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1. សសចក្តសី្តើម 
ខនិ្លក្ខខណឌ សនោះដច្េីការ សម្បីម្ាេ់គណនទូីទាត់ណាមួយដែលានបស្កតីសៅក្នុ្ក្មមវ ិ្ ី ABA Mobile (តសៅសនោះ
សៅកាត់ថា “លក្ខខណឌ ”)។ ក្នុ្នាមជាអនក្សម្បីម្ាេ់សេវាទូទាត់ (អនក្សម្បីម្ាេ់) អនក្ម្តូវអានលក្ខខណឌ សនោះឲ្យាន
ចាេ់លាេ់ម្េមជាមួយនឹ្ លក្ខខណឌ ស្េ្ៗសទៀតរបេ់្នាគារ ែូចជា ការបង្ហា ញេ័ត៌មាន្លតិ្លថ្នគណនរីហ័េ
លក្ខខណឌ សម្បីម្ាេ់ ABA Mobile និ្លក្ខខណឌ ទូសៅេម្មាប់្នាគារអនឡាញ។   

តាមរយៈការចុច “យល់ម្េម” អនក្បញ្ហា ក់្ថា អនក្ានអាន យល់ ទទលួាា ល់ ម្េមទទួលយក្និ្ ភាា ប់ការទទួលខុេម្តូវ
ជាមួយនឹ្លក្ខខណឌ ទាំ្ សនោះ។ 

សៅសេលដែលមានលក្ខខណឌ ស្េ្ៗានដច្ខុេគាន េលីក្ខខណឌ ទាំ្ សនោះ លក្ខខណឌ សនោះម្តូវមានអាទភិាេ។ 

2. នយិមនយ័  
▪ សលខអតលិជិន (CIF) មានន័យថាជា សលខេមាា ល់អតតេញ្ហញ ណអតលិិជនដតមួយគត់របេ់អនក្អំ ុ្សេលបស្កីត

គណនីរហ័េ។ 
▪ ម្បតបិតតកិារដាក់្ម្ាក់្ មានន័យថា ម្បតបិតតិការទូទាត់ឥណទាន សែីមបដីាក់្ម្ាក់្ចូលគណនីទូទាត់ដែលនឹ្បស្កនី

ចំនួនទកឹ្ម្ាក់្ដែលមានសៅក្នុ្គណនីរហ័េ។ 
▪ ម្បតបិតតកិារែក្ម្ាក់្ មានន័យថា ម្បតិបតតកិារទូទាត់ឥណេនធ សែីមបែីក្យក្ម្ាក់្េគីណនីទូទាត់ដែលនឹ្បនថយ

ចំនួនទកឹ្ម្ាក់្ដែលមានសៅក្នុ្គណនីរហ័េ។ 
▪ សេវា E-cash មានន័យថា សេវាែក្ម្ាក់្មិនសម្បីកាតសៅតាមទូATM របេ់្នាគារ ABA សដាយសម្បីសលខកូ្ែ ដែល

បស្កីតសៅក្នុ្ក្មមវ ិ្ ី ABA Mobile។  
▪ ម្ាក់្សអ កិ្ម្តនូកិ្ មានន័យថា តថ្មៃាច់ម្ាក់្ដែលសចញជូនសដាយអនក្បសញ្ចញទកឹ្ម្ាក់្សអ កិ្ម្តូនិក្ សៅសេល

ទទួលម្ាក់្ សហយីម្តូវានរក្ាទុក្តាមសអ កិ្ម្តនូិក្ និ្សម្បីម្ាេ់សែីមបសី្វីម្បតិបតតិការទូទាត់ ម្េមទាំ្ ទទលួយក្
ជាឧបក្រណ៍ទូទាត់សដាយបុគាលនានា។ 

▪ មូលនិ្  ិមានន័យថា ម្ក្ដាេម្ាក់្ ឬទកឹ្ម្ាក់្សអ កិ្ម្តូនកិ្។ 
▪ សលខេមាា ល់ទូរេ័េទថ្ែ (Mobile ID) មានន័យថា សលខអតតេញ្ហញ ណដតមួយគត់ក្ណំត់ឲ្យអនក្សម្បីម្ាេ់ក្មមវ ិ្ ី ABA 

Mobile នីមយួៗអំ ុ្សេលចុោះស ម្ ោះ។  
▪ គណនទូីទាត់ មានន័យថា គណនីដែលអនក្សម្បីម្ាេ់សេវាក្មមទូទាត់ (អនក្សម្បីម្ាេ់) ានសបីក្ និ្សម្បីម្ាេ់

េម្មាប់ស្វីម្បតិបតតកិារទូទាត់។ គណនីរហ័េម្តូវានចាត់ទុក្ថាជាទំរ្់មួយថ្នគណនីទូទាត់។  
▪ សេវាក្មមស្តមីការទូទាត់ មានន័យថា សេវាក្មម ដែលសម្បីសែមីបទូីទាត់តាមការសេនេុីំរបេ់អនក្សម្បីម្ាេ់សេវាក្មមទូទាត់

ពាក់្េ័នធនឹ្គណនី្ នាគារ ឬគណនីទូទាត់ដែលរក្ាទុក្សៅ្នាគារ ឬម្ក្ុមហ ុនសេវាក្មមទូទាត់។  
▪ អនក្សម្បមី្ាេ់សេវាក្មមទូទាត់ មានន័យថា បុគាល (រូបវនត ឬនីតិ) ដែលសម្បីម្ាេ់សេវាក្មមទូទាត់ក្នុ្នាមជា អនក្ប្់

ម្ាក់្ អនក្ទទួលម្ាក់្ ឬទាំ្ េីរ។ 
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▪ ម្បតបិតតកិារទូទាត់ មានន័យថា ជាេក្មមភាេដែលស្តមីសដាយអនក្ប្់ម្ាក់្ ឬេក្មមភាេទូទាត់ក្នុ្នាមឲ្យអនក្ប្់
ម្ាក់្ ឬសដាយអនក្ទទួលម្ាក់្ ក្នុ្ការដាក់្ម្ាក់្ ការស្ទរម្ាក់្ ឬការែក្ម្ាក់្ សដាយមិនគតិេីកាតេវក្ិចចមូលដាា នណា
មួយរវា្អនក្ប្់ម្ាក់្ និ្អនក្ទទួលម្ាក់្។ 

▪ អនក្្តល់សេវាក្មមទូទាត់ (PSP) មានន័យថា នតីិបុគាលដែលទទលួានអាជាា ប័ណណម្តមឹម្តូវេី្នាគារជាតិថ្នក្មពុជា 
សែីមបមី្បតិបតតិការសេវាហរិញ្ញវតថុសៅក្មពុជា និ្ ម្តូវានអនុម័តសដាយ្នាគារ ABA េម្មាប់ការភាា ប់សេវាក្មម ែូចជា 
ការទូទាត់ ឬការស្ទរម្ាក់្សម្កាមការសរៀបចំ្ៃូវចាប់មួយចនំួន។ 

▪ េ័ត៌មានបុគាល មានន័យថា េ័ត៌មានផ្លទ ល់ខៃួនដែលអនក្្តល់ឲ្យ្នាគារ ABA រមួមានប៉ាុដនតមិនក្ម្មិតចំសពាោះស ម្ ោះសេញ 
សលខអតតេញ្ហញ ណប័ណណេញ្ហា តិដខមរ (NID) ថ្លាដខឆន កំ្ំសណីត សលខទូរេ័េទ អាេយដាា ន េ័ត៌មានលមាិតអេំីការង្ហរ 
ម្ាក់្ចំណូល និ្ម្បេេម្ាក់្ចណូំល និ្េ័ត៌មានលមាិតស្េ្ៗដែល្នាគារក្ំណត់ និ្ចាត់ថាន ក់្ជាេ័ត៌មានផ្លទ ល់
ខៃួន។ 

▪ ការស្ទរម្ាក់្ មានន័យថា ម្បសេទការស្ទរឥណេនធ ឬឥណទានថ្នម្បតបិតតិការទូទាត់ណាមួយសៅសេលណាដែល
្នាគារ ABA កាៃ យជា្នាគារទូទាត់ ឬទទលួម្ាក់្តា្នាមឲ្យរូបអនក្ សែីមបអីនុវតតការបញ្ហា ការទូទាត់ណាមួយដែល
ានស្វីស ី្  ែល់អនក្ ឬ សដាយខៃួនអនក្ផ្លទ ល់។ ការស្ទរម្ាក់្ រមួមាន ការស្ទរម្ាក់្ក្នុ្្នាគារ និ្ឆ្ៃ្្នាគារ។ 

▪ ‘សយី្ ’ ‘សយី្ ខាុ’ំ ‘របេ់សយី្ ’ ‘របេ់សយី្ ខាុ’ំ មានន័យថា ្នាគារវឌ្ឍនៈ អាេុីចំកាត់។ 
▪ ‘អនក្’ ‘របេ់អនក្’ ‘របេ់សលាក្អនក្’ មានន័យថា មាច េ់គណនី និ្អនក្សម្បីម្ាេ់ក្មមវ ិ្  ីABA Mobile។ 

3. ក្ារបស្កើតគណ្នទីទូាត ់ 

3.1 លក្ខខណ្ឌសេញសទិធ ិ 
▪ ជាេលរែាមានេញ្ហា តិដខមរ 
▪ មានអាយុចាប់េ ី15 ឆន សំ ី្ សៅ គិតម្តមឹកាលបរសិចេទសបកី្គណនីទូទាត់ 
▪ មានឯក្ារបញ្ហា ក់្អតតេញ្ហញ ណចាប់សែីមដែ មានេុេលភាេ៖ (បចចុបបនន ្នាគារទទួលដត អតតេញ្ហញ ណប័ណណ
េញ្ហា តិដខមរ ដតប៉ាុសណាណ ោះ។) 

3.2 លក្ខខណ្ឌតម្មវូស្សេ្ៗ 
▪ េុីមទូរេ័េទសម្បីស ម្ ោះរបេ់អនក្ 
▪ ទូរេ័េទថ្ែមិនមាន jailbreak និ្អាចសម្បីម្បេ័នធម្បតិបតតិការ iOS ឬ Android ាន 
▪ ទូរេ័េទមានកាសមរ៉ា គុណភាេខពេ់ដែលអាចលតរូបមុខ និ្ឯក្ារអតតេញ្ហញ ណរបេ់អនក្ានចាេ់ 
▪ សលខទូរេ័េទមិនដែលម្តូវានសម្បីម្ាេ់េម្មាប់សេវាក្មមរបេ់ក្មមវ ិ្  ីABA Mobile  
▪ មានបណំ្ចាេ់លាេ់ក្នុ្ការដាក់្ម្ាក់្ $5 ក្នុ្រយៈសេល 30 ថ្លា គិតចាប់េីថ្លាសបីក្គណនីរហ័េ។ 



Page 5 of 14 

 
 

4. សសវាក្មមដែលមានសម្មាបគ់ណ្នទីទូាត ់ 
▪ គណនីរហ័េជាគណនីទូទាត់ដែល្តល់សេវាក្មមមានដែនក្ណំត់ទាំ្ សៅក្នុ្ក្មមវ ិ្ ី ABA Mobile ឬសៅតាមបញ្ា រ

្នាគារ។ 
▪ គណនីទូទាត់មិនម្តូវអនុញ្ហញ តឲ្យសម្បីម្ាេ់ជាគណនីម្បេេេម្មាប់ម្បតិបតតិការទូទាត់ឆ្ៃ្ម្បសទេ សដាយរមួបញ្ចូល

ការដាក់្ក្ម្មតិចំសពាោះការសម្បីម្ាេ់គណនីសនោះក្នុ្ការភាា ប់សៅនឹ្កាតនិមមិត្្ដែរ។ 
▪ េម្មាប់េ័ត៌មានលមាិត អនក្អាចដេវ្រក្សេវាក្មម និ្ចំនួនក្ំណត់នានាសៅក្នុ្ការបង្ហា ញេ័ត៌មាន្លតិ្លគណនី

រហ័េ។ ្នាគាររក្ាេិទធិក្នុ្ការបដនថម ទមាៃ ក់្សចាល លុបសចាល ឬេយួរសេវាក្មមទាំ្ សនោះតាមឆ្នាទ នុេិទធិរបេ់ខៃួន
សដាយមិនាច់មានការយល់ម្េមជាមុនេីអតិលិជនស យី។  

5. ក្ារែសំ ើ្ សទៅជាគណ្នសីត្ ែ់ារ  
▪ ្នាគារសលីក្ទឹក្ចតិតអនក្សម្បីម្ាេ់ទាំ្ អេ់ឲ្យស្វីការែំស ី្ េីគណនទូីទាត់សៅជាគណនី្នាគារេត្់ដារ។ អនក្សម្បី

ម្ាេ់ចាាំច់ម្តូវបង្ហា ញខៃួនសដាយផ្លទ ល់សៅទីតាំ្ ្នាគារ ឬជួបជាមួយអនក្តណំា្្នាគារសែីមបបីំសេញលក្ខខណឌ
តម្មូវការយក្ចិតតទុក្ដាក់្ាា ល់អតិលជិន។ 

▪ អនក្សម្បីម្ាេ់អាចសេនេុីំការតសំ ី្ ខា្សល ីសៅាខាណាមួយរបេ់្នាគារ ABA ដែលសៅទីសនាោះ អនក្សម្បីម្ាេ់
នឹ្ម្តូវានតម្មូវឲ្យស្វបីចចុបបននភាេសលេីត៌មានផ្លទ ល់ខៃួន និ្  បញ្ហា ក់្ការយល់ម្េមជាមួយការនឹ្លក្ខខណឌ  
្លិត្លលមី និ្លក្ខខណឌ នានារបេ់្នាគារ។ 

▪ អនក្ានទទួលាា ល់ថា ការសេនីេុំសេវាក្មមសេញសលញរបេ់អនក្អាចម្តូវានអនុម័ត ឬបែិសេ្តាមការេិចារណា 
និ្ឆ្នាទ នុេិទធិរបេ់្នាគារ។  

6. ថ្លៃសសវា និ្ ក្ារគតិថ្លៃសសវា 
▪ ្នាគារអាចគិតថ្លៃសេវាស្េ្ៗ េម្មាប់សេវាក្មមណាមួយដែលាន្តល់ជូនសដាយម្េបតាមលក្ខខណឌ ដែលមាន

សៅក្នុ្្លិត្លជាក់្លាក់្ឬលក្ខខណឌ សេវាក្មម េម្មាប់សេវាក្មមដែលខៃួន្តល់ជូនពាក់្េ័នធនឹ្គណនីណាមួយ។ 
ថ្លៃសេវានិ្ការគិតថ្លៃសេវា អាចម្តូវានគិតស្េ្ៗគាន េម្មាប់បណាត ញ និ្រូបយិវតថុដែលអនក្សម្បីម្ាេ់ានសម្ជេី
សរេីសែីមបសី្វីម្បតិបតតិការទូទាត់ និ្ស្ទរម្ាក់្។  

▪ ថ្លៃសេវា និ្ការគតិថ្លៃសេវា ជាទូសៅម្តូវានបញ្ហា ក់្ឬបង្ហា ញសៅសលីសអម្ក្្់េម្មាប់ការដេវ្រក្នមីួយៗ ប៉ាុដនតអនក្
អាចរក្េ័ត៌មានលមាិតសដាយទាក់្ទ្តាមទូរេ័េទមក្កាន់ដ្នក្ទំនាក់្ទំន្អតលិិជនរបេ់សយី្ ខាុ។ំ  

7. ក្ារសម្បើម្ាសគ់ណ្នទីទូាត ់ 
▪ ខុេេីគណនី្នាគារេត្់ដារ គណនីរហ័េ (ជាទម្ម្់គណនទូីទាត់) មានមុខង្ហរមានក្ម្មិត។ អនក្ម្តូវសមីលមុខ

ង្ហរចុ្សម្កាយប្ាេ់នានាសៅសលីសគហទេ័ំររបេ់សយី្  សែមីបធីានាថា អនក្ែឹ្ េីមុខង្ហរមួយចំននួដែលមានេម្មាប់
គណនីរហ័េរបេ់អនក្។  
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7.1 ម្បតបិតតកិ្ារែក្ម្ាក្ ់ 
▪ អនក្អាចែក្ាច់ម្ាក់្េគីណនីរបេ់អនក្ានដតតាមរយៈសេវា E-cash ប៉ាុសណាណ ោះ។ ម្បេិនសបីអនក្មានបណំ្ច្់ែក្
ាច់ម្ាក់្េីបញ្ា រ្នាគារ អនក្ម្តូវយល់ម្េមែំស ី្ វាសៅជាគណនី្នាគារេត្់ដារ សដាយអនុវតតតាមនតីិវ ិ្ ីការយក្
ចិតតទុក្ដាក់្ាា ល់អតលិិជនរបេ់្នាគារមុនេនិ។ ការមិនយល់ម្េមស្វីបចចុបបននភាេេ័ត៌មានផ្លទ ល់ខៃួន មានន័យថា
អនក្ានយល់ម្េមក្នុ្ការមិនសម្បីម្ាេ់សេវាក្មមតាមបញ្ា រ្នាគារសលីក្ដល្ដតការសេនីេុបំិទគណនីរហ័េដត
ប៉ាុសណាណ ោះ។ 

▪ សៅសេលដែលេ័ត៌មានផ្លទ ល់ខៃួនរបេ់អនក្ម្តូវានស្វីបចចុបបននភាេសដាយសជាគជ័យ សហយីគណនីរបេ់អនក្ម្តូវាន
ែំស ី្ សៅជាគណនីេត្ ់ដារ អនក្យល់ម្េមភាា ប់កាតេវក្ចិចរបេ់អនក្សម្កាមលក្ខខណឌ របេ់្លតិ្ល និ្សេវាក្មម
ដែលអនក្សម្បីម្ាេ់សនាោះ។ 

▪ ក្ម្មិតថ្នការែក្ម្ាក់្ ម្បចាថំ្លា និ្ម្បចាដំខម្តូវានសម្បីម្ាេ់េម្មាប់ម្បតិបតតិការែក្ម្ាក់្។ អនក្ចាាំច់ម្តូវអានការ
បង្ហា ញេ័ត៌មាន្លិត្លគណនីរហ័េឲ្យានយល់ចាេ់។  

7.2 ម្បតបិតតកិ្ារែាក្ម់្ាក្ ់ 
▪ អនក្អាចដាក់្ម្ាក់្ (រមួទាំ្ ម្ាក់្សអ កិ្ម្តូនិក្) ក្នុ្គណនទូីទាត់របេ់អនក្តាមរយៈាច់ម្ាក់្ ឬការស្ទរេមតុ
លយ។ 

▪ ក្នុ្ក្រណីដែលអនក្ដាក់្ម្ាក់្តាមបញ្ា រ្នាគារ អនក្ចាាំច់ម្តូវស្វីបចចុបបននភាេេ័ត៌មានផ្លទ ល់ខៃួនរបេ់អនក្ និ្ែំស ី្
វាសៅជាគណនីេត្ ់ដារ។ សបមីិនែូចសនោះសទ អនក្យល់ម្េមដាក់្ម្ាក់្តាមរយៈបណាដ ញេវ័យសេវា ែូចជា មា៉ា េុីនដាក់្
ម្ាក់្ (CIM) ឬមា៉ា េុនីែក្/ដាក់្ម្ាក់្ (CRM) ម្បេិនសបមី្តូវានអនុញ្ហញ តិ។ 

▪ អនក្អាចដាក់្ម្ាក់្តាមរយៈការស្ទរេមតុលយេីគណនីរហ័េែថ្ទ ឬ គណនី្នាគារ ABA ឬកាបូបសអ កិ្ម្តនូកិ្
ស្េ្សទៀតដែលមានជាមួយនឹ្ ម្ក្ុមហ ុនសេវាក្មមទូទាត់នានា។ 

▪ ក្ម្មិតថ្នការដាក់្ម្ាក់្ ម្បចាថំ្លា និ្ម្បចាដំខម្តូវានសម្បីម្ាេ់េម្មាប់ម្បតបិតតិការដាក់្ម្ាក់្។ អនក្ចាាំច់ម្តូវអាន
ការបង្ហា ញេ័ត៌មាន្លិត្លគណនីរហ័េឲ្យានយល់ចាេ់។  

7.3 ម្បតបិតតកិ្ារស្េរម្ាក្ ់
▪ សៅសេលស្តីមការស្ទរម្ាក់្ណាមួយ អនក្ចាាំច់ម្តូវ្តល់េ័ត៌មានមួយចំននួរបេ់អនក្ទទួលដែលេត៌មានសនាោះនឹ្មាន
ភាេខុេគាន សៅតាមម្បសេទថ្នការស្ទរម្ាក់្។  

▪ េម្មាប់ម្បតិបតតិការស្ទរម្ាក់្ណាមួយដែលានស្វីស ី្ តាមរយៈ ABA Mobile អនក្យល់ម្េមសដាយេម័ម្គចតិតថា 
សយី្ អាចបង្ហា ញស ម្ ោះ និ្េ័ត៌មានលមាិតអំេីម្បតិបតតកិាររបេ់អនក្សែីមបជូីនែណឹំ្ និ្ ជួយេកួ្សគក្នុ្ការក្ណំត់
អតតេញ្ហញ ណ និ្ការស្ទៀ្ផ្លទ ត់ម្បតិបតតិការ។ 

▪ ចំនួនទកឹ្ម្ាក់្ក្ណំត់េរុបម្បចាថំ្លា និ្ម្បចាដំខម្តូវានសម្បមី្ាេ់េម្មាប់ម្បតិបតតិការដាក់្ និ្ែក្ម្ាក់្។ 
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7.4 ម្បតបិតតកិ្ារទទូាត ់និ្ ទញិទនំញិឬសសវាក្មម  
▪ េម្មាប់ម្បតិបតតិការទិញទនំញិឬសេវាក្មមតាមរយៈក្មមវ ិ្  ី ABA Mobile អនក្យល់ម្េមថា សយី្ អាចបង្ហា ញស ម្ ោះ 
និ្េ័ត៌មានលមាិតអេំីការទូទាត់របេ់អនក្សៅឲ្យអនក្លក់្ សែីមបជីួយឲ្យេួក្សគអាចក្ណំត់អតតេញ្ហញ ណេីម្បតិបតតិការ
ដែលអនក្ានស្វ។ី  

▪ សយី្ អាចបញ្ឈប់ ឬេយួរការទូទាត់ម្គប់សេលសវលាសដាយមិនាច់ជូនែំណឹ្សៅកាន់លក់្សទ។ សម្កាមកាលៈសទេៈជាក់្
លាក់្ណាមួយ ្នាគារមិនម្ាក្ែជាអាចបញ្ឈប់ការទូទាត់ានភាៃ មៗតាមការសេនីេុំរបេ់អនក្ប្់ម្ាក់្ស យី។ តាម
ចាប់ជា្រមានតម្មូវ ឬសម្កាមការសរៀបចំ្ៃូវចាប់ អនក្នឹ្ម្តូវានជូនែណឹំ្តាមរយៈមស្ោាយស្េ្ៗ (រមួទាំ្
ារជូនែណឹំ្) អំេកីារអាក់្ខាន ឬការបញ្ឈប់ការទូទាត់ក្នុ្ែំណាក់្កាលការស្ទៀ្ផ្លទ ត់ស្េ្ៗ។ អនក្មានកាតេវក្ចិច
េិនិតយ និ្ ទទលួាា ល់ការបញ្ឈប់ការទូទាត់សនោះ។  

▪ ចំនួនទកឹ្ម្ាក់្ក្ណំត់េរុបម្បចាថំ្លា និ្ម្បចាដំខម្តូវានសម្បមី្ាេ់េម្មាប់ម្បតិបតតិការដាក់្ និ្ែក្ម្ាក់្។ 

8. គណ្នទីទូាតអ់ក្មម និ្ មនិែសំណ្ើរក្ារ  

▪ ចាប់ានតម្មូវឲ្យ្នាគារម្គប់ម្គ្គុណភាេម្បតបិតតិការ និ្ហានិេ័យនានាពាក់្េ័នធនឹ្ គណនី។ ម្បេិនសបីគណនី
ទូទាត់របេ់អនក្មិនមានម្បតិបតតិការរយៈសេលចាប់េី 12 (ែប់េីរ) ដខស ី្ សៅចាប់េកីាលបរសិចេទបស្កីតគណនី ឬ
កាលបរសិចេទម្បតិបតតិការចុ្សម្កាយ (មិនរមួបញ្ចូលម្បតបិតតកិារសដាយម្បេ័នធ) សនាោះគណនីរបេ់អនក្នឹ្ម្តូវចាត់ថាន ក់្
ជាគណនគីាម នេក្មមភាេឬគណនអីេក្មម។ អនក្យល់ម្េមឲ្យ្នាគារអនុវតតវធិានែូចខា្សម្កាមសៅសេលដែល
គណនីរបេ់អនក្កាៃ យជាគណនីអេក្មម៖ 
- បញ្ឈប់ ម្បតបិតតិការដាក់្ ឬែក្ម្ាក់្ចូលក្នុ្/សចញេីគណនីរបេ់អនក្ លុោះម្តាដតាថ នភាេគណនីានបតូរេី ‘គន

ណីអេក្មម’ សៅជា ‘គណនេីក្មម’ វញិ។   
- គិតថ្លៃសេវាម្បចាឆំន ។ំ  
- បិទគណនីរបេ់អនក្សដាយេវ័យម្បវតតិសដាយមនិាច់ជូនែណឹំ្ជាមុន ម្បេិនសបីអនក្មានេមតុលយសេមេូីនយ។ 

▪ ដ្ាក្សលីការបង្ហា ញេ័ត៌មាន្លិត្លេម្មាប់គណនីរហ័េ អនក្យល់ម្េមដាក់្ម្ាក់្យ៉ា ្តិច 5$ ចូលក្នុ្គណនី
របេ់អនក្  ក្នុ្រយៈសេល 30 ថ្លា ចាប់េីថ្លាបស្កតីគណនាីនសដាយសជាគជ័យ។ ក្នុ្ក្រណីខក្ខាន គណនីរហ័េរបេ់
អនក្អាចនឹ្ម្តូវានផ្លា ក្េក្មមភាេ។ អនក្យល់ម្េមទទួលការរតឹបនតឹ្របេ់្នាគារសលគីណនីសនោះ រមួមាន ការដាក់្
ក្ម្មិតក្នុ្ការសម្បីម្ាេ់គណនី លុោះម្តាដតអនក្ម្តូវាន្នាគារស្វីការស្ទៀ្ផ្លទ ត់បញ្ហា ក់្រចួរល់។  

9. មលូនធិមិនិានទាមទារក្នុ្ គណ្នទីទូាត ់ 

▪ សៅសេលគណនទូីទាត់របេ់អនក្មិនមានម្បតិបតតិការរយៈសេល 10 ឆន  ំ សនាោះេមតុលយដែលសៅេល់នឹ្ម្តូវស្ទរសៅទី
ភាន ក់្ង្ហរអេាិលក្ចិច (ដែលមាន ្នាគារជាតិថ្នក្មពុជា) េម្មាប់ការម្គប់ម្គ្បនតតាមចាប់ជា្រមាន។  

▪ អនក្យល់ម្េមសដាយមិនអាចម្បដក្ក្ានថាអនក្នឹ្សម្បីម្ាេ់គណនីទូទាត់របេ់អនក្សអាយានលាខាា ប់ខាួននិ្យ៉ា ្
េក្មម។ សៅសេលដែលគណនីរបេ់អនក្មិនែំសណីរការក្នុ្រយៈសេលែ៏យូរសនោះ អនក្យល់ម្េមសដាយឥតលក្ខខណឌ
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ជាមួយនឹ្ការដាក់្សចញនូវវធិានការសរៀបចំនិ្  ការសរៀបចចំាត់ដច្របេ់្នាគារ ក្នុ្ការស្ទរេមតុលយដែលសៅេល់ 
ក្នុ្គណនីរបេ់អនក្សៅកាន់្នាគារជាតិថ្នក្មពុជាសដាយមិនាច់ជូនែំណឹ្ែល់អនក្ស យី។ 

▪ ម្បេិនសបអីនក្ចាាំច់ម្តូវទាមទារម្ាក់្របេ់អនក្មក្វញិ អនក្ម្តូវអនុវតតតាមនតីិវ ិ្ ីមួយចនំួនរបេ់្នាគារ រមួមានការ
ម្េមសម្េៀ្ប្់ថ្លៃសេវាសរៀបចនំានា។ 

10. ក្ារប្កក្ និ្ ក្ារបទិគណ្នទីទូាត ់ 

▪ ម្បេិនសបី្ នាគារចាត់ទុក្ថា គណនីរបេ់អនក្មនិម្តូវាននិ្ ក្ំេុ្ដតសម្បីម្ាេ់េមរមយសនាោះសទ ្នាគារអាចនឹ្ េយួរ
ម្បតិបតតិការ ឬបិទគណនីទាំ្ អេ់របេ់អនក្។ ្នាគារនឹ្មិនទទលួខុេម្តូវចំសពាោះការខាតប្់ណាមួយដែលបណាត
លមក្េកីារេយួរ ឬការបិទគណនីសនាោះសទ។ សបីេនិជាេតិជាមិនអាចឲ្យអនុវតតាន ្នាគារក្នុ្កាលៈសទេៈសនោះនឹ្
ស្វីការជូនែណឹំ្ជាមុនរមួជាមួយនូវេ័ត៌មានលមាិតអំេីគណនីដែលម្តូវបទិសនាោះ ។  

▪ ្នាគារអាចេយួរែំសណីរការរបេ់គណន ី ឬបទិគណនណីាមួយរបេ់អនក្សដាយមនិាច់ជូនែំណឹ្ែល់អនក្ជាមុន
ស យី ម្បេនិសប ី(សហយីបញ្ា ីសនោះនឹ្មានបដនថមសទៀត)៖ 
- អនក្សម្បីគណនរីបេ់អនក្មិនានម្តឹមម្តូវ និ្ េមម្េប 
- ្នាគារអនុវតតតាមែីកាតុលាការ  
- អនក្ានម្បម្េឹតតខុេចាប់  
- អនក្ានបំពានលក្ខខណឌ របេ់្នាគារ  
- អនក្ានម្បម្េឹតតអំសេីហិ្ ាមក្សលីបុគាលិក្្នាគារ  
- ្នាគារទទលួានការជូនែណឹំ្អំេីការទាមទារេីភាគីទបីីណាមួយពាក់្េ័នធនឹ្គណនីសនាោះ។ ្នាគារនឹ្មនិ

ទទួលខុេម្តូវចំសពាោះការខាតប្់ណាមួយដែលបណាត លមក្េីការេយួរសនោះស យី។ 

11. ម្បវតតមិ្បតបិតតកិ្ារ និ្ រាយក្ារណ្គ៍ណ្នទីទូាត ់ 

▪ បនាទ ប់េីានស្វីម្បតិបតតកិារហរិញ្ញវតថុ ារជូនែណឹំ្នឹ្ស្ាីសៅកាន់សលខេមាា ល់ទូរេ័េទថ្ែរបេ់អនក្។ អនក្យល់ម្េម 
និ្ទទលួមិនអាចម្បដក្ក្ានថាានទទលួារជូនែណឹំ្សនោះ។ 

▪ សៅសេលទទួលានារជូនែណឹំ្ អនក្ម្តូវេិនិតយ និ្ទទលួាា ល់ារជូនែណឹំ្សនាោះ។ ក្នុ្ក្រណីមានការេ្េយ័
ណាមួយ អនក្យល់ម្េមជូនែណឹំ្មក្្នាគារតាមរយៈមស្ោាយស្េ្ៗសដាយមិនប្ា្ ់ស យី។  

▪ ម្បេិនសបមីានក្ំហុេជាក់្ដេដ្  ឬម្បតបិតតិការណាមួយដែលអនក្មនិានអនុញ្ហញ តសៅក្នុ្រាយការណ៍ អនក្ម្តូវជូន
ែំណឹ្មក្សយី្ ជាលាយលក្ខណ៍អក្េរក្នុ្រយៈសេល 60 (ហុក្េិប) ថ្លា អំេីម្បតិបតតកិារដែលអនក្មានការេ្េយ័ 
និ្/ឬចាប់េីសេលដែលម្បតបិតតិការម្តូវានដាក់្ចូលក្នុ្រាយការណ៍របេ់អនក្ ។ ម្បេនិសបីអនក្មិនានជូនែណឹំ្
មក្សយី្ តាមក្ម្មតិអនុញ្ហញ តសដាយចាប់សទសនាោះ មានន័យថាអនក្ានម្េមទទួលថា េមតុលយ និ្ម្បតិបតតិការទាំ្
អេ់ដែលមានសៅក្នុ្រាយការណ៍សនាោះ េិតជាម្េបចាប់ និ្ម្តឹមម្តូវ។  
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12. បញ្ហាទសូទៅ 

12.1 ក្ារ្ៃាសប់តរូលក្ខខណ្ឌ  
▪ ក្នុ្ក្ំ ុ្សេលណាមួយ សយី្ អាចស្វីការផ្លៃ េ់បតូរនានាសដាយមិនមានការយល់ម្េមេអីនក្អំេីលក្ខខណឌ នានាពាក់្េ័នធ

នឹ្៖ 
- ថ្លៃសេវា និ្ការគិតថ្លៃសេវានានា 
- ដែនក្ណំត់ថ្នម្បតិបតតិការស្ទរឬទទួលម្ាក់្ 
- ម្បសេទម្បតបិតតិការ ឬមស្ោាយចូលសម្បីម្ាេ់ ឬស្វីម្បតបិតតិការសៅសលគីណនីទូទាត់របេ់អនក្ 
- លក្ខខណឌ តម្មូវ េម្មាប់ការសម្បីម្ាេ់ គណនីទូទាត់របេ់អនក្ ឬ 
- មុខង្ហរនិ្សេវាស្េ្ៗដែលអាចសម្បីម្ាេ់ានពាក់្េ័នធនឹ្ គណនីទូទាត់របេ់អនក្ 

▪ សយី្ នឹ្ដត្ដតជូនែណឹំ្ែល់អនក្ ម្បេិនសបីលក្ខខណឌ ថ្នគណនីទូទាត់របេ់អនក្ម្តូវានផ្លៃ េ់បតូរសម្កាមសហតុ្ល
ណាមួយ។ ប៉ាុដនតការជូនែណឹំ្ជាមុនមនិអាចស្វីសៅានស យី ម្បេិនសបីការផ្លៃ េ់បតូរសនាោះម្តូវស្វីស ី្ ភាៃ មៗសែមីបី
ាត រ ឬរក្ាេុវតថិភាេម្បេ័នធ ឬសម្គឿ្បរកិាខ ររបេ់សយី្ ។ លុោះម្តាដតមានបញ្ហា ក់្ស្េ្សៅក្នុ្ឯក្ារសនោះ សយី្ អាចជូន
ែំណឹ្ែល់អនក្អំេីការផ្លៃ េ់បតូរតាមការក្ំណត់សដាយមានកាលបរសិចេទចាេ់លាេ់ ឬតាមរយៈសេលេត្់ដារមួយគ ឺ
30 ថ្លាមុនការផ្លៃ េ់បតូរ។ 

12.2 ឯក្ជនភាេ និ្ ក្ារសមងាត ់ 
▪ រសបៀបដែលសយី្ សម្បីម្ាេ់េ័ត៌មានរបេ់អនក្ គឺអាម្េ័យសលីសគាលបណំ្ដែលេ័ត៌មានសនាោះម្តូវានម្បមូល។ ជា
ទូសៅ ្នាគារអាចសម្បីម្ាេ់េ័ត៌មានសនោះ សែមីប៖ី 
- េិចារណាការសេនីេុំក្មចី ្លតិ្ល និ្សេវាក្មមនានារបេ់អនក្ 
- ចាត់ដច្ ម្គប់ម្គ្ និ្ម្តតួេនិិតយក្មចី ្លតិ្ល ឬសេវាក្មមដែលាន្តល់ជូនអនក្ 
- ស្វីការម្ាវម្ជាវទី្ារ ការែំសណីរការទនិនន័យ និ្ការវភិាគេថិតិ  

សហយីលុោះម្តាដតអនក្មិនយល់ម្េម 
- ្តល់ឲ្យអនក្នូវេ័ត៌មានអំេីក្មច ី ្លិត្ល និ្សេវាក្មមស្េ្ៗ រមួមាន្លតិ្ល និ្សេវាក្មមភាគទីីបីមយួ

ចំនួន  ។ 
▪ អនក្យល់ម្េមថា ្នាគារ និ្ភាគីេមពនធណាមួយ (សៅជារមួថា “ភាគី”) អាចផ្លៃ េ់បតូរេ័ត៌មានគាន សៅវញិអំេីអនក្ រមួ
មាន៖ 
- េ័ត៌មានផ្លទ ល់ខៃួនណាមួយដែលអនក្្តល់ឲ្យសយី្  ឬដែលសយី្ ទទលួានេីអនក្សដាយម្េបចាប់  
- េ័ត៌មានលមាិតអំេីម្បតិបតតកិារ ឬម្បវតតិម្បតិបតតិការដែលសក្តីស ី្ េីការសរៀបចំរបេ់អនក្ជាមួយ្នាគារ 
- ម្បេិនសបភីាគណីាមួយជលួឲ្យនរណាមាន ក់្ (“ភាគី្ តល់សេវា”) ស្វីការង្ហរអវមីួយតា្នាមឲ្យខៃួន សនាោះអនក្យល់

ម្េមថា ភាគី និ្ភាគី្តល់សេវាអាចផ្លៃ េ់បតូរគាន សៅវញិសៅមក្នូវេ័ត៌មានណាមយួដែលមានក្នុ្សនាោះាន។ 
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្នាគារអាច្តល់េ័ត៌មានណាមួយែល់នីតិបុគាលដែលមនិដមនជាគូភាគី ឬ ភាគី្តល់សេវា ម្បេិនសបីតម្មូវ ឬ
អនុញ្ហញ តសដាយចាប់ ឬែូចអវីដែលអនក្ានយល់ម្េម។ 

- ្នាគារអាចសម្បីម្ាេ់េ័ត៌មានផ្លទ ល់ខៃួនរបេ់អនក្េម្មាប់សគាលបណំ្្ាូ្ា្ និ្ ស្ទៀ្ផ្លទ ត់ទិននន័យ សហយីការ
ការស្វែូីសចនោះសយី្ អាចរេំឹ្ទុក្ថានឹ្អាចម្បមូលេ័ត៌មានអេំីអនក្េុម្ក្ឹត។ “ការ្ាូ្ា្ទនិនន័យ” ជាែំសណីរការ
សម្បៀបស្ៀបេ័ត៌មានផ្លទ ល់ខៃួនរបេ់អនក្ជាមួយនឹ្េ័ត៌មានដែលមានជាាធារណៈ និ្/ឬជាមួយេ័ត៌មានដែល
រក្ាទុក្សដាយនតីិបុគាលដែល្នាគារបនតមានទនំាក់្ទនំ្ជាមួយអនក្សនាោះ សែីមបសី្វឲី្យសយី្ អាចអនុវតតនូវសគាល
បំណ្ណាមយួខា្សលីានកាន់ដតម្បសេីរ។ 

- ្នាគារអាចបង្ហា ញេ័ត៌មានរបេ់អនក្ែល់ភាគីទបីីដែលម្តូវានសម្ជីេសរេីសដាយម្បុ្ម្បយត័នេម្មាប់សគាល
បំណ្្ាូ្ា្ ទិននន័យ ម្បេិនសបីភាគីទបីីទាំ្ សនាោះអនុវតតកាតេវក្ិចចរក្ាការេមាា ត់ាន។  

- ចាប់មួយចនំួនក៏្តម្មូវឲ្យ្នាគារបង្ហា ញេ័ត៌មានរបេ់អនក្តាមការសេនេុីំ។ ម្បេិនសបី្នាគារទទលួានការសេនី
េុំេីទីភាន ក់្ង្ហរមួយចំនួនឲ្យបសញ្ចញេ័ត៌មានរបេ់អនក្ សនាោះ្នាគារមិនអាចម្ាប់អនក្ថា ានទទួលការសេនេុីំ
សនាោះានសទ។ ្នាគារក៏្អាចបង្ហា ញេ័ត៌មានែល់ប៉ាូលីេ ទីភាន ក់្ង្ហររដាា េិាលមួយចំននួ ឬវទិោាថ នហរិញ្ញវតថុ
ដែល្នាគារសជឿជាក់្សដាយេមសហតុ្លថា ការបង្ហា ញេ័ត៌មាននឹ្ជួយែល់ការសេុីបអស្កត ម្ាវម្ជាវ និ្/ឬ
ទប់ាក ត់ការដក្ៃ្បនៃំ ឬបទសលមីេឧម្ក្ិែាក្មមស្េ្ៗ ែូចជា ការេមាា តម្ាក់្ និ្/ឬហរិញ្ញបបទានសេរវក្មមសៅក្នុ្
ម្បសទេក្មពុជា និ្ ម្បសទេស្េ្ៗ។ អនក្យល់ម្េម្តល់េ័ត៌មានទាំ្ អេ់ែល់្នាគារ សែីមបី្ នាគារអាច
ម្បតិបតតិតាមចាប់ទាំ្ អេ់សនាោះជាចាាំច់។  

12.3 ក្ាតេវក្ចិចម្បឆាំ្ ក្ារសមអាតម្ាក្ ់និ្ ម្បឆាំ្ ហរិញ្ញបសបទានសភរវក្មម  
▪ សែីមបបីំសេញតាមកាតេវក្ិចចដ្នក្ចាប់ បទបបញ្ញតត ិនិ្ សេចក្តីដណនាសំ្េ្ៗ ្នាគារនឹ្ បស្កីនក្ម្មិតការម្គប់ម្គ្ 
និ្ការម្តួតេិនិតយ។ អនក្គួរដតែឹ្ថា៖ 
- ម្បតិបតតិការអាចម្តូវានេនោរសេល ប្កក្ ឬបែិសេ្សៅសេលដែលសយី្ មានសហតុ្លេមម្េបក្នុ្ការសជឿ

ជាក់្ថា ម្បតិបតតកិារទាំ្ សនាោះបំពានចាប់ ឬការដាក់្ទណឌ ក្មម (ឬចាប់ ឬទណឌ ក្មមរបេ់ម្បសទេស្េ្ណា
មួយ)។ សៅសេលម្បតិបតតកិារម្តូវានេនោរសេល បញ្ឈប់ ប្កក្ ឬបែិសេ្ ្នាគារ និ្ ្នាគារថ្ែគូរបេ់ខៃួន
នឹ្មិនទទួលខុេម្តូវចំសពាោះការខាតប្់ណាមយួដែលអនក្ទទួលរ្សនាោះសទ (រមួមានការខាតប្់បនតបនាទ ប់) 
ដែលសក្ីតស ី្ តាមរសបៀបណាណាមយួពាក់្េ័នធនឹ្ ្លតិ្លណាមួយក៏្សដាយ។ 

- េីមួយសេលសៅមួយសេល សយី្ អាចសេនីេុំេ័ត៌មានបដនថមេីអនក្សែមីបជីួយសយី្ ក្នុ្ែំសណីរការអនុវតតចាប់ខាល
សលី និ្ 

- សៅសេលដែលចាប់តម្មូវ សយី្ នឹ្បង្ហា ញេ័ត៌មានដែលម្បមូលានឲ្យសៅាថ ប័ន និ្/ឬ ភាន ក់្ង្ហរអនុវតតចាប់ 
សៅ្នាគារស្េ្ សៅេមាជកិ្ស្េ្ថ្នគូេមពនធរបេ់្នាគារ សៅភាគី្តល់សេវា ឬសៅភាគីទីបីស្េ្សទៀត។ 
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- អនក្យល់ម្េម្តល់ និ្ សបតជាា ថា៖អនក្នឹ្មនិម្បម្េតឹតនូវអំសេែូីចខា្សម្កាមសបីមនិែូសចាន ោះសទអនក្យល់ម្េម្តល់ ការ
ធានាចំសពាោះេណំ្និ្ ការខូចខាតស្េ្ៗដែលសក្តីមានស ី្ ចំសពាោះ្នាគារដែលសក្តីសចញេីការបពំាននូវ
ការធានាអោះអា្ណាមួយរបេ់អនក្។ 
o មិនស្តីម ពាក់្េ័នធ ឬស្វីម្បតបិតតិការណាដែលអាចបំពានចាប់ ឬទណឌ ក្មមជា្រមាន (ឬចាប់ ឬទណឌ ក្មម

របេ់ម្បសទេស្េ្ណាមួយ) និ្ 
o េក្មមភាេមូលដាា នដែល្លតិ្លដាក់្ម្ាក់្បសញ្ញីណាមយួរបេ់្នាគារ្តល់ឱ្យនឹ្មនិបំពានចាប់ដែល

ពាក់្េ័នធ ឬការដាក់្ទណឌ ក្មមស្េអ ្ៗ  (ឬចាប់ ឬទណឌ ក្មមរបេ់ម្បសទេស្េ្ណាមួយ)។ 

12.4 សតើម្តវូសធវើែចូសមតច ម្បសនិសបើអនក្មានបណ្ដឹ្ /ក្ារតវ ា ឬវវិាទ?  
▪ ម្បេិនសបអីនក្មនិសេញចតិតនឹ្អវីមួយដែលសយី្ ានស្វ ី ឬម្បដហលមិនទាន់ានស្វីសនាោះ េូម្តល់ឱ្កាេ
ឲ្យសយី្  ានដក្ដម្ប ឬសដាោះម្ាយ។ ម្បេិនសបីអាច សយី្ នឹ្េោយមសដាោះម្ាយភាៃ មៗសៅសេលអនក្សេនី ឬតវា៉ា ដតមដ
្។ ម្បេនិសបីសយី្ ចាាំច់ម្តូវការសេលសវលាបដនថមសែមីបសីឆ្ៃីយតបសៅកាន់អនក្វញិសនាោះ សយី្ នឹ្ជម្មាបឲ្យអនក្ែឹ្ ។ 
ក្នុ្ក្រណីដែលសយី្ មនិអាចសដាោះម្ាយជូនអនក្ភាៃ មៗ សយី្ នឹ្បញ្ាូ នការតវា៉ា សនាោះសៅកាន់ដ្នក្សដាោះម្ាយ បណដឹ ្/
ការតវា៉ា  និ្ វវិាទ។ 

▪ សគាលបណំ្របេ់ដ្នក្សដាោះម្ាយបណដឹ ្របេ់សយី្  គឺស្វីការសឆ្ៃីយតបបណដឹ ្/ការតវា៉ា របេ់អនក្ឲ្យានរហ័េតាម
ដែលអាចស្វីសៅាន ប៉ាុដនតបណដឹ ្/ការតវា៉ាមយួចំននួ អាចម្តូវការសេលយូរជា្ការសដាោះម្ាយសលីក្រណីបណដឹ ្/ការ
តវា៉ា ស្េ្ៗសទៀត។ សយី្ នឹ្្តល់ែណឹំ្ែល់អនក្អំេីវឌ្ឍនភាេថ្នបណដឹ ្/ការតវា៉ា របេ់អនក្។  

▪ អនក្អាចទាក់្ទ្មក្កាន់សយី្ ខាុ ំតាមរយៈ៖  
o ទូរេ័េទ៖ (+855) (0)23 255 333  
o អុីដមល៖ info@ababank.com ឬ complaintresolution@ababank.com  
o ឆតអនឡាញ និ្/ឬដបបបទ្តល់មតិសៅសលីវបិាយ្នាគាររបេ់សយី្ ខាុ ំ

▪ សយី្ នឹ្ម្បឹ្ ដម្ប្សែមីបសីឆ្ៃីយតប/សដាោះម្ាយចមាល់ បណដឹ ្/ការតវា៉ា  ឬវវិាទរបេ់អនក្ឲ្យានរហ័េ និ្ ម្តឹមម្តូវ។ 
សៅសេល្នាគារប្កឲ្យមានក្ហុំេ ្នាគារនឹ្ ដក្ក្ំហុេសនាោះភាៃ មៗ (តាមដែលអាចស្វសីៅាន) និ្ េ្ការម្ាក់្ 
ឬការគិតថ្លៃសេវាណាមយួែល់អនក្វញិសដាយារដតក្ំហុេសនាោះ។ ្នាគារនឹ្ ដក្តម្មូវក្ំហុេណាមយួដែលាន
ដាក់្សៅសលីរាយការណ៍របេ់អនក្។  

▪ អនក្ទទលួាា ល់ និ្យល់ម្េមថា ក្នុ្កាលៈសទេៈណាមយួ ដែលអនក្អាចមានការមិនសេញចិតត ឬវវិាទសក្ីតស ី្ រវា្
ភាគី និ្ ភាគ ី(អនក្ និ្ សយី្ ) ដែលជា្មមតាអាចសក្ីតមានក្នុ្ការ្តល់សេវាក្មមជាទូសៅ។ អនក្មានបណំ្េហការ
ជាមួយ្នាគារ និ្អនុវតតតាមនីតិវ ិ្ ជីា្រមានរបេ់្នាគារ និ្សគាលការណ៍ចាប់ជា្រមានដែលមានម្ាប់
េម្មាប់សដាោះម្ាយសដាយមិនប៉ាោះពាល់ែល់្លម្បសយជន៍របេ់ភាគីស្េ្សទៀតស យី។ ្នាគារានបស្កតីដ្នក្
សដាោះម្ាយវវិាទ សហយីអនក្ម្តវូានដណនាឲំ្យេិភាក្ាជាមយួដ្នក្សដាោះម្ាយវវិាទសនោះសៅសេលដែលអនក្មិនសេញចិតត
ជាមួយការសដាោះម្ាយសលកី្ែបូំ្សនាោះ។ 
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▪ ម្បេិនសបអីនក្សជឿជាក់្ថា ចមាល់ បណដឹ ្/ការតវា៉ា  ឬវវិាទរបេ់អនក្មនិានសដាោះម្ាយឲ្យានម្តឹមម្តូវសទសនាោះ បនាទ ប់េី
្នាគារានបញ្ច ប់ក្រណីសនាោះ អនក្អាចទទលួការគាមំ្ទបនតេីទីភាន ក់្ង្ហររដាា េិាលសែីមបេីិនិតយ និ្ សបីក្ក្រណីរបេ់
អនក្ស ី្ វញិាន។ ្នាគារនឹ្សម្បីម្ាេ់អ្ាសហតុ និ្ េ័េតុតា្ចាាំច់ដែលានសរៀបចំជាឯក្ារអំ ុ្សេល
ែំសណីរការដេវ្រក្ការេិត និ្បទបង្ហា ញអេំីែំសណាោះម្ាយសែីមបគីាមំ្ទក្រណីដែលានសបីក្ស ី្ វញិតាមការ
អនុញ្ហញ តរបេ់ចាប់ជា្រមាន ។ 

12.5 ក្ារហាមឃាត ់និ្ ក្ារស្សណំ្្ 
▪ បដនថមសលី និ្ សដាយគាម នការប៉ាោះពាល់ែល់េិទធិ ឬែំសណាោះម្ាយណាមួយដែល្នាគារអាចមាន (តាមចាប់ ឬស្េ្
េីសនោះ)សហយី ែរបណា្នាគារមានភាេសាម ោះម្ត្់ក្នុ្ការ្តល់សេវាក្មមសនាោះ ្នាគារមិនម្តូវទទលួខុេម្តូវចំសពាោះ
អនក្ទាក់្ទ្នឹ្ ការខាតប្់ណាមួយដែលអនក្ទទលួរ្ពាក់្េ័នធនឹ្ សេវាក្មម សទាោះបជីា្នាគារមនិានបំសេញនូវ
កាតេវក្ចិចរបេ់ខៃួនណាមួយចសំពាោះអនក្ក៏្សដាយ។  

▪ បដនថមសលី និ្សដាយមិនគតិេីេិទធ ឬេណំ្្ៃូវចាប់ របេ់្នាគារ (មនិថាក្នុ្លក្ខខណឌ ទាំ្ សនោះ ឬស្េ្េីសនោះ) 
អនក្ធានាថានឹ្្តល់េណំ្ចសំពាោះ្នាគារ និ្ធានាថា្នាគារនឹ្មនិមានការប៉ាោះពាល់ឬខាតម្បសយជន៌សដាយារ
ដតក្តាតណាមួយ ែូចខា្សម្កាម៖ 

o អនក្មិនានម្បតបិតតិតាមលក្ខខណឌ ទាំ្ សនោះ  
o ការផ្លៃ េ់បតូរណាមួយនូវចាប់ និ្បទបបញ្ញតតិជា្រមាន 
o េក្មមភាេ ការលុបសចាល ឬអវមីួយដែលានស្វី ឬប្កស ី្ សដាយ្នាគារពាក់្េ័នធនឹ្ការ្តល់សេវាក្មមតាម

រយៈការស្វីឲ្យមានក្ំហុេសដាយអសចតនារបេ់្នាគារ 
o េក្មមភាេ ឬការបពំានណាមួយរបេ់អនក្ក្នុ្ម្បតបិតតិការ និ្ការសម្បីម្ាេ់ម្បេ័នធ ឬក្មមវ ិ្ ីដែលអនក្សម្បី

ម្ាេ់ានែំស ី្  ឬសម្បីម្ាេ់ និ្ 
o មិនមានការបង្ហា ញ ឬការធានាណាមួយម្តូវាន្តល់េី្ នាគារែល់អនក្ ឬែល់បុគាលណាមួយ និ្ មិនមាន

កាតេវក្ចិច ឬការទទលួខុេម្តូវសដាយ្នាគារចំសពាោះអនក្ ឬបុគាលណាមយួអំេ ីការដែលអាចសម្បីម្ាេ់ាន
ឬ ភាេបនតសម្បីម្ាេ់ាន ឬ និរនតរភាេថ្នម្បតិបតតិការឬការ្តល់សេវាក្មម ឬនិរនតរភាេថ្នឧបក្រណ៍
ទូរគមនាគមន៍ឬ សអ កិ្ម្តូនកិ្ ម្បេ័នធ ឬមា៉ា េុនី (ថាសតីម្តូវានឬមនិាន្តល់ឲ្យ ឬមនិានសម្បីម្ាេ់ ឬ
រក្ាទុក្សដាយ្នាគារ ឬស្េ្េីសនោះស យី) សទាោះបីជាការមានខៃឹមារណាមយួ្ទុយេលីក្ខខណឌ ទាំ្ សនោះក៏្
សដាយ។ 

13. ម្បធានសក័្ត ិ

▪ ក្នុ្ក្រណី្នាគារម្តូវានចាត់ទុក្ថាមិនមានេមតថភាេទាំ្ ម្េុ្ឬខៃោះៗ ក្នុ្ការម្បតិបតត ិឬអនុវតតលក្ខខណឌ ទាំ្ សនោះ
សដាយសហតុ្ល ឬមូលសហតុហួេេីការម្គប់ម្គ្ រមួមាន (ប៉ាុដនតមិនក្ម្មិតចំសពាោះ) ការខូចខាតនូវមុខង្ហរ
ថ្ន ឧបក្រណ៍ ម្បេ័នធ ឬ បណាត ញបញ្ាូ នទិននន័យ ការខូច ឬការបំ្ៃិចបំផ្លៃ ញ អគាិេ័យ ទឹក្ជំនន់ ការ្ទុោះ ម្បតិក្មមគីម ី
សម្គាោះ្មមជាតិ អំសេីសេរវក្មម េង្គ្ង្ហា ម (ានម្បកាេ ឬមិនានម្បកាេ) សម្គាោះថាន ក់្ ជំ្រឺតតាត កុ្បបក្មម ភាេជាប់
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គាំ្  ការអាក់្ខាន ឬដាច់អគាេិនី វវិាទការង្ហរ បណតឹ ្ ការទាមទារ ឬលក្ខខណឌ តម្មូវនានារបេ់រដាា េិាល ឬនិយតក្រ
ណាមួយ ឬសដាយមូលសហតុស្េ្ណាមួយដែល្នាគារមិនអាចសចៀេ្ុតសដាយេមសហតុ្ល សនាោះការបំសេញ
កាតេវក្ចិចរបេ់្នាគារម្តូវដតសលីក្ដល្េម្មាប់រយៈសេលថ្នម្េឹតតិការណ៍ខា្សលី។  

▪ ្នាគារមិនទទលួខុេម្តូវចំសពាោះការេនោរសេល ការខាតប្់ ការខូចខាត ឬការរអាក់្រអួលណាមួយ និ្ដែលប្ក
ស ី្ តាមដបបណាមួយ ឬសក្តីស ី្ េី ឬពាក់្េ័នធនឹ្ ម្េឹតតកិារណ៍ណាមួយដែលានសរៀបរប់ខា្សលីស យី។  

14. ក្ចិចក្ារស្សេ្ៗ 

▪ ម្បេិនសបលីក្ខខណឌណាមួយក្នុ្ចំសណាមសនោះ មិនម្េបចាប់ មិនមានេុេលភាេ ឬមនិអាចអនុវតតានសដាយដ្នក្ 
សនាោះលក្ខខណឌ សនោះនឹ្មនិប៉ាោះពាល់ែល់ភាេម្េបចាប់ េុេលភាេ ឬភាេដែលអាចអនុវតតានរបេ់លក្ខខណឌ ស្េ្
ណាមួយសទៀតស យី។ 

▪ មិនមានភាេបរជ័យក្នុ្ការអនុវតត ឬេម្្ឹ្  និ្ មិនមានការេនោរសេលក្នុ្ការអនុវតត ឬេម្្ឹ្សលីដ្នក្ណាមួយថ្ន
េិទធិរបេ់្នាគារសៅក្នុ្លក្ខខណឌ ទាំ្ សនោះ ពាក់្េ័នធនឹ្គណនទូីទាត់ ឬសេវាក្មមណាមួយ អាចម្បតិបតតិសៅានជា
ការសលីក្ដល្ ឬក៏្ក្នុ្ន័យណាមួយានសរេីសអី្  ឬក៏្ានប៉ាោះពាល់ែល់េិទធិរបេ់្នាគារក្នុ្ការអនុវតតឲ្យាន
តឹ្រុ ឹ្ សដាយអនុសលាមតាមេទិធិអំណាចដែល្តល់ឲ្យ្នាគារសៅក្នុ្លក្ខខណឌ ទាំ្ អេ់សនោះស យី។  

▪ អនក្យល់ម្េមថានឹ្មនិបែិសេ្េុេលភាេ ភាេម្តឹមម្តូវ និ្យថាភាេថ្នេ័េតុតា្ណាមួយថ្នបញ្ហា ទូទាត់ និ្ការ
ទំនាក់្ទនំ្ស្េ្ៗដែលានបញ្ាូ នតាមម្បេ័នធសអ កិ្ម្តនូកិ្រវា្ភាគី រមួមាន េ័េតុតា្ជាទម្ម្់ថ្នក្ណំត់ម្តាតាមកុ្ំ
េយូទ័រអំេីបញ្ា ីម្បតបិតតិការ រាយការណ៍ េណំុំឯក្ារ កាដេតមា៉ា សញ៉ាទិក្ ែុំហវលី ការសាោះេុមពេីកុ្ំេយូទ័រ ចាប់ចមៃ្
ថ្នការទំនាក់្ទំន្ណាមួយ ឬក៏្ទម្ម្់ស្េ្ៗណាមួយថ្នការរក្ាេ័ត៌មាន។ 

▪ អនក្ក៏្យល់ម្េម្្ដែរថានឹ្ សយ្សលី និ្ ចាត់ទុក្ក្ណំត់ម្តា ឬបញ្ា ី រាយការណ៍ េណំុំឯក្ារ កាដេត ែុហំវលី 
ការសាោះេុមពេីកុ្ំេយូទ័រ ចាប់ចមៃ្ថ្នការទំនាក់្ទំន្ណាមយួ ឬក៏្ទម្ម្់ស្េ្ៗណាមយួថ្នការរក្ាេ័ត៌មានទាំ្
អេ់ ជាេ័េតុតា្បញ្ហា ក់្េីការបញ្ហា ទូទាត់របេ់អនក្ និ្ការទំនាក់្ទំន្ស្េ្ៗានទទលួ និ្ស្ាីសដាយ្នាគារ។ 
អនក្យល់ម្េមបដនថមសទៀតថា ក្ំណត់ម្តាទាំ្ អេ់សនោះនឹ្ច្កាតេវក្ិចចែល់និ្ចំសពាោះអនក្ សហយីអនក្នឹ្មនិមានេិទធិ
បែិសេ្នូវេុេលភាេ ឬយថាភាេថ្នក្ណំត់ម្តាទាំ្ អេ់សនាោះានស យី។ 

▪ បញ្ហា ទូទាត់ និ្ទំនាក់្ទនំ្ទាំ្ អេ់ដែលបំសេញម្គាប់ម្គាន់តាមេត្់ដារនិ្ លក្ខខណឌ តម្មូវម្បតិបតតិការរបេ់
្នាគារនឹ្ម្តូវចាត់ទុក្ថាលាម្គាប់ម្គាន់ សហយីនឹ្  ម្តូវាន្តល់ម្បេិទធភាេែូចគាន នឹ្ ការទំនាក់្ទំន្ជា
លាយលក្ខណ៍អក្េរ និ្ /ឬការទំនាក់្ទំន្សដាយការចុោះហតថសលខាសលឯីក្ារ ែល់ ឬសដាយ្នាគារដែរ។ 

15. ចសបាបម់្គបម់្គ្ និ្ ក្ារសែ ោះម្សាយវវិាទ  

▪ វវិាទណាមួយដែលសក្ីតស ី្ េី ឬពាក់្េ័នធនឹ្លក្ខខណឌ ទាំ្ អេ់សនោះ រមួមាន ចមាល់ណាមួយអំេេីថិរភាេ េុេលភាេ 
ការអនុវតត ឬការបញ្ច ប់លក្ខខណឌ ទាំ្ អេ់សនោះ នឹ្ម្តូវានបញ្ាូ ន និ្ សដាោះម្ាយសដាយមជឈតតការសៅក្នុ្ម្េោះរជា
ណាចម្ក្ក្មពុជា សដាយអនុសលាមតាមវធិានជា្រមានរបេ់មជឈមណឌ លជាតិថ្នមជឈតតការដ្នក្ពាណិជាក្មម (“វធិាន
មជឈមណឌ លជាតិថ្នមជឈតតការដ្នក្ពាណិជាក្មម”)។ សៅសេលមានការចាប់ស្តីមសម្បីម្ាេ់មជឈតតការ និ្ តាមសេចក្តី
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សយ្សៅក្នុ្ក្ថាខណឌ សនោះ វធិានថ្នមជឈមណឌ លជាតិថ្នមជឈតតការដ្នក្ពាណិជាក្មមម្តូវចាត់រប់និ្ដាក់្បញ្ចូ លជា
ដ្នក្មួយថ្នក្ិចចេនោសនោះ។ ការកាត់ក្តីម្តូវដតមានមជឈតតក្រមួយរូប។ ភាាមជឈតតការម្តូវដតជាភាាអ្់សគៃេ។  

▪ លក្ខខណឌ សនោះម្តូវានម្គប់ម្គ្សដាយចាប់ថ្នម្េោះរជាណាចម្ក្ក្មពុជា។ 

- ចប ់- 

 


