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លោងតាមប្រការ៤ ថ្នប្រកាសសដ ីពីវិធានក្នុងការប្ររ់ប្រង 

ការលរៀរេាំ និងការប្រប្ពឹត្តលៅររស់ររធនបាេក្ិេច សក្មមភាព

ទាំងឡាយណាខដេមានេរិត្េក្ខណ្ៈដូេក្នុងប្រការលនេះ ប្ត្ូវរត្់

ទុក្ថាជាប្រតិ្រត្តិការររធនបាេកិ្េច ខដេប្ត្ូវទទួេបានការ

អនញុ្ញា ត្ពី ន.ប.ធ.។ សក្មមភាព ខដេរត្់ទុក្ថាជាប្រត្ិរត្តិការ

ររធនបាេក្ិេច មានជាអាទិ៍ ការលផ្សេរប្ទពយសមបត្តិររស់មាច ស់ប្ទពយ 

(លៅថាររធនបាេទយក្ ឬអនក្ផ្សដេ់វិភារទនររធនបាេក្ិេច) 

លៅឱ្យរុរគេដថ្ទ (លៅថាររធនបាេ) លដើមបីប្ររ់ប្រង រត្់ខេង 

នងិខងរក្ាជាំនួសសប្មារ់ជាប្រលោជន៍ដេអ់នក្ដថ្ទលទៀត្ (លៅថា

អត្ថគាហក្ៈ)។ 

រាេក់ាររលងាើត្ររធនបាេក្ិេចទាំងអស់ លៅក្នងុប្ពេះរាជា-

ណាេប្ក្ក្មពុជា ប្ត្ូវលសន ើសុាំរលងាើត្ជាមុន នងិការអនញុ្ញា ត្េុេះរញ្ជ ី

ពីអរគនាយក្ថ្ន ន.ប.ធ. លោយអនុលោមតាមេារ់សដ ីពីររធន-

បាេក្ិេច អនបុ្ក្តឹ្យសដ ពីកីារេុេះរញ្ជ ីររធនបាេក្ិេច អនបុ្ក្តឹ្យសដ ីពី

ររធនបាេក្ិេចហិរញ្ាវត្ថុ  និងរទរបញ្ាត្តិពាក់្ព័នធខដេមាន

ជាធរមាន និងរញ្ាត្តថិ្នប្រកាសលនេះ។ 

According to Article 4 of the Prakas on the 

Rules for the Management, Organization and 

Functioning of the Trust, any activity with the 

characteristics of this Article shall be considered as 

a trust transaction which must be authorized by the 

TR. Activities deemed to be trust transactions 

include the transfer of the property of the property 

owner (called trustor or the trust contributor) to 

another person (called trustee) for the purpose of 

managing, administrating and safeguarding for the 

benefit of the others (called beneficiaries). 

All trust establishments in the Kingdom of 

Cambodia require prior approval and registration 

permission from the Director General of the TR 

pursuant to the Law on Trust, the Sub-Decree on the 

Registration of Trust, the Sub-Decree on Financial 

Trust and the relevant provisions in force and the 

provisions of this Prakas.
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