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អគ្គនាយក្ថ្ននកយ័ត្ក្រររធនបាេក្កេច (ន.ប.ធ.) មានសកទធករត្ ់

តាំងមន្រនតីអធការក្កេចររធនបាេក្កេច លដើមបីតមដាន ប្ា បិ្ជា  ិប្ត្ួត្ពកនកត្យ 

នកងជាំរញុារអនុិ ត្តេារ់សដ ីពីររធនបាេក្កេច។ មន្រនតអីធការក្កេចររធន- 

បាេក្កេចមានសកទធកលធវើអធការក្កេចលេើររធនបាេក្កេចនកងរាំលពញភារក្កេច

លផ្សសងលទៀត្តមារប្រគ្េ់ជូនររស ់ ន.ប.ធ.។ មន្រនតីអធការក្កេចររធន- 

បាេក្កេចមានសកទធកតមដាន ប្ត្តួ្ពកនកត្យ ប្ាិប្ជាិ នកងលសុើរអលងាត្រទ- 

លេមើសក្នុង ចិ្ស័យររធនបាេក្កេចលៅប្ពេះរាជាណាេប្ក្ក្មពុជា។ 

មន្រនតីអធការក្កេចររធនបាេក្កេច ទទួេនតី្កសមបទាជានគ្របាេ 

យុត្តកធមឱ៌្យពកនកត្យរទលេមើស ខដេមានខេងក្នុងេារ់សដ ីពីររធនបាេក្កេច 

លដាយអនុិត្តឱ្យប្សរតមរទរបញ្ញត្តកថ្នប្ក្មនតី្ក ចិ្ធីប្ពហ្មទណ្ឌ ។ ខររ

រទ នកងនតី្ក ចិ្ធីថ្នារផ្សដេ់នតី្កសមបទាេាំល េះមន្រនតអីធការក្កេចររធនបាេ- 

ក្កេចប្ត្ូិក្ាំណ្ត្់លដាយប្រាសអនតរប្ក្សងួ ររស់រដឋមន្រនតីប្ក្សងូយុត្តកធម ៌

នកងរដឋមន្រនតីប្ក្សួងលសដឋក្កេចនកងហ្ករញ្ញិ ត្ថុ នកងជាប្រធានប្កុ្មប្រឹក្ាថ្ន

អាជាា ធរលសវាហ្ករញ្ញិ ត្ថុមកនខមនធនាគារ (អ.ស.ហ.) តមសាំលណ្ើររស ់

ន.ប.ធ. (េារ់សដ ីពីររធនបាេក្កេច, ២០១៩; េារ់សដ ីពីារលរៀរេាំ  

 

នកងារប្រប្ពតឹ្តលៅថ្នអាជាា ធរលសវាហ្ករញ្ញិ ត្ថុមកនខមនធនាគារ, ២០២១; 

អនុប្ក្តឹ្យសដ ីពីារលរៀរេាំនកងារប្រប្ពតឹ្តលៅររស់អងគភាពលប្ាមឱ្វាទ

ររស់អាជាា ធរលសវាហ្ករញ្ញិត្ថុមកនខមនធនាគារ, ២០២១)។ 

The Director General of the Trust Regulator (TR) 

has rights to appoint a Trust Inspection Official to 

monitor, research, inspect and enforce the 

implementation of the Law on Trust. The Trust Inspection 

Official has rights to inspect the trust and perform other 

duties as assigned by the TR. The Trust Inspection Official 

has rights to monitor, inspect, research and investigate 

crimes in the trust sector in the Kingdom of Cambodia. 

The Trust Inspection Official shall be a judicial 

police officer to examine the offenses stated in the Law 

on Trust in accordance with the provisions of the Code of 

Criminal Procedure. Procedures for providing 

rehabilitation to the Trust Inspection Official shall be 

determined by the Inter-Ministerial Prakas of the Minister 

of Justice and the Minister of Economy and Finance and 

the Chairman of the Board of the Non-Bank Financial 

Services Authority (NBFSA) at the request of the TR (Law 

on Trust, 2019; Law on the Organization and Functioning 

of the NBFSA, 2021; Sub-Decree on the Organization and 

Functioning of Units Under the NBFSA, 2021). 
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Inspection in Trust Sector 
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