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១. ការអនុវត្តន៍ និងកក្ក្បបញ្ញត្តិ និងលក្ខខណ្ឌ  
ក.  បបើពុុំមានចែងកនុងបញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះបេ បញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ខាងប្កាមទុំងបនេះ្ត្ូវអនុវត្តែុំប េះ

ការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ ទុំងឡាយ្រប់្ បបេេចែលធនាគារានបែញជូនអនកកានប់័ណ្ណ  ។   
ខ. ធនាគារអាែចកស្មួល ចកច្ប ផ្លា ស់បតូរបញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ទុំងបនេះ  និង/ឬបបងកើត្បញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ថ្មី (បៅជារមួថា «

ការផ្លា ស់បតូរ») កនុងបពលណាមយួកា៏នបោយពុុំចុំាែជូ់នែុំណឹ្ងជាមុនែល់អនកកានប់័ណ្ណ  និងបាេះផ្សាយការផ្លា ស់បតូរបនាេះ
តាមបរហេុំព័ររបស់ខាួនបែើមបឲី្យអនកប្បើ្ាស់បណ័្ណ ទញយក ។ ការផ្លា ស់បតូរបនាេះនឹងមានសុពលភាពចបព់ីកាលបរបិែេេ
កុំណ្ត្ជ់ាក់លាក់ណាមយួចែលធនាគារានជូនែុំណឹ្ងែល់អនកកានប់ណ័្ណ តាមវធិីសម្សបបផ្សេងៗរបស់ខាួន ។ កនុងករណី្អនក
កានប់ណ័្ណ បៅចត្បនតប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ  និង/ឬបសវាបអឡិែ្ត្ូនិកបនាា បព់ីកាលបរែិេេកុំណ្ត្ ់ ធនាគារសនមត្់ ថាអនកកានប់ណ័្ណ
ានេេួលយកការផ្លា ស់បតូរទុំងបនាេះបោយឥត្ចកច្ប ។ ្បសិនបបើអនកកានប់័ណ្ណ មនិេេួលយកការផ្លា ស់បតូរទុំងបនាេះបេ អនក
កានប់ណ័្ណ ្ត្ូវឈប់ប្បើប័ណ្ណ  និង/ឬបសវាបអឡិែ្ត្ូនិក បហើយជូនែុំណឹ្ងែល់ធនាគារឲ្យបិេប័ណ្ណ បនាេះ ។  

រ. ធនាគារអាែបែិបសធការប្បើ្ាស់ ឬែកហូត្ប័ណ្ណ មកវញិ្របប់ពលបវលា ្បសិនបបើតាមបហតុ្ផ្សលរបស់ខាួន ធនាគារយល់
ថាការប្បើ្ាស់បណ័្ណ ាន ឬនឹងបធវើឲ្យធនាគារ្បឈមនឹងហានិេយ័ ។ ការបញ្ឈប់ការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ នឹងមនិប េះ ល់ែល់
សិេធិឬកាត្ពវ កិែចណាមយួរបស់អនកកានប់ណ័្ណ  និងធនាគារចែលបកើត្មានមុនការបញ្ឈប់ការប្បើ្ាស់បណ័្ណ បនាេះបេ ្សបតាម
បញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ បនេះ ។ 

២. នយិមន័យ/Definitions 
វាកយស័ពា ឬឃ្លា  ការពនយល់ 

ធនាគារ សុំបៅយក «ធនាគារ ណិ្ជជកមមប្ៅ្បបេសននកមពុជា« ចែលជា្រឹេះសា្ថ នបែញផ្សាយប័ណ្ណ  ។  

បណ័្ណ េូទត្់ «បណ័្ណ » មានន័យថាជាប័ណ្ណ រូបវនត ប័ណ្ណ និមិ្ ត្ បលខប័ណ្ណ  (ែុេះប ម្ េះសុំរាបប់្បើ្ាស់កមមវធិីធនាគារែល័ត្ ឬកមម
វធិី្បហាក់្បចហលននបសវាបអឡិែ្ត្ូនិក) ចែលបាេះជូនអនកកានប់័ណ្ណ ឬអនកប្បើប័ណ្ណ ែនេបេៀត្តាមការ
បសនើសុុំរបស់អនកកានប់័ណ្ណ បោយធនាគារឬភារី្បត្ិបត្តិការសុំរាប់ប្បើ្ាស់ជាមយួបសវាបអឡិែ្ត្ូនិក ។ 
បណ័្ណ េូទត្ប់ៅបោយខាីថា «បណ័្ណ » បហើយបបើមនិមានចែងបៅេីែនេបនាេះបេ វារមួបញ្ចូ លទុំងប័ណ្ណ ឥណ្
ពនធ(បុបរហិញ្ញបបទន) ប័ណ្ណ ឥណ្ពនធ ប័ណ្ណ ឥណ្ទន ប័ណ្ណ ជុំនួស ប័ណ្ណ បាេះបឡើងវញិ កូែសមាា ត្ា់នពី
កុុំពយូេរ័ និងឧបករណ៍្ឬបរកិាខ របផ្សេងៗ ប័ណ្ណ សុំរាបប់្បើ្ាស់ផ្លា ល់ខាួន  និងប័ណ្ណ ប្បើសុំរាប់្ កុមហ ុនជា
បែើម ។  

បណ័្ណ បម ជាប័ណ្ណ មានឋានុ្កមខពស់បុំផុ្សត្ចែលផ្សតល់លុំបៅែល់ប័ណ្ណ រងទុំងឡាយ បហើយអនកកានប់័ណ្ណ បនេះេេួល
ខុស្ត្ូវបនាុកហិរញ្ញ វត្ថុ ទុំង្សុងែុំប េះការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បម និងរង ។  

បណ័្ណ រង ជាបណ័្ណ ចែលធនាគារបែញឲ្យប្បើ្ាស់តាមការបសនើសុុំរបស់អនកកានប់ណ័្ណ បម និងប្កាមការេេួលខុស
្ត្ូវរបស់ប័ណ្ណ បម ។ បបើធនាគារកុំណ្ត្ថ់ា អនកកានប់័ណ្ណ បមពុុំមានលេធភាពេេួលខុស្ត្ូវ បេើបការ
េេួលខុស្ត្ូវបលើែុំចណ្ករបស់ខាួន្ត្ូវានបផ្សារទុំង្សុងមកឲ្យអនកកានប់ណ័្ណ រង ។  

អនកកានប់ណ័្ណ  សុំបៅបៅបលើនីត្ិបុរគល ឬ រូបវនតបុរគល រមួទុំងទយាេ និង/ឬអនកសនងមរត្កចែលេេួលតាមផ្សាូវែាប់
ចែលធនាគារផ្សតល់សិេធិឲ្យប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ  ។ អនកកានប់័ណ្ណ បម  និងអនកកានប់័ណ្ណ រងបៅថា «អនកកានប់័
ណ្ណ » ។ បែើមបកុីុំឲ្យមានការសងេយ័ អនកកាន់ បណ័្ណ ្ត្ូវែឹងថាខាួនកានប់ណ័្ណ បមឬប័ណ្ណ រង និងកាត្ពវកិែច
្ពមទុំងការេេួលខុស្ត្ូវទុំងពួង កព់ន័ធនឹងបណ័្ណ បនាេះ ។  

អនកប្បើប័ណ្ណ  មាននយ័ថា ជាបុរគលណាមាន ក់ចែលអនកកានប់័ណ្ណ ានប្ជើសបរ ើស និងអនុញ្ញញ ត្ឲ្យប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ  និង/
ឬបសវាបអឡិែ្ត្ូនិក ។ បបើអនកកានប់ណ័្ណ ជាឯកត្តជន បនាេះ កយថា «អនកប្បើប័ណ្ណ »និង«អនកកានប់ណ័្ណ »
ជាបុរគលចត្មាន កន់ិងត្ុំណាងឲ្យអនកប្បើប័ណ្ណ ចត្មយួ ។  
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រូបិយប័ណ្ណ របស់ប័ណ្ណ  សុំបៅបលើរូបិយប័ណ្ណ របស់ប័ណ្ណ  ជា្ាកប់រៀលរបស់កមពុជា ែុលាា ររបស់សហរែឋអាបមរកិ ឬរូបិយបណ័្ណ          
បផ្សេងៗបេៀត្ចែលធនាគារនឹងជូនែុំណឹ្ងនាបពលអនារត្ ។ 

បសវាបអឡិែ្ត្ូនិក មាននយ័ថា ជាផ្សលិត្ផ្សល/បសវាកមមធនាគារ និង/ឬមនិចមនហិរញ្ញ វត្ថុ ឬការបរៀបែុំបផ្សេងៗចែលធនាគារ 
ឬ/និងភារី្បត្ិបត្តិការផ្សតល់ជូនអនកកានប់័ណ្ណ តាមរយៈកាណាល់បអឡិែ្ត្ូនិករមួទុំង (ប ុចនតមនិក្មតិ្
្ត្ឹម) ប័ណ្ណ  បសវាធនាគារតាមអុីនធឺណិ្ត្  បសវា ធនាគារែល័ត្ ឧបករណ៍្េូររមនារមនឬ៍កុុំពយូេរ័ និង
បលខសមាា ត្ឬ់/ និង បណ័្ណ ប្បើសុំរាបែូ់លបៅកានប់សវាបអឡិែ្ត្ូនិក ។  

ភារី្បត្ិបត្តិការ មាននយ័ថា ជាបុរគល ្កុមហ ុនឬអងគការនានាចែលសថិត្បៅកនុងឬប្ៅ្ពេះរាជាណាែ្កកមពុជាតាមចត្
ករណី្ត្្មូវ ្ត្ូវានឲ្យែូល រមួបោយផ្លា ល់ឬបោយ្បបយាលកនុងការផ្សតល់បសវាបអឡិែ្ត្ូនិក ឬេុំនិញ/
បសវាកមមចែល កព់ន័ធបៅការេូទត្ប់ោយប័ណ្ណ  ។  

បលខ/កូែ/ កយ
សមាា ត្់ 

ជាសុំណុ្ុំ បលខ៤បៅ៦ខាងច់ែលធនាគារ ឬភារី្បត្ិបត្តិការផ្សតល់ជូនអនកកានប់័ណ្ណ  ឬអនកប្បើបណ័្ណ ែនេ
បេៀត្តាមមបធោាយបផ្សេងៗបែើមបបីុំបពញ្បត្ិបត្តិការ សុំរាប់បផ្សាៀងផ្លា ត្យ់ថាភាពអនកកានប់័ណ្ណ  ឬអនក
ប្បើប័ណ្ណ  ឬសុំរាបែូ់លបៅប្បើបសវាបអឡិែ្ត្ូនិក កព់ន័ធនឹងការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ  ។  

កមមវធិីធនាគារែល័ត្ ជាចផ្សនកមយួននបសវាបអឡិែ្ត្ូនិករបស់ធនាគារ វាជាកមមវធិីផ្សតល់នូវមបធោាយែល់អត្ិថ្ិជនបែើមបែូីល
បៅកាន់្បេពមូលនិធិ និងប្បើ្ាស់បសវាធនាគារ ។ អនកកានប់័ណ្ណ /អនកប្បើប័ណ្ណ អាែទញយក ត្បមាើង
កមមវធិីបនេះបលើេូរស័ពាែល័ត្ និងឧបករណ៍្ចែលមានមុខងារ្បហាក់្ បចហលែនេបេៀត្ រែួបហើយបធវើការ
ែុេះប ម្ េះជាមយួធនាគារបែើមបបី្បើ្ាស់វា ។  

កូែត្បបលឿន ្បបេេកូែ២វមិា្ត្ចែល្ត្ូវានបរប្បើបែើមបកីត្់្តាពត័្៌មានចែលអាែអានានបោយឧបករណ៍្ 
ត្បមាើងកមមវធិីកុុំពយូេ័រ ។ កូែបនេះផ្សតល់នូវការប្ាើយត្បានយា ងរហ័សបៅបពលបុំចបាង ។ កូែបនេះ្ត្ូវាន
បរប្បើបែើមបេូីទត្េ់ុំនិញ/បសវាកមម/ឬែកសា្ែ់្ ាកប់ោយេល់មុខ ពីែមាា យ ឬតាមអុីនធឺណិ្ត្ ។ 

្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ
វត្តមាន 

សា្ថ នភាពមយួចែលប័ណ្ណ   និងអនកកានប់ណ័្ណ មានវត្តមានបែើមបបីុំបពញ្បត្ិបត្តិការបៅឯេីកចនាងអាជីវ
កមមរបស់អាជីវករ ។ 

្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ
អវត្តមាន 

សា្ថ នភាពមយួចែលប័ណ្ណ  និងអនកកានប់ណ័្ណ ពុុំមានវត្តមានបែើមបបីុំបពញ្បត្ិបត្តិការ ។ ្បបេេការបញ្ញជ
េិញតាមេូរសា្រ និង/ឬេូរស័ពា ្បត្ិបត្តិការតាមអុីនធឺណិ្ត្ បសវាបុំរុងកចនាង ឬកកេុ់ក ការេូទត្ត់ាម
កាលវភិារឬតាមែុំនួនកុំណ្ត្់្ត្ូវានចត្េុ់កជា្បបេេ្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ អវត្តមាន ។  

អាជីវករ មាននយ័ថា ជាបុរគល ្កុមហ ុន ឬអងគការចែលលកេ់ុំនិញ/បសវាកមម  និង/ឬផ្សតល់បសវាបអឡិែ្ត្ូនិក
នានាតាមកាត្ពវកនុងកិែចសនោជាមយួធនាគារ សមាជិកែនេ ឬ្កុមហ ុនប័ណ្ណ ណាមយួបែើមបេីេួលយក
បណ័្ណ សុំរាប់េូទត្ឲ់្យេុំនិញឬបសវាកមមចែលខាួនានផ្សតល់ ។ 

្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ  មាននយ័ថា ជាេឹក្ាកែុ់េះឥណ្ពនធ/ឥណ្ទនែល់ប័ណ្ណ /រណ្នី ចែលបណាត លមកពី (ប ុចនតមនិក្មតិ្
្ត្ឹម) ការេូទត្់     សុំរាប់េុំនិញ/បសវាកមម ការបផ្សារេឹក្ាកព់ីប័ណ្ណ មយួបៅប័ណ្ណ មយួ/រណ្នីប័ណ្ណ មយួ
បេៀត្ និងការចកត្្មូវបផ្សេងៗ ។  

ពត័្ម៌ាន មាននយ័ថា ជាពត័្៌មានអុំពី្េពយមូលនិធិ ឬកុំណ្ត្់្ តាជាេសតុតាងទុំងឡាយ កព់ន័ធនឹងអនកកាន ់
បណ័្ណ  ឬអនកប្បើបណ័្ណ ណាមាន ក ់ឬសុំណុ្ុំ េិននន័យ្បត្ិបត្តិការចែល កព់ន័ធ ។ 

រណ្នី មាននយ័ថារណ្នីបុរគល ឬ្កុមហ ុនណាមយួចែលជាកមមសិេធិ្សបែាបរ់បស់អនកកានប់័ណ្ណ ចែលខាួន
ានបបើកេុកជាមយួធនាគារ  និងប្ជើសបរ ើសសុំរាប់ការេូទត្់្ បត្ិបត្តិការពីប័ណ្ណ  បហើយរមួទុំង 
រណ្នីបចនថម ឬជុំនួសបផ្សេងៗបេៀត្ចែលពីមុន ឬបពលបែចុបបននជាកមមសិេធិរបស់អនកកានប់័ណ្ណ  ។  

រណ្នីប័ណ្ណ  មាននយ័ថាជារណ្នីចែលអនកកានប់ណ័្ណ ានត្ភាជ ប់ជាមយួប័ណ្ណ ឥណ្ពនធសុំរាប់ការេូទត្់្ បត្ិបត្តិការ
ពីបណ័្ណ  ។ 



ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅររក្េស នៃកម្ពុជា                                                                                                 Foreign Trade Bank of Cambodia 

រញ្ញត្តិ ៃិង លកខខណឌ នៃការក្ររើរាស់រ័ណណ (Version 1.0)                                                                                                                                          3 

សមតុ្លយប័ណ្ណ  មាននយ័ថា ជាសមតុ្លយរបស់បណ័្ណ ចែលបរបយាងបៅបលើវាបៅបពលណាមយួ ។ ្បសិនបបើបណ័្ណ ត្
ភាជ បជ់ាមយួរណ្នីណាមយួកនុងបុំណ្ងសុំរាប់ការេូទត្ ់សមតុ្លយរណ្នីក៏្ ត្ូវានចត្េុ់កថាជា 
សមតុ្លយប័ណ្ណ ផ្សងចែរ ឬផ្សាុយបៅវញិបៅមក ។  

ឧបករណ៍្ ឧបករណ៍្ ឬសុំភារៈទុំងឡាយចែលអាែត្បមាើង និងប្បើ្ត្ូវគាន ជាមយួកមមវធិីធនាគារែល័ត្របស់
ធនាគារ មានជាអាេិ៍ េូរស័ពានែនវឆ្លា ត្្រប់្បបេេ កុុំពយូេ័រយកតាមខាួន ឧបករណ៍្សុំរាប់លកែូ់រ ឬកុំសា្
នតសបាយ ។ល។  

អាករបលើត្នមាបចនថម មាននយ័ថា ពនធទុំងឡាយរិត្បៅបលើេុំនិញ ឬបសវាកមមចែលអនកកានប់ណ័្ណ ានប្បើ (ចែលអនកកាន ់
បណ័្ណ មានកាត្ពវកិែច្ត្ូវបងត់ាមែាប ់ឬអងគភាពផ្សតល់េុំនិញ/បសវាកមមត្្មូវឲ្យអនកកានប់័ណ្ណ បងប់ៅតាម
ការ្ពមប្ពៀងបោយភារីទុំងពីរ ្សបតាមករណី្ជាក់ចសតង) រមួបញ្ចូ លទុំងពនធបផ្សេងៗចែលមានែរតិ្
ែូែគាន ចែលបរោកឲ់្យអនុវត្តជុំនួស ឬបចនថមបៅបលើវា ។ 

៣. ការប្បើ្ាសប់័ណ្ណ   និងបលខ/ក្ដូ/ពាក្យសមាា ត្់  
ក. ការប្បើបលខ/កូែ/ កយសមាា ត្ ់ និងហត្ថបលខា 
 ធនាគារ្បរល់ប័ណ្ណ   និងបលខសមាា ត្ផ់្លា ល់ខាួនជូនអនកកានប់័ណ្ណ  បោយោកក់នុងប្សា្មសុំបុ្ត្បិេជិត្ ។ បោយបហតុ្ថាបៅតាម

េីកចនាងអាជីវកមមេេួល   បណ័្ណ េូបៅបៅចត្បធវើការបផ្សាៀងផ្លា ត្់ហត្ថបលខារបស់អនកកានប់័ណ្ណ បៅបឡើយ អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវែុេះហត្ថ
បលខាបលើប័ណ្ណ មុនបពលប្បើ្ាស់  និងបតូរបលខសមាា ត្់បៅតាមេូរបអធីអឹមរបស់ធនាគារបនាា ប់ពីេេួលានប័ណ្ណ  ។  អនកកាន់ប័
ណ្ណ ្ត្ូវែុេះហត្ថបលខាបលើវកិកយប្ត្លក ់ វាយបញ្ចូ លបលខសមាា ត្ ់ ឬកូែសមាា ត្ប់្បើានមតងបៅបពលប្បើប័ណ្ណ  អា្ស័យបៅតាម
េ្មង់្ បត្ិបត្តិការ ែូែជាការប្បើបណ័្ណ ជាមយួឧបករណ៍្េេួលប័ណ្ណ  បៅតាមេូបអធីអឹម ឬតាមអុីនធឺណិ្ត្ ។ល។ ធនាគារនឹងជូន
ែុំណឹ្ងតាមមបធោាយសម្សប បបើសិនខាួនត្្មូវឲ្យអនកកាន់បណ័្ណ វាយបញ្ចូ លកូែសមាា ត្់ប្បើានមតងបែើមបបីុំបពញ្បត្ិបត្តិការ 
។ បបើអនកកានប់័ណ្ណ បធវើ្បត្ិបត្តិការបោយប្បើប័ណ្ណ បហើយែុេះហត្ថបលខាបលើវកិកយប្ត្លក ់វាយបញ្ចូ លបលខសមាា ត្់ ឬមនិានប្បើ
វធិានបផ្សាៀងផ្លា ត្់យថាភាពទុំងបនេះកតី មាននយ័ថាអនកប្បើ្ាស់បណ័្ណ ្ពមេេួលយក  និង្បត្ិបត្តិតាមបញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ននការ
ប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ េូទត្ប់នេះ ។  

ខ. ការជាវ ឬបសនើសុុំប័ណ្ណ  
 ធនាគារអាែបាេះផ្សាយ  និង/ឬោកល់កប់័ណ្ណ បៅតាមេីកចនាងបផ្សេងៗតាមចត្ខាួនរិត្ថាសមរមយ សុំរាបឲ់្យអត្ិថ្ិជនជាវ ឬបសនើសុុំ

បណ័្ណ  ។ ្បសិនបបើអនកជាវ 
 បណ័្ណ មនិមានបុំណ្ងប្បើ្ាស់ខាួនឯងបេ អនកជាវប័ណ្ណ ្ត្ូវពនយល់្ាបអ់នកកានប់័ណ្ណ អុំពីបញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័

ណ្ណ េូទត្់បនេះឲ្យានែាស់លាស់ ។ បុរគល ្ កុមហ ុន ឬអងគភាពទុំងឡាយណា្ត្ូវានចែលហាមឃ្លត្ ់្ ត្ូវរងការោកេ់ណ្ឌ កមម 
កត្់្ តាកនុងបញ្ជ ីបមម  បោយនិយត័្ករ  និង/ឬអាជាា ធរមានសមត្ថកិែចទុំងឡាយពុុំ្ត្ូវានអនុញ្ញញ ត្ឲ្យប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ ជាោែខ់ាត្ ។                                           

រ. ការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ  
១).  អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវេេួលខុស្ត្ូវរាល់្បត្ិបត្តិការចែលប្បើ្ាស់បណ័្ណ របស់ខាួន ។ មានចត្អនកកានប់ណ័្ណ ្បបេេ្កុមហ ុន

ប ុបណាណ េះអាែប្ជើសបរ ើសអនកប្បើបណ័្ណ  និងអនុញ្ញញ ត្ការប្បើ្ាស់បណ័្ណ ចផ្សែកតាម្នាា នុសិេធិរបស់ខាួន ។ ប ុចនតអនកកានប់ណ័្ណ
ចែលេេួលានការអនុញ្ញញ ត្ជាអនកេេួលខុស្ត្ូវទុំង្សុងបលើ្បត្ិបត្តិការចែលបកើត្បឡើងទុំងបនាេះ ។ អនកកានប់័ណ្ណ
្បបេេបផ្សេងពីបនេះមនិ្ត្ូវអនុញ្ញញ ត្ឲ្យបុរគលែនេប្បើប័ណ្ណ របស់ខាួនជាោែ់ខាត្ ។ ្បសិនបបើអនកកានប់ណ័្ណ ពុុំមានសមតុ្លយ
បណ័្ណ  ឬរណ្នី្រប់្ គាន់ បហើយបបើសិនជាអាជីវករចែលផ្សតល់េុំនិញ ឬបសវាកមមយល់្ពម អនកកានប់ណ័្ណ អាែេូទត្់្ បត្ិបត្តិ
ការបនាេះមយួែុំចណ្កចែលបសមើនឹងសមតុ្លយប័ណ្ណ  ឬរណ្នីរបស់ខាួន បហើយមយួែុំចណ្កបេៀត្អាែេូទត្ប់ោយមបធោាយ
បផ្សេងកា៏ន ។ បបើអនកកាន់បណ័្ណ  និងអាជីវករបធវើែូបែនេះ អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវបសនើសុុំឲ្យអាជីវករពនយល់ឲ្យានែាស់លាស់អុំពីការ
បរៀបែុំបនាេះបៅបលើឯកសា្រ្បត្ិបត្តិការ ឧទហរណ៍្វកិកយប្ត្ជាបែើម ។ អនកកានប់័ណ្ណ អាែប្បើប័ណ្ណ ជាមយួនឹងបសវាបអឡិែ
្ត្ូនិកបែើមបបីធវើ (ក.) ្បត្ិបត្តិការបណ័្ណ វត្តមានែូែជា េូទត្ប់ោយផ្លា ល់បៅតាមេីកចនាងអាជីវកមម ការែកសា្ែ់្ ាកព់ីេូបអធី
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អឹម  និងបញ្ជ រធនាគារ ឬបផ្សារ្ាក ់(ខ.) ្ បត្ិបត្តិការបោយបុំចបាងកូែត្បបលឿន(កូែQR) (រ.) ្ បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ អវត្តមានែូែ
ជាការបញ្ញជ េិញតាមអុីនធឺណិ្ត្ តាមេូរស័ពា និងសា្របផ្សេងៗ (ឃ.)  និង្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ កនុងេ្មងប់ផ្សេងៗបេៀត្ចែល
ធនាគារនឹងោកឲ់្យប្បើ្ាស់ និងជូនែុំណឹ្ងមតងមាក ល ។ ការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ ្ត្ូវអនុបលាមតាមការកុំណ្ត្់សា្ែ់្ ាក ់ នងិ
ែុំនួន្បត្ិបត្តិការចែលានចែងកនុង្បការ ៤ របស់បញ្ញត្ិត និងលកខខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះ  និងការកុំណ្ត្ែ់នេបេៀត្
ទុំងឡាយរបស់ធនាគារ និង/ឬភារី្បត្ិបត្តិការចែលែូលរមួកនុង្បត្ិបត្តិការ ។    

២).  បចនថមពីបលើសា្ែ់្ាក់ និងែុំនួន្បត្ិបត្តិការ  និងកុំហិត្ទុំងឡាយចែលកុំណ្ត្់បោយធនាគារផ្លា ល់ ធនាគារពុុំេេួលខុស
្ត្ូវបឡើយ បបើសិន្បត្ិបត្តិការរបស់អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវានបែិបសធ ទត្់បចល ឬរតឹ្បនតឹងបោយសា្រចត្ការកុំណ្ត្់សា្ែ់
្ាក ់និងែុំនួន្បត្ិបត្តិការ  និងកុំហិត្បផ្សេងៗបេៀត្ចែលានកុំណ្ត្ប់ោយភារី្បត្ិបត្តិការែនេបេៀត្ ។   

៣). ការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ ្ត្ូវានហាមឃ្លត្ទ់ុំង្សុងកនុងបគាលបុំណ្ង (ក.) សុំអាត្្ាក ់(ខ.) ហិរញ្ញបបទនបេរវកមម (រ.)  និង
សកមមភាពទុំងឡាយចែលធនាគារបជឿបោយមានមូលបហតុ្សម្សបថាខុសែាបជ់ាត្ិ អនតរជាត្ិ អងគការសហ្បជាជាត្ិ 
ឬ្បបេសណាមយួ ។ ្បសិនបបើធនាគារសងេយ័បោយមានបហតុ្ផ្សលថា ្បត្ិបត្តិការណាមយួរបស់អនកកានប់័ណ្ណ  កព់ន័ធ
នឹងបគាលបុំណ្ងណាមយួខាងបលើ ធនាគារមានសិេធិពនោ បងកក ឬបែិបសធ្បត្ិបត្តិការបនាេះ រហូត្ទល់េសតុតាង បហតុ្
ផ្សល  និង/ឬលេធផ្សលននការបសុើបអបងកត្្ត្ូវានផ្សតល់ជូនតាមត្្មូវការ និងការទមទររបស់ធនាគារ ។   

៤). អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវរកាេុកវកិកយប្ត្ បងាក នន់ែបង/់េេួល្ាក់  និង/ឬឯកសា្រ្បត្ិបត្តិការបផ្សេងៗចែលបកើត្បឡើងពីការប្បើ 
បណ័្ណ របស់ខាួន ។ អនកកានប់័ណ្ណ អាែពិនិត្យសមតុ្លយប័ណ្ណ /រណ្នីរបស់ខាួនបោយប្បើ បអធីអឹមរបស់ធនាគារ ឬរបស់      
្រឹេះសា្ថ នែនេ តាមកមមវធិីធនាគារែល័ត្របស់ធនាគារ តាមបរហេុំពរ័របស់ធនាគារ ឬេូរស័ពាមកកានប់លខបសវាបប្មើអត្ិថ្ិ
ជន២៤បមា ងបរៀងរាល់នថ្ាចែលជ្មាបជូនបៅបលើប័ណ្ណ ្សា្ប់ ។                                     

៥). អនកកានប់ណ័្ណ េេួលសា្គ ល់ថា រាល់្បត្ិបត្តិការែុំណាយចែលានបធវើពីបណ័្ណ របស់ខាួនរែួបហើយបនាេះពុុំអាែបញ្ឈប់ានបេ ។ 
បបើសិនបនាា បព់ីបធវើ្បត្ិបត្តិការ អនកកានប់ណ័្ណ ពុុំេេួលានេុំនិញ/បសវាកមមបោយបហតុ្ថា អាជីវករចែល កព់ន័ធានលុប
បចល្បត្ិបត្តិការបោយមូលបហតុ្ណាមយួ សា្ែ់្ ាក់្ បត្ិបត្តិការបនាេះនឹង្ត្ូវបងវិលែូលបៅកនុងបណ័្ណ វញិបនាា បព់ី៣០នថ្ា 
។ កប៏ ុចនត បបើអនកកានប់ណ័្ណ មានេសតុតាងបញ្ញជ កថ់ា ្បត្ិបត្តិការបនាេះពុុំជាប ់កព់ន័ធនឹងអាជីវករ ឬអាជីវករចែល កព់ន័ធាន
ផ្សតល់ការបញ្ញជ ក់ជាលាយលកខណ៍្អកេរអុំពីការលុបបចល្បត្ិបត្តិការបនាេះ ធនាគារនឹងបងវិលសា្ែ់្ាក់្បត្ិបត្តិការបនាេះ
បៅកនុងបណ័្ណ វញិកនុងកុំឡុងបពល០៥នថ្ាបធវើការ បនាា ប់ពីអនកកានប់ណ័្ណ ានផ្សតល់នូវេសតុតាងពិត្ និងបពញបលញែល់ធនាគារ 
។  

៦). ការាត្ប់័ណ្ណ /លួែ/ការចបកធាា យបលខ/កូែ/ កយសមាា ត្់     
 បបើសិនអនកកានប់័ណ្ណ បជឿថាប័ណ្ណ របស់ខាួនានាត្ ់ឬ្ត្ូវានលួែ ឬកប៏លខ/កូែ/ កយសមាា ត្់្ត្ូវានចបកធាា យ អនកកានប់័

ណ្ណ ្ត្ូវរាយការណ៍្មកកានប់សវាបប្មើអត្ិថ្ិជន២៤បមា ងជាបនាា នត់ាមពត័្ម៌ានចែលចែងកនុង្បការ (១៤.១៧) បែើមបបីសនើសុុំ
ជុំនួយ និងផ្លែ កការប្បើ្ាស់បោយគាម នការអនុញ្ញញ ត្ ។ រាល់្បត្ិបត្តិការចែលបកើត្បែញពីប័ណ្ណ មុនការរាយការណ៍្មកកាន់
ធនាគារ ជាការេេួលខុស្ត្ូវទុំង្សុងរបស់អនកកានប់័ណ្ណ  ។ កនុងសា្ថ នភាពបនេះ អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវបសនើសុុំមកធនាគារបែើមបី
បែញប័ណ្ណ /បលខ/កូែ/ កយសមាា ត្ថ់្មីជូន ។ ្បសិនបបើអនកកាន់បណ័្ណ រកប័ណ្ណ ចែលាត្ប់នាេះបឃើញវញិ អនកកានប់័ណ្ណ មនិ្ត្ូវ
បនតប្បើ្ាស់វាបេ ប ុចនត្ត្ូវបុំផ្លា ញឈបីរបស់វាបចល និងកាត្់វាតាមេេឹងជាប្ែើនកុំណាត្់រែួបផ្សាើមកធនាគារ (បបើអាែបធវើ
បៅាន)។ អនកកានប់័ណ្ណ អាែបធវើការទមទរសា្ែ់្ាក់្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ ចែលបកើត្បែញពីប័ណ្ណ ចែលាត្់ ឬ្ត្ូវានលួែ
បនាេះ បោយអនុវត្តតាមវធិានចែលមានចែងកនុង្បការ ៥. ក. «ការទមទរែុំប េះបណ័្ណ ាត្ ់ឬ្ត្វូានលួែ» ។  

៧). សុពលភាពរបស់ប័ណ្ណ ៈ ្បសិនបបើបណ័្ណ ផុ្សត្កុំណ្ត្់បពលប្បើ្ាស់ អនកកានប់ណ័្ណ មនិ្ត្ូវប្បើ្ាស់វាបឡើយ ។ ធនាគារគាម ន
កាត្ពវកិែចេេួលខុស្ត្ូវែុំប េះការបុំចបាង្បត្ិបត្តិការទុំងឡាយចែលបកើត្បែញពីប័ណ្ណ ផុ្សត្កុំណ្ត្ប់ពលប្បើ្ាស់បនាេះ
បឡើយ ។ 

៨). ធនាគារនឹងមនិេេួលខុស្ត្ូវបឡើយកនុងករណី្អាជីវករ និង/ឬ្រឹេះសា្ថ នធុរកិែចបផ្សេងៗចែលែូលរមួកនុង្បត្ិបត្តិការបែិបសធ
ការប្បើ្ាស់បណ័្ណ របស់អនកកានប់ណ័្ណ បោយមូលបហតុ្ណាមយួ ឬកអ៏នកកានប់័ណ្ណ ពុុំអាែប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ ានបោយសា្រចត្
បញ្ញា បបែចកបេសរបស់ភារី្បត្ិបត្តិការចែលែូលរមួផ្សតល់បសវាបអឡិែ្ត្ូនិក ឬកប៏័ណ្ណ បនាេះ្ត្ូវានបិេជាបែើម ។ 
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៩). ការប្បើ្ ាស់បបែចកវេិោប័ណ្ណ បផ្សេងៗ  
ក) ធនាគារអាែបែញជូនអនកកាន់ប័ណ្ណ នូវប័ណ្ណ ចែលអាែប្បើានជាមូយឧបករណ៍្េេួលប័ណ្ណ បុំ ក់បោយបបែចកវេិោ

េេួលប័ណ្ណ ្រប់្បបេេ្សបតាមការជូនែុំណឹ្ងរបស់ធនាគារតាមត្ុំណាកក់ាល ។ ្បត្ិបត្តិការអាែ្ត្ូវានបធវើបឡើងពី
ឧបករណ៍្េេួលប័ណ្ណ ចែលមានសមត្ថភាពអានពត័្៌មានប័ណ្ណ ពីបនាេះឈបី ”EMV” អានបោយការកកិត្ បនាេះចខេមា បញ
េិែ បនាេះឈបី “EMV” អានបោយគាម នការកកិត្  និងបបែចកវេិោបណ័្ណ បផ្សេងៗបេៀត្ ចែលធនាគារោកឲ់្យប្បើ្ាស់នា
បពលខាងមុខបៅតាម្នាា នុសិេធិរបស់ខាួនទុំង្សុង ។ ធនាគារនឹងជូនែុំណឹ្ងែល់អនកកាន់ 
បណ័្ណ នូវរបបៀបប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ  ការោកឲ់្យែុំបណ្ើ រការ  និងការបផ្សាៀងផ្លា ត្យ់ថាភាពចែល កព់័នធនឹងការប្បើ្ាស់ 
បបែចកវេិោប័ណ្ណ ណាមយួ ។ 

ខ)  កព់ន័ធនឹងបបែចកវេិោប័ណ្ណ ចែល្ត្ូវានប្បើនាបពលបធវើ្បត្ិបត្តិការ ធនាគារអាែនឹងបបងកើត្ និងអនុវត្តនូវកុំហិត្បផ្សេងៗ
បោយចឡកពីគាន បលើ្បត្ិបត្តិការបណ័្ណ ចែលប្បើបបែចកវេិោប័ណ្ណ បនាេះ បោយកនុងបនាេះអនកកានប់័ណ្ណ មនិ្ត្ូវានអនុញ្ញញ ត្
ឲ្យបធវើ្បត្ិបត្តិការបលើសកុំហិត្ទុំងបនាេះ ឬត្្មូវ/មនិត្្មូវឲ្យបផ្សាៀងផ្លា ត្យ់ថាភាពរបស់អនកកានប់ណ័្ណ  ។  

រ) ្សបតាម្បការបនេះ ការប្បើ្ាស់បបែចកវេិោប័ណ្ណ ណាមយួបនាេះនឹងអនុវត្តតាមលកខខណ្ឌ ថ្មី ការចកត្្មូវ ឬការផ្លា ស់បតូរ 
ទុំងឡាយចែលអាែបកើត្មានែុំប េះបញ្ញត្ិត និងលកខខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ ្ត្ងែ់ុំណុ្ែទុំងបនាេះ ចែលធនាគារនឹង
ជូនែុំណឹ្ងែល់អនកកានប់័ណ្ណ បៅតាមត្ុំណាក់កាល ។ 

៤. ការ្រប់្រង្បត្ិបត្តិការបណ័្ណ  
 ក.  ក្មតិ្ការែកសា្ែ់្ាកព់ីេូបអធីអឹម ឬបញ្ជ រធនាគារ 

ធនាគារអាែក្មតិ្ និងចកច្បែុំនួនសា្ែ់្ ាក ់ និងែុំនួន្បត្ិបត្តិការចែលអនកកានប់័ណ្ណ ែកសា្ែ់្ ាកព់ីេូរបអធីអឹម ឬបញ្ជ រ
ធនាគារបផ្សេងៗបោយប្បើប័ណ្ណ  បោយពុុំចុំាែជូ់នែុំណឹ្ងជាមុន ។ អនកកានប់័ណ្ណ មនិ្ត្ូវប្បើ្ាស់ ឬប ុនប ងប្បើ្ាស់ 
បណ័្ណ របស់ខាួនបែើមបែីកសា្ែ់្ ាក ់ ឬបធវើ្បត្ិបត្តិការបផ្សេងៗបលើសពីក្មតិ្ចែលានកុំណ្ត្់  ឬសមតុ្លយរបស់ប័ណ្ណ /រណ្នី
បឡើយ ។  

 ខ.  ការក្មតិ្សា្ែ់្ាក់បលើ្បត្ិបត្តិការេូទត្េ់ុំនិញឬបសវាកមម 
ធនាគារសូមរកាសិេធិកនុងការកុំណ្ត្់ និងចកច្បក្មតិ្សា្ែ់្ាក ់និង/ឬែុំនួន្បត្ិបត្តិការ ចែល កព់ន័ធនឹងការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ សុំ
រាបជ់ាវេុំនិញ ឬបសវាកមម បោយពុុំចុំាែជូ់នែុំណឹ្ងជាមុន ។ ្បសិនបបើអនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវការបធវើ្បត្ិបត្តិការេឹក្ាក ់ ឬែុំនួន
បលើសពីការកុំណ្ត្ក់នុង្បការបនេះ អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវេុំនាកេ់ុំនងមកកាន់បសវាបប្មើ ឬសា្ខាណាមយួរបស់ធនាគារបែើមបបីសនើសុុំ
ជុំនួយ ។ បបើសិនការបសនើសុុំបនាេះបធវើបឡើងបោយផ្លា ល់មាត្់ ធនាគារអាែបសនើសុុំឲ្យអនកកានប់័ណ្ណ ផ្សតល់សុំបណ្ើ ជាលាយលកខណ៍្អកេរ
កនុងរយៈបពល ០៧ នថ្ាបធវើការបនាា បព់ីការបសនើសុុំផ្លា ល់មាត្់្ត្ូវានបធវើបឡើង ។ អនកកានប់័ណ្ណ េេួលសា្គ ល់ថា ចផ្សែកតាម្នាា នុសិេធិ
របស់ខាួន ធនាគារអាែបែិបសធការបសនើសុុំរបស់អនកកានប់័ណ្ណ  ។ 

 រ.  ការែុំណាយបលើសសមតុ្លយ និងកុំហិត្បផ្សេងៗ  
ចផ្សែកតាម្នាា នុសិេធិរបស់ខាួន និងបោយគាម នការជូនែុំណឹ្ងជាមុនែល់អនកកានប់័ណ្ណ  ធនាគារអាែយល់្ពម អនុមត័្ ឬអនុញ្ញញ ត្ឲ្្
យ្បត្ិបត្តិការបណ័្ណ ្ប្ពឹត្តបៅានបៅបពលណាមយួ បទេះជា្បត្ិបត្តិការបនាេះបណាត លឲ្យមានការែុំណាយបលើសសមតុ្លយ    
បណ័្ណ /រណ្នី  និង/ឬកុំហិត្បផ្សេងៗកប៏ោយ ។ ការសប្មែរបស់ធនាគារបនេះមនិអាែជុំទស់ាន និងោកប់នាុកការេេួលខុស្ត្ូវ
បលើអនកកានប់័ណ្ណ  ។   

 ឃ. បែៀសវាង្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ បលើសកុំហិត្ អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវបធវើ្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ ជាមយួនឹងេឹក្ាកម់និបលើសពីសមតុ្លយប័ណ្ណ /
រណ្នី បហើយេឹក្ាកេូ់ទត្់ ឬែុំនួន្បត្ិបត្តិការសរុបចែលានបធវើពីប័ណ្ណ ណាមយួមនិបលើសពីកុំហិត្ទុំងឡាយចែលធនាគារ
ានកុំណ្ត្់ ។ ធនាគារសូមរកាសិេធិបែិបសធសុំបណ្ើ សុុំការអនុមត័្ឲ្យ្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ ណាមយួកា៏ន បទេះជា្បត្ិបត្តិការបនាេះ
មនិបណាត លឲ្យបលើសកុំហិត្ណាមយួកប៏ោយ ។  
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 ង. ការបងកកេឹក្ាក់្ បត្ិបត្តិការចែលានបសនើសុុំពីសមតុ្លយប័ណ្ណ /រណ្នី  
បៅបពលអនកកានប់័ណ្ណ បធវើ្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ សុំរាបេូ់ទត្ ់អនកកាន់បណ័្ណ អនុញ្ញញ ត្បោយឥត្ចកច្បឲ្យធនាគារបងកកនូវេឹក្ាក់្បត្ ិ
បត្តិការបនាេះភាា មនាបពលចែលធនាគារេេួលានសុំបណ្ើ សុុំបធវើ ឬបសែកតីជូនែុំណឹ្ងអុំពី្បត្ិបត្តិការបនាេះ ។ កនុងន័យបនេះ អនកកាន់
បណ័្ណ ឯកភាពថា េឹក្ាកប់ងកកបនាេះ្គានច់ត្ជាែុំនួនសា្ម ន និងយល់្ពមឲ្យធនាគារែកេឹក្ាកប់នាេះពីសមតុ្លយប័ណ្ណ /រណ្នី
ចែល កព់ន័ធ ។ បែើមបបីែៀសវាងការសងេ័យ អនកកានប់័ណ្ណ មនិ្ត្ូវលុបបចលការេូទត្់បនាេះ ឬកប៏្បើ្ាស់េឹក្ាកប់ងកកបនាេះ
បោយគាម នការយល់្ពមជាលាយលកខណ៍្អកេរពីធនាគារបឡើយ ។ ធនាគារនឹងបនតរកាេុកេឹក្ាកប់ងកកបនាេះរហូត្ែល់៣០នថ្ា 
ឬរហូត្ទល់ចត្ធនាគារេេួលានការផ្លត្ទ់ត្ព់ីភារី្បត្ិបត្តិការ (កាលបរបិែេេ និងបពលបវលាណាក៏ាន ឲ្យចត្អនុវត្តានមុន) 
ចែលបនាា បព់ីបនាេះធនាគារនឹងកាត្ប់ែញពីសមតុ្លយប័ណ្ណ /រណ្នីនូវែុំនួនេឹក្ាកព់ិត្របស់្បត្ិបត្តិការបនាេះ ។  

៥. ការត្វ៉ា របសអ់នក្កាន់បណ័្ណ  
ក. ការទមទរែុំប េះប័ណ្ណ ាត្់ ឬ្ត្ូវានលួែ 

ធនាគារមានសិេធិកនុងការបសុើបអបងកត្ការទមទរែុំប េះ្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ ទុំងឡាយ ចែលអនកកានប់ណ័្ណ អាែនឹងបធវើបឡើងទក់េង
នឹងការាត្ ់ឬលួែបណ័្ណ  បហើយអនកកាន/់ប្បើប័ណ្ណ យល់្ពមសហការកនុងការបសុើបអបងកត្បនាេះផ្សងចែរ ។ ធនាគារនឹងបសនើសុុំឲ្យអនក
កានប់ណ័្ណ សរបសររាយការណ៍្ បសែកតី្បកាសជាលាយលកខណ៍្អកេរ ឬពត័្៌មានបផ្សេងៗបែើមបជីាជុំនួយកនុងការទមទរ ។ ជាង
បនេះបៅបេៀត្ បបើ្បវត្តិ្បត្ិបត្តិការបណ័្ណ របស់អនកកានប់័ណ្ណ បងាា ញ្បត្ិបត្តិការចែលខាួនមនិានបធវើ អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវផ្សតល់ែុំណឹ្ង
មកធនាគារជាបនាា ន់ ។ ្បសិនបបើអនកប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ មនិានផ្សតល់ែុំណឹ្ងែល់ធនាគារកនុងរយៈបពល ៦០ នថ្ាបនាា បព់ីនថ្ា្បត្ិបត្តិ
ការ មានន័យថាអនកកានប់័ណ្ណ ាត្ប់ងសិ់េធិកនុងការទមទរ្ាកច់ែលាត្ប់ង់បោយសវ័យ្បវត្តិ ។ អនកកានប់័ណ្ណ េេួលសា្គ ល់ថា 
សិេធិ និងការេេួលខុស្ត្ូវរបស់ធនាគារកនុងការទមទរ្បត្ិបត្តិការចែលគាម នការអនុញ្ញញ ត្មានកុំណ្ត្់  និងមនិចបប់ងខុំឲ្យធនា 
គារេេួលខុស្ត្ូវបឡើយ្បសិនបបើការទមទរបនាេះពុុំានបជារជយ័ ។ អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវអនុវត្តតាមយា ងខាជ បខ់ជួននូវ «វធិានសុំ
រាបប់ោេះ្សា្យការត្វា របស់អនកកានប់ណ័្ណ » ចែលមានចែង្សា្បប់ៅចផ្សនកខាងប្កាមនន្បការបនេះសុំរាបោ់កប់សនើបណ្តឹ ងត្វា បែើមបី
រកែុំបណាេះ្សា្យ ។  

ខ. ការទមទរែុំប េះកុំហុស្គងេូបៅ 
អនកកានប់ណ័្ណ រួរពិនិត្យបមើលសមតុ្លយប័ណ្ណ /រណ្នីរបស់ខាួនឲ្យានញឹកញាបត់ាមមបធោាយបផ្សេងៗ ចែលធនាគារានផ្សតល់
ជូន ។ ្បសិនអនកកានប់័ណ្ណ យល់ថា ការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ មានកុំហុសមនិសម្សបបោយ្បការណាមយួ អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវេុំនាក់
េុំនងមកកានធ់នាគារឲ្យានឆ្លបរ់ហ័សមនិបលើសពី ៦០ នថ្ារិត្ចបព់ីនថ្ា្បត្ិបត្តិការ ។ អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវអនុវត្តតាមយា ងខាជ ប់ 
ខជួននូវ «វធិានសុំរាប់បោេះ្សា្យការត្វា របស់អនកកានប់័ណ្ណ » ចែលមានចែង្សា្ប់បៅចផ្សនកខាងប្កាមនន្បការបនេះ សុំរាបោ់ក់
បសនើបណ្តឹ ងត្វា បែើមបរីកែុំបណាេះ្សា្យ ។ 

រ. វធិានសុំរាប់បោេះ្សា្យការត្វា របស់អនកកានប់័ណ្ណ  
បែើមបឲី្យធនាគារជួយ បោេះ្សា្យបញ្ញា /វវិាេជូន អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវ (ក.) ផ្សតល់ប ម្ េះ និងបលខប័ណ្ណ  (ខ.) ពិពណ៌្នាអុំពីកុំហុស្គង
ចែលានរកបឃើញ  និងមូលបហតុ្បផ្សេង  ៗ(រ.) ្ាបព់ីសា្ែ់្ាក់្បត្ិបត្តិការជាែុលាា រអាបមរកិចែលខាួនរិត្ថាមានកុំហុស ។ ្បសិន
អនកកានប់ណ័្ណ បធវើបណ្តឹ ងត្វា បោយផ្លា ល់មាត្់   ធនាគារនឹងបោេះ្សា្យកនុងរយៈបពល២នថ្ាបធវើការ ។ កនុងករណី្អត្ិថ្ិជនមនិបពញែិត្ត
នឹងែុំបណាេះ្សា្យរបស់ធនាគារ អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវោកប់សនើបណ្តឹ ងត្វា ជាលាយលកខណ៍្អកេរបៅកនុងេ្មងប់ណ្តឹ ង និងជបមាា េះ
របស់អត្ិថ្ិជន ឬសុំណួ្ររបស់ខាួនកនុងរយៈបពល០៧នថ្ាបធវើការ ។ ្បសិនបបើធនាគាររកបឃើញថាការត្វា ចែលអនកកានប់័ណ្ណ ាន
ោកប់ណ្តឹ ងមកពិត្ជាមានកុំហុស ធនាគារនឹងចកត្្មូវកនុងរយៈបពល០៧នថ្ាបធវើការ បនាា បព់ីេេួលានបណ្តឹ ងត្វា ពីអនកកានប់័ណ្ណ  
។ ្បសិនបបើបណ្តឹ ងត្វា បនាេះ កព់ន័ធែល់ភារី្បត្ិបត្តិការ (មនិក្មតិ្្ត្ឹម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញ វត្ថុប ុបណាណ េះបេ) ធនាគារអាែ្ត្ូវការ
បពលបវលារហូត្ែល់៣០នថ្ា ឬយូរជាងបនេះបែើមបបីោេះ្សា្យបណ្តឹ ងត្វា បនាេះ្សបតាមការជូនែុំណឹ្ងពនោបពលពីធនាគារ ។ 
សថិត្កនុងសា្ថ នភាពបនេះ ធនាគារនឹងជូនែុំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកេរ ឬបោយផ្លា ល់មាត្ ់ (បបើសិនអនកកានប់័ណ្ណ ពុុំមានលេធភាព
េេួលការជូនែុំណឹ្ងជាលាយលកខណ៍្អកេរ) ែល់អនកកានប់័ណ្ណ  ។  ធនាគារនឹងមនិបងវិលសា្ែ់្ាក់្បត្ិបត្តិការែូលបៅកនុង     
បណ័្ណ /រណ្នីរបស់អនកកានប់ណ័្ណ វញិបេ លុេះ្តាចត្បណ្តឹ ងត្វា ្ត្ូវានបញ្ចប់បហើយ្បត្ិបត្តិការចែលមានបញ្ញា បនាេះ្ត្ូវានរក
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បឃើញថា៖ (i.) ពុុំចមនជាការបធវស្បចហស ឬការភាន់្ែឡុំរបស់អនកកានប់័ណ្ណ  (ii.) មានកុំហុស្ប្ពឹត្តបឡើងបោយធនាគារ 
និបយាជិត្របស់ធនាគារ ឬបុរគល/អងគភាពចែលធនាគារអនុញ្ញញ ត្ឲ្យបធវើការឲ្យខាួន (iii.) ជាការបធវស្បចហសឬការភាន់្ ែឡុំរបស់
អាជីវករចែលានែូលរមួបធវើ្បត្ិបត្តិការ (iv.) ជាកុំហុស្គងបោយ្បការណាមយួ្ប្ពឹត្តបឡើងបោយធនាគាររបស់អាជីវករ ឬ
្កុមហ ុនប័ណ្ណ  ឬ (v.) កុំហុស្គងបផ្សេងៗចែលអនកកានប់័ណ្ណ ពុុំាន្ប្ពឹត្ត ឬែូលរមួកនុងរូបភាពណាមយួ ។ បបើអនកកានប់ណ័្ណ ខក
ខានពុុំានោក់បសនើបណ្តឹ ងត្វា ែល់ធនាគារកនុងកុំឡុងបពល ៦០នថ្ាចបព់ីនថ្ា្បត្ិបត្តិការ ធនាគារពុុំេេួលខុស្ត្ូវែល់ការាត្ប់ង់
នូវសា្ែ់្ាក់្បត្ិបត្តិការបឡើយ (ឃ.) ផ្សតល់ការសហការចុំាែែ់ល់ធនាគារកនុងការផ្សតល់ពត័្៌មាន ឯកសា្រ្បត្ិបត្តិការចែល ក់
ពន័ធ េសតុតាងបផ្សេងៗ និង/ឬការបសុើបអបងកត្បផ្សេងៗ។ (ង.) ផ្សតល់សិេធិបោយឥត្ចកច្បឲ្យធនាគារែូលរមួ្បជុុំពិភាកា បសុើបអបងកត្ 
វភិារ និងសុំបរែែិត្តកនុង្រប់សា្ថ នការណ៍្ចែលធនាគាររិត្ថាចុំាែប់ែើមបកីារបោេះ្សា្យបណ្តឹ ងត្វា ជូនអនកកានប់ណ័្ណ ជាមយួភា
រីចែល កព់ន័ធ ។ 

៦. ទំនលួខសុ្ត្វូរបសអ់នក្កាន់បណ័្ណ   
ក). អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវេេួលខុស្ត្ូវែុំប េះការាត្ប់ងទ់ុំងឡាយចែលបណាត លមកពី្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ ទុំងឡាយចែលប័ណ្ណ  ឬ

បលខប័ណ្ណ ្ត្ូវានប្បើ្ាស់បោយបុរគលែនេ បទេះជាអនកកានប់ណ័្ណ ានឬមនិានអនុញ្ញញ ត្កប៏ោយ រមួទុំងការាត្ប់ង់ទុំង 
ឡាយចែលបកើត្មុនជូនែុំណឹ្ងមកធនាគារ ។  

ខ). អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវេេួលខុស្ត្ូវទុំង្សុងែុំប េះ្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ ទុំងអស់ចែលបកើត្បែញពីប័ណ្ណ របស់ខាួន ជាពិបសសការត្វា 
 កព់ន័ធនឹងេុំនិញ/បសវាកមមានឬមនិានេេួល ឬជបមាា េះចែលបកើត្មានជាយថាបហតុ្ពី្បត្ិបត្តិការទុំងបនាេះ ្ត្ូវបោេះ្សា្យ
បោយផ្លា ល់ជាមយួអាជីវករចែល កព់ន័ធបោយអនកកានប់័ណ្ណ  ។  

រ). បបើអាជីវករចែល កព់ន័ធនឹង្បត្ិបត្តិការយល់្ពមឲ្យបងវិលេុំនិញបៅវញិ ឬលុបបចល្បត្ិបត្តិការណាមយួ (ែូែជាការកក់
បនាបស់ណាឋ គារ ជួលេូក/នាវា/យានយនតជាបែើម) អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវបសនើសុុំការបញ្ញជ ក់ជាលាយលកខណ៍្អកេរអុំពីការយល់្ពម
សង្ាក់វញិពីអាជីវករ មានជាអាេិ៍ សកខីប្ត្ឥណ្ទន ។ បបើ្ត្ូវ្បរល់េុំនិញឲ្យអាជីវករវញិ អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវទមទរឲ្យ
អាជីវករបញ្ជូ នបសែកតីបញ្ញជ កព់ីការយល់្ពមេេួលេុំនិញវញិមកកានធ់នាគារ ។ ្បសិនបបើអនកកានប់ណ័្ណ េេួលានបសែកតី
បញ្ញជ កប់នេះពីអាជីវករ អនកកានប់័ណ្ណ អាែបផ្សាៀងផ្លា ត្វ់ាជាមយួធនាគារាន ។     

ឃ). បបើអនកកានប់័ណ្ណ បញ្ឈបប់សវាជាវជា្បចុំេូទត្់បោយប័ណ្ណ របស់ខាួន (ែូែជា ការបសនើសុុំសមាជិកភាពតាមអុីនធឺណិ្ត្ ឬការេិញ
កាចសត្ជា្បចុំ ការបង់រ ុំលស់ត្នមាេុំនិញ/បសវាកមមបផ្សេងៗ) អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវសរបសរជាលាយលកខណ៍្អកេរបៅកានអ់ាជីវក
រចែលានផ្សតល់កិែចសនោ  និងសុុំការប្ាើយត្បជាចុំាែ់ពីអាជីវករបនាេះ បបើពុុំែូបចន េះបេធនាគារចត្េុ់កថា អនកកានប់័ណ្ណ ្ពម
េេួលយកការែុេះឥណ្ពនធទុំងឡាយបៅកនុងប័ណ្ណ សុំរាប់្ បត្ិបត្តិការបនាេះ ។   

ង). អនកកានប់ណ័្ណ មានកាត្ពវកិែចបោេះ្សា្យវវិាេ បញ្ញា បផ្សេងៗ ឬែុំបណ្ើ ការមនិបពញបលញែុំប េះកិែចសនោទុំងឡាយចែលខាួន
ានបធវើបឡើងជាមយួអាជីវករ ឬ្កុមហ ុនចែល កព់ន័ធ បោយសា្រចត្ែុំបណ្ើ រ ការរអាក់រអលួរបស់បណ័្ណ  ការរាុំងសាេះែល់បសវា
បុំបពញបចនថមឬបនាា បប់នេុំចែលផ្សតល់ជូនអនកកានប់័ណ្ណ  បម និង/ឬរងបោយសវ័យ្បវត្តិ ។   

ែ). អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវេេួលខុស្ត្ូវទុំង្សុងែុំប េះការខូែខាត្ឬាត្់បងទ់ុំងឡាយចែលបណាត លមកពីបសវាកមមការជាវជា្បចុំ 
ការបងរ់ ុំលស់បផ្សេងៗ ឬការបធវើកិែចសនោបែើមបេីុំនិញ និង/ឬបសវាកមមបផ្សេងៗតាមអុីនធឺណិ្ត្ ជាពិបសសការខូែខាត្បនាេះបកើត្
បឡើងបោយសា្រ (i). កងវេះែុំបណ្េះែឹងអុំពី្បពន័ធ និង/ឬេុំនិញ/បសវាកមមចែល កព់ន័ធ (ii). ការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ ពុុំ្ត្ឹម្ត្ូវ (iii). ការ
ជាវេុំនិញ ឬបសវាកមមចែលែាប់ឬអាជាា ធរមានសមត្ថកិែចហាមឃ្លត្ ់។  

្). បបើ្បឹងច្បងអស់ពីសមត្ថភាព និងលេធភាពបហើយ អនកកានប់ណ័្ណ បៅចត្ពុុំអាែបោេះ្សា្យវវិាេ ឬបញ្ញា ចែលបកើត្បែញពី
្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ ណាមយួជាមយួអាជីវករ ឬ្កុមហ ុនចែល កព់ន័ធ អនកកានប់័ណ្ណ អាែបសនើសុុំមកធនាគារឲ្យជួយ ទមទរសា្ែ់
្ាក់្ បត្ិបត្ិតការខាេះ ឬទុំង្សុងមកវញិ ។ បែើមបឲី្យអស់ែមាល់ អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវយល់ពីសា្រៈសុំខានន់ន្បត្ិបត្តិការចែលមាន
បញ្ញា  ត្បតិ្វាអាែ្បឈមនឹងការាត្ប់ង់សា្ែ់្ាក់្បត្ិបត្តិការ្បសិនបបើពុុំានបោេះ្សា្យឲ្យាន្ត្ឹម្ត្ូវ និងទនប់ពល
បវលា ែូបែនេះអនកកានប់័ណ្ណ មានកាត្ពវកិែចសួរនាុំមកធនាគារឲ្យានបលឿនបៅតាមវធិានសតីពី «ការត្វា របស់អនកកានប់័ណ្ណ » ចែល
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មានចែងកនុងបញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះ្សា្ប ់។  អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវេេួលរា បរ់ងរាល់បសា្ហ ុយចយវាយ
ទុំងអស់ចែលបកើត្បឡើងពីការបោេះ្សា្យវវិាេ ឬបញ្ញា បផ្សេងៗចែលអនកកានប់័ណ្ណ ានបសនើែល់ធនាគារឲ្យផ្សតល់ជុំនួយ ។  

ជ). អនកកានប់ណ័្ណ ឯកភាពថា ធនាគារមនិេេួលខុស្ត្ូវបលើផ្សលវាិក (រមួបញ្ជូ លទុំងការាត្ប់ង់្ ាកែ់ុំបណ្ញ) ការខូែខាត្ចែល
មានេុំហុំធុំ  និងការខូែខាត្ធាន់ធារណាមយួបឡើយ ។ បែើមបបីែៀសវាងវាិកទុំងបនេះ អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវ (១) រកាេឹក្ាក់្រប់
្គានប់ៅកនុងប័ណ្ណ ឬរណ្នីបែើមបបីធវើ្បត្ិបត្តិការ  និង បជៀសវាងការបែិបសធបោយធនាគារ (២) រកាសា្ថ នភាពប័ណ្ណ  និង
រណ្នីឲ្យបៅលែ  និង (៣) រាយការណ៍្ជូនធនាគារជាបនាា ន ់ បែើមបពីយួរេុក្បសិនបបើបណ័្ណ ានាត្ ់ឬ្ត្ូវបរលួែ ។ ជាងបនេះ
បេៀត្ អនកកានប់័ណ្ណ េេួលសា្គ ល់ថាបញ្ញា ខាងប្កាមបនេះអាែបងកផ្សលវាិកែល់ការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ  បហើយកពុ៏ុំចមនជាការេេួល
ខុស្ត្ូវរបស់ធនាគារបឡើយ៖ 
១) អាជីវករមនិេេួលយកប័ណ្ណ ឬផ្សតល់េុំនិញឬបសវាកមមបោយមូលបហតុ្ណាមយួ 
២) មា សីុនបអធីអឹមចែលអនកកានប់័ណ្ណ បធវើ្បត្ិបត្តិការពុុំមានសា្ែ់្ាក់្ រប់្ គាន់ 
៣) ឧបករណ៍្េេួលប័ណ្ណ ចែលអនកកានប់ណ័្ណ បធវើ្បត្ិបត្តិការពុុំមានែុំបណ្ើ រការលែ 
៤) សមតុ្លយប័ណ្ណ ឬរណ្នី្ត្ូវានបងកកបោយមូលបហតុ្អវីមយួ 
៥) បហតុ្ការណ៍្ហួសពីការ្រប់្រងរបស់ធនាគារកនុងករណី្្បធានសកតិ (ែូែជា អរគីេយ័ េឹកជុំនន ់ កុុំពយូេរ័មានបញ្ញា  ឬ 

្បពន័ធេុំនាកេ់ុំនងមានែុំបណ្ើ រការមនិលែ) 
៦) ្បត្ិបត្តិការមនិេេួលានការអនុញ្ញញ ត្បោយបហតុ្ផ្សលណាមយួចែលធនាគាររិត្ថាសម្សប  ។  

ឈ) ការ្រប់្រងប័ណ្ណ /រណ្នីរបស់អនកកានប់ណ័្ណ   
១) េុំនួលខុស្ត្ូវបលើ្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ មនិានបផ្សាៀងផ្លា ត្យ់ថាភាព  
 បែើមបភីាពងាយ្សួល  និងចផ្សែកតាមការអនុញ្ញញ ត្  និងនិយមែូលែិត្តរបស់អនកកានប់័ណ្ណ  ធនាគារអាែតាម្នាា នុសិេវិរ

បស់ខាួនកុំណ្ត្់នូវែុំនួន ្បត្ិបត្តិការ និងេឹក្ាក់្បត្ិបត្តិការបណ័្ណ ចែលប្កាមែុំនួនទុំងបនេះ អនកកានប់ណ័្ណ អាែនឹងមនិ
ចុំាែវ់ាយបញ្ចូ លបលខសមាា ត្់ ឬែុេះហត្ថបលខាបលើសកខីប័្ ត្លកប់ែើមបបីុំបពញ្បត្ិបត្តិការបឡើយ ។ ធនាគារនឹងេេួល
រា បរ់ងកនុងការជូនែុំណឹ្ងែល់អនកកានប់ណ័្ណ អុំពីកុំហិត្ទុំងបនាេះចែលខាួនានកុំណ្ត្ជ់ាមុនតាមត្ុំណាកក់ាល ។ បបើសិន
អនកកានប់ណ័្ណ េេួលយកការបរៀបែុំបនាេះ អនកកានប់័ណ្ណ នឹងេេួលខុស្ត្ូវបលើ្បត្ិបត្តិការ 
បណ័្ណ ចែលគាម នការបផ្សាៀងផ្លា ត្យ់ថាភាពទុំងអស់បោយរមួទុំងេុំនួលខុស្ត្ូវបលើប័ណ្ណ ាត្ឬ់្ត្ូវានលួែ (្បត្ិបត្តិការ
ទុំងឡាយបកើត្បឡើងមុនការជូនែុំណឹ្ងែល់ធនាគារអុំពីការាត្់ឬលួែបនាេះ) ។  

២). ការេេួលខុស្ត្ូវែុំប េះបណ័្ណ ាត្/់្ត្ូវានលួែ  
  កព់ន័ធនឹង្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ មនិានបផ្សាៀងផ្លា ត្់យថាភាពែូែានចែងកនុងមា្តា (ឈ,១) នន្បការបនេះ ្បសិនបបើអនក

កានប់័ណ្ណ ែឹងថាប័ណ្ណ របស់ខាួន្ត្ូវានាត្ ់ឬលួែ ឬបលខសមាា ត្់្ ត្ូវានចបកធាា យបោយពុុំមានការអនុញ្ញញ ត្ បនាេះការ
េេួលខុស្ត្ូវរបស់អនកកានប់័ណ្ណ ែុំប េះ្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ មនិមានការអនុញ្ញញ ត្ ចែលបធវើបឡើងប្កាយបពលប័ណ្ណ ាត្/់
្ត្ូវានលួែ ឬការចបកធាា យបលខសមាា ត្់បោយគាម នការអនុញ្ញញ ត្រហូត្ែល់បពលអនកកានប់័ណ្ណ ានជូនែុំណឹ្ងែល់ធនា 
គារ្ត្ូវកុំណ្ត្់្ត្ឹមែុំនួន និងេឹក្ាក់្បត្ិបត្តិការចែលានក្មតិ្ ្បសិនបបើអនកកានប់័ណ្ណ  (i) ានជូនែុំណឹ្ងជាបនាា ន់
ែល់ធនាគារ (ii) ជួយ ែល់ធនាគារកនុងការទមទរមកវញិនូវការែុំណាយពីប័ណ្ណ ចែលមនិមានការអនុញ្ញញ ត្ (iii) ជយួ 
បុំបពញ និងផ្សតល់រាយការណ៍្ជូនមន្រនតីនររាល្ពមទុំងភាជ ប់ជាមយួនូវបសែកតីបញ្ញជ ក់ជាលាយលកខណ៍្អកេរអុំពីការ
ាត្/់លួែប័ណ្ណ  ឬចបកធាា យបលខសមាា ត្់បោយគាម នការអនុញ្ញញ ត្បនាេះ និងពត័្ម៌ានបផ្សេងៗបេៀត្ចែលធនាគារ្ត្ូវការ 
(iv) រហូត្ទល់ចត្ធនាគារ្ាកែថា ការាត្/់លួែបណ័្ណ បនាេះ ឬការចបកធាា យបលខសមាា ត្់បោយគាម នការអនុញ្ញញ ត្បនាេះ
មនិចមនជាការបធវស្បចហស ឬកុំហុសរបស់អនកកានប់័ណ្ណ  ។  

៣) សមតុ្លយវាិរូបន ៍ 
 ចផ្សែកតាម្នាា នុសិេធិរបស់ខាួនចត្មាខ ង ធនាគារអនុញ្ញញ ត្ឲ្យអនកកានប់ណ័្ណ ែុំណាយឬែកបលើសពីសមតុ្លយប័ណ្ណ /រណ្នី

ចែលខាួនមាន បហើយសមតុ្លយបលើសបនេះ្ត្ូវកុំណ្ត្ជ់ាសមតុ្លយ «វាិរូបន៍» ។ ធនាគារអាែនឹងរិត្នថ្ាបសវា និងការ
្ាកប់លើសមតុ្លយវាិរូបនប៍ៅបពលណាកា៏នបៅបលើប័ណ្ណ /រណ្នីរបស់អនកកានប់័ណ្ណ  ។ នថ្ាបសវា និងការ្ាកប់លើស



ធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅររក្េស នៃកម្ពុជា                                                                                                 Foreign Trade Bank of Cambodia 

រញ្ញត្តិ ៃិង លកខខណឌ នៃការក្ររើរាស់រ័ណណ (Version 1.0)                                                                                                                                          9 

មតុ្លយវាិរូបន៍បនេះនឹង្ត្ូវកាត្ប់ែញពីបណ័្ណ /រណ្នីរបស់អនកកានប់ណ័្ណ បរៀងរាល់ចខមតង ឬបៅែបនាា េះបពលណាមយួ
ចែលធនាគាររិត្ថាសម្សប ។ ធនាគារសូមរកាសិេធិកនុងការត្្មូវឲ្យេូទត្ន់ថ្ាបសវា និងការ្ាកប់លើសមតុ្លយវាិរូប
ន ៍និងសមតុ្លយវាិរូបនជ៍ាបនាា ន់្ បសិនបបើខាួនរិត្ថាចុំាែ ់។   

ញ) អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវេេួលខុស្ត្ូវែុំប េះសមតុ្លយបលើប័ណ្ណ /រណ្នីរបស់ខាួនចែលជុំ កធ់នាគារ រមួទុំងការែុំណាយទុំងអស់
ចែលានកាត្ែូ់លឥណ្ពនធកនុងបណ័្ណ /រណ្នីរបស់ខាួនចែលបកើត្បែញពីការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ ្សបតាមបញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ នន
ការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះ និងកិែច្ពមប្ពៀង ែនេបេៀត្រវាងអនកកានប់ណ័្ណ  និងធនាគារ (បទេះជាមាន កឯ់ងឬរមួគាន ជាមយួអនកកាន ់  
បណ័្ណ ែនេក៏បោយ) បហើយ្ត្ូវបងឲ់្យធនាគារនូវែុំនួនសា្ែ់្ាក់ទុំងបនាេះបៅតាមការទមទរជាោែខ់ាត្ ។  

ែ) ភារកិែច្ត្ូវការ រការាត្/់លួែ/្បាក  
 បណ័្ណ ជា្េពយសមបត្តិរបស់ធនាគារបហើយ្ត្ូវ្បរល់ជូនធនាគារវញិតាមការបសនើសុុំ ។ អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវេុកោកប់័ណ្ណ ឲ្យានលែ  

និងបធវើយា ងណាកុុំឲ្យបលខប័ណ្ណ /រណ្នី និងបលខសមាា ត្់្ ត្ូវចបកធាា យែល់បុរគលែនេ ។ ប័ណ្ណ ្ត្ូវចត្ប្បើបោយអនកកានប់័ណ្ណ  
ឬអនកប្បើ្ាស់ចែលេេួលានការប្ជើសតាុំងចត្ប ុបណាណ េះ បហើយមនិ្ត្ូវបផ្សារឲ្យអនកែនេឬោក់ជា្េពយបញ្ញច ុំបោយ្បការណា
មយួបឡើយ ។   

ឋ) ករណី្រកិែចកនុងការជូនែុំណឹ្ងរបស់អនកកានប់័ណ្ណ   
 អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវជូនែុំណឹ្ងែល់ធនាគារជាបនាា ន់ បបើសិន (i) បណ័្ណ ្ត្ូវានាត្់/លួែ/ខូែ (ii) បលខសមាា ត្់្ត្ូវចបកធាា យ (iii) មាន
្ពឹត្តិការណ៍្បផ្សេងៗ បេៀត្ចែលនាុំឲ្យមានការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ   និង/ឬបសវាបអឡិែ្ត្ូនិកបោយគាម នការអនុញ្ញញ ត្ ។ ការជូន
ែុំណឹ្ងទុំងឡាយ កព់ន័ធនឹង្បការបនេះ ្ ត្ូវបធវើបឡើងតាមរយៈបសវាបប្មើអត្ិថ្ិជន ២៤បមា ង ឬជាលាយលកខណ៍្អកេរបោយប្បើ
ពត័្ម៌ានេុំនាកេ់ុំនងចែលមានចែងកនុង្បការ (១៤.១៧) របស់បញ្ញត្តិ និង លកខខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះ្សា្ប ់។ បនាា ប់ពី
ការជូនែុំណឹ្ង/ឬផ្សតល់រាយការណ៍្បនាេះ ធនាគារអាែពយូរេុកប័ណ្ណ បនាេះ  និង/ឬបសវាបអឡិែ្ត្ូនិក បៅបពលណាមយួកនុងករណី្
 កព់ន័ធ ។ អនកកានប់័ណ្ណ ក៏្ត្ូវជូនែុំណឹ្ងមកធនាគារ្បសិនបបើពត័្ម៌ានផ្លា ល់ខាួនានផ្លា ស់បតូរកនុងកុំឡុងបពល០២សាត ហ៍
បនាា បព់ីការផ្លា ស់បតូរ ។  

ឌ) ការចថ្រកាប័ណ្ណ   និង បលខសមាា ត្ ់ 
 អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវយកែិត្តេុកោកច់ថ្រកាប័ណ្ណ  និងបលខសមាា ត្់បោយការ្បយត័្នខពស់ ។ អនកកានប់ណ័្ណ ជាអនកេេួលខុស្ត្ូវ

រាល់្បត្ិបត្តិការគាម នការអនុញ្ញញ ត្ពីបណ័្ណ របស់ខាួន រហូត្ទល់ចត្អនកកានប់ណ័្ណ ជូនែុំណឹ្ងែល់ធនាគារអុំពីការាត្ឬ់លួែប័ណ្ណ
របស់ខាួន ឬការចបកធាា យបលខសមាា ត្រ់បស់ខាួន ។ ជាងបនេះបេៀត្ បោយសា្រចត្្បត្ិបត្តិការរបស់បណ័្ណ អាែបធវើបៅានតាមរយៈ
ការផ្សតល់ហត្ថបលខា ការចថ្រកាបណ័្ណ បោយការ្បុង្បយត័្នខពស់មានសា្រៈសុំខានែ់ល់ការេប់សា្ក ត្ក់ារប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បោយ
គាម នការអនុញ្ញញ ត្នូវប័ណ្ណ របស់អនកកានប់ណ័្ណ  ។ អនកកានប់័ណ្ណ មនិ្ត្ូវអនុញ្ញញ ត្ឲ្យបុរគលណាមាន កប់្បើប័ណ្ណ របស់ខាួនបែើមបបីធវើ
្បត្ិបត្តិការអវីបឡើយ ។  

៧. លក្ខខណ្ឌ បកនែមសរំាប់បណ័្ណ ឥណ្ពនធ 
ក. ការភាជ បរ់ណ្នីជាមយួប័ណ្ណ   

អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវផ្សតល់រណ្នីណាមយួរបស់ខាួនឲ្យធនាគារបែើមបតី្ភាជ ប់ជាមយួប័ណ្ណ ឥណ្ពនធរបស់ខាួន ។ រណ្នីបនេះបៅបោយខាី
ថា «រណ្នីប័ណ្ណ » ។ អនកកានប់័ណ្ណ អនុញ្ញញ ត្ឲ្យធនាគារភាជ បរ់ណ្នីបនាេះជាមយួប័ណ្ណ  និងែុេះឥណ្ពនធ ឬឥណ្ទនបពល្បត្ិបត្តិ
ការបកើត្បឡើង ។ កនុងការបរៀបែុំរបបៀបបនេះ សមតុ្លយរណ្នីកអ៏ាែបៅបោយសនមត្ថា «សមតុ្លយប័ណ្ណ » បៅវញិបៅមកានផ្សង
ចែរ ។  

ខ. សមតុ្លយរណ្នី  
សមតុ្លយរណ្នី្ត្ូវានរកា កត្់្ តា និង្រប់្ រងបោយ្បព័នធរបស់ធនាគារ ។ រាល់បពល្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ បកើត្បឡើង អនកកាន់
បណ័្ណ ផ្សតល់សិេធិឲ្យធនាគារកាត្នូ់វសា្ែ់្ាក់្បត្ិបត្តិការបនាេះ និងនថ្ាបសវាកមមចែល កព់ន័ធពីសមតុ្លយរណ្នីបោយគាម នជុំទស់
បឡើយ ។ កនុងនយ័បនេះ អនកកាន់បណ័្ណ មនិ្ត្ូវបធវើ ឬប ុនប ងបធវើ្បត្ិបត្តិការឲ្យបលើសពីសមតុ្លយរណ្នីជាោែខ់ាត្ ។  
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រ) ការបតូររណ្នីត្ភាជ ប ់ 
បបើសិនអនកកានប់័ណ្ណ បសនើសុុំឲ្យធនាគារកុំណ្ត្រ់ណ្នីប័ណ្ណ ថ្មីរបស់ខាួនជុំនួសឲ្យរណ្នីប័ណ្ណ បែចុបបននរបស់ខាួន បហើយធនាគារាន
អនុមត័្តាមសុំបណ្ើ ចែរបនាេះ រណ្នីចែលានកុំណ្ត្់បោយអនកកានប់ណ័្ណ នឹងកាា យជារណ្នីចែល្ត្ូវានកុំណ្ត្ស់ុំរាបត់្ភាជ បប់័
ណ្ណ  (ចបព់ីបនេះត្បៅ្ត្ូវបៅថា «រណ្នីបណ័្ណ ») ។ ធនាគារអាែកុំណ្ត្ប់ពលបវលាចែលខាួន្ត្ូវជូនែុំណឹ្ងែល់អនកកានប់័ណ្ណ អុំពី
ការផ្លា ស់បតូរបនាេះានែូលជាធរមាន ។ អនកកានប់័ណ្ណ អនុញ្ញញ ត្ឲ្យធនាគារបផ្សាររាល់សា្ែ់្ាក់បងកកទុំងអស់ពីរណ្នីប័ណ្ណ មុន
ទុំងឡាយបៅរណ្នីប័ណ្ណ ថ្មីបោយឥត្ជុំទស់អវីបឡើយ ។  

ឃ) ការបុំរុងេុកសមតុ្លយរណ្នីប័ណ្ណ   
លុេះ្តាចត្មានការយល់្ពមជាលាយលកខណ៍្អកេរពីធនាគារ ធនាគារមានសិេិធបងាខ ុំងេុកនូវសមតុ្លយរណ្នីប័ណ្ណ រហូត្ែល់
បៅសិប (៩០) នថ្ាបនាា ប់ពីនថ្ាបិេរណ្នីប័ណ្ណ  (បទេះជាការបិេបោយធនាគារ ឬអនកកានប់័ណ្ណ កប៏ោយ) ។ សិេិធរបស់ធនាគារ
បនាា បព់ីការបិេរណ្នីប័ណ្ណ នឹង្ត្ូវបនតជា្ប្កត្ីរហូត្ទល់ចត្សមតុ្លយវាិរូបន ៍នថ្ាបសវាវាិរូបន ៍ការ្ាក់បលើសមតុ្លយវាិរូប
ន(៍បបើមាន) ្ បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ ទុំងឡាយចែលេេួលានមុន និងប្កាយការបិត្ឬបញ្ឈបរ់ណ្នីបណ័្ណ  ្ ត្ូវានផ្លត្ទ់ត្ទ់ុំង្សុង 
។ ការេេួលខុស្ត្ូវរបស់អនកកានប់ណ័្ណ  និងអនកប្បើប័ណ្ណ ែនេបេៀត្(បបើមាន)នឹងបនតរហូត្ទល់ចត្កាត្ពវកិែចទុំងឡាយរបស់ពួក
បរ្ត្ូវានបុំបពញយា ងបពញបលញ ។ ្បសិនបបើសមតុ្លយរណ្នីប័ណ្ណ របស់អនកកានប់័ណ្ណ មនិ្រប់្ គាន់សុំរាបផ់្លត្់ទត្់សា្ែ់
្ាកច់ែលជុំ កធ់នាគារ អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវោកថ់្វកិាបចនថមរហូត្ទល់ចត្ែុំនួនបនាេះ្ត្ូវានេេួល្រប់្ គានប់ោយធនាគារ ។  

ង) ការប្បើរណ្នីប័ណ្ណ រមួគាន   
មាច ស់រណ្នីនីមយួៗអាែបសនើសុុំឲ្យធនាគារបែញប័ណ្ណ បផ្សេងបេៀត្ែល់បុរគលចែលខាួនប្ជើសតាុំងឲ្យប្បើប័ណ្ណ  រែួត្ភាជ បវ់ាជាមយួ
នឹងរណ្នីចែលខាួនកានក់ាបច់ត្មាន កឯ់ងបនាេះ ចែលជាការបរៀបែុំមយួបធវើឲ្យរណ្នីចែលានកុំណ្ត្ក់ាា យជារណ្នី 
បណ័្ណ រមួ ។ កនុងកាលៈបេសៈបនេះ អនកកានប់ណ័្ណ បនាា បពុ់ុំចមនជាអនកកានប់ណ័្ណ រងបេប ុចនតកជ៏ាអនកកានប់ណ័្ណ បមមាន ក់ចែរ បហើយមាច ស់
រណ្នីបនាេះនឹងបៅមានសិេិធ្របយ់ា ងកនុងការ្រប់្រងរណ្នីរបស់ខាួន្សបតាមបញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ទុំងឡាយអនុវត្តែុំប េះ
រណ្នីបនាេះ ។ បទេះជាយា ងែូបែនេះកប៏ោយ អនកកានប់័ណ្ណ ចែលជាមាច ស់រណ្នី នឹងេេួលខុស្ត្ូវបៅតាមក្មតិ្ ចែលានចែង
បចនថមខាងបលើកនុងមា្តា (ឃ) នន្បការបនេះ ។ អនកកានប់័ណ្ណ ទុំងអស់របស់រណ្នីប័ណ្ណ រមួ្ត្ូវេេួលខុស្ត្ូវរមួ និងបោយចឡក
ែុំប េះការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ  ។  

៨. លក្ខខណ្ឌ បកនែមសរំាប់បណ័្ណ ឥណ្ពនធបុបរហរិញ្ញបបទាន  
 ក. ការបញ្ចូ លេឹក្ាកប់ៅកនុងប័ណ្ណ   
  បៅ្រប់បពលបនាា បព់ីប័ណ្ណ ្ត្ូវានបែញឲ្យប្បើ្ាស់ អនកកានប់ណ័្ណ អាែបញ្ចូ លេឹក្ាកប់ចនថមបៅកនុងប័ណ្ណ ានបៅតាមបញ្ជ រ 

បអធីអឹម កមមវធិីធនាគារែល័ត្ បរហេុំពរ័  និង/ឬ បណាត ញភាន ក់ងាររបស់ធនាគារាន ។ អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវបគារពតាមក្មតិ្សា្ែ់
្ាក ់  និងបងន់ថ្ាបសវាកមមចែលធនាគារានកុំណ្ត្ប់ៅរាល់បពលបញ្ចូ លេឹក្ាក់បៅកនុងប័ណ្ណ  ។ អនកកានប់ណ័្ណ ឯកភាពបងាា ញ 
បណ័្ណ  និងអត្តសញ្ញញ ណ្តាមការបសនើសុុំបែើមបបីុំបពញ្បត្ិបត្តិការោកស់ា្ែ់្ាក់ ។  

 ខ. សមតុ្លយប័ណ្ណ   
  សមតុ្លយប័ណ្ណ ្ត្ូវានរកា កត្់្ តា និង្រប់្ រងបោយ្បពន័ធរបស់ធនាគារ ។ រាល់បពល្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ បកើត្បឡើងអនកកាន ់   

បណ័្ណ ផ្សតល់សិេធិឲ្យធនាគារកាត្នូ់វសា្ែ់្ាក់្បត្ិបត្តិការបនាេះ  និង នថ្ាបសវាកមមពីសមតុ្លយប័ណ្ណ បោយគាម នជុំទស់បឡើយ ។ កនុង
នយ័បនេះ អនកកានប់័ណ្ណ មនិ្ត្ូវបធវើឬប ុនប ងបធវើ្បត្ិបត្តិការឲ្យបលើសពីសមតុ្លយប័ណ្ណ ជាោែខ់ាត្ ។  

៩. ប័ណ្ណ រង 
អនកកានប់ណ័្ណ បមអាែបសនើសុុំធនាគារបាេះផ្សាយប័ណ្ណ រងឲ្យបុរគលណាមាន កច់ែលខាួនប្ជើសបរ ើស ។ ធនាគារអនុញ្ញញ ត្ឲ្យចត្មូល     
ោឋ នបណ័្ណ បមប ុបណាណ េះបែើមបផី្សតល់លុំបៅែល់ប័ណ្ណ រង ។ បុរគលចែលេេួលានការប្ជើសបរ ើសឲ្យប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ រង្ត្ូវបសនើសុុំប័ណ្ណ  
បោយចឡកពីធនាគារបោយមានការយល់្ពមជាលាយលកខណ៍្របស់អនកកានប់័ណ្ណ បម ។ តាមជប្មើសបនេះ អនកកានប់័ណ្ណ បម្ត្ូវ 
(ក.) អនុញ្ញញ ត្បោយឥត្ច្ប្កឡេះឲ្យប័ណ្ណ រងបធវើ្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ បោយការកាត្ប់ែញពីសមតុ្លយប័ណ្ណ /រណ្នីមយួណាកា៏ន 
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ឲ្យចត្មាន (ខ.) េេួលខុស្ត្ូវទុំង្សុងែុំប េះការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ រង  និងការបុំ នទុំងឡាយរបស់បុរគលចែលខាួនអនុញ្ញញ ត្ឲ្យ
ប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ រង (រ.) ជូនែុំណឹ្ងែល់ធនាគារឲ្យបិេប័ណ្ណ ជាបនាា ន់្បសិនបបើខាួនចលងអនុញ្ញញ ត្ឲ្យបុរគលចែលប្បើប័ណ្ណ រងប្បើ
្ាស់ប័ណ្ណ បនតបៅបេៀត្ បហើយ្ត្ូវ្បរល់ប័ណ្ណ ទុំងបនាេះមកធនាគារវញិ (ឃ.) ្ត្ូវបោេះ្សា្យបញ្ចបឲ់្យ្ជេះ្សឡេះនូវបនាុក
ហិរញ្ញ វត្ថុទុំងអស់របស់អនកកាន់បណ័្ណ រងចែលបកើត្បឡើងមុនការបិេបណ័្ណ រងបនាេះ ។  

១០. ការប្បើ្ាសប់ណ័្ណ ជាមួយក្មមវិធធីនាគារចលត័្  
 ក. ការែុេះប ម្ េះប្បើ្ាស់  

ធនាគារជាអនកកុំណ្ត្ ់(១.) ្បបេេបណ័្ណ ចែលអាែែុេះប ម្ េះប្បើ្ាស់កមមវធិីធនាគារែល័ត្ាន (២.) ឲ្យអនកកានប់័ណ្ណ អាែែុេះ
ប ម្ េះប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បលើសពីមយួ ្បសិនបបើអនកកានប់័ណ្ណ មានសា្ថ នភាពលែជាមយួធនាគារ ។ ធនាគារមានសិេធិជុំទស់
សុំបណ្ើ សុុំែុេះប ម្ េះប្បើ្ាស់របស់អនកកានប់័ណ្ណ  ពយួរេុករណ្នី បិេ លុប បែិបសធ ឬែកសិេធិប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ ចែលានែុេះ
ប ម្ េះប្បើ្ាស់កមមវធិីធនាគារែល័ត្រែួបហើយ ។ ធនាគារពុុំេេួលខុស្ត្ូវែុំប េះការែុេះប ម្ េះប្បើ្ាស់ពុុំានសុំបរែបោយ
មូលបហតុ្ណាមយួចែលធនាគារមនិអាែ្រប់្រងានបនាេះបឡើយ ។  

 ខ. ការបផ្សាៀងផ្លា ត្់យថាភាពរបស់អនកកានប់ណ័្ណ   
 បែើមបបី្បើ្ាស់កមមវធិីធនាគារែល័ត្ាន អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវ (១.) ែុេះប ម្ េះបលខេូរស័ពាឲ្យធនាគារបញ្ជូ ន កយសមាា ត្់ប្បើាន
មតង «ពបម» ែល់អនកកានប់័ណ្ណ កនុងកុំឡុងបពលបធវើការែុេះប ម្ េះ ។ អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវវាយបញ្ចូ ល «ពបម» បែើមបបីុំបពញបញ្ចប់
ការែុេះប ម្ េះ  និងមោ ងបេៀត្រឺបែើមបបីផ្សាៀងផ្លា ត្់ យថាភាពរបស់អនកកានប់ណ័្ណ  (២.) អនកកានប់័ណ្ណ ែូលបៅកានក់មមវធិីជាមយួ
វធិានបផ្សាៀងផ្លា ត្់យថាភាពចែលខាួនានប្ជើសបរ ើស ឧទហរណ៍្ ការផ្សតិត្្កប  ្មាមនែ ឬបញ្ចូ លបលខសមាា ត្ ់(៣.) វាយបញ្ចូ ល
បលខសមាា ត្រ់ាល់បពលបធវើ្បត្ិបត្តិការ  ។ កប៏ ុចនត ធនាគារអាែកុំណ្ត្់សា្ែ់្ ាក ់និង/ឬែុំនួន្បត្ិបត្តិការចែលអនកកានប់័ណ្ណ មនិ
ចុំាែវ់ាយបញ្ចូ លបលខសមាា ត្់ (៤.) េេួលខុស្ត្ូវរាល់វាិកទុំងឡាយ កព់ន័ធនឹងប័ណ្ណ ចែលបកើត្បឡើងពីការប្បើ្ាស់កមម
វធិីធនាគារែល័ត្របស់ធនាគារ បទេះជាពុុំានប្បើបលខ/កូែ/ កយសមាា ត្ឬ់វធិានបផ្សាៀងផ្លា ត្់យថាភាពបផ្សេងៗក៏បោយ ។ 

 រ. ការប្បើ្ាស់កមមវធិីធនាគារែល័ត្  
១. កមមវធិីធនាគារែល័ត្ជាបសវាកមមមយួកនុងែុំបណាមបសវាបអឡិែ្ត្ូនិកទុំងឡាយរបស់ធនាគារ ចែលអនកកានប់័ណ្ណ អាែ

ទញយកានពីកចនាងចែល ធនាគារានឬនឹងកុំណ្ត្ ់ ត្បមាើងវាបៅបលើឧបករណ៍្របស់អនកកានប់ណ័្ណ ែូែជាេូរស័ពានែ និង
ប្បើវាបែើមបបីធវើ្បត្ិបត្តិការបណ័្ណ  ។  

២. ការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ ជាមយួនឹងកមមវធិីធនាគារែល័ត្ទមទរឲ្យមានការរកាេុកពត័្៌មានប័ណ្ណ បៅបលើឧបករណ៍្ និងសុំភារៈ
បនាា បប់នេុំនានា ។ ធនាគារពុុំេេួលខុស្ត្ូវបឡើយែុំប េះការប្បើ្ាស់មនិសម្សបនូវ ឬឧបេាវបហតុ្បកើត្បឡើងែុំប េះពត័្ ៌
មានបណ័្ណ ទុំងបនាេះ ។ អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវេេួលខុស្ត្ូវទុំង្សុងកនុងការរកាការសមាា ត្់យា ងត្ឹងរងឹនូវពត័្ម៌ានទុំងបនាេះ
្ពមទុំងធានាសនតិសុខែល់ឧបករណ៍្ទុំងបនាេះ និងមនិ្ត្ូវអនុញ្ញញ ត្ឲ្យបុរគលណាមាន ក់ប្បើ្ាស់កមមវធិីធនាគារែល័ត្
របស់ខាួនបធវើ្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ ជាោែខ់ាត្ ។  

៣. អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវ (ក.) លុបបចលកមមវធិីធនាគារែល័ត្ និងពត័្៌មានបណ័្ណ ចែល កព់ន័ធ ្បសិនបបើខាួនឈប់ប្បើឧបករណ៍្
បនាេះ (ខ.)  រាយការណ៍្ 

 មកធនាគារជាបនាា ន់្បសិនបបើាត្ឧ់បករណ៍្បហើយ្ត្ូវផ្សតល់បលខេូរស័ពា និងបលខបណ័្ណ  និងពត័្ម៌ានបផ្សេងៗបេៀត្ បបើធនា
គារ្ត្ូវការតាមបលខេូរស័ពាបសវាអត្ិថ្ិជន ២៤ បមា ងរបស់ធនាគារ (រ.) ត្បមាើងកមមវធិីធនាគារែល័ត្របស់ធនាគារ និងែុេះ
ប ម្ េះបណ័្ណ ប្បើ្ាស់ចត្បលើឧបករណ៍្ចែលខាួនបជឿថា ពុុំមានការបុំ នចផ្សនកសនតិសុខចត្ប ុបណាណ េះ ។ ធនាគារមនិេេួលខុស
្ត្ូវែុំប េះការាត្ប់ង ់ខូែខាត្ ឬការែុំណាយទុំងឡាយបណាត ល មកពីការបុំ នរបស់អនកកាន់បណ័្ណ តាម្បការបនេះបឡើយ 
។  

៤. បែើមបែីុំបណ្ើ រការកមមវធិីធនាគារែល័ត្្ត្ូវការរលកធាតុ្អាកាសសុំរាបន់ាុំសញ្ញញ ណ្តាមបណាត ញមាន ឬគាម នចខេ ចែលអនក
កានប់ណ័្ណ ្ត្ូវរិត្អុំពីការែុំណាយ ការប្បើ្ាស់អាែបៅមានក្មតិ្ ការេេួលានបសវាមនិ្រប់្ គាន់ ឬការរតឹ្បនតឹង          
បផ្សេងៗអាែជាបហតុ្ប េះ ល់ែល់ែុំបណ្ើ រការកមមវធិីធនាគារែល័ត្ ។ ធនាគារពុុំអាែ្រប់្រងបែចយ័ទុំងបនេះានបឡើយ 
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បហើយកពុ៏ុំេេួលខុស្ត្ូវបលើវាិកទុំងឡាយបកើត្បែញពីបែច័យទុំងបនេះានចែរ ។ជាងបនេះបេៀត្ធនាគារពុុំធានាថាកមមវធិី
ធនាគារ ែល័ត្របស់ខាួនចត្ងចត្មានែុំបណ្ើ រការលែបហើយបុំបពញរាល់មុខងារទុំងឡាយានបពញបលញបែើមបបីធវើ្បត្ិបត្តិការ 
ឬអាជីវករជានិែចជាកាលអាែឲ្យេូទត្ត់ាមកមមវធិីធនាគារែល័ត្ ឬវាបុំបពញតាមបុំណ្ង្ាថាន ្របយ់ា ងរបស់អនកកានប់័ណ្ណ
បោយគាម នរអាក់រអលួបឡើយ ។  

៥. ធនាគារអាែកុំណ្ត្ែ់ុំនួន និងសា្ែ់្ ាក់្ បត្ិបត្តិការ បមា ងបពលបធវើធុរកិែច ឬ្បបេេបរកិាខ រ និងបសវាចែលខាួនោកឲ់្យប្បើ
្ាស់បៅបពលណាកា៏ន បោយមនិចុំាែជូ់នែុំណឹ្ងជាមុនែល់អនកកានប់័ណ្ណ  ។  

៦. អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវេេួលខុស្ត្ូវែុំប េះ្បត្ិបត្តិការទុំងអស់ចែលបកើត្បឡើងពីការប្បើ្ាស់ ឬ រកបឃើញថាានប្បើកមមវធិី
ធនាគារែល័ត្បោយបុរគលណាមាន ក ់បទេះជាមានឬគាម នការអនុញ្ញញ ត្ ការែឹងឮ ឬការយល់្ពមរបស់អនកកានប់័ណ្ណ ក៏បោយ 
បហើយមនិ្ត្ូវទមទរពីធនាគារនូវ្បត្ិបត្តិការទុំងឡាយណាចែល កព់ន័ធនឹងការប្បើ្ាស់កមមវធិីបនាេះបឡើយ ។  

៧. ធនាគារអាែបៅបពលណាមយួកា៏ន បោយពុុំចុំាែជូ់នែុំណឹ្ងជាមុនែល់អនកកានប់័ណ្ណ /អនកប្បើ្ាស់ និងបោយពុុំចុំ 
ាែជ់ុំរាបពីមូលបហតុ្  និងបោយគាម នការេេួលខុស្ត្ូវែុំប េះការលុំាក ការាត្ប់ង ់ការខូែខាត្ ឬការបងករបសួែល់អនក
កានប់ណ័្ណ /អនកប្បើ្ាស់ ឬភារីេី៣ (១)ក្មតិ្ ពយួរេុក ឬបញ្ឈបម់ុខងាររបស់កមមវធិីធនាគារែល័ត្ខាេះ ឬទុំង្សុង (២) មនិ
អនុញ្ញញ ត្ ឬអនុញ្ញញ ត្បោយចផ្សែកបលើលកខខណ្ឌ ខាងបលើបនេះតាមចត្ធនាគាររិត្ថាសម្សប (៣) ែកយក ឬពយួរេុកសិេធិឬ
អុំណាែរបស់អនកកានប់័ណ្ណ /អនកប្បើ្ាស់មនិឲ្យប្បើ្ាស់កមមវធិីធនាគារែល័ត្ ឬ(៤) របឹយកប័ណ្ណ  /បលខសមាា ត្់ ។  

៨. ការទមទរែុំប េះ្បត្ិបត្តិការមានជបមាា េះជាមយួភារី្បត្ិបត្តិការ្ត្ូវបោេះ្សា្យរវាងអនកកាន់បណ័្ណ  និងភារី្បត្ិបត្តិការ ។ 
ធនាគារអាែបោេះ្សា្យ វវិាេជូនអនកកានប់ណ័្ណ តាមែុំបណ្ើ រការននការបោេះ្សា្យវវិាេ បទេះយា ងណាក៏បោយអនកកាន ់     
បណ័្ណ នឹងមនិបធវើការទមទរអវីពីធនាគារជាោែខាត្ ។  

១១. ការបញ្ឈប់ការប្បើ្ ាសប់ណ័្ណ /រណ្នី  
១. សិេធិរបស់ធនាគារកនុងការបញ្ឈប ់ 

ធនាគារអាែបញ្ឈបក់ារប្បើ្ាស់បណ័្ណ /រណ្នី ឬបសវាបអឡិែ្ត្ូនិកបៅបពលណាមយួក៏ាន បោយពុុំចុំាែជ់ុំរាបពីមូល
បហតុ្ និង/ឬជូនែុំណឺ្ងជាមុនែល់អនកកានប់័ណ្ណ បឡើយ ។ បបើសិនបណ័្ណ /រណ្នី្ត្ូវានបញ្ឈប ់អនកកានប់ណ័្ណ មនិ្ត្ូវប្បើ្ាស់
ឬប ុនប ងប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ  និង/ឬបលខសមាា ត្ជ់ាោែខ់ាត្ បបើមនិែូបចន េះបេការប ុនប ងបនាេះ្ត្ូវានចត្េុ់កថាជាការ្បាក
បហើយ្ត្ូវ្បឈមនឹងផ្សាូវែាប់្សបតាម្នាា នុសិេធិរបស់ធនាគារ ។ ធនាគារអាែនឹងបសនើសុុំផ្សងចែរឲ្យអនកកានប់័ណ្ណ ្បរល់       
បណ័្ណ មកវញិបហើយនឹងមនិសងវញិនូវនថ្ាបសវាទុំងឡាយចែលអនកកានប់ណ័្ណ ានបងប់ឡើយ ។  

២. សិេធិរបស់អនកកានប់័ណ្ណ កនុងការបញ្ឈប ់ 
អនកកានប់ណ័្ណ អាែបញ្ឈបក់ារប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ រណ្នី ឬបសវាបអឡិែ្ត្ូនិកបៅបពលណាមយួកា៏ន បោយ្ត្ូវជូនែុំណឹ្ងជា 
លាយលកខណ៍្អកេរែល់ធនាគារ  និង្ត្ូវ្បរល់ប័ណ្ណ  (ចែល្ត្ូវកាត្ត់ាមេេឹងជាប្ែើនកុំណាត្់ និងបុំផ្លា ញឈបីរបស់វាបចល 
) ជូនធនាគារវញិ ។ ប្កាយពីខាួនានបញ្ឈបប់័ណ្ណ /រណ្នី អនកកានប់ណ័្ណ មនិ្ត្ូវប្បើ្ាស់ឬប ុនប ងប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ  និង/ឬ
បលខសមាា ត្ជ់ាោែខ់ាត្ បបើមនិែូបចន េះបេ ការប ុនប ងបនាេះ្ត្ូវានចត្េុ់កថាជាការ្បាកបហើយ្ត្ូវ្បឈម ផ្សាូវែាប់្ សប
តាម្នាា នុសិេធិរបស់ធនាគារ ។ ធនាគារនឹងមនិសងវញិនូវនថ្ាបសវាទុំងឡាយចែលអនកកានប់័ណ្ណ ានបង់បឡើយ ។  

៣. កាត្ពវកិែចបពលមានការបញ្ឈប់ 
បនាា បព់ីការបញ្ឈប់ការប្បើ្ាស់/រណ្នីបោយមូលបហតុ្អវីក៏បោយ អនកកានប់័ណ្ណ មនិ្ត្ូវបនតប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ របស់ខាួនបឡើយ ។ 
កាត្ពវកិែចរបស់អនកកាន ់ បណ័្ណ នឹងបនតបហើយធនាគារមានសិេធិកាត្ប់ែញពីប័ណ្ណ /រណ្នី ឬរណ្នីបផ្សេងបេៀត្ចែលអនកកានប់័ណ្ណ
ានបបើកជាមយួធនាគារនូវនថ្ាបសវាបលើសមតុ្លយវាិរូបន៍ ក៏ែូែជា្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ ទុំងឡាយចែលបកើត្បឡើងបៅមុន និង
ប្កាយការបញ្ឈប ់ ។ អនកកាន់បណ័្ណ  (និងអនកប្បើប័ណ្ណ ែនេបេៀត្បបើរកាប ម្ េះបៅជាមយួធនាគារ) បៅចត្េេួលខុស្ត្ូវទុំង 
្សុងែុំប េះធនាគារ រហូត្ទល់ចត្្បត្ិបត្តិការទុំងបនាេះ សមតុ្លយវាិរូបន៍  និង/ឬនថ្ាបសវាវាិរូបនច៍ែល្ត្ូវរិត្តាមមា្តាសតី
អុំពី «សមតុ្លយវាិរូបន»៍ ្ត្ូវានបងជូ់នធនាគារ្របែ់ុំនួន ។     
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១២. ការរក្ាការសមាា ត្់  និងការទមាា យពត័្ម៌ាន 
ក) ធនាគារេេួលខុស្ត្ូវកនុងការរកាការសមាា ត្នូ់វពត័្៌មានទុំងឡាយអុំពីប័ណ្ណ  អនកកានប់័ណ្ណ  និង្បត្ិបត្តិការជាមយួនឹងពត័្ ៌

មានចែល កព់ន័ធបផ្សេងៗបេៀត្ ។  បទេះជាយា ងែូបែនេះកប៏ោយ ធនាគារមានសិេធិ និងកាត្ពវកិែចេមាា យពត័្ម៌ានទុំងឡាយ
របស់អនកកានប់័ណ្ណ បោយមនិចុំាែសុ់ុំការយល់្ពមជាមុនពីអនកកានប់ណ័្ណ បែើមប ី (i.) ជួយ ែល់ភារីចែលែូលរមួកនុង្បត្ិបត្តិ
ការផ្សតល់បសវាបអឡិែ្ត្ូនិក  និងអនកកានប់ណ័្ណ បុំបពញ្បត្ិបត្តិការ (បោយមនិក្មតិ្្ត្ឹម្បត្ិបត្តិការហិរញ្ញ វត្ថុបឡើយ) (ii.) 
បុំបពញកាត្ពវកិែចតាមផ្សាូវែាប់របស់ធនាគារចែល កព់ន័ធនឹងការផ្សតល់បសវាកមម និង/ឬផ្សលិត្ផ្សលទុំងឡាយរបស់ធនាគារ
ែល់អនកកានប់័ណ្ណ  (iii.) ប្ាើយត្បតាមការបសនើសុុំពត័្ម៌ានអុំពីអនកកានប់ណ័្ណ ពីសុំណាកន់ិយត្ករ និងអាជាា ធរមានសមត្ថកិែច
ទុំងឡាយ (iv.) រកេីផ្សារ និងជុំរុញផ្សលិត្ផ្សល/បសវាកមមបោយបុរគល ឬសា្ថ បន័ណាមយួបទេះជាសហការជាមយួធនាគារ
បោយផ្លា ល់ ឬបោយ ្បបយាលកតី (v.) បមើលខុស្ត្ូវអត្ថ្បបយាជនជូ៍នអនកកានប់ណ័្ណ  ទរ ឬ្បមូលជុំនួសឲ្យធនាគារនូវការ
េូទត្ស់ងសា្ែ់្ ាកជ់ុំនួសអនកកានប់ណ័្ណ ចែលអនកកានប់័ណ្ណ បៅជុំ កធ់នាគារ បោយបុរគលណាមាន ក ់ អងគភាព ឬសា្ថ បន័
ណាមយួ (vi.) ប្បើ្ាស់បសវាបអឡិែ្ត្ូនិែបោយបុរគលណាមាន កច់ែលអាែជាអនកកានប់័ណ្ណ ឬអនកប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ  (vii.) 

បញ្ជូ ន ឬបបញ្ចញការេុំនាកេ់ុំនងបៅកាន់អាសយោឋ នែុងប្កាយ ឬអាសយោឋ នែនេបេៀត្របស់អនកកានប់័ណ្ណ បលើកុំណ្ត្់្ តា
របស់ធនាគារ បោយបុរគល ឬសា្ថ បន័ចែលធនាគារអបញ្ជ ើញឲ្យែូលរមួផ្សតល់បសវាកមម ។ ជាបគាលបុំណ្ងនន្បការបនេះការ
េុំនាកេ់ុំនង្ត្ូវរមួបញ្ចូ លលិខិត្សា្ន ម្រប់្បបេេ និងអត្ថបេបឃ្លសនា ណិ្ជជកមមផ្សងចែរ (រមួទុំងសា្រទុំងឡាយបាេះពុមព
បលើប្សា្មសុំបុ្ត្ចែលមានជាមយួប ម្ េះ និងមា ករបស់ធនាគារ) និង (vii.) បុំបពញតាមត្្មូវការរបស់្កុមហ ុនប័ណ្ណ ចែល
ធនាគារជាសមាជិកកនុងេ្មង់ណាមយួ និងភារីេី៣ទុំងឡាយចែល កព់ន័ធនឹងការផ្សតល់បសវាកមម ឬផ្សលិត្ផ្សលែល់អនកកាន់
បណ័្ណ  ែូែជា(ប ុចនតមនិក្មតិ្្ត្ឹម) ការផ្សតល់បលខេូរស័ពារបស់អនកកានប់ណ័្ណ ចែលានែុេះបញ្ជ ីប្បើ្ាស់ជាមយួធនាគារបៅឲ្យ
ភារីេ៣ីបែើមបបីញ្ជូ នបលខសមាា ត្ប់្បើានមតងបៅ 
ឲ្យអនកកានប់័ណ្ណ បុំបពញ្បត្តិបត្តការតាមអុីនធឺណិ្ត្ ឬ្បត្ិបត្តិការែនេបេៀត្ និងកាត្ពវកិែចតាមផ្សាូវែាបប់ផ្សេងៗរបស់ពួកបរ ។  

ខ) អនកកានប់ណ័្ណ េេួលសា្គ ល់ថា (១) អាែមានការេមាា យពត័្៌មានបោយអបែត្នាបោយធនាគារ ឬមន្រនតីណាមាន ក់របស់ខាួនបៅ
បពលកុំពុងផ្សតល់ពត័្ម៌ានទកេ់ងនឹង្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ ចែលបធវើឬរិត្ថាានបធវើបោយអនកកានប់័ណ្ណ  បហើយអនកកាន់ 
បណ័្ណ យល់្ពមែុំប េះការេមាា យពត័្៌មានបោយអបែត្នាបនាេះ  និង (២) អនកផ្សគត្ផ់្សគងឧ់បករណ៍្និងចផ្សនកេន ់អនកផ្សតល់បសវាកមម 
អនកផ្សគត្ផ់្សគង់្ បពន័ធ (រមួទុំងប ុចនតមនិក្មតិ្្ត្ឹមអនកផ្សគត្ផ់្សគងប់សវាេូររមនារមន ៍អនកផ្សគត្ផ់្សគងក់មមវធិីែុំបណ្ើ រការអុីនធឺណិ្ត្ អនកផ្សគត្់
ផ្សគងប់សវាកមមអុីនធឺណិ្ត្) និងភារីេី៣ ទុំងឡាយអាែេេួលាន ឬមានលេធភាពេេួលានព័ត្ម៌ានចែលបញ្ជូ នតាម្បពន័ធ
ចែល កព់ន័ធនានាែូបែនេះអនកកានប់ណ័្ណ ឯកភាពថានឹងមនិត្្មូវឲ្យធនាគារេេួលខុស្ត្ូវែុំប េះការេមាា យពត័្៌មានតាមរបបៀប
បនេះបោយ្បការណាមយួបឡើយ ។  

រ) ្សបតាមការអនុញ្ញញ ត្ឲ្យេមាា យពត័្ម៌ានតាមបញ្ញត្ិត និងលកខខណ្ឌ ននការ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះ ទុំងធនាគារ ឬមន្រនតីរបស់ខាួនណា
មាន កគ់ាម នការេេួលខុស្ត្ូវែុំប េះការាត្ប់ងឬ់ខូែខាត្ទុំងឡាយ ចែលអាែបកើត្មានែល់អនកកានប់ណ័្ណ បោយបណាត លមក
ពីការេមាា យពត័្ម៌ានទុំងបនាេះបឡើយ ។    

ឃ) អនកកានប់ណ័្ណ យល់្ពមសហការជាមយួ  និងផ្សតល់ែល់ធនាគារនូវពត័្ម៌ានឬឯកសា្រ កព់ន័ធនឹងការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ /រណ្នី ឬ
បសវាបអឡិែ្ត្ូនិែចែលធនាគារានបសនើសុុំែ៏សម្សបបែើមបបី្បើ្ាស់កនុងបគាលបុំណ្ងបសុើបអបងកត្ឬបោេះ្សា្យវវិាេ ។  

១៣. ចាប់្រប់្រង  និងការប ោះ្ាយជបមាា ោះ  
បញ្ញត្ត ិ និងលកខខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះតាកច់ត្ងបឡើង និងបក្សា្យអនុបលាមបៅតាមែាបទ់ុំងឡាយនន្ពេះរាជាណា
ែ្កកមពុជា ។ រាល់វវិាេការទមទរទុំងឡាយចែលបកើត្បែញពីការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ   និងការបក្សា្យផ្សាុយនឹងបញ្ញត្តិ និងលកខ 
ខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះ ្ត្ូវបោេះ្សា្យបោយការបយារយល់គាន   និងកនុងករណី្មនិអាែបោេះ្សា្យាន ជបមាា េះនឹង្ត្ូវ
បញ្ជូ នបៅតុ្លាការមានសមត្ថកិែចនន្ពេះរាជាណាែ្កកមពុជា ។  

១៤. បញ្ញត្ិទូបៅ  
១៤.១ បសា្ហ ុយ និងការែុំណាយបផ្សេងៗ  

ក). បសា្ហ ុយ និងការែុំណាយរិត្បោយមាច ស់ឧបករណ៍្េេួលប័ណ្ណ ៈ សុំរាបព់ត័្ម៌ានលុំអិត្ សូមបមើលនថ្ាបសវាកមមចែលបាេះផ្សាយ
ែុងប្កាយ ។ ្ បត្ិបត្តិការតាមេូរ ATM ឬឧបករណ៍្េេួលប័ណ្ណ (POS terminal) ចែលមនិចមនជារបស់ធនាគារអាែនឹង្ត្ូវរិត្
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នថ្ាបសវាបចនថមបោយភារី្បត្ិបត្តិការចែលផ្សតល់បសវាកមមបនាេះ បហើយធនាគារមនិអាែបែញជុំនួសអនកកានប់័ណ្ណ ានបឡើយ ។ 
បបើ្ត្ូវរិត្ ត្នមាបសវាបចនថមពីបលើបនេះនឹង្ត្ូវកាត្ប់ែញបោយផ្លា ល់ពីសមតុ្លយបណ័្ណ /រណ្នីរបស់អនកកានប់័ណ្ណ  ។  

ខ). បសា្ហ ុយ និងការែុំណាយរិត្បោយភារីបុំចបាង្បត្ិបត្តិការៈ មុនបពលបធវើ្បត្ិបត្តិការ អនកកាន់បណ័្ណ រួរពិនិត្យសមតុ្លយប័ណ្ណ  
និង សា្ថ នភាពប័ណ្ណ /រណ្នីរបស់ខាួនបែើមបឲី្យ្ាកែថាមានសមតុ្លយ្រប់្គាន ់ និងសា្ថ នភាពបណ័្ណ /រណ្នីលែសុំរាបប់ធវើ្បត្ិ  
បត្តិការប័ណ្ណ  ។ អនកកានប់័ណ្ណ េេួលសា្គ ល់ថាការខកខានមនិានបធវើែូបែនេះ រឺជាការបធវស្បចហសរបស់ខាួនចែលបណាត លឲ្យ 
ភារីែូលរមួបុំចបាង្បត្ិបត្តិការរិត្កន្មបចនថមពីធនាគារ (ឧទហរណ៍្ កន្មបុំចបាង្បត្ិបត្តិការ  និងការផ្លកពិន័យបោយសា្រចត្
បណ័្ណ ពុុំមានសមតុ្លយ្រប់្គាន់ឬសា្ថ នភាពប័ណ្ណ /រណ្នីមនិលែ) ។ កនុងសា្ថ នភាពបនេះ ធនាគារតាម្នាា នុសិេធិរបស់ខាួនអាែ
្បមូលនថ្ាបនាេះពីអនកកានប់័ណ្ណ មកវញិ ។  

១៤.២ ការចកច្បកន្មបផ្សេងៗ 
 ធនាគាររកាសិេធិកនុងការបចនថម លុបបចល ឬផ្លា ស់បតូរកន្មណាមយួ (បៅជារមួថា «ការចកច្បកន្ម») តាមចត្ខាួនរិត្ថាស
ម្សប ។ ធនាគារនឹងជូនែុំណឹ្ងែល់អនកកានប់័ណ្ណ មុននឹងការចកច្បកន្មបនាេះែូលជាធរមាន បៅតាមសា្ខា បរហេុំព័រ កមមវធិី
ធនាគារែល័ត្ ្បពន័ធសា្រខាី ឬ្ែកេុំនាកេ់ុំនងឬផ្សេពវផ្សាយណាមយួចែលធនាគាររិត្ថាអាែអនុវត្តាន ។ បែើមបកុីុំឲ្យមានការ
សងេយ័ អនកកានប់័ណ្ណ រួរសា្កសួរមកធនាគារឬែូលបៅកាន់បរហេុំពរ័របស់ធនាគារបែើមបេីេួលានពត័្ម៌ានែុងប្កាយអុំពី
កន្មបផ្សេងៗចែលអនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវបង់មុននឹងបធវើ្បត្ិបត្តិការ ។ បនាា បក់ារជូនែុំណឹ្ងែូលជាធរមានធនាគារចត្េុ់កថាអនក
កានប់ណ័្ណ េេួលានការជូនែុំណឹ្ងបនាេះ និងយល់ែឹងអុំពីការចកច្បកន្មបនាេះ ។ ធនាគារនឹងមនិសងឬចកត្្មូវរាល់កន្មចែល
ានរិត្ពីអនកកានប់័ណ្ណ វញិបឡើយ បនាា បព់ីការចកច្បកន្មបនាេះានែូលជាធរមាន ។  

១៤.៣ ការ្បរល់េុំនិញវញិ  និងការេេួលសុំណ្ង 
ក). ្បសិនបបើ្បត្ិបត្តិការណាមយួ្ត្ូវានអាជីវករចែល កព់ន័ធយល់្ពមផ្សតល់សុំណ្ងែល់អនកកានប់ណ័្ណ (បទេះបីជាអនកកានប់័ណ្ណ

្ត្ូវឬមនិ្ត្ូវ្បរល់េុំនិញឲ្យអាជីវករវញិកតី) ធនាគារនឹងបញ្ចូ លេឹក្ាកស់ុំណ្ងបនាេះបៅកនុងប័ណ្ណ /រណ្នីរបស់អនកកានប់័ណ្ណ
វញិកនុងរយៈបពល ០៥ នថ្ាបធវើការ (មនិរិត្នថ្ាឈបស់ុំរាក និងនថ្ាែុងសាត ហ៍) រិត្ចបព់ីនថ្ាចែលធនាគារេេួលានសុំណ្ងបនាេះ 
។  

ខ). ្បសិនបបើអនកកានប់័ណ្ណ បិេប័ណ្ណ បហើយទមទរឲ្យធនាគារសងសមតុ្លយចែលបៅសល់បលើប័ណ្ណ  អនកប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ ្ត្ូវមក
កានស់ា្ខាធនាគារឬេុំនាកេ់ុំនងមកកានប់សវាបប្មើអត្ិថ្ិជនរបស់ធនាគារបែើមបេីេួលាន្ាកស់ុំណ្ងបនាេះ ។ 

១៤.៤ អ្តាបតូរ្ាក់  
 ធនាគារបាេះផ្សាយប័ណ្ណ សុំរាបប់្បើ្ាស់ជាមយួរូបិយប័ណ្ណ ែុលាា រសហរែឋអាបមរកិ ឬ ្ាកប់រៀលរបស់ចខមរ  និង/ឬរូបិយប័ណ្ណ     
បផ្សេងៗបេៀត្ចែលធនាគារជូនែុំណឹ្ងែល់អនកកានប់័ណ្ណ តាមបពលបវលាសម្សប ។ កនុងករណី្រូបិយប័ណ្ណ ្បត្ិបត្តិការខុសពី
រូបិយប័ណ្ណ របស់ប័ណ្ណ  ធនាគារឬភារី្បត្ិបត្តិការនឹងបតូរេឹក្ាក់្ បត្ិបត្តិការបនាេះបៅជារូបិយបណ័្ណ របស់ប័ណ្ណ  មុននឹងោក់
បញ្ចូ លបៅកនុង ឬកាត្ព់ីប័ណ្ណ របស់អនកកានប់័ណ្ណ  ។ ្បសិនបបើានបុំបពញ្បត្ិបត្តិការចែលរូបិយបណ័្ណ របស់វាខុសពីរូបិយប័ណ្ណ
របស់ប័ណ្ណ  បនាេះមានន័យថា អនកកានប់ណ័្ណ េេួលសា្គ ល់ និងេេួលយកនូវអ្តាបតូរ្ាកទ់ុំងឡាយរបស់រូបិយ  បណ័្ណ ្បត្ិបត្តិ
ការបនាេះ្ពមទុំងកន្មបតូរ្ាកច់ែលធនាគារានកុំណ្ត្ឲ់្យអនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវបង់ ។   

១៤.៥ ឯកសា្រ្បត្ិបត្តិការបផ្សេងៗ  
១) បៅបពលបធវើ្បត្ិបត្តិការ អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវ្បមូល និងរកាេុកនូវឯកសា្រ្ត្ឹម្ត្ូវបផ្សេងៗែូែជា វកិកយប្ត្ សុំបុ្ត្កក់្ាក់ 

បងាក នន់ែេេួល/បង់្ ាក់ លិខិត្ធានា កិែចសនោ លិខិត្ផ្សតល់ឥណ្ទន/បញ្ចុ េះត្នមា កាលវភិារេូទត្ ់ និង/ឬអវីៗចែល្ត្ឹម្ត្ូវ 
និង កព់ន័ធនឹង្បត្ិបត្តិការ (បហើយអាែ្បមូលយក និងរកាេុកាន) ។ ឯកសា្រទុំងអស់បនេះបៅជារមួថា «ឯកសា្រ្បត្បិត្តិ
ការ» បហើយអនកកានប់័ណ្ណ យល់យា ង្ជាលប្ៅថា វាជួយ ឲ្យអនកកានប់ណ័្ណ បផ្សាៀងផ្លា ត្់្ បត្ិបត្តិការ  និងប្បើជាេសតុតាងកនុងវវិាេ
ចែលអាែបកើត្បែញពី្បត្ិបត្តិការចែល កព់ន័ធ ។ ការខកខានមនិាន្បមូល និងរកាេុកឬការ្បមូល ឬរកាេុកមនិ្រប់
្គាននូ់វឯកសា្រ្បត្ិបត្តិការជាការបធវស្បចហសរបស់អនកកាន់បណ័្ណ  បហើយធនាគារមនិេេួលខុស្ត្ូវែុំប េះវាិកចែលបកើត្មាន
បឡើយ ។  
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២)  ឯកសា្រទុំងឡាយកនុងេ្មងជ់ាបអឡិែ្ត្ូនិក ឬ្កោសចែល កព់ន័ធនឹង្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ បោយមានភាជ បហ់ត្ថបលខា ឬ្ត្ូវ
ានបផ្សាៀងផ្លា ត្់យថាភាពបោយប្បើបលខ/កូែ/ កយសមាា ត្់របស់អនកកានប់ណ័្ណ  នឹង្ត្ូវចត្េុ់កថាេសតុតាង្ត្ឹម្ត្ូវបពញបលញ 
និងជាការេួលខុស្ត្ូវ្របយ់ា ងទុំង្សុងរបស់អនកកានប់័ណ្ណ  ។ អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវជូនែុំណឹ្ងែល់ធនាគារភាា ម្បសិនបបើខាួន
រកបឃើញកុំហុសបៅបលើរាយការណ៍្ប័ណ្ណ /រណ្នី ។ ្បសិនបបើខកខានពុុំានជូនែុំណឹ្ងែល់ធនាគារកនុងកុំឡុង ៦០នថ្ារិត្
ចបព់ីនថ្ា្បត្ិបត្តិការបេ បនាេះពត័្ម៌ានទុំងឡាយបៅបលើរាយការណ៍្ប័ណ្ណ /រណ្នីទុំងបនាេះនឹង្ត្ូវចត្េុ់កថា្ត្ឹម្ត្ូវ និង    
អវសា្នតបហើយអនកកានប់័ណ្ណ ជាអនកេេួលខុស្ត្ូវទុំងអស់ ។  

១៤.៦ រាយការណ៍្ប័ណ្ណ   និងការេុំនាកេ់ុំនង  
 អនកកានប់ណ័្ណ អាែបសនើសុុំរាយការណ៍្ប័ណ្ណ របស់ខាួនជាេ្មងប់អឡិែ្ត្ូនិែឬ្កោសពីធនាគារាន ។ អនកកានប់័ណ្ណ បមអាែ
បសនើសុុំរាយកាណ៍្ប័ណ្ណ រងចែលបៅប្កាមការេេួលខុស្ត្ូវរបស់ខាួនាន កប៏ ុចនតធនាគារមនិអនុញ្ញញ ត្ឲ្យអនកកានប់័ណ្ណ រងបសនើ
សុុំរាយកាណ៍្ប័ណ្ណ បមបឡើយ ។ ធនាគារអាែត្្មូវឲ្យ 
អនកកានប់ណ័្ណ បងក់ន្មបសនើសុុំរាយការណ៍្ប័ណ្ណ  និងបញ្ជូ នរាយការណ៍្ប័ណ្ណ ជូនែល់អនកកានប់ណ័្ណ តាម (១) សា្ខាណាមយួ
របស់ធនាគារចែលអនកកានប់័ណ្ណ ានបសនើសុុំមកធនាគារបែើមបងីាយ្សួល្បមូលយក (២) ឬអុីចម ល ឬេូរសា្រចែលអនកកាន ់    
បណ័្ណ ានបសនើសុុំមកធនាគារ ឬ (៣) តាម្បពន័ធធនាគារែល័ត្របស់ធនាគារ ឬតាម្បពន័ធបផ្សេងៗបេៀត្ចែលអាែបធវើាន ។  

១៤.៧ សុំបៅបញ្ញត្ិត និងលកខខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ ទុំងបនេះបធវើបឡើងជាភាសា្ចខមរ (ពីបនេះត្បៅបៅថា «សុំបៅភាសា្ចខមរ (ឬ
អាែជាភាសា្អង់បរាស ឬភាសា្ែនេបេៀត្ (ភាសា្នីមយួៗរមួគាន បៅថា «សុំបៅ») ។ ធនាគារនឹងផ្សតល់ជូនអនកកានប់័ណ្ណ នូវ
សុំបៅនីមយួៗតាមការបសនើសុុំ ឬកប៏ាេះផ្សាយបៅបលើបរហេុំពរ័របស់ធនាគារសុំរាបឲ់្យអនកកានប់ណ័្ណ ទញយកេុកប្បើ្ាស់ 
។  ្បសិនបបើមានភាពខុសគាន រវាងសុំបៅទុំងបនាេះ សុំបៅភាសា្ចខមរ្ត្ូវប្បើជាបគាល ។  

១៤.៨ ការេូទត្ប់ន្រងគប ់និងការ្បមូលផ្សតុ ុំសមតុ្លយ  
 បបើសិនអនកកានប់័ណ្ណ ខកខានពុុំានសង្ាកច់ែលែល់បពលកុំណ្ត្់្ ត្ូវេូទត្ឲ់្យធនាគារ បោយមនិចុំាែជូ់នែុំណឹ្ងជាមុន

ែល់អនកកានប់័ណ្ណ  ធនាគារមានសិេធិបៅបពលណាកា៏ន្បមូលផ្សតុ ុំសមតុ្លយរណ្នីទុំងឡាយចែលអនកកានប់័ណ្ណ ានបបើកជា
មយួធនាគារ (បទេះជាែល់ឬមនិទនែ់ល់កាលកុំណ្ត្ក់តី) ឬក៏បផ្សារសា្ែ់្ ាកែ់ុំនួនណាមយួពីរណ្នីរបស់អនកកានប់័ណ្ណ ចែល
មានសមតុ្លយ បែើមបបីធវើការេូទត្ប់ន្រងគបនូ់វសា្ែ់្ ាក់្ ត្ូវសងបនាេះ បទេះបីមាន ឬគាម នការបញ្ឈបក់ារប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ /រណ្នីឬ
បសវាបអឡិែ្ត្ូនិកក៏បោយ ។ កនុងករណី្ការេូទត្ប់ន្រងគប់បនាេះ កព់ន័ធែល់រូបីយប៍័ណ្ណ បរបេសចែលនាុំឲ្យមានការបតូរ្ាកព់ីរូបី
យប៍ណ័្ណ មយួបៅរូបីយប៍័ណ្ណ មយួបេៀត្ ធនាគារចុំាែ់្ ត្ូវបតូរ្ាកប់នាេះតាមអ្តាបែចុបបននរបស់ខាួនបៅបពលបនាេះ ។ អនកកាន ់   
បណ័្ណ នឹងមនិទមទរពីធនាគារនូវការាត្ប់ងណ់ាមយួចែលបណាត លមកពីការបតូរ្ាក់បនាេះបឡើយ ។  

១៤.៩ លកខខណ្ឌ បផ្សេងៗ  
១).  បញ្ញជ រកាងារឬសុំបណ្ើ សុុំរបស់អនកកានប់ណ័្ណ   

រាល់ការសួរនាុំ សុំបណ្ើ រ និងបញ្ញជ ការងាររបស់អនកកានប់័ណ្ណ  (បៅសរុបថា «បញ្ញជ ការងារ») ្ត្ូវបធវើបឡើងជាលាយលកខណ៍្អកេរ 
និងែុេះហត្ថបលខាបោយ 
អនកកានប់ណ័្ណ  ។ ធនាគារអាែេេួលបញ្ញជ ការងារពីអនកកានប់័ណ្ណ តាមរយៈសា្របអឡិែ្ត្ូនិក េូរសា្រ ឬហុែបោយផ្លា ល់នែ ។ 
កនុងករណី្បញ្ញជ ការងារបធវើតាមរយៈេូរស័ពា បញ្ញជ ការងារបនាេះ្ត្ូវានចត្េុ់កថាានេេួលពីអនកកានប់ណ័្ណ បបើបទេះជាអនកកាន ់
បណ័្ណ ហាក់ែូែជាមនិានផ្សតល់ក៏បោយ ។ បែើមបឲី្យអស់សងេ័យ និងតាម្នាា នុសិេធិរបស់ខាួន ធនាគារអាែថ្ត្ការសនានាតាម
េូរស័ពារវាងមន្រនតីបុំបរ ើការរបស់ធនាគារ និងអនកកានប់័ណ្ណ សុំរាបប់គាលបុំណ្ងអនុវត្តបញ្ញជ រការងាររបស់អនកកានប់័ណ្ណ ។ បញ្ញជ ការ
ងារណាមយួានផ្សតល់ែល់ធនាគារមនិចមនជាលាយលកខណ៍្អកេរជាហានីេយ័របស់អនកកានប់័ណ្ណ  បហើយធនាគារនឹងមនិេេលួ
ខុស្ត្ូវែុំប េះការាត្ប់ងខូ់ែខាត្ែល់អនកកាន់បណ័្ណ បឡើយ ។ 

២).  កព់ន័ធែល់ការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ  ធនាគារអាែតាម្នាា នុសិេធិរបស់ខាួនផ្សតល់ែល់អនកកានប់័ណ្ណ នូវអត្ថ្បបយាជន ៍បសវាកមម ឬកមម
វធិីបចនថម ។ ្បសិនបបើានផ្សតល់ អត្ថ្បបយាជន ៍ បសវាកមម ឬកមមវធិីបចនថមទុំងបនាេះពុុំចមនជាការេេួលខុស្ត្ូវចផ្សនកែាប់របស់
ធនាគារែុំប េះអនកកាន់បណ័្ណ បឡើយ បហើយធនាគារអាែលុបបចលវញិ ឬចកច្បបសវាកមមទុំងបនេះបៅបពលណាកា៏នបោយពុុំ
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ចុំាែជូ់នែុំណឹ្ងជាមុនែល់អនកកានប់ណ័្ណ បឡើយ ។ អត្ថ្បបយាជន ៍បសវាកមម ឬកមមវធិីបចនថមទុំងបនាេះអាែផ្សតល់ជូនជាមយួនឹង
លកខខណ្ឌ ប្បើ្ាស់របស់ពួកវាផ្លា ល់ ចែលធនាគារនឹងជូនែុំណឹ្ងសម្សបែល់អនកកានប់័ណ្ណ  ។  

១៤.១០ ការបញ្ជូ នឯកសា្រ 
ធនាគារអាែបញ្ជូ នែល់អនកកាន់បណ័្ណ តាមរយៈបសវាន្បសណី្យប៍ោយេុកវាបៅនឹងអាសយោឋ នចែលានែុេះប ម្ េះរបស់អនក
កានប់ណ័្ណ  (អាសយោឋ នន្បសណី្យ ៍ លុំបៅោឋ នផ្លា ល់ខាួនឬកចនាងបធវើការ) នូវែីកា លិខិត្ទមទរ លិខិត្សា្ន មតាមផ្សាូវែាប់      
បផ្សេងៗ ។ អនកកានប់័ណ្ណ ្ត្ូវានចត្េុ់កថាានេេួលយា ង្ត្ឹម្ត្ូវបៅនថ្ាចែលាន្បរល់្បសិនបបើការ្បរល់្ត្ូវានបធវើ
បោយមន្រនតីរបស់ធនាគារផ្លា ល់ ឬចត្េុ់កថាាន្បរល់មយួនថ្ាបនាា បព់ីានបញ្ជូ នបែញបៅជូនអនកកានប់ណ័្ណ តាមន្បសណី្យ ៍
។ ជាងបនេះបេៀត្ ធនាគារអាែប្បើវធិីសា្ន្រសតបញ្ជូ នឯកសា្របផ្សេងៗបេៀត្ចែលែាបអ់នុញ្ញញ ត្ ។  

១៤.១១ អុំពី្ាកស់ុំណ្ង 
អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវសងមកធនាគារវញិទុំង្សុងនូវរាល់ការទមទរ ខូែខាត្ ាត្ប់ងទ់ុំងឡាយ រមួទុំងបសា្ហ ុយបមធាវ ី
ែុំណាយបផ្សេងៗធនាគារ្ត្ូវបង់(តាមផ្សាូវែាប)់បោយផ្លា ល់ ឬបោយ្បបយាលបោយសា្រចត្ធនាគារានផ្សតល់ប័ណ្ណ  ឬបសវាបអ
ឡិែ្ត្ូនិក ឬព្ងឹងការអនុវត្តន៍នូវបញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះែល់អនកកានប់័ណ្ណ  ឬអនុវត្តសិេធិរបស់ខាួនតាម
បញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះ ឬអនុវត្តបញ្ញជ ការងាររបស់អនកកានប់័ណ្ណ ចែល កព់ន័ធនឹងបណ័្ណ  ឬបសវាបអឡិែ
្ត្ូនិក ឬការបធវស្បចហស ការ្បាក និង/ឬេបងវើខុស្គងរបស់អនកកានប់័ណ្ណ  ឬេីភាន កង់ារ ឬត្ុំណាងរបស់អនកកានប់័ណ្ណ  ឬក៏
ការបុំ នរបស់អនកកានប់័ណ្ណ បលើបញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះ ។  

១៤.១២ ការលុបបចល 
បបើ្បការណាមយួននបញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះ ្ត្ូវានរកបឃើញថាមនិអាែអនុវត្តានតាមែាប់ណាមយួ 
ឬគាម នសុពលភាព្សបតាមែាបជ់ាធរមាន បនាេះអសុពលភាព ឬភាពគាម ន្បសិេធភាពននបញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ បនាេះមនិប េះ
 ល់ែល់បញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ែនេបេៀត្ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះបឡើយ បហើយបញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ែនេបេៀត្បៅចត្បនតអនុ
វត្ត និងមានសុពលភាពបពញបលញ ។  

១៤.១៣ ការបលើកចលង 
្សបតាមបញ្ញត្ត ិនិងលកខខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះ គាម នការខកខានមនិាន ឬការយឺត្យូរកនុងការអនុវត្តន៍សិេធិ ឬការចក
ត្្មូវទុំងឡាយរបស់ធនាគារ្ត្ូវកុំណ្ត្់ជាការបលើកចលងនូវ្បការទុំងបនាេះបេ ឬគាម នការអនុវត្តនប៍ោយចផ្សនក ឬទុំង្សុងមយួ
ណានូវសិេធិ ឬការចកត្្មូវបផ្សេងៗមករារាុំងការអនុវត្តននូ៍វ្បការទុំងឡាយកនុងេីបនាេះ ឬការអនុវត្តននូ៍វសិេធិ ឬការចកត្្មូវែនេ
បេៀត្បឡើយ ។  

១៤.១៤  កយជាឯកវែចនៈ្ត្ូវរមួបញ្ចូ លទុំងពហុវែចនៈ និងផ្សាុយបៅវញិបៅមក  កយត្ុំណាងឲ្យបេេ្បុស្ត្ូវរមួបញ្ចូ លទុំងបេេ្សី ឬ
បេេនបុុំសកលិងគ និងផ្សាុយបៅវញិបៅមក ការបយាងបៅបលើបុរគល្ត្ូវបក្សា្យជាឯកត្តជន ្កុមហ ុន ឬត្ុំណាងបៅតាមការ
 កព់ន័ធកនុងបរបិេបនាេះ ។ ្បបយារ ឬែុំណ្ងបជើងទុំងឡាយ្បហាក់្ បចហលគាន ប្បើសុំរាបភ់ាពងាយ្សួលកនុងការបយាង 
បហើយនឹងមនិប េះ ល់ែល់ការបក្សា្យ្បការបផ្សេងៗបៅេីបនាេះបឡើយ ។   

១៤.១៥ អាករបលើត្នមាបចនថម  និងពនធបផ្សេងៗ  
 អនកកានប់ណ័្ណ ្ត្ូវេេួលខុស្ត្ូវែុំប េះអាករបលើត្នមាបចនថម និង/ឬ ពនធ កព់ន័ធទុំងឡាយចែល្ត្ូវរិត្ពី ឬ្ត្ូវបងប់ោយអនក
កានប់ណ័្ណ ្សបតាមែុំនួនចែល្ត្ូវេូទត្ត់ាមបញ្ញត្តិ និងលកខខណ្ឌ ននការប្បើ្ាស់ប័ណ្ណ បនេះ ចែលបកើត្បឡើងបោយសា្រចត្
្បត្ិបត្តិការប័ណ្ណ  ការប្បើ្ាស់បសវាបអឡិែ្ត្ូនិក និង/ឬកាត្ពវកិែចបផ្សេងៗរបស់អនកកានប់័ណ្ណ  ។ ្សបបៅតាមករណី្ត្្មូវ 
ធនាគារមានសិេធិែុេះឥណ្ពនធកនុងបណ័្ណ នូវពនធបនាេះ ឬែកបែញពីបណ័្ណ /រណ្នីរបស់អនកកានប់័ណ្ណ  ។  

១៤.១៦ ការលុបបចលការែុេះបញ្ជ ីការ 
្បសិនបបើធនាគារានបធវើការេូទត្ប់ោយសា្រចត្ការប្បើ្ាស់បសវាបអឡិែ្ត្ូនិករបស់អនកកានប់ណ័្ណ  (១) បហើយបណាត លឲ្យ 
បណ័្ណ /រណ្នី្ត្ូវានែុេះបញ្ជ ីការខាងឥណ្ពនធ ប ុចនតការបញ្ជ ីការខាងឥណ្ពនធបនាេះ្ត្ូវានលុបបចលវញិឬមនិានបកើត្បឡើង
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ទល់ចត្បសា្េះបោយសា្រចត្កុំហុសអវីមយួ (២) ឬបនាា បព់ីបញ្ញជ ការេូទត្់្ត្ូវានអនុវត្តបៅបលើប័ណ្ណ /រណ្នីមុនបពលបញ្ញជ
េូទត្់្ ត្ូវានេេូលយក ធនាគារមានសិេាិចកត្្មូវការែុេះបញ្ជ ីការបលើប័ណ្ណ /រណ្នីបនាេះបោយ (ក) ែកបែញពីបណ័្ណ /រណ្នី
នូវែុំនួនេឹក្ាក់ចែលធនាគារានេូទត្់ ឬ (ខ) បែិបសធមនិេេួលយកឬ្បរល់ជូនវញិនូវមូលបបទនប្ត្ឬឧបករណ៍្េូទត្់
បនាេះ បហើយលុបបចលបញ្ញជ េូទត្ប់នាេះ្បសិនបបើពុុំមានមូលនិធិ្រប់្ គានក់នុងរណ្នីតាមសភាពជាកច់សតង ។  

១៤.១៧ បសវាបប្មើអត្ិថ្ិជន 
 សុំរាបក់ារសា្កសួរពត័្៌មាន ការរាយការណ៍្ ការផ្សតល់បញ្ញជ រការងារ  និងការបសនើសុុំឧបការកិែចបផ្សេងៗ អនកកានប់័ណ្ណ អាែេុំនាក់
េុំនងមកកានប់សវាបប្មើអត្ិថ្ិជន ២៤បមា ង តាមពត័្ម៌ានខាងប្កាម ។  

 ការយិាល័យេុំនាកេ់ុំនងអត្ិថ្ិជន, ជានេ់ី ៥, អាគារ 33C-D, ផ្សាូវបលខ ១៦៩, សងាក ត្វ់ាលវង់, ខណ្ឌ ៧មករា, េនុំបពញ, ្ពេះ
រាជាណាែ្កកមពុជា ។ 

 ្បអបស់ុំបុ្ត្បលខ: P.O Box: 114 PNH 

 េូរស័ពាបលខ: (+៨៥៥) ២៣ ៨៦២ ១១១ 

 េូរស័ពានែបលខ: (+៨៥៥) ៧៧ ៦៦៦ ៨០៣; (+៨៥៥) ៩៣ ៤៥៦ ៨០៥ 
 cardcenter@ftbbank.com 

 ក្េហេំព័រ: www.ftbbank.com 
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