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លប្កាមេារ់សដ ីពីការលរៀរេាំនិងការប្រប្ពឹត្តលៅថ្នអាជាា ធរលសវាហិរញ្ញវត្ថុមិនខមនធនាគារ ខដេប្ត្ូវបានប្រកាសឱ្យ

លប្រើប្បាស់លៅថ្ងៃទី១៦ ខខមករា ឆ្ន ាំ២០២១ រេនាសមពន័ធស្ថថ រន័ថ្ននយិត័្ករររធនបាេកិេចប្ត្ូវបានលធវើនយិត័្កមមលោយលោង

តាមអនុប្កតឹ្យសដ ីពកីារលរៀរេាំនិងការប្រប្ពតឹ្តលៅររស់អងគភាពលប្កាមឱ្វាទររស់អាជាា ធរលសវាហិរញ្ញវត្ថុមនិខមនធនាគារ ខដេ

ប្ត្ូវបានប្រកាសឱ្យលប្រើប្បាស់លៅថ្ងៃទី១៤ ខខកកាោ ឆ្ន ាំ២០២១ និងប្រកាសសដ ីពីការលរៀរេាំនិងការប្រប្ពតឹ្តលៅថ្ននាយកោា ននិង

អងគភាពលប្កាមឱ្វាទររស់និយ័ត្ករររធនបាេកិេច  ខដេប្ត្ូវបានប្រកាសឱ្យលប្រើប្បាស់លៅថ្ងៃទី១ ខខត្ុលា ឆ្ន ាំ២០២១ 

និយ័ត្ករររធនបាេកិេច (ន.ប.ធ.) ប្ត្ូវដឹកនាាំលោយអគ្គនាយក េាំនួន ១ រូរ អមលោយអគ្គនាយករងមួយេាំនួន និងមាន

នាយកោា នេាំណ្េុះេាំននួ ៤  រួមមាន៖ នាយកោា នកិេចការទូលៅ, នាយកោា នេុេះរញ្ជ ីររធនបាេកិេច, នាយកោា នកេិចការគ្ត្ិយតុ្ត

និងអធិការកិេច និងនាយកោា នប្ស្ថវប្ជាវ រណ្ដុ េះរណ្ដដ េ និងសហប្រត្ិរត្តិការ ខដេនាយកោា ននីមួយៗមានការិោេ័យ

េាំណ្េុះេាំនួន ៣ (អងគការលេខររស់ ន.ប.ធ. ប្ត្ូវបានរង្កា ញលៅទាំព័ររនាា រ់)។ 

Pursuant to the Law on the Organization and Functioning of the Non-Bank Financial Services 

Authority, which was promulgated on 16 January 2021, the institutional structure of the Trust Regulator 

is regulated in accordance with the Sub-Decree on Organization and Functioning of Units Subordinated 

to the Non-Bank Financial Services Authority, which was promulgated on 14 July 2021 and Prakas on 

the Organization and Functioning of Departments and Units Subordinated to the Trust Regulator which 

was promulgated on October 1, 2021, the Trust Regulator (TR) is led by a Director General, 

accompanied by a number of Deputy Directors General, and consists of four subordinate departments: 

the General Affairs Department, the Trust Registration Department, the Legal Affairs and Inspection 

Department, and Research, Training and Cooperation Department, each of which has three subordinate 

divisions (TR’s organization is shown on the next page). 

  

រច្នាសម្ព័នធស្ថថ ប័ននននិយ័តករបរធនបាលកិច្ច 

Structure of the Trust Regulator 

អត្ថបទ៖ ណង សេរវីធុ | Article: Sereyvuth Nong 
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