
 

 
 

 
 

 

និយ័តករបរធនបាលកិច្ច 

Trust Regulator 

លេខ ២៦ លេញផ្សាយថ្ងៃទី២៧ ខខធ្នូ ឆ្ន ាំ២០២១ 

No. 26 Released on December 27, 2021 

គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ 

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរាជាណាច្គ្កកម្ពុជា 

Regulate, Supervise, and Develop Trust Sector 

in the Kingdom of Cambodia 

អតថបទគ្បចាំសបាា ហ៍ | Weekly Article 

ប្រកាសរដិលសធ្៖ ទសសនៈលៅក្នុងអត្ថរទលនេះជាទសសនៈររស់អនក្និពនធ។ ទសសនៈលៅក្នុងអត្ថរទលនេះមិនខមនជាទសសនៈររស់និយ័ត្ក្រររធ្នបាេក្ិេចលទ។ 

Disclaimer: The opinions expressed in this article are those of the authors. They do not purport to reflect the opinions or views of the Trust Regulator. 

អគារ ១៦៨ F ជាន់ទ៨ី ផ្សលូវ៥៩៨ សង្កា ត្់ប្រាំងេាំលរេះ១ ខណ្ឌ ឫសសីខក្វ រាជធានីភ្នាំលពញ | Building 168F, 8th Floor, Street 598, Sangkat Chrang Chamres 1, Phnom Penh 

www.facebook.com/trustregulatorcambodia 

 

 

មាប្ា ៤៦ និង៤៧ ថ្នេារ់សដ ីពីររធ្នបាេក្ិេច (២០១៩) 

បានខេងថា ររធ្នបាេខដេមានលេត្នាផ្សដេ់ព័ត្៌មានមិនពិត្ 

ក្នុងការេ េះរញ្ជ ីររធ្នដាំរូងឬេ េះរញ្ជ ីររធ្នរនដ ប្សរាមរទ-

របញ្ញត្តិថ្នេារ់លនេះប្ត្ូវផ្សដនាា លោសពិន័យជាប្បាក្់ពី ៥០ ០០០ ០០០ 

(ហាសិរលាន)លរៀេលៅ ២០០ ០០០ ០០០ (ពីររយលាន)លរៀេ

និង/ឬដាក្់ពនធនាគារពី ៦ (ប្បាាំមួយ) ខខលៅ ៣ (រី) ឆ្ន ាំ។ រ គ្គេ 

ឬររធ្នបាេខដេេូេរួមប្រប្ពឹត្តរទលេមើសោក្់ទងនឹងការ

សាំអាត្ប្បាក្់ និងហិរញ្ញរបោនលភ្រវក្មមប្ត្ូវផ្សដនាា លោសលដាយ

អន លលាមាមេារ់សដ ីពីការប្រឆ្ាំងការសាំអាត្ប្បាក្់ និងហិរញ្ញ-

របោនលភ្រវក្មម និងរទរបញ្ញត្តិប្ពហមទណ្ឌ ជាធ្រមាន។ ររធ្នបាេ

ខដេទមាល យការសមាៃ ត្់វិជាជ ជីវៈ ខដេរណ្ដដ េឱ្យខូេផ្សេប្រលោជន៍ 

ភាគី្ពាក្់ព័នធប្ត្ូវផ្សដនាា លោសពនិ័យជាប្បាក្់ពី ៥០ ០០០ ០០០ 

(ហាសិរលាន) លរៀេលៅ ១០០ ០០០ ០០០ (មួយរយលាន)

លរៀេនិង/ឬដាក្់ពនធនាគារពី ១ (មួយ) ខខលៅ ១ (មួយ) ឆ្ន ាំ (េារ់

សដ ីពីររធ្នបាេក្ិេច, ២០១៩; េារ់សដ ីពីការលរៀរេាំនិងការប្រប្ពឹត្ត 

លៅថ្នអាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញវត្ថុមិនខមនធ្នាគារ, ២០២១; អន ប្ក្ឹត្យ 

សដ ីពីការលរៀរេាំនិងការប្រប្ពឹត្តលៅររស់អងគភាពលប្កាមឱ្វាទររស់

អាជាា ធ្រលសវាហិរញ្ញវត្ថុមិនខមនធ្នាគារ, ២០២១)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 46 and 47 of the Law on Trust (2019) 

states that A trustee who has intention to give a fake 

information in the initial trust registration or the trust 

re-registration in accordance with the provisions of 

this law shall be punished in a financial fine from 

50,000,000 (fifty million) riels to 200,000,000 (two 

hundred million) riels and /or be imprisoned from 6 

(six) months to 3 (three) years. Any person or 

Trustee who involves in committing any offence 

related to money laundering and financing of 

terrorism shall be punished in accordance with the 

Law on Anti-Money Laundering and Combatting 

Terrorism Financing and the criminal provisions in 

force. A trustee who breaches professional 

confidentiality causing damage to interest of the 

related parties shall be punished in a financial fine 

from 50,000,000 (fifty million) riels to 100,000,000 

(one hundred million) riels and /or 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). 
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