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ររធនបាេ មានការទទួេខសុប្ត្ូវេាំល េះសកមមភាពដូេ 

ជា៖ (១) ការលធវើឱ្យបាត្់រង់ឬងយេុេះថ្នររធនលោយគាម នមូេលេត្ុ 

ប្ត្ឹមប្ត្ូវ, (២) ការខកខានមិនបានរងគរប្បាក់េាំលណ្ញទុកកនុង

ររធន កនុងករណ្ីខដេប្ទពយសមបត្ិតររធនបាេកិេចល េះអាេផ្សតេ់ 

ប្បាក់េាំលណ្ញបាន, (៣) ការលប្រើប្បាស់ររធនខុសពីលគាេរាំណ្ង 

ររធនបាេកេិច, (៤) កាំេុសខដេបានប្រប្ពឹត្តលោយលេត្  ឬ

អលេត្  កនុងការរាំលពញការង្ករររស់ខលួន, និង (៥) ការទទួេ

ខុសប្ត្ូវលផ្សសងលទៀត្ តាមេកខខណ្ឌ ថ្នេិខិត្ររធនបាេកេិច ឬ

រទរបញ្ាត្តិជាធរមាន (េារ់សដ ីពីររធនបាេកិេច, ២០១៩)។ 

កនុងការអនុវត្តសិទធ និងកាត្ពវកិេចររស់ខលួន ប្រសិនលរើ

ររធនបាេមិនអាេប្ពមលពៀមគាន លោយសាំលេងភាពលប្េើន ររធន- 

បាេប្ត្ូវមាន៖ (១) កត្់ប្តាភាពខខវងគាំនិត្គាន ជាលាយេកខណ្៍

អកសរ, (២) ជូនដាំណ្ឹងភាល មពីភាពខខវងគាំនិត្គាន លនេះជាលាយ-

េកខណ្៍អកសរលៅនិយ័ត្ករររធនបាេកិេច (ន.រ.ធ.) ឬរញ្ាត្តិករ 

 ក់ព័នធ និង (៣) រញ្ាត្តិករ ក់ព័នធប្ត្ូវលោេះប្ាយវិវាទលនេះ  

 

លោយការេូេរួមពីត្ាំណាង ន.រ.ធ. (េារ់សដ ីពីររធនបាេកេិច, 

២០១៩; េារ់សដ ីពីការលរៀរេាំនិងការប្រប្ពឹត្តលៅថ្នអាជាា ធរលសវា

េិរញ្ាវត្ថុមិនខមនធ គារ, ២០២១)។ 

 

The Trustee is responsible for such activities 

as: (1) the loss or decrease of the trust fund without 

due cause, (2) the failure to accumulate profits in the 

trust fund in the event that the assets of the trust may 

generate profit, (3) the use of the trust fund other 

than the purpose of the trust, (4) the offense 

committed intentionally or unintentionally in the 

performance of its duties, and (5) other liabilities 

under the terms of the trust instrument or provisions 

in force (Law on Trust, 2019). 

In exercising its rights and obligations, if the 

trustee is unable to reach a consensus, the trustee 

shall: (1) record the disagreement in writing, (2) 

immediately notify the disagreement in writing; to the 

Trust Regulator (TR) or the relevant regulator and 

(3) the relevant regulator must resolve this dispute 

with the participation of the TR representative (Law 

on Trust, 2019; Law on the Organization and 

Functioning of the Non-Bank Financial Services 

Authority, 2021). 

 

ការលធវើឱ្យបាត្់រង់ររធនលោយគាម នមូេលេត្បុ្ត្មឹប្ត្វូ

ការលធវើឱ្យងយេុេះររធនលោយគាម នមូេលេត្បុ្ត្មឹប្ត្វូ

ការខកខានមិនបានរងគរប្បាក់េាំលណ្ញទុកកនុងររធន

ការលប្រើប្បាស់ររធនខុសពីលគាេរាំណ្ងររធនបាេកិេច

កាំេុសកនុងការរាំលពញការង្ករលោយលេត្  ឬអលេត្ 

ការទទួេខុសប្ត្ូវលផ្សសងលទៀត្

ការទទួលខុសគ្តូវ, ការអនុវតតសិទធិ និងកាតពវកចិ្ចរបស់បរធនបាល 

Responsibilities, Implementation of Rights and Obligations of the Trustee 

អត្ថបទ៖ ណង សេរវីធុ | Article: Sereyvuth Nong 

ឯកសារសោង | References: 

- មាត្រា២៣&២៤, ច្បាបេ់ដីពីបរធនបាលកិច្បច. (២០១៩). 
- ច្បាបេ់ដីពីការសរៀបចំ្បនិងការត្របត្រពឹត្តសៅននអាជ្ញា ធរសេវាហិរញ្ញ វត្ថុ
មនិមមនធនាគារ. (២០២១). 
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