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លោងតាមមាប្តា៤៣ ថ្នេារ់សដ ីពីររធ្នបាេក្ិេច (២០១៩) 

ររធ្នបាេ ខដេលធ្វើប្រត្ិរត្តកិារលោយមិនបានមក្លសន ើស ាំេ េះរញ្ជ ី

ររធ្ន ដូេមានក្ាំណ្ត្់ក្នុងមាប្តា២៨ថ្នេារ់លនេះ ប្ត្ូវផាក្ពនិ័យ 

ជាប្បាក្់លោយមន្រនតីអធ្ិការក្ិេចររធ្នបាេក្ិេច ពី២០ ០០០ ០០០ 

(ថ្មៃលាន) លរៀេ លៅ ៥០ ០០០ ០០០ (ហាសិរលាន) លរៀេ នងិ 

ប្ត្ូវរញ្ឈរ់សក្មមភាពររធ្នបាេក្ិេចជារន្ទា ន ់ រួេត្ប្មូវឱ្យមក្

េ េះរញ្ជ ីររធ្នលៅនយិ័ត្ក្រររធ្នបាេក្ិេច (ន.ប.ធ.) ប្សរតាម

រទរបញ្ញត្តថិ្នេារ់។ 

ក្នុងក្រណី្មិនរាងរេ ប្ត្ូវផ្សតន្ទា លោសពនិយ័ជាប្បាក្់ព ី

៥០ ០០០ ០០០ (ហាសិរលាន) លរៀេ លៅ ១០០ ០០០ ០០០ 

(មួយរយលាន) លរៀេ នងិ/ឬោក្់ពនធន្ទគារព ី១ (មួយ) ខខ លៅ 

១ (មួយ) ឆ្ន ាំ  (េារ់សដ ីពីររធ្នបាេក្ិេច, ២០១៩; េារ់សដ ីពីការ 

លរៀរេាំ និងការប្រប្ពឹត្តលៅថ្នអាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញវត្ថុមិនខមនធ្ន្ទគារ, 

២០២១; អន ប្ក្ឹត្យសដ ីពកីារលរៀរេាំ នងិការប្រប្ពតឹ្តលៅររស់អងគភាព

លប្កាមឱ្វាទររស់អាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញវត្ថុមិនខមនធ្ន្ទគារ, ២០២១)។ 

 

According to article 43 of the Law on Trust 

(2019) any trustee who performs duties by failing to 

apply for trust registration as stated in Article 28 of 

this law shall be fined in cash by the trust inspector 

from 20,000,000 (twenty million) riels to 50,000,000 

(fifty million) riels and he/she is required to cease all 

trust activities immediately, then shall be required to 

register the trust at the Trust Regulator (TR) in 

accordance with the provisions of the law. 

In case of recidivism, the trustee shall be 

subject to the financial fine from 50,000,000 (fifty 

million) riels to 100,000,000 (one hundred million) 

riels and /or shall be imprisoned from 1 (one) month 

to 1 (one) year (Law on Trust, 2019; Law on the 

Organization and Functioning of the NBFSA, 2021; 

Sub-Decree on the Organization and Functioning of 

Units Under the NBFSA, 2021). 

ការផាកពិន័យច្ាំព ះគ្បតិបតតិការដែលម្ិនបានម្កពសនើស ាំច្ ះបញ្ជ ីបរធន 

Penalties for Transactions That Fail to Apply for Trust Registration  

អត្ថបទ៖ ណង សេរវុីធ | Article: Sereyvuth Nong 

ឯកសារសោង | References: 

- មាត្រា៤៣, ច្បាបេ់ដីពីបរធនបាលកិច្បច. (២០១៩). 
- ច្បាបេ់ដីពីការសរៀបច្បំនិងការត្របត្រពឹត្តសៅននអាជ្ញា ធរសេវាហិរញ្ញ វត្ថុមនិ
មមនធនាគារ. (២០២១). 
- អនុត្រកឹត្យេដីពីការសរៀបច្បំនិងការត្របត្រពឹត្តសៅរបេ់អងគភាពសត្រកាមឱវាទ
របេ់អាជ្ញា ធរសេវាហិរញ្ញ វត្ថុមនិមមនធនាគារ. (២០២១). 

មិនបានមក្លសន ើស ាំេ េះរញ្ជ ីររធ្នប្ត្វូផាក្ពិនយ័

ពីថ្មៃលានលរៀេ លៅ ហាសិរលានលរៀេ

មិនរាងរេប្ត្វូផ្សតន្ទា លោសពនិយ័ហាសិរ

លានលរៀេ លៅ មួយរយលានលរៀេ

និង/ឬោក្់ពនធន្ទគារព ី១ (មួយ) ខខ លៅ ១ 

(មួយ) ឆ្ន ាំ


