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1. សេចក្តី ផ្តើម 
 ខ �ងិ លក្ខខណ្ឌ នេះ ចេង ព័ ីការ បេើបេេស់ គណ� ីទំទូាត់ ណាមួយ ដេល បា� បង្កើត នៅ ក្នងុ កម្មវធីិ ABA Mobile (តទៅ នេះ ហៅ 
កាត់ ថា  “ លក្ខខណ្ឌ ”)។ ក្នុង នាម ជា អ្នក បេើបេេស់ សេវា ទំូទាត់ (អ្នក បេើបេេស់ ) អ្នក តេូវ អា� លក្ខខណ្ឌ នេះ ឲេយ បា� ចេបាស់លាស់ 
ពេម ជាមួយ�ឹង លក្ខខណ្ឌ ផេសេងៗ ទៀត របស់ ធនាគារ ដូច ជា ខ �ិង លក្ខខណ្ឌ នេ ផលិតផល នេ គណ�ី រហ័ស ខ �ិង លក្ខខណ្ឌ 
បេើបេេស់ ABA Mobile �ិង ខ �ិង លក្ខខណ្ឌ ទំូទៅ សមេេប់ ធនាគារ អ� ឡាញ ។

 តាម រយៈ ការ ចុច “ យល់ពេម ” អ្នកបញ្ជេក់ថា អ្នក បា� អា� យល់ ទំទំួលស្គេល់ ពេម ទំទំួលយក �ិង ភា្ជេប់ ការ ទំទំួលខុសតេូវ 
ជាមួយ�ឹង ខ �ិង លក្ខខណ្ឌ ទាំង អស់នេះ ។ 

 នៅ ពេល ដេល ម� ខ �ិង លក្ខខណ្ឌ ផេសេងៗ បា� ចេង ខុស គា្នេ ព័ី លក្ខខណ្ឌ ទាំងនេះ  ខ �ិង លក្ខខណ្ឌ នេះ ម� ឧត្តរម �ុ ភាព័ ។ 

2. និយម ន័យ 
 ■ លេខ អតិថិជន (CIF) ម� �័យ ថា ជា លេខ សម្គេល់ អត្តសញ្ញេណ អតិថិជ� តេ មួយ គត់ របស់ អ្នក អំឡុង ពេល បង្កើត គណ�ី 
រហ័ស ។ 

 ■ បេតិបត្តិការ ដាក់ បេេក់ ម� �័យ ថា បេតិបត្តិការ ទំូទាត់ ឥណទា�  ដើមេបី ដាក់ បេេក់ ចូល គណ�ី ទំូទាត់ ដេល �ឹង បង្កើ� ចំ�ួ� 
ទំឹកបេេក់ ដេល ម�នៅ ក្នុង គណ�ី រហ័ស ។ 

 ■ បេតិបត្តិការ ដក បេេក់ ម� �័យ ថា បេតិបត្តិការ ទំូទាត់ ឥណ ព័�្ធ ដើមេបី ដក យក បេេក់ ព័ី គណ�ី ទំូទាត់ ដេល �ឹង ប�្ថយ ចំ�ួ� 
ទំឹកបេេក់ ដេល ម�នៅ ក្នុង គណ�ី រហ័ស ។ 

 ■ សេវា E-cash ម� �័យ ថា សេវា ដក បេេក់ មិ� បេើ កាត នៅ តាម ទំូ ATM របស់ ធនាគារ ABA ដោយ បេើ លេខ កូដ ដេល 
បង្កើត នៅ ក្នុង កម្មវិធី ABA Mobile ។

 ■ បេេក់ អេឡិកតេូនិក ម� �័យ ថា តម្លេ សច់បេេក់ ដេល ចេញ ជូ� ដោយ អ្នក បញ្ចេញ ទំឹកបេេក់ អេឡិកតេូ�ិក នៅ ពេល ទំទំួល 
បេេក់  ហើយ តេូវ បា� រកេសា ទំុក តាម អេឡិកតេ�ូិក �ិង បេើបេេស ់ដើមេបី ធ្វើ បេតិបត្តិការ ទំូទាត់ ពេមទាំង ទំទំួលយក ជា ឧបករណ៍ 
ទំូទាត់ ដោយ បុគ្គល នានា ។ 

 ■ មូលនិធិ ម� �័យ ថា កេដាសបេេក់ ឬ ទំឹកបេេក់ អេឡិកតេូ�ិក ។ 
 ■ លេខ សម្គេល់ ទូរស័ព្ទ ដេ (Mobile ID) ម� �័យ ថា លេខ អត្តសញ្ញេណ តេ មួយ គត់ កំណត់ ឲេយ អ្នក បេើបេេស់ កម្មវិធី ABA 
Mobile �ីមួយៗ អំឡុង ពេល ចុះ ឈ្មេះ ។

 ■ គណនី ទូទាត់ ម� �័យ ថា គណ�ី ដេល អ្នក បេើបេេស់ សេវាកម្ម ទំូទាត់ (អ្នក បេើបេេស់ ) បា� បើក �ិង បេើបេេស់ សមេេប់ ធ្វើ 
បេតិបត្តិការ ទំូទាត់ ។ គណ�ី រហ័ស តេូវ បា� ចាត់ ទំុក ថា ជា ទំំរង់ មួយ នេ គណ�ី ទំូទាត់ ។

 ■ សេវាកម្ម ផ្តើម ការ ទូទាត់ ម� �័យ ថា សេវាកម្ម ដេល បេើ ដើមេបី ទូំទាត់ តាម ការ ស្នើ សំុ របស់ អ្នក បេើបេេស់ សេវាកម្ម ទូំទាត់ 
ពាក់ព័័�្ធ �ឹង គណ�ី ធនាគារ  ឬ គណ�ី ទំូទាត់ ដេល រកេសា ទំុក នៅ ធនាគារ ឬ កេុមហ៊ុ� សេវាកម្ម ទំូទាត់ ។ 

 ■ អ្នក បេើបេេស់ សេវាកម្ម ទំូទាត់ ម� �័យ ថា បុគ្គល (រូប វ�្ត  ឬ �ីតិ ) ដេល បេើបេេស់ សេវាកម្ម ទំូទាត់ ក្នុង នាម ជា អ្នក បង់បេេក់ 
អ្នក ទំទំួល បេេក់ ឬ ទាំង ព័ីរ ។ 

 ■ បេតិបត្តិការ ទូទាត់ ម� �័យ ថា ជា សកម្មភាព័ ដេល ផ្តើម ដោយ អ្នក បង់បេេក់  ឬ សកម្មភាព័ ទំូទាត់ ក្នុង នាម ឲេយ អ្នក បង់បេេក់  
ឬ ដោយ អ្នក ទំទំួល បេេក់  ក្នុង ការ ដាក់ បេេក់ ការ ផ្ទេរ បេេក់ ឬ ការ ដក បេេក់ ដោយ មិ� គិត ព័ី កាតព័្វកិច្ច មូលដា្ឋេ� ណាមួយ រវាង 
អ្នក បង់បេេក់ �ិង អ្នក ទំទំួល បេេក់ ។ 

 ■ អ្នក ផ្តល់ សេវាកម្ម ទូទាត់ (PSP) ម� �័យ ថា �តិីបុគ្គល ដេល ទំទួំល បា� អាជា្ញេប័ណ្ណ តេមឹតេវូ ពី័ ធនាគារជាតិ នេ កម្ពជុា ដើមេប ី
បេតិបត្តកិារ សេវា ហរិញ្ញវត្ថ ុនៅ កម្ពជុា �ងិ តេវូ បា� អ�ម័ុត ដោយ ធនាគារ ABA សមេេប់ ការ ភា្ជេប់ សេវាកម្ម ដូច ជា ការ ទូំទាត់ 
ឬ ការ ផ្ទេរ បេេក់ កេេម ការ រៀបចំ ផ្លូវចេបាប់ មួយ ចំ�ួ� ។ 

 ■ ព័ត៌មន បុគ្គល ម� �័យ ថា ព័័ត៌ម� ផ្ទេល់ខ្លួ� ដេល អ្នក ផ្តល់ ឲេយ ធនាគារ ABA រួម ម� ប៉ុន្តេ មិ� កមេិត ចំពោះ ឈ្មេះ ពេញ 
លេខ អត្តសញ្ញេណប័ណ្ណ សញ្ជេតិ ខ្មេរ (NID) ថ្ងេខេ ឆា្នេំ កំណើត លេខ ទំូរស័ព័្ទ អាសយដា្ឋេ� ព័័ត៌ម� លម្អិត អំព័ី ការងារ បេេក់ 
ចំណូល �ិង បេភព័ បេេក់ ចំណូល �ិង ព័័ត៌ម� លម្អិត ផេសេងៗ ដេល ធនាគារ កំណត់ �ិង ចាត់ ថា្នេក់ ជា ព័័ត៌ម� ផ្ទេល់ខ្លួ� ។ 

 ■ ការ ផ្ទេរ បេេក់ ម� �័យ ថា បេភេទំ ការ ផ្ទេរ ឥណ ព័�្ធ ឬ ឥណទា� នេ បេតិបត្តិការ ទំូទាត់ ណាមួយ នៅ ពេល ណា ដេល ធនាគារ 
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ABA កា្លេយជា ធនាគារ ទំូទាត់ ឬ ទំទំួល បេេក់ តាង នាម ឲេយ រូប អ្នក ដើមេបី អ�ុវត្ត ការ បញ្ជេការ ទំូទាត់ ណាមួយ ដេល បា� ធ្វើ ឡើង 
ដល់ អ្នក ឬ ដោយ ខ្លួ� អ្នក ផ្ទេល់ ។ ការ ផ្ទេរ បេេក់ រួម ម� ការ ផ្ទេរ បេេក់ ក្នុង ធនាគារ �ិង ឆ្លង ធនាគារ ។ 

 ■ ‘ យើង ’ ‘ យើងខ្ញុំ ’ ‘ របស់ យើង ’ ‘ របស់ យើងខ្ញុំ ’ ម� �័យ ថា ធនាគារ វឌេឍ�ៈ អាសុី ចំកាត់ ។ 
 ■ ‘ អ្នក ’ ‘ របស់ អ្នក ’ ‘ របស់ លោក អ្នក ’ ម� �័យ ថា ម្ចេស់ គណ�ី �ិង អ្នក បេើបេេស់ កម្មវិធី ABA Mobile ។ 

3. ការ បង្កើត គណនី ទូទាត់

3.1 លក្ខខណ្ឌ ពេញ សិទ្ធិ 
 ■ ជា ព័លរដ្ឋ ម� សញ្ជេតិ ខ្មេរ 
 ■ ម� អាយុ ចាប់ព័ី 15 ឆា្នេំ ឡើង ទៅ គិត តេឹម កាលបរិច្ឆេទំ បើក គណ�ី ទំូទាត់ 
 ■ ម� ឯកសរ បញ្ជេក ់អត្តសញ្ញេណ ចេបាប់ ដើម ដេល ម� សុព័លភាព័ ៖ (បច្ចបុេប�្ន ធនាគារ ទំទំលួ តេ អត្តសញ្ញេណប័ណ្ណ សញ្ជេតិ 
ខ្មេរ តេ ប៉ុណ្ណេះ ។ )

3.2 លក្ខខណ្ឌ តមេូវ ផេសេងៗ 
 ■ សុី ម ទំូរស័ព័្ទ បេើ ឈ្មេះ របស់ អ្នក 
 ■ ទំូរស័ព័្ទ ដេ មិ� ម� jailbreak �ិង អាច បេើ បេព័័�្ធ បេតិបត្តិការ iOS ឬ Android បា� 
 ■ ទំូរស័ព័្ទ ម� កាមេរ៉េ គុណភាព័ ខ្ពស់ ដេល អាច ថតរូប មុខ �ិង ឯកសរ អត្តសញ្ញេណ របស់ អ្នក បា� ចេបាស់ 
 ■ លេខ ទំូរស័ព័្ទ មិ� ដេល តេូវ បា� បេើបេេស់ សមេេប់ សេវាកម្ម របស់ កម្មវិធី ABA Mobile
 ■ ម� បំណង ចេបាស់លាស់ ក្នុង ការ ដាក់ បេេក់ $5 ក្នុង រយៈពេល 30 ថ្ងេ គិត ចាប់ព័ី ថ្ងេ បើក គណ�ី រហ័ស ។ 

4. សេវាកម្ម ដេល មាន សមេេប់ គណនី ទូទាត់
 ■ គណ� ីរហស័ ជា គណ� ីទូំទាត់ ដេល ផ្តល់ សេវាកម្ម ម� ដេ� កណំត់ ទាងំ នៅ ក្នងុ កម្មវធីិ ABA Mobile ឬ នៅ តាម បញ្ជរ ធនាគារ ។ 
 ■ គណ� ីទំទូាត់ មិ� តេវូ អ�ុញ្ញេត ឲេយ បេើបេេស់ ជា គណ�ី បេភព័ សមេេប់ បេតិបត្តកិារ ទូំទាត់ ឆ្លង បេទេស ដោយ រមួ បញ្ចលូ ការ ដាក ់
កមេិត ចំពោះ ការ បេើបេេស់ គណ�ី នេះ ក្នុង ការ ភា្ជេប់ ទៅ �ឹង កាត �ិម្មិត ផង ដេរ ។ 

 ■ សមេេប់ ព័័ត៌ម� លម្អិត អ្នក អាច ស្វេងរក សេវាកម្ម �ិង ចំ�ួ� កំណត់ នានា នៅ ក្នុង ខ �ិង លក្ខខណ្ឌ នេ ផលិតផល នេ គណ�ី 
រហ័ស ។ ធនាគារ រកេសា សិទំ្ធិ ក្នុង ការ បន្ថេម ទំម្លេក់ ចោល លុប ចោល ឬ ព័េយួរ សេវាកម្ម ទាំងនេះ តាម ឆនា្ទេ�ុសិទំ្ធិ របស់ ខ្លួ� ដោយ 
មិ�បាច់ ម�ការ យល់ ពេម ជា មុ� ព័ី អតិថិជ� ឡើយ ។

5. ការ ដំឡើង ទៅ ជា គណនី ស្តង់ដារ 
 ■ ធនាគារ លើកទំឹកចិត្ត អ្នក បេើបេេស់ ទាំងអស់ ឲេយ ធ្វើការ ដំឡើង ព័ី គណ�ី ទំូទាត់ ទៅ ជា គណ�ី ធនាគារ ស្តង់ដារ ។ អ្នក បេើបេេស់ 
ចាំបាច់ តេូវ បងា្ហេញខ្លួ� ដោយ ផ្ទេល់ នៅ ទីំតាំង ធនាគារ ឬ ជួប ជាមួយ អ្នកតំណាង ធនាគារ ដើមេបី បំពេញ លក្ខខណ្ឌ តមេូវការ 
យកចិត្តទំុកដាក់ ស្គេល់ អតិថិជ� ។ 

 ■ អ្នក បេើបេេស ់អាច ស្នើ សុ ំការ តំឡើង ខាងលើ នៅ សខា ណាមួយ របស់ ធនាគារ ABA ដេល នៅ ទំីនោះ អ្នក បេើបេេស់ �ឹង តេូវ 
បា� តមេូវ ឲេយ ធ្វើ បច្ចុបេប�្នភាព័ លើ ព័័ត៌ម� ផ្ទេល់ខ្លួ� �ិង បញ្ជេក់ ការ យល់ពេម ជាមួយ ការ �ឹង លក្ខខណ្ឌ ផលិតផល ថ្មី �ិង 
លក្ខខណ្ឌ នានា របស់ ធនាគារ ។ 

 ■ អ្នក បា� ទំទួំលស្គេល់ ថា ការ ស្នើ សំុ សេវាកម្ម ពេញលេញ របស់ អ្នក អាច តេូវ បា� អ�ុម័ត ឬ បដិសេធ តាម ការ ពិ័ចារណា �ិង 
ឆនា្ទេ�ុសិទំ្ធិ របស់ ធនាគារ ។

6. ថ្លេ សេវា និង ការ គិតថ្លេ សេវា 
 ■ ធនាគារ អាច គិតថ្លេ សេវា ផេសេងៗ សមេេប់ សេវាកម្ម ណាមួយ ដេល បា� ផ្តល់ ជូ� ដោយ សេប តាម លក្ខខណ្ឌ ដេល ម�នៅ ក្នុង 
ផលិតផល ឬ លក្ខខណ្ឌ សេវាកម្ម ជាក់លាក់ ណាមួយ សមេេប់ សេវាកម្ម ដេល ខ្លួ� ផ្តល់ ជូ� ពាក់ព័័�្ធ �ឹង គណ�ី ណាមួយ ។ ថ្លេ 
សេវា �ិង ការ គិតថ្លេ សេវា អាច តេូវ បា� គិត ផេសេងៗ គា្នេ សមេេប់ បណា្តេញ  �ិង រូបិយ វត្ថុ ដេល អ្នក បេើបេេស់ បា� ជេើសរើស ដើមេបី 
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ធ្វើ បេតិបត្តិការ ទំូទាត់ �ិង ផ្ទេរ បេេក់ ។
 ■ ថ្លេ សេវា �ិង ការ គិតថ្លេ សេវា ជា ទំូទៅ តេូវ បា� បញ្ជេក់ ឬ បងា្ហេញ នៅ លើ អេ កេង់ សមេេប់ ការ ស្វេងរក �ីមួយៗ ប៉ុន្តេ អ្នក អាច រក 
ព័័ត៌ម� លម្អិត ដោយ ទាក់ទំង តាម ទំូរស័ព័្ទ មក កា�់ ផ្នេក ទំំនាក់ទំំ�ង អតិថិជ� របស់ យើងខ្ញុំ ។

7. ការ បេើបេេស់ គណនី ទូទាត់
 ■ ខុស ព័ី គណ�ី ធនាគារ ស្តង់ដារ គណ�ី រហ័ស (ជា ទំមេង់ គណ�ី ទំូទាត់ ) ម�មុខ ងារ ម� កមេិត ។ អ្នក តេូវ មើល មុខងារ ចុង 
កេេយ បង្អស់ នានា នៅ លើ គេហទំំព័័រ របស់ យើង ដើមេបី ធានា ថា អ្នកដឹង ព័ីមុខ ងារ មួយ ចំ�ួ� ដេល ម� សមេេប់ គណ�ី រហ័ស 
របស់ អ្នក ។

7.1 បេតិបត្តិការ ដក បេេក់ 
 ■ អ្នក អាច ដក សច់បេេក់ ពី័ គណ�ី របស់ អ្នក បា� តេ តាម រយៈ សេវា E-cash បុ៉ណ្ណេះ ។ បេសិ�បើ អ្នកម� បំណង ចង់ ដក 
សច់បេេក់ ព័ី បញ្ជរ ធនាគារ អ្នក តេូវ យល់ពេម ដំឡើង វា ទៅ ជា គណ�ី ធនាគារ ស្តង់ដារ ដោយ អ�ុវត្ត តាម �ីតិវិធី ការ យកចិត្ត
ទំុកដាក់ ស្គេល់ អតិថិជ� របស់ ធនាគារ មុ� សិ� ។ ការ មិ� យល់ពេម ធ្វើ បច្ចុបេប�្នភាព័ ព័័ត៌ម� ផ្ទេល់ខ្លួ� ម� �័យ ថា អ្នក បា� 
យល់ពេម ក្នុង ការ មិ� បេើបេេស់ សេវាកម្ម តាម បញ្ជរ ធនាគារ លើកលេងតេ ការ ស្នើ សុំ បិទំ គណ�ី រហ័ស តេ ប៉ុណ្ណេះ ។ 

 ■ នៅ ពេល ដេល ព័ត៌័ម� ផ្ទេល់ខ្ល�ួ របស់ អ្នក តេវូ បា� ធ្វើ បច្ចបុេប�្នភាព័ ដោយ ជោគជ័យ ហើយ គណ�ី របស់ អ្នក តេវូ បា� ដំឡើង ទៅ ជា 
គណ� ីស្តង់ដារ អ្នក យល់ពេម ភា្ជេប់ កាតព័្វកចិ្ច របស់ អ្នក កេេម លក្ខខណ្ឌ របស់ ផលិតផល �ងិ សេវាកម្ម ដេល អ្នក បេើបេេស់ នោះ ។ 

 ■ កមេិត នេ ការ ដក បេេក់ បេចាំ ថ្ងេ �ិង បេចាំខេ តេូវ បា� បេើបេេស់ សមេេប់ បេតិបត្តិការ ដក បេេក់ ។ អ្នក ចាំបាច់ តេូវ អា� ខ �ិង 
លក្ខខណ្ឌ នេ ផលិតផល នេ គណ�ី រហ័ស ឲេយ បា� យល់ ចេបាស់ ។

7.2 បេតិបត្តិការ ដាក់ បេេក់ 
 ■ អ្នក អាច ដាក់ បេេក់ (រួម ទាំង បេេក់ អេឡិកតេូ�ិក ) ក្នុង គណ�ី ទំូទាត់ របស់ អ្នកតាម រយៈ សច់បេេក់ ឬ ការ ផ្ទេរ សមតុលេយ ។ 
 ■ ក្នុង ករណី ដេល អ្នក ដាក់ បេេក់ តាម បញ្ជរ ធនាគារ អ្នក ចាំបាច់ តេូវធ្វើ បច្ចុបេប�្នភាព័ ព័័ត៌ម� ផ្ទេល់ខ្លួ� របស់ អ្នក �ិង ដំឡើង វា 
ទៅ ជា គណ�ី ស្តង់ដារ ។ បើ មិ� ដូចនេះ ទេ អ្នក យល់ពេម ដាក់ បេេក់ តាម រយៈ បណា្តេញ ស្វ័យ សេវា ដូច ជា ម៉េសុី� ដាក់ បេេក់ 
(CIM) ឬ ម៉េសុី� ដក / ដាក់ បេេក់ (CRM) បេសិ�បើ តេូវ បា� អ�ុញ្ញេតិ ។ 

 ■ អ្នក អាច ដាក់ បេេក់ តាម រយៈ ការ ផ្ទេរ សមតុលេយ ព័ី គណ�ី រហ័ស ដទេ ឬ គណ�ី ធនាគារ ABA ឬ កាបូប អេឡិកតេូ�ិក ផេសេង 
ទៀត ដេល ម� ជាមួយ�ឹង កេុមហ៊ុ� សេវាកម្ម ទំូទាត់ នានា ។ 

 ■ កមេិត នេ ការ ដាក់ បេេក់ បេចាំ ថ្ងេ �ិង បេចាំខេ តេូវ បា� បេើបេេស់ សមេេប់ បេតិបត្តិការ ដាក់ បេេក់ ។ អ្នក ចាំបាច់ តេូវ អា� ខ �ិង 
លក្ខខណ្ឌ នេ ផលិតផល នេ គណ�ី រហ័ស បា� ឲេយ យល់ ចេបាស់ ។ 

7.3 បេតិបត្តិការ ផ្ទេរ បេេក់ 
 ■ នៅ ពេល ផ្តើម ការ ផ្ទេរ បេេក់ ណាមួយ អ្នក ចាំបាច់ តេូវ ផ្តល់ ព័័ត៌ម� មួយ ចំ�ួ� របស់ អ្នក ទំទំួល ដេល ព័័ត៌ម� នោះ �ឹង ម� ភាព័ 
ខុស គា្នេ ទៅ តាម បេភេទំ នេ ការ ផ្ទេរ បេេក់ ។

 ■ សមេេប់ បេតិបត្តិការ ផ្ទេរ បេេក់ ណាមួយ ដេល បា� ធ្វើ ឡើង តាម រយៈ ABA Mobile អ្នក យល់ពេម ដោយ ស្ម័គេចិត្ត ថា យើង 
អាច បងា្ហេញ ឈ្មេះ �ងិ ព័័ត៌ម� លម្អតិ អំពី័ បេតិបត្តកិារ របស់ អ្នក ដើមេប ីជូ�ដំណងឹ �ងិ ជួយ ពួ័ក គេ ក្នងុ ការ កណំត់ អត្តសញ្ញេណ 
�ិង ការ ផ្ទៀងផ្ទេត់ បេតិបត្តិការ ។ 

 ■ ចំ�ួ� ទំឹកបេេក់ កំណត់ សរុប បេចាំ ថ្ងេ �ិង បេចាំខេ តេូវ បា� បេើបេេស់ សមេេប់ បេតិបត្តិការ ដាក់ �ិង ដក បេេក់ ។ 

7.4 បេតិបត្តិការ ទូទាត់ និង ទិញ ទំនិញ ឬ សេវាកម្ម
 ■ សមេេប់ បេតិបត្តិការ ទំិញ ទំំ�ិញ ឬ សេវាកម្ម តាម រយៈ កម្មវិធី ABA Mobile អ្នក យល់ពេម ថា យើង អាច បងា្ហេញ ឈ្មេះ �ិង 
ព័័ត៌ម� លម្អិត អំព័ី ការ ទំូទាត់ របស់ អ្នក ទៅ ឲេយ អ្នកលក់ ដើមេបី ជួយ ឲេយ ព័ួក គេ អាច កំណត់ អត្តសញ្ញេណ ព័ី បេតិបត្តិការ ដេល អ្នក 
បា� ធ្វើ ។ 

 ■ យើង អាច បញេឈប់ ឬ ព័េយួរ ការ ទំូទាត់ គេប់ពេលវេលា ដោយ មិ�បាច់ ជូ�ដំណឹង ទៅ កា�់ លក់ ទេ ។ កេេម កាលៈទេសៈ ជាក់លាក់ 
ណាមួយ ធនាគារ មិ� បេេកដជា អាច បញេឈប់ ការ ទំូទាត់ បា� ភា្លេមៗ តាម ការ ស្នើ សុំ របស់ អ្នក បង់បេេក់ ឡើយ ។ តាម ចេបាប់ ជា 
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ធរម� តមេូវ ឬ កេេម ការ រៀបចំ ផ្លូវចេបាប់ អ្នក �ឹង តេូវ បា� ជូ�ដំណឹង តាម រយៈ មធេយោបាយ ផេសេងៗ (រួម ទាំង សរ ជូ�ដំណឹង ) 
អំព័ ីការ អាកខ់ា� ឬ ការ បញេឈប់ ការ ទូំទាត់ ក្នងុ ដំណាកក់ាល ការ ផ្ទៀងផ្ទេត់ ផេសេងៗ ។ អ្នកម� កាតព័្វកចិ្ច ព័�ិតិេយ �ងិ ទំទួំលស្គេល់ 
ការ បញេឈប់ ការ ទំូទាត់ នេះ ។ 

 ■ ចំ�ួ� ទំឹកបេេក់ កំណត់ សរុប បេចាំ ថ្ងេ �ិង បេចាំខេ តេូវ បា� បេើបេេស់ សមេេប់ បេតិបត្តិការ ដាក់ �ិង ដក បេេក់ ។ 

8. គណនី ទូទាត់ អកម្ម និង មិន ដំណើរការ 
 ■ ចេបាប់ បា� តមេវូ ឲេយ ធនាគារ គេប់គេង គុណភាព័ បេតិបត្តកិារ �ងិ ហា�ិភ័យ នានា ពាកព់័�័្ធ �ឹង គណ� ី។ បេសិ�បើ គណ� ីទំទូាត់ 
របស់ អ្នក មិ� ម� បេតិបត្តិការ រយៈពេល ចាប់ព័ី 12 (ដប់ ព័ីរ ) ខេ ឡើង ទៅ ចាប់ព័ី កាលបរិច្ឆេទំ បង្កើត គណ�ី ឬ កាលបរិច្ឆេទំ 
បេតិបត្តិការ ចុង កេេយ (មិ� រួម បញ្ចូល បេតិបត្តិការ ដោយ បេព័័�្ធ ) នោះ គណ�ី របស់ អ្នក �ឹង តេូវ ចាត់ ថា្នេក់ ជា គណ�ី គា្មេ� 
សកម្មភាព័ ឬ គណ�ី អសកម្ម ។ អ្នក យល់ពេម ឲេយ ធនាគារ អ�ុវត្ត វិធា� ដូច ខាងកេេម នៅ ពេល ដេល គណ�ី របស់ អ្នក កា្លេយជា 
គណ�ី អសកម្ម ៖

 - បញេឈប់ បេតិបត្តិការ ដាក់ ឬ ដក បេេក់ ចូល ក្នុង / ចេញព័ី គណ�ី របស់ អ្នក  លុះតេេតេ ស្ថេ�ភាព័ គណ�ី បា� ប្តូរ ព័ី  ‘ គណ�ី 
អសកម្ម ’ ទៅ ជា ‘ គណ�ី សកម្ម ’ វិញ ។ 

 - គិតថ្លេ សេវា បេចាំឆា្នេំ ។

 - បិទំ គណ�ី របស់ អ្នក ដោយ ស្វ័យបេវត្តិ ដោយ មិ�បាច់ ជូ�ដំណឹង ជា មុ� បេសិ�បើ អ្នកម� សមតុលេយ ស្មើ សូ�េយ ។ 
 ■ ផ្អេក លើ ខ �ិង លក្ខខណ្ឌ នេ ផលិតផល នេ គណ�ី រហស័ អ្នក យល់ពេម ដាក ់បេេក ់យ៉េងតិច 5$ ចូល ក្នងុ គណ�ី របស់ អ្នក   ក្នងុ 
រយៈពេល 30 ថ្ងេ ចាប់ព័ី ថ្ងេ បង្កើត គណ�ី បា� ដោយ ជោគជ័យ ។ ក្នុង ករណី ខកខា� គណ�ី រហ័ស របស់ អ្នក អាច �ឹង តេូវ 
បា� ផ្អេក សកម្មភាព័ ។ អ្នក យល់ពេម ទំទួំល ការ រតឹ ប�្តងឹ របស់ ធនាគារ លើ គណ�ី នេះ រមួ ម� ការ ដាក ់កមេតិ ក្នងុ ការ បេើបេេស់ 
គណ�ី លុះតេេតេ អ្នក តេូវ បា� ធនាគារ ធ្វើការ ផ្ទៀងផ្ទេត់ បញ្ជេក់ រួចរល់ ។ 

9. មូលនិធិ មិន បាន ទាមទារ ក្នុង គណនី ទូទាត់
 ■ នៅ ពេល គណ�ី ទំទូាត់ របស់ អ្នក មិ� ម� បេតិបត្តកិារ រយៈពេល 10 ឆា្នេ ំនោះ សមតុលេយ ដេល នៅ សល់ �ឹង តេវូ ផ្ទេរ ទៅ ទំភីា្នេកង់ារ 
អភិបាលកិច្ច (ដេល ម� ធនាគារជាតិ នេ កម្ពុជា ) សមេេប់ ការ គេប់គេង ប�្ត តាម ចេបាប់ ជា ធរម� ។

 ■ អ្នក យល់ពេម ដោយ មិ� អាច បេកេក បា� ថា អ្នក �ឹង បេើបេេស់ គណ� ីទូំទាត់ របស់ អ្នក អោយ បា� ល្អ ខា្ជេប់ខ្ជ�ួ �ងិ យ៉េង សកម្ម ។ 
នៅ ពេល ដេល គណ� ីរបស ់អ្នក ម�ិ ដណំើរការ ក្នងុ រយៈពេល ដ ៏យរូ នេះ អ្នក យលព់េម ដោយ ឥត លក្ខខណ្ឌ ជាមយួ�ងឹ ការ ដាក ់
ចេញ �ូវ វិធា�ការ រៀបចំ �ិង ការ រៀបចំ ចាត់ចេង របស់ ធនាគារ ក្នុង ការ ផ្ទេរ សមតុលេយ ដេល នៅ សល់ ក្នុង គណ�ី របស់ អ្នក ទៅ 
កា�់ ធនាគារជាតិ នេ កម្ពុជា ដោយ មិ�បាច់ ជូ�ដំណឹង ដល់ អ្នក ឡើយ ។ 

 ■ បេសិ�បើ អ្នក ចាំបាច់ តេូវ ទាមទារ បេេក់ របស់ អ្នក មក វិញ អ្នក តេូវ អ�ុវត្ត តាម �ីតិវិធី មួយ ចំ�ួ� របស់ ធនាគារ រួម ម�ការ 
ពេមពេៀង បង់ថ្លេ សេវា រៀបចំ នានា ។ 

10. ការ បង្កក និង ការ បិទ គណនី ទូទាត់
 ■ បេសិ�បើ ធនាគារ ចាត់ ទុំក ថា គណ� ីរបស់ អ្នក មិ� តេវូ បា� �ងិ កពុំ័ង តេ បេើបេេស់ សមរមេយ នោះ ទេ ធនាគារ អាច �ឹង ព័េយរួ បេតិបត្តិ
ការ ឬ បិទំ គណ�ី ទាំងអស់ របស់ អ្នក ។ ធនាគារ �ឹង មិ� ទំទំួលខុសតេូវ ចំពោះ ការ ខាតបង់ ណាមួយ ដេល បណា្តេល មក ព័ី ការ 
ព័េយួរ ឬ ការ បិទំ គណ�ី នោះ ទេ ។ បើសិ�ជា ព័ិតជា មិ� អាច ឲេយ អ�ុវត្ត បា� ធនាគារ ក្នុង កាលៈទេសៈ នេះ �ឹង ធ្វើការ ជូ�ដំណឹង 
ជា មុ� រួម ជាមួយ �ូវ ព័័ត៌ម� លម្អិត អំព័ី គណ�ី ដេល តេូវ បិទំ នោះ ។

 ■ ធនាគារ អាច ព័េយួរ ដំណើរការ របស់ គណ�ី ឬ បិទំ គណ�ី ណាមួយ របស់ អ្នក ដោយ មិ�បាច់ ជូ�ដំណឹង ដល់ អ្នកជា មុ� ឡើយ 
បេសិ�បើ (ហើយ បញ្ជី នេះ �ឹង ម� បន្ថេម ទៀត )៖

 - អ្នក បេើ គណ�ី របស់ អ្នក មិ� បា� តេឹមតេូវ �ិង សម សេប 

 - ធនាគារ អ�ុវត្ត តាម ដីកា តុលាការ 

 - អ្នក បា� បេពេឹត្ត ខុសចេបាប់ 

 - អ្នក បា� បំពា� លក្ខខណ្ឌ របស់ ធនាគារ 
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 - អ្នក បា� បេពេឹត្ត អំពើ ហិងេសា មក លើ បុគ្គលិក ធនាគារ 

 - ធនាគារ ទំទួំល បា�ការ ជូ�ដំណងឹ អំព័ ីការ ទាមទារ ពី័ ភាគី ទំ ីបី ណាមួយ ពាកព់័�័្ធ �ឹង គណ� ីនោះ ។ ធនាគារ �ឹង មិ� ទំទួំលខុសតេវូ 
ចំពោះ ការ ខាតបង់ ណាមួយ ដេល បណា្តេល មក ព័ី ការ ព័េយួរ នេះ ឡើយ ។ 

11. បេវត្តិ បេតិបត្តិការ និង របាយការណ៍ គណនី ទូទាត់ 
 ■ បនា្ទេប់ ព័ី បា� ធ្វើ បេតិបត្តិការ ហិរញ្ញវត្ថុ សរ ជូ�ដំណឹង �ឹង ផ្ញើ ទៅ កា�់ លេខ សម្គេល់ ទំូរស័ព័្ទ ដេ របស់ អ្នក ។ អ្នក យល់ពេម �ិង 
ទំទំួល មិ� អាច បេកេក បា� ថា បា� ទំទំួល សរ ជូ�ដំណឹង នេះ ។ 

 ■ នៅ ពេល ទំទួំល បា� សរ ជូ�ដំណឹង អ្នក តេូវ ព័ិ�ិតេយ �ិង ទំទួំលស្គេល់ សរ ជូ�ដំណឹង នោះ ។ ក្នុង ករណី ម�ការ សងេស័យ 
ណាមួយ អ្នក យល់ពេម ជូ�ដំណឹង មក ធនាគារ តាម រយៈ មធេយោបាយ ផេសេងៗ ដោយ មិ� បង្អង់ ឡើយ ។ 

 ■ បេស�ិបើ ម� កំហុស ជាក់ស្ដេង ឬ បេតិបត្តិការ ណាមួយ ដេល អ្នក មិ� បា� អ�ុញ្ញេត នៅ ក្នុង របាយការណ៍ អ្នក តេូវ ជូ�ដំណឹង 
មក យើង ជា លាយលក្ខណ៍អកេសរ ក្នុង រយៈពេល 60 (ហុកសិប ) ថ្ងេ អំព័ី បេតិបត្តិការ ដេល អ្នក ម�ការ សងេស័យ �ិង / ឬ ចាប់ព័ី 
ពេល ដេល បេតិបត្តិការ តេូវ បា� ដាក់ ចូល ក្នុង របាយការណ៍ របស់ អ្នក ។ បេសិ�បើ អ្នក មិ� បា� ជូ�ដំណឹង មក យើង តាម 
កមេិត អ�ុញ្ញេត ដោយ ចេបាប់ ទេ នោះ ម� �័យ ថា អ្នក បា� ពេម ទំទំួល ថា  សមតុលេយ �ិង បេតិបត្តិការ ទាំងអស់ ដេល ម�នៅ 
ក្នុង របាយការណ៍ នោះ ព័ិតជា សេបចេបាប់ �ិង តេឹមតេូវ ។ 

12. បញ្ហេ ទូទៅ 

12.1 ការ ផ្លេស់ ប្តូរ លក្ខខណ្ឌ 
 ■ ក្នុង កំឡងុ ពេល ណាមយួ យើង អាច ធ្វើការ ផ្លេស់ ប្តូរ នានា ដោយ មិ� ម�ការ យល់ពេម ព័ី អ្នក អពំ័ី លក្ខខណ្ឌ នានា ពាក់ព័័�្ធ �ឹង ៖

 - ថ្លេ សេវា �ិង ការ គិតថ្លេ សេវា នានា 

 - ដេ� កំណត់ នេ បេតិបត្តិការ ផ្ទេរ ឬ ទំទំួល បេេក់ 

 - បេភេទំ បេតិបត្តិការ ឬ មធេយោបាយ ចូល បេើបេេស់ ឬ ធ្វើ បេតិបត្តិការ នៅ លើ គណ�ី ទំូទាត់ របស់ អ្នក 

 - លក្ខខណ្ឌ តមេូវ សមេេប់ ការ បេើបេេស់ គណ�ី ទំូទាត់ របស់ អ្នក ឬ 

 - មុខងារ �ិង សេវា ផេសេងៗ ដេល អាច បេើបេេស់ បា� ពាក់ព័័�្ធ �ឹង គណ�ី ទំូទាត់ របស់ អ្នក 
 ■ យើង �ងឹ តេងតេ ជូ�ដំណងឹ ដល់ អ្នក បេសិ�បើ លក្ខខណ្ឌ នេ គណ� ីទំទូាត់ របស់ អ្នក តេវូ បា� ផ្លេស់ ប្តរូ កេេម ហេតុផល ណាមួយ ។  
បុ៉ន្តេ ការ ជូ�ដំណងឹ ជា មុ� មិ� អាច ធ្វើ ទៅ បា� ឡើយ បេសិ�បើ ការ ផ្លេស់ ប្តរូ នោះ តេវូធ្វើ ឡើង ភា្លេមៗ ដើមេប ីស ្តេរ ឬ រកេសា សុវត្ថភិាព័ 
បេព័័�្ធ ឬ គេឿង បរិកា្ខេរ របស់ យើង ។ លុះតេេតេ ម� បញ្ជេក់ ផេសេង នៅ ក្នុង ឯកសរ នេះ យើង អាច ជូ�ដំណឹង ដល់ អ្នក អំព័ី ការ 
ផ្លេស់ ប្តូរ តាម ការ កំណត់ ដោយ ម� កាលបរិច្ឆេទំ ចេបាស់លាស់ ឬ តាម រយៈពេល ស្តង់ដារ មួយ គឺ 30 ថ្ងេមុ� ការ ផ្លេស់ ប្តូរ ។ 

12.2 ឯកជន ភាព និង ការ សមា្ងេត់ 
 ■ របៀប ដេល យើង បេើបេេស់ ព័័ត៌ម� របស់ អ្នក គឺ អាសេ័យ លើ គោលបំណង ដេល ព័័ត៌ម� នោះ តេូវ បា� បេមូល ។ ជា ទូំទៅ 
ធនាគារ អាច បេើបេេស់ ព័័ត៌ម� នេះ ដើមេបី ៖

 - ព័ិចារណា ការ ស្នើ សុំ កម្ចី ផលិតផល �ិង សេវាកម្ម នានា របស់ អ្នក 

 - ចាត់ចេង គេប់គេង �ិង តេួតព័ិ�ិតេយ កម្ចី ផលិតផល ឬ សេវាកម្ម ដេល បា� ផ្តល់ ជូ� អ្នក 

 - ធ្វើការ សេេវជេេវ ទំីផេសារ ការ ដំណើរការ ទំិ�្ន�័យ �ិង ការ វិភាគ ស្ថិតិ   ហើយ លុះតេេតេ អ្នក មិ� យល់ពេម 

 - ផ្តល់ ឲេយ អ្នក �ូវ ព័័ត៌ម� អំព័ី កម្ចី ផលិតផល �ិង សេវាកម្ម ផេសេងៗ រួម ម� ផលិតផល �ិង សេវាកម្ម ភាគី ទំី បី មួយ ចំ�ួ�  ។ 
 ■ អ្នក យល់ពេម ថា ធនាគារ �ងិ ភាគី សម្ព�្ធ ណាមួយ (ហៅ ជា រមួ ថា  “ ភាគី ”) អាច ផ្លេស់ ប្តរូ ព័័ត៌ម� គា្នេ ទៅ វញិ អំពី័ អ្នក រមួ ម� ៖

 - ព័័ត៌ម� ផ្ទេល់ខ្លួ� ណាមួយ ដេល អ្នក ផ្តល់ ឲេយ យើង ឬ ដេល យើង ទំទំួល បា� ព័ី អ្នក ដោយ សេបចេបាប់ 

 - ព័័ត៌ម� លម្អិត អំព័ី បេតិបត្តិការ ឬ បេវត្តិ បេតិបត្តិការ ដេល កើតឡើង ព័ី ការ រៀបចំ របស់ អ្នក ជាមួយ ធនាគារ 

 - បេសិ�បើ ភាគី ណាមួយ ជួល ឲេយ �រណា ម្នេក់ (“ ភាគី ផ្តល់ សេវា ”) ធ្វើ ការងារ អ្វីមួយ តាង នាម ឲេយ ខ្លួ� នោះ អ្នក យល់ពេម ថា 
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ភាគី �ិង ភាគី ផ្តល់ សេវា អាច ផ្លេស់ ប្តូរ គា្នេ ទៅ វិញ ទៅ មក �ូវ ព័័ត៌ម� ណាមួយ ដេល ម� ក្នុង នោះ បា� ។ ធនាគារ អាច ផ្តល់ 
ព័័ត៌ម� ណាមួយ ដល់ �ីតិបុគ្គល ដេល មិ�មេ� ជា គូភាគី ឬ ភាគី ផ្តល់ សេវា បេសិ�បើ តមេូវ ឬ អ�ុញ្ញេត ដោយ ចេបាប់ ឬ 
ដូច អ្វី ដេល អ្នក បា� យល់ពេម ។ 

 - ធនាគារ អាច បេើបេេស់ ព័័ត៌ម� ផ្ទេល់ខ្ល�ួ របស់ អ្នក សមេេប់ គោលបំណង ផ្គផូ្គង �ងិ ផ្ទៀងផ្ទេត់ ទិំ�្ន�យ័  ហើយ ការ ធ្វើ ដូច្នេះ យើង 
អាច រំព័ងឹ ទំកុ ថា �ឹង អាច បេមូល ព័័ត៌ម� អំពី័ អ្នក សុកេតឹ ។  “ ការ ផ្គផូ្គង ទំ�ិ្ន�យ័ ” ជា ដំណើរការ បេៀបធៀប ព័័ត៌ម� ផ្ទេល់ខ្ល�ួ 
របស់ អ្នក ជាមួយ�ឹង ព័័ត៌ម� ដេល ម� ជា សធារណៈ �ិង / ឬ ជាមួយ ព័័ត៌ម� ដេល រកេសា ទំុក ដោយ �ីតិបុគ្គល ដេល ធនាគារ 
ប�្ត ម� ទំំនាក់ទំំ�ង ជាមួយ អ្នក នោះ  ដើមេបី ធ្វើ ឲេយ យើង អាច អ�ុវត្ត �ូវ គោលបំណង ណាមួយ ខាងលើ បា� កា�់តេ បេសើរ ។ 

 - ធនាគារ អាច បងា្ហេញ ព័័ត៌ម� របស់ អ្នក ដល់ ភាគី ទំី បី ដេល តេូវ បា� ជេើសរើស ដោយ បេុង បេយ័ត្ន សមេេប់ គោលបំណង ផ្គូផ្គង 
ទំិ�្ន�័យ បេសិ�បើ ភាគី ទំី បី ទាំងនោះ អ�ុវត្ត កាតព័្វកិច្ច រកេសា ការ សម្ងេត់ បា� ។ 

 - ចេបាប់ មួយ ចំ�ួ� ក៏ តមេូវ ឲេយ ធនាគារ បងា្ហេញ ព័័ត៌ម� របស់ អ្នកតា មការ ស្នើ សំុ ។ បេសិ�បើ ធនាគារ ទំទួំល បា�ការ ស្នើ សំុ ពី័ 
ទំីភា្នេក់ងារ មួយ ចំ�ួ� ឲេយ បញ្ចេញ ព័័ត៌ម� របស់ អ្នក នោះ ធនាគារ មិ� អាច បេេប់ អ្នក ថា បា� ទំទំួល ការ ស្នើ សុំ នោះ បា� ទេ ។ 
ធនាគារ ក ៏អាច បងា្ហេញ ព័ត៌័ម� ដល់ បូ៉លិស ទំភីា្នេកង់ារ រដា្ឋេភិបាល មួយ ចំ��ួ ឬ វទិំេយោស្ថេ� ហរិញ្ញវត្ថ ុដេល ធនាគារ ជឿជាក ់ដោយ 
សម ហេតុផល ថា ការ បងា្ហេញ ព័័ត៌ម� �ឹង ជួយ ដល់ ការ សុើបអង្កេត សេេវជេេវ �ិង / ឬ ទំប់ស្កេត់ ការ ក្លេងប�្លំ  ឬ បទំល្មើស 
ឧកេដិ្ឋកម្ម ផេសេងៗ ដូច ជា ការ សម្អេត បេេក ់�ងិ / ឬ ហរិញ្ញបេបទា� ភេរវកម្ម នៅ ក្នងុ បេទេស កម្ពជុា �ងិ បេទេស ផេសេងៗ ។ អ្នក 
យល់ពេម ផ្តល់ ព័័ត៌ម� ទាំងអស់ ដល់ ធនាគារ ដើមេបី ធនាគារ អាច បេតិបត្តិ តាម ចេបាប់ ទាំង អស់នោះ ជា ចាំបាច់ ។ 

12.3 កាតព្វកិច្ច បេឆាំង ការ សមា្អេត បេេក់ និង បេឆាំង ហិរញ្ញបេបទាន ភេរវកម្ម
 ■ ដើមេបី បំពេញ តាម កាតព័្វកិច្ច ផ្នេក ចេបាប់ បទំ បេបញ្ញត្តិ �ិង សេចក្តីណេនាំ ផេសេងៗ ធនាគារ �ឹង បង្កើ� កមេិត ការ គេប់គេង �ិង 
ការ តេួតព័ិ�ិតេយ ។ អ្នក គួរតេ ដឹង ថា ៖

 - បេតិបត្តិការ អាច តេូវ បា� ព័�េយោរពេល បង្កក ឬ បដិសេធ នៅ ពេល ដេល យើង ម� ហេតុផល សម សេប ក្នុង ការ ជឿជាក ់ថា 
បេតិបត្តិការ ទាំងនោះ បំពា� ចេបាប់ ឬ ការ ដាក់ ទំណ្ឌកម្ម (ឬ ចេបាប់  ឬ ទំណ្ឌកម្ម របស់ បេទេស ផេសេង ណាមួយ )។ នៅ ពេល 
បេតិបត្តិការ តេូវ បា� ព័�េយោរពេល បញេឈប់ បង្កក ឬ បដិសេធ ធនាគារ �ិង ធនាគារ ដេគូ របស់ ខ្លួ� �ឹង មិ� ទំទួំលខុសតេូវ 
ចំពោះ ការ ខាតបង់ ណាមួយ ដេល អ្នក ទំទំួល រង នោះ ទេ (រួម ម�ការ ខាតបង់ ប�្តបនា្ទេប់ ) ដេល កើតឡើង តាម របៀប ណា 
ណាមួយ ពាក់ព័័�្ធ �ឹង ផលិតផល ណាមួយ ក៏ ដោយ ។ 

 - ព័ី មួយ ពេល ទៅ មួយ ពេល យើង អាច ស្នើ សុំ ព័័ត៌ម� បន្ថេម ព័ី អ្នក ដើមេបី ជួយ យើង ក្នុង ដំណើរការ អ�ុវត្ត ចេបាប់ ខាល លើ �ិង 

 - នៅ ពេល ដេល ចេបាប់ តមេូវ យើង �ឹង បងា្ហេញ ព័័ត៌ម� ដេល បេមូល បា� ឲេយ ទៅ ស្ថេប័� �ិង / ឬ ភា្នេក់ងារ អ�ុវត្ត ចេបាប់  ទៅ 
ធនាគារ ផេសេង ទៅ សមជិក ផេសេង នេ គូ សម្ព�្ធ របស់ ធនាគារ ទៅ ភាគី ផ្តល់ សេវា ឬ ទៅ ភាគី ទំី បី ផេសេង ទៀត ។ 

 - អ្នក យល់ពេម ផ្តល់ �ិង ប្តេជា្ញេ ថា ៖ អ្នក �ឹង មិ� បេពេឹត្ត �ូវ អំពើ ដូច ខាងកេេម បើ មិ� ដូចោ្នេះ ទេ អ្នក យល់ពេម ផ្តល់ ការ ធានា 
ចំពោះ សំណង �ិង ការ ខូចខាត ផេសេងៗ ដេល កើត ម� ឡើង ចំពោះ ធនាគារ ដេល កើត ចេញព័ី ការ បំពា� �ូវ ការ ធានា អះអាង 
ណាមួយ របស់ អ្នក ។ 

 ❍ មិ� ផ្តើម ពាកព់័�័្ធ ឬ ធ្វើ បេតិបត្តកិារ ណា ដេល អាច បំពា� ចេបាប់ ឬ ទំណ្ឌកម្ម ជា ធរម� (ឬ ចេបាប់  ឬ ទំណ្ឌកម្ម របស់ បេទេស 
ផេសេង ណាមួយ ) �ិង 

 ❍ សកម្មភាព័ មូលដា្ឋេ� ដេល ផលិតផល ដាក់ បេេក់ បញ្ញើ ណា មួយ របស់ ធនាគារ ផ្តល់ ឱេយ �ឹង មិ� បំពា� ចេបាប់ ដេល ពាក់ព័័�្ធ ឬ 
ការ ដាក់ ទំណ្ឌកម្ម ផេសេងៗ (ឬ ចេបាប់  ឬ ទំណ្ឌកម្ម របស់ បេទេស ផេសេង ណាមួយ )។ 

12.4 តើ តេូវធ្វើ ដូចម្តេច បេសិនបើ អ្នកមាន បណ្ដឹង / ការ តវា៉េ  ឬ វិវាទ ?
 ■ បេសិ�បើ អ្នក មិ� ពេញចិត្ត �ឹង អ្វីមួយ ដេល យើង បា� ធ្វើ ឬ បេហេល មិ� ទា�់ បា� ធ្វើ នោះ សូម ផ្តល់ ឱកាស ឲេយ យើង បា� 
កេបេេ ឬ ដោះសេេយ ។  បេសិ�បើ អាច  យើង �ឹង ព័េយោយម ដោះសេេយ ភា្លេមៗ នៅ ពេល អ្នក ស្នើ ឬ តវា៉េ តេ ម្ដង ។  បេសិ�បើ 
យើង ចាំបាច់ តេូវការ ពេលវេលា បន្ថេម ដើមេបី ឆ្លើយ តប ទៅ កា�់ អ្នក វិញ នោះ យើង �ឹង ជមេេប ឲេយ អ្នកដឹង ។ ក្នុង ករណី ដេល 
យើង មិ� អាច ដោះសេេយ ជូ� អ្នក ភា្លេមៗ យើង �ឹង បញ្ជូ� ការ តវា៉េ នោះ ទៅ កា�់ ផ្នេក ដោះសេេយ បណ្ដឹង / ការ តវា៉េ  �ិង វិវាទំ ។ 

 ■ គោលបំណង របស់ ផ្នេក ដោះសេេយ បណ្ដឹង របស់ យើង គឺ ធ្វើការ ឆ្លើយ តប បណ្ដឹង / ការ តវា៉េ របស់ អ្នក ឲេយ បា� រហ័ស តាម 
ដេល អាច ធ្វើ ទៅ បា� ប៉ុន្តេ បណ្ដឹង / ការ តវា៉េ មួយ ចំ�ួ� អាច តេូវការ ពេល យូរ ជាង ការ ដោះសេេយ លើ ករណី បណ្ដឹង / ការ តវា៉េ  
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ផេសេងៗ ទៀត ។ យើង �ឹង ផ្តល់ ដំណឹង ដល់ អ្នក អំព័ី វឌេឍ�ភាព័ នេ បណ្ដឹង / ការ តវា៉េ របស់ អ្នក ។ 
 ■ អ្នក អាច ទាក់ទំង មក កា�់ យើងខ្ញុំ តាម រយៈ ៖

 - ទំូរស័ព័្ទ ៖ (+855) (0)23 255 333

 - អ៊ីមេល ៖ info@ababank.com ឬ complaintresolution@ababank.com

 - ឆាត អ� ឡាញ �ិង / ឬ បេបបទំ ផ្តល់ មតិ នៅ លើ វិបសយ ធនាគារ របស់ យើងខ្ញុំ 
 ■ យើង �ឹង បេឹងបេេង ដើមេបី ឆ្លើយ តប / ដោះសេេយ ចម្ងល់ បណ្ដឹង / ការ តវា៉េ  ឬ វិវាទំ របស់ អ្នក ឲេយ បា� រហ័ស  �ិង តេឹមតេូវ ។  នៅ 
ពេល ធនាគារ បង្ក ឲេយ ម� កំហុស  ធនាគារ �ឹង កេ កំហុស នោះ ភា្លេមៗ  (តាម ដេល អាច ធ្វើ ទៅ បា� ) �ិង សងការ បេេក់ ឬ ការ 
គិតថ្លេ សេវា ណាមួយ ដល់ អ្នក វិញ ដោយសរ តេ កំហុស នោះ ។ ធនាគារ �ឹង កេតមេូវ កំហុស ណាមួយ ដេល បា� ដាក ់នៅ លើ 
របាយការណ៍ របស់ អ្នក ។ 

 ■ អ្នក ទំទំលួស្គេល ់�ងិ យលព់េម ថា ក្នងុ កាលៈទេសៈ ណាមយួ ដេល អ្នក អាច ម�ការ ម�ិ ពេញចតិ្ត ឬ វវិាទំ កើតឡើង រវាង ភាគ ី
�ងិ ភាគី (អ្នក  �ងិ យើង ) ដេល ជា ធម្មតា អាច កើត ម� ក្នងុ ការ ផ្តល់ សេវាកម្ម ជា ទូំទៅ ។ អ្នកម� បំណង សហការ ជាមួយ ធនាគារ 
�ិង អ�ុវត្ត តាម �ីតិវិធី ជា ធរម� របស់ ធនាគារ �ិង គោលការណ៍ ចេបាប់ ជា ធរម� ដេល ម� សេេប់ សមេេប់ ដោះសេេយ ដោយ 
មិ� ប៉ះពាល់ ដល់ ផលបេយោជ�៍ របស់ ភាគី ផេសេង ទៀត ឡើយ ។ ធនាគារ បា� បង្កើត ផ្នេក ដោះសេេយ វិវាទំ ហើយ អ្នក តេូវ បា� 
ណេនាំ ឲេយ ព័ិភាកេសា ជាមួយ ផ្នេក ដោះសេេយ វិវាទំ នេះ នៅ ពេល ដេល អ្នក មិ� ពេញចិត្ត ជាមួយ ការ ដោះសេេយ លើក ដំបូង នោះ ។ 

 ■ បេសិ�បើ អ្នក ជឿជាក់ ថា ចម្ងល់ បណ្ដឹង / ការ តវា៉េ  ឬ វិវាទំ របស់ អ្នក មិ� បា� ដោះសេេយ ឲេយ បា� តេឹមតេូវ ទេ នោះ  បនា្ទេប់ ពី័ 
ធនាគារ បា� បញ្ចប់ ករណ ីនោះ អ្នក អាច ទំទំលួ ការ គាទំេ ប�្ត ព័ ីទំភីា្នេកង់ារ រដា្ឋេភិបាល ដើមេប ីព័�ិតិេយ �ងិ បើក ករណ ីរបស់ អ្នក ឡើង 
វញិ បា� ។ ធនាគារ �ឹង បេើបេេស់ អង្គហេតុ �ងិ ភ័ស្តតុាង ចាបំាច់ ដេល បា� រៀបចំ ជា ឯកសរ អំឡងុ ពេល ដំណើរការ ស្វេងរក ការ 
ព័ិត �ិង បទំ បងា្ហេញ អំព័ី ដំណះសេេយ ដើមេបី គាំទេ ករណី ដេល បា� បើក ឡើង វិញ តាម ការ អ�ុញ្ញេត របស់ ចេបាប់ ជា ធរម� ។ 

12.5 ការ ហាមឃាត់ និង ការ សង សំណង 
 ■ បន្ថេម លើ �ងិ ដោយ គា្មេ� ការ ប៉ះពាល់ ដល់ សិទំ្ធ ិឬ ដំណះសេេយ ណាមួយ ដេល ធនាគារ អាច ម� (តាម ចេបាប់  ឬ ផេសេង ពី័ នេះ 
)ហើយ ដរប ណា ធនាគារ ម� ភាព័ ស្មេះតេង់ ក្នុង ការ ផ្តល់ សេវាកម្ម នោះ ធនាគារ មិ� តេូវ ទំទំួលខុសតេូវ ចំពោះ អ្នក ទាក់ទំង 
�ឹង ការ ខាតបង់ ណា មួយ ដេល អ្នក ទំទំួល រង ពាក់ព័័�្ធ �ឹង សេវាកម្ម ទោះបីជា ធនាគារ មិ� បា� បំពេញ �ូវ កាតព័្វកិច្ច របស់ ខ្លួ� 
ណាមួយ ចំពោះ អ្នក ក៏ ដោយ ។

 ■ បន្ថេម លើ �ិង ដោយ មិ� គិត ព័ី សិទំ្ធ ឬ សំណង ផ្លូវចេបាប់ របស់ ធនាគារ (មិ� ថា ក្នុង លក្ខខណ្ឌ ទាំងនេះ ឬ ផេសេង ព័ី នេះ ) អ្នក 
ធានា ថា �ឹង ផ្តល់ សំណង ចំពោះ ធនាគារ �ិង ធានា ថា ធនាគារ �ឹង មិ� ម�ការ ប៉ះពាល់ ឬ ខាត បេ យោជ�៍ ដោយសរ តេ កតា្តេ 
ណាមួយ ដូច ខាងកេេម ៖

 - អ្នក មិ� បា� បេតិបត្តិ តាម លក្ខខណ្ឌ ទាំងនេះ

 - ការ ផ្លេស់ ប្តូរ ណាមួយ �ូវ ចេបាប់ �ិង បទំ បេបញ្ញត្តិ ជា ធរម� 

 - សកម្មភាព័ ការ លុប ចោល ឬអ្វី មួយ ដេល បា� ធ្វើ ឬ បង្ក ឡើង ដោយ ធនាគារ ពាក់ព័័�្ធ �ឹង ការ ផ្តល់ សេវាកម្ម តាម រយៈ ការ ធ្វើ 
ឲេយ ម� កំហុស ដោយ អ ចេតនា របស់ ធនាគារ 

 - សកម្មភាព័ ឬ ការ បំពា� ណាមួយ របស់ អ្នក ក្នុង បេតិបត្តិការ �ិង ការ បេើបេេស់ បេព័័�្ធ ឬ កម្មវិធី ដេល អ្នក បេើបេេស់ បា� 
ដំឡើង ឬ បេើបេេស់ �ិង 

 - មិ� ម�ការ បងា្ហេញ ឬ ការ ធានា ណាមួយ តេូវ បា� ផ្តល់ ព័ី ធនាគារ ដល់ អ្នក ឬ ដល់ បុគ្គល ណាមួយ �ិង មិ� ម� កាតព័្វកិច្ច ឬ 
ការ ទំទំួលខុសតេូវ ដោយ ធនាគារ ចំពោះ អ្នក ឬ បុគ្គល ណាមួយ អំព័ី ការ ដេល អាច បេើបេេស់ បា� ឬ ភាព័ ប�្ត បេើបេេស់ បា� 
ឬ �រិ�្តរភាព័ នេ បេតិបត្តកិារ ឬ ការ ផ្តល់ សេវាកម្ម  ឬ �ិរ�្តរភាព័ នេ ឧបករណ ៍ទូំរគមនាគម�៍ ឬ អេឡកិតេ�ូកិ  បេព័�័្ធ  ឬ ម៉េសុ�ី 
(ថា តើ តេូវ បា� ឬ មិ� បា� ផ្តល់ ឲេយ ឬ មិ� បា� បេើបេេស់ ឬ រកេសា ទំុក ដោយ ធនាគារ  ឬ ផេសេង ព័ី នេះ ឡើយ ) ទោះបីជា ការ ម� 
ខ្លឹមសរ ណាមួយ ផ្ទុយ ព័ី លក្ខខណ្ឌ ទាំងនេះ ក៏ ដោយ ។ 

13. បេធាន ស័ក្តិ 
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 ■ ក្នងុ ករណ ីធនាគារ តេវូ បា� ចាត់ ទុំក ថា មិ� ម� សមត្ថភាព័ ទាងំសេងុ ឬ ខ្លះៗ ក្នងុ ការ បេតិបត្ត ិឬ អ�វុត្ត លក្ខខណ្ឌ ទាងំនេះ ដោយ 
ហេតុផល ឬ មលូហេត ុហួស ព័ ីការ គេប់គេង រមួ ម� (ប៉ុន្តេ មិ� កមេិត ចំពោះ ) ការ ខូចខាត �ូវ មុខងារ នេ ឧបករណ ៍ បេព័�័្ធ  ឬ 
បណា្តេញ បញ្ជូ� ទំិ�្ន�័យ ការ ខូច ឬ ការ បំផ្លិចបំផ្លេញ អគ្គិភ័យ ទំឹកជំ��់ ការ ផ្ទុះ បេតិកម្ម គីមី គេេះ ធម្មជាតិ អំពើ ភេរវកម្ម 
សង្គេេម (បា� បេកាស  ឬ មិ� បា� បេកាស ) គេេះថា្នេក់ ជំងឺ រតតេបាត កុបេបកម្ម ភាព័ ជាប់ គាំង ការ អាក់ខា� ឬ ដាច់ អគ្គិស�ី 
វិវាទំ ការងារ បណ្ដឹង ការ ទាមទារ ឬ លក្ខខណ្ឌ តមេូវ នានា របស់ រដា្ឋេភិបាល ឬ �ិយតករ ណាមួយ ឬ ដោយ មូលហេតុ ផេសេង 
ណាមួយ ដេល ធនាគារ មិ� អាច ចៀស ផុត ដោយ សម ហេតុផល នោះ ការ បំពេញ កាតព័្វកិច្ច របស់ ធនាគារ តេូវ តេ លើកលេង 
សមេេប់ រយៈពេល នេ ពេឹត្តិការណ៍ ខាងលើ ។ 

 ■ ធនាគារ មិ� ទំទំួលខុសតេូវ ចំពោះ ការ ព័�េយោរពេល ការ ខាតបង់ ការ ខូចខាត ឬ ការ រអាក់រអួល ណាមួយ �ិង ដេល បង្ក ឡើង 
តាម បេប ណាមួយ ឬ កើតឡើង ព័ី ឬ ពាក់ព័័�្ធ �ឹង ពេឹត្តិការណ៍ ណាមួយ ដេល បា� រៀបរប់ ខាងលើ ឡើយ ។

14. កិច្ចការ ផេសេងៗ 
 ■ បេសិ�បើ លក្ខខណ្ឌ ណាមួយ ក្នុង ចំណម នេះ មិ� សេបចេបាប់ មិ� ម� សុព័លភាព័ ឬ មិ� អាច អ�ុវត្ត បា� ដោយ ផ្នេក នោះ 
លក្ខខណ្ឌ នេះ �ឹង មិ� ប៉ះពាល់ ដល់ ភាព័ សេបចេបាប់ សុព័លភាព័ ឬ ភាព័ ដេល អាច អ�ុវត្ត បា� របស់ លក្ខខណ្ឌ ផេសេង ណាមួយ 
ទៀត ឡើយ ។ 

 ■ មិ� ម� ភាព័ បរជ័យ ក្នុង ការ អ�ុវត្ត ឬ ព័ងេ ឹង �ិង មិ� ម�ការ ព័�េយោរពេល ក្នុង ការ អ�ុវត្ត  ឬ ព័ងេ ឹង លើ ផ្នេក ណាមួយ នេ 
សិទំ្ធិ របស់ ធនាគារ នៅ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ ទាំងនេះ ពាក់ព័័�្ធ �ឹង គណ�ី ទំូទាត់ ឬ សេវាកម្ម ណាមួយ អាច បេតិបត្តិ ទៅ បា�ជា ការ 
លើកលេង ឬ ក៏ ក្នុង �័យ ណាមួយ បា� រើសអើង ឬ ក៏ បា� ប៉ះពាល់ ដល់ សិទំ្ធិ របស់ ធនាគារ ក្នុង ការ អ�ុវត្ត ឲេយ បា� តឹងរុឹង ដោយ 
អ�លុោម តាម សិទំ្ធិ អំណាច ដេល ផ្តល់ ឲេយ ធនាគារ នៅ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ ទាំង អស់នេះ ឡើយ ។ 

 ■ អ្នក យល់ពេម ថា �ឹង មិ� បដិសេធ សុព័លភាព័ ភាព័ តេឹមតេូវ �ិង យថាភាព័ នេ ភ័ស្តុតាង ណាមួយ នេ បញ្ជេ ទូំទាត់ �ិង ការ 
ទំនំាកទ់ំ�ំង ផេសេងៗ ដេល បា� បញ្ជ�ូ តាម បេព័�័្ធ អេឡកិតេ�ូកិ រវាង ភាគី រមួ ម� ភ័ស្តតុាង ជា ទំមេង់ នេ កណំត់ តេេ តាម កុពំ័េយទូំរ័ 
អំព័ី បញ្ជី បេតិបត្តិការ របាយការណ៍ សំណំុ ឯកសរ កាសេត ម៉េញ៉េទំិក ដំុ ហ្វីល ការ បោះព័ុម្ព ពី័ កុំព័េយូទំ័រ ចេបាប់ ចម្លង នេ ការ 
ទំំនាក់ទំំ�ង ណាមួយ ឬ ក៏ ទំមេង់ ផេសេងៗ ណាមួយ នេ ការ រកេសា ព័័ត៌ម� ។ 

 ■ អ្នក ក៏ យល់ពេម ផង ដេរ ថា �ឹង យោង លើ  �ិង ចាត់ ទំុក កំណត់ តេេ ឬ បញ្ជី របាយការណ៍ សំណុំ ឯកសរ កាសេត ដុំ ហ្វីល 
ការ បោះព័ុម្ព ព័ី កុំព័េយូទំ័រ ចេបាប់ ចម្លង នេ ការ ទំំនាក់ទំំ�ង ណាមួយ ឬ ក៏ ទំមេង់ ផេសេងៗ ណាមួយ នេ ការ រកេសា ព័័ត៌ម� ទាំងអស់ ជា 
ភ័ស្តតុាង បញ្ជេក ់ពី័ ការ បញ្ជេ ទូំទាត់ របស់ អ្នក  �ងិ ការ ទំនំាកទំ់ំ�ង ផេសេងៗ បា� ទំទួំល  �ងិ ផ្ញើ ដោយ ធនាគារ ។ អ្នក យល់ពេម បន្ថេម 
ទៀត ថា កណំត់ តេេ ទាងំ អស់នេះ �ឹង ចង កាតព័្វកចិ្ច ដល់ �ិង ចំពោះ អ្នក ហើយ អ្នក �ឹង មិ� ម� សិទំ្ធ ិបដិសេធ �ូវ សុព័លភាព័ ឬ 
យថាភាព័ នេ កំណត់ តេេ ទាំង អស់នោះ បា� ឡើយ ។ 

 ■ បញ្ជេ ទំូទាត់ �ិង ទំំនាក់ទំំ�ង ទាំងអស់ ដេល បំពេញ គេេប់ គេេ�់ តាម ស្តង់ដារ �ិង លក្ខខណ្ឌ តមេូវ បេតិបត្តិការ របស ់ធនាគារ �ឹង 
តេូវ ចាត់ ទំុក ថា ល្អ គេេប់ គេេ�់ ហើយ�ឹង តេូវ បា� ផ្តល់ បេសិទំ្ធភាព័ ដូច គា្នេ �ឹង ការ ទំំនាក់ ទំំ�ងជា លាយលក្ខណ៍អកេសរ  �ិង / ឬ 
ការ ទំំនាក់ទំំ�ង ដោយ ការ ចុះហត្ថលេខា លើ ឯកសរ ដល់ ឬ ដោយ ធនាគារ ដេរ ។ 

15. ចេបាប់ គេប់គេង និង ការ ដោះសេេយ វិវាទ
 ■ វវិាទំ ណាមួយ ដេល កើតឡើង ព័ ីឬ ពាកព់័�័្ធ �ងឹ លក្ខខណ្ឌ ទាងំ អស់នេះ រមួ ម� ចម្ងល់ ណាមួយ អំព័ ីស្ថរិភាព័ សុព័លភាព័ ការ 
អ�ុវត្ត ឬ ការ បញ្ចប់ លក្ខខណ្ឌ ទាំង អស់នេះ �ឹង តេូវ បា� បញ្ជូ� �ិង ដោះសេេយ ដោយ មជេឈត្តការ នៅ ក្នុង ពេះរជាណាចកេ 
កម្ពុជា ដោយ អ�លុោម តាម វិធា� ជា ធរម� របស់ មជេឈមណ្ឌល ជាតិ នេ មជេឈត្តការ ផ្នេក ពាណិជ្ជកម្ម (“ វិធា� មជេឈមណ្ឌល ជាតិ 
នេ មជេឈត្តការ ផ្នេក ពាណិជ្ជកម្ម ”)។ នៅ ពេល ម�ការ ចាប់ផ្តើម បេើបេេស់ មជេឈត្តការ �ិង តាម សេចក្តី យោង នៅ ក្នុង កថាខណ្ឌ 
នេះ វិធា� នេ មជេឈមណ្ឌល ជាតិ នេមជេឈត្តការ ផ្នេក ពាណិជ្ជកម្ម តេូវ ចាត់ រប់ �ិង ដាក់ បញ្ចូល ជា ផ្នេក មួយ នេ កិច្ចស�េយោ នេះ ។ ការ 
កាត់ក្តី តេូវ តេ ម� មជេឈត្តករ មួយ រូប ។ ភាស មជេឈត្តការ តេូវ តេ ជា ភាស អង់គ្លេស ។ 

 ■ លក្ខខណ្ឌ នេះ តេូវ បា� គេប់គេង ដោយ ចេបាប់ នេ ពេះរជាណាចកេ កម្ពុជា ។ 

- ចប់ -
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