សេចក្តីប្រកាេព័ ត៌ មា ន
សម្រាប់ចេញផ្សាយភ្លសម

“ទន្លេសាប“ កម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃផ្តល់ចំន្
ភ្នំន្ព្ញ៖

ម្រ្រឹះស្ថសនមីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុអ

ចអ

អរម

ចប

េះៃឹងកសិកម្មៃំបូងន្េន្ៅកម្ពុជា
ននដារ់ឱសយចម្របើម្រនស់ជាផ្លូ្កា្នូ្រមម្ិធីទូ្ស័ព្ទដៃទចនលស្ប

កាលព្ីដងៃទី២៩ ខបមររា ឆ្២
សាំ ០១៩ ម្រថុ្ូ នរងដងៃអង្គស្ ៩ចរាេ ខបបុសសស ឆ្សាំេ សាំ្ឹទធញសរ
័ ព្.ស ២៥៦២ ចៅសណ្ឋសគា្ The
Great Duke ភ្នាំចព្ញ ខៃលានកា្អចញវជើញេូល្ួមព្ីអនរស្្ព្័ថុ៌ាន នញងចភ្ញៀ្ជាថុញ អនត្ជាថុញជាចម្រេើន។ រមម្ិធីទ្ូ ស័ព្ទដៃ
ទចនលស្បម្រថុូ្ននផ្តួេចផ្តម
ើ នញងបចងកើថុច

ង
ើ ចដាយម្រ្រឹះស្ថសនមីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុអ ចអ អរម ចប ចម្រកាមរញេចសហិរម្របថុញបថុតញកា្ជាមួយ

ម្ររសួងរសញរមម ្ុកាខសម្របាញ់ នញងចនស្ទ

នញងគាាំម្រទសហិរកា្មូលនញធញចដាយ ម្រ្រឹះស្ថសនមីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុអ ចអ អរម ចប

្ចម្រាងមូលនញធញកា្បចងកថុ
ើ ងមស
ី ម្រាប់កាថុ់បនយភ្ព្ម្ររីម្ររ (IAP) ខៃលសហិរកា្អនុ្ថុត្ួមគា្សចដាយ SIDA, SNV, IB Sweden
នញង BoP Inc. នញង្ចម្រាងហាខ្ស II ដនទីភ្្សរ់ង្្ជាំនួយអាចម្ិរ USAID ។
ចោរ គា បូរាណ ម្របធាននាយរម្របថុញបថុតញដនម្រ្រឹះស្ថសនមីម្ររហិរ
ូ ញ្ញវត្ថុអ ចអ អរម ចប ននឱសយៃរងរនអងសញកាស្
ខស ោដារ់ឱសយ
ចម្របើជាផ្លូ្កា្ដនរមម្ិធទ
ី ូ្ស័ព្ទ
ទ ចនលស្បថា “ចដាយចមើលច

ើញព្ីអថុញងជ
ញ ន ចអ អរម ចប ជាង៥០% ននបចីម្រនរ់យរចៅម្របរប

មុប្ប្ចធវរ
ើ សញរមមៃូេជា ចធវើខម្រស េាំកា្ នញងេញញវចរមសថុវជាចៃើម ។ ៃូចេនឹះចហិរើយននជា ចអ អរម ចប ផ្តួេចផ្តម
ើ ្ាំនថុ
ញ រនអងកា្បចងកើថុ
រមម្ិធីទូ្ស័ព្ទដៃទចនលស្បចនឹះច

ើង ចដាយានកា្េូល្ួមគាាំម្រទព្ីរាជ្ដាឋសភ្ញនលរមពអជា អងគកា្ជាថុញ នញងអនត្ជាថុញជាចម្រេើន

ចហិរើយចនឹះរ៏ជាសមញទផ្
ធញ លងមីមយ
ួ ចទៀថុខៃល
បញអាំសងសឃរមថារមម្ិធីទូ្ស័ព្ទដៃទចនលស្បចនឹះ
ឱសយកាន់ខថុ្ីរេចម្រមន
ើ

ចអ

អរម

ចប

ននេូល្ួមេាំខណរជួយចលើរមពស្់ ិស័យរសញរមមចៅរមពអជា។

នរងផ្តលអ
់ ថុម្របចោជន៍ៃល់រសញរ្ខបម្រនង
អ កា្ចធវើខម្រស េាំកា្ នញងេញញវម
ចរ សថុវ

នញងទទួលននម្រនរ់េណ
ាំ ូលកាន់ខថុចម្រេើនចម្ររឹះថារនអងរមម្ិធចី នឹះ្ឺចយើងព្សាោមផ្សា្ភ្ជប
ស ់ថុួអងគដនខបសស

ម្រេវារ់ផ្គថុផ្
់ គង់រសញរមមព្ី អនរផ្គថុ់ផ្គង់សាភស្ៈរសញរមម អនរផ្លញថុ អនរទញញលរ់ផ្ទសល់ននជួបគា្ស បខនមព្ីចនឹះផ្តលប
់ ចេចរចទស
ដាាំៃុឹះ

កា្នសន់ម្របាណព្ីេាំណូល

នញងេាំណ្យចៃើមសបីឱសយរសញរ្គាថុ់ចម្រថុៀមង្ិការនអងកា្ផ្លញថុតាមបចេចរចទសខណនាាំ

នញងអាេទាំនារ់ទាំនងផ្ទសល់មរម្រ្រឹះស្ថសនមីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុអ ចអ អរម ចប សម្រាប់ថុម្រមូ្កា្ចសវាហិរញ្ញវត្ថុអនានា ៃូេជា រមចី ឬ
ចផ្ទ្ម្រនរ់ជាចៃើម។ ”
ខងលងរនអងព្ញធីដារ់ឱសយចម្របើរមម្ិធទ
ី ូ្ស័ព្ទដៃទចនលស្ប ចោរ ម្រសរុន សុបុម អ្គនាយរ្ងដនអ្គនាយរដាឋន
ស រសញរមម
ដនម្ររសួងរសញរមម

្ុកាខសម្របាញ់

នញងចនស្ទ

ននានម្របស្សន៍ថា

“ចគាលចៅ្ួម្បស់រាជ្ដាឋសភ្ញនលរមពអជា្ឺចៃើមសបី

កាថុ់បនយភ្ព្ម្ររីម្ររ នញង ជាំ្ញ
ុ រាំចណើនចសៃឋរេ
ញ ចតាម្យៈកា្ចលើររមពស់កា្អភ្ញ្ឌសឍ្ិស័យរសញរមម។ ចគាលចៅសាំខាន់
សម្រាប់អភ្ញ្ឌសឍ្ិស័យរសញរមម ្ឺចៃើមសបីធានាឱសយនននូ្សនតស
ញ ុបចសសបៀង បចងកើនេាំណូល បចងកើថុឱសយានកា្ង្្ចធវើ នញងចធវើឱសយ
ម្របចសើ្ច

ើងនូ្ស្ថសនភ្ព្អាហា្្ូបថុមភសម្រាប់ម្របជាព្ល្ៃឋទាំងអស់តាម្យៈកា្បចងកើនផ្លញថុភ្ព្រសញរមម

ទូ្ស័ព្ទដៃទចនលស្បចនឹះព្ញថុជាននបចងកើថុច

ង
ើ េាំចព្លខៃលម្រសបចៅនរងទញសចៅ្បស់្ដាឋភ្
ស ញនល

ចហិរើយរមម្ិធី

នញងសម័យបចេចរ្ិទសា

ទូ្ស័ព្ទ ចៃើមសបជ
ី ួយផ្តល់ជាេាំចណឹះៃរងខផ្នររសញរមមៃល់ម្របជាព្ល្ៃឋជាព្ញចសសរសញរ្រមពអជា ខៃលព្ួរគាថុ់ង្យម្រសល
ួ រនអង
កា្ខសវង្រម្របភ្ព្េាំចណឹះៃរងៃូេជា ្ិធីចធវើចៃើមសបីទទួលននទញននផ្លបពស់ជាមួយបចេចរចទសខៃលានសតង់ដា្ ង្យម្រសួល
រនអងកា្្រធាថុុេូលសម្រាប់ផ្លញថុរមមរសញរមម មញនខថុបុចណ្្សឹះអវីខៃលបញអាំចព្ញេញថុតចនាឹះ្ឺ រសញរ្អាេយល់ននកាន់ខថុេសាស់
ព្ីថុដមលទផ្
ី សា្ផ្លញថុផ្ល នញងធាថុុេូលរសញរមមភ្លសមៗ ខៃលចធវើឱសយព្ួរគាថុ់កាន់ខថុានអាំណ្េរនអងកា្េ្ចាថុដមលទង
ាំ ចព្លទញញ

ធាថុុេូលរសញរមម នញងលរ់ផ្លញថុផ្លចៅ្ិញ នញងអាេ្ួេផ្ុថុព្ីកា្ចនរបច្ឆថុ
ស ព្ីឈ្ញ
មួ រណ្តសលមួយេាំនួនរនង
អ កា្ទាលសរ់
ថុដមលផ្លញថុផ្ល្បស់ព្រ
ួ គាថុ់។ បញស
អាំ ូមប្ចសរ់ផ្ងខៃ្ថាកា្សហិរកា្ជាដៃ្ូ្វាងម្ររសួងរសញរមម ្ុកាខសម្របាញ់ នញងចនស្ទ
នញងម្រ្រឹះស្ថសនមីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុអ ចអ អរម ចប ជាសរមមភ្ព្េូល្ួមអនុ្ថុតរមម្ិធីភ្ព្ជាដៃ្ូ្វាងម្រ្រឹះស្ថសនស្ធា្ណៈ នញង្ិស័យ
ឯរជន

(Public-Private

Partnership)

ខៃលរាជ្ដាឋសភ្ញនលរមពអជាននចលើររមពស់

នញងជាំ្ុញនាចព្លបេចអបសបនន។

ជាេុងចម្រកាយបញអាំសូមអ្្ុណៃល់ម្រ្រឹះស្ថសនមីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុអ ចអ អរម ចប រ៏ៃូេជាអងគកា្ជាថុញ អនត្ជាថុញ នញងដៃ្ូអភ្ញ្ឌសឍន៍
ជាចម្រេើនខៃលននយរេញថុទ
ត ុរដារ់ នញងគាាំម្រទរនអងកា្បចងកថុ
ើ រមម្ិធីទូ្ស័ព្ទដៃ
្ួ្្មលររផ្ងខៃ្ថាទចនលស្ប្ឺជារមម្ិធីទូ្ស័ព្ទដៃខៃលបចងកថុ
ើ ច

ទចនលស្ប ចនឹះច

ង
ើ ។

ើងរនអងចគាលបាំណងជួយផ្តល់េាំចណឹះៃរងៃល់រសញរ្

ព្ីបចេចរចទស ព្័ថុ៌ានទីផ្សា្រសញរមម ផ្តល់្នលរឹះសាំខាន់ៗរនង
អ កា្ដាាំៃាំណ្ាំ ខសវង្រសាភ្ស រសញរមម នញងេញញវម
ចរ សថុវឱសយកាន់ខថុ
ម្របចសើ្ច

ើង

មញនខថុបុចណ្្សឹះរសញរ្អាេខសវង្រចសវាហិរញ្ញវត្ថុអចៃើមសបីព្ម្រងីរមុប្ប្រសញរមម្បស់បន
លួ ននតាម្យៈរមម្ិធីចនឹះ

ផ្ងខៃ្។ រមម្ិធីចនឹះម្រថុូ្ននដារ់ឱសយចម្របើម្រនស់ចដាយចស្ីចលើ App Store ម្របព្័នធ (IOS) នញង Play Store ម្របព្័នធ Android
ខៃលផ្តល់ជូនមុបង្្ព្ញចសសជាចម្រេើនៃូេជា ទទួលននេាំចណឹះៃរង នញងបចេចរចទសរសញរមមនានា (ដាាំៃាំណ្ាំ នញងេញញវចរម
សថុវ) ទទួលនននូ្កា្ខេរ្ខមលរបទព្ញចស្ធន៍ព្ីសណ្
ាំ
រ់រសញរ្ចជា្ជ័យ ទទួលនននូ្កា្ម្របររា
ស ចោបល់ព្អ
ី នរជាំនាញ
រសញរមម ចៃើមសបីចដាឹះម្រស្យប្ហសខៃលរសញរ្ននជួបម្របទឹះ ង្យម្រសួលខសវង្រសាភស្រសញរមមព្ីម្ររុមហិររុន ឬចៃបផ្
ូ ថុ
គ ់ផ្គង់
សាភស្រសញរមម ទទួលននព្័ថុ៌ានងមីៗខៃលររ់ព្ន
័ ធនរងថុដមលទីផ្ា
ស ្ផ្លញថុផ្លរសញរមម នញងអាេរថុ់ម្រតាព្័ថុ៌ានទរ់ទងនរង
រសញដាឋសនផ្ទសល់បលួនចៅចលើទូ្ស័ព្ទដៃ។
ចអ អរម ចប ្ឺជាម្រ្រឹះស្ថសនមីម្ររូហិរញ្ញវត្ថុអខៃលឈានមុបច្ចលើ្ិស្លភ្ព្ម្របថុញបថុតញកា្ នញងេាំនួនអថុញងជ
ញ នម្រនរ់រមចី។
្ញថុម្រថុរមខបធនូ ឆ្២
សាំ ០១៨ ចអ អរម ចប ានអថុញងញជនស្ុបេាំនួនជាង ៧៦ មុន
ឺ នារ់ ជាមួយនរងផ្លប័ម្រថុម្រនរ់រមចីជាង ២៥២
ោនៃុោលស្អាចម្ិរ នញងម្រនរ់បចញវតើជាង ១៥៨ ោនៃុោលស្អាចម្ិរ ានកា្ិោល័យម្របថុញបថុតញកា្េាំនួន ១៥០រខនលង នញង
ានភ្្សរ់ង្្ជញថុ ៤.០០០ រខនលងចៅទូទាំងម្របចទស។

ចអ អរម ចប ានផ្លញថុផ្ល នញងចសវារមមជាចម្រេើនរាំព្ុងផ្តល់ជូន

អថុញងញជនៃូេជា៖ ចសវាម្រនរ់រមចី ម្រនរ់សនសសាំ ចសវាចផ្ទ្ម្រនរ់រនអង នញងចម្រៅម្របចទស ចសវាទូទថុ់្ិរកយបម្រថុ ធានារាសប់្ងខា្សថុ
ថុូេ ធនាគា្េល័ថុ ចសវាចបើរម្រនរ់ចបៀ្ថុសស្៍ ាសសុីនៃរ នញងដារ់ម្រនរ់ចដាយសវ័យម្រប្ថុតញ (ATMs/CDMs)។
េប្មារ់ព័តមា
៌ នរន្នែម៖
ចោរម្រសី េសា
៊ូ ណា េ៊ូរ ិនច័នទ នាយញកាម្របថុញបថុតញទីផ្ា
ស ្ នញងទាំនារ់ទន
ាំ ង
អាសយដាឋសន៖ អគា្ ២៨៥ មហា្ិងី ចោធព្លចបម្ៈភ្ូមញនទ (២៧១) សង្កសថុ់ទាំនប់ទររ បណឌេាំកា្មន រាជធានីភ្នាំចព្ញ
ម្របអប់សាំបុម្រថុចលប ៤៨០
ទូ្ស័ព្ទចលប៖ ០២៣ ៩៩៣ ០៦២/២២៤ ៧៦៣
ស្្ចអ

ញេម្រថុូនញរ៖ suzana.sorinchan@amkcambodia.com

