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មាប្ា១៧ និង១៨ ថ្នេារ់សដ ីពីររធនបាេក្ិេច (២០១៩) បាន 

ខេងពីសិទធិ និងកាត្ពវក្ិេចខដេមានសារៈសាំខាន់សប្មារ់ររធនបាេ 

ទាយក្ប្ររ់រូរររបីយេ់ដឹង។ ររធនបាេទាយក្មានសិទធិជាអាទិ៍ដូេជា៖ 

(១) ទទួេព័ត្ម៌ានពាក្់ព័នធនឹងការប្ររ់ប្រងររធនបាេក្ិេចខដេមានជាអាទិ៍ 

របាយការណ្៍ហរិញ្ញវត្ថុ របាយការណ្៍សវនក្មម និងឯក្សារពាក្ព់័នធលផ្សសង 

លទៀត្ និង (២) ខត្ងាាំងនិងរញ្ឈរ់ររធនបាេ ាមេក្ខខណ្ឌ ខដេបាន 

ក្ាំណ្ត្់ក្នុងេខិតិ្ររធនបាេក្េិច។ ររធនបាេទាយក្មានកាត្ពវក្ិេច

ជាអាទិ៍ដូេជា៖ (១) លផ្សេរប្ទពយសមបត្តិឬមូេនិធិជាររធនឱ្យលៅររធនបាេ 

ប្ររ់ប្រង និងរត្់ខេងជាំនួសសប្មារ់ជាប្រលោជន៍ដេអ់ត្ថគាហក្ៈ, (២) 

េេូរួមឬសប្មេួក្នងុក្ិេចការលផ្សេរររធនឱ្យលៅររធនបាេប្ររប់្រង នងិ 

រត្់ខេង, (៣) ប្ត្ូវជនូដាំណ្ងឹជាលាយេក្ខណ្អ៍ក្សរលៅនិយត័្ក្រររធន-

បាេក្ិេច (ន.រ.ធ.) េាំលពាេះការផ្លល ស់រដូរររធនបាេទាយក្ឬអនក្ផ្សដេ់វិភារ- 

ទានររធនបាេក្ិេច ឬការខក្ខប្រេក្ខខណ្ឌ ថ្នេខិិត្ររធនបាេក្េិច និង 

(៤) លគារពាមេក្ខខណ្ឌ ខដេបានក្ាំណ្ត្់លោយេិខតិ្ររធនបាេក្ិេច 

និងរទរបញ្ញត្តជិាធរមាន។ 

 

 

ក្រណ្ីខដេររធនបាេទាយក្ព ាំមានេទធភាព ឬសមត្ថភាព

ជាសាថ ពរក្នុងការអន វត្តសិទធនិិងកាត្ពវកិ្េចររស់ខលួន រញ្ញត្តិក្រខដេពាក្់ព័នធ 

មានសមត្ថក្ិេចរាំលពញម ខង្ករមួយេាំនួន ជាររធនបាេទាយក្ជាំនួស។ 

 

Articles 17 and 18 of the Law on Trust (2019) 

state the rights and obligations that are important for 

every trust creator to understand. The trust creator has 

the following rights: (1) to receive information related to 

the administration of the trust, including financial 

statements, audit reports and other relevant documents 

and (2) to appoint and terminate the trustee in 

accordance with the conditions specified in the trust 

instrument. The trust creator has the following 

obligations: (1) to transfer assets or funds to the trustee 

to manage and administer them for the benefit of the 

beneficiary, (2) participate in or facilitate the transfer of 

trust to the trustee to manage and administer, (3) shall 

notify in writing to the Trust Regulator (TR) regarding the 

change of the trust creator or the contributor of the trust 

or the amendment of the terms of the trust instrument, 

and (4) comply with the prescribed conditions by the trust 

instrument and regulations in force. 

 In the event that the trust creator does not have 

the absolute ability or capacity to exercise their rights and 

obligations, the relevant regulator has the authority to 

perform certain functions as the trust creator instead.

សិទធិ និងកាតពវកិច្ចរបសប់រធនបាលទាយក 

Rights and Obligations of the Trust Creator/Trustor/Settlor/Grantor 

ររូភាព | Picture: https://www.thebalance.com/what-is-a-

trust-fund-357254 

អត្ថបទ៖ ណង សេរវីធុ | Article: Sereyvuth Nong ឯកសារសោង | References: 

- ច្បាបេ់ដីពបីរធនបាលកិច្បច. (២០១៩). 
- ច្បាបេ់ដីពកីារសរៀបច្បនំងិការប្បប្ពតឹ្តសៅននអាជ្ញា ធរសេវាហិរញ្ញ វត្ថុមនិមមនធនាគារ 

ររធនបាេទាយក្ ររធនបាេ អត្ថគាហក្ៈ 



 

 
 

 
 

 

និយ័តករបរធនបាលកិច្ច 

Trust Regulator 

លេខ ៩ លេញផ្សាយថ្ងៃទ៣ី០ ខខសីហា ឆ្ន ាំ២០២១ 

No. 9 Released on August 30, 2021 

គ្រប់គ្រង គ្តួតពិនិតយ និងអភិវឌ្ឍវិស័យ 

បរធនបាលកិច្ចកនុងគ្ពះរាជាណាច្គ្កកម្ពុជា 

Regulate, Supervise, and Develop Trust Sector 

in the Kingdom of Cambodia 

អតថបទគ្បចាំសបាា ហ៍ | Weekly Article 

ប្រកាសរដិលសធ៖ ទសសនៈលៅក្នុងអត្ថរទលនេះជាទសសនៈររស់អនក្និពនធ។ ទសសនៈលៅក្នុងអត្ថរទលនេះមិនខមនជាទសសនៈររស់និយ័ត្ក្រររធនបាេក្ិេចលទ។ 

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 ជាន់ទ៨ី ផ្សលូវ៥៩៨ សង្កា ត្់ប្រាំងេាំលរេះ១ ខណ្ឌ ឫសសីខក្វ រាជធានីភ្នាំលពញ | Building 168F, 8th Floor, Street 598, Sangkat Chrang Chamres 1, Phnom Penh 

www.facebook.com/trustregulatorcambodia 

 


