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អនុលោេតាេប្រការ ១២ ថ្នប្រកាសសត ីពីវិធានក្នុងការ

ប្ររ់ប្រង ការលរៀរេាំ នងិការប្រប្ពឹត្តលៅររស់ររធនបាេក្ិេច បាន

រញ្ញត្ិតថា “គាា នរុរគេណាេួយតាាំងខលួន ឬលធវើសក្េាភាពជាររធនបាេ 

ឬជាត្ាំណាងររធនបាេ លៅក្នងុប្ពេះរាជាណាេប្ក្ក្េពុជាបានលទ 

េុេះប្តាខត្រុរគេល េះទទួេបានអាជាា រណ្ណ/ការអនញុ្ញញ ត្ ពអីរគ យក្

ថ្ន ន.ប.ធ.”។ ក្នុងនយ័លនេះផ្សងខដរ ររធនបាេប្ត្ូវបានឱ្យ

នយិេន័យ និងខរងខេក្ជា ២ ប្រលភ្ទ។ 

• នយិេនយ័៖ ររធនបាេ សាំលៅដេប់្ក្ុេហ នុររធនបាេ 

ឬររធនបាេជារូរវនតរុរគេ ខដេទទួេសិទធិរត្់ខេង ប្ររ់ប្រង 

នងិខងរក្ាររធនពីររធនបាេទាយក្ ឬអនក្ផ្សតេ់វិភារទានររធន-

បាេក្ិេច សប្ារ់ជាប្រលោជនដ៍េអ់ត្ថគាហក្ៈ លោយអនុលោេ

តាេេិខិត្ររធនបាេក្ិេច ឬរទរបញ្ញត្តិជាធរាន។ 

• ប្រលភ្ទររធនបាេ៖ 

 ១. ប្ក្េុហ នុររធនបាេ សាំលៅដេ់ររធនបាេជានតី្ិ

រុរគេ ខដេទទួេបានអាជាា រណ្ណ និង/ឬ ការអនញុ្ញញ ត្ព ីន.ប.ធ. 

ឱ្យលធវើប្រត្ិរត្តិការររធនបាេក្ិេចេួយ ឬលប្េើន។ 

 ២. ររធនបាេររូវនតររុគេ សាំលៅដេ់រូរវនតរុរគេ ខដេ

ទទួេបានអាជាា រណ្ណព ីន.ប.ធ. ឱ្យលធវើជាររធនបាេរូរវនតរុរគេ 

ថ្នប្ក្ុេហ នុររធនបាេ ឬររធនបាេររូវនតរុរគេឯក្រាជយ។ 

ររធនបាេរូរវនតរុរគេ ប្ត្ូវបានខេក្លេញជា ២ ប្រលភ្ទរ៖ឺ 

- ររធនបាេររូវនតររុគេថ្នប្ក្េុហ នុររធនបាេ សាំលៅ

ដេ់រូរវនតរុរគេ ខដេទទួេបានអាជាា រណ្ណពី ន.ប.ធ. ឱ្យលធវើជា

ររធនបាេររូវនតរុរគេលប្កាេេក្ខខណ្ឌ អាជាា រណ្ណ និង/ឬការ

អនញុ្ញញ ត្ររស់ប្ក្ុេហ នុររធនបាេ។ 

- ររធនបាេររូវនតររុគេឯក្រាជយ សាំលៅដេ់រូរវនតរុរគេ 

ខដេទទួេបានអាជាា រណ្ណព ីន.ប.ធ. ឱ្យលធវើប្រត្ិរត្តិការររធនបាេក្ិេច

េួយ ឬលប្េើន លហើយររធនបាេរូរវនតរុរគេឯក្រាជយលនេះ េិនសថ តិ្

លៅលប្កាេេក្ខខណ្ឌ អាជាា រណ្ណ នងិ/ឬការអនញុ្ញញ ត្ររស់ប្ក្ុេហ នុ

ររធនបាេណាេួយល ើយ។ 

រញ្ញា ក្៖់ ររធនបាេខដេប្ត្វូទទួេបានអាជាា រណ្ណ/

ការអនញុ្ញញ ត្ អាេលធវើប្រត្ិរត្តិការររធនបាេក្ិេចេួយ ឬលប្េើន ដូេ

ខាងលប្កាេ៖ 

- ប្រត្ិរត្តកិារររធនបាេក្ិេចសាធារណ្ៈ  

- ប្រត្ិរត្តិការររធនបាេក្ិេចហិរញ្ញវត្ថុ  

- ប្រត្ិរត្តិការររធនបាេក្ិេចពាណិ្ជាក្េា  

- ប្រត្ិរត្តិការររធនបាេក្ិេចសងគេ  

-  ប្រត្ិរត្តិការររធនបាេក្ិេចរុរគេ នងិ 

- ប្រត្ិរត្តិការររធនបាេក្ិេចលផ្សសងលទៀត្តាេការក្ាំណ្ត្់

ររស់ ន.ប.ធ.។  
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According to Article 12 of the Prakas on 

Rules for the Management, Organization and 

Functioning of Trust as set forth that any person shall 

not be considered as trustee or carry out any trust 

operation in the name of trustee or trustee’s 

representative in the Kingdom of Cambodia, unless 

that person has been licensed/authorized by the 

Director General of Trust Regulator (TR). With this 

regard, trustee is clearly defined and divided into two 

categories. 

• Definition: Trustee refers to a trust company 

or an individual trustee who has the rights to manage 

and safeguard keeping of trust funds from trust 

creator or contributor of trust fund for the benefits of 

beneficiary in accordance with trust deed/trust 

instrument or regulations in force. 
 

•  Type of Trustee:  

I. Trust Company refers to a legal entity 

licensed/authorized by the Director General of the 

TR to carry out one or more trust operations.  

 

 

 

 

 

II. Individual Trustee: refers to an 

individual person licensed by the TR to act as an 

Individual Trustee of Trust Company or Independent 

Individual Trustee. Individual Trustee is categorized 

into two types:  

- Individual Trustee of Trust Company: 

refers to an individual person licensed by the TR in 

order to provide trust services and carry out the trust 

operation under a licensed trust company. 

- Independent Individual Trustee: refers to 

an individual person licensed by of the TR in order 

to carry out one or more trust operations and this kind 

of trustee does not fall under the requirements of any 

licensed/authorized trust company. 

Notice: A Licensed/Authorized Trustee shall 

conduct one or more Trust Operations as following:  

- Public Trust Operation  

- Financial Trust Operation 

- Commercial Trust Operation 

- Social Trust Operation 

- Individual Trust Operation 

- Other Trust Operation determined by the 

TR.

អត្ថបទ៖ សុ៊ិន សុមាល័យ | Article: SIN SOMALAY 

បរធនបាលដែលគ្តូវទទួលបានអាជាា បណ្ណ /ការអនុញ្ញា ត 

ដែើម្បីដធវ ើគ្បតិបតតិការបរធនបាលកិច្ច 

A Licensed/Authorized Trustee to carry out Trust Operations 

TRUSTEE 

Individual Trustee 

ប្កុ្េហ ុនររធនបាេ 

Individual Trustee 

Of Trust Company 

Independent  

Individual Trustee 

Trust Company 



 

 
 

 
 

 

និយ័តករបរធនបាលកចិ្ច 

Trust Regulator 

លេខ ៤១ លេញផ្សាយថ្ងៃទី១២ ខខលេសា ឆ្ន ាំ២០២២ 

No.41 Released on April 12, 2022 

គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ 

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរាជាណាច្គ្កកម្ពុជា 

Regulate, Supervise, and Develop Trust Sector 

in the Kingdom of Cambodia 

អតថបទគ្បចាំសបាា ហ៍ | Weekly Article 

ប្រកាសរដិលសធ៖ ទសសនៈលៅក្នងុអត្ថរទលនេះជាទសសនៈររស់អនក្និពនធ។ ទសសនៈលៅក្នងុអត្ថរទលនេះេិនខេនជាទសសនៈររសន់ិយត័្ក្រររធនបាេកិ្េចលទ។ 

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 ជាន់ទី៨ ផ្សលូវ៥៩៨ សង្កា ត្់ប្រាំងេាំលរេះ១ ខណ្ឌ ឫសសីខក្វ រាជធានីភ្នាំលពញ | Building 168F, 8th Floor, Street 598, Sangkat Chrang Chamres 1, Phnom Penh 

www.facebook.com/trustregulatorcambodia www.trustregulator.gov.kh (855) 23 237 888 

 


