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ក្នុងប្ក្រខណ័្ឌ ថ្នប្រត្ករត្តការទាក្ទ់ងនឹងារពកនកត្យ នកងារ

លស ៊ើរអលងាត្រទលេម៊ើសខដេមានខេងក្នុងេារ់សដ ីពីររធនបាេក្កេច មន្ដនដ ី

អធការក្កេចររធនបាេក្កេច មានសកទធកអាំណាេលធវ៊ើារខែក្លែរ, ររ់យក្

ិត្ថុតាង, លាេះលៅរ គ្គេពាក្ព់ន័ធ, នកងរាំលពញក្កេចនីត្ក ចិ្ធីដថ្ទលទៀត្ លោយ 

អន ិ ត្តប្សរតាមរទរបញ្ញត្តកថ្នប្ក្មនតី្ក ចិ្ធីប្ពហ្មទណ្ឌ ។ ក្នងុក្រណ្រីាំបាេ ់

ខដេប្ត្ូិឃាត្់ខលួនជនសងស័យ មន្ដនដីអធការក្កេចររធនបាេក្កេចប្ត្ូិទទួេ 

ារអន ញ្ញញ ត្ជារឋម ពីប្ពេះរាជអាជាា លទាេះរីជាារអន ញ្ញញ ត្លោយផ្ទា េ ់

មាត្់ក្៏លោយ។ 

រាេ់ប្រត្ករត្តការររស់មន្ដនដីអធការក្កេចររធនបាេក្កេច ក្នុងារ 

ពកនកត្យ, លស ៊ើរអលងាត្រទលេម៊ើស នកងារឃាត្់ខលួនជនសងស័យប្ត្ូិអន ិត្ត

ប្សរតាមរទរបញ្ញត្តកថ្នប្ក្មនតី្ក ចិ្ធីប្ពហ្មទណ្ឌ ។ មន្ដនដីអធការក្កេចររធន- 

បាេក្កេច មានសកទធកលសន ៊ើស ាំជាំនួយពីរដឋបាេថ្នន ក្់លប្ាមជាត្កនកងអងគភាព

ប្រោរ់អាិ ធ ឬអាជាា ធរមានសមត្ថក្កេចខដេពាក្់ព័នធលផ្សសងលទៀត្ លដ៊ើមបី

េេូរួមរន្ដង្កា ររទលេម៊ើស ខដេមានខេងក្នងុេារស់ដ ីពីររធនបាេក្កេច។ 

លៅក្នុងដាំលណ្៊ើរារអធការក្កេចររធនបាេក្កេច ក្នុងក្រណ្មីានភ្សដុតាង

ឬេទធផ្សេ ចិ្ភាគ្លផ្សាៀងផ្ទា ត្់ រញ្ញា ក្់ថ្នមានារលធវ៊ើររធនបាេក្កេចខដេ

ផ្សាុយពីារអេះអាងនកងារផ្សដេ់សកទធកលៅក្នុងេកខកត្ររធនបាេក្កេច មន្ដនដី

អធការក្កេចររធនបាេក្កេច មានសកទធករត្់ ចិ្ធានារផ្ទា ក្ជារលណាដ េះអាសនន  

 

(េារ់សដ ីពីររធនបាេក្កេច, ២០១៩; េារ់សដ ីពីារលរៀរេាំនកងារប្រប្ពតឹ្ត 

លៅថ្នអាជាា ធរលសវាហ្ករញ្ញិ ត្ថុមកនខមនធនាគារ, ២០២១; អន ប្ក្តឹ្យសដ ី

ពីារលរៀរេាំនកងារប្រប្ពតឹ្តលៅររស់អងគភាពលប្ាមឱវាទររសអ់ាជាា ធរ

លសវាហ្ករញ្ញិ ត្ថុមកនខមនធនាគារ, ២០២១)។ 

Within the framework of the operation related to 

the examination and investigation of crimes under the 

Law on Trust, the Trust Inspection Official has the 

authority to search, seize evidence, summon relevant 

persons and perform other procedures in accordance with 

the provisions of Code of Criminal Procedure. In case it is 

necessary to detain a suspect, the Trust Inspection 

Official shall obtain the prior permission of the Prosecutor, 

albeit orally. 

All operations of the Trust Inspection Official in 

examining, investigating crimes and arresting suspects 

must be carried out in accordance with the provisions of 

the Code of Criminal Procedure. The Trust Inspection 

Official has rights to request assistance from the sub-

national administration and the armed units or other 

relevant competent authorities to participate in the 

suppression of crimes under the Law on Trust. In the 

process of inspecting the trust, in case there is evidence 

or the results of the verification analysis confirm that 

there is a trust that is contrary to the assertion and 

authorization in the trust instrument, the trust inspection 

official has rights to take temporary action (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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