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បរធនបាលកិច្ចសាធារណៈត្រូវបានបង ក្ើរង ើ្  កនុ្ងោល

បំណ្ជាត្បងោជនរ៍បស់ត្បជាពលរដ្ឋខ្មែរទូងៅ (ច្ាបស់ដី ពីបរធនបាល-
កិច្ច, ២០១៩)។ បរធនបាលកិច្ចងនេះរមួមាន៖ 

១. ការអភវិឌ្ឍវស័ិយធនាោរ និ្មតី្កូហិរញ្ញ វរថុងៅកមពុជា ងៅ 
ងពលខ្ដ្ល៖ ក. ដដ្គូអភវិឌ្ឍផ្ដល់ត្ទពយសមបរតិឬមលូនិធិរបស់មលួនសត្មាប ់
ជាត្បងោជនរ៍បស់ត្បជាពលរដ្ឋខ្មែរ ងហើយត្ទពយសមបរតិឬមលូនិធិទំ្  
ងនាេះបាននិ្កំពុ្ត្គបត់្គ្ និ្ចារខ់្ច្្ងៅកនុ្ត្គរេះសាថ នធនាោរនិ្
មតី្កូហិរញ្ញ វរថុឬបគុគលងផ្េ្ ងទៀរ និ  ្ម. តាមលកខមណឌ ខ្ដ្លមានកំណរ ់
ងៅកនុ្លិមិរបរធនបាលកិច្ចឬបទបបញ្ញរតិជាធរមាន។ 

២. ជាត្បងោជនស៍ាធារណៈងផ្េ្ ងទៀរងៅងពលខ្ដ្លបញ្ញរតិករ 
ពាកព់ន័ធខ្រ្តាំ្ បរធនបាល ងដ្ើមបតី្គបត់្គ្និ្ការពារមលូនិធិនានា
តាមលកខមណឌ ខ្ដ្លកំណរង់ោយលិមិរបរធនបាលកិច្ច ឬបទបបញ្ញរតិ
ជាធរមាន។ លកខមណឌ ទំ្ ងនេះមានជាអាទិ៍៖ ក. មលូនិធិខ្ដ្លបានផ្ដល់ឱ្យ 
រាជរោឋ ភបិាល ឬត្រូវបានផ្ដល់ងោយរាជរោឋ ភបិាលដនត្ពេះរាជាណាច្ត្ក 
កមពុជា ងដ្ើមបបំីងពញងោលបំណ្ជាកល់ាកណ់ាមយួរបស់អនកផ្ដល់ជំនយួ 

ងហើយអនកផ្ដល់ជំនយួទមទរឱ្យមលូនិធិងនេះ ត្រូវបានចារខ់្ច្ ង្ត្បើត្បាស់ 
និ្អាត្ស័យផ្លត្សបតាមងោលបំណ្របស់មលួន ឬ ម. ត្រូវការពារផ្ល 
ត្បងោជនរ៍បស់កុមារឬអសមរថជនងផ្េ្ងទៀរ ឬ គ. មរក៌ខ្ដ្លធាល ក់
ងៅជាត្ទពយរដ្ឋតាមបទបបញ្ញរតជិាធរមាន។ 

Public Trust is established for the benefit of 
Cambodian citizens (Law on Trust, 2019). This trust 
includes: 

1. Development of the banking and microfinance 
sector in Cambodia when: A. Development partners provide 
their assets or funds for the benefit of the Cambodian 
citizens, and those assets or funds have been managed and 
administered in banking and microfinance institutions or 
other persons; and B. According to the conditions specified 
in the letter of trust or provisions in force. 

2. For the other public interest, when the relevant 
regulator appoints a trustee to manage and protect the 
funds in accordance with the conditions specified in the 
letter of trust or provisions in force. These conditions 
include: A. Funds provided to the Royal Government or 
provided by the Royal Government of the Kingdom of 
Cambodia for the specific purpose of the donor, and the 
donor requires that the fund be administered, used and 
enjoyed in accordance with its intended purpose; or B. To 
protect the interests of children or other persons with 
disabilities; or C. Inheritance that falls into state property in 
accordance with the provisions in force.
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