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ររធនបាេមានកាត្ពវកិេចជាអាទិ៍ដូេខាងលប្កាម៖ The trustee has the following obligations: 

ដាក់ពាកយេ េះរញ្ជ ីររធនមកនយិ័ត្ករររធនបាេកិេច (ន.រ.ធ.) តាម

ខរររទ និងនតិ្ិវិធីដូេមានខេងកនុងមាប្តា២៨ថ្នេារ់សដ ីពីររធនបាេ-

កិេច (២០១៩) ខដេបានខេងថាររធនបាេកិេចទាំងអស់មានស ពេភាព 

េ េះប្តាខត្េ េះរញ្ជ ីលៅ ន.រ.ធ. កនុងរយៈលពេមិនលេើសពី៣(រី) ខខ 

រន្ទា រ់ពីកាេររិលេេទថ្នការរលងាើត្ររធនបាេកេិច។ 

Apply for trust registration to the Trust Regulator (TR) in 

accordance with the procedures as stated in Article 28 of the 

Law on Trust (2019) which states that all trusts are valid 

only if they are registered with the TR within not more than 

3 (three) months after the date of establishment of the trust. 

ខរងខេកឱ្យេាស់លាស់រវាងប្ទពយសមបត្តិផ្ទា េ់ខលួននិងប្ទពយសមបត្តិររធន-

បាេកិេច និងប្ររ់ប្រងប្ទពយសមបត្តិររធនបាេកិេចលដាយយកេិត្តទ កដាក់ 

និងលដាយប្រុងប្រយ័ត្ន 

Distinguish between personal assets and trust assets and 

manage assets carefully 

រកាភាពល ម្ េះប្ត្ង់និងស េរតិ្ កនុងការប្ររប់្រងប្ទពយសមបត្តិររធនបាេកិេច Maintain honesty and integrity in the management of trust assets 

មិនអាេលផ្សារម ខង្ករររស់ខលួនលៅរ រគេលផ្សសងលទៀត្បានល ើយ Shall not transfer its functions to another person 

ប្ររ់ប្រងនិងរត្់ខេងលេើប្ទពយសមបត្តិររធនបាេកិេចឱ្យមានប្រសិទធភាព 

និងសកិតសិទធភាព លដើមបីជាប្រលោជន៍ររស់អត្ថគាហក: 

Administrate and manage trust assets effectively and 

efficiently for the benefit of the beneficiary 

េ េះរញ្ជ ី្ រលពើភ្ណ័្ឌ ប្ទពយសមបត្ិតររធនបាេកិេច Inventory registration of trust assets 

រាយការណ្ន៍ិងផ្សតេ់ពត័្ម៌ានពាក់ព័នធនឹងការប្ររ់ប្រងររធនបាេកិេចឱ្យ

ររបាេកិេចទយក, អត្ថគាហក: និងរញ្ាត្ិតករពាក់ព័នធ 

Report and provide information related to the administration of 

the trust to the trustor, the beneficiary and the relevant regulators 

រកាកាំណ្ត្់លហត្ ថ្នកិេចប្រជ ាំ លរៀរេាំរណ្នីប្ររាំ និងល ល្ើយត្រលៅនឹង

រញ្ាត្តិករពាក់ពន័ធ 

Keep minutes of meetings, prepare regular accounts and 

respond to relevant regulators 

រត្់វិធានការសមប្សរលដើមបីការពារប្ទពយសមបត្ិតររធនបាេកិេច និង

អត្ថគាហក: 

Take appropriate measures to protect the trust assets and 

its beneficiary 

រង់ពនធប្ររ់ប្រលភ្ទខដេទក់ទងលៅនឹងប្ទពយសមបត្តិររធនបាេកិេច Pay all kinds of taxes related to trust property 

េ េះកិេចសនាធាន្ទរា៉ារ់រងលេើការទទួេខ សប្ត្ូវកនងុម ខង្ករជាររធនបាេ Enter into an insurance contract for liability in the position of trustor 

ផ្សដេ់របាយការណ្៍ហិរញ្ាវត្ថុជាប្ររាំលៅរញ្ាត្តពិាក់ព័នធ និងលៅ ន.រ.ធ. Provide regular financial statements to relevant regulators 

and to the Trust Regulator (TR). 

មិនអាេទទេួយកផ្សេប្រលោជន៍ពីរត្ិយជនបានល ើយ កនុងករណ្មីាន

ទាំន្ទស់ផ្សេប្រលោជន៍ និងលគារពតាមេកខខណ្ឌ ខដេកាំណ្ត្់លដាយ

េិខតិ្ររធនបាេកិេច ឬរទរបញ្ាត្តិជាធរមាន។ 

Shall not take advantage of the client in case of conflict of 

interest and comply with the conditions set by the trust 

instrument or regulations in force. 
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