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លៅលពេប្រត្ករត្តការអនុិត្តេារ់ មន្រនតអីធការក្កេចររធន- 

បាេក្កេចប្ត្ូិលសល ៀក្ពាក្់ឯក្សណ្ឋា ន, ពាក្ស់ញ្ញា សម្គា េ់, នកង

សញ្ញា សក្ដក នកងប្ត្ូិម្គនេកខកត្រញ្ញា លរសក្ក្មម។ ឯក្សណ្ឋា ន, 

សញ្ញា សម្គា េ ់នកងសញ្ញា សក្ដកររស់មន្រនតអីធការក្កេចររធនបាេ- 

ក្កេចប្ត្ូិក្ាំណ្ត្់លោយអនុប្ក្ឹត្យ។ 

ខរររទ នកងនីត្ក ចិ្ធថី្នារលធវើអធការក្កេចររធនបាេក្កេចប្ត្ូ  ិ

ក្ាំណ្ត្់លោយប្រាសររស់រដាមន្រនតបី្ក្សួងលសដាក្កេច នកងហករញ្ាិ ត្ថ ុ

នកងជាប្រធានប្ក្ុមប្រឹក្ាថ្នអាជាា ធរលសវាហករញ្ាិ ត្ថុមកនខមនធនាគារ 

(អ.ស.ហ.) តាមសាំលណ្ើររស់នកយ័ត្ក្រររធនបាេក្កេច (ន.ប.ធ.)។ 

មន្រនតអីធការក្កេចររធនបាេក្កេចខដេរាំលពញមុខង្ករ នកងភារក្កេច

ប្ត្ឹមប្ត្ូិតាមេារ់សដ ីពីររធនបាេក្កេច ប្ត្ូិបានារពារលោយេារ់  

(េារ់សដ ីពីររធនបាេក្កេច, ២០១៩; េារ់សដ ីពាីរលរៀរេាំ នកងារ 

ប្រប្ពឹត្តលៅថ្នអាជាា ធរលសវាហករញ្ាិ ត្ថុមកនខមនធនាគារ, ២០២១; 

អនុប្ក្ឹត្យសដ ីពាីរលរៀរេាំ នកងារប្រប្ពឹត្តលៅររស់អងាភាពលប្ាម

ឱវាទររស់អាជាា ធរលសវាហករញ្ាិ ត្ថុមកនខមនធនាគារ, ២០២១)។ 

 

While carrying out law enforcement, trust 

inspectors shall wear uniforms and insignias, and 

bring along with them the letter of dispatch for 

mission. The uniform, insignias and signal-rank of 

the trust inspectors shall be determined by a sub-

decree. 

Formalities and procedure for trust 

inspection shall be determined by a Prakas of the 

Minister of Economy and Finance and Chairman of 

the Council of the Non-Bank Financial Services 

Authority (NBFSA) at the request of the TR. Trust 

inspectors who perform their duties and 

responsibilities in good faith shall be protected by 

law (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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