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Regulate, Supervise, and Develop Trust Sector 

in the Kingdom of Cambodia 

អតថបទគ្បចាំសបាា ហ៍ | Weekly Article 

ប្រកាសរដិលសធ៖ ទសសនៈលៅក្នងុអត្ថរទលនេះជាទសសនៈររស់អនក្និពនធ។ ទសសនៈលៅក្នងុអត្ថរទលនេះេិនខេនជាទសសនៈររសន់ិយ័ត្ក្រររធនបាេកិ្េចលទ។ 

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. 
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លដើេបីទទេួបានភាពប្សរេារ់ ក្នុងការរលងាើត្ររធនបាេក្ិេច 

លៅប្ពេះរាជាណាេប្ក្ក្េពុជា ររធនបាេទាយក្ទាាំងអស់ ប្ត្ូវដាក្់ពាក្យ

លសនើស ាំរលងាើត្ និងស ាំការអន ញ្ញា ត្េ េះរញ្ជីជាេ នពីអគ្គនាយក្ថ្ន ន.ប.ធ. 

ប្សរតាេខរររទ និងនីត្ិវិធីដូេមានខេងក្នុងេារ់សតីពីររធនបាេក្ិេច 

អន ប្ក្ឹត្យសតីពីការេ េះរញ្ជីររធនបាេក្ិេច ប្រកាសសតីពី វិធានក្នុងការ

ប្គ្រ់ប្គ្ង ការលរៀរេាំ និងការប្រប្ពឹត្តលៅររស់ររធនបាេកិ្េច និង

រទរបញ្ាត្តិពាក្់ព័នធខដេមានជាធរមាន។ ក្នុងន័យលនេះ លដើេបីទទេួបាន

ការអន ញ្ញា ត្រលងាើត្ និងការេ េះរញ្ជីររធនបាេក្ិេច ររធនបាេទាយក្ 

ឬអនក្ផ្សតេ់វិភាគ្ទានររធនបាេក្ិេច ប្ត្ូវលធវើការលប្ជើសលរើសលរក្ខភាព

ររធនបាេខដេទទេួបានអាជាា រណ្ណ និង/ឬការអន ញ្ញា ត្ពី ន.ប.ធ.។ 

រនាា រ់ពីទទួេបានការអន ញ្ញា ត្ជាសាថ ពរពីអគ្គនាយក្ថ្ន ន.ប.ធ. 

ររធនបាេខដេប្ត្វូបានអន ញ្ញា ត្ខត្ងតាាំង ប្ត្វូរនតនីត្ិវិធីលសនើស ាំរលងាើត្

ររធនបាេក្ិេចក្នុងនាេររធនបាេទាយក្ ឬអនក្ផ្សតេ់វិភាគ្ទានររធន-

បាេក្ិេច ក្នុងរយៈលពេ ១៥ (ដរ់ប្បាាំ) ថ្ងៃ រនាា រ់ពីកាេររិលេេទថ្ន

ការអន ញ្ញា ត្ឱ្យរលងាើត្លនាេះ។ រនាា រ់ពីលនេះ ររធនបាេប្ត្ូវរនតនីត្ិវិធី

លសនើស ាំេ េះរញ្ជីររធនបាេក្ិេចលៅ ន.ប.ធ. លដើេបីទទេួបានររធនបាេក្ិេច 

មានស ពេភាពលៅក្េពុជា។ 

To obtain legality in creating a trust in the 

Kingdom of Cambodia, Trustor(s) shall, in advance, submit 

the request for establishment and ask for approval on 

registration from the Director General of the Trust 

Regulator in accordance with the procedures set forth in 

the Trust Law, Sub-Decree on the Trust Registration, 

Prakas on Rules for the Management, Organization and 

Functioning of Trust and other relevant regulations. With 

this regard, to obtain an approval on creating and registering 

a trust, trustors or trust contributors must nominate trustee 

candidate(s) whom has obtained the license and/or 

approval from the Trust Regulator. Right after receiving 

a definitive approval from the Director General of the 

Trust Regulator, the nominated trustee(s) must proceed 

the procedures of the trust establishment request on 

behalf of the trustor within fifteen days after the date of 

approval. After that, the trustee(s) must proceed the 

procedures of trust registration at the Trust Regulator to 

obtain a valid trust in Cambodia. 

 

 

 

តតើតធវ ើដូច្តម្េច្តទើបអាច្បតងកើតបរធនបាលកិច្ចគ្សបច្ាប់តៅកម្ពុជា? 

How does a trust is legally created in Cambodia? 

អត្ថរទ៖  រ  ូសា៊ា ងហាន | Article: Po Seanghan 

ឯក្សារលោង | References:  

- េារ់សតីពីររធនបាេក្ិេច 

- អន ប្ក្ឹត្យសតីពីររធនបាេក្ិេចហិរញ្ាវត្ថ ុ

- អន ប្ក្ឹត្យេ េះរញ្ជីររធនបាេក្ិេច 

- ប្រកាសសតីពីវិធានប្គ្រ់ប្គ្ង ការលរៀរេាំ និងការប្រប្ពឹត្តលៅររស់

ររធនបាេក្ិេច។ 


