
 
 
 
 

ថ្ងៃ ច័ន្ទ ១១ក ើត ខែ អស្សុជ ឆ្ន ាំ ជូត កោស័្  ព.ស្. ២៥៦៤ 
រាជធាន្ើភ្នាំកពញ, ថ្ងៃទើ ២៨ ខែ  ញ្ញា  ឆ្ន ាំ ២០២០ 

សេចក្ដីប្រកាេព័ត៌មាន 
ការចុុះអនុេសរណៈសោគយលគ់្នា េដពីី 

«ក្ិចចេហប្រតរិតតិការស ើម្បសីលើក្ក្ម្ពេប់្រព័នធរសចចក្វិទ្យាហរិញ្ញវតថុ 
សៅក្ាងុប្ពុះរាជាណាចប្ក្ក្ម្ពុជា» រវាងម្ជ្ឈម្ណឌ លរណដុ ុះធុរក្ិចចថ្មី “សតសជា” 

ននប្ក្េងួសេ ឋក្ិចចនងិហរិញ្ញវតថុ និងេមាគម្ធនាគ្នរសៅក្ម្ពុជា 
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 កៅថ្ងៃទើ២៨ ខែ ញ្ញា  ឆ្ន ាំ២០២០ កេលាក ៉ោ ង ២.៣០នាទើរកស្ៀល កៅទើស្ដើការក្ ស្ួងកស្ដ្ឋ ិចចនិ្ងហរិញ្ា- 

េតថុ, មជឈមណ្ឌ លបណ្ដុ ុះធុរ ិចចងមើ “កតកោ” និ្ងស្ គមធនាគារកៅ មពុោ បាន្ចុុះអនុ្ស្សរណ្ៈកោគយល់គាន ស្ដើពើ 
« ិចចស្ហក្បតិបតតិការ កដ្ើមបើកលើ  មពស់្ក្បព័ន្ធបកចច េទិាហរិញ្ាេតថុកៅ នុងក្ពុះរាោណាចក្  មពុោ» ខដ្ល ន្ 
ឯ ឧតតមបណ្ឌិ ត គង់  ៉ោ រ ើ ោតាំណាងមជឈមណ្ឌ លបណ្ដុ ុះធុរ ិចចងមើ «កតកោ» និ្ងកលា បណ្ឌិ ត អិុន្ ចាន់្ន្ើ ោ 
តាំណាងស្ គមធនាគារកៅ មពុោ។ ពិធើចុុះហតថកលខាកន្ុះ ក្តូេបាន្អកញ្ជ ើញចូលរមួពើតាំណាងអងគភាពពា ់ព័ន្ធ 
កក្កាមឱវាទក្ ស្ួងកស្ដ្ឋ ិចចនិ្ងហរិញ្ាេតថុ និ្ងស្ថថ ប័ន្ឯ ជន្កសសងៗោកក្ចើន្កទៀត។ ការចុុះអនុ្ស្សរណ្ៈកោគយល់ 
កន្ុះ  ន្កគាលបាំណ្ងរមួចាំខណ្ ជាំរុញបរោិប័ន្នហរិញ្ាេតថុ និ្ងពក្ងើ េសិ្ថលភាពការងារ នុងេស័ិ្យធុរ ិចចងមើ និ្ង 
េស័ិ្យបកចច េទិាហរិញ្ាេតថុស្ក្ ប់ក្ទក្ទង់កស្ដ្ឋ ិចចឌើជើងលកៅ មពុោ។  

ការរ ើ ចកក្មើន្ឥតឈប់ឈរថ្ន្បកចច េទិាឌើជើងល និ្ងទូរគមនាគមន៍្កធវើឱយ ន្ឌើជើងលភាេូបន្ើយ មម និ្ង 
ស្ ហរណ្ មមោខែសក្ចវា ់ឌើជើងល ខដ្ល ាំពុងខតក ើតក ើងកៅ នុងក្គប់េស័ិ្យ រមួោាំងេស័ិ្យហរិញ្ាេតថុសង។ 
ស្កាត នុ្ពល ថ្ន្បកចច េទិាងមើកន្ុះនឹ្ងកដ្ើរតនួាទើោឃ្នន ស់្ងមើស្ក្ ប់អភិ្េឌឍកស្ដ្ឋ ិចច-ស្ងគម ខដ្លនឹ្ង ក ើតបាន្ោ 
ទក្មង់កស្ដ្ឋ ិចចមយួងមើកៅថាកស្ដ្ឋ ិចចឌើជើងល ។ រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល មពុោកក្កាមការដឹ្ នាាំរបស់្ េសម្តចអគគម្ហា 
សេនារតីសតសជា ហ ុន សេន នាយ រដ្ឋមន្រន្តើថ្ន្ក្ពុះរាោណាចក្  មពុោ បាន្យល់ចាស់្ និ្ងចាត់ទុ  
ការអភិ្េឌឍកស្ដ្ឋ ិចចឌើជើងលោេស័ិ្យអាទិភាព ស្ក្ ប់អភិ្េឌឍក្បកទស្ ដូ្ចខដ្លបាន្ ាំណ្ត់កៅ នុងយុទធស្ថន្រស្ត 
ចតុកកាណ្ដ្ាំណា ់កាលទើ ៤ ។  នុងទិស្កៅកន្ុះ រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល បាន្ និ្ង ាំពុងករៀបចាំកស្ច តើក្ពាងក្ បែណ្ឌ  
យុទធស្ថន្រស្តកគាលន្កោបាយកស្ដ្ឋ ិចចឌើជើងល មពុោ ស្ក្ ប់ោក្តើេស័ិ្យតក្មង់ទិស្ ការអនុ្េតតការក្ស្ូបយ  
បកចច េទិាឌើជើងលឱយបាន្ោអតិបរ  កដ្ើមបើបកងកើន្ការក្ប តួក្បខជង ការថ្ចនក្បឌិត និ្ងសលិតភាពថ្ន្ទាំនិ្ញនិ្ង 
កស្វា មម, ែណ្ៈខដ្លហានិ្ភ័្យ និ្ងបចច័យអេជិជ ន្មយួចាំន្ួន្ពើបកចច េទិាកន្ុះក្តូេបាន្ក្គប់ក្គង។  

 



បកចច េទិាឌើជើងល  ៏បាន្កធវើទាំកន្ើប មមកលើេស័ិ្យហរិញ្ាេតថុ បកងកើតបាន្ោម៉ោូខដ្លងមើមយួខដ្លកគកៅថា 
បកចច េទិាហរិញ្ាេតថុ ឬ FinTech ស្ក្ ប់បាំកពញតក្មូេការកស្វាហរិញ្ាេតថុោាំងេស័ិ្យធនាគារ និ្ងមិន្ខមន្ធនាគារ 
ក្ប បកដ្ឋយក្បស្ិទធភាពែពស់្កដ្ឋយកក្បើក្បាស់្បកចច េទិាោស្នូល។ ការអភិ្េឌឍថ្ន្បកចច េទិាហរិញ្ាេតថុ កដ្ើរតនួាទើ 
ោ៉ោ ងស្ាំខាន់្ នុងការ ស្ថងកស្ដ្ឋ ិចចឌើជើងលោរមួ និ្ងកដ្ឋយខ  ជយួកលើ  មពស់្បរោិប័ន្នហរិញ្ាេតថុ។ កស្ច តើ 
ក្ពាងកគាលន្កោបាយកស្ដ្ឋ ិចចឌើជើងល បាន្បងាា ញពើតក្មូេការថ្ន្ការករៀបចាំ ស្ថងក្បព័ន្ធបង់ក្បា ់ថាន  ់ោតិ 
ខដ្លោខសន មយួថ្ន្បកចច េទិាហរិញ្ាេតថុ ស្ក្ ប់ជាំរុញការអភិ្េឌឍេស័ិ្យពាណិ្ជជ មមតាមក្បព័ន្ធកអ ចិក្តូនិ្ , ការ 
ដឹ្ ជញ្ជូ ន្ចុងកក្កាយ, និ្ងកស្វាអន្ឡាញនានា។ 

កោុះបើោ បកចច េទិាហរិញ្ាេតថុកៅ មពុោ ន្ការលូតលាស់្គរួឱយ ត់ស្ គ ល់, េស័ិ្យកន្ុះកៅខតក្បឈមនឹ្ង 
បញ្ញា គន្្លុះៗ និ្ងក្តូេការការគាាំក្ទខសន កហដ្ឋឋ រចនាស្មព័ន្ធរងឹ និ្ងទន់្ពើស្ថថ ប័ន្រដ្ឋ និ្ងឯ ជន្។ បញ្ញា មយួចាំន្នួ្ 
នឹ្ងក្តូេកដ្ឋុះក្ស្ថយ នុងក្ បែណ្ឌ រមួថ្ន្កគាលន្កោបាយកស្ដ្ឋ ិចចឌើជើងល ប៉ោុខន្តយន្តការអន្តរស្ថថ ប័ន្អាចចូលរមួ
អភិ្េឌឍេស័ិ្យកន្ុះោបកណ្តើ រៗ។  នុងន័្យកន្ុះ  ិចចស្ហក្បតិបតតិការរវាងមជឈមណ្ឌ លបណ្ដុ ុះធុរ ិចចងមើ “កតកោ” 
និ្ងស្ គមធនាគារកៅ មពុោ នឹ្ងក្ាយោបកងាគ លចរងមើមយួ  នុងការកលើ  មពស់្ការអភិ្េឌឍន៍្េស័ិ្យបកចច េទិា 
ហរិញ្ាេតថុ រមួោាំងការបណ្តុ ុះធុរ ិចចងមើកលើេស័ិ្យកន្ុះ ស្ាំកៅជាំរុញ ាំកណ្ើ ន្កស្ដ្ឋ ិចចោតិ នុងរយៈកពលខេង។   

មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ុះធុរ ិចចងមើ “កតកោ” ងមើៗកន្ុះបាន្ខក្បក្ាយែួ្ន្ោក្គឹុះស្ថថ ន្ស្ថធារណ្ៈរដ្ឋបាល ខដ្ល ន្
ភារ ិចចចមបង នុងការបណ្តុ ុះធុរ ិចចងមើ និ្ងជាំរុញឱយ ន្ការចូលរមួអភិ្េឌឍធុរ ិចចងមើ  នុងកគាលកៅបកងកើន្ឱកាស្ក្ាយ 
ោអាជើេ មមកោគជ័យដ្ល់ធុរ ិចចងមើោាំងកនាុះ។  ិចចស្ហការកន្ុះ នឹ្ងសតល់លទធភាពដ្ល់មជឈមណ្ឌ លបណ្តុ ុះធុរ ិចចងមើ 
“កតកោ”  នុងការករៀបចាំ មមេធិើបណ្តុ ុះធុរ ិចចងមើបខន្ថមកទៀត នុងេស័ិ្យបកចច េទិាហរិញ្ាេតថុ កដ្ឋយ ន្ការគាាំក្ទពើ 
ស្ គមធនាគារកៅ មពុោ និ្ងធនាគារោស្ ជិ  ោបកចច កទស្ និ្ងការក្បឹ ាកោបល់ធុរ ិចចោកដ្ើម។ 
មជឈមណ្ឌ លបណ្ដុ ុះធុរ ិចចងមើ “កតកោ” នឹ្ងបន្តការពក្ងឹង និ្ងពក្ងើ  ិចចស្ហក្បតិបតតិការោបន្តបនាទ ប់ ោមយួ 
ស្ថថ ប័ន្ោតិ និ្ងអន្តរោតិ កដ្ើមបើក្្ើយតបកៅនឹ្ងកគាលន្កោបាយ និ្ង ិចចែិតែាំក្បឹងខក្បងរបស់្រាជរដ្ឋឋ ភិ្បាល ។ 
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Phnom Penh, September 28, 2020  

 

PRESS RELEASE ON THE MOU SIGNING CEREMONY  

BETWEEN TECHO STARTUP CENTER AND  

THE ASSOCIATION OF BANKS IN CAMBODIA  

ON “COOPERATION TO PROMOTE FINANCIAL TECHNOLOGY SYSTEM IN THE 

KINGDOM OF CAMBODIA” 
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 On September 28, 2020 at 2.30PM, a Memorandum of Understanding (MoU) signing ceremony 

was held at the Ministry of Economy and Finance, between Techo Startup Center (TSC) and the 

Association of Banks in Cambodia (ABC). The MoU is about “Cooperation to Promote Financial 

Technology (FinTech) System in the Kingdom of Cambodia.” TSC and ABC were represented by H.E. 

Dr. Kong Marry and Dr. In Channy, respectively. The ceremony was attended by representatives of 

relevant departments under the Ministry of Economy and Finance and many other private institutions. 

The MoU aims to promote financial inclusion and expand the scope of work in startup and financial 

technology (FinTech) sectors in support of Cambodia’s digital economy. 

The unceasing advancement of digital technology and telecommunications has made digitalization 

and integration in the form of digital chain happening in all sectors, including that of finance. The 

potential of this new technology will become an important lever in the socio-economic development that 

will emerge as a new economic form called digital economy. Under the leadership of Samdech Akka 

Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, the Royal 

Government of Cambodia clearly understands and considers the development of the digital economy as a 

priority area for the development of the country as determined in the Rectangular Strategy Phase 4. In 

this regards, the Royal Government has been drafting a strategic framework for Cambodia’s digital 

economy policy as a compass to guide the implementation of digital technology to its fullest potential in 

order to increase competition, innovation and productivity of goods and services while keeping in check 

the risks and some negative consequences of this technology.  



Digital technology has also modernized the financial sector, creating a new model called financial 

technology or FinTech to meet the demands of financial services, both banking and non-banking sectors, 

more efficiently by using technology at the core. The development of financial technology plays an 

important role in building the digital economy as a whole and, in particular, promoting financial 

inclusion. The digital economy policy draft addresses the needs to set up a national payment system, a 

part of financial technology, to drive the development of e-commerce, last-mile delivery and other online 

services.   

Despite the remarkable growth of financial technology in Cambodia, this sector still faces key 

challenges and is in need of support for hard and soft infrastructures from public and private institutions. 

Some issues will be addressed within the overall framework of the digital economy policy; however, 

inter-institutional mechanism can gradually contribute to the development of this sector. In this regards, 

the cooperation between TSC and ABC will be a new milestone in promoting the development of 

financial technology sector, including the support for FinTech startups, in order to promote economic 

growth in the long run.  

TSC has recently transformed itself into a public administration institution with the fundamental 

duty to support startups and promote the development of startups in an effort to increase the chances of 

these startups to become successful businesses. With the support of ABC and its members in the area of 

technical and business consultation, this cooperation will enable TSC to develop more support programs 

for startups in financial technology sector.  In response to the policies and effort of the Royal 

Government, TSC will continue to strengthen and expand the collaboration with both national and 

international institutions.  

3 


