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គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ 

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរាជាណាច្គ្កកម្ពុជា 

Regulate, Supervise, and Develop Trust Sector 

in the Kingdom of Cambodia 

អតថបទគ្បចាំសបាា ហ៍ | Weekly Article 

ប្រាសរដកលសធ៖ ទសសនៈលៅក្នុងអត្ថរទលនេះជាទសសនៈររស់អនក្នកពនធ។ ទសសនៈលៅក្នុងអត្ថរទលនេះមកនខមនជាទសសនៈររស់នកយ័ត្ក្រររធនបាេក្កេចលទ។ 

Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the authors. They do not purport to reflect the opinions or views of the Trust Regulator. 
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រុគ្គេណាខដេមកនសុខេកត្ត េាំល េះិច្ធានារណា

មយួររស់មន្រនតីអធការក្កេចររធនបាេក្កេច អាេរដងឹត្វ៉ាក្នុង

រយៈលពេ៣០ (សាមសករ) ថ្ងៃលៅនកយ័ត្ក្រររធនបាេក្កេច 

(ន.ប.ធ.) គ្កត្ររ់ពីថ្ងៃបានទទួេលសេក្ដសីលប្មេ។ ន.ប.ធ. 

ប្ត្ូិសលប្មេលេើរណ្ដ ឹងត្វ៉ាក្នុងរយៈលពេ៣០ (សាមសករ) 

ថ្ងៃយ៉ា ងយូរគ្កត្ររ់ពីថ្ងៃទទួេ ក្យរដឹង។ ក្នងុក្រណ្ីរគុ្គេ 

ល េះមកនសុខេកត្តេាំល េះលសេក្ដីសលប្មេររស់ ន.ប.ធ. រុគ្គេ 

ល េះមានសកទធកលធវើរណ្ដ ឹងលៅត្ុលាារតាមនីត្កិច្ធ ី ក្នុងរយៈ

លពេ៣០ (សាមសករ) ថ្ងៃ គ្កត្ររ់ពីថ្ងៃបានទទេួលសេក្ដី

សលប្មេ (េារ់សដ ីពីររធនបាេក្កេច, ២០១៩; េារ់សដ ីពីារ 

លរៀរេាំនកងារប្រប្ពឹត្ត លៅថ្នអាជាា ធរលសវហករញ្ញិ ត្ថុមកនខមន 

ធ គារ, ២០២១; អនុប្ក្ឹត្យសដ ីពីារលរៀរេាំនកងារប្រប្ពឹត្ត 

លៅររស់អងគភាពលប្ាមឱវទររស់អាជាា ធរលសវហករញ្ញិ ត្ថុ

មកនខមនធ គារ, ២០២១)។ 

 

 

Any person who does not agree with any 

of the measures taken by the Trust Inspection 

Official may file a complaint within 30 (thirty) 

days to the Trust Regulator (TR) from the date 

of receipt of the decision. The TR must be 

decided within 30 (thirty) days from the date of 

receipt of the complaint. In case that person 

does not agree with the decision of the TR, that 

person has the right to file a complaint to the 

court within 30 (thirty) days from the date of 

receipt of the decision (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). 

ការបាឹងតវ៉ា ពីវិធានការរបស់ម្ន្រនតអីធិការកិច្ចបរធនបាលកចិ្ច 

Complaint Against the Measures Taken by the Trust Inspection Official 

អត្ថបទ៖ ណង សេរវីធុ | Article: Sereyvuth Nong 

ឯកសារសោង | References: 

- មាត្រា៣៩, ច្បាបេ់ដីពីបរធនបាលកិច្បច. (២០១៩). 
- ច្បាបេ់ដីពីការសរៀបចំ្បនិងការត្របត្រពឹត្តសៅននអាជ្ញា ធរសេវាហិរញ្ញ វត្ថុមនិ
មមនធនាគារ. (២០២១). 
- អនុត្រកឹត្យេដីពីការសរៀបចំ្បនិងការត្របត្រពឹត្តសៅរបេ់អងគភាពសត្រកាមឱវាទ
របេ់អាជ្ញា ធរសេវាហិរញ្ញ វត្ថុមនិមមនធនាគារ. (២០២១). 

ររូភាព | Picture: https://wpforms.com/wp-

content/uploads/2019/03/create-a-complaint-form.jpg 


