
 

លក្ខខណ្ឌ ផ្សេងៗសម្រាប់ការផ្បើក្ ម្របតិបតតិការទូផ្ៅ និងការបិទគណ្នីបផ្ ញ្ ើផ្ៅ ធនាគារ អ 
ផ្អច ប ី ឥណ្ឌូ ឆៃណា (តផ្ៅផ្នេះផ្ៅកាត់ថា ″ធនាគារ″) 

១. លក្ខខណ្ឌ ទូផ្ៅ 

១.១ ការប ើក ប្ តិ តតិការទូបៅ និងការ ិទគណនី ប ញ្ ើប្តូវបានប្គ ប់្គងបោយ ខ និង លកខខណឌ  បនេះដែលអាចប្តូវ ដនែម ប្វើវបិោ្នកមម
ផ្លា ស់ ដូរ និងដកដប្ មដងម្កា លតាមឆន្ទា នុសិទធិផ្លដ ចម់ុខរ ស់្ន្ទគារបោយជូនែំណឹង ឬមនិបាចជូ់នែំណឹងជាមុន ប ើយអ្នកបសនើរសំុយល់ប្រម
បគាររតាម និង នតអ្នុវតតតាម ខ និងលកខខណឌ បនេះ ប្រមទងំ ការប្វើវបិោ្នកមម ការផ្លា ស់ ដូរ ការដកដប្  ចំប េះ ខ និងលកខខណឌ បនេះ។ 

១.២ និយមនយ័នន កយ គណនី ប ញ្ ើប្តូវរា  ់ ជ្ូ លនូវប្គ ទ់ប្មង ់នន គណនី ប ញ្ ើសំនច គណនីចរនត និងគណនី ប ញ្ ើម្កនកាលកំណត់ដែល
កំរុងផ្ដល់ជូនបោយ្ន្ទគារន្ទបរលអ្ន្ទគត។ 

១.៣ អ្នកបសនើរសំុចបំាចប់្តូវ ំបរញទប្មងដ់   ទសំណំុឯកោរ រត័ម៌្កនអ្តិថិជន (CIF) និង ណ័ណ ចុេះ តែបលខាគំរូបអាយបានប្តឹមប្តូវ ប ើយ
ប្តូវ ញ្ជជ កថ់ាបានទទួល ខ និង លកខខណឌ បនេះ ដែលប្គ ់ប្គង បលើការប ើកគណនីបៅចំប េះមុខមន្រនតី្ន្ទគារដែលម្កនការអ្នុញ្ជញ ត។ 

១.៤ អ្នកបសនើសំុចបំាចប់្តូវប្វើឯកោរចុេះ ជ្ ី ឬអ្តតសញ្ជញ ណកមម និងឯកោរបផ្េងៗបទៀតដែល កំណតប់ោយ្ន្ទគារមដងម្កា លសប្ម្ក ក់ារ
ប ើកគណនី ប ញ្ ើ។ 

១.៥ ការយល់ប្រមទទួលយក កយសំុប ើកគណនីបលើកែំ ូងគឺ ជាឆន្ទា នុសិទធិផ្លដ ចម់ុខរ ស់្ន្ទគារ ប ើយ្ន្ទគារសូមរកាសិទធិប្វើការ ែិបស្ 
 កយសំុបោយមនិចបំាច់ ប្បា ់រីមូលប តុណាមយួប ើយ ប ើយបសចកដីសបប្មចបនេះ គឺជាបសចកដីសបប្មចោែ ររ។ 

១.៦ តាមឆន្ទា នុសិទធិផ្លដ ចម់ុខរ ស់ខាួន ្ន្ទគារក៏អាច ិទគណនីបចល បោយជូនែំណឹងជាលាយលកខណ៍អ្កេរែល់ម្កា ស់គណនី អ្ំរីការ ិទ
បនេះ ប ើយ្ន្ទគាររុំម្កនកាតរវកិចា ប្តូវប្បា រ់ីមូលប តុ ននការ ិទបនេះប ើយ។ 

១.៧ ្ន្ទគាររកាសិទធិទមទរនថា នាុក នថាបសវា ឬនថាផ្លករិនយ័ដែលប្តូវ ងជ់ា ប្បាក់ែុលាា រអាបមរកិ ឬ ប្បាក់បរៀលដែលម្កនតនមាសមមូល។ 

១.៨ អ្នកបសនើសំុប្តូវម្កនការឯកភារ ដែលចបំាចន់្ទន្ទ ប្ សិនប ើម្កន រីអាជាា ្រកមពុជាដែល ករ់ន័ធ ដែលអាចប្តូវបសនើមដងម្កា ល បែើមបបីអាយ
អ្នកសំុអាចប្វើការប ើក រកានិង ប្វើប្ តិ តតិការគណនីបៅ្ន្ទគារ។ 

្ន្ទគារអាចបសនើបអាយអ្នកបសនើសំុផ្ដល់ភស័តុតាងអ្ំរី សំណំុឯកោរឯកភារដ  បន្ទេះបានប្គ ប់រល   ុដនត ្ន្ទគាររុំម្កនកាតរវកិចា ធាន្ទអ្េះអាង 
និង/ឬ បផ្ាៀងផ្លា តថ់ាការ ឯកភារបន្ទេះ ប្តូវបានផ្ដល់ជូនរិតប្បាកែ ឬ យ ងណាប ើយ។ 

១.៩ ្ន្ទគារសូមរកាសិទធិប្វើការបសនើសំុមដងម្កដ ល នូវរត័ម៌្កន ឬឯកោរ ដនែម បោយអ្នុបលាមតាម ឬបយងតាមចា ក់មពុជា ជា្រម្កនសដីរី
ការប្ ឆងំការសម្កា តប្បាក់ និង ិរ ញ្  បទនបភរវកមម និង/ឬ ចា ប់្ ហាក់ប្ ដ លបនេះ ដែលម្កនសុរលភារបៅប្ បទសកមពុជា និង/ឬ បៅ
ប្ បទសម្ក ប សីុ ប ើយអ្នកបសនើសំុសនាថានឹងផ្ដល់ជូន្ន្ទគារភាា មៗ នូវរត័ម៌្កនឬ ឯកោរទងំបន្ទេះបៅបរលដែលម្កនការបសនើសំុ។ 

១.១០ អ្នកបសនើសំុសូមសនាថានឹងជូនែំណឹងែល់្ន្ទគារបអាយបានឆ ់រ ័ស ំផុ្ត តាមដែលអាចប្វើបៅបាន អ្ំរីការផ្លា ស់ ដូររត័ម៌្កនម្កន
កំណតប់្តា ករ់ន័ធបផ្េងៗ ែូចជាការផ្លា ស់ តូរ តែបលខា/ តែបលខី ការផ្លា ស់ ដូរអាសយោា ន ឬ រត័ម៌្កន ផ្លា ល់ខាួន ឬ អាជីវកមមជាបែើម។ 



្ន្ទគារមនិទទួលខុសប្តូវចំប េះការបាត ់ង ់ដែលបកើតប ើងចំប េះម្កា ស់គណនី ណាដ លមករីការផ្លា ស់ ដូររត័៌ម្កន បោយមនិបានជូនែំណឹង 
ែល់្ន្ទគារប ើយ។ 

១.១១ ប្ សិនប ើគណនី ប ញ្ ើម្កនម្កា ស់ច រ់ីរន្ទកប់ ើងបៅ (គណនីរមួ) ខ និងលកខខណឌ បនេះប្តូវបានអ្នុវតតចំប េះ ម្កា ស់គណនីរមួទងំអ្ស់
បោយរមួគាន  និងបោយោចប់ោយដ ករីគាន ។ម្កា ស់គណនី មយួៗប្តូវទទួលខុសប្តូវជាលកខណៈ ុគគលចំប េះមុខ្ន្ទគារចំប េះទឹកប្បាកស់រុ 
នន ំណុលរ ស់ម្កា ស់គណនីរមួែនទបទៀតដែលជំ ក់្ ន្ទគារ។ បោយ ង្ហា ញភស័តុតាងសដីរីមរណភាររ ស់ម្កា ស់គណនីរមួណាមយួ ម្កនដតភា
គីបៅរស់  ុបណាណ េះដែលប្តូវទទួលោគ ល់បោយ្ន្ទគារថាម្កនកមមសិទធិ ឬ ផ្លប្ បយជន៍បៅកនុងគណនី ប ើយបយងតាម ខ និងលកខខណឌ បនេះ 
និងការយល់ប្រមជាមុនរ ស់្ន្ទគារ  ុគគលបន្ទេះប្តូវម្កនសិទធិបផ្ារគណនីបៅកានប់ ម្ េះ មយួបផ្េងបទៀត ឬ  ិទគណនី ឬ ែកប្បាក ់រីគណនីរមួ
បនេះ   ុដនត ជានិចាកាលប្តូវទូទតទ់ឹកប្បាកទ់ងំអ្ស់ដែលជំ ក់្ ន្ទគារបអាយប្គ ច់ំនួន។ 

 

១.១២ ការប្បាក់ដែលទទួលបានបោយម្កា ស់គណនីប្តូវទូទត់រនធកាតទុ់ក ឬ រនធអាករបផ្េងៗ ដែលអាចប្តូវបាន កំណតម់ដងម្កា លបោយរាជរ
ោា ភបិាល ននប្រេះរាជាណាចប្កកមពុជា និង អ្ងគភារនិយត័កមមបផ្េងៗបទៀត។ 

១.១៣ ្ន្ទគារអាចទូទតស់មតុលយឥណទនមយួចំនួន ឬទងំអ្ស់បប្កាមគណនីណាមយួដែលប ើកបៅ ្ន្ទគារចំប េះ ំណុលណាមយួដែល
ម្កា ស់គណនី អាចបៅជំ ក់្ ន្ទគារ ដែលែល់បរលប្តូវសង ដតមនិទនប់ានសង។ 

១.១៤ រាល់ការបសនើសំុ ឬការជូនែំណឹងបៅែល់ម្កា ស់គណនី ដែលប្តូវបានប្វើប ើងជាលាយលកខអ្កេរ និងបផ្ាើរបៅកាន់ម្កា ស់គណនី ប្តូវបាន
ចតទុ់កថា បានបៅែល់ ប្ សិនប ើ ប្តូវបានប្ គល់ែល់ម្កា ស់គណនីបោយផ្លា ល់ ឬ តាមរយៈបរល ី (៣) នថៃបប្កាយបរលបផ្ាើតាមនប្ សនីយប៍ៅ
កាន ់អាសយោា នដែលោគ ល់ចុងបប្កាយបគ ំផុ្តរ ស់ម្កា ស់គណនី។ 

១.១៥ បោយជូនែំណឹង ឬ មនិចបំាចជូ់នែំណឹងជាមុន ្ន្ទគារអាចផ្លា ស់ ដូរ ខ និងលកខខណឌ បនេះ រមួម្កនជាអាទិ៍ ផ្លា ស់ ដូរនថា នាុក  ា្ូ លនថា
 នាុកថមីឬ នាុក ដនែម លកខខណឌ ថមីបែើមបឆីាុេះ ញ្ជា ំងរីការផ្លា ស់ ដូរចា ស់ដីរី្ន្ទគារ ឬ ទម្កា  អ់្នុវតត ្ន្ទគារលកខខណឌ តប្មូវទ ់ោា ត ់ការ នាំ ការ
ផ្លា ស់ ដូរ លកខខណឌ តប្មូវ បចាកវទិា និង និយត័កមម។ 

២. លក្ខខណ្ឌ ពិផ្សសសម្រាប់គណ្នីបផ្ ញ្ ើសឆំច 

២.១ ្ន្ទគារតប្មូវបអាយោក់ប្បាកត់មាល់ែំ ូងសប្ម្ក ់ប ើកគណនី បលើកែំ ូង ប ើយតាមឆន្ទា នុសិទធិរ ស់្ន្ទគារ  សមតុលយកនុងកប្មតិអ្ បរ
ម្កចបំាច់ប្តូវរកា បអាយបៅម្កនប្គ ប់រល។ ្ន្ទគាររកាសិទិធប្វើការ ផ្លា ស់ ដូរមដងម្កា លនូវលកខខណឌ តប្មូវ សប្ម្ក ក់ារោកប់្បាកត់មាល់បលើក
ែំ ូង និង ទឹកប្បាកក់នុងកប្មតិអ្ បរម្កដែលប្តូវរកាបអាយម្កនបៅកនុងគណនីបោយជូនែំណឹង ឬ មនិចបំាចជូ់នែំណឹងជាមុនប ើយ។ 

២.២ ការផ្ដល់ការប្បាកប់្តូវបានគណន្ទបោយបយងតាមសមតុលយ ដែលម្កនបៅកនុងនថៃនីមយួៗ បោយដផ្ាកបលើអ្ប្តា និងបគាលការណ៍ជា
្រម្កនរ ស់្ន្ទគារ។ ការប្បាកន់ឹងប្តូវផ្ដល់ជូនកនុងរយៈបរលប្បាមំយួដខបៅកនុងគណនី ប ញ្ ើសំនច បៅនថៃចុងបប្កាយននដខមថុិន្ទនិងដខ្នូននឆន ំ
នីមយួៗ ឬកាល របិចេទបផ្េងបទៀតែូចដែលបានកំណតប់ោយ្ន្ទគារ។ 

២.៣ ម្កា ស់គណនី ប្តូវ ង្ហា ញ បសៀវបៅប្បាក ់ ជ្ ី បរលដែលប្វើការោក់ប្បាក់ ប ើយការោក់ប្បាកន់ីមយួៗប្តូវបានអ្មមកជាមយួនូវ ង្ហា នន់ែ
ោកប់្បាក់ដែលប្តូវបាន ំបរញយ ងប្តឹមប្តូវ។ 



២.៤ ការោកជ់ាមូល បទន ័ប្ត រូ ិយណតតិ   ័ណណ នប្ សណីយ ៍និង ័ណណ ប ើកប្បាក ់លិខិត ង្ហគ  ប់ ើកប្បាក ់លិខិតសនាសងប្បាក់ ប្កោស ឬ 
 ណ័ណ បផ្េងបទៀត ដែលអាចនឹងប្តូវបានទទួលយកបោយ្ន្ទគារតាមឆន្ទា នុសិទធិរ ស់ខាួន។ 

២.៥ ការែកប្បាកអ់ាច ប្វើប ើងបានបោយបោយម្កា ស់គណនីផ្លា ល់ដត  ុបណាណ េះ បោយប្តូវ ង្ហា ញ អ្តតសញ្ជញ ណ ័ណណ  បសៀវបៅប្បាក ់ប ញ្ ើ និង
ទប្មងដ់   ទែកោក់ប្បាក់ដែលបាន ំបរញយ ងប្តឹមប្តូវ ប្រមទងំឯកោរ ករ់ន័ធបផ្េងបទៀតដែលអាចប្តូវបានបសនើប ើងបោយ្ន្ទគារ 
ដែលរត័ម៌្កនលំអ្ិតននឯកោរទងំបន្ទេះ ប្តូវបានបផ្ាៀងផ្លា ត់យ ងប្តឹមប្តូវបោយ្ន្ទគារ។ 

២.៦ រាល់ការែកប្បាក់ទងំអ្ស់ប្តូវអាប្ស័យបលើភារអាចម្កន នន រូ ិយ ័ណណ ដ  បន្ទេះ និង តាមឆន្ទា នុសិទធិផ្លដ ចម់ុខរ ស់្ន្ទគារ ប ើយ
្ន្ទគារ មនិទទួលខុសប្តូវបៅចំប េះម្កា ស់គណនីបៅោខាណាមយួនន្ន្ទគារ និង បៅកនុងរូ ិយ ណ័ណ ណាមយួដែលប្តូវបាន ដូរតាមអ្ប្តា ដូរ
ប្បាកជ់ា្រម្កនរ ស់្ន្ទគារ។ ម្កា ស់គណនីនឹងប្តួវផ្តល់សំណងបរញបលញែល់ ្ន្ទគារចំប េះ ការខាត ង់ដែល្ន្ទគារទទួលរង 
បោយោរការ ដូរ ការលក ់ឬការទិញបន្ទេះ ដែល្ន្ទគារជាអ្នកកំណត។់ ការទូទតប់្បាកដ់  បន្ទេះប្តូវបលើកដលង ្ន្ទគាររីការទទួលខុសប្តូវ
ចំប េះម្កា ស់គណនី។ 

២.៨ ្ន្ទគារនឹងមនិទទួលខុសប្តូវចំប េះទិនននយ័ ឬ ទឹកប្បាកដ់ែលម្កា ស់គណនីមនិបានទទួលោគ ល់បៅកនុងបសៀវបៅប្បាក ់ប ញ្ ើដែលម្កន 
 តែបលខារ ស់ ុគគលិក បរញសិទិធ ឬ ប្វើសុរលកមម បោយម្ក សីុនែកប្បាក ់ស់្ន្ទគារ។ ែូបចនេះម្កា ស់គណនី រិនិតយបោយប្ ុងប្ យត័ននូវ
ទិនននយ័ដែលម្កនបៅកនុងបសៀវបៅប្បាក ់ ជ្ ីមុនបរលចកបចញរីកនុង របិវណ្ន្ទគារ។ 

២.៨ ការបាតប់សៀវបៅប្បាក ់ ជ្ ីប្តូវជូនែំណឹងជាលាយលកខណ៍អ្កេរជា ន្ទា នែ់ល់្ន្ទគារភាា ម។ ្ន្ទគារមនិទទួលខុសប្តូវសប្ម្ក ក់ារ
បាត ់ង ់ឬ ការខូចខាតណាមយួដែលអាចបកើតម្កនប ើងចំប េះ ម្កា ស់គណនី បោយោរដតការប្វសប្ ដ សរ ស់ម្កា ស់គណនីប ើយ 
ប្ សិនប ើម្កន ការែកប្បាកប់ោយដកាង នាំគណនី មុនបរល្ន្ទគារទទួលបានការជូនែំណឹងជាលាយលកខណ៍អ្កេរសដីរីការបាត ់ង ់បសៀវបៅ
ប្បាក ់ប ញ្ ើ។ ្ន្ទគារ នឹងកំណតន់ថាអ្ បរម្កមយួសប្ម្ក ់ ការបចញបសៀវបៅប្បាក ់ប ញ្ ើថមី។ 

២.៩ ប្ សិនប ើម្កា ស់គណនី ចង ់ិទគណនី ប ញ្ ើសំនច គាតត់ប្មូវបអាយម្កនវតតម្កនបោយផ្លា ល់ បោយ  ង្ហា ញបសៀវបៅប្បាក់ ប ញ្ ើ និង ំបរញ
ទប្មងដ់   ទ  ិទគណនី។ ្ន្ទគារមនិទទួលបសចកដីដណន្ទតំាមទូរស័រា អ្ុីដម ល ឬ ការជូនែំណឹងតាមទប្មងប់ផ្េងបទៀតប ើយ។  

៣. លក្ខខណ្ឌ ពិផ្សសសម្រាប់គណ្នីចរនត 

៣.១ ្ន្ទគារតប្មូវបអាយោក់ប្បាកត់មាល់បែើមបបី ើកគណនីចរនតបលើកែំ ូង។ សមតុលយកនុងកប្មតិអ្ ប រម្កមនិតប្មូវបអាយម្កន ជាចបំាច់
ប ើយ ប ើយគណនីចរនតគឺជាគណនី ប ញ្ ើដែលគាម នការប្បាក់បទ បលើកដលងដតម្កន ញ្ជជ កប់ផ្េងរីបនេះ។ ការោកប់្បាក ់ប ញ្ ើនីមយួៗ ប្តូវអ្ម
បោយ ង្ហា នន់ែោកប់្បាកដ់ែលបានកំណត។់ 

៣.២  កយសំុបសៀវបៅមូល បទន ប័្ត ប្វើប ើងជាលាយលកខណ៍អ្កេរ ឫ កនុងទប្មងដ់   ទដែលបានកំណតរ់ ស់្ន្ទគារ។ បសៀវបៅ
មូល បទន ័ប្ត នឹងប្តូវបផ្ាើរបៅកានអ់ាសយោា ននប្ សណីយ ៍ដែលម្កា ស់គណនីបានផ្តល់ ប្ សិនប ើលកខខណឌ តប្មូវទងំអ្ស់ដែលគាបំ្ទសំបណើ
បន្ទេះប្តូវបាន ំបរញឫ ប្ មូលបោយផ្លា ល់បៅ្ន្ទគារ។ បសៀវបៅមូល បទន ប័្តជា នត ន្ទា   ់អាចប្តូវបានបសនើសំុតាមរយៈ ប្កោស់បសនើសំុ
ដែលម្កនបៅកនុងបសៀវបៅមូល បទន ប័្ត កនុងលកខខណឌ ដែលថាការបប្ ើប្បាស់គណនីម្កន លកខណៈគួរជាទីបរញចិតត។ ការមកយកបសៀវបៅ
មូល បទន ័ប្តបោយតតិយភាគី គឺប្តូវបានអ្នុញ្ជញ ត លុេះប្តាដតបាន  ំបរញទប្មង់ដ   ទអ្នុញ្ជញ ត យកមូល បទន ័ប្តបោយតតិយភាគីជា
មុនសិន។ 



៣.៣ មូល បទន ័ប្តមនិអាចែកប្បាកប់ៅ្ន្ទគារបានបទ បលើកដលងដតទប្មងដ់   ទប្តូវបានផ្តល់ និងចុេះ ជ្ ីសប្ម្ក គ់ណនីនីមយួៗ។ 
មនិគួរបប្ ើម្ក សីុនសរបសរ អ្គគិសនី/បអ្ ិចប្តូនិច និងទឹកថាន អំាចលុ បាន បែើមបសីរបសរមូល បទន ប័្តប ើយ។ ្ន្ទគារមនិទទួលខុសប្តូវ
ចំប េះការបាត ់ង ់ដែល ណាត លមករីការបប្ ើប្បាស់ ម្ក សីុនសរបសរ អ្គគិសនី/បអ្ ិចប្តូនិច និងទឹកថាន អំាចលុ បានដ  បនេះប ើយ។ 

៣.៤ ប្ សិនប ើម្កា ស់គណនី សរបសរមូល បទន ័ប្តបប្ចើន ឫបចញបសចកតីដណន្ទបំប្ចើនបែើមប ីទូទតប់្បាកប់លើគណនីរ ស់ខាួន ចំនួនទឹក
ប្បាក ់សរុ ននមូល បទន ប័្ត ឫបសចកតីដនន្ទបំអាយប ើកប្បាក ់ដែលបលើសសមតុលយឥណទនដែលម្កន ឫការបរៀ ចំជាមុនណាមយួដែលប្វើ
ប ើង ជាមយួ្ន្ទគារបន្ទេះបយងតាមឆន្ទា នុសិទធិផ្លត ចម់ុខ រ ស់ខាួនប ើយ បោយមនិចបំាចប់គាររតាមកាល របិចេទដែល សរបសរបៅ បលើមូល
 បទន ប័្ត ឫកាល របិចេទននបសចកតីដណន្ទបំន្ទេះ បរលបវលាដែលបានទទួល ឫចំនួន ទឹកប្បាកដ់ែល ម្កនកំណតប់ៅបលើមូល បទន ប័្ត 
្ន្ទគារម្កនសិទធិកំណត់ថាបតើមូល បទន ័ប្ត ឫបសចកតីដណន្ទដំែលប្តូវទូទតឫ់អ្នុវតត។ 

៣.៥ ការជូនែំណឹងអ្ំរី ំណង ្ឈ ក់ារទូទត់ប្បាក់តាមមូល បទន ប័្ត ប្តូវប្វើប ើងជាលាយលកខណ៌អ្កេរ ប ើយការជូនែំណឹងបនេះ 
ប្តូវ ជ្ូ ននូវរត័ម៌្កនលមាតិែូចតបៅ: បលខមូល បទន ប័្ត បលខគណនីចំនួនប្បាក់ប ម្ េះអ្នកទទួលនិង កាល របិចេទ។ ្ន្ទគារនឹងកតប់្តា ដត
បសចកតី ង្ហគ  ់បអាយលុយបចលការទូទត់ប្បាក់តាមមូល បទន ប័្ត  ុបណាណ េះបៅបរលទទួលបាន លិខិតជូនែំណឹងរីម្កា ស់គណនី។ ្ន្ទគារ
មនិទទួលខុសប្តូវ ចំប េះការបាត ់ងដ់ែល ណាត លមករីការប្វសប្ ដ ស ឫការមនិទទួលបានលិខិតជូនែំណឹងប ើយ។ បសចកតីដណន្ទបំអា
យ ្ឈ ់ ការទូទត់ប្បាកត់ាមមូល បទន ័ប្ត ដែលបផ្ាើរមកបោយផ្លា ល់ម្កត ់ឫតាមទូរស័រា ទូររុមព ឫ ទូបលខមនិអាចទទួលោគ ល់បានបោយ
្ន្ទគារប ើយ បលើកដលងដតបសចកតីដណន្ទបំអាយ ្ឈ ់ការទូទតប់្បាក់ តាមមូល បទន ប័្តបន្ទេះម្កនអ្មមកតាមបប្កាយភាា មៗ នូវលិខិត
 ញ្ជជ កជ់ាលាយលកខណ៍អ្កេររ ស់ម្កា ស់គណនី។ 

៣.៦ ្ន្ទគារ មនិទទួលខុសប្តូវ បទេះកនុងកាលៈបទសៈណាកប៏ោយ ចំប េះការបាត ់ងដ់ែលម្កា ស់គណនី ទទួលរងបោយោរបសចកតី
ដណន្ទផំ្លា ល់ម្កត់ តាមទូរស័រា ឫទូរបលខ បអាយ ្ឈ ់ការទូរទតប់្បាកត់ាមមូល បទន ប័្តប ើយ។ កនុងករណីដែលមូល បទន ប័្ត បាន
 ែិបស្មនិទូទតប់្បាក់បអាយបោយ្ន្ទគារ ្ន្ទគារអាច (  ុដនតមនិដមនជាកាតរវកិចា) ប្ គល់មូល បទន ័ប្ត បអាយអ្នកមូល បទន ប័្តវញិ 
បោយ ញ្ជជ ក់ ឫមនិ ញ្ជជ កអ់្ំរីមូលប តុ ។ ្ន្ទគារមនិទទួលខុសប្តូវ ចំប េះអ្នកបចញ មូល បទន ប័្ត អ្តែគា ក ឫ តតិយភាគីណាមយួ
ចំប េះ ការ ែិបស្ទូទត់ប្បាក់តាមមូល បទន ប័្តប ើយ បទេះ ីជាមូល បទន ័ប្តបន្ទេះអាចប្តូវបានទទួលោគ ល់កប៏ោយ ប្ សិនប ើ 
្ន្ទគារកានជ់ំ ររ ស់ខាួនបោយសុចរតិបន្ទេះ។ 

៣.៧ របាយការណ៍គណនីនឹងប្តូវផ្តល់ជាបរៀងរាល់ដខ ។ ប្ សិនប ើ្ន្ទគារមនិបានទទួលការជូនែំណឹងជាលាយលកខណ៌អ្កេរណាមយួអ្ំរី 
កំ ុសឆគង ឫភារមនិសីុសង្ហវ ក់គាន  ទកទ់ងនឹងទិនននយ័ឥណរនធ ឫទិនននយ័ឥណទនបៅកនុងរបាយការណ៍ កនុងរយេះបរល ១៤នថៃ ច រ់ីនថៃចុង
បប្កាយននសរុលភាររ ស់របាយការណ៍បទបន្ទេះ ម្កា ស់គណនីប្តូវចតទុ់កថាបានយល់ប្រម តាមទិនននយ័ទងំបន្ទេះដែលបាន ប្វើ ចាុ បននភារ
រ ូតមកែល់កាល របិចេទចុងបប្កាយ ននការ ា្ូ លទិនននយ័ បៅកនុងរបាយការណ៍ថា ប្តឹមប្តូវភាជ  ក់ាតរវកិចា និងបរញបលញ។ 

៣.៨ ្ន្ទគារសូមរកាសិទធកិំណតន់ថាបសវាបរៀងរាល់ប្បាមំយួដខមតង ប្រមទងំទមទរនថាសប្ម្ក ់ ការបចញបសៀវបៅមូល បទន ប័្ត និង ការ
 ិទគណនីដែរ។ ការ ិទគណនីប្តូវជូនែំណឹងជាលាយលកខណ៍អ្កេរ ប ើយបសចកតីដណន្ទដំែលបផ្ាើរមកបោយផ្លា ល់ម្កត់ ឫតាមទូរស័រា ទូររុមព 
ឫទូបលខ អាចនឹងមនិទទួលយកបោយ្ន្ទគារប ើយ។ 

៣.៩ មូល បទន ័ប្តទងំអ្ស់គឺបៅដតជាប្ទរយសមបតតិ រ ស់្ន្ទគារែដែលប ើយបប្កាយបរល  ិទគណនីចរនត មូល បទន ័ប្តដែលមនិ
ទនប់ានបប្ ើទងំអ្ស់ប្តូវប្ គល់ ជូន្ន្ទគារវញិជា ន្ទា ន។់ 



៤. លក្ខខណ្ឌ ពិផ្សសសរំាប់ប ញ្ាីនកាលក្ំណ្ត់ 

៤.១ ្ន្ទគារតប្មូវបអាយោក់ប្បាកត់មាល់កនុងកប្មតិអ្ ប រម្កមយួ ប ើយរកាសិទធិប្វើ ការផ្លា ស់ តូរ ចំនួនទឹកប្បាកត់មាល់អ្ បរ ម្កបន្ទេះ មតង
ម្កា លតាម ឆន្ទា នុសិទធិ ផ្លត ចម់ុខរ ស់ខាួន បោយជូនែំណឹង ឫុមនិចបំាចជូ់នែំណឹងជាមុនប ើយ។ 

៤.២ ការែកប្បាកម់យួដផ្នកមុនកាលកំណត់ នឹងចតទុ់កថាជាការែកប្បាកម់ុនកាលកំណត។់ 

៤.៣ គាម នការផ្តល់ការប្បាកច់ំប េះ ការែកប្បាកម់ុនកាលកំណត់ណាមយួដែលតិចជារយៈបរល ៣ដខប ើយ។ ការសងការប្បាក់អាចប្តូវ 
បាន ងត់ាមឆន្ទា នុសិទធិផ្លត ចម់ុខ រ ស់្ន្ទគារបោយដផ្ាកបលើចំនួនដខដែលបាន ំបរញសប្ម្ក  ់ប ញ្ ើម្កនកាលកំណត់ដែលបានោក ់អ្ស់រយៈ
បរលយ ងតិច ៣ដខ។ 

៤.៤ លិខិត ញ្ជជ ក ់ប ញ្ ើម្កនកាលកំណតន់ឹងប្តូវផ្តល់ជាភស័តុតាងននការោក់ប្បាក។់ ការបាត់លិខិត ញ្ជជ កប់្តូវជូនែំណឹងជាលាយលកខណ៌
អ្កេរ ែល់្ន្ទគារ ប ើយ្ន្ទគារមនិទទួលខុសប្តូវចំប េះការបាត ់ង ់ឫការខូចខាតដែលទទួលរង ឫបកើតប ើងចំប េះម្កា ស់គណនី 
បោយោរការប្វសប្ ដ សរ ស់ម្កា ស់គណនីប ើយ ប្ សិនប ើម្កនការែកប្បាក់បោយដកាង នាំ រីគណនីមុនបរល្ន្ទគារែឹងអ្ំរីការបាត់
លិខិត ញ្ជជ ក់បន្ទេះ។ 

៤.៥ ការ ិទគណនី ជ្ ីម្កនកាលកំណតប់្តូវប្វើប ើង បោយ ង្ហា ញលិខិត ញ្ជជ ក ់ប ញ្ ើម្កនកាលកំណត់ និងរុំចបំាច់ម្កន បសចកតីដណន្ទំ
អ្ំរីកាល របិចេទកំណតប់ ើយ។  ប ញ្ ើម្កនកាលកំណតទ់ងំអ្ស់ ប្តូវបកើនប ើងបោយសវ័យប្ វតតិបោយដផ្ាកបលើអ្ប្តាការប្បាក់ជា្រម្កនរ ស់  
្ន្ទគារ។ 

៥. សណំ្ង 

៥.១ ម្កា ស់គណនីយល់ប្រមបោយគាម នលកខខណឌ  និងបោយឥតដកដប្ កនុងការផ្តល់សំណងែល់្ន្ទគារ និងធាន្ទថា ្ន្ទគារនឹងប្តូវបាន
សង ចំប េះការតវា  ការទមទរ  ណតឹ ង ំណុល ការខូចខាត បោ  ុយ ការខាត ង់ និងការចំណាយប្គ ់ប្ បភទដែល្ន្ទគារអាច ទទួលរង
បទេះជាបោយប្ ការណាមយួកប៏ោយទកទ់ងនឹងឥណទន ឫបសវាកមម ្ន្ទគារ ឫកមា ីការផ្តល់បសវា្ន្ទគារែល់ម្កា ស់គណនី មូល បទន ័ប្ត 
ឫឯកោរបផ្េងបទៀត រ ស់ឫបែើមបមី្កា ស់គណនី ឫគណនីណាមយួរ ស់ ម្កា ស់គណនី (“ការទទួលខុសប្តូវរ ស់្ន្ទគារ”។ ប ើយបោយមនិ
កំ ិតប្តឹមប្ ការទងំឡាយដែលបានបរៀ រា ់ខាងបលើ យល់ប្រម ងប់អាយ្ន្ទគារតាមការបសនើសំុនូវរាល់ទឹកប្បាក់ ដែលអាចប្តូវបានទមទររី
្ន្ទគារ ឫដែល្ន្ទគារអាច ង់ ឫប្តូវ ង់បប្កាម ឫបោយោរ ឫទកទ់ងនឹងការទទួលខុសប្តូវរ ស់្ន្ទគារ។ 

៥.២ ្ន្ទគារអាច ងភ់ាា មៗនូវទឹកប្បាកណ់ាមយួ និងទងំអ្ស់ដែលប្តូវបានទមទររី្ន្ទគារ ឫដែល្ន្ទគារអាចដប្ ជាម្កន នាុកប្តូវ 
 ងប់ប្កាម ឫទកទ់ងនឹងការទទួល ខុសប្តូវ រ ស់្ន្ទគារ បោយមនិ ករ់ន័ធនឹង ឫម្កនការអ្នុញ្ជញ ត ដនែមរីម្កា ស់គណនី និងបោយមនិចបំាច់
សួរន្ទថំាបតើ ការទមទររី្ន្ទគារប្តូវបានប្វើប ើងយ ងប្តឹមប្តូវដែរ ឫបទ បទេះ ីជាម្កា ស់គណនីមនិយល់ប្ស នឹងសុរលភារននការទមទរ
បន្ទេះកប៏ោយ ប ើយម្កា ស់គណនីប្តូវយល់ប្រមទទួលយកការទមទររី្ន្ទគារ និងការទូទត់ប្បាកណាមយួដែល ្ន្ទគារប្វើប ើង ករ់ន័ធនឹង
ម្កា ស់គណនី។ ទឹកប្បាក់ដែល ងប់ោយ្ន្ទគារ ប្តូវែករីគណនី រ ស់ ម្កា ស់គណនីដែលបផ្ាើបៅ្ន្ទគារ។ 

៥.៣ ម្កា ស់គណនីអ្នុញ្ជញ ត បអាយ្ន្ទគារ ប ា្ញរត័ម៌្កនទកទ់ង នឹងម្កា ស់គណនី ចុេះកិចា ិរ ញ្ វតែុ ឫគណនីរ ស់ម្កា ស់គណនីបានប្គ ់
បរល ែល់ប្កុម  ុន ឫោខារ ស់្ន្ទគារ បទេះម្កនទីតាសំែិតបៅកដនាងណាក៏បោយ ែល់ភាន ក់ង្ហរ  ុគគលិក អ្នកចុេះកិចាសនាឯករាជយ និង/
ឫសម្កជិក ប្រមទងំប្ សិនប ើ និងបៅបរលប្តូវបសនើបអាយប្វើែូបចន េះ បោយអាជាា ្រកមពុជា ឫអាជាា ្រនិយត័កមមបផ្េងបទៀត។  



ម្កា ស់គណនីយល់ប្រមអ្នុញ្ជញ តបអាយ្ន្ទគារ ប ា្ញរត័៌ម្កន ដែលរមួម្កនជាអាទិ៍ ោែ នភារគណនីរ ស់ម្កា ស់គណនីដែលបផ្ាើបៅ្ន្ទគារ 
ដែលអាចប្តូវបានតប្មូវបោយ្ន្ទគារជាតិកមពុជា ឫអាជាា ្រនិយត័កមមបផ្េងបទៀតដែល្ន្ទគារប្តូវបគាររតាមមតងម្កា ល។ ការប្វើដ  បនេះ 
្ន្ទគារប្តូវរចួផុ្តរីទំនួលខុសប្តូវ ឫកាតរវកិចាប្គ ដ់  យ ងទងំអ្ស់។ 

៦. ខ ម្របមុង 

៦.១ សិទធិរ ស់្ន្ទគារបប្កាម ខ និងលកខខណឌ បនេះ ប្តូវ ដនែមបលើសិទធបផ្េងបទៀតទងំអ្ស់ដែល្ន្ទគារម្កន។ ប្ សិនប ើ ខ និងលកខខណឌ
ណាមយួ ឫលកខខណឌ នន កិចាប្រមបប្រៀងណាមយួម្កា ស់គណនីម្កនលកខណៈ មនិប្ស ចា ់ ឫអ្នុវតតបានបន្ទេះ តាមការបប្ជើសបរ ើសរ ស់្ន្ទគារ 
ខ និងលកខខណឌ ទងំបន្ទេះអាចែកបចញរី ខ និងលកខខណឌ បនេះបោយ មនិ  េះ ល់ែល់ ខ និងលកខខណឌ បផ្េងបទៀតប ើយ។ 

៦.២ ្ន្ទគារអាចរកា ទុកជាវតែុធាន្ទសប្ម្ក  ់ំណុលដែលជំ ក់្ ន្ទគារនូវប្ទរយសមបតតិ ឫប្បាក់ ឫប្ទរយសកមមទងំអ្ស់រ ស់ម្កា ស់
គណនី ឫដែលោកប់ផ្ាើបោយម្កា ស់គណនី បៅកនុងការកានក់ា ់ ឫដថរការ ស់្ន្ទគារ បែើមបរីកាសុវតែិភារ  ឫសប្ម្ក ប់គាល ំណងបផ្េងរី
បនេះ។ ្ន្ទគារមនិទទួលខុសប្តូវ ចំប េះការបាត ់ងដ់ែលម្កា ស់គណនីទទួលរង ទកទ់ងនឹងប្ទរយសមបតតិ ឯកោរ ឫប្ទរយសកមម បផ្េងបទៀត 
ដែល្ន្ទគារដថរកា បែើមបរីកាសុវតែិភារ ឫសប្ម្ក ់បគាល ំណងបផ្េងរីបនេះប ើយ។ 

៦.៣ ការមនិអ្នុវតតឫការខកខាន ឫការយឺតយ វណាមយួរ ស់្ន្ទគារកនុងការអ្នុវតតសិទធ អ្ំណាច ឫឧបាប្ស័យ ឫការអ្នុវតតបោយដផ្ាក នន
សិទធអ្ំណាច ឫឧបាប្ស័យបន្ទេះ មនិប្តូវចតទុ់កថា ជាការបបាេះ ងសិ់ទធ អ្ំណាច ឫឧបាប្ស័យបន្ទេះប ើយ ប ើយមនិប្តូវ រារាងំែល់ ការអ្នុវតតនូវ
សិទធ អ្ំណាច ឫឧបាប្ស័យបន្ទេះបទបើយ។ សិទធអ្ំណាច និងឧបាប្ស័យ រ ស់្ន្ទគារ ប្តូវ នតប្ ក បោយអានុភារ និង ប្ សិនភារបរញបលញ 
រ ូតែល់សិទធបន្ទេះ ប្តូវបបាេះ ងប់ចល យ ងជាក់លាក់បោយឯកោរ ជាលាយលកខណ៍ អ្កេរដែលចុេះ តែបលខាបោយ្ន្ទគារ។ 

៦.៤ ទកទ់ងនឹង ំណុលរ ស់ខាួនដែលបកើនប ើងមតងម្កា ល ចំប េះ្ន្ទគារ ម្កា ស់គណនីប្តូវលេះ ង់ បោយមនិអាចដកដប្ បាននូវអ្ភ័យឯក
សិទធ (អ្្ិ បតយយ  ឫអ្វីបផ្េងបទៀត) ដែលខាួន ឫប្ទរយសមបតតិ ឫប្ទរយសកមមណាមយួរ ស់ខាួនអាចម្កនសិទិធបាន បយងតាមចា  ់ច រ់ីបរល
ចូលជា្រម្កនឫ ែំបណើ រការកតីផ្ាូវចា ប់ផ្េងបទៀត ឫោលប្កមតុលាការ ឫបសចកតី ង្ហគ  រ់ ស់ប្កុមប្ ឹកាអាជាា កណាត លណាមយួ។ 

៦៥ ប្ សិនប ើការទូរទត់ប្បាក់ដែលប្តូវ ងប់អាយ ្ន្ទគារបោយម្កា ស់គណនីប្តូវកាតទុ់ក ឫកាតប់ចញ ម្កា ស់គណនីប្តូវ ងប់អាយ្ន្ទគារ 
នូវប្បាក ់ដនែមបន្ទេះ តាមការចបំាចប់ែើមបធីាន្ទថា ្ន្ទគារបានទទួល ម្កនសិទធិរកាទុក និងបោយគាម នទំនួលខុសប្តូវ ដនែមរី សំណាក់្ ន្ទគារ
នូវទឹកប្បាក់សុទធ ដែលបសមើ នឹង ទឹកប្បាកដ់ែលគួរប្តូវបានជំ ក់ បោយម្កា ស់គណនី គាម នការកាត់ទុក ឫកាតប់ចញបន្ទេះ ប្តូវបានប្វើប ើយ។ 

៦.៦  ំណុលរ ស់ម្កា ស់គណនីដែល ជំ ក់្ ន្ទគារនឹងមនិរងផ្ល  េះ ល់បោយការផ្លា ស់ តូរណាមយួ ននលកខនតិកៈ ឫឋានៈផ្ាូវចា ់រ ស់
្ន្ទគារប ើយ ប ើយនឹងភាជ   ់កាតរវកិចាបលើអ្នកសនងមរតកទងំអ្ស់ ឫអ្នកតំណាងននម្កា ស់គណនី។ 

៦.៧ ម្កា ស់គណនីមនិប្តូវប្វើអ្នុ បទន ឫបផ្ារសិទធ ឫកាតរវកិចាណាមយួបប្កាម ឫទកទ់ងនឹងគណនី ឫកិចាប្រមបប្រៀងបផ្េងបទៀត ឫចមាងការ
ដែលចុេះរវាងម្កា ស់គណនី និង្ន្ទគារ បអាយភាគីណាមយួ បោយគាម នការយល់ប្រមលាយលកខណ៍អ្កេរជាមុន រី្ន្ទគារប ើយ ប ើយ្ន្ទគារ
ម្កនឆន្ទា នុសិទធែក ូតលិខិតយល់ប្រមបោយមនិចបំាច ់ញ្ជជ កអ់្ំរីមូលប តុ ននការ ែិបស្បនេះប ើយ។ 

៦៨ កនុងកប្មតិដែលសំបៅជាភាោដខមរននឯកោរណាមយួ រមួទងំ ខ និងលកខខណឌ បនេះ រុំម្កនលកខណៈសីុសង្ហវ ក់គាន ជាមយួសំបៅជា 
ភាោអ្ង់បគាស លកខខណឌ ននសំបៅជាភាោអ្ង់បគាសប្តូវយកប្វើជាបគាល។ 



៦.៩ ខ និង លកខខណឌ បនេះប្តូវប្គ ប់្គងបោយចា ់ននប្ បទសកមពុជា។ ម្កា ស់គណនីយល់ប្រមបោយឥតដកដប្ ថា កនុងករណីម្កនវវិាទបកើត
ប ើងទកទ់ងនឹង ខ និង លកខខណឌ បនេះ ឫកិចាប្រមបប្រៀងបផ្េងបទៀតរវាងធាន្ទគារ និងម្កា ស់គណនី ឫ ញ្ជា ដផ្នក រ ិ្ ញ វតែុ ឫអាជីវកមម បផ្េងបទៀត
រវាង្ន្ទគារ និងម្កា ស់គណនីតាមការបប្ជើសបរ ើសផ្លត ចម់ុខ រ ស់្ន្ទគារ វវិាទបន្ទេះប្តូវ ជ្ូ ន និងបោេះប្ោយបោយតុលាការ ននប្ បទសកមពុ
ជា។ បសចកតី ង្ហគ  ់ ឫបសចកតីសប្មចរ ស់តុលាការគឺជាបសចកតី ង្ហគ   ់ឫបសចកតីសបប្មចដែល ភាជ  ក់ាតរវកិចា និងោែ ររ។ នថាចំណាយគឺជា នាុក
រ ស់ម្កា ស់គណនីដែលកំណតប់ោយតុលាការ។ 

៦.១០ ម្កា ស់គណនីប្តូវទទួលខុសប្តូវចំប េះភារប្តឹមប្តូវននរត័ម៌្កនដែលបានផ្តល់បអាយ្ន្ទគារ។ ្ន្ទគារមនិទទួលខុសប្តូវចំប េះ ផ្ល
វបិាកដែល ណាត លមករីរត័ម៌្កនដកាង នាំដែលម្កា ស់គណនីបានផ្តល់ប ើយ។ 

៧. ពាក្យផ្សនើសុផំ្ម្របើប័ណ្ណ  ATM និងលក្ខខណ្ឌ  

 ខាងបប្កាមបនេះគឺជា ខ និងលកខខណឌ ដែលប្គ ់ប្គងបលើការបប្ ើប្បាស់ ័ណណ  ATM រ ស់្ន្ទគារ អ្ បអ្ច    ី(“ ណ័ណ ”) ដែលបចញបអាយ
បប្ ើបោយ្ន្ទគារ អ្ បអ្ច    ីឥណឌូ នឆណា (“្ន្ទគារ”) ែល់ម្កា ស់ ណ័ណ ដែលអាចបប្ ើ បែើមបបី្វើចមាងការ្ន្ទគារដែលម្កនការ អ្នុញ្ជញ តតាមរយៈ
ម្ក សីុនែកប្បាកស័់វយប្ វតតិ (“ATM”)។ 

៧.១ អាយុតិច ំផុ្តដែលអាចម្កនសិទធិបសនើសំុបប្ ើ ័ណណ  គឺ ១៨ឆន ។ំ  ណ័ណ បនេះប្តូវផ្តល់បអាយដតម្កា ស់ គណនី ប ញ្ ើសំនច និងគណនីចរនត 
ដែលជានិវាសនជន ឫអ្និវាសនជន  ុបណាណ េះ។ ចំប េះគណនីកុម្ករ  ណ័ណ ប្តូវប្វើប ើង បោយឳរុកម្កត យ ឫអាណារាបាលប្ស ចា  ់។ កនុង
ករណីម្កា ស់គណនីរមួ ការបចញ ណ័ណ នឹងប្តូវអ្នុញ្ជញ ត ដតបៅកនុងលកខខណឌ ដែល “ភាគីម្កខ ង” ចុេះ តែបលខា  ុបណាណ េះ។ 

៧.២  ណ័ណ នឹងបៅដតជាប្ទរយសមបតតិរ ស់្ន្ទគារជានិចាប្គ ប់រល និងប្តូវប្ គល់បអាយ្ន្ទគារវញិ តាមការបសនើសំុ ប្ សិនប ើ្ន្ទគារ តាម
ឆន្ទា នុសិទធិផ្លត ចម់ុខរ ស់ខាួន យល់ប ើញ ថា ក)  ណ័ណ ប្តូវបានបប្ ើប្បាស់ បែើមបបីគាល ំណងមនិប្ស ចា  ់ខ) ្ន្ទគារសបប្មចចិតតជំនួស ណ័ណ
បន្ទេះបោយប្ បភទ ័ណណ ែូចគាន  ឫប្ បភទ ័ណណ បផ្េងបទៀត គ) ម្កា ស់ ណ័ណ ឈ ់បប្ ើបសវា ័ណណ បោយសម័ប្គចិតត  ) ឫមូលប តុបផ្េងបទៀតដែល
មនិបានប្តូវបរៀ រា ច់ាស់លាស់បៅកនុង ខ និងលកខខណឌ បនេះ។ 

៧.៣  ណ័ណ មនិអាចបផ្ារ និងមនិប្តូវបប្ ើបោយភាគីណាមយួបប្ៅរីម្កា ស់ ណ័ណ  ឫបប្ ើប្វើជាវតែុធាន្ទ ឫ ញ្ជា ំបានប ើយ បទេះជាតាមរប ៀ ណា
កប៏ោយ។ តាមឆន្ទា នុសិទធិផ្លត ច់មុខ រ ស់ខាួន ្ន្ទគាររកាសិទធិែក ូត ណ័ណ និង/ឫ បសវាដែលប្តូវបានផ្តល់បានបៅប្គ ់បរល បោយមនិចបំាច់
 ញ្ជជ កអ់្ំរីមូលប តុ និង ជូនែំណឹងជាមុនប ើយ។ 

៧.៤ បយងតាម ញ្តតិននវាកយខ័ណឌ ទី ៧ ម្កា ស់ ណ័ណ ប្តូវទទួលខុសប្តូវទងំប្សុងចំប េះរាល់ចមាងការ ដែលប្វើប ើងតាមរយៈ ័ណណ បទេះ ី
ម្កន ឫគាម នការអ្នុញ្ជញ តតិរី សំណាកម់្កា ស់ ័ណណ ក៏បោយ។ 

៧.៥ គណនីរ ស់ម្កា ស់ ័ណណ  ប្តូវកតប់្តាជាឥណរនធសប្ម្ក ់ការែកប្បាក់ ការបផ្ារប្បាក់ (បទេះជាបៅ គណនីរ ស់ខាួនផ្លា ល់ ឫបៅគណនី
រ ស់តតិយភាគីកប៏ោយ) និង/ឫ ចមាងការបផ្េងបទៀតដែលប្វើប ើងបោយការបប្ ើប្បាស់ ័ណណ ។ ម្កា ស់ ័ណណ ប្តូវទទួលខុសប្តូវ កនុងការរកាចំនួន
ទឹកប្បាកប់អាយបានប្គ ់ប្គាន់បៅកនុងគណនី បែើមប ីំបរញ កាតរវកិចាទងំបនេះ។ 

៧.៦ បលខកូែសម្កៃ ត់ (“PIN”) ដែលបានបចញជូនម្កា ស់ ័ណណ  និងបលខននបលខកូែសម្កៃ ត់ដែលប្តូវ បានផ្លា ស់ តូរបោយម្កា ស់ ័ណណ  ប្តូវរកា
ជាការសម្កៃ ត ់ំផុ្ត។ បទេះជាកនុង កាលៈបទសៈណាកប៏ោយ ម្កា ស់ ណ័ណ មនិប្តូវប្បា ់បលខកូែ PIN បអាយតតិយភាគីណាមយួែឹងប ើយ 



បទេះជាបោយសម័ប្គចិតត ឫបផ្េងរីបនេះកប៏ោយ។ ម្កា ស់ ័ណណ មនិប្តូវទុកកំណត់ប្តាជាលាយលកខណអ្កេរននបលខកូែ PIN បៅកដនាង ឫកនុង
រប ៀ ដែលបអាយតតិយភាគីបប្ ើប្បាស់ ័ណណ ប ើយ។ 

៧.៧ ការបាត់ ឫប្តូវបចរលួច ណ័ណ  ប្តូវរាយការណ៍ជា ន្ទា នែ់ល់្ន្ទគារ និង ញ្ជជ ក់ជាលាយលកខណអ្កេរបានឆ ់រ ័ស ំផុ្តតាមដែល
អាចប្វើបាន។ ម្កា ស់ ័ណណ ប្តូវ ទទួលខុសប្តូវទកទ់ងនឹងការដណន្ទអំ្ំរី ចមាងការដែលប្វើប ើងមុនបរល្ន្ទគារទទួលបានការជូនែំណឹងជាលា
យលកខណអ្កេរអ្ំរីការបាត់ ឫប្តូវបចរលួចបន្ទេះ។ ្ន្ទគារប្តូវចុេះជាឥណរនធ បលើគណនីរ ស់ម្កា ស់ ័ណណ  ចំប េះនថាចំណាយដែលបកើតប ើង 
កនុងការបចញ ័ណណ ថមីបអាយម្កា ស់ ណ័ណ ។ 

៧.៨ កនុងករណី ័ណណ ម្កនការខូចខាត ម្កា ស់ ័ណណ ប្តូវជូនែំណឹងែល់្ន្ទគារជា ន្ទា ន់ ប ើយសំបណើ  ័ណណ ថមីកនុងកប្មតិមយួដែលកំណត់
បោយ្ន្ទគារ។ 

៧.៩ បៅបរលដែលម្កា ស់ ័ណណ ម្កន ំណងែកប្បាកជ់ាប្បាក់បរៀល ដែលបសមើនឹងទឹកប្បាក់ដែលម្កន បៅកនុងឥណទនរ ស់គណនីជាប្បាក់
ែុលាា រអាបមរកិរ ស់ខាួន ឫ ន្រញ្ជា សមកវញិបន្ទេះប្តូវអ្នុវតតតាម អាប្តា តូរប្បាកែុ់លាា រ អាបមរកិ/បរៀល ប្ ចនំថៃរ ស់្ន្ទគារបៅបរលម្កនចមាង
ការបកើតប ើង។ 

៧.១០ ្ន្ទគារមនិទទួលខុសប្តូវចំប េះការខកខានកនុងការផ្តល់បសវាណាមយួ ឫកនុងការ ំបរញ កាតរវកិចាណាមយួបៅកនុង ខ និងលកខខណឌ
បនេះដែល ករ់ន័ធ នឹង ណ័ណ បៅបរលដែលការខកខានបន្ទេះបកើតប ើងបោយការ ែំបណើ រការមនិប្ ប្កតីរ ស់ម្ក សីុន ATM ឫការខូចខាត ណ័ណ  ឫ
បោយការទំន្ទស់ដែល្ន្ទគារអាចម្កនជាមយួម្កា ស់ ័ណណ ប ើយ។ ្ន្ទគារមនិទទួលខុសប្តូវចំប េះការបាត ់ង់ ឫការខូចខាចប ើយ បទេះជា
បកើតប ើងបោយោរ ឫទកទ់ងនឹង ការបប្ ើប្បាស់ ័ណណ កប៏ោយ។ ្ន្ទគារមនិទទួលខុសប្តូវ ចំប េះម្កា ស់ ័ណណ ចំប េះការបាត ់ង់ ឫការខូច
ខាតប ើយ និង/ឫទទួលរងបោយការយឺតយ វ ដផ្នក បចាកបទស  ញ្ជា ខាងការ ជ្ូ ន ែំបណើ រការមនិប្ ប្កតី រ ស់ម្ក សីុន ATM ឫកាលៈបទសៈ
មនិអាចែឹងមុនបផ្េងបទៀត បៅបរលបប្ ើម្ក សីុន ATM ប ើយ។ 

៧.១១ តាមឆន្ទា នុសិទធផ្លត ចម់ុខរ ស់ខាួន ្ន្ទគារអាចកំណត់នថា នាុកសមប តុផ្ល មតងម្កា ល ទកទ់ងនឹងការបប្ ើប្បាស់ ័ណណ ។ ប្តូវជូន
ែំណឹងជាមុនែល់ម្កា ស់ ័ណណ  មុនបរលចុេះនថា នាុក ទងំបនេះជាឥណទនរនធរីគណនីរ ស់ម្កា ស់ ណ័ណ ។ 

៧.១២ ្ន្ទគារសិទធិផ្េរវផ្ាយ បោយរកាការសម្កៃ ត ់ំផុ្ត ែល់ោែ  ន័បផ្េងបទៀត ឫបៅបរលចា ់ ឫ ទ ញ្ជជ តប្មូវមតងម្កា ល នូវរត័ម៌្កន
មយួទកទ់ងនឹងគណនី រ ស់ម្កា ស់ ណ័ណ  ដែលចបំាច់ ឫសមប្ស  ទកទ់ងនឹងការចូលរមួរ ស់្ន្ទគារបៅកនុង ណាត ញបផ្ារមូលនិ្ិបោយបអ្
 ិចប្តូនិច។ 

៧.១៣ ្ន្ទគាររកាសិទធ ដនែម លុ បចល និង/ឫ ផ្លា ស តូរចំណុចណាមយួនន ខ និងលកខខណឌ បនេះ បោយជូនែំណឹង ឫមនិចបំាចជូ់នែំណឹង
ែល់ម្កា ស់ ័ណណ ។ ការបប្ ើ ័ណណ បប្កាយកាល របិចេទដែលការផ្លា ស់ តូរ ខ និងលកខខណឌ  បនេះម្កនសុរលភារប្តូវចតទុ់កថាជាការទទួលយក
បោយគាម នលកខខណឌ បោយម្កា ស់ ណ័ណ នូវការផ្លា ស់ តូរបនេះ។ ការបប្ ើប្បាស់បោយម្កា ស់ ័ណណ  ប្តូវបគាររ ខ និងលកខខណឌ ជា្រម្កនបៅបរល
 ចាុ បនន បៅប្គ ់បរល។ 

៧.១៤ កំណតប់្តាចមាងការរ ស់្ន្ទគារដែលែំបណើ រការបប្ ើប្បាស់ ័ណណ  ប្តូវម្កនភស័តុតាង និងភាជ  ់កាតរវកិចា សប្ម្ក ់បគាល ំណងប្គ ់
ដ  យ ង។ 

៧.១៥ ្ន្ទគាររកាសិទធិ ែិបស្ នត ឫជំនួស ណ័ណ ដែលប្តូវបានបចញបោយមនិចបំាច ់ញ្ជជ កអ់្ំរីមូលប តុ និងជូនែំណឹងជាមុនប ើយ។ 



 

៨. ផ្សចក្តីម្របកាស 

ខាុ ំបាទ/ ន្ទងខាុ ំ/ បយើងខាុ ំសូម ញ្ជជ កថ់ា ខាុ ំបាទ/ ន្ទងខាុ ំ បយើងខាុ ំរិតជាបានទទួល អាន និងយល់ចាស់ អ្ំរីវធិានរ ស់ ្ន្ទគារប្រមទងំ ខ និង
លកខខណឌ  ជា្រម្កន ដែលប្គ ប់្គងបលើការប ើក និងប្ តិ តតិការននគណនីដែល ករ់ន័ធ។ 

ប ើយយល់ប្រមបគាររតាមវធិាន ប្រមទងំ ខ និងលកខខណឌ ទងំបនេះ។ ្ន្ទគាររកា សិទធិកនុងការ ដនែម ឫដកដប្ វធិានដែលម្កនប្ោ ម់តងម្កា ល 
បោយមនិចបំាចជូ់នែំណឹងជាមុន ែល់ខាុ ំបាទ/ ន្ទងខាុ ំ/ បយើងខាុ ំប ើយ។ 

ខាុ ំបាទ/ ន្ទងខាុ ំ/ បយើងខាុ ំសូមប្ កាសថា រត័ម៌្កនខាងបលើគឺជារ័តម៌្កនបរញបលញ និងប្តឹមប្តូវ ប ើយសនា ដនែមបទៀតថា នឹងផ្តល់ែល់្ន្ទគារ 
នូវរត័ម៌្កន ឫឯកោរ ដនែមដែលទមទរមតងម្កា លបៅបរលបប្កាយបអាយបានឆ ់រ ័ស ំផុ្តាមដែលអាចប វ្ើបៅបានតាមសំបណើ រ ស់្ន្ទគារ។ 

ប ើយខាុ ំបាទ/ ន្ទងខាុ ំ/ បយើងខាុ ំម្កនសមតែភារបរញបលញតាមផ្ាូវចា ក់នុងការចុេះ តែបលខាបលើកិចាប្រមបប្រៀងបនេះ។ 


