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លោងតាមេារ់សតីពី “ររធនបាេក្ិេច” (២០១៩), 

រទរបញ្ញា ត្តិ ពាក្ព់័នធ និងប្រកាសលេខ ០០៣/អ.ស.ហ./ប្រក្ 

េ េះថ្ងៃទី២៦ ខខមក្រា ឆ្ន ាំ២០២២ សដីពី “ វធាធានក្នងុការប្បរ់ប្បង 

ការលរៀរេាំ និងការប្រប្ពឹត្តលៅររស់ររធនបាេកិ្េច” ប្ក្ុមហ  ន

ររធនបាេ ប្ត្ូវលសនើស ាំការអន ញ្ញា ត្ពីអបគនាយក្ថ្ន ន.ប.ធ. ម ន

នឹងខត្ងតាាំង ឬផ្លល ស់រតូរសមាសភាពប្ក្ុមប្រឹក្ាភិ្បាេ អភិ្បាេ

ទទួេស្គគ េ់ប ណ្វ ឌ្ឍិ នាយក្ប្រត្ិរត្តិ ប្រធានប្រត្ិរត្តិការ 

រ បគេិក្ជាំនាញខផ្សនក្េារ់ បណ្លនយយមានជាំនាញររធន និង

ររធនបាេរូរវននរ បគេ។ ប្រសិនលរើត្ាំខណ្ងសប្មារ់រ បគេទទេួ

ស្គគ េ់ប ណ្វ ឌ្ឍិ នងិររធនបាេររូវនតរ បគេលៅទាំលនរ ប្ក្ុមហ  ន

ររធនបាេប្តូ្វលប្ជើសលរើសលរក្ខភាពងមីក្នុងរយៈលពេោ៉ា ងយូរ 

២ (ពីរ) ខខ បិត្ររ់ពីកាេររធាលេេទខដេត្ាំខណ្ងលនេះលៅទាំលនរ 

ឬក្នុងរយៈលពេសមប្សរណាមួយខដេអន ញ្ញា ត្លោយអបគនាយក្ 

ន.ប.ធ.។ 

 

According to the Law on Trust (2019), 

relevant provisions and Prakas No. 003 dated 

January 26, 2022, on " Rules on the Management, 

Organization, and the Functioning of Trust ", trust 

company must seek permission from the Director 

General of the Trust Regulator prior to appointing or 

replacing the composition of the Board of Directors, 

the approved director, Chief Executive Officer, Chief 

Operating Officer, Legal Officer, Accounting 

Specialist, and physical trustee. If the position for 

the approved person and independent physical 

trustee is empty, trust company shall select a new 

candidate within two (2) months from the date the 

position is vacant or for an appropriate period of 

time as permitted by the Director General of Trust 

Regulator. 

 

 

 

 

ការតតងតាំង ឬផ្លា ស់បតូរសមាសភាពគ្កុម្គ្បឹកាភិបាល បរុគលទទួលស្គគ លរ់ុណវុឌ្ឍិ និងបរធនបាលរបូវនតបុរគលរបស់គ្កុម្ហ ុនបរធនបាល 
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- េារ់សតីពីររធនបាេកិ្េច (២០១៩) 

-  អន ប្កឹ្ត្យសតីពីររធនបាេកិ្េចហិរញ្ាវត្ថ ុ(២០១៣) 

-  ប្រកាសសតីពីវធាធានប្បរ់ប្បង ការលរៀរេាំ និងការប្រប្ពឹត្តលៅររស់ររធនបាេកិ្េច 

(២០២២) 


