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បរធនបាលកិច្ចសង្គម ត្រូវបានបងង្កើរង ើង្ងៅងេលដែល

បរធនបាលទាយក ងធវើត្បទានកមមត្រេយសមបរតរិបស់ខ្លួនឱ្យងៅបរធន-
បាល ងែើមបងីត្បើត្បាស់ជាត្បងោជនរូ៍ងៅកនុង្សង្គម ែូច្ជាងោលបំណង្ 
វបបធម ៌អបរ់ ំមនុសសជារិ សាសនា ឬវរិាសាស្រសត (ច្ាបស់ដីេីបរធន-
បាលកិច្ច, ២០១៩)។ លកខណៈបរធនបាលកិច្ចសង្គមត្រូវបានកំណរ ់
ជា ២ ែូច្ខាង្ងត្ោម៖ 

១). មលូនិធិេិងសស៖ ក. មលូនិធិដែលបងង្កើរងោយបរធន-
បាលទាយកតាមរយៈត្បទានកមម ឬមរកសាសន,៍ ខ្. តាមរយៈោរ
ររលួត្រេយសមបរតិ េីអនកផ្តល់វភិាគទានបរធនបាលកិច្ចងៅមានជីវរិ 
ឬររលួត្រេយសមបរតិតាមមរកសាសន ៍របស់អនកផ្តល់វភិាគទានបរ-
ធនបាលកិច្ច និង្, គ. ត្រេយសមបរតតិ្រូវបានងផ្េរឱ្យងៅបរធនបាល ងែើមប ី
បំងេញងោលបណំង្ជាត្បងោជនស៍ង្គម និង្, ឃ. មនិដសវង្រកត្បាក ់
ចំ្ងណញឬោម នត្បរិបរតិោរជាសហត្ោសពាណិជជកមម និង្, ង្. ងលើក 
ដលង្ដរមានដច្ង្ងផ្សង្កនុង្លិខិ្របរធនបាលកិច្ច ត្រេយសមបរតែំិបងូ្
និង្ត្រេយសមបរតបិដនែមងផ្សង្ងរៀរ ដែលអនកផ្តល់វភិាគទានបរធនបាល-
កិច្ចបានងផ្េរចូ្លមលូនិធិណាមយួ ត្រូវរការុកងែើមបបំីងេញងោល- 

 

 
បំណង្បរធនបាលកិច្ច ងហើយអនុញ្ញា រឱ្យដច្កចាយដរផ្លដែលបាន
េីត្រេយសមបរតិងនាោះប ងុណាណ ោះ។ 

២). មលូនិធិសត្មាបជ់ាត្បងោជនែ៍ល់អង្គោរវបបធម ៌អបរ់ ំ
មនុសសជារិ សាសនា ឬវរិាសាស្រសត៖ ត្រេយសមបរតិររលួេីបគុគល 
រមួមានត្បទានកមម ឬមរកសាសន ៍ងហើយត្រេយសមបរតិងនោះត្រូវបាន
ងផ្េរងែើមបបីងត្មើងោលងៅសត្មាបជ់ាត្បងោជន ៍ជាអារិ៍ វបបធម ៌អបរ់ ំ
មនុសសជារិ សាសនា ឬវរិាសាស្រសត។ 

A social trust is established when a trust creator 
contributes his asset to the trustee for general social 
purposes such as cultural, educational, human, religious, 
or scientific purposes (Law on Trust, 2019). The nature of 
social trust is defined as two as follows: 

1). Special Fund: A. Funds created by the trust 
creator through donations or inheritance, B. By receiving 
asset from a surviving trust contributor or receiving asset 
by inheritance from a trust contributor and, C. Assets are 
transferred to the trustee for social purposes and, D. Non-
profit or no operation as a commercial enterprise and, E. 
Except as otherwise stated in the letter of trust, the initial 
asset and any additional asset transferred by the trust 
contributor to any fund shall be retained for the purpose 
of trust and is permitted to be distributed only to the 
proceeds of that asset. 

2). Funds for the benefit of cultural, educational, 
human, religious, or scientific organizations: asset 
received from individuals include donations or inheritance, 
and these assets are transferred to serve purposes such 
as culture, education, humanity, religion, or science.
អរែបរ៖ ឃុន វាសនា | Article: Veasna Khun 
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