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ដូេមានខេងក្នុងប្រកាសសត ីពីវិធានក្នុងការប្ររ់ប្រង លរៀរេាំ 

នងិប្រប្ពតឹ្តលៅររស់ររធនបាេក្ិេច លដើមបីទទួេបានការអនញុ្ញា ត្

រលងាើត្ និងការេុេះរញ្ជ ីររធនបាេក្ិេច ររធនបាេទាយក្ ឬ

អនក្ផ្សតេ់វិភារទានររធនបាេក្ិេច ប្ត្ូវលធវើការលប្ជើសលរើសលរក្ខភាព

ររធនបាេខដេទទួេបានអាជាា រណ្ណ និង/ឬការអនុញ្ញា ត្ពី 

ន.ប.ធ.។ រនាា រ់ពីទទួេការអនញុ្ញា ត្ជាស្ថថ ពរភាល មពីអរគនាយក្

ថ្ន ន.ប.ធ. ររធនបាេ ខដេប្ត្ូវបានអនញុ្ញា ត្ខត្ងតាំង ប្ត្ូវរនត

នតី្ិវិធីលសន ើសុាំរលងាើត្ររធនបាេក្ិេចក្នុងនាមររធនបាេទាយក្ ឬ

អនក្ផ្សតេ់វិភារទានររធនបាេក្េិចក្នុងរយៈលពេ ១៥  (ដរ់ប្បាាំ) ថ្ងៃ 

រនាា រ់ពីកាេររិលេេទថ្នការអនញុ្ញា ត្លនាេះ។ 

ររធនបាេទាយក្ ឬអនក្ផ្សតេ់វិភារទានររធនបាេក្ិេច 

អាេខត្ងតាំងររធនបាេមួយ ឬលប្េើន សប្មារ់ររធនបាេក្ិេច 

មួយ ប្សរតមមាប្ត២០ ថ្នេារ់សត ីពីររធនបាេក្ិេច។ ការ

ខត្ងតាំងររធនបាេជារូរវនតរុរគេលប្េើនជាងមួយ ររធនបាេ

លនាេះប្ត្ូវខត្ជាេាំននួលសស។ ប្រការលនេះមិនអនុវត្តេាំល េះររធន- 

 

 

បាេក្ិេច ខដេរលងាើត្ល ើងលោយរាជរោា ភ្ិបាេថ្នប្ពេះរាជាណា-

េប្ក្ក្មពុជាលនាេះលទ។     

As stated in the Prakas on the Rule for the 

Management, Organization, and Functioning of the 

Trust, to obtain a permit for the establishment and 

registration of the trust, trustor or trust contributor 

must select the approved person who has obtained a 

license and/or permission from the TR. After 

immediately receiving the final permission from the 

Director General of the Trust Regulator, the 

appointed trustee must continue the procedures for 

applying for the establishment within 15 (fifteen) 

days after the date of the permit.     

Trustor or Trust Contributor can appoint one 

or more trustees for a trust in line with Article 20 of 

the Law on Trust. The appointment of more than 

one Natural Person as the trustee must be an odd 

number. This Article does not apply to the trust 

created by the Royal Government of Cambodia. 
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-ប្រការ ៨ ថ្នប្រកាសសដ ីពីវិធានក្នុងការប្ររ់ប្រង ការលរៀរេាំ និងការ

ប្រប្ពឹត្តលៅររស់ររធនបាេក្ិេច (២០២២) 

-មាប្ត២០ ថ្នេារ់សដ ីពីររធនបាេក្ិេច (២០១៩) 

ការតតងតាំងបរធនបាល 

Appointment of Trustee 

រូរភាព | Picture: maxresdefault.jpg (1280×720) (ytimg.com) 

https://i.ytimg.com/vi/AAYY3g08no0/maxresdefault.jpg

