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អនុលលាម្តាម្េារ់សដ ីពី ការងរៀបច្ាំ និងការគ្បគ្ពឹតតងៅននអាជាា ធរងសវាហរិញ្ញវតថុមិ្នមម្នធនាគារ ខដេប្ត្ូវ

បានប្រកាសឱ្យលប្រើប្បាសល់ៅថ្ងៃទី១៦ ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០២១  យកោឋ នទីផ្សារនងិស្ថថ រ័នហិរញ្ញវត្ថុថ្នអគគ យកោឋ នឧសាហកម្ម

ហិរញ្ញវត្ថុ ប្ត្វូបានលធវើសាហរណ្កម្មជា និយ័តករបរធនបាលកិច្ច លៅកាត្ថ់ា ន.ប.ធ. ខដេជានយិត័្ករប្គរ់ប្គង ប្ត្តួ្ពនិតិ្យ 

និងអភ្ិវឌ្ឍវិស័យររធនបាេកិេចលៅកនុងប្ពេះរាជា្េប្កកម្ពុជា និងប្ត្ូវអនុវត្តសម្ត្ថកេិចររស់ប្កសងួលសដឋកិេចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 

ដូេានខេងកនុងេារ់សដ ីពរីរធនបាេកេិច និងរទរបញ្ញត្តាិក់ព័នធលផ្សសងលទៀត្កនុងវិស័យររធនបាេកិេច។ 

In 2008, the Ministry of Economy and Finance began to consider the management of financial trust 

operations by preparing the first draft law on financial trust for the purpose of managing grant funds or sub-

debt provided by development partners to support microfinance sector where these funds are managed and 

administered by banking and microfinance institutions. This draft law was once submitted to the inter-ministerial 

meeting, but was withdrawn for revision to expand its scope. 
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For the temporary work in response to the urgent need for managing the funds granted to the Royal 

Government, the Ministry of Economy and Finance proposed in the framework of the Law on Financial 

Management for the year 2013 and prepared a sub-decree on financial trust launched on August 26, 2013. In 

the interim implementation phase, the Ministry of Economy and Finance, with the Department of Market and 

Financial Institutions of the General Department of Financial Industry, has officially recognized 9 financial trust 

registrations, with the size of the trust fund or the size of the financial resources, approximately USD114,808,123. 

However, regulating through sub-decrees is not yet highly effective in line with the development of the sector. 

In the context of market-based economic and financial development, globalization and liberalization of 

capital flows, the scope of the trust sector does not only cover the banking and microfinance sectors, but also 

the insurance and pension sectors, real estate sector, securities sector and other sectors in the economy and 

society. In order for this sector to contribute to the diversification of the financial sector in Cambodia to achieve 

faster development in line with the development trends of the regional and global financial sector, the Ministry 

of Economy and Finance has reorganized Draft Law on Trust that was comprehensive and covered general trust 

in the economic, financial and social sectors. In this regard, the framework for the management and 

development of the trust sector has been expanded through the framework of the Law on Trust which was 

promulgated on January 2, 2019. 

In the context of this globalization, many new financial technologies (FinTech), services and financial 

products have been developed by Cambodian financial operators, making it difficult for Cambodia to determine 

the jurisdiction of financial regulators as well as the management mechanism. To meet all of the above practical 

needs, including promoting the development and use of financial technology in the non-bank financial sector in 

Cambodia, and recognizing the importance and benefits of strengthening institutional mechanisms for managing 

the non-bank financial sector, including the trust sector, the Royal Government, headed by the Ministry of 

Economy and Finance, has taken the initiative to integrate this non-bank financial sector management 
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mechanism through the development of a law on its organization and functioning of the non-bank financial 

services authority. 

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

which was promulgated on 16 January 2021, the Market and the Financial Institutions Department of the General 

Department of Financial Industry are integrated as Trust Regulator, abbreviated as TR which is the regulator to 

regulate, supervise and develop 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 and other relevant regulations 

in the trust sector. 
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