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និយមន័យ

ABA Mobile មានិនិ័យថាក្ខម្មមវិិធីីសិម្រាេេប់ទ្ធិូរសិ័ពិុដែេលអ្ននក្ខអាចដោនិឡូូតិពិី App Store ឬ Google Play បានិ។

ABA Pay
មានិនិ័យថាម្មុខងារទ្ធិូទាតិ់តាម្មទ្ធិូរសិ័ពិុដែេលអ្ននិុញ្ញាាេតិឲ្េយួអ្ននក្ខប្រើេ�ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile អាចធ្វើវ�ការទ្ធិូទាតិ់ 
ឬទ្ធិិញទ្ធិំនិិញនានាដោយប្រើេ�គណនិី ABA របសិ់ខៃួនិ ឬភាាេប់ជាម្មួយកាតិ Visa/Mastercard នៅតាម្ម
ហាង ឬពាណិជ្ជជក្ខរអ្ននិឡាញនានាដោយស្គែែេនិក្ខូដំ QR ដែេលត្រូេ�វិគ្នាាេនោះះ។

ទ្ធិីក្ខន្ថែៃេង ABA Pay
មានិនិ័យថា បញ្ជីទ្ធិីក្ខន្ថែៃេងលក្ខ់ រួម្មមានិពាណិជ្ជជក្ខររូបវិនិី និិងពាណិជ្ជជក្ខរអ្ននិឡាញដែេលទ្ធិទ្ធិួលការទ្ធិូទាតិ់
តាម្ម ABA Pay ។

គណនិី
មានិនិ័យថា និិងរួម្មបញ្ចូលទាំងគណនិីសិនិេសំំ គណនិីចរនិី គណនិីចរនិី Plus គណនិីបតិ់បែេនិប្រាេេក្ខ់រៀៀល 
ឬគណនិីបញ្ញើើ�មានិកាលក្ខំណតិ់របសិ់ធីនាគ្នារ ABA ទាំងរូបិយប័ណណប្រាេេក្ខ់រៀៀល និិងប្រាេេក្ខ់ដំុលាាេរ ដែេល
អាចបើ�ក្ខពិីម្មួយពេេលទៅម្មួយពេេលនៅតាម្មស្គាខា ABA ឬតាម្មរយៈក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ។

ឧបក្ខរណ៍ក្ខំណតិ់អ្នតិីសិញ្ញាាេណតាម្ម
ជ្ជីវិមាត្រូេ (Biometric Identifier)

រួម្មមានិ ស្គាាេម្មម្រាេេម្មដៃេ ទ្ធិិនិនន័ិយផុ្ទៃេមុ្មខ និិងម្មធ្វើេយោបាយផ្តើេសំេងៗដែេលក្រុេុម្មហ៊ុុុនិផលិតិឧបក្ខរណ៍ចល័តិ
អ្ននិុញ្ញាាេតិឲ្េយួអ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់ផ្តើុ�ងផ្ទាាេតិ់អ្នតិីសិញ្ញាាេណរបសិ់ពួិក្ខគេេសិម្រាេេប់គោលបំណងបើ�ក្ខសោឧបក្ខរណ៍
ចល័តិរបសិ់ពិួក្ខគេេ និិងចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីីម្មួយចំនិួនិ រួម្មទាំងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile។

កាតិ
មានិន័ិយថា និិងរួម្មបញ្ចូលទាំងកាតិឥណពិនិិ/ឥណទានិ ABA ដែេលមានិបណ្តាាេញកាតិទូ្ធិទាត់ិផ្តើេសំេងៗ
ជាច្រើេ�និ ដំូចជាកាតិ VISA/Mastercard/UPI ក្ខន�ងទ្ធិម្រិេង់ជាកាតិនិិម្មិមតិ ឬកាតិផ្ទាាេសិុីក្ខ។

លេេខ CIF 
លេេខសិមាាេលអ់្នតីិសិញ្ញាាេណអ្នតិិថិិជ្ជនិនីិម្មយួៗដែេលប្រើេ�ប្រាេេស់ិនៅក្ខន�ងប្រេពិនិ័ិធីនាគ្នារ ABA ដែេលអ្ននក្ខទ្ធិទួ្ធិល
អ្នំឡូ�ងពេេលការចុះឈ្មោះះេះគណនិីដំំបូងរបសិ់អ្ននក្ខជាម្មួយធីនាគ្នារ ABA ។

មាតិិកា
មានិនិ័យថា និិងរួម្មបញ្ចូលទាំងពិ័តិ៌មានិ រូបភាពិ លីង សិំឡេេង ក្រាេេហ៊ុវិក្ខ វិីដេេអ្នូ ក្ខម្មមវិិធីី ឬឯក្ខស្គារផ្តើេសំេងៗ
ណ្តាមួ្មយ រមួ្មមានិ តារាងតិម្លៃៃេ ពិត៌័ិមានិ និិងទ្ធិនិិនន័ិយការស្រាេេវិជ្រាេេវិដែេលមានិតាម្មរយៈក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile ។

អ្នតិិថិិជ្ជនិ
រមួ្មមានិមាាេស់ិគណនិ ីABA  និិងមិ្មនិមែេនិមាាេស់ិគណនិ ីABA ដែេលបានិប្រើេ�ប្រាេេសិស់េេវារបសិធ់ីនាគ្នារ ABA 
ម្មដងមាាេល។ អ្នតិិថិិជ្ជនិទំាងអ្នស់ិត្រូេ�វិទ្ធិទួ្ធិលការអ្ននុិវិតីិការយក្ខចិតីិទុ្ធិក្ខដាក់្ខស្គាាេល់អ្នតិិថិិជ្ជនិក្ខន�ងទ្ធិម្រិេង់ផ្តើេសំេងៗគ្នាាេ។

E-cash មានិន័ិយថាសេេវាដំក្ខប្រាេេក់្ខដោយម្មិនិបាច់ប្រើេ�កាតិនៅតាម្ម ATM ណ្តាមួ្មយរបសិ់ធីនាគ្នារ ABA ដោយ
ប្រើេ�លេេខក្ខូដំដែេលបង្កើើ�តិនៅក្ខន�ងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ។

របាយការណ៍អេេឡូិក្ខត្រូេ�និិក្ខ 
(e-Statement)

មានិន័ិយថា របាយការណ៍សេេវាធីនាគ្នាររួម្មគ្នាាេមួ្មយដែេលបងាាេញពីិកំ្ខណតិ់ត្រាេេធីនាគ្នារ ABA សិម្រាេេប់
រយៈពេេលជាក់្ខលាក់្ខមួ្មយសិម្រាេេប់គណនីិរបសិ់អ្នតិិថិិជ្ជនិនៅក្ខន�ងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile។ របាយការណ៍
អេេឡូិក្ខត្រូេ�និិក្ខនេះេះសិម្រាេេប់តែេគោលបំណងផីល់ជាពិ័តិ៌មានិបុុណោះះេះ។

វិិញ្ញាាេបនិបត្រូេបញ្ញាាេក្ខ់ពិីបញ្ញើើ�មានិកាល
ក្ខំណតិ់:

មានិនិ័យថា ឯក្ខស្គារអេេឡូិក្ខត្រូេ�និិក្ខជាពិ័តិ៌មានិនៃេគណនិីបញ្ញើើ�មានិកាលក្ខំណតិ់របស់ិអ្ននក្ខដែេលបានិបើ�ក្ខ
តាម្មរយៈក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ឬនៅតាម្មស្គាខា ABA ។

គណនិីរហ៊ុ័សិ
ជាគណនិីម្មួយប្រេភេេទ្ធិរបសិ់ ABA ជាម្មួយម្មុខងារមានិក្ខម្រិេិតិក្ខំណតិ់ ដែេលអ្នតិិថិិជ្ជនិថិមី អាចបើ�ក្ខបានិក្ខន�ង
ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ដោយម្មិនិបាច់ទៅធីនាគ្នារ។
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កែេសិំណំំដេ�ម្ម (Jailbreak ឬ Root)
មានិនិ័យថា ទ្ធិូរសិ័ពិុ ឬ ឧបក្ខរណ៍ចល័តិណ្តាម្មួយ ត្រូេ�វិបានិកែេប្រែេេសិំណំំដេ�ម្មនៃេប្រេពិ័និិដំំណើ�រការ ដេ�ម្មេបីី
ដំក្ខ ឬលុបរនាំងការពារ ដែេលបង្កើើ�តិដោយរោងចក្រុេផលិតិ ឬ ប្រេតិិបតិីិក្ខរ ដែេលបើ�ក្ខឲ្េយួមានិការដំំឡេ�ង
ក្ខម្មមវិិធីីម្មិនិសិម្មស្រេប ឬម្មិនិត្រូេ�វិបានិអ្ននិុញ្ញាាេតិ។

អ្នតិីសិញ្ញាាេណអ្ននក្ខប្រើេ�ក្ខម្មមវិិធីី ABA 
Mobile (ABA Mobile ID)

មានិន័ិយថាលេេខក្ខំណតិ់អ្នតីិសិញ្ញាាេណផ្ទាាេល់ដាច់ដោយឡែេក្ខដែេលផីល់ឲ្េយួអ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេស់ិក្ខម្មមវិិធីី ABA 
Mobile និីម្មួយៗអ្នំឡូ�ងពេេលចុះឈ្មោះះេះ។

ប្រេតិិបតិីិក្ខរទ្ធិូរសិ័ពិុ មានិនិ័យថា ប្រេតិិបតិីិក្ខរបណ្តាាេញឬទ្ធិូរសិ័ពិុចល័តិដែេលចូលរួម្ម។

ការជ្ជូនិដំំណឹង
មានិនិ័យថា និិងរួម្មបញ្ចូលទំាងស្គារទ្ធិូរសិ័ពុិ និិងការជ្ជូនិដំំណឹងក្ខន�ងក្ខម្មមវិិធីីទ្ធិូរសិ័ពុិដែេលផ្តើើ�ឲ្េយួអ្ននក្ខក្ខន�ងឱ
កាសិផ្តើេសំេងៗគ្នាាេពាក្ខ់ពិ័និិនិឹងប្រេតិិបតិីិការធីនាគ្នារ ឬការផីល់សិញ្ញាាេទ្ធិូទៅដែេលផ្តើើ�ដោយធីនាគ្នារ ABA។

ការទ្ធិូទាតិ់
មានិនិ័យថា ការបងាាេប់ការទ្ធិូទាតិ់ដែេលអ្ននក្ខធ្វើវ�ឡេ�ងតាម្មរយៈក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ដេ�ម្មេបីីធ្វើវ�ការដំក្ខប្រាេេក្ខ់
ចេេញពិគីណនិតី្រូេមឹ្មត្រូេ�វិរបស់ិអ្ននក្ខសិម្រាេេបក់ារទ្ធិទូាតិណ់្តាម្មយួ ឧទាហ៊ុរណដ៍េ�ម្មេបីធី្វើវ�ការទ្ធិទូាតិឲ់្េយួពាណជិ្ជជក្ខរ។

ពិ័តិ៌មានិផ្ទាាេល់ខៃួនិ
សិំដៅលេ�ព័ិត៌ិមានិផ្ទាាេល់ខៃួនិដែេលអ្ននក្ខផីល់ឲ្េយួធីនាគ្នារ ABA រួម្មមានិជាអាទ៍្ធិ ឈ្មោះះេះ លេេខអ្នតីិសិញ្ញាាេណ
ប័ណណ (NID) ថ្លៃៃេខែេឆ្នាំាេំក្ខំណើ�តិ លេេខទ្ធិូរសិ័ពិុ អ្នុ�មែេល អាសិយដាាេនិ។

លេេខសិមាាេតិ់ (PIN)
មានិន័ិយថា លេេខសិមាាេតិ់ 4 (បួនិ) ខុង់ដោយឡែេក្ខពិីគ្នាាេសិម្រាេេប់ប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile និិង
សិម្រាេេប់បញ្ញាាេក្ខ់ពិីប្រេតិិបតិីិការណ្តាម្មួយ។

កាតិផ្ទាាេសិុីក្ខ
មានិន័ិយថាកាតិឥណពិនិិ/ឥណទានិ VISA, Mastercard ឬ UPI របូវិនីិដែេលចេេញដោយធីនាគ្នារ ABA 
ឬតាម្មរយៈក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ។

ក្រុេុម្មហ៊ុុុនិផីល់សេេវាទ្ធិូទាតិ់ (PSP)
សិំដៅលេ�និីតិិបុគែលស្រេបចេបាប់ដែេលត្រូេ�វិបានិផីល់អាជាាេប័ណណដោយធីនាគ្នារជាតិិនៃេក្ខម្ម័�ជា (NBC) ដេ�ម្មេបីី
ធ្វើវ�ប្រេតិិបតិីិការសេេវាហ៊ុិរញ្ើវិតិិ�នៅក្ខន�ងក្ខម័្ម�ជា និិងត្រូេ�វិបានិអ្ននុិម័្មតិដោយធីនាគ្នារ ABA សិម្រាេេប់ការភាាេប់
សេេវាក្ខម្មមនានា ដំូចជាសេេវាទ្ធិូទាតិ់ ឬផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ដែេលសិិិតិក្រោេេម្មការរៀៀបចំស្រេបចេបាប់ម្មួយចំនិួនិ។

ស្គែែេនិ QR
មានិនិ័យថា សេេវាស្គែែេនិក្ខូដំ QR នៅក្ខន�ងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ដែេលអ្ននិុញ្ញាាេតិឲ្េយួអ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់អាចស្គែែេនិ 
ដេ�ម្មេបីទូី្ធិទាត់ិនៅតាម្មទី្ធិក្ខន្ថែៃេងលក្ខដ់ែេលអ្ននុិញ្ញាាេតិ ABA Pay ឬដេ�ម្មេបីសី្គែែេនិកូ្ខដំ QR នៅតាម្មទ្ធិកី្ខន្ថែៃេងផ្តើេសំេងៗ 
 របសិ់ធីនាគ្នារ ABA ដេ�ម្មេបីីដំំណើ�រការប្រេតិិបតិីិការប្រេភេេទ្ធិផ្តើេសំេងៗជាច្រើេ�និ។

ពាក្ខេយួសិមាាេតិ់

មានិនិ័យថា ជាពាក្ខេយួអាចចាំំបានិ ដែេលអ្ននក្ខត្រូេ�វិបង្កើើ�តិឡេ�ងដោយខៃួនិឯង ដេ�ម្មេបីីជាផ្នែនេក្ខម្មួយនៃេពិ័តិ៌មានិ
សិមាាេតិ់សិម្រាេេប់ ABA Mobile របសិ់អ្ននក្ខ។  ពាក្ខេយួសិមាាេត់ិនេះេះ ត្រូេ�វិប្រើេ�ដេ�ម្មេបីីបញ្ញាាេក់្ខអ្នតីិសិញ្ញាាេណរបសិ់
អ្ននក្ខ នៅពេេលអ្ននក្ខបើ�ក្ខដំំណើ�រការ ABA Mobile ឡេ�ងវិញិ, ធ្វើវ�ប្រេតិិបតិីិការក្ខន�ងចនំិនួិទ្ធិកឹ្ខប្រាេេក្ខច់្រើេ�និ, ធ្វើវ�ការ
ផ្ទាាេសិ់បដូរអ្នវីម្មួយនៅក្ខន្ថែៃេង ការក្ខំណតិ់ផ្តើេសំេងៗ ។ល។ ពាក្ខេយួសិមាាេតិ់នេះេះ ត្រូេ�វិរក្ខេសាទ្ធិុក្ខជាសិមាាេតិ់ ដោយម្មិនិ
ត្រូេ�វិបងាាេញ ឬប្រាេេប់ឲ្េយួអ្ននក្ខណ្តាមាាេក្ខ់ដំឹងឡេ�យ រួម្មទាំងបុគែលិក្ខរបសិ់ ABA ផងដែេរ។

អ្នតិីសិញ្ញាាេណសិុវិតិិិភាពិ

មានិន័ិយថា និិងរមួ្មបញ្ចលូទាងំពាក្ខេយួសិមាាេត់ិ លេេខអ្នតីិសិញ្ញាាេណផ្ទាាេល់ខៃនួិ ឬចលូប្រើេ�ប្រាេេស់ិ លេេខសិមាាេត់ិ(PIN) 
ប្រើេ�តែេមួ្មយដំង (OTP) និិងលេេខក្ខដូំ និិងនិតិីិវិធីិីចូលប្រើេ�ប្រាេេស់ិផ្តើេសំេងៗ រមួ្មមានិសេេវាផ្តើើ�ស្គារ SMS សិម្រាេេប់
ការចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ ឬការប្រើេ�ប្រាេេសិ់សេេវាក្ខម្មមនានានៅក្ខន�ងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ដែេលយើ�ងផីល់ឲ្េយួពិីម្មួយ
ពេេលទៅម្មួយពេេល។

អ្ននក្ខផីល់សេេវាក្ខម្មមតិតិិយភាគី
មានិនិ័យថា និិងចងុ�លបងាាេញបុគែលណ្តាម្មួយ (រូបវិនីិបុគែល ឬនិីតិិបុគែល) ដែេលធីនាគ្នារ ABA មានិ
ទ្ធិនំាក់្ខទ្ធិនំិងជាម្មយួសិម្រាេេបក់ារចែេក្ខចាំយសេេវាក្ខម្មមដោយផ្ទាាេលត់ាម្មរយៈក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile ឬតាម្មរយៈ
វិិបស្គាយ ឬក្ខម្មមវិិធីីរបសិ់តិតិិយភាគី។



4ខ និិងលក្ខខខណ ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile

ការផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់

សិំដៅលេ�ការផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ដែេលធីនាគ្នារ ABA កាាេយជាធីនាគ្នារទ្ធិូទាតិ់ ឬទ្ធិទ្ធិួលប្រាេេក្ខ់តាងនាម្មឲ្េយួអ្ននក្ខ ដេ�ម្មេបីី
អ្ននិវុិតីិតាម្មសិណំើ�ទ្ធិទូាតិទ់ៅកានិអ់្ននក្ខ ឬពិអី្ននក្ខប្រេក្ខបដោយប្រេសិិទិ្ធិភាពិ។ ការផ្តើុេរប្រាេេក្ខរ់មួ្មមានិទាងំការផ្តើុេរ
ប្រាេេក្ខ់ក្ខន�ងធីនាគ្នារ និិងរវាងធីនាគ្នារ ឧទាហ៊ុរណ៍ ការផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ពិីអ្ននក្ខទៅកានិ់អ្ននក្ខទ្ធិទ្ធិួលផ្តើេសំេងទៀៀតិនៅក្ខន�ង
ធីនាគ្នារ ABA ឬអ្ននក្ខទ្ធិទួ្ធិលនៅក្ខន�ងគ្រេឹះស្គាាេនិហ៊ុរិញ្ើវិតិិ�ផ្តើេសំេង ដំចូជាធីនាគ្នារ ឬអ្ននក្ខផីលស់េេវាទ្ធិទូាតិផ់្តើេសំេងៗ។

ប្រេតិិបតិីិការ

មានិនិ័យថា ក្ខំណតិ់ត្រាេេ ឬប្រេតិិបតិីិការហ៊ុិរញ្ើវិតិិ�ណ្តាម្មួយដែេលអ្ននក្ខ ឬបុគែលណ្តាម្មួយអ្នះអាងថាជា
អ្ននក្ខ ឬបុគែលណ្តាមួ្មយ តាម្មនាម្មឲ្េយួអ្ននក្ខដោយមានិ ឬគ្នាះេនិការយល់ព្រេម្មពីិអ្ននក្ខក៏្ខដោយ ធ្វើវ�ឡេ�ង អ្ននុិវិតីិ 
ដំំណើ�រការ ឬធ្វើវ�ឲ្េយួមានិប្រេសិិទ្ធិិភាពិនោះះ រួម្មមានិ

	■ ការទ្ធិូទាតិ់ណ្តាម្មួយ ឬការផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ម្មក្ខ/ពិីគណនិីរបសិ់អ្ននក្ខ

	■ ប្រេតិិបតិីិការធីនាគ្នារផ្តើេសំេងៗណ្តាម្មួយដែេលអាចមានិតាម្មរយៈធីនាគ្នារ ABA ពិីម្មួយពេេលទៅម្មួយ
ពេេល (រួម្មមានិការទ្ធិូទាតិ់វិិក្ខើយបត្រូេ) និិង

	■ ប្រេតិិបតិីិការធីនាគ្នារណ្តាម្មួយដែេលធ្វើវ�ឡេ�ងតាម្មរយៈស្គាខា ABA ណ្តាម្មួយ

ប្រេវិតិីិប្រេតិិបតិីិការ
ចងុ�លបងាាេញពីិបញ្ជីប្រេតិិបតិីិការទំាងអ្នស់ិដែេលបានិចុះហ៊ុតិិលេេខា ឬធ្វើវ�ឡេ�ងនៅក្ខន�ងគណនិី ABA 
ក្ខន�ងរយៈពេេលជាក្ខ់លាក្ខ់ម្មួយ។

ឈ្មោះះេះបើ�ក្ខចូល
ការកំ្ខណតិ់អ្នតីិសិញ្ញាាេណរបសិ់អ្ននក្ខសិម្រាេេប់ការចូលប្រើេ�ប្រាេេស់ិក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile។ វាត្រូេ�វិការចំាំបាច់
សិម្រាេេប់បង្កើើ�តិនៅពេេលបើ�ក្ខដំំណើ�រការលេ�ក្ខដំំបូង និិងចងចាំំសិម្រាេេប់ការប្រើេ�ប្រាេេសិ់លេ�ក្ខក្រោេេយៗ។

ពាណិជ្ជជក្ខរ
មានិនិយ័ថា អ្ននក្ខផីលស់េេវាក្ខម្មមតិតិិយភាគដីែេលបង្កើើ�តិទ្ធិនំាក្ខទ់្ធិនំិងជាម្មយួធីនាគ្នារ ABA ដែេលធ្វើវ�ការទ្ធិទូាតិ់
ឲ្េយួពាណិជ្ជជក្ខរចេេញពិីគណនិីរបសិ់អ្ននក្ខដោយប្រើេ�ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile។

កាតិនិិម្មមិតិ មានិនិ័យថា កាតិឥណពិនិិ VISA ឬ Mastercard ដែេលបង្កើើ�តិឡេ�ងតាម្មរយៈក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile។

‘យើ�ង’, ‘យើ�ងខើ�ំ’, ‘របសិ់យើ�ង’, ‘របសិ់
យើ�ងខើ�ំ’

សិំដៅលេ�ធីនាគ្នារ វិឌ្េឍនិៈអាសិុី ចំកាតិ់។

‘អ្ននក្ខ’, ‘របសិ់អ្ននក្ខ, ‘របសិ់លោក្ខអ្ននក្ខ’ សិំដៅលេ�មាាេសិ់គណនិី និិងអ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile។ 
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សេចក្តីផ្តើម

លក្ខខខណឌទាងំនេះេះ (“លក្ខខខណឌជាក្ខល់ាក្ខ”់) គ្រេបគ់្រេងការប្រើេ�ប្រាេេសិក់្ខម្មមវិធីិីសេេវាធីនាគ្នារតាម្មទូ្ធិរសិពុ័ិរបស់ិធីនាគ្នារ ABA ដែេលមានិឈ្មោះះេះថា “ABA Mobile”។ 
សិម្រាេេបអ់្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិក់្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile វាមានិស្គារៈសិខំានិណ់្តាសិដ់ែេលអ្ននក្ខត្រូេ�វិអានិលក្ខខខណឌជាក្ខល់ាក្ខឲ់្េយួបានិយល់ចេបាសិ។់ តាម្មរយៈការចុះឈ្មោះះេះ និិង
ប្រើេ�ប្រាេេសិ់ ABA Mobile មានិនិ័យថាអ្ននក្ខយល់ព្រេម្មអ្ននិុលោម្មតាម្មលក្ខខខណឌជាក្ខ់លាក្ខ់នេះេះ។

ដោយចុច “យល់ព្រេម្ម”អ្ននក្ខបញ្ញាាេក្ខ់ថា អ្ននក្ខក្ខំពុិងធ្វើវ�សិក្ខម្មមភាពិដោយខៃួនិរបសិ់អ្ននក្ខផ្ទាាេល់ ម្មិនិមែេនិក្ខន�ងនាម្មជាអ្ននក្ខទី្ធិបីទៀេ ហើ�យអ្ននក្ខបានិអានិ យល់ ទ្ធិទ្ធិួលស្គាាេល់ 
ទ្ធិទ្ធិួលយក្ខ និិងផីល់ការយល់ព្រេម្មចេបាសិ់លាសិ់របសិ់អ្ននក្ខចំពោះះលក្ខខខណឌជាក្ខ់លាក្ខ់នេះេះ។

សិមូ្មក្ខតិ់សិមាាេល់ផងដែេរថា លក្ខខខណឌជាលាយលក្ខខណ៍អ្នក្ខេសំរផ្តើេសំេងណ្តាម្មួយដែេលពាក្ខ់ពិ័និិនិឹងសេេវាក្ខម្មម និិងគណនិី ABA របសិ់អ្ននក្ខនិឹងបនិីអ្ននិុវិតិី។ ក្ខន�ងក្ខម្រិេិតិ
ដែេលលក្ខខខណឌផ្តើេសំេងម្មិនិត្រូេ�វិគ្នាាេនិឹងលក្ខខខណឌជាក្ខ់លាក្ខ់ នោះះលក្ខខខណឌជាក្ខ់លាក្ខ់និឹងត្រូេ�វិយក្ខជាការ (លុះត្រាេេតែេមានិលក្ខខខណឌផ្តើេសំេងណ្តាត្រូេ�វិបានិបញ្ញាាេក្ខ់
ចេបាសិ់លាសិ់ឲ្េយួអ្ននិុវិតិីជ្ជំនិួសិលក្ខខខណឌជាក្ខ់លាក្ខ់នោះះ)។

1 ការពិិពិណ៌នាពិីសេេវាក្ខម្មម

1.1 ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ប្រើេ�ប្រាេេស់ិបណ្តាាេញទូ្ធិរគម្មនាគម្មន៍ិរបសិ់ប្រេតិិបតិីិក្ខរទ្ធិូរស័ិពុិចល័តិដែេលចូលរួម្ម ("ប្រេតិិបតិីិក្ខរទ្ធិូរស័ិពុិ”)។ ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile 
អ្ននិុញ្ញាាេតិឲ្េយួអ្ននក្ខអាចចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់គណនិីរបសិ់ខៃួនិ និិងសេេវាធីនាគ្នារម្មួយចំនិួនិដែេលមានិនៅក្ខន�ងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ពិីម្មួយពេេលទៅម្មួយពេេលក្ខន�ង
ទ្ធិម្រិេង់ដែេលងាយស្រេួលជាងក្ខន�ងការមើ�ល និិងធ្វើវ�ឲ្េយួប្រេតិិបតិីិការលេ�ទ្ធិូរសិ័ពិុរបសិ់អ្ននក្ខមានិប្រេសិិទ្ធិិភាពិ។

1.2 សិម្រាេេប់ព័ិត៌ិមានិលមិុ្មតិអំ្នពិកី្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile សិមូ្មយោងលេ�សំិណរួសិរួញកឹ្ខញាបដ់ែេលមានិនៅលេ�វិបិស្គាយ www.ababank.com/aba-mobile ។

1.3 ម្មុខងារសិំខានិ់ៗរបសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile រួម្មមានិ៖

a. a. ពិិនិិតិេយួមើ�លសិម្មតិុលេយួគណនិីរបសិ់អ្ននក្ខ

b. b. ពិិនិិតិេយួមើ�លពិ័តិ៌មានិលម្មុិតិអ្នំពិីប្រេតិិបតិីិការទាំងអ្នសិ់របសិ់អ្ននក្ខ

c. c. ធ្វើវ�ការផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ក្ខន�ងស្រេុក្ខ និិងអ្ននិីរជាតិិ

d. d. ទ្ធិូទាតិ់វិិក្ខើយបត្រូេ

e. e. ដោនិឡូូតិរបាយការណ៍អេេឡូិក្ខត្រូេ�និិក្ខ

f. f. បង្កើើ�តិកាតិនិិម្មមិតិឥណពិនិិ Visa/Mastercard

g. g. ផ្តើើ�ប្រាេេក្ខ់ទៅ ATM ដោយប្រើេ�សេេវា E-Cash

h. h. បើ�ក្ខគណនិី ABA ថិមី

i. i. ទ្ធិូទាតិ់ឲ្េយួពាណិជ្ជជក្ខររូបវិនិី ឬអ្ននិឡាញជាម្មួយ ABA Pay

j. j. សិម្រាេេប់ពិ័តិ៌មានិលម្មុិតិអ្នំពិីម្មុខងារ និិងសេេវាក្ខម្មមរបសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile សិូម្មមើ�លឧបសិម្ម័័និិ ក្ខ ។

2 លក្ខខខណឌពេេញសិិទ្ធិិិរបសិ់អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់

2.1 អ្ននក្ខមាាេសិ់គណនិី ABA

2.2 អ្ននក្ខមាាេសិ់គណនិី ABA

2.3 អ្ននក្ខមានិទ្ធិូរសិ័ពិ/ុឧបក្ខរណ៍ដែេលមានិលក្ខខខណឌពេេញសិិទ្ធិិិ

2.4 អ្ននក្ខមានិលេេខទ្ធិូរសិ័ពិុដែេលមានិសិុពិលភាពិ និិងក្ខំពិុងដំំណើ�រការ

2.5 អ្ននក្ខបានិដំំឡេ�ងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile នៅលេ�ឧបក្ខរណ៍របសិ់អ្ននក្ខដោយប្រើេ�លេេខទ្ធិូរស័ិពិុមានិសិុពិលភាពិរបសិ់អ្ននក្ខដែេលបានិចុះឈ្មោះះេះពេេលបើ�ក្ខគណនិី
ជាម្មួយធីនាគ្នារ ABA ។

2.6 អ្ននក្ខបានិទ្ធិទួ្ធិលស្គាាេល់ថា ធីនាគ្នារ ABA រក្ខេសាសិិទិ្ធិកិ្ខន�ងការបដិំសេេធីសំិណើ�សំុិបើ�ក្ខដំំណើ�រការក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile របស់ិអ្ននក្ខ ដោយមិ្មនិមានិផីលម់្មលូហើេតិុ
ណ្តាម្មួយអ្នំឡូ�ងពេេលបើ�ក្ខដំំណើ�រការក្ខម្មមវិិធីី។

http://www.ababank.com/aba-mobile
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3 ថ្លៃៃេសេេវា និិងបនិុ�ក្ខ

3.1 ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile អាចប្រើេ�ប្រាេេសិ់បានិដោយឥតិគិតិថ្លៃៃេ។ បុុនី្ថែេ ថ្លៃៃេសេេវា និិងបនិុ�ក្ខអាចអ្ននុិវិតីិនៅពេេលអ្ននក្ខធ្វើវ�ប្រេតិិបតិីិការមួ្មយចំនិួនិ ឬប្រើេ�ប្រាេេសិ់
ផលិតិផល ឬសេេវាក្ខម្មមជាក់្ខលាក្ខដ់ែេលមានិក្ខន�ងក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile ដោយអ្ននុិលោម្មតាម្មលក្ខខខណឌជាក់្ខលាក់្ខ។ អ្ននក្ខផីល់សិិទិិ្ធិឲ្េយួធីនាគ្នារ ABA ដំក្ខប្រាេេក្ខ់
ចេេញពិីគណនិីរបស់ិអ្ននក្ខនូិវិថ្លៃៃេសេេវា និិងបនិុ�ក្ខដែេលអ្ននុិវិតីិទាំងអ្នស់ិនោះះដូំចមានិរៀៀបរាប់នៅក្ខន�ងលក្ខខខណឌជាក្ខ់លាក់្ខ។ ធីនាគ្នារ ABA អាចដាក្ខ់ឲ្េយួ
ប្រើេ�ប្រាេេសិ់និវូិថ្លៃៃេសេេវា និិងបនិុ�ក្ខបន្ថែិេម្មនានាសិម្រាេេប់ការប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile របសិ់អ្ននក្ខពិីម្មួយពេេលទៅម្មួយពេេល ហើ�យធីនាគ្នារ ABA ក្ខ៏អាច
ផ្ទាាេស់ិបូីរថ្លៃៃេសេេវា និិងបនិុ�ក្ខនានាពិមី្មយួពេេលទៅម្មយួពេេលដែេរ។ ពិត័ិម៌ានិលមិុ្មតិអ្នពំិថី្លៃៃេសេេវា និិងបនិុ�ក្ខនាពេេលបចច�បេបីនិនរបសិធ់ីនាគ្នារ ABA មានិនៅតាម្ម
ស្គាខា ឬនៅលេ�វិិបស្គាយរបសិ់ធីនាគ្នារ ABA https://www.ababank.com ។ ម្មុនិពេេលធ្វើវ�ប្រេតិិបតិីិការណ្តាម្មួយ អ្ននក្ខយល់ព្រេម្មពិិនិិតិេយួថ្លៃៃេសេេវា និិង
បនិុ�ក្ខនាពេេលបចច�បេបីនិន ហើ�យអ្ននក្ខយល់ព្រេម្មទ្ធិទ្ធិួលយក្ខថ្លៃៃេសេេវា និិងបនិុ�ក្ខដោយធ្វើវ�ប្រេតិិបតិីិការ។

3.2 អ្ននក្ខអាចទ្ធិទួ្ធិលទូ្ធិទាត់ិបនុិ�ក្ខជូ្ជនិក្រុេមុ្មហ៊ុុនុិផីល់សេេវាទ្ធិរូសិពុ័ិសិម្រាេេបក់ារដោនិឡូតូិ ធ្វើវ�បចច�បេបីនិនភាពិ និិងប្រើេ�ប្រាេេសិក់្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile។ បនុិ�ក្ខណ្តាមួ្មយជា
ការទ្ធិទួ្ធិលខសុិត្រូេ�វិរបសិអ់្ននក្ខតែេមាាេក្ខប់ណុោះះេះ ហើ�យបញ្ញាាេនានាពាក្ខព័់ិនិិនឹិងបនុិ�ក្ខគួរតែេលេ�ក្ខឡេ�ងជាមួ្មយប្រេតិិបតិីិក្ខរទូ្ធិរសិពុ័ិ។ អ្ននក្ខគួរតែេទាក្ខទ់្ធិងប្រេតិិបតិីិ
ក្ខរទ្ធិូរសិ័ពិុសិម្រាេេប់ពិ័តិ៌មានិបន្ថែិេម្មអ្នំពិីថ្លៃៃេសេេវា និិងបនិុ�ក្ខនានារបសិ់ពិួក្ខគេេ។

4 ការក្ខម្រិេិតិសេេវាក្ខម្មម

4.1 កម្រិ�ិតម្រិ�តិ�តិិការ

4.1.1 ជាផ្នែនេក្ខម្មួយនៃេវិិធានិការកាតិ់បនិិយហានិិភ័័យជាប្រេចាំំ ធីនាគ្នារ ABA រក្ខេសាសិិទ្ធិិិក្ខន�ងការក្ខំណតិ់ និិងផ្ទាាេសិ់បីូរការក្ខម្រិេិតិចំនិួនិទ្ធិឹក្ខប្រាេេក្ខ់ប្រេតិិបតិីិ
ការ លក្ខខខណឌ ព្រេម្មទាងំគោលដៅការផ្តើុេរប្រាេេក្ខ ់និិងបញ្ញាាេផ្តើេសំេងៗគ្រេប់ពេេលវេេលា ដោយម្មនិិជ្ជម្រាេេបជ្ជនូិដំំណងឹជាម្មនុិ។ សិម្រាេេប់ព័ិត៌ិមានិលមិុ្មតិ
អ្នំពិីក្ខម្រិេិតិប្រេតិិបតិីិការ សិូម្មមើ�លឧបសិម្ម័័និិ ខ។

4.2 កម្រិ�ិតការចូូលប្រើម្រិ�ើម្រិ�ស់់

4.2.1 ដេ�ម្មេបីបីងាាេរហានិិភ័័យដែេលអាចកើ�តិមានិណ្តាមួ្មយ អ្ននក្ខនិងឹម្មនិិត្រូេ�វិបានិអ្ននុិញ្ញាាេតិឲ្េយួប្រើេ�ប្រាេេសិក់្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile ក្ខន�ងស្គាាេនិភាពិដំចូខាងក្រោេេម្ម៖

a. a. អ្ននក្ខបុុនិបុងថិតិ ឬថិតិអេេក្រុេង់ (screenshot) ខណៈពេេលក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ក្ខំពិុងដំំណើ�រការលេ�ឧបក្ខរណ៍។

b. b. ឧបក្ខរណ៍របសិ់អ្ននក្ខត្រូេ�វិបានិផលិតិសិម្រាេេប់ប្រេទៀេសិជាក្ខ់លាក់្ខមួ្មយដែេលការកំ្ខណតិ់ជាក្ខ់លាក់្ខរបសិ់ប្រេព័ិនិិប្រេតិិបតិីិការពិិសេេសិណ្តាមួ្មយដែេល
ម្មិនិត្រូេ�វិគ្នាាេជាម្មួយនិឹងសិីង់ដារអ្ននិីរជាតិិ។

4.3 ការតភ្ជាា��់

4.3.1 ធីនាគ្នារ ABA ម្មិនិទ្ធិទួ្ធិលខុសិត្រូេ�វិចំពោះះអ្នតិិថិិជ្ជនិសិម្រាេេប់ភាពិមិ្មនិពេេញលេេញ អ្នវិតីិមានិភាពិសិម្រាេេប់ប្រើេ�ប្រាេេស់ិ ការខក្ខខានិ ការរំខានិ ការ
ពិេយួួរ ឬការពិនិេយោរណ្តាមួ្មយនៅក្ខន�ងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ឡេ�យ (រួម្មមានិ ការបញ្ជូនិការផីល់សិញ្ញាាេ ឬការផីល់ដំំណឹងណ្តាមួ្មយ ឬការទ្ធិទួ្ធិល 
ឬការអ្ននិវុិតីិនិវូិការណែេនាណំ្តាម្មយួ) ដោយស្គារក្ខតាាេណ្តាម្មយួដែេលម្មនិិសិិតិិក្រោេេម្មការគ្រេបគ់្រេងសិម្មស្រេបរបសិធ់ីនាគ្នារ ABA។ សិមូ្មយោងលេ�
ប្រេការ 9 សិម្រាេេប់ពិ័តិ៌មានិបន្ថែិេម្មអ្នំពិីក្ខម្រិេិតិនៃេការទ្ធិទ្ធិួលខុសិត្រូេ�វិរបសិ់ធីនាគ្នារ ABA។

4.4 ការថែ�រក�សាម្រិ�ព័័ន្ធធ

4.4.1 ធីនាគ្នារ ABA អាចបនិ្ថែេម្ម ឬផ្ទាាេក្ខម្មុខងារណ្តាម្មួយ ឬពិេយួួរប្រេតិិបតិីិការក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ឬសេេវាក្ខម្មមណ្តាម្មួយរបសិ់ខៃួនិនៅគ្រេប់ពេេលវេេលា៖

a. a. តាម្មការយល់ឃើ�ញរបសិ់ធីនាគ្នារ ABA ប្រេសិិនិបើ�មានិការគំរាម្មក្ខំហែេងណ្តាម្មួយចំពោះះប្រេពិ័និិណ្តាម្មួយពាក្ខ់ពិ័និិនិឹងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ឬ
ផ្នែនេក្ខណ្តាម្មួយនៃេប្រេពិ័និិ ឬ

b. b. សិម្រាេេប់គោលបំណងអ្ននិុវិតិីការថែេទាំជាប្រេចាំំ និិងការងាររដំឋបាល។

4.4.2 ABA Mobile ជាក្ខម្មមវិិធីីវិិវិឌ្េឍជាប្រេចាំំដែេលនិឹងមានិការបញ្ញើចេញជ្ជំនានិ់ថិមីជាញឹក្ខញាប់ដេ�ម្មេបីីនាំម្មក្ខនិូវិម្មុខងារ និិងការអ្នភ័ិវិឌ្េឍថិមី ព្រេម្មទាំងការធ្វើវ�
បចច�បេបីនិនភាពិប្រេពិនិ័ិប្រេតិិបតិីិការផងដែេរ។ អ្ននក្ខត្រូេ�វិធ្វើវ�បចច�បេបីនិនភាពិ និិងប្រើេ�ប្រាេេសិជ់្ជនំានិន់ៃេក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile ដែេលមានិបចច�បេបីនិនភាពិបផំតុិ។

4.4.3 ពិីម្មួយពេេលទៅម្មួយពេេល ធីនាគ្នារ ABA អាចបងខំឲ្េយួអ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីីធ្វើវ�បចច�បេបីនិនភាពិក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ម្មក្ខជ្ជំនានិ់ចុងក្រោេេយបងុសិ់
ដេ�ម្មេបីីសិុវិតិិិភាពិ និិងដំំណើ�រការត្រូេ�វិគ្នាាេ។ អ្ននក្ខមិ្មនិអាចបនិីប្រើេ�ប្រាេេសិ់ជ្ជំនានិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ចាំសិ់ៗបានិទៀេ លុះត្រាេេតែេអ្ននក្ខធ្វើវ�បចច�បេបីនិនភាពិ
ម្មក្ខជ្ជំនានិ់ចុងក្រោេេយបងុសិ់។

http://www.ababank.com/aba-mobile


7ខ និិងលក្ខខខណ ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile

5 សិុវិតិិិភាពិ

5.1 ការម្រិ�ុងម្រិ�យ័័តនជា�ុន្ធទូូប្រើ�

5.1.1 អ្ននក្ខត្រូេ�វិទ្ធិទួ្ធិលខុសិត្រូេ�វិចំពោះះ និិងប្រើេ�ប្រាេេស់ិក្ខិចចប្រេងឹប្រែេេងខ័ស់ិបំផុតិដេ�ម្មេបីីបងាាេរការប្រើេ�ប្រាេេស់ិ និិងការចូលប្រើេ�ប្រាេេស់ិដោយគ្នាះេនិការអ្ននុិញ្ញាាេតិ
ណ្តាមួ្មយនិវូិក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile នៅលេ�ទ្ធិរូសិពុ័ិ និិង/ឬឧបក្ខរណ៍នានារបសិអ់្ននក្ខ និិងដេ�ម្មេបីកីារពារពិត័ិម៌ានិផ្ទាាេលខ់ៃនួិរបសិអ់្ននក្ខ និិងអ្នតីិសិញ្ញាាេណ
សិុវិតិិិភាពិនានាគ្រេប់ពេេលវេេលា។ ឧទាហ៊ុរណ៍ អ្ននក្ខ៖

a. a. ម្មិនិត្រូេ�វិអ្ននិុញ្ញាាេតិឲ្េយួអ្ននក្ខផ្តើេសំេងប្រើេ�ប្រាេេសិ់អ្នតិីសិញ្ញាាេណសិុវិតិិិភាពិរបសិ់អ្ននក្ខដេ�ម្មេបីីចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់គណនិីរបសិ់អ្ននក្ខ ឬក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile នៅលេ�
ឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរសិ័ពិុដៃេរបសិ់អ្ននក្ខ

b. b. ម្មិនិត្រូេ�វិអ្ននុិញ្ញាាេតិឲ្េយួអ្ននក្ខផ្តើេសំេងណ្តាមួ្មយបើ�ក្ខសោឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរស័ិពុិដៃេរបសិ់អ្ននក្ខ ឬរក្ខេសាឧបក្ខរណ៍កំ្ខណតិ់អ្នតីិសិញ្ញាាេណតាម្មជី្ជវិមាត្រូេ 
(Biometric Identifier) របសិ់ពិួក្ខគេេនៅលេ�ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile និិង/ឬ

c. c. ម្មនិិត្រូេ�វិទ្ធិកុ្ខឧបក្ខរណច៍លត័ិ/ទ្ធិរូសិពុ័ិដៃេរបស់ិអ្ននក្ខចោលមិ្មនិមានិមើ�លថែេ ខណៈពេេលអ្ននក្ខនៅតែេប្រើេ�ប្រាេេសិគ់ណនីិរបស់ិអ្ននក្ខ ឬក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile ។

d. d. ធានាថា អ្នតិីសិញ្ញាាេណសិុវិតិិិភាពិរបសិ់អ្ននក្ខសិម្រាេេប់ចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile នៅរក្ខេសាការសិមាាេតិ់ចំពោះះតែេអ្ននក្ខមាាេក្ខ់គតិ់ និិងធានាថា 
អ្ននក្ខចាំត់ិវិិធានិការសិម្មស្រេបទំាងអ្នស់ិក្ខន�ងការការពារអ្នតីិសិញ្ញាាេណទំាងនោះះកំុ្ខឲ្េយួបងាាេញនិរណ្តាមាាេក់្ខឡេ�យ។ ឧទាហ៊ុរណ៍ អ្ននក្ខត្រូេ�វិ៖ ចងចាំំ
អ្នតីិសិញ្ញាាេណសិុវិតិិិភាពិរបសិ់អ្ននក្ខ ម្មិនិត្រូេ�វិសិរសេេរ ឬរក្ខេសាអ្នតីិសិញ្ញាាេណសិុវិតិិិភាពិរបសិ់អ្ននក្ខនៅក្ខន្ថែៃេងណ្តាមួ្មយជាទ្ធិម្រិេង់ណ្តាមួ្មយ រួម្មមានិជា
អេេឡូិក្ខត្រូេ�និិក្ខ ឧទាហ៊ុរណ៍ ក្ខន�ងទ្ធិូរសិ័ពិុ ឬឧបក្ខរណ៍

e. e. ម្មិនិត្រូេ�វិបងាាេញអ្នតិីសិញ្ញាាេណសិុវិតិិិភាពិរបសិ់អ្ននក្ខទៅនិរណ្តាមាាេក្ខ់ (រួម្មមានិ បុូលីសិ បុគែលិក្ខធីនាគ្នារ ឬអ្ននក្ខជាទ្ធិីស្រេលាញ់របសិ់អ្ននក្ខ)

f. f. ប្រេុងប្រេយ័តិនដេ�ម្មេបីីធានាថា ម្មិនិមានិនិរណ្តាមាាេក្ខ់អាចឃើ�ញអ្ននក្ខបញ្ចូលអ្នតិីសិញ្ញាាេណសិុវិតិិិភាពិរបសិ់អ្ននក្ខឡេ�យ និិង/ឬ

g. g. ម្មិនិត្រូេ�វិតិមើៃ�ង ឬ ប្រើេ�ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile លេ�ឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរសិ័ពិុដៃេដែេលត្រូេ�វិបានិកែេសិំណំំដេ�ម្ម (jailbroken or rooted)។

5.1.2 អ្ននក្ខត្រូេ�វិចាំក់្ខសោឧបក្ខរណច៍លត័ិរ បសិអ់្ននក្ខ ឬចាំត់ិវិធិានិការចំាំបាច់ផ្តើេសំេងៗដេ�ម្មេបីបីញ្េឈបក់ារប្រើេ�ប្រាេេស់ិក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile ដោយគ្នាះេនិការអ្ននុិញ្ញាាេតិ។

5.1.3 អ្ននក្ខត្រូេ�វិជ្ជូនិដំំណឹងម្មក្ខធីនាគ្នារ ABA ភាាេម្មៗដោយទ្ធិូរសិ័ពិុម្មក្ខកានិ់ 023 225 333 នៅពេេលដំឹងថា៖

a. a. ឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរសិ័ពិុដៃេរបសិ់អ្ននក្ខបានិបាតិ់ ឬត្រូេ�វិបានិគេេលួចបាតិ់

b. b. លេេខសិមាាេតិ់ (PIN) របសិ់អ្ននក្ខត្រូេ�វិបានិគេេដំឹង ឬអាចត្រូេ�វិបានិអ្ននក្ខផ្តើេសំេងដំឹង

c. c. ពាក្ខេយួសិមាាេតិ់ (Secret Word) របសិ់អ្ននក្ខត្រូេ�វិបានិគេេដំឹង ឬអាចត្រូេ�វិបានិអ្ននក្ខផ្តើេសំេងដំឹង

d. d. អ្ននក្ខផ្តើេសំេងអាចបើ�ក្ខសោឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរស័ិពុិដៃេរបសិ់អ្ននក្ខ និិង/ឬរក្ខេសាស្គាាេម្មម្រាេេម្មដៃេរបសិ់ពិួក្ខគេេ និិងឧបក្ខរណ៍ក្ខំណតិ់អ្នតីិសិញ្ញាាេណតាម្ម
ជ្ជីវិមាត្រូេ (Biometric Identifier) នៅលេ�ទ្ធិូរសិ័ពិុដៃេរបសិ់អ្ននក្ខ ប្រេសិិនិបើ�អ្ននក្ខអ្ននិុញ្ញាាេតិឲ្េយួមានិការក្ខំណតិ់អ្នតិីសិញ្ញាាេណស្គាាេម្មម្រាេេម្មដៃេនៅលេ�
ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ឬ

e. e. មានិការចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់គណនិីរបសិ់អ្ននក្ខដោយគ្នាះេនិការអ្ននិុញ្ញាាេតិ តាម្មរយៈក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile។

f. f. អ្ននក្ខក្ខតិស់ិមាាេលថ់ា ក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile ក្ខពំិងុសេន�សំុិឲ្េយួអ្ននក្ខបើ�ក្ខដំំណើ�រការឡេ�ងវិញិនិវូិក្ខម្មមវិធីិីនេះេះ (ដែេលអាចបងាាេញថា ក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile 
ក្ខំពិុងបើ�ក្ខដំំណើ�រការដោយប្រើេ�អ្នតិីសិញ្ញាាេណសិុវិតិិិភាពិរបសិ់អ្ននក្ខនៅលេ�ឧបក្ខរណ៍ផ្តើេសំេងទៀៀតិ)។

5.1.4 អ្ននក្ខត្រូេ�វិដំំឡេ�ងតែេក្ខម្មមវិិធីីដែេលបានិអ្ននិុម្ម័តិនៅលេ�ឧបក្ខរណ៍ចល័តិរបសិ់អ្ននក្ខ ហើ�យអ្ននក្ខម្មិនិត្រូេ�វិកែេប្រែេេសំិណំំដេ�ម្មលេ�ឧបក្ខរណ៍ចល័តិរបស់ិអ្ននក្ខ 
(ឧ. jailbreak ឬ root ឧបក្ខរណ៍ចល័តិរបសិ់អ្ននក្ខ)។

5.1.5 អ្ននក្ខត្រូេ�វិធ្វើវ�បចច�បេបីនិនភាពិភាាេម្មៗ និិងនៅរក្ខេសាឲ្េយួទានិ់បចច�បេបីនិនភាពិនូិវិប្រេព័ិនិិប្រេតិិបតិីិការ និិងក្ខម្មមវិិធីីសិុវិតិិិភាពិសិម្រាេេប់ឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរសិ័ពិុ
ដៃេរ បសិ់អ្ននក្ខនៅពេេលក្រុេុម្មហ៊ុុុនិផលិតិឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរសិ័ពុិដៃេរ បសិ់អ្ននក្ខ ឬក្រុេុម្មហ៊ុុុនិផីល់ប្រេព័ិនិិប្រេតិិបតិីិការឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរសិ័ពុិដៃេរ
បសិ់អ្ននក្ខបញ្ញើចេញក្ខម្មមវិិធីីសិុវិតិិិភាពិនោះះ។

5.1.6 អ្ននក្ខម្មិនិត្រូេ�វិអ្ននិុញ្ញាាេតិឲ្េយួអ្ននក្ខផ្តើេសំេងណ្តាម្មួយរក្ខេសាទ្ធិុក្ខឧបក្ខរណ៍ក្ខំណត់ិអ្នតិីសិញ្ញាាេណតាម្មជ្ជីវិមាត្រូេ (Biometric Identifier) នៅលេ�ឧបក្ខរណ៍
ចល័តិ/ទ្ធិូរសិ័ពិុដៃេរ បសិ់អ្ននក្ខ។

5.1.7 ម្មុនិពេេលអ្ននក្ខលក្ខ់ឲ្េយួ ឬឲ្េយួឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរស័ិពិុដៃេរ បសិ់អ្ននក្ខទៅនិរណ្តាមាាេក់្ខ អ្ននក្ខត្រូេ�វិលុបចោលក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile និិងឧបក្ខរណ៍ក្ខំណតិ់
អ្នតិីសិញ្ញាាេណតាម្មជ្ជីវិមាត្រូេ ( Biometric Identifier) របសិ់អ្ននក្ខទាំងអ្នសិ់ (ឧ.TouchID ឬ FaceID) ដែេលបានិចុះឈ្មោះះេះក្ខន�ងឧបក្ខរណ៍។



8ខ និិងលក្ខខខណ ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile

5.2 .អតិស់ញ្ញាា�ណស់ុវតិិភ្ជាព័

5.2.1 ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile និិងសេេវាក្ខម្មមរបសិ់ក្ខម្មមវិិធីីនេះេះតិម្រិេ�វិឲ្េយួប្រើេ�ប្រាេេស់ិអ្នតីិសិញ្ញាាេណសុិវិតិិិភាពិដែេលមានិឈ្មោះះេះអ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេស់ិ និិងលេេខក្ខូដំ 
PIN 4 ខុង់។

5.2.2 អ្នឡំូ�ងពេេលបើ�ក្ខដំំណើ�រការដំំបូងនិូវិក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile អ្ននក្ខត្រូេ�វិបង្កើើ�តិពាក្ខេយួសិមាាេតិ់ និិងលេេខសិមាាេតិ់ (PIN) 4 ខុង់ ដែេលមានិសិុវិតិិិភាពិ និិង
អាចចងចាំំបានិដែេលនិឹងត្រូេ�វិប្រើេ�ប្រាេេសិ់ដេ�ម្មេបីីបើ�ក្ខចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ។

5.2.3 ពាក្ខេយួសិមាាេតិ់ ត្រូេ�វិតែេម្មិនិអាចងាយស្គាះេនិ ហើ�យត្រូេ�វិមានិលក្ខខណៈដំូចខាងក្រោេេម្ម៖

a. a. ត្រូេ�វិតែេជាអ្នក្ខេសំរក្រុេម្មលេេខ

b. b. ត្រូេ�វិតែេនៅចនោះាេះពិី 5 ទៅ 20តិួ

c. c. ម្មិនិត្រូេ�វិមានិលាយឈ្មោះះេះ ឬត្រូេក្ខូលរបសិ់អ្ននក្ខ

d. d. អាចជាភាស្គាខែមេរ ឬអ្នង់គេៃេសិ

5.2.4 លេ�សិពិីនេះេះ អ្ននក្ខគួរពិិចាំរណ្តាប្រើេ�ប្រាេេសិ់លេេខក្ខូដំផ្តើេសំេងៗគ្នាាេសិម្រាេេប់បើ�ក្ខសោឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរសិ័ពុិដៃេរបសិ់អ្ននក្ខ និិងកាតិ សេេវាធីនាគ្នារ ឬ
ឧបក្ខរណ៍ផ្តើេសំេងៗ។ យើ�ងណែេនាំឲ្េយួអ្ននក្ខផ្ទាាេសិ់បីូរលេេខសិមាាេតិ់ (PIN) សិុវិតិិិភាពិរបសិ់អ្ននក្ខឲ្េយួបានិទៀៀងទាតិ់។

5.2.5 លក្ខខខណឌតិម្រិេ�វិសិម្រាេេប់មាាេសិ់គណនិីរួម្មគ្នាាេ៖

a. a. មាាេសិ់គណនិី ABA រួម្មគ្នាាេដែេលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ម្មិនិត្រូេ�វិបានិអ្ននិុញ្ញាាេតិឲ្េយួចែេក្ខរំលែេក្ខលេេខសិមាាេតិ់ (PIN) ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile 
ឡេ�យ។ ប្រេសិិនិបើ�មាាេស់ិគណនិីរួម្មគ្នាាេនិីម្មួយៗមានិបំណងប្រើេ�ប្រាេេស់ិក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile នោះះអ្ននក្ខនិីម្មួយៗត្រូេ�វិតែេមានិលេេខ CIF ផ្ទាាេល់ខៃួនិ
របសិ់ពិួក្ខគេេ (ពិ័តិ៌មានិអ្នតិិថិិជ្ជនិ) ហើ�យចុះឈ្មោះះេះដាច់ដោយឡែេក្ខពិីគ្នាាេសិម្រាេេប់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile។

b. b. មាាេសិគ់ណនិរីមួ្មគ្នាាេអាចប្រើេ�ប្រាេេសិក់្ខម្រិេងពិត័ិម៌ានិផ្ទាាេលខ់ៃនួិរបស់ិពួិក្ខគេេដោយមានិពិត័ិម៌ានិលមិុ្មតិគណនីិរមួ្មគ្នាាេដេ�ម្មេបីបីើ�ក្ខដំំណើ�រការក្ខម្មមវិធីិី ABA 
Mobile។ សិិទ្ធិិិចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់គណនិីរួម្មគ្នាាេនិឹងអ្ននិុវិតិីតាម្មលក្ខខខណឌគណនិីរួម្មគ្នាាេ។

5.3 វិធីីប្រើ�ៀ�ងផ្ទាា�ត់ភ្ជាព័ម្រិតឹ�ម្រិតូវស់ម្រិ��់ប្រើ�ើកចូូល ន្ធិងស់ិទូធអន្ធុញ្ញាា�ត កន�ង ABA Mobile

5.3.1 អ្ននក្ខជាអ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេស់ិអាចជ្រើេ�សិរីៀសិវិធីិីដែេលអ្ននក្ខចលូចតីិិដេ�ម្មេបីបីើ�ក្ខចូលប្រើេ� ABA Mobile និិងដេ�ម្មេបីបីញ្ញាាេក់្ខឬផីល់សិិទិិ្ធិប្រេតិិបតិីិការធីនាគ្នាររមួ្មមានិ៖

a. a. ប្រើេ�ក្ខូដំ PIN ឬពាក្ខេយួសិមាាេតិ់ ឬជ្ជីវិមាត្រូេដេ�ម្មេបីីចូលប្រើេ� ABA Mobile

b. b. ប្រើេ�ក្ខូដំ PIN ឬពាក្ខេយួសិមាាេតិ់ ឬជ្ជីវិមាត្រូេដេ�ម្មេបីីបញ្ញាាេក្ខ់ឬអ្ននិុញ្ញាាេតិប្រេតិិបតិីិការធីនាគ្នារ។ វិិធីីស្គាស្រេីនិីម្មួយៗនិឹងអ្ននិុវិតិីតាម្មល័ក្ខខខ័ណឌរបសិ់វារួម្ម
ទាំងបុុន្ថែីេម្មិនិក្ខំណតិ់ចំពោះះដែេនិក្ខំណតិ់ប្រេតិិបតិីិការអ្នបេបីបរមានិិងអ្នតិិបរមា។

5.3.2 5.3.2.ដោយអ្ននក្ខ ជាអ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេស់ិឧបក្ខរណច៍លត័ិ/ទ្ធិរូស័ិពុិដៃេដែេលមានិលក្ខខខណឌពេេញសិិទិិ្ធិ អ្ននក្ខអាចជ្រើេ�សិរីៀសិអ្ននុិញ្ញាាេតិការផ្តើុ�ងផ្ទាាេត់ិជី្ជវិមាត្រូេ
ដេ�ម្មេបីីបើ�ក្ខចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ដោយប្រើេ�ឧបក្ខរណ៍ក្ខំណតិ់អ្នតិីសិញ្ញាាេណតាម្មជ្ជីវិមាត្រូេ (Biometric Identifier) ដែេលបានិ
ចុះឈ្មោះះេះនៅលេ�ឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរសិ័ពុិដៃេរបសិ់ខៃួនិ។ ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ម្មិនិប្រេមូ្មល ឬរក្ខេសាទ្ធិុក្ខឧបក្ខរណ៍កំ្ខណតិ់អ្នតីិសិញ្ញាាេណតាម្ម
ជ្ជីវិមាត្រូេ (Biometric Identifier) នេះេះ ហើ�យអ្នតិីសិញ្ញាាេណទាំងនោះះត្រូេ�វិបានិរក្ខេសាទ្ធិុក្ខនៅលេ�ឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរសិ័ពិុដៃេរបសិ់អ្ននក្ខផ្ទាាេល់។

5.3.3 5.3.3.ប្រេសិិនិបើ�អ្ននក្ខអ្ននិញុ្ញាាេតិ ឬប្រើេ�ប្រាេេស់ិឧបក្ខរណក៍្ខណំតិអ់្នតីិសិញ្ញាាេណតាម្មជ្ជវីិមាត្រូេ (Biometric Identifier) ដេ�ម្មេបីចីលូប្រើេ�ប្រាេេសិក់្ខម្មមវិធីិី ABA 
Mobile អ្ននក្ខត្រូេ�វិធានាថា ឧបក្ខរណ៍ក្ខំណតិ់អ្នតិីសិញ្ញាាេណតាម្មជ្ជីវិមាត្រូេ (Biometric Identifier) របសិ់អ្ននក្ខជាឧបក្ខរណ៍ក្ខំណតិ់អ្នតិីសិញ្ញាាេណ
តាម្មជ្ជីវិមាត្រូេ (Biometric Identifier) តែេម្មួយគតិ់រក្ខេសាទ្ធិុក្ខនៅលេ�ឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរសិ័ពិុដៃេដែេលអ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់ដេ�ម្មេបីីចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីី 
ABA Mobile ។ បុុន្ថែីេប្រេសិិនិបើ� និរណ្តាមាាេក្ខ់ផ្តើេសំេងទៀៀតិបានិរក្ខេសាទ្ធិុក្ខឧបក្ខរណ៍ក្ខំណតិ់អ្នតិីសិញ្ញាាេណតាម្មជ្ជីវិមាត្រូេ (Biometric Identifier) 
របស់ិពិកួ្ខគេេនៅលេ�ឧបក្ខរណច៍លត័ិដែេលអ្ននក្ខបានិប្រើេ�ប្រាេេសិដ់េ�ម្មេបីចីលូប្រើេ�ប្រាេេសិក់្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile នោះះវាជាការបពំានិលក្ខខខណឌជាក្ខល់ាក្ខ់ 
ហើ�យអ្ននក្ខទ្ធិទ្ធិលួស្គាាេលថ់ា ពិកួ្ខគេេនិងឹអាចចលូប្រើេ�ប្រាេេសិគ់ណនិរីបស់ិអ្ននក្ខ រមួ្មទំាងពិិនិិតិេយួមើ�ល និិងធ្វើវ�ប្រេតិិបតិីិការម្មយួចនំិនួិនៅលេ�ក្ខម្មមវិធីិី ABA 
Mobile ហើ�យប្រេតិិបតិីិការទាំងនេះេះនិឹងត្រូេ�វិចាំតិ់ទ្ធិុក្ខថាត្រូេ�វិបានិអ្ននក្ខអ្ននិុញ្ញាាេតិ និិងធ្វើវ�ឡេ�ងដោយអ្ននក្ខបានិដំឹង និិងយល់ព្រេម្ម។

5.4 ការប្រើម្រិ�ើឧ�ករណ៍ចូល័ត/ទូូរស់័ព័ៀដៃ�ថែ�លម្រិតូវ�ន្ធថែកស់ំណំំប្រើ�ើ� (jailbroken or rooted)

ABA សិមូ្មណែេនាយំ៉ាាេងទ្ធិទូ្ធិចថា អ្ននក្ខមិ្មនិត្រូេ�វិកែេសំិណំដំេ�ម្មនៃេប្រេព័ិនិិដំំណើ�រការទូ្ធិរស័ិពុិដោយ jailbreak or root ឡេ�យ ព្រោះេេះវានឹិងធ្វើវ�ឲ្េយួបុះពាល់ដំល់សិម្មតិិភាពិ 
ABA Mobile និិងសិុវិតិិិភាពិព័ិត៌ិមានិសេេវាធីនាគ្នាររបសិ់អ្ននក្ខ រួម្មមានិព័ិត៌ិមានិសិមាាេត់ិ និិងពាក្ខេយួសិមាាេត់ិជាដេ�ម្ម។ ប្រេសិិនិបើ�អ្ននក្ខប្រើេ�ទូ្ធិរសិ័ពុិដែេលត្រូេ�វិបានិកែេ
សិំណំំដេ�ម្មនៃេប្រេពិ័និិដំំណើ�រការ អ្ននក្ខនិឹងត្រូេ�វិទ្ធិទ្ធិួលខុសិត្រូេ�វិដោយខៃួនិឯងសិម្រាេេប់រាល់ហានិិភ័័យដែេលអាចកើ�តិមានិ។ ABA និឹងម្មិនិទ្ធិទ្ធិួលខុសិត្រូេ�វិ ហើ�យម្មិនិ
រាាេប់រងលេ�រាល់ការខាតិបង់ ឬការខូចខាតិ ដែេលបងើឡេ�ងដោយការប្រើេ�ប្រាេេសិ់ទ្ធិូរសិ័ពិុកែេសិំណំំដេ�ម្ម (jailbreak ឬ root)។ សិូម្មមើ�លចំណំច 8.1.1, 8.2.1, 
និិង 8.3.3 ខាងក្រោេេម្ម សិម្រាេេប់សេេចក្ខដីលម្មុិតិ អ្នំពិីការទ្ធិទ្ធិួលខុសិត្រូេ�វិរបសិ់អ្ននក្ខ ពាក្ខ់ពិ័និិការប្រើេ�ប្រាេេសិ់ទ្ធិូរសិ័ពិុកែេសិំណំំដេ�ម្ម (jailbreak ឬ root)។



9ខ និិងលក្ខខខណ ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile

6 ការទ្ធិទ្ធិួលស្គាាេល់របសិ់អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់

6.1 ការប្រើ�ៀរម្រិ�ក់

6.1.1 នៅពេេលចាំប់ផ្តើី�ម្មការផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ណ្តាមួ្មយ អ្ននក្ខត្រូេ�វិតិម្រិេ�វិឲ្េយួផីល់ពិ័តិ៌មានិមួ្មយចំនិួនិរបស់ិអ្ននក្ខទ្ធិទួ្ធិលដែេលនឹិងមានិភាពិផ្តើេសំេងពីិគ្នាាេអាស្រេ័យលេ�
ប្រេភេេទ្ធិនៃេការផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់។

6.1.2 នៅពេេលធ្វើវ�ការផ្តើុេរប្រាេេក្ខទ់ៅកានិអ់្ននក្ខទ្ធិទ្ធិលួដែេលមានិគណនិី ABA ឬកាបូបឌ្ីជ្ជីថិលរបសិ់ក្រុេុម្មហ៊ុុុនិផីល់សេេវាទ្ធិូទាតិ់ (PSP) នោះះក្ខម្មមវិិធីី ABA 
Mobile និឹងបងាាេញឈ្មោះះេះរបស់ិអ្ននក្ខទ្ធិទួ្ធិលសិម្រាេេប់គោលបំណងតែេម្មួយគតិ់គឺជ្ជួយអ្ននក្ខក្ខន�ងការកំ្ខណត់ិអ្នតីិសិញ្ញាាេណអ្ននក្ខទ្ធិទួ្ធិលការផុ្តើេរប្រាេេក្ខ់
តែេបុុណោះះេះ ហើ�យអ្ននក្ខយល់ព្រេម្មមិ្មនិចែេក្ខរំលែេក្ខ ឬបងាាេញឈ្មោះះេះអ្ននក្ខទ្ធិទួ្ធិលទៅកាន់ិតិតិិយភាគីឡេ�យ។ ក្ខន�ងក្ខរណីអ្ននក្ខចែេក្ខរំលែេក្ខ ឬបងាាេញ
ឈ្មោះះេះអ្ននក្ខទ្ធិទួ្ធិលទៅកាន់ិតិតិិយភាគី នោះះអ្ននក្ខយល់ព្រេម្មថា អ្ននក្ខនឹិងទ្ធិទួ្ធិលខុសិត្រូេ�វិចំពោះះការខូចខាតិ ឬការបាត់ិបង់ដែេលយើ�ងទ្ធិទួ្ធិលរង 
(រួម្មមានិការបាត់ិបង់បនីិបនាាេប់ និិងការពិិន័ិយដោយបទ្ធិបេបីញ្ើតិីិនានា) ដែេលបណ្តាាេលម្មក្ខពីិការចែេក្ខរំលែេក្ខ ឬការបងាាេញរបសិ់អ្ននក្ខ នូិវិឈ្មោះះេះ 
និិងលេេខគណនិីរបសិ់អ្ននក្ខទ្ធិទ្ធិួលទៅកានិ់តិតិិយភាគីណ្តាម្មួយអ្ននិុលោម្មតាម្មប្រេការ 9.3 ។

6.1.3 អ្ននក្ខផីល់ការយល់ព្រេម្មចេបាសិ់លាសិ់ថា ធីនាគ្នារ ABA អាចបងាាេញឈ្មោះះេះរបសិ់អ្ននក្ខទៅកានិ់និរណ្តាមាាេក្ខ់ដែេលបុុនិបុងចាំប់ផ្តើី�ម្មការផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់មោ
អ្ននក្ខពីិគណនិ ីABA របស់ិពិកួ្ខគេេ ឬ កាបូបឌ្ជី្ជថីិលរបស់ិក្រុេមុ្មហ៊ុុនុិផីល់សេេវាទ្ធិទូាត់ិ (PSP) ម្មក្ខកាន់ិគណនិ ីABA របស់ិអ្ននក្ខនៅពេេលដែេលពិកួ្ខគេេ
ដាក្ខ់បញ្ចូលលេេខគណនិីរបសិ់អ្ននក្ខ ទោះះនៅពេេលការផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ម្មិនិអាចបញ្ចប់ពេេញលេេញក្ខ៏ដោយ។

6.2 ការទូូទាត់/ការទូិញ

6.2.1 សិម្រាេេបប់្រេតិិបតិីិការទូ្ធិទាតិ/់ទ្ធិញិណ្តាមួ្មយដែេលធ្វើវ�ឡេ�ងតាម្មរយៈក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile អ្ននក្ខយល់ព្រេម្មថា យើ�ងអាចបងាាេញឈ្មោះះេះរបស់ិអ្ននក្ខ និិង
ពិ័តិ៌មានិលម្មុិតិអ្នំពិីការទ្ធិូទាតិ់ដែេលអ្ននក្ខបានិធ្វើវ�ឡេ�ងទៅឲ្េយួអ្ននក្ខលក្ខ់ ឬពាណិជ្ជជក្ខរ ដេ�ម្មេបីីជ្ជូនិដំំណឹង ឬជ្ជួយពិួក្ខគេេក្ខន�ងការក្ខំណតិ់អ្នតិីសិញ្ញាាេណ
ប្រេតិិបតិីិការ។

6.2.2 យើ�ងអាចលុនិចោល ឬពិេយួួរការទ្ធិូទាតិ់គ្រេប់ពេេលវេេលាដោយម្មិនិបាច់ជ្ជូនិដំំណឹងដំល់អ្ននក្ខទ្ធិទ្ធិួល។ ក្ខន�ងកាលៈទៀេសិៈម្មួយចំនិួនិ ធីនាគ្នារ ABA 
ម្មនិិអាចលបុចោលការទ្ធិូទាតិ ់ឬទ្ធិិញភាាេម្មៗតាម្មការសេន�សំុិរបសិអ់្ននក្ខបងប់្រាេេក្ខឡ់េ�យ។ តាម្មការតិម្រិេ�វិរបសិច់េបាបជ់ាធីរមានិ ឬការរៀៀបចំផៃូវិចេបាប់
នានា អ្ននក្ខនឹិងត្រូេ�វិបានិជ្ជនូិដំំណឹងតាម្មម្មធ្វើេយោបាយផ្តើេសំេងៗ (រមួ្មមានិការជូ្ជនិដំំណឹង) អ្នពំិកីារខក្ខខានិ ឬការលុបចោលការទូ្ធិទាត់ិក្ខន�ងដំំណ្តាក់្ខកាល
សិនាាេនិក្ខម្មមផ្តើេសំេងៗជាច្រើេ�និ។ អ្ននក្ខមានិកាតិពិវក្ខិចចក្ខន�ងការពិិនិិតិេយួ និិងទ្ធិទ្ធិួលស្គាាេល់ការលុបចោលទាំងនោះះ។

6.3 ការដាក់ម្រិ�ក់តា��ា�ស់ុីន្ធដាក់ម្រិ�ក់

6.3.1 អ្ននក្ខយល់ព្រេម្មថាឲ្េយួឈ្មោះះេះរបសិ់អ្ននក្ខ និិងបញ្ជីគណនិីរបសិ់អ្ននក្ខបងាាេញនៅលេ�អេេក្រុេង់មាាេសិុីនិដាក្ខ់ប្រាេេក្ខ់បនាាេប់ពិីក្ខូដំ QR ត្រូេ�វិបានិស្គែែេនិតាម្មរយៈ
ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ដែេលបានិដំំឡេ�ងនៅលេ�ឧបក្ខរណ៍របសិ់អ្ននក្ខ។

6.4 ABA Pay

6.4.1 អ្ននក្ខយល់ព្រេម្មឲ្េយួគណនីិរបស់ិអ្ននក្ខរាយបញ្ជ ីនិិងបងាាេញនៅពេេលអ្ននក្ខស្គែែេនិកូ្ខដំ QR ជាម្មយួក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile ដែេលបានិដំំឡេ�ងលេ�ឧបក្ខរណ៍
របស់ិអ្ននក្ខ។ ដោយមានិការផ្តើុ�ងផ្ទាាេតិស់ិពុិលភាពិម្មយួចនំិនួិ គណនិមីានិលក្ខខណៈម្មនិិពេេញម្មយួចនំិនួិម្មនិិត្រូេ�វិបានិបងាាេញសិម្រាេេបក់ារជ្រើេ�សិរីៀសិ
ឡេ�យ។

6.5 អម្រិតា�ិ�រម្រិ�ក់

6.5.1 អ្ននក្ខយល់ព្រេម្មថា អ្នត្រាេេបីូរប្រាេេក្ខ់ និិងការគណនាដែេលបងាាេញនៅក្ខន�ងក្ខម្មមវិធិីី ABA Mobile គឺសិម្រាេេប់ជាឯក្ខស្គារយោងទ្ធិូទៅតែេបុណុោះះេះ ហើ�យ
អ្ននក្ខយល់ថា អ្នត្រាេេបីូរប្រាេេក្ខ់នៅក្ខន�ងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ម្មិនិអាចបងាាេញក្ខន�ងពេេលវេេលាជាក្ខ់ស្គែីេង ហើ�យអ្នត្រាេេបូីរប្រាេេក្ខ់អ្ននិុវិតិីចំពោះះអ្ននក្ខក្ខន�ង
ប្រេតិិបតិីិជាក្ខ់ស្គែីេងរបសិ់អ្ននក្ខអាចខុសិពិីអ្នត្រាេេបីូរប្រាេេក្ខ់ដែេលបងាាេញនៅក្ខន�ងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ។

6.6 ការជូូន្ធ�ំណឹង

6.6.1 ការជ្ជូនិដំំណឹងតាម្មស្គារ SMS

a. a. អ្ននក្ខយល់ព្រេម្មថា តាម្មរយៈការចុះឈ្មោះះេះសិម្រាេេប់ក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile ធីនាគ្នារ ABA អាចផ្តើើ� ឬត្រូេ�វិបានិសេន�ឲ្េយួផ្តើើ�ស្គារ SMS ទៅកាន់ិឧបក្ខរណ៍
ចល័តិរបសិ់អ្ននក្ខ។

b. b. ធីនាគ្នារ ABA ម្មិនិទ្ធិទ្ធិួលខុសិត្រូេ�វិចំពោះះការខាតិ់បង់ ឬការខូចខាតិដែេលអ្ននក្ខទ្ធិទ្ធិួលរងបណ្តាាេលម្មក្ខពិីនិរណ្តាមាាេក្ខ់ដែេលម្មិនិមែេនិអ្ននក្ខដោយចូល
ប្រើេ�ប្រាេេសិ់ស្គារ SMS និិងមាតិិការបសិ់ស្គារទាំងនោះះបណ្តាាេលម្មក្ខពិីការធ្វើវេសិប្រេហែេសិរបសិ់អ្ននក្ខ។

c. c. អ្ននក្ខអាចទ្ធិទួ្ធិលរងបនុិ�ក្ខពិបី្រេតិិបតិីិក្ខរទ្ធិរូសិពុ័ិបណ្តាាេលម្មក្ខពីិការប្រើេ�ប្រាេេស់ិក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile ឬស្គារ SMS។ បនុិ�ក្ខណ្តាម្មយួគជឺាការទ្ធិទួ្ធិលខសុិត្រូេ�វិ
របសិ់អ្ននក្ខតែេបុុណោះះេះ។

6.6.2 ការជ្ជូនិដំំណឹងតាម្មក្ខម្មមវិិធីី

a. a. អ្ននក្ខយល់ព្រេម្មទ្ធិទួ្ធិលការផីល់សិញ្ញាាេ ឬការជូ្ជនិដំំណឹងសិម្រាេេប់គណនីិ ABA របសិអ់្ននក្ខសិម្រាេេប់ប្រេតិិបតិីិការមួ្មយចំនួិនិ ឬការទំ្ធិនាក់្ខទំ្ធិនិងផេសំពិវផេសាយ
ផ្នែនេក្ខទ្ធិីផេសារ ឬការប្រេកាសិពិ័តិ៌មានិពិីធីនាគ្នារ ABA។



10ខ និិងលក្ខខខណ ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile

7 កាតិពិវក្ខិចចរបសិ់អ្ននក្ខ

7.1 អ្ននក្ខម្មិនិត្រូេ�វិប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile សិម្រាេេប់គោលបំណងណ្តាម្មួយម្មិនិមែេនិដេ�ម្មេបីីធ្វើវ�ការស្គាក្ខសិួរ ឬប្រេតិិបតិីិការសេេវាធីនាគ្នារស្រេបចេបាប់នៅលេ�
គណនិីនានាដែេលអ្ននក្ខមានិសិិទ្ធិិិស្រេបចេបាប់ក្ខន�ងការប្រេតិិបតិីិការអ្ននិុលោម្មតាម្មលក្ខខខណឌជាក្ខ់លាក្ខ់ និិងលក្ខខខណឌអ្ននិុវិតិីចំពោះះអ្ននក្ខ។

7.2 អ្ននក្ខម្មិនិត្រូេ�វិប្រើេ�ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile សិម្រាេេប់សិក្ខម្មមភាពិអាជ្ជីវិក្ខម្មមហាម្មឃាតិ់នានាឡេ�យ។

7.3 អ្ននក្ខម្មិនិត្រូេ�វិធ្វើវ�សិក្ខម្មមភាពិកែេៃងបនិៃំ ឬគ្រោះេេះថាាេក្ខ់ពាក្ខ់ពិ័និិនឹិងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ឬក្ខម្មមវិិធីីរបសិ់វាឡេ�យ។ ឧទាហ៊ុរណ៍ អ្ននក្ខម្មិនិត្រូេ�វិចម្មៃង កែេប្រែេេ ធ្វើវ�ឲ្េយួ
បុះពាល់អ្នវិិជ្ជជមានិ បំបែៃេងវិិសិវក្ខម្មម ហែេគចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ ឬបញ្ចូលក្ខូដំគ្រោះេេះថាាេក្ខ់ចូលក្ខន�ងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ឬក្ខម្មមវិិធីីរបសិ់វា។

7.4 ប្រេសិិនិបើ�អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេស់ិរបូថិតិនានាដេ�ម្មេបីកីែេគណនិរីបសិអ់្ននក្ខតាម្មចិតីិអ្ននក្ខដែេលអាចត្រូេ�វិបានិចូលប្រើេ�ប្រាេេស់ិបានិតាម្មរយៈក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile អ្ននក្ខធានាថា៖

a. a. របូថិតិដែេលអ្ននក្ខប្រើេ�មិ្មនិមានិមាតិិកាដែេលបំពានិ ឬខុសិចេបាប់ ឬនឹិងត្រូេ�វិចាំតិទុ់្ធិក្ខថាមិ្មនិអាចទ្ធិទ្ធិលួយក្ខបានិសិម្រាេេប់ការពិិនិិតិេយួមើ�លដោយបគុែល
ដែេលមានិអាយុតិិចជាង 18 ឆ្នាំាេំ និិង

b. b. អ្ននក្ខបានិថិតិរូប (ឬជាមាាេសិ់សិិទ្ធិិិថិតិចម្មៃងនៃេរូបថិតិនោះះ)។

7.5 អ្ននក្ខទ្ធិទួ្ធិលស្គាាេល់ថា  អ្ននក្ខទ្ធិទួ្ធិលខុសិត្រូេ�វិចំពោះះ និិងត្រូេ�វិប្រេុងប្រេយ័តិនសិម្មស្រេបទាំងអ្នសិ់ក្ខន�ងការធានាថា ពិ័តិ៌មានិដែេលអាចផីល់តាម្មរយៈក្ខម្មមវិិធីី ABA 
Mobile ពិិតិ ពេេញលេេញ ត្រូេឹម្មត្រូេ�វិ និិងទានិ់បចច�បេបីនិនភាពិ។

8 ការទ្ធិទ្ធិួលខុសិត្រូេ�វិ និិងការសិងសិំណង

8.1 ការទូទូួលខុុស់ម្រិតូវរ�ស់់ធីនាគារ ABA

8.1.1 ធីនាគ្នារ ABA ម្មិនិទ្ធិទួ្ធិលខុសិត្រូេ�វិចំពោះះការខាតិបង់ណ្តាម្មួយបណ្តាាេលម្មក្ខពីិការប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile របសិ់អ្ននក្ខឡេ�យ រួម្មមានិ  
ការខាតិបង់បណ្តាាេលម្មក្ខពីិការបំពានិសុិវិតិិិភាពិណ្តាមួ្មយ ប្រេសិិនិបើ�អ្ននក្ខបានិធ្វើវ�សិក្ខម្មមភាពិកែៃេងបនិៃំ (តែេមាាេក់្ខឯង ឬរួម្មគ្នាាេជាម្មួយនិរណ្តាមាាេក់្ខ
ផ្តើេសំេងទៀៀតិ) ប្រេសិិនិបើ�អ្ននក្ខបានិដំំឡេ�ងក្ខម្មមវិិធីីនៅលេ�ឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរសិ័ពុិដៃេរបសិ់អ្ននក្ខដែេលម្មិនិមែេនិជាក្ខម្មមវិិធីីដែេលមានិនៅលេ� Apple 
App Store ឬ Google Play Store ឬប្រេសិិនិបើ�អ្ននក្ខបងើ ឬរួម្មចំណែេក្ខដំល់ការខាតិបង់នោះះ ឧទាហ៊ុរណ៍ ដោយម្មិនិប្រេតិិបតិីិតាម្មលក្ខខខណឌ
ជាក់្ខលាក់្ខណ្តាមួ្មយ ឬលក្ខខខណឌអ្ននុិវិតីិផ្តើេសំេងៗ។ វាជាជ្ជម្រើេ�សិរបសិអ់្ននក្ខក្ខន�ងការដោនិឡូតូិ និិងដំំឡេ�ងក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile។ ក្ខន�ងក្ខម្រិេតិិអ្ននុិញ្ញាាេតិ
ដោយចេបាប់ ធីនាគ្នារ ABA ម្មិនិទ្ធិទ្ធិួលខុសិត្រូេ�វិចំពោះះការខាតិបង់ ឬផលវិិបាក្ខណ្តាម្មួយចពំោះះអ្ននក្ខឡេ�យទោះះលទ្ធិិផលណ្តាម្មួយក្ខ៏ដោយដែេល
បណ្តាាេលម្មក្ខពិីការសិម្រើេេចចិតិីនេះេះ រួម្មមានិ ក្ខន�ងក្ខរណីធីនាគ្នារ ABA បដំិសេេធី ឬម្មិនិបានិដំំណើ�រការសិំណើ�រសិុំធ្វើវ�ប្រេតិិបតិីិការ ឬពិនិេយោរពេេល
ដំំណើ�រការធ្វើវ�ប្រេតិិបតិីិការ។

8.2 កម្រិ�ិតការទូទូួលខុុស់ម្រិតូវរ�ស់់ធីនាគារ ABA

8.2.1 ក្ខន�ងក្ខម្រិេិតិអ្ននិុញ្ញាាេតិដោយចេបាប់ យើ�ងម្មិនិទ្ធិទួ្ធិលខុសិត្រូេ�វិចំពោះះអ្ននក្ខចំពោះះការចំណ្តាយ ការខាតិបង់ ការខូចខាតិ ឬបំណំលផ្ទាាេល់ ឬប្រេយោល
នានា បណ្តាាេលម្មក្ខពិី៖

a. a. អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់សេេវាក្ខម្មមណ្តាម្មួយដែេលផីល់ជ្ជូនិតាម្មរយៈក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile

b. b. អ្ននក្ខប្រើេ�ឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរសិ័ពិុដៃេដែេលត្រូេ�វិបានិកែេសិំណំំដេ�ម្ម (jailbroken or rooted)

c. c. អ្ននក្ខម្មិនិបានិប្រេតិិបតិីិតាម្មលក្ខខខណឌជាក្ខ់លាក្ខ់

d. d. ការពិនិេយោរពេេល ឬការបាតិ់បង់ការចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ ឬការប្រើេ�ប្រាេេសិ់ប្រេតិិបតិីិក្ខរទ្ធិូរសិ័ពិុណ្តាម្មួយគ្រេប់ពេេលវេេលា

e. e. បញ្ញាាេ ឬក្ខំហ៊ុុសិណ្តាម្មួយក្ខន�ងការរចនា មាតិិកា ឬវិិសិវក្ខក្ខម្មមរបសិ់ប្រេតិិបតិីិក្ខរទ្ធិូរសិ័ពិុណ្តាម្មួយដែេលហ៊ុួសិពិីការគ្រេប់គ្រេងរបសិ់យើ�ង

f. f. ការខូចឧបក្ខរណ៍ ឬប្រេពិ័និិណ្តាម្មួយ ឬការដាច់លីងទ្ធិូរគម្មនាគម្មនិ៍ណ្តាម្មួយ ឬ

g. g. ម្មូលហើេតិ ឬព្រេឹតិីិការណ៍ណ្តាម្មួយហ៊ុួសិពិីការគ្រេប់គ្រេងរបសិ់យើ�ង

8.2.2 ធីនាគ្នារ ABA ម្មិនិមានិសិិទ្ធិិិអ្នំណ្តាចក្ខន�ងការធ្វើវ�សិក្ខម្មមភាពិ ឬទ្ធិទ្ធិួលកាតិពិវក្ខិចចណ្តាម្មួយជ្ជំនិួសិប្រេតិិបតិីិក្ខរទ្ធិូរសិ័ពិុណ្តាម្មួយឡេ�យ

8.2.3 ធីនាគ្នារ ABA គ្រេប់ពេេលវេេលា ម្មិនិធ្វើវ�ជាភាាេក្ខ់ងារ ឬដៃេគូប្រេតិិបតិីិក្ខរទ្ធិូរស័ិពិុណ្តាម្មួយក្ខន�ងការផីល់សេេវាទ្ធិូរសិ័ពុិណ្តាម្មួយ ហើ�យធីនាគ្នារ ABA 
ម្មិនិតិំណ្តាង ឬផីល់ការតិំណ្តាងណ្តាម្មួយដែេលថាមានិទ្ធិំនាក្ខ់ទ្ធិំនិងបែេបនោះះឡេ�យ។

8.3 ការទូទូួលខុុស់ម្រិតូវរ�ស់់អនក

8.3.1 អ្ននក្ខទ្ធិទ្ធិួលស្គាាេល់ថា ការណ៍ដែេលអ្ននក្ខបង្កើើ�តិឡេ�ងវិិញនិូវិពិ័តិ៌មានិដែេលជាក្ខម្មមសិិទ្ធិិិដែេលផីល់ជ្ជូនិ ឬមានិតាម្មរយៈក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ឬផ្នែនេក្ខ
ណ្តាម្មួយនៃេក្ខម្មមវិិធីីនេះេះអាចបណ្តាាេលឲ្េយួមានិការចាំតិ់វិិធានិការផៃូវិចេបាប់។



11ខ និិងលក្ខខខណ ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile

8.3.2 អ្ននក្ខនឹិងទ្ធិទួ្ធិលខសុិត្រូេ�វិចំពោះះការខាតិបងណ់្តាមួ្មយដែេលយើ�ងទ្ធិទួ្ធិលរង (រមួ្មមានិការខាតិបងដ់ែេលជាផលវិបិាក្ខ) ដែេលបណ្តាាេលម្មក្ខពីិការកែៃេងបនិៃំ 
ឬការធ្វើវេសិប្រេហែេសិរបសិអ់្ននក្ខ ឬការបំពានិរបសិអ់្ននក្ខនូិវិលក្ខខខណឌជាក់្ខលាក់្ខ។ អ្ននក្ខនឹិងទ្ធិទួ្ធិលខសុិត្រូេ�វិចំពោះះការខាតិបងចំ់ពោះះខាតិបងណ់្តាមួ្មយ
ដែេលយើ�ងទ្ធិទួ្ធិលរងបណ្តាាេល ម្មក្ខពីិការចលូប្រើេ�ប្រាេេសិគ់្នាះេនិការអ្ននិញុ្ញាាេតិ ឬការប្រើេ�ប្រាេេសិន់ិវូិសេេវាក្ខម្មមណ្តាម្មយួtដែេលមានិក្ខន�ងក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile 
និិងដែេលអ្ននក្ខបានិរួម្មចំណែេក្ខតាម្មរយៈការម្មិនិប្រេតិិបតិីិតាម្មលក្ខខខណឌជាក្ខ់លាក្ខ់។ ការណ៍នេះេះរួម្មមានិ ប្រេសិិនិបើ�អ្ននក្ខ៖

a. a. ជ្រើេ�សិរៀីសិសិមាាេតិ់ (PIN) ម្មិនិសិម្មស្រេប

b. b. ម្មិនិបានិការពារសិម្មស្រេបនិូវិលេេខសិមាាេតិ់ (PIN) របសិ់អ្ននក្ខ

c. c. ម្មិនិបានិបិទ្ធិការផ្តើុ�ងផ្ទាាេតិ់ជ្ជីវិមាត្រូេនៅលេ�ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile នៅពេេលអ្ននក្ខដំឹង ឬសិងេសំ័យថា អ្ននក្ខផ្តើេសំេងអាចបើ�ក្ខសោឧបក្ខរណ៍ចល័តិរបសិ់
អ្ននក្ខបានិ ឬបានិរក្ខេសាទ្ធិុក្ខឧបក្ខរណ៍ក្ខំណតិ់អ្នតីិសិញ្ញាាេណតាម្មជ្ជីវិមាត្រូេ (Biometric Identifier) របសិ់ពិួក្ខគេេនៅលេ�ឧបក្ខរណ៍ចល័តិរបសិ់អ្ននក្ខ

d. d. ម្មិនិបានិផ្តើុ�ងផ្ទាាេតិ់ពិ័តិ៌មានិអ្ននក្ខទ្ធិទ្ធិួលម្មុនិពេេលធ្វើវ�ការផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ ឬទ្ធិូទាតិ់ដែេលនាំឲ្េយួមានិការខាតិបង់ផ្ទាាេល់ ឬប្រេយោល ឬ

e. e. អ្ននក្ខពិនិេយោរពេេលមិ្មនិសិម្មស្រេបក្ខន�ងការជ្ជូនិដំំណឹងម្មក្ខយើ�ងអំ្នពីិ៖ (i) ការបាតិ់បង់ ឬចោរលួចទូ្ធិរសិ័ពុិដៃេ ឬឧបក្ខរណ៍ចល័តិ ឬអ្នតីិសិញ្ញាាេណ
សិុវិតិិិភាពិរបសិ់អ្ននក្ខ (ii) ការបងាាេញជាក់្ខស្គែីេង ឬសិងេសំ័យដំល់អ្ននក្ខផ្តើេសំេងនិូវិលេេខក្ខូដំ PIN (iii) នៅពេេលអ្ននក្ខដឹំង ឬសិងេសំ័យថា អ្ននក្ខផ្តើេសំេងអាច
ដោះសោឧបក្ខរណ៍ចល័តិរបសិ់អ្ននក្ខ និិង/ឬរក្ខេសាទ្ធិុក្ខឧបក្ខរណ៍ក្ខំណតិ់អ្នតិីសិញ្ញាាេណតាម្មជ្ជីវិមាត្រូេ (Biometric Identifier) នៅលេ�ឧបក្ខរណ៍
ចល័តិ/ទ្ធិូរស័ិពុិដៃេរបសិ់អ្ននក្ខ ហើ�យអ្ននក្ខបានិបើ�ក្ខការផុ្តើ�ងផ្ទាាេត់ិជី្ជវិមាត្រូេនៅលេ�ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ឬ (iv) ដែេលថា មានិ ឬអ្ននក្ខសិងេស័ំយថា 
មានិការចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ ឬសិក្ខម្មមភាពិដែេលគ្នាះេនិការអ្ននិុញ្ញាាេតិតាម្មរយៈក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ។

8.3.3 អ្ននក្ខនិឹងទ្ធិទ្ធិួលខុសិត្រូេ�វិចំពោះះការខាតិបង់ណ្តាម្មួយដែេលដែេលកើ�តិមានិចំពោះះអ្ននក្ខ និិងធីនាគ្នារ ប្រេសិិនិបើ�អ្ននក្ខប្រើេ�ឧបក្ខរណ៍ចល័តិ/ទ្ធិូរសិ័ពិុដៃេ
ដែេលត្រូេ�វិបានិកែេសិំណំំដេ�ម្ម (jailbroken or rooted)។

8.4 កម្រិ�ិតការទូទូួលខុុស់ម្រិតូវរ�ស់់អនក

8.4.1 អ្ននក្ខម្មិនិទ្ធិទ្ធិួលខុសិត្រូេ�វិចំពោះះការខាតិបង់ណ្តាម្មួយបណ្តាាេលម្មក្ខពិី៖

a. a. យើ�ងធ្វើវ�សិក្ខម្មមភាពិកែៃេងបនិៃំ ឬធ្វើវេសិប្រេហែេសិ ឬ

b. b. បញ្ញាាេកើ�តិឡេ�ងក្ខន�ងមាាេសិុីនិ ឬប្រេពិ័និិដែេលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ជាផ្នែនេក្ខនៃេប្រេពិ័និិ ABA Mobile លុះត្រាេេតែេបញ្ញាាេនោះះចេបាសិ់ ឬអ្ននក្ខត្រូេ�វិបានិប្រាេេប់ឲ្េយួដំឹងពិី
បញ្ញាាេនោះះតាម្មរយៈស្គារ ឬការជ្ជូនិដំំណឹងលេ�អេេក្រុេង់ និិងការខាតិបង់ដែេលកើ�តិឡេ�ងបនាាេប់ពិីការជ្ជូនិដំំណឹងនេះេះ។

9 វិិវាទ្ធិជាម្មួយពាណិជ្ជជក្ខរ ឬអ្ននក្ខលក្ខ់

9.1 ធីនាគ្នារ ABA ម្មនិិទ្ធិទួ្ធិលខសុិត្រូេ�វិចពំោះះការទ្ធិញិ ឬការទ្ធិទូាតិណ់្តាម្មយួ ឬការទ្ធិទូាតិដ់ែេលបានិធ្វើវ�ឡេ�ងតាម្មសេេវាក្ខម្មមស្គែែេនិ QR ឬជ្ជម្រើេ�សិការទ្ធិទូាតិផ់្តើេសំេងៗ 
ដែេលបងាាេញក្ខន�ងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ប្រេសិិនិបើ�៖

a. a. មានិឱនិភាពិ ឬក្ខងវះខាតិក្ខន�ងការផីល់ទ្ធិំនិិញ ឬសេេវាក្ខម្មមនានា

b. b. អ្ននក្ខសិម្រើេេចចិតិីថា អ្ននក្ខលែេងត្រូេ�វិការទ្ធិំនិិញ ឬសេេវាក្ខម្មមនិនានានោះះ

9.2 វិិវាទ្ធិណ្តាម្មួយត្រូេ�វិដោះស្រាេេយរវាងអ្ននក្ខ និិងពាណិជ្ជជក្ខរ ឬអ្ននក្ខលក្ខ់ដោយផ្ទាាេល់។

9.3 អ្ននក្ខទ្ធិទួ្ធិលខុសិត្រូេ�វិចំពោះះការប្រើេ�ប្រាេេស់ិការប្រេុងប្រេយ័តិនសិម្មស្រេប និិងដំឹងពិីហានិិភ័័យក្ខន�ងការទូ្ធិទាតិ់សិម្រាេេប់ទ្ធិំនិិញ និិងសេេវាក្ខម្មមម្មុនិទ្ធិទួ្ធិលបានិទំ្ធិនិិញ 
និិងសេេវាក្ខម្មមទំាងនោះះ។ អ្ននក្ខគួរពិិចាំរណ្តាពីិកើេរ៍�ឈ្មោះះេះរបសិប់គុែល ឬនីិតិិបគុែដែេលអ្ននក្ខកំ្ខពិងុធ្វើវ�អាជ្ជវីិក្ខម្មមជាមួ្មយ រមួ្មមានិ នៅពេេលទិ្ធិញទ្ធិនិំិញ ឬសេេវាក្ខម្មម
ដែេលម្មិនិជ្ជួបម្មុខគ្នាាេផ្ទាាេល់ ។

9.4 ប្រេសិិនិបើ�អ្ននក្ខមានិវិិវាទ្ធិជាម្មួយពាណិជ្ជជក្ខរ ឬអ្ននក្ខលក្ខ់ អ្ននក្ខនៅតែេត្រូេ�វិទ្ធិូទាតិ់ចំនិួនិទ្ធិឹក្ខប្រាេេក្ខ់ទាំងអ្នសិ់ដែេលជ្ជំពាក្ខ់យើ�ងដែេរ។

10 ការពិេយួួរ ឬការបញ្េឈប់ក្ខម្មមវិិធីី ABA MOBILE

10.1 អ្ននក្ខអាចលបុចោលការប្រើេ�ប្រាេេសិក់្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile គ្រេបព់េេលវេេលាដោយជ្ជនូិដំំណងឹធីនាគ្នារ ABA ជាលាយលក្ខខណអ៍្នក្ខេសំរ ឬតាម្មទ្ធិរូសិពុ័ិ។ អ្ននក្ខនៅតែេ
ទ្ធិទ្ធិួលខុសិត្រូេ�វិចំពោះះប្រេតិិបតិីិការដែេលបានិធ្វើវ�ឡេ�ងនៅលេ�គណនិីរបសិ់អ្ននក្ខ/ប្រើេ�ប្រាេេស់ិក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile រហ៊ុូតិម្មក្ខដំល់ពេេលដែេលការលុបចោល
ការប្រើេ�ប្រាេេសិ់នោះះមានិប្រេសិិទ្ធិិភាពិ។

10.2 ធីនាគ្នារ ABA អាចដំក្ខការចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់គ្រេប់ពេេលវេេលាដោយម្មិនិបាច់ជ្ជូនិដំំណឹងជាម្មុនិ ពិេយួួរ និិង/ឬបញ្េឈប់ ការចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile 
ឬសេេវាក្ខម្មមណ្តាម្មួយរបសិ់ក្ខម្មមវិិធីីនេះេះដោយម្មូលហើេតិុណ្តាម្មួយ រួម្មមានិ (បុុន្ថែីេម្មិនិក្ខម្រិេិតិចំពោះះ) នៅពេេលដែេលធីនាគ្នារ ABA យល់ឃើ�ញថា អ្ននក្ខបានិ
ធ្វើវ�សិក្ខម្មមភាពិដែេលបំពានិលក្ខខខណឌជាក្ខ់លាក្ខ់នោះះ។



12ខ និិងលក្ខខខណ ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile

10.3 ក្ខន�ងក្ខរណអី្ននក្ខផ្ទាាេសិបូី់រឧបក្ខរណច៍លត័ិ ហើ�យមានិបណំងបនីិប្រើេ�ប្រាេេសិក់្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile អ្ននក្ខត្រូេ�វិដោនិឡូូតិក្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile ដាក់្ខលេ�ឧបក្ខរណ៍
ចលត័ិថិមីរបសិ់អ្ននក្ខ ហើ�យអ្ននិុវិតិីតាម្មដំំណើ�រការចុះឈ្មោះះេះ។ អ្ននក្ខអាចលុនិចោលក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ពិីឧបក្ខរណ៍ដែេលមានិស្រាេេប់របសិ់អ្ននក្ខម្មុនិពេេល ឬ
អ្នំឡូ�ងពេេលដំំណើ�រការចុះឈ្មោះះេះសិម្រាេេប់ឧបក្ខរណ៍ថិមីរបសិ់អ្ននក្ខ។

11 លក្ខខខណឌឯក្ខជ្ជនិភាពិ

11.1 អ្ននុិលោម្មតាម្មលក្ខខខណឌតិម្រិេ�វិបទ្ធិបេបីញ្ើតិីិរបសិក់្ខម័្ម�ជា និិងគោលនិយោបាយផុ្ទៃេក្ខន�ងរបសិធ់ីនាគ្នារ ABA អ្ននក្ខផីល់ការយល់ព្រេម្មចេបាសិល់ាស់ិ និិងយល់ព្រេម្មថា ៖

a. a. ជាផ្នែនេក្ខនៃេការបំពេេញតាម្មលក្ខខខណឌតិម្រិេ�វិនៃេគោលការណ៍ស្គាាេល់អ្នតិិថិិជ្ជនិរបសិ់ខៃូនិ (KYC) របសិ់ធីនាគ្នារ ABA ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile អាច
ប្រេម្មូលពិ័តិ៌មានិផ្ទាាេល់ខៃួនិពីិអ្ននក្ខ នោះះអ្ននក្ខធានា និិងផីល់ការធានាថា ពិ័តិ៌មានិផ្ទាាេល់ខៃួនិដែេលអ្ននក្ខផីល់តាម្មរយៈក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ពិិតិ 
ពេេញលេេញ និិងទានិ់បចច�បេបីនិនភាពិ។ លេ�សិពីិនេះេះ អ្ននក្ខទ្ធិទ្ធិួលស្គាាេល់ និិងយល់ព្រេម្មថា ការម្មិនិផីល់ពិ័តិ៌មានិផ្ទាាេល់ខៃួនិទានិ់ បចច�បេបីនិនភាពិតាម្មការ
តិម្រិេ�វិរបសិក់្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile និងឹបណ្តាាេលឲ្េយួមានិភាពិម្មនិិងាយស្រេលួ និិងការក្ខម្រិេតិិការចលូប្រើេ�ប្រាេេសិម់្មខុងាររបសិក់្ខម្មមវិធីិី ABA Mobile ។

b. b. ពិត័ិ៌មានិផ្ទាាេល់ខៃួនិដែេលប្រេម្មូលបានិជាផ្នែនេក្ខនៃេអ្នតិីសិញ្ញាាេណរបសិ់អ្ននក្ខអាចត្រូេ�វិធីនាគ្នារ ABA រក្ខេសាទ្ធិុក្ខសិម្រាេេប់គោលបំណងអ្ននិុញ្ញាាេតិឲ្េយួអ្ននក្ខប្រើេ�
ប្រាេេសិ់សេេវាក្ខម្មមនានាដែេលផីល់ដោយធីនាគ្នារ ABA ។

c. c. ធីនាគ្នារ ABA អាចប្រេមូ្មលពិ័ត៌ិមានិណ្តាមួ្មយអំ្នពីិអាក្ខបេបីកិ្ខរិយ៉ាប្រើេ�ប្រាេេស់ិសិម្រាេេប់គោលបំណងពិង្រឹេឹងសិុវិតិិិភាពិ និិងការកែេលមុ្មបទ្ធិពិិសោធី
អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់។

d. d. ធីនាគ្នារ ABA អាចតិម្រិេ�វិឲ្េយួអ្ននក្ខបើ�ក្ខការបងាាេញទ្ធិីតាំងនៅលេ�ឧបក្ខរណ៍ចល័តិរបសិ់អ្ននក្ខ ហើ�យប្រើេ�ប្រាេេសិ់ទ្ធិិនិន័យនេះេះ។ ទ្ធិិនិន័យនេះេះនិឹងយក្ខម្មក្ខ
ប្រើេ�ដេ�ម្មេបីីពិង្រឹេឹងសិុវិតិិិភាពិលេ�ការប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ធ្វើវ�អោយប្រេសេ�រឡេ�ងនិូវិម្មុខងារជាក្ខ់លាក្ខ់ម្មួយចំនិួនិ និិងដេ�ម្មេបីីផីល់ជ្ជូនិជា
ប្រេយោជ្ជនិ៍ផ្តើេសំេងៗដែេលទាក្ខ់ទ្ធិិនិនិឹងម្មុខងារបងាាេញទ្ធិីតាំង។

e. e. ABA អាចពិិនិិតិេយួមើ�លអ្នតីិសិញ្ញាាេណទ្ធិូរស័ិពុិដៃេ (Mobile Identity) របសិ់អ្ននក្ខនៅពេេលអ្ននក្ខចុះឈ្មោះះេះឬបើ�ក្ខដំំណើ�រការ ABA Mobile ធ្វើវ�
បចច�បេបីនិនភាពិពិ័តិ៌មានិផ្ទាាេល់ខៃួនិ ឬធ្វើវ�ប្រេតិិបតិីិការដែេលជាផ្នែនេក្ខម្មួយនៃេវិិធានិការសិុវិតិិិភាពិក្ខន�ងការប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីីទ្ធិូរសិ័ពិុ ABA ។

11.2 ធីនាគ្នារ ABA ក្ខ៏អាចតិម្រិេ�វិដោយបទ្ធិបេបីញ្ើតិីិម្មួយចំនិួនិឲ្េយួបងាាេញពិ័តិ៌មានិផ្ទាាេល់ខៃួនិ និិងពិ័តិ៌មានិសិមាាេតិ់របសិ់អ្ននក្ខពាក្ខ់ពិ័និិនិឹងប្រេតិិបតិីិការគណនិីរបស់ិ
អ្ននក្ខ ហើ�យអ្ននក្ខព្រេម្ម និិងយល់ព្រេម្មចេបាសិ់លាសិ់ចំពោះះការបងាាេញពិ័តិ៌ មានិ ទាំងនេះេះ។

11.3 អ្ននក្ខផីល់ការយល់ព្រេម្មចេបាសិ់លាសិ់ និិងយល់ព្រេម្មថា ធីនាគ្នារ ABA អាចចែេក្ខរំលែេក្ខព័ិតិ៌មានិផ្ទាាេល់ខៃួនិរបសិ់អ្ននក្ខជាម្មួយតិតិិយភាគី ដេ�ម្មេបីីប្រេតិិបតិីិតាម្ម
កាតិពិវក្ខិចចចេបាប់ នៅពេេលធីនាគ្នារ ABA ជឿឿជាក្ខ់ដោយសោះេះត្រូេង់ថា  ចេបាប់ជាធីរមានិតិម្រិេ�វិនោះះ តាម្មសិំណើ�របសិ់អាជាាេធីររដាាេភ័ិបាលស្រេបតាម្មចេបាប់
ជាធីរមានិ ដេ�ម្មេបីផុី្តើ�ងផ្ទាាេត់ិ ឬអ្ននុិវិតីិក្ខម្មមសិិទិិ្ធិបញ្ញាាេរបសិយ់ើ�ង ឬគោលនិយោបាយជាធីរមានិផ្តើេសំេងៗ ដេ�ម្មេបីរីក្ខឲ្េយួឃើ�ញ និិងបងាាេរការកែៃេងបនិៃ ំឬភាពិងាយ
រងគ្រោះេេះផ្នែនេក្ខបចេចេក្ខទៀេសិ ឬសិុវិតិិិភាពិណ្តាមួ្មយ ដេ�ម្មេបីីឆ្លើៃ�យតិបនិឹងភាពិអាសិនិន និិង/ឬដេ�ម្មេបីីឲ្េយួតិតិិយ ភាគី ដំូចជាអ្ននក្ខដំំណើ�រការការទ្ធិូទាតិ់តិតិិយភាគី 
អាចផីល់សេេវាចំាំបាច់នានាដេ�ម្មេបីីឲ្េយួធីនាគ្នារ ABA ផីល់សេេវាក្ខម្មមណ្តាមួ្មយនៅក្ខន�ងលក្ខខខណឌជាក់្ខលាក់្ខ។ ប្រេសិិនិបើ�មានិការបំពានិព័ិត៌ិមានិណ្តាមួ្មយ
របស់ិអ្ននក្ខដោយតិតិិយភាគ ីនោះះអ្ននក្ខយល់ព្រេម្មលេ�ក្ខលែេងធីនាគ្នារ ABA ពិកីារទ្ធិទ្ធិលួខសុិត្រូេ�វិណ្តាម្មយួ ហើ�យចាំតិវ់ិធិានិការចេបាបច់ពំោះះតែេតិតិិយភាគ។ី

12 លក្ខខខណឌជាក្ខ់លាក្ខ់បន្ថែិេម្ម

12.1 ម្មុខងារផ្តើេសំេងៗ ដំូចជា ដាក្ខ់បញ្ញើើ� បង្កើើ�តិកាតិនិិម្មមិតិ ABA PAY ក្ខម្មចីភាាេម្មៗ និិងសេេវាក្ខម្មមផ្តើេសំេងៗដែេលអ្ននក្ខចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ដោយប្រើេ�ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile 
និិងប្រេតិិបតិីិការនិីម្មួយៗដែេលបានិធ្វើវ�ឡេ�ងនៅក្ខន�ងគណនិីនៅតែេអ្ននិុវិតិីតាម្មលក្ខខខណឌជាក្ខ់លាក្ខ់ដែេលគ្រេប់គ្រេងម្មុខងារទាំងនោះះនិីម្មួយៗ។

13 ក្ខម្មមសិិទ្ធិិិបញ្ញាាេ

13.1 ធីនាគ្នារ ABA មានិ ឬបានិទ្ធិទ្ធិួលអាជាាេប័ណណមានិសិុពិលភាពិក្ខន�ងការប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមសិិទ្ធិិិបញ្ញាាេទាំងអ្នសិ់ដែេលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ពាក្ខ់ពិ័និិនិឹងការផីល់ក្ខម្មមវិិធីី ABA 
Mobile ។ ពិ័តិ៌មានិដែេលបានិផីល់ដំល់អ្ននក្ខជាផ្នែនេក្ខនៃេក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile អាចត្រូេ�វិបានិប្រើេ�ប្រាេេសិ់សិម្រាេេប់តែេការប្រើេ�ប្រាេេសិ់ផ្ទាាេល់ខៃួនិ និិងជាឯក្ខស្គារ
យោងបុុណោះះេះ ហើ�យម្មិនិអាចបង្កើើ�តិឡេ�ងវិិញ ចែេក្ខចាំយ ឬបញ្ជូនិទៅកាន់ិនិរណ្តាមាាេក្ខ់ ឬបានិដាក់្ខបញ្ចូលក្ខន�ងឯក្ខស្គារផ្តើេសំេងៗណ្តាមួ្មយដោយគ្នាះេនិ
ការយល់ព្រេម្មជាលាយលក្ខខណ៍ជាម្មុនិពិីធីនាគ្នារ ABA ។

14 វិិសោធីនិក្ខម្មម

14.1 ធីនាគ្នារ ABA អាចផ្ទាាេស់ិបូីរលក្ខខខណឌជាក្ខ់លាក្ខ់គ្រេប់ពេេលវេេលា។ ប្រេសិិនិបើ�ដូំចេនេះ ធីនាគ្នារ ABA និឹងតែេងតែេជូ្ជនិដំំណឹងសិម្មស្រេបដែេលតិម្រិេ�វិដោយ
ចេបាប់ជាធីរមានិ និិងទ្ធិំនាក់្ខទំ្ធិនិងការផ្ទាាេស់ិបូីរទំាងនេះេះ តាម្មរយៈការទំ្ធិនាក់្ខទំ្ធិនិងផ្ទាាេល់តាម្មអេេក្រុេង់នៅតាម្មស្គាខា ABA តាម្មរយៈការជូ្ជនិដំំណឹងតាម្ម
ប្រេពិ័និិផេសំពិវផេសាយ (រួម្មមានិការជូ្ជនិដំំណឹងស្គាធារណៈ) តាម្មការជូ្ជនិដំំណឹងលេ�វិិបស្គាយរបស់ិធីនាគ្នារ ABA ឬវិិធីីស្គាសី្រេទំ្ធិនាក្ខ់ទ្ធិំនិងអេេឡិូក្ខត្រូេ�និិក្ខ
ផ្តើេសំេងៗដែេលអ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់។



13ខ និិងលក្ខខខណ ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile

15 ដំំណោះះស្រាេេយវិិវាទ្ធិ និិងចេបាប់គ្រេប់គ្រេង

15.1 វិវិាទ្ធិណ្តាមួ្មយកើ�តិឡេ�ងពីិ ឬពាក់្ខពិនិ័ិនឹិងលក្ខខខណឌជាក់្ខលាក្ខ ់រមួ្មមានិបញ្ញាាេណ្តាមួ្មយពាក្ខព់ិនិ័ិនឹិងអ្នតិិិភាពិនៃេបញ្ញាាេនោះះ សិពុិលភាពិ ការអ្ននុិវិតីិ ឬការបញ្ចប់ 
ត្រូេ�វិបញ្ជនូិទៅកានិ ់និិងជាចុងក្រោេេយដោះស្រាេេយដោយម្មជ្ជេឈតិការនៅក្ខន�ងព្រេះរាជាណ្តាចក្រុេក្ខម័្ម�ជា អ្ននុិលោម្មតាម្មវិធិានិម្មជ្ជេឈតិការរបសិម់្មជ្ជេឈម្មណឌលជាតិិ
នៃេម្មជ្ជេឈតិការពាណិជ្ជជក្ខម្មម (“វិិធានិ NCAC”) ជាធីរមានិនៅពេេលចាំប់ផ្តើី�ម្មម្មជ្ជេឈតិការ និិងតាម្មយោងនៅក្ខន�ងប្រេការនេះេះ នោះះវិិធានិម្មជ្ជេឈម្មណឌលជាតិិនៃេ
ម្មជ្ជេឈតិការពាណិជ្ជជក្ខម្មម ត្រូេ�វិបានិចាំតិ់ទ្ធិុក្ខថាបានិដាក្ខ់បញ្ចូលជាផ្នែនេក្ខនៃេក្ខិចចសិនិេយោនេះេះ។ តិុលាការនិឹងមានិម្មជ្ជេឈតិក្ខរម្មួយរូប។ ភាស្គានៃេម្មជ្ជេឈតិការត្រូេ�វិតែេ
ជាភាស្គាអ្នង់គេៃេសិ។ លក្ខខខណឌជាក្ខ់លាក្ខ់ត្រូេ�វិបានិគ្រេប់គ្រេងដោយចេបាប់នៃេព្រេះរាជាណ្តាចក្រុេក្ខម្ម័�ជា។

ឧបសិម្ម័័និិ ក្ខ

បញ្ជីសេេវាក្ខម្មម និិងម្មុខងារសិំខានិ់ៗមានិនៅលេ�ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile គិតិត្រូេឹម្មខែេមើេស្គា 2021

គណន្ធី

នៅផ្នែនេក្ខគណនិី អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់អាចឃើ�ញគណនិីទាំងអ្នសិ់ដែេលមានិជាម្មួយធីនាគ្នារ ABA និិងអាចចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ម្មុខងារ និិងសេេវាក្ខម្មម ដំូចខាងក្រោេេម្ម៖

	■ ពិិនិិតិេយួមើ�លគណនិីទាំងអ្នសិ់

	■ បើ�ក្ខភាាេម្មៗនិូវិគណនិីសិនិេសំំថិមី គណនិីបតិ់បែេនិប្រាេេក្ខ់រៀៀលតាម្មទ្ធិូរសិ័ពិុ គណនិីបញ្ញើើ�មានិកាលក្ខំណតិ់តាម្មទ្ធិូរសិ័ពិុជាប្រាេេក្ខ់ដំុលាាេរ ឬប្រាេេក្ខ់រៀៀល

	■ ពិិនិិតិេយួមើ�លសិម្មតិុលេយួគណនិី

	■ លាក្ខ់/បងាាេញគណនិីម្មួយ ឬច្រើេ�និពិីបញ្ជីគណនិី

	■ បីូរឈ្មោះះេះគណនិីទៅជាឈ្មោះះេះជាទ្ធិីពេេញចេេញ

	■ បើ�ក្ខដំំណើ�រការ/បិទ្ធិស្គារជ្ជូនិដំំណឹងសិម្រាេេប់ប្រេតិិបតិីិការសិិិតិក្រោេេម្មគណនិីជាក្ខ់លាក្ខ់

	■ ពិិនិិតិេយួមើ�ល និិងដោនិឡូូតិពិ័តិ៌មានិលម្មុិតិប្រេតិិបតិីិការរបសិ់គណនិីជាទ្ធិម្រិេង់ PDF

	■ ពិិនិិតិេយួមើ�ល និិងដោនិឡូូតិរបាយការណ៍គណនិីសិម្រាេេប់រយៈពេេលផ្តើេសំេងៗ និិងជាទ្ធិម្រិេង់ផ្តើេសំេងៗ

	■ ដោនិឡូូតិលិខិតិបញ្ញាាេក្ខ់បញ្ញើើ�មានិកាលក្ខំណតិ់ដែេលបានិបើ�ក្ខក្ខន�ងក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile ជាទ្ធិម្រិេង់ PDF

កាត

អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile អាចពិិនិិតិេយួមើ�លកាតិ ABA រូបវិនីិ និិងកាតិនិិម្មមិតិដែេលមានិទាំងអ្នសិ់ រួម្មមានិកាតិ ATM, VISA, Mastercard និិង 
UnionPay ហើ�យចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ម្មុខងារ និិងសេេវាក្ខម្មមពាក្ខ់ពិ័និិ ដំូចខាងក្រោេេម្ម៖

	■ ពិិនិិតិេយួមើ�លបញ្ជីកាតិដែេលមានិទាំងអ្នសិ់

	■ ពិិនិិតិេយួមើ�លប្រេតិិបតិីិការពាក្ខ់ពិ័និិនិឹងកាតិសិិិតិក្រោេេម្មគណនិីដែេលភាាេប់ជាម្មួយ

	■ បង្កើើ�តិកាតិនិិម្មមិតិ Mastercard ឬ Visa ថិមី

	■ សេន�សិុំកាតិរូបវិនិីថិមី

	■ ចាំតិ់ចែេង និិងគ្រេប់គ្រេងក្ខម្រិេិតិប្រេតិិបតិីិការរបសិ់កាតិ

	■ បងើក្ខ ឬលែេងបងើក្ខកាតិនៅពេេលចាំំបាច់

	■ បើ�ក្ខដំំណើ�រការកាតិរូបវិនិីដែេលបើ�ក្ខថិមី

ការប្រើ�ៀរម្រិ�ក់

អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់ក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile អាចធ្វើវ�ការផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ក្ខន�ងស្រេុក្ខ និិងអ្ននិីរជាតិិជាច្រើេ�និប្រេភេេទ្ធិភាាេម្មៗក្ខន�ង 24/7 ៖

	■ ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅគណនិី ABA ណ្តាម្មួយ

	■ ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ក្រៅេេប្រេទៀេសិតាម្ម SWIFT
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	■ ទ្ធិទ្ធិួល និិងផ្តើើ�ប្រាេេក្ខ់ក្រៅេេប្រេទៀេសិតាម្ម RIA

	■ ទ្ធិទ្ធិួល និិងផ្តើើ�ប្រាេេក្ខ់ក្រៅេេប្រេទៀេសិតាម្ម MoneyGram

	■ ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅហ៊ុវីលីពិីនិតាម្ម DBP

	■ ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅកាតិ VISA

	■ ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅធីនាគ្នារក្ខន�ងស្រេុក្ខ – NCS 

	■ ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅធីនាគ្នារក្ខន�ងស្រេុក្ខ – Bakong

	■ ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់រវាងគណនិី ABA និិង e-wallets ក្ខន�ងស្រេុក្ខ ដំូចជា៖ Pi Pay, SpeedPay, TrueMoney, Bakong និិងមានិបន្ថែិេម្មទៀៀតិនាពេេលអ្ននាគតិ។

ប្រើស់វាទូូទាត់វិកកយ័�ម្រិត

អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់អាចចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ និិងទ្ធិូទាតិ់ឲ្េយួអ្ននក្ខផីល់សេេវាពេេញនិិយម្មជាច្រើេ�និតាម្មប្រេភេេទ្ធិដំូចខាងក្រោេេម្មដោយឥតិគិតិថ្លៃៃេ៖

	■ បញ្ចូលលុយទ្ធិូរសិ័ពិុ

	■ អ្នុ�និធីឺណិតិ & ទ្ធិូរទ្ធិសិេសំនិ៍

	■ ទ្ធិឹក្ខភេៃ�ង

	■ ការសិិក្ខេសា

	■ ក្ខម្មេសានិី

	■ សេេវាស្គាធារណៈ

	■ អ្នចលនិទ្រេពិេយួ

	■ ធានារាាេប់រង

	■ ដំំណើ�រ & ទៀេសិចរណ៍

	■ ថ្លៃៃេសិមាជ្ជិក្ខ & សេេវាប្រេចាំំ

	■ សិបេបី�រសិធីម្ម៌ & ការបរិចាំាេគ

	■ ពាណិជ្ជជក្ខម្មម & ចែេក្ខចាំយ

ប្រើ�ៀរម្រិ�ក់រហ័័ស់ & ទូូទាត់រហ័័ស់

ក្រោេេម្មផ្នែនេក្ខទាងំនេះេះ អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេស់ិអាចចលូប្រើេ�ប្រាេេស់ិគរំអូ្ននក្ខទ្ធិទ្ធិលួ និិងអ្ននក្ខផីលស់េេវាដែេលបានិរក្ខេសាទ្ធិកុ្ខ ឬបង្កើើ�តិគំរថូិមយី៉ាាេងងាយស្រេលួសិម្រាេេបផ់្តើុេរប្រាេេក្ខរ់ហ៊ុស័ិ 
និិងទ្ធិូទាតិ់រហ៊ុ័សិ។

ប្រើស់វា E-CASH 

សេេវា E-Cash ជាសេេវាដាច់ដោយឡែេក្ខមួ្មយដែេលអ្ននុិញ្ញាាេតិឲ្េយួអ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេស់ិផ្តើើ�ប្រាេេក់្ខទៅ ATM ណ្តាមួ្មយរបសិ់ធីនាគ្នារ ABA ជារូបិយប័ណណប្រាេេក់្ខដំុលាាេរ ឬ
ប្រាេេក្ខ់រៀៀល ហើ�យដំក្ខប្រាេេក្ខ់ដោយម្មិនិប្រើេ�កាតិ។

ថែស់ែន្ធ QR

ជាម្មួយម្មុខងារស្គែែេនិ QR អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់អាចស្គែែេនិក្ខូដំ QR ដេ�ម្មេបីីដំំណើ�រការប្រេតិិបតិីិការដំូចខាងក្រោេេម្ម៖

ទ្ធិូទាតិ់ជាម្មួយ QR ជាម្មួយពាណិជ្ជជក្ខរអ្ននិឡាញ ឬរូបវិនិីដែេលទ្ធិទ្ធិួលយក្ខប្រេពិ័និិទ្ធិូទាតិ់ ABA PAY, Bakong, Visa QR ឬ Mastercard QR ។

ដាក្ខ់ប្រាេេក្ខ់ចូលគណនិី ABA តាម្មមាាេសិុីនិដាក្ខ់ ABA ឬមាាេសិុីនិដាក្ខ់ប្រាេេក្ខ់នានា ។
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កថែន្ធែងទូូទាត់ ABA PAY 

អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់អាចរក្ខបញ្ជីពាណិជ្ជជក្ខរនៅក្ខន្ថែៃេងដែេល ABA PAY អាចប្រើេ�ប្រាេេសិ់បានិ រួម្មទាំងពិ័តិ៌មានិអ្នំពិីការបញ្ច�ះតិម្លៃៃេ ទ្ធិីតាំង និិងពិ័តិ៌មានិទ្ធិំនាក្ខ់ទ្ធិំនិង។

ក�ីីភ្ជាា��ៗតា�ទូូរស់័ព័ៀ

អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់ដែេលមានិគណនិីបញ្ញើើ�មានិកាលក្ខំណតិ់ជាម្មួយធីនាគ្នារ ABA អាចសេន�សិុំក្ខម្មចី និិងទ្ធិទ្ធិួលបានិប្រាេេក្ខ់ភាាេម្មៗចូលក្ខន�ងគណនិីរបសិ់ពិួក្ខគេេ។

សារជូូន្ធ�ំណឹងរ�ស់់ធីនាគារ ABA 

អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេស់ិទ្ធិទ្ធិលួបានិស្គារជ្ជនូិដំំណងឹភាាេម្មៗអ្នពំិបី្រេតិិបតិីិការហ៊ុរិញ្ើវិតិិ� ឬការបលំាស់ិទ្ធិសី្គាច់ប្រាេេក្ខន់ៅក្ខន�ងគណនីិ ឬកាតិរបសិអ់្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ។់ ស្គារជ្ជនូិដំំណងឹ
លេេចឡេ�ងជាស្គារលោតិឡេ�ងនៅលេ�អេេក្រុេង់ភាាេម្មៗបនាាេប់ពិីប្រេតិិបតិីិការនិីម្មួយៗបានិធ្វើវ�ឡេ�ង។ 

ទូីតាំង ABA 

អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់អាចចូលប្រើេ�ប្រាេេសិ់ផ្នែេនិទ្ធិីអ្ននិីរក្ខម្មមដែេលអាចរក្ខឃើ�ញទ្ធិីតាំងស្គាខា ABA មាាេសិុីនិ ATM និិងមាាេសិុីនិដាក្ខ់ប្រាេេក្ខ់ទាំងអ្នសិ់។

ទាក់ទូងប្រើយ័ើងខុំ�ំ

ក្ខន�ងម្មខុងារនេះេះ អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិអ់ាចទាក្ខទ់្ធិងសេេវាអ្នតិថិិជិ្ជនិរបសិធ់ីនាគ្នារ ABA 24/7 តាម្មរយៈការផបីញ្ញើចេញម្មតិ ិក្ខម្មមវិធិីផី្តើើ�ស្គារហើវេសិបុកុ្ខ ឬតេេម្មទៅធីនាគ្នារ ។

អម្រិតា�ិ�រម្រិ�ក់

ផ្នែនេក្ខនេះេះបងាាេញអ្នត្រាេេបីូរប្រាេេក្ខស់ិម្រាេេបរ់ូបយិបណ័ណពេេញនិិយម្មទាំងអ្នសិ់នៅក្ខន�ងក្ខម្ម័�ជា។ផ្នែនេក្ខនេះេះក្ខ៏រួម្មបញ្ចូលមាាេសិុីនិគិតិលេេខរូបិយប័ណណដែេលអាចពិិនិិតិេយួមើ�ល
អ្នត្រាេេបីូរប្រាេេក្ខ់សិម្រាេេប់ចំនិួនិទ្ធិឹក្ខប្រាេេក្ខ់ណ្តាម្មួយភាាេម្មៗ។

ការកំណត់ប្រើ���ងៗ

អ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់អាចពិិនិិតិេយួមើ�លពិ័តិ៌មានិផ្ទាាេល់ខៃួនិ និិងគ្រេប់គ្រេងការក្ខំណតិ់ផ្តើេសំេងៗនៅក្ខន�ងក្ខម្មមវិិធីីនេះេះ ដំូចជា ដំូរឈ្មោះះេះអ្ននក្ខប្រើេ�ប្រាេេសិ់ ដំូរលេេខ PIN បើ�ក្ខម្មុខងារ 
Face-ID ជាដេ�ម្ម។

ឧបសិម្ម័័និិ ខ

បញ្ជីក្ខម្រិេិតិប្រេតិិបតិីិការតាម្មរយៈក្ខម្មមវិិធីី ABA Mobile គិតិត្រូេឹម្មខែេ ម្មិថិុនា 2021

ប្រើស់វាប្រើ�ៀរម្រិ�ក់៖

ម្រិ�ប្រើ�ទូប្រើស់វាក�ម 
ទូឺកម្រិ�ក់ 

អតិ�រ�/ម្រិ�តិ�តិិការ
ទូឺកម្រិ�ក់ 

អតិ�រ�/ដៃ�ៃ
ទូឺកម្រិ�ក់

អតិ�រ�/ថែខុ
ចូំន្ធួន្ធ 

អតិ�រ�/ដៃ�ៃ

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅគណនិី ABA ផ្ទាាេល់ខៃួនិ Unlimited Unlimited - 20 

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅគណនិី ABA ផ្ទាាេល់ខៃួនិ $500,000.00 $500,000.00 - 20 

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅគណនិី ABA ណ្តាម្មួយ $100,000.00 $100,000.00 - - 

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ក្រៅេេប្រេទៀេសិ SWIFT $100,000.00 $100,000.00 - - 

ទ្ធិទ្ធិួល និិងផ្តើើ�ប្រាេេក្ខ់ក្រៅេេប្រេទៀេសិតាម្ម – RIA $2,999.00 $2,999.00 $2,999.00 - 

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ក្រៅេេប្រេទៀេសិ – MoneyGram $9,900.00 $9,900.00 $9,900.00 - 

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅហ៊ុវីលីពិីនិតាម្ម – DBP $9,900.00 $9,900.00 - - 

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅធីនាគ្នារក្ខន�ងស្រេុក្ខ – NCS $100,000.00 $100,000.00 - - 

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅធីនាគ្នារក្ខន�ងស្រេុក្ខ – Bakong 50,000.00  $50,000.00  - - 
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ម្រិ�ប្រើ�ទូប្រើស់វាក�ម 
ទូឺកម្រិ�ក់ 

អតិ�រ�/ម្រិ�តិ�តិិការ
ទូឺកម្រិ�ក់ 

អតិ�រ�/ដៃ�ៃ
ទូឺកម្រិ�ក់

អតិ�រ�/ថែខុ
ចូំន្ធួន្ធ 

អតិ�រ�/ដៃ�ៃ

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅ TrueMoney $1,000.00 $1,000.00 $5,000.00 - 

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅ Pi Pay $2,500.00 $2,500.00 $5,000.00 - 

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅ Wing $10,000.00 $10,000.00 $300,000.00 - 

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅ KESS $2,500.00 $2,500.00 $5,000.00 - 

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅ Bakong $1000.00 $2,500.00 $20,000.00 - 

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅ VISA Card $2,500.00 $5,000.00 $20,000.00 10 

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅ Master Card $2,500.00  $5,000.00  $20,000.00  10

ផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ទៅ UnionPay Card $2,500.00  $5,000.00   $20,000.00  10

ABA Pay $50,000.00 - - - 

ABA Pay KHQR $5,000.00 $5,000.00 - - 

ABA Pay CoF $100.00 $500.00 - 10 

ប្រើេ�ស្គែែេនិផ្ទៃុេម្មុខសិម្រាេេប់ការទ្ធិូទាតិ់និិងផ្តើុេរប្រាេេក្ខ់ $1,000.00 - - - 

E-Cash $1,000.00 $3,000.00 - - 

ប្រើស់វាទូូទាត់ម្រិ�ក់៖

ម្រិ�ប្រើ�ទូប្រើស់វាក�ម ទូឺកម្រិ�ក់អតិ�រ�/ម្រិ�តិ�តិិការ ទូឺកម្រិ�ក់អតិ�រ�/ដៃ�ៃ ចូំន្ធួន្ធអតិ�រ�/ដៃ�ៃ

អ្នគែិសិនិីក្ខម្ម័�ជា $100,000.00 $100,000.00 15 

ទ្ធិឹកើេភេៃ�ង និិង សិំរាម្ម $100,000.00 $100,000.00 - 

សសិវាស្គាធារណ $100,000.00 $100,000.00 - 

ពាណិជ្ជជក្ខម្មម និិងេចក្ខចាំយ $100,000.00 $100,000.00 - 

ធានារាាេប់រង $25,000.00 $25,000.00 - 

អ្នចលនេទ្ធិពិេយួ $50,000.00 $50,000.00 - 

ការសិិក្ខេសា $50,000.00 $50,000.00 - 

សផេសំងៗ $5,000.00 $5,000.00 - 



អ្នគ្នារលេេខ 141, 146, 148 និិង 148 អា បើេ សេេ ដេេ ម្មហាវិិថិីព្រេះសិីហ៊ុនិុ និិង  
អ្នគ្នារលេេខ 15 និិង 153 អា បើេ សេេ ផៃូវិ 278 សិងាាេតិ់បឹងកើេងក្ខងទ្ធិី 1
ខណឌបឹងកើេងក្ខង រាជ្ជធានិីភ័នំពេេញ ព្រេះរាជាណ្តាចក្រុេក្ខម្ម័�ជា

ប្រេពិ័និិទ្ធិូរសិ័ពិុឥតិគិតិថ្លៃៃេ 1 800 203 203 | ទ្ធិូរស្គារ: (+855) 23 216 333 
info@ababank.com | www.ababank.com
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