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ររធនបាេក្ិេចរុគ្គេ គឺ្ជាប្រលភ្ទមួយក្នុងេាំលោមប្រលភ្ទ

ររធនបាេក្ិេច ៣ ប្រលភ្ទលផ្សសងលទៀត្រួមមាន ររធនបាេក្ិេចសាធារណ្ៈ, 

ររធនបាេក្ិេចពាណ្ជិជក្មម, នងិររធនបាេក្ិេចសងគម។ ររធនបាេក្ិេច-

រុគ្គេ ប្ត្វូបានរលងាើត្ល ើងលោយររធនបាេទាយក្ លដើមបីលផ្សេរប្ទពយសមបត្ត ិ

ឬមេូនិធិលៅឱ្យររធនបាេលធវើការរត្់ខេង ប្គ្រ់ប្គ្ង និងខងរក្ាជាំនួស 

សប្មារ់ជាប្រលោជន៍ររស់ររធនបាេទាយក្ខលួនឯងវិញ ឬសប្មារ់

រុគ្គេខដេបានក្ាំណ្ត្់ជាក្ល់ាក្ ់(េារ់សដ ីពីររធនបាេក្ិេច, ២០១៩)។ 

ររធនបាេក្ិេចរគុ្គេលនេះ ប្ត្ូវបានក្ាំណ្ត្េ់ក្ខខណ្ឌ  សិទធិ កាត្ពវក្េិច និង

ការទទួេខុសប្ត្ូវ លោយមានការប្ពមលប្ពៀងរវាងររធនបាេទាយក្ 

ររធនបាេ និងអត្ថគាហក្ៈ តាមរយៈេិខតិ្ររធនបាេក្ិេច។  

ការរលងាើត្ររធនបាេក្ិេចរុគ្គេ អាេលធវើក្នុងេក្ខខណ្ឌ ខដេ៖ 

(១)ររធនបាេទាយក្ជារូរវនតរុគ្គេ ខដេលធវើប្រទានក្មមប្ទពយសមបត្ត ិ

ឬមូេនិធិររស់ខលួន ឱ្យលៅររធនបាេ សប្មារ់ជាប្រលោជន៍ររស់ខលួន

ផ្ទេ េ់ ឬររស់រុគ្គេលផ្សសងលទៀត្ ឬ (២)ការលផ្សេរប្ទពយសមបត្តិឬមេូនធិ ិ

លោយររធនបាេទាយក្ខដេលៅមានជីវិត្លហើយ ប្ត្ូវលធវើេិខតិ្ររធន-

បាេក្ិេចលោយមានការរញ្ជជ ក្ព់សីារការី លមធាវី ឃុាំសង្កា ត្់ ឬក្រណ្ី

ររធនបាេទាយក្លធវើមត្ក្សាសន៍ លៅលពេខដេររធនបាេទាយក្ល េះ

ទទួេមរណ្ភាព ខដេតាមមត្ក្សាសន៍លនេះរលងាើត្ជាររធនបាេក្ិេច

ប្សរតាមប្ក្មរដឋរបលវណ្ី។ 

ររធនបាេក្ិេចរុគ្គេ ប្ត្ូវទទេួបានការអនញុ្ជា ត្ឱ្យរលងាើត្ 

និងេុេះរញ្ជ ីលៅនយិ័ត្ក្រររធនបាេក្ិេច (ន.រ.ធ.)។ 

 

Personal Trust is one of other 3 trust categories 

such as Public Trust, Commercial Trust, and Social Trust. 

Personal Trust is created by trustor or trust creator for the 

interest of trustor/person specifically determined by 

trustor in order to transfer asset or fund to trustee to 

manage, administrate or safe keep instead of trustor (Law 

on Trust, 2019). Personal trust legally binds the right, 

obligation and responsibility between trustor, trustee and 

beneficiary by trust instrument.  

Personal trust is established in accordance with 

(1) trustor is a natural person who makes donation of 

his/her asset or fund to trustee for his/her interest or for 

other persons; or (2) transferring of asset or fund which 

made by the alive trustor. In this case, the trustor shall 

make the trust instrument with certifying from the notary, 

the lawyer or the commune; or in case the trustor is dead, 

trustor shall create through the will and testament which 

creates personal trust in line with civil code.  

Personal Trust shall be granted approval to create 

and register from the Trust Regulator.
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