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លោងតាមមាប្តា ៤៥ ថ្នេារស់ដ ីពីររធ្នបាេក្េិច (២០១៩) 

រុគ្គេទាំងឡាយណាខដេប្រប្ពឹត្តលេមើស ប្ត្ូវផ្សតន្ទា លទសតាមប្ក្ម-

ប្ពហ្មទណ្ឌ ថ្នប្ពេះរាជាណាេប្ក្ក្មពុជា េាំល េះអាំលពើណាមួយក្នុង

 វសស័យររធ្នបាេក្ិេចក្នុងេាំលណាមអាំលពើដចេជា៖ (១) រំលោភ្លេើ

ទាំនុក្េិត្ត ឬរំលោភ្អាំណាេក្នុងការរាំលពញមុខង្ករររស់ររធ្នបាេ 

ក្នុងលគាេរាំណ្ងទទេួផ្សេប្រលោជន៍ផ្ទា េ់ខលួន ឬដេ់ត្ត្ិយជន 

ឬក្នុងលគាេរាំណ្ងលធ្វើឱ្យខចេប្រលោជន៍ដេ់ភាគី្ ក្់ព័នធ, (២) 

ឆលបាក្ក្នុងវសសយ័ររធ្នបាេក្ិេច ខដេប្រប្ពឹត្តលោយររធ្នបាេ, 

(៣) រារាាំង ឬលប្ជៀត្ខប្ជក្ដេ់មន្រនតីអធ្ិការក្ិេចក្នុងការរាំលពញមុខង្ករ 

ដចេមានខេងក្នុងមាប្តា៣៥ថ្នេារ់លនេះ, (៤) ខក្លងរនលាំឯក្សារ 

ឬរាំភ័្នតនិយ័ត្ក្រររធ្នបាេក្ិេច ឬផ្សសពវផ្សាយ ឬផ្សដេ់ព័ត្៌មាន

មិនពិត្ប្រប្ពឹត្តលោយររធ្នបាេ ខដេន្ទាំឱ្យខចេផ្សេប្រលោជន ៍

ដេ់ភាគ្ី ក្់ព័នធ នងិ (៥) រាំផ្ទល ញឯក្សារភ្សដុតាងថ្នរទលេមើស 

ក្នុងវសស័យររធ្នបាេក្ិេច ក្នុងលគាេរាំណ្ងលធ្វើជាឧរសគ្គដេ់

ការប្សាវប្ជាវររស់មន្រនតីអធ្ិការក្ិេច ឬមន្រនតីមានសមត្ថក្ិេច ក្់ព័នធ 

លផ្សសងលទៀត្ (េារ់សដ ីពីររធ្នបាេក្ិេច, ២០១៩; េារ់សដ ីពីការ

លរៀរេាំនិងការប្រប្ពឹត្តលៅថ្នអាជាា ធ្រលសវាហ្ិរញ្ញវត្ថុមិនខមនធ្ន្ទគារ, 

២០២១; អនុប្ក្ឹត្យសដ ីពីការលរៀរេាំនិងការប្រប្ពឹត្តលៅររស់អងគភាព 

លប្កាមឱ្វាទររស់អាជាា ធ្រលសវាហ្ិរញ្ញវត្ថុមិនខមនធ្ន្ទគារ, ២០២១)។ 

 

 

 

 

 

 

 

According to article 45 of the Law on Trust 

(2019) it shall be punished in accordance with the 

criminal code of the Kingdom of Cambodia against 

any person who commits any act in the trust sector 

among the following acts: (1) Breach a confidence 

or abuse the power in carrying out the duty of 

trustee for the purpose of obtaining/seeking for an 

own interest or an interest of a third party or for the 

purpose of damaging the interest of the related 

parties, (2) Deceive in the trust sector to be 

committed by the trustee, (3) Impede or interfere 

with the inspector in performing duties as provided 

in article 35 of this law, (4) Falsify any document or 

deceive the Trust Regulator or disseminate or 

provide any fake news to be committed by the 

trustee which causing damage to the 

interest/advantage of related parties, (5) Destroy 

any evidence document of offence in the trust sector 

for the purpose of making an obstacle to an 

investigation of an inspector or of other relevant 

competent officials (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). 
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