ម្ររីម្ររ។ Truelift ជា ិមិត្តសញ្ញសដដលទុរេិត្តម្រត្ូវបា ទទួលស្គសល់ជាេ តរជាត្ិ ចលើវិស័យមីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុ ិង អាជីវរមមសងគមចផ្សេ
ងៗ ចដើមសបីបងាហសញការចបតជាញសេិត្តេំច
ស្ថស ភ្ពម្ររីម្ររ។

េះការផ្លសស់បតូរជាវិជជា

ិងយូរេដងវងសម្រាប់ម្របជាពលរដឋដដលរងផ្លបេះ

ល់ចោយស្រ

្ួរឱសយរត្់សាគសល់ផ្ងដដរថា ម្រ្រេះស្ថស មីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុ ចេ េរម ចេ ្ឺជាម្រ្រេះស្ថស ដដលឈា មុេច្ចលើវិស្លភ្ពម្របត្ិបត្តិការ

ិង

េំ ួ េត្ិថ្ិជ ម្របារ់រមេី។ ្ិត្ម្រត្រមេុងឆ្ំស២០១៨ ច េះ ចេ េរម ចេ ា បុ្គលិរសរុបេំ ួ ជិត្ ៣.០០០នរ់ ដដលរំពុងផ្តល់ចស
វាដល់េត្ិថ្ិជ ជិត្ ៨០០.០០០ នរ់ រនុងភូមិេំ ួ

១៣.៦០៧ ភូមិ ដដលេំ ួ ច េះចសមើ រង ៩៦% ភ្្រយន េំ ួ ភូមិសរុបទូ

ទំងម្រពេះរាជាណាេម្រររមពុជា ជាមួយ រងផ្លប័ម្រត្ម្របារ់រមេីជាង ២៥២ ោ ដុោលសរអាចមរិរ
ដុោលសរអាចមរិរ ា ការិយាល័យម្របត្ិបត្តិការេំ ួ

១៥០ រដ លង

ិងម្របារ់បចញ្ញើជាង ១៥៨ ោ

ិងា ភ្្សរ់ងារជិត្ ៤.០០០រដ លងចៅទូទំងម្របចទស។ ចេ

េរម ចេ ា ផ្លិត្ផ្ល ិងចសវារមមជាចម្រេើ រំពុងផ្តល់ជូ េត្ិថ្ិជ ដូេជា៖ ចសវាម្របារ់រមេី ម្របារ់ស សេំ ចផ្េរម្របារ់ ចសវាទូទត្់
វិរកយបម្រត្

ធានរាសប់រងខា្សត្ត្ូេ

្នគារេល័ត្

ចសវាចបើរម្របារ់ចបៀវត្សេរ៍

ាសសុី ដរ

ិងោរ់ម្របារ់ចោយសវ័យម្របវត្តិ

(ATMs/CDMs)។
េប្មារ់ព័ត៌មានរដនាម៖
ចោរម្រសី េូរ ិនច័នទ េស្គ
ូ ណា នយិកាម្របត្ិបត្តិទីផ្សារ ិងទំនរ់ទំ ង
អាសយោឋស ៖ េគារ ២៨៥ មហាវិថ្ី ចយា្ពលចេមរៈភូមិ េ (២៧១) សងាកសត្់ទំ ប់ទររ េណឌេំការម រាជធា ី
ភនំចពញ ម្របេប់សំបុម្រត្ចលេ ៤៨០
ទូរស័ពេចលេ៖ ០៩៣ ៥៥៤ ៥៥៥/០២៣ ៩៩៣ ០៦២
ស្រចេ

ិេម្រត្ូ ិរ៖ suzana.sorinchan@amkcambodia.com

