
ការយល់ព្រម និងការទទលួស្គា ល់អំរីឯកជនភារ 
 
1.1 ខ្ញ ំយល់ព្រមថា ធនាគារ នងិដៃគូណាមួយ ('ភាគី') អាចនងឹផ្លា ស់ប្តូរជាមួយគាា នូវរ័ត៌មានណាមួយរប្សខ់្ញ ំ។ 
1.2 ព្ប្សិនបប្ភីាគីណាមួយ ជួលឲ្យប្ញគាលណាមាា ក់ ('ព្កុមហ ញនផ្តល់បសវា') បធវីអវមីួយជនំួសខាួន (ៃូចជា ៃំប ីរការទិនានយ័ ឬ

ផ្ាូផ្ាងទនិាន័យ) បនាោះខ្ញ ំយល់ព្រមថា ភាគី និងព្កុមហ ញនផ្តលប់សវា អាចផ្លា ស់ប្តូរជាមយួគាា នូវរ័ត៌មានណាមយួបៅកាញងបនោះ។ 
1.3 ធនាគារអាចផ្តល់រត័៌មានណាមួយៃលន់ីតិប្ញគាលបផ្េងៗ បព្ៅរីភាគី និងព្កមុហ ញនផ្តល់បសវាដៃលចបំាច់ ឬតព្មូវបោយ

ចាប្់ ឬបៅបរលដៃលខ្ញ ំបានយល់ព្រម។ 
1.4 ខ្ញ ំយល់ព្រមថា រ័តម៌ានណាមួយបៅកាញងបនោះអាចព្តូវបានភាគី និងព្កមុហ ញនផ្តល់បសវាណាមួយបព្ប្ីព្បាស់បៃីមបបីប្ីកគ នី

ដៃលខ្ញ ំបានបសាីសញ ំនិងកាញងបគាលប្ ំងព្គប្់ព្គងគ នី បរៀប្ចំដផ្នការ អភិវឌ្ឍ និងព្ស្គវព្ជាវផ្លិតផ្ល។ 
1.5 ខ្ញ ំយល់ព្រមថានងឹរិនតិយរបាយការ ៍គ នីកាញងរយៈបរលហញកសិប្ (60) ដងៃ ចប្រ់ីកាលប្របិចេទរបាយការ ៍ (ដៃល

ៃល់បរលក ំត់ព្តមឹចញងដខព្ប្តិទិននីមួយៗ) ជាព្កោស ឬជារបាយការ ៍បអឡកិព្តនូិកដៃលអាចទទួលបានតាមរយៈ
ស្គខា និង/ឬបសវាធនាគារអនឡាញ បោយស្គរខ្ញ ំអាចរកប ញីព្ប្តិប្តតិការសងេយ័ណាមួយ។ ការខកខានក្នុងការអនញវតត
ការព្ប្ុងព្ប្យត័ាជាធមមតាណាមួយរប្សខ់្ញ ំ គឺជាការបធវសព្ប្ដហស បហយីខ្ញ ំមិនមានសទិ្ធបិ្តឹងតវ៉ាជាមយួធនាគារអំរីព្ប្តិប្តតិ
ការគាម នការអនញញ្ញា តណាមួយដែលកក្ើតមានបៅកាញងគ នីរប្ស់ខ្ញ ំបឡយី។ ខ្ញ ំដងមទងំយល់ព្រមថា នឹងរ៉ាប្់រងសងធនាគារ
សព្មាប្់ការទូទត់ទកឹព្បាក់ដៃលខញសគាាណាមយួប្ណាត លមករីការបធវសព្ប្ដហសរប្ស់ខ្ញ។ំ 

1.6 ខ្ញ ំទទួលស្គា លថ់ា អាចនឹងមានកាលៈបទសៈដៃលមានការមនិបរញចិតត ឬវវិាទបកតីបឡងីរវាងភាគី នងិភាគ។ី ខ្ញ ំនងឹសហការ
ជាមួយធនាគារ បៃមីបដីសវងរកៃំបណាោះព្ស្គយ និងអនញវតតតាមនីតិវធិអីនញវតតរប្ស់ធនាគារ និងបគាលការ ៍ចាប្់ជាធរមាន
សព្មាប្់ៃំបណាោះព្ស្គយនានា។ 

1.7 ខ្ញ ំទទួលស្គា លថ់ា គ នីព្តូវដតមានព្ប្តបិ្តតិការ បព្ប្ីព្បាស់កាញងបគាលប្ ំងដៃលបានព្ប្កាស ក ើយព្ប្តិប្តតិការគរួជាទី
បរញចិតត។ គ នីដៃលមនិមានព្ប្តិប្តតិការ នឹងព្តូវចតថ់ាា ក់ជាគ នី 'មិនៃំប ីរការ' និងព្តូវគតិដងាបសវា រមួទងំវធិាន
ការព្គប្់ព្គងដៃលោក់បចញបោយធនាគារ។ បលីសរីបនោះ ខ្ញ ំទទួលស្គា លថ់ា បនោះជាកាតរវកិចចរប្ស់ខ្ញ ំកាញងការរកាឲ្យគ ន ី
'សកមម' បហយីសមតញលយគ នីមិនៃំប ីរការណាមួយកាញងរយៈបរលចប្់រី 10 (ៃប្់) ឆ្ា ជំាប្់គាា បឡងីបៅ តាមចាប្ជ់ា
ធរមានតព្មូវ អាចព្តូវបផ្េរបៅធនាគារជាតិដនកមពញជាបៃីមបពី្គប្់ព្គង បោយមិនចបំាច់មានការយល់ព្រមប្ដនែមរីខ្ញ ំបឡយី។  

1.8 កំ ត់សមាា ល់ជាកល់ាកស់ព្មាប្់លកខខ ឌ គ នជីួញែូរ 
- ខ្ញ ំបសាីសញឲំ្យធនាគារបប្កីគ នីជួញែូរសព្មាប្ក់ារវនិិបោគបលីឧប្ករ ៍និសេនេ នងិមូលប្ព្តបផ្េងៗដៃលចាប្់ នងិ

ប្ទប្បញ្ាតតិដនព្រោះរជាណាចព្កកមពញជាអនញញ្ញា ត។ 
- ខ្ញ ំសូមព្ប្កាសថា ខ្ញ ំបានៃឹង និងបានយល់ថា ការវនិិបោគអាចនាឲំ្យមានហានិភ័យខាតប្ង់ដផ្ាកហរិញ្ាវតែញ បហយីខ្ញ ំ

យល់ព្រមបធវីការវនិិបោគបនោះជាមួយការទទួលខញសព្តូវបោយខាួនឯង។ 
- ខ្ញ ំយល់ព្រម និងទទួលស្គា លថ់ា ធនាគារនឹងសព្មលួឲ្យខ្ញ ំបប្ីកដតគ នជីួញែូរប្៉ាញបណាណ ោះ។ គ នីបនោះមិនមានទនំាក់

ទំនងណាមួយជាមួយឈ្មួញបជីងស្គ ឬអតែគាហកបផ្េងណាមួយដៃលខ្ញ ំបានសហការជាមួយអំរកីារវនិិបោគ បហយី
បហតញបនោះ ខ្ញ ំយល់ព្រមបោោះព្ស្គយប្ញ្ញា ណាមួយពាក់រ័នធនឹងការវនិិបោគរប្ស់ខ្ញជំាមយួឈ្មួញបជីងស្គ ឬអតែគាហក
បផ្េងបោយខាួនឯង។ 

- ខ្ញ ំយល់ព្រមថា ធនាគារនឹងគតិដងាបសវាសព្មាប្់បសវាដៃលផ្តល់ឲ្យខ្ញ ំ មានជាអាទ្ិ៍ ដងាបសវាព្ប្ចដំខ និង/ឬដងាបសវាណា
មួយដៃលធនាគារអាចអនញវតតរីមួយបរលបៅមួយបរលបោយមានការជូនៃ ឹំងសមព្សប្ តាមរយៈប្ណាត ញរប្ស់
ធនាគារ បហយីខ្ញ ំយល់ព្រមថា ធនាគារអាចកាត់យកដងាបសវាទងំបនោះរីគ នណីាមួយរប្ស់ខ្ញ ំដៃលមានបៅធនាគារ។ 

- ខ្ញ ំយល់ព្រមថា ព្ប្តបិ្តតិការដៃលខ្ញ ំបានបធវី កែើមបើក្ញើកៅកាន់គ នីរប្ស់ឈ្មួញបជងីស្គ ឬអតែគាហកបផ្េងបទៀត នងឹ
ព្តូវផ្តួចបផ្តីមបចញដតពើគ នជីួញែូររប្ស់ខ្ញ ំប្៉ាញបណាណ ោះ សម្រមាប់ម្របតិបតតិការដែលកម្របើគណនើក្េងកម្រៅពើគណនើកនេះ ខ្ញ ំ
ព្តូវបសាីសញំឲ្យភាគីទទលួ ក្វើការប្ងវិលចនំួនទកឹព្បាកម់កគ នីរប្ស់ខ្ញ ំវញិ បៃីមបឲី្យខ្ញ ំអាចដកតព្មូវព្ប្តិប្តតកិារ។    



- ខ្ញ ំយល់ព្រមថា ធនាគារមនិមានកាតរវកិចចកាញងការបផ្េៀងផ្លេ ត់ ឬរិនិតយភារព្តឹមព្តូវដនរត័៌មានដៃលខ្ញ ំបានប្ញ្ចូលកាញង
ព្ប្តិប្តតិការដៃលខ្ញបំានបធវីបឡយី មិនថាបៅតាមប្ញ្ជ រ ឬប្ណាត ញបអឡកិព្តូនកិ បហយីៃូបចាោះ ខ្ញ ំយល់ព្រមថា ធនាគារ
មិនទទលួខញសព្តូវចំបពាោះកំហញសដប្ប្បនាោះបឡយី។   

- ខ្ញ ំយល់ព្រមថា រីមយួបរលបៅមួយបរល ធនាគារអាចតព្មូវឲ្យខ្ញ ំោកឯ់កស្គរពាក់រន័ធនានាបៃីមបគីាពំ្ទព្ប្តិប្តតិការរវាង
ខ្ញ ំ និងភាគីទទួល បហយីខ្ញយំល់ព្រមសហការជាមួយធនាគារកាញងការដសវងរកៃំបណាោះព្ស្គយកាញងកាលៈបទសៈណាមួ
យ។ 

- ខ្ញ ំព្ប្កាសថា ព្ប្តិប្តតកិាររវាងខ្ញ ំ នងិភាគីទទួល មិនពាក់រន័ធនឹងសកមមភារខញសចាប្ណ់ាមួយ និង/ឬការសមាា តព្បាក ់
និង/ឬហរិញ្ាប្បទនបភរវកមមបឡយី។ ព្ប្សិនបប្សីកមមភារទងំបនោះអាចបកីតបឡងី ខ្ញ ំយល់ព្រមថា ធនាគារមានសិទធិរយួរ 
ឬប្ងកកព្ប្តិប្តតិការ ឬចំនួនទកឹព្បាក់ណាមួយបៃមីបបីធវីការបសញីប្អបងកតប្ដនែម។ 

- ខ្ញ ំយលព់្រម រ៉ាប្់រងសងធនាគារ ប្ញគាលិក ភាា ក់ងារ អាកតំណាង នងិអាកទទួលភារកចិចរប្ស់ធនាគារ បលីមូលោា ន
សំ ងបរញបលញដៃលបកីតរី និងតទល់ជាមយួប្ តឹ ង នីតិវធិីចាប្់ ការទមទរ ការខាតប្ង់ ការខូចខាត ផ្លប្៉ាោះ
ពាល ់(បោយផ្លេ ល់ ឬបោយព្ប្បោល ឬប្ណាត លមករីមូលបហតញបផ្េងៗ) ដងាខាតប្ង់ ដងាចំណាយ ដងាបសវា រនធ ការ
រិន័យ នងិចណំាយផ្ាូវចាប្់ និងទំនលួខញសព្តូវបផ្េងណាមយួដៃលអាចទទលួរង ឬបកីតបឡងីចំបពាោះធនាគារ បោយ៖ 
ក) ទទួលសំប ីសញំបប្ីកគ នីជញួែូររប្សខ់្ញ ំ
ខ) ទទួលសំប ីព្ប្តិប្តតិការចំននួទឹកព្បាកណ់ាមយួរីគ នីរប្ស់ខ្ញ ំចូលបៅកាញងគ នីរប្ស់ឈ្មួញបជងីស្គ ឬអតាែ

គាហកបផ្េង តាមប្ញ្ជ រ ឬតាមប្ណាត ញបអឡកិព្តូនិក មិនថាសំប ីព្ប្តិប្តតកិារបនាោះោក់បោយមាន ឬគាម ន
កំហញស ឬជាសកមមភារដកាងប្នាំក៏បោយ  

គ) មានការវនិិបោគខាតប្ង់ទងំព្សុង ឬមួយដផ្ាក 
 ) អនញវតត រនារបរលអនញវតត ឬមនិអនញវតតតាមសំប ីព្ប្តិប្តតកិារ និងអនញវតតតាមជាទូបៅនូវកាតរវកចិចរប្សខ់ាួន  ឬ

អនញវតតសទិធិរប្សខ់ាួនព្សប្បៅតាម ខនងិលកខខ ឌ ។ 
2.1 ខ្ញ ំយល់ព្រមថា៖ 

− ឯកស្គរនានាដៃលប្ងាា ញកាញងបគាលប្ ំងកំ ត់អតតសញ្ញា  អាចព្តូវធនាគារបផ្េៀងផ្លេ ត់ជាមួយនឹងអាជ្ាធរសមព្សប្ 
− ព្តូវបានចងកាតរវកិចចបោយ ខនិងលកខខ ឌ ដៃលរីមយួបរលបៅមួយបរល អនញវតតចំបពាោះគ នីបនោះ ដៃលខ្ញ ំបប្ីកជាមយួ

ធនាគារ  
− ទទួលស្គា ល់ថាបានអានលកខខ ឌ សតីរីការប្ងាា ញរត័៌មានផ្លិតផ្លគ នីដៃលអនញវតតចំបពាោះគ នីបនោះ/ទងំបនោះ។ ខ្ញ ំ

បជឿជាក់ថា រត័៌មានលមាិតដៃលផ្តលជូ់ន រមួទងំទព្មង់បនោះផ្ងដៃរ គរឺិត នងិព្តឹមព្តូវ។ 
− ខ្ញ ំបានរនិិតយ និងបផ្េៀងផ្លេ តោ់៉ា ងហមត់ចត់នូវរត័៌មាន និងបានជូនៃំ ឹងភាា មៗៃលធ់នាគារអំរីរត័៌មានមិនព្តមឹព្តូវណា

មួយ មញនបរលខ្ញចំញោះហតែបលខាបលីសំប ីសញំបនោះ។  
 


