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ខ និងលក្ខណ្ឌ
ស�មាប់កមី្�បាក់�ប�វត្ស

ខ និងលក្ខណ្ខ ង��ក មម នវិស លភ ព�គប់�គង�ល�ក រ��ប��ប ស់�សវ កម្ ផ្ល់ជូន�ដ យធន គ រវឌ្ឍនៈអ សីុ ចំក ត់ �ដលត�ទ �នះ �ហ ថ
“កម្ី�ប ក់�ប�វត្ស”។

ខ និងលក្ខណ្�ដល�រ�បរ ប់�ន ក្ុងឯកស រ�នះមិនតំណ ងឲ្យ ខ និងលក្ខណ្ទ ំងអស់ �ដលផលិតផល និង�សវ ធន គ រ �តូវប នផ្ល់ជូន�ន ះ
�ទ។ ខ និងលក្ខណ្ប�ន្មអ ចនឹង�តូវ��ប��ប ស់�ដ យ�យ ង�ទ ត មច្ប់�ផ្សងៗ �ហ�យ ខ និងលក្ខណ្ព ក់ព័ន្�ផ្សង�ទ�តដូចជ លក្ខណ្ជ ក់
ល ក់�នផលិតផល ក៏នឹង�តូវអនុវត្។

អ្ក�តូវ�ម�ល [ខ និងលក្ខណ្ផលិតផល] និង ខ និងលក្ខណ្ព ក់ព័ន្�ផ្សង�ទ�តដូចជ [លក្ខណ្ទូ�ទ ] និង [លក្ខណ្��ប��ប ស់ ABA
Mobile] �ដលត�ទ �នះ �ហ ថ “ខ និងលក្ខណ្�ផ្សង�ទ�ត” មុននឹង�ស្�សំុ��ប��ប ស់�សវ កម្។ អ្កអ ច�ស្ងរកខ និងលក្ខណ្ �ផ្សង�ទ�ត�ន
�ល��គហទំព័ររបស់ធន គ រ ABA និង/ឬ�ន បញ្រស ខ ធន គ រ ABA។

ខ និងលក្ខណ្�នះ នឹងប�ង្�តប នជ �ផ្កដ៏សំខ ន់មួយ�នលក្ខណ្ទូ�ទ របស់ ABA �ដលម នវិស លភ ព�គប់�គងក រ��ប��ប ស់គណនី និង
ឧបករណ៍របស់ខ្ួន �ដលត�ទ �នះ�ហ ថ (“លក្ខណ្ទូ�ទ ”)។ និយមន័យ�ដល��ប�ក្ុង ខ និងលក្ខណ្កម្ី�ប ក់�ប�វត្ស �តូវម នអត្ន័យដូចម ន
�រ�បរ ប់�ន ក្ុងលក្ខណ្ទូ�ទ លុះ�ត �តបរិបទត�មូវឲ្យម នក រកំណត់�ផ្សងពី�នះ។ ក្ុងករណីម នភ ពផ្ុយគ្ រវ ងខ និងលក្ខណ្ប ន�រ�បរ ប់�នះ
�ន ះ ខ និងលក្ខណ្�នផលិតផលនឹង�តូវយកជ អ ទិភ ព។

1. និយមន័យ
និយមន័យខ ង��ក មអនុវត្ចំ�ព ះខ និងលក្ខណ្�នះ លុះ�ត �តម នក រកំណត់�ផ្សងពី�នះ៖

1.1 “កម្ី�ប ក់�ប�វត្ស” សំ�ដ �ល��ប�ភទកម្ី�ដលផ្ល់ជូនអតិថិជន ABA �ដល�ប�ក/ទទួល�ប ក់�ខពីនិ�យ ជិត �ទ ក្ុងគណនីរបស់ខ្ួន ត ម
ធន គ រ ABA។ កម្ី�នះ មិនត�មូវឲ្យម ន ឬដ ក់�ទព្យតម្ល់អ្ី�ផ្សង��ក�ពី�ប ក់�ខរបស់អ្កខ្ី�ន ះ�ឡ�យ លុះ�ត �តម នក របញ្ ក់�ផ្សង
ពី�នះ ។

1.2 “�កុមហ៊ុន/និ�យ ជក” សំ�ដ �ល�អង្ភ ព�ដលផ្ល់ក រង រដល់និ�យ ជិត ឬអ្កខ្ី ឬអតិថិជន។

1.3 “និ�យ ជិត” សំ�ដ �ល�បុគ្ល�ដលបំ�ពញក រង រជូន�កុមហ៊ុន ឬនិ�យ ជក។

1.4 “អ្កខ្ី/អតិថិជន” សំ�ដ �ល�បុគ្ល�ដលប នទទួល និងប ន��ប��ប ស់�សវ កម្ី�ប ក់�ប�វត្សរបស់ធន គ រ។

1.5 “ធន គ រ” សំ�ដ �ល�ធន គ រ វឌ្ឍនៈអ សីុ ចំក ត់ ឬធន គ រ ABA។

1.6 “ម្រន្ីធន គ រ” សំ�ដ �ល�បុគ្លិកធន គ រ ABA។

1.7 “�សវ កម”្ សំ�ដ �ល� កម្ី�ប ក់�ប�វត្ស។

1.8 “ក លបរិ�ច្ទបង់រំលស់កម្”ី សំ�ដ �ល�ក លបរិ�ច្ទ ឬ�ថ្�ដលអ្កខ្ី�តូវបង់កម្ី�បច ំ�ខ �ដ�ម្បីរំលស់កម្ី�ដលខ្ួនកំពុងម ន។

1.9 “ក លបរិ�ច្ទចុង�គ �នកម្”ី សំ�ដ �ល�ក លបរិ�ច្ទ ឬ�ថ្�តូវបង់កម្ី�ល�កចុង��ក យបង្ស់របស់អ្កខ្ី។

1.10 “ទឹក�ប ក់ទូទ ត់សងកម្”ី គឺជ ចំនួនទឹក�ប ក់�ដលអ្កខ្ីនឹង�តូវបង់ជូនធន គ រវិញ។ ទឹក�ប ក់ទូទ ត់សង អ �ស័យ�ល�ចំនួនទឹក�ប ក់�ដល
អ្កខ្ីជំព ក់ធន គ រ។

1.11 “ភ គរយ�ន�ប ក់�ប�វត្សអតិបរម ” សំ�ដ �ល�ភ គរយជ អតិបរម �ន�ប ក់�ប�វត្សរបស់អ្ក �ដល�តូវប ន��ប�ស�ម ប់គណន ចំនួនកម្ី�ប ក់
�ប�វត្ស�ដលអ្កនឹងទទួលប ន។

1.12 “MOU”៖ អនុស្សរណៈ�នក រ�យ គយល់គ្ ៖ សំ�ដ �ល�អនុស្សរណៈ�នក រ�យ គយល់គ្ ស�ម ប់កម្ី�ប ក់�ប�វត្ស �ដល�កុមហ៊ុន និង
ធន គ រចុះហត្�លខ និង�ពម��ព�ងគ្ ។

1.13 “ក រមិនបំ�ពញក តព្កិច”្ សំ�ដ �ល�ករណី �ដលអ្កខ្ីមិនប នបង់សងកម្ី ឬបំព នខ និងលក្ខណ្�ដលប ន�ពម��ព�ងជ មួយធន គ រ។

1.14 “CBC ឬ សីុប៊ីសីុ” ឬ Credit Bureau of Cambodia សំ�ដ �ល�អង្ភ ពដ ច់�ដ យ�ឡក និងឯករ ជ្យពីធន គ រ និងធន គ រជ តិ�ន
កម្ុជ �ដលផ្ល់ព័ត៌ម នហិរញ្វត្ុ ដំ�ណ ះ�ស យ�នក រវិភ គ និង�សវ កម្រ យក រណ៍ឥណទ នជូន�គឹះស្ នហិរញ្វត្ុ និងអ្ក��ប��ប ស់
�ន ក្ុង�ពះរ ជ ណ ច�កកម្ុជ ។
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2. ក របក�ស យ
2.1 លុះ�ត �តម ន�គ លបំណង�ផ្សងពី�នះ ឯកស រ�យ ងណ មួយក្ុងខ និងលក្ខណ្ទ ំង�នះ�តូវប នបក�ស យដូចខ ង��ក ម៖

ក) អ្ក, របស់អ្ក និងខ្ួនអ្ក, អតិថិជន ឬអ្កខ្ី សំ�ដ ដល់រូបអ្ក ឬបុគ្ល�ដល�យ�ងខ្ុំប នផ្ល់ ឬកំពុងផ្ល់�សវ កម្ជូន ឬកិច្�ពម��ព�ង
ណ មួយ�ផ្សង�ទ�ត និង�ន �ពលអ ចអនុវត្ប ន ដល់បណ្ បរធនប ល �ដគូ និងបុគ្ល។

ខ) �យ�ង, �យ�ងខ្ុំ, របស់�យ�ង សំ�ដ �ល� ABA (រួមទ ំងអ្កតំណ ង និងភ្ ក់ង រព ក់ព័ន្) ឬកិច្�ពម��ព�ងណ មួយ�ផ្សង�ទ�ត ក្ុងន ម
ជ អ្កផ្ត់ផ្ង់�សវ កម្ព ក់ព័ន្

គ) ឯកស រ (រួមទ ំងកិច្�ពម��ព�ងណ មួយ) រួមម នក រ�ក��បណ មួយ ឬឯកស រជំនួស

ឃ) សំ�ណ��បតិបត្ិក រ និងសកម្ភ ពណ មួយ�ដ�ម្បី�ស្� ក៏រួមបញ្ូលផង�ដរនូវក រ�ស្�សំុ ក រចង្ុលបង្ ញ ក របញ្ ក រជូនដំណឹង និងក រ
�ពម��ព�ង

ង) វិក្យប�តណ មួយ �តូវរួមបញូ្លវិក្យប�ត�តូវទូទ ត់ និងឯកស រព ណិជ្កម្�ផ្សង�ទ�ត�ដល�ចញ�ដ យអ្កលក់�ទ ក ន់អ្កទិញ �ដ យ
បង្ ញពីផលិតផល បរិម ណ និងត�ម្�ដលប ន�ពម��ព�ងគ្ ស�ម ប់ផលិតផល និង�សវ កម្�ដលអ្កលក់ប នផ្ល់ជូនអ្កទិញរួចរ ល់

ច) បទប្បញ្ត្ិ�នច្ប់ គឺសំ�ដ �ទ �ល�បទប្បញ្ត្ិ�ដល�តូវប ន�ធ្�វិ�ស ធនកម្ ឬអនុម័ត�ឡ�ងវិញ។

ឆ) ភ គី សំ�ដ �ទ រូបអ្ក ឬ�យ�ងខ្ុំ �ហ�យគូភ គី ម នន័យថ ទ ំងរូបអ្ក និង�យ�ងខ្ុំ

ជ) បុគ្ល រួមម នរូបវន្បុគ្ល នីតិបុគ្ល �កុមហ៊ុន ស ជីវកម្ រដ្ ភិប ល រដ្ ឬទីភ្ ក់ង ររដ្ ឬសម គមណ មួយ បរធនប លកិច្ �កុមហ៊ុន
បណ្ ក់ទុន សម្ន្ ឬភ ពជ �ដគូ (មិនថ ម នបុគ្លិកលក្ណៈ�សបច្ប់ដ ច់�ដ យ�ឡក ឬអត់�ន ះ�ទ) បុគ្ល�ដល�រ�បរ ប់
ទ ំង�នះចំនួនពីរ ឬ��ច�ន និងរ ប់ទ ំងអ្កស្ងតំ�ណងរបស់បុគ្ល�ន ះ អ្ក�តូវប នច ត់ត ំង និងអ្ក�ផ្រសិទ្ិ�ដល�តូវប នអនុញ្ ត។

ឈ) បទប្បញ្ត្ិ រួមម នវិធ ន �សចក្ី�ណន ំផ្ូវក រ សំ�ណ� ឬ�គ លក រណ៍�ណន ំណ មួយ (មិនថ ម ន ឬមិនម នអ នុភ ពច្ប់) �ន
ស្ ប័នរដ្ ភិប ល អន្ររដ្ ភិប លណ មួយ ឬស្ ប័នកំពូល ទីភ្ ក់ង រ ន យកដ្ ន ឬនិយតកម្ ស័្យនិយតកម្ ឬអ ជ្ ធរ ឬអង្ភ ព
�ផ្សង�ទ�ត;

ញ) ក រផ្ ស់ប្ូរឯកស រមួយ ក៏ម នន័យថ �ក��ប ផ្ ស់ប្ូរ លុប�ច ល ឬ�ប ះបង់�ច លឯកស រ�ន ះផង�ដរ។

ត) ឯកវចនៈ រួមបញ្ូលនូវ ពហុវចនៈ �ហ�យនឹងផ្ុយ�តឡប់មកវិញ

ថ) ចំណង�ជ�ង�នកថ ខណ្ណ មួយ �តូវប នបញ្ូលស�ម ប់ភ ពង យ�សួល�តប៉ុ�ណ្ ះ និងមិន�តូវប៉ះព ល់ដល់ក របក�ស យប្បញ្ត្ិណ
មួយ�នកិច្�ពម��ព�ងណ មួយ�ឡ�យ។

3. លក្ខណ្ទទួលប នកម្ី
3.1 �សវ កម្នឹង�តូវផ្ល់ជូនចំ�ព ះនិ�យ ជិត�ដលនិ�យ ជករបស់ខ្ួនប នបំ�ពញត មលក្ខណ្�ដលប នកំណត់�ដ យធន គ រប៉ុ�ណ្ ះ។

3.2 ដូចគ្ ផង�ដរ និ�យ ជិតក៏ត�មូវឲ្យបំ�ពញត មលក្ខណ្ជ ក់ល ក់មួយចំនួន �ដលប នកំណត់�ដ យធន គ រ មុននឹងអ ចទទួលប ន�សវ កម្
ផង�ដរ។

3.3 លក្ខណ្ទទួលប នកម្ី អ ច�តូវប ន�ចញផ្យ�ន �ល��គហទំព័រ�យ�ងខ្ុំ និងអ ចរកប ន�ន ត មស ខ ឬ�ន �ល��គហទំព័រ�យ�ងខ្ុំ។

3.4 ក រ�ស្�សំុ�សវ កម្�នះ អ ច�តូវប ន�ធ្��ឡ�ងត មរយៈបណ្ ញណ មួយ�ដល�ណន ំ�ដ យធន គ រក្ុងរយៈ�ពលណ មួយ។

3.5 ធន គ ររក្សិទ្ិក្ុងក របដិ�សធផ្ល់�សវ កម្ជូនអតិថិជន�ដ យមូល�ហតុណ មួយ ត មក រស��មចចិត្ទ ំង�សុងរបស់ខ្ួន �ដ យមិនច ំ
ប ច់ផ្ល់មូល�ហតុចំ�ព ះក របដិ�សធ�ន ះ�ទ។

4. ក រយល់�ពមរបស់អ្ក
មុននឹង��ប��ប ស់�សវ កម្ អ្កយល់�ពមថ ៖

4.1 អ្កប នពិនិត្យយ៉ ងយកចិត្ទុកដ ក់ និងប នអ នខ និងលក្ខណ្�នះ �ហ�យយល់ច្ស់ទ ំង�សុងអំពីបញ្ត្ិព ក់ព័ន្។

4.2 អ្កប នទទួលយក និងយល់�ពមក្ុងក រចងក តព្កិច្�ទ នឹងខ និងលក្ខណ្�នះ �ដលមិនអ ចដកហូតវិញប ន។

4.3 អ្កប នពិនិត្យយ៉ ងយកចិត្ទុកដ ក់ និងយល់ច្ស់អំពី�សវ កម្�ដលប នផ្ល់ជូនអ្ក។ មិនម នកថ ខណ្ណ មួយ�ចងក្ុងលក្ខណ្�នះ
គួរ�តូវប នបក�ស យថ ជ ក រអះអ ង ឬជ ក រ�ណន ំ�ដ យ�យ�ងខ្ុំ ព ក់ព័ន្នឹង�សវ កម្�ដល�យ�ងខ្ុំនឹងផ្ល់ជូនអ្ក�ន ះ�ទ។ អ្កគួរ�ត
�ស្ងរកអ្ក�បឹក្ឯករ ជ្យ�ផ្កច្ប់ ហិរញ្វត្ុ ពន្ដ រ និងអ្ក�បឹក្វិជ្ ជីវៈព ក់ព័ន្�ផ្សង�ទ�ត មុនស��មចចិត្ថ �ត��តូវដ ក់ព ក្យ�ស្�សំុ�សវ
កម្ណ មួយ ឬអត់។ អ្កយល់�ពមអនុវត្ត មច្ប់ និងបទប្បញ្ត្ិជ ធរម នទ ំងអស់ �ហ�យ�បតិបត្ិត មក រ�ណន ំ ឬនីតិវិធីសុវត្ិភ ពណ
មួយ�ដល�យ�ងខ្ុំផ្ល់ ឬដ ក់ឲ្យម នស�ម ប់អ្កទ ក់ទងនឹង�សវ កម្ណ មួយ។

4.4 អ្កអះអ ង និងធ ន មក�យ�ងខ្ុំថ ៖ (ក) អ្កម នសមត្ភ ពជ វ�សវ កម្ (ខ) ក រជ វ�សវ កម្របស់អ្កមិនផ្ុយ �ហ�យនឹងមិនផ្ុយនឹងច្ប់
ឬបទប្បញ្ត្ិជ ធរម នណ មួយ�ដលអនុវត្ចំ�ព ះអ្ក�ឡ�យ។

4.5 ធន គ រអ ច�ធ្�បច្ុប្បន្ភ ពខ និងលក្ខណ្�នះ �ដ យមិនជ�ម បដំណឹងជ មុនដល់អ្ក�ឡ�យ �ដ យផ្សព្ផ្យអំពីក រផ្ ស់ប្ូរទ ំង�នះ
�ន ក្ុង�គហទំព័ររបស់ធន គ រ ឬ�ន �ល�បណ្ ញ�ផ្សង�ទ�ត �ដលច ត់ទុកថ សម�សប �ហ�យបន្ ប់មកម នចងក តព្កិច្�ផ្កច្ប់ជ មួយ
អ្ក និងធន គ រ។
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4.6 និ�យ ជករបស់អ្ក អ ចបង្ ញធន គ រនូវព័ត៌ម នផ្ ល់ខ្ួនណ មួយរបស់អ្ក រួមម នប៉ុ�ន្មិនកំណត់ចំ�ព ះ ព័ត៌ម នប��ម�ក រង ររបស់អ្ក,
ព័ត៌ម នអំពី�ប ក់�ប�វត្ស, ក រជូនដំណឹងអំពីក រល ឈប់, ក រជូនដំណឹងអំពីក រចូលនិវត្ន៍, ព័ត៌ម នផ្ ល់ខ្ួន, ព័ត៌ម នអំពីប្ី/�បពន្ អ ណ
ព្ប ល ឬស ច់ញ តិ, �លខទំន ក់ទំនង និងអ សយដ្ ន ។ល។

4.7 ធន គ រអ ច��ប�ព័ត៌ម នទ ំង�នះ �ដ�ម្បីទំន ក់ទំនង�ទ ក ន់ស ច់ញ តិណ មួយរបស់អ្ក �បសិន�ប�ធន គ រ ក្ុងកិច្�បឹង��បងខ្ស់បំផុត
មិនអ ចទ ក់ទង�ទ អ្ក�ដ យផ្ ល់ប ន។ អ្កក៏យល់�ពមផង�ដរថ អ្កធ ន អះអ ង មិនឲ្យធន គ រ និងនិ�យ ជិតរបស់ធន គ រទទួលខុស
�តូវ និងទទួលរងហ និភ័យអ្ីទ ំងអស់ទ ក់ទងនឹងក រ��ប��ប ស់ព័ត៌ម នណ មួយ�ដលផ្ល់�ដ យនិ�យ ជករបស់អ្ក។

4.8 ធន គ រត មឆន្ នុសិទ្ិទ ំង�សុងរបស់ខ្ួន អ ច�ធ្�ក រ�ស វ�ជ វ�បវត្ិឥណទ នរបស់អ្កជ មួយ CBC មុន ឬ��ក យក រអនុម័តផ្ល់�សវ កម្
ជូនអ្ក។ �បសិន�ប�ក រពិនិត្យ�បវត្ិឥណទ ន�ន ះប នបញ្ប់ ��ក យពី�ប ក់កម្ី�តូវប នដក��ប� �ន ះអ្កយល់�ពមថ ធន គ រម នសិទ្ិត�មូវ
ឲ្យអ្កបង់ផ្ ច់កម្ីទ ំងអស់ រួមម នប៉ុ�ន្មិនកំណត់ចំ�ព ះ �ប ក់�ដ�ម និងក រ�ប ក់ណ មួយ �បសិន�ប�ធន គ ររក�ឃ�ញថ �បវត្ិឥណទ ន
របស់អ្ក�ន CBC មិន�គប់លក្ខណ្របស់អ្កក្ុងក រទទួលប ន�សវ កម្�នះ។

4.9 អ្កប ន យល់�ពម�ដ យ�ចតន និង ផ្ល់ក រ�ពម��ព�ងចំ�ព ះខ និងលក្ខណ្�នះ �ដ យទទួលយក�ដ យ�ប កដ�បជ ។

5. ក រផ្ល់ព័ត៌ម ន
5.1 ត�ទ �នះ អ្កផ្ល់ក រយល់�ពមរបស់អ្ក ជូនធន គ រ និងនិ�យ ជិតទទួលបន្ុក ក្ុងក រផ្ល់ព័ត៌ម នផ្ ល់ខ្ួន និងព័ត៌ម នហិរញ្វត្ុរបស់អ្ក

�ទ ឲ្យ CBC ធន គ រជ តិ�នកម្ុជ សវនករ ឬស្ ប័នរដ្ ភិប ល ឬអ្ក�បឹក្�ផ្សង�ទ�ត ដរ បណ �ប ក់កម្ី�ន មិនទ ន់ទូទ ត់រួចរ ល់។
អ្កធ ន អះអ ងថ អ្កនឹងទទួលរ៉ ប់រងចំ�ព ះធន គ រនូវរ ល់លទ្ផល ឬផលវិប កទ ំងអស់ �ដលអ ច�ក�តម ន�ឡ�ង�ដ យស រសកម្ភ ព
ទ ំង�នះ។

6. ទំន ក់ទំនង
6.1 អ្ក�តូវផ្ល់ជូន�យ�ងខ្ុំនូវព័ត៌ម នទំន ក់ទំនង�តឹម�តូវ និង�ពញ�លញ �ដ�ម្បីអនុញ្ តឲ្យ�យ�ងខ្ុំ�ផ្�ជូន�ល កអ្កនូវព័ត៌ម ន�ផ្សងៗព ក់ព័ន្នឹង

�សវ កម្ណ មួយ �ហ�យអ្ក�តូវ�តជូនដំណឹងមក�យ�ងខ្ុំ ឲ្យប នឆ ប់ត ម�ដលអ ច�ធ្�ប ន �បសិន�ប�អ្កផ ្ស់ប្ូរព័ត៌ម នទំន ក់ទំនង។
ព័ត៌ម នទំន ក់ទំនង�យ�ងខ្ុំ�តូវ៖ (ក) ព ក់ព័ន្នឹង�សវ កម្�ដលប នផ្ល់ជូន ដូចកំណត់ក្ុងឯកស រណ មួយ �ដល�យ�ងខ្ុំ�ផ្�ជូន�ល កអ្ក
ព ក់ព័ន្នឹង�សវ កម្�ន ះ (ខ) ដូចប នបង្ ញ�ន ក្ុងវិបស យ�យ�ងខ្ុំ ឬ (គ) ដូច�ដលប នជូនដំណឹងដល់អ្កពីមួយ�ពល�ទ មួយ�ពល។

6.2 អ្កអ ច�ធ្�ក រទំន ក់ទំនងមក�យ�ងខ្ុំត ម ��បសណីយ៍ អ្កបញ្ូនសំបុ�ត ក របញ្ូនទូរស រ ក របញ្ូន�បប�អឡិក�តូនិកត ម�សវ ធន គ រ
�អឡិក�តូនិក ឬត ម SWIFT និងក្ុងទ�មង់ និង�បបបទ�ដល�យ�ងខ្ុំកំណត់ ឬពិពណ៌ន �ទ អ្ក ឬម�ធ្ប យ�ផ្សង�ទ�ត�ដល�យ�ងអ ច
នឹងកំណត់ពី�ពលមួយ�ទ �ពលមួយ។ �បសិន�ប�អ្កខកខ នមិនប នទ ក់ទងមក�យ�ងខ្ុំត មម�ធ្ប យ�ដលប នកំណត់ខ ង�ល��ន ះ�ទ
�យ�ងខ្ុំអ ចច ត់ទុកថ ក រទំន ក់ទំនង�ន ះ មិន�តូវប នទទួល�ដ យ�យ�ងខ្ុំ�ឡ�យ។ រ ល់ក រទំន ក់ទំនងណ មួយរបស់អ្កមកក ន់�យ�ងខ្ុំនឹង
ម ន�បសិទ្ភ ព លុះ�ត �ត�យ�ងខ្ុំប នបញ្ ក់ពីក រទទួលក រទំន ក់ទំនង�ន ះ។

6.3 �យ�ងអ ច�ផ្�ក រទំន ក់ទំនងណ មួយ�ទ អ្កត ម ��បសណីយ៍ អ្កបញ្ូនសំបុ�ត ក របញ្ូនទូរស រ ឬក របញ្ូនត ម�អឡិក�តូនិក (រួមទ ំង
SWIFT) ឬត មវិបស យរបស់�យ�ង ឬត មម�ធ្ប យ�ផ្សង�ទ�ត ដូច�ដល�យ�ងអ ចកំណត់ពីមួយ�ពល�ទ មួយ�ពល។ លុះ�ត �តម នក រ
ផ្ល់ជូន�ផ្សងពី�នះក្ុងកិច្�ពម��ព�ង រ ល់ទំន ក់ទំនង�ដល�យ�ង�ផ្��ទ អ្ក នឹង�តូវប នច ត់ទុកថ ប នទទួល និងម ន�បសិទ្ភ ព�បសិន
�ប�៖ (ក) �ផ្�ត មទូរស រ �ដលបង្ ញ�ន �ល�រប យក រណ៍បញ្ូនថ ប នបញ្ូន�ដ យ�ជ គជ័យ; (ខ) �បគល់ជូន�ដ យផ្ ល់ �ន �ពលដឹក
ជញ្ូន។ (គ) �ផ្�ត ម��បសណីយ៍ក្ុង�ប�ទស�តមួយ រយៈ�ពលបី�ថ្�ធ្�ក របន្ ប់ពីដ ក់�ផ្�រួច ឬ�បសិន�ប��ផ្�ត ម��បសណីយ៍ពី�ប�ទស
មួយ�ទ �ប�ទសមួយ�ទ�ត រយៈ�ពល�ប ំពីរ�ថ្�ធ្�ក របន្ ប់ពីដ ក់�ផ្�រួច; និង (ឃ) �ផ្�ត ម�មល�អឡិក�តូនិក �ន �ពលចុច�ផ្��ទ អ្ក លុះ�ត
�ត�យ�ងទទួលប នស រស័្យ�បវត្ិ បង្ ញថ �មល�អឡិក�តូនិកមិន�តូវប នបញ្ូន។

6.4 រ ល់ក រទំន ក់ទំនងមកក ន់�យ�ងខ្ុំ �តូវ�តអ ចអ ន និងយល់ប ន �ហ�យ�តូវប ន�ផ្��ទ ក ន់ម�ន្ីអនុវត្ ឬបុគ្លិកតំណ ង�សវ កម្ណ មួយ
ជ ក់ល ក់ដូច�ដល�យ�ងខ្ុំបញ្ ក់ជូនអ្កពី�ពលមួយ�ទ �ពលមួយ។

6.5 �យ�ងខ្ុំអ ចថតក រសន្ន ត មទូរស័ព្�ដល�ធ្��ឡ�ងរវ ងអ្ក និង�យ�ងខ្ុំ �ហ�យអ្កយល់�ពមថ �យ�ងខ្ុំអ ច��ប��ប ស់កំណត់�ត ឬសរ�សរ
ចម្ងពីសំ�ឡងទ ំង�នះ ស�ម ប់�គ លបំណង�តួតពិនិត្យគុណភ ព និងក្ុងជ�ម្ ះណ មួយ។

6.6 �ន �ពល�ដល�យ�ងខ្ុំ�ផ្�ក រទំន ក់ទំនង �ទ ក ន់បរធនប ល �ដគូ ឬម�ន្ីណ មួយរបស់អ្ក �ន ះក រទំន ក់ទំនង�បប�នះនឹង�តូវច ត់ទុកថ
ប នទទួលរួមគ្ �ដ យបរធនប ល �ដគូ និង/ឬម�ន្ី។

7. ក តព្កិច្របស់អតិថិជន
7.1 អ្ក�តូវធ ន ថ អ្កម នសមត្ភ ព�គប់�គ ន់ �ដលអនុញ្ ត�ដ យច្ប់ជ ធរម នកុ្ងក រខី្ ឬ��ប��ប ស់�សវ កម្�ដលផ្ល់ជូន�ដ យធន គ រ។

7.2 អ្ក�តូវធ ន ថ អ្កម ន�គប់លក្ខណ្�ដ�ម្បីទទួលប ន�សវ កម្�នះ ដូចម ន�ចង�ន ក្ុងខ និងលក្ខណ្ផលិតផលរបស់ធន គ រ មុននឹង
�ស្�សំុ។

7.3 អ្កមិន�តូវ�ក្ងព័ត៌ម នណ មួយ�ដលផ្ល់មកធន គ រ និងនិ�យ ជករបស់អ្ក�ឡ�យ។

7.4 អ្ក�តូវទំន ក់ទំនងមកធន គ រព ក់ព័ន្នឹងបញ្ �ដលអ្ក�តូវក រដំ�ណ ះ�ស យពី�យ�ងខំុ្ �ដ យមិន�តូវប�ង្ ះនូវបញ្ ទ ំង�ន ះ�ន �ល�បណ្ ញ
សង្ម �ដលអ ចប៉ះព ល់ដល់កិត្ិយសរបស់ធន គ រ�ឡ�យ។

7.5 អ្ក�តូវធ ន ក្ុងក របំ�ពញក តព្កិច្របស់អ្ក ��ក មខ និងលក្ខណ្�នះឲ្យប នខ្ ប់ខ្ួន។
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8. សិទ្ិរបស់ធន គ រ
8.1 ធន គ រអ ចប្ូរខ្ឹមស រ�នខ និងលក្ខណ្�នះ និង/ឬប�ង្�តខ និងលក្ខណ្ថ្ី�ន �ពលណ មួយ �ដ យផ្សព្ផ្យអំពីក រផ្ ស់ប្ូរ�ន ះ�ន ក្ុង

វិបស យ ABA �យ�ងខ្ុំ និងបណ្ ញទំន ក់ទំនងឌីជីថល�ផ្សង�ទ�ត។ ក រផ្ ស់ប្ូរនឹងចូលជ ធរម ន�ន �ថ្ �ដលប នបញ្ ក់�ន ក្ុង�សចក្ី
ជូនដំណឹង�ន ះ។ �បសិន�ប�អ្កបន្រក្ទុក ឬ��ប��ប ស់�សវ កម្ បន្ ប់ពីក លបរិ�ច្ទ�ដលប នកំណត់ �ន ះអ្កនឹង�តូវច ត់ទុកថ ប ន
ទទួលយកក រផ្ ស់ប្ូរ�ន ះ។ �បសិន�ប�អ្កមិនទទួលយកក រផ្ ស់ប្ូរ�ទ អ្ក�តូវឈប់��ប��ប ស់�សវ កម្�នះ។

8.2 ធន គ រអ ចជូនដំណឹងដល់អ្កអំពីក រផ្ ស់ប្ូរណ មួយ�នខ និងលក្ខណ្�នះ �ដ យផ្សព្ផ្យអំពីក រផ្ ស់ប្ូរទ ំង�នះ�ន �ល� �គហទំព័រ
របស់�យ�ង �អ�កង់�ដលអ ចទទួលប ន�នខ និងលក្ខណ្ស�ម ប់មុខង រ ឬ�ដ យដ ក់បង្ ញ�ន ត មស ខ របស់�យ�ង។ �ទ ះយ៉ ងណ
ក៏�ដ យ �យ�ងខ្ុំអ ច��ជ�ស�រ�សក រជូនដំណឹងដល់អ្កត មរយៈម�ធ្ប យទំន ក់ទំនង�ផ្សង�ទ�តផង�ដរ។

8.3 �យ�ងខ្ុំអ ចផ្ ស់ប្ូរ ឬ�ក��ប�សវ កម្ណ មួយ និង/ឬ ខ និងលក្ខណ្�នកិច្�ពម��ព�ង�ន �ពលណ មួយ �ដ�ម្បីអនុ�ល មត មលក្ខណ្
ត�មូវ�នក រផ្ ស់ប្ូរក រ�គប់�គង ឬច្ប់ ឬបទប្បញ្ត្ិណ មួយ។

8.4 �ដ យ�ផ្ក�ល�កថ ខណ្ខ ង�ល� �យ�ងខ្ុំអ ចផ្ ស់ប្ូរខ និងលក្ខណ្�នកិច្�ពម��ព�ង �ន �ពលណ មួយ �ដ យជូនដំណឹងជ ល យលក្ណ៍
អក្សរអំពីក រផ្ ស់ប្ូរ�ន ះរយៈ�ពល 30 �ថ្។ ��ក�ពី�នះ ក រជូនដំណឹង�បប�នះ អ ចផ្ល់ជូនត មរយៈក រផ្សព្ផ្យ�ន ក្ុង�បព័ន្�មឌ
ឬដ ក់បង្ ញ�ន ស ខ ណ មួយ�យ�ងខ្ុំ �បសិន�ប�វិធីស �ស្ព ក់ព័ន្ �តូវប នអនុញ្ ត�ដ យច្ប់ជ ធរម ន ឬ�កម�បតិបត្ិ�សវ ធន គ រ
ណ មួយ�ដលអ ចអនុវត្ប ន។

9. ក រទទួលយកអនុស្សរណៈ�នក រ�យ គយល់គ្
9.1 និ�យ ជករបស់អ្ក�តូវទទួលយក និងចុះហត្�លខ �ល�អនុស្សរណៈ�នក រ�យ គយល់គ្ ជ មួយធន គ រជ មុនសិន មុននឹងអ្កអ ចច ប់�ផ្�ម

�ស្�សំុ�សវ កម្�នះប ន។

9.2 �កុមហ៊ុន ឬនិ�យ ជករបស់អ្ក�តូវជូនដំណឹងដល់អ្ក ថ �ត�អ្កអ ច�ស្�សំុ�សវ កម្�នះពីធន គ រ ឬអត់។

9.3 ធន គ ររក្សិទ្ិក្ុងក រផ្ ស់ប្ូរលក្ខណ្ត�មូវ�នះ ត មក រច ំប ច់ និង�ន �ពលច ំប ច់ �ដ យមិនជ�ម បដំណឹងដល់អ្កជ មុន�ឡ�យ។

10. ក រ�ស្�សំុកម្ី�ប ក់�ប�វត្ស
10.1 មុននឹង�ស្�សំុកម្ី�ប ក់�ប�វត្ស អ្កអះអ ងថ

■ អ្កកំពុងបំ�ពញក រង រជូននិ�យ ជកបច្ុប្បន្របស់អ្ក និង

■ អ្ក�តូវប នច ត់ទុកថ សិ្តក្ុងស្ នភ ពឥណទ នល្ �ហ�យមិនម នក តព្កិច្ហិរញ្វត្ុហួសក លកំណត់បង់ ឬមិនទ ន់ទូទ ត់ជ មួយ
និ�យ ជករបស់អ្ក�ទ។

■ អ្កមិនសិ្តក្ុងដំណ ក់ក ល�នក រច ក�ចញពីនិ�យ ជកបច្ុប្បន្របស់អ្ក �ដ យស រ�តក របញ្ឈប់ពីក រង រ ក រល �លងពីតំ�ណង ក រ
ចូលនិវត្ន៍ ឬក រផ្ ស់ក រង រ/ទីលំ�ន ជ �ដ�ម ។ល។

■ អ្កមិនចូលនិវត្ន៍ពីក រង របច្ុប្បន្របស់អ្ក មុនក លបរិ�ច្ទចុង�គ �នកម្ី។

■ អ្កមិនម នគ��ម ងឈប់ស�ម កលំ�ហម តុភ ព/បិតុភ ព ឬបន្ក រឈប់ស�ម ក�ដ យគ្ ន�ប ក់ឈ្ួល�ទ។

■ អ្កមិន�តូវប ន�ផ្រ ឬ��គ ងផ្ ស់ក រង រ�ទ ស ខ �ផ្សង�ន ��ក��ប�ទសកម្ុជ �ទ។

■ បច្ុប្បន្ អ្កមិន�ធ្�ក រ�ន ក្ុងបរិយ ក ស��គ ះថ្ ក់ �ដលប៉ះព ល់ដល់សុខុម លភ ពរបស់អ្ក�ទ។

អ្កយល់�ពម និងទទួលស្ ល់ថ ក រ�ក្ងព័ត៌ម ននឹងទទួលរងនូវវិធ នក រ ដូចជ ក រត�មូវឲ្យបង់ផ្ ច់ ឬទូទ ត់កម្ីភ្ មៗ �ហ�យអ្កនឹង�តូវម ន
ទំនួលខុស�តូវ និងទទួលខុស�តូវទ ំង�សុងចំ�ព ះរ ល់លទ្ផល ឬផលវិប កណ មួយ�ដល�ក�ត�ចញពីសកម្ភ ពរបស់អ្ក��ក មច្ប់�ន�ពះរ ជ
ណ ច�កកម្ុជ ។

10.2 បច្ុប្បន្ កម្ី�ប ក់�ប�វត្សផ្ល់ជូនត មកម្វិធី ABA Mobile។ ដូ�ច្ះ អ្ក�តូវ�តជ អតិថិជន ABA Mobile សកម្ជ មុន មុននឹងអ ច�ស្�
សំុ�សវ កម្�នះប ន។

10.3 ម ន�តបុគ្លកម្ី�ដលម ន�ប ក់�ខចូលគណនីផ្ ល់ខ្ួនរបស់គ ត់ប៉ុ�ណ្ ះ �ដល�តូវអនុញ្ តឲ្យ�ស្�សំុកម្ី�ប ក់�ប�វត្ស។ គណនីរួមមិន�តូវ
ប នអនុញ្ ត�ឡ�យ។

10.4 អ្កអ ច�ស្ងរកលក្ខណ្�ផ្សង�ទ�ត�ដ�ម្បីទទួលប នកម្ី �ន �ផ្ក ៣ �នខ និងលក្ខណ្�នះ និងលក្ខណ្ផលិតផលជ ក់ល ក់។

10.5 ក រ�តួតពិនិត្យ�បវត្ិឥណទ នរបស់អ្កជ មួយភ គីឯករ ជ្យ គឺជ ក តព្កិច្មួយ�ដលនឹង�តូវ�ធ្��ឡ�ង មុន�ពលធន គ រអ ចផ្ល់�សវ កម្�នះ
ជូនអ្កប ន។ ក រពិនិត្យ�បប�នះនឹង�តូវគិត�ថ្�សវ មួយចំនួន �ដលនឹងមិន�តូវប នសង�តឡប់វិញ�ឡ�យ �ទ ះបីជ ក រ�ស្�សំុ�សវ កម្របស់
អ្ក�តូវប នអនុម័ត ឬបដិ�សធក៏�ដ យ។ អ្កអ ចរក�ម�ល�ថ្�សវ �ន ក្ុងលក្ខណ្ផលិតផលជ ក់ល ក់របស់�យ�ង �ដលអ ចរកប ន�ន
ស ខ ធន គ រ និង/ឬ�ន �ល�វិបស យរបស់�យ�ង។

11. ក រខ្ី�ប ក់ពីកម្ី�ប ក់�ប�វត្ស
11.1 ម ន�តគណនីសកម្ប៉ុ�ណ្ ះ�ដលម នសិទ្ិទទួលប ន�ប ក់កម្ី។ គណនី�ដលសិ្តក្ុងស្ នភ ព បង្ក ក ត់ទុកឥណទ ន មិនដំ�ណ�រក រ

ឬបិទ នឹងមិន�តូវប នអនុញ្ តឲ្យទទួល�ប ក់កម្ី�ឡ�យ។ ដូ�ច្ះ អ្ក�តូវប ន�ណន ំឲ្យដំ�ណ�រក រគណនី�ឡ�ងវិញ មុននឹងខ្ី�ប ក់។
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11.2 ធន គ រនឹងបញ្ូល�ប ក់កម្ី�ទ ក្ុងគណនី�ប�ក�ប ក់�ខរបស់អ្ក �បសិន�ប�លក្ខណ្ខ ង��ក ម�តូវប នបំ�ពញ៖

■ អ្កបំ�ពញ�គប់លក្ខណ្ទទួលប នកម្ីដូចម ន�ចងក្ុងលក្ខណ្ជ ក់ល ក់�នផលិតផលរបស់�យ�ង។

■ អ្កប នទទួលយក និងយល់�ពមចងក តព្កិច្�ទ នឹងខ និងលក្ខណ្�នះ និង

■ អ្កប នបញ្ ក់អំពីក រទទួលយកកម្ី�ប ក់�ប�វត្ស ត មរយៈកម្វិធីទូរស័ព្�ដ យផ្ល់នូវក រ�ផ្�ងផ្ ត់�លខសម្ ត់យ៉ ង�តឹម�តូវ។

11.3 ក រខ្ី�ប ក់ពីកម្ី�ប ក់�ប�វត្សអ ច�ធ្��ឡ�ង�គប់�ពល�វល �ដ យអ្ក �បសិន�ប�អ្កបំ�ពញ�គប់លក្ខណ្។

11.4 ធន គ រនឹង�ផ្�ងផ្ ត់លក្ខណ្របស់អ្ករបស់អ្ក មុននឹងអនុញ្ តឲ្យអ្កខ្ី�ប ក់។ �ទ ះបីជ អ្កប នបំ�ពញ�គប់លក្ខណ្ក៏�ដ យ អ្ក
�ប�ហលជ មិនអ ចខ្ី�ប ក់ប ន�ទ �បសិន�ប��បតិបត្ិក រ�ប ក់�ប�វត្ស ឬ�ប�ភទ�បតិបត្ិក រ�ផ្សង�ទ�ត�ស�ដ�ងនឹង�បតិបត្ិក រ�ប ក់�ប�វត្ស
�ដលបញ្ូល�ទ ក្ុងគណនីរបស់អ្ក �តូវប ន�ធ្��ឡ�ង�ដ យនិ�យ ជក�ល�សពីមួយ ។

12. រយៈ�ពល អ�ត ក រ�ប ក់ និងទំហំកម្ី�ប ក់�ប�វត្ស
12.1 ធន គ រប នកំណត់រយៈ�ពលអតិបរម ស�ម ប់កម្ី�ប ក់�ប�វត្ស ដូចប ន�រ�បរ ប់�ន ក្ុងលក្ខណ្ផលិតផលជ ក់ល ក់។ អ្កមិនអ ច�ស្�សំុ

រយៈ�ពលកម្ីយូរជ ងរយៈ�ពល�ដលប នកំណត់�ដ យធន គ រ�ឡ�យ។

12.2 អ្កក៏អ ចរក�ម�លអ�ត ក រ�ប ក់ ដូចម នបញ្ ក់�ន ក្ុងខ និងលក្ខណ្ផលិតផល�យ�ងខ្ុំផង�ដរ។

12.3 �បសិន�ប�អ្ក�គប់លក្ខណ្ស�ម ប់�សវ កម្កមី្�ប ក់�ប�វត្ស �ន ះទំហំកមី្�ដលអ្កអ ចខី្ប ន នឹង�តូវប នគណន �ដ យស័្យ�បវតិ្�ដ យ
ធន គ រ។ អ្កអ ច��ជ�ស�រ�សទំហំកមី្�ផ្សង�ទ�ត ��ក�ពីទំហំកមី្�ដលប នអនុម័ត បុ៉�ន្មិន�តូវ�ល�សចំនួន�ដលប នកំណត់�ដ យធន គ រ�ឡ�យ។

12.4 ទំហំកម្ី�ដលប នអនុម័ត�តូវប នគណន �ដ យយក�ប ក់�ប�វត្សជ មធ្យមរបស់អ្កក្ុងរយៈ�ពលកំណត់�ដលប នបញ្ ក់�ដ យធន គ រ
គុណនឹងភ គរយ�ប ក់�ប�វត្សអតិបរម �ដលកំណត់�ដ យធន គ រពីមួយ�ពល�ទ មួយ�ពល។

12.5 ក រ�ប ក់កម្ីនឹង�តូវបូកសរុប�បច ំ�ថ្ �ហ�យគណន �ផ្កត មចំនួន�ថ្ 360 �ថ្។

13. �ទព្យធ ន �ល�កម្ី�ប ក់�ប�វត្ស
13.1 កម្ី�ប ក់�ប�វត្ស�ដលផ្ល់ជូនអ្ក មិនត�មូវឲ្យម នក រដ ក់�ទព្យតម្ល់មកធន គ រ�ឡ�យ។ ធន គ រច ត់ទុក�ប ក់�ខ�ដលទូទ ត់ចូលគណនី

របស់អ្កគឺជ �ទព្យធ ន ។ ដូ�ច្ះ�ហ�យ �ទ�ប�ប ក់�ខមួយចំនួន ឬទ ំងអស់របស់អ្ក នឹង�តូវប នក ត់ទុកភ្ មៗ �ដ�ម្បីបង់រំលស់កម្ី�បច ំ�ខ
�ផ្ក�ល�ចំនួន�ដលអ្កនឹង�តូវបង់។

13.2 ធន គ រនឹងក ត់ទុក�ត�បតិបត្ិក រ�ប ក់�ប�វត្ស �ដលបញ្ូល�ទ ក្ុងគណនីរបស់អ្ក ស�ម ប់�គ លបំណង�នក រ�ប�ក�ប ក់�ខប៉ុ�ណ្ ះ �ល�ក
�លង�ត�ប�ភទ�ន�បតិបត្ិក រឥណទ ន�ដលបញ្ូល�ទ ក្ុងគណនីរបស់អ្ក�ន ះ ម នលក្ណៈ�ស�ដ�ងគ្ �ទ នឹង�បតិបត្ិក រ�ប ក់�ប�វត្ស
�ដលប នបញ្ូលក្ុងគណនីរបស់អ្ក។ �ប�ភទ�ន�បតិបត្ិក រ�បប�នះរួមម ន �ប ក់រង្ ន់�បច ំឆ្ ំ �ប ក់ប�ន្ម�ម៉ ង �ប ក់រង្ ន់ស�ម ប់ពិធី
បុណ្យន ន ។ល។ �ប�ភទ�បតិបត្ិក រ�ផ្សង�ទ�ត ដូចជ �បតិបត្ិក រដ ក់�ប ក់ ឬ�ផ្រ�ប ក់ នឹងមិន�តូវប នបង្ក�ឡ�យ �ល�ក�លង�តអ្ក
�ន ម នចំនួនទឹក�ប ក់ជំព ក់ហួស�ថ្បង់សងធន គ រ។

13.3 �ប ក់�ប�វត្សរបស់អ្កអ ច�តូវប នបង្កស�ម ប់ក រទូទ ត់ចំនួនពីរក្ុង�ពល�តមួយ �ព លគឺស�ម ប់ចំនួនជំព ក់ហួស�ថ្បង់ និងស�ម ប់ចំនួន
�ដល�តូវបង់បន្ ប់។ ក រទូទ ត់�បប�នះ�ក�ត�ឡ�ង�ដ យស រអ្កមិនប នសងកម្ីក លពី�ខមុន �ហ�យ�ថ្�ដល�ប ក់�ប�វត្សរបស់អ្ក�តូវប ន
បញ្ូល�ទ ក្ុងគណនី ចំ�ថ្�ដលអ្កនឹង�តូវបង់រំលស់កម្ី�បច ំ�ខថ្ីម្ង�ទ�ត។ ឧទ ហរណ៍៖ ជ ធម្ត �ប ក់�ប�វត្សបស់អ្ក ចូល�ន �ថ្ទី
១៥ �ហ�យអ្កនឹងបង់រំលស់កម្ីរបស់អ្ក�រ�ងរ ល់�ខ �ន �ថ្ទី 5។ �ប ក់�ប�វត្សរបស់អ្កក្ុង�ខ�នះ�តូវប នពន្រ�ពល �ហ�យចូល�ន �ថ្ទី ៦
�ខ��ក យ ដូ�ច្ះ�ប ក់�ខរបស់អ្កនឹង�តូវប នបង្ក�ដ�ម្បីបង់ (i) ចំនួនទឹក�ប ក់�ដល�តូវបង់ពី�ខមុន និង (ii) ចំនួនទឹក�ប ក់�ដល�តូវបង់
ក្ុង�ខ�នះ។

14. ក រទូទ ត់/បង់កម្ី
14.1 ក លបរិ�ច្ទបង់រំលស់កម្ីដំបូងនឹងកំណត់យក�ថ្ទី ៥ �ន�ខនីមួយៗ �ដ យស័្យ�បវត្ិ �បសិន�ប�អ្ក�ស្�សំុកម្ីពី�ថ្ទី ១ ដល់�ថ្ទី៤ �ន�ខ

ប៉ុ�ន្�បសិន�ប�អ្ក�ស្�សំុកម្ី�ន �ថ្ទី៥ ឬបន្ ប់ពី�ថ្ទី៥ �ន�ខ ក លបរិ�ច្ទបង់រំលស់ដំបូងរបស់អ្កនឹងច ប់�ផ្�មពី�ថ្ទី៥ �ន�ខបន្ ប់។

14.2 កម្ី�តូវទូទ ត់ត ម�គ លក រណ៍បង់�ប ក់�ដ�ម�ថរ�បច ំ�ខ (EMP) �ដល�ប ក់�ដ�ម និងក រ�ប ក់ នឹង�តូវប នទូទ ត់។

14.3 �ប ក់�ដ�ម និងក រ�ប ក់កម្ី�តូវទូទ ត់�ពញ�លញ�ន �ពលចុង��ក យបង្ស់�នរយៈ�ពលកម្ី។ អ្កខ្ីអ ច��ជ�ស�រ�សទូទ ត់ផ្ ច់កម្ីមុនក ល
កំណត់ចុង�គ ត មកម្វិធី ABA Mobile។

14.4 ក រ�ប ក់�តូវគណន ច ប់ពីក លបរិ�ច្ទ�នក រប�ញ្ញកម្ី រហូតដល់ក លបរិ�ច្ទ�ដលកម្ី�តូវប នទូទ ត់�ពញ�លញរួចរ ល់។

14.5 ក លបរិ�ច្ទកំណត់បង់រំលស់កម្ីគឺ�ន �ថ្ទី៥ �ន�ខនីមួយៗ។

14.6 �បសិន�ប�អ្កម ន�បតិបត្ិក របង់រំលស់ណ មួយ�ន �ថ្ទី៥ �ន�ខនីមួយៗ �ប ក់�ប�វត្សមួយចំនួន ឬទ ំងអស់�ដលចូលក្ុងគណនីរបស់អ្ក
នឹង�តូវក ត់ទុកភ្ មៗ។ ទឹក�ប ក់ក ត់ទុក�ន ក្ុងគណនីរបស់អ្ក គឺជ ទឹក�ប ក់�តូវបង់រំលស់ �ដលអ្កនឹង�តូវបង់�ន �ថ្ទី៥ �ន�ខ។
ទឹក�ប ក់ក ត់ទុក�ន ក្ុងគណនីរបស់អ្ក ក៏�ធ្��ឡ�ងស�ម ប់ក រខកខ នបង់រំលស់ពី�ខមុនផង�ដរ �បសិន�ប�ម ន។

14.7 អ្ក�តូវរក្សមតុល្យគណនីឲ្យប ន�គប់�គ ន់�គប់�ពល�វល ស�ម ប់បង់កម្ី�ប ក់�ប�វត្ស�បច ំ�ខរបស់អ្ក �ប�មិនដូ�ច្ ះ�ទ ក រទូទ ត់កម្ី
នឹង�ល�ស�ថ្កំណត់ �ហ�យអ្កអ ចរងនូវក រផ កពិន័យ និង�ថ្�សវ មួយចំនួន ដូចម នកំណត់�ន ក្ុងខ និងលក្ខណ្ផលិតផលជ ក់ល ក់។
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15. ក រទូទ ត់យឺតយ៉ វ
15.1 ក រទូទ ត់យឺតយ៉ វអ ច�ក�ត�ឡ�ង�ដ យស រករណីខ ង��ក ម៖

■ និ�យ ជករបស់អ្កពន្រ�ពល�ប�ក�ប ក់�ប�វត្ស ឬ

■ �ប ក់�ប�វត្សរបស់អ្ក�តូវប នក ត់�ដ យនិ�យ ជក �ដ យស រអ្កម នក តព្កិច្ហិរញ្វត្ុជ មួយនិ�យ ជករបស់អ្ក។

■ អ្កប នល ឈប់ពីក រង រជ ផ្ូវក រពី�កុមហ៊ុន

■ អ្កឈប់ស�ម ក�ដ យមិនម ន�ប ក់ឈ្ួល

■ អ្កមិនប នទទួល�ប ក់ឈ្ួល�ដ យស រករណី�ផ្សង�ទ�ត

15.2 �បសិន�ប��ប ក់�ប�វត្សរបស់អ្ក�តូវប នទូទ ត់យឺតយ៉ វ �ន ះ�ប ក់�ប�វត្សរបស់អ្កអ ចនឹង�តូវ��ប�ស�ម ប់ក រទូទ ត់ ២ ដងក្ុង�ពល�តមួយ
ដូចខ ង��ក ម៖

■ ក របង់រំលស់របស់អ្កស�ម ប់�ខមុន ប នហួសក លកំណត់�ដ យមិនប នបង់

■ ក របង់រំលស់បន្ស�ម ប់�ខបច្ុប្បន្

15.3 ធន គ រនឹងក ត់កង�ប ក់ទូទ ត់សង �ទ ត មអ ទិភ ពដូចខ ង��ក ម៖

i. �ថ្ពិន័យក រ�ប ក់

ii. ក រ�ប ក់�ល�ស�ថ្កំណត់បង់

iii. �ប ក់�ដ�ម�ល�ស�ថ្កំណត់បង់

iv. ក រ�ប ក់�ដល�តូវបង់ជ ធម្ត

v. �ប ក់�ដ�ម

15.4 ធន គ រនឹងទ ក់ទង�ទ អ្កភ្ មៗ �ន �ពលក រទូទ ត់យឺតយ៉ វរបស់អ្កប នឈ នដល់ក�មិតកំណត់របស់ធន គ រ។ ធន គ រអ ចនឹង�តូវជួប
អ្កដល់លំ�ន ដ្ នរបស់អ្កផ្ ល់ �ដ�ម្បីជួបពិភ ក្អំពី�គ លបំណង និងចំណ ត់ក ររបស់អ្កក្ុងក រ�កត�មូវក រសង�ប ក់។ �បសិន�ប�
ធន គ រមិនអ ចទ ក់ទងអ្កប នត មរយៈព័ត៌ម នទំន ក់ទំនង�ដលអ្កប នផ្ល់មក�យ�ងខ្ុំ�ទ ធន គ រអ ចនឹងទ ក់ទង�ទ និ�យ ជករបស់អ្ក
និង/ឬស ច់ញ តិរបស់អ្ក �ដ�ម្បីដឹងអំពីទីក�ន្ងស្ ក់�ន ជ ក់�ស្ងរបស់អ្ក។ ធន គ រនឹង�តូវចំណ យថវិក មួយចំនួនក្ុងអំឡុង�ពល�ដល
ពួក�យ�ងព្យ មទ ក់ទង�ទ អ្ក �ហ�យក រចំណ យទ ំង�នះនឹង�តូវក ត់ពីគណនីរបស់អ្ក ត មក រស��មចចិត្របស់�យ�ងខ្ុំផ្ ល់។

15.5 អ្កម នក តព្កិច្ក្ុងក រធ ន ថ គណនីរបស់អ្កម នសមតុល្យ�គប់�គ ន់ក្ុងក រទូទ ត់ក របង់រំលស់បន្ ប់ និង/ឬក របង់រំលស់�ដលហួស
កំណត់មិនប នបង់�ផ្សង�ទ�ត�ដលអ្កម ន �ទ ះបីជ ម នក រទូទ ត់យឺតយ៉ វពីនិ�យ ជករបស់អ្កក៏�ដ យ។ ក រទូទ ត់កម្ីយឺតយ៉ វអ ចប៉ះ
ព ល់ដល់កំណត់�ត ឥណទ នរបស់អ្ក�ន សីុប៊ីសីុ។ អ្កក៏អ ចរងក រពិន័យ និង�ថ្បន្ុកប�ន្មផង�ដរ។

16. ក រ�ស្�សំុកម្ី�ប ក់�ប�វត្សប�ន្ម
16.1 អ្កអ ច�ស្�សំុកម្ីប�ន្ម�ដ យ��ប��ប ស់បណ្ ញធន គ រ �ដលប នដ ក់ឲ្យ��ប��ដ យធន គ រពីមួយ�ពល�ទ មួយ�ពល �ទ ត មស្ នភ ពដូច

ខ ង��ក ម៖

■ �ប ក់�ប�វត្សរបស់អ្ក�ក�ន�ឡ�ង

■ អ្កប នទូទ ត់�ប ក់�ដ�ម�ដលម ន�ស ប់ប នមួយចំនួន

■ ទំហំកម្ីប�ន្មធំជ ងទំហំកម្ីអប្បបរម �ដលកំណត់�ដ យធន គ រ។

16.2 អ�ត ក រ�ប ក់�ដលអនុវត្ចំ�ព ះកម្ីប�ន្មថ្ីរបស់អ្កអ ចខុសគ្ ពីក រ�ប ក់�ដលធន គ រកំពុងគិត�ល�កម្ី�ប ក់�ប�វត្សរបស់អ្ក�ដលម ន
�ស ប់។ អ្កអ ច�យ ង�ល� ខ និងលក្ខណ្ផលិតផលជ ក់ល ក់ស�ម ប់ព័ត៌ម នប�ន្ម។

16.3 កម្ីប�ន្មមិនត�មូវឲ្យអ្កកំណត់លក្ខណ្កម្ីដូចនឹងកម្ី�ដលអ្កកំពុងម នបច្ុប្បន្ជ មួយធន គ រ�ឡ�យ។ អ្កអ ច��ជ�ស�រ�សរយៈ�ពល
ខុសគ្ អ �ស័យ�ល�ត�មូវក ររបស់អ្ក។

17. �ល�ស�ថ្កំណត់បង់
17.1 �បសិន�ប�អ្កប នយឺតយ៉ វ�ល�ស�ថ្កំណត់បង់ ធន គ រនឹងក ត់ទុកនូវទឹក�ប ក់ក្ុងចំនួនណ មួយពីគណនីរបស់អ្ក�ដ�ម្បីទូទ ត់ចំនួនទឹក

�ប ក់មិនប នបង់។ រ ល់�បតិបត្ិក រទឹក�ប ក់ចូលគណនីរបស់អ្ក គឺជ កម្វត្ុ�នក រក ត់ទុកស�ម ប់ក រទូទ ត់សងទឹក�ប ក់�ដល�ល�ស�ថ្
កំណត់បង់ទ ំង�នះ។ �បសិន�ប�ទំហំ�បតិបត្ិក រទឹក�ប ក់ចូលធំជ ងចំនួនទឹក�ប ក់�ល�ស�ថ្កំណត់បង់ �ន ះធន គ រនឹងក ត់ទុកក្ុងចំនួន
�ដល�ល�ស�ថ្កំណត់បង់ប៉ុ�ណ្ ះ �ហ�យអ្កនឹងអ ច��ប�ទឹក�ប ក់�ដល�ន សល់ប ន។ �បសិន�ប�ទំហំ�បតិបត្ិក រទឹក�ប ក់ចូលតូចជ ងចំនួន
ទឹក�ប ក់�ល�ស�ថ្កំណត់បង់ �ន ះទឹក�ប ក់ទ ំងអស់ក្ុងគណនីនឹង�តូវក ត់ទុក �ហ�យអ្កនឹងមិនម នទឹក�ប ក់�ន សល់�ឡ�យ។

18. ក របញ្ប់�សវ កម្
18.1 �សវ កម្អ ច�តូវប នបញ្ប់�ដ យអ្ក និង�ដ យធន គ រ។

18.2 អ្កអ ចលុប�ច ល�សវ កម្�ដ យទូទ ត់កម្ី�ប ក់�ប�វត្ស�ដលម នជ មួយធន គ រទ ំងអស់ �ហ�យធន គ រក៏អ ចលុប�ច ល�សវ កម្�ដ យជូន



ទំព័រទី 7 �ន 9

ដំណឹង�ទ អ្កដូចគ្ ផង�ដរ។ មួយវិញ�ទ�ត �ន �ពលនិ�យ ជករបស់អ្កលុប�ច លអនុស្សរណៈ�នក រ�យ គយល់គ្ ជ មួយធន គ រ ធន គ រ
ក៏នឹងអ ចលុប�ច ល�សវ កម្�ដលផ្ល់ជូនអ្កដូចគ្ ។

18.3 �ន �ពល�សវ កម្�តូវប នបញ្ប់�ដ យនិ�យ ជក �ដ យធន គ រ ឬ�ដ យអ្ក ធន គ រត�មូវឲ្យអ្កទូទ ត់ផ្ ច់កម្ីជ មួយ�យ�ងភ្ មៗ�ទ ះបីជ
ក លបរិ�ច្ទបញ្ប់�សវ កម្�តូវ�ក�ត�ឡ�ង�ន �ពលអន គត ឬនិ�យ ជករបស់អ្កប ន ឬមិនប នជ�ម បអ្កអំ�ព�ក រលុប�ច លទ ំង�នះមុនក រ
ដ ក់�ស្�លុប�ច លអនុស្សរណៈ�នក រ�យ គយល់គ្ �ទ ធន គ រក៏�ដ យ។

18.4 �ន �ពលធន គ រ�ហ កម្ី�តឡប់មកវិញ ធន គ រនឹងទូទ ត់កម្ី�ដលអ្កកំពុងម នជ មួយ�យ�ងភ្ មៗ។ �បសិន�ប�អ្កម នសមតុល្យ�គប់�គ ន់
ក្ុងគណនី ធន គ រនឹងទូទ ត់កម្ី�ដល�ន សល់ទ ំងអស់ �ហ�យកម្ីរបស់អ្កជ មួយ�យ�ងនឹង�តូវច ត់ទុកថ “ប នបង់ផ្ ច”់ រួចរ ល់។ ផ្ុយ
�ទ វិញ �បសិន�ប�អ្កមិនម នសមតុល្យ�គប់�គ ន់ក្ុងគណនីរបស់អ្ក ធន គ រនឹងក ត់សមតុល្យ�ដលអ្កម ន�ន ក្ុងគណនី�ដ�ម្បីទូទ ត់កម្ី
�ដ យ�ផ្ក �ហ�យបន្ ប់មក�ទ�តនឹងបង្កនូវចំនួនទឹក�ប ក់�ដលសមមូលនឹង�ប ក់កម្ី�ដ�មសរុប បូកនឹងក រ�ប ក់ �ន �ថ្�ដលក រ�ហ កម្ី
�តឡប់មកវិញ�តូវប ន�ធ្��ឡ�ង។ យ៉ ងណ មិញ អ្ក�តូវយល់ថ ទឹក�ប ក់�ដលប នក ត់�ន �ថ្�ដលក រ�ហ កម្ី�តឡប់មកវិញ មិន�មន
ជ �ប ក់�តូវបង់សងសរុប�ដលអ្កនឹង�តូវបង់ �ដ�ម្បីទូទ ត់កម្ី�ឡ�យ។ ទឹក�ប ក់�តូវបង់សងសរុបនឹង�ក�ន�ឡ�ង �ដ យស រ�តក របង្រក រ�ប ក់
�បច ំ�ថ្ �ល�ទំហំកម្ី�ដលអ្កម នជ មួយធន គ រ។

18.5 អ្កអ ចទូទ ត់កម្ីរបស់អ្ក�ដ យបញ្ូល�ប ក់មួយចំនួន�ទ ក្ុងគណនីរបស់អ្កភ្ មៗ ដូ�ច្ះ ធន គ រនឹងទូទ ត់កម្ីរបស់អ្ក�ន �ពលបិទ
បញ្ប់�បតិបត្ិក រ�បច ំ�ថ្ ឬអ្កអ ចរង់ច ំដល់�ថ្�ប�ក�ប ក់�ប�វត្ស�ដលធន គ រនឹងក ត់�ប ក់កម្ីទ ំងអស់�ដលអ្កជំព ក់ធន គ រ ពីគណនី
របស់អ្ក�ដ យស័្យ�បវត្ិ។ �ទ ះជ យ៉ ងណ ក៏�ដ យ �យ�ងសូម�ណន ំឲ្យអ្កដ ក់�ប ក់សងភ្ មៗ ដូ�ច្ះអ្កអ ចចំ�ណញក រ�ប ក់មួយ
ចំនួន�ដល�តូវសង�ទ ធន គ រវិញ។

18.6 �ន �ពលកម្ីរបស់អ្ក�តូវប ន�ហ �តឡប់មកវិញ អ្កនឹងមិន�តូវប នអនុញ្ តក្ុងក រ�ស្�សំុកម្ីណ មួយប�ន្មពីធន គ ររយៈ�ពល ៣�ខ ច ប់
ពីថ្��ដលកម្ី�តូវប ន�ហ �តឡប់។

19. ក រច ក�ចញពីនិ�យ ជក
19.1 �ន �ពលអ្កល ឈប់ពីក រង របច្ុប្បន្ ឬចូលនិវត្ន៍ ឬ�លងជ បុគ្លិកបំ�ពញក រង រ�ន �កុមហ៊ុន និ�យ ជករបស់អ្កនឹងជូនដំណឹងដូចគ្

មកធន គ រ។ ធន គ រនឹងច ត់ទុកករណីទ ំង�នះជ ក រលុប�ច ល ឬបញ្ប់�សវ កម្កម្ី�ប ក់�ប�វត្ស�ដ យអ្ក�ដ យស័្យ�បវត្ិ។ ដូ�ច្ះ
ធន គ រនឹងត�មូវឲ្យអ្កទូទ ត់កម្ី�ដលអ្កម នជ មួយធន គ រភ្ មៗ�ន �ពល�ដល�យ�ងទទួលប នក រជូនដំណឹង�បប�នះពីនិ�យ ជករបស់
អ្ក។ �ន ក្ុងក លៈ�ទសៈ�នះ អ្ក�តូវ�ត�ធ្�សកម្ភ ពភ្ មៗ�ដ�ម្បីបង់ផ្ ច់កម្ីទ ំងអស់�ដលអ្កម នជ មួយធន គ រ �ទ ះបីជ កំពុង�តម ន
ក តព្កិច្បង់រំលស់�បច ំ�ខក៏�ដ យ។

19.2 �បសិន�ប�អ្កម នសមតុល្យ�គប់�គ ន់ ធន គ រនឹងក ត់កងទឹក�ប ក់�តូវទូទ ត់សងសរុបពីគណនីរបស់អ្កភ្ មៗ។ �បសិន�ប�គណនីអ្កមិន
ម នសមតុល្យ�គប់�គ ន់ អំឡុង�ពលទូទ ត់�ដ យធន គ រ�ន ះ�ទ អ្កអ ចដ ក់�ប ក់មួយចំនួន�ទ ក្ុងគណនី�ន ះ �ហ�យបន្ ប់មក ធន គ រ
នឹងទូទ ត់កម្ីរបស់អ្ក�ដ យក ត់�ប ក់ពីគណនីរបស់អ្ក។

19.3 ធន គ រសូម�ណន ំឲ្យអ្កបញ្ូល�ប ក់ចូលគណនីឲ្យប នឆ ប់ត ម�ដលអ ច�ធ្�ប ន �ដ�ម្បីទូទ ត់កម្ី�ដលអ្កម នជ មួយធន គ រ ��ព ះថ
អ្កនឹងចំ�ណញ�ប ក់មួយចំនួនពីក របង្រក រ�ប ក់ជ �បច ំ�ថ្�ល�កម្ី�ដលអ្កកំពុងម នជ មួយធន គ រ។

19.4 ធន គ រត មឆន្ នុសិទ្ិទ ំង�សុងរបស់ខ្ួន អ ច��ប��ប ស់សិទ្ិ�ដ�ម្បី�ធ្�ក រដក�ប ក់�ចញពីគណនីណ មួយរបស់អ្កនូវចំនួនទឹក�ប ក់�ដលអ្ក
�តូវបង់មកធន គ រ �ដ�ម្បីទូទ ត់កម្ី�ប ក់�ប�វត្សរបស់អ្ក រួមម នប៉ុ�ន្មិនកំណត់ចំ�ព ះ �ប ក់បង់រំលស់�បច ំ�ខ ក រពិន័យ�ល�ក របង់យឺតយ៉ វ
ក រពិន័យក រ�ប ក់ ឬ�ថ្�សវ �ផ្សង�ទ�ត�ដលអ ចអនុវត្ប ន ដូចម ន�ចង�ន ក្ុងខ និងលក្ខណ្�នះ។

20. បញ្ត្ិ�នក រមិនបំ�ពញក តព្កិច្ និងដំ�ណ ះ�ស យ
20.1 �ពឹត្ិក រណ៍ខ ង��ក ម�តូវប នច ត់ទុកថ ជ ក រមិនបំ�ពញក តព្កិច្៖

■ អ្កខកខ នមិនប នទូទ ត់ទឹក�ប ក់�តូវបង់�បច ំ�ខ ៣ �ខជ ប់គ្ និង

■ �សវ កម្កម្ីណ មួយ�ផ្សង�ទ�តរបស់អ្ក�តូវប នច ត់ថ្ ក់ជ �ប�ភទកម្ី�ផ្សង ��ក�ពី �ប�ភទកម្ីធម្ត ។

■ អ្កមិនបំ�ពញក តព្កិច្ណ មួយ��ក មខ និងលក្ខណ្�នះ ឬកិច្�ពម��ព�ងណ មួយ�ផ្សង�ទ�ត �ដលអ្កចូលរួមជ ភ គី។

20.2 �ន �ពល�ពឹត្ិក រណ៍�នក រមិនបំ�ពញក តព្កិច្ណ មួយ�ក�ត�ឡ�ង ធន គ រម នឆន្ នុសិទ្ិទ ំង�សុង�ដ�ម្បី�បក សថ ៖ អ្កមិនប នបំ�ពញ
ក តព្កិច្ក្ុងក រអនុវត្ ខនិងលក្ខណ្ �នះ �ហ�យធន គ រអ ច��ជ�ស�រ�សម�ធ្ប យ ប�ន្មពី�ល�ម�ធ្ប យ�ដ ះ�ស យណ មួយ�ដលផ្ល់
�ដ យច្ប់ជ ធរម ន ដូចជ ៖

■ �ស្�សំុឲ្យអ្ក�ធ្�ក រសង�ប ក់ភ្ មៗទ ំង�សុង ឬ�ដ យ�ផ្ក�ន�ប ក់កម្ី និងក រទូទ ត់ក រ�ប ក់ទ ំងអស់�ដល�ក�តម នច ប់ពីក លបរិ�ច្ទ
�នក រខកខ ន�ន ះ រហូតដល់ក រទូទ ត់ទ ំងអស់�ន ះ�តូវប នទទួល�ដ យធន គ រ។

■ ទ មទ រ�ទព្យសកម្�ផ្សង�ទ�តរបស់អ្ក �ដ�ម្បីទូទ ត់បំណុលទ ំងអស់

■ �កស�មួលអ�ត ក រ�ប ក់កម្ី�ដលម ន�ស ប់របស់អ្ក

■ រ យក រណ៍ព័ត៌ម នលម្ិតផ្ ល់ខ្ួនរបស់អ្ក�ទ CBC

■ ច ប់�ផ្�មដំ�ណ�រក រផ្ូវច្ប់ជ មួយអ្ក�ន ក្ុងតុល ក រក្ុង�ប�ទសកម្ុជ ។
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20.3 ជ លទ្ផល�នចំណ ត់ក រ�បប�នះ អ្កនឹងត�មូវ�ដ យច្ប់�ដ�ម្បីសង�ប ក់កម្ី និងរ៉ ប់រង�ល�ក រចំណ យ និងក រខូចខ តណ មួយ�ដល
ធន គ រអ ចនឹងម ន។ ក រចំណ យ និងក រខូចខ តទ ំង�ន ះរួមបញ្ូល ប៉ុ�ន្មិនកំណត់ចំ�ព ះ �ថ្ចំណ យផ្ូវច្ប់ សំណង ក រទ មទ រ ក រ
ខ តបង់ ក រខូចខ ត (លទ្ផល ឬផលវិប ក�ដ យផ្ ល់ ឬ�ដ យ�ប�យ ល) ក រចំណ យ �ថ្បន្ុក ពន្ ក រពិន័យ និង�ថ្ចំណ យផ្ូវច្ប់
និងលក្ណៈ�នក រទទួលខុស�តូវ�ផ្សង�ទ�ត។

21. សិទ្ិក្ុងក រទូទ ត់ក ត់កង
21.1 �យ�ងខ្ុំអ ច �ន �ពលណ ក៏ប ន �ដ យមិនប៉ះព ល់សិទ្ិ�ផ្សង�ទ�ត�ដល�យ�ងអ ចម ន និង�ដ យមិនច ំប ច់ជូនដំណឹងជ មុន ឬទ មទ រឲ្យ

ម នក រទូទ ត់ ប�ងួម ឬបញ្ូលគណនីទ ំងអស់ ឬគណនីណ មួយរបស់អ្ក (�ដលម ន�ន ក�ន្ងណ ក៏�ដ យ)។ �យ�ងខ្ុំអ ចរក្ទុក អនុវត្
ឬក ត់កងទឹក�ប ក់ណ មួយ �ប ក់ប�ញ្� ឬសមតុល្យ�ដលម ន ឬដកហូតទឹក�ប ក់�នគណនីណ មួយក្ុងរូបិយប័ណ្ណ មួយ �ដ�ម្បីបំ�ពញ
ក តព្កិច្ទូទ ត់ណ មួយ�ដលខកខ នបង់�ដ យអ្កជូន�យ�ងខ្ុំ ឬសម ជិករបស់�យ�ង មិនថ ក តព្កិច្ទ ំង�ន ះសិ្តក្ុង�ពលបច្ុប្បន្ ឬ
អន គត ជ ក់�ស្ង ឬជ ប់ព ក់ព័ន្ �គ ល ឬ�ទព្យតម្ល់ និង��ច�ន ឬរួមគ្ ។

21.2 ស�ម ប់�គ លបំណង�នកថ ខណ្�នះ ឬក្ុងក របំ�ពញក តព្កិច្ណ មួយ �ដលមិនទ ន់ប នទូទ ត់�ដ យអ្កមក�យ�ងខ្ុំ និង/ឬ សម ជិក
ណ មួយរបស់�យ�ង �យ�ងអ ច��ប�ក រប្ូររូបិយប័ណ្�ន �ពល�ន ះ ឬអ�ត ប្ូរ�ប ក់ ដូច�ដល�យ�ងអ ចគិតថ សម�ហតុផល �ហ�យអ ចប៉ះព ល់
ដល់ក រ�ផ្ររវ ងគណនីណ មួយ ខណៈ�ដល�យ�ងច ត់ទុកថ ច ំប ច់។

21.3 អ្កយល់�ពមផ្ល់ក រអនុញ្ តដល់�យ�ងខ្ុំ ក្ុងក ររឹតត្បិត ឬបង្កគណនី�ផ្សងៗ�ដលអ្កម នជ មួយ�យ�ង �ដ�ម្បីធ ន នូវក របំ�ពញក តព្
កិច្ទូទ ត់សងណ មួយ និងទ ំងអស់។

22. ទំនួលខុស�តូវ និងក រធ ន សំណង
22.1 អ្កទទួលស្ ល់ និងយល់�ពមធ ន រ៉ ប់រងចំ�ព ះ ធន គ រ និ�យ ជិត ភ្ ក់ង រ តំណ ង និងអ្ក�ណន ំ យ៉ ង�ពញ�លញពីក រទ មទ រសំណង

�ផ្សងៗ�ដល�ក�ត�ឡ�ង�ដ យស រ ដំ�ណ�រត មនីតិវិធីច្ប់ ក រទ មទ រ ក រខ តបង់ ក រខូចខ ត ផលប៉ះព ល់�ផ្សងៗ (�ដ យផ្ ល់
ឬ�ដ យ�ប�យ ល) �ថ្ចំណ យ ក រចំណ យ បន្ុក ពន្ ក រពិន័យ និង�ថ្ចំណ យផ្ូវច្ប់ និងលក្ណៈ�នក រទទួលខុស�តូវ�ផ្សង�ទ�ត
�ដលធន គ រអ ចទទួល ឬរង��គ ះ�ដ យ�ហតុផល�ន៖

ក) ក រ��ប��ប ស់�សវ កម្របស់អ្ក និងក រមិនបំ�ពញក តព្កិច្របស់អ្ក ��ក មខ និងលក្ខណ្�នះ និងខ និងលក្ខណ្�ផ្សង�ទ�ត

ខ) អ្កម នក រ�ធ្ស�ប�ហសក្ុងក រអនុវត្ក តព្កិច្របស់អ្ក ដូចម នកំណត់�ន ក្ុងខ និងលក្ខណ្�នះ។

23. ក រមិន�ល�ក�លង�នសិទ្ិ
23.1 មិនម នក រខកខ ន ក រលុប�ច ល ឬក រពន្រ�ពលណ មួយរបស់ធន គ រ ABA ក្ុងក រអនុវត្សិទ្ិ ឬដំ�ណ ះ�ស យណ មួយរបស់ខ្ួន

��ក មកិច្�ពម��ព�ង�នះ នឹង�តូវច ត់ទុកថ ជ ក រ�ល�ក�លង�ឡ�យ។ មិនម នក រអនុវត្ម្ង ឬ�ដ យ�ផ្ក ឬក រអនុវត្ឯកសិទ្ិ�ផ្សងៗ ឬ
ដំ�ណ�រក រ�ដ ះ�ស យណ មួយ �តូវប នច ត់ទុក ឬបក�ស យថ ជ ក រ�ល�ក�លងសិទ្ិ�ផ្សង�ទ�ត�ដលមិន�តូវប នអនុវត្�ន ះ�ទ។ មិនម ន
ក រ�ក��ប ឬក រ�ល�ក�លង�នបទប្បញ្ត្ិណ មួយ នឹងម ន�បសិទ្ិភ ព�ឡ�យ�ទ ះក្ុងករណីណ ក៏�ដ យ លុះ�ត �តក រ�ក��បទ ំង�នះ�តូវ
�ធ្�ជ ល យលក្ណ៍អក្សរ �ហ�យក រយល់�ពម�ល�ក�លង�បប�នះ �តូវម ន�បសិទ្ភ ព�តក្ុងករណីជ ក់ល ក់ និងស�ម ប់�គ លបំណង�ដល
ក រយល់�ពម�តូវប នផ្ល់ជូនប៉ុ�ណ្ ះ។

24. �ថ្បន្ុកធន គ រ
24.1 ពីមួយ�ពល�ទ មួយ�ពល ធន គ រអ ច ត មឆន្ នុសិទ្ិរបស់ខ្ួន �ក��ប�ថ្�សវ និងបន្ុក�ផ្សងៗ ព ក់ព័ន្នឹង�សវ កម្�ដលអ្កកំពុង

��ប��ប ស់។ �បសិន�ប�អ្កជ អតិថិជន��ប��ប ស់�សវ កម្�ស ប់ ធន គ រនឹងជូនដំណឹង�ទ អ្កជ មុន ត មរយៈបណ្ ញទំន ក់ទំនងណ មួយ
របស់ធន គ រដូចជ ត ម�គហទំព័ររបស់ធន គ រជ �ដ�ម។ �បសិន�ប�អ្កបន្��ប��ប ស់�សវ កម្ �ន ះអ្កនឹង�តូវច ត់ទុកថ ប នយល់�ពម�ល��ថ្
�សវ និង�ថ្បន្ុកថ្ីៗ�ដលប ន�ក��ប�ន ះ។ �ដ�ម្បី�ច�សវ ងក រគិត�ថ្�បប�នះ អ្កគួរ�តបញ្ឈប់ក រ��ប��សវ កម្ ឬទំន ក់ទំនងមកធន គ រ
ស�ម ប់ដំ�ណ ះ�ស យ �បសិន�ប�ម ន។

25. បទប្បញ្ត្ិ�ផ្សងៗ
25.1 ខ និងលក្ខណ្�នះ�តូវអនុវត្យ៉ ង�ពញ�លញ និងប�ន្ម�ល�ខ និងលក្ខណ្�ផ្សង�ទ�ត �ដលអនុវត្ចំ�ព ះអតិថិជន ព ក់ព័ន្នឹង�សវ កម្

ពីធន គ រ។ បញ្ត្ិ�ន�សវ កម្ទ ំងអស់�ដលផ្ល់�ដ យធន គ រ គឺអ �ស័យ�ល�ក រយល់�ពមរបស់អតិថិជនចំ�ព ះខ និងលក្ខណ្ព ក់ព័ន្
ទ ំងអស់។ ក រ��ប��ប ស់�សវ កម្ទ ំង�នះ ឬឧបករណ៌ទ ំង�នះនឹង�តូវប នដកហូតភ្ មៗ �ប�សិនជ ម នក រ បដិ�សធ និងក របំព ន�ល� ខ
និងលក្ខណ្ទ ំង�នះ ។

25.2 ត មរយៈក រជ វ�សវ កម្ មិនថ ក្ុងទ�មង់ជ សន្ឹក�កដ ស ឬ�អឡិក�តូនិក អតិថិជនបញ្ ក់ថ រ ល់ព័ត៌ម ន�ដលផ្ល់ជូនមកធន គ រគឺ
ជ ពត៌ម ន �តឹម�តូវ និងចុង��ក យបង្ស់ �ហ�យអតិថិជនប នអ ន យល់ដឹង និងយល់�ពមចងភ្ ប់ក តព្កិច្�ទ នឹងខ និងលក្ខណ្ ផង
�ដរ។ ដំ�ណ�រក រដ ក់ព ក្យ�ស្�សំុ�សវ កម្ គឺជ �ផ្កសំខ ន់មួយ�នខ និងលក្ខណ្។ ធន គ រអ ច�ស្�សំុព័ត៌ម នណ មួយប�ន្ម ត មក រ
ច ំប ច់ �ហ�យអតិថិជន�តូវ�ឆ្�យតបនូវសំ�ណ�ទ ំង�នះឲ្យប នទ ន់�ពល�វល ។

25.3 ធន គ ររក្សិទ្ិពី�ពលមួយ�ទ �ពលមួយ ត មក រស��មចចិត្ទ ំង�សុងរបស់ខ្ួន �ដ�ម្បី�ក��បលក្ខណ្ទ ំង�នះ និង�កត�មូវព័ត៌ម ន ណ
មួយ�ដលផ្ល់ជូនអំពី�សវ កម្�នះ។ អ្ក�តូវ�តពិនិត្យខ និងលក្ខណ្ទ ំង�នះ និងព័ត៌ម ន�ដលប នផ្ល់ជូនអំពី�សវ កម្�នះជ �បច ំ។ ក រ
បន្��ប��ប ស់�សវ កម្របស់អ្ក ច ត់ទុកថ អ្កប នយល់�ពម និងទទួលយកលក្ខណ្ �ពមជ មួយក រ�ក��ប និងក រ�កត�មូវណ មួយ�ន
�សវ កម្�នះ។
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25.4 ក រ�ដលបញ្ត្ិណ មួយ�នខ និងលក្ខណ្ទ ំង�នះ ប ន�ចងខុសពីច្ប់ អស់សុពលភ ព ឬមិនអ ចអនុវត្ប ន��ក មទិដ្ភ ពណ មួយ
មិនម នន័យថ ភ ព�សបច្ប់ សុពលភ ព ឬក រអនុវត្ បទប្បញ្ត្ិ�ដល�ន �សសសល់ �តូវប នប៉ះព ល់ ឬធ្ ក់ចុះ�ន�បសិទ្ភ ព�ឡ�យ។

25.5 �សវ កម្គួរ�ត�តូវប ន��ប��ប ស់�ដ យ�ស្ ះ�តង់ និង�សបត មខ និងលក្ខណ្។

25.6 ត មឆន្ នុសិទិ្ទ ំង�សុងរបស់ធន គ រ ក របំព នខ និងលក្ខណ្ណ មួយទ ំង�នះ �ដលអ្កប ន�ធី្នឹងអ ចន ំឲ្យម នក របញ្ឈប់�សវ កម្ភ្ មៗ។

25.7 រ ល់ព័ត៌ម ន�ដលផ្ល់�ដ យអតិថិជននឹង�តូវច ត់ទុកថ �តឹម�តូវ �ហ�យធន គ រនឹងម នសិទ្ិ��ប��ប ស់ព័ត៌ម ន�ន ះ �ដ យមិនច ំប ច់ម ន
ក តព្កិច្ក្ុងក រ�ផ្�ងផ្ ត់ព័ត៌ម នទ ំង�ន ះស�ម ប់សុវត្ិភ ព រដ្ប ល ឬ�គ លបំណង�ផ្សង�ទ�តណ មួយ�ឡ�យ។ �ន �ពលប នផ្ល់ជូន
�ដ យអ្ក ព័ត៌ម នទ ំង�ន ះនឹងក្ យ�ទ ជ �ទព្យសម្បត្ិរបស់ធន គ រ ។

25.8 �ទ ះបីជ ម នអ្ីផ្ុយពីខ និងលក្ខណ្�នះក៏�ដ យ ធន គ រ �គប់�ពល�វល ទ ំងអស់ �តូវម នក តព្កិច្�គ រពត មវិធ ន និងបទប្បញ្ត្ិទ ំង
អស់�នអ ជ្ ធរម នសមត្កិច្ រួមម នប៉ុ�ន្មិនកំណត់ចំ�ព ះ�តធន គ រជ តិ�នកម្ុជ ។

26. ភ ស
26.1 ខ និងលក្ខណ្�នះ ម នជ ភ ស �ខ្រ និងភ ស អង់�គ្ស។ ក្ុងករណីម នភ ពមិន�សបគ្ រវ ងភ ស ទ ំងពីរ �ដលបង្ឲ្យម នវិវ ទ�ផ្កច្ប់

�ន ះភ ស �ខ្រ នឹង�តូវយកជ អ ទិភ ព។

27. ច្ប់�គប់�គង និងយុត្ ធិក រ
27.1 ខ និងលក្ខណ្�នះ �តូវម នវិស លភ ព�គប់�គង និងបក�ស យ �ដ យអនុ�ល មត មច្ប់�ន�ពះរ ជ ណ ច�កកម្ុជ ។ វិវ ទណ មួយ�ដល

�ក�ត�ឡ�ងពីខ និងលក្ខណ្ទ ំង�នះ �តូវអ �ស័យ�ល�យុត្ ធិក រទ ំង�សុងរបស់តុល ក រកម្ុជ ។

-ចប់-


