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លោងតាមមាប្តា ៤៤ ថ្នេារ់សដ ីពីររធ្នបាេក្ិេច (២០១៩) 

ររធ្នបាេ ប្ត្ូវផាក្ពនិ័យជាប្បាក្់លោយមន្រនតអីធ្ិការក្ិេចររធ្ន- 

បាេក្ិេច ព ី២០ ០០០ ០០០ (ថ្មៃលាន) លរៀេ លៅ ៥០ ០០០ ០០០ 

(ហាសិរលាន) លរៀេ េាំល េះអាំលពើដូេជា៖ (១) មិនបានរាយការណ៍្ 

និងផ្សដេព់ត័្៌មាន ក្់ពន័ធនងឹការប្ររ់ប្រងររធ្នបាេក្ិេច ឱ្យររធ្ន- 

បាេទាយក្ អត្ថគាហក្ៈ និងរញ្ញត្តិក្រ ក្់ពន័ធ និង (២) មិនផ្សដេ ់

របាយការណ៍្ហិរញ្ញវត្ថុជាប្ររាំលៅរញ្ញត្តិក្រ ក់្ព័នធ និងលៅ 

នយិ័ត្ក្រររធ្នបាេក្ិេច (ន.ប.ធ.)។ 

ក្នុងក្រណី្មិនរាងរេ ប្ត្ូវផ្សតន្ទា លទាសពនិយ័ជាប្បាក្់ព ី

៥០ ០០០ ០០០ (ហាសិរលាន) លរៀេ លៅ ១០០ ០០០ ០០០ 

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

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

ការលរៀរេាំ និងការប្រប្ពតឹ្តលៅថ្នអាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញវត្ថុមិនខមន

ធ្ន្ទគារ, ២០២១; អនបុ្ក្តឹ្យសដ ីពីការលរៀរេាំ នងិការប្រប្ពតឹ្តលៅ

ររស់អងគភាពលប្កាមឱ្វាទររស់អាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញវត្ថុមិនខមន

ធ្ន្ទគារ, ២០២១)។ 

 

According to article 44 of the Law on Trust 

(2019) A trustee shall be fined in cash by the trust 

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

50,000,000 (fifty million) riels for the following acts: 

(1) Not reporting and providing information related 

to the trust management to the trustor, beneficiary 

and the regulator concerned and (2) Not regularly 

providing a financial statement to the relevant 

regulators and to the Trust Regulator (TR). 

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 Non-Bank 

Financial Services Authority (NBFSA), 2021; Sub-

Decree on the Organization and Functioning of Units 

Under the NBFSA, 2021). 

ការផាកពិន័យច្ាំព ះការម្ិនរាយការណ៍ ការម្ិនផ្ាល់ព័ត៌មាន និងការម្ិនផ្ាល់របាយការណ៍ 

Penalties for Not Providing Report, Information, and Financial Statement 

(១) មិនបានរាយការណ៍្ និងផ្សដេព់័ត្៌មាន

 ក្់ព័នធនងឹការប្ររ់ប្រងររធ្នបាេក្េិច

(២) មិនផ្សដេ់របាយការណ៍្ហរិញ្ញវត្ថុជា

ប្ររាំលៅរញ្ញត្តិក្រ ក្់ពន័ធ និងលៅនយិ័ត្ក្រ

ររធ្នបាេក្ិេច (ន.ប.ធ.)
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- មាត្រា៤៤, ច្បាបស់្ដីពីបរធនបាលកិច្បច. (២០១៩). 
- ច្បាបស់្ដីពីការយរៀបច្បំនិងការត្របត្រពឹត្តយៅននអាជ្ញា ធរយស្វាហិរញ្ញ វត្ថុមនិ
មមនធនាគារ. (២០២១). 
- អនុត្រកឹត្យស្ដីពីការយរៀបច្បំនិងការត្របត្រពឹត្តយៅរបស់្អងគភាពយត្រកាមឱវាទ
របស់្អាជ្ញា ធរយស្វាហិរញ្ញ វត្ថុមនិមមនធនាគារ. (២០២១). 


