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អនុលោម្តាម្េារ់សដ ីពីការលរៀរេាំនិងការប្រប្ពឹត្តលៅថ្នអាជាា ធរលសវាហិរញ្ញវត្ថុម្ិនខម្នធនាគារ ខដេប្ត្ូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យ

លប្រើប្បាស់លៅថ្ងៃទី១៦ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១ និយ័តករបរធនបាលកិច្ច  លៅកាត្់ថា ន.ប.ធ. ជានិយ័ត្ករប្ររ់ប្រង ប្ត្ួត្ពិនិត្យ 

និងអភិ្វឌ្ឍវិស័យររធនបាេកិេចលៅប្ពេះរាជាណាេប្កកម្ពុជា និងប្ត្ូវអនុវត្តសម្ត្ថកិេចររស់ប្កសួងលសដឋកិេច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដូេមាន

ខេងកនុងេារ់សដ ីពីររធនបាេកិេច ខដេប្ត្ូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យលប្រើប្បាស់លៅថ្ងៃទី២ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ និងរទរបញ្ញត្តិពាក់ព័នធលផ្សសងលទៀត្

កនុងវិស័យររធនបាេកិេច។ 

លោងតាម្អនុប្កឹត្យសដ ីពីការលរៀរេាំនិងការប្រប្ពឹត្តលៅររស់អងគភាពលប្កាម្ឱ្វាទររស់អាជាា ធរលសវាហិរញ្ញវត្ថុម្ិនខម្នធនាគារ ខដេ 

ប្ត្ូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យលប្រើប្បាស់លៅថ្ងៃទី១៤ ខខកកាដា ឆ្ន ាំ២០២១ និម្ិត្តសញ្ញញ ររស់និយ័ត្ករររធនបាេកិេចមានអត្ថន័យដូេខាងលប្កាម្៖ 

-ររូហងសពណ៌្មាស៖ ត្ាំណាងឱ្យអាជាា ធរហិរញ្ញវត្ថុខដេជាអនកប្ររ់ប្រង ប្ត្ួត្ពិនិត្យ និងអភិ្វឌ្ឍវិស័យររធនបាេកេិច លដើម្បី

ធានាឱ្យដាំលណ្ើរការប្រត្ិរត្តិការររធនបាេកេិច ប្រករលដាយត្មាល ភាព ប្រសិទធភាព មានសណាដ រ់ធាន រ់ និងយុត្តិធម្៌ 

-ររូបាត្ថ្ដទាំងរី ខដេមានពណ៌្លខៀវ ពណ៌្មាស នងិពណ៌្ថ្រត្ង ប្ាក់េូេគាន ៖ ត្ាំណាងឱ្យប្រត្ិរត្តិការររធនបាេកិេច ខដេ

កនុងលនាេះ ររធនបាេប្ររ់ប្រងនិងខងរកាជាំនួសររធន ខដេផ្សដេ់លដាយររធនបាេទយក សប្មារ់ជាប្រលោជន៍ដេ់អត្ថគាហកៈ 

 

និម្ិតតសញ្ញា របស់និយ័តករបរធនបាលកិច្ច 
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-រូរហងសពណ៌្មាសឈរលេើររូបាត្ថ្ដរី៖ រង្កា ញពីប្រត្ិរត្តិការររធនបាេកិេចសថ ិត្លៅលប្កាម្ការប្ររ់ប្រងនិងប្ត្ួត្ពិនិត្យររស់

និយ័ត្ករររធនបាេកិេច ប្រករលដាយត្មាល ភាព ប្រសិទធភាព មានសណាដ រ់ធាន រ់ និងយុត្តិធម្៌ 

-ររូសល កឹលឈើ៖ េទធផ្សេជាខផ្សលផ្កា ថ្នការេេូរួម្េាំខណ្កររស់វិស័យររធនបាេកិេចកនុងការអភិ្វឌ្ឍលសដឋកិេចជាត្ិ។ 

 

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

which was promulgated on 16 January 2021 the Trust Regulator (TR) is the regulator which regulates, supervises 

and develops the trust sector in the Kingdom of Cambodia and shall implement the competencies of the Ministry 

of Economy and Finance as stated in the Law on Trust which was promulgated on 2 January 2019 and other 

relevant regulations in the trust sector. 

According to the Sub-Decree on Organization and Functioning of Units Subordinated to the Non-Bank 

Financial Services Authority, which was promulgated on 14 July 2021, the symbol of the TR has the following 

meaning: 

- Golden Swan: represents the financial authority that regulates, supervises and develops the trust sector 

to ensure that the trust operations are transparent, efficient, orderly and fair 

- The three palms of the hands, which are blue, gold, and green, are intertwined: represent the trust 

operations, in which the trustee manages and maintains the trust fund provided by the trustor for the benefit of 

the beneficiary 

- The golden swan stands on the palm of the hand: shows the operation of the trusts under the 

regulatoion and supervision of the TR with transparency, efficiency, order and justice 

- Leaves: the fruitful result of the contribution of the trust sector in the development of the national 

economy. 
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