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លោងតាមេារ់សត ីពីររធនបាេក្ិេច (២០១៩) ររធនបាេ-

ក្ិេចប្ត្វូបានរលងាើត្លទបើងលោយមានការេេូរួមពភីាគីសាំខាន់េាំននួ ៣ គឺ 

ររធនបាេទាយក្, ររធនបាេ, និងអត្ថគាហក្ៈ ប្ពមទាាំងអាេមានភាគី

េេូរួមលផ្សសងលទៀត្។ តាមរយៈការរលងាើត្ររធនបាេក្ិេច ររធនបាេទាយក្ 

និងអត្ថគាហក្ៈថ្នររធនបាេក្ិេចនឹងទទួេបានផ្សេប្រលោជន៏ រួមមាន៖ 

(១) សិទធិររស់ររធនបាេទាយក្ ឬអនក្ផ្សតេ់វិភាគទានររធនបាេកិ្េច 

ក្នុងការលរៀរេាំ រត្់ខេង និងលផ្សេរប្ទពយសមបត្តិររស់ខលួនតាមសណ្តត រ់ធាន រ់

ជាសាធារណ្ៈលៅឱ្យអត្ថគាហក្ៈ តាមលគាេរាំណ្ងខដេខលួនេង់បាន 

លោយមានការប្គរ់ប្គង និងរត្់ខេងប្ត្ឹមប្ត្ូវលោយររធនបាេ ខដេ

ទទួេបានអាជាា រណ្ណ/ការអនញុ្ញា ត្លោយនិយត័្ក្រររធនបាេក្ិេច (ន.រ.ធ) 

លដើមបីជាប្រលោជន៍ដេ់អត្ថគាហក្ៈ។ (២) ការការពារររធន ឬប្ទពយ

សមបត្តិខដេបានលផ្សេរេេូក្នុងររធនបាេក្ិេច លោយអនុលោមតាមេិខតិ្ 

ររធនបាេក្ិេច ឬរទរបញ្ាត្តិជាធរមាន ប្រក្រលោយសណ្តត រធ់ាន រ់ រលរៀរ

លរៀររយជាសាធារណ្ៈ លោយមានអាជាា ធរមានសមត្ថក្ិេចេាស់ោស់

ក្នុងការការពារសិទធិ និងអត្ថប្រលោជន៍ជាអត្ិររមាដេ់មាច សប់្ទពយ ឬ

ររធនបាេទាយក្ និងអនក្ទទួេផ្សេ ឬអត្ថគាហក្ៈ។ (៣) អត្ថគាហក្ៈ 

មានសិទធិទទេួផ្សេប្រលោជន៍លពញលេញពីររធនបាេក្ិេច លោយអនុ-

លោមតាមេិខតិ្ររធនបាេក្េិច ឬរទរបញ្ាត្តជិាធរមាន និងលៅតាម

លគាេរាំណ្ងររស់ររធនបាេទាយក្។ សិទធិ និងកាត្ពវក្ិេចររស់ររធន-

បាេទាយក្, ររធនបាេ, និងអត្ថគាហក្ៈ មានខេងេមអតិ្លៅក្នុង

េារ់សដ ីពីររធនបាេក្ិេច (២០១៩)។ 

According to the Law on Trust (2019), a trust is 

created with the participation of three main parties: the 

trust creator, the trustee, and the beneficiary, as well as 

other parties. Through  the creating of trust, the trust 

creator and the beneficiary of the trust will receive the 

following benefits: (1) the rights of the trust creator or 

contributor of the trust to organize, manage, and transfer 

the asset in public order to the beneficiary for the purpose 

for which it is desired, under the proper management and 

administration by the trustee, which is granted license by 

the Trust Regulator (TR) for the benefit of the beneficiary. 

(2) the protection of the asset transferred into the trust 

in accordance with the trust instrument or the regulations 

in force in an orderly manner, public order, with clear 

authority to protect the maximum rights and interests of 

the asset owner or trust creator and the beneficiary. (3) 

The beneficiary has rights to receive the full benefits of 

the trust in accordance with the trust instrument or the 

regulations in force and in accordance with the purpose 

of the trust creator. The rights and obligations of the trust 

creator, the trustee, and the beneficiary are detailed in 

the Law on Trust (2019).  

អតថគ្បយោជន៍សគ្ាប់បរធនបាលទាយក នងិអតថគាហកៈ | Benefits for Trust Creator and Beneficiary 

ររូភាព | Picture: 

https://mediacloud.kiplinger.com/image/private/s--
KhjX8PRK--/f_auto,t_primary-image-
desktop@1/v1580377622/kipimages/pages/20574.jpg 

អត្ថបទ៖ វង្ស សេនពិេិដ្ឋ | Article: VONG Senpiseth 

ឯកសារសោង្ | References: 

- ច្បាបេ់ដីពបីរធនបាលកិច្បច. (២០១៩). 
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