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 លោងតាមេារ់សដ ីពីររធនបាេក្ិេច, អនបុ្ក្តឹ្យសត ីពកីារ

េុេះរញ្ជ ីររធនបាេក្ិេច និងប្រការ៩ ថ្នប្រកាសសដ ីពីវិធានក្នុង

ការប្ររ់ប្រង ការលរៀរេាំ និងការប្រប្ពឹត្តលៅររស់ររធនបាេក្េិច 

េិខិត្ររធនបាេក្ិេច ជាេាំណ្ងតាមផ្សលូវេារ់សប្ារ់ដាំលណ្ើរការ

លរៀរេាំ និងការប្រប្ពឹត្តលៅថ្នររធនបាេក្ិេច។ េិខិត្ររធន-

បាេក្ិេច ក្ាំណ្ត្់ជាអាទិ៍អាំពីការរលងាើត្ ការប្ររ់ប្រង ការរត្់ខេង 

និងការរញ្ចរ់ររធនបាេក្ិេច ខដេប្ត្ូវលធវើល ើងរវាងររធនបាេ-

ទាយក្ឬអនក្ផ្សតេ់វិភារទានររធនបាេក្ិេច នងិររធនបាេ ។ 

 េិខតិ្ររធនបាេក្ិេច ប្ត្ូវាននិលទេសអរបររាដូេាន

ខេងក្នុងាប្តា៦ ថ្នអនុប្ក្ឹត្យសត ីពីការេុេះរញ្ជ ីររធនបាេក្ិេច និង

ានទប្មង់ក្ាំណ្ត្់លោយ ន.ប.ធ.។  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 េក្ខខណ្ឌ  ឬខខេងថ្នេិខិត្ររធនបាេក្ិេចខដេមិន

រត្់ទុក្ថាានសុពេភាព និងមិនប្ត្ូវបានអនញុ្ញា ត្ឱ្យខេងនូវ៖ 

 ១. ការរួេពីការទទួេខុសប្ត្ូវ េាំលពាេះការរំលោភ្រាំពាន

ណាមួយលេើររធនបាេក្ិេចររស់ររធនបាេ ខដេលក្ើត្លេញព ី

ភាពមិនល ម្ េះប្ត្ង់ មិនសុេរិត្ លោយលេត្នា ឬការលធវសប្រខែស 

ធៃន់ធៃរររស់ររធនបាេលនាេះ។ 

 ២. ការយក្ប្ទពយសមបត្តិររធនបាេក្ិេចលៅលធវើការទូទាត្ ់

សាំណ្ង ឬមុខេាំណាយណាមួយ ខដេទាក្់ទងនងឹការទទួេខុស

ប្ត្ូវររស់ររធនបាេ េាំលពាេះការរាំពានណាមួយររស់ររធនបាេ

លេើររធនបាេក្ិេចខដេលក្ើត្លេញពីភាពមិនល ម្ េះប្ត្ង់ មិនសុេរិត្ 

លោយលេត្នា ឬការលធវសប្រខែសធៃនធ់ៃរររស់ររធនបាេលនាេះ។ 

លិខិតបរធនបាលកិច្ច 

Trust Instrument 

ររូភាព | Picture: https://grbestpractices.org/what-is-a-board-resolution-document/ 
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៣. ខខេងទាាំងឡាយណា ខដេានេក្ខណ្ៈផ្សេុយលៅ

នងឹសណាត រ់ធាន រ់ និងផ្សេប្រលោជន៍្ ធារណ្ៈ។ 

According to the Law on Trust, the Sub-

Decree on the Trust Registration and Article 9 of the 

Prakas on the Rules for the Management, Organization 

and Functioning of the Trust, Trust Instrument is a 

legally binding contract for organization and functioning 

procedures of a trust. Trust instrument primarily 

defines the establishment, management, administration, 

and termination of a trust that is put together by Trustor 

or Trust Contributor and Trustee. 

Trust instrument must have the minimum 

score as stated in Article 6 of the Sub-Decree on the 

Trust Registration and the form defined by the TR. 

Terms and conditions of trust registration which do 

not constitute valid or are not approved are:  

1.  Exemption from bearing responsibilities 

for any breach of trust of the trustee that arises from 

the dishonesty, illegality, intentionality, or severe 

negligence by the trustee. 

2.  The use of trust assets to pay any debts 

or expenses in relations to the trustee's responsibilities 

for any breach of trust by the trustee that arises from 

the dishonesty, illegality, intentionality, or severe 

negligence by the trustee. 

3.  Any terms that are contrary to the public 

order and benefits.  

អត្ថបទ៖ អ ៊ឹម ច័ន្ទរដ្ឋា  | Article: Im Chanratha 


