
ខចែង & លក្ខខណ្ឌ នៃការផ្ទេរប្រាក្ ់

១. មូលប្បទានប្ត័្រធនាគារ ឬ ឧប្ករណ៍ធនាគារទាាំងអស់ នឹងត្រូវបានចេញ ចោយគូសប្ញ្ជា កថ់ា “មនិអាេជូញ
ដូរបាន” និងមានសុពលភាពរយៈចពលត្បាាំមយួ (០៦) ខែ គិរចាប្ពី់ថ្ងៃចេញ។ 

២. ការចប្ើកសាេត់្បាក ់ ឬ ការទូទារថ់្នឧប្ករណ៍ធនាគារ នឹងត្រូវបានេុុះឥណទានចៅកនុងគណនីខដលពាកព់ន័ធ។ 
ការចលើកខលងណាមយួ ត្រូវមានការអនុញ្ជា រពីធនាគារ។ 

៣. ការចសនើសុាំចទេរត្បាក ់ចធវើចងើងមរមរយៈមូលប្បទានប្ត័្រ នឹងចាប្ម់ានសុពលភាព ចៅចពលខដលមលូប្បទានប្ត័្រ
ត្រូវបានទូទារ។់ 

៤. ធនាគារ (រមួទាាំងសាខាទាាំងអស់) មនិទទួលែុសត្រូវេាំចពាុះការពនាចពល ការែូេខារ ឬ ការខារប្ងខ់ដល    
ប្ណាា លមកពីត្កឹរយ េាប្ ់ ឬប្ទប្ញ្ជា រប្ស់រោា ភបិាលណាមយួ ឬភាន កង់ាររប្ស់ពួកចគ ឬប្ទប្ញ្ជា រប្ស់អាជ្ញា  
ធរខដលមានសមរថកិេច (មនិថាចៅកមពុជ្ញ ឬចៅកខនែងណាមយួ) ឬ មូលចេរុចទេងៗចទៀរខដលមនិអាេ
ត្គប្ត់្គងបានចោយធនាគារ សាខាធនាគារ ភាន កង់ារ ឬធនាគារទាំនាកទ់ាំនង។ 

៥. ធនាគារត្រូវបានអនុញ្ជា រឲ្យចត្ប្ើត្បាស់សាខា ធនាគារទាំនាកទ់ាំនង ឬភាន កង់ាររប្ស់ែែួន ឬភាន កង់ារចទេងចទៀរ 
សត្មាប្ច់ធវើត្ប្រិប្រាិការទូទារឧ់ប្ករណ៍ធនាគារ ឬចទេរត្បាកក់នុងនាមអរិងិជន។ 

៦. ការចទេរត្បាកម់រមចរចងត្កាេវកិ ត្រូវបានប្ញ្ាូ នមរមរយៈទូរចលែ ចរចងត្កាម ឬទូរសារ ឬមរមរយៈប្ណាា ញ
ចទេងចទៀរ ចោយមានចលែកូដ ឬការចទេៀងផ្ទេ រភ់ាពត្រឹមត្រវូ ត្សប្មរមលកខែណឌ រត្មូវ និងជ្ញហានិភយ័ផ្ទេ ល់
ែែួនទាាំងត្សុងរប្ស់អនកចសនើ។ ធនាគារ ឬសាខា ធនាគារទាំនាកទ់ាំនង និងភាន កង់ាររប្ស់ែែួន មនិទទួលែុសត្រវូ
េាំចពាុះលទធទល ឬការខារប្ងខ់ដលអាេចកើរមានចងើង ចោយសារភាពរអាករ់អលួ ការែកខានមនិបានចធវើ 
កាំេុសឆ្គង ការប្កត្សាយែុស ការែូេខារធៃនធ់ៃរ ការខារប្ង ់ឬ ការយឺរយ៉ា វកនុងការចទេរ ឬ ការពនាចពលកនុង
ការទទួលត្បាកច់ោយអនកទទួល។ 

៧. ចទាុះបី្ជ្ញធនាគារនឹងពាយមប្ញ្ាូ នពាកយចសនើសុាំចទេរត្បាកម់រមចរចងត្កាេវកិ ចៅកនុងថ្ងៃចធវើការខរមយួ ឬកនុងថ្ងៃ
ចធវើការប្នាេ ប្ ់ធនាគារ ឬ ភាន កង់ារប្ស់ធនាគារមនិទទួលែុសត្រូវេាំចពាុះការពនាចពលកនុងការទូទារ ់ ត្ប្សិនចប្ើ
ត្ប្រិប្រាិការត្រវូបានពនាចពលចោយសារភាន កង់ារសថិរចៅកនុងរាំប្នខ់ដលមានចមា៉ា ងែុសគាន  ឬការពនាចពល
ខដលប្ណាា លមកពីថ្ងៃឈប្ស់ត្មាកចៅកនុងត្ប្ចទសដថ្ទចទៀរ។ 

៨. ែណៈខដលធនាគារនឹងពាយមអនុវរាប្ញ្ជា ទូទារច់ៅកនុងថ្ងៃខរមយួ ឬថ្ងៃចធវើការប្នាេ ប្ ់ (អាត្ស័យចលើចមា៉ា ង
ទទួល) ចៅចពលខដលទទួលបានប្ញ្ជា ទូទារពី់ត្គឹុះសាថ នេិរញ្ា វរថុដថ្ទចទៀរ ធនាគារត្រវូបានទាល់ចពលចវលា
សត្មាប្ច់ធវើការប្ញ្ជា ក ់ ឬចធវើការសាកសួរប្ខនថមពីធនាគារខដលចទេរ ឬ ភាគីពាកព់ន័ធចទេងចទៀរ ត្ប្សិនចប្ើប្ញ្ជា
ចទេរត្បាកម់និត្រឹមត្រូវមរមលាំោប្ល់ាំចោយ ឬមនិចពញចលញ ឬត្ប្សិនចប្ើមានភាពមនិត្សប្គាន ណាមយួ។ 



៩. ត្ប្សិនចប្ើសាេត់្បាកស់ថិរចៅជ្ញមយួធនាគារចៅចងើយ ការប្ងវលិត្បាកជូ់នអរិងិជនវញិចោយធនាគារ សត្មាប្់
េាំនួនទឹកត្បាកថ់្នមូលប្បទានប្ត័្រធនាគារ ឧប្ករណ៍ធនាគារ ឬ ការចទេរត្បាកម់រមចរចងត្កាេវិក នឹងត្រូវបាន
ចធវើចងើងមរមឆ្នាេ នុសិទធិរប្ស់ធនាគារ។ ធនាគារនឹងការច់សាេ ុយ ការត្បាក ់ ថ្ងែចសវា និងថ្ងែេាំណាយចទេងៗ
ខដលចកើរមានចងើង។ ការប្ងវលិត្បាកជូ់នវញិ ត្រូវអនុចលាមចៅមរមែខេង និងលកខែណឌ ថ្នការចទេរត្បាកខ់ដល
កាំណរច់ោយធនាគារ ខដលអាេខកខត្ប្ពីចពលមយួចៅចពលមយួ។ ត្ប្សិនចប្ើទឹកត្បាកជ់្ញរូបិ្យប្ណ័ណ ប្រចទស  
អត្មរប្ាូរត្បាកខ់ដលមានសុពលភាព (អត្មរទិញេូល) កនុងថ្ងៃប្ងវលិ ត្រូវបានយកមកចត្ប្ើត្បាស់។ កប៏្៉ាុខនា ការ
ប្ងវលិត្បាកជូ់នវញិចនុះ ត្រូវចយងចៅមរមការររឹរបរិ ខដលអាេកាំណរច់ោយធនាគារពីចពលមយួចៅចពល     
មយួ។ មលូប្បទានប្ត័្រធនាគារ ឬ ឧប្ករណ៍ធនាគារ ត្រូវខរត្ប្គល់ឲ្យធនាគារវញិ មុននឹងការទូទារណ់ាមយួ
ត្រូវបានចធវើចងើង។ 

១០. ត្ប្សិនចប្ើ មូលប្បទានប្ត័្រធនាគារ ឬ ឧប្ករណ៍ធនាគារបានបារ ់ត្រូវបានចគលួេ ឬ ត្រូវបានប្ាំផ្ទែ ញ អនកចសនើ
អាេចសនើសុាំឲ្យចេញ មលូប្បទានប្ត័្រធនាគារ ឬ ឧប្ករណ៍ធនាគារជាំនួសវញិ។ កប៏្៉ាុខនា អនកចសនើត្រូវទាល់ធនាគារ
នូវលិែិរជួសជុលសាំណង ការពារធនាគារឲ្យរេួទុរពីការខារប្ង ់ ឬការទទួលែុសត្រវូចលើមូលប្បទានប្ត័្រ
ធនាគារ ឬ ឧប្ករណ៍ធនាគារខដលបានបារប់្ង ់ ត្រូវបានលួេ ឬត្រវូបានប្ាំផ្ទែ ញ ឬឯកសារចទេងចទៀរខដល
អាេរត្មូវចោយធនាគារ។ អនកចសនើ ត្រវូរ៉ា ប្រ់ងថ្ងែចសវាសត្មាប្ក់ារចេញមូលប្បទានប្ត័្រធនាគារ ឬ ឧប្ករណ៍
ធនាគារងមី ចេើយធនាគារអាេកាំណរថ់្ងែចសវាសត្មាប្ក់ារចេញមូលប្បទានប្ត័្រ ឬឧប្ករណ៍ជាំនួស ខដលអាេ
ខកខត្ប្ពីចពលមយួចៅចពលមូយ។ 

១១. អនកចសនើត្រូវជូនដាំណឹងជ្ញលាយលកខណ៍អកេរភាែ មៗចៅសាខា អាំពីការមនិទទួលបានត្បាកច់ោយអនកទទួល     
ទល។ ចៅចពលខដលទទួលបានការជូនដាំណឹងជ្ញលាយលកខណ៍អកេរពីអនកចសនើ ធនាគារត្រូវពិនិរយប្ណាឹ ងរប្ស់
អនកចសនើ និងចធវើការចសុើប្អចងេរ និងការខករត្មូវចាាំបាេច់ទេងៗ ត្ប្សិនចប្ើមាន។ ថ្ងែេាំណាយទាាំងអស់ខដលចកើរ
មានចងើងទាកទ់ងនឹងនីរិវធីិខាងចលើ ជ្ញប្នេុករប្ស់អនកចសនើ។ 

១២. ថ្ងែចសវាទាាំងអស់ចៅចត្ៅត្ប្ចទសកមពុជ្ញ ជ្ញប្នេុករប្ស់អនកទទួលទល ចលើកខលងខរមានការប្ញ្ជា ទេុយពីចនុះ។ 

១៣. ធនាគារមានសិទធប្ងាា ញពរ័ម៌ានចៅកនុងដាំចណើ រការអាជីវកមមធមមមររប្ស់ែែួន ទាកទ់ងនឹងគណនី ឬទាំនាកទ់ាំនង
រប្ស់អនកចសនើ ចោយមនិចាាំបាេម់ានការយល់ត្ពមជ្ញមុនពីអនកចសនើចងើយ៖ 

 ក. ចៅឲ្យធនាគារ ឬត្គឹុះសាថ នេិរញ្ា វរថុណាមយួ សត្មាប្ច់គាលប្ាំណងចសុើប្អចងេរ។ 

 ែ. សត្មាប្ ់ ឬទាកទ់ងជ្ញមយួសកមមភាព ឬនីរិវធីិខដលត្រវូបានចធវើចងើងសត្មាប្ច់គាលប្ាំណងត្ប្មូលមកវញិ
នូវត្បាកខ់ដលជាំពាក ់និងដល់ចពលទូទារច់ោយអនកចសនើឲ្យចៅធនាគារ។ 



 គ. ឲ្យចៅអាជ្ញា ធរ ឬសាថ ប្ន័ប្ចងេើរចោយធនាគារជ្ញរិថ្នកមពុជ្ញ ឬអាជ្ញា ធរចទេងចទៀរខដលមានយុមរា ធិការចលើ
ធនាគារ។និង 

 ឃ. ដូេខដលបានប្ងាគ ប្ ់ឬចសនើសុាំចោយរុលាការ។ 

១៤. ធនាគាររកាសិទធិកនុងការប្ចញ្ចញពរ័ម៌ានទាាំងឡាយចៅសាខា ទីសាន កក់ារកណាា លរប្ស់ែែួន ឬរោា ភបិាល
សត្មាប្ច់គាលប្ាំណងរយការណ៍មរមប្ទប្បញ្ារាិ មរមការរត្មូវ។ 

១៥. ធនាគារមានសិទធិ មរមឆ្នាេ នុសិទធិរប្ស់ែែួន ចោយមនិចាាំបាេប់្ញ្ជា កមូ់លចេរុ ចធវើការប្ដិចសធ និង/ឬ លុប្
ចចាល និង/ឬ មនិទទួលយកពាកយចសនើសុាំមលូប្បទានប្ត័្រធនាគារ ឧប្ករណ៍ធនាគារ និង/ឬ ចធវើការចទេរត្បាក់
មរមចរចងត្កាេវិក ត្ប្សិនចប្ើធនាគារសងេយ័ថា ទលសត្មាប្ច់ធវើការទូទារត់្រូវទទួលបានចោយែុសេាប្ ់
និង/ឬ ទឹកត្បាកត់្រវូបានចទេរសត្មាប្ច់គាលប្ាំណងែុសេាប្ ់ និងកនុងករណីខដលធនាគារមនិចពញេិរាជ្ញមយួ
ពរ័ម៌ានណាមយួ និង/ឬ ពរ័ម៌ានលមអរិខដលទាល់ចោយអនកចសនើសត្មាប្គ់ាាំត្ទពាកយចសនើសុាំ។ 

១៦. ធនាគារ ទិញ/លក ់ត្កោសត្បាក/់រូបិ្យប្ណ័ណ  កនុងអត្មរប្ាូរត្បាកត់្ប្ចាាំថ្ងៃធមមមរ ចេញទាយចោយធនាគារ។ ការ
លករូ់បិ្យប្ណ័ណ  នឹងត្រវូកាំណរច់ោយនិងអាត្ស័យចលើេាំនួនទឹកត្បាកខ់ដលមានចៅចពលចធវើត្ប្រិប្រាិការ។ 

     


