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តតើបរធនបាលកចិ្ចជាអវី? 

What Is A Trust?

បរធនបាលកិច្ច គឺជាទំនាកទំ់នងគតិយុតតដែលបរធនបាលទាយក
ផ្ដល់ទ្ទព្យសម្បតតិែល់បរធនបាលកនុងការមម្ើលដែរកា និងមទ្បើទ្បាស់ជា
ទ្បមោជនែ៍ល់អតថគាហកៈ។ ជាទូមៅ ភាគីននបរធនបាលកិច្ចជាសំខាន់
មាន៣ (បី) គឺបរធនបាលទាយក បរធនបាល និងអតថគាហកៈ។ បរធន-

បាលកិច្ចទ្តូវបានបមងកើតម ើងមោយបរធនបាលទាយក ឬបទបបញ្ញតតិជា
ធរមាន និងទ្តូវមានកម្មវតុថុទ្សបច្ាប ់និងម្និផ្ទុយមៅនឹងសណ្ដដ បធ់្នន ប់
សាធ្នរណៈ។ ទំនាកទំ់នងមនេះ គឺជាកាតព្វកិច្ចដែលដច្ងមោយច្ាប់
កនុងការតទ្មូ្វឱ្យបរធនបាលមានសិទធិកានក់ាប ់និងទ្គបទ់្គងទ្ទព្យសម្បតតិ
សទ្មាបជ់ាទ្បមោជន ៍ែល់បគុគលដែលនឹងទ្តូវទទលួបានអតថទ្បមោជន ៍

ពី្ទ្ទព្យសម្បតតិមនាេះ (យុទធសាស្រសតអភិវឌ្ឍនវ៍ស័ិយហិរញ្ញ វតថុ  ឆ្ន  ំ២០១៦-២០២៥, 
២០១៦; ច្ាបស់ដី ពី្បរធនបាលកិច្ច, ២០១៩)។ ែំមណើ រការននការបមងកើតបរ-
ធនបាលកិច្ចមានែូច្ជា៖ ១. ករណីដែលបរធនបាលកិច្ចទ្តូវបានបមងកើត 

ម ើងមោយបរធនបាលទាយក បរធនបាលទាយកទ្តូវមផ្ទរទ្ទព្យសម្បតតិ
ឬម្ូលនិធិរបស់ខ្លួនមៅឱ្យបរធនបាល តាម្រយៈលិខិ្តបរធនបាលកិច្ច 

មោយមានបញ្ជា កពី់្មគាលបំណងជាកល់ាករ់បស់បរធនបាលកិច្ច និង/ 
ឬបញ្ជា កពី់្អតតសញ្ជញ ណអតថគាហកៈ។ ២. ករណីដែលបរធនបាលកិច្ច
ទ្តូវបានបមងកើតម ើងមោយបទបបញ្ញតតិជាធរមាន បរធនទ្តូវបានមផ្ទរមោយ 

សវ័យទ្បវតតិឱ្យមៅបរធនបាល មែើម្បទី្គបទ់្គងនិងចាតដ់ច្ងទ្ទព្យសម្បតតិ 
ទ្សបតាម្បទបបញ្ញតតិជាធរមាន មោយមានបញ្ជា កពី់្មគាលបំណងជាក-់

លាករ់បស់បរធនបាលកិច្ចនិង/ ឬបញ្ជា កពី់្អតតសញ្ជញ ណអតថគាហកៈ។ 

បរធនបាលកិច្ចមានអានុភាព្អនុវតត មៅមព្លដែលបរធនបាលយល់
ទ្ព្ម្ទទលួយកជាលាយលកខណ៍អកសរច្ំម េះការដតងតាងំ (ច្ាបស់ដី ពី្បរ-
ធនបាលកិច្ច, ២០១៩) ។ 

A trust is a legal relationship whereby someone 
(the trust creator) gives property to someone (the 
trustee) to look after and use it for the benefit of 
someone (the beneficiary). In general, there are three 
(3) main parties to the trust: the trust creator, the 
trustee, and the beneficiary. A trust is established by 
the trust creator or provisions in force and must be 
legally binding and not contrary to public order. The 
relationship places legally enforceable obligations on 
the person holding the property to manage it for the 
benefit of the person entitled to receive the benefits of 
the property (Financial Sector Development Strategy 
2016-2025, 2016; Trust Law, 2019). The process of 
establishing a trust is as follows: 1. In the case where 
the trust is established by the trust creator, the trust 
creator shall transfer its assets or funds to the trustee 
through a letter of trust stating the specific purpose of 
the trust and / or identifying the identity of the 
beneficiary. 2. In the case where the trust is established 
by the provisions in force, the asset or fund is 
automatically transferred to the trustee to manage and 
dispose of the assets in accordance with the provisions 
in force, stating the specific purpose of the trust and / 
or identifying the identity of the beneficiary. The trust 
has the power to act when the trustee agrees in writing 
to the appointment (Trust Law, 2019).
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