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កនុងប្ករខណ្ឌ ថ្នការប្ររ់ប្រងវិស័យររធនបាេកិេច ប្កសួងលសដឋកេិចនិងហិរញ្ញវត្ថុខដេមាននាយកដ្ឋឋ នទីផ្សារនិងស្ថថ រ័ន

ហិរញ្ញវត្ថុថ្នអរគនាយកដ្ឋឋ នឧសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាលសនាធកិារ បានផ្សតេក់ារេុេះរញ្ជ ីររធនបាេកិេចហរិញ្ញវត្ថុខដេទទេួម្ូេនធិិ

ហិរញ្ញរបទានឥត្សាំណ្ង ឬអនុរាំណ្េុកនងុលគាេរាំណ្ងអភ្វិឌ្ឍវិសយ័ធនាគារ នងិម្ីប្កូហិរញ្ញវត្ថុេាំនួន ៩ អនុលោម្តាម្េារ់

សត ីពីហិរញ្ញវត្ថសុប្មារ់ការប្ររ់ប្រងឆ្ន ាំ២០១៣ ខដេប្ត្វូបានប្រកាសដ្ឋក់ឱ្យលប្រើប្បាស់លៅថ្ងៃទ២ី៦ ខខធន ូឆ្ន ាំ២០១២ នងិអនុប្កឹត្យ

សដ ីពីររធនបាេកេិចហិរញ្ញវត្ថុ ខដេប្ត្ូវបានប្រកាសដ្ឋក់ឱ្យលប្រើប្បាស់លៅថ្ងៃទ២ី៦ ខខសហីា ឆ្ន ាំ២០១៣។ 

លប្កាម្ប្ករខណ្ឌ េារ់សដ ីពរីរធនបាេកេិច ខដេប្ត្វូបានប្រកាសដ្ឋក់ឱ្យលប្រើប្បាស់លៅថ្ងៃទ២ី ខខម្ករា ឆ្ន ាំ២០១៩ នងិ

អនុប្កឹត្យសត ីពីការេេុះរញ្ជរីរធនបាេកិេច ខដេប្ត្វូបានប្រកាសដ្ឋក់ឱ្យលប្រើប្បាស់លៅថ្ងៃទី២ ខខសហីា ឆ្ន ាំ២០១៩ បានផ្សតេ់

 វិាញ រនរប្ត្េុេះរញ្ជ ីររធនបាេកិេចេាំននួ ៨ ខដេកនងុលនាេះមានររធនបាេកិេចពាណ្ិជជកម្មេាំនួន ៤, ររធនបាេកិេចស្ថធារណ្ៈ

េាំនួន ១ និងររធនបាេកិេចរុរគេេាំននួ ៣ ជាម្ួយនឹងទាំហាំររធនេាំនួនសរុរប្រមាណ្ ១០១ ោនដុោល រអាលម្រិក លដ្ឋយម្ិនរារ់

រញ្ចូេររធនបាេកិេចហិរញ្ញវត្ថ។ុ ជាម្យួគាន លនេះ កនងុការអនវុត្តម្ខុង្ករជាលសនាធកិារឱ្យប្កសួងលសដឋកេិចនិងហិរញ្ញវត្ថុខដេជា

រញ្ញត្តិករររធនបាេកេិច នាយកដ្ឋឋ នទីផ្សារនិងស្ថថ រ័នហិរញ្ញវត្ថុថ្នអរគនាយកដ្ឋឋ នឧសាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុជាលសនាធកិារបានលរៀរេាំ

រទរបញ្ញត្តគិាាំប្ទម្ួយេាំនួនរខនថម្លទៀត្ខដេកនុងលនាេះមាន ប្រកាសសត ីពីការប្ររ់ប្រងនិងការប្ត្តួ្ពិនិត្យររធនបាេកេិចហរិញ្ញវត្ថ ុ

ប្ត្ូវបានប្រកាសដ្ឋក់ឱ្យលប្រើប្បាស់លៅថ្ងៃទី២៦ ខខកាញ  ឆ្ន ាំ២០១៤ និងប្រកាសសត ីពីកថ្ប្ម្លសវាថ្នការេុេះរញ្ជរីរធនបាេកេិច 

លៅថ្ងៃទី៣០ ខខកាញ  ឆ្ន ាំ២០១៩។ 

Within the framework of management of the Ministry of Economy and Finance, with the Department of 

Market and Financial Institutions of the General Department of Financial Industry as the assistant, provided 

registration of the financial trusts, which received grants or sub-debt for development purposes for 9 banking 

and microfinance sectors in accordance with the Law on Financial Management for the year 2013, which was 

promulgated on December 26, 2012 and the Sub-Decree on Financial Trust, which was promulgated on August 

26, 2013. 

សម្ិទធផលរន្លះសាំខាន់ៗកនុងវិស័យបរធនបាលកិច្ចម្ុនការបងងកើតនិយ័តករបរធនបាលកិច្ច 

Key Achievements in Trust Sector Before the Establishment of the Trust Regulator 
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Under the framework of the Law on Trust, which was promulgated on January 2, 2019, and the Sub-

Decree on Registration of Trust, which was promulgated on August 2, 2019, issued the Certificate of Registration 

for 8 trusts, including 4 commercial trusts, 1 public trust and 3 personal trusts with a total trust fund of 101 

million US dollars, excluding financial trusts. At the same time, in carrying out the duties of the assistant of the 

Ministry of Economy and Finance, which was the regulator of trust sector at that time, the Department of Market 

and Financial Institution of the General Department of Financial Industry, had prepared a number of additional 

supporting regulations, including the Prakas on Management and Supervision of Financial Trust, which was 

promulgated on September 26, 2014 and the Prakas on Trust Registration Fee, which was promulgated on 

September 30, 2019. 
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