.
សេចក្តីប្រកាេព័ ត៌ មា ន
សម្រាប់ចេញផ្សាយភ្លសម
ទិញមត
៉ូ ៉ូ ឬក្ង់រី បានស ំាង ជាមួយសេវារង់រ ំាលេ់ សេ េឹម សេ
ភ្នំពេញ៖ ថ្មីៗច េះ ម្រ្រេះស្ថស មីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុ ចេ េរម ចេ បា ដារ់ឱសយចម្របើម្របាស់ចសវាបង់រំលស់ម៉ូត្៉ូ ឬរង់បីរបស់េលួ ជា
ផ្លូវការ ជាមួយ រងការផ្តលជ
់ ៉ូ ពិចសសដល់េត្ិថ្ិជ ្ឺ ទទួលបា ស្ាំង១៥លីម្រត្ភ្លសមៗរាល់ការបង់រំលស់ចៅដដ្៉ូលរ់ម៉ូត្៉ូ
ឬរង់បី ចេ េរម ចេ។ ការផ្តលជ
់ ៉ូ ពិចសសច េះ ្ឺសម្រាប់តត្េត្ិថ្ិជ ៣០០នារ់ ដាំបង
៉ូ ប៉ុច

្សេះ។

ចេ េរម ចេ ទទួលបា វិញ្ញសប បម្រត្ភត្ិស ា
ស ពីធនាគារជាត្ិចៅតេ ត្៉ុលា ឆ្សាំ២០១៨។ ចសវាបង់រំលស់ ចេ េរម ចេ
ម្រត្ូវបា ដារ់ឱសយដាំច

រើ ការស្រលសបងតាំសងពីចដើម តេមីនា ឆ្២
សាំ ០១៩ ចដាយា ការគាាំម្រទចម្រេើ ពីេត្ិថ្ិជ ចម្ររេះ ចេ េរម ចេ

ផ្តល់ភ្ពងាយម្រសួល ចសវារមមរហ័សទា ់េិត្ត ផ្តល់លរខេ
ម្រតការម្របារ់ា ត្ាលសភ្ព។ ចដាយចមើលច

ឌងាយៗ ជាពិចសសមិ ម្រត្ូវការេនរធានា ិងម្រទពសយបញ្្សាំ ិងេ

ើញពីការគាាំម្រទចម្រេើ របស់េត្ិថ្ិជ ចទើប ចេ េរម ចេ ដារ់ឱសយចម្របើម្របាស់ចសវាបង់

រំលស់ច េះជាផ្លូវការចាប់ពីតេ ចមស្ ឆ្សាំ២០១៩ ច េះចៅ។
ចលារ សួ ពិសី ម្របធា នាយរម្របត្ិបត្តិអាជីវរមម ម្រ្រេះស្ថស មីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុ ចេ េរម ចេ បា ឱសយដរងថា “តមរយៈការ
ដារ់ឱសយដាំច

ើរការស្រលសបងចសវាបង់រំលស់ ចេ េរម ចេ ចយើងច

ើញថា ា ការគាាំម្រទចម្រេើ ពីសាំ

ចដាយស្រតត្ ចេ េរម ចេ ច្តត្
ស សាំខា ់ចៅចលើចសវារមមរហ័សទា ់េិត្ត លរខេ

រ់េត្ិថ្ជ
ិ របស់ចយើង

ឌងាយៗ។” ចលារ សួ ពិសី បា បត ថមតដរ

ថា “ចយើងផ្តលច់ សវាបង់រំលស់សម្រាប់ការទិញម៉ូត្៉ូ ឬរង់បី ្ឺច្តសត្សាំខា ់េាំចរេះេត្ិថ្ជ
ិ តដលា បាំ
ច េះចៅបចងកើត្ម្របារ់េាំ
បចងកើ ម្របារ់េាំ

ងយរសាភសរទាាំសង

ូលរនង
ុ ម្រ្ួស្រ ដ៉ូេជាការរត្់មត្
៉ូ ៉ូឌ៉ុប ឬរង់បី ឬចម្របើម្របាស់ចៅរនុងអាជីវរមមចផ្សេងៗចទៀត្ តដលអាេ

ូលបា ។ ដ៉ូចេនេះ បា ចយើងពសាយាមបចងកត្
ើ ៉ូវលរខេ

ឌងាយៗ ិងរាំ

ត្់េម្រតការម្របារ់សមរមសយ ង
ិ ា

ត្ាលសភ្ព ្ឺចដើមសបឱ
ី សយេថ្ិជ ា លទធភ្ពម្រ្ប់ម្រគា រ
់ ង
នុ ការស្រលសបងចសវាបង់រំលស់ចយើង រ៏ដ៉ូេជាជួយចម្រជាមតម្រជងតផ្ ការ
បចងកើ ម្របារ់េាំ

ូលពួរច្ផ្ងតដរ។”

ចដើមសបីសម្រមួលដល់េត្ិថ្ជ
ិ រនង
ុ ការចម្របើម្របាស់ចសវាបង់រំលស់ ចេ េរម ចេ រ៏ា ដដ្៉ូរ

ិជជរមមជាចម្រេើ រត លងតដល

អាេឱសយេត្ិថ្ិជ ចម្រជើសចរើសមត្
៉ូ ៉ូ ឬរង់បី តដលេលួ ចពញេិត្បា
ត
ជាមួចយសវាបង់រំលស់ រហ៉ូត្ដល់ទររម្របារ់េាំ ួ ៥.០០០
ដ៉ុលាលសរ ិងរយៈចពលបង់រំលស់រហ៉ូត្ដល់៣ឆ្សាំ ។
្ួររមលររផ្ងតដរថា ចេ េរម ចេ ្ឺជាម្រ្រេះស្ថស មីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុតដលឈា ម៉ុេច្ចលើវិស្លភ្ពម្របត្ិបត្តិការ ិងេាំ ួ
េត្ិថ្ិជ ម្របារ់រមចី។ ្ិត្ម្រត្ម
រ តេរ៉ុមភៈ ឆ្សាំ២០១៩ ចេ េរម ចេ ា េត្ិថ្ជ
ិ សរ៉ុបេាំ ួ ជាង ៧០ ម៉ុឺ នារ់ ជាមួយ រងផ្លប័
ម្រត្ម្របារ់រមចជ
ី ិត្ ២៦០ លា ដ៉ុលាលសរអាចមរិរ

ិងម្របារ់បចញ្ញើជាង ១៦៥ លា ដ៉ុលាលសរអាចមរិរ ា ការិយាល័យម្របត្ិបត្តិការ

េាំ ួ ១៤៩រត លង ិងា ភ្្សរ់ងារជិត្ ៤.០០០ រត ង
ល ចៅទ៉ូទាាំងម្របចទស។ ចេ េរម ចេ ា ផ្លិត្ផ្ល ិងចសវារមមជា
ចម្រេើ រាំពង
៉ុ ផ្តល់ជ៉ូ េត្ិថ្ិជ ដ៉ូេជា៖ ចសវាម្របារ់រមចី ម្របារ់ស សេាំ ចសវាចផ្េរម្របារ់រង
នុ
ង
ិ ចម្រៅម្របចទស ចសវាទ៉ូទាត្់វិរកយបម្រត្
ធានារាសប់រងខា្សត្ត្៉ូេ ធនាគារេល័ត្ ចសវាចបើរម្របារ់ចបៀវត្សេរ៍ ាសស៉ុី ដរ ិងដារ់ម្របារ់ចដាយសវ័យម្របវត្តិ (ATMs/CDMs)។

េប្មារ់ព័តមា
៌ នរន្នែម៖
ចលារម្រសី េស
៉ូ ណា េ៉ូរ ិនច័នទ នាយិកាម្របត្ិបត្តិទីផ្ា
ស រ ិងទាំនារ់ទាំ ង
អាសយដាឋស ៖ េគារ ២៨៥ មហាវិថ្ី ចយាធពលចេមរៈភ៉ូមិ េ (២៧១) សងាកសត្់ទាំ ប់ទររ េ
ម្របេប់សាំប៉ុម្រត្ចលេ ៤៨០
ទ៉ូរស័ពេចលេ៖ ០២៣ ៩៩៣ ០៦២/២២៤ ៧៦៣
ស្រចេឡិេម្រត្ូ ិរ៖ suzana.sorinchan@amkcambodia.com

ឌេាំការម រាជធា ីភនាំចពញ

